
هم��ه چي��ز از آنجا ش��روع ش��د که »س��عد الحريري« 
نخست وزير لبنان يک باره استعفا داد و در نطق استعفاي 
خود از سمت نخست وزيري لبنان، اتهام هاي بي اساسي 
عليه ايران و حزب اهلل مطرح کرد. اما وي دو هفته بعد از 
استعفاي غيرمنتظره در عربستان سعودي، به فرانسه سفر 
و با ماکرون گفتگو کرد.س��عد الحريري س��پس گفت که 
براي شرکت در جشن روز استقالل لبنان که چهارشنبه 

آينده برگزار خواهد شد، به بيروت باز خواهد گشت.
چرخشهاي سوال برانگيز ���

اما شاهد واکنشهاي متقاوتي بوديم که بيشتر آنها حکايت 
از اعمال فش��ار عربس��تان به حريري براي اس��تعفا بود. 
البته مهمترين آنها از سوي رييس جمهور فرانسه مطرح 
ش��د. اگرچه مسووالن عربس��تان به فرافکني پرداختند 
ام��ا ماک��رون مواضع عربس��تان را رد کرد ولي در موضع 
گيري همزمان فعاليتهاي موشکي ايران را نگران کننده 
توصي��ف ک��رد. تا آنکه خبر آمد روس��اي جمهور آمريکا 
و فرانس��ه، در ي��ک تماس تلفني ب��راي مقابله با ايران و 
ح��زب اهلل لبن��ان توافق کرده اند.به گ��زارش ايلنا به نقل 
از نووس��تي، کاخ س��فيد در بيانيه اي اعالم کرد، »دونالد 
ترامپ« رئيس جمهوري آمريکا، در تماس تلفني با همتاي 
فرانسوي اش »امانوئل ماکرون«، درباره اوضاع در لبنان و 
سوريه گفت وگو کردند.در اين بيانيه امده است: »ترامپ و 
ماکرون درباره ضرورت همکاري با متحدان براي مقابله 
با فعاليت هاي بي ثبات کننده حزب اهلل و ايران در منطقه 
توافق کردند.«گفت وگوي تلفني روساي جمهور آمريکا 

و فرانسه پس از آن انجام شد.
مسير ژنرال دوگل را طي کنيد ���

در اين رابطه يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
دخالت رئيس جمهور فرانسه در موضوع موشکي ايران را 
به نفع مکرون و اين کشور ندانست و با هشدار درخصوص 
مداخله در امور داخلي کش��ورمان به او توصيه کرد س��عي 
کند مانند مارش��ال دوگل، حداقل نيمه مس��تقل باشد.به 
گزارش ايلنا، علي اکبر واليتي با رد و تقبيح مواضع ضد 
ايران��ي اخير رئيس جمهور فرانس��ه اف��زود: به نفع آقاي 
مکرون و فرانس��ه نيس��ت که در موضوع موشکي و امور 
راهبردي جمهوري اس��المي ايران که در آن حساس��يت 

بس��يار داريم، دخالت کند؛ اين دخالت ها جز کاس��تن از 
اعتبار دولت فرانسه نزد جمهوري اسالمي ايران خاصيت 
ديگري ندارد. وي گفت: به رئيس جمهور اين کشور توصيه 
مي کنم سعي کند مسير ژنرال دوگل در دوران رياستش 
در سياست خارجي را طي کند يعني حالت نيمه استقالل 
داش��ته باش��د. واليتي افزود: ما که براي مسائل و برنامه 
دفاعي کشورمان از ديگران اجازه نمي گيريم که موشک 
داشته باشيم يا نداشته باشيم يا بگويند برد موشک هايمان 
چند کيلومتر باشد. وي تصريح کرد: اين موضوع به آقاي 
مکرون چه ربطي دارد؟ وي اصال چه کاره است که دخالت 
مي کند؟ اگر مي خواهد رابطه ايران و فرانس��ه، رابطه اي 
رو به رش��د باش��د س��عي کند در اين نوع امور دخالت نکند 
زيرا اين خالف مصالح ملي فرانسه هم است. اين عضو 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: معلوم اس��ت که 
پاسخ ما به او منفي است پس چرا اين موضوع را مطرح 
مي کند که وقتي پاسخ منفي گرفت بگويند آقاي مکرون 
در سياستش شکست خورده است؟ کاري کند که بگويند 
در سياس��تش موفق بوده اس��ت. واليتي بار ديگر خطاب 
ب��ه مک��رون تاکيد کرد: آقاي مکرون اين جمله را از بنده 
به عنوان شهروندي ايراني بشنود و بپذيرد که اگر به اين 
امور وارد شود پاسخ ما حتما منفي است و حتي يک درصد 
هم احتمال ندارد که به خواستي که دخالت در امور داخلي 
ماس��ت، پاس��خ مثبت بدهيم. اين عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام همچنين با رد توصيه برخي در داخل براي 
مذاکره موش��کي با اروپا تاکيد کرد: هيچ کش��ور مستقلي 
منافع و مصالح ملي خود را در معرض حراج قرار نمي دهد. 
وي درباره انتشار مقاله يکي از استادان دانشگاه تهران در 

يک��ي از روزنامه ه��اي اصالح طلب مبني بر آغاز مذاکره 
موش��کي با اروپا گفت: اين يکي از خواص دموکراس��ي 
اس��ت که هر ش��خصي مي تواند حرفش را بزند منتهي 
اگر س��خن معقولي نباش��د مردم از اين گوش مي شنوند 
و از آن گ��وش ب��ه در مي کنن��د. واليت��ي تصريح کرد: آيا 
کس��ي مي آي��د مناف��ع و مصالح مل��ي اش را اين طور در 
مع��رض ح��راج و تماميت ارضي اش را در معرض يغماي 
ديگران قرار دهد؟ کدام کشور مستقل و قدرتمندي در دنيا 
مسائل دفاعي اش را در بازار مکاره دنيا به حراج گذاشته 
است؟ وي گفت: عيبي ندارد که او نظرش را گفته، اظهار 
نظر آزاد اس��ت اما حتما بداند که ميان عقال ش��نونده اي 
نخواهد داشت. وی همچنين در پاسخ به اينکه جاگزيني 
مذاک��ره ب��ا اروپا به جاي آمري��کا چه قدر مبتني بر منافع 
ملي اس��ت ؟ اظهار داش��ت: اين موضوعي متقابل است، 
اروپايي ها هم از رابطه با ما نفع مي برند و جزء آرزوهايشان 
اس��ت که با کش��ور ثروتمند، بزرگ و قابل اعتمادي مانند 
ايران که داراي ملتي کارآمد، مومن و مصمم است رابطه 
داش��ته باش��ند. واليتي افزود: من سال ها با اروپايي ها در 
موقعيت هاي رسمي و غيررسمي سر و کار داشته ام، آنان 
هم از داشتن رابطه با ايران استقبال مي کنند مگر اين که 
زيرفش��ار آمريکا باش��ند و نتوانند اين کار را بکنند. اکنون 
مي بينيم که به رغم فشارهاي آمريکا، برخي کشورهاي 
اروپايي، س��رمايه گذاري در کش��ورمان را آغاز کرده اند. 
وي گف��ت: البت��ه چاره ما نيز صرف��ا منحصر به ارتباط با 
غرب نيس��ت، آمريکا نباش��د با اروپا کار مي کنيم، اروپا 
نيز نه صرفا اروپاي متحد که متشکل از ۲۷ کشور است 
بلکه با تک تک کش��ورهاي اروپايي داراي روابط مجزا 
هستيم همچنان که با کليت اتحاديه اروپا نيز رابطه داريم. 
واليتي گفت: البته کشورهاي وابسته به نفت چاره اي بجز 
فروش نفت به امريکا و خريد س��الح از اين کش��ور ندارند 
آن هم با ش��رايطي که قيمت نفت را واش��نگتن در پشت 
پرده تعيين و پولش را نيز براي هرکاري که کاخ س��فيد 
مشخص کند، هزينه کنند. واليتي تصريح کرد: اما اکنون 
حکومت مستقلي در کشورمان برپاست که گرچه تحت 
فشار آمريکاست اما ظرفيت هايي دارد که در کشورهاي 

جهان سوم کمتر چنين ظرفيت هايي ديده مي شود.

نشس��ت اضطراري وزراي خارجه عرب به درخواس��ت 
عربس��تان در مق��ر اتحاديه ع��رب در قاهره برگزار و در 
آن ادعاهاي بي اساسي عليه ايران مطرح خواهد شد.به 
گزارش ايس��نا از البيان، وزراي ش��رکت کننده در اين 
نشس��ت در بيانيه اي مدعي ش��ده اند: ما حمله انصاراهلل 
يمن به رياض به وس��يله موش��ک بالس��تيک ايراني را 
محکوم مي کنيم.در ادامه امده اس��ت: ما از عربس��تان 
حمايت و تمام اقدامات آن کشور به منظور حفظ امنيت 

ملي را تاييد مي کنيم. وزراي خارجه عرب مدعي شدند: 
الزم است که ايران حمايت هاي خود از انصاراهلل يمن و 
حزب اهلل لبنان را متوقف کند، همچنين در بحرين بي 
ثباتي ايجاد نکند و به اصل سياس��ت حس��ن همجواري 
پايبند باش��د. اين در حالي اس��ت که وزير جنگ رژيم 
صهيونيس��تي در اظهاراتي خصمانه عليه کشورمان به 
وضوح از کشورهاي عربي خواست تا با تل آويو "براي 
مقابله بهتر با ايران" وارد صلح شوند. آويگدور ليبرمن 

گفت: از کشورهاي عربي مي خواهم تا مثل انور سادات، 
رهبر پيش��ين مصر که با س��فر به تل آويو اولين کش��ور 
عرب��ي ب��ود ک��ه با ما صلح کرد، با م��ا عليه ايران متحد 
شوند.ليبرمن گفت: اکنون خاورميانه به چيزي که بيشتر 
از همه نياز دارد يک اتحاد قوي عليه ايران اس��ت. در 
ماه هاي اخير رياض روابط خود با تل آويو را در راستاي 
آنچه کارشناسان همکاري براي تقابل با ايران مي دانند، 

افزايش داده است.

بازی روانی ترامپ و مکرون عليه تهران

اتهامات واهي عليه ايران در نشست قاهره

  آمريکا و فرانسه برای کار مشترک عليه ايران و حزب اهلل توافق کردند؛

نشس��ت س��ه جانبه وزيران امور خارجه ايران، ترکيه و 
روسيه در آنتالياي ترکيه برگزار شد.وزيران خارجه ايران، 
ترکيه و س��وريه در نشس��ت سه جانبه خود که حدود دو 
س��اعت و نيم به طول کش��يد در مورد آخرين وضعيت 
سياس��ي حل بحران س��وريه و همچنين نشس��ت آتي 
حسن روحاني، والديمير پوتين و رجب طيب اردوغان 
که در روز چهارش��نبه در س��وچي روس��يه با محوريت 
موضوع سوريه برگزار مي شود، رايزني کردند. همچنين 
نشست کارشناسان ارشد سه کشور روز شنبه در تهران 

برگزار شد.
تالش براي صلح و ثبات  ���

وزير امور خارجه کش��ورمان پس از نشس��ت سه جانبه 
ب��ا همتاي��ان روس و ترک خود در آنتالياي ترکيه گفت: 
برخي کش��ورهاي منطقه به جاي جنگ افروزي بهتر 
است براي ايجاد صلح و ثبات تالش کنند. محمد جواد 
ظري��ف اف��زود: فکر مي کنم روند مفيدي اس��ت براي 
دس��تاوردهايي که در آس��تانه براي مقابله با تروريسم و 
همينطور برگرداندن آرامش و ثبات در سوريه به دست 
آمد پيگيري و دنبال مي ش��ود.وي گفت: روند آس��تانه 

نشان داد وقتي کشورهاي موثر منطقه همکاري کنند 
اين امکان وجود دارد که همه کارهايي که ساير کشورها 
نتوانس��ته بودند انجام دهند اين س��ه کشور انجام دهند.

اي��ن ديپلمات ارش��د کش��ورمان با بي��ان اينکه 11 ماه 
موفقيت را به عنوان ذخيره پيش رو داريم و اين نشان 
مي دهد که اگر ساير کشورهاي منطقه هم به اين نتيجه 
برسند که به جاي سياست هاي غلط به همکاري روي 
بياورند شاهد نتايج موفقيت آميزي خواهند بود تصريح 
کرد: متاسفانه کشورهايي مانند عربستان بيشتر به دنبال 
تفرقه و اختالف افکني هستند و به همين دليل نتيجه اي 

جز اختالف نمي بينند.وي ادامه داد: در صورتي که اگر 
روش ش��ان را ع��وض کنند آنها ه��م مي توانند به جاي 

جنگ افروزي در صلح منطقه شريک باشند.
بررسي همه جانبه ���

س��رگئي الوروف وزير خارجه روس��يه بعد از نشس��ت با 
مول��ود چ��اووش اوغلو وزير خارجه ترکيه و محمد جواد 
ظريف وزير خارجه ايران در آنتاليا گفت: همه مس��ائل 
مربوط به بحران س��وريه بررس��ي شد.به گزارش ايسنا، 
ب��ه نق��ل از روس��يااليوم، الروف گفت: در اين نشس��ت 
درباره امکان مشارکت کردها در کنفرانس گفت وگوي 
ملي سوريه که قرار است بيست و دوم ماه جاري ميالدي 
)1 آذر( در ش��هر س��وچي برگزار ش��ود، بحث و تبادل 

نظر شد.
وزير خارجه روسيه افزود: بر سر مسائل مهم توافق شد 
و نتايج اين نشست به اطالع رؤساي جمهور سه کشور 
رسانده خواهد شد.وي خاطرنشان کرد: نشست وزيران 
خارجه روسيه، ترکيه و ايران در آنتاليا در راستاي فراهم 
کردن مقدمات براي نشست رؤساي جمهور سه کشور 

برگزار شده است.

يک رسانه عربي مدعي شد که فرمانده سپاه قدس ايران 
شخصا فرماندهي نبرد آزادسازي شهر البوکمال سوريه 
را برعهده داشته است.به گزارش ايسنا، الميادين اعالم 
کرد که ارتش س��وريه به همراه هم پيمانانش در محور 
مقاومت يعني سپاه ايران، حزب اهلل، فاطميون، زينبيون 
و حيدريون امروز يکش��نبه توانس��تند بيش از ۸۰ درصد 
از ش��هر البوکمال س��وريه را از دس��ت داعش آزادکنند و 
سردار قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس ايران شخصا 

فرماندهي اين عمليات را برعهده داشت.
بوکمال آزاد شد  ���

در همين رابطه منابع س��وري از آزادس��ازي کامل ش��هر 
مرزي "بوکمال"؛ تنها منطقه شهري باقي مانده در دست 
داعش خبر دادند.به گزارش ايس��نا، به نقل از اس��کاي 
نيوز، ديده بان حقوق بشر سوريه که نزديک به مخالفان 
س��وري اس��ت با تاييد اين خبر اعالم کرد، شهر بوکمال 
در مرز سوريه و عراق به طور کامل به کنترل نيروهاي 

ارتش س��وريه در آمد و تروريس��ت هاي داعش به سمت 
مناطق بياباني گريختند. ش��هر بوکمال آخرين منطقه 
شهري مهم در سوريه بود که همچنان در اشغال داعش 
بود. ارتش س��وريه هفته گذش��ته اعالم کرد که توانسته 
کنترل اين ش��هر را به دس��ت بگيرد اما ظاهرا به دليل 
ضد حمله اي گس��ترده از س��وي داعش مجبور شده بود 
تا فاصله چند کيلومتري اطراف ش��هر عقب نشيني کند. 
نيروهاي ارتش سوريه که روز جمعه بر چند محله از شهر 
بوکمال س��يطره يافته بودند، اين ش��هر را به طور کامل 
آزاد کردند تا به اين ترتيب به سيطره چهار ساله داعش 
بر مناطق ش��هري در س��وريه پايان دهند. داعش اکنون 
تنها برخي مناطق بياباني به ويژه در مرکز و شرق سوريه 
در مج��اورت ب��ا مرزهاي ع��راق را در کنترل دارد که به 
نظر مي رس��د پاکس��ازي اين مناطق نيز چندان به طول 
نينجامد. گرچه بخش زيادي از مرزهاي مشترک عراق 
و سوريه در شمال اين کشور در کنترل کردهاي سوري 

تحت حمايت واشنگتن است و آمريکا خود نيز با ايجاد 
پايگاهي در منطقه التنف بخش هاي جنوبي اين مرز را 
تحت س��لطه دارد، اما بوکمال به عنوان ش��اهراه اصلي 
بغداد-قائم– دمشق نقش بسيار مهمي در نقل و انتقاالت 
نيرو و کاال بين عراق و سوريه ايفا مي کند. با کنترل ارتش 
سوريه بر شهر بوکمال عمال مرزهاي مشترک عراق و 
سوريه تحت کنترل و يا نفوذ موثر نيروهاي دولتي سوريه 
در مي آيد. موقعيت شهر بوکمال در مرز عراق و سوريه؛ 
توسي، مناطق تحت کنترل داعش؛ زرد، کردها و منطقه 
سبز رنگ در مرز عراق و سوريه نيروهاي آمريکايي در 
التنف هس��تند. اهميت اس��تراتژيک شهر بوکمال باعث 
شده بود که در يک ماه اخير رقابت شديدي ميان ارتش 
س��وريه و همپيمانانش از يک س��و و نيروهاي کرد تحت 
حمايت آمريکا از سوي ديگر بر سر کنترل بر آن دربگيرد 
که در نهايت با س��يطره ارتش س��وريه بر اين شهر عمال 

مي توان آمريکا را بازنده اين رقابت به حساب آورد.

توافق بزرگ برای صلح در سوريه

سردار سليماني فرمانده نبرد البوکمال 

 در نشست وزرای خارجه ايران، روسيه و ترکيه رقم خورد؛

آخرين شهر سوريه از وجود داعش پاکسازي شد؛
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اقتصاد ي، سیاسي و اجتماعي 

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

جلس��ه س��تاد مديريت بحران کشور به رياست معاون اول 
رييس جمهور برگزار شد.  اسحاق جهانگيري در اين جلسه 
از همه دستگاه ها و نهادهايي که براي امداد رساني و کمک 
به زلزله زدگان در استان کرمانشاه با تمام توان حضور پيدا 
کردند قدرداني کرد و گفت: هالل احمر، ارتش، سپاه و همه 
دستگاه هاي اجرايي مردانه پاي کار آمدند و مردم نيز همه 
آنچه در توان داشتند به صحنه...              صفحه 2

سیاه نمايي با هدف 
زيرسوال بردن نظام

يک رس��انه عربي مدعي ش��د که فرمانده س��پاه قدس ايران 
ش��خصا فرماندهي نبرد آزادس��ازي شهر البوکمال سوريه را 
برعهده داشته است.  الميادين اعالم کرد که ارتش سوريه به 
همراه هم پيمانانش در محور مقاومت يعني سپاه ايران، حزب 
اهلل، فاطميون، زينبيون و حيدريون امروز يکشنبه توانستند 
بيش از ۸۰ درصد از شهر البوکمال سوريه را از دست داعش 
آزادکنند و سردار قاسم سليماني...       همين صفحه

سردار سلیماني
 فرمانده نبرد البوكمال 

در نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه رقم خورد؛

توافق بزرگ برای صلح در سوریه

راه و مسکن

»تجارت« بررسی کرد؛

اما و اگرهای فروش
 هواپيماهاي ایرباس به ایران

8
1

»تجارت« کاهش رتبه کسب و کار ایران در سالروز تصویب قانون کار را بررسی کرد؛

قانون کار، قربانی ناکارآمدی اقتصاد
گروه اقتصاد کالن: هر روز در گوشه و کنار اين کشور ۸۰ ميليون 
نفری اخباری از تعطيلی يا کاهش ظرفيت واحدهای توليدی و 
از همه مهمتر خبرهايی از اخراج يا تعليق کارگران از کار  شنيده 
می ش��ود. از آن س��و حکايت بخش خصوصی) البته اگر بخواهيم 
آن را بخش خصوصی تعريف کنيم( چندان مناسب نيست.  اين 

وضع فعلی اقتصاد کش��ور اس��ت که براساس آمارهای ارائه شده 
در اين چهار پنج سال اخير و با روی کار آمدن دولت های روحانی 
هر چند وضعيت نسبت به دوران احمدی نژاد به مراتب بهتر شده 
اس��ت؛ اما همچنان س��يکل معويب فضای کسب وکار در کشور 
قربانی می گيرد. حاال شايد ميزان قربانيان آن نسبت به گذشته 

کمتر باش��ند، اما مس��ئله گسترش فقر همچنان موضوع اصلی و 
دغدغه بسياری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کشور است. 
حاال با اين اوضاع اگر خبر از افت رتبه ايران در کسب وکار شنيده 
می شود، چندان جای تعجب ندارد؛ وقتی امنيت شغلی کارگران 

مورد آماج قرار می گيرد...                      صفحه 3

   قائم مقام سابق بورس نيويورک اعالم کرد؛

يورو؛ راه ورود 
به بازار سرمايه ايران

  هیچ کس پاسخگو نیست؛

افزایش قیمت نان نامرغوب!

وزیر نفت شفاف سازي کرد:

فسخ قرارداد توتال
 فقط با تحريم شورای امنیت

وزير نفت، قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي با کنسرسيومي به رهبري توتال را قرارداد معتبري 
عنوان کرد و گفت: اين ش��رکت در ش��رايط عادي نمي تواند از اين پروژه کنار برود. به نقل از 
وزارت نفت، بيژن زنگنه پس از ديدار با عليش��ير س��لطان اف، معاون نخس��ت وزير ازبکستان 
ضمن تشريح محور اين ديدار، درباره اخبار ضد و نقيضي که از توسعه فاز 11 پارس جنوبي و 
توتال مطرح است، اظهار کرد: ما قرارداد معتبر قانوني با توتال، سي ان پي سي و پتروپارس 
داريم و در آن مشخص شده است که اين شرکت در چه شرايطي مي تواند از اين پروژه کنار 

برود. وي تاکيد کرد: توتال در شرايطي مي تواند...             صفحه 9

4

5

ماهنامه اطالع رساني

تحليلي آموزشي

فرهنگي و هنري 

z e n d e g i o n l i n e . i r
66  43  56  66 - 8

z e n d e g i _ o n l i n e
3000     711     822

ماهنامه

انـى ای زنـان ا�� يه تـخص� �� �
ن

ب��ا نزدي��ک ش��دن به 
اي��ام انتهاي��ي س��ال و 
چانه زني ه��اي تعيي��ن 
دستمزد سال 9۷ جاي اجراي تبصره يک 
ماده مغفول مانده بيش از همه خالي است و 

آن تبصره ۲ ماده 41 قانون کار است...
ادامه در صفحه 3

غفلت در اجراي 
تبصره 2 ماده 41 قانون كار

پيام عابدي
abedi.payam@gmail.com 

روزنامه گار

سرمقاله

برکناري راب��رت موگابه 
از ق��درت درابتدا فرصتي 
براي جبران صدمات وارده 
توسط وي به اقتصاد آفريقا را ايجاد کرده است 
. درطول 3۷ سال اخير موگابه مخالفان خود را 

در خارج و داخل سرکوب کرده است...
ادامه در صفحه 12

ورود امید 
به زيمبابوه و آفريقا

مايکل هولمن
فايننشال تايمز

يادداشت

حادث��ه دردن��اک زلزله 
غ��رب کش��ور موجب 
هم��دردي و همراه��ي 
ملت بزرگ ايران ش��ده و موجي از تألم 
وتأثر در ايران و س��اير کش��ورها به وجود 

آورد...
ادامه در صفحه5

جای خالی »صندوق بیمه 
حوادث طبیعي«  در زلزله

عبدالناصر همتی
رييس کل بيمه مرکزی

يادداشت
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معذرت خواهی فاطمه رهبر
 از دولت و جهانگیری

فاطم��ه رهب��ر بابت انتش��ار پیام توییتر خ��ود از دولت و جهانگیری 
عذرخواهی کرد.به گزارش ایس��نا، فاطمه رهبر در کانال تلگرامی 
خود نوشت:»توییت منتسب به بنده درباره مکالمه جناب جهانگیری 
و اس��تاندار کرمانش��اه، اشتباه ادمین صفحه توییتر بنده بوده و منبع 
اصلی این توییت، توییتر شخص دیگری بوده که ادمین بنده اشتباها 
این مطلب را از صفحه شخص مذکور برداشته و منتشر کرده است.

عام��ل اصل��ی جری��ان دهی به این موضوع کانال معاند و ش��ناخته 
شده آمدنیوز می باشد که با اهداف مشخص به دنبال انتشار چنین  
مطلبی بوده است.  پلیس فتا هم در حال پیگیری جهت شناسایی 
عامل اصلی انتش��ار چنین مطلب کذبی اس��ت و انشااهلل با پیگیری 
کارشناسان پلیس فتا با عامل یا عوامل انتشار چنین اخبار نادرست 
و مخرب��ی برخ��ورد خواه��د ش��د. بنده به هر ح��ال در مقابل چنین 
اشتباه غیر عمدی احساس مسئولیت میکنم و از دولت و بخصوص 
شخص جناب دکتر جهانگیری معذرت خواهی می کنم.«در توییت 
فاطمه رهبر به نقل از وی ادعا ش��ده بود در ش��ب زلزله کرمانش��اه، 
استاندار کرمانشاه با جهانگیری تماس تلفنی گرفته اما جهانگیری 
گفته است در حال حاضر در مراسم جشن تولد رییس جمهور بوده 
و پس از اتمام این مراسم پیگیر زلزله خواهم بود. این در حالیست 
که اصال چنین مراس��می برگزار نش��ده و استاندار کرمانشاه نیز این 

خبر را تکذیب کرده است.

روابط منحصر به فرد قطر با ایران
وزیر خارجه قطر با تأکید بر ضرورت حل بحران های منطقه، اعالم 
کرد که روابط قطر با ایران »منحصر به فرد« است.به گزارش ایلنا، 
»محم��د بن عبدالرحم��ن آل ثانی« وزیر خارجه قطر، در گفت و گو با 
شبکه خبری »MSNBC« آمریکا، اعالم کرد، در جنگ روانی، که 
علیه قطر به راه انداخته  و در آن دوحه به حمایت از تروریسم متهم شده 
است، »هیچ سند و دلیلی« وجود ندارد و »کامال بی اساس است.«وزیر 
خارج��ه قط��ر بر ضرورت حل بحران های منطقه خلیج فارس تأکید 
و روابط قطر با ایران را »منحصر به فرد« تعریف کرد.وی در ادامه 
سیاس��ت های عربس��تان و امارات را »غیرقابل پیش بینی« خواند و 

تهدیدهای بزرگ تری منطقه را فراگرفته است.

اصولگرایان رفتار روحانی را تحمل نمی کنند
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان تاکید کرد: پشتیبانی 
اصالح طلب��ان از روحان��ی یک حرکت راهب��ردی مهم برای نجات 
ایران و به بن بست نرسیدن شرایط سیاسی کشور است.به گزارش 
ایلنا، س��ید حس��ین مرعش��ی در کانال تلگرامی خود نوشت: ما هیچ 
گاه ادعا نکرده ایم، روحانی اصالح طلب اس��ت. روحانی میانه رو بوده 
ولی سیاست های امروز او سیاست های اصالح طلبانه ای است که به 
هیچ وجه اصولگرایان نمی توانند وی را تحمل کنند.سخنگوی حزب 
کارگ��زاران ب��ا بیان اینک��ه اگر روزی آقایان ناطق و روحانی به جبهه 
اصولگرایی برگردند واین جبهه را از نابس��امانی بیرون بیاورند اتفاق 
مثبتی در کشور رخ خواهد داد، اظهار داشت: آقای روحانی همیشه در 
س��بد رای خود اصولگرایان میانه را هم دیده و امروز الزم اس��ت بین 

اصولگرایان میانه و اصالح طلبان همکاری هایی وجود داشته باشد.

پيشخوان

سياسي

جلسه ستاد مدیریت بحران کشور به ریاست معاون اول رییس 
جمهور برگزار ش��د.به گزارش ایلنا، اس��حاق جهانگیري در این 
جلس��ه از همه دس��تگاه ها و نهادهایي که براي امداد رس��اني و 
کمک به زلزله زدگان در اس��تان کرمانش��اه با تمام توان حضور 
پی��دا کردن��د قدرداني کرد و گفت: هالل احمر، ارتش، س��پاه و 
همه دستگاه هاي اجرایي مردانه پاي کار آمدند و مردم نیز همه 
آنچه در توان داش��تند به صحنه آوردند تا بخش��ي از آالم مردم 

زلزله زده کاهش پیدا کند.
معاون اول رییس جمهور با اش��اره به پیش بیني هاي س��ازمان 
هواشناس��ي در خصوص آغاز فصل س��رما و بارش ها در غرب 
کش��ور بر ضرورت س��رعت بخش��یدن به روند اس��کان زلزله 
زدگان در اس��تان کرمانش��اه تاکید کرد و گفت: اسکان کساني 
که خانه هایش��ان بر اثر زلزله تخریب ش��ده باید با س��رعت هر 
چه بیش��تر انجام ش��ود به گونه اي که مردم براي فصل س��رما و 

زمستان دغدغه اي نداشته باشند.
وي با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبري در نخستین دقایق 
پ��س از وق��وع زلزل��ه مبني بر لزوم بس��یج همگاني براي امداد 
رساني به زلزله زدگان، خاطر نشان کرد: در کنار وظیفه اداري 
مسئولین کشور، وظیفه دیني و اخالقي نیز حکم مي کند که همه 
با جدیت پاي کار بایس��تیم و در ش��رایط سخت به هموطنانمان 
خدمت گزاري کنیم چرا که مردم نیز انتظار دارند که مسئولین 

در این گونه حوادث مشکالت آنها را مرتفع سازند.
 جهانگی��ري ب��ا اش��اره به اقدامات ص��ورت گرفته براي کمک 
رس��اني به زلزله زدگان و آوار برداري در بیش از ۱۹۰۰ روس��تا 
و چندین شهرس��تان اس��تان کرمانشاه، تصریح کرد: اقدامات و 
تالش ه��اي گس��ترده اي در کوتاهتری��ن زمان ممکن صورت 
گرف��ت و تالش ه��اي فراواني براي کم��ک به مردم زلزله زده 

انجام شد.
مع��اون اول ریی��س جمهور با تاکید بر ضرورت اطالع رس��اني 
صحی��ح ب��ه مردم در خصوص اقدامات صورت گرفته، افزود: از 
صدا و سیما و همه رسانه ها مي خواهیم که خدمات انجام شده 
که نشانگر کارآمدي نظام است را به درستي منعکس کند البته ما 
قصد نداریم که ضعف ها و نواقص را کتمان کنیم اما در عین حال 
باید کارهاي مثبت زیادي که انجام مي شود نیز اطالع رساني 
ش��ود تا روند امداد رس��اني در فضاي مثبت با س��رعت بیشتري 
انجام گیرد و نباید با س��یاه نمایي و انکار خدمات ارائه ش��ده به 

زلزله زدگان کارآمدي نظام را زیر سوال ببریم.
وي ب��ا بی��ان اینکه بي تردید در کن��ار خدمات و اقدامات انجام 

شده، نواقص و ضعف هایي نیز وجود دارد، به سفر چندي پیش 
خود به شهرستان هریس اشاره و خاطر نشان کرد: در این سفر 
وقتي براي افتتاح یک بیمارستان رفته بودیم، مشاهده کردیم 
که در کنار این بیمارس��تان یک بیمارس��تان دیگر در س��ال ۹۰ 
افتتاح شده اما در سال ۹۱ بر اثر زلزله تخریب شده بود و ناچار 

شده بودند که ساختمان دیگري احداث کنند.
جهانگیري ادامه داد: وقتي که س��اختماني احداث مي ش��ود باید 
از اس��تحکام و ایمني الزم و اس��تاندارد برخوردار باش��د و نباید از 
کنار این موضوع که ساختمان هاي نوساز دچار آسیب مي شوند 
به س��ادگي عبور کنیم. معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: 
در این گونه موارد که س��اختمان هاي نوس��از و یا بناهایي که 
مستحکم سازي شده اند، تخریب مي شوند، بدین معناست که 
اش��کاالتي وجود دارد و باید پیمانکاران و س��ازندگان این گونه 
بناها مورد بازخواست قرار گیرند که چرا موارد ایمني در احداث 
س��اختمان ها رعایت نش��ده است. وي با اش��اره به اینکه ایران 
کش��وري زلزله خیز اس��ت و استان هاي مختلف کشور همواره 
متحمل خسارات ناشي از زلزله بوده اند، گفت: باید در هر استان 
س��تاد بحران مجهز و قوي وجود داش��ته باشد و آسیب شناسي 
دقیقي در خصوص ساختمان ها و بناها صورت گیرد تا اشکاالت 
و ضعف ها برطرف شود. جهانگیري با اشاره به گزارشات ارائه 
شده در جلسه از سوي نمایندگان دستگاه ها و نهادهاي مختلف 
از روند امداد رس��اني و آوار برداري در اس��تان کرمانش��اه، گفت: 
گزارش ها نش��ان مي دهد که نیازهاي اولیه مردم تا حد زیادي 
تامین شده است و مرحله بعدي اسکان فوري زلزله زدگان است 
که مقرر شده روند اسکان موقت و دائم با محوریت بنیاد مسکن 
انقالب اس��المي انجام ش��ود و سایر دس��تگاه ها و نهادها براي 
همکاري در این زمینه باید با هماهنگي بنیاد مس��کن فعالیت 
کنند تا از دوباره کاري و موازي کاري پرهیز ش��ود. معاون اول 
رییس جمهور با اشاره به گزارش وزیر امور اقتصادي و دارایي 
مبني بر پرداخت ۵۰ درصد منابع تصویب ش��ده از س��وي هیات 
دول��ت تاکن��ون و نیز آمادگي بانک ها براي تخصیص اعتبارات 
بانکي براي کمک به روند امداد رساني و اسکان، تصریح کرد: 
فعال ش��دن امور زندگي و از س��رگیري فعالیت واحدهاي اداري 
و آموزشي در استان کرمانشاه نیز باید بطور جدي در دستور کار 
قرار گیرد و سازمان تامین اجتماعي باید به کساني که واحدهاي 
تولیدي و افرادي که شغل آنها با مشکل مواجه شده است بیمه 
بی��کاري پرداخت کند ضمن آنکه راه اندازي واحدهاي تولیدي 

و کشاورزي نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

جهانگيري در جلسه ستاد مديريت بحران کشور انتقاد کرد؛

سياه نمايي باهدف زيرسوال بردن نظام

لزوم انتشار سريع اسامي فراکسيون اميداتحاد سپاه و ارتش در خدمت  به زلزله زدگانانتظار اصالح طلبان از دولت سهم خواهي نيست
ی��ک فعال سیاس��ي اصالح طل��ب با بیان 
اینکه گفتمان روحاني در تبلیغات انتخابات 
یک گفتمان اصالح طلبي بود، گفت: براي 
تحقق این گفتمان به سیاست ها و کارگزاران 
اصالح طلب نیاز است.سیدرحیم ابوالحسني 

در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه انتقادات و انتظارات اصالح طلبان از 
دولت را به معناي سهم خواهي نمي دانم گفت: اصالح طلبان در انتخابات 
به مردم قول هایي دادند که الزمه تحقق این قول ها اجراي سیاست ها 
و کارگزاراني اس��ت که این سیاس��ت ها را اجرا کنند. نمي توان از یک 
کارگزار اصولگرا انتظار داشت که قول هاي اصالح طلبان در انتخابات 
را دنبال کند. استاندار غیر اصالح طلب سیاست هاي اصالح طلبانه را 
دنبال نمي کند. وقتي اصالح طلبان به مردم قول هایي دادند االن باید 

در مسند قرار بگیرند تا آن وعده ها را عملي کنند.

س��خنگوي کل س��پاه گفت: س��پاه و 
ارتش براس��اس مأموریت ها و وظایف 
ذات��ي خ��ود در هنگام حوادث و بالیاي 
طبیعي در عرصه عملیات امداد، نجات 
و خدمت رساني به مردم زلزله زده غرب 

کشور حضور بموقع و شایسته اي را به منصه ي ظهور گذاردند.
ش��ریف افزود:آنها بر مبناي تقس��یم کار صورت گرفته )ارتش 
در ش��هرها و س��پاه و بس��یج در روستاها( تمام ظرفیت و تالش 
خود را براي انجام شایسته مأموریت بکار گرفتند و در واقع به 
مثابه ي ید واحده در صحنه خدمت رساني به مردم حضور دارند 
و فضاسازي هاي غیرواقعي از اقدامات سپاه که ناشي از بغض 
دش��من نس��بت به این نهاد خدوم و مردمي است نیز اقدامي نخ 

نما شده و شکست خورده است.

 یک فعال سیاس��ي اصالح طلب با اشاره 
به اینکه انتشار اسامي اعضاي فراکسیون 
امید به انس��جام این فراکس��یون کمک 
مي کند گفت:  شفاف سازي و پاسخگویي 
باید رویکرد فراکسیون امید باشد و هرچه 

زودتر اسامي فراکسیون امید منتشر شود تا مردم هم متوجه شوند 
چه کساني با لیست امید وارد مجلس شدند، اما به فراکسیون هاي 
دیگ��ر پیوس��تند. مردم باید نمایندگاني ک��ه به آنها راي داده اند را 
بشناسند.حس��ین کاش��في در گفت و گو با ایس��نا، با بیان اینکه 
نمایندگاني که با لیس��ت امید به مجلس راه یافته اند با تصمیمات 
فراکسیون امید همراه شوند اظهار کرد: این نمایندگان باید بیشتر از 
سایرین نسبت به این مسائل حساس باشند، آنهایي که با لیست امید 

به مجلس رفته اند باید در فراکسیون امید حضور داشته باشند.

يک عضو حزب کارگزاران سازندگي:

بازي هاي ادامه دار جريان انحرافي با محدود کردن دايره خودي ها اعتماد عمومي از دست مي رود
گویا بازي هاي جریان انحرافي پایاني ندارد و هر رویکرد قانوني باعث بروز مشکلي مي شود. 
به دنبال احضار بقایي به دادگاه شاهد بودیم که وي به جاي دادگاه به حرم حضرت عبدالعظیم 
)ع( رفت و بس��ت نشس��ت تا آنکه بس��ت نش��ینان با صدور اطالعیه اي اعالم کردند که موقتا 
به بست نشیني خود در حرم حضرت عبدالعظیم )ع( پایان دادند. در بخشي از متن اطالعیه 
حمید بقایي، علي اکبر جوانفکر و حبیب اهلل جزءخراساني آمده است:» تا فراهم شدن شرایط 
مقتضي، بست نش��یني در این مکان ش��ریف را به طور موقت متوقف مي نماییم.« در این 
رابطه حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوري در کانال تلگرامي خود با اشاره به اقدام یاران 
احمدي نژاد در بست نشیني و همچنین سخنراني محمود احمدي نژاد در حمایت از آنها نوشت: 
او در میانه راهي است که دیگران در آن راه، اولین قدم ها را برنداشته، متوقف شدند. او پیش 
از این با توسل به مفهوم عدالت اقتصادي به دنبال کسب محبوبیت بود و حاال با فرار به جلو، 
عدالت قضایي را هدف گرفته اس��ت. او مي داند مردم رضایت چنداني از عملکرد دس��تگاه 
قضا ندارند اما نمي داند دیگر کسي وي را به عنوان پیشگام در مبارزه با فساد باور ندارد. براي 
قضاوت مردم و نظام درباره او 8 س��ال کافي بود. از س��وي دیگر نماینده اصالح طلب تهران 
در مجل��س ب��ا تاکی��د بر ل��زوم اصالح روش ها در قوه قضاییه و رفع ابهامات آیین دادرس��ي 
کیفري در مجلس و ضمن پافشاري بر حقوق تمامي شهروندان در انتقاد از مسئوالن، نسبت 
به شیوه طرح انتقاد ازسوي احمدي نژاد انتقاد کرد و با بیان این که رییس دولت نهم و دهم 
عماًل وارد نوعي »جنگ بقا« شده و با نوعي »جست و خیز ناشیانه سیاسي« صرفاً به دنبال 
حضور در عرصه است، گفت که تاریخ مصرف احمدي نژاد تمام شده است.محمود صادقي 
در گفت وگ��و ب��ا ایلن��ا، گفت: البت��ه در این که قوه قضاییه از جهت طرز کار رفتار قابل انتقادي 
دارد، تردیدي نیس��ت؛ چراکه در موارد متعددي آیین دادرس��ي کیفري به طور کامل رعایت 
نشده که در برخي موارد، پیگیري هایي انجام داده و شکایت هایي از طریق کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس طرح کرده ایم. نماینده اصالح طلب مردم تهران در مجلس با اش��اره به تجربه 
خود در جریان صدور حکم جلب دادستاني تهران گفت: درمورد صدور حکم جلب براي بنده 

نیز نحوه احضار کاماًل غیرقانوني بود که البته خوشبختانه در ادامه مسیر پیگیري پرونده، کار 
از مسیر قانوني پیگیري شد و شکایت از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شد . 
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: فردي که پیش از این رییس جمهور بوده و در همان 
زمان نیز دولت و اعضاي دولتش را خط قرمز خود مي دانس��ت، با چنین گردن کش��ي هایي 
از رس��یدگي ب��ه برخ��ي تخلف��ات این افراد در زماني که در ق��درت بودند، جلوگیري مي کرد. 
صادقي با تاکید بر این که اطالعي نسبت به محتواي پرونده بقایي ندارد، گفت: به نظرم این 
شیوه برخورد و این نحوه طرح انتقادات کمي جاي تامل دارد؛ مگر این نخستین بار است که 
احمدي نژاد متوجه شده فردي به انفرادي منتقل شده و حقوق متهم نقض شده است؟! مگر 
در زماني که احمدي نژاد، رییس جمهور و مسئول اجراي قانون اساسي بود، در جریان مسائلي 
از این دس��ت قرار نمي گرفت؟! وي افزود: مگر مرتضوي که جزء نزدیک ترین اش��خاص به 
احمدي نژاد بود، مرتکب چنین تخلفاتي نشد و مگر احمدي نژاد از جنایات کهریزک بي خبر 
بود؟! چرا احمدي نژاد زماني که مسئول اجراي قانون اساسي بود هیچ اقدامي انجام نمي داد 
و اکنون که با جلب، بازداشت و محاکمه یکي از نزدیکانش مواجه شده، به این ترتیب عمل 
مي کند؟! عضو فراکس��یون امید مجلس با بیان این که احمدي نژاد عضو مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظ��ام اس��ت گفت: احمدي ن��ژاد هم اکنون هم خارج از قدرت نیس��ت و مي تواند 
موض��وع را از طری��ق رهب��ري و ط��رق دیگر پیگیري کند. نماینده اصالح طلب تهران گفت: 
نکته تعجب برانگیز دیگر این است که هیچ واکنشي از سوي مقامات ذي ربط نسبت به این 
سطح از ساختارشکني از جانب مقامات ذي ربط نمي بینیم. چگونه است که اگر اصالح طلبان 
و برخي دیگر از شهروندان که در این سال ها رنج زیادي را تحمل کردند و با بازداشت هاي 
طوالني مدت روبرو ش��دند، از زندان نامه اي بنویس��ند یا از نمایندگان مجلس تظلم خواهي 
کنند یا حتي نماینده یا گروهي از نمایندگان در انتقاد به طرز برخورد قوه قضاییه با زندانیان 
نامه اي بنویسند، فوراً با واکنش تند مقامات قضایي روبرو مي شوند اما این مقامات نسبت به 

چنین ساختارشکني هایي اقدامي نکرده و این رفتار را تحمل مي کنند.

ی��ک عض��و ح��زب کارگزاران س��ازندگي درب��اره حضور 
شخصیت هایي مانند سید حسن خمیني و ناطق نوري در 
نماز جمعه گفت: وضعیت فعلي نمازهاي جمعه به گونه اي 
است که بیشتر توسط یک جریان و یک گروه سیاسي خاص 
هدایت گري مي ش��ود. جهانبخش خانجاني در گفت وگو با 
ایلنا،  درباره عضویت محمدعلي نجفي ش��هردار تهران در 
حزب کارگزاران س��ازندگي گفت: مواضع حزب را آقایان 
کرباسچي و مرعشي اعالم مي کنند. آقاي نجفي در گذشته 
عضو ش��وراي مرکزي بودند و اعالم کردند نمي توانند به 
حض��ور خ��ود ادامه دهند و مش��کالتي دارند و بعدها دیگر 
کمتر در جلس��ات حضور پیدا کردند. وي در پاس��خ به این 
ک��ه چ��را مدتي نجفي در رس��انه ملي ممنوع التصویر بود و 
رس��انه ملي از او تصاویري را پخش نمي کرد، عنوان کرد: 

به هیچ وجه منطقي براي این کار وجود ندارد، البته همان 
روزي که این مباحث مطرح شد، صدا وسیما از آقاي نجفي 
تصاوی��ري را پخ��ش کرد . وي درخصوص حضور افرادي 
مانند حجت االس��الم ناطق نوري و سیدحس��ن خمیني در 
تریبون نماز جمعه بیان کرد: هنگامي که حکومت از دیدگاه 
دوس��تان و همراهان خود بهره مند ش��ود، براي جامعه قابل 
قبول و منطقي خواهد بود. خانجاني ادامه داد: به هر میزان 
که بتوانیم دایره  خودي ها را افزایش دهیم و از اندیشمندان، 
خطیبان و افرادي که در جریانات مختلف سیاسي هستند، 
اس��تفاده کنی��م، نقطه امی��د و پیروزي ماس��ت و همچنین 
اعتماد عمومي نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این عضو حزب 
کارگزاران افزود: اگر ما این دایره را محدود کنیم و کش��ور 
مخت��ص یک جریان فکري ش��ود به م��رور جامعه اعتماد 

عموم��ي اش را از دس��ت مي ده��د. وي تاکید کرد: اعتماد 
عمومي یک سرمایه بزرگ براي حکومت است و به یاد داشته 
باش��یم اگر از دس��ت برود دیگر به آس��اني به  دست نخواهد 
آم��د. وضعی��ت فعلي نمازهاي جمعه به گونه اي اس��ت که 
بیشتر توسط یک جریان و گروه سیاسي خاص هدایت گري 
مي شود که آسیب بزرگي به جایگاه و منزلت آن مي زند در 
حالي که نباید حکومت خودش را از افراد برجسته محروم 
کند. خانجاني در پاسخ به این که آیا روحاني قصد بازگشت 
به پایگاه اصولگرایي خود را دارد یا خیر، گفت: آقاي روحاني 
یک اصولگرا اس��ت، ش��اید وي احساس مي کند براي ادامه 
فعالیت هایش باید افرادي که مانع تراش��ي مي کنند عمدتا 
هم در اردوگاه اصولگرایي هستند را به خود نزدیک کند تا 

از رفتارهاي حذفي آنان جلوگیري کند.

روابط عمومی و امور بين الملل شهرداری خرمشهر

ش��هرداری خرمش��هر در نظر دارد پروژه ذیل را از محل اعتبارات تملک دارایی های س��رما یه ای به پیمانکاران واجد ش��رایط و داراي رتبه ۵، راه و باند 
واگذار نماید.

                               
                                                                              

  
لذا از کلیه ش��رکت هاي داراي صالحیت و ظرفیت آماده به کار دعوت مي ش��ودبراي تهیه اس��ناد ارزیابي کیفي و دریافت اس��ناد مناقصه پس از نش��ر آگهي 

نوبت دوم از تاریخ ۹6/8/2۹ لعایت ۹6/۹/۵ به نشاني:خرمشهر-بلوار امام خمیني)ره( شهرداري خرمشهر-امور قراردادها مراجعه نمایند.
ضمناً مهلت قبول پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 96/9/18 مي باشد.

محل برگزاري كميسيون در ساختمان مركزي شهرداري در روز يكشنبه 96/9/19 ساعت 16
سايت ويزيت:96/9/6 مي باشد. 

شرايط مناقصه :
1- متقاضیان می بایست جهت تهیه اوراق شرکت در مناقصه مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال را به حساب سپرده امور مالی 2۱7۱۱223۰7۰۰4شهرداری خرمشهر 
واریز نمایند. ضمنًا جهت ش��رکت در مناقصه مبلغ مش��خص ش��ده فوق را به حس��اب س��پرده ذیحسابی 2۱7۱۱4228۹۰۰۱ بابت سپرده شرکت در مناقصه 

واریز یا بصورت ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند. 
2- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

۳- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
۴- هزینه نشر آگهی بعهده برنده می باشد.

