
حضللرت آيللت ا... خامنلله اي رهبللر معظللم انقللاب 
اسامي عصرروزسه شللنبه در ديدار ميهمانان شللرکت 
کننده در سيزدهمين اجاس بين المجالس کشورهاي 
اسامي، با تأکيد بر اينکه دنياي اسام بايد در مسائل 
اساسي با صراحت و با صداي بلند سخن و موضع خود 
را بگويد، »فلسللطين« و »اتحاد دنياي اسللام« را از 
جمله موضوعات اساسللي برشللمردند و گفتند: يکي از 
موضوعات اصلي و بسلليار مهم دنياي اسللام، »تاش 
بللراي پيشللرفت علمي« اسللت که تجربلله جمهوري 
اسللامي ايران نشللان داد، با تاش و با تکيه بر جوانان 
مي توان رتبه علمي خود را ارتقا داد و در بخشهاي مهمي، 

در مرز دانش قرار گرفت.
رهبر انقاب اسامي با اشاره به وظيفه ديني و تاريخي 
کشورها و دولتهاي اسامي در قبال تحوالت مهمي که 
در دنيا در حال روي دادن اسللت، گفتند: دنياي اسللام، 
امروز بايد در موضوعات مهم و اساسي نقش آفريني کند 
و نگذارد تجربه تلخ دهه هاي گذشته و تسلط قدرتها و 
آثار بلندمدت آن، تکرار شود.حضرت آيت ا... خامنه اي 
با اشاره به طرح مسائل ميانمار و کشمير در اجاس بين 
المجالس اسامي و در عين حال غفلت از طرح مسائل 
بسيار مهم يمن و بحرين در اين اجاس، افزودند: بايد 
در مسللائل اساسللي دنياي اسللام صريح سخن گفت 
زيرا با صراحت، مي توان جريان سللازي کرد و در افکار 
عمومي مللردم و نخبگان جهان تأثيرگذار بود.ايشللان 
تأکيللد کردند: نبايد گذاشللت که امپراطوري خطرناک 
تبليغاتي غرب که عمدتًا به دسللت صهيونيست ها اداره 
مي شود، مسائل مهم دنياي اسام را ناديده بگيرد و با 
توطئه سکوت، مسائل اصلي امت اسامي را محو کند.
رهبر انقاب اسللامي با تأکيد بر اينکه مي توان جريان 
امپراطوري تبليغاتي غرب را شکسللت داد، خاطرنشان 
کردند: شکست دادن صهيونيست ها در جنگ نرم امکان 
پذير است، همانگونه که آنها در جنگ سخت و در لبنان 
شکست خوردند و مجبور به اعتراف به آن شدند.حضرت 
آيت ا... خامنه اي موضوع فلسللطين را در رأس مسللائل 
دنياي اسللام دانسللتند و گفتند: در قضيه فلسطين، سه 
حادثه »اشغال سرزمين«، »تبعيد دسته جمعي و ميليوني 
مردم« و »قتل عام و جنايت عظيم بشري« اتفاق افتاده 
اسللت که اين سللتم در تاريخ نظير ندارد.ايشان، دفاع از 
فلسللطين را وظيفه همه دانسللتند و تأکيد کردند: نبايد 
تصور شللود که مقابله با رژيم صهيونيسللتي فايده اي 
ندارد بلکه به اذن و لطف خداوند، مجاهدت ها در مقابل 
رژيم صهيونيستي به نتيجه خواهد رسيد، همانگونه که 
جريان مقاومت نسبت به سالهاي قبل، پيشرفت کرده 
اسللت.رهبر انقاب اسللامي افزودند: صهيونيست ها، 
روزي شعار »از نيل تا فرات« را مي دادند اما اکنون براي 
محافظت از خود مجبور به ديوارکشي شده اند.حضرت 
آيت ا... خامنه اي تأکيد کردند: بدون ترديد فلسللطين 
يک مجموعه و تاريخ »از بحر تا نهر« است و قدس نيز 

پايتخت آن است و امکان هيچ خدشه اي بر اين حقيقت، 
وجود ندارد.ايشللان، اقدام اخير امريکا نسللبت به قدس 
را »غلللط زيللادي« خواندنللد و گفتند: آنها قادر به انجام 
چنين کاري نخواهند بود و تاش هاي آنها به سرانجام 
نخواهد رسيد.رهبر انقاب اسامي خاطرنشان کردند: 
دولت هايي که در منطقه به امريکايي ها کمک و با رژيم 
صهيونيسللتي همکاري مي کنند تا با برادران مسلللمان 
سللتيز کنند، مرتکب خيانت صريح مي شللوند، همانند 
کاري که سللعودي ها انجللام مي دهند.حضرت آيت ا... 
خامنه اي، »اتحاد دنياي اسام« را يکي ديگر از مسائل 
اساسللي برشللمردند و گفتند: ما معتقديم اتحاد دنياي 
اسام که داراي جمعيت زياد و امکانات فراوان و جايگاه 
بسلليار حسللاس در دنيا است، مي تواند زمينه ساز شکل 
گيللري يللک قدرت بزرگ و اثرگذار شللود و ما حتي به 
کساني که صريحًا با ما دشمني مي کنند، گفته ايم آماده 
برخللورد برادرانه هسللتيم، اگرچه آنها چنين رويکردي 
ندارند.ايشللان با تأکيد بر لزوم هم افزايي کشللورهاي 
اسللامي، خاطرنشان کردند: نبايد اجازه داد اختافات 
و جنگ و خونريزي در دنياي اسللام که عامل اصلي 
آن نيز امريکايي ها و صهيونيست ها هستند، زمينه ساز 

حاشيه امن براي رژيم صهيونيستي شود.
رهبر انقاب اسامي، »تاش براي پيشرفت علمي« 
را يکي از مسللائل و نيازهاي بسلليار مهم دنياي اسللام 
دانسللتند و افزودند: دنياي غرب با اسللتفاده از علم، به 
ثروت و قدرت بين المللي رسيد و بر دنيا مسلط شد اما 
چون ايمان و ظرفيت نداشللت، اين علم، منجر به ظلم 
و اسللتکبار و اسللتثمار شللد، بنابراين دنياي اسام براي 
رهايي از اين سلطه بايد براي پيشرفت علمي تاش کند 
و اين کار امکان پذير است.حضرت آيت ا... خامنه اي با 
اشاره به تجربه موفق ايران در موضوع پيشرفت علمي، 
خاطرنشان کردند: ايران اسامي با اتکاء به جوانان خود 
و در شللرايطي که در تحريم قرار داشللت، توانسللت در 
بخشللهاي مهمي، در مرز دانش قرار گيرد در حالي که 
قبًا در اين بخشللها، بسلليار عقب بود.ايشللان افزودند: 
امروز جوانان ايران، در پزشکي، نانو، سلولهاي بنيادي 
و دانش هسللته اي کارهاي بزرگي انجام داده اند.رهبر 
انقاب اسللامي در ادامه به يک نکته اشللاره کردند و 
آن، »لزوم افشللاي ادعاهاي دروغ شلليطان اکبر يعني 
امريکا« بود.حضرت آيت ا... خامنه اي با اشاره به ادعاي 

امريکا در حمايت از »حقوق بشر« گفتند: شخصي که 
امروز در امريکا بر سر کار است، بسيار صريح و عريان 
مواضللع اين کشللور را اعام مي کنللد؛ البته قبلي ها نيز 
هميللن مواضع را داشللتند ولي بلله اين صراحت اعام 
نمي کردنللد و نمونلله بارز اين موضع، سللخنان اخير او 
درباره افريقا و امريکاي التين و نژادهاي ديگر اسللت 
که مصداق اقدام بر ضد حقوق بشر است؛ بنابراين بايد 
اين ادعاهاي دروغ را افشللا کرد.ايشللان يکي ديگر از 
ادعاهللاي غيرواقعي دولللت امريکا را موضوع مبارزه با 
»تروريسللم« خواندند و افزودند: امريکايي ها در حالي 
شللعار مبارزه با تروريسللم مي دهند که صراحتًا از رژيِم 
تروريسللِت صهيونيسللتي حمايت مي کنند و همچنين 
بنللا بللر اعتراف رئيس جمهور فعلللي امريکا در تبليغات 
انتخاباتي اش، عامل اصلي بوجود آوردن داعش بوده اند 
و تللا آخريللن نفس هاي داعش نيز از آن حمايت کردند.
رهبر انقاب اسللامي تأکيد کردند: بايد با بيان حقايق 
و برمللا کللردن دروغ بودن اين ادعاها، جريان سللازي 
کرد و افکار عمومي مردم و نخبگان را تحت تأثير قرار 
داد.حضرت آيت ا... خامنه اي با تأکيد بر لزوم پيگيري 
مللوارد ذکللر شللده در قطعنامه پاياني و کمک به تحقق 
آنها، گفتند: آنچه که ما توصيه مي کنيم و يا بر آنها اصرار 
داريم، مواردي است که خوِد ما در عمل انجام داده ايم 
و به نتيجه رسلليده ايم.ايشللان ايستادگي ملت ايران در 
مقابل جنگ اقتصادي دشمنان را يکي از اين نمونه ها 
برشللمردند و افزودند: »تحريم« يکي از بخشللهاي اين 
جنگ اقتصادي است که سالهاي متمادي آن را اعمال 
کردند و به اوج رساندند که امروز نيز ادامه دارد اما ملت 
ايران ايسللتادگي کرد و شکسللت نخورد و امروز از اين 
تحريم ها ابزاري براي شللکوفايي خواهد ساخت.رهبر 
انقاب اسامي، »مردم ساالري ديني« را يکي از ديگر 
از تجربيات موفق ملت ايران و زمينه سللاز رشللد مادي 
و معنوي دانسللتند و تأکيد کردند: مردم ايران با کمک 
خداونللد متعللال، تا کنون توطئه هللاي امريکا را خنثي 
کرده اند و از اين پس نيز خنثي خواهند کرد.حضرت آيت 
ا... خامنلله اي در پايللان اظهار اميدواري کردند: حرکت 
موفللق و رو به رشللد ملت ايللران بتواند انگيزه اي براي 
قوي تر شللدن امت اسللامي در مقابل اسللتکبار شود.
پيش از سخنان رهبر انقاب اسامي، آقاي الريجاني 
رئيس مجلس شوراي اسامي در گزارشي از سيزدهمين 
کنفرانس اتحاديه بين المجالس اسامي گفت: در اين 
کنفرانس، رؤسللاي مجالس کشللورهاي اسللامي به 
موضوعاتللي از جمله توسللعه همکاري هاي اقتصادي 
و بازرگاني، مسللئله تروريسللم و دخالت هاي آمريکا در 
ايجاد آشللفتگي امنيتي در مناطق اسللامي و نيز مسئله 
تعرض به قدس شللريف پرداختند و تأکيد کردند قدس 
به سللرزمين تاريخي فلسللطين تعلق دارد.در پايان اين 
ديدار، شللرکت کنندگان در اجاس از نزديک با رهبر 

انقاب اسامي ديدار و گفتگو کردند. 

نادیده گرفتن فلسطین با توطئه سکوت
رهبرانقالب درديدارميهمانان اجالس بين المجالس کشورهاي اسالمي:

چهار شـــنبه 27 دی 1396  29 ربــیع الثانی 1439 
سال پنجم   شماره 1225  12 صفحه 1000 تومان
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اقتصاد ي، سیاسي و اجتماعي 

نسخه الكترونیك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنید.

حضللرت آيللت ا... خامنلله اي رهبللر معظللم انقللاب 
اسامي عصرروزسه شنبه در ديدار ميهمانان شرکت کننده 
در سيزدهمين اجاس بين المجالس کشورهاي اسامي، 
با تأکيد بر اينکه دنياي اسللام بايد در مسللائل اساسللي با 
صراحللت و بللا صداي بلند سللخن و موضللع خود را بگويد، 
»فلسطين« و »اتحاد دنياي اسام« را از جمله موضوعات 
اساسي برشمردند و گفتند: يکي از...    همین صفحه

ناديده گرفتن فلسطین
 با توطئه سكوت

رييس دولت دوازدهم روز شلللوغي داشللت و پس از حضور 
در کنفرانس همکاري اسللامي، با چندين رييس مجلس 
نيز ديدار کرد. رييس جمهوري اسامي ايران در سيزدهمين 
کنفرانللس مجالس کشللورهاي عضو سللازمان همکاري 
اسللامي گفت:هيچ کشللوري نمي تواند مشکات دروني 
خود را از طريق لشگرکشللي هاي خارجي حل کند، بايد با 
هم صلح و مصالحه و مشکاتمان را...             صفحه2

مشكالت دروني با لشگركشي  
خارجي حل نمي شود

 رئيس اتاق اصناف از سود 22/5درصدی وام هاي بانکي انتقاد شديد کرد؛

مرگ تولید
صنعت،معدنوتجارت با سود باالی تسهیالت

اسالمیان در گفتگو با »تجارت«: واردات صرفه اقتصادي ندارد

دالر به داد فوالدسازان رسید
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 »تجارت« گزارش مرکز پژوهش های مجلس را بررسی کرد؛

پیش بینی تورم دو رقمی
گروه اقتصاد کالن- ایلیا پیرولي: انگار علي طيب نيا، وزير سللابق 
اقتصادي مي داست به زودي اتفاقي در کشور اتفاق خواهد افتاد، 
وقتي او از رسلليدن نرخ تورم به پوسللته سللخت خود خبر داده 
بود. حاال همه متفق القول هسللتند که تورم در سللال آينده ديگر 

به راحتي مهارناپذير نيسللت و احتماال قد کشلليده و سللايز آن دو 
رقمي شللود. اين پيش درآمدي براي يک زلزله بزرگ در اقتصاد 
خواهد بود. شايد حاال تورم از فعل و انفعاالت زمين تبعيت کرده 
و همچنانکه زمين با پيش زمين لزره هايي زنگ هشدار را براي 

سللاکنان تهران و چند شهرسللتان کشللور به صدا درآورده است، 
تورم نيز با سيگنال هاي هشدار دهنده به اقتصاد چراغ قزمز نشان 
مي دهد.  مرکز پژوهش هاي مجلس نيز در اين باره در گزارشي، 
با برشمردن داليل کاهش تورم در...                      صفحه3

وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعي:

خدمه سانچی »شهید خدمت« 
محسوب می شوند

وقوع 22 پس لرزه پس از زلزله مالرد در پايتخت؛

فعال شدن گسل هاي
 گره غربي  و شرقي تهران 

 آخوندی در مراسم معارفه مديرعامل جديد بانک مسکن مطرح کرد؛

پيشنهاد کاهش ۲۰ درصدي 
شعب  بانک مسکن

راه و مس�کن: روز دوشللنبه ) 25 دي ماه 96( با حکم مسللعود کرباسلليان وزير اقتصاد، 
ابوالقاسم رحيمي انارکي که پيش از اين عضو هيئت مديره بانک عامل حوزه مسکن 
بود به عنوان مديرعامل جديد بانک عامل حوزه مسکن جايگزين محمدهاشم بت شکن 
شللد که در اين راسللتا صبح ديروز سلله شنبه ) 26 دي ماه 96( مراسم معارفه ابوالقاسم 

رحيمي انارکي با حضور عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي...         صفحه8
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جناب آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان مدیر عامل بانک مسکن تبریک عرض نموده ،توفیقات روزافزونتان  

روزنامه تجارترا در راه اعتالی نظام بانکی کشور خواهانیم.

در بسللياري مللوارد وجود 
شکاف ها و خاهاي قانوني 
امکان سللوء استفاده هاي 
گمرکللي را فراهللم مي کند. بلله عنوان مثال 
تعييللن حداقل قيمت وارداتي يا صادراتي که 

راه را براي کم اظهاري باز مي گذارد...
ادامه در صفحه9

مغايرت ها و تخلف هاي 
گمركي صادراتي و وارداتي

احسان سلطاني
کارشناس اقتصادي

سرمقاله

امروزدوموضللوع اقتصاد و جامعه دردنيا 
به هم تنيده شللده اسللت به اين مفهوم 
کلله هرچلله اقتصاد کشللوري توسللعه 
يافته ترباشد، جامعه پيشرفته تروازرشد 
وتوسعه يافتگي باالتري برخورداربوده 
و منابللع انسللاني آن بهره ورتراسللت.

اقتصادهاي رو به رشد...
ادامه در صفحه3

اقتصاد توسعه يافته
انسان هاي توسعه يافته 

آرمان داوري

يادداشت

باتوجلله به افزايش نللرخ بهره بانکي در 
سال 2017 توسط بانک مرکزي آمريکا 
فشار براي کاهش توليد نفت و افزايش 
قيمت ها درکنار تهديد هاي دونالد ترامپ 
بللراي راه انداختن يللک جنگ تجاري 
باعث شللد تا بازارهللاي نوظهور به طور 

گسترده سال خوبي داشته باشند....
ادامه در صفحه12

بازارهاي نوظهور 
راه خود را پیدا می كند

تحریریه فایننشال تایمز

يادداشت
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پيشخوان

سياسي

رييس دولت دوازدهم روز شلوغي داشت و پس از 
حضور در کنفرانس همکاري اسالمي، با چندين 

رييس مجلس نيز ديدار کرد.
رييس جمهوري اس��المي ايران در س��يزدهمين 
کنفران��س مجالس کش��ورهاي عضو س��ازمان 
همکاري اس��المي گفت:هيچ کشوري نمي تواند 
مشکالت دروني خود را از طريق لشگرکشي هاي 
خارج��ي ح��ل کند، بايد ب��ا هم صلح و مصالحه و 
مشکالتمان را حل کنيم.به گزارش ايرنا ، حجت 
االس��الم حس��ن روحاني افزود: ما حامي تعامل 
س��ازنده و از موضع برابر جهاِن اس��الم با ديگران 
هس��تيم که در آن جايي براي اس��تثمار و دخالت 
در ام��ور داخلي کش��ورهاي اسالمي نباش��د.وي 
خاطرنش��ان ک��رد: ما باي��د اختالفات خود را کنار 
بگذاري��م و ب��ا بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي ، 
س��رمايه هاي اجتماعي و منابع غني وابستگي به 
بيگان��گان را کاه��ش دهيم و در جهت بالندگي و 
توس��عه روز افزودن جهان اس��الم حرکت کنيم.
رييس دولت دوازدهم تصريح کرد: براي پرداختن 
به مشکالت و چالش هاي پيش رو و يافتن راه حل 
براي آنها، نگاه ما بايد به درون باشد تا به بيرون.

روحاني با تاکيد بر اين که همکاري ميان اعضاء 
مجالس اسالمي شکل نهادينه تري به خود بگيرد، 
ادامه داد: بايد با اتکا به ظرفيت ها و توانمندي هاي 
دروني، معضالت جوامع خود را از پيش رو برداريم، 
نه اين که چش��م اميد به ديگران داش��ته باشيم تا 
حاّلل مشکالت ما باشند. اين به معناي انزواطلبي 
نيست.وي افزود: جمهوري اسالمي ايران ضمن 
احت��رام ب��ه تماميت ارضي و حاکميت سياس��ي 
تمامي کشورها، راه حل ريشه کن کردن معضالت 
اّم��ت اس��المي را جز تحق��ق همدلي و همکاري 
تمامي کش��ورهاي اس��المي نمي داند. ريي��س 
جمهوري يادآور ش��د: جمهوري اس��المي ايران 
روابط خود را با کشورهاي اسالمي بر مبناي مودت 
و رأفت اس��المي تعريف مي کند. ما هيچ کش��ور 
اسالمي را رقيب خود نمي دانيم و معتقديم حتي با 
کشورهايي که با آنها اختالف نظر داريم، مي توانيم 
بر مبناي احترام متقابل، گفتگو و همکاري کنيم.

روحاني يادآور شد: متاسفانه برخي کشورها مسير 
را اش��تباه مي روند و تحت القائات آمريکا و رژيم 
صهيونيستي به شکاف در ميان امت اسالمي دامن 
مي زنند. از نظر ما قدرت هايي که خود مس��بب و 
منشاء جنگ ها، فشارهاي سياسي - اقتصادي و 
بحران هاي حادث در جهان اسالم هستند و دوام و 
بقاي خود را از خون ريزي، دامن زدن به اختالفات 

و ترويج خشونت و افراط تأمين مي کنند، هيچ گاه 
نمي خواهند و در موقعيتي نيس��تند تا دوس��ت و 
همراه مردم س��تمديده و مظلوم باش��ند.وي يادآر 
ش��د: کشورهاي اسالمي امروزه بيش از هر زمان 
ديگري نياز به توجه و استقرار مردم ساالري دارد. 
جهان غرب گمان مي کند که ميان اسالم خواهي 
و مردمس��االري نس��بتي وجود ندارد بلکه نسبت 
مي��ان اي��ن دو، عکس اس��ت و به همين بهانه به 
خود اجازه مي دهد تا صورت هاي تازه استعمار را به 

کشورهاي اسالمي تحميل و تجويز مي کند.
مخالفت با فشار به قطر ���

روحاني در ديدار احمد بن عبدا... بن زيد آل محمود 
رئي��س مجل��س قطر، گفت: ايران و قطر، همواره 
در طول تاريخ دو کشور دوست و برادر بوده و در 
سختي ها و شادماني ها، اخوت و برادري را نسبت 
ب��ه يکديگ��ر ثابت کردند.وي تأکيد کرد: هرگونه 
اعمال فش��ار به دولت و ملت قطر غيرقابل قبول 
اس��ت و اگر کش��ورهاي منطقه بويژه همسايگان 
ب��ا هم اختالف��ي دارند، تنها بايد اين اختالفات با 
گفتگ��و ح��ل و فصل ش��ود.رئيس جمهور با بيان 
اينکه اراده سياس��ي جمهوري اس��المي ايران بر 
گس��ترش همکاري ها و روابط همه جانبه با قطر 

است، افزود: ايران آماده هرگونه همکاري با دولت 
و ملت قطر بوده و اجازه نمي دهد مردم مسلمان 
اين کش��ور تحت فش��ارهاي ناحق و غيرعادالنه 

قرار بگيرند.
استقبال از رابطه به عراق ���

همچنين روحاني در ديدار سليم عبدا... الجبوري 
رئيس مجلس عراق با بيان اينکه خوشبختانه در 
سال هاي اخير روابط و همکاري هاي ايران و عراق 
در سايه اخوت و برادري رو به توسعه بوده گفت: 
بايد با اهتمام بيش��تر در راس��تاي توسعه، تقويت و 
اس��تحکام همه جانبه مناس��بات و همکاري هاي 
في مابين تالش کنيم.روحاني افزود: توسعه روابط 
بانکي در روند گسترش روابط اقتصادي و تجاري 
دو کشور حائز اهميت است و بانک هاي مرکزي 
ايران و عراق بايد همکاري ها و رايزني ها در اين 
راس��تا را ادامه دهند.رئي��س جمهور پيروزي ها و 
موفقيت ه��اي دول��ت و ملت ع��راق در مبارزه با 
تروريس��م و شکست توطئه دشمنان براي ايجاد 
تفرقه ميان مردم اين کش��ور را مهم ارزيابي کرد 
و اظهارداش��ت: جمهوري اسالمي ايران همواره 
خواه��ان عراق��ي واحد و ع��دم تغيير در مرزهاي 
جغرافيايي کشورهاي منطقه است.روحاني با بيان 

اينک��ه دول��ت و ملت ايران همواره در کنار، دولت 
و مل��ت ع��راق بوده و خواهد بود، ادامه داد: امروز 
در ع��راق زم��ان تثبيت پيروزي ها و حرکت براي 
توسعه اين کشور و ديگر کشورهاي منطقه است 
و اميدواريم ملت عراق با حضور گسترده خود در 
انتخاباتي آزاد، موفقيت ديگري را در مردم ساالري 

در اين کشور رقم بزنند.
احترام براي مردم آفريقا ���

از سوي ديگر رييس  جمهور در ديدار با مصطفي 
نياس رييس مجلس سنگال با بيان اينکه دولت 
و مل��ت اي��ران براي م��ردم آفريقا احترام ويژه اي 
قايل هستند، چرا که آنها سال ها در برابر استعمار، 
مبارزه کرده و براي توس��عه خود تالش مي کنند، 
اف��زود: تعبير رييس جمه��ور آمريکا درباره مردم 
آفريقا بس��يار تأس��ف آور، غلط و اقدامي محکوم 
بود و نش��ان مي دهد که دولتمردان فعلي آمريکا، 
هن��وز جاي��گاه و عظمت م��ردم آفريقا را به خوبي 
درک نک��رده اند.روحان��ي با بيان اينکه جمهوري 
اسالمي ايران آمادگي دارد تا روابط خود با سنگال 
را در زمينه هاي مختلف، علمي، فرهنگي، تجاري، 
اقتصادي و سياسي توسعه دهد، خاطر نشان کرد: 
گسترش همکاري ها و مناسبات ايران و سنگال 

مي توان��د موجب گس��ترش روابط ق��اره آفريقا با 
منطقه حساس غرب آسيا، شود.رئيس جمهور با 
اشاره به اينکه امروز کشورهاي اسالمي و منطقه 
با مش��کالت فراواني از جمله تروريس��م، مواجه 
هستند، افزود: جهان اسالم نياز به وحدت و برادري 
بيش��تري دارد، تا بتوانند در برابر توطئه دشمنان، 

ايستادگي کنند.
آماده براي همکاري باالجزاير ���

در همين رابطه روحاني در ديدار الس��عيد بوحجه 
رييس مجلس الجزاير با بيان اينکه ايران و الجزاير 
در مس��ايل منطق��ه اي و بين الملل��ي، ديدگاه ها و 
نقطه نظ��رات نزدي��ک و مش��ترکي دارند، گفت: 
امروز که جهان اس��الم با مش��کالت و معضالت 
فراواني روبرو است، دو کشور بايد همکاري هاي 
خود را در راستاي حل و فصل مسايل منطقه اي 
و جهان اس��الم گس��ترش دهند.رئيس جمهور 
احقاق حقوق ملت فلس��طين، مبارزه با تروريسم 
در منطقه و کمک به حل و فصل مش��کالت در 
برخي کشورهاي اسالمي مثل يمن که مردم آن 
درگير جنگ و دچار بيماري هاي فراوان هستند را 
حائز اهميت دانست و اظهار داشت: اراده مستحکم 
اي��ران تقوي��ت روابط و همکاري هاي همه جانبه 
علمي، فرهنگي، تجاري و اقتصادي و سياس��ي 
ميان دو کش��ور اس��ت.روحاني خاطر نشان کرد: 
توسعه روابط پارلماني تهران – الجزيره مي تواند 
نقش مثبتي در گسترش مناسبات دو کشور براي 

رسيدن به اهداف مشترک ايفا کند.
ايران همواره درکنار سوريه ���

روحاني در ديدار با حموده يوس��ف صباغ رييس 
مجلس با تبريک به دولت، ملت و ارتش س��وريه 
بابت پيروزي هاي بزرگ در برابر تروريس��ت ها و 
آزاد کردن شهرهاي مهم سوريه، گفت: البته مبارزه 
با تروريسم هنوز به طور نهايي پايان نيافته است 
و باي��د ب��ا همان اراده اي که گام هاي اصلي براي 
محو تروريست برداشته شد، در اين مسير تالش 
کنيم.روحاني با اشاره به اينکه دولت و ملت ايران، 
همواره در کنار دولت و ملت سوريه بوده و خواهد 
بود، اظهار اميدواري کرد آينده س��وريه در مس��ير 
آسايش و توسعه براي ملت اين کشور رقم بخورد.

رئي��س جمهور با محکوم کردن حضور نيروهاي 
آمريکايي در س��وريه و طراحي هاي آمريکا براي 
آينده اين کش��ور، گفت: طرحي که آمريکايي ها 
اخيرا براي سوريه در ذهن دارند، برخالف قواعد 
بين المللي و توطئه اي براي تماميت ارضي، امنيت 

سوريه و منطقه است. 

رييس جمهوري: 

مشکالت دروني با لشگرکشي  خارجي حل نمي شود

سرنوشت وصيت نامه هاشمي همچنان نامعلوم   حوادث اخير هشداري براي مسووالن است   درخواست آزادي بازداشت شدگان اخير
قاس��م ميرزايي نک��و گفت: ۴۰ نماينده 
مجلس ش��وراي اس��المي در نامه هاي 
جداگانه اي به رييس جمهور و رييس قوه 
قضاييه، خواس��تار آزادي هر چه سريعتر 
بازداشت شدگان اعتراضات اخير شدند. 

به گفته نماينده دماوند در اين نامه آمده اس��ت: اگر حوادث تلخ 
و ناگ��وار اخي��ر م��ورد تجزيه و تحليل قرار نگيرد،  مصالح و منافع 
ملي کشور دچار ضرر و زيان خواهد شد. به منظور جلوگيري از 
شدت يافتن ريشه هاي نارضايتي دستگيري هاي متعدد به نظر 
مي رسد تداوم نگهداري و طوالني شدن زمان بازداشت آنان به 
ويژه دانش��جويان و علي الخصوص دانشجويان دختر بازداشتي 
مسائل و مشکالت متعددي را در پي خواهد داشت. بر اين اساس 

نسبت به رفع بازداشت دانشجويان اقدام عاجل کنيد.

نماين��ده خ��وي گف��ت: در روزه��اي 
اخيرش��اهد حوادث ناگ��واري در برخي 
شهرها بوده ايم و عده معدودي از فضاي 
بيان مطالبات به حق مردم سوءاستفاده 
کرده و با اغتش��اش، آش��وب و سوزاندن 

پرچم کشور و مساجد و حمله به مردم درصدد لطمه زدن به جايگاه 
کشور بودند. به گزارش ايسنا، سيد تقي کبيري افزود: در اثر اين 
اتفاقات س��لطنت طلبان، منافقان، رس��انه هاي بيگانه و آمريکا و 
اسرائيل ذوق زده شده اند و سعي کرده اند بر اين موج سوار شوند 
اما مردم هوشيار، بيدار، زمانشناس و حامي جدي نظام، کشور و 
رهبري بوده اند و اجازه ندادند آنها موفق شوند.نماينده خوي افزود: 
اين حوادث هشداري براي مسووالن نظام است که آنها بايد تمام 

هم و غم خود را براي رفع مشکالت مردم به کار گيرند.

يک��ي از نزدي��کان مرح��وم  هاش��مي 
 رفس��نجاني در خص��وص سرنوش��ت 
وصيت نامه  هاشمي گفت: هاشمي سال 
69 ي��ک وصي��ت نامه نوش��ت و در آن 
مس��ائل مال��ي را توضي��ح داده بود.به 

گزارش ايس��نا، غالمعلي رجايي افزود: پس از آن گفته ش��ده که 
ايشان در حال وصيت نامه نويسي ديده شده اما چيزي به عنوان 
وصيت نامه پيدا نشده، هنوز هم در حال گشتن براي يافتن وصيت 
نامه هستند اما ممکن است پيدا شود يا پيدا نشود.وي در خصوص 
اظهارات خانواده هاشمي مبني بر وجود حوله آلوده گفت: بنا بوده 
محسن براي مطالعه پرونده به شوراي امنيت برود، اين پرونده 
هنوز مفتوح است.رجايي افزود: بررسي شوراي امنيت در مورد اين 

پرونده قانع کننده نبوده و هنوز پرونده بسته نشده است.

مديرکل سياسي وزارت کشور گفت: از ۱۴ آذر 96 تا ۱۴ 
خرداد 9۷ زمان 6ماهه  مقرر در قانون تمديد شد تا احزاب 
بتوانند خودش��ان را با قانون جديد تطبيق دهند. بهرام 
سرمس��ت در گفت وگو با ايلنا، درباره مهلت مقرر براي 
تطبي��ق احزاب ب��ا قانون جديد احزاب گفت:  قانوني که 
مورد بحث است سال 9۵ مصوب شد و مطابق ماده ۲۲ 
آن به احزاب تا ۱۴ آذر سال 96 به مدت يک سال مهلت 

داد تا خودشان را با اين قانون تطبيق دهند.
وي ادامه داد: تعداد قابل توجهي از احزاب در مقطع مذکور 
اقدام کردند و تعدادي هم چون قانون اين اجازه را داده 
که عالوه بر زمان يک سال تا 6 ماه ديگر هم با موافقت 
کميسيون ماده ۱۰ براي تطبيق درخواست استمهال ارائه 
نمايند، اقدام کردند. مديرکل سياس��ي وزارت کش��ور با 
بيان اينکه برابر مصوبه کميسيون ماده ۱۰ زمان 6ماهه 
با تاييد دبير کميسيون قابل استفاده است، گفت: با توجه 
به مصوبه کميسيون، تعدادي از احزاب تقاضاي استمهال 
کردند تا بتوانند با قانون فوق مطابقت پيدا کنند. سرمست 
تاکيد کرد: اين قانون الزم االجراست و تمامي احزاب بايد 
به آن عمل کنند. لذا از احزابي که تاکنون در اين خصوص 
اقدامي نکردند درخواست مي کنيم که تقاضاي استمهال 
ش��ش ماه را بدهند و در اين مدت خود را با قانون جديد 
تطبيق دهند. وي در پاسخ به اين که اهميت و ضرروت 
اجرايي و تصويب شدن اين قانون چيست، گفت: قوانين 
بر حسب نيازي که پيش مي آيد تثبيت مي شوند، قانون 

اح��زاب در س��ال 6۰ با توج��ه به اقتضائات آن روز ايران 
مصوب شده است؛ اما اکنون در دوره جديد قرار داريم و 
حدود ۲۴۷ حزب داراي پروانه فعاليت از کميسيون ماده 
۱۰ هستند، بنابراين بايد احزاب با شرايط قانوني جديد 
تطبيق پيدا کنند. مديرکل سياس��ي وزارت کش��ور ادامه 
داد: قانون جديد براي س��اماندهي احزاب مصوب ش��ده 
اس��ت ما هم مجري آن هس��تيم لذا از احزاب خواهش 
مي کنيم که همکاري الزم را داشته باشند. وي ادامه داد: 
در قانون جديد پيش بيني هايي صورت گرفته که ممکن 
است ايده آل هاي ما را برآورد نکند اين قانون به دنبال آن 
است که احزاب فعال از غيرفعال مشخص شود. اگر گفته 
شده که احزاب در يک سوم مراکز استان ها دفتر داشته 
باشند و يا مجمع عمومي آنها با حضور حداقل ۳۰۰ نفر 
عضو برگزار شود براي اين است که احزاب تک نفره و 

غيرفعال تکليف شان مشخص شود.

تکليف احزاب تک نفره و غيرفعال بايد مشخص شود
رييس کميس��يون اصل 9۰ مجلس گفت: از مهمترين 
ضعف هاي امروز نظام اقتصادي بي انضباطي مالي، عدم 
استقرار اصول اوليه اقتصادي، توجه به الزامات نهادي 
مورد نياز، اجراي صحيح سياس��ت هاي کلي اصل ۴۴، 
سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، اتکا به منابع نفتي و 
بنگاه داري بانک ها است و ضرورت استقرار هر چه سريع 
تر دولت الکترونيک به منظور شفاف سازي و از بين بردن 
زمينه هاي رانت و فساد ضروري است. به گزارش خانه 
ملت، داود محمدي در نطق ميان دستور گفت: امروزه 
يکي از اساسي ترين مشکل کشور مربوط به تنگناهاي 
اقتصادي، معيش��تي، اش��تغال و گراني است؛ متاسفانه 
طب��ق آخرين گزارش مرک��ز پژوهش هاي مجلس به 
اس��تناد آمار بانک جهاني کش��ورمان در محيط کسب و 
کار با شش پله تنزل نسبت به سال گذشته در ميان ۱9۰ 
کشور دنيا در رتبه ۱۲۴ و با دو رتبه تنزل بين ۲۵ کشور 
منطقه سند چشم انداز در جايگاه هيجدهم قرار گرفته 
است. نماينده قزوين افزود: چرا بايد در شرايطي که کشور 
به لحاظ اقتدار سياس��ي، بنيه دفاعي،دستورالعمل هاي 
علمي،دان��ش هس��ته اي،ماه��واره اي، س��ايبري، 
نانوتکنولوژي و بيوتکنولوژي در قله منطقه قرار گرفته 
در اين خصوص در جايگاه شايس��ته و در خور جايگاه 
اين ملت و مملکت نباشد؟ وي ادامه داد:چرا علي رغم 
داشتن منابع عظيم ثروت مانند نفت،گاز و ذخاير متنوع 
طبيعي و معدني، تنوع بي نظير اقليمي و جاذبه هاي بي 

بديل گردش��گري و موقعيت هاي استثنايي جغرافيايي 
و مواهب پرش��مار خدادادي مش��کل اشتغال و معيشت 
مردم به ويژه اقشار ضعيف جامعه حل نشود؛ تا کي بايد 
جوانان شايسته و اليق ما به دنبال کار شرافتمندانه به 
اين در و آن در بزنند و خس��ته و بي نتيجه هر روزش��ان 
به همين منوال تکرار شود؟. اين نماينده مجلس دهم، 
گف��ت: ت��ا ک��ي بايد کارگران زحمتک��ش ما رنج و عدم 
پرداخت به موقع حقوق، انعقاد قراردادهاي يک ماهه و 
دلهره تعديل و اخراج را تحمل و در آس��تانه فرارس��يدن 
عيد نزد اهل و عيال صورت خود را با سيلي سرخ کنند و 
غالبا با سيلي نيز نتوانند. محمدي ادامه داد: بازنشستگان 
عزي��ز و فهي��م چگونه در ايام پيري با حقوق هاي اندک 
و ناچيز زندگي خود را آن هم با هزينه هاي س��نگين و 
سرسام آور بچرخانند؛ به خدا سوگند بي تفاوتي به اين 

مشکالت عقوبت دنيوي و اخروي دارد. 

وجود دولت الکترونيک براي حذف رانت و فساد

نايب رييس اول مجلس:

فساد در جامعه نشانه حکمراني ضعيف است 
نايب رييس مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به اينکه امروز 
بس��ياري از ادارات دولت��ي کار اضاف��ه اي انجام نمي دهند ولي 
اضاف��ه کار مي گيرن��د، تصريح کرد: اگر مي خواهيم کش��ور را 

بسازيم به جاي ۸ ساعت بايد ۱۲ ساعت کار کنيم.
به گزارش خانه ملت، مس��عود پزش��کيان در چهارمين همايش 
مديري��ت جه��ادي گف��ت: زماني که به گذش��ته فکر مي کنيم 
درمي يابيم که مديران در آن زمان با تمام توان با وجود خود در 

صحنه حاضر مي شدند و بي توقع کار مي کردند.
وي ادام��ه داد: ب��اور جهادي باوري بود که در درون مردم وجود 
داشت و مسئوالن ابتداي انقالب به چنين باوري ايمان داشتند 
و از زندگي خود براي تحقق آرمان هاي انقالب مايه مي گذاشتند 
همين باور باعث ش��د که عراق مورد حمايت همه مس��تکبرين 

جهاني بود نتواند ايران را در دفاع مقدس شکست دهد.
نماينده تبريز يادآور ش��د: امروز به جايي رس��يده ايم که همه 
براي هر اقدامي طلب پول مي کنند و مسئوالن در سخنراني و 
وعده ه��اي پي��ش از انتخاب��ات اينگونه تبليغ مي کنند که اگر ما 

پيروز شويم پول بيشتري به شما مردم خواهيم داد.
وي افزود: اگر قرار اس��ت به قدرت برس��يم بايد راه جهادي و 
بسيجي را برگزينيم نه اينکه توقع دريافت پول و منصب براي 
انجام هر کاري را داش��ته باش��يم. متأس��فانه امروز در جامعه اي 
زندگي مي کنيم که همه به دنبال منافع بيش��تر هس��تند و براي 

سازندگي کار نمي کنند.
پزش��کيان تصريح کرد: امروز در ادارات دولتي ش��اهد هس��تيم 
که بس��ياري از کارکنان يا مديران کار نمي کنند اما اضافه کار 
مي گيرند. اگر مي خواهيم کش��ور را بس��ازيم به جاي ۸ س��اعت 

بايد ۱۲ ساعت کار کنيم.
وي افزود: جهاد با زبان، مال و جان اس��ت اگر بخواهيم آن را 

اجرايي کنيم بايد اينگونه عمل کنيم.
پزش��کيان تصريح کرد: ما مس��ئولين و نمايندگان مردم با ساده 
زيستي ميبايست نشان دهيم که جزئي از بطن جامعه و در کنار 
مردم و بخشي از آنها هستيم؛ مردم حق اين را دارند که اين رفتار 

و ساده زيستي را به واقع در زندگي و عمل ما ببنيند.

وي فس��اد در جامعه را نش��انه حکمراني ضعيف و عمل ضعيف 
مس��ئوالن آن جامعه دانس��ت و گفت: ما بايد با آگاهانه عمل 
نمودن مانع بوجود آمدن مش��کالت در جامعه باش��يم. همانطور 
که مقام معظم رهبري که به فرهنگ جهادي اقتصاد مقاومتي 
اش��اره فرمودند؛ مديران بايد اين الگو و فرهنگ را در عمل مد 
نظر بگيرند و با عزم و اراده ملي در کنار مردم به بهينه س��ازي 
اوضاع جامعه بپردازند تا بتوانيم در عمل به نتايج مثبت برسيم 

و شکوفا شويم.
پزش��کيان مديري��ت جه��ادي و فرهن��گ جه��ادي را يکي از 
ويژگي هاي بارز مردم و مسئوالن در دوران دفاع مقدس دانست 
و گفت: در دوران جنگ تحميلي مديران يک عشق واقعي براي 
خدمت به مردم داشتند به همين دليل مديران جهادي با جان 
در صحنه بودند تا به مردم خدمت کنند. ما بايد ثابت کنيم براي 
مردم و دلسوز آنها هستيم و با تمام وجود به دنبال وصول مطالبات 

آنها خواهيم بود، ما بايد به آنها به واقع عشق بورزيم.
وي ب��ا بي��ان اينک��ه ما بايد در عمل ثابت کنيم که جزء واقعي از 

بطن مردم هس��تيم ادامه داد: در اين موضوع مديران جهادي 
مي بايس��ت از خودش��ان شروع کنند و فلسفه مديريت جهادي 
را ب��ا توج��ه ب��ه منويات مقام معظم رهب��ري در رابطه با الگوي 
جهادي اجرا کنند. ما بايد حامي آنهايي باش��يم که با تمام جان 

و مال و هستي شان حافظ نظام واليت بوده اند.
نايب رييس مجلس در پايان تاکيد کرد: بايد فرهنگ جهادي را 
در مقابل تهاجم فرهنگي دشمنان نظام و هجمه هاي رسانه اي 
آنها احيا کنيم و با وحدت و انسجام تحت مديريت الگوي جهادي 
پتانسيل هايي را که در کشور داريم براي تربيت مديراني جهادي 

و دلسوز به جهت خدمت به کشور و ملت تربيت کنيم.

ضروري افزايش اعتبارات پژوهش و تحقيق
 اس��حاق جهانگي��ري ب��ا اش��اره به 
گزارش ه��اي ارائه ش��ده از عملکرد 
پارک فناوري پرديس در س��ال 9۵، 
اقدامات انجام ش��ده و دستاوردهاي 
حاصل��ه را رضاي��ت بخش و اميدوار 
کننده توصيف و از پويايي و عملکرد 

پ��ارک فن��اوري پرديس قدرداني کرد.مع��اون اول رييس جمهور 
با اش��اره به مطالبه محققين و پژوهش��گران براي افزايش بودجه 
تحقيقات و پژوهش، بر اهميت حوزه تحقيق و پژوهش تاکيد کرد 
و ضرورت افزايش بودجه و اعتبارات بخش پژوهش و تحقيق در 
کشور را يادآور شد. وي در خصوص برنامه توسعه شعب و اعضاي 
غيرمستقر پارک فناوري پرديس )شبکه نوآوري تهران( بر ضرورت 
سياست گذاري و تعيين سازوکاري روشن و دقيق جهت هماهنگي 
اعضاي غير مس��تقر پارک با دس��تگاه هاي مرتبط و نحوه ارتباط و 

تعامل آنان با بازار و بخش صنعت تاکيد کرد.

 تمرکز براي ايجاد همگرايي اقتصادي
به گزارش خانه ملت، علي الريجاني در مراسم افتتاح سيزدهمين 
کنفرانس مجالس کشورهاي عضو سازمان همکاري اسالمي گفت: 
سال گذشته چالش هاي بزرگي براي کشورهاي اسالمي به وجود 
آمد. کميته فلسطين پس از ماجراي قدس که آمريکايي ها ايجاد 
کردند جلسه اي را با فوريت در تهران برگزار کرد که نشان مي دهد 
اهتم��ام ج��دي در اين اتحاديه وج��ود دارد.وي از اظهار همدردي 
رئيس مجلس مالي به نمايندگي از اعضاي اتحاديه در مورد حادثه 
نفتکش ايراني تشکر کرد و افزود: اميدواريم در مورد تروريسم که 
امنيت کش��ورها را مخدوش کرده و مس��ئله فلس��طين که دغدغه 
همه ما است در اتحاديه بحث کنيم و به نتايج خوبي برسيم.رئيس 
قوه مقننه کش��ور با بيان اينکه در مورد حقوق بش��ر اس��المي نيز 
اين اتحاديه بحث هاي خوبي را داش��ته اس��ت زيرا کش��ورهاي 
اس��المي مباني قدرتمندي در خصوص حقوق بشر اسالمي دارند، 
ادام��ه داد: در م��ورد حضور زن��ان و خانواده نيز کميته هاي خاصي 
در اين کنفرانس تش��کيل ش��ده اس��ت و در اين اجالس نيز به آن 

پرداخته مي شود.

استفاده از شبکه هاي مجازي مختلف و داخلي 
يک عضو کميسيون فرهنگي مجلس با تاکيد بر ضرورت فراهم 
کردن امکان استفاده از شبکه هاي مجازي مختلف در کشور، گفت: 
اين کار تهديد حضور تعداد زيادي از مردم در يک شبکه مجازي 
را مرتفع مي کند.طيبه سياوش��ي در گفت وگو با ايس��نا افزود: يکي 
از افتخارات دولت روحاني، ايجاد فرصتي براي مردم جهت تبادل 
نظ��ر در فض��اي مجازي بود. اگرچه ما معتقديم فضاي مجازي در 
کنار فرصت هايي که هست تهديداتي هم دارد.وي با بيان اينکه 
اکثريت مردم از تلگرام و ش��بکه هاي اجتماعي به عنوان فرصت 
براي کار يا تبادل نظر فرهنگي و اجتماعي استفاده کردند، افزود: 
زماني که ناآرامي ها ش��روع ش��د دولت به خاطر تهديداتي که از 
فضاي مجازي متوجه جامعه مي دانست آن را فيلتر کرد و در واقع 
يکي از افتخارات دولت آقاي روحاني يعني فرصت فضاي مجازي 
آزاد که در اختيار مردم گذاش��ته ش��ده بود به نوعي از دس��ت رفت. 
البته با آرام شدن فضا مجددا فضاي مجازي در اختيار مردم قرار 

گرفت و تلگرام رفع فيلتر شد.

ادعاهاي بي اساس وزير آل سعود
وزير خارجه س��عودي با اين ادعا که 
ايران براي هدف قرار دادن عربستان، 
به »انصارا...« يمن موشک مي  دهد، 
اظهار داش��ت که اي��ران بزرگ ترين 
منبع خطر در منطقه است.به گزارش 
ايلنا عادل الجبير در کنفرانس خبري 

با همتاي بلژيکي خود، در بروکس��ل مدعي ش��د که ايران به دليل 
نقش آفرين��ي در لبن��ان، يمن و س��وريه بزرگ ترين منبع خطر در 
منطقه است.الجبير طي مواضعي بي اساس، ايران را متهم کرد که 
نيروهاي انصارا... يمن را تجهيز تس��ليحاتي و موش��کي مي کند تا 
عربستان سعودي را هدف قرار دهند.اين وزير سعودي در موضعي 
هم سو با دولت واشنگتن درقبال توافق هسته اي با ايران )برجام(، 
اظهار داش��ت که اين توافق نياز به اصالح دارد تا تهران نتواند به 
غني سازي اورانيوم دست يابد. از سوي ديگر، »ديديه ريندرز« وزير 
خارجه بلژيک متذکر ش��د که »توافق هس��ته اي با ايران، همچنان 
بي نظير و اجراي آن مهم است.«وي افزود: »با ايران درباره مساله 

موشک هاي بالستيک و جنگ در منطقه رايزني خواهيم کرد.«

آينده فروشي با انتشار اوراق مشارکت 
نماينده ابهر با انتقاد از موافقت کميسيون تلفيق بودجه با انتشار اوراق 
مشارکت گفت:  ما با اين کار در حال فروش آينده هستيم و بدهي هاي 
دول��ت را ب��ا ف��روش اوراق افزايش مي دهيم. به گزارش ايلنا محمد 
عزيزي در تذکري گفت: کارآمدي و اصالح امور کش��ور از مجلس 
شروع مي شود و مردم مجلس آزاده و با تدبير مي خواهند که بتواند 
اين کشتي را به ساحل برساند نه مجلسي که کار آن تعريف و تمجيد 
است.نماينده ابهر با بيان اينکه اين همه نطق و تذکر به دولت داده 
مي ش��ود اما هيچ کدام پيگيري نش��ده اس��ت، افزود: اين روش ديگر 
پاسخگو نيست و هيات رئيسه مجلس بايد چاره اي بيانديشد چرا که 
تذکرات، اعتراضات و نامه هاي نمايندگان با جواب هاي س��رکاري 
پاسخ داده مي شود و جايگاه و شان مجلس زير سوال مي رود.عضو 
کميسيون صنعت با اشاره به برگزاري نشست غيرعلني مجلس در 
هفته گذشته درباره اعتراضات اخير، ادامه داد: نتيجه آن نشست چه 
شد؟ پول مردم به يغما رفته و مردم گرفتار هستند و مطالبات آنها به کجا 
رسيد؟وي ادامه داد:تمامي مقامات، وزرا، نمايندگان گفتند که صداي 
مردم را شنيده اند و اعتراضات مردم به گراني ها است اما اينها فقط 
گفتار درماني است. مسئوليت رسيدگي به اين مطالبات و اعتراضات 
با کيس��ت؟عزيزي به مصوبه کميس��يون تلفيق مبني بر اجازه دولت 
براي انتشار اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق مشارکت 
در بودجه باب شده است. ما با اين کار در حال فروش آينده هستيم و 

بدهي هاي دولت را با فروش اوراق افزايش مي دهيم.

