
رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان کردند: حاال که علما و 
روحانيت، به يک موقعيتي در عالم سياس��ت دس��ت پيدا 
کرده اند، نبايد آن چه را تاريخچه  ما و سّنت کهن ما است 
از دست بدهيم.به گزارش ايسنا، حضرت آيت ا... خامنه اي 
در ابتداي درس خارج روز دوشنبه مورخ دوم بهمن ماه، به 
ذکر حديثي از امام  صادق)ع(، درباره خصوصيات جناب 
س��لمان فارس��ي پرداختند، که نظر به اين که اين حديث 
مي تواند الگويي اخالقي و رفتاري براي نيروهاي مؤمن 
و انقالبي باشد، خط حزب ا... براي اولين بار آن را منتشر 
کرده است:»َعن َمنصوِر بِن بَزَرج، قال: ُقلُت ِلَبي َعبِدا... 
الّصاِدق)ع(: ما أَکَثَر ما أَسَمُع ِمنَک يا َسيدي ِذکَر َسلماَن 
الفارسي« راوي مي گويد چقدر من زياد مي شنوم از شما 
که نام س��لمان را مي بريد و از او ياد مي کنيد...]حضرت 
فرمود[ مي داني چرا؟... سه خصوصيت در سلمان بود که 
اين موجب مي ش��ود که من او را زياد ياد کنم:۱ - ميل 
اميرالمؤمني��ن را ب��ر مي��ِل خود غلبه مي داد. از اين معلوم 
مي شود که بيش از يک بار چنين چيزي اتّفاق افتاده که 
حضرت چيزي را اراده کردند، سلمان چيز ديگري در دل 
خود و در ذهن خود مي خواسته است وليکن ميل و هواي 
#اميرالمؤمني��ن را -»َه��وي« يعني ميل- بر ميل خود 
ترجيح داده است.۲ - فقرا را دوست مي داشت. بعضي ها 
از طبقه  مس��تضعف جامعه اصاًل بدش��ان مي آيد؛ حاضر 

نيستند طرف آن ها بروند، نگاه بکنند به آن ها! خودشان 
را برتر از آن ها مي دانند؛ او نه؛ فقرا را دوس��ت مي داش��ت، 
آن ها را بر اهل ثروت ترجيح مي داد... اين ها درس است 
ديگ��ر. م��ا طلبه ها، ما جامع��ه  روحانيت و علمي، يکي از 
خصوصيات مان از اّول همين بوده است که با ضعفا و طبقه  
ِضعاف نزديک بوده ايم؛ اين خيلي امتياز بزرگي اس��ت... 
اين خيلي چيز مهمي است؛ اين را بايد نگه بداريم. حاال که 
علما و روحانيت، به يک موقعيتي در عالم سياست دست 
پيدا کرده اند، نبايد آن چه را تاريخچه  ما و سّنت کهن ما 
اس��ت از دس��ت بدهيم.۳ - جناب س��لمان علم را دوست 
مي داشت، علما را دوست مي داشت.اين سه خصوصيت 
در اي��ن بزرگ��وار، موجب مي ش��ود که ام��ام صادِق با آن 
جاللت و عظمت، نسبت به او گرايش پيدا کند، محّبت 

-يا تجليل و تعظيم- نسبت به او بکند.

تسخيرکنندگاني که عذرخواهي کردند ���
همچنين رهبر انقالب اسالمي در بيست و ششم دي ماه 
۱۳96 در ديدار خانواده شهيد ييالقي بياناتي داشتند که 
بخش��ي از آن براي اولين بار منتش��ر شده است. حضرت 
آيت ا... خامنه اي در اين ديدار فرمودند: جوان نسل اّول، 
کس��اني بودن��د ک��ه از روي احساس��ات، از روي هيجان 
]کار کردند[؛ احساس��ات بود، احساس��ات خوبي هم بود 
و هم��ان احساس��ات کار ک��رد، يعني ي��ک نظام کهن را 
س��رنگون کرد و اس��الم را رو آورد.ايشان افزودند: اين را 
ما کوچک نميگيريم، اّما غالباً دانه دانه افراد �� نميگويم 
همه �� از روي احساسات النه  جاسوسي را آن روز رفتند 
و با ش��جاعت تمام گرفتند، اّما بعداً رفتند با آمريکايي ها 
صحبت کردند و عذرخواهي کردند.ايش��ان ادامه دادند: 
اين ناش��ي از چيس��ت؟ ناشي از کم عمق بودِن آن انگيزه 
اس��ت. آن انگيزه مّتکي به يک زيرس��اخت محکم نبود؛ 
انگي��زه بود، اّما زيرس��اختش محک��م نبود.رهبر انقالب 
اسالمي خاطرنشان کردند: جوان هاي امروز �� ]هرچند[ 
بعضي ]از آنها[ هستند که بي خيال در خيابان راه ميروند؛ 
زمان جنگ هم بودند، نه اينکه نبودند �� اّما آن ]جواني[ 
که دنبال وظيفه ميرود، ميفهمد چه کار دارد ميکند.ايشان 
يادآور شدند: يک نمونه اش همين حججي است و صدها 

نمونه، بلکه هزارها نمونه از اين قبيل وجود دارد.

ديپلمات هاي شوراي امنيت سازمان ملل قرار است براي 
بررس��ي باقي مانده موش��ک هايي که ادعا مي شود ايران 
در اختيار حوثي هاي يمن قرار داده اس��ت، به واش��نگتن 
سفر کنند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، 
نمايندگان کشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل 
روز دوش��نبه ۲9 ژانويه به واش��نگتن سفر خواهند کرد تا 
به بررس��ي بقاياي موش��ک هايي بپردازند که بنابر ادعاي 
آمريکا، از سوي ايران در اختيار حوثي هاي يمن قرار گرفته 
و از آنجا به عربستان سعودي شليک شده است. در ادامه 

سياست هاي دولت آمريکا براي اتخاذ يک اقدام بين المللي 
عليه ايران، انتظار مي رود اين نمايندگان با دونالد ترامپ 
رييس جمهور آمريکا نيز ديدار کنند. نيکي هيلي نماينده 
آمريکا در س��ازمان ملل ماه گذش��ته در ادعايي  بي اساس 
بقاياي اين موشک را شواهدي غيرقابل انکار مبني بر اين 
دانست که موشک هاي شليک شده حوثي ها به عربستان 
در نوامبر گذشته ساخت ايران بوده است. اين ادعا پس از آن 
مورد توجه قرار گرفت که يک هيات از کارشناسان سازمان 
ملل نيز در گزارش اخير خود به شوراي امنيت مدعي شد 

که ايران ممنوعيت ارسال سالح به يمن را زير پا گذاشته 
است اما اين هيات تاييد نکرد که موشک ها ساخت ايران 
بوده است.  هيلي از همتايان خود در سازمان ملل خواست 
تا از باقيمانده اين موشک ها که در يک پايگاه نظامي در 
واشنگتن نگهداري مي شود، بازديد و آن را بررسي کنند.  
وي به دنبال اين است که شوراي امنيت را براي اقدام عليه 
ايران، احتماال از طريق تحريم هاي جديد متقاعد کند اما به 
نظر مي آيد که اين تالش ها دست کم با مخالفت روسيه 

که روابط نزديکي با تهران دارد، مواجه شود.

روحانيت سنّت کهن خود را حفظ کند

بررسي بقاياي موشک هاي شليک شده به عربستان 

رهبر انقالب در درس خارج:

در پي ادعاي آمريکا عليه ايران انجام مي شود

سفير ايران در سازمان ملل متحد گفت: جاي تاسف است 
که شوراي امنيت در حل موضوعات مهمي چون اشغال دائم 
فلسطين و يا بمباران يمن، منفعالنه عمل مي کند. به گزارش 
ايس��نا ، اس��حاق آل حبيب در بحث عمومي شوراي امنيت 
درباره غرب آسيا و فلسطين، تالش هاي اخير نظام سلطه 
براي به رسميت شناختن قدس اشغالي به عنوان پايتخت 
رژيم صهيونيس��تي را نمونه اي از اين سياس��ت ها برشمرد 
و محکوم کرد. وي با يادآوري س��وابق رژيم صهيونيس��تي 
گفت: ما هر بار در اينجا جمع مي شويم خبري تازه در مورد 
شهرک سازي هاي غير قانوني اين رژيم مي شنويم چرا که 
اين رژيم، به صورت مستمر در پي تحکيم اشغالگري خود 
و انکار حقوق فلسطيني هاس��ت. وي اظهار کرد : ش��هرک 
سازي هاي رو به رشد اسرائيل نه تنها تخلف از کنوانسيون 
چهارم ژنو، بلکه يک جنايت جنگي و حاکي از اين واقعيت 
است. وي افزود: نقش مخرب آمريکا در منازعات بين المللي، 
خصوصا در خاورميانه، قابل انکار نيست و آمريکا هرگز در 
مسئله فلسطين شريکي صادق براي صلح و عدالت نبوده 

اس��ت. س��فير و معاون نماينده دائم ايران در س��ازمان ملل 
گفت: جاي تاسف است که شوراي امنيت در حل موضوعات 
مهمي چون اشغال دائم فلسطين و يا بمباران يمن که طي 
سه سال گذشته ادامه يافته است منفعالنه عمل مي کند. 
بمباران هاي يمن، قحطي، بيماري و نابودي براي مردم يمن 
به همراه داشته است و بنا به تاييد مقامات سازمان ملل متحد، 
بزرگتري��ن قحط��ي دنيا در چند دهه اخير را براي آنان رقم 
زده است. انفعال شوراي امنيت سازمان ملل نتيجه مستقيم 
مانع تراشي آمريکايي ها در شوراي امنيت است. آل حبيب با 

اشاره به تالش هاي آمريکا و رژيم صهيونيستي براي تغيير 
دادن محور بحث هاي غرب آسيا در شوراي امنيت گفت: 
ظاهرا ايران هراسي براي اين دو رژيم به نوعي وسواس و 
جنون روحي تبديل شده است اما در واقع اين ها که بر طبل 
ايران هراسي مي کوبند همان هايي هستند که با دالرهاي 
خود در پي خريد يا فروش »تسليحات زيباي« آمريکايي 
هستند و اتهاماتي که عليه ايران مطرح مي کنند هيچ گونه 
ارتباطي با صلح و امنيت در غرب آسيا ندارد. وي با اشاره به 
تالش هاي ايران در مبارزه با گروه تروريستي صهيونيستي 
داعش گفت: واقعيت اين است که زماني که ايران در عراق 
و س��وريه در حال کمک به مردم اين دو کش��ور و در مبارزه 
با داعش بود، آمريکا و متحدان آن، گروهاي تروريستي را 
مسلح مي کردند. وي افزود: ايران حمايت خود از فلسطين را 
دوباره اعالم مي کند و با درک رنج و بي عدالتي که دهه ها در 
حق فلسطيني ها اعمال شده است از حق حاکميت و تعيين 
سرنوشت فلسطيني ها و تشکيل کشور فلسطين با پايتختي 

قدس شريف حمايت مي کند.

رئي��س جمهوري خواه مجلس نمايندگان آمريکا گفته 
اس��ت که دولت واش��نگتن با مقام هاي اروپايي براي 

تشديد تحريم ها عليه ايران مذاکره مي کند.
ب��ه گ��زارش ايلنا به نق��ل از رويترز، »پل رايان« رئيس 
مجلس نمايندگان آمريکا اعالم کرد، واشنگتن در حال 
مذاکره با اتحاديه اروپا براي تشديد تحريم ها عليه ايران 
بر س��ر برنامه موش��کي تهران و سياست خارجي اش در 

منطقه است.
رايان که در ابوظبي به س��ر مي برد، روز گذش��ته طي 
اظهارات��ي بي اس��اس، ايران را مته��م کرد که »در پي 
افزاي��ش نفوذ خ��ود در منطقه، به بهاي متحدان وفادار 

آمريکا، از جمله عربستان سعودي و امارات متحده عربي 
است و بايد تحريم ها عليه آن تشديد شود.

وي از اتحاديه اروپا خواست براي افزايش تحريم هاي 

اي��ران ب��ه آمري��کا ملح��ق ش��ود. »دونال��د ترامپ« 
رئيس جمهوري آمريکا، پس از تمديد تعليق تحريم هاي 
هس��ته اي ايران براي ۱۲۰ روز ديگر، گفته اس��ت که 
اين آخرين بار اس��ت که تعليق اين تحريم ها  را تمديد 
مي کند و ايرادهاي »فاجعه بار« در توافق هس��ته اي با 

ايران بايد اصالح شوند.
پ��ل راي��ان گف��ت اتحادي��ه اروپا هم باي��د آمريکا را در 
اي��ن مهل��ت ۱۲۰ روزه همراه��ي کن��د ت��ا سياس��تي 
قاطع ت��ر در مقاب��ل ايران پيدا کنند. در غير اين صورت، 
رئيس جمه��وري آمريکا تمامي تحريم ها عليه ايران را 

بازمي گرداند.

سيداحمد خاتمي، سخنران اصولگرا که از چند ماه پيش 
در توييتر عضويت دارد، گفت: فضاي مجازي که تريبون 
بيگانگان اس��ت، س��گ هار است و اگر اين سگ هار رها 
ش��ود دوباره گاز خواهد گرفت و مس��ووالن بايد در اين 

عرصه مراقب باشند.
به گزارش صداوس��يما، حجت االس��الم س��يد احمد 
خاتمي پس از پايان س��ومين نشس��ت هيات رييس��ه با 
کميسيون هاي داخلي خبرگان گفت: مساله در خصوص 
مجلس خبرگان پيرامون دو موضوع مطرح ش��د يکي 
مشکالت و اعتراضات مردم که بعضًا اعتراضات به حق 
ب��ود و مجلس خب��رگان به عنوان نمايندگان اين مردم 
خ��ود را موظ��ف به پيگيري اي��ن مطالبات حق مي داند 
و مس��ئله دومي که مطرح ش��د اين اغتشاش��ات بود که 
قطعا ضد انقالب س��وار بر اين موج ش��د و بايد با تدبير 
کاري ک��رد ک��ه ديگر اين حادثه اتفاق نيفتد.وي با بيان 
اينک��ه در اي��ن جلس��ه از همه کس��اني ک��ه در رفع اين 
غائله تالش کردند به ويژه نيروي انتظامي تقدير ش��د 

گفت: براي آينده هم هشدار داده شد مراقب باشند که 
اصال شيطنت هاي دشمنان شکل نگيرد. خاتمي تصريح 
کرد: من به عنوان سخنگوي هيات رئيسه نمي توانم از 
اين نکته غلفت کنم که همه اعضاي جلس��ه از فضاي 

مجازي نگران بودند.
وي افزود: اعضاي مجلس خبرگان رهبري به صراحت 
اعالم کردند که فرماندهي اين اغتشاش��ات دست فتنه 
گ��ران فضاي مجازي بود.س��خنگوي هيئت رئيس��ه 
خبرگان گفت: فضاي مجازي س��الم ، مطلوب و مورد 

عالقه اس��ت اما فضاي مج��ازي که تريبون بيگانگان 
است، سگ هار است و اگر اين سگ هار رها شود دوباره 
گاز خواهد گرفت و مسئوالن بايد در اين عرصه مراقب 
باشند. همچنين خاتمي در خطبه هاي نماز جمعه با بيان 
اينکه يکي از توطئه ها، ايجاد بدبيني و نااميدي اس��ت، 
اظهار داش��ت: ملتي که رهبري آنچناني دارد که حتي 
دشمنان مي گويند دورانديش ترين رهبر جهان است و 
ملتي اينجنين وفادار دارد، هيج مشکلي نخواهد داشت 
و همه مش��کالت را حل خواهد کرد.وي با بيان اينکه 
دشمنان در پي سواستف اده از ابزار جديد اطالع رساني 
مانند تلگرام، اينستاگرام و... هستند، تصريح کرد: ما با 
فضاي مجازي مخالف نيستيم. ما با فضاي مجازي سالم 
و استفاده از ظرفيت هاي داخلي بدون دخالت دشمنان 
موافقيم ولي وضعيت کنوني با وضعيتي که بايد داشته 
باش��يم، فاصله هاي بس��يار است.وي اضافه کرد: مردم 
براي حفظ دين و اخالق بچه هايشان و همچنين امنيت 

کشور، فضاي مجازي سالم مي خواهند.

ايران هراسي، جنون روحي رژيم صهيونيستي و آمريکا 

مذاکره با اتحاديه اروپا براي تشديد تحريم هاي ايران 

احمد خاتمي: فضاي مجازي سگ هار است

سفير ايران در سازمان ملل تاکيد کرد؛

رئيس مجلس نمايندگان آمريکا:
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رهب��ر انقالب اسالمي خاطرنش��ان کردن��د: حاال که علما و 
روحانيت، به يک موقعيتي در عالم سياست دست پيدا کرده اند، 
نبايد آن چه را تاريخچه  ما و سّنت کهن ما است از دست بدهيم. 
حضرت آيت ا... خامنه اي در ابتداي درس خارج روز دوشنبه 
مورخ دوم بهمن ماه، به ذکر حديثي از امام  صادق)ع(، درباره 
خصوصيات جناب سلمان فارسي پرداختند، که نظر به اين که 
اين حديث مي تواند الگويي...            همين صفحه

روحانيت سّنت كهن 
خود را حفظ كند

گروه بين الملل:  تنش بين رئيس جمهور آمريکا و بازرس ارشد 
اف بي آي هر روز سخت تر مي شود. در ادامه تحقيقات ويژه 
اف بي آي درباره اين که آيا ارتباطي بين ستاد انتخاباتي ترامپ 
با روسيه بوده و همين طور احتمال اين که خود دونالد ترامپ 
مرتکب »کارش��کني در مس��ير عدالت« ش��ده، رسانه هاي 
آمريکاي��ي گ��زارش مي دهند که دونالد ترامپ دس��تور داده 
بوده بازرس ويژه اين پرونده را ...            صفحه12

 ترامپ در آستانه 
استيضاح

رش��د ارزش لير ترکيه 
در مقابل ديگر ارزهاي 
خارج��ي نش��انه اي از 
عک��س العمل بازارها به عمليات ارتش 
ترکيه در شمال سوريه و منطقه عفرين 
اس��ت. در واقع بايد گفت بازارها به اين 
عمليات پاس��خ مثبت دادند اما اين امر 
باع��ث يک بحث گس��ترده ب��ا اياالت 
متحده ش��ده است. کاهش ارزش دالر 
در جه��ان ب��ه طور واضح يکي از داليل 
افزاي��ش قيمت لير ترکيه بوده اس��ت. 
انتظار افزايش کس��ري بودجه تجارت 
خارج��ي آمري��کا ، ارزش دالر درمقابل 

ديگر ارزها کاهش داشته است و...
ادامه در صفحه12

حساسيت روابط 
آمريكا و تركيه بر بازارها

اردال ساجالم
حرييت

يادداشت

در  ارزي  نوس��انات 
روزه��اي اخي��ر تبديل 
به مش��کلي ديگر براي 
توليدکنندگان ش��ده اس��ت در حالي که 
ن��رخ ارز موضوع��ي اس��ت در صورت 
خودکفايي در تأمين مواد اوليه و کاهش 
وابستگي به خارج مي تواند عاملي براي 
افزاي��ش رقابت  پذيري صنايع کش��ور 
محس��وب شود. بيشترين تأثير نرخ ارز 
ب��ر قيمت مواد اوليه وارداتي خواهد بود 
مس��لمًا صنايعي که از طريق مواد اوليه 
و ماش��ين آالت خارجي توليد مي شوند 
بيشترين آسيب را متحمل خواهند شد. 

با افزايش نرخ ارز قيمت تمام شده...
ادامه در صفحه7

تبعات افزايش نرخ ارز
 بر واحدهاي توليدي

آرمان خالقي
کارشناس اقتصادي

سرمقاله

راه و مسکن

 عشايري با اشاره به سود تضمین شده 18درصدی اعالم کرد؛

خبر خوش برای سرمايه گذاران
در بافت های فرسوده
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  » تجارت« گزارش OECD را بررسی کرد؛ 

»برجام« عامل کاهش ريسک ايران
گ�روه اقتص�اد کالن- ايلي�ا پيرولي: هر چق��در افت رتبه بندي 
کسب و کار ادامه دار است اما ارتقا رتبه اعتباري کشور، اقتصاد 
را در يک فضاي پارادو کس��يکال قرار داده اس��ت.  براس��اس 
اعالم رسمي کميته مسئول رتبه بندي ريسک کشورهاي دنيا 
در OECD، مبتن��ي ب��ر تصمي��م آن س��ازمان، رتبه اعتباري 
کش��ورمان به ۵ ارتقا پيدا کرد. س��ازمان همکاري و توس��عه 

اقتصادي )OECD( سازماني است بين المللي، داراي ۳۵ عضو، 
ک��ه اعض��اي آن متعه��د به اصول دموکراس��ي و اقتصاد آزاد 
هستند. اين سازمان به تعبيري عمده ترين سازمان بين المللي 
تصميم گيرنده اقتصادي است. مقر اصلي اين سازمان در شهر 
پاريس است. اينکه چگونه اين تناقض مي تواند ايجاد شود بايد 
تنها از برنامه ريزان دولت پرسيد؟ اينگه چگونه بايد اين معضل 

حل شود را نيز بايد از دولتمردان پرسيده شود؟  با بررسي همه 
شاخص هاي اقتصادي از سوي کارشناسان و مراکز پژوهشي 
و همچنين س��ازمان مذکور، کاهش ريس��ک اعتباري از 7 به 
۵، حاص��ل برج��ام بوده و بيانگر اين موضوع اس��ت که دولت 
در بخش خارج از سياستگذاري اقتصادي به خصوص داخلي 
بسيار موفق بوده و...                    صفحه3

هشدار درباره سالمت گروه هاي پرخطر

شیوع آنفلوآنزا در 1۰ استان کشور

با کسب ۳ طال، یک نقره و ۸ برنز در جام تختی

تیم ملی کشتی ایران 
قهرمان جهان شد

»تجارت« هزینه بسته بندي اجناس ازجیب مشتریان را بررسي مي کند؛

بي توجهي نهادهاي نظارتي 
به کم فروشي

تج�ارت- محم�د خادمي: بس��ته بندي يکي ازويژگي ه��اي خريد و فروش محصوالت 
گوناگ��ون م��واد غذايي به ش��مارمي رود،طراحي زيبا و کيفيت بهداش��تي موجب توجه 
ويژه مشتريان مي شود.برخي ازصنوف کاال هاي خود را که به مشتري عرضه مي کنند 
بدون در نظرگرفتن وزن خالص همراه با قيمت بس��ته بندي در نظر گرفته و هزينه اي 
را از مش��تريان ش��ان طلب مي کنند.ش��يريني،ميوه، خواربار و تخم مرغ فروشان از جمله 
صنف هايي هس��تند که محصوالت ش��ان را با وزن جعبه به مش��تريان عرضه مي کنند 
واين موضوع گله مندي هموطنان را به وجود آورده است و...           صفحه5
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ماهنامه اطالع رساني

تحليلي آموزشي

فرهنگي و هنري 
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 آملي الریجاني: هیچ فسادي را در قوه قضاییه تحمل نمي کنم

افشاي نام و تصوير 
قضات متخلف
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پيشخوان

سياسي

رئيس قوه قضاييه خطاب به رؤس��اي کل دادگس��تريهاي سراسر 
کش��ور اظهار کرد: به همه افراد زيرمجموعه خود هش��دار بدهيد 
که هيچگونه فسادي از سوي بنده و دستگاه هاي نظارتي تحمل 
نخواهد ش��د و در آينده طبق برنامه اي خاص،  آراي دادگاه عالي 
صالحيت قضات پس از تأييد در دادگاه عالي تجديد نظر و تأييد 
رئيس قوه قضاييه همراه با نام و تصوير قضات متخلف در رسانه ها 
منتشر خواهد شد. اين در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف 
است تا جاي هيچگونه گاليه اي باقي نماند و بدانند فساد و ارتکاب 

جرائم در دستگاه قضايي تاوان بزرگي خواهد داشت.
به گزارش ايس��نا، آيت ا... آملي الريجاني در گردهمايي رؤس��اي 
کل دادگس��تري ها و دادس��تانهاي مراکز اس��تان سراسر کشور با 
بي��ان اينکه ش��ايد آنچ��ه که در چارچوب قانون اساس��ي متبلور 
ش��ده در مقام اجرا با کاس��تي هايي مواجه ش��ده باش��د، دليل اين 
نواقص را ضعف برخي مديران و همچنين فش��ارهاي مس��تمر و 

دائمي دشمنان خارجي دانست.
آملي الريجاني با بيان اينکه اگر قوه قضاييه مسير اصالح طلبي 
م��ورد انتظ��ار برخ��ي جريان ها را دنبال مي ک��رد کاري به کار آن 
نداشتند و تمجيد هم مي کردند، افزود: ما بايد در برابر دشمني هاي 
نظام سلطه با جمهوري اسالمي و به ويژه دستگاه قضايي همواره 
هوشيار و آماده باشيم. گر چه متأسفانه عده اي در داخل کشور نيز 
با بيگانگان همنوايي مي کنند و روزنامه هاي زنجيره اي يا برخي 
افراد که انس��ان از آنها توقع ندارد با انتش��ار مطالب و ويدئوهايي 
برخي نسبت ها و دروغ هاي بزرگ و شايعات صد درصد کذب را 

عليه قوه قضاييه مطرح مي سازند.
رئيس دس��تگاه قضايي بر لزوم ايس��تادگي در برابر اين هجمه ها 
به حکم اس��الم و عقل تأکيد کرد و گفت: بس��ياري از اش��کاالت 
که به دستگاه قضايي گرفته مي شود يا عامدانه و مغرضانه است 
يا از س��ر جهل و ناآگاهي. البته برخي از ايرادات نيز که از س��وي 
دلس��وزان مطرح مي ش��ود وارد اس��ت و ما هيچگاه قصد تطهير و 

تنزيه مطلق دستگاه قضايي را نداريم.
آملي الريجاني با اش��اره به نقش مؤثر اختاپوس رس��انه اي غرب 
گفت: بهترين راه صيانت از اعتماد عمومي و پاس��خ به ش��ايعات 
دشمن، خدمت صادقانه به مردم است. عالوه بر اين اگر در همه 

امور به قانون پايبند باشيم اثر شايعات از بين مي رود. 
رئيس قوه قضاييه گفت: مردم بايد از محدوديت ها مطلع باشند تا 
فريب برخي ادعاها را نخورند. اينکه برخي حجم باالي پرونده ها 
را به عهده قوه قضاييه مي گذارند، ناديده گرفتن سرچشمه هاي 
ش��کل گيري يک پرونده اس��ت. دس��تگاه قضايي مسئول کثرت 

پرونده ها در کش��ور نيس��ت بلکه ميراث دار اين معضل اس��ت که 
ش��کل گيري آن به عملکرد دس��تگاههاي خارج از قوه قضاييه 

باز مي گردد.
آملي الريجاني با اشاره به وظايف نظارتي دستگاه قضايي نسبت به 
نهادها و دستگاههاي اجرايي، تصريح کرد: دستگاه قضايي بايد با 
نظارت بر حسن جريان امور در دستگاههاي مختلف، جلوي فساد 
را بگيرد. البته همة بار در اين زمينه نبايد بر دوش قوه قضاييه باشد 

بلکه دستگاهها نيز بايد تمهيدات الزم را بينديشند.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه گاه در مبارزه با فساد دچار افراط 
و تفريط مي ش��ويم، خاطرنش��ان کرد: گاهي کاًل مسئله فساد رها 
مي شود و گويي هيچ فسادي نيست و گاهي مي بينيم هر مسئولي 
از هر تريبوني از فس��اد س��خن مي گويد که اين يک س��ياه نمايي 

بي وجه و خالف واقع و منشأ تخريب اعتماد عمومي است.
آملي الريجاني ادامه داد: برخي از وجود فس��اد سيس��تماتيک در 
کشور سخن مي گويند که ما به هيچ عنوان اين موضوع را قبول 
نداريم. فساد در کشور سيستماتيک نيست. برخي در مقام تفسير 
مي گويند مقصود ما از فس��اد سيس��تماتيک اين است که سيستم 
رسيدگي کننده به مفاسد يعني دستگاه قضايي دچار فساد است. 
اين س��خن هم مجمل و مبهم اس��ت. البته ممکن اس��ت که در 

گوشه اي از دستگاه عظيم قضايي، همانند هر مجموعه ديگري 
تخلف��ي رخ ده��د ام��ا اين به معناي غلبه فس��اد بر کل سيس��تم 

قضايي کشور نيست. 
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر لزوم مراقبت دستگاههاي اجرايي 
براي جلوگيري از پديد آمدن فس��اد، خاطرنش��ان کرد: نمي توان 
اجازه داد که مفاس��د و سوءاس��تفاده هاي بزرگ در دس��تگاه هاي 
اجرايي ش��کل بگيرد و بعد بگوييم دس��تگاه قضايي بايد رسيدگي 
کند. زماني هم که دس��تگاه قضايي به مفاس��د ورود پيدا مي کند 

باز هم برخي اتهام سياسي کاري مي زنند.
رئي��س قوه قضاييه با اش��اره به برخ��ي اظهارات افراد نزديک به 
دولت در ماجراي رس��يدگي به مطالبات مالباختگان مؤسس��ات 
مال��ي و اعتب��اري غير مجاز، تصريح ک��رد: برخي گفته بودند که 
اگر ش��جاعت و کار مهم رئيس جمهور نبود، مش��کل مؤسس��ات 
مالي حل نمي ش��د. البته ما از حل مش��کل مردم توس��ط هر مرجع 
و نهادي اس��تقبال مي کنيم و خوش��حاليم که دولت و مجلس نيز 
به ميدان آمدند تا مشکل مردم حل شود. اين امر که حل مشکل 
مردم به نام چه کس��ي تمام ش��ود چندان مهم نيس��ت اما قضاوت 

خالف واقع، امر مذمومي است. 
آمل��ي الريجان��ي ادامه داد: قوه قضاييه در برخورد با مؤسس��ات 

مال��ي متخلف که از دس��تگاههاي اجراي��ي مجوز گرفته بودند و 
بايد بر کارش��ان نظارت مي ش��د و دفاع از حقوق مالباختگان و 
سپرده گذاران، پيشگام بود و اگر اقدام به توقيف اموال و بازداشت 
مدي��ران متخل��ف نمي کرد، همي��ن ميزان از اموال و وجوه نيز در 

اختيار مردم قرار نمي گرفت. 
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه متأسفانه مسئوليت کم کاري هاي 
برخي دستگاهها گريبانگير قوه قضاييه مي شود، به اجراي برخي 
اح��کام قصاص و حدود اش��اره ک��رد و گفت: فردي در نامه اي به 
رئي��س ق��وه قضايي��ه، ما را متهم کرده بود که در اجراي قصاص و 
حدود به صورت التقاطي عمل مي کنيم. اين در حالي اس��ت که 
من همواره در مقابل کس��اني که قصد داش��ته اند حدود و قصاص 
را تعطي��ل کنن��د گفت��ه ام که قصاص يک حق قرآني و حق الناس 
اس��ت و حدود نيز تعطيل بردار نيس��ت. بر اين اس��اس علت اين 

نسبت هاي خالف را متوجه نمي شوم.
آملي الريجاني با اش��اره به نظارت هر چه بيش��تر بر خود دس��تگاه 
قضايي، تأکيد کرد: فس��اد در دس��تگاه قضايي حتي اگر کم باش��د 
باز هم براي ما بس��يار زياد اس��ت. به هيچ عنوان پذيرفته نيس��ت 
که دستگاه متولي مبارزه با فساد خود درگير فساد باشد. دستگاه 
قضايي ترازوي برخورد با مفاس��د اس��ت و بر اين اساس همه بايد 
نس��بت به هرگونه فس��اد در قوه قضاييه حساس��يت تام داش��ته 

باشند.
رئي��س ق��وه قضايي��ه با بيان اينکه تخلف در قوه قضاييه غيرقابل 
اغماض است و در اين زمينه چون بحث اعتماد مردم و نظام در 
بين اس��ت جاي هيچگونه ترحمي نيس��ت، تصريح کرد: دستگاه 
قضاي��ي با س��از و کارهاي گوناگون ب��ه مبارزه با تخلفات دروني 
مي پردازد و بر اين اس��اس افراد متخلف و فاس��د، از قوه قضاييه 
منفصل مي ش��وند. برخوردهاي ما در اين زمينه ش��دت يافته و 
دليل آن نيز حفظ حرمت و احترام نيروهاي سالم و پاک دستگاه 
قضايي اس��ت. رئيس قوه قضاييه با اش��اره به حساس��يت فضاي 
مجازي و لزوم توجه به آن گفت: به هيچ عنوان منطقي نيس��ت 
که مردم را در شاهراه متعلق به دشمنان رها کنيم. ما هرگز قائل 
به بس��تن فضاي مجازي نيس��تيم بلکه مي گوييم بايد خودمان 
مس��يري امن ايجاد کنيم تا ش��هروندانمان حق انتخاب داش��ته 
باشند و مجبور نباشند که به اضطرار در مسيري که اختيار آن با 

دشمن است حضور يابند.
رئي��س ق��وه قضاييه گفت: همه دس��تگاههاي امنيتي موظفند با 
سرش��اخه هاي داخلي که در فضاي مجازي اقدام به همکاري با 

دشمنان و بيگانگان مي کنند برخورد کنند.

آمليالريجاني:هيچفساديرادرقوهقضاييهتحملنميکنم

افشايناموتصويرقضاتمتخلف

ناتوانيآمريکاوعربستاندرتغييرواقعياتمشکالتجامعهباتوييتکردنحلنميشودحساباغتشاشازمطالباتبهحقجداست
دبي��رکل ح��زب اس��المي ايران زمين 
با بيان اين که حس��اب اغتش��اش ها با 
مطالب��ات به حق مردم جداس��ت گفت: 
نارضايتي ه��ا ناش��ي از نديدن ها و عدم 
توجه به خواس��ت هاي جدي و مطالبات 

حقه مردم، نرخ بيکاري، فضاي مجازي و مسائلي است که مطرح 
مي شود و بعضا هم نادرست است و ناشي از تنش ها و برخوردهاي 
مسووالن در داخل کشور است که همديگر را برنمي تابند و تحمل 
همديگر را ندارند.ابوالقاسم رئوفيان در گفتگو با ايرنا گفت: اين 
اعتراض ها ناش��ي از گراني هاي افسارگس��يخته و عدم نظارت 
دقيق و بازارهاي چند نرخي و س��وء اس��تفاده برخي مس��ووالن، 
کس��اني که در کرس��ي نمايندگي مجلس قرار گرفته اند، دولت 

و قوه قضائيه است.

نوه امام )ره( با اشاره به پديده ريزگردها 
در خوزستان گفت: مشکالت موجود در 
جامعه از قبيل مش��کالت معيش��تي، با 
توييت کردن و يا مصاحبه هاي تکراري 
و بي حاص��ل بعضي از مس��ؤالن، قابل 

حل نيست.به گزارش ايسنا، حجت االسالم مرتضي اشراقي در 
اينستاگرام نوشت: براي حل مشکالت جامعه با عزم راسخ و به 
دور از هياهو بايد به سراغ مشکالت رفت نه اينکه صرفا به ايراد 
سخنراني پرداخت. قطعا کم توجهي به استان خوزستان با توجه به 
ميزان محروميت، سابقه رشادت مردم آن و نيز بهره مندن بودن آن 
از عظيم ترين ذخاير نفتي و گازي کشور امري قابل قبول نيست و 
اميدوارم مسؤالن بتوانند اين معضل و مشکالت جدي ديگر را به 

ف: آمريکا و عربستان نمي توانند واقعيات را تغيير دهند

وزير امور خارجه اعالم کرد که آمريکا 
و عربستان نمي توانند واقعيتها را تغيير 
بدهن��د. محمدج��واد ظريف در توييت 
خود در واکنش به اظهارات اخير مقامات 
سعودي و عربستاني در اجالس داووس 

نوشت: هر قدر بوق هاي تبليغاتي ترامپ و همدستانشان "حقايق 
جايگزين )تقلبي(" توليد کنند، هر ميزان که عربستان سعودي 
بازي تبليغاتي "چشم انداز نوراني" )اشاره به ادعاي وزير خارجه 
س��عودي در داووس( راه بين��دازد و ه��ر ق��در آمريکا تالش کند 
شکست داعش را به نام خود ثبت نمايد، نمي توانند واقعيت هاي 
زي��ر را تغيي��ر دهند: اول اينکه اين ايران بود که براي شکس��ت 
داعش به کمک مردم عراق و سوريه شتافت و دوم اين آمريکا 

و عربستان بودند که به داعش سالح دادند.
مذاکره آمريکا با اروپا براي تحريم هاي ايران 

رئيس جمهوري خواه مجلس نمايندگان آمريکا گفت: واش��نگتن در حال 
مذاکره با اتحاديه اروپا براي تش��ديد تحريم ها عليه ايران بر س��ر برنامه 
موش��کي تهران و سياس��ت خارجي اش در منطقه است. به گزارش ايلنا از 
رويترز، »پل رايان« در اظهاراتي بي اس��اس، ايران را متهم کرد که »در 
پي افزايش نفوذ خود در منطقه، به بهاي متحدان وفادار آمريکا، از جمله 
عربس��تان س��عودي و امارات متحده عربي اس��ت و بايد تحريم ها عليه آن 
تشديد شود.وي از اتحاديه اروپا خواست براي افزايش تحريم هاي ايران به 
آمريکا ملحق شود.»دونالد ترامپ« رئيس جمهوري آمريکا، پس از تمديد 
تعليق تحريم هاي هسته اي ايران براي ۱۲۰ روز ديگر، گفته است که اين 
آخرين بار است که تعليق اين تحريم ها  را تمديد مي کند و ايرادهاي »فاجعه 
بار« در توافق هسته اي با ايران بايد اصالح شوند.پل رايان گفت اتحاديه 
اروپا هم بايد آمريکا را در اين مهلت ۱۲۰ روزه همراهي کند تا سياس��تي 
قاطع ت��ر در مقاب��ل ايران پيدا کنن��د. در غير اين صورت، رئيس جمهوري 

آمريکا تمامي تحريم ها عليه ايران را بازمي گرداند.

»مرد بحران ها« در آستانه انتشار
رييس شوراي شهر تهران با بيان اينکه به زودي يکي از کتابهاي خاطرات 
آيت ا... رفسنجاني منتشر و به مردم عرضه مي شود، گفت: تالش کرده ايم 
که اين خاطرات با تاخير منتشر شود تا کمتر نياز به سانسور وجود داشته 
باش��د. قب��ال کت��اب صبر و پي��روزي مربوط به خاطرات قبل از س��ال ۷۴ 
آيت ا... هاشمي رفسنجاني منتشر شد و کتاب جديد با عنوان مرد بحران ها 

به زودي در دسترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
ارتح��ال  بزرگداش��ت  محسن هاش��مي در  ايس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
آيت ا... هاشمي رفس��نجاني گفت: آيت ا... هاشمي، از همان ابتدا به واسطه 
مطالعه و زندگي روشن مسيرش را انتخاب کرده و علوم ديني را مسيري 
ب��راي رف��اه م��ردم ايران در نظ��ر گرفته بود.او با بيان اينکه نوش��ته هاي 
آيت ا... هاش��مي مي تواند بخش��ي از يک وصيت نامه باشد، گفت: بهترين 
راه براي زنده نگهداش��تن اس��الم از نگاه او، س��اختن ايراني آباد، آزاد و 

معتدل بوده است.

تنش ايران و آمريکا، منطقه را آزار مي دهد
نخست وزير عراق در رابطه با اختالفات ميان ايران و آمريکا و تاثيرات آن 
بر عراق گفت: تنش ميان اين دو کشور عراق و منطقه را آزار مي دهد و اين 
مساله به اين معناست که در يکي از نقاط جهان درگيري وجود دارد و عراق 
از آن مصون نخواهد بود.به گزارش ايسنا از السومريه نيوز، حيدرالعبادي 
اف��زود: م��ا تالش مي کنيم که وضعي��ت موجود را حفظ کنيم و اميدواريم 
که روابط و گفت وگو ميان دو کشور تداوم داشته باشد.العبادي با اشاره به 
اين که »در ميان برخي کشورها اختالفاتي وجود دارد و همين اختالفات 
باعث به وجود آمدن داعش ش��دند«، گفت: اين اختالفات بايد از طريق 
گفت وگو حل ش��وند و سياس��ت عراق عدم دخالت در امور ديگران اس��ت.
هم چنين روسيااليوم گزارش داد که سعدالحريري نخست وزير لبنان نيز در 
حاشيه اين نشست اقتصادي، گفت: ايران کشوري است که بايد با آن ها 
تعامل داشته باشيم.وي افزود: من به عنوان نخست وزير لبنان مي خواهم 
که بهترين روابط را با ايران داشته باشيم اما اين روابط بايد دوجانبه باشد.
سعدالحريري با بيان اين که »ايران نبايد در امور يمن مداخله کند«، مدعي 
شد: چه بسا ايران يک چالش در منطقه است اما با گفت وگو مي توان اين 

چالش را حل کرد و ما خواهان اين امر هستيم.

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان تهران

فراخوانمناقصهعمومیيکمرحلهای

 سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهري 
ش�هرداري بابل برابر درخواس��ت ش��ماره 6۱9۰ 

مورخ۲ /96/۱۰ و در نظر دارد مزايده اي با مشخصات ذيل برگزار نمايد : 
1. موضوع مزايده : اجاره کانکس موجود در پارک شکوفه 

2.مبلغ پايه اجاره بهاء ماهيانه بر اساس قيمت کارشناسي5/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال )پنج ميليون ريال ( . 

3. مدت بهره برداري : ۱ سال شمسي 
4. کل مبلغ مزايده : 6۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال 

5. مبلغ تضمين شرکت در مزايده 3/۰۰۰/۰۰۰ ريال است که مي بايست 
رس��يد بانکي وجه مزبور به حس��اب س��پرده س��ازمان سيما، منظر و فضاي سبز 
ش��هري به ش��ماره ۰۱۰9۴۷8۰۲۰۰۰3 نزد بانک ملي ش��عبه بابل به دستگاه 

مزايده گذار تسليم نمايد.
6. سازمان در رد يا قبول پيشنهاد مختار است..

7. متقاضي�ان از تاري��خ آگه��ي مي توانن��د به مدت ۱۰ روز همه روزه از محل 
موردنظر بازديد به عمل آورند و جهت دريافت اسناد به سازمان سيما، منظر و 

فضاي سبز شهري مراجعه نمايند. 
8. واجدين شرايط مي بايست پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۲ روز 

پنج شنبه مورخ 96/۱۱/۲6 به سازمان ارائه نمايند. 
9. تاريخ بازگشايي پاکت هاي دريافتي روز شنبه 96/۱۱/۲8 مي باشد. 

10. ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده درج گرديده است. 
11. سپرده نفر اول ، دوم ، سوم مزايده تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان باقي 

خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.
ش��ماره تم��اس س��ازمان جهت کس��ب اطالع��ات ۰۱۱-3۲3۱96۱6-۱8 

مي باشد.  
چاپ اول: 96/۱۱/۷

چاپ دوم:96/۱۱/۱۴ 

آگهيمزايده)مرحلهاول(

 اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های مشروحه ذيل را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 
برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد  مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت )س��تاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ايت مذکور و 

دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 96/۱۱/۰۷ می باشد.

مبلغ پايهعنوان پروژهرديف
 ) ميليون ريال(

زمان بازگشايی 
پاکات/ساعت

مبلغ تضمين شماره فراخوان
)ميليون ريال(

جنگلکاری و احداث فضای سبز ۱
 در عرصه های زردبند و

 رحمان آباد دامنه جنوبی البرز
۲836596/۱۱/۲9

9:۰۰۲۰۰96۴۱۴۱۰۰۰۰۲5۱55۰ صبح

جنگلکاری و احداث فضای سبز ۲
36۷8۱96/۱۱/۲9سايت البرز دامنه جنوبی البرز

۱8۰۰   9:3۰۲۰۰96۴۱۴۱۰۰۰۰۲6 صبح

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: روز  چهارشنبه مورخ ۱396/۱۱/۱8
 مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱396/۱۱/۲8

* هزينه انتشار آگهی به عهده ی برنده ی مناقصه می باشد.
* پيمانکاران واجد شرايط و دارای گواهينامه صالحيت مرتبط با اسناد موجود در سامانه مذکور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
آدرس: تهران - بزرگراه شهيد نواب صفوي - باالتر از ميدان جمهوری اسالمی - خيابان شهيد کلهر غربی - پالک ۲۴6 تلفن 669۰6۴۴3

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس ۲۷3۱3۱3۱ دفتر ثبت نام: 85۱93۷68 و 88969۷3۷

نوبت اول

مهيار بابازاده                      

              سرپرست سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهرداري بابل

آدم گرسنه تا چه حد مي تواند تحمل کند 

اعتراض حق طبيعي مردم در برابر حاکميت

اختالس ها، حقوق هاي نجومي و  ربا  
رئي��س مجل��س خبرگان رهبري گفت: در مورد اقتصاد، 
گرفتاري هاي ما کم نيست. يکي مسائل بانکي است که 
بانک ها خود منش��اء فس��اد شده اند. خيلي ها پيش از اين 
نس��بت به اين موضوع هش��دار دادند، اما گوش ندادند و 
مجبور شدند برخي از اين بانک هاي قالبي را تعطيل کنند 
و پول مردم را هم تمام و کمال ندادند و در آن مانده اند.

آيت ا... احمد جنتي در سومين جلسه مشترک هيات رييسه 
با کميسيون هاي خبرگان با بيان اينکه ما مشکالت زيادي 
داريم که بايد به آنها توجه داشته باشيم و راه حلي براي 
ش��ان پيدا کنيم، گفت: يکي از مش��کالت ما اقتصادي و 
معيشتي است و ديگري فرهنگي و سياسي که به فضاي 

مجازي هم مربوط مي شود.
جنت��ي اف��زود: در مورد اقتص��اد، گرفتاري هاي مان کم 
نيست. يکي مسائل بانکي است که بانک ها خود منشاء 
فساد شده اند و خيلي ها پيش از اين نسبت به اين موضوع 
هش��دار دادند، اما گوش ندادند و مجبور ش��دند برخي از 

اين بانک هاي قالبي را تعطيل کنند و پول مردم را هم 
تم��ام و کم��ال ندادند و در آن مانده اند که آش��فتگي ها و 
اغتشاش��اتي که از مش��هد شروع شد هم بخشي از آن به 

همين مشکالت بانکي باز مي گشت.
رئيس خبرگان گفت: البته مردم ما مردم نجيبي هستند و 
از آنان تقدير و تشکر مي کنيم که موضوعات پيش آمده را 
تحمل مي کنند؛ چرا که مسلمان هستند و معتقد به واليت 
فقيه و به دنبال اغتش��اش و ناامني نيس��تند، اما آدمي که 

گرسنه است تا چه حد مي تواند تحمل کند؟
وي افزود: افرادي که در زمينه حل مشکالت اقتصادي 
تخصص دارند و مي توانند مشکالت را رفع کنند و راه حلي 
براي آن دارند بايد از آنان استفاده شود و الزم نيست که 

حتما آنان عضو دولت باشند.
رييس خبرگان رهبري با بيان اينکه مي توان جلوي قاچاق 
را در کشور گرفت، گفت: قسمت زيادي از قاچاق از گمرک 
که موظف است طبق قانون عمل کند رد مي شود و اين 

گرفتاري ماس��ت که از آنجا قاچاق وارد کش��ور مي شود. 
مس��اله معيش��ت مردم مساله مهمي است و هر کس هر 

کاري که مي تواند در راه خدا بايد براي آن انجام دهد.
جنت��ي ب��ا بيان اينکه اگر فض��اي مجازي کنترل و مهار 
ش��ده بود کار در کش��ور به وضع فعلي نمي رس��يد، گفت: 
اين فضاي مجازي بال و مش��کلي اس��ت که به جان ما 
افتاده است و من نمي گويم که مي توانيم جلوي آن را کال 
بگيريم. اين کار نشدني است اما مي توانيم آن را کم کنيم. 
کشورهاي خارجي هم مثل چين و ژاپن و ساير کشورها 
در ابعاد کوچک تر براي فضاي مجازي برنامه هايي دارند 
و آن را کنترل و مهار مي کنند که کيان شان لطمه نبيند و 
اگر اين کار را نکنند صد برابر آنچه در اينجا اتفاق افتاد در 
آن کشورها رخ مي دهد. پس مي توان اين فضا را کنترل 
کرد اما اين کار را نکردند و آن اغتشاشات پيش آمد که 
از خارج هم حمايت ش��د و تهديد هم کردند که در آينده 

ادامه پيدا مي کند.

دبير ش��وراي عالي امنيت ملي با اش��اره به ناآرامي هاي 
اخي��ر گف��ت: رون��د حل برخي از مش��کالت که ما آن را 
زخمي داخلي توصيف مي کنيم از ماهها قبل آغاز ش��ده 
و ب��ا برنامه ري��زي ص��ورت گرفته و تمرکز بر حل هر چه 
س��ريعتر مشکالت، اجازه نخواهيم داد فرودگاه مناسبي 
ب��راي ف��رود هيچ هواپيماي بيگانه بدخواه در کش��ور به 
وجود آيد، براي حل اين مشکالت همه قواي سه گانه در 
تالش هستند و اطمينان داريم کشور ظرفيت رفع موانع 
و حل مش��کالت وچالش ها را دارد.به گزارش ايلنا، علي 
شمخاني پيرامون اعتراضات اخير در محيط داخلي ايران 

گف��ت: موض��وع اعتراض به عنوان حق طبيعي مردم در 
برابر حاکميت در بسياري از کشورهاي جهان وجود دارد، 
شما مشاهده کرديد در سالگرد انتخاب ترامپ اعتراض 
وسيعي توسط مردم آمريکا صورت گرفت، متاسفانه در 
اکثرکش��ور هاي منطقه اصوال اعتراض و حق اعتراض 
به رسميت شناخته نمي شود، لذا در ايران که حق راي و 
صندوق آرا تعيين کننده سرنوش��ت آحاد مردم مي باشد، 
شکل گيري اين موضوع براي کشورهايي که به شکل 
قبيله اي اداره مي شوند بسيار عجيب است، در اين کشورها 
اعتراض هم نوعي از عالمت ناآرامي و بروز بحران تلقي 

مي شود. وي تصريح کرد؛ قانون اساسي ايران حق تجمع 
را يک حق مش��روع و طبيعي دانس��ته و مردم را در بيان 
انديشه و انتقاد خود آزاد مي داند؛ از نظر ما اين اعتراضات 
هم در مسيري طبيعي در قالب بيان مطالبات قرار داشت 
ليکن برخي اغتشاش��گر به صورت هدفمند دس��ت به 
اقدام��ات خش��ونت آميزي زده و ب��ه دنبال ايجاد ناامني 
بودن��د. م��ردم وقتي که احس��اس کردند اين اعتراضات 
طبيعي در حوزه هاي مختلف در روند س��و اس��تفاده قرار 
گرفته است فورا صف خود را از اغتتشا شگران جدا نموده 

و همراهي نکردند.