5- به اسناد فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل می شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد ارزیابی و دعوتنامه مناقصه مندرج می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی مرحله اول )نوبت دوم(
شهرداري خرمشهر

ضمانت نامه بانكي برآورد اوليه    عنوان پروژه                        

ايجاد و توسعه معابر شهري خرمشهر
)آسفالت بلوار يادمانها(

2/۴۴۴/812/000 ريال   56/2۴0/600/000 ريال   

آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای شرح ذيل
نوبت اول 

)  ... توانیر و  تائیدیه  از بین تولید کنندگان و تأمین کنندگان )کاالی دارای   شرکت توزیع برق مازندران در نظر دارد 
 برابر الزامات فنی که بهمراه اسناد مناقصه ارائه خواهد شد ، کاالهای به شرح ذیل را خریداری نماید:

شماره رديف
تعدادشرح مناقصه خريد کاالمناقصه

مبلغ  
برآوردی   

)ريال(

مبلغ تضمين  
)ريال(

2.۰154.83۶.۰۰۰.۰۰۰352.۰۰۰.۰۰۰ دستگاهکنتور سه  فاز دیجیتال چند تعرفه اتصال مستقیم )عادی(1۹۶1۰1۰7۶5
2۹۶1۰1۰7۶7NYY 1۹۰.۰۰۰7.22۰.۰۰۰.۰۰۰437.۰۰۰.۰۰۰ مترگابل فشار ضعیف ۶*2 مسی

3۹۶1۰1۰722
25۰خرید انواع  چراغ خیابانی  LED  ۹۰ وات

3.2۰2.۹۰۰.۰۰۰271.۰۰۰.۰۰۰
2۹۰خرید انواع  چراغ خیابانی  LED  45 وات

توضیحات: 
- 1 تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما شامل ضمانت نامه بانکی ،  فیش واریزی و تائیدیه مطالبات مورد تائید

 می باشد .
- 2 اینشرکت از پذیرش  چک بانکی،چک شخصی ، ارائه وجه نقد ، تائیدیه مطالبات و ...  تحت عنوان تضمین شرکت 
درمناقصه خودداری خواهد نمود . همچنین به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان 

مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.  
به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فرآخوان واصل  3 -

شود مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد. 
سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.- 4

1– زمان فروش اسناد:  از روز  سه  شنبه تاریخ 13۹۶/8/3۰ لغایت پایان روز یکشنبه مورخ 13۹۶/۹/5
2 – محل دریافت اسناد: سایت  شرکت توزیع نیروی برق مازندرانhttp://www.maztozi.ir- مناقصه و مزایده – فروش اسناد

3– مبلغ فروش اسناد: مبلغ 218.۰۰۰  ریال به حساب جام  شماره 524۰332412  بانك ملت شعبه امیر مازندراني ساري 
4-مهلت تحویل پیشنهاد و زمان بازگشایي پاکات : زمان تحویل اسناد حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 13۹۶/۹/18 مي باشد. 

ضمنا تاریخ گشایش پاکات الف و ب در  ساعت 14 روز شنبه مورخه 13۹۶/۹/18 مي باشد.
5- محل تحویل و بازگشایي پیشنهاد: ساري ، بلوار خزر ، بعد از خیابان حزب ا... امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران 

 www.Iets.Mporg.ir آدرس  به  مناقصات  ملي  پایگاه  سایت  الف-  مناقصه:   آکهي  رساني  اطالع  نحوه   -  6 
  ب- سایت معامالت توانیر به آدرس www.Tender.Tavanir.org.ir ج- سایت شرکت توزیع برق مازندران به آدرس

با شماره تلفن 33405121-011 امور تدارکات )اداره  www.maztozi.ir   د- در صورت کسب  اطالعات بیشتر،  
 شرکت توزيع نيروي برق مازندران مناقصات( تماس حاصل فرمائید.            

شرکت توزیع برق استان مازندران
)سهامی خاص(

ارايه كمک هاي دولت به زلزله زدگان  ���
س��خنگوي دولت اعالم کرد: در اولین دس��تور هیئت وزیران چگونگي 4 س��رفصل احداث، مرمت خانه ها، تامین لوازم منزل و اس��کان 
موقت مطرح ش��د.به گزارش ایس��نا، محمدباقر نوبخت درباره ارایه تس��هیالت به واحدهاي آس��یب دیده مس��کوني شهري و روستایي بر 
اثر زلزله کرمانشاه گفت: براي احداث از دو محل قرار شد به خانوارهاي آسیب دیده کمک شود، یکي از طریق تسهیالت ارزان قیمت 
که برآورد ش��ده با توجه به اینکه ۱۱ هزار خانوار روس��تایي و 4۵۰۰ خانوار ش��هري دچار آس��یب ش��ده اند به هر خانوار روستایي 2۵ میلیون 
تومان و به هر خانوار شهري 3۵ میلیون تومان با سود 4 درصد اختصاص یابد. عالوه بر تسهیالت نوسازي دولت به هر خانوار روستایي 
۵ میلیون تومان و به هر خانوار شهري نیز 6 میلیون تومان بالعوض پرداخت مي کند که سرجمع تسهیالت 6۵۹ میلیارد تومان و 28۱ 
میلیارد تومان تسهیالت بالعوض است که کمک بالعوض از خزانه و وام را از منابع بانکي پرداخت خواهیم کرد.نوبخت گفت: بدهي 
بدهکاران بانکي در مناطق زلزله زده نیز دو سال امهال شد و تصریح شد که براي پرداخت وام جدید وام قبلي مد نظر نباشد. ابالغ دولت 
و اعالم آمادگي بانک مرکزي بر این بود که س��خت گیري هاي قبل نباش��د تا مش��کالت برطرف ش��ود.  وي بیان کرد: خانه هاي 4۵۰۰ 
خانوار شهري و ۱۱ هزار خانوار روستایي نیاز به بازسازي دارد که قرار شد به میزان ۱2 میلیون تومان به صورت تسهیالت و 2 میلیون 
به صورت بالعوض به خانوارهایي که نیاز به مرمت و بازس��ازي دارند تعلق گیرد. نوبخت درباره تس��هیالت براي تامین لوازم ضروري 
گفت: آنچه پیش��نهاد ش��ده بود 3 میلیون تومان براي لوازم خانگي و 2 میلیون تومان کمک بالعوض بود اما رئیس کل بانک مرکزي 
رقم را باالتر بردند که قرار شد ۱۰ میلیون تومان به صورت قرض الحسنه در اختیار خانوارهاي زلزله زده براي تامین لوازم ضروري قرار 
گیرد عالوه بر آن کمک دو میلیون بالعوض نیز اختصاص مي یابد. براي اسکان موقت نیز تسهیالتي در نظر گرفته شده که بالعوض 
در اختیار خانوارهاي شهري و روستایي قرار خواهد گرفت تا زماني که ساخت و سازها انجام مي شود بتوانند اسکان داشته باشند. رئیس 

جمهور دستور دادند که کمک ها به موقع پرداخت شود و اسکان به سرعت انجام شود.
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رشد۶۰۰هزارنفری یارانه بگیران
عض��و کمیس��یون برنام��ه و 
بودج��ه مجل��س ب��ا تش��ریح 
جزئی��ات عملکرد۶ماهه دولت 
در هدفمن��دی یاران��ه ه��ا از 
اضاف��ه ش��دن ۶۰۰ هزار نفر به 
جمعیت یارانه بگیران خبرداد و 
گفت:یارانه نقدی در سال۹۶غیر 

هدفمند پرداخت شد.
ب��ه گ��زارش خانه ملت، غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان 
اینکه در سال ۹۶ دولت باید ۴۸ هزار میلیارد تومان هدفمندی 
یاران��ه پرداخ��ت کن��د، گفت: این مبلغ ش��امل ۳۳ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار، ۴ هزار 
میلیارد تومان افزایش مس��تمری خانوارهای تحت پوش��ش 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان 
س��المت مردم، ۱۰۰ میلیارد واکس��ن فلج اطفال، ۱۰۰ میلیارد 
توس��عه مراکز فوریت های اجتماعی، هزار میلیارد حمایت از 
تولید و اش��تغال با اولویت جوانان و مس��کن، ۳ هزار میلیارد 
تامی��ن م��واد اولی��ه قیر و ه��زار و پانصد و ۵ درصد بند د تبصره 

یک این قانون می شود.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس شورای 
اسالمی در تشریح گزارش شش ماهه هدفمندی یارانه ها در 
س��ال ۹۶ افزود: درآمدی که در این ش��ش ماه کس��ب شده ۲۴ 
ه��زار و ۲۵۸ میلی��ارد تومان اس��ت که ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان از اصالح قیمت کاالها و حامل های انرژی و ۱۲ هزار 
و ۵۰۰ میلی��ارد توم��ان از یارانه های مندرج در بودجه کس��ب 

شده است.
وی با اشاره به چگونگی تخصیص این منابع هدفمندی کسب 
ش��ده، ادامه داد: در ش��ش ماهه نخس��ت سال ۹۶ از ۳۳ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان که باید تخصیص می یافت ۲۰ هزار و ۶۹۰ 
میلی��ارد توم��ان یارانه نقدی ۹۴ صدم یارانه نقدی جا مانده، ۲ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد حمایت غذایی اقش��ار آس��یب پذیر و ۳۰۰ 

میلیاردتومان برنامه حمایت اجتماعی پرداخت شده است.
نماینده مردم رش��ت در مجلس ش��ورای اس��المی یادآور شد: 
باید ۴ هزار میلیارد تومان جهت افزایش مستمری خانوارهای 
تحت پوش��ش اختصاص می یافت که ۲ هزار میلیارد تومان 
اختص��اص یاف��ت و کمک به بهداش��ت ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد 
توم��ان اختص��اص می یافت که ۸۶۵ میلیارد تومان اختصاص 
می یافت و برای توس��عه واکس��ن و مراکز که باید برای هر 
ک��دام ۱۰۰ میلی��ارد تومان اختصاص م��ی یافت هیچ اقدامی 

صورت نگرفته است.
وی افزود: در بخش حمایت از اشتغال از ۱۰ هزار میلیارد ریال، 
۴ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال اختصاص یافته اس��ت و جمعا ۲۴ 
هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان اختصاص یافته اس��ت و تنها ۴۰۰ 
میلیارد تومان از درآمدی که از محل هدفمندی کس��ب ش��ده 
باقی مانده و مابقی خرج ش��ده اس��ت؛ در بخش تولید واکسن، 
توس��عه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوس��ازی خطوط انتقال 

نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
جعفرزاده با بیان اینکه ۶۲.۵ درصد یارانه در شش ماهه نخست 
سال تحقق یافته که نباید بیش از ۵۰ درصد پیش می رفتیم، 
ادامه داد: افزایش مس��تمری خانواده های تحت پوش��ش ۵۰ 
درصد، کمک به بهداش��ت ۱۸ درصد تحقق یافته که باید ۵۰ 
درصد اختصاص می یافت، در بخش تولید واکس��ن، توس��عه 
مراک��ز و تامی��ن مواد اولیه قیر و نوس��ازی خطوط انتقال نفت 
خام هیچ اقدامی صورت نگرفته اس��ت و در حمایت از اش��تغال 
۴۳ درصد پیش بینی ها تحقق یافته است و در مجموع ۵۰.۵ 

درصد منابع هزینه شده است.
وی اظهار داشت: از ۱۰۰ درصد منابع ۸۶ درصد در بخش یارانه 
نقدی تخصیص یافته، ۸ درصد در بخش افزایش مس��تمری 
خانواره��ای تحت پوش��ش، ۳.۵۷ درص��د در بخش کمک به 
بهداشت و ۱.۷۹ درصد به بخش تولید اختصاص یافته است. 
جعف��رزاده ایم��ن آبادی با بی��ان اینکه از ۲ هزار میلیارد تومان 
تخصیص یافته به افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به کمیته امداد و ۴۴۴ میلیارد تومان 
به بهزیس��تی اختصاص یافته اس��ت، افزود: براین اس��اس ۷۵ 
درصد منابع به کمیته امداد و ۲۵ درصد به سازمان بهزیستی 

اختصاص یافته است.
وی در تشریح بخش های مختلفی که به تولید اشتغال در این 
حوزه ها کمک ش��ده اس��ت، ادامه داد: ۳۰۰ میلیارد تومان به 
وزارت جهاد کش��اورزی، ۱۲۰ میلیارد تومان ش��رکت راه آهن 
جمهوری اسالمی، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت جبران 
خسارت ناشی از سرمازدگی چغندرکاران شهرستان پارس آباد 
دشت مغان و ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت اختصاص یافته است.

سرمقاله

غفلت در اجراي تبصره 2 ماده 41 قانون کار
ادامه از صفحه اول

...  براساس تبصره ۲ حداقل مزد باید به اندازه اي باشد تا زندگي 
یک خانوار کارگري را که تعداد آنها توس��ط مراجع ذي صالح 

تعیین مي شود را تامین کنند.
اجراي این تبصره قانوني به اندازه اي اهمیت دارد که کنشگران 
صنفي کارگري همواره تاکید مي کنند که مزد را تنها مي توان 
بر پایه آن واقعي کرد و صرفا نمي توان بر اس��اس میزان تورم 
س��االنه که در تبصره یک به آن اش��اره ش��ده مزد را تعیین کرد. 
با این حال پس از قریب به س��ه دهه س��ال گذش��ته نمایندگان 
گروه کارگري در کمیته مزد ش��وراي عالي کار توانس��تند که 
ب��ا برگ��زاري چندین جلس��ه در این کمیته قیمت واقعي س��بد 
معیش��ت خانوارهاي کارگري را محاس��به و در مذاکرات مزدي 
از آن ب��ه مثاب��ه یک اهرم فش��ار در مقابل گروه کارفرمایي که 

حامي سیاست هاي فریز مزدي هستند، استفاده کنند.
اما به نظر نمي رسد که این پایان راه باشد چرا که سال گذشته 
هزینه هاي سبد معیشت را در کمیته مزد عدد ۲ میلیون و ۴۸۹ 
هزار تومان براي یک خانوار س��ه و نیم نفري تخمین زده ش��د. 
به گفته »علي خدایي« مبناي مذاکرات مزدي سال ۹۷ نیز سبد 
معیش��ت اس��ت چرا که این عدد مورد توافق شرکاي اجتماعي 
)دول��ت و گ��روه کارفرمایي( قرار گرفته اس��ت.  بنابراین یکي 
از گام هاي مهم مبني بر تعیین فرمول محاس��به هزینه س��بد 
معیش��ت برداش��ته شده و امسال درجلسات کارشناسي بررسي 
مزد کار س��ختي پیش رو نیس��ت و صرفا میزان افزایش قیمت 
کاالها با استناد به امارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار در فرمول 

به روز رساني مي شوند. 
سیاستگذاري در عرصه تعیین دستمزد سالهاست که یه نقطه 
ضعف اصلي دولت ها تبدیل ش��ده اس��ت، به گونه اي هر چه 
کارگران بر طبل نداري مي کوبند دولتها نیز خود را به نشنیدن 
مي زنن��د. از ای��ن رو غفلت ورزي تنها مختص به وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي دولت دوازدهم نیست اما حداقل مي توان 
این انتظار را داش��ت که مطالبات مربوط به واقعي ش��دن مزد 
۹۷ با گوش هاي شنوا مواجه شود و البته امیدوار بود که بازهم 

اجراي تبصره ۲ ماده ۴۱ به در بسته نخورد.

پيشخوان

اقتصاد كالن

گروه اقتصاد کالن: هر روز در گوش��ه و کنار این 
کش��ور ۸۰ میلی��ون نفری اخب��اری از تعطیلی یا 
کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و از همه مهمتر 
خبرهایی از اخراج یا تعلیق کارگران از کار  شنیده 
می شود. از آن سو حکایت بخش خصوصی) البته 
اگر بخواهیم آن را بخش خصوصی تعریف کنیم( 

چندان مناسب نیست. 
این وضع فعلی اقتصاد کش��ور اس��ت که براساس 
آمارهای ارائه ش��ده در این چهار پنج س��ال اخیر 
و ب��ا روی کار آم��دن دولت های روحانی هر چند 
وضعیت نس��بت به دوران احمدی نژاد به مراتب 
بهتر شده است؛ اما همچنان سیکل معویب فضای 
کس��ب وکار در کشور قربانی می گیرد. حاال شاید 
میزان قربانیان آن نسبت به گذشته کمتر باشند، 
اما مس��ئله گسترش فقر همچنان موضوع اصلی 
و دغدغ��ه بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی و 

اجتماعی کشور است.
ح��اال ب��ا این اوضاع اگر خبر از افت رتبه ایران در 
کس��ب وکار شنیده می شود، چندان جای تعجب 
ندارد؛ وقتی امنیت شغلی کارگران مورد آماج قرار 
می گیرد؛ آن هم بر اس��اس دس��تور العمل هایی 
ک��ه بع��د از تصوی��ب قانون کار ب��ه تدریج بر آنها 
اضاف��ه ش��د و همچنین عدم ایج��اد انگیزه الزم 
ب��رای جذب س��رمایه خارجی و بوروکراس��ی از 
هم گس��یخته و پوس��یده نمی توان انتظار داشت 
که فضای کس��ب وکار کش��ور در میان همه ابر 
چالش های��ی ک��ه اقتصاد گریبانش را گرفته خود 
را ارتق��ا ده��د. ابر چالش هایی ک��ه هنوز با وجود 
تمامی تئوری پردازی ها و نظریه های ارائه ش��ده 
همچن��ان الینحل باقی مانده اند و هیچ تصوری 

برای اجرایی شدن آنها وجود ندارد.
از طرفی دولت هایی که بر س��ر کار می آیند، هر 
کدام به تناس��ب خود با دس��ت اندازی به بودجه 
ساالنه عمال راه را برای اشتغال با بهره وری باال 
می بندند و دولتها تبدیل به عابر بانکی می شوند که 
فقط توانایی پرداخت هزینه های جاری را دارند.

بودجه ای صرف هزینه ها می شود ���
ب��ه همی��ن خاطر اس��ت که هادی حق ش��ناس، 
کارش��ناس اقتص��ادی در این باره گفته اس��ت: 
۸۰ درص��د درآمد س��االنه دولت را بودجه جاری 

می بلعد.
این کارش��ناس اقتصادی که درباره دالیل افت 
رتبه بندی ایران در فضای کسب وکار اظهار نظر 
کرده به ایسنا گفته است: دولت نمی تواند بخشی 
از درآمد کشور را صرف امور عمرانی کند و پیش 
بینی هم نمی ش��ود که تا س��ه چهار سال آینده در 
این زمینه تغییر شگرفی رخ دهد؛ در نتیجه دولت 
ناگزیر باید فضای کس��ب وکار را بهبود بخش��د و 
زمینه را برای جذب سرمایه خارجی فراهم کند.

ای��ن اقتص��اددان به تاثیر رتبه ای��ران در فضای 
کس��ب وکار بر جذب سرمایه خارجی اشاره کرده 
و گفته اس��ت: یکی از دالیلی که جذب س��رمایه 
خارجی در ایران مطلوب نیست به همین موضوع 
برمی گ��ردد. اکنون فضای خوبی بر کس��ب وکار 
حاکم نیس��ت و این موضوع به پارامترهایی ربط 

دارد ک��ه اغلب داخلی هس��تند و نمی توان گفت 
که آنها صرفا سیاسی هستند. دولت باید تا جایی 
که می تواند پارامترهای داخلی را کنترل کرده و 

عملکرد بهتری از خود به جای بگذارد.
حق شناس در ادامه به عوامل دیگری در پدیدآمدن 
ای��ن موض��وع نیز پرداخته اس��ت و در این باره به 
چالش ه��ای پیش روی اقتصاد از چمله مالیات و 

ورشکستگی شرکت ها  اشاره کرده است.
ام��ا همه این مس��ائل گفته ش��ده ب��ه اینجا ختم 
نمی ش��ود، چرا که دیگر کارشناس��ان اقتصادی و 
فعاالن کارگری نیز به موضوعاتی پرداخته اند که 

نمی توان به راحتی از کنار آنها گذشت.
مسائلی مثل کاهش درآمد ناخالص خانوارها که 
تبعاتی مثل گس��ترش فقر از جمله فقر خش��ن را 

نیز به دنبال داشته است.
قانون کار، قانونی که محل مناقشه است ���

ای��ن گ��روه از کارشناس��ان اقتص��ادی و فعاالن 
کارگ��ری معتقدن��د ک��ه بخش بس��یار عمده ای 
ازعوامل��ی ک��ه موجب افت رتبه بندی ش��ده و به 
تبع آن فقر را تشدید کرده ناشی از نقص در قانون 
کار است، قانونی که  بیست و هفت سال پیش در 
چنین روزی پس از یک دوره کشمکش و اختالف 
نظر میان مجلس وقت شورای اسالمی با اعضای 
وقت شورای نگهبان قانون اساسی برسر تصویب 
الیح��ه قان��ون کار جدید، مفاد مورد اختالف این 
الیحه توس��ط مجمع تش��خیص مصلحت نطام 
تایید شد و در نتیجه قانون کنونی کار با ۲۰۳ ماده، 

جایگزین قانون کار مصوب سال ۳۷ شد.
آنچ��ه ک��ه در این قانون همواره محل بحث بوده 
اس��ت درباره تعاریف دقیقی ازقراردادهای موقت 
است. به گونه ای که ایلنا درباره این موضوع نوشته 
اس��ت: اجازه دولت ب��رای نظارت بر روابط میان 

کارگ��ر و کارفرما عمده ترین  اختالف نظری بود 
که در آن زمان میان مجلس ش��ورای اس��المی و 
ش��ورای نگهبان قانون اساس��ی برسر ۸۸ ماده از 
این الیحه وجود داشت، چرا که به باور برخی از 
مخالفان این الیحه از نظر ش��رعی رابطه میان 
کارگ��ر و کارفرم��ا امری خصوصی تلقی ش��ده و 
دول��ت مجاز ب��ه مداخله در آن نخواهد بود؛ البته 
در مقاب��ل ای��ن دیدگاه برخ��ی مراجع تقلید نظیر 
آیت اهلل موس��وی اردبیلی عقیده داش��تند که در 
جامعه اس��المی نمی توان دولت را از مداخله در 

روابط میان کارگر و کارفرما منع کرد.
از قرار معلوم این الیحه را باید سومین الیحه ای 
تلقی کرد که بعد از پیروزی انقالب اسالمی برای 
اصالح قانون کار وقت نوشته شده است، در مورد 
دو الیحه قبلی گفته می شود که اولی در سال ۵۹ 
توسط گروهی از حقوقدان ها نوشته شد که مرحوم 
عزت ال�له عراقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه 
تهران هم در آن عضویت داش��ت و رویکرد آن 
در جه��ت حمای��ت حداکثری از نیروی کار بود و 
الیحه دوم نیز در سال بعد توسط وزیر کار و امور 
اجتماعی وقت تهیه شد که از نظر منتقدان فاقد 

جنبه های حمایتی از نیروی کار بود.
با همه انتقاداتی که در س��الهای اخیر از س��وی 
کنش��گران صنف��ی متوجه برخ��ی از مفاد قانون 
کنونی کار ش��ده اس��ت، این قانون هنوز مدافعان 
زی��ادی را در می��ان گروه های مزدبگیر کارگری 

دارد.
ارتباط مستقیم قراردادهای موقت و بیکاری  ���

کارگران
ح��اال گفت��ه می ش��ود که قرارداده��ای موقت و 
بیکاری کارگران ارتباط مس��تقیمی با هم دارد تا 
جایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی ریشه 

چند ش��غله بودن نیروی کار را در کاهش قدرت 
خرید و فقیر شدن آنها می دانند.

در سالهای گذشته با وجود افزایش ۹ تا۲۰ درصدی 
حداقل دستمزد کارگران و مشموالن قانون کار در 
هرسال، خانوارهای کارگری می توانستند تناسب 
نسبی بین هزینه ها و درآمدها ماهانه خود ایجاد 
کنن��د ام��ا طی چند س��ال اخیر با جابه جا ش��دن 
یک ب��اره قیمت ها وضعیت به صورت چش��مگیر 

بدتر شد.
افزایش هزینه ناخالص خانوارها ���

بر اس��اس گزارش اخیر بانک مرکزی، متوس��ط 
هزین��ه ناخالص خانوار در س��ال۹۵ حدود ۱۱.۴ 
درص��د افزایش داش��ته که نس��بت ب��ه افزایش 
۱۱.۳درص��دی متوس��ط درآمد ناخالص بیش��تر 
است. بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه 
ناخالص ساالنه یک خانوار حدود ۰۶ ۳۹۳۰ هزار 
ریال )ماهانه حدود ۳۲۷۵۰ هزار ریال( بوده است. 
هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی 
نیز است، نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱.۴ درصد 
افزایش داش��ته است. از کل هزینه های ناخالص 
خانوار به ترتیب، ۳۵.۵ درصد به »مس��کن، آب، 
برق و گاز و س��ایر س��وخت ها«، ۲۲.۹ درصد به 
»خوراکی ه��ا و آش��امیدنی ها«، ۱۰.۶ درصد به 
»حمل ونقل«، ۸.۴ درصد به »کاالها و خدمات 
متفرق��ه«، ۵.۹ درصد به »بهداش��ت و درمان«، 
۴.۳ درصد به »پوشاک و کفش«، ۴.۰ درصد به 
»لوازم، اثاث و خدمات مورد اس��تفاده در خانه«، 
۲.۱ درص��د ب��ه هر ی��ک از دو گروه »ارتباطات« 
و »رس��توران و هتل«، ۱.۹ درصد به هر یک از 
دو گروه »تفریح و امور فرهنگی« و »تحصیل« 
و ۰.۳ درص��د ب��ه »دخانیات« اختصاص داش��ته 

است.

"متوس��ط درآمد ناخالص" ساالنه یک خانوار در 
س��ال ۱۳۹۵ حدود ۳۹۲۳۷۳ هزار ریال )ماهانه 
حدود ۳۲۶۹۸ هزار ریال( بوده که نسبت به سال 
۱۳۹۴ معادل ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.

کاهش درآمد سرانه ���
تس��نیم در این باره از حس��ن سبحانی، استادتمام 
اقتصاد دانشگاه آورده است که درآمد سرانه مردم 
از ۵۷میلیون ریال س��ال ۱۳۸۳ بر اس��اس ارقام 
مقدماتی به ۵۵میلیون ریال در سال ۱۳۹۵کاهش 
یافته است؛ و درحالی که ارزش دالر طی ۱۳ سال 
بیش از ۴برابر ش��ده درآمد س��رانه مردم بیش از 

۳درصد کاهش داشته است.
حمید حاج اس��ماعیلی، کارشناس بازار کار گفت:  
نزدیک به ۱۴ میلیون مش��مول قانون کار داریم 
که بیشتر از ۷۵درصد حداقل بگیر هستند. وظیفه 
دولت است که در شرایط دشوار اقتصادی از مردم 
حمای��ت ب��ه آنها یارانه پرداخت کند. مردم با این 
حقوق اندک هم باید هزینه مسکن، درمان، رفاه 
، تفریح و خوراک را بپردازد و هم قدرت پس انداز 
داش��ته باش��ند که این برایشان غیر ممکن است. 
در راس��تای  بح��ران اقتص��ادی قیمت اجناس را 
بیش��تر از تورم افزایش داده اس��ت و مردم توان 
پوشش هزینه ها را ندارند. در شرایط فعلی بیشتر 
از یک س��وم دس��تمزد کارگران صرف پرداخت 
اجاره بهای مسکن می شود. این فعال بازار کار با 
بیان اینکه حدود ۷۵ درصد افراد جامعه دو شغله 
هستندافزود:  مهمترین دلیل گرایش به مشاغل 
کاذب و شغل دوم  رواج قراردادهای موقت، فقدان 
امنیت شغلی و فاصله بین حداقل دستمزد با رقم 
سبد هزینه خانوارهای کارگری است. زمانی که 
بی��کاری افزای��ش می یابد اثرات آن در بازار حس 
می ش��ود چرا که زمانی که تعادل عرضه و تقاضا 
بهم می خورد به صورت طبیعی دستمزد کاهش 
می یابد. به همین دلیل اس��ت که قرار داد س��فید 

امضا و شفاهی در کشور توسعه یافته است.
درصد بودجه برای ایجاد  سرمایه گذاری ���70

یک میلیون شغل
از طرف��ی اقتصاد ایران آنچنان دچار نابس��امانی 
اس��ت ک��ه دبیرکل اتاق تعاون ای��ران نیز بر این 
موضوع تاکید دارد و به ایرنا گفته است: برای ایجاد 
اشتغال و افزایش بهره وری در حال حاضر نیاز به 

سرمایه ای در حدود ۲ میلیارد ریال است.
ماش��اهلل عظیم��ی گفت��ه اس��ت: در صورتی که 
بخواهیم س��الیانه حدود یک میلیون شغل ایجاد 
کنی��م ب��ا چنین س��رمایه گذاری دس��ت کم به 
۷۰درصد بودجه کل کش��ور نیاز داریم؛ در حالی 
که درآمدهای نفتی کشور حدود ۴۹میلیارد دالر 
اس��ت. وی ادامه داده اس��ت: پارسال ۱۲۰۰هزار 
میلیارد ریال درآمد مالیاتی داش��تیم که همه آن 
برای پرداخت حقوق صرف شد و کمتر از ۱۰درصد 

برای زیرساخت ها تخصیص یافت.
حاال اقتصاد در یک واگرایی مطلق به سر می برد، 
واگرایی که ش��اید تنها با ایجاد بس��ترهای الزم  
و تغیی��رات  اقتص��ادی – اجتماعی بتوان آن را از 

این حالت خارج کرد.

»تجارت« کاهش رتبه کسب و کار ایران در سالروز تصویب قانون کار را بررسی کرد؛

قانون کار، قربانی ناکارآمدی اقتصاد

نحوه اجرای رسیدگی به تخلفات اداری ابالغ شدتدوین سند ملی کار شایستهحذف یارانه ثروتمندان در دستور کار دولت و مجلس
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت که ح��ذف یارانه 
ثروتمندان در بودجه س��ال آینده در دس��تور 
کار دولت و مجلس قرار دارد. مهرداد الهوتی 
اظهار کرد: طبق قانون هدفمندی، ۵۰ درصد 

از درآم��د هدفمن��دی بای��د به م��ردم، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد به 
دولت اختصاص پیدا می کند اما در سال های گذشته مغایر قانون عمل 
شده و شاهد این بودیم که دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمد 
هدفمندی را به یارانه نقدی اختصاص داده و ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان 
نیز از بودجه عمومی دولت برای یارانه های نقدی اختصاص پیدا کرده 
است. وی افزود: می توانیم با حذف یارانه دهک های باال جلوی پرداخت 
۱۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت برای یارانه های نقدی را 

بگیریم و این مبلغ می تواند صرف کارهای عمرانی شود.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار 
از تدوین سند ملی اشتغال برای نخستین بار 
خبرداد و گفت: دولت به تنهایی نمی تواند وارد 
بحث اشتغال شده و مشکل بیکاری را حل 
کند. عیسی منصوری گفت: در برنامه های 

اول تا پنجم توسعه کشور اشتغال وجود نداشت اما برای برنامه ششم 
توس��عه سیاس��ت اشتغال و سند ملی اشتغال مبتنی بر شایستگی برای 
نخستین بار تهیه و تدوین شده است. معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی 
وزیر کار با بیان اینکه دولت به تنهایی نمی تواند وارد بحث اشتغال شده 
و مش��کل بیکاری را حل کند بلکه الزم اس��ت بخش خصوصی نیز با 
جدیت بیشتری وارد عرصه شود ادامه داد: در برنامه اشتغال فراگیر برای 
طرح کارورزی که یکی از زیرمجموعه های آن است ۲۰۰ هزار میلیارد 

ریال با یارانه ۲ تا ۷ درصد تعریف شده است.

بخش��نامه نح��وه اجرای رس��یدگی به 
تخلفات اداری از س��وی رئیس سازمان 
اداری استخدامی به دستگاه های مشمول 
قانون ابالغ  شد.جمشید انصاری در این 
بخشنامه آمده است: به استناد بندهای ۴ 

و ۵ ردیف )ب( ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ نحوه 
اج��رای مجازات ه��ای موض��وع بندهای ج، ز، ط و ح ماده ۹ قانون 
رس��یدگی به تخلفات اداری که در جلس��ه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱شورای 
توس��عه مدیریت و س��رمایه انس��انی مطرح و به ش��رح ذیل اتخاذ 
تصمی��م گردی��ده اس��ت جهت اقدام الزم اب��الغ می گردد: ۱- در 
مورد مجازات موضوع بند »ج« ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری ۲- در م��ورد مج��ازات موضوع بندهای »ز« و »ط« ماده ۹ 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

گمرک ایران، از افزایش سه برابری درآمدهای گمرکی با 
اجرای س��امانه جامع گمرکی خبر داد و اعالم کرد: امکان 
جعل اس��ناد با ارتقای س��امانه های الکترونیکی در گمرک 

هوشمند، وجود ندارد.
به گزارش گمرک ایران، با هوشمندس��ازی تمامی مراحل 
انج��ام تش��ریفات گمرکی از ابتدای س��ال جاری، تطبیق 
اطالعات بارنامه، ثبت س��فارش و تمامی اس��ناد و مدارک 
ترخی��ص ب��ا اظهار صاح��ب کاال، به صورت الکترونیکی و 

هوشمند انجام می شود و امکان جعل اسناد وجود ندارد.
بنابراین گزارش؛ با همکاری و مس��اعدت س��ازمان بنادر و 

دریانوردی از اواخر س��ال گذش��ته، تبادل اطالعات میان 
گمرک و بندر به صورت الکترونیکی انجام و تمامی عملیات 
ب��ا اتصال س��امانه جام��ع گمرکی و پنج��ره واحد تجارت 

فرامرزی به بندر به صورت الکترونیکی ثبت می شود.
هم اکنون بارگذاری اسناد به صورت الکترونیکی در سامانه 
جامع گمرکی انجام می ش��ود و با هوشمندس��ازی تمامی 
مراح��ل ورود و تطبی��ق اطالعات با بارنام��ه الکترونیک، 
مانیفس��ت الکترونی��ک، فاکتور الکترونی��ک، عدل بندی 
الکترونی��ک، اظه��ار الکترونیک، گواه��ی مبدا، قبض انبار 
الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار 

گمرک، امکان بارگذاری اس��ناد مجعول وجود ندارد و در 
صورت هرگونه مغایرت س��امانه جامع گمرکی به صورت 
خودکار  از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری 
می کند. با ارتقای سامانه جامع گمرکی از ابتدای سال جاری 
کنترل های گمرکی به صورت سیس��تمی انجام و تطبیق 
اطالع��ات در تمام��ی مراحل ترخیص کامال الکترونیکی و 
هوش��مند صورت می پذیرد که این مهم، دس��تاورد بزرگی 
در گم��رک الکترونیک به ش��مار م��ی رود. گمرک ایران با 
الکترونیک��ی ک��ردن تمامی رویه های گمرکی موفق ش��د 
درآمدهای خود را نسبت به زمان قبل از پیاده سازی سامانه 

جامع گمرکی به س��ه برابر افزایش دهد و س��ال گذش��ته با 
کس��ب ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ری��ال مجموع درآمدهای 
وصولی بهترین رکورد را در کس��ب درآمدها کس��ب نماید 
و این در حالی اس��ت که واردات کاال به کش��ور در س��ال 
گذش��ته نس��بت به مدت زمانی قبل از پیاده س��ازی سامانه 
جامع گمرکی کاهش داشت. همچنین مجموع درآمدهای 
گمرکی در شش ماهه سالجاری به ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال رس��ید که نس��بت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد 
رش��د نش��ان می دهد و عمده ترین دلیل آن هم گمرک 

الکترونیک بوده است.

درآمدهای گمرکی ۳ برابر شد

یک كارشناس امور اقتصادی:

نيم ميليون بازنشسته به كار بازگشتند
ی��ک کارش��ناس ام��ور اقتص��ادی می گوید به 
دلیل مش��کالت مربوط به کفایت صندوق های 
بازنشس��تگی و تامی��ن اجتماع��ی بس��یاری از 
مس��تمری افرادی که بازنشسته می شوند کفاف 
زندگ��ی آنه��ا را نمی دهد و آنه��ا مجبورند دوباره 
ب��ه کار بازگردن��د. به گزارش ایس��نا، محس��ن 
ایزدخ��واه اظه��ار کرد: نظ��ام تامین اجتماعی در 
ایران پایه هایی مانند س��ند چش��م انداز ۲۰ ساله، 
قانون اساسی، قانون برنامه های توسعه از جمله 
برنامه پنجم توسعه و غیره دارد که باید دید دولت 
ب��ه ه��ر کدام از آنها چقدر وفادار اس��ت. ایزدخواه 
اضافه کرد: در قانون اساسی اصل ۲۹ به صراحت 
تکلی��ف دوم در موض��وع تامین اجتماعی تعیین 
شده و در قانون ساختار نظام جامع نیز بحث الیه 
بندی ها ش��رح داده ش��ده، در برنامه پنجم توسعه 
نیز بحث نظارت ها و ش��کل گیری ها به صورت 
مشروع توضیح داده شده است. بعضا این قوانین 
با بی اعتنایی بزرگی از س��وی دولت روبرو ش��ده 
اس��ت و می بینیم که در دولت یازدهم دخالت در 
صندوق ها در ۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در بح��ث نظام صندوق های 
اجتماعی چند خصیصه قابل توجه اس��ت، گفت: 

ابتدا موضوع جامعیت است به این معنی که یک 
صن��دوق بای��د بتواند ۹ یا ۸ مورد نیازهای جامعه 
اس��تفاده کننده خود را مورد پوش��ش قرار دهد. 
مس��اله دوم بحث فراگیری اس��ت یعنی چه تعداد 
افراد تحت پوش��ش قرار دارند و قاعدتا باید همه 
افراد جامعه تحت پوشش بیمه باشند، ولی طبق 
گفته دولت هم اکنون بین ۶ تا ۷ میلیون نفر تحت 

پوشش هیچ بیمه ای نیستند. 
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی ادام��ه داد: بیمه ها 
همچنی��ن باید حکمرانی خوب داش��ته باش��ند. 
در زمانی که قانون س��اختار مطرح بود بس��یاری 
می گفتند که باید صندوق ها به صورت ش��رکتی 
اداره شوند. اکنون بحث پایداری منابع و مصارف 
که یکی از خصیصه های مهم صندوق هاس��ت، 
با مش��کل جدی روبرو ش��ده اس��ت. اگر پایداری 
مناب��ع به خطر بیفت��د عملکرد صندوق ها به ضد 

خود تبدیل خواهند شد.
وی ادامه داد: اخیرا درباره طرح تحول س��المت 
در س��ازمان تامی��ن اجتماعی دیدی��م که گرچه 
هزینه ه��ای تامین اجتماع��ی برای این طرح در 
س��ه و س��ال نیم گذشته بسیار باال بود، ولی وزیر 
بهداشت مدام می گوید حق و حقوق کارکنانش به 

خوبی پرداخت نشده است و اکنون هم پزشکان، 
پرستاران، صندوق ها و غیره ناراضی هستند. او به 
موضوع کفایت نیز اشاره کرد و گفت: صندوق های 
م��ا اکن��ون در موضوع کفایت هم دچار مش��کل 
هس��تند و حقوقی که پرداخ��ت می کنند کفایت 
جامعه اس��تفاده کننده خود را نمی دهد. ایزدخواه 
در ادامه سخنانش گفت: زمانی که قانون ساختار 
نوشته می شد این بحث مطرح بود که صندوق ها 
در چه ش��اخه راهبرده��ای بیمه ای، راهبردهای 
حمایتی و راهبردهای امدادی خدمات ارائه دهند و 
حاال باید بررسی کنیم و ببینیم که در هر کدام چه 

وضعیتی وجود دارد. وی ادامه داد: در راهبردهای 
بیم��ه ای ح��دود ۲۴ صندوق بیم��ه ای داریم که 
حمایت ه��ای پیری، از کار افتادگی و غیره انجام 
می دهند و در قالب صندوق های عمومی هستند. 
ب��ا ای��ن ح��ال به طور خ��اص دو صندوق را مورد 
بررس��ی قرار می دهیم که ۸۵ درصد بار جمعیت 
را به دوش می کش��ند و اگر عطس��ه کنند باقی 
صندوق ها ذات الریه می گیرند. اکنون س��ازمان 
تامی��ن اجتماع��ی ۱۳ میلیون بیمه ش��ده دارد و 
مس��تمری بگیران آن س��ه و نیم میلیون هستند. 
شاغالن آن نیز ۴ میلیون و ۲۵ نفر هستند. بیش 
از ۷۳ درص��د جمعیت تحت حمایت زیرمجموعه 
تامین اجتماعی هس��تند، بنابراین گسترده ترین 
نهاد بیمه ای اس��ت که اگر به مس��ئولیت خود به 
درس��تی عمل نکند می تواند حوزه امنیت ملی را 
به خطر بندازد. صندوق تامین اجتماعی و صندوق 
بازنشستگی کشور که دومین صندوق مهم کشور 
از حیث پوش��ش جمعیتی نس��بت بیمه شدگان به 
شاغالن وضعیت مناسبی ندارد و اگر مشکل آنها 
حل و فصل نش��ود حوزه های مختلف اقتصادی 
و اجتماع��ی تح��ت تاثیر قرار خواهند گرفت. این 
اقتص��اددان همچنی��ن اظهار ک��رد: نظام تامین 

اجتماع��ی کارآم��د باید ۵ یا ۶ حیطه وظایف خود 
را ک��ه ذکر ش��د به خوب��ی انجام دهد وگرنه دچار 
مش��کل خواهیم ش��د. یکی دیگر از این مس��ائل 
ک��ه الزم اس��ت درب��اره آن بیش��تر توضیح دهم 
بحث کفایت اس��ت. در بررس��ی هایی که انجام 
شده نشان می دهد در سال های اخیر حقوقی که 
به افراد پرداخت می ش��د در تامین اجتماعی ۴۸ 
درصد حداقل هزینه های فرد است و در صندوق 
بازنشستگی کشوری این میزان حدود ۵۲ درصد 
اس��ت.  این موضوع توجیه گر آن اس��ت که چرا 
۵۰ درصد از بازنشس��تگان ب��ه کار بازمی گردند. 
وی در توضی��ح بیش��تر نق��ش فراگیری در نظام 
بازنشستگی گفت: تنها ۷۰ درصد از جمعیت کشور 
تحت پوشش هستند و اقتصاد غیررسمی و حاشیه 
نشینی نیز وجود دارد که آنها تحت پوشش نیستند 
و در نتیجه از این نظر نیز مشکل داریم. ایزدخواه 
به مشکل بزرگ نرخ جایگزینی نیز اشاره کرد و 
گفت: اما مشکل بزرگتر ما نرخ جایگزینی است که 
در ایران وضعیت مناسبی ندارد. وی همچنین به 
موضوع نرخ پشتیبانی نیز اشاره کرد و گفت: باید 
ببینیم که چه تعداد حق بیمه پرداخت می کنند و 

چه تعداد از آن برخوردارند. 
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بازدهي شاخص بورس
 در سال جاري به ۱۴ درصد رسيد

از ابتداي امسال تا کنون شاخص 
ب��ورس ب��ا ۱۴ درص��د افزايش و 
ش��اخص کل ه��م وزن ب��ا ۱۱.۶ 
درصد افزايش عدد ۱۷۵۴۷ واحد 
را تجربه کرد. به نقل از تس��نيم؛ 
در هفت��ه اي ک��ه گذش��ت حجم 
معامالت 3۴29 ميليون س��هم و 

ارزش آن ۶9۴۴ ميليارد ريال بوده که حجم و ارزش معامالت به 
ترتيب ۱ و 2 درصد کاهش داشته است. ارزش بورس اوراق بهادار 
تهران نيز در پايان معامالت هفته پيش به عدد 3۵۱۴9۱۶ ميليارد 
ريال رس��يد که 0.2 درصد افزايش داش��ته اس��ت. همچنين سه 
صنعت »محصوالت ش��يميايي« با ۱۶درصد، »فلزات اساسي« 
با ۱۶ درصد و فراورده هاي نفتي با ۱۶ درصد بيش��ترين ارزش و 
»محصوالت شيميايي« با 20 درصد، »خودرو و ساخت قطعات« 
با ۱8.8 درصد و »فلزات اساسي« با ۱۵.۶ درصد بيشترين حجم 
معامالت را به خود اختصاص دادند. ش��اخص کل بورس اوراق 
بهادار تهران نيز در هفته گذشته به عدد 8800۶ واحد رسيد که 
۱09 واحد افزايش داشته است. اين در حالي است که از ابتداي 
امس��ال تا کنون ش��اخص بورس با ۱۴ درصد افزايش و شاخص 
کل هم وزن با ۱۱.۶ درصد افزايش عدد ۱۷۵۴۷ واحد را تجربه 
ک��رد. همچنين در 30 روز ش��نبه صنع��ت »فراورده هاي نفتي، 
کک و س��وخت هس��ته اي« با بازدهي ۱۶ درصد، در صدر صنايع 
بورس��ي ق��رار گرفت و صنعت »س��اخت محص��والت فلزي« با 
افت با ۱۴.۶ درصدي بيش��ترين افت را تجربه کرد. اين گزارش 
مي افزاي��د: در محاس��به ش��اخص کل بورس ته��ران با برخي از 
ش��اخص بورس هاي بين المللي نس��بت به پايان هفته گذش��ته، 
ش��اخص ب��ورس دب��ي )DFM INDEX( با رش��د ۱.۵ درصدي 
بيسش��ترين بازدهي، ش��اخص بورس توکيو)TOPIX( با افت ۴ 

درصدي کمترين بازدهي را به خود اختصاص داده اند.

»ديران« به ازاي هر سهم ۱72 ريال 
سود کنار گذاشت

ش��رکت ايران دارو پيش بيني درآمد هر س��هم براي سال منتهي 
به پايان اسفند 9۶ را مبلغ 3۶9 ريال به طور خالص پس از کسر 
ماليات اعالم کرد. به نقل از س��نا، ش��رکت ايران دارو پيش بيني 
درآمد هر سهم براي سال منتهي به پايان اسفند 9۶ را مبلغ 3۶9 
ريال به طور خالص پس از کسر ماليات اعالم کرد. "ديران" سود 
هر سهم پس از کسر ماليات را براي دوره ۶ ماهه منتهي به پايان 
شهريور 9۶ را در حالي ۱۷2 ريال اعالم کرده است که در دوره 
۶ ماهه سال مالي قبل به ازاي هر سهم 20۷ ريال سود محقق 
کرده بود. "ديران" در دوره ۶ ماهه امسال ۴۷ درصد پيش بيني ها 
را پوش��ش داد. اين ش��رکت در ۱2 ماهه س��ال مالي قبل به ازاي 
هر سهم ۵۷0 ريال سود محقق کرد. همچنين سود خالص پس 
از کس��ر ماليات اين ش��رکت براي ۱2 ماهه امسال ۱۱0 ميليارد و 
۷00 ميليون ريال پيش بيني شده که در ۶ ماهه ۵۱ ميليارد و ۷38 

ميليون ريال معادل ۴۷ درصد آن محقق شده است.