ترامپ قطعا يک نژاد پرست است
مشاور وزير امورخارجه گفت: ترامپ 
با آن ادبيات سخيف و پايين که راجع 
به مردم س��ياه پوس��ت آفريقايي و يا 
آمري��کاي جنوب��ي مي زند قطعا يک 
نژاد پرس��ت است.سيدمحمد صدر با 
توجه به س��خنان سخيف وي درباره 

مردم آفريقا و آمريکا جنوبي ترامپ را قطعا يک نژاد پرست دانست 
و گفت: او نژاد پرس��تي اس��ت که هش��ت سال از رييس جمهوري 
بودن يک سياه پوست به نام اوباما رنج برده است.وي از اينکه به 
اس��تحکام موافقتنامه برجام و تالش دو س��اله تيم هسته اي کمتر 
توجه مي شود اظهار تاسف کرد. صدر تئوري مرد ديوانه که از سوي 
برخي کارشناس��ان براي تبيين رفتارهاي ترامپ ارائه مي ش��ود را 
رد مي کند و بر اين باور است که سياست هاي ترامپ آمريکا را در 

عرصه بين الملل در انزوا قرار مي دهد.
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اقتصاد توسعه یافته، انسان هاي توسعه یافته 
ادامه از صفحه اول

... به طوراخص جوامع توسعه يافته تروبهره ورتردارند. البته اين 
موضوع در همه کشورها صدق نمي کند کما اينکه درکشورهاي 
هند وچين به عنوان اقتصادهاي نوظهورو توسعه يافته مي بينيم 
که جوامع انس��اني آنها هنوز به بالندگي،رش��د وبهره وري کامل 
دس��ت نيافته وقش��رعظيمي از مردم اين دو کش��ور که شايد به 
صدها ميليون نفر هم برس��د، از رش��د و توس��عهافتگي الزم 
برخوردار نيس��تند وهنوزدرفقر مطلق به س��ر مي برند که اين 
امرنشات گرفته از نوظهور بودن اين اقتصادها و بي توجهي به 
همه فاکتورهاي توس��عه به ويژه فرهنگي اس��ت. اين کشورها 
هرچند تا حد زيادي طعم توس��عه يافتگي را چش��يده وجزو۲۰ 
اقتصاد پرقدرت جهان هستند، ولي از نظر منابع انساني و توزيع 
ثروت هنوزبه سطح کافي و وافي رشد نرسيده اند. در همين حال 
و با نگاهي به اقتصاد ايران به اين نکته مي رس��يم؛ با توجه به 
اينکه اقتصاد ما در حال توسعه است و هنوز به مرحله بالندگي و 
بلوغ کامل نرسيده، جامعه نيز هنوز به رشد و توسعه يافتگي مورد 
نياز دست نيافته است. اين امر بدين معناست که ما در بسياري 
از مولفه هاي اقتصادي نتوانسته ايم آنطور که بايسته و شايسته 
است عمل کرده و بدين سان در حوزه منابع انساني و جامعه نيز 
رشد و توسعه الزم را پيدا نکرده ايم. به طور مثال در اقتصاد به 
معناي عام و مقوالتي چون مديريت انرژي، مديريت بانکداري، 
بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي و ... متاسفانه هنوز نتوانسته ايم 
در دنيا حرفي براي گفتن داش��ته باش��يم. اگر بخواهيم مثال 
بهتري بزنيم همانطور که مي دانيد همه ساله سازمان مديريت 
صنعتي همايشي را با عنوان IMI-1۰۰ يا در حال حاضر به نام 
IMI-5۰۰ برگزار مي کند که در اين رقابت ش��رکت هاي برتر 
ايران در ش��اخص هاي مختلف بررس��ي و رتبه بندي مي شوند. 
با نيم نگاهي به اين شرکت ها درمي يابيم که شوربختانه هيچ 
کدام از آنها در رتبه بندي جهاني فورچون 5۰۰ حضور ندارند و 
نامي از آنها در اين رتبه بندي ديده نمي شود. با بررسي بيشتر اين 
فهرست و شرکت هاي حاضر درسرليست آن درمي يابيم آنچه 
که در فورچون 5۰۰ به عنوان ش��رکت هاي برتر ديده مي ش��ود 
به ويژه در رتبه هاي يکم تا دهم درکمال شگفتي،شرکت هايي 
که داراي تجهيزات و تکنولوژي هاي اهزينه بر و مگا هس��تند 
وجود ندارند و عموما ش��رکت هايي دربين1۰ شرکت برترجاي 
گرفته اند که در زمينه مغزافزار، دانش بنيان بوده و کامال متکي به 
دانش، منابع و سرمايه هاي انساني خود هستند. بنابراين اقتصاد 
توس��عه يافته، انس��ان هاي توسعه يافته هم پرورش مي دهد يا 
برعکس انس��ان هاي متخصص و توس��عه يافته، اقتصادهاي 
توسعه يافته را شکل مي دهند. براي نمونه در سرليست فورچون 
5۰۰ شرکت هايي مثل گوگل، اپل و شرکت هايي از اين دست 
حضور دارند که از نظر دانش و مغزافزار دنيا را تس��خير کرده و 
بر همه شئونات زندگي انسان دخل و تصرف دارند و در کمتر 
جامعه اي مي توان ديد که از خدمات گوگل و يا نرم  افزارهاي اپل 
مانند گوشي آيفون استفاده نکنند. اين نيازي است که ايجاد شده 
و منجر به اين امر شده که شرکت اپل در رتبه بندي فورچون 5۰۰ 
و درآمدزايي سرشار، جايگاه بسيار شايسته اي را از آن خود کند. 
به اين ترتيب درمي يابيم که براي توسعهافتگي نيازمند منابع يا 
به نوعي ثروت و سرمايه انساني هستيم. ما در جامعه خود نياز 
به مغز و تفکر انس��ان ها داريم و اين مهم هم حاصل نمي ش��ود 
مگر در يک محيط آرام، آکادميک و دانش بنيان البته با حمايت 
تام و کمال دولت. بدون ش��ک و در کش��ورهاي توس��عه يافته و 
نوظهور، شرکت هاي بزرگ مغزافزار و دانش بنيان شکل نگرفته 
و ايجاد نشده اند، مگر با بستر سازي و حمايت هاي دولت هاي 
آنها. در اين ميان، نکته قابل توجه آن اس��ت که ش��رکت هاي 
ب��زرگ دانش بني��ان به مرات��ب بيش از درآمد نفت ايران درآمد 
کسب مي کنند و حتي تنها برند و نشان تجاري اين شرکت ها 
از کل پول صادرات نفت ايران در يک سال هم فراتر مي رود. 
بنابراين ضروري اس��ت که در س��اختارها، تفکرات و نگاهمان 
به آينده اقتصاد ايران و بنگاه هاي صنعتي فقط به فکر حجم يا 
ايجاد بنگاه هاي بزرگ نباشيم و بايد در حوزه نرم افزار و حوزه 
دانش بنيان هم قدم هاي جدي برداريم و قدرت هاي بزرگ را 

با ايجاد شرکت هاي دانش بنيان به چالش بکشيم.

پیشخوان

جزئيات دستمزدکارگران مشاغل کشاورزي
ب��ر اس��اس نتايج ي��ک گزارش 
رس��مي کمترين دستمزد در بين 
مش��اغل بخ��ش کش��اورزي به 
کش��اورزان ميوه چين با دستمزد 
ماهيانه يک ميليون و ۳5۰ هزار و 

۶۸۴ تومان اختصاص دارد.
به گزارش مهر، مرکز آمار و اطالعات راهبردي وزارت کار، به 
بررس��ي آمار و اطالعات مربوط به»وضعيت دس��تمزد مشاغل 
منتخب بخش کش��اورزي در مناطق روس��تايي« پرداخت. بر 
اس��اس يافته هاي اين گزارش، بررس��ي نتايج اين طرح در بهار 
1۳۹۶ در خصوص دستمزد کارگران مشاغل منتخب کشاورزي 
نشان مي دهد، بيشترين متوسط دستمزد روزانه در ميان مردان 
با رقم ۷1۶1۹۰ ريال به کارگر »نهرکش و مرزبند« و کمترين 
متوسط دستمزد روزانه به کارگر »ميوه چين« با رقم ۴5۰۲۲۸ 
ريال، اختصاص داش��ته اس��ت. اين آمار نشان مي دهد بيشترين 
دستمزد مشاغل کشاورزي، مربوط به کارگران نهرکش و مرزبند 
با دستمزد ماهيانه ۲ ميليون و 1۴۸ هزار و 5۷۰ تومان و کمترين 
دس��تمزد نيز براي کارگران ميوه چين با دس��تمزد ماهيانه يک 
ميليون و ۳5۰ هزار و ۶۸۴ تومان است. همچنين در بين زنان 
بيش��ترين دس��تمزد روزانه به کارگر » نشاکار« با رقم ۷۴۲5۲۳ 
ريال و کمترين دستمزد روزانه به کارگر »دروگر غالت« با رقم 
۳5۰۰۴۶ ريال، اختصاص دارد. با توجه به درصد تغييرات متوسط 
دستمزد روزانه مردان کارگر در بهار 1۳۹۶ نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل، مش��اهده مي گردد که متوسط دستمزد روزانه کارگر 
»بيلزن زمين زراعي« بيشترين و متوسط دستمزد روزانه کارگر 
»ميوه چين« کمترين تغيير را به ترتيب به صورت افزايش��ي و 
کاهش��ي، داش��ته اند، اين در حالي اس��ت که بيشترين تغيير در 
متوسط دستمزد روزانه کارگران زن مربوط به متوسط دستمزد 
روزانه کارگر »دروگر غالت« بوده اس��ت. با توجه به متوس��ط 
دس��تمزد در استان هاي کش��ور، باالترين دستمزد براي مردان 
مربوط به کارگر »نشاکار« در استان گيالن با دستمزد 11۶۸۸۶۴ 
ريال، ميباش��د و پايين ترين دس��تمزد مربوط به کارگر »دروگر 
غالت« در استان سيستان وبلوچستان با دستمزد ۲۷5۰۰۰ ريال، 
بوده اس��ت. از س��وي ديگر باالترين دس��تمزد براي زنان در بين 
اس��تان هاي کش��ور مربوط به کارگر »نشاکار« در استان گيالن 
با دستمزد ۹۳۹۰۴5 ريال و پايين ترين دستمزد مربوط به کارگر 
»وجينکار و تنککار« در استان گلستان با دستمزد ۲۳۳۴۶۷ ريال، 
ميباشد. نتايج موجود نشان مي دهد که بيشترين شکاف جنسيتي 
دس��تمزد در بهار 1۳۹۶ به مانند بهار 1۳۹5 ، به کارگر »دروگر 
غالت« اختصاص داشته است. همچنين مشاهده ميشود در بهار 
1۳۹۶ ، شکاف قابل توجه بين متوسط دستمزد روزانه مردان و 
زنان کارگر »دروگر غالت«، به ميزان 1۳.۷ درصد، نس��بت به 

فصل مشابه سال قبل تقليل يافته است.

یادداشت

اقتصاد كالن

گ�روه اقتص�اد کالن- ايلي�ا پيرول�ي: ان��گار علي 
طيب نيا، وزير سابق اقتصادي مي داست به زودي 
اتفاق��ي در کش��ور اتفاق خواه��د افتاد، وقتي او از 
رس��يدن نرخ تورم به پوس��ته سخت خود خبر داده 
ب��ود. ح��اال همه متفق القول هس��تند که تورم در 
س��ال آينده ديگر به راحتي مهارناپذير نيس��ت و 
احتماال قد کش��يده و س��ايز آن دو رقمي شود. اين 
پي��ش درآم��دي براي يک زلزله بزرگ در اقتصاد 
خواه��د بود. ش��ايد حاال ت��ورم از فعل و انفعاالت 
زمين تبعيت کرده و همچنانکه زمين با پيش زمين 
لزره هايي زنگ هش��دار را براي س��اکنان تهران و 
چند شهرستان کشور به صدا درآورده است، تورم 
نيز با سيگنال هاي هشدار دهنده به اقتصاد چراغ 

قزمز نشان مي دهد. 
مرک��ز پژوهش ه��اي مجلس ني��ز در اين باره در 
گزارش��ي، با برش��مردن داليل کاهش تورم در 
س��ال هاي اخير، مواردي مانند نظام بانکي، بازار 
ارز و نرخ س��ود را از داليلي دانس��ته که مي تواند 

زمينه ساز بازگشت نرخ تورم دورقمي باشد. 
در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس آمده است: 
در سال هاي اخير نيز روند کاهشي تورم قابل توجه 
بوده اس��ت. پس از افزايش ش��ديد تورم در س��ال 
1۳۹۲ و ق��رار گرفت��ن در نقطه ۳۴.۷درصد، نرخ 
ت��ورم از خ��رداد ماه 1۳۹۲ تحت تاثير متغييرهاي 
متعددي از جمله کاهش قيمت کاالهاي وارداتي، 
کاهش انتظارات تورمي، تخليه ش��وک ناش��ي از 
افزاي��ش قيم��ت ارز، رکود عميق حاکم بر اقتصاد 
اي��ران، کنت��رل پايه پولي توس��ط دولت و اجماع 
سياس��تگذاران براي کاهش تورم، کاهش يافته 
و در ادامه مس��ير کاهش��ي خود، در سال 1۳۹5 به 
رقم کم س��ابقه ۹ درصد رس��يده و به هدف تورم 
5 درص��دي و پاي��دار نزديک ش��ده اس��ت. با اين 
حال اين روند کاهش��ي در س��ال 1۳۹۶ تا حدي 

متوقف شده است. 
نرخ تورم ساليانه منتهي به هر ماه در سال 1۳۹۴ 
روند کاهش��ي داش��ته و اين روند کاهشي در سال 
1۳۹5 نيز ادامه داش��ته اس��ت. در دو ماه ابتدايي 
سال 1۳۹۶ نيز همچنان نرخ تورم ساليانه منتهي 
به هر ماه، کمتر از سال 1۳۹5 است. اما نرخ تورم 
ساليانه از خرداد 1۳۹۶ نسبت به سال قبل افزايش 
يافته و در چهار ماه آخر مورد بررسي باال تر از مدت 

مشابه سال قبل است. 
با اين حال بايد توجه داشت که بخش قابل توجهي 
از باال تر بودن تورم در نيمه ابتدايي س��ال 1۳۹۶ 
نسبت به سال 1۳۹5 ناشي از باال رفتن شاخص 
قيم��ت مص��رف کننده در ماه هاي انتهاي س��ال 
1۳۹5 و ابتدايي سال 1۳۹۶ به خصوص فروردين 
1۳۹۶ ب��وده ب��ه ط��وري که نرخ ماهيانه به غير از 
فروردين و آبان 1۳۹۶ کمتر از نرخ تورم ماهيانه 

در سال 1۳۹5 بوده است. 
اين مرکز در گزارش منتش��ر ش��ده خود، افزايش 
شاخص قيمت جهاني و شاخص قيمت وارداتي، 
روند کاهش��ي نرخ س��ود بانکي و رشد نقدينگي و 
کاهش سهم شبه پول از رشد نقدينگي را از عوامل 

اصلي افزايش نرخ تورم اعالم کرده است. 
اگر چه براساس گفته هاي کار شناسان اقتصادي 
و همچني��ن گزارش��ي که مرک��ز پژوهش هاي 
مجل��س ب��ه آن ني��ز پرداخته اس��ت، تداوم وضع 
بحراني نظام بانکي، انتقال نقدينگي از شبه پول 

ب��ه پ��ول و قيمت گذاري بخ��ش انرژي و نرخ ارز 
از اصلي تري��ن عوام��ل اثرگذار بر رش��د نرخ تورم 
هستند، اما مسئله توليد موضوعي است که گفته 
مي شود شايد اصلي ترين مولفه براي تاثيرگذاري 

بر روند نرخ تورم باشد. 
به عبارتي کار شناسان معتقدند که بايد بر اقتصاد و 
به خصوص پديده تورم مکانسيم سيستمي حاکم 
باش��د، و براي اين منظور اگر فقط به ش��اخص 
متغيير هاي گفته شده بسنده کنيم امکان کنترل 
نرخ تورم وجود ندارد و باز آتش آن خرمن اقتصاد 
را مي س��وزاند.  در اين باره دکتر حس��ين راغفر در 
يکي از يادداشت هايش در اين باره آورده است: اگر 
مي خواهيم تورم را کنترل کنيم، بايد موضوع توليد 
واقعي در اقتصاد را تقويت و تشويق کنيم که اين 

هم با ساختارهاي موجود امکان پذير نيست. 
اشاره دکتر راغفر به توليد به معناي نشانه گرفتن 
عمق مسئله بوده و بيانگر آن است که اگر توليد را 
به عنوان محور قرارگيرد، آنگاه مي توان به موضوع 

صادرات و نرخ ارز نيز پرداخت و برپايه توليد براي 
مهار نرخ تورم چاره انديشي کرد. 

در حال حاضر بر پايه گزارش هاي سازمان توسعه 
تجارت و همچنين داده هاي گمرک کشور، رشد 
واردات بيشتر از صادرات بوده و اين امر بيانگر آن 
است که هزينه هاي توليد کننده بسيار باال بوده که 

توان رقابت صادراتي را از دست داده است. 
اين در حالي اس��ت که بس��ياري ازکار شناس��ان 
اقتص��ادي تاکي��د دارند که س��هم ص��ادرات در 
ارزآوري کشور بيش از ۸5 درصد باشد. اما وقتي 
که نرخ ارز يکي از متغيير هاي اصلي توليد اس��ت 
ب��ه دلي��ل نظام نامناس��ب عرضه و تقاضاي آن با 
مشکالت ريشه اي مواجه است، چگونه مي تواند 
ب��ه تولي��د و ب��ه تبع آن به کاهش نرخ تورم کمک 

کند؟ 
اکنون دالر اقتصاد را در وضع آشوب ناکي قرار داده 
است، و علت اصلي آن نيز دخالت نابجاي دولت ها 
در بازار آن است. در حال حاضر دولت براي منفعت 

طلبي خود و براي اينکه هزينه هاي جاري خود را 
محقق کند، به جاي س��اماندهي نظام ارزي، اين 
بازار را بر اس��اس اهداف گفته ش��ده نظم مي دهد.  
اي��ن هم ناش��ي از سياس��تگذاري غير مس��تقل 
دولتهاست؛ چرا که آنها بر اساس گروه هاي رانتي 
براي اقتصاد سياستگذاري مي کنند. دکتر حسين 
راغفر در اين باره نوشته است: وقتي رانت بزرگي 
در تعيي��ن ن��رخ ارز وجود دارد و عده خاصي از آن 
استفاده مي کنند که به قدرت وصل اند و از منابع 
عمومي هم ارتزاق مي کنند و از رانت ارز و انرژي 
ارزان بهره مي گيرند، متاسفانه مشکالت متعددي 
بروز مي کند. در همين ش��رايط اس��ت که بخش 
خصوص��ي مس��تقل و قدرتمن��دي هم نخواهيم 
داش��ت.  به همين خاطر اس��ت که دولت ناتوان از 
راهکار مناسب براي برون رفت توليد از مخمصه 
رکود تورمي است.  در ادامه اين گزارش ازنظرات 
دکتر مهدي تقوي، اقتصادداني که براي اولين بار 
در کشور درباره تورم سخن گفته، استفاده کرديم.  
اين اقتصاددان مي گويد: دولت دوازدهم اگر روند 
فعل��ي را ادام��ه دهد مي ت��وان اميدوار بود که نرخ 
تورم با افزايش مواجه نش��ود.  دکتر تقوي ادامه 
مي دهد: اتفاقا دولت روحاني بايد نرخ تورم موجود 
را که گويا ۸.5درصد اس��ت را کمتر کند، چرا که 
اگر کشور براي رونق نياز دارد که نرخ تورم کمتر 
باشد و در شکورهاي در حال توسعه اين نرخ بيم 

۲ تا ۳.5درصد است. 
وي در ادامه مي گويد: من با شما موافقم که براي 
مه��ار نرخ تورم باي��د عمقي به موضوع نگاه کرد 
و اول تولي��د را م��د نظ��ر قرار داد، چرا که توليد به 
متغيير هاي کالن اقتصادي وابس��ته است. ازاين 
رو بهتر است براساس توليد به موضوع تورم نگاه 
ک��رد. ب��ه عنوان مثال اگر خواهان توليد با کيفيت 
هستيم بايد گراني را کنترل کرد و نرخ ارز به قيمت 
واقعي عرضه ش��ود. وقتي اين کار صورت بگيرد 
هزين��ه تولي��د کننده پايين مي آيد. ازطرفي با رفع 
گراني قدرت خريد مردم با رش��د مواجه و تقاضا 
افزايش مي يابد. موضوعي ديگر اينکه دولت بايد 
نظام مالياتي را ساماندهي کند و با استفاده از منابع 
آن ياران ها الزم را به توليد بدهد. اما اگر حاملهاي 
انرژي با افزايش مواجه ش��وند، قطعا هزينه هاي 

توليد کننده با افزايش مواجه خواهد شد. 

 تجارت گزارش مرکز پژوهش های مجلس را بررسی کرد؛

پیش بینی تورم دو رقمی 

بازگشت به قانون کارعامل نجات اقتصاد  قیمت انواع سکه در بازار  يارانه واريز شد  
هش��تاد و س��ومين مرحله از يارانه هاي 
نقدي س��اعت ۲۴ بامداد )س��ه شنبه( به 

حساب سرپرستان خانوار واريز شد.
به گزارش ايسنا، يارانه نقدي ۴5 هزار و 
5۰۰ توماني دي ماه نيز به روال معمول 

ماه هاي قبل روز بيس��ت و شش��م ماه جاري نيز واريز  ش��د. اين 
مبلغ طي حدود هفت س��ال گذش��ته از اجراي قانون هدفمندي 
يارانه ها بدون تغيير بوده و در حال حاضر براي حدود ۷۷ ميليون 

نفر پرداخت  شد.
 آنچه که اليحه بودجه نشان مي دهد در سال آينده قرار نيست 
روال پرداخت به مانند چند س��ال گذش��ته پيش برود و با کاهش 
رقم اختصاص يافته در تبصره )1۴(بايد يارانه حدود ۳۳ ميليون 

نفر در سال حذف شود.

قيمت طال 1۸ عيار در بازار آزاد ديروز، 
1۴۰ ه��زار و ۲۰۰ تومان، س��که تمام 
به��ار آزادي يک ميلي��ون و ۴۹۹ هزار 

تومان فروخته شد.
به گزارش تسنيم، قيمت سکه تمام  بهار 

آزادي طرح جديد در بازار سبزه  ميدان يک  ميليون و ۴۹۹ هزار 
تومان، قيمت س��که تمام  بهار آزادي طرح قديم يک ميليون و 
۴5۳ هزار تومان، قيمت نيم سکه بهار آزادي ۷۲۴ هزار تومان، 
ربع س��که بهار آزادي ۴1۹ هزار تومان و س��که يک گرمي ۲۸۳ 
هزار تومان اعالم شد. همچنين قيمت هر گرم طالي 1۸عيار 
نيز در بازار از 1۴۰هزار تومان عبور کرد؛ ضمن آنکه هر اونس 
طال در بازارهاي جهاني با قيمت 1۳۳۶ دالر قيمت گذاري شده 

و مورد معامله قرار مي گيرد.

ب��ه گفته ناصر آقاجري؛ تنها راه نجات 
اقتصاد از رکود و بيکاري بازگش��ت به 

قانون اساسي و قانون کار است.
ناصر آقاجري )فعال کارگران پروژه اي( 
در گفتگ��و ب��ا خبرن��گار ايلنا گفت: در 

دهه هاي گذشته برخي ناخواسته و به دليل بي خبري از سرشت 
واقعيت هاي اجتماعي، مناسبات تبعيض آميز ليبرالي را به جاي 
برخي اصول قانون اساسي در ايران کاربردي کرده اند. در چنين 
مناسبات اجتماعي، منافع اکثريت مردم فداي برنامه هاي اعالم 
ش��ده نهاد صندوق بين المللي پول مي ش��ود. سياست هايي که 
تنها در جهت منافع سرمايه داري جهاني و يک اقليِت بي خبر از 
درون مايه مدنيت وطني قرار مي گيرد.  وي تاکيد کرد: جامعه 

تنها با عدالت اجتماعي تضمين مي شود.

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه ۹۷ گفت که بودجه 
هشتم بهمن ماه در دستور کار مجلس قرار مي گيرد.

به گزارش ايس��نا، علي اصغر يوس��ف نژاد، با اش��اره به 
مصوبات جلسه امروز کميسيون تلفيق، گفت: به منظور 
تش��ويق توليدکنندگان و تس��ويه مطالبات بانک ها و 
موسسات مالي چنانچه مشتريان بدهي خود را از تاريخ 
سررس��يد تا پايان ش��هريور ۹۷ تسويه کنند، بانک ها و 
موسس��ات مالي و بانکي مکلفند اصل و س��ود خود را 
مطاب��ق قرارداد اوليه و بدون اعتصاب جريمه دريافت 
و تس��ويه نمايند. وي افزود:  در مصوبه ديگري دولت 
مکلف شد بخشي از خدمات دارويي بيماران نازايي يا 
ناباروري را مش��مول بيمه س��المت قرار داده و بخشي 
از هزينه بيماران متابوليک و ام اس و اوتيسم را همانند 
بيماران خاص محاس��به و پرداخت کند. به گفته وي، 
در مصوب��ه ديگ��ري دولت مکلف ش��د پروتکل مورد 
نياز خدمات س��رپايي عمومي و تخصصي با اس��تفاده 
از راهنم��اي بالين��ي براي حداقل ۷۰ خدمت ضروري 
را ظرف مدت س��ه ماه تصويب کند. همچنين دولت 
مکلف ش��د پرداخت سازمان هاي بيمه گر درماني پايه 
براي خدمات سرپايي تخصصي را حداکثر ظرف مدت 
سه ماه پس از تحويل اسناد ثبت شده در شهرهاي زير 
1۰۰ هزار نفر اجرايي کند و پرداخت به ارائه کنندگان 
خدم��ت در س��طوح مختل��ف پايه را در مناطق فوق در 
اولويت قرار دهد. س��خنگوي کميسيون تلفيق بودجه 
۹۷ اضافه کرد: در مصوبه ديگري وزارت بهداش��ت با 
همکاري س��ازمان هاي بيمه اي پايه س��المت مکلف 

ش��د حداکثر ظرف مدت دو ماه نس��بت به اصالح نظام 
پرداخت براي حداقل 1۲۰ خدمت که داراي بار مراجعه 
باال و بار هزينه باال هس��تند اقدام کند. وي همچنين 
از مصوبه ديگر کميسيون تلفيق خبر داد که بر اساس 
آن دولت مجاز اس��ت در حمايت از توليد محصوالت 
کشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و کارمزد 
تسهيالت بانکي کمک هاي بالعوض پرداخت يارانه 
و س��اير مش��وق ها از محل طرح هاي کمک هاي فني 
و حرف��ه اي بخ��ش کش��اورزي و مناب��ع طبيعي و آب 
اقدام کند. يوسف نژاد همچنين يادآور شد: جلسه امروز 
کميس��يون تلفيق در ش��يفت س��وم ادامه دارد و طبق 
برنامه ريزي صورت گرفته گزارش کميس��يون تلفيق 
ف��ردا تقدي��م هيات رييس��ه مجلس مي ش��ود و بعد از 
چ��اپ گ��زارش نمايندگان ه��م 1۰ روز فرصت دارند 
پيشنهادات خود را تقديم هيات رييسه مجلس کنند و 
بودجه بعد از 1۰ روز )يکشنبه ۸ بهمن( در دستور کار 

مجلس قرار مي گيرد.

بررسي بودجه از ۸ بهمن در صحن مجلس
رئي��س کميت��ه مالياتي مجلس  گف��ت: اليحه اصالح 
قانون ماليات بر ارزش افزوده در صورتي که تبديل به 
قانون شود از اخذ ماليات مضاعف جلوگيري مي کند.

محم��ود ش��کري در گف��ت  و گو با خبرنگار خبرگزاري 
خان��ه مل��ت، در خصوص روند بررس��ي اليحه اصالح 
قان��ون مالي��ات بر ارزش اف��زوده، گفت: قانون ماليات 
بر ارزش افزوده عالوه بر اينکه بايد اصالح ش��ود نياز 
دارد ب��ه ي��ک قانون دائمي تبديل ش��ود در اين راس��تا 
کميته مالياتي در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي بررس��ي ها و اقدامات الزم را انجام داده است. 
عضو کميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي، 
ادام��ه داد:کارگ��روه مالياتي کميس��يون اقتصادي در 
ماه هاي گذش��ته ابهامات و اختالفات دستگاه اجرايي 
بي��ن وص��ول کنن��دگان مانند توليدي ه��ا و بنکداران 
ک��ه مط��رح ب��ود را تحت بررس��ي ق��رار داد و در اين 
زمينه ش��فاف س��ازي انجام داد. نماينده مردم تالش، 
رضوانشهر و ماسال در مجلس شوراي اسالمي،تصريح 
کرد:نماين��دگان اتاق هاي تع��اون، اصناف و بازرگاني 
و همچني��ن نمايندگان اتحاديه هاي صنوف مختلف، 
نخبگان و دانشگاهيان و بخش خصوصي نظرات خود 
را در خصوص مسائل و مشکالت در زمينه ماليات بر 
ارزش اف��زوده بي��ان کردند و کميت��ه مالياتي مجلس 
تمامي موارد را بررسي کرد. شکري در ادامه گفت و گو 
ب��ا خبرنگار خبرگزاري خانه ملت تصريح کرد:گزارش 
نهايي کميته مالياتي مجلس در خصوص اليحه اصالح 
قان��ون مالي��ات برارزش افزوده آماده ش��ده و از هفته 

گذش��ته در کميس��يون اقتصادي مجلس مورد بررسي 
قرار گرفته است. وي ادامه داد:انتظار اين بود از برخي 
خدمات و کاالها، ماليات بر ارزش افزوده اخذ نش��ود 
يا در اين زمينه ش��فاف س��ازي صورت گيرد که کميته 

مالياتي اقدامات الزم را انجام داده است.
بررسي موضوع استرداد مالياتي در کميته مالياتي  ���

مجلس
شکري افزود:بحث جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف، 
بحث استرداد مالياتي براي موديان مالياتي که از پرداخت 
ماليات معاف هستند در گزارش کميته مالياتي شفاف 
شده است و در صورت به سرانجام رسيدن اين اليحه 
از اخذ ماليات بر ارزش افزوده جلوگيري مي شود. رئيس 
کميته مالياتي کميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي، يادآور شد:اگر ماليات پرداختي مودياني بيش 
از ماليات واقعي باشد بايد ماليات اضافه اخذ شده، طي 
مدت زماني مش��خصي اس��ترداد شود، البته اين اليحه 

بايد در صحن علني مجلس مصوب شود.

راهکار جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف چيست؟

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي از 
بررس��ي مجازات ب��راي متخلفان در اج��راي ماليات 
برارزش افزوده در جلس��ه کميس��يون متبوعش خبر 
داد. محمدرض��ا پورابراهيمي داوران��ي در گفت  و گو با 
خبرن��گار خبرگزاري خانه ملت، در خصوص نشس��ت 
امروز کميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي، 
گفت: در جلس��ه ديروز کميس��يون اقتصادي با حضور 
مس��ئوالن س��ازمان ماليات��ي و کارشناس��ان مرک��ز 
پژوهش ه��اي مجلس م��وادي ديگر از اليحه اصالح 
قان��ون مالي��ات بر ارزش افزوده مورد بحث و بررس��ي 
قرار گرفت. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي ادامه داد:يکي از م��واد اليحه اصالح قانون 
مالي��ات ب��رارزش افزوده در خصوص اين موضوع بود 
که مجازات متخلفان مالياتي در زمينه اجراي مقررات 

ماليات برارزش افزوده به چه نحوي تعيين شود. 
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس دهم ش��وراي 
اسالمي افزود:عدم ثبت اطالعات و عدم تسليم اظهارنامه 
مالياتي و همچنين عدم صدور و ارائه صورتحساب از 

موضوعاتي بود در جلس��ه ديروز کميس��يون اقتصادي 
مجلس مورد بررسي قرار گرفت.

رئي��س کميس��يون اقتص��ادي مجل��س ش��وراي 
اسالمي افزود:تعيين جرايم درباره تخلفاتي مانند عدم 
درج ش��ماره اقتص��ادي، عدم نگه��داري اطالعات در 
دفاتر قانوني و ارائه صورتحس��اب غيرواقعي که جزء 
تخلف��ات از قان��ون ماليات برارزش افزوده محس��وب 
مي ش��ود در جلسه ديروز کميسيون اقتصادي مجلس 

بررسي شد.

بررسي تعيين مجازات متخلفان در اجراي ماليات برارزش افزوده
عضو کميسيون تلفيق اليحه بودجه مصوبه کميسيون 
متب��وع خ��ود در خصوص افزاي��ش 1۰ تا 1۸ درصدي 
کارکنان کشوري و لشگري را تشريح کرد. به گزارش 
خانه ملت، جبار کوچکي نژاد در خصوص افزايش حقوق 
کارکنان دولت، اظهارداش��ت: افزايش حقوق کارکنان 
طي يک مصوبه در کميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 
۹۷ ش��امل ح��ال افرادي که بي��ش از 5 ميليون تومان 
دريافتي ماهانه دارند نمي شود. عضو کميسيون تلفيق 
اليح��ه بودجه س��ال ۹۷ با بي��ان اينکه افزايش حقوق 
کارکنان را براي افرادي که زير 5 ميليون تومان دريافت 
مي کنند در نظر گرفته ايم، گفت: دولت مي تواند 1۰ تا 
1۸ درصد حقوق زير 5 ميليون تومان را افزايش دهد، 
طبيعتا حقوق افرادي که کمتر از ۲ميليون تومان دريافت 
مي کنند 1۸ درصدافزايش پيدا مي کند. **افزايش 1۰ 
درصدي حقوق افرادي که به 5 ميليون تومان نزديک 
اس��ت نماينده مردم رش��ت در مجلس با اشاره به اينکه 
حقوق افرادي که به 5 ميليون تومان نزديک است 1۰ 
درص��د افزايش داده مي ش��ود، ادام��ه داد: اين افزايش 

حقوق باعث مي ش��ود تا نگراني بين کارکنان جزء که 
در فشار اقتصادي هستند تا حدودي برطرف شود. وي 
با بيان اينکه شايد افرادي که بيش از 5 ميليون تومان 
دريافت مي کنند اعتراضي داشته باشند اما بايد شرايط 
را درک کنند، ما در يک ش��رايط س��خت اقتصادي قرار 
داريم، تصريح کرد: منابع اقتصادي کشور محدود است 
و نمي تواني��م افزاي��ش حقوق را براي همه افراد در نظر 
بگيريم، فردي که 1 ميليون و 5۰۰ هزار تومان حقوق 

دريافت مي کند شرايط سختي را دارد. 

جزييات افزايش حقوق ۱۰ تا ۱۸ درصدي در سال ۹۷
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صعود اغلب بازارهاي آسيايي و 
رکوردشکني هاي بورس هنگ کنگ

اکثر بازارهاي آسيايي روز سه شنبه 
ب��ه روند صعودي خود ادامه دادند و 
در مي��ان آنها ب��ورس هنگ کنگ 
حرکت خ��ود براي رکوردش��کني 
دوب��اره را ازس��رگرفت. به گزارش 
ايسنا به نقل از فرانس ۲۴، در حالي 
که بورس هاي وال استريت به خاطر تعطيالت فعاليتي نداشتند، 
فش��ار تقاضاي س��رمايه گذاران در بازارهاي آسيايي باعث تداوم 
ش��روع خوب س��ال ۲۰۱۸ ش��د و بورس هنگ کنگ به باالترين 
سطح چند سال اخير خود رسيد. شاخص "هانگ سنگ" هنگ 
کنگ پس از چهاردهمين روز افزايش متوالي موفق به ثبت رکورد 
جديدي ش��د و خوش بيني نس��بت به بازارهاي جهاني و س��يل 
جريانات نقدي از طرف سرمايه گذاران چيني باعث افزايش خريد 
سهام در اين قطب مالي شد. اين شاخص با ۰.۸ درصد افزايش به 
۳۱۵۹۰.۲۱ واحد رسيد. با اين حال هنوز ۴۰۰ واحد تا قله تاريخي 
خود در اکتبر ۲۰۰۷ فاصله دارد. شاخص "شانگهاي کامپوزيت" 
چين با ۰.۲ درصد افزايش به ۳۴۱۷.۱۹ واحد رسيد و شاخص " 
نيک کي ۲۲۵" ژاپن با ۰.۶ درصد افزايش به ۲۳۸۴۵.۵۰ واحد 
رس��يد. در کره جنوبي ش��اخص "کسپي" هم ۰.۲ درصد افزايش 
يافت و بورس هاي ولينگتون نيوزلند، مانيل فيليپن و جاکارتاي 
اندونزي نيز روندي افزايشي داشتند. در استراليا، بورس سيدني 
۰.۲ درص��د کاه��ش يافت و بورس هاي س��نگاپور و تايوان هم 
کاهش��ي ۰.۱ درصدي را تجربه کردند. در حالي که بورس هاي 
آمريکا به علت تعطيالت بس��ته بودند، ش��اخص "فوتسي ۱۰۰" 
بورس لندن ۰.۱ درصد کاهش يافت و به ۷۷۶۹.۱۴ واحد رسيد. 
رشد بورس هاي اروپايي پس از دو هفته در شرايطي متوقف شد 
که سهام هاي دوره اي متحمل بيشترين ضرر شدند. نماد "سرکو" 
۷.۳ درصد و "اينترسرو" ۲ درصد افزايش يافتند و نماد " بالفور 
بيتي" کاهشي ۳.۳ درصدي داشت. شاخص "استوکس. ۶۰۰" 
که در بر دارنده س��هام ۶۰۰ ش��رکت عمده اروپايي است، شروع 
قدرتمندي در سال ۲۰۱۸ داشته و بهترين عملکرد خود از ماه اوت 
سال ۲۰۱۵ تاکنون را به ثبت رسانده، با وجود اثر مثبت تقويت 
يورو به خاطر فشار سهام گروه هاي بانکي و انرژي، تضعيف شد. 
يوناتان روي- استراتژيست بازار در گروه " اوشن کپيتال" گفت: 
سهام هاي اروپايي از ابتداي سال ۲۰۱۸ روندي صعودي داشته اند 
و اکنون ش��اهد نوعي عقب نش��يني هس��تيم. شاخص اروپايي 
"اس��توکس. ۶۰۰" در پايان معامالت روز دوش��نبه، ۰.۲ درصد 
کاهش يافت ولي ش��اخص بلوچيپ "اس��توکس ۵۰ اي" نسبتا 
بدون تغيير باقي ماند. سهام دوره اي که سود آن ها بيش از ساير 
سهام ها به قدرت اقتصاد حساس است، بهترين عملکرد امسال 
را در بين سهام ها داشته اند. سهام شرکت فنالندي "متسو" که 
سازنده تجهيزات معدني است، پس از آن که صورت هاي مالي سه 
ماهه چهارم سال ۲۰۱۷ آن انتظارات را برآورد نساخت، بيشترين 
کاهش را داشت و ۹.۸ درصد سقوط کرد. سهام فروشگاه خرده 
فروش��ي "مترو" آلمان نيز پس از آن که آمارها نش��ان داد ميزان 
فروش ش��عبات روس��يه آن در موسم کريسمس کند شده است، 

۳.۸ درصد کاهش يافت.

پيشخوان

بورس

دبير کل کانون کارگزاران با بيان اينکه تعليق يا محروميت يکباره 
پديده مناس��بي براي صنعت کارگزاري نيس��ت، گفت: کماکان 
کارگزاري ها مي توانند به مشتريان خود تسهيالت اعتباري ارائه 
دهند، اما اگر مشتريان کارگزاري ها بخواهند از بانک تسهيالت 
دريافت کنند نمي توانند ضامن مشتري شوند. روح ا... مير صانعي 
در گفت وگو با فارس با اشاره به بخشنامه اخير بانک مرکزي مبني 
بر عدم پذيرش تضامين نهادهاي مالي فعال در بازار س��رمايه از 
جمله شرکت هاي کارگزاري از سوي بانک ها، گفت: اين بخشنامه 
به معناي خودداري از تخصيص اعتبار به مشتريان شرکت هاي 
کارگزاري نيست و کماکان اين شرکت ها مي توانند به مشتريان 
خود تسهيالت اعتباري ارايه دهند،اما اگر مشتريان کارگزاري ها 
بخواهند از بانک تسهيالت دريافت کنند نمي توانند ضامن مشتري 

در بانک شوند.
دبي��رکل کان��ون کارگ��زاران بورس و اوراق به��ادار با بيان اينکه 
بخشنامه بانک مرکزي موضوع جديدي نيست و در سال ۹۲ نيز 
توس��ط س��ازمان بورس و به پيشنهاد کانون کارگزاران تصويب و 
ابالغ شده بود، يادآور شد: بر اساس اين ابالغيه تضمين هرگونه 
تعهد مشتريان نزد اشخاص ثالت مثل بانک ها و موسسات مالي و 
اعتباري، عرضه کنندگان کاال و ساير اشخاص ممنوع بوده و براي 
متخلفان جرايم سنگيني از جمله محروميت ۶۰ روزه براي انجام 
معامالت وضع شده است. به گفته وي بخشنامه اخير بانک مرکزي 
ناش��ي از گس��ترش و توسعه همکاري ها ميان اين نهاد و سازمان 
بورس بوده که باعث ابالغ دوباره اين مصوبه مشابه آنچه که اخيراً 

از سوي سازمان بورس مبني بر ممنوعيت صدور واحدهاي صندوق 
سرمايه گذاري در شعب بانک ها ابالغ شد، است. ميرصانعي در برابر 
اين پرسش که کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار چه اقداماتي 
در برابر تعليق و يا توقف فعاليت شرکت هاي کارگزاري از جمله 

کارگزاري آگاه و کارگزاري پارس نمودگر انجام داده است؟ پاسخ 
داد: در خصوص موضوع تعليق ش��رکت هاي کارگزاري در حال 
حاضر نمي توان اظهار نظري کرد، اما اينکه فرآيند تعليق فعاليت 
يک کارگزار بدون طي ش��دن روند پرونده آن در کميته تخلفات 

صورت گيرد و در نهايت منجر به محروميت فعاليت کارگزار شود 
پديده مناسبي نيست و بايد به کارگزار اجازه دفاع داد تا در مرجع 
رسيدگي به تخلف بررسي و در نهايت اگر قرار است محروميت و 
تعليقي انجام شود با اطالع و دفاع کارگزار از اتهامات صورت گيرد. 
وي ادامه داد: کميته س��ازش کانون کارگزاران تنها به اختالفات 
رسيدگي مي کند اما تخلفات در دستور العمل ماده ۳۵ بايد از سوي 
۴ مرجع رسيدگي به تخلفات انجام گيرد تا پس از طي شدن پروسه 
بررس��ي منجر به صدور راي ش��ود،اما تعليق يا محروميت يکباره 
پديده مناس��بي براي صنعت کارگزاري نيس��ت و فضاي کسب و 

کار صنعت و مشتريان آن را نا امن مي کند.
ميرصانعي با اش��اره به مش��کالت اخير بوجود آمده براي برخي 
کارگزاري ها گفت: پرونده تخلفات کارگزاري پارس نمودگر پيش 
از اين در چند کميته و مرجع رس��يدگي طرح ش��ده بود و مديران 
در جري��ان اي��ن موض��وع بودند اما پس از مدتي طوالني و اطالع 
مديران ش��رکت از نوع تخلف و فرصت دفاع براي آنها اقدام به 
توقف معامالت اين کارگزاري شد اما تا حدودي موضوع محروميت 
فعالي��ت کارگ��زاري آگاه به يکباره رخ داد که اتفاق خوش��ايندي 
نبود. وي تصريح کرد: کانون کارگزاران در اين زمينه تالش کرد 
اختالف هايي که با س��ازمان بورس در خصوص کارگزاري آگاه 
بوجود آمده بود را رفع و با هماهنگي هاي انجام شده مقرر شد اين 
ش��رکت يکس��ري تعهداتي که مکلف به انجام آنها شده را زودتر 
انجام دهد تا رفع محروميت صورت گيرد که اکنون اين موضوع 

انجام شده است.

 دبیرکل کانون کارگزاران بورس اعالم کرد؛

ادامه ارائه تسهیالت توسط کارگزاری ها

 »غمینو« گزارش عملکرد 9 ماهه منتشر کردسیمان داراب سود 85 ريالي اعالم کرد   »خديزل« سود هرسهم را افزايش داد
ش��رکت بهم��ن دي��زل در دوره ۶ ماهه 
منتهي به ۳۱ شهريور ماه ۹۶ مبلغ ۴۶۶ 
ريال سود به ازاي هر سهم کنار گذاشت 
که نس��بت به مدت مشابه سال قبل ۴۲ 

درصد افزايش داشت.
به گزارش س��نا، ش��رکت بهمن ديزل با انتش��ار عملکرد ۶ماهه 
خود اعالم کرد در دوره ياد شده مبلغ ۴۶۵ ميليارد و ۲۰ ميليون 
ريال س��ود خالص کس��ب کرد و بر اين اس��اس مبلغ ۴۶۶ ريال 

سود به ازاي هر سهم محقق کرد.
گفتني اس��ت اين ش��رکت در دوره مش��ابه سال مالي قبل مبلغ 
۳۲۸ ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داده بود، همچنين 
اين شرکت در پايان سال مالي قبل به ازاي هر سهم ۸۳۶ ريال 

سود محقق کرد.

ش��رکت س��يمان داراب اطالع��ات 
ميان��دوره اي تلفيقي ۹ ماهه منتهي به 

۳۰ آذر ماه ۹۶ را منتشر کرد.
شرکت سيمان داراب با انتشار عملکرد 
۹ ماهه خود اعالم کرد در دوره ياد شده 

مبلغ ۷۶ ميليارد و ۱۱۵ ميليون ريال سود خالص کسب کرد و بر 
اين اساس مبلغ ۸۵ ريال سود به ازاي هر سهم محقق کرد.

گفتني اس��ت اين ش��رکت در دوره مش��ابه سال مالي قبل هيچ 
سودي شناسايي نکرده بود. همچنين اين شرکت در پايان سال 

مالي قبل به ازاي هر سهم ۱۰۸ريال سود محقق کرد.
با افزوده ش��دن س��ود انباش��ته ابتداي سال به سود خالص دوره 
در نهايت مبلغ ۳۵۸ ميليارد و ۳۳۸ ميليون ريال س��ود انباش��ته 

منظور شد.

ش��رکت صنايع غذايي مينو ش��رق در 
دوره ۹ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ماه ۹۶ 
مبلغ ۲۸۱ ريال سود به ازاي هر سهم 
کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۲۴ درصد کاهش داشت.
به گزارش سنا، »غمينو« با انتشار عملکرد ۹ ماهه خود اعالم 
ک��رد در دوره ي��اد ش��ده مبلغ ۲۸ ميلي��ارد و ۱۲۸ ميليون ريال 
س��ود خالص کس��ب کرد و بر اين اس��اس مبلغ ۲۸۱ ريال سود 

به ازاي هر سهم محقق کرد.
گفتني اس��ت اين ش��رکت در دوره مش��ابه سال مالي قبل مبلغ 
۳۷۰ ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داده بود، همچنين 
اين ش��رکت در پايان س��ال مالي قبل به ازاي هر س��هم ۴۷۱ 

ريال سود محقق کرد.

آگهي مزايده اموال غير منقول )اسناد رهني(
 ش��ش دانگ عرصه و اعيان يک دس��تگاه آپارتمان مس��کوني واقع در س��مت 
جنوبي طبقه س��وم به مس��احت ۶۹ متر مربع که مقدار ۳/۴۰ متر مربع آن بالکن 
اس��ت قطعه هش��تم تفکيکي به ش��ماره ۳۹۷۱۹ فرعي از ۱۲۳ اصلي مفروز و 
مجزي ش��ده از پالک ۳۳۳۵۷ فرعي از اصلي مذکور واقع در بخش ۱۲ تهران 
حوزه ثبتي ري به انضمام پارکينگ قطعه ۲ تفکيکي به مس��احت ۱۱ متر مربع 
واق��ع در طبق��ه زي��ر زمي��ن و انب��اري قطعه اول به مس��احت ۵ متر مربع واقع در 
طبقه زيرزمين با قدرالس��هم از عرصه و س��اير مش��اعات و مشترکات طبق قانون 
تمل��ک آپارتمانه��ا و آيي��ن نامه اجرائي آن ک��ه ذيل ثبتهاي ۶۴۰۳۹۶ و ۶۶۳۲۷ 
صفحات ۲۸۹ و ۲۸۶ دفاتر ۲۷۸۵ و ۴۰۱ به نام خانم ش��هناز اس��معيل بيگي و 
آقاي حميد کامراني هر يک نس��بت به س��ه دانگ مش��اع ثبت و اس��ناد تکبرگي 
کاداس��تري صادر و تس��ليم گرديده و برابر اس��ناد رهني شماره ۳۹۳۵۴ و ۳۹۳۵۵ 
تنظيمي  دفتر اسناد رسمي  شماره ۱۹۶تهران در رهن بانک ملت با وکالت خانم 
رويا گرامي قرار گرفته و منجر به صدور اجرائيه و تشکيل پرونده به کالسه هاي 
۱۳۹۶۰۴۰۰۱۰۱۳۰۰۱۴۱۲ و ۱۳۹۶۰۴۰۰۱۰۱۳۰۰۱۶۰۷ در س��امانه اج��راي 
اس��ناد رس��مي  و اداره س��وم اجراي اسناد رسمي  تهران گرديده و پس از تفويض 
نيابت به واحد اجراي اس��ناد رس��مي ري تحت ش��ماره هاي بايگاني ۹۶۰۰۱۹۱ و 
۹۶۰۰۲۵۰ثبت و منجر به تش��کيل پرونده گرديده اس��ت طبق پاس��خ اس��تعالم 
وضعيت ثبتي صادره از ثبت اس��ناد و امالک ش��هرري به ش��ماره ۲۶۲۹ مورخ 
۹۶/۶/۲۰ حدود اربعه آپارتمان مذکور و مورد وثيقه عبارتس��ت از ش��ماال در پنج 
قس��مت که قس��مت دوم و س��وم غربي اس��ت اول و دوم درب و ديواريست به راه 
پله مشاعي سوم و چهارم ديوار اشتراکي با آپارتمان مجاور پنجم ديوار و پنجره 
به نورگير مش��اعي ش��رقا ديوار به ديوار پالک ۶۲۰۶ فرعي جنوبًا نرده و ديوار و 
پنجره به فضاي حياط مشاعي غربا ديوار و پنجره به فضاي گذر ۱۰/۴۰ متري 
س��قف با کف بام مش��ترک اس��ت حدود اربعه پارکينگ قطعه ۲ ش��ماال به ديوار 
مورد تفکيک شرقًا به محوطه مشاعي جنوبا به محوطه مشاعي غربا به پارکينگ 
شماره يک سقف مشترک و کف روي عرصه و فواصل ذکر نشده خط مستقيم و 
مفروض است حدود اربعه انباري قطعه اول شماال در سه قسمت که دوم شرقي 
اول ديوار به محوطه مش��اعي دوم و س��وم ديوار به راه پله مش��اعي ش��رقًا درب و 
ديوار به محوطه مش��اعي جنوبًا ديوار به محوطه مش��اعي غربا ديوار قس��مت پر 
خيابان ۱۰/۴۰ متري سقف مشترک و کف روي عرصه است به موجب گزارش 
مورخ ۹۶/۸/۲۲ کارشناس رسمي دادگستري آپارتمان مورد مزايده در شهرري 
خيابان کميل نرس��يده به ميدان نماز خيابان ش��هيد س��االري نبش شمالي کوچه 
تقوي راد پالک ۷ سمت جنوبي طبقه سوم ) طبقه آخر( واحد ۸ واقع و در زمان 
بازديد در تصرف راهن مي باشد توصيف اجمالي پالک مذکور و مورد ارزيابي و 
مورد مزايده عبارتس��ت از : در س��مت جنوبي طبقه س��وم )آخر( ساختماني هشت 
واحدي در پنج طبقه ) زير زمين و همکف و اول الي سوم( قرار دارد و آپارتمان 
مذکور مشتمل بر دو اتاق و پذيرايي و آشپزخانه اپن با کابينت فلزي و سرويس 
بهداش��تي و حم��ام مي باش��د ک��ف موزائيک و موک��ت و ديوار ها کاغذ ديواري و 
سيس��تم سرمايش��ي کولر آبي و گرمايشي ش��وفاژ مرکزي و داراي انشعاب برق 
مجزي و آب و گاز مش��ترک فاقد آسانس��ور نماي س��اختمان س��نگ و قدمت بنا 
حدود ۱۴ سال مي باشد شش دانگ آپارتمان مورد مزايده و ضمائم مرقوم )انباري 
و پارکينگ(به موجب گزارش مورخ ۹۶/۸/۲۲ کارشناس رسمي دادگستري و با 
توجه به مشخصات و موقعيت و متعلقات و مالحظه جميع عوامل موثر و بدون 
در نظ��ر گرف��ت ه��ر گون��ه بدهي و بالمانع بودن انتق��ال و بدون معارض کال به 
مبلغ ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ارزيابي گرديده و ارزيابي قطعيت يافته اس��ت و بنا 
به درخواست وکيل بستانکار در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ از ساعت ۹ 
صبح الي ۱۲ ظهر در محل اجراي اسناد رسمي شهرري واقع در ميدان شهرري 
ابت��داي خياب��ان ۲۴ متري)بيات-ذکرياي رازي( طبقه همکف اداره ثبت اس��ناد 
و امالک ش��هرري از طريق مزايده و به صورت نقدي به فروش خواهد رس��يد. 
مزايده از مبلغ يک ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون ريال معادل يکصد و هفتاد 
و پنج ميليون تومان آغاز و به دهنده باالترين مبلغ پيش��نهادي واگذار مي گردد 
ش��رکت در جلس��ه مزايده براي عموم آزاد و فروش کال نقدي اس��ت. هزينه هاي 
انتقال و بدهي  هاي احتمالي از قبيل عوارض شهرداري و دارايي و يا حق اشتراک 
آب و برق و گاز و س��اير موارد بر عهده خريدار مورد مزايده مي  باش��د اين آگهي 
در يک نوبت در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتش��ار محلي منتش��ر و چنانچه روز 
مزايده به عللي مصادف با تعطيل شود فرداي اداري همان روز جلسه در همان 

مکان و زمان منعقد مي  باش��د مورد مزايده طبق اظهار وکيل بس��تانکار تا تاريخ 
۱۳۹۸/۸/۱۶ داراي بيمه نامه مي باشد.

