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اقتصاد ي، سیاسي و اجتماعي 

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

مع��اون اول رئي��س جمهور ضمن تاکيد بر ضرورت نظارت 
ب��ر اصن��اف در جهت تنظيم ب��ازار، گفت: اقتصاد بايد بتواند 
حرکت منطقي خود را داشته باشد به همين دليل بايد حتي 
االمکان با س��از و کارهاي اقتصادي بدنبال تنظيم بازار و 
کنترل قيمت ها باش��يم. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
رياس��ت جمهوري، اس��حاق جهانگيري معاون اول رئيس 

جمهور در جلسه ستاد تنظيم...           صفحه 5

ضرورت 
نظارت بر اصناف

نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي از تهيه 
طرح تحقيق و تفحص از مس��کن مهر توس��ط ۱۵ نماينده 
و تقديم آن به هيات رئيس��ه مجلس خبر داد. به گزارش 
روزنامه تجارت، مصطفي کواکبيان در حاشيه جلسه علني 
روز دوشنبه )29 آبان ماه 96( مجلس شوراي اسالمي گفت: 
طرح تحقيق و تفحص از مسکن مهر با تالش بيش از ۱۵ 
نماينده تهيه و به هيات رييسه...           صفحه 8

تحقیق و تفحص از 
مسكن مهر كلید خورد

خ��روج آن��گال مرکل 
معروف ب��ه "مامان" از 
نظر ش��ما ب��راي اروپا و 
آلم��ان بد خواه��د بود.همه ما به ارزش 
آرام��ش، منط��ق و حضور مادرانه آنگال 
مرکل واقف هستيم. او توانسته قاره اروپا 
را از مي��ان لرزهاي ش��ديد چون بحران 
ي��ورو، ورود ميليونها پناهجو و برگزيت 
عبور دهد.با اين حال خروج مرکل ممکن 
است براي بريتانيا خوب باشد و احتمال 
باز شدن فرصت توافقي سخاوتمندانه تر 
را براي خروج انگليس از اتحاديه اروپا به 
همراه داش��ته باش��د. اما خطر بدتر شدن 

مذاکرات برگزيت نيز وجود دارد...
ادامه در صفحه 12

نتايج خیلي خوب يا خیلي بد 
خروج مركل براي برگزيت

شان او گريدي
اينديپندنت

يادداشت

برخي گزارش ها نشان 
از آن دارد که کاالهاي 
قاچ��اق در ب��ازار قطعات خ��ودرو ايران 
افزاي��ش پي��دا کرده اس��ت. کاالهايي 
ک��ه کيفي��ت باالي��ي ندارن��د و داراي 
کيفي��ت پايين��ي براي س��اخت خودرو 
هس��تند. کنترل��ي روي کاالي قاچاقي 
که از خارج کش��ور وارد ايران مي ش��ود، 
نيس��ت و نظارت در اين زمينه به خوبي 
انجام نمي ش��ود. اکثر شرکت هايي که 
در نمايش��گاه هاي قطع��ات خودرو در 
ايران ش��رکت مي کنن��د، بازرگاناني از 

کشورهاي چين و ترکيه هستند...
ادامه در صفحه 7

زيان قاچاق 
براي صنعت خودروي ايران

سعيد قليچي
روزنامه نگار

Saeedg6@gmail.com

سرمقاله

صنعت، معدن و تجارت

ادامه بالتکليفي در مسير واردات خودرو به کشور

توقف 10 هزار خودروی خارجی 
در پارکينگ گمرک

7

رهبر انقالب پس از بازديد مناطق زلزله زده خطاب به مسووالن:

تالش ها  را مضاعف کنيد؛ قانع نيستم
2

 »تجارت«  نتایج افزایش سقف تسهيالت اوراق خرید  مسکن را بررسی کرد؛

نسخه های بی اثر برای رونق مسکن
گروه راه و مسكن: صبح ديروز دوشنبه ) 29 آبان ماه 96( ابوالقاسم 
رحيمي انارکي عضو هيات مديره بانک مسکن در نشست خبري 
مس��ئوالن بانک مس��کن با اصحاب رسانه، خبر از افزايش سقف 
تسهيالت اوراق خريد مسکن داد و اعالم کرد که از هفته آينده 
دستورالعمل افزايش سقف تسهيالت اوراق خريد مسکن اعالم 

خواهد شد و طي آن به متقاضيان اوراق خريد مسکن ۱۰ ميليون 
تومان بدون سپرده پرداخت مي شود به طوري که در حوزه سپرده 
ممت��از و اوراق حق تق��دم يک امکان جديد براي بانک مس��کن 
فراهم شده است که دستورالعمل آن آماده شده و تا آخر هفته به 
شعب ابالغ خواهد شد، لذا متقاضيان مي توانند از هفته آينده به 

ش��عب مراجعه کنند. اگر متقاضيان به صورت انفرادي بخواهند 
از اوراق خريد مس��کن اس��تفاده کنند، معادل ۱۰ ميليون تومان 
نيز بدون سپرده پرداخت خواهد شد، با اين حساب سقف اوراق 
در تهران که 6۰ ميليون تومان اس��ت، با احتس��اب پرداخت 2۰ 

ميليون تومان وام جعاله و...                   صفحه 8

سقوط معامالت بورس در اروپا با بن بست سياسي در آلمان

ناکامی مرکل 
در تشکیل دولت ائتالفی

بررسي وضعيت صندوق هاي بازنشستگي در جلسه غيرعلني مجلس

پرسش و پاسخ از ربيعي 
پشت درهاي بسته

گزارش»تجارت« از جزييات تحقق  دخل و خرج دولت؛

دولت مجبور به
 استقراض شد

گ�روه اقتص�اد کالن- ايلي�ا پيرول�ي: روزگار اقتص��اد چن��دان رو به راه نيس��ت. انگار 
سياس��ت گذاري هاي برنامه ريزان اقتصادي) مثل مربياني که تيمش��ان پس از يک 
دوره موفق کوتاه مدت به بن بست مي رسند(، به در بسته خورده است و در گرداب 
ابرچالش هاي اقتصادي گرفتار آمده اند.  افزايش نرخ رش��د اقتصادي که در س��ال 
9۵ اقتصاد با آن رو به رو ش��د، امروز مانند لبه يک شمش��ير آنچنان کند ش��ده اس��ت 

که امکان بريدن زنجيره هاي افسارگسيخته گرداب اقتصادي...       صفحه 3
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معضل دنباله روي سياست هاي اسراييل
س��خنگوي وزارت خارجه گفت: راه 
حل مش��کالت جاري در منطقه که 
بخش عمده آن نتيجه سياست هاي 
عقيم عربستان سعودي است، صدور 
بيانيه هاي فاقد ارزش نيس��ت، بلکه 
راه حل، دست برداشتن از دنباله روي 
از سياس��ت هاي رژيم صهيونيستي 

اس��ت.به گزارش ايس��نا، بهرام قاس��مي در واکنش به بيانيه پاياني 
نشست اتحاديه عرب گفت: اينک که عربستان سعودي در اجراي 
سياست هاي رژيم صهيونيستي براي تشديد اختالفات درون منطقه 
اي و انحراف ملت ها و دولت هاي اس��المي از ادامه اش��غال فلسطين 
بعنوان مس��ئله اصلي امت اس��المي، با اعمال فشار و جوسازي هاي 
گس��ترده سياس��ي و تبليغاتي موفق ش��ده بيانيه اي سراس��ر دروغ و 
تحريف به نام وزراي خارجه اتحاديه عرب صادر ش��ود، جمهوري 
اس��المي ايران از دولتمردان عربستان سعودي دعوت مي کند براي 
نتيج��ه بخ��ش ب��ودن اين گونه بيانيه ها، هر چه س��ريعتر به تهاجم 
وحشيانه بر عليه هم نوعان عرب خود در يمن پايان دهند تا کودکان 
و زنان و غير نظاميان يمن اينگونه طعمه آتش کينه توزي آنها واقع 
نشوند.وي افزود: ايران همچنين از عربستان سعودي مي خواهد به 
سياس��ت مبتني بر فش��ار بر برادران عرب خود در لبنان و قطر و کل 
منطقه خاتمه دهد و با پايان دادن به لش��کر کش��ي در بحرين اجازه 
دهد مردم اين کشور با يکديگر گفتگو کنند و به يک راه حل مسالمت 

آميز براي حل بحران جاري دست يابند.

همکاري اسراييل با عربستان عليه ايران
يک وزير کابينه رژيم صهيونيستي فاش کرد که اين رژيم به همراه 
عربس��تان س��عودي عليه ايران همکاري محرمانه داش��ته است.به 
گزارش ايسنا از رويترز، يووال اشتاينيتز در گفت وگو با راديو ارتش 
رژيم صهيونيس��تي در پاس��خ به اين که چرا اس��رائيل روابط خود را با 
عربستان سعودي مخفي مي کند، گفت: ما با بسياري از کشورهاي 
اسالمي و عربي روابطي داريم که تا حدودي مخفي بوده است و ما 
معموال طرفي هستيم که شرمنده نيستيم. اين طرف ديگر است که 
عالقه دارد روابط مخفي بماند. ما معموال مشکلي نداريم اما زماني 
که روابط، خواه با عربستان سعودي و خواه با ديگر کشورهاي عربي 
يا کشورهاي اسالمي ديگر در حال پيشرفت باشد به خواست طرف 
مقاب��ل احت��رام مي گذاريم و اين روابط را مخفي نگه مي داريم.وزير 
انرژي رژيم صهيونيس��تي مدعي ش��د: براي ممانعت از ايجاد يک 
پايگاه نظامي ايراني در مرزهاي ش��مالي خود اعمال فش��ار مي کنيم 

و جهان عرب در اين زمينه ما را کمک مي کند. 

صدور قرار کفالت براي مشايي
اسفنديار رحيم مشايي در دادسراي عمومي و انقالب تهران حضور 
يافت.به گزارش ايسنا، اسفنديار رحيم مشايي به دادسراي فرهنگ 
و رس��انه مراجعه کرد و در ش��عبه 4 اين دادس��را حضور يافت.قاضي 
رسيدگي کننده به پرونده، براي اسفنديار رحيم مشايي قرار کفالت 

صادر کرده است.

آمريکا به دنبال اتهاماتي عليه ايران 
روزنامه واشنگتن پست گزارش داد: وزارت دادگستري آمريکا قصد 
دارد ب��ا ه��دف تحت فش��ار قرار دادن قانونگ��ذاران، پرونده هايي را 
علني کند که ادعا مي کند ايران در آنها نقش دارد.به گزارش ايسنا، 
مقامات وزارت دادگستري آمريکا در حال آماده کردن پرونده هايي 
هستند که شامل اتهاماتي عليه ايران است و قرار است در ماه هاي 
آينده اعالم ش��ود. از جمله اين پرونده ها، موضوع حمله س��ايبري به 
ش��بکه تلويزيوني ماهواره اي اچ بي او اس��ت که در ماه هاي ژوئيه و 
اوت اعالم کرد که هدف حمله اي بزرگ قرار گرفته است و هکرها 
از سيس��تم هاي آن اطالعات دزديده اند.به گفته منابع مطلع از اين 
موضوع، ماه گذش��ته از دادس��تان هاي امنيت ملي آمريکا در وزارت 
دادگستري خواسته شده است تا هر تحقيقات و جرياني را که شامل 
ايران يا اتباع ايراني مي شود، با هدف علني کردن اين پرونده ها مورد 
بررسي قرار دهند.اين منابع آگاه گفتند: يک سري پرونده هاي قضايي 

مي تواند فشار بر قانونگذاران براي اقدام کردن را افزايش دهد.

شفاف سازي به نفع فراکسيون اميد 
يک فعال سياسي اصالح طلب با اشاره به اينکه انتشار اسامي فراکسيون 
اميد به نفع خود اين فراکس��يون و اصالح طلبان اس��ت،گفت: شفاف 
سازي نفع فراکسيون اميد است.عبداهلل ناصري در گفت وگو با ايسنا 
اف��زود: م��ن با هر حرکت سياس��ي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
غيرش��فاف ب��ه تمام معن��ا مخالفم بنابراين معتق��دم که يک آگهي 
مناقصه در بخش اقتصادي چه اسامي فراکس��يون اميد بايد ش��فاف 
در معرض نگاه همگان قرار بگيرد. متاس��فانه پنهان کاري همچون 
ويژگي عمومي ملکه رفتاري ما شده که البته امري مذموم و ناپسند 
است. کنش گران سياسي و اجتماعي برجسته بايد با اين ويژگي که 
در سطوح مختلف کشور وجود دارد مقابله کنند.وي در پاسخ به اين 
که آيا انتشار اسامي فراکسيون اميد، کمکي به اصالح طلبان مي کند، 
خاطرنشان کرد: من معتقدم کمک کردن يا نکردن آن هيچ فرقي 
نمي کند. مهم اين اس��ت اين باور غلط يعني پنهان کاري در جامعه 
سياس��ي ما از بين برود. ممکن اس��ت انتشار اين اسامي هزينه هايي 
هم داش��ته باش��د ولي کس��ي که وارد عرصه سياس��ي مي شود بايد 

هزينه هاي آن را هم پرداخت کند. 
مردم به اماکن دولت ساز اعتماد ندارند ���

نماينده خرم آباد در مجلس گفت: جهت پيشگيري از حوادث زلزله 
سرپل ذهاب بايد دستورالعمل استحکام سنجي و استحکام بخشي 
امکان عمومي همانند بيمارس��تان ها، مدارس و همچنين مس��کن 
مه��ر تهي��ه ش��ود.به گزارش خانه ملت، محم��د بيرانوندي در تذکر 
ش��فاهي با ابراز تاس��ف و تاثر از مصيبت هاي ناش��ي از زلزله ويرانگر 
کرمانش��اه خطاب به رئيس جمهور افزود: آيا مي دانيد برخي مردم 
سعي مي کنند به صورت شخصي کمک هاي خود را به دست مردم 
زلزله زده برسانند، آيا مي دانيد استقبال مردم از اعتماد به ورزشکاران 
و هنرمندان بيش��تر از نهادها و ارگان هاي دولتي ش��ده اس��ت.وي 
ادام��ه داد: هم��ه و هم��ه اين موضوعات در زلزله اخير حکايت از اين 
دارد ک��ه زلزل��ه ب��ي اعتمادي ويرانگرتر از زلزل��ه اخير خواهد بود و 
مردم ديگر به اماکن دولت س��از اعتماد ندارند، لذا دس��تور فرماييد 
جهت پيشگيري از حوادث زلزله سرپل ذهاب دستورالعمل استحکام 
س��نجي و اس��تحکام بخش��ي امکان عمومي همانند بيمارستان ها، 

مدارس و همچنين مسکن مهر تهيه شود.

ديدار ذوالنوري با کروبي
نايب رئيس کميسيون قضايي مجلس در واکنش به انتشار خبري در 
مورد ديدار اخير حجت االسالم مجتبي ذوالنوري نماينده اصولگراي 
قم با حجت االسالم والمسلمين مهدي کروبي اعالم کرد: آنچنان 
که از ش��نيده ها مطلع هس��تم اين ديدار انجام ش��ده اس��ت محمد 
کاظمي در گفت وگو با ايلنا افزود: طبيعتا در جريان جزئيات بيشتري 
از اين جلسه نيستم اما فرضا آقاي کروبي نيز برگزاري ديدار را تاييد 
کرده اند.عضو کميته رفع حصر فراکسيون اميد مجلس درمورد اينکه 
آيا قادر به تاييد اين خبر به صورت مس��تقل اس��ت گفت: اين ديدار 
انجام ش��ده اس��ت.مصطفي کواکبيان عضو کميس��يون امنيت ملي 
نيز در اين مورد گفت: صرفا مطلعم که اين ديدار انجام ش��ده اما از 

جزييات آن باخبر نيستم.

پيشخوان

سياسي

حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظم انقالب 
اس��المي در اولين س��اعات صبح دوش��نبه براي 
بازديد از مناطق زلزله زده به صورت س��رزده وارد 
کرمانشاه شدند.رهبر انقالب اسالمي ابتدا در شهر 
سرپل ذهاب حضور يافتند و از مناطق خسارت ديده 
بازديد کردند.ايشان سپس در جمع مردم داغدار و 
مصيبت زده س��رپل ذهاب حاضر شدند و دقايقي 
در جمع آنان س��خنراني کردند.حضرت آيت اهلل 
خامنه اي خطاب به مردم گفتند: بسيار مايل بودم 
که در زمان ش��ادي دلها و خرمي زندگي به ش��هر 
شما مردم مهربان و باوفا بيايم نه در شرايطي که 
دچار غم و بال و چنين مصيبت شديدي هستيد.

رهبر انقالب اسالمي با ابراز همدردي با يکايک 
دلهاي داغدار در شهرها و روستاهاي آسيب ديده، 
افزودند: با غم شما، دلهاي ما پر از غم و افکار ما 
نيز گرفتار شد.ايش��ان با اش��اره به مقاومت و ايثار 
و ايستادگي مردم استان کرمانشاه در دوران دفاع 
مقدس، خاطرنشان کردند: اين اولين باري نيست 
که ش��هر ش��ما مردم صبور و مهربان و شهرهاي 
اطراف آن دچار چنين مشکالتي شده است بلکه 
شما در دوران جنگ تحميلي نيز محکم و استوار، 
مردانگي و اس��تقامت و پهلواني خود را در مقابل 
درد و رنج ها نشان داديد و امروز نيز نشان خواهيد 
داد.حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: انسان هاي 
بزرگ و دالور در مقابل حوادث مي ايس��تند و آن 
حوادث را مغلوب اراده خود مي کنند، بنابراين اگر 
چه زلزله، بال و مصيبت بزرگي است که با ويراني، 
هم��ه را داغدار و مصيب��ت زده مي کند اما همين 
زلزله در اثر ايس��تادگي مردم و تالش آنان براي 
تجديد حيات و آباداني و عمران مي تواند به يک 
نعمت تبديل ش��ود.رهبر انقالب اسالمي با تاکيد 
بر اينکه مي توان با ايستادگي در مقابل مشکالت 
و بهره گيري از ظرفيت هاي عظيم ملت در مقابل 
بالياي طبيعي و تحميلي ايستادگي کرد، افزودند: 
اين حادثه، ملت ايران را به حرکت در آورد و مردم 
در همه نقاط کش��ور، با احس��اس اينکه دلشان در 
کرمانش��اه اس��ت و به کرمانشاه مديونند، به قدر 
وس��ع و توان خود به وظيفه کمک رس��اني عمل 
کردند.ايش��ان افزودند: مسئوالن بويژه در برخي 
بخش ها در اين حادثه خوش درخشيدند و کار و 
تالش کردند و در همان ساعات اول حادثه، ارتش 
در ش��هرها و س��پاه در روستاها با حضور موثر، به 
ياري افراِد زيِر آوارمانده ش��تافتند اما من به اين 
حد از تالش ها قانع نيس��تم بنابراين مس��ئوالن 
بخش ه��اي مختلف بايد تالش و مجاهدت خود 
را مضاعف کنند.حضرت آيت اهلل خامنه اي مردم 
را به تالش براي آباد ساختن منطقه و رقم زدن 
روزگاري بهتر فرا خواندند و خطاب به آنان گفتند: 
چشم اميد را به نيرو، تالش و قدرت خود معطوف 
کنيد و با تکيه به غيرت خدادادي، زندگي شاد و 

باطراوتي بسازيد.
ساختن با همت جوانان غيور ���

حض��رت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب 
اس��المي در ادامه حض��ور در مناطق زلزله زده 

کرمانش��اه، از روس��تاهاي کوئي��ک مجي��د، 
کوئيک عزيز، کوئيک حس��ن، س��راب ذهاب 
و قلعه به��ادري بازديد کردند.حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در جمع مردم اين روستاها ضمن ابراز 
همدردي با مصيبت زدگان گفتند: من از ساعات 
اول حادثه دائمًا به مسئوالن براي رسيدگي به 
حال مردم سفارش هاي الزم را کردم تا بخشي 
از مشکالت شما عزيزان حل شود و خوشبختانه 
نيروهاي مسلح و غيرمسلح کارها و تالش هاي 
خوب��ي ت��ا کنون انجام داده اند که الزم اس��ت 
اي��ن فعاليت ها ب��ا قوت ادامه يابد.رهبر انقالب 
اس��المي با اشاره به خس��ارات سنگين زلزله و 
نابود شدن کامل برخي از روستاها، افزودند: از 

اينکه شما جوانان مومن و بانشاط را از نزديک 
زيارت کردم بسيار خرسندم و مطمئنم به لطف 
خدا و با تالش مس��ئوالن و همت مردم و ش��ما 
جوانان عزيز، روستاها بهتر از قبل ساخته خواهد 
شد.ايش��ان از خداوند متعال، صبر و س��کينه و 
ن��زول رحم��ت اله��ي را بر زنان و مردان غيور و 
باوفاي کرمانشاه مسئلت کردند و گفتند: امروز 
ما در اين تلخي ها و غم ها با شما شريک هستيم 
و اميدواري��م بتواني��د زندگي را از نو بس��ازيد تا 
در ش��ادي ها نيز با ش��ما ش��ريک باشيم و اين 
حادثه، بهانه اي براي تخفيف آالم روس��تاهاي 
کرمانش��اه ش��ود که پيش از زلزله نيز مشکالت 

زيادي داشتند.

وظايف مسووالن سنگين است ���
همچني��ن حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي بعد از 
بازديد از مناطق زلزله زده در جلسه رسيدگي به 
مشکالت زلزله زدگان در جمع مسئوالن استاني 
و محلي و جمعي از فرماندهان نظامي و انتظامي، 
وظايف مسئوالن را در قبال زلزله زدگان استان 
کرمانشاه، بسيار سنگين خواندند و تاکيد کردند: 
مهمترين اولويت کنوني، مسئله تامين مسکن 
زلزله زدگان و بازس��ازي مناطق تخريب شده و 
آسيب ديده است که بايد با پشتيباني دستگاه هاي 
مختلف نظامي و غيرنظامي و با مديريت متمرکز 
و کار جه��ادي و با س��رعت عم��ل الزم، انجام 
گيرد.ايش��ان با تاکيد بر اينکه مردم آسيب ديده 

بايد پيش��رفت کار را حس کنند، گفتند: در اين 
زمين لرزه، وسعت مناطق آسيب ديده زياد است و 
اگرچه شهر سرپل ذهاب و برخي شهرهاي ديگر 
خسارات سنگيني ديده اند اما برخي روستاها به 
کلي ويران شده اند که حادثه مهمي است.رهبر 
انقالب اس��المي با اشاره به مصائب و سختي ها 
و گرفتاري ه��اي زلزل��ه زدگان افزودند: ما چون 
خودمان به حادثه زلزله مبتال نش��ده ايم، ش��ايد 
متوجه مصيبت زلزله زدگان نشويم. کساني که 
تا ديروز در کنار خانواده خود در يک مسکن، با 
آرامش زندگي مي کردند، به يکباره هم زندگي 
خود را از دس��ت داده اند و اکنون در فصل س��رما 
هم��ه زندگ��ي آنان در يک چادر خالصه ش��ده 
است.حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاکيد بر اينکه 
بايد اهميت اين حادثه را متوجه شد تا بتوانيم به 
اهميت وظايف خود پي ببريم، خاطرنشان کردند: 
در حوادث��ي همچ��ون زلزله، يکي از موارد مورد 
نياز در همان ساعات اوليه، موضوع نجات است 
که در اين منطقه به دليل حضور بموقع ارتش، 
س��پاه و نيروي انتظامي، مس��ئله نجات تقريبًا 
به ش��کل قابل قبولي انجام شد.ايش��ان خاطر 
نش��ان کردند: با توجه به بازديدي که از برخي 
مناطق زلزله زده داشتم و با توجه به گستردگي 
منطقه آسيب ديده، اگر موضوع نجات در همان 
ساعات اوليه به سرعت انجام نمي گرفت، تلفات 
قطعًا چندين برابر ميزان فعلي بود.رهبر انقالب 
اسالمي با اشاره به برگزاري جلسات متعدد خود 
با مسئوالن دولتي در زمان زلزله بم، گفتند: در پي 
آن جلسات، ستاد مديريت بحران شکل گرفت 
ت��ا در هم��ان لحظات اوليه حوادث طبيعي، اين 
ستاد وارد عمل شود.حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
موضوع »امداد« را بعد از موضوع »نجات« يکي 
ديگر از مسائل مهم در حوادث و بالياي طبيعي 
برشمردند و افزودند: اگرچه در امداد نيز سرعت 
مورد نياز اس��ت اما امداد، فوري و تمام ش��دني 
نيس��ت زي��را در هر بره��ه از زمان، بخش هاي 
مخصوص به خود را دارد.ايش��ان تاکيد کردند: 
در حادثه اي همچون زلزله، در مراحل اوليه امداد، 
تامين نيازهاي فوري همچون غذا، آب، امکانات 
زندگي و لباس مورد توجه اس��ت اما بعد از اين 
مراحل، مهمترين مرحله جمع آوري نخاله ها در 
ش��هرها و روستاها و سپس تامين مسکن است 
که کار عظيم و دشواري است و بايد حتمًا انجام 
گيرد. رهبر انقالب اس��المي، س��رعت عمل در 
س��اخت خانه هاي مردم آسيب ديده و همچنين 
تامين وس��ايل گرمايشي را ضروري برشمردند 
و خاطرنشان کردند: براي انجام اين مسئوليت 
س��نگين، مديريت متمرکز الزم است.حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با قدرداني از زحمات مسئوالن 
بويژه دستگاه ها و نهادهايي که کمر همت بستند 
و از هم��ان ابت��داي حادثه بطور جدي وارد عمل 
ش��دند، گفتن��د: عالوه بر تمرک��ز مديريت، کار 
جهادي و پيگيري مستمر کارها و سرعت عمل 

بايد در دستور کار مسئوالن قرار گيرد.

رهبر انقالب پس از بازديد مناطق زلزله زده خطاب به مسووالن:

تالش ها را مضاعف کنيد؛ قانع نيستم

دولت پيگير اليحه تفکيک ۳ وزارتخانهنشست هاي نمايشي بي نتيجه استظريف و ياماموتو ديدار کردند
وزي��ر خارج��ه در اين دي��دار تاداميچي 
ياماموتو، نماينده دبيرکل س��ازمان ملل 
در امور افغانستان بر لزوم افزايش شتاب 
همکاري ميان کشورمان و افغانستان در 
عرصه هاي مختلف سياسي و اقتصادي 

تاکي��د ک��رد و اهميت مقابله با گس��ترش تهديدات و خطر گروه 
داعش در منطقه و از جمله افغانس��تان با توجه به شکس��ت هاي 
اخي��ر اي��ن گروه تروريس��تي در کش��ورهاي عراق و س��وريه را 
يادآور شد.محمد جواد ظريف آمادگي ايران به منظور همکاري 
نزديک با س��ازمان ملل و ديگر کارگزاري هاي آن س��ازمان در 
تمامي حوزه هاي مورد انتظار در افغانستان را اعالم داشت و افزود: 
ايران خواستار ثبات در افغانستان بوده و تالش ايران نيز در اين 

راستاست. حمايت از تالش هاي سازمان ملل نيز مطرح شد.

رييس ش��وراي راهب��ردي روابط خارجي 
نشس��ت هايي همچون جلسه فوق العاده 
اتحاديه عرب را اقدامي نمايشي دانست که 
به نتيجه نخواهد رس��يد.به گزارش ايسنا، 
کم��ال خرازي در خص��وص مواضع ضد 

ايراني فرانس��ه گفت: مکرون اش��تباه مي کند. آن ها در جريان آن چه 
در س��وريه گذش��ت باتوجه به سبقه س��نتي که داشتند وظايف شان 
در قب��ال س��وريه را انج��ام ندادند و اتفاق��ا لبناني ها در اين خصوص 
گاليه داشتند.رييس شوراي راهبردي روابط خارجي خاطرنشان کرد: 
فرانس��ه امروز براي جبران اين عقب ماندگي خود اش��تباه ديگري را 
مرتکب مي شود؛ برپايه تحليل هاي غلط موضع مي گيرند در حالي 
که واقعيت منطقه تغيير کرده است و آن ها بايد سياست هاي خود را 

براساس واقعيت هاي منطقه تنظيم کنند.

معاون پارلماني رئيس جمهور تاکيد کرد: 
دولت اليحه جديدي براي ساختار دولت 
ارائ��ه ن��داده و همچنان اليحه تفکيک 
س��ه وزارتخان��ه را پيگي��ري مي کند.

حس��ينعلي امي��ري در گفت وگو با ايلنا، 
درباره انتش��ار اخباري مبني بر توافقات صورت گرفته در جلس��ه 
سران قوا براي تغيير و تحول در ساختار هيات دولت گفت: اين 
موضوع به روس��اي قوا مربوط مي ش��ود. آقايان نيز درخصوص 
مباحث مطرح شده در جلسه سران قوا توضيحاتي دادند.معاون 
پارلماني رئيس جمهور درخصوص آخرين پيگيري هاي صورت 
گرفت��ه ب��راي اليحه تفکيک و ادغ��ام برخي وزارتخانه ها اظهار 
داش��ت: موضوع تغيير س��اختار دولت موضوعي است که از پيش 

هم اطالع رساني کرديم. 

رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: دانشگاه ها بايد 
در مسير نيازهاي حوزه توليد کشور گام بردارند.

به گزارش ايلنا، علي الريجاني در مراس��م تکريم و 
معارفه رئيس کتابخانه مرکزي و مرکز اس��ناد گفت: 
هميشه اين گره و سوال مطرح است که چرا سيستم 
ديواني کش��ور به بخش هاي دانش��گاهي و پژوهشي 
اتصال ندارد و اين قصه امروز نيست و من فکر مي کنم 
بي��ش از ۳۰ س��ال اس��ت که اي��ن موضوعات مطرح 
بوده و تالش ش��ده که بخش پژوهش��ي دانش��گاه ها 
را ب��ا بخش ه��اي مورد نياز ارتب��اط داد. البته همه به 
اي��ن موض��وع عالقه دارند، اما چرا اين موضوع عملي 
نمي شود؟ مشکل اصلي پول نفت و نظام بودجه ريزي 
در کشور بوده چرا که يک پول به دستگاه هاي اجرايي 
ارائه مي شود و دستگاه ها محاسبه مي کنند که در طول 

يک سال با اين پول زندگي کنند.
وي ادام��ه داد: دس��تگاه هاي اجراي��ي ب��ه پژوهش، 
احس��اس نياز ندارند و دانش��گاه ها نيز به دليل داشتن 
ردي��ف بودج��ه اي خيل��ي به ارتباط ب��ا بخش توليد 
توجه��ي نمي کنن��د مگ��ر اينکه تعهد يا دلمش��غولي 

داشته باشند.
الريجاني تصريح کرد: در سال هاي گذشته روش هاي 
مختلفي طراحي ش��د، دفتر ارتباط با دانش��گاه و دفتر 
ارتب��اط ب��ا بخش صنع��ت راه اندازي ش��د که خيلي 
نتيجه بخش نبود، بودجه پژوهش��ي دانش��گاه ها طي 
سال هايي افزايش يافت اما آيا مشکالت کشور از نظر 
توليد حل شد؟ که مي توان گفت به ندرت اين اتفاق 
افتاد، بودجه پژوهش��ي دانش��گاه ها اضافه مي شد، اما 

بخشي که بايد به دانشگاه ها مراجعه مي کرد اين کار 
را صورت نمي داد، به دليل اينکه احس��اس نيازي در 
اين زمينه نداش��ت، بنابراين اتصال دانش��گاه و بخش 

صنعت اتفاق نمي افتاد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: دانشگاه ها بايد 
بپذيرند که بخشي از بودجه خود را از طريق پژوهش 
تامي��ن کنند زيرا دانش��گاه هاي معتب��ر دنيا از طريق 

نفت اداره نمي شوند.
وي ادامه داد: گس��ترش دانش��گاه ها زياد اس��ت و به 
نظر بنده برخي روي حس��اب و کتاب هم گس��ترش 
پي��دا نکرده ان��د، ضمن اينکه روش کنکور هم معضل 
جديدي را در کشور ايجاد کرده است لذا بايد اختياراتي 
به دانشگاه ها داده شود تا بتوانند افراد فاضل را انتخاب 
کنند بخصوص در مقاطع تحصيالت فوق ليس��انس 
و دکترا که آس��يبي که در س��اير مقاطع ايجاد ش��ده 
ت��ا قس��مت هاي باالتر نيايد. زمان��ي تصويب کرديم 
کنکور برداش��ته ش��ود اما سازوکار آن در وزارتخانه ها 

سامان نيافت.

پول نفت بالي جان دانشگاهها
رئيس قوه قضاييه با اشاره به مقوله آسيب هاي اجتماعي 
و پيگيري ه��اي مق��ام معظم رهبري براي کاهش اين 
آسيب ها تصريح کرد: آسيب هاي اجتماعي، محصول 
ش��بکه اي در ه��م تني��ده از مش��کالت اس��ت که از 
مهمتري��ن اين آس��يب ها مي توان ب��ه اعتياد، طالق و 
مفاس��د اخالقي اش��اره کرد. همه اين آسيب ها ناشي از 
علل مختلفي هس��تند و دس��تگاه هاي گوناگون در اين 

زمينه مسئوليت هاي خطيري برعهده دارند.
به گزارش ايس��نا، آيت اهلل املي الريجاني در جلس��ه 
مس��ئوالن عالي قضايي با اش��اره به برخي اقدامات در 
زمينه کاهش مفاسد اخالقي گفت: معتقديم در بسياري 
از موارد اگر يک دختر و پسر جوان را که مرتکب خالفي 
ش��ده اند ب��ه ج��اي آنکه به زندان بفرس��تيم با رأفت و 
نصيحت نسبت به آنها رفتار کنيم، نتيجه بسيار بهتري 
خواهي��م گرف��ت.  وي با تأکيد بر اينکه نبايد با دس��ت 
خود، افراد را به س��مت گس��ترش مفاس��د سوق دهيم، 
تصري��ح ک��رد: برخورد با مفاس��د بايد هم وجهه مقابله 
اي داشته باشد و هم وجهه اصالحي.  رييس دستگاه 
قضا با تاکيد بر اينکه يکي از دغدغه هاي بزرگ امروز 
کش��ور، رس��يدگي به حادثه ديدگان زلزله غم بار غرب 
کش��ور اس��ت گفت: چند روزي از اين حادثه گذش��ته و 
با وجود تالش همه دس��تگاههاي دولتي و غيردولتي 
و همچني��ن ايث��ار، گذش��ت و فداکاري م��ردم عزيز 
کش��ورمان، همچنان هموطنان شريف در اين مناطق 
دچار مشکالتي هستند که بايد هرچه سريعتر به ياري 
مسئوالن و آحاد مردم، اين مشکالت برطرف شود. وي 
افزود: اگرچه بسياري از بالياي طبيعي قابل پيش بيني 

نيس��ت اما بايد آمادگي الزم براي کاهش آس��يب هاي 
مرب��وط ب��ه اي��ن باليا پس از وق��وع اين قبيل حوادث 
وجود داشته باشد.  آملي الريجاني با اشاره به وضعيت 
تکان دهنده مردم مظلوم يمن تصريح کرد: س��رزمين 
يمن تحت اشغال و بمباران نيروهاي نظامي عربستان 
قرار دارد. اين بمبارانها موجب آس��يب ها و خسارتهاي 
فراوان به اين کشور شده است. از سوي ديگر به دليل 
محاصره اين کش��ور، به اذعان نهادهاي بين المللي و 
س��ازمان ملل قحطي بي س��ابقه اي در اين س��رزمين 
پديد آمده اس��ت و حس��ب برخي گزارشها روزانه 1۰۰ 

کودک براثر کمبود غذا و دارو مي ميرند.
رئي��س ق��وه قضاييه با بيان اينکه فروش س��الح هاي 
بيش��مار به عربس��تان، گواهي بر صحنه گرداني اين 
حوادث توس��ط آمريکاس��ت گفت: عربستان »محور 
ش��رارت« در منطقه اس��ت و لزوم ايس��تادگي در برابر 
نقش��ه هاي شوم و فس��اد انگيز آمريکا و اذناب منطقه 
اي آن با همدلي و وحدت هرچه بيش��تر مردم منطقه 

بيشتر احساس مي شود.

عربستان، محور شرارت در منطقه است

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس:

صنعت موشکي کشور قابل مذاکره نيست
نماينده علي آبادکتول در مجلس با اشاربه اينکه صنعت موشکي 
کش��ورمان قابل مذاکره نيس��ت، گفت: مردم و نمايندگان براي 

دفاع از کشورشان در کنار سپاه پاسداران هستند.
به گزارش خانه ملت، اسداهلل قره خاني در نطق ميان دستور گفت: 
برخي از کشورهايي که در زمان جنگ هشت ساله در کنار صدام 
بودند و بر سر مردم بي دفاع کشورمان بمب و موشک مي ريختند، 
با گستاخي تمام برايمان تعيين تکليف مي کنند که بايد سياست 
توليد و توسعه موشکي را کنار بگذاريم؛ اين کشورها هنوز قدرت 
مردم ايران را نشناخته اند. نماينده علي آبادکتول گفت: توسعه و 
توليد موشک قابل مذاکره نيست؛ مردم و نمايندگان براي دفاع 

از کشورش��ان در کنار س��پاه هس��تند و در رابطه با توليد موشک و 
ايج��اد امني��ت از اين مجموعه حماي��ت مي کنند. وي خطاب به 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، ادامه داد: س��ال گذشته 
زراعي، علي رغم زحمات کش��اورزان و پربار بودن خرمن هاي 
توليدي کش��اورزي، اما کش��اورزان به دليل پرداخت ديرهنگام 
هزينه توليد خس��تگي در وجودش��ان باقي مانده و متاس��فانه اين 
روند براي دومين س��ال نيز تکرار ش��ده و امس��ال هم با گذش��ت 

دو ماه از ش��روع س��ال زراعي، هنوز هيچ تصميمي در خصوص 
قيمت گذاري انجام نش��ده اس��ت؛ اين قصور موجي از نگراني در 
بين کش��اورزان بوجود آورده اس��ت. سخنگوي کميسيون انرژي 
خطاب به مدير کل منابع طبيعي استان گلستان، گفت: گويا وجهه 
همتت��ان زي��ر لواي به اصط��الح قانون برخورد با مردم ضعيف و 
جريم��ه ک��ردن و زن��دان انداختن و گرفتن زمين ها و خروج دام و 
آواره کردن آنها به حاش��يه ش��هرها است اما نسبت به غارتگران 

جنگل بي تفاوت هس��تيد؛ در عمل به قانون نس��بت به تعيين 
تکليف حقوق کش��اورزان با امور اراضي هيچ اقدام و همکاري 
موثري انجام نداده ايد و با س��کوت مطلق نظاره گر نابودي تنها 
جن��گل در دهن��ه زري��ن گل و نابودي جن��گل هيرکاني با انتقال 
کليه چش��مه هاي آب ش��يرين و باقي گذاش��تن چشمه هاي آب 
ش��ور در جنگل هاي ابر هس��تيد. نماينده مردم علي آبادکتول در 
مجلس ش��وراي اس��المي خطاب به وزير نفت، خاطرنشان کرد: 
علي رغم خدمات ارزنده وزارتخانه مذکور، متاس��فانه اخير آمار 
آتش س��وزي ها در پتروش��يمي ها و دکل حفاري ها باال رفته لذا 

انتظار مي رود با قاطعيت اقدام پيشگيرانه انجام دهيد./

شرايط ويژه براي سربازان مناطق زلزله زده ���
رييس اداره س��رمايه انس��اني س��رباز س��تاد کل نيروهاي مس��لح مصوبات مورد تاييد مقام معظم رهبري در مورد سربازان مناطق زلزله زده کرمانشاه را تشريح 
کرد.س��ردار موس��ي کمالي در گفت وگو با ايس��نا، گفت: با پيش��نهاد س��تاد کل نيروهاي مسلح و فرمانده معظم کل قوا تسهيالتي براي سربازان وظيفه مناطق 
زلزله زده تصويب ش��د. براين اس��اس س��ربازاني که به افراد خانواده و واحدهاي مسکوني ش��ان در مناطق زلزله برابر تاييد هيات رس��يدگي 4۰ درصد يا باالتر 
صدمه وارد ش��ده، به مدت س��ه ماه مرخصي اضطراري دريافت مي کنند و اين مدت جزو خدمت دوره ضرورتش��ان حس��اب خواهد ش��د و به يگان نظامي يا 
انتظامي محل س��کونت خانواده ش��ان منتقل مي ش��وند.وي افزود: همچنين اعزام س��ربازان مش��موالن در اين مناطق يک سال به تعويق خواهد افتاد و پس از 
آموزش در نزديک يگان نظامي يا انتظامي محل سکونت خانواده ها به کارگيري خواهند شد.وي درباره افرادي که پس از شنيدن خبر زمين لرزه بدون اخذ 
مرخصي محل خدمت خود را ترک کرده اند گفت: اين افراد در صورتي که متحمل آسيب هاي جاني و مالي مطابق آنچه گفته شد باشند، در شمول مرخصي 
اضطراري قرار مي گيرند اما بقيه سربازاني که از وضعيت سالمت خانواده شان مطلع شده اند بايد پس از 1۰ روز به محل خدمت خود مراجعه کنند و اين 1۰ 
روز جزو مرخصي استحقاقي شان محسوب خواهد شد.رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد کل نيروهاي مسلح گفت: کساني که تمام يا حداقل دو نفر از 
اعضاي خانواده خود را ازدس��ت داده باش��ند مي توانند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ش��وند. همچنين کس��اني که سرپرس��ت خانواده شان را از دست داده 
يا سرپرست خانواده به دليل معلوليت ناشي از زلزله قادر به ادامه اداره خود نبوده و فرزند ديگري نيز که بتواند سرپرستي خانواده را برعهده بگيرد در استان 
نداش��ته باش��ند نيز مي توانند معاف ش��وند.کمالي افزود: س��ربازان متأهل داراي فرزند که همس��ر يا فرزندش��ان را در زلزله از دس��ت داده و يا همسرش به دليل 
معلوليت قادر به اداره امور خانواده نباشد نيز در شمول افراد واجد شرايط معافيت قرار خواهند گرفت.وي با بيان اينکه سربازان متأهلي که به دليل از دست 
دادن پدر يا پدر همسرشان در محل، بي سرپرست باشند نيز در شمول معافيت قرار خواهند گرفت، گفت: سربازان متأهلي که منزل مسکوني شان غيرقابل 

سکونت باشد نيز از انجام خدمت سربازي معاف خواهند شد.
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نرخ بيکاري در ايران
 به ۱۱.۸ درصد رسيده است

رئيس مرکز آمار ايران گفت: در 
آمار تابس��تان امسال ۶۲ ميليون 
و ٩٨٠نفر به دنبال اشتغال بودند 
ک��ه جمعي��ت فع��ال اقتصادي 
کش��ور را تش��کيل مي دهند و از 
اي��ن تعداد ٣ميليون و ۵۶۱ هزار 
نفر يعني ۱۱.٨ مطلقا هيچ کاري 

پيدا نکرده که نرخ بيکاري را تشکيل مي دهند.
به گزارش ايس��نا، اميد علي پارس��ا، گفت: مرکز آمار ايران در 
ش��رايط فعلي در حال تدوين برنامه ملي آمار کش��ور اس��ت تا 

وضعيت آمار کشور در پنج سال آينده مشخص شود.
رئي��س مرک��ز آمار ايران با اش��اره ب��ه اينکه اميدواريم تا پايان 
آذرماه اين برنامه به تصويب ش��وراي عالي آمار برس��د، اظهار 
ک��رد: در چش��م ان��داز اين برنام��ه، نظام آمار اي��ران تبديل به 
نظامي يکپارچه، پاس��خگو، مورد اعتماد مردم و متخصصان و 

تامين کننده امارهاي رسمي با کيفيت و پيشرو مي شود.
پارسا با بيان آخرين آمار تورم در کشور بيان کرد: در مهرماه امسال 
نرخ تورم ٨.۲ درصد بوده است که در خراسان جنوبي نيز آمار 

تورم همين مقدار است.
وي ب��ا تبيي��ن اينکه تورم به معناي متوس��ط افزايش قيمت ها 
است، ادامه داد: نرخ تورم در کشور در مناطق شهري ٨ درصد 

و در مناطق شهري خراسان جنوبي ۷.٣ است.
ري��س مرک��ز آمار ايران افزود: همچني��ن نرخ تورم در مناطق 
روس��تايي در کش��ور ٩.۱ درص��د و در مناط��ق روس��تايي 

خراسان جنوبي ٩.٩ درصد است.
پارس��ا گفت: اش��تغال انواع مختلف و تنوع زيادي دارد و از اين 
جهت براي رس��يدن به امار اش��تغال بايد معياري را انتخاب کرد 
که انواع اشتغال)خصوصي، دولتي، تمام وقت، پاره وقت( را در 
برگيرد، اما اينکه اين اش��تغال معيش��ت مردم را تامين مي کند 

بحث ديگري است.
وي اظهار کرد: در آمار تابس��تان امس��ال ۶۲ ميليون و ٩٨٠نفر 
به دنبال اش��تغال بودند که جمعيت فعال اقتصادي کش��ور را 
تش��کيل مي دهند و از اين تعداد س��ه ميليون و ۱ ۵۶ هزار نفر 
يعن��ي ۱۱.٨ مطلق��ا هي��چ کاري پيدا نک��رده که نرخ بيکاري را 

تشکيل مي دهند.
رئيس مرکز آمار ايران گفت： تعداد جوانان بيکار ۴۲ تا ۵۱ ساله 
حدود ٣۵٨ هزار نفر است که ۲۷.۲ درصد را تشکيل مي دهد که 

اين آمار درباره جوانان ۲٩ تا ۵۱ سال ۲۴.۴ درصد است.
پارسا اظهار کرد: تعداد شاغالن در کشور ۲٣ميليون و ٨٠٠ هزار 
نفر اس��ت که از اين تعداد ۴ ميليون و ۵٠٠ هزار نفر در بخش 
کش��اورزي، ۷ ميليون و ٨٠۴ هزار نفر در بخش صنعت و ۱۱ 

ميليون و ۷٩٨ هزار در بخش خدمات فعال بوده اند.
وي بيان کرد: البته ٩.۲ درصد از شاغالن اشتغال ناقص دارند، 
يعني ميزان س��اعت کاري ش��ان کمتر از ۴۴ س��اعت در هفته 

بوده است.
رئيس مرکز آمار ايران ادامه داد: بر اساس آمار تابستان ۱٣٩۶ 
نرخ مش��ارکت اقتصادي ۱۴ درصد بوده که در خراس��ان جنوبي 
به ۴۱.٣ درصد رس��يده و همچنين نرخ بيکاري در اس��تان بر 
اس��اس آم��ار ۱۱.٩ درص��د و نرخ اش��تغال ناقص ۱۴.٨ درصد 

بوده است.
پارسا يادآور شد: همچنين در بهار ۱٣٩۶ نرخ بيکاري در کشور 

۱۲.۶ درصد و در خراسان جنوبي ۱۱.۵ بوده است.

درآمدهاي گمرکي ۳ برابر شد
مجموع درآمدهاي گمرکي در شش ماهه نخست سال جاري 
به ۱۶٠ هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته رشد ٣۷ درصدي را نشان مي دهد.
به گزارش ايسنا، گمرک ايران از افزايش سه برابري درآمدهاي 
گمرکي با اجراي س��امانه جامع گمرکي خبر داد و اعالم کرد 
که ام��کان جعل اس��ناد با ارتقاي س��امانه هاي الکترونيکي در 

گمرک هوشمند وجود ندارد.
گمرک ايران در س��ال هاي اخير تحوالتي را در نظام گمرکي 
ايجاد کرده که مهم ترين آن ها پروژه گمرک الکترونيک است 
و گمرک در اين مدت مدعي شده که اجراي اين پروژه تاثيرات 

بسيار مثبتي را بر نظام گمرکي ايران گذاشته است.
يکي از مهم ترين اتفاقاتي که در راس��تاي اجراي طرح گمرک 
الکترونيک و س��امانه جامع گمرکي افتاد، افزايش درآمدهاي 
گمرکي با وجود کاهش حجم واردات در سال هاي اخير بود و 
گمرک ايران در طول اين س��ال ها خبر از افزايش درآمدهاي 

گمرکي به ميزان چشم گيري داده است.
گم��رک ايران با الکترونيکي ک��ردن تمامي رويه هاي گمرکي 
موفق شد درآمدهاي خود را نسبت به زمان قبل از پياده سازي 
سامانه جامع گمرکي به سه برابر افزايش دهد و در سال گذشته 
ب��ا کس��ب ٣٣٠ هزار ميلي��ارد ريال مجموع درآمدهاي وصولي 
بهترين رکورد را در کسب درآمدها کسب کند و اين در حالي است 
که واردات کاال به کشور در سال گذشته نسبت به مدت زماني 

قبل از پياده سازي سامانه جامع گمرکي کاهش داشت.
بر اساس اعالم گمرک ايران، با هوشمندسازي تمامي مراحل 
انجام تشريفات گمرکي از ابتداي سال جاري تطبيق اطالعات 
بارنامه، ثبت سفارش و تمامي اسناد و مدارک ترخيص با اظهار 
صاحب کاال به صورت الکترونيکي و هوش��مند انجام مي ش��ود 

و امکان جعل اسناد وجود ندارد.

طرح اشتغالزايي روستايي
 با واقعيت ها هماهنگ نيست

عض��و کميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس با بي��ان اينکه تنها 
راهکار رونق اش��تغال خروج از رکود اس��ت گفت: سال گذشته 
تعداد شغلي هايي که از بين رفت از تعداد مشاغلي که ايجاد شد 
بيشتر بود اما اطالع رساني نشد. به گزارش تسنيم، حسينعلي 
حاجي دليگاني ،درباره وضعيت بيکاري در کش��ور گفت:استان 
اصفهان باالترين نرخ بيکاري در کشور را با ۱٨.۷ درصد برابر 
گزارشي که اخيراً مرکز آمار ايران منتشر کرده است دارد و بعد 
از آن چهارمحال و بختياري است و اين نشان دهنده اين است 
که با توجه به رکودي که در بخش توليد و صنعت وجود دارد و 
با توجه به اينکه بخشي از اشتغال استان اصفهان صنعتي است 
و با توجه به رکود بحث بيکار ش��دن ش��اغلين يک روال عادي 
و جدي ش��ده اس��ت و از اين بابت نرخ بيکاري در حال افزايش 
اس��ت.  وي بيان کرد: نرخ بيکاري فارغ التحصيالن در اس��تان 
اصفهان بيش��تر از ۲۵ درصد اس��ت و طبق آخرين گزارشي که 
اس��تاندار جديد اصفهان در ش��وراي برنامه ريزي هفته گذشته 
اع��الم کردند نرخ بيکاري اس��تان اصفه��ان ۲.۷درصد از بقيه 

استان هاي کشور باالتر است .
حاجي دليگاني درباره طرح هاي اشتغالي دولت گفت: اگر طرح ها 
درست و در راستاي نياز کشور عملياتي شود مي تواند در جهت 
کاهش نرخ بيکاري موثر باشد. فرصت هاي شغلي ايجاد شده 
اس��ت اما بيش��تر از تعداد ش��غلي که ايجاد شده، شغل موجود از 

بين رفته است.

