لزومآموزشرفتارهاي
اعتراض مدني به مردم

تسليتدرگذشت
حجتاالسالممظاهري

حض��رت آي��تا ...خامنهاي رهبر معظم انقالب اس�لاميبا
صدور پياميدرگذش��ت روحاني خدمتگزار و واعظ ش��هير
حجتاالس�لام آقاي مهدي مظاهري را تس��ليت گفتند.
در متن پيام رهبر انقالب آمده اس��ت :درگذش��ت روحاني
خدمتگزار و واعظ ش��هير حجتاالس�لام آقاي حاج مهدي
مظاهري رحمةا ...عليه را به همه دوستداران و ارادتمندان و
صفحه2
تربيت شدگان منابر مؤثر...

شـــنبه  23دی  25 1396ربــیعالثانی 1439
سال پنجم شماره  12 1221صفحه  1000تومان

اقتصادي ،سياسي و اجتماعي
نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايت www.tejaratonline.irمشاهده كنيد.

با وجود افزايش قيمتهاي بين المللي صورت ميگيرد؛

فروش «سرب» و«روي»
ايرانيزيرقيمتجهاني!

Sat

بررسی «تجارت» نشان داد؛
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بين ايران وايتاليا صورت گرفت؛

امضايقراردادفاينانس
 5ميليارد يورويي
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رئيس خانه احزاب با انتقاد از موضع صدا و سيما در اعتراضات
اخير گفت :صدا سيما سياستي پيش گرفت که اينها عامل
بيگانهبودند،اگراينهاعاملبيگانهبودند،آياباغربيهاورييس
جمهورآمريکاونخستوزيراسرائيلارتباطداشتند؟بهگزارش
ايلنا حسين کمالي در پنجمين کنگره حزب همبستگي ايران
اس�لاميبه خاطرات خود با مرحومهاشميرفسنجاني اشاره
همین صفحه
کرد و گفت :بنده از نزديک در خدمت...
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نظام بانکی اسیرتکالیف دولتی

گروه اقتصاد کالن -علي پيرولي :آش��فتگي نظام بانکي کش��ور
تازگي ندارد؛ زيرا اين آشفتگي حاال تا مرز بحران واقعي نزديک
شده است .حاال حتي بانکهاي جهاني از همکاري با نظام بانکي
کش��ور س��رباز ميزنند ،اين امر نه به خاطر تحريمهاس��ت بلکه
به داليل متفاوتي اس��ت .کارشناس��ان بين المللي معتقدند نبود
توانگري در نزد بانکهاي کش��ور و همچنين نبود ش��فافيت در

صورت حسابهاي مالي از مهمترين عواملي است که حاال نظام
بانکي کشور عالوه بر تحريم ،با آن در وضع نابسامان خود با آن
دسته و پنجه نرم ميکند .براي اينکه پي به عمق وضع آشوبناک
نظام بانکي کشور برده باشيم کافي است که به تاريخ رجوع شود.
از زماني که نظام بانکي در کشور شروع به فعاليت کرد ،مشکالت
ساختاري با آن نيز رشد کرد ،بدون آنکه براي اين مشکل اصلي

به صورت ريش��هاي راهحلي انديش��يده شود ،به گونهاي که حاال
نظام بانکي کشور در آستانه يک بحران عظيم قرار گرفته وحتي
کارشناس��ان ب��ا ن��گاه بدبينانه ،اين آش��فتگي را بحران قلمداده
کردهان��د .نب��ود نظارت جدي بانک مرکزي بر عمليات سيس��تم
بانکي کشور از يک سو و عدم استقالل سياستهاي پولي کشور
صفحه3
و تفکيک آن با نظام مالي...

يک کارشناسارشد اقتصاد مسکن در گفتگو با «تجارت» تاکید کرد؛

نوسازي و زیباسازی
اولویتبافتهایفرسوده

پوپوليسمچيست؟
محمد نیشابوری

m.neyshabory@gmail.com

"ش��بحي دارد جه��ان
را تس��خير ميکن��د:
پو پو ليس��م " د و تن
ازنويس��ندگان اروپايي درس��ال 1969
مجموع��ه مقاالت��ي را درکتاب��ي گرد
آوري کردن��د تحت عنوان پوپوليس��م.
دراين کتاب آنها بطورخاص ابرازنگراني
کردن��د که دردههه��اي آينده موضوع
پوپوليسم فراگيرخواهد شد و حتي دامان
اروپ��ا وآمري��کاي مرکزي را هم خواهد
گرفت.هرچ��ه ازدوران اي��ن پيش بيني
دورترش��ديم پيش بيني آنها به واقعيت
نزديکترش��د.به گون��هاي که امروزاين
ش��بح به دغدغه اصل��ي نظريه پردازان
اروپايي وآمريکايي تبديل شده است...
ادامه در همین صفحه

گروه راه و مسکن :تا امروز با وجود تاکيد و ضرورت احياي ساليانه  10درصد بافتهاي
فرس��وده در برنامه چهارم ،پنجم و شش��م توس��عه س��رجمع  15درصد بافتهاي فرسوده
شهري هم نوسازي نشده است ،لذا زندگي يک و نيم ميليون نفر از جمعيت شهر تهران
در بافت فرس��وده فاجعه اس��ت و متاس��فانه کيفيت پايين مصالح ،نيروي کار غيرماهر و
صفحه8
نظارت ضعيف باعث شده است که سازههاي جديد ناايمن نيز...

یادداشت
مدل تازه انرژي
براي جهان درحال توسعه

انرژی

لين بوکينگ

چاينا ديلي

ربیعی :هنوز وقت طالیی تمام نشده است

زمان��ي که بحث درباره
مب��ارزه با آلودگي هوا و
تضمين توس��عه پايدار
اقتص��ادي چين خود را دريک دوراهي
ميبين��د .به خص��وص به اين دليل که
اصالح��ات در س��اختار ان��رژي و تغيير
اس��تفاده از زغال سنگ به جاي انرژي
پاک و تغييرات اقتصادي مطرح اس��ت.
چين ميزان بااليي از انرژي را در دههاي
اخير به دليل جمعيت گس��ترده مصرف
کرده اس��ت و در آينده با رشد اقتصادي
به انرژي بيش��تر نياز دارد .درکنار عدم
توازن در توزيع منابع در جنوب و شمال
و شرق و غرب چين  ،تاکيد بر...

امیدواری به
زنده بودن سرنشینان «سانچی»

دیپلماسی ظریف همچنان در دستور کار حامیان توافق هستهای؛

اتحادبرجامیعلیهترامپ
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ادامه در صفحه12

انصاری حزب را اقناع مردم و نمایش دموکراسی دانست؛

رييس خانه احزاب از تهمت عامل بيگانه زدن به معترضان انتقاد کرد؛

ضرورت شکل گیری احزاب قدرتمند در کشور

لزوم آموزش رفتارهاي اعتراض مدني به مردم

مجی��د انصاری گفت :هنوز تحزب به معنای گس��ترده
آن در کشور ما شکل نگرفته و باید احزاب قدرتمند در
کشور شکل بگیرند.
به گزارش ایس��نا ،حجت االس�لام مجید انصاری در
پنجمین کنگره حزب همبستگی ایران اسالمی اظهار
کرد :باید گفتوگو نسبت به احزاب شکل بگیرد و جا دارد
احزاب مختلف کشور با یکدیگر بنشینند و اتفاقات اخیر را
بررسی کنند که چرا چنین اتفاقاتی رخ داده است.
وی اف��زود :مس��اله ح��زب برای اقناع م��ردم و نمایش
دموکراسی در قانون اساسی ایران مورد توجه ویژه قرار
گرفت ولی هنوز تحزب به معنای گس��ترده و موثر آن
در کشور شکل نگرفته است.
انصاری خاطرنشان کرد :تحزب به معنای واقعی کلمه
در اس�لام همزمان با طلوع اس�لام ش��روع شد؛ از آنجا
ک��ه پیامب��ر (ص) در مکه بنیان یک حزب عدالتخواه و
اخالقمدار را با جوانان مکه گذاش��تند که با فس��ادهای
دوران جاهلی مکه مبارزه کنند.
وی با اشاره به مساله امر به معروف و نهی از منکر اظهار
کرد :نهی از منکر و امر به معروف یکی از ارکان تشریع
و فروع دین اس��ت که یکی از کارکردهای مهم احزاب
این مس��اله اس��ت که آن را در رابطه با عملکرد دولتها
میتوانند انجام دهند.
انص��اری در ادام��ه گفت :چارهای جز تش��کیل احزاب
قدرتمند نداریم تا ماهیت امر به معروف و نهی از منکر
را بفهمن��د و ت��وان ام��ر و نهی ک��ردن را به گونهای که
موثر باشد پیدا کنند و این امر جز با هم افزایی مردم در
قالب حزب امکان پذیر نیست.
انص��اری گف��ت :جلوگیری از فروپاش��ی قدرتها جز با
ش��ناخت عمومی مردم از طریق احزاب آگاه به مس��ائل
امکان پذیر نیست.
وی اظهار کرد :نکته مهم دیگر این است که قرآن جامعه
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اسالمی را امر به مشورت کرده و حتی به شخصی مثل
پیامبر (ص) هم امر شده که در امور جامعه مشورت کند،
البته مش��ورت نه به معنای اینکه با آحاد جامعه صورت
گیرد بلکه بدین معنا که تشکل حزبی وجود داشته باشد
و این مس��اله جز با وجود س��اختارها و کانونهای حزبی
شکل نمیگیرد.
انصاری تصریح کرد :از زاویه مشارکت نیز احزاب مهم
هس��تند ،وقتی مشکالت را در جامعه سامان نمیدهیم
اعتراضات شکل میگیرد و بعد با معترضین هم برخورد
میکنی��م .آی��ا جایی تعیین کردهایم ک��ه مردم بتوانند
اعتراضات خود را در آنجا مطرح کنند.
وی با اش��اره به مس��اله تعدد احزاب گفت :تعدد بیش از
حد احزاب در کشور نکته مطلوبی نیست .اگر میخواهند
احزاب موثر باش��ند باید دو یا س��ه حزب اثرگذار داش��ته
باشیم.
انصاری خاطرنش��ان کرد :کس��انی هستند که با حزب
در کش��ور مخالفت میکنند و هنوز هم حزبی بودن در
کش��ور امری منفی تلقی میش��ود .اینکه بعضی مثال در
رس��انه ملی اعالم میکنند که وابس��ته حزب نیس��تند،
پذیرفته شده نیست .وی افزود :احزاب برای این تشکیل
میش��وند که قدرت سیاس��ی را بدس��ت بگیرندو اگر
اینگونه نیست حزب را برای چه میخواهند؟ حتی پیامبر

(ص) و امیرالمومنین (ع) هم برای کسب قدرت تالش
میکردن��د ام��ا قدرتی که در خدمت مردم و آرمانهای
جامعه باشد.
انصاری اظهار کرد :مردم به عنوان و برند رای دادند و
برند بر اس��اس یکس��ری شعارها و برنامهها ایجاد شده
است .تعهد حزبی منافاتی با تعهد با خدا و دین ندارد و
باید به رای اکثریت احترام بگذاریم.
انصاری در ادامه صحبتهای خود با اش��اره به س��الگرد
مرح��وم آیت اهلل هاش��می اظهار ک��رد :روحانی بزرگ
مرح��وم آی��ت اهلل هاش��می رفس��نجانی نقش بزرگی
در ش��کل گی��ری پی��روزی انقالب ،ادام��ه و تثبیت آن
داش��تند و کارنام��ه درخش��ان ای��ن ش��خصیت بزرگ
مشحون همین خدمات ماندگار در تاریخ معاصر ایران
است.
وی خاطرنشان کرد :مرحوم هاشمی رفسنجانی در حوزه
م��ردم س��االری و دفاع از حق��وق مردم حرکت در مدار
اعتدال با احترام به همه اقوام و اشخاص را مد نظر قرار
داده بودند و از جمله خصوصیات بارز ایشان صداقت در
گفتار و کردار ،تحمل بی نظیر برای پذیرش مسئولیت
و حض��ور در می��دان ت��ا پای جان قبل و بعد از پیروزی را
در کارنامه خود دارد.
انصاری یادآور ش��د :آیت اهلل هاش��می از معدود کسانی
بود که در مس��یر مبارزه از دوران جوانی مانند عاش��ق
بی قرار و مبارزی بس��یار باهوش و فداکار بارها تا مرز
شهادت پیش رفت و از جمله اشخاصی بود که شکنجه
های طاقت فرس��ا تا مرز گرفتن جان را دید و با وجود
آنکه س�لامتیاش به ش��دت تهدید میش��د اما در این
شرایط لبریز از امید به آینده بود و از ویژگیهای بزرگ
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی روح پر امید او بود ،امیدی
که با موانع هرگز ناامید نمیشد و در میان ویژگیهای
متعدد ایشان این مساله برجسته تر بود.

رئي��سخان��هاح��زابب��اانتقادازموضعصداوس��يمادر
اعتراضات اخير گفت :صدا س��يما سياس��تي پيش گرفت
کهاينهاعاملبيگانهبودند،اگراينهاعاملبيگانهبودند،
آياباغربيهاورييسجمهورآمريکاونخستوزيراسرائيل
ارتباط داشتند؟
ب��ه گ��زارش ايلن��ا حس��ين کمالي در پنجمي��ن کنگره
ح��زب همبس��تگي ايران اس�لاميبه خاط��رات خود با
مرحومهاشميرفس��نجاني اش��اره کرد و گف��ت :بنده از
نزديک در خدمت آقايهاش��ميبودم و خاطرات زيادي
دارم که برخي محرمانه اس��ت که گفتن آن ش��ايد براي
بعضي مشکل ايجاد کند.
وزي��ر کار دولتهاش��ميو خاتميب��ه حوادث س��ال ۸۸
اش��اره کرد و گفت وقتي مس��ئله نماز جمعه پيش آمد،
آقايهاشميبا افراد زيادي مشورت ميکردند و با من هم
مش��ورت کردند .به ايش��ان گفتم مسائل که به اين شکل
حل و فصل نميشود .بايد گفتگوي ملي صورت گيرد و
به آراميمس��ايل را در جامعه مطرح کنيم و حضور ش��ما
ميتواندتاثيرداش��تهباش��داماايش��انگفتنداينمسائل
ب��راي من اعتقادي اس��ت و نميتوان��م از اعتقاداتم عبور
کنم و در آن خطبهاي که در نماز جمعه خواندند به دنبال
آن بحث بود.
رئيسخانهاحزاببهفعاليتهاياينمجموعهاشارهکردو
گفتدرخانهاحزابسهقانونجرمسياسي،قانونتشکيل
احزاب و قانون انتخابات را مورد بررسي قرا داديم.
وي با انتقاد از سيستم فعاليت احزاب در کشور گفت :اين

فعاليتها کافي و خوب نيست ضمن اينکه نگاه احزاب در
حاکميت مطلوب نيست .همه چيز بايد در جهت فعاليت
احزاب ش��کل گيرد .متاس��فانه احزاب به درستي آموزش
نديدن��د که بتوانند در سيس��تم رقابت��ي و برنامهاي کار و
فعاليت کنند .وي به جاي خالي نقش احزاب در کش��ور
اش��اره کرد و گفت بعد از وقايع اخير برخي احزاب گفتند
باي��د گفتگوهاي��ي صورت گيرد ام��ا بعضي اصولگرايان
گفتند اول بايد تکليفش��ان را در  ۸۸مش��خص کنند بعد
براي گفتگو بنشينند .من فکر ميکنيم شايد عاقالنه اين
باش��د که به جاي حرف کودکانه و س��اده لوحانه به حرف
مردم گوش ميداديم .به هر حال عدهاي آمدند و اعتراض
کردند و مسائلي داشتند .آيا جايي تجزيه علميشد که اين
مردم براي چه به خيابانها آمدند و چه گفتند؟ کمالي به
انتقاد از رويه صدا و سيما در پوشش اعتراضات اخير گفت
صداوسيما سياستي پيش گرفت که اينها عامل بيگانه
بودن��د .ام��ا اگر اينها عامل بيگان��ه بودند ،آيا با غربيها

و رييس جمهورآمريکا و نخس��ت وزير اس��رائيل ارتباط
داش��تند؟آيانميخواهيميکبارهمکهش��دهبامس��ائل
اجتماعي روبرو شويم؟
اين فعال سياسي اصالح طلب تصريح کرد :زمينههايي
به وجود آمده و عدهاي در خيابان اعتراض کردند .گرچه
روشي که اتخاذ شد مبني بر آتش زدن و داد و بيداد درست
نبود اما دليلش اين اس��ت که روش منطقي را در جامعه
تروي��ج نکردي��م و موقعيتي به وجود نياورديم که افراد به
شکل مناسب حرفشان را به گوش مسئوالن برسانند .در
حالتعاديچقدربهمشکالتمردمرسيدگيکرديم؟چند
ميليون بيکار در کشور داريم چقدر دچار افسردگي و اعتياد
و طالق شدهاند؟ اين مسائل را بايد مهم شمرد و ارزيابي
آن توسط دولت و حکومت صورت بگيرد.
وي افزود :وقتي افراد اعتراض ميکنند ،نميآييم ببينيم
مشکل چيست و راه حل پيدا کنيم زود ميگوييم وابسته
عاملبيگانههستيدوبدترينسياستهاراپيشميگيريم.
به فرزندان مملکت اتهام ميزنيم عامل بيگانه هستيد و
ميخواهيم مشکالت را اينگونه حل کنيم.
کمالي تصريح کرد گفته شده احزاب و گروهها ،برنامه در
کليهمسايلندارندامامابرنامهداشتيمومدتهاکارکرديم
و برنامه ما در زمينه اقتصاد و فرهنگ و اجتماع ارائه شد اما
نتيجه نگرفتيم چون برنامهها به صورتي نيست که رقابت
بهصورتسياستاحزابباشدوبرنامههاباهمرقابتکنند
و هنوز ياد نگرفتيم براساس برنامه پيش رويم و مسائل را
به شيوه مدني و درست حل و فصل کنيم.

پوپوليسمچيست؟
وتبيين وحتي معادل ش��ناخته ميشد.درهمين سالهاي
اخيرجنبش "تي پارتي" و" تس��خير وال اس��تريت" هم
درميانه تفکر پوپوليستها دسته بندي ميشود اما اينکه
بواقع وجوه مش��ترک پوپوليس��م چيست وآيا ميتوان به
اشتراکات قابل اعتماد درنحلههاي مختلف پوپوليستها
دس��ت يافت؟بايد پاس��خ داد"آري" ميشود به چارچوب
نظري کلي دست يافت و پوپوليستها را براساس آن دسته
بندي و نه تعريف کرد.درصورت چنين تبييني ترامپ وبابي
سندرزدرآمريکا را همزمان ميتوان با چاوز و احمدي نژاد
درايران تابع يک نگاه دانست.آن هم پوپوليسم است.اين
واژهدرحقيقتبيانگرنوعيعصيانعليهوضعموجودحاکم
در کشورهاس��ت.البته دراين ش��رايط پوپوليسم به منطق
درونيخودرجوعميکندوکاريبهاستياليتفکرحاکمکه
ميتواندتفکرليبراليسمتادموکراسيياحتيهرنوعديگري
ازنظام حاکم باشد؛ندارد.ش��ورش وعصيان ساختارمند به
رهب��رياف��راديکهازدرونوضعموجودس��ربرآوردهاند
ويژگي مشترک اين نوع نگرش ومکتب پيچيده فکري با
طرفداران نوعا کثيراست.چاوزوبعد ازاو مادرو دقيقا ازهمان

ادامه از همین صفحه

...اکن��وناروپ��اگرفت��اررفتارهاياي��نچنينيازيونانتا
فرانسه است ؛آمريکا هم درگرداب ترامپيسم درحال غرق
شدن.اما به راستي پوپوليستها چه کساني هستند و چه
ميگويند؟پرداختنکاملبهاينموضوعدرايننوشتاراماکن
پذيرنيست اما به قدررفع تشنگي ميتوان درباره اين تفکر
درحالگسترشنوشتوتفاوتهاآنرادرجهانبهسنجش
نشست.نخس��ت بايد اعتراف کنيم که يک تعريف واحد
براي پوپوليسم وجود ندارد.درمقاطع مختلف ازآن تعاريف
متفاوت وگاه متعارضي هم صورت گرفته است.بطورمثال
دراواخردهه  1960بحث پوپوليسم درميانه جدلها درباره
استعمارزدايي وحدس وگمانهادرخصوص رعيت پروري
وحتي نزديک ش��دن به ايده کمونيس��م ومائوييسم مورد
ارزيابي قرارميگرفت".کاس موده "جامعه شناس هلندي
پوپوليسم راواکنشدموکراتيک غيرليبرالهابه ليبراليسم
غيردموکراتيکتعريفميکند.بينايندونگاهتفاوتهاي
بس��ياري وجود دارد.اين درحالي اس��ت که درآمريکا واژه
پوپوليسماغلبباايدهيکمساواتطلبچپاصيلتعريف

منطقي بهره بردند که ترامپ بهره برد.نقد ريشهاي وگاه
عصي��ان س��اختارمند عليه وضع موج��ود وحاکمان قبلي
نظام حکومتي.حتي بارني س��ندرزهم درانتخابات آمريکا
ازهمي��ن منطق براي جلب آراي عموميبهره برد.همين
جاستکهخطردهشتناکينظامهاياجتماعيواقتصادي
را تهديد ميکند.اغلب پوپوليس��ت فاقد نظام برنامهريزي
مدون وآلترناتيو مش��خص عليه وضع موجود هستند.آنها
ازهيجان سرکش��ي خود وتودهها عليه وضع موجود بهره
ميبرند وبه تبعات آن کاري ندارند.آنها با دردست گرفتن
قدرت بر اس��اس منطق آش��فته والتبه دروني پوپوليس��م
سعي ميکنند ساختارها و نظامهاي اجتماعي واقتصادي
موجودراتغييردهندواينآغازبحرانوفروپاشيحکومتها
وحتي کشورهاس��ت.هرچند که برخي ازروانشاسان حتي
بهس�لامتروانيرهبرانپوپوليس��تهممشکوکندامابا
اطمينان ميتوان گفت که نتايج حاصله ازاين نوع تفکرتا
کنون براي جهان وملتها ويران کننده بوده اس��ت.بقول
رالف داندروف"پوپوليسم ساده است،دموکراسي است که
پيچيده است"

سرکار خانم بابایی

مدیرمحترم مهدکودک ماه طال
بدینوسیله درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض کرده برای آن
مرحومه علو درجات الهی و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندم.
امیرمهدی افشار

آخري��ن اخبار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را در پايگاه
اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد
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پيشخوان
رهبر انقالب درگذشت حجتاالسالم
مظاهري را تسليت گفتند

حض��رت آي��تا ...خامن��هاي رهب��ر معظ��م انقالب اس�لاميبا صدور
پياميدرگذش��ت روحان��ي خدمتگ��زار و واعظ ش��هير حجتاالس�لام
آقاي مهدي مظاهري را تس��ليت گفتند.به گزارش ايس��نا ،در متن پيام
رهبر انقالب آمده اس��ت :درگذش��ت روحاني خدمتگزار و واعظ ش��هير
حجتاالس�لام آق��اي ح��اج مهدي مظاهري رحم��ةا ...عليه را به همه
دوستداران و ارادتمندان و تربيت شدگان منابر مؤثر آن مرحوم و باالخص
مکرم و بازماندگان محترم ايش��ان تس��ليت عرض ميکنم.
به خاندان ّ
زمزمه معنوي دعا و نيايش آن مرحوم در شبهاي جمعه و سحرهاي ماه
مبارک رمضان طي س��الهاي طوالني در ش��مار يادگارهاي معنوي شهر
عزيز اصفهان است و اميد است همواره برقرار باشد.

ضرورت بهترين روابط لبنان با ايران

نخس��توزير لبنان با بيان اينکه کش��ورش بايد از تنش ميان ايران و
عربس��تان دور بماند ،گفت :روابط با تهران بايد به بهترين ش��کل باش��د.
به گزارش ايسنا ،سعد الحريري در گفتگو با وال استريت ژورنال با بيان
اينکه پذيراي ادامه مشارکت حزبا ...در دولت لبنان است ،گفت :حزبا...
عضوي از اين دولت است .لبنان يک دولت فراگير با حضور تمام احزاب
سياسي دارد که موجب برقراري ثبات در کشور ميشود .هدف اصلي من
نيز حفظ اين ثبات سياسي براي اتحاد کشورمان است.حريري افزود :ما
نميتوانيم مداخله هيچ فردي را در امور سياسي لبنان بپذيريم .روابط ما
با ايران يا با کش��ورهاي حاش��يه خليج فارس بايد به بهترين ش��کل باشد
اما به گونهاي که منافع ملي لبنان تامين شود.نخستوزير لبنان از پاسخ
درباره جزئيات ماندنش در عربس��تان پس از اعالم اس��تعفايش در ماه
نوامبر  2017خودداري کرد و گفت که عربستان سعودي هيچگاه به طور
مس��تقيم در سياس��تهاي لبنان دخالت نکرده و اميدوار است که رياض
به زودي کمک اقتصادي خود به بيروت را از سر بگيرد.

ناوشکن دماوند دچار حادثه شد

نيروي دريايي ارتش از برخورد ناوشکن دماوند با موج شکن در درياي
خ��زر خب��ر داد .ناوش��کن دماوند در هن��گام ورود به بندر به علت افزايش
ن برخورد جزيي
س��رعت باد و طوفان ش��ديد در درياي خزر ،با موج ش��ک 
داشته است.کارشناسان نظاميگفتهاند که آسيبهاي وارد ناچيز بوده و
صدمه وارده در زمان کوتاهي برطرف خواهد.

با وجود تحريمها به اقتدار دست يافتهايم

وزير دفاع گفت :اس�لام قدرت را با عظمت به همراه دارد ،لذا فرمود نه
س��لطه پذير باش��يد و نه س��لطه گر .امير سرتيپ حاتميادامه داد :قبل از
اس�لام و در دوران جاهليت ش��عار رس��مياين بود که در جنگ از حزب و
دوس��تانت حمايت کن ،چه حق با او باش��د و چه نباش��د اما اس�لام آمد و
اين ش��عار را تغيير داد و گفت از مظلوم حمايت کن چه دوس��ت تو باش��د
و چه دوس��ت تو نباش��د.وي تصريح کرد :اولين اثر کار خير اين اس��ت که
انس��ان به وس��يله آن موقعيت انس��انيت خود را تثبيت کرده است گرچه
اجر معنوي و اخروي در جاي خود محفوظ اس��ت .وقتي يک درخت در
پاي خود آب بريزد در حقيقت ريشه و موقعيت خود را تثبيت کرده است،
ام��ام و ش��هدا ،درخ��ت انقالب را با خ��ون آبياري کردند و باعث تثبيت و
استحکام او شدند.

فيلتر تلگرام و از دست رفتن هزاران شغل
عضو کميس��يون امنيت ملي مجلس با
بيان اينکه فيلتر تلگرام موجب از دست
رفتن چند هزار ش��غل شده است ،گفت:
اينکه مردم را به چند پيام رس��ان ارجاع
بدهي��م که نميتوانن��د مخاطب جذب
کنند ،راه حل نيس��ت.به گزارش ايلنا ،مصطفي کواکبيان گفت:
مردم به ما مراجعه ميکنند و ميگويند چند هزار شغل از دست
رفته است .بنده نميگويم که حتما بايد تلگرام رفع فيلتر شود بلکه
بايد امکاناتي در داخل فراهم کنيم تا مردم بتوانند مشکالت خود
را حل کنند .نماينده تهران گفت :بايد مسئوالن ساخت و ايجاد
سرورهاي داخلي را که مدتها به مردم قول دادهاند ،عملي کنند
و اگر ميخواهند شبکههاي اجتماعي همچون تلگرام را رفع فيلتر
نکنند بايد ايجاد سرورهاي داخلي را امکان پذير کنند.

محمدجواد ظري��ف به دعوت فدريکا
موگريني به منظور شرکت در نشست
مش��ترک برجاميب��ا حض��ور وزيران
ام��ور خارجه فرانس��ه ،انگليس ،آلمان
و مس��ئول سياس��ت خارجي اتحاديه
اروپا وارد بروکس��ل ش��د .در اين سفر،
نشس��ت مشترک محمد جواد ظريف،
وزي��ر خارج��ه کش��ورمان ب��ا فدريکا
موگرين��ي ،رييس سياس��ت خارجي
اتحادي��ه اروپا و ژان ايو لودريان ،وزير
خارجه فرانس��ه ،زيگمار گابريل ،وزير
خارجه آلمان ،بوريس جانس��ون ،وزير
خارج��ه انگليس با محوريت برجام در
مق��ر اتحاديه اروپا برگزار ش��د.در اين
نشس��ت طرفين در خصوص اقدامات
الزم در شرايط کنوني به منظور تداوم
اج��را و پ��اي بندي هم��ه طرفهاي
برج��ام گفتوگ��و و تبادل نظر کردند.
وزير خارجه کشورمان در اين نشست
بر اهميت تعهد همه طرفها ،به ويژه
اتحاديه اروپا و کش��ورهاي اروپايي بر
اجراي برجام در ش��رايط کنوني تاکيد
ک��رد .فدري��کا موگرين��ي ،هماهنگ
کنن��ده کميس��يون برج��ام و وزراي
خارجه فرانس��ه ،آلمان و انگلستان در
اين جلس��ه به طور مش��ترک ،بر تعهد
اروپا و دولتهاي خود بر اجراي برجام
به عنوان يک دستاورد منحصر به فرد
ديپلماسي چند جانبه تاکيد کردند .وزير
خارجه کش��ورمان ب��ه طور جداگانه با
وزراي ام��ور خارج��ه کش��ورهاي
انگلس��تان ،آلمان و موگريني ،نماينده
عالي سياس��ت خارج��ي اتحاديه اروپا
مالق��ات و در خصوص مس��ايل مورد
عالقه گفتوگو و تبادل نظر کرد .پس
از پايان اين نشس��ت فدريکا موگريني
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا
به همراه «بوريس جانسون» وزير امور

اتحاد برجامی علیه ترامپ

خارجه انگلي��س« ،ژان ايو لودريان»
وزي��ر خارج��ه فرانس��ه و همچني��ن
«زيگم��ار گابري��ل »وزير امور خارجه
آلمان در نشس��ت مطبوعاتي مشترک
ش��رکت کردن��د .مس��ئول سياس��ت
خارجي اتحاديه اروپا در اين نشس��ت
خبري تاکيد کرد :توافقنامه هس��تهاي
اهمي��ت فوق العادهاي دارد و از اجراي
کامل آن حمايت ميکنيم .اروپا درباره
لزوم اجراي توافقنامه هستهاي توافق
نظ��ر دارد.موگريني اعالم کرد توافق
هستهاي ايران در حال عمل کردن به
هدف اصلي خود مبني بر حفظ نظارت
بر برنامه هستهاي ايران است .مسئول
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا افزود:
توافق هس��تهاي اي��ران در حال عمل
کردن به هدف اصلي خود مبني بر حفظ
نظارت بر برنامه هستهاي ايران است.
وي خاطرنشان کرد :اتحاد جامعه بين

«مصرف بي رويه آب ،مانع بهره مندي ديگران از اين موهبت الهي است»

آگهي مناقصه شماره ب96/33-52/

شرکتآبوفاضالباستانکرماندرنظردارد:مقداريلولهپلياتيلن

مبل�غ تضمي�ن ش�رکت در مناقص�ه 351/744/000 :ري�ال به صورت

 110-90-63-50-40-32-25-20مورد نياز خود را از طريق

ضمانت نامه بانکي در وجه شرکت آب و فاضالب

توليدکنندگان آنها خريداري نمايد.لذا واجدين ش�رايط ميتوانند

آخري�ن مهل�ت تس�ليم پاکته�اي ال�ف  ،ب  ،ج به دبيرخانه ش�رکت:

با ارائه معرفي نامه از تاريخ  96/10/23لغايت تاريخ 96/10/27

تا ساعت  14مورخ 96/11/7

جه�ت درياف�ت اس�ناد مناقصه به آدرس کرم�ان انتهاي بلوار 22

افتتاح پاکتهاي الف و ب و ج :ساعت  10مورخ 96/11/8

بهمن ش�رکت آب و فاضالب اس�تان-مديريت بازرگاني مراجعه

مدت اعتبار پيش�نهاد قيمت  3ماه از تاريخ بازگش�ايي پاکات پيش�نهاد

نماين�د.

قيمت تا زمان انعقاد قرارداد ميباشد.

مبلغ اوليه برآورد 7/034/874/000 :ريال

محل تامين اعتبار :داخلي

مديريت روابط عموميو آموزش همگاني
نوبت اول

( آب يعني زندگي)

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي انتخاب مشاور
شركت آب و فاضالب روستائي استان هرمزگان

ش��ركت آب و فاضالب روس��تائي استان هرمزگان در نظر
دارد با اس��تناد آئين نامه خريد خدمات مش��اوره به ش��ماره
/193542ت 42986/ك م��ورخ  1388/10/1نس��بت به
انتخ��اب مش��اورين صالحيتدار جه��ت انجام امور خدمات
مشاوره اقدام نمايد.
 -1نام و نش��اني كارفرما  :ش��ركت آب و فاضالب روستائي
اس��تان هرمزگان – بندرعباس بلوار امام حس��ين (ع) جنب
اداره استاندارد
 -2موضوع خدمات مش��اوره :خرید ،نصب و راه اندازی و
پشتیبانی سیستم سخت افزاری و سامانه نرم افزاری تحت
وب ش��امل س��امانه اعتبارت و بودجه ،فهرس��ت بها ،متره و
ب��رآورد ،مدیری��ت پیم��ان و کنترل پروژه ، ،پیش پرداخت و
صورت وضعیت و تعدیل ،آنالیز ،پیشنهاد قیمت ،گزارشات
مرتب��ط ب��ا ط��رح و پروژه وعملیات و پیم��ان با تعداد کاربر
 250نفر
 -3مبلغ برآورد اولیه کارفرما  2.210.000.000 :ریال
 -4پايه و رشته مورد نياز :حداقل رتبه  5تولید و پشتیبانی
نرم افزارهای سفارش مشتری
-5تاريخدريافتاسنادارزيابيكيفي:ازتاريخ1396/10/23
لغايت 1396/10/30
 -6محل ونحوه دريافت اسناد  :اداره حقوقي  ،قراردادها و

دولت مصمم به رفتار شفاف با مردم
معاون سياسي دفتر رييسجمهور گفت:
تاکيد بر اين است که در دولت دوازدهم
فق��ر مطل��ق را از بين ببريم .اگر مجلس
صرفا مخالفت کند و پيشنهادي نداشته
باشد ،شاهد تداوم بيکاري و فقر مطلق
خواهيم بود و اين به معناي سکون است.به گزارش ايلنا ،مجيد
تخت روانچي با بيان اينکه ريشه اتفاقات اخير کشور بايد روشن
شود ،گفت :دولت مصمم به رفتار شفاف با مردم است تا آنها بتوانند
بر کار دولت نظارت داشته باشند .مردم ما مطالبات به حقي دارند.
وي افزود :آقاي روحاني گفتند که همه ما بايد پاي صحبت مردم
بنش��ينيم و به نظراتش��ان گوش دهيم و تصميمات ما بر اس��اس
خواس��تههاي ملت باش��د .دولت اراده کرده تا برخوردش با مردم
شفاف باشد و مردم بتوانند بر کار دولت نظارت کنند.
دیپلماسی ظریف همچنان در دستور کار حامیان توافق هستهای؛

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان کرمان

جسارت آمريکا با تودهني همراه خواهد شد
خطي��ب موقت نم��از جمعه تهران گفت:
اگر امريکا دچار جهالت و سردرگمي -به
خاطر س��يليهايي ک��ه از جبهه مقاومت
خورده است – شود و هوس جسارت بکند،
بازهم تودهني ميخورد و با مش��تهاي
گره خورده ملت عاشق شهادت مواجه خواهد شد.به گزارش ايلنا،
حجتاالس�لام کاظ��م صديقي با اش��اره ب��ه ناآراميهاي اخير در
ش��هرهاي مختلف کش��ور گفت :فتنه را آرزو کنيد ،زيرا چهرههاي
منافق را روشن ميکند .دوست و دشمن خود را در اين بحرانها نشان
ميدهند .در اين فراز و نشيبها ،گوهر افراد جامعه نمود پيدا ميکند.
وي با بيان اينکه اين اغتشاش توسط عامل بيروني طراحي شد گفت:
ماهها ش��يطان بزرگ و ايادياش طرح توطئه را پختند و از قارون
منطقه که عربستان سعودي است ،خواستند پولش را بدهد.

رسيدگي به شكايات شركت آبفار هرمزگان
((اخ��ذ اس��ناد ارزياب��ي كيفي از پايگاه ملي اطالع رس��اني
مناقصات كش��ور توسط مش��اورين صالحيتدار با پرداخت
هزینه خرید اسناد بالمانع ميباشد)).
 -7نش��اني و مهلت تحويل پاكات  :واحد دبيرخانه ش��ركت
آبفار هرمزگان -پايان ساعت اداري مورخ 1396/11/7
-8قيم��ت اس��ناد مناقص��ه و ش��ماره حس��اب  :واريز مبلغ
 300/000ريال به حساب سپهر شماره 2195215491005
بانك صادرات شعبه آزادگان بندرعباس
-9س��اير جزئيات و ش��رايط در اس��ناد ارزيابي درج ش��ده
است.
-10جهت اطالع بيش��ترميتوانيد به س��ايت ش��ركت آبفار
هرمزگان به آدرس  www. abfarhor.irمراجعه نمائيد.
-11آگه��ي و دعوتنام��ه فوق در پايگاه ملي اطالع رس��اني
مناقص��ات كش��ور ب��ه آدرس Iets.mporg.irدرج خواهد
شد.
-12بررس��ي اس��تعالمها و اع�لام نتايج حداكث��ر تا تاريخ
 1396/11/10خواهد بود.
تذك��ر :به پيش��نهادهاي فاقد امض��اء ،مخدوش و ناقص و
پيش��نهادهايي كه پس از مهلت مقرر ارس��ال ش��ود مطلقا"
ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شركت آب و فاضالب روستائي استان هرمزگان

الملل��ي براي حفظ توافق هس��تهاي
اي��ران ض��روري اس��ت .توافقنام��ه
هس��تهاي اهميت فوقالعادهاي دارد و
از اج��راي کامل آن حمايت ميکنيم.
اروپ��ا درب��اره لزوم اج��راي توافقنامه
هس��تهاي توافق نظ��ر دارد .همچنين
وزي��ر خارجه انگليس در اين نشس��ت
ب��ا تاکيد ب��ر اينکه اي��ران به تعهدات
برجاميخود پايبند بوده و آژانس نيز آن
را تاييد کرده است گفت :تاکنون کسي
نتوانس��ته است جايگزيني براي برجام
ارائه دهد.بوريس جانس��ون گفت :اين
نشست بسيار مهم بود.
م��ا اروپاييها دور هم جمع ش��دهايم
تا نظري مش��ترک را بيان کنيم .اول
اينکه ارزش زيادي براي برجام قائليم
که توافق هس��تهاي با ايران اس��ت .ما
معتقديم که اين دس��تاورد ديپلماتيک
قاب��ل توجه��ي بوده اس��ت.وي ادامه
داد :اي��ن توافقنامه راهي براي متوقف
ک��ردن مس��ير ايران در دس��تيابي به
تس��ليحات اتميبوده است و همانطور
ک��ه همکارانم هم گفتند ايران به اين
توافقنامه پايبند بوده و اين مس��ئله را
آژانس بين المللي انرژي اتمينيز تاييد
کرده است.جانسون افزود :اين مسئله
براي ما بس��يار بس��يار مهم اس��ت .اما
همچنين روش��ن اس��ت ک��ه براي ما
اهمي��ت دارد حمايتي جهاني را از اين
توافقنام��ه ايجاد کني��م تا ايران بتواند
نش��ان دهد ،همانطور ک��ه همکارانم
گفتند ،کش��ور و همس��ايهاي خوب در
منطقه اس��ت .به همين علت مش��روع
و درس��ت اس��ت ک��ه ما به م��وازات و
غيرمرتبط با برجام ،بايد روي کارهايي
تمرک��ز کني��م که ايران ميتواند براي
کمک به حل بحران وحش��تناک يمن
انجام دهد و به پيشبرد فرايند صلح در
س��وريه و حل ديگر مس��ائل در منطقه
کمک کند.وي اظهار کرد :آنهايي که
ب��ا برجام مخالفند بايد راه حل بهتري
ارائ��ه کنن��د که ما تا کن��ون چنين راه
حل��ي نديدهاي��م .م��ن همچنين فکر
ميکن��م اگر بتوانيم اي��ن توافقنامه را
حف��ظ کنيم ،چيزي که خيلي اميدوارم
ميتواني��م انج��ام دهيم.جانس��ون
ادام��ه داد :م��ردم ايران هم بايد منافع
اقتص��ادي حاصل از برج��ام را ببينند.
ب��ه همي��ن علت ما و دولت انگليس به
همراه يکديگر و به همراه دوس��تان و

ش��رکايمان در فرانسه و آلمان و ديگر
کشورهاي اروپايي و همچنين فدريکا
موگريني ،همچنان به تالش��هايمان
ادام��ه ميدهيم تا تداوم برجام را حفظ
کنيم .ژان لودريان ،وزير خارجه فرانسه
نيز در اين نشست خبري گفت :فرانسه
با حساس��يت خواس��تار اجراي اجراي
برج��ام اس��ت و هم��ه طرفها بايد به
برج��ام و تعهدات خ��ود پايبند بمانند.
همچني��ن ض��روري اس��ت که متحد
آمريکايي ما نيز همين موضع را اتخاذ
کند و به برجام پايبند بماند.وي افزود:
پاري��س تعهد خود ب��ه برجام را اعالم
ميکند و از همه طرفها نيز درخواست
ميکند تا به اين توافق پايبند باش��ند.
م��ا همچنين از آمري��کا ميخواهيم تا
تعلي��ق تحريمه��اي اي��ران را تمديد
کند.لودريان در مورد برنامه موش��کي
ايران ابراز نگراني کرد  ،اما تاکيد کرد
اين موضوع از برجام جدا اس��ت .وزير
خارج��ه آلم��ان نيز در اين نشس��ت با
حمايت از برجام تاکيد کرد :ايران بايد
از منافع اقتصادي اين توافق بهره مند
ش��ود.زيگمار گابريل گفت :با توجه به
اينکه کره ش��مالي به دنبال تسليحات
هس��تهاي است ،بسيار ضروري است
که توافق هس��تهاي ايران حفظ شود.
بايد به طور کامل به توافقنامه هستهاي
با ايران احترام گذاشت و از آن حمايت
کرد.وي از آمريکا خواست تا برجام را
از موضوعات ديگر جدا کند .همچنين
موگرين��ي در توئيتي نوش��ت :توافق
ايران در حال جواب دادن است و يک
مس��ئله کليدي ب��راي امنيت اتحاديه
اروپ��ا ب��ه ش��مار ميرود .اروپ��ا از اين
تواف��ق حمايت ميکن��د و انتظار دارد
تمام کش��ورها آن را کامال اجرا کنند.
از س��وي ديگر وزير خارجه کشورمان
بعد از اتمام ديدارهاي خود در بروکسل
در جم��ع خبرنگاران در تش��ريح نتايج
س��فر ب��ه بلژيک گف��ت :آن چه که از
اين جلس��ات مشخص بود  ،اين است
ک��ه اجماع يکپارچه جامعه بين المللي
ب��ر اين مبنا اس��ت ک��ه هر حرکتي که
ب��ه تخريب برجام بينجامد و بخواهند
برج��ام را دس��تخوش تغيير کند ،غير
قابل قبول است و جامعه جهاني با آن
مقابل��ه خواهد کرد .محمدجواد ظريف
ب��ا اش��اره به ديدارش ب��ا وزير خارجه
روسيه و نشست بروکسل گفت :در اين

رايزنيه��ا آنها تاکيد کردند که تمام
تالششان را براي تضمين بهرهمندي
م��ردم اي��ران از تماميمنافع برجام به
کار ميبرن��د هم ت��ا زماني که اياالت
متحده آمريکا تعهداتش را انجام دهد.
بويژه بعد از آنکه اياالت متحده تعليق
تحريمها را تمديد کرد همان طور که
در برجام متعهد ش��ده اس��ت که اين
کار را انج��ام ده��د ،اتحادي��ه اروپا نيز
متعهد ش��ده اس��ت که اقدامات خود را
ب��راي تضمين بهرهمندي مردم ايران
از منافع اقتصادي برجام دوچندان کند.
وي افزود :در اين جلسه در مورد برخي
از روشها بخصوص روشهايي براي
فائ��ق آمدن بر محدوديتهاي بانکي
بحث و گفتوگو ش��د.ظريف با اشاره
ب��ه اظهارات مقام��ات اتحاديه اروپا و
آژانس بينالمللي انرژي اتميمبني بر
اينک��ه ايران به تعهدات خود در برجام
پايبند بوده است ،گفت :تنها آژانس بايد
پايبن��دي ايران به تعهداتش در برجام
را اعالم کند که بارها نيز اين موضوع
را تاييد کرده و اين که ايران حق دارد
که از تمام منافع برجام بهرهمند شود.
رييس دستگاه ديپلماسي ادامه داد :در
اين رايزنيها تاکيد کرديم براي اينکه
ايران به برجام پايبند بماند الزم است
هم��ه از جمل��ه آمريکا به برجام کامال
پايبن��د باش��ند و برج��ام را اجرا کنندو
اتحادي��ه اروپا هم الزم اس��ت عالوه
ب��ر حمايتهاي علني و گفتاري که از
برجام ميکند در عمل هم اقدامات خود
را تقوي��ت کندتا م��ردم ايران از منافع
برجام بهرهمند شوند.

کودکانهه�اي عاليتري�ن مق�ام

آمريکا

ب��ر اس��اس قواني��ن داخل��ي آمريکا،
رئيسجمه��وري اي��ن کش��ور بايد در
بازهه��اي زمان��ي  ۹۰روزه ،درب��اره
پايبن��دي اي��ران به برج��ام ،به کنگره
گ��زارش دهد .وي آخرين بار در تاريخ
 ۱۳اکتبر از تاييد پايبندي ايران به توافق
هس��تهاي خودداري کرد و کنگره نيز
در اينب��اره تصميمينگرفت .بار ديگر
موعد گزارش ديگر آمريکا فرا رس��يده
ام��ا رفت��ار ترامپ به اندازهاي کودکانه
است که نميتوان دراين خصوص هيچ
نوع پيش بيني منطقي داشت.

تحريم جديد عليه ايران


در اي��ن رابطه وزير خزانهداري آمريکا
گفت :واش��نگتن در حال برنامهريزي
ب��راي وضع تحريمه��اي جديد عليه
ايران اس��ت.به گزارش ايسنا استيون
منوچي��ن در کنفران��س خبري در کاخ
س��فيد افزود :ما اين تحريمها را ارايه
کردهايم و فکر ميکنم ميتوانيد انتظار
داش��ته باش��يد تحريمه��اي جديدي
علي��ه اي��ران اعم��ال ش��ود.منوچين
درب��اره اينکه آيا تحريمهاي جديدي
عليه ايران در راه اس��ت؟ گفت :انتظار
دارم تحريمه��اي جديدي عليه ايران
وضع شود .ما همچنان به بررسي اين
موضوع ادامه ميدهيم.

تالش براي حفظ برجام


اي��ن درحالي اس��ت که يک نش��ريه
آمريکاي��ي ب��ه نق��ل از منابع آگاه خبر
داد که مش��اور امني��ت ملي ترامپ در
همکاري با چند سناتور ديگر در تالشند
ت��ا از خروج آمريکا از برجام جلوگيري

کنند .ديلي بيست گزارش داد که ژنرال
مک مستر ،مشاور امنيت ملي آمريکا در
حال مذاکره با باب کورکر و بن کاردين،
دو س��ناتور ارشد کميته روابط خارجي
سناس��ت تا از خ��روج آمريکا از برجام
توس��ط ترامپ جلوگي��ري کند .مک
مس��تر در حال ايفاي نقش��ي است که
پاييز گذشته انجام داد و آن جلوگيري
از ايجاد موضوعات تحريک آميز براي
ترامپ است تا او برجام را تهديد نکند.
مک مس��تر با کورکر و کاردين ديدار
کرده و بنابر گفته س��خنگوي کورکر،
وي و مک مستر از آن زمان موضوعات
مرب��وط ب��ه برجام را تلفني مورد بحث
ق��رار دادند.کورکر به خبرنگاران گفته
ک��ه کنگره پي��ش نويس طرحي را در
مورد برجام به اتمام رسانده است.

تماس تلفني مکرون با ترامپ


از سوي ديگر رييس جمهور فرانسه در
يک تماس تلفني با همتاي آمريکايي
خ��ود بر ل��زوم تعهد به برجام و اجراي
آن تاکي��د کرد .رويترز گزارش داد که
امانوئ��ل مک��رون در تم��اس تلفني با
ترامپ و در آستانه اعالم تصميم ترامپ
در م��ورد برجام ،ب��ر لزوم اجراي تعهد
طرفها در توافق هس��ته ايران تاکيد
کرد.بناب��ر اعالم کاخ اليزه ،مکرون در
اي��ن گفتوگ��و بر عزم فرانس��ه بر در
اجراي سرسختانه برجام يک بار ديگر
تاکيد کرد و خواس��ت تا همه طرفها
ب��ه آن احترام بگذارند .وي به همتاي
آمريکاي��ي خود گفته که اجراي کامل
برج��ام بايد هم��راه با مذاکره ايران در
مورد برنامه موشکي خود باشد.
برجام ،بدترين توافق تاريخ


در همين رابطه س��خنگوي کاخ سفيد
گف��ت ک��ه ترامپ همچن��ان برجام را
بدتري��ن توافق ممکن ميداند .س��ارا
س��ندرز افزود :يکي از نقصهاي اين
تواف��ق در مورد محدوديتهاي زماني
بر برنامه هس��تهاي ايران است و پس
از مدت��ي ايران ميتواند آزادانه برنامه
هس��تهاي خ��ود را توس��عه ده��د و به
دس��تيابي به س�لاح هستهاي نزديک
شود.س��ندرز ادامه داد :ما قطعا اين را
يک مش��کل ميدانيم.ما به همکاري
ب��ا متح��دان خود و کنگ��ره براي رفع
نواقص برجام ادامه ميدهيم.
گزارشه��ا حاک��ي از آن اس��ت ک��ه
مش��اوران رئيسجمه��وري آمري��کا
نس��بت به پيامدهاي خروج اين کشور
از تواف��ق هس��تهاي با اي��ران به وي
هش��دار داده و از او خواس��تهاند تعليق
تحريمهاي ايران را تمديد کند.

