
رئيس جمهور روسيه در سفري از پيش اعالم نشده وارد 
سوريه شده و با همتاي سوري اش ديدار کرد.به گزارش 
ايس��نا از اينترفاکس، والديمير پوتين، رئيس جمهوري 
روس��يه پس از آنکه وارد س��وريه شد در پايگاه حميميم 
در الذقيه (محل استقرار نيروهاي روسيه در سوريه) با 

بشار اسد، رئيس جمهور سوريه ديدار کرد.
پوتين پس از گفت وگو با همتاي س��وري خود، دس��تور 
خروج نيروهاي روسيه از سوريه را رسما صادر کرد.او در 
جمع نيروهاي روسي در پايگاه حميميم گفت: به رئيس 
ستاد کل نيروهاي مسلح دستور داده ام تا مقدمات خروج 
بخش عمده نيروهاي ما در سوريه را فراهم کند و اين 

نيروها را به پايگاه هاي اصلي شان بازگرداند.
وي افزود: براي بيش از دو سال نيروهاي مسلح روسيه 
به همراه نيروهاي ارتش سوريه با گروه هاي تروريست 
بين المللي جنگيدند. من در يک بررس��ي به اين نتيجه 
رسيدم و تصميم گرفتم اکثر نيروهاي ارتش روسيه که 
هم اکنون در سوريه مستقر هستند به کشور بازگردند. 
اگر تروريس��ت ها بخواهند صلح در س��وريه را بشکنند، 

روسيه اماده وارد کردن ضربه ديگري به آنهاست.
پوتين گفت: نيروهاي روسيه و سوريه يکي از قوي ترين 
گروه هاي تروريستي جهان را ظرف تنها دو سال نابود 
کردند.او تاکيد کرد: اگر تروريست ها بار ديگر در سوريه 
سر برآورند با ضربات کوبنده روسيه مواجه  خواهند شد. 

پوتين تاکيد کرد، شرايط براي حل سياسي بحران سوريه 
تحت نظارت سازمان ملل فراهم شده است. سوريه به 
عنوان کش��وري با حاکميت مس��تقل باقي خواهد ماند 
و آوارگان به منازل ش��ان بازمي گردند.وي افزود: طبق 
توافقنامه ه��اي بين الملل��ي مرکز حميميم براي تحقق 
آش��تي بي��ن س��وري ها به کار خود ادام��ه مي دهد و دو 
پايگاه ما در طرطوس و حميميم تاس��يس ش��ده و به 
طور دائمي مورد اس��تفاده قرار خواهند گرفت. نيروهاي 
ما در پايگاه دريايي طرطوس و پايگاه هوايي حميميم 

حضور خواهند داشت.
پوتين در صحبت هايش با اسد نيز اين عبارت را استفاده 
کرد: به قولم درباره سفر به سوريه عمل کردم و به اينجا 
آمدم!پوتين پيروزي عليه داعش را س��تود و گفت: اين 
پيروزي نتيجه تالش مش��ترک عملي روس��يه و سوريه 

است. رئيس جمهوري روسيه افزود: به رغم ادامه خطر 
تروريسم و داعش که يکي از خطرهاي تروريستي است 
شکس��تي که ما به آن وارد کرديم براي س��وريه، روسيه 
و جهان بس��يار بااهميت اس��ت.پوتين بر لزوم بازگشت 
زندگي عادي به سوريه و برگزاري کنفرانس سوري از 

طريق حل و فصلي کامل تاکيد کرد.
وي ادامه داد: اميدواريم ما، ايران و ترکيه که در نابودي 
تروريس��م همقدم هستيم صلح را به سوريه بازگردانده 
و رون��د سياس��ي را آغاز کنيم.اس��د خط��اب به پوتين: 
خون مش��ترک س��وريه و روس��يه قوي تر از تروريسم و 
مزدورانش اس��ت. بش��ار اس��د نيز از همتاي روسش در 
اي��ن دي��دار به دليل مش��ارکت فعال روس��يه در مبارزه 
با تروريس��م تش��کر کرد.وي تاکيد کرد: آنچه نظاميان 
روس انجام دادند را ملت سوريه هرگز فراموش نخواهد 
کرد. خون ش��هداي ما با خون ش��هداي آنها در مقابله 
با تروريس��م آميخته ش��ده است.اسد تصريح کرد: خون 
مشترک روسيه و سوريه که خاک کشور را سيراب کرد 
قوي تر از تروريس��م و مزدورانش اس��ت و ياد و خاطره 
شهداي دو ارتش قهرمان و فداکاري هايشان چراغ راه 
نس��ل هاي آينده خواهد بود.رياس��ت جمهوري سوريه 
نيز اعالم کرد، دو رئيس جمهوري س��وريه و روس��يه در 
حضور وزير دفاع روس��يه و رئيس س��تاد ارتش س��وريه 

شاهد رژه نظامي بودند.

پايان ماموريت نيروهاي روسي در سوريه
با سفر پوتين به دمشق روي داد؛

ريي��س جمه��وري اس��المي ايران ، حرکت اهانت آميز 
ريي��س جمه��ور آمريکا درباره قدس ش��ريف را طرحي 
ش��وم عليه فلس��طين و جهان اس��الم دانست و از همه 
مسلمانان و جهان اسالم خواست متحد و يکصدا، عليه 
اين طرح ش��وم بايستند. حجت االسالم حسن روحاني 
در تماس تلفني رييس دفتر سياس��ي جنبش مقاومت 
اسالمي فلس��طين )حم��اس( با وي، تصريح کرد: ملت 
مظلوم فلس��طين و امت اس��المي بي ترديد با وحدت، 
مقاوم��ت و ايس��تادگي خ��ود ، اين ط��رح آمريکايي – 

صهيونيس��تي را ب��ا شکس��ت مواج��ه خواهن��د کرد. 
رييس جمه��ور با بيان اينکه "جمهوري اس��المي ايران 
اين اقدام آمريکا را بشدت محکوم مي کند"، گفت: اين 
اق��دام ناصحي��ح ، ماهيت آمريکا و رژيم صهيونيس��تي 
را بي��ش از پي��ش نزد جهانيان آش��کارتر کرد و نش��ان 
داد ک��ه آنه��ا ب��ه هيچ عن��وان نمي خواهند حقوق ملت 
فلس��طين را به رس��ميت بشناسند. روحاني، مقاومت و 
ايس��تادگي در براب��ر اين تصمي��م اهانت آميز آمريکا را 
يکي از آزمون هاي بس��يار مهم براي ملت فلس��طين و 

همه مسلمانان برشمرد و گفت: در اين شرايط و در گام 
نخس��ت ، همه جريانهاي فلس��طيني بايد با وحدت خود 
پاسخ قاطعي به رژيم صهيونيستي و آمريکا بدهند و در 
گام دوم نيز دنياي اس��الم بايد با صداي واحد و متحد، 
در برابر اين طرح ش��وم بايس��تد. رييس جمهور تصريح 
کرد: دولت هاي اسالمي در جلسه روز چهارشنبه سران 
کش��ورهاي عضو س��ازمان همکاري اسالمي در ترکيه 
، ب��ي تردي��د با صداي رس��ا اعتراض خ��ود را به گوش 

جهانيان خواهند رساند.

ادامه از همين صفحه
... در کشور ما نيز واردات خودرو با اما و اگرهاي زيادي رو 
به رو شده و دايم از مافياي خودرو سخن گفته مي شود. 
با اعتراضهايي که عليه واردات خودرو صورت مي گيرد، 
به نظر مي رسد که رانت خودرو به يک شبکه ملي تبديل 
شده که هيچ گره اي بسته نمي ماند. اين مافيا نبض بازار 
را در دست دارد و همه چيز را مديريت مي کند. اين مافيا 
هرگاه که دلش مي خواهد، خودرو را به صورت انبوه وارد 
مي کند و هرگاه که احس��اس کند س��ود اين واردات کم 
است يا بخواهد عده اي نوپا را سرجايش بنشاند، واردات 
را محدود يا حتي متوقف مي کند و جالب اينجاست که 
بس��ته ش��دن سايت ثبت س��فارش نيز بدون دليل قانع 
کنن��ده ص��ورت مي گيرد. در اين مدت قيمت خودرو باال 
م��ي رود، ام��ا واردات خودرو همچنان اتفاق مي افتد و در 
انبارهاي گمرک بلوکه مي شود تا يک باره مي بينيم که 
وزارت صنعت قانع مي شود واردات خودرو را آزاد کند و 

همين اعضاي مافياي خودرو سودهاي کالني مي برند. 
اکنون خودروهاي بس��ياري در گمرک آمده و زمزمه ها 
بر اين اس��ت که ثبت س��فارش نش��ده اند. اما کدام عقل 
سليمي مي پذيرد که يک وارد کننده خودرو، صدها ميليارد 
تومان خودرو وارد کند که ثبت سفارش نشده باشد؟ چه 
کسي سرمايه اش را به اميد واهي بلوکه مي کند؟ پاسخ 
اين است که اين آقايان به اندازه کافي از رانت اطالعاتي 
برخوردار هستند. اينها مي دانند ثبت سفارش کي بسته 
مي ش��ود و کي باز مي ش��ود. به فاصله چند ماه مانده به 
باز ش��دن ثبت س��فارش، اقدام به خريد خودرو به ميزان 
باال مي کنند و به صورت عمده در انبارهاي گمرک دپو 
مي کنن��د. در اي��ن مدت قيم��ت باال مي رود و به محض 
آنکه س��ايت ثبت س��فارش باز شد، در مدت کوتاهي که 
شايد به يک هفته هم نرسد، هزاران خودرو را ترخيص 
مي کنند و با سود کالني که مي برند، ره صد ساله را يک 
ش��به طي مي کنند. تاس��ف آور اين است که اين مطالب 

بارها در رس��انه ها اعالم ش��ده اما همچنان ادامه دارد. اما 
به نظر مي رسد که ديگر بس باشد و اين مشکالت بايد 
به صورت جدي بررس��ي و با رانتخواران برخورد ش��ود. 
اطالعات اين رانتها به کميس��يون صنايع مجلس داده 
شده و آنهايي که نسبت به اين رانتها اعتراض دارند در 
قالب تحقيق و تفحص واردات خودرو را زير تيغ نقد خود 
قرار خواهند داد. البته تحقيق و تفحص مطرح ش��ده و 
نمايندگان در حال جمع آوري امضا هس��تند و به زودي 
اين تفحص به صحن علني کشيده خواهد شد که انتظار 
داريم به س��رعت تصويب ش��ود. بي شک اگر تفحص از 
واردات خودرو مطرح شود، آنهايي که منافعشان در خطر 
مي افتد، به تکاپو خواهند افتاد زيرا آب را به النه مورچه 
مي ريزيم و تمامي آنهايي که در لحاف رانت خوابيد اند، 
از خواب بيدار خواهند شد.البته بايد ببينيم چه کساني با 
اين تفحص مخالفت مي کنند تا بتوانيم دنبال ارتباط اين 

مخالفان با رانت در واردات خودرو برويم.

در کنار ملت فلسطين مي مانيم

تفحص از واردات خودرو براي شناخت رانتخواران
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رئيس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: ما در صدديم تا پول 
يارانه به گروه هاي واقعا نيازمند جامعه تخصيص داده شود. 
وقتي يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان عده اي قطع مي شود به عده 
ديگري که نيازمندتر هستند پول بيشتري پرداخت مي شود و 
اين موضوع عين عدالت است. رسانه هاي داخلي بايد سعي 
کنند اين را به صورت شفاف مطرح کنند. رسانه هاي خارجي 
سعي مي کنند مردم را تحريک کنند...             صفحه 2

قطع يارانه بي نیازان
 عین عدالت است

گروه بين الملل:  مخالفت کشورهاي غربي با تصميم دونالد 
ترامپ درباره بيت المقدس همچنان ادامه دارد دراين ميان 
به نظر مي رس��د فرانس��ه س��عي دارد تا جايگاه خود را در 
خاورميان��ه تقوي��ت کند و با انزواي آمريکا و انگليس نقش 
خ��ود را پررن��گ ت��ر کند.  با توجه به افزايش تنش در منطقه 
خاورميان��ه عملک��رد دول��ت ماکرون مي توان��د در اين امر 

تاثيرگذار باشد. فرانسه همچنين...           صفحه 8

امانوئل مكرون 
 رودر روی ترامپ

تواف��ق بروکس��ل ب��ا 
ترزا مي نخس��ت وزير 
انگليس نشانه قدرتمند 
خ��روج بريتانيا از اتحاديه اروپا بود. ترزا 
م��ي  در يک مذاکره طوالني با پذيرش 
قوانين مرزي با ايرلند ش��مالي رضايت 
داد تا در "بازار مجزا" باقي بماند. دولت 
انگليس چاره اي جز دنباله روي از قوانين 
جدايي مشخص ش��ده توسط اتحاديه 
اروپا را ندارد. بدبيني به تالش نخس��ت 
وزير انگليس براي ورود به بازار از درب 
پشتي آسان است اما همزمان اين يادآور 
رخ دادن برگزيت است. ژان کلود يونکر 

رئيس کميسيون اروپايي...
ادامه در صفحه 8

ورود انگلیس به بازار 
مجزاي اروپا از درب پشتي

ولفگانگ مونچاو 
 فايننشال تايمز

يادداشت

هر کش��وري توان کافي 
در تولي��د يک محصول 
از  بخ��ش  آن  و  دارد 
ناتواني هايش را به وسيله واردات جبران 
مي کن��د. امروزه بخ��ش قابل توجهي از 
اقتصاد کشورها با گردش مالي خودرو به 
رونق مي رسد. آنهايي که توان توليد دارند، 
خودرو با کيفيت براي مردم کشورش��ان 
تولي��د مي کنن��د و تولي��د بي��ش از نياز 
کشورش��ان را صادر مي کنند. کشورهاي 
ديگر نيز اين خودروها را وارد مي کنند. اما 
همواره رانت و فساد، بخش جدايي ناپذير 
اقتصاد بوده و کمتر مواردي را سراغ داريم 

که اقتصاد بي حاشيه بوده باشد...
ادامه در همين صفحه

تفحص از واردات خودرو 
براي شناخت رانتخواران

امير خجسته
نماينده همدان در مجلس

سرمقاله

2

در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان با محسني اژه اي مطرح شد؛

از پرونده حصر
 تا پرونده احمدي نژاد

ننگ رشوه
فساد در اقتصادهای دنیا بیداد می کند؛

مرکزاطالع رس��اني س��ازمان ملل ،ميزان ساالنه رشوه در جهان را بيش از 
يک تريليون دالر تخمين زد.به گزارش ايسنا ازاينترفاکس، براين اساس 
اقتصاد جهاني در رابطه با فس��اد مالي س��االنه 2/6 تريليون دالر ديگر را 
نيزازدس��ت مي دهد.همچنين ميزان رش��وه در کش��ورهاي درحال توسعه 
ده برابر بيش��تر از کش��ورهاي پيشرفته است.کشورهاي دانمارک ، نيوزلند 
وفنالند به ترتيب مکان هاي اول تا س��وم س��المترين اقتصاد جهاني را از 
حيث دريافت رشوه دارند. در اين جدول روسيه ، اوکراين و ايران در مکان 
صد و س��ي يکمين کش��ورقراردارند. کشورهاي سومالي ،سودان جنوبي و 
کره شمالي به ترتيب در جايگاه ۱۷6 تا۱۷۴ مين کشورهاي فاسد جهان 
قرار دارند.روز۹ دس��امبر به عنوان روز جهاني مبارزه با فس��اد گرامي داشته 
مي شود و درهمين خصوص سازمان ملل متحد خاطرنشان کرده است که 
هيچ منطقه اي از فساد مالي در امان نيست و رشوه معضلي جدي است که 

توسعه اجتماعي و اقتصادي هر جامعه اي را تضعيف مي کند. اما تجربه هاي 
به دست آمده در جوامع مختلف بيانگر اين امر است که فساد اداري داراي 
ابعاد پيچيده مي باش��د که مبارزه با آن نيازمند سياس��تي مس��تمر و نظامند 
است . در حقيقت رشوه مانند عفونتي است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پيدا 
کند اعضاي آنرا يکي پس از ديگري آلوده مي کند و از کار مي اندازد و چه 
بس��ا تس��ري اين عفونت کل پيکره جامعه را فاس��د سازد.پيامدهاي فساد 
اداري )رشوه( بطور عمده در قالب معضالت و ناهنجاري هايي چون سوء 
استفاده از موقعيت هاي شغلي ، ارتشاء ، اختالس و ايجاد نارضايتي هايي 
براي ارباب رجوع و افراد ذيربط بصورت گروه سازمان يافته آشکار مي شود. 
تحقيق��ات گوناگ��ون ص��ورت گرفته درباره ميزان نياز و در آمد افراد جامعه 
بوي��ژه کارکن��ان اداري حکاي��ت از آن دارد که با گذش��ت زمان و افزايش 
بي رويه تورم در سال هاي اخير نه تنها...            صفحه 3

صنعت، معدن و تجارت

5راه و مسكن

2سیاسی

4انرژی

حمید نجف: مردم نبايد هزينه 
سوء مديريت ها را بدهند

تمايل روسیه برای
 استفاده از ارز ديجیتالي

بهمنی: دخالتی در پرونده
زنجانی ندارم

ويـتـريـن

 گزارش »تجارت« از نشست خبری معاون وزير صنعت؛

تعیین تکلیف قرارداد
 با رنو تا ۲۰ روز ديگر

6



سه شنــبه 21 آذر 1396   شماره 1195
T u e 1 2 D e c . 2 0 1 7

2

w
w

w
.t

e
ja

ra
to

n
li

n
e

.i
r

مسئوليتهرگونهدرگيريمتوجهامريکاست
وزير دفاع اقدام خصمانه  س��ردمداران کاخ س��فيد در به رس��ميت شناختن 
قدس شريف   به عنوان پايتخت رژيم جعلي صهيونيستي را فتنه اي عميق 
براي تضييع حقوق مردم مس��لمان فلس��طين دانس��ت و گفت: مسئوليت 
هرگونه تنش و خون ريزي بيشتر در منطقه متوجه امريکاست.به گزارش 
ايلنا، امير س��رتيپ امير حاتمي در جمع مديران ارش��د وزارت دفاع اقدام 
خصمانه  س��ردمداران کاخ س��فيد در به رسميت شناختن قدس شريف   به 
عنوان پايتخت رژيم جعلي صهيونيس��تي را فتنه اي عميق براي تضييع 
حقوق مردم مس��لمان فلس��طين دانست.وزير دفاع با اشاره به اضمحالل 
داعش گفت: توطئه بس��يار س��نگيني از س��وي دش��منان به ويژه رژيم 
صهيونيس��تي براي منطقه تدارک و برنامه ريزي ش��ده بود و مي خواستند 
يک اختالف دائمي را در بين ش��يعه و س��ني و ملت هاي منطقه نهادينه 
کنند تا امنيت رژيم صهيونيس��تي تضمين ش��ود.امير حاتمي گفت: اگر 
داعش از منطقه ريش��ه کن نمي ش��د عمر رژيم صهيونيس��تي براي مدت 
طوالن��ي در س��ايه امنيت و آرامش ق��رار مي گرفت و ملت هاي منطقه به 
جاي مبارزه با اسرائيل و گروه هاي تروريستي، مشغول جنگ با يکديگر 
بودند.وزي��ر دف��اع ب��ا بيان اينکه گروه  هاي ترويس��تي از يک ايده و تفکر 
خاصي تغذيه مي شوند که هنوز پابرجاست، اضافه کرد: بايد هوشمندانه 
اقدامات گرو ه هاي تروريستي را رصد کنيم تا ان شااهلل ريشه اين شجره 

خبيثه به طور کامل خشکانده شود.

تصميمترامپتهديدعليهصلحجهاني
ي��ک عض��و حزب اتحاد ملت در ارتب��اط با تصميم ترامپ مبني بر انتقال 
پايتخت آمريکا از تل آويو به بيت المقدس گفت: تصميم ترامپ ناقض و 
مغاير با قطعنامه هاي سازمان ملل متحد است و تمامي مذاکرات صلح را 
تحت الش��عاع قرار داده و در عين حال تهديد جدي براي صلح اس��ت.آذر 
منصوري در گفت وگو با ايس��نا افزود: برگزاري نشس��ت فوق العاده سران 
س��ازمان همکاري اس��المي براي اتحاد ومقابله در برابر اين تصميم، يک 
ضرورت تاريخي و عاجل ترين اقدام مي تواند باشد.وي ادامه داد: با توجه 
به اينکه عالوه بر مسلمانان، جامعه جهاني نيز به اين اقدام واکنش نشان 
داده؛ کش��ورهاي اس��المي و عرب مي توانند از اين فرصت براي مقابله 
چنين قلدري هايي اس��تفاده کنند و متحد ش��وند. کش��ورهاي مسلمان با 
حفظ اتحادش��ان مي توانند به تصميم واحدي در اين زمينه برس��ند.اين 
فعال سياسي اصالح طلب گفت: ترامپ در بين روساي جمهوري آمريکا 
پديده جديدي است و با توجه به طبيعت رفتاري او که برگرفته از جريان 
راست افراطي آمريکا است، اتحادش با رژيم اسرائيل شکل گرفته است. 
از طرف ديگر ماجراجويي هاي که مختص ش��خص ترامپ اس��ت، باعث 

شده تا اجرايي شدن اين تصميم اعالم جهاني شود.

تشکيلکميسيونتلفيقبودجهدر۶دي
 عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي گفت: اليحه بودجه سال 97 
به طور کامل چاپ شده و در اختيار نمايندگان قرار گرفته و نمايندگان نيز 
طبق آيين نامه داخلي خانه ملت، 15 روز فرصت دارند تا ضمن بررس��ي 
اليحه، پيش��نهادات خود را به کميس��يون هاي تخصصي ارائه دهند.اکبر 
رنجبرزاده در گفت وگو با خانه ملت گفت: طبق آيين نامه داخلي مجلس، 
کميس��يون تلفيق بودجه 97، از 15 روز آينده، متش��کل از نمايندگاني از 

اعضاي کميسيون هاي تخصصي پارلمان تشکيل مي شود. 

پيشخوان

سياسي

معاون اول قوه قضاييه گفت: مي گويند چرا سران فتنه را محاکمه 
نمي کنيد، شوراي عالي امنيت ملي مصوب کرد که اين محاکمه 
به مصلحت نيست و فعال آن ها را محصور کردند، قوه قضاييه 
در آنچه در ٨٨ پيش آمد وارد ش��د، برخورد کرد و در برخوردها 
اش��کالي به وجود آمد که به آن مش��کالت هم رس��يدگي کرد، 

اگر مصوبه نبود قوه رسيدگي مي کرد.
به گزارش ايس��نا، حجت االس��الم غالمحسين محسني اژه اي 
با حضور در جمع دانش��جويان دانش��گاه ش��ريف درباره معاون 
اول احم��دي ن��ژاد گفت: رحيمي به جه��ت اينکه پول را گرفته 
و ب��ه کانديداي��ي داده محکوم نش��ده، زمان��ي که قانون جلوي 
م��ا را نگرفت��ه ب��ود دادگاه علني بود. قان��ون جلوي ما را گرفته 
است. دادگاه هاي علني موثر است و بازدارندگي اش از بسياري 

مجازات ها باالتر است. 
مي گويند چرا دادگاه بقايي علني نيست؟ مبناي ما قانون است، 
دادگاه ه��اي علن��ي هم اجازه پخ��ش نمي دهند، اين چه علني 

است؟ 
محس��ني اژه اي بيان کرد: مي گفتند افرادي که فس��اد را افش��ا 
کردند تحت تعقيب هستند. کسي به عنوان انتقاد تحت تعقيب 

قرار نمي گيرد. 
س��خنگوي قوه قضاييه درباره موضوع کاس��پين گفت: چرا شما 
مي گوييد که ما به تحصن ها اعتنا نکرديم و کاري نکرديم؟ تا 
پايان آبان ماه سال جاري، 11 ميليون و 700 و خرده اي چک 
برگش��تي داش��تيم، آيا اين تقصير قوه قضاييه اس��ت؟ در مورد 
ش��رکت هاي تعاوني و اعتباري، حنجره خودم را در جلس��ات 
مختلف دولت و مجلس پاره کردم. آمدند بيش از هزار تعاوني 
اعتبار را مجوز دادند و هيچ نظارتي نکردند و اصال حق نداشتند 
از مردم س��پرده بگيرند و بعد مش��کالتي را براي مردم و همه 
دس��تگاه ها ايج��اد کردند، تمام ت��الش ما اين بوده که مردم به 

حق شان برسد.
محسني اژه اي با اشاره به ثامن الحجج گفت: در مورد موسسه 
ثامن الحجج نزديک به 13 هزار ميليارد تومان از مردم س��پرده 
گرفتن��د، آي��ا ق��وه قضاييه باي��د نظارت کند؟ اص��ال براي قوه 
قضاييه امکان پذير اس��ت؟ ما نهايت تالش خود را کرديم تا از 
بيش از يک ميليون سپرده گذاري که بود، به حق شان برسند و 
حدود 99 درصد از افراد تعيين تکليف ش��دند. قوه قضاييه تمام 
تالش خود را کرده که با کمک دس��تگاه هاي مختلف اموال را 

شناسايي و توقيف کند.
وي درباره کليپ پخش ش��ده در مجلس در خصوص موضوع 

فاضل الريجاني و سعيد مرتضوي اظهار کرد: ادعا شده بود که 
آقاي فاضل الريجاني آمده پيش��نهاد کرده به آقاي مرتضوي 
که اگر فالن اقدام را کنيد من س��فارش ش��ما را مي کنم و بابت 

اين هم البد پول مي خواهد. 
آقاي مرتضوي با دسيس��ه چيني با يک جمعي خواس��تند براي 
اين آقاي بدبخت يا خوش��بخت پرونده بس��ازند. آن آقا بدون 
تردي��د س��هل ان��گاري ک��رده بود ، اما قاضي به اين رس��يد که 

جرمي واقع نشده است.
 اگ��ر ه��م جرمي باش��د، آق��اي مرتضوي و اف��رادي بودند که 
مي خواس��تند اين کار را بکنند. معتقدم اگر جرمي در آن پرونده 
اتفاق افتاده باش��د، مربوط به مرتضوي و دو نفر از همدس��تانش 
ب��ود. چنانچه از مرتضوي ش��کايت ش��ود، قطع��ًا تحت تعقيب 

قرار مي گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اينکه چرا و به چه دليل حميد 
بقايي چند ماه در زندان بود گفت: حق و ناحق را چگونه تشخيص 
مي دهيد؟ من از بيان جزئيات معذورم، مسائل ايشان مالي است، 

دادگاه تشکيل شده، احتماال در شرف صدور حکم است. 
تا زماني که قطعي نشود از نظر قانوني معذورم از بيان جزئيات 

پرونده.
وي افزود: پرونده برادر رييس جمهوري هيچ ارتباطي با احضار 
بقاي��ي ن��دارد، هيچ ارتباطي بين اين دو موضوع نيس��ت. وقتي 
برادر رييس جمهور احضار مي ش��ود که از مدت ها قبل پرونده 

تشکيل شده بود. 
در مورد برادر رييس جمهور از مدت ها قبل بررس��ي ها ش��روع 
شده بود، بعد احظار شد و تفهيم اتهام مي شود. اين دو ارتباطي 

با هم ندارد. 
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سئوالي مرتبط با دختر رييس 
قوه قضاييه بيان کرد: اين مساله صد در صد دروغ است، ايشان با 
هيچ سرويسي ارتباط نداشته، هيج جا بازداشت نبوده، ايشان به 
دنبال کار و درسش است، به خارج از کشور نرفته به غير از زيارت، 
مطلقا با سرويسي ارتباط نداشته، آن کساني که اين حرف ها را 
در مي آورند چه هدفي دارند؟ آن که اين حرف را منتشر مي کند 

آيا دليل دارد؟ به صرف شايعه حجتي وجود دارد؟ 
وي با اش��اره به موضوع س��تار بهش��تي گفت: فردي که در اين 

زمينه تخلف کرده بود محاکمه شد. 
مگر پيگيري نش��د؟ مگر بارها اطالع رس��اني نش��د؟ در جريان 

کهريزک مباشرين در اين قضيه حتي محکوم به قصاص هم 
ش��دند. در اين هنگام دانش��جويي فرياد زد که س��خنگوي قوه 

قضاييه گفت: من هم فرياد زدن بلدم.
محسني اژه اي افزود: مرتضوي در پرونده کهريزک به 5 سال 
حبس محکوم شد که دادگاه تجديدنظر به دليل اظهار ندامت 
وي، حکم را به دو سال حبس تقليل داد.) تعدادي از دانشجويان 

خنديدند(
س��خنگوي ق��وه قضايي��ه تاکيد کرد: ش��کنجه قانونا و اخالقا 

ممنوع است.
 اگر کس��ي ادعايي داش��ته باشد به فوريت رسيدگي مي شود. به 
عنوان مثال ما قاضي داش��تيم که به 51 س��ال حبس به دليل 

ارتکاب چندين جرم محکوم شده بود.
س��خنگوي ق��وه قضاييه در ادامه ب��ا يادآوري اينکه در موضوع 
کاس��پين واقعا تعلل وجود داش��ت، گفت: ٨ تعاوني منحل شد تا 
يک موسس��ه اي به نام کاس��پين مجوز بگيرد و تمام سپرده ها و 

سهام ها به اين موسسه منتقل شود. 
قب��ل از اينک��ه بدانند س��پرده مردم چقدر اس��ت، به کاس��پين 
مجوز دادند و بعدا کاسپين متوجه مي شود که فرشتگان فالن 
مق��دار بده��ي دارد و نمي تواند ادامه دهد. افرادي از مس��ئوالن 
قس��مت هاي مختلف در اين ارتباط تحت تعقيب هس��تند. خب 
معلوم اس��ت که امکان يک فعاليت صحيح اقتصادي با س��ود 
35 ي��ا 40 درص��د وجود ن��دارد و االن مانده اند. قوه قضاييه چه 

کار کند؟
 وي افزود: قوه  قضاييه کساني را که بايد، بازداشت کرده است و 
در حال شناسايي اموال اينها در داخل و خارج کشور است. سعي 
کرده از تبعيض در پرداخت سپرده ها جلوگيري شود. مثال يک 
کس��ي 1٨ ميليارد س��پرده داش��ت و مي خواست با رانت بگيرد و 
برود، اما قوه قضاييه جلوي آن را گرفت و حتي سران سه قوه از 

رهبر انقالب اجازه گرفتند چون مشکل قانوني داشتيم.
محسني اژه اي درباره دست خط بقايي در خصوص راحت بودن 
در سلول و اينکه شما موافق منتشر شدن آن هستيد، گفت: اگر 
بقايي رضايت بدهد مي توان دست خط بقايي را منتشر کرد. اين 
ق��ول را مي ده��م که به قاض��ي بگويم که آقاي بقايي اگر واقعا 

اعالم کرده اين دست خط منتشر شود، منتشر کنيد.
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره اينکه چرا آقايان بقايي 
و احمدي نژاد علني محاکمه نمي شوند؟ گفت: تشخيص علني 
بودن با دادگاه است نه به عهده من و نه به عهده ديگري؛ البته 

آقاي احمدي نژاد هنوز محاکمه نشده است.