پيشخوان

بورس

يوجو با ارائه مقاله اي در هافينگتون پست، بازار سرمايه ايران را 
يکي از بازارهاي جذاب منطقه معرفي کرده است. جرج يوجو، 
اس��تاد دانش��گاه کلمبيا و قائم مقام س��ابق بورس نيويورک، که 
در همايش بين المللي بازار س��رمايه ايران در تاريخ 9 آبان ماه 
سال جاري در جزيره کيش حضور و در يکي از تأثيرگذارترين 
پنل هاي تخصصي اين همايش ش��رکت داش��ت با ارائه مقاله 
اي در هافينگتون پست، بازار سرمايه ايران را يکي از بازارهاي 
جذاب منطقه معرفي کرده است.  به نقل از سنا، وي در اين مقاله 
نوشته: هفته هاي گذشته در همايشي با موضوع بازار سرمايه که 
با تالش س��ازمان بورس و اوراق بهادار ايران در جزيره کيش 
برپا ش��ده بود دعوت ش��دم. جزيره کيش يکي از جزاير بس��يار 
ديدني و لوکس در ايران اس��ت. فاصله نخس��تين ش��هر تا اين 
جزيره ۱9 کيلومتر است. با نگاهي به ميزان ساخت و سازها در 
اين جزيره لوکس، مي توان اينطور بيان داشت که جزيره کيش 
با آس��مان خراش ها، درخت هاي نخل، مکان هاي تفريحي و 
سواحل جذاب، ميامي ديگر باشد. يکي از مهم ترين فاکتورهاي 
همايش بازار سرمايه ايران حضور مقامات رسمي از کشورهاي 
هند،اندونزي، آلمان انگلستان و موسسات بلژيکي بود. در اين 
ميان، سفراي ترکيه و کره جنوبي نيز در اين کنفرانس به معرفي 

کشور خود و موقعيت هاي اقتصادي آن پرداختند.
گشايش درب هاي بازار سرمايه ايران به سوي دنيا ���

کشف دوباره ايران بسيار لذت بخش بود. آلمان و به خصوص 
ايال��ت باواري��ا، کامال مصرانه از بانک هاي ايراني درخواس��ت 
کردند تا ش��عبات مختلفي را در مونيخ تاس��يس کنند و در اين 
ميان چهار بانک نيز مجوزهاي الزم را براي تاسيس شعب خود، 
دريافت کرده و در انتظار مراحل بعدي تاس��يس ش��عبه هستند. 
بان��ک ايران��ي - اروپايي در هامبورگ نيز درحال تکميل مراحل 

تاسيس يک بانک ايراني در قلب منطقه يورو است.
صندوق اولما دماوند که در جزيره کيمن )جنوب کوبا، ش��مال 

غرب جامائيکا، مستعمره بريتانيا( تاسيس شده است به صورت 
فعال در حال معامله است و به سهامداران و سرمايه گذاران خود 
امکان سرمايه گذاري غير مستقيم در سهام شرکت هاي ايراني 
را نيز داده است. اين صندوق براي تمامي سرمايه گذاران در دنيا 
قابليت دسترسي دارد اما دسترسي مستقيم به سهام شرکت هاي 

ايراني هنوز براي اين صندوق ناممکن است.
راه حل يورو ���

در حال حاضر امکان استفاده و دسترسي به بازار سرمايه ايران و 
موسسات مالي در اين کشور تنها از طريق يورو امکان پذير است. 
روابط تجاري با ايران که بر حس��ب دالر آمريکا صورت بگيرد 

مش��مول مق��ررات نقض تحريم هاي غ��رب عليه ايران خواهد 
ش��د. پس يورو بهترين گزينه براي معامله با ايران خواهد بود. 
فعاليت هاي مالي از طريق بانک هاي داخلي اروپا و بانک هاي 
غير اروپايي که محل اقامت آنها در اروپاس��ت بدون مش��کل 
خواهد بود و اين بانک ها مي توانند تبادالت مالي و تسويه خود 
را با ايران به سرانجام برسانند. بخشي از تراکنش هاي سيستم 
 KFW بانکي منطقه يورو را بانک هاي بخش دولتي مثل بانک
در آلمان انجام مي دهند. اين بانک ها، از هر گونه سرمايه گذاري 
بانک هاي آلماني در ايران، حمايت مي کنند و OFAC يا همان 
دفت��ر کنترل س��رمايه هاي خارجي ک��ه بخش نظارت بر نقض 

تحريم ها در بانک هاي آمريکا اس��ت به اين بانک ها دسترس��ي 
ندارد. در حقيقت، به جز بنگاه هاي مالي اقتصادي فعال در ايالت 
متحده، مابقي شرکت هاي اقتصادي بين المللي بزرگ مايل به 

حضور در ايران هستند.
خاورميانه هميشه تقسيم بندي شده است ���

وقتي قطر با ايران روابط دوستانه خوبي دارد کشورهاي عربي 
روابط خود را با ايران قطع مي کنند. در حالي که انتظار مي رفت 
دوبي از لغو تحريم هاي عليه ايران استفاده کند نتوانست از اين 
منفعتي نبرد. اما سياس��ت ش��يخ محمد در دوبي اين است که با 
بي طرفي در اين جنگ، منافع بيشتري را عايد خود کند. دوبي 
يک مکان مطمئن براي مبادالت س��هام و اوراق قرضه ايران 

بوده است چرا بايد با قطر وارد جنگ شود؟ 
دونالد ترامپ نمي تواند اين معاهده را نقض کند ���

دونال��د ترام��پ معاهده کش��ورهاي ۱+۵ با اي��ران را به کنگره 
ارجاع داده است و به نظر نمي آيد که کنگره بتواند اين معاهده 
را لغو کند. سودهاي حاصل از روابط تجاري کشورهاي بزرگ 
با ايران مثل بوئينگ، مس��ير لغو معاهده را براي کنگره بس��يار 
سخت کرده است. اگر آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ نشانه 
اي از عهدش��کني ايران در خصوص پيمان هس��ته اي نداش��ته 
باشد، ديگر امضا کنندگان اين قرارداد مي توانند هر گونه روابط 

تجاري خود را با ايران ادامه دهند. 
واکنش عربستان سعودي ���

عربس��تان خود يک پيمان بين المللي را نقض کرده اس��ت و 
زندگ��ي 20 ميلي��ون يمن��ي را مورد تهديد قرار داده اس��ت. اين 
رفتار سعودي مي تواند ثابت کننده اين فرضيه باشد که ترامپ 
در خصوص نقش تروريس��ت در منطقه اش��تباه کرده اس��ت. 
کودتايي که توس��ط ش��اهزاده جوان سعودي به تحريک داماد 
دونالد ترامپ، جرج کوشنر، ايجاد شد کمي نقش تروريست در 

منطقه خاورميانه را جا به جا کرده است.

رييس سازمان بورس مي گويد بايد براي سازمان بورس محرز 
شود که معامالت بلوکي به قصد دستکاري در قيمت بوده است. 
ش��اپور محمدي در گفتگو با ايس��نا در پاس��خ به اين پرسش که 
ب��ا اينکه س��ازمان بورس اعالم ک��رده از معامالت بلوکي که با 
قصد دستکاري در قيمت انجام مي شود جلوگيري به عمل آمده 
و معامالت نماد 2 حذف ش��ده هنوز در فضاي مجازي ش��نيده 
مي شود که اين معامالت با قصد شاخص سازي انجام مي شود 
نظر شما چيست؟ اظهار کرد: اگر ما متوجه شويم که معامالت 

بلوکي انجام مي شود جلو اش را مي گيريم همچنين اگر فعاالن 
بازار سرمايه اقدام به معامالت بلوکي کنند ما آن ها را پيگيري 
مي کني��م. وي ادام��ه داد: همانطور که ما گفته بوديم معامالت 
نماد 2 از بازار سرمايه حذف شد و ديگر اين معامالت وجود ندارد 
کس��اني که به صورت بلوکي معامله مي کردند اگر به صورت 

اقواکننده و گمراه کننده بوده با آن ها برخورد شده است.

رييس س��ازمان بورس در پاس��خ به اينکه چرا اينکه با برخي از 
ش��رکت هاي متخلف برخورد ش��د به صورت رس��انه اي اعالم 
نشده، گفت: ما مي توانيم مجازات و جريمه کنيم ولي نمي توانيم 
ن��ام اي��ن اش��خاص را اعالم کنيم چرا ک��ه اين موضوع فقط با 
دس��تور قضايي امکان پذير اس��ت و مربوط به حريم ش��خصي 
افراد مي شود. محمدي اضافه کرد: بورس تهران بارها در مورد 

معام��الت بلوکي توضيح داده اس��ت البته خ��ود معامله بلوکي 
معامله اي نيس��ت که در دنيا کنار گذاش��ته شده باشد. نمي شود 
معامله بلوکي را ممنوع کرد اما معامله بلوکي که به قصد تغيير 
قيمت و انحراف در قيمت ها ايجاد کند درس��ت نيس��ت و ما با 
آن مخالف هستيم. در حال حاضر اساسا ديگر نماد 2 اي وجود 
ندارد و با معامالت بلوکي گمراه کننده حتما برخورد مي کنيم. 
براي ما بايد اثبات ش��ود که قصد ش��خص معامله کننده گمراه 

کردن بازار بوده است.

   قائم مقام سابق بورس نيويورک اعالم کرد؛

يورو؛ راه ورود به بازار سرمايه ايران

پيش بيني سود »ثشرق« براي سال مالي آتي   انتشار عملکرد 6 ماهه »قاسم«شفاف سازي »شپاکسا« درباره فروش ملک  
ش��رکت پاکسان با س��رمايه ثبت شده 
۵۴0 هزار ميليارد ريال اقدام به افش��اي 
اطالع��ات با اهميت کرد. "شپاکس��ا" 
اعالم کرده اس��ت آگهي مزايده فروش 
ملک شرکت واقع در احمد آباد مستوفي 

در تاريخ 2۷ آبان ماه امس��ال در روزنامه همش��هري منتشر شده 
است. الزم به ذکر است که اثر سود ناشي از فروش ملک فوق 
به مبلغ ۱20 ميليارد ريال در پيش بيني قبلي که منتش��ر ش��د، 
لحاظ ش��ده اس��ت و در صورتي که س��ود نهايي فروش با مبلغ 
پيش بيني شده تفاوت داشته باشد مراتب به اطالع سهامداران 
خواهد رسيد. اين شرکت اعالم کرده است سود )زيان( خالص 
اعالمي س��ال مالي منتهي به پايان آذرس��ال جاري 3۵8 ميليارد 

و ۶۶2 ميليون ريال است.

ش��رکت قاسم ايران صورت هاي مالي 
ميان��دوره اي ۶ ماه��ه منتهي به پايان 

شهريور امسال را منتشر کرد.
"قاس��م" در ۶ ماهه س��ال مالي قبل به 
ازاي هر س��هم ۱۷3 ريال زيان محقق 

کرده بود که در ۶ ماهه امس��ال اين رقم را يک درصد افزايش 
داده اس��ت. اين ش��رکت در ۱2 ماهه منتهي به پايان اس��فند 9۵ 

به ازاي هر سهم ۵۱ ريال سود پوشش داد.
از داليل تغييرات واقعي دوره منتهي به پايان ش��هريور امس��ال 
درآمد سرمايه گذاري ها است که ۷ ميليارد و ۵۱0 ميليون ريال 
آن مربوط به س��ود س��پرده بانکي و 2 ميليارد و 9۱2 ميليون 
ريال درآمد س��رمايه گذاريها مربوط به س��ود س��هام دريافتي از 

شرکتها است.

شرکت مسکن شمال شرق پيش بيني 
درآمد هر س��هم س��ال مالي منتهي به 

پايان شهريور 9۷ را منتشر کرد.
"ثش��رق" س��ود هر سهم پس از کسر 
مالي��ات براي دوره ۱2 ماهه منتهي به 

پاي��ان ش��هريور 9۷ را در حال��ي ۴0 ري��ال پيش بيني کرده که 
براي دوره ۱2 ماهه منتهي به پايان ش��هريور 9۶ به ازاي هر 

سهم ۱۱8 ريال سود محقق کرد.
"ثشرق" سود خالص پس از کسر ماليات را 3۵ ميليارد و ۶38 
ميليون ريال براي دوره ۱2 ماهه منتهي به پايان شهريور 9۷ 
پيش بيني کرد. اين در حالي است که براي دوره ۱2 ماهه سال 
مالي گذش��ته ۱0۶ ميليارد و 2۷۶ ميليون ريال زيان انباش��ته 

محقق کرده است.

پرونده  كالسه  به  تقديمى  دادخواست  شرح  به   2106 شناسنامه  شماره  به  نادعلى  آقاى 
960316/663 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده 
كه شادروان فخرى رحمانى قوچانى به شماره شناسنامه 1470 در تاريخ 1396/4/13 اقامتگاه 
نادعلى   .1  : الفوت آن مرحوم منحصر است به  دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 
پناهنده ش ش 2106 كدملى 1198741181 تاريخ تولد 1324/1/2 صادره از شهرضا پسر 
متوفى    2. جواد پناهنده ش ش 3215 كدملى 0045890439 تاريخ تولد 1345/10/23 
 0056432747 كدملى   2409 ش  ش  پناهنده  حسين   .3 متوفى   پسر  تهران  از  صادره 
تاريخ تولد 1351/4/7 صادره از تهران پسر متوفى   4. رضا پناهنده ش ش 3272 كدملى 
0045819221 تاريخ تولد 1343/6/30 صادره از تهران پسر متوفى  5. ليال پناهنده ش ش 
1922 كدملى 0072510137 تاريخ تولد 1353/3/31 صادره از تهران دختر متوفى   اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ  آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران اختالف  حل  شوراى   14 شماره  مجتمع   663 شعبه  رئيس          110/108433   

عليه:مريم  محكوم  مشخصات  محمدرضائى    حاجى  له:مهدى  محكوم  مشخصات  اجرائيه     
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  به:بموجب  محكوم  كمازانى    حسينى  على 
عليه  محكوم   9609971066000034 مربوطه  دادنامه  شماره  و   961009106600361
محكوم است به پرداخت مبلغ دوازده ميليون ريال بابت اصل خواسته بانضمام مبلغ سيصد و 
پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين هزينه كارشناسى در حق خواهان صادر و اعالم 

مى گردد راى صادره غيابى و نيم عشر دولتى بر عهده محكوم عليه در صندوق دولت ميباشد.
اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول            110/108431   
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  چهارده  شماره  مجتمع   660 شعبه 

اجرائيه  مشخصات محكوم له:غالمرضا هاشمى تبار   مشخصات محكوم عليه:محمدرضا انصارى 
شكيب    محكوم به:بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9610091065400421 
و شماره دادنامه مربوطه 9609971065400416 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 
و  دادرسى  هزينه  بابت  ريال   770/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ريال   40/000/000
خسارت تاخيرتاديه از تاريخ صدور چك لغايت يوم الوصول در حق محكوم له بانضمام نيم عشر 

دولتى در حق صندوق دولت گرديد راى صادره غيابى مى باشد.
اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول            110/108429    
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  چهارده  شماره  مجتمع   654 شعبه 

كالسه  شماره  به  ابراهيمى  هادى  خوانده  طرفيت  به  پيران  حسينعلى  خواهان    
9609980927600262 تقديم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 117 
ارجاع گرديده و وقت رسيدگى آن 1396/10/12 ساعت 16:00 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثير االنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد 
و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود 

فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
تهران  اختالف شهر    110/108427         مسئول دفتر شعبه 117 مجتمع شماره سه شوراى حل 

شماره  پرونده:383-851-96  شماره  رسيدگى:1396/7/16  تاريخ  اختالف    حل  شوراى    
دادنامه:96/8/8-798 مرجع رسيدگى حوزه 851 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 18 تهران   
جيله   خواسته:مطالبه وجه   گردشكار:شاكى  اسماعيل  زاده   خوانده:محمد  خواهان:بهرام ممى 
درخواستى به خواسته فوق بطرفيت متهم تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت به 
كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده حوزه به تصدى امضا كنندگان زير تشكيل 
است با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى شورا  در خصوص دعوى آقاى بهرام ممى زاده خاچك به طرفيت 
آقاى محمد اسماعيل جبله به خواسته ى مطالبه وجه يك فقره چك به شماره ى 796760/50 عهده 
بانك ملت شعبه جفتاى سبزوار به مبلغ صدونود ميليون ريال خوانده بعلت مجهول المكان بودن از 
طريق نشر آگهى وقت رسيدگى ابالغ شده است اما هيچ اليحه و دفاعيه اى به شعبه ارائه ننموده 
اند با توجه به اينكه چك به همراه گواهى عدم پرداخت در يد خواهان مى باشد و مديونيت خوانده 
را ثابت مى نمايد لذا با عنايت به محتويات پرونده و مدارك و مستندات موجود در پرونده طبق ماده 
آئين دادرسى  1258 قانون مدنى و 312 و313 قانون تجارت و ماده 198 و519و522 قانون 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ صد ونود ميليون ريال بابت اصل خواسته و هزينه 
دادرسى و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ 1395/11/2 تا زمان اجراى حكم در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شعبه 

20 روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهى از محاكم عمومى حقوقى مى باشد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى   18 شماره  مجتمع   851 شعبه  قاضى            110/108425    

حسين    على  فرزند  صفرى  بهنام  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
به  صفرى  بهنام  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  خودرو  ايران  ليزينگ  شركت  خواهان 
به شماره  فقره چك  يك  بابت  ريال  مبلغ 50/000/000  الحساب  على  وجه  مطالبه  خواسته 
407466 و خسارت دادرسى وخسارت تاخيرتاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9609981100400229 شعبه 1004 مجتمع شماره بيست و يك شوراى حل 
اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/27 ساعت 16:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول          110/108422   
تهران     شهر  اختالف  حل  شوراى  يك  و  بيست  شماره  مجتمع   1004

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى غالمعباس ابوالفتحى فرزند ابوتراب    خواهان شركت 
ليزينگ ايران خودرو دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى غالمعلى ابوالفتحى به خواسته مطالبه وجه على الحساب 
مبلغ 50/000/000 ريال بابت يك فقره چك به شماره 35793 و خسارت دادرسى و خسارت تاخيرتاديه مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981100400190 شعبه 1004 مجتمع شماره بيست و يك 
شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/25 ساعت 15:15 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول          110/108420   
تهران     شهر  اختالف  حل  شوراى  يك  و  بيست  شماره  مجتمع   1004

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مهدى حسنى فرزند عليرضا   خواهان شركت ليزينگ ايران 
خودرو دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمد حسنى به خواسته مطالبه وجه على الحساب مبلغ 50/000/000 
ريال بابت يك فقره چك به شماره 407837 و خسارت دادرسى وخسارت تاخيرتاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالسه 9609981100400195 شعبه 1004 مجتمع شماره بيست و يك شوراى حل اختالف 
شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/25 ساعت 16:15 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول          110/108418   
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  يك  و  بيست  شماره  مجتمع   1004

اله   خواهان شركت  آقاى جواد عليوردى فرزند نصرت  به  ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم  آگهى 
ليزينگ ايران خودرو دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى جواد عليوردى به خواسته مطالبه وجه على الحساب مبلغ 
50/000/000 ريال بابت يك فقره چك به شماره 640317 و خسارت دادرسى وخسارت تاخيرتاديه مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981100400223 شعبه 1004 مجتمع شماره بيست و يك 
شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/26 ساعت 15:45 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول          110/108416   
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  يك  و  بيست  شماره  مجتمع   1004

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسين كوچكى ورنوسفادرانى فرزند محمدعلى   خواهان 
شركت ليزينگ ايران خودرو دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حسين كوچكى ورنوسفادرانى به خواسته مطالبه 
وجه على الحساب مبلغ 50/000/000 ريال بابت يك فقره چك به شماره 491675 و خسارت دادرسى وخسارت 
تاخيرتاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981100400218 شعبه 1004 مجتمع 
شماره بيست و يك شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/26 ساعت 15:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول          110/108414   
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  يك  و  بيست  شماره  مجتمع   1004

  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى عبدالساده باوى حسن پور   خواهان شركت ليزينگ 
ايران خودرو دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عبدالساده باوى حسن پور به خواسته مطالبه وجه على الحساب 
مبلغ 50/000/000 ريال بابت يك فقره چك به شماره 16316 و خسارت دادرسى وخسارت تاخيرتاديه مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981100400320 شعبه 1004 مجتمع شماره بيست و يك 
شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/27 ساعت 16:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول          110/108411   
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  يك  و  بيست  شماره  مجتمع   1004

شوراى حل اختالف   تاريخ رسيدگى:95/8/2 شماره پرونده:94099812261600600 مرجع رسيدگى:حوزه 
2604 مجتمع شماره 27 شوراى حل اختالف شهر تهران   خواهان:شركت سهامى بيمه ايران با مديريت آقاى محمود 
امرالهى به وكالت آقاى حميدرضا منصورى     خوانده:محمود قالبى حاجى وند    خواسته:مطالبه مبلغ 11/700/000 
ريال بابت خسارت پرداختى موضوع ماده 6 اصالح قانون بيمه اجبارى شخص ثالث ومطالبه كليه خسارت قانونى 
(هزينه دادرسى وحق الوكاله وكيل) و خسارت تاخيرتاديه   گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت 
خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده 
به تصدى امضا كنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را 

اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد.
   راى شورا   در خصوص دعوى تقديمى خواهان شركت سهامى بيمه ايران به وكالت آقاى حميدرضا منصورى 
به طرفيت محمود قالبى حاجى وند به خواسته مطالبه مبلغ 11/700/000 ريال بابت خسارت پرداختى موضوع 
ماده 6 قانون اصالح بيمه اجبارى شخص ثالث را مطالبه كليه خسارت قانونى هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل 
و خسارت تاخيرتاديه با عنايت به داليل و مستندات ابرازى خواهان از جمله نظريه كارشناس و بيمه نامه بدنه  به 
شماره 92/198/5273/66 نظر به اينكه مستندات ارائه شده حكايت از اشتغال ذمه خوانده داشته و خوانده 
دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول نداشته و دليلى بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نكرده است مستندا به ماده 
198 قانون آئين دادرسى مدنى دعواى مطروحه را وارد وثابت داشته و حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
11/700/000 ريال و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ 94/11/19 لغايت اجراى حكم و هزينه هاى دادرسى مبلغ 
370/000 ريال و حق الوكاله وكيل (طبق تعرفه) در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى است و 

ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شورا مى باشد.
اختالف  حل  شوراى   27 شماره  مجتمع   2604 شعبه  قاضى              110/108407   

ابالغ اجرائيه
بدينوس��يله ب��ه آق��اي غالمعل��ي افخمي فرزند ايمان وردي ب��ه ش ش 3۵۶3 به 
نش��اني:تنکابن-جنب ترمين��ال گلگ��ون-درب و پنجره افخمي ابالغ مي گردد که 
آقاي يوس��ف تليکاني به اس��تناد چک ش��ماره 9۶/8/۱3،۴0۷۷2۱ راجع به وصول 
مبلغ ۱۵0000000ريال عليه شما اقدام به صدور اجرائيه نمود و پرونده به کالسه 
9۶00290 در ش��عبه اجراي ثبت تنکابن تش��کيل و ابالغ واقعي اجرائيه به ش��ما 
ميس��ور نگرديد و بس��تانکار طي نامه وارده شماره 9۶/8/22،9۶002۱۶۱ تقاضاي 
ابالغ اجرائيه از طريق درج آگهي را نمود لذا مراتب طبق ماده ۱8 آئيننامه اجرا به 
ش��ما ابالغ مي گردد تا ظرف مهلت ده روز پس از انتش��ار نس��بت به پرداخت بدهي 

اقدام نمائيد در غير اينصورت نسبت به توقيف اموال شما اقدام خواهد شد.
الياس صهبا-معاون مديرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

ابالغ اجرائيه
بدينوس��يله ب��ه آق��اي غالمعل��ي افخمي فرزند ايمان وردي ب��ه ش ش 3۵۶3 به 
نش��اني:تنکابن-جنب ترمين��ال گلگ��ون-درب و پنج��ره افخمي ابالغ مي گردد 
ک��ه آق��اي يوس��ف تليکاني به اس��تناد چک ش��ماره 9۶/8/۱3،۴0۷۷۱3 راجع به 
وصول مبلغ ۱۵0000000ريال عليه شما اقدام به صدور اجرائيه نمود و پرونده به 
کالسه9۶0029۱ در شعبه اجراي ثبت تنکابن تشکيل و ابالغ واقعي اجرائيه به شما 
ميس��ور نگرديد و بس��تانکار طي نامه وارده شماره 9۶/8/22،9۶002۱۵8 تقاضاي 
ابالغ اجرائيه از طريق درج آگهي را نمود لذا مراتب طبق ماده ۱8 آئيننامه اجرا به 
ش��ما ابالغ مي گردد تا ظرف مهلت ده روز پس از انتش��ار نس��بت به پرداخت بدهي 

اقدام نمائيد در غير اينصورت نسبت به توقيف اموال شما اقدام خواهد شد.
الياس صهبا-معاون مديرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

 
ابالغ اجرائيه

بدينوس��يله ب��ه آق��اي غالمعل��ي افخمي فرزند ايمان وردي ب��ه ش ش 3۵۶3 به 
نش��اني:تنکابن-جنب ترمين��ال گلگ��ون-درب و پنجره افخمي ابالغ مي گردد که 
آقاي يوس��ف تليکاني به اس��تناد چک ش��ماره9۶/8/۵،۱32۶۶۱ راجع به وصول 
مبلغ 280000000ريال عليه شما اقدام به صدور اجرائيه نمود و پرونده به کالسه 
9۶00289 در ش��عبه اجراي ثبت تنکابن تش��کيل و ابالغ واقعي اجرائيه به ش��ما 
ميس��ور نگرديد و بس��تانکار طي نامه وارده شماره 9۶/8/22،9۶002۱۶0 تقاضاي 
ابالغ اجرائيه از طريق درج آگهي را نمود لذا مراتب طبق ماده ۱8 آئيننامه اجرا به 
ش��ما ابالغ مي گردد تا ظرف مهلت ده روز پس از انتش��ار نس��بت به پرداخت بدهي 

اقدام نمائيد در غير اينصورت نسبت به توقيف اموال شما اقدام خواهد شد.
الياس صهبا-معاون مديرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

ابالغ اجرائيه
بدينوس��يله ب��ه آق��اي غالمعل��ي افخمي فرزند ايمان وردي ب��ه ش ش 3۵۶3 به 
نش��اني:تنکابن-جنب ترمين��ال گلگ��ون-درب و پنج��ره افخمي ابالغ مي گردد 

ک��ه آق��اي يوس��ف تليکاني به اس��تناد چک ش��ماره 9۶/8/۱3،۱32۶۶0 راجع به 
وصول مبلغ 300000000ريال عليه شما اقدام به صدور اجرائيه نمود و پرونده به 
کالسه9۶0028۷ در شعبه اجراي ثبت تنکابن تشکيل و ابالغ واقعي اجرائيه به شما 
ميس��ور نگرديد و بس��تانکار طي نامه وارده شماره 9۶/8/22،9۶002۱۵9 تقاضاي 
ابالغ اجرائيه از طريق درج آگهي را نمود لذا مراتب طبق ماده ۱8 آئيننامه اجرا به 
ش��ما ابالغ مي گردد تا ظرف مهلت ده روز پس از انتش��ار نس��بت به پرداخت بدهي 

اقدام نمائيد در غير اينصورت نسبت به توقيف اموال شما اقدام خواهد شد.
الياس صهبا-معاون مديرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

ابالغ اجرائيه
بدينوس��يله ب��ه آق��اي غالمعل��ي افخمي فرزند ايمان وردي ب��ه ش ش 3۵۶3 به 
نش��اني:تنکابن-جنب ترمين��ال گلگ��ون-درب و پنج��ره افخمي ابالغ مي گردد 
که آقاي يوس��ف تليکاني به اس��تناد چک ش��ماره ۴0۷۷09 راجع به وصول مبلغ 
۴۴0000000ري��ال علي��ه ش��ما اق��دام به صدور اجرائيه نمود و پرونده به کالس��ه 
9۶0028۶در شعبه اجراي ثبت تنکابن تشکيل و ابالغ واقعي اجرائيه به شما ميسور 
نگرديد و بس��تانکار طي نامه وارده ش��ماره 9۶/8/22،9۶002۱۶2 تقاضاي ابالغ 
اجرائيه از طريق درج آگهي را نمود لذا مراتب طبق ماده ۱8 آئيننامه اجرا به ش��ما 
ابالغ مي گردد تا ظرف مهلت ده روز پس از انتشار نسبت به پرداخت بدهي اقدام 

نمائيد در غير اينصورت نسبت به توقيف اموال شما اقدام خواهد شد.
الياس صهبا-معاون مديرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

ابالغ اجرائيه
بدينوس��يله به آقاي غالمعلي افخمي فرزند ايمان وردي به ش ش 3۵۶3 به 
نشاني:تنکابن-جنب ترمينال گلگون-درب و پنجره افخمي ابالغ مي گردد که 
آقاي يوسف تليکاني به استناد چک شماره 9۶/8/۱3،۱32۶۷۱ راجع به وصول 
مبل��غ ۱00000000ريال عليه ش��ما اقدام به ص��دور اجرائيه نمود و پرونده به 
کالسه 9۶00292در شعبه اجراي ثبت تنکابن تشکيل و ابالغ واقعي اجرائيه 
به شما ميسور نگرديد و بستانکار طي نامه وارده شماره 9۶/8/22،9۶002۱۵۷ 
تقاض��اي اب��الغ اجرائي��ه از طري��ق درج آگهي را نمود لذا مراتب طبق ماده ۱8 
آئيننامه اجرا به شما ابالغ مي گردد تا ظرف مهلت ده روز پس از انتشار نسبت 
به پرداخت بدهي اقدام نمائيد در غير اينصورت نس��بت به توقيف اموال ش��ما 

اقدام خواهد شد.
الياس صهبا-معاون مديرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

وقت رسيدگي
در خصوص پرونده کالس��ه 9۴۴/۱/9۶ خواهان حس��ن جعفري خوانده هادي فرج 
پور به خواس��ته مطالبه وقت رس��يدگي مورخ 9۶/۱0/2۶ س��اعت ۱۶ در يکي از 

روزنامه هاي کثيراالنتشار چاپ و نسخه اي از آن به شعبه ارسال گردد.
شوراي حل اختالف مالرد-حوزه ۱

دادگستري کل استان اردبيل
محکوم له: محبوب وطن خواه با وکالت س��جاد ش��کاري به آدرس: پارس آباد – 

روبروي مخارات مرکزي مجتمع مصطفوي
محکوم عليه: ۱- شرکت اطلس افروز شرق به نمايندگي آقاي احسان جواهري 

2- آقاي احسان جواهري
پيرو آگهي هاي منتش��ره در جرايد بدينوس��يله به ش��رکت اطلس افروز ش��رق به 
نمايندگي آقاي احس��ان جواهري و آقاي احس��ان جواهري که مجهول المکان 
مي باش��ند ابالغ مي ش��ود طبق اجرائيه صادره از شعبه سوم شوراي حل اختالف 
شهرس��تان پارس آب��اد در پرون��ده کالس��ه 9۵۱300 به موجب دادنامه ش��ماره 
9۵099۷۴۵۱۶30۱3۵۷ مورخ 9۵/۱۱/9 صادره از ش��عبه س��وم محکوم عليهم 
محکوم به پرداخت مبلغ ۱09/۷00/000 ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت 
خس��ارت تاخي��ر تادي��ه مبلغ مذک��ور از تاريخ 9۵/9/۴ لغايت زمان اجراي حکم و 
هزين��ه دادرس��ي ب��ه مبلغ 2/9۷۷/۵00 و ني��ز حق الوکاله وکيل در مرحله بدوي 

در حق محکوم له مي باشد. پرداخ نيم عشر به مبلغ ۵/۶33/8۷۵ حق اجرا و نيز 
هزينه هاي اجرائي بر عهده محکوم عليهم مي باش��د. بديهي اس��ت با توجه به 
غيابي بودن حکم، اجراي حکم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين 
متناس��ب از محکوم له، يا ابالغ واقعي اجرائيه به محکوم عليه مي باش��د لذا مفاد 
اجرائيه صادره يک نوبت در اجراي ماده ۷3 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراي احکام 
مدني در يکي از جرايد کثيرالنتش��ار درج مي گردد تا ظرف ده روز پس از انتش��ار 
آگهي نس��بت به اجراي مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اينصورت واحد اجراي 
اح��کام طب��ق مقررات نس��بت به اجراي مدل��ول اجرائيه و وصول هزينه اجرايي 

اقدام خواهد نمود. م الف ۷020
مسئول دفتر شعبه 3 شوراي حل اختالف شهرستان پارس آباد – پروين نجفي علي 

محمدلو
اس��تان اردبيل- شهرس��تان پارس آباد مغان – خيابان ش��هيد رجائي – مجتمع 

شوراهاي حل اختالف پارس آباد –تلفن: 32۷2۵88۱ و 0۴۵-32۷33۷۷۱

بايد محرز شود که معامالت بلوکي به قصد قيمت سازي بوده
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ملکه هاي چيني 3 ميليون تومان شد
مدي��ر عام��ل اتحاديه زنبورداران از عرضه قاچاقي عس��ل هاي 
خارجي بدون ذکر کشور مبدأ خبر داد و گفت:  زنبورهاي ملکه اي 
که از چين با قيمت ۱۰۰ دالر خريده مي ش��وند در ايران تا س��ه 
ميليون تومان فروخته مي ش��وند.عفت رئيس��ي س��رحدي - در 
گفت وگو با ايس��نا گفت: يکي از مش��کالت، واردات غيرقانوني 
ملکه هايي است که بدون رعايت موازين قانوني قرنطينه شده اند 
و شناسنامه اي که اصالت آنها را تاييد کند ندارند. اين موضوع 
ذخاي��ر ژنتيک��ي زنبور عس��ل را تهديد مي کن��د و باعث بروز و 
گس��ترش بيماري هاي مختلف که در کش��ورمان وجود ندارد 
مي ش��ود. متاس��فانه اين ملکه ها با راه هاي متفاوت و چمداني 
از کش��ورهاي نزديک به ايران ترانزيت مي ش��وند.او افزود: در 
ح��ال حاض��ر ژل رويال از کش��ور چين با قيمت پايين و کيفيت 
پايين تر نسبت به ژل رويال ايراني وارد مي شود که زنبورداران 
نمي توانن��د ب��ا آن رقابت کنند. زنبوره��اي ملکه اي که از چين 
با قيمت ۱۰۰ دالر خريداري مي ش��وند در ايران تا س��ه ميليون 

تومان به فروش مي رسند.

قيمت مرغ باز هم پرکشيد
ريي��س اتحادي��ه پرن��ده و ماهي گفت: با توجه به بهبود تقاضا و 
کاهش عرضه بار از طرف مرغداران پيش بيني مي شود که در 
روزه��اي آت��ي مج��دد قيمت هر کيلو م��رغ 2۰۰ تومان در بازار 
افزايش يابد. مهدي يوسف خاني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، 
از افزايش 2۰۰ توماني قيمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: قيمت 
هر کيلو مرغ زنده درب مرغداري 4 هزار و 8۰۰ تومان، مرغ آماده 
به طبخ در کشتارگاه 6 هزار و 75۰ تومان، توزيع درب واحدهاي 
صنفي 6 هزار و 9۰۰ و خرده فروشي 7 هزار و 6۰۰ تومان است. 
ب��ه گفت��ه وي ن��رخ ه��ر کيلو ران مرغ با کمر 6 هزار و 6۰۰ و ران 
مرغ بدون کمر برابر با قيمت مرغ 7 هزار و 6۰۰ تومان اس��ت. 
رييس اتحاديه پرنده و ماهي افزايش تقاضا نسبت به عرضه را 

دليل اصلي نوسان قيمت در روزهاي اخير اعالم کرد.

تجهيز اراضي کشاورزي به سامانه نوين آبياري
مجري طرح توس��عه س��امانه هاي نوين آبياري با اشاره به اينکه 
سامانه هاي نوين در ۱5۱ هزار و ۳4 هکتار از اراضي کشاورزي 
در حال اجرا اس��ت، اظهار کرد: مجموع س��طوح اجرا ش��ده و 
درحال اجراي س��امانه هاي نوين آبياري را از ابتداي س��ال 2۳6 
ه��زار و 926 هکت��ار عنوان کرد.به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
عباس زارع افزود: از آغاز اجراي طرح سامانه هاي نوين آبياري 
تا مهر امس��ال،يک ميليون و 686 هزار و 972 هکتار از اراضي 
کشاورزي کشور به اين سامانه ها مجهز شده اند.زارع با بيان اين 
که طرح س��امانه هاي نوين آبياري طي امس��ال نس��بت به سال 
گذش��ته رش��د خوبي داش��ته است، گفت: در هفت ماهه نخست 
س��ال گذش��ته، اين سيس��تم در س��طح ۳۱ هزار و 9۰۱ هکتار 
اجرا ش��د.اين مقام مس��وول ادامه داد: بيش��ترين سطح اجراي 
س��امانه هاي نوين آبياري در هفت ماهه نخس��ت امسال مربوط 
به استان فارس با ۱۱ هزار و 52 هکتار، اصفهان 747۳ هکتار 

و همدان با 5۰۰۱ هکتار است.

پيشخوان

اصناف و کشاورزی
در حالي که ستاد تنظيم بازار به نمايندگي از دولت 
براي افزايش قيمت نان چراغ س��بز نش��ان داد تا 
به گفته خبازان قيمت اين محصول پس از س��ه 
س��ال افزايش يابد، همچنان برخي مخالف اين 
تصميم هس��تند و مش��خص نيست که طي هفته 
آينده قيمت نان افزايش مي يابد يا اينکه تصميم 

ديگري براي آن گرفته مي شود؟
به گزارش ايسنا، افزايش قيمت نان با اعتراض ها و 
درخواست هاي متعدد از سوي نانوايي ها و اتحاديه 
آنها مطرح شد و در ابتدا مخالفت هاي بسياري با 
آن صورت گرفت اما نهايتا در هفته گذشته ستاد 
تنظي��م ب��ازار مصوب کرد انواع نان با افزايش ۱5 
درصدي قيمت در پايتخت فروخته ش��ود و براي 
استان ها نيز فرمانداري ها و استانداري ها تصميم 

خواهند گرفت.
به گونه اي که پيش از اين قاسم زراعتکار - رييس 
اتحاديه نانوايان سنتي - با اشاره به موافقت ستاد 
تنظي��م بازار ب��ا افزايش ۱5 درصدي قيمت نان، 
اعالم کرد که قيمت هاي جديد نان در استان هاي 
کش��ور بر اس��اس تصميم گيري استانداري ها و 
فرمانداري ه��ا مش��خص و از اول آذر م��اه جاري 

اجرايي مي شود.
به گفته وي، با توجه به اين که طي س��ه س��ال 
گذش��ته با وجود افزايش هزينه هاي توليد مانند 
هزينه ه��اي کارگري قيم��ت نان افزايش نيافته 
بود، س��تاد تنظيم بازار مصوب کرد در کش��ور ۱5 
درصد قيمت انواع نان بدون تغيير وزن چانه و با 
شرايط کنوني توليد، افزايش يابد که اين قيمت ها 

از ابتداي آذرماه اجرايي مي شود.
البته رييس اتاق اصناف نيز از اين مصوبه س��تاد 
تنظيم بازار خبر داده بود. براين اساس، قيمت انواع 

نان از سنگک و بربري 8۰۰ توماني تا لواش 22۰ 
توماني ۱5 درصد گران تر مي شوند.

اي��ن در حال��ي اس��ت که طي روزهاي گذش��ته 
مخالفت هاي��ي ب��ا افزايش قيم��ت نان صورت 
گرفته و مش��خص نيس��ت باالخره تکليف نان و 
قيمتش چه مي ش��ود، چرا که محمد محمدي - 
عضو هيات مديره انجمن ملي حمايت از حقوق 
مصرف کنندگان - در گفت وگوي ويژه خبري که 

با موضوع "چراغ سبز دولت براي افزايش قيمت 
نان" برگزار ش��ده بود، اظهار کرده که بيش��ترين 
شکايات و اعتراضات مردم از سه جهت نسبت به 
نان اس��ت؛ نخست کم فروشي، ديگري از جهت 
کيفي��ت و همچني��ن از جهت فروش اجباري نان 

کنجدي.
ب��ه گفت��ه وي، در زمينه کم فروش��ي بيش��ترين 
ش��کايات مردمي ب��راي نان به م��ا انعکاس داده 

مي شود و اغلب نانوايان اين کار را انجام مي دهند، 
دليل��ش هم اين اس��ت که هزينه ه��ا باال رفته و 
س��ه س��ال اس��ت که به نانوا نرخ جديد نداده اند. 
اين تخلف درحال حاضر بس��يار مش��هود صورت 
مي گيرد اما در واقع از س��ود نانوا کم نش��ده و اين 
مصرف کننده اس��ت که متضرر مي شود. البته در 
واحدهاي نانوايي، کارگران بيش��ترين زحمت را 
مي کش��ند و ش��ايد در قبال آن دستمزد کافي هم 

نمي گيرند اما به هرحال مصوبه اي در سال ۱۳9۳ 
ابالغ ش��ده که بر اس��اس آن نان بايد با يک وزن 
خمير و يک نرخ مشخص به فروش برسد که در 
حال حاضر در اغلب واحدها اين مس��اله رعايت 

نمي شود.
عضو هيات مديره انجمن ملي حمايت از حقوق 
مصرف کنندگانتاکي��د کرده که در وضعيت فعلي 
مردم از کيفيت نان ناراضي هستند و اگر قرار است 
افزايش قيمت صورت بگيرد اما اين وضع اصالح 
نش��ود، نارضايتي مردم بيشتر خواهد شد. قرار بر 
اين اس��ت که با اين افزايش نرخ کيفيت و بحث 
نان کنجدي اجباري اصالح ش��ود و در غير اين 

صورت چرا بايد نرخ نان افزايش پيدا کند؟
محم��دي معتق��د اس��ت اگر قرار اس��ت نرخ نان 
افزاي��ش پي��دا کند بايد وزن ن��ان، نان کنجدي 
اجباري و کيفيت نان هم اصالح شود. اوال اينکه 
کنجد زدن به نان يک اختيار به درخواست مشتري 
اس��ت اما عمال در بس��ياري مواقع اتفاق نمي افتد 
دوم اينکه اگر قرار اس��ت کنجدي به نان اضافه 
شود بايد به ميزان پولي که نانوا از مشتري دريافت 

مي کند کنجد به نان بزند.
البته پيش از اين سازمان حمايت مصرف کنندگان 
و تولي��د کنن��دگان باره��ا و بارها اعالم کرده که 
بيشترين شکايات مردمي از اصناف به نانوايي ها 
و ميوه فروشان اختصاص دارد و مردم از کيفيت 
فعلي نان هاي س��نتي به اين س��ازمان ش��کايت 
کرده اند. با اين وضعيت بايد ديد که تکليف قيمت 
نان چه مي شود و در روزهاي آينده شاهد افزايش 
قيم��ت نان ب��ا کيفيت فعلي در موعد مقرر اعالم 
ش��ده )اول آذرم��اه( خواهيم ب��ود يا آنکه تصميم 

ديگري گرفته و اجرا مي شود؟

  هیچ کس پاسخگو نیست؛

افزايش قیمت نان نامرغوب!

قدرداني نماينده ويژه وزير اقتصاد از بيمه ايران
دکت��ر قدمي مع��اون وزير اقتصاد در بازديد از مناطق زلزله زده 
غرب کش��ور ضمن حضور در محل پرداخت خس��ارت س��يار 
بيم��ه اي��ران ، از مدي��ر عامل بيمه ايران بابت خدمات رس��اني 
س��ريع و به موقع و پرداخت خس��ارت به زيانديدگان دارندگان 
بيمه نامه زلزله تشکر کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل 
از روابط عمومي بيمه ايران ، هيات نمايندگان اعزامي از سوي 
وزير امور اقتصادي و دارايي به رياس��ت دکتر قدمي، معاون توس��عه مديريت وزارت امور 
اقتصادي و دارايي و با همراهي آقاي پورکياني رييس هيات مديره و مديرعامل بيمه ايران 

به نمايندگي از صنعت بيمه، از نحوه ارائه خدمات بيمه اي به زلزله زدگان ديدن کرد.

دکتر صادق: 
پرداخت خسارت بيمه گذاران مناطق زلزله زده در اسرع وقت

ناي��ب رئي��س هيات مديره و مديرعامل بيمه دانا گفت: پس از 
حادث��ه زلزله کرمانش��اه با تش��کيل کارگروه وي��ژه اي گروه 
ارزيابي خس��ارت اين ش��رکت از س��تاد به مناطق زلزله غرب 
کش��ور اعزام ش��د. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بيمه دانا، گروه ارزيابي خس��ارت بيمه دانا در س��اعات 
اوليه در محل حاضر ش��دند و به ارزيابي خس��ارت وارد ش��ده به 
بيم��ه گ��ذاران اي��ن ش��رکت اق��دام کردن��د. دکت��ر صادق ب��ا تأکيد بر پرداخت خس��ارت 
آس��يب ديدگان در اس��رع وقت، اضافه کرد: بيمه گذاران اين ش��رکت که اغلب پرس��نل 
نيروهاي نظامي و انتظامي )ارتش و نيروي انتظامي( هستند مي توانند جهت پيگيري پرونده 
خود به ش��عبه کرمانش��اه مراجعه کنند. وي گفت: منازل مس��کوني و اثاثيه منزل اين بيمه 
گذاران تحت پوش��ش بيمه دانا بوده که پس از تش��کيل پرونده و ارزيابي خس��ارت توس��ط 

کارشناسان مستقر در مناطق زلزله زده در کوتاه ترين زمان ممکن پرداخت خواهد شد.

بودجه هداياي نوروزي بيمه البرز به آسيب ديدگان زلزله اهدا شد
ش��رکت بيمه البرز با هدف حمايت از هموطنان آس��يب ديده 
در زلزل��ه غ��رب کش��ور، بودج��ه تخصيصي انتش��ار و توزيع 
سررس��يد، تقويم و هداياي نوروزي را به اين خانواده ها اهدا 
کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بيمه 
الب��رز ، در پ��ي وقوع زمين لرزه در کرمانش��اه و آس��يب ديدن 
تعداد زيادي از هموطنان در اين حادثه تلخ، بيمه البرز بودجه 
تخصيصي اهداي سررس��يد، تقويم و هداياي تبليغاتي س��ال ۱۳97 خود را از طريق ش��عبه 
خود در استان کرمانشاه به زلزله زدگان غرب کشور به منظور تهيه اقالم مورد نياز شامل 

چادر صحرايي، پتو، مواد غذايي و ... اهدا مي کند.

برپايي موکب بيمه رازي در مناطق زلزله زده
  بيم��ه رازي ب��ا برپايي موکب العباس در محل س��رپل ذهاب 
خدم��ت رس��اني خود را به زلزل��ه زدگان آغاز نمود.  با توجه به 
مش��کالت موجود و نياز مردم و افراد حاضر در اين منطقه به 
غ��ذاي گ��رم، بيم��ه رازي اقدام به توزيع غذاي گرم بين مردم 
زلزل��ه زدگان ک��رده اس��ت و ب��ا هماهنگي ص��ورت گرفته با 
فرمان��داري در موک��ب العب��اس بيمه رازي خدمت رس��اني 
صورت مي گيرد.  الزم به ذکر اس��ت آب معدني، چادر، پتو و کمک هاي نقدي پرس��نل، 

شعب و نمايندگان بيمه رازي نيز به محل زلزله زده ارسال شده است

کمک يک ميليارد ريالي 
کارکنان و نمايندگان بيمه سرمد به زلزله زدگان

کارکنان و نمايندگان بيمه سرمد در حرکتي انسان دوستانه و 
خيرخواهانه مبلغ يک ميليارد ريال از حقوق و درآمد ماهيانه 
خ��ود را ب��ه هموطن��ان آس��يب ديده خود تقدي��م نمودند. به 
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بيمه س��رمد، 
چن��دي پ��س از وق��وع زلزل��ه دلخ��راش و غم ب��ار زلزله در 
کرمانش��اه، کارکنان و نمايندگان اين ش��رکت وجوه خود را در 
قالب کمک هاي نقدي و غيرنقدي براي آس��يب ديدگان جمع آوري و ارس��ال کردند. به 
منظور تس��ريع در پرداخت خس��ارت به زيان ديدگان، تيم ارزيابي و خس��ارت بيمه سرمد با 

هدايت حسين قرباني مدير بيمه هاي اموال و پيمان فتحي رييس شعبه کرمانشاه، ضمن 
حضور در شهرهاي سرپل ذهاب، گيالن غرب،کرند غرب، ايالم و اسالم آباد ، نسبت به 
بازديد و ارزيابي خسارت از مناطق مسکوني و ساختمان هاي اداري آسيب ديده که تحت 

پوشش بيمه سرمد قرار داشتند، اقدام نمودند.

تشکيل پرونده و برآورد خسارت مناطق زلزله زده توسط بيمه نوين
بازدي��د از محل ه��اي آس��يب ديده و برآورد 
فوري خسارت بيمه گذاران در دستور کار تيم 
ارزياب خس��ارت بيمه نوين در مناطق زلزله 
زده غرب کشور قرار گرفته است. به گزارش 
روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بيمه نوين، تيم ارزيابي خس��ارت اين ش��رکت از 
هفته گذش��ته پس از امکان حضور ش��رکت هاي بيمه در مناطق زلزله زده در محل حاضر 
ش��دند و با تش��کيل پرونده به برآورد خس��ارات بيمه گذاران جهت پرداخت س��ريع آن اقدام 
کرده اند. ش��رکت بيمه نوين ضمن ابراز تأس��ف از اين واقعه، تالش دارد برحس��ب وظيفه 
قانوني و مس��ئوليت اجتماعي خود، در کوتاه¬ترين زمان ممکن با بررس��ي دقيق و برآورد 
کارشناس��ي خس��ارات، ضمن تکميل پرونده و طي مراحل قانوني، پرداخت سريع خسارت 

وارده به بيمه گذاران خود را در اولويت قرار دهد.

حضور تيم ويژه بيمه ملت در مناطق زلزله زده غرب کشور
پيرو دس��تور مديرعامل بيمه ملت مبني بر تش��کيل تيم ويژه 
رسيدگي به خسارت بيمه نامه هاي تحت پوشش اين شرکت، 
تيم ويژه اي براي پيگيري امور و تسريع در پرداخت خسارت 
بيمه گزاران به مناطق زلزله زده غرب کش��ور اعزام ش��د. به 
گ��زارش روزنامه تجارت ب��ه نقل از روابط عمومي بيمه ملت، 
تيم اعزامي شامل دو گروه بيمه اتومبيل و آتش سوزي است و 
کارشناسان ضمن حضور در مناطق زلزله زده در حال بررسي، برآورد و تهيه گزارش اوليه 

از خسارات مربوط به بيمه گزاران بيمه ملت هستند.

استقبال از همايش بيمه و توسعه با ارائه 137 مقاله علمي
دبيرخان��ه هماي��ش بيمه و توس��عه ب��ا دريافت ۱۳7 مقاله ش��اهد 
مشارکت قابل توجه ارائه دهندگان مقاالت به اين همايش است. 
رواب��ط عمومي پژوهش��کده بيم��ه اعالم کرد: در نشس��ت کميته 
علمي هماي��ش 24 ک��ه ب��ا حضور اعض��اي اين کميت��ه برگزار و 
وضعيت 57 مقاله براي ورود به بيست و چهارمين همايش بررسي 
ش��د. دکتر امير صفري دبير اين همايش در ابتداي اين نشس��ت 
اع��الم ک��رد: س��عي در آن اس��ت ک��ه مق��االت ارائه ش��ده با گرايش کارب��ردي و صحت 
علمي انتخاب شوند و دقت الزم براي انتخاب مقاالت داراي کيفيت الزم براي اثر گذاري 
همايش در صنعت بيمه حائز اهميت است. وي افزود: به همين علت، مقاالت همايش در 
دو نوبت توس��ط 5 داور مورد ارزيابي قرار گرفتند که پس از انجام داوري ها براي تصميم 
گي��ري نهاي��ي، در کميت��ه علمي همايش مورد بحث قرار گرفتن��د. اکثر داوران مقاالت را 
اعضاي کميته علمي همايش ش��امل مي ش��وند و نهايتاً مقاالت انتخابي بر اس��اس روش 

امتيازدهي انتخاب مي شوند.