کرملين خواستار حفظ برجام


و ام��ا س��خنگوي کاخ کرملين گفت:
روس��يه بر لزوم حفظ توافقات کنوني
بر سر برنامه هستهاي ايران تاکيد دارد
چرا که نشان دهنده اتفاق نظر بسياري
از طرفها است .اسپوتنيک گزارش داد
ک��ه ديميري پس��کوف درباره رويکرد
مسکو درباره تمديد تعليق تحريمهاي
ايران توسط آمريکا ،گفت :شما موضع
روس��يه را در اي��ن زمين��ه ميدانيد .ما
متعهد به لزوم حفظ توافق بر سر برنامه
هستهاي ايران هستيم.پسکوف ادامه
داد :ما بر اين باوريم که حفظ اين اتفاق
نظ��ر و قابليت اجراي توافق از اهميت
بسيار بااليي برخوردار است.

فراخوان شناسایی مشاور

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری اراک در نظر دارد نسبت
به شناس��ایی و انتخاب مش��اور ذیصالح از بین افراد حقیقی ( موضوع
ماده  24آئین نامه خرید خدمات مش��اوره) و حقوقی جهت تهیه طرح
سامانه های نوین آبیاری فضای سبز شهر اراک اقدام نماید .لذا از کلیه
متقاضیان دعوت می شود ظرف مدت  15روز از تاریخ چاپ این آگهی
در روزنامه نسبت به مراجعه به سازمان به آدرس اراک -کوی صنعتی-
س��ازمان س��یما ،منظر و فضای سبز شهرداری و تحویل اسناد مربوطه
اقدام و یا با شماره 086- 33132020-7تماس حاصل نمایند.

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری اراک

تورم  ۲رقميدر راه است
ريي��س کميس��يون اقتصادي مجلس
شوراي اسالميگفت :پيش بيني ما اين
است که تورم در سال  ۹۷دو رقمياست
اما اينکه چه رقميباش��د ،بس��تگي به
قيمت حاملهاي انرژي دارد.
محمدرضا پورابراهيمياظهار داشت :براساس پيش بينيهاي
انج��ام ش��ده اگر قيم��ت حاملهاي انرژي با پافش��اري دولت
افزاي��ش ياب��د ،به طور حتم با کوچکترين تغييري نرخ تورم نيز
دو رقميخواهد شد.
وي ادام��ه داد :ام��ا بحث دو رقميش��دن ت��ورم تنها موضوعي
داخلي نيس��ت و تحت تاثير قيمتهاي جهاني هم خواهد بود
زيرا هنگاميکه قيمت کاالهاي اساس��ي ،نفت وفلزات کاهش
يابد ،اقتصاد ايران رکودي خواهد شد.
بررسی «تجارت» نشان داد؛

گروه اقتصاد کالن -علي پيرولي :آش��فتگي نظام بانکي کش��ور
تازگي ندارد؛ زيرا اين آشفتگي حاال تا مرز بحران واقعي نزديک
شده است .حاال حتي بانکهاي جهاني از همکاري با نظام بانکي
کش��ور س��رباز ميزنند ،اين امر نه به خاطر تحريمهاس��ت بلکه
به داليل متفاوتي اس��ت .کارشناس��ان بين المللي معتقدند نبود
توانگري در نزد بانکهاي کش��ور و همچنين نبود ش��فافيت در
صورت حسابهاي مالي از مهمترين عواملي است که حاال نظام
بانکي کش��ور عالوه بر تحريم ،با آن در وضع نابس��امان خود با
آن دسته و پنجه نرم ميکند.
براي اينکه پي به عمق وضع آشوبناک نظام بانکي کشور برده
باش��يم کافي اس��ت که به تاريخ رجوع ش��ود .از زماني که نظام
بانکي در کش��ور ش��روع به فعاليت کرد ،مشکالت ساختاري با
آن نيز رشد کرد ،بدون آنکه براي اين مشکل اصلي به صورت
ريشهاي راهحلي انديشيده شود ،به گونهاي که حاال نظام بانکي
کشور در آستانه يک بحران عظيم قرار گرفته وحتي کارشناسان
با نگاه بدبينانه ،اين آشفتگي را بحران قلمداده کردهاند.
نبود نظارت جدي بانک مرکزي بر عمليات سيستم بانکي کشور
از يک سو و عدم استقالل سياستهاي پولي کشور و تفکيک آن با
نظام مالي از عوامل اصلي نابساماني در نظام بانکي کشور عنوان
ش��ده اس��ت .روزي مسعود خوانساري درباره راهکارهاي مورد
نياز براي خروج نظام بانکي کشور از نابساماني گفته بود :اول:
نياز به نظارت جدي بانک مرکزي بر بانکها بهشدت احساس
ميشود .دوم :بهتر است با دقت کارشناسي بانکهاي خوب از
بانکهاي بد تفکيک شوند .سوم :موسسات مالي و اعتباري به
بحراني اجتماعي -اقتصادي تبديل شدهاند که بايد تعيينتکليف
شوند .چهارم :شرايط حاکم بر نظام بانکي ايران با استانداردهاي
جهاني همخوان نيست و به همين دليل بهتر است بازنگري در
وضعي��ت بانکه��ا با اين نگاه صورت گيرد .پنجم :بانکها بايد
در مورد داراييهاي منجمد خود فکري جدي کنند؛ اين منابع
بهصورت خاص در بخش مسکن قفل شدهاند .بايد در نظر داشت
که اقتصاد ايران در دوره کنوني به جذب سرمايه ايرانيان مقيم
داخل و خارج ،همچنين س��رمايهگذاران خارجي براي حرکت
در جهت رونق ،شديدا نياز دارد .به همين دليل موضوع اصالح
س��اختار نظام بانکي ضرورت مييابد .به همين جهت ميتوان
از تجربه جهان در اين عرصه استفاده کرد.
کارشناس��ان پولي و بانکي کش��ور نيز مثل خوانس��اري درباره
معضالت نظام بانکي کشور اظهار نظر مشترکي دارند.
در همين باره دکتر بيژن بيدآباد کارش��ناس پولي کش��ور ،در

نظام بانکی اسیر تکالیف دولتی

گفتوگ��و ب��ا روزنامه تجارت به عوامل س��اختاري نظام بانکي
کش��ور تاکيد داش��ته و گفته است :شکوفايي اقتصاد يک کشور
به نظام بانکي س��امان يافته وابس��ته است؛ به عبارتي اگر نظام
بانکي به صورت س��اختاري مناس��ب ايجاد و توس��عه پيدا نکند،
نميت��وان مناب��ع مال��ي و پولي را در بخشه��اي واقعي و مولد
اقتصاد هدايت کرد.
وي که همواره يکي از مدافعان اصالح ساختار نظام بانکي کشور
بوده ،معتقد اس��ت :ماداميکه نظام بانکداري راس��تين با تمام
ابزارهايش مصوب و اجرايي نشود نبايد انتظار داشت که نظام
بانکي کشور به سامان شود و اقتصاد را به تحرک وادارد.
وي به موضوعهاي ديگر در حوزه نظام بانکي کش��ور اش��اره
کرده و گفته است :در بخش ارز نيز بايد نظام ارزي تک نرخي
و ش��ناور ش��ده مصوب شود و همه محدوديتهاي اشخاص در
مبادالت ارزي برداشته شود.
ب��ه گفت��ه بيدآباد بايد نظام بانکي کش��ور ضم��ن آنکه اصالح
س��اختاري در آن ايجاد ش��ود ،بايد به سمت جذب منابع حرکت
کن��د و اي��ن ج��ذب نياز به رفع معضالت��ي دارد که پيش از اين
به برخي موارد آن اش��اره ش��د .به عبارتي درگير کردن منابع در
پروژههاي سرمايهگذاري فيزيکي و در نهايت جلوگيري از سيال

بودن حساب سرمايه در تراز پرداختها را فراهم کند.
اين اقتصاددان به موضوع اس��تقالل بانک مرکزي اش��اره کرده
و گفت��ه اس��ت :نباي��د دولت بانک مرک��زي را مجبور به اجراي
خواستههايش کند چرا که عدم استقالل و به تبع آن استقراض
از اي��ن بان��ک منجر به پيامدهاي مخربي ميش��ود که در حال
حاضر نظام بانکي با آن درگير است.
وي در مقالهاي به ديگر عوامل ناکامينظام بانکي اشاره کرده
و گفته اس��ت :نبود سيس��تم يکپارچه مديريت در نظام بانکي،
عدم توس��عه بانکداري الکترونيک و جزيرهاي اجرايي ش��دن
فعاليته��اي بانکداري از عوامل ديگر نابس��اماني نظام بانکي
است.
از ديگر سو ،مطالبات معوق يکي از چالشهاي مهم نظام بانکي
است و اين مشکل در صدر مشکالت بانکها قرار دارد .تنگناي
اعتباري را يکي ديگر از مشکالت مهم نظام بانکي است.
علي ديواندري در اين باره گفته است :در حال حاضر بانکهاي
کشور مشکل نقدينگي دارند و در بخش اعطاي تسهيالت و با
توجه به ش��رايط کش��ور که مشکل رونق اقتصادي داريم و بايد
هزينه کرد افزايش بايد شاهد رويکرد انقباضي بانکها هستيم
که اين يک فاکتور منفي اس��ت؛ البته نرخ س��ود يکي ديگر از

چالشهاي بانکها اس��ت ،زيرا نرخ س��ود س��پرده و تسهيالت
کنوني معقول نيس��ت و در بخش واقعي کش��ور چنين س��ودي
به دست نميآيد.
رقابتهاي بين بانکي نادرست و عمليات غير بانکي باعث شده
تا نظام بانکي کشور بيش از پيش به کما برود ،در اين باره علي
ديوانداري گفته اس��ت :بانک مرکزي براي حل مش��کل کاذب
بانکها و کاهش نرخ سود سپرده وارد شده که از طريق دخالت
در بازار بين بانکي توانس��ته تا حدودي اين رقابت را مهار کند؛
اقداماتي همچون آزادس��ازي بخش��ي از ذخاير سپرده قانوني و
دخال��ت در تس��هيالت بين بانکي و ايج��اد خط اعتباري براي
بانکهايي که با مش��کل مواجهاند ،انجام ش��ده که باعث شد تا
حدودي عطش نرخهاي باالي وامهاي شبانه کم شود و انتظار
ميرود با اين اقدامات نرخ سود کاهش يابد.
رئي��س پژوهش��کده پول��ي و بانکي بان��ک مرکزي در مورد لغو
تحريمه��ا و آم��اده نبودن نظام بانکي براي ورود به عرصه بين
المللي ،گفته است :در حوزه مقررات جديد و مقررات مربوط به
پول شويي ،تامين مالي اعتباري ،شناخت مشتريان ،بانکهاي
ما عقب هستند که بايد هم آموزش ببينند و هم شفافيت بيشتري
ايجاد شود و هم سيستم آي تي خود را مجهز کنند.
مديرعامل اسبق بانک صادرات با بيان اينکه يکي از مهمترين
چالشهاي دولت دوازدهم و سيس��تم بانکي بوده ،گفته اس��ت:
يک��ي از چالشهاي سيس��تم بانک��ي عدم وصول مطالباتش از
دولت است که اين مشکل از دولت دوم در دهه  60آغاز شد.
س��يد بهاالدين حسينيهاش��ميگفته اس��ت :از آن زمان تعيين
تبصرهه��اي تکليف��ي براي بانکها در بودجه تعيين ش��د و هر
مساله اجتماعي و حتي هزينههاي سيل و خشکسالي به وسيله
بانکها تامين ميشد.
به گفته وي پرداخت تسهيالت به شرکتهاي دولتي و دولت
ه��م از ديگ��ر م��واردي بود که توان بانکه��ا را در تامين مالي
کاهش داد .اين کارشناس بانکي با بيان اينکه در سالهاي اخير
هم به دليل رکود معوقات بانکي افزايش و ريس��ک نقدينگي
براي بانکها بيشتر شد ،تصريح کرد :در کنار اينها قطع ارتباط
سيس��تم بانکي با بانکهاي خارجي ،مش��کالت سيستم بانکي
را به يک ابرچالش تبديل کرد .وي ادامه داد :عدم دسترسي به
اعتبارات بانکهاي بينالمللي که نقش تعادلي را در ايجاد تعادل
در نقدينگي به وجود ميآورد ،از عوامل تش��ديد کننده چالش
سيستم بانکي بود .نظام بانکي کشور لحظات آشوبناکي را تجربه
ميکند و تنها راه حل آن اصالح اين نظام است.

پيشنهادافزايشپلکانيحقوقودستمزدکارگران
عضو کانون عالي شوراهاي اسالميکار با تاکيد بر لزوم متعادل
س��ازي دس��تمزها گفت :مزد کارگران کم اس��ت و بايد به شکل
پلکاني افزايش يابد .او معتقد است اگر افزايش قيمت حاملهاي
انرژي صرف طرحهاي عمراني ش��ود ميتوان به ايجاد اش��تغال
اميدوار بود .به گزارش ايس��نا ،علي خدايي  ،اظهار کرد :با وجود
آنکه هزينههاي جاري دولت باالس��ت اما توزيع دس��تمزد توزيع
متوازني نيست .قسمت عمدهاي از اين بودجه را کساني ميگيرند
که درآمدشان فاصله زيادي با خط فقر و معيشت دارد.
وي ادامه داد :اگر دستمزد به شکل پلکاني افزايش يابد و متعادل
س��ازي دس��تمزد صورت بگيرد ،کساني که دستمزدشان زير خط

فقر و س��بد هزينه مصرف اس��ت در وضعيت مطلوبتري قرار
ميگيرن��د .خدايي گفت :بخ��ش اعظمياز خانوارهاي کارگري
ب��ا کمب��ود درآمدي که دارند از بس��ياري نيازهاي ضروري خود
گذش��تهاند ب��ه نح��وي که در بخش خوراکيها و آش��اميدنيها
ش��اهد کاهش مصرف هس��تيم که زنگ هشدار را به لحاظ سوء
تغذيه به صدا درآورده است .به اعتقاد اين مقام مسئول کارگري
تنها راه خروج از بحران موجود ،متعادل سازي دستمزد در کشور
اس��ت زيرا نيروي کار حداقلبگير اس��ت و با توجه به عدم توازن
در بازار کار قادر نخواهد بود دس��تمزد خود را به اندازه نرخ تورم
افزاي��ش بده��د .او درعي��ن حال تصريح کرد :در صورت افزايش

پرداخت تسهيالت با نرخ سود  ۱۰درصد
به شهرهاي زير  ۱۰هزار نفر

معاون توس��عه روس��تايي و مناطق محروم کش��ور گفت :سهم لرستان از
تسهيالت اشتغال روستاييان  ۳۶۲ميليارد تومان است.
به گزارش ايسنا ،رضوي اظهار کرد :با تالشهاي بسيار زياد دولت در آذر
سالگذشتهاليحهدوفوريتياشتغالروستاييانوعشايربهمجلسآمدکه
طبق آن صندوق توسعه ملي موظف شد تسهيالت بدون کامزد ارائه دهد.
وي با بيان اينکه اين طرح شهريور امسال در مجلس به تصويب رسيده
است ،افزود :اگر بنا بود از توان ديگر بانکها استفاده نکنيم ميتوانست
بدون بهره باشد چراکه شديدا نيازمند به ايجاد اشتغال هستيم.

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم کشور با بيان اينکه ايجاد اشتغال
و از بين بردن بيکاري سرآغاز برنامههاي ما هستند ،گفت :در همين راستا
منابع بانکها را مورد اس��تفاده قرار داديم و به آنها گفته ش��د که به همان
مقدار آورده صندوق توسعه ملي آورده داشته باشند .وي خاطرنشان کرد:
اي��ن مق��دار  ۶۰۰۰ميلي��ارد تومان با نرخ کارمزد  ۱۸درصد بود که با صفر
درصد صندوق به  ۹درصد ميرس��د .رضوي بيان کرد :قانونگذار اعالم
کرده که معدل کارمزد به  ۶درصد برسد و آن را مديريت کرديم .معاون
توسعه روستايي و مناطق محروم کشور از پرداخت تسهيالت با نرخ سود
 ۱۰درصد به شهرهاي زير  ۱۰هزار نفر اشاره کرد و گفت :براي سرمايه
در گردش به روستاها و عشاير وام با کارمزد  ۶درصد پرداخت ميکنيم.
وي ادامه داد :اين تس��هيالت س��ه س��ال تنفس دارد و بعد از آن به مدت ۶
سال اقساط پرداخت ميشوند .آورده شرکتهاي دانشبنيان نيز ۱۵درصد
خواهد بود و روستاييان  ۲۰درصد است که در جلسه تقاضا شد کمتر ود.
رضوي با بيان اينکه سهم لرستان  ۳۶۲ميليارد تومان با کارمزد  ۶درصد
اس��ت،اظهارکرد:تمامياينتس��هيالتراميتواندرروس��تاهاوجوامع
عشايري استفاده کنند.

قيم��ت حاملهاي انرژي فش��ار ب��ر دوش افراد ضعيفتر خواهد
بود لذا دولت در بحث سياس��تهاي کالن بايد به طبقات محروم
بيشتر توجه کند.
عضو کانون عالي شوراهاي اسالميکار کاهش بودجه عمراني
در اليحه سال  ۱۳۹۷را بزرگترين تناقض بودجه دانست و گفت:
دولت در اليحه بودجه از يک س��و به دنبال کس��ب درآمد براي
ايجاد ش��غل اس��ت و از س��وي ديگر اعتبارات عمراني را کاهش
ميدهد .بودجه عمراني يعني اش��تغال و رونقي که بس��ياري از
صناي��ع را فع��ال ميکند ولي با کاهش بودجه طرحهاي عمراني
عمال اش��تغالزايي ناممکن خواهد بود .به گفته وي ،اگر افزايش

قيم��ت حامله��اي ان��رژي به جاي اش��تغال ،صرف طرحهاي
عمراني ميش��د ميتوانس��تيم به ايجاد ش��غل در سطح گسترده
اميدوار باش��يم ولي هرگونه افزايش قيمت حاملهاي انرژي به
بهانه تامين اعتبار اش��تغال ،کارس��از نيس��ت و در مسير ديگري
صرف خواهد شد.

منابع مالي سرمايهگذاري بخش اشتغال در ابهام
ر حالي که کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالميپيشبيني تامين مالي ۱۰
هزار ميليارد توماني از درآمدهاي سازمان اموال تمليکي براي سرمايهگذاري
دولت در بخش اشتغال را پيشبيني کرده است ،اين سازمان ميگويد با توجه
به اينکه بخشي از کاالهاي توقيف شده توسط اين سازمان متروکه هستند و
ذينفع دارند تحقق درامد  ۱۰هزار ميليارد توماني براي سازمان اموال تمليکي
ميسر نيست و اين رقم بايد تعديل شود.
به گزارش ايسنا ،محمدباقر نوبخت به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه،
از بودجه سال  ۱۳۹۷تحت عنوان بودجه اشتغال ياد کرده است و بنا برآنچه
که وي تاکيد کرده اس��ت هم و غم بودجه س��ال آتي بر ايجاد اش��تغال خواهد
بود .البته اين نکتهاي اس��ت که پيشتر مورد تاکيد بس��ياري از اقتصاددانان
هم قرار گرفته بود.
همچنانکه موسسه دين و اقتصاد در انتقاداتي که عليه برنامه ششم توسعه
کشور ارايه کرده بود؛ بر اين نکته هم تاکيد کرده بود که بهتر است در برنامههاي
کوتاه مدت و ميان مدت ،دولت به جاي تعريف اهداف و راهبردهاي بس��يار
که لزوما نيز محقق شدني نيست ،يک هدف کلي را تعريف کرده و سپس در
راستاي رسيدن به آن هدف تماميامکانات خود را به کار ببندد.
از اين جهت ،به زعم بس��ياري از کارشناس��ان هدفگذاري افزايش اش��تغال
براي بودجه س��ال  ۱۳۹۷اقدام قابل قبولي اس��ت ،با اين حال نکته مهم اين
اس��ت که س��رمايهگذاري مورد نياز براي ايجاد رش��د اش��تغال فراهم شود .به
ويژه آنکه تحقق بخش��ي از منابع درآمد بودجهاي با ش��بهه روبهرو اس��ت و در
مقاب��ل هزينهه��اي قطعي جاري وج��ود دارد که حتما دولت براي تامين آنها
بايد چارهجويي کند.
دولتپيشبينيکردهاس��تبرايايجاديکميليونش��غل(برايرس��يدنبه
نرخ بيکاري  ۱۱.۲درصدي با توجه به ورود  ۹۷۰هزار در جس��توجوي کار
به بازار کار) ۳۲۷ ،هزار ميليارد تومان س��رمايهگذراي صورت گيرد .اين رقم
پيشبيني ش��ده متش��کل از دو بخش اس��ت :ابتدا  ۲۵۴هزار ميليارد تومان از
سرمايهگذري در بخش عمراني (بودجه عمراني ،سرمايهگذاري در آبهاي
مرزي ،مش��ارکت بخش خصوصي و  )...و س��پس  ۷۳هزار ميليارد تومان از
سرمايهگذاري در بخش توليد و اشتغال.
بخش توليد و اشتغال نيز خود متشکل از چند بخش است .ابتدا بنا بر اين بود
تا  ۱۷هزار و  ۴۰۰ميليارد تومان در تبصره ( )۱۸اليحه بودجه از محل افزايش
حاملهاي انرژي به دس��ت آيد .اما اين تصميم با مخالفتهايي رو به رو ش��د
و در نهايت تصميمگيري به مجلس واگذار ش��د .اخيرا کميس��يون تلفيق اين
رقم را از  ۱۷هزار ميليارد تومان به  ۱۰هزار ميليارد تومان کاهش داد و محل
تامي��ن آن را ه��م از بودج��ه عموميتعيين کرد ،به اين ترتيب که آن نيز بايد از
فروش امالک تمليکي به دست آيد.

حاال سوال اينجاست که آيا سازمان اموال تمليکي توانايي ايجاد چنين درآمدي
دارد؟ اين س��ازمان که در س��الهاي گذش��ته همواره به دليل به درازا کشيدن
پروسههاي تعيين و تکليف انواع کاال اعم از قاچاق ومتروکه و  ...همواره مورد
انتقاد بود اکنون موظف شده تا  ۱۰هزار ميليارد تومان براي بودجه  ۹۷تامين
کند و البته مسئله اينجاست که بررسي درآمدهاي سازمان اموال تمليکي نشان
ميدهد اين سازمان در سالهاي گذشته حتي کمتر از يک دهم مبلغ پيشبيني
شده محقق کرده است .در اين زمينه انوش رهام؛ مشاور رئيس سازمان اموال
تمليکي در گفتگو با ايسنا چنين توضيح داده است که سازمان اموال تمليکي
خود به دولت اعالم کرده اس��ت که با توجه به برنامههاي اين س��ازمان براي
تعيين و تکليف زودتر کاالها امکان فروش تا  ۱۵هزار ميليارد تومان را در سال
 ۱۳۹۷دارد ولي توجه داش��ته باش��يد که بخش��ي از اين کاالها متروکه هستند
و بايد بخش زيادي از مبالغ کاالهاي فروخته شده به ذينفعان برگردد .وي
چنين توضيح داد :پيشنهاد ما به کميسيون تلفيق اين است که رقم تعيين شده
تعديل شود چرا که در مجموع سازمان اموال تمليکي بيش از  ۵هزار ميليارد
توم��ان ام��کان ايج��اد منابع مالي ندارد .ضمن اينکه ما برنامهداريم که همان
کاالهايي که قرار است در بازار عرضه شود به مصرفکننده نهايي برسد تا در
بازار اخالل ايجاد نکند .مشاور ارشد رئيس سازمان اموال تمليکي اين را هم
گفت :البته نکتهاي که نبايد فراموش کرد اين است که در اليحه بودجه سقف
 ۱۰هزار ميلياردي تعيين شده است يعني تامين منابع در مبالغي کمتر از آن نيز
ميتواند صورت بگيرد .بنابرآنچه از سوي سازمان اموال تمليکي اعالم شده
است امکان تامين  ۱۰هزار ميليارد تومان منابع مالي براي سرمايهگذراي در
اشتغال وجود ندارد و بايد منتظر ماند و ديد دولت براي تامين منابع مالي اين
بخش ديگر به کدام بخشهاي اقتصاد کشور نظر ميکند.
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اقتصاد كالن

پيشخوان
اختصاص  ۱۲هزار ميليارد تومان
تسهيالت براي اشتغال روستايي

مع��اون توس��عه
کارآفريني و اش��تغال
وزارت تع��اون ،کار و
رف��اه اجتماعي از آغاز
ثب��تن��ام متقاضيان
وام اش��تغال روستايي
در سامانه کارا خبر داد.
به گزارش ايس��نا ،دکتر عيس��ي منصوري با اشاره به اختصاص
 ۱.۵ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه ملي ،معادل  ۱۲هزار
ميليارد تومان تس��هيالت براي اش��تغال روستايي ،اظهار کرد:
با رعايت چارچوبي که مدنظر ماس��ت و اضافه کردن مباحث
توسعه اشتغال روستايي به وام روستايي ،موضوع پرداخت وام
و ثبت نام رس��مياز طريق س��امانه کارا نهايي ش��ده تا سرمايه
 گ��ذاران و کارآفرين��ان بتوانن��د در اين س��امانه ثبت نام و طرح
هاي خود را معرفي کنند.
منصوري ادامه داد :اين س��امانه از روز دوش��نبه فعال اس��ت و
متقاضيان دريافت تس��هيالت اش��تغال روستايي ميتوانند به
نشاني  WWW.KARA.MCLS.GOV.IRمراجعه و مراحل
ثبت نام خود را براي بهرهمندي از اين تسهيالت دنبال کنند.
معاون توس��عه کارآفريني واش��تغال وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي يادآور ش��د :پيش بيني ميش��ود که در جريان اجراي
طرح اشتغال فراگير  ۹۵۱هزار فرصت شغلي ايجاد شود.
وي افزود :از اين ميزان  ۶۵۰هزار شغل در رشتههاي پر اشتغال
است و در مشوقهاي بيمهاي نيز به دنبال ايجاد تمايل بيشتر
براي اشتغال هستيم.
منصوري خاطرنشان کرد :بانک مرکزي  ۲۰هزار ميليارد تومان
اعتبار براي اجراي طرح اشتغال فراگير اختصاص داده است.
معاون توس��عه کارآفريني و اش��تغال وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي با اش��اره به اجراي طرح کارورزي ،اضافه کرد :طرح
کارورزي دانش آموختگان از تير امس��ال آغاز ش��ده و معتقديم
که اجراي آن خالء انطباق ميان تحصيالت دانش آموختگان
با نياز بازار کار را در کوتاه مدت حل ميکند.
وي با بيان اينکه فارغ التحصيالن و افرادي که دوره کارورزي
را بگذارنن��د مه��ارت الزم ب��راي ورود به بازار کار را به دس��ت
ميآورند،از پرداخت يک س��وم رقم دس��تمزد به عنوان کمک
هزين��ه کارورزي خب��ر داد و گف��ت :کارورزان در ط��ول دوره
کارورزي که چهار تا ش��ش ماه اس��ت ،ماهانه حدود  ۳۰۰هزار
تومان به عنوان کمک هزينه دريافت ميکنند.
منصوري اظهار کرد ۷۵ :تا  ۸۰درصد کساني که دوره کارورزي
را طي کرده باشند در همان بنگاه و واحدي که آموزش ديدهاند،
مشغول کار ميشوند.

فرآيند دريافت بيمه بيکاري از کاريابيها

رئي��س کانون کاريابيهاي کش��ور ،با اش��اره ب��ه فرآيند جديد
درياف��ت بيم��ه بيکاري پس از تفويض اين اختيار در  ۴اس��تان
به کاريابيها ،گفت :عمليات جس��تجوي ش��غل براي اين افراد
انجام ميشود.
به گزارش مهر ،بابکهاشميپور ،با اشاره به وضعيت نامناسب
اقتصادي کاريابيها گفت :به داليل مختلفي از جمله رکود در
توليد ،تقاضاي نيروي کار از سمت کارفرما به کاريابيها کاهش
پيدا کرده؛ به طوريکه در سال جاري ،اين تقاضا حدود  ۶۰تا ۷۰
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،کاهش داشته است.
وي ادامه داد :از سوي ديگر ،بخش قابل توجهي از کارفرمايان
در پي جذب افراد داراي مهارت و باس��ابقه با پرداخت حداقل
حقوق مصوب هستند؛ درحاليکه بخش عمده تقاضاي کشور،
در بخش افراد بيکار بدون س��ابقه اس��ت؛ عالوه بر اين براي
افراد باس��ابقه ،دريافت حداقل حقوق توجيه اقتصادي ندارد و
به همين دليل ش��غلهاي کم کيفيت و غيرمرتبط با مهارت يا
رش��ته تحصيلي خود را به ش��غلهاي با دريافت حداقل حقوق
ترجيح ميدهند .رئيس کانون کاريابيهاي کشور با بيان اينکه
در کل کش��ور ۸۰۰ ،دفتر کاريابي داخلي و  ۱۳۰دفتر کاريابي
خارج��ي فعاليت ميکنند ،درباره هزينه کاريابيهاي داخلي در
ماه گفت :هزينه نگهداري کاريابي در ش��هرهاي کوچک که
عموم��ا ي��ک نفر نيروي کار دارند ،ح��دود  ۳ميليون تومان ،در
شهرهاي متوسط و بزرگ بين  ۵تا  ۸ميليون تومان و در تهران
بين  ۸تا  ۱۰ميليون تومان برآورد ميش��ود .هاش��ميپور افزود:
عالوه بر اين ،ميزان درآمد کاريابيها بس��يار پايين اس��ت؛ به
طوريکه ميتوان ادعا کرد که اين مراکز تقريبا زيان ده هستند.
وي با بيان اينکه طبق پيش بينيهاي انجام شده ،هر کاريابي
بايد در ش��هرهاي کوچک به  ۵۰تا  ۶۰بيکار در ماه مش��اوره
شغلي ارائه دهد که هزينه اين مشاوره به ازاي هر نفر  ۱۸هزار
تومان اس��ت ،گفت :اين ميزان در حال حاضر  ۵نفر و حداکثر
 ۱۰نفر است .همچنين در شهرهاي بزرگ ،درحالي که برآورد
م��ا ثبتن��ام بي��ن  ۱۰۰تا  ۱۵۰فرد بيکار در کاريابيها در هر ماه
است ،اما اين تقاضا بيش از  ۱۵تا  ۲۰نفر نيست.
رئي��س کان��ون کاريابيهاي کش��ور ادام��ه داد :در صورتي که
متقاضي پس از مش��اوره ش��غلي ،از طرف کاريابي جذب بازار
کار يا به اصطالح «بکارگماري» شود ۵۰ ،درصد از حقوق پايه
ماه نخست وي بايد به کاريابي مربوطه به عنوان حق الزحمه
پرداخت ش��ود؛ اما اين در بس��ياري از مواقع در خوشبينانهترين
حالت ،يک س��وم حقوق پايه از طرف فرد بکارگمارده ش��ده،
پرداخت ميش��ود .هاش��ميپور با بيان اينکه از هفته گذشته در
راستاي واگذاري تصديهاي غير حاکميتي وزارت کار ،عمليات
پرداخت بيمه بيکاري  ۲استان تهران و سمنان از ادارات کار ،به
کاريابيها منتخب استان تفويض شد ،گفت :با توجه به اينکه از
سال گذشته به صورت پايلوت ،فرآيند پرداخت بيمه بيکاري در
دو استان البرز و قزوين آغاز شده بود ،بنابراين در حال حاضر،
فرآيند دريافت بيمه بيکاري در  ۴استان البرز ،قزوين ،تهران و
سمنان از ادارات کار به کاريابيها تفويض شده که ميتواند تاثير
بسيار زيادي در رونق اقتصادي کاريابيها داشته باشد.
رئيس کانون کاريابيهاي کشور افزود :در فاز نخست ،فرآيند
پرداخت بيمه بيکاري در اس��تانهاي تهران و س��منان ،به ۳۲
مرکز منتخب در تهران و  ۱۲مرکز منتخب در س��منان واگذار
ش��ده اس��ت که به زودي اين مراکز ،بر اس��اس ش��اخصهاي
مختلف افزايش خواهند يافت.
هاش��ميبا بي��ان اينک��ه اگر دغدغه کاريابيه��ا به لحاظ مالي
برطرف ش��ود ،آنها ميتوانند از طرحها و ابداعات جديد براي
ارائه مش��اورههاي ش��غلي و جستجوي ش��غلي استفاده کنند،
گفت :در همين راس��تا ،اپليکيشهايي در حال طراحي هس��تند
ک��ه برخ��ي امور مرب��وط به متقاضيان مراجعه ب��ه کاريابيها،
غيرحضوري ميشود.
وي يکي از مش��کالت تش��کيل پروند بيمه بيکاري در ادارات
کار را اطاله فرآيند تش��کيل پرونده براي دريافت مقرري بيمه
بيکاري اعالم کرد و گفت :با تويض اين اختيار از سوي وزارت
کار به کاريابيها ،فرآيند تشکيل پروند که در گذشته به نسبت
مي��زان بيکاران متقاضي دريافتکنن��ده بيمه بيکاري و اندازه
شهر ،بين يک هفته تا  ۵ماه به طول ميانجاميد ،اخيرا به طور
متوسط به  ۳روز کاهش پيدا کرده است.
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ساالنه حدود  ۴۰هزار نفر استخدام دولت ميشوند
رئيس سازمان امور اداري و استخداميبا
اشاره به آمار ساالنه جذب نيرو از سوي
دولت ،گفت :س��االنه بر اساس نيازهاي
موجود بين  ۳۰تا  ۴۰هزار نفر از طريق
آزمونهاي مختلف اس��تخداميجذب
دولت ميشوند.
جمش��يد انصاري در گفتوگو با ايس��نا ،درباره روند اشتغالزايي
در بدنه دولت ،اظهار کرد :همواره متناس��ب با خروجي افراد از
بدنه دولت ،نيروهاي جديد جذب ميشوند .در اين راستا در سال
جاري طي دو مرحله سراس��ري و چند مرحله متفرقه حدود ۳۰
هزار نفر به استخدام دولت در آمدهاند.
وي خاطرنشان کرد :پيشبيني ميکنيم که ساالنه تا  ۴۰هزار نفر
از طريق آزمونهاي استخداميبه استخدام دولت در بيايند.

شفاف نبودن درآمد هدفمندي يارانهها در بودجه
رييس فراکس��يون نمايندگان واليي
مجلس ،معتقد است درآمد هدفمندي
يارانهه��ا در بودجه س��ال  ۹۷ش��فاف
نيست .حميدرضا حاجي بابايي با بيان
اينکه در مصوبه کميس��يون تلفيق باز
ه��م تم��ام درآمد هدفمندي يارانه نيامد ،گفت:بزرگترين ابهام
در رق��م درآم��د هدفمندي يارانهها وجود دارد و در کميس��يون
تلفيق تصويب شده است ،که در تبصره  ۱۴از محل هدفمندي
يارانهها  ۳۷هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شود.
نماينده مردم همدان در مجلس ،افزود:در درجه نخست ميزان
اعتب��ار هدفمن��دي يارانهها که در س��ال  ۹۶ح��دود 33هزار و
 500ميلي��ارد توم��ان بود به  ۲۳هزار ميليارد ريال کاهش يافته
است.
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پيشخوان
ناهماهنگي شاخصهاي آسيايي در آخرين روز
کاري هفته

در آخري��ن روز کاري هفت��ه در
بازارهاي جهاني ،قيمت س��هام
بازارهاي آسيايي در هنگ کنگ
و ک��ره جنوبي بهت��ر از ميانگين
ديگر بازارها بوده اس��ت در حالي
که افزايش ين ژاپن موجب شده
اس��ت بازارهاي سهام توکيو در
زير خط ميانگين قرار بگيرند .شاخصهاي اصلي در بازارهاي
هند ،سنگاپور،مالزي و تايوان نيز با روند صعودي رو به رو شدند
در حالي که بورس کره جنوبي بدون تغيير ش��اخص ،معامالت
هفتگي را خاتمه داد .بازارهاي آسيايي آخرين روز معامالتي هفته
را در مسير ناهمواري سپري کردند در حالي که افت شاخصها
در ژاپن و افزايش ش��اخصها در هنگ کنگ به ثبت رس��يد .به
نقل از س��نا ،افزايش قيمت يورو در بازار ارز جهاني و همچنين
بي ثباتي در بازار اوراق قرضه از ديگر عوامل ايجاد آشفتگي در
بازارهاي آسيايي عنوان شده است .قيمت سهام بازارهاي آسيايي
در هنگ کنگ و کره جنوبي بهتر از ميانگين ديگر بازارها بوده
است در حالي که افزايش ين ژاپن موجب شده است بازارهاي
س��هام توکي��و در زير خط ميانگي��ن قرار بگيرند .از طرف ديگر،
س��يگنالهاي منتش��ر شده از سوي بانک مرکزي اروپا مبني بر
تقويت زيربناهاي اقتصادي در اين منطقه و حمايت از کشورها
در مقاب��ل بح��ران موجب رش��د قيمت ي��ورو در بازار ارز جهاني
ش��د .در بازار کريپتوکرنس��يها نيز ثبات قيمت بيت کوين پس
از افت متوالي چهار روزه به ثبت رسيد در حالي که نگرانيها از
ريسکهاي موجود در اين بازار ،موجب کم رونقي معامالت بيت
کوين نسبت به ساير رقبا شده است .اما با توجه به فصل اعالم
گزارش درآمد شرکتها ،سرمايه گذاران در انتظار گزارشهاي
مثبت موسس��ه جي پي مورگان و ولز فارگو هس��تند تا نسبت به
بهبود س��وددهي اين ش��رکتها در سال جاري اطمينان حاصل
کنند .در سوي ديگر ،در بازارهاي سهام آسيايي شاخص تاپيکس
ژاپن با افت  0.6درصدي رو به رو شد در حالي که قيمت سهام
فروشگاههاي زنجيرهاي  eleven-7با افت همراه شد و قيمت
سهام هلدينگ فروشگاههاي زنجيرهاي فاميلي مارت نيز در پي
اعالم گزارش عملکرد ضعيف ،افت ش��ديدي را به ثبت رس��اند.
در ادامه ،نيکي ژاپن کاهش  0.2درصدي داش��ت و ش��اخص
اصل��ي ب��ورس هنگ کنگ افزاي��ش  0.7درصدي را از آن خود
کرد .ش��اخصهاي اصلي در بازارهاي هند ،س��نگاپور،مالزي و
تاي��وان ني��ز ب��ا روند صعودي رو به رو ش��دند در حالي که بورس
کره جنوبي بدون تغيير شاخص ،معامالت هفتگي را خاتمه داد.
در اين بين ،شاخص آسيا پاسفيک رشد  0.2درصدي داشت در
حالي که شاخص آتي اس اند پي  0.7درصد مثبت شد و فوتسي
لندن نيز  0.1درصد افزايش داشت .قيمت نفت سبک تگزاس
با افت  0.6درصدي به هر بش��که  63دالر و  42س��نت رس��يد در
حالي که قيمت نفت برنت نيز با کاهش  0.2درصدي هر بشکه
 69دالر معامله ش��د .قيمت طال نيز با افزايش  0.5درصدي به
هر اونس يک هزار و  329دالر معامله شد.

شعبه  9دادگاه خانواده شهرستان رشت
آگهي ابالغ وقت رسيدگي
در خص��وص دادخواس��ت في��روزه آبريزه به طرفي��ت آقاي مهدي علي اکبرزاده فرزند فريدون به
خواس��ته طالق از ناحيه زوجه به کالس��ه  961204تس��ليم دادگاه نموده که جهت رس��يدگي به
شعبه نهم دادگاه عموميرشت ارجاع گرديده وقت رسيدگي به تاريخ  96/11/30ساعت 12/30
صبح مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي منشر ميشود تا خوانده از تاريخ نشر
آخرينآگهي ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم
دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد.و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور به هم رساند.در
غيراين صورت دادگاه عيابا رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.م/الف6200
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه خانواده رشت-قديريان
----------------------------------------آگهي مزايده اموال غير منقول (نوبت اول)
شماره پرونده اجرايي  10 / 960010اجرا  -به موجب دادنامه شماره  950302مورخه 95/7/6
صادره از شعبه دهم دادگاه عموميحقوقي اردبيل و مفاد اجرائيه شماره 9510420405700007
محکوم عليه آقاي حسين جوانمرد محکوم گرديده است به پرداخت مبلغ 2/000/000/000
ريال از بابت اصل خواس��ته و مبلغ  69/290/000ريال از بابت خس��ارت دادرس��ي و نيز مبلغ
 43/200/000ريال از بابت حق الوکاله مرحله بدوي و خسارت تاخير و تاديه از سر رسيد لغايت
پرداخت محکوم به در حق آقاي احمد صفائي ينگجه و مبلغ  100/000/000ريال از بابت نيم
عشر دولتي در حق صندوق دولت ،با توجه به امتناع محکوم عليه از پرداخت مبلغ فوق ،محکوم
له تقاضاي فروش اموال معرفي شده پالک ثبتي  28766فرعي از  6862اصلي بخش  2اردبيل
مفروز و مجزي از  28657قطعه  9از سوي محکوم عليه جهت استيفاي محکوم به را نموده
که عبارت است .يک واحد خدماتي به شماره قطعه  9و بمساحت  56/37متر مربع و يکي از
واحدهاي س��اختمان نورا مش��تمل بر (زيرزمين تجاري +همکف تجاري با دو بالکن تجاري+
پنج طبقه با ده واحد خدماتي ميباشد .کل ساختمان داراي نماي ترکيبي از سنگ تراورتن و
غيره ....اجرا ش��ده ،داراي آسانس��ور بوده ،داخل واحد بس��يار شيک با سيستم گرمايشي پکيج،
کف اتاقها و سالن از جنس سراميک  ،ديوارها رنگ آميزي سقف کاذب دور باکس ميباشد.
لذا ارزش شش دانگ ملک فوق با توجه به موقعيت محل و مکان  ،نوع کاربري،نوع و کيفيت
س��اخت ،نحوه دسترس��ي به معابر و با لحاظ س��اير عوامل دخيل و تاثير گذار در امر کارشناس��ي
،بدون احتس��اب س��اير بازداش��تيها ،مطالبات ش��هرداري  ،بانک و ساير ارگانها ،بگونههاي که
ب��دون هيچگون��ه پرداختي قابل انتقال باش��د .جمعا" به مبل��غ 2/150/000/000ريال معادل
دويس��ت و پانزده ميليون تومان برآورد و تعيين ميگردد).بنابراين در اجراي ماده  114قانون
اج��راي اح��کام مدن��ي موعد مزايده جهت فروش اموال توقيفي ک��ه با حضور نماينده محترم
دادسرا برگزار خواهد شد مزايده به روز دوشنبه مورخه  96/11/16از ساعت  10الي  11تعيين
ميشود طالبين محترم ميتوانند در موعد مقرر در محل مزايده واقع در دفتر شعبه دهم اجراي
احکام دادگاه حقوقي اردبيل واقع در (کارشناس��ان -ش��هرک اداري) حاضر و در جلس��ه مزايده
ش��رکت نموده و قيمت پيش��نهادي خودش��ان را اعالم نمايند مزايده از قيمتي که کارش��ناس
محترم تعيين نموده شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.برنده مزايده ده
درصد بهاء را في المجلس به عنوان س��پرده به اجراي احکام تس��ليم و ظرف يکماه نس��بت به
پرداخت بقيه بهاي اموال اقدام ميکند .چنانچه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال
را نپردازد س��پرده او پس از کس��ر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد ش��د
ضمنا" کليه مخارج مزايده بر عهده محکوم عليه ميباش��د .خريداران ميتوانند پنج روز قبل
از مزايده با همکاري اجراي احکام از مورد مزاده بازديد نمايند.
منشي شعبه دهم اجراي احکام مدني اردبيل -سليمانيان
-------------------------------------------------دادنامه
پرونده کالس��ه  9609980493100506ش��عبه  1ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اردبيل
تصميم نهايي شماره  -9609970493100718خواهان :آقاي يوسف نصرت پور فرزند وکيل
با وکالت آقاي رضوان حس��ين زاده حفظ آباد فرزند س��ليمان و آقاي س��جاد بشاش��ي سقزچي
فرزند محمد رضا همگي به نشاني اردبيل چهارراه امام خميني روبروي بانک ملي ساختمان
مرکزي وکال طبقه دوم دفتر وکالت -خوانده :آقاي ياسر معراجي به نشاني -خواسته :مطالبه
وجه .راي قاضي شورا :در خصوص دعويي يوسف نصرت پور با وکالت رضوان حسين زاده و
سجاد بشاشي بطرفيت ياسر معراجي بخواسته مبلغ  41/500/000ريال با احتساب خسارات
دادرس��ي بابت فاکتورهاي پيوس��ت دادخواس��ت که ممضي به امضاء خوانده بوده و نيز مابقي
به اس��تناد ش��هادت ش��هود بابت معامله پرينتر شورا با مالحظه جامع اوراق و محتويات پرونده،
دادخواس��ت تقديميوکالي خواهان و مس��تندات ابرازي ايش��ان نظر به اينکه تصوير مصدق
فاکتورهاي مس��تند دعوي و موداي گواهي گواهان تعرفه خواهان مش��عر بر مديونيت خوانده
بوده و خوانده با وصف ابالغ از طريق نشر آگهي با عدم حضرش دليلي بر رد ادعاي خواهان
ارائه و ابراز ننموده اس��ت در نظر ش��ورا دعوي مطروحه وارد تش��خيص و به تجويز مادتين
198و 515قانون آيين دادرس��ي مدني حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت 41/500/000
ريال اصل خواس��ته و  1/187/500ريال دادرس��ي صادر و اعالم ميدارد راي صادره غيابي و

بازار سرمايه از رباخواري مبراست
حجتاالس�لام س��يدمحمد رجاي��ي
باغس��يايي گفت بازار س��رمايه يکي از
مکانهايي است که بنگاههاي اقتصادي
ميتوانند از آنجا تأمين مالي شوند.
عض��و هيئ��ت علميدانش��گاه عالمه
طباطباي��ي اظه��ار کرد :با توجه به اينکه در بازار س��رمايه ،اوراق
معامله ميشود بنابراين مسئله ربا هم در آن مطرح نميشود و در
اين زمينه خيال همه راحت است ،از سوي ديگر بازار سرمايه نقش
زيادي در تأمين سرمايه دارد .به نقل از ايکنا ،اين روزها پنجاهمين
سالگرد تأسيس بازار سرمايه در ايران است .بدون ترديد اين بخش
از اقتصاد کش��ور در طي اين پنجاه س��ال خدمات ش��ايان توجهي
ارائه داده اما به دليل بانکمحوري اقتصاد ايران ،توجه جدي به
تواناييهاي اين بخش همچنان مغفول مانده مانده است.

اخبار جديد از سود سهام عدالت
به نقل از ايس��نا ،آن طور که س��ازمان
خصوصيسازي اعالم کرده عدهاي از
مشموالن سهام عدالت براي دريافت
س��ود س��هام خود هنوز شماره شباي
بانک��ي اعالم نکردهان��د به گفته علي
اش��رف عبدا ...پوري حس��يني رييس سازمان خصوصي سازي
يکي از استنباطها از اين موضوع اين است که آنها خود جزو
دهکهاي پايين درآمدي به حساب نميآورند و ميخواهند اين
مبالغ به کم درآمدهاي واقعي تخصيص پيدا کند.
به گفته پوري حسيني رييس سازمان خصوصي سازي ،سياست
سازمان خصوصي سازي اين است که سهاميکه به مشموالن
متعلق نشده را در ليست واگذاري به عموم قرار دهد و احتماال
آن سهمها از طريق بورس عرضه عموميشود.

فوايد قيمت تضميني گندم در بورس کاال
مديرعاملبورسکااليايرانبااشارهبه
اين که در شرايط کنوني اجراي سياست
خريد تضميني گندم براي دولت بدليل
ب��ار مالي بس��يار س��نگيني امکانپذير
نيست گفت :بايد به سمتي پيش برويم
که سياست قيمت تضميني گندم را در قالب بورس کاال اجرايي
کنيم .حامد سلطانينژاد در گفتگو با تسنيم گفت :براي ورود گندم
به بازار س��رمايه يکي از ش��رايط اين است که گندم مورد حمايت
دولت بايد استانداردهاي حداقلي را داشته باشد .مديرعامل بورس
کاالي اي��ران اف��زود :مطابق م��اده  33قانون افزايش بهرهوري
محصوالت کشاورزي ،محصوالتي که قرار است در بورس کاال
عرضه شوند و شکل حمايتي آنها از قالب خريد تضميني به قيمت
تضميني تبديل شود هر سال بايد تعيين شوند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد؛

بورس جهانی زعفران در آستانه راهاندازی
خرید توافقی تجربهای مثبت برای زعفرانکاران

مديرعامل س��ازمان مرکزي تعاون روس��تايي ايران با اشاره به
ل��زوم راه ان��دازي ب��ورس جهاني زعفران گفت که  ۵۰درصد از
هزينه خريد زعفران فروخته ش��ده به اين س��ازمان از پنج شنبه
 ۲۱دي ماه به کشاورزان پرداخت شد.
نقل از ايرنا ،علي اوسطهاشميدر جريان سفر به تربت حيدريه و
بازديد از مراکز خريد توافقي زعفران در اين شهرستان با اشاره
به اينکه هيچکس با خريد زعفران توس��ط تعاوني روس��تايي
مخالف نيس��ت ،افزود :البته اين بدان معنا نيس��ت که بالفاصله
زعف��ران را در بازاره��اي داخل��ي يا خارج��ي عرضه کنيم ،زيرا
رويک��رد جدي��د وزارت جهاد کش��اورزي کنترل و تثبيت قيمت
زعفران به شکلي است که به هيچ يک از عوامل توليد و عرضه
اين محصول فشار وارد نشود.
مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران با بيان اينکه
اکنون  ۸۵درصد زعفران جهان در ايران توليد ميشود ،گفت :اما
واقعيت تلخ آن است که تاکنون کنترل درستي بر روي مبادي
توزيع و صادرات صورت نگرفته و نتيجه آش��فته بازاري اس��ت
که نتيجه فرآيند آن بر توليد کنندگان يعني کش��اورزان ،فش��ار
مضاعف وارد کرده است.
هاشميافزود :اگر حتي اندکي احساس کنيم با عرضه زعفران
کنترل و تثبيت قيمت از دس��ت ما خارج ميش��ود ،بالفاصله
جل��وي ص��ادرات زعفران را ميگيريم زيرا بايد همگان بدانند و
اي��ن موض��وع را درک کنند ک��ه توليد کننده ايراني بايد بر بازار
جهاني زعفران قيمت بگذارد و نه دالالن و واسطهها.
وي در ادامه با بيان اينکه بر اين اس��اس سياس��ت جديد وزارت
جه��اد کش��اورزي ايج��اد تحول در دو ح��وزه داخلي و خارجي
متمرکز ش��ده اس��ت گفت :در حوزه خارجي اکنون مذاکراتي با
سفير کشور اسپانيا را در دستور کار قرار دادهايم تا از اين پس با
ادبيات جديدي زعفران خود را به اين کش��ور صادر کنيم و آن
پذيرش ايران از س��وي اس��پانيا به عنوان يک 'شريک تجاري'
اس��ت ،زيرا تمايل داريم ما نيز در عرصه تصميم س��ازيها و
تصميم گيريهاي بازار جهاني زعفران سهيم باشيم.
هاش��ميافزود :در حوزه داخلي نيز ضمن آنکه از اتحاديههايي
حمايت ميکنيم که به نفع اعضاي خود فعاليت کنند ،بر توسعه
تش��کلهاي توليدي ،تحقق س��رمايه گذاريهاي مش��ترک و
توصيه به کش��اورزان مبني بر تغيير الگوي کش��ت از س��نتي به
مدرن و توسعه اراضي يکپارچه تاکيد داريم.