در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان با محسني اژه اي مطرح شد؛

  محمود بهمنی ريیس سابق بانک مرکزی:

از پرونده حصر تا پرونده احمدي نژاد

تمرکز بودجه 97 بر توانمندسازي احزاب احمدي نژاد محصول تمام گراي اصولگرايان نگراني از حذف جناح هاي دلسوز 
ي��ک فع��ال سياس��ي اصالح طلب گفت: 
اگ��ر جناح ه��اي مختلف قص��د اداره يک 
کش��ور براس��اس روش ه��اي مديريتي 
جدي��د و مترق��ي را دارن��د، چاره اي جز به 
کارگيري همه نيروهاي کش��ور نيس��ت. 

ج��الل جالل��ي زاده در گفت وگو با ايلنا افزود: متاس��فانه با وضعيت 
حاضر، روز به روز دچار مشکالت عديده اي مي شويم و نمي توان با 
يک جريان و طرز فکر کش��ور را اداره کرد. در نتيجه نياز به حضور 
جريان هاي مختلف است. وي افزود: مشکل اساسي اين است که 
يک جناح خاص داراي قدرت، اجازه حضور جناح ديگر را نمي دهد و 
اين مسائل موجب شده خيلي از جناح هاي دلسوز از صحنه سياسي 
حذف شوند. اين نهادها بايد کنترل شوند و اين محدوديت ها براي 

حضور همه افراد جامعه در راستاي سازندگي برداشته شود. 

يک فعال سياسي اصالح طلب با اشاره به 
س��کوت اصولگرايان در مقابل رفتارهاي 
رئي��س دولت هاي نه��م و دهم و يارانش 
گفت: اصولگرايان در مواجهه با احمدي نژاد 
در يک شرايط بسيار سخت گرفتار شده اند.

مرتض��ي مبل��غ در گفت وگ��و ب��ا ايلنا اف��زود: احمدي نژاد محصول 
تمام گ��راي جريان اصولگرايي اس��ت ک��ه روزگاري پيوند عميق و 
همه جانبه اي با هم داشتند.وي با بيان اينکه زماني اصولگرايان دفاع  
گسترده  و اغراق آميزي از احمدي نژاد مي کردند گفت: امروز سکوت 
اصولگرايان در مقابل احمدي نژاد قابل قبول نيست آنان تا آخر پاي 
دولت نهم و دهم ايستادند و نمي دانند که اين ساکت بودن به ضررشان 
است.وي افزود: جريان اصولگرايي معتقد است هرگونه حرکت عليه 

رئيس دولت هاي نهم و دهم عليه خودشان خواهد بود.

س��خنگوي کميسيون ش��وراها با اشاره 
ب��ه اينک��ه اختصاص رديف��ي با عنوان 
"راهب��ري و توانمن��د س��ازي اح��زاب، 
جمعيت ه��ا، انجمن ه��اي سياس��ي و 
تش��کل هاي صنف��ي" در اليحه بودجه 

97 نويد خوبي براي احزاب اس��ت، گفت: بايد از همه امکانات در 
راستاي تقويت احزاب بهره برد.اصغر سليمي در گفتگو با خانه ملت 
افزود: امکان تحقق مبلغ 57 ميليارد ريال براي احزاب و جمعيت ها 
در اليحه بودجه سال آينده زياد است.وي با اشاره به کميته احزاب 
و تشکل هاي مدني در کميسيون متبوعش گفت: تالش شده با 
برگزاري جلسات با خانه احزاب و نمايندگان تشکل ها از نزديک با 
دغدغه ها و مشکالت آنها آشنا شويم تا بتوانيم در حوزه قانونگذاري 

و غيره نسبت به رفع آنها اقدام جدي صورت بگيرد.

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه 

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد پروژه اجرای کارهای باقيمانده مخزن 2000 متر مکعبی منطقه مرتفع غربی و 
خطوط انتقال آب شهر صحنه را از طريق مناقصه به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا از شرکتهای دارای صالحيت رتبه 5 آب 
با تجربه اجرای خط لوله فوالدی و احداث يک مخزن آب ش��رب حداقل 1000 متر مکعبی مطابق با برآورد در صورت تمايل با توجه 

به مشخصات زير دعوت می شود نسبت به تهيه اسناد مناقصه اقدام نمايند: 
1- مبلغ برآورد اولیه براساس فهارس پايه سال 1396-33/737/127/٨15 ريال 

2- محل اجرای پروژه : استان کرمانشاه-شهرستان صحنه 
3- مدت اجرای عملیات : 15 ماه شمسی می باشد

4- مهلت خرید اسناد : هفت روز از تاريخ چاپ آگهی
5- محل خرید اس�ناد مناقصه : کرمانش��اه-ميدان س��پاه پاس��داران)نفت(- بلوار زن-بلوار زن- ضلع غربی پااليش��گاه با ارائه 
فيش واريزی مبلغ 1/500/000 ريال به حساب سيبا 21750٨3701000 نزد بانک ملی مرکزی کرمانشاه به نام حساب تمرکز وجوه 

درآمدهای آب منطقه ای کرمانشاه
6- محل تحویل اسناد : مديريت قراردادهای شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

7- مهلت تحویل اسناد : دوازده روز از تاريخ چاپ اگهی 

حفاظت از منابع آب زيزمینی به منزله حفظ حیات است

آگهی تجديد مناقصه عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نوبت دوم

امروزه از نقد براي لجن مال کردن افراد استفاده مي شود

دخالتی در پرونده بابک زنجانی ندارم

قطع يارانه بي نيازان  عين عدالت است

انتخابات نيازمند تجديد نظر اساسي در دولت و مجلس 

نائب رييس مجلس با تاکيد بر اينکه براي نقد بايد خيرخواه 
باش��يم، گفت: در گذش��ته نقد براي تملق و چاپلوس��ي بود 
اما امروز براي لجن مال کردن افراد اس��تفاده مي ش��ود.به 
گزارش ايلنا، علي مطهري در جمع دانشجويان دانشگاه 
خواجه نصير طوس��ي به مناس��بت روز دانش��جو گفت: 
قدرت ها نيازمند نقد هس��تند و اگر نقد نش��وند، فساد زياد 
مي ش��ود. حض��رت علي بارها فرموند م��را نقد کنيد پس 
مشاهده مي کنيد که آغاز دموکراسي از کجاست و از غرب 
نيست. نائب رييس مجلس گفت: نقد آداب خود را دارد. در 
گذشته نقد براي تملق و چاپلوسي بود اما امروز براي لجن 
مال کردن افراد استفاده مي شود.مطهري با اشاره به برخي 
از ويژگي ها و شرايط جنبش دانشجويي اظهار کرد: چون 

دانش��جو هنوز وارد زندگي نشده مي تواند پيگير مطالبات 
باشد و چون جوان است مي تواند راحت تر پيگير امور باشد 
و از س��وي ديگر به دليل اينکه داراي هوش باالتر اس��ت 
مي تواند به وعده ها رس��يدگي کند.مطهري از دانشجو به 
عنوان يک مصلح اجتماعي ياد کرد و گفت: دانشجويان 
بايد به تکليف و آرمان هاي خود عمل و آنها را رصد کنند. 
ما آرمان حقوق بشر، زنان، آزادي، عدالت اجتماعي و غيره 
داش��تيم ک��ه بايد به اين مهم بپردازي��م که چه کرده ايم. 
مطهري با تاکيد بر اينکه دانشجويان اگر نقصي مي بينند 
بايد بگويند ادامه داد: شايد امروز فضاي ارعاب و وحشت 
درست کنند تا دانشجو حرکت نکند اما شما در نهايت ادب 
مطالب��ات خ��ود را بيان کنيد. نائب رييس مجلس در مورد 

حصر گفت: در يک شرايط اضطراري اصل مسئله حصر 
در دس��ت ش��وراي عالي امنيت ملي بود تا در آن شرايط نا 
آرام، ب��راي اينک��ه آرامش برگردد اين افراد را حصر کنند. 
اختالف ما در اينجاست که بعداز بازگشت آرامش، حصر 
ديگر در دس��ت ش��وراي عالي امنيت ملي نيس��ت و ديگر 
در دس��ت قوه قضائيه اس��ت که بايد به اين امر رس��يدگي 
کند.وي با بيان اينکه طبق اصل 37 قانون اساسي ادامه 
حصر غير قانوني است، گفت: در چند ماه اخير با پيگيري 
ما يک نرمش در مس��ئله حصر به وجود آمده و يک اراده 
براي رفع حصر صورت گرفته اس��ت. از ما خواس��ته ش��ده 
خيلي شلوغ و رسانه اي نکنيم ما هم مدتي سکوت کرديم 

اما اگر ادامه پيدا کند، وارد مي شويم.

رئيس کل س��ابق بانک مرکزي گفت: بابک زنجاني با ما در بانک مرکزي کاري نداش��ت. 
طرف حس��اب، وزارت نفت بود. نفت ما را کس��ي نمي خريد ايش��ان براي ما نفت مي فروخت. 
من با بابک زنجاني هيچ ارتباطي ندارم. محمود بهمني در گفتگو با ايلنا درخصوص اعتراف 
رضا ضراب گفت: زماني که من رئيس کل بانک مرکزي بودم هفت بار بدترين تحريم ها را 
مديري��ت ک��ردم. ح��اال اينکه يکي االن به من بگويد که چرا مديريت کردي حرف بيخودي 
است اين تاکيد مقام معظم رهبري بود. در مورد ضراب هم من اصال ايشان را نديدم و فکر 
نکنم احمدي نژاد هم با وي مالقات داشته است. ضمن آن که ضراب عنوان کرده من با اين 
افراد جلسه داشتم که تحريم ها را دور بزنيم و حتي نگفته که مسائل مالي اي وجود داشته که 
مربوط به خودمان بوده است. ما در آن دوره وظيفه داشتيم که تحريم ها را مديريت کنيم و 
فکر کنم بهترين مديريت در طول تاريخ تحريم هاي ايران بوده است. آن هم در شرايطي که 
گزينه نظامي روي ميز بود و ورود پول به کشور ممنوع بود و بانک مرکزي عمال هيچ فعاليت 
بين المللي اي نمي توانست داشته باشد. وي افزود: انتظار داريد به دليل تحريم، فروش نفت 
ما محدود اس��ت و نتوانيم پول وارد کش��ور کنيم، آنوقت همه چيز گل و بلبل باش��د؟ وظيفه 
ما اين اس��ت که سياس��ت هايي را که مديران ارش��د نظام تبيين کرده اند را اجرا کنيم. ما يک 
وظيفه اي داريم که آن را بايد انجام دهيم ما کار سياسي نمي کنيم. من دوباره تاکيد مي کنم 
که به بهترين وجه توانستيم تحريم ها را مديريت کنيم و نگذاشتيم مردم متوجه شوند. بهمني 
در خصوص بابک زنجاني گفت:آقاي زنجاني با ما در بانک مرکزي کاري نداش��ت. طرف 
حساب، وزارت نفت بود. نفت ما را کسي نمي خريد ايشان براي ما نفت مي فروخت.من االن 
نامه اي در جيبم دارم که در آن نوش��ته ش��ده به ايش��ان ارز پرداخت ش��ود اما من جلوي اين 
مصوبه را گرفتم من در آن نامه نوشتم که ما ارزي نداريم که به ايشان بدهيم اگر مي خواهيد 
پولي به ايش��ان پرداخت ش��ود از محل وزارت نفت بدهيد. اين نامه مصوبه س��تاد تدابير ويژه 
بود که من جلوي اجرايي شدن آن را گرفتم. تاريخ اين نامه تير ماه سال 91 است که نوشته 
بانک مرکزي درخواست ارز شرکت نيکو در هالک بانک ترکيه را به حساب فالن بانک واريز 
نمايد. من زير همين نامه داخل پرانتز با خط خودم نوشتم که اگر مي خواهيد چنين مبلغي را 
به اين شرکت پرداخت کنيد از محل وزارت نفت بدهيد. امضاي آقايان شمس الدين حسيني 
)وزير اقتصاد(، غضنفري )وزير صنعت و معدن( و قاس��مي )وزير نفت( به همراه امضاي من 
در زير نامه است. در واقع من جلوي چنين مصوبه اي را گرفتم. حاال اين مصوبه قبلش بايد 
11 امضا مي گرفت و بعد در شوراي امنيت ملي تاييد مي شد و در نهايت به ستاد تدابير ويژه 
مي آمد. آقايان من را خواس��تند و من به عنوان مطلع رفتم و در اين خصوص توضيح دادم. 
وي با تاکيد بر اينکه پديده بابک زنجاني به ما ارتباطي ندارد گفت: ما فقط تحريم را مديريت 
کرديم و سعي کرديم کشور را در آن شرايط خاص سرپا نگه داريم. ما در آن زمان بايد نفت 
را مي فروختيم و نقل و انتقال پول را انجام مي داديم. ما بايد کشور را حفظ مي کرديم. حجاج 
مي خواس��تند حج بروند و پول نقد احتياج داش��تند. اين در حالي بود که آن زمان از آن طرف 
پول دادن ممنوع بود. نماينده مجلس دهم گفت:ما در آن زمان دو ميليون و 350 هزار بشکه 
نفت مي فروختيم که يکدفعه تبديل به 700 هزار بشکه شد. اين يعني درآمد کشور به يک 
سوم کاهش پيدا کرد. حاال با اين اوصاف شما انتظار داشتيد که دالر 500 تومان شود؟ وي 

به برخي انتقادها واکنش نشان داد و گفت: همان زمان که مي گفتند دولت ورشکسته شده 
ما چند صد تن طال در خزانه داشتيم و باالي 106 ميليارد دالر پول در صندوق موجود بود. 
اين حرف ها ديگر چيست؟ ما حتي پيش بيني کرده بوديم که اگر وارد جنگ شويم بتوانيم 

هفت – هشت سال کشور را اداره کنيم. اين حرف ها اصال معني ندارد.
بهمني با تاکيد براينکه در آن زمان انتظار جنگ را هم داشتيم گفت: براي چه چندصد تن طال را 
در خزانه گذاشتيم که آوردن آنها نيز داستاني دارد. با اين کارها براي مديريت بحران و مديريت 

تحريم است. ممکن است بعضي ها بگويند دور زدن که من اين لفظ را به کار نمي برم .
وي افزود: ما بايد اقتصاد مقاومتي را اجرا کنيم که اگر تنگناهاي اقتصادي پيش آمد و يک 
وقتي خواستند ما را اذيت کنند چهار – پنج سال ارز مورد نياز خود را داشته باشيم و بتوانيم 
دارو و گن��دم وارد کني��م ن��ه اينکه ام��روز هم��ه را خرج کنيم و بعد بگوييم آن  موقع خدا بزرگ 
اس��ت. ما مديريت کرديم حاال هر چه مي خواهند نام آن را بگذارند. ما کش��ور را با نقدينگي 
435 هزار ميليارد توماني تحويل داديم. وي افزود: ما طوري کشور را مديريت بحران کرديم 
ک��ه وقت��ي آمري��کا و اروپ��ا در رک��ود اقتصادي رفت ما را دعوت کردند و من به اتفاق برخي از 

آقايان به آنجا رفتم و طرح داديم که آنها از رکود خارج شوند و موفق شدند.
بهمني گفت:در س��ال 200٨ من با 47 س��ال س��ابقه بانکي و اقتصادي به بانک جهاني رفتم 
و با آنها صحبت کردم در واقع آنها من را دعوت کردند و جلساتي با فدرال رزرو نيز داشتيم 
که چه کار کنند که از اين رکود و بحران خارج ش��وند. در ايران نخبگاني هس��تند که خيلي 
راحت مي توانند مشکل امروز کشور را در حوزه اقتصادي حل کنند. ما امروز مشکل مالي يا 
در زمينه نفت و گاز کمبودي نداريم. مشکل مان مديريت است. چرا جوانان فارغ التحصيل 
ما در خيابان رها هستند و کساني سر کار هستند که مي بينيم ذات آنها يک چيز ديگر است؟ 
بايد اين مديريت ها و جابه جايي ها اصالح شود. وي در خصوص پسرش گفت: پسر من 34 
سال سن دارد و دکتراي عمران و سازه و شهرسازي را با معدل 1٨ از دانشگاه تهران دريافت 
کرده است و آشنا به زبان آلماني و انگليسي است. يک اختراع دارد و جزو نخبگان محسوب 
مي شود و امروز در دانشگاه درس مي دهد. حاال اين پسر اشتباه کرده که در هشتگرد رزومه 
داده و به عنوان شهردار انتخاب شده؟ آيا به اين فرد، ژن خوب مي گويند؟ قطعا اگر پسر من 
نبود مي توانست شهردار شود. آن موقع از او مي خواستند که در دانشگاه استنفورد آمريکا درس 
بدهد که من نگذاشتم. چون ما ايراني ها نمي گذاريم بچه هاي ما بروند آمريکا درس بدهند 
چون پيش خودمان تعهداتي داريم. حاال عده اي مي گويند چنين فردي نبايد شهردار شود. يک 
نفر و يا آقايي که جزو فرقه ضاله است پيدا مي شود و در ديوان عدالت اداري نامه اي مي دهد و 
سنگي در چاه مي اندازد که صد عاقل نمي توان آن را دربياورند. وي افزود: من دوتا پسر دارم 
که يکي از آنها مهندس تخصصي است اما فاميلي خود را عوض کرده که نگويند پسر بهمني 
است. اين کار را قبل از موضوع شهردار شدن آن يکي پسرم انجام داد چون هر جا مي رفت 
مي گفتند پسر بهمني است. االن وضعيت طوري شده که پسر بهمني، رئيس جمهور و وزير 
بايد سرشان را زمين بگذارند. اين که نمي شود. همين کاري که با مريم ميرزاخاني کردند که 
رفت آن طرف دنيا و براي آنها بزرگ ترين رياضيدان شد و اينجا ما 170 امضا جمع مي کنيم 

که بتوانيم فرزند وي را تبعه ايران کنيم. ما بايد اين نگاه و رويه را اصالح کنيم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما در صدديم تا پول يارانه به گروه هاي واقعا نيازمند 
جامعه تخصيص داده شود. وقتي يارانه 45 هزار و 500 تومان عده اي قطع مي شود به 
عده ديگري که نيازمندتر هس��تند پول بيش��تري پرداخت مي ش��ود و اين موضوع عين 
عدالت اس��ت. رس��انه هاي داخلي بايد س��عي کنند اين را به صورت ش��فاف مطرح کنند. 

رسانه هاي خارجي سعي مي کنند مردم را تحريک کنند.
ب��ه گ��زارش ايلن��ا، محمدباق��ر نوبخت، معاون رئيس جمهور و رئيس س��ازمان برنامه و 
بودجه کش��ور در نشس��تي خبري به س��واالت خبرنگاران در خصوص بودجه س��ال 97 

پاسخ داد.
وي در پاسخ به ايلنا مبني بر اينکه چرا با وجود آن که هدف دولت، انضباط مالي و کاهش 
هزينه ه��ا اس��ت، بودج��ه نهادهاي خاص فرهنگي و برخ��ي از نهادهاي نظامي افزايش 
داشته اما در مقابل شاهد کاهش بودجه هاي مرتبط با زندگي مردم مثال يارانه ها هستيم، 

اظهار داشت: ما کل بودجه اختصاصي را در 6 هزار صفحه و 14 کتاب را در يک کتاب و 
آن کتاب را در يک برگه ارائه داديم و جزئيات آن بر اساس گروه بندي وجود دارد.

وي گفت: در خصوص امور رفاه اجتماعي 90 هزار ميليارد تومان اختصاص داده شده و 
پس از آن در امور آموزش و پژوهش 57 هزار ميليارد تومان و به بخش دفاعي و امنيتي 
51 ه��زار ميلي��ارد توم��ان و به بخش س��المت 25 هزار و 300 ميليارد تومان تخصيص 
يافته است. وي با تاکيد بر اينکه بودجه اي از بخش يارانه مردم کم نشده است، گفت: 
ما در صدديم تا پول يارانه به گروه هاي واقعا نيازمند جامعه تخصيص داده شود. وقتي 
يارانه 45 هزار و 500 تومان عده اي قطع مي شود به عده ديگري که نيازمندتر هستند 
پول بيش��تري پرداخت مي ش��ود و اين موضوع عين عدالت اس��ت. رس��انه هاي داخلي 
بايد س��عي کنند اين را به صورت ش��فاف مطرح کنند. رس��انه هاي خارجي سعي مي کنند 

مردم را تحريک کنند.

نماينده زنجان و طارم در مجلس گفت: احزاب به جاي ايجاد کارنامه مناسب به دنبال اشخاص 
چهره مي روند و از مالک عمل بودن کارنامه غافل هستند.علي وقف چي در گفت وگو با خانه 
ملت، در خصوص چالش هاي انتخابات، اظهار داشت: برخي موانعي در مسير پيشرفت کشور 
وجود دارد که از جمله اين موانع رزومه کاري است و هر پستي که قرار است به شخصي واگذار 
ش��ود، موضوع رزومه کاري مطرح مي ش��ود.نماينده زنجان با بيان اينکه آيا فرصت برابر در 
اختيار همه قرار گرفته است، بيان کرد: بسياري از جوانان و نوابغ در کشور فرصتي برايشان 
فراهم نشده تا رزومه کاري مناسبي براي خود ايجاد کنند. وي افزود: افرادي که رزومه کاري 
دارند نيز همان کس��اني هس��تند که مش��کالت کنوني را ايجاد کرده اند و در اين زمينه نياز به 
بازنگري دارد. وقف چي با بيان اينکه آيا راه هايي براي احراز توانمندي افراد وجود دارد تا به 
عنوان رجل سياسي انتخاب شوند، متذکر شد: آيا اجازه حضور به بهترين افراد را داده  ايم با 

توجه به اين شرايط بايد در اين زمينه تجديد نظر اساسي کنيم. عضو کميسيون کشاورزي 
با بيان اينکه بررس��ي صالحيت افراد و کانديداها در انتخابات مختلف امري بديهي اس��ت و 
در همه جهان ش��اهد اين امر هس��تيم، گفت: قرار نيس��ت هر کس��ي بتواند متصدي مناصب 
مختلف شود ولي فيلترها و شاخصه ها در بسياري از موارد غلط و مشکل دار است. نماينده 
زنجان با بيان اينکه هيچ کدام از احزاب درون کشور عملکرد مناسبي ندارند و با استانداردها 
فاصله دارند و احزاب فراگير نيستند، اظهار داشت: احزاب به جاي ايجاد کارنامه مناسب به 
دنبال اشخاص چهره مي روند و از مالک عمل بودن کارنامه غافل هستند. وقف چي با بيان 
اينکه دولت و مجلس بايد تجديد نظر اساس��ي در بحث انتخابات هاي کش��ور داش��ته باشيم، 
متذکر ش��د: بايد اين فرصت ايجاد تا همه افراد توانمند بتوانند تصدي مناصب کش��ور را به 

دست گيرند و اجازه دهيم افراد زيادي براي انتخابات ها رقابت کنند.
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اقتصاد كالن

مرکزاطالع رساني سازمان ملل ،ميزان ساالنه رشوه 
در جه��ان را بي��ش از يک تريليون دالر تخمين زد.به 
گ��زارش ايس��نا ازاينترفاکس، براين اس��اس اقتصاد 
جهاني در رابطه با فساد مالي ساالنه ۲.۶ تريليون دالر 
ديگر را نيزازدس��ت مي دهد.همچنين ميزان رشوه در 
کشورهاي درحال توسعه ده برابر بيشتر از کشورهاي 
پيش��رفته است.کشورهاي دانمارک ، نيوزلند وفنالند 
به ترتيب مکان هاي اول تا س��وم س��المترين اقتصاد 
جهاني را از حيث دريافت رش��وه دارند. در اين جدول 
روسيه ، اوکراين و ايران در مکان صد و سي يکمين 
کش��ورقراردارند. کشورهاي سومالي ،سودان جنوبي 
و کره ش��مالي به ترتيب در جايگاه ۱۷۶ تا۱۷۴ مين 
کش��ورهاي فاس��د جهان قرار دارند.روز۹ دسامبر به 
عنوان روز جهاني مبارزه با فساد گرامي داشته مي شود 
و درهمين خصوص س��ازمان ملل متحد خاطرنش��ان 
کرده اس��ت که هيچ منطقه اي از فس��اد مالي در امان 
نيست و رشوه معضلي جدي است که توسعه اجتماعي 

و اقتصادي هر جامعه اي را تضعيف مي کند.
آس�يب شناس�ي رشوه و رش�وه خواري در نظام  ���

اداري
اما تجربه هاي به دست آمده در جوامع مختلف بيانگر 
اين امر است که فساد اداري داراي ابعاد پيچيده مي باشد 
که مبارزه با آن نيازمند سياس��تي مس��تمر و نظامند 
اس��ت . در حقيقت رش��وه مانند عفونتي اس��ت که اگر 
ب��ر ان��دام جامعه نفوذ پيدا کند اعضاي آنرا يکي پس از 
ديگري آلوده مي کند و از کار مي اندازد و چه بسا تسري 
اين عفونت کل پيکره جامعه را فاسد سازد.پيامدهاي 
فس��اد اداري )رش��وه( بطور عمده در قالب معضالت و 
ناهنجاري هايي چون س��وء اس��تفاده از موقعيت هاي 
شغلي ، ارتشاء ، اختالس و ايجاد نارضايتي هايي براي 
ارباب رجوع و افراد ذيربط بصورت گروه سازمان يافته 
آشکار مي شود. تحقيقات گوناگون صورت گرفته درباره 

مي��زان ني��از و در آمد افراد جامعه بويژه کارکنان اداري 
حکايت از آن دارد که با گذشت زمان و افزايش بي رويه 
تورم در سال هاي اخير نه تنها سطح در آمد نتوانسته 
اس��ت به روي نياز هاي افراد غلبه کند بلکه از حرکت 
نزولي نسبت به ريش نيازهاي مادي حکايت دارد . اخيراً 
سازمان شفاف سازي جهاني ، کشور اسالمي ايران را 
در ميان ۱۴۶ کشور جهان در رتبه ٨٨ قرار داده است 
و شاخص ايران در اين زمينه ۲/۹ از ۱٠ بوده است ،بر 
اس��اس اين ش��اخص رتبه ۱٠ کمترين ميزان فساد و 
صفر باالترين ميزان فساد اداري را نشان مي دهد که 
اين رده براي کشوري که به حق پرچمدار جهان اسالم 
مي باشد و ظرفيت و پتانسيل الزم براي محوريت ساير 
کش��ور هاي مس��لمان و ملت هاي آزاده جهان را دارد و 

از نظر سالمت اداري شايسته نيست. 
��� تعريف رشوه و جايگاه آن در نظام اداري 

رشوه عبارت است از دادن مالي منقول يا غير منقول 
و يا وجه نقد به کس��ي براي انجام يا تس��ريع در انجام 
مقصود خود يا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن. 
بطور کلي رشوه در سازمانها و ادارات دولتي تحت دو 
عامل شکل مي گيرد: ۱( عوامل شخصيتي ۲( عوامل 

اداري سازماني.
��� عوامل شخصيتي 

در يک س��ازمان اداري س��اختار پرسنلي خوب همراه 
محي��ط س��الم اداري باع��ث جلوگي��ري از تخري��ب 
ش��خصيت افراد خواهد ش��د ودريافت رش��وه نيز از 
مصاديق بارز تخلفاتي اس��ت که در ميان کارمندان و 
کارکنان يک اداره تحت اختالل شخصيت تحقق پيدا 
مي کند و فرد بر اساس کمبودهاي شخصيتي يا مادي 

خود مرتکب بزه رشوه خواري مي گردد. 
عوامل اداري سازماني  ���

فرهنگ سازماني يکي از بهترين راه کارهاي شناخت 
افراد بوده و به دليل ماهيت موثر و قوي خود که مي تواند 

بر رفتارهاي اعضاء اداره موثر باش��د و نقش مهمي را 
در مه��ار درون��ي رفتارهاي کارکنان و پيش گيري از 
فساد اداري )رشوه( توسط آنان ايفا مي نمايد.فرهنگ 
سازماني که پيوندي نزديک با فرهنگي عمومي جامعه 
دارد و عامل مهمي در شکل گيري رفتارهاي سازماني 
و س��المت ش��خصيتي افراد کارکن در آن س��ازمان 
مي باشد و اين فرهنگ شامل آداب و رسوم و موازين 
اخالق��ي و پايبن��دي به اصول و اعتق��ادات و قوانين 
حاکم بر آن الويتها مي باشد که در صورت بهينه سازي 

مي تواند باعث ارتقاء سالمت اداري گردد. 
رشوه از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي  ���

گرچه جامعه ايران جامعه اي توام با گرايش ديني و ملي 
است که هر دوي آنها فساد اداري را پديده اي زشت و 
مذموم مي داند با اين حال شاهد هستيم که شيوع رشوه 
در جامعه مسير بسياري از پيشرفتهاي اجتماعي و ملي 
را بسته و هزينه هنگفت را بر دوش سرمايه هاي ملي 
کشور و سرانجام بر مردم تحميل کرده است،يکي از 
مهمتري��ن آنه��ا در بعد کالن ، افزايش فاصله طبقاتي 
ميان غني و فقير اس��ت،اگر چه در ايران برنامه هاي 
زيادي براي مبارزه با فس��اد اداري طراحي ش��ده و به 
اج��را در آمده اس��ت ام��ا در اين رابطه موفقيت بااليي 
حاصل نش��ده اس��ت از سوي ديگر تالشهاي صورت 
گرفته بوس��يله دولت و دس��تگاههاي نظارتي ديگر 
بمنظورمبارزه با فساد اداري نظامند نبوده است بدين 
معني که طي چند سال با تغيير دولتها و شهرت و ضعف 
فشارهاي اجتماعي محتواي برنامه هاي براي مبارزه با 
فساد تغيير مي کند و برنامه ها انسجام خود را براي دست 
يابي اهداف از دس��ت مي دهد فلذا برنامه هاي تدوين 
شده دولت اغلب برروي تنبيه و مجازات متمرکز شده 
اس��ت و هيچ گونه اقدامي در جهت پيشگيري صورت 
نگرفته و اين امر باعث س��ير صعودي تخلفات اداري 
و از جمله اخذ رش��وه گرديده اس��ت اگر چه از س��ويي 
قانون گذار مجازات خاصي براي راش��ي و مرتش��ي در 
نظر گرفته شده ليکن اصواًل شخص رشوه دهنده در 
شرايط حاد و استيصال اقدام به چنين فعلي مي نمايد 
که اين امر مسئوليت وي در مقابل مجازات مي گردد 
. که اين در ماده ٥۹ قانون مجازات و تبصره ذيل آن 
تصرع شده و به صراحت به مضطر بودن رشوه دهنده 
و ش��رايط خاص وي اش��اره نموده و حتي مقرر ساخته 
که مال به وي مسترد گردد.ليکن به هر حال هم رشوه 
دهنده و هم رشوه گيرنده در قانون محکوم مي شوند و 
خواسته و ناخواسته دچار بحراني به نام زندان مي شوند 
که با بهينه سازي فرهنگ اجتماعي و دادن آگاهي به 
اقشار جامعه مي توان اين معضل را در کنترل در آورد 
و يا حتي مهار نمود . که بنا بر مراتب فوق اين حقيقت 
احراز مي گردد که رشوه از لحاظ اجتماعي و اقتصادي 
مي تواند مشکالت عديده اي را پديد آورد که جلوگيري 
از آن به مراتب آسان تر از رفع آن مي باشد. فلذا سعي 
مي گردد که راهکارهاي مهار و پيشگيري و مقابله با 

