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افزایش  ۱۸درصدی
حقوقهایزیر۵میلیون

عض��و کميس��يون تلفي��ق بودجه  97گف��ت :طبق مصوبه
کميسيون حقوق روساي قوا ،وزرا و معاونانشان و نمايندگان
مجلس ،استانداران در سال  ۹۷افزايش پيدا نميکند.مهرداد
الهوتي نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسالميدر
گفتوگو با فارس ،با اشاره به نشست امروز عصر کميسيون
تلفي��ق بودج��ه  ،97گفت :طبق مصوبه کميس��يون حقوق
همین صفحه
مقامات ازجمله روساي قوا ،وزرا و...
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نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايت www.tejaratonline.irمشاهده كنيد.

نظام بودجهریزی زیر ذرهبین «تجارت»؛

بازیدولتهابافقرزدایی!

گروه اقتصاد کالن -ايليا پيرولي :انگار دردسرهاي اليحه بودجه
 ۹۷قرار نيس��ت ،دس��ت از س��ر دولت دوازدهم در اولين س��ال
فعاليت��ش ب��ردارد .اي��ن را همه عالئم بودجه نش��ان ميدهد.
بودجهاي که به اعتقاد کارشناس��ان اقتصادي ،بر خالف همه
شعارهاي داده شده مبني بر ايجاد اشتغال گسترده و فقرزدايي

حاال مثل چماقي بر س��ر اين دو ش��اخص اقتصادي فرود آمده
اس��ت .آنه��ا ميگوين��د در اين بودجه نه تنه��ا راهکاري براي
فقرزدايي و ايجاد اش��تغال ديده نش��ده است ،بلکه به بودجهاي
براي گسترش مناسبات رانتي تبديل شده است .اين را آمارهاي
اليح��ه بودج��ه نيز به خوبي نش��ان ميدهند .در اين اليحه از

مجم��وع  ۳۶۰ه��زار ميليارد تومان بودج��ه عمومي ۷۸ ،هزار
ميليارد تومان به حوزه رفاه اجتماعي تخصيص داده شده است.
وقتي جزييات اين ميزان اعتبار اختصاص داده ش��ده بررس��ي
ميش��ود ،آنگاه به خوبي عمق فاجعه مش��خص ميش��ود و آن
صفحه3
هنگام هست که به کارشناسان...

شاپور محمدي با بيان اينکه اشخاصي که در زمينه تامين
مال��ي جمع��ي فعالي��ت دارند  ۶ماه مهل��ت دارند تا خود را با
آيين نامه جديد کسب و کارهاي ديجيتال وفق دهند ،گفت:
س��قف تامين مالي جمعي فع ً
ال  ۵ميليارد تومان اس��ت که از
طريق عامل انجام ميشود .وزير اقتصاد هم گفت :پس از
تصويب ايده در ش��وراي عالي بورس ،وزارت تعاون ،کار و
صفحه 4
رفاه اجتماعي نيز ميتواند به...

سرمقاله

رئيس اتحاديه کفاشان دستدوز مطرح کرد؛

قاچاقساالنه
 ۵۰۰ميليون دالرکفش

 2شاخص مهم تعيين
فضاي کسب و کار
احسان سلطاني
7

اخذ نمونه ژنتیکی همزمان با پیدا شدن پیکر دو خدمه نفتکش ایرانی؛

جعبهسیاه«سانچی»
پیدا شد

9

کارشناس صنعت هوانوردی در گفتو گو با «تجارت» تاکید کرد؛

انتقاد ظریف از رفتارها و سخنان نسنجیده رییس جمهور آمریکا؛

تاثیرمنفیخروجآمريکااز
برجام در قراردادهای هوایي

ترامپ،رییسجمهوریبدوندرکوفهم

گروه راه و مسکن :جمعه شب (  22ديماه ) 96دولت آمريکا موضع خود را در خصوص
برج��ام اع�لام کرد که در اين راس��تا «دونالد ترام��پ» رئيس جمهور آمريکا با امضاي
معافيتهاي تحريميايران ،تعليق تحريمهاي هستهاي را يک دوره  ۱۲۰روزه ديگر
تمديد کرد .بر اين اساس ،کاخ سفيد بيانيهاي صادر و اعالم کرد؛ ترامپ با کشورهاي
صفحه8
		
اروپايي درخصوص اجراي توافق هستهاي ايران و...

ترامپ مضحکه جهان
خشمآفریقاعلیهترامپنژادپرست

گزارش

جه��ت تعيين ش��رايط
و فض��اي کس��ب و
کار در س��طح جه��ان،
دو ش��اخص مهم هزينه انجام کس��ب
و کار (CODB: Cost of Doing
 )Businessو س��هولت انجام کسب و
کار (EODB:Easiness of Doing
 )Businessمط��رح اس��ت .در اغلب
اقتصاده��اي توس��عه يافت��ه يا در حال
ظهور ،نظر به اين که شرايط بازار رقابتي
(ساختار رقابت کامل) برقرار ميباشد و
حوزه مس��لط اقتصاد بخش خصوصي
واقعي (و نه بخشهاي شبه خصوصي،
عموميو دولتي) هست و...
ادامه در صفحه3

یادداشت
چين درحال شکل دادن
به آينده فناوري جهاني
دانکن کالرک

فايننشال تايمز

بررسي «تجارت» نشان داد؛

سرگردانيراهسازی
درنظام بودجه ريزي

2و12

کارشناس اقتصادي

درجري��ان نمايش��گاه
الکترونيک الس وگاس
بيش��تر ش��رکت کنندگان حدود 4.500
شرکت از کشور چين بودند .کشور چين به
دليل ذخاير زنجيرهاي خود مدتهاس��ت
ک��ه نقش مهم��يرا در فن آوري جهاني
به دس��ت آورده است .اما چين ديگر يک
تامي��ن کنن��ده قطعات ي��ا مونتاژکننده
نيس��ت .ش��رکتهاي فن آوري چيني به
ط��ور گس��تردهاي محصوالت خود را در
جهان ارائه دادند .شرکت  Go Proآخرين
مدل پهباد خود را با تکيه بر س��ازندگان
چيني ساخته است...
ادامه در صفحه 12
5

وزير اطالعات با اشاره به اعتراضهاي اخير؛

عضو کمیسیون تلفیق بودجه  97خبرداد

اختالفاتموجبهالکتملتهاميشود

افزایش ۱۸درصدی حقوقهای زیر۵میلیون

وزير اطالعات گفت :حضور به موقع و هوشياري مردم
و نهادهاي دخيل در امر امنيت موجب شکست دشمنان
در ناآراميهاي اخير و جلوگيري از تکرار حوادث گذشته
شد.
به گزارش ايسنا ،حجت االسالم سيدمحمود علوي در
نشست شوراي اداري استان خراسان جنوبي در بيرجند با
گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقالب اسالميبويژه
شهداي عرصه گمنامي ،به حوادث هفتههاي اخير اشاره
کرد و افزود :با واکاوي اين حوادث ميتوان درسهاي
عبرت آموزي براي پيشگيري از آن گرفت.
وي تصريح کرد :اينگونه اتفاقات ،بايد ما را به آس��يب
شناسي و واکاوي آنها براي جلوگيري از تکرار چالشها
رهنمون کند و راه اساس��ي پيش��گيري از چالشها  ،هم
افزايي و پرهيز از ضايع کردن انرژيها است.
وزير اطالعات با بيان اينکه اختالفات موجب هالکت
ملته��ا ميش��ود ،افزود :در ص��ورت وحدت و همدلي،
اس��تحکام ملتها تقويت ميش��ود ،همانطور که همه
ديديم آن زماني که نهادهاي دخيل در امنيت با يکديگر

وح��دت پي��دا کردند و مردم به صحنه آمدند ،توانس��تند
به آن حوادث تلخ پايان دهند .علوي با اش��اره به تعداد
اندک آشوبگران و دامن زدن دشمنان به ماجرا با هدف
تسري دادن آن به برخي نقاط کشور گفت :اگرچه اين
حوادث ،آسيبهايي رساند و موجب شاد شدن دشمنان
شد اما در عين حال  ،هم افزايي همه دستگاهها و نمايش
قدرت جمهوري اسالميرا در مهار حوادث و آسيبها در
کمترين زمان ممکن به نمايش گذاشت .وزير اطالعات
در همين راس��تا بر کنار گذاش��تن هر گونه اقدامات و

اعمال وحدت شکن در کشور تاکيد کرد و اظهارداشت:
باي��د ب��راي التيام زخمه��ا گام برداريم و نارضايتيها را
برطرف کنيم .علوي ،دامن زدن به نارضايتيها را شيوه
دش��منان دانس��ت و گفت :بايد از بازي کردن در پازل
دش��من پرهيز کرد چراکه ممکن اس��ت دامن زدن به
نارضايتيها در درون نظام ،موجب بروز مجدد حوادث
و ناآراميها ش��ود .وزير اطالعات يادآور ش��د :دشمنان
در صدد فعال کردن گس��لهاي اجتماعي در جامعه ما
هس��تند و بايد عوامل نارضايتيها را به عنوان آس��يب
اجتماعي واکاوي کنيم تا به تهديد بالقوه منجر نش��ود.
وي در اين زمينه بر تمسک به سيره اولياي الهي و ائمه
اطهار (ع) بويژه پرهيز از رفتارهاي اشتباه و حفظ شرايط
عزت آفرين که موجب کوتاه ش��دن دس��ت دشمنان از
تکرار اقدامات گذش��ته ميش��ود ،تاکيد کرد .علوي با
اش��اره به بيانات گهربار اميرالمومنين حضرت علي (ع)
خاطرنشان کرد :با اجتناب از تفرقه و تشويق به وحدت
و همدل��ي و توصي��ه کردن يکديگر به برادري ،ميتوان
از آسيب ديدن نظام جلوگيري کرد.

مرکز پژوهشهاي مجلس مامور بررسي «بيت کوين» شد
رئي��س کميس��يون اقتص��ادي مجلس،گف��ت :مرک��ز
پژوهشهاي مجلس مامور بررسي معايب ومحاسن بيت
کوين شد .محمدرضا پورابراهيميدر گفتوگو با تسنيم،
ب��ا اش��اره به موض��وع ارز ديجيتال«بيتکويين» ،اظهار
داش��ت :ميتوان از ظرفيت ارز ديجيتال در ظرفيتهاي
کالن ملي بين کش��ورها اس��تفاده کرد .وي با بيان اينکه
در برنامه شش��م توس��عه کل کش��ور موضوع پيمانهاي
پولي دو و چند جانبه مطرح شده افزود :لذا بحث استفاده
از ظرفيت ارزهاي ديجيتال در زمينه پيمانهاي پولي در
کميس��يون اقتصادي بررسي ميشود .رئيس کميسيون

اقتصادي مجلس ادامه داد :ايجاد و استفاده از ارز ديجيتال
در مبادالت بين کشورها ميتواند با يک رويکرد ملي بين

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ

نوسازي اين خانههاي سازماني استفاده شود.به گزارش
فارس ،در ماده  ۷۱قانون مديريت خدمات کشوري آمده
است :سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و
به عنوان مقام ش��ناخته ميش��وند و امتياز شغلي مقامات
مذکور در اين ماده به شرح زير تعيين مگردد:الف -رؤساي
سه قوه ( )18000امتياز -.معاون اول رئيس جمهور ،نواب
رئيس مجلس ش��وراي اسالميو اعضا شوراي نگهبان
( )17000امتي��از.ج -وزرا نماين��دگان مجلس ش��وراي
اس�لاميو معاونين رئيس جمه��ور ( )16000اميتاز.د-
اس��تانداران و س��فرا ( )15000اميتاز.هـ  -معاونين وزرا
( )14000امتياز.تبصره  -1نخست وزيران دوران انقالب
اسالميبا مقامات بند (ب) اين ماده همتراز ميگردند و

معاون پارلماني شهردار تهران انتقاد کرد؛

ناجا به دنبال دريافت صددرصدي درآمد جرايم رانندگي
معاون پارلماني ش��هردار ته��ران اختصاص صددرصد
درآم��د حاصل از جرايم رانندگ��ي به نيروي انتظاميرا
مغاير قوانين باالدستي دانست .داريوش قنبري در گفت
و گو با خانه ملت ،از پيشنهاد نيروي انتظاميدر اليحه
بودج��ه  97مبن��ي بر اختصاص صددرصد درآمد جرائم
رانندگي به اين نهاد انتقاد کرد و اين پيش��نهاد را مغاير
با قوانين باالدس��تي دانس��ت و گفت :در قانون تنظيم
بخش��ي از مقررات مالي دولت به صورت صريح آمده
که اين درآمد بايد بر اس��اس جدول  60 ،20 ،20توزيع
ش��ود اما متاس��فانه نيروي انتظاميبا ارائه اين پيشنهاد
ب��ه اي��ن موضوع به اين قانون بي توجهي کرده اس��ت.
وي ب��ا بي��ان اينکه اختص��اص تماميدرآمدها از محل
جرائ��م رانندگي به نيروي انتظام��يرا اقداميغيرقابل

قب��ول دانس��ت و گفت :اين پيش��نهاد ب��ه ضرر برخي
نهادها مانند ش��هرداريها و راهداريها اس��ت که در
کنار نيروي انتظامياز درآمد ناش��ي از جرائم رانندگي
منتفع ميش��دند .قنبري با بيان اينکه در اليحه بودجه
س��ال  97آم��ده افرادي که جرائ��م رانندگي را پرداخت
نکردند و معوقه دارند ميتوانند جرائم را يکجا بدون در
نظر گرفتن جريمه در پايان سال پرداخت کنند ،تصريح
کرد :متاس��فانه تحقق اين امر باعث ميش��ود افراد در
زم��ان مناس��ب جرائ��م را پرداخت نکرده و تش��ويق به
قانون گريزي شوند؛ انتظار داريم نمايندگان مجلس با
اي��ن موض��وع موافقت نکنند تا پرداخت جرائم به روال
س��ابق بازگردد .معاون پارلماني ش��هردار تهران با بيان
اينک��ه ب��ا اختصاص صددرصد درآمد جرائم رانندگي به

نيروي انتظاميتامين درآمد شهرداريها و راهداريها با
مشکل مواجه ميشود ،گفت :اغلب شهرداريها منابعي
را از اين محل به عنوان کمک دريافت ميکردند و به طور
حتم قطع اين کمک آنها را با مشکل مواجه ميکند.
وي ب��ا بي��ان اينکه درکش��ور اين روي��ه وجود ندارد که
تماميدرآمد دس��تگاهها تنها در اختيار خودش��ان قرار
بگيرد ،افزود :اگر قرار اس��ت در اين مس��ير حرکت کنيم
پ��س باي��د درآمده��اي وزارت نفت نيز تنه��ا در اختيار
خودش قرار گرفته و در جاي ديگر هزينه نشود .قنبري
افزود :اين پيش��نهاد از اس��اس اشتباه است و بهتر است
بر اساس رويه گذشته سهم نيروي انتظامياز جرائم در
کنار راهداريها و شهرداريها ديده شود و انتظار داريم
نمايندگان با اين پيشنهاد موافقت نکنند.

در  6ماهه اول سال اتفاق افتاد؛
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آنها کمک به دور زدن ارز قالب يعني دالر کند و عمليات
اقتصادي بين کش��ورها را س��هل کند لذا از اين منظر اين
اقدام ميتواند يک اتفاق جديد در حوزه اقتصادي باشد.
پورابراهيمي تصريح کرد :کارشناس��ان مرکز پژوهشها
را درگير اين موضوع کردهايم که قرار اس��ت گزارش��اتي
را به کميس��يون اقتصادي ارائه دهند .وي تاکيد کرد :در
صورتي که اين گزارش��ات در فاز اول جواب مثبتي دهد
اعضاي کميس��يون اقتصادي نشست مشترکي با حضور
مس��ئوالن ارش��د بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي
برگزار ميکنند.

عضو کميس��يون تلفيق بودجه  97گفت :طبق مصوبه
کميس��يون حقوق روس��اي قوا ،وزرا و معاونانش��ان و
نمايندگان مجلس ،استانداران در سال  ۹۷افزايش پيدا
نميکند.مهرداد الهوتي نماينده مردم لنگرود در مجلس
شوراي اسالميدر گفتوگو با فارس ،با اشاره به نشست
ام��روز عصر کميس��يون تلفي��ق بودجه  ،97گفت :طبق
مصوبه کميسيون حقوق مقامات ازجمله روساي قوا ،وزرا
و معاونانش��ان و نمايندگان مجلس ،اس��تانداران در سال
 ۹۷افزايش پيدا نميکند.عضو کميسيون تلفيق بودجه
س��ال  97اظهار داش��ت :براساس اين مصوبه کساني که
ميزان حقوق دريافتي آنها زير  5ميليون تومان است در
سال  97حقوقشان بين  10تا  18درصد افزايش خواهد
داش��ت و کس��اني که حقوقشان باالي  5ميليون تومان
مندرج در ماده  71قانون مديريت خدمات کشوري است
در سال  97حقوقشان افزايش پيدا نميکند.وي افزود:
اعضاي کميسيون تلفيق در اين جلسه سازمان نيروهاي
مس��لح را مکلف کردند تا حق مس��کن نيروهايي از اين
س��ازمان که در خانههاي س��ازماني زندگي ميکنند را از
حقوق آنها کس��ر و به خزانهداري کل کش��ور واريز کنند.
الهوتي همچنين تاکيد کرد :براساس اين تصميم مقرر
ش��د ت��ا درآمدهاي حاصل از اي��ن بخش براي مرمت و

تعيين ساير پستهاي همطراز به عهد هيئت وزيران بوده
و تعيين همطرازي پس��تهاي کارکنان اداري مجلس
ب��ه عه��ده رئيس مجلس خواه��د بود.تبصره  -2عالوه
بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگيهاي ش��اغل
(مذک��ور در م��اده ( ))66که حق��وق ثابت تلقي ميگردد
فوقالعادههاي ماده ( )68اين قانون نيز حس��ب مورد به
مقامات تعلق خواهد گرفت.تبصره  -3مقامات مذکور در
اين ماده که حداقل دو سال در پست مديريتهاي سياسي
انج��ام وظيف��ه نموده يا بنمايند پ��س از تصدي مقام در
صورتي که به سمت پايينتري منصوب شوند ،چنانچه
حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از
هشتاد درصد ( )%80حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر وي
در پست قبلي کمتر باشد به ميزان مابهالتفاوت تا ()%80
را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود .اين تفاوت تطبيق
با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوقالعادهها)
مستهلک ميگردد و اين مابهالتفاوت در محاسبه حقوق
بازنشستگي و وظيفه نيز مالک عمل خواهد بود.تبصره
 -4دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان ،برخي از امتيازات
قانونيمقاماتموضوعاينقانون(بهاستنثاحقوقومزايا)
را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفهاي و يا سمتهاي
خاص و ويژه قضايي تسري دهد.

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺗﺨﺼﺼﻰ
ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪﭘﺰﺷﻜﻰ
ﻭﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﻰ

رييس اورژانس اجتماعي با تاکيد براينکه فقط  ۶۴۴دختر
فراري در  ۶ماهه اول س��ال داش��تيم ،گفت :آمار درست
دختران فراري که در بهزيس��تي پذيرش ش��دهاند ،آمار
مداخل��ه در بحرانه��ا اس��ت و وقتي ميگوييم ،تعدادي
دختر به خودروهاي خدمات س��يار مراجعه ميکنند؛ به
معناي فراري بودن آنها نيست.
توگو با ايلنا در واکنش به آمار
حس��ين اس��دبيگي در گف 
منتش��ر ش��ده در رابطه با دختران فراري که تعداد آنها
در  ۶ماهه اول س��ال ۳ ،هزار نفر اعالم ش��ده بود ،بيان
داش��ت :اين آمارها در س��ه بخش عنوان ميشود ،وقتي
ميگوييم تعداد  ۱۳۰۰نفر با  ۱۲۳تماس گرفتهاند ،بايد
تاکيد کنم که اين افراد فقط تماس گرفتهاند ،اما مساله
اصلي آمار افرادي اس��ت که پذيرش ش��دهاند؛ يعني بهتر
ب��ود ،رس��انهها آمار دقيق را ب��ر مبناي پذيرش در مرکز

مداخله عنوان ميکردند که تعداد آنها  ۶۴۴مورد بوده
اس��ت .وي افزود :آمار دختران فراري که در بهزيس��تي
پذيرش شدهاند ،آمار مداخله در بحرانها است ،اما وقتي
ميگوييم اين تعداد به خودروهاي خدمات سيار مراجعه
ميکنند؛ ممکن است فراري نباشند! ممکن است خانواده
و آشنايان به اين ماشينها مراجعه کنند و يا افرادي باشند
که بخواهند آمار و اطالعاتي را ارائه کنند ،حتي کساني که
تلفني تماس ميگيرند ،ممکن است بخواهند اطالعاتي
کس��ب کنند و يا به عنوان اطرافيان فرد فراري چندين
بار تماس گرفته باشند و اين آمارها را افزايش ميدهد،
در حالي که دختران فراري کساني هستند که در مداخله
در بحران پذيرش شدهاند .اسدبيگي تاکيد کرد :مداخله
در بحران يک قسمت نگهداري شبانهروزي دارد؛ فرد يا
خانواده مراجعه ميکنند و افراد فراري بصورت مستقيم

پذيرش ميشوند ،اما ممکن است افرادي با تيمهاي سيار
صحبت کرده باشند در حالي که پذيرش صورت نگرفته
باشد .وي تاکيد کرد :آماري که در رابطه با دختران فراري
اعالم شده ،مربوط به بخش مداخله در بحرانها است،
ممکن است تعدادي به تيم خدمات سيار که در محالت
هس��تند ،مراجع��ه کنندو اي��ن افراد فقط براي راهنمايي
گرفتن به اين مراکز مراجعه کرده باش��ند .وي در رابطه
با آمار پس��ران فراري بيان داش��ت ۱۰۰:پس��ر در ۶ماهه
نخست سال  ۹۶از خانه فرار کردهاند که نسبت به تعداد
دختران ناچيز است .اسدبيگي گفت :در  ۶ماهه اول سال
در مرکز مداخله در بحران  ۶۴۴مورد پذيرش داش��تيم
که با خط ۱۲۳؛ يک هزار و ۷۲۷مورد ،از طريق خدمات
س��يار؛  ۵۱۵مورد و درنهايت از طريق مرکز مداخله در
بحران نيز  ۱۴۴مورد پذيرش شدهاند.
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پيشخوان
شناسايي موشکهاي يمني با منشا ايراني

س��ازمان ملل در گزارش��ي مدعي ش��د که
ايران با ارس��ال پهپاد و موش��ک بالستيک
براي حوثيهاي يمن که به سمت عربستان
سعوديشليکشده،تحريمهايتسليحاتي
شوراي امنيت عليه اين گروه را نقض کرده
است.به گزارش ايسنا سازمان ملل در ادامه
اين گزارش آمده است :کارشناسان سازمان
ملل که مسوول نظارت بر اجراي تحريمهاي يمن هستند ،توانستهاند قطعاتي
ازبدنهموش��کهاوپهپادهاييمنيراشناس��اييکنندکهمنش��اايرانيدارند.
شوراي امنيت سازمان ملل از سال  ۲۰۱۵و پس از مداخله عربستان سعودي
ومتحدانشدريمن،شورش��يانحوثيراتحريمتس��ليحاتيکردهاس��ت.اين
کارشناسان سازمان ملل گفتهاند که ايران به حوثيها امکان داده تا از پهپادها
وموش��کهايبالس��تيکاينکش��وراستفادهکنندکهبرخالفپاراگراف14
قطعنامه2216است.اينگزارشروزسهشنبهگذشتهبهشورايامنيتسازمان
ملل تحويل داده شده است.به گزارش ايسنا ،اين ادعا در حالي مطرح ميشود
که مقامات کشورمان بارها ضمن در آنها تاکيد کردهاند که ايران امکان ارسال
سالح به يمن را ندارد و موشکهاي حوثيها متعلق به خودشان بوده است.
همچنين اين گزارش در حالي اعالم ميش��ود که پيش از اين س��ازمان ملل
اعالم کرده بود هيچ نشاني از اينکه سالحهاي يمني منشا ايراني دارند پيدا
نکرده است .به نظر ميرسد اين ادعاها تحت فشار البي سعودي در سازمان
ملل انجام ميشود.

لزوم اعتمادسازي توسط دستگاههاي امنيتي

يک عضو ش��وراي مرکزي فراکسيون اميد
ب��ا بي��ان اين که صرف بازداش��ت يک فرد
نميت��وان او را مجرم دانس��ت ،اظهار کرد:
اعتمادس��ازي و فرهنگسازي بايد توسط
دس��تگاههاي امنيتي انجام شود.ابوالفضل
س��روش در گفتوگو با ايس��نا ب��ا تاکيد بر
اينکه بايد اعتمادسازي توسط دستگاههاي
اطالعاتي و امنيتي با مردم انجام شود ،گفت :وقتي تجمعي آن هم غيرقانوني
اتفاقميافتدطبيعتاوظيفهدستگاههاياطالعاتيوامنيتيايناستکهنسبت
به اين مس��اله رس��يدگي کنند.وي تصريح کرد :اين مسائل در شرايطي اتفاق
ميافتد که اين تجمعات به آشوب کشيده شده و به مرحله اغتشاش ميرسد،
در اين راستا عدهاي که به اين مساله دامن زدهاند بازداشت ميشوند اما مردم
بايدبتوانندتفاوتاعتراضمس��المتآميزبااعتراضآش��وبگرانهراتشخيص
دهند.اين نماينده مجلس با بيان اينکه سطح آگاهي مردم بايد در تشخيص
اعتراضات از نوع مس��المتآميز آن با نوع آش��وبگرانه آن باال برود ،اظهار کرد:
وقتي عدهاي بازداشت ميشوند نميتوان عنوان مجرمانه را به آنها تلقي کرد
اما اين وظيفه دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي است که در بررسيهاي خود
آن را تشخيص دهند.

بررسي بودجه  97با سياستهاي مجمع تشخيص

کميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور بررسي و انطباق
اليحه بودجه سال  97کشور با سياستهاي کلي نظام تشکيل جلسه داد.به
گزارش ايسنا ،کميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست
محس��ن رضايي و با حضور نوبخت ،رئيس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و
اعضاي کميس��يون تش��کيل جلسه داد.در اين نشست گزارش هيأت انطباق
حقوقيکميسيوننظارتدرخصوصمغايرتتعداديازبندهاياليحهبودجه
 97کشور با سياستهاي کلي نظام ارائه شد.دبير مجمع تشخيص مصلحت
نظام ،با اشاره به ابالغ آييننامه نظارتي ،نقش مجمع را در اين خصوص بسيار
مهمدانس��توگفت:حس��بدس��تورمقاممعظمرهبري،مجمعميبايست
نظارت خود بر نحوه اجرايي شدن سياستهاي کلي را اعمال نمايد که با توجه
به اهميت قانون بودجه کشور ،بررسي ميزان انطباق اليحه پيشنهادي دولت با
اين سياستها مورد توجه جدي و در دستور کار مجمع قرار گرفته است.رضايي
نگاه مجمع به مقدورات و مضايق دولت را واقعبينانه و با رويکرد گرهگشايي
در چارچوب اسناد باالدستي کشور دانست و گفت :در راستاي مراقبت و عدم
انحراف قانون بودجه سال آتي ،مواردي که پس از توضيحات دولت ،به عنوان
مغايرت با سياس��تهاي کلي به تصويب مجمع تش��خيص برسد ،به شوراي
محترم نگهبان ارسال خواهد شد.

پروندههاي قبل سال  95امسال مختومه شوند

رييس ديوان عدالت اداري از شعب بدوي
و تجديدنظر و ش��عب اجراي احکام ديوان
عدالت اداري خواس��ت پروندههاي قبل از
س��ال 95راتاپايانامس��المختومهکنند.
به گزارش ايسنا ،حجت االسالم بهراميبا
ط��رح اين موضوع از قضات ديوان عدالت
اداري خواست در اين زمينه اهتمام الزم را
مبذول دارند.رييس ديوان عدالت اداري تصريح کرد :بحمدا ...سطح فعاليت
قضاتديوانموردتاييدهمهمس��ئوالناس��تواطالهرس��يدگيها،صرف ًابه
دليل عدم انطباق وروديها با ظرفيتهاي موجود ديوان ،از جمله تعداد شعب
و قضات ميباشد.وي تصريح کرد :در حال حاضر شعب بدوي ديوان عدالت
اداري بطور ميانگين ماهانه 200پرونده و شعب تجديدنظر هر ماه 300پرونده
را مورد رس��يدگي و صدور راي قرار ميدهند که از حيث تعداد رس��يدگي قابل
توجه و شايسته تقدير است.

آگاهيبخشيصحيحبجايفيلترينگ

يک وکيل دادگستري گفت :با فيلترينگ شبکههاي اجتماعي ،عمال مشاهده
ميکنيمکهافرادجامعهبااستفادهازفيلترشکنازاينشبکههااستفادهميکنند؛
لذا با توجه به افزايش شبکههاي اجتماعي نميتوان اين ممنوعيت را اعمال
کردوياکسانيکهازاينفيلترينگعبورميکنندرابهمجازاترساند.هوشنگ
پوربابايي در گفتوگو با ايسنا افزود :با فيلترينگ شبکههاي اجتماعي ،عمال
مشاهدهميکنيمکهافرادجامعهبااستفادهازفيلترشکنازاينشبکههااستفاده
ميکنند؛ لذا با توجه به افزايش شبکههاي اجتماعي نميتوان اين ممنوعيت را
اعمالکردوياکسانيکهازاينفيلترينگعبورميکنندرابهمجازاترساند.اين
وکيلدادگستريبيانکرد:ميدانيدکهمسئوالنجامعهبنابهضرورتواحتياج
و به خاطر همخواني با جهان امروزي مجبورند از برخي شبکههاي اجتماعي
مثل فيس بوک و توييتر و  ...استفاده کرده و به خاطر شرايط جامعه از فيلترينگ
عبورکنند،باتوجهبهاينکهامروزدنيابهسمتتکنولوژيهايجديدرفته،بستن
شبکههاياجتماعيهيچنفعيبهحالجامعهنداشتهاستجزاينکهحکومتيا
مصوباتش را بالاجرا ميکند يا با تصويب برخي آييننامهها و مقررات در مظان
اتهامقرارميگيردياتصميماتشلوثميشود؛لذااينروش(فيلترينگ)روش
مناسبي در جهان امروز نيست و بهبود يافته تلقي نميشود.

مدعيان حقوق بشر ،ناقض حقوق بشر

رئيسکلدادگسترياستانفارسگفت:تحريمهايآمريکاوکشورهايغربي
نهتنهاماراتضعيفنکردهبلکهمارادربرابراستکبارتقويتکردهاست.بهگزارش
ايلنا ،علي القاصي با محکوم کردن اقدام اخير آمريکا در تحريم شخصيتهاي
شاخصنظامگفت:ايناقدامآمريکانشانگرعصبانيتدولتمردانبيتدبيرآنان
ازاقتدارجمهورياسالميومسئوالننظاماست.رئيسکلدادگسترياستان
فارس با بيان اينکه مدعيان حقوق بشر خود ناقض حقوق بشر در سراسر جهان
هستند گفت :سردمداران ناپخته آمريکا با اين اقدام خود نشان دادند که اصول
اوليهقوانينبينالمللرانميشناسند.القاصيعدمشناختمدعيانحقوقبشر
ازتفاوتهايمذهبي،فرهنگيوهنجارهاياجتماعيراعلتبرداشتناصحيح
از قوانين و احکام اسالميخواند و خاطر نشان کرد :اين مدعيان دروغين حتي
در طول ساليان متمادي تالش کردهاند شناخت خود نسبت به جامعه اجتماع
ايران را کامل نمايند و همواره مبناي تصميمات خود را ديدگاههاي سياسي و
دشمني با مردم و نظام جمهوري اسالميقرار دادهاند.

هيچ خطري کشور را تهديد نميکند
فرمان��ده نيروي زمين��ي ارتش گفت:
در بعد نظاميهيچ خطري کش��ور ما را
تهدي��د نميکند و ارت��ش در باالترين
س��طح آمادگي نظام��يو دفاعي خود
ق��رار دارد.به گزارش ايلنا ،امير حيدري
فرمان��ده ني��روي زميني ارتش در حاش��يه برگ��زاري همايش
سرانگش��تان قرارگاه تاکتيکي لشکر  ۲۸پياده کردستان گفت:
در بعد نظاميهيچ خطري کش��ور ما را تهديد نميکند و ارتش
در باالتري��ن س��طح آمادگ��ي نظاميو دفاعي خ��ود قرار دارد.
سرتيپ کيومرث حيدري افزود :نيروهاي مسلح ايران آمادگي
پاس��خگويي به هر نوع تهديدي از س��وي دش��منان را دارند و
نه تنها آمريکا بلکه به هر دش��مني که بخواهد عليه کش��ور ما
تحرکي داشته باشد ،جواب قاطعي خواهيم داد.

برخي دوستان منتظر در انتظار شکست برجام
مش��اور رئيسجمه��ور تاکيد کرد :حال
ک��ه رئيسجمهور آمري��کا آن توافق را
بدترين توافق براي آمريکا تلقي ميکند
و همه تالش خود را براي خروج از آن يا
ناکارآمدي آن مبذول ميکند؛ دوس��تان
منتظر نشس��تهاند يا توافق شکس��ت بخورد و بگويند ما که گفته
بوديم؛ يا ادامه پيدا کند و بگويند البد به نفعش��ان بوده اس��ت.به
گزارش ايلنا ،حسامالدين آشنا در توييتر نوشت:در زمان مذاکرات
رئيس جمهور و تيم آمريکايي براي راضي کردن کنگره استدالل
ميکردن��د ک��ه برجام ايران را ناتوان و آمريکا را توانمند ميکند؛
دلواپس��ان و بخش سياس��ي ش��ده صدا و س��يما هم با استناد به
همان توجيهها -که براي مصرف داخلي آمريکاييها تهيه شده
بود -مذاکره کنندگان ايراني را متهم ميکردند.

پيگير خودکشي بازداشتشدگان هستيم
نايب رييس مجلس شوراي اسالمياز
پيگيري موضوع خودکش��ي برخي از
بازداشتش��دگان ح��وادث اخير خبر
داد.عل��ي مطه��ري در گفتوگ��و ب��ا
ايلن��ا ،در رابطه ب��ا ناآراميهاي اخير و
اينکه آيا درخواس��ت ديدار از بازداشتش��دگان زندان اوين را
داش��تهايد،گفت :هنوز در اين باره درخواس��تي نداشتيم؛ ولي از
مقامات مسئول درباره خودکشي بعضي بازداشتشدگان سوال
کرديم و اطالعاتي را گرفتيم و پيگير قضيه هستيم.نايب رييس
مجلس ش��وراي اس�لاميدر رابطه با افرادي که گفته ميشود
خودکش��ي کردند ،تاکيد کرد :به ما گفتند يک نفر در تهران و
دونفر در شهرستان خودکشي کردند و بنا شد که گزارش دقيقي
به ما بدهند که فعال منتظر آن گزارش هستيم.

عملکرد کودکانه رییس جمهور آمریکا در خصوص برجام با واکنش جهان رو به رو شد؛

کورش شرفشاهي  :توافق هستهاي در جلسهاي با حضور شش کشور
مطرح جهان برگزار شد که همگي بر اجراي آن تاکيد کردند .اما آمدن
دونالد ترامپ و بازيهاي بچگانه وي همه چيز راتحت تاثير قرار داد.
اما قرار است آمريکا هر سه ماه يکبار راستي آزمايي برجام را تاييد کند.
دراي��نرابط��هترامپدربياني��هاياعالمکرد:امروزمنتعليقتحري م
اي��ران را اع�لام ميکنم اما اين در راس��تاي تضمين توافق با متحدان
اروپايي واش��نگتن براي رفع نواقص توافق هس��تهاي ايران و آخرين
فرصت است.وي ادامه داد :در صورت عدم دستيابي به اين توافقنامه
(جديد) ،آمريکا ديگر تمديد تعليق تحريمهاي ايران را انجام نميدهد
و از توافق هستهاي خارج ميشود .اگر در هر زماني من به اين نتيجه
برسم کهچنينتوافقي قابلدستيابي نيست فورا از برجامخارج ميشوم
و هيچ کس نبايد به حرف من شک کند.ترامپ همچنين به کشورهاي
اروپايي اعالم کرد :اگر کشورهاي ديگر در طول اين فرصت سه ماهه
در راستاي رسيدن به اين توافق عمل نکنند ،من توافق آمريکا با ايران
را لغو ميکنم؛ اين کشورها هستند که انتخاب ميکنند با ما همکاري
نکنند و در کنار جاهطلبيهاي هس��تهاي و مردم ايران بمانند .اما اين
رفتار ترامپ بازتابهاي بسياري را به دنبال داشت.

ترامپمضحکهجهان

بيانيه وزارت خارجه ايران


تاکيد بر اجراي کامل برجام


در همين رابطه اتحاديه اروپا به سرعت واکنش نشان داد و در بيانيهاي
که جمعه شب منتشر شد ،اعالم کرد :اتحاديه اروپا بيانيه دونالد ترامپ
رييسجمهورآمريکادربارهتوافقهستهايباايران(برجام)راموردتوجه
قرار ميدهد .اين بيانيه ميافزايد :به عنوان گام اول ،با سه کشور اروپايي
امضا کننده برجام (فرانسه  ،آلمان و بريتانيا) و ساير کشورهاي عضو
اتحاديهاروپا،برايارزيابيمشترکاينبيانيهوپيامدهايآن،هماهنگي
خواهيم کرد.در پايان بيانيه اتحاديه اروپا آمده است :ما همچنان به ادامه
اجراي کامل و موثر 'برنامه جامع اقدام مشترک' متعهد هستيم.

تاکيد آلمان بر اجراي برجام


وزارت امورخارجه آلمان نيز پس از اعالم شروط رئيسجمهور آمريکا
براي ماندن در برجام اعالم کرد که برلين خواهان ادامه اجراي توافق
هستهاي و متعهد به آن است .سخنگوي وزارت امورخارجه آلمان پس
از آنکه دونالد ترامپ رئيسجمهور آمريکا جمعه شب گفت که اگر نقاط
ضعفتوافقهستهاياصالحنشودازآنخارجخواهدشد،گفت:آلمانبا
انگليسوفرانسهدربارهچگونگيپيشبرداجرايتوافقهستهايباايران
رايزني خواهد کرد.وي ادامه داد :ما به مشورت با متحدان اروپاييمان
براي يافتن راهي مش��ترک رو به جلو ادامه ميدهيم .دولت فدرال به
اجراي کامل توافق هستهاي ادامه ميدهد.

ترامپ در مسير شکست


همچني��نريي��سش��ورايروابطخارجياروپادرواکنشبهش��روط

به طور مکرر معايب سياست تحريمياش در قبال تهران و پيونگ
يانگرابهواش��نگتنگوش��زدکردهاس��ت.ماموضعيکامالمنفي
در قبال تصميمات و بيانيههايي که روز گذشته از سوي واشنگتن
منتشرشد،داريم.بدترينانتظاراتمادرحالتبديلشدنبهحقيقت
هستند.ريابکوفتصريحکرد:هيچمنطقيبرايبزرگنماييتصميم
ترامپ براي ادامه تعليق تحريمهاي ايران وجود ندارد چراکه آمريکا
به دنبال تضعيف برجام بود و در حال تقويت يک رويکرد بي قيد و
شرط در قبال مسائل مرتبط با ايران است.معاون وزير امور خارجه
روسيه افزود :چشم انداز خروج آمريکا از توافق هستهاي با ايران يک
ضربه بسيار جدي به نظام کلي توافقهاي بينالمللي و تقويت رژيم
منع اشاعه هستهاي است.

رئيسجمهور آمريکا براي ادامه برجام گفت :ترامپ در يک ش��يب
تندمنتهيبهبحرانوشکستقراردارد.کارلبيلدتباانتشارپياميدر
صفحهتوئيترخودبهبيانيهجمعهشبرئيسجمهورآمريکاکهدرآن
گفته است اگر اروپاييها به آنچه وي نقاط ضعف توافق هستهاي
ميخواند رس��يدگي نکنند ،از اين توافق خارج خواهد ش��د واکنش
نش��ان داد.بيلدت که در س��الهاي 2006تا 2014وزير امور خارجه
سوئد بوده است ،در پيام خود نوشت :ترامپ نتوانست کنگره آمريکا
را براي اتخاذ اقداميعليه توافق هستهاي با ايران تحت فشار قرار
دهد .او شکست خورد و اکنون تالش ميکند بر کشورهاي اتحاديه
اروپا فشار بياورد تا اين کار را به جاي کنگره انجام دهند .وي در يک
مسير شيبدار تند منتهي به بحران و شکست قرار دارد.

حمايت هيلي از شروط ترامپ


از س��وي ديگر نماينده آمريکا در س��ازمان ملل پس از اعالم شروط
رييسجمهور کش��ورش براي ادامه اجراي برجام با طرح ادعاهايي
عليه ايران ،گفت :ما در سازمان ملل به دنبال تقويت اقدامات عليه
فعاليتهاي موشکي و بيثباتکننده ايران در منطقه هستيم .نيکي
هيلي پس از اظهارات ترامپ ،در بيانيه خود گفت :رييسجمهور يک
اقدام قاطع اتخاذ کرد تا مشخص کند که آمريکا به پايبندي به متن
توافق هستهاي با ايران ادامه ميدهد ،اما رفتار خطرناک و بيثبات

کنندهايرانراتحملنخواهدکرد.ماازديگرکشورهانيزانتظارداريم
کهبهمابپيوندند.هيليباانتشاراينبياني هبهتکرارادعاهايبياساس
و خصمانه واشنگتن عليه کشورمان پرداخت و گفت :ما در سازمان
مللبهدنباليکهمکاريبينالملليجديدبرايتقويتاقداماتعليه
فعاليتموشکيايران،تقويتمحدويتهايتسليحاتيکهايرانآنها
را نقض ميکند ،مقابله با حمايت ايران از تروريسم و ادامه تمرکز بر
نقضحقوق بش��ردر ايرانهس��تيم.وي ادامهداد:تمامياينگامها
ميتواند خارج از توافق هستهاي برداشته شود اما اگر نتوانيم به يک
اتفاق نظر بينالمللي روي اين مسائل برسيم بيش از پيش مشخص
خواهد شد که توافق هستهاي يک مانع براي صلح است .ما نبايد به
ايران اجازه دهيم از توافق هستهاي به عنوان پوششي براي نقض
قوانين بينالمللي و قطعنامههاي سازمان ملل استفاده کند.

بزرگنمايي بي منطق ترامپ


و اما معاون وزير خارجه روس��يه با تاکيد بر اينکه مس��کو و اتحاديه
اروپا به توافق هس��تهاي متعهد ميماند گفت :روس��يه با هر تالشي
براي تضعيف توافق کنوني با ايران مخالف است .سرگئي ريابکوف
گفت :مس��کو و اتحاديه اروپا کماکان به توافق هس��تهاي با ايران
متعهد هس��تند .اين توافق نميتواند اصالح ش��ود و هرگونه تالش
براي مختل کردن آن با مخالفت مواجه خواهد شد.وي گفت :مسکو

از همه مهمتر اينکه وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص تمديد
تعليق تحريمهاي برجام و برخي تحريمهاي جديد توس��ط دولت
آمريکا بيانيهاي صادر کرد .در اين بيانيه آمده است:روز جمعه مورخ
 22دي  1396رئيس جمهور آمريکا عليرغم تالش يک ساله خود
ب��رايازبي��نبردنبرجام،بارديگرناگزيربهتمديداس��قاطيههاي
الزاميدر برجام گرديد .استحکام دروني برجام و حمايت بين المللي
از اين توافق ،راه را بر تالشهاي آقاي ترامپ ،رژيم صهيونيستي و
اتحاد ناميمون تندروهاي جنگ طلب براي لغو اين توافق يا ايجاد
تغييراتدرآنبس��تهاس��ت.درادامهآمدهاس��ت:بااينحال،رئيس
جمهور آمريکا بر اس��اس رويه يک س��اله خود همچنان به اقدامات
خصمان��هعلي��همردمايرانادام��هدادهوتهديداتيراتکرارميکند
که بارها در اجراي آنها ناتوان مانده است و با ادامه روش يک سال
گذش��ته خود همزمان با انجام اقدامات اجباري مندرج در برجام ،و
براي نش��ان دادن خصومت با مرم بزرگ ايران ،از س��ر اس��تيصال
تعدادي از اتباع ايراني و غيرايراني را به بهانههاي غيرقانوني ،کهنه و
مضحک در فهرست تحريم قرار داده است تا حداقل جبران بخشي
از ناکاميهاي خود را کرده باشد .در ادامه اين بيانيه با تاکيد بر اينکه
برجامبهعنوانيکسندمعتبربينالمللي،بههيچعنوانقابلمذاکره
مجدد نيست ،آمده است :جمهوري اسالميايران هيچ اقداميفراتر
ازتعه��داتخ��وددربرج��امراانجامنخواهدداد،هيچتغييريدراين
تواف��قران��هاکن��ونونهدرآيندهنخواهدپذيرفت،واجازهنميدهد
هيچ ارتباطي بين برجام و هر موضوع ديگري برقرار شود .در ادامه
با تاکيد بر اينکه دولت آمريکا ،همچون ساير اعضاي برجام موظف
بهاجرايتماميتعهداتخوداس��ت،آمدهاس��ت:چنانچهآمريکابه
بهانههايواهيازتکاليفخودشانهخالينمايدميبايستمسئوليت
عواقب آن را به طور کامل پذيرا باشد.