علميو پژوهشي ورود پيدا کنند.
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وي ضمن رد تاثير بسته بندي در نحوه فروش زعفران ،گفت:
زعفران يک کاالي مصرفي صرف نيست که فروش آن وابسته
به نوع بس��ته بندي باش��د ،بلکه يک محصول پايه و مادر اس��ت
که از قبل آن ميتوان در توليد صنايع غذايي ،صنايع دارايي و
بهداشتي آرايشي استفاده کرد.
هاش��ميافزود :همچنين بنا داريم در آينده نزديک نس��بت به
راه ان��دازي ب��ورس جهان��ي زعفران اقدام کني��م و تحقق اين
مهم حتي با دپوي محصول در داخل کش��ور ،جهان را تش��نه
زعف��ران ک��رده و آنه��ا را ملزم به تعيين قيمت جهاني توس��ط
ايران خواهيم کرد.
مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران با بيان اينکه
راه ان��دازي بورسه��اي محل��ي و منطق��هاي و ملي براي اين
محصول کارساز نيست ،گفت :بايد از خام فروشي آن ممانعت
ش��ود ،لذا با توجه به اينکه قالب توليد محصول در داخل ايران
است بايد منافع در يک سبد چيده شود تا در آن به نام ايران در
بازارهاي جهاني به دنبال حق خود باشيم.
هاش��مياز اجراي طرح خريد توافقي زعفران براي حمايت از

ظرف  20روز از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��ورا و س��پس ظرف  20روز ديگر قابل تجديد
نظر خواهي در محاکم عمومي اردبيل ميباشد.
قاضي شعبه اول شوراي حل اختالف اردبيل -قلي زاده
-------------------------------------------------آگهي حصر وراثت
آقاي عليرضا س��بحاني الوارس داراي شناس��نامه بش��ماره  1450247180به شرح پرونده کالسه
 96-1546اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که ش��ادروان
عش��قعلي س��بحاني الوارس به ش��ماره شناس��نامه  1567در تاريخ  96/10/13در اردبيل اقامتگاه
دائميخود بدرود حيات گفته ،ورثه آن مرحوم منحصر است به -1 :عليرضا سبحاني آلوارس به
ش.ش  1450247180پسر متوفي -2سميه سبحاني آلوارس به ش.ش  1443دختر متوفي-3
س��ولماز س��بحاني آلوارس به ش.ش  4844دختر متوفي -4اعظم س��بحاني آلوارس به ش.ش
 12766دختر متوفي -5صفيه فالحي فرزند حسن به ش.ش  657همسر متوفي  -6گلثوم مرادي
آلوارس فرزند حمداله به ش.ش  807مادر متوفي .اينک با انجام تشريفات مقدماتي در خواست
مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد  ،هر کس اعتراض دارد و يا وصيت نامهاي از متوفي نزد او
ميباشد  .از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر و هر وصيتنامه
جز سري و رسميکه بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثر خواهد بود .
رييس شعبه  11شور اي حل اختالف اردبيل -بدري
-------------------------------------------------آگهي حصر وراثت
آقاي س��يد س��تار تيموري هيبت لر داراي شناس��نامه بشماره  227به شرح پرونده کالسه 96-1535
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان سيد عادل تيموري
هيبت لر به شماره شناسنامه  3در تاريخ  96/2/29در اردبيل اقامتگاه دائميخود بدرود حيات گفته،
ورثه آن مرحوم منحصر است به -1 :سيد ستار تيموري هيبت لر به ش.ش  227فرزند سيد عادل پسر
متوفي -2سيد مجتبي تيموري هيبت لر به ش.ش  6120فرزند مير عادل پسر متوفي -3ميرهاشم
تيموري هيبت لر به ش.ش  229فرزند ميرعادل پسر متوفي -4صديقه تيموري هيبت لر به ش.ش
 16544فرزند مير عادل دختر متوفي -5رقيه تيموري هيبت لر به ش.ش  1450539866فرزند مير
عادل دختر متوفي -6شهناز تيموري هيبت لر به ش.ش  226فرزند مير عادل دختر متوفي -7ريحان
خانم اماني به ش.ش  1فرزند مير امن اله زوجه متوفي .اينک با انجام تشريفات مقدماتي در خواست
مزب��ور را در ي��ک نوب��ت آگه��ي مينماي��د  ،هر کس اعتراض دارد و يا وصيت نامهاي از متوفي نزد او
ميباشد  .از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر و هر وصيتنامه جز
سري و رسميکه بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثر خواهد بود .
رييس شعبه  11شور اي حل اختالف اردبيل -بدري
-----------------------------------------------------گهي
پيرو آگهي منتشره در پرونده کالسه  9609980404500075بشما خانم ليال عالئي يقيني فرزند
قهرمان ابالغ ميگردد ظرف مهلت  7روز از تاريخ انتش��ار آگهي نظريه کارشناس��ي را از دفتر دادگاه
شعبه پنجم عموميحقوقي اردبيل دريافت نموده چنانچه هر گونه اظهاراتي نفيا يا اثباتا داريد ظرف
مهلت مذکور به دادگاه ارايه نماييد.
دفتر شعبه  5دادگاه عموميحقوقي اردبيل -دريا نورد
--------------------------------------------------نظريه کارشناس
پرونده کالسه  903/5/96خانواده موضوع دعوي خواهان سارا ميرزايي ده کلي فرزند مرادعلي به
طرفيت خوانده مختار سالخورده ممتاز فرزند رسول به خواسته مطالبه نفقه معوقه خود و فرزندش
به نامهاي محنا  12و تمنا  6ساله که رياست شورا ضمن پذيرش دعوي خواهان مبادرت به صدور
ق��رار ارج��اع ام��ر به کارشناس��ي را نموده و اينجانب را جهت تعيي��ن نفقه زوجه و فرزندانش انتخاب
فرموده اس��ت به اس��تحضار ميرس��اند ضمن مطالعه پرونده و گفتگو با زوجه اطالعات الزم راجع به
وس��ع مالي زوج وضعيت اقتصادي و موقعيت اجتماعي زوجه را کس��ب نموده ام.نظر به اينکه زوجه
برابر عقدنامه رسميش��ماره 19748به تاريخ 45/4/8دفترخانه رسميش��ماره 45کرمانش��اه همسر
دائميزوج ميباشد و تا زمانيکه رابطه زوجيت باقي است پرداخت نفقه به عهده زوج ميباشد لذا با
عنايت به مراتب فوق و شاخص قيمتها و هزينههاي جاري و غيرقابل اجتناب زندگي روزمره نظير
تهيه مسکن –خوراک-پوشاک-بهداشت-و درمان اياب و ذهاب و غيره و عل=ادات مسلم زندگي
زمان و مکان مطالبه نفقه وضع معيشتي باالخص مقام و شئونات زوجه و ساير عوامل موثر در موضوع
نفقه متعلقه به زوجه استحضارأ به مواد 1105و 1106و1107و 1111قانون مدني و ساير قواين جاري
از تاريخ 94/1/30لغايت  96/10/15به مدت  21/5ماه به طور متوس��ط ماهيانه  3/000/000ريال
جمعد  64/500/000ريال معادل شش ميليون و چهارصدو پنجاه هزار تومان و نفقه نامبرده تا صدر
اجراي راي نيز ماهيانه چهارصد و پنجاه هزار تومان و نفقه هريک از فرزندان خواهان استحضارأ به
مواد 1199و 1206قانون مدني ماهيانه دويست هزار تومان بر آورد ميگردد.ضمنأ به علت مجهول
المکان بودن زوج امکان گفتگو با نامبرده ميسر نگرديد(.کارشناس دادگستري :صديق)
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کشاورزان و زعفران کاران به عنوان يک تجربه مثبت ياد کرد
و اف��زود :اگ��ر زير بار بدترين فش��ارهاي مالي هم قرار بگيريم،
نخواهيم گذاشت اين حرکت نو دچار آسيب شود.
وي به گردش مالي اين محصول در بازارهاي جهاني اش��اره و
اظه��ار ک��رد :با توجه ب��ه گردش مالي و ارزش افزوده  ۸ميليارد
دالري اين محصول در بازارهاي جهاني ،عمال ايران به عنوان
توليد کننده س��هم چنداني ندارد و اگر بتوانيم حداقل  ۳ميليارد
دالر آن را به چرخه اقتصاد کشور برگردانيم در سال  ۱۲۰هزار
ميليارد ريال از خروج ارز جلوگيري ش��ده و چنانچه اين اعتبار
در بخش توليد و اش��تغال همين اس��تان هزينه ش��ود ،تحول در
اين حوزه را همگان شاهد خواهند بود.
وي از کارگاهه��اي آموزش��ي و اس��تفاده از ف��ارغ التحصيالن
دانش��گاهي به عنوان يک عنصر محرک در حوزه زعفران ياد
کرد و افزود :با توجه به فضاي آموزشي موجود در استان و اين
شهرس��تانها بايد استانداردس��ازي و ارتقاي محصول زعفران
به عنوان يک نياز در جامعه دانش��گاهي احس��اس ش��ود تا فارغ
التحصي�لان بتوانن��د بعد از دانش��گاه به اي��ن موضوع بصورت

رييس بانک زعفران و کارگزار بورس زعفران تربت حيدريه نيز
در جريان بازديدهاشمياز اين بانک گفت :هدف از تاسيس اين
بانک که براي نخس��تين با در ايران فعاليت خود را آغاز کرده،
حفظ و نگهداري بهداشتي و کنترل شده زعفران است.
غالمرضا کريميبا بيان اينکه جلوگيري از به باد رفتن دسترنج
کشاورزان از ديگر اهداف تشکيل بانک است ،افزود :از ابتداي
خريد توافقي زعفران تاکنون نزديک به  ۵تن زعفران کشاورزان
منطقه خريداري شده که يک تن و  ۴۰۰کيلوگرم آن در قالب
معامالت بورس بوده است.
وي همچنين از احداث پايانه صادراتي محصوالت کش��اورزي
با محوريت زعفران و پسته ظرف  ۲سال آينده در تربت حيدريه
خبر داد و گفت :اکنون در مرحله اخذ مجوز هس��تيم که بعد از
کس��ب آن در زميني به مس��احت  ۲۰هکتار در شهرک صنعتي
ش��ماره دو احداث ميش��ود تا تمام مراحل فرآوري ،عرضه و
صادرات محصوالت ياد شده را انجام دهد.
علي اوسطهاش��ميمعاون وزير جهاد کش��اورزي و مديرعامل
سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران امروز در سفر يک روزه
ب��ه ترب��ت حيدريه پس از بازدي��د از روند خريد توافقي زعفران
در تعاون روس��تايي ،در جهاد کش��اورزي تربت حيدريه به ديدار
زعفرانکاران رفت و از مجموعه گلوبال و همچنين بانک زعفران
در تربت حيدريه بازديد کرد.
يک��ي از ش��اخصترين محص��والت کش��اورزي منطقه تربت
حيدريه زعفران اس��ت و شهرس��تانهاي زاوه و تربت حيدريه با
داشتن بيش از  ۲۰هزار هکتار کشتزار زعفران ،خود را به عنوان
پايتخت زعفران ايران و جهان مطرح کرده اند.
استان خراسان رضوي  ۷۰هزار هکتار اراضي زير کشت زعفران
دارد که  ۱۱۷هزار خانوار به کشت اين محصول مشغول هستند
و از اي��ن مي��زان  ۱۴ت��ا  ۱۵ه��زار خانوار در تربت حيدريه به اين
کار اشتغال دارند.
ميانگين توليد زعفران در استان خراسان رضوي چهار کيلوگرم
در هکت��ار اس��ت ک��ه اين رقم در منطقه ترب��ت حيدريه به ۴.۲
کيلوگ��رم ميرس��د .مرکز شهرس��تان  ۲۲۵ه��زار نفري تربت
حيدريه در  ۱۵۰کيلومتري و شهرستان  ۸۰هزار نفري زاوه در
 ۱۶۷کيلومتري جنوب غربي مشهد قرار دارند.

بورستهراندرانتظارپشتسرگذاشتنريسکهايسياسي

اين هفته قيمت بيش��تر س��همها در بازار سرمايه ايران
نوسان زيادي را تجربه نکردند؛ در عين حال هفته آينده
بورس تهران ميتواند با مش��خص ش��دن ريسکهاي
سياس��ي همچون موضوعات مربوط به برجام س��مت و
سوي جديدي به خود بگيرد.
ب��ه نق��ل از ايس��نا ،در پنج روز کاري ب��ورس تهران در
هفت��ه جاري ش��اخص کل بازده نق��دي و قيمتي ۲۵۶
واحد افزايش يافت و از تراز  ۹۵هزار و  ۹۲۹تا  ۹۶هزار
و  ۱۸۶باال رفت.
بورس تهران اين روزها با ريس��کهاي سيس��تماتيک
همراه است چرا که بسياري منتظر نظر آمريکا در مورد
برج��ام هس��تند .تعليق تحريمها ي��ا اجراي مجدد آنها
ميتوان��د بر روي تصميمات معامله گران بازار س��رمايه
تاثير داش��ته باش��د و روند معامالت تاالر شيشهاي را به
سمت و سويي خاص ببرد.
در هفتههاي گذشته دماسنج بازار سرمايه توانسته بود تا

کانال  ۹۸هزار واحدي باال رود به طوريکه در روزهاي
پياپي با رش��د  ۱۰۰۰واحدي مواجه ميش��د بس��ياري
معتق��د بودند رش��د قيمته��اي جهاني روي معامالت
بورس تاثير گذاشته و باعث کانال شکنيهاي شاخص
ش��ده اس��ت .در عين حال نوسانات شاخص کل در اين
هفته چندان زياد نبود.

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به اقاي /خانم  -1نجف قلي ياوري فرزند
محم��د قل��ي  -2فرش��ته فردي��ن فرزند جواد خواهان اقاي /خانم م��ژگان قنبري به وکالت از
بانک ملت
دادخواستي به طرفيت خوانده اقاي  /خانم به خواسته مطالبه وجه مطرح که به اين شعبه ارجاع
و به ش��ماره پرونده کالس��ه  9609988601300350ش��عبه  13حقوقي شوراي حل اختالف
مجتمع شهيد مطهري (بانکها و تصادفات )شهرستان کرمانشاه ثبت ووقت رسيدگي مورخ
 1396/11/14ساعت  10:30تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ايين
دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در
يکي از جرايد کثيراالنتشار اگهي ميگردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار اگهي
به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش��اني کامل خود  ،نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
دبير ش��عبه  13حقوقي ش��وراي حل اختالف مجتمع ش��هيد مطهري (بانکها و تصادفات)
شهرستان کرمانشاه  -زهرا شهبازي
-------------------------------------------------احضار و ابالغ وقت رسيدگي از طريق نشر اگهي
به اس��تناد ماده  73قانون ايين دادرس��ي مدني  ،بدين وس��يله به جهانبخش عزيز نژاد فرزند
عليمراد فعال مجهول المکان  ،ابالغ ميگردد حسب محتويات پرونده کالسه  960641خانم

آگهي فقدان سند مالکيت
آقاي رمضانعلي شجاعي طرقچي با وکالت محمدابراهيم توپا اسفندياري
با ارائه دو برگ استش��هاد محلي مصدق طي درخواس��ت مورخ 96/9/28
تقاضاي صدور س��ند المثني (شش��دانگ اعياني يک باب خانه کارخانه
ش��اليکوبي) تح��ت پ�لاک  - 25/1اصل��ي واقع در بخ��ش ده حوزه ثبتي
شهرستان بابل که در صفحه  74جلد  7ذيل شماره  704ثبت گرديده در
اثر جابجايي مفقود ش��ده را نموده اس��ت .در اجراي ماده  -120اصالحي
آيي��ن نام��ه قان��ون ثبت مراتب در يک نوبت آگهي تا چنانچه اش��خاصي
مدعي انجام معامله يا وجود س��ند مالکيت نزد خود ميباش��ند ظرف 10
روز از تاريخ انتش��ار آگهي اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالکيت يا
س��ند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رس��يد دريافت نمايند .چنانچه پس
از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و يا در صورت اعتراض اصل سند
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور
سند مالکيت المثني به نام مالک خواهد نمود .م الف 96/100/410
تاريخ انتشار96/10/23 :
خسروي  -رئيس ثبت اسناد و امالک بابل

در ماههاي گذشته قيمت فلزات اساسي از جمله مس و
روي افزايش قابل توجهي داشت و اين موضوع توانست
روند معامالت گروه فلزي را در بورس تهران رونق دهد.
در طي پنج روز کاري اين هفته نيز سهمهايي در گروه
فلزات اساسي با افزايش قيمت روبرو شد.
در ابتداي اين هفته در گروه خودرو شاهد کاهش قيمت
س��همها بوديم اما در روز پاياني روند قيمت س��همهاي
خودرويي شاهد رشد بود .به طوريکه چند نماد پر معامله
اين گروه روي نوس��انات دماس��نج بازار س��رمايه تاثير
بسزايي داشته است.
شاخص آزاد شناور نيز در طي اين مدت  ۴۷۶واحد رشد
کرد و رقم  ۱۰۳هزار و  ۴۷۳را تجربه کرد .شاخص بازار
اول نيز توانست از تراز  ۶۸هزار و  ۶۹واحدي تا رقم ۶۸
هزار و  ۲۲۸باال رود .همچنين شاخص بازار دوم با رشد
 ۶۷۳مواجه ش��د .ش��اخص صنعت در اين مدت با رش��د
 ۱۵۸واحد تا رقم  ۸۴هزار و  ۷۵۹باال رفت.

روح انگيز رضايي دادخواستي به طرفيت شما به خواسته طالق به اين شعبه تقديم که وقت
رسيدگي ان مورخه  1396/12/6ساعت  10تعيين گرديده است لذا در موعد مقرر فوق جهت
رسيدگي در اين شعبه حاضر شويد در اغير اينصورت برابر مقررات اقدام ميگردد .
مدير دفتر شعبه اول دادگاه حقوقي روانسر احمدي
-------------------------------------------------فقدان سند مالکيت
اقاي علي حيدر دژواخ طبق درخواست به شماره وارده  96/10/14 - 701/46551و با تقديم
دو برگ فرم استشهاديه محلي مصدق شده بشماره  96/10/14-6616دفتر  178مدعي است
که سند مالکيت ششدانگ پالک  10622فرعي از  10179فرعي از  357و  358اصلي بخش
يک حومه ذيل ثبت  82128و صفحه  345دفتر  1/414بنام علي حيدر دژواخ صادر و تسليم
گرديد در اثر سهل انگاري سند مالکيت بشماره سريال  425431مفقود شده است لذا مراتب
طبق ماده  -120آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهي ميش��ود تا چنانچه فرد يا افرادي
مدعي انجام معامله يا وجود سند مالکيت در نزد آنان ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت
 10روز مراتب را به اين اداره اعالم دارند در غير اينصورت نسبت به صدور سند مالکيت طبق
مقررات اقدام و سند مالکيت اوليه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد./.
جعفر نظري
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه ناحيه يک

آگهي حصر وراثت
بدينوسيله آقاي پرويز احمدزاده گبلو به شرح پرونده کالسه اين شورا درخواست گواهي
حصر وراثت نمودند و چنين توضيح دادند که شادروان خانم مظم خانم ناصرپورگبلو
فرزند حس��نقلي به ش��ماره شناس��نامه  2790در تاريخ  1395/01/25در اقامتگاه خود
ب��ه عل��ت بيماريه��اي مرتبط با فش��ار خون ب��ه درود حيات گفت��ه ورثه آن مرحوم
منحصر اس��ت -1 :پرويز احمدزاده گبلو فرزند آرام با کد ملي 1490233229نس��بت
فرزند -2بهزاد احمدزاده گبلو فرزند آرام با کد ملي 1372073809نس��بت فرزند-3
بهن��ام احم��دزاده گبل��و فرزند آرام با کد ملي 1372073795نس��بت فرزند -4بهروز
احمدزاده گبلو فرزند آرام با کد ملي 1377490981نسبت فرزند -5حوريه احمدزاده
گبل��و فرزن��د آرام ب��ا کد ملي  1490233520نس��بت فرزند -6زه��را احمدزاده گبلو
فرزن��د آرام ب��ا کد ملي  5040278721نس��بت فرزن��د -7زينب احمدزاده گبلو فرزند
آرام با کد ملي  5040278731نس��بت فرزند -8فاطمه احمدزاده گبلو فرزند آرام با
کد ملي  1372996303نس��بت فرزند -9مهناز احمدزاده گبلو فرزند آرام با کد ملي
 1372996311نس��بت فرزند اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مذبور را
در يک نوبت آگهي مينمايد تا هر کس اعتراض دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد
او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک ماه به ش��وراي حل اختالف اصالندوز تقديم
دارد و اال گواهي صادر و هر وصيتنامهاي جز سري و رسميکه بعد از اين موعد ابراز
شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود .م الف 7223
مسئول دفتر شوراي حل اختالف شعبه سه بخش اصالندوز – مريم شکيبايي
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سرپرست بيمههاي اتکايي و امور بين الملل “بيمه ما” در گفتگو با «تجارت» خبر داد؛

سرمایهگذاری  2شرکت فرانسوی در صنعت بیمه ایران
ش��رکت “بيمه ما” با ش��رکت اسکور فرانسه قرارداد
اتکائ��ي نس��بي منعقد کرد .ق��رارداد اتکائي خود را با
شرکت پارتنر ري فرانسه براي يکسال ديگر تمديد
نم��ود .قرارداده��اي بين المللي توان و جايگاه “بيمه
ما” را نشان ميدهد.
ام��روزه بيم��ه اهميت ويژهاي دارد و تماميکس��اني
ک��ه ب��ه نوع��ي در زمينه تولي��د يا تج��ارت فعاليت
ميکنند،براي تضمين سرمايه خودشان در قبال هر
نوعي حادثه اي ،به بيمه متوسل ميشوند .در کشور
ما نيز شرکتهاي بيمه بسياري وجود دارد که تضمين
کننده سرمايههاي دولتي و خصوصي هستند و خطر
ريس��ک را کاهش ميدهند .اما اين شرکتها سرمايه
تعريف شدهاي دارند و براي آنکه بتوانند سرمايههاي
ب��زرگ را بيم��ه و تضمين کنند ،با ش��رکتهاي بزرگ
خارجي همکاري ميکنند تا هم باعث آرامش خاطر
س��رمايه گذار ش��وند و هم امکان ارايه خدمات بيشتر
و بهتر را داشته باشند .شرکت “بيمه ما” يکي از اين
شرکتهاس��ت ک��ه براي افزايش ت��وان بيمه خود ،با
شرکتهاي بيمه خارجي همکاري گستردهاي را آغاز
کرده اس��ت .در اين رابطه با مهندس احس��ان همتي،
سرپرس��ت بيمههاي اتکايي و امور بين الملل “بيمه
ما” با خبرنگار روزنامه تجارت گفتگو کرده که نتيجه
آن در ادامه آمده است.

 ب�ا ک�دام ش�رکتهاي بيم�هاي خارج�ي قرارداد

بسته ايد؟

يکي از ش��رکتهايي که “بيمه ما” وارد قرارداد بيمه
اتکايي با آنها ش��د ،ش��رکت پارتنرري اس��ت .اين
شرکت هفتمين شرکت بيمه اتکائي در جهان است
که در س��ال  2016توانس��تيم قرارداد بيمه اتکايي را
بين “بيمه ما” و اين ش��رکت پارتنري برقرار کنيم.
س��فرهاي بس��ياري به فرانس��ه و س��وئيس صورت
گرفت و مذاکرات بس��يار پر حجميبا اين ش��رکت
داش��تيم .دليل رفتن به س��وي اين ش��رکت اين بود
که ميخواس��تيم ش��رکت بيمه اتکايي خوبي را براي
همکاري با “بيمه ما” دعوت به همکاري کنيم و به
سمت آن برويم تا دانش و فناوري روز را براي “بيمه
ما” به ارمغان بياوريم .اين قرار داد را در سال 2016
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ش��ماره  55مصوب ش��وراي عالي بيمه ش��رکتهاي
بيمهاي تا حدي از سرمايه را ميتوانند نزد خودشان
نگه��داري کنن��د و از ي��ک اندازهاي ب��ه باالتر بايد
تمهيدات پش��تيباني و اتکائي الزم را بينديش��ند .اين
بدان معناست که سرمايهاي که در داخل کشور بيمه
ميشود و مقرراتي که وجود دارد ،شرکت بيمه را ملزم
به بستن قراردادهاي تجاري ميکند .بستن قرارداد
بيمه اتکايي ضعف نيس��ت بلکه بر اس��اس فرمول
توانمندي مالي ،بايستي براي خودش تمهيدات مالي
را بينديش��د .شرکتهاي بيمه ذخاير فراواني دارند که
بايستي بر اساس آن ذخاير عمل کنند .قرارداد اتکايي
ابزاري در دست شرکتهاي بيمه است تا بتواند کمکي
باشد به جهت ايفاي تعهدات هر شرکت بيمه و ريسک
را پخش کنند .در اين ش��رايط هرچقدر ش��رکت بيمه
اتکايي قوي تر باشد ،تضمين پرداخت خسارت باالتر
خواهد بود .هرچقدر شرکت اتکايي متخصص تر باشد
تضمين ورود دانش به شرکت بيمه بيشتر خواهد بود.
اين يک امتياز براي شرکتهاي بيمه است که بتوانند با
بستن قرارداد اتکايي دانش و اطالعات الزم روز دنيا
را به دست بياورند و به مرور زمان نيروهاي متخصص
پ��رورش پي��دا کنند و ش��کافي که در زمان تحريمها
شکل گرفتهاند را کم رنگ تر کنند.

قراردادهايي که “بيمه ما” با ش�رکتهاي خارجي

بس�ته اس�ت ،چه پيامهايي براي مخالفان برجام و
دشمنان ايران دارد؟

“بيمه ما” در قالب قرارداد با دو شرکت خارجي،

سطح همکاري بيمهاي خود را گسترش داده است.
اين قراردادها چيست؟

ش��رکت “بيمه ما” در راس��تاي چشم انداز بين الملل
خود ،براي آنکه بتواند به اهداف از پيش تعيين شده
دست پيدا کند ،با شرکتهاي بيمه گر اتکائي بين المللي
وارد مذاکره شد .اين يک کار دو ساله است و از اوايل
ژانويه  2016که برجام شکل گرفت ،مديريت بخش
اتکايي “بيمه ما” مذاکرات بين المللي را در اولويت کار
خود قرار داد .از سوي ديگر به دليل آنکه بانک ملت
به عنوان سهامدار اصلي “بيمه ما” شخصيت وااليي
دارد ،ت�لاش کردي��م در اين ح��وزه امنيت اقتصادي
خوب��ي را ب��راي تامين پرداخت خس��ارات براي بيمه
گذاراني که از سوي بانک ميآيند و تسهيالت کالني
در بخشهاي صنعتي و بازرگاني ميگيرند ،تامين کنيم
و خدمات بيمهاي مطمئني ارايه کنيم.
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بستيم و براي اولين بار به عنوان اولين شرکت بيمه
اي ،توانس��تيم چني��ن ق��راردادي را در حوزه اتکائي
نسبي منعقد کنيم .در آن موقع شرکتهاي بيمه بزرگي
مانند اسکور فرانسه براي ورود به بازار ايران به دليل
مباح��ث تحري��م و تهديدهايي که از آن ناحيه مطرح
ميشد ،ترديد داشتند .بي شک قرارداد با شرکتهاي
بيمهاي ايراني براي شرکتهاي بيمهاي اتکائي بزرگ
ريسک پذيري داشت.

 اي�ن ق�رارداد ب�راي “بيم�ه م�ا” چق�در اهميت

داشت؟

اهميت اين قرارداد اين است که ثابت ميکرد عالوه
بر اينکه ش��رکت “بيمه ما” در هيچيک از ليس��تهاي
تحريمينبود و بانک ملت هم نيست ،مهر تائيدي بود
بر مديريت ريسک مطلوب  ،وجود استراتژي ورود به
بازار مناس��ب و اخذ س��هم از بازار  ،مديريتهاي فني
متخص��ص  ،مديري��ت بانک و بيمه موثرو بس��ياري
ديگ��ر از م��وارد ديگر .امروزه بانک ملت و “بيمه ما”
 ،همچني��ن مدي��ران ارش��د اي��ن دو مجموعه نيز در
عرصه بين المللي هيچ مشکلي براي فعاليت ندارند.
مديريت “بيمه ما” و بانک ملت همکاري موثري در
عرصه بيمه داشتهاند و “بيمه ما” پرتفوي خوبي دارد
 .ضريب خسارت بسيار پايين بوده و مديريت ريسک
خوبي که صورت گرفته و تمامياين گزينهها بيانگر
اين بود که “بيمه ما” شرايط مناسب براي همکاري
بين المللي را دارد .بنابراين قرارداد اتکائي ش��رکت

“بيمه ما” در س��ال  2017نيز با ش��رکت پارتنرري
فرانس��ه مجددا منعقد شد و اطالعاتي که شرکتهاي
بيمه گر نيازمند آن بودند ،براي ما مش��خص ش��د و
الحمدهلل توانستيم با شرکتهاي بيمه گر اروپائي به
يک زبان مش��ترک و نقطه تالقي دس��ت پيدا کنيم.
در همين سال و بر اساس همين اصول موفق شديم
تا با شرکت اسکور فرانسه که چهارمين شرکت بيمه
اتکائي بزرگ دنياس��ت ،قرارداد اتکائي نسبي خود را
منعقد کنيم .اين نش��ان ميدهد که ش��رکت “بيمه
ما” در تمام مدتي که با ش��رکت پارتنرري همکاري
داش��ته ،عملکرد مناسب و مديريت ريسک مطلوبي
داشته است.

در قال�ب اي�ن قرارداد چه اتفاقي براي ايران رخ

خواهد داد؟

اين سوال بسيار مهم است .اين سوال به بيمه اتکايي
باز ميگردد که چرا قرارداد اتکايي مهم است و منعقد
ميگردد .ما در ش��رکتهاي بيمه س��رمايههاي بزرگي
را در زمينهه��اي صنعت��ي و تج��اري بيمه ميکنيم.
مهمتر اينکه اين بنگاههاي اقتصادي س��رمايههاي
اي��ن کش��ور هس��تند که يا دولت ب��راي احداث آنها
هزين��ه ک��رده يا بخش خصوصي نقدينگي اش را به
بنگاه اقتصادي تبديل کرده است .اينها يک فعاليت
اقتصادي را ايجاد کردهاند که ما در قبال سرمايه آنها
مس��وول هس��تيم .نقش بيمه هم در چرخه اقتصادي
يک نقش تعيين کننده اس��ت .اگر اکنون بيمه را از

اقتصاد حذف کنيم ،زنجيره اقتصادي ناقص ميماند.
داشتن يک سري قراردادهاي سنگين در حوزه بيمه،
ش��رکتهاي بيم��هاي را ب��ه اين فکر ف��رو ميبرد که
ريس��کها و س��رمايههاي بزرگ را پخش کند که
در اصطالح از ش��انه ش��رکتهاي بيمهاي به ش��انه
ش��رکتهاي بيم��ه گر اتکايي معتب��ر و داراي رتبه
بندي مناس��ب از موسس��ات رتبه بندي بين المللي
منتق��ل کند و تضميني باش��د ب��ه جهت پرداخت در
خسارات احتمالي .اين حرکت براي حفظ و تضمين
س��رمايههاي ملي و بخش خصوصي مهم بوده و در
نتيجه انواع قراردادهاي اتکائي بسته ميشوند.

 چرا با ش�رکتهاي پارتنرري يا اس�کور قرارداد

بسته ايد؟

به دليل اينکه اينها ش��رکتهاي توانمندي هس��تند.
ش��رکت پارتنري يک ش��رکت هشت ميليارد دالري
اس��ت و داراي رتبه بندي بين المللي مناس��بي است.
اين رتبه بندي نشان ميدهد که اين شرکتها امکان
پرداخت خسارت در سطح کالن را دارند و به همين
دلي��ل انعقاد ق��رارداد اتکائي با اين دوش��رکت حائز
اهميت است.

آي�ا ش�رکتهاي بيمه ايران تواناي�ي بيمه کردن

ندارند که به سراغ بيمههاي بين المللي ميروند؟

شرکتهاي بيمه داخلي بر اساس ضوابط بيمه مرکزي
ج.ا.ا فعاليت ميکنند .ش��رکتهاي بيمه سرمايههايي
و ذخاي��ري دارن��د .علي ايحال بر اس��اس آيين نامه

ش��انزدهم ژانويه سال  2016مبناي زمان اجراي برجام
است .از آن موقع تا امروز کارهاي بزرگي صورت گرفته ا
ست .وقتي شرکتهاي بزرگي مانند پارتنرري و يا اسکور
فرانسه با شرکت “بيمه ما” قرارداد اتکائي ميبندد  ،بدان
معناس��ت که اين ش��رکتهاي بزرگ آينده روش��ني را در
صنعت بيمه کشور در ايران ترسيم ميکنند و به همکاري
با ايران عالقمند هس��تند .آنها با داش��تن استانداردهاي
بين المللي معتقد هس��تند که امکان همکاري با “بيمه
م��ا” در اي��ران وجود دارد .پياميکه ارس��ال ميکنند که
پس از برجام امکان ارايه خدمات بين المللي وجود دارد.
اکن��ون ني��ز ايران با “بيمه م��ا” در بازارهاي بين المللي
ورود کرده و اين پياميبراي ش��رکتهايي اس��ت که يا به
بازارهاي بيمهاي و بانکي ايران ورود نکردهاند و يا اجازه
ورود نداش��ته اند .ش��رکتهايي که در اروپا کار ميکنند،
عليرغم آنکه هنوز خود را متعهد به سرمايه گذاريهايي
ک��ه در امري��کا انج��ام دادهاند و يا داراي س��همامداران
امريکايي ميباش��ند  ،بس��ياري از فش��ارهاي آمريکا را
نادي��ده ميگيرن��د ش��رکتهايي که به ب��ازار ايران ورود
کردهاند امکان همکاري با جمهوري اس�لاميايران را
عملياتي نموده اند .شايان ذکر است که کليه قراردادهاي
اتکائي منعقد ش��ده بر اس��اس ضوابط و چارچوبهاي
داخلي بين المللي صورت پذيرفته است.

 اگ�ر دوب�اره تحريمه�اي جديد اعمال بش�ود،

قرارداد “بيمه ما” با پارتنرري و اسکور چه وضعيتي
پيد ميکند؟

تحريمه��اي بي��ن المللي يک ش��به اعمال نگرديده
است و يک شبه نيز هم برداشته نشده است .اما بايد
به سابقه و تجربه زمان تحريم بازگرديم .ما در زمان

S a t

گفتگو

تحريم ريس��کها را در داخل کش��ور بيمه ميکرديم.
بيمه مرکزي ايران به عنوان تنها نهاد نظارتي صنعت
بيمه کش��ور در زمينه ايجاد ظرفيتهاي اتکائي اعم
از ق��رارداد ظرفيت مش��ترک ،صن��دوق ويژه تحريم
ب��ا کم��ک و ابتکار خود ش��رکتهاي بيمهاي و البته
پش��تيباني دولت اقدام کرد و بس��ياري از نفتکشها و
پروژههاي نفتي و سرمايههاي بزرگ در داخل کشور
بيمه شد .اما اين ريسکها اکنون ميبايستي در خارج
از کش��ور اتکائي گردد تا منافع ملي و س��رمايههاي
کش��ورمان حفظ گردد  .اگر هم زماني اين تحريمها
برگ��ردد ،اي��ن امکان را داريم ک��ه با بيمه مرکزي و
ش��رکتهاي بيمه در منطقه که حتي در زمان تحريم
کنار کشورمان ايستاده بودند کار را مديريت کنيم.

 آيا اکنون ش�رکت بيمهاي در ايران داريم که با

شرکتهاي خارجي قرارداد بيمه بسته باشد يا فقط
“بيمه ما” اين اقدام را انجام داده است؟

تاجاي��ي که اطالع دارم در حوزه قراردادهاي اتکائي
نسبي رشتههاي اموال ،تنها شرکتي که با بيمههاي
بين المللي قرارداد بسته ،شرکت “بيمه ما” بوده است.
البت��ه ش��رکتهايي بودهاند ک��ه در زمينه قراردادهاي
خس��ارات فاجعه آميز با ش��رکت اسکور وارد قرارداد
شده اند.

 چه ش�رکتها يا موسس�اتي شامل قرارداد “بيمه

ما” و اسکور يا پارتنري ميشوند؟

کليه بيمه گزاران شرکت “بيمه ما” بر اساس اصول
و قواعد بيمههاي داخلي و بين المللي مش��مول اين
پوشش اتکائي ميباشند .البته با توجه به حضور بانک
ملت در کنار شرکت “بيمه ما”  ،بيمه گزاران صنعتي
و غير صنعتي بس��ياري نيز تحت حمايت و پوش��ش
بيمهاي ش��رکت “بيمه ما” قرار گرفته اند .اصل حد
اعالي حس��ن نيت در ش��رکت “بيمه ما” در قبال با
بيمه گزاران داخلي  ،صنعت بيمه کشور و بيمه گران
اتکائي بين المللي اصلي شرکت است.

جمع بندي شما از اهميت اين قرارداد بين المللي

چيست؟

اگ��ر بخواه��م در پايان نکتهاي را بگويم اين اس��ت
که يکي از اهداف ش��رکت “بيمه ما” از همکاري با
ش��رکتهاي بيمه گر اتکائي بين المللي اين اس��ت که
براي س��رمايه گذاران خارجي و يا س��رمايه پذيران
ايران��ي نقط��ه قوتي به جهت ارائه پوش��شهاي روز
دني��ا و ب��ه همراه پوش��ش اتکائي بين المللي باش��د
و نش��ان ده��د ک��ه در ح��وزه بيمه امکان پوش��ش
قرارداده��اي بين المللي وجود دارد .ش��رکت “بيمه
م��ا” اعتق��اد دارد ک��ه ميتواند در ح��وزه بين الملل،
عالوه بر پوشش بيمههاي تضمين شده با رتبه بين
الملل��ي ب��اال ،به حوزه بيمه نامههاي نوين با اتکاء بر
پوش��ش اتکائي بين المللي ورود کند .نکته بس��يار
مهم آنکه ليدر قراردادهاي اتکائي شرکت “بيمه ما”
 ،بيمه مرکزي ج.ا.ا .است  .شرکتهاي پارتنر ري و
اس��کور فرانس��ه  ،با اتکاء بر اصول بين المللي خود ،
از ش��روط مندرج در قرارداد اتکائي پيروي ميکنند و
کليه اطالعات اصلي بيمه گزاران تنها به ليدر اتکائي
(بيمه مرکزي ) ارسال ميگردد.

اخبار بيمه

نشست ش��وراي هماهنگي مديران
رواب��ط عموميس��ازمانهاي تابعه
وزارت ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي با
حض��ور دکتر همتي ،رئيس کل بيمه
مرکزي برگزار شد.
ب��ه گزارش روزنام��ه تجارت به نقل
از اداره کل رواب��ط عموم��يو ام��ور
بي��ن الملل بيمه مرکزي ،دکترهمتي
در اي��ن نشس��ت از مدي��ران روابط
عموميب��ه عن��وان قل��ب س��ازمانها ياد کرد و گفت :مدي��ران بايد با بهره گيري از
ش��يوههاي نوي��ن ارتباط��ي و تبليغاتي خدمات س��ازمان خود را ب��ه خوبي به مردم
معرفي کنند.
دکتر همتي در خصوص استفاده مناسب از بودجه تبليغاتي گفت :اين وظيفه مدير
روابط عمومياست که با توجه به اهداف سازمان خود و استفاده از شيوههاي نوين
تبليغات اثر بخش در راس��تاي معرفي محصوالت و خدمات خود به مردم داش��ته
باشد رئيس کل بيمه مرکزي گفت :اگر شرکتهاي بيمه به خوبي اقدامات خود را
در راس��تاي پرداخت خس��ارتهاي بزرگ اخير منتشر ميکردند صنعت بيمه ،امروز
م��ورد انتق��اد برخ��ي قرار نميگرفت چرا که صنعت بيمه در س��الهاي اخير نه تنها
در حوادث بزرگ همچون معدن يورت ،قطار س��منان ،پالس��کو و زلزلههاي اخير
به خوبي ايفاي نقش کرده است بلکه در بخش مسئوليتهاي اجتماعي نيز بسيار
فعال بوده و شرايط خوبي بر صنعت بيمه حاکم است.
وي افزود :در مجموع ،مديران روابط عموميس��ازمانها به خصوص حوزه اقتصاد
بايد به افزايش اميد و آرامش در جامعه کمک کنند.

همکاري بيمه سامان و صندوق ضمانت صادرات ايران

بيمه س��امان به منظور بهره گيري از
قابليته��ا و توانمنديه��ا طرفين با
صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات ايران
تفاهم نامه همکاري امضاء کرد.
ب��ه گزارش روزنام��ه تجارت به نقل
از رواب��ط عموميبيم��ه س��امان ،در
نشستي که با حضور سيد کمال سيد
عل��ي مديرعامل صن��دوق ضمانت
ص��ادرات اي��ران و احمد رضا ضرابيه
مديرعامل بيمه س��امان برگزار ش��د ،تفاهم نامه همکاري في مابين در راس��تاي
به��ره گي��ري از قابليته��ا و توانمنديها و منابع طرفين درجهت کاهش ريس��ک
صادرکنن��دگان و افزاي��ش ت��وان رقابت پذيري آنها جهت حضور موثر در بازارهاي
صادراتي و توسعه صادرات کشور منعقد گرديد.
براساس اين تفاهم نامه ،ساير زمينههاي همکاري در راستاي توسعه صادرات ،ارائه
خدمات مشاورهاي و برنامههاي آموزشي ،تسهيل پوشش مالي و بيمه اي ،هماهنگي
با سازمانهاي حمايتي در حوزههاي کاري مختلف ،فراهم گرديد.
احمدرض��ا ضرابي��ه مدي��ر عامل بيمه س��امان در اين نشس��ت با اش��اره به افزايش
ضريب نفوذ بيمه در کش��ورخاطر نش��ان کرد  :با توجه به برنامههاي دولت محترم
و بيمه مرکزي ج .ا.ا در ش��رکت بيمه س��امان توانس��تهايم در فعاليتهاي بيمهاي
بخصوص در رش��ته بيمههاي اموال  ،مس��توليت و همچنين در بخش بيمههاي
زندگي رش��د قابل مالحظهاي داش��ته و منابع خوبي در قالب س��رمايه گذاري براي
شرکت تامين نماييم.
در ادامه اين مراسم سيد کمال سيد علي مديرعامل صندوق ضمانت صادارت ايران
با استقبال از همکاري دوسويه ،اين فرصت را مغتم بر شمرد .

پيام مدير عامل صندوق تامين
خسارتهاي بدني کشور به مناسبت سالگرد تاسيس

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميصندوق تامين خس��ارت بدني
کشور ،دکتر علي جباري مديرعامل اين نهاد عموميدر پياميچهل و نهمين سالروز
تاسيس صندوق را تبريك گفت.

پيام مدير عامل شرکت بيمه معلم به مناسبت سالگرد تاسيس

پيام محمدابراهيم تحس��يري مدير
عامل محترم ش��رکت بيمه معلم به
مناس��بت بيست و س��ومين سالگرد
تاسيس اين شرکت منتشر شد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل
از روابط عموميش��رکت بيمه معلم،
متن اين حکم به ش��رح ذيل اس��ت:
بسم ا ...الرحمن الرحيم
همکاران شايس��ته و متعهد شرکت
بيمه معلم در سراسر ميهن اسالمي 23 ،سال گذشت ايام و پشت سر گذاشتن اتفاقات
خوش و ناخوش با عملکرد شرافتمندانه شما همکارانم در تماميسطوح سازماني،،،
بيمه معلم را به يک برند معتبر در عرصه اقتصاد ملي تبديل کرده است.
و امروز در بيس��ت و س��ومين س��ال تاسيس بيمه معلم از همکاران شريفم ميخواهم
ک��ه پ��س از جل��ب رضايت خداوند بزرگ که ميبايس��ت س��رلوحه تمام اعمالمان
باش��د ،بتوانيم قدر اعتماد بيمه گذاران را دانس��ته و امانتدار صالح و منصف ايش��ان
باش��يم و اين رس��م امانتداري را براي س��هامداران گراميبه نحوي به جاي آوريم
که تماميذينفعان ش��رکت ش��امل بيمه گذاران ،سهامداران ،کارکنان ،نمايندگان و
کارگزاران به حق خود رسيده و عادالنه منتفع گردند.

صالحيتغالمحسينچايچينصرتي
مديرعامل بيمه حکمت صبا تاييد شد

صالحي��ت حرف��هاي غالمحس��ين
چايچي نصرتي براي مديرعامل بيمه
حکم��ت صبا از س��وي بيمه مرکزي
جمهوري اسالميايران تاييد شد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل
از رواب��ط عموميبيم��ه حکم��ت ،
دکترغالمحسين چايچي نصرتي که
از چهرههاي برجس��ته حوزه سالمت
محس��وب ميش��ود دان��ش آموخته
دانش��کده حقوق دانش��گاه تهران و فارغ التحصيل دکتري پزش��کي از دانش��گاه
تهران ميباشد .

انتصاب دو معاون شرکت سهاميبيمه ايران

آقاي پورکياني رييس هيات
مدي��ره و مديرعام��ل بيمه
ايران ،ط��ي احکاميآقايان
محم��د مه��دي اعالئي را
به عن��وان معاون توس��عه
مديري��ت و مناب��ع و امي��ر
رض��ا نعمتالله��ي را ب��ه
عن��وان معاون برنامهريزي
و نوآوري منصوب کرد .
س��وابق معاون جديد توس��عه مديريت و منابع ش��رکت س��هاميبيمه ايران محمد
مه��دي اعالئ��ي ک��ه امروز با حکم آقاي پورکياني ،مديرعامل بيمه ايران ،به عنوان
معاون توسعه مديريت و منابع شرکت منصوب شد از کارکنان رسميبيمه ايران و
دانشجوي دکتراي مديريت دانشگاه شهيد بهشتي است.
اعاليي پيش از اين مديرکل تعاون استانهاي مختلف ،مديرکل توسعه کارآفريني
وزارت کار و معاون استاندار خراسان رضوي و تا چندي پيش مديرکل ثبت احوال
استان تهران بوده است.

 12ميليون دالر از خسارت کشتي کوشا پرداخت شده است

باتوجهبهيادداشتيکهبهتازگي
در برخي وبسايتهاي خبري
درب��اره روند طوالني پرداخت
خس��ارت کش��تي کوش��ا1-
توسط شرکت بيمه سينا منتشر
شده است ،روابط عموميبيمه
س��ينا جوابيهاي منتشر کرد که
متن کامل آن بهشرح زير است:
کل خسارت مربوط به کشتي کوشا 1-حدود  14ميليون دالر بوده که از اين مبلغ
تاکنون  12ميليون دالر آن به بانک ملي بهعنوان ذينفع مطلق اين بيمهنامه پرداخت
شده است .اين در حالي است که سهم شرکت بيمه سينا از خسارت مذکور تنها 10
درصد و سهم بيمهگران اتکايي داخلي و خارجي حدود  90درصد بوده است.
در اين پرونده ،عمده س��هم خس��ارت بيمهگران اتکايي داخلي دريافت ش��ده است،
اما بهدليل شرايط تحريم غيرعادالنه بانکي که بر کشورمان حاکم شده ،بيمهگران
اتکايي خارجي عليرغم پذيرش اين خسارت از واريز سهم خود بابت خسارت کشتي
کوشا 1-امتناع ميکنند ،بهطوريکه امروز بيمه سينا حدود دو ميليون و پانصد هزار
دالر از بيمهگران اتکايي خارجي طلبکار اس��ت و عليرغم دو س��ال پيگيري امکان
انتقال وجه به داخل کشور فراهم نشده است.
بااينحال ،شرکت بيمه سينا در ظرف چند سال گذشته نهايت تالش خود را براي
برطرفکردن مش��کل اين پرونده و جلب رضايت بيمهگذار خود به انجام رس��انده
و در آينده نيز خواهد رساند.

