
ي��ادگار ام��ام ب��ا بيان اينکه يکي از موارد رعايت اميد در 
رسانه ها وجود کانون ها، نهادها و ساختارهاي اميدزا در 
بطن جامعه است اظهار کرد: معتقدم دوره »نگفتن ها« 
و »نديدن ها« گذشته است و به طور جّد بايد ضعف ها را 
بازگو کرد، اما همه وظيفه داريم اميد را در جامعه حفظ 

کنيم. البته اميدواري با خيال بافي متفاوت است.
به گزارش ايس��نا، حجت االس��ام سيدحس��ن خميني 
اعتدال را يکي از ش��روط اساس��ي اخاق دانس��ت و با 
تاکي��د ب��ر اينکه باقي ماندن يک رس��انه بر مدار اعتماد 
مردم موضوع بسيار مهمي است، يادآور شد: رسانه هايي 
را ديده اي��م ک��ه ده ها براب��ر توانمندي ظاهري دارند اما 

اعتماد جامعه به آن ها از ميان رفته است.
وي با بيان اينکه ايس��نا بايد در کارش جانب انصاف را 
هم نگاه دارد، اظهار کرد: در موضوع عدالت دو تعريف 
وجود دارد که يکي از ارسطوس��ت که مي گويد عدالت 
به معناي آن اس��ت که هر چيزي س��ر جاي خود باش��د. 
ي��ک تعري��ف ديگر از عدالت ه��م به معناي »انصاف« 
نزديک اس��ت. سيدحس��ن خميني تأکيد کرد: انصاف 
اين اس��ت که وقتي کاري مي کنيد خود را جاي همان 
فرد که براي او کاري مي کنيد بگذاريد. يکي از بزرگان 
مي گويد مدار اخاقي بودن »خيال اس��ت«؛ يعني خود 
را جاي ديگران قرار دهيد، چرا که اگر اين کار را نکنيم 
نمي داني��م آنچ��ه ک��ه مي گويي��م در روح و جان طرف 
مقابل چه تأثيري مي گذارد. ما اگر نتوانيم خود را جاي 
ديگران قرار دهيم نمي فهميم که با حرف مان چگونه 
آتش به دل شخصي مي زنيم يا با گفتن سخني نيکو او 

را خوشحال مي کنيم.

وي ب��ا بي��ان اينکه اگر نتوانيم خود را در رفتارهايمان با 
ديگ��ران، جاي آنان بگذاريم اخاقي زندگي نکرده ايم 
گفت: نقطه مقابل خيال که در اخاق به دليل آنچه که 
مطرح کردم اهميت دارد، »توهم اس��ت«. به اين معنا 
که آدمي خود را محور جهان بداند و بگويد هرکس و هر 

چيزي که به من نزديک باشد مهم است.
ي��ادگار ام��ام تأکيد کرد: براي يک مجموعه رس��انه اي 
بس��يار مهم اس��ت که اميدافزا عمل کند چرا که براي 
خروج از هر بن بس��ت و بحراني اميد الزم اس��ت. براي 
خروج از هر منجابي اميد الزم اس��ت؛ پس اميد را در 
مجموعه رس��انه اي کش��ور نبايد از دست دهيم که البته 
اين به معناي پمپاژ کردن دروغ در رسانه ها نيست، ولي 
بايد اين را به خود گوشزد کنيم که ما نمي توانيم از مرحله 
فعلي عبور کنيم مگر آنکه نقاط مثبت را افزايش دهيم و 
البته نقاط منفي را هم ببينيم، بگوييم و درصدد اصاح 
آن برآيي��م. وي ادام��ه داد: يک��ي از نقاط مثبت اميدوار 
بودن و تفاوت آن با خيالبافي اين است که خود را پشت 
پرده خيالبافي گم نمي کنيم و ضعف ها را نمي پوشانيم 

و دروغ را ه��م مط��رح نمي کني��م؛ بلکه تاش را بر اين 
مي گذاريم که اگر انتقاد مي کنيم براي اميد به بهسازي 

و بهبود است که چيزي را مطرح کنيم.
يادگار امام با بيان اينکه هرکدام از ما متفاوت مي انديشيم 
و اين يک امر بديهي اس��ت، اظهار کرد: اين مجموعه 
بايد در درون خود انصاف داش��ته باش��د و به اين نکته 
توج��ه کني��د ک��ه چه مقدار اين مس��ئله عاوه بر اينکه 
به پيش��رفت اخاقي ش��خص انسان کمک مي کند در 
نهايت در چش��م مخاطب ه��م مجموعه خبرگزاري را 

بزرگ مي سازد.
سيدحس��ن خميني تأکيد کرد: يکي از مس��ائل ديگر در 
بحث اميد که من در سالگرد مرحوم آيت ا... هاشمي هم 
به آن اشاره کردم اين است که پمپاژ يأس به جامعه هيچ 
نتيج��ه اي ن��دارد. يکي از متفکرين معاصر مي گويد من 
نمي گويم که »هميشه اميدواران به نتيجه مي رسند اما 
مي دانم که مأيوس��ان هرگز به نتيجه نخواهند رسيد«. 
اينکه ما جامعه را به صورت تيره و تار ترس��يم کنيم و 
فض��اي يأس آل��ود از آن ارائ��ه دهيم دردي از جامعه دوا 

نمي کند و سر منشاء مصائب و بحران است.
وي تأکيد کرد: البته اين موضوع به اين معنا نيست که 
ضعف ها را نگوييم؛ اما گفتن ضعف ها و سستي ها براي 
اينکه همه با هم به سمت برطرف کردن آنها برويم يک 
امراس��ت که مطلوب و واجب اس��ت و در مقابل تبيين 
اش��کاالت به صورتي که همه را به اين نتيجه برس��اند 
که هيچ راه نجاتي نيس��ت، يک امر ديگر اس��ت و باطل 
است؛ بايد به گونه اي اميدوارانه مشکات را مطرح کنيم 

تا براي مرتفع کردن آنها آماده شويم.

مناب��ع ُک��ردي از گلول��ه باران ش��ديد منطق��ه عفرين و 
روستاهاي کردنشين در شمال سوريه از سوي نيروهاي 
ترکيه اي خبر دادند.به گزارش مهر ، منابع ُکردي اعام 
کردند که نيروهاي ترکيه از نيمه ش��ب گذش��ته منطقه 
عفرين در ش��مال س��وريه را به ش��دت زير آتش قرار داده 
اند.اين منابع بيان کردند: نيروهاي ترکيه به شدت از نيمه 
شب گذشته گلوله باران عفرين را آغاز کرده اند. نيروهاي 
ترکيه از داخل اين کش��ور منطقه عفرين و روس��تاهاي 
کردنشين را هدف قرار مي دهند.منابع مذکور از واکنش 
قوي به هر تهاجمي از سوي ترکيه به عفرين خبر دادند.
اين در حالي است که نور الدين جانيکلي وزير دفاع ترکيه 
اعام کرد: عمليات عفرين در سوريه در حقيقت با گلوله 
باران مناطق مرزي شروع شده است.  به دنبال لشگرکشي 
رئيس جمهور ترکيه به مرزهاي سوريه براي حمله به شهر 
عفرين، مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوريه شاهد 
تظاهرات ضد کردها بود.ساکنان استان حسکه در شمال 
شرق سوريه و مناطق اطراف آن براي اعام همبستگي با 
مردم منطقه عفرين تظاهرات کردند.منطقه عفرين يکي 
از سه منطقه شبه خودمختار کردنشين در شمال سوريه 
محسوب مي شود.يکي از تظاهرکنندگان گفت: کردهاي 
سوريه متحد هستند و براي حمايت از مردم عفرين دست 
به اين تظاهرات زده اند.تظاهرات کنندگان شعارهايي عليه 
ترکيه، رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور اين کش��ور و 
ش��عارهايي در حمايت از عفرين س��ر داده و پرچم هاي 
کردها را در دس��ت داشتند.همچنين تظاهرات کنندگان 
پاکاردهايي در دست داشتند که بر روي آن نوشته شده 

بود "حمات ترکيه به عفرين را محکوم مي کنيم".
رئيس جمهوري ترکيه در روزهاي اخير مکررا درباره حمله 
قريب الوقوع به عفرين هشدار داده است اين تحوالت پس 
از آن صورت گرفته که واشنگتن اعام کرد، به نيروهاي 
س��وريه دموکراتيک که ترکي��ه مي گويد تحت حمايت 

نيروهاي پ.ک.ک هستند، حمايت مي کند تا يک نيروي 
جديد ۳۰ هزار نفري تشکيل دهند.آنکارا از برپايي دولت 
خودمختار کرد در مرزهاي خود هراسان است و يگان هاي 
مدافع خلق که همان جناح نظامي حزب اتحاد دموکراتيک 
سوريه است را يک سازمان تروريستي مي داند.طبق نظر 
تحليل گران حمله ترکيه به عفرين خطراتي به دنبال دارد، 
زيرا روسيه که با ترکيه درباره سوريه همکاري مي کند، و 
روابط نزديکي با شبه نظاميان کرد دارد.همچنين واشنگتن 
با حمله ترکيه عليه نظاميان کرد که اثبات کرده اند در مقابله 
با داعش بس��يار تاثير گذار بوده اند، موافق نيست.پيش��تر 
فيصل مقداد، معاون وزير خارجه سوريه هشدار داده بود 
که در صورت حمله ترکيه به عفرين، نيروي هوايي سوريه 