پيشخوان

اقتصاد كالن

گروه اقتصاد کالن- ايليا پيرولي: روزگار اقتصاد 
چندان رو به راه نيست. انگار سياست گذاري هاي 
برنامه ريزان اقتصادي) مثل مربياني که تيمشان 
پس از يک دوره موفق کوتاه مدت به بن بست 
مي رسند(، به در بسته خورده است و در گرداب 

ابرچالش هاي اقتصادي گرفتار آمده اند. 
افزاي��ش نرخ رش��د اقتصادي که در س��ال ٩۵ 
اقتصاد با آن رو به رو ش��د، امروز مانند لبه يک 
شمشير آنچنان کند شده است که امکان بريدن 
زنجيره هاي افسارگسيخته گرداب اقتصادي را 

ندارد.
نش��ان به آن نش��ان، رش��د بيش از ۱۶ درصدي 
تنخواه برداش��ت ش��ده دولت نسبت به سال ٩۵ 
است؛ که تبعات بار مالي گسترده اي براي دولت 
به ارمغان خواهد آورد، البته اگر تا پايان س��ال 

اين ميزان مبلغ به خزانه برنگردد.
با گذش��ت هش��ت ماه از س��ال ٩۶، هنوز منابع 
درآم��دي بودج��ه ٩۶ به س��قف انتظارات پيش 
بيني ش��ده نرس��يده اس��ت. خوش بينانه ترين 
کارشناس��ان نيز بر اين باورند که امکان تحقق 
بيش از ٩٠ درصدي منابع درآمدي تا سه چهار 

ماه مانده به پايان سال امکان پذير نيست.
ديروز عضو کميس��يون برنامه و بودجه مجلس 
در مصاحب��ه اي ب��ا خبرگزاري ف��ارس، آخرين 

جزييات درآمدهای بودجه ٩۶ را بيان کرد.
محمد حس��يني در اين باره گفته اس��ت: دولت 
۱۶ ه��زار و ۷٠٠ ميلي��ارد تومان تنخواه از خزانه 
درياف��ت ک��رد، زيرا جم��ع درآمدها ۱۲۷ هزار و 
۴٠٠ ميلي��ارد توم��ان ب��وده که کمت��ر از هزينه  

پرداختي است.
وي همچني��ن از درآم��د ٨۷٠٠ ميليارد توماني 
دولت از محل فروش اوراق و خزانه خبر داد. 

وي همچنين گفته بود که از مجموع درآمدهاي 
وصولي ۱۱٠ هزار و ۷٠٠ ميليارد تومان، ۵۷ هزار 
ميليارد تومان سهم ماليات و گمرک بوده و ۴۵ 
هزار ميليارد تومان ديگر نيز از درآمدهاي نفتي 

و ميعانات کسب شده است.
اما موضوعي که محل مناقشه است و بر تورم و 
ديگر شاخص هاي اقتصادي به صورت مستقيم 
تاثيرگذار است؛ موضوع برداشت تنخواه دولت 
از خزانه است. مبلغي به ميزان ۱۶ هزار و ۷٠٠ 
ميليارد تومان. اگر اين تنخواه به خزانه بازگردانده 
نشود، قطعا اثر تورمي و افزايش نقدينگي را بايد 

در ابتداي سال ٩۷ شاهد باشيم.
موضوعي که چندي پيش هادي حق شناس نيز 
به آن اشاره و اظهار اميدواري کرده بود که اين 
بازگرداندن اين ميزان به خزانه تا پايان امسال 
رخ بدهد. در غير اين صورت بايد ش��اهد تبعات 

مخربي براي اقتصاد باشيم.
در همين حال، مسئله ديگري که محل مناقشه 
نيز هست موضوع کاهش پرداختي به طرح هاي 
عمراني اس��ت که براس��اس گفته اين نماينده 
مجلس تا پايان مهرماه در حدود ۲ هزار ميليارد 
تومان به طرح هاي عمراني اختصاص يافته که 
در مجموع ۴۶٠٠ ميليارد تومان تا پايان ش��ش 
ماهه اول انسال پرداخت شده است. اين در حالي 

اس��ت که براي تسهيالت به طرح هاي عمراني 
دول��ت حجم بودجه عمران��ي را در رديف هاي 
بودجه سال ٩۶ افزايش داده بود، اما حاال که به 
داليل گفته شده دولت نتوانسته جلوي افزايش 
هزينه هاي جاري را بگيرد، مبالغ در نظر گرفته 
ش��ده نيز نه تنها هنوز محقق نش��ده بلکه آنچه 
که محقق ش��ده نيز توسط گودزيالي هزينه ها 

بليعده شدن است.
ح��اال ۴ م��اه مان��ده به پايان س��ال و هنوز نظام 
ماليات��ي، ف��روش ارواق قرض��ه و درآمده��اي 
گمرکي که عوامل اصلي براي تامين درآمدهاي 
بودجه اي در راس��تاي بي ني��ازي از منابع نفتي 
بوده اس��ت محقق نش��ده اس��ت و به گفته اين 
نماين��ده مجلس ام��کان تحقق ۱٠٠ درصدي 
درآمد مالياتي وجود ندارد و در خوش بينانه ترين 
حالت شايد ٩٠ درصد درآمدهاي مالياتي محقق 

شود.
از آن س��و قاچاق و روند رو به رش��د اين پديده 
نيز درآمدهاي گمرک را تحت الشعاع خود قرار 
داده اس��ت و اين امر باعث ش��ده تا دولت نيز 
نسبت به تحقق درآمدهاي اين بخش نيز تقريبا 

نااميد شود.
براي اثبات اين ادعا به گفته هاي نماينده مجلس 
در اين باره مي توان استناد کرد. محمد حسيني 
در اي��ن ب��اره گفت ب��ود: بالغ بر ۵٠ هزار ميليارد 
توم��ان ف��رار مالياتي و ظرفيت مالياتي عليرغم 
رکود، وجود دارد اما به دليل آنکه نمي توان اين 
بخش را شناسايي کرد، درآمدهاي مالياتي کم 
است همچنين گردش نقدينگي در حال حاضر 
معيوب بوده و ۴٠ درصد اقتصاد کشور به صورت 

چمداني و زيرزميني فعال است.
براساس پژوهش صورت گرفته توسط احسان 
س��لطاني، پژوهشگر اقتصادي، داليل مختلفي 

ب��راي اين موضوع اثبات ش��ده اس��ت از جمله 
کاهش درآمدهاي دولت از منابع نفتي نس��بت 
به س��ال گذشته و همچنين کسري هاي بودجه 
ک��ه هم��واره در همه در دولتها وجود داش��ته و 
مخت��ص ب��ه اين دولت و آن دولت ندارد. گويي 
کاه��ش درآمدهاي دول��ت و افزايش هزينه ها 
موضوعي اس��ت که اگر بودجه س��نواتي براي 
ي��ک ب��ار تجربه نکند، در خ��الء قرار مي گيرد. 
به قول سوررئاليس��ت ها بودج��ه همزاد خود را 
سالهاس��ت پيدا کرده اس��ت و دوست ندارد، آن 

را از دست بدهد.
اما چرا حاال دولت فعلي باز با وجود همه تمهيدات 
الزم نتوانس��ت از روند افزايش��ي کسري بودجه 
کسري بودجه جلوگيري کند؟ اين پرسشي است 
که اقتصاددانان چپ و راس��ت به آن يک پاس��خ 

دارند و شايد در همين زمينه با هم نقطه اشتراک 
داشته باشند.

نبود نظام مالياتي بسيار شفاف و جامع و همچنين 
نبود س��ازو کاري مناس��ب براي اصالح ساختار 
اقتصادي و از همه مهمتر نفوذ بخش خصوصي 
غيرمول��د و نب��ود بخ��ش خصوص��ي واقعي از 
مهمتري��ن داليل اصل��ي در اين زمينه بوده که 
تبعات آن موجب شده تا همواره شاهد افزايش 
ش��ديد هزينه هاي جاري دولت و رشد بي سابقه 
آن نسبت به درآمدهاي اقتصادي بوده است .

دولت نيز وقتي اين مس��ائل را مش��اهده مي کند 
خ��ود ني��ز عاملي براي تش��ديد اين موضوعات 
است. اين زمانی اتفاق می افتد که دولت به ناچار 
براي جبران کسري بودجه و جبران هزينه هاي 
آن دست به مجموعه اي از اقدامات مي زند که بر 
خالف سياستگذاري هاي متداول خود است. به 
طور مثال از آب گل آلود افزايش نرخ ارز) آن هم 
ناشي از نبود استراتژي مناسب براي اين بازار از 

سوي دولت است( خود کسب درآمد مي کند.
ب��ر پاي��ه پژوهش هاي صورت گرفته از س��وي 
اقتصاددانان نهادگرا و از جمله احسان سلطاني، 
روند نزولي نس��بت »سپرده قانوني« و »سپرده 
قانون��ي ب��ا کس��ر بدهي به بان��ک مرکزي« به 
»س��پرده هاي« بانک ه��اي خصوص��ي ن��زد 
بان��ک مرک��زي نيز در حال افزايش اس��ت. بر 
اس��اس اي��ن پژوهش ها، در م��رداد ماه ۱٣٩۲ 
س��پرده هاي م��ردم نزد بانک ه��اي خصوصي 
٣٠۴ هزار ميليارد تومان و تس��هيالت دريافتي 
۲۱۶ ه��زار ميلي��ارد تومان بود که تراز منفي ٨٨ 
هزار ميليارد توماني )بين سپرده ها و تسهيالت( 
ب��ا توج��ه به ۱۲ درصد مانده س��پرده اين بانکها 
نزد بانک مرکزي، نشان مي دهد که بين جذب 
سپرده ها و اعطاي تسهيالت، توازن برقرار بود. 

در ارديبهشت ماه ۱٣٩۶، سپرده هاي مردم نزد 
بانک¬ه��اي خصوصي ب��ه ٨٩۲ هزار ميليارد 
تومان و در مقابل تس��هيالت دريافت ش��ده به 
۵٣٨ هزار ميليارد تومان بالغ شد. در اين ماه مانده 
سپرده بانکهاي خصوصي نزد بانک مرکزي به 
زير ۷ درصد س��قوط کرد که توام با تراز منفي 
٣۵۵ ه��زار ميلي��ارد توماني بانکهاي خصوصي 
است. در نتيجه طي ۴ سال اخير حجم عظيمي از 
نقدينگي مردم و بخش خصوصي نزد بانکهاي 
خصوصي محبوس ش��د که مش��خص نيست 
ص��رف چه اموري ش��ده اس��ت. در همين حال 
در طي يک س��ال بدهي بانک هاي خصوصي 
ب��ه بان��ک مرکزي دو برابر ش��د. کاهش مانده 
سپرده بانک هاي خصوصي )تراز سپرده قانوني 
و بدهي نزد بانک مرکزي( از ۱۷ درصد در سال 
۱٣٨۱ ب��ه ۱۲ درص��د در س��ال ۱٣٩۲ و پس از 
آن س��قوط به زير س��طح ۷ درصد در پايان سال 
۱٣٩۵ نش��ان مي دهد ک��ه وضعيت بانک هاي 
خصوص��ي ب��ه مراتب وخيم تر از آن اس��ت که 
اظه��ار مي ش��ود. ب��ه عبارتي به رغ��م اينکه در 
روندي مس��تمر نقدينگي مردم نزد بانک هاي 
خصوصي محبوس ش��ده، بدهي آنها نزد بانک 
مرکزي افزايش يافته اس��ت. اما برخي ديگر از 
اقتصاددانان جداي از همه مس��ائل گفته ش��ده 
به مس��ائل ديگري نيز اش��اره مي کنند و بر اين 
عقيده اند که فارغ از اصالحات ساختاري اقتصاد 
بايد در اين زمينه آس��يب شناش��ي واقعبيانه اي 
داش��ته باش��يم. بر اساس پژوهش هاي صورت 
گرفته، تدوين برنامه هاي سطحي، پشتيباني از 
ساختارهاي رانتي و ضدرقابتي تحت عنوان بازار 
آزاد و رقابت اقتصادي، پشتيباني از بخش هاي 
نامولد )سفته بازي، داللي و رباخواري( و تضعيف 
و تحديد بخش هاي مولد، تفوق سرمايه بر کار 
و تحميل مزيت هاي رانتي به جاي مزيت هاي 
رقابت��ي ب��ر بدنه اقتصاد تحت لواي اقتصاد بازار 
آزاد، تش��ديد وابس��تگي اقتصادي تک بعدي با 
تکيه بر صادرات مواد خام و اوليه، توسعه بخش 
شبه خصوصي رانتي وابسته به دولت تحت لواي 
خصوصي سازي، ايجاد انحصارهاي اقتصادي )و 
غيرمردمي سازي اقتصاد( در پوشش آزادسازي 
اقتص��اد، افزايش ميزان تصدي گري دولت و از 
سوي ديگر کاهش سطوح وظايف حاکميتي )به 
خصوص در حوزه هاي مهم آموزش، بهداش��ت 
و رفاه، گس��ترش فس��اد در ابعاد وس��يع و غارت 
منابع کشور،خلق فرصت هاي نابرابر رشد به نفع 
گروه ه��اي منتخ��ب رانتي از مهمنترين عوامل 
تاثير گذار در اين زمينه بوده است. اقتصاد ايران 
اگر خواهان کس��ري بودجه نباشد و درآمدهاي 
آن توس��ط هزينه هاي جاري بلعيده نش��ود. به 
توصيه کارشناس��ان اقتص��ادي بايد موارد باال 
را به صورت جدي پيگيري کند. يادمان باش��د 
ک��ه در ح��ال حاضر مفروض��ات و نظريه هاي 
اقتصادي ديگر خود به خود پاس��خگو نيس��ت و 
بايد بر اس��اس عقالنيت و با شيوه رفتارشناسي 
اقتص��ادي و اجتماع��ي بودجه ريزي را تدوين و 

آن را عملياتي کرد.

»تجارت« از آخرین جزییات تحقق  دخل و خرج دولت در سال 96 گزارش می دهد؛

دولت مجبور به استقراض شد

ایست دالر دولتي در ۳۵۲۳ اشتغال به تناسب در شهرها ایجاد نمي شودآغاز اعطاي تسهیالت بانکي به زلزله زدگان
۷ بان��ک ب��راي پرداخت تس��هيالت به 
زلزله زدگان اس��تان کرمانشاه مشخص 
و سهميه آنها نيز تعيين شده که از امروز، 
روند پرداخت تسهيالت در اين بانک ها 

آغاز شد.
مسعود کرباسيان افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوبات 
هيات وزيران در ارتباط با حادثه زلزله کرمانش��اه را به بانک ها 

ابالغ کرده و روند اجراي آن را نيز پيگيري مي کند.
وي تاکيد کرد: بانک ها نبايد روند اجراي مصوبات هيات وزيران 

در ارتباط با زلزله کرمانشاه را به تاخير بياندازند.
کرباس��يان تصري��ح کرد: روند اج��راي مصوبات هيات دولت به 
ص��ورت ويژه از س��وي وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي پيگيري 

مي شود.

نماينده مردم شهرستان اردستان در مجلس 
گفت: با وجود زيرساخت هاي خوبي که در 
مناطق مختلف وجود دارد بي مديريتي باعث 
ش��ده تا اش��تغال به تناسب در تمام شهرها 
ايجاد نشود و اين امر باعث مهاجرت و عدم 

توسعه شهرها شده است. به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين 
سيد صادق طباطبايي نژاد در مراسم استقبال از ماه ربيع االوال در امامزاده 
يحيي)ع( زواره اظهار کرد: گسترش فرهنگ مقاومت که برگرفته از 
انقالب اسالمي است باعث شکست داعش شده است. از جمله نتايج 
مثبت شکل گيري داعش مي تواند ايجاد بسيج مردمي در کشورهاي 
منطقه باشد. وي با بيان اينکه مدافعان حرم انقالبي بوده و از ثمرات 
انقالب هستند، تصريح کرد: بايد از اين فرهنگ انقالبي استفاده کرد، 

هم چنين فرهنگ امام حسين در حال انتشار در جهان است.

برخ��الف چند ماه اخير که قيمت دالر 
مبادل��ه اي رون��دي رو به رش��د را طي 
مي ک��رد در چن��د روز گذش��ته در رنج 
٣۵۲٣ ماده و در حد ريال نوسان دارد. 
به گزارش ايس��نا، بانک مرکزي براي 

- دوش��نبه - قيمت ٣۴ ارز را تغيير داد. دالر که طي س��ه ماه 
گذشته با روند تندي رشد کرد و تا ۲٣٠ تومان گران شده بود در 
حدود پنج روز گذشته در نرخ ٣۵۲٣ تومان ثابت ماند و نوسان 
آن در حد ريال بوده اس��ت. اين در ش��رايطي اس��ت که در مدت 
اخير به طور روزانه تا چند تومان نيز گران ش��ده بود. در حال 
حاضر دالر در بازار آزاد تا ۴۱٠٠ تومان و باالتر قيمت گذاري 
مي شود. در ساير قيمت گذاري ها در مرکز مبادالت ارزي يورو 

۴۱٣۴ و پوند ۴۶۵۱ تومان اعالم شده است.

تعاون نزديکترين بخش به اقتصاد مقاومتي است

خروج زودهنگام۴ميليون نفرازشغل اصلي

 معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي وجود ۱٠٠ 
هزار تعاوني فعال در کش��ور را مهمترين ابزار تحقق اهداف و 

برنامه هاي اقتصاد مقاومتي دانست.
ب��ه گزارش ايس��نا، س��يد حميد کالنتري ، اظه��ار کرد: اقتصاد 
مقاومتي متکي به روحيه مشارکت و کار جمعي است و همکاري 
جمعي و سرمايه اجتماعي نيز به سرعت قابل تبديل به سرمايه 
اقتص��ادي اس��ت. طبعا تعاون جز ب��ا روحيه همکاري و حرکت 
جمعي پيشرفت نخواهد کرد و اگر امروز هزاران ميليارد تومان 
نقدينگي در کش��ور وجود دارد اين هنر اقتصاد تعاوني اس��ت 
که اين س��رمايه ها را در مس��ير تحقق اقتصاد مقاومتي هدايت 
و اعتم��اد عموم��ي را جلب کند. وي بخش تعاون را نزديکترين 

بخ��ش ب��ه اقتصاد مقاومتي دانس��ت و گفت: تعاوني ها به دليل 
داشتن ويژگي هايي همچون مردمي بودن، عدالت بنيان و درون 
زايي که در اقتصاد مقاومتي ديده مي شود، نزديکترين بخش به 
اقتصاد مقاومتي هس��تند. معاون امور تعاون وزير تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي ادامه داد: در حال حاضر ۱٠٠ هزار تعاوني فعال 
در کش��ور وج��ود دارد که مي توان��د مهمترين ابزار براي تحقق 

اهداف و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در کشور باشد.
به گفته کالنتري، تعاون ظرف بزرگي است که واحدهاي خرد، 
متوسط و کالن را در کنار هم قرار داده و با کارآمد کردن آنها ، 

اهداف فقرزدايي و رشد و رونق اقتصادي محقق مي شود.
وي با بيان اينکه مش��ارکت مردمي و اس��تفاده از س��رمايه هاي 

اجتماعي نقش موثري در تحقق برنامه هاي بزرگ داشته است، 
افزود: مردم به عنوان بهترين پشتيبان، بيشترين توانمندي در 
تحقق اهداف کالن اقتصاد را دارند و در اين مسير تقويت جامعه 
محوري مي تواند بس��ياري از آس��يبهاي اقتصادي و اجتماعي را 
کنترل کند. کالنتري گفت: با توجه به آنکه در فضاي گسترش 
رواب��ط اقتص��ادي با دني��ا قرار داريم و مش��کالت اقتصادي و 
اجتماعي متعددي نيز در جامعه وجود دارد الزم اس��ت ش��رايط 
جامع��ه را ب��راي زندگي مردم ب��ه گونه اي مديريت کنيم که به 
توقعات و مطالبات فردي و اجتماعي آنها پاسخ مناسب داده شود. 
به اعتقاد معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در 
شرايط فعلي کشور، اقتصاد مقاومتي مي تواند به منزله مديريت 

وضع موجود و شکست ناپذيري در مقابل هجمه هاي دنيا باشد 
و ب��ا اتخ��اذ راهکارهايي، نيازهاي زندگي مردم در حد مطلوبي 

تعريف و مشکل اشتغال و توليد و مسکن برطرف شود.

جديدترين مطالعات نيروي کار نشان مي دهد از 
مجموع حدود ۲۲.۵ ميليون ش��اغل کشور، بيش 
از ۴ ميليون نفر حداکثر ۶ س��ال در ش��غل اصلي 

خود حضور دارند.
به گزارش مهر، بر اس��اس آمار رس��مي، جمعيت 
ش��اغل کش��ور ۲۲ ميليون و ۵٨٨ هزار نفر است؛ 
م��دت اش��تغال نيروي کار در ش��غل اصلي خود 
مي تواند از يک س��ال تا بيش از ٣٠ س��ال متغير 
باش��د. خروج افراد از ش��غل اصلي ممکن است در 
جهت رونق بازار کار و تالش فرد ش��اغل براي 
جس��تجوي کار بهتر يا در مقابل به داليل رکود 
در ب��ازار، نارضايت��ي ش��غل، تعطيلي محل کار يا 

ساير موارد باشد.
با اين حال بر اساس جديدترين مطالعات وضعيت 
شغلي نيروي کار که توسط مرکز آمار ايران انجام 
ش��ده اس��ت، در بين جمعيت نيروي کار کش��ور 
بيش��ترين افراد، بين ٣ تا حداکثر ۶ س��ال در شغل 
اصلي خود حضور داشتند که چهار ميليون و ۶٠ 

هزار نفر از شاغالن را شامل مي شوند.

همچنين مدت ماندگاري بيش از س��ه ميليون و 
٣٨۵ هزار نفر از ش��اغالن در ش��غل اصلي خود، 

بين ۱٠ تا حداکثر ۱۵ سال بوده است.
بررس��ي شاخص مدت اشتغال شاغالن در شغل 
اصلي همچنين نش��ان مي دهد بالغ بر ٣ ميليون 
و ۲۲۲ ه��زار نف��ر از جمعي��ت نيروي کار کش��ور 
بين يک تا کمتر از سه سال در شغل اصلي خود 
حضور دارند و س��پس بنا به داليلي، ش��غل اصلي 

خود را ترک کرده اند.
در عي��ن ح��ال بي��ش از ۲ ميليون و ۱٨۵ هزار نفر 
از جمعيت ش��اغل بين ۱۵ تا حداکثر ۲٠ س��ال در 
شغل اصلي خود ماندگار بوده اند؛ همچنين بيش 
از يک ميليون و ٩٨٣ هزار نفر از جمعيت نيروي 
کار کش��ور، بين ۲٠ تا حداکثر ۲۵ س��ال در شغل 

اصلي خود مشغول به کار بوده اند.
ي��ک ميلي��ون و ٨۵۲ ه��زار و ٩۶۱ نفر از جمعيت 
ش��اغل کش��ور، کمتر از يک سال، يک ميليون و 
۱٣٠ ه��زار و ٩۱۷ نف��ر بي��ن ۲۵ س��ال تا حداکثر 
٣٠ س��ال و يک ميليون و ۷۶٠ هزار و ٩٣۱ نفر 

نيز بيش از ٣٠ س��ال در ش��غل اصلي خود حضور 
داشته اند.

آمار مذکور از »مدت اش��تغال ش��اغالن در شغل 
اصلي« نش��ان مي دهد بيش��تر نيروي کار کشور 
حداکثر تا ۱۵ سال تمايل به خروج از شغل اصلي 

خود دارند. س��پس پس از اين مدت اش��تغال در 
شغل اصلي به تدريج تمايل براي خروج از شغل 

کمتر مي شود.
ب��ر اس��اس گ��زارش مرکز آمار اي��ران از عوامل 
ترک ش��غل در س��ال گذشته که به تازگي منتشر 
ش��ده اس��ت، »پايين بودن درآم��د«، »تعطيلي 
دائمي مح��ل کار«، »فصلي بودن کار«، »موقتي 
بودن ش��غل«، »جابجايي محل کار«، »تحصيل 
يا آموزش«، »اخراج يا تعديل نيرو«، »مهاجرت 
ني��روي کار«، »ب��ه پايان رس��يدن دوره خدمت 
وظيفه«، »بيماري«، »بازنشستگي« و »کهولت 

سن« بيشترين عوامل ترک شغل هستند.
موقت��ي ب��ودن کار ب��ا س��هم ۲۵.۶ درص��دي از 
مهمترين عوامل ترک شغل در بين جمعيت بيکار 
در دو گروه مردان و زنان بوده است. عالوه بر اين 
»پايين بودن درآمد« دومين عامل ترک ش��غل 
اس��ت به طوريکه ۲۵۷ هزار و ٩۱٩ نفر از نيروي 

کار را به دليل شغل خود را ترک کردند.
اخ��راج ي��ا تعديل نيرو، نيز ب��ا جمعيت ۲٣۵ هزار 

و ٨۶۶ نف��ري و »ب��ه پايان رس��يدن دوره خدمت 
وظيفه« با جمعيت ۲٣۱ هزار و ۲۶٠ نفر از ديگر 

عوامل مهم ترک شغل به شمار مي روند.
مطالعات مرکز آمار ايران نشان مي دهد ۱۲۴ هزار 
و ۶٨۵ نف��ر ب��ه دليل »تعطيلي دائمي محل کار« 
شغل خود را از دست داده و بيکار شده اند و تعداد 
۱۱۵ ه��زار و ٨٣٨ نف��ر نيز به دليل »فصلي بودن 

کار« به جمعيت بيکاران پيوستند.
در عين حال ٣۷ هزار و ۶٨٩ نفر به دليل مسائل 
خانوادگ��ي، ۲٩ ه��زار و ٨٨۴ نفر به دليل بيماري، 
٩ ه��زار و ۲٠۶ نف��ر ب��ه دليل رس��يدن به س��ن 
بازنشس��تگي، ۶ هزار و ٨٠۲ نفر به علت تمايل 
به جابجايي محل کار خود، ۶ هزار و ۴٣٠ نفر به 
دليل مهاجرت، ۵ هزار و ۴۵۶ نفر به علت تحصيل 
يا آموزش و هزار و ۶٠۱ نفر نيز به دليل کهولت 
س��ن مجبور به ترک ش��غل خود ش��ده اند. عالوه 
ب��ر اي��ن، حدود ۲٣٠ ه��زار و ۵۷٠ نفر از جمعيت 
ش��اغل کش��ور نيز به دليل ساير موارد از کار خود 

انصراف داده اند.

نب�ود نظ�ام ماليات�ي بس�يار  ���
ش�فاف و جامع و همچنين نبود 
سازو کاري مناسب براي اصالح 
ساختار اقتصادي و از همه مهمتر 
نفوذ بخش خصوصي غيرمولد و 
نب�ود بخش خصوصي واقعي از 
مهمتري�ن دالي�ل اصلي در اين 
زمينه بوده که تبعات آن موجب 
ش�ده تا همواره شاهد افزايش 
ش�ديد هزينه هاي جاري دولت 
و رش�د بي س�ابقه آن نس�بت 
ب�ه درآمده�اي اقتص�ادي بوده 

است . 
دولت نيز وقتي اين مسائل را  ���
مشاهده مي کند خود نيز عاملي 
براي تش�ديد اي�ن موضوعات 

است
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تقويت ۵۸ واحدي شاخص کل بازار سرمايه
ش��اخص کل ب��ازار س��رمايه با 
افزاي��ش 58 واح��دي روي رقم 

88 هزار و 261 واحد ايستاد.
ش��اخص کل قيم��ت و ب��ازده 
نقدي بورس اوراق بهادار تهران 
)تدپيک��س( در پايان معامالت 
ديروز دوش��نبه 29 آبان ماه 96 

با افزايش 58 واحدي روي رقم 88 هزار و 261 واحد ايس��تاد. 
شاخص کل هم  وزن اما با کاهش 16 واحدي عدد 17 هزار و 
536 واحد را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نيز با 

افزايش 80 واحدي به رقم 95 هزار و 61 واحد دست يافت.
شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 80 واحدي به رقم 95 
هزار و 61 واحد دس��ت يافت که ش��اخص بازار دوم با افزايش 
125 واحدي عدد 61 هزار و 920 واحد را به نمايش گذاش��ت. 
همچنين ش��اخص کل فرابورس )آيفکس( نيز با افزايش يک 

واحدي روي رقم يک هزار و 9 واحد ايستاد.
به نقل از فارس، ديروز معامالت سهام در نماد فوالد مبارکه با 
56 واحد، پااليش نفت بندر عباس با 33 واحد و پااليش نفت 
اصفهان با 20 واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه 

شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتي تاپيکو با 20 واحد، 
گروه مپنا با 17 واحد و سايپا با 15 واحد کاهش بيشترين تاثير 

منفي را در برآورد اين نماگر به دوش کشيدند.
ارزش کل معام��الت ب��ورس ته��ران در حالي به بيش از 145 
ميليارد تومان نمايش داده شد که ناشي از دست به دست شدن 
بيش از 602 ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي 50 
هزار و 122 نوبت داد و ستد بود. در بازار 2 بورس تهران که به 
معامالت درون گروهي س��هامداران عمده اختصاص دارد 15 
ميليون س��هم ايران ترانس��فو به ارزش بيش از 8 ميليارد تومان 
ميان سهامداران عمده اين سهم با معامالت انتقالي همراه بود. 
در نماد صنايع و معادن احيا س��پاهان نيز اندکي بيش از 12.5 
ميليون س��هم به ارزش کمتر از 9 ميليارد تومان کد به کد ش��د. 
همچنين 12 ميليون سهم فوالد کاوه کيش به ارزش بيش از 
2.5 ميليارد تومان با تجميع سهام به کدهاي درون گروهي از 
س��وي س��هامدار عمده روبه رو شد و در سرمايه گذاري سبحان 
ني��ز 10 ميليون س��هم به ارزش کمت��ر از 1.5 ميليارد تومان به 
کدها ي درون گروهي انتقال يافت. در جريان بازار نقدي سهام 
در حالي گروه پااليشي ها به تبع رشد روزهاي اخير قيمت نفت 
خ��ام در بازاره��اي جهاني با اقبال خريداران اغلب حقيقي بازار 
س��هام روبه رو ش��د که همسو با معامالت انتقالي صندوق هاي 
حامي نماگره��اي بورس و همچنين تحرک بازارگردان ها اين 
گ��روه روندي متع��ادل را در نمادهاي پيش روي خود نظاره گر 
ب��ود. در گ��روه خودرويي ها اما مديرعامل س��ايپا در حالي پس 
از گذش��ت کمتر از 2 س��ال برکنار ش��د که عضو اصلي در اين 
شرکت براي اصالح ساختار مالي به بهانه هايي همچون ارزش 
منصفان��ه دارايي ه��ا و ي��ا انتقال زي��ان از صورت هاي مالي به 
ساير شرکت هاي تلفيقي همچنان در ترکيب هيأت مديره اين 

شرکت حضور مؤثر دارد.

پيشخوان

بورس

آنچه همواره در بازار س��رمايه کش��ور جريان دارد معلول شرايط 
کالن اقتصادي اس��ت، در صورتي که اقتصاد با چالش مواجه 
باشد يا ميزان ريسک افزايش يابد، سرمايه گذاران آن را حس 

مي کنند.
سعيد اسالمي بيدگلي، دبيرکل کانون نهادهاي سرمايه گذاري 
در گفتگو با سنا، ضمن بيان مطلب فوق، در خصوص وضعيت 
بازار سرمايه گفت: بخشي از عملکرد اصلي بازار سرمايه مربوط 
به ش��رايط کلي اقتصادي اس��ت و براي رشد بورس بايد منتظر 
تحوالت در بخش اقتصاد کالن بود. به عنوان مثال اگر س��ال 
آينده رشد اقتصادي کشور و توليد افزايش يابد، ريسک هاي بين 
المللي کاهش داشته باشد و مشکالت شبکه بانکي کم شود به 

طور خودکار بازار سرمايه شاهد رونق خواهد بود.
وي با بيان اينکه براي توسعه بازار سرمايه بايد مديران و فعاالن 
با برنامه ريزي مناسب؛ شفافيت و نقد شوندگي را افزايش دهند، 
افزود: سازمان بورس با طرح راهکارها و صدور بخش نامه در 
حال حل اين مش��کل اس��ت. دبيرکل کانون نهادهاي سرمايه 
گذاري در خصوص نقدشوندگي و حجم معامالت، گفت: يکي 
از مسايل بازار سرمايه تنوع ابزارهاي مالي است. با وجود اينکه 
نس��بت به س��ال هاي گذش��ته ابزارهاي خوبي به بازار معرفي 
ش��دند اما با توجه به حجم بازار س��رمايه در مقايس��ه با بازارهاي 
مش��ابه در دنيا، همچنان نياز به ابزارهاي مالي بيش��تر و متنوع 
تر احساس مي شود. سعيد اسالمي ادامه داد: عالوه بر اين، نياز 
است ابزارهايي در بازار تعريف شوند که در زمان رکود يا رونق 

به روند معامالت کمک کند.
وي با تاکيد بر اينکه توسعه ابزارهاي مالي به نقدشوندگي جريان 
ب��ازار کم��ک مي کند، اضافه کرد: توس��عه ابزار ها باعث جذب 

س��ليقه هاي مختلف و س��رمايه گذاران با درجه ريسک پذيري 
متنوع مي شود و در نتيجه درجه نفوذ بازار را افزايش مي دهد.

دبيرکل کانون نهادهاي س��رمايه گذاري يکي ديگر از راه هاي 
توس��عه بازار س��رمايه را فرهنگ س��ازي دانست و گفت: کانون 
نهاده��اي س��رمايه گ��ذاري و هر نهاد خ��ود انتظام يک وظيفه 
اساس��نامه اي فرهنگ س��ازي در حوزه بازار س��رمايه دارد، اما 
اجراي اين وظيفه به ظرفيت اقتصاد کش��ور باز مي گردد. طي 

سال هاي گذشته ميلياردها تومان از بودجه شرکت هاي بانکي 
که عمدتا در آن سالها به عنوان شرکت دولتي محسوب مي شدند 

در رسانه ملي صرف تبليغ شد.
به گفته دبيرکل کانون نهادهاي سرمايه گذاري اگر دولت تمايل 
دارد سهم تامين مالي بخش توليدي کشور از طريق بازار سرمايه 
را افزايش دهد موظف است حداقل بخشي از آنچه طي 4 دهه 
گذش��ته از بودجه بانک ها به عنوان ش��رکت هاي دولتي صرف 

تبليغ و هدايت منابع به س��مت بانک ها ش��ده را صرف تبليغ و 
فرهنگ سازي براي بازار سرمايه کند.

وي ادامه داد: در س��ه الي 4 س��ال اخير يکي از مش��کالت بازار 
س��رمايه و اقتصاد کش��ور نرخ هاي بهره باال و غير واقعي بود. 
ن��رخ به��ره بانک��ي به دليل عدم نظ��ارت کافي بانک مرکزي و 

مشکالتي از اين نوع بسيار باال و غير واقعي بود.
دبيرکل کانون نهادهاي س��رمايه گذاري، اضافه کرد: با توجه 
به تبليغات دولتي و وجود بانک هاي خصوصي به عنوان بخش 
بدون ريس��ک بازار پول ايران و حوزه س��رمايه گذاري، تمايل 
م��ردم به س��رمايه گ��ذاري در دارايي هاي واقعي کاهش يافت. 
افراد تمايلي به احداث يک کارخانه نداشتند و ترجيح مي دادند 
س��رمايه خود را به بانک منتقل و نرخ هاي باالي س��ود را بدون 

نظارت بانک مرکزي دريافت کند.
اس��المي ادامه داد: موضوع بازار س��رمايه محدود به رسانه هاي 
تخصصي اس��ت. به اين ترتيب که در رس��انه هاي عمومي مثل 
بيلبوردهاي تبليغاتي، سمينارهاي عمومي و صدا و سيما اثري از 
تبليغات براي بازار سرمايه کشور وجود ندارد و تنها اخبار محدود 

و خاص در رسانه هاي عمومي کشور منعکس مي شود.
وي، ادامه داد: البته در آن ش��رايط حتي تبليغات بازار س��رمايه 
هم اثرگذار نبود و س��رمايه گذاران بانک ها را با س��ود باال به هر 

بازاري از جمله بازار سرمايه ترجيح مي دانند.
اس��المي با تاکي��د ب��ر اينکه زماني که ي��ک بخش از اقتصاد در 
يک تعادل نابهنجار قرار مي گيرد توسعه بخش هاي ديگر هم 
با چالش جدي مواجه مي ش��ود، گفت: يکي از وظايف دولت ها 
اين است که مردم را براي تصميم هاي اقتصادي درست هدايت 

کنند. اين بخش با اطالع رساني صورت مي گيرد.

دبيرکل کانون نهادهاي سرمايه گذاري تشريح کرد؛

فرهنگ سازي شرط توسعه بورس

انتشار گزارش عملکرد 12 ماهه »ثتران«  افزايش 100درصدي پيش بيني هاي »ومعادن«  انتشار عملکرد 6 ماهه داروسازي امين  
ش��رکت داروس��ازي امين اطالعات و 
صورت هاي مالي دوره شش ماهه منتهي 
به 31 شهريور ماه 96 را حسابرسي شده 
و با س��رمايه معادل 829 ميليارد و 400 

ميليون ريال منتشر کرد.
به نقل از سنا، شرکت داروسازي امين با انتشار صورت هاي مالي 
ش��ش ماهه خود اعالم کرد در دوره ياد ش��ده مبلغ 103 ميليارد 
و 683 ميليون ريال س��ود خالص کس��ب کرد. بر اين اساس اين 
ش��رکت مبلغ 125 ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داد 
که در مقايس��ه با دوره مش��ابه س��ال مالي قبل معادل دو درصد 

کاهش داشت.
گفتني است اين شرکت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 123 

ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داده است.

ش��رکت سرمايه گذاري توسعه معادن 
و فلزات در دوره ش��ش ماهه منتهي به 
31 شهريور ماه 96 مبلغ 40 ريال سود 

به ازاي هر سهم اختصاص داد.
»ومعادن« پيش بيني درآمد هر س��هم 

س��ال مالي منتهي به 29 اس��فندماه 96 را مبلغ 188 ريال س��ود 
به ازاي هر س��هم اعالم کرد و طي ش��ش ماهه نخس��ت امسال 
مبلغ 40 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد. اين شرکت 
مع��ادل 21 درص��د از پي��ش بيني هايش را پوش��ش داد که در 
 مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 100 درصد افزايش 

داشت.
گفتني است اين شرکت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 20 

ريال زيان به ازاي هر سهم اختصاص داده بود.

شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران 
با س��رمايه ثبت ش��ده يک هزار و 200 
ميلي��ارد ريال اطالعات و صورت هاي 
مالي 12 ماهه منتهي به پايان شهريور 

امسال را منتشر کرد.
به گزارش س��نا، ش��رکت س��رمايه گذاري مسکن تهران براي 
دوره 12 ماهه منتهي به پايان شهريور امسال به ازاي هر سهم 

344 ريال زيان خالص اعالم کرد.
"ثتران" در دوره 12 ماهه منتهي به پايان شهريور سال 95 به 
ازاي هر سهم 208 ريال زيان شناسايي کرده بود. اين شرکت 

در 12 ماهه سال جاري زيان را 65 درصد افزايش داد.
"ثتران" در دوره 12 ماهه منتهي به پايان ش��هريور امس��ال به 

661 ميليارد و 168 ميليون ريال زيان انباشته رسيد.

موضوع درج اگهي 
خان��م رب��اب صبوري فرزند اکبر به طرفيت ورثه مرحوم علي صبوريان وارث 
1- رباب صبوري فرزند اکبر2- حس��ين 3- قاس��م 4- فاطمه 5- فهيمه 6- 
نجمه 7- سکينه 8- مرضيه 9- زينب 10- مهناز همگي )صبوري( 11- ليال 
12- فريبا )صبوريان( همگي فرزند علي 13- گوهر يوسفي فرزند عباس طي 
پرونده کالسه 96/700 درخواست تحرير ترکه از اموال مرحوم علي صبوريان 
که در اخرين اقامتگاه دايمي خود فوت نموده است دارند لذا باتوجه تشريفات 
مقدماتي وفق ماده 210قانون امورحس��بي مراتب جهت يک نوبت اگهي به 
منظور درج در روزنامه هاي کثيراالنتشار به حضورتان ارسال مي گرددتا ورثه 
يا نماينده قانوني انها بس��تانکاران و مديوئين به متوفي و کس��ان ديگري که 
حقي بر ترکه دارند در ساعت 17/30 و مورخه 96/10/9 در شعبه اول شوراي 
حل اختالف شهرس��تان جم براي تحرير ترکه حاضر ش��وند مس��تدعي است 

همکاري الزم با نامبرده مبذول فرمائيد م الف 520
رئيس شوراي حل اختالف شهرستان جم – پروند

------------------------------------------
آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 ايين تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139660324009004970 – 96/6/22هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر 
در واح��د ثبت��ي بوش��هرتصرفات مالکانه و بال مع��ارض متقاضي آقاي ميثم 
راياني  فرزند علي به ش��ماره شناس��نامه5652صادره از بوش��هر به ش��ماره 
ملي3501513666درشش��دانگ يک بابخانه  به مس��احت 68.87 متر مربع 
پالک29 فرعي از 2178اصلي مفروز و مجزي ش��ده از 2178 پالک اصلي 
واقع در بخش دو بوش��هر خريداري از مالک مش��اعي رس��مي  محرز گرديده 
است . لذا به منظور اطالع عمومي مراتب در دو نوبت به فاصله15 روز آگهي 
مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تس��ليم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
م الف 1624

تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/15

تاريخ انتشارنوبت دوم : 96/8/30 
 سهراب خواجه -رئيس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان بوشهر

---------------------------
خواهان سيد عباس اتشکار دادخواستي به طرفيت خواندگان /شهناز ابصاري 
وحميد فتاحي به خواس��ته مطالبه خس��ارات دادرس��ي والزام به تنظيم س��ند 
دردفترخانه تقديم دادگاه عمومي شهرستان شهريار نموده که جهت رسيدگي 
به ش��عبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرس��تان ش��هريار واقع در شهرس��تان 
ش��هريار ارجاع وبه کالس��ه 9509982640200486 ثبت گرديده که وقت 
رس��يدگي آن 1396/9/13 وس��اعت 9:30 تعين ش��ده است .به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان وبه درخواست خوهان وبه تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب درامورمدني ودستور دادگاه مراتب يک 
نوبت دريکي ازجرايد کثيراالنتشار آگهي مي شود تاخواندگان شهناز ابصاري 
وحميد فتاحي پس ازنش��ر آگهي واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت 
مقرر فوق جهت رسيدگي حاضرگردد.درضمن خواسته خواهان درجلسه اول 
دادرس��ي به 1-عودت مبلغ بيس��ت ويک ميليون تومان اضافي که دريافت 
نموده ايد.2-عودت لوستر ها وپرده ها يامبلغ معادل حدود دوازده ميليون تومان 

3-عودت )ابطال(چک امانت افزايش يافته است. 
م الف 28513   

منشي شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار –رهيار رومياني 
-------------------------------------------

آگهي ابالغ دادنامه هيئت تشخيص
نظر به اين که دادخواست آقاي مصطفي فيضي هنده خاله فرزند اکبر بطرفيت 
کارفرمايان مجتمع فرهنگي مهران خانم ليال نکوپور س��يگارودي و آقايان 
مهدي پوررضا و فرج طهماسيان در شعبه يازدهم هيئت تشخيص مديريت 
تعاون کار و رفاه اجتماعي شهرس��تان رش��ت تحت رس��يدگي قرار گرفته و 
منتج به صدور دادنامه ش��ماره3926 مورخ 96/7/18 از ش��عبه فوق االش��اره 
گرديده ،با توجه به مجهول المکان بودن احد از خواندگان پرونده آقاي فرخ 
طهماسيان ،بنا به تقاضاي خواهان آقاي مصطفي فيضي هنده خاله مستند به 
ماده 73 آيين دادرسي مدني و ماده 48 آئين دادرسي کار آگهي ابالغ دادنامه 
فوق االشاره را يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار درج تا خوانده جهت 
دريافت دادنامه موصوف و ارائه آدرس خويش به دبيرخانه اداره تعاون ،کار و 
رفاه اجتماعي رشت واقع در چهارراه گلسار پشت اداره امور شعب بانک ملي 

مراجعه نمايد.م/الف5124

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ماشااله عبدالحسينى  خواهان آقاى 
عبدالحسينى  ماشااله  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  مجيد  فرزند  حسينى  هادى  سيد 
 28 شعبه  در  مطروحه   960057 كالسه  اجرايى  پرونده  در  ثالث  اعتراض  خواسته  به 
پرونده كالسه  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  تهران   مدنى  مجتمع قضايى شهيد 
9609980228800176 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/11/1 ساعت 9:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 110/110861        منشى دادگاه حقوقى شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى فرزين صادقى شقاقى فرزند مجيد  
خواهان خانم اكرم اسمعيلى ولوجردى فرزند محمد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى فرزين 
صادقى شقاقى فرزند مجيد به خواسته مطالبه خسارت ناشى از عدم انجام تعهد و مطالبه خسارت 
دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509980228800854 
شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1396/10/18 ساعت 11:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى 
را  و ضمائم  دادخواست  ثانى  نسخه  خود  كامل  نشانى  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 110/110858        منشى دادگاه حقوقى شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران 

فرزند  خطيب  قوامى  كامران  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
مسعود   خواهان آقاى داريوش خليقى مريدانى فرزند عباس دادخواستى به طرفيت خوانده 
مطالبه وجه چك وخسارت دادرسى و  به خواسته  كامران قوامى خطيب فرزند مسعود  آقاى 
به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  دادرسى  هزينه  پرداخت  از  اعسار  و  تاخيرتاديه 
قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   28 شعبه   9609980228800521 كالسه  پرونده 
كه  تعيين   11:30 ساعت   1396/10/12 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  مدنى  شهيد 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  تاريخ  از  تا خوانده ظرف يك ماه پس  ميگردد 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 110/110854        منشى دادگاه حقوقى شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران 

 آگهى ابالغ اخطاريه تبادل لوايح كالسه پرونده:950426/28 تجديدنظرخواه:خيراله پور افشار  
تجديدنظرخواندگان:آلبرت يديدسيون- آدنا يديدسيون- رضا مجرد كلخوران  بدينوسيله به 
تجديدنظر خواندگان مذكور ابالغ مى گردد كه ظرف 10 روز از تاريخ نشر آگهى به دفتر شعبه 
28 دادگاه حقوقى تهران واقع در خ انقالب خ قدس روبروى خ پورسينا مجمتمع قضايى شهيد 
مدنى مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى 
از دادنامه شماره 787-1396/7/15 را دريافت و پاسخ خود را به دادگاه اعالم نمايند واال 

پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد.
تهران  مدنى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  دادگاه   28 دفترشعبه  مدير             110/110850  

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى فرهنگ آقايى فرزند منوچهر  
خواهان خانم نيكا شاهيد فرزند هوشنگ دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى فرهنگ 
آقايى فرزند منوچهر به خواسته ابطال سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   28 شعبه   9609980228800504 كالسه  پرونده 
قضايى شهيد مدنى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/16 ساعت 11:00 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت 
از جرايد  المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى  مجهول 
كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 28 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى          110/110846  
تهران  مدنى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

تجديدنظرخواه:صادق  پرونده:950601/28  كالسه  لوايح  تبادل  اخطاريه  ابالغ  آگهى   
محرمخانى   تجديدنظرخواندگان:محمد تقى سلطان مراد- جالل امانى- ابراهيم اسديان- 
ايران افشارى- طليعه گيل قاسمى پور- سيد محمدرضا مرتضوى زاده- دانش طاهر 
آبادى  بدينوسيله به تجديدنظر خواندگان مذكور ابالغ مى گردد كه ظرف 10 روز از تاريخ 
نشر آگهى به دفتر شعبه 28 دادگاه حقوقى تهران واقع در خ انقالب خ قدس روبروى 
خ پورسينا مجمتمع قضايى شهيد مدنى مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى از دادنامه شماره 423-1396/4/28 را 
دريافت و پاسخ خود را به دادگاه اعالم نمايند واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر 

ارسال مى گردد.
 110/110844           مدير دفترشعبه 28 دادگاه حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران 

 محكوم له:عباس عزيزى محكوم عليه:محمد رحمتى نيا كلوانى ومهدى محسنى  پيرو آگهى 
هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محمد رحمتى كلوانى ومهدى محسنى كه مجهول 
كالسه  پرونده  در   50 شعبه  از  صادره  اجرائيه  طبق  شود  مى  ابالغ  باشد  مى  المكان 
 1395/3/17 مورخ   9509970237800183 شماره  دادنامه  موجب  به   940837
به  اجراى حكم مربوطه  از شعبه 50 محكوم عليه محكوم به موجب درخواست  صادره 
به  محكومند  عليه  محكوم  مربوطه 9509970237800183  دادنامه  و شماره  شماره 
پرداخت بالمناصفه ى 125280000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/993/800ريال 
و خسارت دادرسى در حق محكوم له پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرايى 
بر عهده محكوم عليه مى باشد بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى 
منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به 
محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 
9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف 10 
روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير اين صورت 
واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى 