آيت ا... جوادي آملي با بيان اينکه مادامي که مردم متدين در صحنه نباش��ند شکس��ت 
قطعي اس��ت و تا مردم با ما نباش��ند پيش��رفتي حاصل نخواهد ش��د،  تاکيد کرد: ممکن 
است انقالب نيز با وجود اختالس، حقوق هاي نجومي و ربا با خطر مواجه شود. آيت ا... 
جوادي آملي در ديدار اعضاي موتلفه گفت: وقتي يک نظامي، صبغه فرهنگي داش��ته 
باشد، دشمن فرهنگي نيز خواهد داشت، وقتي نظامي صبغه اقتصادي داشته باشد دشمن 
اقتصادي به مقابله او خواهد آمد و اگر نظامي صبغه اجتماعي داش��ته باش��د دانش��مندان 
فن اجتماع به تقابل آن مي آيند. وي افزود: اما وقتي نظامي طبق فرمايش پيامبر)ص( 
»جوامع الکلم« شد و قرآن و عترت، محور آن شدند، جنگ احزابي به رهبري استکبار 
و صهيونيزم به تقابل او مي آيد. ما از همه طرف در معرض حمله ايم، چون اين انقالب 
حرف جوامع الکلم دارد و همه چيزش الهي است.آيت ا... جوادي آملي خاطرنشان کرد: 
در تفکر غرب، ترس از جهنم را داراي ريشه علمي نميدانند، چرا که آنها تا چيزي را نبينند 
ب��اور نميکنن��د، ميگوين��د تنها چي��زي را مي پذيريم که آن را ببينيم و حس کنيم، چيزي 
که قابل لمس و ديدن نيست براي آنها علم محسوب نمي  شود. آنها چون به حس اکتفا 
ميکنند انسان را حيوان ناطق ميدانند که بعد از مرگ تمام ميشود در حالي که در تفکر 
الهي انس��ان موجودي اس��ت ابدي که در مواجهه با مرگ، مرگ را مي ميراند. لذا ما تا 
ابدي فکر نکنيم و در محدوده تفکر حزبي بمانيم، نخواهيم توانس��ت به مقصد برس��يم.

اين مرجع تقليد گفت: داش��تن رهبر خوب يک طرف قضيه اس��ت زيرا حضرت امير)ع( 
فرم��ود م��ن و فرزندان��م ميدان انقالب فرهنگي هس��تيم اما همين حضرت امير)ع(، که 
در دنيا دومي ندارد، به دليل نبودن مردم در صحنه شکس��ت خورد؛ لذا مادامي که مردم 
متدين در صحنه نباش��ند شکس��ت قطعي اس��ت و تا مردم با ما نباش��ند پيشرفتي حاصل 
نخواهد شد.وي خاطرنشان کرد: اينکه آمريکا نميتواند غلطي بکند يک حقيقت است؛ در 
هشت سال جنگ تحميلي اين موضوع به وضوح اثبات شد، آمريکا در مقابل مردمي که 

حياتش��ان را در ش��هادت ميبينند نميتواند کاري از پيش ببرد! با اين حال همين آمريکا 
وقتي گزينه نظامي روي ميز است عده اي حساب مي برند، اما وقتي خداوند به صراحت 
در مقابل »ربا« فرموده است گزينه نظامي من روي ميز است عده اي هيچ ترسي به خود 

راه نمي دهند، در حالي که خداوند جدا در اين مورد وعده عذاب داده است.
آيت ا... جوادي آملي گفت: ممکن است انقالب نيز با وجود اختالس، حقوق هاي نجومي و 
رب��ا ب��ا خط��ر مواجه ش��ود. اين خطر وج��ود دارد، اما با اين وجود ما فرزندان حضرت امير 
عليه السالم هستيم و با يک ا... گفتن مي توانيم امور را اصالح کنيم، آنگاه خداوند نيز 

درهاي رحمت خود را به سوي ما خواهد گشود.
در ادامه اين ديدار دبيرکل حزب موتلفه اسالمي يکي از لوازم تحقق جمهوريت نظام و 
مردم ساالري ديني را توسعه و تعميق تحزب اسالمي در کشور دانست و اظهار کرد: سابقه 
5۴ س��اله حزب موتلفه اسالمي نش��ان مي دهد که با داش��تن يک حزب اسالمي مي توان 
در دوره ه��ا، موقعيت ه��ا و مقاط��ع متف��اوت زماني، از ظرفيت اين نوع حزب در حکومِت 

مبتني بر مردم ساالري ديني استفاده کامل بعمل آورد.
وي افزود: اين نوع تحزب هيچ مغايرتي با حکومت مبتني بر واليت فقيه ندارد و چنين 
احزابي مي توانند به عنوان س��پري مردمي، از آس��يب رس��يدن به اصل نظام و واليت 

جلوگيري به عمل آورند.
حبيبي گفت: با رعايت همه موازين ديني مي توان دولت حزبي، مجلس حزبي و شوراهاي 

اسالمي شهر و روستاي حزبي در جمهوري اسالمي تشکيل داد.
دبيرکل حزب موتلفه اسالمي رقابت هاي احزاب اسالمي مسئوليت پذير را داراي دو فايده 
مهم دانست و تاکيد کرد: اين رقابت ها مي تواند پيشرفت کشور و انقالب را تحقق بخشد 
و از سوي ديگر سپر باليائي شود که به سمت اصل نظام مي آيد. با وجود احزاب ديني، 

نظام جمهوري اسالمي از اين دست باليا مصون خواهد ماند.

تقدير آيت ا... جنتي از نجابت مردم؛ آيت ا... جوادي آملي عوامل تهديدکننده انقالب را تشريح کرد؛

علي شمخاني تشريح کرد؛
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رفعمشکالتپروندههاي
سنگينمالياتيبخشتعاون

رئي��س ات��اق تع��اون، با اش��اره به 
رف��ع بخش عمده اي از مش��کالت 
پرونده هاي س��نگين مالياتي بخش 
تعاون، از تفکيک حساب  فعاليت هاي 
اقتصادي تعاون از بخش خصوصي، 

به منظور شفافيت آماري خبر داد.
به گزارش مهر، بهمن عبدالهي ، درباره آخرين وضعيت بخشودگي 
جرائم ماليات بر ارزش افزوده تعاوني ها گفت: در خصوص ماليات 
بر ارزش افزوده حدود يکماه پيش تفاهم نامه اي با س��ازمان امور 
مالياتي به امضا رس��يد که بر اس��اس آن بخش عمده مش��کالت 
تعاوني ها که مربوط به تعاوني هاي مصرف و توزيع بود طي تفاهم با 
سازمان امور مالياتي حل و فصل شد. وي با اشاره به همکاري هاي 
ش��خص رئيس س��ازمان امور مالياتي در رفع بخش عمده اي از 
مش��کالت مالياتي تعاوني ها گفت: يکي از مش��کالت تعاوني ها 
تشکيل پرونده هاي سنگين مالياتي بود که در نتيجه جرائم بسيار 
زيادي را به فعاالن بخش تعاون تحميل مي کرد اما خوشبختانه با 
مذاکرات و توافقات انجام شده اين مشکالت برطرف شد. رئيس 
اتاق تعاون ايران ادامه داد: تفاهم نامه مذکور از س��وي س��ازمان 
امور مالياتي به استان ها نيز ابالغ شده است که پيش بيني مي شود 
تعاوني ها در سال آينده با مشکالت کمتري در حوزه ماليات مواجه 
شوند. عبدالهي در بخش ديگري از اظهاراتش در پاسخ به سوالي 
باره ميزان سرمايه بخش تعاون از کل اقتصاد گفت: ميزان سهم 
بخ��ش تعاون ار اقتصاد کش��ور متاس��فانه به ص��ورت جداگانه در 
حس��اب هاي ملي ثبت نمي ش��ود و به همين دليل آمار دقيقي از 
س��رمايه بخش تعاون در اقتصاد وجود ندارد اما برآورد ما نش��ان 
مي دهد فقط ۵ تا ۷ درصد از اقتصاد کشور در اختيار بخش تعاون 
قرار دارد. رئيس اتاق تعاون ايران افزود: البته يکي از عوامل سهم 
پايين بخش تعاون اين است که ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتي و 
۲۰ درصد غيردولتي است که حدود ۷ درصد از اقتصاد غيردولتي 
در اختيار بخش تعاون و مابقي نيز در اختيار بخش خصوصي قرار 
دارد. عبداله��ي با اش��اره به اينک��ه به دليل نبود نظام آماري دقيق 
در بخ��ش تع��اون، ارزش ريالي س��رمايه بخش تع��اون از اقتصاد 
مش��خص نيس��ت گفت: به عنوان مثال مبادالت بخش تعاون با 
دنيا چه به صورت واردات و چه در قالب صادرات در حس��اب هاي 
گم��رک ب��ه عنوان بخش غيردولتي و خصوصي ثبت مي ش��ود و 
حساب جداگانه اي براي ثبت فعاليت هاي اقتصادي بخش تعاون 
وجود ندارد. وي گفت: البته در حال پيگيري هستيم تا حساب هاي 
مربوط به فعاليت هاي اقتصادي از جمله مبادالت بخش تعاون را 
از فعاليت هاي بخش خصوصي در مراکز مخلتف جداسازي کنيم 
ت��ا آماره��اي بخش تعاون به صورت جداگانه قابل احصاء باش��د. 
عبداللهي همچنين در پاس��خ به س��والي درباره سهم بخش تعاون 
در بودج��ه ۹۷ گفت: اساس��ا بودجه س��ال آين��ده را نمي توان يک 
بودجه مطلوبي از جهت فعاليتهاي بخش غير دولتي اقتصاد قلمداد 
کرد. وي افزود: با توجه به سياس��ت هاي انقباظي دولت در تنظيم 
بودج��ه خيل��ي نمي توان بودجه س��ال آينده را يک بودجه مطلوب 
براي بخش غيردولتي از جمله بخش تعاون عنوان کرد البته ما به 
عنوان نمايندگان بخش تعاون، در جريان بررس��ي اليحه بودجه 
در کميس��يون تلفيق بودجه ۹۷ تالش کرديم تا حد ممکن برخي 
موارد مد نظر را براي لحاظ در بودجه مدنظر قرار دهيم اما در نگاه 
کلي بودجه ۹۷ از نظر ما مطلوب نيس��ت. رئيس اتاق تعاون ايران 
يکي از نقاط ضعف بودجه ۹۷ را کاهش سهم بودجه هاي عمراني 
عن��وان ک��رد و گف��ت: اعتبارات عمراني در کش��ور منجر به ايجاد 
رونق مي شود که در ساير فعاليت هاي اقتصادي نيز مي تواند موثر 
باشد؛ بنابراين يکي از مشکالت بودجه سال آينده کاهش اعتبارات 
عمراني است که باعث رکود در صنوف مختلف و برخي کسب و 
کارها مي شود؛ اين موضوع يکي از مباحث اصلي در جريان جلسه 

نمايندگان بخش تعاون با اعضاي کميسيون تلفيق بود.

پيشخوان

اقتصاد كالن

گ�روه اقتص�اد کالن- ايلي�ا پيرولي: ه��ر چقدر افت رتبه بندي 
کسب و کار ادامه دار است اما ارتقا رتبه اعتباري کشور، اقتصاد 

را در يک فضاي پارادو کسيکال قرار داده است. 
براس��اس اعالم رس��مي کميته مس��ئول رتبه بندي ريسک 
کش��ورهاي دنيا در OECD، مبتني بر تصميم آن س��ازمان، 

رتبه اعتباري کشورمان به ۵ ارتقا پيدا کرد.
س��ازمان همکاري و توس��عه اقتصادي )OECD( سازماني 
اس��ت بين المللي، داراي ۳۵ عضو، که اعضاي آن متعهد به 
اصول دموکراسي و اقتصاد آزاد هستند. اين سازمان به تعبيري 
عمده ترين سازمان بين المللي تصميم گيرنده اقتصادي است. 

مقر اصلي اين سازمان در شهر پاريس است.
اينک��ه چگون��ه اين تناقض مي تواند ايجاد ش��ود بايد تنها از 
برنامه ريزان دولت پرسيد؟ اينگه چگونه بايد اين معضل حل 

شود را نيز بايد از دولتمردان پرسيده شود؟ 
با بررسي همه شاخص هاي اقتصادي از سوي کارشناسان و 
مراکز پژوهش��ي و همچنين سازمان مذکور، کاهش ريسک 
اعتب��اري از ۷ ب��ه ۵، حاص��ل برجام بوده و بيانگر اين موضوع 
است که دولت در بخش خارج از سياستگذاري اقتصادي به 
خصوص داخلي بس��يار موفق بوده و نتيج آن نش��ان مي دهد 

که فضا را براي اقتصاد امن کرده است. 
موضوع��ي که کارشناس��ان اقتص��ادي بعد از روي کار آمدن 
دول��ت يازده��م؛ يعني هنگامي که روحان��ي کابينه اولش را 
ارنج کرد، به او توصيه کردند که در روش سياستگذاري هاي 
اقتصادي کامال بازنگري کرده و روش پيشينيان را ادامه ندهد. 
اين کارشناس��ان اقتصادي معتقدند بوده و هس��تند که با اين 
نوع سياس��تگذاري، همه دس��تاوردهاي روحاني در اين مدت 
را پنبه خواهد کرد چرا که ش��يوه کنوني همان ش��يوه اي بوده 
ک��ه مناف��ع گروه هاي انحصارگ��را و رانت خوار تامين کرده و 
نفع خود را در فضاي اقتصادي التهاب آور جستجو مي کنند. 
بي شک گفته هاي کارشناسان اقتصادي را مي توان براساس 
داده هاي آماري در طي ۲۸ سال گذشته به اثبات رساند. همين 
حاال گروه هاي سياسي مخالف دولت براي برهم زدن فضاي 
امن اقتصاد کشور با ايجاد تنش و آلوده کردن فضا در صدد 
هس��تند ک��ه محيط اقتصادي را به نف��ع خود هدايت کرده و 

دستاوردهاي دولت را نابود کنند.
ح��اال کارشناس��ان توصي��ه مي کنند که تا دير نش��ده بايد از 
دس��تاورد برجام که حاصل آن فضاي اقتصادي مناس��ب و 
مثبت هست استفاده کرده و با اصالح سياستهاي اقتصادي 
همه توطئه هاي انحصارگرايان و رانت خواران را که بر طبل 

اقتصاد نامولد مي کوبند نقش بر آب کنند.
اما چرا برجام توانست ريسک اعتباري ايران را کاهش دهد؟ 
با اجراي برجام، بخش خصوصي کشور توانست، براي تنگي 
نفس خود، اکسيژن مناسب دريافت کند ؛ به عبارتي با عملياتي 
ش��دن مف��اد برج��ام بخش اقتصاد مولد غيردولتي کش��ور با 
توج��ه ب��ه ظرفيت هاي خود با همتاي��ان خارجي خود ارتباط 
متقابل برقرار کرده و زمينه را براي س��رمايه گذاري و توس��عه 

اقتصادي فراهم کنند.
از سويي ديگر برجام اميدواري را به اقتصاد ايران بازگرداند؛ 
به گونه اي که بسياري از شرکت هاي بين المللي در زمينه هاي 

مختلف در طي دو س��ال اخير براي س��رمايه گذاري به ايران 
آمده و اقدام الزم را در اين زمينه انجام داده اند.

شواهد در نظام بانکي نيز نشان مي دهد اجراي برجام، چالش 
»توجي��ه اقتص��ادي خريد و س��اخت مس��کن« را تا حدودي 
برط��رف کرده اس��ت. چرا ک��ه در دوران تحريم، هزينه هاي 
آشکار و پنهان فعاليت تجاري و اقتصادي هم براي بانک ها 
از بابت تامين مالي و هم براي تجار و سرمايه گذاران، افزايش 
پي��دا ک��رده بود. ب��ا لغو تحريم ها، هزينه هاي جانبي و اضافي 
همچون کارمزدها و حق العمل مبادالت بازرگاني به س��طح 

واقع��ي ب��ر مي گ��ردد و توليد و تجارت نس��بت به قبل، ارزان 
شده است.

در نتيج��ه، ن��رخ انتظار بازدهي م��ورد نظر فعاالن اقتصادي 
ني��ز کاهش پيدا کرده و س��رعت گ��ردش پول در اقتصاد نيز 

افزايش يافته است.
ب��ا عمليات��ي ش��دن توافقنام��ه برجام، بازار ارز ديگر ش��اهد 
تکانه هاي ارزي و ش��وک هاي بي س��ابقه قيمتي تا حدودي 
نب��وده اس��ت و اگ��ر ه��ر از گاهي دالر با رش��د قيمتي مواجه 
ش��ده موقتي بوده و نتواس��ته اس��ت بر کل اقتصاد اثر گذاري 

منفي داشته باشد.
برجام همچنين تواس��ت بس��تر الزم را براي فروش نفت و 
صادرات آن را براي اقتصاد کش��ور فراهم کند که باعث ش��د 
در س��ال ۹۵ بعد از مدتها کش��ور از يک رش��د مناسب و در حد 
استادارد برخوردار شود. حميد حاج اسماعيلي � کارشناس کار 
در مصاحبه اي با ايسنا در اين زمينه گفته بود: اجراي برجام را 
از اين جهت که موجب کاهش برخي تحريم ها شد و درهاي 
فروش بيش��تر نفت و صادرات آن را باز کرد،  مثبت دانس��ت.

اين توافق نامه به تغييرات جدي در بورس،  قيمت ارز و طال 
و ايجاد انگيزه هاي مثبت در بازار کار منجر شد ولي به دليل 
تجربه دشمني هايي که کشورهاي غربي با ايران داشتند و به 
دليل رکود و مشکالت بحراني که اقتصاد ايران به آن دچار 
ب��ود ب��ار مثبت رواني توافق نامه نتوانس��ت تحول چنداني در 
کش��ور ايجاد کند. محمد قلي يوس��في، اقتصاددان نيزدر اين 
زمينه به اين خبرگزاري نيز گفته بود: قبل از امضاي قرارداد 
برجام، عالوه بر مسائل اقتصاد داخلي، يکي از مشکالتي که 
ما در زمينه اقتصادي در کشور داشتيم، تحريم هاي بين المللي 
بود که مسائل بسيار جدي براي اقتصاد ايران ايجاد کرده بود 
به گونه اي که نه تنها دسترس��ي ما را به تکنولوژي مرغوب 
بلکه امکان تجارت، صادرات و واردات ايران را محدود کرده 
و در نتيجه ما نتوانستيم براي پيشرفت صنعتي اقتصاد خود از 
تکنولوژي مدرن استفاده کنيم. به هر حال، بررسي برجام نه 
صرفا از حيث سياس��ي تاثيرات منطقه اي و فرامنطقه اي آن 

بلکه از بعد اقتصادي نيز قابل بررسي و حائز اهميت است.
بع��د اقتص��ادي آن ن��ه تنها اقتصاد داخلي ايران را تحت تاثير 
خ��ود قرار داده اس��ت، بلکه پيامده��اي مثبتي را بر بازارهاي 
خارجي و داخلي در بخش نفت و گاز و مواد غير نفتي گذاشته 
اس��ت. برجام يک اتفاق تاريخي نيس��ت،گرچه نقطه عطفي 
در تاريخ سياس��ي و اقتصادي ايران اس��ت،اما مي توان تمام 
کميت هاي پتانسيلي ايران را چه قبل و چه بعد از برجام مورد 
بررس��ي قرار داد و به کميت ها و حتي نظريات جديد دس��ت 
يافت. شايد بتان گفت که مقاومت اقتصادي نيز از پيامدهاي 

مثبت برجام است.

  » تجارت« گزارش OECD را بررسی کرد؛ 

»برجام« عامل کاهش ریسک ایران

کارگران با ارقام غلط گمراه نمي شوندتفریغ بودجه95، معيار بررسي بودجه 97 قيمت دالر غيرمنطقي افزایش یافت 
عض��و کميس��يون اقتص��ادي مجلس 
ش��وراي اس��المي گفت:با توجه به نرخ 
ت��ورم تک رقم��ي و افزايش درآمدهاي 
نفتي در مدت اخير، دليلي ندارد که قيمت 

دالر تا اين اندازه گران شود.
قرجه طيار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، درباره 
تاثيرات افزايش نرخ ارز در اقتصاد گفت:ايجاد ثبات نس��بي در 
ب��ازار ارز از موفقيت ه��اي دولت يازدهم بوده که انتظار مي رفت 
مديريت مناس��ب بازار ارز در طول فعاليت دولت دوازدهم نيز از 
سوي تيم اقتصادي دولت ادامه يابد. عضو کميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد:متاسفانه روند صعودي قيمت 
دالر در ماه ه��اي اخي��ر ادام��ه دار بوده و قيمت برخي کاالها را با 

افزايش کاذب روبرو کرده است.

سخنگوي کميس��يون تلفيق بودجه 
س��ال ۹۷ تاثير گ��زارش تفريغ بودجه 
س��ال ۹۵ بر بودجه ريزي سال آينده را 

تشريح کرد.
علي اصغر يوس��ف ن��ژاد در گفت وگو 

با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، با اش��اره به قرائت گزارش 
تفريغ بودجه س��ال ۹۵ و تاثير آن بر بودجه ريزي، گفت: اگر 
گزارش هاي تفريغ بودجه هاي س��نواتي در زمان مناس��ب به 
مجلس ارس��ال و قرائت ش��ود تاثير بسزايي در بودجه  نويسي 

دارد.
وي ادامه داد: اگر گزارش تفريغ را در اختيار داش��ته باش��يم، 
مي توانيم بودجه شفاف تر، منظم تر و مشخص تري براي سال 

آينده تدوين و تصويب کنيم. 

ي��ک فعال کارگري، ب��ا انتقاد از ارقام 
اعالم ش��ده به عنوان خط فقر گفت: 
دول��ت ب��راي اينکه ق��درت چانه زني 
خ��ود را کاهش ندهد، آدرس اش��تباه 

مي دهد.
به گزارش ايلنا، ناصر چمني با انتقاد از رقم اعالم  شده از سوي 
معاون رفاه اجتماعي وزارت کار به عنوان خط فقر ملي، گفت: 
رقم ۷۰۰ هزار تومان که به عنوان خط فقر ملي اعالم ش��ده، 
صرف نظر از هزينه مس��کن، بهداش��ت و مصارف آموزشي، با 
احتس��اب نان هزارتوماني و پنير هفت هزار توماني، نمي تواند 

تکافوي هزينه هاي خوراکي نان و پنير خانوار را نيز بدهد. 
وي گف��ت: دول��ت س��عي مي کند آدرس غل��ط بدهد تا قدرت 

چانه زني دولت و کارفرمايان تضعيف نشود.

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم سپيده سرابندى فرزند جعفر 
سرابندى،  سپيده  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى  صفدرى  طيبه  ختنم  آقاى,خانم  خواهان 
ثريا مهديخان زندى، نرگس سرابندى، كاظم سرابندى، كبرى شماخى منفرد، سحر سرابندى، 
صورتمجس  اخذ  به  الزام  خواسته  به  سرابندى  صادق  سرابندى،  ماشاءاله  سرابندى،  فريده 
به شماره پرونده كالسه 9609980242000937  و  ارجاع  اين شعبه  به  تفكيكى مطرح كه 
شعبه 123دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397,02,10 ساعت 09:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى  مى گردد 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. 
 110/145215  منشى دادگاه حقوقى شعبه 123 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

 در خصوص پرونده كالسه اجرايى صدرالذكر فى مابين شركت بازرگانى رفاه صنعت پرديس 
خواهان و شركت فوالد شمس سپهر و حسين كرمى گلوجه غمى خواندگان با موضوع مطالبه 
خوانده  بنام  تهران  بخش  11  از  اصلى  از 83  فرعى  ثبتى 25  پالك  توقيف  به  توجه  با  وجه 
حسين كرمى گلوجه غمى در قبال مبلغ 50,858,703,700 ريال بابت اصل خواسته و نظر به 
توقيف و ارزيابى ملك توسط احدى از كارشناسان رسمى دادگسترى استان تهران بدينوسيله 
اعالم مى گردد خواندگان ظرف مهلت يك هفته نسبت به مراجعه به شعبه 114 دادگاه حقوقى 
تهران و مالحظه نظريه كارشناسى و اعالم قبول يا اعتراض به نظريه كارشناسى در اين شعبه 

حاضر شويد. 
احكام  اجراى  مدنى  احكام  اجراى  واحد  دفتر  مدير   110,145213  
تهران باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   114 شعبه 

اگهي مزايده ) مرحله اول ( 
در پرونده اجرايي۳/۹6/1۲۲۷ ش��عبه س��وم اجرا احکام مدني گرگان محکوم عليه اس��ماعيل ش��ريف ش��اهکوه فرزند رجبعلي محکوم به پرداخت 
6۵۳/۲۵4/۳۷۹ ريال اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه در حق محکوم له احمد شموشکي فرزند رمضان با وکالت علي مقسم و مبلغ ۵۸/۰6۸/4۷1 
ريال به عنوان نيم عشر در حق دولت محکوم و بدهکار مي باشد و شخص ثالث اقاي عباسعلي شريف شاهکوهي فرزند رجبعلي مال غير منقول به 
ادرس گرگان - سعداباد مسکن مهر به متراژ 1۰۰۰ متر مربع را جهت توقيف و مزايده معرفي نموده – ملک مورد نظر يک قطعه زمين متعلق به 
عباسعلي شريف شاهکويي به نشاني گرگان – سعد ابادمسکن مهر عرصه تعرفه شده به مساحت 1۰۰۰ متر مربع – ) يکهزار متر مربع (بخشي از 
اراضي داراي سند اصالحات ارضي به شماره ملک 11۷ واقع در حاشيه جنوب غربي مجتمع مسکن مهر سعد اباد گرگان ميباشد و با در نظر گرفتن 
جميع عوامل موثر در ارزيابي امالک ارزش ملک تعرفه شده با مشخصات فوق الذکر از قرار متر مربعي ۸۵۰/۰۰۰ ريال ) هشتصد و پنجاه هزار ريال 
( و کل ارزش ملک به مس��احت يکهزار متر مربع مبلغ ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ) هش��تصد وپنجاه ميليون ريال ( براورد و اعالم ميگردد . که پس از اجراي 
تشريفات قانوني از طريق مزايده حضوري به فروش مي رسد طالبين خريد مي توانند در جلسه مزايده شرکت و پيشنهاد خود را ارائه و تسليم نمايند . 
توصيف اجمالي مال غير منقول توقيف شده بر اساس ماده 1۳۸ قانون اجراي احکام مدني در خصوص ارزيابي يک قطعه زمين متعلق به عباسعلي 
شريف شاهکويي به نشاني : گرگان – سعد اباد – مسکن مهر عرصه تعرفه شده به مساحت 1۰۰۰ متر مربع – ) يکهزار متر مربع ( بخشي از اراضي 
داراي سند اصالحات اراضي به شماره ملک 11۷ واقع در حاشيه جنوب غربي مجتمع مسکن مهر سعد اباد گرگان ميباشد – حدود اربعه و مشخصات 
ملک : ملک تعرفه شده شماال وصل به زمين رحمت دزجي شرقا وصل به زمين محمد دزجي جنوبا وصل به زمين محمد دزجي و غربا وصل به 
۲64۹۸۸=4۰۷۹۵۵۲d)x=۲64۹۹۰y=4۰۷۹۵۳۵c(x=۲6۵1۰1y=b(x-  4۰۷۹۵46==۲6۵1۰۷y=x)a زمين طالب پهلواني داراي محتصات

y=4۰۷۹۵4۰ اظهار نظر کارشناسي با توجه به موارد فوق الذکر معاينه محلي و با عنايت به موقيعت ملک و وقوع ان در فاصله ۳۰۰ متري مجتمع 
مسکن مهر سعد اباد گرگان و با در نظر گرفتن جميع عوامل موثر در ارزيابي امالک ارزش ملک تعرفه شده با مشخصات فوق الذکر از قرار متر مربعي 
۸۵۰/۰۰۰ ريال ) هشتصد و پنجاه هزار ريال ( و کل ارزش ملک به مساحت يکهزار متر مربع مبلغ ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ) هشتصد و پنجاه ميليون ريال ( 
براورد و اعالم ميگردد. زمان ومکان مزايده : 1- زمان مزايده : روز شنبه مورخه 1۳۹6/11/۲۸ ساعت ۹ الي 1۰ صبح ۲- مکان مزايده : دفتر شعبه 
سوم 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 1۰% 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 1۲۹ قانون اجراي احکام 
مدني 1۰% 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. مجيد عادلي – دادورز 

شعبه سوم اجراي احکام مدني دادگستري گرگان 
-------------------------------------------------

نظر به اينکه در پرونده اجرايي کالسه 1/۹6/۸46 به موجب دادنامه ۹6/6۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه خانواده گرگان محکوم عليه اقاي محمد 
قاس��م ش��هري جز فرزند رمضانعلي به پرداخت ۳11/۰۷4/1۹6 ريال بابت مطالبه نفقه و اجرت المثل و هزينه دادرس��ي و هزينه کارشناس��ي در حق 
خانم رقيه شيخي و نيز پرداخت مبلغ 14/۹۷۹/۳۲۳ ريال ريال بابت نيم عشر در حق دولت محکوم گرديده و در پرونده اجرايي به شماره ۹61۰۵۰ 
به موجب دادنامه ش��ماره ۹6/۳6۹ صادره از ش��عبه ۲ خانواده گرگان نيز نامبرده محکوم اس��ت به پرداخت ۵۳۰/۲۸۰/۸۵1 ريال بابت مهريه و 14 
مثقال طال 1۸ عيار و نيز مبلغ 14/۲۲6/۳۳۰ ريال بابت ما به التفاوت هزينه دادرس��ي و نيز مبلغ ۲6/۳۸4/۰4۲ ريال بابت نيم عش��ر دولتي در حق 
دولت محکوم شده اند لذا يک واحد اپارتمان واقع در سوپر سحر – کوچه برنامه و بودجه مجتمع ساحل – ط۳ جنوبي – واحد ۵ به مالکيت محکوم 
عليه توقيف که پس از کارشناسي به مبلغ 1/۳4۵/۳۷۰/۰۰۰ ريال مورد ارزيابي قرار گرفته است که پس از انجام تشريفات قانوني از طريق مزايده 
حضوري بفروش مي رسد طالبين خريد مي توانند در جلسه مزايده شرکت و پيشنهاد خود را ارائه و تسليم نمايند . ) توصيف اجمالي اموال بر اساس 
ماده 1۲۲ قانون اجراي احکام مدني ( 1- ششدانگ يک واحد اپارتمان به ادرس گرگان – سوپر سحر کوچه برنامه و بودچه – مجتمع ساحل – ط۳ 
جنوبي – واحد ۵ به پالک ثبتي به شماره ۲6۲۳ فرعي از ۲۹۹6 اصلي به شماره ثبت ۲۰1۲۳ بخش يک ثبت گرگان و به مساحت ۹۸/۳۵ متر مربع 
و انباري به مساحت ۵/14 متر مربع ميباشد . ۲- خواب کف سراميک بدنه قرنيز و سفيد کاري –سقف سفيد کاري کف خوابها بتن ليسه اي درب و 
پنجره الومينيومي و نقاشي کابينت فلزي فاقد اسانسور و داراي منصوبات اب وبرق و گاز ميباشد ۳-با توجه به موقيعت مکاني ملک مورد نظر و قدمت 
بنا در نظر گرفتن جميع جهات اثر گذار در قيمت ارزش ملک موصوف هر متر مربع )1۳/۰۰۰/۰۰۰( ريال ( ارزيابي و با احتساب 1۰۳/4۹ سانتي متر 
مربع جمعا )1/۳4۵/۳۷۰/۰۰۰ ريال ( يک ميليلرد و سيصد و چهل و پنج مليون و سيصد و هفتاد هزار ريال تمام معادل صد وسي و چهار ميليون 
و پانصد و سي و هفت هزار تومان ارزيابي و مراتب جهت اطالع و اقدام بعدي به حضورتان تقديم ميگردد زمان و مکان مزايده 1- زمان مزايده : 
چهارشنبه ۹6/1۲/۲ ساعت 11 صبح ۲- مکان مزايده : دفتر شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري گرگان مزايده از مبلغي که توسط کارشناس 
تعيين گرديده شروع و برنده مزايده کسي است که باالترين مبلغ را در جلسه زايده قبول نمايد برنده مزايده مي بايست 1۰% 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 1۲۹ قانون اجراي احکام مدني 1۰% سپرده پس از کسر هزينه هاي اجرايي بنفع دولت ضبط و اگهي مزايده براي 
مرحله بعد تجديد خواهد شد . طالبين خريد مي توانند يک هفته قبل از اجراي مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک توقيف شده بازديد نمايند 
تحويل اموال پس از تائيد صحت مزايده از ناحيه دادگاه صادر کننده اين اجرائيه خواهد بود در صورت عدم تائيد صحت مزايده اين اجرا مسوليتي در 
رابطه با خريدار ندارد و فقط مبلغ توديع شده عودت خواهد شد مزايده با حضور نماينده محترم دادستان دادسراي عمومي و انقالب گرگان و نماينده 

اجراي احکام مدني انجام خواهد شد. دفتر شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري گرگان 
---------------------------------------------------------------------

مشخصات محکوم له / محکوم لهم 1- بابا بابائي رودبارکي فرزند سعدا... نشاني : استان گلستان – شهرستان گرگان – شهر گرگان – زيباشهر ۲4 

متري اول پالک 4۲ مشخصات محکوم عليه / محکوم عليهم 1- محسن توانگر مروستي نشاني : استان تهران – شهرستان ري – ري – خ مدائن 
نيکو مرام جنوبي پالک ۷ ۲- محمد تقي تجري مجهول المکان ۳- امير رحيمي فرزند مسلم استان گلستان – شهرستان گرگان – روستاي زيارت 
پايين تر از احمد شاه بنگاه دهکده  محکوم به : بسمعه تعالي بموجب شماره دادنامه ۹6۰۹۹۷۰۰۵6۳۰۰۸۷۹ اين شعبه محکوم علهم محکوم اند 
به پرداخت تضامني مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و بابت حق الوکاله وکيل محکوم له طبق تعرفه و به پرداخت مبلغ 1۷/۲۳۲/۰۰۰ 
ريال بابت هزينه دادرس��ي در حق محکوم له و خس��ارت ناش��ي از تغيير ش��اخص بهاي کاالها و خدمات از تاريخ )۹6/۲/1۵( تا زمان اجراي حکم بر 
اساس شاخص اعالمي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران توسط اجراي احکام محاسبه و از محکوم علهم وصول ودر حق محکوم له پرداخت 
خواهد شد و نيز به پرداخت نيم عشر اجرايي در حق دولت که توسط واحد اجرا محاسبه و وصول خواهد شد راي صادره غيابي مي باشد . رئيس شعبه 
چهارم دادگاه حقوقي گرگان – صفدر رستمي  محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه : 1- ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا گذارد ) ماده ۳4 
قانون اجراي احکام مدني ( ۲- ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد ۳- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از ان ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه بايد ظرف سي روز کليه اموال خود را شامل تعداد با مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول به طور مشروح 
مشتمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذکور 
و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال 
مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايند واال در خواست مذبور بازداشت مي شود . 
4- خوداري محکوم عليه از اعالم کامل به صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم حبس تعزيري درجه هفت را درپي دارد ) ماده ۳4 قانون اجراي 
احکام مدني و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي ( ۵- انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي باقيمانده اموال براي پرداخت 
ديون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش با جزاي نقدي معادل نصف محکوم به هر دو مجازات مي باشد ) ماده ۲1 قانون نحوه اجراي 
محکوميت مالي 1۳۹4 (6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود ازادي محکوم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له با توديع 

و ثيقه يا معرفي کفيل توسط محکوم عليه خواهد بود .) تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1۳۹4(
پرونده کالس��ه ۹6۰۹۹۸۰16۷۳۰۰۳41 ش��عبه 11۰ دادگاه کيفري دو گرگان )1۰1 جزايي س��ابق ( تصميم نهايي ش��ماره ۹6۰۹۹۷۰۰۵۵۹۰14۰۵ 
شاکي : اداره منابع طبيعي و ابخيز داري شهرستان گرگان به نشاني گرگان چهار راه دانش جنب شرکت گاز متهم : اقاي رضا خورياني فرزند اکبر 
به نش��اني اتهام : اتش زدن عمدي نباتات مجاور جنگلي حس��ب محتويات پرونده و کيفر خواس��ت صادره به ش��ماره ۹64۷41 مورخ 1۳۹6/۰۷/۳۰ 
دادسراي عمومي و انقالب گرگان براي اقاي رضا خورياني به اتهام بي مباالتي در اتش زدن بقاياي نباتات ) سفال گندم ( در مزارع منجر به ايجاد 
حريق در جنگل درخواست تعيين مجازات شده است پرونده در تاريخ 1۳۹6/۰۸/1۰ به اين شعبه ارجاع پس از دستور ثبت و تعيين وقت رسيدگي 
و دعوت از طرفين و استماع اظهارات نماينده شاکي و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه با وصف ابالغ از طريق نشر اگهي در جلسه النهايه دادگاه 
با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم ذيل مبادرت به صدور راي مينمايند راي دادگاه در خصوص اتهام اقاي رضا خورياني فرزند اکبر 
که به علت عدم دسترس��ي مش��خصات ديگري از وي در پرونده وجود ندارد دائر بر بي مباالتي در اتش زدن بقاياي نباتات ) س��فال گندم ( در مزارع 
منجر به ايجاد حريق در جنگل دادگاه با توجه به محتويات پرونده گزارش ارائه شده از سوي اداره منابع طبيعي شهرستان گرگان و شکايت اين اداره 
با نمايندگي خانم مليحه طاشي و مالحظه صورت جلسه تخلف و مشاهدات مامورين اداره شاکي و اينکه متهم علي رغم ابالغ در اين شعبه حاضر 
شندخ و اليحه اي ارائه نداده اند و نظر به تحقيقات معموله و سائر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه کاري وي محرز بوده به استناد ماده 4۵ قانون 
حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتغ کشور و ماده 1۹ قانون مجازات اسالمي مصوب 1۳۹۲ وي را به تحمل شش ماه حبس محکوم مينمايند 
راي صادره غيابي ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهي 

در دادگاه محترم تجديد نظر استان گلستان مي باشد . جواد اسبو چين رئيس شعبه 11۰ دادگاه کيفري ۲ گرگان 
---------------------------------------------------------------------------------

پرونده کالس��ه ۹6۰۹۹۸۰16۷۸۰۰1۹۷ ش��عبه 11۰ دادگاه کيفري دو گرگان )1۰1 جزايي س��ابق ( تصميم نهايي ش��ماره ۹6۰۹۹۷۰۰۵۵۹۰1۵1۳ 
شاکي : اقاي سعيد شهيدي فرزند محمد مهدي به نشاني استان گلستان – شهرستان گرگان – شهر گرگان – کوي عليمحمدي – نبش کوچه 
نهم – پالک ۲1 متهمين : 1- اقاي ابراهيم ال احمد فرزند عباس ۲- اقاي علي عامر فرزنده يادي همگي به نش��اني گلس��تان – گرگان – اتهام : 
مشارکت در کالهبرداري مرتبط با رايانه به مبلغ 14/۰۰۰/۰۰۰ تومان گردش کار : حسب محتويات پرونده کيفر خواست صادره به شماره ۹6-۵1۷۲ 
مورخ 1۳۹6/۸/۲۳ دادسراي عمومي و انقالب گرگان براي اقايان 1- علي عامري فرزنده يادي ۲- ابراهيم ال احمد فرزند عباس به اتهام مشارکت 
در کالهبرداري مرتبط با رايانه به مبلغ چهارده ميليون تومان موضوع شکايت اقاي سعيد شهيدي فرزند محمد مهدي درخواست تعيين مجازات 
شده است پرونده مورخ ۹6/۹/۲ به اين شعبه ارجاع وقت رسيدگي تعيين طرفين پرونده دعوت شاکي حاضر متهمين علي رغم ابالغ از طريق نشر 
اگهي در اين شعبه حاضر نشده اند النهايه دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد راي 
دادگاه در خصوص اتهام اقايان 1- علي عامر فرزنده يادي ۲- ابراهيم ال احمد فرزند عباس هر دو ازاد به علت مجهول المکان بودن دائر بر مشارکت 
در کالهبرداري به مبلغ چهارده ميليون تومان موضوع شکايت اقاي سعيد شهيدي فرزند محمد مهدي دادگاه با توجه به محتويات پرونده شکايت 
شاکي مبني بر اينکه در زمينه انجام پرداخت هاي الکترونيکي و سيستمهاي مشابه فعاليت دارم در تاريخ 1۳۹۵/۹/۲۹ فردي از طريق تماس تلفني و 
تلگرام که خود را کارمند شرکت معرفي کرده بود جهت فروش بيتکويين با من تماس برقرار کردند و به بنده فرم کامپيوتر بصورت فايل اکسل دادند 
تا قيمت پيشنهادي خود را براي ايشان ارسال کنم قرار شد ايشان با بنده تماس بگيرند تا همکاري کنيم ولي ديگر خبري از ان فرد نشد بعد از مدتي 
که بنده بيتکويين از فرد ديگري خريداري کردم متوجه سرقت رفتن موجودي خود شدم بعدا متوجه شدم فايل کامپيوتري مورد نظر الوده و ويروسي 
بوده و با توجه به مفاد کيفر خواست صادره از سوي دادسراي گرگان و تحقيقات انجام شده توسط پليس فتا استان گلستان و اينکه متهمين پرونده 
مجهول المکان بوده وقت رسيدگي از طريق نشر اگهي به انان ابالغ ولي در اين شعبه حاضر نشده و اليحه اي ارائه نداده اند و با توجه به تحقيقات 
معموله و سائر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاري شان محرز مي باشد به استناد ماده ۷41 قانون مجازات اسالمي )1۳ قانون جرائم رايانه اي ( 
و ماده 1۹-1۲۵ قانون مجازات اسالمي مصوب 1۳۹۲ هريک از نامبردگان را به تحمل دو سال حبس و رد مال در حق شاکي که محکوم مي نمايد 
راي صادره غيابي و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ واخواهي در اين شعبه و پس از ان ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان 

گلستان مي باشد . جواد اسبوچين –رئيس شعبه 11۰ دادگاه کيفري ۲ گرگان

ارتقاي رتبه ايران در ���OECD دستاورد برجام است
ي��ک اقتص��اددان ب��ا اش��اره ب��ه بهبود رتب��ه ايران در OECD مي گويد موسس��ات بين المللي تش��خيص داده اند که فضاي 

سرمايه گذاري در ايران بهبود يافته است.
به گزارش ايس��نا، هادي حق ش��ناس، درباره رتبه جديد ايران در س��ازمان همکاري اقتصادي و توس��عه )OECD( اظهار کرد: 
امروزه در دنيا وقتي س��رمايه گذاران مي خواهند کش��وري را براي س��رمايه گذاري انتخاب کنند، در وهله اول به موسس��ات 
بين المللي مورد اعتماد که درباره آن کشورها رتبه بندي مي کنند، مراجعه مي کنند تا متوجه شوند شاخص هاي مختلف در 

زمينه پذيرش سرمايه چه وضعيتي دارد.
وي افزود: اين رتبه بندي ها عمدتا بيانگر دو نکته است؛ ابتدا اينکه فضاي سرمايه گذاري در آن کشور به چه صورت است و 

نکته دوم اينکه شرکت ها و سازمان هاي بين المللي درباره وضعيت سرمايه گذاري در آن کشور چه ديدگاهي دارند.
وي با اشاره به انگيزه دولت يازدهم و دوازدهم براي جذب سرمايه گذاري و انجام اقدامات الزم در اين زمينه گفت: دولت 
ب��ه وي��ژه ت��الش داش��ت ک��ه بتواند در برخي حوزه ها از جمله نفت و گاز س��رمايه گذاري ج��ذب کند و همچنين بخش هايي 
مانند معدن و گردش��گري هم پتانس��يل جذب س��رمايه گذار را داش��ت. از س��وي ديگر ما با مش��کل کمبود منابع مالي براي 
سرمايه گذاري روبرو بوديم و به همين دليل دولت روحاني شروع به برخي اقدامات از قبيل تنظيم قانون جذب سرمايه گذاري 
کرد تا برخي قوانين پولي و مالياتي بهبود يابد. مجموع اين عوامل کمک کرد که وضعيت جذب س��رمايه گذاري و امنيت 

سرمايه گذار در ايران بهبود يابد.
اين اس��تاد دانش��گاه ادامه داد: مطمئنا بهبود رتبه اعتباري کش��ور کمک خواهد کرد که جذب منابع خارجي صورت گيرد که 
هم مي تواند منجر به جذب س��رمايه گذاري هاي غير ايراني ش��ود و هم س��رمايه گذاري هاي ايراني هاي مقيم خارج از کش��ور 
ک��ه ب��ه نظ��ر م��ن بخ��ش دوم مهم ت��ر اس��ت؛ چرا که برخي از آنها منابع مالي الزم را دارند و تمايل دارند که در داخل کش��ور 

سرمايه گذاري کنند.

جزييات پرداخت عيدي كارگران ساعتي و پاره وقت

تراز حساب هاي جاري ايران 21ميليارد دالرشد

معيار افزايش دستمزد 97 كارگران اعالم شد

با نزديک ش��دن به روزهاي پايان س��ال، کارگران س��اعتي، روزمزد، فصلي و پاره وقت دغدغه 
گرفتن عيدي و پاداش پايان سال خود را دارند و به کرم کارفرمايانشان اميدوارند تا بلکه پيش 
از پايان سال اين عيدي را دريافت و مايحتاج خود و خانواده هايشان را تامين کنند. با وجود آنکه 
پرداخت عيدي و پاداش آخر سال کارگران به جهت تامين رفاه و آرامش خاطر و تهيه اقالم و 
مايحتاج ضروري و مورد نياز خانوارها همواره مورد تاکيد قرار گرفته، متاسفانه در برخي واحدها 
و صنوف پرداخت عيدي به داليل مختلف از جمله نبود نقدينگي در دس��ت کارفرما با تاخير 
همراه مي شود و اين تاخير گاهي به حدي است که به سال بعد موکول شده و موجب دلسردي 
و بي انگيزگي اين بخش از کارگران زحمتکش مي شود و عنوان عيدي را از دست مي دهد. به 
موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه هاي 
مشمول قانون کار مصوب سال 1۳۷۰ مجلس شوراي اسالمي، کليه کارفرمايان مکلفند به 
هر يک از کارگران خود به نسبت يک سال کار معادل 6۰ روز آخرين مزد به عنوان عيدي و 
پاداش بپردازند، مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يک از کارگران نبايد از معادل ۹۰ روز حداقل 
مزد روزانه قانوني تجاوز کند. همچنين به موجب تبصره يک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختي 
به کارگراني که کمتر از يک سال در کارگاه کار کردند، بايد به ماخذ 6۰ روز مزد و به نسبت ايام 

کارکرد در سال محاسبه شود. حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شوراي عالي 
کار؛ مبناي تعيين عيدي پايان سال مشموالن قانون کار است.

مبناي محاسبه عيدي و پاداش کارگران ���
مبناي محاسبه عيدي و پاداش ساالنه کارگران در کارگاه هايي که طرح طبقه بندي مشاغل 
دارند، مزد گروه و پايه يا مزد مبنا و در واحدهاي فاقد طرح طبقه بندي، مزد ثابت يعني مزد شغل 

و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل خواهد بود.
ميزان پرداخت عيدي و پاداش آخر سال کارگران فصلي و کارمزدي ���

مبلغ پرداختي بابت عيدي و پاداش به کارگران کارگاه هاي فصلي مشمول قانون کار و همچنين 
کارگران ساير کارگاه هاي مشمول که کمتر از يک سال در کارگاه کار کردند، بايد بر ماخذ 6۰ 
روز و به نسبت ايام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عيدي 
و پاداش پايان س��ال به کارگران کار مزدي عبارت از متوس��ط کارمزد دريافتي آنان بر حس��ب 

مدت ايام کارکرد در سال است.
ميزان عيدي و پاداش کارگران پاره وقت ���

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزاياي کارگراني که به صورت نيمه وقت يا کمتر از ساعات 

قانوني تعيين ش��ده به کار اش��تغال دارند، به نس��بت ساعات کار انجام يافته محاسبه و پرداخت 
مي شود که عيدي و پاداش نيز از اين قاعده کلي مستثني نيست.

ميزان عيدي و پاداش کارگران ساعتي ���
در مورد کارکنان س��اعتي که حقوق ماهانه ثابت نداش��ته و دس��تمزد آنها در ماه متغير اس��ت، 
براي محاس��به عيدي و پاداش، ميانگين حقوق س��ه ماه آخر خدمت آنان مبناي محاس��به قرار 

خواهد گرفت.
نحوه پرداخت عيدي کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهاي دولتي ���

قانونگذار با تصويب قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت مصوب سال 1۳۷4 اعتبار 
قانون تعيين عيدي و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه هاي مشمول قانون کار مصوب 
1۳۷۰ را لغو نکرده است، بنابراين حکم تعيين عيدي معادل 6۰ روز آخرين مزد مشموالن قانون 
کار کماکان به قوت خود باقي اس��ت؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اش��تغال کارگران در 
محل انجام کار تعريف مي شود به اين ترتيب کليه کارگران مشمول قانون کار اعم از اينکه در 
بخش خصوصي و يا دولتي شاغل باشند از دو ماه عيدي و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده 

قانون اسفند 1۳۷۰ مصوب مجلس شوراي اسالمي برخوردار خواهند بود .

صن��دوق بين الملل��ي پول، از افزايش ۵ميليارد دالري تراز حس��اب هاي جاري ايران در 
سال ۲۰1۷ خبر داد و اعالم کرد: فقط 14 کشور جهان، وضعيت بهتري نسبت به ايران 
از اين نظر داشته اند. جديدترين آمار منتشر شده از سوي صندوق بين المللي پول نشان 
مي دهد، تراز حس��اب هاي جاري ايران در پايان س��ال ۲۰1۷ ميالدي، به مثبت ۲1.6 
ميليارد دالر رس��يده اس��ت. تراز حس��اب هاي جاري ايران در اين س��ال، نسبت به سال 
پيش از آن ۵.۲۲ ميليارد دالر افزايش يافته است. در پايان سال ۲۰16 تراز حساب هاي 
جاري ايران 16.۳۸ ميليارد دالر اعالم شده بود. بر اساس اين گزارش ايران بين 1۸۸ 
کش��ور جهان وضعيت بس��يار خوبي از نظر تراز حس��اب هاي جاري خود دارد و بين 1۵ 
کشور نخست جهان از اين نظر قرار گرفته است. تراز حساب هاي جاري ايران در سال 
۲۰1۷ ميالدي، از 1۷۳ کشور جهان از جمله اتريش، عربستان، سوئد، امارات، کرواسي، 

فنالند، فرانسه، آمريکا، انگليس، ترکيه و کانادا بيشتر بوده است.