آماده سرنگوني جنگنده هاي اين کشور است.
اين در حالي اس��ت که س��خنگوي وزارت خارجه آمريکا 
اع��ام کرد: ترکيه را ب��ه عدم اقدام نظامي در »عفرين« 
دع��وت مي کني��م. »هيتر نائورت« با بيان اينکه نمي داند 
آيا ترکيه در عفرين عمليات نظامي انجام خواهد داد يا نه، 
گفت: ترکيه را به عدم اقدام در عفرين دعوت مي کنيم. همه 
بايد بر روي داعش تمرکز کنند.وي درباره اظهارات مولود 
چاوش اوغلو وزير خارجه ترکيه مبني بر اينکه »عليرغم 
بيانيه هاي صادره از س��وي آمريکا، ما قانع نش��ديم« نيز 
اظهار داشت: اين اظهارات را نخواندم ولي اگر وي چنين 

احساسي کرده است، متأسفم.نائورت با اشاره به سخنان 
رکس تيلرس��ون وزير امور خارجه آمريکا مدعي ش��د که 
هدف اين کش��ور در س��وريه، آموزش نيروهاي بومي در 

مناطق آزاد شده از سيطره داعش است!
از س��وي ديگر يک نويس��نده سرش��ناس عرب با عنوان 
»آيا مقاومتي س��وري-ايراني نظير مقاومت عراق برابر 
اش��غالگري آمريکا شکل خواهد گرفت،اردوغان کجاي 
اين تحوالت اس��ت« نوش��ت: وزارت خارجه سوريه اين 
روزها به طور قابل توجهي فعال اس��ت آن هم نه براي 
آمادگي کنفرانس هاي وين و سوچي که به دنبال راه حل 
سياس��ي بحران هس��تند بلکه براي هشدار شديد اللحن 
به ترکيه که تهديد به حمله نظامي عليه شهرهاي منبج 
و عفرين به منظور س��رکوب نيروهاي يگان هاي مدافع 
خلق ُکرد کرده و هم به آمريکا که »رکس تيلرس��ون«، 
وزير خارجه آن تاکيد کرده ارتش آمريکا براي رسيدن به 
سه هدف در سوريه مي ماند نخست ممانعت از بازگشت 
داعش پس از شکس��ت آن در رقه و موصل، دوم مقابله 
با نفوذ ايران و س��وم بيرون کردن اس��د از قدرت اس��ت. 
»عبدالباري عطوان«، سردبير روزنامه فرامنطقه اي »راي 
اليوم« افزود: اظهارات تيلرسون در جريان سميناري درباره 
سياس��ت خارجه کشورش مقامات سوري را به شکستن 
س��کوت و تنظي��م مجدد اولويت هاي خود واداش��ت به 
گون��ه اي ک��ه درصدد ايجاد طرح هايي ب��راي رويارويي 
با حضور نظامي آمريکا در ش��رق فرات برآمده که ش��مار 
کماندوهاي آن در آنجا بالغ بر يک هزار نفر است و براي 
ايجاد پايگاه هاي نظامي دائمي در شمال سوريه و تشکيل 
کش��ور ُکردي نقش��ه کشيده است، به گونه اي که ارتشي 
با ۳۰ هزار نيرو را براي حفاظت از آن تشکيل دهد تا اين 
کش��ور ُکردي را آموزش و مس��لح کند و اين چيزي است 
که سرهنگ »رايان ديلون« سخنگوي نيروهاي ائتاف 

ضد داعش يک هفته پيش بيان داشت.

دوره ندیدن و نگفتن ضعف ها گذشته است لشگرکشی ترکیه به عفرین سوریه
آیت ا... سید حسن خمینی:  به رغم مخالفت و هشدار دمشق صورت گرفت؛

 س��خنگوي ش��رکت ملي نفتکش از رسيدن ربات هاي 
زيردريايي به محل غرق شدن سانچي با هدف دستيابي 
ب��ه اطاعات��ي از وضعي��ت کش��تي خبر داد. محس��ن 
بهرامي در گفتگو با ش��بکه خبر اعام کرد: بر اس��اس 
آخرين اطاعاتي که از نماينده شرکت ملي نفتکش در 
محل دريافت شد، ربات هاي زيرآبي به محل رسيده اند و 
قرار است تا يکي دو ساعت ديگر که هوا تاريک مي شود 
تس��تها را انجام دهند و عمليات اصلي به منظور يافتن 
پيکر جانباختکان س��انچي از فردا آغاز مي ش��ود. وي در 
پاسخ به اين که چه مقدار زمان طول مي کشد تا چيني ها 
اطاع��ات را به ش��ما منتقل کنن��د، گفت: اميدواريم تا 
اطاعات اوليه که از تس��ت ها جمع آوري مي ش��ود را 
چيني ها به ما ارائه بدهند. ولي ممکن است کمي طول 

بکش��د که مطمئنا اطاعات اوليه از وضعيت کش��تي به 
زودي در اختيار ما قرار داده مي شود. سخنگوي شرکت 
ملي نفتکش ادامه داد: بر اساس اين اطاعات بررسي 
خواهد ش��د که آيا ورود به کش��تي مقدور هس��ت يا نه؛ 

چرا که در ۳ تا ۴ س��اعت پاياني آتش س��وزي سانچي و 
قبل از غرق ش��دن، وضعيت حريق بس��يار شديد بود که 
مي تواند آسيب بسيار شديدي به ساختمان کشتي زده 

باشد و نفتکش را به نوعي مچاله کرده باشد.
وي در پاسخ به اين که آيا حتي اگر به درصد کمي از پيکر 
جان باختگان دس��ت يابيم، امکان آنتقال آنها به س��طح 
آب وجود دارد يا خير؟ تصريح کرد: امکان انجام اين کار 
را بايد کارشناس��ان به ما بگويند. کش��تي در حال حاضر 
در عمق ۱۱۵ متري بستر اقيانوس آرام قرار دارد که در 
چنين عمقي کار کردن غواصان بس��يار مش��کل است. 
بهرامي اذعان داشت: ربات ها به خودي خود نمي توانند 
کار بي��رون آوردن پيکره��ا را انج��ام بدهند؛ بلکه صرفا 

گزارش مي دهند که وضعيت به چه شکل است.

دبيرکل حزب ا... لبنان بيان اين که آنچه در روزهاي اخير 
رخ داد، ماهيت اهداف آمريکا در منطقه اس��ت، تصريح 
ک��رد: بياني��ه آمريکا مبني بر باق��ي ماندن نظاميان اين 
کشور در عراق و سوريه تحت عنوان ممانعت از بازگشت 
داعش نفاق آمريکا را نشان مي دهد. آمريکايي ها داعش 
را به وجود آورده اند تا بهانه اي براي بازگشت به منطقه و 
مخصوصا عراق داشته باشند. آمريکا داعش را به وجود 
آورده است و پايگاه هاي نظامي آنها در منطقه مانعي براي 
بازگشت داعش نيست. آنچه مقامات آمريکا مي گويند، 

فريبکارانه اس��ت.به گزارش ايس��نا، سيدحسن نصر ا... 
گفت:ترامپ عمدا تروريسم را با اصطاح اسامي همراه 
مي کند تا اسام و پيامبر اسام )ص( رنگ و بوي ترويسم 
بگيرد.دبيرکل حزب ا... لبنان خاطرنش��ان کرد: کساني 
که ادعا مي کنند آمريکا ضامن حقوق بشر است، وقتي 
رئيس جمهور اين کشور انساني مستکبر و کينه توز است، 
ب��ه چ��ه چيزي دل خوش کرده اند؟ ترامپ به فش��ار به 
کشورهاي عربي ادامه خواهد داد؛ کشورهاي عربي که 
به طور آش��کار فلس��طينيان را تحت فشار قرار مي دهند. 

تهمت ه��اي آمريکا و فرانس��ه درب��اره اين موضوع که 
حزب ا... لبنان قاچاق مواد مخدر انجام مي دهد، بي اساس 
و دروغ اس��ت. او با بيان اين که حزب ا... لبنان در هيچ 
طرح اقتصادي و سرمايه گذاري در لبنان شريک نيست، 
خاطرنش��ان کرد: حزب ا... لبنان هيچ کس��ي را مأمور به 
هرگونه سرمايه گذاري به نام اين جنبش نکرده است.  وي 
افزود: هيچ کس��ي مخالف هنر نيست ولي عادي سازي 
روابط با اسرائيل تحت عناوين هنر و سينما و گردشگري 

نقض تعهدات دولت لبنان است. 

ربات هاي زیردریایي به سانچي غرق شده رسیدند

سیدحسن نصرا... : داعش بهانه ای برای بازگشت آمریکا به منطقه است 

سخنگوي شرکت ملي نفتکش:
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنيد.

يادگار امام با بيان اينکه يکي از موارد رعايت اميد در رسانه ها 
وجود کانون ها، نهادها و ساختارهاي اميدزا در بطن جامعه 
اس��ت اظهار کرد: معتقدم دوره »نگفتن ها« و »نديدن ها« 
گذشته است و به طور جّد بايد ضعف ها را بازگو کرد، اما همه 
وظيفه داريم اميد را در جامعه حفظ کنيم. البته اميدواري با 
خيال بافي متفاوت است.  حجت االسام سيدحسن خميني 
اعتدال را يکي از شروط اساسي اخاق...     همین صفحه

دوره نديدن و نگفتن 
ضعف ها گذشته است

نائب رئيس مجلس ش��وراي اسامي گفت: بنده عضو اکيپ 
مجلس در بررس��ي برجام بودم و تنها اين را فهميدم که اگر 
برج��ام نب��ود م��ا هر روز يک هزار ميليارد تومان بايد به خاطر 
تحريم ها ضرر مي کرديم.   مس��عود پزش��کيان در نشس��ت 
مجمع مطالبه گران اردبيل اظهار کرد: اگر برجام ۲۰ دقيقه اي 
در مجلس مصوب شد به دليل آن بود که تمام قراردادهاي 
بين المللي در صورت طرح در مجلس...             صفحه2