م الف: ۵۹۷۴
مسئول واحد اجراي اسناد رسمي ري –عليرضا فردوسي زاده نائيني 

----------------------------------
آگهي مزايده غيرمنقول

در پرونده ۹۶۰۰۳۲ صادره از ش��عبه ۳ اجراي احکام مدني مالرد به س��ود س��يد 
جعفر موسوي عليه بيژن فرد حبيبي بخواسته ۸/۰۲۷/۰۲۷/۰۲۶ ريال که پس 
از طي مراحل قانوني و ارجاع به کارش��ناس رسمي دادگس��تري ملک توقيفي به 
مبلغ ۱۶۹/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابي گرديده که سپس مقرر گرديد در تاريخ 
۹۶/۱۱/۱۱ از ساعت ۱۳/۳۰ تا ساعت ۱۴ ملک مورد نظر واقع در به شرح ذيل از 
طريق مزايده به فروش برسد لذا طالبين ميتوانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده 
با اطالع و هماهنگي اين اجراء از ملک بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ 
فوق در مراس��م مزايده ش��رکت نمايند مزايده از قيمت پايه کارشناس��ي شروع و 
هر کس که باالترين قيمت را پيش��نهاد نمايد بعنوان برنده مزايده ش��ناخته ش��ده 
و از ۱۰ % از کل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و الباقي پس از گذشت 
يک ماه و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراضي از خريدار اخذ و ملک به وي 

تحويل خواهد شد مشخصات ملک توقيفي به شرح زير مي باشد:
سرآسياب خ امام بعد از ۱۰ متري ميالد قطعه ۲ جنوبي مجتمع تجاري بوستان 
س��ه دان��گ پ��الک ثبتي ۴۳/۱۴۶۴ مجتمع تجاري د س��ه طبق��ه بانضمام نيم 
طبق��ه تج��اري و ب��ه تعداد ۸۵ واحد تجاري و بمس��احت کل زيربناي ۷۸۱۳/۷۵ 
مترو س��اير موارد در خصوص مش��خصات کامل و وضعيت تخلفات کميس��يون 
ماده صد به پيوس��ت نظريه کارشناس��ي مي باش��د.ارزش شش��دانگ آن به مبلغ 

۳۳۸/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال مي باشد.
ضمنا"مبلغ کارشناس��ي به مبلغ ۱۶۹/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال مي باش��د و چنانچه 
روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديد مزايده در فرداي همان روز و س��اعت 

انجام خواهد شد. م/الف:۲۷۳
مدير اجراي احکام مدني دادگستري مالرد-حسيني

---------------------------------------
وقت رسيدگي

خواهان مريم حس��ين زاده دادخواس��تي بطرفيت خوانده اصغر اميري صفات به 
خواسته طالق تقديم دادگاه هاي عمومي مالرد بخش مالرد شهرستان شهريار 
نموده که جهت رسيدگي به شعبه ۵ دادگاه عمومي حقوقي مالرد واقع در مالرد 
ارجاع و به کالس��ه ۹۶۰۹۹۸۲۶۶۷۳۰۱۴۶۳ثبت گرديده که وقت رس��يدگي آن 
۹۶/۱۲/۷ و ساعت ۹/۳۰ تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان حس��ب دس��تور دادگاه وفق ماده ۷۳ قانون آئين دادرس��ي 
مدني مفاد دادخواس��ت يک نوبت در يکي از روزنامه هاي کثير النتش��ار به هزينه 
خواهان آگهي ش��د و خوانده مي بايس��ت ظرف مهلت يک ماه در دفتر دادگاه 
حاضر و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد در غير اينصورت دادگاه 

تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م/الف:۲۷۴
مديردادگاه حقوقي شعبه ۵ دادگاه عمومي حقوقي مالرد-فتاحي
---------------------------------------

قوه قضاييه جمهوري اسالمي ايران
رياست محترم اداره ارشاد اسالمي

با سالم:
احتراما در خصوص دادخواس��ت خواهان موسس��ه اتحاد مديران و کارفرمايان 
به مديريت مختار ش��کور پناه به طرفيت خواندگان محس��ن مرزبان راد و فروغ 
الس��ادات مظفري به خواس��ته مطالبه وجه به ش��ماره کالس��ه ۹۵۰۹۸۹در حال 
رس��يدگي مي باش��د نظر به اين که خوانده مجهول المکان و وقت رس��يدگي به 
تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت۹:۳۰ مي باشد با استناد ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي 
مدني دادگاههاي عمومي و انقالب رشت مصوب ۱۳۷۹ مراتب يک نوبت آگهي 
ب��ه هزين��ه آگه��ي به هزينه خواهان در يکي از جرايد کثيراالنتش��ار مورد تقاضا 
مي باش��د تا نامبرده جهت رس��يدگي به پرونده به ش��عبه دوم شوراي حل اختالف 
رش��ت واقع در مجتمع ش��وراي حل اختالف طبقه س��وم ش��عبه ۲ در وقت مقرر 
فوق حاضر شود در صورت عدم حضور در جلسه رسيدگي،شورا مبادرت به اتخاذ 

تصميم قانوني خواهد نمود.م/الف۶۲۷۵
دبيرخانه شعبه دوم شوراي حل اختالف

اگهي مزايده مرحله دوم 
به موجب پرونده کالسه ۹۵۰۹۶۲ اجرايي شعبه دوم اجراي احکام مدني گرگان ) متمرکز ( موضوع نيابت صادره از سوي شعبه ۱۲۲ 
اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد با هنر تهران مبني بر فروش خودروي توفيقي پژو پارس تيپ ايکس يو وي که در مرحله 
کارشناسي به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابي گرديد براورد قيمت شده است متعلق به محکوم عليه تا مبلغ ۴۵۰/۱۸۲/۴۸۹ ريال که 
حسب تقاضاي محکوم له جهت برگزاري مزايده که پس از جري تشريفات قانوني ز طريق مزايده حضوري بفروش مي رسد طالبين 
خريد مي توانند در جلسه مزايده شرکت و پيشنهاد خود را ارائه و تسليم نمايند . توصيف اجمالي اموال بر اساس ماده ۱۳۸ قانون اجراي 
احکام مدني مشخصات خودروي توقيغي : يک دستگاه خودروي پژو پارس به مشخصالت نوع : سواري سيستم: پژو تيپ : پارس 

ايکس يو وي رنگ۳۹۲ به شماره سفيد روغني مدل ۱۳۹۲ به شماره موتور ۰۲۴۲۱۸۲-۱۲۴ و شماره شاسي ۶۸۸۶۹۹ 
 به شماره پالک انتظامي ۴۵ ص ۳۳۱-۶۶ که تايرهاي جلو در حد ۴۰ درصد و عقب در حد ۳۰ درصد مي باشند سپر جلو شکستگي 

NAAN۰۱CA۲DH۶۸۸۶۹۹
دارد جلوي درب موتور خوردگي و رنگ شدگي دارد گلگير عقب سمت شاگرد کمي خوردگي دارد از درب قالپاق سوپاپ روغن ريزي 
دارد خودرو دود ابي داشته و روغن سوزي دارد وضعيت داخلي و تزيناتي خودرو در حد متوسط مي باشد وضعيت بيمه شخص ثالث 
خودرو مش��خص نمي باش��د رنگ خودرو با توجه به امکانات مو جودو رويت چشمي بررس��ي ش��ده و امکان اظهار نظر قطعي وجود 
نداشته ارزيابي : با توجه به موارد فوق ارزش اتومبيل مذکور با توجه به مدل وضعيت ظاهري و فني موجود با در نظر گرفتن ارزش 
ب��ازار ب��ه مبل��غ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ري��ال ) مع��ادل بيس��ت و پنج ميليون تومان ( ارزيابي مي گردد . زم��ان ومکان مزايده : زمان مزايده : 
روز دوش��نبه بيس��ت و س��وم بهمن ماه س��ال ۱۳۹۶ س��اعت ۱۰ تا ۱۱ ) ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ( مکان مزايده : ش��عبه دوم اجراي احکام مدني 
) متمرکز ( دادگس��تري شهرس��تان گرگان مزايده از مبلغي که توس��ط کارش��ناس تعيين گرديده ش��روع و برنده مزايده کسي است که 
باالترين مبلغ را در جلس��ه زايده قبول نمايد برنده مزايده مي بايس��ت ۱۰% مبلغ مورد پيش��نهاد را نقدا به حس��اب س��پرده دادگستري 
توديع و مابقي ان ظرف يکماه از تاريخ اجراي مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض ان راتسليم دفتر شعبه 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 مس��وليتي در رابطه با خريدار ندارد و فقط مبلغ توديع ش��ده عودت خواهد ش��د مزايده با حضور نماينده 
محترم دادستان دادسراي عمومي و انقالب گرگان و نماينده اجراي احکام مدني انجام خواهد شد. مدير اجراي احکام مدني شعبه 

دوم دادگستري گرگان – شبنم هاشمي
 ------------------------------------

اگهي مزايده ) مرحله اول (
به موجب دادنامه شماره ۳۹۲ سال ۹۶ صادره از شعبه دهم دادگاه حقوقي گرگان محکوم عليه اموزشگاه فني و حرفه اي مهرکان 
) حس��ين بادي ( به مبلغ ۶۵/۳۶۴/۸۱۵ ريال در حق محکوم له س��اناز نجومي فرزند محمد حس��ين اکبر و مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ريال 
به عنوان نيم عش��ر دولتي محکوم و بدهکار مي باش��د که يک دس��تگاه پر کن بس��تني توقيف س��پس کارشناسي و ارزيابي شده است 
دستگاه 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 تسليم نمايند . نظريه کارشناسي : اموال توقيف شده متعلق به اموزشگاه 
فني و حرفه اي مهر کام واقع در گرگان عدالت ۲۱ مجتمه يادمان مي باشد ۱- دستگاه تلويزيون ال اي دي ۶۰ اينج اسنوا به ارزش 
حدود س��ي ميليون ريال )۳۰/۰۰۰/۰۰۰( ۲- يک دس��تگاه تلويزيون ۴۰ اينج ال اي دي سامس��ونگ به ارزش حدود ۷/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال ۳- يک دستگاه رايانه کامل با کيس و مانيتور ال اي دي ۲۰ اينج ال جي به ارزش حدود سيزده ميليون ريال ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال ( ارزيابي : با بررسي هاي به عمل امده و با در نظر گرفتن مشخصات فوق و با توجه به استهالک لوازم و با فرض سالم بودن 
ب��ه لح��اظ فن��ي ارزش ل��وازم ف��و.ق در مجموع حدود پنجاه ميليون ريال ) ۵۰/۰۰۰/۰۰۰( ريال اعالم مي گردد . زمان و مکان مزايده 
۱- زمان مزايده : روز چهار ش��نبه مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ س��اعت ۹ الي ۱۰ صبح ۲- مکان مزايده : دفتر ش��عبه 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 جلس��ه زايده قبول نمايد برنده مزايده مي بايس��ت ۱۰% مبلغ مورد پيش��نهاد را نقدا به حس��اب س��پرده دادگس��تري 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 
دادس��تان دادس��راي عمومي و انقالب گرگان و نماينده اجراي احکام مدني انجام خواهد ش��د. ش��ريعتي – مدير دفتر ش��عبه چهارم 

اجراي احکام مدني متمرکز دادگستري گرگان
 ---------------------------------

اگهي مزايده 
نظر به اينکه در پرونده اجرايي کالس��ه ۱/۹۶/۶۹۹ به موجب دادنامه ش��ماره ۹۳/۷۹۹ از س��وي ش��عبه س��وم دادگاه حقوقي گرگان 
حکم به فروش ملک متوفي خانم ام نساء گرزالدين ) مورث کاظم علي خان بيکي و غيره ( بشرح يک قطعه زمين به پالک ثبتي 
۱۲۹/۳۲۴ اصلي بخش ۲ حوزه ثبتي گرگان اراضي زنگيان و تقسيم وجوه حاصل از فروش ملک بين ورثه ) محکوم لهما ۱- اقاي 
کاظ��م عل��ي خ��ان بيک��ي و ۲- اق��اي محم��د زمان خان بيکي – محکوم عليهم ۱- اقاي مهدي قلي ۲- اقاي عباس ۳- خانم صفيه 
۴- خانم محبوبه ۵- اقاي محمد ۶- اقاي حسن ۷- اقاي حسينعلي ۸- خانم امنه ۹- خانم اعظم و ۱۰- اقاي علي شهرت همگي 
خان بيکي صادرگرديده و ومحکوم عليهم متساويا به پرداخت مبلغ ۳/۱۴۲/۰۰۰ ريال بابت خسارات دادرسي در حق محکوم لهما 
و نيز پرداخت مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال بابت نيم عش��ر در حق دولت محکوم گرديده اند که با عنايت به تقاضاي محکوم له مبني بر 
فروش ملک موصوف لذا پس از کارشناسي به مبلغ ۱/۹۵۰/۰۰/۰۰۰ ريال مورد ارزيابي و پيشنهاد خود ارائه و تسليم نمايند . )توصيف 
اجمالي اموال بر اساس ماده ۱۳۸ قانون اجراي احکام مدني ( شش دانگ يک قطعه زمين به مساحت ۲۷۳/۹۰ متر مربع به پالک 
ثبتي ۱۲۹/۳۲۴ اصلي ثبت ۵۵۰۹ دفتر ۳۴ صفحه ۲۶۵ بخش ۲ ثبت گرگان اراضي زنگيان به مالکيت خانم ام نس��اء گرزالدين ) 
مورث ( واقع در گرگان چوب بري ۴ اواس��ط کوچه س��مت راس��ت که در ان احداث بنا ش��ده ملک مورد نظر يک واحد مس��کوني واقع 

در همکف که مس��احت اعياني حدود ۱۳۵ متر مربع با قدمت س��اخت بيش از ۳۰ س��ال داراي س��ازه با مصالح بنايي – س��قف پتک با 
پوش��ش حلب – در و پنجره ها فلزي – داراي س��ه اتاق خواب با کف موزائيک و ديوارها اندود گچ اش��پزخانه کف موزائيک و بدنه تا 
زير سقف کاشي مي باشد و همچنين داراي امتيازات و منصوبات اب برق و گاز بوده و هم اکنون از ان بهره برداري نمي شود که به 
مبلغ ۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال توس��ط کارش��ناس مورد ارزيابي قرار گرفته اس��ت که س��هم محکوم لهما اقاي محمد زمان خان بيکي 
مبلغ ۲۹۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال و س��هم اقاي کاظم علي خان بيکي مبلغ ۵۱۱/۸۷۵/۰۰۰ ريال ني باش��د زمان ومکان مزايده ۱- زمان 
مزايده : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ از ساعت ۱۰ الي ۱۱ صبح ۲- مکان مزايده : دفتر شعبه اول اجراي احکام مدني 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. دفتر شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري گرگان 
-------------------------------

پرونده کالس��ه ۹۶۰۹۹۸۱۷۲۰۵۰۰۵۲۸ ش��عبه پنجم ش��وراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان گرگان تصميم نهايي 
ش��ماره خواهان : اقاي حس��ن فغاني فرزند عليرضا به نش��اني اس��تان گلس��تان – شهرستان گرگان – شهر گرگان – انتهاي گلشهر 
هشت – خيابان مزار شهداي قلعه حسن خوانده : اقاي ابراهيم خدا رحمي فرزند لطيف به نشاني مجهول المکان خواسته : مطالبه 
وجه چک به انضمام هزينه هاي دادرس��ي و خس��ارت تاخير به تاريخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ در وقت فوق العاده ش��عبه پنجم ش��وراي حل 
اختالف حوزه قضائي گرگان با حضور امضاء کننده ذيل تش��کيل اس��ت پرونده کالس��ه ۹۶۰۵۳۴ از دفتر ش��ورا واصل تحت نظر 
قرار گرفت با بررس��ي محتويات پرونده ختم رس��يدگي اعالم و به ش��رح ختم رس��يدگي اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور راي 
مي گردد . راي قاضي شورا در خصوص دادخواست اقاي حسن فغاني فرزند عليرضا به طرفيت اقاي ابراهيم خدا رحمي فرند لطيف 
به خواسته مطالبه مبلغ ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال وجه يک فقره چک به شماره ۷۸۷۰۴۴ عهده بانک ملي ايران شعبه نهاوند به انضمام 
خسارات دادرسي و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و گواهينامه عدم پرداخت وجه چک از ناحيه بانک محال عليه 
و با توجه به اظهارات خواهان به ش��رح دادخواس��ت تقديمي و نظر به اينکه خوانده عليرغم ابالغ از طريق نش��ر اگهي در روزنامه در 
تاريخ ۹۶/۹/۱۳ در جلس��ه رس��يدگي ش��ورا حاضر نش��ده و در مقابل دعوي خواهان دفاعي بعمل نياورده اس��ت و نظر به اينکه اصل 
س��ند تجاري در يد دارنده حکايت از مديونيت صادر کننده و ظهور در اش��تغال ذمه وي دارد و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلي 
که حکايت از پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مش��ورتي اعضاي ش��ورا به ش��رح صورتجلس��ه مورخه 
۹۶/۱۰/۱۶ و با احراز اش��تغال ذمه خوانده و اس��تصحاب دين و مس��تندا به ماده ۹ قانون ش��وراهاي حل اختالف مصوب ۹۴ و مواد 
۳۱۰-۳۱۱و۳۱۳ واز قان��ون تج��ارت و تبص��ره الحاق��ي مصوب مجمع تش��خيص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد 
۱۹۸و۵۱۹ از قانون ائين دادرسي مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ س��ر رس��يد چک تا زمان اجراي حکم بر اس��اس ش��اخص اعالمي از ناحيه بانک مرکزي و پرداخت مبلغ 
۲/۵۴۰/۰۰۰ ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد راي صادره غيابي و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در همين ش��عبه و ظرف ۲۰ روز پس از ان قابل تجديد نظر در محاکم عمومي گرگان مي باش��د . روح اله اميري – قاضي 

شعبه پنجم شوراي حل اختالف گرگان 
-----------------------------------------

اگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به اقاي / خانم موسي صادق نژاد فرزند خواهان اقاي قدرت ا... گلريز دادخواستي 
به طرفيت خوانده اقاي موس��ي صادق نژاد به خواس��ته مطالبه وجه مطرح که به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 
۹۶۰۹۹۸۱۷۲۰۹۰۰۵۵۶ ش��عبه نهم ش��وراي حل اختالف مجتمع ش��هيد قدوس��ي شهرس��تان گرگان ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ س��اعت ۱۱:۳۰ تعيين که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون ائين دادرس��ي مدني به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت 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 نش��اني کامل خود نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي در دادگاه حاضر گردد . مس��ئول دفتر ش��عبه نهم ش��وراي حل اختالف مجتمع ش��هيد قدوس��ي 

شهرستان گرگان – فالح 
----------------------------------------------------

پرونده کالس��ه ۹۶۰۹۹۸۱۷۲۰۲۰۰۵۱۱ ش��عبه دوم ش��وراي حل اختالف مجتمع ش��هيد قدوسي شهرستان گرگان تصميم نهايي 
ش��ماره ۹۶۰۹۹۷۱۷۲۰۲۰۰۷۷۶ خواهان اقاي کاظم کاظم زاده فرزند علي به نش��اني اس��تان گلس��تان – شهرستان گرگان – شهر 
گرگان – خيابان خميني افتاب ۱۰ مقابل باشگاه کهن طبقه دوم مجتمع نگين خوانده : اقاي علي محمد خاني به نشاني مجهول 
المکان خواسته : مطالبه وجه راي قاضي شورا در خصوص دعوي اقاي کاظم کاظم زاده به طرفيت اقاي علي محمد خاني به خواسته 
مطالبه مبلغ چهل ميليون ريال با احتساب خسارت تاخير تاديه بدين شرح که خواهان مدعيست خوانده از وي يک دستگاه ال اي 
دي ۴۲ اينج ال جي يکدستگاه لباسشويي و يک گوشي خريداري نموده و مبلغ خواسته را بابت ثمن معامله بوي مديون مي باشد و 
خواس��تار رس��يدگي به موضوع ش��ده اس��ت ش��ورا با بررسي محتويات پرونده و اينکه خواهان در جهت اثبات ادعاي خود پس از تعرفه 
گواه به س��وگند اس��تناد نموده و ش��ورا پس از صدور قرار اس��تماع ش��هادت ش��هود از گواه تعرفه ش��ده وي تحقيق نموده و خواهان در 
شورا حاضر شده و به اسماء جالله خداوند سوگند ياد نموده و خوانده نيز عليرغم ابالغ در شورا حاضر نشده و ايراد و دفاعي موثر در 
قبال دعوي مطروحه خواهان ارائه نداده لذا ش��ورا دعوي خواهان را وارد و ثابت تش��خيص و به اس��تناد مواد ۲۲۹ و بند ب ماده ۲۳۰ 
و ماده ۲۷۷ و ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون ائين دادرس��ي مدني و مواد ۹و ۲۷ قانون ش��وراهاي حل اختالف مصوب ۹۴ حکم بر محکوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال بابت اصل خواس��تهو پرداخت خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ تنظيم دادخواس��ت ۹۶/۹/۱ 
لغايت اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد راي صادره غيابي است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
همين ش��عبه و ظرف بيس��ت روز پس از ان قابل تجديد نظر در دادگاههاي عمومي گرگان مي باش��د . قاضي ش��عبه دوم ش��وراي حل 

اختالف گرگان – علي اکبر مرداني حسين ابادي 

ش��اخص کل ب��ورس با افزاي��ش ۶۵۲ واحدي روي ۹۸ هزار و 
۵۹۶ واحد ايستاد. شاخص کل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق 
بهادار تهران )تدپيکس( در پايان معامالت ديروز سه شنبه ۲۵ 
دي م��اه ۹۶ ب��ا افزاي��ش ۶۵۲ واحدي روي رقم ۹۸ هزار و ۵۹۶ 
واحد ايستاد. شاخص کل هم  وزن اما با کاهش ۲واحدي عدد 
۱۷ هزار و ۴۰۸ واحد را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد 
شناور نيز با افزايش ۷۸۴ واحدي به رقم ۱۰۶ هزار و ۳۰۲ واحد 
دست يافت. شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش ۵۲۰ واحدي 
به رقم ۷۰هزار و ۴۵۲ واحد دست يافت که شاخص بازار دوم با 
افزايش ۱۰۹۰ واحدي عدد ۲۰۷ هزار و ۷۷۱ واحد را به نمايش 
گذاشت. ديروز همچنين شاخص کل فرابورس )آيفکس( نيز با 

افزايش ۴ واحدي روي رقم يک هزار و ۹۲ واحد ايستاد.
بر اساس اين گزارش، ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي 
س��ه ش��رکت ملي صنايع مس با ۱۸۶ واحد،تاپيکو با ۱۴۳ واحد 

و فوالد مبارکه با ۷۹ واحد افزايش بيش��ترين تاثير مثبت را بر 
برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل معامالت سهام در نماد معامالتي شرکت هاي پااليش 
نفت اصفهان با ۱۳ واحد، پتروش��يمي خارک با ۹ واحد و گروه 
مپنا با ۶ واحد کاهش بيش��ترين تاثير منفي را در محاس��به اين 

نماگر به دوش کشيدند.
به نقل از فارس، ارزش کل معامالت ديروز بورس تهران در حالي 
بيش از ۲۲۱ ميليارد تومان نمايش داده شد که ناشي از دست به 
دست شدن بيش از يک ميليارد و ۵ ميليون سهم و اوراق مالي 

قابل معامله طي ۷۵ هزار و ۵۸۹ نوبت داد و ستد بود.
ط��ي معام��الت ديروز نم��اد معامالتي ش��رکت هاي فرآوري 
زغال س��نگ پرورده طبس صنايع غذايي مينو ش��رق، الميران، 

پتروش��يمي فناوران، کارخانج��ات توليدي ش��هيد قندي، ملي 
صنايع مس ايران از س��وي ناظر بازار س��هام بازگش��ايي و در 
مقابل نماد معامالتي ش��رکت هاي پتروشيمي ش��يراز، صنعت 
روي زن��گان، ب��ورس اوراق بهادار تهران، عمران و س��ازندگي 
استان قزوين، بيمه اتکايي امين، کارخانه هاي صنعتي آزمايش، 
صنايع غذايي مينو شرق، پخش البرز، سرمايه گذاري کارکنان 
صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين، آلومتک، سرمايه گذاري 
گروه صنعتي رنا، سرمايه گذاري توسعه آذربايجان، سخت آژند، 
س��رمايه گذاري پرديس، صنعتي کش��اورزي شيرين خراسان، 
بين المللي توسعه ساختمان، ماشين سازي اراک، سرمايه گذاري 

توسعه صنعتي ايران متوقف شدند.
بر اس��اس اين گ��زارش، پرحجم ترين معام��الت تأثيرگذار بر 

ش��اخص کل ب��ورس در معام��الت ديروز در حال��ي به تاپيکو، 
ملي مس و فوالد مبارکه اختصاص يافت که حق تقدم ليزينگ 
رايان س��ايپا با معامله کمتر از ۱۷۵ ميليوني توانس��ت ارزش��ي ۴ 

ميليارد توماني را براي معامالت اين اوراق رقم بزند. 
در اين بين دليل علمي رشد شاخص کل بورس با اتکا به معامالت 
چند س��هم و انگشت ش��مار در حالي قابل تأمل اس��ت که کسب 
بازده از بازار سهام اين روزها کنايه پول در آوردن از زير سنگ 
را ب��ه ذه��ن مي آورد. بازاري که جدايي از حاميان س��نت آن به 
پشت گرمي صندوق توسعه و صندوق تثبيت اين روزها به دنبال 

تحصيل سهم  هاي شاخص ساز هستند.
در گ��روه بانک ه��ا نيز با توجه به تحوالت مديريتي اخير برخي 
خبرها حاکي از بازگشايي نماد معامالتي آنها تا قبل از پايان سال 
جاري حکايت دارد. اين در حالي است که نماد معامالتي هاي وب 

همچنان به دليل وجود برخي ابهام ها با توقف مواجه است.

شاخص کل بازار سرمايه از نيمه ارتفاع ۹۸ هزار واحد هم گذشت

ديروز )سه شنبه ۲۶ دي ۹۶( تابلوي برق بازار فيزيکي 
بورس انرژي ايران ش��اهد نخستين عرضه برق توسط 
ش��رکت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر )با دوره 
مص��رف مي��ان باري و بارپاي��ه و دوره تحويل ماهانه ۱ 
بهم��ن ۹۶( ب��ه ميزان ۱۳ هزار کيلووات در هر س��اعت 

بود.
به گزارش سنا، از ۱۰ هزار کيلووات در هر ساعت برق 
عرض��ه ش��ده، ۷هزار کيلووات با قيم��ت ۴۴۰ ريال بر 
کيلووات ساعت و ارزش ۲ ميليارد و ۲۱۷ ميليون ريال 

مورد معامله قرار گرفت.
در اين روز بازار عمده فروشي برق بورس انرژي ايران 
ني��ز ش��اهد معامله ۵۳۵ هزار ق��رارداد معادل ۶ ميليون 
و ۳۶۲ ه��زار کيل��ووات س��اعت به ارزش يک ميليارد و 
۶۰۸ ميليون ريال بود. در روز دوشنبه، نمادهاي بارپايه، 
کم باري و ميان باري با متوسط قيمت ۲۷۸، ۲۲۷ و ۳۰۰ 

ريال بر کيلووات ساعت مورد معامله قرار گرفتند.
خاطر نش��ان مي ش��ود در آغاز جلسه معامالتي اين روز 
نماده��اي بارپي��ک روزانه، بارپاي��ه روزانه، ميان باري 
روزانه و کم باري روزانه ۲۵ بهمن ۹۶ گشايش يافتند. 
همچنين نمادهاي بارپيک روزانه، بارپايه روزانه، ميان 
ب��اري روزان��ه و ک��م باري روزان��ه ۲۹ دي ۹۶ در پايان 

جلس��ه معامالتي اين روز متوقف ش��ده و فرايند تحويل 
آنها آغاز شد.

ش��ايان ذکر اس��ت ديروز )سه شنبه ۲۶ دي ۹۶( تابلوي 
برق بازار فيزيکي بورس انرژي ايران ش��اهد نخس��تين 
عرضه برق توس��ط ش��رکت توليد و مديريت نيروگاه 
زاگ��رس کوث��ر )با دوره مصرف مي��ان باري و بارپايه و 
دوره تحوي��ل ماهان��ه ۱ بهم��ن ۹۶( به ميزان ۱۳ هزار 

کيلووات در هر ساعت بود.
همچنين ش��رکت توليد نيروي برق نيروگاه ش��هداي 
پاکدشت )دماوند()با دوره مصرف بار پايه و دوره تحويل 
هفتگ��ي ۳۰ دي ۹۶(، ب��ه مي��زان ۱۰ هزار کيلووات در 
هر س��اعت و ش��رکت توليد نيروي جنوب غرب صبا- 
نيروگاه خرمشهر )با دوره مصرف بار پايه و دوره تحويل 
ماهان��ه بهم��ن ماه( به ميزان ۱۳۰ هزار کيلووات در هر 

ساعت بود.

در بازار فيزيکي بورس انرژي رقم خورد؛

نخستين عرضه و معامله کاالي برق نيروگاه اروميه
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بازگشت آرامش به بازار نهاده هاي دامي
 رئي��س هيات مدي��ره انجمن صنفي 
گاوداران از کاه��ش قيمت نهاده هاي 
دام��ي در ب��ازار خبر داد و گفت: آرامش 
در بازار نهاده ها برقرار ش��ده است.سيد 
احمد مقدس��ي در گفتگو با مهر با بيان 
اينک��ه آرامش در ب��ازار نهاده ها برقرار 

و تنش افزايش قيمت متوقف ش��ده اس��ت، اظهارداشت: هم اکنون 
قيمت ها در بازار روند کاهش��ي دارند.وي با اش��اره به اينکه ش��رکت 
نهاده هاي دامي جاهد حدود يک ماهي است که براي تعادل بخشي 
به وضعيت بازار، کنجاله سويا توزيع مي کند، گفت: در همين راستا 
شرکت پشتيباني امور دام نيز بيش از يک ماه است توزيع جو و ذرت 
را براي مرغداران و از هفته گذش��ته براي دامداران آغاز کرده اس��ت.
رئي��س هي��ات مديره انجمن صنف��ي گاوداران با بيان اينکه قيمت 
کنجال��ه س��ويا پي��ش از اين تا ١٨٩٠ تومان هم رس��يده بود، افزود: 
ش��رکت نهاده هاي دامي جاهد اين نهاده را به قيمت ١٧٠٠ تومان 
توزيع مي کند و هم اکنون نرخ آن با ١٥٠ تومان کاهش نس��بت به 
روزهاي گذش��ته به ١٧٤٠ تومان رس��يده است.مقدسي اضافه کرد: 
قيمت ذرت هم که پيش از اين به ١١٤٠ تومان رس��يده بود با ٢٣٥ 

تومان کاهش در بازار ٩٠٥ تومان عرضه مي شود.

 مرغ و تخم مرغ ارزان شد
 بانک مرکزي گزارش هفتگي متوس��ط قيمت خرده فروش��ي برخي 
از م��واد خوراک��ي در ته��ران را در هفته منتهي به ٢٢دي ماه منتش��ر 
کردکه براس��اس آن نرخ٤گروه نس��بت به هفته قبل از آن افزايش 
وسه گروه کاهش نشان مي دهد.به گزارش خبرگزاري مهر براساس 
خالصه نتايج گزارش هفتگي متوس��ط قيمت خرده فروش��ي برخي 
از مواد خوراکي در تهران در هفته منتهي به بيس��ت و دوم دي ماه، 
قيمت لبنيات ١.٤ درصد، ميوه هاي تازه ٢.٢ درصد، گوش��ت قرمز 
٠.١ درصد و چاي ٠.١ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزايش يافته 
اس��ت. همچني��ن قيمت تخم م��رغ ٩.۶ درصد، حبوب ١.٣ درصد و 
گوش��ت مرغ ١.۶ درصد کاهش داش��ت و قيمت برنج، قند و ش��کر و 
روغن نباتي نيز در مدت زمان مشابه بدون تغيير و ثابت بوده است.
در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات بهاي ماس��ت غيرپاس��توريزه 
معادل ٠.٢ درصد، ماست پاستوريزه ٢.١ درصد و پنير پاستوريزه ۶.٣ 
درصد نسبت به هفته قبل افزايش داشت و قيمت ساير اقالم بدون 
تغيير بود. بهاي تخم مرغ معادل ٩.۶ درصد کاهش يافت و شانه اي 
١٢۶ تا ١۶٠ ريال فروش مي رفت.در اين هفته در گروه برنج قيمت 
تمام اقالم ثابت بود. در گروه حبوب بهاي لوبيا چش��م بلبلي معادل 
٠.١ درصد افزايش ولي قيمت س��اير اقالم به جز لوبيا س��فيد و لوبيا 
قرمز که بدون تغيير بود، بين ١.٢ درصد تا ١.٩ درصد کاهش داشت.

در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري انگور و هندوانه 
عرضه کمي داشت. ساير اقالم ميوه و سبزي تازه که تعدادي از آنها 
از نظر کيفي در مقايسه با ساير ميوه فروشي ها متفاوت بودند، ب�ه نرخ 
مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه مي شد. ميوه فروشي هاي 
سطح شهر اقالم ميوه و سبزي تازه را عرضه مي کردند که در گروه 
ميوه ه��اي ت��ازه بهاي پرتق��ال درجه يک معادل ٠.۶ درصد، نارنگي 
٢.٢ درصد و هندوانه ١.٩ درصد کاهش ولي قيمت ساير اقالم اين 

گروه بين ١.٩ درصد تا ٨.٤ درصد افزايش يافت. 

پيشخوان

اصناف و کشاورزی
رئي��س ات��اق اصن��اف ايران با بي��ان اين که نرخ 
س��ود تس��هيالت بانکي براي واحدهاي توليدي 
متقاضي باالس��ت، گفت: با توجه به اين که توليد 
کنن��دگان در زم��ان دريافت تس��هيالت بايد٢٠ 
درص��د آن را ن��زد بانک به عن��وان ضمانت نگه 
دارند، بنابراين نرخ س��ود تس��هيالت براي آنها به 

٢٢.٥ درصد مي رسد.
به گزارش ايسنا، علي فاضلي در مراسم گشايش 
چهارمين نمايشگاه بين المللي وسائل نقليه برقي، 
فيبريدي، موتورس��يکلت و تجهيزات وابسته که 
ظه��ر ام��روز در ضلع جنوبي مصالي بزرگ امام 
خميني )ره( برگزارش��د با اش��اره به اين که اخذ 
تس��هيالت ١٨ درص��دي ب��راي توليدکنندگان 
توجيح��ي ن��دارد و با توجه به اين که آنها بايد ٢٠ 
درصد از تسهيالت را به عنوان ضمانت نزد بانک 
نگه دارند، ميزان س��ود تس��هيالت براي آنها به 
٢٢.٥ درص��د مي رس��د و نمي ت��وان با اين ميزان 
س��ود بانکي، توليد را زنده نگه داش��ت.وي ادامه 
داد: اش��تغال و توس��عه صادرات غيرنفتي ازتوليد 
برمي خيزد. مشکل ما دربرنامه هاي توسعه اي اين 
است که در حد شعار به دنبال تقويت توليد بوده ايم 
و اين مس��اله هرگزعملياتي نش��ده است.رئيس 
اتاق اصناف ايران همچنين با اعالم اين که بسته 
١٠ ه��زار ميليارد تومان��ي اختصاص يافته براي 
اصناف در سال جاري به مرحله پرداخت نرسيد، 
تصريح کرد: هرچند که اين بسته ١٠ هزار ميليارد 
توماني به اصناف اختصاص يافت،اما متاس��فانه 
پرداختي صورت نگرفت و قرار بر اين ش��ده که 
اين موضوع در س��ال آينده مدنظر قرار گيرد. ما 
بنگاه هاي اولويت داررا که حدود ١٠٠ هزار بنگاه 
زنده به ش��مار مي آيند مش��خص کرده ايم و اگر 

بنگاهي بتواند توجيحات الزم را داشته باشد به اين 
دسته بندي اضافه خواهد شد.فاضلي همچنين از 
مسئوالن درخواست کرد تا قيمت سود تسهيالت 
ب��ا ن��رخ تورم تطبيق ياب��د و اگر نرخ تورم معادل 
٩ درصد اس��ت، بنابراين نرخ س��ود تسهيالت نيز 
بين ٩ تا ١١ درصد لحاظ شود.اين در حالي است 
که با گذشت بيش ازشش ماه از آغاز سال ١٣٩۶ 
تنها ٣.٩۶ درصد از تس��هيالت ٣٠ هزار ميليارد 

تومان��ي مربوط به طرح رونق توليد به واحدهاي 
توليدي پرداخت شده است، رقمي که با توجه به 
فرصت باقي مانده تا پايان س��ال نگراني بس��يار 
زيادي را در ارتباط با محقق ش��دن پرداخت رقم 
مذکور ايجاد کرده اس��ت.در س��ال گذشته طرح 
رونق توليد اقتصادي با پرداخت تسهيالتي معادل 
٢٤ هزار ميليارد تومان به ١٧ هزار واحد توليدي 
صنعتي و کش��اورزي در دس��تور کار قرار گرفت و 

در سال جاري نيز اين طرح به عنوان مکمل طرح 
قبل��ي در جه��ت پرداخت تس��هيالت به ٣٠ هزار 
ميلي��ارد تومان��ي به ١٥ هزار واحد صنعتي مدنظر 
قرار گرفته است.درطرحي که تحت عنوان رونق 
توليد اقتصادي درس��ال جاري مدنظرقرار گرفت 
٢٠ ه��زار ميلي��ارد تومان اعتبار جهت پرداخت به 
١٠ هزار واحد صنعتي درراس��تاي بهبود وضعيت 
فعل��ي و نيز ١٠ ه��زار ميليارد تومان براي ٥٠٠٠ 

واحد صنعتي کوچک، متوسط و بزرگ به منظور 
نوس��ازي و بهس��ازي تعريف شده است.براساس 
اطالعاتي که در اختيار خبرنگار ايسنا قرار گرفته 
تا ابتداي مهرماه سال جاري ٢۶ هزار و ٤١٨ بنگاه 
توليدي کوچک و متوس��ط جهت در قالب طرح 
رونق توليد از ابتداي س��ال تا مهرماه س��ال جاري 
ثبت نام کرده اند. از اين تعداد ٧۶٣٤ واحد به بانک 
معرفي شده و مبلغي حدود ٥٩٠٠ ميليارد تومان 
براي آن ها در نظر گرفته شده  است. عالوه بر اين 
١٣١۶ واح��د توليدي مبلغي حدود ١١٨٨ ميليارد 
تومان دريافت کرده اند.شرايط نامساعد پرداخت 
تس��هيالت بانکي به واحدهاي صنعتي در طرح 
رون��ق توليد س��ال١٣٩۶ ت��ا جايي پيش رفته که 
صداي محمد شريعتمداري - وزير صنعت، معدن 
و تجارت - نيز به نش��انه اعتراض درآمده اس��ت.
وي به صراحت در مراس��م روز ملي صادرات که 
به تازگي با حضور اس��حاق جهانگيري - معاون 
اول رئي��س جمه��وري- برگزارش��د ب��ا انتقاد از 
وضعيت واحدهاي توليدي و با تاکيد براينکه ٩٥ 
درصد واحدهاي توليدي کشورصادراتي نيستند، 
عنوان کرد که واحدهاي صنعتي موجود بيش��تر 
براي تامين نياز داخلي وجايگزيني واردات شکل 
گرفته اند درحالي که بايد با توسعه صادرات محور 
ش��ود. بنابراين نوسازي صنايع بايد به طور جدي 
دردس��تورکار دول��ت قرار گيرد.باي��د منتظرماند 
وديد درحالي که سال به نيمه رسيده وتنها حدود 
چهاردرصد ازپرداخت تسهيالت٣٠ هزارميليارد 
توماني به واحدهاي صنعتي در قالب طرح رونق 
توليد تا پايان سال ١٣٩۶ دردستورکارقرارگرفته، 
چه ميزان ازاين اعتبارات تا پايان سال تخصيص 

خواهد يافت؟ 

قائم مقام صندوق بيمه محصوالت کش��اورزي گفت:صندوق 
بيمه با وقوع آنفلوانزاي پرندگان و حذف مرغ تخم گذار تاکنون 
١٢٠ ميليارد تومان خسارت به مرغداران پرداخت کرده و بقيه 

خسارات به مرور پرداخت مي شود.
محمدابراهيم حسن نژاد در گفت وگو با فارس، در مورد آخرين 
وضعيت پرداخت خسارت به مرغداران که بنا بر تأييد وزير جهاد 
کش��اورزي ٤٠٠ ميليارد تومان خس��ارت ديده اند، خاطرنش��ان 
ک��رد: ب��ا توجه به محدوديت هاي اختص��اص بودجه، پرداخت 
خسارت به مرغداران به مرور در حال انجام است و در اولويت 
قرار گرفته و تا کنون ١٢٠ ميليارد تومان به مرغداران پرداخت 

شده است.
وي ب��ا اذع��ان به اينکه پرداخت غرام��ت با تأخير به مرغداران 
ص��ورت مي پذي��رد، گفت: دلي��ل آن هم کندي روند تخصيص 
اعتبارات دولتي اس��ت که فرآيند زمان بري اس��ت، ولي اگر چه 
اين موضوع با کندي صورت مي گيرد، مرغداران مطمئن باشند 
که تمام خسارت تأييد شده آنها پرداخت خواهد شد.قائم مقام 
صندوق بيمه محصوالت کشاورزي به اين نکته اشاره کرد که از 
ارزيابي و شمارش تلفات تا صدور گواهي دامپزشکي و تشکيل 
پرونده براي صندوق بيمه زمان الزم است تا بتوانيم اعتبارات 

را تأمين و غرامت را پرداخت کنيم.حسن نژاد در پاسخ به اينکه 
برخي مرغداران گاليه مند هس��تند که با وجود خس��ارت هاي 
باال تنها بخش��ي از آن توس��ط بيمه پرداخت مي ش��ود، با تأييد 
اين موضوع گفت:  بيمه محصوالت کشاورزي به دليل ريسک 
باال آس��يب پذير اس��ت، وگرنه تا پيش از اين بيمه هاي تجاري 
وارد آن مي ش��دند و ب��ه همي��ن دليل اس��ت ک��ه صندوق بيمه 
محصوالت کشاورزي توسط دولت تأمين اعتبار مي شود، چرا 
ک��ه اگ��ر بخواهيم حق بيم��ه بااليي را از مرغدار دريافت کنيم، 

امکان آن وجود ندارد.
وي افزود: از طرفي در صورت بروز يک بيماري مانند آنفلوآنزا 
در مرغداري، در کنار حذف گله مرغ، دان مرغ و تخم مرغ هاي 
انبارش��ده هم معدوم مي ش��ود و اين خسارت مالي براي مرغدار 
اس��ت، در حالي که بيمه فقط پول مرغ هاي درگير آنفلوآنزا را 
پرداخت مي کند، نتيجه آن مي شود که مرغداري که ۶ ميليارد 
تومان خسارت ديده، در نهايت ٤ ميليارد تومان دريافت مي کند.
حسن نژاد با ذکر مثالي از نحوه دريافت حق بيمه از کشاورزان 
گفت: ما در مجموع ساالنه ٢٠ ميليارد تومان حق بيمه دريافت 
کنيم، اما ٥٠٠ ميليارد تومان در يک فقره اي مانند آنفلوآنزا بايد 
خسارت بپردازيم.قائم مقام صندوق بيمه محصوالت کشاورزي 

در مورد بودجه صندوق بيمه محصوالت کش��اورزي در اليحه 
سال ٩٧ هم گفت: در سال ٩۶ نزديک به ١٤٠٠ ميليارد تومان 
اعتبار براي صندوق بيمه پيش بيني ش��ده بود، اما متأس��فانه در 
سال ٩٧ اين رقم ٣٠ درصد کاهش دارد وحدود يک هزارميليارد 
تومان اس��ت که اميدواريم در مجلس تغييراتي رخ دهد.معاون 
توس��عه بازرگاني و صنايع کش��اورزي وزير جهاد کشاورزي هم 
اع��الم ک��رد ک��ه قيمت جوجه يکروزه افزاي��ش يافته که قابل 
قب��ول نيس��ت و در راس��تاي تنظيم بازار مج��وز واردات آن در 

دست اقدام است.
علي اکبرمهرف��رد در گفت وگو با ايس��نا، اظهار کرد: براس��اس 
جلس��اتي که انجمن توليد جوجه يکروزه گوش��تي با اتحاديه 
پرورش دهندگان مرغ گوش��تي برگزار کرده بودند، مقرر ش��د 
بازار جوجه يکروزه گوش��تي را تنظيم کند اما هم اکنون قيمت 
اي��ن نه��اده تولي��د افزايش يافت��ه که قابل قبول نيس��ت.وي 
افزود:براس��اس هماهنگي ه��اي صورت گرفته توليد کنندگان 
جوج��ه يک��روزه موظف بودند ت��ا٣٠ درصد محصول خود را به 
قيمت پايه حدود١٧٠٠ تومان در بورس عرضه کنند وبخش��ي 
ديگرازتوليدشان را با هماهنگي اتحاديه مرغداران مرغ گوشتي 
به صورت مستقيم عرضه کنند.معاون توسعه بازرگاني وصنايع 

کش��اورزي وزيرجهاد کشاورزي تاکيد کرد:همه توليدکنندگان 
جوجه يکروزه مکلفند تا بخش��ي از اطالعات خود را درس��امانه 
س��ماصط ثبت کنند و پرورش دهندگاني که اين کار را انجام 
ندهن��د اج��ازه توليد به آنها داده نمي ش��ود.مهرفرد گفت:ثبت 
اطالعات توليد کنندگان جوجه يکروزه دراين سامانه در راستاي 
شفاف س��ازي ومشخص شدن ميزان جوجه ريزي هاي صورت 
گرفته است که درواقع مي توان گفت تکنولوژي به کمک توليد 

و تنظيم بازار گوشت مرغ آمده است.

 رئيس اتاق اصناف از سود 22/5درصدی وام هاي بانکي انتقاد شديد کرد؛

مرگ توليد با سود باالی تسهيالت

٢.٥ ميليون نفر در سال ٩٥
 تحت پوشش بيمه عمر قرار گرفتند

دکترعبدالناص��ر همتي در مراس��م 
افتتاحيه هماي��ش بيمه هاي عمر و 
تامين آتيه به ميزباني بيمه پاسارگاد، 
راه مطمئ��ن براي تامين مالي پايدار 
اقتص��اد کش��ور ازطريق س��رمايه 
گذاريه��اي ميان م��دت وبلند مدت 
توس��عه بيمه هاي زندگي درکش��ور 

دانست.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و 

امور بين الملل بيمه مرکزي، دکتر همتي در اين مراس��م طي س��خناني گفت: 
يکي از دوره هاي رشد سريع بيمه هاي عمر از سال ١٣٩٢ به بعد است که طي 
اين دوره س��هم بيمه هاي زندگي از کل بازار از ٧,٨ درصد در س��ال ٩١ به ١٣.٤ 

درصد فعلي رسيد. 
 وي بخشي از اين رشد مستمر را مربوط به تحوالت عرضه بازار بيمه و بخشي 
را ني��ز مرب��وط ب��ه تقاضاي صنعت بيمه دانس��ت و گفت: طي س��الهاي اخير در 
عرضه بيمه هاي زندگي اتفاقات مهمي رخ داده اس��ت که يکي از اين اتفاقات 

توسعه کمي و کيفي سازمان فروش بيمه هاي زندگي است.
دکتر همتي با اش��اره به رش��د نمايندگان تخصصي در حوزه فروش بيمه عمر 
گفت: در س��ال ١٣٩٠، تنها ١۶ درصد نمايندگان بيمه در حوزه بيمه عمر فعال 
بودند اما در سال ٩۶ سهم نمايندگان بيمه عمر حدود ٢٥ درصد افزايش يافت 

که ٥ واحد از اين افزايش، مربوط به سال ٩٥ و ٩۶ است. 
رئيس کل بيمه مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در حال حاضر 
در ١٠ ش��رکت بيمه، س��هم بيمه هاي زندگي باالتر از ٢٠ درصد اس��ت که در ٤ 

مورد از آنها اين سهم به باالي ٥٠ درصد رسيده است. 
دکتر همتي با اش��اره به سياس��ت هاي بيمه مرکزي در راس��تاي افزايش ضريب 
نف��وذ بيمه ه��اي عمر گفت: طي س��الهاي اخير، ش��رکتهاي بيمه نيز همگام با 
سياس��ت هاي کالن صنعت بيمه، دو تغيير جهت اساس��ي در سياس��تهاي کاري 
خود اعمال کرده اند که يکي تقويت س��ازماندهي ش��بکه فروش بيمه هاي عمر 
و توجه به امر آموزش و نظارت بر آن و ديگري تغيير شيوه پرداخت کارمزد به 

نمايندگان بيمه عمر است.  
وي در خصوص سهم تقاضاي بيمه هاي عمر در رشد اين رشته بيمه اي گفت: 
در اي��ن م��دت تغيي��رات مهم��ي در اين حوزه به وقوع پيوس��ته ک��ه يکي از اين 
اتفاق��ات مه��م، کاه��ش قابل توجه نرخ تورم در اقتصاد ايران بخصوص در بازار 

دارائي هاي واقعي است. 
چرا که با کاهش تورم، از يکس��و جذابيت دارائي هاي واقعي براي تأمين آتيه و 
س��رمايه گذاري نزد بخش��هايي از مردم کاهش يافت و از س��وي ديگر از اهميت 
س��رمايه گذاري هايي ک��ه ب��ا هدف حفظ ارزش دارائي ها از س��وي مردم انجام 
مي شود، کاسته شد. بنابراين مردم به سرمايه گذاري در گزينه هاي سالم و مولد 

چون بيمه هاي عمر گرايش بيشتري پيدا کردند.  
وي افزود: عامل ديگر براي رش��د بيمه هاي عمر، اثرات فزاينده و جانبي رش��د 
پرتفوي اين رشته بيمه  اي است که در حال حاضر حدود ١٤ ميليون و ٢٠٠ هزار نفر 
داراي بيمه عمر هستند که فقط ٢,٥ ميليون نفر از آنها در سال ٩٥ تحت پوشش 
بيمه عمر قرار گرفته اند.  وي با اش��اره به اثرگذاري سياس��ت هاي بيمه مرکزي 
در افزايش رشد بيمه عمر گفت: بيمه مرکزي طي بخشنامه اي به شرکت هاي 
بيمه اعالم کرد، به داليل فني و اقتصادي و به منظور کنترل کژمنش��ي ها در 
بازار بيمه کش��ور، ديگر مجوز تأس��يس شرکت  بيمه جنرال جديد صادر نخواهد 
کرد و صرفًا تقاضاي تاس��يس ش��رکتهاي بيمه تخصصي عمر را بررسي خواهد 
کرد که در همين راستا اولين شرکت بيمه تخصصي عمر نيز در اواخر سال ٩٥ 
فعالي��ت خ��ود را آغاز ک��رد.  همچنين در اقدامي ديگر، بيمه مرکزي براي اولين 
بار به يکي از ش��رکت هاي بيمه کش��ور اجازه داد تا با يکي از ش��رکت هاي بيمه 
اتکايي بزرگ دنيا قرارداد واگذاري اتکايي در زمينه بيمه هاي عمر منعقد کند و 
اين نشانه عزم جدي بيمه مرکزي براي توسعه بيمه هاي عمر بود که طبعًا پيام 
مثبتي براي صنعت بيمه کشور و طرف هاي خارجي آن داشت.  رئيس کل بيمه 
مرکزي با اش��اره به تصويب ماده خاص برنامه شش��م، مبني برتوسعه بيمه هاي 
زندگي گفت: بر اساس اين مصوبه، بايد در پايان برنامه سهم بيمه هاي زندگي 
تا ٥٠ درصد افزايش يابد و اين هم پيام ديگري براي صنعت بيمه کش��ور بود 

که دولت و مجلس مصمم به توسعه بيمه هاي عمر هستند. 
رئيس کل بيمه مرکزي با ارائه آماري از روند فعلي رش��د بيمه عمر در کش��ور 
گفت: در حال حاضر تنها ١٨ درصد مردم ايران بيمه عمر دارند و سهم بيمه هاي 
زندگي در پوتفوي صنعت بيمه کشور ١٣,٤ درصد است. اين نسبت در دنيا ٥٥ 
الي ۶٠ درصد و در منطقه ما حدود ٢٥ درصد است که اينها نشانه وجود پتانسيل 

باال براي رشد بيمه هاي عمر است. 