اقدام خواهد نمود .
 110/110840           مدير دفتر شعبه 50 دادگاه عمومى حقوقى شهيد مدنى تهران   

اگهي مزايده ) مرحله اول ( 
در پرونده 4/95/344 به موجب دادنامه شماره 173 سال 93 صادره از شعبه دهم دادگاه حقوقي گرگان محکوم عليه محمد رضا 
کالهگر فرزند ابوتراب به مبلغ 453/076/727 ريال در حق محکوم له علي مزيدي و نيز پرداخت هزينه کارشناس��ي محکوم 
شده است که محکوم عليه جهت پرداخت بدهي خويش پالک ثبتي 447 فرعي از 210 اصلي بخش 3 ثبتي گرگان را جهت 
پرداخت بدهي خويش تعرفه نموده است که ملک موصوف پس از جري تشريفات قانوني کارشناسي و قيمت گذاري از طريق 
مزايده حضوري بفروش ميرسد طالبين خريد مي توانند در جلسه مزايده شرکت و پيشنهاد خود را ارائه و تسليم نمايند . محکوم 
له : علي مزيدي محکوم عليه محمد رضا کالهگر نظريه کارشناس : محل وقع ملک در جاده سرخنکالته باالتر از پمپ بنزين 
مشخصات : ملک تعرفه شده برابر سند مالکيت قطعه زمين مزروعي به مساحت 36-1220 متر مربع و به صورت شش دانگ 
مشاع از زميني به مساحت 17873 متر مربع است پالک ثبتي 447 فرعي از 210 اصلي از اراضي بخش 3 ثبتي گرگان و داراي 
سند مالکيت به شماره 845693 سري الف 91 است که به شماره 61538 در صفحه 103 دفتر 440 امالک گرگان به نام اقاي 
محمد رضا کالگر به ثبت رسيده است ملک طلق است در زمان بازديد دور زمين ديوار سفالي کشيده شده بود ) بخشي از ديوار 
در قسمت شرقي ملک فرو ريخته بود ( زمين مورد نياز مطابق نامه شماره 3736 مورخه 1392/07/37 شهرداري سرخنکالته به 
5 قطعه با کاربري مسکوني تفکيک شده است ارزيابي با بررسي هاي به عنمل و باتوجه به موقيعت و کاربري و شرايط منطقه و 
بادر نظر گرفتن فاصله از راه اصلي و کسب اطالع از مطلعين محلي قيمت ملک موصوف به صورت تخليه و بدون در نظر گرفتن 
تعهدات و ديوني که ممکن است وجود داشته باشد جمعا برابر يک ميليارد و شش صد و شصت ميليون ريال 1/660/000/000 
ريال اعالم مي گردد . زمان ومکان مزايده : 1- زمان مزايده : روز دوشنبه مورخه 1396/09/20 ساعت 9 الي 10 صبح 2- مکان 
مزايده : دفتر ش��عبه چهارم اجراي احکام مدني متمرکز دادگس��تري گرگان مزايده از مبلغي که توس��ط کارش��ناس تعيين گرديده 
شروع و برنده مزايده کسي است که باالترين مبلغ را در جلسه زايده قبول نمايد برنده مزايده مي بايست 10% مبلغ مورد پيشنهاد 
را نقدا به حساب سپرده دادگستري توديع و مابقي ان ظرف يکماه از تاريخ اجراي مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض 
ان راتسليم دفتر شعبه نمايند در غير اين صورت وفق ماده 129 قانون اجراي احکام مدني 10% سپرده پس از کسر هزينه هاي 
اجرايي بنفع دولت ضبط و اگهي مزايده براي مرحله بعد تجديد خواهد شد . طالبين خريد مي توانند يک هفته قبل از اجراي مزايده 
با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک توقيف شده بازديد نمايند تحويل اموال پس از تائيد صحت مزايده از ناحيه دادگاه صادر 
کننده اين اجرائيه خواهد بود در صورت عدم تائيد صحت مزايده اين اجرا مسوليتي در رابطه با خريدار ندارد و فقط مبلغ توديع 
شده عودت خواهد شد مزايده با حضور نماينده محترم دادستان دادسراي عمومي و انقالب گرگان و نماينده اجراي احکام مدني 

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

اگهي مزايده 
به موجب دادنامه ش��ماره 9509970056401462 و اجراييه صادره از ش��عبه 5 دادگاه حقوقي گرگان و در پرونده 3/96/0319 
اجرايي حکم به تقسيم ما ترک مرحوم عليرضا محمدي شامل يک دستگاه خودروي سمند به شماره پالک 443د 74 ايران 59 
در حق زهرا محمدي و فاطمه محمدي و امير رضا محمدي به طرفيت محمد رضا محمدي و حميد رضا محمدي و زيبا شير 
محمدي صادر گرديده و همچنين محکوم عليهم مبلغ 1/800/000 ريال در حق دولت محکوم و بدهکار ميباشد حسب درخواست 
محکوم له خودروي س��مند واقع در گرگان – خ فلس��في بطرف چهار راه فلس��في س��رکوچه شش��م بازديد و به مبلغ .../77/000 
رياتل توس��ط کارش��ناس مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از جري تش��ريفات قانوني انجام ش��ده از طريق مزايده حضوري بفروس 
ميرس��دئ طالبين خريد مي توانند در جلس��ه مزايده ش��رکت وپيش��نهاد خود را ارائه و تس��ليم نمايند . توصيف اجمالي مال منقول 
توقيف شده بر اساس قانون اجراي حکم مدني 1- محل مال مورد مزايده : گرگان خ فلسفي بطرف چهار راه فلسفي سرکوچه 
ششم 2- مشخصات مال منقول مال مورد مزايده يکدستگاه خودرو سواري سمند مشکلي رنگ به شماره شهرباني 443د74 
ايران 59 مدل 1383 ميباشدئ خودروي فوق داراي رنگ مشکي سپر جلو سمت راست شکسته رنگ دارد چهار حلقه الستيک 
خودرو در حد مستعمل و غير قابل استفاده ميباشد فاقد بيمه نامه معتبر ميباشد اسناد و مدارک فني شناسايي خودرو شامل کارت 
ماشين و سند کار خانه سازنده ارائه نگرديد درب خودرو قفل بوده امکان بازدبد از قسمت موتور و داخل خودرو فراهم نگرديد با 
توجه به مش��روح توضيحات فوق الذکر رعايت جووانب امر ارزش کل خودروي س��مند جمعا به مبلغ 77000000 ريال ارزيابي 
ميگردد زمان و مکان مزايده زمان مزايده : روز شنبه مورخه 1396/09/18 ساعت 9 الي 10 2- مکان مزايده : دفتر شعبه سوئم 
اجراي احکام مدني دادگستري گرگان مزايده از مبلغي که توسط کارشناس تعيين گرديده شروع و برنده مزايده کسي است که 
باالترين مبلغ را در جلسه زايده قبول نمايد برنده مزايده مي بايست 10% مبلغ مورد پيشنهاد را نقدا به حساب سپرده دادگستري 
توديع و مابقي ان ظرف يکماه از تاريخ اجراي مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض ان راتسليم دفتر شعبه نمايند 
در غير اين صورت وفق ماده 129 قانون اجراي احکام مدني 10% س��پرده پس از کس��ر هزينه هاي اجرايي بنفع دولت ضبط و 
اگهي مزايده براي مرحله بعد تجديد خواهد شد . طالبين خريد مي توانند يک هفته قبل از اجراي مزايده با هماهنگي اين اجراي 
احکام از ملک توقيف شده بازديد نمايند تحويل اموال پس از تائيد صحت مزايده از ناحيه دادگاه صادر کننده اين اجرائيه خواهد 
بود در صورت عدم تائيد صحت مزايده اين اجرا مس��وليتي در رابطه با خريدار ندارد و فقط مبلغ توديع ش��ده عودت خواهد ش��د 
مزايده با حضور نماينده محترم دادس��تان دادس��راي عمومي و انقالب گرگان و نماينده اجراي احکام مدني انجام خواهد ش��د . 

عادلي – دادورز شعبه سوم اجراي احکام گرگان متمرکز 
---------------------------------------------------------------------

اگهي مزايده ) مرحله دوم ( 
به موجب دادنامه ش��ماره 9409970056401382 و اجرائيه صادره از ش��عبه 5 دادگاه حقوقي گرگان و در پرونده 3/95/1055 
اجرايي محکوم عليهم 1- صادق اغويي فرزند محمود 2- فريدون سوسرايي به پرداخت مبلغ 3/207/997/810 ريال بصورت 
تضامني در حق سعيد زيادلو و مبلغ 105/399/890 ريال در حق دولت محکوم و بدهکار هستند با توجه به معرفي اموال منقول 
شامل يکدستگاه خودروي سواري 206 به شماره انتظامي 96-395د95 متعلق به شخص ثالث سعيد سوسرايي و توقيف ان و 
ارزيابي توسط کارشناس دادگستري به مبلغ 210/000/000 ريال و پس از جري تشريفات قانوني انجام شده از طريق مزايده 
حضوري بفروش ميرسد طالبين خريد مي توانند در جلسه مزايده شرکت و پيشنهاد خود را ارائه و تسليم نمايند توصيف اجمالي 
مال منقول توقيف ش��ده بر اس��اس قانون اجراي احکام مدني 1- محل توقيف مال : گرگان – پارکينگ ميثاق 2- مش��خصات 
مال منقول مال منقول يکدس��تگاه خودرئي س��واري 206 به ش��ماره انتظامي 96-395د95 مدل 1389 به رنگ مش��کي متاليک 

ميباشد تعداد سيلندر 4 نوع سوخت بنزيني و تعداد محور 3 و تعداد چرخ 4 عدد ميباشد شماره موتور 14188065753 و وضعيت 
موتور س��الم ميباش��د پالکت مش��خصات دارد و پالکت بدنه دارد وضعيت اتاق و بدنه س��الم ميباش��د با توجه به وضعيت ظاهري 
خودرو و به علت نبودن س��وئيچ جهت بازديد فني خودرو و با توجه به اس��تعالم از س��امانه ش��ماره گذاري که فاقد س��ابقه تعويض 
ارکان بوده قيمت روز خودرو با توجه به اس��تعالم از منابع ذيصالح 310/000/000 ريال لرزيابي ميگردد زمان و مکان مزايده 
1- زمان مزايده : روز يکش��نبه مورخه 1396/09/19 س��اعت 9 الي 10 2- مکان مزايده : دفتر ش��عبه س��وم اجراي احکام مدني 
دادگستري گرگان مزايده از مبلغي که توسط کارشناس تعيين گرديده شروع و برنده مزايده کسي است که باالترين مبلغ را در 
جلسه زايده قبول نمايد برنده مزايده مي بايست 10% مبلغ مورد پيشنهاد را نقدا به حساب سپرده دادگستري توديع و مابقي ان 
ظرف يکماه از تاريخ اجراي مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض ان راتسليم دفتر شعبه نمايند در غير اين صورت 
وفق ماده 129 قانون اجراي احکام مدني 10% س��پرده پس از کس��ر هزينه هاي اجرايي بنفع دولت ضبط و اگهي مزايده براي 
مرحله بعد تجديد خواهد ش��د . طالبين خريد مي توانند يک هفته قبل از اجراي مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک 
توقيف شده بازديد نمايند تحويل اموال پس از تائيد صحت مزايده از ناحيه دادگاه صادر کننده اين اجرائيه خواهد بود در صورت 
عدم تائيد صحت مزايده اين اجرا مسوليتي در رابطه با خريدار ندارد و فقط مبلغ توديع شده عودت خواهد شد مزايده با حضور 
نماينده محترم دادس��تان دادس��راي عمومي و انقالب گرگان و نماينده اجراي احکام مدني انجام خواهد ش��د . عادلي – دادورز 

شعبه سوم اجراي احکام گرگان متمرکز
----------------------------------------------------------

پرونده کالسه 9609980059200330 شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي گرگان تصميم نهايي شماره 9609970059200960 
خواهان : اقاي حميد رضا فوالدي فرزند رحمت اله با وکالت اقاي محمد رضا درزي فرزند بابا علي به نشاني استان گلستان – 
شهرستان کردکوي – کردکوي – خ امام خميني شرقي جنب دادگستري خوانده : اقاي ارش مومني مالولي به نشاني مجهول 
المکان خواسته : تاييد فسخ قرار داد ) غير مالي ( راي دادگاه در خصوص دادخواست تقديمي حميد رضا فوالدي با وکالت محمد 
رضا درزي ارش مومني به خواس��ته تاييد فس��خ قرار داد مورخه 93/9/26 با احتس��اب هزينه دادرس��ي و حق الوکاله وکيل بدين 
توضيح وکيل خواهان بيان کرد که موکل او اقدام به معامله اي با خوانده نموده و طبق مفاد قرار داد چنانچه چکهاي مربوط به 
معامله در موعد مقرر پاس نشود معامله بين انها فسخ مي گردد نظر به اينکه دو فقره چک خوانده در موعود مقرر پاس نگرديد 
لذا تقاضا تاييد فس��خ معامله به انضمام خس��ارت دادرس��ي را داريم که با مالحظه متن قرار داد منعقده بين طرفين قرار داد انها 
در خصوص شش دانگ يک واحد اپارتمان بوده که طرفين در ذيل قرار داد چگونگي پرداخت ثمن را مشخص کردند و طبق 
ماده 7 قرار داد طرفين کليه خيارات را اسقاط کردند با توجه به اينکه خواسته خواهان فسخ به علت تخلف از شرط است و براي 
خواهان در صورت تخلف از شرط اخيار تخلف از شرط ايجاد مي گردد که مي توانست با استفاده از ان قرار داد فسخ کند که قبال 
ان را هم اقساط کرد لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد نداسته مستندا به ماده 197 از قانون ايين دادرسي مدني جکم به بطالن 
دعوي خواهان صادر و اعالم مي گردد راي صادره ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض د محاکم تجديد نظر اس��تان 

گلستان مي باشد . علي حاجي دون -–رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي گرگان 
----------------------------------------------------

پرونده کالس��ه 9609980059700336 ش��عبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرس��تان گرگان )13 حقوقي قديم ( تصميم نهايي 
شماره 9609970059700872 واهان : خانم شهربانو زنگي فرزند وجيهه اله با وکالت خانم اسيه چهار نائي مفرد فرزند محمد 
ابراهيم به نشاني استان گلستان – شهرستان گرگان – گرگان – خيابان وليعصر – نبش عدالت 5 مجتمع اريا ط 3 واحد 11 
خوانده : اقاي مقصود زنگي مجهول المکان خواسته : الزام به فک پالک خودرو  راي دادگاه در خصوص تقاضاي خانم شهربانو 
زنگي فرزند وجيهه اهلل با وکالت خانم اسيه چهار نايي بطرفيت اقاي مقصود زنگي فرزند وجيهه اهلل بخواسته فک پالک يک 
دس��تگاه خودروي س��واري پرايد فول به ش��ماره انتظامي 468 ط ايران 33 با اين توضيح که خواهان مدعي ش��ده اس��ت خودروي 
مذکور را به خوانده فروخته است و چون پالک خودرو به نام وي مي باشد و خوانده علي رغم خريد خودرو در تعويض وفک پالک 
خودرو و اخذ پالک جديد به نام خويش خودداري نموده اس��ت و بدين صورت درخواس��ت فک پالک جهت جلوگيري از ثبت 
تخالفات و جرائم رانندگي به نام خود نموده است و جهت اثبات دعوي از پليس راهور مورخ 1396/08/17 استعالم که نتيجه 
ان داللت بر صحت ادا خواهان دارد و خوانده از حضور در جلسه دادرسي خود دادري و ايراد و دفاعي در قبال دعوي خواهان و 
مستندات ابرازي وي بعمل نياورده است و مستندات خواهان نيز حاکي از صحت ادعاي وي مي نمايد بدين جهت دادگاه دعوي 
خواهان را مستندا به ماده 198 قانون ائين دادرسي مدني محمول بر صحت تلقي و لذا حکم به محکوميت برفک پالک يک 
دستگله خودروي سواري پرايد فول به شماره انتظامي 468ط 44 ايران 33 در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد راي صادره 
غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي بابر ماده 306 قانون ائين دادرسي مدني در اين دادگاه مي باشد . اسماعيل 

زاهدي – رئيس شعبه هشتم دادگاه حقوقي گرگان 
----------------------------------------------------

در اجراي ماده 344 قانون ايين دادرسي کيفري اقاي حسين گودرزي فرزند فرهاد از طريق نشر اگهي در تاريخ 1396/04/22 در 
روزنامه احضار شده ولي حضور نيافته است لذا دادگاه با توجه به کيفر خواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقالب گرگان 
شکايت شاکي گزارش مامورين نيروي انتظامي و نظريه افسر کارشناس و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده با استناد به مواد 
448-488-450-145-291-462 قانون مجازات اسالمي نامبرده را به تاديه نيم در صد ديه کامل انسان جراحت حارصه ساق 
پاي راست ظرف دو سال قمري پس از وقوع جرم در حق اقاي سيد مهدي حسيني و از نظر بي احتياطي در امر رانندگي با استنادبه 
ماده 717 قانون تعزيرات اسالمي و رعايت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درامد هاي دولت به پرداخت مبلغ 3000000 ريال 
جزاي نقدي در حق دولت محکوم مينمايد راي صادره غيابي ظرف بيست روز قابل واخواهي در اين شعبه و ظرف بيست روز قابل 

تجديد نظر خواهي در دادگاه هاي تجديد نظر استان گلستان ميباشد . برزگر – رئيس شعبه 108 کيفري 2 گرگان 
--------------------------------------------------

نظريه کارشناسي 
در خصوص دادخواست تقديمي خانم مليحه جر به طرفيت اقاي حسين موسي پور به خواسته نفقه نوع علت حضور : مالحظه 
نظريه کارشناس و اظهار هر مطلبي نفيا يا اثباتا با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ابالع مي گردد ظرف مهلت 
مقرر اقدام در غير اينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد ش��د  مهلت حضور : 7 روز    مس��ئول دفتر ش��عبه س��وم ش��وراي 

حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان گرگان – رحيمي

از روز 24 آبان ماه 1396 و در آستانه پنجاهمين سالگرد تاسيس 
بازار سرمايه، فاز نخست سامانه جامع نظارتي اين بازار، به بهره 
برداري عملياتي رسيد. شاپور محمدي، رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار با اعالم اين خبر به سنا گفت: با سامانه نظارت بر بازار، 
قابليت اس��تفاده از بروزترين روش ها و اس��تاندارد هاي نظارتي 
بورس هاي مطرح دنيا فراهم شده است. دبير شوراي عالي بورس 
ب��ا بي��ان اينکه اين س��امانه در مدت بي��ش از 10 ماه طي دو فاز 
جداگانه اجرايي شد، تصريح کرد: فاز نخست اين پروژه طي 5 
ماه با هدف تهيه طرح مفهومي شناخت نيازمندي هاي حوزه هاي 
مختلف نظارتي و مس��تند س��ازي آنها در تير ماه س��ال جاري به 
اتمام رسيد و در فاز بعدي، پياده  سازي سامانه در سازمان بورس، 

انجام تست هاي مختلف عملياتي و فني 
و انطباق با قوانين و مقررات موجود انجام 
شد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با 
بيان اينکه اجراي اين پروژه نمونه بارزي 
از ي��ک کار گروه��ي موفق و هماهنگ 
اس��ت، گف��ت: مجموعه  ه��اي مختلف 
نظارتي بازار س��رمايه کشور شامل اداره 
نظارت بر بازار س��ازمان بورس، شرکت 

بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ايران و بورس کاالي ايران 

در قالب تيم کسب و کار پروژه و همچنين 
شرکت هاي مديريت فناوري اطالعات 
ب��ورس تهران، راي��ان بورس و مديريت 
فناوري اطالعات سازمان بورس در قالب 
تيم فني و از طريق ارتباط بسيار نزديک 
توانس��تند در نهايي ش��دن اي��ن پروژه 
ايفاي نقش کنند. محمدي به مهمترين 
ويژگي  هاي اين سامانه اشاره کرد و گفت: 
افزوده ش��دن الگوهاي جديد کش��ف ناهنجاري  هاي حوزه بازار 

سرمايه به مجموعه رويه هاي فعلي در کنار استفاده از جديدترين 
ش��يو ه هاي شناس��ايي تخلفات انجام گرفته در حوزه معامالت و 
سفارش��ات به صورت سيس��تماتيک، از جمله ويژگي هاي اين 
س��امانه نظارتي اس��ت. وي در اين رابطه ادامه داد: همچنين 
امکان بازسازي روند رويدادهاي مرتبط با معامالت و سفارشات 
در جزئي ترين س��طح ممکن و قابليت تطبيق با نرم  افزارهاي 
هس��ته معامالت با س��رعت بسيار باال و به کارگيري جديدترين 
امکانات س��خت افزاري از ديگر مزيت هاي اين س��امانه است. 
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز اميدواري کرد با استفاده 
از اين س��امانه، کارآيي در بورس افزايش پيدا کند و حرکت در 

مسير معامالت منصفانه هموارتر شود.

فاز اول سامانه جامع نظارتي بازار سرمايه عملياتي شد
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قيمتنانقطعاافزايشمييابد
رئيس اتحاديه نانوايان س��نتي 
اعالم کرد که بر اس��اس مصوبه 
کارگروه تنظيم بازار قيمت انواع 
نان قطعًا افزايش پيدا مي کند اما 
در ادامه تصميم گيري هايي که 
در راس��تاي طرح يکسان سازي 
گن��دم، آرد و ن��ان ني��ز اجرايي 

خواهد ش��د، نانوايان نگران گراني آرد نباشند.قاس��م زراعتکار 
اظهار کرد: با توجه به اينکه قيمت نان طي س��ه س��ال گذش��ته 
افزايش پيدا نکرده است، مصوبه کارگروه تنظيم بازار در زمينه 
افزايش ۱۵ درصدي قيمت قطعا اجرايي خواهد ش��د که البته 
مسکن موقت براي نانوايي ها خواهد بود تا کارگران حرفه هاي 
خود را از دست ندهند و بتوانند چراغ نانوايي هايشان را روشن 
نگه دارند.وي افزود: قيمت گندم و آرد هيچ تغييري نسبت به 
گذشته نخواهد کرد؛ بنابراين نانوايي ها نبايد نگران اين مسئله 
باش��ند و افزايش قيمت نان بدون تغيير قيمت آرد و وزن چانه 
نان اعمال مي شود.رئيس اتحاديه نانوايان سنتي با بيان اينکه 
قيم��ت ان��واع ن��ان در تهران به اتاق اصناف و در اس��تان هاي 
ديگر به فرمانداري ها و اس��تانداري ها واگذار ش��ده است، ادامه 
داد: قيمت آرد براي انواع نان بس��ته به درصد مش��خص ش��ده، 
متفاوت اس��ت. هر کيلوگرم آرد براي نان بربري ۸۱۵ تومان، 
براي نان تافتون ۸۱۰ تومان و براي نان س��نگک حدود ۷۹۴ 
توم��ان اس��ت که هيچگونه تغيير قيمت��ي در اين زمينه اعمال 
نخواهد ش��د و قيمت گندم نيز براي خبازي ها همان کيلويي 

۶۶۵ تومان خواهد بود.

توزيع»جو«رايگان
بيندامدارانمناطقزلزلهزده

مدي��رکل دفتر مديريت بحران 
و کاه��ش مخاط��رات بخ��ش 
جه��اد  وزارت  کش��اورزي، 
کش��اورزي اع��الم ک��رد: دو 
هزارت��ن »جو« به طور رايگان از 
۲۸ آب��ان بي��ن دامداران مناطق 
زلزله زده استان کرمانشاه توزيع 

مي شود.به گزارش ايسنا و به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت 
جهاد کشاورزي، سيدمحمد موسوي افزود: با تصويب شوراي 
مديريت بحران کشور در جلسه روز ۲۷ آبان به رياست معاون 
اول رئيس جمهور، مقرر شد دو هزار تن »جو« رايگان در اختيار 
دامداران مناطق زلزله زده استان کرمانشاه قرار گيرد.وي گفت: 
اين اقدام به منظور تامين بخش��ي از علوفه موردنياز دام هاي 
مناط��ق زلزله زده صورت مي گيرد.وي اظهار داش��ت: دو هزار 
تن »جو« متناسب با تعداد و نوع دام دامداران مناطق زلزله زده 
توسط شرکت پشتيباني امور دام وزارت جهاد کشاورزي توزيع 
خواهد شد.موس��وي تصريح کرد: ش��رکت پش��تيباني امور دام 
کش��ور از آمادگي الزم براي توزيع س��ريع »جو« بين دامداران 

اين مناطق برخوردار است.

پيشخوان

اصناف و کشاورزی
معاون اول رئيس جمهور ضمن تاکيد بر ضرورت 
نظ��ارت بر اصناف در جه��ت تنظيم بازار، گفت: 
اقتصاد بايد بتواند حرکت منطقي خود را داش��ته 
باش��د به همين دليل بايد حتي االمکان با س��از و 
کاره��اي اقتصادي بدنب��ال تنظيم بازار و کنترل 

قيمت ها باشيم.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در 
جلس��ه س��تاد تنظيم بازار که ظهر امروز به وي 
برگزار شد با قدرداني از دست اندرکاران کارگروه 
تنظي��م ب��ازار و تالش براي حفظ ثبات و آرامش 
در بازار کاال و خدمات، گفت: خوش��بختانه بازار 
ارزاق و توزيع کاالهاي مصرفي در کشور وضعيت 
مناسبي دارد و دغدغه و نگراني خاصي براي مردم 

ايجاد نشده است. 
معاون اول رييس جمهور با اشاره به افزايش قيمت 
برخي از کاالها در مقاطعي از سال، تصريح کرد: 
ممکن اس��ت که در برخي مقاطع ش��اهد افزايش 
قيم��ت تعدادي از کاالها باش��يم که البته داليل 
اقتص��ادي مختلف��ي دارد، اما در مجموع در بازار 
و عرض��ه کاال از نظ��ر کمي��ت و قيمت مش��کل 
خاص��ي وج��ود ندارد. وي با تاکي��د بر اينکه بايد 
براي تنظيم بازار راهکارها و روش هاي اقتصادي 
را به کار گيريم، گفت: اقتصاد بايد بتواند حرکت 
منطقي خود را داش��ته باش��د به همين دليل بايد 
حتي االمکان با ساز و کارهاي اقتصادي بدنبال 

تنظيم بازار و کنترل قيمت ها باشيم.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: براي تنظيم 
بازار در ش��رايطي که س��از و کارها و روش هاي 
اقتصادي پاسخگو نيست، ابزارهاي ديگري نظير 
تعيين تعرفه و محدوديت ثبت سفارش مي تواند 
موثر باشد که البته در اين گونه شرايط بايد موضوع 
حمايت از توليد داخلي و توجه به کشاورزان و توليد 

کنندگان نيز همواره مورد توجه قرار گيرد.
وي همچنين پرداخت مابه  التفاوت قيمت کاالها 
از س��وي دول��ت در مقايس��ه با مي��زان تورم را از 
ديگ��ر راهکاره��اي تنظيم بازار در ش��رايطي که 
ساز و کارهاي اقتصادي موثر نيست، عنوان کرد 
و گف��ت: البت��ه در اين گون��ه موارد حتمًا بايد نظر 
مثبت س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور مبني بر 
تخصيص بودجه الزم اخذ ش��ود چرا که در غير 
 اينص��ورت دول��ت نمي تواند ب��ه تعهد خود عمل 

نمايد.
جهانگيري همچنين با تاکيد بر ضرورت نظارت 
بر اصناف در جهت تنظيم بازار، خاطر نشان کرد: 
س��ازمان تعزيرات حکومتي بايد در برخي مقاطع 
س��ال که تقاضاي جامعه در بازار بيش��تر اس��ت، 
نظارت جدي تري داش��ته باش��د تا برخي افراد 
سودجو نتوانند از طريق احتکار و اقدامات ناصحيح 

اقتصادي، اختاللي در بازار ايجاد کنند.
مع��اون اول ريي��س جمهور با تاکيد بر اينکه همه 

دس��تگاه ها بايد با در نظر گرفتن اهميت حمايت 
از تولي��د داخل��ي، به تنظيم بازار در کش��ور کمک 
کنند، از وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خواست شبکه هاي توزيع کاالها 
را به دقت مورد بررس��ي قرار دهند تا انحصار در 
اين ش��بکه ها ايجاد نش��ود و روند توزيع کاال به 

درستي صورت گيرد.
وي همچنين با اشاره به برخي پيشنهادات براي 
آزاد س��ازي قيمت ها، تصريح ک��رد: البته برنامه 

آزاد س��ازي قيمت ها بايد همواره در دس��تور کار 
باشد و الزم است که در کارگروه تنظيم بازار اين 
موض��وع بصورت دقيق مورد بررس��ي قرار گيرد 
که امکان آزاد سازي قيمت ها براي چه کاالهايي 

ميسر است. 
در دول��ت يازده��م نيز قيم��ت برخي کاالها آزاد 
س��ازي ش��د و عده اي دغدغه آن را داش��تند که 
قيم��ت اي��ن اقالم باال رود اما در عمل قيمت اين 
کاالها کاهش پيدا کرد. جهانگيري گفت: ذخاير 
کاالهاي اساس��ي که در زمان تحريم ها به دليل 
شرايط خاص افزايش يافته بود، در وضعيت فعلي 
که شرايط پيچيده اي وجود ندارد و کشور از ثبات 
داخلي و بين المللي خوبي برخوردار است، ميزان 
ذخاي��ر کاالهاي اساس��ي البته نيازمند بررس��ي 

مجدد است.
 البت��ه ذخاير کاالهاي اساس��ي هم��واره بايد در 
وضعيت اطمينان بخش قرار داشته باشد.در اين 
جلسه وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گزارشي 
از قيمت برخي کاالهاي اساس��ي ارائه کرد و به 
بيان توضيحاتي درخصوص افزايش قيمت برخي 

کاالها در بازار پرداخت. 
همچني��ن در اين نشس��ت ک��ه وزراي نيرو، راه و 
شهرسازي،  دادگس��تري، جهاد کشاورزي، امور 
اقتص��ادي و داراي��ي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، 
ريي��س ات��اق بازرگاني ايران، رييس اتاق اصناف 
اي��ران، مديرعام��ل س��ازمان حماي��ت مصرف 
کنن��دگان و تولي��د کنن��دگان، رييس س��ازمان 
تعزيرات حکومتي و مديرعامل سازمان هدفمند 
س��ازي يارانه ها نيز حضور داش��تند، قيمت برخي 
کاالها و داليل افزايش تعدادي از اقالم در بازار 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميمات 
الزم براي تنظيم بازار و نظارت بيشتر بر قيمت ها 

اتخاذ شد.

جهانگيري در جلسه ستاد تنظيم بازار تاکيد کرد؛

ضرورت نظارت بر اصناف

رئيس انجمن ملي زنبورداران و توليدکنندگان عسل:

عسل با موم نخوريد
رئي��س انجم��ن ملي زنبورداران و توليدکنندگان عس��ل ضمن 
تاکيد بر صدور گواهي استاندارد اجباري براي عسل، به مصرف 
کنن��دگان توصي��ه ک��رد که عس��ل هاي با موم ب��ه هيچ عنوان 
مصرف نکنند.عبدالرضا بيگناه در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: 
در کميس��يون کش��اورزي مجلس شوراي اسالمي در خانه ملت 
حضور يافتيم و به نمايندگي از زنبورداران کش��ور مش��کالت و 
معايب اين حوزه را مطرح کرديم تا به دنبال راهکار اساسي در 
حل اين مش��کالت باش��يم.وي خاطرنش��ان کرد: در اين جلسه 
صدور گواهي اس��تاندارد اجباري براي عس��ل و همچنين ارائه 
راهکارهاي��ي براي به حداقل رس��اندن آلودگي هاي ملکه هاي 
ايراني به انواع کنه ها و موضوع ازدياد جمعيت زنبورهاي عسل 
و تخم گذاري بيشتر با توجه جدي به حوزه شناسايي و پرورش 
ملکه هاي سالم با همکاري جهاد کشاورزي را خواستار شديم.

رئيس انجمن ملي زنبورداران و توليدکنندگان عسل، ضرورت 

تخصيص اعتبارات الزم به ويژه تسهيالت کمک بهره بانکي را 
در قالب تسهيالت سرمايه در گردش به زنبورداران و همچنين 
توليدکنندگان و پرورش دهندگان ملکه زنبور عسل، ژل رويال، 
زهر زنبور و موم را خواستار شد. بيگناه به تفکيک بخش زنبور 
عس��ل از اداره کل طيور و زنبور عس��ل و ارتقاي آن را به اداره 
کل زنبور عس��ل کش��ور به همراه رس��يدگي به وضعيت بيمه 
تامين اجتماعي زنبورداران اشاره کرد و گفت: خواستار تخصيص 
اعتبارات الزم براي اصالح نژاد ملکه زنبور عس��ل و همچنين 
تامين اعتبار براي توليد ملکه در کشور با توجه به نياز فعاالن اين 
عرصه هستيم. وي همکاري رسانه ها در فرهنگسازي مصرف 
عس��ل و باال بردن س��رانه مصرف عس��ل بدون موم را در کنار 
حمايت از صنعت بسته بندي عسل و صنايع مرتبط در راستاي 
صادرات مهم دانست و بيان کرد: با توجه به اينکه توليد و توزيع 
داروه��اي قاچ��اق و تقلب��ي در بازار فعاالن عرصه زنبور عس��ل 

را تهدي��د مي کن��د باي��د از توليد و توزيع اي��ن داروها جلوگيري 
شود تا بهداشت جامعه دچار مخاطره نشود. رئيس انجمن ملي 
زنبورداران و توليدکنندگان عسل ايران ضرورت افزايش سرمايه 
صندوق حمايت از صنعت زنبورداري را يادآور شد و خاطرنشان 
ک��رد: از ط��رف دول��ت و به منظ��ور ارائه خدمات بهتر به صنعت 
زنبورداري به ويژه به استان هايي که سرمايه الزم را در صندوق 
ندارند بايد شرايط مطلوبي فراهم شود.بيگناه ادامه داد: خواستار 
حذف زنبورداري در سامانه مربوط به سازمان دامپزشکي، حمل 
و نقل و پايانه هاي کشور به دليل سير پيچيده اداري که اسباب 
س��ردرگمي و ات��الف وقت را در زم��ان کوچ زنبورداران به وجود 
مي آورد هستيم. وي اهميت نظارت دقيق و بيشتر بر نحوه توزيع 
عسل توسط دستگاه هاي اجرايي مسئول از جمله معاونت غذا و 
دارو، دامپزشکي و تعزيرانت حکومتي را يادآور شد و افزود: اين 
نظارت ها سبب مي شود تا در کنار حفظ سالمت مصرف کنندگان 

جلوگيري از عرضه عسل هاي نامرغوب و بي نام و نشان و فاقد 
عالمات اس��تاندارد و وزارت بهداش��ت و درمان را ش��اهد باشيم. 
رئيس انجمن ملي زنبورداران و توليدکنندگان عسل ايران اظهار 
کرد: در حال حاضر بيش از ۷3 هزار نفر در عرصه زنبورداري در 
کش��ور فعاليت مي کنند؛ به طوري که با داش��تن ۶۶۹ هزار کندو 
ساالنه بيش از ۷۷ هزار تن عسل در کشور و روانه بازار مصرف 
مي کنيم.وي گفت: در تالش هس��تيم تا مرکز تحقيقات عس��ل 
و زنبور عس��ل را در اس��تان هاي توليدکننده عسل نظير اردبيل، 

مازندران و اصفهان راه اندازي کنيم.
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اطالعيهشورايهماهنگيشرکتهايبيمهدراستانکرمانشاه
قاب��ل توجه هموطنان آس��يب دي��ده در زلزله که بيمه 

نامه هايشان مفقود شده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از شوراي هماهنگي 
ش��رکتهاي بيمه، آس��يب ديدگان حادثه زمين لرزه که 
انواع بيمه نامه هايش��ان مانند بيمه نامه شخص ثالث، 
حوادث، عمر و آتش سوزي)با پوشش زلزله(را از دست 

داده اند در امور بيمه اي و دريافت خسارت مشکلي نخواهند داشت.
از آنجايي که ممکن اس��ت بيمه گذاران محترم مناطق زلزله زده اصل بيمه نامه هاي 
خود را در اختيار نداشته و يا در حادثه زلزله از دست داده باشند، مي توانند با در خواست 

از شعبه هاي شرکت هاي بيمه و احراز هويت، بيمه نامه المثني دريافت نمايند.
بنابه هماهنگي هاي بعمل آمده توسط سنديکاي بيمه گران، شرکت هاي بيمه تالش 
مي نمايند با انجام بررس��ي هاي خود، فرآيند اجرايي در اين خصوص را در اس��رع وقت 

انجام دهند. 
حقوق بيمه گذاران نزد شرکت هاي هاي بيمه محفوظ است و جاي نگراني نيست. در 

مورد بيمه نامه هاي مفقود شده المثني يا گواهي صادر مي شود.

قدردانيوزيراموراقتصاديوداراييازعملکردبيمهايران
دکتر کرباس��يان وزير محت��رم امور اقتصادي و دارائي 
در بازدي��د از مناط��ق زلزله زده س��رپل ذهاب از س��تاد 
مرک��زي پرداخ��ت خس��ارت بيم��ه اي��ران بازديد و از 
عملک��رد کارکن��ان اي��ن ش��رکت قدرداني ک��رد.  به 
گ��زارش روزنام��ه تج��ارت ب��ه نق��ل از رواب��ط 
عمومي ش��رکت بيم��ه اي��ران، آق��اي رضاي��ي مدير 
بيمه ه��اي آتش س��وزي بيم��ه ايران در اي��ن بازديد بابيان اين مطلب که تاکنون ۱3۲۰ 
پرونده توس��ط کارشناس��ان بيمه ايران مورد بررس��ي و ارزيابي قرار گرفته است، ميزان 

خسارت پرداخت شده از سوي اين شرکت را ۵۴ ميليارد اعالم کرد.

اهداهزينهچاپسررسيد97بيمهايرانمعينبهزلزلهزدگان
زلزله تاس��ف بار يکش��نبه شب گذش��ته در استانهاي 
غربي کش��ور که موجب جانباختن جمعي از هموطنان 
عزيزم��ان، مج��روح و مص��دوم ش��دن جمع کثيري و 
داغدار ش��دن خانواده هاي بس��ياري شد، ايران عزيز را 
به س��وگ نش��اند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از 
روابط عمومي ش��رکت بيمه ايران معين، اين ش��رکت 
ضمن عرض تس��ليت به ملت ش��ريف ايران با حادثه ديدگان مناطق زلزله زده بويژه 
خانواده ه��اي داغ��دار اب��راز همدردي کرده؛ ب��راي جانباختگان غفران و رحمت الهي و 
براي مجروحان و آس��يب ديدگان س��المت و عافيت و س��عه صدر از پروردگار مّنان 
خواستار است. مديرعامل شرکت بيمه ايران معين ابراز اميدواري کرد که اين شرکت 
بتواند پيرو دستور وزير محترم اقتصاد مبني بر کمک فوري بيمه ها به آسيب ديدگان 
زلزله در حد وسع خود گامي در جهت همياري هموطنان حادثه ديده  بردارد و در ادامه 
از ارس��ال کمک هاي اين ش��رکت به مناطق زلزله زده خبر داد. در اين راس��تا بيمه ايران 
معين هزينه چاپ سررس��يد و س��النامه هاي س��ال ۱3۹۷ را به تهيه و ارسال اقالم مورد 

نياز هموطنان آسيب ديده در مناطق زلزله زده اختصاص داد.

کانکسهاياسکانبيمهرازيدرکرمانشاه
۱۱۰ دس��تگاه کانک��س اس��کان بيم��ه رازي به 

همراه لوازم زندگي روانه کرمانشاه شد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت به نق��ل از روابط 
عمومي شرکت بيمه رازي، در پي وقوع زمين لرزه 
شديد در غرب کشور به ويژه کرمانشاه تعداد ۱۱۰ 
دس��تگاه کانکس اس��کان به همراه لوازم زندگي به 
منظور همدردي و همراهي با مردم شريف و مظلوم 
مناطق غرب کش��ور و در راس��تاي ايفاي مسئوليت 
اجتماعي، به اين مناطق ارسال شد. قابل ذکر است، اين کانکس ها به همراه لوازم و مايحتاج 
زندگي طبق اعالم ستاد هالل احمر مستقر در محل  زلزله زدگان از روز شنبه ۲۷ آبان ماه 

در مناطق غربي کشور در محل سرپل ذهاب و روستاهاي آسيب ديده قرار گرفت.

ارسالکانکسهاياهداييبيمهسينابهکرمانشاه
ش��رکت بيمه س��ينا ضمن حمايت و ابراز همدردي با 
هم نوعان و مردم آس��يب ديده در زلزله استان کرمانشاه 

تعدادي کانکس را به مناطق زلزله زده ارسال کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي شرکت 
بيمه س��ينا، در پي زلزله ۷.3 ريش��تري يک ش��نبه شب 
در اس��تان کرمانش��اه به هفت شهرس��تان و هزار و ۹۵۰ 
روستاي اين استان خسارت وارد کرده و در اين حادثه بيش از همه، شهرها و روستاهاي 
سرپل ذهاب، ثالث باباجاني، داالهو و اسالم آباد غرب آسيب ديده اند اين شرکت ضمن 
حمايت و ابراز همدردي با هم نوعان و مردم آسيب ديده در زلزله استان کرمانشاه تعدادي 
کانکس را به مناطق زلزله زده ارسال کرده است. متاسفانه در اين زلزله بر اساس اعالم 
سازمان پزشکي قانوني ۴3۶ تن جان باختند و بر اساس اعالم وزارت بهداشت ۱۰هزار 
و ۱۷۹ نفر مصدوم شدند. همچنين حدود ۱۲ هزار واحد مسکوني به کلي تخريب شد و 

بيش از ۱۵هزار واحد ديگر نيز آسيب ديده است.

بيمهمعلمخسارتمدارس
تحتپوششسرپلذهابراپرداختکرد

ب��ا حضور و نظارت مس��تقيم معاون��ت فني بيمه معلم، 
چک خس��ارت مدارس تحت پوش��ش در ش��هر سرپل 
ذه��اب، تحويل مس��ئولين آموزش و پ��رورش منطقه 
گردي��د. ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نق��ل از روابط 
عمومي شرکت بيمه معلم، در اين ارتباط کامبيز حاجي 
ميرآق��ا ، معاون��ت فني اموال ش��رکت بيمه معلم اظهار 
داشت دريافت خسارت حق مسلم بيمه گزاران است هنر ما . در پرداخت به موقع است 

تاشايد بتوانيم قدري از آالم هموطنانم بکاهيم.

30تيمارزيابيخسارتبيمهکوثردرکنارزلزلهزدگان
3۰تي��م ارزيابي خس��ارت ش��رکت بيم��ه  کوثر پس از 
گذشت هشت روز از وقوع زلزله خدمت  رساني به زلزله 
 زدگان را ادامه مي  دهند.  به گزارش روزنامه تجارت به 
نق��ل از روابط عمومي بيمه کوث��ر؛ باتوجه به پراکندگي 
خسارت در مناطق مختلف استان کرمانشاه و همچنين 
تعداد کثير بيمه شدگان تحت پوشش، ارزيابان خسارت 
با برنامه ريزي مدير سرپرس��تي اس��تان کرمانش��اه به شهرهاي سرپل ذهاب، اسالم اباد، 
جوانرود و روس��تاهاي اطراف اعزام ش��ده اند. همچنين با همت مديران و کارشناس��ان 
اس��تان هاي ايالم و کردس��تان تاکنون حدود ۴۵۰پرونده خس��ارت مربوط به زلزله اخير 
تش��کيل ش��ده و ارزيابي خس��ارت از برخي منازل نيز صورت گرفته اس��ت. زيان ديدگان 
مي توانند براي اعالم خس��ارت به سرپرس��تي و نمايندگي هاي بيمه کوثر اس��تان، دفاتر 
س��ازمان تامين اجتماعي نيروهاي مس��لح، کانون هاي بازنشستگان ارتش، سپاه، نيروي 
انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سراسر استان مراجعه کنند. گفتني 
اس��ت؛ سرپرس��تي هاي استان هاي يادشده در کرمانشاه، خيابان ۱۷ شهريور)برق( نبش 
کوي ش��هيد ابکائي پالک۱۴۹؛ ايالم، بلوار ش��مالي نرس��يده به ميدان ش��هدا روبه روي 
درمانگاه شماره۴ نرسيده به ميدان شهدا؛ سنندج، ميدان آزادي، خيابان حسن اباد، نبش 
کوچه نس��ترن واقع ش��ده اس��ت. همچنين زيان ديدگان استان کرمانشاه مي توانند براي 
اعالم خس��ارت عالوه بر مراکز يادش��ده در اس��الم آباد، به روبه روي کارخانه قند؛ سرپل 

ذهاب، ميدان امام خميني)ره( و جوانرود، جنب دادگستري مراجعه کنند.

مجمععموميشرکتبيمهحافظبرگزارشد
مجمع عمومي عادي شرکت بيمه حافظ روز چهارشنبه 
۲۴ آبانم��اه در دفت��ر ارتباط��ي ته��ران برگزار ش��د. به 
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي شرکت 
بيم��ه حافظ، مجمع عمومي عادي فوق العاده ش��رکت 
بيم��ه حاف��ظ با حض��ور بيش از ۸۴ درصد س��هامداران 
تش��کيل و اف��راد ذي��ل به عنوان اعض��اي اصلي هيات 
مديره انتخاب گرديدند: ۱ - ش��رکت س��رمايه گذاري توس��عه چش��م انداز شمال – ۲ - 

شرکت صنعتي بازرگاني اميد عصر شمال - 3 - شرکت يکتا سرآمد گيتي
۴ - شرکت توسعه بازار کيميا - ۵ - شرکت سرمايه گذاري سهم نگر پويا

اخبار بيمه



تسهيالت حداکثري و ضمانت هاي حداقلي براي مردم آسيب ديده از زلزله
رئي��س ش��وراى هماهنگى بانک ه��اى دولتى 
ب��ا ي��ادآوري رش��ادت ها و مقاومت ه��اي مردم 
کرمانش��اه در هش��ت س��ال دفاع مقدس، گفت: 
امروز زمان جبران آن خدمات اس��ت و به همين 
دليل مردم و نظام بانکي در اين خدمت رس��اني 

پيش قدم شده اند.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از روابط 
عمومي بانک ملي ايران، دکتر محمد رضا حسين 
زاده مديرعامل بانک ملي ايران در نشستي که با 
حضور مديران عامل بانک هاى دولتى، استاندار و 
جمعي از مقامات استاني در سالن تدبير استاندارى 
کرمانش��اه براى رس��يدگى به امور زلزله زدگان 

برگزار ش��د، با بيان اين که طي روزهاي پس از 
زلزله همه مردم براي کمک به آس��يب ديدگان 
منطقه کرمانشاه دست به دست هم دادند، افزود: 
روزهاي گذشته براي مردم زلزله زده بسيار سخت 
بود و البته مديران منطقه هم براي رفع مشکالت 
بس��يار ت��الش کردند. وي ادام��ه داد: بانک ها از 
لحظات نخس��ت وقوع حادث��ه، همپاي مردم به 
کمک آس��يب ديدگان ش��تافتند و تالش کردند 
از حداکثر امکانات براي حل مش��کالت استفاده 
کنند. به گفته حس��ين زاده، بانک ها در س��اعات 
ابتداي��ي تالش کردن��د خودپردازها را در مناطق 
آسيب ديده نصب کنند تا مردم دست کم با مشکل 

نقدينگي مواجه نباشند.
وي ب��ه کمک ه��اي نقدي و غيرنقدي همکاران 
نظام بانکي براي مردم کرمانش��اه اش��اره کرد و 
گفت: با دستور دکتر کرباسيان وزير محترم امور 
اقتص��ادي و داراي��ي، در اولي��ن روزهاى حادثه 

تيمي از مس��ئوالن وزارت ام��ور اقتصاد و دارائى 
و نظ��ام بانک��ي به منطقه اعزام ش��د و براي حل 

مشکالت مردم تصميم هاي مهمي اتخاذ کرد.
حس��ين زاده با تاکيد بر اين که س��هميه بانک ها 
براي پرداخت تس��هيالت به مردم مناطق زلزله 
زده مشخص شده و تقسيم پرداخت آن به مديران 
استاني تفويض شده است، ادامه داد: همه دغدغه 
ما اين بود که تسهيالت بانک ها مستقيم و فقط 
به دس��ت آس��يب ديدگان برسد که خوشبختانه با 
مرجعيت بنياد مس��کن و کمک هاي ثبت احوال، 
اين دغدغه برطرف شده است. به گفته وي، حسب 
دستور دکتر کرباسيان براي پرداخت تسهيالت به 

م��ردم منطقه، ضمانت هاي حداقلي و به صورت 
زنجيره اى از مردم منطقه دريافت خواهد ش��د. 
همچني��ن داش��تن بدهي ه��اي بانک��ي يا چک 
برگشتي، مانعي براي پرداخت تسهيالت به مردم 
نخواهد بود. مديرعامل بانک ملي ايران همچنين 
اعالم کرد: بدهکاران بانکي آسيب ديده در زلزله، 
مي توانند از فرصت دو ساله امهال بدهي ها و نيز 

بخشش جرايم در اين مدت استفاده کنند.
وي ب��ا تاکي��د دوباره بر همراه��ي نظام بانکي با 
زلزله زدگان، آمادگي اين ش��بکه را براي س��اخت 
مدرس��ه، بيمارس��تان و درمانگاه در اين مناطق 

اعالم کرد.
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شرايط وام  ۴۰ و ۸۰ ميليون توماني با سود 
۴ درصد بانک قرض الحسنه مهرايران

در حالي که امروزه بانک ها 
ب��راي دادن وام در بهترين 
 ۱۸ س��ودهاي  حال��ت 
درصدي را از مردم مطالبه 
مي کنند، برخ��ي بانک ها 

ه��م وام ه��اي چن��د ده ميلي��ون توماني ب��ا وام چهار درصد 
پرداخت مي کنند.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ايس��نا، در همين راس��تا 
يک��ي از بانک هاي قرض الحس��نه اق��دام به ايجاد طرحي با 
تس��هيالت ۴۰ و ۸۰ ميلي��ون تومان��ي با س��ود چهار درصد 
ک��رده اس��ت و متقاضيان مي توانن��د به دوصورت واريز وجه 
ماهيانه يا ميانگين حس��اب س��اليانه از مزاياي اين طرح بهره 

مند شوند.
بانک قرض الحسنه مهرايران با هدف تسهيل ازدواج جوانان 
اقدام به ايجاد طرح هايي به نام طرح يکم و دوم پيوند کرده 
که در طرح يکم، متقاضي با ايجاد حساب و واريز وجه طبق 
جدول پرداخت طرح مي تواند از تسهيالت تا سقف ۴۰ ميليون 
توماني با سود چهار درصد بهره مند شود؛ به اين صورت که 
در پرداخت تس��هيالت بر اساس ميانگين موجودي حساب، 
متقاضي طي سه سال هر سال با ميانگين ۱۰ ميليون و ۶۰۰ 
هزار تومان مي تواند در پايان سال سوم تسهيالت ۴۰ ميليون 
تومان��ي از اي��ن بانک دريافت کند. در طرح واريز ماهيانه نيز 
متقاض��ي مي تواند در س��ال اول با واري��ز ماهيانه ۴۵۰هزار 
تومان، در س��ال دوم با واريز ماهيانه ۶۵۰ هزار تومان و در 
سال سوم با واريز ماهيانه ۹۵۰ هزار تومان در پايان سه سال 

از مزاياي اين طرح استفاده کند.
مدت زمان تکميل موجودي در اين طرح يک تا س��ه س��ال 
و دوره بازپرداخت تس��هيالت نيز ۳۶ ماهه اس��ت. اين طرح 

همچنين قابل انتقال به اقوام درجه يک نيز است.
در طرح دوم پيوند مهر، متقاضي مي تواند با ميانگين موجودي 
س��اليانه ۶ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان طي دوره ۱۰ س��اله و 
در پايان دوره از تس��هيالت ۸۰ ميليون توماني بانک قرض 

الحسنه مهرايران استفاده کند.