شائبه سياسيکاري در تعيين مصاديق رجل سياسي

تقويت احزاب مانع بروز رانت و فساد در بدنه دولت

عضو فراکس��يون اميد در مجلس گفت :بس��ياري از
فعاالن سياسي و احزاب رجل سياسي را منحصر به مرد
بودن ندانسته و تعريفي عام از آن استنباط ميکنند،اما
طبق قانون وظيفه شوراي نگهبان است که مصاديق
رجل سياسي را تعيين کند.
ج�لال ميرزاي��ي درگفت وگو با خانه ملت درخصوص
تعيين مصاديق رجل سياسي گفت :شوراي نگهبان در
تعريف آن ميتواند به مشروح مذاکرات خبرگان قانون
اساسي در زمان تدوين قانون اساسي توجه داشته باشد
يا در تعيين مصاديق رجل سياسي بر اساس ساليق و
ش��رايط موجود در جامعه به تعريف کاملي دس��ت يابد.
نماينده مردم ايالم ،ايوان ،شيروان ،چرداول ،مهران و
ملکشاهي در مجلس شوراي اسالميافزود :بسياري از
فعاالن سياسي و احزاب ،رجل سياسي بودن را منحصر
ب��ه م��رد بودن نميدانند و تعريفي عام از آن اس��تنباط
ميکنند،اما طبق قانون وظيفه ش��وراي نگهبان است
که مصاديق رجل سياس��ي را تعيين کند .وي افزود :با
مش��اهده به وضعيت انتخاباتهاي رياست جمهوري
برگزار شده در کشور همواره شائبههاي زيادي در بحث
تأييد صالحيتها بوجود ميآيد و اين وظيفه ش��وراي
نگهبان اس��ت که به اين ش��ائبهها پايان داده و معيار
دقيقي را در اين زمينه معرفي کند.
عضو فراکسيون اميد درمجلس شوراي اسالميادامه
داد:در بس��ياري از کش��ورهاي توس��عه يافت��ه رج��ل
سياس��ي مصاديق مش��خصي دارد و کميته برگزاري
انتخاب��ات براس��اس همان مؤلفهه��اي موجود نفرات
نهايي را مش��خص ميکند و جاي هيچ ش��ائبهاي را

عض��و فراکس��يون اميد مجلس با بي��ان اينکه احزاب
ميتواند رابط ميان مجريان و مردم باشد ،گفت :تقويت
اح��زاب در پيگي��ري مطالبات مردم و جلوگيري از بروز
رانت و فساد در بدنه دولت تاثير دارد.
محمدرض��ا بادامچ��ي در گفتوگ��و ب��ا خانه ملت ،در
خص��وص نق��ش اح��زاب در فرايندهاي س��ازماني و
دولتي ،گفت :بر اساس قانون اساسي پارلمانها تشکيل
ميشود اما الزمه شکلگيري پارلمانهاي موثر و قرار
گرفت��ن مديران متخصص و تاثيرگذار در جايگاههاي
مختلف قدرت ،شکلگيري احزاب شناسنامهدار است.
نماينده مردم تهران ،ري ،ش��ميرانات ،اسالمش��هر و
پرديس در مجلس ش��وراي اس�لاميبا تاکيد بر نقش
موثر احزاب در ش��کلگيري مجامع سياس��ي کش��ور،
تصريح کرد :تش��کلهاي صنفي ،سازمانهاي مردم
نه��اد و اح��زاب بايد بدون هيچ ترس و وحش��تي ارتقا
يابن��د؛ زي��را قدرت احزاب فرايند امور اجرايي کش��ور
را تس��هيل ميکن��د .وي اف��زود :احزاب و تش��کلها
ميتوانن��د مطالب��ات مجموعهها و افراد تحت حمايت
خ��ود را دنبال و پاس��خ دهن��د ،در حقيقت احزاب رابط
بين تصميمگيران(مجريان) و مردم هس��تند ،بنابراين
سياس��تها داخلي با وجود احزاب بهتر پيش ميرود،
در ش��رايط کنون��ي مردم دول��ت را اختياردار تمام امور
کشور ميدانند لذا با وجود منابع اندک انتظارات مردم
افزايش مييابد.
بادامچ��ي معتق��د اس��ت :اح��زاب بايد تقوي��ت و امور
سياس��ي را در اختيار بگيرند ،در اين ش��رايط دولت تنها
به آنها نظارت خواهد داش��ت .از اين رو تکاليف دولت

بجا نميگذارد.
ميرزاي��ي بي��ان کرد:هزينه رد صالحيتها درکش��ور
همواره توسط شوراي نگهبان پرداخت ميشود و اين
براي کشور مضر است که نهاد ناظر برانتخابات تضعيف
ش��ود؛لذا بايد راه��کاري درنظرگرفت ک��ه انتظارات
برآورده شود و توقعات احزاب و گروههاي سياسي در
بحث تأييد صالحيتها درنظرگرفته شود.
اي��ن نماين��ده مجلس در دوره دهم تاکيدکرد :با تعيين
مصاديق رجل سياس��ي،احزاب و گروههاي سياس��ي
ميتوانن��د معياره��اي آن را در تربيت نفرات خود بکار
گيرن��د و اي��ن مس��ئله به حضور پررن��گ تر احزاب در
انتخاباتها کمک ش��اياني ميکند .عضوکميس��يون
انرژي در مجلس ش��وراي اسالميخاطرنش��ان کرد:
شوراي نگهبان ميتواند با همفکري با حقوقدانهاي
برتر کشور و هم چنين مشورت با نمايندگان مجلس؛
ب��ه نظ��ري جام��ع و کام��ل در تعيي��ن مصاديق رجل
سياس��ي برس��د و از بروز ش��ائبههاي سياسي در زمان
انتخاباتهاي رياست جمهوري جلوگيري کند.

دستهبندي و شرايط تحقق آن تسهيل ميشود .احزاب
ضم��ن تاثيرگذاري بر م��ردم و پيگيري مطالبات آنها
ميتوانند مانع بروز هر فساد و رانتي نيز شوند.
ناي��ب رئيس کميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي
اس�لاميبا تاکي��د ب��ر اينکه دول��ت و در ذيل آن خانه
احزاب بايد نس��بت به تقويت حزب در کش��ور کمک
کنند ،گفت :وزارت کشور و کميسيون ماده  10احزاب
در ارايه مجوز به احزاب نقش دارند لذا ميتوانند نسبت
به س��اماندهي تش��کلها و احزاب اقدام کنند ،دولت با
ارجگذاري بر احزاب و کمک مالي به آنها نقش بزرگي
را ايفا خواهد کرد.
عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسالمي ،يادآور
ش��د :احزاب در ش��رايط کنوني از وضعيت مناس��بي
برخوردار نيس��تند و به صورت بس��يار ضعيف و مقطعي
فعالي��ت دارن��د ،همي��ن وضعي��ت اح��زاب در تبديل
اعتراضات اخير به اغتش��اش تاثيرگذار بود زيرا احزاب
قدرتمن��د مطالب��ات مردم را پيگيري و صداي مردم را
به مسئوالن ميرسانند.

انتقاد ظریف از رفتارها و سخنان نسنجیده رییس جمهور آمریکا؛

ترامپ،رییس جمهوری بدون درک و فهم
س��خنگوي وزارت کش��ور گفت :اين وزارتخانه گزارش جامعي
از ناآراميه��اي اخي��ر در کش��ور را در ابعاد بين المللي ،داخلي ،
اقتصادي و جامع شناختي به رييس جمهوري تقديم ميکند.
به گزارش ايرنا ،سيد سلمان ساماني در نشست خبري درمورد
ناآراميهاي اخير در کشور اظهارداشت :هيات وزيران در جلسه
گذش��ته خ��ود وزارت کش��ور را ملزم کرد تا گ��زارش جامعي از
اتفاق��ات اخي��ر در ابعاد مختلف بين المللي ،داخلي  ،اقتصادي و
جامع شناختي تهيه کند که اين گزارش در مهلت يک هفتهاي
به رييس جمهوري تقديم ميشود.
وي درم��ورد تعيي��ن مکان��ي براي برگزاري تجمعها با توجه به
مصوبه اخير شوراي اسالميشهر تهران تصريح کرد :از ابتداي
دولت يازدهم  43هزار تجمع با مجوز و بدون مجوز در سراسر
کشور برگزار شده است.
س��خنگوي وزارت کش��ور ي��ادآور ش��د :آنچ��ه در ش��وراي
اسالميش��هرتهران مص��وب ش��ده به موجب بن��د  2ماده 80
موضوعهاي نارسايي اجتماعي  ،فرهنگي ،بهداشتي ،اقتصادي
و رفاهي حوزههاي انتخابيه را در بر ميگيرد ،مواردي که در اين
مصوبه به آن اش��اره ش��ده تماميجهات تجمعها را به خصوص

ابعاد امنيتي و سياسي ندارد.
س��اماني افزود :از س��وي ديگر قانونگذار مراجع صدور مجوز را
فرمانداريها مشخص کرده است که با ارائه درخواست موضوع
را بررسي و مجوز الزم را صادر کند .
وي ادام��ه داد :وزارت کش��ور از برگ��زاري نظ��ام مند تجمعها
اس��تقبال ميکند ولي فرمانداريها مرجع قانوني صدور مجوز
براي تجمعها هستند و در مواردي که الزم باشد شورايهاي
اسالميش��هر و شهرداريها ميتوانند با فرمانداري هماهنگي
کنند ولي جنس مصوبه پيشنهاد است.
س��خنگوي وزارت کش��ور همچنين در پاس��خ به اين سوال که
منظور شوراي اسالميشهر تهران تعيين مکان براي تجمعها
بوده است ،گفت :پسنديده نيست که تجمعها را محدود به يک
نقطه کنيم ،ما اس��تقبال ميکنيم که موضوع از مس��ير قانوني
خود طي شود.
س��اماني درمورد مکاتبات نمايندگان مجلس با وزارت کش��ور
براي بازديد از زندانها باتوجه به بازداشتيهاي اخير گفت :در
اين زمينه مقرر شده تا وزارتخانههاي علوم ،آموزش و پرورش
و بهداش��ت و درمان وآموزش پزش��کي موضوع را بررس��ي و

جمع بندي کنند.
س��اماني در پاس��خ به اين که آيا س��فر اخير وزير کش��ور به قم
ب��راي ارائ��ه گ��زارش به مراجع عظام تقليد بوده اس��ت ،گفت:
وزير کش��ور به تمامياس��تانها سفر ميکند و ماه گذشته نيز به
استان قم سفر کرد .
وي ادامه داد :ما از مذاکرات ونشس��تها واعالم دس��تاوردهاي
دولت استقبال و تالش ميکنيم حوزههاي مختلف که نيازمند
ارائه گزارش هستند  ،آن را در اختيارشان قرار دهيم .
وي درپاس��خ به اينکه پرونده تغيير اس��تانداران وفرمانداران در
چه مرحلهاي است ،اظهارداشت :جابجايي فرمانداران از خيلي
وقت پيش شروع شده است و گزينهها در استانداريها به جمع
بندي ميرسند و اعالم ميشوند .
س��خنگوي وزارت کش��ور گفت :مراحل تغيير استانداران نيز در
مرحله پاياني قرار دارد البته پرونده ارزيابي استانداران هميشه
باز است و تصميمات مقتضي گرفته ميشود ،تالش داريم روند
تغيي��رات ت��ا پايان بهمن ماه نهايي ش��ود تا کادر مديريت 440
شهرستان را نهايي کنيم.
س��اماني در پاس��خ به اين که وزارت کش��ور چه خالئي احساس

ميکند که نيازمند گس��ترش تعامالت بيش��تر با مراجع تقليد
ش��ده اس��ت ،گفت :تصميم وزارت کشور براساس خالء نيست
بلک��ه سياس��ت آن افزايش ارتباطات ب��ا مراجع عظام تقليد که
مراجع مردم هس��تند ،اس��ت ،با توجه به ارتباطات بيشتربا مردم
اين ارتباط باعث توفيقات بيشتر ميشود.
س��اماني درپاس��خ به اين که تعامل وزارت کش��وربا نمايندگان
مجلس در زمينه استيضاح وزير کشورچگونه است ،يادآور شد:
نگاه ما مبتني بر قانون اساس��ي اس��ت و معتقديم براين اس��اس
تعامالت بايد اتفاق بيافتد.
وي افزود :ما از س��وال و اس��تيضاح اس��تقبال ميکنيم چراکه
نمايندگان مجلس خواستهها ومطالبات مردم را از دستگاههاي
اجراي��ي پيگي��ري ميکنن��د و دس��تگاهها نيز مکلف هس��تند
پاسخهاي الزم را به نمايندگان ملت ارائه دهند .
سخنگوي وزارت کشور اضافه کرد :در موارد مشابه نيز همواره
نگاه وزارت کشور ارائه توضيح بوده است.

ميزان عيدي  ۹۷کارگران مشخص شد
حداقل عي��دي کارگران ۱ميليون و
۸۵۰ه��زار توم��ان و حداکثر عيدي
۲ميلي��ون و ۷۸۰ه��زار تومان براي
س��ال  ۹۷اس��ت.تماميکارگاههاي
مشمول قانون کار موظف به پرداخت
عيدي و س��نوات به هر يک از کارگران خود ميباش��ند ،که
مبناي محاسبه آن يک سال کار معادل شصت روز آخرين
م��زد ،بهعن��وان عيدي و پاداش ميباش��د ،و مبلغ پرداختي
از اي��ن باب��ت ب��ه هر يک از کارکنان نبايس��تي از معادل نود
روز حداق��ل م��زد روزانه قانوني تج��اوز کند.همچنين مبلغ
پرداختي به کارکناني که کمتر از يک س��ال در کارگاه کار
کردهاند بايد بهمأخذ  60روز مزد و بهنسبت ايام کارکرد در
سال محاسبه گردد.
نظام بودجهریزی زیر ذرهبین «تجارت»؛

گ�روه اقتص�اد کالن -ايلي�ا پيرولي :انگار دردس��رهاي اليحه
بودجه  ۹۷قرار نيس��ت ،دس��ت از سر دولت دوازدهم در اولين
سال فعاليتش بردارد.
اين را همه عالئم بودجه نشان ميدهد .بودجهاي که به اعتقاد
کارشناسان اقتصادي ،بر خالف همه شعارهاي داده شده مبني
بر ايجاد اشتغال گسترده و فقرزدايي حاال مثل چماقي بر سر
اين دو ش��اخص اقتصادي فرود آمده اس��ت .آنها ميگويند در
اين بودجه نه تنها راهکاري براي فقرزدايي و ايجاد اش��تغال
ديده نش��ده اس��ت ،بلکه به بودجهاي براي گسترش مناسبات
رانتي تبديل شده است.
اين را آمارهاي اليحه بودجه نيز به خوبي نشان ميدهند .در
اين اليحه از مجموع  ۳۶۰هزار ميليارد تومان بودجه عمومي،
 ۷۸ه��زار ميلي��ارد توم��ان به حوزه رف��اه اجتماعي تخصيص
داده شده است.
وقتي جزييات اين ميزان اعتبار اختصاص داده ش��ده بررس��ي
ميش��ود ،آنگاه به خوبي عمق فاجعه مش��خص ميشود و آن
هنگام هس��ت که به کارشناس��ان اقتصادي و رفاه اجتماعي
اين حق داده ميشود که نسبت به اين اليحه موضع بگيرند
و اج��راي آن را در ص��ورت تصوي��ب به عنوان يک خودزني يا
به عبارتي ديگر فاجعه قلمداد کنند .براس��اس آمارهاي ارائه
ش��ده در اليحه بودجه  ،۹۷س��هم صندوق بازنشستگي کشور
از اي��ن مجم��وع اعتبار اختصاص يافته ۲۵هزار ميليارد تومان
تعيين شده است؛ به عبارتي اين موضوع بيانگر اين است که
در اليحه بودجه  ۹۷ميزان اعتبار داده ش��ده براي فقرزدايي
کافي نيس��ت و فقرزدايي تنها يک ش��عار بيش��تر نيست که در
اليحه بودجه  ۹۷از آن نام برده ميشود.
احمد ميدري ،معاون وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي چندي
پيش درباره اين اليحه در نشس��تي گفته بود :دس��تگاههاي
فقرزدا در بودجه سال آينده ٩هزارو ٢٠٠ميليارد تومان بودجه
دارند ،وقتي اين را به ۵ ،٢ميليون خانواده زير پوشش تقسيم
کنيم ،درمييابيم که اين منابع خيلي محدود است .هزارو۵٠٠
ميليارد تومان به دستگاههاي امدادي و ١۴هزارميليارد تومان
به ساير دستگاهها مثل سازمان بيمه سالمت و دستگاههاي
کوچک ديگر اختصاص يافته است.
در بخش رفاه اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر٢٢٧ ،ميليارد
توم��ان اعتب��ار دارد و تع��داد معتادان کش��ور ۵ ،١ميليون نفر
اس��ت .کميت��ه امداد ام��ام خميني چهاره��زارو ٧٠٠ميليارد،
هاللاحم��رهزارو ٢٠٠ميليارد تومان ،س��ازمان بهزيس��تي

بازیدولت ها با فقرزدایی!

دوهزارو ۴٠٠ميليارد تومان اعتبار دارد که قرار اس��ت با اين
رقم مشکل معلوالن کشور و زنان سرپرست خانوار را حل کند.
سازمان تأمين اجتماعي ۴٢٠ميليارد تومان اعتبار دارد و دولت
بايد ١٩هزارميليارد تومان س��هم کارفرما و س��اير تعهداتش را
به اين صندوق پرداخت کند.
با توجه به آمارهاي ارائه شده و بر اساس اينکه در حال حاضر
خط فقر در کشور باالتر از حداقل دستمزد ساالنه است ،اين
پرس��ش به وجود ميآيد که چرا دولت نس��بت به اين موضوع
ب��ه نوعي س��هل ان��گاري کرده و براي رف��ع آن چاره جويي
نميکند؟ اين موضوع زماني بغرنج و در عين حال ابهام آميز
اس��ت که دولت و نمايندگان کارفرمايي در صد هس��تند که
امس��ال را همچون س��ال گذشته نرخ دس��تمزد را به صورت
ترکيبي از حداقل س��بد هزينهها و نرخ تورم تعيين کنند .به
عبارتي يک رقم سر هم بندي شده مثل همه سالهايي که تا
کنون دستمزد تعيين شده است.
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند به دليل آنکه مبنايي براي
تعيين خط فقر وجود ندارد و با توجه به پايين بودن دستمزدها،
ميزان جمعيت فقير کشور با افزايش مواجه شود ،زياد است.

دادنامه
خواهان :آقاي محبوب خرميفرزند اس��معيل با وکالت آقاي تقي حس��ينزاده اجيرلو
به نشاني اردبيل  -پارسآباد خ امام خميني روبهروي دادگستري
خواندگان .1 :آقاي کمال اصالني به نشاني اردبيل – پارسآباد محله فرودگاه قديم
کوچه  5امام حسين (ع)
 .2آقاي منصور احمدي  .3آقاي سلمان محمدي هر دو به آدرس مجهولالمکان
خواسته :مطالبه وجه بابت ...
(راي قاضي شورا)
در خصوص دعوي محبوب خرمي با وکالت تقي حس��ينزاده به طرفيت خواندگان
 .1کمال اصالني  .2منصور احمدي  .3س��لمان محمدي به خواس��ته صدور حکم به
الزام خواندگان به پرداخت مبلغ صدوش��صت ميليون ريال طبق برگهاي باس��کون،
قاضي ش��ورا با مالحظه محتويات پرونده و دادخواس��ت تقديميخواهان و اس��تماع
اظهارات طرفين در جلسه رسيدگي مبني بر اينکه خواندگان رديف دوم و سوم طبق
برگه باس��کول اس��تنادي خواهان قبول نمودند که گوجه فرنگي از خواهان خريداري
نمودند و خريد گوجه فرنگي ش��رح نظريه کارشناس��ي نيز تاييد گرديده و خواندگان
مبلغ  210/000/000ميليون ريال از بابت ش��خص معامله پرداخت نمودهاند و مبلغ
 160/000/000ريال بدهکار هس��تند خواندگان دليلي بر اينکه تهيه جعبه خالي به
عهده فروش��نده بوده ارايه ننمودند لذا قاضي ش��ورا دعوي خواهان را وارد دانس��ته و
مس��تندا ب��ه م��واد  198و  519قانون آيين دادرس��ي مدني ب��ه محکوميت خواندگان
رديف دوم (منصور احمدي و سوم سلمان محمدي به پرداخت مبلغ 160/000/000
ميليون ريال از بابت اصل خواس��ته و مبلغ  4/385/000ريال بابت هزينه دادرس��ي و
حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانوني و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم اظهارنامه
 95/6/12در ح��ق خواه��ان ص��ادر و اع�لام مينمايد .در خصوص خوانده رديف اول
(کمال اصالني) با توجه به اينکه خواندگان رديف دوم و سوم قبول نمودند که محصول
گوجه فرنگي از طرف نامبردگان خريداري شده است لذا دعوي متوجه خوانده رديف
اول نميش��ود مس��تندا به بند ج ماده  84قرار رد دعوي صادر و اعالم مينمايد راي
ص��ادره حض��وري بوده و ظرف بيس��ت روز پ��س از ابالغ قابل تجديد نظر خواهي در
محاکم عموميشهرستان پارسآباد ميباشد .م الف 7080
اکبر نعمتي – قاضي شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان پارسآباد
رونوشت برابر اصل است – مسئول دفتر شعبه دوم – مويدي
------------------------------------------------آگه��ي موض��وع م��اده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139660301024001842هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسميمستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت
ملک شهرري تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم آالء خفاجي فرزند عبدالرزاق
بشماره شناسنامه  4711337911صادره از عراق-کربال در سه دانگ مشاع از شش
دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مس��احت  372/41متر مربع پالک
 8039فرعي از  123اصلي مفروز و مجزي شده از پالک اصلي مذکور واقع در بخش
 12تهران خريداري از مالک رسميطبق اسناد مالکيت مشاعي محرز گرديده است
ل��ذا ب��ه منظ��ور اط�لاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميش��ود در
صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانن��د از تاري��خ انتش��ار اولي��ن آگهي به مدت دو م��اه اعتراض خود را به اين اداره
تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض دادخواس��ت
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
م الف5755:
علي حيدرزاده – رئيس ثبت اسناد و امالک
------------------------------------------------آگه��ي موض��وع م��اده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139660301024001841هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسميمستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت
ملک ش��هرري تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اکبر س��عادت نيا فرزند
نوري بش��ماره شناس��نامه  296صادره از س��يروان در س��ه دانگ مشاع از شش دانگ

ح��اال در اي��ن ميان انگار خداوند حرفهاي مظلومانه کارگران
و دهکهاي پايين جامعه را شنيد و نمايندگان در کميسيون
تلفي��ق راي به ع��دم افزايش قيمت حاملهاي انرژي گرفتند؛
که اگر چنين ميش��د نرخ تورم به صورت سرس��ام آوري با
افزايش مواجه ميش��د و آنگاه بايد منتظر فقيرتر ش��دن مردم
ميبوديم.
کارشناس��ان اقتصادي به خصوص نهادگرايان بر اين باورند
که اش��تباهات اس��تراتژيک و راهبردي در سياستگذاريهاي
مال��ي و پول��ي عامل اصلي به وجود آمدن اين چنين وضعيتي
شده است.
ميزان فقر در پايان دولت اصالحات ۱۸درصد بود و در پايان
دولت احمدينژاد اين ميزان به  ۳۰درصد افزايش يافت.
اگ��ر چ��ه دولتهاي روحاني ميراثخ��ور دولتهاي احمدينژاد
هس��تند ،اما اش��تباهات دامنهدار اين دول��ت همچنان دامن
دهکه��اي مختل��ف جامع��ه از جمله دهکه��اي پايين را
فراگرفته است.
اين دولت همان اش��تباهي را ميکند که در دولتهاي پيش��ين
يعني همان نگاه سياست تعديل اقتصادي.
انجام ميدادند ،

يک قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مس��احت  372/41متر مربع پالک 8039
فرعي از  123اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک اصلي مذکور واقع در بخش 12
تهران خريداري از مالک رس��ميطبق اس��ناد مالکيت مشاعي محرز گرديده است لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس
از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
قضاي��ي تقدي��م نمايند بديهي اس��ت در صورت انقض��اي مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.م الف5756:
علي حيدرزاده – رئيس ثبت اسناد و امالک
------------------------------------------------متن آگهي
خواهان کبري صياد فرزند صدرا ...دادخواستي به طرفيت خوانده رحمان گلزار پيغمبري
فرزند محمد بخواسته طالق به خواسته زوجه تقديم دادگاه عموميبخش کهريزک از
توابع شهرستان ري نموده که جهت رسيدگي به شعبه 2دادگاه عموميحقوقي بخش
کهريزک واقع در کهريزک ارجاع و به کالسه  960578ثبت گرديده که وقت رسيدگي
آن  1397/2/8و ساعت  10/30جهت استماع شهادت شهود تعيين شده است به علت
مجه��ول الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجويز ماده  73قانون آيين
دادرس��ي دادگاههاي عموميو انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت
در يکي از جرايد کثيرالنتشار آگهي ميشود تا خوانده متهم پس از نشر آگهي و اطالع
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.م الف6179 :
منش��ي دفتر دادگاه بخش ش��عبه  2دادگاه عموميحقوقي بخش کهريزک  -الهام
مهين خيل
------------------------------------------------حصر وراثت
خانم فرزانه يوس��في فرد داراي ش��ماره شناس��نامه  103به شرح دادخواست به کالسه
 1093/958/96از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح
داده که شادروان زهرا فتح اله تجريشي بشناسنامه  249در تاريخ  89/11/2اقامتگاه
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1فرزانه يوسفي فرد  103دختر متوفي
 -2فاطمه يوسفي فرد  5855دختر متوفي
 -3زهره يوسفي فرد  268دختر متوفي
 -4مريم يوسفي فرد  97دختر متوفي
 -5نسرين يوسفي فرد  2864دختر متوفي
متوفي به غير از نامبردگان فوق الذکر ورثه ديگري ندارد
و اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد
تا هر کس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک
ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .م الف6182 :
رئيس شعبه  958شوراي حل اختالف شهرري
------------------------------------------------حصر وراثت
خانم ش��هال احمد زاده داراي ش��ماره شناس��نامه  5130به شرح دادخواست به کالسه
 843/4/96از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده
که شادروان يداله پناهيان تکانتپه بشناسنامه  17در تاريخ  96/9/24اقامتگاه دائمي
خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1ش��هال احمد زاده نام پدر علي اس��کندر به ش ش  5130صادره تهران همس��ر
متوفي
 -2جواد پناهيان نام پدر يداله به ش ش 1038صادره از تهران پسر متوفي
 -3سجاد پناهيان نام پدر يداله به ش ش  8645صادره از تهران پسر متوفي
 -4الهه پناهيان نام پدر يداله به ش ش  7656صادره از تهران دختر متوفي
متوفي به غير از نامبردگان فوق الذکر ورثه ديگري ندارد
و اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد
تا هر کس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک
م��اه ب��ه ش��عبه چهارم دادگاه عموميبخش کهريزک تقدي��م دارد واال گواهي صادر

اين نوع سياس��ت باعث ش��ده تا مناس��بات رانتي همچنان در
اقتص��اد کش��ور ج��والن داده و کانونهاي خود را گس��ترش
دهند.
به قول دکتر فرشاد مومني ،حاال معضل اصلي اقتصاد کشور،
ديگر گس��ترش مش��کل اقتصاد ايران روي اصل رانتيبودن
مناسبات نيست ،بلکه کانونهاي اصابت رانت است.
کارشناس��ان بر اين عقيده هس��تند که بايد ريشههاي اقتصاد
رانتي را خش��کاند و اين تنها از طريق نگاه جديد و بازنگري
در سياس��تگذاريهاي اقتصادي کشور امکان پذير خواهدب
ود.
در حال حاضر اليحه بودجه  ۹۷بر اساس سياست تعديلي بسته
شده است و نبايد انتظاري از بهبود رفاه اجتماعي داشت.
اليحه بودجه  ۹۷به اعتقاد بس��ياري از کارشناس��ان اقتصادي
کامال بر روي مدار بازارگرايي تدوين ش��ده و ايجاد اش��تغال
گستردهوفقرزداييتنهاپوششيبرايانجامسياستگذاريهاي
از پيش تعيين شده مد نظر قرار گرفته است.
دکت��ر محم��ود جامس��از در اي��ن زمينه به خبرن��گار تجارت
گفته اس��ت :وقتي که کش��ور مبتال به فساد ساختاري است و
ش��رکتهاي خصولتي بر اقتصاد کش��ور مسلط هستند ،چگونه
ميتوان فضاي کس��ب و کار را بهبود داد و فقر و بيکاري را
ريشه کن کرد.
اين کارشناس اقتصادي گفته است :همه برنامههاي تدوين
ش��ده در اليحه بودجه  ۹۷بس��يار خوش��بينانه و به نوعي ساده
انگارانه است در حالي که براي رفع فقر و بيکاري ،برنامههاي
اقتصادي بايد منسجمتر و نشات گرفته از يک سياستگذاري
مناسب تدوين شود ،که اين در اليحه بودجه  ۹۷ديده نميشود.
از ش��کافهاي آماري که از س��وي نهادهاي مختلف در مورد
ميزان فقر مطلق ارائه شده ،آشکار است که مسئوالن و مديران
دولتي ،درک درس��تي از مفاهيم فقر ،فقر مطلق و فقر نس��بي
ندارند ،ضمن اينکه آمارهايي که در مورد بيکاري ،فقر مطلق،
اشتغال ،حجم نقدينگي ،تورم و ساير متغيرهاي اقتصادي ارائه
ميشود ،فاقد يک ارتباط منطقي رياضي است.
از يک طرف بر رش��د اقتصادي و افزايش توليد و اش��تغال و
درآمد ملي تاکيد ميشود ،اما  ۱۰هزار ميليارد تومان از بودجه
عمراني نسبت به سال جاري کاسته ميشود.
به هر حال ،اين عوامل باعث شده تا به راحتي مشخص شود
که اليحه بودجه  ۹۷در سال آينده نميتواند بودجهاي براي
رفع فقر و حل بحران بيکاري باشد.

خواهد شد .م الف6185 :
رئيس شعبه چهارم شوراي حل اختالف کهريزک
------------------------------------------------آگهي مزايده غيرمنقول
در پرونده  951964صادره از شعبه  2دادگاه شهيد بهشتي به سود محمدرضا رفعتي
علي��ه ابراهي��م نظري بخواس��ته  600/000/000ريال و مبل��غ  5%درصد ريال بابت
نيم عش��ر دولتي در حق دولت که پس از طي مراحل قانوني و ارجاع به کارش��ناس
رسميدادگس��تري ملک توقيفي به مبلغ  5درصد ارزيابي گرديده که س��پس مقرر
گرديد در روز دوشنبه تاريخ  96/11/17از ساعت  13/30تا ساعت پايان ملک مورد
نظر واقع در به ش��رح ذيل از طريق مزايده به فروش برس��د 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
کارشناسي شروع و هر کس که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده
ش��ناخته ش��ده و از  % 10از 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 ميباشد 2/25:دانگ
مش��اع از شش��دانگ يک قطعه زمين به مس��احت  2148/00متر مربع به پالک ثبتي
 43/3448در مالرد ويالي ش��مالي ش��ماال بطول  35/60متر با پي به باقيمانده 43
ش��رقأ در دو قس��مت اول بطول  55مترو دوم بطول  5متر جنوبأ به طول  31و غربأ
 69متر و مابقي طي نظريه کارشناس��ي به پيوس��ت ضمنا"مبلغ کارشناس��ي به مبلغ
 1/400/000/000ريال ميباشد و چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديد
مزايده در فرداي همان روز و س��اعت انجام خواهد ش��د(.محل انجام مزايده اجراي
احکام مدني دادگستري مالرد ميباشد ).م/الف239:
مدير اجراي احکام مدني دادگستري مالرد-حسيني
---------------------------------------------ابالغ داوري
در خصوص دادخواست خانم سيما اميني گيالکجاني بطرفيت خوانده حسن هوشمند
فرزند بهزاد بخواسته حکم طالق ظرف مهلت  7روز نسبت به معرفي داور خود اقدام
نماييد.واال برابر مقررات اقدام خواهد شد .م الف 237
مديردفتر شعبه  5دادگاه حقوقي مالرد-فتاحي
-------------------------------------------آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رآي شماره  139560301055005478مورخه  95/11/30هيات اول موضوع
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسميمس��تقر
در واح��د ثبت��ي ح��وزه ثبت ملک مالرد تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضي رحيم
ش��يخلر فرزند رحمانعلي بش��ماره شناس��نامه  2710صادره از کرج در يک قطعه زمين
با بناي احداثي به مساحت  208/47متر مربع پالک  444فرعي از  23اصلي واقع در
صفادشت گلستان سوم پالک  25که بصورت مع الواسطه از مالک رسميعبدالوهاب
بذرافش��ان خريداري نموده اس��ت  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهي ميش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکيت
متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند ميتوانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يک ماه از
تاريخ تس��ليم اعتراض  ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند  .بديهي
در صورت انقضاي مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت
صادر خواهد شد .م  /الف 238:
رييس ثبت اسناد و امالک مالرد  :حسني
------------------------------------------------وقت رسيدگي
در خصوص پرونده کالس��ه  1220/4/96خواهان :صفيه حاجي وند خوانده :حس��ن
کراکوهي به خواس��ته مطالبه وقت رس��يدگي مورخ  96/12/2س��اعت  16/15در
يکي از روزنامههاي کثيراالنتش��ار چاپ و نس��خهاي از آن به ش��عبه ارس��ال گردد .م/
الف.237:
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اقتصاد كالن

پيشخوان
قيمت يورو بازهم باال رفت

در معامالت روزش��نبه بازار آزاد
تهران ،قيمت هر دالر  ۴۱تومان
کاه��ش يافت و در مقابل ،يورو
ب��ا افزاي��ش  ۲۰توماني قيمت
به  ۵۴۱۰تومان رس��يده اس��ت.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار مهر ،در
جريان معامالت روزش��نبه بازار
آزاد تهران ،قيمت هر دالر آمريکا با  ۴۱تومان کاهش به ۴۳۵۵
تومان رسيد ،ضمن اينکه هر يورو و هر پوند  ۲۰تومان افزايش
به ترتيب به  ۵۴۱۰و  ۶۰۹۰تومان رس��يد.همچنين هر درهم
امارات  ۱۲۱۰و هر لير ترکيه  ۱۱۸۵تومان بود.هر س��که تمام
بهار آزادي طرح قديم يک ميليون و  ۴۵۰هزار و  ۳۷۷تومان،
طرح جديد يک ميليون و  ۴۸۸هزار و  ۸۸۷تومان ،نيم س��که
 ۷۲۰هزار و  ۱۸۷تومان ،ربع س��که  ۴۲۰هزار و  ۱۰۹تومان و
سکه يک گرمي ۲۸۱هزار و  ۷۳تومان خريد و فروش شد.هر
اونس طال در بازارهاي جهاني  ۱۳۳۸دالر و  ۳سنت و هر گرم
طالي  ۱۸عيار  ۱۳۹هزار و  ۳۶۶تومان بود.

آمريکا به دنبال درآمد ازاليحه اصالح مالياتي

وزي��ر خزانه داري آمريکا براين
باوراس��ت ک��ه اليح��ه کاهش
مالياتي در ۱۰سال آينده ،درآمد
خال��ص يک تريلي��ون دالري
براي اين کش��ور خواهد داشت.
به گزارش ايسنا به نقل از رويترز،
اس��تيون منوچين -وزير خزانه
داري آمري��کا -در نشس��تي به ميزبان��ي "اکونوميک کالب"
در واش��نگتن با منتفي دانس��تن برآوردهاي کميته مش��ترک از
اين که کاهش مالياتها باعث افزايش کس��ري آمريکا از ۱.۱
تريلي��ون دالر ب��ه  ۱.۵تريليون دالر در  ۱۰س��ال آينده خواهد
ش��د گفت :فکر ميکنم که اين اليحه باعث افزايش بيش از
يک تريليوني درآمدها شود ،در نتيجه فکر ميکنم اين اليحه
خودش خرج خودش را در خواهد آورد.منوچين با بيان اين که
در مدل پيشنهادي ،اين برنامه ،رشد ساالنه  ۲.۹درصدي براي
اقتصاد آمريکا را در نظر گرفته است افزود :فکر ميکنم بتوانيم
به رشد  ۳درصدي و باالتر برسيم .وي گفت که وزارت خزانه
داري با کنگره براي تامين کمکهاي مالي اليحه مالياتي که
نرخ ماليات ش��رکتها و بس��ياري از اشخاص را کاهش خواهد
داد ام��ا ب��ه طرز قابل توجهي باعث کس��ري در عايدات درآمد
مالياتي دولت و ايالتها خواهد شد ،رايزني خواهد کرد.وي بار
ديگر بر لزوم افزايش س��قف بدهي توس��ط کنگره در زماني که
بدهي دولت به س��قف محدود کننده اس��تقراض نزديک شود،
تاکيد کرد و افزود :به عقيده او کنگره اجازه نخواهد داد زماني
که مهلت تامين مالي موقت دولت در  ۱۹ژانويه به پايان برسد،
دولت تعطيل شود.

تکرارتخلفتسهيالتيدر"کاسپين"

تس��هيالتگيرندگان تعاون��ي
منحل ش��ده فرش��تگان براي
پرداخت اقس��اط درم��واردي با
تخلف شعب کاسپين مواجهاند.
بر خالف بخشنامه اعالمياين
موسس��ه مش��تريان وادار ب��ه
پرداخ��ت جريم��ه تاخي��ر در
فاصلهاي که حذف شده بود ،شدهاند.به گزارش ايسنا ،افرادي
که درزمان فعاليت تعاوني فرش��تگان (يکي از هش��ت تعاوني
زيرمجموعههاي کاسپين) از آن تسهيالت دريافت کرده بودند،
با حواش��ي پيش آمده در طول يکس��ال اخير در کنار دريافت
سپردهها در بازپرداخت تسهيالت نيز با مشکالتي روبهرو شدند.
البته از سويي تعداد زيادي از آنها به دليل موانعي که در دريافت
سپردههاي خود داشتند ،تمايلي هم براي پرداخت اقساط نشان
ندادند .با اين حال در نيمه آذرماه سال جاري موسسه کاسپين
اعالم کرد که شرايط براي پرداخت اقساط تسهيالت پرداخت
شده و وامگيرندگان ميتوانند با مراجعه به شعب موسسه اقساط
خود را پرداخت کنند.در بخشنامه کاسپين نکتهاي مورد توجه
بود آن هم اينکه پرداخت جريمه تاخير تسهيالت براي يک بازه
زماني بخشوده ميشد ،از فاصله تيرماه تا نيمه آذرماه مشتريان
کاسپين که تسهيالت داشتند ،مشمول پرداخت جريمه تاخير
نبودند چرا که دراين فاصله حس��ابهاي کاس��پين مسدود شده
ومش��کل عدم پرداخت ازسمت تسهيالتگيرندگان نبود بلکه
موضوع به خود موسسه برميگشت.

سرمقاله
 2شاخص مهم تعيين فضاي کسب و کار

ادامه از صفحه یک
...از س��وي ديگ��ر ش��رايط اقتص��ادي س��الم و رقابت عادالنه
برقرار اس��ت ،در نتيجه تمرکز سياس��تگذاريها بر تس��هيل و
رواني فعاليتهاي اقتصادي و توليدي متمرکز اس��ت .در اين
اقتصاده��ا ران��ت و رانتجويي جايگاهي ن��دارد و فعاليتهاي
نامولد سفتهبازي و داللي بر بخشهاي مولد غلبه ندارد.
در طي دوره  ۱۳۹۲-۹۵ارزش کل ماليات وصولي کش��ور ۱۰۵
درص��د افزاي��ش يافت و به همين ترتي��ب دريافتي بخشهاي
درآم��دي دولت��ي مانند درآمدهاي حاصل از جرائم و خس��ارات،
خدمات قضايي و خدمات بهداش��تي و درماني ،به ترتيب ،۴۲۲
 ۱۲۶و  ۲۴۰درصد باال رفت .در همين ش��رايط ش��اخص بهاي
عموميکااله��ا و خدمات (تورم) ،ش��اخص به��اي توليدکننده
صنعتي و ش��اخص بهاي توليدکننده کش��اورزي به ترتيب ،۴۱
 ۱۸و  ۱۶درصد افزايش پيدا کرد .در چند سال اخير موارد زيادي
از افزاي��ش به��اي باال و نامتع��ارف مواد اوليه داخلي و در همين
ح��ال اخ��ذ مالياته��ا و عوارض باال ب��ر روي واردات آنها وجود
دارد .به عنوان مثال توسط توليدکنندگان داخلي ،در  9ماهه اول
سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل بهاي ورق فوالد
 ۴۰درصد گران ش��ده اس��ت .يکي از بدترين ش��رايط و باالترين
هزينههاي تامين مالي جهت بنگاههاي بخش خصوصي واقعي
مرب��وط به ايران اس��ت .در مجم��وع ضمن آن که بهاي فروش
تولي��دات صنعتي و کش��اورزي و س��ودآوري بنگاههاي بخش
خصوصي واقعي رش��د ناچيزي دارد ،هزينههاي توليد و فعاليت
آنها به مراتب باال رفته است .در چند سال اخير به صورت مستمر
از صنايع بزرگ و رانتي شبه خصوصي و عموميحمايت شده و
دس��ت آنها براي احجاف به توليدکنندگان بخش خصوصي باز
گذاشته شده است .در اقتصاد ايران رانتها به صورت انحصاري
به بخشهاي شبه خصوصي ،عموميو دولتي تخصيص مييابد
و در اين راستا مزيتهاي رانتي بر مزيتهاي رقابتي غلبه دارد
و رانتآفريني به جاي کارآفريني ترويج ميشود .در اين اقتصاد
مهمترين معضل و مانع بر سر راه رشد و گسترش کسب و کارها و
بخش خصوصي واقعي ،ايجاد اشتغال و خروج از رکود کل اقتصاد،
اعمال هزينههاي باال توسط دولت و بخشهاي وابسته بر روي
فعاليت و کسب و کار بخش خصوصي واقعي است.
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رييس جديد صندوق توسعه ملي انتخاب شد
مرتضي شهيدزاده بهعنوان رييس جديد
هيئ��ت عامل صندوق توس��عه انتخاب
شد .جلسه هيئت امناي صندوق توسعه
ملي جمهوري اس�لاميايران روز شنبه
بهرياست حجتاالسالم حسن روحاني
رييس جمهور تش��کيل ش��د.در اين جلسه و مطابق با اساسنامه
صندوق توس��عه ملي موضوع اس��تعفاي احمد دوستحس��يني
رييس هيئت عامل صندوق توس��عه ملي بررس��ي شد و اعضاي
هيئ��ت امن��ا ضمن تقدير از تالشهاي ارزنده و صادقانه وي در
دوران تص��دي اين مس��ئوليت ،ب��ا آن موافقت کردند.همچنين
هيئت امناي صندوق توس��عه ملي مرتضي ش��هيدزاده را با توجه
به سوابق و تجارب ارزنده وي بهعنوان عضو جديد هيئت عامل
و رييس هيئت عامل صندوق توسعه ملي انتخاب کردند.

تهاتر۱۱۰هزارميلياردي دولت وبانکها کماثراست
مديرگروهبانکدارياسالميپژوهشکده
پول��ي و بانکي گفت :تهاتر بدهيهاي
دول��ت ب��ه پيمانکاران ب��ا بدهيهاي
بانکه��ا به بانک مرکزي در ش��رايط
فعلي روش خوبي اس��ت اما با توجه به
عدم ش��فافيت و انضباط در خزانهداري دولت ،اين اقدام بس��يار
س��خت اس��ت و پس از چند س��ال وضعيت فعلي بار ديگر تکرار
خواه��د ش��د.کامران ن��دري در گفتوگو با فارس ،در خصوص
مصوبه کميسيون تلفيق مجلس براي تهاتر  110هزار ميليارد
توم��ان از بده��ي پيمانکاران به بانکها ،دولت به پيمانکاران و
بانکه��اب��هبانکمرکزي،اظهارداش��ت:بدهيهايدولتبه
پيمانکاران به بدهيهاي پيمانکاران بانکها و بدهي بانکها
به بانک مرکزي دقيقا با هم همخواني ندارند.
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پيشخوان
مقاومسازي بورس انرژي از تکانههاي
احتمالي

آرامش نسبي در معامالت بورس
انرژي در هفته گذشته محرز بود
اگرچه عدم ثبت معامالت بزرگ
و همچني��ن عرضه  56محموله
مختلف نش��ان ميدهد که تنوع
معامالتي و مقاوم سازي بورس
ان��رژي ه��م اکن��ون از يک فاز
تئوريک ،وارد فاز عملياتي شده است.
به نقل از سنا ،اين شرايط نشان ميدهد که روح اقتصاد مقاومتي
در تنوع ابزارها ،گس��تره معامالتي ،توجه به بخش خصوصي،
افزايش تاب آوري (انعطاف در برابر رخدادها) در برابر نوسانات
اقتصادي و حتي سياسي و همچنين امنيت معامالت در بستر
بورس انرژي فراهم شده است.
با توجه به جايگاه اين بازار شفاف در کاهش انحرافات اقتصادي
و تغيير فاز محمولهها به ش��يوههاي غير رس��ميو حتي بعض ًا
قاچ��اق ،نم��ره قابل قبولي به بورس انرژي در خصوص اقتصاد
مقاومت��ي تعل��ق خواهد گرفت .رونق معامالت برق فيزيکي و
فاصله گرفتن از مکانيزمهاي رسميقيمت گذاري يکي ديگر
از دستاوردهاي بورس انرژي محسوب ميشود.
در هفته گذش��ته در بازار فيزيکي بورس انرژي ش��اهد هفتهاي
نس��بت ًا آرام بودي��م ک��ه در آن بي��ش از  45ه��زار ت��ن از انواع
فرآوردههاي نفتي ،گازي و پتروشيميمورد معامله قرار گرفت.
اين در حالي بود که در اين بازه زماني هفتگي؛ ارزش معامالت
نيز رقمينزديک به  93ميليارد تومان بود که از يک سو از متوسط
معامالت هفتگي در سال جاري فراتر بوده و از سوي ديگر نشان
دهنده وضعيت با ثبات و رو به رشد در اين بازار است.
از ن��کات مه��م معام�لات در هفتهاي که گذش��ت ميتوان به
داد و س��تد ان��واع فرآوردهه��ا با حجم معامالت��ي برابر يا کمتر
از  5000تن اش��اره کرد که نش��ان ميدهد پتانس��يل اصلي داد
و س��تد در اي��ن ب��ازار بر دوش معام�لات کوچک و خرد بوده و
حتي با ثبت اين شرايط ارزش معامالتي جذابي به ثبت رسيده
اس��ت .اين ويژگي نش��ان دهنده آن اس��ت که تنوع معامالتي
در ب��ازار فيزيک��ي ب��ورس انرژي افزايش يافته و اين بازار مالي
خود را از نيازمندي به داد و ستد محمولههاي بزرگ جدا کرده
است.

در گذشته با اصلی معامالت بر عهده دادوستدهای بزرگ

بود

اين مطلب به معني مقاوم س��ازي بورس انرژي تعبير ميش��ود
يعني با فرض وجود ظرفيتهاي معامالتي محمولههاي بزرگ،
ب��از هم تنوع توليدکنندگان و همچنين گس��تردگي خريداران
م��ورد توج��ه قرار گرفته و ميتواند از تکانههاي مختلف فاصله
بگيرد .اين نکته اگرچه ماههاي قبل در استراتژيهاي توسعه
بورس انرژي مورد توجه قرار گرفته بود ولي تأثيرگذاري آن را
هم اکنون ميتوان رصد کرد.
در گذش��ته بار اصلي معامالت بر عهده داد و س��تدهاي بزرگ
بي��ش از  10ه��زار ت��ن و مخصوص ًا نزديک به  30هزار تن بوده
ولي در هفته گذش��ته از محمولههاي برجس��ته ،تنها يک داد
و س��تد  5هزار تني مورد معامله قرار گرفته و س��اير  55عرضه
کمتر از اين رقم بوده است.

رونق معامالت فیزیکی برق در بورس انرژی


اين رويکرد معامالتي در نهايت ميتواند جايگاه بورس انرژي
را حت��ي ب��ا ف��رض رخدادهاي پيش بيني نش��ده جديد در يک
حاشيه امن قرار داده اگرچه تصميميبود که ماهها قبل در بدنه
مديريتي بورس انرژي به آن پرداخته شده بود .رونق معامالت
فيزيک��ي ب��رق در ب��ورس انرژي از نکات ديگري اس��ت که در
روزهاي اخير به درس��تي؛ بيش از پيش مورد توجه رس��انهها
قرار گرفته است.
معامالت برق به صورت فيزيکي يعني داد و ستد بين نيروگاه
ب��ه عن��وان توليدکننده اصلي و مصرف کننده نهايي با ظرفيت
خري��د بي��ش از  5مگاوات س��اعت در هفتههاي اخير توس��عه
بس��ياري پيدا کرده و به آراميبه يکي از بس��ترهاي جديد براي
توسعه اين بازار بدل شده است.
از  ۱۴تيرم��اه س��ال جاري يعن��ي از ابتداي راهاندازي معامالت
مستقيم مصرفکنندگان بزرگ تاکنون يک ميليون و  ۹۸۰هزار
کيلو وات س��اعت برق در بازار فيزيکي عرضه ش��ده که از اين
مي��زان  ۷۲۸ه��زار و  ۱۰۰کيلو وات آن مورد معامله قرار گرفته
است .اين در حالي بود که فقط در دي ماه سال جاري بيش از
 357هزار کيلو وات از اين رقم داد و ستد شده که نشان دهنده
افزايش محسوس حجم و ارزش معامالت است.