شعبه بيمه سرمد در استان سمنان افتتاح شد
ش��عبه بيمه س��رمد در استان سمنان 
روز يکش��نبه ٢٤/١٠/٩۶ ب��ا حضور 
آقاي��ان دکتر اس��ماعيل دلفراز مدير 
عام��ل، دکت��ر مجتب��ي کاتب عضو 
هي��ات مدي��ره و دب��اغ مع��اون امور 
شعب بانک صادرات اين استان افتتاح 
ش��د. به گزارش روابط عمومي بيمه 
س��رمد، مدير عامل اين ش��رکت در 
مراسم افتتاحيه شعبه سمنان، ضمن 

خيرمق��دم ب��ه حاض��ران گفت: بر اين باوريم که افتتاح ش��عبه در اين اس��تان با 
ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل استان سمنان، با ارائه خدمات مطلوب 
به مش��تريان و تس��ريع در امر پرداخت خس��ارت به بيمه گذاران بتواند رضايت 
همه جانبه هموطنان فرهيخته و ش��هيد پرور اين اس��تان را جلب نمايد. در اين 
مراس��م، حکم مديريت سرپرس��تي اس��تان سمنان توس��ط مدير عامل به آقاي 
ابوالفضل گيلوري اهدا ش��د. الزم به ذکر اس��ت هموطنان محترم در اين اس��تان 
مي توانند جهت انجام امور بيمه اي خود به ش��عبه س��منان بيمه س��رمد به نشاني 
سمنان، خيابان امام خميني )ره(، نبش ميدان شريعتي )تيرانداز سابق( مراجعه 
نموده و يا از طريق ش��ماره تماس ٣٣٣٤٤٧٢٠-٠٢٣ با کارشناس��ان اين ش��عبه 

تماس حاصل نمايند.

برگزاري دوره آموزشي ويژه متقاضيان
 نمايندگي در بيمه تعاون

آموزش��ي  دوره  اولي��ن 
متقاضي��ان نمايندگي بيمه 
تعاون در مرکز آموزش اين 
ش��رکت در حال برگزاري 
است .  اولين دوره آموزشي 
متقاضي��ان نمايندگي بيمه 
تع��اون مطابق با مفاد آيين 
نامه ٧٥از تاريخ ٢٣/١٠/٩۶ 
لغايت ١٩/١١/٩۶ به مدت 

١۶٠ ساعت در مرکز آموزش اين شرکت در حال برگزاري است .
در اين دوره به منظور توانمندس��ازي بيش��تر در متقاضيان نمايندگي و اس��تفاده 
بهينه از تجارب کاربردي ، س��عي ش��ده اس��ت تا از حضور مديران ش��رکت بيمه 

تعاون در رشته هاي فني جهت تدريس مطالب بهره الزم برده شود .

پاياِن جشنواره عاقبت بخير شويد بيمه سينا
جش��نواره بيمه عمر و س��رمايه گذاري )يارمند س��ينا( 
ب��ا عن��وان »عاقبت بخير ش��ويد« که با هدف توس��عه 
فرهنگ بيمه هاي زندگي، ايجاد انگيزه در شبکه فروش 
و افزايش فروش بيمه هاي زندگي از دهم شهريور ١٣٩۶ 
مصادف با عيد سعيد قربان تا ششم بهمن ماه سال جاري 
برگزار شد، به پايان رسيد.  جشنواره بيمه عمر و سرمايه   
گذاري )يارمند سينا( با عنوان »عاقبت بخير شويد« که 

با هدف توسعه فرهنگ بيمه هاي زندگي، ايجاد انگيزه در شبکه فروش و افزايش فروش 
بيمه   هاي زندگي از دهم ش��هريور ١٣٩۶ مصادف با عيد س��عيد قربان تا شش��م بهمن   ماه 
س��ال جاري برگزار ش��د، به پايان رس��يد. در اين جش��نواره ٤٩ شعبه و حدوداً ٩٠٠ نماينده 
در سراسر کشور به رقابت و عرضه بيمه   نامه عمر و سرمايه   گذاري سينا پرداختند که در 
پايان جشنواره سه شعبه و هشت نماينده برتر اين جشنواره اعالم شدند. شعب برتر اين 

جشنواره عبارتند از: - شعبه اول، شيراز- شعبه دوم، بوشهر- شعبه سوم، اصفهان

اخبار بيمه

قائم مقام صندوق بيمه محصوالت کشاورزي خبرداد؛

پرداخت۱۲۰ ميليارد تومان خسارت به مرغداران

آگهي مزايده اموال منقول )نوبت اول(
اجرا / ٩٥٠٢٩١ - به موجب دادنامه شماره ٩٤٠٩٩٧٠٤٠٤٧٠١٥٣٧مورخه ٩٥/٤/١٤ 
صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي اردبيل محکوم عليه آقاي شهرام بذليان 
فرزند رحيم محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ ٧٠٠/٠٠٠/٠٠٠ از بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ ٥۶/٤١٠/٠٠٠ ريال از بابت هزينه دادرسي و مبلغ ٣٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال از بابت 
حق وکاله وکيل و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ ٩٤/۶/٢ لغايت اجراي حکم 
در زمان وصول محاسبه خواهد شد در حق محکوم له آقاي حسن زلفي زاده با وکالت 
آقاي محمد پور غفار و مبلغ ٣٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال از بابت نيم عشر دولتي در حق دولت. 
با توجه به توقيف يک دس��تگاه atm بنام ش��هرام بذليان امر به کارش��ناس مربوطه 
نظريه خود را به شرح زير اعالم نموده است : يک دستگاه atm ncr مستعمل مدل 
٠١٠١ به شماره سريال ٥٣٠٠٠٧٣٢٥٨ ساخته شده در سال ٢٠١٠ ميالدي )١٣٨٩ 
شمس��ي( مورد اش��اره در قرار کارشناس��ي ، با توجه به بازديد به عمل آمده وضعيت 
دستگاه مذکور و استعالم هاي صورت گرفته ارزش ريالي پايه دستگاه فوق الذکر مبلغ 
٢٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال معادل بيس��ت و پنج ميليون تومان برآورد مي گردد. بنابراين 
جلسه مزايده بروز سه شنبه مورخه ٩۶/١١/١٧ ساعت ١٠ صبح در واحد اجراي احکام 
شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي اردبيل واقع در شهرک اداري کارشناسان- مجتمع 
دادگاههاي عمومي حقوقي اردبيل در حضور نماينده محترم دادسرا برگزار خواهد شد و 
مزايده از مبلغ معينه کارشناسي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد 
ش��د طالبين مي توانند در موعد مقرره فوق در جلس��ه مزايده ش��رکت نموده و قيمت 
پيشنهادي خودشان را اعالم نمايند مورد مزايده به باالترين قيمت پيشنهادي واگذار 
خواهد شد و ازبرنده مزايده در صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله في المجلس ده 
درصد اخذ خواهد ش��د و نس��بت به مابقي آن حداکثر يکماه مهلت خواهد داش��ت که 
در صورت عدم واريزي در مهلت مقرره ده درصد واريزي بنفع صندوق دولت ضبط 

خواهد شد ضمنا" کليه مخارج مزايده بعهده محکوم عليه مي باشد.
دفتر اجراي احکام مدني شعبه هفتم اردبيل- حسن زاده

-----------------------------
آگهي ابالغ وقت دادرسي

آگهي ابالغ وقت دادرسي به آقايان ناصر قلي زاده و لطف اله دلير و شرکت تعاوني 
مصرف فرهنگيان در تاريخ ٩۶/١٠/٤ خواهان آقايان ابراهيم ابراهيمي و اس��ماعيل 
ابراهيمي بطرفيت ش��ما دادخواس��تي به خواس��ته مطالبه وجه تقديم نموده که به اين 
ش��عبه ارجاع و به کالس��ه ٩۶٠۶۶۶ ثبت و وقت رس��يدگي براي روز سه شنبه مورخه 
٩۶/١٢/٥ ساعت ٩/٣٠ صبح تعيين وقت شده است . اينک به علت مجهول المکان 
بودن شما و به درخواست خواهان و تجويز ماده ٧٣ قانون آيين دادرسي مدني مراتب 
يک نوبت در يکي از روز نامه هاي کثير االنتش��ار آگهي و از ش��ما دعوت مي ش��ود در 
جلس��ه فوق در ش��عبه ٢٢ ش��وراي حل اختالف مجتمع مرکزي حاضر و نس��خه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و هر گونه دفاع در مقابل دعوي اقامه ش��ده داريد 
،بنماييد در غير اينصورت دادخواس��ت ابالغ ش��ده محس��وب و ش��ورا اقدام قانوني را 

معمول خواهد نمود.
دفتر شعبه ٢٢ شوراي حل اختالف اردبيل- فيروزي

-----------------------------
آگهي ابالغ اخطاريه تبادل لوايح 

ب��ه آق��اي صال��ح تيموري فرزند صمد - در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي قاس��م 
آقازاده فرزند آقامعلي بطرفيت آقاي صالح تيموري و غيره نس��بت به دادنامه ش��ماره 
٩۶٠٩٩٧٠٤٠٤٧٠١٠٣٣ صادره از اين ش��عبه اخطاريه تبادل لوايح به ايش��ان ابالغ 
مي ش��ود . مقتضي اس��ت حس��ب ماده ٣٤۶ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و 
انقالب در امور مدني چنانچه پاسخي دارند ظرف ده روز پس از رويت آگهي، به اين 
دادگاه اعالم نمايند واال پرونده با همين کيفيت به دادگاه محترم تجديد نظر استان 
ارس��ال ميگردد. ضمنا" جهت دريافت نس��خه ثاني دادخواس��ت تجديد نظر خواهي و 

ضمايم آن به دفتر دادگاه مراجعه نموده و آن را دريافت دارند.
مدير دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومي)حقوقي(اردبيل- برومند

-----------------------------
دادنامه

پرونده کالسه ٩۶٠٩٩٨٠٤٠٧٨٠٠٠٠٩ شعبه دادگاه اصل ٤٩ قانون اساسي اردبيل 
تصميم نهايي شماره ٩۶٠٩٩٧٠٤٠٧٨٠٠٠٧٢- خواهان :ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( استان اردبيل با نمايندگي آقاي بهزاد بخشنده فرزند فيروز به نشاني اردبيل- 
شهرک سبالن- فاز يک- خ خيرين- ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( استان 
اردبيل- خواسته: تعيين تکليف اموال- راي دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرائي 
فرمان حضرت امام )ره( در مورد ضبط يک قطعه زمين به مقدار شش��دانگ پالک 
ثبتي ٢٠٠٧ واقع در بخش ٧ خلخال ، با عنايت به محتويات پرونده، نقشه و کروکي 
محل، پاسخ استعالم به شماره ۶/٩٥/٧٧١ مورخه ٩٥/٩/٢٥ اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرس��تان خلخال که اعالم نموده تاکنون براي ملک مذکور تقاضاي ثبت نش��ده 
است، نشر آگهي در روزنامه تجارت و عدم ادعاي مالکيت از طرف اشخاص حقيقي 
يا حقوقي نسبت به ملک مورد خواسته، نظريه کارشناس رسمي دادگستري که محل 
و موقعيت ملک را مشخص و مطابق با ماده ٤ قانون زمين شهري نوع ملک را باير 
تشخيص داده که با توسعه ملک در محدوده قانوني شهر واقع شده و مالک خاصي 
نداشته همچنين طبق صورتجلسه تنظيمي کالنتري ١١ قدس شهرستان خلخال به 
شماره ١٣٩۶/٥٥۶١/١٤٢-٩۶/۶/١٩ که با پرس و جو از اهالي محل اعالم داشتند 
که ملک مذکور در تصرف و مالکيت ش��خص خاصي نمي باش��د و هيچگونه نش��ان و 
عالئمي حاکي از مالکيت اعم از حصار کشي و فنس و... ديده نمي شود. و حتي زباله 
و نخاله ساختماني در محل ريخته شده بود. لذا دادگاه اصل خواسته خواهان را وارد 
تش��خيص به اس��تناد فرامين واليي حضرت امام )ره( مورخه ۶٨/٢/۶ و مقام معظم 
رهبري ۶٨/۶/١۶ و مواد ٢٣ و ٢٨ قانون مدني و ماده ١١ اساس��نامه س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( حکم بر ضبط اموال مکشوفه بال صاحب فوق الذکر به نفع 
س��تاد اجراي��ي فرم��ان حضرت امام )ره( اردبيل ص��ادر و اعالم مي نمايد راي صادره 
غيابي ظرف ٢٠ روز قابل واخواهي در اين دادگاه، سپس ظرف ٢٠ روز قابل تجديد 

نظر در محاکم محترم تجديد نظر استان اردبيل مي باشد.
رييس دادگاه ويژه اصل ٤٩ قانون اساسي و دادرس علي البدل دادگاه عمومي حقوقي 

اردبيل - حسن زاده
-----------------------------

آگهي مزايده مال غير منقول 
مربوط به پرونده کالس��ه ٩٥٠٠۶٤٠ - بانک مهر اقتصاد ش��عبه اردبيل باس��تناد سند 
رهني شماره ١٨٥٧٨ -٩٤/۶/٣١و١٨۶١٩-٩٤/٥/٧ تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره 
٨ اردبيل جهت وصول طلب خود عليه سياب دادجو مبادرت به صدور اجرائيه نموده 
که پس از تش��کيل پرونده اجرايي به کالس��ه ٩٥٠٠۶٤٠ و طبق محتويات پرونده، 
عمليات اجرايي پيگيري مورد وثيقه ششدانگ يکدستگاه آپارتمان مسکوني بشماره 
قطعه يک بشماره ٧٥٣٢/١٠١۶٤/٣٩ اصلي بخش دو اردبيل بانضمام کليه متعلقات و 
منضمات شرعيه و عرفيه به حدود اربعه زير: شماال": ديوار و پنجره است بطول ٥ متر 
به فضاي حياط خلوت . شرقا": در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شمالي قسمت 
دوم آن جنوبي است اول ديواريست مشترک بطول ٩/٢٧ متر به آپارتمان مسکوني 
قطعه ٢ دوم ديواريست بطول ١/٨٠ متر به راه پله و آسانسور سوم درب و ديواريست 
بطول ٤/۶ متر به راه پله و آسانس��ور چهارم ديواريس��ت بطول ١/٨٠ متر به راه پله و 
آسانس��ور پنجم ديواريس��ت مش��ترک بطول ٥/٣٧ متر به آپارتمان مسکوني قطعه ٢. 
جنوبا": در دو قس��مت اول درب و ديوار و پنجره اي اس��ت بطول ٢/٥٥ متر به تراس 
قطعه يک دوم ديوار و پنجره است بطول ٢/٤٥ متر به فضاي حياط مشاعي. غربا": 
ديواريست بطول ١٨/٧٠ متر به فضاي ملک مجاور قطعه ٣٧ سقف با کف طبقه دو 
اش��تراکي اس��ت کف با س��قف طبقه همکف اش��تراکي است که در داخل آن داکت به 
مساحت ۶۶ سانتيمتر مربع قرار دارد بمساحت ٨٥/٥٣ متر مربع. که در صفحه ٤۶۶ 
دفتر ٤١٧ بنام س��ياب دادجو ثبت و س��ند صادر گرديده به نش��اني – اردبيل خيابان 
سعدي کوچه ملکي پالک ٧ طبقه اول که طبق نظريه کارشناس رسمي دادگستري 
ملک موصوف واقع در طبقه اول ساختمان ٨ واحده پيلوت )پارکينگ( و ٤ طبقه روي 
پيلوت و هر طبقه در قالب دو واحد مسکوني با اسکلت بتني و سقف تير چه بلوک و 
با قدمت ۶ سال و نماي سنگي بانضمام تراس به مساحت ٣/۶ متر مربع و کف واحد 
و پنجره ها يو پي وي سي و سرويس ها معمولي ايراني و مجهز به آسانسور و آيفون 
تصويري و درب پارکينگ فلزي و ديوار حياط سنگي و سيستم گرمايش پکيج داراي 
امتي��ازات آب و ب��رق و گاز ب��وده ب��ا توجه به کليه جهات موثر در کارشناس��ي به مبلغ 
٩٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال برآورد ش��ده اس��ت. که در روز س��ه شنبه مورخه ٩۶/١١/١٧ از 
ساعت ٩ صبح الي ١٢ ظهر در محل اداره اجراي اسناد رسمي اردبيل واقع در بزرگراه 
ش��هدا مابين فلکه ججين و ميدان قدس جنب تاالر ميالد از طريق مزايده فروخته 
خواهد شد. مزايده از مبلغ ٩٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال شروع و به باالترين قيمت که خريدار 
داش��ته باش��د فروخته خواهد ش��د.فروش نقدي است. هرگاه روز تعيين شده با تعطيل 
رس��مي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلس��ه مزايده تش��کيل خواهد ش��د. طالبين 
مي توانند در س��اعات اداري جهت کس��ب اطالعات بيش��تر به اجراي ثبت اردبيل به 
نش��اني باال مراجعه و خريداران نيز مي توانند در وقت مقرر در محل مزايده حاضر و 
در جلسه مزايده شرکت نمايند و چنانچه مورد مزايده زائد بر مبلغ در آگهي فروخته 
شود نسبت به مازاد حق مزايده و ساير 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 
نشده در صورتيکه از اين باب تا روز مزايده بدهي داشته باشد طبق مقررات از برنده 
مزايده وصول خواهد شد. تنظيم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي 

و شهرداري و غيره ... خواهد بود.
مجد – رييس اداره اجراي اسناد رسمي اردبيل



فرصت مناسب پسابرجام براي درآمدزايي حوزه بين الملل
مديرعامل بانک ملي ايران گفت: با توجه شرايط 
مس��اعد ايجاد ش��ده در فضاي پسابرجام، هدف 
بانک ملي ايران بازگش��ت به دوران اقتدار بانک 
در روزه��اي قب��ل از تحري��م در حوزه بين الملل 
است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانک ملي ايران، دکتر محمد رضا حسين 
زاده در بازدي��د از ادارات کل خارج��ه، ضمانتنامه 
ارزي و مش��ارکت ها وتوس��عه ش��بکه بين الملل 
با ابراز خرس��ندي از افزايش دس��تاورد ها و بهبود 
عملکرد حوزه هاي بين الملل بانک، عنوان کرد: 
شادابي و جنب و جوشي که در اين ادارات هست، 

نش��ان دهنده عملکرد مناس��ب و رو به پيشرفت 
بانک در حوزه بين الملل است. 

در اين بازديد که برات کريمي و غالمرضا پناهي 
اعض��اي هيات مدي��ره بانک نيز وي را همراهي 
مي کردن��د، حس��ين زاده در رابطه با مس��ئوليت 
بانک در پس��ابرجام تصريح کرد: اين انتظار از ما 
مي رود که واحدهاي خارج از کش��ور به روزهاي 
اوج خود بازگردند که بخش��ي از اين موضوع در 
فضاي پس��ا برجام انجام ش��ده و بخش ديگر آن 
به استفاده درست و مناسب از شرايط ايجاد شده 

بر مي گردد. 

مدي��ر عام��ل بانک با بيان اينکه هدف بانک بعد 
از برجام در زمينه بين الملل، جذب سرمايه هاي 
عظيم و شرکت هاي بزرگ است، ادامه داد: ما در 
بعضي زمينه هاي بين المللي موفقيت هاي خيلي 

خوبي داشته ايم و بايد با تمام وجود براي داشتن 
عملکرد مطلوب و مناس��ب تر که در ش��ان بانک 

ملي ايران باشد تالش کنيم. 
وي بي��ان ک��رد: بانک ملي ايران ارتباط بس��يار 
مناس��ب و جامع��ي با بانک ه��اي ترکيه دارد و به 
عنوان بانک اول ايراني اين کشور فعاليت مي کند. 
اين اتفاق بايد در کشور هاي ديگر هم رخ دهد و با 
توجه به فضاي ايجاد شده در حال حاضر رفتن به 
سمت ارتباط بيشتر با بانک هاي دنيا به نفع کشور، 
مردم و بانک است.  حسين زاده درادامه اين بازديد 
و در جمع کارکنان اين س��ه اداره اظهار کرد: در 

سه حوزه مديريت شعب خارج از کشور، ارتباط با 
بانک هاي خارجي و کارگزاران و هدايت ش��عب 

داخل کشور به بهترين شکل اقدام شود. 
مدير عامل بانک ملي ايران با بيان اينکه بايد از 
اع��داد خ��رد و ريز فاصله بگيريم و به دنبال جذب 
شرکت هاي قدر و بزرگ باشيم، ادامه داد: اعتبار و 
تجربه 90 ساله بانک ملي ايران باعث شده است 
که با صدها شبکه کارگزاري در عرصه بين الملل 
ارتباط داشته باشد. اين فرصت مناسبي است که از 
آن براي رسيدن به ايده آل هاي بانک ملي ايران 

و شان واقعي بانک استفاده کنيم. 
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برگزاري مراسم معارفه 
مديرعامل جديد  بانک مسکن

ط��ي مزاس��مي با حض��ور وزي��ر راه و 
شهرسازي ابوالقاسم رحيمي انارکي به 
عنوان مديرعامل بانک مسکن معرفي 
شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل 
از پايگاه خبري بانک مس��کن- هيبنا، 
ط��ي مراس��مي با حض��ور وزي��ر راه و 
شهرس��ازي، مراس��م توديع دکتر محمدهاشم بت شکن مديرعامل 
س��ابق بانک مس��کن برگزار و ابوالقاس��م رحيمي انارکي به عنوان 
مديرعامل جديد معرفي ش��د. ابوالقاس��م رحيمي انارکي، 34 سال در 
بانک مسکن سابقه فعاليت دارد. وي خدمت خود را در بانک مسکن 
از يک ش��عبه در ش��هر اصفهان آغاز کرد و از س��ال 92 تا کنون در 

هيأت مديره بانک مسکن حضور داشته است.

مديريت سرمايه فکري؛ الزام تحقق اقتصاد 
مقاومتي در همايش اقتصاد مقاومتي

 نوزدهمين همايش مش��ترک انجمن 
مديري��ت اي��ران و دانش��گاه خاتم، با 
عن��وان هماي��ش علمي-کارب��ردي 
اقتصاد مقاومتي در تاريخ 24 دي سال 
1396، در مح��ل دانش��گاه خات��م و با 
حضور استادان، اقتصاددانان، اعضاي 
انجمن هاي علمي، اعضاي انجمن مديريت ايران، کارشناس��ان و 
جمعي از دانشجويان برگزار شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل 
از روابط عمومي بان��ک پاس��ارگاد، در اي��ن هماي��ش دکت��ر جليل 
خاوندکار، دبير و عضو هيأت مديره انجمن پارک ها و مراکز رش��د 
فناوري کشور، در خصوص »مديريت سرمايه فکري؛ الزام تحقق 
اقتصاد مقاومتي« س��خنراني کرد. وي در ابتدا با تأکيد بر اهميت 
دانش، لزوم به کارگيري س��رمايه فکري و ... گفت: بدون توجه به 
س��رمايه فکري، محال اس��ت که بتوانيم اقتصاد مقاومتي را تحقق 
بخش��يم. در حقيق��ت ب��راي تحقق اقتصاد مقاومت��ي، چاره اي جز 
اهميت به دانايي نداريم.  دکتر خاوندکار ادامه داد: متأسفانه ما اين 
مهم را فراموش کرده ايم. به همين دليل با کاهش رشد بهره وري 
و رش��د اقتصادي مواجه بوديم و نش��انه هاي خطر را درک کرديم. 
اين مش��کالت در کار نکردن ما اس��ت. توليد ناخالص داخلي يعني 
تم��ام آنچ��ه ک��ه مردم در داخ��ل توليد مي کنند. يعن��ي تمام آنچه 
بنگاه هاي بزرگ، کس��ب و کارهاي متوس��ط، کوچک، خرد و افراد 
انج��ام مي دهن��د. ع��دم کارايي اي��ن بخش ها، ب��ه اتفاقات خوبي 
نمي انجام��د. وي در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه راه حل اي��ن معضالت 
خاطرنش��ان کرد: زندگي مي تواند بر س��بک هاي مختلفي اس��توار 

باشد. 

تشريح اقدامات بانک تجارت
 در زلزله سر پل ذهاب

دو ماه پس از زلزله اس��تان کرمانشاه، 
س��ميع ريي��س هيات مدي��ره بانک 
تج��ارت گزارش��ي از اه��م اقدامات 
انجام شده از سوي اين بانک را براي 
کم��ک به هموطن��ان زلزله زده ارائه 
ک��رد.  به گ��زارش روزنامه تجارت به 
نق��ل از رواب��ط عمومي بان��ک تجارت ، س��ميع با اش��اره به لزوم 
آمادگي همه دستگاهها و ارگان ها جهت رويارويي با شرايط ويژه 
گفت: در راستاي ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي و بالفاصله پس از 
وقوع زلزله در استان کرمانشاه دستور تشکيل هيأت امناي کمک 
به آس��يب ديدگان حوادث غير مترقبه ، در جلس��ه هيأت عامل 
بان��ک تج��ارت مطرح و مص��وب گرديد. وي افزود: طبق تصميم 
هي��ات امن��ا مناب��ع مالي جهت کمک به هموطن��ان زلزله زده در 
س��رفصل هاي کلي دس��ته بندي گرديد و هماهنگي الزم جهت 
جم��ع آوري کمکه��اي م��ورد نظر به انجام رس��يد که از آن جمله 
مي ت��وان ب��ه جم��ع آوري کمک ه��اي کارکن��ان بانک بصورت 
بازخريد مرخصي يا کسر از حقوق از طريق انجام فراخوان ، جمع 
آوري کمکهاي نقدي از شرکتهاي تابعه و اهداي کمکهاي بانک 
از محل صرفه جويي در هزينه هاي تبليغاتي اش��اره کرد. رييس 
هيات مديره بانک تجارت خاطر نشان کرد: در پي فراخوان انجام 
ش��ده تع��داد زي��ادي از کارکنان بانک در اين امر خير مش��ارکت 
کردندک��ه از مح��ل حمايت ه��اي کارکن��ان، جمع��اً مبل��غ 
18.454.000.000 ري��ال جمع آوري گرديد. ش��رکتهاي تابعه و 
وابسته به بانک نيز مجموعا با واريز مبلغ 1.200.000.000 ريال 

در اين مشارکت نمودند.

تسهيل "برداشت بدون کارت"
 از خودپردازهاي بانک صادرات

مجوزه��اي دريافت وجه بدون کارت 
از خودپردازهاي بانک صادرات ايران 
در راس��تاي افزايش ضريب ايمني و 
امنيت مش��تريان تا 24 ساعت اعتبار 
دارد و مش��تري مي تواند تا س��قف 2 
ميلي��ون ريال به صورت يکجا و يا به 
دفع��ات برداش��ت نماي��د و ي��ا آن را از طريق تلفن همراه در اختيار 
فرد ديگري قرار دهد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بان��ک ص��ادرات اي��ران، دريافت پول نقد بدون کارت و يا 
ارس��ال مجوز آن براي س��اير افراد توس��ط مش��تريان اين بانک با 
فراگير ش��دن درگاه هاي پرداخت الکترونيکي، جاذبه بيش��تري 
يافته اس��ت به نحوي که به مرور دريافت س��اير خدمات از اين 
طريق توسعه بيشتري خواهد داشت. در حال حاضر ارائه خدمات 
بدون کارت در خودپردازهاي اين بانک با 3 گزينه مسدود کردن 
کارت، دريافت شماره شباي حساب و برداشت وجه بدون کارت، 
عملياتي اس��ت و در آينده نزديک س��اير خدمات از جمله پرداخت 
قبوض، حق بيمه و غيره به مرحله بهره برداري خواهد رسيد. بنا 
ب��ر اي��ن گ��زارش، س��رويس "مجوز برداش��ت ب��دون کارت از 
خودپرداز" در سامانه همراه بانک راه اندازي گرديده که با استفاده 
از اي��ن س��رويس ق��ادر خواهي��د بود "مجوز برداش��ت وجه بدون 

کارت" را براي شخص ديگري ارسال نماييد. 

صفحه رسمي بانک رفاه 
در اينستاگرام راه اندازي شد

صفحه بانک رفاه در ش��بکه اجتماعي 
اينستاگرام به صورت رسمي راه اندازي 
ش��د. به گ��زارش روابط عمومي بانک 
رفاه، صفحه اينس��تاگرام بانک رفاه، با 
هدف معرف��ي ويژگي هاي خدمات و 
محصوالت و اطالع رساني مناسب و 
مس��تمر اخبار و رويدادهاي بانک به صورت رس��مي راه اندازي شد. 
مخاطبان مي توانند براي دنبال کردن صفحه اينستاگرام اين بانک 
ازطريق جس��تجوي عبارت bankrefahkargaran دراپليکيشن 
https://www. اينس��تاگرام خ��ود و ي��ا مراجع��ه ب��ه نش��اني
instagram.com/bankrefahkargaran ازطري��ق مرورگ��ر 

اينترنت تلفن همراه، تبلت و يا رايانه شخصي خود اقدام کنند.

پيشخوان

بانک و بيمه
ولي ا... سيف با حضور در فراکسيون اميد مجلس به ارائه گزارشي 
از وضعيت اقتصادي کش��ور از دولت هفتم تا دولت دوازدهم و 

همچنين موسسات مالي غيرمجاز پرداخت. 
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از فام نيوز- رييس کل بانک 
مرکزي در اين نشست گفت: »وضعيت کشور در رابطه با تورم 

و ثبات نسبي در بازار ارز وضعيت بدي نيست و ]…[
رييس کل بانک مرکزي در اين نشست گفت: »وضعيت کشور 
در رابطه با تورم و ثبات نسبي در بازار ارز وضعيت بدي نيست و 
رشد اقتصادي هم شرايط خوبي دارد؛ ضمن اينکه شوک نفتي 
رفع ش��ده و ما در س��ال گذش��ته رش��د 5/12 درصد را با احتساب 
نفت داش��تيم«. او افزود: »در دولتهاي هفتم و هش��تم متوس��ط 
رشد اقتصادي 2/4 درصد در دولتهاي نهم و دهم 3/2 درصد در 
س��ال 92 منفي س��ه دهم درصد، در س��ال 93 ، 2/3 درصد، سال 
94 منفي 6/1 درصد و در سال 95، 5/12 درصد با احتساب نفت 
و 3/3 بدون احتس��اب نفت بوده اس��ت. ضمن اينکه رش��د شش 
ماهه اول سال نيز براساس اعالم بانک مرکزي 6/4 درصد بود 

که مرکز آمار آن را 6/5 درصد اعالم مي کند«.
»سيف« درباره وضعيت تورم در سالهاي گذشته نيز گفت: »تورم 
در دولته��اي هفت��م و هش��تم 8/15 درص��د، در دولتهاي نهم و 
دهم ۷/1۷ درصد، در سال 92، ۷/34 درصد، در سال 93، 6/15 
درصد، در س��ال 94، 9/11 درصد، در س��ال 95، 9 درصد و در 
شش ماهه اول سال 96، 9/9 درصد بوده؛ اين در حالي است که 
در سال 92 در شهريور ماه تجربه تورم 45 درصدي را داشتيم و 
ب��ا برنام��ه ريزي هاي صورت گرفته اين روند کاهنده بوده و تک 

رقمي شده است«.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: »درآمد ارزي ناشي از صادرات 
نفت خام در دولتهاي هفتم و هشتم 1۷9 ميليارد دالر، در دولتهاي 
نهم و دهم 639 ميليارد دالر، در س��ال 92، 65 ميليارد دالر، در 
سال 93، 55 ميليارد دالر، در سال 94، 32 ميليارد دالر و در سال 
95، 56 ميليارد دالر بوده اس��ت«. او افزود: »همچنين متوس��ط 
س��اليانه رش��د نقدينگي در دولتهاي هفتم و هشتم 9/24 درصد 
در دولت هاي نهم و دهم 1/2۷ درصد، در سال92، 8/38 درصد، 
در س��ال 93، 3/22 درصد، در س��ال 94، 30 درصد، در س��ال 95، 
2/23 درصد و د ر ش��ش ماهه اول امس��ال 8/23 درصد بوده که 

نسبتا کنترل شده ولي با توجه به جهت گيري تورمي رشد نقدينگي 
باال است که بخشي از آن هم به مسائل ساختاري نظارم بانکي 
برمي گردد«. »س��يف« با بيان اينکه ظرف دو س��ه ماه اخير با 
اقدامات بانک مرکزي شاهد رونق در بازار مسکن بوده ايم، افزود: 
»در تهران با سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي 
جديد در شش ماهه اول سال 96 نسبت به شش ماهه سال 95، 
8/34 درصد افزايش داشيم که اين رقم در شهرهاي بزرگ 9/۷ 
درصد، ساير مناطق 3/5 درصد و کل مناطق شهري 6/12 درصد 
بوده اس��ت همچنين تعداد معامالت بخش مس��کن در آذر 95 و 
آبان 96، 4/20 درصد افزايش داشته و در آذر 96 نسبت به آبان 
96، 50 درصد تعداد معامالت افزايش داشته که نشان مي دهد 

تحرکاتي در بخش مسکن انجام شده است«.
او در ادامه با اشاره به اقدام بانک مرکزي براي اعطاي تسهيالت 
ب��ه بنگاه هاي کوچک و متوس��ط گف��ت: »ما به فکر افتاديم که 
سياست پولي جديد در پيش بگيريم و تصميم گرفتيم براساس 

هماهنگي با وزارت صنعت درس��ال گذش��ته جهت گيري کنيم 
که ۷500 واحد، 16 هزار ميليارد تومان تس��هيالت س��رمايه در 
گردش بگيرند که 16 هزار و 800 ميليارد تومان پرداخت ش��ده 
و در س��ال 96 با توجه به آثار مثبت اين کار، آن را ادامه داديم و 
قرار ش��د اين عدد به 20 هزار ميليارد تومان افزايش يابد و 10 
هزار ميليارد تومان نيز براي اختصاص به نوسازي خطوط توليد 
فرسوده بنگاه هاي کوچک و 20 هزار ميليارد تومان براي اشتغال 
درنظر گرفتيم«. سيف با بيان اينکه نرخ سود بانکي تحت کنترل 
فرار گرفته گفت: »ما نرخ سود سپرده را حداکثر 15 درصد قرار 
داديم و فرصتي داديم که باعث شد عليرغم انتقادات، سپرده هاي 
بلن��د م��دت از 1/34 درص��د به 5/48 درصد رس��يد که اين منابع 
نظ��ام بانک��ي را مطمئن تر و باثبات تر کرده و جلوي هجوم منابع 
به بازارهاي مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است«. رييس کل 
بانک مرکزي درباره تس��هيالت قرض الحسنه ازدواج نيز گفت: 
»زمان��ي ک��ه مبلغ وام ازدواج افزايش پيدا کرد اين دغدغه وجود 

داشت که ممکن است منابع کافي نباشد و عده اي اين تسهيالت 
را دريافت کنند و عده اي دريافت نکنند؛ لذا طرح ضربتي در بانک 
مرکزي معرفي ش��د که در 5/1 تا دو ماه 600 هزار فقره توس��ط 
12 بانک پرداخت شد و صف ۷50 هزار نفره اي که شکل گرفته 
بود از بين رفت. حاال که رقم تس��هالت 15 ميليون تومان ش��ده 
نگراني هايي ايجاد مي کند و ممکن اس��ت منابع قرض الحس��نه 

بانکي کفاف آن را ندهد«.
او در بخش ديگري از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالي 
غيرمجاز گفت: »اين ماجرا از دهه ۷0 با صدور مجوز فعاليت به 
صندوق هاي قرض الحسنه توسط نيروي انتظامي و متعاقب آن 
موسسات تعاوني اعتبار از سوي وزارت تعاون آغاز شد در سال 83 
مجلس مصوبه اي براي ساماندهي بازار غير متشکل پولي گذراند 
که آيين نامه اش س��ال 86 تصويب ش��د. در اين ميان اقداماتي 
هم انجام شد ولي کار ريشه اي صورت نگرفت و مسئله موکول 
به آينده ش��د. در حاليکه ويژگي اين دس��ت مش��کالت اين است 
که اگر ريش��ه آن خش��کانده نش��ود، روز به روز بزرگتر مي شود«. 
س��يف اضافه کرد: »س��ال 92 در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
گفتم که 25 درصد از حجم عمليات بانکي توس��ط موسس��ات 
غيرمجاز انجام مي ش��ود«. رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: 
»بانک مرکزي عليرغم تاثير منفي کارش در نقدينگي متناسب 
با دارايي شناس��ايي ش��ده اين موسسات خطوط اعتباري تعريف 
کرد تا مشکل سپرده گذاران حل شود«. رئيس کل بانک مرکزي 
اضافه کرد: »ما از فساد رو به گسترش جلوگيري کرديم و حاضر 
بوديم هزينه آن را هم بدهيم. بانک مرکزي از روز اول مسئوليت 
قانوني روي اين موضوع نداشت اما کوتاهي از نيروي انتظامي و 
مقامات سياس��ي اس��تانها و مديران اس��تاني بوده که اجازه دادند 
شعب اين موسسات تاسيس شوند؛ همانطور که شاهد بوديم در 
تبريز با احساس مسئوليت يک مدير اجازه حضور اين موسسات 
داده نشد«. او با بيان اينکه اين موسسات منابع نظام بانکي را با 
نرخ هاي اغوا کننده به سوي خود مي کشيدند، گفت: »ما نيازمند 
همراهي مجلس هس��تيم؛ چراکه نظام بانکي مش��کالت جدي 
دارد و مهمترين آنها عدم تعادل دارايي نس��بت به بدهي، عدم 
تع��ادل درآم��د و هزينه و عدم تعادل نقدينگي اس��ت؛ لذا کمک 

کنيد آرامش حفظ شود«.

مديريت شهري نوآور ، منعطف وهوشمند نياز امروز شهرها

سخني با مردم و مسئوالن درباره مؤسسات اعتباري غيرمجاز

 "خوشنامي" با ارزش ترين دارايي بانک اقتصادنوين است

برگزاري هفتمين همايش بانکداري الکترونيک، دوم و سوم بهمن ماه

مديرعامل بانک شهر با بيان اينکه شهرهاي 
کشورمان هم اکنون با معضالت متعددي 
روب��ه رو ب��وده و در آين��ده نيز با معضالت 
پيچيده تر و جديدي مواجه خواهند بود،گفت: 
مديريت شهري منعطف، هوشمند و نوآور 
نياز امروز شهرها، بويژه کالن شهرهاست. 
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مرکز 
ارتباطات وروابط عمومي بانک شهر ،دکتر 

حس��ين محمد پورزرندي در س��ومين کنفرانس جامع مديريت 
شهري ايران که با حضور مديران ارشد شهري پايتخت و کالن 
ش��هرها ، نمايندگان مجلس ، اس��تاندار تهران و جمع کثيري از 
دانشجويان در محل دانشگاه تهران برگزار شد، بر ضرورت حل 
مش��کالت قوانين ش��هري در کشورمان تاکيد کرد. وي تصريح 
کرد: درحال حاضر ش��هرها و به خصوص کالنش��هرها، مراکز 

فرماندهي اقتصاد جهاني هس��تند؛گردش 
جهاني سرمايه، کاال، خدمات و اطالعات 
کارکردهاي نويني را به ش��هرها بخشيده 
اس��ت. پورزرندي ادامه داد:شهرها بيشتر 
از گذش��ته در اقتصاد جهان نقشي اساسي 
ايفا مي کنند و سبب افزايش ثروت ملت ها 
شده اند. وي گفت:شهري که بر درآمدهاي 
ناپاي��دار تکيه کن��د هيچ گاه رنگ پايداري 
اجتماعي و زيست محيطي را نخواهد ديد؛ زيرا براي کسب درآمد 
و اداره شهر مجبور است مالحظات اجتماعي و زيست محيطي را 
ناديده بگيرد. مديرعامل بانک شهر آينده پايدار شهري را در گرو 
توسعه اقتصادي شهر، تنوع و تکثر در قدرت و مديريت، دسترسي 
برابر و عادالنه به خدمات، انسجام اجتماعي، مشارکت شهروندي 

و افزايش استفاده از انرژي هاي تجديدپذير عنوان کرد.

مديرعامل بانک اقتصادنوين که در جمع 
همکاران سرپرستي منطقه 4 استان هاي 
اين بانک در شهر اصفهان سخن مي گفت، 
"خوش��نامي" را با ارزش ترين دارايي اين 

بانک بر شمرد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت ب��ه نقل از 
رواب��ط عمومي بانک اقتصادنوين عليرضا 
بلگ��وري مديرعامل اي��ن بانک در جمع 

همکاران اين سرپرستي طي سخناني با اشاره به شرايط سخت 
و تنگناهاي اقتصادي در سال هاي اخير و مشکالتي که براي 
برخي صنايع ايجاد شده است تصريح کرد: بانک اقتصادنوين 
خود را شريک و همراه مشتريان در اين شرايط مي داند و تالش 
مي کند شرايط مناسبي را براي تسهيل ايفاي تعهدات مشتريان 
فراهم کند.  وي گفت: تمامي همکاران شعب بايد در شناسايي 

نيازه��اي مش��تريان ب��راي ارائه خدمات 
باکيفت به ايشان تالش کنند. وي افزود: 
براي تس��هيل شناخت، تحليل و ارزيابي 
مشتريان بانک، سامانه اي در حال طراحي 
اس��ت که تمامي ابعاد ارتباطي مشتريان با 
بانک را ارزيابي کرده و همکاران ش��عب 
را در اين مس��ير ياري خواهد رس��اند.  وي 
تصري��ح ک��رد براي تحق��ق اهداف همه 
ذ  ي نفعان بانک، يکايک همکاران بايد س��ود و زيان عمليات 
حوزه فعاليت خود را مد نظر داش��ته باش��ند و در همين راس��تا 
سامانه داشبورد عملياتي شده و در اختيار کليه واحدهاي بانک 
قرار گرفته است. بلگوري ضمن تشريح منابع درآمدي بانک ها 
اظهار داشت در شرايط فعلي اولويت ما افزايش سهم درآمدهاي 

کارمزدي و غير مشاع از کل درآمدهاي بانک است.

ک��ورش پرويزيان، رييس کانون بانک ها 
و مؤسس��ات اعتب��اري خصوصي گفت: 
مس��ئوالن بان��ک مرک��زي از حدود چند 
ماه قبل از بس��ته ش��دن پرونده مؤسسات 
اعتب��اري غيرمج��از و تعيين تکليف همه 
آن ه��ا خب��ر مي دهند. اين اتف��اق قطعًا، 
موفقي��ت بزرگ��ي براي بان��ک مرکزي، 
دولت و ش��بکه بانکي کش��ور و مجموعه 

حاکميت است که آثار و برکات آن، همه مردم ايران را مستقيم 
و غيرمستقيم منتفع خواهد کرد. 

حتي اين موفقيت براي همان عده اي که در جريان ساماندهي 
اين مؤسسات دچار آسيب هاي مالي و روحي شده نتايج منفي 

ندارد.
اکن��ون ک��ه پس از س��ال ها تالش و مبارزه ب��ا انواع موانع پيدا 
و پنهان س��اماندهي بازار غيرمتش��کل پولي در چنين موقعيتي 
ايستاده ايم، توجه و حساسيت نسبت به چند نکته کليدي بسيار 
مهم ضروري است و به عنوان نماينده تشکل صنفي بانک هاي 
خصوصي کشور اين نکات مهم را با مردم و مسئوالن و صاحبان 

کسب و کار در ميان مي گذارم:
1- نابس��اماني در بازار غيرمتش��کل پولي که مصداق بارز آن 
ايجاد، اس��تمرار و گس��ترش فعاليت مؤسس��ات بدون مجوز در 
قالب ه��اي مختل��ف اعم از تعاوني اعتب��ار آزاد، صندوق ها و... 
بود، طي سالهاي گذشته به اقتصاد کشور آسيب هاي فراواني 
زده اس��ت که تبيين بخش زيادي از اين زيان ها ش��ايد اکنون 
ضرورتي نداش��ته باش��د ولي واقعيت اين اس��ت که مجموعه 
شبکه بانکي کشور اعم از مديران، سهامداران، سپرده گذاران 
و تسهيالت گيرندگان و کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباري 
قانوني و داراي مجوز رس��مي و به ويژه در بخش خصوصي از 
جمله کس��اني بودندکه بيش��ترين آسيب ها را طي اين سال ها و 
نيز در جريان ساماندهي مؤسسات غيرمجاز متحمل شده اند و 
متأس��فانه به علل و دالئل گوناگون، رنج ها و ضرباتي که اين 
عده تحمل کردند در س��ايه صداي بلند و طلبکارانه صاحبان، 
مالکان و بانيان و پش��تيبانان اين مؤسس��ات کمتر ديده شده و 
اين موضوع در موج و فشار سپرده گذاران مال باخته کمرنگ 
شده است. پاسخگو بودن در مقابل مردم و سپرده گذاران اين 

مؤسسات درخواستي منطقي است.
2- طي س��ال هاي اخير ايجاد حس بي اعتمادي به مؤسس��ات 
و بانک هاي خصوصي کش��ور در پي انحالل يا ورشکس��تگي 
مؤسسات غيرمجاز، سهامداران و مديران اين بانک ها را دائمًا 
درگير بيم و هراسي فزاينده درباره آينده سرمايه گذاري شفاف 
و قانوني در ش��بکه بانکي کش��ور کرده بود تا جايي که مديران 
ش��بکه بانک��ي، به ناگزير بخ��ش زيادي از توان و زمان خود را 
صرف بقاي حداقلي بانک هاي تحت مديريت خود مي کرده اند 
و کمتر امکاني براي برنامه ريزي و اجراي طرح هاي توسعه اي 
و اس��تفاده از فرصت ه��اي اقتص��ادي باقي مي ماند. عدم تغيير 
جدي در س��رمايه و اين بانک ها از س��وي س��هامداران بالفعل و 

بالقوه آنها نشانه اصلي اين موضوع است.
3- ب��ا ورود بانک ه��اي خصوص��ي در همراهي با حاکميت به 

رون��د س��اماندهي مؤسس��ات غيرمجاز، 
کارکنان اين بانک ها بويژه در اليه صف، 
دائمًا درگير پاس��خگويي به مال باختگان 
مؤسس��اتي بودند که به شعب بانک هاي 
عام��ل ب��راي دريافت س��پرده هاي خود 

مراجعه مي کردند.
 در اي��ن م��دت بارها از نزديک در جريان 
آسيب هاي روحي و بعضًا جراحت هايي که 
همکارانمان در جريان پاس��خگويي به مال باختگان دچار آن 
ش��ده بودند، قرار مي گرفتم. صدمات روحي و رواني زيادي به 
همکاران شبکه بانکهاي خصوصي در جريان ساماندهي وارد 
آمده است ولي متأسفانه اين مسائل کمتر مورد توجه مسئوالن 

و افکار عمومي قرار گرفته است.
4- ش��ايد تصوي��ري ک��ه امروز پ��س از مدت ها کش و قوس 
براي س��اماندهي مؤسس��ات غيرمجاز از اين فرايند براي افکار 
عمومي ش��کل گرفته، تجمعات از س��ر استيصال مال باختگان، 
تابلوه��اي تخري��ب ش��ده مؤسس��ات منح��ل، مصاحبه هاي 
مسئوالن و... است، اهل فن اما مي دانند که اين ها تمام ماجرا 
نيس��ت و گس��تره و عمق آسيب هايي که فعاليت اين مؤسسات 
براي کش��ور داش��ت و هزينه هاي گزافي که س��اماندهي آن ها 
روي دس��ت اقتصاد ما گذاش��ته، بس��يار بيشتر است؛ بنابر يک 
برآورد، بالغ بر بيست هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت اصل 
و سود و خسارت سپرده هاي مال باختگان مؤسسات غيرمجاز 
از س��وي بانک مرک��زي و بانک ه��اي عام��ل از محل¬هاي 
مختل��ف منجمله ذخاي��ر قانوني، وجوه نقد، خطوط اعتباري و 

ساير پرداخت شده است. 
گرچه هدف از تخصيص اين خطوط، تسريع در پرداخت ها بوده 
و علي القاعده با شناس��ايي و فروش اموال مديران مؤسس��ات 
اي��ن پ��ول پرقدرت از جامعه جمع آوري خواهد ش��د ولي به هر 
ح��ال آث��ار تورمي محتمل تزريق چني��ن مبالغي را نمي توان و 

نبايد ناديده گرفت. 
اين آثار محتمل، تنها گوشه اي از آسيب هايي است که از ناحيه 
مؤسس��ات اعتباري فاقد مجوز، زياده خواهي بخش��ي از جامعه 
و... به تمام ايرانيان تحميل مي ش��ود و به همين اعتبار عالوه 
بر زيان مال باختگان مؤسس��ات که متضرر ش��ده اند، همه ما با 
تحمل تورم ناش��ي از خطوط اعتباري، متحمل زيان خواهيم 
ش��د، البته اگر مس��ئوالن دولتي موفق به مهار و مديريت آثار 

تورمي نشوند که اميدواريم اين گونه نباشد.
5- مس��ئوالن بان��ک مرکزي تأکيد دارند پرونده مؤسس��ات 
اعتباري بدون مجوز بس��ته شده اس��ت. اين سخن البته از جنبه 
حقوقي و قانوني کاماًل صحيح است ولي نبايد از اين واقعيت نيز 
غفلت داشت که تا زمينه و شرايط اقتصادي، فرهنگي، قانوني 
و... چنين فعاليت هايي وجود داشته باشد، احتمال سر برآوردن 
اين قبيل مؤسسات يا بنگاه هايي با مدل مشابه اصاًل دور از ذهن 
نيست بنابر اين مسئوالن در همه اليه ها و حوزه ها بايد تدابير 
الزم را براي خشکاندن ريشه هاي رشد چنين گياهان هرزه اي 
بينديشند چرا که افکار عمومي بار ديگر توجيه ناهماهنگي ميان 

بخش هاي حاکميتي را نخواهد پذيرفت.