آلمان با تراز جاري ۲۹۵ ميليارد دالري، در رتبه نخس��ت جهان از اين نظر قرار گرفته 
است و ژاپن با 1۷۵ ميليارد دالر و چين با 16۲ ميليارد دالر به ترتيب در رتبه هاي دوم 

و سوم از اين نظر قرار گرفته اند.
بر اين اساس، 1۲۷ کشور جهان در سال ۲۰1۷ تراز حساب جاري منفي داشته اند که در 
صدر آن ها آمريکا قرار گرفته اس��ت. تراز حس��اب هاي جاري آمريکا منفي 461 ميليارد 
دالر بوده اس��ت. انگليس با تراز حس��اب جاري منفي ۹1 ميليارد دالري در رتبه دوم و 

کانادا با منفي ۵۵ ميليارد دالر در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته اند. 
صندوق بين المللي پول پيش بيني کرده است، تراز حساب هاي جاري ايران در سال ۲۰1۸ 

ميالدي نيز 1.۸ ميليارد دالر افزايش يابد و به ۲۳.4 ميليارد دالر در اين سال برسد.
تراز حساب هاي جاري شامل تراز صادرات و واردات کاال و خدمات، تراز سرمايه گذاري 

و همچنين پرداخت هاي يک طرفه است.

عضو شوراي عالي کار درباره تعيين دستمزد ۹۷ گفت: قيمت  کاالهاي اساسي و موثر در سبد 
هزينه اقالم ضروري در هفته آخر بهمن ماه به عنوان مالک رقم نهايي سبد معيشت سال 

۹6براي تعيين مزد سال ۹۷ مد نظر قرار خواهد گرفت.
به گزارش تس��نيم،علي خدايي ، با اش��اره به تعيين هزينه س��بد معيشت سال ۹6براي تعيين 
مزد ۹۷ کارگران گفت: در تعيين دستمزد عالوه بر نرخ تورم مهمترين موضوع سبد معيشت 
خانوار کارگري است. هر چه قدر به آخرين روزهاي سال نزديک مي شويم نرخ تورم در سبد 
هزينه هاي خانوار تغيير پيدا مي کند، براي تعيين سبد معيشت يعني عدد نهايي سبد معيشت 
تورم هفته پاياني بهمن ماه مالک قرار مي گيرد که بيشتر نرخ هزينه ها مد نظر است تا نرخ 
تورم. وي ادامه داد:جلس��ات کميته مزد در حال برگزاري اس��ت و آن عددي که تحت عنوان 
ميزان سبد هزينه معيشت قرار است اعالم شود در هفته پاياني بهمن ماه اعالم مي شود مگر 

آنکه ضروري ايجاد کند. يعني اگر جلسات رسمي شوراي عالي کار قرار باشد که زودتر برگزار 
شود، محاسبات پيرامون سبد معيشت را زودتر انجام مي دهيم. بر اساس توافقاتي که تاکنون 
در جلس��ات کارگروه مزد صورت گرفته قيمت  کاالهاي اساس��ي و موثر در س��بد هزينه اقالم 
ضروري در هفته آخر بهمن ماه به عنوان مالک رقم نهايي سبد معيشت سال ۹6براي تعيين 
مزد سال ۹۷ مد نظر قرار خواهد گرفت و استخراج خواهد شد.  خدايي بيان کرد: محور براي 
تعيين دستمزد مالک سال گذشته است که به يک توافق سه جانبه رسيديم که از توافق عقبگرد 
نمي کنيم. نکته اي که در خصوص ميزان تعيين دستمزد ساالنه وجود دارد اين است که اوايل 
دهه ۸۰ اين نرخ دستمزد بود که از نظر رواني يک تورمي را به جامعه تحميل مي کرد و ما اين 
موضوع را مي پذيريم اما مدت هاست مواردي که از نظر رواني در جامعه تاثير مي گذارد، قيمت 

حامل هاي انرژي و افزايش قيمت ارز و رشد هزينه هاي اقالم ضروري خانوار است.

بر اساس اعالم صندوق بين المللي پول؛

اما چرا برجام توانست ريسک  ���
اعتباري ايران را کاهش دهد؟ با 
اج�راي برجام، بخش خصوصي 
کش�ور توانس�ت، ب�راي تنگ�ي 
نف�س خود، اکس�يژن مناس�ب 
درياف�ت کن�د ؛ ب�ه عبارت�ي ب�ا 
عمليات�ي ش�دن مف�اد برج�ام 
بخ�ش اقتصاد مول�د غيردولتي 
کش�ور ب�ا توجه ب�ه ظرفيت هاي 
خ�ود ب�ا همتاي�ان خارج�ي خود 
ارتب�اط متقاب�ل برق�رار ک�رده و 
زمين�ه را براي س�رمايه گذاري و 

توسعه اقتصادي فراهم کنند
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تاثير دستورالعمل توقف و بازگشايي نمادها 
در روند معامالت بورسي

مع��اون نظارت ب��ر نهادهاي مالي 
سازمان بورس مي گويد بانک هايي 
ک��ه با توقف طوالن��ي مدت نماد 
مواج��ه هس��تند، بايد ب��ا توجه به 
دس��تورالعمل قبل��ي صورت هاي 
مالي خود را افشا کنند. علي سعيدي 
در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اينکه دستورالعمل جديد توقف و 
بازگشايي نمادها چقدر توانسته در چند روز اخير در روند معامالت 
موثر واقع ش��ود؟ گفت: اين دس��تورالعمل خيلي کار را بهتر کرده 
است. ما قبال سود هر سهم را پيش بيني و حسابرس بايد آن را تاييد 
مي کرد. در صورتي که حسابرس آن را تاييد نمي کرد، نماد متوقف 
مي ش��د. وي با اش��اره به تخلفاتي که امکان داشت شرکت هاي 
بورس��ي مرتکب ش��وند، گفت: در زمان دستورالعمل قبلي توقف 
و بازگش��ايي، اگر ش��رکت گزارش پيش بيني س��ود را دير مي داد 
يا آن گزارش را به حسابرس نمي داد، نماد متوقف مي شد. مثال 
امکان داشت شرکت مدعي شود که يکي از قراردادهاي مهمش 
نهايي نشده و در نتيجه نمي تواند صورت هاي مالي اش را تحويل 
دهد. همه اين موضوعات باعث مي شد نماد متوقف شود. در آن 
زمان برخي بانک ها و بيمه ها که صورت هاي مالي شان را ارائه 
نمي دادند نمادش��ان متوقف مي ش��د ولي االن ديگر آن بهانه ها 
وجود ندارد. معاون نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس در 
رابطه با اينکه در حال حاضر نيز احتمال دارد نماد تعليق شود و 
فقط لفظ تعليق ش��دن و متوقف ش��دن عوض ش��ده است اظهار 
کرد: در عمل تعداد ش��رکت هايي که پتانس��يل تعليق دارند، به 
مراتب کمتر از شرکت هايي هستند که پتانسيل بسته شدن نماد 
دارند. با توجه به دستورالعمل قبلي، در مواقعي نماد بسته مي شد 
و کسي نمي توانست آن را باز کند، چرا که مقررات اجازه نمي داد. 

االن همان مقررات اصالح شده است.
��� بانک هاي�ي ک�ه توق�ف طوالني داش�ته اند بايد ب�ا توجه به 

دستورالعمل قبلي صورت هاي مالي خود را افشا کنند
سعيدي در پاسخ به اينکه آيا شرکت هايي که در حال حاضر با توقف 
طوالني مدت نماد مواجه اند، بايد با توجه به دس��تورالعمل جديد 
اطالعات خود را افشا کنند يا بايد به دستورالعمل سابق تمکين 
کنند؟ توضيح داد: آن ها بايد از دس��تورالعمل قبلي پيروي کنند، 
چرا که دستورالعمل جديد عطف به ماسبق نمي شود. بانک هايي 
که زمان زيادي نمادشان متوقف بوده در زمان دستورالعمل قبلي 
نمادشان متوقف شده، هم اينک نيز بايد با توجه به دستورالعمل 
قبلي صورت هاي مالي خود را افش��ا کنند. س��عيدي در پاس��خ به 
اينک��ه ب��ه نظرتان آيا نبايد براي اين نمادهاي بورس��ي چاره اي 
جديد انديش��يد؟ تنها به بيان اين جمله بس��نده کرد که بله، در 
مورد آنها هم بايد تصميم گيري شود. الزم به يادآوري است که 
سازمان بورس مدتي است که براي توقف و بازگشايي نمادهاي 
بورسي از دستور العمل جديدي استفاده مي کند اين تصميم در پي 
اعتراضات نسبت به توقف طوالني مدت نمادهاي بورسي گرفته 
شده است. آن طور که در اين دستور العمل ديده شده، نمادهاي 
متوقف حداکثر ۹۰ دقيقه اي بازگشايي مي شوند. البته نمادهايي 

هم امکان دارد به علت عدم شفافيت تعليق شوند.

پيشخوان

بورس

بر اساس مدل مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهاي 
مال��ي داراي مج��وز از اين س��ازمان مي توانند براي تأمين مالي 
جمعي، موافقت اصولي دريافت کنند تا پس از آن مجوز فعاليت 
توسط کارگروه ارزيابي شرکت فرابورس ايران به نهاد مالي ارائه 
شود. گروه بورس - رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان 
اين مطلب به س��نا گفت: بر اس��اس تعريف س��ازمان بين المللي 
کميس��يون هاي اوراق به��ادار )IOSCO(، تأمي��ن مالي جمعي 
عب��ارت از ب��ه کارگيري منابع خرد س��رمايه اي از تعداد زيادي از 
اف��راد حقيق��ي و حقوقي جهت تأمين مالي ش��رکت هاي نوپا يا 
طرح هاي متهورانه است. شاپور محمدي دربارۀ ماهيت، فرايند 
و الزامات تأمين مالي جمعي افزود: اين مدل تأمين مالي بر بستر 
اينترنت و از طريق وب س��ايت ها يا س��کوهايي که بدين منظور 
طراحي مي ش��وند صورت مي گيرد. س��خنگوي سازمان بورس 
اظهار داشت: در حال حاضر شرکت هاي چندي وجود دارند که از 
طريق سکوهايي که طراحي کرده اند اقدام به تأمين مالي طرح ها 
مي کنند اما با امضاي تفاهم نامۀ سه وزارت خانه امور اقتصادي و 
دارايي، ارتباطات و فناوري اطالعات، و تعاون، کار و رفاه اجتماعي، 

امکان تأمين مالي مجوز دار فراهم شده است.
وي توضي��ح داد: از منظ��ر نه��اد ناظر، تأمي��ن مالي جمعي از دو 
جنب��ه قابل توجه اس��ت: اول،برق��راري تعادل بين نقش آفريني 
بازار س��رمايه در رش��د اقتصادي از طريق تأمين مالي جمعي و 
حمايت از سرمايه گذاران؛ و ديگري مد نظر قرار دادن ريسک هاي 
تأمين مالي جمعي و تعيين فرايندي که ريس��ک هاي موجود را 
کمين��ه کن��د. محم��دي ادامه داد: در فراين��د تأمين مالي جمعي 
سؤال ابتدايي آن است که چه ريسک هايي بر اين فرايند مترتب 
اس��ت؟ براس��اس گزارش هاي بين المللي، ريسک هاي محتمل 
ش��امل ريس��ک نکول يا شکس��ت طرح هاي متهورانه، ريسک 
شکس��ت س��کو يا وب گاه هاي تأمين مالي جمعي، نقدشوندگي 
پايي��ن ابزاره��اي مرتبط با تأمين مالي جمعي، عدم تجربۀ کافي 
س��رمايه گذاران در حوزۀ تأمين مالي جمعي و ريس��ک تقلب و 

پولش��ويي خواهد بود. دبير ش��وراي عالي بورس با بيان اينکه در 
قبال اين ريسک ها، کشورهاي مختلف راهکارهاي گوناگوني را 
پيش بيني کرده اند، گفت: از جمله اين راهکارها مي توان به ايجاد 
محدوديت براي سرمايه گذاران حقيقي، ايجاد محدوديت براي 
مجموع سرمايه گذاري هر طرح بر روي سکو، الزام بر گذراندن 
دوره هاي آموزشي، امضاي بيانيۀ ريسک توسط سرمايه گذاران، 
استفاده از شخص ثالث )مانند امين( در مدل تأمين مالي جمعي 
و الزامات افشاي اطالعات متيقن اشاره کرد. وي افزود: دومين 
سؤالي که در حوزۀ تأمين مالي جمعي وجود دارد اين است که چه 
کسي مي تواند عامليت اين فرايند را به عهده گيرد؟ مجدداً، بررسي 
کشورهاي مختلف نشان داد که غالباً نهادهاي مالي کار عامليت 

تأمين مالي جمعي را اجرا مي کنند و صرفاً اياالت متحدۀ آمريکا، 
در کنار مجوز به کارگزاري ها، پلتفرم )يا همان سکو( را به عنوان 
واسط تأمين مالي جمعي پذيرفته است. به گفته محمدي مقرر 
شد در کارگروه تأمين مالي جمعي که در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي با حضور ذينفعان مختلف تشکيل شده بود، دغدغه هايي 
از جنس نظارتي نيز مد نظر قرار گيرد. لذا جلسات متعددي ميان 
کارشناس��ان سازمان، ش��رکت فرابورس و کارگروه تأمين مالي 
جمعي برگزار ش��د و در نهايت هيئت مديرۀ س��ازمان تصميمات 
اتخاذ شده در کارگروه را جمع بندي کرد تا دستورالعمل مقتضي، 
پس از طي فرايند هاي الزم در شوراي عالي بورس مطرح شود. 
س��خنگوي بورس تصريح کرد: بر اس��اس مدلي که مورد تأييد 

س��ازمان اس��ت، نهادهاي مالي داراي مجوز از س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار مي توانند نسبت به اخذ موافقت اصولي براي تأمين 
مالي جمعي از سازمان اقدام کنند. دکتر محمدي خاطرنشان کرد: 
پس از اخذ موافقت اصولي، مجوز فعاليت توسط کارگروه ارزيابي 
شرکت فرابورس ايران به نهاد مالي ارائه مي شود و شرکت هايي 
ک��ه در ح��ال حاضر در حوزۀ تأمين مالي جمعي فعاليت مي کنند 
6 ماه فرصت خواهند داش��ت تا با يکي از نهادهاي مالي داراي 
موافقت اصولي قرارداد منعقد کنند. به گفته دبير ش��وراي عالي 
بورس، هر طرح نمي تواند در بيش از يک س��کو پذيرفته ش��ود و 
حداکث��ر ه��ر طرح مي تواند 5۰۰ ميليون تومان تأمين مالي کند. 
ضمن اينکه مجموع طرح هاي باز هر سکو نمي تواند بيش از 5 
ميليارد باش��د. )طرح باز يعني طرح هايي که فرايند تأمين مالي 
آنها به اتمام نرسيده يا پول تجميع شده در اختيار متقاضي تأمين 
مالي جمعي قرار داده نش��ده اس��ت.( محمدي با اش��اره به اينکه 
الزامات متعددي براي فرايند تأمين مالي جمعي تعيين شده است، 
اظهار داش��ت: از جمله اين الزامات، الزام افش��اي اطالعات است 
که تماماً در جهت کاهش ريس��ک هاي اين نوع از تأمين مالي 
و همچنين حمايت از س��رمايه گذاران اس��ت. سخنگوي سازمان 
بورس تاکيد کرد: نکته اي که بايد خاطر نشان کرد اين است که 
گرچه اين فرايند از تأمين مالي از طريق بازار سرمايه و با مجوز 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار صورت مي گيرد و نهادهاي مالي 
نيز موظفند طرح هايي را که براي آنها جذب س��رمايه مي کنند، 
ارزيابي فني و مالي کنند، اما ريس��ک س��رمايه گذاري از طريق 
تأمي��ن مالي جمعي همچنان باالس��ت و در ص��ورت راه اندازي 
سکوهاي سرمايه گذاري، سرمايه گذاران بايد اين موضوع را مد 
نظر قرار دهند. تفاهمنامه تامين مالي جمعي با همکاري وزارت 
ام��ور اقتصادي و داراي��ي، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
س��ازمان بورس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، به عنوان 
فرصت��ي ب��راي تحقق ايده هاي نوين که تاکنون به دليل کمبود 

سرمايه محقق نشده بود، اواخر ماه گذشته به امضا رسيد.

دبیر شورای عالی بورس خبر داد؛

موافقت اصولی با تأمین مالی جمعی

افزايش سود در عملکرد 6 ماهه »ثملي«  کل زنجیره فوالد در بورس عرضه شود  عرضه اخزا 606 مهم ترين رويداد فرابورسي  
ارزش معام��الت خ��رد ب��ازار س��هام با 
رس��يدن به رقم 3 ه��زار و 371 ميليارد 
ريال، نسبت به هفته پيش از آن افزايش 
ياف��ت ک��ه همچنان در ادامه روند هفته 
قب��ل، گ��روه محصوالت ش��يميايي در 

جايگاه نخس��ت صنايع فرابورس��ي قرار دارد. در نخستين هفته 
بهم��ن، در کن��ار معامالت جاري در بازارهاي مختلف فرابورس، 
بازار بدهي نيز ميزبان عرضه دور جديدي از اوراق اس��ناد خزانه 
اسالمي به تعداد 1۰ ميليون ورقه در نماد »اخزا 6۰6« به ارزش 
1۰ هزار ميليارد ريال بود که هر ورقه آن در جريان عرضه، 771 
هزار ريال قيمت خورد. بدين ترتيب از چهارش��نبه 4 بهمن ماه، 
معامالت »اخزا 6۰6« با سررس��يد دوس��اله )تاريخ سررسيد: ۲۲ 

مهر 13۹8( در بازار ابزارهاي نوين فرابورس ايران آغاز شد.

رييس انجمن سنگ آهن ايران با بيان 
اينکه ب��ورس يکي از بهترين روش ها 
براي کشف قيمت محصوالت مختلف 
از جمله سنگ آهن است، گفت: به طور 
کلي بورس کاال همواره براي کش��ف 

قيمت انواع کاال تجويز مي ش��ود و بهترين س��ازوکار را براي 
ايجاد شفافيت قيمت و انجام معامالت صحيح بين توليدکننده 
و مصرف کننده فراهم مي سازد. اکبريان معتقد است، معامالت 
تمام اجزاي ارزش افزوده زنجيره فوالد، از س��نگ آهن گرفته 
تا کنس��انتره، گندله و آهن اس��فنجي بايد به منظور ايجاد زبان 
مشترک بين توليدکننده و مصرف کنندها از بستر بورس کاال 
انجام شود. وي گفت: افزايش واردات سنگ آهن توسط چين 

تحت تاثير رشد توليد و باال رفتن ميزان مصرف بوده، است.

ش��رکت بين الملل ساختمان و صنعت 
مل��ي اطالع��ات و صورت هاي مالي 
مياندوره اي ش��ش ماهه منتهي به 31 
ش��هريور ماه ۹6 را حسابرس��ي شده و 
با س��رمايه مع��ادل ۹۰۰ ميليارد ريال 

منتشر کرد. به گزارش سنا، »ثملي« با انتشار صورت هاي مالي 
نيمه نخس��ت س��ال جاري خود اعالم کرد در دوره شش ماهه 
سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۹6 مبلغ 114 ميليارد و 7۰۰ 
ميليون ريال سود خالص کسب کرد و بر اين اساس مبلغ 1۲7 

ريال سود به ازاي هر سهم محقق کرده است.
 "ثملي" در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال مالي ۹5 مبلغ 11 ريال 
س��ود به ازاي هر س��هم محقق کرد. به س��ود خالص اين دوره 

سود انباشته ابتداي سال افزوده شد. 

مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  بموجب 
9509970242700549 محكوم عليه محمد على ميرزايى محكوم است به اخذ پايان كار و 
رسمى  انتقال سند  و  رسمى  اسناد  دفاتر  از  يكى  در  به حضور  الزام  و  تفكيكى  صورتجلسه 
حق  در  دادرسى  هزينه  بعنوان  ريال  مبلغ 1,830,000  پرداخت  نيز  و  فيه  متنازع  آپارتمان 

محكوم له نرگس خليلى و نيما ملكى و پرداخت نيم عشر اجرايى در حق دولت. 
 110,145212 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 114 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  بموجب   
مبلغ  پرداخت  است  محكوم  معماريان  مهدى  عليه  محكوم   9509970242701032
3,911,000,000 ريال بعنوان اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى طبق تعرفه بعنوان 
خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه چك از تاريخ سررسيد چك لغايت يوم 
وصول وجه آن و وجه سرمايه گذارى از تاريخ تقديمى دادخواست مطابق جدول شاخص نرخ 
تورم اعالمى از سوى بانك مركزى دولت جمهورى اسالمى ايران در حق محكوم له امين اسوده و 

پرداخت نيم عشر اجرايى در حق دولت. 
 110,145206 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 114 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  بموجب 
مبلغ  پرداخت  است  محكوم  معماريان  مهدى  عليه  محكوم   9509970242701051
807,000,000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه هاى دادرسى طبق تعرفه در حق محكوم له 

الهام رامهرمزيان و پرداخت نيم عشر اجرايى در حق دولت. 
 110,145204 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 114 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

فرزند  رشوند  امير  آقاى,خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
طايفه  زمان  على  مرتاضى-  حسن  رشوند-  امير  خوانده,متهم:  صفرى  زهرا  خواهان,شاكى: 
شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  خواسته  تامين  بابت  وجه  مطالبه  خواسته,اتهام: 
پرونده كالسه 9609980242300722 شعبه 126 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
شهيد باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1 396,12,20 ساعت 10:30 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى  مى گردد 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. 
 110,145202 منشى دادگاه حقوقى شعبه 126 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

 آگهى ابالغ دادخواست تجديدنظرخواهى و ضمايم آن به نام آقاى,خانم جليل و رعنا و زيبا و مينا 
و بى بى اشرف رئيسى كالسه پرونده: 9509980241800921  ناهيد همگى نصيرزاده  و 
تجديدنظرخواه: حسن پايدارى كندرى با وكالت محمود واحدى تجديدنظرخوانده: جليل و رعنا و 
زيبا و مينا و ناهيد همگى نصيرزاده و بى بى اشرف رئيسى در تاريخ 95,12,18 آقاى,خانم حسن 
پايدارى كندرى از دادنامه صادره از شعبه به شماره 9501465 تجديدنظرخواهى نموده است 
بدينوسيله باستناد ماده 346 قانون آيين دادرسى مدنى و به تجويز ماده 73 قانون از طريق 
درج يك نوبت آگهى در يكى از جرايد كثيراالنتشار به شما ابالغ مى شود چنانچه پاسخى داريد 
ظرف ده روز با مراجعه به دفتر شعبه 121 دادگاه عمومى تهران مستقر در مجتمع قضايى شهيد 

باهنر كتبا باين دفتر ارئه نماييد واال اقدام قانونى معمول خواهد شد. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   121 شعبه  دفتر  مدير   110,145200  

 پرونده كالسه 9609980228900378 شعبه 29 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
ديزل  توليدى  نهايى شماره 9609970228901137 خواهان: شركت  تهران تصميم  مدنى 
فرزند  بهين شاد  پدرام  آقاى  وكالت  با  محمدرضا صفايى فر  نمايندگى  با  خاص)  (سهامى  ساز 
جمشيد و خانم فاطمه فراهانى فرزند ابوالفتح خوانده: آقاى سياوش على زاده نيشابورى فرزند 
براتعلى خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخير 
داشته   تقديم  باال  خوانده  بطرفيت  فوق  خواسته  به  دادخواستى  خواهان  گردشكار-  تاديه 
كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت بكالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر-
فوق العاده به تصدى امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى 

را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
 راى دادگاه در خصوص دعوى شركت توليدى ديزل ساز (سهامى خاص) با وكالت آقاى پدرام 
بهين شاد و خانم فاطمه فراهانى بطرفيت آقاى سياوش على زاده نيشابورى بخواسته مطالبه 
وجه چك شماره 0970,303414 مضبوط در دادخواست جمعا به مبلغ 900,000,000 ريال 
با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه با توجه به اينكه مدارك تقديمى از ناحيه 
خواهان داللت بر استقرار دين به ميزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقا اصول مستندات 
مذكور در يد مدعى داللت بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و نيز چون خوانده دفاعى در قبال دعوى مطروحه نداشته و دليلى بر برائت ذمه 
خود اقامه و ارائه نكرده است لذا با عنايت به مراتب فوق و احراز دين و اصل بقا آن (اصل 
استصحاب) دادگاه دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا بمواد 198 و 515 و 519 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 311 و 312 و 
313 و 314 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 900,000,000 ريال 
بابت اصل خواسته مبلغ 30,750,000 ريال بابت اصل هزينه دادرسى به انضمام حق الوكاله 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان  وكيل براساس تعرفه موجود و پرداخت خسارت 
وصول آن بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى به استناد تبصره الحاقى به ماده 2 
قانون صدور چك مصوب 76,3,10 و ماده واحده مصوب 779,21 مجمع تشخيص مصلحت نظام 
كه توسط اجراى احكام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد توضيحا اينكه 
اجراى احكام مكلف است هزينه دادرسى در خصوص خسارت تاخير تاديه را از خواهان وصول 
نمايد اين راى غيابى است و ظرف بيست روز پس از رويت قابل واخواهى در همين دادگاه و 

سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در دادگاه محترم تجديدنظر استان است. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   29 شعبه  رئيس   110,145194  

مجتمع قضايى  عمومى حقوقى  دادگاه  پرونده كالسه 9609980241600491 شعبه 119   
سعيد  آقاى  خواهان:   9609970241601236 شماره  نهايى  تصميم  تهران  باهنر  شهيد 
اشترى نژاد فرزند على محمد با وكالت آقاى مهدى فصيحى نيا فرزند اسماعيل خوانده: آقاى 
اميرحسين باستان حق فرزند على خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خسارت دادرسى 
3- مطالبه خسارت تاخير تاديه گردشكار- خواهان دادخواستى به خواسته فوق و به طرفيت 
خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات 
قانونى دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به 
صدور راى مى نمايد.   راى دادگاه در خصوص دادخواست آقاى سعيد اشترى نژاد فرزند على 
محمد با وكالت آقاى مهدى فصيحى نيا به طرفيت آقاى اميرحسين باستان حق فرزند على به 
خواسته مطالبه مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال به انضمام خسارت دادرسى و تاخير تاديه به 
استناد يك فقره چك به شماره 309319 به عهده بانك ملى ايران كد 207 از جارى شماره 
0110264143001 با تاريخ سررسيد 96,4,25 و گواهى عدم پرداخت صادره از ناحيه بانك 
محال عليه به جهت كسر موجودى به اين شرح كه وكيل خواهان بيان داشته: به موجب چك 
مستند دعوى خوانده متعهد به پرداخت دين در سررسيد مقرر بوده و از پرداخت دين امتناع 
داشته بنابراين تقاضاى محكوميت خوانده به شرح فوق را دارد.   با عنايت به محتواى پرونده 
از جمله مستندات ابرازى خواهان و مصون ماندن آن از هر گونه تعرضى كه موجب خدشه بر 
آن باشد و نظر به اينكه صدور چك داللت بر اشتغال ذمه صادركننده آن دارد و با توجه به 
بقاء مستندات در يد خواهان و عدم ارائه دليل و دفاع موثرى از سوى خوانده كه برائت ذمه 
خود و يا عدم استحقاق خواهان را اثبات نمايد و عليرغم ابالغ وقت رسيدگى به وى از طريق 
و  داده  تشخيص  ثابت  را  خواهان  دعوى  دادگاه  بنابراين  نشده،  حاضر  دادگاه  در  آگهى  نشر 
مستندا به مواد 310 و 313 و 314 و 249 قانون تجارت و مواد 198، 515 و 522 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 و ماده واحده تفسيرى 
مورخ 77,9,21 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ذيل تبصره الحاقى مصوب 1376 به ماده 
2 قانون صدور چك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 11,380,000  ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 9,600,000 ريال 
بابت حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا روز پرداخت دين برابر شاخص 
اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران كه توسط دايره اجراى احكام محاسبه خواهد 
شد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.   راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همين دادگاه مى باشد و ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه 

محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران حقوقى  دادگاه   119 شعبه  رئيس   110,145192  

مجتمع قضايى  عمومى حقوقى  دادگاه  پرونده كالسه 9609980241600100 شعبه 119   
عشرت  خانم  خواهان:   9609970241600805 شماره  نهايى  تصميم  تهران  باهنر  شهيد 
عرب فرزند حاجى آقاخليل با وكالت آقاى جعفر محمدشيرازى فرزند ابوالقاسم خوانده: آقاى 
افراسياب چمنى فرزند صفر خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- 
مطالبه خسارت دادرسى گردشكار- خواهان دادخواستى به خواسته فوق و به طرفيت خوانده 
باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى 
دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مى نمايد.   راى دادگاه در خصوص دادخواست خانم عشرت عرب فرزند حاجى آقا خليل با 
وكالت آقاى جعفر محمد شيرازى به طرفيت آقاى افراسياب چمنى فرزند صفر به خواسته مطالبه 
الباقى ثمن معامله به ميزان 1,053,900,000 ريال با احتساب خسارات دادرسى و تاخير تاديه 
از تاريخ 83,3,25 لغايت اجراى حكم به اين شرح كه وكيل خواهان بيان داشته به موجب سند 
عادى بيع مورخ 82,8,27 خواهان به همراه ديگر شركاى خود ملك به پالك ثبتى 299 واقع 
دربخش 10 كن را به خوانده به مبلغ 5,184,000,000 ريال فروخته اند و سهم خواهان نه 
چهلم از ثمن معامله به ميزان 1,164,400,000 ريال بوده كه مبلغ 112,500,000 ريال آن 
را دريافت داشته و الباقى ثمن معامله به ميزان مورد مطالبه باقى مانده كه خوانده از پرداخت 
آن امتناع دارد بنابراين تقاضاى محكوميت خوانده به شرح فوق را دارد.   با توجه به محتواى 
پرونده از جمله مستندات ابرازى خواهان كه مصون از تعرض بوده و عدم حضور خوانده در 
جلسه دادگاه عليرغم ابالغ وقت رسيدگى به وى از طريق نشر آگهى و عدم ارائه دليل و دفاعى 
كه بى حقى خواهان را اثبات نمايد.   بنابراين دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخيص داده و 
مستندا به مواد 10 و 219 و الى 225 و 362 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 522 قانون 
آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 1,053,900,000 ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 35,908,500 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 26,170,200 ريال بابت 
حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 83,3,25 لغايت اجراى حكم كه توسط دايره 
اجراى احكام محاسبه خواهد شد صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز از 
ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه مى باشد و ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در 

دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران حقوقى  دادگاه   119 شعبه  رئيس   110,145189  

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم مهدى شهبازى فرزند محمود 
خواهان آقاى,خانم فاطمه بكائى خوانده: شيدا كرمى- مهدى شهبازى خواسته: الزام به تنظيم 
سند خودرو- تسليم مبيع (تحويل مورد معامله) مالى منقول مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده كالسه 9609982163500647 شعبه 210 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد مفتح تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,01,18 ساعت 10:30 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
آگهى   كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
مراجعه و ضمن  دادگاه  به دفتر  آگهى  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  مى گردد 
اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110,145187 قاضى دادگاه حقوقى شعبه 210 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

برابر راي شماره 13۹66۰3۰1۰47۰۰۰183 مورخ 13۹6/۰8/17 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فشافويه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اکبر 
صابري جوشقاني فرزند عباس بشماره شناسنامه ۲6346 صادره از ري در شش دانگ 
يک قطعه زمين با بناي احداثي در آن بمساحت 1۹537.75 متر مربع پالک فرعي از 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 117 و 118 فرعي از 36 اصلي واقع در بخش 1۲ 
فشافويه تهران به آدرس حسن آباد قلعه نو جنب لوله گاز خيابان 16 متري احداثي با 
حدود و مشخصات مندرج در گزارش کارشناسي بشماره 13۹5/1۰/۰3-1۰۰338 
خريداري از مالک رس��مي محرز گرديده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 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 انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند 
بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد.م الف:5۹65
علي سلطاني نژاد– رئيس ثبت اسناد و امالک 

-------------------------------------------------
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
برابر راي شماره 13۹66۰3۰1۰53۰۰3۲5۰ هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک کهريزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر خاکس��ار حس��ين 
آبادي فرزند حس��ين بش��ماره شناس��نامه 81۹ صادره از شهرري در شش دانگ يک 
قطعه زمين مزروعي به مساحت 1766۰ متر مربع پالک 155 اصلي) يک حلقه چاه 
عميق که در قسمت شمالي ملک قرار دارد که متعلق به اداره آب و فاضالب ميباشد ( 
خريداري از مالک رسمي آقاي/ خانم کشت موقت مزرعه سبز محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضاي��ي تقدي��م نمايند بديهي اس��ت در ص��ورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.م الف:5۹85
سيد مهدي المعي – رئيس ثبت اسناد و امالک کهريزک 

-------------------------------------------------
 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
برابر راي شماره 13۹66۰3۰1۰53۰۰31۹6 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مل��ک کهري��زک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاض��ي خانم ايران ابراهيمي فرزند 
حسن آقا بشماره شناسنامه 6 صادره از تهران در يک سهم از چهار سهم از 13665 
متر مربع ش��ش دانگ به مس��احت 13643 متر مربع پالک ۲۲7 فرعي از ۹3 اصلي 
خريداري از مالک رسمي خانم فائزه زارع جوشقاني و وجيهه زارع جوشقاني و ميرزا 
آقا زارع جوشقاني محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 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 تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت 

صادر خواهد شد.م الف:5۹67
سيد مهدي المعي – رئيس ثبت اسناد و امالک کهريزک 

-------------------------------------------------
احضار متهم 

با توجه به ش��کايت فاطمه عزت ترک زاده دس��تجردي در پرونده کالس��ه ۹6۰۹8۹ 
ب 1 ش��عبه اول بازپرس��ي دادس��راي عمومي و انقالب مالرد عليه عبدالرضا عزيزي 
مته��م اس��ت ب��ه توهي��ن و تهديد و ورود به عن��ف و ايجاد مزاحمت ملکي لذا با توجه 
به عدم دسترسي به نامبرده و مجهول المکان بودن وي،به تجويز ماده 174 قانون 
آيين دادرس��ي کيفري بدينوس��يله به متهم ابالغ ميش��ود که ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ انتش��ار اين احضاريه در يکي از روزنامه هاي کثير االنتش��ار جهت اداء توضيح 

دراين ش��عبه دادس��را حاضر ش��ود ،در غير اين صورت تصميم مقتضي بصورت غيابي 
اتخاذ خواهد ش��د./ متهم طبق قانون حق بهمراه داش��تن يک نفر وکيل دادگس��تري 

را نيز دارد. م / الف : 33۹
بازپرس شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب مالرد-مظفري

-------------------------------------------------
اجرائيه

مشخصات محکوم له
نام:عدالت  نام خانواگي :قلي پور حسن گياده  نام پدر:قربانعلي

نشاني:سرآسياب خ دانش غربي خ رجايي بن بست نسترن پ1۲
مشخصات محکوم عليهم

1-بنياد مستضعفان و جانبازان غرب استان تهران –کرج بلوار شهيد چمران بعد از 
ميدان امام حسين جنب دفتر هواپيمايي پ343

۲-داود خوش اخالق فرزندتهمتن –مجهول المکان
3-اداره اموال و امالک استان البرز بنياد مستضعفان –کرج بلوار شهيد چمران بعد 

از ميدان امام حسين جنب دفتر هواپيمايي پ343
محکوم به

بموج��ب درخواس��ت اج��راي حکم مربوط��ه به ش��ماره ۹61۰۰۹۲667۲۰۲58۰ و 
ش��ماره دادنامه مربوطه ۹4۰۹۹7۲667۲۰۰66۹ محکوم عليهم محکوم اس��ت به 
الزام خواندگان به حضور در يکي از دفاتر اس��ناد س��ند رس��مي انتقال قطعي ششدانگ 
يک قطعه زمين موضوع مبايعه نامه قطعي )مورخ7۹/8/6( و س��پس خوانده رديف 
س��وم )داود خوش اخالق( را به پرداخت هزينه دادرس��ي و هزينه کارشناس��ي )5۰۰ 
هزار تومان(و حق الوکاله وکيل وفق تعرفه در حق محکوم له و چپرداخت نيم عشر 

در حق صندوق دولت
محکوم عليه محکوم اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه :1-پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد۲)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(-ترتيبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد 3-خودداري محکوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور از فرار اجراي حکم حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد . چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت س��ي روز ارائه ش��ود آزادي مکوم عليه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توسط محکوم عليه خواهد بود.)تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 13۹4. م/الف:34۰
مديردفتر شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي مالرد-اکبرزاده

 -------------------------------------------------
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان
آگهي تحديد عمومي اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور سال 13۹6

به موجب دس��تور ماده 14 قانون ثبت اس��ناد و امالک تجديد حدود امالک مش��روحه 
ذيل واقع در راور بخش 18 کرمان حوزه ثبتي شهرستان راور به ترتيب شماره پالک 

در تاريخ مقرر در محل شروع و به عمل خواهد امد شنبه: ۹6/11/۲8 
۲ فرعي از 4۹1- اصلي حسين کاربخش راوري و زهرا پور صادقي راوري بالمناصفه 
ششدانگ يک باب خانه واقع در راور خيابان قدس به مساحت 43۲/87 متر مربع .

دو فرعي از 86۰ – اصلي فاطمه فيوجي خورندي ششدانگ يک باب منزل واقع در 
راور خيابان اربعين کوچه تل عليرضا به مساحت ۲66/6۰ متر مربع .

14 فرع��ي از 1۰۲8 – اصل��ي آق��اي محمدعلي فروغي شش��دانگ يک قطعه زمين 
محس��ور واق��ع در راور خياب��ان ام��ام خميني کوچه بانک ملت به مس��احت ۲4۰ متر 

مربع .
1876 فرعي از 18۹3 – اصلي موقوفه فرخ جهان خانم به تصدي اداره اوقاف و امور 
خيريه شهرس��تان راور شش��دانگ يک قطعه زمين واقع در راور اراضي رق آباد جنب 

جوي آب کوه مقابل مقبره شهداي گمنام به مساحت 4۲6۲5/71 متر مربع 
ل��ذا بدينوس��يله ب��ه مالکين يا صاحبان امالک مجاور اخطار مي گردد راس س��اعت 
۹ صبح روز مذکور در محل حضور به هم رس��انند در غير اينصورت تحديدحدود با 
معرف��ي مالکي��ن انج��ام و اعتراض مالجاورين بر طبق م��اده ۲۰ قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورتجلس��ه تنظيم به مدت 3۰ روز قابل پذيرش خواهد بود ضمنا به اس��تناد 
ماده 86 آئين نامه قانون ثبت اصالحيه قانون ثبت اعتراض بايد کتبي و مس��تقيما 
به اداره ثبت راور تس��ليم ش��ود و معترضين ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض به 
مرجع ثبتي دادخواس��ت مرجع قضايي تقديم نمايند در غير اينصورت متقاضي ثبت 
يا نماينده قانوني وي مي توانند به دادگاه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را 
دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي 

را با رعايت مقررات ادامه مي دهند .
تاريخ انتشار :۹6/11/7 

م الف 3۹۹ – رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور – مرتضي کاربخش

معاون س��مات از ابالغيه س��ازمان بورس براي 
کاهش زمان تسويه معامالت سهام از سه روز به 
دو روز در ب��ورس اوراق به��ادار تهران و فرابورس 
ايران خبر داد و گفت: اجراي اين ابالغيه از هفته 
پيش رو اعالم شده است. معاون عمليات شرکت 
سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه )سمات( در 
گفت وگو با فارس با اعالم آمادگي براي کاهش 

زمان تس��ويه معامالت س��هام گفت: بر اس��اس 
ابالغيه س��ازمان بورس، زمان تس��ويه معامالت 
اوراق به��اداري که در بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابورس ايران با معيار س��ه روز پس از انجام 
معامله ) T+3( انجام مي شد، بايد به دو روز پس 
از انج��ام معامل��ه ) T+۲( کاهش يابد. وي با بيان 
اينکه س��ازمان بورس براي اجراي اين ابالغيه 

زمان مش��خصي را تعيين نکرده اس��ت، افزود: 
مطابق با ابالغيه سازمان بورس، به طور ضمني 
اجراي اين ابالغيه از هفته پيش رو خواهد بود که 
اجراي کامل آن از سوي شرکت هاي کارگزاري 
منوط به ميزان پيگيري و تالش کانون کارگزاران 
بورس و اوراق بهادار خواهد بود. اخوان هدف از 
کاهش زمان تسويه معامالت سهام در بورس و 

فرابورس را حرکت به سمت امکان تسويه کامل 
به محض انجام معامله ميان خريدار و فروشنده 
عنوان کرد و افزود: فرايند تسويه پس از معامالت 
براي ساير بورس ها از جمله بورس کاال و بورس 
انرژي مطابق با قبل خواهد بود. همچنين فرايند 
تسويه پس از معامالت بازار بدهي نيز همچنان 

يک روز پس از انجام معامله )T+1( است. 

جزئيات اجراي ابالغيه
 کاهش زمان تسويه معامالت 
سهام در بورس و فرابورس
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پيشخوان

اصناف و کشاورزی
تجارت- محمد خادمي: بسته بندي يکي ازويژگي هاي خريد و 
فروش محصوالت گوناگون مواد غذايي به شمارمي رود،طراحي 
زيبا و کيفيت بهداش��تي موجب توجه ويژه مش��تريان مي ش��ود.
برخي ازصنوف کاال هاي خود را که به مشتري عرضه مي کنند 
ب��دون در نظرگرفت��ن وزن خالص همراه با قيمت بس��ته بندي 
در نظر گرفته و هزينه اي را از مش��تريان ش��ان طلب مي کنند.

شيريني،ميوه، خواربار و تخم مرغ فروشان از جمله صنف هايي 
هستند که محصوالت شان را با وزن جعبه به مشتريان عرضه 
مي کنند واين موضوع گله مندي هموطنان را به وجود آورده است 
ومش��تريان اين اقدام را مصداق کم فروش��ي و تخلف مي دانند.

بس��ته بندي مواد غذايي در حوزه صادرات نيز کمک بزرگي به 
فروش محصوالت از کش��وري به کش��ور ديگر مي کند و حتي 
اين روزها بسته بندي به عنوان يک صنعت شناخته مي شود، به 
طوري که در چند س��ال گذش��ته کشورمان از نعمت بسته بندي 
محص��والت غذاي��ي براي ص��ادرات بي بهره بود و دو محصول 
خرما و زعفران به شکل فله به ديگر کشور ها فروخته مي شد و در 
کشور ديگر با بسته بندي زيبا تر و با کيفيت بهتر به ساير کشورها 
صادر مي شد، نمونه اين موضوع را مي توانيم به خريد زعفران به 
شکل فله از کشاورزان استان خراسان به کشور اسپانيا و از اين 
کشور به ساير کشور هاي اتحاديه اروپا اشاره کرد يا اينکه خرما 
کاران استان سيستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان خرما هاي 
خود را به ش��کل فله در اختيار بازرگانان اروپايي قرار مي دادند 
و آنها با بس��ته بندي مناس��ب وارد بازار کشورهاي حاشيه خليج 
فارس مي کردند.درکشور مان صنعت بسته بندي چند سالي است 
رونق گرفته است، اما در حوزه محصوالت غذايي داخلي هزينه 
س��نگيني را به دوش مش��تريان يا همان مصرف کننده به وجود 
مي آورد، به طوري که در برخي از صنف ها وزن بسته بندي را با 
هزينه آن کاال به شکل کيلويي محاسبه مي کنند، در اين گزارش 
نگاهي انداخته ايم به برخي از صنوف که هزينه بس��ته بندي و 

جعبه اجناس را از مصرف کنندگان دريافت مي کنند.
جعبه را حساب نمي کنيم ���

ش��ايد بيشترين احساس مصرف کنندگان درزمينه هزينه بسته 
بندي را درصنف ش��يريني فروش��ان درک کرده ايم،که دراين 
خصوص » علي برومند« رئيس اتحاديه قنادي هاي شهر تهران 
به خبرنگار »تجارت« مي گويد:» در گذشته وزن جعبه شيرين 
وکيک در برخي از قنادي ها مورد محاس��به قرارمي گرفت، اما 
شهريور ماه سال جاري به تمامي قنادي هاي شهر تهران ابالغ 
ش��ده اس��ت که ش��يريني و کيک را بايد به شکل وزن خالص به 
مش��تريان عرضه کنند و نبايد هزينه اي بابت کارتن و جعبه آن 
در نظر بگيرند.«او درپاس��خ به اين س��وال خبرنگار»تجارت« 
درب��اره اينک��ه برخ��ي از محصوالت قن��ادي کيليويي 25 هزار 
تومان است که هر جعبه شيريني در صورتي که 200 گرم باشد 
مص��رف کنن��ده بايد 5 هزار تومان پرداخت کند مگر هزينه يک 
جعبه چقدر است؟ مي گويد:» هزينه جعبه شيريني به اين ميزان 
براي قنادي ها تمام نمي ش��ود و به همين منظور مصوبه اي در 
کميسيون نظارت اتحاديه برقنادي ها به تصويب رسيد که هزينه 
جعبه ش��يريني از مش��تري دريافت نش��ود و اين هزينه بر دوش 
قنادي هاست، که خوشبختانه از زماني که اين مصوبه به تصويب 
رسيده و به تمامي يک هزار و 190 قنادي شهر تهران ابالغ شده 
تخلفي در اين زمينه صورت نگرفته است و قنادي ها وزن جعبه 
را با مش��تريان حس��اب نمي کنند.«او ادامه مي دهد:» محدوده 
جغرافيايي اتحاديه قنادي هاي تهران 20 منطقه تهران اس��ت، 
که منطقه يک تهران در حوزه شهرستان شميران و منطقه20 
در حوزه شهرس��تان ش��هرري قرار دارد و گزارش تخلفات اين 
دو منطقه شهر تهران را نداريم، در حال حاضر نيز 350 قنادي 

پروانه فعاليت شان در حال صدور است، البته جا دارد اين نکته 
را بگويم که شيريني قنادي يکي از اصنافي است که کسبه اين 
صنف در صورت نداشتن پروانه نمي تواند کسب کند و در شهر 
تهران قنادي وجود ندارد که بدون پروانه کسب اقدام به فعاليت 
کند، اين نشان دهنده اين است که اتحاديه قنادي هاي تهران 
نظارت کاملي در اين حوزه دارد و تخلفات را به شکل ويژه بررسي 
مي کند.«او در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اينکه جعبه هايي 
با ابعاد مختلف در شيريني فروشي ها وجود دارد که هر کدام از 
آنها وزن مختلفي دارند، علت اين موضوع چيست؟ مي گويد :» 
اين موضوع بر مي گردد به حجم ش��يريني مورد نياز مش��تري به 
طوري نمونه براي فروش شيريني در جعبه هاي با ظرفيت 500 
گرمي از وزن جعبه حداکثر 70 گرمي، براي فروش شيريني در 
جعبه هاي با ظرفيت 750 گرمي از وزن جعبه حداکثر 100 گرمي، 
ب��راي جعبه ه��اي با ظرفيت يک کيلوگرمي از وزن جعبه حداکثر 
125 گرمي، براي جعبه هاي با ظرفيت 2 کيلو گرمي از وزن جعبه 
حداکثر 210 گرمي و براي جعبه هاي با ظرفيت 3 کيلو گرمي از 
وزن جعبه 260 گرمي اس��تفاده مي کنند، در مجموع ش��يريني 
فروشان بايد در زمان عرضه محصوالت شان، وزن جعبه را کم 

کنند و به نوعي خالص فروشي را رعايت کنند.«
ناخالص فروشي به قوت خود باقيست ���

يک��ي از صنف هاي��ي ک��ه ب��ا جعبه هاي چ��وب، کارتن، کاغذ و 
پالس��تيک محصوالت را بس��ته بندي و به فروش مي رس��اند 
صنف ميوه فروش��ان اس��ت، که در اين باره »اس��د ا... کارگر« 
معاون اتحاديه ميوه فروشان شهر تهران به خبرنگار »تجارت« 
مي گويد:» در جلس��اتي که با اس��تانداري، فرمانداري، وزارت 
صنعت معدن تجارت، اداره تعزيرات حکومتي، جهاد کشاورزي 
و اعضا هيئت مديره بار فروش��ان وديگر مس��ئوالن انجام ش��د 
قرار بر اين ش��د که خالص فروش��ي صدور فاکتور انجام ش��ود و 
پول کارگري يا همان زير چوبي از مغازه دار دريافت نش��ود اما 
متاسفانه اين موضوع نه اين که انجام نشده هنوز به قوت خودش 
باقيست.«معاون اتحاديه ميوه فروشان شهر تهران مي افزايد:» 
در زماني که خرده فروشان ميوه اقدام به تهيه اجناس در ميدان 
مي��وه و ت��ره بار مرکزي مي کنند باي��د هزينه هاي گوناگوني را 
پرداخ��ت کنن��د، يک��ي از اين هزينه ه��ا ورود خودروهاي باري 
به ميدان تره بار اس��ت، که اين هزينه به ش��کل س��اعتي براي 

خودرو ه��ا ب��ه حس��اب مي آيد و هزينه ديگ��ر آن بر مي گردد به 
هزينه کارگران بار فروشان که براي هر جعبه بين 200 تا 500 
تومان از خريداران دريافت مي کنند و در صورتي که اين هزينه 
را پرداخت نکنند باري در اختيار خريداران قرار نمي گيرد؛ اين در 
حالي اس��ت که خرده فروش��ان بايد 35 درصد سود براي فروش 
شان در نظر بگيرند.«»کارگر« در بخش ديگر از صحبت هايش 
به کارتن موز اشاره مي کند، مي افزايد:» موز با بسته بندي کارتني 
از کش��ورهاي ديگر وارد کش��ورمان مي شود، که هر کارتن موز 
بي��ن ي��ک ت��ا ي��ک کيلو و 500 گ��رم وزن دارد که در اين زمينه 
فروش��ندگان اي��ن محصول به ش��کل خالص م��وز را در اختيار 
خرده فروش��ان قرار مي دهند و مي توان گفت که اين محصول 
به عنوان تنها محصولي است که خرده فروشان به شکل خالص 
تهي��ه مي کنن��د.« وي مي افزايد:» محصوالت خارجي کامال به 
شکل وزن خالص به خرده فروشان عرضه مي شود در صورتي 
ک��ه محص��والت داخلي آن طور که بايد به ش��کل وزن خالص 

عرضه نمي شود.«
علت عدم نظارت است ���

دراي��ن ميان»پيم��ان تحقيقي«عضو اتحادي��ه بنکداران مواد 
غذاي��ي ش��هر تهران ب��ه خبرنگار »تج��ارت« مي گويد:» عدم 

نظارت بر کارخانه هاي مواد غذايي موجب مي شود که تخلفات 
مانند کم فروش��ي برخي از اجناس در قالب ارائه بس��ته بندي را 
شاهد باشيم.«او در ادامه مي افزايد:» بسته بندي يکي از وظايف 
توليدکنندگان تمامي محصوالت به ويژه مواد غذايي به ش��مار 
مي رود و کارخانه ها و توليدي ها حق ندارند در قالب بسته بندي 
اقدام به کم فروش��ي اجناس کنند.«اين کارش��ناس بازرگاني 
مي افزاي��د:» ات��اق اصناف و س��ازمان تعزيرات حکومتي بايد در 
اين خصوص ورود کنند و با متخلفان در اين حوزه برخورد کنند، 
البته در شهر تهران نزديک به 137 اتحاديه اصناف وجود دارد 
که نظارت بر اين حجم کمي دشوار است که در صورت همياري 
اتحاديه ه��ا با س��ازمان صنع��ت و معدن و تجارت اين نظارت ها 
آسوده تر مي شود.«آن طور که وي مي گويد:» از بهمن ماه سال 
گذشته موضوع حق سرويس در رستوران ها از بين رفت و ديگر 
شهروندان براي صرف غذا در رستوران نيازي نيست مبلغي را با 
موضوع حق سرويس غذا خوري در رستوران پرداخت کنند.«وي 
در پاسخ به اين سوال خبرنگار »تجارت« درباره اينکه برخي از 
محصوالت غذايي که از خارج از کشور وارد کشورمان مي شود 
هزينه بسته بندي آن را برعهده بازرگان مي دانند و بازرگان نيز 
اين هزينه را به روي س��ودش مي گذارد؟ پاس��خ مي دهد:» اين 
طور نيس��ت، در روابط بازرگاني بين المللي وزن بس��ته بندي به 
ش��کل جداگانه محاس��به مي ش��ود و تنها وزن خالص کاال مورد 
معامله قرار مي گيرد، به طور نمونه در يک کانتينر محموله موز 
که 2هزار کارتن حمل مي شود 200 کارتن موز به عنوان اضافه 
بر کاال به خريدار تحويل داده مي ش��ود تا وزن کل کارتن هاي 
موز جبران شود و خريدار هزينه اي بابت 200 کارتن موز ديگر 
پرداخ��ت نمي کن��د، بنابراين در حوزه تجارت کاال موضوع خريد 

خالص وزن کاال لحاظ مي شود.«
شانه تخم مرغ کيلويي چند ���

اين روزها که بازار تخم مرغ داغ اس��ت و هر ش��انه تخم مرغ به 
مرز 17 هزار تومان دربازار رفته اس��ت، مصرف کننده در اصل 
بايد 2 هزار تومان هزينه شانه تخم مرغ را به فروشنده پرداخت 
کند، البته شانه تخم مرغ از سوي مرغداران در اختيار بنکداران 
قرار مي گيرد که نش��انه دهنده اين اس��ت که در مبدا توليد اين 
کاال هزينه بس��ته بندي آن نيز با قيمت آن محصول به ش��کل 
کيلويي حس��اب مي ش��ود، طبق تحقيقات خبرنگار »تجارت« 
ش��انه تخم مرغ مبلغي کمتر از 50 تومان خريداري مي ش��ود، 
اما مرغداران کارتن را به ش��کل وزني در اختيار فروش��ندگان 
ش��ان با مبلغ چند هزار تومان به فروش مي رس��انند، که در اين 
خصوص »مسيح انصاري«مديرعامل انجمن حمايت از مصرف 
کنندگان مي گويد:» خالص فروش��ي و کس��ر وزن جعبه بايد از 
س��وي واحدهاي صنفي مربوطه رعايت ش��ود.«او در اين باره 
مي افزايد:» قرار دادن اين کاالها و محصوالت در جعبه، بخشي 
از خدمات اين اصناف و وظيفه آنهاس��ت و اينکه آنها را به نرخ 
ش��يريني، ميوه و ... محاس��به مي کنند، اجحافي در حق مصرف 
کنندگان است.«»انصاري« خاطرنشان مي شود:» با تالش هاي 
سازمان تعزيرات حکومتي استان تهران در پيگيري درخواست 
انجمن حمايت از مصرف کنندگان مبني بر اجراي مصوبه خالص 
فروش��ي کاال به ويژه در قنادي هاو ميوه فروش��ي طي نامه اي از 
سوي »علي فاضلي« رئيس اصناف کشور به اتحاديه هاي صنف 
دارندگان قنادي، ش��يريني فروش��ي و کافه قنادي تهران مبني 
بر کس��ر وزن جعبه به اين واحدهاي صنفي نيز اطالع رس��اني 
ش��د.«وي تاکيدمي کند:» مصرف کنندگان در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف آن را از طريق کانال تلگرام و يا اينس��تاگرام به 
انجمن حمايت از مصرف کنندگان يا شماره تلفن 66435666 

انجمن اطالع دهند.«

»تجارت«هزينهبستهبندياجناسازجيبمشتريانرابررسيميکند
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مديرعامل بيمه آرمان: 
صنعت بيمه نيازمند فکر و ايده هاي نو است

صنعت بيمه نيازمند فکر و ايده هاي نو اس��ت و بايد با 
نوآوري و محصوالت جديد و ترکيب پرتفوي مناسب 

نيازهاي مردم را تامين نمايد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بيمه 
آرم��ان، عليرض��ا بياني��ان مديرعامل اين ش��رکت در 
گردهمايي سراس��ري رؤس��ا و سرپرس��تان شعب اين 
مطل��ب را عنوان ک��رد. در اين گردهمايي که اعضاي 

هيأت مديره، قائم مقام، معاونان و مديران ستادي نيز حضور داشتند، بيانيان گزارش�ي از 
فعالي�ت هاي ش���رکت ارائه داد و بر ل��زوم همفکري و هم افزايي براي بهبود عملکرد و 

پيش��برد اه�داف ش�رکت تأکيد کرد.
او با اش��اره به حوادث ناگوار وقوع زلزله در کش��ور، ابراز اميدواري کرد که مردم با تحت 
پوش��ش ق��رار دادن ام��وال و دارايي ه��اي خود، دغدغه اي براي جبران خس��ارت اينگونه 

حوادث نداشته باشند.
بيانيان در ادامه، برنامه هاي جاري و آتي ش��رکت را مورد توجه قرار داد و گفت طي يک 
س��ال گذش��ته اقدامات مفيدي انجام گرفته و اظهار اطمينان کرد س��ازماندهي خوبي که 
با همفکري و هم افزايي کليه کارکنان در س��طح ش��رکت صورت گرفته، همچنان تداوم 

داشته باشد.
مدير عامل بيمه آرمان الزمۀ صدور يک بيمه نامۀ خوب را ارزيابي دقيق ريس��ک و ارائۀ 

نرخ فني مناسب براي آن دانست 
عليرض��ا بياني��ان در پاي��ان ضم��ن قدرداني از تالش هاي بي وقف��ه کليه کارکنان، از آنان 
خواست در هر جايگاهي که هستند با عشق ورزيدن به همديگر مأموريت و وظايف خود 

را بنحو احسن انجام و با بهبود عملکرد، جايگاه شرکت را ارتقاء دهند.
عليرضا اميرحسنخاني معاون توسعه و پشتيباني نيز در اين مراسم بر لزوم خدمت رساني 
و جلب رضايت مردم و بيمه گذارن تأکيد کرد و گفت: فرايند کار ش��عب بايد حول محور 
خدمت به مردم باشد و خدمات رساني به اقشار مختلف را سرلوحه کار خود قرار دهند و به 
اين امور اهتمام ويژه داشته باشند. وي با بيان اين موضوع که بيمه آرمان داراي سهامداران 
ُخرد و کالن است گفت: ما امين سهامداران بويژه سهامداران ُخرد هستيم و بايد در کار خود 
امانتداري کنيم. هادي رئيس الذاکرين معاون فروش و توسعه بازار نيز در اين گردهمايي 
گزارش مقايسه اي از عملکرد هر يک از شعب در قالب پاورپوينت بر اساس هزينه و درآمد، 
ميزان رش��د، ترکيب پرتفوي، خس��ارت پرداختي، بدهي معوق و ميزان تحقق برنامه هاي 

تکليفي با هدف شناسايي و بهبود عملکرد شعبي که ضعيف هستند، ارائه کرد. 
رئيس الذاکرين همچنين از تدوين آئين نامه حدود اختيارات شعب خبر داد و گفت اين آئين 
نامه نقطه عطفي براي بيمه آرمان است و بزودي با ابالغ و اجراي آن شاهد تحرکات خوبي 

در سطح شعب خواهيم بود و شعب نيز بر اساس آن درجه بندي خواهند شد. 