تشكيل جلسه مديران عامل
 بانک هاي کشور در استانداري کرمانشاه

برداش��تن  راس��تاي  در 
گامي اساس��ي ب��راي جب��ران 
ب��ه  وارده  خس��ارت هاي 
واحد هاي مسکوني ، صنعتي و 
سازمان هاي مهم مناطق زلزله 
زده ، جمع��ي از مدي��ران عامل 
بانک ها و معاونين اس��تانداري 

کرمانشاه در محل اين استانداري تشکيل جلسه دادند.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه اطالع رس��اني 
بانک صنعت و معدن ،در اين جلسه قرار است اقدامات الزم 
در خصوص پرداخت تسهيالت به زلزله زدگان انجام شود و 
در اسرع وقت بانک هاي کشور مصوبات دولت در خصوص 

اعطاي تسهيالت به زلزله زدگان را اجرايي کنند.
گفتني اس��ت در جلس��ه ياد ش��ده مديران عامل بانک هاي 
صنع��ت و معدن، س��په ، ملي و ص��ادرات و برخي از اعضاي 
هيات مديره بانک هاي کشور و معاونين عمراني و اقتصادي 
استانداري کرمانشاه و مديران بنياد مسکن و برخي از مديران 

استاني حضور دارند.

برگزاري دوره اموزش مبتني بر
 سند تحول در بانک قوامين اردبيل

 دوره اموزش��ي مبتني بر س��ند 
تحول بر اساس سرفصل هاي 
ابالغي اداره اموزش براي کليه 
کارکن��ان بانک قوامين برگزار 

گرديد.
به گ��زارش روزنام��ه تجارت 
ب��ه نقل از روابط عمومي بانک 

دوره اموزش��ي مبتني بر س��ند تحول بر اساس سرفصل هاي 
ابالغي اداره اموزش در دروس تحقيقات بازار ، حس��ابداري 
پيش��رفته ، مديري��ت مهارته��اي فروش ، اص��ول و کليات 
بازاريابي ، بانکداري داخلي و مهارت ارتباط موثر به تفکيک 

رده هاي شغلي براي کليه کارکنان بانک برگزار گرديد .
اين گزارش حاکي اس��ت پناهنده مدير کل ش��عب اس��تان 
ک��ه ب��ه عن��وان مدرس نيز در اين دوره حضور دارد ، هدف از 
برگزاري اين دوره را ارتقاء دانش و مهارت کارکنان دانسته 
و عنوان نمود نيروي انساني کارآمد و متخصص بدون شک 
در پيشرفت سازمان نقش بسيار با اهميتي ايفا نموده و هيچ 
س��ازمان موفقي وجود ندارد مگر آنکه اموزش را س��رلوحه 
برنامه ه��اي خوي��ش قرار داده دهد . وي در ادامه تاکيد نمود 
با توجه به فضاي پر تحول کنوني و نوسانات اقتصادي کشور 
ض��روري اس��ت کليه کارکنان دان��ش و مهارت هاي خود را 

همواره بروز نمايند .

ساعت کار جديد شعب
 بانک سامان  اعالم شد

س��اعت جديد خدمات رساني 
شعب و واحدهاي ستادي بانک 
س��امان اعالم شد. به گزارش 
روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانک سامان، مديريت 
س��رمايه انساني اعالم کرد: از 
ابتداي آذرماه، س��اعت کاري 

ش��عب بانک س��امان در اس��تان هاي تهران و البرز از شنبه تا 
چهارش��نبه از س��اعت 7:۴۵ تا ۱۵:۴۵ و در روزهاي پنجشنبه 
7:۴۵ تا ۱2:۴۵خواهد بود. واحدهاي س��تادي بانک س��امان 
ش��نبه تا چهارش��نبه از س��اعت 7:۳۰ تا ۱۶:۱۵ و روزهاي 
پنج ش��نبه از س��اعت 7:۳۰ تا ۱2:۴۵ آماده خدمات رس��اني 
خواهن��د بود. شعبه هايپراس��تار تهران نيز به صورت ويژه، از 
ش��نبه تا چهارش��نبه از س��اعت ۸ تا ۱۸ و پنج شنبه از ساعت ۸ 
تا ۱۳ در خدمت مشتريان خواهد بود. همچنين شعب بانک 
سامان در استان هاي اصفهان، فارس، قم، آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي، خراس��ان رضوي، اردبيل و ش��هر اهواز در 
روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و روزهاي 
پنج شنبه از ساعت7:۳۰ تا ۱2:۳۰ آماده ارايه خدمات بانکي 
خواهند بود. شعبه سيتي سنتر اصفهان نيز به صورت ويژه از 
ش��نبه تا چهارش��نبه از س��اعت ۸:۳۰ تا ۱7:۳۰ و پنج شنبه از 
ساعت۸:۳۰ تا ۱۴ در خدمت مشتريان خواهد بود. بر اساس 
اين گزارش، شعب ساير شهرستان ها نيز شنبه تا چهارشنبه 
از ساعت 7:۳۰ تا ۱۴:۱۵ و روزهاي پنج شنبه از ساعت 7:۳۰ 

تا ۱۳:۱۵ ارايه خدمت خواهند کرد.

پيشخوان

بانک و بيمه
انتظار مي رود نظام بانکي با تمام توان خود، در ياري رس��اندن 
زلزله زدگان در اس��تان کرمانش��اه حضور فعاالنه داشته باشد و 
به مس��ئوليت اجتماعي خود در اين باره عمل کند. همچنين با 
توج��ه ب��ه نامه رييس کل بانک مرکزي درخصوص حمايت از 
بنگاه هاي کوچک و متوسط، مي توان اولويت ويژه اي را براي 

بنگاه هاي کوچک و متوسط اين استان درنظر گرفت.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، 
قائم مقام اين بانک که در محل ساختمان بانک پارسيان و در 
جمع مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بانک ها و موسسات 
اعتباري سخن مي گفت ضمن ابراز همدردي با بازماندگان اين 
حادثه ناگوار گفت: طي روزهاي اخير تصميماتي از سوي هيات 
محترم وزيران در اين باره، اتخاذ و تکاليفي نيز براي شبکه بانکي 
تعيين شده است که اميدواريم با عملياتي شدن اين تصميمات، 

شاهد بهبود شرايط زندگي در مناطق آسيب ديده باشيم.
دکت��ر کميجاني با اش��اره به مصوب��ه 2۴ آبان ماه ۱۳۹۶ دولت 
در خص��وص زلزل��ه زدگان تصري��ح کرد: هي��ات وزيران در دو 
بخش تصميمات مهمي را اتخاذ کرده اس��ت که بخش��ي از آن 
به کمک هاي بالعوض دولت مرتبط مي ش��ود. براين اس��اس 
دول��ت، بي��ش از 2 ه��زار و ۸۰۰ ميلي��ارد ريال کمک بالعوض 
براي بازس��ازي مناطق مس��کوني و شهري و تعميرات خدماتي 

در نظر گرفته است.
مقام مسئول بانک مرکزي با اشاره به تکليف مشخص شده از 
سوي هيات دولت براي شبکه بانکي عنوان کرد: دولت با هدف 
س��اخت و تعمير مس��کن ش��هري و روستايي و نيز تامين منابع 
ب��راي تهي��ه لوازم خانگي، اعط��اي مبلغ 7 هزار و ۶7۵ ميليارد 
ريال تسهيالت را بر عهده نظام بانکي گذاشته و بانک مرکزي، 

اين موضوع را به شبکه بانکي ابالغ کرده است.
وي همچنين درخصوص نرخ سود و کارمزد تعيين شده براي 
اين تس��هيالت عنوان کرد: س��ود و کارمزد تعيين ش��ده براي 
اي��ن تس��هيالت ۴ درصد ب��راي مناطق روس��تايي و ۵ درصد 
براي مناطق شهري است. البته پرداخت مابه التفاوت نرخ اين 
تس��هيالت با نرخ س��ود مصوب ش��وراي پول و اعتبار را دولت 

تعهد کرده است.
قائ��م مق��ام بانک مرکزي با بيان اينکه تکاليف تعيين ش��ده از 
س��وي هي��أت محترم وزيران در قال��ب ۴ بند به بانک مرکزي 

ابالغ شده است، افزود:  در اين زمينه، بازسازي اماکن مسکوني 
روستايي به تعداد ۱۱ هزار واحد و با سقف تسهيالت براي هر 
فقره 2۵۰ ميليون ريال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، بازسازي 
۴۵۰۰ واحد اماکن مس��کوني ش��هري تا س��قف هر فقره ۳۵۰ 
ميلي��ون ري��ال با دوره بازپرداخت پانزده س��اله، تعمير ۱۵ هزار 
واحد از اماکن مس��کوني ش��هري و روستايي و تجاري تا سقف 
تس��هيالت ۱2۰ ميليون ريال براي هر فقره و با س��ود و کارمزد 
پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله و نيز تأمين ۱۵ هزار و ۵۰۰ 
فقره تسهيالت قرض الحسنه تا سقف ۱۰۰ ميليون ريال براي 
تأمين هزينه لوازم خانگي و س��اير هزينه هاي ضروري با دوره 
بازپرداخت پنج س��اله برعهده ش��بکه بانکي گذاشته شده است. 
به گفته کميجاني س��هميه بانک هاي ارايه دهنده تس��هيالت از 
سوي کميسيون اعتباري بانک مرکزي براي بانک هاي سپه، 

ملي، تجارت، صادرات، مس��کن، کش��اورزي و ملت تعيين و در 
تاريخ 27 آبان ماه ابالغ شده است. مقام مسئول بانک مرکزي 
ب��ا تاکي��د ب��ر اينکه بدهي و چک هاي برگش��تي نبايد مانعي در 
اعطاي تسهيالت به آسيب ديدگان اين حادثه باشد، عنوان کرد: 
براين اساس از بانک ها تقاضا مي شود به طور شايسته خدمات 
و تس��هيالت را به افراد و هم وطناني که از س��وي بنياد مس��کن 
انقالب اسالمي معرفي مي شوند، ارايه کنند. همچنين با چنين 
رويک��ردي، کميس��يون اعتباري بان��ک مرکزي در دو بند و در 
تاريخ 2۵ آبان ماه سال جاري مقرر کرد افرادي که تسهيالتي 
را قبل از وقوع حادثه زلزله دريافت کرده اند، به مدت دو س��ال 
امهال شود. اين مقام مسئول بانک مرکزي با اشاره به بند ديگر 
مصوبه کميس��يون اعتباري بانک مرکزي درباره زلزله زدگان 
استان کرمانشاه، گفت: براي برطرف کردن نيازهاي ضروري و 

تهيه لوازم خانگي، تسهيالت قرض الحسنه ۱۰ ميليون تومانى 
پيش بيني ش��ده اس��ت که خوشبختانه اين امر در بند 2 مصوبه 
هيات وزيران با مجموع رقم ۱۵۵ ميليارد تومان لحاظ شده است. 
کميجاني ضمن قدرداني از مش��ارکت فعاالنه ش��بکه بانکي در 
فعاليت هاي اجتماعي اظهارکرد: برخي بانک ها با فعاليت هاي 
خود در روزهاي اخير در کاس��تن آالم آس��يب ديدگان همکاري 
داشته اند؛ اما همچنان انتظار داريم عالوه بر سهميه تعيين شده 
از سوي دولت، خود بانک ها نيز فعاليت مطلوبي را در کمک به 

زلزله زدگان داشته باشند.
قائم مقام بانک مرکزي با بيان اينکه نظام بانکي هميش��ه در 
فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي حضور فعاالنه داش��ته اس��ت 
تصريح کرد: بانک ها در تمامي فعاليت هاي اقتصادي مشارکت 
دارند و البته در هنگام وقوع چنين رخداد تلخي، نگاه ها به سمت 

شبکه بانکي است.
به گفته کميجاني پيش از اين نيز شبکه بانکي از طريق مکاتبه با 
بانک مرکزي و اخذ موافقت اين بانک، اقدام به ساخت مدارس، 
بيمارستان ها و مراکز بهداشت مي کرده است و براين اساس و 
در ش��رايط فعلي نيز مي توان از اين ظرفيت نيز براي کمک به 

آسيب ديدگان کمک گرفت.
کميجاني با اشاره به نامه روز گذشته رييس کل بانک مرکزي 
به اس��تانداران کش��ور مبني بر تس��ريع در اعطاي تسهيالت به 
بنگاه هاي کوچک و متوسط عنوان کرد: در سال گذشته شبکه 
بانکي عملکرد مطلوبي را در اين باره از خود نش��ان داده اس��ت 
که اميدواريم در سال جاري و با سرعت بيشتري اين امر ادامه 
يابد. همچنين و باتوجه به زلزله رخ داده در اس��تان کرمانش��اه 
مي توان اولويت ويژه اي را براي بنگاه هاي اين اس��تان درنظر 

گرفت.
قائ��م مق��ام بان��ک مرکزي در بخش ديگري از س��خنان خود 
درخصوص کاهش نرخ سود بانکي اظهار کرد: با بازرسي هاي 
ب��ه عمل آمده توس��ط بخش نظ��ارت بانک مرکزي در بيش از 
۳۶۰۰ شعبه شبکه بانکي، مشخص شد تاکنون بانک ها عملکرد 
مثبتي درباره رعايت نرخ س��ود بانکي داش��ته اند. اميدواريم اين 
پايبن��دي بانک ه��ا به نرخ س��ود مصوب ش��وراي پول و اعتبار 
همچنان اس��تمرار يابد و در آينده نزديک ش��اهد کاهش نرخ 

سود تسهيالت باشيم.

پرداخت 15 هزار فقره تسهيالت به زلزله زدگان

خدمات نوين بانکي موجب کاهش هزينه هاي عملياتي مي شود

اعالم وجوه نقدي جمع آوري شده بانک صادرات براي آسيب ديد گان زلزله

بازديد مدير عامل و مديران ارشد بانک ملت از مناطق زلزله زده

بازسازي يک روستاي آسيب ديده کرمانشاه توسط بانک تجارت

هشت صادرکننده نمونه زنجان مشتري بانک توسعه صادرات هستند

مديرعامل بانک مس��کن دقايقي پيش در 
نشس��تي خبري برنامه هاي فوري مصوب 
براي حمايت مالي از زلزله زده هاي استان 
کرمانش��اه و ديگر مناطق غربي کش��ور را 

اعالم کرد.
محمد هاشم بت ش��کن مديرعامل بانک 
مس��کن گفت: ۱۵ هزار فقره تس��هيالت 

مخصوص زلزله زده ها از کل برنامه ي ۴۶ هزار فقره اي شبکه 
بانک��ي ب��راي اختصاص به خانوارهاي زلزله زده غرب کش��ور 
بر عهده ي بانک مس��کن قرار گرفت که بانک مس��کن در اين 
چارچوب ۵۵۰۰ فقره تس��هيالت س��اخت و بازس��ازي مسکن 
روستايي به مبلغ 2۵ ميليون تومان با دوره بازپرداخت ۱۵ سال 
و نرخ سود ۴ درصد، 2۰۰۰ فقره تسهيالت ساخت و بازسازي 
در اماکن شهري به مبلغ ۳۵ ميليون تومان با دوره بازپرداخت 

۱۵ سال و نرخ سود ۵ درصد، ۵۰۰۰ فقره 
تس��هيالت بابت تعمير اماکن ش��هري و 
روس��تايي و تجاري ب��ه مبلغ ۱2 ميليون 
تومان با دوره ي بازپرداخت 7 سال و نرخ 
س��ود ۵ درصد و 2۵۰۰ فقره تس��هيالت 
خريد لوازم خانگي و ضروري به مبلغ ۱۰ 
ميليون تومان با دوره ي بازپرداخت ۵ سال 

به صورت قرض الحسنه پرداخت خواهد شد.
تس��هيالت اعطايي قبل از وقوع زلزله به خانوارهاي س��اکن در 

مناطق زلزله زده غرب کشور به مدت 2 سال امهال شد.
اين تس��هيالت مربوط به مس��کن مهر است که تحت پوشش 
بيمه بوده و عمليات مربوط به بازپرداخت اقساط اين تسهيالت 
از طري��ق هماهنگي با ش��رکت هاي بيم��ه گذار در حال انجام 

است.

معاون فناوري اطالعات و ارتباطات بانک 
مهر اقتصاد در بازديد ستادي از استان البرز، 
اس��تفاده از خدم��ات نوين بانکي را ابزاري 
براي کس��ب درآمد، س��ودآوري و کاهش 

هزينه هاي عملياتي عنوان کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 

عمومي بانک مهر اقتصاد اس��تان البرز، س��يد مهدي حس��يني 
- مع��اون فن��اوري اطالعات و ارتباطات بانک - ضمن بازديد 
از ش��عب اس��تان البرز با حضور در نشس��ت هم انديشي روساي 
ش��عب و مديران دواير س��تاد با بررسي عملکرد استان در حوزۀ 
خدمات الکترونيک و با تأکيد ويژه بر اهميت گسترش و استفاده 
از خدم��ات نوي��ن در نظام بانکي اظهار داش��ت: خدمات نوين 
ابزاري براي درآمد، س��ود آوري و کاهش هزينه هاي عملياتي 
س��ازمان ها مي باش��د. حسيني بيان داشت: نکته قابل تأمل در 

نظام بانکي کشور و بانک مهر اقتصاد، غفلت 
از امکان کس��ب درآمد از بس��ترهاي خدمات 
نوين بانکي در سيستم بانکي است لذا در کنار 
درآمده��اي حاص��ل از پرداخت تس��هيالت و 
مديريت نقدينگي، اس��تفاده از ابزارهاي نوين 
بانکي نه تنها باعث آسايش، آرامش و سرعت 
در انجام عمليات توس��ط مش��تريان و همکاران مي ش��ود بلکه 
ضمن اثربخش��ي باال، س��ود آوري مستمر و مناسبي نيز داشته 
که اين سود جزء در آمدهاي غير مشاع بوده و بين سهامداران 
توزيع مي شود. وي در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت 
برنامه ريزي براي کسب درآمد ۱۰۰۰ ميليارد ريالي از خدمات 
نوين تأکيد کرد و عنوان داش��ت: اگر هر کس در حيطه کاري 
خودش درس��ت عمل کند رس��يدن به اهداف مورد نظر دور از 

دسترس نيست.

حمايت ه��اي بان��ک ص��ادرات اي��ران از 
هموطنان داغدار و آس��يب ديده زلزله غرب 
کشور همچنان ادامه دارد و در تازه ترين اقدام، 
پايگاه ه��اي جمع آوري اقالم غير نقدي اين 
بانک در محل برج س��پهر و مديريت ش��عب 
استان ها نيز وظيفه ارسال ملزومات مورد نياز 

را ب��ر عه��ده گرفته اند. به گزارش روابط عمومي بانک صادرات 
ايران، اين بانک با برپايي پايگاه هاي تجميع و ارسال کمک هاي 
غير نقدي همکاران بانک، شرکت هاي تابعه و مشتريان محترم 
بانک، دامنه ياري رساني به مردم منطقه غرب کشور را وسيع 

تر کرده اس��ت. و با اختصاص ش��ماره حساب 
۶۵۶۵ در شعبه مرکزي )۰۱۱۱2۹7۹۰2۰۰۱( 
و شماره کارت ۶۰۳7۶۹۱۹۸۰۰۳۰۵۹7 براي 
ياري رس��اني به مردم رنج ديده در اين ضايعه 
ب��زرگ ب��ه دريافت کمک ه��اي نقدي مردم 
س��رعت بخشيد. ضمن تخصيص يک ميليارد 
ريال از هزينه تبليغاتي خود، توانست تا روز 2۵ آبان ماه ۹۶ با 
تجميع مبلغي بالغ بر ۳۳ ميليارد ريال از طريق مزاياي يک روز 
مرخصي کارکنان بانک و شرکت هاي تابعه و کمک هاي نقدي 

هموطنان به ياري مردم شريف اين منطقه بشتابد.

محم��د بيگدل��ي مديرعام��ل، علي رضا 
لگزائ��ي قائ��م مقام مديرعامل و تني چند 
از مديران ارش��د بان��ک ملت با حضور در 
مناط��ق زلزله زده اس��تان کرمانش��اه از 
نزديک با مردم و آس��يب ديدگان از زلزله 
ديدار و گفتگو کردند. به گزارش روزنامه 
تجارت به نقل از روابط عمومي بانک ملت، 
در پي وقوع زمين لرزه فاجعه بار در غرب 
کش��ور و وارد آمدن خسارت هاي جاني و 

مال��ي ب��ه تعداد زيادي از هموطن��ان، مدير عامل بانک ملت و 
جمعي از مديران ارشد، روز شنبه 27 آبان ماه با سفر به استان 
کرمانشاه، از نزديک با کارکنان اين بانک و مردم منطقه ديدار 
و گفتگو کردند. بيگدلي در جريان اين س��فر از اس��تمهال دو 
س��اله بازپرداخت برخي از تس��هيالت اعطايي در مناطق زلزله 

زده و اع��الم جزئي��ات تکميل��ي آن طي 
روزه��اي آتي خبر داد و گفت: بانک ملت 
با همکاري س��تاد بحران، آمادگي اعطاي 
تس��هيالت قرض الحسنه به مبلغ يکصد 
ميليون ريال، تس��هيالت ساخت مسکن 
روستايي به مبلغ دويست و پنجاه ميليون 
ريال و تس��هيالت ساخت مسکن شهري 
به مبلغ س��يصد و پنجاه ميليون ريالي را 
دارد.  وي با اش��اره به کمک هاي اهدايي 
کارکنان بانک ملت از سراس��ر کش��ور براي زلزله زدگان غرب 
کشور افزود: خانواده بزرگ بانک ملت در اقدامي خداپسندانه و 
در راستاي ايفاي مسووليت اجتماعي خود، يک روز از حقوقشان 
را ني��ز ب��راي کم��ک به حادثه ديدگان در مناطق غرب کش��ور 

اختصاص داده اند.

س��ميع رئي��س هي��ات مديره بانک تج��ارت از 
اختص��اص کمک هاي نقدي کارکنان اين بانک 
براي بازسازي يکي از روستاهاي استان کرمانشاه 
خب��ر داد.  ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از 
رواب��ط عمومي بانک تجارت، هيبت اله س��ميع 
رئيس هيات مديره اين بانک از تش��کيل هيات 

امناي کمک به آسيب ديدگان حوادث غير مترقبه در بانک تجارت 
پس از زلزله اخير در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: در دومين جلسه 
اعضاي هيات امنا مقرر گرديد بانک تجارت به منظور حمايت از آسيب 
ديدگان حادثه زلزله کرمانشاه، بازسازي يک روستاي آسيب ديده تا 
حداکثر ۱۰۰ خانوار با برآورد هزينه ۴۰ ميليارد ريالي شامل احداث 
منازل مس��کوني، دو واحد آموزش��ي و دو واحد درماني را عهده دار 
خواهد شد. بانک تجارت همچنين در راستاي اجراي مسئوليت هاي 
اجتماعي نسبت به خريد 2۰ دستگاه کانکس آموزشي يک کالسه 

و دوکالسه با بودجه ۱۰ ميليارد ريالي براي 2۰ 
روستاي آسيب ديده اقدام مي کند. سميع ادامه 
داد: کارکنان ش��اغل و بازنشسته بانک تجارت 
و شرکتهاي تابعه در اقدامي خداپسندانه عالوه 
بر جمع آوري کمکهاي غير نقدي شامل اقالم 
مورد نياز هموطنان زلزله زده ، کمکهاي نقدي 
خ��ود را ني��ز در قال��ب اهداي پنج روز حقوق و يا بازخريد مرخصي به 
هموطن��ان آس��يب ديده از زلزل��ه اختصاص داده اند. همچنين مقرر 
گرديد ۵۰ درصد هزينه چاپ تقويم و سررسيدهاي سال ۹7 بانک 
تجارت براي کمک به آسيب ديدگان زلزله کرمانشاه اختصاص يابد. 
وي همچنين از اختصاص ش��ماره حس��اب ۹۹۹۹۹ يا شماره کارت 
۵۸۵۹۸۳7۰۰۰۰۸۸22۵ ن��زد اي��ن بانک بنام جمعيت هالل احمر 
بمنظور جمع آوري کمکهاي نقدي هموطنان نوع دوس��ت سراس��ر 

کشور براي زلزله زدگان غرب کشور خبر داد.

ريي��س ش��عبه زنج��ان بان��ک توس��عه 
ص��ادرات اي��ران اعالم کرد: هش��ت نفر 
از۱۰ صادرکنن��ده نمونه اس��تان زنجان 
مشتري بانک توسعه صادرات هستند. به 
گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانک توسعه صادرات ايران، آقاي 

غالمعل��ي ماج��دي ب��ا اعالم اين مطلب افزود : درمراس��م تجليل 
از صادرکنن��دگان، ۱۰ صادرکنن��ده برتر اس��تان ، يک صادرکننده 
نمونه کش��وري و چهار جوان صادرکننده که به تازگي در عرصه 
صادرات حاضر ش��ده اند، با لوح تقدير و تنديس تجليل ش��دند. به 

گفته آقاي ماجدي در اين مراس��م با حضور 
مسووالن اقتصادي استان و استاندار زنجان 
برگزار شد، مهندس فغفوري رياست سازمان 
صنعت ، معدن و تجارت اس��تان زنجان به 
ارائه گزارشي از عملکرد استان در بخشهاي 
مختل��ف پرداخ��ت. ماجدي در پايان گفت: 
اس��تاندار زنجان از مس��ئولين اس��تاني و صادرکنندگان نمونه و 
واحدهاي توليدي استان که باعث پيشرفت و بهبود فضاي کسب 
و کار شده اند، تشکر کرده و رهنمودهايي براي پيشرفت صادرات 

استان براي بازرگانان استان پيشنهاد داد.

 بانک پاس��ارگاد به منظ��ور آس��ايش بيش��تر هم ميهن��ان 
خسارت ديده و مجروحان حادثه زلزله ي کرمانشاه، تمهيداتي 

انديشيد.
 به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک پاسارگاد، 
ب��ا توج��ه به پيش بيني وقوع بارندگ��ي در مناطق زلزله زده، 
بانک پاس��ارگاد ب��ا ارس��ال مي��زان قابل توجه��ي نايلون به 

کرمانش��اه، اقدام��ات الزم را جه��ت پوش��اندن و حفاظ��ت چادرها از بارش برف و 
باران و در نتيجه تأمين آسايش هم ميهنان خسارت ديده و آسيب ديده انجام داد. 
گفتني است پيش از اين نيز شرکت نسيم سالمت بانک پاسارگاد، اقداماتي همچون 
اس��تقرار بيمارس��تان صحرايي و چادرهاي امدادي، ارس��ال ۳۵۰ عدد چادر و تعداد 
۱۰ هزار تخته پتو به مناطق زلزله زده را انجام داده بود.  همچنين شماره حس��اب 
2-۱۰۴۸۸۱۴۴-۸۱۰۰-2۰۱، شماره کارت 7777-7777-2۹77-۵۰22 و کد 
دس��توري #۵*72۰* جهت واريز کمک هاي نقدي بانکداران اين بانک و مردم 

به هم ميهنان خسارت ديده اين حادثه در نظر گرفته شده است.

نايب رئيس شوراي شهر ساري گفت: حمايت هاي 
بانک شهر از توسعه شهرها و اجراي پروژه هاي 
عمراني به دست جوانان کشور، نمونه بارز تحقق 
اقتصاد مقاومتي است. به گزارش روزنامه تجارت 
ب��ه نق��ل از مرکز ارتباطات و روابط عمومي، علي 

اکبر زليکاني با بيان اينکه بانک ش��هر خدمات ش��اياني به حوزه مديريت ش��هري در 
تمامي ش��هرها به ويژه ش��مال کش��ور کرده اس��ت، گفت: با توجه به مشکالت مالي در 
همه شهرداري ها و اجراي پروژه ها که محدوديت زماني دارد، حمايت هاي بانک شهر 
توانس��ته اس��ت بس��ياري از اين مشکالت را برطرف کند.  زليکاني خاطر نشان کرد: در 
اين راستا شهرداري ساري نيز با مشکالت متعددي مواجه بود و توانست در اين زمينه 
از خدمات بانک ش��هر اس��تفاده کند. وي با بيان اينکه اين بانک با کمترين بروکراس��ي 
منابع مالي را در اختيار شهرداري ها قرار مي دهد، افزود : در ارائه تسهيالت به مديريت 
ش��هري کالنش��هرها، به طور حتم، بانک ش��هر نسبت به ساير بانک ها خدمات مناسب 

تري را به شهرداري ها ارائه مي دهد. 

تمهيدات بانک پاسارگاد
 در مناطق زلزله زده، در روزهاي بارندگي

حمايت هاي بانک شهر از توسعه شهرها 
نمونه بارزتحقق اقتصاد مقاومتي

مديرعامل پست بانک : تامين مالي
 IT و ICT براي فعاالن حوزه ها 

 دکتر خس��رو فرحي مديرعامل پس��ت بانک ايران 
گفت: تا نيمه اول آبان ماه امسال بيش از ۱۵ هزار 
ميليارد ريال در قالب پرداخت تس��هيالت و ايفاي 
 IT تعهدات توسط اين بانک براي فعاالن حوزه هاي
و ICT تأمين مالي شده است . به گزارش روزنامه 
تجارت به نقل از روابط عمومي پست بانک ايران: 
وي ضمن اعالم اين خبر اظهارداشت: تاکنون در 

 IT راس��تاي کمک به ش��رکت هاي دانش بنيان و رونق فعاليت ها و کس��ب و کارهاي
و ICT بيش از ۸۵۰۰ ميليارد ريال تس��هيالت به آنان پرداخت ش��ده و بيش از ۶۵۰۰ 
ميليارد ريال نيز در قالب تعهدات و انواع ضمانت نامه به ذينفعان واگذار شده است . وي 
در پايان گفت: اين بانک به عنوان بانک توسعه اي و تخصصي حوزه ICT و بزرگترين 
خرده بانکدار کش��ور همواره با حمايت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات از توس��عه 
کس��ب وکارهاي اين حوزه اس��تقبال نموده و تس��هيالت مربوطه را با شرايطي آسان به 

متقاضيان پرداخت مي کند.

قائم مقام بانک مرکزي تاکيد کرد؛

شبکه بانکی در خدمت زلزله زدگان
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تامين مصالح بازسازي مناطق زلزله زده 
توسط وزارت صنعت

مدي��رکل دفتر صنايع معدني غيرفلزي 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از 
برگزاري جلسه با تشکل ها براي تامين 
مصال��ح س��اختماني جهت بازس��ازي 
مناطق آس��يب ديده از طريق س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد. 
س��يف اهلل  اميري در گفتگو با ايس��نا از 
تصميم اتخاذ ش��ده جهت بازس��ازي مناطق آس��يب ديده خبر داد و 
اظهار کرد: بنا بر تاکيد وزير صنعت، معدن و تجارت قرار شده که در 
يک اقدام منسجم کمکي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
طريق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براي بازسازي مناطق 
آسيب ديده صورت گيرد. وي اضافه کرد: با توجه به حضوري که در 
مناطق آس��يب ديده داش��تم و گزارش��اتي که از آنجا رسيده، با توجه به 
س��يل کمک هاي مردمي به نظر مي رس��د که کمک ها را بايد وارد فاز 
جدي��دي ک��رد، چرا ک��ه اکنون به جاي تامين مايحت��اج و ملزومات 
ض��روري حادثه دي��دگان باي��د به فکر بازس��ازي زيرس��اخت ها بود. 
مدي��رکل دفت��ر صناي��ع معدن��ي غيرفلزي وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت با اش��اره به اقداماتي که در اين زمينه صورت خواهد گرفت، 
گفت: سه شنبه در دفتر معاون صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
جلس��ه اي با انجمن هاي معدني و صنعتي که مي توانند کمک هاي 
خود را در زمينه س��اخت و س��از به زلزله زدگان کرمانش��اه ارائه کنند، 
برگزار مي کنيم تا چند و چون اين کمک رس��اني مش��خص ش��ود و از 

طريق سازمان هاي استاني در اختيار مناطق قرار بگيرد.

تجارت ايران و اتريش  400 ميليون يورو مي شود
طي آخرين ديدار مقامات بخش خصوصي ايران و اتريش اعالم شد 
که به زودي حجم روابط اقتصادي ايران و اتريش به ۴۰۰ ميليون يورو 
مي رسد که معادل روابط دو کشور پيش از تحريم هاست. به گزارش 
ايسنا، در جريان سفر هيات تجاري از بخش خصوصي ايران به اتريش 
و ديدار با قائم مقام اتاق بازرگاني وين بر توس��عه روابط اقتصادي و 
تجاري دو کشور تاکيد شده است. همچنين دو طرف اعالم آمادگي 
کردند که هر چه زودتر توافقات صورت گرفته از روي کاغذ خارج شود 
و به نتايج عملي برسد. اتاق بازرگاني وين تصريح کرده که با توجه به 
همکاري هاي بلندمدت با ايران به نتايج مهمي در توسعه همکاري هاي 
دو کشور دست يابند. همچنين در نيمه نخست سال ۲۰۱۷ صادرات 
اتريش به تهران بيش��تر ش��د و صادرات ايران به اتريش نيز افزايش 
يافت. مقامات اتاق بازرگاني دو کشور ابراز اميدواري کرده اند تا بتوانند 
در آين��ده نزدي��ک به حجم روابط اقتصادي ۴۰۰ ميليون يورويي بين 
 دو کشور نزديک شوند که رقمي معادل حجم روابط تجاري پيش از

 تحريم هاست.

خسروتاج در رياست
 سازمان توسعه تجارت ايران ابقا شد

ب��ا حک��م وزير صنعت، مع��دن و تجارت 
مجتب��ي خس��روتاج ب��ه عن��وان معاون 
صادراتي وزير منصوب و در سمت خود به 
عن��وان رييس س��ازمان توس��عه تجارت 
ايران ابقا شد. به گزارش شاتا، متن حکم 
محم��د ش��ريعتمداري خطاب به مجتبي 
خس��روتاج به اين ش��رح است: با توجه به 
س��وابق علم��ي و عمل��ي و تجربيات ارزش��مند جنابعالي در عرصه هاي 
مختل��ف مديريت��ي و تجاري خصوص��ًا در حوزه صادرات به موجب اين 
حکم به س��مت »معاون صادراتي وزير و رييس س��ازمان توسعه تجارت 
ايران« منصوب مي ش��ويد. اميد اس��ت با اتکال به خداوند متعال و در 
نظر داش��تن اهميت بس��زاي توسعه تجارت در شاخص هاي اقتصادي، 
بازارياب��ي و عرض��ه پاي��دار محص��والت تولي��دي ص��ادرات محور به 
بازاره��اي ه��دف و اعم��ال کنترل و نظارت بر واردات محصول با تأکيد 
ب��ر حماي��ت و رقاب��ت پذيري تولي��دات داخلي و تش��کيل و حمايت از 
کنسرس��يوم هاي تجاري و صادراتي و تش��کل هاي صنفي و استفاده از 
نظرات و ديدگاه هاي صاحبنظران و فعاالن اين عرصه و نيز بهره گيري 
از فرصت ه��اي ديپلماس��ي تج��اري و ب��ا تأمي��ن امکان��ات حمايت از 
صادرات غير نفتي با همکاري و تعامل س��ازنده اي که س��اير معاونان 
محترم و رؤس��اي س��ازمان هاي تابعه با ش��ما معمول خواهند داش��ت، 
شاهد بروز تحوالت اساسي در اين حوزه و تداوم رونق توليد و کسب و 
کار و ايجاد اش��تغال مولد و دائم و دس��تيابي به ايجاد و اس��تمرار تراز 
مثبت تجاري کش��ور باش��يم. اميدوارم با اتکال به درگاه حضرت حق و 
در سايه توجهات ائمه طاهرين )سالم اهلل عليه( در انجام وظيفه خطير 

که به عهده داريد موفق و مؤيد باشيد.

سرمقاله

زيان قاچاق براي صنعت خودروي ايران
ادامه از صفحه اول

... با توجه به اينکه نمايش��گاه هايي که در ايران برگزار مي ش��ود بايد 
توانمندي هاي توليد کنندگان داخلي را نش��ان دهد، اما بيش��تر تجار 
خارجي در اين زمينه شرکت مي کنند. بخش اعظمي از حجم قطعات 
يدکي خودرو و نيز قطعات مصرفي در توليد خودرو از خارج کشور تامين 
و قاچاق مي شود. بازار لجام گسيخته و بدون نظارت قطعات خودرو، تا 
کنون به حال خود رها شده است. متاسفانه مصرف کننده هيچ توان 
تش��خيصي در زمينه با کيفيت بودن يا نبودن قطعه اي که مي خرد، 
ندارد و اين سوال پيش مي آيد که آيا مي تواند مدت زمان طوالني از 
آن استفاده کند؟ طرح اتصال کد رهگيري روي قطعاتي که بيشترين 
قاچاق را دارند، مي تواند طرح مناسبي باشد، اما با ۱6 قلم دامنه کاالها 
بسيار محدود شده است. استفاده از سيستم هاي پيشرفته و ديجيتال 
مي تواند کمک کند تا کنترل و رديابي کاالي قاچاق بهتر انجام گيرد. 
اين مس��اله نيز نياز به نظارت و بازررس��ي بااليي دارد. اساس��ي ترين 
ش��کل مقابله با قاچاق س��اماندهي توليد داخل اس��ت، در واقع با جذب 
خري��د ب��راي محصوالت داخلي و رقابت��ي کردن آن مي توان کمک 
زيادي به کاهش کاالي قاچاق و جلوگيري از خريد آن کرد. در مرحله 
دوم، بازار به هم ريخته قطعات يدکي بايد س��ر و س��امان داش��ته باشد. 
متاسفانه در ايران ساماندهي وجود ندارد و حتما بايد اتحاديه مربوطه 
وارد اين حوزه شود. اتحاديه مربوطه مي تواند با برنامه ريزي و سامان 
دادن به بازار قطعات يدکي خودرو از قاچاق بي رويه و نيز افزايش آن 
جلوگيري کند. دس��تگاه هاي نظارتي نيز بايد در اين مس��اله کمک و 
دقيق تر و مناسب تر عمل کنند. عالوه بر موارد ذکر شده شرکت هاي 
خودروسازي نيز بايد در اين زمينه وارد عمل شوند. بيشتر لوازم يدکي 
و قطعات خودرو از طريق بازار و بازرگانان براي ايران تامين مي شوند. 
نگاه ايران بايد نست به صنعت خودرو تغيير کند و ايران بايد بتواند به 
اين صنعت توجه ويژه داشته باشد. اين صنعت شامل خودروسازي و 
نيز ساخت قطعات خودرو است. بايد بازار خودرو هدفمند حرکت کند 
و در حوزه رقابت بايد رقابتي اصولي ايجاد ش��ود. احقاق اين مس��اله 
نياز به برنامه ريزي جامع و مشخص دارد و تا زماني که خود صنعت 
خودرو در دس��ت دولت و دولتي ها و مديران دولتي اس��ت، مش��کالت 
زيادي در اين صنعت وجود دارد و بر طرف نخواهد شد. تامين قطعات 
به اين مفهوم از مسير اصلي خود خارج شده است و چيزي که از دهه 
۷۰به عنوان ساخت داخل شروع شد، متاسفانه در دولت احمدي نژاد 
دچار انحراف و از مسير خود خارج شد. موارد ذکرشده نياز به اصالح 

و بازبيني مجدد در بحث ساخت داخل دارند.

پيشخوان

صنعت، معدن،تجارت

ترازتجارياحتمااًلمثبتميشوداصالحقانونحمايتازتوليدمليدرمجلستعطيلي۵۰درصدظرفيتمعادنذغالسنگ
رئيس کميس��يون معدن خانه اقتصاد با 
بيان اينکه هيچ برنامه اي براي حمايت 
از معادن ذغال سنگ وجود ندارد گفت: 
بايد مشخص شود ايميدرو در مذاکره با 
طرف هاي خارجي در حوزه ذغال سنگ 

چه دس��تاوردي داش��ته اس��ت. س��عيد صمدي با اشاره به اينکه 
متأسفانه امروز تکنولوژي اکثر معادن ذغال سنگ حداقل براي 
5۰ سال گذشته است، اظهار داشت: در حال حاضر هيچ برنامه اي 
براي حمايت از معادن ذغال سنگ وجود ندارد. فقط مسئولين به 
اعالم برنامه هاي مختلف مي پردازند اما در عمل خبري از بهبود 
اوضاع نيس��ت. رئيس کميس��يون معدن خانه اقتصاد همچنين 
خاطرنش��ان کرد: در 5 س��ال امس��ال ظرفيت توليد معادن ذغال 

سنگ 5۰ درصد کاهش يافته است.

رئي��س کميس��يون صناي��ع و معادن 
مجل��س گفت: اص��الح قانون حمايت 
از تولي��د مل��ي که در دوره قبل مجلس 
تصويب شده بود، اشکاالتي داشت که 
اص��الح آن در دس��ت کار ق��رار گرفته 

است. عزيز اکبريان افزود: امروز شاهد برگزاري جلسات مختلف 
کارگروه هاي تس��هيل و رفع موانع توليد هس��تيم که به دنبال 
احياء واحدهاي توليدي به خواب رفته هستند و همين امر نقش 

موثري را در بهبود هرچه بيشتر چرخه اقتصاد دارد.
 وي ادامه داد: دولت به  تنهايي قادر به حل مش��کالت نيس��ت، 
ورود بخش خصوصي در اين حوزه براي توسعه ضروري است 
و اي��ن ام��ر امکان پذي��ر نيس��ت مگر اينکه پول و س��رمايه را از 

خارج جذب کنيم.

رئيس کنفدراس��يون ص��ادرات ايران 
با تش��ريح آمار تجارت خارجي کش��ور 
در هفت ماهه نخس��ت س��ال جاري، از 
احتمال مثبت شدن تراز تجاري کشور 
تا پايان س��ال خبر داد. محمد الهوتي 

گفت: در مجموع تراز تجاري يک ميليارد دالر به نفع واردات 
بوده و همچنان منفي است؛ ولي خوشبختانه درصد تفاوت آن، 
نس��بت به ش��ش ماهه که ۳ ميليارد دالر منفي بود، بهبود يافته 
و احتمال اين وجود دارد که ايران بتواند مانند سال گذشته، در 
ماه هاي بعدي فاصله صادرات و واردات را به صفر برساند و تراز 
احيانًا مثبت شود. وي گفت: شرايط با گزارش تجارت خارجي 
اي��ران در ش��ش ماهه، تفاوت زيادي نک��رده و از هدف گذاري 

برنامه ششم توسعه، همچنان عقب هستيم.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر سهم ۳۰ 
درصدي شهرک هاي صنعتي از ماليات بر ارزش افزوده 
دريافتي توس��ط شهرداري ها گفت: سهم شهرک هاي 
صنعتي از ماليات ش��هرداري ها تاکنون پرداخت نش��ده 
است. به گزارش شاتا، علي يزداني گفت: در استان تهران 
بيش از ۱۷ شهرک و ناحيه صنعتي فعاليت مي کنند که 
از نظر وس��عت، س��طح قابل توجهي از اراضي صنعتي 
کش��ور را تش��کيل مي دهد. يزداني ادامه داد: در داخل 
شهرک ها و نواحي صنعتي بيش از ۴۰ هزار واحد صنعتي 
کوچ��ک و بزرگ فعال اس��ت که ح��دود 9۲ درصد اين 
واحدها با اشتغال زير 5۰ نفر فعاليت مي کنند. مديرعامل 
س��ازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي با اشاره 
به مصوبه مجلس درخصوص مشکالت مالياتي صنايع 
گفت: براس��اس قانون ۳۰ درصد از س��هم ماليات ارزش 
افزوده دهياري ها و ش��هرداري ها بايد در جهت توس��عه 
زيرس��اخت هاي ش��هرک هاي صنعتي مصرف ش��ود. 

يزدان��ي با بيان اينکه ش��هرداري ها تاکن��ون اين اقدام 
را انج��ام نداده ان��د، اعالم کرد: اگ��ر ماليات ها پرداخت 
مي شد رقم آن بيش از دو برابر بودجه وصولي سال قبل 
ش��هرک ها بود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با 
تاکيد بر لزوم پرداخت سهم مالياتي شهرداري ها در توسعه 
زيرساخت هاي شهرک هاي صنعتي گفت: اين موضوع 

در کميسيون صنايع کشور در حال پيگيري است.

سهم 30 درصدي شهرک هاي صنعتي از ماليات شهرداري ها
به گفته عضو هيات مديره سايپا با تصويب هيات مديره 
اين گروه خودروسازي محسن قاسم  جهرودي به عنوان 
مديرعامل جديد س��ايپا منصوب شد. به گزارش ايسنا، 
عليرضا بادکوبه با اعالم اين خبر افزود: جهرودي دانش 
آموخته مهندس��ي مکانيک از دانش��گاه اميرکبير است 
که پيش از اين در ايس��اکو و س��اپکو س��ابقه مديريت 
داش��ته است و مديرعاملي ش��رکت هاي ريخته گري 
آلوميني��م و ياتاق��ان بوش را ني��ز در کارنامه خود دارد. 
طبق گزارش مرکز اطالع رساني وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، وي اظه��ار کرد: جهرودي آش��نا به فضاي 
خودروس��ازي کش��ور است و انتظار مي رود که بتواند در 
ارتق��اي کيفي محصوالت، رضايت مش��تريان و بهره 
گي��ري از فناوري ه��اي روز خودروس��ازي ب��ا همدلي 
هزاران کارش��ناس و کارگر اين مجموعه خودروسازي 
مؤثر واقع ش��ود. ش��ايان ذکر است که در کارنامه کاري 
جهروري س��مت هايي مانند مديرعامل و رييس هيأت 

مديره شرکت ياتاقان بوش ايران متعلق به گروه صنعتي 
ايران خودرو )به مدت پنج س��ال(، مديرعامل ش��رکت 
ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو به مدت پنج سال، 
قائم مقام ساخت و خودکفايي مديرعامل شرکت ساپکو، 
عضو هيات مديره ش��رکت ايساکو، عضو هيأت مديره 
شرکت رادياتور ايران متعلق به گروه سايپا و رييس هيات 

مديره شرکت لنت پارسيان پيشرو ديده مي شود. 

قاسم جهرودي مديرعامل سايپا شد

تعرفه 130 درصدي عراقي ها براي آبميوه هاي ايراني

پس از سيمان و لبنيات اين مرتبه نوبت آبميوه هاي توليد ايران 
رس��يده تا براي ورود به بازارهاي عراق با مش��کل مواجه شوند. 
از ماه ه��ا قب��ل ورود س��يمان ايران به بازاره��اي عراق به علت 
افزايش تعرفه با مشکالتي مواجه شد. پس از آن ماه ها مذاکره 
ميان طرف ايراني و عراق نتيجه اي نداش��ته اس��ت. چند هفته 

پيش از اين مش��کالت مش��ابهي براي ورود محصوالت لبني 
اي��ران ب��ه بازارهاي عراق ايجاد ش��د. پس از آن برخي فعاالن 
ح��وزه تج��ارت ايران صحبت از نقش عربس��تان در ايجاد اين 
محدوديت ه��اي جدي��د را مطرح کردند. حاال به فاصله کوتاهي 
از بحث افزايش تعرفه براي لبنيات ايراني، اين مرتبه عراقي ها 
تعرف��ه ورود آبميوه ه��اي ايران��ي به اين کش��ور را ۱۳۰ درصد 

افزايش داده اند.
در سال ۱۳95 ايران بالغ بر 6۰ هزار و 5۰۰ تن آبميوه و کنسانتره 
صادر کرد که اين رقم نسبت به سال ۱۳9۴ حدود ۱۸ هزار تن 
کاهش داش��ت. حال نيز با توجه به تغييرات تعرفه اي صورت 
گرفت��ه در ع��راق اي��ن احتمال وجود دارد که همچنان صادرات 
ايران در زمينه انواع آبميوه با سير نزولي همراه باشد. افغانستان، 
پاکس��تان، عراق، ترکيه و روس��يه از مهم ترين بازارهاي هدف 

آبميوه هاي ايراني محس��وب مي ش��وند. اما افزايش تعرفه هاي 
واردات آبمي��وه در ش��رايطي ص��ورت مي گي��رد که در ماه هاي 
گذش��ته صادرکنندگان انواع محصوالت لبني و س��يمان نيز از 
وضعي��ت کار در ع��راق اع��الم نارضايتي ک��رده بودند و دراين 
بخش ها نيز مش��کالتي ايجاد ش��ده بود. در اين ميان برخي از 
فرافکني هاي عربستان و تالش اين کشور براي کاهش روابط 
تجاري ايران و عراق مي گويند. به گفته برخي مسئوالن سازمان 
توسعه تجارت نيز به نظر مي رسد عربستان براي افزايش سهم 
خود در بازار عراق خيز بلند برداش��ته اس��ت. عراق دومين بازار 
صادراتي ايران به شمار مي رود و اصلي ترين بازار محصوالتي 
همچون سيمان، محصوالت کشاورزي، مواد پروتئيني و مصالح 

ساختماني براي تجار محسوب مي شود.
در همين حال رييس ميز عراق در سازمان توسعه تجارت گفت: 

تعرفه واردات انواع آبميوه به عراق ۳۰ درصد بود که مدتي است 
اين تعرفه  به ۱۳۰ درصد افزايش يافته است. ابراهيم رضازاده 
در گفت وگو با ايس��نا، اظهار کرد: در گذش��ته تعرفه صادرات 
آبميوه به عراق ۳۰ درصد بود اما به تازگي اين کشور براي انواع 
آبميوه ها ۱۰۰ درصد تعرفه مضاعف در نظر گرفته و بدين ترتيب 
تعرفه صادرات انواع آبميوه به عراق به ۱۳۰ درصد رسيده است. 
وي ب��ا بي��ان اي��ن که اين اقدام دولت عراق به منظور حمايت از 
توليدات داخلي اين کش��ور صورت مي گيرد، افزود: ظاهرا اين 
اتفاق براي کشورهاي ديگر نيز رخ داده و مختص ايران نبوده 
اس��ت. رايزن بازرگاني س��ابق ايران در عراق همچنين يادآور 
شد: در سال گذشته صادرات آبميوه ايران به عراق معادل ۱۲.5 
ميليون دالر بوده و در ش��ش ماهه اول س��ال جاري حدود 6.5 

ميليون دالر آبميوه به عراق صادر شده است.