علي ديواندري دبير هفتمين همايش ساالنه 
بانکداري الکترونيک ونظام هاي پرداخت 
اعالم کرد اين همايش باعنوان»نوآوري، 
بازيگران جديد و کارآيي در کس��ب و کار 
مال��ي«در روزهاي دوم و س��وم بهمن ماه 
در ب��رج ميالد تهران برگزارمي ش��ود.  به 
گ��زارش روزنام��ه تجارت به نقل از روابط 
عمومي پژوهش��کده پول��ي و بانکي، علي 

ديواندري در نشس��تي خبري، افزود: محورهاي بخش کس��ب و 
کار هفتمين همايش ساالنه بانکداري الکترونيک و نظام هاي 
پرداخت ش��امل بازيگران جديد )فين تک و ...( س��اختار درآمدي 
جدي��د بانک ها )مدل هاي کس��ب و کار جدي��د(، بانکداري باز، 
بانکداري ديجيتال، بانکداري بدون شعبه، بانکداري اجتماعي 
و بانکداري ش��ناختي، يکپارچه سازي کسب و کارهاي مختلف 
مالي، تاثير فناوري بر کارايي بانک ها و بررس��ي ابعاد اقتصادي 
تح��والت جدي��د در بانک��داري الکترونيک اس��ت. وي، درباره 
محوره��اي خدم��ات پرداخت نيز گف��ت: محورهاي اصلي اين 
بخ��ش، پرداخت ه��اي ب��رون خطي و مديري��ت پرداخت هاي 
)Micro Payment(، خدم��ات تجمي��ع، پرداخ��ت  س��ازي ) 
 )Payment Facilitator( پرداخت يار ،)payment Initiation
، پرداخ��ت هم��راه، کارت هاي اعتباري، اس��تقراض فرد به فرد، 
تأمي��ن مال��ي انب��وه ) crowd Funding(، پول ه��اي رمزي و 
حس��اب ياري )Account Information Services( هستند. 
محوره��اي اصل��ي بخش ن��وآوري هفتمين همايش س��االنه 
بانک��داري الکتروني��ک بالک چي��ن، پرداخت ه��اي نزديک و 
 ،EMV.PCI پرداخت ه��اي همراه، اس��تانداردهاي پرداخ��ت
نش��ان گذاري )Tokenization( ، اينترن��ت اش��ياء، واقعي��ت 
مج��ازي و ه��وش مصنوعي هس��تند. ديوان��دري ادامه داد: در 
محور فناوري هاي نظارتي )Reg Tech( به موضوعاتي مانند 
 IFRS اس��تانداردهاي ،PSD(( چارچوب هاي اقتصادي جديد
و XBRL، مديريت ريس��ک، سيس��تم هاي نظارتي رگوالتور و 
سيس��تم تش��خيص )تقلب و مبارزه با پولشويي( پرداخته خواهد 
ش��د. دبير هفتمين همايش ساالنه بانکداري الکترونيک گفت: 
در مح��ور امني��ت، چارچوب ه��اي مديري��ت امنيت اطالعات، 
اس��تانداردهاي امنيت��ي، ن��وآوري و فناوري هاي جديد در حوزه 
امنيت، س��رويس هاي مديريت ش��ده  امنيت، مديريت حوادث 
امنيتي در ش��بکه  بانکي، امنيت در پرداخت  در بس��ترهاي جديد 
مثل IOT و پايانه هاي فروش سيار و کاربردهاي هوش امنيتي 
در ش��بکه بانکي مورد بررس��ي قرار خواهد گرفت. وي، درباره 
محور هوش��مندي نيز اظهارداش��ت: در اين محور کالن داده ها، 
داده کاوي و هوش تجاري )BI( و بازاريابي از طريق کانال هاي 
همه کاره )Omni-Channel(بررس��ي خواهند شد. ديواندري 
اظهارداشت: امسال تغييراتي را در همايش صورت داديم و فضاي 
خوبي براي استارتاپ ها فين تک ها و شرکت هاي دانش بنيان در 
نظر گرفتيم. ديواندري ادامه داد: جوانان ايراني در دنيا با عنوان 
باهوش و خالق معروف هس��تند و متاس��فانه جذب کشورهاي 
خارجي مي شوند که بايد امکاناتي را فراهم کنيم تا از ظرفيت اين 
افراد در صنعت بانکداري ايران استفاده کنيم. رييس پژوهشکده 

پولي و بانکي ادامه داد: نخبگان تاب تحمل 
فضاهاي اداري و بروکراسي را ندارند و نياز 
به واسطه هايي داريم که آنها بتوانند در اين 
فض��ا کار کنند که اس��تارتاپ ها اين جاي 
خالي را ُپر مي کنند، بنابراين فضايي براي 
نخبگان در قالب شرکت هاي دانش بنيان و 
استارتاپ ها در همايش در نظر گرفته و در 
ارائه ها، جش��نواره ها و غيره از آنها استفاده 
مي شود. وي با اشاره به برنامه هاي روز همايش اظهارداشت: در 
مجموع 3۷ سخنراني انجام مي شود که وزير امور اقتصاد و دارايي، 
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات، رييس کل بانک مرکزي 
س��خنرانان کلي��دي همايش خواهند ب��ود و همچنين معاونين 
وزرا و معاونين بانک مرکزي جزو س��خنرانان و اعضاي پنل ها 
هس��تند. ديواندري با بيان اينکه 13 س��خنران مطرح خارجي در 
اين همايش به ارايه سخنراني خواهند پرداخت،گفت: بردکينگ، 
آينده  پژوه بانکداري الکترونيک که کتاب هاي ُپرفروشي از وي 
منتش��ر ش��ده يکي از اين سخنرانان است. وي، انريکو لوچينتي 
از شرکت مک کنزي را ديگر سخنران اين همايش عنوان کرد 
و افزود: جينا هوي چينگ طراح اکو سيستم فين تک مالزي نيز 
يکي ديگر از س��خنرانان خارجي مراس��م خواهد بود. ديواندري 
با بيان اينکه آندرياس اس��کوپال مدير خدمات مالي ديجيتال) 
eBay ( ارنست اند يانگ از ديگر سخنرانان اين مراسم خواهد 
ب��ود، گف��ت: در مجموع 13 س��خنران مطرح خارجي که داراي 
ايده هاي خوبي براي پيش��برد بانکداري الکترونيک هس��تند در 
اين همايش س��خنراني خواهند کرد. رييس پژوهش��کده پولي 
و بانکي با اش��اره به برگزاري 9 ميزگرد تخصصي در هفتمين 
همايش بانکداري ديجيتال و نظام هاي پرداخت، اظهارداشت: 
محورهاي همايش در اين ميزگردها پوشش داده شده و برخي 
موضوعات خاص نيز در نظر گرفته شده است. ديواندري افزود: 
کارگاه هاي آموزشي همايش هفتم 14 مورد است که از بين 160 
کارگاه متقاضي از طرف نظام بانکي و صنعت پرداخت انتخاب 
ش��ده اند که اين کارگاه ها بعد از ظهر برگزار مي ش��ود. وي ادامه 
داد: همچني��ن 310 چکي��ده مقاالت تخصصي به همايش ارائه 
ش��ده که 140 متن مقاله دريافت و 60 مقاله مورد قبول کميته 
داوري قرار گرفته که به چاپ خواهد رسيد، همچنين 16 مقاله 
نيز در همايش ارائه خواهد شد. وي با بيان اينکه جشنواره دکتر 
نوربخش امسال در چهار بخش برگزار مي شود، گفت: نخستين 
بخش معرفي محصوالت نوآورانه و برتر بانک ها و ش��رکت ها 
اس��ت که 35 ش��رکت و 10 بانک در اين بخش ش��رکت کردند، 
داوري ها به پايان رس��يده و برگزيدگان در اختتاميه جش��نواره 
معرفي و تجليل مي شوند. ديواندري افزود: در بخش سوم که با 
همکاري و حمايت شرکت خدمات انفورماتيک برگزار مي شود از 
استارتاپ هاي فعال در حوزه پرداخت و بانک ها دعوت و ۷0 مورد 
پذيرش شده اند تا امکان حضور و ارائه محصوالت شان را داشته 
باشند و برگزيدگان در جشنواره مورد تجديد قرار خواهند گرفت. 
ديواندري ادامه دارد: بخش چهارم تقدير از پيشگامان بانکداري 
الکترونيک است و يکي از افرادي که در اين حوزه اثرگذار بوده 

در همايش دکتر نوربخش معرفي و تجليل مي شود.

 ريیس کل بانک مرکزي در نشست فراکسیون امید تاکید کرد؛

سودهای اغوا کننده، دام موسسات مالي غیرمجاز
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سهم ۱۰ درصدي موتورسيکلت ها در آاليندگي هوا
رئيس اداره خودرو و نيرو محرکه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ضمن اش��اره 
به س��هم ۱۰ درصدي موتورسيکلت ها 
در آاليندگي هوا، تعداد موتورس��واران 
فوت شده بر اثر تصادفات را ۴۲۰۰ نفر 
اعالم کرد. به گزارش ايسنا، غالمرضا 

گودرزي اظهار کرد: صنعت موتورس��يکلت از لحاظ س��اخت داخل 
عم��ر قاب��ل قبول��ي ندارد و اگر در آينده به وضع موجود ادامه دهد، 
آينده روشني نخواهد داشت، بنابراين بايد برنامه مدنظر به افزايش 
طول عمر توليدات س��اخت داخل معطوف ش��ود. وي با بيان اين 
که هر س��اله در فصل پاياني س��ال ش��اهد افزايش آلودگي هوا و 
آزار مردم دراين رابطه مي ش��ويم، گفت: س��وال مطرح ش��ده اين 
اس��ت که تا چه زماني قرار اس��ت اين وضع ادامه يابد و چه زماني 
از اين وضع خارج مي شويم؟ قطعا ادامه اين مسير درست نخواهد 
بود و بايد در اين راس��تا چاره انديش��ي ش��ود. رئيس اداره خودرو و 
ني��رو محرک��ه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در ادامه به ميزان 
موتورسواران فوت شده در تصادفات مختلف اشاره و اعالم کرد: 
از ۱۶ ه��زار و ۴۰۰ نف��ر فوت��ي بر اثر تصادفات ۴۲۰۰ نفر مربوط به 
موتورسيکلت هاست، بنابراين بايد استانداردهاي ايمني و کيفيت 
ارتقاء يابد که در اين رابطه بر اس��اس تصميم گيري هاي صورت 

گرفته فضا تنگ تر خواهد شد.

صادرات ۳۹ميليون دالري پوشاک
 طي ۹ماهه امسال

گمرک ايران در گزارشي از ثبت صادرات ۳۹ميليون دالري پوشاک 
ط��ي ۹ماهه امس��ال خبر داد. به گ��زارش ايرنا، گمرک ايران اعالم 
ک��رد، ط��ي م��دت ۹ ماهه س��ال ۱۳۹۶ به ميزان ۳ ه��زار تن انواع 
پوش��اک ب��ه ارزش ۳۹ ميلي��ون دالر به کش��ورهاي مختلف صادر 
شده است. از جمله خريداران انواع پوشاک ايراني در مدت ياد شده 
افغانستان، عراق، ترکمنستان، تاجيکستان، قرقيزستان، پاکستان، 
امارات متحده عربي، ترکيه، عمان، آذربايجان، کويت، ارمنس��تان، 
گرجس��تان، يمن، آلمان، هلند، کانادا، انگلس��تان، لبنان، هند، نروژ، 
ژاپن، اسپانيا، استراليا بوده اند. همچنين گزارش حاکيست که سال 
گذشته ايران توانست در مجموع حدود ۴8 ميليون دالر پوشاک به 
کشورهاي هدف از جمله افغانستان، عراق و کشورهاي آسياي ميانه 
صادر کند در حالي که ميزان مصرف پوشاک در کشور 8 ميليارد و 
۱۳۲ ميليون دالر برآورد مي شود. حدود نيمي از بازار پوشاک ايران 
در اختيار کاالهاي خارجي است که به شکل واردات رسمي يا قاچاق 
وارد کشور مي شود؛ سهم توليدکنندگان داخلي از اين بازار در سال 
گذشته 5 ميليارد 5۴۱ميليون دالر و سهم واردات رسمي ۹5 ميليون 
دالر اعالم ش��ده اس��ت در حالي که ش��کاف ميان نياز بازار مصرف و 
عرضه که با ۲ ميليارد و 5۲۲ ميليون دالر برآورد مي شود، از طريق 

قاچاق پوشش داده مي شود.

قيمت هاي نامعقول
 خودروهاي وارداتي بي ضابطه است

رئيس شوراي رقابت در واکنش به افزايش 
قيمت خودروهاي وارداتي در سطح بازار 
گفت: متأسفانه با وجود ابالغ دستور العمل 
واردات خودرو همچنان رش��د قيمت ها 
ادامه دارد که در همين ارتباط بايد پرسيد 
آي��ا خودروهاي وارداتي آيين نامه قيمت 

گذاري دارد يا خير؟ رضا شيوا در گفتگو با تسنيم، با اشاره به اينکه بعد از 
ابالغ دستورالعمل جديد واردات خودرو اقدامي براي ساماندهي بازار اين 
خودروها توسط مسئولين انجام نشده است، اظهارداشت: قيمت انواع 
خودروهاي وارداتي براساس يک آيين نامه مشخص تعيين مي شود 
اما سوال اينجاست قيمت هاي نامعقول امروز بازار مطابق کدام ضابطه 
تعيين شده است. وي با بيان اينکه آيا خودروهاي وارداتي آيين نامه 
قيمت گذاري دارد يا خير؟ افزود: براس��اس آيين نامه قيمت گذاري 
خودروهاي وارداتي سود معقولي براي شرکت ها تعيين شده اما امروز 
رشد قيمت ها به هيچ عنوان با آيين نامه مطابقت ندارد. شيوا اضافه 
کرد: متأسفانه با وجود ابالغ دستور العمل واردات خودرو همچنان رشد 
قيمت ها ادامه دارد حتي برخي از اين شرايط سوء استفاده کرده و حاضر 
به فروش خودروهاي خود نيستند. رئيس شوراي رقابت تصريح کرد: 
بررس��ي ورود ش��وراي رقابت به بازار خودروهاي وارداتي کارشناسي 
ش��د و در نهايت قرار بر اين ش��د ش��وراي رقابت به اين بازار ورود پيدا 
نکرده و وزارت صنعت و سازمان حمايت متولي خريد و فروش اين 

خودروها در سطح بازار است.

استاندارد موتورسيکلت ها ٢٥ گانه شد
با اضافه شدن هشت عنوان استاندارد براي موتورسيکلت ها از ابتداي 
دي ماه سال جاري، تعداد استانداردهاي مربوط به موتورسيکلت ها از 
۱٧ به ۲5 مورد افزايش يافت و هر موتورسيکلتي که نتواند تا ابتداي 
فروردين ماه سال ۹٧ اين تعداد استاندارد را رعايت کند، شماره گذاري 
نخواهد ش��د. به گزارش ايس��نا، از ابتداي دي ماه سال جاري هشت 
عنوان استاندارد به استانداردهاي اجباري موتورسيکلت ها اضافه شده 
است تا تعداد استانداردهاي مورد نظر در خصوص اين مدل از وسايل 
نقليه که تا کنون ۱٧ مورد بوده است به ۲5 مورد افزايش يابد. اين 
درحالي است که اگر هر موتورسيکلتي نتواند تا پايان سال تاييديه 
مربوط به اين هش��ت اس��تاندارد را اخذ کند و با عدم ش��ماره گذاري 
روبه رو خواهد ش��د. از هش��ت عنوان اس��تاندارد اجباري اضافه شده 
براي موتورس��يکلت ها، پنج مورد مختص به همه موتورس��يکلت ها 
بوده و سه مورد مربوط به موتورسيکلت هاي سه چرخ و چهار چرخ 
است. پنج مورد استاندارد لحاظ شده از هشت مورد استاندارد اجباري 
مذک��ور ک��ه مربوط به همه موتورسيکلت هاس��ت به ترتيب مربوط 
به باک موتور، س��ازگاري الکترومغناطيس��ي، آينه، عدم دستکاري 
و برجس��تگي بيروني اس��ت. همچنين س��ه مورد از 8 مورد استاندارد 
مذکور که مربوط به موتورسيکلت هاي سه چرخ و چهار چرخ است 

مربوط به شيشه شوي، کمربند و کوپلينگ است.

گمرک متولي صدور کارت بازرگاني در کشور 
نيست

گم��رک جمهوري اس��المي ايران اعالم ک��رد: متولي صدور کارت 
بازرگاني در کش��ور گمرک نيس��ت و صدور اين کارت از طريق اتاق 
بازرگاني و صنايع و معادن و با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
انجام مي ش��ود. به گزارش ايرنا، موضوع سوءاس��تفاده از کارت هاي 
بازرگاني و واگذاري اين کارت ها به افراد غير تحت عنوان کارت هاي 
يکبار مصرف به ساليان متمادي برمي گردد که با راه اندازي سامانه 
جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي امکان کنترل هوشمند 
عملکرد تجار و بازرگانان فراهم شد. براساس اين گزارش، گمرک 
اي��ران از ابت��داي س��ال ۱۳۹۴ اقدام به رص��د افرادي کرد که کارت 
بازرگاني خود را با وکالت بالعزل به غير واگذار کرده بودند در حالي 
ک��ه صاحب��ان اين کارت ها هيچ گونه بضاعت مالي براي فعاليت در 
حوزه تجارت خارجي نداشتند. گمرک ايران ابطال برخي کارت هاي 
بازرگاني با مساعدت وزارت صنعت معدن و تجارت را تاييد و اعالم 
کرد: بهترين روش اين است که قبل از صدور کارت بازرگاني براي 
اش��خاص کم بضاعت تحقيقات الزم در خصوص اعتبار اين افراد 

براساس استانداردهاي جهاني به عمل آيد.

پيشخوان

صنعت، معدن،تجارت

امتناع واردکنندگان رسمي از عرضه خودرو کنترل قيمت ارز به نفع اقتصاد نيستترسيم نقشه راه تجارت ايران و عمان
معاون توس��عه ص��ادرات کاال و خدمات 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران گفت: با 
توجه به ظرفيت هاي موجود بين ايران و 
عمان نسبت به ساير کشورهاي منطقه، 
در صورت ارائه تس��هيالت مورد نظر به 

بازرگانان ايراني بايد بتوان نقش��ه راهي براي توس��عه تجارت ۲ 
کشور تعريف کرد. محمدرضا مودودي افزود: يکي از کارآمدترين 
ابزارهاي معرفي توانمندي ها، ظرفيت ها و استعدادهاي توليدي 
و خدماتي هر کشور در بازارهاي هدف، نمايشگاه است که اگر به 
درستي تعريف و مديريت شود مي تواند زمينه توسعه ارتباطات و 
تعامالت اقتصادي را فراهم سازد. معاون سازمان توسعه تجارت 
گفت: حضور گروهي از عمان براي فعاليت در صنعت نمايشگاهي 

بين دو کشور مي تواند بستري براي توسعه زيرساخت ها باشد. 

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: 
منظور ما از تک نرخي بودن، نرخ واقعي 
ارز است و اينکه بازار قيمت ارز را تعيين 
کن��د. به گم��ان تم��ام اقتصاددان ها، 
کنترل قيمت ارز توس��ط بانک مرکزي 

در درازمدت به نفع اقتصاد نيست و موجب زيان مي شود. حسين 
سالح ورزي ادامه داد: در اينکه چندنرخي بودن ارز تبعات منفي 
براي اقتصاد کش��ور دارد، يک حقيقت غيرقابل انکار اس��ت و 
باعث ش��ده يک ش��رايط عدم اطمينان براي فعاالن اقتصادي 
مخصوص��ا صادرکنن��دگان به وج��ود مي آورد. وي ادامه داد: به 
اعتق��اد م��ن دولت ديگر بايد از محافظ��ه کاري فاصله بگيرد و 
ريس��ک يکسان س��ازي را بپذيرد. جذب منابع خارجي و توسعه 

صادرات همگي منوط به اتخاذ اين تصميم است.

رئيس اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو 
مي گوي��د: با وجود گذش��ت نزديک به 
۲۰ روز از بازگش��ايي ثب��ت س��فارش، 
بس��ياري از نمايندگان رسمي از عرضه 
خودرو به بازار امتناع مي کنند و به دليل 

عدم شفاف سازي در اعالم قيمت هاي جديد، بازار خودروهاي 
وارداتي هر روز آشفته تر مي شود. سعيد موتمني با انتقاد از عملکرد 
ش��رکت هاي واردکننده در ش��رايط کنوني بازار گفت: متاسفانه 
ش��رکت هاي واردکننده موضع ش��ان را در برابر بازار مش��خص 
نمي کنند و با وجود اينکه سايت ثبت سفارش باز شده، همچنان 
در عرضه خودرو به بازار تعلل مي کنند. وي افزود: متاسفانه عدم 
عرضه خودرو توسط شرکت هاي واردکننده موجب هرج و مرج و 

افزايش چند برابري قيمت وارداتي ها در بازار شده است.

سخنگوي سازمان حمايت گفت: با پيگيري هاي انجام 
شده، قيمت اقالم پرمصرف لبني در اکثر برندها به قبل 
از افزايش قيمت ها بازگشت. غالمرضا کاوه در گفتگو 
با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه شماره ۴8۰۲۱ مورخ 
۱۶/۴/۹۴ ستاد هدفمندسازي يارانه ها که براساس آن 
قيمت محصوالت لبني پرمصرف )شير، پنير و ماست( 
در گ��روه اول کاالهاي اولويت دار قرار گرفته اند، ادامه 
داد: با پيگيري هاي سازمان حمايت مصرف کنندگان و 
توليدکنندگان و همکاري سازمان تعزيرات حکومتي، 
افزاي��ش خودس��رانه قيمت برخ��ي محصوالت لبني 
توس��ط تعدادي از واحده��اي توليدکننده محصوالت 
لبن��ي متوق��ف و قيمت محصوالت مذک��ور به قبل از 
افزايش قيمت ها بازگش��ت. وي در ادامه تصريح کرد: 
ب��ا توج��ه به لزوم جلوگيري از افزايش نامتعارف قيمت 
اقالم لبني و لزوم اعمال، قانون موارد تخلف به سازمان 
تعزيرات حکومتي ارسال و تحت رسيدگي است. کاوه با 

قدرداني از واحدهايي که قيمت ها را به قبل برگردانده اند 
و از قانون و مقررات تبعيت نموده اند، از مصرف کنندگان 
درخواس��ت ک��رد در صورت مواجهه با گران فروش��ي 
هرگونه کاال و خدمات بخصوص موادلبني و تخم مرغ، 
سازمان حمايت و همچنين سازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت استان ها را از طريق اطالع رساني به سامانه 

۱۲۴، ياري کنند. 

بازگشتنرخمحصوالتلبنيبهقبلازافزايشقيمتها
رئيس اتاق تهران با بيان اينکه سازمان هاي بين المللي، 
روند رو به رشدي را براي اقتصاد ايران در سال ۲۰۱8 
پيش بيني کرده اند، گفت: به نظر مي رس��د که دولت و 
ساير قوا بايد اختالفات را کنار بگذارند. مسعود خوانساري 
در گفتگو با مهر با اش��اره به مجموعه تحوالت دنيا در 
مواجهه با برجام، درخصوص آينده اقتصاد ايران، گفت: 
آنچه که بانک جهاني براي اقتصاد دنيا در سال ۲۰۱8 
ميالدي پيش بيني کرده، يک اقتصاد توام با رشد است 
که براي ايران هم، رش��د اقتصادي باالي ۳ درصدي 
لحاظ شده؛ اما تحقق اين رقم به شرطي است که اوضاع 
به صورت عادي پيش رود و مانعي پيش نيايد. رئيس اتاق 
تهران افزود: بر اين اس��اس و بر پايه محاس��باتي که در 
اقتصاد کشور مي توان انجام داد، تصور ما هم بر اين است 
که در کشور، با توجه به پتانسيل ها و مجموعه امکاناتي 
که در اختيار است، يک سري اتفاقاتي ممکن است رخ 
دهد که عددهاي محقق ش��ده، نس��بت به پيش بيني ها 

کمتر شود. خوانساري در پايان تصريح کرد: شخصا با 
توجه به مجموعه امکانات و پتانس��يل هاي موجود، به 
آينده اقتصاد ايران خوشبين هستم و اگر مجموعه نظام، 
اعم از دولت و ساير قوا با هم همراه بوده و تمام تالششان 
اين باشد که کارآفريني و به خصوص بخش خصوصي 
را توس��عه دهند، دسترس��ي به اين رقم ها را براي رشد، 

غيرممکن نمي دانم.

پيشبينيروندروبهرشداقتصادايراندرسال۲۰۱۸

رشد توليد 31 محصول منتخب صنعتي و معدني
در هش��ت ماهه امس��ال از ميان ۴۴ محصول منتخب صنعتي و 
معدني، ۳۱ محصول افزايش توليد داشته اند. معدن و تجارت، 
برخ��ي از کااله��اي منتخبي که براس��اس گ��زارش وضعيت 
ش��اخص هاي بخش صنعت، معدن و تجارت با افزايش توليد 
روبه رو بودند مورد بررسي قرار گرفت. به گزارش مهر، از توليد 
انواع سواري در هشت ماهه امسال با حدود 8۹٧ هزار دستگاه 
۱8.۲ درصد، محصوالت شيميايي و پتروشيمي با بيش از ۳5.5 
ميلي��ون ت��ن ٧.۱ درص��د و فوالد خ��ام با بيش از ۱۳ ميليون تن 
۹.۲ درصد افزايش داشته است. گفتني است که آمار توليد انواع 
س��واري در مدت مش��ابه سال گذشته حدود ٧5۹ هزار دستگاه، 
محصوالت ش��يميايي و پتروش��يمي بيش از ۳۱ ميليون تن و 
ف��والد خ��ام بيش از ۱۲ ميليون تن بوده اس��ت. اتوبوس، ميني 
بوس و ون نيز در هشت ماهه امسال با افزايش 88.۳ درصدي 
نسبت به سال گذشته روبه رو بود. آمار توليد يک هزار و ۲8۴ 
دستگاهي هشت ماهه سال گذشته در هشت ماهه امسال به دو 

هزار و ۴۱8 دستگاه ارتقا يافت. در زمينه توليد کاميون کشنده، 
کمباين و تراکتور نيز به ترتيب با توليد ۹ هزار و 5۶۴، 5۲8 و ده 
هزار و 88۳ دستگاه با افزايش ۲۲.۲، ۱۲۳.٧ و ۲۱.۳ درصدي 
مواجه بوديم و بيشترين افزايش توليد کاالهاي صنعتي مربوط 
به کمباين بود. همچنين در زمينه توليد الستيک خودرو با توليد 
حدود ۱۴۴ هزار تن از اين محصول در هشت ماهه امسال ۰.۹ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش توليد داشتيم. 
ميزان توليد اين محصول در هش��ت ماهه س��ال گذش��ته حدود 
۱۴۳ هزار تن بوده است. همچنين در هشت ماهه امسال بيش 
از ۲۳5 ميليون متر مربع کاشي در کشور توليد شد که با در نظر 
گرفتن آمار توليد اين محصول در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته) 
بيش از ۲۰۱ ميليون متر مربع( افزايش ۱۶.۶ درصدي داشت. 
توليد شيش��ه جام نيز در هش��ت ماهه امس��ال ۶۴8 هزار تن بود 
که با در نظر گرفتن 5۱۳ هزار تن توليد اين محصول در مدت 

مشابه سال گذشته، ۲۶.۳ درصد با افزايش مواجه بود.

همچنين در زمينه چيني بهداشتي در هشت ماهه امسال بيش 
از ۶٧ هزار تن توليد داش��تيم که با توجه به توليد 5۳ هزار تني 
در مدت مش��ابه س��ال گذشته، افزايش ۲۶.٧ درصدي داشت و 
بيشترين افزايش توليد کاالهي معدني و صنايع معدني را به خود 
اختصاص داد. در زمينه روغن ساخته شده نباتي نيز در هشت 
ماهه امسال بيش از يک ميلون تن توليد داشتيم که با در نظر 
گرفتن آمار توليد در مدت مشابه سال گذشته ) حدود ۹8۴ هزار 
تن( 5.5 درصد افزايش را نش��ان مي دهد. انواع کاغذ، کارتن و 
فيبر نيز در هش��ت ماهه امس��ال به ترتيب با ۲۶.۹، ۳.٧ و ۱۳.۴ 
افزايش توليد داشته است. در اين بازه زماني به ترتيب حدود ۴٧۴ 
و ۲5۱ هزارتن کاغذ و کارتن و حدود ۶55 هزار مترمکعب فيبر 
توليد شد. در زمينه محصوالت دخاني نيز در هشت ماهه امسال 
۳۰.5 ميليارد نخ توليد شد که با توجه به توليد ۲٧.٧ ميليارد نخ 
در مدت مش��ابه سال گذش��ته افزايش ۱۰.۲ درصدي داشتيم. 
در محصوالت خانگي نيز توليد ماش��ين لباسش��ويي بيشترين 

افزايش را داش��ت. در هش��ت ماهه امس��ال 5۶٧ هزار دستگاه 
ماش��ين لباسش��ويي توليد شد که با در نظر گرفتن آمار توليد در 
مدت مشابه سال گذشته) ۴۶۱ هزار دستگاه( با افزايش ۲۲.۹ 
درصدي روبه رو بود. در حوزه کاالهاي شيميايي و پتروشيمي نيز 
بيش��ترين افزايش مربوط به پلي کربنات)PC( با ۶۳.۲ درصد 
بود. در هش��ت ماهه امس��ال بيش از ۹ هزارتن از اين محصول 
توليد ش��د و در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته توليد اين محصول 

بيش از 5 هزار تن بوده است.

گ�روهصنع�ت،معدنوتج�ارت:افزايش 
قيم��ت دالر ط��ي هفته هاي گذش��ته به 
کمک فوالدس��ازان داخلي آمده اس��ت. 
طي ماه هاي گذشته صحبت هاي مطرح 
شده درباره ميزان صادرات، واردات و حتي 
تعرفه ه��اي مرتبط با صنعت فوالد بارها 
مورد توجه رس��انه ها قرار گرفته اس��ت. 
توليدکنن��دگان داخل��ي ف��والد معتقدند 
ک��ه پايين بودن تعرف��ه واردات فوالد به 
کش��ور در عمل موجب ش��ده ت��ا هزينه 
واردات کمتر از هزينه توليد شود و به اين 
ترتيب بس��ياري به سمت واردات فوالد و 
محصوالت ف��والدي حرکت کرده اند. با 
اي��ن ن��گاه بود که از مدت ها قبل برخي از 
فوالدسازان داخلي خواهد افزايش تعرفه 
واردات ف��والد به کش��ور بودن��د تا از اين 
طريق بتوان از مجموعه هاي فوالدس��از 
داخل��ي ب��ه نوعي حمايت ک��رد. هرچند 
هن��وز هم صحبت ه��اي مختلفي درباره 
ن��رخ نهاي��ي تعرفه ه��اي واردات فوالد 
به کش��ور ش��نيده مي ش��ود، اما آنطور که 
مش��خص اس��ت افزايش قيمت دالر در 
ب��ازار طي هفته هاي گذش��ته تا حدودي 
توانس��ته به کمک توليدکنندگان داخلي 
فوالد کش��ور بيايد. افزايش قيمت ارز در 
بازار موجب شده تا واردات ديگر به مانند 
گذش��ته به صرفه نباش��د و اين موضوع 
تبدي��ل ب��ه فرصتي براي فوالدس��ازان 
داخلي ش��ده تا بتوانند س��هم بيشتري از 
بازارهاي داخلي را در اختيار خود بگيرند. 
در همين حال رس��ول خليفه س��لطاني، 
دبير انجمن توليدکنندگان فوالد ايران در 
گفتگو با ايس��نا از صادرات ش��ش ميليون 
تني محصوالت فوالدي خبر داده و گفته 
است که  با توجه به تعرفه هاي جديد براي 

واردات محص��والت ف��والدي و افزايش 
ن��رخ ارز، واردات ب��ه صرفه نيس��ت و اين 
بخش بحران تعرفه و واردات ندارد. خليفه 
سلطاني همچنين درباره آخرين وضعيت 
کميته زنجيره فوالد که با پيشنهاد ايميدرو 
و همکاري توليدکنندگان و زنجيره توليد 
فوالد در وزارتخانه برگزار شود، اظهار کرد: 
کميسيون هاي تخصصي کميته زنجيره 
فوالد تش��کيل ش��ده است و جلسات آن 
برگزار مي ش��ود که اميدواريم اثر آن را در 

آينده نزديک مشاهده کنيم.
وارداتفوالدديگربهصرفهنيست ���

در همين حال محمود اس��الميان، رئيس 
انجمن توليدکنندگان فوالد نيز در گفتگو 
با خبرنگار »تجارت« صحبتي مش��ابه با 
حرف هاي خليفه سلطاني را مطرح کرده 
و مي گوي��د ک��ه طي هفته هاي گذش��ته 
افزايش نرخ ارز در بازارها به کمک تصميم 
دول��ت درباره تعيين تکليف تعرفه ها آمده 
و اي��ن روزها ديگ��ر واردات محصوالت 
فوالدي همانند گذش��ته صرفه اقتصادي 
نداش��ته و به همي��ن دليل فرصت خوبي 
در اختي��ار توليدکنن��دگان فوالد در داخل 
کشور قرار گرفته تا بتوانند سهم بيشتري از 
بازارهاي داخلي را کسب کنند. اسالميان 
همچني��ن با اب��راز اميدواري نس��بت به 
رون��د توليد فوالد کش��ور افزود: اکنون با 
تدابيري که انديش��يده شده، روند معيوب 
دولت گذش��ته رو به اصالح است، چراکه 
در دولت پيش اتفاق هايي افتاد که چندان 
خوش��ايند نبود ک��ه از جمله آنها مي توان 
ب��ه بردن واحدهاي ف��والدي به مناطق 
بدون آب اش��اره کرد. در حالي که امروز 
امي��د داري��م توليد فوالد در کش��ور از مرز 
۲۰ ميلي��ون تن عبور کنند. رئيس انجمن 

توليدکنندگان فوالد همچنين با اشاره به 
موضوع تعرفه هاي واردات فوالد، تصريح 
ک��رد: اکن��ون تعرفه فوالد به نظر منطقي 
مي رس��د، چراکه ميانگين تعرفه واردات 
محصوالت فوالدي ۲۰ درصد اس��ت که 
نسبت به نرخ تعرفه بقيه کاالها، مناسب تر 
است ولي کاهش تعرفه اي که مدتي قبل 
براي دو قلم کاالي فوالدي تا ۱۰ درصد 
رخ داده نباي��د به عن��وان يک روال براي 
مابقي موارد نيز اعمال شود؛ چراکه قطعًا 
توليدکنن��دگان داخلي متض��رر خواهند 
ش��د و از س��وي واردات مورد تهديد قرار 
مي گيرند. اسالميان همچنين با اشاره به 
موض��وع تعرف��ه واردات فوالد که چندي 
پي��ش در برخ��ي محصوالت کاهش پيدا 
ک��رده، گفت: در حال حاضر فوالد بحران 
تعرفه اي ندارد و تعرفه هاي موجود نيز قابل 
دفاع است، چراکه در حال حاضر قيمت ارز 
باال رفته و با تعرفه هاي وضع شده، واردات 
محصوالتي که در داخل توليد مي ش��ود، 

صرفه اقتصادي ندارد.
اس��الميان گفت: درخص��وص صادرات 
محص��والت فوالدي بايد گفت که ما در 
س��ه حلقه، صادرات را پيش بيني کرديم 
که ش��امل آهن اس��فنجي، فوالد خام و 
محصوالت فوالدي مي شود که براساس 
آمار در ۹ ماهه اخير صادرات آهن اسفنجي 
5۰۰ ه��زار تن ب��وده، صادرات فوالد خام 
ب��ه ۴.5 ميلي��ون ت��ن رس��يده و صادرات 
محصوالت فوالدي نيز تا ۱.۲ ميليون تن 
رشد داشته که در مجموع رقم صادرات مرز 
شش ميليون تن را رد کرده و مي توان گفت 
که با ادامه اين روند تا پايان سال صادرات 
اين س��ه حلقه فوالدي به هش��ت ميليون 
تن خواهد رس��يد. رئيس انجمن فوالد در 
پايان با اشاره به تاثير نرخ دالر و موضوع 
واردات و ص��ادرات محصوالت فوالدي 
تصريح کرد: در ايران نرخ ارز همراه با نرخ 
ت��ورم تغيير نمي کند که البته دولت براي 
اين موضوع توجيهات قابل دفاعي دارد که 
از جمله آن تاثيرگذاري نرخ ارز در زندگي 
روزمره مردم است. اما اگر ارز همراه با تورم 
تغيير مي کرد ش��ايد محصوالت فوالدي 
اصال نيازي به تعرفه گذاري نداشتند بلکه 
به ش��کل حقيقي قيمت گذاري مي شدند 
و کارخانه ه��ا مي توانس��تند با مزيت هاي 

صادراتي اقدام به توليد کنند.

گ�روهصنع�ت،معدنوتج�ارت: يکي از 
مهمتري��ن بخش هاي اقتصادي کش��ور 
ک��ه طي س��ال هاي گذش��ته و همزمان 
ب��ا برداش��ته ش��دن تحريم ها توانس��ته 
اس��ت ک��ه خ��ود را احي��ا کن��د، صنعت 
خودروس��ازي ايران اس��ت. در اين مدت 
خودروس��ازاني از کش��ورهاي مختل��ف 
اروپايي و آس��يايي ب��راي حضور در بازار 
اي��ران مذاکراتي را داش��ته اند. هرچند از 
هم��ان ابتدا حضور و س��رمايه گذاري در 
داخ��ل اي��ران به عنوان يکي از مهمترين 
ش��روط حضور خودروس��ازان خارجي در 
پس��ابرجام ذکر ش��ده اما بررسي نحوه و 
ميزان حضور خودروهاي خارجي در بازار 
ايران طي ماه هاي گذشته نشان مي دهد 
که همچنان برخي برندهاي جهاني بيش 
از اينکه به دنبال سرمايه گذاري ايجاد خط 
توليد و انجام خدمات پس از فروش باشند، 
به دنبال افزايش فروش محصوالت خود 

در بازارهاي ايران هستند.
از ط��رف ديگ��ر خودروس��ازان وطن��ي 
بواس��طه تحريم ها طي سال هاي گذشته 
مجب��ور بودن��د که ضمن کاهش توليد به 
خودروهاي فعلي شان بسنده کنند و براي 
تنوع توليدات دست روي دست بگذارند. 
اما با کمرنگ ش��دن تحريم ها ش��رايط 
تغيير کرد و ش��رکت هاي خودروس��ازي 
براي حضور در ايران ابراز تمايل کردند. 
شاگرد اول اين همکاري هاي پژو فرانسه 
بود که با سرعت گفتگوهاي خود را تبديل 
ب��ه ق��رارداد کرد. در اي��ن ميان رنو هم با 
س��ازمان گس��ترش و نوسازي مذاکراتي 
انج��ام داده ول��ي هنوز م��دل خودروها و 
جزئيات آن نهايي نشده است. آنطور که 
شنيده شده، رنو به سمت توليد خودروهاي 
ارزان قيمت خواهد رفت. در گفتگوهاي 
نهايي که بين سازمان گسترش و شرکت 
رنو صورت گرفته، در فاز اول رنو سيمبل 
و داستر توليد خواهد شد. سايپايي ها هم با 
سيتروئن به تفاهم رسيدند و قرار است از 
سال آينده خودرو سي۳ را توليد کنند. در 
همين حال براساس گزارش هاي منتشر 
ش��ده از زمان برداشته ش��دن تحريم ها 
مي��زان ف��روش خودروهاي رنو به ايران 
افزاي��ش چش��مگيري داش��ته اس��ت تا 
جاي��ي ک��ه امروز اي��ران در جايگاه يکي 
از مهمتري��ن بازاره��اي محصوالت رنو 

قرار گرفته اس��ت. در اي��ن ميان هرچند 
زمزمه ه��اي مطرح ش��ده در مورد آينده 
برج��ام نگراني هاي��ي را براي ش��رکاي 
اصل��ي تجارت ايران ايجاد کرده، اما اين 
خودروس��از فرانس��وي همچنان در حال 

ادامه فعاليت است.
ايرانهشتمينبازاررنو ���

براس��اس گزارشي که روز گذشته تسنيم 
منتشر کرده رنو فرانسه در سال ميالدي 
گذش��ته بي��ش از ۱۶۲ هزار دس��تگاه از 
محص��والت خود را روانه بازار ايران کرد 
و ايران هشتمين بازار بزرگ اين شرکت 
ش��ناخته شد. ش��رکت خودروسازي رنو 
فرانسه اعالم کرد در سال ۲۰۱٧ ميالدي 
۱۶۲ هزار و ٧۹ دس��تگاه از محصوالت 
خود را روانه بازار ايران کرده است. فروش 
رنو فرانس��ه به ايران در اين س��ال نسبت 
به س��ال قبل از آن رش��د ۴۹.۳ درصدي 
داش��ته اس��ت. رنو در ماه هاي ژانويه تا 
دس��امبر س��ال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۰8 هزار 
و 5۳۶ دس��تگاه از محص��والت خ��ود را 
روان��ه ب��ازار ايران کرده بود.  براس��اس 
اين گزارش فروش رنو فرانس��ه به ايران 
در س��ال ۲۰۱٧ معادل ۴.۳ درصد از کل 
فروش رنو در س��طح جهان بوده اس��ت. 
رن��و در س��ال ۲۰۱٧ بالغ ب��ر ۳ ميليون و 
٧۶۰ هزار دس��تگاه از محصوالت خود را 
در جهان به فروش رس��انده است. ايران 
هش��تمين بازار بزرگ رنو در جهان طي 
اين مدت ش��ناخته ش��ده است. فرانسه، 
روس��يه، آلمان، ايتاليا، اس��پانيا، ترکيه و 
 برزي��ل پي��ش از اي��ران از اي��ن نظر قرار 
گرفته ان��د. براس��اس تعرفه ه��اي جديد 
واردات خ��ودرو ک��ه از ۴۰ و 55 ب��ه ٧5 
و ۹5 درص��د افزايش يافته اس��ت قيمت 

خودروهاي وارداتي افزايش چشمگيري 
پيدا مي کند لذا يکي از راه ها براي کنترل 
قيمت و پاس��خ به درخواست مردم، توليد 
خودرو اس��ت. اين همان هدفي است که 
دولت در تنظيم آيين نامه واردات خودرو 
دنب��ال مي ک��رد. يکي از اه��داف دولت 
در افزايش تعرفه، ترغيب ش��رکت هاي 
خودروس��ازي جهان به همکاري و توليد 
مشترک بود که در نخستين گام شرکت 

هيونداي اين امر را پذيرفته است.
در همي��ن حال مديرعام��ل رنوپارس از 
عرضه ۱5۰ هزار دستگاه خودرو در ايران 
خبر داد و گفت: سازمان گسترش بر روي 
جزئي��ات ق��رارداد رنو با وزارت صنعت در 
حال مذاکره اس��ت. رامتين اس��ماعيلي 
درخصوص احتمال بازگش��ت تحريم ها 
با دس��تور ترامپ گفت: با توجه به اينکه 
رن��و ۱۶۰ هزار دس��تگاه خودرو در ايران 
تولي��د مي کن��د، قطعا در ح��وزه تحريم 
در زمان مش��خص خ��ود تصميم خواهد 
گرف��ت، اما نکته حائز اهميت آن اس��ت 
ک��ه در تحري��م قبلي نيز رنو وکالي خود 
را ب��راي مذاکره در مجامع قضايي اعزام 
ک��رد و به صراحت اعالم کرد که صنعت 
خ��ودرو ربط��ي به تحريم ه��ا ندارد و اگر 
مواد اوليه اي، مصرف مشکوک يا دوگانه 
داشته باشد مي تواند جايگزين شود اما در 
تحريم هاي احتمالي در زمان خود اظهار 
نظر خواهيم کرد. مديرعامل رنوپارس از 
عرضه ۱5۰ هزار دستگاه خودرو در ايران 
خبر داد و گفت: سازمان گسترش بر روي 
جزئي��ات ق��رارداد رنو با وزارت صنعت در 
حال بررس��ي است و ما هدفگذاري را در 
اين زمان براي توليد ۱5۰ هزار دس��تگاه 

خواهيم داشت.

اسالميان در گفتگو با »تجارت«: واردات فوالد صرفه اقتصادي ندارد

دالر به داد فوالدسازان رسيد
با افزايش حضور خودروهاي خارجي در بازارهاي ايران در پسابرجام رقم خورد؛

ايران هشتمين بازار بزرگ رنو 

سرپرست سايپايدک اعالم کرد: برابر دستورالعمل 
ابالغ��ي پليس راه��ور ناجا، تعويض قطعات اصلي 
خودرو ش��امل اتاق، شاس��ي و موتور که صرفًا در 
نمايندگي ه��اي مجاز و رسمي س��ايپا انجام بگيرد 
مورد تاييد مراجع رسمي کشور و پليس راهور است.  
به گزارش سايپا نيوز؛ رضا تقي زاده با اشاره به ابالغ 
ضواب��ط و مق��ررات جديد تعويض اتاق، شاس��ي و 
موتور خودرو به نمايندگي هاي مجاز گروه سايپا و 

ايجاد زيرس��اخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري 
در ش��رکت س��ايپا يدک جهت پش��تيباني اجراي 
دس��تورالعمل ابالغي، گف��ت: تمام نمايندگي هاي 
مجاز گروه خودروس��ازي سايپا جهت ارائه خدمات 
مذکور تجهيز شده و آمادگي ارائه خدمات استاندارد 
و منطب��ق ب��ا الزامات ابالغي پلي��س راهور را دارا 
هس��تند، به گونه اي که هر گونه اقدام خارج از اين 
ش��بکه مي تواند در آينده مش��کالت زيادي براي 

مال��ک خ��ودرو ايجاد کند و عدم تاييد پليس راهور 
در نقل و انتقال خودرو يکي از مهمترين اين موارد 
است. وي افزود: براي مشترياني که جهت دريافت 
اين خدمات به شبکه نمايندگي هاي مجاز مراجعه 
مي کنند فاکتور معتبر که داراي ويژگي هاي امنيتي 
ش��امل هالوگرام، مهر برجسته، نام خريدار، شماره 
قطعه و کد رهگيري باشد صادر مي شود. اين فاکتور 
در مواقع لزوم در مراجع قانوني قابل استناد است.

تعويض اتاق و موتور خودرو 

صرفاً در نمايندگي هاي مجاز 

سايپا انجام مي شود
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فرسودگي ناوگان حمل و نقل 
عامل رشد روزافزون تلفات جاده اي 

عضو کميسيون عمران مجلس، با تاکيد بر ضرورت نوسازي ناوگان 
حمل و نقل عمومي، گفت: فرس��ودگي خودروها بر آمار روزافزون 
م��رگ و ميره��اي جاده اي مي افزايد. ب��ه گزارش روزنامه تجارت، 
سيدحس��ين افضلي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با تاکيد 
بر ضرورت نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي در کش��ور، گفت: 
ناوگان حمل و نقل يکي از مسائل اساسي است که از ابعاد مختلف 
بايد به آن نگاه کرد زيرا بي توجهي به نوسازي اين ناوگان عالوه 
بر رشد معضالت زيست محيطي بر آمار روزافزون مرگ و ميرهاي 

جاده اي مي افزايد.
عضو کميس��يون عمران مجلس ش��وراي اس��المي، با بيان اينکه 
فرس��ودگي اتوبوس ها، کاميون ها و همچنين خودروهاي شخصي 
و تاکس��ي ها در کش��ور تاکنون به بروز حوادث بس��ياري منجر شده 
اس��ت، افزود: اگر سيس��تم حمل و نقل عمومي کش��ور به روز و به 
اندازه کافي باشد قطعا يکي از اثرات مهم آن در کاهش تصادفات 
جاده اي مشهود خواهد شد. نماينده مردم اقليد در مجلس شوراي 
اسالمي، با تاکيد بر اينکه خودروهاي فرسوده و مستهلک از سطح 
ايمني کافي برخوردار نيستند، تصريح کرد: ميزان مصرف سوخت 
در خودروهاي مستهلک بسيار زياد بوده و از اين منظر نيز به هدر 
رفت منابع ملي منجر مي ش��وند. افضلي با بيان اينکه هزينه کرد 
منابع براي نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي يک نوع س��رمايه 
گذاري است، گفت: اگر دولت در اين بخش به صورت جدي ورود 
نداشته و با ايجاد جاذبه به استفاده از قدرت بخش خصوصي اقدام 
نکند رشد آمار تصادفات و افزايش روزافزون مرگ و مير در کشور 
رخ خواهد داد. وي با تاکيد بر اينکه مش��وق هاي مش��خصي براي 
جذب سرمايه گذار در حوزه نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي بايد 
در نظر گرفته شود، افزود: با توجه به محدوديت منابع، آلودگي هاي 
بي ش��مار زيس��ت محيطي و همچنين تعداد باالي مرگ و ميز و 
نقص عضو افراد در س��وانح رانندگي بايد از منابع بخش خصوصي 
در راس��تاي نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي استفاده کرد. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه براي نوسازي ناوگان 
حم��ل و نق��ل عمومي باي��د همه ارگان ها از جمل��ه وزارتخانه هاي 
راه و شهرس��ازي، کش��ور و صنع��ت، معدن و تج��ارت و همچنين 
بانک ها همکاري و تعامل نزديک داشته باشند، تصريح کرد: تعامل 
دستگاه هاي مختلف مي تواند تحول اصولي در اين حوزه ايجاد کند. 
وي با تاکيد بر اينکه مجلس به ويژه کميسيون عمران آن حساسيت 
موضوع نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي را حس کرده اس��ت، 
گفت: مجلس آماده رفع مش��کالت موجود براي نوس��ازي ناوگان 
حمل و نقل عمومي بوده و در صورت لزوم اصالح قانون يا تدوين 
آن را ني��ز در دس��تور کار خ��ود قرار مي دهد. اي��ن نماينده مردم در 
مجلس دهم، با انتقاد از اينکه متاس��فانه اراده جدي براي نوس��ازي 
ناوگان حمل و نقل کش��ور وجود ندارد، افزود: در تصادفات اصوال 
اس��تاندارد بودن جاده، مهارت و تخصص نيروي انس��اني، ايمني و 
ب��ه روز بودن وس��يله نقلي��ه و همچنين نحوه اجراي قوانين مرتبط 
در اين حوزه نقش اساس��ي دارد.س��هم وس��يله نقليه در تصادفات 
جاده اي بسيار پررنگ بوده و در صورتي که خودرويي مستهلک و 
از استانداردهاي روز به دور باشد به گورستان افراد بدل خواهد شد. 
عضو کميس��يون عمران مجلس دهم، افزود: متاس��فانه بسياري از 
خودروهايي که به تازگي توليد مي ش��وند نيز از لحاظ ايمني جاي 
کار بس��يار داش��ته و تفاوتي با خودروهاي فرس��وده ندارد. افضلي با 
بيان اينکه فرس��ودگي خودروها در 20 س��ال اخير نسبت به شرايط 
موجود بس��يار مش��کل ساز است، گفت: بايد اهتمام ويژه اي در اين 
بخش داشته باشيم در غير اين صورت سوانح جاده اي هر روز آمار 
بيش��تري تلفات به جامعه تحميل مي کند. عضو کميس��يون عمران 
مجلس ش��وراي اس��المي، يادآور ش��د: سهم عوامل دخيل در بروز 
تصادفات جاده اي برابر نبوده و از اين منظر نمي توان نسخه واحد 
براي همه سوانح پيچيد اما نکته حائز اهميت اين است که فرسودگي 

خودروها خود از عوامل مهم تنش زا است.

تاخير در سررسيد و تنزيل اوراق
 بخش خصوصي را فشل کرده است 

عضو کميسيون عمران مجلس، گفت: 
ارايه اوراق مش��ارکت به بس��ياري از 
واحده��اي تولي��دي در عوض طلب 
آن ها، طوالني بودن زمان سررس��يد 
آن و همچني��ن تنزيل��ي ک��ه در زمان 
نقدش��وندگي اي��ن اوراق رخ مي دهد 
بخش خصوصي را فشل کرده است. 

به گزارش روزنامه تجارت،حسين هاشمي تختي نژاد در گفت وگو 
با خبرگزاري خانه ملت، با اش��اره به وضعيت صنايع و کارخانجات 
توليد فرآورده هاي س��اختماني در کش��ور، گفت: متاس��فانه با توجه 
به رکود موجود در اقتصاد کش��ور بس��ياري از صنايع و کارخانجات 
در وضعيت ورشکس��تگي قرار گرفته اند. عضو کميس��يون عمران 
مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينکه اکثر شرکت هاي توليدکننده 
مصالح س��اختماني در کش��ور جز بخش خصوصي هس��تند، افزود: 
يکي از عمده داليل ورشکس��تگي بس��ياري از واحدهاي توليدي 
در اي��ن بخ��ش بي توجهي دولت به پرداخت تعهدات و بدهي هاي 
خود بوده اس��ت. نماينده مردم بندرعباس، قش��م، ابوموسي، حاجي 
آب��اد و خمي��ر در مجلس ش��وراي اس��المي، با تاکي��د بر اينکه اخذ 
ماليات ه��اي س��نگين از واحده��اي صنعت��ي و توليدي يکي ديگر 
از عوامل منتج به ورشکس��تگي اين واحدها اس��ت، تصريح کرد: 
متاس��فانه نس��بت به درآمدهاي نداش��ته اين واحدها ماليات وضع 
ش��ده و ناتواني در پرداخت ماليات به وضع جرايم نيز منجر ش��ده 
که اين خود تير خالص براي ادامه فعاليت آن ها اس��ت. وي ادامه 
داد: متاسفانه در حال حاضر بسياري از واحدهاي توليدي در کشور 
مانند آسفالت سازي با مشکالت مالي مواجه هستند و بي توجهي 
دول��ت ب��ه پرداخ��ت بدهي خود به اي��ن صنايع چالش هاي آن ها را 

پررنگ تر کرده است.
 هاشمي تختي نژاد با بيان اينکه ارايه اوراق مشارکت به بسياري از 
واحدهاي توليدي در عوض طلب آن ها از س��وي دولت مش��کالت 
ديگري را براي آن ها ايجاد کرده است، گفت: طوالني بودن زمان 
سررس��يد اين اوراق و همچنين تنزيلي که در زمان نقدش��وندگي 
آن ه��ا رخ مي دهد عمال تس��ويه بده��ي واحدهاي توليدي را دچار 

مشکل کرده است.
 اي��ن نماين��ده م��ردم در مجلس ده��م، با تاکيد بر اينکه بي توجهي 
دول��ت به رفع مش��کالت پيش آمده ب��راي پيمانکاران و همچنين 
واحدهاي توليدي به طوالني شدن روند تکميل پروژه هاي عمراني 
و حتي مستهلک شدن آن ها مي انجامد، افزود: متاسفانه در اليحه 
بودجه 97 نيز سهم انتشار اوراق مشارکت براي تکميل پروژه ها باال 
است که ادامه اين شرايط به صالح نيست. وي ادامه داد: هر چند 
بس��ياري از واحدهاي توليدي و پيمانکاران به اخذ اوراق مش��ارکت 
بابت بدهي خود راضي هستند اما دولت در نقد شدن اين اوراق نيز 

تاخيرهاي بسياري دارد. 
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينکه بخش 
خصوصي و پيمانکاران از سياست هاي دولت متضرر هستند، گفت: 
بي توجهي به ادامه فعاليت بخش خصوصي و واحدهاي توليدي و 
همچنين پيمانکاران در کشور به عميق تر شدن رکود و در نتيجه 
بيشتر شدن مشکالت منجر خواهد شد از اين رو بايد با يک ميان 

بري به رفع مشکالت پيش روي اين بخش ها اقدام کنيم.