موضوع را بررسي نمائيم . 
راهکارهاي پيشگيري و مقابله با رشوه خواري  ���

فرهنگي کردن سازمانها و ادارات دولتي و خصوصي 
و برقراي ثبات در ش��يوه هاي انگيزش و از آن جمله 

در تش��ويق، هويت بخش��ي فراهم نمودن اس��تقالل 
شخصيتي و مادي در افرادمي تواند هويت را در وجود 
اعضاء س��ازمان يا اداره تزريق کند و در فرد احس��اس 
تعهد را قوي س��اخته و موجب ثبات و پايداري نظام 
اجتماعي گردد.اين رويکرد به مدد ش��اخه هاي علوم 
رايج بويژه علوم انس��اني به ش��ناخت چگونگي پديده 
فس��اد اداري و علت بروز آن وچگونگي مبارزه با آن 
بر اس��اس يافته هاي علمي پرداخته مي شود.منظور از 
روش پيش��گيرانه اين اس��ت که نظام تحول يافته بر 
کشف موارد فسادو تنبيه متخلفان به روش بازدارنده 
تجهي��ز ش��ود.به ترتيبي که با تکي��ه بر رويکرد نظام 
و جامعه نس��بت به رفع فس��اد و حل اساس��ي آن در 
سطح کشور اقدام کند.بديهي است فرهنگ سازماني 
از طريق اعمال کارکردهاي اساس��ي خود برکارکنان 
مي تواند قابليت بااليي براي پيش��گيري از بروز فساد 
اداري را برخوردار باش��د . بر اين اس��اس احتمال بروز 
رفتاره��اي نامطل��وب در کارکنان در مس��ير خاص و 
متناسب با محتواي فرهنگ سازماني با ارائه الگوهاي 
رفتاري به کارکنان کاهش يافته و کنترل مي گردد و از 
طريق تثبيت شيوه هاي انگيزش و معرفي مشوق هاي 
مثبت در کارکنان آنان را وادار کند که همگام با سازمان 
گام بردارد. بر اس��اس اين راهکارمي توان وام ميثاق 
سالمت را به عنوان پيشگيري از فساد اداري موثرترين 
مقوله دانس��ت بنحوي که اين طرح متاثر از فرهنگ 
عمومي جامعه،فرد رادر چهار چوب عقايد،اعتقادات و 
قواني��ن محص��ور مي نمايد ک��ه در اين صورت فرد در 
جامعه با داشتن نقش واالي خود در سيستم اداري و 
سازماني يک ارگان هرگز رو به رشوه و رشوه خواري 

نمي آورد و سالمت ادراي را به ارمغان مي آورد.
فساد و رشوه خواري  ���

فس��اد باعث زير س��ؤال رفتن عدالت، مس��ئوليت، و 
کاربرد ثروت و قدرت مي شود. از دهه ۱۹٨٠، برقراري 
دموکراس��ي و گس��ترش جهاني ويکي شدن اقتصاد 
بازارها، موضوع فساد را در صدر دستور کار بين المللي 
قرار داده است. بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 
سوسياليستي به سال ۱۹۹۱، رژيم هاي فاسد که سابقا 
ً براي قدرت هاي بزرگ مفيد واقع مي شدند، مقبوليت 
خود را از دست دادند؛ خيلي از کسب و کارها از قبول 
فساد به عنوان راهي براي جذب کار و بازار و مشتري 
س��ر باز زدند، و ش��هروندان خواس��تار کمک خارجي 
بودن��د ک��ه از نظر آنان نتايج بهتري داش��تت به ديگر 
کش��ورها هس��تند. اما سنگاپور، که از بسياري جهات 
دموکراتيک نيس��ت، کنترل مؤثري بر اين امر دارد، 
در صورتي که در هند، بزرگترين دموکراس��ي جهان، 
فس��اد گس��ترده اي در جريان است. علي الظاهر فساد 
کمتر در دموکراسي هاي ثروتمند، حاکي از اين است 
که مجموعه قوانين و نهاد ها از منافع وابسطه به پول 
جانب��داري مي کنن��د، و همين موضوع باعث کاهش 
انگيزه خريدن قدرت و نفوذ مي ش��ود. جوامعي مانند 
بريتانيا و اياالت متحده، زماني فس��اد گس��ترده اي را 
تجربه کرده اند، اما بعد از قرن ها توانستند آن را مهار 
نماين��د. بر عکس، جوامع نوپا، نهاد هاي بنيادين خود 
را در جهاني رقابت طلب بنا مي کنند که به س��رعت 

دچار تحول مي گردد ويک ش��به خواهان رس��يدن به 
باالترين استانداردها هستند. زماني بود که برخي فساد 
را امر مثبت تلقي مي کردند- راهي براي “چرب کردن 
چرخ هاي” بوروکراسي، به وجود آوردن بازار هاي غير 
رسمي، و در ارتباط قرار دادن رهبر ها با جامعه از طريق 
تأمين منفعت. اما کسي نمي داند که بدون وجود فساد 
چ��ه اتفاقي مي افت��اد. چنين ادعا هايي تأثير معامالت 
کثي��ف را در جوام��ع ندي��ده مي گيرند. تحقيقات اخير 
نشان مي دهد که فساد به رشد اقتصادي صدمه زده، 
به “اغنيا” به هزينه “فقرا” منفعت مي رساند، و نهاد ها 

و حس مسئوليت را دچار تزلزل مي کند. 
فساد چيست؟  ���

نمي توان از فساد تعريفي واحد به دست داد. بسياري 
از ديدگاه هايي که در بحث از فس��اد مطرح مي ش��وند 
منعکس کننده تجربيات جوامع ثروتمند غرب است، 
و در ديگر نقاط جهان مصداق نميابند. بعضي بر اين 
عقيده هس��تند که فس��اد را بايد از طريق ارزش هاي 
فرهنگي و افکار عمومي تعريف کرد، و اين در حاليست 
که منتقدان پاسخ مي دهند که اين گونه تعاريف مبهم 
و نا منس��جم مي باش��ند. در تعريفي ديگر از فس��اد ، 
آن را منفع��ت طلب��ي مقامات رس��مي به هزينه منافع 
عمومي مي دانن��د. ام��ا “منافع عمومي”، خود مبهم تر 
بوده، و فس��اد هر چه باش��د، پيامد هاي آن موضوعي 
ديگر اس��ت. ش��ايد بهترين رويکرد، تعريف فس��اد به 
منزله سوءاستفاده از نقش و منابع عمومي براي منفعت 
خصوصي باش��د، البته بايد بالفاصله اضافه نمود که 
“عموم��ي”، “خصوص��ي”، “منفعت” و مهمتر از همه 
“سوءاس��تفاده” هر کدام جاي بحث مفصل دارد. اين 
تعريف جامع و مانع نيست، اما بر ابعاد سياسي، وجداني 
و اخالق��ي قضي��ه، هم��ان گونه ک��ه در عمل هم رخ 
مي دهد، تأکيد دارد. فس��اد همواره اين س��ؤال را بر 
مي انگي��زد که اش��خاص با نف��وذ چه طور مي خواهند 

پاسخگو باشند. 
اشکال مختلف فساد  ���

معمول ترين شکل فساد رشوه خواري است- چيز هاي 
پرارزش��ي که از س��ويک ش��خص حقيقي در مقابل 
تصمي��م، عمال عدم انج��ام کاري در اختياريک مقام 
رسمي قرار داده مي شود. اخاذي در ارتباط نزديکي با 
رشوه خواري قرار دارد، که مقامات رسمي در خواست 
هدايا و مبالغي پول مي کنند. اما اشکال زياد ديگري نيز 
وجود دارد، مثل دزدي علني از سوي مقامات. گاهي 
تش��خيص فعاليت هاي مفسده جويانه از فعاليت هاي 

قانوني مشکل است. 
داليل فساد 

چهار توضيح متداول است  ���
شخصي: فساد وجود دارد چون آدم هاي بد، که اموزش 
خوبي نديده اند، افرادي که حقوق ناچيزي دارند دست 
به کارهاي بد مي زنند. سازماني: توضيح سازماني مبني 
بر ضعف مديريت است: مثالً  کارآموزي بي حاصل، 
گزارش نويس��ي، و سرپرس��تي. توضيح ديگر بر طرح 
س��ازماني تأکي��د دارد، به عنوان مث��ال، دولتي که در 
آن بوروکرات ها به س��هولت از س��وي سياستمداران 
اس��تخدام واخراج مي ش��وند، انگيزه اي فطري براي 

فساد دارد. 
فراگير: )نظام سياس��ي ب��ه منزلهک کليت( دولت ها 
ب��ا تقاضاه��اي زيادي از س��وي جوام��ع دور و برخود 
روبروهس��تند؛ جريان رس��مي کار معموال ً وقت گير، 
نامطمئن، و پرهزينه اس��ت، بنابراين فس��اد مي تواند 

يک راه ميان بر باشد. 
علل متعدد  ���

، س��وء مديريت يک مديرعامل-  در م��واردي- مثال ً
فاکتور هاي “شخصي” تعيين کننده هستند. اما وقتي 
حتي افراد مورد اطمينان هم دررأس کار قرار مي گيرند، 
با تأکيد بر مس��ائل نهادي و عمومي، باز فس��اد ديده 

مي شود. 
مسائل متضاد فساد

هر جامعه اي با فس��اد دس��ت در گريبان اس��ت، اما 
انواع و ابعاد آن گوناگون مي باش��د. اين عناصر نش��ان 
دهنده فاکتور هاي متعددي هس��تند، که شامل موارد 

زير مي شود: 
قدرت و اعتبار قوانين و نهاد ها 

▪ مش��روعيت: وابس��تگي مردم به دولت و حمايت از 
آن. وقتي مردم دولت را از آن خود بدانند، تاب تحمل 
فس��اد را ندارند. اين فاکتور مربوط اس��ت به: آداب و 
ارزش ه��اي فرهنگ��ي ي در رابط��ه با هويت، اختيار، 

درست و غلط امور، و نقش افراد در جامعه. 
ابعاد بخش دولتي  ���

اين در جايي است که دولت با نفوذ و همه کاره است، 
راه هاي اندکي وجود دارد که بتوان کار ها را از طريق 
بخش خصوصي انجام داد، که در اين صورت فس��اد 

احتماالً  گسترده خواهد بود. 
برخورداري و محروميت  ���

گروه هايي که از داشتن نفوذ سياسي مشروع محروم 
مي ش��وند، راه خود را از راه نا مش��روع پيدا مي کنند. 
س��رعت روند کار هاي دولتي – وقتي تصميمگيري 
به کندي صورت مي گيرد، مردم با دادن پول به کارها 
سرعت مي بخشند. مقامات، تا مردم پولي نداده اند، به 
زور حرکت مي کنند. اما زماني که تصميم گيري ها با 
شتاب تمام انجام مي شود ، نقش فساد “وقت کشي” 
کردن است. توازن ميان امکانات سياسي و اقتصادي 
– در جايي که دستيابي به قدرت آسان تر از دستيابي 
به ثروت اس��ت، مردم براي به دس��ت آوردن ثروت، از 
قدرت استفاده مي کنند. در جايي که راحت تر مي توان 
ثروتمند شد تا قدرتمند، ثروت به دنبال نفوذ مقام است 

)هانتينگتون، ۱۹۶٨(. 
عالئم فساد  ���

در طوالني مدت، جوامع مختلف “عالئم” متفاوتي از 
فساد را تجربه مي کنند. چهار نوع از اين عالئم همراه 
با مثال هايي که مربوط به زمان حال يا گذشته نزديک 

است، عبارتند از: 
بازار هاي پرنفوذ  ���

در دموکراس��ي هاي تثبيت ش��ده طرف��دار تجارت ، 
ک��ه داراي نهاد هايي پرقدرت هس��تند، بعضي منافع 
خصوص��ي ايج��اب مي کنن��د ک��ه براي دسترس��ي 
به مقامات پولي خرج ش��ود؛ غالباً  سياس��تمداران و 

البيست ها به منزله واسطه عمل مي کنند.

فساددراقتصادهایدنیابیدادمیکند؛

ننگرشوه

بانک و بيمه
ترويج فرهنگ پيشگيري

 از حوادث ومديريت ريسک نيازمند اراده ملي

دکتر عبدالناصر همتي رئيس کل بيمه مرکزي در مراس��م اختتاميه 
نخس��تين جش��نواره کشوري پيش��گيري از سوانح و حوادث بر ترويج 

فرهنگ پيشگيري از حوادث تاکيد کرد. 
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نق��ل از اداره کل روابط عمومي و امور 
بي��ن المل��ل بيم��ه مرکزي، دکتر همتي در اين مراس��م گفت: بايد به 
دنبال برنامه ريزي براي کاهش خس��ارات ناش��ي از بالياي طبيعي و 
 حوادث انس��ان س��از باشيم و فرهنگ پيش��گيري از حوادث را ترويج 

دهيم. 
وي افزود: در س��ال گذش��ته حوادث تلخي همچون پالس��کو، معدن 
ي��ورت، قطار س��منان و پتروش��يمي بوعلي و امس��ال ني��ز زلزله هاي 
اخي��ر رخ داد ک��ه مي توانس��تيم ب��ا رعايت ايمني و مديريت ريس��ک 
 از وق��وع آنه��ا جلوگي��ري و يا درم��ورد زلزله از تبعات مالي و جاني آنها

 بکاهيم. 
دکتر همتي در خصوص نقش بيمه در حوادث و سوانح گفت: متاسفانه 
علي رغم بروز حوادث متعدد در کشور و تبليغات گسترده صنعت بيمه، 
هنوز اهميت بيمه از س��وي مردم درک نش��ده وي بااشاره به ضرورت 
اجراي برنامه هاي پييشگيري گفت به طور نمونه آتش سوزي درتهران 
بطور متوس��ط ۲٠برابر هنگ کنگ اس��ت و اين به خاطر برنامه هاي 

مانور پيشگيري است.   
رئيس کل بيمه مرکزي با اشاره به پرداخت خسارت هاي تحت پوشش 
بيمه از س��وي ش��رکت هاي بيمه در حوادث اخير گفت: صنعت بيمه 
س��االنه ۲٥ هزار ميليارد تومان خس��ارت محقق ش��ده دارد که از اين 
رغم ۱٠ هزار ميليارد تومان بابت خسارات ناشي از تصادفات رانندگي 
است در واقع مي توان گفت، زيان هاي مالي با خريد بيمه قابل جبران 
اس��ت و ش��رکت هاي بيمه نيز کار خود را به خوبي انجام داده اند اما 
آس��يب هاي ناش��ي از فوت و مصدوميت براي خانواده ها جبران ناپذير 

است و ما بايد به سمت کاهش حوادث برويم. 
رئي��س کل بيم��ه مرکزي در بخش ديگري از س��خنان خود، آمادگي 
صنعت بيمه را براي کمک به کاهش سوخت ملي ناشي از حوادث و 
سوانح اعالم کرد و گفت:صنعت بيمه عالوه بر پرداخت خسارت هاي 
داراي بيم��ه نام��ه، ت��ا کنون ۴ ه��زار و۱٠٠ ميليارد توم��ان نيز براي 
پذيرش مصدومين حوادث رانندگي دربيمارستانها به وزارت بهداشت 
و ۱٨٠٠ ميلي��ارد توم��ان ب��ه نيروي انتظامي ب��راي کاهش تصادفات 
پرداخ��ت کرده ام��ا اتفاق خاصي نيافتاده و نتيجه آن خيلي مش��خص 

نبوده است.
 اي��ن مبال��غ باي��د عملياتي هزينه ش��ود، فقط کم��ک صنعت بيمه به 
نهادهاي ديگر که االن اورژانس نيز در حال اضافه شدن است، نتيجه 
اثر بخشي نخواهد داشت وصرفا موجب تضعيف بنيه مالي بيمه ها در 
پرداخت خسارت ميشود و بايد دنبال راهکارهاي علمي براي کاهش 

حوادث و تصادفات باشيم. 
عبدالناصر همتي رئيس کل بيمه مرکزي افزود: ۱٠ هزار و ٥٠٠ کشته 
و ۲۱٠ هزار مصدوم از اول سال تا کنون نگران کننده است و رفع اين 

معضل همت همگاني را مي طلبد.

رشد ۲۷ درصدي بدون احتساب
 بيمه شخص ثالث بيمه نوين

مديرعام��ل بيمه نوين از 
رش��د ۲۷ درص��دي اين 
ش��رکت، بدون احتساب 
بيمه ش��خص ثالث طي 
هش��ت ماهه نخس��ت 
س��ال ۹۶ نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل خبر 
داد. به گزارش روابط عمومي بيمه نوين، هم زمان با دومين نشس��ت 
هم انديش��ي مديران  س��تادي و رؤس��اي شعب بيمه نوين در سال ۹۶، 
حس��ين کري��م خ��ان زند با اعالم اين خبر گف��ت: مزيت رقابتي براي 
رش��د مقوله پيچيده اي نيس��ت، گاهي يک ايده مي تواند منش��ا تحول 
باش��د، خوش��بختانه پياده س��ازي ايده اتوپالس در ش��رکت امروز به 

رشد ۴٠ درصدي در بيمه هاي بدنه منجر شده است.
وي ادامه داد: مزيت رقابتي به صورت تصادفي و بدون برنامه حاصل 
نمي شود بلکه بايد اين تفکر براي ايجاد تغيير و دستيابي به تحول در 
سيس��تم ش��کل بگيرد. ما در بيمه نوين تالش مي کنيم محصوالت و 

خدمات خود را از طريق رقابت مداري متمايز کنيم.
کريم خان زند درخصوص اهميت برنامه ريزي براي تعالي سازماني در 
بيمه نوين گفت: تعالي سازماني به معناي خلق ارزش براي تک تک 
اعضاست. اين تعالي بدون گسترش توانايي و ايجاد فرصت رشد براي 
تمام همکاران، امکان پذير نمي شود. رشد يک مقوله فردي نيست، در 
بيمه نوين تفکر رشد جمعي بايد حاکم باشد و اين به معناي مشارکت 

کارکنان و ايجاد امکان براي رشد براي افراد است.

ديدار مديرعامل بانک حکمت ايرانيان
 با فرمانده نيروي دريايي ارتش

به مناس��بت هفتم آذر 
و روز ني��روي دريايي ، 
دکتر عباس عسکرزاده 
بان��ک  مديرعام��ل 
حکم��ت ايراني��ان به 
دي��دار امي��ر دريادار 
دکتر حسين خانزادي 
فرمانده نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اس��المي ايران رفت و با ايش��ان به بحث و تبادل نظر 
پرداخ��ت . ب��ه گزارش روزنام��ه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک 
حکم��ت ايراني��ان ، در اي��ن ديدار دکتر عس��کرزاده ضمن تبريک روز 
نيروي دريايي به امير دريادار دکتر خانزادي و تمامي دريادالن ارتش 
جمهوري اس��المي ايران ، حفاظت و حراس��ت از مرزهاي آبي ايران را 
حرکت��ي س��ترگ و نق��ش ني��روي درياي��ي را در منطق��ه ، نقش��ي 

استراتژيک و مهم دانست .
وي در ادامه با اش��اره به حمايت هاي هميش��گي ارتش ، بويژه نيروي 
درياي��ي از بان��ک حکمت ايرانيان ، از فرمانده نيروي دريايي قدرداني 
نمود و بر همکاري هاي بيشتر ميان دو طرف در راستاي بهبود فرآيند 
 خدمت رس��اني هرچه بهتر به کارکنان ش��ريف نيروي دريايي تاکيد 
کرد. در ادامه امير دريادار دکتر حس��ين خانزادي نيز ضمن تش��کر از 
حضور دکتر عسکرزاده با ابراز رضايت از خدمات رساني بانک حکمت 
ايرانيان به کارکنان نداجا ، بر تنوع طرحهاي تس��هيالتي به کارکنان 
آج��ا تاکي��د کرد و آمادگي خود را براي گس��ترش همکاريهاي هرچه 

بيشتر در جهت تامين معيشت کارکنان نيز اعالم نمود .
در پايان نيز دکتر عس��کرزاده با اش��اره به تالش مستمر بانک حکمت 
مبني بر ارائه بهترين و به روز ترين خدمات بانکي به نداجا ، موفقيت 
و توفي��ق روز اف��زون در ام��ور را ب��راي مجموعه نيروي دريايي ارتش 
جمه��وري اس��المي ايران با فرماندهي امي��ر دريادار دکتر خانزادي از 

درگاه خداوند متعال مسئلت نمود .

گام هاي مثبت نظام بانکي 
در حرکت به سوي بانکداري اجتماعي

مديرعامل ش��رکت ارتباط فردا با 
بي��ان اينک��ه ت��ا کن��ون اقدامات 
بانک��داري  زمين��ه  در  زي��ادي 
اجتماع��ي انجام ش��ده ولي هنوز 
هيچکدام مصداق دقيق بانکداري 
اجتماعي نيس��ت، بلکه حرکت به 
س��مت آن اس��ت، گف��ت: معتقدم 

گام هاي خوبي در اين راستا برداشته شده است.
به گزارش روابط عمومي پژوهش��کده پولي و بانکي و به نقل از س��تاد 
خب��ري هفتمين همايش س��االنه بانک��داري الکترونيک و نظام هاي 
پرداخت، حامد قنادپور مديرعامل شرکت ارتباط ايران فردا در ارتباط با 
اقداماتي که در بانک هاي ايراني براي نيل به مفهوم بانکداري اجتماعي 
صورت گرفته،  اظهار داش��ت : آنچه در بانک هاي ايراني انجام ش��ده 
حرکت  هاي مطلوبي در راستاي دستيابي به بانکداري اجتماعي است 
اما هيچکدام از آنها را در حال حاضر نمي توان بانکداري اجتماعي ناميد. 
وي افزود: اينکه يک بانک رسانه اجتماعي)Social Media( داشته 
باشد يا برخي عمليات  بانکي اش را در شبکه هاي اجتماعي بتوان انجام 
داد و يا کارهايي از اين قبيل، حرکت هاي خوبي در راستاي بانکداري 

اجتماعي است ولي خود بانکداري اجتماعي نيست.
مديرعام��ل ش��رکت ارتب��اط اي��ران فردا تاکيد کرد ک��ه آنچه مفهوم 
Socialize ي��ا اجتماعي ک��ردن را به واقع عملياتي مي کند، يک نگاه 
و مفهوم است که اتفاقا ممکن است متکي به فضاي الکترونيک نيز 
نباشد.  قنادپور ادامه داد: به عنوان مثال اگر بانک ها بتوانند شرايطي 
و امکاناتي را فراهم کنند که مشتريان در يک شعبه بتوانند با يکديگر 
گفت وگو و تعامل داشته باشند، شکلي از بانکداري اجتماعي است در 

حالي که در فضاي الکترونيک نيز انجام نشده است.
وي ب��ا توصي��ه ب��ه بانک ها و جامعه انفورماتي��ک بانکي براي "عدم 
دستکاري در مفاهيم"، خاطرنشان کرد: مميزه بانکداري اجتماعي با 
کارهاي ديگر همان است که مثال در راه اندازي فيس بوک انجام شد 
وآن را نسبت به بقيه متمايز کرد و آن مفهوم اليک کردن بود. با مفهوم 
اليک کردن، مخاطبان با يکديگر مرتبط شدند و امکان بازخورد دادن 

و مشارکت براي افراد در اين شبکه اجتماعي انجام شد.
اين کارش��ناس مس��ائل انفورماتيک گفت که اس��تفاده از PFM ها 
)Personal financial management مديري��ت مالي ش��خصي 
يا امکان به اش��تراک گذاري کالن اين PFM ها با رعايت مالحظات 
امنيتي، امکان مشارکت دادن به مشتريان و ... مي تواند مفاهيمي باشد 

که ما را در حرکت به سمت بانکداري اجتماعي کمک کند.
قنادپور در پاسخ به اين سوال که آيا در داخل کشور اقدامات مناسبي 
براي بانکداري اجتماعي انجام ش��ده يا خير؟ اظهار داش��ت: هر چند 
کارهاي زيادي در اين زمينه انجام شده ولي هنوز هيچکدام مصداق 
دقيق بانکداري اجتماعي نيس��ت، بلکه حرکت به س��مت آن اس��ت. 

معتقدم گامهاي خوبي در اين راستا برداشته شده است.
وي گفت که يک مزيت ايراني ها که همان فرهنگ استفاده و مشارکت 
در پديده هاي اجتماعي است مي تواند کمک کننده بسيار خوبي براي 

حرکت بانک ها به سمت بانکداري اجتماعي باشد.
اين کارش��ناس مس��ائل انفورماتيک درباره مس��ئله امنيت بانکداري 
در بانک��داري اجتماع��ي نيز تاکيد کرد که امنيت تنها جايي اس��ت که 
مکانيزم هاي خاص خود را دارد و ما همواره مي گوييم که در آن نبايد 
نوآوري کرد. با اين حال راهکارهاي مديريتي براي ريس��ک امنيتي 

وجود دارد که بايد در نظر گرفته شود.
ي��ادآور مي ش��ود، هفتمين همايش س��االنه بانک��داري الکترونيک و 
نظام ه��اي پرداخ��ت ب��ا موضوع" نوآوري، بازيگ��ران جديد و کارآيي 
در کس��ب و کار مالي" دوم و س��وم بهمن ماه س��ال جاري توس��ط 
پژوهشکده پولي و بانکي در مرکز همايش هاي بين المللي برج ميالد 

برگزار مي شود.

پست بانک نياز اشتغال و توسعه اقتصادي
 مناطق روستائي را مرتفع کرده است

 دکت��ر فرح��ي مديرعامل پس��ت 
بان��ک ايران در جلس��ه ش��وراي 
اداري استان سيستان و بلوچستان 
گفت: پس��ت بانک اي��ران بعنوان 
بانک عامل صندوق توس��عه ملي 
نياز اش��تغال و توس��عه اقتصادي 
مناط��ق روس��تائي را مرتفع کرده 
است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي پست بانک 
ايران: وي در ادامه ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: خوشبختانه 
نگاه دولت به ظرفيت ها و جايگاه اين بانک در شبکه بانکي کشور و 
همچني��ن نق��ش آن در محروميت زدائي و اش��تغالزائي بس��يار خوب 
اس��ت و بايد از اين فرصت اس��تفاده الزم را جهت حضور پررنگتر در 
روس��تاها و مناط��ق محروم ببريم. همچنين عل��ي فروزونخواه مدير 
شعب پست بانک استان سيستان و بلوچستان در اين جلسه عملکرد 

استان در حوزه اشتغالزائي در روستاها را ارائه نمود.

بايد خدمات بانکداري الکترونيک را ارتقاء دهيم
نشس��ت ه��م انديش��ي مديران و 
روس��اي ش��عب بانک مهر اقتصاد 
اس��تان ايالم با حضور معاونين فن 
آوري اطالع��ات و ارتباطات، مالي 
و مش��اور مدير عامل بانک برگزار 
شد.  به گزارش روزنامه تجارت به 
نق��ل از رواب��ط عمومي بانک مهر 
اقتص��اد اس��تان اي��الم، س��يد مهدي حس��يني – مع��اون فن آوري 
اطالع��ات و ارتباط��ات بانک - در اين نشس��ت با بيان اينکه بانک ها 
باي��د ب��ه س��مت ارائه خدمات نوين حرکت کنن��د، گفت: امروزه براي 
موفقيت در جلب مشتريان نيازمند توسعه خدمات در حوزه بانکداري 
الکترونيک هس��تيم. حس��يني ابراز داشت: بايد کارمزدهاي جديد نيز 
در جريان تراکنش هاي فن آوري نوين لحاظ شود. در ادامه، محسن 
داود آب��ادي - مع��اون مال��ي بان��ک - ني��ز در اي��ن نشس��ت ارتقاي 
س��ودآوري و به��ره وري را از راهبرده��اي اصل��ي بانک عنوان کرد و 
گفت: همه کارکنان بايد در مس��ير اهداف تعيين ش��ده براي ارتقاي 
س��ودآوري و کاهش زيان حرکت کنند.  منصور ش��يخ االس��المي - 
مشاور مدير عامل بانک – نيز در اين نشست بر ضرورت بکارگيري 
خدم��ات الکترونيکي در سيس��تم بانک��ي تاکيد کرد و گفت: امروزه با 
توجه به خدمات بسيار متنوع از سوي رقبا، ضرورت دارد که بيشترين 
بازده��ي را از خدم��ات الکترونيک��ي داش��ته باش��يم.   وي ادام��ه داد: 
بنگاه ه��اي اقتص��ادي و موسس��ات اعتباري در ش��رايط کنوني براي 
رسيدن به سوددهي پايدار به سه عامل مهم رضايت مشتري، رابطه 
نظ��ام من��د و بازاريابي قدرتمند نيازمند هس��تند. مش��اور مدير عامل 
بانک اظهار کرد: بايد در حوزه مش��تري مداري تعامل اثر بخِش خود 
را با مش��تريان بيش��تر کرد و با به کارگيري ابزارها و خدمات جديد در 

حوزه بازاريابي زمينه جذب و نگهداشت آنان را فراهم نمود.

اعالم آمادگي شوراي شهر رشت
 براي افزايش تعامالت با بانک شهر

رئيس شوراي شهر رشت از اعالم 
آمادگ��ي اي��ن ش��ورا در خصوص 
افزاي��ش تعامالت با بانک ش��هر 
خبر داد و گفت:اميدواريم تعامالت 
مجموعه مديريت ش��هري کالن 
ش��هر رش��ت و بانک شهر در آينده 
بيش��تر ش��ود. به گزارش روزنامه 
تج��ارت ب��ه نق��ل از مرک��ز ارتباط��ات و روابط عمومي بانک ش��هر، 

اميرحس��ين علوي با اش��اره به ارائه خدمات قابل توجه پيشخوان هاي 
ش��هرنت به ش��هروندان شهرهاي مختلف کشور، افزود: اميدواريم در 
شوراي پنجم مصوبه جانمايي پيشخوان هاي شهرنت بانک شهر نيز 
به تصويب برس��د. علوي گفت: با ش��کل گيري تعامالت بيشتر مابين 

مديريت شهري و بانک شهر مي توان اتفاقات مهمي را رقم زد.
وي خاطرنشان کرد: برنامه هايي به منظور ارائه تسهيالت به رانندگان 
تاکسي ها در اين شهر در دست انجام است و اميدواريم در اين راستا 

از ظرفيت بانک شهر استفاده کنيم.

رتبه برتر بانک کارآفرين
 از لحاظ درصد چک هاي عادي عودتي

بان��ک کارآفرين با يک روند مطلوب و 
در بين3٠ بانک کشور، به لحاظ درصد 
چک ه��اي عادي عودت��ي رتبه برتر را 
کسب نمود. به گزارش روزنامه تجارت 
ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومي بان��ک 
کارآفري��ن، اين بان��ک به لحاظ درصد 
چک ه��اي عادي عودتي در ش��هريور 
ماه رتبه پنجم، در مهر ماه رتبه سوم و 
در يک ماهه آبان ماه رتبه دوم را کس��ب کرده اس��ت. بر اس��اس اين 
گ��زارش طبق اع��الم بانک مرکزي جمهوري اس��المي ايران پايش 
موردي چک هاي عودتي در دس��تور کار آن بانک قرار داش��ته اس��ت. 
ش��ايان ذکر اس��ت ک��ه رصد عملک��رد بانک ها در خص��وص ميزان 
چک هاي عادي عودت شده در سامانه چکاوک از ابتداي تيرماه سال 
جاري در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته و بر همين اساس رتبه 

بندي بانک ها )مربوط به آبان ماه( به بانک هاي کشور ابالغ گرديد.