گروه صنعت، معدن و تجارت: آذرماه امسال، حدود ۱۰۰ شرکت 
عالقه من��د ب��ه س��رمايه گذاري در کش��ورمان به هم��راه حدود 
۳۰۰ س��رمايه پذير ايران��ي در هماي��ش فرصت هاي اقتصادي 
و س��رمايه گذاري اي��ران حاض��ر مي ش��وند. به گ��زارش پايگاه 
خبري اتاق ايران، اين همايش با همت اس��تانداري س��منان و با 
همکاري فدراسيون جهاني مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جهان 
)FEMOZA( از چه��ارم آذرماه س��ال ج��اري، به مدت ۴ روز در 
مرکز همايش هاي صدا و سيما برگزار خواهد شد و تمامي وزارت 
خانه ها و سازمان هاي اقتصادي و فني کشور، از جمله وزارت امور 
اقتص��اد و دارائ��ي، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، وزارت جهاد 
کشاورزي، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور از 
آن حمايت مي  کنند. نکته قابل تامل در اين همايش اين اس��ت 
که کليه طرح هاي مورد نياز براي سرمايه گذاري خارجي، پيش از 
برگزاري همايش به شرکت هاي عالقه مند خارجي معرفي شده 
و اين س��رمايه گذاران در جريان ديدار با طرف هاي ايراني، فقط 
مذاکرات را پيگيري مي کنند؛ از اين رو انتظار مي رود اين نشست به 
انعقاد تفاهمنامه هاي نهايي همکاري منجر شود. اميررضا حسني، 
دبير همايش معرفي فرصت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري ايران 
گفت: هدف از برگزاري اين همايش اقتصادي، جذب مشارکت 
س��رمايه گذاران خارجي اس��ت تا با خنثي سازي محدوديت هاي 
بانکي و بيمه اي ايران در عرصه بين المللي، مزيت هاي اقتصادي 

کشور نيز در مسير شکوفايي قرار گيرند.
حسني با اشاره به اينکه حدود ۱۰۰ شرکت خارجي عالقه مند به 
س��رمايه گذاري در ايران در اين همايش حاضر مي ش��وند، افزود: 
اين شرکت ها در حوزه هاي گردشگري، انرژي هاي نو، کشاورزي 
و اس��تفاده از سيس��تم هاي نوي��ن توليد محص��ول، نفت و گاز و 
پتروش��يمي، خودروس��ازي و امور معدني به اين همايش دعوت 
شده  اند تا با طرف هاي ايراني درباره مشارکت رايزني کنند. دبير 
همايش معرفي فرصت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري ايران با 
اشاره به اينکه همايش به همت استانداري سمنان برگزار مي شود، 
تصريح کرد: اولويت جذب سرمايه  خارجي مشترک در کشورمان، 
س��رمايه گذاري هاي مش��ترک و پروژه محور اس��ت و با توجه به 
اس��تقرار س��ه منطقه ويژه اقتصادي در استان سمنان، مي توان از 
ظرفيت ها و تسهيالت اين مناطق براي جذب سرمايه هاي بيشتر 
بهره برد. حسني خاطرنشان کرد که در اين همايش سرمايه گذاران 
و شرکت هايي از چين، آلمان، دانمارک، فنالند، فرانسه، روسيه، 
ژاپن، صربس��تان، کره جنوبي، اس��پاينا، سوئيس، سوئد، امارات، 
هنگ کنگ و انگليس حضور مي يابند. براس��اس اين گزارش، 
همايش معرفي فرصت هاي اقتصادي و سرمايه  گذاري ايران در 
روزهاي چهارم و پنجم آذر ماه در مرکز همايش هاي صدا و سيما 
برگزار مي شود و در روزهاي 6 و ۷ آذر ماه نيز ميزگردهاي تجاري 
و جلسات دو جانبه در هتل پارسيان استقالل برپا خواهد شد. اين 

همايش با هدف معرفي فرصت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري 
ايران با حضور ۱۰۰ شرکت عالقه مند به سرمايه گذاري در ايران 
و همچنين حدود ۳۰۰ سرمايه پذير ايراني به مدت ۴ روز در مرکز 
همايش هاي صدا و سيما برگزار خواهد شد. وزارت امور اقتصادي 
و دارايي، س��ازمان س��رمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني 
ايران، ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و اس��تانداري 
سمنان دست اندرکاران برگزاري اين همايش هستند و سازمان 
توس��عه صنعتي ملل متحد )يونيدو(، کنفرانس تجارت و توس��عه 
ملل متحد )آنکتاد(، بانک جهاني، بانک سرمايه گذاري اروپا، بانک 
توسعه آسيا و چندين اتاق بازرگاني خارجي نيز حاميان بين المللي 
برگزاري اين نشست به شمار مي روند. پس از به نتيجه رسيدن 
توافق هسته اي ميان ايران و کشورهاي ۱+5 و همچنين با اجرايي 
شدن برجام گروه هاي مختلفي از کشورهاي مختلف براي بررسي 
وضعيت بازارهاي ايران و امکان سنجي حضور و سرمايه گذاري به 
ايران سفر کرده اند. بررسي ها نشان مي دهد که هرچند بيشترين 
سفرهاي صورت گرفته در اين مدت از ميان فعاالن اقتصادي و 
صنعتي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بوده است، اما کشورهاي 
آسيايي و ساير کشورها نيز براي حضور در بازارهاي ايران از خود 
تمايل نشان داده اند. در همين حال صحبت هاي هفته هاي گذشته 
ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا درباره آينده برجام موجب شده که 
برخي اظهار نگراني ها درباره آينده توافق هس��ته اي ايجاد ش��ود. 
با اين همه غالمحس��ين ش��افعي، رئيس اتاق ايران در گفتگو با 
مهر با بيان اينکه شخصا به بازگشت تحريم ها به اقتصاد ايران، 
اعتقادي ندارم، گفت: ديوار تحريم ها ديگر شکسته شده است و 
اکنون موضع گيري کشورهاي اروپايي نيز، اين را به خوبي اثبات 
مي کند؛ بنابراين به نظر مي رسد که برگشت تحريم ديگر عملياتي 
نيس��ت؛ به خصوص اينکه حتي اگر تحريم هم برگردد، اوضاع 
ديگر به روال قبل نخواهد بود. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و کشاورزي ايران افزود: بخش خصوصي اکنون، راهکار خود را 
براي دور زدن تحريم آموخته و اکنون نيز همه ارتباطاتي که الزم 
بوده را به دست آورده است؛ بنابراين بخش خصوصي در شرايط 
سخت نيز، توانسته است کار خود را جلو برد؛ به اين معنا که حتي 
در زمان تحريم هاي س��خت دوره گذش��ته نيز، محدوديت هاي 
ج��دي نتوانس��ت بخش خصوص��ي را در اقتصاد خارجي و تعامل 
ب��ا دني��ا تعطي��ل کند؛ اگرچه کمي هزينه را ب��اال برد؛ در غير اين 
ص��ورت اي��ن بخ��ش به کار خود ادامه داد و حتي تجارت خارجي 
و صادرات با رشد خوبي همراه بود. وي گفت: تمامي کشورهاي 
اروپايي براساس يک منطق درست حرف خود را مطرح مي کنند 
و اين نش��ان دهنده آن اس��ت که منطق و اصولي بر حرف هاي 
رئيس جمهور آمريکا حاکم نيست و منافع کشورهاي اروپايي و 
آسيايي در اين است که از نظر اقتصادي، ارتباطات خود را با کشور 

قدرتمندي مثل ايران افزايش دهند.

گ�روه صنع�ت، مع�دن و تج�ارت: در حال��ي که ح��دود 5 ماه از 
بس��ته ماندن س��ايت ثبت س��فارش مي گذرد تعداد خودروهاي 
متوقف در گمرک از مرز ۱۰هزار دس��تگاه عبور کرده اس��ت. به 
گزارش تسنيم، واردات خودرو با تغيير قوانين و دستورالعمل هاي 
وارداتي و مس��دود ماندن 5 ماهه س��ايت ثبت سفارش تاکنون 
منجر به عدم تعادل هاي مختلفي در بازار خودرو شده و بعد از 
بسته شدن سايت ثبت سفارش عمال همه واردکنندگان اعم از 

رسمي و غيررسمي امکان ثبت سفارش جديد نداشته اند.
درحال حاضر براساس آمارهاي ۷ماهه تجارت خارجي کشور، 
حدود ۴9 هزار خودرو )با رشد قابل توجه نسبت به مدت مشابه 
س��ال 95( به صورت قانوني وارد کش��ور شده است. البته با اتکا 
به همين آمار مس��ئوالن وزارت صنعت اعالم کردند که روند 
واردات خودرو متوقف نش��ده اس��ت، اين درحالي است که دليل 
واقعي رشد واردات با وجود مسدود ماندن سايت ثبت سفارش 
محرز نيست چراکه ثبت سفارش واردات با تمديد شدن مجدد 
تنها 6ماه اعتبار دارد. کارشناسان معتقدند هرچند تاکنون ميزان 
واردات با افزايش روبه رو بوده است اما به نوعي اين موضوع به 
پيشخور شدن استفاده از مجوزهاي ثبت سفارش قبلي مربوط 
ب��وده و اتفاق��ًا اين افزاي��ش در واردات منجر به افزايش قيمت 

خودروهاي وارداتي شده است.
نکته حائز اهميت آنکه با وجود افزايش واردات، تعداد خودروهاي 
معطل در گمرک نيز به شدت افزايش يافته است. يک مقام مطلع 
در گمرک ايران در گفتگو با تس��نيم از وجود بيش از ۱۰ هزار 
خودروي بدون ثبت سفارش يا بدون مجوز واردات در گمرکات 
اجرايي خبر داد. گفتني است، حتي اگر حجم موتور خودروهاي 
متوقف در گمرک زير ۲5۰۰ سي سي باشد اما ورود اين خودروها 
به محوطه گمرکي بدون ثبت سفارش انجام شده باشد، وزارت 
صنعت و گمرک مجوزي براي ترخيص آنها ندارند. گفتني است 
با وجود بس��ته بودن ثبت س��فارش دولت اقدام به معرفي برخي 
ش��رکت ها به عنوان ش��رکت هاي مجاز به پيش فروش خودرو 
وارداتي کرده، اين در حالي اس��ت که اين ش��رکت ها نيز مانند 
بقيه واردکننده ها در شرايط فعلي امکان واردات ندارند. سئوالي 
که ايجاد مي شود اين است که شرکت هاي مجاز يا غيرمجاز به 
پيش فروش با وجود تعهدات پيشين چگونه مي توانند تعهدات 

آتي خود درخصوص واردات را ايفا کنند؟
از س��وي ديگ��ر چن��دي قب��ل در حالي دولت اق��دام به معرفي 
شرکت هايي که امکان پيش فروش ندارند کرد که واقعيت هاي 
ميداني حاکي از ان اس��ت که چنين دس��تورالعمل هايي عمال 
در بازار پياده نمي ش��ود و عالوه بر واردات نوعي س��ردرگمي نيز 
در حوزه پيش فروش حکم فرماس��ت. در ش��رايطي خبرهاي 
رس��مي حکايت از وج��ود بيش از ۱۰ ه��زار خودرو در گمرکات 
دارد که بازي شرکت هاي مجاز و غيرمجاز همچنان ادامه دارد، 

اين درحالي اس��ت که بس��ياري از ش��رکت هاي مجاز ارتباطي 
با ش��رکت هاي مادر نداش��ته و نامي از آنها در وبس��ايت هاي 
کمپاني هاي اصلي اروپايي و آس��ياي ش��رقي ديده نمي ش��ود 
به عنوان نمونه موضوع واردات خودروهاي تويوتا نمونه واضحي 
از اين موضوع است. از سوي ديگر برخي مقامات از تصميم جديد 
دولت براي افزايش تعرفه هاي واردات خودرو خبر داده اند. اين 
در حالي است که مشخص نيست اين تصميم چه بازخوردي در 
افکار عمومي خواهد داشت. گفتني است سهم ميانگين ساليانه 
واردات کشور حدود 55 هزار دستگاه و سهم توليد خودرو بيش 

از يک ميليون دستگاه است.
آنط��ور ک��ه مس��ئوالن وزارت صنعت، مع��دن و تجارت اعالم 
کرده اند هدف از تغيير آيين نامه واردات خودرو توازن در نسبت 
واردات به توليد است لذا با بسته شدن سايت ثبت سفارش خودرو 
و اجبار به واردات خودرو از شرکت مادر مي خواهد به رقم مناسب 
در موضوع عنوان ش��ده برس��د. با اين همه آنطور که بررسي ها 
نش��ان مي دهد واردکنندگان خودرو اواخر س��ال گذشته و اوايل 
امس��ال متوجه ش��دند ضوابط واردات خودرو تغيير مي کند، به 
همين دليل نسبت به افزايش ثبت سفارش اقدام کردند.مقررات 
و ضوابط جديد واردات خودرو بر صادرات، س��رمايه گذاري در 
داخل و توليد مش��ترک و س��رمايه گذاري مش��ترک در بخش 
خودرو تأکيد دارد. در همين ارتباط امراهلل اميني، مدرس دانشگاه 
و کارش��ناس صنع��ت خودرو در گفتگو ب��ا خبرنگار »تجارت« 
مي گوي��د: از آنج��ا که واردات خودرو توس��ط واردکنندگاني که 
نمايندگي آنها فاقد مجوز رسمي است ممنوع اعالم شد، بنابراين 
واردکنندگان از فرصت باقي مانده تا ممنوعيت استفاده کردند 
و همي��ن موض��وع منج��ر به افزايش واردات خودرو در ماه هاي 
گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد. اين کارشناس 
صنع��ت خودرو همچنين گفت: اي��ن اقدام واردکنندگان براي 
واردات هرچه بيشتر خودرو در فرصت باقي مانده تا ممنوعيت، 
نشان داد که سياست وزارت صنعت در راستاي ساماندهي ارز 
بيش��تر در راس��تاي تن��ش ارزي پيش رف��ت و به جاي کاهش 

تقاضاي ارز منجر به افزايش تقاضا ارز شد. 
اميني همچنين با بيان اينکه براساس برخي گزارش ها نزديک 
به ۱۰ هزار دستگاه خودرو از ثبت سفارش هاي واردات قبلي در 
گمرکات معطل مانده و اجازه ترخيص ندارد، در پاس��خ به اين 
س��وال که چرا اين خودروها اجازه ترخيص از گمرک ندارد در 
حالي ثبت س��فارش هاي قبلي از اعتبار برخوردار اس��ت، گفت: 
اين ها ثبت سفارش هايي است که بايد در سامانه ثبت سفارس 
اصالحاتي در مورد آن انجام ش��ود، مثال مدل س��ال آن عوض 
شده و بايد در سامانه ثبت سفارش اين اصالح قيد شود، اما از 
آنجا که سيس��تم فعال نيس��ت امکان اصالح ثبت س��فارش آن 

هم وجود ندارد.

همايشمعرفيفرصتهاياقتصاديوسرمايهگذاريبرگزارميشود؛

کورس1۰۰شرکتخارجیبرایسرمايهگذاریدرايران
ادامهبالتکليفيدرمسيروارداتخودروبهکشور

توقف1۰هزارخودرویخارجیدرپارکينگگمرک
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 وزارت راه مجموعه مسکن مهر را
 بازبيني و مقاوم سازي کند

عضو کميس��يون برنام��ه و بودجه 
مجلس ش��وراي اسالمي از وزارت 
راه و شهرس��ازي خواست نسبت به 
بازبيني مجموعه هاي مسکن مهر 
و در صورت نياز مقاوم سازي آن ها 

اقدام کند. 
مه��رداد الهوت��ي در گفت وگ��و با 

ايس��نا، اظهار داش��ت: آنچه در کرمانش��اه اتفاق افتاده به ويژه در 
مورد مجموعه هاي مس��کن مهر قابل بررس��ي اس��ت، البته لزوما 
نمي ت��وان اي��ن موضوع را به همه مجموعه هاي مس��کن مهر در 
سراس��ر کش��ور تس��ري داد، اما اين اتفاق يک هشدار بود و ما بايد 
ببينيم ناظر اين پروژه در کرمانشاه چه کسي بوده، آيا سازمان نظام 
مهندس��ي، ش��هرداري و سازمان راه در اين باره مسئوليت داشته و 
بعد با متخلف برخورد کنيم. ما منتظر گزارش کميس��يون عمران 
مجلس شوراي اسالمي هستيم تا پس از جمع بندي آن را به قوه 
قضاييه ارجاع دهيم. در پايتخت هم گس��ل هاي خطرناکي وجود 
دارد و ما در پرديس و پرند ساختمان هاي زيادي به عنوان مسکن 
مهر س��اخته ايم که اگر ايرادي در مورد آن ها وجود دارد نس��بت به 

مقاوم سازي آن ها اقدام کنيم تا شاهد حادثه ديگري نباشيم. 
الهوت��ي ب��ا تاکيد بر ض��رورت برخورد ب��ا متخلفان در خصوص 
غيرايمن بودن مجموعه هاي مس��کن مهر در کرمانش��اه، تصريح 
کرد: وزارت راه و شهرسازي بايد همه مجموعه هاي مسکن مهر را 
بازبيني کند و در صورت نياز نسبت به مقاوم سازي آن ها اقدام کنند. 
وقتي ما ساختمان هاي ارزان قيمت در اختيار مردم قرار مي دهيم 
طبيعتا مردم انتظار اين را ندارند که مثال شيرآالت يا برخي ديگر 
از وسائل استفاده شده در آن مثل کابينت درجه يک باشد، اما در 

مورد مقاومت ساختمان نمي توان بي توجهي نشان داد.

 تردد ناوگان جاده اي با عمر باالي
 ۵۰ سال ممنوع مي شود

معاون وزير راه و شهرس��ازي و رئيس س��ازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي از اعمال محدوديت تردد براي ناوگان کاالي کشور 

با عمر بيش از ۵۰سال در سال ۹۷ خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، داود کش��اورزيان در مراس��م تکريم و معارفه 
مديران کل سابق و جديد راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 
لرس��تان، اظهار کرد: در ايام اربعين امس��ال بيش از دو ميليون زائر 
ش��رکت داش��تند که بيش��تر از ۹۰ درصد آن ها از جاده هاي زميني 
تردد کردند که س��هم عمده اي از اين جابجايي از طريق ناوگان 

حمل و نقل عمومي کشور صورت گرفت.
خوشبختانه امس��ال بحث انتقال و ايمني زائران اربعين حس��يني 
به نحو بس��يار بهتري نس��بت به س��ال گذش��ته انجام شد. رئيس 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با بيان اينکه در بخش 
حمل و نقل کاال اولويت سازمان ايمني است، افزود: بايد هزينه ها 
را به حداقل برس��انيم و براي اين مهم ناچار به نوس��ازي ناوگان 
هستيم. کشاورزيان با اشاره به پايين بودن تردد ناوگان باري کشور 
نس��بت به متوس��ط دنيا خاطرنش��ان کرد: ناوگان کاالي کشور به 
طور متوس��ط در هر س��ال ۶۰ هزار کيلومتر تردد دارد در حالي که 
اي��ن ش��اخص در دنيا بي��ش از ۱۵۰ هزار کيلومتر اس��ت. هرچند 
ش��رکت هايي نيز در کش��ور داريم که در مقياس بيش��تر از اين کار 
مي کنند. سياس��ت س��ازمان راهداري ارتقاي بهره وري است، زيرا 
متاس��فانه امروز بخ��ش حم��ل و نقل دارد جور بيکاري کش��ور را 
مي کش��د و هيچ عامل بازدارنده اي نتوانس��ته از تردد کاميون هاي 
فرس��وده در کش��ور جلوگيري کند به گونه  اي که رانندگان چندين 

روز در نوبت بار هستند.
 معاون وزير راه و شهرسازي از بخشنامه جديد سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي براي ساماندهي ناوگان کاال خبر داد و بيان 
کرد: براساس بخشنامه جديد از سال آينده محدوديت هاي قانوني 
براي ناوگان فرس��وده حمل کاال اعمال خواهد ش��د به طوري که 
در س��ال ۹۷ ضمن جلوگيري از صدور بارنامه براي کاميون هاي 
باالي ۵۰ س��ال، از تردد آن ها نيز ممانعت مي ش��ود. کش��اورزيان 
نوسازي ناوگان حمل و نقل را به دو دليل کاهش مصرف سوخت 
و ارتقاي محيط زيست ضروري دانست و تصريح کرد: براي اين 
منظور قراردادهايي با ش��رکت هاي خودروس��ازي براي نوسازي 
ن��اوگان داري��م که در بخش ناوگان مس��افر از محل منابع داخلي 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و براي ناوگان کاال نيز از 
محل ماده ۱۲ قانون از سوي وزارت نفت بخشي از سود تسهيالت 
نوسازي ناوگان تقبل مي شود. به فعاالن حمل و نقل تاکيد مي شود 
ناچاريم براي توجيه سرمايه گذاري در اين بخش، محدوديت هايي 

براي ناوگان فرسوده اعمال کنيم.

اقتصادي کردن بخش مسافري ريلي
 در دستور کار قرار گرفت

معاون مس��افري ش��رکت راه آهن با بيان اينکه طبق برنامه ششم 
بايد ۲ ميليون مس��افر توس��ط راه آهن جابجا ش��وند، گفت: با توجه 
به اهداف باالدس��تي برنامه اي در دس��ت تدوين قرار دارد که بر 
اساس آن بسته هاي حمايتي براي شرکت هاي حمل ونقل مسافر 
و بخش خصوصي به منظور ورود به حوزه حمل ونقل مسافر مهيا 
گ��ردد ت��ا باع��ث ارتقاي کيفيت و کميت در بخش ناوگان ش��ود. 
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از پايگاه خبري وزارت راه و 
شهرس��ازي، ميرحس��ن موسوي در نخستين گردهمايي ايده هاي 
نوين که در ش��رکت راه آهن برگزار ش��د، اظهار داش��ت: در قانون 
برنامه شش��م توس��عه تکليف ش��ده است که راه آهن ايران بايد ۲۰ 
درصد س��هم جابجايي مس��افر از کل حمل ونقل مس��افر در بخش 
حومه و بين ش��هري را عهده دار باش��د که براي دس��تابي به اين 
هدف عالوه بر انجام اقدامات بس��يار بزرگ در زيرس��اخت ازجمله 
راه اندازي قطارهاي سريع الس��ير که ش��رکت راه آهن، راه اندازي 
قط��ار سريع الس��ير تهران-قم-اصفهان در برنامه هاي خود دارد. 
افزايش کيفيت و کاهش مدت زمان سفر براي مسافرين را تحت 
عن��وان پ��روژه برقي کردن راه آهن تهران-مش��هد در برنامه قرار 
داده اس��ت.معاون مس��افري راه آهن با اش��اره به مصوبه تأسيس 
ش��رکت قطارهاي حومه اي زير نظر ش��رکت راه آهن جمهوري 
اس��المي ايران گفت: اين اقدام موجب توس��عه حمل ونقل ريلي و 
ايجاد خطوط مستقل حومه اي مي شود تا در اين بخش نيز شاهد 

رشد مسافران حومه اي باشيم.
 موسوي با اشاره به ديدگاه وزير راه و شهرسازي در خصوص توسعه 
ايس��تگاه هاي TOD، اظهار داش��ت: با اجراي اين طرح مسافران 
بيش��تري جذب قطارهاي مس��افري مي شوند. بايد از فناوري هاي 
جديد در حوزه حمل ونقل مسافر نهايت استفاده را کرد؛ زيرا ديگر 
نمي ت��وان بخ��ش مس��افري هم زمان به دنبال توس��عه و افزايش 
ضريب اش��غال باش��د اما از فناوري هاي جديد اس��تفاده نکرد. لذا 
اميدواريم به کمک بخش خصوصي اقدامات بزرگي انجام گيرد. 
اقتصادي کردن بخش مسافري در بخش عملياتي و سرمايه گذاري 
در دستور کار شرکت راه آهن قرار دارد که بخش سرمايه گذاري با 
توجه به قوانين باالدستي، بسته هاي خوبي با قرارداد هاي بلندمدت 
به منظور تشويق بخش خصوصي براي سرمايه گذاري تهيه شود 
و در بخ��ش عمليات��ي نيز برنامه هايي تدوين و در اختيار س��ازمان 
برنامه قرارگرفته است تا حمايت هاي قابل توجهي از دولت کسب 

کرده و در اختيار شرکت هاي مسافري قرار گيرد. 

پيشخوان

راه ومسکن

گروه راه و مس�كن: صبح ديروز دوش��نبه ) ۲۹ آبان ماه ۹۶( ابوالقاس��م 
رحيمي انارکي عضو هيات مديره بانک مس��کن در نشس��ت خبري 
مس��ئوالن بانک مس��کن با اصحاب رس��انه، خبر از افزايش س��قف 
تس��هيالت اوراق خري��د مس��کن داد و اع��الم کرد ک��ه از هفته آينده 
دستورالعمل افزايش سقف تسهيالت اوراق خريد مسکن اعالم خواهد 
شد و طي آن به متقاضيان اوراق خريد مسکن ۱۰ ميليون تومان بدون 
س��پرده پرداخت مي ش��ود به طوري که در حوزه س��پرده ممتاز و اوراق 
حق تقدم يک امکان جديد براي بانک مس��کن فراهم ش��ده است که 
دستورالعمل آن آماده شده و تا آخر هفته به شعب ابالغ خواهد شد، لذا 
متقاضيان مي توانند از هفته آينده به شعب مراجعه کنند. اگر متقاضيان 
به صورت انفرادي بخواهند از اوراق خريد مسکن استفاده کنند، معادل 
۱۰ ميليون تومان نيز بدون سپرده پرداخت خواهد شد، با اين حساب 
سقف اوراق در تهران که ۶۰ ميليون تومان است، با احتساب پرداخت 
۲۰ ميلي��ون توم��ان وام جعال��ه و ۱۰ ميليون تومان اخير به ۹۰ ميليون 
تومان رس��يده و متقاضيان مي توانند ۹۰ ميليون تومان اوراق خريد 
مس��کن دريافت کنند. در مراکز اس��تان ها و شهرهاي باالي ۲۰ هزار 
نفر که سقف وام ۵۰ ميليون تومان است، متقاضيان اوراق حق تقدم با 
اين ۱۰ ميليون تومان بدون سپرده مي توانند در کنار دريافت وام جعاله 
تا سقف 8۰ ميليون تومان اوراق مسکن تهيه کنند. اين آپشن جديد 
تا پايان سال جاري خواهد بود و براي سال آينده بايد ديد چه تصميم 

جديدي گرفته خواهد شد.
دولت به بن بست بانک مسكن رسيده است ���

با توجه به اينکه مقرر شده است که به متقاضيان اوراق خريد مسکن 
۱۰ ميليون تومان بدون سپرده پرداخت شود، لذا تنها سوالي که ايجاد 
مي شود اين است که آيا افزايش سقف تسهيالت اوراق خريد مسکن 
به ۹۰ ميليون تومان باعث خروج بازار مسکن از رکود و خانه دار شدن 
اقشار کم درآمد جامعه مي شود يا خير؟ به گفته فرشيد پورحاجت دبير 
کانون سراسري انبوه سازان مسکن کشور، دولت تمام تالش خود را در 
بحث پرداخت تسهيالت به مردم براي خريد مسکن انجام داده است، 
اما در حال حاضر به بن بس��تي تحت عنوان بن بس��ت بانک مس��کن 
رس��يده اس��ت، زيرا بانک مسکن از بهمن ماه سال گذشته تسهيالت 
خود را در قالب اوراق حق تقدم دريافت تسهيالت بانک مسکن )تسه( 
ارائه داده اس��ت و مردم مي توانند از اين طريق تس��هيالت را از بانک 
مسکن دريافت کنند. لذا اگر بخواهيم بازار مسکن را تقويت کنيم بايد 
سه فاکتور اصلي افزايش قدرت خريد مردم، کاهش قيمت مسکن و 
افزايش درآمد خانوارها مورد توجه قرار گيرد. هر کدام از اين شاخص ها 
مي توانند تاثيرگذاري بسيار خوبي بر بازار مسکن داشته باشند، زيرا اين 
فاکتورها، مهمترين فاکتورهايي هستند که بايد در حوزه مسکن مورد 
توجه قرار گيرند تا شاهد رونق بازار مسکن باشيم. بدون شک درحال 
حاضر تسهيالت حوزه مسکن بسيار گران قيمت است و با هزينه هاي 
خانوارها همخواني ندارد. سياستي که دولت به دنبال آن است، افزايش 
قدرت خريد مردم است که معموال مرتبط با سياست هاي مالي است که 
بانک ها به دولت ارائه مي دهند. در اين زمينه دولت تالش خود را انجام 
داده اس��ت اما در حال حاضر به بن بس��تي تحت عنوان بن بس��ت بانک 
مس��کن رس��يده اس��ت. در حال حاضر مردم از دو طريق يعني صندوق 
پس انداز مسکن يکم و خريد اوراق مي توانند براي خريد مسکن اقدام 
کنند که در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد بازار مسکن از محل فروش 

اوراق تامين مالي مي شود که اين مساله هزينه هاي سنگيني را براي 
مردم به دنبال دارد.

رئوس عملكرد بانک مسكن درسال ���96
در خصوص اقدامات بانک مسکن در هفت ماهه ابتداي سال جاري، 
محمدهاش��م بت ش��کن مدير عامل بانک مسکن، در نشست خبري 
که صبح ديروز دوشنبه ) ۲۹ آبان ماه ۹۶( با اصحاب رسانه برگزار شد، 
گفت: در طي ماه هاي گذش��ته ۴۱ هزار فقره وام معادل ۴۳۲ ميليارد 
تومان پرداخت کرده ايم، ضمن اينکه ۶۵ هزار ميليارد ريال منابع اعم 
از سپرده و وصول مطالبات جذب شده است. بانک مسکن در رعايت 
نرخ سود سپرده پايبند بوده و از زمان کاهش سود سپرده ها به ۱۵ درصد 
از ۱۱ شهريور تاکنون ۱.۵ درصد از قيمت تمام شده سپرده ها کاهش 
يافته است که اين اقدام مثبت مي تواند به کاهش نرخ سود تسهيالت 
کمک کند. به گفته اين مقام بانکي، براي ۲8۶ هزار واحد مسکوني 
تسهيالت خريد، ساخت، تعمير و بازسازي و فروش اقساطي پرداخت 
کرده ايم ضمن اينکه در هفت ماهه گذشته در بخش خريد صرفا به 
۱۰۰ هزار واحد مسکوني وام پرداخت شد که از نظر تعداد ۳۰ درصد و از 
نظر قيمت ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. 
تا کنون ۵۲۴ هزار ميليارد ريال تسهيالت مسکن مهر با نرخ هاي سود 
۴، ۷ و ۹ درصد در شهرستان و تهران براي دو ميليون واحد مسکوني تا 
سقف ۴۰ ميليون تومان پرداخت شده است. ضمن اينکه يک ميليون و 

8۰۰ هزار واحد مسکن مهر نيز فروش اقساطي شده است.
تسهيالت بافت فرسوده بانک مسكن ���

وي در مورد تسهيالت بافت فرسوده گفت: از ابتداي اجراي اين طرح 
در سال ۹۴ تاکنون به ۳۲ هزار واحد مسکوني فرسوده مجموعا به مبلغ 

۱۳ هزار ميليارد ريال تسهيالت پرداخت شده است.
استقبال چشمگير مردم از صندوق پس انداز يكم ���

وي درباره صندوق پس انداز يکم تاکيد کرد: در ابتداي سال جاري به 

طور متوسط هر هفته دو هزار و ۵۰۰ فقره حساب پس انداز صندوق 
يکم در بانک مسکن افتتاح مي شد که در هفته آخر آبان به ۵ هزار و 
8۰۰ فقره حساب رسيده و به معناي دو برابر شدن استقبال از صندوق 
يکم است. همچنين تسهيالت از اين محل در هفته ابتدايي سال جاري 
۱۵۰ فقره بود اما در پايان هفته گذشته ۹۶۰ فقره تسهيالت از محل 
صندوق يکم پرداخت شد. در هفت ماهه گذشته ۲۵ هزار ميليارد ريال 
براي ۴۰ هزار واحد مسکوني وام مشارکت مدني ساخت مسکن پرداخت 
شده که نسبت به گذشته کاهش چشمگيري داشته است چرا که جهت 

گيري بانک مسکن پرداخت وام خريد بوده است.
 افق اقدامات بانک مسكن تا ���۱۴۰۰ ميالدي

بت ش��کن درخصوص افق اقدامات بانک مس��کن تا ۱۴۰۰ ميالدي 
،گفت: بر اساس اين برنامه ريزي قرار است تا پايان سال ۱۴۰۰ ميالدي 
بانک مس��کن براي بيش از س��ه ميليون و 8۰۰ هزار واحد مس��کوني 
تامي��ن مال��ي انج��ام دهد که در س��ال ۱۴۰۰ ميالدي به تنهايي يک 
ميليون واحد مسکوني تامين مالي خواهد شد که اين تسهيالت شامل 
خريد، ساخت، تعمير و واگذاري فروش اقساطي و سهم الشرکه هاست. 
همچنين بر اساس برنامه ششم توسعه دولت بايد ساالنه ۲۷۰ محله 
بافت فرس��وده را بهس��ازي و بازس��ازي کند که بانک مس��کن در اين 
زمينه نيز ورود خواهد کرد. وي در خصوص مس��کن اجتماعي اظهار 
داش��ت: اين بانک براي دهک هاي يک، دو و س��ه با حمايت دولت و 
ساير نهادهاي حمايتي قرار است در مسکن اجتماعي به دولت کمک 
کند. اس��تراتژي دوم بانک جذب مخاطب از اقش��ار ميان درآمد شامل 
دهک هاي ۴، ۵، ۶، و ۷ است که هم توان پرداخت اقساط دارند و هم 

امکان پس انداز جزيي.
انتشار���۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق رهني در بازار سرمايه

به گفته بت شکن، قرار است بانک مرکزي به همه زوجين خانه اولي 
در بخش تامين مالي خريد خانه اول کمک کند که ش��امل افزايش 

۵۰ درص��دي ق��درت خريد يک واحد مس��کوني در چارچوب الگوي 
مصرف است که در تهران معادل واحدهاي مسکوني ميان متراژ )۷۵ 
متر مربعي( مي شود. همچنين اين بانک همين تسهيالت را به انبوه 
س��ازاني ک��ه الگوي مص��رف را رعايت کنند نيز پرداخت خواهد کرد. 
بانک مس��کن به زودي معادل ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق رهني در 
بازار سرمايه منتشر مي کند که در حال حاضر مجوزهاي اجراي اين 
طرح در حال طي کردن مراحل خود در بانک مرکزي و سازمان بورس 

و اوراق بهادار است.
پرداخت وام ���۳۵ ميليون توماني ساخت مسكن به زلزله زدگان

همچنين بت شکن درباره تمهيدات بانک عامل حوزه مسکن براي 
زلزله زدگان کرمانشاه گفت: نخستين گام امهال )مهلت( دو ساله براي 
بازپرداخت تسهيالت اعطايي به زلزله زدگاني است که از تسهيالت 
بانک مس��کن اس��تفاده کردند.بر اساس مصوبه هيات وزيران و بانک 
مرکزي که بخش��نامه آن براي کليه ش��عب بانک مس��کن در استان 
کرمانش��اه ابالغ ش��ده از امروز زلزله زدگان مي توانند براي دريافت 
تسهيالت بازسازي واحدهاي مسکوني تخريب شده به شعب بانک 
مراجعه مي کند. به گفته بت ش��کن، بانک عامل حوزه مس��کن به 
واحدهاي روستايي تخريب شده به تعداد ۵ هزار و ۵۰۰ واحد تا سقف 
۲۵ ميليون تومان و بازپرداخت ۱۵ ساله شامل سه سال دوره مشارکت 
مدني و ۱۲ س��ال بازپرداخت اصل وام با س��ود ۴ درصد مراجعه کنند. 
همچنين اين بانک به دو هزار واحد مسکن شهري تخريب شده در 
اثر زلزله اخير استان کرمانشاه ۳۵ ميليون تومان وام با بازپرداخت ۱۵ 
ساله و نرخ سود ۵ درصد که مابه التفاوت آن را دولت در يارانه ها پيش 
بين��ي ک��رده پرداخ��ت خواهد کرد. وي تاکيد کرد: اين بانک به ۵ هزار 
واحد مسکوني ۱۲ ميليون تومان با بازپرداخت ۷ ساله و سود ۵ درصد 
وام بازسازي مي دهد. ضمن اينکه دو هزار و ۵۰۰ فقره تسهيالت ۱۰ 
ميليون توماني با بازپرداخت ۵ ساله به صورت قرض الحسنه وام خريد 
ل��وازم خانگ��ي ب��ه زلزله زدگان پرداخت مي کند. بنابراين به طور کلي 
بانک مسکن ۱۵ هزار فقره انواع وام به روستاييان و ساکنان شهرهاي 
زلزله زده شامل تسهيالت ساخت، تعمير و خريد لوازم خانگي پرداخت 
مي کند. وي در خصوص پوش��ش بيمه اي تس��هيالت بانک مسکن 
به زلزله زدگان اظهار داشت: تسهيالتي که واجد بيمه نامه خسارات 
زلزله و آتش س��وزي باش��ند بر اس��اس برآورد کارشناسان و بر اساس 
ضوابط شرکت هاي بيمه مشمول دريافت خسارت خواهند شد. عموم 
تسهيالتي که داراي پوشش بيمه عمر مانده بدهي هستند در صورت 
فوت وام گيرنده بر اثر زلزله عالوه بر خسارتي که بابت بيمه نامه زلزله 
و آتش سوزي دريافت مي کنند از پرداخت باقي مانده اقساط از سوي 
بازماندگان معاف شده و شرکت بيمه کل بدهي آن را تقبل خواهد کرد. 
بانک مسکن از جهت منابع مالي مشکلي نخواهد داشت و هر آنچه 
دولت بر عهده اين بانک قرار دهد پرداخت خواهد کرد و از امروز کليه 
مشموالن طرح هاي تسهيالت و بيمه اي زلزله مي توانند به شعب اين 
بانک در استان هاي زلزله زده مراجعه کنند. ضمن اينکه امهال دو ساله 
محدود به مسکن مهر نيست و همه واحدهايي که تسهيالت بانکي 
دريافت کرده اند شامل اين امهال خواهند شد.آسيب ديدگان در اثر زلزله 
اخير براي دريافت تسهيالت از طريق بنياد مسکن به اين بانک معرفي 
شده و اگر فردي کندي در پرداخت تسهيالت از سوي بانک مسکن 

مشاهده کرد حتما به بانک مسکن اطالع دهد تا برطرف شود.

 »تجارت«  نتایج افزایش سقف تسهیالت اوراق خرید  مسکن را بررسی کرد؛

نسخه های بی اثر برای رونق مسکن

لزوم بررسي مجدد گزارش کمیسیون اصل ۹۰  انتخاب پیمانکار فاز سه بندر شهیدرجایي اسکان موقت زلزله زدگان در فاصله زماني دو ماهه
عليرضا تابش رييس بنياد مسکن کشور 
گف��ت: تالش مي کنيم اس��کان موقت 
نهايتا دو ماهه جمع ش��ود و مردم از زير 
چادرها بيرون بيايند و برآورد اين اس��ت 
اسکان دائم نيز يک سال طول مي کشد. 

منابع مالي س��اخت واحدهاي مس��کوني آسيب ديده تامين شده 
اس��ت. در مرحله اس��کان موقت به دو ش��کل عمل خواهيم کرد 
ي��ا ي��ک س��رپناه ۱۲ متري با کمک خ��ود افراد درون واحدهاي 
مس��کوني تخريب ش��ده مي سازيم که بعد به اسکان دائم اضافه 
مي ش��ود و يا در روش ديگر به هر فردي که مايل باش��د اجاره 
پرداخت مي کنيم، مشروط بر اينکه چادرهاي خود را جمع کنند. 
در مرحله اسکان دائم نيز با استفاده از تسهيالت پرداختي توسط 

خود مردم واحدها احداث خواهد شد.

محمدرض��ا الهيار معاون مهندس��ي و 
توس��عه امور زيربنايي س��ازمان بنادر و 
دريانوردي،گف��ت: فرآين��د برگزاري 
مناقص��ه احداث فاز س��ه بندر ش��هيد 
رجايي آغاز ش��ده اس��ت و طي سه ماه 

آينده و چه بسا زودتر پيمانکار اين فاز را انتخاب مي شود. با افتتاح 
پااليش��گاه س��تاره خليج فارس براي صادرات محصوالت اين 
پااليشگاه سه پست اسکله نفتي در بندر شهيد رجايي احداث 
خواهد شد. دو پست از سه پست اسکله طي ۱8 ماه آينده اماده 
بهره برداري خواهد بود و اس��کله س��وم نيز ظرف مدت ۲۴ ماه 
به بهره برداري مي رسد. سرمايه گذاري الزم براي احداث اين 
پروژه نفتي ۱۶۰ ميليارد تومان است که اين مقدار بودجه از محل 

منابع داخلي سازمان بنادر و دريانوردي تامين خواهد شد.

 بهرام پارس��ايي عضو کميس��يون اصل 
۹۰ مجلس بر ضرورت پيگيري گزارش 
پيش��ين اين کميسيون در مورد مسکن 
مهر تاکيد کرد و گفت: گزارش��ي که در 
کميس��يون اصل ۹۰ درباره  مسکن مهر 

تهيه ش��ده بود تنها مربوط به اين دوره از مجلس نبود و جلس��ات 
زيادي با دس��تگاه هاي مربوطه از جمله س��ازمان بازرسي، ديوان 
محاسبات و وزارت راه و شهرسازي برگزار شد و يکي از مطالبي 
که در آن مطرح شد واگذاري اين مجموعه ها به پيمانکاران و عدم 
نظارت دقيق بود که در زلزله اخير کرمانشاه خود را نشان داد. حداقل 
انتظار اين بود که در زلزله اخير ساختمان هاي نوساز مقاومتي داشته 
باش��ند، اما ش��اهد اين بوديم که هم مسکن مهر و هم بيمارستان 

نوساز در اين منطقه با خرابي زيادي مواجه شد. 

نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي از 
تهيه طرح تحقيق و تفحص از مس��کن مهر توس��ط 
۱۵ نماينده و تقديم آن به هيات رئيس��ه مجلس خبر 

داد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از خبرگزاري 
خان��ه مل��ت، مصطفي کواکبيان در حاش��يه جلس��ه 
علني روز دوش��نبه )۲۹ آبان ماه ۹۶( مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: طرح تحقيق و تفحص از مسکن مهر 
با تالش بيش از ۱۵ نماينده تهيه و به هيات رييس��ه 
جهت طي مراحل و بررسي در صحن علني ارجاع داده 
شد. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر 
و پرديس در مجلس ش��وراي اس��المي تصريح کرد: 
بعد از وقوع زمين لرزه کرمانش��اه، س��واالتي در افکار 
عمومي مطرح شد که نمايندگان بر آن شدند تا بدانند 
س��اختمان هاي مس��کن مهر چه ميزان از استحکام، 

قدرت و قوت کافي برخوردار هستند.
وي در ادامه با بيان اينکه اين بررس��ي ها تنها ش��امل 
مسکن مهر نشده و تمامي پروژه هاي مسکن احداث 
ش��ده توس��ط وزارت راه از دولت نهم تاکنون را شامل 
مي ش��ود، عن��وان کرد: در اي��ن تحقيق و تفحص به 
دنبال ميزان هزينه کرد ساخت پروژه ها هستيم چرا که 
دستگيري يک پيمانکار در جريان احداث بيمارستان 

دردآور است.
کواکبيان در ادامه با يادآوري اين مطلب که پيمانکار 
طرف قرارداد با دستگاه دولتي است، افزود: از اين رو 
دستگاه دولتي موظف به اجراي نظارت هاي الزم بر 
پروژه ها است تا بيمارستان بعد از ۷ ماه افتتاح در زمين 
لرزه تخريب نشود. مجلس به عنوان دستگاه نظارتي 
به دنبال چرايي اين اتفاقات به دور از مباحث سياسي 

است که تنها مربوط به اين دولت نيز نمي شود.
عض��و کميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس شوراي اسالمي در پايان خاطرنشان کرد: در 
اي��ن تحقي��ق و تفحص اس��تعالم الزم از مراکز نظام 
مهندسي استان ها نيز انجام مي شود تا کيفيت ساخت 

و سازها و منابع مالي آن ها مشخص شود.

تحقيق و تفحص از مسكن مهر کليد خورد
هوشنگ عشايري سرپرست شرکت عمران و بهسازي 
شهري ايران از بررسي لوايح تامين مالي توسعه گران 
و اس��تفاده از يارانه هاي دولتي طرح پيش��گام از سوي 
هي��ات دول��ت خب��ر داد و گفت: در ح��ال حاضر بنا به 
درخواست اعضاي هيئت دولت به دنبال ارائه جزئيات 
بيش��تري از بخش مالي طرح هس��تيم و بايد اعداد و 
ارق��ام دقيق ت��ري را اعالم کنيم. مطابق جزئيات طرح 
»پيش��گام« س��اخت ۵۵ هزار واحد مسکوني در بافت 
فرس��وده تهران براي افق ۵س��اله، هدف گذاري شده 
اس��ت، به طوري که با ش��روع فاز اول، امکان تکرار اين 
ظرفيت براي هر س��ال وجود داش��ته و ساخت وساز در 
اين طرح با س��ه روش »محلي سازي«، »محله سازي 
مرحله اي« و »محله سازي جايگزين« انجام مي شود 
که در اين راستا هوشنگ عشايري سرپرست شرکت 
عمران و بهس��ازي ش��هري ايران در گفتگو با خبرنگار 
پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي در تشريح جزييات 
بيشتر از آغاز عمليات اجرايي طرح پيشگام در تهران، 
بيان کرد: اين طرح براي ايجاد تحول در نوس��ازي و 
بهسازي مسکن در بافت هاي ناکارآمد شهري مطرح 
شده که در حال حاضر در قالب ۲ اليحه در اختيار دولت 
قرار گرفته است. عشايري در ادامه اليحه تامين مالي 
توسعه گران را بخش اول طرح اعالم کرده و افزود: اين 

اليحه هم اکنون تا مرحله کميسيون فني بانک مرکزي 
پي��ش رفت��ه و در حال اخذ مصوبه ش��وراي عالي پول 
و اعتبار اس��ت. بخش دوم طرح مذکور پيرامون بحث 
اس��تفاده از يارانه دولت و همچنين اجازه هايي که بايد 
دولت تا حد امکان براي طرح ايجاد تحول صادر کند 
بوده که آن نيز در حال بررسي و تصميم گيري است.

اين مقام مسئول با بيان اينکه طرح پيشگام براي شهر 
تهران با کمک وزارت راه و شهرس��ازي و ش��هرداري 
تدوين شد و خدمت رياست محترم جمهور ارائه شده 
اس��ت، گفت: در حال حاضر بنا به درخواس��ت اعضاي 
هيئت دولت به دنبال ارائه جزئيات بيش��تري از بخش 
مال��ي طرح هس��تيم و بايد اع��داد و ارقام دقيق تري را 
اع��الم کني��م که به محض تصوي��ب طبيعتا عمليات 

اجرايي طرح را آغاز خواهيم کرد.
سرپرس��ت ش��رکت عمران و بهس��ازي شهري ايران 
در ادام��ه اف��زود: نکت��ه حائز اهمي��ت در اين طرح آن 
اس��ت که اعتبارات مس��تقيم دولتي در آن مهم نبوده و 
منابع بانکي و تسهيالت هستند که نقش چشمگيري 
را ايف��ا مي کنن��د در حقيقت مجوزهايي که بايد جهت 
حمايت از توس��عه گر به بانک ها داده ش��ود و استفاده از 
تسهيالت نظام بانکي محوريت اساسي طرح پيشگام 

به شمار مي رود.