عليرضا سلطانيعزت ،مدير بيمههاي باربري
شرکتبيمهکوثرمطرحکرد:ريسکهايفاجعهاميز

ش��رکتها ،س��ازمانها و بنگاههاي اقتصادي در دوران حيات خود با ريس��کها و
خطرهاي متعدد پيشبيني شده يا حتي پيشبيني نشده مواجه هستند ازجمله آنها
ميتوان به پيچيدگيهاي محيط ،رقابت ش��ديد در بازار کس��بوکار امروز ،رواج
تکنولوژيهاي نو و پيش��رفته ،گس��ترش روزافزون ارتباطات و فناوري اطالعات،
شيوههاي نوين عرضه کاالها و خدمات ،مسايل زيستمحيطي و تغيير داراييهاي
س��ازمانها از داراييهاي مش��هود به نامش��هود اش��اره کرد .صنعت حملونقل نيز

بروز رساني نرمافزار آسيا همراه

نرمافزار آس��يا هم��راه ويژه تلفنهاي
هم��راه ب��ا سيس��تم عام��ل اندرويد
بروزرس��اني ش��د .به گزارش روزنامه
تجارت به نقل از روابط عموميو بنابر
اعالم مديريت فناوري اطالعات بيمه
آس��يا در نس��خه جديد نرمافزار آس��يا
همراه ،عالوه بر بروزرساني اطالعات
و نش��اني شعب ،نمايندگان ،واحدهاي
پرداخت خس��ارت اتومبي��ل و مراجع
درماني طرف قرارداد با امکان انتقال مستقيم اطالعات تماس هر يک به دفترچه
تلفن گوشي ،امکان ثبت مشخصات کليه بيمهنامههاي جاري فرد با قابليت يادآوري
تاريخ انقضاء و سررسيد اقساط بيمهنامه اضافه شده است.
بنابراين گزارش ،کليه بيمهگذاران بيمهآس��يا در سراس��ر کشور ميتوانند با مراجعه
به سايت بيمهآسيا  www.bimehasia.comبخش خدمات الکترونيک ،نرمافزار
آسيا همراه را دريافت کنند.
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دکترهمتي :روابط عموميها در ميزان اعتماد
مردم به سازمانها نقش مهميدارند

متن پيام به شرح زير ميباشد:
اينک که در آستانه نيم قرن فعاليت
صن��دوق تامين خس��ارتهاي بدني
کش��ور قرار داريم مناس��ب است به
 5ده��ه خدمت صادقانه اين نهاد که
نماد عدالت اجتماعي است بار ديگر
نگريس��ت  ،در طول اين س��الها چه
تعداد خانواده آس��يب ديده از حوادث
رانندگي حمايت ش��دهاند و چه تعداد
زنداني جرايم رانندگي آزاد شدهاند .
نقش صندوق در کاهش آس��يبهاي اقتصادي و اجتماعي در طول اين س��الها بر
کسي پوشيده نيست حتي کساني که به اين نهاد  50ساله هنوز نقد دارند در سه ساله
اخير بحمدا ...در راستاي سياستهاي دولت تدبير و اميد و توسعه عدالت اجتماعي ؛
صندوق توانست با راه اندازي سيستم يکپارچه الکترونيکي ،راه اندازي دفاتر استاني
در مراکز استانهاي کشور ضمن کاهش بروکراسي اداري به تسريع ارائه خدمات
به مشمولين قانون صندوق تامين خسارتهاي بدني کشور ارائه خدمت نمايد.
اصل شفافيت مالي و ارائه خدمات بدون واسطه به مردم دو رکن اساسي بوده است
که در اين مدت توانستهايم با همکاري خانواده بزرگ صنعت بيمه و بيمه مرکزي
جمهوري اسالميايران آن را اجرا نماييم.
تالش کارکنان  ،کارشناس��ان و مديران صندوق بر آن بوده اس��ت که در کمترين
زمان ممکن خدمات مورد نياز مراجعين انجام پذيرد .
در پاي��ان از خداون��د من��ان سپاس��گزارم ک��ه توفي��ق خدمت به م��ردم را به بنده و
همکارانم اعطا کرده و اميدوارم توانسته باشيم وظايف محوله نظام مقدس جمهوري
اسالميايران را صادقانه انجام داده باشيم.

دکتر چايچي موسس��ه صندق بيمه ارتش ( بيمه صبا ) در س��ال 1379اس��ت و به
کم��ک کارشناس��ان صنع��ت بيمه کش��ور مانن��د آقايان علوي  ،دس��تباز  ،ايثاري ،
غالمي ،ضميري و بس��ياري ديگر از کارشناس��ان بيمه توانس��ته است نقش ارزنده
در صنعت بيمه ايفا کند .
ايش��ان به مدت پانزده س��ال  ،مدير عامل  ،عضو هيئت مديره  ،قائم مقام و مش��اور
بيمه صبا بوده است.
آخرين سمت وي در ارتش  ،رياست بيمارستان فوق تخصصي آموزشي و پژوهشي
امام رضا ( )501بوده است .

از اين امر مس��تثني نيس��ت از اينرو
ش��رکتهاي بيمه انواع پوششهاي
بيمهاي را ارايه ميکنند.
مديري��ت ريس��ک عب��ارت اس��ت از
فرايند ارزيابي ريس��ک و سپس طرح
اس��تراتژيهايي براي اداره ريس��ک.
مديريت ريس��ک زماني معنا و مفهوم
پي��دا ميکند که احتم��ال وقوع زيان
وجود داش��ته باشد .اين موضوع براي
شرايط پيچيده و رقابتي کسبوکار در عصر امروز ،اهميت بيشتري پيدا کرده است
و مدي��ران ب��راي بق��اي بنگاههاي خود و کاهش زيان ،ناگزيرند متعهد به اجراي آن
باش��ند .بديهي اس��ت هر س��ازمان يا بنگاه اقتصادي باتوجهبه ماهيت کار خود با
ريس��کهاي گوناگوني مواجه اس��ت .در ش��رايط امروز ،اساسا بخشي از توفيق هر
بنگاه به تس��لط آن بر ريس��کها و نوع مديريتي که بر انواع ريس��ک اعمال ميکند
بستگي دارد .ازجمله مواردي که ميتواند به صاحب کاال صدمات جبران ناپذيري
وارد کند عبارت است از :از بين رفتن کامل سرمايه يا کاالي بيمهشده در اثر غرق
ش��دن کش��تي ،س��قوط هواپيما ،خارج ش��دن قطار از ريل ،واژگوني وسيله حامل،
آتشسوزي ،تصادف ،فساد و ...باتوجهبه اينکه ريسک دليل وجود بيمه است و بدون
ريسک در واقع بيمه مفهوم خود را از دست ميدهد .در شرکتهاي بيمه ،ريسکها
برحسب شدت و تواتر به سه گروه بخشبندي شدهاند :گروه اول ريسکهاي نسبتا
بياهميت ،که داراي تواتر و شدت کم است؛ بدين صورتکه بهندرت اتفاق ميافتد
و در صورت وقوع زيان مالي قابل مالحظهاي به بار نميايد .گروه دوم ريسکهاي
قابل تحمل ،که داراي تواتر زياد و ش��دت کم اس��ت اين ريس��کها احتمال وقوع
دارد و قابل پيشبيني اس��ت ولي منجربه بروز خس��ارت جزيي ميش��ود مثل دله
دزدي در فروشگاهها يا خارج کردن ابزار کار از شرکت توسط کارکنان .گروه سوم
ريس��کهاي غيرقابل تحمل که داراي تواتر کم و ش��دت زياد يا تواتر زياد و ش��دت
زياد هستند .ازجمله اين ريسکها ميتوان به حوادث فاجعهاميزي همچون زلزله،
سيل ،سقوط هواپيما و  ...اشاره کرد .
شرکتهاي بيمه باتوجهبه موارد باال ،براي کنترل ريسکهاي بزرگ و فاجعهاميز
به طرق مختلف ريسک آنها را واگذار ميکنندکه برخي از آنها بدين شرح است:
 -1انتقال ريسک :با استفاده از بستر اتکايي ،بيمهگران بخشي از ريسکهاي پذيرفته
شده را به شرکتهاي بيمهگر اتکايي داخلي و يا خارج از کشور منتقل ميکنند تا در
صورت وقوع بتوانند از پتانس��يلهاي ديگر اس��تفاده کنند -2 .ذخاير فني :باتوجهبه
احتمال وقوع حوادث غيرمنتظره س��همگين ،ش��رکتهاي بيمه براي جبران اين
خسارتها درصدي از حق بيمهها را در صندوقي ذخيره ميکنند تا در صورت بروز
اينگونه حوادث استفاده کنند -3 .فرانشيز :همان سهم بيمهگذار از خسارت است
که در صورت وقوع خس��ارت ،بيمهگذار باتوجهبه س��هيم بودن در خس��ارت براي
مديريت خس��ارت و جلوگيري از توس��عه آن تالش ميکند -4 .بازديد اوليه و ارايه
مشاوره :قبل از آغاز حمل بيمهگر ميتواند با ارايه نظرات کارشناسي و آموزش ،از
بروز خس��ارت جلوگيري يا در کاهش آن نقش بس��زايي داش��ته باشد -5 .استفاده از
وسايل نقليه متناسب با محموله  -6استفاده از تيم متخصص در حمل
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پيشخوان
اقدامات موثر بانک مسکن
در  9ماهه ابتداي سال جاري

همزم��ان با فرارس��يدن هفتاد و
نهمين س��الگرد تاسيس بانک
مس��کن اقدامات مهم اين بانک
ط��ي  ۹ماه��ه اول س��ال جاري
تشريح شد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت
ب��ه نقل از پاي��گاه خبري بانک
مس��کن-هيبنا ،بانک مس��کن در اين مدت موفق شد تعداد 43
هزار و  993فقره تسهيالت قرض -الحسنه ازدواج به مبلغ 4
هزارو  603ميليارد ريال به متقاضيان پرداخت کند.
بر اساس اين گزارش ،در بخش ارايه تسهيالت نيز بانک مسکن
در  9ماهه اول سال جاري عملکرد مطلوبي را از خود ارايه کرد
ب��ه ط��وري که در اين م��دت اين بانک تعداد  355هزار و 489
فقره تس��هيالت در بخش مس��کن و س��اير بخشها (صنعت و
معدن ،بازرگاني ،خدمات و متفرقه) به مبلغ  610/143ميليارد
ريال به متقاضيان پرداخت کرد که تعداد 297هزار و 921فقره
مربوط به بخش مسکن است.
همچنين در بخش مسکن مهر نيز از ابتداي اجراي اين طرح تا
پايان آذرماه سال جاري تعداد يک ميليون و  795هزار و 340
واحد مسکوني فروش اقساطي شده که  51هزار و 693واحد آن
در 9ماهه ابتداي سال جاري فروش اقساطي شده است.
بانک مس��کن در طي  9ماهه ابتداي س��ال جاري فعاليتهايي
در حوزه کاهش نرخ تمام ش��ده پول داش��ت به طوري که با
انج��ام اقدامات��ي همچون کاهش هزينههاي بهرهاي به علت
کاهش نرخ سود سپردهها در سال  1396و نيز با رعايت کامل
دستورالعملهاي بانک مرکزي جمهوري اسالميايران ،نرخ
تمام ش��ده پول بانک از  19.07درصد در پايان س��ال  1395به
 17.48درصد در پايان آذرماه سال  1396رسيده است.
اين گزارش حاکي اس��ت ،تهيه و رونمايي از س��ند راهبردي
پن��ج س��اله بانک مس��کن به منظ��ور اجراي بهت��ر تکاليف و
مس��ؤوليتهاي بانک از جمله برنامه شش��م توسعه فرهنگي،
اقتصادي و اجتماعي کشور از ديگر اقدامات اين بانک در  9ماهه
ابتداي سال جاري بود که بر اساس آن اهداف و استراتژي هاي
کالن بانک طي دوره پنج ساله آتي مشخص شده است.
بانک مسکن در طي  9ماهه ابتداي سال جاريفعاليتهايي در
حوزه توس��عه ابزارهاي تأمين مالي و رونق بخش مس��کن به
منظور افزايش قدرت خريد خانوارها ،توسعه و تقويت ابزارهاي
تأمين مالي و درنتيجه کمک به خروج از رکود بخش مس��کن
انجام داد به طوري که در اقدام اول تس��هيالت جعاله مس��کن
را از  100ميلي��ون ري��ال ب��ه  200ميليون ري��ال افزايش داد و
ام��کان پرداخ��ت اين تس��هيالت از مح��ل اوراق گواهي حق
تق��دم (ممت��از) همزمان با تس��هيالت فروش اقس��اطي خريد
مسکن را فراهم کرد .همچنين اين بانک اقدام به پشتيباني از
تاسيسصندوقهاي سرمايه گذاري زمين و ساختمان پرداخت
تا افراد با سرمايههاي اندک نيز بتوانند در بازار مسکن سرمايه
گذاري کرده و موجب ايجاد رونق در اين بازار شوند.
بر اس��اس اين گزارش ،بانک مس��کن در  9ماهه ابتداي س��ال
ج��اري ب��ه منظور تحقق سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي براي
توسعه کارآفريني و توجه به اقتصاد دانش بنيان و حمايت مؤثر
از نخبگان کشور مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن را افتتاح
کرد تا اين مرکز به ايده محوري ،دريافت ،پرورش ،حمايت و
در نهايت تجاري سازي ايدهها با تأکيد بر انجام امور تحقيقاتي
و توسعه فناوري بخش مسکن و ساختمان بپردازد.
در طي اين مدت بانک مسکن تعداد 30هزار ميليارد ريال اوراق
مشارکت طرح هاي تملک داراييهاي سرمايهاي منتشر کرد
که از اين تعداد تا پايان شهريورماه سال  1396معادل  29هزار
و  793ميليارد و  278ميليون ريال اوراق به پيمانکاران معرفي
شده واگذار شد.
اين گزارش حاکي است ،افتتاح مدرسه شهداي بانک مسکن در
شهرستان تنگستان بوشهر و سندرک هرمزگان نيز از اقدامات
مهم بانک مسکن طي  9ماهه ابتداي سال جاري بود.

اقتصاد مقاومتي تنها راهکار
مشکالت اقتصادي است

مع��اون ط��رح و
توس��عه بانک مهر
اقتصاد در نشس��ت
هم انديشي رؤساي
دواير و شعب استان
مرکزي ،مجموعه
مهر را بانکي چابک
دانس��ت که در عرصه بانکداري خرد عملکرد مطلوبي داش��ته
است .
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک مهر
اقتص��اد اس��تان مرکزي ،جعفر صفاي��ي مزيد  -معاون طرح و
توس��عه بانک  -در اين نشس��ت با اش��اره به اهميت حمايت
از تولي��د داخل��ي ،اظه��ار کرد :اقتص��اد مقاومتي تنها چاره حل
مش��کالت اقتصادي اس��ت لذا بايد اين مهم به فرهنگ غالب
جامعه ما تبديل شود.
معاون طرح و توس��عه با مهم دانس��تن نقش کارکنان در طرح
ارتقاي س��ود آوري ،بهره وري مبتني بر ارزشهاي انس��اني را
از سياس��تهاي اصلي بانک عنوان کرد و بيان داش��ت:کاهش
بهاي تمام شده پول و تنوع در طراحي محصوالت و خدمات،
در پيشبرد اهداف متعالي بانک و رسيدن به چشم انداز ترسيم
شده بسيار موثر است.
مع��اون طرح و توس��عه با اش��اره به مقول��ه مطالبات از کاهش
معوقات و داراييهاي س��ميبانک خبر داد و گفت :به حمد ا...
اقدامات قابل توجهي از س��وي همکاران ش��عب سراسر کشور
صورت گرفته که اميدواريم با اعتبار سنجي دقيق و مناسب و
توافقات و مذاکرات سازنده با مشتريان و تالش تماميکارکنان
اين روند همچنان ادامه داش��ته باش��د و بانک در دس��ت يابي به
اهداف از پيش تعيين شده موفق باشد.
در ادامه ،يوس��ف حجت پور -رئيس اداره امور ش��عب اس��تان
مرکزي  -گزارش��ي از عملکرد اس��تان در راس��تاي طرح ارتقاء
س��ود آوري ارائه کرد و ابراز اميدواري نمود تا با ياري خداوند
متعال و همدلي و همراهي تماميکارکنان اين استان در تحقق
سياستهاي کالن بانک موفق باشد.

امضاي قرارداد فاينانس 5ميليارد يورويي

قرارداد خط اعتباري فاينانس پنج ميليارد يورويي بين بانکهاي
ايراني و موسسه «اينويتاليا گلوبال اينوستمنت» Invitalia -
 - Global Investmentب��ه منظ��ور تامين مالي پروژههاي
عمرانيوتوليديکشورامضاشد.بهگزارشروابطعموميبانک
مرکزي،براساساينقراردادکهدوبانکايرانيصنعتومعدن
و خاورميانه آن را امضا کردهاند و امکان الحاق ساير بانکهاي
ايراني به آن وجود دارد ،پروژههاي عمراني و توليدي کشور که
با استفاده تکنولوژي ،ماشينآالت يا خدمات فني و مهندسي
کشور ايتاليا اجرا ميشوند ،ميتوانند از اين تسهيالت استفاده
کنند .استفاده از اين خط اعتباري ،با رعايت قوانين و مقررات
داخلي ،خصوص ًا الزامات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه،
قوانين بودجه سنواتي و آييننامهها و دستورالعملهاي مرتبط
ميس��ر خواهد بود .همچنين تمام پروژههاي بخش دولتي و
غيردولتي که اولويت آنها به تأييد دستگاههاي ذيربط رسيده و
مجوزهايمربوطهرااخذکردهباشند،ميتوانندازاينتسهيالت
اس��تفاده کنند .پس از انعقاد قرارداد با کش��ورهاي هند ،چين،
کره جنوبي ،دانمارک ،اتريش و روسي ه در ماههاي اخير ،ايتاليا
هفتمين کشوري است که قرارداد فاينانس با آن منعقد ميشود
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و بدين ترتيب ،گام ديگري در راستاي تنوعبخشي به خطوط
اعتب��اري فاينان��س قابل دريافت براي تأمين مالي پروژههاي
کش��ور برداش��ته شده است.همچنين سفير جديد سوييس در
تهران هم با ابراز عالقه به توسعه همکاري بانکي با جمهوري
اسالميايران :در اين زمينه گفت و گوهاي مثبت و ثمربخشي
داشتيم و برآنيم با بکارگيري تواناييهاي خود ،همکاريهاي
خوبي در زمينه بانکي و نيز مبارزه با پولشويي داشته باشيم.به
تارنماي وزارت اموراقتصادي و دارايي« ،مارکوس اليتنر» در
ديدار با وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اس�لاميايران
در تهران افزود :من همانند س��فير قبلي س��وييس در تهران
تخصص و تحصيالت اقتصادي دارم که اين نشاندهنده نوع
رويکرد و تاکيد کشور متبوع من مبني بر توجه جدي به توسعه
همکاريهاياقتصاديدوجانبهايرانوس��وييساس��ت.وي
به دستاوردهاي اقتصادي و بهبود شاخصهاي اين بخش را
«چشمگير» دانست«.مسعود کرباسيان» در اين ديدار با اشاره
بهپنجمحوراساسياقتصادمقاومتيشاملبرونگراييبهمعناي
توسعه تعامل منطقهاي و جهاني ،درونزايي اقتصاد به معناي
حماي��ت از ني��روي کار تحصيلک��رده و جوان داخلي ،تاکيد بر

تضمين امنيت «بله» توسط بانک ملي ايران
عضو هيات مديره بانک ملي ايران با تاکيد بر اينکه حمايت اين
بانک از صاحبان فکر و ايده و نخبگان جوان کشور در پيام رسان
« بله» محقق شده است ،گفت :امنيت پيام رسان «بله» تضمين
شده و اکنون  ۱۳بانک به اين شبکه پيوسته اند.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک ملي
ايران ،مسعود خاتوني در نشست خبري حمايت از رونق کسب
و کارها در فضاي مجازي با استفاده از پيام رسان بانکي «بله»
که با حضور مسئوالن شرکت داده ورزي سداد و تيم مهندسي
«بله» برگزار ش��د ،با تاکيد بر اهميت حضور کس��ب و کارها در
فض��اي مج��ازي اظه��ار کرد :بانک ملي ايران طي چند س��ال
گذش��ته و در راس��تاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و همسو با
فرمايشات مقام معظم رهبري سعي کرد تا فضا را براي حضور
صاحبان ايده ،نو آوران و ش��رکتهاي دانش بنيان فراهم کند

و در همين راس��تا هم س��ال گذشته نخستين نسخه پيام رسان
بله ارائه شد .وي با تاکيد بر اينکه امروز پيام رسان بوميو ملي
«بله» بدون هيچ گونه تبليغات و صرف ًا با اطالع رساني محدود
و خودج��وش ح��دود  600هزار کارب��ر عضو دارد ،تصريح کرد:
بانک ملي ايران براي متمايز کردن «بله» با ديگر پيام رسانها،
نقش خود را پر رنگ کرده و به عنوان نخستين بانک در دي ماه
سال گذشته با بانک مرکزي براي حضور سرويسهاي بانکي
درفضاي مجازي وارد مذاکره شد.
خاتوني گفت :ما نخستين بانکي هستيم که سرويسهاي بانکي
را تحويل ش��بکه مجازي داده و اين بس��تر اکنون در بله ،بام و
آپ فراهم شده است.
عضو هيات مديره بانک ملي ايران از فراهم سازي بستر ايجاد
کاناله��اي اختصاص��ي براي کس��ب و کارها ب��دون دريافت

هيچگونه هزينه از سوي اين بانک خبر داد و گفت :ما محدوديت
سرويسها را اخالقي نميدانيم و اين آمادگي را داريم که براي
تماميکسب و کارها به صورت کام ً
ال رايگان کانال اختصاصي
ايجاد کنيم.
وي درباره امنيت ش��بکه پيام رس��ان بله نيز ابراز داش��ت :اين
اطمينان را به مردم ميدهيم که هيچ فردي نميتواند تحت هيچ
ش��رايطي به اطالعات تبادل ش��ده در اين پيام رسان دسترسي
داش��ته باش��د  .عضو هيات مديره بانک ملي ايران اضافه کرد:
برنامه آتي ما اين است که در يک بازه زماني شش تا نه ماه به
ميزان  10درصد از حجم تراکنشهاي بانک ملي ايران بر روي
اين پيام رس��ان اس��تقرار يابد که اين امر نيازمند اعتماد مردم،
افزايش تعداد کابران ش��بکه و ش��کل دهي کس��ب و کارهاي
جديد در اين فضاست.

خاتوني گفت :امروز بانک تجارت به پيام رسان «بله» پيوست
و تعداد بانکهاي حاضر در اين پيام رسان به  13بانک رسيد.
محمدرض��ا مختاري��ان عضو هيات مديره ش��رکت داده ورزي
س��داد نيز در اين نشس��ت با تقدير از حمايت ويژه بانک ملي
ايران از نخبگان کشور گفت :امروز بين  20تا  30هزار تراکنش
روزان��ه ب��ا حجم حدود  10ميليارد تومان در پيام رس��ان «بله»
در حال انجام است.

هستههاي گزينش در سازمانها همواره امانتدار و حافظ حرمت کارکنان هستند
حس��اس و مهم برعهده دارد و همواره امانتدار و حافظ حرمت
کارکنان است.
بهگزارشروزنامهتجارتبهنقلازروابطعموميپستبانکايران:
وي در ادام��ه اف��زود :ه��م در تعاليم ديني و هم در فرمايش��ات
حض��رت امام راح��ل(ره) و مقام معظم رهبري همواره بر حفظ
کرامت و آبروي افراد تأکيد ش��ده اس��ت .درواقع گزينش بايد با
امانتداري و حفظ حرمت کارکنان با حساس��يت تمام از حذف
اف��راد صال��ح يا جذب اف��راد ناصالح جلوگيري نمايد .زيرا حذف
اف��راد توانمن��د زيانهاي م��ادي و معنوي زيادي براي جامعه و

خسرو فرحي مديرعامل پست بانک ايران در نشست صميميبا
مدير و کارکنان ادارهکل گزينش اين بانک گفت :نهاد گزينش
ضرورت اجتنابپذير در سازمانهاس��ت و وظيفهاي س��نگين،

مدي��ر عامل و نايب رئيس هيات مديره بانک
س��رمايه ،از ش��عبه اروميه بازديد نمودند و با
همکاران اين شعبه به گفت و گو پرداختند.
ب��ه گزارش روزنامه تج��ارت به نقل از روابط
عموميبانک سرمايه ،عليرضا پويان شاد ،مدير
عامل اين بانک به همراه امجد خضري ،نايب
رئيس هيات مديره بانک س��رمايه چهارشنبه
مورخ  20آذرماه از شعبه اين بانک واقع در اروميه بازديد نموده و

نظم و شرح وظايف مشخصي در سازمانها و ادارات ،خدمات
شاياني جهت تأمين نيروهاي صالح و فضاي کار اسالميانجام
داده است.
گراميضم��ن ارائ��ه گزارش��ي از اقدام��ات گزيش درخصوص
مجموعه کارکنان بانک اظهارداش��ت :با برنامهريزي و تالش
همکاران هس��ته گزينش توانس��تهايم مدت زمان انجام مراحل
گزينش را از  3ماه به يک ماه کاهش داده و درصورت همکاري
مراجع نظارتي در پاسخگوئي به استعالمها امکان کاهش اين
زمان نيز وجود دارد.

حتي فرد به دنبال دارد.
فرح��ي تصري��ح کرد :مجموعه گزينش در پس��ت بانک ايران
توانسته است هم وظايف و مسئوليتهاي خود را بخوبي انجام
ده��د و ه��م صميمي��ت و آرامش را در بين مجموعه بانک حفظ
کند که فراهم کردن اين شرايط شايسته تقدير است.
همچنين اس��د گراميرئيس اداره کل گزينش نيز با اش��اره به
سوابق تشکيل نهاد گزينش گفت :هستههاي گزينش براساس
فرمان حضرت امام راحل(ره) در  15دي ماه  1361فعاليت خود
را آغاز کرده و بعد از تصويب قانون گزينش در س��ال  1374با

برگزاري مجمع فوق العاده و مجمع عادي به طور فوق العاده بانک گردشگري

بازديد مدير عامل و نايب رئيس هيات مديره بانک سرمايه از شعبه اروميه
در فضايي دوستانه با همکاران شعبه به گفت و
گو پرداخت .در اين بازديد ،پويان شاد و خضري
ابتدا با مسئول شعبه در خصوص وضعيت منابع
و مصارف و ساير آمارهاي مربوط به عملکرد
ش��عبه به بحث و گفت و گو نشس��تند و ضمن
شنيدن نظرات و پيشنهادهاي مسئول شعبه،
نظرات ،پيشنهادها و دستورات خود را به منظور
بهبود عملکرد و افزايش بهره وري شعبه ابراز نمودند.

مجم��ع ف��وق العاده و مجمع عادي
به طور فوق العاده بانک گردشگري
ب��ا حض��ور مديرعام��ل ،اعض��اي
هيئ��ت مدي��ره و س��هامدارن اين
بانک در روز  21دي ماه  96برگزار
شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از
روابط عموميبانک گردشگري ،در جريان برگزاري مجمع

فوق العاده اين بانک ،بر اساس راي
س��هامداران ،سال مالي از پايان آذر
به پايان اس��فند ماه هر س��ال تغيير
يافت.
همچنين در جريان برگزاري مجمع
عموميبه طور فوق العاده ،بر اساس
راي سهامداران ،حسابدار مستقل و
بازرس قانوني بانک انتخاب شد.

سياوش زراعتي عنوان کرد:وصول مطالبات
جلوگيري از انحراف منابع عمومياست

بازديد مديرعامل بانک ملت
از گروه صنعتي ماموت

آغاز اجراي طرحهاي متنوع
بانکي در بانک ايران زمين

مديرعام��ل بانک ص��ادرات ايران ،در
ادامه بازديدهاي خود از شعب مناطق
مختل��ف ته��ران ،با تاکي��د بر وصول
مطالب��ات به عن��وان مهمترين مولفه
نقشه راه بانک در راستاي بازيابي توان
پرداخت تسهيالت به بخشهاي مولد
کشور ،اظهار اميدواري کرد که مصوبه
اخير کميس��يون تلفيق مجلس ش��وراي اسالميدر خصوص تهاتر مطالبات بانکها،
نق��ش موث��ري در کاه��ش مطالبات معوق ايفا کند .به گزارش روزنامه تجارت به نقل
از روابط عموميبانک صادرات ايران ،س��ياوش زراعتي افزود :وصول مطالبات س��ر
لوحه کار همه مديران ستادي و شعب بانک قرار گرفته و به انحاء مختلف از جمله به
صورت مسالمت آميز و وفق مقررات ،پيگيري ميشود که تاکنون به نتايج ملموسي
رسيده است .وي در عين حال از حمايت همه ظرفيتهاي حاکميتي و قضايي کشور
براي دريافت مطالبات از بدهکاران کالن بد حساب اين بانک خبر داد و تاکيد کرد:
باز پس گيري مطالبات بانک به عنوان يک تعهد در حفظ منافع ملي ،س��هامداران،
سپرده گذاران ،هدايت دوباره منابع به سمت توليد واقعي و اشتغال در کشور و همچنين
جلوگيري از انحراف س��رمايههاي عموميبه س��مت فرصت طلبيهاي نامشروع ،با
جديت در دستور کار مجموعه بانک صادرات ايران قرار دارد.

دکت��ر محمد بيگدل��ي مديرعامل بانک ملت و جمعي
از مديران ارشد اين بانک از بخشهاي مختلف گروه
صنعت��ي مام��وت ،بازديد کردند .به گ��زارش روزنامه
تج��ارت ب��ه نق��ل از روابط عموميبان��ک ملت ،دکتر
بيگدل��ي در اي��ن بازديد که بهمن اس��کندري معاون
مديرعامل در امور بانکداري شرکتي و تجاري و مسعود
نص��ر اصفهان��ي مدير امور بانکداري ش��رکتي وي را
همراهي ميکردند ،پس از بازديد از بخشهاي مختلف توليد و خطوط مونتاژ گروه صنعتي ماموت،
از مش��تريان بانک ملت ،به گفت و گو با فردوس مديرعامل گروه صنعتي ماموت پرداخت .دکتر
بيگدلي با اشاره به اين که گروه صنعتي ماموت جزو ارزندهترين مشتريان بانک ملت است ،افزود:
بانک ملت آماده توس��عه و گس��ترش مناس��بات في مابين است .وي همچنين خواستار تمرکز کليه
امور بانکي گروه ماموت در بانک ملت و همکاري هر چه بيشتر گروه با شرکتهاي زيرمجموعه
بانک مانند بيمه ما شد .بهمن اسکندري معاون مديرعامل در امور بانکداري شرکتي و تجاري نيز
در جريان اين بازديد ،با ابراز خرسندي از تعامالت مجموعه ماموت و بانک ملت ،بر رسيدگي سريع
و ويژه درخواس��تهاي ش��رکت ماموت در قالب تفاهم نامه منعقده تاکيد کرد .فردوس مديرعامل
گروه صنعتي ماموت نيز در س��خناني از بانک ملت به عنوان بزرگترين حاميش��رکت طي چندين
سال فعاليت خود در امر توليد ياد کرد و خواستار مشارکت و همکاري بيشتر بانک در جهت پيشبرد
اهداف توليدي و خدماتي گروه ماموت شد.

طرحهاي جذابي در راستاي
مشتري مداري و استفاده از
تجربيات مشتريان از سوي
معاون��ت عمليات بانکي در
تماميش��عب بان��ک ايران
زمين آغاز ش��د .به گزارش
روزنام��ه تج��ارت به نقل از
رواب��ط عموميبان��ک اي��ران زمي��ن با اجراي  4طرح جديد از س��وي معاونت
عمليات بانکي ضمن ارائه خدمات بهتر به مش��تريان تالش ش��ده اس��ت که
بان��ک اي��ران زمي��ن در راس��تاي اهداف خود خدمات نوين��ي را به مردم ايران
زمين ارائه کند .مصطفي يزدانجو مدير شعب استانهاي بانک ايران زمين با
بيان اين مورد که فضاي رقابتي فش��رده حال حاضر سيس��تم بانکي و اهميت
تجهيز منابع ،وصول مطالبات ،جذب و نگه داري مش��تريان در اين ش��رايط
اس��تفاده از امکانات و ابزارهاي موجود را حائز اهميت ويژهاي ميکند ،اظهار
داشت :معاونت عمليات بانکي در اين راستا و در جهت بهبود وضعيت کنوني
و افزايش انگيزه پرسنل و ارائه خدمات نوين به مشتريان طرحها و بستههايي
را با عنوان طرح جهش ،طرح تعاون ،طرح تالش  1و طرح زمستانه از اواسط
دي  96به اجرا درآورد.

توسط پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي صورت گرفت؛

روابط عموميتثبيت کننده وجهه حرفهاي نظام بانکي است
موسسه اعتباري کوثر ميزبان
مديران و کارشناس��ان روابط
عمومينظام بانکي کشور شد.
ب��ه گزارش روزنامه تجارت به
نقل از روابط عموميموسس��ه
اعتب��اري کوث��ر؛ نشس��ت
مديران و کارشناس��ان روابط
عمومينظام بانکي کش��ور با
حضور محمد علي کريميمدير اداره روابط عموميبانک
مرکزي ،غالمرضا کاظميدينان مشاور رئيس کل بانک
مرکزي ،جواد فهيميپور قائم مقام مديرعامل موسس��ه
اعتباري کوثر ،مديران و کارشناسان روابط عموميشبکه
بانکي کشور برگزار گرديد .
آزاده محم��دي مدي��ر روابط عموميو تبليغات موسس��ه
اعتباري کوثر ضمن خير مقدم به مديران و کارشناس��ان
رواب��ط عموم��يو ابراز خرس��ندي از ميزباني کوثر در اين
نشست گفت :با توجه به اينکه نظام بانکي شرايط دشواري
را س��پري مينمايد و مس��يرهاي پر پيچ و خميرا طي
نم��وده ،اميدواريم برگزاري نشس��تها و همفکريهاي
مديران روابط عمومي ،با اتخاذ تصميمها و واکنشهاي
مناسب همراه باشد که در اين صورت مسايل پيش روي
نظام بانکي را کاهش داده و در نهايت ش��فاف س��ازي و

خدمات ارزنده بانک
آخري��ن اخب��ار و تحليل روز اقتص��ادي را در پايگاه

دانش محور بودن اقتصاد ،عدالت محوري از جمله در خصوص
مباحث مالياتي و برخورد با فساد و پولشويي و ايجاد شفافيت در
اقتصاد ،به تشريح اقدامهاي دولت در اين ارتباط پرداخت.وي
تبديل رشد منفي هفت درصد به رشد  12.5درصدي اقتصاد
در س��ال 1395و رش��د هفت درصدي در س��ال ،1369رش��د
شاخص 'تشکيل سرمايه ثابت' از منهاي سه درصد به مثبت
س��ه درصد ،کاهش تورم از  30درصد به ميانگين  9درصد در
امسال و کاهش سهم  65درصدي درآمدهاي نفتي در بودجه
از  65درصد به  30درصد را از دس��تاوردهاي اقتصاد ايران در
دولت يازدهم و دوازدهم دانست.کرباس��يان ادامه داد :با تکيه
به اين دستاوردها و پيشرفتها بشدت اميدواريم بتوانيم روند
روبه رش��د اقتصاد ايران را با دوس��تان اروپايي بويژه سوييسي،
در زمينههاي مختلف از جمله سرمايه گذاري و همکاريهاي
بانکي به پيش ببريم.وي سفر  2سال پيش رييس جمهوري
س��وييس به تهران را نقطه عطفي در توس��عه روابط 2کش��ور
دانس��ت و با اش��اره به س��فر آتي هياتهاي تجاري و سرمايه
گذاري سوييسي به ايران ،ابراز اميدواري کرد اينگونه مراودات،
زمينه توسعه هر چه بيشتر روابط را فراهم آورد.

قرض الحسنه مهر ايران
بايد رسانهاي شود

آگاه نم��ودن مردم را به دنبال
خواهد داشت.
ج��واد فهيميپ��ور قائم مقام
مديرعامل موسس��ه اعتباري
کوث��ر ب��ا بيان نق��ش روابط
عموميه��ا در تنوي��ر اف��کار
عموميگفت :بي ترديد روابط
عموميه��ا به عن��وان کانون
مهم نظام ارتباطي و اطالع رس��اني با اس��تفاده از ابزار
هن��ر و به��ره وري از دان��ش ارتباطات گرافيکي ،فناوري
اطالع��ات و ارتباط��ات جمعي ،نقش تعيين کنندهاي در
افزاي��ش آگاهيهاي عموميجامعه ،فرهنگ س��ازي و
تنوي��ر اف��کار عموميدارند .عضو هيئت مديره موسس��ه
اعتباري کوثر تاکيد نمود :در شرايط موجود تنها بانکها
و موسساتي موفق به ماندگاري و تاثيرگذاري خواهند شد
که بتوانند حرکت و مس��ير خود را بر طول موج همراهي
مش��تري و اف��کار عموميتنطي��م نماين��د محم��د علي
کريميمديرکل روابط عموميبانک مرکزي با تش��ريح
نقش روابط عموميدر اطالع رساني و حمايت از برخورد
با موسسات مالي غير مجاز گفت :با حمايت بانک مرکزي
و کمک برخي بانکها و موسسات اعتباري تا کنون 98
درصد سپردههاي مردم پرداخت شده است .

بازون��د اس��تاندار کرمانش��اه در جم��ع مديران ارش��د
ادارات ،س��ازمانها و ارگانهاي استان گفت :الزم است
خدمات ارزنده و خيرخواهانه بانک قرض الحسنه مهر
ايران رس��انهاي ش��ود تا مردم بيش��تر با اين بانک آشنا
شوند.
ب��ه گزارش روزنامه تج��ارت به نقل از روابط عموميو
بازارياب��ي بان��ک ق��رض الحس��نه مهر اي��ران ،بازوند
اس��تاندار کرمانش��اه در جلس��هاي که به منظور بررسي

انتشار چکيده مقاله آثار ناترازي ترازنامه بانکي بر متغيرهاي پولي
چکيده مقاله تحليل آثار ناترازي ترازنامه نظام
بانکي بر متغيرهاي پولي و راهکارهاي تعديل
اين ناترازي در سايت پژوهشکده پولي و بانکي
منتشر شد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت ب��ه نقل از روابط
عموميپژوهش��کده پول��ي و بانکي ،در چکيده
اي��ن مقاله که توس��ط دکت��ر احمد بدري عضو
هيات علميدانشگاه شهيد بهشتي و دکتر حميد
زمانزاده سرپرست معاونت پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي نوشته
شده ،آمده است :ترازنامه نظام بانکي کشور طي سالهاي متمادي
انباشت تدريجي دارايي هاي موهوم و منجمد در سمت دارايي¬ها،
با ناترازي رو به گسترش��ي مواجه بوده اس��ت .اين مطالعه با طراحي
مدل��ي ک��ه اقتص��اد خرد بانک ها را به اقتصاد کالن پيوند ميزند ،به
تحلي��ل عوام��ل بروز ناترازي ترازنامه نظام بانکي و پيامدهاي آن بر
متغيرهاي پولي و اقتصاد کالن پرداخته است.
نتايج حاصله نشان ميدهد انباشت دارايي هاي موهوم و بروز ناترازي
در ترازنامه نظام بانکي ،جريان ناسالمياز خلق نقدينگي را شکل داده
که نهتنها براي نظام بانکي مخاطرهآميز اس��ت ،بلکه عامل کليدي
چس��بندگي نرخ س��ود بانکي به رغم کاهش نرخ تورم و اثرات منفي
آن در اقتصاد کالن است.
نتايج در چارچوب برآورد يک الگوي تصحيح خطاي برداري شامل

رون��د مصوبات دولت و اقدامات دس��تگاههاي اجرايي
اس��تان درخصوص مردم آس��يب ديده از زلزله  ۲۱آبان
ماه در س��الن تدبير اس��تانداري كرمانشاه برگزار شد ،با
تقدير از خدمات بانك قرض الحسنه مهر ايران گفت:
اينك��ه ي��ك بانك به صورت خودجوش فراتر از وظايف
خ��ود اقدام به خدمات رس��اني ب��ه مردم مينمايد قابل
تقدير اس��ت و ميبايس��ت رسانهها از جمله صداوسيما
اخبار اين چنين اقداماتي را بيشتر پوشش دهند تا مردم

س��ه رابطه بلندمدت توليد ،رابطه مقداري پول
و رابط��ه براب��ري قدرت خريد ،نش��ان ميدهد
ک��ه ب��ه رغم عدم کاهش نرخ رش��د نقدينگي،
ن��رخ تورم از مس��ير کاه��ش کيفيت نقدينگي
متأث��ر از کاه��ش کيفي��ت دارايه��اي نظام
بانک��ي ب��ا کاه��ش قابل توجهي مواجه ش��ده
است.
در نهاي��ت ب��ا توج��ه ب��ه پيامده��اي منفي و
مخاطرهآمي��ز نات��رازي ترازنام��ه بانکها براي نظام بانکي و اقتصاد
کالن کش��ور ،اين مطالعه برمبناي تحليل عوامل و پيامدهاي بروز
نات��رازي ترازنام��ه نظام بانکي ،راهکارهاي اص�لاح اين ناترازي و
سالم سازي جريان خلق نقدينگي را مورد بررسي قرار داده و به اين
نتيجه رس��يده اس��ت که با توجه به حجم باالي داراييهاي منجمد
و موه��وم و نات��رازي قابل توجه ترازنامه نظام بانکي ،راه حل معجزه
آسا و آني براي رفع آن وجود ندارد .راهحل اصولي از مسير اتخاذ يک
راهب��رد ترکيب��ي ميگذرد که تکي��ه اصلي آن بر راهکارهاي تعديل
تدريجي ناترازي ترازنامه نظام بانکي از طريق اجراي سياستهاي
اقتص��اد کالن در جه��ت تعدي��ل نرخ س��ود بانک��ي از يک طرف و
اقدام��ات اصالح��ي س��اختار مالي و عملياتي نظ��ام بانکي در جهت
ساماندهي تدريجي داراييها و بدهيهاي نظام بانکي از طرف ديگر
باشد.

از زحمات اين بانك خبردار شوند.
وي در ادام��ه ب��ا اش��اره به پرداخت ص��د ميليارد ريال
تسهيالت قرض الحسنه به مردم زلزله زده توسط اين
بانک گفت :بانک قرض الحسنه مهر ايران تعهد ساخت
س��ه باب مدرس��ه روس��تايي و س��ه باب خانه بهداشت
روستايي را به مبلغ  ۹ميليارد ريال پذيرفته و به عنوان
يک بانك پيشرو در خدمت رساني به اين مردم گامهاي
مهميرا برداشته است.

مديرعامل شرکت مخابرات ايران منصوب شد
طي احکام جداگانهاي از س��وي صاحبان
س��هامش��رکتمخابراتايران،اعضاي
جديد هياتمدير ه شرکت مخابرات ايران
معرفي ش��دند.به گ��زارش ايلنا ،مهدي
صفري ،حميدرضا رفيعي و شهسواري به
نمايندگي از شرکت توسع ه اعتماد مبين و ساسان جباري ايزدي و
ابراهيميافتيانبهنمايندگيازدولتبهعضويتهياتمدير هشرکت
مخاب��رات اي��ران درآمدند .درهمين حال ،صفري به عنوان رييس
هيات مديره و صدري نيز به عنوان مديرعامل ش��رکت مخابرات
ايرانانتخابشدند.سيدمجيدصدريکهتاکنونمديرعاملشرکت
خدماتارتباطيرايتلبودهدرکارنامهکاريخودرياستکميسيون
اينترنتي س��ازمان نظام صنفي رايانهاي تهران،مديرعامل شرکت
نداگسترصبا (صبانت)و ...را برعهده داشته است.

با وجود افزايش قيمتهاي بين المللي صورت ميگيرد؛

فروش «سرب» و«روي» ايراني زيرقيمت جهاني!

با وجود افزايش قيمتهاي جهاني سرب و روي،
رئيس انجمن صادرکنندگان س��رب و روي ايران
گفت :به دليل رش��د نامتوازن تورم و قيمت دالر،
س��رب و روي اي��ران ت��ا  ۵۰۰دالر زي��ر قيمت به
بازارهاي جهاني عرضه ميشود.حسن حسينقلي
در گفتوگو با ايس��نا ،با اش��اره به وضعيت قيمت
س��رب و روي در بازارهاي جهاني در س��ال ۲۰۱۷
اظهار کرد :قيمتها در سال گذشته ميالدي روند
افزايشي خوبي داشته است اما نه به اندازهاي که
بتوان��د از پ��س تورم داخل��ي برآيد.وي افزود :اين
افزايش قيمت ،ارزش س��رب را تاکنون به ۲۵۰۰
دالر در هر تن و قيمت روي را به  ۳۴۰۰دالر در هر
تن رسانده است که همين افزايش قيمت موجب
شده وضعيت توليد کنندگان نسبت به قبل بهبود
پي��دا کند ولي همچنان موضوع قيمت دالر براي
توليدکنندگان داخلي معضل آفرين اس��ت.رئيس
هيات مديره انجمن صادرکنندگان سرب و روي
ايران با بيان به اينکه رشد نامتوازن تورم و قيمت
دالر باعث ش��ده است هزينههاي توليد نسبت به
توليدکنندگان صادرات محور افزايش پيدا
درآمد
ِ
کند ،اظهار کرد :زماني يک توليدکننده س��رب و
روي محص��ول خ��ود را  ۱۰۰۰دالر توليد ميکرد
و  ۲۰۰۰دالر ميفروخت .اين در حالي اس��ت که
اکنون هزينههاي توليد محصول به  ۲۰۰۰رسيده
و  ۱۵۰۰ت��ا  ۱۷۰۰دالر ب��ه فروش ميرس��د.وي
افزود :علت اين افزايش هزينه اين است که پنج
س��ال پيش قيمت دالر حدود  ۳۷۰۰تومان بود و
ت��ا چند هفته پيش ه��م همين قيمت باقي مانده
بود ،اين در حالي است که تورم داخلي هر روز رو
به افزايش است و افزايش تورم ،هزينههاي ما را
براي توليد محصول باال برده اما ثابت ماندن قيمت
دالر درآمدها را ثابت نگه داشته و حتي کاهش داده
اس��ت که همين باعث ش��ده در بسياري از مواقع
مجبور ش��ويم محصوالت خود را زير هزين ه تمام
ش��ده توليد محصول بفروشيم.حسينقلي در ادامه
با اش��اره به اينکه افزايش قيمت فعلي دالر تاثير
چنداني نخواهد داش��ت ،گفت :اکنون هيچ تاجر
و توليدکنن��دهاي نميتواند پيشبيني کند که چه
اتفاقي براي قيمت دالر خواهد افتاد و در شرايطي
که مرتبا کاهش قيمت ارز مطرح ميشود نميتوان
روي قيمت فعلي برنامهريزي کرد.اين توليد کننده

سرب و روي درباره نحوه قيمت گذاري ارز اظهار
کرد :روش��ي که ميتواند به نفع توليد و صادرات
باشد اين است که قيمت دالر همراه با تورم رشد
کند تا بتوان نسبت درآمد بر هزينه تمام شده را به
شکل صحيح حفظ کرد.وي با اشاره به اين که اين
افزايش قيمت دالر خود به تورم دامن ميزند يا نه؟
گفت :با مطالعه منحني تورم و قيمت دالر ميتوان
ديد که در بس��ياري از جاها اين دو يکديگر را به
ص��ورت متقاط��ع رد کردند .از طرف ديگر ارزبري
يک واحد توليدي مانند س��رب و روي يک تا دو
درصد اس��ت ،در صورتي که افزايش قيمت دالر
همگام با تورم ميتواند تا  ۴۰درصد به درآمدهاي
صادراتي واحدهاي توليد کننده بيفزايد.
خارجيها عاشق "روي" ايران
اين در حالي است که "روي" يکي از حوزههايي
بود که در اکتشافات جديد خبر افزايش ذخاير آن
مطرح شد در حالي که مديرعامل هلدينگ توسعه
معادن روي ايران از صادرات اين محصول به ۱۴

کش��ور جهان خبر ميدهد.اردشير سعد محمدي
در گفتوگو با ايس��نا ،با اش��اره به وضعيت "روي"
و س��رمايهگذاريهاي انجام ش��ده در اين حوزه
عنوان کرد :در بخش معادن در س��ال گذش��ته و
امسال معدن انجيره در يزد و چاهسربو در منطقه
طبس ،فعال ش��دهاند و همين حاال که با ش��ما در
حال صحبت هستيم چند محدوده جديد نيز براي
فعاليت اکتشافي گرفته شده و اکتشاف روي آنها
آغاز ش��ده اس��ت .مجموعه اين فعاليتها نشان
ميده��د که هلدينگ در حوزه اکتش��افات جديد
ورود ک��رده و تماي��ل به س��رمايهگذاري نيز دارد.
وي ب��ا اظهار آمادگي براي س��رمايهگذاري روي
پهنههاي اکتشافي ايميدرو اظهار کرد :پهنههاي
جديدي را در دست ثبت داريم و خوشحال خواهيم
ش��د که در زمينه پهنههاي اکتش��افي ايميدرو نيز
فعال ش��ده و در زمينه معادن "س��رب" و "روي"
کش��ور سرمايهگذاري کنيم.سعد محمدي درباره
حجميکه مورد اکتش��اف ق��رار ميگيرد ،عنوان

کرد :در گزارش��ي که ارائه ش��ده است ،هنوز حجم
دقيقي مش��خص نش��ده است اما با صحبتهايي
که انجام ش��د ،تالش خواهيم کرد تا به برآوردي
دقيق برس��يم و س��رمايهگذاري خود را آغاز کنيم.
مديرعامل هلدينگ توس��عه مع��ادن روي ايران
با اش��اره ب��ه فعاليتهاي برونم��رزي هلدينگ
روي ايران و س��رمايهگذاري در معدن آسارجيک
ترکي��ه عن��وان کرد :اين معدن در حال آمادهباش
و تصمي��م نهاي��ي درباره راهان��دازي آن به زودي
گرفته خواهد شد.وي افزود :چندي پيش مسائلي
درباره آس��ارجيک مطرح ش��د ،چرا که در آن زمان
ب��ه معدن��ي غنيتر با عيار باالت��ر برخورديم و به
دنبال انتقال س��رمايهگذاري بوديم اما به هر حال
در زمينه مدار فعلي آس��ارجيک به توافق رسيديم
و بعد از تجهيز و آمادهس��ازي اين معدن اقدام به
بهرهب��رداري خواهيم کرد.س��عد محمدي درباره
آخري��ن وضعي��ت تولي��د "روي" تصريح کرد :در
چهار ماهه اول امسال ميزان توليد نسبت به سال

با اعتمادسازي بايد تصميم ترامپ را بي اثر کرد

بازگشايي سفارت انگليس اقداميمناسب بود

ناي��ب رئي��س اتاق بازرگان��ي اروميه گفت :در صورت
خ��روج آمري��کا از برجام به طور حتم تضادي بين اروپا
و آمري��کا ب��ه وجود خواهد آمد ام��ا نميتوان از همين
االن گفت که در نهايت اروپا به س��مت ايران خواهد
آمد يا آمريکا .در واقع اينجا نقش ديپلماسي و سياست
خارج��ي م��ا خيلي پر رنگ ميش��ود که بتواند بازي را
ب��ه نف��ع ايران پيش ببرد.علي ديلمقانيان ،نايب رئيس
اتاق بازرگاني اروميه در گفتوگو با ايلنا ،در خصوص
برجام و خروج احتمالي آمريکا از آن گفت :نکته اول در
برجام اين بود که دنيا بر حقانيت ايران صحه گذاشت و
فعاليتهاي ايران در راستاي اهداف صلحآميز معرفي
شد .دنيا به اين نتيجه رسيد که ايران اهل تعامل است
و به گفتوگو اعتقاد دارد و به دنبال ماجراجويي نيست.
وي ادامه داد :در صورت خروج آمريکا از برجام به طور
حت��م تض��ادي بين اروپ��ا و آمريکا به وجود خواهد آمد
ام��ا نميت��وان از همي��ن االن گفت که در نهايت اروپا
ب��ه س��مت ايران خواهد آمد يا آمري��کا .در واقع اينجا
نقش ديپلماس��ي و سياس��ت خارجي ما خيلي پر رنگ
ميش��ود ک��ه بتوان��د بازي را به نفع اي��ران پيش ببرد.
نايب رئيس اتاق بازرگاني اروميه افزود :پس از برجام
با وجود آنکه برخي مش��کالت بانکي و حتي س��ويفت
وجود داش��ت اما باز هم ش��رکتهايي همچون توتال
در کش��ورمان س��رمايه گذاري کردند .آنها به طور حتم
فکر چنين روزهايي را کردهاند و با س��نجش هزينه و
فايده تصميم به سرمايه گذاري گرفتند.ديلمقانيان در

بازگش��ايي سفارت انگليس اقداميمناسب براي مقابله
با اقدامات آمريکا بود /گسترش روابط با آلمان و عمان
ميتوان��د خ��روج احتمالي آمريکا از برجام را کم اثر کند.
عض��وهيئ��ت نماين��دگان اتاق بازرگان��ي ايرانگفت:
بازگش��ايي س��فارت انگليس در تهران يکي از بهترين
کارهايي بود که دولت روحاني براي کم اثر کردن خروج
آمريکا از برجام انجام شد .درحالي که همان زمان شاهد
بوديم که از جانب بسياري از تندروها اين کار نوعي وطن
فروشي تعبير شد اما به زودي ميبينيم که همين مقدار
رابطه ،چقدر به ما کمک خواهد کرد.علي ش��ريعتي در
خص��وصاحتم��الخ��روجآمريکاازبرجاموتاثيرآنبر
اقتصاد کشور گفت :امضاي قرارداد برجام سبب شد که
دنيا بفهمد ما به گفتوگو و مذاکره ،باور داريم و به قول
و قرارهاي که ميگذاريم ،پايبنديم .پس از آن نيز بيش
از  300هيئت تجاري خارجي از کشورهاي گوناگون به
خصوص اروپايي به ايران سفر کردند و با چشمان خود
ديدند که ما در کشورمان امنيت داريم و به قانون پايبند
هستيم.عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد:
در تجارت بين الملل دو بحث مطرح است .يکي اعتبار
و ديگري زيرساختها .پايبندي کشورمان به برجام تا به
امروز اعتبار الزم را براي ما به وجود آورد و گزارشهاي
سازمانهاي بينالمللي و دولتهاي اروپايي همگي بر
اين اس��اس اس��ت که ايران تعهدات خود را انجام داده
است .اکنون اگر آمريکا بخواهد از برجام خارج شود دنيا
ميبيند که آنها پايبند نبودهاند.شريعتي تصريح کرد :ما

خصوص بهترين راهکار براي مقابله با اين اقدام آمريکا
گف��ت :مهمترين کار ،اعتماد س��ازي با جامعه جهاني
اس��ت .در دولت احمدي نژاد ،ش��اهد ماجراجوييهاي
زي��ادي بودي��م که به ج��ز هزينه ،چيزي عايد ما نکرد.
آن زمان که گفتند تحريمها کاغذ پاره اس��ت در واقع
ارتباط خود را با دنيا قطع کرديم.وي تصريح کرد :دولت
يازدهم تالش زيادي براي تنش زدايي انجام داد و تا
حدودي هم موفق ش��د .اما بايد تمام س��کان سياست
خارجي در اختيار يک نهاد قرار بگيرد تا موازي کاري
انجام نشود .در صورت خروج آمريکا از برجام ما نبايد
کارهايي انجام دهيم که کش��ورهاي ديگر ،خصوصا
همس��ايگان احس��اس نا امني کنند .حرکات هيجاني
همچون باال رفتن از ديوار سفارت يا تهديد گردشگران
خارجي در اين برهه زماني ،همگي به ضرر ما است .در
واقع بايد رفتاري داشته باشيم که دنيا باز هم به حقانيت
ما پي ببرد و در نهايت ايران را محق بداند.