حمايت از زعفرانکاران با خريد توافقي  ٥٠تن
زعفران

وزارت جهاد و کش��اورزي با رد
ادع��اي مطرح ش��ده در برخي
رس��انهها درب��اره ط��رح خريد
توافقي زعفران اعالم کرد:خريد
توافقي۵۰تنزعفرانکشاورزان
بي س��ابقه بوده و ضمن حمايت
از توليدکنن��دگان موجب حذف
دالالن و آرامش و رونق بازار اين محصول ارزآور شده است.
به نقل از وزارت جهاد و کش��اورزي ،در پي انتش��ار خبري در
برخي رس��انهها مبني بر بي فايده بودن خريد توافقي زعفران،
مرکز روابط عموميو اطالع رساني وزارت جهاد کشاورزي در
توضيحاتي با رد اين ادعا اعالم کرد:خريد توافقي  ۵۰تن زعفران
کش��اورزان بي س��ابقه بوده و ضمن حمايت از توليدکنندگان
موج��ب ح��ذف دالالن و آرام��ش و رونق ب��ازار اين محصول
ارزآور شده است.
متن اين توضيحات به شرح زير است:
ايران با در اختيار داشتن بيش از  ۸۵درصدي توليد جهاني ،اولين
توليدکننده زعفران در دنيا اس��ت و بايد بتواند در بازار جهاني
متناسب با سهم توليد خود نقش آفريني کند.
اي��ن گ��زارش با اش��اره ب��ه اين که س��ودجويي برخي دالالن
موج��ب ش��ده اس��ت تا س��هم کش��ورمان از تج��ارت جهاني
زعف��ران کمت��ر از مي��زان مورد انتظار باش��د ،ميافزايد :در پي
نارضايتي کش��اورزان از حضور پررنگ دالالن و قيمت پايين
اي��ن محص��ول ،به منظور حمايت از توليد و اش��تغال داخلي در
س��ال اقتص��اد مقاومتي ،طرح حمايتي خري��د توافقي زعفران
باالتر از قيمت بازار توس��ط س��ازمان مرکزي تعاون روس��تايي
از آبان ماه س��ال جاري اجرا و در اقداميبي س��ابقه تاکنون ۵۰
تن زعفران از کش��اورزان خريداري ش��ده که اين ميزان خريد،
رضايت کشاورزان از اين حرکت حمايتي دولت را در پي داشته
است.
اي��ن گ��زارش تاکي��د ميکند :با هدف بهبود کيفي و کميتوليد
و بازار ،عالوه بر تدوين و اجراي س��ند ملي زعفران و ارتقاي
کميو کيفي توليد با مش��ارکت همه ذي نفعان،توس��عه صنايع
فرآوري ،برندس��ازي و ساختارس��ازي براي تقويت نقش ايران
در بازار جهاني زعفران از س��وي وزارت جهاد کش��اورزي در
حال پيگيري است.

نگاهي به صورتهاي مالي 6ماهه «شسينا»
شرکت صنايع شيميايي سينا اطالعات
و صورتهاي مالي مياندورهاي ش��ش
ماهه منتهي به  31ش��هريور ماه  96را
حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 30
هزار و  713ميليون ريال منتشر کرد.
به گزارش س��نا ،ش��رکت صنايع شيميايي سينا با انتشار عملکرد
ش��ش ماهه خود اعالم کرد در دوره ياد ش��ده مبلغ  2ميليارد و
 922ميليون ريال زيان خالص کسب کرد و بر اين اساس مبلغ
95ريال زيان به ازاي هر سهم محقق کرد.
گفتني اس��ت اين ش��رکت در دوره مش��ابه سال مالي قبل مبلغ
 87ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داده بود ،همچنين
اين شرکت در پايان سال مالي قبل به ازاي هر سهم  191ريال
سود محقق کرد.

انتشار صورتهاي مالي 6ماهه ايرانمرينوس
ش��رکت کارخانجات اي��ران مرينوس
اطالع��ات و صورتهاي مالي ش��ش
ماهه نخست سال مالي  96را حسابرسي
ش��ده و با سرمايه معادل يکصد ميليارد
ريال منتشر کرد.
ب��ه نق��ل از سنا،ش��رکت کارخانجات ايران مرينوس با انتش��ار
عملکرد يکساله خود اعالم کرد طي اين دوره معادل دو ميليارد
و  573ميليون ريال سود خالص کسب کرد و بر اين اساس مبلغ
 26ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد که در مقايسه با
دوره مشابه سال مالي قبل معادل  8درصد افزايش داشت.
ش��رکت کارخانجات ايران مرينوس در دوره مش��ابه سال مالي
قبل معادل  24ريال سود به ازاي هر سهم محقق کرده بود .به
سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد.

«وسديد» گزارش  9ماهه منتشر کرد
ش��رکت گروه صنعتي س��ديد در دوره
9ماه��ه منته��ي به  30آذر ماه  96مبلغ
ي��ک هزار و  127ري��ال زيان به ازاي
هر س��هم کنار گذاش��ت که در مقايسه
با دوره مش��ابه س��ال مالي قبل معادل
يک درصد افزايش داشت.
به گزارش س��نا« ،وس��ديد» با انتش��ار عملکرد  9ماهه خود
اعالم کرد در دوره ياد ش��ده مبلغ  367ميليارد و  366ميليون
ريال زيان خالص کسب کرد و بر اين اساس مبلغ يک هزار و
 127ريال زيان به ازاي هر سهم محقق کرد که در مقايسه با
دوره مشابه سال مالي قبل معادل يک درصد افزايش داشت.
"وسديد" در پايان دوره سال مالي قبل يک هزار و  537ريال
زيان محقق کرد.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد؛

تامين مالي  5ميليارد توماني براي استارتآپها
کرباسيان مطرح کرد؛ رونق استارتآپها با کاهش نرخ سود بانکي

ش��اپور محمدي با بيان اينکه اش��خاصي که در
زمينه تامين مالي جمعي فعاليت دارند  ۶ماه مهلت
دارند تا خود را با آيين نامه جديد کسب و کارهاي
ديجيت��ال وفق دهند ،گفت :س��قف تامين مالي
جمعي فع ً
ال  ۵ميليارد تومان اس��ت که از طريق
عامل انجام ميشود .وزير اقتصاد هم گفت :پس
از تصويب ايده در ش��وراي عالي بورس ،وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي نيز ميتواند به تجميع
مناب��ع خرد در قال��ب تعاونيها و امثالهم بپردازد
و در نهايت زمينه اش��تغالزايي فراهم خواهد شد.
حال که س��ود س��پردههاي بانکي کاهش يافته،
ش��رايط براي مش��ارکت م��ردم در فناوريهاي
نوين ،استارتاپها و کسب و کارهاي نوپا فراهم
شده و در سالهاي اخير شاهد ارائه نوآوريهاي
فراوان در عرصههاي حمل و نقل ،اس��تارتاپها
و غيره بودهايم.
ب��ه نق��ل از ف��ارس ،صبح روز گذش��ته در محل
وزارت اقتصاد تفاهمنامه تامين مالي جمعي براي
کس��ب و کارهاي نوپا و اس��تارت آپها با حضور
مسعود کرباسيان وزير اقتصاد،محمدجواد آذري
جهرميوزي��ر ارتباطات ،ش��اپور محمدي رئيس
س��ازمان بورس و معاونان وزير کار منعقد ش��د .بر
اساس اين تفاهم نامه استارت آپها ميتوانند از
طريق بورس تامين مالي کنند.
طي برگزاري اين مراس��م رييس سازمان بورس
با اشاره به اينکه اين موضوع در قالب شراکت در
پروژهها دنبال ميشود ،افزود :ليست تمام عوامل
در فرابورس درج ميشود و مردم بايد با توجه به
ليست ،منابع را در اختيار صندوقها قرار دهند.
محمدي ادامه داد :با تفاهم نامه و دس��تورالعملي
که بايد به تصويب ش��وراي عالي بورس برس��د،
وظايف هر کدام از دستگاهها مشخص شده است.
در وزارت اقتص��اد ب��ا محوريت س��ازمان بورس
مجوزهاي اين نوع تامين مالي صادر ميش��ود و
ليست عوامل را نيز مشخص خواهيم کرد.
دبير شورايعالي بورس افزود :شرکتهاي تعاوني
هم ميتوانند از اين ظرفيت استفاده کنند و محور
تفاه��م نامه تعيين تکلي��ف تامين مالي جمعي و
همچني��ن تعيي��ن وظيفه هر يک از دس��تگاهها
خواهد بود.

س�ازمان بورس موض�وع تامين مالي جمعي

در بازار سرمايه را دنبال ميکند

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره
ب��ه اينک��ه تفاه��م نامه موضوع تامي��ن وام را در

قالب پيش بيني شده و اطالعات مربوط به کسب
و کار در پروژهها ديده ميش��ود .حس��اب بانکي
رسمينيز تعريف ميشود که منابع در آن حساب
وارد ميشود تا از منابع مردم صيانت شود.

کرباسيان مطرح کرد؛ رونق استارتآپها با

کاهش نرخ سود بانکي

ليس�ت تم�ام عوامل در فرابورس
درج ميشود و مردم بايد با توجه به
ليست ،منابع را در اختيار صندوقها
قرار دهند.
محم�دي ادام�ه داد :ب�ا تفاهم نامه و
دس�تورالعملي ک�ه باي�د به تصويب
ش�وراي عالي بورس برسد ،وظايف
هر کدام از دستگاهها مشخص شده
است

ب��ر نميگي��رد و اين موض��وع در حيطه اختيارات
بانک مرکزي است ،گفت :سازمان بورس موضوع
تامين مالي جمعي در بازار سرمايه را دنبال ميکند
و م��ا آيي��ن نامه مربوط به آن را تصويب خواهيم
ک��رد و از اي��ن پس به صورت مجوزدار کار تامين
مالي جمعي براي کس��ب و کارهاي ديجيتال در
بورس دنبال ميشود.
محم��دي افزود :س��قف تامين مالي جمعي فع ً
ال

 ۵ميليارد تومان اس��ت که از طريق عامل انجام
ميش��ود .فعاالن تامين مالي جمعي که تاکنون
حض��ور داش��تند نيز ميتوانن��د از طريق دريافت
مجوز فعاليت خود را دنبال کنند و از اين بابت براي
فعاالن قبلي جاي نگراني وجود ندارد و مردم فقط
به عاملهاي مجاز مراجعه داشته باشند.

 خارجيه�ا ميتوانن�د گواه�ي ش�راکت

س�رمايهگذاري جمع�ي را در اي�ران خريداري
کنند

ريي��س س��ازمان ب��ورس در زمينه ام��کان ورود
س��رمايه گذاران خارجي در بورس بيان داش��ت:
اينکه از سرمايه گذاران خارجي بخواهيم در اين
طرحها تامين مالي کنند ،در تفاهم نامه پيش بيني
نش��ده ولي خارجيها ميتوانند گواهي ش��راکت
سرمايه گذاري جمعي را در ايران خريداري کنند
ک��ه فعالي��ت آن طبق م��اده  49آيين نامه پيش
بيني ش��ده در اين زمينه باش��د .محمدي تصريح
کرد :کس��اني که در حال حاضر در زمينه تامين
مال��ي جمع��ي فعاليت دارن��د  ۶ماه مهلت دارند تا
خ��ود را با آيي��ن نامه جديد وفق دهند .فرابورس
ميتواند آيين مطابقت را انجام دهد تا در صورت

حال که س�ود س�پردههاي بانکي
کاه�ش يافت�ه ،ش�رايط ب�راي
مش�ارکت م�ردم در فناوريه�اي
نوي�ن ،اس�تارتاپها و کس�ب
و کاره�اي نوپ�ا فراه�م ش�ده و
در س�الهاي اخي�ر ش�اهد ارائ�ه
نوآوريهاي فراوان در عرصههاي
حم�ل و نق�ل ،اس�تارتاپها و غيره
بودهايم

فعاليتهاي غيرقانوني ،جلوگيري الزم به عمل
آيد .سخنگوي سازمان بورس افزود :تا جايي که
قوانين اجازه بدهد تالش ميکنيم شرايط آسان
سازي شود .در تفاهم نامه مواد متعددي وجود دارد
و امکان توصيه پروژهها به سرمايه گذاران و مردم
وجود ندارد و اين اقدام نبايد صورت گيرد.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح کرد:
امکان تامين مالي جمعي در بازار سرمايه در اين

طب��ق تفاهمنام��هاي که صبح امروز ميان س��ه
وزارتخانه و يک معاونت علميامضا شد از اين
پس اس��تارتآپهاي مورد قبول ش��انس آن را
خواهند داشت تا سقف  ۵ميليارد تومان از طريق
بازار بورس و به صورت جمعي تامين مالي شوند.
در اي��ن زمين��ه وزير اقتصاد معتقد اس��ت کاهش
س��ودبانکي در ايجاد رونق براي اس��تارتآپها
موثر بوده اس��ت .در اين نشس��ت ،همچنين وزير
ام��ور اقتص��ادي و دارايي با بيان اينکه تاکنون به
بازار س��رمايه اوليه توجه چنداني در کش��ور نشده
ب��ود ،گفت :عمده مناب��ع مالي الزم براي اجراي
طرحها و پروژهها تاکنون از طريق سيستم بانکي
تامي��ن ميش��د و عم��ده فعاليت بورس نيز نقل و
انتقال سهام در فعاليتها بوده است .تفاهم نامه
امروز به منظور ش��کل گيري س��رمايهگذاري و
ش��راکت ش��کل گرفته که در آن قابليت اجراي
ايدههاي افراد با نظارت وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات بررسي ميشود.
کرباسيان ادامه داد :پس از تصويب ايده در شوراي
عالي بورس ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي نيز
ميتوان��د به تجميع منابع خرد در قالب تعاونيها
و امثالهم بپردازد و در نهايت زمينه اش��تغالزايي
فراهم خواهد شد .حال که سود سپردههاي بانکي
کاهش يافته ،ش��رايط براي مش��ارکت مردم در
فناوريهاي نوين ،استارتاپها و کسب و کارهاي
نوپا فراهم ش��ده و در س��الهاي اخير شاهد ارائه
نوآوريهاي فراوان در عرصههاي حمل و نقل،
استارتاپها و غيره بودهايم.
وي ادامه داد :تاکنون ايدههاي فراواني در سطح
جامعه به دليل کمبود س��رمايه محقق نشده بود،
ولي اينک فرصتي فراهم شده تا در قالب شراکتي،
فاميلي ،جمعيت اهدايي و  ...به تامين مالي اقدام
کنند.
کرباسيان ادامه داد :اکنون سود بانکي پايين آمده
و ميتواند کسبوکارهاي نوپا و استارتآپي براي
مردم جذاب کند و سرمايهها به اين سمت هدايت
شود .با جهشي که در اين کار صورت گرفته ،اثرات
مثبت آن را مشاهده خواهيم کرد.

لزومپوستاندازيبازارسرمايه
مدير صندوقهاي س��رمايه گذاري بانک آينده اظهار داش��ت:
بازار س��رمايه ما بايد پوس��ت اندازي کند و ما نيز نبايد از برهم
زدن رسم و رسوم سنتي بازار احساس نگراني کنيم تا در مسير
پيش��رفت و توس��عه حرکت کنيم .مدير صندوقهاي س��رمايه
گذاري بانک آينده ،حذف پيش بيني س��ود را اقداميصحيح از
س��وي س��ازمان بورس و اوراق بهادار دانست که سطح تحليل
بازار را ارتقا خواهد داد .همايون دارابي در گفتگو با سنا ،اظهار
داشت :الزام کردن شرکتها به دريافت پيش بيني سود ،شرايط
نامناسبي را براي آنها به وجود ميآورد؛ از اين نظر که يک ماه
قبل از سال مالي  ،بايد سودي را پيش بيني ميکردند که خيلي
از فاکتورهاي آن در اختيار شرکتها نبود.
وي افزود :به عنوان مثال ش��رکتهاي توليدي و خدماتي ،در
حالي که هيچ ارزيابي از عملکرد و ش��رايط س��ال آينده نداشتند
و قيمتهاي جهاني را نميدانستند و از نرخ دالر و تصميمات
دولت در اليحه بودجه عموما تا مقطع پيش بيني س��ود مطلع
نبودند ،بايد دس��ت به نوعي پيش بيني ميزدند که عمال بيش
از آنکه پيش بيني باشد ،پيش گويي بود.
دارابي با بيان اينکه اين روش روش صحيحي نبود و هميش��ه

نيز با خطاي بس��يار زيادي در س��ودها -چه به لحاظ تعديالت
مثبت و چه تعديالت منفي -مواجه ميش��ديم ،توضيح داد :در
مقاطع��ي ه��م که اين تعديالت ص��ورت ميگرفت ،تنشهاي
غيرعادي در بازار را ش��اهد بوديم که اين خود ،نوس��ان قيمت
را به وجود ميآورد.
اين کارشناس بازار سرمايه تاکيد کرد :به همين داليل ،حذف
پيش بيني س��ود کار درس��تي بوده اس��ت ؛ البته بايد در کنار آن
بس��ترها و تمهيدات الزم هم براي آن انديش��يده ش��ود و بخش
عمدهاي از اين بسترها نيز برميگردد به اينکه اطالعات واقعي
در چه سطحي در اختيار بازار قرار گيرد.
وي اظهار داشت :وقتي پيش بيني سود را حذف ميکنيم از سوي
شرکت عملکرد ماهانه ارائه ميشود که در آنجا بايد فاکتورهاي
مهم درآمدي و هزينهاي هم به آن اضافه شود؛ مثال مشخص
شود که وقتي فروردين ماه شرکت گزارش ميدهد ،چه ميزان
هزينه مالي داشته است ،يا هزينه عمومياداري خود را هم در
آن ماه بر اس��اس آنچه واقعا محقق ش��ده گزارش کند ؛ لذا اين
کار باعث ميشود که سطح تحليل بازار باال برود.
مدير صندوقهاي سرمايه گذاري بانک آينده ادامه داد :در کنار

آن الزم اس��ت مثل تماميبازارهاي پيش��رفته ،براي شرکتها
تحليلگران س��تاره دار يا رده بندي ش��ده هم قرار داده ش��ود
؛ يعن��ي ه��ر ش��رکتي وقت��ي عملکرد ماهان��ه را ميدهد ،يک
 FORECAST EPSهم توس��ط آناليزورهاي برجس��ته بازار
محاس��به ش��ود .دارابي افزود :بخش��ي از اين موضوع ،به فعال
شدن شرکتهاي مشاوره و همچنين به رسميت شناخته شدن
تحليلگران منفرد از طرف بازار برميگردد تا بتوانند س��ودها را
پيش بيني کنند .اين کارش��ناس بازار س��رمايه تصريح کرد :اگر
ع�لاوه ب��ر فروش ،گزارشهاي عملک��رد واقعي ماهانه توام با
هزينههاي مهم گزارش ش��ود ،بازار در بحث تحليلي يک گام
بس��يار بلند به س��مت بازارهاي پيشرفته برميدارد .البته بايد در
بيانيه مديريت ،شفافيت کامل را هم داشته باشيم و آناليزورهاي
رسمييا ستاره دار هر شرکتي را به بازار معرفي کنيم تا بتوانند با
درصد اطمينان باال به پيش بيني سودها و همچنين برآورد آن
بپردازند .به گفته دارابي ،اتکاي بازار به پيش بيني ش��رکتها،
عمال مثل اين بود که ما در بازار کاال فقط به حرف فروشنده يا
توليد کننده عمل کنيم .مخصوصا اينکه هيچ کس در آن مقطع،
تمام واقعيتها را نميگويد يا س��عي ميکند خوش بيني بيش

از اندازهاي از خود بروز دهد .بنابراين ،صحيح تر اين اس��ت که
شرکتها عملکرد خود را منعکس کنند و بازار و تحليلگرها به
محاس��به س��ود و ارز سهام بپردازند .مدير صندوقهاي سرمايه
گذاري بانک آينده اظهار داش��ت :بازار س��رمايه ما بايد پوس��ت
اندازي کند و ما نيز نبايد از برهم زدن رسم و رسوم سنتي بازار
احساس نگراني کنيم تا در مسير پيشرفت و توسعه حرکت کنيم.
دارابي با بيان اينکه کنار گذاشتن پيش بيني سود ،دامنه نوسان،
حجم مبنا و انتقال مسئوليت حاکميت شرکتي به مديران و رده
بندي مديران و تحليلگران در بورسهاي پيشرفته دنيا شناخته
ش��ده اس��ت ،اظهار داش��ت :بورس ما هم بايد با شجاعت به اين
سمت و سو حرکت کند و در واقع بپذيرد که رسم و رسومات و
قوانين قديميبايد کنار گذاشته شود.

تقويت ۴۴۱واحديشاخصکلبازارسرمايه

معاملهگران بورس تهران روز گذشته شاهد معامالت کمحجم
بودن��د و ب��ا پاي��ان اصالح تکنيکالي قيمت س��هام در نمادهاي
معامالتي و تمديد دوباره لغو تحريمهاي هس��تهاي از س��وي
آمريکا شاهد تحرک معاملهگران حقيقي در گروه فلزات اساسي
و خودرويي بودند.
ش��اخص کل قيم��ت و بازده نقدي ب��ورس اوراق بهادار تهران
(تدپيک��س) در پاي��ان معامالت ديروز ش��نبه  23دي ماه  96با
افزايش  441واحدي روي رقم  96هزار و  627واحد ايس��تاد.
ش��اخص کل هموزن اما با افزايش  95واحدي عدد  17هزار
و  399واحد را به نمايش گذاش��ت .ش��اخص س��هام آزاد شناور
ني��ز ب��ا افزاي��ش  688واح��دي به رقم  104ه��زار و  161واحد
دست يافت.
شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش  404واحدي به رقم 68
هزار و  632واحد دس��ت يافت که ش��اخص بازار دوم با افزايش
 464واحدي عدد  205هزار و  791واحد را به نمايش گذاشت.
ديروز همچنين شاخص کل فرابورس (آيفکس) نيز با افزايش

 10واحدي روي رقم يک هزار و  87واحد ايستاد.
بر اساس اين گزارش ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي
س��ه ش��رکت ملي مس با  79واحد،فوالد مبارکه با  60واحد و
اي��ران خ��ودرو با  34افزايش بيش��ترين تاثير مثبت را بر برآورد
شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل معامالت سهام در نماد معامالتي سه شرکت صنايع
پتروشيميخليج فارس و گسترش نفت و گاز پارسيان هر يک
با  22واحد ،پتروشيميمبين با  21واحد و گروه مديريت سرمايه
گذاري اميد و سرمايه گذاري غدير هريک با  18واحد کاهش
بيشترين تاثير منفي را در محاسبه اين نماگر به دوش کشيدند.
ب��ه نق��ل از ف��ارس ،ارزش کل معامالت ديروز بورس تهران در
حالي بيش از  158ميليارد تومان نمايش داده ش��د که ناش��ي از
دس��ت به دس��ت ش��دن بيش از  701ميليون سهم و اوراق مالي
قابل معامله طي  51هزار و  824نوبت داد و ستد بود.
ط��ي معامالت دي��روز نماد معامالتي ش��رکتهاي الميران،
سرمايهگذاري ساختمان ايران ،قند ثابت خراسان ،بيمه ميهن،
س��رمايهگذاري مس��کن تهران ،قاسم ايران ،زغالسنگ نگين
طبس ،س��رمايهگذاري مس��کن الوند از س��وي ناظر بازار سهام
متوقف و در مقابل نماد معامالتي شرکتهاي داروسازي تهران
شيمي ،بيمه تجارت نو ،سرمايهگذاري مسکن الوند ،بيمه اتکايي
امين ،داروسازي اسوه ،گروه گسترش نفت و گاز پارسيان ،پست
بانک ايران ،زرينمعدن آسيا بازگشايي شدند.
ديروز همچنين پذيرهنويس��ي مجدد حق تقدم اس��تفاده نشده

شهرسازي و خانهسازي باغميشه با محدوديت حجميخريد 50
هزار سهميدر هر سفارش با مدت  7روز کاري آغاز شد.
دي��روز در ب��ازار  2بورس ته��ران که به معامالت درونگروهي
سهامداران عمده اختصاص دارد  25ميليون سهم ملي صنايع
م��س اي��ران ب��ه ارزش بي��ش از  6ميليارد توم��ان با معامالت
انتقالي ميان س��هامداران عمده همراه ش��د 20 .ميليون س��هم
معدن��ي و صنعت��ي گلگهر نيز ب��ه ارزش  6.5ميليارد تومان به
کده��اي درونگروهي س��هامدار عمده انتق��ال يافت ،در بيمه
اتکايي امين  12.5ميليون سهم به ارزش  1.5ميليون تومان با
معامالت انتقالي ميان سهامداران عمده مواجه بود و در پااليش
نفت تهران تعداد  10ميليون س��هم به ارزش بيش از  4ميليارد
تومان کد به کد شد.
همچنين  10ميليون س��هم ايران خودرو به ارزش بيش از 2.5
ميليارد تومان ميان س��هامداران عمده اين س��هم منتقل ش��د و
يک ميليون سهم پتروشيميزاگرس به ارزش بيش از  3ميليارد
تومان با معامله انتقالي از سوي سهامدار عمده روبهرو بود.
ب��ر اس��اس اين گ��زارش ،ديروز بورس تهران در حالي ش��اهد
معامالت��ي کمحج��م در اغل��ب نمادهاي معامالت��ي بود که با
فروکش کردن نگرانيها از بابت جنجال رئيس جمهور آمريکا
ب��ر س��ر باقي ماندن در پيمان برج��ام و در نهايت تمديد دوباره
لغو تحريمهاي هستهاي ،انگيزهاي جديد براي حضور پررنگ
معاملهگران اغلب حقيقي در تاالر شيشهاي فراهم شد.
با اين همه حجم معامالت س��هام نش��ان ميدهد که حرکت

بازار نياز به اصالح ش��اخص بورس را ضروري دانس��ته و براي
برداش��تن گامه��اي محک��م در بازار هنوز جان��ب احتياط را در
پيش گرفته است.
دي��روز در گ��روه خودروييه��ا ب��ا افزايش انتظار براي انتش��ار
گزارشهاي عملکردي قابل قبول در دوره  9ماهه به پشتوانه
ايران خودرو شاهد حضور پررنگ حقيقيها در اين گروه بود.
در گروه فلزات اساس��ي نيز کاهش ذخاير معدني بورسها و از
سويي ديگر جذابت گروه سرب و روي باعث شده تا همچنان
اقبال براي جمعآوري سهام در اين گروه پررنگ باشد.
در گ��روه فل��زات اساس��ي ملي مس و ف��والد مبارکه همچنان
سهمهاي پيشرو براي اغلب معاملهگران اين گروه هستند .در
گروه معدنيها اما دوقلوهاي سنگ آهني نيز اگر چه با افزايش
عرضه از سوي حقوقيها در دامنه نوسان مثبت روبهرو شدند که
همچنان حقيقيها متقاضي خريد اين دو سهم در تاالر شيشهاي
هستند .در گروه بانکها اما نمادهاي بانک ملت ،بانک سينا و
بانک خاورميانه در حالي به بازار گردانهاي خود دلخوش کردهاند
که نماد معامالتي پست بانک در اين گروه پس از حدود  6ماه
توقف نماد معامالتي آماده بازگش��ايي ش��د اما نتوانست کشف
قيمت را تجربه کند .در اين گروه واگذاري سرمايهگذاري ملي
ايران به مالک پرآوازه مجتمع آلومينيوميالمهدي و آلومينيوم
اراک از سوي بانک تجارت دوباره در کانون توجه قرار گرفته که
برخي شنيدهها حاکي از عدم پرداخت به موقع اقساط "ونيکي"
از سوي اين سرمايهدار کرماني حکايت دارد.
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بررسي «تجارت» نشان داد؛

سرگرداني راهسازی درنظام بودجه ريزي

چند هزارکيلومترجاده درکشوروجود دارد


طبق تحقيقات خبرنگار«تجارت»درکشورما7
آزادراه وج��ود دارد،که درمجموع دوهزار و200
کيلومترمس��افت دارند.همچنين يک صد جاده
و بزرگ��راه درکش��وروجود دارد ک��ه ش��هرها را
ب��ه يکديگ��ر متصل ميکن��د ،بزرگترين جاده
کش��ورمربوط به جاس��ک  -فيض آباد است که
يک هزارو  720کيلومتر مس��افت دارد .درطول
ش��بکه جادهاي کش��وربالغ بر 354هزار و 761
دس��تگاه پ��ل با طول ي��ک هزار و  505کيلومتر
وج��ود دارد ،همچني��ن  14هزار و  149کيلومتر
از جاده کش��ور مربوط به بزرگراههاس��ت و68
ه��زار و  53کيلومت��ر راه اصلي و فرعي اس��ت و
طول کل راههاي روستايي در کشور  204هزار
کيلومتر اس��ت که  104هزار کيلومتر آس��فالت،
 23ه��زار و  800کيلومت��ر شوس��ه ،و  75هزار و
 985کيلومتر راه خاکي روس��تايي داريم .ارزش
کل راهه��اي کش��ور  200ه��زار ميليارد تومان
برآورد ميش��ود ،در عرف جهاني س��االنه  2تا
 6درص��د ارزش راهه��ا به هزينه نگهداري آنها
اختصاص مييابد که با توجه به ارزش راههاي

ايران اين رقم بايد ساالنه  8هزار ميليارد تومان
باش��د .در حالي که اينگونه نيست 45.9 .درصد
راهه��اي کش��ور از نظر کيفي��ت و همواري در
وضعيت خوب 51 ،درصد در وضعيت متوس��ط
و  0.82در وضعي��ت عال��ي قرار دارد.اعتبار الزم
براي نگهداري راههاي روس��تايي ساالنه 400
ميليارد تومان است که اعتبار تخصيصي آن 40
ميليارد تومان اس��ت،که دراين زمينه بسيارکم
کاري صورت گرفته است.درکالنش��هر تهران
 535کيلومتر بزرگراه و 8هزار کيلومترمعابر غير
بزرگراهي داريم که ساالنه  100ميليارد تومان
ب��راي نگهداري معابر بزرگراهي و  209ميليارد
توم��ان ب��راي نگهداري معابرغي��ر بزرگراهي
اختص��اص مييابد و حدود  70درصد اعتبارات
الزم است.
 40درصد کاهش اعتبار براي سال آينده


براي اينکه اين موضوع را بيش��تر بررس��ي کنيم،
به س��راغ «س��يد کمال الدين ش��هرياري»عضو
کميس��يون عمران مجلس شوراي اسالميرفته
ايم ،او دراين باره به خبرنگار«تجارت»ميگويد«:
وضعي��ت زيرس��اختهاي حم��ل ونقل جادهاي
کش��ور مان درحال حاضر در ش��رايط مناس��بي
اس��ت،اما ب��ه دلي��ل اينکه دردهههاي گذش��ته
توجه��ي ب��ه حم��ل و نقل ريلي کش��ورصورت
نگرفته اس��ت بارس��نگين جابه جايي مس��افر و
کاال به روي حمل و نقل جادهاي کش��يده ش��ده
است».او ادامه ميدهد «:دربرنامه ششم توسعه
توج��ه بس��يارزيادي به توس��عه حم��ل و نقل از
طريق ريل ش��ده اس��ت تا بارحمل ونقل جادهاي
کاهش يابد،اما به دليل کمبود اعتباروهزينه زياد
زيرس��اختهاي ريل��ي نيازمند س��رمايه گذاري

بخش خصوصي وخارجي هس��تيم».اين نماينده
مجلس ش��وراي اس�لاميبه سفري که به همراه
وزيرمس��کن وشهر س��ازي به فرانسه داشته اند،
اشاره ميکند،ميگويد«:فرانسه و ايتاليا ازسرمايه
گذاري درحوزه ريلي بسياراستقبال کردهاند و به
دنبال برقي کردن خطوط ريلي و افزايش سرعت
خط ريلي تهران -مشهد هستند«».شهرياري»
ب��ه جادهه��اي کش��ورميپردازد،ميگويد«:
دو موض��وع در ح��وزه راه س��ازي کش��ورمان
وجود دارد ،موضوع نخس��ت مربوط به س��اخت
جادههايي مانند بزرگراه وآزادراه است که دراين
زمين��ه بخش خصوصي فعاليت ميکنند ،چرا که
درزم��ان بهره برداري عوارض عبوري خودروها
از اين مسيرها بازگشت سرمايه بخش خصوصي
را ب��ه دنب��ال ميآورد ،موضوع دوم برميگردد به
راههاي فرعي و روستايي که دراين راهها توجيه
اقتصادي براي سرمايه گذارندارد و دراين زمينه
وظيفه حاکميت اس��ت تا اقدام به س��اخت جاده
ايم��ن در اي��ن مناطق کند».اين نماينده مجلس
شوراي اسالميدرادامه ميافزايد«:درسالهاي
اخيرب��ه دلي��ل کمبود اعتب��ارات و منابع درآمدي
ن��ه تنه��ا جادههاي فرعي و روس��تايي توس��عه
پي��دا نکرده،بلک��ه آن دس��ته ازجادههاي��ي که
س��اخته ش��دهاند نيزاعتب��اري ب��راي نگهداري
آن در نظر گرفته نش��ده اس��ت ،متاس��فانه اعتبار
مناس��بي دراختيارسازمان راهداري که مسئوليت
نگهداري جادههاي کش��ور را برعهده دارد قرار
نميگي��رد و حجم وس��يعي از ت��ردد خودروهاي
سبک و سنگين به شکل شبانه روزي در جادهها
صورت ميگيرد».وي در پاسخ به سوال خبرنگار
«تج��ارت» درباره اينکه در اليحه بودجه س��ال
آينده بودجه مناسبي براي وزارت راه و شهرسازي

در نظر گرفته ش��ده اس��ت؟ پاس��خ ميدهد «:در
اليحه جديد که دولت به مجلس ارائه داده است،
 40درص��د از بودج��ه اين وزارت خانه را نس��بت
به س��ال جاري کاهش داده اس��ت ،با اين وجود
کميسيون عمران مجلس بودجه سال آينده اين
وزارت خانه را  7هزار ميليارد تومان در نظر گرفته
است ،البته قرار شده تا اين پيشنهاد در کميسيون
تلفيق مورد تاييد قرار بگيرد و س��پس در صحن
مجلس شوراي اسالميبه تصويب برسد».
هزينه جاده سازي چقدر است


اس��فند « 92خي��را ...خادمي»معاون ش��رکت
س��اخت و توس��عه زيربناه��اي حم��ل و نق��ل
کشوربا بيان اينکه تبديل محورهاي جادهاي و
راههاي اصلي غرب کش��ور به بزرگراه يکي از
اولويتهاي اين شرکت است ،ميگويد«:هزينه
ايجاد يک کيلومتر بزرگراه در دش��ت حدود دو
ميليارد تومان ،در کوهپايه  2.5ميليارد تومان و در
مسيرهاي کوهستاني مثل جاده هزارچهار تا پنج
ميليارد تومان اس��ت».وي درباره هزينه ساخت
آزادراه نيز ميگويد«:هزينه ساخت هر کيلومتر
آزادراه به طور ميانگين در دش��ت ش��ش ميليارد
تومان ،در کوهپايه  9ميليارد تومان و در مناطق
کوهستاني  15ميليارد تومان است».

راه سازان ازدولت طلب دارند


ب��راي پيگي��ري بيش��تر اين موضوع به س��راغ
«علي آزاد» دبيرانجمن ش��رکتهاي راهسازي
کشوررفته ايم ،او دراين باره ميگويد «:بخشي
از بدهيها پرداختشده است با اين حال به دليل
مشکالت مالي ،وضعيت اجراي پروژهها نسبت
به قبل کاهش پيداکرده اس��ت».او در پاس��خ به

نرمافزاربودجهريزيمبتنيبرعملکردآروينرونمائيشد

" ن��رم اف��زار بودجهريزي مبتني ب��ر عملکرد آروين در
راس��تاي احترام به نياز مخاطبان ،در اولين گردهمائي
ساالنه کاربران آروين رونمايي و در کنار سيستم جامع
مالي و اداري تعهدي به بازار عرضه شد" .
به گزارش خبرنگار ما ؛ فرشيد آريا شکوه رئيس هيأت
مديره ش��رکت آروين رايان سيس��تم در اين باره گفت
 :اين نرم افزار به عنوان يکي از زير سيس��تمهاي نرم
اف��زا ِر جام�� ِع مال��ي و اداري تعهدي آروي��ن مطابق با
خروجيهاي مورد نيا ِز اعالم ش��ده س��ازمان برنامه و
بودجه کش��ور ارايه ش��د که از ابتداي س��ال  ۹۷در کليه
طرف قرارداد به صورت رايگان به
دستگاههاي اجرايي ِ
بهره برداري خواهد رسيد .سيستم جامع تعهدي آروين
محصول جديد به عنوان يکي از کاملترين نرم
با اين
ِ
افزارهاي مالي و اداري تعهدي در سطح کشور  ،شامل
زير سيس��تمهاي دفترداري ،تنظيم حساب ،اعتبارات،
کنترل بودجه ،رس��يدگي ،دريافت و پرداخت ،س��پرده و
تضمين��ات ،امور قرارداده��ا ،انبار و اموال ،کارگزيني و
حقوق و دستمزد ميباشد که کليه نيازهاي هر دستگاه
اجرايي را به بهترين نحو و به صورت يکپارچه پوشش
ميدهد .آريا شکوه افزود :همزمان از نرم افزار کارگزيني
تحت وب آروين نيز رونمايي ش��د و در بهار س��ال ۹۷
ِ
نيز از اپليکيش��ن جديد و ش��گفت انگي ِز آروين در بس��تر

موبايل رونمائي خواهد ش��د  .وي گفت :دس��تورالعمل
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور مبني بر مش��خصات و
خصوصيتهاي نرم افزارهاي مالي و همچنين اجراي
کام��ل حس��ابداري تعه��دي در دولت به ط��ور اکيد در
دس��تور کار ش��رکت آروين رايان سيستم قرار دارد .آريا
شکوه افزود :تعداد قابل توجهي از امکانات و گزارشات
مورد نياز اداري که در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه
کش��ور به طور مس��تقيم به آنها اش��اره شده ،در اين نرم
افزار گنجانده ش��ده اس��ت و قطعا طي سال  97همگام
با قوانين جديد بروز خواهد شد .وي گفت :اين شرکت
کليه مجوزها و گواهينامههاي الزم از جمله گواهي رتبه
بندي شرکتهاي انفورماتيک  ،تأييديه ثبت نرم افزار و
مجوز ديوان محاس��بات در خصوص طرح ملي س��امانه
نظارت الكترونيكي(سنا) را اخذ کرده است .عضو شوراي
مرکزي سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور گفت :ايجاد
شغل براي قشرهاي جوان ،متخصص و تحصيل کرده

حمايت ازسرمايه گذاران خارجي


«عل��ي الريجان��ي» رئي��س مجلس ش��وراي
اس�لاميکه س��ه هفته پيش س��فري به اسالم
آباد پاکس��تان داش��ته اند ،درديداربا «اسماعيل
قهرم��ان» رئي��س مجل��س ترکيه با اش��اره به
رون��د روب��ه پيش��رفت همکاريه��اي ايران و
ترکي��ه درهم��ه زمينهه��ا به وي��ژه اقتصادي و
تج��اري ،اع�لام کرد «:فرصتهاي س��رمايه
گذاري دوجانبه درسفرم به استانبول با نخست
وزيرترکي��ه مطرح ش��د ».وي ب��ا بيان آمادگي
اي��ران ب��راي همکاري با بازرگان��ان و فعاالن
اقتصادي و سرمايه گذاران ترکيهاي درصنعت
نف��ت وگازگفت«:بخشهاي راهس��ازي ،راه
آه��ن و صنعت هواپيمايي از زمينههايي اس��ت
که سرمايه گذاران ترکيهاي ميتوانند در ايران
فعاليت کنند« ».الريجاني» همچنين از صنعت
داروسازي و هتلداري به عنوان ديگر زمينههاي
فعاليت س��رمايه گذاران ترکيهاي در ايران ياد
کرد و افزود «:بايد از فرصتهاي پيش رو براي
افزايش ميزان مبادالت استفاده کرد».
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گزارش

پيشخوان
رکود دامنگير راهسازي

رک��ود اقتص��اد عالوه بر اينکه
بازار مس��کن را زمين گير کرده
و س��اخت و س��از را ب��ه حالت
نيم��ه تعطيل درآورده اس��ت،
پروژههاي عمراني را هم تحت
تاثي��ر قرار داده بطوريکه اغلب
پروژهها با مشکالتي در تامين
مالي روبرو بوده و يا اينکه با ُکندي پيش ميروند .از س��وي
ديگر اين عدم تامين مالي بر روي کار پيمانکاران راهساز تاثير
گذاش��ته و اغلب ش��رکتهاي راهسازي را با کمبود نقدينگي
مواجه کرده اس��ت.ادامه اين زنجيره به ش��رکتهاي وابسته
به پروژههاي عمراني ميرس��د که از س��ازندگان راهسازي،
ماش��ين آالت ،تعميرات ،مهندس��ان مشاور و ديگر صنوف را
ش��امل ميش��ود بنابراين رکود حاکم بر اين پروژهها بخش
بزرگي از جامعه را در بر ميگيرد که در دوس��ال گذش��ته با
مش��کالت زيادي روبرو هس��تند.از سوي ديگر طلب  ۴هزار
ميليارد توماني پيمانکاران از دولت هم از ديگر عواملي است
که رکود بر صنايع وابسته به راهسازي را بيشتر کرده است چرا
که پيمانکاران راهس��از با حجم زيادي از بدهي به ش��رکتها
و صنايع وابس��ته روبرو هس��تند که مشکالت زيادي را براي
آنه��ا به وجود آورده اس��ت .ضمن آنک��ه ادامه اين زنجيره به
کارگ��ران پروژهه��اي عمراني ميرس��د که در اغلب مواقع با
ديرکرد در دريافتيهايشان روبرو هستند.براين اساس ،براي
سال  ،۹۵حدود  ۵۱هزار ميليارد تومان بودجه عمراني پيش
بيني ش��ده اس��ت در حاليکه به نظر نميرس��د بودجه  ۳۷هزار
ميليارد توماني سال  ۹۴هم تاپايان سال محقق شود بنابراين،
رکود پروژههاي عمراني در سال آينده هم گريبانگير بخش
زيرس��اختي کش��ور خواهد بود و صنايع وابسته را با مشکالت
بيش��تري روب��رو ميکند.در اين رابط��ه علي آزاد در گفتگو با
مهر با بيان اينکه پروژههاي راهسازي با ُکندي پيش ميرود،
گفت :جدا از مش��کالت مالي پروژهها موضوع اين اس��ت که
پروژه جديدي تعريف نميشود ،بنابراين اغلب پيمانکاران و
صنايع وابس��ته به آنها با کمبود منابع مالي روبرو هس��تند.وي
ب��ا اش��اره ب��ه اينکه بايد به اين واقعي��ت توجه کنيم که وضع
اقتصادي کشور در شرايط نابساماني قرار دارد ،اظهار داشت:
به گفته مقامات ،در سال  ۹۰حدود  ۱۲۰ميليارد تومان فروش
نفت داش��تيم که االن اين رقم به  ۲۰ميليارد تومان رس��يده
اس��ت.دبير انجمن ش��رکتهاي راهسازي با تاکيد بر کاهش
درآمدهاي نفتي دولت ،گفت :از سوي ديگر ميزان درآمدهاي
مالياتي به دليل رکود اقتصادي کاهش يافته و دولت با کسري
بودجه روبرو ش��ده اس��ت.آزاد ادامه داد :بنابراين دولت مجبور
اس��ت تا با دريافت عوارض واردات ،گمرک يا ديگر عوارض
مخارج کشور را تامين کند که اين مقدار هم کفاف هزينهها
را نميدهد.وي با اعالم اينکه در چنين ش��رايطي پروژههاي
عمران��ي م��ورد توجه قرار نميگي��رد ،افزود :دولت قصد دارد
از طريق انتش��ار اوراق خزانه اس�لاميبه پيمانکاران کمک
کند و االن مجوز انتش��ار  ۲۵۰۰ميليارد تومان اس��ناد خزانه
اسالميرا داده است.
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از اهداف مهم ش��رکت آروين رايان سيس��تم است .وي
افزود :توسعه ،گسترش و فراگيري نرم افزارهاي مالي
پرس��نل
و اداري بايد در خدمت کارکنان قرار گيرد ،نه
ِ
ادارات در اختيار س��امانهها  .آريا ش��کوه ،حذف کامل
بروکراسي اداري با بهره مندي از سامانهها و پورتالهاي
اين ش��رکت را در آيندهاي نه چندان دور ميس��ر دانست
 .وي ب��ا تأکي��د ب��ر اينکه از س��ال  1394تا کنون 320
دستگاه دولتي شامل نهادها و سازمان و شهرداريهاو
دانش��گاهها هم��کاري خود را با ش��رکت آروين رايان
سيستم گسترش داده اند ،گفت :تا کنون  1852پيشنهاد
در خصوص به روزرس��اني نرم افزارها از س��ازمانهاي
مختلف دريافت و نس��بت به تکميل س��امانههاي نرم
افزاري مطابق با درخواستهاي ارسالي ،اقدامات الزم
به عمل آمده است .وي تداوم ارائه آموزشهاي مورد نياز
و همچنين در اختيار قراردادن اين آموزشها به صورت
رايگان و پش��تيباني س��ريع و به موقع را از سياس��تها و
رسالتهاي مهم شرکت آروين رايان سيستم دانست.
وي با اشاره به اين که ،ارائه خدمات مناسب پشتيباني
و در لحظه ،مهمترين هدف تيم آروين ميباشد ،افزود
 :بر اس��اس نظرس��نجي صورت گرفته در س��ال جاري
 ۹۱/۶درصد کاربران آروين رايان سيستم رضايتمندي
خود را از اين شرکت اعالم کرده اند.

اخبار بيمه

بازديد مديرعامل بيمه "ما"
و ديدار با کارکنان و شبکه فروش استان اصفهان

آقاي حجت بهاري فر ،مديرعامل شرکت سهاميبيمه "ما" از
شعبهاصفهاناينشرکتبازديدکرد.بهگزارشروزنامهتجارت
بهنقلازروابطعمومي،بهاريفرمديرعاملوعضوهياتمديره
بيمه "ما" به همراه جعفريان باباکندي معاون برنامهريزي و فن
آوري و فتاحي مشاور مدير عامل ضمن بازديد از شعبه اصفهان،
نشست مشترکي را با شبکه فروش و نمايندگان استان اصفهان
برگزار کردند .در ابتدا فوالدپور رييس شعبه اصفهان ،ضمن خوشامدگويي به مديرعامل و هيات
همراه،بهاختصاربهارائهگزارش��يازعملکردش��عبهپرداخت.درادامهمراس��محجتبهاريفر
مديرعاملوعضوهياتمديرهضمنتشريحسياستهايکالنوبرنامههايآتيشرکتبهبيان
نقاط قوت و ضعف شبکه فروش پرداخت و از نقش موثر و سازنده نمايندگان در راستاي ارتقاي
جايگاه شرکت تقدير و تشکر کرد .در انتها جلسه پرسش و پاسخ با حضور کارگزاران ،نمايندگان
شبکه فروش و پرسنل شعبه استان اصفهان در فضاي بسيار صميميبرگزار شد.