پيشخوان

راه ومسکن

راه و مس�کن: روز دوش��نبه ) 25 دي ماه 96( با حکم مس��عود 
کرباس��يان وزي��ر اقتصاد، ابوالقاس��م رحيمي انارکي که پيش 
از اي��ن عض��و هيئ��ت مديره بان��ک عامل حوزه مس��کن بود 
به عنوان مديرعامل جديد بانک عامل حوزه مسکن جايگزين 
محمدهاشم بت شکن شد که در اين راستا صبح ديروز سه شنبه 
) 26 دي ماه 96( مراسم معارفه ابوالقاسم رحيمي انارکي با حضور 
عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، حامد مظاهريان معاونت 
مس��کن و س��اختمان، هوشنگ عش��ايري سرپرست شرکت 
عمران و بهس��ازي ايران، اصغر فخريه کاش��ان قائم مقام وزير 
راه و شهرسازي در امور بين الملل، حسن عبده تبريزي مشاور 
تامين مالي وزير راه و شهرسازي، مديران ارشد بانک مرکزي 

و مديران ارشد بانک مسکن برگزار شد. 
��� هم اکنون کفايت سرمايه بانک مسکن مناسب است

به گزارش خبرنگار روزنامه تجارت، محمد هاش��م بت ش��کن 
مديرعامل سابق بانک مسکن در اين مراسم طي ايراد سخناني 
اعالم کرد که در طي دوران مسئوليت خود 2۳۱ جلسه هيات 
مديره در بانک مس��کن برگزار ش��د که حاصل آن ها 2 هزار و 
600 مصوبه تاثير گذار براي حوزه مس��کن بود.در حال حاضر 
بانک مسکن سالم ترين بانک به شمار مي رود. بانک مسکن با 
دو نيروي مولد يعني منابع انساني کارآمد و منابع مالي مناسب 
در حال حاضر به بهترين شکل سياست هاي دولت را در بخش 

مسکن و شهرسازي اجرا مي کند.
��� سم زدايي از نظام پولي بانکي کشور در دولت يازدهم

همچنين در مراسم معارفه ابوالقاسم رحيمي انارکي مديرعامل 
کنوني بانک مس��کن که همزمان با هفتاد و نهمين س��ال روز 
تاس��يس بانک مس��کن همراه بود، عباس آخوندي وزير راه و 
شهرس��ازي با طرح اين پرس��ش که چرا فضاي پولي و بانکي 
پيچي��ده ب��ود، تاکيدکرد: واقعيت اين اس��ت که بدون بانک در 
دنياي مدرن اساسا امکان توسعه وجود ندارد و طي سال هاي 9۳ 
و 9۴ هم بارها اعالم کردم که مشکل ما اين بوده که سيستم 
بانکي و نظام پولي کشور به پول سمي آلوده شده بود. در واقع 

پديده اي که در ۱00 سال گذشته با آن مواجه نبوديم.
وي ادام��ه داد: پ��ول سمي س��هم قابل توجهي از کل پول در 
گردش کش��ور را به خود اختصاص داده و ش��وربختانه فس��اد 
مانند موريانه بر تن اقتصاد و پول متصل شده بود. لذا شروع 
و آغاز کار بت شکن در اين فضاي سخت بسيار آغاز پيچيده 
و با دش��واري همراه بود. در عين حال بانک هم درگير فش��ار 
و تصميم ه��اي دول��ت نهم و دهم قرار گرفت که يکي از آنها 
موضوع مسکن مهر بود که کل نظام بانکي را تکان داد و دوم 
فساد آن فرد معروف که بخشي از آن را احاله داده بودند تا از 
طريق بانک مسکن انجام شود و بدين ترتيب بانک مسکن 

را درگير کالهبرداري بزرگ کرده بودند.
وزي��ر راه و شهرس��ازي اف��زود: مديريت بانک در اين فضاي 
ناس��الم بايد اقدام بزرگي انجام مي داد تا اوال به فس��اد خاتمه 
داده و ثانيا به سمت توسعه و تغيير جهت دهد و بتواند توسعه 
متوازن را در سطح گسترده فعال کند و اگر مديرعاملي بانک 
و هيئت مديره بانک درک درس��تي از ش��رايط پولي و بانک 
کشور نمي داشتند حتما بحران پولي و بانکي تعميق مي شد. 
س��ختي کار مديريت بانک مس��کن در دولت يازدهم اين بود 
که حداقل مديريت سيس��تم پولي و بانکي در مبارزه با پول 
سمي بيش��تر اداري و رويه اي بود که همين کار، ادامه راه را 
دش��وار مي کرد. زيرا آمادگي الزم براي س��م زدايي گسترده 
در نظام بانکي و پولي کش��ور فراهم نبود اما آقاي بت ش��کن 

به درس��تي از عهده اينکار دش��وار برآمد. س��ختي ديگر کار 
مديرعامل سابق بانک مسکن اين است که بانک مسکن به 
جاي آنکه به سمت توسعه اي شدن برود به بانک تخصصي 

تبديل شد و ماهيت خود را در جاهايي از دست داد.
آخوندي يادآور شد: مختصاتي که براي بانک مسکن در دهه 
۴0 و 50 شمس��ي تعريف ش��ده بود بانک توس��عه اي اس��ت اما 
در ده��ه ۸0 و 90 ش��اهد بودي��م که اي��ن بانک تبديل به بانک 
تخصصي شد و عمال وظيفه خود را براي تعادل بخشي به بازار 
و اقدام براي رويارويي با س��يگنال هاي رونق و رکود از دس��ت 
داد. تالش داشتيم تا بانک مسکن را بانک توسعه اي کنيم و در 
اينکار آقاي بت شکن همراه بودند اما در عمل پشتيباني خاصي 

از اين اقدام موثر در نظام بانکي صورت نمي گرفت.
همچني��ن آخون��دي تصريح کرد: ب��ا تالش هاي مداوم موفق 
ش��ديم در س��ال جاري در جلس��ه مجمع عمومي بانک مسکن 
که با حضور وزير اقتصاد برگزار ش��د رس��ما تغيير جهت گيري 
بانک مس��کن به بانک توس��عه اي را در صورت جلس��ه مجمع 
عمومي بانک مسکن درج کنيم که نتيجه چهار سال پايمردي و 
استقامت بود. براي آنکه بانک مسکن تبديل به بانک توسعه اي 
شود نيازمند دو ابزار بود که يکي از آنها افزايش سرمايه بانک 
بود و پيش��نهادي که بنده در اين مورد ارايه کردم اين بود که 
خبط��ي ک��ه در بح��ث تامين اعتبار طرح مهر از طريق افزايش 
پاي��ه پول��ي ص��ورت گرفته و آثار منفي اش را گذاش��ته بايد به 
فرصت تبديل ش��ود تا از اين پس بتوانيم آن را تبديل به ابزار 

مثبت کنيم.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: پيشنهادم در مهر سال 92 اين 
ب��ود ک��ه تم��ام رقم تامين اعتبار طرح مه��ر، تبديل به افزايش 
س��رمايه بانک مس��کن شود و آن خط اعتباري به عنوان بدهي 
دولت و بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي در نظر گرفته شود. 
زيرا طرح آثار سوء خود را گذاشته بود و اگر دولت مي خواست 
اصل و سود را برگرداند هزينه اش بيشتر و چندين برابر افزايش 

سرمايه بانک مي شد.
افزايش سرمايه بانک مسکن به ���۱۳ هزار ميلياردتومان 
آخوندي افزود: لذا پيشنهادم اين بود که از جهت اقتصاد کالن 

اي��ن تبدي��ل صورت نگيرد. هنوز هم معتقدم بايد راهکارهايي 
ارايه شود که متضمن منافع دولت باشد. بدين معنا اگر با طرح 
توسعه اي شدن بانک مسکن و افزايش سرمايه بانک موافقت 
مي ش��د در حال حاضر ش��اهد افزايش س��رمايه بانک مسکن 
از ۳ ه��زار ميلياردتوم��ان ب��ه ۴۸ هزار ميلي��ارد تومان بوديم و 
بدين ترتيب بانک مسکن تبديل به بانک توسعه اي مي شد که 
مي توانس��ت نقش موثري را در س��يکل رونق و رکود در بخش 
مس��کن ايفا کند. اگرچه چهار س��ال س��پري ش��ده است اما باز 
هم راهکارهاي اصلي براي آنکه بخش مس��کن رونق واقعي 
بگي��رد وج��ود دارد که بايد موردتوجه قرار گيرد.تالش هايي را 
براي افزايش سرمايه بانک مسکن انجام داديم و خوشبختانه 
در بودجه کش��ور، افزايش س��رمايه بانک را به ۱۳ هزار ميليارد 
تومان رسانديم که به تصويب رسيد و 5 هزار ميليارد تومان از 

۱0 هزار ميليارد تومان بودجه تصويبي به ثبت رسيد.
بانک مس�کن بايد ���۱۰ هزار ميليارد دالر س�رمايه داش�ته 

باشد
عضو کابينه دولت دوازدهم همچنين يادآور شد: انديشه ما اين 
بوده که افزايش سرمايه بانک مسکن را داشته باشيم و بتوانيم 
انباشت سرمايه ۳5 درصدي بخش مسکن و ساختمان را فعال 
کنيم و اينکار را با افزايش سرمايه محقق کنيم. در حال حاضر 
سرمايه بانک مسکن ۸ هزار ميليارد تومان است که به مفهوم 2 
هزار ميليارد دالر سرمايه است که يقينا اين سرمايه براي بانک 
مس��کن و همچنين مس��کن، س��رمايه اندکي است. اگر بخش 
مسکن بخواهد با سيکل رکود مبارزه کند نياز به بانک مسکني 
داريم که ۱0 هزار ميليارد دالر س��رمايه داش��ته باش��د تا با اين 

سرمايه بتواند وارد بازار شود و آن را به رونق وادارد.
وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: نياز به افزايش سرمايه مستمر 
در بانک مسکن داريم و بايد کل اعتبارات بخش مسکن مهر 
تبديل به افزايش يرمايه بخش مس��کن ش��ود. همچنين بانک 
مس��کن براي ايجاد تحرک در بازار مس��کن، نيازمند ابزارهاي 
جديد پولي و بانکي بود که انواع صندوق ها، اوراق رهني و ساير 
محصوالتي که بانک مسکن بايد عرضه مي کرد و خوشبختانه 
بانک مسکن در چهارسال گذشته بخشي از آنها را محقق کرد. 

در حال حاضر، بخشي از ابزارهاي جديد پولي و بانکي همچون 
ش��رکت هاي توسعه سرمايه گذاري مسکن، شرکت هاي توليد 

سرمايه بانک مسکن و ابزار مختلف اجرا شده اند.
وزير راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بزرگترين 
مشکل ما اين است که در وضع مقررات مالي بانک متاسفانه 
ضعف هايي وجود دارد و بايد مقررات ايجاد بانک توسعه تهيه 
و تدوين ش��ود. به همين دليل نيز بانک توس��عه اي چون ابزار 
سياستگذاري است بايد در حوزه وضع مقررات مالي ورود کند 
در حاليکه بانک تجاري وظيفه اش اين است که عمليات تجاري 

را به درستي انجام دهد.
آخون��دي ب��ا تاکي��د بر اين مطلب که چند س��الي اس��ت تهيه، 
تدوين و تصويب نظام وضع مقررات مالي بانک توس��عه اي را 
تعقيب مي کند، گفت: خوشبختانه اين موضوع با نماينده بانک 
مرکزي مطرح شده و به تاييد رسيده است و در حال پيگيري 
است. لذا تاکيد مي کنم که مديريت عامل جديد بانک مسکن 
تهيه و تدوين پيش نويس مقررات مالي بانک توسعه اي را در 
دس��تورکار قرار دهد. در حال حاضر، بيش از ۳۴0 هزار س��پرده 
گذاري در حس��اب صندوق پس انداز مس��کن يکم انجام شده 
و مانده س��پرده ها در آن حس��اب بالغ بر 5۸ هزار ميليارد اس��ت 
ک��ه مي توان��د در ح��وزه تجهيز منابع و اقتص��اد خانوارها مورد 

استفاده قرار گيرد.
آخوندي مصوبات آخرين جلسه مجمع عمومي بانک مسکن را 
مصوبات تاثيرگذاري برشمرد و گفت: خواسته ام از مديرعامل 
جديد بانک مس��کن اين اس��ت که تعداد شعب بانک مسکن را 
در سراس��ر کش��ور به 20 درصد کاهش دهد زيرا نيازي به اين 
تعداد ش��عبه در کش��ور نيست. بانک مسکن در دولت دوازدهم 
اين يادگار را از خود براي آيندگان به جاي بگذارد که در فرآيند 
مدرن کردن بانک اقدامات موثري بردارد و تالش کند تا بانک 

مسکن به يک بانک الکترونيکي تبديل شود.
��� کاهش تعداد شعب بانک به معناي تعديل نيروي انساني 

نيست
وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه کاهش تعداد شعب بانک 
به معناي تعديل نيروي انساني شاغل در بانک نيست، افزود: 
بانک مسکن در طي دوره اي ۱0 ساله با افرادي که بازنشست 
خواهند ش��د کاهش 20 درصدي ش��عب بانک را محقق کند. 
بانک مس��کن به سياس��تگذاران اين آالرم را بدهد که براي 
کاهش هزينه هاي بانک اقدام موثري را در دس��تور کار دارد و 
آن را عملياتي و اجرايي کند تا حمايت سياستگذار را نيز براي 

پيشبرد اهدافش داشته باشد.
��� بان�ک مس�کن برنام�ه روش�ني ب�راي حماي�ت از ط�رح 

بازافريني شهري ارايه دهد
وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنان خود به موضوع بازآفريني 
ش��هري و اهميت��ي ک��ه اين موضوع ب��راي وزارتخانه دارد و 
تالش هايي که در اين رابطه در طي چهارسال دولت يازدهم 
انج��ام گرفت، اش��اره کرد و گفت: در ح��ال حاضر بازآفريني 
ش��هري، طرحي که توس��ط وزارت راه و شهرس��ازي دنبال 
مي ش��د به موضوع يک کش��ور تبديل ش��ده اس��ت و رئيس 
جمهوري و رئيس مجلس نيز در دولت دوازدهم بر آن تاکيد 
دارند. به همين دليل بانک مسکن بايد اولين کاري را که در 
دس��تور کار خود قرار مي دهد پش��تيباني از بازآفريني شهري 
باشد و براي آن اقداماتي را در دستور کار قرار دهد. اميدوارم 
بانک مس��کن برنامه روش��ني براي حمايت از طرح بازافريني 

شهري ارايه دهد.

 آخوندی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانک مسکن مطرح کرد؛

پيشنهاد کاهش ۲۰ درصدي شعب بانک مسکن

کاهش ۸ درصدي سوانح جاده ايترانزیت سوخت به افغانستان با اولویت حمل ریلي پاریس به تعهدات ایرباس پایبند است
برخ��ي ابهام ها درباره آين��ده برجام باعث 
ش��د صحبت از احتمال توقف اجراي اين 
قراردادها مطرح شود. موضوعي که به نظر 
مي رسد با حضور دوباره مقامات فرانسه در 
ايران حداقل در کوتاه مدت صحت نخواهد 

داشت. نماينده وزير حمل و نقل فرانسه در راستاي اثبات عالقه اين 
کشور به تداوم همکاري با ايران در جريان سفري فشرده وارد تهران 
شده و مذاکرات خود با مقامات وزارت راه و شهرسازي را آغاز کرده 
است. در اين مذاکرات که فخريه کاشان قائم مقام وزير راه و شهرسازي 
به عنوان نماينده ايران در آن حضور دارد، دو طرف ۱0 محور مختلف 
همکاري در عرصه حمل و نقل از جمله قراردادهاي خريد هواپيماهاي 
جديد، قرارداد خريد رادار براي شرکت فرودگاه ها، قرارداد با سازمان 

هواشناسي فرانسه را مورد بررسي قرار دادند. 

در يکصد و نود و نهمين نشس��ت ش��وراي 
عالي هماهنگي ترابري کشور پس از بحث 
و بررسي سه دستور جلسه مقرر شد؛ اعضا 
ظرف يک ماه پيش��نهادات خود در مورد 
اس��تراتژي هاي حمل ونقل را به دبيرخانه 

ارسال کنند، روند ترانزيت سوخت از کشور به افغانستان مطرح و با 
توجه به وجود قوانين مرتبط ترانزيت و کنوانسيون هاي بين المللي، بر 
جريان روان عبور خارجي کاال و به صورت اخص سوخت در چارچوب 
روابط بازرگاني و تجاري بين المللي با اولويت حمل با راه آهن، تاکيد 
شد و در مورد روند اجراي تبصره 2 قانون مقررات تردد وسايل نقليه 
خارجي، تصميم بر آن شد که کارويژه اي با محوريت معاون محترم 
حمل ونقل ضمن بررسي موارد اعتراضي بخش خصوصي، گزارشي 

مستدل براي تصميم گيري مراتب به شورا ارايه کند.

س��يدعبدالمجيد نجات صفوي مدير 
کل راه و ترابري استان سمنان با اشاره 
به اينکه استان سمنان در 9 ماهه اول 
امس��ال ۸ درصد نسبت به مدت زمان 
مشابه سال گذشته و در سال 95 نسبت 

به 9۴ حدود ۱9 درصد کاهش تلفات رانندگي داش��ته اس��ت، 
گف��ت: تم��ام فعاليت هاي ح��وزه راهداري در قالب مناقصه به 
بخش خصوصي واگذار ش��د که در افزايش بهره وري، بهينه 
سازي و اقدام به موقع در چند ماه گذشته موثر بوده است. در 
استان سمنان افزايش پارکينگ ها را در دستور کار قرار داديم 
که در مرحله خاکي و شن ريزي قرار دارند و در اکثر آن ها يک 
تا دو س��کوي نماز مس��قف احداث و اطراف آن ها درختکاري 

شده است. 

مدي��رکل بازرگان��ي بي��ن الملل راه آه��ن جمهوري 
اس��المي ايران گفت: در حال حاضر راه آهن ايران ۱۱ 
هزار کيلومتر خط دارد و به واس��طه رش��دهايي که در 
س��ال هاي متوالي داش��ته در س��ال جاري عملکرد راه 

آهن کشور به ۴5 ميليون تن مي رسد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ايسنا، غالمرضا نجفي 
اظهار کرد: بالغ بر ۱۸ هزار ميليارد دالر حجم تجارتي که 
در دني��ا اتف��اق مي افتد ک��ه از اين ميان حدود ۱7 هزار تن 
پتانس��يل عب��ور حجم تجارت��ي از طريق ايران وجود دارد. 
وي اف��زود: در ح��ال حاضر راه آهن ايران ۱۱ هزار کيلومتر 
خط دارد و به واس��طه رش��دهايي که در س��ال هاي متوالي 
داشته در سال جاري عملکرد راه آهن کشور به ۴5 ميليون 
تن مي رسد و در نظر داريم با توجه به منابع و پشتوانه هاي 
موجود؛ سهم حمل و نقل ريلي از ۱2 درصد به ۳0 درصد 
افزاي��ش پي��دا کند. مدي��رکل بازرگاني بين الملل راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران با بيان اينکه در حال حاضر ۱500 

کيلومتر خطوط ريلي در دستور کار قرار دارد، گفت: ايجاد 
اشتغال، افزايش امنيت، همبستگي و صلح ميان کشورها 
و ارتقاء صادرات از مزايا و منافع ترانزيت ريلي است. نجفي 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر واگن هاي ايراني نمي توانند 
به کش��ورهاي مقاصد تجاري بروند و معموال واگن هايي 
که از کشورهاي)سي آي اس( به صورت ترانزيت به ايران 
مي آيند و بار خود را تخليه مي کنند در بازگشت فرصتي براي 

صادرات را فراهم مي کنند که واگن ها خالي برنگردند.

عملکرد راه آهن ايران به 45 ميليون تن رسيد
سرپرس��ت معاونت استاندارد پرواز س��ازمان هواپيمايي 
کش��وري با اش��اره به فعاليت 200 فروند هواپيماي فوق 
س��بک در کش��ور گف��ت: مهمترين اقدام اي��ن معاونت، 
ص��دور گواهينام��ه بهره ب��رداري هواپيماي مس��افري 
اس��ت. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از وزارت راه و 
شهرسازي، مجيد حسن لو گفت: معاونت استاندارد پرواز 
داراي س��ه دفتر »صالحيت پرواز«، »عمليات پرواز« و 
»گواهينامه هاي پرس��نل هوانوردي« اس��ت که هرکدام 
در اي��ن راس��تا وظايفي را برعه��ده دارند. دفتر صالحيت 
پرواز موظف به بررس��ي عملکرد دفاتر طراحي وس��ايل 
پرن��ده و ص��دور گواهينامه هايي نظير نوع وس��يله پرنده، 
قابلي��ت پ��رواز و ... اس��ت. دفتر امتحانات، گواهينامه ها و 
امور پزشکي سازمان نيز موظف به تأييد و معرفي مراکز 
پزش��کي مربوطه جهت معاينه و صدور گواهينامه الزم 
براي پرس��نل هوانوردي از جمله گروه پروازي و مراقبت 
پروازي است. وي درباره فعاليت هاي دفتر عمليات پرواز 

بيان کرد: اين دفتر که وظيفه صدور مهم ترين گواهينامه 
پروازي يعني گواهينامه بهره برداري هواپيمايي مسافري، 
پروازهاي بازرگاني و پروازهاي خاص نظير نقشه برداري، 
لرزه نگاري و خاموش کردن اتش را صادر مي کند، به دليل 
اهميت وظيفه محول شده، مجبور به رعايت قوانين بسيار 
س��ختگيرانه اي از س��وي دولت است. دفتر عمليات پرواز 
همچنين موظف به کنترل هواپيماهاي پروازهاي داخلي 

و خارجي به صورت رندوم در فرودگاه خواهد بود.

فعاليت ۲۰۰ هواپيماي فوق سبک در کشور

ايرباس: تحويل هواپيما به ايران انجام مي شود، اما با تاخير
مدير فروش شرکت هواپيماسازي ايرباس برآورد کرده است که 
تحويل هواپيماهاي ايرباس��ي که در قراردادهاي پسابرجامي با 

ايران منعقد شده بود، ممکن است با تاخير انجام شود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ايسنا، دونالد ترامپ رئيس 
جمهوري آمريکا در حالي چند روز پيش تداوم تعليق تحريم هاي 
ايران را تمديد کرد که برخي از ش��ايعات و گمانه زني ها حاکي 
از آن اس��ت که ش��ايد ترامپ قصد داش��ته باشد در صورت باقي 
ماندن ش��رايط کنوني در برجام، از تمديد دوباره آن خودداري 
کن��د ک��ه اين امر مي تواند قراردادهاي خريد هواپيما از س��وي 

ايرالين هاي ايراني را به مخاطره اندازد.
ترامپ که همواره توافق نامه هس��ته اي ايران را براي آمريکا 
مايه تاس��ف مي دانست، حاال سنگ اندازي هايش ممکن است 
در زمي��ن قرارداده��اي خريد هواپيما ميان ايرالين هاي ايراني 
و ايرب��اس افت��اده و در نتيج��ه خروج آمري��کا از اين توافق نامه 
جهاني مي تواند شک و شبهه هايي را براي تحويل و ورود اين 

هواپيماهاي جديد به ايران ايجاد کند.
پس از توافق نامه برجام، ايرباس و بوئينگ به عنوان غول هاي 
هواپيماس��ازي جهان با فروش و تحويل ۱۸0 فروند هواپيماي 
جديد به ايران اير موافقت کرده بودند اما اين امر مستلزم ماندن 

اياالت متحده آمريکا در توافق برجام است چراکه تمامي قطعات 
موجود و بکار رفته در هواپيماها ساخت اين کشور هستند و از 
آن س��و نيز بانک هاي اروپايي تحت تاثير فش��ارهاي آمريکا در 
صورت لغو يا خروج اين کش��ور از توافق نامه هس��ته اي برجام، 
ق��ادر نخواهن��د ب��ود با ايران مبادالت تج��اري انجام داده يا با 

مشکالت متعددي مواجه مي شوند.
با اين حال طبق گزارش رويترز، جان ليهاي مدير ارشد فروش 
ش��رکت هواپيماس��ازي ايرباس، ضمن اشاره به قرارداد تحويل 
۱00 فرون��د هواپيم��اي ايرباس به اي��ران اير، در اين خصوص 
اظه��ار ک��رد: " م��ن فکر مي کنم تحويل اي��ن تعداد هواپيما در 
قراردادهاي صورت گرفته انجام خواهد ش��د اما نه لزوما طبق 
هم��ان زم��ان مقرر بلکه با تاخير تحوي��ل ايرالين هاي ايراني 

داده خواهد شد".
وي در ادامه افزود: "ما بايد دقت ويژه اي به فاينانس اين قرارداد 
هم داش��ته باش��يم که مشکلي براي طرفين قرارداد پيش نيايد 
و اي��ران ه��م موظ��ف خواهد بود پرداخت هاي پيش س��فارش 
مقرر ش��ده در قرارداد را بپردازد." تاکنون س��ه فروند هواپيماي 
س��اخت ايرب��اس و تع��دادي هواپيماي ATR تحويل ايران اير 

داده شده است.

از نگاهي ديگر، فروش هواپيما به ايران مي تواند برگ برنده اي 
براي ايرباس به ش��مار بيايد چراکه اين غول هواپيماس��ازي در 
رقابت تنگاتنگي با رقيب آمريکايي خود، بوئينگ، اين شرکت 
را قادر مي س��ازد تا گوي س��بقت را از بوئينگ بربايد. همانطور 
که در سال هاي 20۱6 و 20۱7 تعداد قراردادهاي تجاري اين 

شرکت اروپايي از رقيب آمريکايي اش پيشي گرفت.
جان ليهاي که در اواخر اين ماه بازنشس��ته مي ش��ود، همچنين 
خاطر نشان کرد تا زماني که ايران پرداخت هاي پيش سفارش 
خود را تکميل نکند، ايرباس در س��اخت و توليد هواپيما براي 
ايران محتاطانه عمل خواهد کرد. به نقل از منابع آگاه، بوئينگ 
نيز سياست و عملکرد مشابهي را در پيش گرفته است و تا زمان 
پرداخت پيش س��فارش از س��وي ايران کاري از پيش نخواهد 
برد. وي ادامه داد:" هر ايرالين در هر کشوري که باشد موظف 
است پيش از آغاز توليد هواپيما، پرداخت هاي پيش سفارش را 
بپردازد تا عمال توليد هواپيما آغاز شود. من پيش بيني مي کنم 
ک��ه تحوي��ل اي��ن هواپيماها تنها با اندک��ي تاخير از مدت زمان 
مقرر آن در قرارداد، انجام خواهد گرفت ". شرکت هواپيماسازي 
ايرباس از اظهار نظر درباره آخرين سخنان ترامپ درباره ايران 
خودداري و در ادامه تاکيد کرده اس��ت که همواره قصد دارد به 

همکاري با شرکت هواپيمايي ايران اير و ساير مقامات مربوطه 
ايران��ي ادام��ه داده و ب��ه قرارداد خود ب��ا ايران که پس از توافق 
نامه هسته اي برجام صورت گرفت، پايبند خواهد ماند. شرکت 
بوئينگ نيز که تاکنون قرارداد فروش ۸0 فروند هواپيما به ايران 
اير را به امضا رس��انيده و قرار اس��ت ۳0 فروند ديگر نيز به يک 
ايرالين ديگر، ش��رکت هواپيمايي آس��مان، به فروش برساند، 
اعالم کرده که موظف است از قوانين کشورش، اياالت متحده 
آمري��کا، تبعي��ت کند. اما تاکن��ون هيچ کدام از اين قراردادها را 
در فهرست سفارش هاي تکميلي خود نگنجانده است. يکي از 
سخنگويان اين شرکت عنوان کرد:" ما از اظهارات دولت آمريکا 
در خصوص ايران آگاه و مطلع بوده و هم اکنون درحال بررسي 
هرگون��ه تاثي��ري ک��ه اين اظهارات بر روابط و قراردادهاي ما با 

شرکت هاي ايراني مي تواند داشته باشد، هستيم".
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پروژه »کاهش ردپاي آب« کليد خورد
وزير نيرو از اجراي پروژه جديد با عنوان 
کاه��ش رد پ��اي آب خب��ر داد و گفت: 
اج��راي پ��روژه کاهش ردپ��اي آب از 
جمله آب مجازي در ساختمان ستادي 
وزارت نيرو آغاز شد. به نقل ازمهر، رضا 
اردکانيان وزير نيرو در مراسم بنياد ملي 

ان��رژي )اج��اس جهان��ي آب( که با حضور ۱۳۰ نفر از نمايندگان 
کشورهاي جهان برگزار شد با اشاره به اينکه بيش از ۷۰ کشور جهان 
در اين همايش گرد هم آمده اند، گفت: در جهاني که منابع طبيعي 
آن محدود بوده و در بس��ياري از موارد پاس��خگوي رفتار اس��رافي 
بشر امروز نيست و همچنين در جهاني که مرزهاي اکولوژيک آن 
يکي پس از ديگري در حال فروشکستن است، قطعا پرداختن به 
هر کدام از موضوعات آب، خاک، هوا، انرژي و پسماند که از جمله 
محورهاي اساس��ي فعاليت هاي بنيادي انرژي اس��ت، ضروري به 
نظر مي رس��د. اردکانيان عواملي همچون فقر و نابرابري، ايمني، 
بهداشت و سامت، غذا و تغيير اقليم، رشد جمعيت و چالش هاي 
اجتماعي- اقتصادي را در پايداري توس��عه کش��ورها و تاب آوري 
جامع��ه جهاني موثر دانس��ت و تصريح ک��رد: يکي از اصلي ترين 
چالش هايي که بشر و وضعيت طبيعي کره خاکي را تهديد مي کند 
تغييرات اقليمي ناشي از الگوي زندگي ماست. اين تغيير الگو پس از 
انقاب صنعتي بيشتر و بيشتر شد. به نحوي که دانشمندان علوم 
زمين شناس��ي عصر جديد را نش��أت گرفته از فعاليتهاي انس��اني 
مي دانند. اين عضو کابينه دولت دوازدهم تصريح کرد: محوريت 
ملي در تحقق دوهدف توسعه پايدار در تأمين دسترسي پايدار به آب 
با کيفيت و خدمات بهداشتي مرتبط با آب و همين طور دسترسي 
به انرژي پايدار براي همگان بر عهده وزارت نيرو است. تحقق اين 
اهداف ارتباط مستقيمي با تغيير الگوي زندگي و مصرف ما در سطوح 
فردي، س��ازماني، ملي و بين المللي دارد. دقيقا در اين راس��تا است 
که وزارت نيرو با همکاري بنياد جهاني انرژي پروژه داوطلبانه اي 
را براي الگوس��ازي در س��طح جامعه با دو موضوع محاسبه، پايش 
و کاه��ش ردپ��اي آب و کربن در اين وزارتخانه آغاز کرده اس��ت. 
بررسي هاي اوليه نشان مي دهد که در ميان مدت امکان کاهش ۳۲ 
درصدي رد پاي آب )از جمله آب مجازي( و کاهش ۳۷ درصدي 

ردپاي انرژي در اين طرح وجود دارد.

سرمقاله

مغايرت ها و تخلف هاي
 گمرکي صادراتي و وارداتي

ادامه از صفحه اول
... در دولت هاي نهم و دهم با وجود قيمت بس��يار باالي س��نگ 
آهن در بازار جهاني، حداقل قيمت صادراتي آن پايين تعيين ش��د 
و در نتيج��ه بخ��ش غال��ب صادرات براي پرداخت ماليات کمتر به 
قيمت هاي صادراتي پايين اظهار مي شد. مثال ديگر تعرفه واردات 
پارچه و پوش��اک بر حس��ب کيلوگرم و به ميزان پايين اس��ت که در 
عمل موجب مي شود براي فرار از پرداخت حقوق گمرکي و ماليات، 
اين کاالها به ارزش بس��يار پايين اظهار ش��وند. مسئول اصلي اين 
تخلفات دستگاه هاي ذيربط محسوب مي شوند که با وجود اشراف 
ب��ه معضات ج��اري، حاضر به اصاح مقررات گمرکي در جهت 
کاهش تخلفات وارداتي نيستند. در همين حال براي توليداتي که 
تحت مديريت و تصدي گري بخش هاي دولتي و شبه دولتي قرار 
دارند مانند فوالد و خودرو، ترتيبي اتخاذ مي شود که جلوي هر گونه 
تخلف و کم اظهاري گرفته شود. سياست دوگانه دولت در جهت 
حماي��ت کام��ل و جامع تعرفه اي از توليدات صنايع تحت کنترل و 
مديريت تکنوکرات هاي دولتي و از سوي ديگر بي توجهي به کنترل 
و مديريت واردات توليدات تحت پوشش صنايع بخش خصوصي 
واقعي )نساجي، پوشاک، لوازم خانگي و ...( مثالي بارز از بي توجهي 

و عدم حمايت از بخش خصوصي در کشور به شمار مي رود.

پيشخوان

انـرژی

وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه اين 
حادثه نفت کش سانچي بايد در ابعاد سياسي فني 
و امدادي عملياتي تشريح شود، گفت: از همکاران 
خود در دولت خواستم سايتي درباره اين حادثه باز 
کنند تا پاسخگوي سواالت باشم. گزارش جامعي 

از موضوع را منتشر خواهم کرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، علي ربيعي در نشس��ت 
خب��ري کميته ويژه رس��يدگي به حادثه نفتکش 
سانچي گفت: ابتدا به همه مردم ايران و خانواده اي 
جانباختگان تسليت مي گويم و نوع شهادت اين 
عزيزان بر غم ما افزوده است چرا که در غربت و 
بطور ناگهاني فاجعه اي رخ داد که اين عزيزان در 
آتش به شهادت رسيدند. مجددا مراتب تسليت را 

از جانب خودم و رئيس جمهور عرض مي کنم.
وي افزود: عاوه بر تشريح اقدامات صورت گرفته 
سعي مي کنيم ابهامات مطرح شده را پاسخ دهيم. 
به تمام اظهارنظرهايي که در اين چند روز مطرح 
شده، پاسخ مي دهيم ما وظيفه روشنگري داريم و 
بايد حقيقت اتفاق را روشن کنيم برخي با انگيزه 
غيرروشنگرانه نظرياتي را مطرح مي کنند که اين 

نوع از سامت اطاع رساني درست نيست.
��� ايج�اد صفح�ه ويژه »کميت�ه پيگيري حادثه 

سانچي« در پايگاه اطالع رساني دولت
وزي��ر تع��اون ، کار و رف��اه اجتماعي با بيان اينکه 
اين موضوع بايد در ابعاد سياس��ي فني و امدادي 
عملياتي تش��ريح ش��ود، گفت: از همکاران خود 
در دولت خواس��تم س��ايتي درباره اين حادثه باز 
کنند تا پاسخگوي سواالت باشم. گزارش جامعي 
از موضوع را منتش��ر خواهم کرد. س��بقه اينگونه 
گزارشات را داشته ام در اين ماجراي جانسوز هم 
يک گزارش تفصيلي در رابطه همه ابعاد منتش��ر 
خواهم کرد. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکيد 
کرد: روز سه شنبه رئيس جمهور جلسه اي تشکيل 
داد. براي اينکه يک نفر تمام وقت پاي کار باشد 
من تعيين ش��دم و مدام با آقاي ظريف در ارتباط 
بودم ايش��ان قرار بود به چين برود بخاطر برجام 
ام��ا وزي��ر خارجه چين آماده نبود و تلفني صحبت 
کردند و معاون نخست وزير چين مسئوليت کارها 
پذيرفت. وي با بيان اينکه در همين رابطه سفراي 
چين، ژاپن و کره خواسته شدند، گفت: کميته اي 
در شانگهاي فرستاده شد. گروهي به چين و ژاپن 
فرس��تاده ش��د تا اگر باد کشتي را آنجا برد ما آنجا 
مس��تقر باش��يم. ژاپني ها هم در اين رابطه اعام 

آمادگي کردند.
���بازگش�ايي جعبه س�ياه س�انچي توس�ط يک 

سازمان بين المللي و چند کشور و با حضور ايران
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره اينکه جعبه 

س��ياه کش��تي در کجا مورد بررسي قرار مي گيرد، 
تاکيد کرد: درباره بازگشايي جعبه سياه اين کشتي 
يک سازمان بين المللي و چند کشور بايد در اين 
فرآيند دخيل باشند که ايران هم بايد حضور داشته 
باشد. البته کار بازگشايي و بررسي جعبه سياه در 
چين انجام مي شود در حال حاضر اين جعبه سياه 

با حضور نمايندگان ما پلمپ شده است.
ربيع��ي در پاس��خ ب��ه اين س��وال که گفته ش��ده 
موقعيت ياب هر دو کش��تي خاموش بوده و گفته 
مي ش��ود اين کار به اين دليل بوده که بار کش��تي 
غيرقانوني بوده است، گفت: اين چيزي که مطرح 
شده مبني بر اينکه محموله براي کره شمالي بوده، 
غير قانوني بوده، يا آمريکا نفت کش را با موشک 
زده اس��ت، درست نيس��ت. داستان سرايي هاي 
ژول ورن��ي ص��ورت مي گيرد که نش��ان مي دهد 
مطرح کنندگان آنها نه آگاهي از دريا و نه اطاعي 
از رواب��ط بي��ن الملل ندارند. اگر آمريکا موش��ک 
ش��ليک کرده بود هيچ راداري در دنيا آن را رصد 

نمي کرد؟ 
ک��ره جنوب��ي نس��بت به اين موض��وع اعتراض 
نمي ک��رد؟ اي��ن چه س��خناني اس��ت ک��ه گفته 
مي ش��ود؟ شما به کش��تي که با نفتکش تصادف 
ک��رده نگاه کنيد کاما محل اصابت مش��خص 
است. همکاران من از آن کشتي که با کشتي ما 

تصادف کرده است، بازديد کرده اند. مسائل مطرح 
ش��ده مبني بر حمله موشکي آمريکا به نفت کش 
سانچي دروغ واضح است. ضمن اينکه شواهدي 
از اينکه جان انس��ان ها براي چيني ها مهم نبود 

مشاهده نکرديم.
نماين��ده وي��ژه دول��ت در رس��يدگي به س��انحه 
س��انچي در پاس��خ به اين س��وال که آيا اين افراد 
بصورت رسمي ش��هيد محسوب مي شوند، گفت: 
از آنجا نامه اي به رئيس جمهور نوش��تم ايش��ان 
ب��ا اي��ن موض��وع موافق بودند و گفتن��د با آقاي 
حجت االسام شهيدي رئيس بنياد شهيد صحبت 
کنم. بعد از صحبت هاي من با ايشان موافقت شد 
ايشان شهيد خدمت محسوب شوند و سه پيکر بعد 
شناسايي اگر اهل تهران باشند در قطعه شهداي 

خدمت به خاک سپرده خواهند شد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکيد کرد: ما بعد 
از بحران چند کار را در اولويت داريم يکي احقاق 
حقوق ماس��ت ميزان تقصير در حال مش��خص 

شدن است.
 س��ازمان بنادر، ش��رکت ملي نفت کش، وزارت 
خارجه اين کار را دنبال مي کنند. با رمز گش��ايي 
جعبه س��ياه اين کار معنادارتر است فکر نمي کنم 
قادر نباش��يم احقاق حقوق کنيم. کش��تي حدودا 
کام��ا غ��رق ش��د. باي��د تعيين تکليف ش��ود. 

چيني ها گفتند تکنولوژي ورود به کش��تي بيش 
از بيس��ت دقيق��ه را ندارن��د زيرا س��طح آن پر از 
مواد سمي است. مسائل خانواده شهدا را در داخل 

پيگيري مي کنيم.
ربيعي در پاسخ به اين سوال که چرا همان روزهاي 
نخست گفته نشد اين افراد جان سپرده اند، گفت: 
اين مسئله اي بود که بايد فکر مي کرديم چگونه 
بيان کنيم، فرداي حادثه با پزشکان و کارشناسان 
ش��يمي صحبت کردم، با کاپيتان ها هم صحبت 
کردم تا تصميم درس��ت بگيريم. همان روز اول 
ب��ه ص��ورت غيرکارشناس��ي به م��ن گفتند يک 
موتورخانه وجود دارد که اين افراد در آن جا حضور 
دارند، اما بعد از صحبت با کارشناسان متوجه شدم 
که هواي اين مکان هم از عرشه تامين مي شود و 
همان دودهاي سمي که مشاهده کرديد به داخل 

موتورخانه راه پيدا مي کند.
وي در پاس��خ به س��وال ديگري مبني بر اينکه با 
وجود توضيحات ش��ما يک نکته مبهم مانده آيا 
کش��تي مس��ير از پيش تعيين شده ندارد برخورد 
دو کش��تي ب��ه اين بزرگي چطور ممکن اس��ت، 
گفت: اين اولين سانحه دريايي نبود ۳ماه پيش تر 
مجهزترين ناو جهان در آنجا تصادف کرده است. 
نقش��ه راه براي کش��تي موجود اس��ت در آسمان 
هم نقش��ه راه اس��ت ولي برخورد دو هواپيما را 

هم داشته ايم.
استفاده از پرچم پاناما به دليل فوايد بازرگاني  ���

آن بود
ربيعي در پاسخ به اين سوال که چرا کشتي ايراني 
ب��ا پرچم پاناما تردد مي کند، آيا برجام نتوانس��ته 
گشايشي در اين مورد داشته باشد؟ گفت: تحريم 
يک بحث است، بحث ديگر فوايد بازرگاني است، 
حدود ۵ کشور وجود دارد که پرچم به کشورهاي 
ديگر مي دهند زيرا از نظر بازرگاني با صرفه است 
و کاما متداول اس��ت، مش��اهده کرديد کش��تي 
کريس��تال خدم��ه چيني دارد ام��ا با پرچم هنگ 

کنگ تردد مي کرده است.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در پاسخ به اين 
س��وال که آيا اين حرف را گفته ش��د س��يگنالي از 
داخل کش��تي به بيرون ارس��ال ش��ده قابل تاييد 
اس��ت، گف��ت: تمام کش��ورهاي منطق��ه گفتند 
هيچگونه سيگنالي وجود نداشت. اينکه مي گويند 
پيامي ب��ه خدم��ه دادند و اين پيام دو تيک خورده 

درست نيست.
ربيعي در پاس��خ به س��وال ديگري مبني بر اينکه 
گفتيد ورود به کشتي مقدور نيست، چطور جعبه 
س��ياه را بي��رون آوردن��د؟ گف��ت: آن روز که وارد 
کش��تي شدند، حرارت حدود ۹۰ درجه بود. جعبه 
س��ياه روي پل فرماندهي بود آن را که برداش��تند 

پيکرهاي روي عرشه را پيدا کردند.
وي اف��زود: فک��ر مي کرديم فرداي آن روز همين 
ميزان درجه حرارت باشد بخاطر همين تکاوران 
را اعزام کرديم هواشناسي گفت شايد هوا خوب 
باشد وقتي تکاوران رسيدند درجه حرارت تا ۴۰۰ 

درجه رسيده بود.
ربيع��ي گف��ت: اين نشس��ت آخرين نشس��ت در 
اين باره گزارش مفصلي با مس��تندات زياد ارائه 
مي دهيم و منتشر مي کنيم دستگاه هاي مختلفي 
موضوع را بررسي کردند کار کميته ادامه خواهد 
داش��ت. مس��ائل را پيگيري مي کنيم رسانه ها به 
شفاف س��ازي کمک کنند ب��ه ابهاماتي که افراد 
غيرکارشناس و غيردلسوز مي زنند نپردازيد بحث 
کره شمالي يک ادعاي مضحک بود هر چه بيشتر 
ابعاد موضوع را بگش��اييم بيش��تر به اين مس��ائل 

دامن مي زند.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در پاسخ به اين 
س��وال که گفته مي ش��ود يکي از پيکرهاي پيدا 
ش��ده لباس ضدحريق داش��ته اس��ت، اين مساله 
صحت دارد، گفت: من هم روز اول شنيدم گفتند 
ش��خصي لباس ضد حريق به تن کرده، اما بعدا 
مشخص شد اين لباس ضدحريق نبوده و لباس 

شناوري بوده است.

وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعي:

خدمه سانچی »شهید خدمت« محسوب می شوند

مالزي دوباره مشتري نفت ايران شدنفت باالي ۷۰ دالر باقي ماندانتشار »از زمین شناسي نفت تا مهندسي نفت«
کتاب »از زمين شناسي نفت تا مهندسي 
نفت« منتش��ر ش��د. علي دل زنده، مدير 
اجراي��ي انتش��ارات جهاد دانش��گاهي 
قزوي��ن گفت: کتاب »از زمين شناس��ي 
نف��ت تا مهندس��ي نفت« ب��ه قلم مريم 

حس��ين پور عضو بنياد ملي نخبگان ايران و داراي کارشناس��ي 
ارشد نفت، سيداسماعيل مصطفوي داراي کارشناس مهندسي 
مکانيک و سعيده سنماري عضو هيئت علمي دانشگاه بين المللي 
امام خميني )ره( توسط انتشارات جهاد دانشگاهي واحد قزوين به 
چاپ رسيده است. او افزود: اين کتاب در ۳۲۰ صفحه و ۵ فصل 
با عنوان هاي پتروليوم، سنگ مادر، سنگ مخزن نفت، تخلخل، 
زمين شناس��ي کاربردي در اکتش��افات نفت و گاز و لرزه نگاري 

منتشر شده است. 

قيم��ت نف��ت برنت سه ش��نبه به رغم 
کاهش در حدود ۷۰ دالر يعني باالترين 
رقم بيش از ۳ سال گذشته باقي ماند.

قيمت نفت برنت ديروز به رغم کاهش 
قيمت در حدود ۷۰ دالر يعني باالترين 

رقم بيش از ۳ سال گذشته باقي ماند. کاهش توليد هاي اوپک 
و روس��يه و تقاضاي قوي ناش��ي از رشد مناسب اقتصاد جهاني 

موجب شده تا قيمت نفت باال برود.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشکه نفت برنت ديروز با ۲۵ 
سنت، معادل ۰.۳6 درصد کاهش به ۷۰ دالر و يک سنت رسيد. 
اما تجار گفتند،نفت برنت به طور کلي در اين س��طح قيمت از 
حمايت کافي برخوردار است. قيمت برنت دوشنبه به ۷۰ دالر 

و ۳۷ سنت رسيد.

شرکت پتروناس مالزي در آخرين ماه 
س��ال ۲۰۱۷ اولين محموله نفت خام 
خود از س��ال ۲۰۱۲ به اين طرف را از 
ايران وارد کرد. به گزارش تس��نيم به 
نقل از رويترز، يک منبع آگاه گفت، هند 

قرار بوده در ماه دس��امبر، بيش��ترين خريد نفت خود از ايران را 
در طي ۹ ماه گذش��ته داش��ته باش��د و موجب افزايش صادرات 
نفت ايران به بازار آس��يا ش��ود. قرار بود در ماه دس��امبر شرکت 
پتروناس مالزي نيز اولين محموله نفت خام خود از سال ۲۰۱۲ 

به اين طرف را از ايران وارد نمايد.
آماره��اي موسس��ه تامس��ون رويترز ايکون نش��ان مي دهد، 
نفتکش پاتموس واريور در حال تخليه حدود ۳۰۰ هزار بشکه 

نفت خام ايران در بندر ماالکاي مالزي است.
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آقاى  خواندگان:1.  فرزند حسين   اكبرى  مرضيه  خانم  وكالت  با  ايران  :بانك صادرات 
هاشم نعمتى 2. خانم زهرا نعمتى 3. آقاى ابراهيم احمدى 4. شركت كاسپين تكسان 
البرز به شماره ثبت 9422 5. شركت تك ستاره كاسپين به شماره ثبت 9940  خواسته 
با  تاخيرتاديه  دادگاه  مطالبه  ارز خارجى 3.  مطالبه  مطالبه خسارت دادرسى 2.   .1: ها 
اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح زير انشا راى مينمايد.    راى 
دادگاه  در خصوص دادخواست خانم مرضيه اكبرى به وكالت از بانك صادرات ايران 
شركت  ثبت 9940  شماره  به  كاسپين  ستاره  تك  شركت  احمدى  ابراهيم  طرفيت  به 
كاسپين تسكال البرز به شماره ثبت 9422 هاشم نعمتى زهرا نعمتى به خواسته مطالبه 
ارز خارجى و ايفاى تعهدات قراردادى و تقاضاى رسيدگى به خواسته مطالبه وجه چكو 
درهم   4/650/550 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنى  محكوميت  به  حكم  صدور 
امارات به عنوان اصل خواسته يك فقره قرارداد جعاله گشايش اعتبار اسنادى به شماره 
9910859-996 مورخ 1390/9/3 و مطالبه خسارت تاخيرتاديه به ماخذ 20 درصد 
از تاريخ پرداخت وجه به حساب كارگزار 1391/3/16 تا تاريخ 1396/2/21 به ميزان 
4/617/423 درهم امارات و نيز پرداخت خسارت تاخيرتاديه از تاريخ 1396/2/21 
الى يوم الوصول بر مبناى قرارداد تنظيمى به انضمام كليه خسارت دادرسى و حق الوكاله 
وكيل به شرح دادخواست تقديمى با عنايت به محتويات پرونده دادخواست تقديمى كه 
شرحى بر قرارداد و مبانى ايجاد تعهد خواندگان محترم مى باشد عدم حضور خواندگان 
در جلسه رسيدگى جهت رد ادعاى خواهان و يا ارائه دليل محكمه پسند بر سقوط تعهدات 
قراردادى مالحظه و مطالعه دقيق قرارداد مستند دعوى من حيث المجموع ادعاى خواهان 
را وارد و ثابت تشخيص داده و به استناد مواد 10 و219 و220 و1284 قانون مدنى 
و 15 اصالحى قانون عمليات بانكى بدون ربا و 403 قانون تجارت و 198 و515و519 
مبلغ   .1 پرداخت  به  خواندگان  تضامنى  محكوميت  حكم  مدنى  دادرسى  آئين  قانون 
4/650/550 درهم امارت به عنوان اصل خواسته 2. مبلغ 4/617/423 به عنوان 
خسارت تاخيرتاديه ساليانه از 1391/3/16 لغايت 1396/2/21 وفق ماده 6 قرارداد 
مستند دعوى 3. مبلغ 2/842/951 ريال به عنوان هزينه دادرسى 4. حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه قانونى با محاسبه واحد اجراى احكام تهران 5. خسارت تاخيرتاديه بر اساس 
لغايت  به نحو ساالنه از 1396/2/20  قرارداد فى مابين شاخص 20 درصد خواسته 
اجراى كامل دادنامه در حق خواهان صادر مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهى در اين محكمه و سپس قابل تجديدنظر خواهى مى باشد. 