امضاء تفاهم نامه پرداخت نوين 
و دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه تهران

ب��ه منظور بهره ب��رداري و 
حمايت از طرح هاي دانش 
بني��ان، ش��رکت پرداخت 
نوي��ن و دانش��کده ب��رق و 
کامپيوتر دانش��گاه تهران 
تفاهم نامه همکاري امضاء 
کردندبه منظور بهره برداري 
از ظرفيت ه��اي علم��ي و 
پژوهش��ي داخل��ي و حماي��ت از طرح ه��اي دانش بني��ان تفاهم نامه 
همکاري ش��رکت پرداخت نوين و دانش��کده برق و کامپيوتر دانشگاه 
تهران در حاشيه همايش معرفي خدمات و محصوالت جديد شرکت 
پرداخت نوين امضا ش��د. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بان��ک اقتصادنوي��ن، هدف اي��ن تفاهم نامه همکاري و ايجاد 
هم افزاي��ي در تواناي��ي طرفي��ن در ارايه خدم��ات و اجراي پروژه هاي 
مش��ترک علم��ي و پژوهش��ي در زمين��ه مطالعه، تحقي��ق، طراحي، 
نمونه س��ازي و اجراي پروژه هاي نرم افزاري و س��خت افزاري در حوزه 
تجهيزات و خدمات بانکداري الکترونيکي مي باش��د.  کريم خمس��ه 
رئي��س هي��ات مديره ش��رکت پرداخت نوين گف��ت: به همين منظور 
ش��رکت پرداخت نوين نس��بت به توسعه زيرس��اخت هاي حوزه هاي 
کسب  و کار آتي اقدام کرده است که از جمله اين اقدامات استفاده از 
ظرفيت هاي علمي و پژوهش��ي دانش��گاه هاي داخلي بوده اس��ت. در 
ادام��ه دکت��ر مجيد نيلي احمدآبادي رئيس دانش��کده برق و کامپيوتر 
دانش��گاه ته��ران گف��ت: بنگاه هاي اقتص��ادي براي بق��ا و افزايش 
سودش��ان، وارد مرحل��ه رقاب��ت جدي ش��ده اند ک��ه در اين رقابت، در 
اختيار داش��تن فناوري و تکنولوژي که متعلق به خودش��ان و متکي بر 
نيازش��ان طراحي و توليد ش��ده باش��د، مزيتي رقابتي به شمار مي رود 
که مي تواند نقطه تمايز اين ش��رکت ها در فضاي رقابتي فعلي تلقي 

شود.



سه شنــبه 21 آذر 1396   شماره 1195
T u e 1 2 D e c . 2 0 1 7

4

w
w

w
.t

e
ja

ra
to

n
li

n
e

.i
r

همکاري آبي ها 
با دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد

آبفاي استان تهران تفاهم نامه اي با 
دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد 
در اي��ران در زمينه هاي حرفه اي و 
آموزش��ي ح��وزه مديري��ت آب و 
فاضالب امضا کرد. محمد پرورش 
مديرعامل آبفاي اس��تان تهران در 
نشس��ت امضاي تفاهم نامه با دفتر 

اسکان بشر سازمان ملل متحد در ايران در زمينه هاي حرفه اي و 
آموزشي حوزه مديريت آب و فاضالب، گفت: هدف از امضاي اين 
تفاهم نامه تأمين چارچوبي براي همکاري در زمينه هاي حرفه اي و 
آموزشي در خصوص مديريت آب و فاضالب و همکاري با تمرکز 
بر توسعه شهري پايدار و سبز، آموزش و پرورش، مديريت پايدار 
آب، زيرس��اخت و تس��هيالت آب و بهداش��ت، بهره وري و کارايي 
آب، مديريت کيفيت آب، حس��اب داري آب و حساب رس��ي آب و 
مقررات ايمني آب است. وي با تاکيد بر ضرورت توجه به مفهوم 
توس��عه پاي��دار اظه��ار کرد: درک اهمي��ت اين مفهوم بود که ما را 
به ايجاد دفتر توسعه پايدار در شرکت ترغيب کرد،گفت:کشور ما 
با مش��کالتي از جمله کمبود منابع آب و دفع فاضالب، خش��ک و 
نيمه خشک بودن اقليم مواجه است و استان تهران کم تر از ۱.۱ از 
سطح کشور را داراست، اما ۲۰ درصد جمعيت و ۴۵ درصد صنعت 
کشور را در خود جاي داده است؛ در حالي که در مجاورت آن هيچ 
رودخانه اي نيست و آب مورد نياز آن را از حوضه هاي آبي مناطق 
ديگ��ر تامي��ن مي کني��م؛ بنابراين اگر اين آب را مديريت نکنيم به 
مشکل برمي خوريم که با نگاه توسعه پايدار در پروژه ها مي توانيم 
در اين زمينه به دستاورهاي بزرگ تري برسيم. پرورش با اشاره به 
اين که نگاه توسعه پايدار هنوز در ذهن بسياري از ما ايجاد نشده 
اس��ت عنوان کرد: دفتر توس��عه پايدار را در آب و فاضالب اس��تان 
تهران ايجاد کرديم تا در کنار س��اير فعاليت ها و پروژه هاي آب و 
فاضالب، نگاه توسعه پايدار وارد شود و بر تصميماتي که در ساير 
حوزه هاي آب و فاضالب گرفته مي ّشود اين نگاه اثر بگذارد و حاکم 
باشد. در بخش ديگري از نشست امضاي اين تفاهم نامه، سيامک 
مقدم مدير دفتر اس��کان بش��ر س��ازمان ملل متحد در ايران اظهار 
کرد: در ايران کميته ملي اسکان بشر سازمان ملل متحد از چندين 
وزارت خانه و سازمان عضو دارد که شرکت آب و فاضالب استان 
تهران هم يکي از اعضاي اين کميته اس��ت و اميدواريم ش��رکت 
آبفاي استان تهران در کميته اسکان بشر که فعال شده است حضور 
و مشارکت بيش تري داشته باشد. وي افزود: تدوين سياست ملي 
ش��هري را با وزارت راه و شهرس��ازي آغاز کرده ايم که همکاري 
آب و فاضالب استان تهران به عنوان يکي از ذي نفعان اين طرح 
ضروري خواهد بود. مقدم تاکيد کرد: هم چنين برنامه کش��وري 
تهيه کرده ايم و پس از انتش��ار از س��وي وزارت راه و شهرس��ازي، 
شرکت آب و فاضالب استان تهران مي تواند نظراتش را در مورد 
اين برنامه که چشم انداز آن تا سال ۲۰۲۱ است، اعالم کند. گفتني 
است وظيفه دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحدد در ايران اجراي 
اهداف توسعه پايدار )SDG( و به ويژه ايجاد شهرها و اسکان بشر 

به شيوه اي جامع، ايمن، انعطاف پذير و پايدار است.

پيشخوان

انرژی

پذيرش تدريجي ارزهاي ديجيتالي ممکن اس��ت س��بب ش��ود 
برخي از کش��ورهاي توليدکننده نفت مانند روس��يه در معامالت 

نفتي به جاي دالر آمريکا از ارزهاي ديجيتالي استفاده کنند.
به گزارش ايس��نا، روس��يه، ايران و ونزوئال اشتراکات متعددي 
دارند. هر سه کشور توليدکننده بزرگ نفت به دالر آمريکا متکي 
هستند زيرا بازار جهاني نفت از ارز آمريکا براي معامالت استفاده 
مي کن��د. مس��کو، تهران و کاراکاس ب��ا تحريم هاي آمريکا نيز 
مواجه هستند و اين تحريم ها به دليل متکي بودن اين کشورها 
به دالر آمريکا براي فروش نفت ش��ان مش��کالتي را براي آنها 

به همراه داشته است.
استفاده از يک ارز متداول – که با استفاده از فناوري بالک چين 
امکان انجام مبادالت ناش��ناس را فراهم مي کند- به تس��هيل 
قرارداده��اي نف��ت کمک مي کند و ممکن اس��ت ابزار ايده آلي 
باش��د که به اين س��ه کش��ور توليدکننده نفت اجازه دهد دالر را 

در مبادالتشان حذف کنند.
اس��تفن برن ناک، تحليلگر نفت در ش��رکت "پي وي ام اويل 
آسوش��يتس" در يادداش��ت تحقيقاتي نوش��ت: بنابراين ظهور 
ارزهاي ديجيتالي به منزله کاتاليست جديدي براي کشورهاي 
توليدکننده نفت اس��ت که تمايل دارند دالر را به عنوان راهي 

براي پرداخت پول نفت رها کنند.
توليدکنن��دگان نفت متعددي تاکنون از طرح هايي براي حذف 
دالر در معامالت نفتي رونمايي کرده اند. ونزوئال هفته گذشته 
اعالم کرد که ارز ديجيتالي خود به نام "پترو" را عرضه خواهد 
کرد که تحت پشتوانه ذخاير منابع طبيعي عظيم اين کشور قرار 
دارد. روس��يه، چين و ايران در حال حاضر پيمان هاي ارزي را 
براي حذف دالر آمريکا از تجارتشان پيگيري مي کنند. چين که 
يکي از بزرگترين واردکنندگان نفت جهان است نيز راه اندازي 
معامالت نفت به يوان را براي جايگزين کردن آن با معامالت 

نفت به دالر، اعالم کرده است.
اگرچه پيمان هاي ارزي س��نجيده هس��تند، ارزهاي ديجيتالي 
زمان��ي که نوس��ان کمتري پيدا کنن��د مزاياي متعددي عرضه 
مي کنند. به جاي اس��تفاده از ارزهاي ملي متعدد، ارز مش��ترکي 
براي کشورهايي فراهم مي کنند که به دنبال اجتناب از استفاده 
از دالر هس��تند. اي��ن ارزه��ا همچنين جهان��ي و انعطاف پذير 
هس��تند و به راحتي به ارزهاي ملي تبديل مي ش��وند. بر اساس 
گزارش شبکه آر تي، ارزهاي ديجيتالي مزيت ديگري را براي 
کشورهايي که با تحريم هاي بين المللي مواجه هستند، فراهم 
مي کنند. اين ارزها بي نام هستند و به اين ترتيب تاثير تحريم هاي 

آمريکا بر قراردادهاي تجاري براي کش��ورهايي مانند روس��يه، 
ايران و ونزوئال را محدود مي کنند.

تالش ونزوئال براي مقابله با تحريم هاي آمريکا و س�قوط  ���
ارزش پول ملي

هفته گذشته بود که رئيس جمهوري ونزوئال گفت دولتش يک 
واح��د ارزي "رمزپاي��ه" براي مبارزه با آنچه "محاصره" مالي از 
سوي دولت ترامپ عليه اين کشور سوسياليستي خوانده، ايجاد 
خواه��د ک��رد. به نقل از خبرگزاري آسوش��يتدپرس، نيکوالس 
م��ادورو، رئيس جمه��وري ونزوئال گفت اين ارز جديد)واس��ط 
مبادله اي( موس��وم به "پترو" از س��وي اين کش��ور غني از نفت 
و مع��ادن عض��و اوپ��ک حمايت خواهد ش��د. او در ادامه تاکيد 
کرد: اين اقدام به ما اجازه مي دهد به س��مت اش��کال جديدي 
از عمليات مالي بين المللي براي توس��عه اجتماعي و اقتصادي 

کشورمان حرکت کنيم.
او به جزئيات برنامه هاي جديدش اش��اره اي نکرد و نگفت که 
ارزش اين ارز جديد چه ميزان خواهد بود، چه زماني ايجاد و به 
اجرا گذاشته مي شود. بهاي ارز سنتي ونزوئال که همان بوليوار 
است، در هفته هاي اخير همزمان با تشديد تحريم هاي آمريکا 

به شدت سقوط کرده است.

ريچارد نيکس��ون، رئيس جمهور آمريکا به دليل ريزش ارزش 
دالر، بدهي مربوط به جنگ ويتنام و هزينه داخلي بيش از حد 
از توافق برتون وودز که دالر را بر حس��ب قيمت طال و ارزش 

ارزهاي ديگر را بر حسب دالر تعيين مي کرد، خارج شد.
اين اقدامات که ش��وک نيس��کون نام گرفت، آمريکا را با بدهي 
باال و نقدينگي اندک مواجه کرد و بسياري از متحدان کليدي 
اين کشور مانند انگليس، فرانسه و آلمان اين پرسش را مطرح 
کردند که آيا آمريکا در موقعيتش به عنوان رهبر اقتصاد جهاني 

مشروعيت دارد.
در حالي که اقتصاد آمريکا دچار اُفت شديدي شد، يک رويداد 
ژئوپليتيکي ديگري به وقوع پيوست که روند سقوط آزاد اقتصاد 

اين کشور را تشديد کرد.
در س��ال ۱۹۷۳ جنگ کش��ورهاي عربي با رژيم صهيونيس��تي 
قيمت ه��اي نفت را تحت فش��ار ق��رار داد و زماني که امريکا به 
کم��ک مال��ي و تس��هيالتي از اين رژيم پرداخت، کش��ورهاي 
عربي واکنش نشان دادند. سازمان کشورهاي صادرکننده نفت 
)اوپک( در سال ۱۹۶۰ شکل گرفت و در قلب اين سازمان کويت، 
ايران، ليبي، قطر، عربس��تان س��عودي، عراق و امارات متحده 
عربي - کش��ورهايي که با دخالت آمريکا در جنگ ۲۰ روزه به 

شدت مخالف بودند - قرار داشتند. به دنبال کمک هاي آمريکا 
به رژيم صهيونيستي، اوپک همه کساني که تصور مي رفت به 
رژيم صهيونيستي کمک کرده اند شامل آمريکا، انگليس، کانادا، 
ژاپ��ن، هلن��د و بعده��ا آفريقاي جنوبي و پرتغال را هدف تحريم 

نفتي قرار داد. قيمت نفت تا سال ۱۹۷۴، چهار برابر شد.
ب��ا موفقي��ت اين تحريم و نقش جديد اوپک به عنوان يک نهاد 
تاثيرگذار بر قيمت نفت، عربستان سعودي به رهبر اوپک تبديل 
ش��د. ريچارد نيکس��ون، رئيس جمهور آمريکا در س��ال ۱۹۷۴ 
ب��ه ش��دت در ت��الش بود ت��ا ارزش دالر آمريکا را احيا کند و به 
همراه کيسينجر وزير خارجه وقت اين کشور با خاندان سلطنتي 
عربستان وارد مذاکره شد. تحت اين توافق مقرر شد آمريکا براي 
عربس��تان س��عودي تجهيزات و کمک براي حفاظت از ميادين 
نفتي فراهم کند و در قبال آن عربستان سعودي قرار شد قيمت 
ف��روش نف��ت را به دالر آمريکا تعيي��ن کند و مازاد درآمد نفتي 
را در اوراق بهادار آمريکا س��رمايه گذاري کند. همه کش��ورهاي 
توليدکننده نفت اوپک تا س��ال ۱۹۷۵ اقدام مش��ابه عربستان را 

دنبال کردند و به اين ترتيب حاکميت پترودالر آغاز شد.
پترودالر از آن زمان جايگاه امريکا را از نظر اقتصادي و سياسي 
در سطح جهاني باال برد اما پس از سال ها جنگ هاي غيرمنتظره 
و خصومت ژئوپليتيکي، نفوذ آمريکا رو به ضعف گذاشته است. 
طي س��ال هاي اخير اقداماتي براي فاصله گرفتن از سيس��تم 
پترودالر به خصوص در داخل اوپک که بسياري از اعضاي آن 
رابطه دوستانه اي با آمريکا ندارند، انجام شده است. يک مدافع 
سرسخت ديگر تغيير، روسيه است که به چين و ژاپن پيشنهاد 

کرده است نفت را به ين يا يوان خريداري کنند.
با اين همه يک شرکت مالي کويتي اين بحث را يک گام جلوتر 
برد و در سال ۲۰۱۴ پيشنهاد کرد که کشورهاي شوراي همکاري 
خليج فارس مي توانند از تجارت نفت در برابر بيت کوين س��ود 
ببرند. اين پيش��نهاد بر مبناي اين ايده بود که اعضاي ش��وراي 
هم��کاري خلي��ج فارس با مبادالت س��ريع تر، ارزان تر و موثرتر 

مي توانند در وقت و پول صرفه جويي کند.
اين ايده مدتي مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت و حتي برخي 
اظهار کردند که مسئله ناشناسي ممکن است دوران جديدي از 
صلح جهاني را به همراه داشته باشد. ايده مذکور اين بود که با 
استفاده از "پترو بيت کوين"، کشورها در برابر دستکاري ارزي 
از سوي دولت ها که تبعات جهاني واضحي دارد، مصون خواهند 
ب��ود. ي��ک پلتفرم نرم اف��زاري بي طرف مي تواند به عنوان يک 

واسطه عالي براي انجام تجارت در سطح جهاني عمل کند.

گام بلند براي حذف دالر از معامالت نفتي؛

تمايل روسيه برای استفاده از ارز ديجيتالي

جيره بندي گاز کاربران صنعتي در چين  قيمت جهاني نفت کاهش يافت  قرارداد سواپ نفت کرکوک يکساله است  
وزير نفت عراق اظهار کرد قراردادي که 
با تهران براي س��وآپ حداکثر ۶۰ هزار 
بش��که در روز نفت توليد شده در ميدان 
نفتي کرکوک با نفت ايران منعقد ش��ده 
براي مدت يک س��ال اس��ت و مي تواند 

تمديد شود.
به نقل از ايسنا، طبق اين توافق که ميان دو کشور به امضاء رسيد، 
ايران به همان ميزان و کيفيت مشابه نفت که از کرکوک دريافت 

مي کند، به بنادر جنوبي عراق تحويل خواهد داد.
جبار اللعيبي، وزير نفت عراق، در حاش��يه نشس��ت وزيران نفت 
ع��رب در ش��هر کويت به خبرن��گاران گفت: اين توافق به مدت 
يک س��ال اس��ت و پس از آن ما درباره تمديد يا عدم تمديد آن 

تصميم خواهيم گرفت.

قيمت ه��اي نف��ت روز دوش��نبه در 
واکن��ش به افزايش بيش��تر دکل هاي 
حف��اري نفت آمريکا که ممکن اس��ت 
تالش ه��اي اوپک براي متعادل کردن 
بازاره��ا را تضعي��ف کند، کاهش يافت. 

بهاي معامالت وس��ت تگزاس اينترمديت آمريکا ۳۱ س��نت يا 
۰.۵ درصد نسبت به قيمت نهايي روز جمعه کاهش يافت و به 
۵۷.۰۵ دالر در هر بش��که رس��يد. بهاي معامالت نفت برنت که 
قيمت پايه براي بازار جهاني است، ۳۴ سنت يا ۰.۵ درصد کاهش 
يافت و در ۶۳.۰۶ دالر در هر بش��که ايس��تاد. بزرگترين نگراني 
سرمايه گذاران افزايش شمار دکل هاي حفاري نفت آمريکاست 
که ممکن است توافق اوپک و روسيه را زماني که براي بازبيني 

آن در ژوئن سال ۲۰۱۸ ديدار مي کنند، به خطر بياندازد.

ش��رکت مل��ي نفت چين ف��روش گاز 
طبيعي به صنايع در سراسر اين کشور 
را محدود کرد تا س��وخت بيش��تري را 
براي گرمايش خانه ها در بخش شمالي 
چين فراهم کند. اين اقدام در واکنش 

به دستورالعمل کميسيون اصالحات و توسعه ملي چين صورت 
مي گيرد که از دولت هاي محلي و تامين کنندگان گاز خواسته 
اس��ت با کمبود گاز در ش��مال کش��ور مقابله کنند. يک گروه 
صنعتي در شمال شرقي چين اعالم کرد احتماال با کمبود گاز 
مواجه خواهد شد و شرکت CNPC را مقصر دانست. شرکت 
CNPC در بياني��ه اي اع��الم کرد عرضه گاز طبيعي به صنايع 
پتروشيمي به شدت کاهش پيدا خواهد کرد و فروش مستقيم 

به ساير کاربران صنعتي به تدريج کاهش پيدا مي کند.

آگه��ي موض��وع م��اده ۳ قان��ون ۱۳ آئين نامه تعيين تکليف وضعيت اراضي و س��اختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آراي صادره هيأت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذيل:

۱- پرونده کالس��ه ۸۳۰ و رأي ش��ماره ۱۷۵۵۱ مورخ ۹۵.۱۲.۲۱ به تقاضاي س��يد اسماعيل 
احمديان موسوي فرزند سيد عيسي نسبت به ششدانگ يکباب زمين به مساحت ۹۹۰۹۳.۹۴ 
مترمربع مجزي ش��ده از پالک ۱فرعي از ۳۱- اصلي واقع در بخش ۴ شهرس��تان خرم آباد 

خروجي از مالکيت مالک اوليه )رسمي ( سيد عيسي احمديان موسوي.
 رس��يدگي و تائي��د و انش��اء گردي��د مرات��ب در اجراي ماده ۳ قانون تعيي��ن تکليف اراضي و 
س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکين و س��اير 
صاحبان حقوقي در روزنامه کثير االنتش��ار و محلي آگهي انتش��ار و عالوه بر آن در روس��تاها 
الصاق تا چنانچه اش��خاص نس��بت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ نش��ر اولين آگهي و 
در روس��تاها از تاريخ الصاق به مدت ۲ ماه اعتراض خود را کتبٌا به اداره ثبت اس��ناد و امالک 
شهرس��تان خرم آباد تس��ليم دارند و برابر مقررات معترض مکلف اس��ت ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تس��ليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس��ت به مراجع قضايي ذيصالح اقدام و 
گواهي تقديم دادخواست تحويل ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتي موکل به ارائه حکم 
نهايي مي باش��د در غير اين صورت متقاضي با ارائه گواهي عدم تقديم دادخواس��ت و پس از 
انقضاي مدت مذکور و يا عدم وصول اعتراض س��ند مالکيت مورد تقاضا بر اس��اس مدلول 
رأي وفق مقررات صادر خواهد ش��د در هر حال صدور س��ند مالکيت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضايي نخواهد بود. م الف : ۴۱۵۴۷۲۵
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محمد علي ابراهيمي / رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران 
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کهريزک 

هيات موضوع قانون تعين تکليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي 
آگهي موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئين نامه قانون تعين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
وس��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۵۳۰۰۲۸۹۹ هيات اول 
موضوع قانون تعين تکليف وضعيت ثبتي اراضي وس��اختمان هاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر 
درواحد ثبتي حوزه ثبت ملک کهريزک تصرفات مالکانه بال معارض متقاضي گروه الکترونيک 
آريا درشش��دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مس��احت ۲۰۰۰ مترمربع پالک ۱۴۷۳ 
فرعي از ۱۷۸ اصلي خريداري از مالک رسمي آقاي /خانم گروه الکترونيک آريا محرز گرديده 
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند ازتاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت ۲ماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد،ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض،دادخواس��ت خود رابه مراجعه قضايي تقديم نمايند.
بديه��ي اس��ت در ص��ورت انقض��اي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکيت صادر خواهد شد. م الف ۵۳۱۶        
سيد مهدي المعي رئيس ثبت اسناد وامالک کهريزک

------------------------------------
آگهي ابالغ و دادخواست و ضمايم و وقت دادرسي 

به رامين حس��يني س��اکن مجهول المکان که فعال مجهول المکان ميباش��د اخطار مي ش��ود 
قادر جعفري با وکالت مريم مير بابائي دادخواس��تي به خواس��ته مطالبه وجه باس��تناد شوراي 
حل اختالف تنکابن که به کالسه ۹۶/۳۶۳ شعبه سوم ثبت و وقت دادرسي بروز ۹۶/۱۰/۲۰ 
س��اعت ۱۰صبح تعيين گرديد اينک به درخواس��ت وکيل خواهان و دس��تور دادگاه به استناد 
ماده ۷۳ قانون آئين دادرسي مدتي بانتشار يک نوبت آگهي وقت رسيدگي در يکي از جرايد 
کثيراالنتشار بشما ابالغ ميشود ظرف يکماه از تاريخ انتشار آگهي براي دريافت نسخه ثاني 
دادخواست و ضمايم بدفتر اين شورا مراجعه و در وقت مقرر جهت رسيدگي حاضر شويد در 
صورت عدم حضور دادگاه غيابا رس��يدگي خواهد نمود.چنانچه منبعد ابالغي بوس��يله آگهي 

الزم باشد فقط يک نوبت در روزنامه ،مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف تنکابن

-----------------------------------
رونوشت آگهي حصر وراثت 

آقاي ياسين رسول خاني فرزند علي به ش ش ۸۵ به شرح درخواستي که به شماره ۹۶۰۲۵۷ 
اين شورا ثبت گرديده درخواست گواهي انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که علي رسول 
خاني فرزند سمندر به ش شناسنامه ۲۸۵ صادره از سرخس در تاريخ ۷۷/۷/۲۸ در اقامتگاه 

دائمي خود شهرستان مياندرود فوت نموده و وراث حين الفوت وي عبارتند از: 
۱- فاطمه رسول خاني فرزند علي ش شناسنامه ۲۵۷ فرزند متوفي

۲- صاحبجان رسول خاني فرزند علي ش شناسنامه ۱۱ فرزند متوفي
۳- دادخدا رسول خاني فرزند علي ش شناسنامه ۸۵ فرزند متوفي

۴- ياسين رسول خاني فرزند علي ش شناسنامه ۳۶۰ فرزند متوفي 
و الغير و اينکه ش��ورا پس از انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را يک نوبت آگهي 
مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاريخ انتشار 

آگهي ظرف يک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد و اال گواهي صادرخواهد شد. 
قاضي شعبه دوم حکمي شوراي حل اختالف مياندورود

» برگ اجرائيه«
 مش��خصات محکوم له: س��يد فاضل واردي نش��اني محل س��اري خيابان انقالب کوچه بيمه 
ايران آپارتمان شاهين سرا طبقه دوم غربي منزل پدري. مشخصات محکوم عليه : حسين 
عباس��ي دازميرکنده نش��اني محل اقامت مجهول المکان. بموجب راي ش��ماره ۱۷۹ تاريخ 
۹۶/۰۴/۲۴ شعبه ۹ شوراي حل اختالف شهرستان ساري )و راي شماره... تاريخ... شعبه... 
دادگاه عمومي...( که قطعيت يافته است محکوم عليه به: پرداخت مبلغ ۵۸/۷۵۰/۰۰۰ ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۶۲۳/۷۵۰ ريال بابت هزينه دادرسي بعالوه خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ چکها ۹۵/۳/۲۰-۹۵/۵/۲۸ لغايت اجراي حکم در حق خواهان و نيم عش��ر دولتي 
هزين��ه اجرائ��ي طب��ق تعرفه پرداخت گردد. به اس��تناد ماده ۲۹ قانون ش��وراي حل اختالف 
مصوب س��ال ۱۳۹۴ محکوم عليه مکلف اس��ت: پس از ابالغ اين برگ اجرائيه ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد و مفاد 
راي بدهد در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانوني به اجراي احکام مدني ش��وراي حل 

اختالف محل تحويل خواهد شد.
 »مسئول دفتر شعبه ۹ شوراي حل اختالف ساري«

---------------------------------
  آگهي فقدان سند

طاهره هاش��مي به اس��تناد دو برگ استش��هاديه محلي مصدق شده در دفتر اسناد رسمي۲۰۱ 
کرج مدعي است سند مالکيت يک دستگاه آپارتمان به مساحت ۸۹/۱۱ متر مربع قطعه دوم 
تفکيکي به شماره ۲۳۳۱۳ فرعي از۴۳ اصلي ،مفروز ومجزا شده از پالک ۱۸۴۷۰ فرعي از 
اصلي مزبور، واقع در مالرد که به شماره چاپي ۰۴۰۵۹۳۱ ذيل ثبت ۳۲۳۴۵صفحه ۲۶۸دفتر 
۲۴۹ بنام مصطفي احمدي رامبد ثبت و س��ند صادرگرديده اس��ت و برابر س��ند شماره۵۶۷۴۹ 
مورخ۸۹/۷/۴ دفترخانه ۲۲ کرج در رهن بانک مس��کن قرار گرفته که مورد س��رقت واقع 
شده لذا نامبرده تقاضاي صدور سند مالکيت المثني نموده است که مراتب به استناد ماده۷۲ 
ماده ۱۲۰ آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهي ميش��وند تا چنانچه کس��ي مدعي انجام 
معامله نس��بت به پالک فوق ويا س��ند مالکيت نزد خود ميبا ش��د از تاريخ انتش��ار آگهي ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضميمه سند معامله به اين اداره تسليم ورسيد در يافت 
نمايند در غير اين صورت پس از انقضاي مدت مذکور ونرس��يدن واخواهي نس��بت به صدور 

سند مالکيت المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/۴۹۵۰
رياست ثبت اسناد وامالک مالرد

---------------------------------
آگهي حصر وراثت

متقاض��ي آق��ا/ خان��م اصغر ناصروند فرزند احمد دادخواس��تي مبني ب��ر گواهي حصر وراثت 
تقديم نموده که پس از ارجاع به اين ش��عبه به کالس��ه ۹۶۰۸۹۸ حقوقي ثبت گرديده اس��ت 
و چنين توضيح داده که ش��ادروان احمد ناصروند تکله فرزند قدرت بش��ماره شناس��نامه ۵۱۵ 
ص��ادره از پارس آب��اد در تاري��خ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ مح��ل اقامتگاه دائمي خود از دنيا رفته و وراث 

حين الفوت عبارتند از:

نسبت:
 )همسر 
متوفي(

متولد: 
۱۳۲۲

صادره: اردبيل  ش ش: ۱۳۲۳ فرزند: حسينعلی شهربانو 
لطفی سقرلو

نسبت: 
)دختر متوفي(

متولد: 
۱۳۵۴

صادره: مغان ش ش: ۱۸۴ فرزند: احمد شهناز 
ناصروندتکله

نسبت: 
)پسر متوفي(

متولد: 
۱۳۵۹

صادره: 
پارس آباد

ش ش: ۲۴۰ فرزند: احمد اصغر ناصروند

نسبت:
 )پسر متوفي(

متولد: 
۱۳۵۶

صادره: 
پارس آباد

ش ش: ۳۳۰۳ فرزند: احمد اکبر ناصروندتکله

نسبت:
 )دختر 
متوفي(

متولد: 
۱۳۴۲

صادره: اردبيل  ش ش: 
۹۴۰۸۰

فرزند: احمد صرفناز 
ناصروندتکله

نسبت:
 )پسر متوفي(

متولد: 
۱۳۶۰

صادره: 
پارس آباد

ش ش: ۴۳۹ فرزند: احمد علی ناصروندتکله

نسبت: 
)دختر متوفي(

متولد: 
۱۳۳۵

صادره: اردبيل ش ش: ۲۶ فرزند: احمد زرخانم ناصروند

نسبت: 
)دختر متوفي(

متولد: 
۱۳۵۳

صادره: 
پارس آباد

ش ش: ۱۸۳ فرزند: احمد ليال ناصروندتکله

نسبت: 
)پسر متوفي(

متولد: 
۱۳۵۰

صادره: تهران ش ش: 
۱۲۸۰۰

فرزند: احمد عليرضا ناصروند

نسبت: 
)پسر متوفي(

متولد: 
۱۳۶۹

صادره: 
پارس آباد

ش ش: 
۵۰۴۰۱۲۸۱۲۶

فرزند: احمد محسن 
ناصروندتکله

نسبت: 
)دختر متوفي(

متولد: 
۱۳۴۸

صادره: تهران ش ش: 
۱۲۷۹۹

فرزند: احمد زهرا ناصروندتکله

اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مذبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کس 
اعتراض و يا وصيتنامه اي از متوفي دارد از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک ماه به ش��ورا تقديم 
نمايد در غير اين صورت گواهي صادر و هر وصيتنامه ای غير سري و رسمي که بعد از اين 