تسهيل در ارايه خدمات بيمه اي به آحاد جامعه 
با اس��تقرار ميز خدمات در فروش��گاه هاي اتکا ارايه 
خدمات به آحاد جامعه، به  ويژه خانواده بزرگ نيروهاي 

مسلح در سراسر کشور تسهيل مي  يابد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومي بيمه کوث��ر؛ مديرعام��ل 
ش��رکت در جلس��ه اي که باحضور مديرعامل شرکت 
فروش��گاه هاي ات��کا، معاون فني، مس��ئول خدمات 
بيمه اي نيروهاي مس��لح و مدي��ر بازاريابي بيمه کوثر 

برگزار ش��د، ضمن بيان مطلب فوق، تصريح کرد: با همکاري اين دو مجموعه بس��ترهاي 
توسعه فرهنگ بيمه به خصوص بيمه هاي زندگي فراهم مي شود.

مجيد مش��علچي فيروزآبادي با بيان اينکه ش��رکت بيمه کوثر داراي مجوز صدور بيمه نامه 
مس��تمري از بيمه مرکزي اس��ت، خاطرنش��ان کرد: افراد جامعه با خريد بيمه نامه مستمري 
عمروس��رمايه گذاري عالوه بر بهره مندي از مزاياي آن، پس از چند س��ال از مس��تمري 

ماهيانه برخوردار مي شوند.

قراردادهاي بين المللي توان و جايگاه بيمه "ما" را نشان مي دهد 
شرکت بيمه "ما" براي افزايش توانايي خود جهت تضمين سرمايه هاي بزرگ و ريسک هاي 
پيچيده با شرکت اسکور فرانسه قرارداد اتکائي بست. همچنين اين شرکت قرارداد اتکايي 

خود با شرکت پارتنر فرانسه را يک سال ديگر تمديد کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي، شرکت بيمه "ما" در راستاي استراتژي 

و چش��م انداز بين المللي خود به جهت رس��يدن به اهداف از پيش 
تعيين شده با شرکت بيمه اتکائي اسکور فرانسه قرارداد اتکايي بست 
و قراردادش با ش��رکت بيمه اتکائي پارتنر که در س��ال 2017 منعقد 
شده بود را تمديد کرد.مهندس احسان همتي، سرپرست بيمه هاي 
اتکايي و امور بين الملل دراين باره مي گويد : بيمه "ما" تنها شرکت 
بيمه اي است که با شرکت اسکور قرارداد اتکائي نسبي بسته است. 

عقد قرارداد هاي اتکايي نه تنها نشانه ضعف نيست بلکه بر اساس فرمول توانمندي مالي، 
باعث توجه ويژه به تمهيدات مالي مي ش��ود. قرارداد اتکايي ابزاري در دس��ت ش��رکتهاي 
بيمه اي است تا در ايفاي تعهدات خود و کاهش ريسک بيمه اي از آن بهره جويند. وي در 
ادامه افزود: يکي از اهداف بيمه "ما" از همکاري با شرکتهاي بيمه گر اتکائي بين المللي 
معتبر مانند اس��کور، چهارمين و پارتنر، هفتمين ش��رکت بزرگ جهان اين اس��ت که براي 
سرمايه گذاران خارجي و يا سرمايه پذيران ايراني نقطه قوتي به جهت ارائه پوشش هاي 
روز دنيا به همراه پوشش اتکائي بين المللي وجود داشته باشد. همچنين نشان دهد که در 
حوزه بيمه، امکان اخذ پوشش قراردادهاي بين المللي وجود دارد.شرکت بيمه "ما" اعتقاد 
دارد که مي تواند در حوزه بين الملل، عالوه بر پوشش بيمه هاي تضمين شده با رتبه بين 
المللي باال، به حوزه بيمه نامه هاي نوين با اتکاء بر پوشش اتکائي بين المللي ورود کند.

انتصاب معاونين و مديران 
جديد توسط مديرعامل بيمه کارآفرين

طي احکام جداگانه اي انتصاب معاونين و مديران جديد از سوي عبدالمحمود ضرابي مدير 
عامل بيمه کارآفرين صورت گرفت، از جمله احکام آقاي عباس اسالمي به عنوان معاون 
مديرعامل در امور بيمه هاي عمر و س��رمايه گذاري منصوب گرديد.آقاي اس��المي که بدوا 
کار خود را در حوزه حسابداري در بيمه آسيا آغاز کرده است با سابقه اي نزديک به 25 سال 
 )MBA( در صنعت بيمه و اخذ مدارک دانشگاهي متعدد از جمله مدرک مديريت بازرگاني
از دانشگاه علم و صنعت عهده دار مسئوليت هاي مديريتي مهمي از جمله بيمه هاي عمر 
و س��رمايه گذاري بوده اس��ت.عبدالمحمود ضرابي همچنين طي حکم ديگري خانم عذرا 
دادرس جوان را به س��مت مدير دفتر حقوقي بيمه کارآفرين منصوب کرد. خانم دادرس 
بيش از بيس��ت س��ال مدير دفتر حقوقي بيمه مرکزي جمهوري اس��المي بوده و از مدرسان 
حقوق بيمه در دانشگاه ها و مدارس عالي کشور بوده است.در مراسمي که با حضور معاونان، 
مدي��ران و روس��اي ادارات بيم��ه کارآفرين ب��راي معارفه دو مدير جديد در تاالر اجتماعات 

اين شرکت برگزار شد 

شعبه مرکزي يزد 
بيمه حکمت صبا افتتاح شد

ش��عبه مرک��زي بيم��ه حکمت در ش��هر يزد با حضور 
مديرعامل ، اعضاء هيئت مديره و مديران بيمه حکمت 

و مسئولين استان يزد افتتاح شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بيمه 
حکمت ، هفتمين ش��عبه بيمه حکمت صبا با حضور 
دکتر غالمحس��ين چايچي مديرعامل ،اعضاء هيئت 
مديره و مديران بيمه حکمت و مس��ئولين اس��تان يزد 

افتتاح گرديد. در آغاز اين مراسم دکتر غالمحسن چايچي مديرعامل بيمه حکمت ضمن 
خوش��نودي از افتتاح هفتمين ش��عبه اين ش��رکت در ش��هر يزد اظهار داش��ت : شهر يزد به 
عنوان ش��هر قنات ، قنوت و قناعت معروف اس��ت که نمايانگر سختکوش��ي و نجابت اين 
مردمان عزيز مي باشد و خدمت رساني به آنها از افتخارات مجموعه بيمه حکمت در اين 
اس��تان خواهد بود. وي با اش��اره به اينکه سياس��ت شرکت بيمه حکمت صبا پرتفوي محور 
نيست افزود : حق بيمه مي بايست متوازن باشد تا ماندگار گردد. ايشان در بخش ديگري 
از سخنان خود افزود : سهم استان يزد از بيمه عمر و سرمايه گذاري در کشور ، رتبه دوم 
مي باشد که نشان از فرهنگ باالي مردم يزد است و بر اين اساس توجه ويژه شرکت بيمه 

حکمت صبا به اين امر خواهد بود.

اخبار بيمه

برخ�ي ازصنوف کاال هاي خود  ���
را که به مشتري عرضه مي کنند 
بدون در نظرگرفتن وزن خالص 
هم�راه با قيمت بس�ته بندي در 
نظ�ر گرفت�ه و هزين�ه اي را از 
مش�تريان ش�ان طلب مي کنند.
ش�يريني،ميوه، خوارب�ار و تخم 
مرغ فروشان از جمله صنف هايي 
هستند که محصوالت شان را با 
وزن جعبه به مش�تريان عرضه 
مي کنند واين موضوع گله مندي 
هموطنان را به وجود آورده است 
ومشتريان اين اقدام را مصداق 

کم فروشي و تخلف مي دانند

بيکاري 12 هزار کارگر کارخانه هاي بتن
دبير انجمن صنفي بتن با اشاره به ممنوعيتي که براي تردد تراک 
ميکس��رهاي حمل بتن در تهران به وجود آمده گفت: به دنبال 
حوادثي که از س��وي تراک ميکس��ر صورت گرفت و متاس��فانه 
باعث فوت دو نفر شد، پليس راهور به طور کامل از تردد تراک 
ميکس��رها در س��طح شهر تهران جلوگيري کرد و کار واحدهاي 
توليدي بتن کامال مختل شد. محرم کريمي در گفت وگو با ايسنا 
افزود: به خاطر تصميم پليس بسياري از پروژه هاي ساخت وساز 
و بتن ريزي متوقف شده و اکنون حدود 12 هزار نفر از کارگران 
کارخانه ه��اي بت��ن آم��اده تهران کار نمي کنن��د و هزاران نفر از 
پروژه هاي وابسته به موضوع بتني نيز موقتا از کار بيکار شدند.
وي افزود: فقط در غرب تهران 900 تراک ميکسر در پارکينگ 
گذاش��ته ش��ده و کار نمي کنند و در ش��رق تهران نيز همين تعداد 
کارخانه ه��اي بت��ن آماده ام��کان کار ندارند، در حالي که هر روز 
متقاضياني که پروژه هايشان وابسته به بتن است از ما درخواست 

بار مي کنند.

افزايش قيمت لوازم رايانه و آي تي
رئيس اتحاديه فن آوران يارانه گفت: افزايش قيمت در کاالهايي 
همچون تبلت، کامپيوتر، لپ تاپ و لوازم آي تي و شبکه باعث 
شده عده اي سود جو کاالهاي دست دوم را دوباره بسته بندي و 
به اسم کاالي نو با قيمت کمتر به فروش برسانند ما در اتحاديه 
توس��ط بازرس��ان بر اين تخلفات نظارت داريم اما نيازمند کمک 
مردم و خريداران براي برخورد با اين پديده هستيم.سيد مهدي 
ميرمه��دي کمجان��ي در گفت وگو با ايلنا، در خصوص تاثيرنرخ 
دالر بر روي قيمت لوازم رايانه و آي تي گفت: 98 درصد کااليي 
که در صنف ما عرضه مي شود وارداتي است و به طور حتم اين 
افزايش قيمتي که امروز ش��اهد آن هس��تيم تاثير گذار خواهد 
ب��ود کم��ا اينک��ه قبال نيز اين مورد را داش��ته ايم.رئيس اتحاديه 
ف��ن آوران ياران��ه ادام��ه داد: همزمان بازار نيز به افزايش قيمت 
دالر واکنش نش��ان داده به طوري که عالوه بر فروش��ندگان و 
واردکنن��دگان ک��ه از عرضه جنس خودداري مي کنند خريداران 
نيز فعال دست نگه داشته اند تا ببينند وضعيت چه خواهد شد در 
واقع امروز شاهد کمترين ميزان خريد و فروش در بازار هستيم 
آن هم در شرايطي که نزديک شب عيد هستيم و يکسال منتظر 

چنين زماني بوديم.

پرتقال شب عيد تامين شد
مدي��ر عام��ل اتحادي��ه باغداران مازندران گف��ت: حمل پرتقال 
مازندران به اس��تان هاي ديگر ش��روع ش��ده که از طرف دولت و 
از طريق خريد تضميني انجام ش��ده اس��ت. بخش��ي را هم مردم 
ذخيره کرده اند که به مرور وارد بازار خواهد ش��د. مصرف ش��ب 
عيد حدود 150 تا 200 هزار تن برآورد شده که نياز پرتقال شب 
عيد در کل کشور است که از اين ميزان براي تنظيم بازار حدود 
37 هزارتن توسط دولت و مابقي توسط توليدکنندگان و بخش 
خصوصي تامين شده که به بازار خواهد آمد.محمد رضا شعباني 
در گفت وگو با ايلنا، گفت: ما توليد بااليي داريم و هيچ کس��ري 
در بازار نخواهيم داش��ت. براي ايام پايان س��ال به منظور تنظيم 

بازار در دو بخش ذخيره سازي مرکبات انجام داديم.



اختصاصاعتباراتاشتغالزائيبهمناطقمحرومخراسانجنوبيتوسطپستبانک

 مهندس فالح فر عضو هيات مديره پست بانک 
اي��ران در گفتگ��و با واحد مرکزي خبر خراس��ان 

جنوبي اظهار داش��ت: 98 ميليارد ريال اعتبارات 
اشتغالزايي به مناطق محروم اين استان بمنظور 
ايج��اد اش��تغال و فعاليت تولي��دي در حوزه هاي 
کش��اورزي، صنعت، توريس��م، اص��الح و بهبود 
سيستم آبياري و بهبود مکانيزاسيون و همچنين 
تامين س��رمايه در گردش مورد نياز اين بخش ها 
اختصاص يافته است. به گزارش روزنامه تجارت 

به نقل از روابط عمومي پست بانک ايران: وي در 
ادامه ضمن بيان مطلب فوق گفت: از محل منابع 
صندوق توسعه ملي مبلغ 120 هزار ميليارد ريال 
براي کل کشور به 3 بانک از جمله اين بانک در 
نظر گرفته شده است تا در اختيار متقاضيان واجد 
شرايط شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت و مناطق 
روستايي و محروم قرار گيرد. فالح فر افزود: سهم 

خراسان جنوبي در پست بانک ايران در مرحله اول 
98 ميليارد ريال است که تا يک يا دو ماه آينده به 
اين اس��تان اختصاص خواهد يافت. عضو هيات 
مديره عنوان کرد: نرخ سود اين تسهيالت براي 
ايجاد طرح هاي اشتغال 4 تا 6 درصد و براي تأمين 
سرمايه در گردش واحدها 10 درصد است. فالح 
فر افزود: همچنين از ابتداي سال تاکنون از محل 

س��اير منابع پست بانک در خراسان جنوبي براي 
اجراي 195 طرح اش��تغالزائي حدود 100 ميليارد 
تومان اختصاص يافته که براي 392 نفر ش��غل 
ايجاد کرده اس��ت. وي در پايان اظهار داش��ت: در 
ح��ال حاض��ر بيش از 6هزار باجه خدمات بانکي و 
406 شعبه پست بانک ايران در سراسر کشور به 

هموطنان خدمات رساني مي کنند.
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زيرساخت هاي قدرتمند نقطه قوت بانکداري 
ديجيتال در آينده بانک صادرات ايران است

مدي��ر امور فناوري اطالعات بانک 
صادرات ايران از برنامه ريزي هاي 
گس��ترده براي اس��تقرار بانکداري 
ديجيتال در اين بانک همراس��تا با 
توس��عه فناوري ه��اي ارتباطي در 

کشور خبر داد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از رواب��ط عمومي بانک 
صادرات ايران، مجتبي عزيزيان با اعالم اين خبر گفت: کاهش 
20 ت��ا 40 درص��دي هزينه مبادالت پولي در بس��تر بانکداري 
ديجيتال به راحتي قابل وصول اس��ت و بانک صادرات ايران 

براي رسيدن به اين هدف برنامه ريزي کرده است.
وي اف��زود : بان��ک ص��ادرات اي��ران داراي زير س��اخت هاي 
قدرتمن��دي در ح��وزه بانکداري الکتروني��ک، فن آوري هاي 
اطالع��ات و ارتباط��ي اس��ت و ب��ر اس��اس نقش��ه راه بانک، 
گ��ذر از بانک��داري الکترونيک��ي و اس��تفاده از ف��ن آوري هاي 
روز دني��ا ب��راي کاه��ش هزينه ها، س��هولت و امنيت مبادالت 
 طب��ق برنام��ه ريزي ه��اي انج��ام ش��ده در دس��تور کار بانک 

قرار دارد.
مدير امور فناوري اطالعات بانک صادرات ايران با اش��اره به 
اينک��ه ام��روزه در دني��ا تقريبا بيش از يک ميليارد نفر از خدمات 
بانکداري با موبايل استفاده مي کنند، گفت: با گسترش استفاده 
از بانک��داري ديجيت��ال در آين��ده، کارکرد ش��عب در بانک ها تا 
ح��دود زي��ادي تغيير مي کند چراک��ه خدمات مبادالت پولي به 
مرور از ش��عب خارج مي ش��وند و مشتريان به طور کامال فردي 
در قال��ب ي��ک قرارداد با بانک در بس��تر ديجيتال، تمامي امور 
بانکي خود را با س��رعت بيش��تري انجام خواهند داد و ش��عب به 
عنوان مراکز مش��اوره مالي و س��رمايه گذاري جايگاه متفاوتي 

خواهند يافت. 
عزيزي��ان در ادام��ه تاکيد کرد: بنيان هاي قوي امنيت ش��بکه 
در بان��ک ص��ادرات ايران، همچن��ان درحفاظت از دارايي هاي 
مشتريان، به عنوان يک مزيت نسبي، جايگاه ويژه خود را حفظ 
خواه��د ک��رد. به گفته وي »رمز ياب ايس��تا با پيامک«، »رمز 
ياب نرم افزاري )USSD( « و »رمز ياب سخت افزاري« سه 
نوع رمز ياب در بانک صادرات ايران هستند که جهت ورود به 
سامانه اينترنت بانک و همچنين امضاي ديجيتال تراکنش هاي 
مالي مورد استفاده مشتريان بانک قرار مي گيرند. استفاده هم 
زمان و يا انتخاب هر يک توسط مشتري امکان پذير است که 
به واسطه آنها ميزان ريسک مبادالت اينترنتي و قابليت هک 

شدن حساب مشتري غير ممکن مي شود.
وي همچني��ن درخص��وص همکاري بانک با اس��تارت آپ ها 
و في��ن تک ه��ا گف��ت : در حال حاضر بانک ص��ادرات ايران با 
همکاري ش��رکت هاي زيرمجموعه، س��عي در بررسي و جذب 
اس��تارت آپ  هاي نوآور در جهت حمايت و س��اماندهي دارد. در 
قس��مت خدمات نوآورانه نيز، ارائه راهکارهاي س��اده و مقرون 
 ب��ه صرف��ه جهت بهره ب��رداري در کس��ب وکارهاي کوچک 
)small businesses( ارائه ش��ده اس��ت و تاکنون موفق به 

توليد چند زيرساخت جديد شده ايم. 

ديدار رييس کارگروه ارتباطات و فناوري 
اطالعات مجلس با عضو هيات مديره بانک ملي

مهندس علي س��بحاني فر 
رييس کارگروه ارتباطات و 
فناوري اطالعات مجلس 
ش��وراي اسالمي با مسعود 
خاتوني عضو هيات مديره 
بان��ک ملي اي��ران ديدار و 
پيرام��ون آخرين دس��تاوردها و طرح ه��اي بانک ملي ايران در 

بخش بانکداري الکترونيک گفت و گو کردند.
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از رواب��ط عمومي بانک 
ملي ايران،س��بحاني فر در اين نشس��ت گفت: بانک ملي ايران 
يکي از بزرگ ترين بانک هاي کش��ور اس��ت که به تعداد زيادي 
از مش��تريان س��رويس مي دهد لذا پيش��رفت در امور خدمات 
الکترونيک مي تواند بس��تر مناس��ب تري را براي اين مشتريان 
به وجود آورد.به عبارت ديگر توس��عه بانکداري الکترونيک در 
بانک ملي ايران به دليل جايگاه اين بانک مي تواند منجر به رشد 

بانکداري الکترونيک در کل نظام بانکي کشور شود.
وي افزود:هر کدام از طرح هاي در شرف عملياتي شدن بانک 
ملي ايران مي تواند تاثير بسزايي در رشد اقتصادي کشور داشته 

باشد.
رييس کارگروه ارتباطات و فناوري اطالعات مجلس ش��وراي 
اسالمي تاکيد کرد:ممکن است در بخش بانکداري الکترونيک 
خالءهاي قانوني هم وجود داشته باشد که مجلس آمادگي دارد 

تا اين نواقص را بررسي و رفع کند.
وي ادامه داد:کش��ور ناچار اس��ت پا به پاي بانکداري توس��عه 
يافت��ه ديگ��ر کش��ورها ب��ه خص��وص در بخ��ش بانک��داري 
الکتروني��ک حرک��ت کند.اگ��ر اي��ن بخ��ش راه بيفتد صرفه 
جوي��ي زيادي در هزينه کش��ور مث��ل هزينه توليد و نگهداري 
اس��کناس ب��ه وج��ود مي آي��د و ب��ا جلوگي��ري از آلودگي هوا، 
 وق��ت اف��راد ب��راي دريافت خدمات بانکي در ش��عبه ها صرف

 نمي شود.
سبحاني فر در پايان گفت: 30 درصد جمعيت کشور در روستاها 
هستند اما سرعت گسترش خدمات الکترونيک روستاها کمتر 
از ش��هرها بوده اس��ت در صورتي که روس��تاها ظرفيت خوبي 
در اي��ن ب��اره دارند و بانک ها مي توانند با گس��ترش طرح هايي 
 مانند س��ي آر اس خدمات الکترونيک را در کل کش��ور توس��عه

 دهند.
مسعود خاتوني عضو هيات مديره بانک ملي ايران هم در اين 
ديدار گفت:اين بانک طرح هاي مهمي را در دست بهره برداري 
دارد که مي تواند فضاي مثبتي را در بازارهاي س��رمايه گذاري 

کشور به وجود آورد.
وي با اش��اره به رونمايي از محصوالت جديد بانک گفت: اگر 
چ��ه يک��ي از هدف هاي بانک ملي ايران از اجراي اين طرح ها، 
بر اساس رسالت ذاتي آن، درآمد زايي است، اما با اين حال ما 
هدف مهمتري را دنبال مي کنيم و آن منافع اقتصادي کش��ور 

و مردم است.
خاتون��ي تاکي��د کرد:طرح هاي جديد بانک ملي ايران مي تواند 
باع��ث ب��اال رفتن امنيت بانکداري الکترونيک کش��ور ش��ود و 
التهاب هاي ايجاد ش��ده در برخي حوزه هاي مالي کش��ور را که 

در برخي مقاطع رخ مي دهند، کنترل کند.
وي ادامه داد: مجلس شوراي اسالمي در همه مراحل بانکداري 
الکترونيک کشور نقش بسيار پر رنگي داشته است.هر طرح و 
پروژه اي که در اين بخش ش��کل گرفته اس��ت از بس��تر و نقطه 
آغاز آن مجلس محترم حضور داش��ته و همياري هاي الزم را 

به عمل آورده است.
انتظار ما اين است که مجلس کمک کند تا قوانين و مقرراتي 
ک��ه در ح��وزه بانک��داري الکترونيک وجود دارد مورد بازبيني و 
رصد قرار گرفته و روز به روز با کمک هم بتوانيم ش��اهد رش��د 

در اين حوزه باشيم.

پيشخوان

بانک و بيمه
بانک تجارت پس از انجام سلسله نشست هاي تخصصي با وزارت 
نفت و ش��رکت ملي نفت ايران از طراحي يک مدل جديد تامين 
مال��ي ب��ا روش ه��اي نوين خبر داد.  به گزارش روزنامه تجارت به 
نقل از روابط عمومي بانک تجارت، دولت آبادي مديرعامل بانک 
تجارت و هيات همراه متشکل از سميع رئيس هيات مديره و جمعي 
از مديران ارش��د اين بانک چهارش��نبه چهارم بهمن ماه با حضور 
در دفتر »علي کارُدر« مديرعامل شرکت ملي نفت ايران از مدلي 
براي اجراي يک روش نوين تامين مالي پروژه هاي نفتي کشور 
خبر داد. دولت آبادي در اين نشست تخصصي با اشاره به قدمت 
همکاري بانک تجارت با وزارت نفت از عزم جدي اين بانک براي 
شروع فصلي نو در روابط دو طرف خبر داد. وي با اشاره به برخي 
خدم��ات وي��ژه بانک تجارت به وزارت نفت و ش��رکت هاي تابعه 
خاطرنش��ان کرد: يکي از دغدغه هاي جدي س��طح کالن اقتصاد 
کشور کنترل نوسانات کاذب نرخ ارز و تاثير آن بر ساير بخش هاي 
اقتصاد است که در همين راستا از مدت ها قبل سياستگذاران کالن 
اقتصادي کشور تالش هاي گسترده اي انجام داده اند. مديرعامل 
بانک تجارت با اشاره به همکاري هاي اخير اين بانک با شرکت 
ملي نفت ايران در خصوص طراحي مدلي جديد براي تامين مالي 
پروژه هاي اين شرکت اظهار داشت: امروز بعد از گذشت چندين 
نشست  تخصصي کارشناسان دو طرف خوشبختانه توانستيم با 

يک خرد جمعي روش��ي جديد و کارگش��ا براي تامين مالي امن و 
هدفمند پروژه هاي صنعت نفت کشور طراحي کنيم. دولت آبادي 
با اشاره به توان فني و مشاوره اي تيم مالي و سرمايه گذاري اين 
بانک گفت: پس از اخذ مجوزات الزم مي تواند ضمن جمع آوري 
منابع ارزي جهت اجراي پروژه هاي نفتي کشور، به ايجاد رونق و 
بهبود در بازارهاي کاال، خدمات، کار، سرمايه و کاهش التهابات 
بازارهاي پول و ارز کمک نمايد. مديرعامل بانک تجارت افزود: 
در ص��ورت اج��راي اين مدل، تامين مالي پروژه هاي وزارت نفت 
با همکاري بانک تجارت و همراهي يک س��نديکاي بين بانکي 
و مش��ارکت عامه مردم انجام خواهد ش��د و اميدواريم با همراهي 
سازمان بورس، بانک مرکزي و ديگر بخش هاي مرتبط بتوانيم 
به بهترين شکل اين پروژه مدرن را به اجرا برسانيم. »علي کارُدر« 
مديرعامل ش��رکت ملي نفت ايران نيز با اش��اره به س��ابقه ديرين 
همکاري بانک تجارت با وزارت نفت اظهار داشت: بانک تجارت 
از ابتدا همواره بانک سازماني شرکت ملي نفت ايران بوده است و 
دو طرف همواره در همکاري هاي خود توسعه پايدار صنايع انرژي 
کش��ور را مدنظر داش��ته اند. وي همچنين با اش��اره به دغدغه ها و 
نيازهاي ش��رکت ملي نفت و وزارت متبوع خود در زمينه تامين 
مالي پروژه ها ابراز اميدواري کرد با نهايي شدن اين مدل و اجراي 

آن گامي مهم در عرصه اقتصاد کشور برداشته شود.

آمادگيبانکتوسعهصادراتبرايتأميناعتبارشرکتهايصادراتي

در مراس��م اختتامي��ه هفتمي��ن همايش س��اليانه بانکداري 
الکتروني��ک و نظام ه��اي پرداخ��ت ؛جايزه مس��ئوليت  هاي 

اجتماعي بانک مسکن به مديرعامل اين بانک اهدا شد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از پايگاه خبري بانک 
مس��کن- هيبن��ا، جوايز برن��دگان جش��نواره مرحوم دکتر 
نوربخش سال جاري توسط ناصر حکيمي معاون فناوري هاي 

نوين، پيمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي و علي ديواندري رئيس پژوهشکده پولي و بانکي 
بانک مرکزي اهدا شد. طرح مسوليت هاي اجتماعي بانک مسکن در قالب سامانه آوا به عنوان برنده 

گروه هفتم معرفي شد و جايزه آن هم به ابوالقاسم رحيمي انارکي مديرعامل اين بانک اهدا شد.
الزم به ذکر اس��ت بانک مس��کن به عنوان نخس��تين بانک در کشور در راستاي ايفاي مسئوليت هاي 
اجتماع��ي و ب��ا ه��دف ارائ��ه خدمات بانکداري الکترونيک موفق به راه اندازي زير س��اخت يکپارچه، 
متمرکز و هوش��مند گفتاري به منظور س��هولت کاربري کم توانان، معلولين بينايي و س��المندان در 
استفاده از خدمات درگاه ها و ابزار هاي پرداخت پياده سازي گرديده است و قابليت ارائه سرويس هاي 

کالمي در درگاه هاي مختلف بانکداري الکترونيک را فراهم نموده است.
از مزاياي استفاده از سامانه آوا تسهيل خدمات بانکي به صورت مستقل و بدون نياز به داشتن همراه 

)معلولين بينايي( از درگاه هاي مختلف مي باشد.
همچنين برنده گروه اول در بخش سامانه هاي ملي، سامانه صياد )صدور يکپارچه الکترونيکي دسته 
چک( ش��رکت خدمات انفورماتيک نوين کيش برگزيده ش��د که جايزه هيات داوران به آقاي س��يد 

کاظم دهقان مديرعامل اين شرکت اهدا شد.
برنده گروه دوم در بخش س��امانه هاي درون بانکي، ش��رکت صنايع ياس ارغواني با س��امانه توسعه و 

تنظيم شبکه شعب است که جايزه آن به آقاي حسن زادمهر مديرعامل اين شرکت اهدا شد.
در بخش برنده گروه سوم سامانه هاي مشتريان بانک ملي و پروژه پيام رسان »بله« است که جايزه 

آن به آقاي محمدرضا حسين زاده مديرعامل بانک ملي ايران اهدا شد.
همچنين برنده گروه چهارم در قالب پروژه امنيت در ش��بکه زيرس��اخت به ش��رکت بهين راهکار 
توس��عه پيش��رو و س��امانه مرکز عمليات امنيت بانکي تعلق گرفت که جايزه آن به آقاي محمد نادري 
مديرعامل اين شرکت اهدا شد. برنده گروه پنجم در قالب طرح سخت افزار و تجهيزات به شرکت 
کارت اعتباري ايران کيش براي پروژه کيوس��ک پرداخت الکتورنيک س��ي ان جي به آقاي صادق 
فرامرزي مديرعامل اين ش��رکت تعلق گرفت. همچنين پروژه پلتفرم به عنوان برنده گروه شش��م از 
شرکت سامانه هاي نرم افزاري نگين توسن معرفي شد که جايزه پروژه راهکار سرويس دهي يکپارچه 
با رويکرد نوآوري باز به آقاي سيدروح ا... فاطمي اردکاني مديرعامل اين شرکت تعلق گرفت. علي 
ديواندري دبير هفتمين همايش بانکداري الکترونيک، ناصر حکيمي معاون فناوري هاي نوين بانک 
مرک��زي، ب��رات قنب��ري معاون اقتصادي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، نيما اميرش��کاري مدير 
گروه بانکداري الکترونيک پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي و حسن معتمدي کارشناس ارشد 

نظام بانکي هيات داوران اين دوره از جشنواره دکتر نوربخش بودند.

حسين نياز آذري عضو هيات رييسه کميسيون 
عمران مجلس شوراي اسالمي گفت: عملکرد 
بانک صنعت و معدن مثبت اس��ت چراکه اين 
بانک با ايجاد فضاي کسب و کار پويا و رونق 
توليد داخلي کش��ور توانس��ته در مسير تحقق 
اه��داف اقتص��اد مقاومت��ي ، وظايف خود را به 

درس��تي عم��ل کن��د . وي در گفتگ��و با پايگاه اطالع رس��اني بان��ک صنعت و معدن با 
بي��ان اي��ن مطل��ب اف��زود: اين بانک يک بانک موفق اس��ت که با دانش و تجربه کافي 
در مس��ير انج��ام ماموريت ه��اي خ��ود حرکت مي کند و بايد در نظر داش��ت که حضور 
 مديرعامل بانک صنعت و معدن در اجراي سياست هاي اين بانک بسيار اثرگذار بوده

 است.
نماينده مردم بابل تصريح کرد: بانک صنعت و معدن يک بانک توسعه اي است که با 
توج��ه ب��ه تخصص��ي ک��ه دارد قطعا بر بهبود وضعيت اقتصادي ، توليد ، صنعت و ايجاد 

اشتغال تاثيرمي گذارد.
عضو هيات رييس��ه کميس��يون عمران افزود: افزايش س��رمايه بانک صنعت و معدن 
بس��يار ضروري اس��ت و دولت براي کمک به توليد و صنعت کش��ور بايد اين افزايش 

سرمايه را مورد توجه قرار بدهد.
نياز آذري با اش��اره به اين که بانک صنعت و معدن يک بانک توليد محور اس��ت و به 
اشتغال و توسعه صنعت در کشور بسيار اهميت مي دهد افزود : با توجه به نشستي که 
اخيرا با مديرعامل بانک صنعت و معدن داش��تيم و رويکرد مثبتي که ايش��ان در جهت 
توسعه و رونق توليد و صنعت در استان مازندران و همچنين بابل داشتند قطعا تحوالت 

مثبت بيشتري را در اين استان شاهد خواهيم بود.

معرف��ي 9 خدم��ت و محصول 
جديد ش��رکت پرداخت نوين در 
هماي��ش بانکداري الکترونيک 
و نظام ه��اي پرداخت همزمان 
ب��ا برگ��زاري هفتمين همايش 
س��االنه بانکداري الکترونيک 

و نظام ه��اي پرداخ��ت و حضور ش��رکت پرداخت نوين در اين همايش، 
بنيان گذار و مديرعامل بانک اقتصادنوين با حضور در اين همايش از غرفه 
ش��رکت پرداخت نوين بازديد کردند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل 
از روابط عمومي بانک اقتصادنوين، محمد صدرهاشمي نژاد بنيان گذار و 
عليرضا بلگوري مديرعامل اين بانک با حضور در غرفه شرکت پرداخت 
نوين ضمن ديدار و گفت وگو با مديران ارش��د اين ش��رکت، از نزديک با 
آخرين خدمات و دس��تاوردهاي اين ش��رکت آش��نا شدند. غرفه شرکت 
پرداخ��ت نوي��ن ب��ه عنوان يکي از ش��رکت هاي با س��ابقه در حوزه ارايه 
خدمات پرداخت الکترونيک، در اين نمايش��گاه با 9 خدمت و محصول 
جديد در معرض ديد بازديد کنندگان قرار داشت، که مورد استقبال شرکت 
کنندگان در همايش قرار گرفت. همچنين در مدت زمان برگزاري اين 
نمايش��گاه اعضاي هيات مديره و مديرعامل اين ش��رکت ضمن حضور 
در غرف��ه به س��واالت بازديد کنندگان پاس��خ دادن��د. هفتمين همايش 
س��االنه بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت طي روزهاي دوم و 
س��وم بهمن ماه در محل مرکز همايش بين المللي برج ميالد با حضور 
وزي��ر ارتباط��ات، رئي��س کل بانک مرکزي، جمعي از مديران عالي رتبه 
نظ��ام بانک��ي و صاحب نظران و فعاالن اين حوزه برگزار ش��د. همزمان 
با برگزاري هفتمين همايش س��االنه بانکداري الکترونيک و نظام هاي 
پرداخ��ت، کارگاه ارائ��ه محصول پرداخت نوين با عنوان "خدمت نوين" 
برگزار ش��د. ش��رکت پرداخت نوين آرين در حال حاضر عالوه بر ارايه 
چهار خدمت خريد کاال، خريد شارژ، اعالم موجودي و پرداخت قبض بر 
روي پايانه هاي فروش، امکان ارايه يک خدمت ديگر بر روي پايانه هاي 
فروش را فراهم کرده است.  با استفاده از اين محصول هر دستگاه پايانه 
فروش مي تواند به جاي چهار سرويس، پنج سرويس در منوي خود داشته 
باش��د. اين منو انتخابي و اختياري اس��ت و هر کس��ب وکاري مي تواند با 
توجه به نياز مشتريانش اين سرويس را براي دستگاه خود تعريف کند. 
اين نرم افزار توسط شرکت پرداخت نوين طراحي و معرفي شده که مورد 

استقبال دارندگان پايانه هاي فروش اين شرکت قرار گرفته است.

 بانک پاس��ارگاد در راس��تاي ارايه خدمات بدون 
کارت، خدمات برداشت وجه و همچنين مسدود 
کردن کارت هاي پاس��ارگاد بدون نياز به کارت، 
از طريق دس��تگاه هاي خودپرداز را به مشتريان 
خود ارايه داده است. به گزارش روزنامه تجارت 
به نقل از روابط  عمومي بانک پاس��ارگاد، خدمت 

برداشت وجه بدون نياز به کارت از طريق دستگاه هاي خودپرداز، به مشتريان اين امکان 
را مي دهد که در صورت همراه نداش��تن کارت نقدي خود، در موارد اضطراري، نس��بت 
به برداشت وجه نقد از خودپردازهاي بانک پاسارگاد اقدام کنند. بدين منظور هم ميهنان 
مي توانند با ورود به سامانه بانکداري مجازي، در منوي کارت با انتخاب گزينه برداشت 
وجه بدون کارت، نسبت به انتخاب کارت، تخصيص رمز سوم و تاريخ انقضاي رمز سوم 
اقدام کنند. سپس قادر خواهند بود تا تاريخ انقضاي انتخاب شده در بانکداري مجازي به 
يکي از دستگاه هاي خودپرداز بانک پاسارگاد مراجعه کنند و بدون وارد کردن کارت، با 
زدن دکمه تاييد، وارد منوي برداشت بدون کارت شده، با وارد کردن کد ملي خود، مبلغ 
مورد نظر و رمز سومي که در بانکداري مجازي انتخاب کرده اند، وجه مورد نظر خود را 
برداشت کنند. همچنين اين امکان وجود دارد که در مواقع ضروري بدون  نياز به در دست 
داشتن کارت، از طريق منوي مسدود کردن کارت بر روي خودپردازهاي بانک پاسارگاد، 
نسبت به غيرفعال کردن کارت خود اقدام کنند. عالوه بر اين مشتريان مي توانند از طريق 
سيستم هاي موبايل بانک پاسارگاد، بانکداري مجازي و تلفن بانک پاسارگاد نيز کارت 
خود را مس��دود کنند. مرکز مش��اوره و اطالع رس��اني بانک پاسارگاد به شماره 82890 و 
همچنين سيستم دريافت نظرها در سايت اين بانک به آدرس www.bpi.ir آماده ارايه 

مشاوره و پاسخ به سؤاالت مشتريان است.

مديرعاملبانکمسکن
جايزهطرحمسئوليتهاياجتماعيرادريافتکرد

معرفي9خدمتومحصولجديد
شرکتپرداختنوين

مديرعاملبانکقرضالحسنهمهرايران:
پرداخت۲هزاروامقرضالحسنهبهزلزلهزدگانکرمانشاه

بانکصنعتومعدن
درمسيرتحققاقتصادمقاومتي

برداشتوجهبدونکارت
رويخودپردازهايبانکپاسارگاد

سپردهگذارانالبرزايرانيان،افضلتوس،وحدتو
فرشتگانتاپايانبهمنماهبهشعبمراجعهکنند

بان��ک ق��رض الحس��نه مهر اي��ران به منظور 
کاهش آالم و مشکالت هموطنان آسيب ديده 
از زلزله به صورت خودجوش اقدام به پرداخت 2 
هزار فقره تسهيالت قرض الحسنه 50 ميليون 

ريالي در مناطق زلزله زده نموده است.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت ب��ه نقل از روابط 

عمومي بانک قرض الحس��نه مهرايران، مديرعامل بانک قرض الحس��نه مهرايران با 
اعالم اين خبر گفت: اعطاي تس��هيالت قرض الحس��نه به زلزله زدگان کرمانش��اه از 5 
دي ماه هم زمان با روز مقابله با زلزله ش��روع ش��ده اس��ت و مردم شهرس��تان هاي زلزله 
زده س��رپل ذهاب، قصرش��يرين، ثالث باباجاني و گيالنغرب مي توانند با اخذ معرفي 
نامه از ستاد مديريت بحران مستقر در فرمانداري هاي اين شهرستان ها به شعب بانک 

مراجعه و در کمترين زمان ممکن اين تسهيالت را دريافت کنند.
مرتضي اکبري افزود: اين بانک همچنين، در راس��تاي مس��ئوليت هاي اجتماعي خود 
در حوزه سالمت، بهداشت و درمان به منظور بهبود شاخص هاي بهداشتي در مناطق 
زلزله زده غرب کش��ور، به مش��ارکت در بازس��ازي سه خانه بهداشت روستايي در استان 
کرمانش��اه اقدام کرد و تفاهم نامه س��اخت 3 خانه بهداش��ت توسط بانک قرض الحسنه 
مهر ايران از 62 خانه بهداش��ت تعهدي خيرين حوزه س��المت، در جريان س��فر قاضي 
زاده هاش��مي وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي امضاء ش��د و ساخت خانه هاي 

بهداشت کرکهرگ، چمن گلين، سيد احمد به مرحله عملياتي رسيده است.
وي گف��ت: س��اخت فضاه��اي علم��ي و احداث مدارس در مناطق آس��يب ديده از زلزله 
اس��تان کرمانش��اه از ديگر نيازهاي اساس��ي بوده که براين اساس، بانک قرض الحسنه 
مهرايران، با رويکرد حمايت از تحصيل دانش آموزان مناطق آس��يب ديده اين اس��تان 
در بازس��ازي مدارس روس��تايي اين مناطق نيز مش��ارکت کرد. مديرعامل بانک قرض 
الحسنه مهرايران اظهارداشت: در اين راستا، سه مدرسه در روستاهاي مناطق زلزله زده 
اين استان با مشارکت مالي بانک قرض الحسنه مهر ايران احداث و بازسازي مي شود. 
در اين خصوص نيز با استانداري و سازمان بازسازي مدارس آموزش و پرورش استان 
هماهنگي هاي الزم صورت گرفته و در چند روز آتي با طراحي نقشه ساختمان، پيمانکار 
آن نيز انتخاب و عمليات ساخت اين مدارس نيز آغاز خواهد شد. شايان ذکر است، براي 
ساخت هريک از مدارس و خانه هاي بهداشت يک ميليارد و پانصد ميليون ريال و جمعًا 
9 ميليارد ريال هزينه خواهد ش��د. بر مبناي اين گزارش، طبق مصوبه س��تاد مديريت 
بحران اس��تانداري، 9 شهرس��تان اس��تان کرمانشاه مشمول امهال )تنفس( شده اند که 
با محاس��بات انجام ش��ده تعداد 20 هزار فقره تس��هيالت قرض الحسنه به مبلغ 1100 
ميليارد ريال در اين رديف قرار خواهند گرفت .امهال تسهيالت با تأييد ستاد مديريت 

بحران شهرستان هاي زلزله زده و به مدت 2 سال صورت گرفته است.

بانک مرکزي اعالم کرد که سپرده گذاران البرز 
ايرانيان، افضل توس، وحدت و فرش��تگان که 
تاکن��ون نس��بت به تعيين تکلي��ف و دريافت 
س��پرده هاي خود اقدام نکرده اند بايد تا پايان 

بهمن ماه به شعب مراجعه کنند.
پي��رو اطالعيه هاي پيش��ين بانک مرکزي در 

خصوص س��اماندهي تش��کيالت موس��وم به البرز ايرانيان و تعاوني هاي منحله افضل 
ت��وس، وح��دت و فرش��تگان و با توجه به اطالعيه هاي من��درج در تارنماي بانک هاي 
تجارت، آينده و موسس��ات اعتباري ملل و کاس��پين مبني بر فراخوان س��پرده گذاران 
محترم تش��کيالت و تعاوني هاي فوق، بدين وس��يله به اطالع مي رس��اند برنامه هاي 
بازپرداخت اعالم ش��ده بر روي تارنماي بانک ها و موسس��ه اعتباري عامل حداکثر تا 

پايان بهمن ماه سال جاري، قابل اجرا خواهد بود.
از اين رو ضروري اس��ت آن دس��ته از س��پرده گذاران محترم تشکيالت موسوم به البرز 
ايرانيان و تعاوني هاي منحله افضل توس، وحدت و فرش��تگان که تاکنون نس��بت به 
تعيين تکليف و دريافت س��پرده هاي خود مطابق برنامه هاي اعالم ش��ده قبلي اقدام 
نکرده اند، حداکثر تا پايان بهمن ماه س��ال جاري با همراه داش��تن مدارک مربوطه به 
ترتيب به ش��عب تعيين ش��ده بانک هاي تجارت، آينده و موسس��ات اعتباري ملل و 

کاسپين مراجعه کنند. 
گفتني اس��ت درخصوص تعيين تکليف س��اير س��پرده گذاران محترم، مسئوالن بانک 
مرکزي جمهوري اسالمي ايران و نمايندگان محترم سران سه قوه با برگزاري جلسات 
هفتگي در حال پيگيري وضعيت تعاوني هاي منحله و دارايي ها هس��تند که نتايج آن 

متعاقبًا اطالع رساني خواهد شد.