زيان روزانه هزار ميليارد 
تومان بدون برجام

رابطه مخصوص انگليس 
و آمريکا با مشکل روبرو 
شده است. سال گذشته 
ت��رزا مي ب��ه س��رعت به عن��وان اولين 
سياستمدار خارجي به ديدار دونالد ترامپ 
رفت اکنون رئيس جمهور آمريکا س��فر 
خ��ود ب��ه لن��دن را لغو و به ج��اي آن به 
داووس س��وئيس مي رود تا در اجاس 
اقتصادي شرکت کند جايي که احتماال 
مخالفت خود با جهاني سازي را بار ديگر 
نش��ان خواهد داد دراين ميان نخس��ت 
وزير انگليس تنها مانده و وعده پيش از 
برگزيت او براي يک "بريتانياي جهاني" 

به يک رويا بدل شده و...
ادامه در صفحه12

دونالد ترامپ ، داووس 
و رابطه خاص با انگليس

فیلیپ استیفنز
فایننشال تایمز

يادداشت

ديگ��ر تردي��دي باقي 
نمانده است که بودجه 
سال 97، همان کپي بودجه هاي گذشته 
هست که توسط غير مولدها نوشته شده 
اس��ت. همين دو سه هفته پيش بود که 
دکتر فرش��اد مومني در نشس��تي که در 
موسس��ه دين و اقتص��اد درباره بودجه 
س��ال آينده برگزار ش��د؛ به صراحت از 
تدوي��ن اين بودجه توس��ط غير مولد ها 
سخن گفته بود. بيش از دو دهه است که 
غير مولد ها با اس��تفاده از سياستگذاري 
تعديل ساختاري بر اقتصاد کشور مسلط 
شده اند. نکته جالب آنکه هيچ فردي در 

اين مسئله ترديدي ندارد...
ادامه در صفحه7

بودجه 97
اشتغال زدابوده؛ نه اشتغالزا

ایلیا پیرولی
روزنامه نگار

ilyapirvali@gmail.com

سرمقاله

  پیگیری برای بازگرداندن فرد متخلف به ایران از طریق اینترپل ادامه دارد؛

آخرین اخباراختالس 100میلیارد ی از زبان زنگنه

راه و مسکن

يک کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت و گو با »تجارت« تاکيد کرد؛

تغيير سبک زندگي 
باخانه هاي کم متراژ

8
9

بررسی ها از ريشه های بی توجهی به بخش خصوصی نشان داد؛

بودجه97 منهای اقتصاد مولد!
گ�روه اقتص�اد کالن- امیرعلي امینیان: موضوع بودجه اين روزها 
بح��ث داغ محاف��ل اقتص��ادي اس��ت و نماين��دگان مجلس در 
کميس��يون تلفيق س��رگرم بررسي بندهاي مختلف برنامه مالي 
دولت براي س��ال آينده هس��تند و همزمان خبرهايي از تصويب 

يا رد بخش هاي مختلف اليحه بودجه منتشر مي شود. از همان 
زماني که جزئيات اليحه بودجه س��ال آينده کل کش��ور منتش��ر 
شد، بسياري از کارشناسان و فعاالن اقتصادي و نمايندگان عضو 
کميس��يون هاي تخصصي مجلس انتقادهاي فراواني بر ش��يوه 

بودجه ريزي س��ال 97 دولت روحاني وارد کردند. اس��اتيد اقتصاد 
دانشگاه اين شيوه بودجه ريزي را تداوم اشتباهات گذشته دولت ها 
دانسته و معتقدند بودجه 97 تداوم روش هاي سنتي بودجه نويسي 

در سال هاي گذشته است و...                      صفحه3

 دفاع محکم قدرت های بزرگ جهان و دبیرکل سازمان ملل از برجام؛

آمريکا در شورای امنيت هم 
دوباره منزوی شد

»تجارت«وضعیت حمل ونقل عمومي پایتخت را بررسي مي کند؛

اتوبوس هاي دوطبقه 
ظرفیت فراموش شده

 عضو کمیسیون اقتصادي مجلس در گفتگو با »تجارت« تاکید کرد:

 کارت های بازرگانی اجاره ای 
کابوس تجارت خارجی

گروه صنعت، معدن و تجارت: اگرچه فرار مالياتي گسترده، قاچاق سازمان يافته، انباشت 
بدهي هاي گمرکي و نابس��اماني بازار ارز ماحصل اس��تفاده از کارت بازرگاني اجاره اي 
اس��ت اما س��امان دادن به اين کارت ها همچنان بدون متولي اس��ت. مدت هاس��ت که 

مسئوالن مرتبط با حوزه بازرگاني و گمرک از لزوم ساماندهي کارت...         صفحه7

2

5

 
 

66791365    66791366

golazin110@gmail.com

خط كامل ليتوگرافي مجهز به دستگاه پليت ستر 4/5 
ورقي كرئو چاپ /  ماشـين  چـاپ رول با قابليت چاپ 
چهاررنـگ، دو رنـگ و تك رنگ /  ماشـين دو ورقي 
پنج رنگ اسپيد مستر (هايدلبرگ) /  ماشين دو ورقي 
چهاررنگ اسپيد مستر (هايدلبرگ)/  ماشين دو ورقي 
دو رنگ هايدلبرگ /  خط كامل صحافي؛ شـامل ورق 
تاكني، دستگاه ترتيب، اتوماتيك، مفتول، چسب گرم، 

سلفون و يووي  و ماشين آالت جلد سازي مي باشد.
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سياسي

کورش شرفشاهي : برنامه جامع مشترک هسته اي معروف به برجام در 
تيرماه به تصويب رسيد و حدود شش ماه طول کشيد تا به مرحله اجرا 
برسد. اما از همان زمان تاکنون هيچ کس نمي تواند به صراحت اعالم 
کند که اعضاي 1+5 در راستاي برجام گام برداشته اند. اين درحالي 
است که بر اساس تاکيد شوراي امنيت ملي، ايران به تمامي تعهدات 
خود در برجام پايبند بوده و از همان ابتدا مفاد برجام را اجرايي کرده 
است. بدترين عضو تيم مذاکره کننده، آمريکاي بعد از تشکيل دولت 
ترامپ بوده است. دونالد ترامپ بارها براي تاييد برجام مشکل آفريني 
داشته و از متحدان اروپايي واشنگتن و کنگره کشورش خواسته بود 
تا با کاخ سفيد بر سر اصالح برجام توافق کنند و ترامپ در تازه ترين 
اقدام، تهديد کرد که آخرين باري است که تعليق تحريم هاي ايران 

را تمديد مي کند.
به برجام صدمه نزنيد ���

دراين رابطه دبيرکل س��ازمان ملل در دفاع از برجام هش��دار داد که 
موضوعات بي ارتباط با برجام بايد بايد براي حفظ اين توافق هسته اي، 
جداگانه حل شود. آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل خواستار آن 
شد تا نگراني هاي مربوط به برجام از طريق مکانيزم هاي تعيين شده 
در اين توافق حل شود. استفان دوجاريک، سخنگوي سازمان ملل در 
سالروز اجرايي شدن برجام به خبرنگاران گفت: برجام يک دستاورد 
مهم در زمينه عدم اشاعه است و در حفظ صلح و امنيت منطقه و بين 

الملل نقش مهمي دارد.
پيام هشدار آميز  ���

 از سوي ديگر وزير خارجه روسيه با تاکيد بر لزوم حفظ برجام اعالم 
کرد که لغو اين توافق پيام هش��دار آميز براي جامعه جهاني خواهد 
داشت. سرگئي الوروف در نشست شوراي امنيت سازمان ملل که 
براي بحث درباره اشاعه سالح هاي کشتار جمعي تشکيل شده بود، 
گفت: اکثريت قابل توجهي از جامعه بين المللي معتقدند که برجام نقش 
مهمي در تقويت رژيم عدم اشاعه و حفاظت از صلح و امنيت داشته 
است.وي افزود: ما به دليل منافع سياسي برخي کشورها نمي توانيم 
برجام را که يک توافق بي مانند بين اللملي است لغو کنيم.الوروف 
تاکيد کرد که خروج از توافق هسته اي ايران يک پيام هشدار آميز به 

کره شمالي ارسال مي کند.
بناي امنيت جهاني  ���

نماينده فرانسه در شوراي امنيت نيز در خصوص اهميت برنامه جامع 
مش��ترک هس��ته اي تاکيد کرد که برجام بناي امنيت جهاني است و 
بايد اجرا ش��ود. نماينده فرانس��ه در شوراي امنيت گفت: ما)فرانسه( 
در تدوين پيش نويس برجام نقش داش��تيم که اکنون به توافقنامه 
تبديل ش��ده اس��ت.وي ادامه داد: ما خواس��تار اجراي برجام هستيم 

که س��نگ بناي امنيت و ثبات منطقه اي و جهاني اس��ت. برجام به 
موضوع برنامه موش��ک بالس��تيک ايران نمي پردازد.او در عين حال 
گفت: برجام تمامي نگراني هاي ما از جمله در زمينه موش��ک هاي 
بالس��تيک را برطرف نکرده اس��ت.نماينده فرانسه در جلسه شوراي 
امنيت درباره موضوع منع گسترش تسليحات کشتار جمعي گفت: 
فرانس��ه در طرح هاي پيش��نهادي در زمينه منع گسترش تسليحات 

کشتار جمعي، فعال است و بايد فعال باقي بماند.
آمريکا متعهد به برجام  ���

و اما سفير آمريکا در سازمان ملل تاکيد کرد که کشورش همچنان به 
توافق هسته اي با ايران پايبند است.نيکي هيلي در ادعاهايي مضحک 
عليه کشورمان گفت: ايران مسئول بي ثباتي در مناطق زيادي در جهان 
است. ايران قطعنامه هاي شوراي امنيت را درباره برنامه هسته اي نقض 
کرده است. بايد به اقدامات ايران پاسخ داد و اين اقدامات به معناي 