پيام مديرعامل بيمه سينا به مناسبت پانزدهمين سال روز تأسيس
فرارس��يدن پانزدهمين س��ال روز تأسيس شرکت بيمه سينا را 
به اعضاي هيأت مديره، کارکنان، س��هامداران، نمايندگان و 
بيمه گ��ذاران محت��رم تبريک و تهني��ت مي گويم و از خداوند 
بزرگ، تندرس��تي، بهروزي و س��ربلندي يکايک ش��ما ياران 
هميش��ه هم��راه را در راه پيش��برد اه��داف و برنامه هاي اين 
ش��رکت مس��ئلت دارم. همان طور که مستحضريد، بيمه سينا 
در س��ال گذش��ته با اجراي پروژه بازآفريني هويت بصري خود افق روش��ن تري را به منظور 
بهبود بسترهاي ارتباطي با مشتريان و بيمه گزارانش براي سال هاي پيش رو ترسيم کرده 
است. ما در طراحي هويت جديد بيمه سينا بيشتر به دنبال آن بوديم تا تصويري متناسب با 
جاي��گاه و رويکرده��اي جديدم��ان ارائ��ه دهيم و ظاهر مجموعه را مطابق با س��ليقه امروز 
مش��تريان خود بازتعريف کنيم. اميد بس��يار دارم که ادامه اين مس��ير دش��وار در کنار دانش، 
تعهد، تخصص و همچنين تالش روزافزون خانواده بيمه س��ينا هموار خواهد بود. به اميد 

موفقيت هاي روزافزون

اخبار بيمه

عض��و علي البدل هيئت  مدي��ره اتحاديه 
کاالي کش��باف و ج��وراب تهران گفت: 
درست است که هنوز براي صنعت پوشاک 
بضاعتي اندک باقي مانده، اما به هر حال 
با ش��رايط اي��ده آل فاصل��ه داريم.بهرام 
ش��هرياري در گفت وگ��و با ايس��نا افزود: 
اکنون در بسياري موارد، کااليي که به نام 
برندهاي مطرح خارجي به فروش مي رسد 

توليد داخل اس��ت و اين موضوع بر هيچ  يک از ما پوش��يده 
نيس��ت؛ حال اين که چنين اش��تباهاتي از سوي توليدکننده، 
مصرف کننده يا کدام بخش نشأت مي گيرد را نمي دانيم، اما 
باي��د قبول ک��رد در موارد متعدد، کاالي داخلي داراي چنان 
کيفيتي ش��ده که قابليت رقابت با برندهاي خارجي را دارد. 
اي��ن صادرکننده پوش��اک اظه��ار کرد: با توجه به بحث هاي 
فرهنگي مردم در بس��ياري موارد ترجيح مي دهند به خريد 
کاالهاي خارجي بپردازند. حتي گاه در ايران برندهايي داريم 
که نام آن ها به ثبت رسيده، اما در موارد متعدد فروشندگان 
از بي اطالعي مشتري استفاده کرده و آن ها را به نام کاالي 
خارجي و برند ترک به فروش مي رس��انند. وي با اش��اره به 
دستورالعمل طراحي شده در زمينه ساماندهي برندها، اظهار 

اميدواري کرد با اجرايي شدن دستورالعمل 
مذکور مش��کالت برطرف ش��ود زيرا اين 
دس��تورالعمل با دقت باال تدوين ش��ده و 
روي جنبه ه��اي مختلف موضوع تمرکز 
کرده است. شهرياري ادامه داد: اگر حضور 
و فعاليت برندها در ايران ساماندهي شود 
شرايط به  سمتي مي رود که کاالي ايراني 
هم با نام برند خود به فروش برسند و اين 
رويکرد مي تواند اثرات مثبتي داش��ته باشد. عضو علي البدل 
هيئت مدي��ره اتحادي��ه کاالي کش��باف و ج��وراب تهران 
همچنين متذکر ش��د: در سال هاي گذشته توليدکنندگان ما 
متوجه شده اند براي موفقيت بيشتر الزم است توزيع کاال را 
نيز خود به دس��ت بگيرند، چراکه با فعاليت واس��طه ها قيمت 
کاال به مراتب باالتر رفته و توان رقابت با مدل هاي خارجي 
کمتر و کمتر مي شود. در دنيا نيز روال اين گونه است که در 
عمل بنکداران يا واس��طه ها از بخش فروش پوش��اک حذف 
مي ش��وند و برندها در مراکز خريد به طور مس��تقيم به ارائه 
کاالي خود مي پردازند. برندهاي مطرح ايراني که هريک از 
آن ها سهمي از بازار را به خود اختصاص مي دهند نيز در اين 

سال ها سعي کرده اند چنين راهي پيش گيرند.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان 
طال و جواهر گفت: اين که عده اي مي آيند 
و در فض��اي مجازي موجي ايجاد مي کنند 
و مدع��ي مي ش��وند در بازار س��که هايي با 
هويت جعلي به فروش مي رسد، موضوعي 
اس��ت که نياز به پيگيري دارد. اکنون ما با 
فيلمي مواجهيم که در آن هيچ گونه س��ند و 
مدرکي براي ادعاي مطرح شده وجود ندارد.  

سيد حجت شفائي در گفت وگو با ايسنا، گفت: آن چه باعث ايجاد 
مشکالتي از اين دست مي شود، داستان وکيوم سکه ها باشد. 
در اين صنعت و اتحاديه، ما به هيچ عنوان با وکيوم بودن سکه 
موافق نبوديم و خود از مخالفان جدي اين شيوه فروش هستيم، 
زيرا در صورت باز بودن سکه ها از نظر وزن مي توان به راحتي 

اصالت آن ها را تشخيص داد.
وي تصريح کرد: سکه اصلي براساس کاليبر ترازو، وزني بين 
هش��ت گرم و ۱2۰ تا ۱۳۰ س��وت دارد و به راحتي مي توان اين 
وزن را مورد راستي آزمايي قرار داد، حتي اگر عيار سکه موجود 
تغيير کرده باشد در اين مرحله مشخص خواهد شد؛ اما متاسفانه 
درمورد سکه هاي وکيوم شده چنين امکاني وجود ندارد و هر يک 
از بسته هاي وکيوم  وزن و شرايط خاص خود را دارد و از قاعده 

و قان��ون خاصي پي��روي نمي کنند. رئيس 
اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان طال 
و جواهر افزود: حتي خود بانک مرکزي نيز 
س��که ها را به ش��کل باز وارد بازار مي کند و 
آن چه به عنوان بس��ته بندي هايي به شکل 
وکيوم ش��ده مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرد 
حاصل کاري است که در مراحل بعدي انجام 
مي گيرد و به نظر مي رس��د در ابتدا اين کار 
به منظور ارائه شکيل سکه هاي طال باب شده است. وي ادامه 
داد: در اين مدت در مواردي حتي مشاهده شده که از نام و اعتبار 
همکاران ما سوءاس��تفاده ش��ده و سکه هايي با نام و اثر انگشت  
آن ها وارد بازار ش��ده اس��ت.بر همين اس��اس برخي از اعضاي 
اتحاديه فروشندگان طال حتي در اين مورد شکايت هايي را به 
مراجع قضايي تسليم کرده اند. شفائي تصريح کرد: مگر ممکن 
است در صنفي که يکي از شفاف ترين شيوه هاي فروش را دارد 
چنين تخلفاتي صورت گيرد؟ همکاران ما هنگام فروش انواع 
طال، فاکتورهايي صادر مي کنند که در آن تمام اطالعات از عيار 
طالي مصرفي تا وزن و قيمت آن قيد شده و همين فاکتورها 
چنان سندهاي مطمئني محسوب مي شوند که حتي سال ها بعد 

هم هنگام فروش طال مورد استناد قرار مي گيرند.

وکيوم سکه زمينه ساز تقلب مي شودنبرد نابرابر پوشاک ايراني با برندهاي تقلبي

ادامه از صفحه اول
... طبيعي است در روزهاي اوليه حادثه همه مردم و نهادها 
و ارگان ها به امر امداد و نجات مش��غول ش��دند و نيازهاي 
اوليه زلزله زدگان را برآورد س��ازند ولي بعد از فرونشس��تن 
تالش هاي امداد و نجات موضوع تأمين مالي خسارت هاي 
ناشي از زلزله موضوع اصلي و مهم کشور خواهد بود. وام 
بالعوض، وام کم بهره و کمک هاي مختلف نهادها مورد 
بحث و بررسي قرار مي گيرد اما همه اينها مي توانست با 
پوش��ش کافي بيمه اي به موقع تأمين و پرداخت ش��ود. 
حادثه زلزله کرمانشاه نه اولي است و نه آخري خواهد بود. 
تجربه ديگر کشورهاي جهان را براي کمک گرفتن از نظام 
بيمه اي، بايد در دستور کار کشور قرار دهيم. در کنار مقاوم 
سازي ساختمان ها و نظارت دقيق بر ساخت وسازها براي 
رعايت استانداردهاي ايمني زلزله، ارائه بيمه نامه مستقل 
زلزله يک ضرورت اس��ت. اليحه “صندوق بيمه حوادث 
طبيعي” که توسط بيمه مرکزي پيشنهاد شده سال ها بين 
صنعت بيمه، دولت، مجلس و شوراي نگهبان در حال رفت 

و برگش��ت اس��ت و تقريباً به نتيجه نهايي نزديک ش��ده و 
بايک هماهنگي دولت ، مجلس و شواري نگهبان شکل 
گيري آن قابل انجام است. تأسيس اين صندوق نظير آنچه 
در ترکيه، ژاپن، آمريکا و چند کشورزلزله خير ديگر انجام 
گرفته است انقالبي در بيمه زلزله کشورمان خواهد بود و 
مشارکت صنعت بيمه، دولت و مردم در ارائه پوشش بيمه 
اي اجب��اري و اختي��اري را براي حوادث طبيعي فاجعه اميز 
به بار خواهد آورد. در حال حاضر با توجه به وضعيت خريد 
بيمه اختياري زلزله نمي توان انتظاري بيش��تر از آنچه که 
وجود دارد از پوش��ش هاي بيمه زلزله داش��ت بيش از 85 
درصد واحدهاي مسکوني بيمه آتش سوزي را به عنوان 
بيمه اي که در برگيرنده بيمه زلزله اس��ت ،ندارند. تجربه 
نشان داده است در کشور ما اجباري کردن برخي از بيمه ها 
درتوس��عه و اس��تفاده ازآن نقش داش��ته است . بيمه هاي 
شخص ثالث، حوادث راننده، عمرکارکنان دولت، حوادث 
دانش آموزي و درمان از جمله مواردي است که با نوعي از 
اجبار همراه بوده و در کشورمان رواج يافته است و در حال 

حاضر بيش از 7۰ درصد پرتفوي بيمه ها را در بر مي گيرد. 
در قانون تشکيل صندوق بيمه حوادث طبيعي دونوع بيمه 
پايه اجباري و تکميلي اختياري تعريف شده است کهشامل 
حوادث زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش 
زمين ،ريزش کوه و سونامي مي شود. حق بيمه پايه و تعهد 
بيمه گر پايه - که صندوق خواهد بود - توس��ط ش��وراي 
عالي بيمه تعيين مي شود و سطح زير بناي واحد ها تأثيري 
در تعهد بيمه گر و حق بيمه پايه ندارد از اين رو اين واحدها 
مي توانند بيمه تکميلي حوادث طبيعي را نيز از شرکت هاي 
بيم��ه بازرگان��ي خريداري نمايند. در اين قانون نحوه اخذ 
پوشش اتکايي از بيمه مرکزي و بازار جهاني بيمه به وضوح 
مشخص شده است. ضمن تسليت مجدد به خانواده هاي 
داغدار حادثه زلزله استان کرمانشاه و آرزوي سالمتي هرچه 
سريعتر مصدومان اميدوارم اين آخرين تجربه زلزله بدون 
پوشش مناسب بيمه اي باشد. پوشش بيمه اي که هنگام 
وقوع زلزله پرداخت خس��ارت حقي خواهد بود براي بيمه 

گذاران و نه پرداخت کمک به آنها.

جای خالی »صندوق بيمه حوادث طبيعي«  در زلزله

ارق�ام 1 ت�ا 9 را ط�وري در خان�ه هاي س�فيد 
 قرار دهيد كه هر رقم در س�طرها، س�تون ها و 
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آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را 
در پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد



توديع و معارفه مديران عامل پيشين و جديد بانک ملت
مراس��م توديع و معارفه مديران عامل پيش��ين و 
جديد بانک ملت با حضور معاون امور بانکي، بيمه 
و شرکت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي 
برگزار ش��د. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از 
روابط عمومي بانک ملت، در اين مراس��م، دکتر 
محم��د بيگدلي به عن��وان مديرعامل جديد اين 
بانک معرفي و از زحمات و تالش هاي دکتر هادي 
اخالق��ي في��ض آثار در طول تصدي اين پس��ت 
قدرداني ش��د. دکتر عبدالرحمن نديمي بوشهري 
در اين مراسم با قدرداني از تالش هاي دکتر هادي 
اخالق��ي در ط��ول دوره مديري��ت عاملي بانک 
مل��ت، اظه��ار اميدواري کرد که ايش��ان در ادامه 
فعاليت هاي خود نيز منشاء خير و برکت در نظام 
بانکي کش��ور باش��ند. وي از بانک ملت به عنوان 
يک��ي از بانک ه��اي خوب و تاثيرگذار کش��ور ياد 

ک��رد و گفت: خوش��بختانه بان��ک ملت مديران 
زي��ادي را براي نظام بانکي کش��ور تربيت کرده 
که اين مديران جزو مديران خوش��نام و توانمند 
اين سيستم به شمار مي روند. معاون وزير اقتصاد 
با ابراز خرسندي از انتصاب مديري از بدنه بانک 
ملت به عنوان مديرعامل جديد اين بانک، تاکيد 
کرد: خوشبختانه آقاي بيگدلي از سربازي در بانک 
ملت به درجه س��رداري رس��يده و تمامي مشاغل 
را در اي��ن بان��ک بزرگ، تجرب��ه کرده اند. دکتر 
محم��د بيگدلي، مديرعامل جديد بانک ملت هم 
در س��خناني با قدرداني از اعتماد وزير اقتصاد و 
هيات مديره براي سپردن اين مسووليت سنگين 
ب��ه وي، اظه��ار اميدواري کرد که با اس��تعانت از 
خداون��د متع��ال و همراهي و همکاري کارکنان، 
کارنام��ه اي مثب��ت و قابل قبول را از خود برجاي 

بگذارد. وي خوشنامي و مرغوب بودن برند بانک 
ملت را مرهون تالش تمامي کارکنان در س��طح 
کشور خواند و اظهار اميدواري کرد که اين برند، 
روز به روز خوشنام تر و متعالي تر شود. مديرعامل 
بانک ملت، اس��تحکام در نيروي انساني، ساختار 
مديريت و زيرساخت هاي آي تي را از مزيت هاي 
بانک ملت برشمرد و گفت: با وجود اين مزيت ها، 
نوسانات مقطعي نمي تواند بانک را از مسير اصلي 

خ��ود خ��ارج کند. وي ب��ا بيان اين نکته که بانک 
مل��ت در طول س��ال هاي فعاليت خ��ود همواره 
نوآوري هاي زيادي داشته و باعث ارتقاي سطح 
نظام بانکي کش��ور ش��ده اس��ت، يادآور شد: اين 
بانک هميشه رقيب خوبي براي بانک هاي ديگر 
بوده اس��ت. دکتر بيگدلي، استفاده از خرد جمعي 
و کار تيمي در جهت ساختن آينده اي بهتر براي 
کارکنان، مشتريان و سهامداران را در دستور کار 
بانک خواند و گفت: همه ذينفعان بايد از تالش ها 
و فعاليت هاي انجام شده بهره مند شوند تا بانکي 
موفق داشته باشيم. وي موفقيت هاي روزافزون 
بانک ملت را زبانزد نظام بانکي کش��ور خواند و 
يادآور ش��د: توجه به مسووليت هاي اجتماعي نيز 

همواره مدنظر اين بانک بوده و خواهد بود.
دکتر هادي اخالقي فيض آثار مديرعامل پيشين 

و عضو هيات مديره بانک ملت نيز در س��خناني 
ب��ا تبري��ک به آقاي بيگدلي بابت برعهده گرفتن 
مس��ووليت س��نگين مديريت عاملي اين بانک، 
اظهار داشت: بانک ملت يکي از بانک هاي بزرگ 
کش��ور اس��ت که تاثير غيرقابل انکاري در نظام 
بانکي کش��ور برجاي گذاش��ته است. وي افزود: 
بان��ک مل��ت محل جلوس و حض��ور رادمردان و 
بزرگمرداني بوده اس��ت که هرکدام خط کش و 
معيار و مالک ارزيابي مديران نظام بانکي هستند. 
دکتر اخالقي تاکيد کرد: از وزير امور اقتصادي و 
دارايي تشکر مي کنم که با حسن تدبير و اشراف 
ب��ه ش��رايط بانک ملت و نظ��ام بانکي، فردي از 
بدنه اين بانک را که مس��ووليت هيات مديره را 
نيز در اختيار داش��ت، براي پست مديريت عاملي 

انتخاب کردند.
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بانک هاي عامل پرداخت تسهيالت ويژه 
زلزله زدگان غرب کشور مشخص شدند

بانک مرکزي هفت بانک را به عنوان 
عامل پرداخت تسهيالت بانکي ارزان 
قيمت به آسيب ديدگان ناشي از زلزله 

استان کرمانشاه تعيين کرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بانک 
مرکزي، پيرو مصوبه شماره ۱۰۵۸۱۵ /

ت۵۴۸۴۹ه��� م��ورخ ۲۵ /۸ /۱۳۹۶ 
هيأت وزيران در خصوص پرداخت تسهيالت بانکي ارزان قيمت به 
آسيب ديدگان ناشي از زلزله استان کرمانشاه، بانک هاي ملي، سپه، 
ملت، تجارت، صادرات، مسکن و کشاورزي به عنوان بانک هاي عامل 
پرداخت تسهيالت مزبور معرفي شدند که اعطاي تسهيالت توسط 
بانک هاي ياد شده صرفا" با معرفي متقاضي )ساکن در مناطق آسيب 
ديده از زلزله( از طريق بنياد مس��کن انقالب اس��المي قابل پرداخت 
است. بر اين اساس مبلغ ۷ هزار و ششصد و هفتاد و پنج ميليارد ريال 
تس��هيالت بانکي ارزان قيمت )با س��ود و کارمزد ۴ درصد در مناطق 
روس��تايي و ۵ درصد در مناطق ش��هري( توس��ط بانک هاي مذکور به 
آسيب ديدگان ناشي از زلزله استان کرمانشاه پرداخت مي شود.  الزم 
به ذکر است بدهي احتمالي آسيب ديدگان به بانک ها و چک برگشتي 

مانع از دريافت اين تسهيالت نخواهد بود.
تسهيالت ياد شده براي بازسازي اماکن مسکوني روستايي، بازسازي 
اماکن مس��کوني ش��هري، تعمير اماکن مسکوني شهري و روستايي 
و تجاري و تأمين لوازم خانگي و س��اير هزينه هاي ضروري پرداخت 

مي شود.

اعالم شماره حساب بانک آينده 
براي کمک به هم وطنان زلزله زده

در پي وقوع زلزله دلخراش در مناطق 
غربي کشور، به ويژه شهرهاي: سرپل 
ذه��اب و قصرش��يرين، بانک آينده، 
ضم��ن ابراز ه��م دردي با بازماندگان 
اي��ن بالي طبيع��ي، آمادگ��ي خود 
را ب��راي پش��تيباني و ياري رس��اندن 
ب��ه هم وطنان عزيز آس��يب ديده در 
اي��ن زلزل��ه اعالم نم��وده و عالوه بر 
کمک هاي نقدي و جنس��ي، ساخت 

۲۵ خانه بهداشت در اين مناطق را در دستور کار خود قرار داده است. 
ضمناً، براي تأمين و فراهم آوردن نيازهاي ضروري آس��يب ديدگان 
اين حادثه، شماره حساب ۰۱۰۰۰۰۹۴۹۴۰۰۸ نزد شعبه مرکزي بانک 
آينده و شماره کارت ۶۳۶۲۱۴۷۰۱۰۰۰۱۹۸۸ جهت واريز کمک هاي 
نقدي اختصاص داده ش��ده اس��ت و از مردم نيک انديش و نوع دوست 
ايران دعوت مي شود؛ در اين امر خير و خداپسندانه مشارکت نمايند.

نخستين کمک رساني به زلزله زدگان
 توسط کارکنان بانک کشاورزي

کارکن��ان ۱۳ ش��عبه زلزله زده بانک 
کش��اورزي در نخستين ساعات پس 
از زلزل��ه با حضور در مناطق آس��يب 
ديده به ياري زلزله زدگان ش��تافتند. 
ب��ه گزارش روزنامه تجارت به نقل از 
رواب��ط عمومي بانک کش��اورزي، در 
پي وقوع زلزله در اس��تان کرمانش��اه 

کارکنان ۱۳ شعبه اين بانک که در مناطق زلزله زده واقع شده بودند 
با حضور س��ريع در مناطق آس��يب ديده ،کمک رس��اني به هموطنان 
زلزله زده را از نخستين ساعات پس از وقوع زمين لرزه آغاز کردند. بر 
اساس اين گزارش، کارکنان شعب بانک کشاورزي در مناطق زلزله 
زده همچنين در قالب کميته بحران به جمع آوري کمک هاي نقدي 

و غير نقدي و توزيع در مناطق آسيب ديده پرداخته اند.

مساعدت با زلزله زدگان
 واحدهاي مسکوني مسکن مهر

بانک مسکن با زلزله زدگان واحدهاي 
مسکوني آسيب ديده و تخريب شده 
مس��کن مهر، در اس��تان کرمانش��اه 
مس��اعدت کرد. به گ��زارش روزنامه 
تج��ارت ب��ه نق��ل از پاي��گاه خبري 
بانک مس��کن -هيبنا، بانک مسکن 
به منظور مس��اعدت ب��ا زلزله زدگان 

واحدهاي مسکوني آسيب ديده و تخريب شده مسکن مهر در استان 
کرمانشاه از استمهال بدهي تا ۲ سال خبر داد. همچنين دستور توقف 
پيگيري وصول مطالبات کليه تسهيالت گيرندگان را تا بازگشت به 

حالت عادي صادر کرد.

تسهيالت حمايتي بانک ملي ايران
 براي خوداشتغالي و مشاغل خانگي

بان��ک ملي ايران از ابتداي امس��ال 
ت��ا پاي��ان مهرماه، بالغ بر ۲۲ هزار و 
۴۳۸ فقره تس��هيالت خوداشتغالي 
و مش��اغل خانگي با معرفي وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ي و 
سازمان هاي حمايتي پرداخت کرده 
است. به گزارش روزنامه تجارت به 

نقل از روابط عمومي بانک ملي ايران، در هفت ماه ابتداي امسال 
تعداد ۱۴ هزار و ۸۰۹ فقره تسهيالت خوداشتغالي کميته امداد امام 
خمين��ي )ره( ب��ه ارزش ح��دود ۲ هزار و ۳۳۲ ميليارد ريال و بالغ بر 
پنج هزار و ۱۶۷ فقره تس��هيالت خوداش��تغالي بهزيستي به ارزش 
۷۲۵ ميليارد و ۹۸۰ ميليون ريال توسط بانک ملي ايران پرداخت 
ش��ده اس��ت. همچنين اين بانک در راس��تاي عمل به رس��الت و 
مسئوليت هاي اجتماعي خود، پرداخت تسهيالت مشاغل خانگي 
به س��ازمان هاي حمايتي را نيز در دس��تور کار خود قرار داده که بر 
اين اساس در مدت مذکور، يک هزار و ۹۹ فقره از اين تسهيالت 
به ارزش ۷۳ ميليارد و ۴۶۰ ميليون ريال به کميته امداد امام خميني 
)ره( و ۴۳۱ فقره به ارزش ۳۱ ميليارد و ۳۶۰ ميليون ريال به سازمان 

بهزيستي پرداخت شده است.

قرعه کشي حسابهاي قرض الحسنه
 موسسه اعتباري ملل برگزار شد

به گزارش روزنامه تجارت به 
نق��ل از روابط عمومي در اين 
مراس��م که با حضور نماينده 
محترم دادستان، نمايندگان 

محترم بانک مرکزي، اعضا هيات مديره و جمعي از معاونين و مديران 
ارش��د موسس��ه اعتباري ملل برگزار گرديد و تمامي برندگان جوايز 
حسابهاي قرض الحسنه به قيد قرعه مشخص شدند. ان شااهلل بزودي 
و پس از بررس��ي و تاييد نهايي نماينده محترم دادس��تان و نمايندگان 
محترم بانک مرکزي اسامي برندگان از طريق سايت، کانال رسمي و 

شعب مربوطه به اطالع مشتريان گرامي خواهد رسيد.

پيشخوان

رئيس کل بانک مرکزي در مکاتبه اي با استانداران سراسر کشور بر ضرورت دقت و نظارت موثر بانک و بيمه
آنها بر نحوه مصرف تسهيالت بانکي به منظور تخصيص بهينه منابع به بنگاه هاي کوچک و 
متوسط و کمک به وصول و تعيين تکليف مطالبات غيرجاري بانک ها تاکيد کرد. به گزارش روزنامه 
تجارت به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، ولي اله س��يف در اين نامه با اش��اره به نامگذاري 
سال ۱۳۹۶ به عنوان سال »اقتصاد مقاومتي: توليد    - اشتغال« و همچنين تاکيدات مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي( بر اقتصاد مقاومتي و لزوم توجه دولتمردان به رش��د و رونق اقتصادي، 
اشتغالزايي و توسعه صادرات و تمرکز بر حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط به عنوان يکي 
از اولويت هاي اصلي اقتصاد کشور، به تشريح برنامه هاي بانک مرکزي و شبکه بانکي به منظور 
حمايت از توليد و اش��تغال پرداخت. وي با تقدير از وجود همراهي ميان دس��تگاه هاي اجرايي و 
مجموعه نظام بانکي براي اجراي موفق طرح رونق توليد در سال گذشته، افزود: در سال ۱۳۹۵، 
بالغ بر ۱۶۸ هزار ميليارد ريال تسهيالت به بيش از ۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط در سراسر 
کشور پرداخت شد که فراتر از اهداف اوليه تعيين شده بود و به تحقق رشد و رونق اقتصادي در 
کشور کمک شاياني کرد.  سيف در اين نامه تصريح کرد: بانک مرکزي در سال هاي اخير به منظور 
استفاده از ظرفيت هاي خالي اقتصاد، اقدام به جهت دهي تسهيالت به تأمين مالي سرمايه در 

گردش واحدهاي توليدي کرده است به طوري که سهم تأمين مالي سرمايه در گردش بنگاه هاي 
توليدي از   ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۸. ۶۲ درصد در هفت ماهه سال ۱۳۹۶ افزايش يافته 
که سهم بخش صنعت و معدن از اين تسهيالت در دوره مزبور معادل ۷. ۸۳ درصد بوده است.  
رئيس کل بانک مرکزي همچنين با اش��اره به ابالغيه ش��ماره ۸۱۱۶۰  .۹۶ مورخ ۲۰   .۰۳   .۱۳۹۶ 
تصريح کرد: در سال ۱۳۹۶ نيز مقرر شد تامين سرمايه در گردش مورد نياز تعداد ۱۰ هزار بنگاه 
اقتصادي، تامين مالي تعداد ۶ هزار طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل ۶۰ درصد و تامين 
مالي بازسازي و نوسازي ۵ هزار واحد اقتصادي جمعاً با تخصيص حدود ۳۰۰ هزار ميليارد ريال 
تسهيالت از محل منابع داخلي در اولويت شبکه بانکي کشور قرار گيرد.  سيف در بخش پاياني 
نامه خود به استاندران سراسر کشور ابزار اميدواري کرد با توجه به امادگي شبکه بانکي و حمايت 
بانک مرکزي و همچنين پيگيري و مساعدت مستمر مسئوالن استاني در سال »اقتصاد مقاومتي: 
توليد � اش��تغال«، اهداف ترس��يم ش��ده در بخشنامه ابالغي به بانک ها در خصوص تامين مالي 
بنگاه هاي کوچک و متوسط و آئين نامه اجرايي بند »الف« تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ 
)حمايت از اشتغال( تحقق يافته و توفيقات قابل توجهي در زمينه بهبود توليد و اشتغال و عمل به 

فرمايشات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( حاصل شود.

بازديد مديرعامل پست بانک از مناطق زلزله زده غرب کشور

حضور حمايتي نمايندگان مديرعامل بانک صادرات در مناطق زلزله زده

بازديد معاونت عمليات بانکي بانک ايران زمين از مناطق زلزله زده

برقراري روابط کارگزاري بانکي ايران با آفريقاي جنوبي در آينده نزديک

افتتاح شعبه تمام الکترونيک بانک قرض الحسنه مهرايران

طرح گفتگوي بي واسطه مديران ارشد بانک انصار از اول آذرماه

 دکتر فرحي مديرعامل پست بانک 
ايران در پي وقوع زمين لرزه در غرب 
کشور از مناطق زلزله زده اسالم آباد 
غرب، س��رپل ذهاب و قصرشيرين 
استان کرمانشاه بازديد و ضمن ابراز 
تاسف و همدردي از وقوع اين حادثه 
و تسليت به بازماندگان، از اختصاص 

تس��هيالت براس��اس تصميمات شوراي هماهنگي بانک هاي 
دولتي به زلزله ديدگان اين استان خبر داد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي پست بانک 
ايران: وي در اين بازديد ضمن بيان مطلب فوق با تماس تلفني 
با هوش��نگ بازوند اس��تاندار کرمانشاه به تشريح خدمت رساني 
شعب و باجه هاي خدمات بانکي و همچنين خودپردازهاي سيار 
در مناطق زلزله زده پرداخت که طي آن بازوند از خدمات اين 

بانک و تسريع در انجام عمليات هاي 
بانک��ي هموطنان آس��يب ديده قدر 

داني نمود.
فرحي در ادامه از ش��عب خس��ارات 
ديده استان بازديد و ضمن همدردي 
با همکاران آس��يب ديده، از تالش 
ش��بانه روزي آنان در خدمات رساني 

به مناطق زلزله زده تقدير کرد.
وي عن��وان ک��رد: پس��ت بان��ک اي��ران درراس��تاي ايف��اي 
مس��ئوليت اجتماعي و تس��هيل ام��ور هموطن��ان، ش��ماره 
حس��اب ۹۹۹۹۹ و ش��ماره کارت ۶۲۷۷۶۰۷۰۰۰۰۰۶۳۳۳ 
پس��ت بانک ايران ب��ه نام جمعي��ت هالل احمر را براي دريافت 
کمک هاي نقدي مشتريان و مردم نوع دوست به حادثه ديده 

گان اين فاجعه تلخ اختصاص داده است.

مديران ارشد بانک صادرات ايران به نمايندگي 
از سياوش زراعتي مدير عامل اين بانک، ضمن 
بازديد از مناطق زلزله زده اس��تان کرمانش��اه، 
از نزدي��ک در جريان مش��کالت و کمبودهاي 
موجود قرار گرفته و بر تداوم حمايت هاي نقدي 
و غيرنقدي از آس��يب دي��دگان اين حادثه تلخ 
تاکي��د کردن��د. به گ��زارش روزنامه تجارت به 

نق��ل از رواب��ط عمومي بانک صادرات ايران، حس��ن فراهاني، 
مش��اور مدي��ر عام��ل و مدي��ر امور حراس��ت و حفاظت و علي 
حاج��ي پور، معاون ش��عب و بازارياب��ي بانک و بهزاد قهرماني 
مدير شعب استان کرمانشاه، در بازديدهاي مستقل و هماهنگ 

از شهرس��تان هاي سرپل ذهاب، کرند غرب، 
قصر ش��يرين و ساير مناطق زلزله زده استان، 
ضم��ن تس��ليت به بازمان��دگان و دلجويي از 
مصدومين اين س��انحه ناگوار، اقدامات الزم 
ب��راي حمايت هاي مالي اين بانک از آس��يب 
ديدگان زلزله اخير را در دستور کار قرار دادند. 
در اين ديدار همچنين همدردي کارکنان بانک 
صادرات ايران در تهيه اقالم غير نقدي مختلف مورد اشاره قرار 
گرفت و هماهنگي هاي الزم براي توزيع اقالم ارسالي از جمله 
پتو، لباس، وسايل گرمايشي و غذاي گرم در مناطق و روستا هاي 

دور افتاده شهر هاي آسيب ديده استان بعمل آمد.

درپ��ي جانباخت��ن تع��دادي از هموطنان در 
حادثه زمين لرزه اس��تانهاي غرب کش��ور، 
محم��د رضا ادبي مع��اون عمليات بانکي و 
مصطفي يزدانجو مدير امور شعب استانهاي 
بانک ايران زمين در س��فري به اين اس��تانها 
پيام تس��ليت مديرعامل و هيئت مديره اين 
بانک را به هموطنان استانهاي  کرمانشاه و 

ايالم و کردس��تان رس��اندند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از 
رواب��ط عمومي بانک اي��ران زمين، ادبي معاون عمليات بانکي در 
ديدار با مدير منطقه اي و همکاران اظهار داشت: بنده حامل پيام 

تس��ليت کليه همکاران ايران زمين خصوصا 
مدير عامل و مديران ارش��د بانک به عزيزان 
داغدار کرمانش��اهي هس��تم. وي افزود: طي 
بازديدي که از ش��هر هاي زلزله زده داش��تيم با 
صحنه هاي بس��يار دلخراشي روبرو شديم که 
البته همياري مردم هميش��ه در صحنه ايران 
زمين در رساندن کمک هاي مردمي به مناطق 
حادثه ديده قابل تحسين بود. ادبي در اين ديدار به کليه واحدهاي 
ص��ف و س��تاد در مناط��ق حادثه ديده توصي��ه کرد باتمام توان در 

خدمت رساني به همشهريان خود تالش کنند.

مدير عامل بانک توس��عه صادرات ايران 
از برق��راري اولي��ن رابط��ه کارگزاري با 
بانک ه��اي آفريق��اي جنوب��ي در آينده 

نزديک خبر داد.
به گزارش از روابط عمومي بانک توس��عه 
ص��ادرات، دکت��ر علي صالح آبادي گفت : 
اي��ران هنوز با بانک هاي آفريقاي جنوبي 
روابط کارگزاري ندارد که درمذاکرات اخير 
قرار شد يکي از بانک هاي اين کشور براي 

برق��راري رواب��ط کارگزاري با ايران به بانک توس��عه صادرات 
معرفي ش��ود. وي ادامه داد: به گفته مقامات آفريقاي جنوبي 
بزودي اين کش��ور بانکي را براي برقراري اين روابط به بانک 
توسعه صادرات معرفي مي کند. وي تصريح کرد: سفارت ايران 
در آفريق��اي جنوب��ي پيگير تعيين بانک مربوطه براي برقراري 

روابط است.
مدير عامل بانک توسعه صادرات ايران از 
برق��راري روابط کارگزاري بانکي ايران با 
يک��ي از بانک هاي اوگاندايي هم خبر داد 
و تصريح کرد: تاکنون ضمانت نامه هايي 
که ش��رکت هاي خدمات فني و مهندسي 

نياز داشتند صادر شده است.
وي گف��ت: اميدواري��م ب��زودي رواب��ط 
کارگزاري با اين دو بانک نيز برقرار ش��ود 
تا تعداد روابط کارگزاري با بانک هاي اين کش��ور به س��ه مورد 

افزايش يابد.
وي گفت : گس��ترش تجارت ايران با کش��ورهاي آفريقايي که 
ه��م اکنون پايين اس��ت به افزاي��ش روابط کارگزاري و بانکي 

نياز دارد.

بان��ک قرض الحس��نه مهرايران، ب��ا برخورداري از 
تکنول��وژي روز دني��ا در ارائه س��رويس هاي متنوع 
بانکي و به منظور افزايش رفاه حال مشتريان خود، 
اولين شعبه تمام الکترونيک را در جوار حرم مطهر 
علي ابن موسي الرضا )ع( راه اندازي کرد. به گزارش 
روابط عمومي بانک قرض الحسنه مهرايران، بر اين 

اس��اس، اولين ش��عبه الکترونيکي بانک قرض الحسنه مهرايران 
در ج��وار ح��رم مطه��ر رضوي با حض��ور امامي عضو هيات مديره 
بانک افتتاح ش��د و به صورت ۲۴ س��اعته به مش��ريان و مراجعين، 
خدمات بانکي ارائه مي کند. عيسي امامي، در مراسم افتتاح شعبه 
الکترونيکي ۲۴ س��اعته ميدان بيت المقدس مش��هد اظهارداشت: 

بان��ک ق��رض الحس��نه مهرايران در ارائ��ه خدمات 
بانکداري نوين، پيش��رو ش��بکه بانکي کشور مي باشد 
و با عرضه خدمات متمايزي همچون افتتاح حس��اب 
و درخواس��ت تس��هيالت به صورت آنالين و از طريق 
اينترنت، سعي در تسهيل ارائه خدمات به متقاضيان و 
کاهش مراجعات حضوري به شعب دارد.فراهم بودن 
شرايط مناسب و تغيير بانکداري سنتي به بانکداري نوين باعث شده 
تا بانک قرض الحسنه مهرايران راهبردي جديد در بانکداري مدرن 
داش��ته باش��د. علي طبلشي رييس اداره کل پشتيباني بانک قرض 
الحسنه مهرايران نيز از طراحي و اجرايي شعب الکترونيکي و ۲۴ 

ساعته اين بانک در ساير استان هاي کشور خبر داد.

از اول آذرم��اه ۱۳۹۶ ط��رح گفتگ��وي بي واس��طه 
مديران ارشد و پاسخگويي مستقيم آنان به مشتريان 

و کارکنان به مورد اجرا درمي آيد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اداره کل روابط 
عمومي و تبليغات، طرح گفتگوي بي واسطه مديران 

ارش��د با پاس��خگويي مس��تقيم در راستاي تحقق برنامه هاي 
راهبردي مبتني برمشتري گرايي بانک انصار، از تاريخ  ۱ آذرماه 
تا ۶ دي ماه، اجرا مي شود و در آن معاونين و روساي ادارات کل 
به صورت مستقيم بامشتريان و کارکنان اين بانک گفتگوکرده 
و به س��ئواالت و ابهامات و ش��کايات تماس گيرندگان پاسخ 

مي دهند.
در اطالعيه اي که به همين منظور از سوي اداره کل 
بازاريابي، منتشر شده چنين آمده است که گفتگوي 
مديران ارشد بانک با مشتريان در محل مرکز خدمات 
مشتريان با شماره تماس ۰۹۶۳۰۰ و براساس جدول 

زير انجام مي شود.
 ش��ايان ذکر اس��ت که اين برنامه به مدت ۳ س��ال است که با 
اهداف پاس��خگويي شفاف تر وموثرتر، مطرح شدن انتظارات 
و انتقادات مش��تريان و رفع مش��کالت و مسائل مبتالبه آنان 

اجرامي شود.

 پ��س از اس��تقرار بيمارس��تان  صحرايي و چادره��اي امدادي 
بانک پاسارگاد و همچنين ارسال تعداد ۱۰ هزار تخته پتو و يکصد 
چادر امدادي به مناطق زلزله زده، بانک پاسارگاد خدمات پزشکي و 
ارسال کمک هاي خود به اين مناطق را گسترش داد. به گزارش 
روزنامه تجارت به نقل از روابط  عمومي بانک پاس��ارگاد، خسرو 

رفيعي مشاور مدير عامل و مدير روابط عمومي بانک پاسارگاد با اعالم اين خبر گفت: با بررسي 
دقيق تر منطقه و نيازسنجي مجدد، شرکت نسيم سالمت بانک پاسارگاد ضمن ارسال تعداد ۲۵۰ 
چادر، ۲۵ چادر امدادي ديگر نيز در کنار بيمارس��تان صحرايي، جهت نگهداري و امدادرس��اني 
به مجروحان مستقر کرد. همچنين اين شرکت در اقدامي ديگر، ضمن اعزام تيم هاي پزشکي 
و روانش��ناس هاي خبره به منطقه، اقدامات ارزش��مندي را جهت مش��اوره به بازماندگان، به ويژه 
تالش براي تجديد روحيه و بازگرداندن نشاط ميان کودکان مناطق زلزله زده انجام داد. رفيعي 
در پايان ضمن تس��ليت مجدد به ملت ش��ريف ايران به مناس��بت درگذشت هم وطنانمان در اين 
حادثه غم انگيز تأکيد کرد: بانک پاسارگاد شماره حساب ۲-۱۰۴۸۸۱۴۴-۸۱۰۰-۲۰۱، شماره 
کارت ۷۷۷۷-۷۷۷۷-۲۹۷۷-۵۰۲۲ و کد دستوري #۵*۷۲۰* را جهت واريز کمک هاي نقدي 

بانکداران اين بانک و مردم به هم ميهنان خسارت ديده اين حادثه در نظر گرفته است.

در پي وقوع زلزله شديد در مناطق غربي کشورمان، بانک سامان 
مبلغ ۸ ميليارد ريال براي کمک به هموطنان زلزله زده اختصاص 
داد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اداره روابط عمومي بانک 
سامان، فرشته ضرابيه، مسئول امور خيريه بانک سامان با اعالم 
اين خبر اظهار داشت: به دنبال وقوع حادثه ناگوار زلزله تأسف بار 

در شهرها و روستاهاي استان کرمانشاه که سبب ايجاد آسيب هاي مادي و معنوي بسياري به 
هموطنان شد، بانک سامان تدابيري را براي ياري رساني به اين عزيزان درنظرگرفته است.

وي تصري��ح ک��رد: ب��ا تصويب مديريت ارش��د بانک مبلغ ۸ ميلي��ارد ريال از محل بودجه خيريه 
بانک به عنوان مبلغ اوليه براي ش��روع س��اخت و تجهيز درمانگاه و مدرس��ه در مناطق زلزله زده 
اختصاص يافت و عالوه بر آن بودجه چاپ سررسيد سال آينده نيز براي اين امر درنظر گرفته  
شد. همچنين شماره حساب ۲-۵۵۰۰۰-۷۱۰-۸۰۲ به منظور جمع آوري کمک هاي کارکنان 
و مشتريان بانک اختصاص يافت. ضرابيه خاطرنشان کرد: هدف ما از اين اقدام عالوه بر اعالم 
حمايت معنوي و مادي خود را از آسيب ديدگان اين واقعه تلخ، تمرکز کمک هاي مالي در امور 
زيربنايي مانند ساخت مدرسه و درمانگاه به عنوان زيرساخت هايي ضروري براي توسعه پايدار و 

رفع محروميت در مناطق مذکور است.

ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از روابط 
عمومي بان��ک در اس��تان س��منان ، ام��ام جمعه 
موق��ت س��منان حجت االس��الم و المس��لمين 
عبدوس با مدير کل اس��تان آقاي حسين زاهدنيا 

ديدار کردند . 
در اين ديدار امام جمعه موقت محترم شهرس��تان س��منان، ضمن تقدير و تش��کر از 
زحمات کارکنان بانک قوامين بمنظور خدمت رساني صادقانه به عموم مردم استان ، 
عنوان نمودند رفع موانع و مشکالت اقتصادي مردم استان که از تاکيدات مقام معظم 
رهبري)مدظلع العالي( مي باشد مهم ترين موضوعي است که بانکها بايد به آن بپردازند 

و در اينخصوص برنامه ريزي نمايند . 
در ادامه آقاي حسين زاهدنيا مطرح کرد: مهم ترين رسالت بانک قوامين در سراسر کشور 
خدمت به آحاد ملت شريف ايران و باالخص زحمت کشان خدوم نيروي انتظامي بوده 
و در اين راستا از هيچ تالش و کوششي دريغ نمي نمايد و کارکنان بانک در استان نيز 
بر اساس اين مهم فعاليت مي نمايند . همچنين ايشان عنوان نمودند بانک قوامين در 

هر زمان آماده ارائه اين خدمات به تمامي مردم شريف استان مي باشد .

در پي بروز زمين لرزه استان هاي غربي کشور و درگذشت 
جمعي از هموطنان به ويژه در شهرها و روستاهاي استان 
کرمانش��اه ، در اجراي دس��تور جناب آقاي دکتر ربيعي وزير 
محترم کار و رفاه اجتماعي و دکتر کرباس��يان وزير محترم 
امور اقتصادي و دارايي، بانک رفاه نيز همراس��تا با س��اير 

س��ازمان ها، ارگان ها و نهادها در يک کار س��تادي و با مش��ارکت خيرخواهانه و فعال 
مديريت و کارکنان اقداماتي براي کمک به آس��يب ديدگان به ش��رح زير انجام داد: به 
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک رفاه، اين بانک ضمن تسليت جان 
باختن تعدادي از هموطنان عزيزمان در استان کرمانشاه و آرزوي شفاي عاجل براي 
آسيب ديدگان زلزله مهيب در شهر ها و روستاهاي اين مناطق، نسبت به تهيه و ارسال 
کمک هاي غيرنقدي براي بازماندگان اين فاجعه به شرح زير اقدام کرد. - اختصاص 
شماره حساب و دريافت کمک هاي نقدي پرسنل و معادل ريالي مرخصي روزانه اهدايي 
کارکنان - تهيه کاالهاي مورد نياز زلزله زدگان از جمله چادر، پتو، آب معدني و ....به 
ارزش ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال و ارسال آن به استان کرمانشاه و توزيع آن در ميان زلزله 

زدگان - کمک نقدي ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ جهت تهيه اقالم مورد نياز زلزله زدگان 

گسترش کمک هاي بانک پاسارگاد
 به مجروحان و خسارت ديدگان زلزله

ديدار امام جمعه موقت استان سمنان
 با مديرکل شعب بانک قوامين

روابط بانک سپه با بانک هاي آلمان
 در حال گسترش است

 بانک سامان
 در مناطق زلزله زده مدرسه و درمانگاه مي سازد

بانک رفاه به کمک
 آسيب ديدگان زلزله غرب کشور شتافت

اقالم اهدايي کارکنان بانک دي
 به مناطق زلزله زده ارسال شد

رئيس اداره کل امور بين الملل بانک سپه ضمن رد 
ادعاهاي صورت گرفته درخصوص تحريم بانک 
سپه از سوي آلمان گفت: ارتباط بانک سپه با آلمان 
با موافقت مسئولين دولتي بانک هاي آلمان رو به 
گس��ترش اس��ت و طي روز ) جمعه ۲۶ آبان ماه( 
بالغ بر ۵۲ ميليون يورو عملکرد نقل و انتقال ارزي 
در اين شعبه انجام شده است. به گزارش روزنامه 
تجارت به نقل از پايگاه اطالع رساني بانک سپه، 
امير حسيني رئيس اداره کل امور بين الملل بانک 

سپه ضمن تکذيب خبر منعکس شده از سوي برخي نشريات داخلي از قول يک نشريه 
صهيونيستي درخصوص تحريم بانک سپه از سوي آلمان اظهار داشت: شعبه فرانکفورت 
بانک سپه تا کنون بالغ بر ۶۰۷ ميليون دالر انواع خدمات اعتباري و ارزي در اين کشور 
ارائه داده است. وي افزود: روند تعامالت اين بانک با بانک هاي آلمان در حال گسترش 
است. وي افزود: شعبه فرانکفورت بانک سپه در آلمان ضمن اتصال به سيستم تارگت 

۲ به سامانه پرداخت يکپارچه اروپا )SEPA( نيز متصل شده است.

در پي وقوع زلزله در مناطق غربي کشور، کارکنان بانک 
دي در راستاي ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي و کمک 
به تهيه ملزومات و رفع نيازمندي هاي هموطنان مصيبت 
ديده، بخشي از حقوق خود را بصورت داوطلبانه به خريد 
و ارس��ال اقالم مورد نياز هموطنان زلزله زده در اس��تان 

کرمانشاه اختصاص دادند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک دي، 
با وقوع زلزله در مناطق غربي کشور، کارکنان بانک دي با هدف کمک به خانواده هاي 
قربانيان و آس��يب ديدگان حادثه تلخ و اندوهبار زلزله بصورت داوطلبانه يک تا پنج روز 
از حقوق خود را به خريد اقالم مورد نياز هموطنان زلزله زده اختصاص دادند. بر اساس 
اين گزارش عالوه بر مواد غذايي مورد نياز با قابليت ماندگاري طوالني مدت، با توجه به 
احتمال شيوع بيماريهاي عفوني در اين مناطق، تعداد ۱۴دستگاه کانکس شامل سرويس 
بهداشتي و حمام سيار و نيز اقالم بهداشتي کودکان از جمله پوشک، شير خشک و شيشه 
ش��ير خريداري گرديد. با توجه به س��رماي منطقه و در پيش بودن بارندگي، بخش��ي از 
کمک هاي نقدي کارکنان بانک دي به خريد وسايل گرمايشي از جمله پتو و تيوپ هاي 

نايلون به منظور استتار چادرهاي زلزله زدگان اختصاص يافت.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد؛

همکاری استانداران ضرورت رونق اقتصادی
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ضرورت تزريق نقدينگي
 به واحدهاي قطعه سازي

يک فعال در صنعت قطعه س��ازي 
کش��ور ب��ا توجه ب��ه اوضاع کنوني 
قطعه سازان عنوان کرد: امروز بايد 
همه متوليان امر توليد و صنعت در 
کش��ور کم��ک نمايند ت��ا صنعت 
قطعه سازي کشور مسير توسعه را 
ط��ي نم��وده و مش��کالت و موانع 
قطعه س��ازان در اين راس��تا برطرف ش��ود. ابوالقاس��م آروند در 
گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: براي اينکه صنعتي به روز و 
مقتدر و توس��عه يافته در حوزه خودروس��ازي داش��ته باشيم بايد 
صنعت قطعه سازي کشور نيز در اوج قدرت و توسعه قرار گيرد. 
وي تاکيد کرد: امروز تزريق نقدينگي با هدف تقويت بنيه مالي 
قطعه سازان و پرداخت به موقع مطالبات بي ترديد روح تازه اي 
در کالبد قطعه س��ازي کش��ور خواهد دميد. وي اظهار داش��ت: 
البته همزمان با اين جريان، گسترش همکاري هاي خودرويي 
و حض��ور قطع��ه س��ازان در زنجي��ره تأمي��ن، تولي��د و طراحي 
محصوالت جديد مش��ترک مي تواند در ارتقاء توليد و توس��عه 
قطعه سازان داخلي نقش موثري داشته باشد. آروند همچنين با 
توجه به همکاري و س��رمايه گذاري مش��ترک در صنعت قطعه 
س��ازي خاطر نش��ان کرد: البته در جريان همکاري هاي اخير 
برخي توافقات با قطعه س��ازان صورت گرفته که عمدتاً مربوط 

به شرکت هاي بزرگ در اين حوزه است.