بيس��ت و نهمين نشس��ت تخصصي بانک توس��عه صادرات با 
هدف حمايت از فعاليتهاي توليدي و صادراتي در شهر کاشان 
و با رويکرد بازاريابي و جذب مشتريان واجد شرايط براي شعبه 

جديد التأسيس کاشان، برگزار شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک توسعه 
ص��ادرات ، آق��اي حبي��ب احمدي مدير امور ش��عب و بازاريابي 
اين بانک، هدف از برگزاري اين نشس��ت را معرفي و آش��نايي 
مشتريان با انواع تسهيالت و خدمات جديد بانک، تعامل دوسويه 
با صادرکنندگان و آگاهي از نظرات و ديدگاه هاي آنها به منظور 

بهبود خدمات بانکي عنوان کرد.
وي با اشاره به ظرفيت و توانمندي هاي منحصر به فرد صادراتي 
شهر کاشان گفت: عواملي همچون وجود شهرک هاي توليدي 
و صنعتي، حجم باالي صادرات غيرنفتي و ظرفيت هاي بالقوه 
صادراتي از داليل ايجاد ش��عبه بانک توس��عه صادرات در اين 
شهر بوده است. مدير امور شعب و بازاريابي گفت: بانک توسعه 
صادرات با رويکرد حمايت از صادرکنندگان ، بنا دارد با حداکثر 
توان خود از ظرفيت هاي اقتصادي شهر کاشان پشتيباني نموده 
تا عالوه بر توس��عه اقتصادي منطقه، در راس��تاي تحقق اهداف 

کالن اقتصادي کشور در زمينه رشد صادرات، بيش از پيش گام 
بردارد. حبيب احمدي عنوان کرد: بانک توسعه صادرات ايران، 
براي پرداخت تس��هيالت به صادرکنندگان با محدوديت منابع 
مالي مواجه نيس��ت و آمادگي کامل براي پرداخت تس��هيالت 
به اين گروه از فعاالن اقتصادي را دارد. وي اش��اره کرد بانک 
برنامه ريزي نموده تا به ميزان 40 هزار ميليارد ريال تسهيالت 
تلفيقي از محل منابع خود با منابع جذب شده از صندوق توسعه 
ملي، با نرخ هاي 13.5 الي 14.5 درصد به صادرکنندگان بپردازد 
. مدير امور ش��عب و بازاريابي بانک توس��عه صادرات ايران از 
آمادگي بانک براي تأمين مالي طرح هاي صادراتي شهر کاشان 
به شرط صادراتي و توجيه پذير بودن آنها خبر داد و گفت در 9 
ماهه نخس��ت س��ال جاري 38 هزار ميليارد تسهيالت از سوي 
بانک به متقاضيان اعطا ش��ده که نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل 30 درصد افزايش داش��ته و مانده تس��هيالت بانک نيز با 
رشد 46 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر 210 
هزار ميليارد ريال گرديده اس��ت. مچنين در بخش اعتبارات و 
بروات اسنادي 123 در صد، ضمانت نامه هاي بانکي 24 درصد 
و مجم��وع حواله ه��اي ارزي 75 درصد رش��د در عملکرد بانک 

نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد هستيم. مدير امور شعب 
و بازاريابي با اش��اره به رويکرد باش��گاه مش��تريان بانک توسعه 
صادرات ايران، در گس��ترش تعامل دوس��ويه با مشتريان گفت: 
صادرکنندگان و مش��تريان با عضويت در باش��گاه مي توانند از 
امکانات و مزاياي آن از جمله اطالع از آخرين وضعيت خدمات 
بانک، روابط کارگزاري و خطوط اعتباري و نيم درصد تخفيف در 
نرخ سود تسهيالت برخودار شوند. در اين نشست آقاي تواليي 
رئيس اتاق بازرگاني، معادن و کش��اورزي کاش��ان نيز ضمن 
قدرداني از بانک توس��عه صادرات ايران در برپايي اين نشس��ت 
گفت: کاش��ان با داش��تن بيش از دوهزار واحد توليدي ظرفيت 
بسيار خوبي براي توسعه صادرات کشور دارد. وي توليدات اين 
منطقه را عمدتًا صادرات محور دانست که نياز به حمايت دارند. 
آقاي تواليي برگزاري اين نشست را براي صادرکنندگان مفيد 
ارزيابي کرد و بيان داشت: برگزاري اين گونه جلسات تخصصي 
و کارشناسي قطعًا مي تواند بسياري از گره ها و موانع صادراتي را 
برطرف کند. آقاي ابوالفضل سلمان رئيس شعبه کاشان در اين 
نشس��ت گفت: بانک توس��عه صادرات به عنوان بازوي حمايتي 
دولت از صادرات کش��ور نقش اثرگذاري در پيش��برد و برنامه ها 

و اهداف صادرات غيرنفتي کشور به عهده دارد. وي افزود: اين 
بانک به منظور حمايت از توس��عه صادرات غيرنفتي تس��هيالت 
ارزان قيمت��ي را ب��ه صادرکنندگان کاال و محصوالت غيرنفتي 
ارايه مي دهد. در اين نشس��ت همچنين توس��ط کارشناس��ان 
اعتباري، بين الملل، امور شعب و بازاريابي، امور مالي و نماينده 
صندوق ضمانت صادرات، آخرين وضعيت خدمات و تسهيالت 
تخصصي قابل ارايه به مش��تريان و صادرکنندگان و وضعيت 
روابط کارگزاري تش��ريح ش��د. در اين مراسم از صادرکنندگان 
نمونه سال 96 کاشان که مشتري بانک توسعه صادرات بودند 
نيز با اهداي لوح و تنديس قدرداني شد. در خاتمه اين نشست، 
پرسش ها و سؤاالت صادرکنندگان درخصوص مسايل و موانع 

صادرات، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

با همکاري وزارت نفت و بانک تجارت صورت گرفت؛

مدل هاي نوين برای تامين مالي پروژه هاي نفت
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تعريف خودروهاي هيبريدي و برقي
 بر اساس نوع کاربري

مديرکل صنايع خودرو و نيرومحرکه 
وزارت صنع��ت گف��ت: کارب��ري 
خ��ودروي هيبريدي و برقي بس��ته 
ب��ه نوع کارب��ري خودرو و همچنين 
موض��وع بهره گيري از اين خودروها 
مش��خص مي شود. به گزارش شاتا، 

اميرحس��ين قناتي گفت: با توجه به تقس��يم بندي انواع مختلف 
خودروهاي هيبريدي و مقايس��ه آن با خودروهاي تمام برقي 
مي توان نتيجه گرفت که بسته به نوع کاربري خودرو و همچنين 
موضوع بهره گيري از اين خودروها )کاهش مصرف سوخت و يا 
کاهش آاليندگي( تعريف کاربري خودروي هيبريدي و برقي 
مشخص مي شود. وي ادامه داد: بر اين اساس خودروهاي تمام 
هيبريدي)Full Hybrid( با سيستم)س��ري- موازي( که در آن 
پاي��ه ق��واي محرکه، موتور الکترکي بوده و موتور احتراقي تنها 
جهت شارژ باتري و همچنين کمک به توان خودرو در شيب باال 
و يا تأمين قدرت خودرو به صورت موازي وارد جريان مي شود، 
در مقايس��ه با ديگر انواع هيبريد، مي تواند جايگزين مناس��بي 
جهت خودروي احتراق داخلي محسوب شود. اين مقام مسئول 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اين خودروها نيازي به 
موتور احتراقي با حجم باال )۲۰۰۰ سي سي و يا باالتر( ندارند و 
با موتور با حجم کوچک نيز راندمان الزم را داشته و در کاهش 
مصرف س��وخت و آاليندگي تأثير بس��زايي دارند. قناتي گفت: 
خودروهاي تمام الکتريکي با قابليت اتصال شارژر)Plug in( با 
قابليت پيمايش باال، بهترين راهکار جهت کاهش آلودگي هوا 
ومصرف سوخت در مقايسه با خودروهاي هيبريدي است. وي 
افزود: بر اساس جدول تعرفه حقوق ورودي، فاصله تعرفه اي بين 
خودروي احتراقي با خودروي هيبريدي و هيبريدي پالگ اين 

به ترتيب ۳۰ و۴۰ درصد رعايت شده است.

ترخيص ۴ هزار خودرو دپو شده در گمرک
در حال��ي ب��ا پيش��نهاد وزي��ر صنعت بي��ش از ۴۰۰۰ خودروي 
درگمرک مان��ده مجوز ترخيص خواهد گرفت که ارزش برخي 
از اين خودروها باالي ۴۰هزار دالر مي باشد. به گزارش تسنيم، 
طي ماه هاي اخير با بس��ته ش��دن سايت ثبت سفارش ابهاماتي 
درباره وقوع تخلفات در خصوص واردات خودرو مطرح ش��ده 
اس��ت. چن��دي قبل بود که موض��وع تحقيق و تفحص واردات 
خودرو از سوي نمايندگان مجلس کليد خورد. موضوع ابهامات 
واردات به همين جا ختم نمي ش��ود و اختالف نظرها به دس��تور 
العمل تازه منتشرش��ده واردات هم کش��يده اس��ت. در روزهاي 
اخير برخي مقامات وزارت صنعت به جاي توضيح درخصوص 
ابهامات ايجادش��ده در واردات خودرو در ماههاي بس��ته بودن 
ثب��ت س��فارش با بح��ث افزايش تعرف��ه واردات خودرو درگير 
ب��وده و از س��وي ديگ��ر برخي نماين��دگان مجلس نيز به دنبال 
ط��رح کاه��ش تعرفه واردات خودرو هس��تند. در حال حاضر با 
نامه نگاري هاي انجام شده بين وزراي صنعت و اقتصاد و رؤساي 
گمرک و س��ازمان توس��عه تجارت به نظر مي رسد خودروهاي 
درگمرک مانده تعيين تکليف ش��ده اند. بر اين اس��اس ترخيص 
خودروه��اي مان��ده در گم��رک در چهار بخش دس��ته بندي و 
درخواس��ت ش��ده است که اين بخش ها ش��امل خودروهاي با 
ارزش گمرک��ي ۴۰ ه��زار دالر و کمت��ر، خودروه��اي با ارزش 
گمرک��ي ب��االي ۴۰ ه��زار دالر، خودروهاي ب��ا مدل ۲۰15 و 

خودروهاي با مدل ۲۰16 مي شود.

برند ايراني نياز به بازسازي و بازتعريف دارد 
قائم مقام س��ازمان توسعه تجارت با 
بيان اينکه بحث نشان تجاري )برند( 
ملي و فراملي است، گفت: نشان هاي 
تج��اري اي��ران نياز به بازس��ازي و 
بازتعريف دارند. محمدرضا مودودي 
در گفتگو با ايرنا، با اش��اره به بند 5 

م��اده 8 قان��ون رفع موانع توليد رقابت پذير گفت: در اين قانون 
س��ازمان توس��عه تجارت تنها متولي تعيين نشان هاي تجاري 
برتر کش��ور اس��ت و هر دس��تگاه و فردي در اين حوزه وارد شود 
مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرد. وي اظهار داشت: البته شاهد 
هس��تيم که برخي س��ايت ها اقدام به معرفي نشان هاي تجاري 
برتر مي کنند که اين خالف قانون است چرا که با رواج تنديس 
فروش��ي در جامعه، جايگاه نام و نش��ان تجاري در س��طح ملي 
تخريب و برنامه هاي کالن و هدف گذاري هاي تعيين شده نيز 
با اختالل مواجه مي شوند. به گفته مودودي، تهيه پيش نويس 
دستورالعمل هاي ترويج فرهنگ سازي نشان تجاري، پيشنهاد 
بس��ته حمايتي نش��ان هاي برتر، شناسايي خالهاي قانوني در 
رويه هاي موجود، تدوين راهکارها، تدوين و ابالغ شاخص هاي 
نشان تجاري برتر و حمايت از تبليغات نشان هاي تجاري برتر 

از جمله وظايف سازمان توسعه تجارت است.

سرمقاله

تبعات افزايش نرخ ارز بر واحدهاي توليدي
ادامه از صفحه اول

...  کاال در بازار افزايش پيدا خواهد کرد اما تأثير واقعي آن بر بدنه 
توليد طي ماه هاي آتي بيشتر مشخص مي شود. با اين حال بخشي 
از افزايش قيمت ارز حباب قيمتي است. در صورتي که دولت نتواند 
تقاضاي بخش توليد و بازار را به خوبي مديريت کند نه تنها حباب 
قيمت شکسته نخواهد شد بلکه ممکن است شاهد افزايش بيشتر 
قيمت ارز در بازار باشيم. از طرف ديگر اينکه تقاضاي توليد براي 
ارز يک تقاضاي مشخص و قابل پيش  بيني است. دولت بايد با 
تعريف درست و ساز و کار مناسب، اقدام به جمع آوري اطالعات 
مورد نياز توليدکنندگان در بازار ارز نمايد و با به دست آوردن اين 
آمار تقاضا توليد براي ارز را محاس��به و براس��اس آن برنامه ريزي 
نمايد. هم اکنون تأمين منابع مالي براي بخش توليدي از نيازهاي 
اساسي کشور در است چرا که اين مساله در سبد هرينه هاي توليد، 
بخش قابل توجهي را به خودش اختصاص مي دهد. در اين ميان 
به هر ميزان توليدکنندگان به منابع مالي دسترسي داشته باشند 
مس��لماً قيم��ت نهايي توليد کاهش پيدا ک��رده و کيفيت و توان 
رقابت��ي توليدکنن��دگان داخلي نيز افزايش خواهد يافت. از طرف 
ديگر خودروسازان و قطعه سازان هم از نوسانات نرخ ارزي تأثير 
پذيري خواهند داش��ت. قطعاً اين نوس��انات در صنعت خودرو به 
خصوص قطعه س��ازي کش��ور که بخش��ي از مواد اوليه توليد را از 
خارج تأمين مي کند تأثير خواهد گذاشت اين در حالي است که تا 
پيش از اين نيز براي تأمين مواد اوليه مورد نياز قطعه سازان، ارز 
مبادله اي اختصاص مي يافت و با قطع آن مشکالت در اين بخش 
بيشتر خواهد شد. به هر ميزان در صنايع مهم توليدي همچون 
صنعت خودرو و قطعه سازي سرمايه گذاري شود و نگاهها به اين 
حوزه تغيير کند توانمندي در اين صنعت افزايش يافته و مي توان 
قطعات باکيفيت و با تيراژ باالتري را در داخل توليد و به بازارهاي 
دنيا صادر نمود. بي شک تالش براي تأمين مواد اوليه مورد نياز 
در داخل و کاهش ارزبري در اين بخش در هزينه توليد قطعات 

و قيمت خودرو نيز تأثير خواهد گذاشت.

پيشخوان

صنعت، معدن،تجارت

گ�روه صنع�ت، مع�دن و تج�ارت: جمه��وري 
اس��المي اکنون چهاردهمين فوالد س��از جهان 
محس��وب مي ش��ود و با تکميل و بهره برداري 
از هف��ت ط��رح فوالد اس��تاني، در مجموع بطور 
متوس��ط 5.6 ميليون و حداکثر هفت ميليون تن 
به ظرفيت اين بخش افزوده شود. اکنون ظرفيت 
فوالد سازي کشور از مرز ۳۰ ميليون تن گذشته و 
پيش بيني شده، تا پايان امسال حدود ۲۲ ميليون 

تن فوالد در کشور توليد شود.
معادن و صنايع معدني )فلزي و غير فلزي( کشور 
در 9 ماه سالجاري پنج هزار و 67۳ ميليون دالر 
ص��ادرات داش��تند که اين رقم در مدت مش��ابه 
سال گذشته چهار هزار و 9۳۰ ميليون دالر بوده 
اس��ت. همچنين بررسي ها از افزايش 6 درصدي 
ص��ادرات مع��ادن و صنايع معدن��ي از نظر وزني 
خبر مي دهد. براساس گزارش ها معادن و صنايع 
معدني کش��ور در 9 ماه س��الجاري ۴۲ ميليون و 
51۰ ه��زار ُت��ن صادرات داش��تند که اين رقم در 
مدت مشابه سال گذشته ۳9 ميليون و 771 هزار 

ُتن بوده است.
مقدار کل پيش بيني ش��ده براي صادرات معادن 
و صناي��ع معدني کش��ور در س��ال ج��اري حدود 
هف��ت ه��زار و ۳۴ ميليون دالر اس��ت. مجموعه 
معادن کش��ور در 9 ماه س��الجاري 979 ميليون 
دالر صادرات داش��تند که نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته ۳۴ درصد افزايش دارد. در اين ميان 
صادرات 18 ميليون و 5۲5 هزار ُتني معادن کشور 
در 9 ماه س��الجاري با افزايش ۲ درصدي نس��بت 
به مدت مشابه سال گذشته است که برنامه هاي 
پيش بيني ش��ده براي صادرات معادن کش��ور در 

اين مدت 119 درصد تحقق يافته است.
مجموعه صنايع معدني فلزي کشور نيز در 9 ماه 
سالجاري سه هزار و ۳5۴ ميليون دالر صادرات 
داشتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 
درصد افزايش دارد. همچنين شاهد افزايش ۴1 
درصدي صادرات صنايع معدني فلزي کش��ور از 
نظر وزني هس��تيم صنايع معدني فلزي کشور در 

مدت مذکور هفت ميليون و 6۴8 هزار ُتن صادرات 
محصول داش��ته اند. همچنين برنامه پيش بيني 
ش��ده براي صادرات محص��والت اين صنايع در 
س��الجاري يکهزار و 79۴ ميليون دالر و براي 9 
ماه از س��ال يک هزار و ۳۴6 ميليون دالر اس��ت. 
ارزش صادرات صنايع معدني غير فلزي در 9 ماه 
س��الجاري يکهزار و ۳۴۰ ميليون دالر اس��ت که 
نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته چهار درصد 
افزايش دارد. صادرات محصوالت صنايع معدني 
غير فلزي در 9 ماه سالجاري 15 ميليون و 878 
هزار ُتن بوده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 

گذشته حدود ۲ درصد کاهش يافته است.
فوالدسازان در مسير ايجاد اشتغال ���

در اين ميان مديرعامل شرکت ملي فوالد ايران 

گف��ت: هفت��ه آين��ده واحد احياي ف��والد ني ريز 
)اس��تان فارس( در حالي افتتاح رسمي مي ش��ود 
ک��ه کاملتري��ن روش فناوري ب��راي توليد آهن 
اس��فنجي در آن به مورد اجرا گذاش��ته شده است. 
منص��ور ي��زدي زاده افزود: طرح فوالد ني ريز در 
واقع سومين فوالد استاني است که با روش ايراني 
پرد که گندله از طريق احيا به آهن اسفنجي است 
تبديل مي شود. به گزارش ايرنا، وي تصريح کرد: 
روش توليد پرد يک فناوري بومي اس��ت که ثبت 
جهاني شده و نقش موثري دارد و در فوالدهاي 
ش��ادگان، و ميانه به کار گرفته ش��ده و در فوالد 
س��پيد دش��ت هم از روش ميدرکس بهره گيري 
شد. يزدي زاده خاطرنشان ساخت: حجم سرمايه 
گذاري صرف شده براي هفت طرح فوالد استاني 

بطور متوسط هريک ۲5۰ ميليون يورو بوده که از 
اين رقم 5۰ درصد خارجي )چيني( و بقيه داخلي 
اس��ت. وي گفت: هفت طرح فوالدي هريک با 
ظرفيت 8۰۰ هزار تن پيش بيني ش��ده و قابليت 
افزاي��ش ه��م دارند و به اين ترتي��ب توان توليد 

ارتقا پيدا مي کند.
ي��زدي زاده اضافه ک��رد: دولت دوازدهم، همانند 
دول��ت يازده��م در انديش��ه رونق بخش��يدن به 
اش��تغال کش��ور اس��ت و در چارچوب هفت طرح 
فوالد اس��تاني، اين مهم مورد توجه قرار گرفته و 
به ش��کل مس��تقيم هريک از اين طرحها ۲۲۰ تا 
۲5۰ نفر امکان اشتغال خواهند داشت. مديرعامل 
ش��رکت مل��ي فوالد ايران اف��زود: انتظار مي رود 
فوالد س��بزوار در دهه فجر امس��ال و يا تا پايان 

بهمن ماه جاري افتتاح رسمي شود و براي فوالد 
بافت )کرمان( پيش بيني خرداد 97 و قائنات هم 
نيمه نخست سال آينده برآورد زماني شده است. از 
طرف ديگر رئيس هيات عامل ايميدرو در بازديد 
سرمايه گذارن و فعاالن اقتصادي اتاق بازرگاني 
استانهاي اصفهان و تهران از شرکت ذوب آهن 
اصفهان با بيان اينکه صادارت 8ميليون تني انواع 
محصوالت فوالدي به خارج از کش��ور نش��ان از 
رشد صنايع معدني در کشور است گفت: به کمک 
بخش خصوصي در بخش معدن و صنايع معدني 
در طول ۴ س��ال گذش��ته بيش از 1۲ هزار ش��غل 
ايجاد شده است. مهدي کرباسيان سرمايه گذاري 
در بخش صنايع معدني و فوالدي را زير ساخت 
توسعه صنعت کشور دانست و افزود: رشد صنعت 
ساختمان و مسکن در سال آينده مي تواند موجب 
رونق بيش��تر بازار فوالد ش��ود. به گزارش صدا و 
س��يما ، وي از طرح هاي کاهش مصرف آب در 
صنعت به ويژه در صنايع فوالد مبارکه و کارخانه 
ذوب آه��ن اصفهان بعنوان الگوي مصرف بهينه 
آب در صنعت کش��ور برش��مرد و گفت: با وجود 
توسعه و افزايش توليد در اين کارخانجات ، کاهش 
مصرف آب در صنايع استان اصفهان از اقدامات 
مهم بوده اس��ت. مديرعامل کارخانه ذوب آهن 
هم با بيان اينکه با در مدار قرار گرفتن کوره بلند 
ش��ماره يک تا آخر امس��ال افزون بر 7۰۰هزار تن 
چدن به توليد اين کارخانه افزوده خواهد شد گفت: 
ب��ا افزايش اين حجم توليد ميزان توليد ش��مش 
و محصوالت فوالدي در س��ال آينده به بيش از 
۳ميليون تن خواهد رسيد. احمد صادقي با اشاره 
به احداث کارخانه توليد گندله س��ازي با ظرفيت 
افزون بر ۲ميليون ۴۰۰هزار تن در س��ال توس��ط 
بخش خصوصي افزود: شهرک صنعتي خصوصي 
در زمين هاي شمال کارخانه ذوب آهن اصفهان 
احداث خواهد شد که در زمينه گندله سازي،توليد 
فرو س��يليس ،فرومنگن��ز و ريخته گري قطعات 
فوالدي براي تامين مواد اوليه و قطعات صنعتي 

کارخانه ذوب آهن فعاليت خواهند کرد.

 با صادرات ۸ ميليون تُني محصوالت فوالدي در سال جاري رقم خورد؛

رونق اشتغال  با فوالدسازان

صادرات ۱۸۳ ميليون دالري لوازم خانگيبا همراهي بانک ها صنايع کوچک رونق مي گيرندبانک ها اهميت چنداني به معادن نمي دهند
رئيس اتاق بازرگاني استان اصفهان گفت: 
مشکل بخش معادن و صنايع معدني در 
اس��تان اصفهان خاص است و بايد بطور 
ويژه پيگيري و برطرف شوند. عبدالوهاب 
سهل آبادي با بيان اينکه بانک ها اهميت 

چندان��ي به مع��ادن نمي دهند، افزود: تا کنون هيچکدام از معادن 
اصفهان نتوانسته اند پروانه خود را به عنوان وثيقه به بانک ها بسپارند. 
وي با بيان اينکه ماشين آالت معدني مربوط به سال هاي گذشته 
است، گفت: با افزايش نرخ دالر هيچ معدن داري نمي تواند به فکر 
خريد ماشين آالت جديد باشد. سهل آبادي با اشاره به مسائلي مانند 
ماليات و ارزش افزوده گفت: باال بودن نرخ سود تسهيالت بانکي 
و طوالني بودن روند اخذ مجوزهاي زيست محيطي نيز از ديگر 

مشکل هاي بخش معادن اصفهان است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با 
اش��اره به طرح رونق کس��ب وکارهاي 
مس��تقر در شهرک ها و نواحي صنعتي 
کشور از اعطاي تسهيالت به واحدهاي 
صنعت��ي جه��ت ايجاد اش��تغال پايدار 

در س��طح کش��ور خب��ر داد و گف��ت: طي توافق انجام ش��ده با 
بانک ها مقرر ش��د تسهيالت مناسبي جهت نوسازي، بازسازي 
و افزايش ظرفيت وسرمايه در گردش صنايع در نظر گرفته شود. 
صادق نجفي با اش��اره به اينکه برخي از صنعتگران مس��تقر در 
شهرک هاي صنعتي با کمبود نقدينگي روبه رو هستند، گفت: 
بانک ها با اختصاص تسهيالتي با نرخ سود مناسب به طرح ها 
و واحده��اي صنعت��ي نقش تعيي��ن کننده اي در ايجاد رونق در 

صنعت کشور و رفع مشکل بيکاري بعهده دارند.

مدير دفتر توسعه صادرات محصوالت 
صنعتي و معدني سازمان توسعه تجارت 
اي��ران از صادرات 18۳ ميليون دالري 
لوازم خانگي در 9 ماه امس��ال خبر داد. 
مس��عود کمالي اردکاني از رشد توسعه 

صادرات در بازارهاي هدف خبر داد و گفت: طي 9ماه سال جاري، 
کش��ورهاي آس��يايي و ايتاليا از ورود لوازم خانگي به کشورشان 
اس��تقبال کرده اند. همچنين در مدت زمان مورد بررس��ي، 18۳ 
ميليون دالر لوازم خانگي به کشورهايي چون عراق، افغانستان، 
سودان، تاجيکستان، ترکيه و ايتاليا صادر شده است. وي با بيان 
اينکه سه کشور رکورددار واردات لوازم خانگي گازسوز از کشورمان 
بودند، تصريح کرد: ايتاليا، عراق و افغانستان از مهم ترين بازارهاي 

هدف ايران در صادرات اين محصول بودند.

عضو هيئت رييسه فراکسيون توسعه صادرات غيرنفتي 
مجلس گفت: در 9 ماهه امسال نسبت به سال قبل تراز 
تجاري کشور منفي و واردات از صادرات بيشتر شد که 
اين عالمت خوبي نيست و بايد با اتخاذ تدابير خوب اين 
مشکالت حل شود. به گزارش ايسنا حميدرضا فوالدگر 
اظهار کرد: بخشي از مسائل صادرات مربوط به رقابت با 
قيمت، کيفيت کاال و خدمات پس از فروش است. وي 
افزود: بخش ديگري از مشکالت به دليل دشمني هايي 
اس��ت که با کش��ور ما مي ش��ود و به دليل تحريم ها و... 
هزينه ها باال مي رود که بايد با مشوق ها و ايجاد شرايطي 
براي صادرکنندگان اين مسائل را حل کنيم. فوالدگر 
تصريح کرد: اگر تس��هيالت داده مي ش��ود، يارانه در 
نظر گرفته و جوايز صادراتي اعطا ش��ود و از س��و ديگر 
بايد با ايجاد پيمان هاي دو طرفه، شرايط بهتري براي 
صادرکنن��دگان ايج��اد کنيم. وي بيان کرد: قوانين در 
سال هاي گذشته راهگشا بوده و قوانين خوبي در چهار 

س��ال گذش��ته تصويب شده که مهم اين است نظارت 
کنيم خوب اجرا شود زيرا خالء قانوني نداريم و بيشتر 
بايد کار نظارتي کرد. اين نماينده مجلس گفت: براي 
حضور در بازارهاي جهاني، راهي به جز هلدينگ ها و 
کنسرس��يوم هاي صادراتي نداريم. وي عنوان کرد: در 
9 ماهه امس��ال نس��بت به سال قبل تراز تجاري کشور 

منفي و واردات از صادرات بيشتر شد.

در ۹ ماهه امسال تراز تجاري کشور منفي شد
ريي��س س��ازمان توس��عه تج��ارت ايران گف��ت: بايد 
ظرفيت س��ازي براي آينده کش��ور بايد مورد توجه قرار 
گيرد و اقالم و خدمات جدي مورد نظر باشد و به فکر 
اين باش��يم که روند جهاني براي مصارف چيس��ت؟ و 
چرا به اين س��مت حرکت نمي کنيم؟ به گزارش ايس��نا 
مجتبي خس��روتاج اظهار کرد: ما در توليد کاال، توليد 
خدمات، فضاي کسب و کار و بنگاه ها به ظرفيت سازي 
ني��از داري��م. به وي��ژه در جايي که مي خواهيم ظرفيت 
سازي کنيم بايد توليد ما با نياز مشتري و بازار هماهنگ 
باش��د، در حالي که اين همخواني را نداريم. خس��روتاج 
تصريح کرد: يکي از وظايف اساس��ي اين اس��ت ببينيم 
کجا ظرفيت س��ازي کنيم و اين يک نهضت همگاني 
اس��ت و دانش��گاه، کارآفرينان و فعاالن صادرات بايد 
جهت هاي مورد نياز آينده را تش��خيص بدهند. رييس 
سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به اينکه نکته مهم 
ديگر در صادرات، تمرکز روي بازارهاست، گفت: بايد با 

دنيا براساس منافع مشترک تعامل داشت و از هر نوع 
روش  تنشي و افراطي که روابط ما را با دنيا و کشورها 
ب��ه ه��م بزند پرهيز کرد. وي افزود: امروز مذاکرات در 
چارچوب برد - برد اس��ت و توس��عه ارتباطات به جايي 
رس��يده که همه از مقررات کش��ورها خبر دارند. معاون 
وزير صنعت همچنين اظهار کرد: براي توسعه صادرات 

نياز داريم روابط بين المللي خوبي داشته باشيم.

بايد با دنيا براساس منافع مشترک تعامل داشت

تحميل هزينه هايي که داد قطعه سازان را درآورد

در حالي همچنان تامين منابع مالي دغدغه مهم اغلب قطعه سازان 
داخلي اس��ت که عمده علت اين ش��رايط، عدم پرداخت به موقع 
مطالبات در حوزه قطعه سازي عنوان مي شود در حالي که مدتهاست 
افزايش قيمت مواد اوليه و ساير ايتم هاي موثر در قيمت قطعات 

به دغدغه اي ديگر براي اين صنعت و تحميل هزينه بر اين بخش 
تبديل شده است. در همين حال يک عضو فعال در صنعت قطعه 
سازي کشور معتقد است: با ادامه شرايط کنوني و تحميل هزينه 
به واحدهاي قطعه سازي، شاهد افت کيفي قطعه سازان و نهايتا 
محصول نهايي خواهيم بود. نصيري در گفتگو با خبر خودرو عنوان 
کرد: با وجود اينکه مدت زيادي است تمامي آيتم هاي بهاي تمام 
شده قطعات افزايش يافته اما متاسفانه اين افزايش در قيمت قطعات 
لحاظ نمي شود. به گفته وي امروز توسعه سرمايه گذاري و حمايت 
مالي از قطعه س��ازان از گزينه هاي مهم و موثر در ارتقاء کيفيت 
توليد در واحدهاي قطعه سازي است. نصيري تاکيد کرد: چنانچه 
که نسبت به اين بخش اهتمام بيشتري شود و سامان دهي شود 

قطعا مي تواند شاهد رشد کيفي توليد قطعات و خودرو در داخل بود. 
وي افزود: بي شک هر گونه عدم توجه به رفع مشکالت مالي و 
سرمايه گذاري در صنعت قطعه سازي روز به روز مشکالت کيفي 
خودروه��اي داخل��ي را افزايش خواهد داد. اين فعال صنعت قطعه 
سازي همچنين به تاثير افزايش قيمت مواد اوليه و ساير نهادهاي 
موثر در اوضاع توليد و افزايش مشکالت قطعه سازان پرداخت و 
اظهار داشت: در صورت ادامه سرکوب قيمتي، عدم افزايش قيمت 
قطعات و تحميل هزينه به واحدهاي قطعه س��ازي، ش��اهد افت 
کيفيت توليد قطعه سازان و نهايتا محصول نهايي خواهيم بود. اين 
فعال در صنعت قطعه سازي همچنين با توجه به تاثير شرايط کنوني 
بر کاهش توليد و افزايش واردات گفت: با ادامه اين شرايط پيش 

بيني مي شود در آينده نزديک آمار واردات قطعه سير صعودي داشته 
باشد چرا که در اين مدت بخشي از واحدهاي توليدي ورشکست 
و سرمايه در گردش آنها بلوکه شده است. نصيري با توجه به سوء 
استفاده برخي از شرکتها از وضعيت کنوني توليد، افزود: در جريان 
ش��رايطي که در اين س��الها براي صنعت قطعه سازي ايجاد شده، 
برخي از شرکتهاي بازرگاني از فرصت طاليي بوجود آمده بهره برده 
و اقدام به واردات قطعه و عرضه آنها با سود هاي خوبي در کشور 
کردند که با ادامه اين روند شاهد افزايش واردات قطعه خواهيم بود. 
وي تاکيد کرد: مسلما با بهبود جريان توليد و رفع مشکل قيمت 
قطعات و از سويي توسعه سرمايه گذاري در اين صنعت هر گونه 

واردات قطعه به کشور منطقي نخواهد بود.

واردات خودرو ۵1 برابر صادرات!
در شرايطي صادرات خودروهاي سواري ايران ۳8 ميليون دالر 
است که در سال 1۳95 بالغ بر يک ميليارد و 9۳5 ميليون دالر 
خودروهاي خارجي وارد شده  که ارزش آن در قياس با صادرات 
5۰.9۲ برابر است. به گزارش ايسنا، آمارهاي رسمي گوياي آن 
است که در سال 1۳95 در بخش تجارت خودروهاي سواري در 
ايران بيش از 6۰۰۰ تن خودرو به ارزشي بالغ بر ۳8 ميليون دالر 
به کشورهاي مختلف صادر شده است. البته ارزش اين صادرات و 
وزن آن در قياس با سال قبل يعني سال 1۳9۴ افزايشي نزديک 
به سه برابر داشته و 1۴ ميليون دالر به ۳8 ميليون دالر رسيده 
اس��ت با اين وجود اين رقم نس��بت به س��ال 1۳9۳ که صادرات 
انواع خودرو بيش از 1۰۰ ميليون دالر ارزش داش��ت همچنان 
رقمي پايين محس��وب مي ش��ود. حتي اين رقم در س��ال 1۳91 
از اي��ن ني��ز فرات��ر رفته و به ۳۲5 ميليون دالر مي رس��يد که اين 
مس��ائل به خوبي گوياي آن اس��ت که در زمينه صادرات خودرو 
هنوز با روزهاي خوب خود فاصله بس��يار داريم. از کش��ورهاي 
عراق، الجزاير، س��وريه، ترکمنس��تان، لبنان، چين، ساحل عاج، 

آذربايج��ان، آلم��ان و جيبوتي به عن��وان عمده بازارهاي هدف 
صادرات انواع خودروي س��واري ايران ياد ش��ده اس��ت که در 
ميان اين کشورها عراق با سهم 76.۳ درصدي بيشترين سهم 
واردات خ��ودرو را ب��ه خود اختص��اص داده و پس از آن الجزاير 
و س��وريه به ترتيب با س��همي 5.۳ و ۴.۲ درصدي در رده هاي 
بعدي قرار دارند. اما حجم صادرات به کش��ورهايي مانند چين 
تنها ۰.8 درصد، ساحل عاج ۰.۳ درصد، آذربايجان ۰.۳ درصد، 
آلم��ان و جيبوت��ي هر يک ۰.۲ درص��د کل صادرات ايران بوده 
اس��ت. همچنين ترکمنس��تان و لبنان ديگر کشورهايي هستند 
که س��همي بيش از يک درصد صادرات خودروي س��واري را به 
خود اختصاص داده و به ترتيب ۲.6 درصد و ۲.۴ درصد را از آن 
خود کرده اند. البته طبق اعالم جمهوري کره، ترکيه، قزاقستان، 
ارمنستان، بلژيک، فرانسه، روسيه، روماني، مجارستان و مالزي 
ديگر کشورهايي هستند که مي توان از آنها به عنوان بازارهاي 
مهم بالقوه صادرات خودرو ياد کرد. اما در بخش واردات خودرو، 
در سال گذشته حجم واردات ايران رقمي بالغ بر يک ميليارد و 

9۳5 ميليون دالر بوده است که اين رقم نسبت به سال 1۳9۴ 
که واردات اين بخش ارزشي معادل يک ميليارد و ۲۳۳ ميليون 
دالر بوده، رش��دي قابل توجه را نش��ان مي دهد. طبق آنچه در 
آمارهاي منتشر شده اعالم شده، در سال 1۳95 در کشور بالغ 
بر يک ميليون و ۲55 دستگاه خودروي سواري توليد شده است 
البته به گزارش انجمن خودروس��ازان ايران، اين رقم در ش��ش 
ماهه نخس��ت س��ال جاري نيز معادل 6۴۳ هزار و ۳۲1 دستگاه 
انواع خودروي سواري بوده است که در مقايسه با مدت مشابه 
س��ال قبل رش��د ۲1 درصدي را نشان مي دهد. در حوزه تجارت 
جهاني خودروهاي س��واري، کش��ور آلمان با صادراتي معادل 
15۲ ميليارد دالر در س��ال ۲۰16 ميالدي ۲۲ درصد مجموع 
ص��ادرات اي��ن بخ��ش را به خود اختصاص داده اس��ت و در رده 
اول ج��دول ق��رار مي گي��رد پس از آن ژاپن ب��ا 9۲ ميليارد دالر 
صادرات که 1۳ درصد کل بازار مي شود در رده دوم قرار گرفته 
و آمري��کا ب��ا 5۴ ميلي��ارد دالر )8 درصد(، کانادا ۴9 ميليارد دالر 
)7 درصد(، انگلستان ۴1 ميليارد دالر )6 درصد(، جمهوري کره 

۳7 ميلي��ارد دالر )5 درص��د( از صادرات خودروي دنيا را به خود 
اختص��اص مي دهند. مهم ترين نق��اط قوت صادرات خودروي 
ايراني بر اس��اس آنچه اعالم ش��ده قيمت تمام ش��ده مناسب و 
قابل رقابت اين محصول در بازارهاي جهاني، س��رمايه گذاري 
در برندس��ازي، کس��ب سهم از بازارهاي جهاني و ماندگاري در 
بازار، محصول باکيفيت رقابتي، ايجاد ش��بکه توزيع و فروش، 
انعطاف پذيري در تنوع محصول، کس��ب فرصت هاي ورود به 
بازارهاي جهاني و رش��د بازار و حفظ رقابتي محصول در بازار 

به شمار مي رود.
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حذف اعتبارات عمرانی مناطق جنگ زده
 به صالح نیست

عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون 
عم��ران مجل��س از ب��ی توجه��ی 
دولت به تزریق بودجه سنواتی برای 
توس��عه زیرس��اخت های عمرانی 

مناطق جنگ زده انتقاد کرد .
به گزارش روزنامه تجارت،شادمهر 

کاظم زاده در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از بی توجهی 
دولت به بهسازی زیرساخت های عمرانی مناطق جنگ زده، گفت: 
طبق ماده 112 قانون برنامه شش��م توس��عه باید س��الی 10 درصد 
بودجه س��نواتی کش��ور به توسعه زیرساخت های عمرانی مناطق 

جنگ زده اختصاص یابد.
عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی، با بیان اینکه 
تزری��ق اعتب��ارات به مناطق جنگ زده برای جبران عقب ماندگی 
و همچنی��ن بهب��ود وضعیت زیرس��اخت های عمرانی آن ها باید 
در دس��تور کار دول��ت ق��رار بگیرد، افزود: از ابتدای س��ال برنامه 
شش��م توس��عه تا پایان برنامه به گونه ای برنامه ریزی ش��ده که 
شهرس��تان های واق��ع در مناطق جنگی به س��طح اس��تان های 

برخوردار برسند.
نماین��ده م��ردم ای��الم، دهلران و دره ش��هر در مجلس ش��ورای 
اس��المی، با انتقاد از نادیده گرفتن س��هم توس��عه زیرساخت های 
شهرستان های درگیر با جنگ در بودجه 96، تصریح کرد: در بودجه 
97 نی��ز 8 میلی��ارد توم��ان برای این مهم در نظر گرفته ش��ده که 
این رقم برای استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، 

ایالم، خوزستان و بوشهر کافی نیست.
کاظم زاده با تاکید بر اینکه دولت باید به موضوع تقویت زیرساخت 
های مناطق جنگ زده بیش از پیش توجه کند، گفت: باید سهمی 
در بودجه س��نواتی برای این موضوع دیده ش��ود و نمایندگان این 

استان ها نیز پیگیر نحوه اجرای قانون در این حوزه باشند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه وظیفه ما بعد از قانون گذاری نظارت بر نحوه 
اجرا است، افزود: دولت نباید توسعه مناطق جنگ زده را فراموش 

کند زیرا این به صالح نیست.
عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی، 
یادآور شد: در حین بررسی الیحه بودجه 97 کل کشور در صحن 

علنی مجلس به این موضوع ورود خواهم داشت.

وام مسکن در سال 97 چه تغییراتی می کند؟
عضو کمیس��یون عمران مجلس، با بیان اینکه تس��هیالت دهی 
در حوزه مس��کن س��ال آینده با تحوالتی مواجه می ش��ود، گفت: 
با توجه به محدودیت منابع، اس��تمهال از صندوق توس��عه ملی 
و س��پرده گذاری ن��زد بانک ه��ای عامل در حوزه وام مس��کن رخ 

می دهد.
به گزارش روزنامه تجارت، محمدرضا ملکشاهی در گفت وگو با 
خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک ها 
در راس��تای افزایش تس��هیالت دهی در حوزه مس��کن، گفت: با 
توجه به اینکه روند تسهیالت دهی بانک ها در این حوزه با توجه 
به محدودیت منابع کند شده است باید راهکاری برای تسریع در 

این مهم در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اینکه 
پیشنهادی مبنی بر استمهال از صندوق توسعه ملی و سپرده گذاری 
نزد بانک های عامل در حوزه وام مس��کن در کمیس��یون تلفیق 
مجلس مطرح ش��د، افزود: با اس��تفاده از امتیاز این س��پرده که 
متعلق به صندوق توسعه ملی است گره تسهیالت دهی در حوزه 

مسکن باز خواهد شد.
نماینده مردم خرم آباد و چگینی در مجلس ش��ورای اس��المی، با 
بیان اینکه سال آینده روند تسهیالت دهی در حوزه مسکن تسریع 
خواهد شد، تصریح کرد: با افزایش سرمایه بانک ها بهانه نبود منابع 

برای تسهیالت دهی ارزان دیگر وجود نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه تعداد دقیق تسهیالت دهی بانک ها در حوزه 
مسکن با این مصوبه هنوز مشخص نشده است، گفت: به طور حتم 

رونقی در بازار مسکن با این مصوبه رخ خواهد داد.
ای��ن نماین��ده مردم در مجل��س دهم، ادامه داد: برنامه های دولت 
در راس��تای ایجاد یک میلیون و 300 هزار ش��غل در بافت های 
فرسوده زمانی محقق می شود که دست بانک ها برای تسهیالت 
دهی باز باش��د در غیر این صورت بس��یاری از برنامه ها نیز بدون 

عمل باقی می ماند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه 
ارایه تس��هیالت مس��کن باید با نرخ پایین صورت بگیرد، گفت: با 
توج��ه ب��ه اینکه با منابع آزاد بانک ها نمی توان تس��هیالت با نرخ 
پایین ارایه کرد از این رو می توان از حمایت صندوق توسعه ملی 

در این زمینه استفاده کرد.

استمهال از صندوق توسعه 
برای تقویت قدرت تسهیالت دهی بانک ها 

نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس، بر ضرورت تس��ریع در 
افزایش سرمایه بانک ها برای تقویت قدرت تسهیالت دهی آن ها 

در حوزه مسکن تاکید کرد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت، قلی اهلل قل��ی زاده در گفت وگو با 
خبرگ��زاری خان��ه مل��ت، با تاکید بر ضرورت تس��ریع در افزایش 
س��رمایه بانک ها برای تقویت قدرت تس��هیالت دهی آن ها در 
حوزه مس��کن، گفت: درگیری برخی از بانک های عامل در حوزه 
تس��هیالت دهی در بخش مس��کن با محدودیت های مالی، روند 

پرداخت وام را با مشکل مواجه کرده است.
نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی، با بیان 
اینک��ه موافق��ت ب��ا افزایش س��رمایه بانک های عام��ل در حوزه 
تس��هیالت دهی در بخش مس��کن می تواند منش��ا اثرات خوبی 
برای کشور باشد، افزود: خوشبختانه در مصوبات کمیسیون تلفیق 
افزایش س��رمایه بانک های عامل در حوزه پرداخت وام مس��کن 
روزنه امیدی اس��ت که اگر در صحن مجلس نیز مصوب ش��ود بار 

سنگینی از دوش نظام بانکی برداشته خواهد شد.
اهلل قل��ی زاده ب��ا اش��اره ب��ه مصوبه کمیس��یون تلفیق مجلس در 
خص��وص نح��وه افزای��ش س��رمایه بانک های عام��ل در حوزه 
تس��هیالت مس��کن، تصریح کرد: مصوبه کمیسیون تلفیق برای 
افزایش س��رمایه بانک ها در حوزه وام مس��کن به این مهم اش��اره 
دارد که منابعی از صندوق توسعه ملی نزد بانک های عامل سپرده 
گذاری شده و از امتیاز آن ها پرداخت وام بدون محدودیت صورت 

بگیرد.
وی با بیان اینکه با توجه به صفر بودن رقم سود سپرده حاصل از 
منابع س��پرده گذاری ش��ده منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک ها 
بهبود وضعیت تسهیالت دهی نیز رخ می دهد، گفت: کاهش نرخ 
سود تسهیالت بانکی در حوزه مسکن به میزان 50 درصد نمونه 
مزایای س��پرده گذاری صندوق توس��عه ملی نزد بانک های عامل 
است. مجلس و هم دولت برای افزایش سرمایه بانک های عامل 
در حوزه مس��کن باید همکاری کنند در غیر این صورت بانک ها 

برای تسهیالت دهی دستشان بسته خواهد بود.
نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی، با بیان 
اینکه بهبود وضعیت بازار مس��کن با این مصوبه نزدیک اس��ت، 
گفت: البته رونق بازار مسکن صرفا به این موضوع بستگی ندارد 

و عوامل بسیاری در این حوزه دخیل است.