موعد ابراز گردد از درجه اعتبار ساقط و بال اثر خواهد بود. م الف ۷۱۰۷
رييس شوراي حل اختالف شعبه اول پارس آباد

تاسيس شركت با مسئوليت محدود رسپينا مهر ارسن درتاريخ 1396,09,11 
امضا  و  ثبت   14007245240 ملى  شناسه  به   519458 ثبت  شماره  به 
ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى 
ميگردد. موضوع : بازرگانى واردات وصادرات- توليد صنايع غذايى - بسته 
بندى - توزيع وپخش -در صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات فعاليت 
پس از اخذ مجوز هاى الزم مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : 
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-چهارراه كالج-خيابان 
انقالب اسالمى-خيابان حافظ-پالك 320-طبقه سوم-واحد شمالى- كدپستى 
باشد.  مى  ريال   5,000,000  : حقوقى  شخصيت  سرمايه   1133936446
ملى  شماره  به  ابوالحسنى  ندا  خانم   : شركا  الشركه  سهم  ميزان  و  اسامى 
0070420327 دارنده 2,500,000 ريال سهم الشركه آقاى مجتبى نعيمى 
آملى به شماره ملى 2142084151 دارنده 2,500,000 ريال سهم الشركه 
اولين مديران : خانم ندا ابوالحسنى به شماره ملى 0070420327 به سمت 
رئيس هيئت مديره آقاى مجتبى نعيمى آملى به شماره ملى 2142084151 
به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره به مدت ده سال انتخاب گرديدند 
دارندگان حق امضا :حق امضاء اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك 
- سفته - بروات و عقود اسالمى و قراردادها و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
.مجتبى نعيمى املى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. اختيارات نماينده 
قانونى : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور،به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعاليت نمى باشد. 3
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (114504)

آگهى تغييرات شركت ايران آرين سهامى خاص به شماره ثبت 61944 و 
شناسه ملى 10101069731 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
با  جاويد  اسالمى  مهدى  آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,10,27
مديرعامل  و  مديره  هيات  رئيس  عنوان  به   0044243197 ملى  شماره 
عنوان  به   0066990424 ملى  شماره  با  جاويد  اسالمى  وحيد  وآقاى 
ملى  شماره  به  جاويد  اسالمى  محمدعلى  وآقاى  مديره  هيات  رئيس  نايب 
كليه  شدند.  انتخاب  مديره  هيات  اصلى  عضو  عنوان  به   0065760093
 ، بروات   ، ، سفته  قبيل چك  از  شركت  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد 
با امضاء  قراردادها و عقوداسالمى و سايرنامه هاى عادى و ادارى شركت 
مهر  با  همراه  مديره)  هيات  رئيس  و  عامل  (مدير  جاويد  اسالمى  مهدى 

شركت معتبر مى باشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (114505)

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را 
در پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد

اگهي مزايده ) مرحله اول (
در پرونده ۴/۹۶/۴۵۵ به موجب دادنامه ش��ماره ۱۰۰۴ س��ال ۹۵ صادره از ش��عبه نهم دادگاه حقوقي گرگان محکوم عليه 
مجتب��ي نعمت��ي مل��ک فرزن��د ج��واد به پرداخت ۲۰۸/۷۶۶/۳۳۱ ريال در حق محکوم له فاطمه االزمني نوده فرزند علي و 
همچنين به مبلغ ۱۰/۳۱۷/۴۳۸ نيم عش��ر دولتي و پرداخت هزينه کارشناس��ي محکوم و بدهکار مي باش��د که ملک زير 
پس از توقيف کارشناسي و به قيمت ذيل ارزيابي شده است که ملک موصوف پس از جري تشريفات قانوني کارشناسي 
و قيمت گذاري از طريق مزايده حضوري بفروش ميرسد طالبين خريد مي توانند در جلسه مزايده شرکت و پيشنهاد خود 
را ارائه و تس��ليم نمايند . نظريه کارشناس��ي : زمين تعرفه ش��ده در شهرس��تان گرگان جاده ترانزيت گرگان به قرق جنب 
پمپ بنزين ۲- از زمين تعرفه ش��ده مس��احت ان ۲۷۵۴۹ متر مربع براورد گرديده اس��ت ۳- حدود اربعه زمين موصوف 
شماال محدود مي شود به جاده بين مزارع و اشخاص جنوبا محدود مي شود به جاده ترانزيت شرقا محدود مي شود به زمين 
حاج اصغر نعمتي مي شود به جاده بين مزارع و اشخاص جنوبا محدود مي شود به جاده ترانزيت شرقا محدود مي شود به 
زمين حاج اصغر نعمتي ملک ۴-زمين تعرفه شده تحت کشت زراعت سويا بوده و داراي کاربري کشاورزي داشته است 
و لذا با توجه بهخ نوع خاک بافت خاک جاده دسترسي به محصوالت کشاورزي و عملکرد محصول قيمت روز محصول 
ديم بودن زمين و با در نظر گرفتن کليه ي عوامل موثر در قضيه از قرار متر مربعي ۱۲۰۰۰۰ ريال براورد گرديد و اينکه 
طرفين س��ندي براي اين زمين ارائه ندادند . نظريه کارشناس��ي : وصف کليه موارد باال و در نظر گرفتن جميع جهات و 
مس��احت ۲۷۵۴۹ متر مربع و در مجموع به مبلغ ۳/۳۰۵/۸۸۰/۰۰۰ ريال براورد گرديده اس��ت . زمان مزايده : روز ش��نبه 
مرخه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۹ الي ۱۰ صبح ۲- مکان مزايده : دفتر شعيه چهارم اجراي احکام مدني متمرکز دادگستري 
گرگان مزايده از مبلغي که توسط کارشناس تعيين گرديده شروع و برنده مزايده کسي است که باالترين مبلغ را در جلسه 
زايده قبول نمايد برنده مزايده مي بايست ۱۰% مبلغ مورد پيشنهاد را نقدا به حساب سپرده دادگستري توديع و مابقي ان 
ظرف يکماه از تاريخ اجراي مزايده به حس��اب س��پرده دادگس��تري واريز و قبض ان راتس��ليم دفتر ش��عبه نمايند در غير اين 
صورت وفق ماده ۱۲۹ قانون اجراي احکام مدني ۱۰% سپرده پس از کسر هزينه هاي اجرايي بنفع دولت ضبط و اگهي 
مزايده براي مرحله بعد تجديد خواهد شد . طالبين خريد مي توانند يک هفته قبل از اجراي مزايده با هماهنگي اين اجراي 
احکام از ملک توقيف شده بازديد نمايند تحويل اموال پس از تائيد صحت مزايده از ناحيه دادگاه صادر کننده اين اجرائيه 
خواهد بود در صورت عدم تائيد صحت مزايده اين اجرا مسوليتي در رابطه با خريدار ندارد و فقط مبلغ توديع شده عودت 
خواهد شد مزايده با حضور نماينده محترم دادستان دادسراي عمومي و انقالب گرگان و نماينده اجراي احکام مدني انجام 

خواهد شد . شريعتي – مدير دفتر شعبه چهارم اجراي احکام مدني متمرکز دادگستري گرگان    

اگهي ابالغ وقت رس��يدگي و دادخواس��ت و ضمائم به اقاي / خانم ش��هرام يوس��في فرزند خواهان اقا ي حجت ش��يبک 
دادخواس��تي به طرفيت خوانده اقاي ش��هرام يوس��في و ... به خواس��ته الزام به تنظيم س��ند قطعي خودرو مطرح که به اين 
ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه ۹۶۰۹۹۸۱۷۲۰۲۰۰۳۰۵ ش��عبه دوم شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي 
شهرستان گرگان ثبت و وقت رسيدگي مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۳۰ تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده ۷۳ قانون ائين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي 
از جرايد کثير االنتش��ار اگهي مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتش��ار اگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني کامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 

گرددد . مسئول دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان گرگان – شعيبي يگانه 

اگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به اقاي اسماعيل تيموري فرزند اصغر و خانم فرشته احمدي خواهان 
اقاي قربان رمضانپور دادخواستي به طرفيت خواندگان اقاي اسماعيل تيموري و خانم فرشته احمدي به خواسته الزام انتقال 
س��ند مطرح که به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه ۹۶۰۹۹۸۱۷۲۱۰۰۰۳۹۱ شعبه دهم شوراي حل اختالف 
مجتمع شهيد قدوسي شهرستان گرگان ثبت و وقت رسيدگي مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰ تعييين که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون ائين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يک نوبت در يکي از جرايد کثير االنتشار اگهي مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار اگهي به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

در دادگاه حاضر گردد . مسئول دفتر شعبه دهم شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان گرگان 
---------------------------------------------------------------

اگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به اقاي / خانم سيد ابراهيم مصطفوي راد فرزند سيد علي خواهان اقاي 
سيد حامد صالحي دادخواستي به طرفيت خوانده اقاي سيد ابراهيم مصطفوي راد به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۷۲۲۱۰۰۴۸۴ شعبه دوازدهم شوراي حل اختالف مجتمع شهيد 
قدوس��ي شهرس��تان گرگان ثبت و وقت رس��يدگي مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ س��اعت ۸:۳۰ تعيين که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷۳ قانون ائين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت 
در يکي از جرايد کثير االنتشار اگهي مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ اتشار اگهي به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد 

. مسئول دفتر شعبه دوازدهم شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان گرگان – تاجيک 

مش��خصات محکوم له/ محکو.م لهم ۱- بانک مهر اقتصاد نش��اني : گرگان – نبش عدالت ۱۵ مش��خصات محکوم عليه 
/ محکوم عليهم ۱- ناصر ضيايي فرزند اسماعيل مجهول المکان ۲- سيد حبيب حسيني فرزند حسين مجهول المکان 
مشخصات نماينده يا قائم مقام قانوني محکوم لهم / محکوم عليه مريم حسين پور فرزند عباس نشاني : استان گلستان – 
شهرستان گرگان – شهر گرگان – خ وليعصر – پاساژ کوروش ط ۵ واحد ۳ وکيل بانک مهر اقتصاد  محکوم به : بسمه تعالي 
به موجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره ۹۶۱۰۰۹۱۷۲۲۴۰۱۳۳۰ و شماره دادنامه ۹۶۰۹۹۷۱۷۲۲۴۰۰۴۰۸ 
محکوم عليه محکوم اس��ت به پرداخت تضامني مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت تاخير تاديه از 
تاريخ سر رسيد چک ۸۸/۱۱/۱۴ تا زمان اجراي حکم و مبلغ ۲/۴۲۵/۰۰۰ ريال هزينه دادرسي و مبلغ ۱/۰۸۰/۰۰۰ ريال 
بابت حق الوکاله وکيل در حق محکوم له ضمنا هزينه نيم عشر دولتي بعهده محکوم عليهم ميباشد . مسئول دفتر شعبه 

شانزدهم شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان گرگان ) امور بانکي (- حمزه نژاد قادي

اگهي درخواست حصر وراثت 
 اقاي علي دنکو فرزند رضا به شرح در خواستي که به کالسه ۹۶۰۵۶۹ اين شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهي 
انحصار و وراثت نموده و اعالم داش��ته که رضا دنکو فرزند ابراهيم به ش��ماره شناس��نامه ۳۱ صادره از گرگان در تاريخ 
۹۶/۹/۱ در اقامتگاه دائمي خود شهرس��تان گرگان فوت نموده و ورثه / وراث حين الفوت وي عبارتند از / ۱- علي دنکو 
ف: رضا ش ش : ۱۰۳۵ متولد ۱۳۵۸ نس��بت فرزند متوفي ۲- حس��ن دنکو ف: رضا ش ش :۱۳۹۹ متولد :۱۳۶۵ نس��بت 
: فرزند متوفي ۳- ام البنين دنکو ف : رضا ش ش : ۹۱۰ متولد ۱۳۵۴ نس��بت : فرزند متوفي ۴- ش��هربانو دنکو ف : رضا 
ش ش : ۳۰ متولد ۱۳۶۱ نس��بت : فرزند متوفي ۵- امنه جاللي ف : علي اکبر ش ش ۲۸۶۴ متولد ۱۳۳۶ نس��بت همس��ر 
متوفي والغير اينک ش��ورا پس از انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را يک نوبت اگهي مي نمايد تا هر کس 
اعتراضي دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي نزد او مي باش��د از تاريخ انتش��ار اگهي ظرف يک ماه به اين ش��ورا مراجعه و 

تقديم نمايد و اال گواهي صادر خواهد شد . قاضي شعبه هشتم شوراي حل اختالف گرگان 

خواه��ان / ش��اکي عل��ي اصغ��ر عموئ��ي – کلثوم عموئي – غالمحس��ين عموئي – صغرا کاس��ب – اکبر عموئي – ليال 
عموئ��ي – مري��م عموئ��ي – لي��ال عموئ��ي خوانده : متهم فرش��ته في��وج فغاني – مهدي فيوج – لي��ال فيوج – ادراه کل 
منابع طبيعي و ابخيز داري شهرس��تان اس��تان گلس��تان – س��ازمان اموال و امالک و دارئيهاي بنياد مس��تضعفان اس��تان 
گلس��تان – خاتون فيوج – حس��ن فيوج – رمضان فيوج – مرتضي فيوج فغاني – نس��اء فيوج – رضا فيوج – علي فيوج 
خواس��ته / اتهام : اعتراض به راي قاضي هيات حل اختالف قانون تعيين تکليف اختالفات اراضي موضوع اجراي ماده 
۵۶ قانون جنگلها و مراتع تقديم دادگاههاي عمومي شهرس��تان گرگان نموده که جهت رس��يدگي به ش��عبه ۲ دادگاه 
عمومي حقوقي گرگان واقع در اس��تان گلس��تان – شهرس��تان گرگان – خيابان ش��هيد بهشتي – روبروي مخابرات – کد 
پستي ۴۹۱۳۷۱۴۹۵۵ تلفن ۰۱۷۳۲۲۲۵۱۷ الي ۲۰ پورتال دادگستري کل استان گلستان http:// dadgoletanارجاع 
و به کالسه ۹۶۰۹۹۸۰۰۵۶۱۰۰۷۶۸ ثبت گرديده که وقت رسيدگي ان ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ و ساعت ۸:۳۰ تعيين شده است 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان فرش��ته فيوج فغاني – مهدي فيوج – ليال فيوج – خاتون فيوج – حس��ن فيوج 
– رمضان فيوج – مرتضي فيوج فغاني – نساء فيوج – رضا فيوج – علي فيوج ودر خواست خواهان / شاکي و به تجويز 
ماده ۷۳ قانون ايين دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يکي از 
جرايد کثير االنتشار اگهي مي شود تا خوانده / متهم پس از نشر اگهي و اطالع از مفاد ان به داگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد . منش��ي 

دادگاه حقوقي شعبه۲ دادگاه عمومي حقوقي گرگان
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افتتاح ۵۱۶ کيلومتر ريل جديد و اتصال
 ۵ مرکز استان تا پايان سال

وزير راه و شهرس��ازي در جلسه 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
از برنامه ريزي براي اتصال همه 
مراك��ز اس��تان ها ب��ه راه آهن، 
بهره گيري از فناوري هاي نوين 
نظير برقي كردن قطارها خبر داد 
و تمركز بر روي موضوع ريل را 

يكي از بسترهاي تحقق اقتصاد مقاومتي ارزيابي كرد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از پايگاه اطالع رس��اني 
دولت، عباس آخوندي در حاش��يه اين جلس��ه گفت: امس��ال 
۵ مركز اس��تان در كش��ور را به ش��بكه حمل و نقل ريلي وصل 
مي كنيم. خوشبختانه اين طرح ها ۹۰ درصد پيشرفت داشته اند 
و همه آن ها امس��ال به بهره  رداري مي رس��د و زير بار مي روند. 
طبق اين برنامه كارهاي كرمانش��اه به اتمام رس��يده و همدان 
نيز مورد بهره برداري قرار گرفته و كار اروميه، قزوين رش��ت و 
مس��ير جديد ميانه به بس��تان آباد و از آنجا به س��مت تبريز هم 

در دست اجرا است.
آخون��دي ب��ا بيان اينكه امس��ال ۵۱۶ كيلومتر ريل جديد افتتاح 
مي ش��ودگفت: با توجه به كارهايي كه س��ال گذش��ته تمام شد 
اما به بهره برداري نرس��يد امس��ال ۹۱۹ كيلومتر راه آهن جديد 
م��ورد بهره ب��رداري قرار مي گيرد. آخوندي با بيان اينكه براي 
۶هزار و ۸۰۰ واگن باري قرارداد همكاري با روس ها داريم كه 
بخش اعظم اين واگن ها در ايران ساخته مي شود افزود: براي 
سه سال آينده بخش عمده واگن سازي ايران مورد بهره برداري 

قرار خواهد گرفت و همين االن هم فعال است.
همچنين وزير راه و شهرسازي گفت: براي حمل و نقل حومه 
اي قرارداد با شركت مشترک ايران و كره اي براي ساخت ۵۴۰ 
واگن داشتيم. قرارداد خريد و ساخت واگن هاي جديد مسافري 

با آلمان ها، روس ها و كره اي ها را در دست اقدام داريم.

درخواست از پليس راه براي
 جلوگيري از تردد خودروهاي بدون زنجير چرخ

داوود كش��اورزيان معاون وزير 
راه و ريي��س س��ازمان راهداري 
كش��ور اعالم كرد كه س��ازمان 
راه��داري ب��ا ۱۴ ه��زار نيروي 
انس��اني و ۹۰۰۰ دس��تگاه انواع 
ماش��ين آالت س��بک و سنگين 
در طرح زمستانه امس��ال حضور 

دارد. ۱۶۰۰ گش��ت راهداري و ۶۵۰ راهدارخانه ثابت و س��يار 
ني��ز در اي��ن طرح فعال هس��تند و تالش كرديم علي رغم تمام 
محدوديت هاي اعتباري كه با آن روبه رو هس��تيم تجهيزات و 
امكان��ات خ��ود را ب��ه روز كنيم و در اجراي طرح دچار مش��كل 
نش��ويم. الزم اس��ت مردم با تجهيزات كافي حركت كرده و در 
مواق��ع ض��روري ب��ا زنجير چرخ حركت كرده از ماموران پليس 
راه درخواس��ت مي كنم كه حتما تردد خودروهاي بدون زنجير 
چرخ در جاده هاي برفي جلوگيري كنند زيرا خودروهاي بدون 

تجهيزات منجر به انسداد راه ها و معابر خواهد بود.

داير شدن پروازهاي جهرم به تهران
احمدي��ان ريي��س فرودگاه جهرم، از آغ��از پروازهاي جهرم به 
ته��ران از روز چهارش��نبه 22 آذر خب��ر داد و گف��ت: براس��اس 
اع��الم ايران اي��ر، پروازهاي جهرم به تهران هر هفته ش��نبه ها 
و چهارش��نبه ها انجام مي ش��ود. با استقرار ماشين آالت ايمني 
زميني و كاركنان عملياتي و همچنين اعالم آمادگي واحدهاي 
سوخت رس��اني و هواشناس��ي، پليس و سپاه حفاظت، فرودگاه 
جهرم به ش��كل ۱۰۰ درصد آماده پذيرش پروازهاي مس��افري 
شده است. هواپيما رجيستر EP-ITA كه در پروازهاي جهرم 
اس��تفاده مي ش��ود، تنها ۹ ماه از عمرش مي گذرداين هواپيما 
براي مسيرهاي كوتاه، فرودگاه هاي كوچک، كم مسافر و حتي 
كوهس��تاني بس��يار مناس��ب بوده و مي تواند در باندهاي كوتاه، 
خاكي و نيمه فعال نشس��ت و برخاس��ت كند و داراي مصرف 
سوخت بسيار پايين و راندمان باال است. اين هواپيما مجهز به 
موتورهاي جت توربوپراپ ساخت شركت آمريكايي- كانادايي 

است.

انتقال دانش کشتي سازي از کره به ايران
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي 
با اش��اره به همكاري موسسات 
رده بن��دي اي��ران و كره جنوبي 
گفت:بايد ب��ا تعريف صحيحي 
از روابط شركت هاي كشتيراني 
ايران و كره، تكنولوژي كش��تي 
س��ازي به ش��ركت هاي ايراني 

منتقل شود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از سازمان بنادر و دريانوردي، 
محمد راس��تاد مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي به همراه 
معاوني��ن دريايي و مهندس��ي و ام��ور زيربنايي جهت اطالع از 
گزارش عملكرد همكاري مشترک موسسات رده بندي ايرانيان 
و كره جنوبي )KR-ICS(، با مديرعامل هيات مديره موسسات 

رده بندي كره جنوبي )KR( و ايرانيان )ICS( ديدار كرد.

در اين ديدار كه در حاشيه جشن پنجاهمين سالگرد كشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران انجام شد، موسسات رده بندي گزارشي 
از عملكرد همكاري مش��ترک خود در زمينه خدمات مش��ترک 
به جامعه دريايي كش��ور در زمان هاي گذش��ته ، حال و بعد از 
تحريم ارائه كردند و موفقيت اين همكاري را نتيجه حمايت ها 
و تدابير جامعه دريايي ايران و در راس آن ها س��ازمان بنادر و 
دريانوردي دانس��تند. همچنين در اين جلسه برنامه هاي جديد 
موسس��ات براي همكاري مش��ترک در زمينه تحقيق و توسعه 
و تدوين اس��تانداردهاي هدفمند و نيز ايجاد ش��ركت مشترک 
براي ارائه خدمات در حوزه فراس��احل و انرژي بررس��ي ش��د و 
موسس��ات اعالم آمادگي كردند كه اين ظرفيت ها را در چرخه 
تول��ي گري س��ازمان بن��ادر و دريانوردي در اين حوزه هم بكار 
گيرند. همچنين موسس��ات گ��زارش آموزش هاي دوجانبه در 

ايران و كره را ارائه كردند.
در ادام��ه مديرعامل س��ازمان بن��ادر و دريانوردي، ضمن ابراز 
رضايت از روند توس��عه موسس��ه رده بندي ايرانيان و همكاري 
مش��ترک آن با موسس��ه رده بندي KR، خواستار توسعه روابط 
و همكاري اين دو موسس��ه براي توس��عه صنوف رده بندي در 
اي��ران براي عضويت موسس��ه رده بن��دي ايرانيان در آياكس 

)IACS( شد.
وي همچنين از اين موسس��ات خواس��ت تا دانش و تكنولوژي 
موجود در اين موسسات به عرصه كشتي سازي ايران نيز انتقال 
يابد و آن را مس��تلزم تعريف درس��ت روابط ميان كشتي سازان 
كره اي و ايراني دانس��ت و گفت: رابطه دو موسس��ه رده بندي 
مي تواند به عنوان الگو قرار گيرد و به عنوان پلي بين كش��تي 

سازان دو كشور براي انتقال تكنولوژي عمل نمايد.

پيشخوان

راه و مسکن گروه راه و مسكن: صبح روز يكشنبه ) ۱۹ آذرماه ۹۶( حسن 
روحاني رئيس جمهور دولت دوازدهم اليحه بودجه س��ال 
۹7 را تقديم مجلس شوراي اسالمي كرد، كه بر پايه اليحه 
بودجه س��ال ۹7 عوارض خروج مس��افر از كشور طي رشدي 
بي سابقه از 7۵ هزار تومان به 22۰ هزار تومان رسيده است 

كه افزايش سه برابري را نشان مي دهد!
در اليحه بودجه سال ۹7 براساس يكي از رديف هاي جداول 
مربوط به هزينه هاي خدمات مجموعه نيروي انتظامي و در 
بخش درآمدها آمده است، عوارض خروج مسافر از مرزهاي 
كش��ور ب��راي زائري��ن حج عمره و تمت��ع و عتبات عاليات به 
ازاي هر تن ۱۱۰ هزار تومان و براي س��فرهاي ديگر 22۰ 

هزار تومان در نظر گرفته شده است. 
آن گونه كه در توضيحات پيوست شده به رديف سوم »جدول 
ش��ماره ۱۶- تعرفه درآمدهاي موضوع جدول ش��ماره )۵(« 
آمده است، اين تعرفه ها براي بار نخست خروج از كشور است 
و عوارض خروج از كشور در بار دوم ۵۰ درصد افزايش خواهد 
يافت و در نوبت سوم و بيشتر افزايش ۱۰۰ درصدي خواهد 
داش��ت. به عبارت س��اده تر هر نفر در س��فر نخست خود بايد 
22۰ هزار تومان عوارض خروج از كشور پرداخت كند، اين 
مبلغ در سفر دوم حدود ۵۰ درصد افزايش پيدا مي كند يعني 
۳۳۰ هزار تومان بايد پرداخت شود و براي سفرهاي سوم و 
بيش��تر با ۱۰۰ درصد افزايش به ۴۴۰ هزار تومان مي رس��د. 
ذي��ل توضيح��ات مندرج در اي��ن رديف خاص درآمدي ذكر 
شده است كه ۴۰ هزار تومان از مبلغ دريافت شده از هر فرد 
براي عوارض خروج از كش��ور بايد به توس��عه زيرساخت ها و 
تاسيسات گردشگري و حمايت از بخش ميراث فرهنگي و 

صنايع دستي اختصاص پيدا كند.
اين پيشنهاد دولت در اليحه بودجه سال ۹7 بيانگر آن است 
كه هدف از افزايش ۳ تا ۶ برابري عوارض خروج مس��افر از 
كشور حمايت از بخش گردشگري و ميراث فرهنگي كشور 
است، اما تنها سوالي كه مطرح مي شود اين است كه منطق 
دولت براي افزايش ۳ تا ۶ برابري عوارض خروج مس��افر از 
كش��ور چيس��ت در حالي كه محل هزينه كرد اين ۴۰ هزار 
تومان ها در اليحه بودجه سال ۹7 مشخص نشده است؟ آيا 
به راس��تي دولتمردان قصد دارند از اس��تقبال مردم به انجام 
سفرهاي خارجي براي خود درآمد هنگفتي كسب كنند؟ آيا 
متكي كردن بخش گردش��گري و ميراث فرهنگي كش��ور از 
نظر مالي تنها به عوارض خروج مسافر از كشور ظلمي آشكار 

به اين بخش نيست؟ 
��� ايرالين ها زمين مي خورند

درخصوص افزايش س��ه برابري عوارض خروج از كش��ور، 
آرمان بيات كارش��ناس صنعت هواپيمايي معتقد اس��ت كه 
بحث افزايش نرخ عوارض خروج از كش��ور نه تنها كارايي 
مثبتي در اين صنعت نخواهد داشت كه حتي با سياست هاي 

كالن صنعت هوايي در تضاد است.
افزاي�ش ع�وارض متض�اد ب�ا اصل ���20 قانون اساس�ي 

است
اين كارشناس صنعت هوايي اظهار كرد: هرچند نمي توان از 
افزايش عوارض خروج از كشور به عنوان يک مانع رسمي در 
برابر س��فر مردم ياد كرد و حتي مي توان انتظار داش��ت در 
صورت اجرايي شدن اين موضوع پس از چندي حساسيت ها 
راج��ع ب��ه اين سياس��ت هاي جديد كاهش پي��دا كند، اما در 
مجم��وع ب��ه نظر مي رس��د اين موضوع با اص��ل 2۰ قانون 
اساسي در تضاد خواهد بود، به عبارتي در كنار سياست هاي 
كالن برنامه ريزي هاي اقتصادي سال هاي گذشته مبني بر 

توس��عه زيرس��اخت هاي حمل ونقل، خريد ناوگان و افزايش 
تقاضا براي سفر نيز با باالبردن نرخ عوارض تناقض دارد و 

در نهايت به كاهش تقاضا براي سفر منجر مي شود.
تاثير منفي روي پروازهاي منطقه اي ايرالين ها ���

به گفته وي اين سياست روي پروازهاي منطقه اي ايرالين ها 
تاثيرخواهد گذاش��ت زيرا اين ش��ركت ها اصلي ترين منابع 
درآم��دي خ��ود را از اين پروازها به دس��ت مي آورند، در حال 
حاضر به طور ميانگين درآمد ايرالين در پروازهاي منطقه اي 
به ازاي هر صندلي – ساعت پرواز حدود ۴۵ دالر است. اين 
در حالي است كه عوارض جديد تعيين شده نيز رقمي به همين 
ميزان را نشان مي دهد و از اين رو قطعا فعاليت صنعت هوايي 
ايران با چالش هاي جدي مواجه خواهد ش��د. سياس��ت هاي 
جدي��د ب��راي فرودگاه هاي ايراني مش��كالتي ايجاد خواهد 
ك��رد، اين كه براي س��فرهاي دوم و س��وم ن��رخ عوارض به 
شكل تصاعدي باال رود خود در مرحله اجرا مشكالت جدي 

به وجود مي آورد.
 اين كه كدام مرجع صحت ادعاي مسافر درباره تعداد خروج 
از كش��ور را تاييد كند و اين فرآيند چقدر زمان بر باش��د، خود 
مشكلي جدي است كه بايد براي آن فكر كرد. ايرالين هاي 
ايراني براي توسعه و رقابت با كشورهاي منطقه نياز به شرايط 
مثبت اقتصادي دارند، مس��ائلي مانند مقررات زدايي و بهبود 
شرايط كسب وكار با سياست افزايش عوارض خروج از كشور 
در تضاد اس��ت، هرچند اين موضوع در حال حاضر تنها يک 
پيشنهاد در اليحه به شمار مي رود و بعيد است مجلس با آن 
موافقت كند، اما در صورت اجرايي شدن مي تواند مشكالتي 
جدي براي مس��افران، ايرالين ه��ا و فعاالن صنعت هوايي 

ايران به وجود آورد.
تامين كسري بودجه در گرو بهداشت مالي دستگاه هاي  ���

دولتي 
همچنين درباره افزايش سه برابري عوارض خروج از كشور 
حميد نجف تحليلگر صنعت هوانوردي كشور در گفت و گو با 
»تجارت« مي گويد: به طورحتم اين گونه افزايش به نوعي 
افزايش دريافت ماليات غير مستقيم است . با توجه به اينكه 
معموال بخش متوسط رو به باال جامعه به كشورهاي خارجي 
سفر مي كنند هدف دولت اين است كه يک بار مالي مضاعف 

به اين مسافران تحميل كند.