افزايش ۳ ميليارد دالري
 صادرات ايران به چين

آمار تجارت خارجي چين در ۹ ماه ابتدايي س��ال ۲۰۱۷ بيانگر 
افزايش س��ه ميليارد دالري صادرات کش��ورمان به چين در اين 
بازه زماني نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. به گزارش 
ايسنا، ميزان تجارت دو کشور در ۹ ماه اول سال جاري ميالدي 
بال��غ ب��ر ۲۷ ميلي��ارد دالر بوده که تراز تجاري ۵۴۰ ميليون دالر 
ب��ه نف��ع ايران اس��ت. در اي��ن دوره ۱۳.۸۸ ميليارد دالر کاال به 
چين صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ 
ميليارد دالر افزايش داش��ته اس��ت. همانطور که از ارقام فوق بر 
مي آيد چين همچنان بزرگترين خريدار کاالي ايراني و بزرگترين 
صادرکننده کاال به کشورمان است. همچون سال هاي گذشته، 
نفت از مهمترين کاالهاي صادراتي کش��ورمان به چين بوده و 
سهم نفت از کل صادرات کشورمان به چين ۸.۷۴ ميليارد دالر 
است. چين روزانه حدود ۶۳۳ هزار بشکه نفت از کشورمان نفت 
وارد مي کند و بزرگترين خريدار نفت ايران محس��وب مي ش��ود. 
در راستاي تحقق افزايش صادرات غيرنفتي الزم به ذکر است 
در اين دوره ۹ ماهه ۵.۱۴ ميليارد دالر کاالي غير نفتي با وزن 
۲۲.۷۴ ميليون تن به چين صادر شده است که از لحاظ ارزشي 
ش��اهد افزايش ۲۷.۸ درصدي و از لحاظ وزني ش��اهد افزايش 

۲۸.۱ درصدي آن هستيم.

اعالم الزام هاي سازمان استاندارد
 براي ورود خودرو

س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران از 
تعيين الزامات جديد واردات خودرو 
و اجراي آن بر پايه شماره شناسايي 
و اس��تانداردهاي اجباري خبر داد. 
به گزارش س��ازمان ملي استاندارد 
اي��ران، معاون ارزيابي کيفيت اين 
س��ازمان اعالم کرد: ثبت سفارش، 
اظهار، ترخيص و شماره گذاري خودروهاي وارداتي هنگامي از 
نظر اين س��ازمان مجاز اس��ت که ۱۱ کاراکتر نخس��ت ش��ماره 
شناس��ايي آنها با ش��ماره هاي شناس��ايي اعالم ش��ده از سوي 
س��ازمان منطبق باش��د. جهانبخش سنجابي ش��يرازي افزود: 
تعيين ۱۱ کاراکتر اول ش��ماره شناس��ايي خودروهاي وارداتي 
راه��کار مه��م جلوگيري از واردات خودرو از کش��ورهاي حوزه 
خلي��ج ف��ارس اس��ت که به ظاهر منطبق ب��ا خودروهاي داراي 
تأييديه از س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران و س��ازمان حفاظت از 
محيط زيس��ت اس��ت اما از نظر کيفي در س��طح پايين تري قرار 
دارد. وي ادام��ه داد: اداره ه��اي کل اس��تاندارد اس��تان ها درباره 
خودروهاي س��بک وارداتي که مجوز ثبت س��فارش آنها پس از 
پنجم فروردين ۱۳۹۶ صادر مي ش��ود، فقط در صورت انطباق 
کامل خودروهاي وارداتي با موارد اعالم شده، نسبت به صدور 

گواهي انطباق )سي.اُ. سي-COC( اقدام مي کنند.

استارت خودروي کوييک  توسط وزير صنعت
وزي��ر صنع��ت، مع��دن و 
پايان��ي  روز  در  تج��ارت 
دوازدهمين نمايش��گاه بين 
الملل��ي قطع��ات، ل��وازم و 
مجموعه هاي خودرو تهران 
با حضور در غرفه س��ايپا در 
جريان آخرين دستاوردهاي اين گروه خودروسازي قرار گرفت. 
به گزارش مهر به نقل از س��ايپا، محمد ش��ريعتمداري و هيئت 
هم��راه ب��ا حضور در نمايش��گاه بي��ن المللي قطع��ات، لوازم و 
مجموعه ه��اي خ��ودرو ته��ران در بازدي��د از غرف��ه گ��روه 
خودروسازي سايپا، کوييک؛ جديدترين محصول سايپا را مورد 
ارزيابي قرار داد.  در حاشيه اين بازديد، وزير صنعت ضمن سوار 
ش��دن ب��ر خ��ودروي کويي��ک، از آخرين دس��تاوردهاي گروه 
خودروس��ازي س��ايپا مطلع شد و در جريان جديدترين امکانات 
اين خودرو و زمان ورود به بازار آن قرار گرفت. براساس اعالم 
گروه خودروس��ازي س��ايپا فروش خودرو کوييک سايپا از ۷ آذر 

ماه سال جاري به صورت اينترنتي آغاز خواهد شد.

توليد چند سواري متوقف شد
مهر ماه امس��ال توليد چند مدل س��واري در خودروسازان داخلي 
 VELA متوقف شد. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد خودروي
V۵ ش��رکت خودروس��ازي راين با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه 
بوده و از ۱۴۶ دس��تگاه در مهر ماه س��ال گذش��ته به صفر رسيد. 
توليد ام وي ام ۱۱۰ اس شرکت مديران خودرو نيز متوقف شده 
و از دو دس��تگاه در مه��ر م��اه ۱۳۹۵ ب��ه صفر کاهش يافت. مهر 
ماه امس��ال تولي��د ام وي ام ۵۵۰ ديگ��ر محصول مديران خودرو 
نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از ۵۳۳ دستگاه در مهر ماه سال 
گذش��ته به صفر رس��يد. توليد ام وي ام ۳۱۵ از ديگر محصوالت 
خودروسازي مديران نيز با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و 
از ۱۰۶۴ دس��تگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش يافت. در 
اين مدت توليد خودروي لندمارک گروه بهمن نيز متوقف شده 
و از يک دس��تگاه در مهر ماه س��ال گذش��ته به صفر رسيد. توليد 
ليفان ۶۲۰ با موتور ۱۸۰۰ سي س��ي ش��رکت کرمان موتور ۱۰۰ 
درصد کاهش يافته و از ۲۷۶ دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به صفر 
کاه��ش يافت. مهر ماه امس��ال توليد ج��ک J۵ ديگر محصول 
کرمان موتور نيز متوقف ش��ده و از دو دس��تگاه در مهر ماه س��ال 

گذشته به صفر رسيد.

پيشخوان

صنعت، معدن،تجارت

گروه صنعت، معدن و تجارت: زمزمه هاي مطرح ش��ده درباره 
احتمال افزايش قيمت لوازم خانگي در بازار از ماه آينده، با واکنش 
مسئوالن سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان 
همراه شد. هرچند هنوز تنها صحبت از احتمال افزايش قيمت 
بوده و برخي از فعاالن بازار مطرح شدن اين گمانه زني ها را به 
نوع��ي ب��ازار گرمي مي دانند اما آنطور که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اعالم کرده، س��ازمان حمايت افزايش غيرمتعارف و 
غيرمنطق��ي قيمت محصوالت ل��وازم خانگي را مورد پيگيري 

قرار خواهد داد.
پيش از اين اعالم شده بود به دليل افزايش ۴۰ درصدي قيمت 
آه��ن ط��ي دو ماهه اخير ش��اهد حذف تخفيف ه��ا در اين بازار 
هس��تيم که با اين امر پنج درصد بر قيمت هاي موجود افزوده 
شده است. بر اين اساس آهن به عنوان يکي از مواد اوليه مورد 
استفاده در ساخت لوازم خانگي مطرح است و اين محصول از 
ابتداي تيرماه سال جاري تاکنون با افزايشي بالغ بر ۴۰ درصد 
روبه رو بوده است. افزايشي که به موجب آن شاهد رشد قيمت 
ل��وازم خانگي در س��طح بازار هس��تيم. هرچن��د افزايش قيمت 
ل��وازم خانگ��ي به دليل افزايش قيمت آهن تأثير مس��تقيم خود 
را بر روي قيمت تعيين ش��ده توس��ط توليدکنندگان نگذاش��ته، 
ام��ا اي��ن افزاي��ش ۴۰ درصدي تأثير پن��ج درصدي بر کاهش 
تخفيف هاي مورد اعمال در جشنواره هاي لوازم خانگي داشته 
اس��ت، بنابراين ۱۰ تا ۲۰ درصد تخيف هايي که فروش��ندگان 
ل��وازم خانگ��ي براي مش��تريان در نظر مي گرفتند به پنج تا ۱۵ 

درصد کاهش يافته است.
با اين همه علي رغم اعالم انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم 
خانگ��ي مبن��ي بر احتمال افزايش قيمت اين محصوالت از ماه 
آينده اما سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان هر 
گونه تغيير قيمت کاال و خدمات توسط انجمن ها و تشکل هاي 
توليدي و توزيعي را فاقد وجاهت قانوني دانست. پس از افزايش 
قيمت فوالد و پتروشيمي در چند وقت اخير مسائلي تحت عنوان 
کم کردن ميزان تخفيف فروش لوازم خانگي در فروش��گاه ها 
ب��ر س��ر زب��ان افتاد و برخ��ي از برندها نيز تخفيف هاي خود را از 
۵ ت��ا ۱۰ درص��د ک��م کردند، با اين حال اما در بازار گراني قيمت 
لوازم خانگي به صورت عملي رخ نداد. مسئله اي که به تازگي 
با اعالم س��خنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي 
مبني بر افزايش قيمت اين محصوالت پس از ماه صفر مجدداً 

ق��وت گرفت��ه هر چند که س��ازمان حمايت مصرف کنندگان و 
توليدکنندگان در رابطه با احتمال افزايش قيمت لوازم خانگي 
به صراحت اعالم کرده که هرگونه تغيير قيمت کاال و خدمات 
توس��ط انجمن ها و تش��کالت توليدي و توزيعي فاقد وجاهت 

قانوني است.
گراني لوازم خانگي از ماه آينده ���

ب��ه تازگ��ي حميدرض��ا غزنوي، س��خنگوي انجم��ن صنفي 
توليدکنن��دگان ل��وازم خانگ��ي از احتم��ال افزايش قيمت اين 
محصوالت پس از اتمام ماه صفر خبر داد و با اش��اره به اينکه 
افزاي��ش قيم��ت ارز موج��ب افزايش قيمت مواد اوليه ش��ده و 
ع��الوه ب��ر اين قيمت مواد داخلي به دليل افزايش قيمت فوالد 
و پتروشيمي باال رفته است، اعالم کرد که احتمااًل به دليل اين 
تغييرات قيمت لوازم خانگي بعد از ماه صفر افزايش مي يابد. به 
گفته وي مواد اوليه داخلي به دليل افزايش پنج تا ۲۰ درصدي 
فوالد و پتروشيمي ها افزايش يافته و تحوالت قيمتي در بازار ارز 

نيز به طور حتم بر قيمت مواد اوليه وارداتي اثرگذار است. 
همچني��ن در ح��ال حاض��ر ارز دولت��ي براي تهي��ه قطعات به 

توليدکنندگان ارائه نمي ش��ود و ش��اهد هس��تيم که ارز آزاد نيز 
از ح��دود ۳۵۰۰ توم��ان به بي��ش از ۴۰۰۰ تومان افزايش يافته 
است که اين مسائل باعث مي شود توليد با قيمت فعلي مقرون 

به صرفه نباشد.
واکنش سازمان حمايت به گراني لوازم خانگي ���

در همين حال وحيد منايي، معاون نظارت بر کاالهاي سرمايه 
و خدمات سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در 
واکنش به اظهارات اخير سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان 
لوازم خانگي مبني بر احتمال افزايش قيمت لوازم خانگي از ماه 
آينده تصريح کرد: براس��اس قوانين باالدس��تي خصوصًا ماده ۸ 
قان��ون حماي��ت از حقوق مصرف کنندگان تعيين قيمت کاال و 
خدمات توس��ط انجمن ها و تش��کل هاي توليدي و توزيعي فاقد 

وجاهت قانوني است.
 وي بازار لوازم خانگي را بازاري باثبات توصيف کرد و افزود: از 
آنجايي که در حال حاضر چندين انجمن در بخش لوازم خانگي 
فعال هستند، طرح مسائل و مشکالت توسط هر انجمن با پيش 
فرض ضرورت افزايش قيمت بازار اين نوع کاالها و ايجاد تنش 

در بازار از طريق تحريک تقاضا که در حال حاضر در ش��رايط 
تعادل و آرامش کامل قرار داش��ته اس��ت، به هيچ عنوان مورد 

تأييد اين سازمان نيست.
منايي با اشاره به اينکه محصوالت لوازم خانگي در گروه دوم و 
بعضًا در گروه ساير مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۶/۴/۹۴ ستاد 
هدفمند سازي يارانه ها واقع شده اند، گفت: براين اساس عرضه 
کنن��دگان در اي��ن بخش اع��م از توليدکنندگان و واردکنندگان 
مي توانند متناس��ب با ش��رايط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن 
ساختار هزينه اي، قيمت تمام شده کاالهاي مورد عرضه نسبت 

به تعيين قيمت اقدام کنند.
 اين مقام مس��ؤول با تاکيد بر اينکه بر اس��اس مصوبه ياد ش��ده 
قيمت گذاري واحدهاي عرضه کننده بايد در چارچوب ضوابط 
قيمت گذاري عمومي اين س��ازمان انجام پذيرد، يادآور ش��د: 
رصد وکنترل نوسانات قيمت اين نوع کاالها به صورت مستمر 
تح��ت نظر اين س��ازمان بوده و چنانچ��ه افزايش غير متعارف 
و غي��ر منطق��ي در قيمت اين نوع محصوالت مش��اهده ش��ود 
مراتب در دس��تور پيگيري قرارگرفته ودر صورت لزوم مطابق 
 قواني��ن تعزي��ري ب��ا واحدهاي متخلف برخ��ورد قانوني انجام 

مي گيرد.
منايي، در پايان ضمن تشکر از واحدهاي توليدي و انجمن هاي 
ذيربط لوازم خانگي به دليل هماهنگي و ايجاد تعامل مناسبي 
ک��ه تاکن��ون عليرغم مواجهه با تغيي��رات هزينه اي درب هاي 
تمام شده محصوالت توليدي با اين سازمان داشته اند، خواستار 
هماهنگ��ي و هم��کاري واحدهاي مذک��ور با مراجع نظارتي به 
منظ��ور رعاي��ت مصالح تنظيم ب��ازار و حقوق مصرف کنندگان 
شد و از هموطنان درخواست کرد در صورت مواجهه با هرگونه 
افزايش غيرمتعارف و غيرمنطقي و گران فروش��ي مراتب را از 
طريق س��امانه ۱۲۴ منعکس کنند تا در اس��رع وقت رسيدگي و 

اعمال قانون شود. 
با اين حال بايد منتظر ماند و ديد که علي رغم اعالم خبر احتمال 
افزايش قيمت لوازم خانگي پس از ماه صفر و تأييد آن توس��ط 
انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي آيا س��ازمان حمايت 
مصرف کنن��دگان و توليدکنن��دگان اين اق��دام انجمن صنفي 
توليدکنن��دگان ل��وازم خانگي را قانون��ي تلقي خواهد کرد يا در 
ص��ورت اي��ن رخداد عليه افزايش قيمت ها موضع گيري کرده و 

مانع از تغيير قيمت در بازار لوازم خانگي خواهد شد؟

  سازمان حمايت به زمزمه هاي گران شدن لوازم خانگي واکنش نشان داد

افزايش قيمت، ممنوع

کسي به فکر توليد خودروهاي برقي نيستقيمت فوالد در دو ماهه گذشته متناسب تر شدافزايش رقابت بازار با کاهش تعرفه واردات
رئيس اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو 
ب��ا توجه به طرح افزايش تعرفه واردات، 
گف��ت: ب��ه نظر نمي رس��د ک��ه دولت با 
اين پيش��نهاد موافق��ت کند چراکه بايد 
وضعي��ت ب��ازار و نياز جامع��ه نيز مورد 

توجه دولت قرار گيرد. س��عيد موتمني اظهار داش��ت: بايد تعرفه 
واردات کاهش يابد تا با افزايش رقابت در بازار، خودروس��ازان 
نيز به خودشان آمده و شاهد کيفيت و قيمت رقابتي خودروهاي 
داخلي در بازار باش��يم. وي تاکيد کرد: در صورتي که بخواهيم 
خودروسازي ايران به شرايط مطلوبي برسد بايد اجازه دهيم اين 
رقابت در بازار خودرو بوجود آيد. موتمني گفت: موافقت دولت با 
پيشنهاد افزايش نرخ تعرفه واردات، بر قيمت خودروهاي وارداتي 

در بازار تأثير خواهد گذاشت.

مع��اون وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با اعالم اينکه قيمت فوالد در دو ماهه 
گذشته متناسب تر شده، گفت: واحدها 
در چند س��ال گذش��ته بعضا زير قيمت 
تمام ش��ده محصول خود را به فروش 

مي رس��اندند، بنابراي��ن افزايش معق��ول و منطقي قيمت براي 
بقاي صنعت فوالد مفيد خواهد بود. جعفر سرقيني افزود: قيمت 
فوالد و محصوالت س��نگ آهن همواره تحت تأثير بازارهاي 
جهاني، عرضه و تقاضا و بهاي تمام ش��ده اس��ت و در چند س��ال 
گذشته قيمت فوالد به دليل رکود حاکم بر بازار، افزايش توليد 
جهان��ي و کاه��ش تقاضا براي اي��ن محصول روندي نزولي به 
خود گرفته که موجب زيان هاي بس��ياري براي ش��رکت هاي 

فوالدي ايران و جهان شد.

نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن 
مجل��س مي گويد: ه��ر چند در قوانين 
بودجه از محل صرفه جويي در مصرف 
س��وخت، مش��وق هايي ب��راي توليد 
خودروهاي برقي در کش��ور ديده شده، 

اما متاسفانه کسي به فکر توليد اين خودروها و حمايت در اين 
گونه توليدات نيس��ت. فريدون احمدي اظهار داش��ت: امروز به 
جهت مصرف س��وخت هاي فس��يلي و از سويي اهميت محيط 
زيست و آاليندگي هوا، توليد خودروهاي برقي يک نياز اساسي 
براي کشور است. وي با اشاره به اينکه پيش از اين با همراهي کار 
گروهي، در خصوص توليد و گسترش خودروهاي برقي در کشور 
اقداماتي را آغاز نموده ايم، تاکيد کرد: البته ايجاد زير ساخت هاي 

توليد خودروهاي برقي نيز جزء ضرورت هاست.

مديرعامل اتحاديه فرش دس��تباف مي گويد ارزآوري و 
اش��تغال ارزان و پايدار مهم ترين ويژگي فرش دستباف 
اس��ت و دولت براي تحقق اهداف اش��تغال نبايد فرش 
دستباف را ناديده بگيرد. عبداهلل بهرامي در گفتگو با ايسنا 
اظهار کرد: پس از برجام و با رفع تحريم ها صادرات فرش 
ايران به کشورهاي خارجي تاثير خوبي بر ارزآوري صنعت 
فرش داشت به نحوي که صادرات فرش از ۲۹۰ ميليون 
در سال ۱۳۹۴ به بيش از ۳۳۰ ميليون دالر در ۱۱ ماهه 
سال ۱۳۹۵ رسيد. وي افزود: با توجه به ويژگي هاي فرش 
دس��تباف و تالش دولت ب��راي بهبود روابط بين المللي 
ص��ادرات ۵۰۰ ميلي��ون دالري در س��ال ۱۳۹۶ هدفي 
دست يافتني است. او با بيان اينکه فرش دستباف داراي 
مشخصه هايي است که با مباني اقتصاد مقاومتي انطباق 
دارد، افزود: استفاده از منابع داخلي، مواد اوليه، طراحان، 
بافندگان، اس��تادکاران، توليد صادرات محور و اش��تغال 
پايدار و کم هزينه از ويژگي ها و مولفه هاي فرش دستباف 

است. مديرعامل اتحاديه تعاوني فرش دستباف با بيان 
اينکه بيش از ۸۵ درصد توليدات فرش دس��تباف ايران 
صادر مي شود، گفت: فرش دستباف با ارزآوري و صادرات 
گسترده مي تواند بسياري از اهداف اشتغال دولت را محقق 
کند. بهرامي گفت: فرش دستباف با توجه به وجود منابع 
داخل��ي و تولي��د ص��ادرات محور ب��ا ارزش افزوده باال از 

مصاديق بارز اقتصاد مقاومتي است.

۸۵ درصد توليدات فرش دستباف صادر مي شود
نائ��ب رئي��س خان��ه صنعت، معدن و تجارت با اش��اره 
ب��ه اينک��ه توليدکننده به دنبال فضاي امن براي حفظ 
ارتق��اي توليد اس��ت، تاکيد ک��رد: دولت دوازدهم بايد 
در اج��راي برنامه هاي اقتصادي پس��ابرجام چابک تر، 
سريع تر و عاقالنه تر عمل کند. آرمان خالقي در گفتگو 
با ايسنا، با بيان اينکه حراست از اجراي قانون، وظيفه 
قوه قضاييه است، اظهار کرد: دليل بي تاثيري قوانين 
مصوب شده در حمايت از توليدکنندگان، عدم ضمانت 
اجراي آن است. وي تصريح کرد: وقتي قانوني از سوي 
دولت و مجلس مصوب و ابالغ مي شود و مسئولي به 
آن تمکين نمي کند بر عهده قوه قضاييه است که با اين 
افراد برخورد شود. اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه 
اگر با مديران خاطي برخورد قاطع صورت گيرد ديگر 
مديران مراقب رفتار خود مي ش��وند، تصريح کرد: قوه 
قضاييه بايد پاي کار بيايد و برخورد کند، چرا که عدم 
تمکين به قانون جرم اس��ت. خالقي در بخش ديگري 

از س��خنانش سياس��ت هاي اقتصادي دولت يازدهم را 
نسبت به دولت نهم و دهم بهتر دانست و گفت: حجم 
ازهم گسيختگي مديريتي برنامه هاي اقتصادي دولت 
نهم و دهم در دولت يازدهم کاهش يافته اس��ت. وي 
افزود: اگر دولت دوازدهم نسبت به دولت يازدهم بهتر 
نباش��د و همان سياس��ت و اقدامات دولت يازدهم که 

بحث تحريم بود را طي کند موفق نمي شود.

توليدکننده براي ارتقاي توليد فضاي امن مي خواهد

آغاز بازسازي زيرساخت هاي مناطق معدني با حقوق دولتي

بعد از اينکه چهار سال از تصويب طرح بازسازي زيرساخت هاي 
مناطق معدني مي گذرد، رئيس س��ازمان نظام مهندس��ي معدن 
ايران از آغاز اين طرح خبر داد. به گزارش ايسنا، بر اساس قانون 
معادن به عنوان انفال زماني که تحت بهره بردار شخص حقيقي 
يا حقوقي قرار مي گيرند بهره بردار موظف اس��ت هر س��اله بابت 
استخراج، بهره برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني 
به دولت مبلغي را تحت عنوان حقوق دولتي متناسب با پروانه 

بهره ب��رداري خ��ود پرداخت کند که البته نحوه هزينه کردن آن 
نيز در قانون ذکر شده است.

هزين��ه ک��رد اي��ن مبلغ براس��اس قانون در پنج بخش ش��امل 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت براي اجراي بهينه تکاليف و 
ماموريت هاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني کشور )۶۵ 
درصد(، اعتبارات اس��تاني براي ايجاد زيرس��اخت و رفاه توسعه 
شهرس��تان با اولويت بخش��ي به منطقه اي که معدن در آن واقع 
شده است )۱۵ درصد(، وزارت جهاد کشاورزي تا برحسب مورد 
و طي عمليات معدني نسبت به احيا و بازسازي محل عمليات 
معدني اقدام شود ) ۱۲ درصد(، صندوق بيمه فعاليت هاي معدني 
براي حمايت از مکتش��فان و بهره برداران معادن )پنج درصد( 
و کمک به س��ازمان نظام مهندس��ي معدن براي تحقق اهداف 

تعيين شده در قانون مربوطه )۳ درصد( است.
در اين موارد از جمله موردي که مي تواند باعث تعامل زيس��ت 

محيط��ي مع��ادن با نهادهاي مربوط ش��ود و از چالش هاي آن 
کم کند، ۱۲ درصدي بود که بايد براي احيا و بازس��ازي محل 
عمليات معدني در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار مي گرفت، 
اما تاکنون اين مبلغ عليرغم اختصاص در مورد مد نظر استفاده 
نش��ده بود. اما حاال نادعلي اس��ماعيلي دهج - رئيس س��ازمان 
نظام مهندس��ي معدن - با اش��اره به نشس��ت هاي انجام شده از 
قول مس��عود منصور - معاون حفاظت و امور اراضي س��ازمان 
جنگل ها - از آغاز هزينه کرد مبلغ اختصاص داده ش��ده براي 
احي��ا و بازس��ازي مح��ل عملي��ات معدني خب��ر داد و گفت که 
اولين مورد اين طرح در دس��ت انجام اس��ت. اجراي اين طرح 
مي تواند بخش مناس��بي از عوارض احتمالي زيس��ت محيطي 
اس��تخراج معدن را پوش��ش دهد و از تنش هاي زيست محيطي 
حوزه معدن بکاهد. رشد ۱۳.۷ درصدي صدور جواز تأسيس و 
۹.۷ درصدي مجوزهاي صنفي صادرش��ده از نکات قابل توجه 

گزارش عملکرد ۵ ماهه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ب��ود. همچني��ن ميزان وص��ول حقوق دولتي معادن در اين بازه 
زماني ۳.۶ برابر ش��د و صدور پروانه هاي اکتش��اف معادن ۳۰.۳ 

درصد رشد داشت.
در همين حال آخرين گزارش هاي رسمي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نش��ان مي دهد که در بخش معدن صدور پروانه هاي 
اکتش��اف در پنج ماهه اول ۹۶ با رش��د ۳۰.۳ درصدي روبه رو 
بود. گفتني است که در پنج ماهه اول امسال ۳۷۴ فقره پروانه 
اکتش��اف صادر ش��د که اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته 
۲۸۷ فقره بود. همچنين ميزان حقوق دولتي وصول شده معادن 
در پن��ج ماه��ه اول ۹۶ حدود س��ه ه��زار و ۴۵۷ ميليارد ريال بود 
که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ۳.۶ برابر شد. ميزان 
حق��وق دولت��ي وصول ش��ده در پنج ماه��ه اول ۹۵ حدود ۹۷۳ 

ميليارد ريال بوده است.

صادرات 7 ميليارد يورويي ايران به اتحاديه اروپا
واردات اتحاديه اروپا از ايران در ۹ ماهه نخس��ت س��ال جاري 
ميالدي با رشد ۱۰۷ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به ۷.۲۵۲ ميليارد يورو رس��يد. به گزارش تس��نيم،  پايگاه خبري 
کميس��يون اروپا از رش��د ۶۲ درصدي مبادالت تجاري اتحاديه 
اروپا با ايران در ۹ ماهه نخس��ت س��ال جاري ميالدي خبر داد. 
مبادالت تجاري ايران و اتحاديه اروپا که در ماه هاي ژانويه تا 
سپتامبر سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۹.۱۰۱ ميليارد يورو اعالم شده بود 
در مدت مشابه امس��ال به ۱۴.۷۸۲ ميليارد يورو افزايش يافته 
اس��ت. افزايش واردات اروپا از ايران در پي ازس��رگيري خريد 
نفت ايران پس از توافق هسته اي نقش مهمي در رشد تجارت 

دو طرف داشته است.

اعضاي اتحاديه اروپا در ۹ ماهه نخس��ت ۲۰۱۶ بالغ بر ۳.۴۹۸ 
ميلي��ارد ي��ورو کاال از اي��ران وارد ک��رده بودند که اين رقم در ۹ 
ماهه نخس��ت ۲۰۱۷ با رش��د ۱۰۷ درصدي به ۷.۲۵۲ ميليارد 
يورو رسيده است. براساس اين گزارش صادرات اتحاديه اروپا 
به ايران در ۹ ماهه نخست ۲۰۱۷ نيز رشد ۳۴ درصدي داشته 
و به ۷.۵۳ ميليارد يورو رس��يده اس��ت. اتحاديه اروپا در ۹ ماهه 
نخس��ت س��ال ۲۰۱۶ بالغ بر ۵.۶۰۳ ميليارد يورو کاال به ايران 
ص��ادر ک��رده بود. تراز تج��اري دو طرف در اين مدت به ميزان 

۲۷۸ ميليون يورو به نفع اتحاديه اروپا بوده است.
در همين حال معاون توس��عه صادرات کاال و خدمات س��ازمان 
توسعه تجارت کشور از کاهش ۲ درصدي صادرات کاال نسبت 

به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته خبر داد. محمدرضا مودودي در 
گفتگ��و ب��ا مه��ر بيان داش��ت: ۱۰۰ ميليارد تومان تس��هيالت 
بانکي به صورت يارانه اي به صادر کنندگان توليد کننده تعلق 
مي گي��رد. وي اف��زود: ۱۲۰ ميليارد تومان تس��هيالت نيز براي 
صادرکنندگاني که در بخش تجاري فعال هستند و براي حضور 
در نمايشگاه ها، ثبت برند در خارج از کشور و حمل و نقل در نظر 
گرفته شده است. معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان 
توسعه تجارت کشور گفت: ۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان هم از 
طرف صندوق توسعه ملي و بانک ها با بهره بين ۱۳ و نيم درصد 

تا ۱۴ درصد به صادرکنندگان پرداخت مي شود.
مودودي ميزان صادرات را از اول س��ال تاکنون، ۲۶ ميليارد و 

۷۰۰ ميليون دالر عنوان کرد و گفت: صادرات دو درصد نسبت 
به پارس��ال کاهش دارد. وي گفت: محصوالت پتروش��يمي، 
ميعانات گازي، شيريني و شکالت، لبنيات، محصوالت صنعتي، 
محصوالت فلزي از جمله کاالهاي صادراتي هستند که بيشتر 

به کشورهاي پيراموني، چين و هند صادر شده است.
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کريدور شمال به جنوب به طول ۱۷۸۰ کيلومتر
 به بهره برداري مي رسد 

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي گفت: 
کريدور ش��مال به جن��وب، از آبادان و 
خرمشهر تا مرز بازرگان براي استفاده 
مردم شمال غرب از بنادر جنوب تا سه 

سال آينده به بهره برداري مي رسد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از 
مهر، خيراله خادمي در جريان س��فر به 

آبادان و خرمش��هر در گفتگو با خبرنگاران ضمن اش��اره به وجود بخشي 
از کريدور ساحلي در آبادان و خرمشهر و عملياتي شدن ۲ کريدور اصلي 
کشور افزود: مقرر شد کار اجرايي عمليات ساخت کريدور چهار خطه نوار 
س��احلي جنوب از ش��لمچه تا چابهار به طول دو هزار کيلومتر، با س��رعت 

بيشتر پيش رود. 
خادمي همچنين گفت: کريدور شمال به جنوب، از آبادان و خرمشهر تا مرز 
بازرگان به طول يک هزار و۷۸۰ کيلومتر براي استفاده مردم شمال غرب 

از بنادر جنوب، در سه سال آينده به بهره برداري مي رسد. 
وي با يادآوري بازديدش از جاده هاي اروندکنار، چوئبده و قفاص اظهار 
کرد: ساخت جاده هاي روستايي را در اولويت قرار داده ايم. بهبود کيفيت 
ج��اده اروندکن��ار ت��ا يادمان والفجر ۸ رديف اعتبارات ملي ندارد و نيازمند 
پيگيري هاي بيشتر براي جذب اعتبار است به همين دليل نمي توان براي 

عمليات بهبود وضعيت آن زماني را تعيين کرد. 
 معاون وزير راه و شهرس��ازي در بخش ديگري از س��خنان خود گفت: 
بهس��ازي مس��يرهاي منتهي به آبادان و خرمشهر نيازمند اعتبارات ملي 

دارد. 
خادمي در خصوص بهسازي محورهاي منتهي به خرمشهر به ويژه مسير 
اهواز به خرمشهر افزود: با بررسي اين عمليات به طول ۳۳ کيلومتر برنامه 
ريزي براي اجراي مس��ير ارتباطي از جاده آبادان- بندر امام و از آنجا به 

شلمچه آغاز شده است.
 وي با اشاره به اينکه کار ساخت اين جاده کمربندي که از شمال دو شهر 
عبور مي کند، اظهار کرد: به دليل وجود جاده سازي سنگين، عبور از چند 
تقاطع غير همسطح و ساخت پل بر روي رودخانه کارون در سه تا چهار 

سال آينده با ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار به اتمام مي رسد. 
خادمي تصريح کرد: اين جاده کمربندي پس از عبور از ش��مال آبادان و 
خرمش��هر به جاده آبادان - بندرامام متصل مي ش��ود تا ترافيک از درون 

شهر به بيرون منتقل و حجم آن کم شود. 
وي، چهار خطه کردن محور خرمشهر – اهواز، بهسازي جاده امام صادق 
و پيگيري براي اختصاص رديف اعتبارات ملي در اين بخش را از ديگر 
برنامه هاي پيش بيني ش��ده در جريان اين بازديد نام برد و يادآور ش��د: 
طرحهايي در دست اجرا است که تا سه سال آينده منجر به بهبود چشمگير 

وضعيت جاده ها مي شود.

احداث بزرگراه در محدوده سرخه حصار منتفي شد
مديرکل راه و شهرسازي استان تهران گفت: کريدور چرمشهر به پرديس 
تعريف شده که مسير آزاد سازي آن مناسب تر از آزادراهي است که قرار 

بود از پارک سرخه حصار گذر کند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از وزارت راه و شهرسازي، محمدنادر 
محمدزاده گفت: چند پروژه بزرگراهي در شرق تهران تعريف شده است 
و وزارت راه و شهرسازي به دنبال تکميل حلقه هاي بزرگراهي دور تهران 

است که اين حلقه ها و رينگ ها بايد به سرعت تکميل شود.
وي افزود: کريدور چرمشهر به پرديس تعريف شده است و تفاهم اوليه براي 
مشارکت اتفاق افتاده است و مسير آزاد سازي آن مناسب تر از آزادراهي 
بود که قرار بود از پارک سرخه حصار گذر کند ولي هنوز در اين خصوص 

به جمع بندي صد درصدي نرسيده ايم.
مديرکل راه و شهرس��ازي اس��تان تهران تاکيد کرد: فعال احداث پروژه  

بزرگراهي در محدوده سرخه حصار منتفي است.
وي با بيان اينکه بيش از يک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضي تصرف شده در 
استان تهران آزادسازي شده که از ارزش ريالي فوق العاده بااليي برخوردار 
است، اظهار داشت: استان تهران همواره به دليل ويژگي هاي شهري مورد 
توجه زمين خواران است و هجمه به اراضي ملي آن بسيار زياد است. در 
حال حاضر با پديده زمين خواري در سطح کالن در استان تهران مواجه 
نيستيم بلکه عمده پرونده هايي که در حال پيگيري آن هستيم مربوط به 
اراضي است که در گذشته تصرف شده اند، در اين ميان برخي پرونده ها 

پيچيدگي هاي زيادي در سيستم قضايي پيدا کرده اند.
محمدزاده با اعالم برگزاري جلسات هفتگي در استان تهران با همکاري 
سيستم قضايي در قالب يک شوراي خاص اقتصادي خاطر نشان کرد: 
در اين جلسات به پرونده هاي مختلف در اين زمينه با جزئيات رسيدگي 

مي شود.
مدير کل راه و شهرسازي استان تهران يکي ديگر از موارد پيگيري شده 
اين ارگان را برخورد با جعل عنوان و اظهار کرد: حجم زيادي از پرونده هاي 
مربوط به زمين خواري مربوط به جعل است که از آن جمله مي توان جعل 
وکالت نامه و برگه هاي آراي دولتي را نام برد که به شدت اين موارد را از 

طريق سيستم قضايي پيگيري مي کنيم.
محمدزاده در خصوص ش��رايط جلوگيري از تکرار اين مس��ائل گفت: 
روش هايي براي جلوگيري از اين گونه فعاليت ها انجام ش��ده که مس��ير 
جعل را کامال بسته است، مثال زماني که حکمي از سيستمي اداري به عنوان 
يک مستند صادر مي شود روش هايي براي بررسي صحت و سقم آن با 
مرجع وجود دارد. همچنين احکامي براي ابطال صورت گرفته است که 
برخي با تامل بيشتري اجرا مي شود؛ مثال براي جعلي که ١۵ سال پيش 
صورت گرفته و اکنون با فردي طرف هستيم که هيچ نقشي در اين موضوع 
نداشته است دولت به سعه صدر بيشتري برخورد مي کند و تالش مي شود 
که به اين افراد خس��ارت حداقلي برس��د. وي با بيان اينکه در حوزه جعل 
ارزش ريالي بيش از ۵ هزار ميليارد تومان است در برآورد ميزان زمين هاي 
رفع تصرف شده در سال هاي اخير اظهار داشت: مجموع زمين هايي که 
راه و شهرس��ازي اس��تان تهران و منابع طبيعي آزاد کرده اس��ت به ١۵۰۰ 

هکتار مي رسد که ارزش ريالي فوق العاده بااليي دارد.

بايد با خاطيان و سهل انگاران
 در ساخت مسکن مهر برخورد شود

يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينکه »برخورد با خاطيان 
و مجازات آن ها در مورد سهل انگاري در ساخت و سازهاي مسکن مهر 
مي تواند درس عبرتي باش��د« گفت: نمي توانيم از دولت بخواهيم تمام 
ندانم کاري هايي که انجام ش��ده را از منابع مردم پرداخت کند. س��هيال 
جلودارزاده در گفت وگو با ايس��نا درباره اينکه با توجه به نارضايتي هايي 
که در فضاي مجازي و رسانه ها از مسکن مهر مناطق زلزله زده مطرح 
شده، استفاده سياسي از اين موضوع تا چه اندازه مي تواند مسئله اصلي را 
به حاشيه کشاند؟ گفت: آنچه که شنيده ام بيشترين تخريب در مناطق 
زلزله زده در پروژه هاي مسکن مهر بوده است. اما اينکه در چنين شرايطي 
بگوييم بهره برداري سياس��ي از اين موضوع مي ش��ود شايد ناشي از اين 
مسئله باشد که وقتي اتفاقي رخ مي دهد و مردم شاهد ناماليمات هستند، 
چنين موضوعاتي طبيعتا مطرح شده و به ميان مي آيد. وي افزود: طبيعي 
است که افرادي که مصيبت زده بوده و در شرايط سوگواري هستند از اين 
مسائل گاليه مند مي شوند اما نبايد چنين موضوعاتي مانع از رسيدگي به 
وضعيت زلزله زدگان شود. نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينکه 
حوادث طبيعي اتفاق مي افتد و انس��ان بايد خود را قبل از آن آماده کند، 
تصريح کرد: البته شهرداري ها براي ارائه مجوز ساخت و ساز مسئله زلزله 
خيز بودن را در نظر گرفته و بر همان اس��اس مجوز مي دهند. در مورد 
مسکن مهر نيز نبايد بدون دريافت مجوز ساخت و ساز انجام شود. زيرا 
تعداد کثيري از شهروندان در اين مسکن ها زندگي مي کنند و هنگام وقوع 

زلزله بيشترين تلفات را هم دارند.

پيشخوان

راه ومسکن

گروه راه و مسکن: امضاي قرارداد با سه شرکت 
بوئين��گ براي خري��د ۸۰ فروند هواپيما، امضاي 
تفاهنامه با ايرباس براي خريد ١۰۰ فروند هواپيما 
و اي ت��ي آر ب��راي خري��د ۲۰ فرون��د هواپيما از 
مهمتري��ن دس��تاوردهاي دولت پ��س از اجرايي 
ش��دن برجام اس��ت به طوري که زمس��تان سال 
گذش��ته بود که قرارداد خريد ١۰۰ فروند ايرباس 
از سوي شرکت هواپيمايي ايران اير نهايي شد که 
تاکنون شرکت هواپيمايي هما سه فروند ايرباس 
تحويل گرفته است و قرار بر اين بوده است که تا 
پايان سال ۲۰١۷ ميالدي ۴ فروند ايرباس ۳۲۰ 
A وارد کش��ور ش��ود، اما به نظر مي رس��د شکت 
هواپيماسازي ايرباس تصميم گرفته است که در 
پايان سال ۲۰١۷ ميالدي، خط توليد محصوالت 
خود يعني رجيستر هواپيماهاي A ۳۲۰ سفارش 
داده ش��ده از س��وي ايران را به نام ش��رکت هاي 
هواپيمايي ديگري تغيير دهد به طوري که با توجه 
به اينکه ايران هنوز نتوانسته است فاينانسور براي 
خري��د هواپيماه��اي برجامي تامين کند، ايرباس 
ني��ز از چند ش��رکت هواپيماي��ي ديگر دنيا براي 
ف��روش هواپيماه��اي A ۳۲۰ بازارياب��ي کرده و 
گوي��ا هواپيماهايي که ب��راي به فروش به ايران 
کانديدا کرده بود را به تازگي به کشورهاي ديگري 
فروخته اس��ت که شرکت هاي اير آسيا )مالزي(، 
اير اينديا )هند(، اويانا برازيل )برزيل( و س��عودي 
عربي��ن ايرالينز )عربس��تان( از جمله خريداران 
ايرباس ه��اي ۳۲۰ اي��ران هس��تند ب��ه طوري 
که ش��رکت فرانس��وي ايرباس، رجيس��ترهاي 
ش��رکت هاي هواپيماي��ي غي��ر ايراني را بر روي 

بدنه هواپيماها ثبت کرده است.
ايرب�اس بزرگتري�ن ق�رارداد تاري�خ خود را  ���

بست
 ماجرا از اين قرار است که روز چهارشنبه فابريس 
برژي مدير ارش��د اجرايي شرکت هواپيماسازي 
ايرباس در خالل نمايش��گاه صنايع هوايي دبي 
۲۰١۷ و در مصاحب��ه اي ب��ا AFP عن��وان ک��رد 
که قرارداد بزرگ ايرباس با ش��رکت هواپيمايي 
اينديگ��و هن��د ب��ه ط��ور قط��ع از افتخ��ارات و 
موفقيت هاي ايرباس در طول س��ال هاي فعاليت 
خود به ش��مار مي رود، زيرا ش��رکت اينديگو هند 
يک ش��رکت هواپيمايي خصوصي و ارائه کننده 
پروازهاي ارزان قيمت است. اين قرارداد شرکت 
ايرباس که در نمايشگاه هوايي دبي ۲۰١۷ به امضا 
رسيده است، ۴۳۰ فروند هواپيماي سايز متوسط 
از خانواده آ-A۳۲۰( ۳۲۰( به ارزش حدود ۴۹.۵ 

ميليارد دالر آمريکا را ش��امل مي شود، البته مبلغ 
و جزئي��ات دقي��ق اين قرارداد از س��وي مقامات 
رس��مي دو طرف قرارداد تاکنون منتش��ر نش��ده 
اس��ت. يک��ي از داليل��ي که اين ن��وع هواپيماي 
ايرب��اس از هم��ه انواع آن محبوب تر و پر کاربرد 
تر اس��ت، مص��رف بهينه س��وخت هواپيماهاي 

A۳۲۰ است.
! تحويل ۴ فروند ۳۲۰ تا پايان ���۲۰۱۷

۲۷ ارديبهش��ت ماه امس��ال ب��ود ک��ه فره��اد 
پرورش مديرعامل س��ابق هواپيمايي جمهوري 
اس��المي ايران و ريي��س فعلي هيئت مديره هما 
درحاشيه مراسم ورود ۴ فروند هواپيماي اي تي 
آر ۷۲ � ۶۰۰ طي يک نشست خبري اعالم کرد 
ک��ه ايران ۷ فروند هواپيماي برجامي که دريافت 
کرده را به طور تمام نقدي و از محل منابع صندوق 
توسعه ملي از شرکت هاي هواپيماسازي ايرباس 
و اي تي آر خريداري کرده است و قرار شده تا با 
تعيين فاينانس��ور، مابه التفاوت نقدي و اقساطي 
اين هواپيماهاي وارد ش��ده به کش��ور، به عنوان 
پي��ش پرداخت براي خريد هواپيماهاي بعدي در 
نظر گرفته ش��ود. بر اس��اس ق��رارداد ايرباس تا 

پايان س��ال ۲۰١۷ ميالدي قرار اس��ت ۴ فروند 
ايرب��اس A ۳۲۰ را ع��الوه ب��ر ۲ فروند ۳۲١ که 
بهمن س��ال ۹۵ و ١ فروند ۳۲۰ که در فروردين 
س��ال جاري تحويل داده بود، به ايران اير واگذار 
کن��د. وي همچني��ن از واگذاري ۵ فروند ايرباس 
۳۲١ و ۴ فرون��د هواپيم��اي ۳۲۰ تا پايان س��ال 

۲۰١۸ خبر داد. 
بناب��ر اظهارات فرهاد پرورش، ش��رکت ايرباس 
طبق قرارداد بايد تا پايان س��ال ۲۰١۷ ميالدي 
 ۳۲۰ A يعني پايان آذر ماه امسال ۴ فروند ايرباس
و تا پايان سال ۲۰١۸ يعني پايان آذرماه ۹۷ بايد ۵ 
فرون��د ايرب��اس ۳۲١ و ۴ فروند هواپيماي ۳۲۰ را 

به شرکت هواپيمايي هما تحويل دهد. 
براس��اس گفت��ه فرهاد پرورش تنه��ا يک ماه تا 
پايان سال جاري ميالدي باقي مانده است که ۴ 
فروند ايرباس A ۳۲۰ به ايران تحويل ش��ود، اما 
به گفته برخي کارشناسان صنعت هوايي، به نظر 
مي رس��د هواپيمايي جمهوري اسالمي و وزارت 
راه و شهرس��ازي در يافتن فاينانس��ور براي خريد 
۹۷ فرون��د ايرب��اس باقي مانده که تا کنون تنها ۳ 
فروند ايرباس پس از برجام واد کشور شده است 

با مش��کالتي روبه رو ش��ده اس��ت، زيرا بسياري 
از بانک ها، موسس��ات اعتباري و ش��رکت هاي 
واسطه گر در فاينانس، به دليل سخراني جنجالي 
اخي��ر ترام��پ در خصوص عدم پايبندي ايران به 
برج��ام و تقاضاي��ش از کنگ��ره براي ورود به اين 
قضيه، حاضر به ورود به موضوع تضمين و تامين 
مبلغ فاينانس براي خريد ايرباس هاي مذکور در 
قرارداد با ايران نيستند. از سوي ديگر چهارشنبه 
ش��ب ه��م مجلس نماين��دگان آمريکا طرح منع 
فروش بوئينگ به ايران را تصويب و آن را براي 
تصويب در سنا به اين مجلس فرستاد. در صورتي 
که اين طرح در مجلس سنا نيز به تصويب برسد، 
ب��راي اجرا و قطعي ش��دن ني��از به امضاي رئيس 
جمه��ور اين کش��ور دارد ک��ه احتمال تأييد آن از 
س��وي ترامپ با توجه به س��خنراني ها و مواضع 
تندش در زمينه پاره کردن برجام، بسيار باالست. 
ه��م اکنون ايران به دليل ترس فاينانس��ورهاي 
بي��ن الملل��ي براي تامين مبالغ مورد نظر ايرباس 
به عنوان پيش پرداخت هواپيماهاي باقي مانده، 
در حال حاضر با مشکل مالي روبه رو شده است 
و ايرباس نيز با اطالع از اين موضوع و همچنين 

دانس��تن اين وضعيت که ايران تا مدت طوالني 
از ام��کان تامين پي��ش پرداخت ها ناتوان خواهد 
بود، هواپيماهاي ايرباس ۳۲۰ متعلق به ايران را 

به کشورهاي ديگر واگذار کرده است.
ايرب�اس، هواپيماهاي ايران را واگذار نکرده  ���

است
درب��اره ش��ايعات مطرح ش��ده مبن��ي بر فروش 
هواپيماهاي پسابرجامي س��اخته شده براي ايران 
اير به ساير ايرالين هاي بين المللي، اصغر فخريه 
کاش��ان، قائم مقام وزير راه و شهرس��ازي در امور 
بين الملل اظهار نظر متفاوتي دارد. روز شنبه)۲۷ 
آب��ان ۹۶( اصغر فخريه کاش��ان، قائم مقام وزير 
راه و شهرس��ازي در امور بين الملل در گفتگويي 
اعالم کرد که آنچه در برنامه ريزي ش��رکت هاي 
هواپيماس��از مانند ايرباس ق��رار دارد، يک طرح 
مشخص و برنامه ريزي شده است و وقتي ايران 
هواپيماي��ي را خري��داري کرده، با نهايي ش��دن 

پيش پرداخت، اين هواپيما وارد خواهد شد.
وي ادامه داد: موضوعي که مطرح ش��ده هر چند 
ني��از ب��ه پيگيري جدي و قطعي دارد، اما حتي در 
صورت اتفاق افتادن نيز امري طبيعي به ش��مار 
مي رود. همان طور که ايرباس هاي تحويل شده 
به ايران اير براي ديگر ايرالين ها س��فارش داده 
شده بود، اما به ناوگان ايران رسيد، اين امکان نيز 
وجود دارد که ديگر هواپيماها نيز چنين سرنوشتي 
داش��ته باش��ند، اما اين موضوع طبيعي به حساب 
مي آي��د و ي��ک روال عادي در صنعت هواپيمايي 

جهان است. 
به گفته وي وقتي ايران پيش پرداخت هواپيماهاي 
خود را به ايرباس تحويل دهد و قرارداد فاينانس 
را نهاي��ي کن��د، قرارداد خري��د هواپيماها به طور 
کامل اجرايي خواهد ش��د و هيچ مش��کلي در اين 
زمينه وجود ندارد. در مسير نهايي شدن فاينانس 
قرارداد ايران اير با ايرباس هيچ مش��کلي وجود 
ندارد و مذاکرات ما گش��ايش هاي قابل توجهي 
داشته و مي تواند در آينده نزديک نهايي شود. از 
اين رو نه شايعاتي مانند فروش هواپيماي دست 
دوم ب��ه اي��ران صحت دارد و نه اين امکان وجود 
دارد که ايرباس هواپيماهاي ايران را واگذار کند، 
بلکه تنها با نهايي ش��دن پرداخت ها روال عادي 
قرارداد و تحويل هواپيماها دنبال خواهد شد. قائم 
مق��ام وزي��ر راه و شهرس��ازي در امور بين الملل 
گف��ت: چهارمي��ن هواپيماي متعل��ق به ايران در 
تيرماه سال آينده )احتماال ژوئن ۲۰١۸( به ايران 

واگذار خواهد شد.