پيشخوان

راه ومسکن

گروه راه و مسکن: طبق آمار رسمي کشور، هم اکنون 1۴0 
ه��زار هکتار بافت فرس��وده در کش��ور و 70 ه��زار هکتار بافت 
فرس��وده در ش��هر تهران به صورت مصوب وجود دارد که بیش 
از 20 میلیون نفر از جمعیت ایران در این بافت هاي فرسوده یا 
ناکارآمد ش��هري و سکونتگاه هاي غیر رسمي زندگي  مي کنند.
براس��اس طرح جدید دولت، کس��اني که صاحب خانه فرسوده 
هستند، بدون پرداخت هیچگونه هزینه اي واحد آن ها نوسازي 
مي ش��ود، بدین صورت که تس��هیالتي به توسعه گرها پرداخت 
مي شود که در سایه آن به سود خود برسند و سپس مردم به این 
س��اختمان ها منتقل مي ش��وند و خانه هاي فرسوده آن ها خراب 

شده تا به شکل اصولي بازسازي شود.
شب دوشنبه ) 2 بهمن ماه 96( رییس جمهوري در گفت و گوي 
زن��ده تلویزیون��ي اعالم کرد ک��ه تقریبا در محله هایي که بافت 
فرسوده وجود دارد آنجایي که مي توانیم زمین را اختصاص دهیم 
یا زمین دولتي یا ش��هرداري و یا مربوط به نهادهاي عمومي، 
زمین مجاني براي احداث ساختمان در اختیار توسعه گرها قرار 
مي دهیم و افرادي که در بافت هاي فرس��وده هس��تند را به طور 
مجاني به این س��اختمان ها منتقل مي کنیم، هر کس��ي صد متر 
ساختمان دارد، هر متر ساختماني 1.2 در ساختمان جدید شرایط 
مس��کوني را بدون پرداخت هزینه فراهم مي کنیم، یعني مردم 
به صورت مجاني داخل س��اختمان مي ش��وند و ساختمان هاي 
قدیمي آن ها تخریب شده و تبدیل به پارک و فضاي الزم براي 
زندگي مردم خواهد شد. این ساختماني که توسعه گر مي سازد 
مع��ادل ای��ن، یک س��اختمان دیگر ه��م در همان زمیني که در 
اختیارش مي گذاریم، مي سازد که در سایه آن ساختمان معادلش 
خرج خودش را در مي آورد و به س��ود هم مي رس��د در ساختمان 
معادل که خالي اس��ت ما تس��هیالتي را در اختیار مي گذاریم 
یعني تضمین مي کنیم که این ساختمان سریع به فروش برسد 
و تس��هیالت ارزان قیمت در اختیار افراد قرار مي دهیم تا اینکه 
به خانه اولي ها یا هر کس��ي که خانه مي خواهد به زندگي ش��ان 
برس��ند. اولین کلنگ نوس��ازي بافت فرس��وده در دهه فجر و در 
بهمن ماه در تهران و در برخي از شهرستان ها زده خواهدشد، اما 
هوشنگ عشایري سرپرست شرکت عمران و بهسازي شهري 
خبر از آغاز نوسازي بافت هاي فرسوده از شهریور ماه 97 داد و در 
خصوص مدل اقتصادي که دولت براي توسعه گران بافت هاي 

فرسوده در نظر گرفته است به ارائه نکاتي پرداخت.
 آغاز نوسازي بافت هاي فرسوده از شهريورماه ���97

هوشنگ عشایري سرپرست شرکت عمران و بهسازي شهري 
در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار کرد: تک تک محالتي 
که قرار اس��ت در بافت هاي ناکارآمد بازس��ازي شوند مشخص 
شده، ابزارها و منابع مورد نیاز هم در الیحه بودجه 1397 پیش 
بیني و تقدیم مجلس شده است و منتظر تصویب هستیم. پیش 
بیني ما این است که شهریورماه این طرح شروع شود، بنابراین از 
االن تا شهریورماه مدلي در نظر گرفته ایم که به عنوان پشتوانه 
طرح پیش��گام اس��ت. بدین صورت که اراضي دولتي در اختیار 
خود را که از قبل خریداري کرده ایم در اختیار توسعه گران قرار 

دهیم و آن ها شروع به ساخت و ساز مي کنند.
��� زمي�ن در ي�ک فض�اي رقابتي در اختيار توس�عه گران قرار 

داده مي شود
عشایري در پاسخ به این سوال که چه نوع مدل اقتصادي براي 
توسعه گران در نظر گرفته اید، گفت: مدل اقتصادي این است که 
براي زمین هیچ گونه ارزش گذاري اولیه تعیین نمي کنیم. زمین 

را در یک فضاي رقابتي در اختیار توس��عه گران قرار مي دهیم. 
آن ها در این فضا قیمت پیش��نهادي س��اخت را به ما مي دهند. 
کس��ي که کمترین قیمت پیش��نهادي را بدهد برنده فعالیت در 
آن محله خواهد شد. پس از اینکه پروژه به اتمام رسید مطالبه 
توس��عه گر از ما، میزان هزینه اي که براس��اس قیمت ها داده به 
اضافه 18 درصد سود خواهد بود. به عبارتي قیمت کارشناسي 
خانه اي که ساخته شده را تعیین مي کنیم و براساس هزینه اي 
که کرده به اضافه 18 درصد سود به او پرداخت مي کنیم، مابقي 
اگر چیزي باقي ماند براي دولت اس��ت اگر هم چیزي نماند ما 
به هدف خود که ارتقاي کیفیت محله است رسیده ایم. اگر هم 
توس��عه گران اضافه برارزش ریالي پروژه هزینه کرده باش��ند 
م��ا ب��ه صورت نقدي ی��ا غیرنقدي از اراضي دیگر خود به آن ها 

پرداخت خواهیم کرد.
تضمين سود ���18 درصدي توسعه گران

وي تاکید کرد: با این روش، ما عمال به توس��عه گران تضمین 
س��ود مي دهی��م. یعني به جز هزین��ه پیمانکاري اش، 18 درصد 
س��ود را تضمین مي کنیم. هیچگونه ریس��ک سرمایه گذاري به 
آن ها تحمیل نمي ش��ود و فقط ریس��ک فروش باقي مي ماند. 
خوش��بختانه ب��ا تس��هیالت 8 درصدي که ب��راي مدل تقاضا 
پیش بین��ي کرده ای��م و حدود 300 هزار نفر که در صندوق پس 
انداز مس��کن یکم ثبت نام کرده اند نش��ان مي دهد تقاضا وجود 

دارد و این ریسک هم به نوعي از بین رفته است.
سرپرس��ت ش��رکت عمران و بهسازي شهري خبر داد: در دهه 
فجر همانند مدلي که مدتي پیش در محله سیروس آغاز کردیم 

چند پروژه را در شهرهاي یزد و بوشهر آغاز مي کنیم.
��� سه گام در حوزه کالبدي و يک گام در حوزه غيرکالبدي

عشایري با اشاره به صحبتهاي رییس جمهور درخصوص بافت 
فرسوده ،گفت: همانطور که دکتر روحاني در صحبت هاي خود 
ب��راي م��ردم اعالم کردند، ب��ا توجه به مطالبه گري عمومي که 
راجع به بافت هاي ناکارآمد شهري در کل کشور به وجود آمده، 
دولت برنامه کاري خود را در این بافت ها به صورت جدي دنبال 
مي کند. براي موضوع چهار گام را برنامه ریزي کرده ایم که سه 

گام در حوزه کالبدي و یک گام در حوزه غیرکالبدي است.
��� نگاه ما نيز هم اکنون محله محور است

وي، برنامه هاي کالبدي را ش��امل نوس��ازي و بهسازي مسکن، 
ارتقاي خدمات روبنایي و ارتقاي خدمات زیربنایي دانس��ت و 
گفت: جریان غیرکالبدي هم ارتقاي توانمندي هاي اجتماعي، 
اقتص��ادي و نهادي این محالت اس��ت. ن��گاه ما نیز هم اکنون 
محله محور اس��ت، نه اینکه صرفا به س��اخت مسکن بپردازیم. 
در واقع وقتي مي گوییم محله س��یروس یعني پروژه اي که هم 
باید مس��کن س��اخته ش��ود، هم زیربنایي، روبنایي و هم جریان 

توانمندي اقتصادي اجتماعي اتفاق بیفتد.
سرپرس��ت ش��رکت عمران و بهس��ازي ش��هري درخصوص 
تسهیالت ارایه شده به متقاضیان در بافت هاي فرسوده، گفت: 
خرید در مدل تقاضا صرفا صندوق پس انداز مسکن یکم است 
و دولت برنامه دیگري ندارد. اگر قرار باشد دولت نقش حمایتي 
داشته باشد در جبران کسري این صندوق حمایت مي کند. یعني 
اگر در وسط کار تقاضا به باالتر از حد برآورد ما برسد دولت آنجا 
جبران مي کند که بانک بتواند گردش مالي اش را راه بیاندازد.
 تخصيص وام 50 ميليوني با سود ���9 درصد به سازندگان 
عش��ایري تاکی��د کرد: به جز صندوق یکم ب��راي جریان خرید 
هیچگونه برنامه دیگري نداریم ولي براي جریان تولید و کمک 
به توس��عه گران براي س��اخت پیش��نهادي که ما در صندوق و 
قانون بودجه پیشنهادي در الیحه بودجه 97 به مجلس دادیم 
پیش بیني کردیم که وام دو ساله با سود 9 درصد به سازندگان 
بدهیم. پیش بیني کردیم 100 هزار واحد در سال باید تولید شود 
و وام 50 میلیون توماني مي دهیم که مي ش��ود 5 هزار میلیارد 
توم��ان. از ای��ن رق��م 2 هزار و 500 میلیارد تومان س��هم دولت 
باش��د با س��ود صفر درصد و 2 هزار و 500 میلیارد تومان آورده 
بانک ها باش��د با س��ود 18 درصد. میانگین آن مي شود 9 درصد 
و 5 هزار میلیارد تومان تقس��یم بر 100 هزار واحد که مي ش��ود 
50 میلیون تومان وام، بنابراین براي هر یک واحد ساخته شده 
توسط توسعه گر در صورت تصویب این پیشنهاد ما در مجلس، 

قرار است وام 50 میلیون توماني به سازندگان بدهیم.

 تس�هيالت ���8 درص�د؛ اي�ده آل تري�ن م�دل ب�راي خري�د 
مسکن

وي، تسهیالت 8 درصد را ایده آل ترین مدل براي خرید مسکن 
دانست و گفت: در بافت فرسوده محدودیت هایي که در صندوق 
پس انداز مسکن یکم مثل خانه اولي بودن یا زوجین بودن وجود 
ندارد و این شروط را برداشته ایم. هر کسي مي تواند از این وام 
استفاده کند و 1.5 درصد کمتر از بقیه نقاط تسهیالت بگیرد که 

در واقع ایده آل ترین نوع، مدل ما در جریان تقاضا است.
عش��ایري در پاس��خ به این س��وال که آیا در جریان بهس��ازي و 
نوس��ازي به بافت هاي تاریخي آس��یب وارد نمي شود ، گفت: ما 
حداقل در ۴ تا 5 س��ال اخیر ثابت کرده ایم که اگر حساس��یت ما 
نسبت به بافت هاي ارزشمند تاریخي، بیشتر از میراث فرهنگي 
نباشد، کمتر از آن ها نسبت به ساختار حفاظتي میراث فرهنگي 
در مح��الت تاریخ��ي تعص��ب نداریم. ای��ن را ثابت کردیم و از 
ارش��د ترین فرد وزارت خانه که آقاي وزیر باش��د تا کوچکترین 
آن ها که بنده باش��م ثابت کرده ایم که حافظ میراث تاریخي و 

ارزشمند خودمان در بافت هاي تاریخي هستیم.
��� مسکن در استطاعت را دنبال مي کنيم

وي ادامه داد: اگر در طرح نوس��ازي به یک خانه یا یک مکان 
ارزش��مند برخوردید کردیم صد در صد باید حفاظت کنیم. در 
بافت تاریخي کامال با هماهنگي میراث فرهنگي جلو مي رویم 
جل��و و اگ��ر طرح��ي بیاید در کمیته هاي فن��ي میراث فرهنگي 
بحث مي ش��ود. در آن جا رویکردي متفاوت از بافت فرس��وده 
دنب��ال مي کنی��م و براي همین ال��زام کردیم طرح ها باید حتما 

تایید و تصویب شود.
سرپرس��ت ش��رکت عمران و بهس��ازي شهري در پاسخ به این 
س��وال که آیا مس��کن اجتماعي در برنامه هاي ش��ما وجود دارد 
یا خیر، اظهار کرد: خیر، جامعه هدف ما در بافت هاي ناکارآمد 
ش��هري جامعه اي متوس��ط، تداعي و تلقي مي شود و مسکن در 

استطاعت را دنبال مي کنیم.
ضمانت س�ود س�ازنده بارها عنوان شده اما اجرايي نشده  ���

است
درحالي دولت در طرح جدید خود در نوس��ازي بافت فرس��وده 
اعالمکرده اس��ت که س��ود 18 درصدي توسعه گران را تضمین 
مي کن��د ک��ه چن��دي پیش ایرج رهبر رئیس کانون سراس��ري 
انبوه س��ازان در گفت و گو با روزنامه »تجارت« اعالم کرد که 
دولت عنوان کرده که سود 18 درصد سازندگان در بافت فرسوده 
را تضمین مي کند. اما بعید به نظر مي رسد که دولتمردان بتوانند 
این سیس��تم را در ایران پیاده کنند، زیرا این مس��ئله در ابتداي 
اج��راي طرح مس��کن مهر هم عنوان ش��ده ب��ود به طوري که 
قرار بود ضمانت فروش��ي به انبوه س��ازان داده ش��ود، که این امر 
اجرایي نشد. اگر دولت درخصوص فروش واحدهاي مسکوني 
به توس��عه گران تضمین دهد، س��رمایه گذاران در ساخت و ساز 
بافت هاي فرسوده رغبت و تمایلي از خود نشان خواهند داد، اما 
درخصوص مسکوني بودن بافت هاي فرسوده الزم به ذکر است 
که به دلیل اینکه قدرت خرید مردم درآن مناطق کافي نیست، 
ساخت و ساز در بافت فرسوده براي سازندگان توجیه اقتصادي 
ندارد، لذا باید تمهیداتي در بافت فرس��وده در نظر گرفته ش��ود 
تا نوس��ازي و بهس��ازي بافت فرسوده عملیاتي شود. به عبارتي 
باید تسهیالتي با سود قابل قبول به توسعه گر تخصیص شود، 
همچنین باید بین توسعه گر و ساکنان بافت فرسوده در ساخت 

و ساز مشارکتي اعتماد و اطمینان ایجاد شود. 

 عشايري با اشاره به سود تضمین شده 18درصدی اعالم کرد؛

خبر خوش برای سرمايه گذاران در بافت های فرسوده

هزينه ۷8۰ میلیاردی در پروژه راه آهن کرمانشاهبهره برداری 1۰۰۰ کیلومتر راه روستايی در هرمزگانتحويل 1۲ فروند هواپیمای ای تی آر در آينده نزديک
مدیرعامل ش��رکت هواپیماسازی ای تی 
آر ابراز امیدواری کرد تش��دید تنش ها بین 
ای��ران و آمری��کا، مانع از رابطه تجاری این 
شرکت با تهران نشود. شرکت ای تی آر در 
سال 2017، 8 فروند هواپیمای توربو پراپ 

تحویل ایران داده و قصد دارد تا پایان امسال 12 فروند دیگر به این 
کش��ور تحویل دهد. ای تی آر بعد از اجرای برجام توانس��ت قرارداد 
فروش هواپیما به شرکت ایران ایر را به امضا برساند، اما نارضایتی 
دولت ترامپ از توافق احتماال ادامه تحویل هواپیماهای این شرکت 
اروپایی به ایران را در معرض ریس��ک قرار داده اس��ت. با این وجود 
مدیرعامل شرکت ای تی آر امیدوار است که این شرکت اجازه داشته 
باشد، کار با تهران را ادامه دهد. به گفته وی به صراحت می توان گفت 

که از نقطه نظر ژئوپلتیک و امنیتی کامال بی خطر است.

غالمحس��ین ش��یری مدی��رکل راه و 
شهرس��ازی استان هرمزگان اظهار داشت: 
یک هزار کیلومتر راه روس��تایی در اس��تان 
هرمزگان به بهره برداری رس��یده است که 
کار احداث یک هزار کیلومتر دیگر نیز آغاز 

شده است. با پیگیری های صورت گرفته و با تامین اعتبارات مورد نیاز در 
سال جاری 16 کیلومتر بزرگراه با هزینه ای بالغ بر 350 میلیارد ریال، 61 
کیلومتر راه اصلی و فرعی با هزینه یک هزار و 220 میلیارد به بهره برداری 
رسیده است. از دیگر اقدامات در دست اجرا در استان هرمزگان احداث 
58 کیلومتر بزرگراه ، 157 کیلومتر راه اصلی و فرعی و احداث 7 دستگاه 
پل بزرگ به طول یک هزار و 750  متر  با اعتباری بالغ بر 800 میلیارد 
ریال در دس��ت اقدام اس��ت که تا پایان س��ال 3 پل به طول 585 متر و 

هزینه ۴00 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

خیراهلل خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی 
از صرف 780 میلیارد تومان اعتبار در پروژه 
راه آهن غرب کش��ور در مسیر فیروزان تا 
کرمانش��اه به طول 110 کیلومتر خبرداد 
و ب��ا بیان اینک��ه این پروژه ظرف 10 روز 

آینده با انجام برخی نکات فنی باقی مانده آماده بهره برداری خواهد 
شد، اظهار کرد: پروژه راه آهن کرمانشاه دهه فجر و با حضور رئیس 
جمهور به بهره برداری خواهد رسید. این مسیر ریلی پس از اتصال 
به کرمانش��اه به س��مت س��رپل ذهاب ادامه پیدا می کند و از آنجا به 
مرز خسروی وصل می شود. این مسیر عالوه بر اینکه بخش هایی 
از اس��تان همدان و کرمانش��اه را تحت پوشش قرار می دهد، با ادامه 
آن تا مرز خسروی، ریل ما را به کشور عراق متصل می کند. ارزش 

ریالی این پروژه 1500 میلیارد تومان برآورد شده است.

شوک وزیر به دو شغله های سازمان نظام مهندسی

به صندوق ذخيره ارزی دینی نداریم که تسویه کنيم!

دس��تور منع حضور کارمندان 9 دس��تگاه در نظام مهندسی بعد 
از بخش��نامه هفته گذش��ته وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه 
سازمان نظام مهندسی ساختمان دیگر حق برداشت پنج درصد 
از حقوق مهندس��ان را ندارد، دوش��غله های این س��ازمان را در 
ش��وک فرو برد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ایس��نا، در 
ش��رایطی که "آیین نامه کنترل س��اختمان" به روزهای نهایی 
خود نزدیک می شود، روز پنجشنبه) 5 بهمن ماه 96(  باالخره 
هدفی که وزیر راه و شهرسازی با انجام آن "احساس سبکی" 
کرد، محقق ش��د. یک روز مانده به پایان هفته جاری، عباس 
آخوندی "دس��تورالعمل اجرایی من��ع پذیرش همزمان اموری 
که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد" 
اع��الم ک��رد. طبق این دس��تور، از این پس مهندس��انی که در 
وزارت خانه ه��ای راه و شهرس��ازی، کش��ور، نی��رو، نفت و بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی، شوراهای شهر و روستا، شهرداری ها، 
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک و دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشتغال دارند، الزم است 
بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی 
را انتخاب  کنند. وزیر راه و شهرس��ازی بعد از ابالغ این حکم 
اظهار کرد که چندین س��ال در پی اجرای این هدف بوده اس��ت 
و این دستور را گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه 
خدمات مهندسی عنوان کرد. آخوندی این را هم گفت که این 
کار به تنهایی قدرت خلق کار مس��تقیم برای جوانان مهندس 
است. همچنین آن را اقدامی در جهت شکل گیری بازار متکی 
ب��ر دان��ش، کارای��ی و رقابت حرفه ای و منجر به ش��کل گیری 
کسب و کارهای نوبنیان مهندسی ساختمان توسط مهندسان 

جوان و افزایش فرصت های شغلی دانست.
وزیر راه و شهرس��ازی چند روز قبل هم در بخش��نامه ای اعالم 
کرد که برداش��ت 5 درصد از حق الزحمه مهندس��ان به عنوان 
کارمزد توس��ط سازمان نظام مهندس��ی ساختمان، غیرقانونی 

اس��ت و بای��د قطع ش��ود. این اقدام او ب��ا واکنش های منفی از 
سوی فرج اهلل رجبی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
که معتقد بود وزارتخانه به دخالت در امور س��طحی تنزل کرده 
اس��ت مواجه ش��د. بعد، اکبر ترکان، رییس قبلی س��ازمان نظام 
مهندس��ی نیز به تصمیم دیگر وزارت راه و  شهرس��ازی ایراد 
گرفت و حذف نظارت سازمان نظام مهندسی از فرآیند ساخت 

و ساز را "غلط فاحش" عنوان کرد.
به دنبال این اظهارات انتظار می رفت روزهای پرتنشی در انتظار 
هر دو دس��تگاه باش��د؛ تا اینکه هنوز س��ازمان نظام مهندسی از 
شوک بخشنامه اول رها نشده، دومین دستورالعمل توسط وزیر 

راه و شهرسازی صادر شد.
مس��ئوالن س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان هنوز به دستور 
اخیر وزیر واکنشی نشان نداده اند؛ اما حامد مظاهریان � معاون 
مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی � ابالغیه اخیر وزیر را 
فصل نوینی در ارتقای سالمت اداری در حوزه ساختمان و نظام  
مهندس��ی دانس��ت. وی با بیان اینکه من این ابالغیه را خبری 
خوب برای اش��تغال کش��ور می دانم گفت: در واقع به موجب 
این ابالغیه کارکنان 9 دس��تگاه اجرایی به دلیل وظایف ذاتی، 
نظارتی و کنترلی پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوطه 
آن دستگاه نباید در زمان فعالیت در دستگاههای مذکور به طور 

همزمان از پروانه اشتغال به کار خود استفاده کنند.
به گفته او اکنون نوبت سازمان نظام مهندسی ساختمان است 

تا اصالحات را از درون اجام دهد.
در این رابطه یک کارش��ناس مس��کن ضمن حمایت از تصمیم 
اخیر وزیر گفت: سوال این است که چرا فقط کارکنان 9 دستگاه 
از فعالیت همزمان در نظام مهندسی منع شده اند؟ بهتر است از 
حضور کلیه کارکنان دولت در سازمان نظام مهندسی ساختمان 
ممانعت ش��ود. محمد عدالت خواه افزود: اغلب کارکنان دولت 
که عضو ناظر نظام مهندسی ساختمان نیز هستند دیگر وقتی 

ب��رای نظ��ارت ندارند. یا از کار دولتی به روش های مختلف کم 
م��ی گذارن��د یا برای نظارت نمی رون��د و معموال در این فرآیند 

امضافروشی مرسوم می شود.
عدال��ت خ��واه با طرح این س��وال که موضوع دیگر این اس��ت 
که چرا فقط 9 دس��تگاه منع ش��وند؟ افزود: معتقدم این تصمیم 
بهت��ر اس��ت ش��امل همه کارمن��دان دولت و غیردولتی ش��ود. 
اینکه بگوییم مدرک داریم یا حقوقمان کافی نیست نمی تواند 
اس��تدالل درس��تی باشد. این جماعت حداقل کار که دارند! این 
در حالی اس��ت که در مقابل با هزاران فارغ التحصیل بیکار در 

رشته های مهندسی مواجهیم.
دستورالعمل منع پذيرش همزمان امور دارای تضاد منافع  ���

ابالغ شد
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت؛ روز پنجش��نبه ) 5 بهمن ماه 96( 
وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان 
اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض 
در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می آورد، در ۴ بند 
ابالغ کرد. دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که 
زمین��ه و موجب��ات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم 

می آورد، بدین شرح است:
لغ�و درياف�ت ���5 درص�دی مبلغ حق نظارت واريزی صاحب 

کار به حساب سازمان استان
1. در جهت ارتقای سالمت اداری، رعایت اخالق حرفه ای و حفظ 
حقوق ش��هروندی به اس��تناد ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 و نظر به 
بند 5 ماده 2 مکرر آیین نامه مذکور اصالحی س��ال 139۴ که 
مقرر می دارد "کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان 
باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا 
قب��ول مناف��ع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند"، کلیه 
دارندگان پروانه اش��تغال به کار در هر رش��ته اعم از اصلی یا 

مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه ها 
و نهادهای نامبرده در جدول پیوس��ت این دس��تورالعمل مطابق 
قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی دارند 
و یا محل خدمت آنان در این دستگاه هاست تا زمانی که رابطه 
استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ 
ی��ک از صالحیت ه��ای مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای 

ناشی از آن استفاده کنند.
2. کلیه اش��خاص مش��مول این دس��تورالعمل باید حداکثر تا 
تاریخ 1397.1.1 نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش 
با س��ازمان نظام مهندس��ی یا کاردانی س��اختمان استان محل 
عضویت خود اقدام نمایند. هر زمان که رابطه اس��تخدامی این 
اشخاص در دستگاه های مزبور با گواهی مکتوب دستگاه مربوط 
قطع گردد، مجددا پروانه اش��تغال به کار به ایش��ان بازگردانده 
خواهد ش��د. هیات مدیره های س��ازمان های نظام مهندس��ی و 
ی��ا کاردانی س��اختمان اس��تان ها موظفند تدابی��ر اجرایی الزم 
برای دریافت و محافظت از پروانه های اش��تغال تودیعی اتخاذ 

نمایند.
3. اعضای هیات مدیره، بازرسان، شورای انتظامی و هیات رئیسه 
گروه های تخصصی س��ازمان های نظام مهندسی و یا کاردانی 
س��اختمان اس��تان ها تا پایان تصدی در دوره جاری می توانند 
صرفا به تصدی مس��ئولیت های فوق ادامه دهند. در انتخابات 
و انتخ��اب ارکان ف��وق از دوره آت��ی به بعد رعایت موضوع این 

دستورالعمل الزامی است.
۴. عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و 
مطابق آیین نامه اجرایی این قانون با متخلفان از آن رفتارخواهد 

شد.

هیات دولت در روزهای پایانی دی ماه امس��ال مصوبه ای را نهایی 
کرده که در راس��تای آن دو ش��رکت ایران ایر و رجا می توانند دیون 
گذش��ته خ��ود به دولت را پرداخت نکنن��د و این مبالغ باقی مانده به 

حساب افزایش سرمایه دولتی آن ها گذاشته شود.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت، به دنبال مطالبی که از س��وی وزارت 
راه و شهرس��ازی درباره کنار رفتن دیون ش��رکت رجا به صندوق 
ذخیره ارزی به منظور افزایش سرمایه دولتی آن ها مطرح شده بود، 

مدیرعامل شرکت رجا بدهی این شرکت به این صندوق را به طور 
کامل رد کرد. محمد رجبی در گفت وگو با ایسنا، اعالم کرد: شرکت 
رجا از سال های قبل بدهی هایی به شرکت راه آهن دارد، اما این ها 
بدهی ه��ای اتفاق افت��اده در فرآیند اجرای��ی کار بودند و ارتباطی با 
صندوق ذخیره ارزی ندارد. وی با بیان این که هیچ بخشی از سهام 
شرکت رجا برای دولت باقی نمانده است، اظهار کرد: ما مانند دیگر 
شرکت هایی که در فرآیند خصوصی سازی قرار گرفته اند، از دولت 

جدا ش��ده ایم و نقل و انتقاالت مالی ما نیز به ش��کل مس��تقلی انجام 
می ش��ود. ما از یک س��و به دولت بدهکاریم و از س��وی دیگر از آن ها 
طلب داریم. مدیرعامل شرکت رجا با اشاره به طرح تهاتر بدهی ها 
و طلب های ش��رکت رجا با دولت، گفت: این موضوع را ما پیش از 
ای��ن مط��رح کردیم که بدهی های رجا ب��ه دولت می تواند از محل 
طلب رجا در ارائه  خدمات تکلیفی در قطارهای مسافری و حومه ای 
تهاتر ش��ود؛ موضوعی که در صورت اجرایی ش��دن می تواند برخی 

از مش��کالت ما را برطرف کند. رجبی با بیان این که رجا در طول 
س��ال های گذش��ته با توجه به محدودیت های اقتصادی موجود با 
مش��کالت جدی مواجه بوده اس��ت، اظهار کرد: از یک س��و هزینه 
خدماتی که رجا دریافت می کند به شکل قابل توجهی افزایش یافته 
و از س��وی دیگر ش��رایط طوری پیش رفته اس��ت که راه آهن قیمت 
بلیت قطارهای مس��افری را باال نمی برد و این مس��اله خود به خود 

برای ما مشکل ساز خواهد شد.
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پاسخ وزارت نفت به سخنان 
رئيس ديوان محاسبات کشور

در پي سخنان رئيس ديوان محاسبات 
کش��ور مبني بر واريز نش��دن درآمد 
ش��رکت هاي زير مجموع��ه وزارت 
نف��ت ب��ه خزان��ه، اداره کل رواب��ط 
عمومي وزارت نفت توضيحاتي ارائه 

کرد.
به نقل از ايس��نا، متن توضيحات اداره کل روابط عمومي وزارت 
نفت در پي سخنان رئيس ديوان محاسبات مبني بر واريز نشدن 
درآمد ش��رکت هاي زير مجموعه وزارت نفت به خزانه به ش��رح 

زير است:
۱. در ابتدا و پيش از هر توضيحي الزم به تاکيد اس��ت که همه 
وج��وه دريافت��ي حاص��ل از صادرات نفت خ��ام و ميعانات گازي 
بالفاصله به حساب هاي معرفي شده توسط بانک مرکزي واريز 
مي شود و حتي يک سنت از آن خارج از چرخه قانوني ابالغ شده 
به وزارت نفت جابه جا نمي شود بنابراين ادعاي مطرح شده ازسوي 
عادل آذر، رئيس محترم ديوان محاس��بات به نظر ناش��ي از نبود 
اطالعات کافي در اين زمينه است و واريز نشدن وجوه حاصل از 
صادرات نفت خام و ميعانات گازي به حساب هاي بانک مرکزي 

به کلي تکذيب مي شود.
۲. بنا به توضيح مدير امور مالي شرکت نفت از آن جا که شرکت ها 
مي توانند نس��بت به تس��ويه حس��اب خود در سال بعد اقدام کنند 
ش��رکت ملي نفت ايران اواخر س��ال ۱۳۹۵ و در سال ۱۳۹۶ آغاز 
به پرداخت بدهي هاي خود به صندوق توسعه ملي بابت صادرات 
فرآورده هاي نفتي کرد. اما در س��ال ۱۳۹۶ با توجه به اس��تعالم 
وزارت نفت از معاونت حقوقي رياست محترم جمهوري مبني بر 
عدم شموليت شرکت ملي نفت ايران در پرداخت سهم صندوق 
توس��عه ملي از محل صادرات فرآورده هاي نفتي و تاييد معاونت 
حقوقي رئيس جمهوري، از ادامه پرداخت خودداري به عمل آمد 
به همين دليل مبالغ ياد ش��ده به جاي صندوق توس��عه ملي به 
حس��اب خزانه داري کل کش��ور واريز شده است. بنابراين به نظر 
مي آيد اين اعالم نظر ديوان محاسبات ناشي از اختالف برداشت 

و تفسير حقوقي باشد.
همچنين با توجه به عدم بهره برداري کامل از پااليش��گاه س��تاره 
خليج فارس و نگراني از کمبود بنزين، ستاد تدابير ويژه اقتصادي 
ش��وراي امنيت ملي حس��ب مصوبه خود براي س��ال ۱۳۹۵ به 
وزارت نفت اجازه داد از خارج بنزين وارد و بهاي آن را با خوراک 
ميعان��ات گازي تحويل��ي به پتروش��يمي هاي داخلي تهاتر کند، 
بنابراين ش��رکت ملي نفت ايران اقدام به واردات بنزين از خارج 
کش��ور و تهات��ر آن ب��ا قيمت خوراک ميعان��ات گازي تحويلي به 
پتروشيمي هاي داخلي کرده و گزارش عملکرد را هم هر سه ماه 
يکبار توسط وزارت نفت به دبيرخانه ستاد تدابير ويژه اقتصادي 
ارسال کرده است. اين نکته روشن مي کند که واريز نشدن وجه 
موردنظر ديوان به خزانه کل کشور به علت تهاتر بنزين وارداتي 

و براساس مجوز دريافت شده صورت گرفته است.
۳. براساس توضيحات مدير امور مالي و ذيحسابي شرکت ملي 
گاز ايران مبالغ وصولي ناش��ي از فروش گاز در داخل کش��ور در 
س��ال ۱۳۹۵ مطابق تاييد ديوان محاس��بات، در مجموع مبلغ ۱۷ 
هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان است که مبلغ ۱۶ هزار و ۲۰۰ ميليارد 
تومان آن به حس��اب خزانه واريز ش��ده اس��ت. مابه التفاوت مبالغ 
يادشده بابت انجام تعهدهايي که به موجب قانون بر عهده شرکت 

ملي گاز ايران گذاشته شده، پرداخت شده است.
۴. به نظر مي آيد کشاندن موضوعات و ابهام هاي اثبات نشده اي 
که نياز به بررسي هاي کارشناسي دارد در سطح افکار عمومي نه 
تنها گره اي از کار کش��ور باز نمي کند بلکه خدمات گس��ترده و 
موثر شرکت هاي ملي نفت و گاز ايران را تحت الشعاع اتهام هاي 
نادرس��ت قرار مي دهد. در اين باره ضمن ابراز ناخرس��ندي شديد 
از اين نحوه رفتار، انتظار دارد که رياست محترم مجلس شوراي 
اس��المي و کميس��يون هاي تخصصي مجلس محترم به بررسي 
دقيق اين موضوع پرداخته و نتيجه را به استحضار مردم برسانند. 
وزارت نفت در اين ارتباط طي روزهاي آينده اطالعات بيشتري 

را به اطالع افکار عمومي خواهد رساند.

جزئيات مذاکره جديد
 صادرات گاز ايران به عراق

دبير کل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق از موافقت استانداري 
بغداد براي واردات گاز از ايران خبر داد و گفت: وزارت نفت عراق 

تمايل دارد گاز را جايگزين فرآورده هاي نفتي کند.
حميد حس��يني در گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به آغاز دور جديد 
مذاکرات بين ايران و عراق براي صادرات گاز گفت: اين مذاکره 
آغاز شده و استانداري بغداد براي واردات گاز از ايران موافقت کرده 
اس��ت. وزارت نفت عراق عالقه مند اس��ت که گاز را در نيروگاه ها 

و صنايع عراق جايگزين فرآورده هاي نفتي کند.
وي در پاسخ به اين سوال که حجم گازي که قرار است از ايران 
ب��ه ع��راق صادر ش��ود چقدر اس��ت؟ گفت: هن��وز در مورد حجم 
صادرات گاز صحبت نش��ده اس��ت بلکه فعال کليات موضوع و 
عالق��ه وزارت نف��ت عراق مطرح اس��ت. ب��ا توجه به اينکه ايران 
تاکن��ون هي��چ مذاکره اي براي صادرات گاز يا فرآورده هاي نفتي 
با وزارت نفت عراق نداش��ته اس��ت، اين مذاکرات نويد توس��عه 

همکاري بين ايران و عراق است. 
دبي��ر کل ات��اق مش��ترک بازرگاني ايران و ع��راق در مورد نحوه 
صادرات گاز به عراق توضيح داد: اين صادرات توس��ط خط لوله 
خواهد بود. خط لوله بغداد بين ايران و عراق کش��يده ش��ده و خط 
لوله بصره هم در حال تکميل اس��ت. ممکن اس��ت ظرفيت اين 
لوله ها افزايش يابد و در کنار آن لوله گذاري جديد انجام ش��ود. 
قرارداد صادرات گاز ايران به عراق ش��ش س��اله اس��ت و احتماال 

بتوانيم اين مدت را افزايش بدهيم.
حس��يني پيش از اين خبر داده بود که مذاکره جديدي بين ايران 
و وزارت نفت عراق در حال انجام است که اين وزارتخانه خريد 
گاز از اي��ران را ب��راي اس��تفاده در نيروگاه ه��ا افزايش دهد. اين 
قرارداد جدا از قرارداد قبلي صادرات گاز از ايران به عراق اس��ت، 
زي��را ق��رارداد قبلي با وزارت ني��روي عراق بود. عراقي ها اخيرا از 

امکانات شرکت گاز بازديد کرده اند.

اعالم آماده باش توانير براي پايداري شبکه برق 
در مناطق برف گير

ش��رکت توانير به دنبال پيش بيني بارش برف در ش��مال و غرب 
ايران، به ش��رکت هاي توزيع برق مناطق مربوطه دس��تور آماده 

باش صادر کرد.
به نقل از تسنيم، به دنبال پيش بيني بارش برف در شمال و غرب 
اي��ران ب��ه ويژه در اس��تانهاي گيالن ،غ��رب مازندران و اردبيل، 
ش��رکت توانير به ش��رکت هاي توئزيع برق در اين مناطق اعالم 

آماده باش داد.
متن اطالعيه شرکت توانير که خطاب به شرکت هاي توزيع برق 

اين استانها صادر شده، بدين شرح است:
"با توجه به پيش بيني بارش برف در س��اعات ابتدايي روز ش��نبه 
۷ بهمن ۹۶، ش��رکت هاي توزيع و برق منطقه اي غرب کش��ور 
و ب��ه وي��ژه در گي��الن ،غرب مازندران و اردبيل با رصد لحظه اي 

پايداري شبکه در آماده باش باش کامل باشند."

پيشخوان

انـرژی

منوچهري:مذاکره مستقيم با شل نداشته ايمصادرات ۹ ميليارد يورو نفت به اروپاتکذيب ارتباط مديرعامل اسپک با اختالس
اخبار منتشر شده مبني بر ارتباط مديرعامل 
شرکت مهندسي و تأمين قطعات و مواد 
ش��يميايي صنايع پتروشيمي با اختالس 
در مديريت اکتشاف و خروجش از ايران 
صحت ندارد و هم اکنون وي در س��مت 

خود مشغول فعاليت است. به گزارش شانا، در پي تماس هاي متعدد 
براي کسب اطالع از صحت و سقم خبرهاي منتشر شده در اين 
باره، يک منبع مطلع اخبار منتش��ر ش��ده در رسانه ها و شبکه هاي 
اجتماعي مبني بر ارتباط جليل س��بحاني، مديرعامل اس��پک، با 
اخت��الس در مديري��ت اکتش��اف و همچنين خروجش از ايران را 
تکذيب کرد. مديرعامل اس��پک با رد موضوع خروجش از ايران 
گفت: موضوع اختالس مربوط به مديريت اکتشاف شرکت ملي 

نفت است که در حوزه مالي اتفاق افتاده است.

صادرات نفت ايران به اروپا در ۱۱ ماهه 
س��ال ۲۰۱۷ با رش��د حدود ۲ برابري 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹.۳ 

ميليارد يورو رسيد.
ب��ه گ��زارش تس��نيم، جديدترين آمار 

منتشر شده از سوي پايگاه خبري کميسيون اروپا)يورو استات( 
نشان مي دهد ۲۸ عضو اتحاديه اروپا در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۷ 

ميالدي ۹.۳ ميليارد يورو نفت از ايران وارد کرده اند.
واردات نف��ت اي��ن اتحاديه از ايران در ۱۱ ماهه ۲۰۱۷ نس��بت 
به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۲ برابري داشته است. در 
ماه هاي ژانويه تا نوامبر س��ال ۲۰۱۶ بالغ بر ۴.۷ ميليارد يورو 
نفت از ايران به اروپا صادر شده بود. ايتاليا بزرگترين واردکننده 

نفت ايران در اين مدت شناخته شده است.

معاون مديرعامل در توسعه و مهندسي 
ش��رکت ملي نفت ايران گفت: تاکنون 
با شل مذاکره مستقيمي نداشته ايم و در 
م��ورد زمان دقيق مناقصه آزادگان هم 

نمي توان اظهار نظر کرد.
غالمرض��ا منوچه��ري در گفت وگو با ايلن��ا درباره آخرين نتايج 
MOUه��اي وزارت نف��ت اظهار داش��ت: م��ا در حال حاضر ۱۵ 
گروه قراردادي از شرکت هاي خارجي و داخلي داريم که مذاکره 
مي کنند و اميدواريم ش��رايط به گونه اي جلو برود که منجر به 
قرارداد شود. وي درباره پيشرفت مذاکرات توسعه ميدان آزادگان 
گفت: فعال TENDER در جريان است، شرکت هاي اروپايي و 
آسيايي در مناقصات حضور دارند، اما بايد کنسرسيوم تشکيل و 

در اين راستا ۲ ماه به آنها فرصت داده شده است.

وزير نيرو اعالم کرد:

تالش و برنامه ريزي براي اينکه جيره بندي آب نداشته باشيم

شبکه برق اهواز و خوزستان در شرايط پايدار قرار دارد

وزير نيرو گفت: مردم به حدي از درک رسيده اند که مي دانند 
وقتي بارش در ۴ ماهه اول ۹۷ - ۹۶ حدود ۳۰ درصد نسبت 
به سال قبل کمتر است، اخالق اجازه نمي دهد باالتر از الگوي 
مصرف، آب مصرف کنيم، ولي قطعا تالش و برنامه ريزي ها بر 
اين مبناست که جيره بندي آب نداشته باشيم و اين فرض مهم 

را هم داريم که مردم همکاري الزم را خواهند داشت.
به نقل از ايس��نا، رضا اردکانيان در جمع خبرنگاران در اس��تان 
مرکزي اظهار کرد: فصل مشترک برنامه هاي کوتاه، ميان و 
بلندمدت حوزه آب اين است که در بخش هاي مختلف مصرف 
اعم از شرب، بهداشت و کشاورزي و صنعت بهتر مصرف کنيم 
تا ايام کم آب را به درس��تي پش��ت س��ر بگذاريم و بويژه وزارت 
نيرو قادر باشد به وظيفه قانوني خود در حوزه تخصيص الزم 
جهت حفاظت محيط زيس��ت عمل کند. در ش��رايط کم آبي 
طبيعتا اولويت تامين آب ش��رب اس��ت البته با اين فرض که 

مردم همکاري الزم را مي کنند.
وي اف��زود: در بخ��ش صنعت س��عي مي ش��ود با رعايت همه 
اولويت ها و تمرکز بر استفاده از پساب هاي تصفيه شده موضوع 

کم آبي موجب کندي گردش چرخ صنعت نشود.
اردکانيان گفت: در کشاورزي با مصرف بااليي که وجود دارد، 
س��هم زي��ادي در پذيرش تاثيرات خشکس��الي وجود خواهد 
داشت. همکاري نزديکي با وزارت جهاد کشاورزي آغاز شده 
که با رعايت ش��رايط کش��اورزان و توجه به معيشت جايگزين 
براي آنها اين دوره را با خسارت کمتري پشت سر بگذاريم.

رضا اردکانيان همچنين در جلس��ه شوراي هماهنگي صنعت 
آب و ب��رق اس��تان مرک��زي اظهار کرد: باي��د بپذيريم که در 
کش��وري خش��ک و نيمه خش��ک که در ۵۰ س��ال گذشته به 
س��مت گرمت��ر ش��دن حرکت کرده زندگ��ي مي کنيم و امروز 
نسبت به ۵۰ سال قبل، ايران دو درجه گرمتر شده که نتيجه 
آن تعريق و تعرق بيش��تر اس��ت. اينها در ش��رايطي رخ داده که 
مي توانس��ته به کاهش بارش منجر نش��ود ولي ما با کاهش 
بارش هم مواجه شده ايم در عين حال که با افزايش جمعيت 

هم روبرو بوده ايم.
وي اف��زود: بپذيري��م ک��ه خشکس��الي در اي��ران يک حادثه 
غيرمترقبه نيس��ت که براي آن س��تاد مقابله تش��کيل دهيم. 
حت��ي وقت��ي کلمه بحران را ب��کار مي بريم، اگر منظورمان از 
اين کلمه توجه به حاد بودن ش��رايط و چاره جويي س��ريعتر 
باش��د بس��يار کلمه مناس��بي است، اما اگر استفاده از اين کلمه 
به معناي از س��ر گذراندن ش��رايط سخت باشد، کلمه درستي 

را انتخاب نکرده ايم.

اردکانيان اظهار کرد: به جاي مقابله با خشکسالي بايد با ادبياتي 
نظي��ر س��ازگاري ب��ا کم آبي خو کني��م، همانطور که پدران ما 
هزاران سال پيش چنين کردند و راهکار را با ايجاد قنات پيدا 
کرده و در مواجهه با طبيعت س��رخم نکردند، مهاجرت نکرده 

و تمدن را حفظ کردند.
وي با بيان اينکه االن بر سر يک دو راهي قرار داريم، انتخاب 
هم با ماس��ت و در اين انتخاب آزاديم، افزود: بايد به آس��يب 
شناس��ي آنچه در برخورد با نحوه مصرف آب در گذش��ته بر 
ما گذش��ته بپردازيم و س��هم ها بايد مشخص کنيم، همچنين 
ب��راي از ح��اال ب��ه بعد فکر کني��م و زمان محدودي نيز در اين 

راستا در اختيار داريم.
اردکانيان مشکل امروز را مديريت منابع آب دانست و افزود: 
موضوع آب موضوعي چند انضباطه اس��ت و هر س��ازماني که 
ب��ه نوع��ي در اين عرص��ه تاثير دارد، از حلقه هاي مديريت آن 
اس��ت. مردم و کش��اورزان هم يکي از اين حلقه ها هس��تند. 
انتخاب اول ما اينس��ت که چند انضباطه و ميان بخش بودن 
عرص��ه مديري��ت آب را به رس��ميت بشناس��يم و وزارت نيرو 
بدان��د ک��ه متول��ي امر آب بودن به اين معناس��ت که موضوع 
آب را يک دغدغه همگاني بشناس��د و در مس��ير آن کار کند و 
هزينه و نفع همه گروه ها و سهمش��ان را در تصميم س��ازي به 
رس��ميت بشناس��د. مابقي حلقه ها نيز بايد سهم و وظيفه خود 

را به رسميت بشناسند.
وي افزود: وزارت جهاد کش��اورزي، وزارت صنعت، س��ازمان 
محيط زيست، استانداري ها، مجلس، قوه قضائيه، دستگاه هاي 
نظارتي و دستگاه هاي مرتبط با افکار عمومي ذي مدخالن اين 
عرصه هستند و انتخاب اول ما اينست که همه اينها موضوع 
آب را مسئوليت مشترک همگاني بدانند و اينکه بدانند کشور 
کم آب و رو به رش��دي هس��تيم، برنامه هاي مش��خصي براي 
توس��عه داريم، مي خواهيم اقتصاد اول منطقه باشيم، جمعيت 
جوان زيادي داريم و بايد جوابگوي اش��تغال باش��يم، موقعيت 
ژئوپولتيک مهمي داريم، حفظ حيات مس��کون در جاي جاي 
کش��ور ضروري اس��ت و بپذيريم آنان که بر طبل جنگ آب 
در دني��ا مي زنن��د اي��ن اقدام را ب��ه تازگي آغاز نکرده اند. از بعد 
از ۱۹۴۸ اينکار را ش��روع کردند و حس��اب ش��ده اين مفهوم را 
ط��رح مي کنن��د. آنها به دنبال عادي س��ازي موضوع تنازغ بر 
سر آب هستند تا پس از آن بتوانند با کم آبي در منطقه آتش 

به پا کنند و نبايد در ميدان آنها بازي کنيم.
اردکاني��ان اف��زود: باي��د بپذيريم که دانش و تجربه کافي را در 
اختيار داريم و آنچه نداريم را بلديم کس��ب کنيم. مي توانيم با 

همفکري براي مسائلمان راهکار پيدا کرده و مواضع مناسب 
تر را براي اس��تقرار صنعت تدوين کنيم. مي توانيم از آب چند 
بار اس��تفاده کرده و مقررات دس��ت و پاگير را اصالح کنيم. 
مي توانيم بر مشکالتي که زير زمين است تمرکز کنيم و دنبال 

رفع پرت آب در شبکه هاي شهري برويم.
وي افزود: بايد در ش��بکه هاي ش��هري و روس��تايي بر کاهش 
هدررفت آب تمرکز کنيم و مي توانيم به طور جدي بر استفاده 
از پس��اب س��الم تمرکز کنيم و اس��تان مرکزي يکي از بهترين 
پايلوت هاي��ي اس��ت که مي ت��وان در آن به اين مهم پرداخت. 
مي توانيم مرز حوضه هاي آبريز را به رسميت بشناسيم و قانوني 
که بيش از يک دهه قبل وضع ش��د و به درس��تي اجرا نش��د را 
رعايت کنيم که مش��خص کرد برنامه ريزي و تخصيص آب 
بايد در حوضه آبريز صورت بگيرد و در محدوده هاي اس��تاني 

موضوع عمليات مطرح است.
به گفته وي، اگر ميان بخش بودن عرصه آب را به رس��ميت 
بشناس��يم و بدانيم مجاز نيس��تيم موضوع واحد آب را تقس��يم 
کنيم، خشکسالي و کم آبي عليرغم اينکه اتفاق خوبي نيست، 
مي تواند براي ما فرصت باشد. البته شرايط سختي است ولي 
ما آماده ايم در وزارت نيرو براي تامين آب ش��هرها با اتکا بر 
مفاهمه باال با مردم براي مصرف مناسب تر، تالش کنيم. در 
بخش صنعت هم سعي مي شود صنايع با مشکالت جدي روبرو 
نش��وند و من خوش��بينم که چنانچه اين مسير را انتخاب کنيم 

دعاي خير آيندگان را هم براي خود ذخيره کرده ايم.
وزير نيرو گفت: انتخاب دوم اينس��ت که وزارت نيرو کماکان 
ترجيح دهد بخش ساده مسئله را ببيند و معتقد باشد که وزارت 
نيرو تنها مسئول تامين است و اين بخش هاي ديگر از جمله 
کشاورزي است که راندمان پايين دارد و با فرافکني مشکل را 
به سمت ديگران سوق دهد، اين مسير را تا مدتي مي توان ادامه 
داد ولي ما فرصت چنداني نداريم و اگر اين مس��ير را انتخاب 

کنيم در اين انتخاب همه شکست مي خورند.
اردکانيان در ادامه گفت: استان مرکزي هميشه براي پايلوت 
شدن در مسير توسعه به عنوان يک استان پيشرو مطرح بوده 
و االن هم در بخش صنعت و آب مي تواند يک مدل انتخابي 
براي س��ازمان هاي دولتي باش��د. تالش مي کنيم مسائل اين 
استان هم اينجا حل شود و هم در حوزه نوع استفاده از آب در 
صنعت و هم در باال بردن راندمان آن اس��تان مرکزي نمونه 

موفقي را در استان مرکزي براي کشور داشته باشد.
وي با بيان اينکه در حوزه انتخاب اول، از سه ماه پيش جلساتي 
برگزار ش��ده تا اول به کارهايي که نبايد انجام ش��ود بپردازيم 

و اولين آنها احتراز از بخش��ي ديدن کار اس��ت که نتايج خوبي 
داش��ته اس��ت، گفت: ديروز موفق ش��ديم با همکاري وزراي 
جهاد کش��اورزي و صنعت و رييس س��ازمان محيط زيس��ت، 
۱۳ زمين��ه کار مش��ترک را تعري��ف کنيم که گزارش تفصيلي 

آنرا ارائه خواهيم داد.
اردکانيان اظهار کرد: در حوزه اس��تفاده از پس��اب در صنعت 
و کش��اورزي بناي س��رمايه گذاري جدي داريم و در بخش 
کشاورزي سعي داريم با کار نزديک و انتخاب چند استان در 
وهله اول که وضعيت حادتري دارند با انتخاب الگوي مناسبتر 
براي کشت و در جاهايي که الزم است تعيين معيشت جايگزين 
و توسعه نيروگاه هاي خورشيدي عليرغم مشکالتي که وجود 
دارد، فک��ر و کار کني��م. کمک مجلس به وزارت نيرو مي تواند 

به وزير نيرو در رفع مشکالت کمک کند.
آرش کردي مديرعامل شرکت توانير نيز در اين جلسه گفت: 
استان مرکزي جزو استان هاي صنعتي است و در اين بخش 
رتبه بااليي داش��ته و در جذب س��رمايه گذاري نيز اين رتبه را 
حفظ مي کند.وي با بيان اينکه بحث تامين آب ش��هرک هاي 
صنعتي مش��کل کش��وري اس��ت افزود: اين مشکل در استان 
صنعتي مرکزي خود را بيشتر نشان مي دهد. رونق شهرک هاي 
صنعتي براي مثال در ساوه و زرنديه کم نظير است و حتي در 
سال هايي که رشد منفي را در شاخص هاي رشد اين بخش در 

کشور داشتيم در اين مناطق، رشد مثبت بوده است.
کردي اظهار کرد: دو بحث قانوني وجود دارد که صنعت برق 
را مح��دود ک��رده اس��ت، يکي از آنه��ا قانون الحاق ۲ ماده ۸۱ 
اس��ت که براس��اس سطر انتهايي آن وظيفه سازمان مديريت 
و برنامه ري��زي وق��ت و برنام��ه و بودج��ه فعلي اس��ت که در 
بودجه ه��اي س��نواتي م��وارد را پيش بيني ک��رده و به وزارت 
ني��رو و ديگ��ر وزارتخانه ه��اي مربوطه تخصي��ص دهد. اين 
تخصيص عمدتا االن توسط استانداري ها صورت مي گيرد و 
هر س��اله رو به کاهش اس��ت. اين تخصيص در گذش��ته براي 
کل کش��ور ۸۵ ميليارد بوده و امس��ال ۳۵ ميليارد تومان براي 
کل زيرس��اخت هاي آب و برق و گاز و مخابرات کش��ور پيش 
بيني شده است در حالي که زرنديه به تنهايي ۶۰ ميليارد تومان 

براي زيرساخت هاي اساسي شهرک ها نياز دارد.

صبح روز جمعه با وجود فعال ش��دن دوباره کانون هاي داخلي 
ريزگردها در اس��تان خوزس��تان و ش��روع پديده گرد و خاک در 
ش��هر اهواز، اما ش��بکه برق اهواز و خوزس��تان در شرايط پايدار 

قرار دارد.
به نقل از تس��نيم، در حالي که روز پنجش��نبه برق ۱۰ درصد از 
مش��ترکان اهوازي قطع ش��ده بود، ش��ب گذشته پس از ساعتها 
تالش و شست وش��وي مقره ها، مجدد برق تمامي ش��هروندان 

اهوازي وصل شد.
قط��ع ب��رق اه��واز که به دليل بروز همزم��ان رطوبت زياد هوا و 
افزايش قابل توجه س��طح ريزگردها بود، قطعي برقي مش��ابه 
قطعي برق بهمن ماه ۹۵ را در اهواز رقم زد اما اينبار در مقياس 
بس��يار کوچک تر رقم خورد و در زمان کمتري نيز ش��اهد وصل 

مجدد برق بوديم.
صبح روز جمعه با وجود فعال ش��دن دوباره کانون هاي داخلي 

ريزگردها در اس��تان خوزس��تان و ش��روع پديده گرد و خاک 
در ش��هر اهواز، اما ش��بکه برق اهواز و خوزس��تان در ش��رايط 
پاي��دار ق��رار دارد. محمودرضا حقي فام معاون هماهنگي توزيع 
توانير با بيان اين که همه مش��کالت ناش��ي از بروز ريزگردها و 
رطوبت نزديک به صد درصد در ش��بکه برق اهواز و خوزس��تان 
برطرف ش��ده اس��ت، گفت: هم اکنون شبکه در شرايط معمول 
و عادي خود قرار دارد. وي ادامه داد: با وجود اين شرايط، کليه 

واحدهاي عملياتي در اس��تان در حالت آماده باش قرار دارند. 
معاون هماهنگي توزيع توانير همچنين از مشترکان خواست تا 
در صورت بروز هرگونه مشکلي در شبکه برق، با شماره گيري 
۱۲۱، موضوع را به همکاران ما شرکت هاي توزيع استان اطالع 
دهن��د. حق��ي فام همچنين به م��ردم اطمينان داد که نيروهاي 
عملياتي در کوتاه ترين زمان ممکن به مش��کالت در ش��بکه 

رسيدگي خواهند کرد.