استفاده از تسهيالت بانكي؛ محور اساسي طرح پيشگام 

انتقاد تند آخوندي از نرسيدن منابع اعتباري براي اجراي طرح مسکن اجتماعي

يک ريال از فروش گازوئيل نگرفتيم
 عباس آخوندي وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به روند ورود 
فاينانس به کشور براي پروژه هاي عمراني گفت: بعد از امضاي 
فاينانس بايد ۱۵ درصد به شرکت پرداخت شود که ريالي از آن 

در بودجه پيش بيني نشده است.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نق��ل از خبرگزاري خانه ملت، 
جلسه فراکسيون مستقلين واليي مجلس شوراي اسالمي صبح 
دي��روز )دوش��نبه، ۲۹ آب��ان ماه ۹۶( با حض��ور عباس آخوندي 
وزير راه و شهرس��ازي، کاظم جاللي، غالمعلي جعفرزاده ايمن 
آبادي رئيس و نايب رئيس اين فراکس��يون و س��اير اعضاي آن 

در مجلس برگزار شد.
عباس آخوندي در اين ديدار با اشاره به خواسته هاي نمايندگان 
که اغلب در حوزه س��رمايه گذاري و اتمام پروژه هاي عمراني 
بود، گفت: حوزه سرمايه گذاري اعم از آزاد و فاينانس خارجي 
اس��ت که به دولت باز مي گردد و پروژه هاي نيمه تمام عمراني 
نيز از مهم ترين خواسته هاست که مردم از نمايندگان پيگيري 

مي کنند که البته از فاينانس نمي توان براي اين پروژه ها و تملک 
اراضي بين شهري استفاده کرد.

وزير راه و شهرس��ازي در ادامه با اش��اره به وضعيت نامس��اعد 
وزارتخان��ه در ح��وزه طرح هاي عمراني عنوان کرد: پروژه هاي 
راه سازي تا رسيدن به تملک ها انجام مي شود، اما خريد امالک 
مردم نياز به اعتبار دارد که به علت عدم وجود اين اعتبار، پروژه ها 
روي زمين مي ماند البته قوانيني در زمينه هاي مختلف راه سازي 
تصويب ش��د، اما اجرايي نمي ش��ود. وي بر همين اساس يادآور 
شد: در قانون مقرر شده بود ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش 
گازوئي��ل و ۱۰ درص��د درآم��د حاصل از فروش بنزين به وزارت 
راه و شهرس��ازي اختص��اص ياب��د، اما تا کن��ون ريالي از محل 
اين درآمد ها به وزارتخانه نرس��يده اس��ت. آخوندي در ادامه در 
خصوص فاينانس اظهار کرد: وقتي فاينانس امضا مي شود بايد 
۱۵ درصد به شرکت مربوطه داده تا کار آغاز شود، اما ريالي براي 
اين کار در بودجه پيش بيني نشده است لذا بايد تصميماتي به 

ص��ورت خ��رد و کالن گرفته ش��ود که البته هزينه هايي خواهد 
داشت، هزينه هايي اجتماعي که هيچ کس نيز آن را نمي پذيرد. 
وزير راه و شهرسازي با يادآوري اين مطلب که با ساختار بودجه 
فعلي امکان ادامه راه وجود ندارد، تصريح کرد: هزينه جاري ما 
بيش از درآمد کل دولت است لذا نيازمند اصالحاتي هستيم که 

قطعا هزينه اجتماعي دارد و بايد آن را پذيرفت.
وي در ادام��ه ب��ا بي��ان اينکه براي اتم��ام پروژه هاي ريلي نياز 
ب��ه ۲8 ميلي��ارد دالر س��رمايه گذاري داريم که ظرف ۵ س��ال 
پروژه ها به اتمام برس��د، ابراز داش��ت: براي اين سرمايه گذاري 
نيازمنداختصاص ۱۵ درصد به شرکت هاي سرمايه گذار هستيم 
که مي تواند از محل صندوق توسعه ملي اختصاص يابد زيرا به 

علت خارجي بودن با سياست ها تطابق دارد.
آخوندي همچنين با اشاره به پيشنهادات برخي نمايندگان مبني 
بر دريافت عوارض در بزرگراه ها همچون آزادراه ها، خاطرنشان 
ک��رد: اي��ن امکان وجود ن��دارد چرا که بايد از ۷۵ درصد حمل و 

نق��ل ع��وارض دريافت کرد که عملي نيس��ت، اما اين عوارض 
مي تواند همانند ساير کشور ها بر سوخت قرار گيرد چنانچه در 
ح��ال حاض��ر براي گازوئيل ۲۰ درصد عوارض قرار داده ايم، اما 

براي بنزين اين عوارض وجود ندارد.
اين وزير کابينه دوازدهم ادامه داد: از طرف ديگر الزم اس��ت 
صندوق توس��عه حمل و نقل که تأس��يس آن در برنامه شش��م 
توسعه به تصويب رسيد ايجاد شود، اما در بودجه هيچ اعتباري 
براي آن انديش��يده نش��ده اس��ت که بايد در بودجه سال ۹۷ اين 

اتفاق بيفتد.
وزي��ر راه و شهرس��ازي در پاي��ان در خصوص نح��وه خانه دار 
ش��دن اقش��ار مختلف جامعه عنوان کرد: افرادي که واقعا پس 
انداز کننده باش��ند مي توانند خانه دار ش��وند، اما براي افراد کم 
درآم��د جامع��ه وزارت راه، طرح مس��کن اجتماعي را ارائه کرده 
بود که به علت عدم اختصاص ريالي در بودجه نتوانس��تيم آن 

را اجرايي کنيم.
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۴۱ جايگاه سوخت روي ميز 
مزايده سازمان خصوصي سازي

مزايده ۴۱ جايگاه سوخت دولتي متعلق به ۱۴ استان کشور امروز 
توسط سازمان خصوصي سازي برگزار مي شود. مزايده ۴۱ جايگاه 
سوخت دولتي متعلق به ۱۴ استان کشور امروز برگزار مي شود که 
بر اين اس��اس جايگاه س��وخت خلخال متعلق به اس��تان اردبيل به 
قيمت پايه ۱۵ ميليارد و ۲۷۴ ميليون ريال؛ جايگاه هاي س��وخت 
شماره ۴ به ارزش ۱۱۷ ميليارد و ۵۲۲ ميليون ريال، جايگاه شماره 
ي��ک ب��ه ارزش کل پاي��ه ۱۳۶ ميليارد و ۸۲۶ ميليون ريال، جايگاه 
س��ان آراي ش��مالي به ارزش کل پايه چهار ميليارد و ۵۱۶ ميليون 
ريال، جايگاه س��وخت س��ان آراي جنوبي به ارزش کل پايه چهار 
ميليارد و ۴۱۶ ميليون ريال، جايگاه س��وخت مش��کات ش��رقي به 
ارزش کل پايه شش ميليارد و ۲۴۸ ميليون ريال، جايگاه سوخت 
مشکات غربي به ارزش کل پايه شش ميليارد و ۱۹۲ ميليون ريال، 
جايگاه سوخت اريسمان به ارزش کل پايه ۵ ميليارد و ۷۶۵ ميليون 
ريال و جايگاه س��وخت قلعه ش��ور به ارزش کل پايه ۹ ميليارد و 
۳۰۵ ميليون ريال)هر ۸ جايگاه متعلق به اس��تان اصفهان( روي 
ميز فروش مي رود. افزون بر اين جايگاه سوخت شرکتي کرج به 
ارزش کل پايه ۱۶۵ ميليارد و ۲۸۷ ميليون ريال و جايگاه سوخت 
نس��اء ب��ه ارزش کل پاي��ه ۵۸ ميلي��ارد و ۷۷۹ ميليون ريال)هر دو 
جايگاه متلعق به استان البرز(؛ جايگاه سوخت خوي به ارزش کل 
پايه ۸۱ ميليارد و ۶۱۳ ميليون ريال، جايگاه ش��ماره يک ماکو به 
ارزش کل پاي��ه ۳۳ ميلي��ارد و ۴۳ ميلي��ون ريال و جايگاه س��وخت 
ميان��دوآب ب��ه ارزش کل پاي��ه ۴۹ ميليارد و ۵۶۰ ميليون ريال)هر 
س��ه جايگاه متعلق به اس��تان آذربايجان غربي(؛ جايگاه س��وخت 
شهر دير به ارزش کل پايه ۱۳ ميليارد و ۳۲۰ ميليون ريال متعلق 
به استان بوشهر؛ جايگاه سوخت شماره ۱۷ به ارزش کل پايه ۸۴ 
ميليارد و ۶۵۰ ميليون ريال، جايگاه س��وخت ش��ماره ۲۹ به ارزش 
کل پايه ۱۸۰ ميليارد و ۵۴۶ ميليون ريال، جايگاه سوخت شماره 
۱۴ ب��ه ارزش کل پاي��ه ۲۶۴ ميلي��ارد و ۹۷۹ ميليون ريال، جايگاه 
س��وخت ش��ماره ۱۶ به ارزش کل پايه ۵۶ ميليارد و ۳۷۹ ميليون 
ريال، جايگاه سوخت شماره ۴۲ به ارزش کل پايه ۱۲۳ ميليارد و 
۸۰۳ ميليون ريال و جايگاه س��وخت ش��ماره ۳۷ به ارزش کل پايه 
۵۲ ميلي��ارد و ۳۲ ميلي��ون ري��ال )هر ش��ش جايگاه متعلق به اتان 
تهران( در آخرين روز آبان ماه امسال عرضه خواهد شد. همچنين 
جايگاه سوخت اميديه به ارزش کل پايه ۲۴ ميليارد و ۱۸۸ ميليون 
ريال، جايگاه سوخت مسجد سليمان به ارزش کل پايه ۲۴ ميليارد 
و ۷۳۳ ميليون ريال، جايگاه س��خت ش��ماره يک آبادان به ارزش 
کل پايه ۴۵ ميليارد و ۲۴۳ ميليون ريال و جايگاه سوخت شوشتر 
ب��ه ارزش کل پاي��ه ۳۲ ميلي��ارد و ۶۸۷ ميليون ريال)هر ۴ جايگاه 
متعلق به استان خوزستان(؛ جايگاه سوخت شماره يک زاهدان به 
ارزش کل پايه ۴۰ ميليارد و ۵۸۵ ميليون ريال و جايگاه س��وخت 
ش��ماره ۲ زاه��دان ب��ه ارزش کل پايه ۲۸ ميلي��ارد و ۸۲۱ ميليون 
ريال)هر دو جايگاه متعلق به استان سيستان و بلوچستان(؛ جايگاه 
سوخت خرم بيد به ارزش کل پايه ۳۸ ميليارد و ۱۸۰ ميليون ريال 
و جايگاه س��وخت ش��ماره ۲ به ارزش کل پايه ۸۴ ميليارد و ۶۹۵ 
ميليون ريال)هر دو جايگاه متعلق به استان فارس(؛ در روز سي ام 

آبان ماه امسال روي ميز مزايده مي روند.

پيشخوان

انـرژی

ش��رکت ملي نفت ايران و ش��رکت انرژي گس��تر س��ينا )متعلق به 
بنياد مستضعفان( براي بررسي و مطالعه امکان سنجي تامين پايدار 
خ��وراک پااليش��گاه فج��ر جم در حضور وزير نف��ت و رئيس بنياد 
مس��تضعفان دو تفاهم نامه همکاري امضا کردند. به نقل از ش��انا، 
تفاهم نامه نخس��ت بين محمد حس��ن تواليي، مديرعامل شرکت 
انرژي گس��تر س��ينا و حميدرضا عراقي، مديرعامل شرکت ملي گاز 
ايران و تفاهم نامه دوم بين مديرعامل ش��رکت انرژي گس��تر سيناو 
رامين حاتمي، مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي )به نمايندگي 
از ش��رکت ملي نفت ايران( امضا ش��د. تفاهم نامه نخس��ت در زمينه 
بررس��ي نحوه تامين خوراک کامل پااليش��گاه فجر جم و ديگري 
تفکيک خروجي پااليشگاه و جداسازي مولکول هاي سنگين است. 
بر اساس اين تفاهمنامه، ۶ ماه زمان براي اين مطالعات در نظر گرفته 
شده است و قرار شد براي مطالعه امکان سنجي از شرکت هاي معتبر 

بين المللي استفاده شود.
بيش�تر اوپکي ه�ا مواف�ق تمدي�د توافق کاه�ش عرضه نفت  ���

هستند
بي��ژن زنگن��ه در حاش��يه امضاي تفاهم نامه تامي��ن پايدار خوراک 
پااليش��گاه فجر جم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ش��رکت انرژي 
گستر سينا )متعلق به بنياد مستضعفان انقالب اسالمي( از چندي 
پيش متقاضي شد خروجي پااليشگاه جم )اتان( را از ما تحويل بگيرد؛ 
به اين صورت که مولکول هاي سنگين گاز باالتر )+C۲( را که بسيار 

باارزش است و مي تواند خوراک پتروشيمي شود، جدا کنند.
وي با بيان اين که از پيشنهاد مطرح شده از سوي بنياد مستضعفان 
استقبال کرديم، گفت: با توجه به اين که مدت زيادي از زمان توليد 
در ميدان هاي نار و کنگان به عنوان تامين کننده خوراک پااليشگاه 
گازي فجر جم مي گذرد و توليد آنها رو به کاهش است؛ بايد در باره 
اين موضوع مطالعه باالدستي انجام شود تا از وضع تامين خوراک اين 
پااليشگاه مطمئن شويم و سپس در باره ادامه فعاليت ها برنامه ريزي 
صورت گيرد. زنگنه، مدت زمان مطالعه اين تفاهم نامه را ۶ ماه اعالم 
کرد و افزود: در هر ۲ مورد توافق شده است که از مشاوره شرکت هاي 
بين المللي استفاده شود. وي ادامه داد: پس از مشخص شدن نتايج 
مطالعات بايد بر پايه اين مطالعات و با پيشنهادي که بنياد مستضعفان 
انقالب اس��المي ارائه مي دهد براي تاسيس��اتي که در آينده شرکت 
انرژي گستر سينا ايجاد خواهد کرد در زمينه طراحي مفهومي توافق 
حاصل ش��ود. زنگنه افزود: ان ش��اءاهلل تخصيص خوراک به بنياد 
مستضعفان انقالب اسالمي مشخص شود تا سرمايه گذاري را براي 

احداث واحدهاي تفکيک و پتروشيمي آغاز کند.
بيشتر اوپکي ها موافق تمديد هستند ���

وزير نفت در باره نشست عادي وزيران نفت و انرژي کشورهاي عضو 
س��ازمان کش��ورهاي صادرکننده نفت )اوپک( در نهم آذرماه گفت: 
بيشتر پيشنهادها مبني بر تمديد کاهش توليد است؛ اما تصميم نهايي 
در نشست وزيران نفت و انرژي گرفته مي شود. وي در پاسخ به اين 
پرسش که آيا در صورت تمديد کاهش توليد اعضاي اوپک، ايران 
دوباره از کاهش توليد مستثني مي شود؛ گفت: اگر کاهش توليد تمديد 

شود؛ مستثني بودن ايران از کاهش توليد هم تمديد مي شود.
زنگنه در پاسخ به گفته هاي اخير درباره قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبي با کنسرس��يومي به رهبري ش��رکت فرانسوي توتال 
گفت: قرارداد ايران با کنسرس��يومي به رهبري توتال يک قرارداد 
معتبر اس��ت و اين قرارداد پيش مي رود. مخالفت با قرارداد توتال، 

بيمار گونه شده است.
ارزان فروشي گاز به شرکت نروژي نداريم ���

وزير نفت در باره ارزان فروش��ي گاز به ش��رکت نروژي اظهار کرد: 
ک��ف قيمت گاز فروخته ش��ده، قيمتي اس��ت ک��ه به مجتمع هاي 
پتروشيمي عرضه مي شود؛ اما قيمت گاز صادراتي به ترکيه، متفاوت 
است. وي گفت: البته هر شرکتي بخواهد مي تواند با آن قيمت سرمايه 
گذاري کند؛ اگر عده اي مي گويند قيمت فروش گاز به شرکت نروژي 
پايين است؛ بنابراين ما بايد مثال حدود ۶۰ متقاضي سرمايه گذاري 

براي ميني ال ان جي ها داش��ته باش��يم. وزير نفت تصريح کرد: کف 
قيمت، قيمت عرضه خوراک گاز به پتروشيمي هاست، ضمن اين که 
قيمت اعالم شده عمومي است به اين معنا که هر شرکتي که بخواهد 
مي تواند با ش��رايط و ابالغيه اي که ما داريم س��رمايه گذاري کند و 

مختص شرکت خاصي نيست.
زنگنه تصريح کرد: ما صادرات گاز نداريم؛ بلکه گاز را به يک واحد 
صنعتي مي فروش��يم و ش��رکت خريدار اس��ت که ال ان جي توليد 

شده را مي فروشد.
مطالعه امکان سنجي تامين پايدار خوراک پااليشگاه فجر جم  ���

بايد دقيق باشد
وي همچني��ن گف��ت: انجام مطالعات امکان س��نجي تامين پايدار 
خ��وراک پااليش��گاه فجرج��م کاري مهم و ج��زو آخرين کارهايي 
خواهد بود که براي استحصال اتان انجام مي شود. وي با يادآوري 
اين که از سال ۷۷ در همه طرح هاي توسعه فازهاي پارس جنوبي، 
طرح جداسازي اتان در نظر گرفته شده است، تصريح کرد: از فاز ۴ 
و ۵ که دومين قرارداد توسعه فازهاي پارس جنوبي بوده است طرح 
اس��تحصال اتان اجرا ش��ده اس��ت و پس از آن در ديگر طرح ها نيز 
ادامه يافت. وزير نفت با بيان اين که مطالعات اين طرح بايد جامع 
باشد و گزارش آن نيز با دقت تهيه شود، افزود: با توجه به تراز توليد، 

مصرف گاز، جايگاه پااليشگاه فجر جم، وضع ميدان هاي مشترک 
و ميدان هاي داخلي تصميم گيري براي طراحي مفهومي پروژه اي 
که قرار است شرکت انرژي گستر سينا )متعلق به بنياد مستضعفان 
انقالب اسالمي( اجرا کند براي ما بسيار مهم است. زنگنه بر ضرورت 
مطالعات دقيق اين طرح تاکيد کرد و گفت: وقتي طرحي به مرحله اجرا 
برسد ديگر برگشتي ندارد. وي با بيان اين که مطالعه امکان سنجي 
تامين پايدار خوراک پااليشگاه فجرجم کار ساده اي نيست، تصريح 
ک��رد: باي��د مطالع��ات در اين باره دقي��ق و با هدف تامين حداکثري 

منافع کشور انجام شود.
ض�رورت مطالع�ات س�ه گانه ب�راي تامي�ن پاي�دار خ�وراک  ���

پااليشگاه جم
همچني��ن مديرعامل ش��رکت نف��ت مناطق مرک��زي درباره اين 
تفاهمنامه اظهار کرد: قرار است مطالعات درباره اين تفاهم نامه در 
س��ه بخش با مش��ارکت شرکت هاي صاحب صالحيت بين المللي 
انجام ش��ود. وي از بررس��ي مطالعات انجام ش��ده ميدان هاي حوزه 
زاگرس جنوبي ش��امل دي، س��پيد زاخور، س��فيد باغون، هاليگان، 
گردان، خار تنگ، نار و کنگان بعنوان نخس��تين بخش کار نام برد 
و افزود: امکان س��نجي تامين خوراک پااليش��گاه از فازهاي ۶ تا ۸ 
پارس جنوبي و امکان س��نجي تامين خوراک پااليش��گاه از توسعه 
ميدان گازي کيش دو بخش ديگري هستند که بايد مورد مطالعه 
قرار گيرند. حاتمي تصريح کرد: جهت تکميل مطالعات و تس��هيل 
س��رمايه گذاري نياز اس��ت که مطالعه در اين س��ه بخش به صورت 

دقيق انجام شود.
تخصيص ���۵ ميليارد تومان به طرح مطالعه امکان سنجي تامين 

پايدار خوراک پااليشگاه فجر جم
همچنين محمد سعيدي کيا پس از مراسم امضاي تفاهم نامه تامين 
پايدار خوراک پااليشگاه فجر جم ميان شرکت  ملي نفت و شرکت 
ملي گاز با ش��رکت انرژي گس��تر س��ينا )متعلق به بنياد مستضعفان 
انقالب اس��المي( در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اس��اس اين 
تفاهم نامه، شرکت انرژي گستر سينا جداسازي فرآيند اتان از متان 
و تامي��ن خ��وراک کافي براي پروژه بعدي را بررس��ي مي کند. وي 
مطالع��ه دقي��ق يک ط��رح را مهمترين نقطه آغاز يک پروژه عنوان 
کرد و درباره بودجه مورد نياز براي اين پروژه اظهار کرد: حدود پنج 
ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. سعيدي کيا با بيان اين که 
مطالعه اين طرح از سوي شرکت مشاور خارجي و داخلي که مورد 
تاييد وزارت نفت باش��د، انجام مي ش��ود، تصريح کرد: در صورت به 
نتيجه رس��يدن اين مطالعات و تاييد طرح مفهومي از س��وي وزارت 

نفت، بقيه مراحل کار انجام مي شود.

با انعقاد تفاهم نامه با شرکت ملی نفت صورت گرفت؛

زنگنه: مخالفت با قرارداد توتال، بیمار گونه شده است

بنیاد  مستضعفان مجری طرح مطالعاتی خوراک »جم«

مذاکره براي ازسرگیري صادرات نفت کرکوکواردات نفت هند از ايران کاهش يافتکاهش ۵۳ درصدي بارش ها
ب��ا گذش��ت ح��دود ۶۰ روز از س��ال آبي 
جديد، متوس��ط بارش هاي کشور به ۱۲.۳ 
ميلي متر رسيده است. بر اساس اطالعات 
ايستگاه هاي باران سنجي شرکت مديريت 
منابع آب ايران، با گذش��ت حدود ۶۰ روز 

از س��ال آبي جديد يعني از ابتداي مهرماه س��ال جاري تا پايان روز 
شنبه ۲۷ آبانماه جاري، متوسط بارش هاي کشور به ۱۲.۳ ميلي متر 
رس��يد. بر اس��اس اين گزارش، اين ميزان بارش در مقايس��ه با مدت 
مش��ابه س��ال آبي گذش��ته )۱۲.۵ ميلي متر( ۱.۶ درصد و در مقايسه 
با متوس��ط بلندمدت )۲۶.۵ ميلي متر( ۵۳.۶ درصد کاهش داش��ته 
اس��ت. بيش��ترين بارش ها در حوضه هاي آبريز اصلي، درياي خزر 
ب��ا ۸۶.۱ ميلي مت��ر، درياچ��ه اروميه با ۳۰.۲ ميلي متر، خليج فارس و 

درياي عمان با ۲.۶ ميلي متر، به ثبت رسيده است.

واردات نف��ت پااليش��گاه خصوص��ي 
هندي "اس��ار اويل" از ايران حدود ۲۷ 
درصد در اکتبر نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذشته کاهش يافت و به حدود 

۱۸۳ هزار بشکه در روز رسيد.
اين ش��رکت در حال متنوع کردن منابعي اس��ت که نفت مورد 
نيازش را از آنها تامين مي کند. روس نفت و شرکايش از جمله 
شرکت ترافيگورا و صندوق روسي UCP قرارداد ۱۲.۹ ميليارد 
دالري براي خريد ۹۸.۳ درصد سهم در پااليشگاه "اسار اويل" را 
در اوت نهايي کردند و به اين ترتيب براي خود جاي پايي در آسيا 

ايجاد کرده و بازار جديدي براي نفت خود تضمين کردند.
واردات "اسار اويل" از ايران در اکتبر حدود ۸۸ درصد باالتر از 

ماه پيش از آن بود.

مس��ئوالن عراق��ي و ترکي��ه اي درباره از 
س��رگيري صادرات نفت منطقه کرکوک 
عراق از پايانه نفتي جيهان ترکيه مذاکره 
مي کنن��د. به نق��ل از رويترز، وزارت نفت 
ع��راق اع��الم ک��رد يک هيئ��ت انرژي 

ترکيه اي براي مذاکره درباره مسائلي از جمله از سرگيري صادرات 
نفت منطقه کرکوک عراق از طريق پايانه جيهان ترکيه، به بغداد سفر 
کرده اند. پس از آن که نيروهاي دولت مرکزي عراق ميدان کرکوک را 
از اقليم کردستان عراق پس گرفتند، صادرات نفت اين منطقه متوقف 
شده بود. در بيانيه وزارت نفت عراق آمده است: هيئت بلندپايه ترکيه  
با مس��ئوالن ارش��د نفتي عراق، از جمله مسئوالن شرکت بازاريابي 
نفت عراق )سومو( براي مذاکره درباره راه هاي ازسرگيري صادرات 

نفت منطقه کرکوک مالقات کرده است.

آگهي مزايده مال غير منقول / سند رهني
به موجب پرونده اجرائي کالسه ۹۴۰۰۰۸۰ ششدانگ يک دستگاه آپارتمان مسکوني 
واقع در طبقه شش��م بش��ماره ۱۹۴۶۹ فرعي از ۷۶۰۰ اصلي مفروزو مجزي ش��ده از 
۱۷ فرعي در بخش دو اردبيل به آدرس اردبيل، شهرک آزادي خيابان مولوي کوچه 
رحيمي پ��الک ۴، ب��ا حدود و مش��خصات ش��ماال": بط��ول ۱۰/۶۰ متر ديوار و پنجره 
اس��ت به فضاي حياط مش��اعي. ش��رقا": بطول ۱۴/۶۰ متر ديوار بديوار فضاي ملک 
مجاور قطعه ۱۶. جنوبا": در دو قس��مت اول ديوار و پنجره اس��ت بطول ۷/۹۸ متر به 
فض��اي حي��اط خل��وت ، دوم نيم دي��وار جلوي بالکن بطول ۲/۱۰ متر به فضاي حياط 
خلوت. غربا": در ۹ قسمت که قسمت چهارم آن شمالي و قسمتهاي ۶و۸ آن جنوبي 
اس��ت اول ديواريس��ت بصورت پخ بطول ۸۵ س��انتيمتر به فضاي حياط خلوت ، دوم 
ديواريس��ت بطول ۴۷ س��انتيمتر به فضاي ملک مجاور قطعه ۱۸ س��وم بطول ۴/۴۵ 
متر ديوار به ديوار فضاي ملک مجاور قطعه ۱۸، چهارم ديواريست بطول ۴/۲۰ متر 
به راه پله و آسانس��ور مش��اعي، پنجم درب و ديواريس��ت بطول ۲/۷۰ متر به راه پله و 
آسانس��ور مش��اعي، ششم ديواريس��ت بطول ۱/۵۵ متر به راه پله و آسانسور مشاعي، 
هفتم ديواريس��ت بطول ۱متر به راه پله و آسانس��ور مش��اعي ، هشتم بطول ۲/۶۵ متر 
به راه پله و آسانسور مشاعي ، نهم بطول ۵/۳۰ متر ديوار به ديوار فضاي ملک مجاور 
قطعه ۱۸ با حق استفاده از قسمت هاي مشاع و مشترک طبق قانون تملک آپارتمانها 
و آيي��ن نام��ه اجرائ��ي آن س��ند مالکي��ت آن در صفحه ۵۰۷ دفت��ر ۴۴۹ امالک ثبت 
اردبيل بنام آقاي مهدي اصغريه لو ثبت و صادر ش��ده اس��ت، طبق س��ند رهني شماره 
۹۳/۲/۲۸-۱۳۲۹۹۹ دفتر خانه ۲۱ اردبيل در قبال مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال اصل 
طلب در رهن بانک سامان شعبه اردبيل قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمي به 
مبلغ ۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابي ش��ده. آپارتمان فوق داراي اعياني به مس��احت 
۱۴۰/۳۱ متر مربع بانضمام ۲/۸۳ متر بالکن با اس��کلت بتن آرمه و نماي س��نگي و 
آسانس��ور ،درب ورودي آهني و درب پارکينگ کرکره اي ريموت دار با پنجره يو پي 
وي و کف پيلوت سراميک در زميني به عرصه ۲۶۴/۶۹ متر مربع احداث شده بانضمام 
پارکينگ شماره ۶ تفکيکي به متراژ ۱۰/۸۱ متر مربع در همکف و درب ورودي ضد 
سرقت و مشتمل بر سه اتاق خواب ، سالن پذيرايي مفروش شده با پارکت و ديوارها 
و س��قف کاذب پذيرايي کناف با رنگ و پوش��ش الياف و آش��پزخانه اوپن و آش��پزخانه 
اوپن و کابينت ام دي اف هاي هاي کالس ، س��رويس بهداش��تي مفروش با کاش��ي و 
سراميک و داراي انشعابات آب، برق، و گاز مي باشد ، پالک فوق از ساعت ۹ الي ۱۲ 
روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۵ در اداره اجراي اسناد رسمي شهرستان اردبيل واقع در 
بزرگراه ش��هدا مابين فلکه ججين و ميدان قدس جنب تاالر ميالد از طريق مزايده 
فروخته خواهد شد. مزايده از مبلغ ۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال شروع و به باالترين قيمت 
که خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد.فروش نقدي است. هرگاه روز تعيين شده 
با تعطيل رس��مي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلس��ه مزايده تش��کيل خواهد ش��د. 
طالبين مي توانند در ساعات اداري جهت کسب اطالعات بيشتر به اجراي ثبت اردبيل 
به نش��اني باال مراجعه و خريداران نيز مي توانند در وقت مقرر در محل مزايده حاضر 
و در جلسه مزايده شرکت نمايند و چنانچه مورد مزايده زائد بر مبلغ در آگهي فروخته 
شود نسبت به مازاد حق مزايده و ساير هزينه هاي قانوني طبق مقررات وصول خواهد 
ش��د در ضمن بدهي هاي مالياتي و عوارض ش��هرداري و آب و برق وگاز مش��خص 
نشده در صورتيکه از اين باب تا روز مزايده بدهي داشته باشد طبق مقررات از برنده 
مزايده وصول خواهد شد. تنظيم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي 

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

آگهي مزايده اموال منقول
بموجب برگ اجراييه شماره ۹۶۱۰۴۲۰۴۹۶۴۰۰۱۹۵ مورخ ۹۶/۶/۵ صادره از شوراي 
حل اختالف اردبيل، محکوم عليه يعقوبعلي اماني داشلجه محکوم است، به پرداخت 
مبلغ ۱۳۱/۰۰۹/۳۵۷ ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقاي احمد کريم زاده 
با وکالت آقاي رسول احمدزاده و مبلغ ۵/۷۸۵/۰۰۰ ريال بابت نيم عشر دولتي، با توجه 
به امتناع محکوم عليه از پرداخت محکوم به و توقيف مال، محکوم له تقاضاي فروش 
يکدستگاه خودروي سواري جيلي امگراند نموده است که موضوع به کارشناسي ارجاع 
و نظريه کارشناس��ي واصل و به ش��رح ذيل ارزيابي گرديده اس��ت. خودروي س��واري 
جيلي امگراند بش��ماره انتظامي  ۶۸۷ ه ۵۱ ايران ۹۱- مدل ۲۰۱۳ ميالدي- رنگ: 
س��فيد صدفي- دوگانه س��وز با وضعيت س��الم و آماده به کار، به مبلغ ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال معادل سي و هفت ميليون تومان برآورد و ارزيابي گرديده است. بنابراين جلسه 
مزايده به روز چهار ش��نبه مورخه ۹۶/۹/۲۲ از س��اعت ۱۰/۳۰ الي ۱۱ صبح واقع در 
چهارراه امام – مجتمع شوراي حل اختالف اردبيل – شعبه دوم اجرا،در حضور نماينده 
دادستان محترم اردبيل برگزار خواهد شد و مزايده از مبلغ معينه کارشناسي شروع و 
به باالترين قيمت پيش��نهادي فروخته خواهد ش��د، طالبين مي توانند در موعد مقرره 
فوق در جلس��ه مزايده ش��رکت نموده و قيمت پيش��نهادي خودش��ان را اعالم نمايند. 
مزايده به باالترين قيمت پيش��نهادي واگذار خواهد ش��د و از برنده مزايده در صورت 
عدم پرداخت کل ثمن معامله في المجلس ده درصد اخذ و نسبت به پرداخت مابقي 
آن حداکثر يک ماه مهلت داده خواهد ش��د و در صورت عدم واريز در مهلت مقرره، 

ده درصد واريز شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
شعبه دوم اجراي احکام مدني شوراي حل اختالف اردبيل – رادمرد

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
خواهان ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( دادخواستي به خواسته تقاضا و صدور 
حکم بر ضبط ششدانگ پالک ثبتي ۹۵۰ اصلي واقع در بخش ۷ خلخال تقديم دادگاه 
اصل ۴۹ اردبيل واقع در ميدان بسيج- ساختمان مرکزي دادگستري اردبيل به کالسه 
پرونده ۹۶۰۰۲۶ ثبت گرديده و وقت رسيدگي روز دوشنبه مورخه ۹۶/۱۰/۱۱ ساعت 
۱۰ تعيين شده است به علت مجهول المالک بودن ملک موصوف و درخواست خواهان 
در اجراي ماده ۱۰ آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي اصل ۴۹ قانون اساسي و با 
رعايت ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکي 
از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي شود تا هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به 
ملک موصوف ادعايي داشته باشند ظرف يک ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به اين دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
مديردفتردادگاه اصل ۴۹ قانون اساسي اردبيل- بدر

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
خواهان ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( دادخواستي به خواسته تقاضا و صدور 
حکم بر ضبط ششدانگ پالک ثبتي ۳۳۴ اصلي واقع درهروآباد بخش ۷ خلخال دادگاه 
اصل ۴۹ اردبيل واقع در ميدان بسيج- ساختمان مرکزي دادگستري اردبيل به کالسه 
پرونده ۹۶۰۰۲۵ ثبت گرديده ووقت رسيدگي روز سه شنبه مورخه ۹۶/۱۰/۱۲ ساعت 
۱۰ تعيين شده است به علت مجهول المالک بودن ملک موصوف و درخواست خواهان 
در اجراي ماده ۱۰ آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي اصل ۴۹ قانون اساسي و با 
رعايت ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکي 
از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي شود تا هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به 
ملک موصوف ادعايي داشته باشند ظرف يک ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به اين دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسي اردبيل- بدر

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
خواهان ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( دادخواستي به خواسته تقاضا و صدور 
حکم بر ضبط ششدانگ پالک ثبتي ۱۰۶۸ اصلي واقع در بخش ۷ خلخال تقديم دادگاه 
اصل ۴۹ اردبيل واقع در ميدان بسيج- ساختمان مرکزي دادگستري اردبيل به کالسه 
پرونده ۹۶۰۰۱۸ ثبت گرديده و وقت رسيدگي روز شنبه مورخه ۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۰ 
تعيين شده است به علت مجهول المالک بودن ملک موصوف و درخواست خواهان 
در اجراي ماده ۱۰ آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي اصل ۴۹ قانون اساسي و 
با رعايت ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکي 
از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي شود تا هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به 
ملک موصوف ادعايي داشته باشند ظرف يک ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به اين دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسي اردبيل- بدر

آگهي ابالغ وقت دادرسي
آگهي ابالغ وقت دادرسي به آقاي کامبيز ستارنژاد در تاريخ ۹۶/۵/۱۲ خواهان بانک 
س��امان با وکالت خانم نس��يم ش��يخ نژاد بطرفيت شما دادخواستي به خواسته مطالبه 
وج��ه تقدي��م نم��وده که به اين ش��عبه )۳۳ ش��وراي حل اخت��الف اردبيل( ارجاع و به 
کالسه بايگاني ۹۶۰۲۸۹ ثبت و وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخه ۹۶/۱۰/۵ 
ساعت ۱۵/۳۰ تعيين وقت شده است . اينک به علت مجهول المکان بودن شما و به 
درخواست خواهان و تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني مراتب يک نوبت در 
يکي از روز نامه هاي کثير االنتش��ار آگهي و از ش��ما دعوت مي ش��ود در جلس��ه فوق در 
شعبه ۳۳ شوراي حل اختالف مجتمع مرکزي حاضر و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
را دريافت و هر گونه دفاع در مقابل دعوي اقامه شده داريد ،بنماييد در غير اينصورت 

دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانوني را معمول خواهد نمود .
جعفري- دفتر شعبه ۳۳ شوراي حل اختالف اردبيل

آگهي مزايده مال غير منقول 
مرب��وط ب��ه پرون��ده کالس��ه ۹۵۰۰۲۳۶ - بانک رفاه کارگران ش��عبه چهارراه حافظ 
اردبيل باستناد سند رهني شماره ۷۰۴۶-۹۳/۵/۱۳ تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره 
۱۲۰ اردبيل جهت وصول طلب خود عليه آقاي حسين جوانمرد و شرکت آسانبر اوج 
بران س��بالن )با مس��ئوليت محدود( شماره ثبت ۱۰۲۸۶ با نمايندگي حسين جوانمرد 
مبادرت به صدور اجرائيه نموده که پس از تشکيل پرونده اجرايي به کالسه ۹۵۰۰۲۳۶ 
و طبق محتويات پرونده ، عمليات اجرايي پيگيري مورد وثيقه شش��دانگ عرصه و 
اعيان س��اختمان مس��کوني بشماره ۳۳/۱۷۱۲ اصلي بخش سه اردبيل بانضمام کليه 
متعلقات و منضمات ش��رعيه و عرفيه به حدود اربعه زير: ش��ماال" : پي به پي بطول 

۱۲ متر به قطعه ۶۴ تفکيکي . شرقا": پي به پي بطول ۲۱ متر به قطعه ۷۲ تفکيکي. 
جنوب��ا" : پ��ي و مح��ل ورود اس��ت بط��ول ۱۲ متر به خياب��ان . غربا": پي به پي بطول 
۲۱ متر به قطعه ۷۰ تفکيکي. به مس��احت ۲۵۲ متر مربع . که در صفحه ۴۵۲ دفتر 
۲۰۸ بنام آقاي حسين جوانمرد ثبت و سند صادر گرديده به نشاني: اردبيل- خيابان 
عطايي کوچه فرهنگ پالک ۸۹ که طبق نظريه کارشناس رسمي دادگستري ملک 
موصوف يک مجتمع آپارتماني با کاربري مس��کوني مش��تمل بر هش��ت طبقه شامل 
پيلوت بعنوان پارکينگ ، طبقات اول تا پنجم بصورت يک واحد و طبقات شش��م و 
هفت��م )۱/۵طبق��ه( بص��ورت دوبلکس در يک واحد بوده که عرصه آن ۲۵۲ متر مربع 
و س��طح اعياني کل طبقات همراه با پيلوت ۱۳۰۷ متر مربع مي باش��د س��اختار بنا از 
نوع اس��کلت بتوني همراه با س��قف تيرچه يونوليت، نماي ساختمان سنگي، پنجره ها 
از ن��وع ي��و پ��ي وي س��ي با شيش��ه دو جداره، کف محوط��ه از موزائيک، کف و ديوار 
پارکينگ از نوع سراميک ، داراي ازاره سنگي در راه پله به ارتفاع ۱/۳۵ متر و باالي 
آن اندود گچ و رنگ مولتي کالر، نرده راه پله از نوع اس��تيل، پوش��ش کف طبقات از 
پارکت چوبي، داراي س��قف کاذب کناف و کابينت آش��پزخانه در کل طبقات ، ترکيب 
فضاي داخلي طبقات سه اتاق خواب، هال و پذيرايي ، آشپزخانه و سرويس بهداشتي 
و پوش��ش نماي داخلي واحدها متش��کل از رنگ مولتي کالر و کاغذ ديواري بوده و 
ساختمان داراي آسانسور و داراي امتيازات آب و برق و گاز بوده با توجه به کليه جهات 
موثر در کارشناس��ي به مبلغ ۱۴/۳۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال برآورد ش��ده اس��ت. که در روز 
يکشنبه مورخه ۹۶/۱۰/۱۰ از ساعت ۹ صبح الي ۱۲ ظهر در محل اداره اجراي اسناد 
رس��مي اردبيل واقع در بزرگراه ش��هدا مابين فلکه ججين و ميدان قدس جنب تاالر 
ميالد از طريق مزايده فروخته خواهد ش��د. مزايده از مبلغ ۱۴/۳۵۲/۰۰۰/۰۰۰ريال 
ش��روع و به باالترين قيمت که خريدار داش��ته باش��د فروخته خواهد شد.فروش نقدي 
اس��ت. هرگاه روز تعيين ش��ده با تعطيل رس��مي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه 
مزايده تشکيل خواهد شد. طالبين مي توانند در ساعات اداري جهت کسب اطالعات 
بيشتر به اجراي ثبت اردبيل به نشاني باال مراجعه و خريداران نيز مي توانند در وقت 
مقرر در محل مزايده حاضر و در جلسه مزايده شرکت نمايند و چنانچه مورد مزايده 
زائد بر مبلغ در آگهي فروخته شود نسبت به مازاد حق مزايده و ساير هزينه هاي قانوني 
طبق مقررات وصول خواهد ش��د در ضمن بدهي هاي مالياتي و عوارض ش��هرداري 
و آب و برق وگاز مش��خص نش��ده در صورتيکه از اين باب تا روز مزايده بدهي داش��ته 
باش��د طبق مقررات از برنده مزايده وصول خواهد ش��د. تنظيم س��ند انتقال موکول به 

ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و غيره ... خواهد بود.
رييس اداره اجراي اسناد رسمي اردبيل- مجد

آگهي مزايده اموال منقول )نوبت اول(
ش��ماره  دادنام��ه  بموج��ب  اجرائ��ي:۹۶۰۱۴۰-  پرون��ده  بايگان��ي  ش��ماره 
۹۶۰۹۹۷۰۴۰۴۹۰۰۲۸۹ م��ورخ ۹۶/۳/۳۱ ص��ادره از ش��عبه ۹ دادگاه حقوقي اردبيل 
. دو دس��تگاه توليد فرآورده هاي لبني به نش��اني اردبيل ش��هرک صنعتي ش��ماره يک 
بعنوان مال محکوم عليه ش��رکت فرآورده هاي لبني دش��ت س��اواالن به مدير عاملي 
محمد نصراله زاده جهت تاديه محکوم به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال و نيم عش��ر به 
مبلغ ۲۷/۳۱۷/۷۷۲ ريال از اموال محکوم عليه توقيف شده و محکوم له آقاي بهروز 
ش��يري جناقرد تقاضاي فروش مال مذکور را نموده اند که با توجه به نظر کارش��ناس 
رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي گرديده است: ۱- يک دستگاه خامه گير روسي 
فاقد مشخصات و فاقد الکترو موتور. کار کرده به ارزش ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال)چهارصد 
ميليون ريال(۲- يک دس��تگاه ش��ير پرکن يک ليتري س��اخت ماشين سازي عباسي 
تبري��ز کار ک��رده ب��ه ارزش ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال. جمع کل ماش��ين آالت صدرالذکر 
۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ريال. بنابرين جلس��ه مزايده به روز يکش��نبه ۹۶/۹/۱۲ از س��اعت 
۱۰ الي ۱۰/۳۰ صبح در اتاق اجراي احکام مدني ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي 
اردبيل واقع در ش��هرک اداري کارشناس��ان س��اختمان دادگاههاي عمومي و انقالب 
شهرستان اردبيل در حضور نماينده محترم دادسرا برگزار خواهد شد و مزايده از مبلغ 
معينه کارشناسي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد ، طالبين 
مي توانند در موعد مقرره فوق در جلس��ه مزايده ش��رکت نموده و قيمت پيش��نهادي 
خودش��ان را اعالم نمايند مورد مزايده به باالترين قيمت پيش��نهادي واگذار خواهد 
شدو از برنده مزايده در صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله في الجملس ده درصد 
اخ��ذ و نس��بت ب��ه پرداخ��ت مابقي آن حداکثر يک ماه مهلت داده خواهد ش��د که در 
صورت عدم واريز در مهلت مقرره ده درصد واريز شده پس از کسر هزينه مزايده به 

نفع دولت ضبط خواهد شد.
دفتر اجراي احکام مدني شعبه نهم دادگستري اردبيل- داورپناه

آگهي ابالغ دادنامه
به موجب دادنامه ش��ماره ۹۶۰۹۹۷۰۴۹۷۰۰۰۳۷۴ مورخه ۹۶/۶/۵ پرونده کالس��ه 
۹۶۰۳۱۲ مطروحه در شعبه چهلم شورا خوانده دعوي آقاي مقصود قهرماني بپرداخت 
مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و 
حق الوکاله وکيل و خسارت تاخير تاديه بصورت غيابي در حق خواهان تعاوني اعتبار 
ثامن االئمه محکوم شده است . نظر به اينکه آدرس دقيق مشار اليه مشخص نبوده 
و مجه��ول الم��کان اعالم ش��ده ، لذا مفاد دادنام��ه بطريق درج در يکي از جرايد کثير 
االنتش��ار به وي ابالغ مي گردد تا چنانچه نس��بت به راي صادره تقاضاي واخواهي 

داش��ته باش��د ظرف بيس��ت روز پس از انتشار آگهي و پس از انقضاي مهلت واخواهي 
ظرف بيست روز اعتراض خود را به اين شعبه تقديم نمايد. 

دفتر شعبه ۴۰ شوراي حل اختالف اردبيل- نادري

آگهي ابالغ وقت دادرسي
آگهي ابالغ وقت دادرسي به آقاي رامين محمدزاده در تاريخ ۹۶/۸/۱۶ خواهان جليل 
معرفت اصل بطرفيت شما دادخواستي به خواسته مطالبه وجه سفته تقديم نموده که 
به اين ش��عبه ارجاع و به کالس��ه ۹۶۰۵۵۶ ثبت و وقت رس��يدگي براي روز چهارشنبه 
مورخه ۹۶/۹/۲۹ س��اعت ۱۰ صبح تعيين وقت ش��ده اس��ت . اينک به علت مجهول 
المکان بودن ش��ما و به درخواس��ت خواهان و تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرس��ي 
مدني مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتش��ار آگهي و از ش��ما دعوت 
مي شود در جلسه فوق در شعبه ۲ شوراي حل اختالف مجتمع مرکزي اردبيل واقع در 
چهارراه امام خميني ساختمان سابق دادسرا حاضر و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
را دريافت و هر گونه دفاع در مقابل دعوي اقامه شده داريد ،بنماييد در غير اينصورت 

دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانوني را معمول خواهد نمود .
دفتر شعبه ۲ شوراي حل اختالف اردبيل- عبداللهي

آگهي مزايده اموال غير منقول )نوبت اول(
شماره پرونده :۱۰/۹۶۰۱۳۵ اجرا- به موجب دادنامه به شماره بايگاني ۹۶۰۱۳۴ مورخه 
۹۶/۴/۱۸ ص��ادره از ش��عبه ده��م دادگاه عم��وم حقوق��ي اردبيل و مفاد اجراييه ش��ماره 
۹۶۱۰۴۲۰۴۰۵۷۰۰۱۰۸ محکوم عليهم ۱- ش��رکت تعاوني ميثاق س��بالن پروار بندي 
۲- بلوط بحري ش��يخ احمد فرزند عمران ۳- علي افراس��ي فرزند اس��داله ۴- عوض 
بحري شيخ احمد فرزند عمران محکوم گرديده اند به صورت تضامني به پرداخت مبلغ 
۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۹/۳۰۳/۰۰۰ ريال از بابت خسارت 
دادرس��ي و همچنين خس��ارت تاخير در تاديه از تاريخ ۹۲/۲/۳۰ ابالغ اولين اظهارنامه 
لغايت اجراي کامل حکم براساس نرخ تورم اعالمي بانک مرکزي در زمان اجراي حکم 
محاس��به خواهد ش��د ، در حق محکوم له آقاي س��خاوت آزاد س��قزچي فرزند مسعود و نيز 
مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال از بابت نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت، با توجه به امتناع 
محکوم عليهم از پرداخت مبلغ فوق، محکوم له تقاضاي توقيف و فروش اموال محکوم 
عليهم جهت استيفاي محکوم به را نموده که عبارت است، يک ملک واقع در اردبيل- 
روستاي رويندزق به مشخصات ثبتي ۱/۲۰ از ۵۴ سهم از ۵۴۹۰ سهم مقدار ۱۶ شعير و ۳ 
خردل و نه فلس و ۱/۵ فلس و غيره از ۹۶ شعير پالک ۳۵۵ اصلي قريه رويندزيق ،عرصه 
مشخصات ساختمانهاي احداثي و مشخصات اعياني ساير قسمتها در ملک موصوف به 
ش��رح ذيل مي باش��د.الف- مش��خصات و وضعيت عرصه و اعياني ملک مذکور:۱- يک 
س��اختمان )بصورت س��الن در س��ه قس��مت( با زري بناي احداثي حدود ۶۹۰ متر مربع با 
سقف سبک شيبدار دو طرفه )تيرريزي اصلي سقف با تير آهن و پرلينها از پروفيل قوطي 
آهني( با پوشش ورق موجدار سيماني، ديوارهاي پيراموني با آجر فشاري با پوشش اندود 
سيماني به سمت داخل سالن و محوطه داخل ملک، کف ساختمان بتني با درب و پنجره 
آهني.۲- يک س��اختمان با زير بناي احداثي حدود ۶۳ متر مربع با س��ازه مصالح بنايي 
)ديوارهاي پيراموني با ربر با آجر فش��اري و داراي ش��ناژ قائم و افقي بتني( و س��قف طاق 
ضربي با تير آهن و با درب و پنجره آلومينيومي. ۳- يک س��اختمان با زير بناي احداثي 
حدود ۹۰ متر مربع با س��قف س��بک ش��يبدار ، ديوارهاي پيراموني با آجر فش��اري.۴- کل 
عرصه ملک حدود ۳۵۰۰ متر مربع داراي ديوار پيراموني با آجر فشاري )بدون اندود( به 
ضخامت ۲۰ سانتيمتر )با تعبيه پايه هاي آجري در طول ديوار( و به ارتفاع حدود ۲ متر و 
با درب ورودي فلزي و بدون کفسازي بنايي در محوطه )حياط بصورت خاکي( مي باشد. 
در ضمن ملک داراي انش��عابات برق بوده و آب ملک از طريق چاه تامين مي ش��ود. الزم 
به ذکر مي باشد که در تاريخ بازديد ملک موصوف بصورت تقريبا" تخليه بوده و استفاده 
خواصي از آن نمي شود.ب- نتيجه ارزيابي: با توجه به توضيحات ارائه شده در بند )الف( 
و س��اير بررس��يهاي صورت گرفته ارزش و قيمت پايه مزايده براي ملک موصوف با نظر 
گرفتن کليه عوامل موثر در ارزيابي اعم از موقعيت مکاني، مقدار و مساحت کل عرصه 
ملک و زير بناي ساختمان هاي احداثي، مصالح بکار رفته، نحوه دسترسي ملک به جاده 
اصلي روستا و ... من الحيث المجموع به مبلغ کل ۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال)دو ميليارد و 
سيصد و ده ميليون ريال بدون در نظر گرفتن کليه ديون محتمل ملک( برآورد تعيين و 
ارزياب��ي مي گ��ردد. بنابراي��ن در اجراي ماده ۱۱۴ قانون اجراي احکام مدني موعد مزايده 
جهت فروش اموال توقيفي که با حضور نماينده محترم دادسرا برگزار خو اهد شد مزايده 
به روز دوش��نبه مورخه ۹۶/۹/۲۷ از س��اعت ۱۰ الي ۱۱ تعيين مي ش��ود.طالبين محترم 
مي توانند در موعد مقرر در محل مزايده واقع در دفتر ش��عبه دهم اجراي احکام دادگاه 
حقوقي اردبيل واقع در )کارشناسان – شهرک اداري( حاضر و در جلسه مزايده شرکت 
نموده و قيمت پيشنهادي خودشان را اعالم نمايند مزايده از قيمتي که کارشناس محترم 
تعيين نموده شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد، برنده مزايده ده 
درصد بهاء را في المجلس به عنوان سپرده به اجراي احکام تسليم و ظرف يکماه نسبت 
به پرداخت بقيه بهاي اموال اقدام مي کند 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 مزيده تجديد 
خواهد شد ضمنا" کليه مخارج مزايده برعهده محکوم عليه مي باشد. خريداران پنج روز 

قبل از مزايده با همکاري اجراي احکام از مورد مزايده بازديد نمايند. 
منشي شعبه دهم اجراي احکام مدني دادگستري اردبيل- سليمانيان
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مدرسه اتباع فاقد هويت پاکستاني افتتاح شد
مدي��رکل آم��وزش و پ��رورش 
شهرس��تان هاي اس��تان تهران 
از افتت��اح مدرس��ه اي جديد براي 
ادام��ه تحصي��ل فرزن��دان اتباع 
فاق��د هويت پاکس��تاني خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، عبدالرضا 
فوالدون��د مدي��رکل آم��وزش و 

پرورش شهرس��تان هاي اس��تان تهران با اشاره به اينکه شرايط 
ادامه تحصيل فرزندان اتباع در شهرستان هاي استان تهران بهتر 
از گذشته فراهم شده است، اظهار داشت: در آموزشگاهي که به 
تازگي افتتاح ش��ده اس��ت، بهترين شرايط تحصيل براي بيش از 
80 بازمانده از تحصيل دختر و پسر که همگي از اتباع فاقد هويت 
ايالت بلوچس��تان پاکس��تان هستند، فراهم شده است. وي افزود: 
مدرس��ه مذکور که در ش��هرک عالئين ش��هرري واقع شده است 
از ابت��داي آب��ان به صورت راي��گان پذيراي فرزندان اتباع داراي 
م��دارک هويت��ي و فاقد مدارک هويتي اس��ت. فوالدوند تصريح 
کرد: در حال حاضر قريب به 5 هزار دانش آموز اتباع از کشورهاي 
افغانستان، عراق و پاکستان در کنار 45 هزار دانش آموزان ايراني 

در ناحيه 2 شهر ري مشغول به تحصيل هستند.