لغو توافق هسته اي نيست.
نمونه اي از توان ديپلماسي  ���

از ديگر سو نماينده سوئد در شوراي امنيت سازمان ملل با تاکيد بر 
اينکه برجام نمونه اي از توان ديپلماسي است، گفت که اروپا از برجام 
حمايت مي کند. نماينده سوئد در نشست شوراي امنيت گفت: برجام 
نمونه اي مهم از توان ديپلماسي است. هدف برجام تضمين ماهيت 

صلح آميز برنامه هسته اي است و باعث تقويت ساختار عدم اشاعه 
مي شود. لزوم پايبندي همه به برجام

همچنين نماينده هلند در ش��وراي امنيت تاکيد کرد که برجام يک 
دستاورد مهم در عرصه ديپلماسي است و همه طرف ها بايد به اجراي 
آن پايبند باشند. نماينده هلند در جلسه شوراي امنيت درباره موضوع 
منع گسترش تسليحات کشتار جمعي گفت: برجام دستاوردي مهم 
درعرصه ديپلماسي بين المللي است. عمل کردن همه طرف ها به 
توافقنامه برجام اهميت دارد. من از پيشنهاد فرانسه براي گفت وگو 
درباره موضوعات مربوط به ايران استقبال مي کنم.وي اظهار داشت: 
گسترش تسليحات کشتار جمعي، تهديدي براي صلح و امنيت جهاني 
اس��ت. جهاني عاري از تس��ليحات کشتار جمعي، هدف هلند است. 
ان پي تي؛ س��نگ بناي رژيم جهاني براي جلوگيري از گس��ترش 

تسليحات هسته اي است.
طرحي براي سخت تر کردن  ���

با وجود مخالفت هاي مقامات کشورمان و مقامات اروپايي با هرگونه 
تغيير در برجام، طرحي توسط دو قانونگذار جمهوريخواه در مجلس 
نمايندگان آمريکا ارائه ش��ده که مفاد برجام را براي ايران س��خت تر 
مي کند. اين طرح تحت عنوان »قانون تحريم ها و سياس��ت آزادي 
ايران« توسط پيتر روسکام و ليز چني که هر دو جمهوري خواه هستند 

معرفي شده است.چني گفت: اين طرح واضح بيان مي کند که هرگونه 
توافقي بايد شامل چه چيزهايي باشد.وي در اظهاراتي بي اساس و در 
حاليکه آژانس اعالم کرده است سطح دسترسي ها به سايت هاي ايران 
کامل و بي سابقه است، گفت: يک توافق با ايران بايد حداقل اجازه 
بازرسي در هر زمان و از هر مکان از جمله سايت هاي نظامي در ايران را 
شامل شود. همچنين بايد يک ممنوعيت در مورد غني سازي اورانيوم 

در حد نظامي و يک منع توسعه برنامه موشکي در آن اعمال شود. 
ايستادگی قاطع مقابل آمريکا  ���

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي با تاکيد بر اينکه 
آمريکا مدتهاست در وفاي به عهد پيمان شکني مي کند گفت: متاسفانه 
جديدترين بازي آمريکا در برجام مش��اهده مي ش��ود که خوشبختانه 
جهان مقابل آمريکا ايستاده است. ابراهيم رضايي در گفتگو با تجارت 
با اشاره به آخرين اظهارات دونالد ترامپ در خصوص برجام گفت: بر 
اساس قانون، آمريکا مي بايست هر سه ماه يک بار در خصوص برجام 
اظهار نظر کند که مي بايس��ت بر مبناي واقعيتها باش��د، اما متاسفانه 
شاهد اين هستيم که ترامپ بازي در مي آورد و بهانه تراشي مي کند 
و در آخرين اظهاراتش اعالم کرده که بار ديگر به شرط بازنگري در 
برجام، حاضر به تاييد آن و تمديد لغو تحريمهاست. وي با اشاره به 
موضع گيريهايي که در شوراي امنيت سازمان ملل درخصوص برجام 
مطرح شد گفت: در حالي که نماينده دولت آمريکا در اين شورا حضور 
داشت، نمايندگان ديگر کشورهاي جهان از برجام حمايت کردند و به 
جرات مي توان ادعا کرد که آمريکا به رهبري ترامپ در عرصه جهاني 
تنها مانده اس��ت. نماينده خمين درمجلس ش��وراي اسالمي شرايط 
آمريکا در شوراي امنيت سازمان ملل را به بوکسوري تشبيه کرد که در 
گوشه رينگ گير افتاده و دايم از حريف ضربه مي خورد گفت: متاسفانه 
آمريکا پرروتر از آن است که در برابر اين همه ضربه بر زمين بيفتد 
ودايم مطالب تکراري و اظهارات غير واقع مطرح ميکند. وي با تاکيد 
بر اينکه نمايندگان جهان بايد موضع گيري خود را علني کنند گفت: 
اينکه دايم بگويند با اظهارات آمريکا مخالفيم، دردي دوا نمي کند، بلکه 
يک بار براي هميشه بايد مقابل آمريکا بايستند و اگر آمريکا خواست 
خالف مس��ير تصميم جهان حرکت کند، اين بار جهانيان آمريکا را 
تحريم کنند تا متوجه رفتار زشت خود شود. رضايي با اشاره به اينکه 
جهاني��ان ب��اج بي موردي به آمريکا مي دهند گفت: اگر آمريکا تا آن 
اندازه توانمند بود که همه چيز را در اختيار داشت، قابل قبول بود، اما 
امروزه آمريکا تنها يک راي دارد و اگر هم گاهي حقي را وتو مي کند، 
کشورهايي ديگري هم هستند که از اين حق برخوردارند. بنابر اين 
جهان براي يک بار هم که شده،  بايد در برابر آمريکا بايستد اما اين 

ايستادگي بايد در عمل نمايش داده شود.

 دفاع محکم قدرتهای بزرگ جهان و دبیرکل سازمان ملل از برجام؛

رضايي در گفتگو با تجارت: جهان با قاطعیت مقابل آمريکا بايستد

آمريکا در شورای امنیت هم منزوی شد

سوار شدن دشمنان بر دوش گرفتارانضرورت تحلیل دقیق ريشه  اعتراضات حل مشکالت با تعامل و پايان خصومت ها
عض��و مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
گفت: مشکالت کشور جز با تعامل سازنده 
با دنيا و پايان خصومت ها در داخل کشور 
حل نخواهد ش��د.به گزارش ايسنا، مجيد 
انصاری گفت: انقالبی گری در اين نيست 

که گردن را کلفت کنيم و فحش بدهيم بلکه انقالبی گری واقعی 
اين اس��ت که هرجا انقالب نياز داش��ت در خط مقدم باش��يم.وی با 
بيان اينکه اخالق در جامعه آس��يب ديده و بايد بدانيم در فرهنگ 
ايران و اسالم توهين و هتاکی جايگاهی ندارد، گفت: امروز کشور 
مشکالت زيادی دارد، يادآور شد: اين مشکالت جز با تعامل سازنده 
با دنيا و پايان خصومت ها در داخل کشور و گروه های سياسی حل 
نخواهد شد و همه بايد توان خود را برای ساخت ايران به کار ببريم 

و هاشمی گونه عمل کنيم.

مع��اون امنيتی انتظامی وزارت کش��ور با 
اشاره به اينکه بايد گزارشی از اعتراضات 
اخير تهيه ش��ود که بر اس��اس اطالعات، 
توصيف و تبيين واقعيات باشد، گفت: اين 
که عوامل بيرونی که سر عناد با ما دارند 

و در اين اعتراضات دخالت می کنند امری بديهی اس��ت و ما نبايد 
صرفا به اين بديهيات بسنده کنيم بلکه بايد ببينيم چه آسيب هايی 
موجب می شود تهديدات خارجی از آن بهره ببرند. حسين ذوالفقاری 
در گفت وگو با ايس��نا افزود:  بايد زمينه ها و ش��رايطی که منجر به 
اين اتفاقات ش��د به صورت دقيق بررس��ی شود. بايد عوامل شتاب 
دهنده شناس��ايی ش��ده و وضعيت موجود هم دقيق تحليل شود. ما 
نمی خواهيم اين گزارش را بر اساس ساخته ذهن خود آماده کنيم، 

بلکه بر مبنای داده های دقيق اطالعاتی و واقعيات باشد.

خطي��ب نم��از جمعه تهران گف��ت: اگر 
محت��اج و گرفت��اری را مراعات نکرديم 
چه بس��ا دش��منان از اي��ن موضوع عليه 
اميرالمومنين)ع( شعار می دهند و اگر آنها 
اين حرکات را انجام دهند، دشمنان روی 

دوش گرفتاران و روی آه و ناله آنها سوار می شوند.به گزارش ايسنا، 
آيت اهلل امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه تهران گفت: با اين 
روش مردم را عليه امير المومنين)ع( به راه می اندازند.وی ادامه داد: 
پيامبر اکرم )ص( نيز همواره می گش��ت و زخم ها را می ديد و نوع 
زخم ها را می شناخت و برای هر زخم مرهم درست می کرد که اين 
مرهم ها مطابق با زخم ها بود. فرض کنيد يک کارخانه تعطيل شد، 
پيامب��ر )ص( و اميرالمومني��ن)ع( اگر بودند می رفتند و می ديدند که 

بايد چطور آن مساله را حل کرد.