بيمه دانا خسارت مددجويان
کميته امداد امام خميني(ره) کرمان را پرداخت کرد

در مراسميکه در محل کميته امداد امام خميني(ره) استان
کرمان با حضور رئيس و معاونين کميته و همچنين سياوش
س��عيديان راد معاون فني بيمههاي اموال و مس��ئوليت و
عليرضا ضيايي پور مدير بيمههاي آتش س��وزي بيمه دانا
برگزار ش��د ،خس��ارت  16ميليارد ريالي مددجويان کميته
امداد که در حوادث طبيعي اخير زيان ديده بودند ،پرداخت
شد .سياوش سعيديان راد در اين مراسم گفت :در شرايطي که کشور ما با حوادث طبيعي
مواجه است انتقال ريسک مهمترين کاري است که ميتوان با استفاده از آن پيشگيري
الزم را براي جلوگيري از تحميل خس��ارتهاي س��نگين با پرداخت حق بيمهاي ناچيز به
عمل آورد .وي اضافه کرد :بيمه گر حرفهاي چون بيمه دانا پرداخت خس��ارت را وظيفه
خود ميداند .بيمه گر با پرداخت به موقع خسارت زيان ديده را به روال عادي زندگي بر
ميگرداند .معاون فني بيمههاي اموال و مسئوليت در ادامه خاطر نشان کرد :بر اساس
نياز س��نجي انجام ش��ده در جامعه بيمه دانا اقدام به ارائه طرح جديدي با پوش��ش زلزله
کرده اس��ت که هم اکنون در کليه ش��عب و ش��بکه فروش اين ش��رکت در بخش پوشش
واحدهاي مسکوني و تجاري قابل ارائه به هموطنان است.

بيمه ايران نخستين مجتمع تخصصي
بيمههاي زندگي را در کشور داير ميکند

سرپرست حوزه معاونت فني بيمه ايران با اشاره به صدور بيمهنامه
زندگي مان در گذشته و اکنون ،توسط شبکه نمايندگي بيمه ايران
گف��ت :اي��ن روند با تعيين يک��ي از اعضاي هيات مديره به عنوان
راهبر بيمههاي زندگي در بيمه ايران ادامه يافته و با برنامه توسعه
گرايانهاي که در زمينه انواع بيمههاي زندگي عملياتي خواهد شد،
سهم و جايگاه اين رشته مهم بيمهاي به نحو چشمگيري افزايش
خواهد يافت .به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبيمه ايران ،محمد زاهدنيا اين مطلب
را در پاسخ به سوالي درباره اينکه طرح بيمه «زندگي مان» به طور کامل به شرکت ايران معين واگذار
شده يا خير ،بيان کرد و افزود :اصو ًال بهرهمندي از همکاري شرکت بيمه ايران معين در کنسرسيوم
بيمه زندگي مان ،با توجه به الزام ماده  ۶آئين نامه  ۹۵شورايعالي بيمه ،امکان پذير نيست .سرپرست
حوزه معاونت فني بيمه ايران در مورد اينکه گفته ميشود احتمال دارد نمايندگان فروش بيمههاي
عمر و سرمايهگذاري با اين انتقال انگيزه خود را از دست بدهند ،اظهار کرد :در ارزيابي عملکرد شبکه
نمايندگان بيمه ايران ،از اين پس پرتفوي بيمههاي زندگي ش��بکه فروش بطور کامل در مجموع
پرتفوي آنها منظور ميگردد ،همچنين دربرنامه جذب نمايندگان جنرال ،نمايندگان فعال در فروش
بيمههاي زندگي در اولويت قرار خواهند گرفت و بدين ترتيب انگيزه فروش آنها مضاعف ميگردد.
وي تصريح کرد :بيمه ايران طبق تأکيدات بيمه مرکزي و شورايعالي بيمه ،حساب بيمههاي زندگي را
کام ًالتفکيکوباانجامسرمايهگذاريمطمئن،اولينمجتمعتخصصيبيمههايزندگي(باويژگي
مستقل و متمايز در بخشهاي فني ،مالي ،سرمايه گذاري IT ،و ( ...را در کشور داير ميکند .زاهدنيا
تاکيد کرد :هماکنون به غير از  ۹۰۰۸نماينده حقيقي و  ۳۳۵نماينده حقوقي ،تعداد  ۷۸۰نماينده بيمه
زندگي طبق آئين نامه  ۵۴نسبت به فروش انواع بيمههاي زندگي بيمه ايران اقدام ميکنند و مقرر
است تعداد نمايندگان بيمههاي زندگي به حداقل  ۳برابر ظرفيت موجود افزايش يابد.

تاييد صالحيت مدير بيمههاي اتومبيل کوثر

صالحيتحرفهايمسعوديوسفي،مديربيمههاياتومبيلشرکت
بيم هکوثرازسويبيمهمرکزيجمهورياسالميايرانتاييدشد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابطعموميبيمهکوثر؛
مسعود يوسفي با 15سال تجربه در حوزه بيمه تاکنون در سمت
مدير بيمههاي اتومبيل در شرکت فعاليت داشته است و اکنون
پس از اخذ مجوز از مبادي ذيربط خصوصا بيمه مرکزي جمهوري اسالميايران به ماموريت
خويش ادامه خواهد داد.

افقي :
  - 1ازگياه��ان زينت��ي  -هم��دوره  -2درگاه ورودي خ��ط تلفن -
چش��ايي  -دلتنگ  -3چنانچه  -تلخ  -دش��من سرسخت  -وسيله
درودگري  -4بله بيگانه  -گرانمايه  -از شهرهاي استان فارس  - 5از
شهرهاي مازندران  -تفرجگاه  - 6سريعتر  -ازمصالح ساختماني
 برابر ومساوي  -گل سرخ  - 7از ورزشهاي رزمي -مادر حضرتابوالفضل (ع)  - 8ازحروف الفبا  -لقب شواليه  -سوره قران  -پسوند
مراقبت  -9برنده نوبل ادبي  - 1929نوعي پارچه گرانبها از الياف
بس��يار لطيف  -10تکان کم  -نش��انه جمع  -به تنهايي  -امر به
آس��ودن  -11ظرف س��ربازي  -رماني از اومبرتو اکو  -12جانور
دريايي  -درنگ  -لقب س�لاطين پيش��دادي  -13وسني  -تبعيت
کردن  -س��و وارونه  -باد مش��رقي  -14دش��ت آبرفتي پنجه مانند
که در مصب رودخانه تشکيل ميشود  -پسران يک پدر  -ضامن
 -15مرکب نجيب و خوش راه  -از مشاغل اداري
عمودي :
 -1نيرنگها  -آماده فدا شدن  -بي ثمر  -2کشوري درشبه جزيره
بالکان  -گفت و ش��نود  -3محصول عقل  -درويش��ي  -کش��وري
آفريقايي  -4يادداش��ت  -اس��تان ادب پرور  -بسياربخش��نده  -دو
يارهم قد  - 5باز دارنده  -آسمانها  - 6صاعقه  -برگههاي انتخاباتي
 ويران  -7دوش و کتف  -پسر گودرز در شاهنامه  -واحد بازيتنيس  -سهولت  - 8سال آذري  -اثري از نسرين قديري  -سخنان
بيمارگون��ه  -9ديرين��ه ت��ر  -ب��ز نر  -از نمازه��اي واجب  -خرس

فلكي  -10درياچه مرزي کانادا  -ش��كم  -پش��ت س��ر  -11سوزن
خياطي  -اثري از پتر اشتام  -12برادر پدر  -منكر وجود خدا  -آرام
يافتن  -پيش ش��ماره مخابراتي  -13از توابع س��وادکوه در اس��تان
مازن��دران  -چ��راغ  -تپ��هاي در مكه  -14نقاش  -باني دارالفنون
 -15تقويت امواج الکتريکي  -خرج زندگي  -موهوم
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تج�ارت -محم�د خادمي:ج��اده نق��ش
بس��يارپررنگي دراقتص��اد ،تج��ارت وام��داد
رس��اني دارد؛ازگذش��تههاي دوروجود جادهها
درهرنقط��هاي آبادان��ي آن منطق��ه را به دنبال
ميآورد،به طورنمونه جاده ابريش��م که به چند
کش��ورمتصل ميشود موجب توسعه شهرهاي
کوچک و بزرگ شده است.به دليل پهناوربودن
کش��ور مان توس��عه راه سازي ازيک قرن بيش
دردس��تورکارحکومتها قرارگرفته اس��ت و با
پيروزي انقالب اس�لاميتوجه بيشتري به اين
فعاليت عمراني ش��ده اس��ت.يکي از مهمترين
اولويتهاي ساخت جاده را ميتوان به موضوع
ترانزيت يا همان جابه جايي کاال دانس��ت ،چرا
ک��ه بيش��تر محص��والت کش��اورزي و معدني
درش��هرهاي کوچ��ک توليد ميش��وند و براي
انتقال اين کاالها به ش��هرهاي بزرگترنيازمند
وجودجاده مناس��ب اس��ت ،درحال حاضربيش
از 90درص��د جاب��ه جايي کاال درکش��ورمان از
طري��ق جاده ص��ورت ميگيرد،که اين موضوع
موجب سرعت بخشيدن به تجارت و باال بردن
اقتصاد آن منطقه ش��ده اس��ت؛ همچنين جابه
جاي��ي کاال از کش��ورهاي همس��ايه ب��ه ديگر
کش��ورها ازطريق جادههاي کش��ورمان باعث
رون��ق صنع��ت ترانزيت ميش��ود ک��ه ايمن و
مناس��ب بودن جادهها کمک بزرگي به توس��عه
ترانزي��ت کش��ورميکند .ازس��وي ديگرنقش
جادهها درزمان وقوع حوادثي مانند زلزله،آتش
سوزي،سيل و ...دردورترين نقاط کشوردرزمان
امداد رس��اني پررنگ اس��ت چرا که خودروهاي
امدادي بايد هرچه سريع تر خودشان را از طريق
جادهه��ا به محل وقوع حادثه برس��انند؛ در اين
گ��زارش نگاه انداختهايم به وضعيت جادههاي
کشور که درادامه ميخوانيد:

س��وال خبرنگار ما درباره اينکه اطالعي داريد
چه تعداد طرح راه س��ازي درکش��ور وجود دارد؟
پاس��خ ميده��د «:آن طور که م��ا اطالع داريم
نزديک به  53هزار کيلومتر راه و ش��بکه ريلي
درکشوردردست ساخت واجرا بوده که اين رقم
شامل  43هزار کيلومتر راه و بزرگراه و  10هزار
کيلومتر هم ش��بکه ريلي اس��ت که اين حجم
ازطرح کش��وررا به يک کارگاه راهس��ازي مبدل
کرده است«».آزاد» با اشاره به پرداخت بدهي و
مطالبات پيمانکاران از طريق اسناد خزانه و اوراق
مش��ارکت ميگويد «:به علت تأخيردرپرداخت
مطالبات ضررهاي زيادي به اين قشر وارد شد
با اينحال آنها با هدف حفظ وضعيت اشتغال
خ��ود و همراه��ي و همکاري با دولت کاررا روي
زمي��ن نگذاش��تند و برهمين اس��اس اکنون از
دول��ت انتظ��ار داريم که ضرر و زيانها را جبران
کند».دبير شرکتهاي راه سازي کشوردرادامه
صحبتهاي��ش ميافزايد«:ب��ا وجود پرداخت
از طري��ق اس��ناد خزانه نزدي��ک  2هزار ميليارد
توم��ان طلب جديد جامع��ه پيمانکاران ازدولت
وج��ود دارد ک��ه هنوزحتي اس��ناد خزانه هم به
آن تعلق نگرفته است».اودرپاسخ به اين سوال
ک��ه آي��ا علت گران بودن راه س��ازي اس��تفاده
ازروشه��اي س��نتي اس��ت؟ميگويد«:اينكه
دركدام راه اس��تفاده ازكدام شيوه مناسب است،
بايد از س��وي كارشناس��ان حوزه راهسازي تاييد
شود و نميتوان به شكل كلي شيوه آسفالت را
كنارگذاشت يا همه را به استفاده از بتن غلتكي
دعوت كرد«».آزاد» درادامه ميافزايد«:بخش
خصوص��ي بارها آمادگي خ��ود را براي ورود به
عرصههاي مختلف راهس��ازي نش��ان داده و ما
درصورتي كه منابع الزم از س��وي دولت تامين
شود آمادگي استفاده از روشهاي نوين و كاهش
هزينهها از اين طريق را خواهيم داشت».
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پيشخوان
پاسخ به پرسش رایج درباره صندوق یکم

ام��کان دریافت تس��هیالت
صندوق یکم برای خانه دارها،
ش��رایط دریافت تسهیالت به
صورت س��ه دانگ و چگونگی
پرداخ��ت تس��هیالت به زنان
خانهدار از س��واالت رایج متقاضیان اس��ت که در این نوشتار به
آنها پاسخ داده شده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن
 هیبن��ا ،یک��ی از پرس��شهای رایج درباره تس��هیالت خریدمس��کن از محل صندوق پس انداز مس��کن یکم این است که
آیا امکان اس��تفاده از این تس��هیالت برای خرید س��ه دانگ از
یک خانه وجود دارد؟ صرف نظر از زوجینی که امکان استفاده
از دو فقره تس��هیالت را روی یک خانه دارند و س��ه دانگ از
ملک نیز به نام هر یک از آنها ثبت خواهد شد ،امکان استفاده
از انواع تس��هیالت خرید مس��کن روی س��ه دانگ از یک خانه
در صورت احراز شرایطی که در مقررات بانک مسکن تعریف
شده است ،وجود دارد.
شرایط استفاده از تسهیالت روی سه دانگ از ملک این است
که شریک (فردی که باقی سهم منزل به نام او است) در شعبه
بان��ک حاضر ش��ود و رضایت خ��ود را برای این موضوع اعالم
کند .افزون بر این باید در ارزیابی کارشناسی تایید شود که سه
دانگ از خانه مذکور ارزش دریافت تسهیالت را داشته باشد.
به عبارت دیگر ،طبق نظر ارزیاب بانک ،ارزش س��ه دانگ از
ملک باید بیشتر از  125درصد از مبلغ تسهیالت پرداختی باشد.
افزون بر این شش دانگ خانه خریداری شده در رهن بانک قرار
میگیرد و رضایت شریک در این زمینه الزامی است.

تامین مالی  291طرح صنعتی در استان
اصفهان توسط بانک صنعت و معدن

تع��داد  291طرح ش��امل طرح
ه��اي به بهره برداری رس��یده،
مصوب و جاری در  5سال اخیر
ب��ا اس��تفاده از  2700میلی��ارد
تومان تس��هیالت ریالی و 328
میلیون یورو تس��هیالت ارزی
بانک صنعت و معدن در اس��تان
اصفهان تامين مالي شده است .
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک
صنعت و معدن ،این بانک درقالب طرح رونق تولید نیز از ابتدای
سال گذشته تا پایان آذرماه سال جاری به  93طرح در استان
اصفهان مبلغ  218میلیارد تومان تسهیالت پرداخته است.
در اين ميان طرح های به بهره برداری رسیده استان اصفهان
از س��ال  92تا پایان آذرماه س��ال جاری ،ش��امل  43طرح با
تس��هیالت ریالی  115میلیارد تومان و تس��هیالت ارزی 57
میلیون یورو اس��ت که براي  2264نفر اش��تغال مستقيم ایجاد
کرده است.
گفتنی اس��ت از طرح های به بهره برداری رس��یده در اس��تان
اصفه��ان م��ی ت��وان ب��ه طرح های فوالد اردس��تان ،س��ایپا
کاش��ان،صنعت ابریش��م بافت ،آرمان پلیمر پردیس ،ره پویان
صالح و فرش تندیس راوند اشاره کرد.

اعطای بیش از  77هزار فقره تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج در  9ماه

بان��ک رفاه ط��ی  9ماهه
نخس��ت سال جاری ،بالغ
بر  77هزار فقره تسهیالت
قرض الحس��نه ازدواج و
تهی��ه جهیزی��ه پرداخت
کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک رفاه،
ش��عب این بانک از محل س��پرده های قرض الحسنه نزد خود
و در  9ماهه نخس��ت س��ال جاری ،تس��هیالت قرض الحسنه
ازدواج و تهیه جهیزیه به تعداد  77.885فقره و به مبلغ 8.099
میلیارد ریال پرداخت کرده است که مدیریت شعب این بانک
در اس��تان های خراس��ان رضوی ،خوزستان و فارس به ترتیب
دارای بیش��ترین پرداخت��ی ب��ه مبلغ  690 ،815و  525میلیارد
ریال بوده اند.

معرفي نسخه جديد "موبايلبانک"
سيستم عامل  IOSبانک اقتصادنوين

به منظور تس��هيل ارايه خدمت
به مشتريان بانک اقتصادنوين،
نس��خه جدي��د "موبايلبانک"
سيس��تم عامل  IOSاين بانک
معرفي شد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به
نق��ل از رواب��ط عموم��ي بانک
اقتصادنوين ،به رغم محدوديتهاي بينالمللي اعمال ش��ده
در سيس��تم عامل  ،IOSاين بانک نس��بت به معرفي نس��خه
جديد اين خدمت براي استفاده کنندگان از اين سيستم عامل
اقدام کرده اس��ت که دسترس��ي به اين خدمت را بيش از پيش
تسهيل ميکند.
بر اين اساس استفاده کنندگان از سيستم عامل  IOSميتوانند
ب��ا مراجع��ه به پاي��گاه اينترنتي بانک اقتصادنوين نس��بت به
درياف��ت آخرين نس��خه موبايلبانک منطب��ق با اين نرمافزار
اقدام کنند.
عالقهمندان به استقاده از اين خدمت در صورت بروز هرگونه
مش��کل در دريافت اين نرمافزار ميتوانند با مرکز  24س��اعته
ارتب��اط نوي��ن به ش��ماره  021-48031000در تمام روزهاي
هفته تماس حاصل نمايند.

ت
تیم بانکپاسارگاد ،قهرمان مسابقا 
فوتسالکانونبانکها

در دهمی��ن دوره از مس��ابقات
فوتس��ال کان��ون بانکه��ا و
مؤسس��ات اعتباری خصوصی،
تی��م بانکپاس��ارگاد ب��ا اقتدار
قهرمان شد.
بهگزارشروزنامهتجارتبهنقل
از روابطعمومی بانکپاسارگاد،
در دهمین دوره از مسابقات فوتسال کانون بانکها و مؤسسات
اعتباری خصوصی ،تیم بانکپاسارگاد موفق شد با نتیجه  3بر
 2تیم بانک شهر را شکست داده و قهرمان این مسابقات شود.
در دیدار ردهبندی نیز تیم بانک سامان با پیروزی بر تیم بانک
قوامین در رده سوم این رقابتها ایستاد .گفتنی است تیمهای
بانکپاسارگاد ،بانکشهر ،بانکسامان ،بانکآینده ،بانکسینا،
بانکدی ،مؤسسه اعتباری ملل ،بانک انصار ،بانکسرمایه و
بانکقوامین در این دوره از مسابقات حضور داشتند.

هشدار بانک مرکزی به بانکهای ایرانی

بانکه��ا و مؤسس��ات اعتب��اری غیربانک��ی ضمن لزوم اخذ وثای��ق و تضامین معتبر،
بالمع��ارض و ب��ا درجه نقدش��وندگی باال در اعطای تس��هیالت و ی��ا ایجاد تعهدات ،از
هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار س��رمایه از جمله ش��رکتهای
کارگزاری ،خودداری کنند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک
مرکزی و به استناد مفاد ماده ( )۶آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا
(بهره) موضوع تصویبنامه شماره  ۸۸۶۲۰مورخ ۱۲۱۰. ۱۳۶۲.هیأت وزیران ،اعطای
تس��هیالت عنداللزوم به تش��خیص بانک ،منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع
بانک و حس��ن اجرای قراردادهای مربوط اس��ت .بر این اس��اس ،بانکها و مؤسس��ات
اعتب��اری غیربانک��ی بای��د در فرآیند تخصیص مناب��ع ،پس از احراز صالحیت و اهلیت
متقاضی ،اعتبارس��نجی وی و س��ایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات
مربوط ،نس��بت به اخذ وثایق و تضامین معتبر ،بالمعارض و با درجه نقدش��وندگی باال
برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی ،صیانت از حقوق سپردهگذاران و سایر
ذینفعان و همچنین حفظ ثبات و سالمت شبکه بانکی ،اقدام کنند.

در ای��ن می��ان ،براس��اس گزارش های دریافتی ،برخی بانكها و مؤسس��ات اعتباری
غیربانکی در تخصیص منابع ،در حالی اقدام به پذیرش تضامین برخی اشخاص حقوقی
علیالخص��وص نهاده��ای مالی تحت نظارت س��ازمان بورس و اوراق بهادار میکنند
که بر اس��اس مفاد اساس��نامه و موضوع فعالیت ،نهادهای مورد اش��اره مجاز به تضمین
بدهیها و تعهدات سایر اشخاص نیستند و بعض ًا حتی از سوی نهاد ناظر ذیربط انجام
چنین عملی برای آن نهادها ممنوع اعالم شده است.
از ای��ن رو و ضم��ن تأکی��د مجدد بر مس��ئولیت و اختیار بانکها و مؤسس��ات اعتباری
غیربانک��ی در تعیی��ن ان��واع وثای��ق و تضامی��ن قابل قبول ،مقتضی اس��ت در اعطای
تسهیالت و یا ایجاد تعهدات از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار
س��رمایه از جمله ش��رکتهای کارگزاری ،خودداری ش��ود. لذا مقتضی است مراتب به
قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ ۹۶.مورخ ۱۶۵. ۱۳۹۶.به تمامی
واحدهای ذیربط آن بانکیا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابالغ شده و بر حسن اجرای
آن نظارت دقیق به عمل آید.

تسهیالت مالی برای صادرات بیش از تقاضا است
در دومین جلس��ه کمیس��یون بانک ،بیمه
و مالیات گفت :تس��هیالت برای صادرات
بیشتر از حد نیاز بوده و مشکل امروز کمبود
تقاضا برای صادرات است.
در این جلس��ه که با محوریت مش��کالت
نقل و انتقال پول صادرات در محل انجمن
برگزار ش��د ،کورش پرویزیان با اش��اره به
اینکه بازار کش��ور اهمیت بس��یاری دارد،
اظهارداش��ت :کشورهای دیگر به سادگی
بازار خود را در اختیار ما نمی گذارند ،درحالیکه تعامل اقتصادی
بای��د دو س��ویه باش��د .وی اف��زود :برای ص��ادرات نهادهایی
همچون س��ازمان توس��عه تجارت ،صندوق ضمانت صادرات
و بانک توس��عه صادرات ایجاد ش��ده  ،اما بخش خصوصی و
صادرکنندگان با مطالبات خود باید این س��اختارها را به س��مت
خود حرکت دهد.
مدیرعامل بانک پارس��یان با اش��اره به مس��ائل ویژه تحریم در
س��ال های گذش��ته و مشکل عدم تقاضای تسهیالت از سوی
صادرکنندگان  ،تصریحکرد :در ش��رایط کنونی پول به اندازه
کافی و با نرخ خوب و قابل رقابت برای صادرات در بانک ها و
صندوق توس��عه ملی وجود داش��ته و چنانچه شرکتی در بخش
خصوصی توانایی کافی داشته باشد بانک ها و صندوق ضمانت
صادرات به اندازه کافی منابع دارند و بخش خصوصی نگرانی
نداشته باشد .وی همچنین درخصوص اینکه مشکل ما عدم

استفاده از این منابع توسط صادرکنندگان
اس��ت ،تأکید کرد :برای صادرات کسب و
کاره��ای دانش بنی��ان پول قابل توجهی
تخصی��ص داده ش��ده اما تقاضای جدی
برای آن وجود نداشت.
پرویزیانتصریحکرد:برایصادرکنندگان
واقعی در بازارهای مناس��بی مانند قطر ،
فرصت های مناسبی برای کار وجود دارد.
ب��ه تازگ��ی طبق توافق جامع��ی با قطر ،
دربانک های مطرح این کشور  ،حساب باز شده و از نظر سیستم
بانکی  ،ش��رایط برای بازرگانان کامال فراهم اس��ت و اگر تجار
قراردادها را با ارز هایی مانند ریال قطر ،ریال ایران یا حتی ارز
دیگری غیر از دالر ببندند  ،مشکلی وجود ندارد .
پرویزیان در همین راستا تأکید کرد به تازگی خط اعتباری برای
طرف تجاری از سوی چند بانک در روسیه ایجاد شدهئ و در
آینده نزدیک امکان اس��تفاده از کارت نیز برای پرداخت های
خرد فراهم خواهد شد.
وی با اش��اره به مش��کالت بانکی بین المللی گفت :بخش��ی از
مشکل نه به خاطر تحریم ها بلکه به خاطر تغییر مقررات جهانی
اس��ت که هنگام تصویب و الزام اجرای این قوانین  ،کش��ور ما
در ش��رایط تحریم بود و مش��کل احس��اس نمی ش��د اما پس از
برجام مش��کالتی که به خاطر تغییرات سیس��تم بانکی جهانی
امروز احساس می شود  ،قابل لمس است.

امضای تفاهم نامه بانک انصار،سازمان نوسازی مدارس و بسیج سازندگی
دکت��ر ابراهیمی مدیرعام��ل بانک انصار و
دکترمحمدتقی نظرپور معاون عمرانی وزیر
آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی،
توس��عه و تجهیزمدارس اق��دام به امضای
تفاهم نامه همکاری کردند .
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اداره کل
روابط عمومی بانک انصار  ،دکترمحمدتقی
نظرپ��ور مع��اون عمرانی وزی��ر آموزش و
پرورش و رییس س��ازمان نوسازی ،توسعه
و تجهیزمدارس کشوردرنشستی که تعدادی از معاونین و مدیران
دو مجموعه حضور داشتند ،با ارایه گزارشی از فعالیت های سازمان
گفت :ازاهتمام بانک انصار و نقش موثری که در توسعه فضاهای
آموزشی در مناطق محروم دارد تشکر و قدردانی کرده و امیدوارم
با انعقاد این تفاهم نامه بتوانیم شاهد ایجاد و احداث پروژه های
بیش��تری باش��یم .وی گفت 50 :درصد فضاهای آموزشی تا مهر
امسال در سطح کشور توسط خیرین به بهره برداری رسیده است
و نقش نهاد های خیریه و بانک ها برای مش��ارکت در س��اخت
فضاهای آموزش��ی حائز اهمیت اس��ت .رییس سازمان نوسازی،
توس��عه و تجهیزمدارس کش��ور افزود :ما  757مدرسه در مناطق
زلزله زده استان کرمانشاه داشتهایم و فقط 11درصد آنها تخریب
ش��دهاند و علت آن هم این اس��ت که س��ازمان نوسازی ،توسعه و
تجهیزمدارس کش��ور با اس��تانداردهای مناسب نسبت به ساخت
مدارس مبادرت می ورزد  .در این مراسم دکترابراهیمی  ،بانک

انصار را بانکی با صبغه انقالبی و سیاس��ت
مساعدت به اقشار مستضعف خواند و گفت
 :برغم آنکه حداکثرسازی سود سهامداران و
مشتریان وظیفه ذاتی و هسته کسب و کار
برای بانک است ولی با این وجود مسئولیت
اجتماعی و ساختن مدارس ،مراکزبهداشتی
و کمک به اقشار کم درآمد برای بانک انصار
بسیار حائزاهمیت است .وی افزود  :از سال
گذشته قرارگاه حمایتهای اجتماعی بانک
انصار را ایجاد کرده ایم و س��اخت مدارس در مناطق دوردس��ت
را ب��ه عن��وان یک رس��الت درنظرگرفته ای��م .مدیرعامل بانک
انص��ار تصری��ح کرد  :قرارگاه حمایت های اجتماعی بانک انصار
از س��ال  ۹۵تش��کیل شده است و مش��ارکت در ساخت فضاهای
آموزش��ی به ویژه در مناطق محروم را در دس��تور کار قرار دارد.
دکترابراهیم��ی تمرک��ز و توجه بانک انصار به مناطق محرومتر را
مهم تلقی کرد و گفت  :مش��ارکت در س��اخت مدارس از اولویت
های مس��تمر بانک انصار در مناطق محروم خواهد بود .در پایان
این نشس��ت،تفاهم نامه همکاری س��ه جانبه به منظور افزایش
بهره وری و اثربخش��ی طرح،کمک به رفع محرومیت ازمناطق
محروم وکمتر برخوردارو بهره گیری ازتوان و ظرفیت نهادهای
مختلف خصوصا خیل عظیم جوانان متعهد وایثارگر درقالب بسیج
سازندگی ؛ فی مابین بانک انصار،سازمان نوسازی،توسعه وتجهیز
مدارس کشور وبسیج سازندگی به امضا رسید.

ارائه  70درصد از خدمات بانکی
در پیشخوانهای شهرنت بانک شهر

برگزاری دوره آموزشی مدیریت جامع ریسک
در بانک ایران زمین

رکورد زنی بانک ملت در اعطای وام به
مددجویان ستاد دیه کشور

مدیرعامل بانک شهر از ارائه  70درصد از
خدمات بانکی در پیشخوانهای شهرنت
این بانک خبر داد و گفت :در حال حاضر
 358دستگاه پيشخوان شهرنت در 180
شهر کشور به فعالیت میپردازد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از
مرک��ز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک
شهر ،دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت :با توجه به سياست ها و
محدوديت هاي بانك مركزي در خصوص عدم توس��عه فيزيكي ش��عب و همچنین با
توجه به فضاي رقابتي شديد و تمايل اقشار جامعه در استفاده از ابزارهاي الكترونيكي
و ارائه خدمات مطلوب بانكي به شهرداري ها؛ توسعه بانكداري الكترونيك در دستور
كار این بانك قرار گرفت.
وی با اشاره به اهمیت این اقدام تصریح کرد :با توجه به نقشه راه  1400بانك مركزي
مبني بر حركت به سمت بانكداري الكترونيك و ديجيتال با هدف كاهش هزينه هاي
توس��عه فيزيكي ش��عب در ش��بكه بانكي؛ بانك شهر ،توسعه پيشخوان هاي شهرنت و
ساير خدمات الكترونيك را براي نخستين بار در ايران در فضاهاي عمومي شهرها از
جمله پارك ها ،ميادين و فرودگاه ها ،توسعه كارت شهروندي ،اتوبانک ها و  ...در سطح
کشور آغاز کرد .پورزندی تصریح کرد :در حال حاضر  % 70از خدمات بانكي ارائه شده
در شعب ،از طريق پيشخوانهاي شهرنت قابل ارائه است که این اقدام به دلیل تسهیل
در دسترسی به خدمات ،رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته است.

دوره آموزش��ی مدیریت جامع ریس��ک با
حض��ور جمعی از مدیران و کارشناس��ان
بان��ک ای��ران زمین به م��دت پنج روز در
واحد آموزش س��تاد مرک��زی این بانک
برگزار شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط
عموم��ی بانک ای��ران زمین ،عبدالمجید
پورس��عید مدیرعامل بانک که در مراس��م افتتاحیه این دوره به همراه جمعی از مدیران
و اعضای هیات مدیره حضور داشت ،ضمن تقدیر از دست اندرکاران اجرای این دوره،
گفت :بحث ریسک و مدیریت ریسک ،تطبیق و مبارزه با پولشویی در چارچوب بحث
بانکداری شرکتی از مواردی است که برای بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی افزود :در همین راس��تا اس��تقرار سیس��تم مدیریت ریسک مطابق با استانداردهای
روز دنیا و آموزش پرس��نل از موارد حائز اهمیت اس��ت .پورس��عید همچنین با اش��اره به
برنامه ریزی های انجام ش��ده گفت :اقدامات الزم برای اس��تقرار واحدهای پولش��وئی،
ریسک و تطبیق بصورت واحدهای مستقل در بانک انجام شده است .در ادامه مهدی
آزادی رئیس اداره پولش��وئی ،ریس��ک و تطبیق با اش��اره به دور ه مذکور گفت :دورهای
که در بانک ایران زمین برگزار ش��ده چهارمین دوره آموزش��ی مدیریت جامع ریس��ک
در بانکهای کش��ور اس��ت ،که با دعوت از یک مدرس غیر بومی در کش��ور انجام شده
اس��ت .در این دوره آموزش��ی آقای لمن از کش��ور سوئیس که یکی از کارشناسان خبره
حوزه ریسک بانکی است ،به عنوان مدرس حضور داشت.

جوالیی مدیرعامل ستاد دیه کشور از آزادی
نزدیک به  ۱۷هزار زندانی جرایم غیرعمد با
استفاده از تسهیالت بانک ملت خبر داد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط
عمومیبانکملتبهنقلازایسنا،مدیرعامل
ستاد دیه کشور در دیدار با مدیرعامل بانک
مل��ت ،از اقدام��ات ای��ن بان��ک در اعطای
تسهیالت قرض الحسنه به زندانیان جرایم
غیرعمد تقدیر کرد.
سیداس��داهلل جوالیی مدیرعامل س��تاد دیه کش��ور در این دیدار با تقدیر از اقدامات بانک
ملت در طول  ۱۲سال گذشته ابراز امیدواری کرد با حضور دکتر بیگدلی مدیرعامل جدید
بانک ملت ،مساعدت ها و حمایت های این بانک از ستاد دیه افزایش یابد.
جوالیی با اشاره به این که بانک ملت نخستین بانکی است که در حوزه ارایه وامهای
ب��دون س��ود ب��ه بدهکاران غیربزهکاری که گرفتار زن��دان بودند ،ورود کرد ،افزود :تا به
امروز  ۳هزار میلیارد ریال وام قرض الحس��نه با تنفس بازپرداخت به مددجویان معرفی
شده ستاد دیه ،از سوی بانک ملت پرداخت شده است و با این مبلغ تسهیالت ،تاکنون
 ۱۶ه��زار و ۸۳۶نف��ر زندان��ی جرای��م غیرعمد از بند حب��س آزاد و به آغوش خانوادههای
خود بازگشته اند.
براساس این گزارش دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت نیز در این دیدار همکاری
با این نهاد حمایتی را از اولویتهای بانک ملت برشمرد.

محمد بیگی :پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه،
پرون��ده تجمی��ع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی
اس��ت ،گفت :بانک ها در حال آماده س��ازی برای صدور
کارت های هوشمند هستند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ستاد خبری هفتمین
همای��ش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت ،داود
محمد بیگی با اش��اره به برگزاری جلس��ات مشترک بانک
مرکزی با بانک ها ،گفت :یکی از موضوعاتی که هم اکنون
در حال بررس��ی و اجرایی ش��دن آن هس��تیم ،بحث آماده
س��ازی بانک ها برای پیاده س��ازی استانداردهای امنیتی و
صدور کارت های هوشمند است.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت :در کشور
دو سه بار تا کنون به سمت کارت های هوشمند رفته ایم
ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده
از این کارت ها ،وجود نداشت ،زیاد از کارت های هوشمند
استفاده نکردیم.
محمد بیگی ،یکی از چالش های اصلی در حوزه ارتباطات
بین المللی را بهره گیری از کارت های هوشمند در نظام
بانکی داخلی دانست و تصریح کرد :برای این مهم باید دو
اقدام انجام ش��ود نخس��ت اینکه زیرساخت های بانک ها
آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت ها فراهم
شود به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می کند
بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

تدوین استاندارد های هوشمند سازی کارت ها /اتمام

تیر ماه سال آتی

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ،عملیاتی شدن

روش مذکور را نیازمند برخی پروتکل های ارتباطی عنوان
کرد و افزود :پروژه ای را به همین منظور از  ۶ماه گذشته
آغاز کرده ایم و امیدواریم تا تیرماه سال آینده آن را به اتمام
برس��انیم تا کش��ور ما استانداردهای هوشمند سازی کارت
ها را رعایت کنند .وی در پاس��خ به این س��وال که آیا بعد
از آماده س��ازی اس��تانداردها ،تغییری در کارت های بانکی
ایج��اد خواهد ش��د؟ تصریح ک��رد :تغییرات در حوزه کارت
یکی از بحث های چالش��ی و جدی اس��ت و به همین دلیل
در کش��ورهای دیگر علی رغم اقداماتی که انجام ش��ده اما
هنوز نتوانسته اند کارت ها را تجمیع کنند .این مقام مسئول
در بانک مرکزی با تأکید براینکه یکی از موضوعات اصلی
در این حوزه ،هزینه هایی است که اینکار می تواند به بانک
ها تحمیل کند ،افزود :سیاست بانک مرکزی در این حوزه
تعریف محصوالت جدید اس��ت که مش��تری هم بتواند از
خدمات کارت های هوش��مند در پرداخت های برون خط
و هم از پرداخت های خارج از کش��ور اس��تفاده کند .وی در
تعری��ف پرداخ��ت های برون خط ای��ن نکته را مورد تأکید
قرار داد که در این روش نیازی نیس��ت که همیش��ه ارتباط
مرکز (بانک صادرکننده کارت) برقرار باشد ،بر همین اساس
این امر به دو شکل بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت
آفالین انجام می شود .در این روش به هر دلیلی اگر شبکه
قطع بود اما باز کار مش��تری انجام می ش��ود .محمد بیگی
در پاس��خ به این س��وال که آیا این سیاس��ت در خودپردازها
نیز عملیاتی می شود؟ گفت :خیر ،این طرح به دلیل اینکه
خدمات خودپردازها محدود اس��ت بیشتر روی حوزه پایانه
ه��ای ف��روش معنی پیدا می کند ضمن اینکه تقریبا پایانه

های فروش  ۶۰درصد تراکنش ها را به ثبت می رسانند .وی
در ادامه تصریح کرد :بنابراین پرداخت های برون خط که
می تواند یکی از محصوالت جانبی هوشمند سازی باشد،
یکی از سیاست هایی است که مشتریان را ترغیب می کند
که به این سمت حرکت کنند .محمد بیگی ،پرداخت های
خارج از کش��ور را یکی دیگر از ابزارهای هوشمندس��ازی
کارت های بانکی برش��مرد و در پاس��خ به این سوال که آیا
این کارت ها ارزی خواهند بود؟ افزود :این کارتها ریالی
هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده
م��ی کن��د ب��ه این صورت که ب��ا توجه به نرخی که با بانک
توافق شده ،بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حساب
مشتری ریال برداشت می کند.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط
به روابط بانکی ایران و روسیه اشاره کرد و گفت :با روسیه
هم همین مدل را داریم منتهی این مساله در حوزه کارت
های هوش��مند نبوده بلکه در حوزه کارت های مگنت در
حال انجام اس��ت .وی با تأکید براینکه حرکت به س��مت
 EMVحدود  ۷۰۰-۶۰۰میلیون دالر هزینه صرفا در حوزه
کارت خواهد داشت ،تصریح کرد :اما این هزینه نباید یکباره
پرداخت شود بلکه باید به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت
ها تمام می شود ،بانک ها آماده باشند که کارت جدید را با
قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.

هزین�ه کارت ه�ای هوش�مند ح�دود ۱۰ه�زار تومان

برآورد می شود

محمد بیگی ادامه داد :هزینه صدور این کارت ها با توجه
به قابلیت هایی که دارند احتماال  ۲تا  ۲.۵برابر کارت های

مگنت و در محدوده  ۱۰هزار تومان خواهد بود.
این مقام مس��ئول در بانک مرکزی تأکید کرد که معموال
این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا نمی ش��وند و س��ه تا پنج
سال زمان برای اجرای کامل آن نیاز است .این هم به دو
دلیل اس��ت ،یک اینکه زمان صدور کارت ها معموال س��ه
س��اله اس��ت و دوم هم اینکه مشتری نباید تغییراتی در این
حوزه داش��ته باش��د چراکه مش��تری هایی که کارت های
خیلی س��اده هم دارند باید بتوانند در این ش��بکه از خدمات
استفاده کنند.
وی گفت :هم اکنون در فاز برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم
کارهایی که بانک ها باید انجام دهند به صورت مشخص
و مدون ابالغ کنیم تا آنها هم بدانند در چه مسیری حرکت
خواهند کرد.
ی��ادآور میش��ود ،هفتمی��ن همایش س��االنه بانکداری
الکترونی��ک و نظ��ام های پرداخت ب��ا موضوع" نوآوری،
بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی" دوم و سوم
بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در
مرکز همایشهای بینالمللی برج میالد برگزار میشود.

تصویب بیش از  1621میلیارد ریال
تسهیالت کالن بانک ملی در آذرماه

پرداخت بیش از  ۲۷هزار میلیارد ریال
بدهی سپردهگذاران تعاونی وحدت

تسهیالت بانک صادرات به زلزله زدگان کرمانشاه
به  ١٠٠میلیارد ریال رسید

بانک ملی ایران در آذرماه سال جاری یک هزار و 621
میلیارد ریال تسهیالت کالن ریالی را مصوب کرده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک
ملی ایران ،از مجموع درخواس��ت های مصوب ش��ده در
مدت مذکور تعداد چهار فقره تامین مالی طرح در زمینه
های تولید برق ،دارو ،فراوری و بس��ته بندی گوش��ت
بوده است .همچنین یک فقره تامین مالی طرح احداث
واحدهای احیای مستقیم ،ذوب ،نورد و گندله سازی به
ارزش  246میلیون یورو از محل صندوق توس��عه ملی با مش��ارکت بانک های ملت و
صنعت و معدن مصوب شده که سهم بانک ملی ایران در این تسهیالت نیز به ارزش
 80میلیون یورو می باش��د .از س��وی دیگر بانک ملی در راس��تای اجرای سیاس��ت های
دولت مبنی بر س��اماندهی و کمک به راه اندازی ،تکمیل و تقویت واحدهای تولیدی
با اش��تغال کمتر از  100نفر (بنگاه های کوچک و متوس��ط) تا پایان آذرماه س��ال جاری
تعداد دو هزار و  253فقره تس��هیالت به ارزش  18هزار و  207میلیارد و  414میلیون
ریال پرداخت کرده است.

بی��ش از  ۲۷ه��زار میلیارد ریال از بدهی س��پردهگذاران
تعاونی منحله وحدت (آرمان) توس��ط موسسه اعتباری
ملل پرداخت شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ایبِنا ،تاکنون بیش
از  ۲۷هزار میلیارد ریال از بدهی س��پردهگذاران تعاونی
منحله وحدت (آرمان) در سه مرحله به  ۳۷۴هزار و ۷۲۰
س��پردهگذار توسط موسسه اعتباری ملل پرداخت شده
اس��ت .بر این اس��اس در مرحله نخس��ت از دوازدهم مهرماه سال جاری تا یکم آبانماه
مطالبات  ۲۸۰هزار س��پردهگذار تا س��قف  ۳۰میلیون ریال تس��ویه ش��د و در مرحله دوم
نیز  ۸۵هزار س��پرده گذار تا س��قف یک میلیارد ریال از چهارم آذرماه تا پنجم دی ماه
تعیین تکلیف شدند.
همچنین در مرحله سوم از یازدهم آذرماه تا پنجم دی ماه مطالبات تا سقف یک میلیارد
ریال  ۹هزار و  ۷۲۰س��پردهگذار باالی یک میلیارد ریال پرداخت ش��د تا به این ترتیب
در مجموع  ۳۷۴هزار و  ۷۲۰س��پردهگذار بیش از  ۲۷هزار میلیارد ریال مطالبات خود
از تعاونی منحله وحدت را دریافت کنند.

حجم تس��هیالت پرداختی بانک صادرات ایران به
آس��یب دیدگان زلزله کرمانش��اه تا نیمه دی ماه سال
ج��اری از ١٠٠میلی��ارد ری��ال فراتر رفت .به گزارش
روزنامهتجارتبهنقلازروابطعمومیبانکصادرات
ای��ران ،این بان��ک به دنبال اجرای مصوبه دولت در
اعطای تس��هیالت به مناطق زلزله زده اس��تان کرمانش��اه با گذش��ت  ٥٥روز از وقوع سانحه،
در بخش های بازس��ازی و تعمیر واحد های مس��کن روس��تایی و ش��هری و همچنین مرمت
واح��د ه��ای تج��اری ١١٥٠فقره تس��هیالت بالغ بر ١٠٠میلی��ارد ریال پرداخت کرد و به این
ترتیب تا زمان مورد اشاره ،قریب به  ٧٠درصد تعهدات خود را در این راستا به انجام رسانده
و مابقی پرونده های ارجاعی در دست اقدام است .با عنایت به شروع بازسازی مناطق زلزله
زده ،مدیریت شعب این بانک در استان کرمانشاه به عنوان "عضو ستاد هماهنگی بازسازی
مناطق زلزله زده اس��تان" از س��وی اس��تاندار کرمانش��اه منصوب ش��د .در ادامه روند پرداخت
تسهیالت با افزایش سقف وام فردی بازسازی واحدهای مسکونی شهری و روستایی مناطق
زلزله زده کرمانش��اه در مراحل بعدی میزان تس��هیالت اعطایی بانک صادرات ایران تا ١٠٠
میلیارد ریال افزایش یافته است.

قيمت ذغال سنگ  ۱۳درصد افزايش يافت
دبير انجمن ذغال س��نگ ايران با بيان
اينکه در حال حاضر هر تن ذغال سنگ
ب��ا قيم��ت  ۴۵۰هزار توم��ان به فروش
ميرس��د ،گف��ت :در جلس��ه اخير وزير
صنع��ت با فعاالن ذغال س��نگ قيمت
هر تن ذغال سنگ در سال  ۹۶با تأخير  ۹ماهه  ۱۳درصد افزايش
يافت.س��عيد صمدي در گفت وگو با تس��نيم ،در خصوص جلسه
اخير فعاالن ذغال س��نگ با وزير صنعت که به منظور بررس��ي
مشکالت صنعت ذغال سنگ برگزار شده بود ،اظهار داشت :در
اين جلسه مباحث مختلفي در مورد صنعت ذغال سنگ عنوان
و در نهايت قرار ش��د با تأخير چند  9ماهه قيمت ذغال س��نگ
براي سال  96تعيين شود.وي افزود :در حال حاضر هر تن ذغال
سنگ با قيمت  450هزار تومان به فروش ميرسد.

رئيس اتحاديه کفاشان دستدوز مطرح کرد

رئيس سازمان صنعت ومعدن سيستان وبلوچستان تاکید کرد؛

چابهارقطبصادراتمحصوالتمعدني

بندراقيانوس��ي چابهار به لحاظ ش��رايط جغرافيايي وژئوپليتيکي
و ق��رار گرفت��ن درمب��دا ورودي درياي عم��ان و اقيانوس هند به
ي از ۱۰بندرمهم جهان اس��ت
گواه بس��ياري از صاحبنظران يک 
ک��ه قابلي��ت تبديل ش��دن به بن��دري ب��زرگ را دارد و از ميان ۳
ش��اهراهش��مال-جن��وب،بهترينمزي��تترانزيتيجهانرانيز
درمنطق��ه داراس��ت.به گزارش مهربندرچابه��ار يکي از ۱۴نقطه
اس��تراتژيک جهان درحمل و نقل و ترانزيت اس��ت چرا که اين
بندر بهترين ،به صرفهترين و مطمئنترين مس��يرترانزيت کاال
به مقصد  ۲۴کش��ور آس��ياي ميانه ،شرق اروپا و کشورهاي حوزه
اقيانوس هند است.يکي ازقابليتهاي منحصربه فرد بندرچابهار
تبديل شدن آن به مرکز صادرات و ترانزيت محصوالت معدني
ايران وکش��ورهاي آس��ياي ميانه است زيرا براي کشتيهايي که
حامل مواد معدني صادراتي ايران و کش��ورهاي آس��ياي ميانه به
ويژه افغانس��تان هس��تند اين مس��ير بس��يار بهصرفه تر است که
محصوالت معدني را از اين بندر بارگيري کنند تا اينکه بخواهند
دربنادرديگرکش��ورهمچ��ونبندرعب��اسبارگي��ريکنند،زيرا
بندرچابهارهمانطور که گفته ش��د تنها بندراقيانوس��ي ايران است
وکش��تيها به جاي آنکه هنگام ورود به درياي عمان هزارمايل
ازآبراه��ه چابهاردورترش��ده ودربنادرديگرتخليه و بارگيري کنند
بهتراست همينجا دربندرچابهار پهلوگيري و تخليه کنند ،بهويژه
آنکه بازار هدف اکثرمحصوالت معدني ايران و کشورهاي آسياي
ميانه چين و ش��رق آس��يا است.اهميت بندرچابهاردرتبديل آن به
مرکز صادرات محصوالت معدني کشور زماني روشنتر ميشود
که بدانيم اکثرمعادن شناسايي شده و در شرف بهرهبرداري ايران
درشرقکشورواقعهستندوازاستانسيستانوبلوچستانبهعنوان
رنگين کمان معادن کشور ياد ميشود.نادرميرشکاردرگفتوگوبا
مهر ميافزايد ۸۶ :هزارکيلومتر ازاراضي سيس��تان و بلوچس��تان
تحت اکتش��افات معدني قراردارد ومعادني که تاکنون دراس��تان
سيس��تان و بلوچس��تان شناسايي ش��ده و ب ه بهرهبرداري رسيده

واردات ساالنه ۵۰۰ميليون دالرکفش قاچاق!