 

نمي دانم چه تفكري پش��ت اين پيش��نهاد دولت بوده است، 
اما معتقدم كه تگناها و مش��كالت مالي در كس��ري بودجه 
در بهداش��ت مال��ي بخش ه��اي زيرمجموع��ه دولتي حل 

مي شود.
حمايت از طبقات اشرافي جامعه! ���

اين كارشناس ارشد صنعت حمل ونقل هوايي كشور تصريح 
مي كند: به ش��خصه مخالف اين نوع تفكر هس��تم كه دولت 
بخواهد ماليات غيرمس��تقيم مضاعف دريافت كند و اين بار 

مالي گزاف را به جامعه تحميل كند. 
ضمن اينكه افزايش عوارض خروج مسافر از كشور تاثيرات 
منفي و مخربي بر صنعت حمل و نقل هوايي كشور خواهد 
داش��ت، ب��ه عنوان مثال يک تاج��ر براي مراودات تجاري و 
اداري خود بخواهد در سال چندين بار به كشورهاي خارجي 
س��فر كند به دليل افزايش تصاعدي عوارض خروج مس��افر 
از كشور سعي مي كند از تعداد سفرهاي تجاري خود بكاهد، 
لذا افزايش عوارض خروج مسافر از كشور ارتباط مستقيمي با 

كاهش تعداد مسافران سفرهاي خارجي دارد. 
وي ادامه مي دهد: همچنين افزايش عوارض خروج مسافر 
از كش��ور به نوعي س��اپورت و حمايت از طبقات اش��رافي 
جامعه است به عبارت ساده تر به حدي هزينه ها را افزايش 
مي دهيم كه هميش��ه يک س��ري اقش��ار خاص بتوانند از 

فرصت ها استفاده كنند. 
يعني افرادي كه پرداخت بيش از ۴۰۰ هزار تومان عوارض 
ب��راي ه��ر س��فر خود مبلغ قابل توجهي براي آن ها نباش��د. 
تقريبا بس��تري فراهم ش��ده اس��ت كه اين طبقات اش��رافي 
جامع��ه راحت ت��ر رف��ت و آمد كنند كه به ش��دت با اين نوع 

تفكر مخالف هستم.
گراني تنها حربه دولتمردان براي حل مشكالت ���

نجف مي افزايد: متاسفانه دولتمردان در هر جايي كه مشكل 
و تگناي��ي وج��ود دارد فكر مي كنند با گراني اين مش��كالت 
رفع خواهد ش��د و اين گراني هيچ وقت تمام نمي ش��ود و روز 

به روز هم تكرار مي شود. 
ب��دون ش��ک دولتمردان هيچوق��ت به پايان اين خط گراني 

نخواهند رسيد.
 معتقدم يک بار براي هميش��ه دولت بايد به فس��اد اداري 

موجود در دستگاه هاي زير مجموعه خود توجه جدي و مدون 
كند و چنانچه فس��اد اداري دس��تگاه ها ساماندهي شود ديگر 
نيازي نيس��ت كه زيان ناش��ي از سوء مديريت برخي مديران 

به مردم تحميل شود. 
به عبارت ساده تر دولت ديگر نبايد زيان ناشي از سوء مديريت 
برخي مديران را به مردم تحميل كند. يک سري تصميمات 
اشتباه و غلط سهوا يا عمدا توسط مديران خود دولت در حال 
اتفاق است كه باعث افزايش هزينه ها مي شود. به عبارتي در 
بخش دولتي بيشتر مديراني وجود دارد كه به آن ها مديران 
هزينه اي گفته مي شود يعني بايد منابع مالي داده شود تا آن 
ش��خص بتواند مديريت كند يعني مدير كارآفرين به ندرت 

مشاهده مي شود. 
س�رمايه ملت در س�فره برخي مفسدان اقتصادي ذوب  ���

مي شود
اين كارش��ناس صنعت هوانوردي تصريح مي كند: س��ال به 
سال هزينه ها و بودجه جاري دولت در حال افزايش است و 
دولت براي عدم كسري بودجه يا بايد اقدام به افزايش نرخ 
ماليات مس��تقيم كند يا به نوعي نرخ ماليات غير مس��تقيم را 
با اين گونه ش��يوه ها از جمله افزايش س��ه برابري عوارض 

خروج مسافر از كشور باال برد. 
س��والي كه مطرح مي ش��ود اين اس��ت كه هزينه اي كه بابت 
خروج مس��افر از كش��ور مي خواهد گرفته ش��ود چه تبعاتي 
ب��راي اقتص��اد دارد؟ با افزايش نرخ عوارض خروج مس��افر 
چه خدمات و سرويس��ي به پروازهاي خارجي كش��ور اضافه 
مي ش��ود؟ آيا با افزايش س��ه برابري عوارض خروج مسافر از 
كشور ارائه خدمات و سرويس به مسافران سه برابر افزايش 
پي��دا مي كن��د؟ تجربه ثابت كرده اس��ت كه تاكنون با هربار 
افزايش هزينه هاي مردم تنها جيب برخي مفسدان اقتصادي 

پر پول شده است.
نجف در پايان خاطرنشان كرد: ايرادي ندارد كه دولت بودجه 
را س��ه برابر افزايش دهد اما بابت خروجي آن بايد به مردم 
تضمي��ن ده��د، ل��ذا نمايندگان مجلس به عنوان ناظر بايد از 
دستگاه هايي كه بودجه دريافت مي كنند بابت عملكردشان 

در راستاي هزينه كرد پول بيت المال خروجي بخواهند.
به گفته بسياري از كارشناسان صنعت هوايي در هيچ يک 
از كش��ورهاي توس��عه يافته دنيا چنين موضوعي اعمال 
نمي شود به طوري كه اين كشورها بحث هايي مانند ماليات 
بر ارزش افزوده را ريز كرده و در تمام خدمات ارائه شده به 
مس��افر در بخش هاي مختلف اعمال مي كنند، اما اين كه 
به طور خاص ناگهان نرخ عوارض خروج از كش��ور با اين 
رقم باال وضع شود هرگز اين طور نبوده است، بنابراين در 
ص��ورت تصويب اين پيش��نهاد دولت، هزينه چند ميليون 
تن از هموطنان كه س��االنه به قصد زيارت از كش��ور خارج 
مي ش��وند و به دليل مس��ائل به وجود آمده در حج عمره و 
تمت��ع، اغل��ب مقصد آن ها عتبات عاليات به ويژه حضور در 
مراسم باشكوه اربعين حسيني است به شكل چشمگيري 
افزايش پيدا خواهد كرد. همچنين مشكالتي كه در مسير 
راه دانش��جويان ايراني كه در ديگر كش��ورها به تحصيل 
مش��غولند يا پژوهش��گراني كه در سمينارهاي بين المللي 
حضور پيدا مي كنند را هم مي توان به مش��كالت ناش��ي از 
افزايش س��ه برابري عوارض خروج مس��افر از كشور افزود، 
ل��ذا واكن��ش نماين��دگان مجلس به اي��ن بخش از اليحه 
بودجه بس��يار كليدي اس��ت و اميدواريم تصميم درس��تي 
درخصوص حمايت از صنعت هوايي و بخش گردش��گري 

كشور گرفته شود.

حميد نجف كارشناس ارشد صنعت هوانوردي در گفت و گو با »تجارت« مطرح كرد:

مردم نبايد هزينه سوء مديريت ها را بدهند

آگهي ابالغ مالياتي
در اجراي ماده 208 قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتي مودي كه آخرين نشاني آن در دسترس واحد مالياتي نمي باشد به شرح زير ابالغ مي گردد.

آگهي مزايده مال غير منقول 
مربوط به پرونده كالسه ۹۵۰۰۱۱2 - تعاوني اعتباري آزاد ثامن االئمه )ع( اردبيل 
باس��تناد س��ند رهني شماره 2۳۱7۹-۹۳/۱۱/۴ تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره 
۱۵ اردبي��ل جه��ت وص��ول طلب خود عليه آقاي نادر بيک زاده آقاباقر مبادرت به 
صدور اجرائيه نموده كه پس از تش��كيل پرونده اجرايي به كالس��ه ۹۵۰۰۱۱2 و 
طبق محتويات پرونده، عمليات اجرايي پيگيري مورد وثيقه ششدانگ يكدستگاه 
آپارتمان مسكوني پالک قطعه ۴ طبقه 2 بشماره ۵۵2۵/72/۶۰۵2 اصلي واقع 
در بخش يک اردبيل بانضمام كليه متعلقات و منضمات شرعيه و عرفيه با حدود 
اربعه زير: شماال": در سه قسمت كه قسمت دوم آن شرقي است اول ديواريست 
مش��ترک بطول ۶/7۰ متر به آپارتمان مس��كوني قطعه ۳ دوم ديواريس��ت بطول 
2/۰۵ متر به راه پله سوم ديواريست بطول ۳/۳۰ متر به راه پله . شرقا": ديواريست 
بطول ۶/۴۵ متر به ملک مجاور قطعه 7۱. جنوبا": در س��ه قس��مت اول ديوار و 
پنجره است بطول ۳/۹۵ متر به فضاي حياط مشاعي دوم درب و ديوار و پنجره 
اي است بطول ۴/۱۰ متر به تراس قطعه ۴ سوم ديوار و پنجره است بطول ۱/۹۵ 
متر به فضاي حياط مشاعي. غربا": ديواريست بطول ۸/۵۰ متر به ملک مجاور 
قطع��ه 7۳ بمس��احت 7۸/2۳ مت��ر مربع. كه در صفح��ه ۱۶۵ دفتر 22۹ بنام نادر 
بيک زاده آقاباقر ثبت و س��ند صادر گرديده به نش��اني- اردبيل، خيابان دس��تغيب 
كوچه ش��هيد محمد اس��ماعيلي پالک 2۵ طبقه دوم كه طبق نظريه كارش��ناس 
رسمي دادگستري ملک موصوف بمساحت 7۸/2۳ متر مربع بانضمام پاركينگ 
قطعه ۴ به مساحت ۱۱/۵2 متر مربع از يک ساختمان تمام كار با قدمت ساخت 
7 س��ال از يک س��اختمان ۴ طبقه ش��امل همكف پيلوت پاركينگ و س��ه طبقه 
فوقاني در قالب ۶ واحد مسكوني ساختمان با اسكلت بتني، نماي سنگ تراورتن 
، درب ماشين رو آهني )فلزي(، كف پاركينگ موزائيک با ديوار سراميكي، كف 
حياط موزاييک و ديوار س��يمان س��فيد، راه پله س��نگي با نرده آهني و پنجره هاي 
آلومينيومي و س��اختمان بدون آسانس��ور با انش��عابات آب و گاز و دو انشعاب برق 
مي باشد.و واحد مورد نظر دو خوابه داراي آشپزخانه ، پذيرايي و سرويس و حمام 
مي باش��دو درب ورودي و داخلي واحد چوبي، كف واحد موكت با ديوار س��فيد 
كاري و آش��پزخانه اوپن با كف س��راميک و ديوار تا زير س��قف و درب ورودي و 
داخلي واحد چوبي ، كف واحد موكت با ديوار س��فيد كاري و آش��پزخانه اوپن با 
كف س��راميک و ديوار تا زير س��قف كاش��يكاري شده بدون كابينت و سرويس ها 
با س��قف كاذب، كف س��راميک و ديوار كاش��يكاري ش��ده مي باشد و ارزش ملک 
ب��ا توج��ه به جميع جهات موثر در كارشناس��ي به مبل��غ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال 
برآورد ش��ده اس��ت. كه در روز ش��نبه مورخه ۹۶/۱۰/2۳ از ساعت ۹ صبح الي ۱2 
ظه��ر در مح��ل اج��راي ثبت اردبيل واقع در بزرگراه ش��هدا مابين فلكه ججين و 
ميدان قدس جنب تاالر ميالد از طريق مزايده فروخته خواهد شد. مزايده از مبلغ 
۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته 
خواهد ش��د.فروش نقدي اس��ت. هرگاه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف 

گردد روز بعد از تعطيل جلس��ه مزايده تش��كيل خواهد ش��د. طالبين مي توانند در 
س��اعات اداري جهت كس��ب اطالعات بيش��تر به اجراي ثبت اردبيل به نش��اني 
ب��اال مراجع��ه و خري��داران نيز مي توانند در وقت مقرر در محل مزايده حاضر و در 
جلسه مزايده شركت نمايند و چنانچه مورد مزايده زائد بر مبلغ در آگهي فروخته 
ش��ود نس��بت به مازاد حق مزايده و س��اير هزينه هاي قانوني طبق مقررات وصول 
خواهد ش��د در ضمن بدهي هاي مالياتي و عوارض ش��هرداري و آب و برق وگاز 
مش��خص نش��ده در صورتيكه از اين باب تا روز مزايده بدهي داش��ته باش��د طبق 
مقررات از برنده مزايده وصول خواهد ش��د. تنظيم س��ند انتقال موكول به ارائه 

مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و غيره ... خواهد بود.
فردين مجد – رييس اداره اجراي اردبيل

آگهي ابالغ اجرائيه
آگه��ي اب��الغ اجرائيه به ۱- ش��ركت بازرگاني با مديري��ت عاملي رفيع فرهادي 
2- آقاي رفيع فرهادي كه به موجب اجرائيه شماره ۹۶۱۰۴2۰۴۹۶۳۰۰2۳۹ و 
طبق دادنامه قطعي ش��ده ش��ماره ۹۶۰۹۹7۰۴۹۶۳۰۰2۱۱ در پرونده به كالسه 
بايگان��ي ۹۶۰۰2۹ ص��ادره از ش��عبه ۳۳ ش��وراي حل اخت��الف اردبيل، محكوم 
عليهم��ا۱- ش��ركت بازرگان��ي با مديريت عاملي رفيع فره��ادي 2- آقاي رفيع 
فره��ادي محك��وم هس��تند به صورت تضامني ب��ه پرداخت مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال از بابت اصل خواس��ته و مبلغ ۶۴۰/۰۰۰ ريال از بابت هزينه دادرس��ي و نيز 
هزينه خس��ارت تاخير تاديه از س��ر رس��يد چک لغايت اجراي حكم با توجه به نرخ 
تورم ساالنه بانک مركزي و پرداخت حق الوكاله وكيل در حق محكوم له آقاي 
حسن شهبازي فرزند بهرام و همچنين مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال از بابت نيم عشر 
دولتي در حق صندوق دولت محكوم گرديده اس��ت با توجه به مجهول المكان 
بودن محكوم عليه مفاد اين اجرائيه يک نوبت در روزنامه كثيراالنتشار و ده روز 

پس از آن به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
جعفري- دفتر شعبه ۳۳ شوراي حل اختالف اردبيل

آگهي ابالغ وقت دادرسي
خواهان:بان��ک انص��ار اردبيل- خوانده:عادل اكبروند فرزند عزت اله كه مجهول 
المكان مي باشند- بخواسته:خلع يد از پالک ثبتي ۶2 فرعي از ۴7۹2 اصلي بخش 
يک اردبيل- خواهان دادخواس��تي به خواس��ته فوق تس��ليم دادگاههاي حقوقي 
اردبيل نموده كه جهت رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه حقوقي ارجاع گرديده است 
كه به روز چهارش��نبه ۹۶/۱۰/27 س��اعت ۹ صبح وقت رسيدگي جهت رسيدگي 
تعيين و بعلت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و دس��تور 
دادگاه و به تجويز ماده 7۳ ق.آ.د.م مراتب در يكي از جرائد كثيراالنتش��ار آگهي 
مي ش��ود تا خواندگان از تاريخ نش��ر آگهي ظرف ۳۰ روز به دفتر دادگاه مراجعه 
ضمن اطالع از وقت رسيدگي مي باشد در وقت مقرر فوق حضور بهم رسانند در 

غير اينصورت عدم حضور دادگاه غيابا" اقدام قانون اتخاذ خواهد نمود.
دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اردبيل- فرجي

آگهي حصر وراثت
آقاي الياس آقا باقري قوجه بيگلو داراي شناس��نامه بش��ماره ۵۰۴۴ به ش��رح 
پرونده كالس��ه ۱۳7۰-۹۶ اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان قربان آقا باقري قوجه بيگلو به شماره شناسنامه 
2۰۸۴ در تاريخ ۹۶/۳/۱۶ در اردبيل اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته ، ورثه 
آن مرحوم منحصر اس��ت به: ۱- ايوب آقا باقري قوجه بيگلو به ش.ش ۵۰۴2 
فرزند قربان پسر متوفي2- الياس آقا باقري قوجه بيگلو به ش.ش ۵۰۴۴ فرزند 
قربان پس��ر متوفي۳- اس��ماعيل آقا باقري قوجه بيگلو به ش.ش ۱22۴2فرزند 
قرب��ان پس��ر متوف��ي۴- ول��ي اله آقا باقري قوجه بيگلو ب��ه ش.ش ۵۰۴۳ فرزند 
قربان پسر متوفي۵- ايرانه آقا باقري قوجه بيگلو به ش.ش ۵2۴۶ فرزند قربان 
دختر متوفي۶- حبيبه آقا باقري قوجه بيگلو به ش.ش ۵2۴7 فرزند قربان دختر 
متوفي. اينک با انجام تشريفات مقدماتي در خواست مزبور را در يک نوبت آگهي 
مي نمايد ، هر كس اعتراض دارد و يا وصيت نامهاي از متوفي نزد او مي باش��د . 
از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهي صادر و هر 
وصيتنامه جز س��ري و رس��مي كه بعد از موعد ابراز ش��ود از درجه اعتبار س��اقط و 

بال اثر خواهد بود .
رييس شعبه ۱۱ شور اي حل اختالف اردبيل- بدري

آگهي حصر وراثت
آقاي صمد اصالني داراي شناسنامه بشماره ۴۱۳ به شرح پرونده كالسه ۱۳7۵-

۹۶ اي��ن ش��ورا درخواس��ت گواه��ي حصر وراثت نم��وده و چنين توضيح داده كه 
ش��ادروان جعفر اصالني به ش��ماره شناس��نامه ۱۳۰ در تاريخ ۹۶/۹/7 در اردبيل 
اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر است به : ۱- صمد 
اصالني فرزند جعفر به ش.ش ۴۱۳ پس��ر متوفي2- فياض اصالني س��اريخان 
بيگلو فرزند جعفر به ش.ش ۴۱ پس��ر متوفي۳- ش��هريار اصالني فرزند جعفر به 
شماره ملي ۱۶۱۰2۶۱۹۶۸ پسر متوفي۴- فاطمه اصالني فرزند جعفر به ش.ش 
۵۳ دختر متوفي۵- س��ودا اصالني س��اريخان بيگلو فرزند جعفر به ش��ماره ملي 
۱۶۱۰۱۸۱۳۴۴ دختر متوفي۶- ربابه امين زاده فرزند محمد حس��ين به ش.ش 
۵۶۰۹ همس��ر متوفي. اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي در خواس��ت مزبور را در 
يک نوبت آگهي مي نمايد ، هر كس اعتراض دارد و يا وصيت نامهاي از متوفي 
نزد او مي باشد . از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي 
صادر و هر وصيتنامه جز سري و رسمي كه بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط و بال اثر خواهد بود .
رييس شعبه ۱۱ شور اي حل اختالف اردبيل- بدري

نشاني اداره امور مالياتي تاريخ و ساعت هيئت حل 
اختالف مالياتي 

شماره برگ راي هيات حل 
اختالف مالياتي/شماره برگ 

قطعي

نوع اوراق عملكرد اصل ماليات)ريال( نوع شغل نام و نام خانوادگي رديف

اداره امور مالياتي شهرستان بندر انزلي -------- ۱۳۹۶/۰۹/۱۹-۶۱۸۹2 قطعي ۱۳۹۰ ۴772۰2۸2۱۰ بازرگان سيد اسماعيل سجودي ضيابري ۱

اداره امور مالياتي شهرستان بندر انزلي --------- ۱۳۹۶/۰۹/۱۹-۶۱۸۹۵ قطعي ۱۳۹۰ متمم 227۹۳۴۸۵۸7۰ بازرگان فريبرز تخميري 2

اداره امور مالياتي شهرستان بندر انزلي ۱۱ صبح ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/27-۵۹۶۴۹ دعوت كميسيون ۱۳۹2 ۸۸۸۹2۰۰۰ فوتباليست سهيل رحماني ۳

اداره امور مالياتي شهرستان بندر انزلي ۱۱ صبح ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/27-۵۹۶۵۱ دعوت كميسيون ۱۳۹۳ ۱۰۰۸۸۰۰۰۰ فوتباليست سهيل رحماني ۴

اداره امور مالياتي شهرستان بندر انزلي ۱۱ صبح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/27-۵۹۶۵۶ دعوت كميسيون ۱۳۹۴ ۳27۵۹7۰۰۰ فوتباليست عزيز معبودي ۵

حسابرس ارشد مالياتي واحد مالياتي 551523 اداره امور مالياتي شهرستان بندر انزلي
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تفاهم ٢٢ گانه بخش خصوصي ايران و کره
مديرعامل س��ازمان صنايع کوچک و 
شهرک هاي صنعتي ايران تاکيد کرد 
ک��ه بنگاه هاي ايران��ي بايد از تجربه 
کره اي ها اس��تفاده کرده و الزم است 
ک��ه صناي��ع داخل��ي با ب��ازار خارجي 
پيون��د بخورند. به گزارش ايس��نا، 22 
تفاهمنامه همکاري مش��ترک انتقال 

فناوري بين شرکت هاي بخش خصوصي جمهوري اسالمي ايران و 
کره جنوبي به امضا رس��يد، تفاهمنامه هايي که با حضور هش��ت بنگاه 
خارجي و 50 بنگاه داخلي در زمينه هاي مختلف از جمله توليد عايق هاي 
حرارتي و برودتي، صفحه هاي خورشيدي و انرژي هاي نو، باتري هاي 
ليتيوم��ي و موتوره��اي برقي به امض��ا مدنظر قرار گرفت. معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت در اين مراس��م با اش��اره به اينکه راه اندازي 
مراکز مبادله اي بين کشورهاي مختلف تجربه اي بسيار خوب بوده 
و انتخاب کره جنوبي نيز هوش��مندانه اس��ت، اظهار کرد: امروزه کره 
جنوبي با کمک بنگاه هاي کوچک و متوس��ط به يکي از 20 اقتصاد 
بزرگ جهان تبديل ش��ده اس��ت. صادق نجفي ادامه داد: بنگاه هاي 
ايراني بايد از اين تجربه بنگاه هاي کره اي نهايت استفاده را برده و در 
اين ميان، وظيفه دولت بسترسازي است. مديرعامل سازمان صنايع 
کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران اولويت خود را پيوند دادن صنايع 
داخلي با بنگاه هاي متوس��ط و بزرگ و بازارهاي خارجي و همچنين 
ارتقاي فناوري و بهره وري اين صنايع دانست و اظها کرد: بايد ايران 
را از اقتص��اد ت��ک محصولي نجات داد که راهکار آن توس��عه صنايع 

کوچک و متوسط است.

کاهش ۱۹ درصدي صادرات پسته
آم��ار گم��رک حاکي از کاهش ۱۹ درصدي صادرات پس��ته ايران در 
هشت ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. به 
گزارش ايسنا، براساس تازه ترين آمار گمرک ايران از تجارت خارجي 
هش��ت ماهه س��ال جاري، در اين مدت 5۹ هزار و ۷۴۴ تن پس��ته از 
ايران به کش��ورهاي خارجي صادر ش��ده است که ارزش مجموع اين 
محموله ها به ۴۹5 ميليون و ۸2۷ هزار و ۱۷0 دالر مي رس��د. به اين 
ترتيب قيمت هر کيلوگرم پسته صادراتي ايران در اين مدت برابر ۸.۳ 
دالر بوده که اگر متوس��ط قيمت دالر در س��ال جاري را ۴000 تومان 
فرض کنيم رقمي در حدود ۳۳ هزار تومان مي شود. اين در حالي است 
که در هشت ماهه نخست سال گذشته ميزان صادرات پسته از ايران 
۷2 هزار و ۷۳۴ تن به ارزش ۶۱۱ ميليون و 520 هزار و ۳۸0 دالر بوده 
است. مقايسه امار صادرات پسته در سال جاري و سال گذشته نشان 
مي دهد که صادرات پس��ته ايران در هش��ت ماهه س��ال جاري نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزني با کاهش ۱۸ درصدي و از 

لحاظ ارزش با کاهش ۱۹ درصدي همراه بوده است.

مذاکره براي جذب 350 ميليون يورو
 فاينانس در بخش معدن

مديرعام��ل ش��رکت س��رمايه گذاري 
توسعه معادن و فلزات، از آغاز مذاکرات 
ب��راي جذب بيش از ۳50 ميليون يورو 
فاينانس از س��ال گذش��ته خبر داد که 
عم��ده آنها قرار اس��ت در کارخانه گل 
گهر سيرجان استفاده شود. به گزارش 
ايرنا عزيزاهلل عصاري گفت: از آنجا که 

ريسک فعاليت در ايران باالست، خارجي ها کمتر حاضر به سرمايه گذاري 
هس��تند اما به عنوان حامي مالي )فاينانس��ور( فعاليت مي کنند. به گفته 
وي، در مقوله تامين منابع مالي )فاينانس( شاهد حضور 2 دسته مراجعه 
کننده ايم؛ دسته نخست از سوي دالالن معرفي مي شوند و تاکنون همه 
افرادي که به اين شيوه معرفي شدند را رد کرديم. مديرعامل شرکت 
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات يادآور شد: تاکنون فاينانسورهايي 
از چين، آلمان، ايتاليا و برخي کشورها به اين شرکت مراجعه کردند که 
انتقال فناوري و آموزش نيروي انس��اني نيز مطالبه اصلي اين ش��رکت 
از آنها عنوان شده است. وي با اشاره به گران بودن تهيه پول از داخل، 

تاکيد کرد: چاره اي جز جذب پول خارجي وجود ندارد.

بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي لوستر در 
تهران برگزار مي شود 

محل دائمي نمايش��گاههاي بين المللي تهران هفته اول دي ماه ميزبان 
نمايشگاهي مملو از نور و زيبائي است و در آن صنعتگران و هنرمندان صد ها 
شرکت داخلي و خارجي، نوين ترين و جديدترين توليدات لوستر و چراغ هاي 
تزئيني را به نمايش خواهند گذاش��ت.   به گزارش روابط عمومي و اطالع 
رساني بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي لوستر ايران؛ اين نمايشگاه از 
۳ تا ۶ دي ماه و با حضور و مشارکت 220 شرکت داخلي و خارجي برگزار 
مي شود. در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي لوستر،چراغ هاي روشنائي 
و تزئيني 20۱ شرکت داخلي و ۱۹ شرکت خارجي از جمهوري اسالمي ايران 
و کش��ورهاي ترکيه،چين و تايوان حضور و مش��ارکت دارند. اين نمايشگاه 
ترکيبي از روشنائي، نور و زيبائي خواهد بود و در آن انواع لوسترهاي سقفي 
و ديواري، لوسترهاي مساجد و زيارتگاهها ، انواع چراغ هاي تزئيني منزل ، 
شمعداني، چراغ هاي تزئيني شرکت ها ، ادارات و هتل ها ، چراغ هاي شهري، 
چراغ هاي فضاي باز، مجس��مه ها و تابلوهاي تزئيني و صدها نوع ديگر از 
لوسترها و چراغ هاي روشنائي ارائه مي شود که چشم هر بيننده اي را خيره 
خواهد کرد. در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي لوستر ايران همچنين 
صنايع، دستگاهها و تجهيزات مختلف مربوط به اين صنعت نيز به نمايش 
گذاشته خواهد شد.  بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي لوستر،چراغ هاي 
روشنائي و تزئيني در فضائي بالغ بر 22 هزار متر مربع و در ۱2 سالن شرق 
نمايش��گاه بين المللي تهران ش��امل سالن هاي ۸،۹،۱0،۱۱،۱2، ۱۳ ،2۷ و 
سري 25) شامل 5 سالن( و فضاي باز محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي 
تهران برپا خواهد ش��د. نمايشگاه امس��ال با استقبال شرکت هاي داخلي و 
خارجي مواجه شده است بطوري که در بخش داخلي بيش از 5 درصد و در 
بخش خارجي حدود ۳ درصد افزايش صورت گرفته است. اين نمايشگاه، 
با هدف توسعه و افزايش توليد اين صنعت درکشور ، افزايش راندمان توليد، 
يافتن بازارهاي جديد صادراتي ، افزايش صادرات، آشنائي با نوين ترين صنايع 
و تجهيزات صنعت لوس��تر س��ازي جهان، اشتغالزائي و توجه مسئوالن به 
اين صنعت برگزار مي شود. در حال حاضر ۴00 کارخانه توليد کننده لوستر 
و چراغ هاي روش��نائي و تزئيني در کش��ور فعال هس��تند که حدود ۴0 هزار 
نفر بصورت مس��تقيم در آنها ش��اغل هس��تند و بيش از يکصد هزار نفر هم 
بصورت غير مستقيم در اين صنعت اشتغال دارند. حدود ۷0 درصد مواد اوليه 
توليد لوس��تر و چراغ هاي روش��نائي و تزئيني کشور از داخل تامين مي شود 
و توليدات داخلي هم پاس��خگوي ۱00 درصد نياز کش��ور است. جمهوري 
اسالمي ايران در صنعت لوستر و چراغ هاي تزئيني جزو 5 برند دنيا و در کنار 
کشورهاي ايتاليا، چک، فرانسه و چين قرار دارد و انواع لوستر و چراغ هاي 
روشنائي و تزئيني توليد کشورمان به کشورهاي مختلف آسياي مرکزي و 
منطقه قفقاز و حتي ايتاليا که يکي از به  نام هاي صنعت هنر لوستر جهان 
است، صادرات مي شود و ساالنه بيش از 2۶0 ميليون دالر ارز عايد کشور 
مي کند. کيفيت لوسترهاي توليدي ايران که گردش مالي ساالنه آن بيش از 
۴00 ميليارد تومان است، کامال با لوسترهاي آلمان و فرانسه رقابت مي کند 
و تنوع توليد لوستر کشور نسبت به گذشته خيلي رشد کرده است و سرمايه 
گذاري هاي بس��ياري هم در اين بخش صورت گرفته و نوآوري در آن هر 
روز بيشتر مي شود و مدل هاي جديدي توليد و روانه بازار مي شود. بيست و 
پنجمين نمايشگاه بين المللي لوستر ايران از ۳ تا ۶ دي ماه به مدت ۴ روز 
از ساعت ۱2 تا 20 در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران آماده 

بازديد عالقمندان خواهد بود.