گذش��ته بيش از  ۷۵۰۰تن جلوتر اس��ت و اين در
حالي اس��ت که برنامهريزي کردهايم که امس��ال
 ۱۲.۵درصد توليد بيش��تري نس��بت به سال قبل
داشته باشيم ولي تا به اينجاي کار در چهار ماهه
نخس��ت تا  ۲۵درصد افزايش توليد را به دس��ت
آورديم.ادام��ه داد :چهار طرح توليدي در آس��تانه
افتتاح داريم .همچنين توليد هيدروکس��يد روي
در مجتمع کالس��يمين و مجتمع قش��م به اتمام
رس��يده و آماده افتتاح هس��تند و تکميل زنجيره
 BZSنيز در بندرعباس به پايان رس��يده و آماده
بهرهبرداري شده است .آهن هيدراته زنگان آماده
افتتاح است و به ظرفيت اسميخود رسيده است.
وي ب��ا اش��اره ب��ه ديگر طرحهاي در دس��ت کار
افزود ۱۲ :طرح جديد نيز در دس��ت کار اس��ت و
با برنامهريزي دقيقي که با ش��رکتهاي متبحر و
نامدار جهاني داشتهايم که به ايران خواهند آمد و
همکاري مش��ترکي را در اين زمينه آغاز خواهيم
کرد که در اين همکاريها به دنبال اين هس��تيم
که اس��تحصال فلزهاي کادميوم ،نيکل و کبالت
را در دس��تور کار قرار دهيم و منتظريم پروپوزالي
از مجموعهه��ا درياف��ت کنيم.س��عد محمدي با
اشاره به وضعيت صادرات و بازار يابي هولدينگ
توس��عه مع��ادن روي اي��ران گفت :در حال حاضر
به  ۱۴کش��ور دنيا صادرات داريم که ش��امل بازار
کشورهاي اروپايي هم ميشود .اين در حالي است
که توانستيم کيفيت محصول را به  ۹۹.۹۹برسانيم
که باعث ش��ده تقاضاي خريد ش��مش با کيفيت
را از اقصي نقاط جهان داش��ته باش��يم.وي ادامه
داد :بر اساس گزارشي که سال گذشته در مجمع
عموميقرائت ش��د ،قيمت فروش "روي" ايران
در کل سال گذشته  ۱۰۰دالر باالتر از نرخ LME
(بورس فلزات لندن) جهاني بود که اين نيز حاصل
موفقيت دوستان بود.مديرعامل هلدينگ توسعه
مع��ادن روي ايران در باره وضعيت عرضه داخلي
محصوالت عنوان کرد :فروش داخلي "روي" نياز
چنداني به بورس ندارد؛ چراکه بيش از  ۸۵درصد
از توليد را صادر ميکنيم و در بازار داخل تقاضي
چنداني وجود ندارد بلکه فقط دو  -سه خريدار وجود
دارد که بيشتر خريد هم توسط فوالد مبارکه جهت
گالوانيزاسيون ورقهاي فوالدي براي استفاده در
لوازم خانگي انجام ميشود.

تا پيش از تحريمهاي هستهاي نيز مراودهاي با آمريکا
نداش��تيم و بيش��تر تعامل ما با اروپا و کش��ورهاي حوزه
خليج فارس بود .سياستمداران ما با تقويت روابط با دو
کش��ور آلمان از طرف اروپا و عمان از طرف کش��ورهاي
خليج فارس ،ميتوانند خروج آمريکا را کم اثر کند.وي
اظهارداشت:بازگشاييسفارتانگليسدرتهرانيکياز
بهترين کارهايي بود که دولت روحاني براي کم اثر کردن
اقدامات آمريکا و خروج احتمالياش از برجام ،انجام داد.
درحالي که همان زمان شاهد بوديم که از جانب بسياري
از تندروها اين کار نوعي وطن فروش��ي تعبير ش��د اما به
زودي ميبينيم که همين مقدار رابطه ،چقدر به ما کمک
خواهدکرد.شريعتيدرخصوصراهکارهايمقابلهبااين
تصميمترامپگفت:استفادهازرايزنانقوياقتصاديدر
سفارتخانهها ،برگزاري نمايشگاه در کشورهاي مختلف
و اعزام هيئتهاي تجاري به صورت دو طرفه ،ميتواند
فضاي رواني به وجود آمده را از بين ببرد.

۳بارمکاتبهباروحانيبرايتأسيس«کلينيکتوليد»
وزيرکش��ورگفت ۳:بارمکاتبه ب��ا رئيسجمهوري و معاون اول
ايش��ان بهمنظور ايجاد مرکزوکلينيک توليد دروزارت کش��وربا
حضور نمايندگان دس��تگاهها از بانکها تا صنعت و کش��اورزي
و ...بهمنظور پيگيري مش��کالت اجرايي واحدهاي توليدي در
استانها داشتهايم.
ب��ه گ��زارش تس��نيم ،رحمان��ي فضلي در نشس��ت مش��ورتي
صاحبنظ��ران اقتص��ادي و کارآفرينان برتر که عصر ديروز در
وزارت کشور برگزار شد ،در سخناني از معاونت اقتصادي وزارت
کشور خواست بهمنظور تعيين تکليف و حل تعدادي از مهمترين
مش��کالت فعاالن اقتصادي ،جلس��ه مشترکي با اعضاي اتاق
بازرگاني ،استانداران و فعالين اقتصادي برگزار کند و اگر الزم
بود از وزراي مربوطه هم براي ش��رکت در اين نشس��ت دعوت
ش��ود .وي با بيان اينکه "در کش��ور با مش��کالت س��اختاري در
زمينه نظام اداري ،برنامهريزي ،بودجهاي و  ...روبهرو هستيم که
چاالکي و سرزندگي الزم را بهمنظور تحقق اهداف تعيينشده
ندارد" ،گفت :بايد مسير رفع انباشت عقبافتادگيهاي گذشته
را با س��رعت بيش��تري طي کنيم .وزير کش��ور تأکيد کرد :رشد
8درصدي که مقام رهبري بر آن تأکيد ورزيدهاند بايد مورد توجه
همه مسئوالن و دستاندرکاران اقتصادي باشد و براي تحقق

اين امر همه بايد اهتمام ويژه داشته باشند.رحماني فضلي با ابراز
اينکه "بايد براي رس��يدن به اهداف پيشبينيش��ده در اقتصاد،
رويکردها و نگاهمان را تغيير دهيم" ،افزود :بايد از ظرفيتها و
پتانسيلهاي موجود کشور بهترين استفاده را داشته باشيم.وي
وجود جوانان باانگيزه و خالق کشور را مؤلفهاي مهم براي توسعه
کش��ور قلمداد کرد و گفت :جوانان همواره پاي نظام و انقالب
بودند و تمام تالش خود را براي پيشرفت کشور بهکار گرفتهاند
همچنين بازار کشورهاي منطقهاي يکي ديگر از ظرفيتهاي
رشد و توسعه اقتصادي با هدف صادرات است ،از سوي ديگر در
کشورمان هيچ محدوديتي براي انتقال تکنولوژي وجود ندارد.
وزير کشور با تأکيد بر اصالح قوانين زائد و دستوپاگير فعالين
اقتصادي اظهار داش��ت :دولت تدبير و اميد با اقدامات اساس��ي
که در عرصه اقتصادي انجام داده توانسته است نرخ تورم را تا
حد زيادي کنترل و تکرقميکند از سوي ديگر رکود اقتصادي
منفي 5.8درصدي تبديل به رش��د مثبت  11درصد تبديل ش��د
و در سال جاري نيز پيشبيني ميشود به رشد اقتصادي  5يا 6
درصدي دس��ت يابيم.رحماني فضلي گفت :روند توسعه کشور
بهداليلي از جمله تغيير قيمت نفت ،فشارهاي خارجي و  ...روند
سينوسي يا فراز و نشيب داشته که اين روند بايد ثابت و پايدار
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پيشخوان
خريد توافقي  ۵۰تن زعفران

وزارت جهاد کشاورزي اعالم کرد :خريد توافقي  ۵۰تن زعفران
کش��اورزان بي س��ابقه بوده و ضمن حمايت از توليدکنندگان
موجب حذف دالالن و آرامش و رونق بازار اين محصول ارزآور
شده است.به گزارش ايلنا ،در پي انتشار خبري در برخي رسانهها
مبن��ي ب��ر ب��ي فايده بودن خريد توافقي زعف��ران ،مرکز روابط
عموميو اطالع رساني وزارت جهاد کشاورزي در توضيحاتي با
رد اين ادعا اعالم کرد :خريد توافقي  ۵۰تن زعفران کشاورزان
بي سابقه بوده و ضمن حمايت از توليدکنندگان موجب حذف
دالالن و آرامش و رونق بازار اين محصول ارزآور ش��ده اس��ت.
متن اين توضيحات به شرح زير است:ايران با در اختيار داشتن
بي��ش از  ۸۵درص��دي توليد جهاني ،اولين توليدکننده زعفران
در دنيا است و بايد بتواند در بازار جهاني متناسب با سهم توليد
خود نقش آفريني کند.اين گزارش با اشاره به اين که سودجويي
برخي دالالن موجب ش��ده اس��ت تا سهم کشورمان از تجارت
جهان��ي زعف��ران کمتر از ميزان مورد انتظار باش��د ،ميافزايد:
در پي نارضايتي کش��اورزان از حضور پررنگ دالالن و قيمت
پايين اين محصول ،به منظور حمايت از توليد و اشتغال داخلي
در س��ال اقتصاد مقاومتي،طرح حمايتي خريد توافقي زعفران
باالتر از قيمت بازار توسط سازمان مرکزي تعاون روستايي از
آبان ماه سال جاري اجرا و در اقداميبي سابقه تاکنون  ۵۰تن
زعفران از کشاورزان خريداري شده که اين ميزان خريد ،رضايت
کش��اورزان از اين حرکت حمايتي دولت را در پي داش��ته است.
اي��ن گ��زارش تاکي��د ميکند :با هدف بهبود کيفي و کميتوليد
و بازار ،عالوه بر تدوين و اجراي س��ند ملي زعفران و ارتقاي
کميو کيفي توليد با مش��ارکت همه ذي نفعان ،توس��عه صنابع
فرآوري ،برندس��ازي و ساختارس��ازي براي تقويت نقش ايران
در بازار جهاني زعفران از س��وي وزارت جهاد کش��اورزي در
حال پيگيري است.

کاهش هزارتوماني قيمت مرغ

قيم��ت محصوالت پروتئيني از
دوهفته گذش��ته ت��ا کنون روند
نسبتا ثابتي را پشت سر گذاشته
و تغيير چنداني نداش��ته اس��ت.
ب��ه گزارش ايلنا ،قيمت مرغ که
حدود ي��ک هفته پيش کاهش
ه��زار تومان��ي را تجرب��ه کرده
همچن��ان ب��ر روي  6400تومان ثابت مانده و قيمت گوش��ت
گوسفندي هم بين  33هزار تومان تا  40هزار تومان در گردش
است.

پيش روي فورد
رسوايي بزرگ ِ

طبق يک دادخواست حقوقي ،شرکت خودروسازي فورد آمريکا
با همکاري بوش آلمان به فريبکاري و دستکاري در نرم افزار
مديريت ميزان انتش��ار آاليندهها در خودروهاي ديزلي متهم
ش��ده اس��ت.به گزارش رويترز ،برخي از رانندگان و صاحبان
خودروهاي ديزلي س��اخت ش��رکت خودروسازي فورد به يک
ش��رکت حقوق��ي در اي��االت متحده آمريکا گ��زارش آلودگي
خودروهايش��ان را دادهاند و پس از بررس��يهاي انجام شده اين
شرکت حقوقي ،فورد را به دستکاري ،فريبکاري و تقلب در نرم
افزار مديريت ميزان انتش��ار آاليندهها در کاميونهاي ديزلي
توليد ش��ده اين ش��رکت متهم کرده است.اين شرکت حقوقي
با تنظيم يک دادخواس��ت در روز چهارش��نبه مدعي شده است
که خودروهاي ديزلي و وانت پيکاپهاي سوپر ديوتي ساخت
ش��رکت فورد مدلهاي  ۲۵۰-Fو  ۳۵۰-Fبوس��يله نصب يک
نرم افزار ،ميزان انتشار آلودگي واقعي از اين خودروها را کمتر از
حد واقعي نشان ميداده است.در اين دادخواست که در دادگاه
منطقه شرقي ايالت ميشيگان اياالت متحده آمريکا تنظيم شده
است ،نام تامين کننده آلماني "بوش" نيز به چشم ميخورد.

ايران به انگليس ميلگرد صادر کرد

وزيرکشورخبرداد؛

شود تا بتوان تأثيرات عوامل خارجي را به حداقل رساند .دولت
به ظرفيت و پتانسيل بخش خصوصي اعتقاد دارد و معتقد است
باي��د ام��ور اقتصادي تا حد ممکن با همکاري بخش خصوصي
و فعالي��ن اي��ن عرصه پيش ب��رود.وي از اصالح تعداد زيادي از
قواني��ن زائد و دس��توپاگير در عرص��ه اقتصادي در اين دولت
خبر داد و اضافه کرد :جمعبندي و نتايج اين جلس��ات قطع ًا به
رئيس جمهوري ميرس��د تا با دس��تورات ايش��ان امور مربوطه
با س��رعت بيش��تري اجرايي و عملياتي ش��ود .وزير کشور ايجاد
معاونت اقتصادي در وزارت کش��ور را نقطه عطفي در پيش��برد
مس��ائل اقتصادي در اس��تانها برش��مرد و گفت :در حوزه امنيت
داخلي بسيار موفق بودهايم و جمهوري اسالميايران بهعنوان
کش��وري امن و باثبات و پايدار ش��ناخته ميش��ود لذا اتفاقات
اخيري که در کش��ور ش��اهد بوديم از جمله اتفاقاتي است که در
ساير کشورها در اروپا و آمريکا هم شاهد هستيم و اصل امنيت
در ايران پابرجا و پايدار اس��ت.رحماني فضلي بر ضرورت توجه
همه مسئوالن و دستاندرکاران اقتصادي به مؤلفههاي مورد
تأکي��د رهب��ري در اقتصاد مقاومتي از جمله دانشبنيان کردن،
درونزا بودن و بروننگري تأکيد کرد و گفت :در حوزه اجرايي
تمام مسائلي که مربوط به حوزه وزارت کشور بوده پيگيري شده
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اس��ت و با قدرت بيش��تري ادامه مييابد.وي با بيان اينکه نظام
اداري قدرت و کش��ش واگذاري مس��ئوليتها را ندارد ،تصريح
کرد :در اين دولت بيش از  100اختيار را به استانها و استانداران
واگذار کردهايم.وزير کشور خاطرنشان کرد 3 :بار مکاتبه با رئيس
جمهوري و معاون اول ايش��ان بهمنظور ايجاد مرکز و کلينيک
توليد در وزارت کش��ور با حضور نمايندگان دس��تگاهها از بانکها
تا صنعت و کشاورزي و  ...بهمنظور پيگيري مشکالت اجرايي
واحدهاي توليدي در استانها داشتهايم که اين آمادگي در وزارت
کش��ور وجود دارد تا اين مرکز براي پيگيري جديتر مس��ائل
مربوط به واحدهاي توليدي راهاندازي ش��ود.در اين جلس��ه نيز
تعدادي از صاحبنظران دانش��گاهي ،کارآفرينان برتر ،رئيس
اتاق بازرگاني ايران ،رئيس اصناف کشور و دبير ستاد فرماندهي
اقتصاد مقاومتي به بيان نظر خود پرداختند.

يک منبع آگاه در ش��رکت فوالد اصفهان (اس��کو) گفت ،اين
ش��رکت اولين محموله ميلگرد خود را به انگليس صادر کرده
است.به گزارش پايگاه خبري پالتس ،يک منبع آگاه در شرکت
فوالد اصفهان (اسکو) گفت ،اين شرکت اولين محموله ميلگرد
خود را به انگليس صادر کرده است.اين قرارداد براي صدور 5
هزار تن ميلگرد به قيمت  505دالر در هر تن با شرايط تحويل
روي عرش��ه در بنادر جنوبي در ماه اکتبر منعقد ش��ده بود.اين
منبع آگاه گفت« :موعد اين محموله اواخر ژانويه  2018است
و اکنون آماده ارسال ميباشد».وي افزود ،قراردادهاي ديگري
نيز براي همان مقصد تقريبا نهايي ش��ده اس��ت ،در حالي که
يک محموله ديگر به مقصد اس��کاتلند در حال مذاکره اس��ت.
پيش از اين شرکت اسکو به عنوان اولين شرکت فوالدسازي
ايراني موفق شده بود استاندارد دولت انگليس را براي بيلتها
و ميلگردهاي فوالدي توليدي خود کسب کرده بود.بر اساس
اع�لام اي��ن ش��رکت ،در طي  9ماهه منته��ي به مارس 2018
حدود  50درصد از توليدات شرکت به کشورهاي بلژيک ،هلند،
س��ودان ،مصر ،تايلند ،پاکس��تان ،عمان ،امارات و ديگر مناطق
خاورميانه صادر شده است.

رشد 20درصدي صادرات صنايع غذايي کشور

مدي��رکل دفتر صنايع غذايي،
داروي��ي و بهداش��تي وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت
گفت :صادرات صنايع غذايي
کشور در هشت ماهه نخست
امس��ال نسبت به مدت مشابه
پارس��ال  20درص��د افزايش
يافت.مهدي صادقي نيارکي در گفت و گو با ايرنا افزود :ارزش
صادرات محصوالت غذايي کش��ور در هش��ت ماهه نخس��ت
امسال حدود  2ميليارد دالر بوده است و اين در حالي است که
در مدت مشابه سال قبل حدود يک ميليارد و  600ميليون دالر
ص��ادرات اين محصوالت ص��ورت گرفته بود .وي اظهار کرد:
پارس��ال در مجموع  2ميليارد و  500ميليون دالر محصوالت
صنايع غذايي ايران به خارج صادر شد و امسال در صدد ارتقاي
اين رقم به س��ه ميليارد دالر هس��تيم .اين مقام وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت ادامه داد :صادرات محصوالت صنايع غذايي
کش��ور از نظ��ر حج��م  3.1درصد و از نظ��ر ارزش هفت درصد
صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل ميدهد .وي بيان کرد :اين
وضعيت نشان ميدهد که در اين صنعت ،خام فروشي صورت
نميگي��رد و پ��س از ايجاد ارزش افزوده ،محصول نهايي صادر
ميشود .صادقي نيارکي که براي شرکت در نخستين جشنواره
تخصصي توانمنديهاي صنايع غذايي ،آش��اميدني و دارويي
استان فارس به شيراز سفر کرده است ،افزود :بيشترين صادرات
در حوزه محصوالت غذايي کشور مربوط به فرآوردههاي لبني
و بس��تني اس��ت و جايگاه بعدي نيز در اختيار صنعت شيريني و
شکالت است .صادقي نيارکي اظهار کرد 59 :درصد صادرات
کشور در زمينه محصوالت غذايي و آشاميدني به کشور عراق
و  40درصد نيز به افغانستان بوده است.
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مديران به جاي سياهنمايي واقعيتها را بگويند
عضوهيئترئيسهاتاقايرانگفت:برخي
از مديران به جاي سياهنمايي و ارائه آمار
و ارقام حيرتآور بهتر اس��ت واقعيتها
را بي��ان ک��رده تا با ش��فافيت براي حل
آنها اقدامات عملي انجام شود.حس��ين
پيرموذن در جلسه ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي در استانداري
اردبيل اظهار کرد :برخالف اهداف تعريف شده در ستاد اقتصاد
مقاومتي به صورت ملي و اس��تاني ،برخي از مديران دولتي در
اين جلسات فقط به بيان عملکرد خود و ارائه آمارهاي عجيب
و غريب ميپردازند؛ در حالي که قرار اس��ت در اين جلس��ات
مشکالت نيز تبيين شده و در رفع آن به صورت ملي و استاني
اقداميج��دي انج��ام ش��ود.وي ادامه داد :باي��د واقعيتها را به
روشني ببينيم و درصدد عيوب و نارسائيها برآييم.

قيمت تمام شده ،چالش اصلي بازار داخل است
مدي��ر کل صناي��ع غذاي��ي ،دارويي و
بهداش��تي وزارت صنع��ت ،مع��دن و
تجارت گفت :امروز قيمت تمام ش��ده
چالش اصلي در حوزه بازار داخل است
و همين قيمت تمام ش��ده اس��ت که
باعث وفاداري يا عدم وفاداري مشتري خواهد شد.به گزارش
ايرنا،مهدي صادقي نيارکي درنخس��تين جش��نواره تخصصي
توانمنديهاي صنايع غذايي ،آشاميدني و دارويي استان فارس
در شيراز افزود :البته بازاريابي هم تاثير بسياري بر ايجاد وفاداري
در مشتريان دارد اما قيمت تمام شده هم در جلب نظر مشتري
بسيار تاثيرگذار است .وي ادامه داد :در کشور چند عامل داريم
که قيمت تمام شده صنعت غذايي ما را باال برده که بايد براي
آن فکري کرد.
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راهومسکن

يک کارشناسارشد اقتصاد مسکن در گفتگو با «تجارت» تاکید کرد؛
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پيشخوان
حمل و نقل ریلی در ایران از پیشرفت دور مانده است

عض��و کمیس��یون عم��ران مجلس ،بر
ضرورت توس��عه حم��ل و نقل ریلی در
جهت کاهش هزینه جابجایی مسافر و
بار و همچنین کم کردن آمار تصادفات
ج��اده ای تاکید ک��رد و گفت :وضعیت
اعتبار حمل و نقل ریلی در بودجه های
سنواتی و بودجه ۹۷مطلوب نیست.
به گزارش تجارت ،حسن خسته بند در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری
خان��ه مل��ت ،ب��ا انتقاد از وضعیت حمل و نقل ریلی در کش��ور ،گفت :با
وجود اینکه حمل و نقل ریلی نسبت به سایر شقوق حمل و نقل ایمن
تر و ارزان تر اس��ت اما با بی توجهی نس��بت به توس��عه آن با مشکالت
عدیده مواجه است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به تاکیدات
مق��ام معظ��م رهبری در خصوص توس��عه حمل و نق��ل ریلی ،افزود:
متاس��فانه وضعیت حمل و نقل ریلی در کش��ور ما به نس��بت بسیاری از
کشورها همسایه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه در
سال های گذشته علی رغم تالش های صورت گرفته اعتبارات کافی
برای توس��عه حمل و نقل ریلی تخصیص داده نش��ده اس��ت ،تصریح
کرد :هر چند در الیحه بودجه  97اعتبار مش��خصی برای این بخش
در نظر گرفته ش��ده بود و کمیس��یون عمران مجلس نیز برای توس��عه
این حوزه پیش��نهادات کارس��ازی داش��ت اما کمیس��یون تلفیق با این
پیشنهادها موافقت نکرد.
خس��ته بن��د ب��ا تاکید بر اینکه نمایندگان هنوز ب��ه اطالعات کافی در
خصوص ضرورت توسعه حمل و نقل ریلی نرسیده و اهمیت موضوع
را درک نکرده اند ،گفت :عدم استقبال نمایندگان از پیشنهادات مرتبط
با رشد اعتبارات بخش حمل و نقل ریلی به ضرر کشور است زیرا هر
چه میزان تردد در جاده ها بیشتر باشد تصادفات و مرگ و میر افزایش
یافته و هزینه حمل و نقل و سوخت بیشتری به کشور تحمیل می شود.
س��رمایه گذاری در حمل و نقل ریلی باید در کش��ور تقویت ش��ود زیرا
با توجه به ارزآوری باال و امنیتی که در بردارد کش��ورهای پیش��رفته از
دو قرن پیش تاکنون به این باور رسیدند و در حوزه حمل و نقل ریلی
کامال سرمایه گذاری کردند.
وی با بیان اینکه کش��ورهای اروپایی و حتی کش��ور همس��ایه ما مانند
چین قطارهایی با س��رعت  300تا  320کیلومتر در س��اعت را به کار
گیری کرده اند ،افزود :متاس��فانه ما در ش��بکه حمل و نقل ریلی خود
در استفاده از قطارهایی با سرعت  80الی  100کیلومتر درجا زده ایم
و از این منظر به شدت عقب هستیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس دهم ،با تاکید بر ضرورت توسعه حمل
و نقل ریلی در جهت کاهش هزینه جابه جایی مسافر و بار و همچنین
کم کردن آمار تصادفات و مرگ و میرهای جاده ای ،تصریح کرد :دولت
باید برای این موضوع فکری کرده و با حمایت از بخش حمل و نقل
ریلی توسعه کریدورها را رقم بزند.با توجه به عدم توفیق پیشنهادات
مرتبط با حوزه حمل و نقل ریلی در کمیس��یون تلفیق بودجه  97کل
کشور امید است در صحن علنی مجلس نمایندگان با توجه به اهمیت
موضوع به اختصاص اعتبارات بیشتر برای این حوزه رای مثبت بدهند.
خس��ته بند با تاکید بر ضرورت تامین نیاز کش��ور به ریل برای اتصال
ب��ه کریدوره��ای بی��ن المللی ،گفت :نباید خودمان را گول بزنیم اینکه
بگوییم تحت هر شرایطی باید نیاز کشور با تولیدات داخل تامین شود
صحیح نیس��ت زیرا گاهی مواقع با واردات می توان از ضرر احتمالی
جلوگیری کرد .وی با بیان اینکه به میزان تولید ریل در کش��ور خرید
از داخ��ل ص��ورت م��ی گیرد ،افزود :با توجه به اینکه تولید داخل کفاف
نیاز کشور به ریل را نمی دهد برای متوقف نشدن روند توسعه شبکه
ریل��ی بای��د واردات در دس��تور کار ق��رار بگیرد .ای��ن نماینده مردم در
مجلس دهم ،با اش��اره به قراردادی که مابین وزارت راه و شهرس��ازی
و ش��رکت فوالد برای تامین ریل منعقد ش��د ،گفت :برای تامین ریل
قراردادی منعقد ش��د و پیش پرداختی نیز از س��وی وزارت راه پرداخت
شد اما شرکت فوالد به بهانه اینکه پول کافی برای خرید وسایل مورد
نی��از ن��دارد به بدعهدی پرداخت .در روند خرید از داخل برای توس��عه
حمل و نقل ریلی بدعهدی هایی صورت می گیرد که روند اتصال به
کریدورهای بین المللی را با وقفه مواجه می کند از این رو واردات می
تواند تا حدودی به صرفه باش��د .نمی توان ش��رکت راه آهن را معطل
برخی بدعهدی ها کرد از این رو با توجه به برخی مصلحت اندیش��ی
ها باید مابه تفاوت تولید ریل در کشور واردات انجام شود.
ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس دهم ،با تاکید بر ضرورت ایجاد فضای
رقابت��ی در می��ان تولیدکنندگان داخلی ،تصری��ح کرد :تولیدکنندگان
داخلی باید بدانند که در صورت بدعهدی یا به روز نبودن در تولید ریل
جایی در صنعت حمل و نقل ریلی نخواهند داش��ت از این رو تولیدات
خ��ود را ب��ا مت��د روز ارتقا می دهند .واردات تکنول��وژی روز دنیا برای
تولید ریل می تواند گزینه بهتری به نسبت واردات ریل آماده باشد اما
به علت غالب بودن تفکر دولت و ریسک پذیر نبودن این موضوع در
کشور ما تاکنون عملیاتی نشده است .متاسفانه برخی قراردادهایی که
برای تولید ریل منعقد ش��ده به قدری طوالنی ش��ده و مورد بدعهدی
قرار گرفته که به آثار باس��تانی ش��دن پروژه های ش��بکه حمل و نقل
ریلی منجر شده است.

تالش برای راهاندازی
پروازهای خارجی فرودگاه اردبیل

مدیرعامل شرکت هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران گفت :درصدد
راهاندازی پروازهای خارجی فرودگاه اردبیل هس��تیم تا امکان س��فر
هوایی هموطنان به باکو و وان فراهم شود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ایسنا ،فرزانه شرفبافی در حاشیه
افتت��اح ف��رودگاه پارسآباد در جم��ع تعدادی از خبرنگاران اظهار کرد:
ما در ش��رکت هواپیمائی جمهوری اس�لامی ایران بیش��تر از همه به
توس��عه کش��ور میاندیش��یم و بر این باوریم هر جا لجس��تیک و حمل
و نقل تقویت ش��ود توس��عه اتفاق میافتد .وی به ش��اخصههای دشت
مغان به عنوان دش��ت حاصلخیز و زرخیز اش��اره و خاطرنش��ان کرد :در
این منطقه انسانهای فهیم ،باشعور و غیرتمندی زندگی میکنند که
همواره برای توسعه این منطقه دل میسوزانند .مدیرعامل هما با ابراز
خرس��ندی از دایر ش��دن اولین پرواز به مقصد این فرودگاه گفت :ما با
دست پر آمدیم و یک هواپیمای  100میلیارد تومانی با خود آوردهایم و
امیدواریم اهالی منطقه با استقبال از پروازهای فرودگاه نسبت به تقویت
و توس��عه پروازهای این فرودگاه همراه ما باش��ند .ما آمادگی داریم در
صورت استقبال اهالی پروازهای هفتگی به این فرودگاه را افزایش داده
و حتی در آینده فرودگاه پارسآباد را بینالمللی و پرواز به کشورهای
همسایه را نیز تقویت کنیم .باید در حوزه پروازهای هوایی اقتصادی
فکر کنیم و در هر کار و حوزهای که وارد میش��ویم برای توانمندی
اقتصادی زمینهسازی ،بسترسازی و فراهم کردن امکانات در اولویت
باش��د .ش��رفبافی با قدردانی از وزیر راه و شهرس��ازی که دستور الزم را
با نگاه ویژه برای راهاندازی این فرودگاه انجام دادهاند ،تصریح کرد :با
دایر شدن پروازها به تدریج مشکالت پیش رو نیز برطرف خواهد شد
و ما از هر فرصتی استفاده خواهیم کرد تا با تقویت فرودگاه پارسآباد
به توس��عه ،بهبود و مطلوبیت وضعیت دش��ت مغان کمک کنیم .وی
از همراهی مس��ئوالن شهرس��تان به ویژه استاندار اردبیل ،امام جمعه
و فرماندار شهرس��تان پارسآباد و نماینده پیگیر پارسآباد و بیلهس��وار
در توس��عه ،ترمیم و بهبود زیرس��اختهای فرودگاه پارسآباد قدردانی
و اظهار کرد :هم در فرودگاه پارسآباد و هم اردبیل س��عیمان بر این
است تا پروازهای خارجی به ویژه پرواز به مقصد باکو و وان در اولویت
قرار گرفته و ما در عید استارت این کار را خواهیم زد.

نوسازي و زیباسازی ،اولویت بافتهای فرسوده

گروه راه و مسکن :تا امروز با وجود تاکيد و ضرورت
احياي س��اليانه  10درصد بافتهاي فرس��وده در
برنامه چهارم ،پنجم و شش��م توس��عه سرجمع 15
درصد بافتهاي فرسوده شهري هم نوسازي نشده
است ،لذا زندگي يک و نيم ميليون نفر از جمعيت
شهر تهران در بافت فرسوده فاجعه است و متاسفانه
کيفيت پايين مصالح ،نيروي کار غيرماهر و نظارت
ضعيف باعث شده است که سازههاي جديد ناايمن
نيز به بافتهاي فرسوده شهري افزوده شوند.
براس��اس قانون برنامه شش��م توس��عه ،ستاد ملي
بازآفريني ش��هري موظف ش��د ک��ه برنامه اقدام
مش��ترک الزم جهت ورود س��اليانه به  ۲۷۰محله
در مناطق ناکارآمد شهري را تدوين و تصويب کند
و دولت هم براساس آن سهم اعتبارات دستگاهها را
در بودجه ساليانه مشخص و اعالم نمايد .بهعبارتي
در قانون برنامه شش��م توس��عه بر سه نکته کليدي
مبن��ي ب��ر ورود س��اليانه به  ۲۷۰محل��ه ناکارآمد،
رس��يدن سطح خدمات محالت هدف به ميانگين
خدمات در ش��هر مربوطه و تعيين سهم دستگاهها
تاکيد ش��ده است که خوشبختانه تمامياين موارد
در برنامه ملي بازآفريني ش��هري تدوين ش��ده و
درحال حاضر هم برنامه ملي بازآفريني شهري به
همراه س��هم هر دس��تگاه در تحقق آن مشخص و
مورد تصويب اعضاي ستاد ملي بازآفريني شهري
قرار گرفته است.

 وج�ود  ۱۴۱ه�زار هکت�ار اراض�ي ناکارآمد در

 ۵۴۳شهر

ب��ه گفت��ه مس��ئوالن درح��ال حاض��ر مطالعات
مقدماتي و مياني در  ۲۷۰۰محله در س��طح کش��ور
از س��وي ش��رکت عمران و بهسازي شهري ايران
و ش��هرداريها صورت گرفته اس��ت و طبق اين
مطالع��ات  ۱۴۱ه��زار هکت��ار اراض��ي ناکارآمد با
جمعيت  ۳۰درصدي در  ۵۴۳شهر به عنوان محالت
بازآفريني ش��هري گزارش ش��ده است و همچنين
تع��داد خدم��ات روبنايي الزم براي محالت هدف
۱۳۳۴مورد از  ۲۷۰۰محله اعالم شده است.

 ضرورت اجراي  ۱۳۳۴پروژه خدمات روبنايي

در محالت هدف

در حال حاضر نوس��ازي و بهس��ازي ۱۳۳۴محله
ناکارآمد طي  ۵سال برنامه ششم توسعه براساس
شاخصهاي اعالم شده در اولويت کاري ستاد ملي
بازآفريني ش��هري قرار گرفته است که به تفکيک
س��الهاي  ۱۳۹۶تا  ۱۴۰۰به ترتيب ،۲۵۰ ،۲۲۴
 ۲۸۰ ،۲۷۰و  ۳۰۰محله بايد مورد احيا و نوس��ازي
ق��رار بگيرن��د۱۳۳۴ .محله ناکارآمد  ۵۰درصد کل
محالت ۴۸ ،درصد مساحت کل و  ۱۰ميليون نفر
از افراد بدمسکن را شامل ميشود.

 ۱۲۳ه�زار ميلي�ارد توم�ان؛ بودج�ه مورد نياز

برنامه ملي

بودجه مورد نياز براي تحقق برنامه ملي بازآفريني
شهري  ۱۲۳هزار ميليارد تومان اعالم شده است و
در قانون برنامه ششم توسعه ميزان  ۴۸هزار ميليارد
توم��ان براي بخش خصوص��ي و  ۷۵هزار ميليارد
تومان براي دس��تگاههاي دولتي و ش��هرداريها
مقرر ش��ده است .براس��اس گزارشهاي به دست

آم��ده  ۳۳درص��د از اقدامات برنامه ملي بازآفريني
ش��هري مربوط به حوزه توس��عه خدمات روبنايي،
 ۱۵درصد توس��عه زيرس��اختهاي ش��هري۱۱ ،
درص��د توس��عه فضاهاي عموم��ي ۲ ،درصد تهيه
طرح و برنامههاي بازآفريني و  ۳۹درصد نوسازي
و مقاومس��ازي مسکن اختصاص دارد ،لذا بايد ۳۹
ميليون  ۶۰۰هزار متر مربع فضاهاي روبنايي۱۳۲ ،
ميليون متر طول ارتقاي شبکه تاسيسات شهري،
 ۸۲.۵ميليون متر مربع فضاهاي ش��هري 6 ،هزار
و  600فعاليت توانمندسازي ،اجتماعي ،اقتصادي
و نوس��ازي س��اليانه  ۱۰۰هزار واحد مس��کوني در
 ۱۳۳۴محله ناکارآمد شهري اجرايي شود .براساس
برنامه ملي بازآفريني ش��هري سهم ساليانه بخش
خصوصي در حوزه نوسازي مسکن  ۱۰هزار ميليارد
تومان ،دستگاههاي دولتي  ۷۵۰۰ميليارد تومان و
ش��هرداريها  ۷۲۰۰ميليارد تومان مشخص شده
اس��ت .با اين اوصاف بيش��ترين س��هم از اقدامات
اجراي��ي در برنامه مل��ي بازآفريني برعهده بخش
خصوصي است.

آغ�از نوس�ازي باف�ت فرس�وده از محل�ه

سيروس

براساس گزارش روزنامه تجارت ،مطابق جزئيات
طرح «پيش��گام» س��اخت  ۵۵هزار واحد مسکوني
در بافت فرس��وده تهران براي افق ۵س��اله برنامه
ششم توسعه هدفگذاري شده است ،بهطوريکه
با شروع فاز اول ،امکان تکرار اين ظرفيت براي هر
سال وجود داشته و ساختوساز در اين طرح با سه
روش «محليس��ازي»« ،محلهسازي مرحلهاي»
و «محلهس��ازي جايگزين» انجام ميشود .در اين
راستا دولتمردان در روز سهشنبه (  ۱۲ديماه )96
مراحل عملياتي نوس��ازي مس��کن در برنامه ملي
بازآفريني شهري بافت فرسوده و ناکارآمد شهري

ب��ا برگزاري مراس��م کلنگزني پروژه مس��کوني
 ۱۰۰واحدي در محله سيروس واقع در منطقه ۱۲
شهرداري تهران آغاز کردند .اين پروژه مسکوني
 100واحدي در اراضي شرکت عمران و بهسازي
ش��هري ايران به وس��يله شرکت س��رمايهگذاري
بانک مسکن ساخته خواهد شد و به عنوان الگوي
پشتيبان طرح پيشگام برنامه ملي بازآفريني شهري
در استان تهران بوده و همچنين طبق الگوي طرح
مسکن اجتماعي اجرائي ميشود .به گفته مسئوالن
مقرر شده است که طرح بازآفريني سيروس در ۱۲
محله ديگر ش��هر تهران انجام ش��ود که اين پروژه
 ۱۰۰واحدي يکي از محلهها به شمار ميرود.

فاجعه انساني با وقوع زلزله در تهران


در تشريح اقدامات اخير دولت درخصوص بازسازي
بافتهاي فرسوده شهري و تامين مسکن اقشار کم
درآمد جامعه ،منصور غيبي کارشناس ارشد اقتصاد
مسکن در گفت و گو با «تجارت» ميگويد :برنامه
اخير دولت در خصوص بازسازي و بهسازي بافت
فرس��وده شهري را مثبت ارزيابي ميکنم .معتقدم
قبل از اينکه سياس��ت اصلي دولت در بازس��ازي
بافت فرس��وده تامين مس��کن باش��د ،بحثهاي
آس��يبهاي اجتماعي ،امنيتي و نگراني از تخريب
اين نوع بافتها در شريط بحراني مانند زلزله بسيار
حائز اهميت اس��ت ،زيرا وقوع زلزله در کالن ش��هر
تهران تبعات جبران ناپذير و فاجعه انساني به دنبال
خواهد داشت.

 از بازس�ازي بافته�اي فرس�وده اس�تقبال

ميکنم

اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصريح ميکند:
دولت با شعار تامين مسکن به بافتهاي فرسوده و
ناکارآمد شهري وارد شده است ،اما در کل اصالح
نظام بافتهاي فرس��وده به نوسازي فرآيند بسيار

مطلوبي است و بايد تحت هر نيت و هدفي شکل
بگي��رد .ب��ا مطالعات عميقي که در اين زمينه انجام
ش��ده اس��ت ديگر نبايد خطايي وجود داشته باشد.
معتقدم اگر مطالعات دقيق و کارشناس��انه باش��د
دولت در اين طرح با موفقيت همراه خواهد شد .از
اقدامات اخير دولت در بازسازي بافتهاي فرسوده
به منظور تامين مسکن استقبال ميکنم.

لزوم توجه به زيباسازي شهر تهران


غيبي ميافزايد :تنها نوس��ازي مدنظر نيس��ت ،لذا
بايد تمهيدات ديگري هم در اين راس��تا انديش��يده
شود ،به طوري که در سالهاي گذشته منطقه نواب
شهر تهران مورد بازسازي قرار گرفت که جراحتي
به سيستم شهرسازي وارد کرد ،لذا بازسازي بافت
فرسوده بايد به گونهاي باشد که از نظر شهرسازي،
معماري و بافت جمعيتي مش��کالتي ايجاد نکند.
به عبارتي بازس��ازي بافت فرس��وده در شهر تهران
به گونهاي باشد که ايجاد ناهمگني در کالن شهر
تهران نکند .بازسازي و نوسازي محله سيروس به
صورت پايلوت صحيح اس��ت و به طور کلي اقدام
اخير دولت در بازسازي بافت فرسوده بهتر از هيچ
کاري نکردن است و چنانچه خطايي در طرح وجود
دارد هر چه سريعتر بايد رفع و حل شود.

 برنامهري�زي ب�راي راهان�دازي نهاده�اي

اجتماعي -مدني در نواحي ناکارآمد شهري

همچنين در تشريح برنامه ملي بازآفريني شهري
هوش��نگ عش��ايري سرپرست ش��رکت عمران و
بهس��ازي ش��هري ايران ،افزايش زيس��تپذيري
شهري و ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان را هدف
اصلي برنامه ملي بازآفريني ش��هري اعالم کرد و
گفت :رويكرد رسيدن به اين هدف ،بُعد اجتماعي
محل��ه و راهبرد آن ،برنامه محله محوريس��ت که
در اين راستا اقدامات خود را در  ۴بخش گوناگون

تعري��ف کردي��م .حوزه کالبدي ب��ه عنوان يکي از
بخشه��اي گس��ترده اي��ن طرح خود داراي س��ه
محور نوس��ازي ،بهس��ازي و مقاومسازي مسکن،
ارتقاي خدمات روبنايي و خدمات زيربنايي بوده که
درحال حاضر طرحهاي مورد نظر براي تماميآنها
مشخص و تعريف شده است .اقدامات نرمافزاري
بخش ديگري از برنامه ملي بازآفريني است .قطعا
انج��ام فعاليتهاي نرمافزاري همزمان با اقدامات
کالبدي اقداميضروري به ش��مار ميرود و تحت
عن��وان ارتق��اي توانمندي فرهنگ��ي  -اجتماعي
س��اکنان محالت در برنامه ملي نامگذاري ش��ده
که اموري همچون ظرفيت س��ازي ،شبکه سازي،
نهادسازي ،جريان سازي و آموزش براي تحقق آن
الزاميخواهد بود .طبق برنامه در حوزه بهس��ازي،
نوس��ازي و مقاومس��ازي مسکن براي دهکهاي
پايي��ن جامع��ه ني��ز از مفهومات��ي چ��ون اعطاي
تس��هيالت ،بستههاي حمايتي ،مشوقها ،نظارت
بر کيفيت س��اخت و ساز و تبيين دستورالعملهاي
مقاومس��ازي و اس��کان مجدد براي کساني که در
نقاط پرخطر زندگي ميکنند اس��تفاده ش��ده است.
نقش دولت در برنامه تعريف ش��ده حمايتي بوده و
به هيچ عنوان تصميميبراي تزريق مستقيم منابع
براي پيشبرد آن گرفته نشده است.
ب��ه گفت��ه وي ،در ح��وزه ارتقاي زيرس��اختهاي
ش��هري ۲ ،اقدام توس��عه ش��بکهها و تأسيس��ات
شهري و ديگري توسعه فضاهاي عموميشهري
در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت که طبق تجارب
سالهاي گذشته ،تحققپذيري جريان نرمافزاري
براي اجراي آن امري ضروري است چراکه بدون
شک انجام صرف اقدامات کالبدي پاسخگوي رفع
ني��از اجتماع��ي مردم نب��وده و بايد در اين حوزه به
بخشه��اي اجتماعي و اقتصادي به طور همزمان
با مشارکت جدي مردم محله توجه شود.
اين مقام مس��ئول راهاندازي نهادهاي اجتماعي-
مدن��ي در مح�لات هدف را يک��ي از فعاليتهاي
مورد توجه در اين راستا اعالم کرد و اظهار داشت:
براي ارتقاي توانمندي ساکنين محالت اين اقدام
را پيشنهاد و تأمين ابزارهاي مالي و حقوقي الزم را
در دستور کار قرار داديم تا در نهايت با ظرفيتسازي
الزم باعث افزايش دانش ،مهارت و کيفيت زندگي
افراد شود.
عش��ايري پايدارس��ازي برنامه ملي را به وس��يله
اقدامات ترويجي امري ضروري دانس��ت و افزود:
اين اقدام بايد از طرق مختلف مستندسازي ،پايش،
ارزيابي و به روزرساني انجام شود که خوشبختانه
در رون��د برنام��ه ب��ه آن توجه ش��ده اس��ت .بدون
ش��ک مفهوم اصلي برنامه مل��ي بازآفريني وجود
نقدينگي س��اليانه ۲۵هزار ميليارد تومان نيس��ت و
تماميبخشها و دس��تگاهها بايد با اختصاص تنها
 ۳۰درصد از اعتبارات و برنامههاي اجرايي ساالنه
خ��ود بخ��ش عمران و بهس��ازي مناطق ناکارآمد
ش��هري آن را اجرايي کنند و ميتوان گفت که در
کل برنامه ملي ،س��هم بودجه اهرميدولت  ۳به ۸
بخشهاي غيردولتي و در بخش مس��کن  ۱به ۴
بخش خصوصي خواهد بود.