و يا در ش��رف بهرهبرداري هس��تند شامل معادن آنتيموان ،مس،
تيتانيوم ،طال و س��نگهاي ارزش��مند معدني هستند.به گفته وي
چابهار به دو دليل بهترين و با صرفهترين مسير براي صادرات و
ترانزيت محصوالت معدني کش��ور اس��ت اول آنکه ساالنه بيش
از ۲۲ميليون تن مواد معدني ازکش��ور صادر ميش��ود و خريدار
عمده اين محصوالت با بيش از  ۱۴ميليون تن محصوالت معدني
کشور چين است و دوم آنکه اکثر معادن در شرق کشور و به ويژه
استان سيستان وبلوچستان واقع است.مديرعامل سازمان منطقه
آزاد چابهارنيزب��ا بياناينک��ه چابهار بهتري��ن و به صرفهترين راه
براي صادرات محصوالت معدني کشورهاي آسياي ميانه به ويژه
افغانستان است ،ميگويد :هند سرمايه گذاري گستردهاي در حوزه
معادن و زيرساختها براي مدت  ۱۵سال در افغانستان انجام داده
است که با توجه به روابط ايران و پاکستان و ناامني کشور پاکستان
بهترين و سريعترين مسير براي حمل اين مبادالت و کاالها ،بندر
چابهار در ايران است.عبدالرحيم کردي ميافزايد :عالو ه بر هند
يکي از خريداران عمده سنگ معدن افغانستان ،کشور چين است و
افغانستانيها تمايل زيادي براي صادرات محصوالت معدني خود
به چين از راه بندر چابهار دارند به همين دليل در وهله اول صادرات
 ۶۰۰هزارتنسنگمرمرافغانستانبه«گوانجوي»چينازراهبندر
چابهار در دستور کار است.اهميت راهبردي بندر چابهار در صادرات
محصوالت معدني ايران و کشورهاي آسياي ميانه تا جايي است
که قرار اس��ت در کمتر از دو س��ال آينده بزرگترين و مجهزترين
ترمينال تمام مکانيزه معدني کشور در اين بندر ساخته شود.بهروز
آقايي در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشريح جزئيات اين ترمينال
تمام مکانيزه ميگويد :تفاهمنامه سازمان بنادر با بخش خصوصي
براي ساخت اين ترمينال با  ۲۸۲ميلياردتومان سرمايهگذاري در
بندر چابهار منعقد شده است و اين درحالي است که بيش از ۱۰۰
ميليارد تومان تنها تجهيزات اين ترمينال اس��ت که قرار اس��ت به
تنها ترمينال تمام مکانيزه معدني کشور تبديل شود.

س��االنه  7ميليون دالر کفش بصورت رس��ميبه کش��ور وارد
ميش��ود ،افزود :براس��اس تخمين س��االنه حدود  500ميليون
دالر کفش به صورت قاچاق از کشور وارد ميشود .وي افزود:
کفشهاي وارداتي به قيمتهاي پايين وارد کش��ور ميش��وند،
ولي با دهها برابر فروخته ميشود و همين زمينه افزايش قاچاق را
بيشتر ميکند .رئيس اتحاديه کفاشان دستدوز ميزان صادرات
کفش ايران را  120ميليون دالر عنوان کرد وبيان داشت :کفش
ايراني به بازارهاي منطقه صادر ميشود.اين در حالي است که
رئيس س��ازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي با اش��اره به
اختصاص  ۱۰هزار ميليارد تومان از محل فروش اموال تمليکي
براي ايجاد اش��تغال در اليحه بودجه گفت :کل درآمد حاصله
حدود  ۲هزار ميليارد تومان به ش��رط صادرات است.جمش��يد
قسوريان جهرميدر رابطه با تبصره  ۱۸اليحه بودجه سال ۹۷
مبن��ي ب��ر اينکه  ۱۰هزار ميلي��ارد تومان از محل فروش اموال
تمليک��ي ب��ه موضوع توليد و اش��تغال اختصاص خواهد يافت،
اظهار داشت :اين پيشنهاد در کميسيون تلفيق بودجه مجلس
تصويب ش��ده و صحبتي که با نمايندگان داش��تيم اين بود که
درآم��د حاص��ل از فروش اموال تمليکي ب��ه ميزاني که برآورد
شده ،محقق نميشود.
رئي��س س��ازمان جمعآوري و فروش ام��وال تمليکي افزود :بر
اس��اس آمارها در س��ال  ،۹۷رقميکه ميتواند در رابطه با اين
موضوع حاصل شود ،بين هزار و  ۵۰۰تا  ۲هزار ميليارد تومان
خواهد بود ،زيرا ظرفيت فروش اموال بيش از اين نيست و بازار
نيز کش��ش ورود چنين حجميرا ندارد.وي با اش��اره به اينکه
کاالهاي موجود در انبارهاي س��ازمان اموال تمليکي ش��امل
کاالهاي متروکه ،ضبطي ،قاچاق و س��اير موارد اس��ت ،گفت:
برآورد ارزشي که از ميزان کاالهاي قاچاق داريم ،بالغ بر هزار
ميليارد تومان اس��ت و اين ش��رط را گذاشتيم که فروش آنها به
شرط صادرات باشد.

رئيس اتحاديه کفاش��ان دس��تدوز تهران با اش��اره به عوامل
مقابل توليد گفت :نرخ باالي تس��هيالت بانکي ،ماليات ،بيمه،
سياستهاي گمرک در واردات و قاچاق ۵ ،عامل مقابل توليد
است.رس��ول شجري رئيس اتحاديه کفاشان دستدوز تهران
در گفتوگ��و ب��ا فارس با بيان اينکه رکود بازار مش��کل صنف
کفاش��ان دس��تدوز است ،گفت :متاس��فانه عواملي که بايد در
اختيار توليد باشند ،مقابل توليد قرار دارند.
رئيس اتحاديه کفاشان با اشاره به نرخ باالي  22درصد تسهيالت
بانکي افزود :البته تس��هيالت بانکي معموال به توليدکنندگان
پرداخت نميش��ود ،اما اگر کس��ي بخواهد تس��هيالت بانکي
دريافت کند ،بايد کفش آهني در پا داشته باشد و تسهيالت با
چنين سودهايي ،توليدکننده را به ورطه ورشکستگي ميکشاند.
وي ب��ا بي��ان اينک��ه ماليات بر ارزش افزوده معضل بزرگ توليد
کنن��دگان اس��ت ،بيان داش��ت :در اخذ مالي��ات به هيچوجه به
وضعيت رکود بازار توجه نميشود و هر سال نسبت به ماليات
سال قبل درصدي اضافه و از مودي مالياتي اخذ ميشود .شجري
با بيان اينکه سازمان بيمه هيچ حمايتي از کارفرما ندارد ،افزود:
بيم��ه باي��د از کارگ��ر و کارفرما در کنار هم حمايت کند ،زيرا اگر
کارفرما نباش��د ،کاري وجود نخواهد داش��ت ،تا کارگر مشغول
به فعاليت شود .وي با انتقاد از گمرک جمهوري اسالميايران
گف��ت :گم��رک در جايي که نبايد اجازه واردات دهد ،اين اجازه
را ميده��د و در جاهاي��ي ک��ه باي��د اج��ازه واردات دهد ،آنقدر
س��نگاندازي ميکن��د که هزين��ه واردات را براي توليدکننده
افزايش ميدهد.رئيس اتحاديه کفاشان دستدوز تهران بيان
داش��ت :بخش��ي از مواد اوليه توليد کفش بايد از طريق واردات
تامين ش��ود که گمرک کش��ور با مانعتراشيها و تاخير در اجازه
واردات ميليونها تومان هزينه آن واردات را براي توليدکننده
افزايش ميدهد که اين افزايش هزينه منجر به افزايش هزينه
توليد و در نتيجه افزايش رکود ميش��ود .ش��جري با بيان اينکه

تحقق راهبرد«ما ميتوانيم» درفوالدمبارکه
درآس��تانۀ س��الروزافتتاح ش��رکت فوالدمبارکه،دکترمعصومه
آقاپورعليش��اهي نماين��دۀ م��ردم شبس��تردرمجلس ش��وراي
اس�لاميودکتر ابوالفضل روغني رئيس کميس��يون صنايع اتاق
بازرگان��ي اي��ران ب��ه همراه جمعي ازاعضاي اين کميس��يون به
فوالدمبارکه آمدند و ضمن ديدار با دکتر بهرام سبحاني از آخرين
دستاوردهاي شرکت فوالدمبارکه بازديد کردند.خانم دکتر آقاپور
عليش��اهي پس از بازديد از خطوط توليد فوالدمبارکه با اش��اره به
اهدافخودازاينبازديدگفت:اينمهمبودکهازنزديکبامشکالت
صنعت فوالد کش��ور ،به ويژه در اس��تان اصفهان آش��نا شويم؛ در
عين حال شرايط انجام مطالعات تطبيقي استان را ارزيابي کنيم و
با کنار هم گذاشتن اين کمبودها و مزيتها به هم افزايي بيشتر
در صنعت کشور دست يابيم .هدف بعدي اين بود که از نزديک با
ظرفيتهاي تکنولوژيکي کشور ،به ويژه در بخش صنعت فوالد
و همچنين با توانمنديهاي موجود براي رفع نياز مصرف کنندگان

فوالدمبارکه مانند پلي اس��ت که ميتواند تمام صنايع کش��ور را از
درۀ رکود نجات دهد .اين شرکت ميتواند يک پايلوت اقتصادي
مناسب براي کشور معرفي شود؛ همچنان که در مقاطع مختلف
ديده ش��ده اس��ت که اين شرکت عليرغم بسياري از محدوديتها
درزمانهايمختلفتوانس��تهاس��تخروجيخوبيداشتهباشد.
وي افزود :فوالدمبارکه به عنوان يک صنعت مادر هميشه باعث
افتخار بوده و هست؛ تا جايي که وقتي به تاريخچۀ ساخت و بهره
برداري اين شرکت مراجعه ميکنيم ،ميبينيم اين شرکت به خوبي
در زمانهاي مختلف از تونلها و تنگناهاي س��خت با موفقيت و
سربلندي عبور کرده است .به معني واقعي فوالدمبارکه در شرايط
فعلي س��قراط صنعت کش��ور است.او خاطرنشان کرد :اين مزيت
که فوالدمبارکه توانسته است با افزايش کيفيت محصوالت خود
در بازارهاي جهاني حضور موفقي داش��ته باش��د ،مانع تزلزل اين
شرکت در تنگناهاي مختلف شده و شرايطي فراهم کرده است
که اين ش��رکت در نموداري با ش��يب مثبت ماليم ،همواره براي
کش��ور و س��اير ذينفعان خود سودآور باشد.آقاپور عليشاهي ادامه
داد:اس��تراتژيهايحس��ابشدۀمديريتوتعصبکارکناناين
شرکت به کار خود باعث شده است فوالدمبارکه در هر شرايطي
در مس��ير تعالي باقي بماند.وي در پاس��خ به اين سؤال که چگونه

ميت��وان صناي��ع بزرگ و کوچک کش��ور را ي��اري کرد ،گفت :از
آنجاکهيکيازمش��کالتاساس��يصنايعکش��ورمابهرهمندي
از تس��هيالت و حمايتهاي مالي بانکهاس��ت ،ما نمايندگان مردم
در مجلس شوراي اسالميتالش خواهيم کرد درخصوص امور
بانکي موردنياز صنايع ،راه را در داخل و خارج از کشور هموار کنيم؛
همچنين سعي ميکنيم در بخش خريد و دستيابي به فناوريهاي
روز دنيا موانع پيش روي صنايع کشور را برطرف کنيم.در همين
خصوص،ابوالفضلروغنيرئيسکميسيونصنايعاتاقبازرگاني
ايران در گفت وگو با خبرنگار فوالد گفت :کميسيون صنايع اتاق
بازرگان��ي ايران تصميم دارد با کميس��يونهاي اتاقهاي بازرگاني
سراس��رکش��ورمشارکتوارتباطدائميداشتهباشد؛درعينحال
بر آن اس��ت تا واحدهاي ملي و بزرگ و حتي صنايع کوچک را
مورد توجه و حمايت بيش��تر قرار دهد و از ظرفيتهاي موجود در
اتاق بازرگاني براي رفع مش��کالت اين صنايع اس��تفاده کند.وي
با بيان اينکه شرکت فوالدمبارکه يک واحد بسيار توانمند و ملي
است و سهم شايان توجهي در توليد ناخالص ملي و صنعت کشور
دارد ،افزود :اينکه فوالدمبارکه ميتواند در کنار تأمين بازار داخل،
بخشي از محصوالت خود را نيز به بازارهاي اروپايي صادر کند،
براي کشور بسيار سودمند و افتخارآميز است.

احتمال توقف توليد۱۰مدل خودروتا تابستان۹۷

بررسي ضررکسب وکارها ازفيلترينگ

معاون س��ازمان ملي استاندارد اعالم کرد که براساس
مصوبه افزايش تعداد اس��تانداردهاي خودرويي از۵۵
به  ۸۵مورد،به احتمال بس��يار زياد خط توليد ۱۰مدل
خودروي ديگرنيزازابتداي تيرماه س��ال آينده متوقف
ميش��ود.به گزارش ايسنا،اسفند سال گذشته سازمان
ملي اس��تاندارد ايران از افزايش تعداد اس��تانداردهاي
خودرويي از  ۵۵به  ۸۵مورد خبر داد و اعالم کرد که بر
اساس تفاهمنامهاي بين اين سازمان و وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت (صمت) ارتقاي اين اس��تانداردها از
نظر تعداد و کيفيت مطرح شده است؛موضوعي که بر
اساس مصوبه شوراي سياستگذاري خودرو با حضور
وزير وقت صنعت ،معدن و تجارت ،رئيس سازمان ملي
اس��تاندارد ،خودروس��ازان و قطعهسازان در دستور کار
قرار گرفته است.براساس زمانبندي صورت گرفته بايد
تا ابتداي دي ماه امس��ال ۶۱مورد استاندارد خودرويي
اجرايي و پس از آن تا ابتداي تير ماه س��ال  ۱۳۹۷دو
مورد به  ۶۱اس��تاندارد قبلي اضافه ش��ود ودرنهايت با
اضافه شدن  ۲۲مورد استاندارد خودرويي ديگر تا دي
ماه س��ال آينده ( ،)۱۳۹۷تعداد اس��تانداردهاي اجباري

وزيرارتباطات با اش��اره به اينکه ضرر کس��ب وکارها
را ازفيلترينگ بررس��ي کرده و با مس��ئوالن متولي نيز
رايزنيهايي را صورت دادهايم گفت:به خصوص اينکه
تصميمات اين چنيني ميتواند بازارس��رمايه را تحت
تاثير قرار دهد و اگر چه همه کس��ب و کارها وابس��ته
به پيام رس��انها نيس��تند ،اما بايد تالش کنيم حداقل
چالش را براي کسب وکارهاي نوپا ايجاد کنيم.محمد
ج��واد آذري جهرميروز  ۲۳دي ماه ،دربرنامه امضاي
تفاهمنامه مدلهاي تامين مالي سرمايه جمعي براي
کس��ب و کارهاي نوپا و نوين که درمحل وزارت امور
اقتصادي و دارايي برگزار شد گفت :يکي از اولويتهاي
مهم کش��وردرآينده پيش رو توس��عه اقتصاد ديجيتال
اس��ت .کش��ورهاي مختلف استراتژيها و برنامههاي
بلندمدت خود را دنبال ميکنند ،به طور نمونه کش��ور
هندوس��تان برنامهريزي کرده تا س��ال  ،۲۰۲۵معادل
 ۲۰درصد از توليد ناخالص داخلي پنج تريليون دالري
خ��ود را ازاي��ن محل تامين کن��د.او به اهميت موضوع
تامين مالي کس��ب و کارهاي کوچک هم اش��اره کرد
و گف��ت :درم��دل جديد تامين مالي کس��ب وکارهاي

خودروهاي سواري به  ۸۵مورد افزايش مييابد.طبق
اين تصميم اعالم شد که اگر خودرويي نتواند تا ابتداي
دي ماه امسال  ۶۱مورد استاندارد تعيين شده را رعايت
کند ،در اولين مرحله از اجراي مصوبه مربوطه با توقف
خط توليد روبرو ميش��ود .همچنين قرارش��د دومورد
اس��تاندارد خودروي��ي ديگر ب��ه اين  ۶۱مورد از ابتداي
تير ماه س��ال آينده اضافه ش��ود که در غير اين صورت
خودروه��اي مربوط��ه درصورت عدم رعايت  ۶۳مورد
اس��تاندارد مربوط��ه ب��ا توقف خط تولي��د در آن مقطع
زماني روبرو ميشوند.
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پيشخوان
توليد النترا و توسان در ايران

حسن اکبري ادامه داد:مهمترين
برنام��ه ما درآين��ده توليد النترا
وتوس��ان اس��ت وانتظارداريم
درس��ه ماه اول سال آينده اولين
سري النترا با قيمت  150ميليون
توم��ان تحويل مش��تري دهيم
ک��ه اين قيمت  25درصد پايين
ترازم��دل وارداتي آن اس��ت .معاون ف��روش وبازاريابي کرمان
موتور در نشست خبري درواکنش به برخي انتقادات در خصوص
افزايش چند ميليوني س��انتافه گفت :هيچ افزايش قيمتي بي
دليل نيس��ت و پارامترهاي مختلفي دراين امرتاثيرگذاراس��ت
ما مجبور ش��ديم به س��بب افزايش قيمت ارزطي س��ال جاري
وباال رفتن تعرفهها قيمت خودروهاي وارداتي خود را افزايش
دهيم ،درحاليکه به ميزان س��ود ما اصال افزوده نش��ده اس��ت.
حسن اکبري ادامه داد :مهمترين برنامه ما در آينده توليد النترا
و توس��ان اس��ت وانتظارداريم درس��ه ماه اول سال آينده اولين
سري النترا با قيمت  150ميليون تومان تحويل مشتري دهيم
که اين قيمت  25درصد پايين تر از مدل وارداتي آن است.وي
ادامه داد:براي توليد توس��ان نيزمطابق مذاکراتي که داش��تيم
انتظار داريم در س��ه ماه اول س��ال  98به توليد انبوه برس��يم اين
درحالي اس��ت که در حال حاضر دو خودروي آي ۲۰و اکس��نت
ازمحصوالت هيونداي س��اخت داخل ش��دهاند و درصد داخلي
س��ازي آنها حدود  ۳۰درصد اس��ت ضمن آنکه با اين ش��رکت
کرهاي درحال مذاکرهايم تا درصد داخليسازي اين محصوالت
را به حدود ۵۰درصد افزايش دهيم.

پايانفيلترينگتلگرام
با بالکچين صحت دارد

متخص��ص بالکچي��ن گفت:ادعاي پاول دروف درزمينه رفع
فيلترينگ پيام رسان تلگرام با استفاده ازبستربالک چين ،قابل
تحقق است.معين حسين منش ،متخصص حوزه بالک چين و
کارشناس شبکه درگفتوگو با ايلنا درباره ادعاي پاول دروف،
مديرعام��ل پي��ام رس��ان تلگرام مبني براين ک��ه تا ماه آينده با
بس��تربالک چين راهکاري براي دورزدن فيلترينگ اين پيام
رس��ان ايج��اد ميکند،گفت:ادعاي پ��اول دروف در زمينه رفع
فيلترينگ پيام رس��ان تلگرام با اس��تفاده از بس��تر بالک چين
قاب��ل تحقق اس��ت؛ در حقيقت ،تکنول��وژي رفع فيلترينگ از
طريق استفاده از بالک چين واقعي است اما بايد يک سري از
مش��کالت دراس��تفاده از بالکچين ازجمله مشکل پايداري و
سيس��تم توزيع رفع شود.حس��ين منش ادامه داد :يک پروژه با
ن��ام  ZeroNetوج��ود دارد ک��ه ترکيبي از بالک چين وتورنت
اس��ت .ب��ه منظور توضيح عملکرد بالک چي��ن درتلگرام بايد
به نمونهاي اش��اره داش��ت .درسيستم جديدي که تلگرام قصد
دارد ت��ا آن را راهان��دازي کن��د ،ب��راي نمونه ي��ک کانال وجود
دارد وکاربري درآن کانال عضوميشود ،پس ازعضويت کاربر
زماني که يک محتوا دريافت و مش��اهده ميکند ،آن کاربربه
يکهاس��ت براي آن محتوا تبديل ميش��ود وازآن پس حتي
اگرتلگرام فيلترباش��د،به صورت يک س��اختار زنجيرهاي ساير
کارب��ران نيزبه آن دسترس��ي دارند.درحقيقت هرفردي توزيع
کننده نفردوم است ويک ساختارزنجيرهاي وجود دارد.

واردات کولهبري المپ کممصرف متوقف شد

عضوکميسيوناقتصاديمجلسشوراياسالميتصريحکرد؛

داخليآشناشويم.بهطورکليبرايبندهبهعنوانيکيازنمايندگان
مردم شريف کشورمان در مجلس شوراي اسالمياين مهم بود
که از نزديک با توانمنديها و ظرفيتهاي فوالدمبارکه به عنوان
بزرگترين مجموعۀ فوالدس��ازي و توليدکنندۀ ورقهاي فوالدي
کش��ور بيش��تر آشنا شوم.وي خاطرنش��ان کرد :در جريان بازديد
امروز بيش از هر چيز نظم و انضباط حاکم بر خطوط سيستماتيک
تولي��د فوالدمبارک��ه و پ��س از آن ،نگاه مديريت اين ش��رکت به
کارکنان و اجراي توس��عههاي ش��رکت تحسين برانگيز بود .بايد
اذعان داش��ت يکي ديگر از نقاط قوت فوالدمبارکه سياس��تهاي
درون زاي اين ش��رکت اس��ت که بر سياس��تهاي برون زاي آن
نيز تأثير انکارناپذيري دارد.آقاپور عليش��اهي از انسجام سازماني
فوالدمبارکه به عنوان يکي ديگر از نقاط قوت اين ش��رکت ياد
و اضافه کرد :همۀ قس��متهاي فوالدمبارکه کار يکديگر را کامل
ميکنند؛بهگونهايکهدرواحدماليوفروشوبازاريابياينشرکت
از زحمات کارکنان توليد به خوبي حمايت ميش��ود و با بازاريابي
مناسب ،محصوالت با توجه به درخواست مشتري توليد و به بازار
عرضه ميش��وند.اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسالميبا تأکيد بر اينکه راهبرد «ما ميتوانيم» به خوبي در همۀ
بخشهاي فوالدمبارکه معني شده است ،گفت :به عبارت ديگر،
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نوپا،تامي��ن مالي جمعي دربورس صورت ميگيرد .بنا
بر اين طرح ،افراد ميتوانند ايدههاي خود را در بورس
عرض��ه ک��رده و منابع مالي پروژه را از طريق پولهاي
خرد که عموما  ۱۰تا  ۵۰ميليون تومان است تامين کنند
و البته درآينده هم افزايش س��رمايه صورت ميگيرد.
وي چنين توضيح داد :اين تامين مالي جمعي از س��ه
طريق سرمايهگذاري اعانهاي يا نذراشتغال ،شراکت و
دريافت سهم شرکت استارتاپ و سرمايهگذاري براي
دريافت بخشي از کاالهاي توليدي شرکت استارتاپي
درآينده خواهد بود.

رئي��س اتحاديه توليد کنندگان
و فروش��ندگان لوازم الکتريکي
گفت :خوشبختانه در سالهاي
اخي��ر ب��ا وض��ع تعرفهه��اي
مناس��ب ،قاچ��اق در صن��ف ما
پايين آمده اس��ت .در سالهاي
گذش��ته المپهاي خارجي کم
مصرف ،توس��ط کولبري وارد کش��ور ميشد.حسين دورديان،
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتريک در
خصوص آخرين وضعيت اعضاي اين اتحاديه گفت 1480 :نفر
عضو اين اتحاديه هستند که مانند ساير اصناف درگير رکود در
بازار هستند .خصوصا آنکه بخشي از فعاليت ما ارتباط مستقيم
با س��اخت و س��از مس��کن دارد و امروز با عدم رونق اين بخش،
فعاليت صنف ما به حداقل رس��يده است.حس��ين دروديان ادامه
داد :خوشبختانه در سالهاي اخير با وضع تعرفههاي مناسب،
قاچاق در صنف ما پايين آمده اس��ت .در س��الهاي گذش��ته
المپهاي خارجي کم مصرف ،توس��ط کولبري وارد کش��ور
ميشد.وي تصريح کرد :از طرف ديگر توليدات داخل نيز کيفيت
خوبي دارند .به طوري که کارخانههايي که در اين حوزه فعاليت
ميکنند جوابگوي نياز بازار در ش��رايط عادي نيس��تند اما امروز
که رکود وجود دارد به سمت بازارهاي صادراتي همچون عراق
رفتهاند و در آنجا نيز به راحتي توانستهاند بازار خوبي پيدا کنند
زيرا کيفيت کاالي توليد شده ما به مراتب بهتر از کاالي ترک
اس��ت .ب��ه ط��ور مثال کابلها و کلي��د و پريز توليد ايران داراي
استانداردهاي جهاني است.

خدمات گمرک تمام الکترونيک شد

گم��رک ايران همگام با اهداف
خ��ود در جهت کم��ک به توليد
کنندگان و بهبود فضاي کس��ب
و کار ب��راي هوش��مند ش��دن
تماميخدمات خود به واحدهاي
تولي��دي در آخري��ن اقدامش به
اين وعده عمل کرد .به گزارش
ايلنا ؛ گمرک اعالم کرد :بزودي تماميعمليات و فرآيندهايي
ک��ه مخاط��ب آن واحدهاي توليدي هس��تند تنها با اطالعات
دريافتي از س��امانه «مديريت کاال و خدمات پس از ترخيص»
به صورت سيس��تميو خودکار و بدون دخالت کاربر مديريت
خواهد ش��د.بر اساس اين گزارش واحدهاي توليدي ميتوانند
براي تنظيم اظهارنامه صادراتي از محل مواد اوليه ،پروانههاي
ورود موق��ت و واردات قطع��ي و م��وارد مش��ابه ،معافيت چهار
درصدي ماليات علي الحساب ،همچنين محاسبه کيل مصرف
و اس��ترداد پروانههاي وارداتي و تس��ويه ورود موقت از خدمات
الکترونيکي گمرک اس��تفاده کنند.همچنين عمليات مرتبط با
ترخي��ص کااله��اي توليد ش��ده در مناط��ق آزاد و ويژه ،بهره
وري از امکان ترخيص نس��يه ،معيارهاي س��لکتويته گمرک در
س��الن و درب خروج براي ش��رکتهاي توليدي و صدور اجازه
حمل يکسره کاال در مبادي ورودي هو شمند شده و از طريق
س��امانه «مديريت کاال و خدمات پس از ترخيص» امکانپذير
اس��ت.افزون بر اين ،افزون بر اين امکانات واحدهاي توليدي
از طريق ثبت نام در اين سامانه ميتوانند از تسهيالت ديگري
بهره مند شوند.عضويت در سامانه «مديريت کاال» براي توليد
کنندگان،تسهيل ورود کاال درمسيرهاي سبزوامکان اظهارقبل
ازورود وحمل يکسره،تس��هيل انجام تش��ريفات گمرکي براي
توليديهاي مس��تقردرمناطق ازاد وويژه وهم چنين تس��هيل
درجابجاي��ي کاال ب��ا صدور پته خروج��ي ازانبار توليدي جهت
استعالم نيروهاي انتظاميرا به دنبال خواهد شد.
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 ۷۱۲فقره کارت بازرگاني باطل شد
رئيس س��ازمان توس��عه تجارت ايران از
ابطال  ۷۱۲فقره کارت بازرگاني طي ده
ماهه امسال خبر داد و گفت :کارتهاي
فاق��د ضواب��ط مندرج در آئين نامه دولت
از چرخ��ه فعاليته��اي تج��اري خارج
ميش��وند.مجتبي خس��روتاج ضمن اشاره به وجود  20هزار فقره
کارت فعال بازرگاني در ايران افزود :س��ال گذش��ته  964فقره و
طي  10ماهه س��ال جاري  712فقره کارت بازرگاني در سراس��ر
کشور مسدود شده است.وي در ادامه با اشاره به موضوع عمليات
پايش و غربالگري کارتهاي بازرگاني از س��وي س��ازمانهاي
صنعت ،معدن و تجارت و همچنين اتاقهاي بازرگاني استانها
اظهارداشت :بر اساس اين مکانيزم کارتهاي فاقد ضوابط مندرج
در آئين نامه دولت از چرخه فعاليتهاي تجاري خارج ميشوند.

کوچک کردن دولت تنها راه رشد توليد است
رئي��س اتاق اي��ران و چين گفت :تنها
راه رش��د توليد را کوچک کردن دولت
دانست و گفت :اگر دولت کوچک نشود
س��ال  ۱۳۹۷سال بسيار سختي براي
م��ردم خواه��د بود چرا ک��ه بودجه ۹۷
داراي کس��ري فاحش��ي است که دولت تنها با گراني ميتواند
آن را جبران کند .عس��گراوالدي با اذعان به اينکه مهمترين
چالش قشر توليد کننده کشور پرداخت ماليات است بيان داشت:
برغم آنکه پرداخت ماليات حقي روشن است اما بر حق تر آن
اس��ت که بايد درآمدي وجود داش��ته باشد تا توليد کننده بتواند
ب��ه دول��ت مالي��ات بپردازد.وي گفت :امروز بعد از ظهر در اتاق
آقاي وزير مس��ئله مهم پرداخت ماليات مورد بحث و بررس��ي
قرار خواهد گرفت.
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کارشناس صنعت هوانوردی در گفتو گو با «تجارت» تاکید کرد؛

راهومسکن
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تاثیر منفی خروج آمريکا از برجام در قراردادهای هوایي
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پيشخوان
توسعه حمل و نقل دریایی ربطی به تحریمها ندارد

رئیس کمیس��یون عمران مجلس ،با
بیان اینکه افزایش س��هم جابه جایی
ب��ار و مس��افر از طریق دریا ربطی به
تحری��م ها ندارد ،گفت :دیپلماس��ی
دریای��ی ضعی��ف دولت ،به از دس��ت
دادن س��هم ای��ران در کریدوره��ای
بین المللی منجر شده است.
ب��ه گ��زارش تجارت ،محمدرض��ا رضایی در گفت وگو با خبرگزاری
خانه ملت ،با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت های بالقوه دریایی
در کش��ور ،گفت :برنامه ریزی برای رش��د س��هم حمل و نقل دریایی
در جابه جایی مس��افر و بار می تواند درآمد زایی خوبی برای کش��ور
ما داشته باشد.
رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس�لامی ،با بیان اینکه
وجود دریا در ش��مال و جنوب ایران موقعیت اس��تراتژیک و مناسبی
را برای آن رقم زده است ،افزود :در صورتی که حمل و نقل دریایی
در ایران توس��عه یابد می تواند مانند بس��یاری از کشورهای پیشرفته
ارزآوری خوبی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
نماینده مردم جهرم در مجلس ش��ورای اس�لامی ،با تاکید بر اینکه
کش��ورهای پیش��رفته هر روز به فکر کس��ب درآمد از راه های جدید
هس��تند ،تصریح کرد :متاس��فانه ما هنوز نتوانس��ته ایم از موقعیت
های بالقوه بنادر خود در راس��تای افزایش درآمدزایی برای کش��ور
استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در برنامه شش��م توس��عه و س��ایر اس��ناد باالدستی
به ضرورت افزایش س��هم بنادر و حمل و نقل دریایی از جابه جایی
مس��افر و بار تاکید ش��ده اس��ت ،گفت :متاسفانه حمل و نقل دریایی
در کش��ور ما مغفول بوده و از برنامه ها و چش��م اندازهای آتی عقب
مانده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،با اشاره به برخی زمزمه ها مبنی
بر خروج احتمالی آمریکا از برجام ،افزود :برنامه ریزی در حوزه های
مختلف کشور باید به گونه ای باشد که حتی اگر برجام به کل وجود
نداشت هم خللی در ادامه روند دستگاه های داخلی رخ ندهد.
رضایی با تاکید بر اینکه به آمریکا خوش��بین نیس��تیم ،تصریح کرد:
برنامه مداری و دوری از مدیریت های ضعیف در حوزه های مختلف
از جمله حمل و نقل دریایی و هوایی می تواند کشور ما از تصمیمات
خلق الساعه کشورهای دیگر مانند آمریکا مصون دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،با بیان اینکه افزایش سهم حمل
و نق��ل ب��ار و مس��افر از طریق دریا ربط��ی به تحریم ها ندارد ،گفت:
متاسفانه بیشترین لطمه کشور در حوزه حمل و نقل دریایی بی برنامه
گی اس��ت تا فش��ارهای کشورهای اجنبی زیرا اگر طبق برنامه های
باالدستی اقدامات انجام شود پیشرفت ها ملموس خواهد بود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ،با تاکید بر اینکه
استفاده از ظرفیت دریا ،بنادر ،سواحل و کریدورهای بین المللی باید
تقویت ش��ود ،افزود :متاس��فانه دولت پیگیری های ضعیفی در حوزه
دیپلماس��ی دریایی داش��ته که این خود به از دس��ت دادن سهم ایران
در کریدورهای بین المللی منجر شده است.
رضایی با اش��اره به ارتباط دریایی ایران با برخی کش��ورها از جمله
چین ،هند و پاکستان ،گفت :در صورتی که ارتباط ایران با کشورهای
مختلف دنیا تقویت شود به طور حتم آب های داخلی مسیر رفت و آمد
بین المللی شده و از این منظر نیز درآمد زایی خوبی نصیب کشور می
شود .با توجه به اینکه حمل و نقل دریایی و همچنین بنادر کشور از
بودجه دولتی بی نصیب بوده و به صورت درآمد هزینه ای اداره می
ش��وند دولت باید به نحو دیگری حمایت های خود را از این بخش
نمایان کند .توسعه حمل و نقل دریایی می تواند در بهبود وضعیت
اقتصادی کش��ور و رونق کس��ب و کار تاثیر به س��زایی داشته باشد از
این رو غفلت از این موضوع مورد پذیرش نیست.

سرمایهگذاری  ۸۵میلیون دالری هند
در دو لنگرگاه فاز اول بندر چابهار

راجی��و ماهروترا مدیر عامل ش��رکت
دولت��ی تولید لوکوموتیو هند (رایتس
بهاوان��ا) اع�لام ک��رد ک��ه جزییات
یادداش��ت تفاهمی که در زمینه خرید
لوکوموتیو با ایران امضا شده است به
زودی اجرایی خواهد شد.
ب��ه گزارش روزنام��ه تجارت به نقل
از ایرن��ا ،راجی��و ماهروت��را بیان ک��رد :تفاهمنامهای که پس از دیدار
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران و سورش پرابو وزیر راه
آهن هند در دهلی نو برای خرید  ۲۰۰دس��تگاه لوکوموتیو و واگن
باری امضا شد ،به زودی نهایی و اجرایی خواهد شد.این تفاهمنامه
همکاریهای آینده هند و ایران در بخش ریلی و راه آهن را تسهیل
خواه��د ک��رد .این مقام هندی پیشبینی کرد که جزییات این توافق
نامه تا دو هفته آینده اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد :شرکت رایتس پیش از این نیز با راه آهن ایران
در پروژههای دیگر همکاری داشته است ،اما امضای یادداشت تفاهم
در حال حاضر یک توافق بسیار مهم برای هند محسوب میشود.
ماهرورتا درخصوص اهمیت چابهار برای هند ،گفت :این لوکوموتیوها
به جابجایی بار و همچنین مسافران در ایران کمک خواهند کرد .آنها
همچنین در راه آهن چابهار به زاهدان مورد اس��تفاده قرار خواهند
گرفت که این امر میتواند به رشد سریعتر این بندر کمک کند.
وی تاکید کرد :یادداشت تفاهم با ایران و تامین لوکوموتیو برای این
کش��ور همچنین به هدف گس��تردهتر هند مبنی بر ارتباط با آس��یای
مرک��زی و در نهای��ت اروپ��ا از طریق بندر چابهار ایران کمک خواهد
کرد .براس��اس توافق امضا ش��ده میان ایران و هند در س��ال گذشته،
هند با سرمایه گذاری  ۸۵میلیون دالری کنترل دو لنگر گاه در فاز
اول بندر چابهار را به عهده دارد .چابهار به عنوان منطقه راهبردی و
با موقعیت عالی جغرافیایی از ظرفیتهای سرمایه گذاری ،تجاری،
اقتصادی ،ترانزیتی ،گردشگری و صنعتی باالیی برخوردار است .این
بندر پس از بهره برداری ،قابلیت هرگونه عملیات بندری در حوزههای
ترمینال کانتینری را برخوردار خواهد بود و عالوه بر ظرفیت ساالنه
تخلیه و بارگیری هشت ونیم میلیون تن با آماده شدن پسکرانه آن
تا  ۱۵میلیون تن ظرفیت ایجاد خواهد شد .بندر چابهار با برخورداری
از مزایا و ظرفیتهای بالقوه در مسیر توسعه ترانزیتی قرار دارد و این
بندر اقیانوس��ی به عنوان پل دسترس��ی به کشورهای آسیای میانه و
مستقل مشترک المنافع مورد توجه ترانزیتی و ترانشیپی کشورهای
منطق��ه ق��رار دارد .جذب س��رمایه گذاریه��ای داخلی و خارجی در
سیس��تان و بلوچس��تان از اولویتهای دولت اس��ت و به همین دلیل
ترانزی��ت محمول��ه  ۱۰۰هزار تنی کاالی کش��ور هند از طریق بندر
چابهار به افغانس��تان در همین راستاس��ت .توافقنامه چابهار یکی از
نمودهای عینی فصل جدید روابط ایران و هند بر محور توسعه است.
در ح��ال حاض��ر هن��د از راه تج��اری موجود در این بندر برای حمل و
انتقال بیش از  ۱.۱میلیون تن گندم به افغانس��تان اس��تفاده میکند.
اولین محموله  ۱۵هزار تنی گندم هند در یازده نوامبر امس��ال (نهم
آبان ماه) از بندر کاندال و از طریق بندر چابهار به زرنج در افغانستان
ارس��ال ش��د .این بندر میتواند زمینه دسترس��ی هند به افغانستان و
آسیای میانه بدون نیاز به عبور از پاکستان را برای هند فراهم کند.
براس��اس این گزارش ،عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی ایران
روز چهارشنبه در یک سفر سه روزه برای دیدار و گفتگو با مقامات
هند درباره طرح گسترش بند چابهار و همچنین بررسی زمینههای
همکاریهای حمل و نقل ریلی وارد دهلی نو شد.

گروه راه و مس�کن :جمعه ش��ب (  22ديماه ) 96دولت آمريکا
موضع خود را در خصوص برجام اعالم کرد که در اين راس��تا
«دونال��د ترامپ» رئيس جمهور آمريکا با امضاي معافيتهاي
تحريميايران ،تعليق تحريمهاي هس��تهاي را يک دوره ۱۲۰
روزه ديگر تمديد کرد .بر اين اساس ،کاخ سفيد بيانيهاي صادر
و اعالم کرد؛ ترامپ با کش��ورهاي اروپايي درخصوص اجراي
توافق هستهاي ايران و عدم پايبندياش به آن مذاکره ميکند
نه با ايران .در اين ميان برخي مقامات آمريکايي ميگويند ،اگر
تغييرات مد نظر ترامپ در برجام ايجاد نشود ،اين دفعه ،آخرين
ب��اري خواه��د بود که او تعليق تحريمهاي هس��تهاي ذيل اين
توافق را براي ايران تمديد ميکند و ترامپ ادعا کرده اگر توافق
هستهاي تا بهار اصالح نشود آمريکا از آن خارج خواهد شد.

 بازار بکر  ۸۰ميليارد دالري صنعت هوايي ايران


براساس گزارش خبرنگار روزنامه تجارت؛ بازار صنعت هوايي
اي��ران در طول س��الهاي تحريم ب��ازار بکر  ۸۰ميليارد دالري
براي صاحبان اين صنعت محسوب ميشد ،لذا پس از اجرايي
ش��دن برجام ش��رکت بوئينگ اش��تياق و تمايل بيشتري براي
عق��د ق��رارداد فروش هواپيما به ايران داش��ت به همين جهت
زودتر از ايرباس توافقنامه فروش  ۸۰فروند بوئينگ را با شرکت
هواپيمايي ايران اير به امضا رساند.
کمتر از دو ماه پس از امضاي قرارداد شرکت هواپيمايي ايران
اير با بوئينگ يعني اوايل ديماه  ،95ش��رکت ايرباس قرارداد
فروش  ۹۹فروند هواپيما به اضافه يک فروند هواپيماي رايگان
را با شرکت هواپيمايي ايراناير به امضا رساند و تاکنون  ۳فروند
ايرباس مورد قرارداد با ايران اير وارد ناوگان هوايي کشور شده
است .همچنين اوايل سال جاري بود که قرارداد خريد  ۲۰فروند
هواپيماي اي .تي .آر کوتاه برد با کمپاني فرانسوي -ايتاليايي
زير مجموعه ايرباس امضا شد و تا امروز  ۸فروند از اين نوع به
شرکت هواپيمايي ايران اير تحويل داده شده است ،بنابراين در
کمتر از يک سال از امضاي قرارداد  200هواپيماي برجامي۱۱
فروند هواپيما از نوع ايرباس و اي تي آر به ناوگان هوايي کشور
اضافه شده است .مهمترين موضوع در مورد خريد هواپيماهاي
جديد تامين مالي و جذب فاينانسور است که چندي پيش اصغر
فخريه کاشان قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور بينالملل،
درب��اره تامين مالي قراردادهاي خريد هواپيماهاي جديد اعالم
کرد که ش��رکت بوئينگ تامين مالي  ۸فروند هواپيماي مورد
قرارداد با ايران اير را پذيرفته است و همچنين شرکت اي .تي .آر
و ايرباس هر کدام به ترتيب هزينه خريد  ۱۲و  ۳فروند هواپيما
را براي ايران تامين مالي ميکنند .مدت زمان قرارداد فاينانس
 ۱۰س��اله اس��ت و دولت هيچ تضميني براي تامين مالي ارائه
نميکند و قرار بر اين اس��ت که اقس��اط آن از محل درآمدهاي
ش��رکت هواپيمايي ايران اير پرداخت ش��ود .همچنين مناقصه
تعيين فاينانسور براي خريد مابقي هواپيماي برجاميبرگزار شده
است که در اين مناقصه يک شرکت مالي اروپايي و يک شرکت

مالي چيني انتخاب ش��دند و در حال مذاکره با اين ش��رکتها
براي فاينانس تعدادي از هواپيماها هس��تيم .براي س��ال آينده
ورود  ۳فروند هواپيماي ايرباس به ناوگان ايران اير قطعي شده
اس��ت و  12فروند هواپيماي اي .تي .آر هم وارد ناوگان ايران
اير خواهد شد ،البته طبق قرارداد يک فروند هواپيماي بوئينگ
هم بهار  97بايد وارد ناوگان ايران اير شود.

 خ�روج آمري�کا از برج�ام تاثيري ب�ر قراردادهاي منعقده

ندارد

ب��ه طورحت��م تصميم جديد دونالد ترامپ مبني بر تمديد تعليق
تحريمه��اي اي��ران براي س��ه ماه ديگر بيانگر اين امر اس��ت
ک��ه هن��وز نميتوان براي يک برنام��ه طوالنيمدت به توقف
تحريمها اميدوار بود ،لذا اگر تصميم ترامپ در پايان  120روز
مبني بر خروج از برجام باشد مشخص نيست که چه سرنوشتي
ب��راي قرارداده��اي فروش هواپيماي بوئينگ به ايران اير رقم
ميخورد؟
در اين زمينه اصغر فخريه کاشان قائم مقام وزير راه و شهرسازي
اع�لام ک��رده اس��ت که اگر دولت آمري��کا قصد خروج از برجام
را داش��ته باش��د اين تصميم نميتواند بر قرارداد منعقد ش��ده و
مجوزهايي را که اوفک (دفتر کنترل داراييهاي خارجي آمريکا)
صادر کرده است ،اثرگذار باشد.