»تجارت« بررسی کرد؛

اما و اگرهای فروش هواپيماهاي ایرباس به ایران

بازسازی مناطق زلزله زده توسط قرارگاه خاتمخروج واگن قطار باري در محور بافق - تربت  ایجاد ظرفيت ۹۲ هزار نفري براي جابجایي زائران 
ه��ادي ضيايي مهر مدي��رکل راه آهن 
خراس��ان گفت؛ عالوه بر ايجاد ظرفيت 
۵۶ هزارنفري توس��ط ش��رکت راه آهن 
جه��ت جابجايي زائ��ران در دهه پاياني 
صف��ر، ظرفي��ت ۳۶ ه��زار و ١۰۰ نفري 

در قالب ۹۰ رام قطار توس��ط اداه کل راه آهن خراس��ان ايجاد 
ش��ده که ۳۵ هزار نفر آن مربوط قطارهاي حومه اي اس��ت. از 
ظرفيت ۵۶ هزارنفري ايجادشده ميزان ۲١ هزار نفر از ۲۷ شهر 
و مرکز استان به مشهد مقدس و بالعکس و حدود ۳۵ هزار نفر 
از ظرفي��ت مرب��وط به قطارهاي حومه اي درون اس��تاني براي 
جابجايي و تسهيل در برگشت زائرين پياده و هيئت هاي مذهبي 
از شهرس��تان هاي س��رخس، نيشابور، فيروزه، خوشاب، جوين و 

جغتاي به مشهد مقدس بوده است. 

با توجه به اينکه بامداد روز يکشنبه خروج 
واگن قطار مس��افري در محور ش��رق 
کشور موجب اختالل سير قطارها شده 
بود، روابط عمومي راه آهن از رفع اخالل 
در اي��ن محور خبرداد. روابط عمومي راه 

آهن در اطالعيه اي اعالم کرد: خروج واگن قطار باري در محور 
شرق )بافق - تربت( موجب اختالل سير قطارها شده بود که با 
اعزام مامورين فني راه آهن، واگن به روي خط هدايت و مشکل 
برطرف شد و سير قطار ها طبق برنامه به روال طبيعي بازگشت. 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران ضمن پوزش از تمامي مسافرين 
اعالم کرد: مس��افريني که از اين بابت با تاخير مواجه ش��ده اند 
مي توانند از روز دوشنبه به مدت يکماه وجه بليط خود را از طريق 

آژانس هاي فروش بليط در سراسر کشور دريافت کنند.

با امضاي تفاهم نامه اي بين رييس بنياد 
مسکن و فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم  
االنبياء )ص(، آواربرداري، تامين مصالح و 
احداث اسکان موقت روستاييان زلزله زده 
استان کرمانشاه به قرارگاه سازندگي خاتم 

االنبياء واگذار شد. اين تفاهم نامه به امضاي سردار عبداللهي رئيس 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء و عليرضا تابش رئيس بنياد مسکن 
انقالب اسالمي رسيد. فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص( 
گفت: آمادگي کامل داريم تا بالفاصله پس از آواربرداري بازسازي 
مناطق خس��ارت ديده را آغاز کنيم. برخي روس��تاها ١۰۰ درصد 
تخريب ش��ده اس��ت، اما با تمهيداتي که صورت گرفته مشکالت 
چادر، پتو، تغذيه رفع ش��د و ما روزانه حدود ١۵ هزار غذاي گرم را 

بين مردم توزيع مي کنيم. 

در حالي که مقامات ارش��د دولت بيش��تر خرابي ها و 
کش��ته هاي زلزله کرمانش��اه را مربوط به مسکن مهر 
عن��وان ک��رده بودند، قائم مقام آخوندي کش��ته هاي 

مسکن مهر را صرفا ۲ نفر اعالم کرد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از وزارت راه و 
شهرس��ازي، احم��د اصغري مهرآب��ادي درخصوص 
پروژه مسکن مهر شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب در 
استان کرمانشاه بيان کرد: براي کمک به زلزله زدگان 
و براس��اس توافق صورت گرفته با بانک مس��کن به 
دريافت کنندگان تس��هيالت مس��کن مهر در مناطق 
زلزله زده ۲ سال تنفس اعطا شد تا بعد از اين مدت مجدد 

پرداخت اقساط ماهيانه خود را از سربگيرند.
قائم مقام وزير راه و شهرس��ازي در طرح مس��کن مهر 
درخصوص بيمه بودن واحدهاي مس��کن مهر يادآور 
ش��د: پروژه مس��کن مهر سرپل ذهاب در برابر حوادث 
غيرمترقبه از جمله زلزله بيمه بوده و هم اکنون ارزيابي 

خسارات وارد آغاز شده است.
اين مقام مسئول در ادامه با تأکيد براينکه نيروهاي ما 
در اداره راه و شهرس��ازي اس��تان از اولين ساعات پس 
از وقوع زلزله در محل حاضر شده و به بررسي شرايط 
و وضعي��ت پروژه ه��ا پرداختند گفت: من نيز طي ۲ روز 
گذشته به همراه نمايندگان محترم و رئيس کميسيون 
عمران در محل حضور يافته و ضمن بازديد از پروژه ها 
و اس��تماع توضيح��ات زلزل��ه زدگان در جريان آخرين 
وضعيت واحدهاي مستقر در اين منطقه قرار گرفتم.

ب��ه گفت��ه مهرآبادي در شهرس��تان س��رپل ذهاب ۲ 
پروژه ۲۰۰ واحدي و ۵۷۶ واحدي توسط تعاوني هاي 
مس��کن احداث ش��ده که پروژه اول هيچگونه آسيبي 

نديده و پروژه دوم که داراي ۲۴ بلوک بوده نيز از نظر 
س��ازه اي س��الم و حتي يک سقف نيز از کل پروژه فرو 
نريخته است، اين در حالي است که ديوارهاي جانبي 
آن بلوک ه��ا ب��ه خص��وص در طبقات پايين با توجه به 
ش��دت زلزله ۷.۳ ريش��تري تخريب شده است. وي در 
ادام��ه اضاف��ه کرد: با اين اوصاف تأکيد مي ش��ود همه 
بلوک هاي مس��کن مهر ايس��تايي خود را حفظ کرده و 
کامال پابرجا هستند که خوشبختانه همين امر موجب 
کاهش چش��مگير تلفات و خس��ارت جاني نس��بت به 
س��اختمان هاي اطراف )که متأس��فانه تعداد زيادي از 
آن ها ١۰۰ درصد تخريب و با خاک يکس��ان ش��ده اند(، 
شده است؛ به طوري که امارهاي غيررسمي اعالمي در 
منطقه حاکي از کش��ته ش��دن ۲ نفر در اين پروژه تا 
کنون بوده اس��ت. قائم مقام وزير راه و شهرس��ازي در 
طرح مسکن مهر با اشاره به اين مطلب که برخي تعداد 
کشته شدگان در سايت مسکن مهر را بيشتر از اين رقم 
اعالن کرده اند، گفت: اين مسئله به هيچ وجه صحت 
نداشته و به نظر مي رسد. اظهارات اين افراد تحت تأثير 

برخي از اخبار کذب منتشر شده، بوده است.

تنفس ۲ ساله براي بازپرداخت تسهيالت مسکن مهر زلزله زدگان 
معاون وزير راه و شهرس��ازي و رييس س��ازمان بنادر 
و دريان��وردي، گفت: بخش خصوصي تاکنون در پس 
کرانه ه��ا، روبناه��ا و تجهيزات بندري کش��ور ۹ هزار 

ميليارد تومان سرمايه گذاري کرده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ايرنا، محمد راستاد 
روز شنبه در نشست با استاندار بوشهر افزود: همچنين 
س��ه ه��زار ميليارد تومان ني��ز قرارداد در اين بخش در 

آستانه انعقاد نهايي است.
وي تصري��ح ک��رد: در زمان حاضر چارچوب مناس��بي 
ب��راي ج��ذب س��رمايه گذاري در کش��ور وجود دارد و 
استان بوشهر نيز باتوجه به مزيت هايي که دارد مي تواند 
بيش��ترين اس��تفاده را در جذب سرمايه گذاري بخش 

خصوصي در پس کرانه هاي بندري داشته باشد.
راستاد درخصوص روند تخليه و بارگيري بنادر کشور 
گفت: روند کلي تخليه و بارگيري بنادر کش��ور رش��د ۶ 
درصدي و در بحث کانتيري نيز بندر بوش��هر و ش��هيد 

رجايي به ترتيب رشد۵۰ و ۳۰درصدي را دارند.
معاون وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به اينکه استان 
بوش��هر بيش��ترين رشد کانتينري در بين بنادر کشور را 
داشته است گفت: بندر بوشهر توانسته همگام با رشد 

ترافيکي کلي کشور شرايط خوبي را داشته باشد.
ريي��س س��ازمان بنادر و دريان��وردي گفت: آغاز تردد 
بدون محدوديت خطوط الينري بين المللي درکشور، 
ام��کان ت��ردد ناوگان تحت پرچم و مالکيت جمهوري 
اس��المي در پهنه آبها و بنادر بين المللي، آغاز فعاليت 
موسسه هاي رده بندي بدون محدوديت و فراهم شدن 
رونق تجارت دريايي از جمله دس��تاوردهاي برجام در 

بخش دريا و دريانوردي بوده است.

وي در خص��وص بن��در بوش��هر نيز گف��ت: با توجه به 
همکاري اس��تانداري انتظار مي رود زيرس��اخت هاي 
بندري و توس��عه حمل و نقل دريايي در اين اس��تان 

رونق گيرد.
رييس س��ازمان بنادر و دريانوردي افزود: روند توس��عه 
بندربوش��هر براساس برنامه زمانبندي در حال انجام و 

۸۲ درصد پيشرفت فيزيکي دارد.
راستاد گفت: ترمينال جديد بندر بوشهر در جزيره نگين 
است که انتظار مي رود تا سه ماه آينده تکميل و مورد 

بهره برداري قرار بگيرد.
وي اضافه کرد: همزمان براي اينکه دسترسي دريايي 
بندر بوش��هر بهبود يابد دو مرحله اليروبي ش��امل پاي 
اسکله و مسير دسترسي در پيش است و فرايند انتخاب 

پيمانکار را طي مي کند.
راس��تاد با تاکيد براينکه اجراي اين پروژه ها به رش��د 
هرچه بيش��تر و بهتر بندر کمک مي کند گفت: توس��عه 
س��اير بنادر اس��تان بوش��هر با هدف رونق اقتصادي از 
جمله ديلم، گناوه، دير و محمد عامري نيز در دس��ت 

انجام است.

سرمايه گذاري بخش خصوصي در پس کرانه هاي بندري

حمل و نقل و توسعه شهري، دو حوزه جدايي ناپذيرند
محمد س��عيد ايزدي معاون معماري و شهرس��ازي وزارت راه 
و شهرس��ازي با بيان اينکه بخش اول برنامه هاي ما در حوزه 
ش��هري باي��د برخ��وردار از يک مفه��وم واقعي و کالن در ابعاد 
س��رزميني باش��ند،گفت: براي اين منظور مدتي اس��ت مفهوم 
ايرانشهر را در وزارت راه و شهرسازي دنبال مي کنيم، ايرانشهر 
يک مفهوم نظري نيس��ت و س��عي دارد مفهوم توسعه را جهت 

دهد و راهبردهاي اصلي آن را تعيين کند.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نقل از پاي��گاه خبري وزارت 
راه و شهرس��ازي، س��ومين نشست توس��عه شهري با موضوع 
شهرس��ازي در دولت دوازدهم و با حضور محمدس��عيد ايزدي 
معاون معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي در محل 
جامعه مهندسان مشاور ايران برگزار شد. ايزدي در اين نشست 
اظهار کرد: براي برنامه هاي راه و شهرسازي در دولت دوازدهم 

بايد نسبت به وضعيت فعلي شهر و شهرسازي شناخت داشته 
باش��يم که متأس��فانه در اين حوزه در مورد مفهوم توسعه دچار 
غفلت بوده ايم. وي با بيان اينکه مدت مديدي اس��ت که دچار 
س��ردرگمي در مفهموم توس��عه هس��تيم و آن را حتي به معناي 
گس��ترش تنزل داده ايم، گفت: توس��عه در مقياس س��رزميني 
مي تواند مورد توجه باش��د که مدتي زيادي اس��ت در تمام ابعاد 
از جمله سرزميني، ناحيه اي و شهري مغفول بوده است. معاون 
وزي��ر راه و شهرس��ازي ب��ا تأکيد براينک��ه اين مفهوم کيفي در 
نظام برنامه ريزي و طرح ريزي کشور در سال هاي مختلف مورد 
بي توجهي بوده است افزود: بررسي گستره کشور و زيستگاه ها 
نشان مي دهد که مفهوم شهر روز به روز تضعيف شده و ساير 
پهناهايي که توانايي ش��کل گيري س��کونتگاه داشتند به شکل 
نامتعادلي بارگذاري شده و در بسياري از موارد نيز از بين رفته 

است. وي با بيان اينکه بخش اول برنامه هاي ما در حوزه شهري 
بايد برخوردار از يک مفهوم واقعي و کالن در ابعاد س��رزميني 
باش��ند گفت: براي اين منظور مدتي اس��ت مفهوم ايران ش��هر 
را در وزارت راه و شهرس��ازي دنبال مي کنيم، ايران ش��هر يک 
مفهوم نظري نيس��ت و س��عي دارد مفهوم توسعه را جهت دهد 
و راهبردهاي اصلي آن را تعيين کند. ايزدي با اش��اره به انتقاد 
برخي افراد نسبت به پرداختن وزارت راه و شهرسازي به مفهوم 
توس��عه در ابعاد کش��وري گفت: هر دس��تگاهي که نقش��ي در 
تدوين سياست ها، برنامه هاي استراتژيک و کالن دارد نيازمند 
برخورداري از اين چارچوب فکري است تا به سردرگمي هاي 
به وجود آمده در اين عرصه که باعث نابساماني و آشفتگي در 
نظام برنامه ريزي ش��ده، پايان دهد. وي با بيان اينکه مفهوم 
ايران ش��هر ب��ا رويک��رد بازخواني همواره م��ا را به هم پيوندي 

با چارچوب تمدني گذش��ته، فرهنگ و تمدن س��وق داده و تا 
به امروز ش��کل متجلي آن در شهرنش��يني ديده مي شود افزود: 
با وجود تالش هاي مختلفي که در اين زمينه صورت گرفته اما 
به دليل سردرگمي دچارنابس��اماني ش��ديم که نياز است پيوند 
دوباره اي بين گذشته و آينده برقرار کنيم، اين چارچوب فکري 
که مبناي فعاليت ها در سال هاي پيش رو است مي تواند زمينه 
و پش��توانه را ب��راي برخ��ورداري از چارچوب مفهومي در حوزه 
توس��عه فراهم کند. معاون معماري و شهرس��ازي وزارت راه و 
شهرس��ازي تصريح کرد: اگر مفهوم ايران ش��هر را در مقياس 
س��رزميني گس��ترش دهيم مي توانيم برنامه ها و سياست هاي 
توسعه را در حوزه هاي مختلف جهت دار کنيم که ادغام وزارت 
راه و شهرس��ازي مي تواند زمينه هاي کمک به اين ۲ حوزه را 

فراهم کند.
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چرا خروج از توافق نفتي
 به نفع روسيه است؟

يک کارشناس بازار نفت معتقد 
اس��ت بزرگترين صادرکننده 
نفت جهان ممکن است براي 
عقب نشيني از تمديد احتمالي 
تواف��ق جهاني کاهش توليد، 

مهيا شود.
به نقل از ايسنا، اعضاي اوپک 

ظاهرا در حال رس��يدن به يک توافق نظر با متحدانش��ان 
به منظور تمديد توافق کاهش توليد نفت جهاني به مدت 
۹ ماه ديگر هس��تند. با تمديد توافق ميان اوپک، روس��يه و 
س��اير توليد کنندگان، محدود کردن عرضه به ميزان ۱.۸ 
ميليون بش��که در روز تا پايان س��ال ميالدي آينده ادامه 

خواهد يافت. 
با اين همه کريس ويفر يکي از شرکاي ارشد در شرکت ماکرو 
ادوايزري مي گويد: اگرچه در نگاه نخس��ت عقب نش��يني 
روس��يه از توافق کاهش توليد، موضع غيرمعقولي به نظر 
خواهد رسيد، اما تغيير اولويت هاي صنعتي روسيه در واقع 

اين اقدام را کامال معقول مي سازد.
ب��ه گفته اين کارش��ناس بازار نف��ت، اگر نفت در محدوده 
۶۰ تا ۶۵ دالر در هر بش��که بماند حمايت مس��کو از تمديد 
تواف��ق کاه��ش توليد فراتر از مارس س��ال ميالدي آينده 

بسيار غيرمحتمل خواهد بود.
به گفته ويفر، روس��يه با قيمت نفت در محدوده ۵۰ دالر 
همچن��ان درآمدزاي��ي دارد و هرگون��ه قيمت باالتر باعث 
خواهد شد شرکت هاي شيل آمريکا توليدشان را افزايش 
دهند. وي براين باور است که اين قيمت اقتصاد روسيه را 

براي متنوع شدن از نفت برخواهد انگيخت.
ويفر در يک يادداش��ت تحقيقاتي که در ابتدا در نش��ريه 
مس��کوتايمز منتش��ر شد، نوشت: هرچه قيمت نفت باالتر 
باش��د، ريس��ک سرمايه گذاري بيش��تر به عنوان نمونه در 
پروژه هاي ش��يل آمريکا و نفت ش��ني کانادا که در س��ال 
۲۰۱۴ مشاهده شد افزايش پيدا مي کند و در نتيجه ممکن 
اس��ت اش��باع عرضه جهاني تشديد ش��ود. بنابر استدالل 
وي، حمايت مستمر روسيه از توافق کاهش توليد ممکن 
است ريسک ريزش مجدد قيمت ها در سال آينده را ايجاد 

کند.
الکس��اندر نواک، وزير انرژي روس��يه که يکي از معماران 
کلي��دي تواف��ق کاهش توليد اس��ت، در اکتبر اظهار کرد: 
مس��کو از تمديد توافق کاهش توليد تا اواخر س��ال ۲۰۱۸ 
حمايت مي کند با اين همه به گفته ويفر، اظهارات نواک از 
آن زمان بي معنا شده، زيرا اين اظهارات زماني مطرح شدند 

که قيمت نفت در محدوده ۵۰ تا ۵۵ دالر بود.
نف��ت برن��ت روز جمع��ه حدود ۶۲.۰۵ دالر در هر بش��که 
معامله ش��د که ۱.۱۴ درصد افزايش داش��ت، در حالي که 
نفت خام آمريکا با ۱.۶ درصد افزايش، حدود ۵۶.۰۱ دالر 
در هر بشکه معامله شد. قيمت نفت از حدود ۱۲۰ دالر در 
هر بش��که در ژوئن س��ال ۲۰۱۴ به دليل تقاضاي ضعيف، 
دالر قوي و رونق ش��يل آمريکا ريزش کرده اس��ت. عدم 
تمايل اوپک به کاهش توليد نيز دليل کليدي ديگري بود 
که در ريزش قيمت نفت تاثير داش��ت، اما اين س��ازمان در 
اواخر س��ال ۲۰۱۶ به همراه س��اير کشورهاي توليدکننده 

نفت براي محدود کردن توليد اقدام کرد.
اگ��ر روس��يه تصميم بگيرد از تمدي��د توافق کاهش توليد 
کنار بکش��د به اين کش��ور غيراوپک اجازه خواهد داد به 
تالش هاي خود براي متنوع کردن اقتصادش در شرايطي 
که به دنبال کاهش وابس��تگي به نفت اس��ت، ادامه دهد. 
بعالوه کرملين همواره براين باور بوده که ارزش ضعيف تر 
روب��ل براي اقتصاد اين کش��ور بس��يار بهت��ر خواهد بود و 
اگرچه قيمت هاي نفت از محدوده ۵۰ دالر به ۶۴ دالر در 
هر بش��که طي هفته هاي اخير افزايش پيدا کرده، اما نرخ 
برابري روبل در برابر دالر آمريکا ضعيف شده است. همه 
اين موارد داليل قوي به شمار مي رود براي اين که مسکو 
تمايل داش��ته باش��د قيمت نفت را در محدوده ۵۰ دالر به 

جاي ۶۰ دالر نگه دارد.
سهيل المزروعي، وزير انرژي امارات متحده، هفته گذشته 
اظه��ار کرد: انتظار مي رود کش��ورهاي اوپک و غيراوپک 
در نشستي که در پايان ماه ميالدي جاري برگزار مي شود 
ب��ا تمدي��د کاهش عرضه جهاني موافقت کنند. المزروعي 
تصريح کرد: اگرچه در مورد مذاکرات اعضاي اوپک درباره  
احتمال عدم تمديد توافق صحبتي نش��نيده اس��ت، درباره 

زمان و مدت تمديد همچنان بايد تصميم گيري شود.

بر اس��اس گزارش ش��بکه سي ان بي سي، صادرکنندگان 
نفت دسامبر سال گذشته به توافق کنوني دست پيدا کردند 
و در ماه مه، مدت اين توافق را تا مارس سال ۲۰۱۸ تمديد 
کردن��د. تولي��د کنندگان اوپک و غيراوپک قرار اس��ت ۳۰ 
نوامب��ر در وي��ن براي تصميم گيري درباره سياس��ت توليد 

نفت ديدار کنند.

ايجاد 12 هزار شغل در پااليشگاه آبادان
با آغاز عمليات اجرايي مرحله 
دوم توس��عه پااليشگاه آبادان 
ب��راي ۱۲ ه��زار نف��ر به طور 
مس��تقيم و به مدت ۴ س��ال 

اشتغال ايجاد مي شود.
ب��ه نق��ل از ش��انا، اس��فنديار 
دائم الذکر، مديرعامل شرکت 

پاالي��ش نف��ت آبادان با بيان اي��ن مطلب، افزود: کارهاي 
مقدمات��ي اج��راي اي��ن فاز تم��ام و قراردادهاي آن منعقد 

شده است.
وي ب��ا بي��ان اينک��ه ه��دف از اجراي فاز ۲در پااليش��گاه 
آبادان، کاهش توليد نفت کوره، ارتقاي سودآوري و توليد 
محصوالت با کيفيت يورو ۴ اس��ت، اظهار کرد: با اجراي 
ط��رح مزب��ور، توليد نفت ک��وره از ۳۶ درصد کنوني به ۲۴ 

درصد کاهش خواهد يافت.
دائم الذکر گفت: هم اکنون مراحل ش��مع کوبي پروژه به 

پايان رسيده و پروژه طبق برنامه دنبال مي شود.
به گفته وي سرمايه طرح فاز دوم پااليشگاه آبادان از سوي 
س��رمايه گذار چيني )معروف به خط اعتباري چين( تامين 
و ميزان آن ۲,۷ ميليارد دالر است که در دو مرحله ۱.۲ و 

۱.۵ ميليارد دالري هزينه مي شود.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينکه م��دت زمان اجراي پ��روژه فاز ۲ 
پااليشگاه آبادان ۴ سال است، تصريح کرد: افزون بر اين، 
تفاهمنامه طرح اجرايي فاز ۴ پااليشگاه نيز با نمايندگاني 

از کشور ژاپن امضا شده است.
مديرعامل پااليشگاه نفت آبادان ادامه داد: با اجراي طرح 
مرحله چهارم توس��عه پااليش��گاه، به ازاي هر بشکه نفت 

۳,۸ دالر حاشيه سود ايجاد خواهد شد.

پيشخوان

انـرژی

وزير نفت، قرارداد توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبي با کنسرس��يومي به 
رهبري توتال را قرارداد معتبري عنوان کرد و گفت: اين شرکت در 

شرايط عادي نمي تواند از اين پروژه کنار برود.
به نقل از وزارت نفت، بيژن زنگنه پس از ديدار با عليشير سلطان اف، 
معاون نخست وزير ازبکستان ضمن تشريح محور اين ديدار، درباره 
اخبار ضد و نقيضي که از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي و توتال مطرح 
است، اظهار کرد: ما قرارداد معتبر قانوني با توتال، سي ان پي سي و 
پتروپارس داريم و در آن مشخص شده است که اين شرکت در چه 

شرايطي مي تواند از اين پروژه کنار برود.
وي تاکيد کرد: توتال در ش��رايطي مي تواند از اين پروژه کنار برود 
که تحريم هاي بين المللي از سوي شوراي امنيت عليه ايران اعمال 
شود. وزير نفت با بيان اين که متاسفانه عده اي مي خواهند که توتال 
از اين پروژه کنار برود تا بگويند پيش بيني ما درست از آب در آمد، 
افزود: يک عده هم مرتبا خبرهاي مربوط به حضور توتال در ايران 
را غلط ترجمه مي کنند تا نگراني ايجاد کنند؛ آدم که از ترس مرگ 

خودکشي نمي کند.

عالقه مندي ازبکستان به خريد نفت از ايران ���
وزير نفت همچنين درباره محور ديدار با معاون نخست وزير ازبکستان 
با اشاره به اين که ما عالقمند به توسعه روابط با اين کشور در شاخه هاي 
مختلف هستيم، تصريح کرد: اين دومين ديدار با مقامات ازبکستاني 
در طول حدود يک ماه گذش��ته اس��ت و عمده محور اين ديدارها در 

زمينه نفت و بخش هاي پايين دستي است.
وي از عالقمندي ازبکستان براي سرمايه گذاري در باالدستي نفت 
و پتروش��يمي خبر داد و گفت: معاون نخس��ت وزير ازبکستان امروز 
با مديرعامل ش��رکت ملي صنايع پتروش��يمي )رضا نوروززاده( ديدار 

و گفتگو مي کند.

زنگنه با بيان اين که ازبکستان همچنين عالقمند به خريد نفت از 
ايران است، تصريح کرد: موضوع خريد نفت مي تواند نخستين قدم 
براي گسترش همکاري بين دو کشور باشد که ممکن است زودتر 
از مباحث ديگر به نتيجه برسد. به گفته وزير نفت، مذاکرات بيشتر 
درباره خريد نفت ايران از سوي ازبکستان توسط مديريت امور بين 
الملل شرکت ملي نفت ايران پيگيري مي شود. ازبکستان کشوري 
در آس��ياي مرکزي و داراي مرز مش��ترک با کش��ورهاي افغانستان، 
تاجيکس��تان، ترکمنس��تان، قرقيزستان و قزاقستان است، پايتخت 

اين کشور شهر تاشکند است.
سخنگوي هيات رئيسه مجلس: توتال قراردادش را فسخ کند  ���

بايد غرامت بدهد
س��خنگوي هيئت رييس��ه مجلس شوراي اسالمي گفت: اگر توتال 
بخواهد قرارداد را فسخ کند بايد بر اساس الگوي جديد قرارداد هاي 

نفتي غرامت پرداخت کند.
همچنين به نقل از خانه ملت، بهروز نعمتي با اشاره به برخي اخبار 
منتشرش��ده به نقل از مديرعامل توتال مبني بر احتمال بازبيني در 

قرارداد توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبي، گفت: قرارداد، منعقد ش��ده و 
ب��ر اس��اس صحبتهايي که با وزير نف��ت صورت گرفته در حال طي 
کردن فرآيند اجرا اس��ت. س��خنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي 
اسالمي افزود: با توجه به اينکه اين قرارداد و ساير قراردادهاي نفتي 
در قالب IPC اس��ت، تضامين الزم از ش��رکت هاي س��رمايه گذاري 

اخذ مي شود.
وي ب��ا بي��ان اينکه هرگونه ش��رايطي ک��ه توتال دارد بايد منطبق بر 
IPC باشد، ادامه داد: اگر توتال بخواهد قرارداد را فسخ کند، بايد بر 
اساس الگوي جديد قراردادهاي نفتي غرامت پرداخت کند. نعمتي 
در پايان، تصريح کرد: مطمئن باشيد که توتال نمي رود و قرارداد را 
ترک نمي کند. همه اين اتفاقات در شرايطي است که بيش از ۴ ماه 
از امضاي قرارداد ۴,۸ ميليارد دالري بين ش��رکت ملي نفت ايران 
و کنسرسيومي به رهبري شرکت توتال فرانسه به منظور توسعه فاز 
۱۱ پارس جنوبي مي گذرد. در اين مدت بارها و بارها مديران ارشد 
ش��رکت توتال، به خصوص پاتريک پويان، مديرعامل اين ش��رکت 
نسبت به حضور در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبي اظهارات ابهام آميز و 
بعضاً متناقضي را بيان کرده اند. مديرعامل شرکت توتال هفته گذشته 
به طور واضح اعالم کرد که اين شرکت در صورت اجراي تحريم هاي 
جديد، مجبور به بازنگري در معامله گازي با ايران مي شود. پاتريک 
پويان در روزهاي اخير در بخش��ي از مصاحبه خود با CNN عنوان 
کرد: ما داريم روي پروژه گازي ايران کار مي کنيم. ما مناقصه هايي 
برگزار کرده ايم و بايد قراردادهاي مربوط به اين مناقصه ها را منعقد 
کنيم. اين قراردادها تا ماه ژانويه منعقد خواهند شد. من اميدوارم تا آن 
زمان ما پاسخي )از جانب کنگره( براي رئيس جمهور داشته باشيم و 
رئيس جمهور )آمريکا( بايد در آن زمان در مورد تمديد يا عدم تمديد 

مجوز )فعاليت شرکت ها در ايران( تصميم گيري کند.

وزير نفت شفاف سازي کرد:

نعمتي: توتال قراردادش را فسخ کند بايد غرامت بدهد

فسخ قرارداد توتال فقط با تحريم شورای امنیت

ايران تا ۲۰۱۹ صادرکننده ال .ان.جي مي شودتداوم رکوردشکني پااليش نفت در چیننفت خام سبک به ۶۵ دالر نزديک شد
قيم��ت نفت خام س��بک ايران در هفته 
منتهي به ۱۰ نوامبر )جمعه، ۱۹ آبان ماه( 
ب��ا ثب��ت بيش��ترين افزاي��ش قيمت در 
ميان نفت خامهاي شاخص به ۶۵ دالر 

نزديک شد.
قيم��ت نف��ت خام س��بک اي��ران در هفته منتهي ب��ه ۱۰ نوامبر 
)جمعه، ۱۹ آبان ماه( با سه دالر و ۷۸ سنت افزايش به ۶۳ دالر 
و ۸۲ س��نت براي هر بش��که رس��يد، ميانگين قيمت نفت خام 
ايران از ابتداي س��ال ۲۰۱۷ تاکنون ۵۰ دالر و ۷۹ س��نت براي 

هر بشکه بوده است.
قيمت نفت خام سنگين ايران نيز در دوره مورد بررسي ۲ دالر و 
۸۲ سنت براي هر بشکه افزايش يافت و به ۶۰ دالر و ۱۵سنت 

براي هر بشکه رسيد.

ميزان فرآوردي نفت در پااليشگاه هاي 
چين در ماه اکتبر امسال بيش از هفت 
درصد نسبت به پارسال افزايش يافت. 
فزايش قيمت بنزين در چين سبب شد 
پااليش��گران اين کش��ور در ماه اکتبر 

امسال ميزان فرآوري نفت خام را نزديک به رقم بي سابقه ماه 
سپتامبر امسال نگه دارند.

آمار منتش��ر ش��ده از س��وي اداره کل آمار چين نش��ان مي دهد 
توليد گاز طبيعي اين کشور با ۱۵ درصد افزايش به باالترين حد 
هفت ماه اخير رس��يده اس��ت. ميزان فرآوري نفت خام از سوي 
پااليش��گاه هاي اين کش��ور در ماه اکتبر امس��ال با ۷,۴ درصد 
افزايش نسبت به ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ ميالدي به ۱۱ ميليون 

و ۸۹۰ هزار بشکه در روز رسيده است.

اي��ران احتماال اولي��ن محموله ال ان 
جي خود را تا پايان س��ال ۲۰۱۸ صادر 

خواهد کرد.
ب��ه نق��ل از پايگاه خبري اويل پرايس، 
پ��س از آنکه يک ش��رکت مش��ترک 

متعل��ق ب��ه ش��رکت پااليش گاز خارگ ايران و ش��رکت هلما 
وينتج مذاکرات با ش��رکت بلژيکي اکس��مار براي اجاره کشتي 
توليد ال ان جي اين ش��رکت را آغاز کرده، موسس��ه بي ام اي 
ريس��رچ اع��الم کرد، ايران احتم��اال اولين محموله ال ان جي 

خود را در پايان سال ۲۰۱۸ صادر خواهد کرد.
شرکت ملي نفت ايران قرار دادي در اين زمينه به امضا رسانده 
که طبق آن اين کش��تي با ظرفيت ۵۰۰ هزار تن محصول ال 

ان جي ايران را حمل خواهد کرد.

آگهي ابالغ
بدينوس��يله به ش��خص يا اش��خاصي که نس��بت به موتور س��يکلت هاي توقيفي در امين دلند بش��رح ذيل ابالغ ميگردد ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ نش��ر آگهي با همراه داش��تن مدارک مالکيت و کارت شناس��ايي به دايره سرپرس��تي دادس��راي عمومي و انقالب شهرستان 

راميان مراجعه نمايند در غيراينصورت بالصاحب تلقي و اقدام قانوني بعمل خواهد آمد.
قاضي دايره سرپرستي دادسراي عمومي و انقالب راميان

شماره پالکشماره موتورشماره بدنهنوع ورنگرديف

تهران-۱۶      ۸۲۱۷۱۱۲۴۲۳۵۰۰۸۲۷۶۴۵۱۹قرمز هندا۱

گرگان-۱۴     ۸۴۱۷۷۶۷۷۱۸۴۳۹۲۱۵۷۷۳هندا مشکي۲

گرگان-۱۴  ۸۴۰۰۷۱۸۱۶۴۰۰۸۸۱۲۳۲۳هندا مشکي۳

۸۴۰۲۹۸۰۰۱۰۹۶۹هندا مشکي۴

۸۹۷۳۴۲۷۱۰۴۹۱۲۴هندا آبي۵

گرگان-۲۱  ۸۶۴۹۴۴۷۱۰۵۹۴۰۵۳۷۴۷هندا آبي۶

۸۱۸۹۹۵۴۰۲۶۶۵۱هندا قرمز۷

۸۷۰۸۶۷۱۸۶۰۰۵۲۹۷هندا نقره اي۸

۸۷۳۱۶۳۴۰۰۵۰۸۶۱هندا آبي۹

۱۰۷۷۷۳۳هندا مشکي۱۰

۸۳۰۲۰۰۰۲۳۶هندا مشکي۱۱

۸۲۱۲۲۷۴۰۸۶۲۶۴۲هندا نقره اي۱۲

۸۴۴۰۰۰۳۶هندا آبي۱۳

تهران-۴۱    ۸۲۵۶۹۵۷۲۹۴۰۸۳۰۵۱۷۶۸هندا مشکي۱۴

۹۰۰۷۲۱۹۳۲۳۹۰۷۷۱هندا آبي۱۵

تهران-۲۹    ۸۳۹۰۷۱۸۳۱۰۰۲۷۱۰۴۸۶۳۵هندا۱۶

۹۳۱۴۰۱۳۱۵۰۲۸۲۸هندا قرمز۱۷

گنبد-۴      ۱۱۱۱۷۶۹۱۱۱۱۹۷۴۳۱۲۸هندا مشکي۱۸

تهران-۲۶  ۸۳۳۰۰۸۶۶۲۱۱۵۱۹۹۳۸۶۷۸هندا آبي۱۹

تهران-۲۸   ۸۴۱۰۳۶۵۷۴۰۵۰۰۴۸۹۳۴۸۱۹هندا مشکي۲۰

۸۳۰۰۱۳۶۳۱۲۵۴۷۵هندا سفيد۲۱

۸۷۸۵۰۱۵۱۲۱۳۱۲۲۵هندا سفيد۲۲

۸۶۰۶۴۰۶۲۳۷۰۴۵هندا قرمز۲۳

گرگان-۱۱  ۸۳۸۷۷۲۸۷۲۰۰۱۲۴۳۲۵۷۵۹هندا مشکي۲۴

گرگان-۱۴  ۲۹۵۹۱۲۸۹۹۸۶هندا مشکي۲۵

گرگان-۶ ۸۱۰۵۵۳۴۲۸۹۰۴۱۸۲۶هندا مشکي۲۶

۸۱۲۳۹۹۹۸۶۱۰۷۲هندا آبي۲۷

۱۱۵۰۵۹۲۱۵۶۶۴۳هندا۲۸

۸۳۰۰۰۶۵۹هندا سفيد۲۹

۸۴۰۵۳۲۷۰۱۷۴۳۶۰هندا قرمز۳۰

۸۲۷۱۶۰۱۴۳۱۰۸۶۶۲۴هندا قرمز۳۱

۸۱۰۹۸۱۶۶۷۴۱۴۵هندا مشکي۳۲

گرگان-۱۹  ۸۶۸۴۳۳۳۳۲۰۷۱۶۷۶۵۳۵۶۹هندا قرمز۳۳

۵۹۵-۸۲۷۴۸۵۲۳۳۱۱۲۷۵۸۵۶۵۴۷۶هندا مشکي۳۴

۸۲۰۱۸۸۰۱۲۵۰هندا قرمز۳۵

گرگان-۲۱    ۸۶۵۶۳۷۳۲۱۰۰۳۰۰۹۲۴۷۵هندا قرمز۳۶

گرگان-۱۳    ۸۱۱۳۲۷۰۹۲۱۰۷۸۹۳۹۸۲۳هندا آبي۳۷

تهران-۳۴   ۴۷۸۴۱هندا مشکي۳۸

۸۳۶۹۴۶۰۱۶۲۹هندا قرمز۳۹

تهران-۱۳   ۶۵۱۰۶۱۸۹۸۹۴هندا مشکي۴۰

۹۰۱۷۷۲۹۲۰۰۰۲۰۵۵هندا نقره اي۴۱

۳۲۳۳هندا قرمز۴۲

ورامين-۲  ۸۱۰۷۲۸۲۶۷۰۰۴۷۲۶۶۶هندا زرد۴۳

۸۶۰۲۵۷۴۰۲۴۰۲۵۹هندا آبي۴۴

۵۹۶-۸۵۰۱۴۷۰۰۵۱۶۰۹۶۸۵۵۹۶۹هندا قرمز۴۵

۸۷۰۵۰۶۳۷۱۶۷۱۷۹۰هندا قرمز۴۶

تهران-۲۵  ۸۲۰۰۱۴۵۵۸۶۷۸۳هندا مشکي۴۷

گرگان-۱۶ ۸۷۱۱۶۸۲۷۱۸۴۱۹۸۶۳۴۲۱هندا مشکي۴۸

۸۳۲۸۰۰۰۲۱۷۳۰۰هندا قرمز۴۹

۸۷۲۵۴۹۵۵۶۶۹۱۵هندا مشکي۵۰

۸۳۷۰۱۱۳۶۶۰۴۱۴۴۴۵هندا آبي۵۱

۸۴۰۰۰۳۲۷۱۰۳۲۰۹۳هندا مشکي۵۲

۸۲۲۴۱۰۳۰۵۴۳۴۲۶هندا قرمز۵۳

۸۸۵۱۰۰۰۱۸۸۳۲۹۸هندا قرمز۵۴

۹۱۱۱۷۶۷۳۲۳۸۲۸۴۲هندا آبي۵۵

تهران-۱۹ ۸۷۲۴۳۲۶۷۵۷۰۶۶۹۸۳۴۳۷۴هندا قرمز۵۶

۸۲۸۷۳۳۹۱۴۱۰۷۸هندا سفيد ۵۷

مشهد-۱۱ ۸۲۷۳۲۶۱۴۳۱۱۱۲۶۶۴۴۷۱۶هندا نقره اي۵۸

۷۹۳۶۵۶۳۱۳۰۹هندا قرمز۵۹

۲۷۰۱۶۸۲۳هندا مشکي۶۰

۸۸۱۲۰۹۵۸۷۱۹هندا مشکي۶۱

۱۱۰۵۴۸۰۱۰۳۶۹۷۳هندا مشکي۶۲

۸۲۲۰۸۶۱۹۷۱۸۳۱۲۷۲هندا مشکي۶۳

۳۳۶۰۱۲۱۰۴۶۰۲۰۴هندا مشکي۶۴

مشهد-۷  ۸۴۰۳۴۱۳۳۰۱۷۲۱۶۴۷۵هندا سفيد۶۵

۴۱۸۱۱۰۲۱۶۲۲۰۰۷۴۵۰۹۴هندا قرمز۶۶

۸۵۹۵۱۶۸۱۲۰۶۲۶۷۵هندا قرمز۶۷

۸۲۳۰۱۱۸۱۰۲۰۱۶۸۱هندا آبي۶۸

۸۵۱۴۳هندا مشکي۶۹

۸۵۸۹۴۰۸۳۱۱۶۱۶۶۵هندا نقره اي۷۰

۸۶۹۰۹۷۷۳۲۰۷۵۳۸۸هندا قرمز۷۱

۸۲۲۵۴۴۰۱۰۱۶۶۱هندا قرمز۷۲

تهران-۲۹ ۸۴۰۵۵۶۰۳۶۰۱۷۵۲۴۸۴۲۵۲هندا مشکي۷۳

۸۳۰۱۲۹۲۴۰۷۰۲۸۷۹هندا قرمز۷۴

۸۹۰۲۷۰۹۸۹۱۲۵۱۰هندا قرمز۷۵

۸۸۷۷۳۲۵۵۲۱۰۸۰۳۸هندا مشکي۷۶

۳۰۷۷۶۰۵۱۱۳۸هندا مشکي۷۷

۸۰۱۰۷۲۶۶۰۱۱۱۰۱۱۵هندا آبي۷۸

۰۴۴۲۶۶هندا مشکي۷۹

۸۲۱۱۸۹۵۳۶۰۰۹۹۰۷هندا قرمز۸۰

۸۵۳۰۵۳۶۲۰۰۶۱۳۵۵۶هندا قرمز۸۱

۱۲۵۰۲۳۰۴۴ويو آبي۸۲

گرگان-۲۳ ۸۷۳۲۰۹۱۲۱۳۴۵۹۸۶۶۵۵هندا مشکي۸۳

تهران-۱۹  ۸۲۸۰۰۰۱۲۵۳۶۴۴۶۷۴۱۳۴۱هندا آبي۸۴

يزد-۳۵  ۸۶۰۱۱۲۷۷۰۱۶۲۴۴۹۸۱هندا مشکي۸۵

۸۲۹۲۵۵۳۸۸۱۰۷۲۱۸۸هندا مشکي۸۶

۸۰۱۰۵۶۵۶۸۱۰۰۱۳۶۰هندا مشکي۸۷

۸۶۵۹۱۳۸۵۷۰۰۱۲۲۹هندا آبي۸۸

۸۳۱۲۶۱۵۵۳۲۸۷۵۴هندا آبي۸۹

۸۱۷۶۲۰۲۴۴۲۰۱هندا مشکي۹۰

۸۸۰۰۶۲۰۶۷۲۳۹۴هندا قرمز۹۱

۸۱۱۱۰۰۶۵هندا مشکي۹۲

گرگان-۲۳ ۸۵۰۲۶۴۴۰۶۱۶۰۵۷۲۹۵۵۳هندا مشکي۹۳

۸۵۳۲۸۸۴۳۰۳۸۹۴۵هندا نقره اي۹۴

گرگان-۱۶ ۸۵۰۸۵۱۸۷۱۰۴۰۴۹۷۹۳۲۳هندا آبي۹۵

۸۵۱۴۷۴۳۲۰۰۶۰۹۳۲۱هندا آبي۹۶

گرگان-۱۹ ۸۴۰۳۱۷۰۵۷۶۳هندا مشکي۹۷

۸۸۱۳۱۴۳۱۲۵۴۴۹هندا آبي۹۸

۸۳۸۷۷۲۳۳۴۶۰۲۲هندا مشکي۹۹

۲۲هندا مشکي۱۰۰

۸۶۲۴۹۳۷۳۰۶۵۷۶۵هندا سفيد۱۰۱

۸۴۰۱۳۵۰۷۶۶۷۸۱هندا مشکي۱۰۲

۸۹۷۳۶۴۹۱۰۵۶۵۳۳هندا قرمز۱۰۳

۸۶۳۲۶۸۵۷۸۳۳۴۴هندا قرمز۱۰۴

۸۲۲۷۹۶۶۸۲۰۲۳۳۳هندا قرمز۱۰۵

گرگان-۱۵ ۸۴۱۷۴۷۰۲۰۰۵۱۲۸۲۳۵۲۸۳هندا آبي۱۰۶

۸۰۰۳۹۶۶۸۱۰۰۰۵۸۶هندا مشکي۱۰۷

۸۴۱۲۷۵۱۳۹۷۴۴۰هنداقرمز۱۰۸

۴۲۰۳۵۵۷۵هندا مشکي۱۰۹

۸۸۰۲۷۵۲۳۲۲۷۰هندا مشکي۱۱۰

۱۰۰۸۳۲۵۱۰۰۸۳۲۵هندا مشکي۱۱۱

۸۴۰۲۴۴۹۱۴۱۴۰۰۹۶۱هندا قرمز۱۱۲

۸۴۰۶۸۶۴۳۹۰۳۱۵۸۰هندا سبز۱۱۳

۸۲۱۶۰۴۲۲۲۳۵۰۳۷۷۱هندا قرمز۱۱۴

۳۱۶۰۰۷۸۲۰۶هندا مشکي۱۱۵

گرگان-۲۳ ۸۷۰۸۸۷۴۸۱۰۴۹۶۰۸۴۶۴۹هندا مشکي۱۱۶

۸۵۱۸۲۵۲۲۰۰۵۲۵۰۰هندا نقره اي۱۱۷

۹۲۰۳۳۴۰۹۰۰۷۸۴۶هندا سفيد۱۱۸

۸۷۰۳۶۷۶۹۰۴۰۸۲۶هندا آبي۱۱۹

گرگان-۲۴  ۸۸۰۰۲۰۰۸۵۴۸۳۵۱هندا مشکي۱۲۰

گرگان-۲۱  ۸۶۸۲۸۸۲۲۲۵۰۲۵۶۱۶۸۳۱هندا قرمز۱۲۱

۹۰۱۲۷۵۱۵۵۵۰هندا مشکي۱۲۲

۸۵۱۹۶۲۰۴۲۸۲۸۸هندا آبي۱۲۳

۱۲۵۳۱۳۴۷۹۰۳۰۸۳۳۰۵هندا مشکي۱۲۴

۸۶۷۶۲۷۹۰۷۱۴۱۹۴هندا نقره اي۱۲۵

تهران-۱۳    ۸۴۰۲۰۷۹۰۰۰۰۲۷۸۴۱۸۲۹۲هندا قرمز۱۲۶

گرگان-۱۶   ۸۵۴۷۹۹۳۱۴۸۲۵۵۲۱۶۶هندا نقره اي۱۲۷

گرگان-۲۴  ۸۸۳۷۲۰۲۳۰۰۴۱۱۰۸۲۳۲هندا مشکي۱۲۸

گرگان-۱۶  ۸۳۷۶۷۰۶۳۹۰۰۶۷۱۹۸۶۴هندا سفيد۱۲۹

۹۱۱۰۸۹۰هندا۱۳۰

۸۲۱۴۴۱۹۰۲۱۲۵۵هندا سفيد۱۳۱

۸۱۰۳۰۰۹۴۳۳هندا مشکي۱۳۲

۸۶۱۳۸۲۶۲۰۰۶۳۲۶۹۰هندا مشکي۱۳۳

۹۰۰۲۰۸۰۹۰۰۳۴۱۲هندا زرد۱۳۴

۸۷۳۰۲۵۷۰۰۵۰۱۷۶هندا مشکي۱۳۵

گرگان- ۱۴ ۸۴۰۸۹۱۵۶۱۵۶۵۱۴۲۴۷هندا مشکي۱۳۶

گرگان-۹ ۸۳۹۴۷۳۷۵۲۷۰۱۸۳۱۰۲۵۵۳هندا مشکي۱۳۷

۸۴۱۱۶۰۱۱۳۲۳۹۷هندا مشکي۱۳۸

۸۲۱۰۴۳۲۰۱۹۶۶۷هندا مشکي۱۳۹

طوالني ترين چاه نفت جهان حفاري شد شرکت روس نفت روسيه از تکميل موفقيت آميز حفر طوالني ترين 
چاه نفت جهان در درياي اختس��ک خبر داد. به نقل از ايس��نا، پلتفرم 
اورالن حف��اري چ��اه افق��ي ۱۵ ه��زار متري را کام��ل کرد و رکورد 
تازه اي در طوالني ترين چاه جهان برجاي گذاشت. از زماني که پروژه 
ساخالين-۱ آغاز شده است، اين پروژه ۹ چاه از ۱۰ چاه طوالني جهان 
را حفاري کرده است. ساخالين-۱ توسط شرکت اکسون موبيل اداره 
مي شود. اگرچه توليد در پايگاه هاي نفتي تحت اداره غول هاي نفتي 
خارجي که تحت توافق ش��راکت توليد انجام مي گيرد، در س��پتامبر 
نس��بت به اوت ۳۹ درصد کاهش پيدا کرد، اما ش��رکت هاي روس��ي 

توليد نفت داخلي را افزايش دادند. طبق آمار وزارت انرژي روس��يه، 
توليد در روس نفت که بزرگترين ش��رکت نفتي روس��يه اس��ت ۱.۲ 
درصد افزايش داشت و به ۳.۸۲ ميليون بشکه در روز رسيد و توليد در 
لوک اويل که دومين توليدکننده بزرگ روسيه است، ۰.۷ درصد رشد 
کرد و به ۱.۶۴ ميليون بشکه در روز رسيد. روسيه در توافق کاهش 
توليد کش��ورهاي اوپک و غيراوپک متعهد ش��ده توليدش را نسبت 

به سطح اکتبر سال ۲۰۱۶ به ميزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش 
دهد که باالترين ميزان در حدود ۳۰ س��ال گذش��ته اس��ت. الکساندر 
نواک، وزير انرژي روس��يه، در ۲۱ س��پتامبر اظهار کرد اين کش��ور به 
دليل کارهاي تعميراتي در سپتامبر کاهش توليد بسيار باالتري نسبت 
به سهميه تعيين شده داشته است. روسيه که توليدکننده غيرعضو 
اوپک اس��ت مانند عربس��تان سعودي که بزرگترين توليدکننده اين 

سازمان به شمار مي رود، با هدف مقابله با اشباع عرضه يک توافق 
کاهش توليد را به اجرا گذاش��ته اند. توليد روس��يه در سه ماهه پاياني 
س��ال ۲۰۱۶ به باالترين ميزان پس از دوران ش��وروي رسيد و توليد 
اين کشور در سال ۲۰۱۶ به ۱۰.۹۶ ميليون بشکه در روز در مقايسه 
با ۱۰.۷۲ ميليون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ رسيد. بر اساس گزارش 
اويل پرايس، حضور اکس��ون در پروژه هاي نفتي روس��يه به دليل 
تحريم هاي آمريکا با موانعي روبه رو ش��ده و س��بب شده اين شرکت 
در درآمد مربوط به پروژه هاي روسي مانند ساخالين-۱ و شماري از 

جوينت ونچرها ضرر کند.
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استحکاممسکنمهراطرافتهرانبررسيميشود
عض��و کميس��يون عم��ران و حمل و 
نقل ش��وراي شهر تهران گفت: در پي 
ناايمن بودن مسکن مهر سرپل ذهاب، 
به دستور وزير راه و شهرسازي، ايمني 
مس��کن هاي مهر شهر تهران بررسي 
مي ش��ود. ب��ه گزارش مهر، ش��هربانو 
امان��ي افزود: براي بررس��ي وضعيت 

مس��کن تهران طبيعتا کميس��يون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
ته��ران باي��د نظ��ارت را انجام دهد و البته در اين زمينه وزير مس��کن، 
راه و شهرسازي بخشنامه اي صادر و کارگروهي را تعيين کرده است 
که ايمني مسکن هاي مهر را بررسي کنند. وي با بيان اينکه در دولت 
نهم و دهم بخش  ساخت و سازهاي غيردولتي بيش از گذشته دولتي 
ش��د، گفت: امروزه آس��يب اين دولتي ش��دن را ديديم و حال وزارت 
مس��کن بايد به جد در تمام نقاط کش��ور وضعيت ايمني مس��کن هاي 

مهر را بررسي کند و بعد به مردم تحويل دهد.