مع��اون ام��ور دريايي س��ازمان بنادر و 
دريانوردي، از پايان مصاحبه با پرس��نل 
ش��ناور چيني فله بر کريس��تال، توسط 
کميته بررس��ي س��انحه س��انچي خبر 
داد و گف��ت: اطالعات به دس��ت آمده، 

محرمانه است.
به نقل از سازمان بنادر و دريانوردي، هادي 
حق ش��ناس ب��ا بيان اينک��ه عصر روز 
پنجشنبه، مصاحبه با پرسنل شناور فله بر 
چيني کريس��تال به پايان رس��يد، اظهار 
داش��ت: کميته بررسي سانحه سانچي 
که متش��کل از چهار کشور ايران، چين، 
پاناما و هنگ کنگ اس��ت، موفق ش��د 
مصاحبه با پرسنل چيني فله بر کريستال 
را با توجه به سواالتي که مدنظر بود، در 

قالب دو گروه انجام دهد.
وي ادامه داد: عالوه بر اين ش��ناور فله 
بر کريس��تال به طور کامل توسط گروه 
کميته بررس��ي س��انحه س��انچي مورد 
بازديد و به اصالح معاينه شد تا اطالعات 
مربوطه به دس��ت آيد؛ ضمن اينکه اين 
کميت��ه روز جمع��ه، از بندر خوش��ان به 
سمت بندر شانگهاي حرکت کرد تا ادامه 

کار را در دستور کار قرار دهند.
مع��اون ام��ور دريايي س��ازمان بنادر و 
دريان��وردي، همچني��ن در خص��وص 
محورهاي توافقنامه چهارجانبه به امضاء 
رس��يده بين ايران، چين، هنگ کنگ و 

پانام��ا جهت انجام تحقيقات مش��ترک 
درباره س��انحه نفتکش س��انچي، بيان 
کرد: اين تفاهمنامه چهارجانبه در مورد 
فرآيند، شيوه بررسي اطالعاتي و برخي 
مس��ائل از اين دس��ت، به امضاء رسيده 
است. حق شناس افزود: انجام مصاحبه 
با پرس��نل شناور فله بر کريستال جهت 
جم��ع آوري اطالعات اس��ت، همانطور 
که باز کردن جعبه سياه در همين راستا 
است؛ همچنين بايد بدانيم که اطالعات 
بدس��ت آم��ده توس��ط کميته بررس��ي 
سانحه، بر اساس تفاهم نامه چهارجانبه 
به امضاي رسيده بين کشورهاي ايران، 
چين، هنگ کنگ و پاناما محرمانه باقي 
خواهد ماند تا نتيجه بررسي هاي کميته 
مشخص شود؛ بنابراين نمي توان زمان 
اع��الم نتيجه رمزگش��ايي جعبه س��ياه 

سانچي را پيش بيني کرد.
وي در مورد آخرين وضعيت جعبه سياه 
نفت کش سانچي و اعالم زمان نتيجه 
رمزگش��ايي آن، تصريح کرد: اطالعات 
 )VDR( به دس��ت آمده از جعبه س��ياه
س��انچي بايد رمز گش��ايي شود و داليل 
سانحه از آن استخراج خواهد شد؛ اما در 
مورد نتيجه نهايي بررس��ي هاي صورت 
گرفت��ه، نمي توان پيش بيني انجام داد؛ 
چراکه ممکن است اين اقدام هفته ها و 

ماه ها به طول بيانجامد.

۲۴ دي ماه ۹۶ نفتکش ايراني سانچي در 
ميانه آبهاي ش��رقي چين به اعماق آب 
ف��رو رف��ت و از آن روز بررس��ي ها براي 
کس��ب اطالعات از دليل بروز حادثه و 
ت��الش براي کس��ب اطالع از وضعيت 
پيکرهاي خدمه نفتکش غرق شده وارد 

مرحله جديدي شد.
نفتکش ايراني در عمق ���115 متري 
درياس�ت؛ ربات ه�اي ش�ناور در حال 

تجسس
س��يروس کي��ان ارث��ي مديرعام��ل 
ش��رکت ملي نفتکش ايران در ديدار 
ب��ا خان��واده ش��هيد به��رام اتحاد در 
خصوص آخرين وضعيت رسيدگي به 
نفتکش غرق ش��ده ايراني گفت: همه 
تالش��مان را براي دسترس��ي مجدد 
به کش��تي س��انچي بکار مي گيريم و 
از ش��رکت هاي بزرگ دريايي کمک 
خواس��تيم و با توجه به اينکه کش��تي 
در عمق ۱۱۵ متري قرارگرفته است، 
ربات ه��اي ش��ناور را براي تجس��س 
فرس��تاديم. وي اف��زود: اي��ن حادثه 
بزرگ،سريع و ناگهاني متأسفانه باعث 
شد اين عزيزان براي هميشه و تنهاي 
تنها در کشوري غريب متأسفانه جان 
خود را از دست بدهند و با آن عشق و 
آرامش��ي که در دلشان بود و به عنوان 
دريانورد مي ش��ناختيم، در همان دريا 

دفن شوند.
در حالي که بررسي ها براي شناسايي 
داليل بروز حادثه با بازخواني و تحليل 
اطالعات جعبه س��ياه نفتکش ايراني، 
جعبه س��ياه کشتي چيني و مصاحبه با 
خدمه کشتي چيني ادامه دارد، کاپيتان 
حسيني سانيج کاپيتان سابق نفتکش 
س��انچي در خصوص داليل بروز اين 
حادث��ه گفت: "ش��رايط درياي چين 
ش��رقي و ترافيک زياد در بروز سانحه 
دخي��ل بود و احتم��ال دارد يکي از دو 

کشتي طرف مقابل را نديده باشد.

قيم��ت هر بش��که نفت برن��ت امروز با ۲۴ 
سنت، معادل ۰.۳ درصد کاهش به ۷۰ دالر 

و ۱۸ سنت رسيد.
ب��ه گزارش تس��نيم به نق��ل از رويترز، در 
حالي که انتظار مي رود با پايان يافتن فصل 
زمستان در نيمکره شمالي دوره اوج تقاضا 
در هفته هاي اخير به اتمام برس��د، عوامل 
بنيادي��ن ب��ازار نفت ني��ز احتماال تضعيف 
خواهد شد و اين مسئله سبب شد تا قيمت 
نفت بعد از رس��يدن به باالي ۷۱ دالر در 

روز پنجشنبه امروز کاهش يابد.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشکه نفت 
برنت امروز با ۲۴ سنت، معادل ۰.۳ درصد 
کاهش به ۷۰ دالر و ۱۸ سنت رسيد. قيمت 
نفت برنت روز پنجشنبه تا رقم ۷۱ دالر و ۲۸ 
سنت باال رفته بود. قيمت نفت خام آمريکا 
نيز امروز با ۱۹ س��نت، معادل ۰.۳ درصد 
کاهش به ۶۵ دالر و ۳۲ سنت رسيد. قيمت 
نفت وست تگزاس اينترمدييت هم ديروز تا 

رقم ۶۶ دالر و ۶۶ سنت باال رفت.
گئورگي سالووف، رئيس بخش تحقيقات 
موسس��ه مارکس اس��پکترون در اين باره 
گفت، به رغم چش��م انداز عمدتا مناس��ب 
تقاض��ا ب��راي نفت، به دليل در پيش بودن 
اتمام دوره اوج تقاضا براي نفت در نيمکره 
ش��مالي، در کوتاه مدت ش��اهد افت قيمت 
هستيم. بسياري از پااليشگاه ها بعد از پايان 
فصل زمستان براي انجام تعميرات تعطيل 
مي ش��وند، و اي��ن موج��ب کاهش تقاضا 
براي نفت خام مي ش��ود. اسالووف افزود: 
در حالي که ظرفيت پااليش��گاهي از بازار 
خارج ش��ده... تقاضا دارد شروع به کاهش 
مي کند. اين مسئله روي ميزان ذخاير نفت 

نيز تاثيرگذار است.
بان��ک آمريکاي��ي م��ورگان اس��تنلي در 
يادداش��تي نوش��ت: ذخاير جهاني نفت در 
هفت��ه منتهي ب��ه ۱۹ ژانويه افزايش کلي 
داش��ته، و ذخاير نفت و فرآورده هاي نفتي 

شاهد افزايشي اندک بوده است.

در بخش عرضه، انتظار مي رود توليد نفت 
آمريکا بعد از رسيدن به رقم ۹.۸۸ ميليون 
بشکه در هفته گذشته، به زودي از مرز ۱۰ 
ميليون بشکه عبور کند. توليد نفت آمريکا 
از اواس��ط س��ال ۲۰۱۶ تاکنون بيش از ۱۷ 
درصد رش��د داش��ته و اکنون با ميزان توليد 

عربستان برابري مي کند.
ثب�ت قيم�ت ���۷1 دالر نف�ت ب�راي 

نخستين بار از سال ۲۰1۴
روز پنجشنبه در بازارهاي جهاني با تضعيف 
ارزش دالر به کمترين ميزان ۳ و نيم سال 
گذش��ته باعث ش��د تا در کنار ديگر عوامل 
نفت خام براي نخستين بار از سال ۲۰۱۴ 

قيمت ۷۱ دالر را لمس کند.
در اين روز در بازارهاي جهاني قيمت نفت 
برنت براي نخس��تين بار از س��ال ۲۰۱۴ به 
دلي��ل تضعي��ف ادامه دار دالر و نيز کاهش 
ذخاير نفت آمريکا و همچنين دهمين هفته 
متوالي پايبندي کشورهاي توليدکنندگان 
نفت به »توافق اوپک« به ۷۱ دالر در هر 
بشکه رسيد. بر اساس اين گزارش، قيمت 
قرارداده��اي آتي نفت برنت نيز ۵ س��نت 
باالتر از ۷۱ دالر در هر بش��که معامله ش��د 
که بيشترين رقم از دسامبر ۲۰۱۴ تاکنون 
محس��وب مي شود.  همچنين قيمت نفت 
آت��ي وس��ت تگزاس آمريکا هم به ۶۶.۳۵ 
دالر در هر بشکه صعود کرد و بيشترين رقم 
را از دسامبر ۲۰۱۴ تاکنون بر جاي گذاشت. 

هر دو ش��اخص برنت و وس��ت تگزاس از 
اواس��ط سال گذش��ته تاکنون بيش از ۶۰ 
درصد رشد داشته اند.  از سوي ديگر قيمت 
نفت توس��ط محدود بودن عرضه از سوي 
کش��ورهاي صادرکنن��ده نفت »اوپک« و 
روس��يه به عنوان بزرگتري��ن توليدکننده 
نف��ت جهان حمايت ش��د. توافق اوپک از 
س��ال گذش��ته آغاز شد و بناست تا در سال 
۲۰۱۸ هم ادامه يابد.  جورج مکنا تحليل گر 
ارشد بازار در اکسي تريدر گفت: اين کاهش 
تولي��د نف��ت و نيز تضعي��ف ارزش دالر در 
کنار کاهش ذخاير نفت آمريکا باعث ش��د 
قيمت نفت صعودي ش��ود. بر اساس اداره 
اطالعات انرژي آمريکا، ميزان ذخاير نفت 
خ��ام آمريکا ۱.۱ ميليون بش��که در هفته 
منته��ي ب��ه ۱۹ ژانويه کاه��ش يافت و به 
۴۱۱.۵۸ ميليون بش��که در روز رسيد. اين 
ميزان کمترين سطح ذخاير فصلي از ۲۰۱۵ 
تاکنون اس��ت و کمتر از متوس��ط ذخاير ۵ 
س��اله به حس��اب مي آيد. متوسط ذخاير ۵ 
س��ال آمريکا ۴۲۰ ميليون بش��که در روز 
ب��ود. در بازاره��اي بورس هم دالر آمريکا 
کمترين رقم را از دسامبر ۲۰۱۴ تاکنون در 
مقابل سبدي از ديگر ارزها به ثبت رساند. 
ب��ا تضعيف ارزش دالر ک��ه معمواًل متأثر 
از تجارت اس��ت باعث شد سرمايه گذاران 
ارزهاي خود را در »کموديتي هايي« نظير 

نفت خام سرمايه گذاري کنند.

معاون دريايي سازمان بنادر؛

اطالعات خدمه کشتی چينی، محرمانه است
به رغم پيش بينی ها روی داد؛

توقف افزايش قيمت طالی سياه
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تعيين تکليف سازمان ملي جوانان در سال آينده 
رئيس فراکس��يون جوانان مجلس با 
اشاره به اينکه دولت، اليحه تفکيک 
بخ��ش جوان��ان از ورزش را ارئه داده، 
گف��ت: اگ��ر اليحه به نتيجه نرس��د، 
طرح��ي در مجل��س ب��راي احي��اي 
سازمان ملي جوانان داريم که تا نيمه 
اول س��ال ۹۷ به نتيجه مي رس��د. به گزارش فارس،  س��يد فريد 
موس��وي در نخس��تين همايش مجمع ملي س��ازمان هاي مردم 
نهاد در ش��يراز با بيان اينکه س��ازمان هاي مردم نهاد از دو منظر 
مردمي بودن و تالشگر بودن اهميت دارند، گفت: اين سازمان ها 
ب��ه ص��ورت جمع��ي تحق��ق اه��داف و برنامه هاي خ��ود را در 
مدني تري��ن و مردمي تري��ن قال��ب دنبال مي کنند. وي ادامه داد: 
س��من ها در س��ال هاي اخير رش��د روز آفريني را تجربه کردند و 
دولتي مس��تقر ش��د که زمينه توسعه و پيشرفت سمن ها را مطرح 
کرد؛ توس��عه س��من ها امر صرفا ملي نيس��ت و در کش��ورهاي 
توس��عه يافت��ه ه��م نقش فعال س��من ها را مي بينيم. وي افزود: 
س��ازمان برنامه در بحث جوانان به درس��تي اقدام نکرد و گاليه 
ج��دي داري��م ک��ه بودجه مخت��ص جوانان، اختص��اص نيافت. 
اميدواري��م اي��ن اعتب��ارات تخصي��ص ياب��د و ما ب��ه دنبال آن 

هستيم.

در اجراي قانون هواي پاک
 سخت گيرانه برخورد مي کنيم

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: برخورداري از محيط 
زيست، آب، خاک و هواي سالم از جمله حقوق شهروندي مردم 
اس��ت. به گزارش مهر عيس��ي کالنتري در جلس��ه کارگروه ملي 
مقابله با آلودگي هوا که با حضور نمايندگان دستگاه هاي مسئول 
در محل س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت برگزار ش��د، گفت: با 
توج��ه ب��ه ع��دم ارائه آئين نامه اجرايي قانون هواي پاک در مدت 
مش��خص 6 ماه پس از ابالغ قانون به هيات دولت، هفته پيش 
دول��ت مص��وب کرد تا زمان تصوي��ب آئين نامه جديد، آئين نامه 
مصوبه سال 13۹5 در اين خصوص مورد استناد قرار گيرد. وي 
تاکي��د ک��رد: آئي��ن نامه جديد باي��د تا پايان بهمن ماه تدوين و به 
دولت ارائه ش��ود تا پس از تصويب از س��ال 13۹۷ مورد اس��تناد 
قرار گيرد. کالنتري خاطرنشان کرد: در اجراي قانون هواي پاک 

سخت گيرانه برخورد خواهيم کرد.

دستگيري سه گروه 
شکارچي غيرمجاز در استان تهران

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان تهران از دستگيري 
س��ه گروه ش��کارچي غيرمجاز و کشف سه قبضه سالح شکاري 
در اس��تان تهران خبر داد. به گزارش ايلنا، نقي ميرزاکريمي با با 
اشاره به اينکه گروه اول در حاشيه رودخانه شور حوزه شهر ري 
در حين شروع به شکار دستگير شدند و از آن ها يک قبضه سالح 
شکاري تک لول ساچمه زني که مجوز حمل آن فاقد اعتبار بوده 
کشف گرديد، افزود: گروه دوم در پارک ملي خجير و سرخه حصار 
مبادرت به تيراندازي و شروع به شکار در پارک ملي نموده بودند 
شناسايي و دستگير شده و از آنها يک قبضه سالح پنج تير ساچمه 
زني کش��ف ش��د که مجوز حمل اين س��الح نيز فاقد اعتبار بوده و 
حمل غيرمجاز محسوب مي گردد. ميرزاکريمي گفت: يک گروه 
شکارچي غير مجاز نيز در ارتفاعات شمال تهران در منطقه ورديج 
و واريش که مبادرت به ش��کار غيرمجاز يک خرگوش وحش��ي 

نموده بودند دستگير شدند.

تهران ميزبان اولين نمايشگاه تخصصي
 بين المللي توربين و ماشين هاي دوار

ده ه��ا ش��رکت داخل��ي و خارج��ي از جمهوري اس��المي ايران 
و ديگ��ر کش��ورهاي جه��ان از 11 تا 14 اس��فند م��اه جديدترين 
توليدات، تجيهزات، صنايع و خدمات خود را در اولين نمايشگاه 
تخصصي بين المللي توربين، ژنراتور و ماشين هاي دوار در محل 

دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران به نمايش مي گذارند.
به گزارش روابط عمومي و اطالع رساني اولين نمايشگاه تخصصي 
بين المللي توربين، ژنراتور و ماشين هاي دوار: تاکنون حضور بيش 
از يکصد شرکت در اين نمايشگاه قطعي شده است و پيش بيني 
مي شود طي روزهاي آينده تا زمان برگزاري نمايشگاه؛ اين تعداد به 
دو برابر افزايش يابد. در اين نمايشگاه عالوه بر شرکت هاي داخلي، 
ش��رکت هايي از کش��ورهاي ايتاليا، هلند، آلمان، انگلستان، ژاپن، 
بلژيک، تايوان و چين نيز توليدات خودش��ان را به نمايش عموم 
مي گذارند. آشنائي با نوين ترين توليدات و پيشرفت هاي اين حوزه، 
تبادل اطالعات، دانش فني و فناوري روز بين مشارکت کنندگان و 
متخصصين، آشنايي شرکت کنندگان و بازديد کنندگان با آخرين 
دستآوردهاي عرضه شده در بخش سيستم هاي توربين، ژنراتور 
و ماش��ين هاي دوار، ايجاد ارتباط مس��تقيم بين توليد کنندگان 
و مص��رف کنن��دگان، ايجاد فرصت هاي س��رمايه گذاري، ايجاد 
فرصت هاي اش��تغالزائي و بازاريابي و همچنين توس��عه صادرات، 
مهمترين اهداف برگزاري اولين نمايشگاه تخصصي بين المللي 
توربي��ن، ژنرات��ور و ماش��ين هاي دوار اس��ت. برنامه ريزي براي 
حضور هيئت هاي مختلف اقتصادي داخلي و خارجي و همچنين 
برگزاري کارگاه هاي گوناگون تخصصي علمي،آموزشي با حضور 
اقتصاددانان، صاحبان صنايع و نخبگان و اساتيد بين المللي اين 
حوزه؛ برخي از برنامه هاي جانبي اولين نمايشگاه تخصصي بين 
المللي توربين، ژنراتور و ماشين هاي دوار است. اولين نمايشگاه 
تخصصي بين المللي توربين، ژنراتور و ماشين هاي دوار با همکاري 
و حماي��ت انجم��ن انرژي بادي ، پژوهش��گاه ني��رو، وزارت نيرو، 
س��ازمان صنايع هوايي کش��وري، شرکت سهامي نمايشگاه هاي 
بين المللي تهران، شرکت توربو کمپروسور نفت، گروه تابا، انجمن 
توربين ه��اي گازي هلن��د- آلمان و بس��ياري ديگر از فعالين بين 
المللي اين حوزه و با مجوز رسمي س��ازمان توس��عه تجارت ايران 
برگزار مي ش��ود.  صنعت توربين، ژنراتور و ماش��ين هاي دوار جزء 
صنايع اي محس��وب مي ش��ود که در حوزه هاي مختلف از جمله 
صنت نفت و پتروشيمي، نيروگاه هاي مختلف، آب و فاضالب و 
ساختمان نقش حياتي دارد که به تازگي در کشور ما هم جايگاه 
وي��ژه اي پي��دا کرده اس��ت. لذا برگزاري اولي��ن دوره اين صنعت 
مي توان نقش مهمي در توس��عه و توجه به اين حوزه داش��ته باشد. 
عالقمندان مي توانند براي دريافت اطالعات بيشتر اين نمايشگاه 
با شماره تلفن 665۷451۹ ستاد برگزاري نمايشگاه تماس بگيرند 

و يا به پايگاه اينترنتي www.ipgtec.org مراجعه کنند.  

پيشخوان

اجتماعی

کمبود ۸۰ هزار پرستار در بيمارستان هاکاهش سهميه هاي طرح ترافيک به 63 هزارتوليت وزارت بهداشت بايد تقويت شود
سخنگوي وزارت بهداشت با تاکيد بر اين 
که براي اصالح نظام سالمت، چاره اي 
نداريم جز اينکه توليت وزارت بهداشت 
را تقوي��ت کني��م، گفت: براي رس��يدن 
ب��ه اهداف برنامه هاي توس��عه در حوزه 

سالمت و کاهش پرداختي از جيب مردم، بايد نقش و مشارکت 
دولت و بيمه ها افزايش يابد و بس��ته هاي خدمات س��المت نيز 
کنترل شوند. ايرج حريرچي درخصوص بودجه سالمت، گفت: 
تجربه 5۰ سال اخير کشور نشان مي دهد که خيريه ها، بيمه هاي 
خصوصي و تکميلي ۷ تا ۹ درصد از هزينه هاي سالمت را تامين 
مي کنند. حريرچي با بيان اينکه منابع جاري وزارت بهداشت در 
بودجه پيشنهادي ۷، فقط 6.4 درصد رشد داشته، افزود: بودجه 

سازمان بيمه سالمت هم رشد چنداني نداشته است.

افش��ين حبي��ب زاده، مع��اون نظارت 
شوراي شهر تهران گفت: بر اين اساس 
طرح ترافيک نيز به زون مرکزي تبديل 
مي ش��د و هر خودرويي با ورود به زون 
زوج و فرد بايد عوارضي با يک ضريب 

مش��خص پرداخ��ت مي ک��رد و با ورود ب��ه زون طرح ترافيک، 
عوارضش بيش��تر مي ش��د که اين پيشنهاد معاونت حمل و نقل 
در ش��وراي ترافيک تغيير کرده اس��ت. به گفته معاون نظارت 
ش��وراي ش��هر تهران، در شوراي ترافيک پايتخت مقرر شد که 
زون زوج و ف��رد همچن��ان ب��ه قوت خ��ود باقي بماند و تغييري 
نکند. حبيب زاده گفت: در حال حاضر حدود 1۰5 هزار سهميه 
داده ش��ده که پيش��نهاد ش��ده اين عدد س��هميه ها به 63 هزار 

مجوز کاهش يابد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاري با اشاره 
به اينکه عدم تخصيص بودجه به حوزه 
پرس��تاري باعث اجرايي نش��دن قانون 
تعرفه گذاري شده، گفت: بيمارستان ها 
۸۰ هزار پرستار کم دارند. محمد شريفي 

مقدم درباره سرانجام قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري گفت: 
بحث قانون تعرفه گذاري مصوب سال 13۸6 مجلس است که 
به نوعي اين قانون هنوز اجرايي نشده است. مطالبات افرادي که 
متاثر از اين قانون هستند؛ يعني پرستاران به شکل هاي مختلفي 
از طريق شوراي عالي بيمه و مسيرهاي ديگر پيگيري شده است. 
وي افزود: براي اجراي مصوبه سال ۸6 به هزار ميليارد تومان پول 
عالوه بر منابع موجود نياز است. اين مبلغ توسط وزارت بهداشت 

تاييد و قرار شد در بودجه سال ۹۷ ديده شود.

اخــبار شـهرستان

همزمان با دهه مبارک فجر در قشم محقق مي شود؛ 

بهره برداري 54 طرح عمراني با بيش از20هزار ميليارد ريال اعتبار 

ديدار مردمي فرماندار و مدير امور آبفاي شهرستان شهريار

برگزاري نمايش عروسکي با موضوع الگوي مصرف بهينه آب در شهرستان قدس

همايش ارتقاء صالحيت حرفه اي مديران و معلمان ناحيه دو اراک برگزار شد

فرمانده انتظامي ايالم: همسران جانبازان دوشادوش رزمندگان از آنها پرستاري کردند

نظام مشارکت نقش بي بديلي در اجرايي کردن اقتصاد مقاومتي در کشور دارد

تجارت-شـهريار-علي کيواني: به منظور 
بررسي و رفع مشکالت شهروندان شهرک 
وائين جلس��ه ديدار مردمي فرماندار، مدير 
امور آب و فاضالب و مسئولين شهرستان 
شهريار برگزار شد.طي برگزاري اين جلسه 
که در مس��جد حضرت ام��ام خميني)ره( 
که در ش��هرک وائين شهرس��تان شهريار 
برگزار شد، سعيد ناجي فرماندار شهرستان 

شهريار، معاونت هاي سياسي انتظامي و فني و عمراني فرماندار، 
بهزاد اس��دي مدير امور آب و فاضالب شهرس��تان ش��هريار، 
رئي��س و اعض��اء ش��وراي اسالمي ش��هر ش��هريار همچنين 
روس��اي ادارت حضور داش��تند.در اين ديدار مدير امور آبفاي 

شهرستان شهريار به سواالت شهروندان 
در خصوص وضعيت آبرساني به محدوده 
فاز ۲ و نحوه اجراي طرح فاضالب مطالبي 
را ارائه کرد.اس��دي ضمن ارائه گزارش��ي 
کامل از وضعيت ش��بکه آبرساني شهريار 
و منطقه وائين از ش��هروندان خواس��ت با 
رعاي��ت الگ��وي مصرف اين ام��ور را در 
خدمات رس��اني هرچه بهتر ياري رسانند.

در پايان فرماندار شهرس��تان ش��هريار طي گزارشي از اقدامات 
بعم��ل آم��ده در حوزه هاي مختلف بهداش��تي ، آب واقدامات 
انجام ش��ده برگزاري چنين ديدارهايي را بس��يار با اهميت و 

اثرگذار دانست .

تجارت-شهرستان قدس-علي کيواني - نمايش شاد عروسکي 
با مضمون صرفه جويي در مصرف آب براي کودکان شهرستان 
قدس با حضور ابراهيمي سرپرست اداره بهزيستي برگزار شد.مدير 
امور آبفاي شهرستان قدس با اعالم اين خبر گفت: کاهش بارش ها 
در سال هاي اخير باعث شده که کشور با افت منابع آب مواجه شود 
و فرهنگ سازي در صرفه جويي همچنين مديريت مصرف آب 
از جمله مواردي اس��ت که بايد به آن بصورت جدي در از س��نين 
پايين پرداخته شود.او افزود: روابط عمومي امور آبفاي شهرستان 

قدس بر اين اساس با هماهنگي و همکاري اداره بهزيستي اقدام 
به فرهنگ سازي از طريق برگزاري نمايش عروسکي شاد و مفرح 
در کان��ون پ��رورش فکري کودکان و نوجوانان با حضور ۲۰۰ تن 
کودک در شهر قدس کرده است.بهزاد رضواني با بيان اين که اين 
گونه برنامه ها با همکاري اداراتي همچون بهزيستي و آموزش و 
پرورش به طور مرتب ادامه دارد اظهار داشت: در اين مراسم ۲۰ 
روش صرفه جويي درمصرف آب به کودکان آموزش داده شد و 

بسته هاي آموزشي به تمام کودکان اهداء شد.

تجارت-اس��تان مرکزي:همايش ارتق��اء صالحيت حرفه اي 
مدي��ران و معلم��ان ب��ا حضور ۲3۰ نف��ر از منتخبين مديران و 
دبيران رياضي و زبان خارجه دوره دوم متوسطه و سرگروه هاي 
آموزشي از سراسر استان به ميزباني آموزش و پرورش ناحيه دو 
اراک در دانشگاه اراک برگزار شد.به گزارش خبرنگار آموزش و 
پرورش پانا استان مرکزي، همايش ارتقاء صالحيت حرفه اي 
مديران و معلمان به صورت کارگاهي و محوريت درس پژوهي 

با رويکرد طرح تعالي مديريت و نقشه مفهومي نظارت و توسعه با 
رويکرد باليني و مهارت هاي ارتباطي با حضور مدرسين برجسته 
کش��وري اجرا ش��د.معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش 
ناحيه دو اراک در اين همايش تغيير نظام آموزشي، نونگاشت 
بودن کتاب هاي متوس��طه دوم، دانش افزايي و توانمند س��ازي 
هم��کاران در برنامه ري��زي مطلوب براي تدريس مفهومي را از 

اهداف برگزاري اين همايش عنوان کرد.

تجارت-اسـتان ايالم:فرمان��ده انتظامي 
 ايالم گفت: همس��ران جانبازان در دوران 
۸ سال دفاع مقدس دوشادوش رزمندگان 
صبورانه به پرستاري از جانبازان پرداختند.

سردار نورعلي ياري در گراميداشت ميالد 
با سعادت زينب کبري )س( و روز پرستار 
ب��ا خانواده دو تن از جانبازان دفاع مقدس 
ديدار کرد و اظهار داشت: نقش همسران 

جانبازان به عنوان پرس��تاران زحمتکش بر کس��ي پوش��يده 
نيست.

فرمانده انتظامي استان ايالم با تجليل از نقش ارزنده همسران 
جانب��ازان گف��ت: همس��ران جانبازان در دوران ۸ س��ال دفاع 

مقدس دوش��ادوش رزمن��دگان صبورانه 
به پرس��تاري از جانب��ازان پرداختند.وي 
ادام��ه داد: هي��چ کس ت��الش و زحمات 
رزمندگان و تالش و صبوري همس��ران 
آنان را در نقش پرستار نبايد فراموش کند.
ياري تصريح کرد: مس��ؤوالن نيز وظيفه 
دارن��د به خانواده معزز ش��هدا و جانبازان 
سرکش��ي کرده و مش��کالت آنان را مد 
نظر داش��ته و در راس��تاي رفع مشکالت آنان بکوشند.علي اکبر 
اسدي و علي ميرزايي از جانبازان ۸ سال دفاع مقدس هستند 
 ک��ه در منطق��ه عمليات��ي صال��ح آباد به درجه رفي��ع جانبازي

 نائل آمدند.

تجارت-استان خوزستان: مديرعامل شرکت 
بهره برداري نفت و گاز گچساران گفت: نظام 
مشارکت کارکنان نقش بي بديلي در اقتصاد 
مقاومتي دارد. مهندس هوشنگ صيدالي در 
جلسه اي که به منظور ارزيابي دبيرخانه نظام 
مشارکت اين شرکت با حضور سرارزياب و 
ارزياب جهاد دانشگاهي و مديران و رؤساي 

ادارات در س��الن کنفرانس برگزار ش��د، اظهار کرد: عملکرد نظام 
مشارکت کارکنان در اين شرکت نشان از روحيه همدلي و وحدت 
در ميان کارکنان اين شرکت است.وي با بيان اينکه عملکرد شرکت 
بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظام مشارکت ها در سطح شرکت 
ملي نفت ايران و مناطق نفت خيز جنوب قابل تقدير اس��ت، گفت: 
اين امر با همکاري کارکنان خدوم اين ش��رکت محقق ش��ده است.

صيدالي تصريح کرد: بي شک کارکنان پيشنهادات و انديشه هايي 
دارند که مي تواند مورد اس��تفاده س��ازمان قرار گرفته و بس��يار مفيد 
باش��د و از اي��ن رو ارتب��اط موث��ر از رده هاي پايين به باال براي اتخاذ 
تصميم باکيفيت در باالترين س��طح تصميم گيري نش��ان از نقش 
کارکنان در تصميم گيري هاي کالن س��ازمان اس��ت.وي با بيان 

اي��ن که کارکنان تصميماتي را که در اتخاذ 
آن شرکت داشته باشند بهتر مي پذيرند و در 
اجراي آنها همکاري و همياري بيشتري به 
عمل مي آورند، افزود: امروزه نقش نيروهاي 
انساني شايسته، خالق، توانمند و کارآفرين در 
موفقيت  سازمان هاي برتر، امري انکارناپذير 
است و شرکت نفت گچساران نيز بدون در 
نظر گرفتن مسووليت سازماني فرد پيشنهاد دهنده به شکوفايي هر 
چه بيشتر شرکت نگاه مي کند.صيدالي اظهار داشت: نظام مشارکت 
کارکنان در شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران گچساران از 
سال 13۸۰ شروع بکار کرده است، و از شروع فعاليت تا کنون بيش 
از 5۰ هزار پيش��نهاد از س��وي کارکنان اين ش��رکت ارائه شده است.
مديرعامل ش��رکت بهره برداري نفت و گاز گچس��اران با اش��اره به 
عملکرد نظام مشارکت در سال گذشته بيان کرد: در سال ۹5 بيش 
از 6 هزار و 5۰۰ پيشنهاد توسط کارکنان شرکت به دبيرخانه نظام 
مشارکت ارسال شده است، که از مجموع اين پيشنهادات، ۲۸۷ مورد 
تصويب نهايي و تعداد14۸ مورد اجرايي شده است که اين مشارکت 
باال نشان از همکاري و مشارکت خوب کارکنان اين شرکت دارد.

تجارت-جزيره قشم:رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم از بهره برداري 54 طرح عمراني اين سازمان 
و بخ��ش خصوص��ي در ده��ه مبارک فجر ب��ه ارزش ۲۰ هزار و 
3۰۰ ميلي��ارد و 31۰ ميلي��ون ري��ال خب��ر داد.به گزارش روابط 
عمومي سازمان منطقه آزاد قشم، عصر امروز حميد رضا مومني 
درجم��ع خبرن��گاران اعالم کرد: 54 طرح از جمله پااليش��گاه 
شيرين سازي گاز هنگام، ترمينال، سالن ترانزيت فرودگاه بين 
المللي قشم، اسکله 5 هزار ُتني بهمن، ساختمان جديد اداره کل 
غذا، دارو و استاندارد و کتابخانه عمومي شهر قشم در ايام ا... دهه 
مبارک فجر به بهره برداري مي رسد.او اظهار داشت: چندين واحد 
توليدي بخش خصوصي شامل ساخت اسکله هاي شناور، لوازم 
آرايشي و بهداشتي، توليد مقوا از بازيافت، بسته بندي خشکبار، 
توليدي پوش��اک، فوم س��قفي و ديوار، هتل و هتل آپارتمان، 
کاش��انه هاي مهمان، مجموعه هاي گردش��گري – خدماتي و 

مدرسه غواصي در اين ايام مبارک به بهره برداري مي رسد.
ايجاد چهار تا هشت مجتمع پتروشيمي در قشم ���

مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بخش ديگري از سخنان 
خود اعالم کرد: براي ايجاد چهار تا هشت مجتمع پتروشيمي در 

ش��هرک پتروشيمي قش��م مش��اور خارجي اين طرح کار خود را 
شروع کرده و از اوايل سال آينده عمليات خاکي آن آغاز مي شود.

به گفته وي، چهار پااليش��گاه نفت هم در جزيره قش��م ايجاد 
مي ش��ود که تا کنون يک پااليش��گاه با 3۰ درصد رشد فيزيکي 
به مرحله س��فارش ماش��ين آالت رس��يده و با راه اندازي آن 
۷۰ هزار بش��که نفت س��نگين )قير( در اين جزيره توليد خواهد 
شد.مومني گفت: اسکله نفتي قشم نيز به مرحله پاياني رسيده 
است و اسکله 1۰ هزار تني بهمن نيز تا آخر سال به بهره برداري 
مي رس��د.او نکاتي هم در زمينه برنامه هاي حوزه کش��اورزي و 
ش��يالت قش��م مطرح کرد و گفت: مطالعات ايجاد س��ه شهرک 
گلخانه اي در زميني به وسعت ۲۷۹ هکتار در حال انجام است 
و يک هزار و ۷5۰ هکتار زمين هم در غرب جزيره براي پرورش 
ميگو واگذار خواهد ش��د که در اين بخش با صادرات ميگو به 
چند کش��ور خارجي پيش��رفت قابل توجهي ايجاد ش��ده است.
راه اندازي خط پروازي قش��م تا قبل از پايان س��ال هم از ديگر 
موضوعات اين نشس��ت بود و مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: براي راه اندازي ايرالين اختصاصي تفاهم نامه اي 
ب��ا بخ��ش خصوصي براي تامين مالي 15۰ ميليون دالري اين 

طرح امضا شده است.
اجراي سياست توسعه متوازن در جزيره قشم  ���

رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکيد 
بر سياست توسعه متوازن در قشم، گفت: عليرغم گام هاي خوبي 
که در انتقال فعاليت هاي شيالتي در غرب جزيره برداشته شده 
و برنامه فعال سازي کشاورزي صنعتي در بخش هاي مختلف 
جزيره را در دستور کار قرار داده ايم، اما هنوز به مرحله دلخواه 
در توس��عه متوازن نرس��يده ايم.او ادامه داد: بيش از ۹۲ درصد 
کل درآمد جزيره قشم در حوزه تجارت دو شهر درگهان و قشم 
رقم مي خورد که اين امر نشان از تکميل نشدن سياست توسعه 
مت��وازن در اي��ن جزيره دارد. به گفته مومني، براي ايجاد تعادل 
در فرآيند توسعه متوازن بورس لوازم خانگي به سمت روستاي 
گياهدان س��وق داده ش��د که بايد با آموزش، تبليغات و بازاريابي 
نسبت به رونق آن اقدام کرد.وي بيان داشت: روستاي رمکان 
مي توان��د ب��ه عنوان بخش عمده فروش��ي م��واد غذايي در اين 
جزيره نقش آفريني کند که بايد زيرساخت هاي آن آماده شود.

مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد قش��م با تاکيد بر اينکه قبل از 
شروع هرکاري مي بايست به دنبال برنامه ريزي صحيح باشيم، 

گف��ت: درحال حاضر بنياد مس��کن ب��ا وجود تمامي کمبودهاي 
مالي مشغول تهيه طرح "منظومه روستايي" است که اين طرح 
حکم دائرة المعارفي براي پاسخ به تمامي سواالت برنامه ريزان 
در جزيره قش��م خواهد بود.مومني تصريح کرد: براي موفقيت 
در جذب سرمايه گذار و تقويت حوزه توليد و اشتغال در جزيره 
بايد به سرمايه گذاران اطالعات کامل، صحيح و دقيق بدهيم 
ت��ا بتوانن��د ب��ا علم و دانش براي س��رمايه گذاري به اين منطقه 
وارد شوند و ما مسئول پاسخگويي به نياز همه سرمايه گذاران 
هس��تيم.وي در بخش پاياني س��خنان خود از اشتغال و توليد به 
عنوان تاکيدات مقام معظم رهبري طي چند س��ال گذش��ته نام 
ب��رد و گف��ت: اين دو موضوع دو محور اصلي تمامي برنامه هاي 

سازمان منطقه آزاد قشم است.

گ��روه اجتماعي: سال هاس��ت که جمعيت 
حاشيه هاي کالنشهرها در حال رشد است. 
اين روزها حاشيه نش��يني تبديل به يکي از 
معض��الت اجتماعي در ش��هرهاي بزرگ 
کشور شده است. مدت هاست که مسئوالن 
درب��اره نحوه س��اماندهي حاشيه نش��يني 
صحب��ت مي کنن��د با اين ح��ال هنوز هم 
مسير زيادي باقي مانده تا بتوان اين معضل 
اجتماعي را پش��ت سر گذاشت. مشکالت 
ايجاد ش��ده براي س��اکنان حاش��يه هاي 
ش��هرهاي بزرگ به ويژه تهران اين روزها 
به اندازه اي جدي ش��ده که حتي برخي از 
اعضاي شوراي شهر نيز نسبت به آن ابراز 
نگران��ي مي کنن��د. ناهيد خداکرمي، عضو 
ش��وراي شهر تهران در گفتگو با پانا درباره 
پديده حاشيه نشيني در تهران توضيح داد: 
حاشيه نش��يني يکي از معضالتي است که 
در همه کالنشهرهاي کشور وجود دارد و در 
تهران نيز شاهد افزايش بي رويه اين پديده 
هستيم که به دليل مهاجرت هاي بي رويه 
براي داش��تن زندگي بهتر بسياري از افراد 
مجبور به مهاجرت مي ش��وند. وي با تاکيد 
بر اينکه حاشيه نشيني آسيب هاي زيادي در 
پي دارد گفت: به نظر مي رسد اگر شهرهاي 
کوچک از رفاه اجتماعي، اقتصادي به ويژه 
اشتغال برخوردار شوند، حاشيه نشيني کمتر 
خواهد شد. وي درباره اقدامات شوراي پنجم 

براي کاهش آس��يب هاي اجتماعي گفت: 
پرداختن به آس��يب هاي اجتماعي يکي از 
محورهاي فعاليت ش��وراي ش��هر تهران 
در دوره جدي��د اس��ت اما اي��ن نکته را بايد 
مورد توجه قرار داد که موضوع آسيب هاي 
اجتماعي فقط مختص پايتخت نيس��ت و 
در همه کش��ور و حتي کش��ورهاي دنيا به 
عنوان يک واقعيت غيرقابل انکار وجود دارد. 
رئيس کميته سالمت شوراي شهر تهران با 
اشاره به ضرورت آسيب شناسي آسيب هاي 
اجتماعي و راه حل  کاهش آن در جامعه بيان 
کرد: تاکنون به آسيب شناسي اين موضوع 
کمتر پرداخته شده است و اين مسأله موجب 
شده در نهادها و حتي رسانه ها راهکارهاي 
ح��ل آس��يب هاي اجتماعي م��ورد توجه 
ق��رار نگي��رد. در نهايت بايد گفت موضوع 
پيش��گيري و ارائه راهکارهاي حل پديده 
آسيب هاي اجتماعي مورد غفلت واقع شده 
است.  حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ تنها 
بخشي از مشکالت اجتماعي کالنشهرها 
را ش��امل مي ش��ود، پيش از رئيس انجمن 
مددکاران اجتماعي نس��بت به رواج پديده 
کانکس نش��يني درحاشيه پايتخت هشدار 
داد. سيدحس��ن موسوي چلک در گفتگو با 
پانا گفت: حرکت کشورها به سمت توسعه 
عالوه بر آثار مثبت، عوارض منفي هم دارد. 
کشورهايي که مي خواهند مسير توسعه را 

ادامه بدهند بايد عوارض آن را تحمل کنند 
و يکي از عوارض ناشي از توسعه کشورها 
مهاجرت است. موسوي چلک افزود: براي 
افراد مهاجر، زندگي در ش��هرهاي بزرگ و 
بوي��ژه تهران هزينه هاي زي��ادي دارد و از 
آنج��ا که امکان تأمين همه هزينه ها براي 
اين افراد ميس��ر نيست، بنابراين در حاشيه 
ش��هرها و مناطقي که ارزان قيمت اس��ت، 
ساکن مي شوند. البته ممکن است برخي از 
افرادي که در حاشيه شهرها زندگي مي کنند 
مهاجر نباشند بلکه اشخاص بومي به دليل 
هزينه هاي باالي زندگي، مجبور به زندگي 
در کپره��ا ش��وند گرچ��ه در يک دهه اخير 
کپره��ا جاي خ��ود را به کانکس ها داده اند. 
وي با بيان اينکه رواج کانکس  نشيني آثار 
نامطلوبي دارد، گفت: با توجه به اينکه رواج 
اين پديده به تجمع افراد در حاشيه شهرهاي 
بزرگ منجر مي شود، تبعات زيادي در حوزه 
س��المت ب��ه معناي عام دارد و س��المت 
اجتماع��ي را ب��ه خطر مي ان��دازد. با تجمع 
اين افراد، محله هاي فقيرنش��ين تش��کيل 
مي شود که مشکالت ديگري براي کشور 
ايجاد خواهد کرد. رئيس انجمن مددکاران 
اجتماعي درخصوص راهکارهاي جلوگيري 
از پديده کانکس نشيني و آسيب هاي ناشي 
از اين پديده گفت: تا زماني که نظام تأمين 
اجتماعي و امنيت ش��غلي فراگير در کشور 
وجود ندارد و تا زماني که عوامل گسترش 
فق��ر کاه��ش نيابد، بايد ع��وارض اعتياد، 
کارتن خوابي، بي خانماني و کانکس نشيني 
را بپردازي��م. وي گف��ت: تض��اد فرهنگي، 
مي توان��د کانکس نش��يني را بيش��تر کند. 
موسوي چلک فقر را عاملي براي گسترش 
کانکس نشيني در حاشيه شهرها دانست و 
گفت: در کوتاه مدت نمي توان فقر را از بين 
برد. در هر جامعه  اي که فقر وجود داش��ته 
باش��د آس��يب هم وجود دارد که اميدواريم 
کانکس نشيني تبديل به رويه نشود چرا که 

زيبنده مردم کشور ايران نيست.

گروه اجتماعي: مطالعات وزارت بهداشت 
نشان مي دهد موارد شديد بيماري آنفلوآنزا 
نس��بت به س��ال گذشته بيشتر بوده و بايد 
به مساله واکسيناسيون توجه بيشتر کرد. 
براساس اين بررسي ها آنفلوآنزاي فصلي 
در برخي استان ها به نسبت جمعيت شان 
گس��ترش بيش��تري داش��ته و الزم است 
م��ردم به نکات بهداش��تي بيش��تر توجه 
کنن��د. اس��تان هايي که م��وارد گزارش 
ش��ده آنفلوآنزا در آنها نس��بت به جمعيت 
گسترش بيشتري دارند به ترتيب عبارتند 
از چهارمحال و بختياري، قزوين، اصفهان، 
خراس��ان جنوب��ي، ايالم، ي��زد، زنجان، 
کرمان، کردس��تان، همدان و آذربايجان 
ش��رقي. پيش از اين اعالم ش��ده بود که 
ب��راي اولين ب��ار برخي از گونه هاي جديد 
ويروس آنفلوآنزا را که تا به حال در ايران 
وج��ود نداش��ت، را طي ماه هاي گذش��ته 
ش��اهد بوديم. به عن��وان مثال يک گونه 
از آنفلوآنزاي نوع B اس��ت که گونه اي به 
نام "ويکتوريا" اس��ت که قبال در واکس��ن 
آنفلوآنزا بود و فرد آن را تزريق مي کرد، اما 
در حال حاضر عالوه بر گونه ويکتوريا يک 
گونه جديد به نام "ياماگاتا" شيوع پيدا کرده 
که متاس��فانه در واکسن هم وجود ندارد و 
به همين دليل حتي ممکن اس��ت افرادي 
که واکسن آنفلوآنزا را تزريق کرده اند، هم 
ب��ه اي��ن گونه از آنفلوآن��زاي نوع B مبتال 
شوند. اين ويروس در واکسن منظور نشده 
بود، اما در گردش است. البته ممکن است 
در سال هاي آينده، واکسن چهار ظرفيتي 
وارد ش��ود که اين گونه آنفلوآنزا را هم در 

خودش دارد.
رئي��س مرکز مديريت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداش��ت اع��الم کرد که به دليل 
شيوع سه نوع آنفلوآنزاي فصلي در کشور، 
گروه هاي پرخطر حتما از واکسن آنفلوآنزا 
اس��تفاده کنند. دکتر محمدمهدي گويا در 
گفتگو با ايس��نا، درب��اره آخرين وضعيت 

ش��يوع آنفلوآنزاي فصلي در کشور گفت: 
همه گي��ري آنفلوآن��زا هرس��ال در فصل 
س��رما در تمام دنيا از جمله کش��ور ما شايع 
مي شود. از هفته اول آذرماه موارد ابتالي 
آن رو به افزايش اس��ت و هر هفته بيش��تر 
مي ش��ود، اما اين رون��دي معمول و قابل 
انتظار اس��ت. در اين دوره مردم با رعايت 
نکات بهداشتي مي توانند موارد ابتال به اين 
بيماري و خطرات آن را به حداقل برس��د. 
وي ادامه داد: آنفلوآنزا براي برخي گروه ها 
عوارض خطرناکي دارد و در صورت ابتال 
ممکن است بستري شوند و از فعاليت و کار 
بازبمانند. ما هرسال به مردم به خصوص 
گروه هاي پرخطر توصيه مي کنيم که اوايل 
پاييز واکسن آنفلوآنزا را تزريق کنند. همه 
مردم مي توانند از اين واکسن استفاده کنند، 
اما تزريق آن براي افراد باالي 65 س��ال، 
زنان باردار، بيماران مبتال به بيماري هاي 
قلبي و ريوي، افرادي که به دليل ابتال به 
سرطان تحت درمان هستند، مبتاليان به 
نارس��ايي هاي کليه و کبد، افراد مبتال به 
ديابت کنترل نشده و افرادي که از داروهاي 
س��رکوب کننده سيس��تم ايمني استفاده 
مي کنند ضروري است و هنوز هم امکان 
تزريق آن وجود دارد. ساير مردم به اندازه 
اي��ن گروه ه��ا در معرض خطر قرار ندارند.  
رئي��س مرکزمديريت بيماري هاي واگير 

وزارت بهداشت با بيان اينکه در زمان اوج 
آنفلوآنزا به سر مي بريم، اضافه کرد: درحال 
حاضر س��ه نوع آنفلوآنزا در کش��ور ش��ايع 
اس��ت و همه کش��ور درگير آن هستند، اما 
در کرمان، قزوين، چهارمحال و بختياري، 
تهران، اصفهان، خراس��ان رضوي،  ايالم، 
يزد، همدان و آذربايجان ش��رقي شديدتر 
است. اين سه نوع ويروس مشابه يکديگر و 
همه آنفلوآنزاي فصلي محسوب مي شوند 
و متعلق به فصل سرما هستند. ابتال به اين 
بيماري با رعايت نکات بهداش��تي ساده، 
اجراي توصيه هاي پزش��ک و اس��تراحت 
در منزل قابل پيش��گيري و درمان اس��ت. 
وي با بيان اينکه تزريق واکس��ن آنفلوآنزا 
همچنان موثر اس��ت، افزود: در هفته هاي 
اخير ش��اهد افزايش ابت��الي کودکان به 
آنفلوآنزا هس��تيم. اين بيماري در کودکان 
عالئم متفاوتي دارد و مواردي که همراه با 
اسهال و استفراغ است در اين گروه سني 
بيشتر ديده مي شود. ما تاکيد مي کنيم که 
پزشکان از تجوير داروي نابجا به خصوص 
ترکيب��ات ح��اوي کورت��ون پرهيز کنند؛ 
چون ممکن اس��ت ع��وارض خطرناکي 
داش��ته باش��د. عالوه بر آن مسکني به جز 
اس��تامينوفن نبايد تجويز شود، به ويژه در 
مواردي که کودکان با عالئم اس��هال به 

پزشک مراجعه مي کنند.