توافق ايران و روسيه براي توليد داروهاي مشترک
در حاشيه اجالس جهاني مبارزه با بيماري سل در مسکو، ايران و 
روسيه براي ارتقاي همکاري هاي حوزه سالمت و توليد داروهاي 
مشترک توافق کردند. به گزارش ايسنا، نخستين اجالس جهاني 
مبارزه با بيماري سل، با حضور رييس جمهور روسيه، وزراي بهداشت 
و مقامات بهداشتي و درماني ۱00 کشور دنيا در مسکو برگزار شد. در 
اين اجالس دکتر عليرضا رييسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
حضور يافت. در حاشيه اين اجالس، مقامات بهداشتي و درماني ايران 
و روسيه ديدار کردند و در اين نشست بر گسترش همکاري هاي حوزه 
سالمت و توليد داروهاي مشترک تاکيد شد. رييسي در حاشيه نشست 
مشترک با مقامات بهداشتي و درماني روسيه، ضمن مثبت ارزيابي 
کردن توافقات انجام ش��ده دو کش��ور، گفت: هدف ايران و روس��يه، 
کمک به يکديگر،انجام تحقيقات مشترک، بازديد از مراکز علمي دو 

کشور و همکاري براي توليد داروهاي مشترک است.

هواي ناسالم تهران براي گروه هاي حساس
مرکز پايش آلودگي هوا، شاخص آلودگي هواي پايتخت را ۱۱2 
و در وضعيت »ناس��الم براي گروه هاي حس��اس« اعالم کرد. به 
گزارش مهر، محمد رس��تگاري معاون پايش و نظارت اداره کل 
محيط زيس��ت اس��تان تهران گفت: وضعيت کيفي هواي تهران 
در 24 ساعت گذشته منتهي به ساعت ۱۱ مورخ ۱396/08/29 
در وضعيت ناسالم براي گروه هاي حساس بوده است. وي افزود: 
در بازه زماني مورد اش��اره وضعيت آالينده منواکس��يدکربن سالم 
)53(، ازن پاک )28(، دي اکسيد نيتروژن سالم )92(، دي اکسيد 
گوگرد پاک )۱6(، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱0 ميکرون سالم 
)۷۱( و ذرات معل��ق ب��ا قط��ر کمتر از 5/2 ميکرون ناس��الم براي 

گروه هاي حساس )۱۱2( بوده است.

خدمات ارائه شده به زائرين اربعين توسط 
شرکت آب وفاضالب روستايي استان ايالم

تجارت-استان ايالم:به 
گزارش روابط عمومي و 
همگان��ي  آم��وزش 
ش��رکت آبف��ار اس��تان 
اي��الم مهن��دس نوراله 
تيم��وري مدي��ر عامل 
ش��رکت آب و فاضالب 

روس��تايي اي��الم در تش��ريح خدم��ات ارائه ش��ده ب��ه زوار ابا 
عب��داهلل الحس��ين )ع( گفت:تهي��ه و توزي��ع دو کتاب به تعداد 
۱200 جلد ، اختصاص و تجهيز مهمانس��راي س��تاد ش��رکت 
ب��ا ظرفي��ت 20 نفر،تجهيز نمازخانه س��تاد ش��رکت با ظرفيت 
50 نفر،اختصاص و تجهيز مهمانس��راي شهرس��تان مهران با 
ظرفيت ۱5 نفر،اختصاص و تجهيز نمازخانه شهرستان مهران 
با ظرفيت ۱0 نفر،اختصاص و تجهيز مهمانس��راي شهرس��تان 
دهلران با ظرفيت 40 نفر،اختصاص پنج دستگاه خودرو سبک 
جهت استقرار در پايانه مرزي مهران، استفرار آزمايشگاه سيار 
از تاري��خ 8/8/96لفاي��ت 24/8/96 .پاي��ش کيفي کليه آبهاي 
توزيع شده )آب بسته بندي آب معدني و آب تانکرهاک سيار( 
، انج��ام بي��ش از 5۱0 م��ورد کلر س��نجي از علمک آبرس��اني 
س��يار و تانکر هاي س��يارو کنترل وضعيت بارگيري تانکرهاي 
س��يار از لحاظ مس��ائل بهداش��تي ، انجام 60 مورد آزمايش��ات 
ميکروبي ، انجام 60 مورد آزمايشات شيميائي شامل )کدورت 
و نيتري��ت و نيت��رات , ph-pa(، اختص��اص دو دس��تگاه تانکر 
 آبرس��ان براي تامين آب ش��رب زائرين در مس��ير شهرس��تان

 ملکشاهي.
تهيه و نصب بنرهاي خوشامد گوئي و آگاهي بخشي به زائرين 
در خصوص مس��ائل بهداش��تي آب شرب در مکانهاي مختلف 
، اس��کان 320 نفر از کارکنان صنعت آب و برق از اس��تانهاي 
مختلف ( ش��رکت هاي آبفاي ش��هري, روس��تائي , ش��رکت 
مهندس��ي وزائري��ن، هماهنگي ب��ا ادارات آب و فاضالب هاي 
شهرس��تانهاي مس��ير تردد زائرين جهت اس��کان وپذيرايي، 
هزين��ه تهي��ه و تامي��ن مايحتاج زائرين ي��ه مبلغ يک ميلياردو 
دويست ميليون ريال ،برقراري کشيک شبانه روزي به منظور 
خدمات رس��اني به زائرين اختصاص پارکينگ س��تاد شرکت به 
زائري ،نگهداري از تعداد ۱30 دستگاه خودرو در پارکينگهاي 

اختصاص يافته .
تيم��وري افزود:خدم��ات اين ش��رکت در پايانه مرزي، مهران 
توس��ط مقامات کش��وري و اس��تاني مورد بازديد فرار گرفته و 

مورد تقدير قرار گرفت.

کمک اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان ري
 به آسيب ديدگان زلزله

علي کيواني - شهرستان ري، اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان 
ري با ابراز همدردي با حادثه ديدگان زلزله کرمانشاه، کمک هاي 
اهدايي خود را به اين استان مي فرستند.اصحاب فرهنگ و هنر 
شهرستان ري با راه اندازي پويش مردمي نسبت به جمع آوري 
اق��الم مورد نياز و ضروري آس��يب دي��دگان زلزله اقدام کردند 
و ب��ه زودي کااله��اي مورد نياز به دس��ت آنان خواهد رس��يد.

زمين لرزه کرمانش��اه به بزرگي ۷/3 در مقياس ريش��تر شامگاه 
يکشنبه 2۱ آبان ۱396 در نزديکي شهر ازگله رخ داد که صدها 
تن از هموطنان جان خود را از دس��ت دادند و ش��مار زيادي نيز 

بيَ خانمان شدند.

پيشخوان

پيشخوان

اجتماعی

گروه اجتماعي: روز گذشته بهارستان ميزبان جلسه اي سه ساعته 
و غيرعلني با حضور علي ربيعي، وزير کار و محمدتقي نوربخش، 
رئيس سازمان تامين اجتماعي درباره مشکالت سازمان تامين 
اجتماعي، مشکالت کارگران و همچنين وضعيت صندوق هاي 
بازنشستگي در جمع نمايندگان مجلس بود. همچنين گزارش 
مرکز پژوهش هاي مجلس درباره وضعيت کارگران به س��مع 
نمايندگان خانه ملت رس��يد.  در ابتداي جلس��ه غيرعلني روز 
گذشته مجلس کاظم جاللي، رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي و معاون وي، گزارشي از وضعيت صندوق هاي 
بازنشس��تگي ارائه کردند. همچنين به گفته نمايندگان مجلس 
جمع��ي از مدي��ران صندوق هاي بازنشس��تگي هم در جلس��ه 
غيرعلني حضور داش��تند و هدف از اين جلس��ه تعيين تکليف 
وضعيت صندوق هاي بازنشستگي است. همزمان که نمايندگان 
در جلس��ه اي ب��ا موض��وع وضعي��ت کارگ��ران و صندوق هاي 
بازنشستگي حاضر بودند، گروهي از بازنشستگان صنعت فوالد 
کشور براي چندمين بار با حضور مقابل مجلس شوراي اسالمي، 
خواس��تار رس��يدگي به مطالبات خود شدند. همچنين آنطور که 
خبرگزاري ها گزارش داده اند ۱5۷ نماينده مجلس در نامه اي به 
رئيس جمهور خواس��تار پرداخت بدهي دولت به س��ازمان تأمين 
اجتماع��ي ش��دند. پس از پايان جلس��ه غيرعلن��ي و همزمان با 
آغاز جلس��ه علني مجلس، علي الريجاني، رئيس قوه مقننه با 
اش��اره به نشس��ت غيرعلني روز گذش��ته گفت: از 8 صبح جلسه 
به صورت غيرعلني برگزار ش��د و بحث مهمي درباره س��ازمان 
تامين اجتماعي مربوط به کليت مسائل کارگران کشور صورت 
گرف��ت. رئي��س مجل��س ادامه داد: براي آين��ده و آتيه کارگران 
بايد تصميم گيري مي ش��د تا از پش��توانه قوي برخوردار شوند به 
همين جهت مرکز پژوهش هاي مجلس گزارش جامعي در اين 

خص��وص ارائ��ه کرد. وي ادامه داد: مرکز پژوهش هاي مجلس 
هم تاکنون با حضور نمايندگاني از وزارت کار و سازمان تأمين 
اجتماعي در اين باره بررس��ي ها و راه حل هاي خوبي را در نظر 
گرفته تا به صورت قانوني اين مس��ئله مس��ير خود را در مجلس 
ط��ي کن��د. الريجاني همچنين گفت: با حضور س��ازمان تامين 
اجتماعي و وزارت کار، رفاه و تامين اجتماعي بررسي هاي نسبتا 
خوبي انجام ش��د و راه حل هايي مدنظر گرفته ش��د که بايد س��ير 

قانوني آن طي شود.

تشريح جزئيات نشست غيرعلني مجلس ���
در همين حال عضو هيات رئيسه مجلس گفت: در جلسه غيرعلني 
روز گذش��ته مجلس مقرر ش��د که ش��اهد اتفاقات خوبي در سال 
آينده و در مجموعه س��ازمان تامين اجتماعي باش��يم. به گزارش 
خانه ملت، بهروز نعمتي در حاشيه نشست علني ديروز مجلس در 
جمع خبرنگاران با بيان اينکه اولين موضوع مورد بحث در جلسه 
غيرعلني ديروز مجلس اختصاص به س��ازمان تامين اجتماعي 
داشت، گفت: موضوعات سازمان تامين اجتماعي در اين جلسه 

به طريق جامع مورد بررسي قرار گرفت. نماينده مردم تهران در 
مجلس تصريح کرد: در اين جلسه دکتر ربيعي و دکتر نوربخش و 
معاونين ايشان حضور داشتند و ايشان خواسته هايي که از مجلس 
شوراي اسالمي داشتند را در اين جلسه غيرعلني مطرح کردند و 
روساي کميسيون هاي اجتماعي، بهداشت و درمان، اقتصادي و 
نماينده اي از کميسيون برنامه و بودجه نيز موضوعاتي را مطرح 
کردند. وي ادامه داد: با توجه به اينکه سازمان تامين اجتماعي بيش 
از 5۱ درصد جمعيت کشور را پوشش مي دهد بنابراين حساسيت ها 
نيز به نسبت به مجموعه بسيار باال است و در اين جلسه غيرعلني 
مقرر شد که يک سري اتفاقات خوبي ظرف مدت يکسال آينده 
در اين مجموعه شاهد باشيم. نعمتي افزود: در اين جلسه مقرر شد 
که مجموع جمع بندي هايي که دوستان ما در مرکز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي انجام دادند به کميسيون اجتماعي ارجاع 
شود تا در قالب يک طرح ارائه شود. وي تصريح کرد: يکي ديگر 
از موضوعات مورد بحث در جلس��ه غيرعلني مجلس ش��وراي 
اسالمي موضوع بازنشستگي هاي پيش از موعد بود که به جهت 
اينکه اين موضوع به مجموعه سازمان تامين اجتماعي ضرر وارد 
مي کند، بررس��ي ش��د زيرا اين موضوع به نوعي حق الناس است 
بنابراين بايد موضوع با دقت باال بررسي شود. نعمتي افزود: نوع 
بنگاه داري و ش��رکت داري که امروز در س��ازمان تامين اجتماعي 
است به طور مثال شرکت هاي شستا بايد هرچه زودتر سامان دهي 
شود و در اسرع وقت تعيين تکليف شوند. وي ادامه داد: به اعتقاد 
دوستان وام هايي را که مجموعه سازمان تامين اجتماعي و شستا 
اخذ مي کنند، داراي ضرورت نيست زيرا باالخره اين مجموعه ها 
خود مجموعه اي سرمايه گذار هستند و اگر قرار است سودي عايد 
مجموعه شود بايد در نهايت سود به خود مجموعه سازمان هاي 

تامين اجتماع، شستا و مردم بازگردانده شود.

بررسي وضعيت کارگران و صندوق هاي بازنشستگي در جلسه غيرعلني مجلس

پرسش و پاسخ از ربيعي پشت درهاي بسته

آغاز ثبت دوربيني تخلفات موتورسيکلت هاافزايش 5۰ درصدي دستفروشي در تهرانپوشش بيمه اي ۱۱۰هزار نفر از اتباع
معاون بيمه خدمات س��المت س��ازمان 
بيمه س��المت ايران با اش��اره به تعداد 
اتباع تحت پوشش اين سازمان بيمه گر 
درمان��ي، تاکي��د کرد که در نوع خدمات 
تحت پوشش، بيمه اتباع تفاوتي با بيمه 

شهروندان ايراني ندارد و آنها مي توانند از بخش دولتي خدمت 
دريافت کنند. 

کشاورزي درباره آخرين وضعيت تامين بودجه بيمه اتباع گفت: 
در حال حاضر و براس��اس قرارداد قبلي با اداره کل اتباع وزارت 
کش��ور، حدود ۱۱0 هزار نفر که بيش��تر آنها را بيماران خاص و 
اقشار آسيب پذير تشکيل مي دهند، تحت پوشش سازمان بيمه 
سالمت ايران قرار دارند. وي افزود: براساس قانون مکلف هستيم 

تمام اتباعي را که اجازه اقامت دارند، بيمه کنيم.

مديرعامل ش��رکت شهربان شهرداري 
ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه اينک��ه جمعيت 
دستفروشان در روزهاي پاياني تابستان 
و زمستان به 30 هزار نفر مي رسد، گفت: 
س��اماندهي اين تعداد دس��تفروش در 

پايتخت "تابوشکني در تاريخ بلديه" محسوب مي شود. ابوالقاسم 
چيذري با اشاره به اينکه دستفروشي "بدون سد معبر" با تعريف 
مکان و زمان مناسب در دستور کار قرار گرفته، گفت: شهرداري 
تنها ش��غل هايي که داراي پروانه کس��ب از انجمن صنفي باشند 
را به رسميت مي شناسد، اما رويکرد آن به مسئله دستفروشي با 
نگاه انساني و اسالمي بوده و براساس تحوالت مبتني بر قانون، 
شرکت شهربان از سال 94 در شهرداري تهران شکل گرفته و با 

رويکرد دستفروشي بدون سد معبر فعاليت مي کند.

رئيس پليس راهور تهران بزرگ از آغاز 
ثبت تخلفات موتورس��يکلت ها توسط 
دوربين ه��اي ثبت تخلف نصب ش��ده 
در س��طح ش��هر تهران خبر داد. سردار 
محمدرض��ا مهماندار اظهار کرد: تمام 

دوربين هاي ثبت تخلفاتي که در س��طح ش��هر تهران بودند، 
تاکن��ون فق��ط تخلفات خودروها را ثبت مي کردند؛ اما از س��ه 
م��اه قبل ب��ا ايجاد تغييراتي در س��خت افزارها و نرم افزارهاي 
موج��ود، کار ثب��ت تخلفات موتورس��يکلت ها نيز از اين طريق 
انجام مي ش��ود. وي درباره جزئيات اين طرح گفت: در ش��روع 
اين طرح 3 تخلف عبور از چراغ قرمز، سرعت غيرمجاز و عبور 
از خط اضطرار و خط ويژه از طريق دوربين ها ثبت مي ش��ود و 

ساير تخلفات مانند قبل به صورت دستي ثبت مي شود.

اخــبار شـهرستان

راه اندازي 74 واحد صنعتي با بيش از 3 هزار و 382 ميليارد ريال سرمايه در قشم 

بسيج يک تفکر تعالي بخش براي توسعه کشور است

کارمند برق منطقه اي خوزستان مسوول روابط عمومي هيئت شطرنج خوزستان شد

اقدام شهرداري رباط کريم در جمع آوري کمک هاي مردمی به زلزله زدگان بررسي مسايل و مشکالت آب و فاضالب شهر ساوه
عل��ي کيوان��ي - رباط کريم؛ ش��هردار رب��اط کريم از اقدام 
براي جمع آوري کمک هاي انس��ان دوس��تانه و ارس��ال آن 
ب��ه مناط��ق زلزله زده غرب کش��ور با هم��کاري نهادهاي 

مردمي خبر داد.
مهندس س��يد محمد ميرزماني ضمن تس��ليت جان باختن 
جمعي از هموطنان عزيزمان در حادثه زلزله استانهاي غربي 
کشور از اقدام براي جمع آوري کمک هاي غير نقدي و انسان 
دوس��تانه همش��هريان و ارسال آن به مناطق زلزله زده خبر 
داد و گفت: با توجه به اعالم نياز فوري به برخي از اقالم از 
جمله مواد غذايي و پوشاک گرم و همچنين وسايل ضروري 
از قبيل پتو و چادر با همکاري فرمانداري محترم و جمعيت 
هالل احمر شهرستان نسبت به برپايي ايستگاه جمع آوري 

کمک هاي انس��ان دوس��تانه در روبروي شهرداري گرديده 
است که اميدواريم هرچه زودتر بتوانيم کمک هاي مردمي را 

به اين مناطق ارسال نمائيم.
وي ضمن تش��کر از همه هموطنان و ش��هروندان محترم 
رباط کريم در کمک به اين امر خداپسندانه اظهار داشت: از 
سازمانهاي مردم نهاد نيز انتظار مي رود همکاري مناسبي با 
 ستاد جمع آوري کمک هاي مردمي در شهر رباط کريم داشته 

باشند .
وي در پايان گفت: ش��هروندان عزيز مي توانند جهت اهداء 
کمک ه��اي غي��ر نقدي خود با ش��ماره 5642۷۷۷۷ روابط 
عمومي ش��هرداري رب��اط کري��م و ي��ا از طريق هالل احمر 

شهرستان رباط کريم اقدام نمايند.

تجارت-اس��تان مرکزي:در پي آغاز به کار پنجمين دوره ش��وراي 
اسالمي ش��هرها در جلس��ه اي با حضور مدير عامل ، قائم مقام و 
معاونان شرکت آب و فاضالب استان مرکزي و شهردار ، رئيس 
و اعضاء شوراي اسالمي شهر ساوه مسايل و مشکالت مربوط به 
بخش آب و فاضالب اين ش��هر مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت 
. به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
طي اين جلسه که به عنوان اولين جلسه مشترک بين مسئوالن 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزي و شهردار و اعضائ شوراي 
اسالمي شهر ساوه به منظور حل مسايل مرتبط با آب و فاضالب 
ش��هر به ميزباني ش��وراي اسالمي شهر ساوه برگزار شد مهندس 
عبدالرضا خليلي مدير عامل شرکت ضمن ارائه گزارشي از وضعيت 
خدمات رساني آب و فاضالب در اين شهر به پرسش هاي اعضاء 

شوراي اسالمي شهر ساوه در حوزه کاري شرکت پاسخ هاي الزم 
را ارائه نمود. تقاضاي گس��ترش ش��بکه و افزايش ايس��تگاه هاي 
آب ش��يرين در س��طح شهر س��اوه به ويژه در مدارس و مساجد از 
خواسته هاي اعضاء پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر ساوه بود 
که در اين جلسه مطرح و مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي در اين زمينه قول مس��اعد داد. در اين جلس��ه مهندس 
حسيني شهردار شهر ساوه از مهندس خليلي مدير عامل شرکت 
آب و فاضالب اس��تان مرکزي به عنوان يکي از برترين مديران 
استاني و اولين مديرکلي که با حضور در جلسه شوراي شهر ساوه 
پاسخگو بوده تقدير و تشکر نموده و اظهار اميدواري کرد با تعامل 
بين شهرداري و شرکت آب و فاضالب در امر خدمات رساني به 

مردم شريف شهر ساوه موفق تر عمل کنيم. 

تجارت-چزيره قش��م[:مديرکل صنعت، معدن و 
تجارت س��ازمان منطقه آزاد قش��م از راه اندازي 
۷4 واحد صنعتي در اين جزيره با س��رمايه بيش 
از 3 ه��زار و 382 ميلي��ارد ريالي بخش خصوصي 
طي س��ه س��ال و نيم گذش��ته خبر داد.به گزارش 
روابط عمومي سازمان منطقه آزاد قشم، جهانگير 
مجي��دي در جم��ع خبرنگاران با بيان اين مطلب 
گف��ت: اين تع��داد واحد صنعتي از س��ال ۱393 
تاکنون در دو شهرک صنعتي توال و فجر و ديگر 

نقاط جزيره به بهره برداري رسيده است.
وي اف��زود: ه��م اين��ک ۱۷۱ ش��رکت در اين دو 
شهرک با نيروي کار معادل چهار هزار و 62 نفر 
مشغول توليد هستند و تا دهه مبارک فجر امسال 
تعداد آنها به ۱80 شرکت فعال افزايش مي يابد.
مديرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه 
آزاد قشم با اعالم اينکه در کنار ۱۷۱ واحد صنعتي 
سبک و نيمه سنگين در شهرک هاي توال و فجر، 
فعاليت ه��اي عظيم ح��وزه نفت، گاز و انرژي در 
کنار فعاليت هاي ش��يالتي، شناورس��ازي و توليد 
آب و ب��رق و انرژي ه��اي پاک در اين منطقه هم 

نشان از حرکت شتابان سازمان منطقه آزاد قشم 
در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي دارد.مجيدي 
گف��ت: محصوالت توليدي 2۱ ش��رکت صنعتي 
قش��م به ۱2 کش��ور جهان صادر مي شود و ارزش 
صادرات صنعتي اين منطقه در ش��ش ماهه اول 
س��ال 96 در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته 
ب��ا رقمي مع��ادل 22 ميلي��ون و 28 ه��زار دالر با 
24 درصد رش��د همراه شده است.فرانسه، ايتاليا، 
روسيه، چين، کويت، ويتنام، هند، امارات، عمان، 
عراق، س��ومالي و موزامبيک کشورهايي هستند 
ک��ه ب��ه گفته مديرکل صنع��ت، معدن و تجارت 
س��ازمان منطقه آزاد قش��م، محصوالت توليدي 
اين منطقه همچون ميگو، ماهي تازه، س��يمان، 
پوشاک، شمش سرب، لوله هاي پلي اتيلن، پنجره 
و درب UPVC، لوازم آرايشي و بهداشتي، سيگار 
و م��وارد ديگر را خري��داري مي کنند.او به ارزش 
۱0 ميليون و 5۷5 هزار دالري صادرات صنعتي 
منطقه آزاد قش��م به ديگر مناطق کش��ور از جمله 
مناطق آزاد ايران اش��اره کرد و گفت: اين ميزان 
ارزش صادراتي در ش��ش ماهه اول س��ال 96 در 

مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته با رقم 4 
ميليون و 860 هزار دالر، ۱۱8 درصد رشد داشته 
اس��ت.مديرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان 
منطقه آزاد قش��م از دس��تگاه هاي آنااليزر )ابزار 
دقيق( ويژه صنايع عظيم نفت و گاز، جکت هاي 
نفت��ي، لوازم تزئيني خودرو، کش��تي هاي مدرن 
مس��افري ۱58 نفره و کوچکتر، شناورهاي باري 
)لنج(، روغن موتور، لوله هاي آب، ميگو و ماهي، 
ل��وازم آرايش��ي و بهداش��تي و ... ه��م به عنوان 
محص��والت صادراتي تولي��دي اين منطقه آزاد 
به داخل کش��ور نام برد.او س��خت تر کردن روال 
ديوانساالري در حوزه واردات بي رويه کاال را نياز 

حمايت از توليد کنندگان داخلي دانس��ت و تاکيد 
کرد: با سخت تر کردن مراحل واردات کاالهايي 
ک��ه در اي��ران توان تولي��د آن را داريم، به صنعت 
و توليد کنندگان کش��ور مي بايست کمک کنيم.

مجيدي، مواد اوليه توليد و ماشين آالت را جداي 
از سياس��ت س��خت گيرانه در روال ديوانساالري 
وارادت برشمرد و افزود: در شش ماهه اول امسال 
۱8 ميلي��ون و 862 ه��زار دالر م��واد اوليه براي 
فعاالن صنعتي قش��م از کشورهاي مختلف وارد 
ش��ده که در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته 
ب��ا رق��م ۱6 ميلي��ون و 8۱0 هزار دالر، ۱4 درصد 
رشد داشته است.وي معتقد است از طريق توليد 
مي توانيم به ثروت انبوه برسيم و امنيت اقتصادي 
در کنار امنيت کس��ب و کار هم از همين مس��ير 

تامين خواهد شد.
مديرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه 
آزاد قش��م با اعالم اينکه رش��د صنعت صادرات 
ملي کش��ور در ش��ش ماهه اول امس��ال ۷ درصد 
بوده است، اعالم کرد: در اين مدت رشد صنعت 
صادراتي از قش��م به 24 درصد رس��يده است و با 

کاس��تن از اقدامات دس��ت و پاگي��ر مي توانيم با 
جذب س��رمايه هاي بيشتر روند رشد محصوالت 
صادراتي از قشم را تقويت کنيم.وي خشک کردن 
ماهي هاي س��اردين و َمتو در حوزه صادرات را از 
اقدامات مهم در ارزش افزوده دانس��ت و گفت: 
از ابتداي امس��ال تاکنون بيش از 500 ُتن ماهي 
ساردين و َمتو خشک شده با ارزش افزوده بيش 
از ۱0 برابر به خارج از کش��ور صادر ش��ده اس��ت.

مجيدي از آب به عنوان ارزشمند ترين نياز صنعت 
نام برد و افزود: خوش��بختانه قش��م از اين لحاظ 
محص��ور در دري��اي آزاد اس��ت که با اس��تفاده از 
سيس��تم هاي ش��يرين کننده عالوه بر تامين نياز 
آشاميدني و صنعتي اين جزيره، مي توان از آب با 
خلوص پائين تر در شکوفا کردن بخش کشاورزي 
چند اس��تان همجوار هرمزگان نيز اس��تفاده کرد.

او اظهارامي��دواري کرد که با توس��عه جاده هاي 
مناسب، بنادر، توليد برق و ايجاد پل خليج فارس 
در کنار ظرفيت هاي عظيم نفت، گاز و آب شاهد 
شکوفايي هرچه بيشتر قشم به عنوان يک منطقه 

استراتژيک و صنعتي ايران باشيم.

ش��اکرمي در  ايالم:جم��ال  تجارت-اس��تان 
آس��تانه هفته گراميداش��ت بس��يج در نشس��ت 
خبري خود با اصحاب رس��انه اظهار داش��ت: از 
جمل��ه اهداف غايي بس��يج ب��ا توجه به مردمي و 
اقش��اري ب��ودن آن، محروي��ت زدايي، خدمات 
 رس��اني به مناطق محروم و مردم س��االري ديني 

است.
وي از برنامه هاي اين نهاد در هفته بسيج ادامه داد: 
بايد نقش تاثيرگذار بسيج را در عرصه هاي پيشتاز 
س��ازندگي، فرهنگي، اجتماعي، سياس��ي به نحو 
شايسته اي به مرحله ظهور برسانيم.اين فرمانده 
ارش��د نظامي اضافه کرد: دو روز اول هفته بس��يج 

يعني از روز دوش��نبه ب��ه برنامه اقتصاد مقاومتي 
اختصاص داديم، تجليل از برگزيدگان اين حوزه 
و ايج��اد کارگاه ه��ا و اع��زام گروه هاي جهادي 
خصوصا در حوزه اس��تان کرمانش��اه و در جريان 
زلزله اي که پيش آمد نقش بس��يج پيش��تاز است.

شاکرمي تصريح کرد: در هفته بسيج براي اولين 

بار گشت هاي بسيج محور را شروع مي کنيم که 
شروعي براي يک حضور مقدس و ارزشمند بسيج 
در محله ها بالغ بر 6 برنامه براي نوجوان، جوان و 
بزرگسال و برنامه خانواده برنامه ريزي کرديم که 
بتوانيم از اين فرصت براي تبيين دست آورد هاي 

بسيج بهره الزم را ببريم.

تجارت-استان خوزستان- رييس هيئت شطرنج 
خوزس��تان طي حکمي شهرام گوهرچين کارمند 
دفت��ر مديريت انرژي ش��رکت ب��رق منطقه اي 
خوزستان را به عنوان مسوول روابط عمومي هيئت 

شطرنج خوزستان منصوب کرد.عبداالمير خطيب 
زاده دواني رييس هيئت شطرنج خوزستان در اين 
حکم آورده اس��ت: نظر به تعهد، دانش و تجارب 
ارزنده جنابعالي و عطف به وظيفه خطير خدمت به 

جامعه ورزش شطرنج استان، بدينوسيله جنابعالي 
را به سمت مسوول روابط عمومي هيئت شطرنج 
اس��تان خوزس��تان منصوب مي کنم.در ادامه اين 
حکم آمده اس��ت: اميد اس��ت با اس��تعانت از ايزد 

متع��ال و به��ره گي��ري از کليه نيروهاي متعهد و 
متخص��ص و هماهنگ��ي با دبير هيئت ش��طرنج 
استان در انجام امور محوله موفق و پيروز باشيد.
خاطرنش��ان مي گردد، شهرام گوهرچين رييس 

گروه توليد پراکنده و جلب سرمايه گذاري در برق 
منطقه اي خوزس��تان اس��ت که در دفتر مديريت 
ان��رژي معاون��ت برنامه ري��زي و تحقيقات اين 

شرکت مشغول به کار مي باشد.

معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران گفت: دو برابر 
آنچه نياز داشتيم در تهران ساخت و ساز تجاري صورت گرفته 
اس��ت. به گزارش ايلنا، س��ميع اهلل حسيني مکارم؛ معاون مالي 
و اقتصاد ش��هري ش��هرداري تهران با تاکيد بر اينکه رويکرد 
اصلي شهرداري تهران در دوره جديد شفافيت و انضباط مالي 
و دسترسي آزاد مردم به معامالت شهرداري است، گفت: مردم 
تهران بايد بدانند هزينه هاي ش��هرداري کجا و چگونه هزينه 
مي شود. شهرداري تهران تبديل به اتاقي شيشه اي خواهد شد 
و مردم در جريان اتفاقات رخ داده در شهرداري قرار مي گيرند. 

او با تاکيد بر اينکه 2500 ميليارد تومان از درآمدهاي شهرداري 
از مح��ل مالي��ات بر ارزش افزوده کاهش يافته اس��ت، افزود: 
با وجود کاهش درآمدهاي ش��هرداري امس��ال استخدام هاي 
زيادي در شهرداري داشته ايم. حقوق نيز افزايش پيدا کرده اما 
به دليل رکود در حوزه س��اخت و س��از و پر ش��دن ظرفيت طرح 
جامع و تفصيلي ديگر نمي توانيم از حوزه شهرس��ازي درآمد 
آنچناني داشته باشيم. در حقيقت دو برابر آنچه نياز داشتيم در 

تهران ساخت و ساز تجاري صورت گرفته است. او با تاکيد بر 
اينکه فکر پشت صدور هولوگرام درست بوده اما از مسير خود 
خارج ش��ده اس��ت، تصريح کرد: مشکل از اينجا شروع شد که 
به جاي اينکه پول به خزانه ش��هرداري واريز ش��ود کارگزاران 
ادعا کردند به جاي ملک پول مي خواهند و همه چيز از فلسفه 
اصلي آن يعني دريافت پول از پيمانکاران دور ش��د.  حس��يني 
مکارم با اش��اره به بررس��ي ۱232 هولوگرام تا امروز ادامه داد: 

بعد از صدور بخشنامه ضدفساد شهردار ۱232 هولوگرام صادر 
شده به ارزش ۷20 ميليارد تومان بررسي شد از اين تعداد 866 
مورد به ارزش 359 ميليارد تومان تاييد شده است. 332 مورد 
مستندات کافي نداشته و 34 هولوگرام نيز به ارزش 55 ميليارد 
تومان باطل شده است. معاون مالي شهرداري تهران تصريح 
کرد: شرکت هاي کارگزار ادعا مي کنند که 600 ميليارد تومان 
از ش��هرداري طلب دارند و ۷20 ميليارد تومان نيز هولوگرام 
صادر ش��ده اس��ت پس بايد اعالم کنم تاکنون ۱320 ميليارد 

تومان پيش خور شده است. 

ابطال ۳۴ هولوگرام به ارزش ۵۵ ميليارد تومان



ماري��ا کوماندناي��ا مي گويد که از انتخابش به عنوان مجري مراس��م 
قرعه کشي جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه از سوي فيفا هيجان زده است. 
به نقل از تس��نيم، گري لينه کر، فوتباليس��ت س��ابق و مجري مشهور 
انگليس��ي به همراه ماريا کوماندنايا از س��وي فيفا به عنوان مجريان 
مراس��م قرعه کش��ي جام جهاني ۲۰۱۸ روس��يه که ۱۰ آذر برگزار 
مي ش��ود، انتخ��اب ش��دند. لينه کر چندان نيازي ب��ه معرفي ندارد و 
واکنش هاي گاه و بيگاه اين مجري مطرح انگليسي او را هميشه در 
رس��انه ها به يک چهره فعال فوتبالي تبديل کرده اس��ت، اما مجري 
روس��ي اين مراس��م ش��ايد بيشتر نياز به معرفي داشته باشد. ماريا که 
براي ايراني ها کمي پس از مصاحبه اش با سردار آزمون شهرت گرفت، 
حاال به واسطه معرفي اش به عنوان يکي از مجريان قرعه کشي جام 

جهاني بار ديگر مطرح ش��ده اس��ت. ماريا کوماندنايا، مجري مطرح 
روس��يه اي گفت وگويي با تس��نيم انجام داده اس��ت که مشروح آن را 

مي خوانيد:
��� از انتخابتان به عنوان مجري مراس�م قرعه کش�ي جام جهاني 

چه حسي داريد و مي توانيد درباره آن صحبت کنيد؟
زماني که فيفا اعالم کرد من به عنوان يکي از مجريان قرعه کش��ي 
نهايي جام جهاني انتخاب شده ام، بسيار هيجان زده شدم. اين افتخار 

بزرگي براي من بود. بنابراين فيفا مصاحبه اي با من انجام داد. آنها 
نياز به ارزيابي مهارت زبان انگليس��ي و س��طح آگاهي من از فوتبال 
داش��تند. س��پس ايميلي دريافت کردم که حاوي خبري باورنکردني 

بود. از آن هنگام در پوست خود نمي گنجم.
��� برگ�زاري ج�ام جهان�ي در روس�يه اي�ن فرصت را به ش�ما داد 
تا بتوانيد در کش�ور خودتان مجري مراس�م قرعه کش�ي باش�يد. 
نظرتان درباره جام جهاني و اين فرصتي که در اختيار شما و ساير 

هموطنانتان قرار گرفته چيست؟
ج��ام جهان��ي ۲۰۱۸ روس��يه فرصتي عالي براي ما اس��ت تا بتوانيم 
زيبايي هاي کشورمان را به نمايش بگذاريم. مي توانيم نشان دهيم ما 
چه مردم بي نظير و ميهمان نوازي داريم و اين فرصتي براي نمايش 

روسيه به تمامي نقاط دنياست.
و نظرتان درباره مراسم قرعه کشي چيست؟ ���

ميليون ها ميليون طرفدار فوتبال برنامه قرعه کش��ي جام جهاني را 

از تلويزيون تماش��ا خواهند کرد. مهم نيس��ت اهل کجا باش��يد. اين 
فرصتي استثنايي براي همه است تا دوستان جديدي بيابند. فوتبال 
فرصتي براي به هم پيوس��تگي اس��ت. فوتبال زباني بين المللي است 

که همه قادر به صحبت کردن به آن هستند.
و ح�اال اي�ن زب�ان بين المللي ش�ما را کنار گ�ري لينه کر، مجري  ���

مراسم قرعه کشي کرده است.
از وقتي ۱7س��اله بودم در روزنامه هاي ورزش��ي کار کرده ام. خبرنگار 
ورزشي بودن در زندگي من مانند يک سفر عالي و بزرگترين هيجان 
بوده اس��ت و اکنون منجر به اين ش��ده که روي يک صحنه با گري 
لينه کر و ساير ستارگان استثنايي فوتبال حضور داشته باشم. براي اين 

بايد مجدداً از فيفا و کميته برگزاري مسابقات روسيه تشکر کنم.
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عقب افتادن مسي
 در کورس کفش طالي 2018

ليون��ل مس��ي ک��ه در دو بازي 
اخير بارس��ا در الليگا موفق به 
گلزني نشده، حاال 7 نفر را در راه 
رسيدن به کفش طالي ۲۰۱۸ 

باالتر از خود مي بيند.
همين جمعه، مس��ي چهارمين 
کف��ش طالي خ��ود را دريافت 

خواهد کرد. او فصل گذش��ته با زدن 37 گل براي بارس��ا در 
الليگا موفق ش��د فاتح کفش طال ش��ده و بهترين گلزن اروپا 
لقب بگيرد. فصل جاري و در کورس رسيدن به توپ طالي 
۲۰۱۸، مسي شروعي طوفاني داشت؛ اما حاال کمي از رقباي 

خود عقب افتاده است.
در حال حاضر ادينس��ون کاواني و چيرو ايموبيله، مهاجمان 
پ��ي اس ج��ي و التزي��و با زدن ۱5 گل و کس��ب 3۰ امتياز در 
رده اول قرار دارند. س��اپينن و پروس��ا از فلورا و اف س��ي آي 
تالين اس��توني با زدن ۲7 گل و کس��ب ۲7 امتياز دوم هستند. 
فالکائو از موناکو و لواندوفس��کي از بايرن هم با زدن ۱3 گل 
۲6 امتيازي هس��تند و پش��ت س��ر آنها آنگولوي اسپانيايي از 
باشگاه گورنيکا با زدن ۱6 گل و کسب ۲4 امتياز و نيز مسي 

با ۱۲ گل زده و کسب ۲4 امتياز قرار دارند.
مسي تا دو هفته پيش صدرنشين جدول گلزنان اروپايي بود؛ 
ولي 4 گلي که کاواني به نانت و آميان زد و نيز دو گل ايموبيله 
به بنونتو و رم باعث ش��د تا اين دو از مس��ي جلو بزنند. مس��ي 
البت��ه ح��اال فالکائو و لواندوفس��کي را نيز با يک گل اختالف 
باالت��ر از خ��ود مي بين��د. ايکاردي و ديباال هم با ۱۱ گل زده و 

۲۲ امتياز، در تعقيب مسي هستند.

سبک فوتبال سيتي کامال مناسب من است
کوين دي بروين، هافبک منچسترسيتي مدعي شد که سبک 

فوتبال اين تيم کامال مناسب اوست.
به نقل از ورزش سه، سيتي در ۱۲ بازي خود در ليگ برتر، ۱۱ 
پيروزي کسب کرده و صدرنشين مقتدر ليگ برتر است. دي 
بروين س��تاره س��يتي در اين فصل بوده و بهترين عملکردش 
را در اين تيم تا به اينجا داش��ته اس��ت. حال او از هماهنگي 
اش با سبک فوتبال هيجان انگيز سيتي در جمع خبرنگاران 

صحبت کرد.
او گفت: موضوع من نيستم، موضوع سبک و نحوه بازي تيم 
است که کار را براي من ساده تر مي کند. به نظرم اين سبک 
فوتبال براي بازي انفرادي من مناس��ب اس��ت و همچنين از 
لحاظ تيمي، به خوبي در اين سبک جا افتاده ام. همه مي دانند 
چه مي خواهند و هرکس��ي کيفيت هاي خودش را دارد. حس 
خيلي خوبي است و گاهي هم حسي عجيب دارد ولي به نظرم 

خيلي خوب است که همه از شما استقبال کنند.
وي گفت: البته فقط من نيستم که از سبک بازي و عملکردم 
اس��تقبال ش��ده اس��ت. هر بازيکني در تيم ما س��بک خودش 
را دارد ولي در مجموع همه از س��بک فوتبال ما خوش��حال 
هس��تند. اختالف��ي ک��ه به وجود آمده بس��يار رضايت بخش 
اس��ت. خيلي دوس��ت داش��تيم در چنين موقعيتي باش��يم. به 
نظ��رم باي��د ب��ه خودمان نگاه کنيم و حواس��مان به خودمان 

باشد نه ديگران.

پيشخوان

ورزشی

درهفته دوازدهم ليگ برتر فوتبال، استقالل مقابل سياه جامگان 
متوقف ش��د، پرس��پوليس نيز در تهران مقابل پديده به تساوي 
بدون گل رضايت داد و پارس جنوبي جم پس از ۱۱ هفته  مقابل 

فوالد خوزستان، نخستين شکست خود را تجربه کرد.
ديدار تيم هاي س��ياه جامگان مش��هد و اس��تقالل در چارچوب 
هفت��ه دوازده��م رقابت هاي ليگ برتر فوتبال ايران با تس��اوي 

بدون گل به پايان رسيد.
گزارش نيمه اول: استقالل در اين نيمه بازي را تهاجمي آغاز کرد 
اما آرام آرام بازي متعادل شد و فرصت خاصي گلزني براي دو 
تيم ايجاد نشد. تنها فرصت جدي گلزني در اين بازي را سجاد 
شهباززاده در دقيقه 3۱ از دست داد. پاس ديدني اميد نورافکن 
به اين بازيکن به تک به تک شدن شهباززاده با دروازه بان سياه 
جامگان همراه ش��د و ش��وت شهباززاده را کرمي دروازه بان تيم 

سياه جامگان با واکنشي به موقع راهي کرنر کرد.
در ادامه اين بازي اتفاق خاصي رخ نداد تا نيمه اول با تس��اوي 

بدون گل به پايان برسد.
گزارش نيمه دوم: در نيمه دوم اين بازي تيم استقالل کامال بر 
بازي سوار بود و چندين و چند فرصت خوب گلزني را از دست 
داد. از جمله اين فرصت ها مي توان به موقعيت دقيقه 55 اشاره 
کرد که استقالل روي پاس فرشيد اسماعيلي براي شهباززاده 

صاحب فرصت گلزني شد اما ضربه او راهي اوت شد.
تنها فرصت قابل توجه تيم س��ياه جامگان در اين بازي، ش��وت 
يرکوويچ در دقيقه 5۸ بود که س��يد حس��ين حس��يني آن را به 

کرنر فرستاد.
در دقيقه 6۹ اين ديدار ش��وت مهدي قائدي به تيرک عمودي 
دروازه سياه جامگان برخورد کرد و در ادامه ضربه سر انصاري در 

دقيقه 7۸ را کرمي دروازه بان سياه جامگان در آغوش گرفت.
در ادامه بازي پر برخورد دو تيم گلي در پي نداش��ت و بازي با 

تساوي بدون گل به پايان رسيد.
شفر: از ضربات آخر بازيکنانم راضي نيستم ���

وينفرد ش��فر بعد از تس��اوي تيمش برابر س��ياه جامگان گفت: 
ب��ازي خيل��ي خوب��ي را ارائه کرديم و فرصت هاي گلزني خوبي 
داش��تيم. در نيمه اول يک گل داش��تيم که داور به اش��تباه آن را 

آفسايد اعالم کرد.
وي درب��اره مش��کالت تيم��ش در گلزني گفت: ما فرصت هاي 
خوبي داش��تيم. ش��ايد اگر گل ما را درس��ت اعالم مي کردند 

مي توانستيم به گل هاي بعدي هم دست پيدا کنيم.
س��رمربي اس��تقالل در نشس��ت خبري بعد از بازي هم گفت: 
از س��بک بازي که ارائه کرديم خوش��حالم اما از ضربات آخر 
بازيکنانم راضي نيستم. پنج يا شش شانس ۱۰۰ درصد داشتيم 

اما به گل نرسيديم.
شکس�ت سنگين تراکتورسازي ���۱۰ نفره مقابل شاگردان 

کرانچار
تيم فوتبال سپاهان موفق شد با نتيجه 3 بر صفر شاگردان يحيي 

گل محمدي را در نقش جهان شکست دهد.
در يکي از ديدارهاي حس��اس هفته دوازدهم ليگ برتر فوتبال 
ايران، تيم هاي فوتبال سپاهان اصفهان و تراکتورسازي تبريز 
در ورزشگاه نقش جهان از ساعت ۱4:45 ديروز مقابل هم قرار 
گرفتند که در پايان طاليي پوشان زاينده رود موفق شدند با سه 

گل مهمان خود را بدرقه کنند.
گل هاي س��پاهان را در اين ديدار ساس��ان انصاري در دقايق 5 
و 5۰ )از روي نقط��ه پنالت��ي( و عل��ي کريم��ي در دقيقه ۸4 وارد 

دروازه فرزين گروسيان کردند.
همچنين تراکتورسازان از دقيقه 7۸ با اخراج محمد نادري ۱۰ 
نفره به کار خود ادامه دادند. سپاهان با اين پيروزي ۱4 امتيازي 

شد. تراکتورسازي نيزبه امتياز ۱۲ رسيد.
پيروزي خارج از خانه شاگردان قلعه نويي در رشت ���

ذوب آهن اصفهان با نتيجه ۲ بر يک سپيدرود رشت را شکست 
داد. همچنين ديدار دو تيم سپيد رود رشت و ذوب آهن اصفهان 
در چارچوب بازي هاي هفته دوازدهم ليگ برتر فوتبال با نتيجه 

۲ بر يک به نفع ذوب آهن به پايان رسيد.
گل ه��اي ش��اگردان قلعه نوي��ي را عل��ي حم��ام 67 و داني��ال 
اسماعيلي فر در وقت هاي تلف شده نيمه دوم ۹۲ به ثمر رساندند. 

تک گل تيم سپيد رود را ميثم فردوسي 67 به ثمر رساند.
قلعه نويي: خدا را شکر به ليگ برگشتيم ���

س��رمربي تي��م فوتب��ال ذوب آهن بعد از پي��روزي تيمش برابر 
سپيدرود گفت: خدا را شکر به ليگ برگشتيم.

تي��م فوتب��ال ذوب آهن در هفته دوازده��م ليگ برتر فوتبال با 
نتيجه ۲ بر يک از س��د س��پيدرود گذش��ت. امير قلعه نويي در 
نشست خبري بعد از اين بازي گفت: خدا را شکر با اين پيروزي 
به ليگ برگش��تيم. هر دو تيم مي توانس��تند برنده بازي باش��ند. 
خوش��حالم که بعد از چند هفته توانس��تيم سه امتياز اين ديدار را 

از آن خود کنيم.
پيروزي خفيف شاگردان دايي برابر نفت تهران ���

يم فوتبال س��ايپا در هفته دوازدهم ليگ برتر با يک گل نفت 
تهران را شکست داد.