امضاي تفاهمنامه ريلي ۲ميليارد دالري بين ايران و هند

خطآهنآستاراهفتهآيندهافتتاحميشود
تفاهمنام��ه همکاري حم��ل و نقل ريلي بين ايران
و هن��د ،ب��ا حضور عباس آخوندي و نيتين گادکاري
وزراي راه اي��ن دو کش��و در دهل��ي نوب��ه ارزش ۲
ميلي��ارد دالر ب��ه امضا رس��يد .به گ��زارش روزنامه
تجارت به نقل از وزارت راه و شهرس��ازي ،عباس
آخوندي در س��مينار مش��ترک تج��اري جمهوري
اس�لاميايران-هند ،فرصته��اي رش��د با تمرکز
ب��ر فرصته��اي تجاري و س��رمايه گذاري در بندر
چايهار ،به تش��ريح موقعيت منحصر به فرد و نقش
جمهوري اس�لاميايران در ترانزيت کاال از طريق
کريدورهاي موجود به ويژه کريدور شمال-جنوب
پرداخت��ه و ب��ر نق��ش بندر چابه��ار در کاهش زمان
و هزين��ه ترانزي��ت کاال در منطق��ه تاکيد کرد .وي،
همکاري کشورهاي منطقه در بهرهبرداري مناسب
از ظرفيتهاي واقعي را بسيار مهم دانست و گفت:
به��ره ب��رداري مناس��ب از کريدوره��اي منطقه با
اتخاذ تدابير الزم جهت تجاري س��ازي مس��يرهاي
ترانزيتي ،مديريت يکپارچه کريدور و توسعه مراکز
لجس��تيکي ،در کن��ار ارتباطات مس��تمر بازرگانان
و توس��عه ن��رم افزاري و س��خت اف��زاري ،از جمله
الزمههاي توس��عه ترانزيت منطقهاي است .ايران،

هند ،افغانس��تان و تمام کش��ورهاي ديگر که عالقه
مند به پروژه بندر چابهار هستند ،بايد براي عملياتي
شدن آن با يکديگر همکاري کنند .ايران و هند در
همکاري خود به سه راهرو اصلي ،از جمله کريدور
بين المللي شمال-جنوب ( )INSCکه از هند و ايران
عبور کرده و به روسيه ميرسد ،تمرکز کرده اند؛ اما
ما در کنار کريدور بين المللي شمال  -جنوب ،يک
کريدور جديد هم معرفي کردهايم که به سمت غرب
و اروپا ميرود؛ در حاليکه سومين کريدور ترانزيتي
نيز از ايران به س��وي ش��رق رفته و از افغانس��تان و
کش��ورهاي آس��ياي ميانه عبور ميکند و در نهايت
به چين ميرس��د .آخوندي در خصوص سهم ايران
در تکميل پروژههاي ترانزيتي اين کشور هم گفت:
خط آهن آس��تارا که ايران و آذربايجان را از طريق
شمال ايران به يکديگر متصل ميکند ،تکميل شده
و هفته آينده افتتاح خواهد شد .همچنين ،يک خط
راه آهن ديگر از قزوين به رش��ت در ش��مال غربي
کش��ور در س��ه ماهه آينده تکميل خواهد ش��د که تا
آستارا ادامه خواهد يافت .بنابراين ما يک دسترسي
دوطرفه از بنادر خود به غرب و روسيه خواهيم داشت.
وي با تاکيد بر اينکه اين پروژه بس��يار اهميت دارد

زيرا جنوب آس��يا را از طريق ريل آهن به روس��يه
متص��ل ميکند ،گفت :تالشهاي مش��ترک براي
پيش��برد پروژههاي راه آهن و حمل و نقل ،س��ال
 ۲۰۱۸نقطه عطفي در تاريخ همکاريهاي ايران و
هند خواهد بود که آن را از بقيه ادوار متمايز خواهد
کرد .با توجه به رش��د س��ريع ايران ،حمل و نقل در
بخشهاي جاده و راه آهن بسيار سرعت يافته است
اما نکته مهم در حال حاضر اين است که چگونه اين
کريدور تجاري ش��ود .وزير راه و ش��هر سازي ايران
با اشاره به نقش مهم بخشهاي خصوصي ايران و
هند در بازاريابي براي بندر چابهار ،گفت :مردم هر

دو کش��ور نيز بايد براي تجاري س��ازي و بازاريابي
بن��در چابهار قدم پي��ش بگذارند .بخش خصوصي
هند نيز بايد بر روي ظرفيت گس��ترده موجود براي
هم��کاري در بخ��ش حمل و نق��ل دريايي و هوايي
ايران تمرکز کند .همچنين وزير راه و شهرس��ازي
ايران به خبرنگار ايرنا درباره مذاکراتي که در س��فر
س��ه روزه خ��ود از پايتخ��ت هند انجام داده اس��ت،
گفت :در جلس��ه با مقامات هند س��ه موضوع مهم
بررسي شد که اولين موضوع شامل توسعه راه آهن
چابهار به زاهدان به ارزش يک ميليارد دالر اس��ت.
در اين راس��تا مقامات شرکت هندي طرف قرارداد،
هفته گذش��ته براي بررس��يهاي الزم به ايران سفر
کردند و پيش��نهادهاي خود را در خصوص توس��عه
راه آه��ن چابه��ار به زاهدان ارائ��ه دادند .نکته دوم
که در ديدار با مقامات هندي بررس��ي ش��د ،ش��امل
توليد  ۲۰۰لکوموتيو براي قطارهاي باري است که
قراردادبس��يار مهميميان هند و ايران اس��ت .هند
ب��راي تامي��ن مالي اين پ��روژه اعالم آمادگي کرده
اس��ت .بخش��ي از اين لکوموتيوه��ا در ايران توليد
خواه��د ش��د .ارزش اين پ��روژه  ۶۰۰ميليون دالر
تخمين زده ميشود و ظرف مدت سه سال تکميل

خواه��د ش��د .هن��د در زمينه راه آهن تمرکز بس��يار
زيادي داش��ته و فنآوريهاي خود را به روز کرده
است .بنابراين همکاري با اين کشور براي ايران به
معني بدس��ت آوردن آخرين تکنولوژيهاي موجود
در جهان در زمينه صنعت ريل است .موضوع سوم
مورد مذاکره ،توليد مشترک ريل ميان هند و ايران
است .بخشي از اين ريل به صورت مستقيم از هند
خري��داري خواهد ش��د ،ام��ا بخش اعظم توليد ريل
در ش��رکت ذوب آهن اصفهان انجام خواهد ش��د.
ش��رکت ذوب آهن اصفهان ميتواند  ۴۰۰هزار تن
ش��مش فوالد را از هند دريافت کند .دولت هند نيز
عالقه مند به تامين اعتبار اين پروژه است .ما سعي
خواهيم کرد در س��فر آتي رئيس جمهوري ايران به
هند ،بخشي از اين موضوعات را به قرارداد رسميو
عملياتي تبديل کنيم .در روابط خود با دهلي نو وارد
مرحله مش��ارکت ش��ده ايم .اين همکاريها هم در
حوزه طرح توس��عه بندر چابهار و هم در حوزه ريلي
هس��تند .وزير راه و شهرس��ازي بار ديگر تاکيد کرد
که مذاکرات ما با مقامات هندي در اين س��فر براي
تحق��ق همکاريهايي ب��ه ارزش بيش از  ۲ميليارد
دالر بود.

 ۲۸۰۰میلیارد تومان بدهی سازمان راهداری به پیمانکاران

تحقق کمتر از ۲۵درصد بودجه راهداری
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مجموع با احتساب
اعتبارات پیوست بودجه و ردیفهای متفرقه تا کنون کمتر از ۲۵
درصد از بودجه راهداری تخصیص داده شده ،گفت :پیش بینی
میش��ود تا پایان س��ال حداکثر  ۸۰۰میلیارد تومان اسناد خزانه
اسالمی برای تسویه بدهیها به پیمانکاران ارائه شود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ایلنا ،داوود کش��اورزیان با
اش��اره به میزان تخصیص بودجه س��ازمان راهداری و حمل و
نقل جاده ای ،اظهار کرد :طبق برنامه بودجه س��ال  ۹۶دولت
باید  ۸۰۰میلیارد تومان در قالب پیوست بودجه تا پایان امسال
در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای قرار دهد تا به
امروز با احتساب اسناد خزانه اسالمی و اعتبارات نقدی چیزی
حدود  ۳۰۰میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی افزود :همچنین از محل ردیفهای متفرقه هم باید چیزی
حدود  ۸۰۰میلیارد تومان به سازمان راهداری اختصاص پیدا کند
که در مجموع با احتساب اعتبارات پیوست بودجه و ردیفهای
متفرقه تاکنون کمتر از  ۲۵درصد از بودجه راهداری تخصیص
داده شده و محقق شده است.
رییس س��ازمان راهداری و حمل و نقل جادهای درباره کاهش
بودجه این سازمان نسبت به سال گذشته گفت :امسال نه تنها
رقم بودجه مصوب نس��بت به س��ال گذشته کاهش یافت بلکه
پی��ش بینی میش��ود روند تخصی��ص اعتبارات هم روند نزولی
باشد چرا که سال گذشته تا پایان سال چیزی حدود  ۸۰۰میلیارد
تومان از بودجه محقق ش��ده بود ،اما امس��ال تا کنون تنها ۳۰۰
میلیارد تومان از بودجه محقق شده است.
وی بیان کرد :در کل هم رقم بودجه مصوب امس��ال نزدیک

به  ۲۰درصد نس��بت به س��ال گذش��ته کاهش پیدا کرد که دلیل
آن ه��م کاه��ش بودجه عمران��ی ،افزایش بودجههای جاری و
گرفتاریهای بی شمار دولت است.
کش��اورزیان درباره اینکه چرا با وجود اهمیت سیاس��ت کاهش
تلفات سوانح جاده ای ،بودجه نگهداری از راهها تخصیص داده
نمیشود ،اظهار کرد :امسال پس از تاکیدات معاون اول رییس
جمهوری مبنی بر کاهش کش��تههای س��وانح جادهای قرار بر
این ش��د که دولت از س��ال آینده عالوه بر ردیفهایی که در
سالهای قبل برای نگهداری از راهها پیش بینی میکرد یک
الی دو ردیف دیگر به این بخش اختصاص دهد.
ریی��س س��ازمان راه��داری و حمل و نقل جادهای با اش��اره به
میزان بدهی به پیمانکاران گفت :در حال حاضر رقم بدهیهای
س��ازمان راه��داری به پیمانکاران چی��زی حدود  ۲هزار و ۸۰۰
میلیارد تومان است.وی افزود :از آنجایی که بدهی به پیمانکاران
یک جریان عادی است بنابراین در ابتدای دولت یازدهم اقدام
به تهیه گزارش��ی درباره میزان بدهیهای دولتهای گذش��ته
نکردیم و اساسا تهیه چنین آمار و ارقامی موضوعیتی نداشت.
البته باید بگویم این گونه هم نیس��ت که بگوییم که رقم قابل
توجه��ی از ای��ن بده��ی دو ه��زار و  ۸۰۰میلی��ارد تومانی فعلی
متعلق به دولت نهم و دهم بوده اس��ت .از آنجایی که تهیه این
آمار برای س��ازمان موضوعیت نداش��ت در آن زمان هم ،چنین
گزارشی را تهیه نکردیم .معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین
با اش��اره به رقم پرداخت مطالبات تا پایان س��ال گفت :با این
روند تخصیص بودجه پیش بینی میشود تا پایان سال حداکثر
 ۸۰۰میلیارد تومان اس��ناد خزانه اس�لامی برای تسویه بدهیها

به پیمانکاران ارائه شود .کشاورزیان با بیان اینکه نظام اولویت
بندی برای پرداخت بدهیها و ارائه اس��ناد خزانه اس�لامی بین
پیمانکاران وجود ندارد ،ادامه داد :تمام پیمانکاران متناس��ب با
طلبی که از سازمان دارند ،اسنادخزانه و یا اعتبارات نقد دریافت
میکنند .اعتقادی به اولویت بندی بین پیمانکاران برای پرداخت
بدهیها نداریم .البته به برخی از طرحها و پروژهها اسناد خزانه
اس�لامی تعلق میگیرد و به برخی از طرحها هم ممکن اس��ت
مش��مول دریافت اسناد خزانه اس�لامی نباشند .برای پرداخت
بدهی طرحها و پروژههایی که پیوست بودجه هستند میتوان
از اس��ناد خزانه اس�لامی اس��تفاده کرد .برخی از طرحها هم در
ردیفهای متفرقه قرار دارند که پیش از این ارائه اس��ناد خزانه
اس�لامی ش��امل این طرحها نمیشد .البته فکر میکنم از سال
جاری این طرحها ش��امل دریافت اس��ناد خزانه اسالمی باشند.
به نظر میآید تمام پیمانکارانی که از سازمان راهداری و حمل
و نقل جادهای طلب دارند میتوانند متناسب با طلب شان اسناد
خزانه دریافت کنند .معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه
بودجه نقدی س��ازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بس��یار
ناچیز اس��ت ،گفت :س��ال گذشته بودجه نقدی شامل اعتباراتی
که از دولت دریافت کردیم و منابع خود سازمان معادل ۱۳۰۰
میلیارد تومان بود که پیش بینی میکنم امس��ال چیزی حدود
 ۹۰۰میلیارد تومان پرداخت نقدی داشته باشیم .رییس سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان اینکه یکی از راهکارهای
تسویه بدهیهای پیمانکاران این بود که بدهی پیمانکاران به
بانکها با مطالباتش��ان از س��ازمان راهداری تهاتر شود ،ادامه
داد :هنوز در اجرای این روش و راهکار به نتیجهای نرسیدهایم.

علی رغم وعدههای متعددی که سازمان برنامه و بودجه برای
اجرای این طرح به س��ازمان راهداری داد و اقداماتی که برای
معرف��ی پیمانکاران به سیس��تمهای بانک��ی انجام دادیم ،اما تا
کنون این راهکار به اجرا نرسیده است.
وی درب��اره عل��ت مس��کوت ماندن این ط��رح اظهار کرد :این
موضوع به اجرا نرسید چرا که بعد از مطرح شدن آن ،مشخص
شد در قانون بودجه امسال چنین ردیفی پیش بینی نشده است
و مجوزی برای اجرای آن داده نش��ده اس��ت .البته این پیشنهاد
در س��ال  ۹۵مطرح ش��د و در آن س��ال لیس��ت پیمانکاران را به
دس��تگاههای مربوطه ارائه کردیم ،اما پیگیری نش��د .در س��ال
 ۹۶ه��م وع��ده اج��رای این طرح را دادن��د ،اما ظاهرا در مراحل
کارشناسی مشخص شد در بودجه امسال چنینی اجازهای برای
تهاتر بدهیها داده نش��ده اس��ت .برای ما مهم نیس��ت که این
طرح و پیشنهاد به اجرا برسد یا نه .مهم این است که اعتباراتی
چه در قالب اس��ناد خزانه اس�لامی چه در قالب اعتبارات نقدی
در اختی��ار م��ا قراردهند که بتوانیم بدهی پیمانکاران را پرداخت
کنیم .دنبال این نیستم که بدهیها تنها از طریق تهاتر پرداخت
شود .برای ما اولویت اول این است که از طریق اعتبارات نقدی،
بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم .اولویت دوم این است که از
طریق اس��ناد خزانه اس�لامی بدهیها تسویه شود و اولویت بعد
میتواند گزینه تهاتر باشد.

ربیعی :هنوز وقت طالیی تمام نشده است

امیدواری به زنده بودن سرنشینان «سانچی»
احتمال خاموش شدن حریق نفتکش ایرانی تا ظهر شنبه

معاون امور دريايي س��ازمان بنادر و دريانوردي گفت :عمليات
اصل��ي مه��ار آتش ،روز جمعه با حضور تيم تجس��س نجات و
آتش خوارهاي ژاپني انجام ميشود.
به نقل از وزارت نفت،هادي حق شناس گفت :عمليات اصلي
اطف��اء حري��ق با حضور دومين يدکک��ش آتشخوار ژاپن در
محل حادثه و همکاري چينيها ،روز جمعه ۲۲ ،ديماه) انجام
ميشود و تيم تجسس سازمان بنادر و دريانوري تالش خواهد
کرد ،وارد نفتکش شود.
وي درباره ورود نفتکش «سانچي» به آبهاي ژاپن هم توضيح
داد :اگر کش��تي موتور نداش��ته باشد ،طبيعتا با وزش باد حرکت
ميکند؛ اما اينگونه نيس��ت که وارد آبهاي ژاپن ش��ده باش��د؛
بلک��ه به س��مت جزي��ره اوکيناوا ژاپن يعني به س��مت جنوب
شرقي حرکت کرد.
معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي با يادآوري اين
که در روز نخست حادثه (شنبه ۱۶ ،ديماه) اين کشتي در ۱۵۸
مايلي شانگهاي قرار داشت ،افزود :هم اکنون اين کشتي تقريبا
در  ۲۷۰مايلي شانگهاي و  ۱۹۰مايلي اوکيناوا قرار گرفته است
که با توجه به اين که يدکش آتش خوار ژاپن نيز ،در اين مسير
قرار گرفته است ،به نفع ما است.
حق ش��ناس با تاکيد بر اين که فرماندهي مهار آتش نفتکش
«س��انچي» همچنان با مرکز تجس��س نجات بندر شانگهاي
( )MRCCاس��ت ،تصري��ح ک��رد :هم اکنون تيم مش��اور فني
هلن��د و هي��ات  ۲نفره کارشناس��ان فن��ي پاناما نيز ،در کنار اين
مرکز قرار دارند.
وي به ديدار ربيعي ،وزير کار و رفاه اجتماعي با سفير چين در
روز پنجش��نبه۲۲ ،ديماه اش��اره کرد و افزود :مجموعه فعاليت
وي به عنوان مس��ئول کميته ويژه رس��يدگي حادثه نفتکش
«س��انچي» س��بب شد ش��اهد فعاليت موثر در مرکز تجسس
نجات بندر شانگهاي چين باشيم.
کشتي سانچي روز  ۲۵آذر ماه  ۱۳۹۶بندر عسلويه را با محموله
ح��دود ي��ک ميليون بش��که ميعانات گازي ،ب��ه مقصد يکي از
بندرهاي کره جنوبي ترک کرد و روز ش��نبه  ۱۶ديماه ۱۳۹۶
ساعت  ۸شب به وقت محلي با يک کشتي فلهبر تحت پرچم
هنگکنگ و با خدمه چيني برخورد کرد.در اين حادثه  ۳۲خدمه
اين نفتکش مفقود شدند که با پيدا شدن يکي از اجساد در روز
پنجشنبه ،سرنوشت  ۳۱نفر ديگر مشخص نيست.
تيمه�اي ام�داد و نج�ات در ص�ورت کاه�ش دم�ا وارد

موتورخانه سانچي ميشوند

مسئول کميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتکش سانچي اعالم
کرد :هنوز وقت طاليي ما تمام نش��ده اس��ت و عمليات ادامه
دارد و در صورت کاهش دما نيروهاي تجس��س وارد نفتکش
سانچي ميشوند.
همچنين علي ربيعي ،وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و مسئول
کميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتکش سانچي ديروز (جمعه،
 ۲۲ديماه) پس از ديدار هيروياسو کوباياشي ،سفير کبير ژاپن
در تهران ،در محل ساختمان شرکت ملي نفتکش ايران گفت:
عمليات اطفاي حريق از س��اعت هفت و پنج دقيقه صبح روز
جمعه به وقت شانگهاي از سوي سه شناور ژاپني و چيني آغاز
شده است و اميدواريم امروز آتش به طور کلي مهار شود.
وي درباره آخرين ش��رايط عمليات امداد و نجات اظهار کرد:
چينيها در کنار ژاپنيها عمليات مهار آتش در نفتکش سانچي
را آغ��از کردهان��د و تاکن��ون فوم زيادي روي ش��علههاي آتش

ريخته ش��ده اس��ت و نيروهاي آماده روي عرشه حضور دارند و
کشتيهاي ديگر نيز آمادهباش هستند.
مسئول کميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتکش سانچي ادامه داد:
دماسنجها در حال اندازهگيري دماي نفتکش سانچي هستند و
اميدواريم شعلهور شدن آتش منجر به انفجاري جديد نشود.
ربيع��ي گف��ت :عمليات مهار آتش نفتکش س��انچي به صورت
شبانهروزي بوده است و ما دوباره منتظر هستيم ميزان دماي
کش��تي اعالم ش��ود ،دماي کنوني نفتکش به اندازهاي نيست
که به نيروها اجازه ورود به عرشه را بدهد.
وي افزود :نفتکش س��انچي در زمان تصادم با کش��تي فله بر
هنگکنگي ،در فاصله  ۱۵۵مايلي ش��انگهاي بوده که در پي
جريان آب جابهجا ش��ده و اکنون در  ۲۸۰مايلي ش��انگهاي و
نزديکتري��ن خش��کي از م��رز دريايي بين چي��ن و ژاپن ،وارد
آبهاي ژاپن ش��ده و هماينک در فاصله  ۱۳۵مايلي آن قرار
دارد.
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي تصريح کرد :در صورت مهار
آتش نفتکش سانچي ،گروههاي امداد و نجات وارد موتورخانه
ميشوند زيرا آتش در جلو و وسط نفتکش همچنان شعلهور و
هماينک دماي کشتي به  ۳۵,۵درجه رسيده است.
 عمليات تجسس با کاهش دماي نفتکش آغاز ميشود


مسئول کميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتکش سانچي پس از
ديدار با سفير ژاپن در تهران اعالم کرد :هنوز وقت طاليي ما
تمام نشده است و عمليات ادامه دارد و در صورت کاهش دما
نيروهاي تجسس وارد نفتکش سانچي ميشوند.
ربيعي با اش��اره به اين که حريق در نفتکش س��انچي اندکي
تحت کنترل درآمده اس��ت ،افزود :چنانچه دماي کش��تي اجازه
دهد نيروهاي تجس��س با انجام عمليات هليبرن روي عرش��ه
ميروند و عمليات تجس��س آغاز ميش��ود ،اما اميدوارم ديگر
شاهد انفجار جديدي نباشيم.

تشکيل ستاد مشترک ايران ،چين و ژاپن


ربيعي از تشکيل ستاد مشترک ميان ايران ،چين و ژاپن در بندر
شانگهاي خبر داد و گفت :اين ستاد عملياتي فرآيند مهار آتش

بازار نفت در انتظار تصمیم برجامی ترامپ
بازارهای جهانی نفت در انتظار مشخص شدن موضع
دونالد ترامپ در مورد یکی از بزرگترین صادرکنندگان
نفت یعنی ایران هستند.
به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ ،بازارهای جهانی
نفت در انتظار مش��خص ش��دن موضع دونالد ترامپ
در م��ورد یک��ی از بزرگترین صادر کنندگان نفت یعنی
ایران هستند.
دو مقام آگاه در دولت آمریکا که نخواسته اند نامشان
فاش ش��ود گفته اند که ترامپ احتماال با ادامه تعلیق
تحری��م ه��ای آمریکا علیه ایران در برجام باقی خواهد
ماند .بر اس��اس قوانین آمریکا ،ترامپ باید هر  90روز
ی��ک ب��ار پایبندی ای��ران به برجام را تایید کند .وی در
انته��ای دوره ارزیاب��ی قبل��ی در ماه اکتبر گفته بود که
ای��ران ب��ه روح توافق پایبند نب��وده ،اما از وضع مجدد
تحری��م ها علیه صنعت ان��رژی ایران خودداری کرد.
اکن��ون وی ع�لاوه بر تایید یا عدم تایید پایبندی ایران
باید تصمیم بگیرد که تحریم های تعلیق ش��ده علیه
صنع��ت نف��ت ایران را همچن��ان معلق نگه دارد یا نه.
این تحریم ها در دوران اجرا عالوه بر کاهش ش��دید
صادرات نفت ایران مانع از سرمایه گذاری خارجی در

این بخش شده بود.
اولیویر جاکوب ،مدیر موسس��ه پتروماتریکس در این
باره گفت« :این مهمترین ریسک ژئوپلتیک هفته است
و خیلی سخت می توان پیش بینی کرد که ترامپ در
نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت».
بسیاری از ناظران احتمال می دهند که ترامپ آمریکا
را همچنان در برجام نگه دارد.
رئیس جمهوری آمریکا همچون ماه اکتبر با این ریسک
مواجه اس��ت که تحریم ها در صورت وضع مجدد در
مورد ایران کارایی نداشته باشد و اینکه آمریکا حمایت
متح��دان کلی��دی خود را از دس��ت بده��د .اگر ترامپ
تحریم های آمریکا علیه ایران را مجددا برقرار نماید،
این اقدامات یکجانبه خواهند بود.
اهرم اصلی در اختیار آمریکا این اس��ت که معامالت
نفتی به دالر انجام می گیرد و این بدان معناس��ت که
هر معامله نفتی ای باید از طریق سیس��تم بانکی این
کشور صورت گیرد.
دولت آمریکا همچنین می تواند شعبه های آمریکایی
ش��رکت ه��ای خارج��ی را به دلیل هم��کاری با ایران
تنبیه نماید.

نفتکش سانچي و عمليات امداد و نجات را بررسي ميکند.
وي با اشاره به مفقود شدن خدمه نفتکش سانچي گفت :پس از
آنکه پيکر يکي از مفقودان يافت شد خبر ديگري از  ۳۱خدمه
نفتکش نداريم ،شبيه سازيها در حال انجام است و اميدواريم
با پايين آمدن دماي کشتي نيروها بتوانند وارد شوند.
ربيعي در باره اميد به يافتن مفقودان گفت :نميتوان پيشبيني
کرد اما نميخواهيم خبر نگران کننده بدهيم .بايد به خانوادههاي
مفقودان آرامش بدهيم.
مسئول کميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتکش سانچي تصريح
کرد :ما هرچه در توان داريم انجام ميدهيم .در اين راس��تا با
سفيران چين و ژاپن در ايران گفتوگوهاي الزم شده است.
ربيعي يادآور شد :هنگاميکه از کارشناسان درباره وضع خدمه
نفتکش سانچي ميپرسم به من پاسخ ميدهند که پيشبيني
اين موضوع نيازمند علم پيچيدهاي است ،ما هنوز وقت طاليي
داريم و هرچه در توان داشتيم انجام دادهايم؛ نيروهاي امداد و
نجات هم پنجشنبه شب  ۲۱ديماه به محل رسيدند.
رد پيشنهاد ژاپنيها براي کمک به نفتکش ايراني سانحه

ديده از سوي چين

س��خنگوي گارد س��احلي ژاپن به رويترز گفت مقامات چيني
پيشهاد گارد ساحلي ژاپن براي کمک را رد و اعالم کردند اگر
الزم بود درخواست کمک خواهند کرد.
نفتکش س��انچي از ش��نبه شب هفته گذشته که با کشتي باري
چيني "س��ي اف کريس��تال" در درياي چين ش��رقي برخورد
کرد حدود يک هفته اس��ت که در آتش ميس��وزد و به گفته
يک س��خنگوي منطقه دهم گارد س��احلي در کاگوش��يما ،تا
بعدازظهرپنج ش��نبه در فاصله حدود  ۳۰۰کيلومتري ش��مال
غربي سوکوزاکي در جزيره آمامياوشيما قرار گرفت.
آمامياوش��يما يکي از جزاير ش��مالي در مجموعه جزاير ريوکيو
است که اوکيناوا را نيز دربرميگيرد.
اين س��خنگو با اش��اره به اينکه نفتکش ايراني س��انحه ديده
بعدازظهر چهارش��نبه بر اثر وزش��هاي بادهاي شديد از سواحل
چين به س��وي منطقه اقتصادي ويژه ژاپن کش��يده ش��د ،گفت
مقامات چيني پيش��نهاد گارد س��احلي ژاپن براي کمک را رد و

اعالم کردند اگر الزم بود درخواست کمک خواهند کرد.
وي اظهار کرد گارد ساحلي قايقهاي گشت زني و هواپيما براي
کنترل اوضاع فرستاده کرده است.
طب��ق گزارش ش��بکه تلويزيون��ي  CCTVچين ،اين نفتکش
طي دو روز گذش��ته حدود  ۴۰کيلومتر به س��وي جنوب حرکت
کرده اس��ت .اين ش��بکه به نقل از مرکز امداد و نجات دريايي
ش��انگهاي اعالم کرد حدود  ۱۴کش��تي امداد و نجات تالش
ميکنند آتش را اطفا کرده و ملوانان مفقود ش��ده اين نفتکش
را جست و جو کنند.
سانچي در زمان برخورد با کشتي باري  ۳۲خدمه داشت که تنها
پيکر يکي از آنها روز دوشنبه در نزديکي کشتي پيدا شد و براي
شناس��ايي به ش��انگهاي منتقل ش��د .باقي خدمه که شامل ۳۰
ايراني و دو بنگالدشي هستند ،همچنان مفقود هستند.
نفتکش سانچي که تحت مديريت شرکت ملي نفتکش ايران
ب��ود ،در ح��دود  ۱۶۰مايل دريايي ( ۳۰۰کيلومتري) س��واحل
نزديک ش��انگهاي با کش��تي باري "س��ي اف کريس��تال" که
حام��ل غل��ه از آمري��کا به چين بود ،برخ��ورد کرد .اين نفتکش
که در پاناما به ثبت رس��يده ،از ايران به مقصد کره جنوبي در
حرک��ت ب��ود و حام��ل  ۱۳۶هزار تن ميعانات معادل حدود يک
ميليون بشکه به ارزش حدود  ۶۰ميليون دالر بر مبناي قيمت
نفت جهاني بود.
احتم�ال خام�وش ش�دن حري�ق نفتک�ش ايران�ي ت�ا

ظهر شنبه

مس��ئول کميته ويژه رس��يدگي حادثه نفتکش سانچي پس از
ديداري که صبح جمعه با سفير ژاپن داشت با مديرعامل شرکت
ملي نفتکش و کاپيتاني که براي بررسي وضعيت فني نفتکش
سانچي در آبهاي چين حضور دارند ،ارتباط تلفني برقرار کرد
و در اين ارتباط تلفني اعالم شد احتماال حريق نفتکش تا فردا
ظهر خاموش شود.
س��يروس کي��ان ارث��ي در اين گفتوگوي تلفن��ي اظهار کرد:
عمليات اطفاي حريق روز جمعه جديتر شده و فوم مستقيما
روي آتش ريخته ميش��ود .اميدواريم تا ش��نبه ش��رايط بهتر
ش��ود .وي ب��ا تاکي��د بر اينکه حرارت نفتک��ش در حال حاضر
بس��يار باالس��ت افزود :تيمهاي امداد و نجات منتظر دس��تور
هس��تند تا در صورت مطلوب ش��دن ش��رايط به داخل کش��تي
وارد شوند .گروه اعزامياز سوي ايران نيز نيم ساعت ديگر به
محل ميرس��ند .مديرعامل ش��رکت ملي نفتکش با بيان اينکه
تيم امداد چيني به استقبال تيم امداد ايراني خواهد رفت اظهار
کرد :قرار اس��ت اين دو تيم با يکديگر جلس��ه مش��ترکي داشته
باش��ند .تالش ميش��ود س��رعت بيشتر شود زيرا با اين شرايط
آتش امکان هلي بورن نيست .از سوي ديگر فاصله با مرزهاي
خشکي زياد است و سوخت هواپيما پاسخگو نيست .کيان ارثي
ب��ا تاکي��د بر اينکه چينيها عمليات اطفاي حريق را به صورت
جدي تر دنبال ميکنند تصريح کرد :اگر حرارت کشتي پايين
آمد امکان ورود به کشتي فراهم ميشود .براي اينکار  10نفر
از گ��روه ايران��ي و تيم ام��داد و نجات چين در حالت آمادهباش
هس��تند .همچنين از ژاپن درخواس��ت ش��ده که در صورت نياز
از هليکوپترهاي آنها اس��تفاده کنيم .براس��اس اين گزارش
در گزارش��ي که کاپيتان ايراني مس��تقر در محل حريق در اين
گفتوگوي تلفني از شرايط ارائه کرد اعالم شد از آنجايي که
عمليات اطفا با جديت بيشتري ادامه دارد اميد ميرود آتش تا
ظهر شنبه خاموش شود.

نفت تا دو سال ديگر بين  ۶۰تا  ۷۰دالر معامله ميشود
طبق نظرسنجي ساالنه رويترز از کارشناسان انرژي،
انتظار ميرود قيمت نفت نزديک به سطح کنوني باقي
مانده و تا پايان دهه جاري بين  ۶۰تا  ۷۰دالر در هر
بشکه معامله شود.
پيشبينيهاي قيمت از آخرين نظرس��نجي در سال
گذشتهتغييرينکردهونسبتبهنخستيننظرسنجي
ک��ه در س��ال ۲۰۱۶انج��ام گرفت ،تنها اندکي باالتر
رفته اس��ت .پيش بيني قيمت در بلندمدت حدود ۷۰
دالر اس��ت و بين  ۶۰تا  ۷۰دالر براي س��ال  ۲۰۱۸و
 ۶۰تا  ۷۰دالر تا پايان سال  ۲۰۲۰است .اين نتايج بر
مبناي پرسشنامههايي بوده که براي بيش از ۷۰۰۰
کارشناس بازار انرژي ارسال شده و پاسخها از بيش از
 ۱۰۰۰نفر در فاصله  ۹تا  ۱۱ژانويه دريافت شد.
انتظار ميرود قيمت برنت در سال  ۲۰۱۸به  ۶۵دالر
در هر بش��که برس��د که تنها اندکي باالتر از  ۶۰تا ۶۵
دالر پيش بيني شده در نظرسنجي سال گذشته است.
ميانگين قيمت هر بش��که برنت در س��ال آينده  ۶۵تا
 ۷۰دالر پيش بيني ش��ده که باالتر از حدود  ۶۵دالر
در نظرسنجي سال  ۲۰۱۷است.
کارشناس��ان در اين نظرس��نجي پيش بيني کردند

قيمتها تا پايان دهه جاري به حدود  ۷۰دالر در سال
 ۲۰۲۰برس��د که نس��بت به قيمت پيش بيني شده در
نظرس��نجيهاي  ۲۰۱۷و حتي  ۲۰۱۶تغييري نداشته
است.
تنها کمتر از  ۵درصد کارشناسان انتظار داشتند قيمتها
در سال  ۲۰۱۸و حتي در سال  ۲۰۱۹کمتر از  ۵۵دالر
باش��د .همين طور تنها ۵درصد از کارشناس��ان انتظار
داشتند بيش از  ۷۵دالر در سال  ۲۰۱۸يا بيشتر از ۸۵
دالر در سال  ۲۰۱۹باشد.
در مقايس��ه با نظرس��نجيهاي قبلي ،تعداد کمتري
انتظ��ار داش��تند قيمتها دوباره به مح��دوده  ۳۰و ۴۰
دالر افت کند که منعکس کننده اعتماد رو به رش��د
به پايداري احياي چرخهاي قيمتها است .تفسيرهاي
زي��ادي درباره ريس��ک افزايش قيمتها تا پايان دهه
جاري به دليل کمبود سرمايه گذاري در عرضه جديد
از زم��ان اف��ت قيمتها در س��ال  ۲۰۱۴وجود دارد .اما
تنها چهار درصد از کارشناسان انتظار داشتند قيمتها
تا سال  ۲۰۲۰به  ۱۰۰دالر يا بيشتر که آخرين بار در
فاصله س��ال ۲۰۱۱تا نيمه اول س��ال ۲۰۱۴مشاهده
شد ،صعود کند.

عقبنشيني بازار نفت از رکورد ۷۰دالر
نف��ت پ��س از اينکه روز پنج ش��نبه ب��ه  ۷۰دالر صعود کرد ،در
معامالت روز جمعه به عقب نشيني از اين سطح تن داد.
بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت آمريکا به ۶۳.۶۲
دالر در هر بشکه رسيد که  ۱۸سنت يا  ۰.۳درصد پايين قيمت
نهايي معامالت روز گذشته بود .بهاي معامالت نفت آمريکا روز
پنج شنبه به  ۶۴.۷۷دالر صعود کرده بود که باالترين قيمت از
دسامبر سال  ۲۰۱۴بود .بهاي معامالت نفت برنت  ۶۹.۲۷دالر
در هر بشکه بود که نسبت به قيمت نهايي روز گذشته تغييري
نداشت .برنت روز پنج شنبه به  ۷۰.۰۵دالر صعود کرده بود که

باالترين قيمت از دس��امبر س��ال  ۲۰۱۴بود .اگرچه تحليلگران
از ابتداي سال ميالدي جاري نسبت به احتمال تصحيح نزولي
قيمت نفت هش��دار دادهاند اما ش��رايط کلي بازار را تحت تاثير
توافق کاهش توليد به سرکردگي اوپک قوي توصيف کرده اند.
بازاره��اي نف��ت در مجم��وع از توافق کاهش توليد ميان اوپک
و توليدکنندگان خارج از اين س��ازمان ش��امل روسيه که از اول
ژانويه س��ال گذش��ته به اجرا درآمده و قرار اس��ت تا پايان سال
 ۲۰۱۸ادامه پيدا کند ،تحت پشتيباني قرار گرفته اند.
عام��ل ديگ��ري که از قيمته��ا حمايت کرد ،کاهش ذخاير نفت

آمريکا بود .ذخاير نفت آمريکا در هفته منتهي به پنجم ژانويه،
حدود  ۵ميليون بشکه کاهش يافت و به  ۴۱۹.۵ميليون بشکه
رسيد که اين رقم ،اندکي پايين متوسط پنج ساله  ۴۲۰ميليون
بش��که اس��ت .طبق اعالم اداره اطالعات انرژي آمريکا ،توليد
نفت اين کشور  ۲۹۰هزار بشکه در روز کاهش يافت و به ۹.۵
ميليون بش��که در روز رس��يد .اولههانسن ،مدير استراتژي کاال
در ساکس��و بانک در يادداش��تي نوش��ت :مختل شدن عرضه و
کاه��ش ذخاي��ر نفت آمريکا و جه��ان ،قيمتهاي نفت را باالتر
برده است .اما سيگنالهاي منفي نيز در بازار مشاهده ميشوند

که ش��امل افزايش ذخاير س��وخت و کاهش س��ود محصوالت
پااليش ش��ده در آس��يا هس��تند .انتظار ميرود اين مسئله مانع
سفارش براي نفت خام شود.
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پيشخوان
وضعيت مطلوب ايران در خاموشيها

مديرعام��ل ش��رکت تواني��ر گف��ت :بر
اساس استانداردها ما کمترين خاموشي
و باالتري��ن کيفي��ت را در ارائ��ه خدمت
برق داريم.
به نقل از ايسنا ،آرش کردي در مراسم
افتت��اح  ۱۳پروژه صنعت برق قزوين
که در س��الن جلس��ات شرکت توزيع
برق قزوين برگزار ش��د ،تصريح کرد :صنعت برق براي ما ناش��ناخته
نيست و يک خدمت حساس ،زيربنايي و توسعهساز است که زندگي
همه ارکان جامعه به آن ربط دارد و روز به روز نياز به برق در کش��ور
بيشتر احساس ميشود.
مديرعامل شرکت مادر تخصصي توانير با اشاره به اينکه برق صنعتي
اس��ت که بر اقتصاد کش��ور اثرگذار اس��ت ،خاطرنش��ان کرد :صنعت
برق زيربنايي براي زيربناهاي ديگر اس��ت و وابس��تگي وس��يعي در
اي��ن زمين��ه وج��ود دارد .درواقع اين صنعت تکنولوژي گس��تردهاي
دارد و بهعنوان باالترين دس��تاورد مهندس��ي بشر توسط متخصصين
موردتوجه قرارگرفته است.
وي افزود :کل کش��ور به لحاظ صنعت برق بههمپيوس��ته اس��ت و
سرنوشت مشترکي بر کشور حاکم است .عليرغم تمام مشکالت يک
دهه گذشته که ميتوانست هر صنعت و بخشي را دچار تبعات سنگيني
کند اما باهمت و تالش مديران صنعت برق اين اتفاقات نيفتاد.
کردي يادآور شد :در زمان تحريمها با مشکالت زيادي روبهرو بوديم
اما هرگز در ارائه خدمت با مش��کل روبهرو نبوديم .حساس��يت باال،
زمانب��ر ب��ودن و هزينهب��ر بودن نيز از ديگر مواردي اس��ت که بايد در
اين صنعت ديده شود.
وي بي��ان ک��رد :تدابي��ر ما بايد براي اين صنع��ت خاص و توام با نگاه
جديدي باش��د و از تجربيات دنيا و تجربيات خودمان در بخشهاي
مختلف استفاده کنيم تا مديران عرصه صنعت برق ،اين صنعت را به
خوبي اداره کنند و از تنگناها رهايي پيدا کنند.
مديرعامل شرکت مادر تخصصي توانير يادآور شد :صنعت برق داراي
ذينفعان است که در محافل قانونگذاري و تصميمگيري دولت اثرگذار
و برخي از ذينفعان نيز مش��ترکين صرف کننده برق هس��تند و بخش
ديگر ما بهعنوان کارگزاران هستيم.
وي تأکيد کرد :اختالف ديدگاه اين سه بخش باعث ايجاد مشکالت
و تنگناها ش��ده اس��ت .اس��تانداردهاي ما با اس��تانداردها مشترکين،
س��رمايهگذاران و دولت بايد هماهنگ ش��ود .اين نکته تاکنون مورد
غفلت قرارگرفته و مشکالت اقتصادي را ايجاد کرده است.
مديرعامل شرکت مادر تخصصي توانير خاطرنشان کرد :هرچقدر در
مديريت مصرف موفق ش��ويم به نفع اقتصاد کش��ور اس��ت و بايد روي
اين زمينه بيشتر توجه شود .اگر وحدت نظر در همه بخشهاي ايجاد
شود در بخش اقتصاد اتفاقهاي خوبي رخ ميدهد.
وي بي��ان ک��رد :م��ا کمترين خاموش��ي و باالتري��ن کيفيت را در ارائه
خدمت برق بر اساس استانداردها داريم و در زمينه تلفات فني و غير
فني کاهش داش��تيم .همچنين از حضور بخش خصوصي در صنعت
برق کشور استقبال ميکنيم.
کردي با اش��اره به صنعت برق اس��تان قزوين تأکيد کرد :صنعت برق
قزوين به نسبت ميانگين کشوري وضعيت قابل قبولي دارد که داليل
آن متعدد است.

بزرگترينفاکتورتاثيرگذار
بر قيمت نفت در سال ۲۰۱۸

طبق يافتههاي نظرس��نجي از مديران
صنع��ت انرژي خاورميانه ،نگرانيهاي
ژئوپليتيک��ي ب��ه عن��وان عامل اصلي
تاثيرگ��ذار بر قيمتهاي نفت در س��ال
مي�لادي ج��اري ،جاي کاه��ش توليد
اوپک و غيراوپک را ميگيرد.
ب��ه نق��ل از ايس��نا ۶۷ ،درصد از مديران
صنعت انرژي خاورميانه در نظرس��نجي ش��رکت "گلف اينتليجنس"
نگرانيهاي ژئوپليتيکي را عمدهترين عامل موثر بر روند قيمتهاي
نفت در سال  ۲۰۱۸شناختند.
درس��ت زمان��ي ک��ه تاثير تواف��ق کاهش توليد اوپک ب��ر ذخاير نفت
جهاني ملموس ش��د ،ريس��ک ژئوپليتيکي در سال گذشته در قيمتها
اثر گذاشت.
اين ريس��ک نخس��تين بار با همه پرس��ي اس��تقالل منطقه کردستان
عراق و واکنش دولت مرکزي اين کش��ور به آن آغاز ش��د .نگرانيها
نسبت به احتمال مختل شدن عرضه از سوي اين منطقه به افزايش
قيمتها منجر شد.
س��پس پاکس��ازي سياس��ي عربس��تان و همچنين تشديد تنش ميان
عربستان سعودي و ايران بازارها را شوکه کرد .اقدامات تحريک آميز
کره ش��مالي و فروپاش��ي اقتصادي و خطر ورشکستگي ونزوئال نيز از
ديگر ريسکهاي ژئوپليتيکي مورد توجه در سال  ۲۰۱۸هستند.
امسال قيمتهاي نفت قويترين شروع سال را در چهار سال گذشته
داشتند و معامالت برنت و وست تگزاس اينترمديت براي نخستين بار
از ژانويه سال  ۲۰۱۴در باالي  ۶۰دالر در هر بشکه گشوده شدند.
طب��ق يافتههاي اين نظرس��نجي ۵۱ ،درص��د از مديران انتظار دارند
متوسط قيمت هر بشکه نفت برنت امسال در محدوده  ۶۰دالر باشد
در حاليکه  ۲۲درصد متوسط قيمت برنت را حدود  ۷۰دالر و  ۲۱درصد
حدود  ۵۰دالر پيشبيني کردند.
همچنين  ۳۴درصد از اين مديران پيشبيني کردند پايبندي کشورهاي
اوپک و غيراوپک به توافق کاهش توليد به  ۷۰درصد در سال ۲۰۱۸
برسد .مجموعا  ۳۲درصد پايبندي  ۸۰درصدي به توافق کاهش توليد
را پيشبين��ي کردن��د در حاليک��ه تنه��ا  ۱۲درصد از اين مديران انتظار
پايبندي  ۱۰۰درصدي را داشتند.
درباره مسئله عرضه عمومياوليه سهام آرامکو نيز  ۵۹درصد مديران
پيشبين��ي کردن��د اين برنامه در س��ال ميالدي جاري انجام ميگيرد
در حاليکه  ۴۱درصد نس��بت به وقوع اين رويداد پيش از پايان س��ال
بدبين بودند.

شکايت نيويورک سيتي از پنج غول نفتي

پنج شرکت اکتشاف ،توليد و پااليش نفت به دليل نقشي که در گرمايش
زمين داشته اند ،با شکايتهايي در شهر نيويورک مواجه هستند.
بيل دبالس��يو ،ش��هردار نيويورک اظهار کرده که اين شکايت ،تالشي
ب��راي بازياب��ي منابع مالي اس��ت که اين ش��هر ب��راي مقابله با اثرات
تغييرات جوي در س��الهاي اخير هزينه کرده اس��ت .در ش��کايتنامه
اوليه از شرکتهاي بي پي ،شورون ،کونوکوفيليپس ،اکسون موبيل و
رويال داچ شل نام برده شده است .طبق گزارش وب سايت اوالندو
سنتينل ،نيويورک سيتي همچنين اخيرا طرحهايي را براي کنار کشيدن
صندوقهاي بازنشس��تگي خود از س��رمايه گذاري در بخش س��وخت
فس��يلي اعالم کرده اس��ت .از زماني که ديويد پاترس��ون ،فرماندار
پيش��ين در نيويورک ممنوعيت موقتي فرکينگ (فناوري پيش��رفته
براي استخراج انرژي) را در سال  ۲۰۱۰اعالم کرد ،اين ايالت به نماد
حرکت به س��وي انرژي تجديدپذير تبديل ش��د .اندرو کومو ،جانشين
پاترس��ون فرکينگ را به طور قطعي در س��ال  ۲۰۱۴ممنوع کرد و در
س��ال  ۲۰۱۶مانع س��اخت خط لوله کانستيتوش��ن شد که قرار بود گاز
طبيعي را از پنسيلوانيا به نيويورک و نيوانگالند منتقل کند.
توليد گاز طبيعي در نيويورک در فاصله سال  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۵به ميزان
 ۵۰درصد کاهش يافت و به کاهش مشاغل ،کاهش حق امتياز براي
زمين داران و درآمد کمتر دولتهاي محلي منجر شد.
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ماجراي درخواست عراق از شرکتهاي خارجي
وزارت نفت عراق از ش��رکتهاي نفتي
خارجي که در اين کشور فعاليت ميکنند،
درخواس��ت ميکند براي عراقيهايي که
در پروژههاي آنها کار ميکنند مس��کن
احداثکنند.جباراللعيبي،وزيرنفتعراق
در اطالعيه عمومياز ش��رکتهاي خارجي طرف قرارداد با اين
کشور خواست براي کارمندانشان مسکن مدرن ساخته و خدمات
ض��روري را فراهم کنند .اکس��ون موبيل ،ل��وک اويل ،گازپروم،
اني ،رويال داچ ش��ل ،توتال ،BP ،پتروچاينا و پتروناس از جمله
شرکتهايي هستند که در عراق فعاليت ميکنند و تصميم اخير
وزارت نفت اين کشور ممکن است هزينههاي آنها را به ميزان قابل
توجهي افزايش دهد .عراق با توليد  ۴.۴ميليون بشکه در روز نفت،
دومين توليدکننده بزرگ اوپک پس از عربستان سعودي است.

پايبندي اوپک به کاهش توليد تا پايان امسال
وزير انرژي امارات متحده عربي اعالم
کرد اوپک به ادامه اجراي توافق کاهش
توليد نفت تا پايان سال ميالدي جاري
متعهد اس��ت .سهيل المزروعي گفت:
اوپک نسبت به تصميميکه در نوامبر
سال  2017گرفته شد ،متعهد است و به کاهش توليد تا پايان
امسالادامهميدهد.ويدرادامهخاطرنشانکرد:زمانبيشتري
مورد نياز است تا تعادل کامل ميان عرضه و تقاضا برقرار شود.
وزير انرژي امارات پيش بيني کرد تعادل بازار در س��ال 2018
حاص��ل خواهد ش��د اما زمان زيادي ب��راي حذف مازاد عرضه
نياز اس��ت .مزروعي که رييس کنوني اوپک اس��ت ،همچنين
اظهار کرد نس��بت به يک ش��وک عرضه به دليل کاهش توليد
در ونزوئال نگران است.