قدرداني هنيه از حمايتهاي ايران
رئيس دفتر سياسي جنبش مقاومت اسالمي فلسطين )حماس( در نامه اي 
به حضرت آيت ا... خامنه اي با اشاره به ابعاد توطئه بزرگ استکبار عليه 
قدس و ملت فلسطين با هدف سرنگون کردن غزه به عنوان قلعه مقاومت 
و پايان دادن به مبارزه عليه رژيم اش��غالگر و عادي س��ازي روابط حکام 
وابسته منطقه با آن، از حمايت هاي ايران و از جنبش مقاومت قدرداني 
کرد.اسماعيل هنيه در اين نامه آورده است: ما با شروع انتفاضه خروشان 
مردم��ي در داخ��ل کرانه باختري و قدس، به اذن خداوند توطئه طاغوِت 
عصر )ترامپ( و حاکمان نفاق در پايتخت هاي دور و نزديک را در پايان 
دادن به مسئله فلسطين، خنثي خواهيم کرد. هنيه در اين نامه با اهداي 
س��الم فرماندهان و مجاهدان جنبش حماس و همه مردم فلس��طين به 
رهبر انقالب اسالمي و ملت ايران، از ايرانيان به عنوان مردمي اصيل که در 
کشوري با ثبات، مقاوم و استکبارستيز زندگي مي کنند، ياد کرده و افزوده 
اس��ت: تمامي مردم پايدار فلس��طين مواضع ثابت و ارزش��مند جمهوري 
اسالمي در مسئله فلسطين و قدس و حمايت از مقاومت مردمي فلسطين 

با انواع کمک ها را، مي ستايند.

درخواست اخراج سفير ايران از آلمان
کميته آمريکاييان يهودي از دولت آلمان خواست تا بنابر ادعاي آن ها مبني 
بر جاسوسي عوامل ايران از سفارت رژيم صهيونيستي و يک مهد کودک 
يهودي ، سفير ايران را از آلمان اخراج کند.به گزارش ايسنا، ديدره برگر 
مدير دفتر اين کميته اظهار کرد: ما انتظار داريم تا دولت آلمان گام هاي 
سياس��ي روش��ني را در اين باره بردارد و نبايد به گفت وگوي ديپلماتيک 
راضي بود. بايد يک اقدام علني مثل اخراج سفير ايران در آلمان انجام شود.
پيش تر نيز نشريه فوکوس گزارش داد که در پي اين اتهامات مقام هاي 

آلمان به اماکن متعلق به ايران در مناطقي از برلين وارد شده اند.

آدم هاي بزرگ با حرف هاي خطاآلود
فرمانده نيروي قدس س��پاه گفت: من وقتي صحنه نابخردانه آن نادان 
در آت��ش زدن پرچ��م اي��ران را ديدم خيلي دلم س��وخت؛ گفتم  اي کاش 
به جاي پرچم من را )نه تصوير من را( بلکه من را ده بار آتش مي زدند؛ 
چرا که ما براي س��رافرازي اين پرچم در هر قله اي ده ش��هيد داده ايم.

به گزارش ايلنا، س��ردار قاس��م س��ليماني با بيان اينکه دفاع مقدس هم 
درخشش��ي مش��ابه پايه گذاري انقالب اسالمي توسط امام راحل را دارد، 
گفت: در جريان عمليات کربالي 5 من با لش��کر ۲۷ محمد رس��ول ا...
)ص( در غ��رب کان��ال ماهيگي��ري بودم و ب��رادر مرتضي قرباني هم با 
لشکر ۲5 کربال حضور داشتند؛ صحنه هاي عجيبي بود؛ در اين عمليات 
در هر متري براي دفاع از کشور شهيد داديم.وي ادامه داد: در عمليات 
بدر حتي از رودخانه دجله هم عبور کرديم و شهيد باکري در آن طرف 
دجله ش��هيد ش��د؛ فکر مي کردم که اگر جنگ با اين س��رعت به پيروزي 
تبديل مي شد، چه اتفاقي مي افتاد؟ سليماني با بيان اينکه گاهي آدم هاي 
بزرگ ما حرف هاي خطاآلود استراتژيک مي زنند تصريح کرد: مي گويند 
ما چرا در سوريه نبرد کرديم؟ خب، به اين سبب که يک رژيم گمراه و 
گستاخي همچون رژيم صهيونيستي با دارا بودن بيش از ۳۰۰ کالهک 
هس��ته اي و با اتخاذ اس��تراتژي جنگ پيش دستانه، هر توانايي را قبل از 
فعليت يافتن نابود و بمباران مي کند؛ اما امروز جمهوري اسالمي با عزت 
و اقتدار در برابر چنين رژيمي ايستاده و دليل آن عالوه بر سربازان نژادي 
خود در درون کش��ور، س��ربازان ديگري هس��تند که در نقاط ديگر، اين 

دشمن را متوقف کرده اند. 

آگهی مناقصه شماره 96/17
يک مرحله ای

شرکت مخابرات ايران  
  )سهامی عام(
   منطقه گيالن

نوبت دوم

موض�وع مناقص�ه: تامين خدمات خودروئی )خودرو با راننده( در 
سطح استان و کشور 

نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت مخابرات ايران )مديريت منطقه 
گيالن(

آدرس دستگاه مناقصه گذار: رشت گلسار، ساختمان مرکزی 
مديريت مخابرات منطقه گيالن، طبقه سوم واحد قراردادها

از کليه اش�خاص حقوقی واجد ش�رايط )تجربه و حس�ن س�ابقه 
– امکان�ات و تجهي�زات فن�ی و مال�ی و پش�تيبانی( دعوت بعمل 
می آي�د ب�ا ارائ�ه معرفی نام�ه معتبر جهت خريد اس�ناد به آدرس 

مذکور مراجعه نمايند.
آخرين مهلت فروش اس�ناد مناقصه: س�اعت 14 روز ش�نبه 

96/11/7
تاريخ و مکان تحويل پاکات: تا پايان وقت اداری روز سه شنبه 

مورخ 96/11/17 تحويل دبيرخانه
تاريخ، زمان و مکان بازگش�ايی پاکات: پاکات الف و ب روز 
چهارشنبه مورخ 96/11/18 ساعت 14 عصر در اطاق کنفرانس 
ش�رکت مخابرات بازگش�ايی و س�پس مورد ارزيابی فنی، مالی، 
بازرگانی و تعيين صالحيت شرکت کنندگان گرديده و در صورت 
تاييد از س�وی اعضاء کميس�يون نس�بت به بازگش�ايی پاکات ج 

اقدام می گردد.
سپرده شرکت در مناقصه: »به مبلغ 1/164/000/000 ريال«.

هزينه خريد اسناد: مبلغ 200/000 ريال واريز به شماره حساب 
س�پهر 0102521606005 نزد بانک صادرات به نام ش�رکت 

مخابرات ايران )مديريت منطقه گيالن(
مدت زمان اجرا پروژه :يک سال شمسی )12 ماه(

برآورد اوليه پروژه: »مبلغ 29/076/408/768 ريال«
دس�تگاه نظارت پروژه: حوزه مديريت پش�تيبانی و تدارکاتی 

)اداره کنترل و نگهداری کاال(.
تذکر: داشتن حداقل مجوز از وزارت رفاه کار و امور اجتماعی يا 

ادارات کل کار و امور اجتماعی الزامی است.
به پيش�نهادات فاقد امضاء ، مش�روط، مخدوش و فاقد س�پرده و 
مدارک ش�رکت در مناقصه و پيش�نهاداتی که بعد از انقضاء مدت 

مقرر در آگهی واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
حض�ور نماينده تام االختيار ش�رکت ب�ا ارايه معرفی نامه معتبر در 
جلس�ه کميس�يون مناقصه بالمانع می باشد بديهی است شرکت 
مخابرات گيالن در رد يک يا کليه پيشنهادات رسيده مختار خواهد 

بود.
تلفن تماس: 33132330 

دورنويس: 33132325  
کد بين شهری:  013
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زيان روزانه هزار ميليارد تومان بدون برجام 
نائب رئيس مجلس ش��وراي اس��المي گفت: بنده عضو اکيپ مجلس در بررس��ي برجام 
بودم و تنها اين را فهميدم که اگر برجام نبود ما هر روز يک هزار ميليارد تومان بايد به 

خاطر تحريم ها ضرر مي کرديم.
به گزارش ايس��نا، مس��عود پزش��کيان در نشست مجمع مطالبه گران اردبيل اظهار کرد: 
اگ��ر برج��ام ۲۰ دقيق��ه اي در مجلس مصوب ش��د به دلي��ل آن بود که تمام قراردادهاي 
بين المللي در صورت طرح در مجلس ش��وراي اس��المي به س��رعت و بدون بحث خاص 

راي گيري شده به طوري که يا مورد پذيرش قرار مي گيرد يا رد مي شود.
وي با بيان اينکه در بحث برجام و موضوعات مطرح شده در مورد آن نگاه حاکم مرتبط 
با نگاه حزبي و جريان سياسي بوده است، خاطرنشان کرد: زماني که بنده نيز به عنوان 
عضو اکيپ مجلس در مورد برجام انتخاب شدم با مطالعه آن به معناي واقعي به دليل 
تخصص��ي ب��ودن بحث زياد متوجه قضايا نش��دم چرا ک��ه در موضوعات غيرتخصصي 

همواره سعي  مي کنم ورود پيدا نکرده و اصراري نداشته باشم.
نائب رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: بنده فوق تخصص جراحي قلب هستم و 1۷ 
سال در دانشگاه در اين حوزه درس خوانده و صاحب تجربه شدم اما هيچ وقت به خود 
اجازه نمي دهم در حوزه هاي ديگر پزش��کي ورود پيدا کنم؛ در حالي که عده اي در آن 

مقطع احساس مي کردند با خواندن دو کتاب مي توانند کارشناس برجام باشند.
پزش��کيان تصريح کرد: همين غيرتخصصي عمل کردن ما کش��ور را به اين ش��رايط 
عجيب و غريب رسانده است؛ به طوري که هيچ کس نيز نمي خواهد اشتباه خود و ورود 

غيرکارشناسي اش را در چنين موضوعاتي بپذيرد.
وي ب��ا بي��ان اينک��ه ه��ر روز از بابت تحريم ها قبل از برجام ه��زار ميليارد تومان متضرر 

مي ش��ديم، اضافه کرد: اگر برجامي تصويب ش��د قطعا ما توانس��تيم در آن مقطع جلوي 
ضرر و زيان هاي بسيار زياد را به اين کشور بگيريم.