اعالمزمانبازسازي
دوبيمارستانآسيبديدهکرمانشاه

يک مس��ئول حوزه س��المت کشور زمان بازسازي بيمارستان اسالم 
آب��اد غ��رب و س��رپل ذهاب در کرمانش��اه را اعالم ک��رد. به گزارش 
پانا، محمودرضا مرادي اظهار داش��ت: بيمارس��تان اسالم آباد در حال 
بازس��ازي اس��ت و تا حداکثر دو هفته آينده مي توانيم بيماران را در 
اين مرکز درماني پذيرش کنيم. وي تاکيد کرد: بيمارس��تان ش��هداي 
سرپل ذهاب نيز که در زلزله اخير آسيب ديد، نياز به بازسازي دارند و 
با مذاکراتي که با پيمانکاران سازمان مجري وزارت راه و شهرسازي 
داشته ايم، بنا شد اين بيمارستان حداکثر ظرف سه ماه آينده بازسازي 
و عمليات س��اخت آن به اتمام برس��د. رييس دانش��گاه علوم پزشکي 
کرمانشاه يادآور شد: بازسازي بيمارستان شهداي سرپل ذهاب حتما 
به طور کامل و مقاوم و براس��اس مس��ائل مهندس��ي انجام خواهد شد 
ت��ا در براب��ر ح��وادث احتمالي بع��دي، مقاوم باش��د و بتواند به مردم 
خدمات درماني مطلوبي را ارائه دهد. مرادي گفت: 17 بيمارس��تان 
در اس��تان کرمانش��اه به عنوان پشتيبان مناطق زلزله زده فعاليت دارند 
و متاس��فانه دو بيمارس��تان اس��الم آباد غرب و سرپل ذهاب در زلزله 

اخير، آسيب ديدند.

محکوميتپزشکمرحومکيارستميبهپرداختديه
ش��عبه 1۰۴۴ مجتمع قضايي ش��هيد قدوس��ي تهران، پزشک معالج 
مرحوم عباس کيارستمي کارگردان برجسته سينماي ايران و جهان را 
به پرداخت ديه محکوم کرد. مانوش منوچهري، وکيل مدافع خانواده 
مرحوم کيارستمي با اعالم اين خبر به تسنيم گفت: دادگاه رأي را صادر 
کرده اما هنوز ابالغ نکرده است. اين وکيل دادگستري اضافه کرد: بنابر 
اعالم قاضي دادگاه، پزشک معالج مرحوم کيارستمي به پرداخت پنج 
درصد ديه کامل محکوم شده و احتمااًل تا پايان هفته جاري، حکم به 
ما ابالغ مي شود. منوچهري تصريح کرد: خانواده مرحوم کيارستمي در 
اين شکايت به دنبال گرفتن ديه يا موارد ديگر نبودند بلکه مي خواستند 
گزارشي از مدت زماني که مرحوم کيارستمي در بيمارستان جم بستري 

بود، اعالم شود اما تا اين لحظه به اين نتيجه نرسيديم.

تفاهمنامههمکاريشرکتآبمنطقهاي
استانمرکزيوصداوسيماامضاشد

تجارت-اس�تان مركزي: تفاهم نامه همکاري و مش��ارکت در 
راس��تاي بس��تر س��ازي فرهنگي در خصوص مديريت مصرف 
بهينه آب،بين ش��رکت آب منطقه اي مرکزي و صدا و س��يماي 

اين استان امضا شد.
مديرعامل شرکت آب منطقه اي مرکزي در نشست امضا اين 
تفاهم نامه، هدف از اين کار را همکاري نزديک تر طرفين براي 
اطالع رس��اني، آگاه س��ازي عمومي و تغيير باورها و رفتارهاي 
م��ردم در زمين��ه مصرف آب به ويژه مصرف آب کش��اورزي و 

مديريت بهينه منابع آب اعالم کرد.
 عزت اهلل ام��ره اي گف��ت: م��ا اعتق��اد داريم تغيي��ر رفتارهاي 
بهره برداري غيرمجاز از منابع حياتي آب اس��تان، تنها با ايجاد 
زمينه هاي فرهنگي مناسب در خصوص شيوه هاي بهره برداري 
از منابع آب استان، امکان پذير است و صدا و سيما در اين زمينه 

نقش اساسي دارد.
 آمره اي افزود: اس��تفاده نادرس��ت و بهره برداري بيش از حد از 
منابع آب زيرزميني هم اکنون استان و کشور را با مشکل بزرگ 
روبرو کرده است و ادامه اين روند منابع عمومي را دچار مخاطره 
خواهد کرد.مديرعامل ش��رکت آب منطقه اي مرکزي، زمينه 
سازي مناسب فرهنگي را از نيازهاي اساسي براي تغيير رفتار 
مردم برشمرد و گفت: ما اصل را بر فرهنگ سازي گذاشته ايم و 
در اين مرحله با کمک صدا و سيما از مردم مي خواهيم شيوه هاي 
اس��تفاده درس��ت از منابع آب را در پيش گيرند. مديرکل صدا و 
سيماي استان مرکزي گفت: اطالع رساني در خصوص تامين 
آب و نحوه بهره وري مناس��ب از منابع آبي اس��تان از اهميت 
ويژه اي برخوردار است و هر چه بتوانيم از همکاري مردم براي 
حل مشکالت استفاده کنيم به کشور و نظام مقدس جمهوري 

اسالمي کمک کرده ايم .
امير هوش��نگ آذردش��تي بر ضرورت توليد و پخش مداوم و 
هدفمن��د برنامه هاي اطالع رس��اني رادي��و و تلويزيوني براي 
نهادينگ��ي فرهن��گ مصرف و مديريت صحيح بهره برداري از 
منابع آب تاکيد کرد و گفت: صدا و س��يما اراده و تالش الزم 
را در اي��ن زمين��ه ب��ه کار خواهد گرفت و با تنوع برنامه هايي که 
 دارد در بخش ه��اي مختل��ف، هم��کاري الزم را انجام خواهد 

داد.

آغازکشتگندمپاييزه
درشهرستانمهران

تجارت-اس��تان ايالم:به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد 
کشاورزي استان ، حجت عارف مدير جهاد کشاورزي شهرستان 
مهران با اعالم اين خبر گفت: کشت گندم آبي در سطح ۴۰۰۰ 
هکتار و گندم ديم در س��طح ۴۵۰۰ هکتار آغاز گرديده اس��ت 
عارف اضافه کرد که شش عامل فروش نهاده هاي کشاورزي 
آمادگي الزم را جهت تامين و تدارک نهاده هاي کشاورزي بذر 

و کود و سم را برعهده دارند. 
ع��ارف دلي��ل کاه��ش س��طح گندم آبي در بخ��ش مرکزي را 
فعاليت ش��رکت هاي آب و خاک جهت توس��عه س��امانه هاي 
نوي��ن آبي��اري و عدم کش��ت بدين منظور و همچنين توس��عه 
کشت دانه روغني کلزا در سطح ٢۰۰۰هکتار در بخش مرکزي 
و در بخ��ش صال��ح آباد نيز اجراي ش��بکه گ��دار خوش و عدم 
کشت در آن بخش بيان نمود.خاطر نشان ميشود کارشناسان 
 ط��رح پهن��ه بن��دي نظ��ارت الزم را در زمان کاش��ت برعهده 

دارند.

پيشخوان

پيشخوان

اجتماعی

خط آسمان در تهران رعايت نمي شودبرون سپاري، راهکار کاهش هزينه هاي شهريآب شرب پايتخت عاري از ماده نيترات است
عض��و مجمع نمايندگان اس��تان تهران 
ب��ا ارزيابي مثب��ت از تدوين طرح جامع 
آب در ته��ران تاکي��د کرد که اين طرح 
بايد براي مديريت حوزه آب کل کش��ور 
تدوي��ن ش��ود. پروانه ماف��ي در رابطه با 

تاکيد اعضاي شوراي شهر تهران بر ضرورت تدوين طرح جامع 
آب با بيان اينکه آب يکي از اولويت هاي اساس��ي کش��ور اس��ت، 
گفت: اجراي اين طرح تنها نبايد محدود به حوزه آب ش��هري 
پايتخت باش��د و بايد در راس��تاي مديريت آب در تمام مناطق 
کش��ور ص��ورت بگيرد. وي تاکيد ک��رد: بي ترديد نيترات در آب 
لوله کش��ي که ش��هروندان تهراني از آن استفاده مي کنند، وجود 
 ندارد و نيترات از آب ش��رب جنوبي ترين نقاط تهران نيز حذف

 شده است.

ري��س فراکس��يون مديريت ش��هري 
مجل��س ب��ا تاکيد بر اينکه بس��ياري از 
تصدي هاي قابل واگذاري ش��هرداري 
بايد به بخش خصوصي واگذار ش��ود، 
گفت: اين اقدام صرفه جويي و کاهش 

هزينه هاي ش��هري را به دنبال دارد. مهرداد بائوج الهوتي در 
مورد اظهارات يکي از اعضاي ش��وراي ش��هر تهران مبني بر 
اينکه قيمت تمام ش��ده اغلب پروژه ها در ش��هرداري دو تا دو و 
نيم برابر بيش��تر از بخش خصوصي اس��ت، گفت: اگر بتوان اين 
تفکر و رويه را در ش��هرداري حاکم کرد بس��يار مطلوب اس��ت 
و منافع زيادي را براي ش��هرداري به همراه دارد. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم گفت: برون س��پاري يکي از راهکارهاي 

اصلي کاهش هزينه هاي شهري مي تواند باشد.

مديرکل محيط زيس��ت استان تهران 
گفت: شهرداري تهران بايد خط آسمان 
را رعاي��ت کند، در حالي که متاس��فانه 
اي��ن موضوع اصال رعايت نمي ش��ود. 
کيوم��رث کالنتري گفت: ما در ش��هر 

تهران با معضالت متعددي از جمله آلودگي هوا، دغدغه مديريت 
پسماند ها و پساب ها، مسائل مربوط به توسعه صنعتي و ترافيک 
مواجه هستيم. او درباره آلودگي هواي تهران با اشاره به قانون 
هواي پاک تصريح کرد: خوش��بختانه قانون هواي پاک اخيرا 
ابالغ ش��ده و در اين قانون ٢۶ دس��تگاه وظيفه مس��تقيم دارند و 
ما در سازمان حفاظت محيط زيست با تشکيل کارگروه کاهش 
آلودگي هواي تهران وظايف ٢۶ دستگاه را احصاء و ابالغ کرديم 

و سازمان محيط زيست ناظر اين دستگاه  ها است.

اخ��بار ش�هرستان

آمادگي بيمارستان هاي ايالم براي پذيرش مصدومان زلزله كرمانشاه

صادرات حدود 8 ميليون دالري ميگوي قشم به فرانسه، روسيه و چين 

خط انتقال آب شرب روستاي 
دو راهي اسالم آباد باغملک تعويض شد

رهيافت هاي سفر معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي به بندرامام خميني)ره(

تجارت- اس��تان خوزس��تان: خط انتقال آب شرب روستاي دو راهي 
اسالم آباد بدليل فرسودگي و افت فشار تعويض شد.رحيم کردي با 
بيان اين مطلب افزود: خط انتقال آب اين روستا در راستاي افزايش 
ش��اخص کمي آب ش��رب تعويض شد.سرپرس��ت امور آبفاروستايي 
شهرس��تان باغملک از کارگزاري خط لوله 8 اينچ خبر داد و اظهار 
کرد: خط انتقال آب در اين روس��تا ٢ اينچ بود و بدليل فرس��ودگي 
منجر به افت فشار آب شرب مي شد.وي يادآور شد: در اين عمليات 
توسط کارکنان آبفاروستايي باغملک بيش از 1۰۰۰ متر خط انتقال 
کارگزاري و منجر به افزايش ش��اخص کمي و کيفي آب ش��رب اين 
روستا شد.کردي بيان کرد: با کارگزاري خط انتقال 8 اينچ، آب شرب 
روستاي دو راهي اسالم آباد بلحاظ کمي و کيفي بهبود يافت و موجب 
رضايتمندي اهالي ش��ريف اين روس��تا شد.گفتني است روستاي دو 
راهي اسالم آباد از توابع بخش مرکزي است و جمعيتي بالغ بر 1۵۰۰ 

نفر را تحت پوشش دارد.

تجارت-استان خوزستان: در جريان سفر عضو هيأت عامل 
س��ازمان بنادر و دريانوردي و معاون امور بندري و اقتصادي 
و هي��أت هم��راه ب��ه بندرام��ام خميني)ره(، ضمن تش��کيل 
کارگروه ه��اي تخصصي، چالش ها و راهکارهاي حوزه هاي 
مختل��ف بندري، س��رمايه گ��ذاري، ايمني، حمل و نقل ريلي 
و امور مناطق ويژه احصاء و بررس��ي گرديد.مديرکل بنادر و 
دريانوردي اس��تان خوزس��تان و مدير منطقه ويژه اقتصادي 
بندرامام خميني)ره( با اشاره به سفر دکتر حسن زاده در معيت 
مديران کل معاونت امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و 
دريانوردي به بندرامام خميني)ره( طي بيست و سوم مهرماه 
س��ال جاري اظهار داش��ت: در جريان اين سفر، کارگروه هاي 
تخصص��ي به منظور احصاي چالش ها و مس��ائل حوزه هاي 
مختلف امور بندري و اقتصادي با شرکت مديران کل معاونت 
مذکور و مديران اين اداره کل برگزار شده و طي نشست هاي 
مختل��ف آن، مس��ائل و چالش ه��اي حوزه هاي مختلف امور 
بندري و اقتصادي مشتمل بر موضوعات مرتبط با تجهيزات 
و ادوات بندري، پايانه هاي اختصاصي تخليه و بارگيري کاال، 
سرمايه گذاري، راه آهن،HSE، پدافند غيرعامل، آتش نشاني، 
مناطق ويژه اقتصادي و سرمايه گذاري برگزار شد.مهندس 
دريس در ادامه افزود: در جريان نشست هاي اين کارگروه هاي 
تخصصي با بهره گيري از ديدگاه ها و پيشنهادهاي مديران و 
کارشناسان حوزه هاي مرتبط ضمن بررسي و تشريح مسائل 
مبتال به، نحوه ي رفع اين مسائل و راهکارهاي حل آنها براي 
بررس��ي و مداقه ي بيش��تر به جلسات سطوح باالتر مديريتي 

ارجاع داده شد.مديرکل بنادر و دريانوردي استان خوزستان و 
مدير منطقه ويژه اقتصادي بندرامام خميني)ره(ضمن تقدير 
از اهتمام دکتر حس��ن زاده براي اعزام تيم مديريتي معاونت 
امور بندري و اقتصادي به منظور احصاي مسائل بنادر کشور 
و از جمله بندر امام خميني)ره( تصريح کرد: به دنبال حضور 
تي��م مديريتي اي��ن معاونت در بندرامام خميني)ره( و تدوين 
فهرس��تي از چالش ها و راهکاري مديريتي براي بهبود روند 
امور جاري و افزايش کيفيت خدمات رس��اني به مش��تريان 
و نيل به توس��عه در بنادر و همچنين تش��کيل نشس��ت هاي 
کارگروه هاي تخصصي طي مدت حضور ۴8 س��اعته در اين 
مجتمع بزرگ بندري، فرصت ارزشمندي براي طرح و يافتن 
راهکارهاي مؤثر فراهم گرديد.وي در ادامه افزود: همچنين 
طي مدت حضور دکتر حس��ن زاده در بندر امام خميني)ره( 
نشست هاي با حضور نمايندگان ارگان هاي مرتبط به منظور 
همفکري براي بررس��ي راهکارهاي مش��ترک و نمايندگان 

وزارت راه و شهرسازي نيز برگزار شده و طي اين نشست ها 
اهم مسائلي که بنادر خوزستان در حوزه ارائه خدمات بندري 
با آن روبرو هستند، مورد بحث و بررسي قرار گرفتند. مهندس 
دري��س با اش��اره ب��ه بازديد معاون امور بن��دري و اقتصادي 
س��ازمان بن��ادر و دريان��وردي از بخش هاي مجتمع بندري و 
مراحل مختلف چرخه ي حمل و نقل از جمله پايانه حمل و 
نقل بندرامام خميني)ره( بيان داشت: دکتر حسن زاده در اين 
بازدي��د، رون��د جاري عمليات تخليه و بارگيري در پايانه هاي 
اختصاصي کاال، اراضي پشتيباني و نحوه ي جذب کاميون ها 
براي تدوام چرخه ي جابجايي کاال را بازديد کرده و با مديران 
و کارشناس��ان اي��ن بخش ها گفتگ��و کردند.مديرکل بنادر و 
دريانوردي اس��تان خوزس��تان و مديرمنطقه ويژه اقتصادي 
بندرامام خميني)ره( در ادامه افزود: دکتر حسن زاده در نشست 
جمع بندي که با حضور مديران بنادر خوزستان و نمايندگان 
وزارت راه و شهرس��ازي تش��کيل ش��د، شرکت نموده و طي 
اين نشس��ت، اس��تراتژي هاي س��ازمان بنادر و دريانوردي را 
براي توس��عه ي بنادر کش��ور ش��رح داده و بر اهميت انجام 
مطالعات و بررسي هاي علمي پيش از آغاز پروژه ها نيز تأکيد 
کرد.مهن��دس دري��س در پايان اظهار اميدواري کرد: چکيده 
ي نشس��ت هاي کاري و فش��رده ط��ي م��دت حضور معاون 
ام��ور بن��دري و اقتصادي در بندرام��ام خميني)ره( تبديل به 
راهيافت هاي مفيد و راهگشا گردد که در پرتوي همراهي و 
ياري مديريت ارش��د س��ازمان بنادر و دريانوردي پياده سازي 

شده و شاهد نتايج آن در بنادر خوزستان باشيم.

تجارت- استان ايالم: ايالم رئيس دانشگاه علوم پزشکي ايالم با 
بيان اينکه پرسنل بيمارستان ها و مراکز بهداشتي درماني اين استان 
براي مقابله با سوانح و صدمات ناشياز زلزله در آماده باش هستند، 
گفت: تمامي بيمارس��تان هاي اس��تان آمادگي الزم براي پذيرش 
مصدومان زلزله کرمانشاه را دارند.دکتر علي دل پيشه اظهار کرد: 

همچنين از طرف دانش��گاه علوم پزش��کي ايالم براي اعزام تيم 
تخصصي پزش��کي به مناطق زلزله زده کرمانش��اه اعالم آمادگي 
شده است که در صورت نياز به منطقه اعزام خواهد شد.وي يادآور 
شد: تا کنون ٢۴ دستگاه امبوالنس به همراه 7۰ نيروي فوريت هاي 
پزشکي اين استان و همچنين ٢ کاميون دارو، ملزومات پزشکي و 

شيرخشک به مناطق زلزله زده کرمانشاه اعزام شده است. 
اعزام 2 گروه ���50 نفره دانشجويي به كرمانشاه

رئيس دانش��گاه علوم پزش��کي ايالم گفت: محموله دارويي و 
ملزومات مصرفي پزشکي شامل انواع سرم، آنژيوکت، گاز، باند، 
ول باند، نخ هاي بخيه، بتادين و چسب و داروهاي بيمارستاني مانند 
آدرنالين و پتاسيم کلرايد است که به معاونت غذا و داروي دانشگاه 
علوم پزشکي کرمانشاه تحويل شده است.دکتر دل پيشه افزود: 

همچنين از س��وي دانش��گاه علوم پزشکي ايالم سه هزار قوطي 
شيرخشک جهت توزيع در بين خانواده هاي زلزله زده به معاونت 
بهداش��ت دانشگاه علوم پزش��کي کرمانشاه تحويل شده است. 
وي يادآور شد: ٢ گروه ۵۰ نفره دانشجويان پزشکي، پرستاري و 
پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايالم به منظور ارائه خدمات 

امدادي و درماني به زلزله زدگان کرمانشاه اعزام شده اند.
م�داواي ���940 مص�دوم زلرل�ه در بيمارس�تان هاي اي�الم/

تخريب بيمارستان هاي استان در اثر زلزله صحت ندارد
رئيس دانش��گاه علوم پزش��کي ايالم گفت: از زمان وقوع زلزله 
در يکش��نبه ش��ب گذش��ته تا صبح امروز چهارش��نبه ٢۴ آبان، 
9۴۰ مصدوم به بيمارس��تان ها و مراکز درماني بهداش��تي استان 
مراجعه کرده و مداوا ش��ده اند.دکتر دل پيش��ه اظهار کرد: بيشتر 

اين مصدومان به صورت سرپايي درمان و ترخيص شدند و تنها 
هشت نفر بدليل نياز به درمان هاي تخصصي تر در بيمارستان ها 
بس��تري شده اند.وي ش��ايعات مربوط به تخريب بخش هايي از 
بيمارس��تان هاي اين اس��تان را تکذيب کرد و يادآور شد: اخباري 
که در اين خصوص در فضاي مجازي منتشر شده است به هيچ 
وجه صحت ندارد.زمين لرزه ش��ديدي س��اعت ٢1:۴8 ش��امگاه 
يکشنبه ٢1 آبان 9۶ با قدرت 7.3 درجه در مقياس دروني زمين 
)ريشتر( در ژرفاي 33.9 کيلومتري زمين استان هاي کرمانشاه، 
ايالم و کردستان و بخش هاي گسترده اي از غرب و شمال غرب 
کشور را لرزاند.اين زمين لرزه که کانون آن جنوب حلبچه عراق 
نزديک مرزهاي استان کرمانشاه گزارش شده، آسيب هاي زيادي 

در استان هاي کرمانشاه و ايالم به بار آورده است.

تجارت-جزيره قش��م:رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان 
منطقه آزاد قش��م از صادرات ميگوهاي پرورش��ي اين جزيره به 
کشورهاي فرانسه، روسيه و چين با ارزشي حدود 8 ميليون دالر 
طي دو دوره برداشت از دو مزرعه پرورش ميگو در سال خبر داد.به 
گزارش روابط عمومي سازمان منطقه آزاد قشم، حميد رضا مومني 
در حاش��يه آغاز دومين مرحله برداش��ت ميگو در مزرعه مرواريد 
شکيل قشم در جمع خبرنگاران، گفت: پيش بيني مي شود ميزان 
برداشت دور دوم ميگو از 3۰ استخر اين مزرعه در غرب جزيره 
قشم، به حدود ٢۰۰ ُتن برسد که پس از طي مراحل آماده سازي 
و بسته بندي براي صادرات حجم آن به نصف تقليل مي يابد.او 
با اعالم اينکه تمام مراحل پرورش تا عمل آوري و بسته بندي 
ميگوهاي صادراتي مزرعه مرواريد ش��کيل قشم توسط بوميان 

جزيره که در اين پروژه س��رمايه گذاري کرده اند انجام مي ش��ود، 
افزود: ارزش صادراتي هرکيلو از اين ميگوهاي صادراتي 1۵ تا ٢۵ 
گرمي، حدود ٢۰ دالر مي باشد.به گفته مديرعامل سازمان منطقه 
آزاد قش��م، ميزان برداش��ت مرحله اول توليد ميگو در اين مزرعه 
11۰ ُتن بود اما امروز ش��اهد افزايش 9۰ درصدي آن در مرحله 
دوم برداشت هستيم.وي با اشاره به ميزان متوسط برداشت ميگو 
در کشور که بين 3 تا ۴ ُتن در هر هکتار است، رکورد برداشت 7 
ُتن ميگو در هر هکتار مزارع پرورشي منطقه آزاد قشم را حرکت 
موفق و علمي فعاالن اين صنعت در اين جزيره دانست و اظهار 
اميدواري کرد که ميزان برداشت ميگو در قشم به رقم ٢۰ ُتن در 
هر هکتار برسد.وي افزود: هم اکنون دو مزرعه پرورش ميگو در 
منطقه آزاد قشم احداث  شده که در مجموع با ۶7 هکتار فضاي 

زيرکش��ت حدود 8 ميليون دالر ميگوي صادراتي به کش��ورهاي 
ه��دف را در کارنام��ه فعاليت هاي خود ثبت خواهند کرد.مومني 
افزود : صنعت پرورش ميگو در منطقه آزاد قش��م از س��ال 139۴ 
آغاز و پيش بيني مي ش��ود حجم توليد و صادرات اين محصول 
در سال جاري با رشد 9۰ درصدي نسبت به سال گذشته همراه 
باش��د.  او با اش��اره به سياس��ت گذاري هاي صورت گرفته براي 
تحق��ق منوي��ات مقام معظم رهب��ري در زمينه اقتصاد مقاومتي 
و اهميت توليد ماهي در قفس براس��اس برنامه شش��م توسعه به 
عنوان يکي از برنامه هاي مرتبط با ايجاد امنيت غذايي در کشور، 
بيان داشت: منطقه آزاد قشم با برنامه ريزي و حمايت از فعاالن 
واقعي در بخش ش��يالتي توانس��ته 8۴ هزار ُتن توليد ماهي در 
قفس از مجموع ٢۰۰ ُتن برنامه پيش بيني شده کشور را به خود 

اختصاص دهد.مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد قش��م گفت: با 
توس��عه اس��تخرهاي پرورش ميگو در روستاي دوستکو در غرب 
جزيره قشم از جمله 1٢۰ استخر مزرعه مرواريد شکيل و ادامه 
سياست هاي توليد ماهي در قفس، جزيره قشم در آينده نزديک 

به مهمترين قطب شيالتي کشور تبديل خواهد شد.

گ�روه اجتماع�ي: ب��ه فاصله کمتر از يک 
هفت��ه پ��س از اينک��ه نص��راهلل آباديان، 
ش��هردار منطق��ه 11 ته��ران اعالم کرد 
که پاس��اژ آزاد معروف ب��ه دراکوال واقع 
در تقاطع خياب��ان جمهوري-ولي عصر 
)ع��ج( به عنوان نا ايمن ترين س��اختمان 
تج��اري منطق��ه ت��ا 1۰ روز آينده پلمپ 
خواهد ش��د؛ حاال زهرا صدراعظم نوري، 
رئيس کميسيون سالمت و محيط زيست 
ش��وراي شهر تهران با اعالم اينکه ٢۴3 
مکان ناايمن در ش��هر تهران وجود دارد، 
مي گوي��د: 1۰ پاس��اژ ناايم��ن در مناطق 
11 و 1٢ شناسايي شده که با هماهنگي 

دستگاه قضا پلمپ مي شوند.
زه��را صدراعظم نوري، عضو ش��وراي 
ش��هر ته��ران در گفتگو با پانا، با اش��اره 
ب��ه اليحه مديريت ح��وادث غيرمترقبه 
که براس��اس آن وزير کش��ور مسئوليت 
مديري��ت بح��ران پايتخ��ت را بر عهده 
دارد و ش��هردار و اس��تاندار نيز دو بازوي 
اجرايي آن هس��تند، اظهار داش��ت: شهر 
بزرگ��ي مثل تهران مي تواند به حوادث و 
رخداده��اي مختلفي اعم از بحران هاي 
طبيع��ي و ح��وادث غيرطبيعي ناش��ي از 

فعاليت انساني دچار شود. 
رئيس کميسيون سالمت و محيط زيست 
ش��وراي شهر تهران افزود: مديريتي که 

در ش��هر ته��ران اعم��ال مي ش��ود، بايد 
مديري��ت يکپارچ��ه باش��د و از ق��درت، 
امکان��ات و تجهي��زات کاف��ي برخوردار 
باش��د ت��ا هنگام بروز ح��وادث و بحران 
بتوان به خوبي مديريت کرد. در گذش��ته 
مسئوليت هماهنگي تيم مديريت بحران 
بر عهده ش��هرداري بود اما در اليحه اي 
که هم اکنون در اختيار مجلس قرار دارد 
قرار است اين مسئوليت به وزارت کشور 

تفويض شود.
صدراعظم نوري ادامه داد: به نظر مي رسد 
با امکاناتي که در سطح شهر تهران وجود 
دارد و گس��تردگي ش��هرداري در سطح 
ناحيه، منطقه و محله، به خوبي مي توان 
در شهرداري اعمال مديريت کرد تا اينکه 
اين مسئوليت در اختيار وزير کشور باشد 
چراک��ه س��از و کار اعم��ال مديريت را به 
صورت مستقيم در اختيار ندارد. بنابراين 
اين موضوع بايد در کميسيون شوراهاي 
مجلس و س��اير کميس��يون هاي زيربط 
مورد بررس��ي قرار بگيرد و از مس��ئوالن 
ش��هرداري و اعضاي ش��ورا دعوت شود 
تا اين پيش��نهاد جامع باش��د و اجراي آن 
ه��م ب��ا کمترين موانع انجام ش��ود. اين 
نماينده ش��وراي ش��هر ته��ران در ادامه 
درب��اره وضعيت س��اختمان هاي ناايمن 
گفت: هش��تمين جلس��ه کميته ايمني و 

مديري��ت بح��ران را برگ��زار کرديم که 
دس��تور اين جلس��ه، اماک��ن ناايمن بود. 
گزارش��ي از سوي س��ازمان آتش نشاني 
در جلس��ه ارائه ش��د که طبق اين گزارش 
حدود ٢۴3 مکان ناايمن در ش��هر تهران 
وجود دارد که شناسايي شده و اين اماکن 
اولويت بن��دي ش��ده اند به طوري که 1۰ 
مکان بزرگ که غالبا پاس��اژها هستند در 

اولويت قرار گرفتند.
اين عضو شوراي شهر تهران تأکيد کرد: 
س��ازمان آتش نشاني گزارشي از وضعيت 
پاس��اژهاي ناايم��ن ب��ه کميته ايمني و 
مديري��ت بح��ران ارائه کرد ک��ه در اين 
گزارش اقدامات آتش نشاني و الزاماتي که 
براي ذي نفعان پاساژها ايجاد شده، ارائه 
ش��د. همچنين دستورالعمل آتش نشاني 
در اين پاساژها نصب شده و اقداماتي در 
اين اماکن آغاز ش��ده اس��ت که در مدت 
زمان تعيين ش��ده براي ايمني پاس��اژها 
انج��ام خواهد ش��د. ب��ه گفته صدراعظم 
ن��وري، 1۰ پاس��اژ ناايم��ن در منطقه 11 
و 1٢ قراردارند که با هماهنگي دس��تگاه 

قضا پلمپ مي شوند.
پي��ش از اي��ن نصراهلل آباديان، ش��هردار 
منطق��ه 1پ1 ته��ران با بيان اينکه 138 
بن��اي تج��اري ناايم��ن در منطق��ه 11 
وج��ود دارد؛ از تمهي��دات و تدابير انجام 
ش��ده براي رفع خطر و ارتقاي ايمني در 
اين س��اختمان ها خب��ر داده بود. آباديان 
س��اختمان هاي تج��اري عالءالدي��ن، 
آلوميني��وم و دراک��وال را پرخطرتري��ن 
مراک��ز تج��اري منطقه 11 معرفي کرد و 
ادام��ه داد: ب��ا برنامه ريزي و تدابيري که 
بس��ياري از آنها انجام ش��ده است؛ ايمني 
پاساژ عالءالدين و آلومينيوم تا حد زيادي 
تأمين شده است و ليکن پاساژ معروف به 
دراکوال با توجه به سازه فرسوده و ناايمن 
ب��ه هيچ وجه امکان تأمين ايمني ندارد و 

بايد تعطيل شود.

گ�روه اجتماع�ي: گاردين طي گزارش��ي 
از مقال��ه دو دانش��مند، پيش بين��ي کرده 
اس��ت که س��ال ٢۰18 تعداد وقوع زمين 
لرزه هاي بزرگ به دليل کاهش س��رعت 
چرخش زمين به دور خود، افزايش خواهد 

داشت. 
ب��ه گزارش ايس��نا و به نق��ل از گاردين، 
دانشمندان مي گويند که تعداد زلزله هاي 
ش��ديد احتماال در س��ال آينده به ش��دت 
افزاي��ش پيدا خواهد کرد؛ زيرا س��رعت 
حرک��ت وضعي زمين به طور متناوب در 
حال کاهش اس��ت. حرکت وضعي زمين 
نام چرخش��ي اس��ت که س��ياره زمين به 
دور خ��ود انج��ام مي دهد. چرخش زمين 
به سمت شرق است. اگر از سمت ستاره 
قطب��ي به زمين نگاه کنيم، زمين خالف 
جه��ت عقربه هاي س��اعت ب��ه دور خود 

دوران مي کند.
دانش��مندان هش��دار داده اند که در سال 
آينده تعداد زلزله هاي ويران گر در سراسر 
جهان افزايش چشمگيري خواهد يافت. 
آنها معتقدند تغييرات در س��رعت حرکت 
وضع��ي زمي��ن مي توان��د فعاليت هاي 
لرزه اي شديد را به ويژه در مناطق بسيار 
پر جمعيت گرمسيري ايجاد کند. اگر چه 
چنين نوس��ان هايي در س��رعت چرخش 
)تغيي��ر طول روز در حد يک ميلي ثانيه(، 
کوچ��ک اس��ت، هنوز ه��م مي تواند در 
انتش��ار مق��دار زيادي ان��رژي زيرزميني 
دخي��ل باش��د. اين موض��وع مورد بحث 

دانشمندان است.
ارتب��اط بي��ن چرخ��ش زمي��ن و فعاليت 
ل��رزه اي در م��اه گذش��ته در مقاله اي از 
"راجر بيلهام" از دانشگاه کلرادو و "ربکا 
بنديک" از دانش��گاه مونتانا در نشس��ت 
ساالنه انجمن زمين شناسي آمريکا ارائه 
ش��د. "بيلهام" هفته گذشته گفت: ارتباط 
بي��ن چرخش زمين و فعاليت زلزله قوي 
است و نشان مي دهد که تعداد زلزله هاي 

شديد در سال آينده افزايش خواهد يافت. 
"بيله��ام" و "بنديک" در مطالعه خود، به 
زلزله هاي 7 ريشتري و بزرگتر که از سال 

19۰۰ رخ داده اند، نگاه کردند.
"بيلهام" اف��زود: بزرگترين زلزله ها طي 
بيش از يک قرن گذش��ته به خوبي ثبت 
ش��ده اند و اين منبع خوبي براي مطالعه 
و بررس��ي ماس��ت. آنها پنج دوره را پيدا 
کردند که در مقايس��ه با زمان هاي ديگر، 
تعداد زيادي زلزله بزرگ رخ داده اس��ت. 
"بيله��ام" مي گوي��د: در اين دوره ها بين 
٢۵ تا 3۰ زلزله ش��ديد در س��ال به وقوع 
پيوسته است. اين آمار در بقيه زمان ها به 
طور متوسط حدود 1۵ زمين لرزه بزرگ در 
سال بوده است. محققان براي پيدا کردن 
ارتب��اط بي��ن اين دوره ه��ا، فعاليت هاي 
لرزه اي ش��ديد و س��اير عوامل را بررسي 
کرده و کش��ف کردند که وقتي س��رعت 
چرخ��ش زمي��ن کمي کاه��ش مي يابد، 
دوره ه��اي افزايش تعداد زلزله ش��ديد را 

به دنبال دارد.
"بيله��ام" افزود: س��رعت چرخش زمين 
کمي تغيير مي کند )گاهي يک ميلي ثانيه 
در روز(، که مي تواند با ساعت هاي اتمي به 
طور بس��يار دقيق اندازه گيري ش��ود. اين 
دو دانش��مند دريافتند که طي 1۵۰ سال 
اخي��ر، زماني که زمي��ن با چنين کاهش 

س��رعت چرخشي مواجه شده، دوره هاي 
وقوع زمين لرزه هاي شديد به مدت حدود 
۵ س��ال به وجود آمده اس��ت. اين ارتباط 
بسيار مهم است، زيرا چرخش زمين بيش 
از چهار س��ال پيش يکي از کاهش هاي 

دوره اي خود را آغاز کرده است.
"بيلهام" گفت: اس��تنباط روش��ن است. 
س��ال آين��ده ما بايد تع��داد قابل توجهي 
از زمين لرزه هاي ش��ديد را شاهد باشيم. 
ما اين س��ال را به س��المت گذرانده ايم، 
چراک��ه تاکنون فق��ط حدود ۶ زمين لرزه 
ش��ديد داش��تيم. م��ا از س��ال ٢۰18 به 
راحتي مي توانيم ٢۰ زلزله ش��ديد داشته 
باش��يم. دليل دقيق ارتباط کاهش طول 
روز با زمين لرزه مشخص نيست، اگرچه 
دانش��مندان معتقدن��د تغييرات جزئي در 
رفتار هس��ته زمين مي تواند هر دو اثر را 

ايجاد کند.
 آنطور که ايسنا گزارش داده عالوه بر اين 
دشوار است پيش بيني کنند که اين زمين 
لرزه ه��ا در کجا رخ مي دهند. با اين حال، 
"بيلهام" و "بنديک" دريافتند که به نظر 
مي رس��د بيشتر زمين لرزه هاي شديد که 
به تغييرات در طول روز واکنش داشتند، 
در نزديکي اس��توا رخ داده اند. حدود يک 
ميليارد نفر در مناطق گرمس��يري زمين 

زندگي مي کنند.

 با هماهنگي دستگاه قضايي و مديريت شهري تهران صورت مي گيرد

پلمپ 10 پاساژ ناايمن در پايتخت
»گاردين«  پيش بيني کرد؛

افزايش زلزله هاي بزرگ در سال 2018

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

آخرين اخب��ار و تحليل روز اقتصادي را در 
پايگاه اينترنتي تجارت آن�الين بخوانيد
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بندي که مورينيو را 
در منچستريونايتد نگه مي دارد

در قرارداد ژوزه مورينيو بندي وجود دارد که دست باشگاه هايي 
همچون پاري سن ژرمن را از رسيدن به او کوتاه مي کند.

به نقل از تس��نيم، در هفته هاي اخير خبري منتش��ر ش��د مبني 
بر اينکه باش��گاه پاري س��ن ژرمن در نظر دارد ژوزه مورينيو را 
پيش از اتمام قراردادش با منچس��تريونايتد و در تابس��تان آينده 
به خدمت بگيرد، اما نش��ريه »س��اندي ميرر« انگليس خبر داد 
که آقاي خاص بندي در قراردادش دارد که دس��ت پاريس��ي ها 
را براي استخدام او مي بندد. منچستريونايتد زماني که تابستان 
2016 ژوزه مورينيو را با قراردادي سه ساله به ارزش 45 ميليون 
پوند به خدمت گرفت، بندي در قرارداد اين س��رمربي پرتغالي 
گنجان��د ک��ه مي تواند پي��ش از پايان قرارداد فعلي، قرارداد او را 
در س��ال 2018 به مدت يک س��ال ديگر تمديد کند. اين بدين 
معناست که اگر اتفاق خاصي نيفتد، مورينيوي 54 ساله عماًل 
به غير از فصل جاري، دو فصل ديگر سرمربي منچستريونايتد 
خواهد بود و در صورتي که پاري سن ژرمن بخواهد آقاي خاص 
را اس��تخدام کن��د، باي��د غرامتي در ح��دود 30 ميليون پوند به 

منچستريونايتد بپردازد.

شک ندارم که به بارسا مي رسيم
رئال و اتلتيکو در دربي مادريد به تساوي بدون گل رضايت دادند 

تا فاصله شان نسبت به بارسلونا به 10 امتياز برسد.
رئال در اين بازي به خصوص در يک ربع پاياني تيم برتر زمين 
بود ولي در ديداري که صحنه هاي داوري مشکوکي هم داشت، 
نتوانس��ت از س��د همس��ايه نزديک خود بگذرد. زيدان در پايان 
بازي در مورد افزايش فاصله نسبت به بارسلونا گفت: مساوي 
نتيجه منصفانه اي براي ما نبود و شايسته پيروزي بوديم. در هر 
صورت فاصله با بارسا به 10 امتياز رسيد و بايد با آن کنار بياييم.
به ش��ما مي گويم که مس��يري طوالني تا پايان فصل پيش رو 
داريم و با اين بازي خوبي که امشب انجام داديم، بسيار اميدوار 
ش��دم. اين مس��يري که طي مي کنيم، مس��ير درستي است. به 
خاطر بازيکنانم ناراحتم و چيزي براي س��رزنش کردن وجود 
ندارد. تالش بازيکنانم بايد به برد ختم مي ش��د و فرصت هاي 
خوبي را از دست داديم. بايد صبور بود چون شرايط ما روز به روز 
بهتر مي شود. امشب فقط يک گل کم داشتيم و اطمينان دارم 
که به زودي گلزني ها ما از س��ر گرفته مي ش��ود. برابر تاتنهام و 
خيرونا خوب نبوديم و باختيم؛ ولي امشب وضعيت فرق مي کرد. 
خوب بازي کرديم و فقط گل نزديم. نگران هيچ چيز نيس��تم. 
جبران فاصله با بارسا: »گفتم که نگران نيستم. با بازي مقابل 
اتلتيکو خيلي اميدوار ش��دم و مطمئنم که بارس��ا در ادامه فصل 
امتياز از دس��ت خواهد داد. بايد به همين مس��ير ادامه دهيم و 
تالش مان را بيشتر کنيم. 10 امتياز فاصله زياد است ولي غير 
قابل جبران نيست. اين شرايط بين ما و بارسلونا عوض خواهد 
شد و شک نکنيد که فاصله را کمتر مي کنيم. هنوز بازي هاي 
زيادي تا پايان فصل مانده است. پنالتي روي راموس: »صحنه 
را خوب نديدم و نمي توانم قضاوت درس��تي داش��ته باشم. داور 

کار خودش را انجام داد و هرچه بود تمام شد.«

پيشخوان

ورزشی

سرمربي تيم فوتبال سايپا مي گويد با توجه به اينکه چند بازيکن 
مصدوم دارند مقابل نفت کار سختي خواهند داشت.