 با نقض برجام قراردادهاي فروش هواپيما تحت ش�عاع

قرار ميگيرد

همچنين آرمان بيات کارش��ناس ارش��د صنعت هوانوردي در
پاسخ به اين سوال که آيا تصميم دولت آمريکا مبني بر اعمال

تحريمه��اي جدي��د عليه ايران در آين��ده ،قراردادهاي فروش
هواپيماه��اي جدي��د ب��ه ايران را تحت تاثير قرار ميهد يا خير؟
در گفت و گو با «تجارت» ميگويد :درمتن توافقنامه برجام به
منع فروش هواپيماي تجاري مس��افربري به ايران اش��اره شده
است ،بهطوري که دولت آمريکا براي ايران موانعي درخصوص
خريد هواپيما از شرکتهاي هواپيماساز بوئينگ و ايرباس ايجاد
نکند ،لذا اگر ترامپ بخواهد مستقيم برجام را مورد هدف قرار
دهد به طورحتم به صورت مستقيم بر قرارداد فروش هواپيماي
برجامياثر منفي خواهد گذاش��ت ،اما معتقدم به س��ختي سابق
نخواهد بود.
اين کارش��ناس صنعت هوان��وردي تصريح ميکند :درموضوع
داماتو که تحريمهاي هوايي را ش��امل ميش��د به هر ترتيب و
نحوي ميتوانستيم هواپيما را خريداري ميکرديم ،اما مشکالتي
درخصوص پشتيباني وجود داشت ،اما اينکه به کارخانه سازنده
هواپيما چه ايرباس و بوئينگ به صورت مس��تقيم فش��ار وارد
ش��ود در خصوص فروش هواپيما به ايران اير مش��کالتي ايجاد
ميشود .درخصوص ايرباس بايد گفت که  35درصد از توليداتي
که ايرباس به دنيا عرضه ميکند از شرکتهاي آمريکايي تامين
مالي ميشود و اين شرکت به صورت غيرمستقيم تحت کنترل
مديريت شرکتهاي آمريکايي است ،لذا اين شرکت هم تحت
تاثير اياالت متحده آمريکا است .درمجموع اگر دولت آمريکا به
صورت مستقيم برجام را مورد هدف قرار دهد بهطورحتم موضوع
قرارداده��اي خري��د هواپيما تحت تاثير قرار ميگيرد مگر اينکه
تعهدات��ي از ط��رف ايراني درخصوص چگونگي ادامه همکاري

با کارخانههاي هواپيماساز ايرباس و بوئينگ و اينکه چگونگي
بهرهبرداري و اس��تفاده از هواپيما گرفته ش��ود .بيات ميگويد:
اگر دولت آمريکا به صورت مس��تقيم برجام را مورد اش��اره قرار
ده��د و برج��ام را نقض کند ،تعهد منع فروش هواپيماي تجاري
مس��افربري به ايران هم نقض خواهد ش��د ،اما با توجه به اينکه
اقتصاد آمريکا تابع اين نوع قراردادها است و با سفارش ايرباس و
بوئينگ منابع مالي خوبي ميتواند کسب و اشتغال بااليي ايجاد
کند زيرا در زمان ساخت هر هواپيما  400نفر به صورت مستقيم
شاغل هستند .به همين جهت احتمال دارد در خصوص موضوع
فروش هواپيما به ايران تبصرههايي در نظر گرفته شود.
اين کارشناس صنعت هوانوردي تصريح ميکند :پس از اجرايي
شدن برجام دولت آمريکا سنگ اندازيهاي خود را داشته است
به طوري که تامين مالي يا جذب فاينانس براي ايران س��اده
نباش��د و اگر تامين مالي هم انجام ش��ود ريش��ه آن پولي که از
طريق فاينانس تامين اعتبار ميش��ود از دل اقتصاد آمريکايي
نباش��د .به عبارتي فاينانس��ورهايي هس��تند که بخشي از منابع
مالي آنها از س��وي ش��رکتهاي آمريکايي تامين ميشود ،لذا
تاکنون دولت ترامپ س��نگ اندازيهايي کرده اس��ت که اين
فاينانسورها تامين مالي هواپيماهاي برجاميايران را پشتيباني
نکنند ،زيرا از آن جيب به آن جيب شدن است و پولشان را به ما
ميدهند و در درازمدت بايد دريافت کنند ،لذا اين روند کمک
مالي به آنها نميکند .بيات ميگويد :تاکنون بيش��تر س��نگ
اندازيهاي دولت آمريکا به دليل اين بوده است که اعتبارات
از س��اير منابع مالي دنيا تامين ش��ود که ربطي به ش��رکتهاي
آمريکايي ندارند .به طور کلي اگر برجام از سوي دولت آمريکا
نق��ض ش��ود قرارداده��اي فروش هواپيما ب��ه ايران هم تحت
شعاع قرار ميگيرد.

منافع برد -برد معامله تجاري هواپيماهاي برجامي


بهگفته بسياري از کارشناسان صنعت هوانوردي ،اجراي قرارداد
ايران اير با بوئينگ منافع برد_ برد هم براي ايران و هم براي
کش��ور آمري��کا به هم��راه دارد به طوري که اجراي اين قرارداد
باع��ث افزايش ۱۶.۶ميليارد دالري س��رمايهگذاري و افزايش
اش��تغالزايي در صنعت هوانوردي آمريکا ميش��ود .همچنين
طب��ق آماره��اي جهاني ،هر فرون��د هواپيماي تجاري نزديک
ب��ه  ۱۰۰۰ش��غل ايجاد ميکند ،بنابراين ب��ا ورود هواپيماهاي
جديد به ايران نرخ اش��تغال در کش��ور افزايش چشمگيري پيدا
ميکند .از سوي ديگر حذف واسطه از ديگر نقاط قوت نوسازي
ناوگان هوايي و خريد  ۲۰۰فروند هواپيماي برجاميبه صورت
مستقيم از سه شرکت غول هواپيماسازي در دنيا است و ميتواند
هزين��ه دول��ت را در تامي��ن ناوگان موردني��از کاهش دهد ،اما
مهمترين نکته در مورد نوسازي ناوگان هوايي ،افزايش ايمني
سفرهاي هوايي است ،موضوعي که تهديدي جدي براي صنعت
هوانوردي و صنعت گردشگر کشور محسوب ميشود و ميتواند
پاياني براي کابوس سوانح هوايي باشد.

واردات ریل تا رسیدن تولید داخل به خودکفایی بالمانع است

برخورد با زمینههای ایجاد بازار سیاه بلیت

عضوکمیسیونعمرانمجلس،باتاکیدبراینکهتولیدریلدر
کشور کفاف نیاز آن را نمی دهد ،گفت :با واردات ریل در برهه
ایاززمانتارسیدنمیزانتولیدداخلبهخودکفاییمیتوانیم
منابع درآمد زایی برای کشور ایجاد کنیم .به گزارش روزنامه
تجارت،عبدالکریمحسینزادهدرگفتوگوباخبرگزاریخانه
ملت ،با تاکید بر ضرورت توسعه حمل و نقل ریلی در کشور،
گفت :کشور ساالنه به  75هزار تن ریل برای احداث خطوط
جدید نیاز دارد که با توجه به برخی محدودیت ها تامین این
میزانازتولیداتداخلیمیسرنیست.عضوکمیسیونعمران
مجلس شورای اسالمی ،با انتقاد از اینکه حمل و نقل ریلی
در کشور از برنامه توسعه پنج ساله پنجم و پنج ساله ششم
که شروع شده بسیار عقب است ،افزود :تحقق پذیری ما در
حوزه توسعه خطوط ریلی برای اتصال به کریدورهای بین
المللی دور از ذهن بوده و تحقق این موضوع از برنامه های
باال دستی عقب است.

رئیسکمیتهحملونقلکمیسیونعمرانمجلس،ازپیش
بینی ثبات نرخ بلیت هواپیما ،قطار و اتوبوس در دوماه پایانی
سال خبر داد و گفت :از ایجاد بازار سیاه بلیت در ایام نوروز
جلوگیری می کنیم .به گزارش روزنامه تجارت ،سیداحسن
علویدرگفتوگوباخبرگزاریخانهملت،باتاکیدبرضرورت
ثباتنرخحملونقلعمومیدرروزهایمنتهیبهپایانسال
وهمزمانبااوجگیریسفرها،گفت:هرنوعافزایشقیمتیدر
ایاممنتهیبهسالدرحوزهحملونقلعمومیتخلفناوگان
هابودهوباپیگردقانونیهمراهخواهدبود.رئیسکمیتهحمل
و نقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به
اینکه هر ساله همزمان با نزدیک شدن به پایان سال مردم
منتظرگرانینرخبلیتاتوبوس،هواپیماوقطارهستند،افزود:
درسالجاریبااتخاذتدابیرمناسبجلویهرنوعسوءاستفاده
در این زمینه گرفته شده و با هر نوع دالل بازی برای کسب
سود بیشتر برخورد جدی صورت خواهد گرفت .نماینده مردم
سنندج،کامیارانودیواندرهدرمجلسشورایاسالمی،بابیان
اینکه تاکنون هیچ دستورالعملی مبنی بر افزایش نرخ حمل
و نقل هوایی ،زمینی و ریلی صورت نگرفته اس��ت ،تصریح
کرد :با توجه به اینکه افزایش نرخ حمل و نقل عمومی تابع
دستورالعمل خاصی است بنابراین تصمیم گیری یک باره در
خصوص آن ممکن نیست.

ب�یتوجه�یبهتوس�عهحم�لونقلریلیکش�وررااز

درآمدزایی بسیار دور می کند

نمایندهمردمنقدهواش��نویهدرمجلسش��ورایاسالمی،با
بیان اینکه ادامه روند فعلی و بی توجهی به توس��عه حمل و
نقل ریلی ما را از مزیت های نسبی این صنعت که می تواند
منبع درآمدزایی بسیار باالیی برای کشور باشد دور می کند،
گفت :برای پیشبرد اهداف کشور در توسعه خطوط ریلی و
اتصال هر چه سریع تر به کریدورهای بین المللی باید برنامه
ریزی منسجم همراه با بودجه کافی برای تکمیل خطوط در

نظر گرفته ش��ود .حس��ین زاده با تاکید بر اینکه حمل و نقل
ریلی در حال حاضر ایمن ترین ،پاک ترین و ارزان ترین نوع
حمل و نقل است ،تصریح کرد :بی توجهی به حمل و نقل
ریلی باعث ش��ده که در اختیار خیل عظیمی از ش��هروندان
ما قرار نگیرد.

اتصال خطوط ریلی به کریدورهای بین المللی باید در

اولویت باشد

وی با بیان اینکه باید توس��عه حمل و نقل ریلی و اتصال به
کریدوره��ای بین المللی بای��د در اولویت کارها قرار بگیرد،
گفت :ش��اید برای بهبود وضعیت حمل و نقل ریلی مجبور
به خرید از خارج از کش��ور باش��یم در این صورت باید مزیت
نسبی واردات به نسبت تولید داخل را بسنجیم .منابع درآمد
زایی برای کش��ور ایجاد کنیم ،زیرا در غیر این صورت باید
منتظر تولید داخل باشیم که این خود معطلی صنعت حمل و
نقل ریلی را در پی دارد.

ضرورت برخورد با افزایش نرخ های مناسبتی بلیت


وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه به طور حتم ب��ا افزایش نرخ های
مناس��بتی در ح��وزه حم��ل و نقل عموم��ی برخورد

صورت خواهد گرفت ،گفت :برگزاری نشس��ت های
تخصصی با مس��ئوالن مربوطه ب��رای جلوگیری از
تک��رار گران��ی بلیت ها در ای��ام منتهی به عید نوروز
در دس��تور کار کمیته حمل و نقل کمیس��یون عمران
مجلس قرار دارد.
عل��وی ادام��ه داد :پیش بینی ما از بازار بلیت هواپیما،
قطار و اتوبوس برای ایام منتهی به پایان سال ادامه
روند فعلی بدون تغییر و افزایش قیمت است.

از ایجاد بازار سیاه بلیت جلوگیری می کنیم


ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس دهم ،ب��ا بیان اینکه
همیش��ه در یک��ی دو روز مانده ب��ه عید نوروز برخی
دالالن اق��دام ب��ه ایج��اد بازار س��یاه بلیت می کنند،
گفت :اتخاذ تدابیری برای مقابله با بازار س��یاه بلیت
باید از اکنون که دو ماه مانده به پایان سال در دستور
کار قرار بگیرد.

اترکازگزارشایرالینهاحذفشد

هواپیمای��ی آت��ا ب��ا انج��ام  ۷۲درصد پروازهای خ��ود در آذرماه به
صورت تأخیردار رتبه نخست تأخیرهای پروازی آذرماه را به خود
اختصاص داد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نقل از مهر ،س��ازمان هواپیمایی
کشوری عملکرد خطوط هوایی کشور در پروازهای داخلی فرودگاه
مهرآباد در آذرماه را منتشر کرد .در این جدول که منبع آن سامانه
اطالعات و آمار ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اس��ت،
ش��رکت هواپیمای��ی آتا ایر با انج��ام تاخیردار  ۷۲درصد پروازهای
خ��ود ،رتب��ه نخس��ت تأخیرهای پروازی در ط��ول آذرماه را به نام
خود ثبت کرد.
پیش از این در اردیبهش��ت ماه امس��ال ش��رکت هواپیمایی ایران
ایرتور با انجام  ۷۴درصد پروازهای خود به صورت تأخیردار ،رکورد
تأخیرهای پروازی در سال جاری را به نام خود ثبت کرده بود.
بر اساس آمار جدید ،آتا ایر در آذرماه  ۶۲۶پرواز در فرودگاه مهرآباد
تهران داشته که فقط  ۱۷۸سورتی پرواز آن به موقع ( ۲۸درصد) و

 ۴۴۸سورتی پرواز( ۷۲درصد) نیز با تأخیر انجام شده است.
پ��س از آت��ا ایر ،ایران ای��ر (هما) که  ۶۵درصد پروازهایش با تاخیر
انجام شد ،در رتبه دوم ایرالین های با باالترین تأخیرهای پروازی
ایستاد .هما در آذرماه  ۷۵۹پرواز در فرودگاه مهرآباد تهران انجام
داد -که از این نظر نیز در رتبه دوم تعداد پروازها پس از آسمان قرار
دارد -که  ۲۶۶سورتی پرواز ( ۳۵درصد) را به موقع و  ۴۹۳سورتی
پرواز ( ۶۵درصد) را با تأخیر به انجام رسانده است.
س��ومین ایرالین کش��ور در آذرماه از نظر تعداد تأخیرات پروازی،
نفت ایر (کارون) اس��ت که  ۶۴درصد پروازهای خود را به صورت
تأخیردار به سرانجام رساند .این میزان تأخیر از مجموع  ۱۴۹پرواز
با هواپیماهای نفت حاصل شده که  ۵۴سورتی پرواز ( ۳۶درصد) به
موقع و  ۹۵سورتی پرواز ( ۶۴درصد) را با تأخیر انجام داده است.
همچنین در ماه گذش��ته  ۳ایرالین قش��م ایر ،کیش ایر و آس��مان
با داش��تن  ۵۹درصد تأخیر در پروازهای خود مش��ترکا رتبه چهارم
تأخیرهای پروازی را به دس��ت آوردند .با این حال آس��مان با انجام

یک هزار و  ۲۸پرواز در ماه گذشته توانست رکورد بیشترین تعداد
پرواز را به دس��ت بیاورد که از این تعداد پرواز ۴۲۱ ،س��ورتی پرواز
را به موقع ( ۴۱درصد) و  ۶۰۷س��ورتی پرواز( 59درصد) را نیز به
صورت تأخیردار انجام داد .قشم ایر و کیش ایر نیز به ترتیب ۴۲۰
و  ۴۲۳پرواز را در مجموع در فرودگاه مهرآباد به انجام رساندند که
هر دوی این ایرالین ها  ۲۴۸سورتی پرواز تأخیردار داشتند.
هواپیمایی معراج که در چند ماه گذش��ته همواره رکورددار انجام
پروازهای به موقع بود ،در ماه گذشته با داشتن  ۵۱درصد تأخیرهای
پ��روازی ج��زء ایرالین های «دارای بیش از  ۵۰درصد تأخیرهای
پروازی» محسوب می شود.
ضمن اینکه هواپیمایی پویا ایر در این ماه تنها  ۷پرواز داش��ته که
 ۶س��ورتی پرواز آن به موقع و  ۱پرواز نیز با تأخیر بوده اس��ت که
به همین دلیل بهترین عملکرد را میان ایرالین های کشور با ۱۴
درصد تأخیر پروازی داشته است.
از دیگر اتفاقات ماه گذشته صنعت هوانوردی ،حذف ایرالین اترک

ایر از میان جداول گزارش��ات عملکرد خطوط هوایی کش��ور است
که این امر (حذف اترک از گزارش��ات عملکرد پروازی) در س��ال
های گذشته نیز به دلیل زمین گیر شدن هواپیماهای این شرکت،
مس��بوق به س��ابقه اس��ت .اترک ایر با داشتن  ۳فروند هواپیمای با
میانگین سنی  ۲۴.۶سال که تنها  ۲فروند آن فعال است ،در سال
های قبل نیز به کرات دچار لغو پرواز ش��ده که همواره با اعتراض
نمایندگان خراس��ان ش��مالی در مجلس روبه رو بوده است؛ گفتنی
است بِیس پروازی اترک ایر(پایگاه پروازی اصلی)  ،بجنورد بوده
و در ماه آبان  ۸۲سورتی پرواز در مهرآباد داشته است.

طرحویژهمسکنبانکملی،فرصتهاومزیتها
به گزارش تجارت به نقل از ایسنا ،محمدرضا حسین
زاده مدیرعام��ل بان��ک ملی ایران طی یادداش��تی
اعالم کرد :طی س��الهای گذش��ته ،ایجاد تنوع در
بانک ها و نوع تسهیالت خریدمسکن به یک مطالبه
عمومی تبدیل شده بود .مردمی که قصد خرید خانه
داشتند ،در توقعی به حق می خواستند با آوردههای
متغیر ،توان اس��تفاده از تس��هیالت بانکی را داشته
باشند .در اکثر کشورها نیز تسهیالت مسکن یکی
از مهمترین تس��هیالت موجود در سبد محصوالت
بانک های بزرگ است .خوشبختانه شورای پول و
اعتبار در تصمیمی بجا و کارشناسی ،انحصار اعطای
تس��هیالت مس��کن را برداش��ت و اجازه ارائه طرح
ازسوی همه بانک ها برای ورود به این عرصه صادر
شد که البته بانک ملی ایران در استفاده از این فرصت
تاریخی ،پیش��تازی کرد .اکنون طرح ویژه مس��کن

بان��ک مل��ی ایران با مزایای ویژه ای در اختیارعموم
مردم قرار گرفته اس��ت .البته هدف از ورود به این
طرح ایجاد رقابت بین بانک ها نیست ،بلکه هدف
این است که ضمن باال بردن تعداد تسهیالت مسکن
و عرضه بیشتر این اوراق ،قیمت تمام شده تسهیالت
مسکن برای تسهیالت گیرنده کاهش یابد .در این
بین ،رقابتی میان بانک ها برای ترغیب مشتریان به
خرید اوراق آن ها نیز ایجاد می شود که این اتفاق
کامال به نفع تسهیالت گیرنده خواهد بود .از سوی
دیگ��ر ،یکی از دغدغههای دارندگان اوراق گواهی
حق تقدم مسکن ،ابطال آنها و بی اطالعی از تاریخ
ابط��ال ب��ود .بانک ملی ایران برای تمامی این موارد
راهکارهایی درنظر گرفته و به دلیل اینکه زیرساخت
کل این طرح مکانیزه اس��ت ،قطعا دارندگان اوراق
به مش��کالت مربوط به ابطال و گذش��ت تاریخ و ...

برنخواهند خورد .گرچه نرخ سود یا دوره بازپرداخت
این تسهیالت مصوب شورای پول واعتبار است ،اما
بانک ملی ایران امتیازاتی را برای استفاده کنندگان
از ای��ن تس��هیالت در نظر گرفته اس��ت .امتیازاتی
نظی��ر قاب��ل عرضه بودن اوراق در همان ماه خرید،
اختصاص درصدی از سهم اوراق متناسب با میزان
س��پرده به دارنده حس��اب و موارد مش��ابه ،از دیگر
مزایای طرح ویژه مس��کن بانک ملی ایران اس��ت.
ایجاد تعادل در بازار مسکن با افزایش قدرت خرید
مردم و نیز تنوع در انتخاب بانک یا نوع تس��هیالت
از دیگر دستاوردهای این طرح است .از دیگر مزایای
منحصر به فرد طرح مسکن بانک ملی ایران ،عدم
محاسبه سن بنا در دریافت تسهیالت بانکی است.
نکته قابل توجه دیگر برای استفاده کنندگان از این
طرح ،عدم الزام به دریافت تسهیالت بانکی است.

پیش از این سپرده گذاران ،برای دریافت تسهیالت
خرید یا س��اخت مس��کن الزام داشتند و حتی پس از
مدتی به دلیل عدم استفاده ازتسهیالت ،امتیاز آنها
از بین می رفت ،اما طرح ویژه مس��کن بانک ملی
ای��ران ای��ن امکان را ایجاد کرده که مش��تری حتی
در صورت انصراف از دریافت تسهیالت ،نه تنها از
محل فروش اوراق حق تقدم سود کسب کند ،بلکه
س��ود حاصل از س��پرده اولیه را نیز با نرخ  10درصد
دریافت کند .با نگاه اینکه یک سپرده گذار بخواهد
از تسهیالت مسکن استفاده کند هم این نکته گفتنی
اس��ت که س��قف تس��هیالت مصوب شورای پول و
اعتبار قطعا پوش��ش دهنده قیمت مسکن مورد نیاز
هموطنان نیست و تسهیالت گیرنده ،خود بخشی از
بودجه تامین مسکن را در اختیار دارد که میتواند با
سپرده گذاری همان مبلغ از معدل باالتری در سپرده

برخوردار شده و هر ماه تعدادی اوراق دریافتی خود
را افزایش دهد و یا بخشی از آن را از بازار فرابورس
تهی��ه ک��رده و در بازه زمانی کوتاهی تس��هیالت را
دریافت کند .ملموس ش��دن آثار طرح هایی از این
دس��ت نیاز به گذش��ت زمان دارد .بانک ملی ایران
در اج��رای این ط��رح همه جوانب قانونی را رعایت
کرده و از س��وی دیگر قش��ر کم درآمد جامعه را که
توانایی س��رمایه گذاری کالن برای خرید مس��کن
نداش��ته اند ،مد نظر قرار داده اس��ت .بدون ش��ک با
ورود اوراق ح��ق تق��دم مس��کن بانک ملی ایران به
بازار طی چند ماه آینده ،ش��اهد کاهش قیمت تمام
شده تسهیالت مسکن برای مردم بوده و با رقابتی
ش��دن عرضه اوراق به مردم بین بانک ها به زودی
ب��ا امتیازات��ی که بانک ها لحاظ خواهند کرد منتظر
روزهای خوش در بازار مسکن خواهیم بود.

حضور۲۶شرکت در مناقصه نفت و گازي عراق
وزارت نفت عراق اعالم کرد  ۲۶شرکت
واجد شرکت در مناقصه براي بلوکهاي
نف��ت و گاز در مناط��ق مرزي ش��ناخته
ش��دهاند .وزارت نفت عراق در بيانيهاي
اعالم کرد پنج شرکت اخيرا واجد شرايط
ش��رکت در مناقصه ش��ناخته ش��دند در حاليکه  ۲۱شرکت ديگر
پيش از اين انتخاب ش��ده بودند .ش��رايط اين مناقصه تا پايان
ماه مهر نهايي خواهد شد و مراسم باز کردن پيشنهادات نيز در
 ۲۱ژوئن برگزار ميش��ود .اکس��ون موبيل ،لوک اويل ،گازپروم،
اني ،رويال داچ ش��ل ،توتال ،BP ،پتروچاينا و پتروناس از جمله
شرکتهايي هستند که در عراق فعاليت ميکنند .عراق با توليد
 ۴.۴ميليون بشکه در روز نفت ،دومين توليدکننده بزرگ اوپک
پس از عربستان سعودي است.

اخذ نمونه ژنتیکی همزمان با پیدا شدن پیکر دو خدمه نفتکش ایرانی؛

جعبه سیاه «سانچی» پیدا شد

تاکید ربیعی به چینیها؛ بکارگیری تمام توان برای نجات جان ملوانان ایرانی

معاون س��ازمان بنادر و دريانوردي کش��ور از پيدا
شدن جعبه سياه نفتکش ايراني خبر داد و گفت:
دو پيک��ر جدي��د نيز در پ��ل فرماندهي (باالترين
نقطه کشتي) پيدا شدند.
هادي حقشناس در گفتوگو با ايسنا ،با اشاره به
ادامه عمليات اطفاء حريق نفتکش سانچي ،اظهار
کرد :تيم چيني س��اعتي قبل (صبح ش��نبه) براي
تجس��س وارد نفتکش ش��د و جعبه سياه نفتکش
را همراه دو پيکر پيدا کرد.
وي با بيان اينکه تيم ايراني هنوز به محل حادثه
نرس��يدهاند ،اف��زود :به علت زي��اد بودن گازهاي
س��ميو نبود اکسيژن کافي نيروهاي چيني فقط
ني��م س��اعت در نفتک��ش حض��ور يافتند و خارج
شدند.
روز شنبه  ۱۶ديماه يک نفتکش ايراني با کشتي
چين��ي در آبه��اي نزديک به اين کش��ور برخورد
کرد که باعث حريق نفتکش و مفقود ش��دن ۳۲
پرس��نل آن ش��د .تاکنون پيکر س��ه پرسنل پيدا
شده است.

داد.

فرمان�ده چين�ي اطفا حريق :دو ملوان ايراني

در دقايق اوليه انفجار جان باختند

تاکيد ربيعي به چينيها :لزوم بکارگيري تمام

توان براي نجات جان ملوانان ايراني

رييس کميته ويژه رسيدگي به وضعيت نفتکش
حادثه ديده ايراني س��انچي در ش��انگهاي گفت:
خواس��تار اي��ن هس��تم که ط��رف چيني ضمن
بکارگيري تمام توان خود براي نجات دريانوردان
ايران��ي ،در اج��راي عمليات امداد و نجات جديت
ورزند .علي ربيعي با بيان اينکه به دليل ضرورت
موض��وع ب��دون هماهنگ��ي ب��ا دول��ت چين به
شانگهاي آمدم ،تصريح کرد :سختي کار را درک
ميکنم و ميدانم زحمت کشيديد اما انتظار مردم
اي��ران اي��ن بود که هرچ��ه در توان بود براي اين
کشتي بکار گرفته شود.
او ب��ا بي��ان اينکه براي خري��د فوم جهت اطفاي
حريق هيچ مش��کلي نداريم و از هر س��ازمان و
ش��رکتي که دارد درخواس��ت خريد کنيد ،اظهار
ک��رد :اميدوارم تيم نجات ايراني صبح يکش��نبه
روي کش��تي باش��ند و هر نتيجهاي براي روشن
شدن موضوع براي ما مهم است.
ربيع��ي اظه��ار ک��رد :از بين رفتن و غرق ش��دن
کش��تي مصادف با از بين رفتن اميد مطلق اس��ت
بنابراي��ن خواس��ته ما جدي��ت در اجراي عمليات
امداد و نجات است.
وي تاکيد کرد :خاطره ملت ايران نس��بت به اين
موضوع تاريخي خواهد بود و در اذهان ملت ايران
خواهد ماند لذا ما ميخواهيم هر چه از دس��تمان
بر ميآيد را انجام دهيم.
ربيعي تصريح کرد :همکاران ما از مجلس و دولت
در کن��ار م��ردم ،نگران اين موضوع هس��تند و با
جديت آن را دنبال ميکنند.
رييس کميته ويژه رسيدگي به وضعيت نفتکش
حادث��ه دي��ده ايراني س��انچي با بي��ان اينکه من
احساسات خودم و انتظاري که مردم دارند را يادآور
ميش��وم ،گفت :به دليل ضرورت موضوع بدون
هماهنگي با دولت چين به شانگهاي آمدم.
وي ادامه داد :ما خواهان آن هستيم که همکاران
م��ن از کش��تي کريس��تال بازديد و ب��ا خدمه آن
مصاحبه کنند تا با مصاحبه با آنها اطمينان بخشي
به مردم بدهيم.
ربيعي اظهار کرد :هدف ما از اين کار اين نيست

ک��ه دنب��ال مقصر باش��يم بلکه هدف اين اس��ت
موضوع روش��ن ش��ود .ربيعي خطاب به فرمانده
چين��ي گف��ت :در چهره ش��ما جديت و آرامش را
دي��دم که ب��راي من آرام بخش بود .وزير تعاون،
کار و رفاه اجتماعي و رييس کميته ويژه رسيدگي
به وضعيت نفتکش حادثه ديده ايراني س��انچي
روز شنبه به منظور پيگيري آخرين وضعيت اين
نفتکش وارد شانگهاي شد .نفتکش ايراني حامل
 136هزار تن ميعانات گازي صادراتي ايران به کره
جنوبي عصر شانزدهم دي ماه پس از برخورد يک
کشتي باري با آن ،طعمه حريق شد.
کش��تي فلهبر هنگ کنگي به نام «کريس��تال» با
مالکيت يک ش��رکت لجس��تيکي در استان «جه
جيان��گ» چي��ن حاوي  64ه��زار تن غله بود که
از آمري��کا ب��ه مقص��د اس��تان «گوانگ دونگ»
در جنوب چين ميرفت و در بين راه به کش��تي
نفتکش «س��انچي» با مالکيت شرکت «برايت»
از جمهوري اسالميايران برخورد کرد .اين حادثه
س��بب انفجار و آتش س��وزي در کشتي نفتکش
ش��د .روز شنبه معاون سازمان بنادر و دريانوردي
کشور از پيدا شدن جعبه سياه نفتکش ايراني خبر
داد و گف��ت :دو پيک��ر جديد نيز در پل فرماندهي
(باالترين نقطه کشتي) پيدا شدند.

اخ�ذ نمون�ه ژنتيک�ي از خانوادهه�اي خدمه

نفتکش سانچي

مدي��رکل مديري��ت بحران و پدافن��د غيرعامل
سازمان پزشکي قانوني کشور گفت :در پي حادثه
آتش س��وزي نفتکش ايراني در آبهاي چين و
يافتن جسد سه تن از خدمه اين کشتي ،سازمان
پزشکي قانوني کشور با هماهنگي سازمان بنادر
و کش��تيراني از روز پنجش��نبه  21دي م��اه کار
اخ��ذ نمون��ه ژنتيکي از خانواده خدمه کش��تي را
آغاز کرد.
به گزارش ايسنا ،دکتر مهرداد عليبخشي با بيان
اي��ن مطلب اف��زود :اطالعات ما از تعداد خدمه و
وضعيت نفتکش ايراني مطابق با مواردي اس��ت

که س��ازمان بنادر و کشتيراني کشور اعالم کرده
که بر اين اساس  32خدمه (شامل  30ايراني و 2
غير ايراني) در کشتي حضور داشتند .وي با اظهار
اميدواري نس��بت به زنده و س�لامت بودن مابقي
خدمه کشتي افزود :به منظور بررسي هويت سه
جس��د يافت ش��ده از خدمه اين کش��تي ناچار به
اخذ نمونه ژنتيکي از خانوادههاي (بستگان درجه
يک) تمام خدمه کش��تي هس��تيم که بر اس��اس
هماهنگي با سازمان بنادر و کشتيراني خانوادهها
به پزشکي قانوني تهران و فارس هدايت شدند.
بخشي تصريح کرد :نمونه گيري از اين خانوادهها
از روز پنجشنبه در پزشکي قانوني تهران و فارس
آغاز ش��ده اس��ت و در استان تهران  12خانواده و
در اس��تان فارس نيز  4خانواده به مرکز پزش��کي
قانوني مراجعه و از آنان نمونه ژنتيکي اخذ ش��د.
بر اس��اس گزارش مرکز اطالع رس��اني پزشک
قانوني ،وي با تأکيد بر اينکه س��ازمان پزش��کي
قانوني کشور با توجه با تألمات روحي خانوادههاي
خدمه کشتي کار اخذ نمونه را در کوتاهترين زمان
ممک��ن و ب��ا حفظ حرمت اين عزيزان انجام داد،
اظه��ار ک��رد :تاکنون از خان��واده  16تن از خدمه
کشتي نمونه ژنتيکي اخذ شده ،مابقي خانوادهها
نيز با هماهنگي س��ازمان بنادر و کش��تراني براي
نمونه گيري به س��ازمان پزش��کي قانوني کشور
معرفي خواهند شد.

آخري�ن وضعي�ت نفتک�ش ايران�ي از زب�ان

ربيعي

مس��ئول رسيدگي به وضعيت نفتکش سانچي با
بيان اينکه نيروهاي ايراني ساعت  ۲:۳۰به محل
حريق نفتکش خواهند رسيد ،اظهار کرد :احتماال
 ۸۰درصد مسائل روز يکشنبه روشن ميشود.
ب��ه نقل از ايس��نا ،علي ربيع��ي که در حال حاضر
در چين مستقر شده است ،در گفتوگو با بخش
خبري ساعت  ۱۴با اشاره به اعزام تکاوران ايراني
به محل حادثه گفت :تکاوران ايراني با نيروهاي
چيني ترکيب ش��دند و به س��مت نفتکش آتش

گرفته اعزام شدهاند .وي افزود :احتماال از ساعت
 ۷صب��ح ب��ه وق��ت محل��ي و  ۲:۳۰به وقت ايران
به محل برس��ند .مس��ئول رس��يدگي به وضعيت
نفتکش س��انچي در مورد وضعيت تيم عملياتي
اطفاي حريق توضيح داد :در حال حاضر دو کشتي
ژاپني در منطقه مستقر شدهاند و ژاپن نيز اعالم
کرده دو کشتي ديگر نيز به محل اعزام ميکند.
يک کشتي کرهاي نيز در محل قرار دارد.
عالوه بر اين س��ه کش��تي ايراني که براي اين
منظور توسط ايران اجاره شدهاند ،در محل مستقر
ش��دهاند و س��ه کش��تي ديگر نيز براي پشتيباني
اجاره شدهاند.
ربيعي با اش��اره به پيدا ش��دن دو پيکر صبح شنبه
در موتورخان��ه نفتک��ش گفت :اين دو پيکر براي
تش��خيص هويت به س��مت ش��انگهاي منتقل
ش��دهاند و بايد آزمايش  DNAبراي تش��خيص
هويت آنها گرفته شود.
وي ب��ه اي��ن س��وال که چه مي��زان احتمال زنده
بودن س��اير پرس��نل کشتي وجود دارد ،پاسخ داد:
کارشناس��ان معتقدند نميت��وان هيچ پيشبيني
دقيقي از وضعيت پرس��نل ارائه کرد .مش��خص
نيس��ت يکش��نبه با چه وضعي روبرو خواهيم شد.
احتماال يکشنبه  ۸۰درصد مسائل روشن خواهد
شد.

گفتگوي تلفني ظريف با همتاي چيني درباره

نفتکش ايراني

وزير خارجه ايران در تماس تلفني با همتاي چيني
خود بر لزوم انجام تعهدات همه طرفها در سانحه
اتفاق افتاده براي نفتکش ايراني تاکيد کرد.
به نقل از ايسنا ،در اين تماس در خصوص اجراي
برج��ام و ل��زوم انجام تعهدات همه طرفها و نيز
س��انحه تاسف بار براي نفتکش ايراني گفتوگو
ش��د .وزير امور خارجه چين با ابراز تاس��ف از بروز
سانحه براي نفتکش ايراني اعالم کرد :نيروهاي
امدادي چيني همه تالش خود را براي مهار آتش
ب��ه کار گرفت��ه و به کمکهاي خود ادامه خواهند

«ش��يه کوان وي» فرمان��ده چيني عمليات اطفا
حريق نفتکش ايراني با اشاره به پيدا شدن پيکر
دو دريانورد ديگر ايراني گفت :بررسيهاي اوليه
نش��ان ميده��د اين دو عزي��ز که پيکر آنها روي
عرش��ه پيدا ش��ده است همان دقايق اوليه انفجار
جان باختند.
به نقل از ايرنا ،شيه کوان افزود :پيکر اين دو جان
باخته و همچنين جعبه سياه کشتي فردا بعد از ظهر
براي بررسي بيشتر به شانگهاي ميرسند.
او گف��ت :ص��ورت اين عزيزان س��وخته اس��ت و
ارزياب��ي ما اين اس��ت شناس��ايي آنه��ا از طريق
آزمايشات پزشکي امکانپذير نيست.
فرمانده چيني عمليات اطفا حريق نفتکش ايراني
با اش��اره به وضعيت متغير نفتکش ايراني گفت:
نميتوان با قطعيت در مورد وضعيت کش��تي از
جمله زمان اطفا آن نظر داد.
ش��يه ک��وان با اش��اره ب��ه اينکه ت�لاش خود را
ب��راي مه��ار آتش بکار گرفت��ه ايم،گفت :از تيم
ايران��ي خواس��تهايم اگ��ر کارش��ناس فني دارند
،ارزيابيهايش را در اختيار ما بگذارد.
او با بيان اينکه در چند روز گذش��ته حجم زيادي
از فوم براي اطفاء حريق مصرف ش��ده اس��ت ،
گف��ت :در ح��ال حاضر حدود  260تن فوم ذخيره
داريم آما پيش بيني ميکنيم به فوم بيشتري نياز
داشته باشيم .وي مهار آتش کشتي را خيلي فني و
پيچيده عنوان کرد و گفت :کشتي ژاپني از دو روز
پيش به جمع ظرفيت تيم اطفا در آمده است.
ش��يه در مورد دليل عدم اس��تفاده از هواپيما براي
خاموش کردن کشتي گفت :هواپيما تنها ظرفيت
حمل سه تن فوم را دارد و اصال امکان بهره گيري
از آن نيست .وي تصريح کرد :با خلبانان مختلفي
در مورد امکان استفاده از هواپيما صحبت شد که
اين کار را توصيه نکردند .او با بيان اينکه در حال
حاضر چهار کش��تي مش��غول کمک و سه کشتي
ديگر هم در منطقه هس��تند  ،اظهار داش��ت :يک
کشتي کره جنوبي ،دو کشتي ژاپني و هفت کشتي
چيني ديگر هم حضور خواهند يافت.
نفتکش ايراني حامل  136هزار تن ميعانات گازي
صادراتي ايران به کره جنوبي عصر شانزدهم دي
ماه پس از برخورد يک کشتي باري با آن ،طعمه
حريق ش��د .کش��تي فله بر هنگ کنگي به نام
«کريستال» با مالکيت يک شرکت لجستيکي در
استان «جه جيانگ» چين حاوي  64هزار تن غله
بود که از آمريکا به مقصد استان «گوانگ دونگ»
در جنوب چين ميرفت و در بين راه به کش��تي
نفتکش «س��انچي» با مالکيت شرکت «برايت»
از جمهوري اسالميايران برخورد کرد.
اين حادثه سبب انفجار و آتش سوزي در کشتي
نفتکش ش��د و از  32سرنش��ين آن شامل  30نفر
ايراني و  2تن بنگالدشي خبري نيست.
همچنين رئيس جمهور در مکالمه تلفني با وزير
تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعي ضمن اخذ گزارش
علي ربيعي از آخرين وضعيت مهار آتش س��وزي
نفتک��ش س��انچي؛ تاکيد کرد :تم��ام اقدامات و
امکانات الزم براي اطالع س��ريعتر از وضعيت و
دسترسي به خدمه ايراني نفتکش بسيج شود.

عليرغم فرصتهاي بينظير در 2بازار رقم خورد؛

کاهشصادراتفرآوردههاينفتيبهعراقوافغانستان
سخنگوي اتحاديه صادر کنندگان فرآوردههاي نفتي گفت :بازار
عراق و افغانستان ،بازار مطلوبي براي صادرات است در حالي که
ميزان صادرات به اين دو کشور کاهش داشته است.
به نقل از مهر ،س��يد حميد حس��يني س��خنگوي اتحاديه صادر
کنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيميدر نشست خبري
با بيان اينکه يکي از مهمترين وظايف اين اتحاديه بازارسازي و
شبکه سازي براي اعضاي آن در سطوح بينالمللي است ،گفت:
با وجود تعاملي که با دولت داريم اما مش��کالت و چالشهاي
زي��ادي ني��ز وج��ود دارد چ��را ک��ه ارتباط بخش دولت��ي با ما با
تشکلهاي خصوصي به طور شايستهاي نيست و زماني که به
هر يک از آنها به طور جداگانه مراجعه ميکنيم گفته ميش��ود
ک��ه م��ا ب��ه تنهايي نميتوانيم در حوزه مورد نظر ش��ما تصميم
گيري و يا حمايتي داشته باشيم.
حسيني ادامه داد :يکي از کمبودهاي موجود در حوزه صادرات
فرآوردههاي نفتي نبود يک بخش رگوالتوري يا تنظيم کننده
که در بخش داخلي و بينالمللي اس��ت .به اين ترتيب ش��اهد
تصميمات غيرکارشناسانه و کوتاه مدت هستيم .به طور مثال
س��ال گذش��ته مجلس  ۴ميليون تن قير رايگان توزيع کرد که

منجر به صادرات غيررسميو آسيب زدن به بازارهاي صادراتي
ش��د در حالي که از همان ابتدا اين تصميم با مش��ارکت بخش
خصوصي مواجه شد.
س��خنگوي اتحادي��ه صادر کنندگان فرآورده��اي نفت ،گاز و
پتروشيميبا اشاره به اينکه به صورت رسميو يا غيررسميشاهد
قاچاق فرآوردههاي نفتي هستيم تصريح کرد :علت ارزان ماندن
نرخ گازوئيل با وجود طرح پيمايش سوخت روشن نيست .چرا
که با استفاده از اين طرح ميتوان به خودروهاي ديزلي که در
حوزه حمل و نقل فعال هس��تند س��وخت با يارانه تخصيص داد
در حال��ي ک��ه قيمت پائي��ن اين فرآورده همچنان موجب رونق
بازار قاچاق است.
به گفته اين فعال بخش خصوصي از سال  ۸۶ميزان صادرات
فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيميرقميبين  ۴۵تا  ۵۰ميليارد
دالر بوده است که متأسفانه در سال جاري نتوانستهايم ميزان
صادرات خود را افزايش دهيم.
وي ب��ا اش��اره به اورهال ف��از  ۱۶-۱۵و  ۱۸-۱۷پارس جنوبي
تصري��ح ک��رد :در دورههاي محدودي دولت مجبور ش��د تا به
جاي خوراک گازي به بسياري از واحدهاي پتروشيميخوراک

مايع تحويل دهد.
حسيني از کاهش صادرات فراوردههاي نفتي ايران به عراق و
افغانس��تان خبر داد و اظهار داش��ت :اين دوبازار يکي از بهترين
و مطلوبتري��ن بازارهاي ايران هس��تند که متأس��فانه ميزان
ص��ادرات م��ا به آنه��ا کاهش يافته و برنامهري��زي براي قطع
صادرات نيز انجام شده است .اين در حالي است که صادرات گاز
جانشين صادرات فرآوردههاي نفتي به عراق شده است.
س��خنگوي اتحادي��ه صادر کنندگان فرآورده��اي نفت ،گاز و
پتروشيميگفت :در دوازدهمين همايش ساالنه صادرکنندگان
فراوردههاي نفت ،گاز و پتروشيميقصد داريم تا بخش حاکميتي
و رگوالتوري صادرات فرآوردههاي نفتي را به بحث و بررسي
بگذاريم .چرا که متأسفانه طي سال  ،۹۶صادرات فرآوردههاي
نفتي افزايش نداشته است و حتي در مقايسه با ميزان صادرات
گذشته با کاهش روبرو بوده است.
وي تأکيد کرد :ظرفيت پااليش نفت دنيا  ۹۲ميليون بشکه در
روز است .اين در حالي است که از اين ميان  ۲۳ميليون بشکه
مرب��وط ب��ه بنزين ۱۳ ،ميليون بش��که مرب��وط به گازوئيل۱۰ ،
ميليون بشکه مربوط به سوخت راه آهن ۵ ،ميليون بشکه سوخت

دبي��ر کميت��ه ملي س��يرد ايران گفت :کنگره جهاني س��يرد در
واق��ع معتبرتري��ن نه��اد علميبين المللي اس��ت که به صنعت
توزي��ع ني��روي برق و ارايه آخرين دس��تاوردهاي علميو فني
آن ميپردازد.
به نقل از تس��نيم ،شش��مين کنفرانس منطقهاي سيرد با حضور
ش��ماري از انديش��مندان و پژوهشگران صنعت برق و دانشگاه
در روزه��اي  26و  27دي م��اه در پژوهش��گاه ني��رو در ته��ران
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پيشخوان
قزاقها روي عراق را سفيد کردند

آمارها نشان ميدهد قزاقستان از
عراق سبقت گرفته و بزرگترين
نقضکننده توافق کاهش توليد
مي��ان اوپک و متحدانش ش��ده
است.
به نقل از ايس��نا ،توليد نفت اين
کش��ور حاش��يه درياي خزر طي
يک سال گذشته با افزايش توليد ميدان بزرگ کاشاگان افزايش
يافته و اين افزايش توليد به رغم تعهد قزاقستان براي کاهش
تولي��د ب��ه مي��زان  ۲۰هزار بش��که در روز تحت توافق تاريخي
منعقد شده ميان توليدکنندگان عضو و غيرعضو اوپک در اواخر
سال  ۲۰۱۶روي داده است.
وزير اقتصاد قزاقس��تان هفته گذش��ته اعالم کرد مجموع توليد
نفت اين کش��ور  ۱۰.۵درصد در س��ال  ۲۰۱۷نس��بت به س��ال
پيش از آن افزايش يافته و به  ۸۶.۲ميليون تن رس��يده اس��ت
که طبق محاس��بات بلومبرگ ،مس��تلزم توليد حدود  ۱۳۰هزار
بش��که در روز بيش��تر از س��هميه توافق شده با اوپک در فاصله
نوامبر و دسامبر بوده است.
توليد نفت عراق که پيش از اين بزرگترين نقض کننده توافق
نفتي بود ،در دسامبر حدود  ۷۰هزار بشکه در روز باالي سهميه
تعيين شده بود در حاليکه توليد اين کشور از تابستان که حداکثر
 ۱۰۰هزار بشکه در روز باالي سهميه خود نفت توليد ميکرد،
کاهش يافته است.
ب��ه گفت��ه ي��ک مق��ام آگاه که مايل نبود نامش فاش ش��ود ،در
نشست نوامبر اوپک در وين که توافق کاهش توليد تا پايان سال
 ۲۰۱۸تمديد شد ،امضاکنندگان تصميم گرفتند عدم پايبندي
قزاقس��تان را ناديده بگيرند زيرا هدف توليد کلي کش��ورهاي
مشارکت کننده در توافق تحقق يافته بود .اگر قزاقستان از توافق
خارج ميشد ،سيگنال منفيتري را به بازارها ارسال ميکرد.
کانات بوزومبايف ،وزير انرژي قزاقس��تان اوايل دس��امبر گفته
بود ما از اين توافق حمايت کرديم اما بر اين نکته واقف بوديم
که اگر در پايبندي به آن مش��کل داش��تيم ميتوانيم همواره به
شرکاي خود مراجعه کرده و با آنها صحبت کنيم.
طبق اعالم وزارت انرژي قزاقستان ،اين کشور قصد دارد توليد
خود را امس��ال به  ۸۷ميليون تن افزايش دهد که معادل ۱.۸۱
ميليون بشکه در روز در مقايسه با سهميه  ۱.۷۴ميليون بشکه
در روز است که با اوپک موافقت کرده بود .قزاقستان قصد دارد
به همکاري با اوپک و متحدانش ادامه دهد و همزمان تعهداتي
را که نس��بت به ش��رکايش  -سرمايه گذاران خارجي حاضر در
پروژههاي توسعه نفت و گاز  -دارد در نظر ميگيرد.
ميدان نفتي کاش��اگان که از س��وي ش��رکتهايي شامل اني،
رويال داچ ش��ل و اکس��ون موبيل اداره ميشود قرار است توليد
خود را در مقايس��ه با حدود  ۲۰۰هزار بش��که در روز در اکتبر و
متوس��ط  ۲۱۷هزار بش��که در روز توليد پيشيني شده از سوي
وزارت انرژي قزاقس��تان ،امس��ال به باالي  ۳۰۰هزار بشکه در
روز افزايش دهد.

مذاکره روسيه و اوپک درباره خروج از توافق
نفتي

وزي��ر انرژي روس��يه اعالم کرد
وزي��ران توليدکنندگان عضو و
غيرعض��و اوپ��ک درباره امکان
خ��روج آرام از تواف��ق جهان��ي
ب��راي کاهش توليد نفت مذاکره
خواهند کرد.
به نقل از رويترز ،الکساندر نواک،
وزي��ر ان��رژي روس��يه گفت :قيمت کنون��ي موقتي بوده و وي
درب��اره اين وضعيت در نشس��ت کميت��ه مونيتورينگ وزيران
در عمان که قرار اس��ت  ۲۱ژانويه (اول بهمن) برگزار ش��ود،
صحبت خواهد کرد.
وي در پاسخ به اينکه آيا وزيران درباره خروج احتمالي از اين
توافق گفتوگو خواهند کرد ،گفت :تصور نميکنم کسي ما را
از صحبت درباره اين مس��ائل باز دارد و ما قادر خواهيم بود از
نظر مکانيسمهايي که ميتوانند مورد مالحظه قرار گيرند ،در
مورد آنها صحبت کنيم.
مديرعامل لوک اويل که يکي از بزرگترين توليد کنندگان نفت
روسيه است ،روز جمعه اظهار کرده بود اگر قيمت نفت به مدت
بيش از ش��ش ماه در  ۷۰دالر در هر بش��که بماند ،روس��يه بايد
خروج از توافق نفتي را آغاز کند اما نواک اظهار کرد مازاد عرضه
هنوز به طور کامل از بازار نفت حذف نشده است.
وي به خبرنگاران گفت :ما شاهد اين هستيم که بازار در حال
متعادل شدن است .ميبينيم که مازاد عرضه بازار روبه کاهش
بوده ،اما هنوز بازار به طور کامل متعادل نشده و البته ما بايستي
به کنترل وضعيت ادامه دهيم.