آرامکو ميلياردها دالر وام ارزان ميگيرد
ش��رکت س��عودي آرامک��و در تالش
اس��ت تا از بانکهايي که در آس��تانه
عرضه عموميس��هام اين شرکت در
پي تقويت رابطه خود با اين غول نفتي
هستند ،ميلياردها دالر وام ارزان قيمت
بگيرد .شرکت سعودي آرامکو در تالش است تا از بانکهايي
که در آستانه عرضه عموميسهام اين شرکت در پي تقويت
رابطه خود با اين غول نفتي هستند ،ميلياردها دالر وام ارزان
قيمت بگيرد .اين وامها همگي به پشتوانه آژانسهاي اعتبار
صادراتي اعطا خواهند شد .سيتي گروپ ،استاندارد چارترد و
سوميتومو ميتسوئي از بانکهاي مشورت دهنده به سعوديها
هس��تند که ممکن اس��ت حداقل  5تا  6ميليارد دالر وام به
شرکت آرامکو اعطا کنند.
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پيشخوان
 52درصد مردم تهران تشنه ميمانند

فرماندار تهران با بيان اينکه در  ۴۷سال گذشته کمترين ميزان
آب را داشتهايم و اگر بارندگيها در تهران به همين روند باشد ۵۲
درصد مردم تهران فاقد آب شرب خواهند بود ،گفت :وضعيت آبي
در تهران بحرانيتر از بيرجند و خراسانجنوبي است.به گزارش
ايس��نا ،عيس��ي فرهادي در جلسه شوراي اداري خراسانجنوبي
گفت :تربيت نيروي انساني به عنوان سرمايه يک کشور است که
در خراس��انجنوبي به واسطه سمنها ،صندوقها و تعاونيهايي
که تش��کيل ش��ده و ش��عبههاي مختلفي که دارند ،اين نيروي
انس��اني وجود دارد.وي افزود :مردمان بيرجند و خراس��انجنوبي
ب��ا قناعت��ي ک��ه دارند ماندگارتر بوده و بايد کاري انجام دهيم که
جمعيت در استان بماند.فرماندار تهران ادامه داد :زيرساختهاي
خوبي در اس��تان ايجاد ش��ده از جمله فرودگاه ،دو بانده ش��دن
جادهها ،احداث کارخانه سيمان باقران ،فوالد قاين و گازرساني
که ظرف  11ماه انجام شد.فرهادي بيان کرد :کارهاي بزرگي در
استان انجام شده اما براي ماندگاري جمعيت کارهاي بزرگتري
از جمله ايجاد گلخانهها ،اش��تغال و توجه به صنايع دس��تي بايد
مورد توجه باشد.

نبود تناسب مساحت و جمعيت تهران

رئيس محيط زيس��ت ش��هر تهران با اش��اره به اين که مساحت و
جمعيت شهر تهران در هماهنگي با يکديگر نيستند ،گفت :تراکم
جمعيتي ش��هر تهران در حال حاضر بس��يار افزايش يافته و مقدار
بااليي را نش��ان ميدهد ،به طوري که تراکم جمعيت در ش��هر
تهران عددي حدود  ۱۰هزار نفر در هر کيلومتر مربع را در اختيار
دارد .به گزارش ايس��نا ،محمدحس��ين بازگير با بيان اينکه امروزه
س��هم ش��هر تهران از استان تهران حدود  ۶۰درصد است ،افزود:
افزايش حاشيههاي تهران و مبدل شدن آنها به سکونتگاههاي
رس��ميو غير رس��ميمفهوم تک ش��هري را از تهران سلب کرده
اس��ت ،به طوري که امروزه در اس��تان تهران با مجموعهاي از
ش��هرهايي در پهنهاي از س��کونت گاهي مواجه هس��تيم.رئيس
محيط زيس��ت ش��هر تهران با اشاره به اينکه امروزه  ۳۰درصد از
صنايع کشور در استان تهران بارگذاري شده اند ،عنوان کرد :در
حال حاضر بس��ياري از خدمات و درمانهاي مختلف در اس��تان
تهران واقع شده است ،به طوري که تماميمردم ايران به نوعي
نيازمند اين شهر هستند.

اجراي طرح زوج و فرد بدون تغيير

رييس پليس راهور تهران بزرگ با بيان اينکه نبايد طرحي اجرا
ش��ود که به مردم فش��ار مضاعفي بياورد ،از اجراي بدون تغيير
طرح زوج و فرد در س��ال آينده در س��طح تهران خبر داد و گفت:
مس��ئلهاي ک��ه اکنون داري��م روي آن کار ميکنيم ،بحث نحوه
پرداخت است که حتم ًا به نفع مردم خواهد بود.به گزارش ايسنا،
محمدرضا مهماندار ،درباره نحوه اجراي طرح زوج و فرد و طرح
ترافيک در سال  1397گفت :در دو سه هفته اخير که بحث طرح
ترافي��ک و زوج و ف��رد و تغيي��رات آن مطرح ش��د ،ذهن خيلي از
همشهريان مشوش شد و نگران شدند که چه اتفاقي قرار است
رخ دهد .اين اطمينان خاطر را به ش��هروندان ميدهم که همه
دس��تگاههاي مس��ئول اعم از پليس ،ش��هرداري ،وزارت کشور،
مهمترين دغدغهش��ان آس��ايش مردم است و نبايد هيچ طرحي،
اجرا ش��ود که به مردم فش��ار مضاعفي بياورد يا دغدغهاي را به
دغدغههاي آنها اضافه کند .دليل اين همه کار کارشناس��ي و
طوالني شدن موضوع هم رفع همين نگرانيها و دغدغههاست.
وي با بيان اينکه هنوز هيچ چيزي نهايي نشده است ،گفت :روي
اين طرح کار کارشناسي انجام ميدهيم.

آغاز تولید انبوه و صادرات ترانسفورماتور توربين
بادي ساخت ايران

ترانس��فورماتور توربين بادي س��اخت داخل که پیش از این محققان
جوان کشورمان موفق به طراحی آن شده بودند ،به تولید انبوه رسید
و صادرات آن به کشورهای مختلف نیز آغاز شد .به گزارش خبرنگار
ما :تا پیش از این ترانسفورماتورهای ویژه نیروگاه های بادی از خارج
وارد می شد و برای وارادات این ترانس ها ساالنه بیش از  50میلیون
دالر هزینه می شد و حاال با تولید انبوه جمهوری اسالمی ایران جزء
کشورهای صادرکننده این ترانس ها قرار گرفت .ترانسفورماتورهاي
توربين بادي تولیدی داخل دارای كيفيت گروه  Aجهانی است و با
نمون��ه ه��اي خارج��ي آن قابليت رقابت کامل دارد و حتي در بعضي
از پارامترهاي طراحي وكيفي نس��بت به نمونه مش��ابه س��اخته شده
توسط شركت هاي اروپاي غربي داراي مزيت هايي از جمله پايين
بودن جهش حرارتي حداكثر روغن و متوسط سيم پيچ به ميزانحدود
 10درجه س��انتيگراد اس��ت .س��وریه ،عراق ،ارمنس��تان ،بالروس و
قرقیزس��تان کشورهائی هستند که بزودی ترانسفورماتورهای ویژه
نیروگاه های بادی تولید ایران به آنها صادر خواهد شد .مدیر عامل
گروه صنعتی ایران ترانسفو با بیان اینکه امروزه بحث توليد برق در
ني��روگاه هاي ب��ا انرژي پاك و تجديدپذير مانند نيروگاههاي بادي
از اولويت هاي صنع برق کش��ور مي باش��د ،گفت :عالوه بر قدرت
باالیی که این ترانس ها دارند ،قابلیت نصب آنها در ناس��ل توربین
های بادی نیز یکی از کم نظیر ترین ویژگی های این ترانس های
کامال ایرانی است .وی اضافه کرد :ترانسفورماتورهای ویژه نیروگاه
های بادی ،برق تولیدی حاصل از نیروی باد در نیروگاه های بادی
را وارد شبکه توزیع برق می کنند که می تواند زمینه تولید برق در
نیروهای بادی کشور را توسعه چشمگیری دهد .مدیر عامل شرکت
ایران ترانس��فو همچنین از طراحی و س��اخت ترانس های فوق کم
تلف��ات ب��ه دس��ت متخصصان داخلی خب��ر داد و گفت :در چارچوب
سیاس��ت های وزارت نیرو جهت کاهش تلفات ش��بکه توزیع برق
کشور،جوانان متخصص گروه صنعتی ایران ترانسفو همچنین موفق
به طراحی و ساخت ترانس های فوق کم تلفات (' ) CCبرای مناطق
جنوبی کش��ور ش��دند .وی اضافه کرد :این ترانس ها که قادرند به
طرز چش��مگیری به کاهش تلفات ش��بکه و جلوگیری از هدر رفت
انرژی کمک کنند ،بزودی به تولید انبوه خواهند رس��ید .فتحی پور
همچنی��ن از طراح��ی اتو ترانس��فورماتور ( 600MVAو ) 400KV
کیلو ولت در داخل کش��ور خبر داد و گفت :با راه اندازی خط تولید
این ترانس و تولید آن؛ به ازای هر دس��تگاه ترانس��فورماتور مذکور؛
از خروج حدود  5میلیون دالر ارز جلوگیری خواهد ش��د .وی افزود:
طراحی ترانسفورماتورهای توزیع آلومینیومی با هدف کاهش بهای
تمام شده یکی دیگر از افتخارات جوانان کشورمان در گروه صنعتی
ایران ترانس��فور اس��ت که با هدف کاهش هزینه های س��رمایه ای
مورد نیاز در شبکه برق تولید خواهد شد.

ديدار مسئولين هيئت پرورش اندام
شهر پرند با شهردار

تجارت-پرند -:علي کيواني  -مسئولين هيئت پرورش اندام شهر
پرند ظهر روز سه شنبه در ديداري صميميبا شهردار پرند مالقات
و گفتگو کردند.مس��ئولين هيئت پرورش اندام ش��هر پرند که در
مسابقات پرس سينه مقام اول را کسب کرده بودند ،طي مالقاتي
که ظهر امروز با سيد کاظم ميري آشتياني شهردار پرند داشتند،
ضمن تبريک انتصاب ايش��ان به عنوان ش��هردار جديد پرند ،لوح
و جام قهرماني خود را به ش��هردار تقديم کردند.گفتني اس��ت که
اين ديدار با حضور حسين کسمرادي رئيس کميسيون ورزش و
جوانان شوراي اسالميشهر پرند نيز حضور داشتند.

پنج درصد بودجه در اختيار مديريت بحران
رئيس س��ازمان مديريت بحران کشور
با اش��اره به اينکه از مجموع کل بودجه
کش��ور پن��ج درصد در اختي��ار مديريت
بح��ران قرار دارد ،گفت :از اين ميزان 3
درصد مربوطه به پيش��گيري و  2درصد
براي مقابله اس��ت.به گزارش ايس��نا ،اسماعيل نجار افزود :مردم
بايد در س��اخت و س��ازها ،آيين نامه  ،2800را مورد توجه قرار
دهند؛ اما اين آيين نامه رعايت نميشود.رئيس سازمان مديريت
بحران کشور ادامه داد :در زلزله غرب کشور ساختمانهايي که
حداقلهاي آيين نامه ياد شده را رعايت کردهاند کمتر آسيب ديده
و يا تخريب نشده اند.نجار گفت :با توجه به تخريب ساختمانهاي
دولتي و بيمارستانها در زلزله غرب کشور بايد اين اماکن داراي
مقاومت بيشتري نسبت به ساير ساختمانها باشند.

تخريب ساختمان در صورت نداشتن نما
نايب رئيس س��ابق کميس��يون ش��هر
س��ازي ش��وراي ش��هر ته��ران اظهار
داش��ت :بر اس��اس ماده  ۱۰۰ش��وراي
اسالميش��هرها شهرداري ميتواند در
ص��ورت عدم اجراي نماي س��اختمان
مطابق بر نظر شوراي نما ،ساختمان متخلّف را تخريب کند.به
گزارش ايس��نا ،تندگويان با اش��اره به اين که امروزه بسياري از
ش��هرها در س��طح کشور داراي شوراي نما هستند ،عنوان کرد:
در حال حاضر براي س��اختن يک س��اختمان در ش��هر عالوه بر
مراجعه به نهادهاي مربوط به موضوعات فني و س��ازهاي بايد
نماي ساختمان نيز در شوراي نماي شهر مورد بررسي و تاييد
قرار بگيرد.وي افزود :شرکت در شوراي نما و اخذ تاييده از اين
شورا براي تماميپالکهاي شهري ضروري است.

قتل ۴زن يک خانواده در قبرستان

ک��رد :برادران مقت��ول دراعتراض به اقدام
همسر و فرزندان مقتول و در واکنش نسبت
به آن ،جنايت امروز را رقم زدهاند.

مسموميت در مراسم عروسي


ح��وادث اتف��اق افت��اده در روزه��اي اخير
تعج��ب برانگي��ز بود .دادس��تان عموميو
انقالب اس��تان کرمانش��اه با بي��ان اينکه
عامالن قتل  ۴زن در آرامس��تان کرمانشاه
شناسايي شدهاند ،گفت :دستگيري عوامل
اين جنايت به صورت ويژه در دس��تور کار
قرار گرفت.به گزارش ايسنا ،محمدحسين
صادقي به تشريح جزئيات وقوع يک فقره
قتل عام خانوادگي در کرمانش��اه پرداخت
و اظهارک��رد :س��اعت  ۱۰صبح  ۲۲دي ۴
زن در محل آرامس��تان کرمانش��اه (حوزه
کالنت��ري۱۸س��جاديه) به ض��رب گلوله
سرنشينان يکدس��تگاه اتومبيل پرايد به
قتل رس��يدند.وي با بي��ان اينکه مقتوالن
اين حادثه يک مادر به همراه سه دخترش

بودن��د ،ادام��ه داد :پس از گزارش اين قتل،
بازپرس ويژه قتل و اکيپ بررس��ي صحنه
ج��رم به س��رعت در مح��ل جنايت حاضر
شدند.دادس��تان عموميو انقالب اس��تان
کرمانشاه از شناسايي هويت عوامل دخيل
در اي��ن واقعه مجرمان��ه خبرداد و گفت :با
بهکارگيري مامورين مجرب دس��تگيري
عوامل دخيل در اين اقدام جنايي بهصورت
ويژه در دستور کار قرار دارد.وي درخصوص
انگيزه عامالن اين قتل عام خانوادگي نيز
تصري��ح کرد :بررس��يهاي اوليه حکايت
ازاي��ن دارد ک��ه در تيرماه س��ال جاري پدر
زني توس��ط دامادش با اسلحه گرم به قتل
رس��يده که اولياء دم اخيرا نس��بت به قتل
مورث خود گذشت کردهاند.صادقي عنوان

از س��وي ديگر سخنگوي اورژانس استان
آذربايجان ش��رقي از مس��موميت گروهي
با مونوکس��يدکربندر مراس��م عروسيدر
شهر ايلخچي خبرداد.به گزارش ايلنا ،وحيد
شادينيا گفت :گزارش سردرد و سرگيجه
گروه��ي در تاالر زنانه ب��ه مرکز اورژانس
اطالع داده شد و چهار دستگاه آمبوالنس
اورژانس به ياري مس��مومين شتافتند.وي
افزود :پس اقدامات درماني الزم يازده نفر
از درمان��گاه ايلخچ��ي ترخيص و دو نفر به
بيمارستانسيناتبريزاعزامشدند.ويافزود:
علت نشت گاز مونوکسيد از بخاري اعالم
شده است.

 ۳کارگر در کام مرگ


همچنين مديرعامل سازمان آتشنشاني
ش��هرداري پاکدش��ت از م��رگ  ۳کارگر
افغانس��تان به دليل گاز گرفتگي خبرداد.
قاس��م خواجه حس��يني درب��اره جزئيات
اي��ن حادث��ه مرگبار گفت :استنش��اق گاز
منوکسيد کربن سبب مرگ  ۳کارگر اهل
کش��ور افغانس��تان در ي��ک کارگاه توليد
زغال در روس��تاي "قش�لاق حاجي آباد"
در پاکدشت شد.

فضاي مجازي در خدمت مواد مخدر
رييس کارگروه کاهش تقاضاي اعتياد
مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان
اينکه با گس��ترش فض��اي مجازي در
جامعه دسترسي به مواد مخدر سهلتر
ش��ده اس��ت ،گفت :ام��روزه در فضاي
مج��ازي س��ايتهايي داريم که جوانان ب��ا ارتباط گرفتن با آنها
ميتوانند به راحتي و بدون اينکه رفت و آمد کنند ،گل را تهيه کنند.
به گزارش ايسنا ،سعيد صفاتيان باورهاي غلط در ميان جوانان را
از ديگر عوامل به دام افتادن آنان دانست و اظهار کرد :امروزه اين
خرده فرهنگ ميان جوانهاي  ۱۸ ،۱۷ساله نيست که بنشينند و
با وافور ترياک مصرف کنند .اينها به دنبال مصرف مادهاي به نام
گل هستند که آنها را چند ساعت بتواند به فضاي خاصي ببرد و
از اين شرايطي که اطرافشان است ،بيرون بيايند.

افزايش مصرف «گل» بين نوجوانان

مديرکل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه
با موادمخدر با اش��اره به توزيع درس��نامه
پيش��گيري از اعتياد براي معلمان سراسر
کشور و تدريس آن در کالسهاي درس
گفت :بر خالف ش��يوع باالي شيش��ه در
س��الهاي قب��ل ،اکنون مص��رف گل در
جوانان و نوجوانان باال رفته اس��ت.عارف
وهابزاده در گفتوگو با ايسنا ،با اشاره به
تخصيصاعتبار 10ميلياردتومانيازسوي
س��تاد مبارزه با م��واد مخدر براي آموزش
و پ��رورش به منظور اج��راي برنامههاي
پيش��گيرانه اظه��ار کرد :خ��ود وزارتخانه
ني��ز بايد تا  80درص��د هزينههاي مربوط
را تخصي��ص دهد ت��ا بتوانيم برنامههاي
ويژه را پيش ببريم.وي افزود :درسنامهاي
برايکليهمعلمانمقاطعابتدايي،متوسطه
اول و دوم تهيه کردهايم و معلمان موظف
هس��تند اين کت��اب را که مصوبه آموزش
وپ��رورشوس��تاد مب��ارزهبا مواد مخدر را
دارد تدري��س ک��رده و چن��د دقيقه از وقت
خود را در کالسهاي درس به آسيبهاي
اجتماع��ي بويژه اعتي��اد اختصاص دهند.
مديرکل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه
با موادمخدر با بيان اينکه اين کتاب اکنون
درحالتوزيعدرسراسرکشوراستوبايدبه
 107هزار مدرسه سراسر کشور برسد اظهار
کرد :کمتر از يک ميليون معلم و مش��اور

داري��م که تالش ميکنيم درس��نامهها تا
پايان سال در اختيار نيمياز آنها قرار بگيرد.
بر اساس بخشنامهاي که ارسال ميکنيم
نسبت به تحت پوشش بردن معلمان اقدام
خواهيمکرد.مديرکلفرهنگيوپيشگيري
ستاد مبارزه با موادمخدر در پاسخ به اينکه
آي��ا درباره ورود مخدرهاي جديد به دانش
آموزانهش��داردادهميش��ودوآموزشها
روزآمد هس��تند؟ اظهار کرد :آموزشها به
س��مت هشدار نس��بت به خطرات "گل"
س��وق پيدا کرده اس��ت که شيوع بيشتري
يافته است .اما اگر اطالع رساني روي ماده
جديدي باشد که هنوز به کشور نيامده و يا
فراگير نش��ده حس کنجکاوي را تحريک
ميکند.وهاب زاده افزود :وقتي بايد اطالع

ميرلوحي از بدهي  48هزار ميلياردتوماني شهرداري خبرداد؛

عضو شوراي شهر تهران گفت :يک شرکت جديدا اعالم کرده
که دو ميليارد تومان به خاطر خدمات خود که به فضاي تبليغات
اختصاص داشته ،هزينه کرده است .تا به کسي ميگوييم باالي
چشمت ابروست طلب رو ميکند .اين شرايط بايد پايان يابد و
به گونهاي نباشد که يک عدهاي به خاطر رانت طلبکار شوند.
وضعيت طوري شده که تا به کسي ميگوييم باالي چشمت
ابروست طلب روي ميز ما ميگذارد و ميگويد اگر حرف بزنيد
بقي��ه طل��ب را ه��م رو ميکنم .محمود ميرلوحي ،در گفتوگو
با ايلنا با اش��اره به حضور نجفي در ش��ورا براي ارائه گزارش
صدروزه از وضعيت شهرداري گفت :بايد وضعيت شاخصهاي
اصلي در شهرداري براي مردم مشخص شود .بايد معلوم شود،
پس از چهار سال شهر را از نظر شاخصهاي کالن همچون

رانتخواران ديروز ،طلبکاران امروز

محيط زيس��ت ،باغات و فضاي س��بز و حمل و نقل عموميبه
کجا رس��اندهايم؟ اينکه چقدر به چش��مانداز شهر تهران وفادار
ب��وده و ب��ه ط��رح تفصيلي و طرح جام��ع عمل کردهايم .عضو
کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينکه هنوز
گزارش را نديده از افکار عموميخواس��ت که انتظارات خود را
در خصوص اين گزارش از شهردار مطالبه کنند و افزود :انتظار
داريم که بدهيهاي شهرداري ،مطالبات ،زمين و ابنيهاي که در
اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته ،نحوه اجراي طرح
تفصيلي ،پروانههاي مهم صادر شده ،وضعيت نيروي انساني و

انطباقآنبامقررات،وضعيتوکارنامهماليموسساتوکساني
که در هيات مديره در اين موسسات حضور داشتند ،مشخص
شود .در حقيقت ميخواهيم ببينيم شهرداري با استانداردهاي
ملي ،قانوني چقدر تطبيق داش��ته و در کجا از قوانين منحرف
شده است تا مديريت جديد آن مسير را طي نکند .ميرلوحي با
تاکيد بر اينکه ابهام در ش��رايط مالي ش��هرداري کماکان ادامه
دارد ،گفت :براساس آخرين چيزي که شنيدهام در حال حاضر
شهرداري 48هزار ميليارد تومان بدهي دارد .اين رقم بايد قطعي
ش��ود نه آنکه در آينده دوباره طلبکاران جديد ظاهر ش��وند نه

رساني کرد که مصرف مادهاي بيشتر شده
باش��د .اجراي برنامهها مبتني بر ش��واهد
اس��ت و اکنون ش��يوع شناس��يها نشان
ميده��د مصرف گل در س��طح نوجوانان
و جوانان باالتر اس��ت .طبق سياستهاي
ابالغي رهبري بايد کاري کرد که از سمت
مصرف مواد پرخطر به سمت مصرف مواد
کم خطر برويم .وي با اش��اره به اينکه در
شيوع شناسي سال « ، 90شيشه» در رتبه
دوم قرار داشت عنوان کرد :اما اکنون شيشه
پايينتر آمده و گل و حشيش که خطراتش
به مراتب کمتر از شيش��ه اس��ت جايگزين
شده است .هرچند ابعاد آسيب اجتماعي و
رواني گل هم غيرقابل اجتناب است و بايد
از شيوع آن پيشگيري کرد.

اينکه تا ما يک مصاحبهاي کرده و يا نظري داديم يک طلبکار
جديد پيدا ش��ود .او با تاکيد بر اينکه انتظار داريم ،اين گزارش
بتواند ،مس��ائل اينچنيني را پايان دهد ،افزود :اميدوار هس��تيم
و انتظار داريم ايش��ان قراردادهاي س��الهاي اخير را فهرست
کرده و براي اطالع عموم منتش��ر کنند تا مش��خص ش��ود چه
قراردادهايي و با چه کس��اني و در چه حوزههايي منتش��ر ش��ده
است .آنطور که گزارش گرفتهام سايت شفافيت شهردار آماده
است و به زودي قراردادهاي باالي يک ميليارد تومان در اختيار
مردم قرار خواهد گرفت .حداقل آقاي نجفي قراردادهاي چهار
سال گذشته را در اختيار مردم قرار دهد اينکه چه کساني با چه
قيمتي با شهرداري قرارداد بستند و اين اطالعرساني ميتواند
کمک فراواني کند.

اخــبار شـهرستان

مجموعه ورزشي ساحلي منطقه آزاد انزلي ورزشگاهي با استانداردهاي بين المللي
تجارت -استان گيالن -فرحي :به گزارش روابط
عموميو امور بين الملل سازمان منطقه آزاد انزلي،
مجموعه ورزشي ساحلي سيروس قايقران منطقه
آزاد انزلي ورزشگاهي با استانداردهاي بين المللي
است که به عنوان يک زيرساخت ورزشي ساحلي
تحس��ين همگان را برانگيخته اس��ت و با اتمام
عمليات طرح توس��عه و تکميل محوطه س��ازي،
اين ورزشگاه آماده ميزباني از مسابقات بين المللي
و اردوهاي تيم ملي اس��ت .دبيرکل فدراس��يون
فوتب��ال جمهوري اس�لاميايران ب��ا حضور در
مجموعه ورزشهاي س��احلي سيروس قايقران
منطق��ه آزاد انزل��ي از بخشه��اي مختل��ف اين
ورزشگاه ساحلي بازديد بعمل آورده و ضمن تقدير
از کار ارزش��مند ريي��س هيات مديره مديرعامل
و مديران س��ازمان منطقه آزاد انزلي در س��اخت
و تجهي��ز اي��ن مجموعه ورزش��ي ،آن را يکي از
مجهزترين ورزشگاههاي کشور ارزيابي و اظهار
داشت :سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد انزلي

در حوزههاي زيرس��اخت ورزش��ي استان ،زمينه
ايجاد ارزش افزوده براي کش��ور را فرآهم نموده
اس��ت.محمدرضا س��اکت در جريان اين بازديد
که مس��ئوالن هيات فوتبال گيالن و معاونين و
مديران ورزش��ي سازمان نيز حضور داشتند بيان
کرد :که تماميبخشهاي اين ورزشگاه و امکانات
الزم اعم از زمينهاي بازي ،جايگاه تماشاگران،
رختک��ن تيمه��ا و داوران ،جايگاه مهمانان ويژه،
اتاق خبرنگاران ،سالن کنفرانس و ديگر بخشها
در باالترين س��طح و در حد اس��تانداردهاي بين
المللي اس��ت و اين مجموعه توانايي ميزباني از
رويدادهاي بين المللي و اردوها و مس��ابقات تيم
مل��ي را داردو فدراس��يون فوتبال هماهنگيهاي
الزم را در اينخص��وص انج��ام خواه��د داد .نکته
حائز اهميت اينکه :جان کاس��کو رئيس س��ازمان
جهاني فوتبال ساحلي ،سال گذشته پس از پايان
بازدي��د از امکان��ات و توانمنديهاي منطقه آزاد
انزلي ،در جلسه بررسي شرايط ميزباني اين منطقه

براي برگزاري مس��ابقات جهاني فوتبال ساحلي
اظهار داش��ته بود که با توجه به کس��ب مقامهاي
جهاني و المپيکي تيم ملي فوتبال ساحلي ايران،
اتمام عمليات اجرايي ساخت و تکميل مجموعه
ورزشهاي ساحلي بر اساس استانداردهاي بين
المللي و اماکن رفاهي و اقامتي موجود ،منطقه آزاد
انزلي ميتواند ميزبان مس��ابقات جهاني فوتبال
س��احلي باش��د.بنا بر اين گزارش اين مجموعه
ورزشي در سال  ۱۳۹۴با دستور مهندس مسرور
ريس هيات مديره و مدير عامل س��ازمان منطقه
آزاد انزلي طراحي و احداث فاز اول آن در ساحل

بهزاد رضواني خبر داد؛

آغاز عمليات نصب انشعابهاي فاضالب در شهرستان قدس
تجارت-شهرستان قدس -علي کيواني :

نصب انشعابهاي فاضالب خيابانهاي
دستغيب و کاشاني در شهر قدس آغاز شد.
به��زاد رضواني با اع�لام اين خبر گفت:
اجرايشبکهجمعآوريونصبانشعابات
فاضالب منطقه با اولويت محدودههاي
دارايش��راطخ��اصس��نگي،اج��راي
عملي��ات جم��ع آوري فاضالب ونصب
انشعابات تابعه خيابانهاي کاشاني و دستغيب واقع در ۲۰متري

وليعصر در دستور کار قرار گرفت.او افزود:
پس از اجراي شبکه اصلي به طول ۱۰۰۰
متر ،حدود  ۲۰۰رش��ته انشعاب فاضالب
نص��ب خواهد ش��د .رضوان��ي در پايان
خاطر نشان کرد :اين محدودهها به دليل
رهاسازي فاضالبهاي مسکوني به معابر
عموميبا مش��کل زيست محيطي روبرو
هس��تند که اجراي اين طرح در راس��تاي
بهبود وضعيت موجود اجرا شده است.

همايش ساالنه افسران کنترل و بازرسي اداره کل
بنادر و دريانوردي استان بوشهر برگزارشد

تجارت-استانبوشهر:باحضورمسئوالن
و کارشناس��ان کنت��رل و بازرس��ي بنادر
کش��ور ،همايش ساالنه افسران کنترل و
بازرسي در سالن جلسات برج بندر برگزار
شد .به گزارش روابط عمومي ،در ابنداي
اي��ن هماي��ش محمد مه��دي بنچاري
مدي��رکل بن��ادر و دريان��وردي اس��تان
بوش��هر ضمن خير مقدم به همه شرکت
کنندگان در همايش س��االنه افس��ران کنترل و بازرسي در اين

استاندار هرمزگان تاکید کرد؛

ضرورت استفاده از پيمانکاراني با توان مالي باال در اجراي پروژهها
تجارت-استانهرمزگان:باحضوراستاندارهرمزگان
و نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمي،
عمليات اجرايي تصفيه خانه فاضالب استان شهرك
پيامبر اعظم(ص) ش��هر بندرعباس آغاز شد.استاندار
هرمزگان در اين مراسم با تاكيد بر ضرورت استفاده
ازظرفي��تبخ��شخصوصيدراج��رايپروژههاي
عمراني ،گفت :مديران اس��تاني بايد به دنبال جذب
سرمايهگذاريبخشخصوصيجهتاجرايپروژهها
باشندومعطلمنابعماليدولتينمانند.فريدونهمتي
افزود:باتوجهبهتواناندكدولتدربخشمنابعمالي،بايستيپيمانکارانيبا
توانماليباالبرايانجامسريعترپروژههايعمرانيانتخابشوندکهبتوانند
با منابع مالي خود پروژهها را پيش ببرند.استاندار هرمزگان تاكيد كرد :احداث
تصفيهخانهفاضالبش��هركپيامبراعظماقداميمهمدرراس��تايتحقق
مهمترينمطالباتمردمدرحوزهبهداشتوسالمتاست.همتيتصريحكرد:
انتظارداريمپيمانكاراينپروژهضمنبرنامهريزيومديريتتامينمنابعمالي
با تمام توان خود ،تالش كند تا اين پروژه در مدت زماني كمتر به بهره برداري
برسد تا پروژههاي وابسته به اتمام اين پروژه نظير استفاده از ظرفيت پساب
توليدي در فضاي سبز اين شهرك نيز انجام شود.در ادامه اين مراسم ،رئيس
مجمعنمايندگانهرمزگاندرخانهملتضمنقدردانيازآبفايهرمزگاندر
اجراي اين پروژه ،اظهار داشت :مسئله مديريت منابع آبي در كشور و به ويژه

فاز تجارت و گردشگري منطقه آزاد انزلي انجام
و به نام سيروس قايقران "کاپيتان فقيد گيالني
تيم ملي فوتبال ايران و باشگاه ملوان" نام گذاري
ش��د و همچنين عمليات اجرايي طرح توسعه آن
با هدف تکميل زيرس��اختهاي الزم به منظور
حمايت از ورزشهاي ساحلي در سطح کشور به
ويژه در استان گيالن به عنوان يکي از قطبهاي
مستعد ورزشهاي ساحلي کشور و مکاني براي
برگزاري رقابتهاي ملي و بين المللي در منطقه
آزاد انزلي از س��ال  ۱۳۹۵آغاز و در تير ماه س��ال
ج��اري ب��ا حضور دکتر جهانگي��ري ،معاون اول
ريي��س جمه��ور مورد بهره برداري رس��مي قرار
گرفت.مجموعه ورزشهاي س��احلي س��يروس
قايق��ران منطق��ه آزاد انزلي با دارا بودن گنجايش
 ۱۵۰۰تماشاگر بزرگترين و مجهزترين مجموعه
ساحلي از نوع خود در ايران است .ساختمان اين
مجموعه ورزشي که با استانداردهاي فدراسيون
جهان��ي فوتب��ال طراحي و س��اخته ش��ده داراي

استانهرمزگانبسيارجدياستدرنتيجهبايستيبه
جايريختنپسابتوليديتصفيهخانههابهدريا،ازاين
ظرفيت بيشترين بهره را ببريم.حسينهاشميتختي
افزود :مجمع نمايندگان اس��تان از طريق كميسيون
مجلس تالش ميكند كه اعتباري براي اين مسئله
تخصيصدهد.ويتاكيدكرد:مانمايندگانومديريت
عالي استان در كنار مديران استاني هستيم  ،از حضور
بخشخصوصيدراجرايپروژههايعمرانيحمايت
كردهوفرشقرمزبرايآنانپهنميكنيم.مديرعامل
آبفاي هرمزگان نيز با اشاره به جزييات اجراي پروژه تصفيه خانه فاضالب
شهركپيامبراعظم(ص)گفت:اينپروژه،اولينتصفيهخانهفاضالبمحلي
در استان است كه به روش هوادهى گسترده در دو فاز و با اعتبار پيش بيني
شده  190ميليارد ريال جهت فاز اول اجرايي شده است.امين قصميافزود:
ظرفيت فاز اول اين تصفيه خانه  85ليتر بر ثانيه است كه با اهداف؛ تفكيك
و جداسازي عمليات تصفيه فاضالب شهرك پيامبر اعظم از تصفيه خانه
فاضالببندرعباس،ارتقاءشاخصهايبهداشتيوزيستمحيطيشهرك
وتامينآبموردنيازيفضايس��بزاينش��هركاجراييش��دهاستوطي
دو سال آينده به بهره برداري ميرسد.وي همچنين از مراحل نهايي پروژه
تصفيه خانه فاضالب شهر رودان خبر داد و گفت :پيش بيني ميشود اين
پروژه تا پايان امسال به بهره برداري برسد.

بخشه��اي مختلف��ي همچ��ون ات��اق رختکن
بازيکن��ان و مربي��ان ،اتاق ماس��اژ ،اتاق داوران،
جاي��گاه مهمان��ان ويژه ،اتاق خبرن��گاران ،اتاق
کمکه��اي اوليه ،تس��ت دوپينگ ،اس��کوربرد،
سيس��تم نور استاندارد و سرويسهاي بهداشتي
در فضايي به مس��احت  ۴۴۶متر ميباش��د و بهره
مندي از ديد رو به درياي خزر ،تفکيک مسيرهاي
ورودي ورزش��کاران و تماش��اگران از ديگ��ر
مزيتهاي اين مجموعه ورزش��ي است.در پايان
اين گزارش آمده اس��ت که از زمان بهره برداري
فاز نخست مجموعه ورزشهاي ساحلي قايقران
منطقه آزاد انزلي مورد بازديد مقامات ارشد داخلي
و بين المللي کشور قرار گرفته است و تاکنون در
اين مجموعه مس��ابقات فوتبال ،واليبال ،کشتي،
هندبال ،ورزش��هاي رزم��يو قويترين مردان در
س��طوح اس��تاني و قهرماني کش��ور برگزار شده
و اي��ن مجموعه ورزش��ي ب��ه يکي از کانونهاي
ورزشهاي ساحلي ايران تبديل شده است.

باره گفت :مقوله کنترل و بازرسي از جمله
موارديس��ت که ميبايست به طور دقيق و
با جديت به آن پرداخته ش��ود و توسعهها
متناسب در آن صورت پذيرد .وي افزود:
اميدواريم ب��ا برگزاري چنين همايشها
و جلس��اتي ش��اهد پيشرفت هرچه بيش
از پي��ش در اي��ن حوزه باش��يم  .در ادامه
مسئوالن و کارشناسان کنترل و بازرسي
هر بندر به بيان ديدگاهها ،موارد و پيشنهادات خود پرداختند.

مدير درمان تامين اجتماعي استان گيالن خبرداد؛

راه اندازي دستگاه  MRIبيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت
تجارت-اس�تان گيالن -فرحي:

هش��تمين نشس��ت ش��وراي
هماهنگ��ي دس��تگاههاي زي��ر
مجموع��ه وزارت تع��اون کار و
رفاه اجتماعي اس��تان گيالن به
ميزباني مديري��ت درمان تامين
اجتماعي استان با حضور مديران
دستگاهها در بيمارستان حضرت
رس��ول اکرم(ص) رشت برگزار
گرديد.دکتر ش��هدي نژاد در اين نشست اظهار داشت
 :به زودي پيش��رفتهترين دستگاه MRIاستان گيالن
در بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت نصب و
راه اندازي ميشود.مدير درمان تامين اجتماعي استان
گيالن افزود  :بيمارس��تان حضرت رس��ول اکرم (ص)
رشت در حال حاضر با ارائه نزديک به  ١٨هزار بستري
درس��ال به تنهايي معادل يک چهارم بيمارس��تانهاي
دولتي و دانش��گاهي ش��هر رش��ت به پذيرش بيماران
بستري بيمه شده تامين اجتماعي اقدام مينمايد.
ايش��ان با بيان اينکه بيمارس��تان حضرت رسول اکرم
(ص) ب��ا موقعي��ت جغرافيايي خ��اص (قرار گرفتن در

مب��دا ورودي ش��هر از اتوب��ان
ته��ران) ب��ا راه ان��دازي بخ��ش
س��ي تي اس��کن و بخ��ش ام آر
آي ت��وان بالقوه تبديل ش��دن به
س��انتر دوم تروماي استان را دارد
تصريح کرد  :اين بيمارس��تان با
بازس��ازي وآم��اده نمودن قريب
٦٠تخ��ت بيمارس��تاني از رده
خ��ارج و همچنين برخورداري از
عرصه مناسب و با هماهنگي ستاد بحران استانداري
به عنوان قطب درماني در مواقع بحران احتمالي تعيين
ش��د.دکتر ش��هدي نژاد پروژههاي در حال س��اخت و
توسعهاي مراکز ملکي تامين اجتماعي استان را ساخت
بيمارستان  ٦٤تختخوابي لنگرود ،ساخت مرکز درماني
به همراه س��اختمان ش��عبه آستانه اشرفيه ،و ساختمان
جدي��د پل��ي کلينيک تخصصي دريا و همچنين پروزه
ارتقاي هتلينگ بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
نام برد.ياد آور ميش��ود در اين جلس��ه از پژوهشگران
برتر ومنتخب دستگاههاي زير مجموعه وزارت تعاون
کارو رفاه اجتماعي تقدير شد.

هفته نوزدهم ليگ برتر فوتبال؛

پیروزی شاگردان برانکو و قلعهنويي و توقف آبيپوشان
هفت��ه نوزده��م لي��گ برتر فوتب��ال با انجام پن��ج ديدار خاتمه
يافت.
هفته نوزدهم ليگ برتر فوتبال روز جمعه ادامه يافت که در يکي از
مسابقات تيم فوالد خوزستان در تبريز به مصاف گسترش فوالد
رفت .اين بازي با نتيجه تساوي يک به يک به اتمام رسيد.
حس��ن بيت س��عيد ( )۲۲براي فوالد و پيمان بابايي ( )۵۷براي
گسترش گلزني کردند.
فوالد خوزس��تان با اين تس��اوي  33امتيازي ش��د و در رده دوم
باقي ماند .گس��ترش فوالد هم  27امتيازي ش��د و در رده ششم
جاي گرفت.

سپاهان مقابل ذوب آهن شکست خورد


تي��م فوتبال س��پاهان در هفته نوزده��م ليگ برتر مقابل ذوب
آهن شکست خورد.
تيم فوتبال سپاهان نيز ديروز در نوزدهمين ديدار خود در ليگ
برتر از س��اعت  ۱۵در ورزش��گاه نقش جهان به مصاف ذوب
آهن رفت که اين بازي در نهايت با نتيجه  ۲بر  ۱به سود ذوب
آهن به اتمام رسيد.
ميالد فخرالديني در دقيقه  ۱۱و مرتضي تبريزي در دقيقه ۸۸
براي ذوب آهن گلزني کردند و ساس��ان انصاري در دقيقه ۹۴
(پنالتي) براي سپاهان گل زد تا دربي اصفهان به کام امير قلعه
نويي سرمربي ذوب آهن شود.
ذوب آهن با اين برد  ۲۹امتيازي شد و به رده چهارم جدول صعود
کرد .سپاهان هم  ۲۰امتيازي و در رده دوازدهم باقي ماند.

فرار پرسپوليس از تساوي با سياه جامگان؛ عليپور بازهم

فرشته نجات شد

تيم فوتبال پرسپوليس در حاليکه تا دقيقه پاياني بازي با سياه
جامگان با نتيجه تساوي متوقف شده بود ،توسط علي عليپور به
گل برتري رسيد تا يک پيروزي شيرين به دست بياورد.
تيم فوتبال پرس��پوليس در نوزدهمين ديدار خود در ليگ برتر
فوتبال از ساعت  ۱۴:۳۰روز جمعه در ورزشگاه ثامن مشهد به
مصاف تيم س��ياه جامگان رفت که اين بازي در نهايت با يک
گل به س��ود پرس��پوليس به اتمام رس��يد .علي عليپور در دقيقه
 ۹۰براي پرسپوليس گلزني کرد.
برانک��و ايوانکوويچ پرس��پوليس را با ترکي��ب عليرضا بيرانوند،
محمد انصاري ،س��يدجالل حس��يني ،صادق محرمي ،حسين
ماهيني ،کمال کاميابينيا ،محس��ن ربيعخواه ،فرشاد احمدزاده
( - ۹۳شايان مصلح) ،وحيد اميري ،علي عليپور و گادوين منشا
( - ۷۶سيامک نعمتي) به زمين فرستاد.

قبل از ش��روع مس��ابقه بازيکنان دو تيم به احترام درگذش��ت
مصطفي حکمت شعار داور بازنشسته ايران يک دقيقه سکوت
کردند.
اين ديدار در حالي با س��وت پيام حيدري آغاز ش��د که تيم س��ياه
جام��گان در دقاي��ق ابتداي��ي هجوميت��ر ظاهر ش��د و دروازه
پرسپوليس را تحت فشار قرار داد ولي سرخپوشان تهراني رفته
رفته بر بازي مسلط شدند و حاکم توپ و ميدان شدند.
شاگردان برانکو در دقيقه  ۳۸يکي از خطرناکترين موقعيتهاي
خود را روي دروازه سياه جامگان ايجاد کردند .فرشاد احمدزاده
از فاصله دور شوت محکميرا به سمت دروازه حريف زد که با
اخت�لاف ک��م از باالي دروازه به بيرون رفت .همچنين گادوين
منشا در دقيقه  ۴۰در محوطه جريمه سياه جامگان در موقعيت
خوبي قرار داشت که ضربه اين بازيکن با اختالف به اوت رفت
تا نيمه اول با تساوي بدون گل تمام شود.
در نيمه دوم بر خالف  ۴۵دقيقه نخست اين پرسپوليس بود که
ب��ازي را هجوميآغ��از کرد و وحيد اميري در دقيقه  ۴۷فرصت
خوبي را براي گلزني از دست داد.
برانکو در دقيقه  ۷۶سيامک نعمتي را به جاي گادوين منشا وارد
زمين کرد تا نفس تازهاي به خط حمله تيمش بدهد.

حم�لات ب��ي نتيجه پرس��پوليس تا دقيقه پاياني ادامه داش��ت
ولي اينبار هم علي عليپور بود که در دقيقه  ۹۰فرش��ته نجات
سرخپوش��ان ش��د و ارس��ال وحيد اميري را از محوطه جريمه به
گل تبديل کرد تا بازي در نهايت با يک گل به سود پرسپوليس
تمام شود.
پرسپوليس با اين برد  ۴۴امتيازي شد تا صدرنشيني اش ادامه
داشته باشد .علي عليپور هم با گل امروز خود  ۱۲گله شد و در
صدر جدول گلزنان جاي خود را محکم کرد.

توقف استقالل برابر سايپا با اتفاق شيريني که تلخ شد!


تي��م فوتب��ال اس��تقالل در هفته نوزدهم لي��گ برتر جمعه و از
ساعت  ۱۶:۳۵در ورزشگاه آزادي به مصاف سايپا رفت که اين
بازي با تس��اوي يک به يک همراه بود .داريوش ش��جاعيان در
دقيقه  ۲۳براي استقالل گلزني کرد و رضا اسدي در دقيقه ۸۵
دروازه آبي پوشان را باز کرد.
سايپا در اين نيمه به جز شوت قلي زاده موقعيت خطرناک زيادي
نداش��ت .با اين حال اس��تقالل بازي هجوميتري را به نمايش
گذاشت .در دقيقه  ۲۳فرشيد باقري توپي را داخل محوطه سايپا
ارسال کرد که داريوش شجاعيان ضربه سري را به سمت دروازه
نارنجي پوش��ان زد .دروازه بان س��ايپا اين توپ را مهار کرد ولي

در برگشت شجاعيان آنرا به گل تبديل کرد.
شاگردان علي دايي بعد از دريافت گل و در دقايق پاياني حمالتي
را براي جبران نتيجه انجام دادند که اين حمالت بي نتيجه بود
و بازي با همان يک گل در نيمه اول تمام شد.
شروع نيمه دوم تحت تاثير شکسته شدن رکورد گل نخوردن
توسط سيدحسين حسيني دروازه بان جوان استقالل آغاز شد و
اين بازيکن در دقايقي که توانست اين رکورد را بشکند مصدوم
بود .در دقيقه  ۵۲يک ضربه خطا پش��ت محوطه جريمه براي
س��ايپا اعالم ش��د که اين ضربه را مهدي ترابي به تير عمودي
دروازه زد و در برگش��ت توپ به صورت حس��يني خورد و باعث
خونري��زي بين��ي وي و توقف چند دقيقهاي بازي ش��د .در اين
فاصله او توانس��ت رکورد کلين ش��يت تاريخ فوتبال ايران را به
خود اختصاص دهد.
در دقيقه  ۸۵اين ديدار يک ضربه کرنر نصيب سايپا شد که مهدي
ترابي اين توپ را روي دروازه ارسال کرد و رضا اسدي با ضربه
سر دروازه استقالل و سيدحسين حسيني را باز کرد.
استقالل در ثانيههاي پاياني وقتهاي اضافه توسط علي قرباني
صاحب يک موقعيت طاليي ش��د که اين بازيکن در حالي که
ب��ا دروازه ب��ان ت��ک ب��ه تک بود توپ را به بي��رون زد تا بازي با
تساوي به پايان برسد.

تقسيم امتيازها بين دو تيم جنوبي ليگ


تيمه��اي صنع��ت نفتآب��ادان و پارس جنوبي جم به تس��اوي
رضاي��ت دادن��د .تيم صنعت نفت آب��ادان در آخرين بازي هفته
نوزدهم ليگ برتر از ساعت  ۱۷جمعه به مصاف پارس جنوبي
ج��م رف��ت و در حال��ي که تا دقايق پايان��ي از حريف خود عقب
بود ،گل تساوي را به ثمر رساند و بازي با نتيجه يک بر يک به
پايان رس��يد .در نيمه اول اين بازي ،ش��اگردان تارتار در همان
پانزده دقيقه ابتدايي به گل رس��يدند و روحا ...س��يفاللهي روي
پاس اميني ،دروازه سوشا مکاني را فرو ريخت .پارس جنوبي در
نيمه اول مقابل حمالت صنعت نفت مقاومت کرد و با پيروزي
تک گله به رختکن رفت.
در نيم��ه دوم ني��ز بازيکنان پارس جنوبي تا دقايق پاياني مقابل
حم�لات صنع��ت نف��ت به مقاومت خود ادام��ه داد اما در دقيقه
 ۸۷آگوس��تو س��زار با يک ش��وت زميني ،گل تس��اوي را به ثمر
رساند.
پارس جنوبي جم با اين تساوي  ۳۲امتيازي شد و در رده سوم
ج��دول باق��ي مان��د .صنعت نفت آبادان ني��ز با  ۲۵امتياز در رده
نهم قرار گرفت.

شـــنبه  23دی  1396شماره 1221

1 3 J a n . 2 0 1 8

11
S a t

ورزشی

پيشخوان
حادثه عجيب در زمين تمريني چلسي
ب��ه تازگي در زمين تمرين باش��گاه
چلس��ي اتفاقي غيرمترقب��ه رخ داد
ک��ه به س��رمربي اي��ن تيم ضرر زد و
يکي از مس��ئوالن باش��گاه را هم به
ش��دت ترس��اند .روز پنجشنبه براي
آبيپوش��ان لن��دن مخصوص ًا دو نفر
آنها روز ترسناک و توأم با بدشانسي
بود .چند روزي است که وزش بادهاي سهمگين در انگليس ،زندگي
را براي اهالي برخي از مناطق اين کشور از جمله لندن سخت کرده
اس��ت و روز گذش��ته هم نوبت آبيپوش��ان لندن بود که به خاطر
وضعيت جوي نامس��اعد اين ش��هر به دردس��ر بيفتند .طبق گزارش
سان ،ورزش يک باد شديد در منطقه زمين تمريني کوبهام باشگاه
چلسي باعث ميشود شيشه يک ميز واقع در محوطه روباز يکي از
طبقات فوقاني ساختمان اين مجموعه تمريني ،بلند شده و به سمت
پارکينگ باشگاه به پرواز درآيد .از بدشانسي آنتونيو کونته ،سرمربي
آبيپوشان لندن اين شيشه درست روي در موتور خودروي او فرود
ميآيد و خسارتي چند هزار پوندي به خودروي نيسان جوک او وارد
ميکند .اين حادثه اما ميتوانست فاجعهآميزتر تمام شود چرا که از
قضا درست در لحظه فرود آمدن شيشه روي خودروي کونته ،استيو
اتکيتز ،مدير روابط عموميباش��گاه در نزديکي محل حادثه بوده و
صداي خرد شدن شيشه و پرتاب هزاران تکه شيشه باعث وحشت
او شده است .يکي از مسئوالن زمين تمريني کوبهام که اين صحنه
از طريق دوربينهاي مدار بسته ديده است ،گفت :حادثه دراماتيک
بود .اس��تيو داش��ت از کنار خودروي آنتونيو عبور ميکرد تا به سمت
خودروي خود که همانجا پارک شده بود برود که ناگهان يک شيشه
مربع ش��کل بزرگ و با س��رعت وحش��تآور از آسمان فرود آمد و به
هزاران قطعه تبديل شد که به هر طرف پرتاب ميشد.
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دربي کاتالونيا در يکچهارم نهايي کوپادلري
قرعه کشي جام حذفي اسپانيا برگزار شد
و تيمهاي رئال مادريد و بارسلونا حريفان
شان در اين مرحله را شناختند.
بارسا موفق شد با برتري  1-6در مجموع
دو ديدار ،س��لتاويگو را شکس��ت بدهد.
آنها اکنون بايد در اين مرحله با رقيب همش��هري ،اس��پانيول
روبرو شوند.
رئال مادريد هم با برتري  2-5در مجموع دو ديدار از س��د تيم
دسته دومينومانسيا گذشت .آنها در اين مرحله هم کار دشواري
نخواهند داش��ت و براي صعود به نيمه نهايي بايد لگانس را در
مجموع دو ديدار شکست بدهند.
در دو ديدار ديگر اين مرحله هم تيمهاي اتلتيکو مادريد و سويا و
همين طور والنسيا و آالوس به مصاف هم خواهند رفت.