نماينده مردم تبريز در مجلس بيان کرد: وضعيت بودجه در کشور بسيار وخيم است به 
طوري که بودجه س��ال آينده را نيز واقعا روي هوا مي بنديم چرا که هيچ اميدي به اين 

نيست که اين ارقام بودجه اي حداقل در بخش درآمدي محقق شود.
پزشکيان با بيان اينکه حتي فرد ديوانه نيز مثل ما اولويت هاي دخل و خرج خود را تنظيم 
نمي کند، اظهار کرد: ما حتي اولويت ها را به اش��تباه گرفته ايم و به جاي آنکه پروژه اي 
را در اولوي��ت اج��را کني��م به يکب��اره مي خواهيم با يک منابع محدود چندين پروژه را به 
عنوان اولويت در نظر بگيريم که از همين روي ش��اهد آن هس��تيم که س��اخت يک راه 
ارتباطي ۲۰ سال طول مي کشد. وي در واکنش به برخي ايرادات به حقوق هاي نامتعارف 
در کش��ور گفت: جالب اس��ت اين حقوق هاي نجومي را مجلس مصوب کرده و ش��وراي 
نگهبان نيز به آن راي داده اس��ت ولي امروز داد و فرياد مي کند چه کس��ي به مديران 
اين اجازه را داده است که حقوق هاي نجومي بگيرند که بايد گفت »خود کرده را تدبير 
نيست.« عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: بنده خود پزشک هستم 
و به صراحت اعالم مي کنم پزشکان اضافه دريافتي دارند در حالي که سقف پرداختي ها 
را خود مجلس تعيين کرده و يقين داشته باشيم بيگانگان در اين زمينه براي ما تصميم 
نگرفته اند که امروز زمين و زمان را براي حقوق هاي نجومي به باد انتقاد گرفته ايم. اين 
نماينده مجلس با بيان اينکه در دولت نه پول کافي اس��ت و نه حال و حوصله اي براي 
کار کردن وجود دارد، اذعان کرد: معتقدم تا ما نگاهمان را عوض نکنيم و تغيير نگرش 

نداشته باشيم استان و منطقه مان را نمي توانيم متحول کنيم.
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روند رشد نقدينگي تورم زا نيست
مدير امور پژوهش��ي پژوهش��کده 
پول��ي و بانک��ي مي گويد با توجه به 
افزاي��ش قيمت نفت انتظار مي رود 
که در ماه هاي آينده بازارهاي سفته 
بازي فروکش کرده و قيمت ارز به 
ثبات برس��د. همچنين درباره رشد 

حجم نقدينگي نيز بايد بگويم که در س��ال جاري رش��د حجم 
نقدينگي نسبت به سال هاي گذشته کاهش چشمگيري داشته 

است.
به گزارش ايس��نا، حميد زمان زاده، درباره رش��د نقدينگي و روند 
آن چنين توضيح داد که وقتي به رش��د نقدينگي در س��ال هاي 
گذشته نگاه مي کنيم مي بينيم که اين روند نگران کننده نيست، 
چرا که رش��د نقدينگي در س��ال جاري با س��ير نزولي همراه بوده 
اس��ت. هم چنان که اگر در آبان ماه به ۲۲ درصد رس��يده اس��ت، 

در آبان ماه سال گذشته ۲۸ درصد بوده است.
مدير امور پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي در ادامه  گفت : مهار 
نقدينگي اقدامي موفقيت آميز بود. حال در نظر داشته باشيد که 
از س��ال ۱۳۸۰ تاکنون متوس��ط رش��د نقدينگي ۲۸ درصد بوده، 
ولي در حال  حاضر به ۲۲ درصد کاهش يافته است و حدود پنج 
الي شش درصد از متوسط رشد نقدينگي در دو دهه اخير اقتصاد 
ايران کمتر بوده اس��ت. در نتيجه  مي توانم بگويم که با توجه به 
رشد نزولي نقدينگي در اقتصاد ايران انتظار نداريم که اين رشد 

نقدينگي منجر به تورم شود.
اين اقتصاددان در ادامه  درباره نرخ رشد حجم پول و شبه پول، 
گفت : بررسي ها نشان مي دهد که درجه نقد شوندگي حجم پول 
بيشتر از شبه پول بوده و در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۳.۹ درصد رسيده 
اس��ت که در قياس با س��ال گذش��ته که ۲۷ درصد بوده، کاهش 
۱۴ درص��دي يافت��ه اس��ت، در نتيجه  به نظ��رم در کوتاه مدت از 
ناحيه نقدينگي تاثيري بر تورم نخواهيم داشت. البته مساله اين 
اس��ت که تورم در کوتاه مدت صرفا به نقدينگي مربوط نيس��ت 
و به عوامل ديگري نيز بس��تگي دارد که بايد وضعيت آن موارد 

را هم بررسي کرد.

فعاليت بسياري ازبنگاه ها با نصف ظرفيت
رييس کميس��يون حمايت از توليد ملي با بيان اينکه بس��ياري از 
واحدهاي توليدي و صنعتي در کشور با نيمي از ظرفيت خود کار 
مي کنن��د گف��ت: قانون حداکثر اس��تفاده از توليد داخل به خوبي 

اجرا نشده است.
حميدرضا فوالدگر رييس کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس 
در مصاحبه با راديو اظهار کرد: قانون حداکثر اس��تفاده از توليد 
داخ��ل ب��ه خوبي اجرا نش��ده و علي رغم امکان س��اخت داخلي 
ب��راي بس��ياري از کاالها، ماش��ين آالت و قطع��ات، واردات به 

کشور انجام شده است.
وي افزود: در حالي که بايد از سرمايه گذاري خارجي استقبال کرد 
و توليد نيز بايد رقابت پذير شود، اما واردات در کاالهايي صورت 
مي گيرد که امکان توليد آنها در داخل وجود دارد و اين امر توسط 

شرکت ها و وزارتخانه هاي مختلف انجام مي شود.
ريي��س کميس��يون حماي��ت از تولي��د مل��ي مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي در کشور 

با نيمي از ظرفيت خود کار مي کنند و دچار رکود هستند.
فوالدگر ادامه داد: بر اساس قانون حداکثر استفاده از توليد داخل 
ابتدا بايد از استعالمات وزارت صنايع مشخص کنيم که امکان 
انجام پروژه يا س��اخت کاال در کش��ور وجود دارد يا خير، که اگر 
اي��ن ظرفي��ت و امکان مهي��ا نبود در مرحله بعد به خريد خارجي 

يا واردات روي بياوريم.
نماين��ده م��ردم اصفهان تصريح کرد: ما ناکامي هاي توليد داخل 
در صحن��ه رقاب��ت که ناش��ي از کيفيت و خدمات پس از فروش 
باشد را مي پذيريم و نبايد از کاالي بي کيفيت حمايت کنيم اما 
بحث ما مربوط به کاالهاي اس��تاندارد و با کيفيتي اس��ت که به 

دليل واردات دچار مشکل شده اند.
وي بيان کرد: در قانون برنامه پنجم و شش��م توس��عه قرار براين 
بود که موانع غيرتعرفه اي براي واردات گذاشته نشود زيرا سالح 
تعرفه را نمي توان در درازمدت اس��تفاده کرد و بايد نظام تعرفه 

براساس تنظيم بازار باشد.
فوالدگر افزود: بايد تصميم گيري بهينه در خصوص کارها انجام 
شود و توليد کاالي با کيفيت و رقابت پذير در دستورکار واحدهاي 

توليد و صنعتي براي حمايت از توليد داخل قرار بگيرد.

آثار منفي تامين کسري بودجه از جيب مردم
مس��تخدمين حس��يني گفت: به لحاظ حساس��يتي که در شرايط 
فعلي براي اقتصاد وجود دارد تامين برخي از کسري هاي بودجه 
س��ال ۹۷ ب��ر عه��ده مردم قرار داده ش��ده که اي��ن منابع تحت 
عنوان هاي مختلف چه به صورت ش��فاف و چه به صورت غير 
ش��فاف از مردم اخذ مي ش��ود. به گزارش ايلنا، حيدر مستخدمين 
حسيني، در خصوص بودجه ۹۷ اظهار داشت: بودجه سال آينده 
بودجه اي نامتوازن اس��ت که در منابع و مصرف آن عدم تعادل 

جدي مشاهده مي شود.
وي اف��زود: در بودج��ه ۹۷ ن��رخ ارزي پي��ش بيني ش��ده نرخ ارز 
مبادله اي اس��ت که بانک مرکزي و دولت براي برخي از کاال ها 
اختصاص داده اند و دولت با اين بودجه به سمت يکسان سازي 
نرخ ارز در حرکت اس��ت. مس��تخدمين حسيني گفت: زماني که 
ما در ش��رايط اقتصادي و رکود به س��ر مي بريم انتظار مي رود 
که در بودجه ش��رايطي فراهم ش��ود تا فضاي کس��ب و کار از 
محدوديت خارج شود. وي تصريح کرد: به لحاظ حساسيتي که 
در ش��رايط فعلي براي اقتصاد وجود دارد تامين برخي از کس��ري 
بودجه سال ۹۷ بر عهده مردم قرار داده شده که اين منابع تحت 
عنوان هاي مختلف چه به صورت ش��فاف و چه به صورت غير 
شفاف از مردم اخذ مي شود. اين کار شناس ارشد اقتصادي خاطر 
نشان کرد: اخذ منابع از جيب مردم از افزايش نرخ آب گرفته تا 
متعادل کردن قيمت برق و افزايش نرخ حامل هاي انرژي انجام 
خواهد ش��د که مي تواند در کس��ب و کار مردم و حوزه اش��تغال 