پيشخوان

صنعت، معدن،تجارت

گروه صنعت، معدن و تجارت: يک روز پس از آنکه 
حسن روحاني، رئيس جمهور اليحه بودجه سال 
آين��ده را ب��ه مجلس برد، رضا رحماني، قائم مقام 
وزي��ر صنع��ت در امور توليد در نشس��ت خبري با 
خبرنگاران اعالم کرد که در اليحه بودجه س��ال 
۱۳۹۷، رقمي مع��ادل ۱۸ ه��زار ميليارد تومان از 
مح��ل منابع حاصل از صرفه جويي و هدفمندي 
يارانه ها به توليد و اشتغال اختصاص يافته است. 
همچنين محسن صالحي نيا، معاون امور صنايع 
وزير صنعت نيز در اين نشس��ت از احتمال تغيير 
سايت بن رو در صورت عدم مشارکت سهام داران 
زيرمجموع��ه س��ايپا ب��راي اس��تفاده از ظرفيت 
شرکت رنو و سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
اي��ران خب��ر داد و گفت: مباح��ث پايه اي قرارداد 
رن��و تغيي��ري نکرده اما به لح��اظ اجرايي بايد در 
ارتباط با آن تصميم گيري کرد. همچنين شرکت 
س��رمايه  گذاري مش��ترک طي 20 روز آينده ثبت 

مي شود.
رضا رحماني روز گذش��ته در نشس��تي خبري با 
اش��اره به اينکه مقوله توليد و اش��تغال به صورت 
محس��وس و جدي در اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۷ 
ديده شده است، اظهار کرد: توجه به توليد و اشتغال 
از فاکتوره��اي اصل��ي اليح��ه بودجه تقديمي از 
س��وي دولت به مجلس ش��وراي اسالمي است. 
وي اف��زود: در مجم��وع طرح هاي رونق توليد و 
ساير طرح هاي مدنظر با تکيه بر اشتغال جوانان 

مدنظر قرار مي گيرد.
ايج�اد ���۶۳۴ ه�زار ش�غل در بخ�ش صنعت، 

معدن و تجارت
قائ��م مق��ام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور 
توليد با بيان اين که طي برنامه تعريف ش��ده در 
بخ��ش صنعت، معدن و تج��ارت بايد ۶۳۴ هزار 
ش��غل طي س��ال آينده ايجاد شود، اظهار کرد: در 
سال جاري ۴50 هزار شغل هدف گذاري شده بود 
که طي هشت ماهه نخست سال اين هدف گذاري 
محقق شده است و سال آينده در سطح وسيع تري 
ديده خواهد شد. رحماني با اشاره به اولويت هاي 
اين وزارتخانه، گفت: اجراي طرح هاي توسعه اي 
پوشاک و راه اندازي واحدهاي بسته بندي مدرن 
از اولويت ه��اي اي��ن وزارتخانه اس��ت. عالوه بر 
اين صادرات، توليد دانش بنيان، معادن و حمايت 
از تولي��د داخلي و تش��کل هاي صنعتي و معدني 
از ديگ��ر اولويت ه��اي وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت است.
وعده جهش معدني در سال آينده ���

به گفته رحماني، توليد بيش از سه چهارم کاالهاي 
منتخب روند افزايشي داشتند و اگر طرف تقاضاي 
داخل��ي و خارج��ي مدنظر قرار نگيرد با مش��کل 
مواج��ه خواهن��د ش��د. قائم مقام وزي��ر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در امور توليد در بخش ديگري 
از صحبت هاي��ش ب��ا اش��اره به مع��ادن و صنايع 
معدن��ي، خاطر نش��ان کرد: پ��س از تصويب بند 
»پ« ماده ۴۳ ش��رايط بهبود يافته و اکتش��اف در 
سال جاري معادل کل اکتشافات صورت گرفته از 
ابتدا تاکنون بوده است. عالوه بر اين فراکسيوني 

در مجلس شوراي اسالمي براي حمايت از معادن 
تشکيل شده و سال ۱۳۹۷ شاهد جهش در بخش 

معدن خواهيم بود.
���۸ ميليارد يورو سرمايه گذاري فوالدي

رحمان��ي ادام��ه داد: هش��ت ميلي��ارد ي��ورو 
س��رمايه گذاري جديد در ح��وزه تکميل زنجيره 
فوالد انجام خواهد شد و بايد بگوييم 5۴ ميليون 
تن توليد دراين زنجيره صورت مي گيرد. همچنين 
طرح جامع و توازن زنجيره فوالد به عالوه طرح 
اکتش��افات از جمل��ه برنامه هاي وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در بخ��ش معادن اس��ت. وي 
همچنين در خصوص راه اندازي واحدهاي جديد 
طي س��ال جاري، گفت: وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت ط��ي برنامه بايد در س��ال جاري ۶000 
واحد جديد را راه اندازي کند که طي هشت ماهه 
رون��د اي��ن راه اندازي ها معادل ۱0۳ درصد بوده و 
ب��ه طور ميانگي��ن هر ماه حدود 500 واحد جديد 
افتتاح ش��ده است. قائم مقام وزير صنعت، معدن 
و تجارت در امور توليد در ادامه با اشاره به آخرين 
وضعيت تس��هيالت پرداخت شده در طرح رونق 
تولي��د اعالم کرد: براس��اس آخرين آمار تاکنون 
۸۳۳۸ واحد توليدي مبلغي معادل ۶۳۴۸ ميليارد 

تومان تسهيالت اخذ کردند.
همچنين محس��ن صالحي نيا نيز در اين نشست 
خبري درباره سرنوش��ت سايت بن رو و خبرهاي 
اعالمي مبني بر عدم موافقت س��ايپا براي توليد 
مشترک، اظهار کرد: بحث مخالفت سايپا مطرح 
نيست. سهام بن رو به چند شرکت زير مجموعه 
س��ايپا تعلق دارد و آنها تا به امروز ش��رايط را براي 
در اختيار گذاشتن شرکت براي استفاده از ظرفيت 
شرکت رنو و سازمان گسترش و نوسازي صنايع 

ايران)ايدرو( مناسب نديده اند.

 

وي اف��زود: ط��ي هفته گذش��ته با حضور مديران 
ارش��د ش��رکت رنو دو محور پيشنهاد شده است تا 

مورد بررسي قرار گيرد.
معاون امور صنايع وزارت صنعت معدن و تجارت 
با بيان اينکه ثبت شرکت سرمايه  گذاري مشترک 
حداکثر تا پايان س��ال ميالدي يعني طي 20 روز 
آينده مدنظر قرار خواهد گرفت، گفت: دو پيشنهاد 
ارائ��ه ش��ده مربوط به ايجاد مرکز مهندس��ي در 
ساختار بوده که سه منطقه در اين رابطه شناسايي 
شده تا ايجاد زيرساخت ها مدنظر قرار گيرد. عالوه 
ب��ر آن دو س��ايت ديگر براي ق��رارداد همکاري 
 مش��ترک با رنو ارائه ش��ده و در دس��ت بررس��ي

 است. 
ب��ه گفته صالحي ني��ا، پلت فرم ه��اي مدنظر در 

کالس A ب��وده و پن��ج ن��وع خ��ودرو در کالس 
B و B+ تعري��ف ش��ده ک��ه بي��ن طرفين در حال 
نهايي ش��دن اس��ت و پس از ثبت شرکت سرمايه  
گذاري مشترک براساس زمان بندي مدنظر قرار 
مي گيرد. اين دو پلت فرم، طراحي روز بوده و يک 

ماه قبل در پاريس رونمايي شده است.
صالحي نيا با اش��اره به اينکه تقريبا نتيجه بخش 
بودن بحث "بن رو" احتمال کمي دارد، خاطرنشان 
کرد: تنها در صورتي اين مساله به نتيجه خواهد 
رس��يد که س��هامداران، مشارکت را قبول کنند و 
در غير اين صورت ظرفيت توليد در خودروسازي 
ديگري دنبال خواهد ش��د تا ش��رايط توليد فراهم 
ش��ود. معاون ام��ور صنايع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در پاس��خ به س��وال ديگري مربوط به 
مشکالت ايجاد شده پس از توقف ثبت سفارش 
واردات خودرو و آشفتگي بازار طي 20 روز گذشته، 
اظه��ار ک��رد: به داليلي با نظر مس��ئوالن، ثبت 
س��فارش واردات خ��ودرو باگمان اين که واردات 
رون��د غي��ر متعارفي داش��ته، متوقف ش��د تا اين 
موضوع رس��يدگي و بررس��ي شود که اين مساله 
به درازا کش��يد؛ هرچند که واردات خودرو مربوط 
به ثبت سفارش هايي که قبل از محدوديت انجام 

شده بود، کماکان ادامه دارد.
تعيين تکليف خودروهاي مانده در گمرک ���

صالحي نيا با بيان اينکه آيين نامه مربوط به ثبت 
سفارش واردات خودرو در دولت مدنظر قرار گرفته 
اس��ت، گفت: صحبت هاي مطرح شده در ارتباط 
با تصويب اين پيش نويس در دولت قابل استناد 
نيست اما بايد اعالم کرد که در کميسيون مربوطه 
دولت نهايي ش��ده و به زودي توس��ط دولت ابالغ 

خواهد شد. 
وي ادام��ه داد: تنه��ا مس��اله اي ک��ه در مورد اين 

پي��ش نوي��س بايد مط��رح کرد، اين اس��ت که 
خودروهاي��ي که ب��ه داليل مختلف در گمرکات 
مانده اند تعيين تکليف مي ش��وند. عالوه بر اين، 
آيين نام��ه با هماهنگ��ي وزارت امور اقتصادي و 
دارايي و نيز صنعت، معدن و تجارت و با همکاري 
کارگروه هاي مربوطه به دولت ارائه شده است.

آغاز توليد خودرو ���۳۰۱ از اسفند ماه
مع��اون ام��ور صناي��ع وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت در مورد قراردادها و مذاکرات خودرويي 
از جمل��ه رن��و و پ��ژو يادآور ش��د: مباحث پايه اي 
ق��رارداد رن��و تغييري نکرده ولي به لحاظ اجرايي 
بايد در ارتباط با آن تصميم گيري کرد. ش��رکت 
س��رمايه  گذاري مش��ترک طي 20 روز آينده ثبت 
مي شود. صالحي نيا ادامه داد: در مورد قرارداد پژو 
نيز ش��رکت مشترک تاس��يس و سرمايه  گذاري 
انجام ش��د تا توليد پژو 200۸ آغاز ش��ود. در مورد 
خودروي ۳0۱ نيز از اس��فندماه توليد آغاز خواهد 
ش��د. عالوه بر اين س��ايت س��يتروئن و سايپا در 
کاشان افتتاح شده و عرضه به بازار از ارديبهشت 

ماه مدنظر قرار مي گيرد.
س�رمايه گذاري ���۱۱ ميليارد دالري خارجي ها 

در ايران
همچنين روز گذش��ته مديرکل س��رمايه  گذاري 
خارج��ي وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ب��ا 
اع��الم اي��ن که از ابتداي دول��ت يازدهم تاکنون 
۱۱ ميليارد دالر س��رمايه  گذاري خارجي در حوزه 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت مدنظر ق��رار گرفته، 
گف��ت: آلم��ان، ايتاليا و چين به ترتيب بيش��ترين 
 مي��زان س��رمايه  گذاري خارج��ي را در اي��ران 

داشته اند. 
افروز بهرامي در نشست خبري روز گذشته درباره 
آخرين وضعيت سرمايه  گذاري خارجي در بخش 
صنعت، معدن و تجارت کشور، اظهار کرد: از زمان 
آغ��از ب��ه کار دولت دوازده��م تاکنون دو ميليارد 
دالر س��رمايه  گذاري خارجي جذب ش��ده است. 
وي ب��ا اش��اره به اين ک��ه از ابتداي دولت يازدهم 
تاکن��ون حدود ۱۱ ميليارد دالر به تصويب هيات 
س��رمايه  گذاري خارجي رسيده است، گفت: اين 
رقم مربوط به 252 پروژه در حوزه صنعت، معدن 
و تجارت بوده که ۱0۶ پروژه در حال بهره برداري 
اس��ت. مديرکل س��رمايه  گذاري خارجي وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت با بيان اين که از زمان 
آغاز به کار دولت دوازدهم دو ميليارد دالر سرمايه  
گذاري براي ۳۸ پروژه به تصويب رس��يده است، 
يادآور شد: پيش از اين چين در رتبه اول سرمايه  
گذاران خارجي قرار داش��ت که در حال حاضر به 
ترتيب آلمان، ايتاليا و چين در رتبه اول تا س��وم 

قرار گرفتند. 
عالوه بر اين در فارس، بوشهر و کرمان به ترتيب 
بيشترين سرمايه  گذاري خارجي صورت پذيرفته 
است. بهرامي ادامه داد: طي 20 سال گذشته ۴0 
ميليارد دالر س��رمايه  گ��ذاري خارجي در بخش 
صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفته که به 
طور متوسط ساالنه معادل دو ميليارد دالر سرمايه  

گذاري خارجي به شمار مي آيد.

 گزارش »تجارت« از نشست خبری معاون وزیر صنعت؛

تعيين تکليف قرارداد با رنو تا ۲۰ روز دیگر

لزوم سرمایه گذاري ثابت در صنعت قطعه سازي  شرط پویایي و ماندگاري صنعت خودرو  فقدان استراتژي مدون صنعتي در کشور  
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان 
اينکه استراتژي مدون در بخش صنعت 
وجود ندارد، گفت: نمي توان براي صنايع 
مختلف يک نس��خه استراتژي صنعتي 
تعريف کرد. محمود بهمني درخصوص 

وضعيت اس��تراتژي صنعتي در کش��ور گفت: بايد پذيرفت که در 
کش��ور تاکنون اس��تراتژي مدون در بخش صنعت وجود نداشته، 
بنابراين بايد با لحاظ تمامي جوانب اقتصادي، اس��تراتژي مدون 
اقتصادي در کش��ور طراحي کرد. وي ادامه داد: نمي توان براي 
صنايع مختلف يک نسخه استراتژي صنعتي تعريف کرد چراکه 
هر صنعت شرايط خاص و مالحظات خود را دارد. بهمني اضافه 
کرد: بايد مشخص شود به چه دليل با وجود اعالم رشد اقتصادي 

در کشور، ميزان اشتغالزايي با رشد روبرو نشده است.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس 
ضم��ن اش��اره به اهميت ص��ادرات در 
توس��عه اقتصادي و صنعتي در کش��ور 
گف��ت: امروز توجه به صادرات از جمله 
ابرازه��ا و ش��روط مان��دگاري صنعت 

خودرو در کش��ور اس��ت. محمدرضا نجفي اظهار داش��ت: در 
صورت عدم توجه به بازارهاي صادراتي، نه تنها انتظار صنعتي 
ماندگار و رقابتي را نبايد داش��ته باش��يم بلکه در چنين شرايطي 
رعاي��ت حق��وق مصرف کنندگان و اس��تمرار حيات بنگاه ها که 
الزمه حفظ اش��تغال اس��ت را در کشور شاهد نخواهيم بود. اين 
نماين��ده مجل��س دهم همچنين تصري��ح کرد: امروز صنعت و 
توليد در کشور بايد ظرفيت حداقل صادرات ۳0 تا ۴0 درصد از 

محصوالت توليدي را داشته باشد.

ناي��ب رئيس انجمن تخصصي صنايع 
همگن قطعه س��ازي کش��ور با اش��اره 
به مش��کالت ناش��ي از ورود قطعات 
بي کيفيت به کشور گفت: در سال هاي 
گذشته روند ورود قطعات بي کيفيت به 

جريان توليد و خدمات دغدغه جدي را بوجود آورده اما در اين 
مدت تالش قطعه سازان براي توليد و تامين قطعات مورد نياز 
در داخل تا حدودي مانع واردات قطعات بي کيفيت به کشور شده 
اس��ت. احمدرضا رعنايي با اش��اره به لزوم سرمايه گذاري ثابت 
ارزي و ريالي در صنعت خودروسازي گفت: امروز مزيت هايي 
ک��ه در ح��وزه تامين مواد اوليه، انرژي و نيروي انس��اني ارزان 
در اي��ران وج��ود دارد که مي تواند ش��رايط خوب��ي براي توليد 

قطعه سازان در کشور فراهم کند.

ي��ک کارش��ناس صنعت خودرو ب��ا بيان اينکه در کنار 
ارتقاء کيفيت توليد خودرو در راستاي کاهش مصرف 
سوخت، کيفيت و استاندارد بنزين نيز بايد افزايش يابد، 
گفت: خودروسازان داخلي در شرايط فعلي توان توليد 
خودروي هيبريد و برقي را ندارند. امراهلل اميني در گفتگو 
با ايس��نا، اظهار کرد: در س��ال هاي اخير خودروسازان 
جهاني به دليل حفظ محيط زيس��ت و کاهش مصرف 
سوخت هاي فسيلي به طراحي و توليد خودروهاي برقي 
و هيبريد روي آورده اند که بايد خودروسازان ايراني در 
اين زمينه اقدامات اساس��ي انجام دهند. او با تأکيد بر 
اينکه خودروس��ازان در زمينه کاهش مصرف س��وخت 
و کاهش آلودگي هوا وظيفه س��نگيني بر عهده دارند، 
يادآور شد: در کنار رشد کيفيت خودروهاي داخلي بايد 
کيفيت و استاندارد سوخت در تمام جايگاه هاي کشور 
افزايش يابد. اين کارش��ناس صنعت خودرو راه درازي 
را ب��راي خودروه��اي برق��ي و هيبريد در ايران متصور 
شد و گفت: شرکت هاي خودروسازي اي توان توليد و 

طراحي خودروهاي برقي و هيبريد را خواهند داش��ت 
که در حال حاضر خودروهاي بنزيني خوبي توليد کنند. 
اميني بيان کرد: در ش��رايط فعلي ش��رکت هاي ايراني 
در مرحله اول مانده اند و توان کاهش مصرف سوخت 
خودروه��اي بنزين��ي را ندارند و تا زماني که تکنولوژي 
س��اخت خودروهاي باکيفيت بنزيني در کشور نهادينه 
نشود در زمينه توليد خودروهاي برقي و هيبريد اقدام 

مؤثري صورت نمي گيرد.

خودروسازان توان توليد خودروهاي برقي را ندارند
يک کارش��ناس صنعت خودرو کش��ور مي گويد: وجود 
هرگون��ه انحصار در صنعت خودرو باعث محدوديت در 
توليد و توس��عه خودروس��ازي ايران و مانعي براي ورود 
اين صنعت به بازارهاي جهاني اس��ت. هادي مرزبان در 
گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: صنعت خودرو کشور 
در انحصار برخي از خودروسازان بزرگ جهاني قرار دارد و 
اين امر موجب بروز ناهمواري در مسير جهاني شدن اين 
صنعت و کاهش رقابت پذيري خودروهاي داخلي شده 
است. وي تصريح کرد: البته شرکت هاي خودروسازي 
کوچک توان رقابت در بازارهاي جهاني را ندارند از اين 
رو خودروس��ازان ب��زرگ اي��ن صنعت را به انحصار خود 
درآورده اند و عرصه را براي رقابت خودروسازان کوچک 
مح��دود کرده ان��د. وي اف��زود: هرچند دولت مي تواند با 
اعم��ال محدودي��ت جه��ت واردات و افزايش تعرفه ها 
مانع ورود خودروهاي خارجي به کشور شود و همزمان 
به صورت غيرمس��تقيم از خودروس��ازان داخلي حمايت 
کند. اين کارش��ناس خودرو در ادامه به اهميت صنعت 

قطعه سازي و تاثير آن بر رشد صنعت خودروسازي اشاره 
کرد و يادآور ش��د: براي دس��تيابي به توس��عه در صنعت 
خودرو مسلما پيشرفت صنعت قطعه سازي نقشي موثري 
در تقويت توان توليد و توسعه صنعت خودروسازي دارد 
و موجب تقويت اين صنعت خواهد شد. مرزبان با اشاره 
ب��ه ل��زوم اصالح چرخه معيوب توليد در صنعت خودرو، 
تصري��ح کرد: البته سياس��تگذاري هاي کنوني صنعت 

خودروسازي متناسب با شرايط اقتصادي کشور است.

اصالح چرخه معيوب توليد در صنعت خودرو

بهار فعاليت هاي معدني در دولت دوازدهم
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت تاکيد کرد: دولت دوازدهم بايد 
بهار فعاليت هاي معدني و صنايع وابسته به آن باشد. به گزارش 
شاتا محمد شريعتمداري در جلسه ستاد زنجيره فوالد تصريح 
ک��رد: موض��وع معدن و صناي��ع معدني درحوزه صنعت و معدن 
باي��د موض��وع اصلي دول��ت دوازدهم باش��د و اين موضوع در 
اين دولت بايد کامال عملياتي ش��ود. وي يادآور ش��د: در ش��روع 
فعاليت ه��اي اي��ن دولت با توجه ب��ه اهميتي که در برنامه هاي 
جامع رييس جمهور، برنامه ششم و تاکيدات مقام معظم رهبري 
در موضوع معادن ش��ده بود، ش��روع کار با معدن بود و البته اين 
تنها کار س��مبليک نبوده و بايد موضوع اصلي و اساس��ي دولت 

دوازدهم در حوزه صنعتي و معدني باشد.
وزي��ر صنع��ت ، معدن و تجارت اظهارکرد: جلب س��رمايه براي 
تحقق طرح هاي بزرگ فوالدي در کش��ور باتوجه به تحوالت 

اساس��ي که در دنيا در فوالد و زنجيره توليدش صورت گرفته 
نظير س��وق دادنش��ان به س��واحل درياها و تالش براي تجميع 
واحدهاي کوچک و ايجاد واحد هاي بزرگ بايد صورت بگيرد و 
به نظر مي رسد در آينده نزديک با واحدهاي توليد فوالد کوچک 
که اکنون وجود دارد هم در بازار داخلي هم در فروش خارجي 
با مش��کل مواجه ش��ويم. شريعتمداري ادامه داد: با تالش هاي 
صورت گرفته در ۴ س��ال گذش��ته و تالش هاي بعدي مقدمات 
طرح جام فوالد فراهم ش��د و اين طرح در س��ايه برنامه 5 س��اله 
و برنامه هاي کالن، طبق تکاليف قانوني که داريم بايد توسط 
وزارتخانه تصويب و ابالغ ش��ود. وي گفت: طرح جامع فوالد 
بايد با دريافت نظرات بخش غيردولتي نظراتش نهايي و ابالغ 
ش��ود، چراکه داش��تن طرح جامع براي فعاليت هاي فوالدي در 
کش��ور پايه خوب و س��ند روش��ني پيش روست تا با زمان بندي 

براي عملياتي شدن اين مطالعات و شراکت ذي نفعان در تهيه 
آن تالش کنيم.

ش��ريعتمداري تاکيد کرد: به نواقص کار در حوزه اکتش��اف و 
اس��تخراج بايد توجه ش��ود و رسيدن به توازن در همه بخش ها، 
جبران کمبودها و متوقف کردن طرح هاي غيرضروري و تعيين 
حوزه هاي کار و تعيين تکليف مجوزهاي صادر شده قبل و نيز 
عدم صدور مجوز جديد در مناطقي که صرفه اقتصادي نيست، 
نيز مورد اهتمام باشد. وي ادامه داد: به موضوع زيرساخت هاي 
مورد نياز بيشتر پرداخته شود و با دقت بيشتري تعقيب و همچنين 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي و توسعه ريل در مجموعه مسايل 
مطرح ش��ده درحوزه زيرس��اخت ها از اولويت هاي اين طرح بايد 
باش��د. وي ب��ا توج��ه دادن به موضوع ب��ازار افزود: بازار و تامين 
امکانات براي نيازهاي داخلي و مواد اوليه از موارد مهم اس��ت 

و اين در حالي اس��ت که همچنان اش��تغال مس��اله اول کش��ور 
اس��ت و هر موضوعي که اش��تغال مولد درست را پشتيباني کند 

بايد حمايت شود.

   صالح�ی ني�ا: ثب�ت ش�رکت 
سرمايه  گذاري مشترک حداکثر 
تا پايان سال ميالدي يعني طي 
۲۰ روز آينده مدنظر قرار خواهد 
گرفت. دو پيش�نهاد ارائه ش�ده 
مربوط به ايجاد مرکز مهندسي 
در س�اختار بوده که س�ه منطقه 
در اين رابطه شناس�ايي شده تا 
ايجاد زيرساخت ها مدنظر قرار 
گيرد. عالوه بر آن دو سايت ديگر 
براي قرارداد همکاري مشترک با 
 رنو ارائه شده و در دست بررسي

 است
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گزارش

الف ( آگهـي مزايـده امالک مـازاد )تمليکي( 
مزايده مرحله دوم )شش ماهه دوم سال 1396( امالک مـازاد مديريت بانک کشاورزي استـان گلستـان

مديريت شعب بانک کشاورزي استان گلستان درنظر دارد امالک مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي بشرح مندرج در جدول ذيل بصورت نقدي و اقساطي به فروش برساند . متقاضيان مي توانند 
از تاريخ انتشار اگهي حداکثر به مدت 8 روز از تاريخ 96/9/21 الي 96/9/28 ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل از ساعت 8 لغايت 14 جهت کسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شرکت در مزايده به شعب 
مربوطه و يا مديريت بانک کشاورزي به نشاني گرگان . ميدان شهرداري . ابتداي خ وليعصر . مقابل سينما بهمن مراجعه نمايند . جهت شرکت در مزايده پاکتها مي بايستي ظرف مدت 9 روز از اريخ 96/9/21 

الي 96/9/28 مستقيمًا توسط شرکت کننده به دفتر حراست مديريت بانک کشاورزي در استان واقع در ميدان شهرداري . ابتداي خ وليعصر . مقابل سينما بهمن . طبقه سوم تحويل داده شود . 
توضيحـات : 

ــرکت در مزايده به منزله بازديد از امالک و  ــد و امضاي اوراق مزايده و ش ــرکت کنندگان در مزايده الزامي مي باش ــرکت در مزايده براي تمامي ش ــوابق مربوطه قبل از ش 1 . بازديد از امالک و مطالعه مدارک و س
مطالعه مدارک و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هرگونه ادعايي برخالف آن مردود مي باشد . 

2 . براي شرکت در مزايده ارائه فيش واريزي به ميزان 5 درصد قيمت پايه هر ملک به صورت نقدي نزد بانک کشاورزي شعبه محل وقوع ملک يا هر يک از شعب بانک کشاورزي در استان گلستان به حساب 
ــپرده و ضمانت نامه آنها ضبط و چک به نفع  ــوم از عقد قرارداد امتناع نمايند س ــت . هرگاه نفرات اول ، دوم و س ــرکت در مزايده ، الزامي اس ــتانکاران موقت و يا ارائه ضمانت نامه بانکي و يا چک بانکي بابت ش بس

بانک وصول خواهد شد . 
3 . اوراق شرکت در مزايده در واحد دبيرخانه به آدرس فوق الذکر موجود و پيشنهاد دهندگان بايد يک نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء کرده و به پيشنهاد خود ضميمه و به انضمام فيش واريزي مربوط به 5 درصد قيمت پايه در پاکت 

الک و موم شده )با قيد مربوط به ملک رديف )   ( آگهي( تسليم دفتر حراست مديريت و رسيد دريافت نمايند . براي هر ملک بايد پيشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهيه و تنظيم و تکميل و امضاء شده و ارائه گردد .
4 . امالک با وضعيت موجود و طبق مفاد اسناد مالکيت صادر شده واگذار ميگردند و درصورت وجود متصرف ، تخليه برعهده خريدار مي باشد .

5 . بانک در رد يک يا تمامي پيشنهادات مختار مي باشد . 
6 . قطعيت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزي مي باشد . 