قيمت نفت سبک ايران به مرز  ۶۸دالر رسيد

کشتيها ۹ ،ميليون بشکه مربوط به بخش پتروشيمياست.
حس��يني با اش��اره به ظرفيت  ۴ميليون تني صادرات قير ايران
تصريح کرد :با توجه به اينکه جنس نفت توليد ش��ده در ايران
از منابع در حال توسعه (ميادين غرب کارون) از نوع سنگين و
فوق سنگين است ،بنابراين سرمايه گذاري در بخش صنعت قير
توجيه اقتصادي دارد .اين در حالي اس��ت که توجه شايس��تهاي
به اين بخش نشده است.
يکي از داليلي که موجب ضعف صنعت قير طي مدت گذشته
ش��ده ،صدور مجوز غيرکارشناس��انه از س��وي وزارت صنعت،
معدن و تجارت براي احداث واحدهاي توليد قير بوده است .به
گفته حسيني کيفيت قير ايران بسيار باال بوده و مورد تقاضاي
کشورهاي منطقه و حتي اروپايي است.

بزرگترين رويداد منطقهاي صنعت توزيع برق در تهران برگزار ميشود
برگزار ميشود.
س��يد محمدهاش��ميدبير کميته ملي س��يرد ايران در مورد اين
کنفرانس گفت :برنامههاي کنفرانس منطقهاي سيرد بر اساس
الگوي کنگره جهاني س��يرد اس��ت که اين کنگره هر دوس��ال
يکبار در يکي از کشورهاي اروپايي برگزار ميشود .وي اظهار
داشت :کنگره جهاني سيرد در واقع معتبرترين نهاد علميبين
الملل��ي اس��ت ک��ه به صنعت توزيع ني��روي برق و ارايه آخرين
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دستاوردهاي علميو فني آن ميپردازد.
دبي��ر کميته س��يرد اي��ران در ادامه تصريح کرد :مقر اصلي اين
نهاد علميدر کشور بلژيک است که بيست کشور جهان شامل
هفده کشور اروپايي و سه کشور غير اروپايي شامل ايران ،چين
و امريکا عضو اصلي آن هس��تند .همچنين هجده کش��ور ديگر
به عنوان عضو وابس��ته با س��يرد بين الملل همکاري دارند که
شرايط عضويت اصلي را حاصل نکرده اند.

قيمت نفت سبک ايران که سال
 ۲۰۱۸را ب��ا افزاي��ش آغاز کرده
ب��ود ،در هفت��ه منتهي به پنجم
ژانوي��ه به مرز  ۶۸دالر براي هر
بشکه رسيد.
به نقل از وزارت نفت ،قيمت نفت
س��بک ايران در هفته منتهي به
پنجم ژانويه (جمعه ۱۵ ،ديماه) با يک دالر و  ۸۰سنت به ۶۷
دالر و  ۵۷س��نت براي هر بش��که رس��يد .ميانگين قيمت نفت
ايران از ابتداي سال  ۲۰۱۸تا کنون ۶۴ ،دالر و  ۵۷سنت براي
هر بشکه بوده است.
قيمت نفت خام سنگين ايران در دوره مورد بررسي يک دالر و
 ۴۰سنت براي هر بشکه افزايش يافت و به  ۶۴دالر و  ۳۸سنت
براي هر بش��که رس��يد .ميانگين قيمت نفت سنگين ايران نيز
از ابتداي امس��ال تا کنون  ۶۴دالر و  ۳۸س��نت براي هر بش��که
بوده است .قيمت سبد نفتي اوپک نيز در هفته منتهي به پنجم
ژانويه به  ۶۵دالر و  ۴۹سنت رسيد که نسبت به هفته گذشته،
يک دالر و  ۵۰سنت افزايش نشان ميدهد.
قيمت نفت خام شاخص دبليو تي آي در هفته منتهي به دوره
مورد بررسي ،يک دالر و  ۳۶سنت افزايش يافت و به  ۶۱دالر
و  ۳۶سنت براي هر بشکه رسيد .در هفته مورد بررسي ،قيمت
نفت خام ش��اخص برنت با  ۲دالر و  ۲۸س��نت افزايش به ۶۷
دالر و  ۹۴سنت براي هر بشکه رسيده است.
قيمت نفت خام ش��اخصهاي دوبي و عمان نيز به ترتيب ۶۴
دالر و  ۷۱س��نت و  ۶۴دالر و  ۹۹س��نت براي هر بش��که بود که
نس��بت به هفته گذش��ته به ترتيب  ۹۳س��نت و يک دالر و ۵۰
سنت افزايش نشان ميدهد.
سرماي شديد در آمريکا و آسيا و افزايش تقاضاي نفت خام از
س��وي پااليش��گران اين مناطق براي تامين سوخت گرمايشي
يکي از مهمترين دليل افزايش قيمت نفت در هفته اخير بوده،
ضمن اين که کاهش  ۱۰۰هزار بشکهاي توليد نفت خام ليبي
در هفته آخر دسامبر  ،۲۰۱۷به دليل انفجار در خط لوله انتقالي
و مشکالت تامين برق ،در اين افزايش بيتاثير نبوده است.
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کاهش مصرف مازوت و گازوييل نيروگاهها
در  ۹ماهه س��ال جاري س��هم مصرف
سوخت گازوييل و مازوت در نيروگاهها
نس��بت به سال گذشته به ترتيب پنج و
 ۲.۶درصد کاهش پيدا کرده که اين امر
ميتوان��د به معني کاهش آلودگي هوا
ناشي از مصرف سوخت در نيروگاههاي کشور نيز باشد.
در  ۹ماهه سال جاري در مجموع بيش از  ۶۰ميليارد مترمکعب
سوخت در نيروگاههاي حرارتي مصرف شده که از اين ميزان،
سهم مصرف گاز طبيعي حدود  ۹۳.۲۲درصد بوده و بايد گفت
که مصرف گاز طبيعي در نيروگاههاي حرارتي کشور نسبت به
سال گذشته حدود  ۷.۵درصد رشد داشته است .سهم گازوييل
نيروگاههاي حرارتي  ۳.۲۲درصد بوده که در مقايس��ه با س��ال
گذشته حدود پنج درصد کاهش داشته است.

نصب برچسب مصرفآب براي محصوالت خانگي
مدير کل دفتر استانداردها و طرحهاي
آب و آبف��ا وزارت ني��رو گف��ت :نصب
برچسب استاندارد مصرف آب در آينده
نزدي��ک در محصوالت خانگي آببر
اجباري ميش��ود .تقي عبادي با اشاره
ب��ه اينکه اجباري ش��دن اين ط��رح اهميت زيادي دارد ،افزود:
اي��ن ط��رح هم اکنون اجرايي ش��ده ولي اجباري نش��ده و هم
اينک در حال پيگيري اجباري شدن اين طرح هستيم که اين
کار مس��تلزم زمان اس��ت تا هم براي توليدکنندگان و هم براي
واردکنندگان قطعي ش��ود تا در آينده نزديک ،حتم ًا بايس��تي از
برچس��ب اس��تاندارد مصرف آب استفاده کنند .پس از اجباري
شدن اين طرح ،از ورود کاالهاي داخلي و خارجي فاقد برچسب
استاندارد مصرف آب به بازار ممانعت به عمل ميآيد.
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پيشخوان
تشکيل اتاق فکر نشاط افزايي در مدارس

معاون پرورش��ي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش با تاکيد بر
اينکه مديريت فضاي تربيتي مأموريت اصلي معاونت پرورش��ي
و فرهنگي اس��ت ،گفت :به دنبال ايجاد روحيه نش��اط و ش��ادابي
در فضاي مدارس هستيم و اتاق فکرهايي در اين زمينه تشکيل
دادهايم.عليرضا کاظميدر گفتوگو با ايسنا ،با تاکيد بر اينکه کار
ما در حوزه پرورش��ي مديريت فضاي تربيتي اس��ت افزود :ما اين
شعار را با نگاه عملياتي مطرح ميکنيم و به اين نکته توجه داريم
که روح حاکم بر سند تحول بنيادين ،تربيتي است و مأموريت ما
مديريت مسائل تربيتي در آموزشگاهها و استفاده از همه عناصر
براي تحقق تعليم و تربيت است .معاون وزير آموزش و پرورش
با اشاره به افزايش نشاط در محيطهاي دانش آموزي عنوان کرد:
راه عبور از چالشها ارائه راهکارهاي نوين اس��ت و بايد بر روي
مديريت تربيتي و تغيير مدلهاي آن متمرکز شويم.وي ادامه داد:
اگر قرار باش��د طبق س��ند تحول بنيادين چرخشي در نظام تعليم
و تربيت رخ دهد مس��ئوليت اصلي بر دوش معاونت پرورش��ي و
فرهنگي اس��ت و براي رس��يدن به اهداف سند بايد چابک سازي
س��ازماني ،کاه��ش حجم برنامهه��اي تمرکزگرا ،تقويت نيروي
انساني و ارتقاي ظرفيتهاي موجود را مدنظر قرار داد.

سهميه ويژه طرح ترافيک براي خبرنگاران
عض��و کميس��يون فرهنگي و اجتماعي
شوراي شهر تهران از اختصاص سهميه
وي��ژه و تعرف��ه مناس��ب در طرح جديد
ترافيک براي خبرنگاران خبر داد و گفت:
ش��هرداري تهران در اليحه خود به اين
موضوع توجه داش��ته باش��د.احمد مسجدجامعي در گفتوگو با
تسنيم گفت :شهرداري تهران در خصوص طرح ترافيک جديد
اليحهاي به ش��ورا نداده و فقط در يکي از جلس��ات شوراي شهر
با معاون شهردار بحث و تبادل نظر شد.وي با تاکيد بر اختصاص
س��هم ويژه به گروههاي خاص افزود :خبرنگاران از اين دس��ت
گروهها هستند و در سالهاي گذشته تسهيالتي براي اين گروه
از جامعه در طرح ترافيک پيش بيني شده و قطعا در طرح جديد
هم تسهيالت الزم پيش بيني ميشود.

زلزله انبارهاي هالل احمر را خالي کرد
استاندار تهران در مورد کاهش ظرفيت
انباره��اي ه�لال احم��ر در جري��ان
زلزلههاي اخير گفت :در ش��رايط فعلي
ب��هدليلوق��وعزلزلهامکاناتانبارهاي
هالل احمر استفاده شده و بايد به سرعت
جايگزيني انجام شود .محمدحسين مقيميدر گفتوگو با ايسنا
افزود:هاللاحمريکحداقليرابرايانبارهادرشهرهايمختلف
کش��ور در نظر گرفته اس��ت که هميشه بايد اين ميزان موجودي
در انبارها تامين شود و اگر مشکلي در يکي از شهرها پيش بيايد؛
امکانات از انبارهاي مختلف ارسال ميشود.استاندار تهران گفت:
متاسفانه همواره با کمبود بودجه روبهرو هستيم ،اما بحث مربوط
به نيازهاي هالل احمر بايد در اولويت قرار گيرد .اعتبارات مورد
نياز نيز از ماده  10و  12مديريت بحران تامين ميشود.

رويکرد مکتب خانهاي همچنان قرباني ميگيرد؛

اخراجمدير،نتيجهتنبيهبدنيدانشآموز

استان کرمان معرفي و از سمت مديري
مدرسه برکنار شد.
ريي��س اداره آم��وزش و پ��رورش
شهرستان جيرفت نيز با تشريح آخرين
اقدام��ات ص��ورت گرفته در خصوص
وضعي��ت دانشآموزي که مورد ضرب
و ش��تم قرار گرفته بود ،گفت :يک روز
بع��د از اين اتفاق ضمن برکناري مدير
مدرس��ه از سمتش ،مدير جايگزين نيز
معرفي ش��ده است.مجيد اميرتيموري
وي ادام��ه داد :روز هفتم دي ماه يعني
دو روز بعد از اين اتفاق مدير متخلف به
هي��ات تخلفات کارکنان اداري معرفي
شده است.
اميرتيموري با ابراز تاس��ف بيان کرد:
وضعيت دانشآموز را پيگيري کردهايم
ودرحالحاضردرهمانمدرسهمشغول
به تحصيل است.رييس اداره آموزش و
پرورش شهرس��تان جيرفت با تکذيب
ادعاي��ي مبني بر تهديد صورت گرفته
از طرف حراس��ت اداره کل آموزش و
پرورش نس��بت به خانواده دانشآموز،
گف��ت :خان��واده دانشآموز هيچگونه
مالقات��ي با حراس��ت نداش��تهاند لذا
اي��ن ادعا از اس��اس کذب ب��وده و آن
را تکذيب ميکنم.اميرتيموري افزود:
آنچه در حيطه وظايف اداره شهرستان
بوده انجام شده و پرونده مدير متخلف
توسط هيات تخلفات کارکنان در دست
پيگيري و رسيدگي است.

کد ملي جايگزين دفترچه بيمه تاميناجتماعي

در مراکز درماني ملکي س��ازمان تامين اجتماعي ،توليد نس��خه
الکتروني��ک انجام ميش��ود و پرون��ده الکترونيک در حال پياده
ش��دن اس��ت.به گزارش ايسنا ،بيمه شدگان در هنگام مراجعه به
مراکز درماني ملکي اين س��ازمان نيازي به ارائه دفترچه درماني
ندارن��د و ب��ا ارائ��ه کدملي خدمات موردني��از را دريافت ميکنند.
نس��خه الکترونيک در تماميمراکز بس��تري و س��رپايي تأمين
اجتماعي توليد ميش��ود و بعد از مراجعه بيمار به مراکز درماني
تأمين اجتماعي و تأييد اس��تحقاق درمان بقيه مراحل به صورت
الکتروني��ک انجام ميش��ود.با اجراي برنام��ه حذف دفترچه در
مراکز درماني ملکي تأمين اجتماعي بيش از  ٣٦ميليون نس��خه
الکترونيک توليد ش��ده اس��ت.در سازمان تأمين اجتماعي از سال
جاري حرکت جديدي براي توس��عه برنامه نس��خه الکترونيک
به مراکز درماني طرف قرارداد آغاز ش��ده و مراکز درماني طرف
قرار داد در استانهاي يزد ،اصفهان ،گيالن و مازندران به سامانه
نسخه الکترونيک متصل شدهاند.اين برنامه از سال گذشته در يزد
به صورت پايلوت آغاز ش��ده و  ٣٠٩پزش��ک وارد س��امانه شدهاند
که تقريبا  ٥٠درصد پزش��کان اين ش��هر را ش��امل ميشوند و در
ماههاي اخير  ١٢٧هزار نسخه به صورت الکترونيک توليد شده
است .استانهاي گيالن ،مازندران و اصفهان نيز اخيرا به سامانه
نسخه الکترونيک متصل شدهاند و براي توسعه اين برنامه تالش
گس��تردهاي در سازمان تأمين اجتماعي صورت ميگيرد .برنامه
نس��خه الکترونيک گامياساس��ي در اس��تقرار دولت الکترونيک
در حوزه س�لامت اس��ت و فوايد بس��ياري دارد که با نهايي شدن
مراحل تحقيقاتي نتايج بيشتري نيز آشکار ميشود.توليد نسخه
الکترونيک اولين گام در ايجاد پرونده الکترونيک است و پس از
فراهم ش��دن امکان توليد نس��خه الکترونيک ،اطالعات بيماران
ذخيره و به راحتي در دسترس پزشک معالج و ساير پزشکاني که
در آينده خدماتي را به بيمار ارائه ميدهند ،قرار ميگيرد.

اخي��را تصاويري از چه��ره دانشآموز
جيرفتي که از س��وي مدير مدرسهاش
م��ورد ض��رب و ش��تم ق��رار گرفت��ه،
در فض��اي مج��ازي منتش��ر ش��د که
بازتابهاي فراواني به همراه داش��ت.
ب��رادر «داني��ال رفيع��ي» دانش آموز
آزاردي��ده در گفتوگو با ايس��نا ،گفت:
اواي��ل دي م��اه برادرم به همراه دو تن
ديگر از هم مدرسهايهايش در حياط
مدرس��ه درگيري لفظي پيدا ميکنند،
مدير مدرس��ه متوجه ميش��ود و ابتدا
آن دو دان��ش آم��وز ديگر را که گويا از
اقوامش بودهاند به داخل دفتر مدرس��ه
ميب��رد و با آنه��ا صحبت ميکند.وي
مدعي ش��د :س��پس مدير آن دو نفر را
به خانه ميفرس��تد و در حالي که همه
دان��ش آم��وزان رفته بودند و  10دقيقه
از زنگ آخر مدرسه گذشته بود برادرم

جوالنشبحناامنیدر«عالءالدین»

هنوز فاجعه ريزش س��اختمان پالسکو
را از ي��اد نبردهايم و همچنان اظهارات
بيانگر ناامني در س��اخت پاساژهاست.
اگ��ر چ��ه چندي قبل يکي از اين مراکز
تجاري پلمب شد اما در خصوص ديگر
موارد اتفاق خاصي را شاهد نبوديم.
دراين رابطه معاون پيشگيري سازمان
آتشنش��اني و خدم��ات ايمني ش��هر
ته��ران در مورد انج��ام اقداماتي براي
ايمنس��ازي پاس��اژهاي بازار گفت :با
شهردار ناحيه بازار منطقه  12تا کنون
دو جلس��ه در راس��تاي انجام اقداماتي
براي ايمنسازي برخي پاساژها برگزار
کردهايم و قرار اس��ت با مس��ئوالن 13
پاس��اژي ک��ه ب��ه ص��ورت داوطلبانه
ب��راي ايم��ن س��ازي اق��دام کردهاند
هماهنگيه��اي الزم ص��ورت گيرد و
آنها بر اس��اس دس��تورالعمل مناسب
و قاب��ل اجراي��ي که ب��ه آنها ميدهيم
ايمنس��ازيها را انجام دهند .محمود
قدي��ري در گفتوگو با ايس��نا ،افزود:
اميدوارم اين جلسههاي فني و اجرايي
نتيجه خوبي داشته باشد و ايمنسازي
اين پاساژها آغاز شود.
معاون پيشگيري سازمان آتشنشاني
و خدمات ايمني ش��هر تهران با تاکيد
ب��ر اينکه س��اختمانهاي قديميهم
قابليت ايمنس��ازي دارند ،افزود :اين
ساختمانهااگرفرسودهنباشندوقابليت
استفاده داشته باشند ميشود ايمني آنها

را باالتر برد .البته نکته مهميکه وجود
دارد اين است که دستورالعملها بعد از
اجرا بايد نگهداري ش��وند و اين کارها
ادامه دار باش��د .چرا که اگر نظم نباشد
و بعد از انجام کارها دس��تورالعمل رها
شود دوباره ممکن است که ساختمان از
ايمني الزم خارج شود.وي به وضعيت
پاساژ عالءالدين اشاره کرد و گفت :اين
پاس��اژ اقدامات��ي را انج��ام داد؛ اما اين
ساختمان از عملکرد خود خارج شده و
حدود  80درصد ناايمن است؛ ولي اگر
نگهداري مناس��ب بعد از ايمنس��ازي
انج��ام ش��ود در صورت وق��وع حادثه،
خس��ارت ک��م و قابل کنت��رل خواهد
بود .اين درحالي اس��ت که چندي قبل
يکعضو ش��وراي ش��هر تهران تعطيلي
پاساژ ناايمن نبوت در منطقه  8تهران
را ي��ادآور ش��د و گف��ت 11 :مجتمع در

ذراتمعلقهوايتهران ۳برابراستانداردجهاني
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با
اشاره به اينکه از کليه دستگاههاي اجرايي در مورد روند اجراي
مصوب��ات کاه��ش آلودگي هوا گزارشگيري کردهايم ،گفت:
بسياري از دستگاهها به دليل کمبود بودجه و عدم تخصيص

اعتبارات نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند.
به گزارش ايسنا ،مسعود تجريشي با بيان اينکه برخي اقدامات
در همه کش��ورهايي که دچار آلودگي هوا هس��تند مورد توجه
قرار ميگيرد ،گفت :با توجه به نمونه گيريهاي انجام ش��ده

در برخي از کالنش��هرها و بررس��ي اين نمونهها به اين جمع
بندي رسيدهايم که در کالنشهرها سوخت ،عامل اصلي توليد
ذرات معلق است .در شهر تهران با توجه به مطالعات صورت
گرفته ،دليل عمده آلودگي به ذرات معلق بر ميگردد بنابراين

 2منطقه  11و  12در آس��تانه تعطيلي
ق��رار دارن��د .زه��را نژاد به��رام افزود:
ش��وراي اسالميش��هر تهران پس از
حادث��ه س��اختمان پالس��کو ،مصوب
ک��رد تا تمام س��اختمانهاي مش��ابه
پالس��کو شناسايي ش��وند .وي افزود:
بر اس��اس مصوبه فوق مقررشد تا پس
از شناس��ايي س��اختمانهاي تجاري
ن��ا ايمن ،اخطاره��اي الزم به مالکان
واحده��اي تج��اري آن مجموعهها و
مديريت آنها ابالغ شود.
وي اضاف��ه ک��رد :مجتم��ع تج��اري
نبوت در ش��رق تهران ،يکي از چندين
مجتمعي بود که به دليل ناايمن بودن
توسط نيروي انتظاميتعطيل و فعاليت
کس��به آن متوقف ش��ده اس��ت و روند
برخورد با س��اير متخلفين در اين حوزه
با جديت دنبال ميشود.

مهمترين آالينده تهران در ش��رايط حاضر ذرات معلق اس��ت
که از احتراق ناقص و کيفيت نامناسب سوخت توليد ميشود.
تجريش��ي با تاکيد بر اينکه نظارت بر کيفيت س��وخت توليدي
بر عهده س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت است و طبق قانون
اين س��ازمان بايد س��ه ماه يکبار س��وخت توزيعي در کش��ور
را م��ورد پاي��ش قرار دهد،اظهارکرد :ط��ي ماههاي آذر و دي
پايش کيفيت س��وخت در کالنش��هرها به جاي س��ه ماه يکبار
به هفتهاي يکبار رسيد.

اخــبار شـهرستان
استاندار هرمزگان در راستاي توسعه گردشگري خبر داد؛

برنامهريزي براي کاهش زمان مسير ريلي تهران بندر عباس به  5ساعت
تجارت -استاندار هرمزگان :در راستاي
توس��عه گردشگري بندرعباس بايد سه
اتف��اق رخ ده��د ک��ه براي انج��ام آنها
برنامهريزي بلند مدت در نظر داريم.
ب��ه گزارش روزنامه تج��ارت ،فريدون
همتي در نشس��ت خبري با خبرنگاران
که در بندرعباس برگزار شد در خصوص
توس��عه گردش��گري ادام��ه داد ،ابت��دا
ميبايس��ت کل خط ريلي مسير تهران
بندرعباس دوخطه ش��ود که مدت سفر
از  18ساعت به  10ساعت کاهش يابد
و دوم اينکه بايد به سمت برقي و سريع
السير کرد خط ريلي برويم که مدت سفر
به  5الي  6س��اعت کاهش يابد و س��وم
توسعه آزاد راههاي بندر عباس به کرمان
س��يرجان و فارس ميباشد که ميتواند

در بخش حمل و نقل مسافر تحول جدي
براي بندرعباس را ايجاد کند.
وي درب��اره جاذبهه��اي گردش��گري
اس��تان هرم��زگان گفت :م��ا ايرانيها
کش��ورمان را خوب نميشناس��يم سه
براب��ر س��واحل درياي خزر در ش��مال
اي��ران در هرم��زگان س��احل به طول
 2400کيلومتر وجود دارد اما آن را خوب
نديدهايم و فقط جادههاي ش��مال را در
 ۶ماهه اول س��ال پرترافيک ميکنيم.
در اين اس��تان  ۱۴جزيره با ويژگيهاي
منحصر به فرد گردش��گري وجود دارد
که برخي از آنها در دنيا بي نظير اس��ت.
ش��ش ماه از سال بهترين هواي کشور
را داريم .حتي کش��ورهاي حوزه خليج
فارس قبطه داشتن آنها را ميخورند اما

ايرانيها ساالنه دهها ميليارد دالر پول
را به ترکيه و امارات و کشورهاي ديگر
ميبرند .چرا بايد ايرانيها براي استفاده
از س��احل گردشگري به خارج از کشور
سفر کنند اما ندانند که چه ظرفيتهايي
در کشورمان وجود دارد.
وي ادام��ه داد :اس��تان هرم��زگان
ظرفيتها و اس��تعدادهاي فراواني دارد
حتي ميتوان گفت جمع اس��تعدادهاي
اس��تانهاي کش��ور در اين استان فراهم
اس��ت .گردشگري تنها ظرفيت استان
هرمزگان نيس��ت بلکه اين اس��تان در
زمينه داش��تن سنگهاي آهکي منگنز
و س��نگهاي معدني ديگر نيز بس��يار
با اس��تعداد اس��ت ولي بيش��تر کرمان و
يزد و مشهد را به معادنش ميشناسند.
همچني��ن صنايع آب بر مانند فوالد که
بايد لب س��احل ايجاد ش��ود را داريم .ما
آماده پذيرش دهها صنعت پتروشيميدر
منطقه ويژه پارسيان شده ايم.
اس��تاندار هرم��زگان درب��اره ايج��اد
زيرس��اختهاي حمل و نقل در اس��تان
بيان کرد :نياز به خط ريلي گسترده داريم
و از االن با س��ازمان راهداري در بحث
ري��ل کارهاي جدي��دي را آغاز کرده و
ديدگاههايمان را نزديک کردهايم  .اين
اتف��اق بايد ب��راي بندرعباس بيفتد که
حمل و نقل ارزان و با سرعت انجام شود.
بايد روي خط ريلي از تهران به اصفهان

س��پس اصفهان به بافت و شهرس��تان
بافت به بندرعباس کار شود گفته شده
که تا سال  ۹۸اين مسير تکميل خواهد
ش��د اگر اين اتفاق بيفتد در حوزه حمل
و نقل مسافر ريلي تحول اساسي ايجاد
ميش��ود .يعني مس��افران از تهران به
بندرعباس به جاي  ۱۸س��اعت ،تنها ده
ساعت در مسير خواهند بود .اين اتفاق در
کوتاه مدت ميافتد .در برنامههاي ميان
مدت نيز در نظر داريم تا اين مسير برقي
شود .اگر اين پروژه نيز االن کليد بخورد
ج��زو برنامههاي بلن��د مدت هرمزگان
خواه��د بود و مس��افر مس��ير تهران به
اصفه��ان ،يزد ،کرم��ان و بندرعباس را
در  ۵ساعت طي ميکند .ما بايد جادهها
را نيز درست کنيم تا دسترسي مردم به
مناطق گردشگري استان آسان تر شود.
اگر بتوانيم زيرس��اختها را به س��رعت
ب��ا کمک بخش خصوصي انجام دهيم
شاهد تحول در استان خواهيم بود .چون
هيچ کدام از اين کارها با بودجه دولتي
به س��رعت انجام نميش��ود بايد بخش
خصوصي ورود کند ما نيز اعالم آمادگي
کردهايم که همه امکانات را براي حضور
بخش خصوصي فراهم ميکنيم.
همت��ي بيان کرد :دولت مصوبه آزاد راه
بن��در ب��ه کرمان را ني��ز مصوب کرده تا
بخ��ش خصوصي آن را انجام دهد .آزاد
راه بندرعباس به س��يرجان نيز مصوبه

دولت است که آن هم بايد توسط بخش
خصوص��ي انجام ش��ود .ما به دنبال باز
کردن راه مناسب از فارس به بندرعباس
هس��تيم بايد به س��مت آزادراه برويم.
اس��تان هرمزگان ده فرودگاه دارد کدام
اس��تان چنين ظرفيت��ي را دارد؟ اکنون
فرودگاههاي س��يري ،ابوموسي ،قشم،
بندر لنگه ،جاس��ک ،تنب بزرگ ،کيش
و الوان فعال هستند.
همت��ي از ايج��اد تحول��ي در امکانات
اقامتي جزيره هرمز تا عيد سال  ۹۷خبر
داد و گفت :جزيره هرمز بهش��ت خاک
شناسي با ظرفيت داشتن انواع خاکها
و س��نگها در رنگهاي متنوع اس��ت
گروه��ي در اين زمينه مطالعه ميکنند
و به دنبال اين هستيم که اجازه ندهيم
س��اخت و س��از آجر و تيشه و يا معماري
مدرن به بافت سنتي هرمز وارد شود ما
بايد برويم به سمت ساخت و ساز ايجاد
مکانه��اي اقامتي همگ��ون با جامعه
محلي و بوميمانند مضيف و يا خانههاي

سنتي ديگر .ما ديگر اجازه نميدهيم که
جزيره هرمز نيز مانند کيش و قش��م به
س��مت ساخت و س��ازهاي مدرن پيش
برود بايد س��اخت و س��از در اين جزيره
ساماندهي شده باشد.
وي افزود :همچنين قرار است تا جزيره
هرمز به مرکز فستيوالهاي جهاني بين
المللي و منطقهاي در زمينههاي مختلف
ورزش ،موس��يقي ،ورزشهاي دريايي
و  ...تبدي��ل ش��ود .در ي��ک گام از همه
زمين شناس��ان معروف دانش��گاههاي
دني��ا دع��وت ميکنيم که اين منطقه را
ببينن��د و مبلغي ب��راي جزيره هرمز در
کش��ور خودشان ش��وند .در حوزه حمل
و نق��ل درياي��ي نيز بخش خصوصي در
حال کار بر روي کش��تيهاي با کيفيت
است و تسهيالتي در نظر ميگيرند که
تردد در دريا ارزان و راحت انجام شود .با
ستاد فرمان اجرايي امام نيز مذاکراتي در
اين زمينه شده است که آنها هم سرمايه
گذاري کنند.

کارشناس گردشگري و مدير هتل بين المللي هرمز بندرعباس:

دولت وارد حوزه گردشگري شود و پاي رونق و گسترش آن بايستد

حضور مدير عامل شرکت گاز استان مرکزي
در همايش کارگروه CNG

به گزارش روابط عموميشرکت
گاز اس��تان مرک��زي ،ج��واد
مهندس مديرعامل اين ش��رکت
در هماي��ش کارگروه CNGکه
ب��ا حض��ور مدير عامل ش��رکت
پخش فراوردههاي نفتي استان و
ديگر مسئولين استاني همچنين
مال��کان ايس��تگاههاي CNG
استان در شرکت پخش فراوردههاي نفتي مرکزي برگزار گرديد
به عنوان يکي از سخنرانان اين همايش حضور يافت  .برپايه اين
گزارش مديرعامل شرکت گاز استان مرکزي ضمن ارائه عملکرد
اين ش��رکت دراس��تان ،درخصوص گازرس��اني به ايستگاههاي
CNGوهم��کاري جهت اتصال تابلومانيتورينگ درايس��تگاها
وعوامل تاثيرگذاردرعملکردايس��تگاه گازجايگاهها ازقبيل نصب
مخزن آرامش وش��يريکطرفه ونصب تجهيزات مناس��ب جهت
جلوگيري انتقال لرزش به ايستگاه و آسيب نرسيدن به ميترينگ
ايس��تگاه گاز وهمچنين نصب درايرياخش��ک کن جهت ايستگاه
توضيحات کاملي ارائه نموده ودرادامه جلس��ه نس��بت س��واالت
مالکان جايگاهها و مسئولين پاسخ مناسبي ارائه نمودند.
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معاون سازمان محيط زيست تشريح کرد؛

نخستين کنفرانس بين المللي فرانچايز ايران
برگزار ميشود

امروز و در محل دائمينمايشگاههاي بين المللي تهران؛ نخستين
نمايشگاه و کنفرانس بين المللي فرانچايز ايران با حمايت شوراي
جهان��ي فرانچاي��ز( )World Franchise Councilو برخ��ي از
انجمنهاي ملي فرانچايز کشورهاي توسعه يافته ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعي ،اتاق اصناف
ايران و خانه صنعت ،معدن و تجارت ايران برگزار ميشود.
به گزارش روابط عموميو اطالع رس��اني نمايش��گاه و کنفرانس
بين المللي فرانچايز ايران ايران:اينرويداد امروز با حضور مقامات
و معاون��ان وزارت کار و رف��اه اجتماع��ي ،وزارت صنعت ،معدن و
تج��ارت ،رئيس ات��اق اصناف ايران ،رئيس اتاق بازرگاني ايران،
معاون بانک مرکزي ايران ،برخي از نمايندگان مجلس شوراي
اس�لامي ،محققان ،اس��تادان دانش��گاهها و صاحبان بنگاههاي
اقتصادي برگزار خواهد ش��د .نخس��تين نمايش��گاه و کنفرانس
بي��ن المللي فرانچايز اي��ران بزرگترين رويداد حوزه فرانچايز در
خاورميانه است که با هدف بهره گيري از توانمنديهاي برترين
مشاورين داخلي و بين المللي اين حوزه ،بسترسازي براي تنظيم
قرارهاي مالقات موثر رو در رو ،برگزاري کارگاههاي آموزش��ي
جانبي و تبليغات گسترده و ارائه خدمات بهينه به شرکت کنندگان،
فرهنگ س��ازي عموميبرگزار ميش��ود .در نخستين نمايشگاه
و کنفران��س بي��ن الملل��ي فرانچايز ايران اي��ران برندهاي معتبر
داخلي و بين المللي ،مديران ارش��د س��ازمانها و ش��رکتهاي
دولت��ي و خصوص��ي و عالقه من��دان به اين صنعت حضور دارند
و رئيس ش��وراي جهاني فرانچايز نيز به عنوان يکي از مدعوين
در اين کنفرانس س��خراني و راهکارهاي توس��عه کس��ب و کار را
ارائه خواهد کرد .اين رويداد به دليل ايجاد فضايي مناسب براي
ارائ��ه محصوالت و خدمات ش��رکت کنن��دگان به بازار بزرگ و
نوظهور فرانچايز ايران ،توس��عه ارتباطات و مالقاتهاي موثر با
افراد کليدي و تصميم گيرنده داخلي و بين المللي و نيز آشنايي
با آخرين دس��ت آوردها و رويکردهاي اين صنعت مهم جهاني،
حائز اهميت اس��ت .اين رويداد به دليل ايجاد فضايي مناس��ب
براي ارائه محصوالت و خدمات شرکت کنندگان به بازار بزرگ
و نوظهور فرانچايز ايران ،توس��عه ارتباطات و مالقاتهاي موثر
با افراد کليدي و تصميم گيرنده داخلي و بين المللي و نيز آشنايي
با آخرين دس��ت آوردها و رويکردهاي اين صنعت مهم جهاني،
حائز اهميت است.

را کت��ک ميزند و مش��تي ب��ه بيني و
دهانش ميکوبد .برادرم بيهوش بيرون
مدرس��ه رها ش��ده بود که توسط مردم
به بيمارس��تان ميرس��د.رفيعي گفت:
از پزش��کي قانوني س��ه ماه طول دوره
درمان گرفتيم و از مدير مدرسه شکايت
کردي��م؛ البته ش��نيدهايم ،وي خودش
اس��تعفا داده و آموزش و پرورش با او
برخوردي نکرده است.
رفيعي افزود :اکنون وضعيت جسماني
برادرش براي حضور در مدرسه مساعد
اس��ت و عليرغم آنکه زخم لبش خوب
نشده اما از امروز مدرسه رفته است.
در اي��ن رابط��ه س�لاجقه مدير روابط
عموميآم��وزش و پ��رورش کرم��ان
گفت :اين مدير متخلف هفتم دي ماه
به هيئت رس��يدگي به تخلفات اداري
کارکن��ان اداره کل آمورزش و پرورش

شرايط دريافت کارت ملي هوشمند جديد
س��خنگوي س��ازمان ثبتاحوال با بيان
اينک��ه تعويض شناس��نامه براي دريافت
کارت مل��ي هوش��مند ،الزامينيس��ت،
گفت :کس��ي که شناسنامهاش مستعمل
و کهنه ش��ده يا تغييراتي هويتي داش��ته
باشد ،بايستي براي ثبتنام کارت ملي هوشمند نسبت به تعويض
شناسنامهاقدامکند.سيفا...ابوترابيدرگفتوگوباايسنا،اظهارکرد:
اگر شناسنامهاي مستعمل و کهنه شده ويا فرد در هويتش تغييراتي
ايجادشدهباشد،بايستيفردبرايدريافتکارتمليهوشمندنسبت
به تعويض شناس��نامه اقدام کند.در حقيقت اين مس��تعمل ش��دن و
تغيير هويت شناسنامه شامل ناخوانايي ،کم رنگ شدن شناسنامه،
پارگي عکس  ،تغيير نام و نامخانوادگي و امور هويتي است.در غير
اين صورت تعويض شناسنامه الزامينيست.

تج�ارت -مدي�ر هت�ل بي�ن المللي هرمز
بندرعباس :معتقد است بخش خصوصي

ب��ه تنهايي نميتواند رونق گردش��گري
در کش��ور ايجاد نماي��د و منوط به ورود
دولت بصورت جدي است که پاي رونق و
گسترش گردشگري کشور بايستد.
ب��ه گزارش روزنامه تجارت ،عبدالوهاب
قاض��ي مدير هت��ل بي��ن المللي هرمز
بندرعب��اس در نشس��ت خب��ري گفت:
اگ��ر ميخواهيم ش��اهد رون��ق بيش از
پيش صنعت گردش��گري باش��يم ،بايد
همه دس��تگاههاي کش��ور در اين حوزه
مش��ارکت و هم��کاري ج��دي داش��ته
باشند.
وي با اش��اره به اينکه همکاري مديران
استان هرمزگان براي رونق گردشگري
و توس��عه صنعت هتل��داري خوب بوده
اس��ت ،اف��زود :توج��ه و توس��عه به زير
س��اختهاي گردش��گري از مهمترين

زمينههاي توس��عه اين صنعت در کشور
و به خصوص استان هرمزگان است.
قاضي گفت :تمام نهادها و ارگانها بايد
بدانند که صنعت گردشگري محور اصلي
درآمدزايي کش��ور است ،زيرا يک روزي
داستان سوخت فسيلي به پايان ميرسد
و کش��ور تنها از اين صنعت ميتواند به
درآمدزايي و اشتغالزايي باال دست يابد.
وي با اشاره به اين که ،روزي خواهد رسيد
که صنعت گردش��گري بايد هزينههاي
دول��ت را تامي��ن کند ،افزود :اگر در حال

حاض��ر دول��ت از طري��ق ف��روش نفت
حق��وق کارمن��دان و هزينههاي خود را
تامين ميکند ،روزي ميرسد که تنها راه
درآمدزايي و اش��تغالزايي دولت ،صنعت
گردشگري خواهد بود .دولت وارد حوزه
گردشگري شود و پاي رونق و گسترش
آن بايستد .مدير هتل بين المللي هرمز با
بيان اين که ،بخش خصوصي به تنهايي
نميتواند پاس��خگوي رونق گردشگري
کشور باشد ،گفت :دولت هم بايد در اين
راه همسو و همراه بخش خصوصي باشد
و از همه مهمتر اينکه دولت بايد نگاهي
ک��ه دنيا نس��بت به اي��ران دارد را عوض
کند .وي افزود :گردش��گران خارجي که
به ايران آمده اند ،اعتراف ميکنند که قبل
از سفرش��ان تصور ديگري از کشورمان
داشتند و بعد با ديدن امنيت ،برخورد مردم
و هتلداران نگاهشان به ايران عوض شده
اس��ت ،ام��ا در نهايت تبلي��غ براي رونق

گردشگري بايد توسط دولت و نهادهاي
دولتي در داخل و خارج انجام شود.
قاض��ي ب��ا اش��اره ب��ه توج��ه دولت به
گردش��گري داخل��ي نيز گف��ت :دولت
بايد براي گردش��گري داخلي و خارجي
سوبس��يد در نظر بگيرد ،زيرا ارائه چنين
امتيازهاي��ي انگيزه س��فر را براي هر دو
گردش��گر ب��اال ميب��رد .وي با بيان اين
که ،نهادهايي دولتي بايد بدانند که رونق
اقتصادي و اشتغال تنها منوط به افزايش
واحدهاي توليدي نيست ،تاکيد کرد :اگر
نرخ اشتغال هتل هرمز از  20به  50برسد،
تعداد افرادي که در همين هتل مشغول
به کار خواهند ش��د از  270به  420نفر
افزاي��ش مييابد ،در حالي که س��رمايه
گذاري جديدي انجام نشده ،اما ظرفيت
اش��غال باال رفته اس��ت .قاضي در پاسخ
ب��ه اينکه براي فصل س��فر و ايام نوروز
چه برنامههايي براي توسعه گردشگري

استان هرمزگان داريد ،گفت :در قدم اول
با آژانسها و سايتهاي اينترنتي قرار داد
بس��تهايم که بس��تههاي سفر را با قيمت
مناس��ب و تخفيف ويژه به گردش��گران
اراي��ه دهند ت��ا از اين فروش هم هتل و
هم آژانسها درآمدزايي شود.

او ادام��ه داد :همچنين برنامههايي براي
مواق��ع خاص ،مانند تعطيالت چند روزه
و مش��ترياني که بيش��تر از خدمات هتل
هرمز اس��تفاده کرده اند ،در نظر گرفته
شده که از طريق پيامک به آنان اطالع
رساني ميشود.

گرشاسبي ۱۷ :ميليارد به ناحق از پرسپوليس گرفتند

مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت :خودمان را موظف دانستيم
که مشکل محروميت از دو پنجره برطرف شود.
ب��ه نق��ل از ايس��نا ،حميدرضا گرشاس��بي مديرعامل باش��گاه
پرسپوليس ،برانکو ايوانکوويچ و افشين پيرواني ديروز در نشست
خبري باشگاه شرکت کردند.
گرشاسبي درباره جدايي مهدي طارمياز پرسپوليس و ضرري
ک��ه ب��ه باش��گاه وارد کرد ،توضيح داد :مش��کالت بعد از رفتن
طارميبه ريزه اس��پور به وجود آمد و ضررهايي به پرس��پوليس
وارد شد .باشگاه موظف به پرداخت  ۸۰۰هزار يورو جريمه شد
اما با پيگيري اعضاي محترم هيات دولت و همچنين شخص
آق��اي دکت��ر س��لطانيفر ،توافقاتي ص��ورت گرفت .همچنين
خودمان را موظف دانس��تيم که مش��کل محروميت از دو پنجره
برطرف شود.
او اف��زود :طارميب��ا توج��ه به دوري چه��ار ماه و  ۱۰روزهاش از
مس��ابقهها ضربه روحي متحمل ش��ده بود و ما از او به جلس��ه
هيات مديره دعوت کرديم تا پيشنهاد تمديد بدهيم تا طارميبا
جبران کردن ،دل هواداران را به دست بياورد .برانکو و پيرواني
بارها با او جلس��ه گذاش��تند اما تفکر طارميبه اين گونه بود که
ميخواست در خارج از کشور تجربه کسب کند چون ميگفت
سنش هم طوري است که نميتواند چند سال ديگر صبر کند.
خ��ودم و اعض��اي هيات مديره تمام تالش��مان را براي ماندن
مهدي طارميانجام داديم اما اجازه هم نداريم که عظمت باشگاه
پرسپوليس را به خاطر يک بازيکن که از پرسپوليس دل کنده
زير سوال ببريم .او ادامه داد :ورزش و موفقيت هر ورزشکاري
دلي اس��ت و اگر دلش با تيم نباش��د ،قطعا هماهنگي اعصاب و
عضله وجود نخواهد داشت .در نهايت به اين جمعبندي رسيديم
که با جبران بخشي از ضررهاي وارد شده اجازه رفتن طارميرا
بدهيم .طبق تفاهمنامهاي که طارميامضا کرده اس��ت ،او بايد
بخشي از دريافتياش از الغرافه را به پرسپوليس بدهد .همچنين
تمام پاداش��ي که فيفا براي بازيکنان مليپوش در نظر گرفته
بايد به صورت کامل به حساب باشگاه واريز شود.
مديرعامل باشگاه پرسپوليس با بيان اين که "طارمياز امضاي
قرارداد با الغرافه خبر داده است" گفت :تا زماني که باشگاه الغرافه
به نامه ما پاسخ ندهد ،اين موضوع براي ما قطعي نيست.
گرشاس��بي در پاس��خ به اين پرسش که چه برنامهاي براي تيم
در زم��ان بس��ته بودن پنجره نق��ل و انتقاالت دارد عنوان کرد:
خوشبختانه آقاي برانکو يک مربي حرفهاي در همه امور است.
او انس��اني اس��ت که ضمن حفظ منافع خودش به س��مت منافع

بايد طارميرا زنداني ميکرديم

باشگاه نيز چرخش دارد .اين يکي از بهترين خصوصيات اخالقي
برانکو است .نشستهاي مختلفي را قبل از امضاي قرارداد در
زمينه استعداديابي و تيمهاي پايه داشتيم .همين طور در حال
نوشتن برنامهاي هستيم که هنوز نهايي نشده است تا تيميدر
ليگ دو يا سه کشور داشته باشيم.
گرشاسبي درباره پرداخت مطالبات ژوزه گفت :ژوزه تمام شد.
خيالتان راحت .بدهيها صفر شد و خواهشم اين است که ديگر
بحثش را نکنيد چون پروندهاش بسته شد .خاطرهاي بگويم تا
خس��تگيتان رفع ش��ود .رفيقي داشتيم که بازنشسته شده بود.
پرونده او را روي دوششان گذاشته بودند و الالهاالا ...گويان به
سمت بايگاني ميبردند .ما هم پرونده ژوزه را به همراه اعضاي
هيات مديره بايگاني کرديم.
گرشاس��بي همچنين در واکنش ب��ه صحبت خبرنگاري مبني
بر حضور تعدادي بازنشس��ته در باش��گاه پرس��پوليس توضيح
داد :اين سوال ،ورزشي نيست .قانوني مصوب مجلس شوراي
اسالمياست که به تمام دستگاههاي اجرايي ابالغ شده است.
در موضوع بازنشستگي ،برخي افراد مستثني هستند .همچنين
ايثارگران ،رزمندگان و تعدادي ديگر مثل خانواده شهدا شامل
بازنشستگي نميشوند .اين افراد نيز از روشهاي قانوني استفاده

کردهاند و فعاليت ميکنند.
مديرعامل باشگاه پرسپوليس در بخش ديگري از نشست خبري
در پاسخ به پرسشي مبني بر اين که آيا کسر امتياز پرسپوليس
را تهديد ميکند يا نه ،توضيح داد :در حال حاضر روند به سمت
شفافس��ازي و اص�لاح امور پيش م��يرود .تمام مباحث مالي
به صورت ش��فاف و قانونمند انجام ميش��ود .مبلغ  ۱۷ميليارد و
 ۲۰۰ميليون تومان از جريمههاي فيفا رفع شده و ديني بود که
بيشترش به صورت ناحق از حلقوم پرسپوليس بيرون کشيده شد
و کمر باش��گاه را در يکي دو س��ال اخير خم کرد اما خوش��بختانه
با درايت همه ،بخش عمدهاي از آن حل ش��ده اس��ت .گابريل
بازيکن پرس��پوليس از باش��گاه شکايتي داشت که حل شد .بعد
از آن او با وکيلش به مش��کل خورد و به فيفا ش��کايت کرد و
گفت وکيلم طلبم را نداده اس��ت .ما هم جواب داديم و پرونده
به  CASرفته است .در اين مدت نيز بيکار ننشستيم و وکيل را
متقاعد کرديم که ديداري با او در دوبي داش��ته باش��د و رضايت
کامل گابريل را بگيرد.
او همچنين در پاس��خ به اين پرس��ش که آيا قرارداد برانکو به
صورت قطعي دو س��اله اس��ت يا در س��ال دوم مش��روط تمديد
ميشود ،گفت :تمام مواردي که به ذهن شما ميآيد ،در قرارداد

برانکو :از بازگشت نوراللهي خوشحالم

ميخواهيمبيشترينقهرمانيهارابهدستآوريم
س��رمربي پرس��پوليس در نشس��ت خب��ري با حضور
حميدرضا گرشاس��بي و افش��ين پيرواني درباره مسائل
روز باشگاه و تيم پرسپوليس صحبت کرد.
به نقل از ايس��نا ،برانکو در نشس��تي خبري اظهار کرد:
خيلي وقت اس��ت که اعضاي کامل باش��گاه را يکجا
نديدهايم .مديرعامل باش��گاه و سرپرس��ت تيم تقويت
بزرگي براي پرس��پوليس هس��تند .ما قراردادمان را دو
ساله تمديد کرديم .يک بار ديگر از آقاي گرشاسبي و
هيات مديره محترم تشکر ميکنم که سريع توانستيم
منافع مشترک را پيدا کنيم .همکاري و کار براي توسعه
بيش��تر تيم اس��ت .از حمايت بي دريغ هوادران تش��کر
ميکنم.
او افزود :بدون هواداري پرش��ور هواداران و عش��قي که
به تيم ميدهند ،کار کردن سخت است .افتخار ميکنم
که عضوي از باشگاه پرسپوليس هستم .همين طور که
آقايان کاش��اني و گرشاس��بي خدمات زيادي به باشگاه
پرس��پوليس کردهاند ،امي��دوارم اين خدمت را در تمام
جوان��ب ادام��ه دهند .توافق کرديم که قرارداد جديدي
داش��ته باش��يم و بايد بگويم تازه اول راه اس��ت و من از
ي��ک چالش جديد خوش��حالم .انگيزه مضاعفي براي
رشد و پيشرفت پرسپوليس دارم.
برانک��و ادام��ه داد :نتايج��ي ک��ه تا به حال داش��تيم به
هي��چ عن��وان م��ا را به خواب نخواهد ب��رد بلکه انگيزه
مضاعفي براي بيش��تر کار کردن اس��ت .به بازيکنانم
تبري��ک ميگوي��م که با تالش زياد ،پرس��پوليس را به
اينجا رس��اندند .همه ما مهم هس��تيم اما بازيکناني که
پرسپوليس را به اينجا رساندهاند مهمتر هستند چون
آنها در زمين زحمت کش��يدند و حداکثر توانش��ان را
ميگذارند .هيچ کدام از ما از انتقاد فرار نميکنيم و انتقاد
در تمام دنيا وجود دارد .اين نشس��ت خبري هم نش��ان
ميدهد هميشه به دنبال همکاري با رسانهها هستيم.
ش��ايد مقداري با بردهاي پش��ت س��ر هميکه آورديم
خس��ته ش��ده باشيم اما انتظار دارم همکاري دوستانه و
ورزشي با يکديگر داشته باشيم.
برانک��و خاطرنش��ان ک��رد :ميداني��م کار هي��چ وقت
شس��ته ُرفته پيش نخواهد رفت اما هدفمان اين اس��ت
ع�لاوه ب��ر اين که به صورت مس��تمر در فوتبال ايران
فعال هستيم ،به دنبال قهرماني باشيم .سعي ميکنيم
بيشترين قهرمانيها را به دست بياوريم .ابتداي فصل
اعالم کرديم که اهدافمان تنها براي اين فصل نيست و
ميخواهيم سوپرجام ،ليگ و آسيا را به دست آوريم.
او ادامه داد :از بازگش��ت نورالهي به تيم خوش��حالم.