تاثير منفي بگذارد.
وي اف��زود: ضم��ن انکه بحث مربوط ب��ه عوارض هاي مختلف 
مانند عوارض خروج از کش��ور مطرح اس��ت که هر بار در گذشته 
دولت ها آن را افزايش داده اند و تنها بهانه خود را بحث گردشگري 
و حماي��ت از گردش��گري مط��رح کرده اند ک��ه تاکنون کارنامه 
درخش��اني نداش��ته اند و تنها حمايت از گردش��گري يک بهانه 
بوده اس��ت. مس��تخدمين حسيني گفت: در مجموع يک بودجه 
نامتوازن ارائه ش��ده که از دل آن تورم بيرون خواهد آمد و نظم 
و س��ياق هزينه کرد س��ال آينده با اين بودجه روش��ن نيست. وي 
ادام��ه داد: ه��ر چن��د ق��رار بود بودجه عملياتي ش��ود و بر مبناي 
واقعيت هايي که صورت گرفته بودجه تنظيم شود اما اين واقعيت 
تحق��ق پي��دا نکرده اس��ت و در بودجه تعارض هاي زيادي وجود 
دارد که مهم ترين آن بحث يارانه هاس��ت. مس��تخدمين حسيني 
افزود: بر اساس قانون فعلي ما اگر نرخ حامل هاي انرژي افزايش 
پيدا کند ۶۰ درصد آن بايد به مردم تعلق گيرد و۲۰ درصد آن به 
توليدکنن��دگان و ۲۰ درص��د ديگ��ر آن براي دولت باقي بماند اما 
اينجا دولت سکوت کرده است و کل منابع مازاد بر افزايش نرخ 

حامل هاي انرژي را در هزينه هاي خود ديده است.

پيشخوان

اقتصاد كالن
گروه اقتصاد کالن- اميرعلي امينيان: موضوع بودجه اين روزها بحث 
داغ محافل اقتصادي است و نمايندگان مجلس در کميسيون تلفيق 
س��رگرم بررس��ي بندهاي مختلف برنامه مالي دولت براي سال آينده 
هستند و همزمان خبرهايي از تصويب يا رد بخش هاي مختلف اليحه 

بودجه منتشر مي شود.
از هم��ان زمان��ي ک��ه جزئيات اليحه بودجه س��ال آينده کل کش��ور 
منتش��ر شد، بس��ياري از کارشناسان و فعاالن اقتصادي و نمايندگان 
عضو کميس��يون هاي تخصصي مجلس انتقادهاي فراواني بر شيوه 

بودجه ريزي سال ۹۷ دولت روحاني وارد کردند.
اس��اتيد اقتصاد دانش��گاه اين ش��يوه بودجه ريزي را تداوم اش��تباهات 
گذشته دولت ها دانسته و معتقدند بودجه ۹۷ تداوم روش هاي سنتي 
بودجه نويسي در سال هاي گذشته است و وعده هايي که درباره عملياتي 
بودن اين بودجه در مقايس��ه با س��الهاي قبل داده  ش��ده، محقق نشده 

است.
موافقان و منتقدان اليحه بودجه سال آينده هرکدام داليلي براي تائيد 

يا نقد اين اليحه ۱۱۹۴ تريليون توماني دارند.
موافقان؛ کاهش وابستگي به نفت، افزايش مخارج دولت پايين تر از نرخ 
تورم، بهره گيري از ساير منابع براي پروژه هاي عمراني را از محاسن 

اليحه بودجه ۹۷ است.
در مقابل، منتقدان نيز معتقدند اين بودجه در سال ۹۷ به  اصطالح اشک 
مردم را درخواهد آورد. موضوعاتي چون گراني بنزين، حذف يارانه هاي 
مردم، افزايش تعرفه خروج از کشور، حذف يارانه نان و برداشت دولت 
از صندوق توسعه ملي در بودجه ۹۷ محور اصلي انتقادات کارشناسان 

از بودجه سال آينده است.
تداوم بي توجهي به بخش خصوصي ���

شايد يکي از اصلي ترين انتقادات به بودجه ۹۷ توجه ويژه دولت به بخش 
دولتي و تداوم بي توجهي ها به بخش خصوصي باشد.

با وجود اينکه حمايت از بخش خصوصي يکي از شعارهاي مهم دولت 
در س��الهاي اخير بوده و هس��ت، اما بررس��ي بودجه ۹۷ نشان مي دهد 
نزديک به ۷۰ درصد منابع مالي بودجه براي بخشهاي دولتي و بانک ها 
صرف خواهد شد و همين مسئله فرصت هاي بخش خصوصي براي 

تحرک و توسعه را بيش  از پيش محدود مي کند.
در راستاي همين انتقادها، مديران اتاق هاي بازرگاني، اصناف و تعاون 
به رئيس مجلس نامه نوش��ته و از بودجه و ضعف هايي که دارند ابراز 

نگراني کردند.
در بخشي از اين نامه آمده است: » نگاه غالب در تدوين بودجه در کشور 
به گونه  اي اس��ت که به حجيم ش��دن دولت و تنگ ساختن فضا براي 
بخش خصوصي مي انجامد. در اليحه بودجه ۹۷، بودجه شرکت هاي 
دولتي، بانک ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، حدود ۶۸ درصد 
از بودجه کل کش��ور را تش��کيل مي دهند که با روح سياس��ت هاي 
اصل ۴۴ و خصوصي س��ازي مغاير اس��ت.« در اين نامه به شواهدي از 
واقعيت هاي موجود اش��اره  ش��ده و آمده است: »در اليحه بودجه سال 
۱۳۹۷ مي توان به منابع و مصارف معادل ۳۶۸ هزار ميليارد تومان اشاره 
نمود که نسبت به رقم ۳۴۶ هزار ميليارد تومان، بودجه مصوب سال 
۱۳۹۶، حدود ۶.۱ درصد رش��د نش��ان مي دهد، اين در حالي اس��ت که 
در نيمه نخس��ت س��ال جاري تنها ۶۳ درصد از بودجه پيش بيني  شده 
براي ش��ش ماه اول س��ال ۱۳۹۶ تحقق يافته اس��ت. روال دولت هاي 
مختلف نيز براي تأمين اين کسري، عدم تخصيص بودجه طرح هاي 
عمراني، استقراض از سيستم بانکي، عدم پرداخت طلب صندوق هاي 
بازنشستگي انتشار اوراق تعهدزاي خزانه و اقداماتي از اين قبيل بوده که 
اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگوني مواجه ساخته است.« همچنين در 
اين نامه انتقاداتي درباره وابستگي بودجه به نفت و قيمت ارز، برداشت 
از صندوق توسعه ملي، فشارهاي مالياتي، افزايش هزينه هاي جاري و 
ساير اشکاالت بودجه شده و درباره بدهي هاي دولت آمده است: »دولت 
در حال حاضر يکي از بزرگ ترين بدهکاران کشور است. بدهي هاي 

دولت به شبکه بانکي، صندوق تأمين اجتماعي و بخش هاي غيردولتي 
از عمده ترين مواردي است که فضاي کسب وکار را متأثر ساخته است 
و در اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ نيز نشاني از عزم دولت براي حل اين 

مشکالت مشاهده نمي شود.«
کاهش توان رقابتي بخش خصوصي در سال ���97

غالمحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران در گفت وگو با خبرنگار 
دي��وان اقتص��اد درب��اره اين نامه و انتقادات از اليحه بودجه اظهار کرد: 
اليحه بودجه برشي يک ساله از برنامه اقتصادي دولت است و بايد با 
سياست هاي برنامه توسعه همسو باشد اما در برخي از موارد شاهديم 
که اليحه بودجه ۹۷ باسياست هاي کلي نظام و برنامه توسعه ششم 

مغايرت دارد.
وي با اش��اره به اينکه بخش خصوصي دغدغه ها و نگراني هاي خود 
درباره بودجه ۹۷ را به مجلس ش��وراي اس��المي از طريق ارس��ال نامه 
رسمي اعالم کرده ادامه داد: در بسياري از بندهاي اليحه بودجه سال 
آينده طوري برنامه ريزي شده است که بخش خصوصي ديگر نمي تواند 
در ميدان رقابت در مقابل دولتي ها قد علم کند. بخش خصوصي اگر 
بخواهد وارد بازار سرمايه شود حتماً در شرايط بودجه ۹۷ مجبور است 
که با نرخ س��ود بيش��تري اوراق منتش��ر کند چرا که آنچه دولت منتشر 
مي کند تضمين بازپرداخت دارد و قابل اطمينان تر اس��ت و براي گذر 
از اين مزيت بخش خصوصي ناچار است سود بيشتري در نظر بگيرد 
که در اين شرايط هم دامنه فعاليت بخش خصوصي محدود مي شود. 
ش��افعي در پاس��خ به اين س��ؤال که چرا دولت همواره شعار حمايت از 
بخش خصوصي مي دهد اما در عمل چنين رفتاري ندارد تأکيد کرد: 
رئيس جمهور در بسياري از موارد بر ضرورت حمايت از بخش خصوصي 
تأکيد دارد و حتي در برخي مواقع عنوان کرده اند که با کساني که به 
بخش خصوصي بي توجهي کنند برخورد مي کند اما گويا مس��ئوالن 
کشور حرف شنوي الزم از رئيس جمهور را ندارند. رئيس پارلمان بخش 
خصوصي يادآور شد: دولت توجه کافي به وضعيت رونق يا رکود اقتصاد 
ندارد و براي تأمين درآمد خود، حتي در دوران رکود، اين فشار را براي 
بخش هاي مولد کاهش نمي دهد. چنانچه در اليحه بودجه ۹۷ نيز شاهد 
رش��د حدود ۱5درصدي درآمدهاي مالياتي نس��بت به بودجه سال ۹۶ 
هستيم، اين در حالي است که عملکرد شش ماهه سال ۱۳۹۶ نشان 
مي دهد که تنها حدود ۷۴ درصد از اين درآمدها محقق شده است. وي 
افزود: در شرايطي که دولت با تنگناي مالي مواجه است به جاي برداشت 
از محل پروژه هاي عمراني، اصالحيه بودجه ارائه کند تا هم عملکردها 
شفاف باشد و هم امور عمراني فداي هزينه هاي جاري نشود. از طرف 