تاريخ بازگشـائي : ساعت 12 روز شنبه مورخ  96/10/9 مکان بازگشـائي : مديريت بانک کشاورزي استـان گلستـان 

ميزان پرداخت غيرنقديميزان پرداخت نقديشرايط پرداخترديف
-100%الف1

50% در اقساط 36 ماهه )با سود بانکي( 50%ب2

70% در اقساط 36 ماهه )با سود بانکي( 30%ج3

جدول نحوه پرداخت ثمن معامله امالک تمليکي بانک کشـاورزي

نوع ملکمشخصات ثبتي ملکآدرسنام شعبهرديف
متراژ

توضيحاتنحوه پرداخت ثمن معاملهمبلغ کارشناسي اوليه اعيانعرصه

علي اباد . اراضي روستاي علي آبادکتول1
ساورکالته

ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده داراي 
پالک ثبتي 7 فرعي از 18 اصلي بخش 6 ثبت علي آباد 
، بصورت يک واحد هانگارماشين آالت کشاورزي )انبار( با 

ساختمان مديريت و نگهباني

انبار )هانگار 
ماشين آالت 

کشاورزي
حدود 335 1194مترمربع

ملک با وضعيت موجودشرايط بند ب جدول صدرالذکر1400000000مترمربع

علي اباد . مجتمع دامداران علي علي آبادکتول2
آباد

متراژ 44/55 سهم مشاع از يکصد سهم مشاع از ششدانگ 
يک قطعه زمين به مساحت 491 مترمربع بصورت يک واحد 
دامداري داراي پالک 2326 فرعي از 29 اصلي بخش 6 ثبت 

علي اباد

ملک با وضعيت موجود )سهم بانک شرايط بند ب جدول صدرالذکر157000000-218/74 مترمربعدامداري
بصورت مشاعي است(

گنبد . کيلومتر 60 شمال سد بي گنبد3
بي شيروان

ششدانگ يک قطعه زمين زراعي به مساحت 30 هکتار داراي 
ملک با وضعيت موجودشرايط بندب جدول صدرالذکر750000000-300000مترمربعزراعيپالک 33/3080/50/3119 اصلي بخش 14 ثبت گنبد

گنبد . شرق روستاي آرتق مختومگنبد4
1165/38 مترمربع مشاع از ششدانگ 339460 مترمربع 

يک قطعه زمين به صورت يک واحد گلخانه داراي پالک67 
فرعي از 8 اصلي بخش 9 ثبت گنبد

1165/38 مترمربع گلخانه
ملک با وضعيت موجودشرايط بند ب جدول صدرالذکر370000000-مشاع از ششدانگ

گنبد . روستاي ايمرگنبد5
ششدانگ يک قطعه زمين زراعي به مساحت 40000 مترمربع 
)4 هکتار( داراي پالک 117 فرعي از يک اصلي بخش 11 

حوزه ثبتي گنبد
ملک با وضعيت موجودشرايط بند الف جدول صدرالذکر1520000000-40000مترمربعزراعي

مينودشت . خ کمربنديمينودشت6
مقدار 295/4686 سهم مشاع از يک هزار سهم مشاع از 

ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 474مترمربع به شماره 
پالک 2506 فرعي از 1013 فرعي از 35 اصلي بخش 9 ثبت 

مينودشت

تجاري-
مسکوني

474مترمربع
سهم بانک بصورت مشاعي استشرايط بند الف جدول صدرالذکر5123132000000)کل ششدانگ(

بندرترکمن7
گرگان . بلوار ناهارخوران . عدالت 
66 .مجتمع مسکوني مهري طبقه 

چهارم

مقدار4/12 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان يک 
واحد اپارتمان به مساحت 115/67 مترمربع داراي پالک 

9079فرعي از 12اصلي مفروز و مجزا شده از 7708 بخش 4 
حوزه ثبت گرگان

115/67 مترمربع -آپارتمان
شرايط بند ب جدول صدرالذکر1390000000کل ششدانگ

مقدار 4/12 سهم مشاع از شش سهم 
ششدانگ اعيان و 4/12 سهم مشاع از 

شش سهم 4/5 دانگ از ششدانگ عرصه 
که 1/5 دانگ از ششدانگ عرصه آن 

وقف مي باشد

بندرگز . نوکنده . شهرک صنعتي بندرگز8
گز غربي شرکت تپک گلبرگ دانه

ماشين آالت سورتينگ ميوه و مرکبات و متعلقات سردخانه و 
شرايط بند الف جدول صدرالذکر1247000000--ماشين االتلوازم اداري

جاده بندرترکمن به بندرگز . ملک کردکوي9
معروف به مرز

ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 4065 مترمربع بصورت 
يک واحد گاوداري )متروکه( داراي پالک 3379 فرعي از 2 

اصلي بخش 2 حوزه ثبت کردکوي
ملک با وضعيت موجودبند ج جدول صدرالذکز14404000000000 مترمربع4065 مترمربعگاوداري

آق قال . ضلع شمالي جاده آسفالته آق قال 10
آق قال به سمت انبارالوم

مقدار 43154/1014 سهم مشاع از 600 هزار سهم عرصه 
و اعيان يک قطعه زمين زراعي به مساحت زراعي کل 600 
هزار مترمربع )60 هکتار( داراي پالک ثبتي 521 فرعي از 4 

اصلي بخش 7 ثبت آق قال

43154/1047 زراعي
ملک با وضعيت موجود و سهم بانک شرايط بند ب جدول صدرالذکر518000000-مترمربع

بصورت مشاعي است

واقع در محدوده روستاي محمد گنبد11
ايمر

ششدانگ يک قطعه زمين زراعي به مساحت 0/78 هکتار 
)7800 مترمربع( بخش 11 حوزه ثبتي گنبد به شماره پالک 

51 فرعي از يک اصلي
ملک با وضعيت موجودبند الف جدول صدرالذکر202800000-7800 مترمربعزراعي

کردکوي12
جاده قديم کرکوي به گرگان بعد 
از ايلوار نرسيده به کارخانه سفال 

آشيانه 

مقدار 28133/111 سهم مشاع از 45 هزار سهم عرصه و 
اعيان يک واحد مرغداري گوشتي به مساحت ششدانگ 

45000 مترمربع داراي پالک ثبتي 27 فرعي از 18 اصلي 
بخش 2 ثبت شهرستان کردکوي

28133/111 مرغداري
سهم بانک بصورت مشاعي استشرايط بند الف جدول صدرالذکر8516000000-مترمربع

خيابان دستغيب . دست راستگاليکش13
مقدار 1/47 دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين به 

مساحت 192/6 متمربع به شماره پالک 1215/721 فرعي از 
74 اصلي بخش 9 حوزه ثبت گاليکش

192/6 مترمربع کل زمين شهري
ملک با وضعيت موجود سهم بانک شرايط بند الف جدول صدرالذکر220000000-ششدانگ

بصورت مشاعي است 

مديريت شعب بانک کشاورزی استان گلستان
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افزايش خريد و فروش تسليحات در جهان
موسسه تحقيقات صلح بين المللي 
اس��تکهلم )س��يپري( در تازه ترين 
گ��زارش خ��ود از رونق بازار فروش 
تس��ليحات در سراس��ر جهان خبر 
داده اس��ت. اين افزايش از تش��ديد 
درگي��ري و جنگ در نقاط مختلف 
جهان ناش��ي مي ش��ود. اروپا و آمريکا بيش��ترين س��ود را از اين 
رونق برده اند. طبق اين گزارش در س��ال ۲۰۱۶ ميالدي ميزان 
فروش اس��لحه و خدمات تس��ليحاتي پس از دوره اي کاهش، 
مجددا افزايش يافته است. اين ميزان در مقايسه با سال ۲۰۱۵ 
ميالدي ۹ / ۱ درصد و در مقايس��ه با س��ال ۲۰۰۲ ميالدي ۳۸ 
درصد بيش��تر بوده اس��ت.در گزارش س��يپري آمده اس��ت که 
يکصد ش��رکت بزرگ اسلحه س��ازي در جهان در س��ال ۲۰۱۶ 
مي��الدي ب��ه ارزش نزدي��ک ب��ه ۳۷۵ ميلي��ارد دالر اس��لحه و 
سيستم هاي تسيلحاتي فروخته اند. به ويژه صنايع اسلحه سازي 
آمري��کا موف��ق ب��ه افزايش مي��زان فروش خود ش��ده اند. بنابر 
گ��زارش اي��ن موسس��ه، ش��رکت هاي اسلحه س��ازي آمريکا 
توانس��ته اند در س��ال ۲۰۱۶ ميزان فروش توليدات تس��ليحاتي 
خ��ود را ۴ درص��د افزاي��ش داده و ب��ه بي��ش از ۲۱۷ ميليارد دالر 
برسانند.طبق تحقيقات موسسه سيپري افزايش مأموريت هاي 
ارتش آمريکا از يک سو و تشديد تمايل ديگر کشورها به خريد 
تس��ليحات آمريکايي علت اين روند صعودي بوده اس��ت. براي 
نمون��ه ش��رکت آمريکاي��ي لوک ه��د مارتين ک��ه بزرگ ترين 
توليد کننده اس��لحه در جهان محس��وب مي ش��ود، مدرن ترين 
جت هاي جنگنده ي اف ۳۵ را به ديگر کشورها از جمله بريتانيا، 
ايتالي��ا و ن��روژ فروخته، اما بزرگ تري��ن خريدار اين جت ها خود 
ارت��ش آمريکاس��ت. گ��زارش س��يپري حاکي از آن اس��ت که 
نزديک به ۵۸ درصد از س��هم فروش تس��يلحات در جهان در 
دس��ت صناي��ع اسلحه س��ازي اي��االت متحده امريکا اس��ت. 
کشورهاي اروپاي غربي و سپس روسيه در رده بندي بزرگ ترين 
فروش��ندگان اس��لحه در رتبه هاي دوم و س��وم قرار دارند.در بين 
کشورهاي اروپايي نيز تفاوت زيادي ميان کشورهاي گوناگون 
وج��ود دارد. در حاليک��ه ش��رکت هاي اسلحه س��ازي آلمان��ي و 
بريتانيايي موفق به افزايش ميزان فروش توليدات خود شده اند، 
ميزان فروش ش��رکت هاي اسلحه سازي فرانسه و ايتاليا سيري 
نزول��ي را طي کرده اس��ت. يکي از م��واردي که مي توان در اين 

راستا به آن اشاره کرد، کره جنوبي است. 

برنده صلح نوبل: 
جهان يک کج خلقي با جنگ اتمي فاصله دارد

"کارزار حذف س��الح هاي هس��ته 
اي" در اش��اره اي به تنش ها ميان 
آمريکا و کره ش��مالي هش��دار داده 
اس��ت که "تن��دروي و کج خلقي" 
جه��ان را ب��ا يک "بح��ران اتمي" 
روب��رو کرده اس��ت. بياتريس فين 
مدي��ر اي��ن گروه در جري��ان پذيرش جايزه صل��ح نوبل گفت 
جه��ان در وضعيتي اس��ت که "يک قه��ر و کج خلقي مي تواند 
باعث مرگ ميليون ها نفر شود." او افزود: "ما گزينه اي داريم، 
پاي��ان س��الح هاي اتمي يا پايان م��ا." در ماه هاي اخير تنش بر 
سر برنامه سالح هاي اتمي کره شمالي به شدت افزايش يافته 
است. خصومت علني ميان دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا 
و کيم جونگ اون رهبر کره ش��مالي گاه به حمالت ش��خصي 
آن دو به يکديگر منجر ش��ده اس��ت. خانم فين در مراس��مي در 
اس��لو گف��ت ک��ه "ي��ک لحظه وحش��ت زدگ��ي" مي تواند به 
"ناب��ودي ش��هرها و م��رگ ميليون ها غيرنظام��ي" در حمله با 
س��الح هاي اتمي منجر ش��ود.او گفت که خطر استفاده از چنين 
س��الح هايي "امروز بيش از زمان جنگ س��رد اس��ت." "کارزار 
بي��ن الملل��ي حذف س��الح هاي هس��ته اي" ائتالفي از صدها 
س��ازمان غيردولت��ي اس��ت که براي تدوي��ن پيماني براي منع 
س��الح هاي اتمي تالش کرده اس��ت.پيش از اعطاي اين جايزه 
در روز يکش��نبه بريت ريس آندرس��ون، رئيس کميته نوبل، در 
اخطار مش��ابهي گفت که "رهبران بي مس��ئوليت مي توانند در 
هر کش��وري که قدرت اتمي اس��ت سر کار بيايند."او در تمجيد 
از "کارزار حذف س��الح هاي هس��ته اي" گفت که اين گروه 
موفق ش��ده خطرات س��الح هاي اتمي را پررنگ کند و همزمان 

براي ريشه کن کردن آنها تالش کند.

رئيس جمهور ونزوئال 
مخالفان را از انتخابات منع کرد

ني��کالس م��ادورو، رئيس جمهور 
ونزوئ��ال، اع��الم کرد ک��ه احزاب 
اصلي مخالف اين کشور از شرکت 
در انتخاب��ات رياس��ت جمه��وري 
س��ال آينده منع ش��ده اند.او گفت 
فق��ط احزابي که در راي گيري روز 
يکش��نبه براي انتخاب ش��هردارها شرکت داشتند مي توانند در 
انتخابات رياس��ت جمهور هم ش��رکت کنند. رهبران "عدالت 
اول"، "اراده مردم��ي" و "اق��دام دمکراتيک" اين راي گيري را 
تحري��م کردن��د و گفتند که سيس��تم انتخابات��ي جناحي عمل 
مي کند. مادورو پافشاري مي کند که سيستم انتخابات ونزوئال 
کام��ال قاب��ل اعتماد اس��ت.او روز يکش��نبه در نطقي گفت که 
احزاب مخالف "از نقش��ه سياس��ي محو شده اند." انتظار مي رود 
حزب سوسياليست آقاي مادورو برنده بيشترين آرا در انتخابات 
ش��هرداري ها ش��ود که عليرغم بدتر ش��دن بحران اقتصادي، 

کمبود کاالهاي اساسي و تورم افسارگسيخته است.

يادداشت

ورود انگليس به بازار مجزاي اروپا
 از درب پشتي

 روز جمعه اعالم کرد که هميشه از برگزيت پشيمان خواهد بود 
اما اکنون زمان نگاه کردن به آينده است.توافق بين بروکسل و 
انگليس يک طالق دوستانه را به همراه خواهد داشت و رهبران 
اتحاديه مجبور به حفظ روابط با خانم مي  هستند چه به يکديگر 
اعتماد کنند يا خير مذاکرات مهمترين موضوع است. دوران انتقالي 
از م��ارس ۲۰۱۹ ت��ا ۲۰۲۱ خواه��د بود و دراين مدت انگليس به 
صورت دوفکتو عضو اتحاديه خواهد ماند. انتقال با تمام منافع براي 
اعضا خواهد بود يکي ديگر از امتيازات داشتن حق براي سياست 
امنيتي در مبارزه با تروريسم است. درزمينه تجارت راهکار عملي 
برپايه توافقات کوچک براي برداش��تن قدم هاي اول اس��ت. اگر 
اتحاديه اروپا و انگليس آماده توافق تجاري باش��ند ممکن اس��ت 
روند بسيار طوالني شود. توافق تجاري شامل برداشتن تعرفه ها و 
مراحل گمرکي خواهد بود که با خروج انگليس در ميان اتحاديه ها 
گمرک��ي و ب��ازار مجزا افزايش خواهد يافت. دراين ميان امانوئل 
ماکرون رئيس جمهور فرانسه به دليل حمايت از اتحاديه اروپا تنها 

راه براي خروج موقعيت برگزيت از برزخ خواهد بود.
ترجمه: فاطمه مهتدي

دريچه

 در حالي که هيئت دولت سوريه روز يکشنبه 
براي ازسرگيري مذاکرات با مخالفان سوري 
در ژنو وارد اين ش��هر ش��ده اما به نظر مي رسد 
مذاک��رات ژن��و هش��ت ه��م ب��ه دلي��ل 
کارش��کني هاي هيئت مخالفان شکس��ت 
بخ��ورد. اين در حالي اس��ت ک��ه منابعي نيز 
پيش بين��ي کردند کميته اي مش��ترک براي 
تدوين قانون اساسي تشکيل شود. به گزارش شبکه خبري روسيا اليوم، هدف 
از هش��تمين دور مذاک��رات درب��اره س��وريه در ژن��و ک��ه ب��ا نظارت اس��تفان 
دي ميس��تورا، فرس��تاده سازمان ملل به س��وريه ديروز دوباره از سرگرفته شد، 
دس��تيابي به راه حلي سياس��ي براي پايان دادن به جنگي اس��ت که از حدود 
هفت س��ال قبل در س��وريه در جريان اس��ت. پس از آنکه امريکا با روسيه درباره 
اعمال فش��ار بر س��وريه جهت بازگش��ت هيئت دمش��ق به ژنو براي مذاکره 
رايزني کرد، هيئت دمش��ق يکش��نبه وارد ژنو ش��د و ديروز جلس��ات گفت وگو 
ميان هيئت مخالفان و هيئت دمش��ق با نظارت دي ميس��تورا آغاز ش��د. از جمله 
ديگر موضوعات مورد مناقش��ه دو طرف چگونگي دس��تيابي به راه حلي براي 
شيوه حکومت در سوريه است. دي ميستورا در پي بروز اين اختالف نظرها در 
ژنو در تماس��ي تلفني با دبيرکل س��ازمان ملل اظهار داش��ت، ديروز مذاکرات 
جديدي آغاز ش��د و او از عربس��تان خواس��ت تا از هيئت مخالفان سوري حاضر 

در رياض بخواهد از شروط خود بکاهند.

آغاز مذاکرات ژنو ۸ با حضور هيئت دمشق

 ح��زب موس��وم ب��ه "کنگره" هن��د که حزب 
اپوزيس��يون اصلي در اين کش��ور است ديروز 
اع��الم ک��رد ک��ه رائ��ول گان��دي، وارث 
سرش��ناس ترين خاندان سياسي اين کشور را 
به عنوان رهبر حزب منصوب کرده اس��ت. به 
گزارش ايس��نا، به نق��ل از خبرگزاري رويترز، 
رائول گاندي که فرزنده نوه جواهر لعل نهرو، 
اولين نخست وزير کشور هند بعد از اعالم استقالل اين کشور است بدون هيچ 
گونه مخالفتي به س��مت رهبري حزب کنگره انتخاب ش��ده اس��ت؛ حزبي که در 
جريان انتخابات س��ال ۲۰۱۴ شکس��ت سنگيني را متحمل شد.رائول گاندي در 
س��ال ۲۰۱۳ به عنوان معاون رهبر حزب کنگره برگزيده ش��د و از همان زمان 
تاکنون به عنوان گزينه جانش��يني مادرش مطرح بوده اس��ت.رائول گاندي که 
تاکنون هم پدر و هم مادربزرگ و هم پدر پدربزرگش همگي به عنوان نخست 
وزير هند خدمت کرده اند در انتخابات سراسري قبلي به عنوان نفر اول اين حزب 
چپ ميانه رو مطرح بود.چندين ماه اين گمانه زني وجود داشت که رائول گاندي 
۴۷ ساله به زودي جانشين مادرش، سونيا گاندي در رهبري حزب خواهد شد. به 
دليل کمپين انتخاباتي ضعيف مربوط به انتخابات سراسري سال ۲۰۱۴ که در آن 
حزب بهاراتيا جاناتا وابس��ته به نارندرا مودي، نخس��ت وزير هند پيروز ش��د، مورد 
انتقاد ش��ديد قرار گرفت. با اين حال کمتر کس��ي در داخل اين حزب اس��ت که 
تمايل به انتقاد علني از خانداني دارد که چندين نسل رهبر اين کشور بوده است.

انتخاب رائول گاندي به رهبري حزب کنگره هند

 ني��روي هوايي عربس��تان س��عودي ديروز 
ح��دود ۵۰ نوب��ت، مناط��ق و اس��تان هاي 
مختل��ف يم��ن را هدف حم��الت خود قرار 
داده اس��ت. نيروي هوايي عربس��تان ش��ب 
گذش��ته همچنين مناط��ق مختلف منطقه 
»نه��م« اس��تان صنع��اء را در ش��ش نوبت 
بمب��اران کردن��د و ۹ بار دو منطقه »حرض« 
و »ميدي« اس��تان حجه واقع در غرب يمن را هدف قرار دادند.جنگنده هاي 
س��عودي دو ب��ار نيز بيمارس��تان »حيس« اس��تان الحدي��ده و دو بار منطقه 
»ش��دا« و چه��ار ب��ار دو منطق��ه »االزهور« و »القد« در منطقه رازح اس��تان 
صع��ده را ه��دف ق��رار دادند.يک منب��ع نظامي يمن گفته ک��ه جنگنده هاي 
س��عودي دو بار پايگاه »الش��بکه« در نجران و دو بار منطقه »وادي جاره« در 
ج��ازان و دو ب��ار ني��ز پاي��گاه »مجازه« در عس��ير را بمب��اران کردند.. آنتونيو 
گوترش، دبيرکل س��ازمان ملل با اظهاراتي ش��ديد الحن خواهان پايان جنگ 
در يم��ن ش��د. او اب��راز امي��داري کرد که امريکا ب��ا بهره گيري از نفوذ خود و با 
اعمال فشار بر عربستان سعودي راه ورود کمک هاي بشردوستانه به يمن را 
باز کند. دبيرکل س��ازمان ملل تصريح کرد که اين جنگ نه به نفع عربس��تان 
س��عودي و امارات متحده اس��ت و نه به س��ود مردم يمن. او بر لزوم يافتن راه 
حل��ي ديپلماتي��ک ب��راي پايان دادن به جنگ يمن تأکي��د ورزيد. به گفته ي 

گوترش، خاتمه جنگ يمن به سود همه ي طرف ها خواهد بود. 

۵۰ حمله هوايي عربستان به يمن 

افزايش سه برابری عوارض، تنبيه سفر به خارج است/تجارت/علی کاشی

گ�روه بي�ن المل�ل:  مخالفت کش��ورهاي غربي با تصميم دونالد 
ترامپ درباره بيت المقدس همچنان ادامه دارد دراين ميان به 
نظر مي رس��د فرانس��ه س��عي دارد تا جايگاه خود را در خاورميانه 
تقوي��ت کن��د و ب��ا انزواي آمريکا و انگليس نقش خود را پررنگ 

تر کند.
 ب��ا توج��ه به افزاي��ش تنش در منطقه خاورميانه عملکرد دولت 
ماکرون مي تواند در اين امر تاثيرگذار باش��د. فرانس��ه همچنين 
س��عي دارد قدرت خود را در اتحاديه اروپا نيز بيش��تر کند اين 
ام��ر ب��ا برگزي��ت و ضعف دولت آنگال م��رکل در آلمان امکان 
پذيراست. فرانسه سعي دارد با کاهش ماليات و برداشتن قوانين 
س��خت ، س��رمايه گذاران خارجي را از انگليس به س��وي خود 
جل��ب کن��د. پس از برگزيت و جداي��ي انگليس از اتحاديه اروپا 
بس��ياري معتقدند ش��رکت هاي تجاري به ش��هرهاي ديگر در 
اتحاديه اروپا منتقل خواهند ش��د و پاريس با تغيير وجهه خود 
مي تواند مقصد خوب سرمايه گذاران باشد.آنچه مشخص است 
دول��ت ماک��رون در سياس��ت گذاريهاي خارج��ي خود فعالتر از 
دولت هاي گذش��ته خواهد بود. درحاليکه امار کش��ته شدگان و 
زخمي ه��ا در حمل��ه رژيم صهيونيس��تي به غ��زه روبه افزايش 
است. ترکيه و فرانسه خواستار تغيير نظر رئيس جمهور آمريکا 
درباره بيت المقدس اس��ت.رئيس جمهوري فرانسه، در ديدار با 
بنيامين نتانياهو، نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي، مشخص 
کرد که او از مناقش��ه در باره بيت المقدس ناراضي اس��ت و از 
نتانياهو خواس��ت به سياس��ت شهرک سازي در اراضي اشغالي 
پاي��ان ده��د. ماک��رون رهبران رژيم صهيونيس��تي را به انجام 
اقداماتی براي از سر گرفتن روند صلح با فلسطينيان فراخواند. 
او از نتانياهو خواست که ساخت شهرک هاي يهودي نشين در 
اراضي فلس��طينيان را متوقف کند. او گفت فرانس��ه بر اين نظر 
اس��ت که اين اقدام آمريکا مخالف قوانين بين الملل اس��ت و 
صلح را به خطر مي اندازد. رئيس جمهوري فرانس��ه مي کوش��د 
به بحران ايجاد ش��ده درخاورميانه پايان دهد. او از رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهوري ترکيه خواس��ت تندروي نکند. او در 
گفت وگويي تلفني از همتاي ترک خود خواست در جهت ايجاد 
آرامش ميان فلس��طينيان و رژيم صهيونيس��تي بکوشد. دراين 
ميان جدال لفظي بين اردوغان و نتانياهو باال گرفته اس��ت. به 
نظر کارشناس��ان ترکيه نيز س��عي دارد با ورود به اين مس��ئله بار 

ديگر موقعيت خود را در جهان نشان دهد.
جدال لفظي نتانياهو و اردوغان  ���

نخس��ت وزير رژي��م صهيونيس��تي در واکنش ب��ه انتقادهاي 
رئيس جمه��وري ترکي��ه، او را ب��ه حمايت از تروريس��م متهم 
کرده است. به گزارش »آناتولي«، »ابراهيم کالن« سخنگوي 

رياس��ت جمهوري ترکي��ه، روز گذش��ته اظه��ارات »بنيامين 
نتانياهو« نخس��ت وزير رژيم صهيونيستی درباره »رجب طيب 
اردوغان« رئيس جمهوري اين کش��ور را محکوم کرد. کالن در 
بيانيه اي گفت: »مس��ئوالن اس��رائيلي بايستي به جاي حمله به 
کش��ور و رئيس ما، به اش��غال اراضي فلس��طيني پايان دهند.« 
وي افزود: »کس��اني که خيال مي کنند ش��هر قدس، اولين قبله 
مسلمانان، را پايتختي براي دولت اشغالگر قرار مي دهند، بيهوده 
تالش مي کنند.« سخنگوي اردوغان تأکيد کرد: »اسرائيل، که 
قوانين بين المللي را ناديده مي گيرد و اراضي ملت فلس��طين را 
غصب و قطعنامه هاي س��ازمان ملل را به ش��کل سيستماتيک 

نقض مي کند، بايد به خاطر اقداماتش مواخذه شود.«
 اردوغ��ان در تازه تري��ن اظهارات��ش در واکن��ش به س��رکوب 
تظاهرات فلسطينيان معترض به تصميم آمريکا درباره قدس، 
اسرائيل را »دولتي تروريست و اشغالگر« توصيف کرد.بنيامين 
نتانياهو نيز در پاسخ به رئيس جمهور ترکيه گفته است که »ما 
از رئيس جمهوري که روس��تاهاي ُکردنش��ين در کش��ورش را 
بمب��اران و روزنامه ن��گاران را ب��ه زندان مي اندازد و همچنين به 
اي��ران در دور زدن تحريم ه��اي بين الملل��ي کمک مي کند و از 
س��وي ديگر، حامي تروريس��ت ها از جمله در غزه براي کش��تن 

بي گناهان است، توصيه هاي اخالقي نمي  شنويم.«

نتانياهو همچنين مدعي ش��ده اس��ت که قدس براي س��ه هزار 
سال پايتخت اسرائيل بوده و »هرگز پايتخت هيچ مردم ديگري 
نبوده است.«نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي افزود، تالش ها 
براي انکار »ارتباط هزار ساله اي مردمان يهودي با بيت المقدس 

بي معني« است.
موض�ع اتحادي�ه اروپ�ا درباره بيت المق�دس درچارچوب  ���

قوانين بين المللي 
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا موضع اين اتحاديه درباره 
قدس و حل اخالفات ميان رژيم صهيونيس��تي و فلس��طين را 
مطرح کرد. بنيامين نتانياهو، نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي 
که براي بازديد از مقر اتحاديه اروپا به شهر بروکسل سفر کرده 
اقدام اخير دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا را در به رسميت 
شناختن شهر قدس به عنوان پايتخت اين رژيم تحسين کرده 
و گفت انتظار دارد که اروپايي ها نيز از اين کار پيروي کنند. به 
گزارش خبرگزاري رويترز، بنيامين نتانياهو در آس��تانه نشس��ت 
وزراي خارجه اتحاديه اروپا در شهر بروکسل گفت: اقدام ترامپ 
که از جانب فلس��طيني ها و دولت هاي اروپايي محکوم ش��ده به 

نفع صلح در خاورميانه خواهد بود.  
در عين حال فدريکا موگريني، رئيس سياست خارجي اتحاديه 
اروپ��ا ني��ز کمي پيش از آن به خبرنگاران به هنگام اس��تقبال از 

نتانياهو در نخستين سفرش به مقر اتحاديه اروپا گفت که اين 
بلوک همچنان "اتفاق نظر بين المللي" بر س��ر ش��هر قدس را 
به رس��ميت خواهد ش��ناخت. موگريني خواهان يک راه حل دو 
کش��وري که نتانياهو آن را به چالش کش��يده، شد.در عين حال 
نتانياهو از يک توافق صلح احتمالي که از جانب کاخ س��فيد در 
دس��ت تهيه اس��ت س��تايش کرده و گفت: اسرائيل بايد به صلح 
فرصت بدهد. موگريني نيز اين سفر نتانياهو را که اولين سفر يک 
نخست وزير رژيم صهيونيستي به مقر اتحاديه اروپا در ۲۲ ساله 
گذشته محسوب مي شود يک سفر تاريخي خواهند.وي اضافه 
کرد که اتحاديه اروپا معتقد اس��ت که آنچه که به نفع اس��رائيل 
اس��ت و تنها راه حل درگيري در منطقه محس��وب مي شود يک 
راه حل دو کش��وري بوده و ش��هر قدس بايد هم به عنوان يک 
پايتخت اس��رائيلي و هم يک پايتخت فلس��طيني مطرح شود.او 
حمالت به يهوديان هم در اروپا و هم در اس��رائيل را محکوم 
کرد. نخس��ت وزير  رژيم صهيونيس��تی نيز از موگريني از بابت 
اين دعوت تشکر کرد و اروپا را يک شريک مهم براي اسرائيل 
در حوزه امنيت و همچنين در راس��تاي برقراري صلح توصيف 
کرد.او خاطر نشان کرد که اروپا در حال حاضر از موج مهاجراني 
که از مناطق درگيري در خاورميانه فرار کرده اند رنج مي کشد.با 
وجود آنکه موگريني متعهد به مش��ارکت بيش��تر اروپا در فرايند 
صلح شد اما نتانياهو گفت: صلح وابسته به اين است "واقعيت 
به رسميت شناخته شود". او اظهار داشت: به رسميت شناختن 
ش��هر قدس به عنوان پايتخت اس��رائيل از سوي رئيس جمهور 

آمريکا سبب شد که "حقايق روي ميز قرار بگيرد". 
ادامه اعتراضات جهاني ���

کشورهاي عربي و غربي همچنان صحنه تظاهرات گسترده عليه 
اقدام ترامپ درباره به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت 
اسرائيل هستند. اعتراضات گسترده مردمي و رسمي عليه اقدام 
ترام��پ در اردن همچن��ان ادام��ه دارد و نماين��دگان پارلمان و 
سنديکاها و تجار اردني خواهان لغو معاهده صلح ميان اردن و 
اسرائيل هستند. در مقابل سفارت آمريکا در بيروت نيز تظاهرات 
گس��ترده اي عليه ترامپ برگزار ش��د که طي آن درگيري هايي 
مي��ان نيروه��اي امنيتي و تظاهرکنندگان رخ داد. در قاهره نيز 
دانش��جويان و اس��اتيد دانشگاه ها در دانشگاه االزهر تظاهراتي 
را برپا کردند. دانشجويان سوداني در خارطوم نيز اقدام ترامپ 
را محکوم کرده و ش��عارهايي را عليه امريکا س��ر دادند. صدها 
يمني با برگزاري تظاهرات در استان شبوه اقدام ترامپ درباره 
قدس را محکوم کردند. در شهرهاي برلين و اشتوتگارت آلمان 
همچنين کوپنهاگ دانمارک تظاهراتي در محکوميت تصميم 

ترامپ برگزار شد.

  پررنگ شدن نقش فرانسه در خاورميانه

امانوئل مکرون  رودر روی   ترامپ

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
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 بي کفايتي پليس انگليس
 در رسيدگي به خشونت هاي خانگي 

۱۱ درص��د از افس��ران پلي��س درصحن��ه 
خش��ونت هاي خانگي حاضر نمي ش��وند. به 
گ��زارش اينديپندن��ت، آمار عدم رس��يدگي 
نيروهاي پليس انگليس در صحنه خش��ونت 
خانگ��ي افزايش يافت��ه و نيروها يک چهارم 
تلفن ه��اي درخواس��ت کمک را بي پاس��خ 
گذاش��تند. يک مقام ارش��د پلي��س انگليس 
معتق��د اس��ت اي��ن امر به دلي��ل کمبود نيروهاي پليس اس��ت. عدم 
حض��ور نيروه��اي پلي��س در صحنه خش��ونت خانگي بين س��الهاي 
۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ از ۵ درصد به ۱۱ درصد رس��يده است.س��ال گذش��ته 
بيش از ۳۹ هزار خش��ونت خانگي بدون حضور پليس رخ داده اس��ت 
دراين ميان پليس ۲۴ س��اعت بعد تازه به صحنه ۳۲ هزار خش��ونت 
خانگ��ي رفت��ه اس��ت. بدتري��ن نقاطي که نيروهاي پليس نس��بت به 
تماس ه��اي تقاض��اي کمک در خش��ونت خانگي ب��ي تفاوت بودند 
مناطق Devon و Cornwall بوده است.پليس هامبرس��ايد در ش��رق 
يورکش��اير در ۲۲ درصد حوادث حضور پيدا نکردند. دايان آبوت وزير 

س��ايه کش��ور اعالم کرد اطالعات به دس��ت آمده تصويري منزجر 
کننده از رش��د خش��ونت خانگي و کاهش پاس��خگويي پليس ايجاد 

کرده است.

 تب بيت کوين نتيجه شرط بندي هاي باال 
س��رمايه گذاران در بازار بورس ژاپن معتقدند 
ش��رط بندي ه��اي باال باع��ث افزايش و تب 
خريد بيت کوين پول ديجيتالي ش��ده اس��ت. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، خريد گس��ترده 
بيت کوين باعث شده تب اين پول ديجيتالي 
ش��دت بگي��رد . در ژاپن ۱۵ درصد س��رمايه 
گ��ذاري بورس��ي بر بيت کوين بوده اس��ت. 
اخيرا ارزش بيت کوين به ۱۷ هزار دالر رسيد.کارشناس��ان هش��دار 
داده اند موج خريد گسترده بيت کوين مي تواند حبابي باشد و سرمايه 
گ��ذاري روي آن ب��ه اقتص��اد صدم��ه خواه��د زد.در بازارهاي بورس 
جهاني بيت کوين با باالترين س��طح معامالت روبرو شد.بس��ياري از 
س��رمايه گ��ذاران از اي��ن واحد پولي حماي��ت کرده اند و آنرا همگام با 
پيش��رفت تکنولوژي مي دانند.اما احتمال ضربه س��نگين به خريداران 

پس از فروکش کردن تب بيت کوين وجود دارد.