در ادامه ديدارهاي هفته دوازدهم ليگ برتر فوتبال از س��اعت 
۱5:۱5 ديروز )دوشنبه( نفت تهران در ورزشگاه تختي به مصاف 
سايپا رفت که اين ديدار با تک گل دقيقه 6۲ مهدي طارمي به 

سود شاگردان علي دايي به پايان رسيد.
س��ايپا ب��ا اين پيروزي ۱7 امتيازي ش��د. نف��ت نيز ۱۲ امتيازي 

باقي ماند.
دايي: بايد نفت را ���۵ بر صفر مي برديم

علي دايي پس از اين ديدار اظهار کرد: به همه هموطنانم به خاطر 
حادثه زلزله تسليت مي گويم. شاهد بازي يک طرفه اي بوديم و 
از دقيقه يک تيم برتر ميدان بوديم. به نظر من در کل ۹۰ دقيقه، 
نف��ت ي��ک موقعيت نصفه و نيمه داش��ت ولي ما موقعيت هاي 
زيادي داش��تيم که به خاطر س��هل انگاري بازيکنانمان به گل 

نرس��يديم. نتيجه عادالنه اين ديدار 4 بر صفر يا 5 بر صفر بود. 
ما در اين ديدار مصدومان زيادي داشتيم ولي جوانانمان جواب 

اعتماد ما را دادند.
س��رمربي س��ايپا درباره حذف نفت از ليگ قهرمانان آس��يا بيان 
کرد: اين نشان دهنده مديريت ضعيف نه تنها در فوتبال ما بلکه 
در جامعه ما است. ما مديراني داريم که به هيچ عنوان اين کاره 
نيس��تند. وزارت نفت، پارس��ال با چه پشتوانه اي نفت را به گروه 
قبل��ي داد؟ آنه��ا ح��ق همه را پايمال کردند. بر چه اصولي چنين 
تي��م بزرگ��ي را به چنين آدم هايي مي س��پارند. اين افراد معلوم 

نيست چه دارند يا چه ندارند.
دايي درباره دعوت ش��دنش به مراس��م قرعه کشي جام جهاني 
هم گفت: من از ش��ما اين را مي ش��نوم. هنوز دقيقا مش��خص 

نيست.
فوالد يک-پارس جنوبي صفر؛ داغ شکس�ت به بوش�هر  ���

هم رسيد
همچنين دو تيم فوالد خوزستان و پارس جنوبي جم در ورزشگاه 
غدير شهر اهواز به مصاف هم رفتند که اين بازي با نتيجه يک 
بر صفر به نفع فوالد خوزس��تان به پايان رس��يد. تک گل فوالد 

را فرشاد جانفزا در دقيقه 33 به ثمر رساند.
اين اولين شکست تيم پارس جنوبي در ليگ برتر بود. بوشهري ها 
با اين باخت ۲5 امتيازي ماندند تا فرصت خوبي براي پرسپوليس 

فراهم کنند که يک بار ديگر به صدر جدول راه يابد.
توقف شاگردان برانکو در آزادي با طعم صدرنشيني ���

همچنين در اخرين ديدار اين هفته؛ مسابقه تيم هاي پرسپوليس 
و پديده مش��هد با تس��اوي بدون گل به پايان رس��يد تا نتيجه 
بازي اس��تقالل با س��ياه جامگان براي سرخ پوش��ان پايتخت 

تکرار شود.
گزارش نيمه نخست: در اين نيمه نمايش دو تيم محتاطانه بود 
و تيم پرس��پوليس دو فرصت خوب را از دس��ت داد. فرصت اول 
را منش��ا در دقيقه س��ه از دس��ت داد و در داخل محوطه جريمه 
حريف نتوانست با يک شوت دروازه حريف را باز کند و در ادامه 
عليپور در دقيقه ۲7 فرصت مناس��بي را از دس��ت داد و ش��وت او 

را جاللي دروازه بان تيم پديده به کرنر فرستاد.
گزارش نيمه دوم: در نيمه دوم اين بازي تيم پرسپوليس بهتر از 
حريفش بازي کرد و دو فرصت قابل توجه گلزني را هم از دست 
داد. اولين فرصت را محسن مسلمان در دقيقه 6۲ به دست آورد 
و شوت او با اختالفي اندک از باالي دروازه پديده راهي اوتشد. 
دومين فرصت را هم سيد جالل حسيني در دقيقه 76 به دست 

آورد اما ضربه او هم نتوانست قفل دروازه را باز کند.
در اواخر اين ديدار تالش بازيکنان پرسپوليس براي گلزني بي 
فاي��ده ب��ود چون دفاع چند اليه تيم پديده مانع از ايجاد فرصت 

خوب براي سرخ پوشان بود.

در هفته دوازدهم ليگ برتر فوتبال رقم خورد

توقف استقالل و پرسپوليس مقابل مشهدی ها

اسامي دعوت شدگان به اردوي تيم ملي شيرجه بايد به فکر سهميه باشيم نه قهرمانياستعفاي رئيس فدراسيون فوتبال ايتاليا
کارلو تاوکيو، رئيس فدراس��يون فوتبال 
ايتاليا بر خالف ش��ايعات از س��مت خود 

استعفا کرد.
نتاي��ج ضعي��ف تي��م ملي ايتالي��ا در راه 
رس��يدن ب��ه ج��ام جهان��ي و در نهايت 

ناکامي تاريخي اين تيم برابر سوئد که منجر شد پس از 6۰ سال 
اتزوري به جام جهاني نرسد، علت استعفاي تاوکيو است.

او مارس ۲۰۱7 بود که با کسب 54.۰3 درصد آرا يک بار ديگر 
در س��مت خود ابقا ش��د و آندره آبودي را در اين راه شکس��ت داد. 

قرار است انتخابات جديد طي سه ماه آتي برگزار شود.
ايتاليا پس از اخراج ونتورا، اين روزها به دنبال يک سرمربي جديد 

است تا خود را براي مرحله مقدماتي يورو ۲۰۲۰ مهيا کند.

هوگ��و لوريس، دروازه بان تاتنهام مدعي 
ش��د که تيمش بايد روي کس��ب سهميه 
چمپيونزليگ تمرکز کند نه قهرماني ليگ 
برتر. تاتنهام اختالفش با صدر جدول به 
۱۱ امتياز رس��يده اس��ت. پس از پيروزي 

تاتنهام مقابل رئال در چمپيونزليگ، بسياري معتقد بودند که اين 
تيم به قهرماني ليگ برتر مي رسد.

لوريس گفت: قبل از اينکه به سيتي فکر کنيم، بايد به کسب سهميه 
فکر کنيم. اين هدف اصلي ماست. از خارج باشگاه چيزهاي زيادي 
مي شنويم. مهم ترين چيز اين است که با ثبات باشيم. در دو سال اخير 
توانسته ايم سهميه اروپا را کسب کنيم و بايد به همين روند ادامه 

دهيم. همينطور بايد سعي کنيم تجربه بيشتري کسب کنيم.

تمرينات آماده سازي تيم ملي شيرجه براي 
حض��ور در بازي هاي آس��يايي با حضور 6 

ملي پوش پيگيري مي شود.
به نقل از تسنيم، اردوي آماده سازي متمرکز 
و غير متمرکز تيم ملي ش��يرجه به منظور 

حضور در بازي هاي آسيايي جاکاراتا از روز يکشنبه ۲۸ مهر ماه ۱3۹6 
آغاز شد. اين اردوها قرار است در مقاطع مختلف تا اواخر شهريور ماه 
۹7 با هدف حضور پرقدرت در بازي هاي جاکارتا ادامه پيدا کند. مجتبي 
ولي پور، علي شکول، شهنام نظرپور، حميد کريمي، حامد بزمي، سجاد 
آبخيز شيرجه روهاي حاضر در اين اردوها هستند. همچنين محمدرضا 
شکول، قائم مرابيان و مهدي آقا رضايي اعضاي کادر فني تيم ملي 

شيرجه را براي حضور در اردو تشکيل مي دهند.

مجري روسي قرعه کشي جام جهاني ۲018:

فوتبال زباني بين المللي و فرصتي براي به هم پيوستگي است

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
در پرونده کالس��ه ۹6۰35۹ ش��عبه اول دادگاه عمومي حقوقي س��رعين آقاي رامين 
س��المي گرجان با وکالت آقاي غالمرضا اس��معيل خاني دادخواس��تي بطرفيت ناصر 
س��ليماني معروف به س��ام س��ليماني به خواس��ته تقاضاي رس��يدگي و صدور حکم 
ب��ر محکومي��ت خوان��ده به پرداخت مبلغ 6۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان بابت دو فقره س��فته 
بانکي به ش��ماره خزانه داري کل 657۹۸۰و657۹۸۱ هر کدام س��ي ميليون تومان 
و خس��ارت تاخير در تاديه از س��ر رس��يد آن مورخه ۹4/7/4 لغايت اجراي حکم به 
انضمام خس��ارات قانوني تقديم که وقت رس��يدگي آن به تاريخ ۹6/۱۰/۹ روز ش��نبه 
ساعت ۹ صبح تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتش��ار آگهي 
مي ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي سرعين- بابايي

آگهي ابالغ دادنامه
ب��ه موج��ب دادنامه ش��ماره ۹6۰۹۹7۰4۹5۹۰۰36۱ مورخ��ه ۹6/5/۲۹ و دادنامه 
اصالحي بشماره ۹6۰۹۹7۰4۹67۰۰5۰۱ مورخه ۹6/7/۱۸ پرونده کالسه ۹5۰۲3۱ 
مطروحه در شعبه 37 خوانده دعوي آقاي کامل مردانه بپرداخت مبلغ 4/۱67/۰۰۰ 
ريال بابت اصل خواس��ته بعالوه هزينه دادرس��ي و تاخير تاديه وحق الوکاله از تاريخ 
۹4/۸/۱۰لغاي��ت روز وص��ول در حق خواهان ش��رکت قاس��م اي��ران با وکالت خانم 
معصومه صفري محکوم شده اند. نظر به اينکه آدرس دقيق مشار اليه مشخص نبوده 
و مجهول المکان اعالم ش��ده ، لذا مفاد دادنامه بطريق درج در يکي از جرايد کثير 
االنتش��ار به وي ابالغ مي گردد تا چنانچه نس��بت به راي صادره تقاضاي واخواهي 
داشته باشد ظرف بيست روز پس از انتشار آگهي و پس از انقضاي مهلت واخواهي 

ظرف بيست روز اعتراض خود را به اين شعبه تقديم نمايد. 
دفتر شعبه 37 شوراي حل اختالف اردبيل- کريم پور

آگهي ابالغ دادنامه
به موجب دادنامه شماره ۹6۰۹۹7۰4۹36۰۰6۸۲ مورخه ۹6/۸/۲۲ پرونده کالسه 
۹6۰۹۹۸۰4۹36۰۰۲۹7 مطروحه در ش��عبه 6 ش��ورا خواندگان دعوي آقاي هاش��م 
غالمي��ن بپرداخ��ت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواس��ته و 5/۱5۰/۰۰۰ 

هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و مبلغ7/۲۰۰/۰۰۰ريال بابت حق الوکاله وکيل و 
خس��ارت تاخير تاديه بصورت غيابي در حق خواهان بانک قوامين به مديريت آقاي 
غالم پناهنده محکوم شده است . نظر به اينکه آدرس دقيق مشار اليه مشخص نبوده 
و مجهول المکان اعالم ش��ده ، لذا مفاد دادنامه بطريق درج در يکي از جرايد کثير 
االنتش��ار به وي ابالغ مي گردد تا چنانچه نس��بت به راي صادره تقاضاي واخواهي 
داشته باشد ظرف بيست روز پس از انتشار آگهي و پس از انقضاي مهلت واخواهي 

ظرف بيست روز اعتراض خود را به اين شعبه تقديم نمايد. 
دفتر شعبه 6 شوراي حل اختالف شهرستان اردبيل

آگهي مزايده اموال منقول
شماره پرونده اجرايي:۹5۰5۸4 ب ج ۱- به موجب نيابت شماره:۹5۰۲6۲- صادره 
:شعبه اجراي احکام مدني نمين- محکوم عليه: وراث مرحوم قادر کرامتي- ساکن: 
اردبي��ل- ش��هرک وليعص��ر ميدان نور کوچه امي��د 4 پالک 5۰۰ طبقه 4- به موجب 
نيابت ش��ماره ۹5۰۲6۲ مورخه ۹6/5/۱6 صادره از اجراي احکام مدني دادگس��تري 
نمين که حکم به محکوميت محکوم عليه وراث مرحوم قادر کرامتي صادر گرديده 
است حسب پرونده کالسه ۹5۰۲6۲ ب ج م محکوم له اموال محکوم عليه را معرفي 
پس از توقيف و به کارشناسي ارجاع و نظريه کارشناسي به شرح ذيل مي باشد يک 
دستگاه سواري ام.وي.ام به شماره 4۲4 ه ۲7 ايران ۹۱ تيپ 3۱5 مدل ۱3۹3 رنگ 
س��فير روغني ظرفيت 5 نفر تعداد محور ۲ س��وخت بنزيني ش��ماره موتور ۰۲۲۲۲7 
وضعيت موتور س��الم و بيمه ندارد به قيمت ۲4۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال برآورد و ارزيابي 
گرديده :بنابراين جلس��ه مزايده به روز چهار ش��نبه مورخه ۹6/۹/۲۲ س��اعت ۱۰ الي 
۱۰/3۰ صبح در اتاق اجراي احکام مدني ش��عبه اول واقع در کارشناس��ان- ش��هرک 
اداري- س��اختمان دادگاههاي عمومي حقوقي دادگس��تري اردبيل در حضور نماينده 
محترم دادسرا – شهرک اداري- ساختمان دادگاههاي عمومي حقوقي دادگستري 
اردبيل در حضور نماينده محترم دادس��را برگزار خواهد ش��د و مزايده از مبلغ معينه 
کارشناسي مزبور شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد. طالبين 
مي توانند در موعد مقرر فوق در جلس��ه مزايده ش��رکت نموده و قيمت پيش��نهادي 
خودش��ان را اعالم نمايند. مورد مزايده به باالترين قيمت پيش��نهادي واگذار خواهد 
ش��د و از برن��ده مزاي��ده در صورت ع��دم پرداخت کل ثمن معامله في المجلس %۱۰ 
اخذ و نس��بت به پرداخت مابقي آن حداکثر يکماه مهلت خواهد داش��ت در صورت 
عدم واريزي در مهلت مقرره درصد واريزي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. 

ضمنا" کليه مخارج بعهده محکوم عليه مي باشد.
مدير شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري اردبيل- نوري 

اصالحيه
 پيرو آگهي مندرج در همين روزنامه با موضوع ،اجاره 34 دستگاه خودروي سبک با راننده ،بدين وسيله به اطالع مي رساند:
مبل��غ اولي��ه کار 7/7۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ري��ال و 5 درص��د تضمي��ن ش��رکت در مناقص��ه 3۸۹/4۰۰/۰۰۰ ريال صحيح 

مي باشد.
حسين صفر سرحاني-سرپرست شهرداري بندر ماهشهر

اصرار  وزارت ورزش به سرپرستي گرشاسبي در پرسپوليس 

اعزام کمانداران ايران به جام جهاني تايلند

باوج��ود بازگش��ت علي اکبر طاه��ري از کربال و مخالفت با 
اس��تعفاي وي از مديرعاملي پرس��پوليس، وزارت ورزش و 
جوانان همچنان از حميدرضا گرشاسبي به عنوان سرپرست 

اين باشگاه ياد مي کند.
به نقل از مهر، علي اکبر طاهري که دو هفته پيش از سمت 
مديرعاملي باش��گاه پرسپوليس استعفا داده بود هنوز موفق 
به ديدار با وزير ورزش و جوانان نش��ده اس��ت. اين در حالي 
اس��ت که س��لطاني فر بالفاصله پس از آنکه خبر اس��تعفاي 
ش��فاهي طاهري را ش��نيد با آن مخالفت کرد اما به اعضاي 
هيات مديره باشگاه پرسپوليس پيغام داد در نبود مديرعامل 

پرسپوليس، امور جاري را رتق و فتق کنند. از اين رو حميدرضا گرشاسبي با نظر شخص 
وزير، به عنوان مديرعامل موقت پرسپوليس برگزيده شد.

گفته مي ش��ود وزير ورزش به خاطر رفتار طاهري در زماني که باش��گاه بايد بدهي هاي 
مربوط به گذش��ته را پرداخت کرده تا بتواند مدارک مربوط به کس��ب مجوز حرفه اي را 

دريافت کند اين تيم را رها کرده است گاليه مند است. همين 
موضوع هم س��بب ش��ده تا وزير تمايلي نس��بت به برگزاري 

جلسه با مديرعامل مستعفي پرسپوليس نداشته باشد.
از طرفي نيز پايگاه خبري وزارت ورزش و جوانان، گرشاسبي 
را در الب��ه الي خبره��ا و مصاحبه ه��اي مختل��ف به عنوان 

سرپرست باشگاه پرسپوليس معرفي مي کند.
از قرار معلوم حضور گرشاس��بي به عنوان سرپرس��ت باشگاه 
پرس��پوليس تا پايان دور رفت رقابت هاي ليگ برتر فصل 
جاري، قطعي است؛ مگر اينکه طاهري خودش تصميم به 
بازگش��ت گرفته و بخواهد دلخوري وزير ورزش را از نحوه 
جدايي اش از باشگاه پرسپوليس حل و فصل کند. البته در اين ميان اسامي گزينه هاي 
ديگري براي مديرعاملي پرس��پوليس مجددا مطرح ش��ده اس��ت و مش��خص نيست با 
اين شرايط، تکليف صندلي مديرعاملي پرسپوليس براي ماه هاي آينده به کجا خواهد 

کشيد.

بعد از لغو اعزام تيم ملي تير و کمان به مرحله نخس��ت 
رقابت هاي جام جهاني داخل سالن در مراکش، حضور 
اي��ن تي��م در مرحل��ه دوم اين رقابت ها نيز منتفي ش��ده 

است.
ب��ه نق��ل از مهر، مرحله دوم مس��ابقات تير و کمان جام 
جهان��ي داخ��ل س��الن ۱۰ و ۱۱ آذرماه به ميزباني تايلند 
برگزار مي ش��ود. با تصميم فدراس��يون تير و کمان، تيم 

ملي ايران در اين رقابت ها شرکت نخواهد کرد.
پي��ش از اي��ن نيز حض��ور کمانداران ملي پوش ايران در 
مرحله نخس��ت جام جهاني داخل س��الن )۲۰ و ۲۱ آبان 
ماه( در تايلند از س��وي فدراس��يون و به دليل عدم ثبت 
رکورد الزم توس��ط آنها در جريان تمرينات، لغو ش��ده 
بود. البته اين بار شرايطي مهيا شده تا کمانداران بتوانند 
به صورت ش��خصي يا باش��گاهي در جام جهاني تايلند 

شرکت کنند. 
محمودزاده س��خنگوي فدراس��يون تير و کمان در اين 
ارتب��اط گف��ت: براي حض��ور در رقابت هاي جام جهاني 
داخل س��الن تايلند محدوديتي براي کش��ورها به لحاظ 
تعداد نفرات اعزامي وجود ندارد کمااينکه چين قرار است 

با 65 کماندار در اين مرحله مسابقات شرکت کند. درکل 
حضور در اين رقابت ها آزاد است به همين دليل اينگونه 
تصميم گرفته ش��د که با در نظرگرفتن محدوديت هاي 
مالي، به جاي اعزام تيم ملي به تايلند، تيم هاي باشگاهي 
که بعضا ملي پوش��انمان را هم در اختيار دارند، در اين 

رقابت ها شرکت کنند. 

وي تصري��ح ک��رد: اي��ن موضوع به باش��گاه ها اطالع 
رس��اني ش��ده و از طرف برخي از آنها هم مورد اس��تقبال 
قرار گرفته اس��ت. در اين ميان برخي کمانداران هم به 
صورت شخصي براي شرکت در مسابقات تايلند اعالم 

آمادگي کردند. 
به گفته س��خنگوي فدراس��يون تير و کمان تا امروز 35 
کماندار به صورت باش��گاهي يا ش��خصي براي شرکت 
در مرحله دوم جام جهاني داخل سالن در بانکوک تايلند 

اعالم آمادگي کرده اند.
محمودزاده همچنين در مورد برنامه فدراس��يون تير و 
کمان براي حضور در مرحله سوم رقابت هاي جام جهاني 
داخل سالن که 3۰ دي تا اول بهمن ماه در فرانسه برگزار 

مي شود، توضيح داد. 
وي گفت: به احتمال خيلي زياد تيم ملي تير و کمان در 
اين مرحله از رقابت ها ش��رکت خواهد کرد. کمانداران 
اي��ران مس��ابقات قهرماني جه��ان را در پيش دارند. بر 
همين اساس مسئوالن فدراسيون حضور در اين مرحله 
جام جهاني را در برنامه قرار داده اند تا به عنوان ميداني 

تدارکاتي براي ملي پوشان باشد.
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تخليه دفتر کنسولگري آمريکا در زوريخ
دفتر کنس��ولگري آمريکا در زوريخ سوئيس 
تخليه ش��د.به گزارش خبرگ��زاري رويترز، 
پس از اينکه کارکنان کنسولگري آمريکا در 
زوريخ يک بس��ته مش��کوک در ورودي اين 
س��اختمان پيدا کردند دفتر کنس��ولگري را 
تخليه کردند. پليس سوئيس اين خبر را تاييد کرده و از اعزام نيرو 
به اين محل خبر داد اما جزئيات بيشتري در اين باره اعالم نکرد.

حريري به بيروت مي رود
مناب��ع آگاه لبنان��ي اع��الم کردند که س��عد 
حريري سه شنبه شب وارد بيروت مي شود.به 
گزارش ش��بکه خبري الميادين، منابع لبناني 
اعالم کردند که س��عد حريري، نخس��ت وزير 
مس��تعفي لبنان سه ش��نبه ش��ب وارد بيروت 
مي ش��ود. وي قرار اس��ت در مراس��م روز اس��تقالل لبنان که 22 
نوامبر)چهارش��نبه يکم آذر( برگزار مي ش��ود، ش��رکت کند. حريري 
اخي��را از ري��اض اس��تعفاي خ��ود را اع��الم کرد. اين اق��دام حرف و 
حديث هاي زيادي را به دنبال داش��ته اس��ت مبني بر اينکه عربستان 
وي را مجبور به اس��تعفا کرده اس��ت. اخيرا با ميانجيگري فرانس��ه، 
حري��ري توانس��ت ري��اض را ترک کرده و به پاري��س برود. دبيرکل 
اتحاديه عرب ديروز براي ديدار با مقامات لبناني وارد بيروت شد. تا با 

مقامات لبناني درباره تحوالت اخير اين کشور و منطقه گفتگو کند.

باطل شدن نتايج همه پرسي
 جدايي منطقه کردستان 

دادگاه عال��ي ف��درال ع��راق، رس��ماً حکم 
غيرقانوني بودن همه پرس��ي جدايي منطقه 
کردس��تان را صادر و نتايج آن را لغو کرد. بر 
اس��اس اي��ن گ��زارش، دادگاه عالي فدرال 
عراق، همه پرسي برگزار شده در 25 سپتامبر 
2017 در منطقه کردس��تان و س��اير مناطق خارج از اين منطقه را 
غيرقانون��ي دانس��ت و کلي��ه آثار و نتاي��ج مرتبط بر آن را لغو و باطل 
اعالم کرد. اين در حالي اس��ت که چند روز پيش منابع رس��انه اي 
اعالم کردند که منطقه کردستان آماده لغو نتايج همه پرسي جدايي 
به دور از اعالم علني در رس��انه ها اس��ت و توافقاتي در اين زمينه 
صورت گرفته، روزنامه فرامنطقه اي »الش��رق االوس��ط«، به نقل از 
مناب��ع ک��ردي نوش��ت ک��ه دادگاه عالي فدرال ع��راق، ديروز طي 
حکمي اي��ن نتاي��ج را لغو کرد.از س��وي ديگ��ر منابع آگاه محلي نيز 
مي گويند که دولت منطقه کردستان نيز به اين حکم استناد خواهد 

کرد و به حکم لغو نتايج همه پرسي متعهد خواهد شد.

گفت وگوي بن سلمان
 با فرستاده پوتين در امور سوريه

وليعهد عربس��تان س��عودي با فرس��تاده ويژه 
رئيس جمهوري روس��يه در امور آشتي سوريه 
دي��دار و درب��اره آخري��ن تحوالت در س��وريه 
گفت وگو کرد.به گزارش اسکاي نيوز، »محمد 
بن س��لمان« وليعهد عربس��تان سعودي، روز 
گذشته در رياض »الکساندر الورنتيف« فرستاده ويژه رئيس جمهوري 
روسيه در امور آشتي سوريه را به حضور پذيرفت.خبرگزاري  واس با 
اع��الم اي��ن خبر، اف��زود که بن س��لمان و الورنتيف درب��اره آخرين 
تحوالت در سوريه گفت وگو کردند.»مساعد بن محمد العيبان« وزير 
مشاور و عضو کابينه، »خالد الحميدان« رئيس سازمان اطالعات ملي 
عربس��تان و »ثام��ر الس��بهان« وزي��ر مش��اور در امور کش��ورهاي 

خليج فارس نيز در اين ديدار حضور داشتند.

شين فين به دنبال جانشيني براي جري آدامز
حزب اصلي جزيره ايرلند موس��وم به "شين 
فين" روند انتخاب رهبر جديدش را پس از 
اعالم اس��تعفاي جري آدامز از قدرت، آغاز 
ک��رده اس��ت.به گزارش روزنام��ه گاردين، 
ش��ين فين از احزاب جمهوريخواه ايرلندي 
اس��ت که در سرتاس��ر جزيره ايرلند فعال اس��ت و از احزاب اصلي 
هم در ايرلند ش��مالي و هم در جمهوري ايرلند محس��وب مي شود. 
خانم ميش��ل اونيل، سياس��تمدار جمهوري  ايرلند که رهبر ش��ين 
فين در مجلس ايرلند شمالي است، تاکيد کرده است که جانشين 

جري آدامز به عنوان رهبر شين فين نخواهد شد.

خروج سرمايه هاي عربي از عربستان به سوئيس
بانک��داران بخش خصوص��ي مي گويند، به 
دنبال بازداش��ت هاي اخير، س��رمايه گذاران 
ع��رب در ح��ال انتقال س��رمايه هاي خود از 
عربس��تان به س��وئيس هس��تند. اين روند 
انتقال س��رمايه به حدي سرعت گرفته که از 
زمان وقوع انقالب هاي عربي در خاورميانه در سال 2011 تاکنون 
بي سابقه است.به گزارش فايننشال تايمز، با گذشت نزديک به دو 
هفته از زنداني شدن سرمايه داران و چهره هاي متمول سعودي در 
هتل ريتز کارلتون رياض، احساس بسياري از سرمايه گذاراني که 
در حال بررس��ي س��رمايه گذاري در بزرگترين کش��ور صادر کننده 
نف��ت جه��ان بودند، از حالت اش��تياق ب��ه حالت دلهره و ترس تغيير 
يافته است. تصفيه حساب هاي سياسي به بهانه مبارزه با فساد که 
برخي از ثروتمندترين و ش��ناخته ش��ده ترين تجار سعودي  را هدف 

قرار داده، سرمايه گذاران خارجي را نگران ساخته است. 

يادداشت

نتايج خيلي خوب يا خيلي بد 
خروج مرکل براي برگزيت

ادامه از صفحه اول
... امري که مي تواند اصالح اتحاديه اروپا را به دنبال داشته باشد و 
برگزيت را امري غيرضروري بخوانند. اگر بخواهيم خوشبين باشيم 
درصورتي که آنگال مرکل مجبور به کناره گيري ار رياست حزب 
و ش��روع انتخاباتي تازه ش��ود جانشين وي ممکن است ديدگاهي 
متفاوت تر از او به برگزيت داش��ته باش��د.اما اگر رهبر جديد حزب 
دموکرات مس��يحي نس��بت به برگزيت بدبين تر از مرکل باش��د. 
س��ازمان هاي اقتصادي آلمان به دنبال نگه داش��تن انگليس در 
اتحاديه اروپا هس��تند. اگرچنين امري رخ دهد اصول برگزيت با 
ضربه س��ختي روبرو مي ش��ود. و حمايت ديگر کشورهاي اتحاديه 
اروپا نيز از باقي نگه داش��تن انگليس بيش��تر اس��ت.اگر در آلمان 
انتخابات مجدد برگزار ش��ود احزاب و گروه هاي مختلف مخالف 
مهاجرت و برگزيت ممکن است کرسي هاي پارلمان را در دست 
گيرند و صدايي بلندتر در دولت جديد داش��ته باش��ند. در صورت 
پيروزي حزب دموکرات مسيحي توازن قدرت به سوي جناح راست 
اقتصادي ليبرال کش��يده ش��ود و براي اصالحات در اتحاديه اروپا 
تالش کند. درصورتي که مرکل بتواند در قدرت باقي بماند روند 
برگزيت پس از تعليق به طور قابل توجه هدايت خواهد شد. اگر او 

موفق نشود اين روند با شدت بيشتري حرکت خواهد کرد. 
ترجمه : فاطمه مهتدي

دريچه

 رئيس جمهور زيمبابوه به دنبال سخنراني که 
در تلويزيون ملي داش��ت و در آن اعالم کرد 
که استعفا نمي دهد و به کار خود ادامه خواهد 
داد و با روند استيضاح در پارلمان مواجه است 
درعي��ن حال گاردي��ن گزارش داد که موگابه 
متن اس��تعفاي خود را نوش��ته بود ولي براي 
مان��ور سياس��ي تصميم گرفت ت��ا آنرا قرائت 
نکند. به گزارش خبرگزاري آسوش��يتدپرس، کميته مرکزي حزب حاکم اتحاد 
ملي آفريقا معروف به "زانو – پي اف" پيش��تر به رابرت موگابه، رئيس جمهور 
زيمبابوه اعالم کرده بود که يا تا ظهر روز دوش��نبه از رياس��ت جمهوري اس��تعفا 
مي دهد و يا در روزهاي آتي با روند استيضاح مواجه خواهد شد. در صورت عدم 
استعفاي موگابه انتظار مي رفت پارلمان زيمبابوه در چند روز آتي روند قانوني را 
براي استيضاح رابرت موگابه آغاز کند.با عدم کناره گيري موگابه کشور زيمبابوه 
وارد آشوب و بحران سياسي شده است. رابرت موگابه رئيس جمهور زيمبابوه در 
نطقي تلويزيوني که انتظار مي رفت استعفاي خود را اعالم کند سخنراني بيست 
دقيقه اي خود را بدون اشاره به استعفا به پايان برد.موگابه در حالي که فرماندهان 
نظامي در کنارش بودند گفت رياس��ت کنفرانس حزب خود زانوپي اف را که ماه 
آينده برگزار مي ش��ود بر عهده خواهد داش��ت. در نشس��ت کميته مرکزي حزب 
زانو – پي اف مطرح ش��د که گريس موگابه از وضعيت آس��يب پذير و ش��کننده 

رابرت موگابه سوءاستفاده کرده و در منابع کشور دست برده اند.

»ترزا مي« زير فشار غرامت برگزيت 
"ت��رزا مي" نخس��ت وزير انگلس��تان تحت 
فش��ار نماين��دگان و وزراي کابين��ه درب��اره 
پرداخت غرامتي 52 ميليارد دالري از س��وي 
بريتانيا به بروکس��ل براي برگزيت اس��ت. به 
گ��زارش گاردي��ن، ت��رزا مي ، نخس��ت وزير 
بريتانيا براي شرکت در يک نشست با کابينه 
خ��ود بايد ب��راي اعضاي ناراضي دولت چون 
بوري��س جانس��ون و ماي��کل گوو اين هزينه س��نگين را توجيه کند. 
انتظار مي رود که بوريس جانس��ون، وزير خارجه و مايکل گوو، وزير 
محيط زيس��ت براي مش��خص کردن انتظارات بريتانيا از آينده ارتباط 
ب��ا اروپ��ا پي��ش از پرداخت اين حجم زياد پول ترزا مي را تحت فش��ار 
قرار دهند. ترزا مي ممکن اس��ت به عنوان بخش��ي از غرامت خروج از 
اتحادي��ه اروپ��ا و از ت��رس از دس��ت دادن ضرب االجل دس��امبر، 26 
ميلي��ارد دالر ديگ��ر براي آغاز مذاکره بر س��ر رواب��ط تجاري آينده با 
اروپا در نظر بگيرد. پيش��تر جانس��ون و گوو خواس��تار نهايي ش��دن 
مقدم��ات خ��روج بريتاني��ا از اتحادي��ه اروپا تا 30 ژوئن 2021 ش��ده 
بودن��د. در 20 اکتب��ر رهب��ران 27 کش��ور اتحادي��ه اروپا بر س��ر آغاز 

مقدم��ات دومي��ن فاز خروج بريتانيا از اين اتحديه توافق کردند. طبق 
توافق قرار ش��د که پيش��رفت خروج انگليس در اجالس ماه دس��امبر 

بار ديگر مورد ارزيابي قرار گيرد.

تقويت حقوق بازنشستگان در چين 
 چي��ن براي تقويت صندوق امنيت اجتماعي 
از دارايي هاي مالي کش��ور اس��تفاده خواهد 
ک��رد. ب��ه گ��زارش چاين��ا ديل��ي، ب��ه گفته 
کارشناس��ان اين برنامه باعث مي ش��ود فشار 
به بازنشس��تگان را کاهش دهد. جمعيت پير 
چين درحال رش��د اس��ت. 10 درصد از سهام 
دول��ت ب��ه صندوق ش��وراي مل��ي و امنيت 
اجتماعي منتقل خواهد ش��د. اين برنامه به صورت آزمايش��ي در سال 
جاري آغاز خواهد ش��د. هدف آن تقويت حقوق بازنشس��تگان اس��ت 
که تا س��ال 2018 نيز ادامه خواهد داشت.ش��وراي ملي براي صندوق 
امني��ت اجتماع��ي قادر اس��ت تا مديريت صندوق بازنشس��تگي را به 
عن��وان بخش��ي مس��تقل ب��راي انتق��ال دارايي هاي دولت��ي بهبود 
مي بخش��د.اين امر باعث توس��عه سيس��تم بيمه براي بازنشس��تگان 

خواهد شد.

امتناع موگابه از استعفا 

 وزي��ر امور خارجه عربس��تان مدعي ش��د: 
دوحه عمال به برخي از خواس��ته هاي اصلي 
ما تن داده اس��ت و اکنون ما منتظر اقدامات 
اين کش��ور درخصوص اخوان المس��لمين و 
حامي��ان تروريس��م هس��تيم. ب��ه گزارش 
روزنامه مس��تقل راي الي��وم، عادل الجبير، 
وزير امور خارجه عربستان در مصاحبه اي با 
س��ردبيران روزنامه هاي مصري در ش��هر قاهره مدعي ش��د: ما موضوعاتي 
بس��يار مهمتر از مس��اله قطر داريم مانند "تروريس��م" در ايران، لبنان و يمن و 
نباي��د ذهنم��ان را در اي��ن ش��رايط درگير اظهارات مس��ؤوالن قطري کنيم.
الجبير گفت: ما شش خواسته اصلي داريم و با وجود اظهارات تند مسؤوالن 
قط��ري آنه��ا ب��ه برخ��ي از آنها مانند امضاي توافقنامه مبارزه با تروريس��م با 
آمري��کا و توق��ف حمايت ه��ا از حماس جهت نتيجه دادن تالش هاي مصر در 
مس��اله آش��تي پاس��خ دادند.وزير امور خارجه قطر تاکيد کرد: قطر بايد تالش 
بس��يار بيش��تري در راس��تاي تحقق خواسته هاي کش��ورهاي تحريم کننده 
انجام دهد.وي با اشاره به اينکه کشورهاي تحريم کننده قطر اکنون منتظر 
اتخاذ اقداماتي از س��وي اين کش��ور در مورد پناه دادن به چهره هاي تحت 
تعقي��ب، حامي��ان مالي تروريس��م و اخوان المس��لمين هس��تند، تاکيد کرد: 
بح��ران قط��ر راه ح��ل نظامي ن��دارد. ادعای وزير خارجه عربس��تان در حالی 

است که ايران بارها اين اتهامات را رد کرده است.

 برخي خواسته هاي ما را برآورده کرد

 چي��ن خواس��تار اعالم آتش بس در اس��تان 
راخين ميانمار با هدف بازگش��ت پناهجويان 
مسلمان روهينگيا از بنگالدش به کشور خود 
ش��د.به گزارش رويترز، چين با ارائه پيشنهاد 
س��ه مرحله اي براي حل بحران مس��لمانان 
روهينگيا در ميانمار خواستار اعالم آتش بس 
در استان راخين با هدف بازگشت اين اقليت 
مذهب��ي از بن��گالدش ب��ه ميانم��ار شد.درخواس��ت چين براي ح��ل بحران 
مسلمانان روهينگيا در شرايطي مطرح مي شود که 51 ديپلمات خارجي اغلب 
از کش��ورهاي آس��يايي و اروپايي ديروز در ميانمار گردهم آمده اند. »آنگ س��ان 
سوچي« رهبر ملي ميانمار ديروز نشست وزراي خارجه آسيايي- اروپايي را در 
پايتخت اين کش��ور افتتاح کرد.وزير خارجه چين در بيانيه اي در اين نشس��ت 
اع��الم ک��رد: »نخس��تين گام در زمينه حل بحران مس��لمانان ميانمار اجراي 
آتش بس در منطقه درگيري و با هدف بازگش��ت ثبات و قانون به اين مناطق 
اس��ت تا مردم از ثبات بهره ببرند و مجبور به فرار نش��وند.« انتظار مي رود وزير 
خارج��ه فرانس��ه ني��ز در دي��دار ب��ا رهبر ميانم��ار از فوريت رس��يدگي به وضع 
مس��لمانان ميانمار گفتگو کند. »ژان ايو لودريان« وزير خارجه فرانس��ه گفت: 
فوريت رسيدگي به بحران انساني مسلمانان روهينگيا محور گفتگوها خواهد 
بود.بي��ش از 600 ه��زار مس��لمان روهينگيا در نتيجه عملي��ات نظامي ارتش 

ميانمار عليه مسلمانان در استان راخين به بنگالدش رفتند.

راهکار چين براي حل بحران روهينگيا 

مقاومت مسکن مهر فقط در حد فرصت  خروج ساکنان از خانه است/تجارت/علی کاشی

گ�روه بي�ن المل�ل : مذاکرات چهار هفته اي مي��ان احزاب متحده 
)دمکرات مس��يحي و سوس��يال مس��يحي(، حزب دمکرات آزاد 
)FDP( و حزب سبزها براي تشکيل دولت ائتالفي آلمان، با خروج 
اف د پ از گفت وگوها با شکس��ت روبرو ش��د. اين سه حزب درباره 
سيستم مالياتي، پناهندگي و سياست هاي زيست محيطي اختالف 
نظر دارند. آنگال مرکل صدراعظم آلمان با بي ثباتي سياس��ي و 
احتمال برگزاري انتخابات مجدد روبروس��ت. به گزارش رويترز، 
خبر شکست مذاکرات باعث کاهش نرخ يورو و همچنين سقوط 
معامالت بورس و س��هام در اروپا ش��د. بورس آلمان کاهش 0.2 
درصدي داشت و سرمايه گذاران به خريد اوراق قرضه روي آوردند. 
شکس��ت مذاکرات نوعي بي اعتمادي نس��بت به امنيت بازارهاي 
جهان را به همراه داشت در عين حال کارشناسان نسبت به وضعيت 
ارزش يورو خوش بين هس��تند. يورو با وجود کاهش��ي که داش��ت 
نسبت به دالر آمريکا در دو هفته گذشته بهبود دو درصدي داشته 
اس��ت. خبر بن بس��ت مذاکرات احزاب آلمان باعث نگراني ديگر 
کشورهاي اروپايي نيز شده است و ممکن است بر روند مذاکرات 
برگزيت نيز تاثير گذار باشد.وزير خارجه هلند اعالم کرد: شکست 
مذاک��رات براي تش��کيل ائت��الف دولتي در آلمان خبر بدي براي 
اروپاست.به گزارش خبرگزاري رويترز، وزير امور خارجه هلند در 
بدو ورود خود براي گفت وگو با همتايان اروپايي اش در بروکسل 
گف��ت: ب��ه تعويق افتادن تش��کيل دولت در آلمان خبر بدي براي 
اروپاس��ت زيرا اين کش��ور يک کش��ور تاثيرگذار بوده و اگر دولت 
نداش��ته باش��د در اين صورت اتخاذ موضع يکس��ان در اين کشور 
بسيار سخت خواهد بود. همچنين وزير امور اتحاديه اروپا جمهوري 
چک اعالم کرد: ما اميدوار هستيم دولت قدرتمندي به زودي در 

آلمان تشکيل شود.
اختالف نظر احزاب درباره پناهجويان و محيط زيست ���

 کريس��تيان ليندنر، رهبر حزب دموکرات آزاد، اعالم کرده که از 
روند گفتگو که مدتهاس��ت در جريان بوده اس��ت - خارج مي شود 
چ��را ک��ه بي��ن حزب وي و دو حزب ديگ��ر "مبناي اعتماد" وجود 
ندارد.آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، با ابراز تاسف از خروج حزب 
دموکراتيک آزاد از مذاکرات ائتالف گفت احزاب متحد باور داشتند 
که راه مشترکي براي توافق وجود دارد. او اعالم کرد که مراتب و 
جزئيات امر را به اطالع فرانک والتر اشتاين ماير، رئيس جمهوري، 
خواهد رساند.به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، آنگال مرکل 
افزود که به عنوان مسئول دولت، تمام مساعي خودش را به کار 
مي گيرد تا آلمان از اين وضعيت دشوار بيرون بيايد. حزب دوستدار 
بازار موسوم به "دموکراتيک آزاد" از مذاکرات براي تشکيل دولت به 
همراه بلوک محافظه کار آنگال مرکل، صدراعظم آلمان و سبزهاي 
چپگرا خارج شد و حال احتمال برگزاري انتخابات پارلماني جديد 

قوت گرفته اس��ت. مرکل به خبرنگاران گفت، احزاب به س��ازش 
درباره چگونگي آغاز مذاکرات ائتالف رسمي نزديک شده بودند اما 
دموکرات هاي آزاد تصميم گرفتند از اين روند خارج شوند.با توجه 
ب��ه اينک��ه حزب دموکراتيک آزاد به پاي ميز مذاکره بر نمي گردد، 
مرکل مجبور مي ش��ود ائتالف کنوني با سوس��يال دموکرات ها را 
ادامه دهد؛ گرچه اين حزب چپ ميانه تمايلي به ادامه کار ندارد؛ يا 
اينکه دولت اقليت تشکيل دهد که اين امر بعيد به نظر مي رسد. در 
غير اينصورت آلمان شاهد برگزاري انتخابات پارلماني زودهنگام 
خواهد بود.مرکل تاکيد کرد: بايد ببينيم چه کاري مي شود انجام 
داد اما هر آنچه الزم باشد انجام مي دهم تا اطمينان حاصل کنم 
کشورم به خوبي از اين هفته هاي دشوار عبور خواهد کرد.کاترين 
گورينگ اکهاردت، رئيس فراکسيون سبزها در پارلمان آلمان، از 
"دموکراتيک آزاد")اف د پ( انتقاد کرد که به مسئوليت خودش در 
تشکيل دولت ائتالفي عمل نکرد. اکهاردت گفت: »احزاب متحده، 
اف دپ و س��بزها تنها در نکاتي جزئي با هم اختالف نظر داش��تند. 
در موضوع حفظ محيط زيست، کشاورزي و مهاجرت بين طرفين 
اشتراک نظرها بيشتر از آن چيزي بود که تصورش مي رفت.« چم 
اوزدمير، رهبر حزب سبزها نيز تصميم حزب دموکراتيک آزاد براي 
خروج از مذاکرات ائتالفي را نکوهش کرد و گفت، سبزها تا آخرين 
ثانيه ها آماده بودند تا يک ائتالف تشکيل شود اما يکي از طرفين 

اين آمادگي را نداشت: »متاسفانه اف دپ از همان آغاز نشان داد 
که اماده چنين روندي نيست، در حالي که سبزها در مذاکرات نسبت 
به بسياري مسائل منعطف بودند.«حزب سوسيال دمکرات آلمان 
)SPD( هم پس از شکس��ت ائتالف جاماييکا هرگونه مش��ارکت 
در دولت آتي را رد کرد. رولف اشتنگر، معاون اين حزب، در توييتر 
نوشت که موضع اين حزب هيچ تغييري نکرده و هر گونه ورود به 
دولت منتفي است. حزب سوسيال دموکرات پس از ريزش شديد 
آرا در انتخابات اکتبر، از ائتالف بزرگ با احزاب متحده بيرون آمد. 
حزب سبز آلمان مي گويد پناهجويان در صورتي سريع تر در جامعه 
ادغام مي ش��وند که بستگان ش��ان نيز همراهشان باشد و خواهان 
سياس��ت انعطاف پذيرتري در قبال آنها اس��ت ولي حزب اتحاديه 
دموکرات مسيحي خانم مرکل که نسبت به موفقيت حزب دست 
راس��تي آلترناتيو براي آلمان حس��اس شده، موضعي محتاطانه در 
اين قبال اخذ کرده است.حزب آلترناتيو براي آلمان با رويکرد ضد 
پناهجويي خود توانس��ت براي اولين بار چند کرس��ي در پارلمان 
آلمان به خود اختصاص دهد.در اين ميان، اتاق صنايع و بازرگاني 
آلمان نسبت به "فاز طوالني ناامني" و تاخير در تشکيل دولت ابراز 
نگراني کرده است. اريک شوايتزر، رئيس اين اتاق، ناروشن بودن 
وضعيت دولت براي اقتصاد آلمان را "يک نااميدي" خواند.به عقيده 
شوايتزر، فرصت براي عبور از مرزهاي ايدئولوژيک و يافتن راه حلي 

اصولي در اين ميان از دست رفت: »اينک با تاخيري طوالني در 
پرداختن به مهم ترين مسائل پيش رو مواجه هستيم.« شکاف هاي 
ايدئولوژيک همچنين مانع از توافق اين احزاب بر سر سياست ها 
در مورد صنعت انرژي آلمان ش��ده اس��ت. حزب دموکرات آزاد از 
تعهد براي کاهش شديد وابستگي به انرژي زغال سنگ ناراضي 
است. اين با اولويت هاي زيست محيطي سبزهاي آلمان در مغايرت 
است.اتاق صنايع و بازرگاني آلمان در عين حال ابراز اطمينان کرده 

که طرفين بتوانند به مصالحه  معقولي دست يابند.
گزينه هاي پيش روي آلمان  ���

س��ناريوي اول: حزب سوس��يال دموکرات آلمان )رقيب ديرينه 
دموکرات مس��يحي ها( وارد مذاکره ش��ده و گفتگوها در چارچوب 
تش��کيل »ائتالف بزرگ« انجام گيرد. اين گزينه عملي نخواهد 
بود زيرا سوسيال دموکرات ها که پيش از اين از بي عالقگي خود 
براي تشکيل دولت ائتالفي خبر داده بودند.سناريوي دوم: تشکيل 
ي��ک دول��ت اقليت به رهبري مرکل و با همراهي احزاب س��بزها 
و دموک��رات آزاد. ب��ا اي��ن حال مرکل ب��راي تأييد چنين دولتي از 
سوي پارلمان، نياز به راي ديگر فراکسيون ها دارد.سناريوي سوم: 
برگزاري انتخابات مجدد. اما انجام اين س��ناريو بر اس��اس قانون 
اساسي آلمان کار آساني نيست. زيرا برگزاري انتخابات زودهنگام 
تنها پس از انتخاب صدراعظم جديد ممکن مي ش��ود. براي اين 
منظ��ور رئيس جمه��وري آلمان بايد فردي را براي به عهده گيري 
اين س��مت پيش��نهاد کند.اگر اين فرد »آنگال مرکل« باش��د وي 
نخواهد توانست اکثريت آراء پارلمان را کسب کند و با »اکثريت 
ضعيف« از س��وي رئيس جمهوري مأمور تش��کيل دولت ائتالفي 
اقليت مي شود.در اين صورت وي مي تواند پارلمان را منحل کند 

و ظرف 60 روز بايد انتخابات پارلماني مجدد برگزار شود
لغو سفر »اشتاين ماير« براي معرفي گزينه صدراعظمي ���

»فرانک والتر اشتاين ماير« رئيس جمهوري آلمان برنامه سفر خود 
به ايالت نورد راين وستفالن را که قرار بود روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
انجام گيرد، لغو کرد.اين تصميم در پي شکست مذاکرات احزاب 
پيروز انتخابات آلمان براي تشکيل دولت ائتالفي به رياست »آنگال 
مرکل« اتخاذ شده است.سخنگوي رياست جمهوري آلمان با تاييد 
اين خبر اعالم کرد اشتاين ماير سفر خود را به تاريخ ديگري موکول 
کرده است.اين در حالي است که با بي نتيجه ماندن تالش ها براي 
تشکيل دولت ائتالفي، آلمان در آستانه بحران سياسي قرار گرفته 
و در اين ميان رئيس جمهور نقش��ي تعيين کننده در مورد دولت 
آين��ده ايفا مي کند.پ��س از ناکامي احزاب مذاکره کننده دموکرات 
مس��يحي، س��بزها و دموکرات آزاد براي دس��تيابي به يک توافق 
سياسي، اکنون اشتاين ماير بايد گزينه اي را به عنوان نامزد تصدي 

کرسي صدراعظمي به پارلمان معرفي کند.

سقوط معامالت بورس در اروپا با بن بست سياسي در آلمان

ناکامی مرکل در تشکيل دولت ائتالفی

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران
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ليتوگرافي و چاپ:گل آذین66791365-66                 آدرس: ستارخان، بین توحید و باقرخان، کوچه اکبریان آذر، پالك 57، طبقه سوم شرقي  

tejaratnewspaper@gmail.com :پست الكـترونيك سازمان آگهي ها  tejarateditor@gmail.com :پست الكترونيك تحريريه www.tejaratonline.ir :تجارت آنالينT u e 2 1 N o v . 2 0 1 7 سه شنــبه 30 آبان 1396   شماره 1180    

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r ضريب كيفی روزنامه تجارت در وزارت ارشاد: 40/93آيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   

عكس  روز

EPA  - آماده شدن براي مسابقه برداشت قارچ در استانبول ترکيه - Getty images  مراسم رژه بادکنک هاي اسباب بازي در لندنAP – دعاي اعضاي کليساي اجوول جکنيشيني براي صلح در زيمبابوه