متاسفانه طول کشيد تا وضعيت اين بازيکن مشخص
شود و بدي اين بود که او يک سال بازي نداشت .تمام
تالش��مان را ميکنيم تا او را براي بازي پيش رو آماده
کني��م و در تمرين��ات ارزياب��ي ميکنيم که در چه حد از
آمادگي قرار دارد و تا چه حد به تيم کمک خواهد کرد.
همين طور در ترکيب اصلي براي بازي دوس��تانه فردا
خواه��د ب��ود .انتظ��ار داريم پس از اي��ن زمان وضعيت
آمادگ��ياش را ب��راي ما نش��ان ده��د و کيفيت قبل از
سربازي را نشان دهد.
س��رمربي پرسپوليس درباره دير امضا شدن قراردادش
و اين که گفته ميش��ود از تيم ملي پيش��نهاد دارد بيان
ک��رد :ک��دام تيم مل��ي را ميگوييد؟ اوال بايد بگويم آن
قدر برنامههاي ما فش��رده بود که اصال وقت نميش��د
براي تمديد قرارداد مذاکره کنيم .آقاي گرشاسبي حدود
ي��ک م��اه پيش تش��ريف آوردند و مق��داري زمان نياز
بود تا او وضعيت باش��گاه را س��بک س��نگين کند .ريتم
بازيها نيز طوري بود که هر س��ه چهار روز بايد يک
ب��ازي انج��ام ميداديم .اصال وقت نبود که مذاکرات را
ش��روع کنيم .درباره تيم ملي ايران هم بايد بگويم که
سرمربي دارد و موفق شده به جام جهاني راه پيدا کند.
اي��ن تي��م ب��ا مربياش به جام جهان��ي خواهد رفت اما
اگر منظورتان تيمهاي ملي ديگري است ،بايد بگويم
بله .پيشنهادهايي داشتم اما دليلي براي عقب انداختن
مذاکرات با پرسپوليس نبود.
برانک��و در پاس��خ به اين ش��وال که ب��ا توجه به تمديد
قراردادشآيابازهمبايدمنتظرموفقيتهايپرسپوليس
باشيم؟ گفت :ما همواره به موفقيتهاي باشگاه در خارج
از ايران هم فکر ميکنيم .باشگاه از همه افراد مهمتر
است و هيچ فردي باالتر از باشگاه نيست چه برسد به
بازيکنان .تنها منطق درس��ت هم همين اس��ت .همان
طور که آقاي گرشاس��بي گفت طارميپيشنهاد باشگاه
را داشت ولي راه ديگري را انتخاب کرد .بهترين آرزوها
را ب��راي او دارم .ب��راي او ب��ه عنوان بهترين مليپوش

آرزوي موفقي��ت دارم و ب��ه خاطر تالشهايش هم در
طول س��ه س��ال براي پرسپوليس از او تشکر ميکنيم.
اين يعني حرفهايگري.
برانک��و همچني��ن در مورد اين که بندي در قراردادش
وجود دارد که اگر پيش��نهادي از تيم ملي کرواس��ي يا
ديناموزاگرب داش��ته باش��د ميتواند از پرسپوليس جدا
ش��ود تصريح کرد :خوش��حالم که نگران قرارداد من و
به دنبال امنيت من هس��تيد اما قرارداد بين باش��گاه و
مربي اس��رار کاري اس��ت .اين چيزها مسائل شخصي
اس��ت و به اين منظور امضا ميش��ود که منافع هر دو
طرف لحاظ شود .در ايران و همه جاي دنيا شاهد اين
قضيه هس��تيم .قرارداد تنها يک برگه اس��ت که بين دو
طرف امضا ميشود.
برانکو همچنين گفت :هر تالش��ي ميکنيم به خاطر
هواداران اس��ت .به همين خاطر زماني که بازي نفت
تهران بدون تماشاگر برگزار شد ناراحت شديم .حمايت،
سرمايه اصلي ما است .در مورد کادر فني نيز بايد بگويم
همچنان تا دو س��ال ديگر دس��تياران من باقي خواهند
ماند اما احتمال تغيير هميش��ه وجود دارد .ش��ايد بعضي
اوق��ات داليل ش��خصي به وج��ود بيايد همان طور که
آقايان آندره و چوک اين مش��کل را داش��تند .بعضي
اتفاق��ات را نميت��وان پيشبيني ک��رد اما برنامه اصلي
م��ا ادام��ه دادن با انگيزه زياد ب��ه همراه اعضاي فعلي
کادر فني است.
برانکو در پاس��خ به س��والي مبني بر اين که با توجه
ب��ه اص��رار طارميبراي رفتن آي��ا در پايان فصل هر
بازيکن��ي که اصرار به رفتن داش��ته باش��د ميتواند
ب��رود؟ اظهار کرد :ق��رارداد طارميدر پايان فصل به
پايان ميرس��يد ،هم گرشاس��بي و پيرواني و هم من
پيش��نهاد قرارداد جديد را ارائه کرديم ولي از طريق
وکيل��ش کتب��ا اعالم کرد که مايل به ادامه همکاري
نيست .ما در نهايت ميتوانستيم يک ماه و نيم ديگر
او را داش��ته باش��يم ،آن هم در ش��رايطي که او از نظر
ذهني در اختيار تيم نبود .ما ميخواس��تيم او را نگه
داريم ولي نتوانستيم.
برانکو افزود :اينها بستگي به منافع باشگاه و بازيکن
دارد .من به عنوان مربي اجازه نميدهم کسي برود چون
از گرفتن بازيکن جديد محروم هستيم اما اگر باشگاهي
 ۱۰ميليون دالر به بازيکن ما پيشنهاد دهد ،جاي سوال
است که ميتوانيم اجازه ندهيم که بازيکن برود؟ به هر
حال بايد بازيکن را هم درک کنيم چون هر کدام از آنها
به دنبال بهترين گزينه براي خودشان هستند.

ميخواهمدربايرنمونيخبمانم

فران��کريبري،هافب��کبايرنمونيختاکيدکردکهقصد
دارد ب��ه حض��ورش در باي��رن مونيخ ادامه دهد .به نقل از
ورزش سه ،قرارداد ريبري با بايرن در پايان فصل به پايان
خواهد رسيد و شايعاتي از انتقال او به تيم ديگري شنيده

ميش��ود .با اين حال ريبري تاکيد کرد که قصد جدايي
ندارد و ميخواهد در بايرن مونيخ بماند .او گفت :هدف من
اين است که تا وقتي که ميشود ،در بايرن مونيخ بمانم.
ريب��ري درب��اره عملکرد خوبش در چند بازي اخير گفت:

معموالپاسگلهايزياديميدهمودريبلهايفراواني
ميزنم؛ ولي هميشه از گلزني لذت ميبرم .مشخص است
کهديداربالورکوزن،ديداردشواريمحسوبميشود؛ولي
پس از کمپ تمريني در قطر ،خيلي خوب کار کرديم.

لحاظ ش��ده و مش��کلي نيس��ت .باز هم تاکيد ميکنم که برانکو
مربي حرفهاي اس��ت و هيچ گاه با هيچ ش��خصي مش��کل پيدا
نخواهد کرد .مش��کل نوراللهي هم در حال حل ش��دن اس��ت و
با پيگيريهاي انجام ش��ده ظرف چند روز آينده خبر قطعي و
خوش��حال کننده را به هواداران اعالم خواهيم کرد تا به جمع
سرخپوشان اضافه شود.
گرشاس��بي در پاس��خ به اين س��وال که آيا پيگير تمديد قرارداد
بازيکنان است گفت :تا سرمربي تعيين تکليف نکند در مورد هيچ
بازيکن و کمک مربي در کادر فني کاري انجام نميدهيم و بعد
از آن باشگاه بايد جلساتي بابت تمديد قراردادها انجام دهد.
مديرعامل باشگاه پرسپوليس در بخش ديگري از نشست خبري
درباره اين که اين باشگاه هيچ گاه در پروندههاي حقوقي برنده
نبوده و هميشه با پرداخت بدهيها آن را مختومه اعالم کرده
اس��ت اظه��ار کرد :پيگيري ما در پرون��ده مهدي طارميباعث
ش��د  ۸۰۰ه��زار ي��ورو جلو بيفتيم .ما باي��د در اين پرونده برنده
ميش��ديم اما  ۱۷ميليارد و  ۲۰۰ميليون تومان بدهي و س��ابقه
منفي از پرس��پوليس در فيفا وجود داش��ت که باعث ميش��د
خوش��بينانه با حرفهاي ما برخورد نش��ود .همچنين از داخل
ايران مصاحبههايي ميشد که به نفع آنها در فيفا تمام ميشد.
ريزهاسپور نيز به ما گفت که برگ برنده آنها همين مصاحبهها
بود اما هر چه بوده گذش��ته و از االن مراقب هس��تيم تا مش��کل
ديگري گريبان ما را نگيرد .گرشاسبي ادامه داد :بدهي انباشته
به  ۱۳۰ميليارد بدهي مالياتي رسيده بود که براي بحث مجوز
حرفهايگري با نامه س��لطانيفر براي بررس��ي مجدد ابالغ شد
ک��ه امي��دوارم اين بخش مالياتي که بخش س��نگيني اس��ت با
حمايت وزارت ورزش و دارايي و پيگيري اعضاي هيئت رئيسه
تقليل پيدا کند .او درباره بدهي زيادي که باشگاه به برخي افراد
مانند گولچ ،گابريل ،بنگستون ،هماميو علي دايي دارد گفت:
پرداخت خارجيها انجام شده است .تا االن طلب  ۵۰فوتباليست
از سالهاي قبل مانده بود که حل شد .با برخي از اين بازيکنان
که نام برديد نشستيم و صحبت کرديم و تفاهمهايي نيز انجام
شد .البته بعضي با سختگيري جلو ميآيند که بايد حل شود.
البته هيچ مش��کلي باش��گاه را تهديد نميکند و به دنبال اين
هس��تيم که اين مش��کالت را حل کنيم .گرشاسبي در پاسخ به
اين پرس��ش که آيا نامهاي به باش��گاه الغرافه ارس��ال کرده که
ماجراي باش��گاه ريزهاس��پور تکرار نشود و همچنين آيا بخشي
از قرارداد طارميبا الغرافه به باش��گاه ريزهاس��پور خواهد رس��يد
گفت :هيچ کدام از اين دو سوال را تاييد نميکنم.

یکشـــنبه  24دی  1396شماره 1222

1 4 J a n . 2 0 1 8

11
S u n

ورزشی

پيشخوان
واکنش باشگاه پياسجي به
شايعات جدايي نيمار

رسانههاي اسپانيايي و انگليسي
از ش��روع فعاليته��اي رئال و
منچس��تريونايتد ب��راي جذب
نيمار نوشتند.
م��ارکا خب��ر داد ک��ه پرز(رئيس
رئ��ال) قص��د دارد  400ميليون
يورو براي جذب نيمار در تابستان
آتي هزينه کند و رسانههاي انگليسي نيز از تالشهاي يونايتد
براي جذب نيمار با  500ميليون يورو نوشته اند.
همه اينها در حالي است که فوق ستاره برزيلي ،تابستان گذشته
با رقم  222ميليون يورو از بارس��ا راهي پاري س��ن ژرمن ش��د.
مارکا به نقل از منابع نزديک به باش��گاه پاريس��ي نوش��ت که
مس��ئوالن قطري پي اس جي کوچکترين توجهي به ش��ايعات
جدايي نيمار ندارند و اعتقاد دارند که تحت هيچ شرايطي فوق
ستاره برزيلي خود را از دست نخواهند داد.
اين خوشبيني به دو دليل است .اول اينکه آنها اطمينان دارند که
برنامههاي ورزشي شان در فصل جاري با نيمار محقق خواهد
شد و ميتوانند به لطف درخشش او ،کاواني و امباپه ،به روياي
خود که صعود به فينال ليگ قهرمانان است دست يابند و دوم،
مساله غرور خانواده قطري به عنوان مالک پي اس جي است.
حکومت پادش��اهي قطر ،حاميمالي باش��گاه پاري سن ژرمن
است و از دست دادن نيمار ،تنها پس از گذشت يک سال از خريد
پر حاشيه او ،لطمه بزرگي به اعتبار آنها خواهد زد .پي اس جي
حتي در صورت اصرار نيمار و پدرش نيز مجوز جدايي او را صادر
نخواهد کرد و به نظر ميرسد که رئال و يونايتد حداقل بايد دو
سال ديگر براي شکار اين بازيکن صبر پيشه کنند.

شروع تحقيقات درباره
پولشويي در فروش ميالن

نش��ريات ايتاليا مدعي شدند که
تحقيقات پليس درباره پولشويي
برلوس��کوني با فروش ميالن به
يونگهون��گ ل��ي ،مالک جديد
باشگاه آغاز شده است.
مذاک��رات براي فروش س��هام
مي�لان در آوري��ل  2017ب��ا
موفقيت به پايان رس��يد و چينيها مالکيت باش��گاه را در اختيار
گرفتند .روسونري به شدت مقروض بود و در مجموع ،باشگاه
با  720ميليون يورو به فروش رسيد .با اين حال ،دو نشريه ال
استامپا و سکولو مدعي شدند که ميالن به قيمت  300ميليون
يورو به فروش رس��يده و باقي اين رقم ،در حقيقت پولش��ويي
بوده اس��ت .تحقيقات در اين رابطه ش��روع شده و ممکن است
موضوع فروش باشگاه به کلي براي پولشويي انجام شده باشد.
ب��ا توجه به ش��رايط تيم مي�لان و همچنين تالش حزب فورزا
ايتاليا به رهبري برلوسکوني براي کسب کرسيهاي مجلس،
شايد اين بدترين خبر براي آنها باشد.
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اتفاق عجيب در مراسم معارفه يريمينا
مدافع کلمبيايي جديد بارسلونا رسما به
هواداران اين باشگاه معرفي شد.
مينا با قراردادي  5ساله به ارزش 11.8
ميلي��ون يورو از پالميراس به بارس��لونا
پيوس��ته و قرار اس��ت جانش��ين خاوير
ماسکرانويي شود که به هبي فورچون چين خواهد رفت.
مينا در حضور روس��اي باش��گاه بارسلونا قراردادش را رسما امضا
کرد و سپس با به تن کردن پيراهن تيم جديدش قدم به زمين
چمن ورزشگاه نوکمپ گذاشت.
نکته جالب اما شيوه ورود او به زمين بود .مينا با پاهايي برهنه و
بدون کفش ،در حالي که دعايي زير لب زمزمه ميکرد و دستانش
را رو به آسمان گرفته بود ،وارد زمين شد؛ اتفاقي که پيش از اين
در معارفه هيچ بازيکني در نوکمپ رخ نداده بود.

شکار باشگاه چيني از رئال مادريد!
باشگاههاي چيني نه تنها در پي جذب
س��تارههايفوتبالدنياهس��تند،بلکه
حاال در صددند تا پزشکان معتبر فوتبال
دنيا را نيز به خدمت بگيرند.
در چند س��ال اخير عادت کردهايم که
شاهد انتقال گران قيمت ستارههاي فوتبال دنيا به باشگاههاي
چيني باش��يم و همين موضوع به ليگ چين ،اعتباري بيش از
گذش��تهبخش��يدهاست.نشرياتاس��پانياييگزارشدادندکه
باشگاه شانگهاي شنهواي چين ،يکي از پزشکان رئال مادريد
را به کادر خود اضافه کرده است .خوآکين ماس معروف به ژيمو،
متخصصتغذيهويکيازپزشکانمورداعتمادزيدانوبازيکنان
رئال که روزانه در کمپ والدبباس فعاليت ميکرد ،با شانگهاي
شنهووا قرارداد امضا کرد و با همکاران خود وداع گفت.

اخراج اسطوره رئال از ماالگا
ميچل گونزالس ،يکي از اسطورههاي
باش��گاه رئال مادريد از هدايت باشگاه
ماالگا برکنار ش��د .ميچل از نيمههاي
فصل گذش��ته مربيگ��ري ماالگا را بر
عه��ده گرفت و توانس��ت با خلق يک
معجزه ،اين باشگاه را از خطر سقوط نجات دهد و مهمتر اينکه
با شکست  0-2بارسلونا هديه بزرگي را به رئال مادريد تقديم
کرد تا مسير قهرماني کهکشانيها هموارتر شود.
اوض��اع ب��راي ميچل و م��االگا در فصل جاري اما خوب پيش
نرفت .ماالگا فصل را خوب شروع نکرد و روند بد اين تيم تداوم
يافت؛ به طوريکه در حال حاضر و پس از گذشت  18هفته ،با
يازده امتياز در رده نوزدهم قرار دارد .سرانجام صبر مدير ماالگا
لبريز شد و حکم اخراج ميچل را صادر کرد.
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دريچه
دولت آينده آلمان صادرات سالح
به عربستان را متوقف ميکند

بر اساس توافقات اوليه بين احزاب
ب��زرگ آلم��ان ،دولت آين��ده اين
کشور ميخواهد صادرات سالح به
ش��رکت کنندگان در جنگ يمن از
جمله عربس��تان سعودي را متوقف
کند.ب��ه گ��زارش روزنامه " تاگس
اش��پيگل" ،احزاب متحد مس��يحي و سوس��يال دموکرات که
اخيرا توانس��تند در مذاکرات مقدماتي به توافقي جهت تش��کيل
مجدد ائتالف بزرگ در اين کش��ور دس��ت يابند ميخواهند در
صورت تش��کيل چنين دولتي در آلمان صادرات تس��ليحات به
کش��ورهايي که در جنگ يمن مش��ارکت ميکنند را متوقف
کنند.به نوش��ته اين روزنامه آلماني ش��ايد اين تصميم احزاب،
قابل توجهترين نتيجه مذاکرات مقدماتي جهت تشکيل مجدد
ائت�لاف ب��زرگ در زمينه سياس��ت امنيتي و خارجي باش��د .در
بخش صادرات اسلحه توافق اوليه احزاب آمده است که دولت
آلمان هيچ گونه صادرات تسليحات به کشورها را تا زماني که
در جن��گ يمن مش��ارکت دارند تصوي��ب نخواهد کرد .در اين
راس��تا بخصوص عربس��تان س��عودي مد نظر آلمان است .اين
کش��ور سالهاس��ت که از مهمترين وارد کندگان تس��ليحات
آلماني محس��وب ميش��ود .عربستان سعودي در راس ائتالف
کش��ورهايي در منطقه قرار دارد که از س��ال  2015جنگ عليه
يم��ن را آغ��از ک��رده اند .اخيرا بس��ياري از اقش��ار و گروهها در
آلمان از جمله کليساهاي اين کشور توقف صادرات تسليحات
به عربس��تان را درخواس��ت کردهاند چرا که عربس��تان سعودي
در حم�لات هواي��ي خ��ود عليه يمن از تکنولوژي تس��ليحاتي
آلمان استفاده ميکند .توافقي که بين احزاب متحد مسيحي و
سوس��يال دموک��رات درب��اره توق��ف صادرات تس��ليحات به
کش��ورهاي ش��رکت کننده در جنگ يمن انجام ش��ده اس��ت
ش��امل کش��ورهاي مصر ،کويت و امارات هم ميش��ود .اين
کش��ورها نيز حجم بااليي از تس��ليحات آلماني را به کشور خود
وارد ميکنن��د .در مجم��وع اح��زاب آلمان��ي تواف��ق کردند که
ص��ادرات تس��ليحات ب��ه آلم��ان را مح��دود ک��رده و
دس��تورالعملهاي صادراتي مربوط به س��ال  2000را تش��ديد
کنند.

نگراني ماکرون از حضور
حزب افراطي در دولت اتريش

رئي��س جمهور فرانس��ه در ديدار با
ص��در اعظم اتري��ش حضور حزب
افراطي اتري��ش در دولت ائتالفي
جدي��د اين کش��ور را نگران کننده
خوان��د .به گزارش گروه بين الملل
خبرگزاري تسنيم به نقل از نشريه
"فوکوس" آلمان "،سباس��تين کورس" ،صدر اعظم اتريش در
ديدار با "امانوئل ماکرون" ،رئيس جمهور فرانسه در پاريس بر
عالق��ه خ��ود درباره اصالحات مد نظر فرانس��ه براي اتحاديه
اروپا تاکيد کرد .وي در کنفرانس مطبوعاتي مشترک با رئيس
جمهور فرانسه تاکيد کرد که اين مثبت است که ما در بسياري
مس��ائل يک اش��تراک و يک خط و مش��ي تقريبا برابر داريم.
رئيس جمهور فرانس��ه نيز آش��کارا در اين باره س��خن گفت که
همکاري حزب مردم سباستين کورس با حزب افراطي آزادي
اتري��ش در دول��ت ائتالف��ي جديد اين کش��ور نگرانيهايي را
ايجاد کرده اس��ت .وي در عين حال به اين مس��ئله اش��اره کرد
ک��ه سباس��تين ک��ورس ب��ر اراده و عزم خود ب��راي پي گيري
دس��تورالعملي ک��ه کامال با ارزشه��اي اروپايي مطابقت دارد
تاکي��د کرده اس��ت.ماکرون درباره رويکردهاي راس��تگرايان
افراط��ي ک��ه وي ني��ز در کش��ورش با آن مب��ارزه ميکند ابراز
تاس��ف کرد.سباس��تين کورس نيز تاکيد کرد که هر دو کش��ور
ع��زم و اراده ب��راي تغيي��رات مثب��ت در اتحادي��ه اروپا را دارند.
ماکرون هم در عين حال اعتراف کرد که نکاتي وجود دارد که
وي و کورس درباره آن اختالف نظر دارند.

مذاکره انگليس و اسپانيا
درباره وضعيت جبلالطارق پس از بريگزيت

اس��پانيا و انگليس اع�لام کردند،
نخستين مذاکرات غير رسميخود
در ارتب��اط با بريگزيت و تنگه جبل
الط��ارق را در روزهاي گذش��ته در
مادري��د برگ��زار کردند.به گزارش
خبرگ��زاري آسوش��يتدپرس ،اين
مذاکره غير رسميبا هدف بررسي چگونگي اثر گذاري خروج
انگليس از اتحاديه اروپا بر تنگه مذکور که يک شاهراه ارتباط
دريايي اس��ت ،برگذار ش��د.خط مشي اتحاديه اروپا در مذاکرات
براي آينده روابط انگليس با اين ائتالف به اس��پانيا حق وتو بر
س��ر تنگه جبل الطارق داده اس��ت.وزارت خارجه اس��پانيا در
بياني��هاي اع�لام ک��رد که مقامهاي عالي رتبه اين کش��ور روز
پنجش��نبه با هياتي از انگليس ديدار کردهتاند البته جزئياتي در
اين باره هنوز اعالم نش��ده اس��ت .وزارت خارجه انگليس نيز
اع�لام ک��رد ک��ه اي��ن دي��دار غيررسميس��ازنده و موثر بود و
مقامه��اي مربوط��ه از تنگ��ه جبلالطارق نيز در اين نشس��ت
حضور داش��تند و در اين باره مطلع ش��دند .همچنين انگليس
اع�لام ک��رد ک��ه از اولويته��اي مربوط به اين ش��اهراه آبي
پايبند ميماند.

یادداشت

چين درحال شکل دادن به
آينده فناوري جهاني

ادامه از صفحه یک
 ...ارزش اي��ن ف��ن آوريه��ا و خدمات مربوط به آن روبه افزايش
اس��ت .گوگل  ،اپل ،فيس بوک و آمازون ارزش کلي برابر با 2.8
تريليون دالر دارند .درچين نيز شرکتهاي علي بابا و Tencent
به ارزش  1تريليون دالر رسيدند و مقياس بازارهاي چيني بسيار
واضح ش��ده اس��ت .رويکرد ش��رکتهاي چيني نشان دهنده آن
است که چين درحال شکل دادن به آينده فن آوري جهاني است.
اگرچه غولهاي فن آوري آمريکايي در جهان س��لطه يافتند اما
شرکتهاي چيني شروع به گسترش کردند .هفته گذشته سهام
شرکت چيني  Didiدر برزيل افزايش داشت و بر رقيب آمريکايي
خود اوبر برتري داش��ت .ش��رکتهاي علي بابا و  Tencentنيز
در هند سرمايه گذاريهاي گستردهاي کردند و بر شرکت آمازون
فش��ار آوردند .درحاليکه هر دو کش��ور خود را براي پيش��برد در
هوش مصنوعي آماده کردند .نقش چين به عنوان يک البراتوار
زنده بس��يار مهم اس��ت .شرکتهاي سيليکن ولي از جمله گوگل
از اي��ن ام��ر آگاهند .قانون منع مهاجرتي دولت آمريکا براي ورود
مهاجران متخصص ممکن است به رشد شرکتهاي چيني شود
که بايد منتظر نتيجه آن بود.
ترجمه :فاطمه مهتدي

تالش براي اصالحات در افغانستان

زماني که اش��رف غني يک مقام تکنوکرات
از بان��ک جهان��ي درس��ال  2014رياس��ت
جمهوري افغانس��تان را پذيرفت وعده تغيير
در کش��ور و اس��تفاده از نس��ل جدي��د
افغانس��تانيها در دول��ت را داد ب��ه گ��زارش
نيوي��ورک تايم��ز ،جنگ طوالن��ي با طالبان
همچنان ادامه دارد و کش��ور چند تکه ش��ده
است .خزانه داري افغانستان خالي شده است و کشور بيشتر براساس
قدرت ش��بکهاي از نخبگان اداره ميش��ود تا خود دولت.اما آقاي غني
هنوز به فرصتها مينگرد و خواستار بهبود وضعيت شکننده و تغيير
کش��ور به محلي براي حمل و نقل بين آس��ياي مرکزي و جنوب آس��يا
اس��ت ب��راي انج��ام اي��ن وعده  ،غني از گروه��ي از افغانهاي جوان
اس��تفاده ک��رد ت��ا ايدههاي جديد را فرات��ر از مرزها اجرا کنند.او وعده
افزايش مش��اغل براي زنان را داد و س��ه س��ال بعداز انتخابات ائتالف
غن��ي و عب��دا ...عب��دا ...وعده خود را اجرا کردند و افراد تحصيل کرده
ج��وان را در س��متهاي ارش��د دول��ت قراردادند.اما بس��ياري از اين
جوانان با چالش سيستم شبکه نخبگان روبروشدند.

رويکرد خوب بانکهاي آمريکا
با کاهش مالياتها

بانکه��اي ول��ز فارگو و ج��ي پي مورگان به
دنب��ال تصمي��م اخير دولت ترامپ در کاهش
مالي��ات ش��رکتهاي بزرگ با رش��د درآمد
روبرو شدند .اما پيش بيني شده اين تغييرات
باعث س��ود بيش��تر بانکها و اقتصاد آمريکا
خواهد شد.
به گزارش وال استريت ژورنال ،داراييهاي
بان��ک ج��ي پ��ي مورگان پس از خبر تصوي��ب کاهش ماليات به 2.4
ميليارد دالر رس��يد .بانکهاي بزرگ ديگر از جمله س��ي تي گروپ و
گلدم��ن سش��ز اعالم کردند که کاه��ش ماليات باعث ميلياردها دالر
س��ود براي آنها خواهد ش��د و در گزارش عملکرد ماههاي اخير خود
اين امر مشهود است.
اين س��ود درحالي رخ ميدهد که اقتصاد آمريکا از خود نش��انههاي
رش��د را نش��ان داده و نرخ بيکاري همچنان پايين اس��ت و نرخ بهره
روبه افزايش است.
پیشی گرفتن فضای مجازی از دولت در فضای مجازی/تجارت/علی کاشی

شکايت مجدد قطر از امارات به شوراي امنيت

ادامهاعتراضاتعليهگرانيوبازداشتهادرتونس

العبادي در مذاکرات انتخاباتي با حشد شعبي

دول��ت قط��ر بار ديگر در نامههاي جداگانه به
دبيرکل سازمان ملل و رئيس شوراي امنيت از
امارات به دليل نقض حريم هوايي قطر توسط
ي��ک هواپيماي باربري نظاميش��کايت کرد.
نماينده قطر در سازمان ملل در اين باره تأکيد
کرد که تکرار اين حادثه و استمرار آن از سوي
دولت امارات که نقض حاکميت قطر و تهديد
سالمت مرزها و اراضي آن است شاهدي ديگر در خط مشي امارات براي نقض
قوانين ،کنوانسيونها و معاهدات بينالمللي است .بنابر گزارش شبکه الجزيره،
قطر روز پنجش��نبه گذش��ته نيز در نامههاي جداگانه به دبيرکل س��ازمان ملل و
رئيس ش��وراي امنيت از نقض حريم هوايي اين کش��ور توس��ط يک جنگنده
اماراتي در تاريخ  21دس��امبر گذش��ته ش��کايت کرد.در اين نامهها آمده است که
نقض حريم هوايي قطر در واقع نقض آش��کار حاکميت قطر ،س�لامت مرزها و
اراضي آن و در راستاي اقدامات تحريکآميزي است که امارات عليه قطر انجام
ميدهد .دولت امارات نيز در واکنش به اين شکوائيه قطر مدعي شد که امارات
حريم هوايي قطر را نقض نکرده اس��ت و در اين باره ش��کوائيهاي رس��ميارائه
خواهد کرد .نقض حريم هوايي قطر توس��ط هواپيماهاي اماراتي در حالي اس��ت
که چهار کشور عربستان ،امارات ،بحرين و مصر از بيش از  7ماه پيش به بهانه
حمايت قطر از تروريس��م ،روابط خود با قطر را قطع کردهاند و حتي عربس��تان
تنها گذرگاه مرزي قطر تحت عنوان گذرگاه «سلوي» را بسته است.

اعت��راض گس��ترده در تون��س همزمان با
س��الگرد خيزش اسالميدر  14ژانويه سال
 2011حاکي از وضعيت سخت اقتصادي و
نارضايت��ي اجتماعي اين کش��ورها و تونس
در مرکز آنهاست .در پي افزايش قيمتها
در بودج��ه مصوب  ۲۰۱۸تونس ،تظاهرات
همچنان در ش��هرهاي مختلف اين کش��ور
ادامه دارد و تعداد زيادي از معترضان دس��تگير ش��دند .به گزارش اس��کاي
ني��وز ،تظاه��رات در تع��دادي از ش��هرهاي تون��س در اعت��راض به افزايش
قيمته��ا ادام��ه داش��ته و مقام��ات اين کش��ور بيش از  ۱۵۰تن را دس��تگير
کردن��د ،بدي��ن ترتيب تعداد بازداش��تيها از زمان آغ��از اعتراضها به حدود
 ۸۰۰تن رس��يده اس��ت .به دنبال اين اعتراضها و اقدامات خش��ونت آميز
نيروهاي ارتش در ش��هرهاي مختلف تونس مس��تقر ش��دند و پليس مانع از
رس��يدن تظاهراتکنندگان به س��اختمان اس��تانداري در پايتخت اين کشور
شد.نمايندگان جامعه مدني و نيروهاي سياسي در استان صفاقس تظاهرات
اعت��راض آمي��زي را ترتي��ب داده و با محکوم کردن افزايش قيمتها و طرح
قان��ون ماليات��ي خواهان لغو اين طرح در  ۲۰۱۸ش��دند .دادس��تان دادگاه در
اس��تان منس��تير دس��تور داد چهار تن به دليل متوقف کردن عبور و مرور و
اقدامات اغتش��اشگرانه بازداش��ت ش��وند .همچنين تظاهرات کنندگان به
پايگاه جبهه خلق حمله کرده و آن را آتش زدند.

مذاکرات ميان نخستوزير عراق و ائتالف
"الفتح" که ش��امل گروههاي حش��د شعبي
اس��ت براي پيوس��تن العبادي به اين ائتالف
جه��ت ش��رکت در انتخاب��ات پارلماني آتي
ادامه دارد ،اما هنوز ش��اهد پيش��رفتي نبوده
اس��ت .به گ��زارش روزنام��ه فرامنطقهاي
الق��دس العربي ،مناب��ع عراقي اعالم کردند
ک��ه حي��در العبادي ،نخس��توزير عراق همچنان به ش��رط رياس��ت ائتالف
مذکور و نفر اول ليس��ت بودن در نامنويس��ي نامزدها پايبند اس��ت .اين منبع
احتمال داد که به زودي اين مساله نهايي شده و العبادي به ائتالف "الفتح"
بپيوندد .اما با اس��تناد به جو رايزنيها بين العبادي و فرماندهان حش��د ش��عبي
مش��کل ش��ماره يک بودن يکي از موانع بين العبادي وهادي العامري ،رهبر
س��ازمان بدر اس��ت ،با اين وجود با اس��تناد به اخبار درز يافته اين گونه به نظر
ميرس��د العبادي ش��ماره يک ليس��ت در بغداد و العامري شماره يک ليست در
ديال��ي در قال��ب هم��ان ائتالف خواهند بود .در صورتي که دو طرف به توافق
نرس��ند العبادي از طريق ليس��ت "النصر" وارد انتخابات ميش��ود .اين منابع
اعالم کردند :العبادي ليس��ت النصر را دارد اما در کميته نامش را ثبت نکرده
بلک��ه ب��ا نام ديگري ثبت نام کرده اس��ت .ب��ه گفته اين منابع ،تعداد زيادي از
ش��خصيتها و احزاب سياس��ي س��ني به ليست العبادي پيوستهاند که آخرين
آنها جواد البوالني ،وزير کشور اسبق است.

دهها کشور قاره سیاه از سخنان رییس جمهور آمریکا انتقاد شدید کردند

خشمآفریقاعلیهترامپنژادپرست

گ�روه بي�ن المل�ل  :اتحادي��ه آفريق��ا که  ۵۵کش��ور اين قاره را
نمايندگي ميکند با انتش��ار بيانيهاي بيس��ابقه از دونالد ترامپ،
رئي��س جمه��ور آمريکا خواس��ته بابت س��خنان 'توهينآميز و
نژادپرس��تانهاش" رس��ما عذرخواهي کند .همچنين س��نگال و
بوتس��وانا س��فراي آمريکا را احضار کرده و مراتب اعتراض و
نارضايتي خود به اظهارات نژادپرستانه ترامپ را اعالم کردند.به
گزارش آسوشيتدپرس ،اين واکنش به سخنان دونالد ترامپ در
يک جلسه رسميبا حضور نمايندگان کنگره بود که چند کشور
آفريقايي و فقير ديگر را 'چاله مستراح "خوانده و گفته بهتر است
آمريکا از کشورهايي مثل نروژ مهاجر بپذيرد.
دفت��ر اي��ن اتحاديه روز جمعه ضمن ابراز "ش��گفتي ،عصبانيت
و ه��راس" از س��خنان رئيس جمه��ور آمريکا گفته دولت آقاي
ترامپ درک درستي از آفريقاييها ندارد .با وجود واکنش شديد
کش��ورهاي آفريقايي ترامپ اس��تفاده از واژه انگليس��ي معادل
"چاله مس��تراح" را تکذيب کرده اما کاخس��فيد ضمن دفاع از
رئي��س جمه��ور ،ب��ر زبان راندن اين کلم��ات را تکذيب يا تاييد
نکرده اس��ت .پس از تکذيب ترامپ دو جمهوري خواه حاضر
در جلس��ه هم به حمايت از رئيس جمهور هم حزبي خودش��ان
بر آمدهاند اما سناتور دموکرات ديک دوربين مصرانه ميگويد
اين کلمات را با گوش خودش شنيده و آقاي ترامپ "چند بار"
از اين کلمات "نژادپرستانه" استفاده کرده است.
صبح جمعه ترامپ در توييتر نوشت که اگرچه قبول دارد "کلمات
تندي" در جلس��ه خصوصي با نمايندگان کنگره به کاربرده اما
"چاله مس��تراح" را براي توصيف چند کش��ور آفريقايي وهائيتي
به کار نبرده است.در بيانيه اتحاديه آفريقا آمده «اين اظهارات
بياحتراميبه ش��ان بش��ريت ،بيتوجهي به گوناگوني قوميو
توهين به باورهاي آمريکايي است« .همزمان با اظهار شگفتي
و عصبانيت ،باور داريم که دولت کنوني آمريکا درک درس��تي
از آفريق��ا ،مردمان��ش و کش��ورهاي اين قاره ن��دارد .از نظر ما،
نياز جدي به گفتگو ميان دولت آمريکا و کش��ورهاي آفريقايي
احساس ميشود».
س��فيرهاييتي در آمريکا از دونالد ترامپ خواس��ته اس��ت که از
آنچه عليه مهاجران و خارجيهاي مقيم آمريکا بر زبان آورده،
عذرخواهي کند.س��فيرهائيتي در واش��نگتن اظهار داش��ت که
اميدوار است ترامپ سخنان "ناشايست" بر زبان نياورده باشد،
اما اگر چنين کاري کرده باش��د" ،بايد عذرخواهي کند نه تنها
از مردمهاييتي ،بلکه از خود مردم آمريکا".دولت الس��الوادور از
آمريکا خواهان توضيح رسميش��ده اس��ت .سانچز ثرن ،رئيس
جمهوري الس��الوادور گفته اس��ت« :اظهارات ترامپ توهين به

تنها چيزي که ميتواند من را تش��ويق به مهاجرت به آمريکا
بکند ،جامعه پويا و با تنوع فرهنگي شماست .آنرا نابود نکنيد».
يک ش��هروند ديگر نروژي گفته اس��ت «:به عنوان يک نروژي
چرا بايد بيمه درماني خوب ،آموزش عالي مناس��ب 49 ،هفته
مرخص��ي زايم��ان نه تنها براي م��ادر بلکه براي پدر ،و  25روز
مرخصي س��االنه را به خاطر يک انس��ان ش��يدا که دکمه بزرگ
هس��تهاي دارد و ميخواه��د م��ن را از حقوق��م محروم کند ،از
دست بدهم؟».
بر اس��اس اعالم اداره آمار نروژ 502 ،ش��هروند نروژي در س��ال
 2016به آمريکا مهاجرت کردند .اين رقم  59نفر کمتر از سال
 2015اس��ت .بر اس��اس آمار ،تعداد آمريکاييهايي که متقاضي
مهاجرت به نروژ هس��تند ،بيش��تر از تعداد نروژيهايي است که
به آمريکا مهاجرت ميکنند.

تالش آمريکا براي جبران سخنان تند ترامپ


حرمت مردم ماست » .پيش از اين وزارت خارجه بوتسوانا سفير
آمري��کا در اين کش��ور را ب��راي اداي توضيح درباره "اظهارات
توهينآميز" ترامپ احضار کرده بود.
رهبران آفريقا از اظهارات توهينآميز ترامپ شوکه شده و ابراز
انزجار کردهاند .موس��ي فکي محمد ،رئيس کميسيون اتحاديه
آفريقا با ابراز تاس��ف از س��خنان دونالد ترامپ ،رئيسجمهوري
آمري��کا گف��ت :عميقا نااميد ش��دم؛ چرا ک��ه آمريکا يک نمونه
"خاص" از چگونگي توزيع مهاجران براساس ارزشهاي تنوع،
تحمل و فرصت بوده اس��ت .س��خنگوي سازمان ملل هم گفته
اس��ت آنتوني��و گوترش ،دبيرکل س��ازمان مل��ل مکررا بر حفظ
شرافت ،برابري و حقوق بشر مهاجران و پناهجويان در سراسر
دنيا تاکيد دارد.
اس��تفان دوجاريک جمعه درباره نظر گوترش گفت ،او از تمام
کش��ورها ميخواهد تا روي توزيع مثبت مهاجران تمرکز کنند
و از حقايق استفاده کنند نه پيشداوريها .دولت السالوادور هم
در يادداشت اعتراضي به اياالت متحده آمريکا شديدا اظهارات
او را رد کرده است .وزارت خارجه اين کشور آمريکاي مرکزي
در بياني��هاي اع�لام کرد :الس��الوادور خواس��تار احترام به مردم
ش��جاع و ش��ريف خود ش��ده اس��ت .در همين حال مکيسال،

رئيسجمهوري سنگال گفته است از سخنان توهينآميز ترامپ
"ش��وکه" ش��ده و "آفريقا و نژاد سياهپوس��ت شايسته احترام و
توجه اس��ت ".دفتر امور آفريقا در وزارت خارجه آمريکا هم در
تالش براي آرام کردن جو در توئيتي نوش��ت" :اياالت متحده
آمريکا به ش��دت ،با اش��تياق و با جديت در آفريقا مش��ارکت
خواهد داشت و به امر ارتقاي اين روابط حياتي و اعتمادسازي
با شرکاي آفريقايي ما ميپردازد ".راس مبارک ،يک قانونگذار
اپوزيس��يون در غنا هم از کش��ورهاي در حال توسعه خواست تا
اياالت متحده آمريکا را تا زماني که دونالد ترامپ از اين سمت
کنار نرفته است ،بايکوت کنند.

واکنش مردم نروژ به پيشنهاد مهاجرتي ترامپ


ب��ه گزارش اينديپندت ش��هروندان و سياس��تمداران نروژي و
اسکانديناوي نيز نسبت به سخنان ترامپ واکنش نشان دادند
و در توييتر و فضاي مجازي اعالم کردند چرا بايد به کشوري
مهاج��رت کني��م که نه بيم��ه درماني رايگان دارد و آمار جنايت
با س�لاح گرم درآن باالس��ت .يان اگلند ،معاون سابق دبير کل
سازمان ملل که نروژي است ،در صفحه توييتر خود خطاب به
دونالد ترامپ گفته است «:من يک نروژي هستم و بايد بگويم
ک��ه تحصي��ل و کار ک��ردن در آمريکا براي من خيلي خوب بود.

همزمان با واکنشهاي گسترده و خشمآلود به اظهارات جديد
آقاي ترامپ که بس��ياري آن را نژادپرس��تانه ارزيابي کردهاند،
سفير آمريکا در پاناما استعفا داده و گفته ديگر نميتواند با دولت
ترامپ کار کند .در ماه دس��امبر گذش��ته ،اليزابت شَ ِکلفورد که
س��فير آمريکا در س��ومالي بود اما در نايروبي مس��تقر شده بود،
به داليل مش��ابهي کنارهگيري کرد.خانم ش��کلفورد در نامه
استعفاي خودش به رکس تيلرسون ،وزير خارجه آمريکا ،آورده
بود استعفا ميدهد چون "آمريکا از حقوقبشر به عنوان الويت
اصلي در سياست خارجي خود عدول کرده" است.در شرايطي
که س��خنان توهينآميز ترامپ عليه مهاجران آفريقايي خش��م
مردم سراسر اين قاره را برانگيخته ،سفارت آمريکا در آفريقاي
جنوبي مدعي شده اياالت متحده آمريکا "عميقا به مردم آفريقا
احترام ميگذارد!" س��فارت آمريکا در پياميتوئيتري براي آرام
کردن فضاي سياسي نوشت :هيچ تغييري در تعهد ما به شرکا
و دوس��تانمان در سراس��ر اين قاره به وجود نيامده است .وزارت
خارجه اياالت متحده براي سفيران خود در برخي از کشورهاي
آفريقاي��ي و آمري��کاي التي��ن آييننامهاي فرس��تاده تا به آنها
آموزش دهد چگونه با چنين اعتراضاتي برخورد کنند .پل رايان،
س��خنگوي مجلس نمايندگان ،روز جمعه گفت که "اظهارات
توهينآمي��ز" ترامپ را درب��اره ملتهاي آفريقايي و همچنين
کشورهايي مانندهاييتي و السالوادور "بسيار ناشايست" ميداند.
جو بايدن و نانسي پلوسي نيز نسبت به سخنان ترامپ واکنش
نش��ان دادند.س��خنان ترامپ ميتواند آين��ده روابط اقتصادي
آمريکا با قاره آفريقا را نيز دچار مشکل کند و راه را براي پيشرفت
سرمايه گذاريهاي ديگر کشورها چون چين بازکند.
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