عضو شوراي شهر تبعات منفی افزايش مهاجرت به پايتخت  را تشريح کرد؛

حاشيه نشيني  کابوس تهران
هشدار درباره سالمت گروه هاي پرخطر

شيوع آنفلوآنزا در ۱۰ استان کشور
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رأي AFC به ضرر عربستان و امارات
 شنبه اعالم مي شود

کنفدراسيون فوتبال آسيا راي نهايي خود را درباره زمين بي طرف امروز 
ش��نبه اعالم خواهد کرد. به گزارش ايس��نا و به نقل از العرب اليوم، با 
وجود آنکه تنها س��ه هفته تا آغاز فصل جديد ليگ قهرمانان آس��يا باقي 
مانده است اما هنوز کنفدراسيون فوتبال آسيا راي نهايي خود را درباره 
ميزباني کش��ورها اعالم نکرده اس��ت. از يک طرف عربس��تان و امارات 
اصرار دارند که در ايران و قطر به ميدان نمي روند و از طرف ديگر قطر و 
تا حدودي ايران هم اصرار دارند که تنها در خانه خود از تيم هاي اماراتي 
و عربستاني ميزباني مي کنند. سايت العرب اليوم با تيتر" کنفدراسيون 
فوتبال آس��يا بازي در زمين بي طرف را لغو مي کند" نوش��ت: روز جمعه 
خبرهاي��ي درب��اره لغو زمين ب��ي طرف و اجبار کردن تيم هاي اماراتي و 
عربس��تاني براي بازي در ايران و قطر به گوش رس��يد که قرار اس��ت که 

کنفدراسيون فوتبال آسيا راي نهايي خود را روز شنبه اعالم کند.
رس��انه امارات��ي: رأي AFC ب��ه ضرر عربس��تان و ام��ارات فردا اعالم 
مي شود يک رسانه اماراتي از رد درخواست امارات و عربستان توسط 
کنفدراس��يون  فوتبال آس��يا براي بازي با حريفان ايراني و قطري در 
زمين بي طرف خبر داد. به نقل از تس��نيم، س��ايت ابوظبي 24 نوش��ت: 
کنفدراسيون فوتبال آسيا )AFC( درخواست  امارات و عربستان براي 
ب��ازي در زمي��ن  بي طرف برابر حريفان ايراني و قطري در فصل جديد 
لي��گ قهرمان��ان را رد ک��رد. اي��ن تصميم AFC بدين معنا اس��ت که 
تيم هاي اماراتي و عربس��تاني بايد در ورزش��گاه هاي ايران و قطر به 

مصاف حريفان خود بروند.

توتي: به بوفون يک ماشين زمان هديه مي کنم
فرانچسکو توتي، اسطوره فوتبال ايتاليا به تمجيد از جانلوئيجي بوفون 
پرداخت و مدعي شد که دوست دارد به بوفون يک ماشين زمان هديه 
دهد. روز يکشنبه بوفون وارد 40 سالگي خواهد شد و از همين رو، هم 
تيمي هاي فعلي و س��ابق او، به تمجيد از او پرداخته اند. حال نوبت به 
توتي رس��يده تا او نيز در پيامي، تولد بوفون را تبريک بگويد. اس��طوره 
رم گفت: اولين چيزي که بايد بگويم اين است که ما هم مسن شده ايم 
و اين ش��رم آور اس��ت. پس از اين هر س��ال، وقتي کارنامه يک دوس��ت 
را بررس��ي مي کنيد، انگار که س��راغ کارنامه خودتان رفته ايد. کارنامه 
بوفون استثنايي بوده و من واقعا برايش آرزوي بهترين ها را دارم. البته 
ک��ه اگ��ر هنوز بخواهد به فوتبال ب��ازي کردن ادامه بدهد، يعني پوپون 
واقعي اوس��ت! چه هديه اي به او مي دهم؟ يک ماش��ين زمان، شايد من 
را هم س��وارش کند. او و فابيو کاناوارو هر دو با من تماس گرفتند که 

مي خواهند به رم بيايند. دوست دارم هر چه زودتر آنها را ببينم.

پيروزي مدعيان در دور رفت پلي آف
 سوپرليگ A بسکتبال بانوان

دور رفت پلي آف بس��کتبال بانوان روز جمعه با پيروزي آبادان، تهران 
و کرمان برگزارشد.

به نقل از ايس��نا، دور رفت مرحله پلي آف س��وپر ليگ بس��کتبال بانوان 
روز جمعه برگزارش��د. در رقابت هاي روز گذش��ته پااليش نفت آبادان با 
نتيجه ۶۱ بر۳۳ شهرداري تبريز را شکست داد، گاز تهران با نتيجه ۸۳ 
بر 42 از س��د س��ياه پوش��ان گذش��ت و ساسان کرمان نيز با نتيجه ۷۱ بر 

۶2 هيئت اصفهان را مغلوب کرد.

پيشخوان

ورزشی

تيم ايران به عنوان قهرمانی سی و هشتمين دوره رقابت های 
بين المللی کشتی فرنگی جام تختی دست يافت.

به گزارش خبرگزاری تسنيم، سی و هشتمين دوره رقابت های 
بي��ن المللی کش��تی فرنگی جام جه��ان پهلوان تختی که جزء 
سيس��تم رنکينگ اتحاديه جهانی کش��تی محس��وب می شود، 
روزهای 5 و ۶ بهمن ماه در بندر ماهشهر استان خوزستان برگزار 
شد و در پايان تيم ايران با کسب ۳ مدال طال، يک مدال نقره و 

۸ مدال برنز و کسب ۱92 امتياز به عنوان قهرمانی رسيد.
تيم های ترکيه و قزاقس��تان پس از تيم ايران به ترتيب با ۱۷۱ 

و ۱45 امتياز دوم و سوم شدند.
در اين رقابت ها تيم ايران توسط محمدعلی گرايی در وزن ۷۷ 
کيلوگرم، س��امان عزيزی در وزن ۸۷ کيلوگرم و بهنام مهدی 
زاده در وزن ۱۳0 کيلوگ��رم صاح��ب مدال طال، مهرداد مردانی 
در وزن ۶0 کيلوگرم صاحب مدال نقره و مس��لم نادری خادم، 
رضا خدری در وزن 55 کيلوگرم، محمد نوربخش در وزن ۶۳ 
کيلوگرم، محمد الياس��ی در وزن ۶۷ کيلوگرم، فرش��اد بلفکه در 
وزن ۷2 کيلوگ��رم، برومن��د اص��الن در وزن ۷۷ کيلوگرم، علی 
اکبر حيدری در وزن 9۷ کيلوگرم و شهاب قوره جيلی در وزن 

۱۳0 کيلوگرم صاحب مدال برنز شد.

رده بندی انفرادی و تيمی اين مسابقات به 
شرح زير است:

رده بندی انفرادی: ���
55 کيلوگرم: ۱- اکرم اوزترک )ترکيه( 2- باچانا پوت کارادزه 
)گرجس��تان( ۳- مس��لم نادری خادم و رضا خدری )ايران( 5- 
ابراهي��م نورال��ه يف و زياد زينال��وف )آذربايجان( ۷- آمانگالی 
بکبوالتوف )قزاقستان( ۸- فلوريان تيتا )رومانی( 9- حميدرضا 

خامسی )ايران( ۱0- کاکا ايرمادزه )گرجستان(
۶0 کيلوگ��رم: ۱- ژوالم��ان شارش��نبکوف )قرقيزس��تان( 2- 
مهرداد مردانی )ايران( ۳- داس��تان زارليخانوف )قزاقس��تان( و 
ميرامبک آيناگولوف )قزاقستان( 5- رستم تلشوف )قرقيزستان( 

و س��اکيت گوليف )آذربايجان( ۷- ش��يرزاد بهشتی طال )ايران( 
۸- آگوس��تين اسپاس��وف )بلغارستان( 9- آيدوس سلطانگالی 

)قزاقستان( ۱0- ميثم دلخانی )ايران(
۶۳ کيلوگرم: ۱- کالی سليمانوف )قرقيزستان( 2- کودايبرگن 
تورس��ينوف )قزاقس��تان( ۳- عمربک آماتف )قرقيزس��تان( و 
محمد نوربخش )ايران( 5- کويکا تچيتاوا )گرجستان( و دميترو 
کوس��ينوک )اوکراين( ۷- طالح ممدوف )آذربايجان( ۸- رضا 
عباس��ی )ايران( 9- عبدالرحمن آلتان )ترکيه( ۱0- مصطفی 

کايدخورده )ايران(
۶۷ کيلوگ��رم: ۱- آلم��ات کبيس��پايف )قزاقس��تان( 2- فوزی 
ماموت��وف )اوکراي��ن( ۳- محم��د الياس��ی )اي��ران( و آتاکان 
يوکس��ل )ترکي��ه( 5- اس��ماعيل بوررو مولين��ا )کوبا( و مورات 

فيرات )ترکيه( ۷- ميرژان شرماخانبت )قزاقستان( ۸- ويتالی 
فوگاليف )اوکراين( 9- دانير کالنکف )قزاقستان(۱0- حسين 

اسدی )ايران( ... ۱۳- محمدرضا گرايی )ايران(
۷2 کيلوگرم: ۱- ديميو ژاداريف )قزاقس��تان( 2- مورات داگ 
)ترکيه( ۳- ابراگيم ماگومادوف )قزاقس��تان( و فرش��اد بلفکه 
)اي��ران( 5- افش��ين بيابانگرد )ايران( و گوگا گوگيبراش��ويلی 
)گرجس��تان( ۷- آبياليخ��ان آمزيف )قزاقس��تان( ۸- چنگيز 
اس��الن )ترکيه( 9- س��انان س��ليمان اف )آذربايجان( و آرتور 

پوليتايف )اوکراين(
۷۷ کيلوگ��رم: ۱- محمدعل��ی گراي��ی )اي��ران( 2- س��رکان 
آککوي��ون )ترکي��ه( ۳- برومند اصالن )اي��ران( و فاتح چنگيز 
)ترکيه( 5- بکوری گوگولی )گرجستان( و پژمان پشتام )ايران( 

۷- کايراتبک توگولبايف )قرقيزستان( و لوئيس انريکه گوتيرز 
گومز )کوبا( 9 اس��ين آس��انوف )قرقيزس��تان( و نصير حسن اف 

)آذربايجان(
۸2 کيلوگرم: ۱- امره کوش )ترکيه( 2- دانيل الکس��اندروف 
)بلغارستان( ۳- آيونگو ريکادزه )گرجستان( و برهان آکبوداک 
)ترکيه( 5- ياروس��الو فيلچاکوف )اوکراين( و کيوان رضايی 
)اي��ران( ۷- يوس��ف قادري��ان( ۸- آنتونيو دوران روبلس )کوبا( 
9- آتابک عزيزبکوف )قرقيزستان( ۱0- نيکو ساموئل اوجوگ 

)رومانی( ۱۱- مهدی ابراهيمی )ايران(
۸۷ کيلوگرم: ۱- سامان عزيزی )ايران( 2- حسين موتسولگوف 
)قزاقس��تان( ۳- عظم��ت کاس��توبايف )قزاقس��تان( و تارک 
عبدالسالم )بلغارستان( 5- گئورگی کاتسانشويلی )گرجستان( 
و س��امات ش��يرداکوف )قرقيزس��تان( ۷- متهان باشار )ترکيه( 
۸- بهروز هدايت )ايران( 9- آرمان عليزاده )ايران( ۱0- يوری 

شکريوبا )اوکراين(
9۷ کيلوگرم: ۱- اورخان نورايف )آذربايجان( 2- جنگ ايلديم 
)ترکي��ه( ۳- عل��ی اکب��ر حيدری )اي��ران( و ترومان ايوب اف 
)آذربايجان( 5- دورين کنس��تانتين پيروان )رومانی( و محمد 
يگان��ه )اي��ران( ۷- اونگين س��اويتا )اوکراي��ن( ۸- عبدالکدير 
جبی )ترکيه( 9- يروالن ايسکاکوف )قزاقستان( ۱0- والرين 

مورانيدزه )گرجستان( ۱۱- اميرحسين حسينی )ايران(
۱۳0 کيلوگرم: ۱- بهنام مهدی زاده )ايران( 2- عثمان ايلدريم 
)ترکي��ه( ۳- ش��هاب ق��وره جيلی )ايران( 4- آلين الکس��يوس 
)رومان��ی( 5- ابوالفض��ل نجف��ی )اي��ران( ۶- آنتون س��اونکو 

)قزاقستان(
رده بندی تیمی: ���

۱- ايران ۱92 امتياز؛ 2- ترکيه ۱۷۱ امتياز؛ ۳- قزاقستان ۱45 
امتياز؛ 4- گرجس��تان ۱۱0 امتياز؛ 5- قرقيزس��تان 9۸ امتياز؛ 
۶- آذربايجان ۸۸ امتياز؛ ۷- اوکراين ۷9 امتياز؛ ۸- بلغارستان 
۶2 امتي��از؛ 9- رومان��ی 42 امتي��از؛ ۱0- کوب��ا 29 امتياز؛ ۱۱- 

ايتاليا 24 امتياز.

با کسب ۳ طال، یک نقره و ۸ برنز

ایران قهرمان کشتی فرنگی جام تختی شد

فقط ۳ بازیکن در اندازه هاي مسي هستنددیگر بازیکني نمي خریم والنسيا، حریف بارسا در نيمه نهایي کوپادل ري
تي��م فوتب��ال بارس��لونا در مرحله نيمه 
نهاي��ي کوپ��ادل ري باي��د ب��ه مصاف 

والنسيا برود.
به گزارش ايسنا و به نقل از آس، مرحله 
نيم��ه نهاي��ي کوپا دل ري روز گذش��ته 

)جمع��ه( قرع��ه کش��ي ش��د و چهار تيم راه يافت��ه به اين مرحله 
حريفان خود را ش��ناختند. در اين بين تيم فوتبال بارس��لونا که 
پنجش��نبه ش��ب موفق ش��د با غلبه بر اسپانيول در دربي کاتالونيا 
در مجم��وع دو دي��دار رفت و برگش��ت، پ��ا به مرحله نيمه نهايي 
بگذارد، با سخت ترين قرعه ممکن رو به رو شد و بايد به مصاف 
والنسيا برود. ديگر ديدار نهايي بين دو تيم سويا و لگانس برگزار 
خواهد ش��د. لگانس در مرحله قبل ش��گفتي آفريد و موفق ش��د 

رئال مادريد را حذف کند.

ژوزه مورينيو، سرمربي منچستريونايتد 
تايي��د کرد که تيم��ش ديگر خريدي در 

نقل و انتقاالت نخواهد داشت.
منچس��تريونايتد در نق��ل و انتق��االت 
زمس��تاني موفق شد الکسيس سانچس 

را با مخيتاريان معاوضه کرده و ستاره اهل شيلي را راهي الدترافورد 
کند. در حالي که برخي شايعات حاکي از آن بود که يونايتد در پي 
جذب ژان ميشل سري، هافبک نيس نيز بوده است، ولي مورينيو 
اي��ن موض��وع را رد کرد. او گف��ت: من راجع به بازيکنان صحبت 
نمي کن��م. توانزب��ه قرض��ي جدا ش��د و ديگر کس��ي از تيم ما جدا 
نمي شود، هيچکس هم به تيم ما اضافه نمي شود. نقل و انتقاالت 
ما در تابستان هم جزئي خواهد بود. ديدار بعدي منچستر يونايتد 

در ليگ برتر، روز چهارشنبه مقابل تاتنهام خواهد بود.

س��تاره آلماني منچسترس��يتي خود را 
هنوز در سطح مسي و به عنوان بهترين 

بازيکن دنيا نمي داند.
س��انه س��ال گذش��ته بود ک��ه با نظر 
گوارديوال از ش��الکه جدا و به س��يتي 

پيوس��ت. او حاال تبديل به يکي از مهره هاي ارزش��مند و ثابت 
س��يتيزن ها ش��ده و با تکنيک بااليش چشم ها را به خود خيره 
کرده اس��ت. س��انه که همچون مس��ي چپ پاست، بعضا با او 

مقايسه مي شود ولي خودش چنين اعتقادي ندارد.
او در همين رابطه مي گويد: براي اينکه به سطح بازيکني مثل 
مس��ي برس��م، هنوز بايد راه زيادي را طي کنم. در حال حاضر 
فقط س��ه بازيکن در حد و اندازه هاي مس��ي هس��تند؛ رونالدو، 

نيمار و ادن هازارد.

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران � طرح ايجاد مناطق ويژه استقرار صنايع انرژي بر در سواحل 
جنوبي کش��ور در نظر دارد فراخوان مناقصه جهت برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي طراحي و س��اخت انبارها و س��وله هاي 
سرپوش��يده و فنس کش��ي محوطه گمرک منطقه ويژه اقتصادي المرد واقع در اس��تان فارس، شهرس��تان المرد را از طريق س��امانه 

تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.
 ل��ذا از واجدي��ن ش��رايط دع��وت ب��ه عم��ل مي آي��د جه��ت دريافت اس��ناد ب��ه س��امانه ت��دارکات الکترونيکي دول��ت به آدرس

 www.setadiran.ir  به شماره مناقصه 2009۶۳00۷00002۱ مراجعه نمايند.
1- کارفرما: س�ازمان توس�عه و نوس�ازي معادن و صنايع معدني ايران � طرح ايجاد مناطق ويژه اس��تقرار صنايع 

انرژي بر در سواحل جنوبي کشور 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 

آدرس: تهران، خيابان وليعصر، باالتر از ميدان وليعصر، پالک ۱۷۱۳، ساختمان شرکت ملي فوالد ايران، طبقه سوم، طرح ايجاد 
مناطق ويژه استقرار صنايع انرژي بر، تلفن: 02۱-۸۶0۳5۶2۱

2- موضوع مناقصه: طراحي و ساخت انبارها و سوله هاي سرپوشيده و فنس کشي محوطه گمرک
3- برآورد هزينه اجراي کار: به مبلغ : ۷0,000,000,000 ريال

4- نوع و مبلغ تضمین: يک فقره ضمانت نامه بانکي به مبلغ 2,۷20,000,000 ريال )دو ميليارد و هفتصد و بيس��ت ميليون 
ريال( که توس��ط يکي از بانکهاي مجاز صادر و امضاء ش��ده باش��د و براي مدت س��ه ماه از تاريخ پايان پيش��نهادات اعتبار داش��ته و 

قابل تمديد باشد.
5- محل تامین منابع مالي: وجوه منابع طرح بر اساس موافقتنامه طرح )طرح تملک داراييهاي سرمايه اي(

6- محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ 9۶/۱۱/0۷ لغايت پايان وقت اداري )ساعت ۱۶( روز چهارشنبه 
م��ورخ 9۶/۱۱/۱۱ س��امانه ت��دارکات الکترونيکي دولت ب��ه آدرس www.setadiran.ir  همچنين متقاضيان مي توانند پس از 
ثبت در س��امانه مزبور نس��بت به دريافت فيزيک اس��ناد نيز در صورت تمايل به آدرس تهران، خيابان گاندي، خيابان هش��تم، پالک 

4، دفتر مهندسين مشاور آتک تلفن : 9-۸۸۶۷5۶۷2-02۱ و ۸2449-02۱ مراجعه نمايند. 
7- محل و مهلت زماني ارسال پیشنهاد: پايان وقت اداري )ساعت ۱۶( روز چهار شنبه مورخ 9۶/۱۱/25 سامانه تدارکات 

 www.setadiran.ir الکترونيکي دولت به آدرس
8- محل و زمان بازگشايي پاکت ها: روز شنبه مورخ 9۶/۱۱/2۸ به آدرس: تهران، خيابان وليعصر، باالتر از ميدان وليعصر، 

پالک ۱۷۱۳، ساختمان شرکت ملي فوالد ايران، طبقه سوم 
9-  مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاريخ ارائه پيشنهاد مي باشد.

کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پيش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ايي پاکتها، از طريق درگاه س��امانه 
تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه، تاريخ 9۶/۱۱/0۷ مي باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مرکز ستاد: 02۱-4۱9۳4

دفتر ثبت نام: ۸۸9۶9۷۳۷ و ۸5۱9۳۷۶۸
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�اير اس�تانها، در س��ايت س��امانه )www.setadiran.ir ( بخش »ثبت نام/پروفايل 

تامين کننده/مناقصه گر« موجود است.
م/الف3626

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران

طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژي بر در سواحل جنوبي کشور

آگهـي فراخـوان مناقصـه عمومي
 یک مرحلـه اي همزمان با ارزیابي کيفي 

)نوبت اول(

پيروزی سرخپوشان با طعم انتقام و اولين امتياز سائالم با تراکتورسازی
تيم فوتبال پرس��پوليس در ديدار مقابل پيکان توانس��ت با نتيجه س��ه بر يک از س��د 
اين تيم عبور کند. ديدار تيم های پيکان و پرس��پوليس از س��اعت ۱5:۳0 در حالی در 
ورزش��گاه ش��هدای ش��هر قدس آغاز ش��د که در نيم فصل نخست پيکان در آزادی به 

برتری يک بر صفر رس��يده بود اما در بازی برگش��ت پرس��پوليس انتقام اين شکست را 
از شاگردان مجيد جاللی گرفت. اين ديدار با نتيجه سه بر يک به سود پرسپوليس به 
اتمام رس��يد. در اين بازی گادوين منش��ا در دقيقه 9 و علی عليپور در دقايق ۱2 و ۸۳ 

برای سرخ پوشان و مهدی شيری در دقيقه 5۸ برای پيکان گل زنی کردند. پرسپوليس 
با اين برد 4۸ امتيازی شد و همچنان با فاصله صدرنشين است و پيکان هم با 2۸ امتياز 
در رده هشتم باقی ماند. فوالد خوزستان با يک گل ميزبانش سپاهان را شکست داد 
تا به رده دوم جدول بازگردد. تراکتور س��ازی نيز با س��االم س��رمربلی جديد خود يک 

امتياز در خانه استقالل خوزستان گرفت.
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آتش سوزي در بيمارستاني
 درکره جنوبي بيش از ۴۰ کشته داد

آتش س��وزي در يک بيمارستان در 
ک��ره جنوب��ي ده ه��ا کش��ته و 
زخمي برجاي گذاش��ته اس��ت. اين 
آت��ش س��وزي در س��اعات بامداد 
ديروز )۱۶ ژانويه(، در بيمارس��تاني 
در ش��هر ميان��گ واق��ع در ۲۷۰ 
کيلومت��ري جن��وب س��ئول، پايتخ��ت روي داد. دفت��ر رئيس 
جمه��وري ک��ره جنوب��ي در اطالعيه اي گفته اس��ت که در اين 
حادثه ۴۱ نفر جان خود را از دست داده و بيش از ۷۰ نفر ديگر 
زخمي شده اند. مقامات محلي حال هشت تن از زخمي شدگان 
را وخي��م گ��زارش کرده اند.ب��ه گفت��ه سرپرس��ت س��ازمان 
آتش نش��اني ميانگ، آتش س��وزي حدود ساعت ۷:۳۰ به وقت 
محلي در بخش اورژانس آغاز ش��د و به س��رعت به نقاط ديگر 
بيمارستان گسترش يافت. ماموران امدادرساني توانستند بيش 
از دويس��ت تن را س��الم از س��اختمان اصلي و يک مرکز نقاهت 
واقع در مقابل اين ساختمان خارج کنند. او گفته است که اکثر 
قربانيان در طبقات اول و دوم بيمارس��تان بودند.آتش س��وزي 
روز جمع��ه پرتلفات تري��ن حادثه از اين نوع در س��ال هاي اخير 
ب��وده هرچند وقوع آتش س��وزي هاي پرتلف��ات در کره جنوبي 
بدون س��ابقه نيس��ت. ماه گذش��ته ميالدي حريق در ساختمان 
هش��ت طبقه يک مرکز ورزش��ي در ش��هر جچيون به کش��ته 
ش��دن ۲۹ ت��ن منج��ر ش��د. وق��وع اين آتش س��وزي و تلفات 
س��نگين آن با اعتراض و انتقاد ش��ديد رسانه هاي خبري مواجه 
ش��د ک��ه س��اخت و س��از نامناس��ب و ناکافي ب��ودن امکانات 
پيش��گيري از حريق را عامل اصلي گس��ترش آتش س��وزي و 

تلفات سنگين آن معرفي مي کردند. 

توقيف پاسپورت رئيس جمهور سابق برزيل 
پ��س از تايي��د محکومي��ت ل��وال 
داس��يلوا بر سر فساد در يک دادگاه 
تجدي��د نظر، وزارت دادگس��تري 
برزي��ل اع��الم ک��رد، يک��ي از 
دادگاه ه��اي اين کش��ور، مصادره 
پاس��پورت ريي��س جمهور س��ابق 
برزي��ل را تايي��د کرد.به گزارش خبرگزاري رويترز، اين حکم در 
ش��ب س��فر برنامه ريزي شده "لوييس ايناس��يو لوال داسيلوا"، 
رييس جهور سابق برزيل به آفريقا صورت گرفت. اين تصميم 
همچنين يک روز پس از آن صورت گرفت که قاضيان دادگاه 
تجديد نظر به محکوميت لوال داسيلوا بر سر ارتشا و پولشويي 
راي دادند.قابل ذکر اس��ت که حزب کارگران برزيل مي گويد 
لوئيز ايناسيو لوال دا سيلوا، رئيس جمهور پيشين و از موسسان 
اي��ن حزب را براي انتخابات رياس��ت جمه��وري نامزد خواهد 
کرد.انتخابات رياس��ت جمهوري برزيل براي ماه اکتبر )۹ ماه 
ديگر( برنامه ريزي ش��ده و حزب کارگران در حالي از نامزدي 
آقاي لوال مي گويد که او در پرونده فساد گناهکار شناخته شده 
است.دادگاه تجديد نظر هم حکم دادگاه بدوي را تاييد کرده و 
به اين ترتيب مطابق قانون نامزدي آقاي لوال با مشکل روبرو 
اس��ت.در رس��وايي مالي شرکت نفتي پتروبراس لوال به دريافت 
رشوه، در قالب هزينه نوسازي يک خانه ساحلي متهم شد.او و 
وکالي��ش اتهام ه��ا را نمايش��ي و سياس��ي کاري خوانده اند و 
گفته اند دستگاه قضايي سند محکمي براي اتهام ها ندارد. اما به 
ه��ر ح��ال دادگاه ب��دوي و تجدي��د نظ��ر آقاي ل��وال را مجرم 
شناخته اند.او پس از راي دادگاه تجديد نظر بر قصد خود براي 
نام��زدي در انتخاب��ات تاکيد کرد، ام��ا مطابق قانون با توجه به 
حکم زندان، او قاعدتا س��ال ها اجازه نامزدي نخواهد داش��ت و 

انتظار مي رود که صالحيتش رد شود.

منع حضور "ائتالف اپوزيسيون" 
در انتخابات ونزوئال

ائت��الف  دادگاه عال��ي ونزوئ��ال 
اپوزيس��يون اين کشور را از ثبت نام 
براي انتخابات رياس��ت جمهوري 
که در آوريل س��ال جاري ميالدي 
برگزار مي ش��ود، منع کرده است. به 
گ��زارش خبرگزاري رويت��رز، اين 
اقدام از سوي دادگاه عالي ونزوئال احتماال باعث تفرقه در ميان 
دشمنان نيکوالس مادورو، رئيس جمهوري اين کشور مي شود 
چون احزاب سياس��ي اين ائتالف را براي رقابت با يکديگر در 
انتخابات در مقابل يکديگر قرار خواهد داد. حکم دادگاه مذکور 
ضربه اي جديد بر پيکره اپوزيسيون است که به دنبال برکناري 
"مادوروي نامحبوب" هس��تند. رهبران پيش��روي اپوزيسيون 
چون لئوپولدو لوپز و انريکه کاپريلس از حضور در اين انتخابات 
که پيش از ۳۰ آوريل سال جاري ميالدي برگزار مي شود، منع 
ش��ده اند. برخي از اپوزيس��يون هم در زندان هستند يا در تبعيد و 
برخ��ي ه��م از فعاليت ه��اي سياس��ي من��ع ش��ده اند. ائتالف 
اپوزيسيون قصد داشت تا انتخابات درون حزبي را براي تعيين 
يک کانديداي مش��ترک برگزار کند اما در حکم روز پنجش��نبه 
آم��ده ک��ه اين ائت��الف اولويت هاي قانون��ي انتخابات را نقض 
کرده و ديگر واجد ش��رايط حضور در انتخابات نيس��ت.منتقدان 
مادورو اين اتهامات را بي پايه و اس��اس مي دانند و گفته اند که 
اي��ن تصميم نش��انه اي ديگ��ر در تقلب انتخاباتي اس��ت. عمر 
باربوزا، رئيس جديد کنگره تحت امر اپوزيسيون گفت: تصميم 
دادگاه عال��ي نش��ان مي ده��د ک��ه اي��ن قضات ب��راي اجراي 

استراتژي هاي دولت مادورو به کار گرفته شده اند.

يادداشت

حساسيت روابط آمريکا و ترکيه بر بازارها
  نزديک به ۳.۷5 امتياز در ترکيه کاهش داشته است که بيشترين 
کاهش در ترکيه بوده اس��ت. عمليات عفرين يا تغييرات مثبت 
داخل��ي در ترکي��ه نق��ش کمي در کاهش ارزش دالر داش��تند. 
براس��اس بيانيه اي که پيش از عمليات عفرين توس��ط آمريکا 
منتشر شد درباره نگراني از خطر تنش ميان ترکيه و آمريکا اشاره 
کرده بود. البته اين هفته به دليل عمليات عفرين و نرخ هاي بازار 
ارز جهاني اين نگراني افزايش يافت. بازيگران بازار نيز نسبت 
ب��ه اهمي��ت عفرين در بازارها صحبت کرده اند.به دليل محيط 
خوب کنوني بازارهاي جهاني فضا براي بازگشت به تجارت در 
ترکيه در سطح عادي بيشتر شده است.آنچه در آينده رخ مي دهد 
مشخص نيست. شايد يکي از عوامل مهم مشخص کردن فضا 
در بازار باشد که باعث تمايل سرمايه گذاري بخش هاي مالي 
جهان و ورود سرمايه به کشورهاي در حال توسعه باشد. اما در 
صورت محو شدن اين اشتها و کاهش سرمايه گذاري ، ارزش 
لير ترکيه نيز کاهش خواهد داشت.مکالمه تلفني دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريکا با رجب طيب اردوغان همتاي ترک خود 
در ۲۴ ژانويه در اين چارچوب مهم بود و ما نيازمند مشاهده دقيق 

رويکرد واشنگتن آنکارا در روزهاي آينده باشيم.
ترجمه: فاطمه مهتدي

دريچه

 در حاليک��ه چه��ار ماه از برگزاري انتخابات 
در ماه س��پتامبر گذش��ته مي گ��ذرد، آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان مذاکرات "ائتالف 
ب��زرگ" را ب��ا ش��رکاي خود آغ��از کرد. به 
گزارش ايس��نا، به نقل از خبرگزاري رويترز، 
آن��گال م��رکل، صدراعظ��م آلم��ان و رهبر 
ح��زب اتحاد دموکرات مس��يحي به همراه 
هورس��ت س��يهوفر، رهبر متحد بايرني مرکل و مارتين ش��ولتس، رهبر حزب 
سوسيال دموکرات آلمان مذاکرات ائتالف بزرگ را آغاز کردند.اين مذاکرات 
براي مرکل بهترين اميدواري براي تضمين چهارمين دوره صدراعظمي اش 
اس��ت. بيش��تر کارشناسان براين باورند که آنها مي توانند به يک توافق دست 
يابند.کنگره حزب سوس��يال دموکرات آلمان عصر يکش��نبه با اکثريتي 5۶ 
درص��دي به از س��رگيري مذاک��رات "ائتالف بزرگ" با بل��وک محافظه کار 
آن��گال م��رکل، صدراعظ��م آلمان طبق تواف��ق اوايل م��اه راي داد. مارتين 
ش��ولتس، دبيرکل حزب سوس��يال دموکرات آلمان در س��خنراني يک ساعته 
خود کوش��يد تا اعضاي حزب را براي تقبل مس��ئوليت ائتالف و همراهي با 
آنگال مرکل در تش��کيل دولت متقاعد کند. او گفت راهي دش��وار در پيش 
اس��ت.فاصله زياد موافقان و مخالفان در حزب سوس��يال دموکرات بيش از 
پيش بين��ي تحليلگ��ران ب��ود و احتماال به رهبران اين حزب جرات بيش��تري 

مي بخشد تا سخت تر در مذاکرات کوشش کنند.

اختصاص 25 ميليارد دالر به ساخت ديوار 
آمريکا و مکزيک

کاخ س��فيد ن��کات محوري ط��رح جديد دونالد 
ترامپ درباره سياس��ت مهاجرپذيري آمريکا را 
اع��الم کرده اس��ت. اختصاص ۲5 ميليارد دالر 
ب��راي اح��داث دي��وار مرزي و ح��ذف "ويزاي 
التاري" از جمله موارد پيش بيني ش��ده در اين 
ط��رح هس��تند.به گ��زارش نيوي��ورک تايمز، 
نماين��دگان دموکرات آمري��کا تصويب بودجه 
دولت اين کش��ور را مش��روط به عقب نش��يني ترامپ در ارتباط با حل 
مش��کل اقامت يک ميليون و ۸۰۰ هزار مهاجر نموده بودند. موضوع بر 
س��ر حل مش��کل اقامت و حقوق ش��هروندي آن دسته از مهاجراني است 
که در دوران کودکي و به طور غيرقانوني همراه با والدين خود به آمريکا 
آمده اند. امکان اقامت اين دسته از مهاجران که در ادبيات سياسي آمريکا 
"دريمر" ناميده مي شوند، در سايه سياست هاي ترامپ به مخاطره افتاده 
است. از سوي ديگر، دونالد ترامپ در ازاي عقب نشيني خود در رابطه با 
حل مشکل اقامت اين دسته از مهاجران، خواستار اختصاص ۲5 ميليارد 

دالر براي احداث ديوار مرزي با مکزيک ش��ده اس��ت. اين طرح در عين 
حال بر آن است تا امکان مهاجرت افراد خانواده کساني که از حق اقامت 

در آمريکا برخوردارند را نيز محدود کند.

چالش رهبري ترزا مي با اعتراض 
نمايندگان محافظه کار به برگزيت

ترزا مي نسبت به نمايندگان محافظه کار مخالف 
اتحاديه اروپا و طرفدار برگزيت تسليم شده است. 
به گزارش گاردين، نخس��ت وزير انگليس سعي 
در آرام کردن هرگونه شورش درميان نمايندگان 
طرف��دار برگزيت در مقاب��ل رهبري اش را دارد. 
فيليپ هاموند وزير دارايي در سخنان خود درباره 
برگزي��دن رويک��ردي ن��رم تر درب��اره خروج از 
اتحاديه اروپا در مجمع اجالس تجاري داووس باعث عصبانيت نمايندگان 
طرفدار برگزيت ش��د. درهمين ارتباط ترزا مي س��خنان هاموند را محکوم 
کرد تا از خش��م نمايندگان نس��بت به رهبري اش کم کند. وزرايي چون 
بوريس جانس��ون با انتقاد به رويکرد دولت باعث تهديد رهبري ترزا مي و 

پيروزي محافظه کاران در انتخابات سراسري ماه مه شدند. 

آغاز مذاکرات »ائتالف بزرگ« در آلمان

 اولي��ن روز مذاک��رات دو روزه وي��ن ک��ه ب��ا 
نظارت س��ازمان ملل براي بررس��ي مس��ئله 
س��وريه برگ��زار مي ش��ود، پاي��ان يافت. به 
گزارش ايس��نا، به نقل از راي اليوم، نخستين 
روز اين نشست پس از نشست هاي جداگانه 
استفان دي ميستورا، فرستاده سازمان ملل به 
س��وريه با دو هيئت دول��ت و مخالفان پايان 
يافت.نشست دي ميستورا با هيئت دولت سوريه به رياست بشار جعفري حدود 
دو ساعت به طول انجاميد اما هيچ اطالعاتي از اين نشست منتشر نشد.هيئت 
مخالفان س��وري به رياس��ت نصر الحريري نيز با دي ميستورا ديدار کرد.يحيي 
العريضي، سخنگوي هيئت مخالفان سوريه گفت: مخالفان به قطعنامه ۲۲5۴ 
پايبن��د هس��تند و اي��ن دور از مذاک��رات يک امتحان واقع��ي در مورد پايبندي 
تمامي طرف ها نسبت به اجراي اين قطعنامه بين المللي است. دي ميستورا روز 
چهارش��نبه گفت که اين مذاکرات در مرحله بس��يار دش��واري انجام مي ش��ود. 
پس از مذاکراتي که روز پنجش��نبه و ديروز در وين برگزار مي ش��ود، کنفرانس 
صلحي در سوچي در ۲۹ و ۳۰ ژانويه بنا به طرح روسيه و ايران و ترکيه برگزار 
مي شود.مس��کو تاکيد کرده اس��ت: نشس��ت س��وچي يک طرح رقابتي با طرح 
تحت نظر سازمان ملل نيست.در همين حال ماريا زاخارووا، سخنگوي وزارت 
خارجه روس��يه اعالم کرد که دعوت نامه ها براي حضور در اين نشس��ت ارسال 

شده و توزيع مي شود و اين دعوت نامه ها به دست ۱۶۰۰ تن خواهد رسيد.

ديدار دي ميستورا با طرف هاي سوري در وين

 اردوغ��ان گفته اس��ت ک��ه قصد دارد تا دايره 
عملي��ات نظام��ي را به منبج بکش��اند. منبج 
ش��هر کردنش��ين ديگري است که در فاصله 
ح��دود ۱۰۰ کيلومتري ش��رق عفرين واقع 
شده و بخشي از نيروهاي آمريکايي در آنجا 
مس��تقر هس��تند. دونالد ترامپ به اردوغان 
هش��دار داد تا مانع رويارويي احتمالي ارتش 
ترکيه با نيروهاي آمريکايي حاضر در سوريه شود.کاخ سفيد با انتشار بيانيه اي 
اعالم کرد که رئيس جمهوري اياالت متحده آمريکا روز چهارش��نبه در يک 
گفتگ��وي تلفن��ي ب��ا همتاي خود رجب طيب اردوغان، به طور مش��خص از او 
خواس��ته اس��ت تا تحرکات نظامي خود در س��وريه را محدود کرده و نگذارد 
نيروه��اي تح��ت ام��ر او در جري��ان عمليات وارد درگيري ب��ا نيروهاي ارتش 
آمريکا شوند.با اين حال يک منبع نزديک به دولت ترکيه گفته است که کاخ 
س��فيد در بيانيه خود در اين زمينه، جمالت گفته ش��ده در مکالمه دو رئيس 
جمهوري را اشتباه منعکس کرده است. خبرگزاري رويترز به نقل از اين منبع 
نوش��ت ک��ه منظور رئيس جمهوري آمريکا روياروي��ي نظامي دو ارتش نبوده 
اس��ت.ارتش ترکي��ه حم��الت زميني و هوايي خ��ود را از پنج روز پيش زير نام 
»عمليات ش��اخه زيتون« در منطقه عفرين واقع در ش��مال س��وريه آغاز کرده 
اس��ت. هدف ترکيه از اين عمليات پاکس��ازي مرزهاي جنوبي اين کش��ور از 

گروه هاي شبه نظامي کرد به ويژه يگان هاي مدافع خلق اعالم شده است.

تنش در روابط آمريکا و ترکيه

جهانگيری:برخی کاالها به داليل غير قابل پيش بينی گران می شوند/تجارت/علی کاشی

گروه بين الملل:  تنش بين رئيس جمهور آمريکا و بازرس ارشد 
اف بي آي هر روز س��خت تر مي ش��ود. در ادامه تحقيقات ويژه 
اف بي آي درباره اين که آيا ارتباطي بين س��تاد انتخاباتي ترامپ 
ب��ا روس��يه بوده و همين طور احتم��ال اين که خود دونالد ترامپ 
مرتکب 'کارشکني در مسير عدالت' شده، رسانه هاي آمريکايي 
گزارش مي دهند که دونالد ترامپ دستور داده بوده بازرس ويژه 
اين پرونده را اخراج کند ولي با مخالفت شديد مشاور حقوقي کاخ 
س��فيد، منصرف ش��ده است. روزنامه "نيويورک تايمز" از تالش 
دونالد ترامپ براي کارشکني در تحقيقات مربوط به تماس هاي 
احتمالي تيم انتخاباتي او و مقامات روسيه پرده بر گرفته است. 
گفته مي شود که ترامپ تصميم داشته بازرس ويژه اين پرونده 
را اخراج کند. "نيويورک تايمز" در گزارش خود اعالم کرده است 
که اين گزارش متکي بر اطالعاتي است که از چهار منبع مختلف 
کس��ب کرده اس��ت. بر اس��اس اين گزارش، دونالد ترامپ در ماه 
ژوئن سال ۲۰۱۷ تصميم داشته است، رابرت مولر، بازرس ويژه 
پرونده تماس با مقامات روسيه را اخراج کند. منابعي که اين خبر 
را در اختيار "نيويورک تايمز" گذاشته اند، مايل به افشاي نام خود 
نبوده ان��د. راب��رت مولر، بازرس ويژه پرونده تماس هاي احتمالي 
تيم انتخاباتي ترامپ و مقامات روسيه، از موضوع تصميم ترامپ 
مبني بر اخراج خود مطلع نبوده اس��ت. گفته مي ش��ود که او در 
جريان بازجويي ها و تحقيقات هفته گذشته متوجه اين تصميم 
شده است. ترامپ تنها به علت تهديد يکي از مشاوران حقوقي 
خود از اجراي اين تصميم منصرف ش��ده اس��ت. طبق گزارش ها 
دونالد مک گان، مش��اور حقوقي کاخ س��فيد به مقام هاي ارش��د 
کاخ س��فيد گفته بوده که اخراج بازرس مولر تاثيري فاجعه بار بر 
رياس��ت جمهوري آقاي ترامپ خواهد داشت. آقاي مک گان، از 
وکالي قديمي جمهوري خواه، وکيل ارشد ستاد انتخاباتي دونالد 
ترامپ بود و نيويورک تايمز نوش��ته اس��ت که او تقريبا در همه 
تصميم ه��اي کلي��دي ترامپ از جمله اخراج جيمز کومي، رئيس 
سابق اف بي آي دخيل بوده است. در ماه هاي گذشته دونالد ترامپ، 
رئيس جمهوري آمريکا و ديگر مقام هاي کاخ س��فيد چندين بار 
تکذيب کردند که او در پي برکنار کردن بازرس مولر بوده است. 
وزارت دادگستري آمريکا در ارديبهشت ماه رابرت مولر، رئيس 
اسبق پليس فدرال )FBI( را به عنوان بازرس ويژه "پرونده روسيه" 
برگزي��د. مول��ر از م��رداد ماه با يک تيم مجرب به طور جدي اين 
پرونده را پيگيري مي کند.او پيش تر از چند تن از فعاالن س��تاد 
انتخاباتي و ياران دونالد ترامپ، از جمله جف سشنز، دادستان کل 
اياالت متحده و مارک پمپئو، رئيس سازمان اطالعات مرکزي 
آمريکا )CIA( بازخواس��ت کرده اس��ت. روسيه تاکنون هر گونه 
دخالت در انتخابات آمريکا را رد کرده اس��ت. دونالد ترامپ نيز 

اتهامات وارده را "بي اساس" خوانده و پرونده روسيه را "دسيسه اي 
فراگير" عليه خودش مي داند.

آمادگي ترامپ به پاسخگويي به تحقيقات اف بي آي  ���
دونالد ترامپ اخيرا اعالم کرد ، "چشم انتظار" است تا به سواالت 
تيمي که درباره مداخله ادعايي روسيه در انتخابات آمريکا تحقيق 
مي کند، پاسخ دهد.دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا اظهار 
داش��ت، انتظار دارد ظرف دو تا س��ه هفته با اجازه وکاليش به 
سواالت رابرت مولر، دادستان ويژه اين پرونده جواب دهد.ترامپ 
روز چهارش��نبه در کاخ س��فيد گفت: "خيلي عالقه مندم در اسرع 
وق��ت اي��ن کار را انج��ام دهم."او افزود ک��ه "صد در صد" آماده 
اس��ت تحت س��وگند به سواالت بازرس ويژه جواب دهد.ترامپ 
بار ديگر موضع هميشگي خود درباره اين پرونده را تکرار کرد و 
ادام��ه داد: ب��ه هي��چ وجه تباني اي صورت نگرفته و هيچ کس در 
مس��ير قانون کارش��کني نکرده است."به گزارش بي بي،سي، او 
در پاس��خ به اين س��وال که مصاحبه چه زماني انجام خواهد شد، 
افزود "حدس مي زنم ظرف دو تا سه هفته صحبت کنيم."ترامپ 
به خبرنگاران گفت که هيالري کلينتون، رقيب او در انتخابات 
گذشته، آمادگي ندارد تحت سوگند به سواالت اف بي آي درباره 
استفاده از يک سرور شخصي براي ارسال ايميل در دوران تصدي 
وزارت خارجه جواب دهد.رئيس جمهوري آمريکا که عضو حزب 

جمه��وري خواه اس��ت همچنين گفت، به ي��اد ندارد که از مدير 
موق��ت اف ب��ي آي )پليس فدرال( درب��اره اينکه در انتخابات به 
چه کسي راي داده، سوال کرده باشد.اندرو مک کيب که ماه مه 
گذشته پس از اخراج جيمز کومي از طرف ترامپ به عنوان مدير 
دايمي اف بي آي منصوب شد، گفته که سواالت ترامپ از او در 
جريان ديداري از کاخ س��فيد "آزارنده" بود. به گزارش روزنامه 
واشنگتن پست، مک کيب گفت به رئيس جمهوري گفته است 
که در انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال ۲۰۱۶ راي نداده بود.

تصور مي شود، مولر درحال تحقيق درباره اين موضوع باشد که 
آيا اخراج کومي تالشي براي کارشکني در مسير عدالت بوده يا نه. 
ترامپ پيشتر در ماه جاري گفته بود که "صد در صد" آماده است 
تحت سوگند به سواالت پاسخ دهد، اما اضافه کرد "بعيد مي داند" 
مولر با او مصاحبه کند. اين در حالي است که تعدادي از مشاوران 
ترامپ به او توصيه کرده اند، شخصا مقابل مولر قرار نگيرد چرا 
که آنها اين اقدام را "خودکشي" خوانده اند.ناظران گفته اند، تمرکز 
مولر بر دونالد ترامپ و تالش��ش براي بازجويي از او احتماال به 
شک و گمان هاي مولر مبني بر تباني رئيس جمهوري آمريکا با 
روس ها خاتمه مي دهد، اين در حالي اس��ت که برخي مش��اوران 
ترام��پ ب��ه او نصيحت کرده اند، به صورت مکتوب به س��واالت 
بازپرسان پاسخ دهد.برخي ديگر هشدار داده اند، تحقيقات شفاهي 

ب��ه رياس��ت جمهوري ترامپ ضربه مي زند، ل��ذا آنها او را از قرار 
گرفتن مقابل مولر برحذر داشته اند.ميلوني سالون، مشاور سابق در 
کميته قضايي مجلس نمايندگان آمريکا گفت: رئيس جمهوري 
و مشاورانش نمي خواهند مستقيما ديداري بين رئيس جمهوري 
و مولر اتفاق بيفتد و پاس��خ ترامپ به صورت مکتوب را ترجيح 
مي دهند، چراکه ترامپ بي پروا حرف مي زند اما احتمال مي دهند 
مولر به پاسخ هاي مکتوب ترامپ اکتفا نکند.وي گفت: بازپرس 
مولر ممکن است در صورت موافقت قضات ارشد، ترامپ را احضار 

کند، در اين صورت ترامپ نبايد اين احضاريه را رد کند.
دخالت روس ها در انتخابات آمريکا از طريق فيس بوک ���

فيس��بوک اظهار کرد، نهادهاي روس��ي طي کمپين انتخاباتي 
۲۰۱۶ آمريکا، ۱۲۹ رويداد )event( را در اين ش��بکه اجتماعي 
ايجاد کرده اند.به گزارش خبرگزاري رويترز، فيسبوک در بيانيه اي 
به قانونگذاران آمريکا اظهار کرد که ۳۳۸ هزار و ۳۰۰ حس��اب 
کارب��ري مختلف در فيس��بوک اي��ن رويدادها را ديده و ۶۲ هزار 
و 5۰۰ حس��اب کارب��ري هم اع��الم کرده اند که در آن ها حاضر 
خواهند ش��د. اين ش��رکت گفت، اطالعاتي از اينکه کدام يک از 
اين رويدادها برگزار ش��ده اند، در دس��ت ندارد.بزرگ ترين شبکه 
اجتماعي جهان در ماه سپتامبر تنها اعالم کرده بود که روس ها 
"چندين رويداد" را در فيس��بوک ايجاد کرده بودند. بررس��ي اين 
رويدادها نش��ان مي دهد که دس��ت کم تعدادي از آن ها تجمعات 
سياس��ي درخصوص مسائل مختلفي از جمله مهاجرت بوده اند. 
روسيه نتيجه گيري آژانش هاي اطالعاتي آمريکا مبني بر اقدام 
اين کش��ور براي مداخله در انتخابات ۲۰۱۶ را تکذيب مي کند.

فيسبوک اين جزييات را در پاسخ به درخواست کميته اطالعاتي 
سناي آمريکا، به کنگره ارائه کرد.فيسبوک اعالم کرد که ميان 
بازاريابي آنالين روس��يه در س��ال ۲۰۱۶ و کمپين دونالد ترامپ، 
رييس جمهور آمريکا "هم پوشاني" ديده اما آن را "ناچيز" دانست. 
اين ش��رکت اظهار کرد، در جايگاهي نيس��ت که ادعاي تباني 
ميان کمپين ترامپ و روسيه را اثبات يا رد کند.فيسبوک پيش از 
اين اظهار کرده بود که در حدود ۱۲۶ ميليون آمريکايي ممکن 
اس��ت مطالب سياس��ي در حمايت از روس��يه را طي دوسال اخير 
در فيسبوک ديده و ۱۶ ميليون تن از آنان هم در اينستاگرام در 
معرض اطالعات روسيه قرار گرفته باشند.اين شرکت همچنين 
اعالم کرد که ديگر آنتي ويروس روسي "کسپرسکي" را به عنوان 
آنتي ويروس توصيه شده خود ترويج نمي کند. کسپرسکي بارها 
ادعاي مقامات امنيتي آمريکا مبني بر جاسوس��ي نرم افزار اين 
شرکت را تکذيب کرده است. اين ادعا از جانب مقامات آمريکايي 
در سال گذشته موجب شد تا استفاده از آنتي ويروس اين شرکت 

در آمريکا ممنوع شود.

 با تنگ تر شدن حلقه »اف بي آي« در واشنگتن صورت گرفت؛

 ترامپ در آستانه استیضاح

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران
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