تهران   حقوقى  عمومى  دادگاه   101 شعبه  رئيس            110/136771  

آزاد  فرجى  عليرضا  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  غالمى  تقى  آقاى  خواهان   
زاده و صغرى  و على عبداله  انصارى  و غالمحسين  و سيد محسن جواديون اصفهانى 
طالبى و مسعود نظرى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى مطرح كه به اين شعبه 
دادگاه   179 شعبه   9609980213200775 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   9:00 ساعت   1396/12/5
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
يك  ظرف  خوانده  تا  ميگردد  آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب 
ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
 110/136769        منشى دادگاه حقوقى شعبه 179 دادگاه عمومى حقوقى تهران

فرزند  اصل  فرهادى  رضا  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
لطفعلى خواهان آقاى سيد محسن سيد على سياه دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى 
رضا فرهادى اصل به خواسته مطالبه وجه سفته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   179 شعبه   9609980213200111 كالسه  پرونده 
قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/5 ساعت 11:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت 
از جرايد  المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى  مجهول 
كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110/136768        منشى دادگاه حقوقى شعبه 179 دادگاه عمومى حقوقى تهران

محمودزاده  رقيه  خانم  خوانده  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
فرزند امان اله  خواهان آقاى مصطفى معتمد دادخواستى به طرفيت خوانده خانم رقيه 
شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  سفته  وجه  مطالبه  خواسته  به  محمودزاده 
مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   179 شعبه   9609980213200785 كالسه  پرونده 
قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/5 ساعت 10:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت 
از جرايد  المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى  مجهول 
كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110/136766        منشى دادگاه حقوقى شعبه 179 دادگاه عمومى حقوقى تهران

در خصوص تجديدنظر خواهى زهرا عباسى به طرفيت غالمرضا اهرابى جاويد به خواسته 
تجديدنظر خواهى از دادنامه شماره 9609970213200888 بدينوسيله به تجديدنظر 
خوانده مجهول المكان ابالغ مى گردد ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهى با مراجعه به 
دفتر دادگاه ضمن دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى چنانچه 
پاسخى داريد كتبا تحويل دفتر شعبه نماييد واال با همان كيفيت به تجديدنظر ارسال 

خواهد شد. 
 110/136765         مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 179 دادگاه عمومى حقوقى تهران 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خوانده آقاى حيدر رضايى     خواهان 
به خواسته جلب  آقاى حيدر رضايى  به طرفيت خوانده  ايرجى دادخواستى  بيژن  آقاى 
ثالث (مالى منقول و غير منقول) مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   180 شعبه   9609980213300798
مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/1/28 ساعت 10:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110/136763        منشى دادگاه حقوقى شعبه 180 دادگاه عمومى حقوقى تهران

اصغرى     رستم  آقاى  خوانده  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى    
به  اصغرى  رستم  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  ميرزانژاد  رضا  آقاى  خواهان 
خواسته مطالبه خسارت دادرسى الزام به تنظيم سند رسمى ملك مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980213300723 شعبه 180 دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/1/22 
ساعت 10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110/136762        منشى دادگاه حقوقى شعبه 180 دادگاه عمومى حقوقى تهران

نايب رئي��س اول کميس��يون انرژي مجلس ش��وراي 
اسامي جزئياتي از تخلف در مديريت اکتشاف شرکت 
ملي نفت را تش��ريح کرد. هدايت ا... خادمي نايب رئيس 
اول کميس��يون ان��رژي مجلس ش��وراي اس��امي در 
گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره به تخلف و سوءاس��تفاده 
مالي يکي از کارکنان مديريت اکتش��اف ش��رکت ملي 
نفت، گفت: اين فرد پس از مش��خص ش��دن تخلف و 
س��وء اس��تفاده مالي به يکي از کش��ور هاي همسايه و از 

آنجا به کانادا رفته است.
وي با بيان اينکه مش��خص ش��ده که ۱۵ ميليون دالر 
به عاوه 6۰ ميليارد تومان در حس��اب اکتش��اف وجود 
ن��دارد، اف��زود: چک هاي مربوط به مديريت اکتش��اف 
ب��راي وص��ول به بانک ارجاع مي ش��ده که مس��ئوالن 
بانک به مس��ئوالن مديريت اکتش��اف اعام مي کنند 
که به دليل نبود منابع حس��اب هاي مديريت اکتش��اف 

مسدود مي شود.
نايب رئيس کميس��يون انرژي مجلس ادامه داد: پس از 
مطلع شدن مسئوالن مديريت اکتشاف از اين موضوع، 
به س��راغ حسابرس مديريت اکتش��اف رفته که متوجه 
مي شوند وي از کشور متواري شده است. خادمي با تذکر 

اينکه نبايد افراد ۲تابعيتي در مناصب حساس مسئوليتي 
داش��ته باش��ند اظهار داش��ت: اين فرد که تابعيت کانادا 
را داشته تقريبًا نفر دوم مالي مديريت اکتشاف شرکت 

ملي نفت بوده است.
 وي تصري��ح ک��رد: پ��س از بررس��ي و تهيه گزارش از 
س��وي نهاد هاي قضائي و اطاعاتي کميس��يون انرژي 
نيز به اين مس��ئله ورود کرده و با دعوت از مس��ئوالن 
 ش��رکت نف��ت و اکتش��اف اي��ن موض��وع را بررس��ي 

مي کنند. 
نايب رئيس اول کميسيون انرژي مجلس با ابراز اينکه 
مسئوالن مديريت اکتشاف در اين زمينه ضعيف عمل 

کرده ان��د، گفت: معمواًل اس��ناد مالي حداقل ۲امضايي 
هستند لذا يکي از امضا ها را اين شخص انجام مي داده 
اس��ت، امضاي ديگر چگونه انجام مي ش��ده؟ آياجعل 

مي شده؟ اين مسائل بايد بررسي شود.
نماين��ده اي��ذه در مجل��س ب��ا تأکيد به اينک��ه "لذا اين 
وضعيت نشان دهنده اين است که اين اتفاقات به صورت 
سازمان يافته رخ مي داده و مسئوالن مديريت اکتشاف 
بايد زودتر متوجه اين سوء استفاده و تخلف مي شدند"، 
ادام��ه داد: همچني��ن اين وضعيت بيانگر اين اس��ت که 
س��وء اس��تفاده طي چند س��ال گذشته نيز وجود داشته و 
اگ��ر بانک به دليل کمبود منابع به مس��ئوالن مديريت 
 اکتشاف اعام نمي کردند اين روند ادامه پيدا مي کرده

 است.
خادمي ب��ا بي��ان اينک��ه تخل��ف در مديريت اکتش��اف 
مي تواند هش��داري براي مس��ئوالن وزارت نفت باشد 
که در ساير قسمت ها چنين سوء استفاده هايي صورت 
نگيرد، تصريح کرد: ش��ايد پس از انجام بررس��ي هاي 
الزم از سوي اعضاي کميسيون در صورت نياز تحقيق 
و تفحص مطرح شود تا بتوان چنين مسائلي را در سطح 

گسترده تري پيگيري کرد.

مع��اون هماهنگي توزيع ش��رکت تواني��ر با بيان اينکه 
ميزان تلفات شبکه توزيع برق کشور ۱۰.6 درصد است، 
گف��ت: مي ت��وان س��هم تلفات کش��ور را به ۷ درصد در 

سال هاي آينده رساند.
به گ��زارش پ��اون، محمودرضا حقي فام در آيين تکريم 
و معارفه مديرعامل ش��رکت توزيع نيروي برق اس��تان 
همدان با تبيين رس��الت و راهبردهاي اساس��ي صنعت 
برق اظهار داشت: يکي از مهم ترين راهبردهاي اساسي 
صنع��ت ب��رق افزايش قابليت اطمينان و کاهش ميزان 

خاموشي است.
وي با بيان اينکه در سال گذشته از نظر قابليت اطمينان 
و ميزان خاموش��ي به ازاي هر مش��ترک ۲.۵۴ دقيقه 
خاموش��ي داش��تيم، گفت: در طول س��ال گذشته ۹۵۰ 
دقيقه به ازاي هر مش��ترک خاموش��ي داش��تيم که اين 

ميزان از نظر استاندارد قابل قبول است.
مع��اون هماهنگ��ي توزيع ش��رکت توانير با اش��اره به 
مش��کات موجود در صنعت برق در س��ال گذش��ته از 
وجود ريزگردهاي خوزس��تان و ريزش برف در ش��مال 
کشور به عنوان دو مشکل بزرگ ياد کرد و بيان داشت: 
امسال با فعاليت هاي صنعت برق پايداري شبکه بسيار 

بهتر از س��ال گذش��ته بوده و تاکنون مش��کلي در حوزه 
برق خوزستان و شمال کشور نداشتيم.

وي اضاف��ه ک��رد: پيش بين��ي ما اين اس��ت که در طول 
سال ميزان خاموشي به ازاي هر مشترک را ۲۰۰ دقيقه 
کاهش دهيم تا ميزان خاموش��ي به ازاي هر مش��ترک 
در طول س��ال به ۷۰۰ دقيقه برس��د که با استانداردهاي 
جهاني در حال مطابقت است و نشان مي دهد که صنعت 

برق در حال پايدار کردن شبکه خود است.
حقي فام مقاوم سازي شبکه را يکي ديگر از راهبردهاي 
و فعاليت هاي مهم صنعت برق برشمرد و بيان داشت: 
متاسفانه کشور ما در معرض پديده هاي طبيعي قرار دارد 

و اکنون کارهايي در راستاي مقاوم سازي در حال انجام 
است که از استان هاي تهران و شمال آغاز شده است.
کاهش 4 هزار و ���60 مگاوات پيک بار برق کشور

وي با بيان اينکه در زمينه کنترل پيک بار توانسته ايم ۴ 
هزار و 6۰ مگاوات کاهش پيک را توسط صنعت توزيع 
داشته باشيم، گفت: عاوه بر اين ۱۰ هزار ميليارد تومان 

موفقيت در بخش نيروگاهي نيز داريم.
معاون هماهنگي توزيع شرکت توانير در ادامه با تاکيد 
ب��ر ض��رورت وصول مطالبات برق عنوان کرد: با وجود 
اينکه وظيفه ذاتي ما خدمت رساني به ديگر صنايع است 
ام��ا ب��ر وصول مطالبات تاکيد داري��م چراکه اگر حجم 
سرمايه گذاري هاي اين بخش کاهش يابد تامين منابع 

در کوتاه مدت نمي تواند جبران سرمايه گذاري باشد.
وي اضافه کرد: در وصول مطالبات با مشکاتي مواجه 
هس��تيم که نيازمند حمايت و تعامل ديگر دستگاه هاي 

اجرايي هستيم.
حقي فام با بيان اينکه در بحث هدفمندس��ازي ش��بکه 
برنامه ريزي وس��يعي کرده ايم، اف��زود: اميداريم کنتور 
هوش��مند را در مش��ترکين پر مصرف گسترش دهيم تا 

شاهد کاهش مصرف باشيم.

نايب رئيس اول کميسيون انرژي مجلس  خبر داد؛

جزئياتی از تخلف ميلياردی در وزارت نفت

کاهش 200 دقيقه اي ميزان خاموشي به ازاي هر مشترک در طول سال

شايعه حمله موشکي آمريکا به نفت کش سانچي، دروغي واضح است
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حق هواي پاک بر حق هسته اي مقدم است
عيس��ي کالنتري با بيان اينکه حق 
ه��واي پاک بر حق هس��ته اي مقدم 
است، گفت: ما قانون را اجرا خواهيم 
ک��رد و فرياد هرک��ه مي خواهد بلند 
ش��ود. همکاران من بايد خودشان را 
براي يک رويارويي بزرگ آماده کنند. 
به گزارش مهر رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در نشست 
تخصص��ي نحوه اجرايي ک��ردن قانون هواي پاک گفت: اصواًل 
محيط زيست ما وضع خوبي ندارد. آلودگي هوا، آب، خاک و محيط 
را داريم. دليل اصلي آن هم اين است که بيشتر از آنکه با جامعه 
کار بکنيم و مردم را آموزش دهيم و با حقوق خودشان آشنايشان 
کنيم، بيشتر عمر را به تبليغ کردن گذاشتيم. تبليغات کم حاصلي 
که امروز اين دش��واري هاي زيس��ت محيطي را به ارمغان آورده 
است. عيسي کالنتري افزود: حمايت هاي بي حد و حصر از توليد 
داخل به هر قيمتي حتي به قيمت جان مردم انجام مي شود. وي 
تأکيد کرد: در همين يک ماه گذشته هواي کالنشهرهاي کشور 
را ببينيم. البته تهران آلوده ترين ش��هر در يک ماه گذش��ته نبوده 

است. پنج يا شش شهر از تهران آلوده تر داشته ايم. 

شهرداري اليحه اصالح درآمدها
 را به شورا  ارائه کند

رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران بر ضرورت 
ارائه اليحه اصالح درآمدهاي شهرداري تهران به شوراي شهر 
پيش از آغاز بررسي اليحه بودجه ۹۷ تاکيد کرد. به گزارش ايسنا، 
مرتضي الويري در س��ي و هش��تمين جلس��ه علني شوراي شهر 
تهران نسبت به عدم ارائه اصالحيه اليحه درآمدهاي شهرداري 
تهران پس از گذشت يک ماه از تذکر پيشين تذکر داد. وي تاکيد 
کرد: بايد اين اليحه هرچه زودتر توس��ط ش��هرداري تهران ارائه 
شود تا پيش از بررسي بودجه سال آينده به تصويب اعضا شوراي 
ش��هر تهران برس��د. رئيس کميسيون برنامه و بودجه گفت: يک 
ماه پيش تذکري مطرح کردم که قبل از ارائه اليحه بودجه ۹۷ 
شهرداري تهران پيشنهاد اصالح درآمدهاي خود را به شورا ارائه 
کند که هنوز پاس��خ تذکر من داده نش��ده اس��ت و اليحه اصالح 
درآمدهاي شهرداري نيز به شورا ارسال نشد است. الويري ادامه 
داد: پيش از اينکه اليحه بودجه را به تصويب برسانيم الزمه هاي 
آن را که شامل اليحه اصالح درآمد شهرداري تهران است بايد 

به تصويب برسانيم.

شناسايي ۱۴۰ شکارچي غيرمجاز 
در فريدونکنار

رييس يگان س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با اعالم شناسايي 
۱۴۰ شکارچي غيرمجاز در فريدونکنار از آغاز جمع آوري دام هاي 
هوايي از هفته آينده خبر داد. س��رهنگ جمش��يد محبت خاني در 
گفتگو با ايلنا درباره سرانجام جمع آوري دام هاي هوايي و صيادان 
غيرمجاز پرندگان مهاجر در فريدونکنار گفت: ش��کار غيرقانوني 
پرندگان مهاجر از سوي سازمان حفاظت محيط زيست و يگان 
حفاظت محيط زيست به شدت دنبال شد و مصوبه شوراي تامين 
اس��تان براي برخورد با اين افراد دريافت ش��د. او با بيان اينکه در 
روزهاي آينده اقدامات الزم براي برخورد با اين متخلفان صورت 
خواهد گرفت تصريح کرد: در صورتي که آقاي نانواکناري موفق 

به صحبت با اين متخلفان نشوند ما وارد عمليات مي شويم.

نيمه بهمن ماه؛ برگزاري دومين نمايشگاه
 تلفن همراه و لوازم صوتي و تصويري

 ريي��س اتحاديه دس��تگاه هاي صوتي، 
تصوي��ري و تلف��ن هم��راه در جم��ع 
خبرنگاران از برگزاري دومين نمايشگاه 
تلف��ن همراه و لوازم صوتي و تصويري 
بعد از اجراي طرح رجيستري خبر داد و 
گفت: اين نمايشگاه از ۱۷ تا 2۱ بهمن ها 
در محل نمايشگاهي مصلي بزرگ امام خميني)ره( برگزار خواهد شد. به 
گزارش خبرنگار ما ابراهيم درستي افزود:در اين نمايشگاه توليد کنندگان 
ان��واع صناي��ع و تجهي��زات و لوازم جانبي گوش��ي تلفن همراه و لوازم و 
تجهي��زات صوت��ي و تصويري حضور خواهند داش��ت. رييس اتحاديه 
فروشندگان دستگاه هاي صوتي، تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي 
در ادامه با اشاره به آمار متوسط ساليانه 2۰ هزار ميليارد ريالي قاچاق تلفن 
همراه به کشور، گفت: طرح رجيستري ساماندهي بازار تلفن همراه را به 
دنبال دارد. درستي افزود: طرح رجيستري با هماهنگي و تعامل دولت و 
ارگان هاي ذيربط با اصناف و فروشندگان، به دنبال فروش تلفن همراه با 
اصالت و داراي شناسنامه است. به گفته اين مقام صنفي، هنوز چهار برند 
اصلي که سهم بااليي از بازار تلفن همراه را در اختيار دارند، مشمول طرح 
نشده اند. در ادامه اين نشست، رييس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، 
تبلت و لوازم جانبي ابراز اميدواري کرد حداکثر تا بيست و دوم بهمن ماه 
همه انواع برندهاي تلفن همراه بويژه چهار برند اصلي که سهم بااليي 
در بازار دارند زير پوشش طرح رجيستري قرار بگيرند. سيد محمود سفار 
تصريح کرد: اگر اين طرح همه برندهاي تلفن همراه را زير پوشش قرار 
دهد، ش��رکت ها و واردکنندگان نيز متعهد مي ش��وند بازار را با کاالهاي 
اصيل و شناسنامه دار که براي ايران توليد شده باشد و همچنين از خدمات 
پس از فروش مناسب برخوردار باشد، ُپر کنند. مديرکل فناوري اطالعات 
ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم در اين نشست گفت: واردات 
رسمي تلفن همراه در پاييز پارسال 56 ميليون دالر بود. دهقاني نيا افزود: 
واردات تلفن همراه از مبادي رس��مي در ۹ ماهه امس��ال به 2۷8 ميليون 
دالر رس��يد که در مقايس��ه با مدت مش��ابه پارسال بيش از ۱3۱ ميليون 
دالر رش��د نش��ان مي دهد. ارزش واردات رس��مي تلفن همراه در ۹ ماهه 
پارس��ال ۱۴۷ ميليون دالر به ثبت رس��يد، اين ميزان به معناي رش��د 8۹ 
درصدي است. وي تاکيد کرد اجراي سه مرحله استعالم اصالت کاال، 
فعال سازي کد و انتقال مالکيت در طرح رجيستري تلفن همراه سبب 
مي شود در صورت سرقت گوشي، افراد بدون نياز به مراجع ذيربط بتوانند 
تلفن همراه خود را از حيز انتفاع خارج کنند. دهقاني نيا از اصناف خواست 
اين سه مرحله و چگونگي ثبت کد گوشي ها را به نحو شايسته اطالع 
رساني و در واحد هاي صنفي خود نصب کنند. گفتني است عالقمندان 
مي توانند براي کسب اطالعات بيشتر برگزاري دومين نمايشگاه تلفن 
همراه و لوازم صوتي و تصويري با شماره تلفن 883۱۷۰۰۱-5 )۰2۱( 

ستاد برگزاري نمايشگاه تماس بگيرند.

نصب سه دستگاه ارتقاء کيفي آب در کوهبنان
تجارت-استان کرمان:به منظور دسترسي شهرندان به آب با کيفيت 
مطلوبتر ، سه دستگاه ارتقاء کيفي آب در شهر کوهبنان نصب شد.حسين 
زاده مدير امور آب و فاضالب شهرستان کوهبنان گفت: يکي از وظايف 
اصلي ش��رکت هاي آب و فاضالب ، رس��اندن آّب س��الم و بهداشتي به 
مشترکين مي باشد که در همين راستا به منظور باال بردن کيفيت آب 
شرب با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي ، دستگاههاي ارتفاء کيفي 
آب در نقاط مختلف شهر نصب مي شود.وي افزود: در ماههاي گذشته 
دو دس��تگاه ارتقاء کيفي در کوهبنان نصب ش��د و طي ماه جاري س��ه 
دستگاه ديگر در بلوار امام ، جنب بازار روز و بلوار صدوقي نبش ميدان 
امام صادق نصب گرديد .مدير امور آبفا کوهبنان در ادامه بيان داشت: 
به منظور نصب و راه اندازي اين دس��تگاهها قبال ۷ هزار متر و جديدا 

۱۰۰۰ متر لوله گذاري با لوله پلي اتيلن ۱۱۰ انجام شده است.

پيشخوان

اجتماعی

برنامه دوم شهرداري شکست خورده استمهندسي شوراي چهارم توسط هيات رئيسهطرح جديد ترافيک سازوکار اجرا را ندارد
سردار حس��ين رحيمي، فرمانده نيروي 
انتظامي ته��ران ب��زرگ درب��اره طرح 
ترافيک پيش��نهادي از سوي شهرداري 
ته��ران، گفت: طرح ترافيک با دو هدف 
کاه��ش ترافيک و کاهش آلودگي اجرا 

ش��د. طرحي که در حال حاضر هم اجرا مي ش��ود کم نقد نيس��ت 
ولي براي طرح جديد بايد بسترها فراهم باشد.  در اين طرح گفته 
ش��ده که همه خودروها که تعداد آنها حدود چهار تا پنج ميليون 

است مي توانند کارت شارژ بگيرند و وارد طرح شوند. 
وي تصري��ح ک��رد: کدام س��ازوکار را داريم ک��ه مي تواند جلوي 
ورود اي��ن تع��داد خ��ودرو را بگي��رد. البت��ه اي��ن ط��رح با آنچه 
 ک��ه در ابت��دا ب��ود متف��اوت ش��ده و تغييرات��ي در آن ص��ورت

 گرفته است.

يک عضو پيش��ين شوراي شهر تهران 
با تاکيد بر اينکه هيات رئيسه چهارمين 
دوره شوراي شهر تهران، شورا را طوري 
مهندس��ي مي ک��رد که هيچ ن��وع ابزار 
نظارتي در آن کارآيي نداشته باشد افزود: 

طرح ها و لوايح ارسالي به شورايي اصال اجرايي نبود. محمد حقاني 
گفت: تحت عناوين مختلف بارها در صحن ش��ورا هنگامي که 
موضوع رسيدگي به عمليات مالي شهرداري تهران مطرح مي شد 
و گزارش حسابرس��ي ها از س��ازمان ها و مناطق شهرداري ارائه 
مي ش��د نس��بت به تخلفات موجود واکنش نشان مي داديم. اين 
عضو سابق شوراي شهر پايتخت خاطرنشان کرد: متاسفانه همه 
اعتراض ها، تذکرات و صحبت هاي ما در انتقاد به شهرداري در 

دوران گذشته توسط هيات رئيسه بي نتيجه مي ماند.

قائم مقام معاونت برنامه ريزي، توسعه 
شهري و امور شوراي شهرداري تهران 
گف��ت: گزارش ه��اي ارزياب��ي پايش 
برنامه دوم ش��هرداري تهران حاکي از 
اين اس��ت که اين برنامه تا حد زيادي 

شکس��ت خورده اس��ت. امير آريازند افزود: اين برنامه به دليل 
دربرگرفتن اولويت هاي زياد، فهرستي از آرزوها بوده زيرا نگاه 
مديريت ارشد شهري گذشته معطوف به پاستور بوده است. وي 
با بيان اينکه در اين دوره هيچکس سوداي مسئوليت بزرگتر 
ندارد، تصريح کرد: مديريت شهري گذشته پس از ۱2 سال با 
رويگرداني ميليوني مردم تهران براي تغيير مديريت مواجه شد. 
آريازند گفت: پروژه استقرار فرآيند معماري سازماني شهرداري 

تهران به منظور اصالح ساختار اين سازمان آغاز شده است.

اخــبار شـهرستان

ترانزيت بالغ بر 443هزار تن کاال طي 9 ماه از استان گيالن

انتصاب ابوذر موجرلو بعنوان سرپرست دفتر 
روابط عمومي شرکت توزيع برق غرب مازندران

2600 دستگاه کنتور در  سيرجان تعويض شد آزمايش 860 نمونه آب آشاميدني در جيرفت

با حمايت 10 ميليارد ريالي يک خير غير بومي

دانش آموزان ايالمي زير پوشش آموزش الکترونيکي و آنالين قرار مي گيرند
مدير عامل شرکت سهامي برق منطقه اي گيالن:

بارگيري بيش از 70 درصدي نيمي از پستهاي انتقال برق
 تجارت-اس��تان گيالن_فرحي؛ شرايط 
بارگيري ش��بکه انتقال در پيک تابس��تان 
س��ال ۹6 نش��ان مي دهد که از ۱3 پست 
انتق��ال منصوب��ه و در ح��ال بهره برداري 
در س��طح اس��تان گيالن، ۷ پست باالي 
۷۰ درص��د بارگي��ري ش��ده اند.مهندس 
»عظيم بلبل آبادي« مدير عامل شرکت 
س��هامي برق منطقه اي گيالن با اش��اره 

ب��ه وضعي��ت اس��تان گيالن و وضعيت نيروگاههاي اس��تان و 
ميزان توليدش��ان گفت: اس��تان گيالن در درصد نس��بت بار 
پي��ک همزمان ب��ه مجموع ظرفيت ترانس ه��اي فوق توزيع 
در س��ال ۹5 بعد از اس��تانهاي خوزس��تان، مازندران و تهران 
رتبه چهارم را دارد. همچنين از نظر ميزان ظرفيت اختصاص 
يافته از ترانس��فورماتورهاي فوق توزيع به هر مش��ترک توزيع 
با 2 کيلووات ظرفيت براي هر مش��ترک ، اس��تان گيالن در 
رديف س��وم قرار دارد. به عبارتي اگر تمام مش��ترکين اس��تان 
گيالن بطور همزمان 2 کيلووات انرژي برق مصرف کنند تمام 
ترانسفورماتورهاي فوق توزيع فول بار خواهند بود.مدير عامل 
ش��رکت س��هامي برق منطقه اي گيالن گفت: شرايط بارگيري 
ش��بکه انتقال در پيک تابس��تان س��ال ۹6 نش��ان مي دهد که 

از ۱3 پس��ت انتق��ال منصوب��ه و در حال 
بهره برداري در س��طح اس��تان گيالن، ۷ 
پست باالي ۷۰ درصد بارگيري شده اند. 
همچنين ش��رايط بارگيري ش��بکه فوق 
توزيع در پيک تابس��تان س��ال ۹6 نشان 
مي دهد که از ۱۹ پستي که در شهر رشت 
و اط��راف آن وظيف��ه تامين انرژي مرکز 
استان را عهده دار هستند، ۱3 پست باالي 
۷۰ درصد بارگيري شده اند. در مرکز استان از بابت فوق توزيع 
دچار پرباري خطوط و پس��تهاي فوق توزيع هس��تيم. ش��رايط 
بارگيري شبکه فوق توزيع غرب استان در پيک تابستان سال 
۹6 نشان مي دهد که از ۱۷ پست فوق توزيع ، ۱۰ پست باالي 
۷۰ درصد بارگيري شده اند. شرايط بارگيري شبکه فوق توزيع 
ش��رق اس��تان در پيک تابستان س��ال ۹6 نشان مي دهد که از 
۱۴ پس��ت، 6 پس��ت باالي ۷۰ درصد بارگيري شده اند. شرايط 
بارگيري شبکه فوق توزيع جنوب استان در پيک تابستان سال 
۹6 نش��ان مي دهد که از ۴ پس��ت، ۱ پس��ت باالي ۷۰ درصد 
بارگيري شده اند. اين وضعيت بيانگر پرباري پستهاي گيالن 
اس��ت که اگر س��رمايه گزاري در اين بخش اتفاق نيفتد شرايط 

به مراتب حادتر و مشکل تر خواهد بود.

اي��الم - مع��اون وزير و رئيس س��ازمان 
مدارس غيردولتي و توسعه مشارکت هاي 
مردم��ي و خان��واده آم��وزش و پ��رورش 
گفت: دانش آموزان دوره دوم متوس��طه 
اس��تان اي��الم زير پوش��ش آموزش هاي 
الکترونيکي و آنالين در س��ال تحصيلي 
جاري ق��رار مي گيرند.مجيد زيني وند در 
حاش��يه سفر به ايالم افزود: اين طرح ماه 

گذش��ته ويژه دانش آموزان مقطع پيش دانش��گاهي در مناطق 
 زلزله زده استان کرمانشاه اجرا و با استقبال دانش آموزان مواجه 

شد.
وي ادام��ه داد: در اج��راي اي��ن ط��رح دانش آم��وزان خارج از 
وقت مدرسه از طريق تلفن همراه، رايانه، تبلت و ... وارد يک 
سامانه شده و با وارد کردن کد مشخص در کالس هاي تقويتي 
مجازي دروس مختلف شرکت مي کنند.معاون وزير آموزش و 
پرورش اظهار کرد: هزينه توليد محتواي الکترونيکي، تدريس 
و استفاده سخت افزاري و نرم افزاري اجراي اين آموزش هاي 
الکترونيکي براي هر دانش آموز يک ميليون ريال اس��ت که 
خوش��بختانه ي��ک فرد خير غي��ر بومي با تعهد ۱۰ ميليارد ريال 

پرداخت آنرا تقبل کرده است.

ب��ه گفت��ه زين��ي ون��د، آموزش ه��اي 
الکترونيکي و آنالين براي دانش آموزان 
دوره دوم متوس��طه شامل تمامي دروس 
مختلف است و هدف اين طرح تقويت بنيه 
علمي و اس��تفاده از ظرفيت هاي فناوري 
نوين براي ارتقا سطح دانش علمي دانش 

آموزان خواهد بود.
وي اظهار کرد: در س��فر امروز به اس��تان 
و شهرس��تان دره ش��هر در نشس��ت با مديران مدارس وضعيت 
آموزش��ي دانش آموزان و نقاط قوت و ضعف آنها بررس��ي تا 
اق��دام الزم ب��راي اج��راي اين طرح و ارتقا وضعيت آموزش��ي 
مدارس استان انجام گيرد.مجيد زيني وند، معاون وزير و رئيس 
س��ازمان مدارس غيردولتي و توس��عه مشارکت هاي مردمي و 
خانواده وزارت آموزش و پرورش صبح امروز به اس��تان ايالم 

سفر کرد.
افتتاح کلينيک فرهنگيان دره شهر، شرکت در شوراي آموزش 
و پ��رورش دره ش��هر، دي��دار با جمع��ي از مديران مدارس غير 
دولتي ايالم، ديدار با اس��تاندار و ش��رکت در نشس��ت ش��وراي 
آموزش و پرورش اس��تان از برنامه هاي س��فر 2 روزه زيني وند 

به ايالم است.

تجارت-اسـتان گيالن_فرحـي: مهندس نازک 
کار ،مدي��ر کل راه��داري و حم��ل و نقل جاده اي 
در نشس��ت کار گروه ترانزيت گفت: طي ۹ماهه 
نخست سالجاري۴۴2هزارو 88۷تن کاال ازاستان 
ترانزيت گرديده اس��ت که از اين مقدار 33۷هزار 
و۱68تن از مرز آستارا و۱۰5هزار و۷۱۹تن از مرز 

انزلي ترانزيت شده است.
اي��ن مقام مس��ئول در ادامه ن��واع تخته و پارچه 
را عمده ترين کاالهاي ترانزيت ش��ده طي مدت 

يادشده ذکر کردند.وي سپس خاطر نشان نمود: 
در اين مدت۱5۰هزار و۹۷تن کاال از مرز آس��تارا 
وارد کشور گرديده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته 2 درصد کاهش داشته، عمده کاالهاي 
وارداتي مرز آستارا در ۹ ماهه سالجاري نيز انواع 
تخت��ه-ارزن و ان��واع خوراک طيور بوده اس��ت . 
مديرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي اس��تان 
اظه��ار داش��ت: طي اي��ن م��دت همچنين بالغ 
بر2۹۹هزار62۱ تن کاال از اين مرز صادر گرديده 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱2درصد 
کاهش داشته است، ميوه و تره بار –انواع کاشي 

و پل��ي اتيلي��ن نيز عمده کاالهاي صادر ش��ده از 
مرز آس��تارا در ۹ ماهه س��الجاري بودند.مهندس 
ن��ازک کار در ادام��ه با اش��اره ب��ه ميانگين تردد 
روزانه ۱۷3دس��تگاه کاميون و ۴دس��تگاه وسيله 
نقليه مس��افري از مرز آس��تارا افزود: ۱۹هزار و 
۹۰8 دس��تگاه کامي��ون ط��ي اين م��دت به مرز 
آس��تارا وارد و 26 هزار و 828 دس��تگاه کاميون 
نيز ازاين مرز خارج ش��ده اند. همچنين طي اين 
مدت 5۰۷دس��تگاه وسيله نقليه مسافري به مرز 

آس��تارا وارد و 5۴8دستگاه وسيله نقليه مسافري 
از اين مرز خارج شدند.اين مقام مسئول در بخش 
ديگري از سخنان خود به تشريح وضعيت تردد ۹ 
ماهه مسافر از مرز آستارا پرداخته ،گفت: در ۹ماهه 
نخست سالجاري تعداد588هزار و ۷68 نفراز مرز 
آس��تارا تردد نموده اند ک��ه از اين تعداد3۰3هزار 
و۷۱8نفر مس��افر وارد و285 هزار و5۰نفر مسافر 
نيز از اين مرز خارج شده اند.ميانگين ترددروزانه 

مسافر در اين مرز2هزارو ۱8۱نفر بوده است.

تجارت-اس��تان مرکزي:مدي��ر ش��عب بان��ک 
کش��اورزي در اس��تان مرکزي گفت: هفت هزار و 
32۰ ميليارد ريال تسهيالت در ۹ ماه امسال توسط 
بانک کشاورزي اين استان پرداخت شد.عبدالصمد 
صناعي افزود: اين مميزان تسهيالت در قالب 35 
هزار و ۱56 فقره تسهيالت به متقاضيان بخش هاي 
مختلف کشاورزي، صنعت و خدمات پرداخت شده 
است.وي ادامه داد: ۹۱2 فقره از اين تسهيالت به 

مبلغ ۱۱۷ ميليارد ريال به صورت تسهيالت قرض 
الحسنه در بخش هاي مختلف حمايتي و با هدف 
حمايت از اقش��ار آس��يب پذير جامعه پرداخت شده 
است.مدير شعب بانک کشاورزي در استان مرکزي 
گف��ت: ۹2 ميلي��ارد اين مبل��غ در قالب 8۹۰ فقره 

تس��هيالت ازدواج و يک هزار و ۴3۷ ميليارد ريال 
در قالب يک هزار و ۹۹2 فقره تسهيالت رونق توليد 
و صندوق توس��عه ملي براي حمايت از بنگاه هاي 
کوچک و متوسط به متقاضيان پرداخت شده است.
صناعي افزود: از مجموع تسهيالت پرداخت شده 

در سال جاري ۱53 ميليارد ريال در قالب 52۴ فقره 
تسهيالت ارتقاي ضريب مکانيزاسيون کشاورزي 
استان مرکزي به منظور کاهش هزينه هاي توليد 
و افزايش بازدهي در بخش کش��اورزي در اختيار 
توليدکنن��دگان اين بخش قرار گرفته اس��ت.وي 

يادآور شد: با توجه به بروز خسارت هاي سرمازدگي 
در باغات انار س��اوه، امس��ال 2 هزار و ۴۰۱ فقره 
تس��هيالت به مبلغ 2۴5 ميليارد ريال يراي کمک 
به احياي محصول باغداران اين شهرستان پرداخت 
ش��ده است.مدير شعب بانک کشاورزي در استان 
مرکزي گفت: ۴۴۰ ميليارد ريال تسهيالت آبياري 
نوين نيز امسال براي صرفه جويي در مصرف آب 

کشاورزان پرداخت شده است.

تجارت-اس��تان مازندران:طي حکمي مهندس فرح 
زاد مديرعامل ش��رکت توزي��ع برق غرب مازندران 
مهن��دس ابوذر موجرلو را بعنوان سرپرس��ت روابط 
عمومي اين شرکت منصوب کرد. در اين. حکم آمده 
است اميد است با استعانت از خداوند متعال نسبت به 
رعايت مفاد ميثاق نامه و انجام وظايف محوله تحت 
نظر اينجانب اهتمام ورزيد. از خداوند متعال توفيق 

جنابعالي را در راستاي پيشبرد اهداف مقدس جمهوري اسالمي و خدمت رساني کوثر 
به مردم شريف منطقه خواستارم.

تجارت-اس��تان کرمان:طي هش��ت ماه نخس��ت س��ال جاري، 26۰۴ دس��تگاه کنتور 
خراب درشهرستان سيرجان تعويض شد.خبرنگار آبفا کرمان- مجيد ميرشاهي رئيس 
هيئت مديره و مديرعامل شرکت آب و فاضالب شهرستان سيرجان گفت: به منظور 
بهينه س��ازي فرآيند توليد، توزيع و مصرف آب بين مش��ترکين، طي هش��ت ماه نخست 
س��ال جاري، 26۰۴ دس��تگاه کنتور خراب در اين شهرس��تان تعويض ش��دکه از اين 
تعداد ۱۹۹۴ دس��تگاه در ش��هر س��يرجان و مابقي در شهرهاي بلورد )8۱(، پاريز )۱5۰(، 
خواجوش��هر )56(، زيدآباد )6۰(، نجف ش��هر )۱5۰( و هماش��هر )۱۱3( دستگاه تعويض 
ش��د.وي اف��زود: تعوي��ض کنتورهاي خراب از پ��رت بيش از اندازه آب و اثرات منفي بر 
تاسيسات آبرساني جلوگيري مي کند و شرايط الزم براي تنظيم برنامه منسجم جهت 

تعيين الگوي مصرف براي مشترکين را ايجاد مي کند.

تجارت-استان کرمان: 86۹مورد نمونه آب 
شرب در آزمايشگاه آبفا جيرفت انجام شد. 
پورکريمي کارشناس و مسئول آزمايشگاه 
جيرف��ت گف��ت: طي 3 م��اه )مهر، آبان و 
آذر( ، 86۹ مورد نمونه آزمايش ميکروبي 
و شيميايي آب شرب در آزمايشگاه آبفاي 
جيرفت توسط کارشناسان مربوطه انجام 
ش��ده که بر اين اس��اس شرايط کيفي آب 

آشاميدني در حد مطلوب است.وي خاطرنشان کرد: شهرهاي جنوبي استان شامل: جيرفت 
و توابع، کهنوج و توابع و عنبرآباد تحت پوشش آزمايشگاه آبفاي جيرفت هستند.

گـروه اجتماعي: ميزان لرزه هاي کوچک 
در گسل هاي اطراف تهران افزايش پيدا 
کرده و براساس صحبت هاي مطرح شده 
ش��واهد نش��ان مي دهد گسل هاي گره 
ش��رقي و غربي تهران فعال ش��ده اند. با 
اين حال آخرين صحبت هايي که از سوي 
مس��ئوالن و کارشناس��ان در اين رابطه 
ش��نيده مي ش��ود، حاکي از آن اس��ت که 
افزايش فعاليت گسل هاي شرق و غرب 
تهران هنوز هيچ اثري بر روي گسل هاي 
اصلي ش��هر تهران نگذاشته اند. موضوع 
فعال شدن گسل هاي گره شرقي و غربي 
پايتخ��ت را روز گذش��ته رييس کارگروه 
ملي زلزله اعالم کرد و گفت: گسل هاي 
فيروزکوه به گس��ل مشاع و گسل شمال 
ته��ران متص��ل هس��تند و مي توانند بر 
لرزه زايي گس��ل تهران تاثيرگذار باش��د. 
علي بيت اللهي در گفتگو با ايلنا با اش��اره 
ب��ه  لرزه هاي پس از زمين لرزه ۴.3 عصر 
روز دوش��نبه در فيروزکوه اظهار داش��ت: 
چند ساعت پس از آن زمين لرزه زلزله اي 
ب��ه بزرگ��ي دو ريش��تر در منطقه دماوند 
رخ داد ک��ه اي��ن عالوه بر زمين لرزه هاي 
کوچک منطقه فيروزکوه بود. وي با بيان 
اينکه اين زمين لرزه ها نشان از فعال شدن 
گس��ل هاي منطقه فيروزکوه دارد، گفت:  
اينک��ه اين زمين لرزه ه��ا پيش لرزه يک 

زلزله بزرگ باش��د احتمال کمي دارد اما 
نمي ت��وان درباره آن با قطعيت اطمينان 

دارد.
رئي��س کارگ��روه ملي زلزله ب��ا تاکيد بر 
اينکه گس��ل هاي منطق��ه فيروزکوه به 
گس��ل هاي تهران متصل هستند، اظهار 
داشت: قطعا گسلي که در 5۰ کيلومتري 
ش��هر تهران واقع شده مي تواند در وقوع 
زلزله بر روي اين گس��ل، ش��هر تهران را 
تح��ت تاثي��ر قرار دهد. بيت اللهي افزود: 
امتداد غربي گس��ل فيروزکوه حدود 3۰ 
کيلومتر با حاش��يه ش��رقي تهران فاصله 
دارد و اگر بر روي اين گسل زلزله بزرگي 
به وقوع بپيوندد، زلزله تهران محس��وب 
مي ش��ود. چراکه گس��ل هاي فيروزکوه 
به گس��ل مش��اع و گسل ش��مال تهران 
متص��ل هس��تند و مي توانند بر لرزه زايي 
گس��ل تهران تاثيرگذار باشد. وي با بيان 
اينک��ه پس از وقوع زلزله 5.2 ريش��تري 
م��الرد، 22 پ��س لرزه در تهران و اطراف 
آن به وقوع پيوست گفت: تمام اين شواهد 
نش��ان مي دهد که گسل هاي دو منطقه 
حاش��يه شرقي و غربي تهران فعال شده 
است. وي ادامه داد: زلزله روز گذشته در 
فيروزک��وه در فاصل��ه ۱۱2 کيلومتري از 
مرک��ز ته��ران )اگر مرکز تهران را ميدان 
فردوس��ي در نظ��ر بگيري��م( اتفاق افتاد 

که از حاش��يه ش��رقي تهران ۹۰ کيلومتر 
فاصله داشت.

بيت اللهي تاکيد کرد: در حال حاضر شاهد 
وقوع زمين لرزه هايي در دو بر ش��رقي و 
غربي کالنش��هر تهران هس��تيم که اين 
نش��ان از فعال بودن گس��ل هاي لرزه اي 
در اين مناطق است. رئيس کارگروه ملي 
زلزله گفت: البته نمي توان پيش بيني کرد 
که اين زمين لرزه ها، پيش لرزه يک زلزله 
بزرگ است و از سوي ديگر اينکه بگوييم 
اي��ن زمين لرزه ها خطري ب��راي تهران 
ايجاد مي کند هم نش��ان از س��واد و علم 
پايين در اين حوزه است. وي تاکيد کرد: 
زمين لرزه ها در گره ش��رقي و غربي يک 
عالمت هشداردهنده است که منطقه از 
نظر لرزه اي ناآرام اس��ت و احتمال اينکه 
زلزله اي در ميانه اين دو گس��ل رخ بدهد 
دور از ذهن نيس��ت. بنابراين توصيه من 
ب��ه مردم اين اس��ت ک��ه آمادگي در برابر 
وقوع زلزله داش��ته باش��ند تا در صورت 
وقوع زلزله هاي بزرگتر به صورت آگاهانه 

عمل کنند.
رئي��س کارگروه مل��ي زلزله همچنين با 
اش��اره به ادامه دار بودن پس لرزه ها در 
کرمانشاه و کرمان اظهار داشت: وقوع اين 
زلزله ها با کمتر از 5 ريشتر مي تواند لطف 
الهي باشد چراکه اين امکان وجود داشت 
ان��رژي زمين در قالب يک زلزله بس��يار 
بزرگ تر آزاد شود. وي افزود: انرژي پس 
لرزه ه��اي کرمان دو برابر پس لرزه هاي 
کرمانشاه بوده البته در حال حاضر شاهد 
کاهش شدت پس لرزه ها در اين مناطق 
هستيم و اين نشان مي دهد که به سکون 
لرزه اي در اين مناطق نزديک مي شويم. 
بيت اللهي با بيان اينکه انتظار مي رود اين 
پس لرزه ها سه تا پنج ماه ادامه داشته باشد 
گف��ت: اينکه انرژي زمي��ن با زلزله هاي 
کوچک در حال وقوع اس��ت لطف الهي 

به مردم ايران است.

گـروه اجتماعـي: عض��و کارگري هيات 
امناي س��ازمان تامي��ن اجتماعي گفت: 
نماين��دگان مجلس به ج��اي آنکه براي 
کم ک��ردِن ارزِش طلب س��ازمان تامين 
اجتماع��ي تالش کنند؛ به وظيفه قانوني 
خ��ود عمل ک��رده و دولت را مکلف کنند 
تا بدهي ۱۴5 هزار ميليارد توماني خود را 
پرداخ��ت کن��د. به گزارش ايلنا، اوليا علي 
بيگي، عضو کارگري هيات امناي سازمان 
تامين اجتماعي گفت: نمايندگان مجلس 
به ج��اي آنکه براي کم کردِن ارزِش طلب 
س��ازمان تامين اجتماعي تالش کنند؛ به 
وظيف��ه قانوني خ��ود عمل کرده و دولت 
را مکلف کنند تا بدهي ۱۴5 هزار ميليارد 
تومان��ي خ��ود را پرداخت کند. وي گفت: 
در روزه��اي اخير گروه��ي از نمايندگان 
مجلس و مس��ئوالن دولتي به س��ازمان 
تامي��ن اجتماع��ي، توصي��ه کرده اند تا از 
دريافت همه طلب خود از دولت منصرف 
ش��ود و تنها به گرفتن اصل بدهي اکتفا 
کن��د. چني��ن توصيه اي مصداق تعرض و 

تجاوز به حق الناس است.
اين عضو کارگري هيات امناي س��ازمان 
تامي��ن اجتماعي با يادآوري اينکه مطابق 
قان��ون، س��ازمان تامي��ن اجتماعي يک 
موسسه عمومي غيردولتي است که منابع 
اصلي آن از جيِب آسيب پذير ترين گروه هاي 
اجتماعي تامين مي ش��ود؛ گفت: دولت و 
مجلس اگر قدردان فعاليت اين س��ازمان 
نيس��تند، دست کم ايجاد مزاحمت نکنند. 
علي بيگي افزود: سازمان تامين اجتماعي 
سال هاست که به خرج کارگران، بخشي 
از وظايف حاکميتي را انجام داده  اس��ت. 
سال هاس��ت که حق بيمه هاي کارگران 
قبل از پرداخت شدن دستمزد، به حساب 
س��ازمان تامين اجتماعي واريز مي شود تا 
از اي��ن طري��ق حقوق مندرج در اصل 2۹ 
قانون اساس��ي، براي بخش اعظم جامعه 
اجرايي ش��ود. وي يادآور شد: جرائمي که 

اکنون مي گويند پرداخت آن براي دولت 
سنگين است؛ بخشي از تکليفي است که 
نمايندگان همين مجلس س��ال گذش��ته 
در جري��ان تصويب قانون برنامه شش��م 
توسعه مقرر کردند و بر همين اساس دولت 
ملزم اس��ت تا س��االنه معادل ۱۰ درصد از 
بدهي هاي معوقه خود به س��ازمان تامين 

اجتماعي را پرداخت کند.
رئيس هيات مديره کانون عالي شوراهاي 
اس��المي کار کشور گفت: بدهي دولت به 
س��ازمان تامي��ن اجتماعي مص��داق بارز 
حق الناس اس��ت. در ش��رايطي که طبق 
موازي��ن اس��المي، حت��ي خداوند متعال 
هم قادر به بخش��يدن حق الناس نيست؛ 
تالش نمايندگان مجلس براي کاس��تن 
از بدهي ه��اي معوق��ه دولت به س��ازمان 
تامين اجتماعي، مصداق کوش��ش براي 
بخش��يدن حق الناس اس��ت. علي بيگي 
گف��ت: در جامع��ه اي که مدعي هس��تيم 
تمامي مقررات آن مطابق موازين شرعي 
تصويب ش��ده؛ تالش قانونگذاران براي 
زيرپاگذاش��تن قواعد ش��رعي تعجب  آور 
اس��ت. اين نماين��دگان بايد اکنون طبق 
وظيفه نظارتي دولت را بازخواس��ت کنند 
که چرا براي پرداخت بدهي سازمان تامين 
اجتماع��ي در بودج��ه س��ال ۹۷ اعتباري 
درنظ��ر نگرفته اس��ت. عضو هيات امناي 

سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: بودجه 
نامتوازن��ي ک��ه دولتي ها براي س��ال ۹۷ 
نوشته اند، نشان مي دهد که دولت از نظر 
مالي وضعيت نامناس��بي ندارد و مي تواند 
طبق قانون برنامه ششم توسعه نسبت به 
پرداخت مطالبات معوقه س��ازمان تامين 

اجتماعي اقدام کند.
پي��ش از اين برخي از نمايندگان مجلس 
با اشاره به بدهي دولت به سازمان تأمين 
اجتماعي اعالم کرده بودند که نمايندگان 
مجلس پيگير پرداخت به موقع بدهي هاي 
دولت به اين س��ازمان هس��تند. در همين 
ارتباط مجتبي ذوالنور، نماينده مردم قم در 
مجلس با مهم دانستن نقش سازمان تأمين 
اجتماعي در ايجاد و گسترش آرامش و رفاه 
اجتماعي در جامعه اظهار داشت: تقويت و 
پويايي تأمين اجتماعي اثرات مس��تقيم و 
سازنده اي در نشاط بخشي به آحاد مردم 
دارد و مجلس آمادگي الزم براي کمک به 
سازمان تأمين اجتماعي در مسير خدمت 
به مردم را دارد. اين نماينده مجلس با اشاره 
به بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي 
خاطرنشان کرد: نمايندگان مجلس پيگير 
پرداخ��ت ب��ه موقع بدهي ه��اي دولت به 
تأمين اجتماعي هس��تند تا اين س��ازمان 
بتواند به تعهدات خود به نحو احسن و به 

موقع عمل کند.  

وقوع ۲۲ پس لرزه پس از زلزله مالرد در پايتخت

گسل هاي گره غربي و شرقي تهران فعال شدند
کم کردِن طلِب تامين اجتماعي، مشکل قانوني و شرعي دارد

تالش تعجب آور مجلس براي بخشيدن حق الناس

پرداخت هفت هزار و 320 ميليارد ريال تسهيالت توسط بانک کشاورزي استان مرکزي
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پيروزياحسانقائممقامي
مقابل80شطرنجباز

اس��تاد بزرگ ش��طرنج اي��ران روز 
گذش��ته ط��ي مس��ابقه اي هيجان 
انگي��ز در رقاب��ت با 80 ش��طرنج باز 
توانس��ت بدون شکست کار خود را 
به پايان برس��اند.  به نقل از ورزش 
سه، احسان قائم مقامي، استاد بزرگ 

شطرنج ايران روز گذشته در يک مسابقه سيمولتانه حضور يافت 
و توانس��ت در رقابت با 80 حريف، بدون حتي يک تس��اوي يا 
شکس��ت کار خود را به پايان برس��اند.  اين رقابت جذاب که 
به دليل آغاز هش��تادمين س��الگرد فعاليت بانک مس��کن و به 
همت مس��ئوالن اين بانک برگزار ش��د از س��اعت 14 آغاز شد، 
پس از ش��ش س��اعت رقابت نفس گير در ساعت 20 با پيروزي 

صددرصدي قائم مقامي به پايان رسيد. 

»فيتنس«زيرمجموعهفدراسيون
پرورشاندامشد

وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد از 
اين پس تمام فعاليت هاي فيتنس در 
کش��ور زير نظر فدراسيون بدنسازي 
و پ��رورش ان��دام اس��ت. ب��ا اعالم 
محمدرضا داورزني، معاون توس��عه 
ورزش قهرمان��ي و حرفه اي وزارت 

ورزش و جوانان تمام فعاليت هاي رشته ورزشي »فيتنس« بر 
عهده فدراسيون فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام خواهد بود. 
بر همين اس��اس مس��ئوليت برگزاري تمام دوره هاي آموزشي، 
مس��ابقات و ... در س��طوح مختل��ف داخل��ي و بي��ن المللي اين 
رش��ته بر عهده فدراس��يون بدنسازي و پرورش اندام مي باشد. 
مطابق اعالم معاونت توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي، هيچ 
فدراسيون و بخش ديگري حق فعاليت و برگزاري دوره هاي اين 
رشته ورزشي را ندارد و تنها متولي فيتنس در کشور، فدراسيون 

بدنسازي و پرورش اندام است.

قهرمانکيکبوکسينگمقابلمنصوريانزانوزد
بان��وي ووش��وکار اي��ران در جريان 
رقابت ه��اي لي��گ ووش��وي چين 
براب��ر »وانگ کي ه��ان« قهرمان 
کي��ک بوکس��ينگ حرفه اي جهان 
ب��ه پيروزي دس��ت يافت. به نقل از 
روابط عمومي فدراس��يون ووش��و، 

»الهه منصوريان«، »سهيال منصوريان« و »کيميا شوشتري« 
س��ه بانوي س��انداکار ايران، تيم »چانگ چونگ« چين را در 

رقابت هاي ليگ چين همراهي مي کنند.
در هفته دوم اين رقابت ها، »الهه منصوريان« ووشوکار مطرح 
کشورمان به مصاف »وانگ کي هان« قهرمان کيک بوکسينگ 
حرف��ه اي جه��ان ک��ه يکي از مطرح تري��ن بانوان ورزش چين 
محسوب مي شود رفت و در پايان مبارزه اي تماشايي و پرهيجان 
به پيروزي دست يافت. سهيال منصوريان نيز با وجود مصدوميت 
از ناحيه کتف به مصاف حريفي از کشور ميزبان رفت و با اينکه 

تالش زيادي از خود نشان داد در نهايت شکست خورد.

رئال،آمادهپرداخترقمفسخقراردادايکاردي
رئ��ال مادري��د ب��راي فص��ل بع��د 
تصميمي ج��دي ب��راي جذب يک 
مهاج��م مرکزي بزرگ دارد و براي 
اي��ن منظور، گزينه اول، کس��ي جز 
مائورو ايکاردي نيس��ت. افت کريم 
بنزما و کاهش محبوبيت ش��ديد او 

مي��ان هواداران باعث ش��ده تا مس��ئوالن رئ��ال به فکر جذب 
مهاجمي جديد براي فصل بعد باشند.

هري کين، تيمو ورنر و مائورو ايکاردي، گزينه هاي جدي رئال 
محسوب مي شوند و به نظر مي رسد که شانس ايکاردي بيش 
از ديگر گزينه ها باشد. در همين رابطه کوريره دلو اسپورت ادعا 
کرد که باشگاه رئال مادريد قصد دارد در انتهاي فصل با پرداخت 
110 ميليون يورو رقم فس��خ قرارداد ايکاردي، کاپيتان اينتر را 
ب��ه خدم��ت بگي��رد و گويا در اين زمينه توافقاتي نيز با ايکاردي 
صورت گرفته است. رقم فسخ ايکاردي از اول جوالي به 110 
ميليون يورو خواهد رس��يد که در بازار فعلي براي مهاجمي در 

حد و اندازه هاي او اندک به نظر مي رسد.
ايکاردي در فصل جاري درخشش��ي فوق العاده داش��ته و در 
صدر گلزنان س��ري آ قرار دارد. رئال قصد داش��ت او را همين 
زمستان جذب کند؛ ولي با مخالفت زيدان اين مساله به تابستان 

موکول شد.