اورتون به دنبال جذب والکات
س��م آالردايس ،سرمربي اورتون تاييد
کردکهمذاکراتبرايجذبتئووالکات
بين دو باش��گاه اورتون و آرس��نال در
جريان اس��ت .اورتون با ساوتهمپتون
در رقابت براي جذب س��تاره با تجربه
آرسنال است .در حالي که والکات در آرسنال جايي در ترکيب
تيم ندارد .آالردايس گفت :فکر ميکنم همه شما از عالقه ما
به جذب والکات مطلع هس��تيد .اگر بتوانيم او را جذب کنيم،
خيلي خوشحال ميشوم ولي در حال حاضر مذاکراتي در جريان
است .اگر اين مذاکرات موفقيت آميز باشد ،که البته دشوارترين
چيز اس��ت ،به نظرم اتفاقات خوبي در خط حمله ما رخ خواهد
داد .ما براي جذب دائميوالکات مذاکره ميکنيم .فکر نميکنم
شانسي براي جذب قرضي او وجود داشته باشد.

تعويض تاريخي مسي در جدال بارسلونا و سلتاويگو
س��رمربي آبيواناريهاي کاتالونيا در
م��ورد ف��وق س��تاره آرژانتيني تيمش
تصميمياتخاذ کرد که تاريخي شد.
ب��ه گ��زارش تس��نيم ،در جريان بازي
پنجشنبه شب تيمهاي فوتبال بارسلونا
و سلتاويگو در ورزشگاه نوکمپ در دور برگشت از مرحله يک
هشتم نهايي جام حذفي اسپانيا ،اتفاقي جالبي رخ داد.
در نيمه دوم اين بازي اتفاقي رخ داد که هواداران بارس��لونا به
ديدن آن عادت ندارند و مدت بود که شاهد چنين چيزي نبودند:
تعويض ش��دن ليونل مس��ي قبل از رس��يدن بازي به دقيقه 60
بدون آنکه دچار شدن به مصدوميت.
مس��ي در واقع در دقيقه  59بازي بعد از زدن دو گل از ميدان
خارج شد و جاي خود را به عثمان دمبله داد.

چينيها ما را رقيب اصلي خود ميدانند

بانوي لژيونر ووشوکار ايران معتقد است که پخش زنده تلويزيوني
به پيشرفت ووشو کمک ميکند و حضور ووشوکاران ايران در ليگ
چين بهترين اتفاق اس��ت .به نقل از ايس��نا ،الهه منصوريان در مورد
حضور بانوان ايران در ليگ ووشوي چين گفت :حضور ووشوکاران
بانوي ايران در ليگ چين بهترين اتفاق است .مبارزه کردن در ليگ
چين باعث باال رفتن تجربه ووش��وکاران ايران ميش��ود .چينيها از
اصليترين رقباي ايران در ووشو هستند و اين اتفاق براي آمادگي
بدني و روحي بانوان ايران مفيد است .او ادامه داد :حضور ايرانيها
در ليگ چين به ارتباط فدراسيون ايران با چين برميگردد که رقابت
نزديکي با يکديگر دارند .حتي ممکن اس��ت اين رقابتها در آينده
بيشتر هم ش��ود .فدراس��يون ووشو در بزرگ کردن ما و شناساندن
ووش��وي ايران به جهان کمک زيادي کرده اس��ت و اميدوارم نتايج
خوبي در اين رقابتها کسب کنيم .بانوي سانداکار لژيونر تيم ملي
در تيم چانگچونگ چين ،با اش��اره به پيش��رفت س��طح ووش��وي
ايران اظهار کرد :چينيها در ووش��و بهترين هس��تند اما برنامهريزي
فدراس��يون ايران هم کمتر از چينيها نيس��ت .تنها تفاوت ووشوي
ايران با چين اين است که به دليل جمعيت زياد ،اين کشور ووشوکاران
بيش��تري دارد و نف��رات برت��ر هم از بين اي��ن جمعيت زياد انتخاب
ميشوند که باعث به وجود آمدن ووشوکاران خوبي ميشود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه :

همدلی و همراهی شورای اسالمی شهر و شهرداری به نفع شهر و مردم خواهد بود
مهندس آرش رضایی ش��هردار کرمانش��اه به همراه معاونین  ،مدیران
س��ازمان ها و ش��هرداران مناطق  ،رئیس و اعضای ش��ورای اسالمی
ش��هر کرمانش��اه با نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه کرمانشاه
حضرت آیت اهلل علما دیدار و گزارش اقدامات شهرداری کرمانشاه را
ارائه نمودند  .نماینده ولی فقیه در استان  :همدلی و همراهی شورای
اسالمی شهر و شهرداری به نفع شهر و مردم خواهد بود .
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه مهندس
آرش رضایی شهردار کرمانشاه به همراه معاونین  ،مدیران سازمان ها
و شهرداران مناطق  ،رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر کرمانشاه
با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه حضرت آیت اهلل
علما دیدار و گزارش اقدامات شهرداری کرمانشاه را ارائه نمودند .

در ای��ن دی��دار آی��ت اهلل علما نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه
کرمانشاه با تاکید بر خدمت رسانی مناسب و مطلوب به مردم گفت :
مجموعه مدیران ما باید در تکریم ارباب رجوع و حل مشکالت مردم
همت بیشتری داشته باشند ،مدیران ما باید با روی باز و حفظ کرامت
با مردم برخورد کنند و در اتاق مدیران همیشه به روی مردم باز باشد
و مشکالت را با تدبیر مدیریت و حل کنند.
آیت اهلل علما افزودند  :ش��هرداری یکی از ارگانهایی اس��ت که مرجع
تعداد زیادی از مردم است و حفظ کرامت مردم و حل مشکالت آنها
بر همه مدیران شهرداری واجب است .
ایشان تاکید کرد  :شورای شهر باید همدل و یکصدا باشد چرا که این
اصل برای مدیران ما یک س��رمایه محس��وب می گردد و همدلی و
همراهی ش��هرداری و ش��ورای ش��هر قطع ًا به نفع شهر و مردم خواهد
بود .

مهندس رضایی شهردار کرمانشاه نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی
از عملکرد شهرداری گفت  :شهرداری کرمانشاه طی سالجاری دوران
سختی را به ویژه در رابطه با مسائل مالی و اقتصادی پشت سر گذاشته
و در بخش درآمدی با مشکالت زیادی مواجه بوده است .
وی افزود  :بعد از نفت بخش عظیمی از تولید ناخالص ملی به صنعت
س��اخت و س��از مربوط می ش��ود که با رکود س��اخت و ساز مربوط می
ش��ود که با رکود س��اخت و س��از در کش��ور ،همه شهرداریها که منبع
اصلی درآمد آنها از این منبع می باش��د با مش��کل مواجه ش��ده اند و

ش��هرداری کرمانش��اه نیز از این امر مس��تثنی نبوده از س��ویی هم با
مش��کالتی که برای ش��ورای ش��هر در روند مصوبات وجود داشته در
طول س��ال و بحث انتخابات و روی کار آمدن ش��ورای جدید عمال
مدت زمان زیادی را جهت تصویب لواحی و طرح ها از دس��ت دادیم
 ،اما همه این مشکالت مانع از خدمتگزاری پرسنل خدوم شهردارای
به شهروندان نشد .
ش��هردار کرمانش��اه ادامه داد  :در بحث زلزله نیز ش��هرداری با تمام
توان و امکانات به یاری مردم آسیب دیده شتافت و همچنین بیش
از  125کامیون کمک های مردمی توسط ماشین آالت شهرداری
به مناطق زلزله زده اعزام گردید .

وی در پایان با تشکر و قدردانی از رویکرد نماینده ولی فقیه در استان و
امام جمعه کرمانشاه نسبت به مسائل مختلف گفت  :رویکرد و نحوه
ورود حضرت آیت اهلل علما ء به موضوعات و مسائل مختلف استان
قابل تقدیر و تشکر است وجود ایشان برای استان غنیمتی محسوب
می گردد البته آیت اهلل علما ء همیش��ه حامی ش��ورا و ش��هرداری نیز
بوده اند و در مباحث مختلف مدبرانه ورود نموده اند .
مهندس کامران ملکی نائب رئیس ش��ورای اس�لامی شهر کرمانشاه
نیز در این دیدار گفت  :مجموعه مدیران شهرداری همواره جهت کم
کردن بار روانی مردم و رفع مش��کالت آنها تالش نموده اند و جا
دارد از شهردار محترم و شهرداران مناطق و مدیران سازمان ها تقدیر
تش��کر کنم  ،ش��ورا نیز همواره در کنار ش��هرداری بوده و برای مردم و
شهروندان سنگ صبوری بوده است .
در این دیدار آیت اهلل علما نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه
کرمانشاه با تاکید بر خدمت رسانی مناسب و مطلوب به مردم گفت :
مجموعه مدیران ما باید در تکریم ارباب رجوع و حل مشکالت مردم
همت بیشتری داشته باشند ،مدیران ما باید با روی باز و حفظ کرامت
با مردم برخورد کنند و در اتاق مدیران همیشه به روی مردم باز باشد
و مشکالت را با تدبیر مدیریت و حل کنند.
آیت اهلل علما افزودند  :ش��هرداری یکی از ارگانهایی اس��ت که مرجع
تعداد زیادی از مردم است و حفظ کرامت مردم و حل مشکالت آنها
بر همه مدیران شهرداری واجب است .
ایشان تاکید کرد  :شورای شهر باید همدل و یکصدا باشد چرا که این
اصل برای مدیران ما یک س��رمایه محس��وب می گردد و همدلی و
همراهی ش��هرداری و ش��ورای ش��هر قطع ًا به نفع شهر و مردم خواهد
بود .
مهندس رضایی شهردار کرمانشاه نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی
از عملکرد شهرداری گفت  :شهرداری کرمانشاه طی سالجاری دوران
سختی را به ویژه در رابطه با مسائل مالی و اقتصادی پشت سر گذاشته
و در بخش درآمدی با مشکالت زیادی مواجه بوده است .
وی افزود  :بعد از نفت بخش عظیمی از تولید ناخالص ملی به صنعت
س��اخت و س��از مربوط می ش��ود که با رکود س��اخت و ساز مربوط می
ش��ود که با رکود س��اخت و س��از در کش��ور ،همه شهرداریها که منبع

اصلی درآمد آنها از این منبع می باش��د با مش��کل مواجه ش��ده اند و
ش��هرداری کرمانش��اه نیز از این امر مس��تثنی نبوده از س��ویی هم با
مش��کالتی که برای ش��ورای ش��هر در روند مصوبات وجود داشته در
طول س��ال و بحث انتخابات و روی کار آمدن ش��ورای جدید عمال
مدت زمان زیادی را جهت تصویب لواحی و طرح ها از دس��ت دادیم
 ،اما همه این مشکالت مانع از خدمتگزاری پرسنل خدوم شهردارای
به ش��هروندان نش��د  .ش��هردار کرمانشاه ادامه داد  :در بحث زلزله نیز
ش��هرداری با تمام توان و امکانات به یاری مردم آس��یب دیده ش��تافت
و همچنین بیش از  125کامیون کمک های مردمی توسط ماشین
آالت شهرداری به مناطق زلزله زده اعزام گردید .
وی در پایان با تشکر و قدردانی از رویکرد نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه کرمانشاه نسبت به مسائل مختلف گفت  :رویکرد و نحوه
ورود حضرت آیت اهلل علما ء به موضوعات و مسائل مختلف استان
قابل تقدیر و تشکر است وجود ایشان برای استان غنیمتی محسوب
می گردد البته آیت اهلل علما ء همیش��ه حامی ش��ورا و ش��هرداری نیز
بوده اند و در مباحث مختلف مدبرانه ورود نموده اند .
مهندس کامران ملکی نائب رئیس ش��ورای اس�لامی شهر کرمانشاه
نیز در این دیدار گفت  :مجموعه مدیران شهرداری همواره جهت کم
کردن بار روانی مردم و رفع مش��کالت آنها تالش نموده اند و جا
دارد از شهردار محترم و شهرداران مناطق و مدیران سازمان ها تقدیر
تش��کر کنم  ،ش��ورا نیز همواره در کنار ش��هرداری بوده و برای مردم و
شهروندان سنگ صبوری بوده است .

امام حس��ین(ع) تقاطع غیرهمس��طح امام خمینی (ره) س��اماندهی
ورودی اصلی ش��هرازطرف کمربندی ش��رقی وپیشرفت معبر اتصال
کیهانش��هربه ب��زرگ راه ام��ام خمینی (ره)م��ورد ارزیابی قرارگرفت .
درحاش��یه این بازدیدمهن��دس آرش رضایی گفت:مجموعه مدیریت
شهری باتمام توان فعالیتهای عمرانی وخدماتی را درراستای رفاه حال
شهروندان دنبال می کند .وی افزود:دقت بیشتر در امور فنی وتسریع
دررونداجرای پروژه های عمرانی یکی از مواردی است که باید مدنظر
ق��رار گی��رد ودر ای��ن زمینه نکات الزم به حوزه معاونت عمرانی وحوزه
حمل ونقل وترافیک مورد تاکیدقرارگرفته اس��ت .ش��هردار کرمانشاه
تصریح کرد:جادارداز صبروحوصله ش��هروندان عزیز کرمانشاهی که
درروند اجرای عملیات پروژههای عمرانی بامجموعه شهرداری کمال
همکاری رادارند تقدیرو تشکر نمایم
تاکید شهردار کرمانشاه به پاسخگویی مدیران و
تکریم ارباب رجوع

برگزاری جلسه شهردار کرمانشاه با نمایندگان
سرمایه گذاری از کشور فنالند

نشس��ت مقدماتی ش��هردار کرمانش��اه با نمایندگان سرمایه گذاری از
کش��ور فنالند برگزار گردید  .مهندس رضایی ش��هردار کرمانش��اه در
این نشس��ت گفت  :ش��هرداری کرمانش��اه از موضوع سرمایه گذاری
که به رش��د و توس��عه ش��هر کمک کند استقبال نموده و دست سرمایه
گذاران را جهت رونق و توس��عه اقتصادی کرمانش��اه می فش��ارد .وی
افزود  :کرمانشاه پتانسیل و ظرفیتهای بسیار باالیی دارد که در صورت
برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب می توان این استعدادها را شکوفا
نمود و از آن در جهت رش��د لقتصادی و ایجاد اش��تغال اس��تفاده نمود .
شهردار کرمانشاه ادامه داد  :در شهر کرمانشاه و پروژه های مدیریت
شهری نیز طرح هایی وجود دارد که در صورت سرمایه گذاری مناسب
و اصولی می تواند منافع شهرداری و سرمایه گذار را به خوبی فراهم
نماید و به آبادانی و توسعه شهر کمک کند .
بازدیدشهردار کرمانشاه ازپروژه های عمرانی
مهندس آرش رضایی ش��هردار کرمانش��اه به همراه معاونت عمرانی
وچندت��ن ازمدی��ران مناطق ازروند اجرای پروژه های مختلف عمرانی
درسطح شهربازدیدبه عمل آوردوازنزدیک درجریان پیشرفت عملیات
اجرای��ی پ��روژه ها ق��رار گرفت .درای��ن بازدیدتقاطع غیرهمس��طح

شهردار کرمانشاه خواستار تکریم ارباب رجوع توسط پرسنل شهرداری
شد و بر این امر تاکید کرد مهندس آرش رضایی شهردار کرمانشاه گفت
 :رضایت شهروندان از خدمات سازمان شهرداری یکی از شاخصهای
مهم در سنجش کارآمدی مدیران مناطق و سازمانها خواهد بود  .وی
افزود  :جلب رضایت مردم در زمینه ارائه خدمات در حوزه مدیریت شهری
قطع ًا موجب افزایش اعتماد بیشتر و در نتیجه مشارکت شهروندان در
مدیریت ش��هر خواهد ش��د که این امر یک س��رمایه اجتماعی ارزشمند
برای پیش��رفت در امور ش��هر و توس��عه خواهد بود  .شهردار کرمانشاه
تاکید کرد که احترام شهروندان که به نهادی همچون شهرداری که
یک نهاد مردمی است مراجعه می کنند باید حفظ شود و در چهارچوب
قانون نهایت همکاری و پاسخگویی را باید مجموعه شهرداری با ارباب
رجوع داشته باشد  .اعطاء تسهیالت ویژه جهت تجهیز ناوگان حمل و
نقل عمومی به شهرداری کرمانشاه طی جلسه ای که با حضور مهندس
رضایی شهردار کرمانشاه با مسئولین و مدیران سازمان شهرداری های
کشور در تهران برگزار شد ،مقرر گردید تسهیالت ویژه ای جهت تجهیز
ناوگان حمل و نقل عمومی به شهرداری کرمانشاه اعطاء گردد .امیر
رضا همایون دولتش��اهی مش��اور ش��هردار و مدیر روابط عمومی و امور
بینالملل شهرداری کرمانشاه در این خصوص گفت :با توجه به جلسه
ای که با حضور شهردار کرمانشاه و مدیران و مسئولین ارشد سازمان
ش��هرداری های کش��ور برگزار گردید اعطاء تس��هیالت بدون بهره به
مبل��غ  280میلی��ارد ری��ال جهت خرید اتوبوس و تجهیز ناوگان حمل و
نقل عمومی درون شهری با واریز به حساب شرکت سازنده در اختیار
شهرداری کرمانشاه قرار خواهد گرفت.
وی افزود :از دیگر مباحث مطرح ش��ده در این جلس��ه توس��ط شهردار
کرمانش��اه پیگیری تس��هیالت نوس��ازی خودروهای بازیافت بود که

مقرر گردید پس از رفع نواقص
پرون��ده و تکمی��ل  ،جه��ت
پرداخت در اولویت قرار گیرد.
دولتش��اهی ادام��ه داد :در این
جلس��ه در خص��وص وام های
سرمایهگذاری در حوزه مدیریت
شهری و با توجه به طرح های مناسبی که توسط شهرداری کرمانشاه تهیه
شده بود قرار شد پس از بررسی نهایی و بازدید میدانی توسط کارشناسان
سازمان شهرداری ها و تایید طرحها  ،حمایت های تشویقی برای جذب
س��رمایه گذاران به این امر اختصاص یابد .امیر رضا همایون دولتش��اهی
در پایان گفت :برای رفاه حال ش��هروندان عزیز کرمانش��اهی مذاکرات
مقدماتی جهت اختصاص تس��هیالت ویژه وزارت کش��ور جهت خرید 50
دس��تگاه اتوبوس عالوه بر تس��هیالت اعطایی مصوب شده در این جلسه
آغاز گردید که با پیگیری های مدیران شهرداری به ویژه شهردار محترم
کرمانشاه به نتیجه خواهد رسید.
شهردار کرمانشاه" :کالنشهر" نبودیم که حاال
بخواهیم از فهرست کالنشهرها خارج شویم
شهردار کرمانشاه اظهار کرد :کرمانشاه اصال بر اساس تقسیمات کشوری
کالنشهر نیست که حاال بخواهد از فهرست کالنشهرهای کشور خارج
شود .آرش رضایی در خصوص خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی
بر خروج کرمانشاه از فهرست کالنشهرهای کشور ،گفت :برای کالنشهر
شدن ،موقعیت یک شهر از دو جنبه مورد بررسی قرار میگیرد .وی افزود:
نخستین شرط این است که شهر مذکور باید دارای نقش منطقهای باشد،
به طوریکه در یک منطقه خاص جغرافیایی بتواند نقش یک کالنشهر
را ایفا کند که با توجه به موقعیت کرمانش��اه در منطقه غرب کش��ور این
شراط را دارا هستیم .رضایی تصریح کرد :کرمانشاه بزرگترین شهر منطقه
غرب کشور بوده که جمعیت شهرها و مراکز استان های اطراف آن نصف
جمعیت شهر کرمانشاه هم نمیشود و عمده مرکزیت امور غرب کشور
را کرمانشاه برعهده دارد .شهردار کرمانشاه افزود :اما بر اساس تقسیمات
کش��وری و مدیریتی برای تبدیل ش��دن یک شهر به کالنشهر شرط دارا
بودن جمعیت حداقل یک میلیون نفری هم نیاز است .وی تصریح کرد:
بر اساس سرشماری سال  ،1395جمعیت کرمانشاه  965هزار نفر است
که بر اس��اس تقس��یمات کشوری در حوزه کالنش��هرها قرار نمیگیرد.
رضاییبااش��ارهبهس��فروزیرکش��وربهاستانکرمانشاهدرجریانکلنگ
زنی تونل قطار ش��هری کرمانش��اه ،گفت :در این س��فر با قولی که از وزیر
کشور گرفتیم مقرر شد در تصمیمات اخذ شده در خصوص چارت سازمانی
ش��هرداری و زیرس��اختهای اداری و سایر امتیازات مثبت کالنشهرها،
کرمانشاه نیز با توجه به جمعیت  965هزار نفری از این امتیازات برخوردار
ش��ود .وی افزود :این بدین معنی نیس��ت که کرمانش��اه کالنشهر شده و
ما تنها با قول وزیر از امتیازات مثبت کالنش��هرها اس��تفاده میکنیم ،اما
هنوز رسما کالنشهر نشدهایم .شهردار کرمانشاه در خصوص خبر منتشر
شده در فضای مجازی مبنی بر خروج کرمانشاه از فهرست کالنشهرها،
گفت :این مطلب تنها یک سوء برداشت از یک نامه ادارای داخلی است.
وی افزود :در گذشته با توجه به امتیازات خاصی که به کالنشهرها داده
میش��د بس��یار اصرار داشتیم که هرچه سریعتر در زمره کالنشهرها قرار
بگیریم ،اما هم اکنون با توجه به برنامه شش��م توس��عه و تغییراتی که در
بحث توزیع درآمدها در آن مطرح شده ترجیح این است که فعال کالنشهر
نشویم ،زیرا از برخی امتیازات محروم میشویم .رضایی خاطرنشان کرد:
هم اکنون ش��هرداری کرمانش��اه هم عضو اجالس کالنشهرهای کشور
است ،زیرا در این اجالس شهرداران شهرهایی که جمعیت نزدیک یک
میلیون نفر دارند هم حضور دارند.
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دريچه
تسليحات و مواد شيميايي نظاميليبي امحا شد

افزايشقربانيانرانشزمينوسيلدرکاليفرنيا

س��ازمان منع گسترش سالحهاي
ش��يميايي از پاي��ان يافت��ن رون��د
امحاي آخرين بخش از سالحهاي
ش��يميايي ليب��ي خب��ر داده و اين
اق��دام را "فرصت��ي تاريخي براي
ايج��اد جهاني امنتر" دانس��ت.به
گزارش ايس��نا ،به نقل از ش��بکه خبري روس��يا اليوم ،س��ازمان
منع گس��ترش س�لاحهاي شيميايي اعالم کرد ،امحاي نهايي
حدود  ۵۰۰متريک تن از توليدات شيميايي ليبي در تاسيسات
ويژه اين کار در ش��هر مونس��تر آلمان "فرصتي تاريخي براي
امنيت جهاني و خلع س�لاح" اس��ت.احمد ازومجو ،مدير اين
س��ازمان طي بيانيهاي اعالم کرد ،اين امر پايان عمليات خلع
س�لاح ش��يميايي ليبي را مژده ميدهد و گاميديگر به س��وي
تحقق هدف اصلي کشورهاي عضو اين سازمان يعني نابودي
کامل و دائم تماميس�لاحهاي ش��يميايي اس��ت.يک کشتي
دانمارکي در تاريخ  ۳۰اوت س��ال گذش��ته ميالدي با نظارت
س��ازمان مل��ل ،محمول��هاي ش��ميايي ش��امل  ۲۳مخ��زن
موادش��يميايي را از بن��در مصرات��ه ليبي بارگي��ري کرده و اين
موادش��يميايي در س��پتامبر  ۲۰۱۶به تاسيس��اتي ويژه انهدام
س�لاحهاي ش��يميايي در آلم��ان منتقل شدند.س��ازمان منع
گس��ترش س�لاحهاي ش��يميايي روز پنجش��نبه در جشني در
مونس��تر در غرب آلمان امحاي کامل س�لاحهاي ش��يميايي
ليب��ي در تاري��خ  23نوامبر س��ال گذش��ته را اع�لام کرد .البته
رهايي کامل از سالحهاي شيميايي باقي مانده در ليبي منوط
به نابودي گروه تروريس��تي داعش در اين کش��ور اس��ت که از
زم��ان س��رنگوني معم��ر قذافي ،ديکتاتور س��ابق ليبي در اين
کشور فعاليت داشته و آشوب ايجاد ميکنند .برخي از انبارهاي
سالح شيميايي ليبي به دست داعش افتاده است.

ران��ش زمي��ن و س��يل باعث م��رگ  17نفر در
جن��وب کاليفرني��ا ش��ده اس��ت .ب��ه گزارش
نيوي��ورک تايم��ز ،ران��ش زمي��ن و س��يل در
کاليفرنيا س��بب مرگ و زخميش��دن تعدادي
ازس��اکنان اين منطقه شده است .هزاران نفر از
اهال��ي جن��وب کاليفرني��ا نيز مجب��ور به ترک
خانههاي خود ش��دهاند .رانش زمين در جنوب
کاليفرنيا که به دليل بارش باران سنگين تاکنون جان  17نفر را گرفته
و س��بب مجروح ش��دن حداقل  ۲۵نفر ش��ده است .به علت جاري شدن
س��يل و رانش زمين در جنوب کاليفرنيا در پي بارش بارانهاي ش��ديد
صدها خانه زير آوار مانده و پلها به باتالقها مبدل شدند.کاليفرنيا ماه
گذش��ته نيز درگير مرگبارترين آتشس��وزي در اين منطقه در يک قرن
گذش��ته بود که دهها کش��ته و مجروح برجاي گذاش��ت .اياالت متحده
امريکا در س��الهاي گذش��ته شاهد بيش��ترين ميزان حوادث طبيعي در
تاريخ خود بوده اس��ت .نابودي درختان بعلت آتش س��وزيهاي جنگلي
که ايالت کاليفرنيا را مدتهاس��ت تحت تاثير قرار ميدهد و نيز کاهش
مقاوم��ت خ��اک موج��ب ران��ش زمي��ن در اي��ن منطق��ه ميش��ود.

هشدار تاسک درباره احتمال
خروج لهستان از اتحاديه اروپا

ريي��س اتحاديه اروپا هش��دار داد،
اگر روزي مش��ارکت مالي لهستان
در بودج��ه اتحادي��ه اروپ��ا از مبلغ
دريافتياش بيشتر باشد ،اين کشور
روي��ه انگلي��س را پي��ش خواه��د
گرف��ت و اتحادي��ه اروپ��ا را ترک
ميکند.ب��ه گ��زارش خبرگزاري راش��اتودي ،دونالد تاس��ک،
رييس اتحاديه اروپا ،نخس��ت وزير س��ابق لهس��تان و مخالف
ح��زب حاک��م قانون و عدالت ( )PiSدر اين کش��ور اظهار کرد:
ش��کي ن��دارم ک��ه يک��ي از اهداف حزب قان��ون و عدالت ،رها
کردن لهس��تان از بندهاي اتحاديه اروپا اس��ت.وي افزود :براي
ح��زب قان��ون و عدالت ،ب��دون در نظر گرفتن منافعي همچون
بازار مشترک ،اجراي قانون و امنيت تضمين شده ،سود ماندن
در اتحادي��ه اروپ��ا کمتر از مبلغ دريافت��ي از جانب اين اتحاديه
اس��ت .تا زماني که ما مش��ارکت درخور و مناس��بي نداش��ته
باش��يم ،حض��ور در اتحادي��ه اروپا به صرفه نيست.لهس��تان با
درياف��ت مبل��غ  10ميلي��ارد يورو به طور س��االنه ،بزرگترين
دريافتکننده مالي اتحاديه اروپا اس��ت اما اين امر ميتواند به
دنب��ال کاه��ش هزينههاي اتحاديه اروپا در بودجه س��الهاي
 2020تا  2027يا دس��تور کميس��يون اروپا به اعضايش براي
مشارکت بيشتر ،تغيير کند.

جولين آسانژ شهروند رسمياکوادور شد

دول��تاک��وادورجولين آس��انژ را به
عنوان شهروند خود پذيرفته و به او
تابعي��ت اک��وادور داده اس��ت .اين
درخواس��ت از دول��ت بريتانيا که به
آس��انژ موقعي��ت ديپلماتيک اعطا
کند ،از س��وي لندن رد ش��ده است.
خان��م ماري��ا فرناندا اس��پينوزا ،وزير خارجه اک��وادور ،در اين باره
گفت که آس��انژ در تاريخ  ۱۲دس��امبر س��ال گذش��ته ميالدي
( )۲۰۱۷تابعي��ت اک��وادور را به دس��ت آورده اس��ت .خبرگزاري
فرانس��ه گزارش داد که دولت اکوادور پس از اين اقدام از دولت
بريتانيا خواس��ته اس��ت آسانژ را به عنوان ديپلمات اکوادور قبول
کند و از اين راه براي او مصونيت ديپلماتيک قائل ش��ود .گفته
ميش��ود ک��ه دول��ت بريتانيا با اين درخواس��ت دول��ت اکوادور
مخالف��ت ک��رده اس��ت .در ص��ورت موافق��ت بريتانيا آس��انژ
ميتوانس��ت با پايان دادن به دوران پناهندگي خود در س��فارت
اک��وادور ،ب��ا مصوني��ت ديپلماتيک خ��اک بريتانيا را ترک کند و
دستگير نشود.

یادداشت
مدل تازه انرژي براي جهان درحال توسعه

استفاده درست مناطق داراي منابع محدود انرژي بيشتر است
و تطبيق تجربه غربي در انرژي تازه را مشکل ميکند.درعين
ح��ال قابلي��ت ان��رژي باد و برق چين اين امکان را ايجاد ميکند
که مش��کالتي چون هزينههاي باالي انرژي تازه حل ش��ود .با
توجه به شرکتهاي صنعتي چيني  ،بخش توليد چين قادر است
هزينههاي سنگين را برطرف کنند و مدلهاي انرژي را شکل
دهند .تجربه چين در توسعه منابع تازه انرژي نشانگر آن است که
انرژي تازه نه تنها در اختيار ثروتمندان است بلکه نيازمند مقادير
باالي يارانه است اما در متن چين نمونه خوبي براي کشورهاي
درحال توسعه چون هند است که از سطح باالي آلودگي هواي
رنج ميبرند و قادر به توليد انرژي پاک نيستند.
ترجمه :فاطمه مهتدي

طوفانه��اروي ،طوف��ان ايرما و طوف��ان ماريا از نمونههاي اين حوادث
طبيعي هستند.

لغو سفر ترامپ به لندن

رئي��س جمهوري آمريکا س��فر خ��ود به لندن
براي افتتاح س��فارتخانه جديد آمريکا در اين
شهر را به دليل آنکه از محل اين سفارتخانه و
هزين��ه آن ناراض��ي ب��ود ،لغ��و کرد.به گزارش
اينديپندن��ت ،دونال��د ترام��پ ،رييس جمهور
آمريکا در توييتر خود نوش��ت ،دليل آنکه سفرم
ب��ه لن��دن را لغ��و ک��ردم ،اي��ن اس��ت ک��ه
حامياقدام��ات دول��ت باراک اوباما (رئيس جمهوري س��ابق آمريکا) در
فروش س��فارتخانه اياالت متحده در لندن نيس��تم .اين مکان ش��ايد در
بهترين جاي لندن قرار داشت و بهترين سفارتخانه اين شهر بود اما به
قيمت بس��يار اندک و تنها براي س��اخت يک س��فارتخانه جديد در مکان
ب��دي در اي��ن ش��هر ب��ه قيم��ت 1.2ميلي��ارد دالر فروخت��ه ش��د .آنها
ميخواهن��د م��ن روب��ان را قيچ��ي کنم ،نه! ترامپ قصد داش��ت در ماه
فوري��ه  2018ب��ه لندن س��فر کند اما اين س��فر را ب��ه خاطر نارضايتي از
اينکه نميتواند با ملکه انگليس ديدار کند ،لغو کرد.

داروهای دامپزشکی هم گران شد/تجارت/علی کاشی

توافق اوليه احزاب آلمان درتشکيل ائتالف

انتقاد از عملکرد دي ميستورا

ي از داراييهاي «گروه بنالدن» مصادره شد
بخش 

بع��د از مذاک��رات اولي��ه طوالني مدت بين
احزاب متحد مسيحي و سوسيال دموکرات،
صبح ديروز توافق اوليهاي جهت تش��کيل
مج��دد ائتالف ب��زرگ در آلمان بين احزاب
ش��کل گرفت .در اين مدت طوالني احزاب
بر س��ر مسائل مورد اختالف از جمله مسئله
مهاج��رت ،مال��ي و مالي��ات ش��هروندان
بحثهاي زيادي را با هم داش��تند .بر اس��اس توافق انجام ش��ده سران احزاب
متحد مس��يحي و حزب سوس��يال دموکرات تصميميبراي افزايش مالياتها
نگرفتن��د .بر خالف تصميم حزب سوس��يال دموک��رات نرخ ماليات بر درآمد
ه��م نباي��د افزاي��ش يابد .همچنين درباره مس��ئله بازنشس��تگي توافقاتي به
دس��ت آمد.همچنين بر اس��اس توافقات اوليه انجام ش��ده درباره مسئله مورد
اخت�لاف الح��اق خانوادهه��اي پناهن��دگان به آنها نيز در آين��ده بايد بنا بر
داليل انس��ان دوس��تانه تصميم گيري ش��ده و تعداد آن به حداکثر هزار مورد
در م��اه مح��دود شود.رس��انههاي آلماني از خروج ش��رکاي مذاکره کننده از
مح��ل مذاک��رات خبر ميدهند و اينکه در چهرههاي آنها رضايتمندي ديده
ميش��ود .برخي سياس��تمداران احزاب متحد مسيحي و سوسيال دموکرات از
رون��د خ��وب مذاکرات س��خن گفتند.حاال مقامات احزاب متحد مس��يحي و
سوس��يال دموک��رات ميخواهن��د اعض��اي خود را براي پذي��رش مذاکرات
رسميجهت تشکيل مجدد ائتالف بزرگ متقاعد کنند.

معاون وزير امور خارجه سوريه با انتقاد شديد
از ديميستورا وي را به جانبداري از کشورهاي
عرب حوزه خليجفارس متهم کرد .او از آمريکا
و ترکيه نيز خواس��ت نيروهايش��ان را از خاک
س��وريه خ��ارج کنند .به گ��زارش خبرگزاري
رسميس��وريه (س��انا) ،فيصل مقداد ،معاون
وزير امور خارجه س��وريه در نشست گفتوگو
محوريکهازس��ويس��ازمان"اتحاديهجوانانانقالب"برگزارش��دهبود،اظهار
داشت :قانون اساسي سوريه را تنها ميتوان در خاک کشور تدوين کرد و بايد به
قانون اساس��ي فعلي که يکي از به روزترين قانون اساس��يهاي جهان اس��ت،
احترامگذاش��تهش��دهورعايتش��ود،اگرمالحظاتوانتقاداتيدربارهاينقانون
اساسي وجود داشته باشد ،ميتوان آنها را طبق ماده  ۱۵۰همين قانون با توافق
مردم س��وريه مورد بررس��ي و اصالح قرار داد.معاون وزير امور خارجه س��وريه در
ادامه تاکيد کرد :دمش��ق بر مش��ارکت در تمامينشس��تها و فعاليتهايي که با
هدف دستيابي به راه حلي براي بحران اين کشور برگزار ميشود مانند مذاکرات
آستانه و ژنو تاکيد دارد .در هشتمين دوره مذاکرات ژنو هياتي از مخالفان سوريه
مورد حمايت رياض پيششرطهايي را براي حل بحران سوريه تعيين کردند که
اين امر از س��وي دمش��ق مردود بوده و هرگز پذيرفته نخواهد ش��د.وي افزود:
برخي کشورها ميخواهند از اين کنفرانسها و نمايندههاي بينالمللي در امور
سوريه براي اهداف سياسي خود سوءاستفاده کنند.

منابعي در عربس��تان اعالم کردند که دولت
اين کش��ور مديريت شرکت هلدينگ «گروه
ب��نالدن» را برعه��ده ميگي��رد و در ح��ال
رايزني براي مصادره بخش��ي از س��هام اين
غول ساختمانسازي است.به گزارش ايلنا به
نق��ل از رويت��رز ،برخ��ي منابع در عربس��تان
س��عودي ،اع�لام کردند ،دولت عربس��تان
س��عودي مديريت «گروه بنالدن» را برعهده ميگيرد و در حال رايزني براي
انتقال بخش��ي از س��هام اين ش��رکت هلدينگ به دولت است.اين در حاليست
ک��ه «بک��ر ب��نالدن» رئيس ش��وراي مديريتي «گروه ب��نالدن» و برخي از
اعض��اي خان��واده بنالدن ،در اوايل اکتبر توس��ط مقامهاي س��عودي به اتهام
فساد بازداشت شدند.گروه بنالدن ،يک شرکت هلدينگ و خوشهاي عربستان
اس��ت که در زمينه س��اخت و س��از بناها و س��اختمانهاي تجاري ،توس��عه
زيرساختهاي شهري ،راهسازي و احداث فرودگاه ،همچنين ساخت نيروگاه و
کارخانج��ات صنعت��ي فعاليت ميکند .اين ش��رکت هلدينگ ،که در فاجعه منا
مقصرش��ناختهش��دهبود،اکتبرس��الگذشتهتبرئهشدوقراردادهايجديديبا
دولت منعقد کرد .اين منابع ،که خواستهاند به دليل حساسيت سياسي و تجاري
اين موضوع ،هويتش��ان فاش نش��ود ،اظهار داش��تند که دولت سعودي دست
خود را بر روي گروه بنالدن گذاش��ته اس��ت تا اين اطمينان را حاصل کند که
اين گروه در راستاي برنامههاي توسعه عربستان فعاليت ميکند.

براي سومين سال رقم خورد؛

گروه بين الملل – فاطمه مهتدي :از روز شنبه بسياري از بانکهاي
اروپااطالعاتمشترياندريافتکنندهوامرابهشخصياگروهثالث
ارائه خواهند داد.به گزارش فايننشال تايمز ،دسترسي شرکتهاي
رقيبيافروشندگانخردهفروشياديگروامدهندگانبهاطالعات
حساب مشتريان امکان پذيرخواهد شد .اين سياست گذاري بيانگر
تغييرات بسيار بزرگ در بانکهاي مختلف اروپايي است.به گفته
يکي از روئساي بانکهاي بزرگ نروژ تهديد تسلط شرکتهاي
بزرگ چيني مورد توجه بانکهاي اروپايي بوده اس��ت .اين هفته
دومين س��رويس پرداخت مرکزي اروپايي با نام ( )PSD2در اين
قاره فعال ميش��ود و فرصت ورود ش��رکتهاي فن آوري به اين
بخ��ش مال��ي را فرآهم ميکند .اين امر باعث رقابتي ش��ديد بين
ش��رکتهايي چون گوگل ،فيس بوک و آمازون خواهد بود تا از
صنعت بانکي به نفع خود اس��تفاده کنند .همچنين خطر حمله به
اين سرويس خدماتي بيشتر خواهد بود .عالوه بر اجازه دسترسي به
اطالعات مشتريان چنين بانکهايي درباره توازن حساب و نحوه
پرداختيها و دريافت وام مش��تريان به ديگر ش��رکتها اطالعات
خواهد داد .انگليس اجراي قوانين "بانکداري باز" را آغاز کرده است
که باهدف بهبود رقابت با ديگر بانکها ،انگليس با اعمال فش��ار
بر  9وام دهنده بزرگ بريتانيايي در پذيرش اين ايده تاکید کرده
بود 8 .بانک از  9بانک انگليسي نسبت به اين تغيير ابراز آمادگي
کردند و براساس اين قوانين کارمندان بانک اجازه ارائه اطالعات
مشتريان به شرکتهاي ثالث را دارند .بانک ايرلند تنها بانکي است
که هنوز آماده اجراي اين قانون نيس��ت .ش��رکتهاي ثالث بايد از
س��وي مقامات مالي اجازهداش��ته باشند که به اطالعات مشتريان
دسترس��ي پيدا کنند .انتظار ميرود 12ش��رکت از 40ش��رکت که
تاکنون تقاضاي دسترس��ي به اطالعات مش��تريان را ارائه کردند
اجازه رسميبگيرند.اگرچه اين قوانيندرکشورهاي بلژيک،هلندو
لهستانتاسال 2019اجراخواهدشد.مقاماتاتحاديهاروپامعتقدند
اين امر باعث تغيير در بخش مالي خواهد شد .خدمات پرداخت پول
که در اتحاديه اروپا و منطقه اقتصادي اروپا اجرا خواهد شد با هدف
افزايش رقابت بانکهاي اروپايي و حضور در صنعت خدمات مالي
موسسات غيربانکي شکل گرفته است.

اميد بانکهاي اروپايي پس از برگزيت


بانکها و موسس��ات مالي پيش��نهاد کمک به دولت انگليس براي

«یورو»قدرتمندترینارزجهان

پرداختغرامتبرايماندندربازاريکپارچهاروپارادادند.بهگزارش
ب��ي بي س��ي ،بانکهاي انگليس پ��س از برگزيت قابليت فروش
خدمات مالي در اتحاديه اروپايي را نخواهند داشت .برخي از منابع
معتقدن��د دول��ت ترزا ميتصميم دارد تا ب��راي باقي ماندن در بازار
يکپارچه کسري بودجه اتحاديه اروپا را که به دليل برگزيت رخ داده
بپردازد .بسياري از کارشناسان معتقدند با خروج انگليس از اتحاديه
اروپا بس��ياري از بانکهاي مطرح از ش��هر لندن به ديگر شهرهاي
اروپاييخواهندرفت.درحالحاضرموسساتماليانگليسيخارجاز
اتحاديه اروپا به دنبال دسترسي به بازارهاي سرمايه اروپايي هستند.
قابل ذکر است باوجود جدايي از انگليس از اتحاديه اروپا بانکهاي
اروپايي اجازه فعاليت در انگليس را خواهند داشت اما اتحاديه اروپا
به موسس��ات مالي خود نس��بت به ماندن در انگليس هش��دار داده
اس��ت.آينده خدمات مالي و بانکي در اين روزها به عنوان يکي از
مهمترين موضوعات مورد بحث ميان مذاکره کنندگان انگليسي و
اروپايي بوده است.خدمات مالي يکي از بخشهاي بسيار مهم در

افزايش ارزش يورو


ارزش يورو براي سومين سال به باالترين سطح خود يعني بيش از
 0.8درصد رسيد .به گزارش فايننشال تايمز اين امر به دليل خبر توافق

س روز
عك 
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آگهيمزايدهعمومييکمرحلهاي
(شماره  /91الف ج)96/

اقتصاد انگليس را تشکيل ميدهد و ساالنه ميلياردها دالر درآمد
مالياتي را براي دولت به همراه داش��ته اس��ت.درصورتي که بخش
مالي اقتصادي شهر لندن با خروج بانکهاي بين المللي روبرو شود
هزاران نفر در اين بخش بيکار خواهند شد .دولت ترزا ميتاکنون به
توافق رسيده تا نزديک به  40ميليارد يورو براي جدايي از اتحاديه
اروپ��ا پرداخ��ت کند درعين حال انتظار ميرود براي باقي ماندن در
بازار يکپارچه انگليس مجبور به پرداخت هزينه سنگين تري باشد.
درصورتيکه انگلستان نتواند با اتحاديه اروپا به توافق برسد ،روابط
تجاريانگلستانواتحاديهاروپاطبققوانينسازمانتجارتجهاني
خواهد بود که به هر دو طرف اجازه ميدهد که براي کاالها تعرفه
وضعکنند،ورودوخروجکاالراکنترلکنند.البتهاينشرايطبسياري
موارد و مسائل ديگر را حل نشده باقي ميگذارد.

احزاب سوسيال دموکرات و دموکرات مسيحي آلمان براي تشکيل
ائتالف در اين کشور پس از گذشت  ۳ماه و نيم از انتخابات پارلماني
درآلمانبود.اينرشدقابلتوجهبهارزشيورونتيجهسياستگذاريهاي
سختگيرانهبانکمرکزياروپااستکهدراوايلسالجارياعالمکرد
همچنان به اين روند ادامه خواهد داد .رويترز گزارش داد ،در حالي که
انتظار ميرفت روند خريد دارايي به تدريج و طي چند ماه کاهش يابد،
بانک مرکزي اروپا اعالم کرد خريد ماهانه اوراق قرضه را از اول ژانويه
سال  ۲۰۱۸به نصف (معادل  ۳۰ميليارد يورو) کاهش خواهد داد.اين
بانک اعالم کرده بود نرخها تا زمان پيشرفت مناسب برنامهها بدون
تغييرباقيخواهندوهمينمسالهباعثشدتاسرمايهدارانتصورکنند
نرخهاي بهره دست کم تا اواخر سال  ۲۰۱۹خيلي تغيير نخواهد کرد.
با اين حال طي دو هفته اخير ،برخي از مقامات بانک مرکزي پيشنهاد
کردهاند برنامه ۲.۵۵تريليون يورويي خريد دارايي در ماه سپتامبر سال
 ۲۰۱۷به پايان رسد که زمينه را براي نخستين افزايش در نرخ بهره از
سال  ۲۰۱۱فرام ميکند.بازاربورس فرانکفورت با  0.2درصد رشد و
ديگر بازارهاي اروپايي نيز با افزايش معامالت روبرو شد .فروش اوراق
قرضه  10ساله آلمان نيز بيشتر شده است .دراين ميان آمار مربوط به
تورمآمريکاميتواندبهسرعتسرمايهگذاريبيشتردريورووبازارهاي
اروپايي کمک کند.بازارهاي سهام اروپايي پس از رشد معامالت وال
استريت افزايش داشت .به گزارش رويترز ،در حالي که کاهش ارزش
دالر موجب شده تا سرمايه گذاران به سمت خريد طال روي بياورند،
قيمت فلز زرد دیروز براي سومين جلسه متوالي افزايش داشت و به
باالترين رقم از ماه سپتامبر تاکنون رسيد .قيمت طال در مسير ثبت
پنجمين هفته افزايشي قرار گرفته است .بر اساس اين گزارش ،قيمت
هر اونس طال ديروز با  0.3درصد افزايش به  1326دالر و  68سنت
رسيد .قيمت طال از ابتداي هفته جاري تاکنون نيم درصد رشد داشته
و اين طوالنيترين رشد هفتگي از هفته منتهي به  14آوريل تاکنون
است .تقويت يورو معموال با ارزان تر کردن طالي ارزش گذاري شده
به دالر براي دارندگان ساير ارزها ،موجب افزايش تقاضا براي فلز زرد
ميش��ود .ديگر عامل تضعيف ارزش دالر انتش��ار آمارهايي مبني بر
کاهش قيمتهاي توليد کننده در آمريکا در ماه دسامبر براي اولين
بار در طي حدود يک س��ال و نيم گذش��ته بوده اس��ت .تورم پايين در
سطح توليد کنندگان ميتواند موجب ترديد فدرال رزرو آمريکا نسبت
به افزايش بيشتر نرخ بهره در سال جاري ميالدي شود.

نوبت اول

ش�ركت آب و فاضلاب اس�تان البرزدرنظ�ر دارد ب�ه منظ�ور ف�روش تع�دادي از اقالم مس�تعمل و اس�قاط ش�امل کنتورهاي ضايعات در س�ايزهاي مختل�ف ،آلومينيوم
ضايعات،شيرآالت برنجي و برنزي ،لوله آبدهي مانيسمان ،تخته ضايعات(جعبه پمپ) ،آهن آالت ضايعات ،پلي اتيلن ضايعات ،چدن ضايعات ،تابلو برق ضايعات(کابين) ،منبع
فلزي ضايعات در سايزهاي مختلف ،بشکه پالستيکي خالي و کابل مزايدهاي با شرايط ذيل برگزار نمايد.

مبلغ تضمين شركت در مزايده  5درصد مبلغ پيشنهادي ميباشد که ميبايست به صورت واريز نقدي  ،چك بانكي تضمين شده و يا ضمانتنامه بانكي باشد.

مهلت تحويل اسناد مزايده:تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ  96/11/9و محل تحويل اسناد اداره دبير خانه شركت آب و فاضالب استان البرز ميباشد.
تاريخ بازگشايي پاکات:ساعت  11روز سه شنبه مورخ 96/11/10خواهد بود.

داوطلبان ميتوانند به منظور دريافت اسناد مزايده از تاريخ  96 /10/23تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  96 /10/27با در دست داشتن معرفي نامه به اداره دبيرخانه شركت
آب و فاضالب استان البرز واقع در كرج-انتهاي بلوار شهيد چمران-ساختمان شماره يك –طبقه همکف مراجعه نمايند( .تلفن تماس با دفتر قراردادها)026-32117109 :
هزينه درج دو نوبت آگهي در روزنامه به عهده برنده مزايده ميباشد.ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.
براي كسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات،به آدرس( )iets.mporg.irمراجعه نماييد.
پذيراي انتقادها و پيشنهادهاي شهروندان از طريق سامانه پيام كوتاه  30007122هستيم.

شركت آب و فاضالب استان البرز(سهاميخاص)

يک مرد و کودکش در شرق دمشق – رويترز

سربازان هندي در مراسم يوگا و خنده پيش از رژه روز جمهوري در دهلي نو – رويترز