به نقل از ايس��نا، علي دايي در نشس��ت خبري پيش از بازي 
مقابل نفت ضمن تسليت به مناسبت ايام عزاداري و همچنين 
حادثه زلزله کرمانش��اه اظهار کرد: ما بازي س��نگيني داريم. 
بازي ما با تيمي است که خودش را پيدا کرده است. متاسفانه 
به خاطر اينکه چند بازيکن  ما مصدوم و غايب هستند بازي 
سختي مقابل نفت خواهيم داشت. با اين حال با تمرين هايي 
که انجام داديم و کارهايي که صورت گرفته سعي مي کنيم 
س��ه امتياز بازي را به دس��ت بياوريم. فکر مي کنم اين ديدار 
يک��ي از حس��اس ترين ديداره��اي ما باش��د. در جدول ليگ 
همه تيم ها به هم نزديک هستند و با يک برد شايد يکي دو 
پله باال برويم اما با يک باخت ممکن اس��ت 5-6 پله پايين 
بياييم و تمام س��عي مان را مي کنيم که با دس��ت پر از مسابقه 

خارج شويم.
وي اضافه کرد: بازي خيلي سختي داريم. با توجه به پتانسيلي 
که تيم ما از نظر نفري دارد، قاعدتا کار دشواري پيش رو داريم. 
اميدوارم بازيکنانم بتوانند بازي را با پيروزي پشت سر بگذارند 

و ما هم تمام سعي مان اين است که اين بازي را ببريم.
سرمربي سايپا در بخش ديگري از صحبت هايش با اشاره به 
متن هايي که در فضاي مجازي از قول او منتش��ر ش��ده بود، 
گفت: دوست داشتم تشکر خوبي از ملت غيور و شريف ايران 
انجام دهم. باز حماسه بزرگي آفريدند و نشان دادند که هيچ 
وقت هم وطنان ش��ان را تنها نمي گذارند. وقتي به کرمانش��اه 
رفته بودم مي ديدم کمک هاي مردمي از ش��هرهاي مختلف 
مي رسد. از تمام دستگاه ها و کساني که در اين مسئله کمک 
کردند تشکر مي کنم باز هم اتحاد ملي را مردم نشان دادند. 
متاس��فانه در اين ش��رايط بعضي ها سوء استفاده مي کنند و از 
خودشان در کانال هاي تلگرامي و فضاي مجازي مسائلي را 
عن��وان مي کنن��د و از قول من پي��ام مي دهند. ما در مملکتي 
زندگي مي کنيم که جمهوري اسالمي اس��ت. بايد اعتقادات 
مذهبي مان را مقابل چشم مان قرار بدهيم و چنين کارهايي را 
انجام ندهيم. متاسفانه بعضي ها از آب گل آلود ماهي مي گيرند 
و صحبت هايي که خودشان نمي توانند عنوان کنند به من و 
امثال من نسبت مي دهند. من اگر قرار باشد پيامي بدهم که 
اول از همه اصال در حد و اندازه اي نيس��تم که بخواهم پيام 
بدهم. کاره اي نيس��تم من. من نوکر و کوچک مردم هس��تم. 
کسي که کوچک باشد اصال پيام نمي دهد. تا به حال ديده ايد 

که من پيام بدهم؟ اگر صحبتي هم باشد در صفحه شخصي 
خودم مي گذارم. متاسفانه دعواهاي سياسي و مسائل ديگر را 

در اين وسط به اسم امثال ما مطرح مي کنند.
دايي افزود: به من نش��ان دادند که عنوان ش��ده بود پيام علي 
دايي براي روحاني! من آدم سياس��ي نيس��تم، نخواهم بود و 
نبوده ام و هيچ وقت در اين مس��ائل دخالت نمي کنم. عاش��ق 
تمام کساني هستم که به اين مملکت خدمت مي کنند. براي 
من هم فرقي ندارد. صحبت هاي س��خيفي مطرح مي کنند. 
شما اگر اين متن ها را ببينيد متوجه مي شويد که به شخصيت 
من نمي خورد. به خاطر اين مس��ئله مجبور ش��دم با پليس فتا 
تماس بگيرم تا منبع و منشاء انتشار چنين پيامي را مشخص 
کنند. باز هم مي گويم من اگر صحبتي داشته باشم در صفحه 
شخصي خودم و به صورت تصويري صحبت مي کنم نه اينکه 
بخواهم متني بنويسم چرا که کوچکتر از آنم که چنين کاري 
را بکنم. من عاشق اين مملکت و ملت هستم. من به عنوان 
امانتدار در کنار مردم هس��تم. در مملکتي که اسالمي اس��ت 
به غير از اين هم نبايد چيز ديگري باشد. مردم بايد کنار هم 
باشند. مسئوالن هم بايد کنار مردم باشند. ما با پيگيري هايي 
که انجام مي دهيم مش��خص مي کنيم منبع مطالب دروغ و 

کذب که از طرف من منتشر شده از کجاست.
س��رمربي تيم فوتبال س��ايپا درباره مصاحبه اي که از قول او 
در فضاي مجازي منتش��ر ش��ده مبني بر اينکه اگر باش��گاه 
پرس��پوليس ماليات او را پرداخت کند از ش��کايت صرف نظر 
خواهد کرد گفت: من صحبت جديدي در اين باره نکرده ام. 
در همان زمان حرف هايم را زدم. دو س��ال و خرده اي بيش 
از 20 نامه من را بي جواب گذاش��تند. مش��کلي که مي ش��د با 
دست باز کرد االن نيازمند دندان هاي کلفتي است که بتوانند 

اين گره را باز کنند.
دايي همچنين درباره جلسه با مهدي تاج که پيرامون مسائل 
فساد در فوتبال برگزار شده بود هم گفت: هر کاري که ما انجام 
مي دهيم وظيفه مان است. بابت اتفاقات کرمانشاه دست مردم 
را مي بوس��م. آن ها کمک کردند و زحمت کش��يدند. ما فقط 
واس��طه بوديم. س��عي مي کنيم تا آنجا که وس��ع مان مي رسد 
و م��ردم کم��ک مي کنند در مناطق زلزله زده حضور داش��ته 
باش��يم و کمک کنيم. اميدوارم اين کارها ادامه داش��ته باشد 
و ي��ک م��اه و دو م��اه ديگر مردم زلزله زده را فراموش نکنيم و 
تا زماني که اين مناطق آباد نش��ود در کنارش��ان باش��يم. اين 
مهم ترين مس��ئله اس��ت. آرزوي من اين است که فقط االن 

ک��ه داغ هس��تيم کمک نکنيم و ف��ردا يادمان برود. روزهاي 
آينده هم بايد کنار مردم زلزله زده باش��يم. اما درباره جلس��ه ام 
با آقاي تاج مس��ائل مختلفي مطرح ش��د. در اين جلس��ه کلي 
گويي ش��د و دس��تگاه هاي ذي ربط در ريز مسائل هستند. به 
م��ن ق��ول دادند که کارهاي مثبتي انجام دهند و مس��ائل را 
پيگيري کنند تا حداقل در فوتبال مان فس��ادي که در جامعه 

رخنه کرده برطرف شود.
س��رمربي تيم فوتبال س��ايپا درباره مس��ائل سحر و جادو که 
در فوتبال مطرح ش��ده گفت: در قرآن هم س��حر و جادو آمده 
است و قرآن به صراحت مي گويد "هذا سحر مبين". مطمئنا 
س��حر و جادو وجود دارد و اين مس��ائل در فوتبال هم وجود 
دارد. اما س��حر و جادو هم کاري ش��يطاني اس��ت و مطمئن 
باشيد يک روز برمي گردد. کساني که به اين اعمال متوسل 
مي ش��وند بايد از روزي که برمي گردد بترس��ند. کساني که در 
فوتبال ما از اين مسائل استفاده کردند بعدها ضربات زيادي 
خوردند و مشکالت زيادي گريبانگير آن ها شد. با اينکه من 
بر اس��اس قانون به س��حر و جادو اعتقاد دارم اما اعتقاد ندارم 
که اين هميشگي و پايدار است. مقطعي است و شايد در يک 
بازه زماني اتفاقي صورت بگيرد. اگر بحث موفقيت بود، شما 
برويد و زندگي س��احران و جادوگران را ببينيد. اگر قرار بود 
اين ها کاري بکنند اول زندگي خودشان را درست مي کردند 
و بعدا کارهاي فوتبالي مي کردند. همه اين ها کارهايي ا ست 
که ش��يطان در وجودش��ان رخنه کرده است و متاسفانه به هر 
قيمتي مي خواهند موفق شوند و به اين مسائل روي مي آورند. 
من کال مخالف اين کارها هستم. ما از قرآن چيزهاي زيادي 
مي توانيم ياد بگيريم و با قرآن مي توانيم خيلي چيزها را درست 
کنيم اما متاس��فانه بعضي از ما دعا را با س��حر و جادو اش��تباه 
گرفته ايم. دعا چيزي است که زندگي ما را متحول مي کند و 
جلوي باليا را مي گيرد اما جادو ما را در باليا مي اندازد. شايد 
موفقيت آني به دس��ت بياوريم اما مطمئن باش��يد با گذش��ت 
زمان خيلي مس��ائل گريبانگير خودت و خانواده ات مي ش��ود. 
متاسفانه کارهايي مي کنيم که بعدها اتفاقاتي نظير مريضي 
فرزندم��ان ي��ا مادرمان رخ مي ده��د و فکر نمي کنيم که اين 
اتفاق به خاطر کارهايي اس��ت که قبال انجام داده ايم. يعني 
اين اتفاقي که االن رخ داده به خاطر آن مال مردمي که قبال 
خورده ايم گريبان مان را گرفته است. خودمان را به بي خيالي 
زده ايم و داستان سحر و جادو دقيقا همين است. بار کج هيچ 

وقت به مقصد نمي رسد.

سرمربي سايپا:  سحر و جادو وجود دارد اما مخالف آن هستم

عصبانيت دايي از انتشار نامه عليه رييس جمهور

 شان واليبال ايران را پايين آورده ايموزير ورزش به دنبال کار وزنه برداراناسپالتي و تکذيب حضور روي نيمکت ايتاليا
لوچان��و اس��پالتي ش��ايعات مبن��ي ب��ر 
حضورش روي نيمکت ايتاليا را تکذيب 
کرد و گفت که آنچلوتي بيشترين شانس 

را در اين زمينه دارد.
پس از ناکامي ونتورا در رساندن تيم ملي 

ايتالي��ا ب��ه ج��ام جهاني، آتزوري به دنب��ال مربي جديدي براي 
جانشيني اوست. نام هاي متعددي مثل آلگري، کونته، آنچلوتي 
و ... براي حضور روي نيمکت ايتاليا مطرح ش��ده اند و همچنين 
صحبت از اسپالتي نيز به ميان آمده است. با اين حال اسپالتي اين 

موضوع را تکذيب کرد و آنچلوتي را گزينه اصلي دانست.
او گف��ت: م��ن مي خواه��م با اينتر خ��وب کار کنم. براي آينده به 
نظرم آنچلوتي گزينه خوبي خواهد بود، او ش��خصيت و تجربه 

الزم را براي اين موضوع دارد.

با وجود فرصت کمي که تا مسابقات جام 
جهان��ي وزنه ب��رداري تا آمريکا نمانده 
کش��ور ميزب��ان در راه ص��دور رواديد 

همکاري الزم را نداشته است.
شش��م آذرماه رقابت هاي جهاني وزنه 

برداري در آمريکا آغاز مي ش��ود اما هنوز س��فارت اين کشور در 
ام��ارات ب��راي صدور رواديد ملي پوش��ان ايران همکاري الزم 
را نداش��ته اس��ت. علي مرادي رييس فدراسيون وزنه برداري با 
درخواست از وزير ورزش خواهان پيگيري اين مسئله از طريق 
وزارت امور خارجه ش��د. تيم ملي وزنه برداري ايران از ش��انس 
زيادي براي کس��ب عنوان قهرماني در اين دوره از مس��ابقات 
برخوردار اس��ت. با اعالم مرادي وزير ورزش از س��ر پل ذهاب 

تلفني پيگير اين موضوع است.

دريافت کننده تيم واليبال پيکان گفت: 
ش��أن واليبال ايران در جهان باال رفته 
اس��ت اما در داخل کش��ور آن را پايين 
مي آوريم. پوريا فياضي گفت: تا جايي 
که مي دانم هنوز چند تيم ليگ برتري 

هي��چ پولي ب��ه بازيکنان خود پرداخت نکرده اند که قطعا براي 
واليبال ايران خوب نيس��ت. امس��ال تيم ملي بزرگس��االن به 
مدال جهاني رسيد، تيم نوجوانان قهرمان جهان شد و تيم هاي 
جوانان و زير 23 س��ال نيز پنجم و هفتم ش��دند و بهترين س��ال 
واليبال ايران را رقم زدند. وقتي ش��أن واليبال ايران در جهان 
باال رفته اس��ت خوب نيس��ت افراد و نهادهايي که در کش��ور 
تي��م داري مي کنن��د ب��ا بدقولي هاي خود، ش��أن اين ورزش را 

پايين بياورند.

طاهري رفت، گرشاسبي سرپرست شد

بدون توجه به تغييرات در باشگاه، براي برد بازي مي کنيم

علي اکبر طاهري که پيش از اين از استعفاي خود خبر داده 
بود، رسما از اين تيم رفت تا در شرايط فعلي گرشاسبي 

سرپرست موقت اين باشگاه معرفي شود.
به نقل از ورزش سه، مديرعامل سابق پرسپوليس که بعد 
از نزديک به چهار س��ال از اين س��مت کناره گيري کرد، 
در نهايت عليرغم رايزني براي بازگش��ت، روي تصميم 
خ��ود مصم��م ماند تا وزارت ورزش و جوانان تصميم به 

جايگزيني او داشته باشد.

طاه��ري ک��ه به دليل بازنشس��تگي و طبق قانون عدم 
بکارگي��ري بازنشس��تگان قادر به ادام��ه حضور در اين 
باشگاه نبود، در نهايت از سمت خود کنار رفت تا بر اساس 
تصميم جديد حميدرضا گرشاسبي به عنوان سرپرست 

موقت اين باشگاه فعاليت خود را آغاز کند.
وزارت ورزش در ح��ال حاض��ر قصد انتخاب مديرعامل 
جديد اين باشگاه را ندارد و گرشاسبي به عنوان سرپرست 

کارهاي باشگاه را پيگيري خواهد کرد.

طاه��ري در ط��ول دوران حض��ور خود در اين باش��گاه، 
ضمن ايجاد ثبات حضور کادرفني، توانست يک عنوان 
قهرماني ليگ برتر، يک قهرماني در سوپرکاپ، حضور 
در جمع چهار تيم برتر آس��يا و يک نائب قهرماني ليگ 
برت��ر را کس��ب کن��د و اين تيم از نظر ش��رايط مالي نيز 
به ثبات خوبي دس��ت يافته بود تا به اين ش��کل يکي 
از موفق ترين مديران دو دهه اخير اين باش��گاه به کار 

خود خاتمه دهد.

برانکو ايوانکوويچ گفت: بازي دوشنبه در چنين حال وهواي غم انگيزي برگزار مي شود، 
اما زندگي جاري است و بايد پيش رفت. به نقل از تسنيم، برانکو ايوانکوويچ، سرمربي 
تيم پرس��پوليس در نشس��ت خبري پيش از بازي پرس��پوليس مقابل پديده، گفت: قبل از 
هر چيزي به خانواده قربانيان کرمانش��اه و تمام مردم ايران تس��ليت مي گويم. متاس��فانه 
بازي با پديده در چنين حال وهواي غم انگيزي برگزار مي شود، اما زندگي جاري است و 
بايد پيش رفت. به همکارم، آقاي مهاجري تبريک مي گويم به خاطر کار درخشاني که 
داشتند. سرمربي پرسپوليس با تمجيد از تيم پديده اضافه کرد: حريف ما نه فقط امسال 
بلکه س��ال قبل هم يک تيم بالياقت و شايس��ته بود. اگر آنها باالي جدول قرار دارند به 
خاطر لياقت و نتايج خوب ش��ان اس��ت، همه بازي پديده و س��پاهان را خاطرشان هست، 
همين طور بازي فصل پيش ش��ان با نفت تهران که عملکرد بس��يار خوبي داش��تند. سال 
گذشته آنها را قاطعانه برديم اما اگر يادتان باشد زماني که بازي صفر - صفر بود بيرانوند 
دو موقعي��ت ت��ک ب��ه ت��ک را از حريف گرفت که خيلي به ما کمک کرد تا پيروز ش��ويم. 
آنها اين فصل بازيکنان خوبي چون محمد قاضي، محمدرضا خلعتبري، امين قاسم نژاد 
را به خدمت گرفته اند که تيم شان را يکدست کرده است. ما بر قدرت و کيفيت حريف 

کامال واقف هستيم و مي دانيم چه بازي سختي در انتظارمان است.
برانکو با اش��اره به ش��رايط تيمش يادآور ش��د: مسئله اي که مي تواند براي ما مشکل ساز 
باشد اين است که بازيکنان بعد از يک تعطيلي طوالني به ميدان خواهند رفت و هميشه 
اولي��ن ب��ازي بع��د از تعطيالت مربوط به اردوي تيم ملي آن بازي که انتظارش را داريم، 
نخواهد بود و به نوعي اين بازي ها بحراني مي شود. در هر صورت طبيعي است چرا که 
وقفه هاي 20 روزه آن هيجان ليگ را مي گيرد اما اعتقاد من اين است که بدون توجه 
به اين مس��ائل و همچنين مس��ائل مربوط به تغييرات احتمالي در مديريت باش��گاه مان 
باي��د ب��ه مص��اف حريف برويم، بازيکنان مان تفکر حرفه اي دارند و مطمئنا اتفاقات اخير 
باعث نخواهد شد تمرکز آنها به هم بخورد. همه ما مي دانيم که يک وظيفه مهم مقابل 
هواداران مان داريم. هواداراني که به ما انرژي مي دهند و هميشه کمک بزرگي براي ما 

هستند، به خاطر آنها هم که شده بايد اين روند بردهايمان را ادامه دهيم.
س��رمربي پرس��پوليس راجع به غايبان تيمش در بازي با پديده خاطرنش��ان کرد: همه 
بازيکنان ما سالمت هستند و اين خبر خوبي است اما نوراللهي حق بازي ندارد، مهدي 
طارمي محروم است، فرشاد احمدزاده بعد از مدت ها امروز به تمرينات گروهي بازگشته، 
حسين ماهيني مدتي از تمرينات دور بوده و از روز گذشته به تمرينات گروهي برگشته 
و شجاع خليل زاده هم که مي دانيد محروم شده است. حاال نيازي نيست که مدام تکرار 
کنيم و اهداف مان را بگوييم و اينکه دنبال چه چيزي هس��تيم اما ما مثل هميش��ه اين 
جزو قانون ما اس��ت که براي قهرماني بجنگيم. برانکو در خصوص اينکه پرس��پوليس 
مقابل تيم هاي تهاجمي خوب بازي مي کند و چه راهکاري براي کنترل خط حمله تيم 
پديده دارد، تصريح کرد: ابتداي صحبت هايم بابت بازي هاي درخش��ان پديده تبريک 
گفتم، آنها 3 بازيکن جديد در خط حمله دارند و يک تيم خيلي خوب را بسته اند، تيمي که 
حداق��ل ت��الش مي کند نس��بت به ديگر تيم هاي ليگ متف��اوت بازي کند. مي دانم که 
در اين بازي مش��کل خواهيم داش��ت و بازي س��ختي در پيش داريم. خط دفاع بازيکنان 
سال گذشته هستند که البته جاي شجاع هم در اين بازي خالي خواهد بود اما ما امسال 
کادر بازيکنان م��ان را توس��عه دادي��م و قطعا بازيکنان خوبي ب��راي جايگزيني خواهيم 
داش��ت. س��رمربي پرس��پوليس ضمن اشاره به غيبت 4 بازيکن اصلي اين تيم در بازي با 
پديده خاطرنش��ان کرد: غيبت اين 4 بازيکن يکي از مش��کالت ما اس��ت اما اصال دنبال 

توجيه و بهانه گيري نيستيم. ما بازيکنان جديد آورده ايم که نشان داده اند بازيکناني در 
حد پرس��پوليس هس��تند و تعويض هاي مناس��بي مي توانيم انجام دهيم. برانکو در پاسخ 
به س��والي مبني بر اينکه چه موضعي در قبال هم گروهي تيم هاي کرواس��ي و ايران در 
جام جهاني خواهد گرفت، اظهار داش��ت: اين امکان وجود دارد که ايران و کرواس��ي در 
يک گروه قرار بگيرند چون کرواس��ي در س��يد 2 و ايران در س��يد 3 حضور دارد و ممکن 
اس��ت در يک گروه باش��ند اما من دوس��ت ندارم اين دو تيم در يک گروه قرار بگيرند و 
بهتر اس��ت که در مرحله بعدي به مصاف هم بروند. کرواس��ي تيم ملي کش��ورم اس��ت 
که 7 س��ال مربي آن بوده ام و ايران تيم ملي دوم من. بهتر اس��ت اين دو تيم در مراحل 
بع��دي ب��ه ه��م بخورند. وي در واکنش به اين س��وال ک��ه آيا در صورت همگروهي اين 
دو تيم براي بازي ايران و کرواس��ي آرزوي نتيجه تس��اوي خواهيد کرد يا خير، عنوان 
کرد: امکانش هست. سرمربي پرسپوليس در خصوص مشکالت مالي باشگاه و اينکه 
چقدر اين مشکالت روي عملکرد تيم تاثير مي گذارد، گفت: ما دو بازي سخت در پيش 
داريم، پارس جنوبي صدر جدول است و خوب بازي مي کند، پديده هم اصال ضعيف تر از 
پارس نيست و ما اين را مي دانيم که مشکالت مالي هم مهم ترين بحث است. بازيکنان 
حرفه اي هستند و همه ما در پرسپوليس حرفه اي هستيم و به خاطر پول بازي مي کنيم 
چرا که اين شغل ما است و همه بازيکنان با خانواده هايشان را از اين راه تغذيه مي کنند 
و طبيعي است که اگر خللي در پرداخت ها به وجود بيايد باعث نارضايتي مي شود. بابت 
تالش هايي که بازيکنانم با اين وجود در مسابقات و تمرينات مي کنند، تقدير مي کنم. 
در بين اين مشکالت هيچ خللي در تمرينات احساس نمي شود و همه بازيکنان تالش 
خود را مي کنند. برانکو اظهار داش��ت: روز گذش��ته درصدي از مبالغ پرداخت ش��د و همه 
انتظار داريم که مشکالت مالي کم و کمتر شود چون تکرار مي کنم بازيکنان حرفه اي 

هستند و زندگي شان از اين راه مي گذرد و روي پرداخت ها حساب باز مي کنند.
وي درباره اينکه چه زماني مشکل مسلمان که به بازي پرسپوليس و الهالل و اعتراضش 
به تعويض برمي گردد، حل شده و او به ترکيب اصلي باز خواهد گشت، خاطرنشان کرد: 
اول اينکه مسلمان مشکلي ندارد و نمي دانم منظور ما از طرح سوال شما چيست. يک 
بازيکن مي تواند به تعويضش ناراحت باشد و مسلما هيچ بازيکني دوست ندارد تعويض 
ش��ود اما چه کس��ي گفته يک بازيکن تا آخر فصل فيکس خواهد بود؟ در بازي با پديده 

هم حسين ماهيني در ترکيب اصلي نيست آيا بايد ناراحت شود؟
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يک ميليون يمني در معرض ابتال به وبا قرار دارند
رئي��س دفتر نمايندگي کميت��ه بين المللي 
صليب صرخ در يمن نس��بت به خطر ادامه 
محاص��ره اي ک��ه ائت��اف عرب��ي تحت 
سرکردگي عربستان از 6 نوامبر جاري عليه 
ميليون ها يمني اعمال کرده اس��ت، هشدار 
داد.به گزارش پايگاه النش��ره، الکس��اندر ويت، رئيس کميس��يون 
بين المللي صليب س��رخ در يمن در بيانيه اي خواس��تار لغو فوري 
محاص��ره يم��ن ش��د و گف��ت:  واردات س��وخت و ديگر کاالهاي 
اساس��ي طي 10 روز گذش��ته متوقف ش��ده اس��ت که اين مسئله 
موجب قطع عمليات تامين آب بهداش��تي در س��ه شهر يمني شده 
اس��ت ک��ه در نتيج��ه اي��ن ام��ر خط��ر ش��يوع جديد وب��ا و ديگر 
بيماري هاي منتقل شونده از طريق آب حدود يک ميليون يمني 
را تهديد مي کند.وي تصريح کرد، مراکز ش��هري بزرگ ديگر که 
در صنع��اء پايتخ��ت يمن نيز وج��ود دارد در صورتيکه ورود فوري 
کاالهاي اساس��ي به آن از س��رگرفته نش��ود، طي دو هفته آتي با 
اي��ن وضعي��ت مواجه خواهند ش��د. پيش��تر ائت��اف عربي در پي 
پرتاب موش��کي به رياض، پايتخت عربس��تان، مرزهاي زميني 

يمن و همچنين بنادر و فرودگاههاي اصلي آن را بست.

نيروهاي ويژه افغانستان ۳۰ نفر را
 از زندان طالبان آزاد کردند

هم��کاران  و  افغ��ان  وي��ژه  نيروه��اي 
بين المللي ش��ان توانس��تند ۳0 زنداني را از 
بازداش��تگاه طالب��ان آزاد کنند. اين افراد از 
نزديکان نيروهاي ارتش، پليس و کارمندان 
دولتي هس��تند. در نتيجه عمليات نيروهاي 
ويژه افغان و نيروهاي خارجي در شهرس��تان نوزاد واليت هلمند 
گروهي از زندانيان که در بازداش��تگاه طالبان بودند، آزاد ش��دند.به 
گزارش خبرگزاري رويترز، زندانيان آزادش��ده نزديکان کس��اني 
هس��تند ک��ه در صف��وف نيروهاي پليس، ارتش ملي و دس��تگاه 
دولت��ي فعالي��ت مي کنند.مقام ه��اي دولت��ي در واليت هلمند به 
خبرگزاري رويترز گفته اند که در ميان آزادش��دگان چهار کودک 
کمت��ر از 1۲ س��ال و دو پلي��س هس��تند.قاري يوس��ف احمدي، 
س��خنگوي گروه طالبان با نش��ر اعاميه اي گفته اس��ت که اين 
افراد مرتکب جرايم جنايي ش��ده بودند و پرونده هاي آنان تحت 
بررس��ي قرار داش��ته است. به گفته سخنگوي اين گروه، افراد آزاد 

شده متهم به دزدي، آدم ربايي و جرايم ديگر هستند.

بازجويي مجدد از نتانياهو 
دي��روز  صهيونيس��تي  رژي��م  پلي��س 
نخس��ت وزير اين رژيم را براي بار دوم طي 
م��اه ميادي جاري مورد بازجويي قرار داد.

ب��ه نوش��ته روزنام��ه مس��تقل رأي اليوم، 
رسانه هاي رژيم صهيونيستي اعام کردند 
ک��ه بنيامين نتانياهو، نخس��ت وزير اي��ن رژيم ديروز مجددا در دو 
پرون��ده مربوط به فس��اد مورد بازجويي ق��رار گرفت.پليس رژيم 
صهيونيستي درباره دو پرونده به بازجويي از نتانياهو مي پردازد. در 
يک��ي از اي��ن پرونده ها نتانياهو ب��ه دريافت غيرقانوني هدايايي از 
شخصيت هاي ثروتمندي مثل آرنون ميلکان، توليد کننده هاليوود 
متهم ش��ده اس��ت. رس��انه ها ارزش اين هدايا را ده ها هزار دالر 
برآورد کرده اند. ميلکان نيز که براي دوره طوالني دوست نتانياهو 
بوده سپتامبر مورد بازجويي قرار گرفت.پرونده دوم درباره تاش 
نتانياه��و ب��راي امضاي توافق محرمانه با صاحب روزنامه يديعوت 
آحارون��وت براي پوش��ش اخبار مثبت درباره وي اس��ت.نتانياهو 
مدعي اس��ت که اين پرونده ها کمپيني براي بيرون کردن وي از 

قدرت است.

حکم »قصاب بوسني«  چهارشنبه اعالم مي شود
قض��ات جراي��م جنگي س��ازمان ملل قرار 
است روز چهارش��نبه حکمي تاريخي عليه 
فرمانده س��ابق ارتش صرب هاي بوسني را 
که مس��ئول بدترين اقدام خش��ونت آميز از 
جن��گ جهاني دوم اس��ت، ص��ادر کنند.به 
گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه، اين قض��اوت و حکم احتمالي آن از 
س��وي دادگاه جراي��م جنگ��ي يوگوس��اوي در اله��ه و در مورد 
پرونده ۲۲ س��اله عليه راتکو ماديچ، يکي از فرماندهان س��ابق 
ارتش صرب هاي بوس��ني صادر مي ش��ود که به "قصاب بوسني" 
معروف اس��ت.ماديچ ۷۴ س��اله به 11 فقره جرم ش��امل نس��ل 
کش��ي، جنايات جنگي و جنايت عليه بش��ريت متهم اس��ت که از 
زمان فروپاش��ي يوگوس��اوي سابق پس از سقوط کمونيست در 
دهه 1۹۹0 اتفاق افتاده اس��ت.پرونده ماديچ يکي از نخس��تين 
پرونده ه��ا پ��س از ايجاد و تش��کيل دادگاه جرايم بين المللي براي 
يوگس��اوي محس��وب مي ش��ود.تصميم گيري روز چهارشنبه 
همچنين حکم آخر اين دادگاه به منظور آماده س��ازي براي بس��تن 
اين پرونده در ۳1 دس��امبر س��ال جاري ميادي پس از دو دهه 
بررسي آن محسوب مي شود.دادستان ها مي گويند، ماديچ نقش 
اصلي را در کمپين نظامي ايفا کرده که منجر به پاکسازي قوميتي 
براي ايجاد صربس��تان بزرگتر در جريان جنگ خونبار بوس��ني در 
س��ال هاي 1۹۹۲ تا 1۹۹۵ ش��د؛ جنگي که منجر به کش��ته شدن 

100 هزار تن و بي خانماني ۲.۲ ميليون تن شد.

يادداشت

ورود اميد به زيمبابوه و آفريقا
بازتاب رويدادهاي هراره در جنوب و مرکز آفريقا احساس خواهد 
شد. در کشورهاي همسايه چون آفريقاي جنوبي که حزب حاکم 
با چالش هاي سياسي خود روبروست يا کشور موزامبيک در شرق 
آفريقا که دوران دموکراس��ي اش روبه افول رفته اس��ت تا افراد 
ثروتمند حاکم در آنگوال که با آقاي موگابه رابرته خوبي داش��تند.

آيا آفريقا به راه حلي براي دستيابي به شروعي تازه خواهد رسيد؟ 
اما عدم موفقيت در قراردادن کش��ور در مس��ير دموکراس��ي پس از 
س��الها مبارزه اس��تقال طلبانه بس��يار زشت خواهد بود .اين امر به 
طور اجتناب ناپذيري منجر به سقوط اقتصادي خواهند شد و باعث 
مهاجرت شهروندان زيمبابوه به مرزهاي جنوبي و آفريقاي جنوبي 
خواهد شد که خود درگير مشکات اقتصادي است. ممکن است 
امي��د ب��ه هم��کاري منطقه اي از بين خواهد رفت واقتصاد ضعيف 
زيمبابوه به يک غده سرطاني در جنوب آفريقا تبديل خواهد شد. 
جامعه توس��عه جنوب آفريقا که ش��امل 16 کش��ور ميشود با دقت 
رويدادهاي زيمبابوه را زيرنظر دارد.درحاليکه رهبران اين کشورها 
با موگابه رابطه نزديکي داش��تند همچنين متوجه اين امر هس��تند 
که زيمبابوه در صورت بازگش��ت به اقتصاد جهاني براي آنها نيز 
پرس��ود خواه��د بود. براي تمامي اعضاي اي��ن گروه ، زيمبابوه در 
مرکز سيستم حمل و نقل منطقه قراردارد و نقش مهمي در بهبود 
تج��ارت دارد.پ��س از چندين دهه ن��ا اميدي در زيمبابوه درنهايت 
چيزي براي جشن گرفتن وجود دارد و آن اميد است. از بين بردن 
بدبيني در ميان ژنرال ها مش��کل اس��ت اما احس��اس اميد را از بين 

نخواهد برد.
ترجمه : فاطمه مهتدي

دريچه

 ح��زب حاک��م زيمبابوه ديروز ب��ا برکناري 
راب��رت موگابه، رئيس جمهوري ۹۳ س��اله 
اين کش��ور از رهبري اين حزب به ۳۷ س��ال 
رياس��ت او ب��ر حزب پاي��ان داد. حزب زانو-
پي اف )اتحاد ملي آفريقايي زيمبابوه- جبهه 
ميهن پرس��تان( همچني��ن اعام کرده بود 
که گريس موگابه، همس��ر وي را نيز از اين 
حزب کنار خواهد گذاش��ت. کريس ماتس��وانگوا، رئيس گروه کهنه س��ربازان 
زيمبابوه پيش از شرکت در جلسه کميته مرکزي حزب حاکم زانو-پي اف در 
گفتگوي��ي ب��ا رويت��رز گف��ت که وقت موگابه براي مذاکره کناره گيري بس��ر 
رس��يده اس��ت و بايد تا وقتي که مي تواند کش��ور را ترک کند. وي افزود که 
موگابه سعي مي کند با متانت و احترام کناره گيري کند اما زمان او براي اين 
نوع مذاکره تمام شده است.آقاي ماتسوانگوا که در 1۸ ماه گذشته کمپيني را 
ب��راي ح��ذف و برکناري راب��رت موگابه اداره مي کرد همچنين اعام کرد که 
حزب، عنوان معاونت رئيس جمهوري را به امرسون منانگاگوا باز مي گرداند. 
تلويزيون دولتي زيمبابوه روز جمعه اعام کرده بود که رئيس جمهوري اين 
کش��ور رابرت موگابه که در بازداش��ت خانگي قرار گرفته با فرماندهان ارتش 
که از ۴ روز پيش بواسطه کودتا قدرت را در اين کشو در دست دارند ماقات 
کرده اس��ت. بر اس��اس گزارش ها يک کش��يش کاتوليک نيز در اين ماقات 

حضور داشته که از زمان کودتا ميان ارتش و موگابه ميانجيگري مي کند.

پشت کردن نروژ به بازارنفت 
 صندوق س��رمايه گذاري خارجي هزار ميليارد 
دالري نروژ اعام کرد که از بازارهاي س��هام 
نفت و گاز و سرمايه گذاري خارج خواهد شد. 
به گزارش فايننش��ال تايم��ز، نروژ بزرگترين 
توليد کننده نفت در غرب اروپا باعث شده تا با 
خروج از بازار س��هام بر رويکرد ش��رکت هاي 
نفت��ي چون بريتيش پتروليوم، ش��ل، اگزان ، 
شورون و توتال تاثير خواهد داشت. بانک مرکزي نروژ و شرکت نفت 
اس��تات اويل نيروي پش��ت درخواست واگزاري سهام صندوق سرمايه 
گذاري بوده است. صندوق سرمايه گذاري خارجي هزار ميليارد دالري 
نروژ بزرگ ترين صندوق س��رمايه گذاري خارجي در جهان محس��وب 
مي ش��ود، باع��ث ش��د تا ن��روژ درآمدهاي نفتي خود را براي اس��تفاده 
بين نس��لي ذخيره کند. هدف اين واگذاري کاهش ريس��ک افت قيمت 
نف��ت ب��راي اقتص��اد نروژ و ايجاد تنوع در س��رمايه گذاري خارجي اين 
کش��ور عنوان ش��ده اس��ت. با انتشار اين خبر قيمت سهام شرکت هاي 
نفت��ي در دني��ا کاه��ش داش��ت. چالش افت قيمت نف��ت اين خبر نيز 

مي تواند شرايط را براي شرکت هاي حوزه انرژي پيچيده تر کند. 

چالش نمايندگان جمهوريخواه
 با اليحه مالياتي 

 سناتور ران جانسون از ويسکانسين به عنوان 
اولي��ن مخالف از حزب جمهوريخواهان عليه 
طرح مالياتي دولت ترامپ نشانه چالش براي 
مجلس س��نا در تصويب اين اليحه اس��ت. به 
گزارش نيويورک تايمز،به نظر مي رس��د طرح 
مالياتي با تعليق بيشتري روبرو شود. رد يکي 
از س��ناتورهاي جمهوريخ��واه تصميم گيري 
مجلس را پيچيده مي کند.اين درحالي است که دونالد ترامپ به دنبال 
پيش��برد اين طرح با هدف کمک به ش��رکت هاي تجاري اس��ت. اما 
نمايندگان دموکرات مخالف آن هس��تند و معتقدند اين طرح به قش��ر 
متوس��ط فش��ار خواهد آورد و تنها به نفع ثروتمندان آمريکاس��ت. به 
گفت��ه ترام��پ اي��ن طرح به دولت اجازه مي دهد در 10 س��ال آينده 1.۵ 
تريليون دالر کمتر، درآمد به دست آورد. دفتر بودجه کنگره پيش بيني 
کرد کسري بودجه در سال ۲01۸ برابر با ۴۸۷ ميليارد دالر مي شود و 

تا سال ۲0۲۷ نيز، به سه برابر اين مقدار افزايش مي يابد. 

اخراج موگابه از حزب حاکم زيمبابوه

 دول��ت آمري��کا قص��د دارد دفتر س��ازمان 
آزادي بخ��ش فلس��طين در واش��نگتن را 
تعطيل کند. مقامات فلس��طيني در اين باره 
به امريکا هش��دار داده اند. اين س��ازمان در 
صحن��ه سياس��ت بين المل��ل نماين��ده ي 
رسمي فلسطينيان محسوب مي شود. تاش 
فلس��طينيان ب��راي ش��کايت علي��ه رژيم 
صهيونيستي و برنامه هاي شهرک سازي اين رژيم اشغالگر در ديوان کيفري 
بين المللي الهه ظاهرا از داليلي اس��ت که س��بب ش��ده، آمريکا چنين اقدام 
کن��د. محم��ود عب��اس، رئيس تش��کيات خودگردان فلس��طين در جريان 
س��خنراني خود در مجمع عمومي س��ازمان ملل در ماه سپتامبر سال جاري بر 
تصميم براي ش��کايت از رژيم صهيونيس��تي در ديوان بين المللي الهه تأکيد 
ک��رده ب��ود؛ اقدامي ک��ه دولت آمريکا آن را عب��ور از خط قرمز مي داند. صائب 
عريقات، دبيرکل اين س��ازمان و مذاکره کننده ارش��د تش��کيات خودگردان 
فلس��طين تأييد کرد که نامه اي از س��وي وزارت خارجه امريکا در اين راس��تا 

دريافت شده است. 
در اي��ن نامه ام��ده اس��ت که وزارت خارجه اي��االت متحده تمديد مجوز براي 
ادامه فعاليت هاي دفتر س��ازمان آزادي بخش فلس��طين را ممکن نمي داند.به 
گفته ي عريقات، واش��نگتن به احتمال قوي تحت فش��ار رژيم صهيونيس��تي 

چنين تصميمي را گرفته است.

تنش بين آمريکا و سازمان آزادي بخش فلسطين

افس��ر ارشد فرماندهي اس��تراتژيک آمريکا 
اعام کرد، دس��تور از جانب رئيس جمهوري 
آمري��کا و ي��ا جانش��ين هاي او ب��راي پرتاب 
تسليحات هسته اي در صورتي که آن دستور 
غير قانوني تش��خيص داده ش��ود، مي تواند 
مورد مخالفت قرار بگيرد.به گزارش ايس��نا، 
به نقل از خبرگزاري آسوش��يتدپرس، ژنرال 
نيروي هوايي "جان هيتن"، رئيس فرماندهي اس��تراتژيک آمريکا ش��نبه در 
"مجمع امنيت بين المللي هاليفکس" گفت او و دونالد ترامپ، رئيس جمهوري 
آمريکا گفت وگويي درباره چنين س��ناريويي داش��تند و او به ترامپ گفته اس��ت 
که نمي تواند يک حمله غيرقانوني انجام دهد.هيتن در پاس��خ به س��والي مبني 
براينک��ه درص��ورت وق��وع اين س��ناريو گف��ت: برخي مردم فک��ر مي کنند ما 
احمقيم. ما احمق نيس��تيم ما درباره اين موضوعات زياد فکر مي کنيم. وقتي 
ش��ما مس��ئول هس��تيد چطور مي توانيد درباره اين مهم فکر نکنيد؟هيتن که 
مس��ئول نظارت بر زرادخانه هس��ته اي آمريکا نيز هس��ت گفت: »اگر حمله اي 
غي��ر قانون��ي باش��د، حدس بزنيد چه اتفاقي رخ مي ده��د. من مي گويم "آقاي 
رئيس جمهور اين کار غير قانوني اس��ت" و حدس بزنيد که او چه کاري انجام 
خواهد داد؟ مي خواهد بگويد "قانوني يعني چه؟"«او افزود: و ما به گزينه هايي 
از ترکيب قابليت هايي براي واکنش به ش��رايط موجود خواهيم رس��يد چرا که 

اين روشي است که جواب مي دهد.

مخالفت با دستور احتمالي حمله اتمي ترامپ 

وضعيت نا معلوم کارت اعتباری خريد کاالی ايرانی /تجارت/علی کاشی

گ�روه بي�ن المل�ل:  مدير صندوق بين المللي پول گفت، اقتصاد 
جهاني يک روند ترميمي قوي و گس��ترده را طي مي کند و در 
س��ال آينده حتي رش��د سريعتري را خواهد داشت، اما همچنان 
برخي ريس��ک ها به قوت خود باقي اس��ت. به گزارش پايگاه 
خبري اس��تريتس تايمز، کريس��تين الگارد، مدير صندوق بين 
الملل��ي پ��ول گف��ت، اقتصاد جهاني يک رون��د ترميمي قوي و 
گسترده را طي مي کند و در سال آينده حتي رشد سريعتري را 
 خواهد داشت، اما همچنان برخي ريسک ها به قوت خود باقي

 است.
الگارد که به س��نگاپور س��فر کرده خاطر نش��ان ساخت، حدود 
۷۵ درصد از اقتصاد جهاني در حال رش��د اس��ت.صندوق بين 
الملل��ي پ��ول اخي��را پيش بيني خود از رش��د اقتصاد جهاني در 
س��ال جاري و س��ال آينده ميادي را به ۳.6 و ۳.۷ درصد ارتقا 
داده اس��ت. س��ال گذشته رش��د اقتصاد جهاني ۳.۲ درصد بود. 
وي افزود: »س��رعت گرفتن رش��د در حوزه يورو، ژاپن، آسياي 
نوظهور، اروپاي نوظهور و روسيه عاوه بر جبران کندي رشد 
در آمريکا و انگليس به افزايش کلي نرخ رشد پيش بيني شده 
کمک کرده است.«با اين حال الگارد اضافه کرد که همچنان 
نگراني هايي در مورد اقتصاد ۴0 کش��ور وجود دارد که در روند 
ترميم اقتصاد جهاني مشارکت ندارند که اکثر آنها در آفريقاي 

زيرصحرا قرار دارند.
»ما همچنين بايد در مورد پتانس��يل رش��د نگران باش��يم که 
مطمئنا از رقمي که ما دوست داريم ببينيم پايين تر است و اين 
به مس��ائل مربوط به بهره وري ارتباط پيدا مي کند. بهره وري 
همچنان پايين اس��ت.« وي همچنين به نگراني هاي ديگري 
نظير نابرابري و ريسک هاي جمعيتي، ژئوپلتيک و مالي اشاره 
کرد. الگارد همچنين در اين مصاحبه برخي از تاثيرات مختل 
کنن��ده ه��وش مصنوعي و پيدايش ربات ها و جهاني ش��دن در 
بازار کار را مورد توجه قرار داد و از دولت ها خواس��ت تا س��رمايه 
گذاري ه��ا در آم��وزش و کارآموزي را افزايش دهند تا نيروهاي 
کار خود را براي بروز اختاالت در بازار کار در نتيجه ظهور فن 

آوري هاي جديد آماده کنند.
پوپوليسم عليه جهاني سازي ���

خانم الگارد با اش��اره به افزايش تنش پوپوليس��تي عليه جهاني 
س��ازي که در نتايج انتخاباتي آمريکا، انگليس و چندين کش��ور 
اروپايي خود را نش��ان داد افزود جهاني س��ازي سودهاي زيادي 
داش��ته اس��ت و زندگي ميليون ها نفر را از فقر نجات داده اس��ت 
و تولي��د را بهبود بخش��يده اس��ت. رئيس صن��دوق بين المللي 
پول تاکيد کرد که بس��ياري از تغييرات توس��ط فن آوري جديد 

رخ داده و جهاني س��ازي آن طور که از س��وي پوپوليس��ت ها 
نش��ان داده مي ش��ود باعث صدمه به اقتصاد نيس��ت. رهبران 
جنبش هاي پوپوليست در شعارهاي خود جهاني سازي را عامل 
اصلي از بين رفتن مش��اغل ملي دانس��تند و اقداماتي چون راي 
مثبت به برگزيت به دليل افزايش موج پوپوليست هاي مخالف 
جهاني سازي بوده است که در بيشتر کشورهاي اروپا نيز روبه 
گس��ترش اس��ت.انکار تغييرات اقليمي يکي از موضوعات مورد 

عاقه جنبش هاي پوپوليست است.
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا تغييرات اقليمي را محصول 
تخيات دانسته و با اعام اينکه از قرار داد پاريس کناره گيري 
خواهند کرد موجب واکنش جهاني شده بود. کريستين الگارد 
اخي��را در اج��اس اقتصادي ري��اض در رابطه با گرمايش کره 

زمين و تغييرات اقليمي به شدت هشدار داد. 
الگارد اعام کرده بود : اگر تصميمات حس��اس و فوري اتخاذ 
نکنيم همگان از تاثيرات ش��ديد و گريزناپذير گرمايش جهاني 
رن��ج ب��رده و ب��ه معني واقعي کلم��ه " از گرما خواهيم پخت " . 
رئيس صندوق بين المللي پول تاکيد کرد : اگر مسئله تغييرات 
اقليمي را حل نکنيم، ظرف ۵0 س��ال آينده دچار يک مش��کل 
بزرگ و جهاني خواهيم ش��د و بس��وي يک آينده تاريک س��وق 

خواهي��م يافت.کريس��تين الگارد رئيس صن��دوق بين المللي 
پ��ول هش��دار داد : ع��دم موفقيت جه��ان در جلوگيري از اتخاذ 
تصميمات حس��اس در مورد تغييرات اقليمي موجب س��وختن و 

جزغاله شدنمان خواهد شد.
رئيس صندوق بين المللي پول براي مبارزه با گرمايش جهاني 
تمامي کش��ورهاي جهان را به حمايت از قرار داد اقليم پاريس 
دع��وت ک��رد. الگارد همچني��ن از بين رفت��ن بي عدالتي ميان 
مردان با زنان و کش��ور هاي دارا با ندار را خواس��تار ش��د. الگارد 
گفت: اگر جهان در پي آينده اي است که »شبيه آرمانشهر و نه 
ويرانشهر« است الزم است اين نگراني ها را مرتفع کند. الگارد 
پيش بيني کرد در پنجاه سال آينده، نفت به کااليي درجه دوم 

تبديل خواهد شد.
خوشبيني به ارز مجازي ���

صندوق بين المللي پول پيشتر ارز مجازي را به عنوان مهم ترين 
چال��ش دني��اي مدرن مطرح کرد. بر اس��اس گزارش صندوق 
بين الملل��ي پ��ول در حال��ي که اين پول ها مجازي هس��تند اما 
پاداش خطرات آنها واقعي است. اين سازمان که سياست هاي 
پولي و نظام مالي 1۸۸ کشور را زير نظر دارد اين روزها تمرکز 

خود را روي ارزهاي مجازي قرار داده  است. 

کريس��تين الگارد رئيس صندوق بين المللي پول گفته  اس��ت: 
»ارزه��اي مج��ازي و تکنولوژي هاي زيرس��اختي آن مي تواند 
هزينه هاي نظام مالي را کاهش و سرعت فعاليت آن را افزايش 
دهد.به اين ترتيب مي تواند به ابزاري قدرتمند در دنياي در حال 
توس��عه تبديل ش��ود.« از نظر الگارد بس��ياري از افرادي که از 
نظام مالي دور افتاده اند مي توانند به کمک ارزهاي مجازي وارد 
نظام مالي جهاني بش��وند. اما اين مس��أله باعث ش��ده که توجه 
وي��ژه اي ب��ه ارزه��اي مجازي صورت بگيرد و براي آن قوانيني 

در نظر گرفته شود.
تورم تک رقمي  ���

صندوق بين المللي پول پيش��تر ش��اخص قيمت مصرف کننده 
ي��ا نرخ تورم کش��ورمان در س��ال ج��اري را 10.۵ درصد پيش 
بيني کرد که نس��بت به س��ال گذش��ته 1.۵ درصد افزايش دارد.

بنا به پيش بيني اين نهاد بين المللي، نرخ تورم کش��ورمان در 
سال هاي ۲01۸ با اندکي کاهش به 10.1 درصد مي رسد و در 
س��ال ۲0۲۲ بار ديگر تک رقمي ش��ده و به ۸.۷ درصد کاهش 
مي يابد.اي��ن در حالي اس��ت که نرخ ت��ورم منطقه خاورميانه و 
ش��مال آفريقا به عاوه افغانس��تان و پاکس��تان از ۵.1 درصد در 
س��ال ۲016 به ترتيب به 6.۸ ،۷.۷ و ۴.۹ درصد در س��ال هاي 

۲01۷، ۲01۸ و ۲0۲۲ خواهد رسيد.
صن��دوق بين المللي پول، س��هم تراز حس��اب ج��اري از توليد 
ناخالص داخلي کشورمان را رو به افزايش دانست و پيش بيني 
کرد اندازه اين ش��اخص ايران از ۴.1 درصد در س��ال ۲016 به 
ترتي��ب ب��ه ۵.1، ۵.۹ و 6.۲ درصد در س��ال هاي ۲01۷، ۲01۸ 

و ۲0۲۲ برسد.
در منطق��ه خاورميان��ه و ش��مال آفريقا به عاوه افغانس��تان و 
پاکس��تان هر چند اندازه ش��اخص مذکور در سال هاي ياد شده 
منفي اس��ت، ليکن با يک روند رو به بهبود از منفي ۴.1 درصد 
در س��ال ۲016 به منفي 1.۹ درصد در س��ال ۲01۷، منفي 1.6 
درصد در سال ۲01۸ و منفي 0.1 درصد در سال ۲0۲۲ مي رسد.

تراز حس��اب جاري به مجموع تراز تجاري )صادرات کاالها و 
خدمات منهاي واردات(، درآمد خالص از خارج کشور و خالص 
انتقاالت جاري گفته مي ش��ود. حس��اب جاري و حساب سرمايه 
اي دو جزء مهم تراز پرداخت ها هس��تند. کريس��تين الگارد با 
اشاره به تغييرات صندوق بين المللي پول در دوران هفت سال 
رياست وي گفت سياست هاي صندوق بين المللي پول اکنون 
تنها بر سياست هاي مالي تمرکز ندارد بلکه شامل موضوعاتي 
چ��ون نابراب��ري ، نقش زنان در اقتص��اد، تغييرات اقليمي ، فن 

آوري هاي مالي، پول شويي و فساد است. 

  نگراني صندوق بين المللي پول از نابرابري و تقابل با جهاني سازي ادامه دارد؛

اقتصاد جهان روی فاز رشد

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران
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