پيشخوان

ورزشی

بررس��ي حض��ور برخي مربي��ان کروات در فوتبال ايران نش��ان 
مي دهد که اين مربيان در سالها فعاليت شان نتوانسته اند موفقيت 
چشمگيري کسب کنند اما همچنان در بين تيم ها خواهان دارند! 
به نقل از مهر، دراگان اسکوچيچ مربي 4۹ ساله کروات که نام و 
چهره اي آش��نا در فوتبال ايران دارد، با پذيرفتن هدايت خونه به 
خونه جاي جواد نکونام را در اين تيم گرفت تا تعداد کروات هاي 
نيمکت نشين در ليگ دسته اول به دو نفر برسد.  اسکوچيچ پيش 
از اين هدايت تيم هاي فوتبال فوالد خوزس��تان و ملوان انزلي را 
در ايران بر عهده داش��ت. اما جالب اينجاس��ت که طي سال هاي 
اخير او آلترناتيو بسياري از مربيان ليگ برتري بوده و بارها از او 
به عنوان گزينه اي بس��يار جدي براي پذيرفتن هدايت اس��تقالل 

ياد شده بود. اتفاقي که البته هرگز نيفتاد. 
اين مربي کروات با تيم ملوان وارد فوتبال ايران شد و بعد از يک 
فصل تقريبا خوب با ملوان در سال ۹۳ با قراردادي دو ساله جاي 
حسين فرکي را در فوالد گرفت تا از عنوان قهرماني اين تيم در 
ليگ برتر دفاع کند. هرچند اسکوچيچ نتوانست قهرماني فوالد 
را تکرار کند، اما عملکرد او غير قابل قبول هم نبود و در حالي که 
يک فصل ديگر با فوالد قرارداد داشت، به طرز عجيبي خواهان 
فسخ قراردادش با اين تيم شد تا براي اولين بار از او باعنوان گزينه 

هدايت استقالل ياد شود.
اين آخرين حضور اسکوچيچ در فوتبال ايران بود و گرچه در تمام 
اين سالها همواره نام او در فوتبال ايران مطرح بود، اما عمال هرگز 
روي نيمکت هيچ تيمي ننشست تا دوشنبه شب که سر از خونه 

به خونه در ليگ يک در آورد.
نکته جالب در خصوص اس��کوچيچ اين اس��ت بعد از فس��خ يک 
طرفه با فوالد که بنا به درخواست خودش صورت گرفت در سال 
۹4 تاکنون نه تنها در ايران، بلکه در هيچ کشور ديگري فعاليت 
مربيگري نداش��ت و چه بس��ا اگر به خونه به خونه در ليگ يک 

نمي پيوست، همچنان دور از فضاي مربيگري بود.
لوکا بوناچيچ يکي ديگر از کروات هاي نام آشنا در فوتبال ايران 

است. اين مربي 14 سال پيش براي اولين بار با فوالد خوزستان 
وارد فوتبال ايران ش��د و در اين 14 س��ال گذش��ته نشستن روي 
نيمکت تيم هاي ايراني زيادي را تجربه کرد. فوالد خوزس��تان، 
استقالل اهواز، سپاهان، مس کرمان و ذوب آهن تيم هايي بودند 
که بوناچيچ در اين س��الها هدايت آنها را تجربه کرد. بوناچيچ در 
بعضي از اين تيم ها مثل فوالد، مس کرمان و گس��ترش بيش��تر 
از يک مقطع فعاليت داش��ت. ش��ايد اوج موفقيت او در فوتبال 
ايران با تيم سپاهان بود. بوناچيچ از سال 200۳ که وارد فوتبال 
ايران شد، اغلب هدايت تيم هاي ايراني را عهده دار بود و خيلي 
کم ديده ش��د که در جايي غير از ايران فعاليت مربيگري داش��ته 
باشد. هايدوک اشپيلت، النصر، الشحانيه و االهلي تيم هايي بوند 

ک��ه بوناچي��چ البالي حضور در ايران در مقاطع کوتاهي هدايت 
آنها را بر عهده داش��ت. بوناچيچ بيش��تر فعاليت مربيگري اش در 
14 س��ال گذش��ته را در فوتبال ايران پش��ت سر گذاشته است. در 
دو ده��ه اخي��ر کروات ه��اي زيادي در فوتبال ايران بعنوان مربي 
حضور داشتند که يکي از نام آشنا ترين آنها بي ترديد وينگو بگوويچ 
اس��ت. بگوويچ ۶۹ س��اله س��بقه عجيبي در فوتبال ايران دارد و 
مي توان او را پرکارترين مربي در فوتبال ايران در همه س��الهاي 
اخير دانست. آنقدر که بگوويچ در همه اين سالها در فوتبال ايران 
فعاليت کرده هيچ مربي ايراني و خارجي فعاليت نداش��ته اس��ت.  
اين پيرمرد کروات براي اولين بار در سال ۷8 و با تيم فوالد وارد 
فوتبال ايران شد و حضور وي در فوتبال ايران تاکنون بال وقفه 

ادامه دارد تا وي سابقه حدود 18 سال حضور در فوتبال ايران را 
در کارنامه داش��ته باش��د و از اين حيث صاحب يک رکورد جالب 

توجه شده باشد.
بگوويچ در تمام اين دوران تنها يک فصل خارج از ايران فعاليت 
کرد و آن هم به حضور وي در تيم الوصل امارات در فصل 200۵-
2004 باز مي گردد. بگوويچ به جز ايران تنها در دو مقطع کوتاه در 
دو کشور ديگر فعاليت مربيگري داشته. او به جز الوصل امارات 
تنها در يک مقطع در تيم پي.ان.کي. اش��پيلت کرواس��ي بعنوان 
س��رمربي کار کرده اس��ت.  وينگو در تيم هاي فوالد خوزس��تان، 
پرسپوليس، پگاه گيالن، پاس همدان، آلومينيوم هرمزگان، پاس 
همدان، مس رفسنجان، مس کرمان و گل گهر سيرجان فعاليت 
مربيگري داشته است. وي در تيم پرسپوليس در دو مقطع روي 
نيمکت نشسته که يک مقطع آن سرمربي تيم بوده و در مقطع دوم 
بعنوان دستيار يحيي گل محمدي فعاليت داشته است. بگوويچ در 
تيم پاس همدان هم در دو مقطع فعاليت داشته که يکبار در ليگ 
برتر و يکبار هم در ليگ دس��ته اول با آن همکاري داش��ته اس��ت. 
وي همچنين يکبار هم بعنوان س��رمربي تيم ملي اميد انتخاب 
شد که از راهيابي به مسابقات المپيک 2008 باز ماند. اين آمارها 
نشان مي دهد بعضي مربيان خارجي بازار کارشان فقط در ايران 
است و خارج از ايران بازار کار مناسبي ندارند. بعنوان مثال همين 
اسکوچيچ از زماني که خود خواسته قراردادش را با فوالد فسخ کرد 
تا امروز نتوانست به هيچ تيمي بپيوندد تا اين که دوباره به ايران 
بازگشت. خونه به خونه در ليگ دسته اول با جواد نکونام پيشرفت 
خوبي داشت و در حال حاضر نيز با ۳2 امتياز بعد از نفت مسجد 
سليمان، بادران و نساجي در رده چهارم جدول قرار دارد و از شانس 
خوبي براي صعود برخوردار است. اين تيم همچنين تا مرحله نيمه 
نهايي جام حذفي هم باال آمد و حتي براي قهرماني در اين جام 
هم خود را بدون شانس نمي بيند. بايد ديد راهي را که نکونام با 
اين تيم در پيش گرفت اسکوچيچ چطور ادامه داده و آيا اين تيم 

متمول ليگ يکي را به سر منزل مقصود مي رساند يا نه.

بررسيآماريفعاليتمربيانخارجيدرفوتبالايراننشانميدهد؛

چراتنهاکرواتهادرفوتبالايرانبازارکاردارند؟

مورينيو:شانسخريدسانچسراخواهيمداشتدرخواستجداييرسمياوباميانگازدورتموندستارهآرسنالدرتستهايپزشکياورتون
س��تاره ملي پوش باش��گاه آرس��نال در 

آستانه جدايي از اين باشگاه قرار دارد.
تئو والکات، سال 200۶ از ساوتهمپتون 
به آرسنال پيوست و پس از گذشت 12 
س��ال هرگز نتوانس��ت به بازيکني ثابت 

براي توپچي ها تبديل شود. والکات دو سال پيش تا آستانه جدايي 
ه��م پي��ش رفت ولي با اصرارهاي ونگر س��رانجام قراردادش را 
تمديد کرد با اين حال به نظر مي رسد که ديگر دوران والکات در 

آرسنال را پس از 2۷0 بازي و ۶۵ گل بايد تمام شده بدانيم.
طبق ادعاي ميرر، والکات امروز در تس��ت هاي پزش��کي اورتون 
حاضر خواهد ش��د و انتقال او با 20 ميليون پوند در 24 س��اعت 
آينده نهايي مي ش��ود. والکات و س��انچس خروجي هاي آرسنال 

در انتقاالت زمستاني هستند.

به نظر مي رس��د ک��ه دوران حضور پير 
امري��ک اوباميان��گ در دورتموند رو به 
اتمام است. مهاجم گابني، سال 201۳ 
ب��ا درخواس��ت يورگن کل��وپ جذب 
دورتموند ش��د و به س��رعت ستاره شد. 

اوباميانگ پس از ۵ فصل حضور در دورتموند، حاال قصد جدايي 
دارد و طبق ادعاي بيلد اين مس��اله را رس��ما به مديران باش��گاه 
اطالع داده و گفته است که بگذاريد بروم. مقصد بعدي او به نظر 

آرسنال است و جايگزين الکسيس سانچس خواهد شد.
دورتموند به مدير برنامه هاي اوباميانگ اعالم کرده است که در 
صورت رسيدن پيشنهاد ۷0 ميليون يورويي، اجازه جدايي او را 
صادر خواهند کرد. گفته مي شود که آرسنال قصد دارد ۶۵ ميليون 

يورو به عالوه اوليويه ژيرو را به دورتموند پيشنهاد بدهد.

ژوزه مورينيو، سرمربي منچستريونايتد، 
شايعات در مورد احتمال انتقال الکسيس 
سانچس به آرسنال را تاييد کرد. يونايتد 
ش��رايط الکس��يس سانچس را زير نظر 
داشته و براي خريد او اقدام کرده است. 

حال مورينيو نيز اين موضوع را تاييد کرد. سرمربي يونايتد گفت: 
از حضور سانچس مطمئن نيستم ولي نامطمئن نيز نيستم. آرامش 
خودتان را حفظ کنيد، او بازيکن آرسنال است و مي تواند در آن 
تيم بماند ولي اين حال و هوا وجود دارد که او تيم را ترک کند. 
اگر چنين تصميمي داش��ته باش��د، ما شانس خريدش را خواهيم 
داشت. با اين حال بازيکني مثل او از باشگاه هاي ديگر هم پيشنهاد 
خواهد داش��ت. فکر مي کنم آقاي ونگر و آقاي گازيديس دقيقا 

مي دانند که چه اتفاقي رخ خواهد داد.

سود بارسلونا از مصدوميت هاي متوالي دمبله

وضعيت ستاره ها در 1۴9 روز مانده به جام جهاني 2۰1۸

 عثمان دمبله تابستان امسال به عنوان جانشين نيمار از دورتموند 
و با ش��رايطي خاص به بارس��لونا پيوس��ت. دمبله که به نوعي در 
دورتموند دس��ت به ش��ورش زد تا بتواند راهي بارسلونا شود، در 
نهاي��ت ب��ا قراردادي 10۵ ميليون يورويي به عالوه 40 ميليون 
يورو بندهاي متغير، به آرزوي خود رس��يد و پيراهن بارس��ا را به 
تن کرد. ستاره 20 ساله فرانسوي بسيار بدشانس بود که پس از 
انجام تنها سه بازي، مصدوم شد و 4 ماه به دور از ميادين ماند. 
دمبله که پس از پش��ت س��ر گذاشتن اين مصدوميت به ميادين 

بازگش��ته بود، روز گذش��ته بار ديگر مصدوم شد و حاال يک ماه 
ديگر از ترکيب بارس��ا دور خواهد ماند. پيش بيني مي ش��ود که 
او بتوان��د ب��ه بازي رفت دور يک هش��تم نهايي ليگ قهرمانان 
برابر چلس��ي برس��د. طبق قرارداد، بارسلونا موظف است که به 
ازاي هر 2۵ بازي رسمي دمبله، مبلغ ۵ ميليون يورو به باشگاه 
دورتموند پرداخت کند و حال با توجه به شرايط موجود به نظر 
مي رس��د ک��ه ژرمن ه��ا به اولين ۵ ميليون خ��ود حداقل در اين 
فصل نخواهند رس��يد. دمبله تاکنون تنها ۷ بازي رس��مي براي 

بارس��ا انجام داده و اگر همه چيز خوب پيش برود و او به بازي 
با چلسي برسد، حداکثر 22 بازي ديگر مي تواند انجام دهد. در 
اين صورت بارسا ۵ ميليون يوروي اول را به دورتموند پرداخت 
خواهد کرد؛ ولي تصور اينکه دمبله پس از بازگش��ت بتواند در 
هر 22 بازي بعدي بارسا به ميدان برود، بسيار خوشبينانه است؛ 
به خصوص اينکه بارسا بايد به تمام فينال هاي پيش روي خود 
يعني ليگ قهرمانان و کوپا دل ري هم برسد که فعال مشخص 

نيست اين اتفاق رخ خواهد داد يا خير.

ستاره هاي تيم هاي ملي حاضر در جام جهاني 2018 روسيه در 
14۹ روز مانده به اين رقابت ها در شرايط متفاوتي قرار دارند.

ب��ه  گ��زارش  ايس��نا  و  ب��ه نق��ل از آس، 14۹ روز ب��ه جام جهاني 
روس��يه باقي  مانده اس��ت. شرايط ستاره هاي تيم هاي حاضر در 
اين رقابت ها مشابه نيست. برخي از آنها بايد بهتر شوند و بعضي 

از آنها در حال  سپري کردن بهترين دوران خود هستند در ادامه  
به وضعيت اين ستاره ها اشاره مي شود. مهاجم پرتغالي، يکي از 
بدترين دوران هاي خود را در رئال مادريد تجربه مي کند. او تنها 
در الليگا چهار گل به ثمر رسانده است. شرايط مهاجم پرتغالي 
در ليگ قهرمانان اروپا بهتر است اما با اين حال در بهترين دوران 
خود به سر نمي برد. او در تيم   ملي بدون هيچ بحثي رهبر تيمش 
است. مهاجم بارسلونا با 1۷ گل برترين گلزن الليگا است و در 
سطح بااليي بازي مي کند. او همچنان به نظر برخي، بزرگترين 
بازيکن جهان است. بارسلونا به لطف درخشش مهاجم آرژانتيني 
صدرنشين بالمنازع الليگا است. مسي آلبي سلسته را نيز رهبري 
خواهد کرد و روسيه با آغوش باز پذيراي بهترين بازيکن جهان 
است. مهاجم تاتنهام در اين فصل ليگ برتر انگليس فوق العاده  
عمل کرده و 20 گل به ثمر رس��انده اس��ت. بدون ش��ک او يکي 

از تاثيرگذارترين مهاجم هاي اروپا است. تيم هاي بزرگ جهان 
به دنبال امضاي قرارداد با کين هس��تند. او به عنوان س��تاره جام 

جهاني خواهد رسيد.
هافبک کلمبيايي از زمان جدايي اش از رئال مادريد ش��رايطش 
بهتر شده است. او با حضور يوپ هاينکس در بايرن مونيخ وضعيت 
بهت��ري پي��دا ک��رد و در ديدار برابر لورکوزن با گلزني و پاس گل 
درخشيد. کلمبيا به باالترين سطح او نياز دارد و به نظر مي رسد تا 
جام جهاني اين اتفاق بيفتد. مهاجم بارسلونا شروع خوبي نداشت 
اما اکنون به دوران گلزني اش برگشته است. او تاکنون در الليگا 
1۳ گل به ثمر رسانده است. سوارس مانند هميشه جنگنده بازي 
مي کند و در روسيه دوباره ارزش خود را نشان خواهد داد. مهاجم 
اتلتيکومادريد از لحاظ عملکرد فردي افت کرده است و از او انتقاد 
مي شود. برخي از هواداران جدايي او را بهتر مي دانند. گريزمان 

بايد س��تاره  فرانس��ه در جام جهاني باش��د، همان طور که در يورو 
201۶ بود اما او نسبت به دو سال پيش نزول کرده است. مهاجم 
برزيلي تابستان گذشته ريسک و بارسلونا را به مقصد پاري  سن  
ژرمن ترک کرد. با اين حال باز هم شرايط براي او خوب است. 
او در ليگ يک فرانسه 11 گل به ثمر رساند و در ليگ قهرمانان 
اروپا شش بار گلزني کرد. او جزو خط حمله خطرناک پاري  سن  
ژرمن با حضور ادينسون کاواني و کيليان ام باپه است. در تيم   ملي 
نيز شرايط اين چنين است و فيليپ کوتينيو و گابريل ژسوس او 
را همراهي خواهند کرد. مهاجم رئال مادريد با وجود اظهار نظر 
جنجالي اش پس از شکس��ت برابر ويارئال که اعالم کرد رئال 
مادريد براي کس��ب س��هميه در الليگا تالش خواهد کرد مانند 
لوکا مودريچ نسبت به فصل هاي گذشته خيلي افت کرده است. 

آلمان به يک کروس کامال آماده نياز دارد.

روابط عمومی شرکت توزیع نيروی برق خوزستان 

• مناقصه گذار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
• موضوع: 

سپرده شرکت در مناقصه )ريال(مبلغ برآورد اوليه )ريال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

۹/۵04/۹82/۳4040۵/14۹/4۷0پروژه نيرو رسانی جهاد نصر فاز۷ طرح ۵۵0/000 هکتاری شهرستان شوش۹۶/1۵8

8/۳۵۶/2۵0/۹۶0۳۷0/۶8۷/۵2۹پروژه نيرو رسانی جهاد نصر فاز 8 طرح ۵۵0/000 هکتاری شهرستان شوش۹۶/1۵۹

12/1۶۷/2۵2/28048۵/01۷/۵۶8پروژه نيرو رسانی جهاد نصر فاز ۹ طرح ۵۵0/000 هکتاری شهرستان شوش۹۶/1۶0

۶/۶2۳/۳18/۳80۳18/۶۹۹/۵۵1پروژه نيرو رسانی جهاد نصر فاز 10 طرح ۵۵0/000 هکتاری شهرستان شوش۹۶/1۶1

8/۵۶۶/۷14/484۳۷۷/001/4۳۵پروژه نيرو رسانی جهاد نصر فاز 11 طرح ۵۵0/000 هکتاری شهرستان شوش۹۶/1۶2

۵/۹0۷/888/28۶2۹۷/2۳۶/۶4۹پروژه نيرو رسانی جهاد نصر فاز 12 طرح ۵۵0/000 هکتاری شهرستان شوش۹۶/1۶۳

2/۶۷4/۷04/۷401۹۳/۷۳۵/2۳۷پروژه نيرو رسانی جهاد نصر فاز 1۳ طرح ۵۵0/000 هکتاری شهرستان شوش۹۶/1۶4

آگهیمناقصهعمومیيکمرحلهایآگهیمناقصهعمومیيکمرحلهای
شرکت توزیع نیروي برق خوزستان

زیرمجموعه شرکت توانیر و وابسته وزارت نیرو

نوبت اول: دوشنبه  96/10/25   
نوبت دوم: چهارشنبه 96/10/27

• مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 96/10/25 لغایت 96/11/1
• تاریخ بازدید از محل پروژه :96/11/3 لغایت 96/11/7

• الف: اهواز امانیه خیابان ش�هید منصفی ش�رکت توزیع نیروی برق خوزس�تان طبقه 
 دوم ات�اق202 ام�ور بازرگان�ی و قرارداده�ا تلف�ن تم�اس جه�ت دریاف�ت اطالعات

061-33334039 
• توزی�ع نی�روي ب�رق خوزس�������تان www.kepdc.co.ir ، س���ایت 
 ش�رکت توانی�ر www.tavanir.org.ir  ی���ا پای�گاه م��ل�ي اط�الع رس�اني

 http:/iets.mporg.ir   نیز قابل رویت مي باشد.
• تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه: پایان وقت اداری روز چهارشنبه 96/11/11

• محل تحویل پاکتهای مناقصه: اهواز امانیه، خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی 
برق خوزستان طبقه اول اتاق 107

• تاریخ گشایش پاکتهای مناقصه: روز دوشنبه مورخ 96/11/16 ساعت 14
• مبل�غ خری�د اس�ناد مناقص�ه300/000 ری�ال واری�ز ب�ه حس�اب س�پهر ش�ماره 

0104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز
• پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور 
را به حساب بانکی شرکت واریزو یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب 

مورد ضمانت نامه یارسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.
• به پیشنهاد های فاقد سپرده سپرده های مخدوش سپرده های کمتر از میزان مقرر یا 

چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل 

شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

نوبت اول

س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان گلس��تان در نظر دارد پروژهای ذيل را با روش مناقصه عمومی يک مرحله ای به ش��رکتهای تش��خيص صالحيت شده و دارای مجوز از 
طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به شرکتهای دارای مجوز واگذار نمايد.

حداقل رتبه و رشته مورد نظرمبلغ ضمانتنامه بانکیمبلغ برآورد اولیه)ریال(در محدوده نام پروژهردیف

 عمليات اليروبی مخزن 1 آببندان روستای1
 محمد آباد شهرستان گرگان)تجديد(

رتبه ۵ رشته آب از سازمان برنامه 9/760/036/087488/100/000استان
و بودجه

رتبه ۵ رشته آب از سازمان برنامه و بودجه3/524/616/507177/000/000استاناحداث پل بتنی مسطح بی بی شيروان شهرستان گرگان2
خريد لوله پلی اتيلن و اتصاالت طرح انتقال آب ۳

با لوله طبق مشخصات فنی درج شده در اسناد 
مناقصه)تجديد(

گنبد،آزاد شهر، راميان، 
مينودشت، مراوه تپه 

و حومه

43/229/724/0502/162/000/000
گريدAياB از موسسه ملی استاندارد تاييديه 
مرکز توسعه مکانيزاسيون کشاورزی و دفتر 

توسعه سامانه های نوين آبياری 
خريد لوله پلی اتيلن و اتصاالت طرح انتقال آب 4

با لوله طبق مشخصات فنی درج شده در اسناد 
مناقصه)تجديد(

42/417/229/0002/121/000/000گرگان و آق قال و حومه
گريدAياB از موسسه ملی استاندارد تاييديه 

مرکز توسعه مکانيزاسيون کشاورزی و 
دفتر توسعه سامانه های نوين آبياری

خريد لوله پلی اتيلن و اتصاالت طرح انتقال آب ۵
با لوله طبق مشخصات فنی درج شده در اسناد 

مناقصه)تجديد(

علی آباد،کردکوی، بندر 
گز، بندر ترکمن، گاليکش،

کالله و حومه
36/360/906/4001/849/000/000

گريدAياB از موسسه ملی استاندارد تاييديه 
مرکز توسعه مکانيزاسيون کشاورزی و 
دفتر توسعه سامانه های نوين آبياری

الف: نوع تضمین: 
ضمان��ت نام��ه بانک��ی به مدت ۳ ماه با قابليت تمديد مجدد 
ياواريز نقدی به ش��ماره حس��اب 21۷4204۷۵۳00۷ نزد 
بان��ک مل��ی مرکزی ، تحت عنوان دريافت وجوه س��پرده 
تملک دارايی س��رمايه ای به نام  س��ازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان گلس��تان )زمان استرداد سپرده نقدی حدود ۶0 روز 

می باشد(. 
ب: آدرس، تاریخ توزیع اسنادو تحویل پاکات:

1- اس��تان گلس��تان،خيابان شهيد بهشتی –سازمان جهاد 
کشاورزی-ساختمان شماره 1 دفتر فنی سازمان

2- از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت
۳- زمان توزيع اس��ناد از روز چهارش��نبه ۹۶/10/2۷ لغايت 

پايان ساعت 1۹ روز شنبه مورخ ۹۶/10/20
4- مهلت تس��ليم تا پايان س��اعت 1۹ روز س��ه شنبه مورخ 

۹۶/11/10
5- زمان بازگشایی

۵-1 زمان بازگشايی پاکات مناقصه های رديف 1و2 ،روز 
چهارشنبه ساعت ۹ صبح مورخ ۹۶/11/11

۵-2 زمان بازگشايی پاکات مناقصه های رديف۳،4و ۵ روز 
پنجشنبه ساعت 8 صبح مورخ ۹۶/11/12

۶-ش��رکت کنندگان می بايس��ت ضمن بارگذاری تضمين 
شرکت در فرآيند ارجاع کار در سامانه تدارکات الکترونيکی 
 دول��ت اص��ل آن��را در پاکت الف ب��ه مناقصه گزار به آدرس 

رديف 1 تحويل و رسيد اخذ نمايد.
یادآوری:کلي��ه فرآين��د مناقص��ه فقط از طريق س��امانه 
تدارکات الکترونيکی دولت انجام می شود و از ارسال اسناد 

به صورت کاغذی )بجز رديف ۶( خودداری گردد.

دفتر فنی و امور قراردادها و پیمانهای
 سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

 تلفن تماسی: 32232031 - 17 0
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تاکيدپکنبرادامهتنشزدايي
درشبهجزيرهکره

رس��انه دولت��ي چين گ��زارش داد، 
رهبر پک��ن ديروز در جريان تماس 
تلفن��ي با رئيس جمه��وري آمريکا 
گفت کاهش تنش ها که به سختي 
در ش��به جزيره کره به دس��ت آمده 
بايد ادامه يابد.به گزارش خبرگزاري 
رويت��رز،  براس��اس گزارش سي س��ي تي وي، ش��ي جينپينگ، 
رئيس جمهوري چين گفته اس��ت اتحاد در اين مس��اله ش��ديدا 
اهميت دارد.مقام هاي ارش��دي از ۲۰ کش��ور ديروز در ونکوور 
کانادا گردهم مي آيند تا درباره محدود کردن جاه طلبي هسته اي 
کره ش��مالي بحث و رايزني کرده و فش��ار ديپلماتيک و فش��ار 
اقتصادي عليه پيونگ يانگ را تشديد کنند تا اين کشور مجبور 
شود برنامه هاي اتمي و موشکي خود را متوقف کند.اين نشست 
بدون حضور چين که عاملي کليدي در حل مس��اله کره ش��مالي 

است برگزار مي شود. روسيه نيز در اين نشست حضور ندارد.

طرحجديدعباسبرايبازگرداندن
پروندهفلسطينبهشورايامنيت

وزي��ر خارج��ه فلس��طين از طرحي 
جدي��د براي تح��رک در مرحله آتي 
خبر داد که شامل بازگرداندن مجدد 
پرونده فلسطين به شوراي امنيت و 
مجمع عمومي س��ازمان ملل است.
به گزارش ايس��نا، به نقل از راديوي 
رسمي "صداي فلسطين"، رياض المالکي، وزير خارجه فلسطين 
گفت که طرح جديد شامل درخواست عضويت کامل فلسطين 
در سازمان ملل و رفتن به دادگاه کيفري بين المللي و نيز ديوان 
بين الملل��ي دادگس��تري جه��ت دريافت راي مش��ورتي براي 
واکن��ش ب��ه تصميم اخير دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا 
درباره قدس است.المالکي خاطرنشان کرد که وزارت خارجه  و 
سفارت خانه ها در انتظار نتيجه نشست شوراي مرکزي فلسطين 
ب��راي ايج��اد راهکارهايي جهت اجراي طرح مذکور در س��طوح 
بين المللي هس��تند و اين س��ازمان ها همچنين پس از بازگشت 
محمود عباس، رئيس تش��کيالت خودگردان فلس��طين منتظر 
دس��تيابي به دس��تورالعمل ها درخص��وص ماهيت اين تحرک 
هس��تند.وي تصريح کرد: محمود عباس در ۲۲ ژانويه با وزراي 
خارجه اتحاديه اروپا در برکسل درخصوص روند صلح که منجر 
به تشکيل کشور مستقل فلسطين و تضمين حق و حقوق ملت 

فلسطيني شود، به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت. 

درخواستکمک۴۳۰ميليوندالري
براينيازمندانافغانستان

دول��ت افغانس��تان و س��ازمان ملل 
خواستار کمک ۴۳۰ ميليون دالري 
براي رس��يدگي به وضعيت بيش از 
هش��ت ميلي��ون اتباع اين کش��ور 
رئي��س  عب��دا...،  ش��ده اند.عبدا... 
اجراي��ي حکوم��ت وح��دت مل��ي 
افغانس��تان در نشس��تي که به همين منظور امروز در کابل برگزار 
ش��ده ب��ود، گف��ت که تنها در س��ال گذش��ته ۴۰۰ ه��زار نفر در 
افغانستان بي جا شده و ۷۰۰ هزار تن ديگر از کشورهاي خارجي 
به افغانس��تان برگش��ته اند.به گفته وي، جنگ، ناامني، بيکاري و 
فقر وضعيت بش��ري خاص را در اين کش��ور به وجود آورده است.

او مي گوي��د س��ال گذش��ته از مجم��وع ۴۱۰ ميليون دالر کمک 
تعهد ش��ده، مبلغ ۳۱۷ ميليون دالر آن به مصرف رس��يده که از 
بسياري آسيب ها جلوگيري کرده و "بدون آن شايد جان هزاران 
انس��ان در اي��ن کش��ور ب��ه خط��ر ج��دي مواج��ه مي گرديد." 
سازمان هاي امدادرسان اعالم کردند که در سال ۲۰۱۸ ميالدي 

حدود ۸.۷ ميليون نفر در افغانستان به کمک فوري نياز دارند.

نگرانيمسلماناناتريشازطرحهاي
اسالمهراسانهدولتائتالفي

برنام��ه جديد دولت ائتالفي اتريش 
ت��رس و نگران��ي مس��لمانان اين 
کش��ور را به همراه داش��ته است به 
گ��زارش يوروني��وز، در ط��رح و 
برنامه ه��اي دول��ت ائتالفي جديد 
اتريش بيش��تر از ۲۱ بار نام اس��الم 
آمده اس��ت که اغلب در پروژه هاي امنيتي اس��ت. برنامه هاي 
دول��ت ائتالف��ي اتريش ک��ه مجموعه اي از محافظ��ه کاران و 
راستهاي افراطي اين کشور را دربر مي گيرد و شعار آن »همه با 
هم براي اتريش ما« عنوان مي ش��ود روي عباراتي چون اس��الم 
سياس��ي و افراطي گري اس��المي متمرکز ش��ده اس��ت. اين در 
حالي اس��ت که اتريش برخالف فرانس��ه و يا انگليس در زمره 
کش��ورهاي اروپايي اس��ت که در دو س��ال اخير ش��اهد عمليات 
تروريس��تي اعضاي گروه داعش نبوده اس��ت. اما از سوي ديگر 
در اين کشور شاهد افزايش چشم گير تعداد حمالت راستگرايان 
تن��درو ب��ه مهاج��ران بوده ايم. اما در برنامه ه��اي امنيتي دولت 
صدراعظم جديد اين کش��ور، سباس��تين کورت��ز جوان طرحي 
براي مقابله با اين نوع حمالت درنظر گرفته نشده است. تنها در 
سال ۲۰۱5 نيروهاي امنيتي اتريش نزديک به ۱۷۰۰ مورد آزار 
و اذي��ت و حم��الت به س��وي مس��لمانان و مهاجران از س��وي 

راستگرايان افراطي را در اين کشور ثبت کرده اند. 

يادداشت

بازارهاينوظهورراهخودراپيدامیکند
ادامه از صفحه اول

... رشد در بازارهاي نوظهور بسيار باثبات بود و نرخ تورم بيشتر 
از گذش��ته تحت کنترل قرارداش��ت و حتي در برخي کش��ورها 
کاهش داشت.  بازار کاال در اين کشورها نيز با رشد همراه بود. 
انتظار مي رود چشم انداز سال ۲۰۱۸ براي اين بازارها نيز خوب 
باشد درجهاني که سهام هاي اين بازارها با ريسک روبرو هستند.

مقام��ات مال��ي بازارهاي نوظهور به ط��ور مثال در يک چرخه 
هماهنگ شده نيستند. برخي از بانک هاي مرکزي در آمريکاي 
مرکزي با فش��ار تورم ، نرخ بهره ها را کاهش دادند و ديگران 
در مرکز و شرق اروپا و شرق آسيا سختگيري مالي را افزايش 
دادند. رشد کند ارزش دالر باعث شد تا اقتصادهاي نوظهوري 
که وام هاي خود را به دالر دريافت کرده بودند با کسري بودجه 
کمتري روبرو شوند. ديگر مانند گذشته کشورهاي اقتصاد هاي 
نوظهور چون هند، آفريقاي جنوبي ،برزيل، ترکيه و اندونزي به 
عنوان وابستگان به کمک هاي مالي خارجي شناخته نمي شوند.
اکنون بازارهاي نوظهور به دليل رويکرد کش��ورهاي ثروتمند 
و سياس��تگذاريهاي مالي آنها رش��د کردند اما نبايد رش��د درآمد 
طبق��ه متوس��ط در اين اقتصاده��ا را ناديده گرفت که به باعث 

شده ساختن راه خود را در دست بگيرند. 
ترجمه: فاطمه مهتدي

دريچه

 رئيس س��تاد مش��ترک ارت��ش ترکيه براي 
حض��ور در نشس��ت دفاعي روس��اي ارتش 
کشورهاي ناتو وارد بروکسل شد.به گزارش 
روزنام��ه حريت، ژنرال خلوصي آکار، رئيس 
س��تاد مش��ترک ارتش ترکيه در حالي براي 
ش��رکت در نشست ناتو به بروکسل رفت که 
تنش ها ميان ترکيه و آمريکا به دليل تصميم 
اين کشور براي حمايت از استقرار نيروهاي امنيتي مرزي در سوريه به رهبري 
يگان هاي مدافع خلق افزايش يافته اس��ت.قرار اس��ت خلوصي آکار در حاشيه 
اين نشس��ت ديداري دو جانبه  با جوزف دانفورد، همتاي آمريکايي خود داش��ته 
باش��د.انتظار م��ي رود اي��ن ژنرال ترکي��ه اي با همتاي آمريکاي��ي اش درباره 
همکاري آمريکا با يگان هاي مدافع خلق کرد س��وريه هش��دار دهد.به تازگي 
ائتالف بين المللي تحت امر آمريکا از تصميم خود براي تش��کيل يک نيروي 
نظامي جدي��د در م��رز س��وريه ب��ا عراق و ترکيه خب��ر داده که ۳۰ هزار تن نيرو 
خواهد داش��ت و در مرزهاي س��وريه در ش��مال و ش��رق سوريه مستقر خواهند 
ش��د. با توجه به ش��رايط س��وريه و ديدگاه هاي آمريکا، نيروهاي کرد موسوم به 
"يگان هاي مدافع خلق" س��تون فقرات اين تش��کل نظامي جديد خواهند بود. 
آنکارا اين نيروها را وابسته به پ.ک.ک مي داند و به شدت مخالف تشکيل آن 
اس��ت.پنتاگون درباره حمايتش از يگان هاي مدافع خلق کرد به عنوان پيکره 

اصلي نيروهاي سوريه دموکراتيک گفت: آنها شريک ما هستند.

 برنامه آمريکا براي استفاده از
 تسليحات هسته اي جديد 

پنتاگ��ون قص��د دارد تا دو س��الح هس��ته اي 
مس��تقر در زي��ر دري��ا را توليد کند . به گزارش 
وال استريت ژورنال، گفته شده اين برنامه در 
پاس��خ به قابليت نظامي روس��يه و چين است. 
وزارت دف��اع آمري��کا قصد دارد تا اس��تراتژي 
هس��ته اي خ��ود را تغيير دهد.يک��ي ديگر از 
طرح هاي پنتاگون توليد کالهک هس��ته اي 
ب��ر موش��ک ک��روز اس��ت . اين ط��رح همچنين ب��راي مقابله با خطر 
حمالت کره ش��مالي بوده اس��ت. طرح افزايش تسليحات هسته اي به 
کاخ س��فيد ارائ��ه ش��د و اخي��را در پيش نويس راه��کار جديد دولت در 
عرصه هس��ته اي اعالم ش��د. آمريکا با اين اس��تراتژي س��عي دارد تا 
رقب��اي اصل��ي خ��ود از جمله روس��يه و چين را تح��ت تاثير قرار دهد و 
براي مقابله با توان روزافزون آنها حاضر اس��ت تا روي سيس��تم هاي 
تس��ليحاتي جديد، از جمله کالهک هاي هس��ته اي کم قدرت براي 
سامانه هاي موشکي دريايي »Trident D5« و همچنين موشک هاي 
دريايي Tomahawk داراي مهمات هسته اي، سرمايه گذاري کند.

روبرو شدن ماکرون
 با اولويت هاي فرانسويان 

براس��اس يک نظرس��نجي صورت گرفته از 
ش��هروندان فرانس��ه درباره اولويت هايشان 
پرس��ش ش��ده که مس��ائلي چ��ون امنيت، 
مهاج��رت و اش��تغال از مي��ان آنهاس��ت. به 
گزارش فيگارو، مبارزه با مهاجران غيرقانوني 
يکي از خواس��ته هاي اصلي فرانس��وي ها از 
امانوئل ماکرون است. براساس نظرسنجي ها 
اولويتي ش��هروندان فرانس��وي ۴۳ درصد مبارزه با تروريس��م، ۴۰ 
درص��د مهاج��رت، 5۱ درصد اش��تغال، ۴۳ درصد کاهش هزينه هاي 
عموم��ي و ۳۷ درص��د خواس��تار تغيير سياس��تگذاريها رئيس جمهور 
است.بس��ياري از مردم فرانس��ويه انتظار دارند اولويت هايشان توسط 

رئيس جمهور رسيدگي شود. 
تمامي اين موارد نشانگر نارضايتي از عملکرد ماکرون از زمان پيروزي 
در رياست جمهوري تاکنون است. وعده هاي ماکرون از جمله کاهش 
ماليات تاکنون اجرا نش��ده اس��ت و طرح اصالحات اقتصادي وي نيز 

باعث نگراني بسياري شده است.

شرکت ترکيه در نشست ناتو

 وزراي خارجه پنج کشور غربي و منطقه اي 
سه ش��نبه آت��ي ب��راي بررس��ي اصول حل 
سياس��ي بحران س��وريه در پاريس گردهم 
مي آيند. به گزارش روزنامه الشرق االوسط، 
وزراي خارج��ه اي��ن پنج کش��ور در پاريس 
گرده��م مي آيند تا س��ندي را تصويب کنند 
ک��ه معاونان و جانش��ينان اي��ن وزرا جمعه 
گذش��ته در واش��نگتن تهيه کرده بودند و ش��امل اصول حل سياس��ي بحران 
س��وريه اس��ت.براين اساس رکس تيلرس��ون، وزير خارجه آمريکا با سرگئي 
الوروف، وزير خارجه روسيه مذاکره خواهد کرد به اين اميد که گشايشي در 
مذاکرات صلح س��وريه که اس��تفان دي ميس��تورا، فرس��تاده سازمان ملل به 
س��وريه قصد دارد آن را ۲۶ ژانويه در وين برگزار کند، حاصل ش��ود.به گفته 
يک مسئول غربي، اين سند شامل اصول راهکار حل سياسي بحران سوريه 
و اصالح قانون اساسي براي برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري 
تحت نظارت سازمان ملل و حمايت از مذاکرات با استناد به قطعنامه ۲۲5۴ 
و اصالح دستگاه هاي امنيتي و بهبود عملکرد آن براساس معيارهاي حقوق 
بش��ر و تأکيد بر وحدت و تماميت ارضي س��وريه اس��ت. به گفته منابع آگاه، 
دي ميس��تورا دور بعدي مذاکرات ژنو را به داليل لجس��تيکي ۲۶ ژانويه در 
وي��ن برگ��زار مي کن��د ت��ا دور آتي سنجش��ي براي قدرت مس��کو در اعمال 

نفوذش بر دمشق در راستاي پيشرفت در مذاکرات باشد.

نشستي تازه براي حل بحران سوريه

  س��ايه شکست همه پرسي بر نوع مشارکت 
اح��زاب کرد عراق��ي در انتخابات پارلماني 
اين کش��ور به ش��دت س��نگيني مي کند. با 
نزديک ش��دن به موع��د انتخابات پارلماني 
عراق، بيش از هر چيزي مش��خص ش��د که 
مي��ان  اختالف ه��ا  همه پرس��ي  از  بع��د 
جريان ه��اي کرد عميق تر ش��ده و ش��دت 
بيشتري به خود گرفته است.روز دوشنبه حزب دموکرات کردستان عراق به 
رهبري مس��عود بارزاني اعالم کرد که انتخابات را در مناطقي چون کرکوک 
و ي��ا مناط��ق م��ورد منازع��ه بين اربي��ل و بغداد بايکوت ک��رده و از مردم نيز 
خواس��ت ب��ه پاي صندوق ه��اي راي نروند. اختالفات ب��راي حزب اتحاديه 
ميهني کردس��تان عراق بس��يار بدتر از س��اير احزاب است چون اين حزب که 
قبل از اين بيشترين کرسي هاي پارلماني عراق از استان کرکوک را داشت، 
ه��م اکن��ون مته��م اتفاقات بعد از ۱۶ اکتبر اس��ت که ط��ي آن ارتش فدرال 
ع��راق کرک��وک و ديگ��ر مناطق مورد مناقش��ه را به کنت��رل خود درآورد. در 
نقطه مقابل اتحاديه ميهني کردس��تان عراق اکنون که براس��اس س��خنان 
مالبختيار، دبير دفتر سياس��ي اين حزب در بدترين ش��رايط براي برگزاري 
انتخاب��ات اس��ت بع��د از جداي��ي احزاب ک��رد عراقي و عدم امکان تش��کيل 
ائتالف��ي کردس��تاني ح��اال باي��د ب��ه تنهايي ب��اري را بر دوش بکش��د که بر 

شانه هاي اين حزب سنگيني مي کند. 

سايه اختالف احزاب کرد عراق

قيمت مرغ آماده جهش به ۱۵ هزار تومان است/تجارت/علی کاشی

گ�روه بي�ن المل�ل – فاطم�ه مهتدي: پذيرش انتش��ار اطالعات 
نادرست درباره توليد ناخالص داخلي نشانگر آن است که بهبود 
اقتصادي چين آنطور که انتظار مي رفت نبوده است و اين اقدام 
تالش��ي براي پنهان کردن کندي رش��د اقتصادي بوده اس��ت.

اگرچه اقتصاد چين درسال گذشته با رشد کم روبرو شده و پيش 
بيني ها حاکي از رشد بيشتر در سال ۲۰۱۸ است اما آمار نادرست 
گذش��ته نش��انگر تالش براي پنهان کردن کندي سرعت رشد 

اقتصادي بوده است. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، به گفته مديران مصرف س��وخت 
کربن در چين درحال افزايش اس��ت و رش��د قوي در مصرف 
زغال س��نگ ديده مي ش��ود و خودروهاي لوکس روبه افزايش 
هس��تند. اما اطالعات اقتصادي چين که روز پنجش��نبه اعالم 
خواهند ش��د احتماال چيزي درباره بهبودي اقتصادي را نش��ان 
نخواهد داد. لي کيکيانگ هفته گذشته در اجالسي در کامبوج 
اعالم کرد رش��د توليد ناخالص داخلي چين در س��ال گذش��ته 
ميالدي ۶.9 درصد بوده است و اين موقعيت بهتر از انتظارات 
بوده اس��ت. آمار تخميني اين مقام بيش��تر از انتظار ۶.۷ درصد 
رش��دي بود که درس��ال ۲۰۱۶ پيش بيني ش��ده بود ولي باعث 

بهبودي اقتصادي شد.
 اين اطالعات باعث شد تا شرکت هاي بزرگ با رشد معامالت 
روبرو ش��وند، واردات کاال به رکوردي تازه برس��د و قيمت توليد 
کنندگان به ثبات گذش��ته رس��يد که نش��انگر سالمت صنعت 
ب��ود. پ��س چرا اخبار توليد ناخالص داخلي چين خوب نيس��ت؟ 
مس��ئولين آم��ار چين به ط��ور دائمي اطالعات محلي را کاهش 
مي دهن��د ت��ا عادت مقامات محلي در افزايش ارقام را درس��ت 
کنند. اين پنهان کردن نرم نوس��ان ها در چرخه هاي اقتصادي 
چين و کاهش دادن سود آمارها در وهله اول است.به گفته يک 
اقتصاددان اطالعات براي س��ال ۲۰۱۷ بس��يار کيفيت بهتري 
نسبت به نرخ رشد توليد داخلي داشتند که مقامات دولتي ارائه 
کردند اطالعاتي که براي س��رمايه گذاران نيز ارزش��مند است. 
عامل اصلي پنهان کردن بهبود ، کندي رشد بين سالهاي ۲۰۱۲ 
تا ۲۰۱۶ اس��ت. س��ه منطقه چين پذيرفتند که آمار رشد درسال 
۲۰۱۶ دروغين بوده اس��ت اما تحليلگر فايننش��ال تايمز معتقد 

است تاثير آن بيشتر از يک سال بوده است.
 اين امر به اين دليل مهم است که چين در راه تبديل شدن به 
بزرگترين اقتصاد جهان است. اگر در اطالعات دستکاري شده 
باش��د پاس��خ هاي دولت، شرکت ها و موسسات چيني در جهان 
نيز تحت تاثير قرار گرفت. به طور مثال مذاکرات تغييرات آب 
و هوايي باعث ش��د تا جهان نس��بت به گزارش توليد ناخالص 

داخلي چين اميدوار شود. درسال ۲۰۱۷ شاخص هاي ديگر نشان 
داد ک��ه اقتص��اد واقعي چين بهبود يافته و مصرف س��وخت بار 
ديگر افزايش يافت.براي سياستگذاران و ناظران جهاني تفاوت 
بزرگي در پذيرش کاهش مصرف س��وخت به دليل سياس��ت 

گذاريهاي بهتر وجود دارد.
سال گذشته ناظر چيني مبارزه با فساد اعالم کرد که مشکالتي 
در اطالعات آماري منطقه جيلين وجود دارد که به مش��کالت 
اس��تان ش��مال ش��رقي چين افزود.يکي ديگر از اش��تباهات در 
اطالعات شانش��ي يکي از ايالت هاي وابس��ته به زغالسنگ بود 
ک��ه ن��رخ توليد ناخالص داخلي اش به طور قابل توجهي رش��د 
داشت و اين درزمان کاهش قيمت کاالها بود.ايالت مغولستان 
مرک��زي ني��ز اين ماه اعالم کرد اطالعات آماري براي افزايش 
ارزش صنايع درس��ال ۲۰۱۶ دس��تکاري ش��ده بوده است. اين 
دس��تکاريهاي نش��انگر آن اس��ت که مقياس بهبودي رش��د 

اقتصادي قابل توجه نبوده است. 
بزرگ تري�ن خط�رات پي�ش روي اقتص�اد چين در س�ال  ���

۲۰۱۸
افزاي��ش ن��رخ بهره و کاهش نرخ ماليات در آمريکا و تنش هاي 
تجاري، چشم انداز اقتصادي چين را تيره و تار کرده است. کاهش 

در ساخت و سازها بزرگ ترين مشکل موجود است. به گزارش 
بلومبرگ، اقتصاد چين سال ۲۰۱۸ را در حالي آغاز مي کند که 
بدهي داخلي، فقر و آلودگي س��ه مس��اله اي هستند که خطراتي 
حت��ي بيش��تر از نرخ بهره هاي باالت��ر و خطرات جنگ تجاري 
از جانب آمريکا براي اين کش��ور به ش��مار مي روند.در حالي که 
کش��ور س��ال جديد را به دليل رش��د در سراس��ر سال ۲۰۱۷ که 
اولين شتاب اقتصادي از سال ۲۰۱۰ ميالدي به شمار مي رود، 
از موضع قدرت آغاز مي کند، به نظر مي رس��د که روند توس��عه 

در سال ۲۰۱۸ آهسته تر شود.
در نتيجه، دولت شي جين پينگ- رئيس جمهور چين- در حال 
نش��ان دادن برافروختگي خود از عملکرد اقتصادي ضعيف تر 
اس��ت اگر اين پيش��رفت با ريس��ک زياد و شکنندگي مالي زياد 

به دست آيد.
اين امواج هنوز تش��کيل نش��ده و در واقع فعاليت اقتصادي رو 
به افزايش است. شاخص رسمي مديران خريد توليدات، در ماه 
دسامبر برابر 5۱.۶ واحد بود که بيانگر بهبود اوضاع است. بنابر 
يک ش��اخص زيرمجموعه، سفارش��ات صادراتي توليد جديد به 

بيشترين مقدار شش ماه اخير رسيده است.
ش��اخص مديران خريد توليد "س��اي ش��ين" که بيشتر بازتاب 

دهنده وضعيت ش��رکت هاي کوچک تر اس��ت نيز نش��ان گر 
يک تحرک قوي اس��ت و در ماه دس��امبر با پش��ت سر گذاشتن 
تمامي تخمين ه��ا به 5۱.5 واحد رسيد.کارشناس��ان پيش بيني 
مي کنن��د رش��د اقتص��ادي چين به ۶.5 درص��د کاهش يابد که 
کمتري��ن مي��زان از دهه ۱99۰ اس��ت. حزب کمونيس��ت چين 
اخيرا ريس��ک مالي را يک چالش اساس��ي طي س��ه سال آينده 
خوانده اس��ت و مجددا وعده داده اس��ت آن را کنترل و از وقوع 

آن جلوگيري کند. 
در حالي که سيس��تم مالي، بيش��تر به روي شرکت هاي خارجي 
گش��وده مي ش��ود، نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي که در 
حال رسيدن به ۳۲۰ درصد تا سال ۲۰۲۲ است، مهم ترين خطر 
موجود اس��ت. س��خت تر شدن قوانين مالي و محيط زيستي به 
منظور کمک به تحت کنترل درآوردن بدهي ها، ممکن اس��ت 
باعث ايجاد لرزشي در سال ۲۰۱۸ شود که ساخت و ساز مسکن 

و زيرساخت ها را آهسته تر کند.
 اگر بانک مرکزي آمريکا نرخ بهره را بيش از حد انتظار بازارها 
افزاي��ش ده��د و کاه��ش ماليات ها باعث افزايش نرخ رش��د از 
ميزان ۳.۲ درصد کنوني در آمريکا ش��ود، به دالر براي دومين 
بار نفسي دميده خواهد شد که يوآن و خروجي سرمايه را مجددا 
تحت فش��ار قرار خواهد داد. احتمال افزايش تنش ها بين کره 
شمالي و آمريکا به يک تقابل بزرگ تر مي تواند عواقب عميق 
و بس��يار گس��ترده اي نه تنها براي اقتصاد چين، و کل منطقه 

آسيا-اقيانوسيه داشته باشد.
پيش بيني رشد اقتصادي براي چين ���

پيش بيني بانک جهاني از رش��د اقتصاد چين در س��ال جاري 
۶.۴ درصد است که نسبت به پيش بيني ماه ژوئن سال گذشته 
۰.۱ درصد باال رفته اس��ت؛ س��ال آينده نيز رش��د اقتصاد چين 

۶.۳ درصد خواهد بود.
چن فون اينگ، محقق پژوهشگاه اقتصاد جهان مؤسسه روابط 
بين   المللي معاصر چين درباره ي گزارش بانک جهاني گفت که 
احياي گسترده اقتصاد جهان بر موارد مختلف اقتصاد چين در 
زمينه هايي مانند تجارت ، سرمايه گذاري و همکاري اقتصادي 
بين المللي به طور همه جانبه تاثير خواهد گذاشت. انتظار مي رود 
در سال ۲۰۱۸ ميزان رشد باثبات اقتصادي چين ادامه يافته و 
ميزان اشتغال به کار، قيمت کاالها و کارآيي اقتصادي همچنان 
حفظ ش��ود. براس��اس گزارش اخير بانک جهاني مناطق شرق 
آس��يا و اقيانوس آرام، يک س��وم از س��هم س��رعت رشد اقتصاد 
جهان در س��ال ۲۰۱۷ به خود اختصاص داده اند که بيش��ترين 

ميزان آن متعلق به چين است.

 دستکاري در آمار توليد ناخالص داخلي چين با هدف پنهان کردن کاهش سرعت رشد

سايه اطالعات دروغين بر رشد اقتصادي پکن

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران
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