ديگر در تصويب طرح هاي عمراني بايد فارغ از رويکردهاي سياسي، 
طرح هاي��ي ک��ه براي فعاليت و حضور فعاالن اقتصادي اولويت دارد، 
موردتوجه قرار گيرد و از تصويب طرح هايي باانگيزه هاي سياسي و رانتي 
بدون توجه به نياز کشور جداً خودداري شود. اين فعال اقتصادي تأکيد 
کرد: بخش خصوصي انتظار داشت اعتبار الزم براي پرداخت تعهدات 
س��ال هاي گذش��ته دولت از بابت جوايز صادراتي و همچنين اعطاي 
کمک هاي جديد به صادرات، در اليحه بودجه س��ال ۹۷ پيش بيني 
ش��ود اما رديف بودجه مرتبط با مش��وق هاي صادراتي در اين اليحه 

مشاهده نمي شود.
بودجه ���97 مانع ايجاد واحدهاي توليدي جديد

صمد پور سلطاني، عضو اتاق بازرگاني ايران و نايب رئيس اتاق اروميه 
در گفت وگو با خبرنگار ديوان اقتصاد با اش��اره به ابراز نگراني بخش 
خصوصي نس��بت به بودجه ۹۷ اظهار کرد: منابع اختصاص يافته در 
بودجه ۹۷ موجب ايجاد تحول در بخش خصوصي نش��ده و منجر به 
توس��عه عمراني و اقتصادي يا ايجاد واحدهاي توليدي جديد نش��ده و 
سبب بي ثباتي در بازار و اقتصاد مي شود. وي با بيان اينکه در اين بودجه 
بخش خصوصي مطالباتي را از دولت دارد گفت: ما از س��ال ۱۳۸۸ و 
قانون چهارم توسعه مطالباتي را از بابت صادرات داريم يعني جوازهاي 

صادراتي را که بايد از آن زمان اعطا مي شد را هم ندادند.
پور س��لطاني با بيان اينکه بخش خصوصي به دنبال حمايت نيس��ت 
اظهار داش��ت: به نظر من مبالغي که براي بحث صادرات لحاظ ش��ده 
کفاف اين مسئله را نمي دهد و اين مبلغ بسيار ناچيز است. سال گذشته 
هم که اصاًل بودجه موردنظر محقق نشد، اين موضوع را آقاي خسرو 

تاج، معاون قائم مقام وزير در صحن اتاق اعالم کرد.
وي ضمن تأکيد بر اينکه بودجه آن طور که بايدوشايد به نفع توليد نيست 
تصريح کرد: صندوق توس��عه ملي هم که در آن چيزي باقي نمانده 
و حال حمايت هاي مالي را چگونه مي خواهند جامه عمل بپوش��انند 
مشخص نيست. نايب رئيس اتاق اروميه با اشاره به بحث بانک ها در 
اين حوزه يادآور ش��د: بانک ها عالقه مند به تأمين س��رمايه به صورت 
ثابت براي واحدهايي که پيشرفت هاي فيزيکي و عملياتي را تا سطح 
۷۰ درصد داشته اند نيستند و صرفاً تأمين منابع را به موضوع سرمايه 
در گ��ردش اختص��اص مي دهند. وي ضمن تأکيد بر اينکه روند فعلي 
اقتصاد کش��ور پيامدهاي خيلي بدي را براي س��ال ۹۷ در پي خواهد 
داش��ت، گفت: اين مش��کالت از س��ال ۱۳۹۰ به بعد ايجاد شد و بخش 
خصوصي هرروز هزينه هاي زيادي به دليل سوء مديريت ها پرداخت 
کرده اس��ت.به عنوان مثال مجلس در س��ال ۸۸ هدفمندي يارانه ها را 

تصويب کرد اما سهم ۳۰ درصدي توليد را نمي دهند درحالي که ساير 
هزينه ها باال رفته است.

پور سلطاني بابيان اينکه اينها  مطالبه هستند و سهم ۳۰ درصد خودمان 
را مي خواهيم، اظهار داشت: کسي پاسخگوي ما نيست و به هرکسي 
هم که گفته شد، اعالم کردند منابعي نداريم. اينها مشکالتي است که 
در نهايت کشور را به اين نقطه رسانده و االن هم اگر بخواهيم بگوييم 
اين وضعيت يک ساله و يا دوساله حل وفصل شود چنين اتفاقي نمي افتد 
و قطعاً بايد فکري اساسي به همراه جدول زماني ۳ يا ۴ ساله ترسيم  شده 

و در اين زمينه از کارشناسان بخش خصوصي استفاده شود.
عض��و ات��اق بازرگان��ي ايران ضمن تأکيد بر اينکه بخش خصوصي از 
توانمندي ه��ا و پتانس��يل هاي باالي��ي برخوردار اس��ت تصريح کرد: 
متأسفانه استفاده بهينه اي که بايد از بخش خصوصي صورت بگيرد 
انجام نمي شود. حال اگر بتوانيم رفتارهاي اقتصادي را پايش کنيم اتاق 
بازرگاني خودش اين اقدام را با حضور کارشناسان خود انجام و موارد 

الزم را گزارش مي دهد.
وي ب��ا تأکي��د ب��ر ضرورت بازنگري در اليح��ه بودجه ۹۷ اظهار کرد: 
متأسفانه در شرايط کنوني يا در قوانين وضع شده مشکالت زيادي داريم 

يا مطالعات دقيقي در اين خصوص صورت نگرفته است.
چشم اميدي به بودجه نداريم ���

محمد الهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات ايران نيز در گفت وگو با 
خبرنگار ديوان اقتصاد درباره اليحه بودجه ۹۷ گفت: بخش خصوصي 
انتظ��ار اختص��اص رديف بودجه ويژه ندارد.بلکه انتظار اين اس��ت که 
حمايت هايي که در بخش توليد و صادرات درگذشته صورت مي گرفته 
و فراز و نشيب هايي داشته الاقل تداوم داشته باشد .اين حمايت ها در 
برخي از دولت ها پررنگ بوده و در برخي ديگر زمان هايي پرداخت شده 

و زمان هايي پرداخت نشده است.
وي با بيان اينکه در برخي دولت ها مانند دولت يازدهم و دوازدهم مواردي 
براي حمايت از بخش خصوصي ديده  شده اما محقق نشده است تصريح 
کرد: خيلي چشم اميدي به بودجه نداريم اما معتقديم دولت در زمان 
بودجه نويسي بهتر بود نظرات از نمايندگان بخش خصوصي استفاده 

کند.حتي در حدي که نماينده اي از اتاق ها در کنار دولتي ها باشد.
الهوتي ادامه داد: خوشبختانه در اين دوره باوجوداينکه دولت اين کار 
را نکرد اما مجلس در کميسيون تلفيق نماينده اتاق بازرگاني را دعوت 
ک��رد و اکن��ون نماين��ده بخش خصوصي نظرات اين بخش را هنگام 

بررسي بودجه اعالم مي کند.
رئيس کنفدراس��يون صادرات ايران تأکيد کرد: آنچه از مصوب ش��دن 
بندهاي اليحه بودجه مهم تر به نظر مي رسد تعهد به تأمين منابع است.
به عنوان مثال در سال گذشته ۱۰۰۰ ميليارد تومان و امسال ۱۲۰ ميليارد 
تومان براي حمايت از صادرات در اليحه بودجه پيشنهادشده و مجلس 
هم آن را مصوب کرده است اما بايد سازمان برنامه وبودجه هم موظف به 
پرداخت اين رقم و تأمين منابع بودجه آن براي سازمان توسعه تجارت 
باشد. وي اذعان کرد: امروز که تا پايان سال تنها ۷۰ روز مانده هنوز يک 
ريال هم از منابع بودجه به سازمان توسعه تجارت اختصاص نيافته است.
وقتي دولت وعده مي دهد و اجرا نمي کند براي سازمان توسعه تجارت 
طلبکار درست مي کند. صادرکننده ها را به سراغ اين سازمان مي فرستد. 
تقاضايي ش��روع مي ش��ود و جوابي هم داده نمي شود. دولت اگر منابع 
مالي ندارد، همين مبالغ ناچيز را هم براي حمايت از بخش خصوصي 
در بودجه نياورد. بر اس��اس اين گزارش وضعيت بخش خصوصي در 
سالهاي اخير هرروز بحراني تر شده و فعاالن عرصه توليد و صادرات 
اميدوارند در سال ۹۷ با گشايش هايي که از سوي دولت مانند سال هاي 
قبل وعده داده  شده شرايط کسب وکارشان رونق بيشتري بگيرد. هرچند 
که با بررسي بندهاي اليحه بودجه تحقق ۱۰۰ درصدي اين آرزو تقريبًا 
محال است اما به نظر مي رسد اگر مجلس و دولت نگاه کارشناسانه اي 
بر تدوين اليحه بودجه س��ال آينده کل کش��ور داشته باشند مي توانند 

حامي واقعي بخش خصوصي پس از سالها شعارزدگي باشند.

بررسی ها از ریشه های بی توجهی به بخش خصوصی نشان داد؛

 بودجه 97، منهای اقتصاد مولد!

قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

مرحله پنجاه و نهم 
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ امالک متقاضياني که در هيات موضوع ماده ۱ قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي نور 
م��ورد رس��يدگي و تصرف��ات مال��کان و بال معارض آنان مح��رز و راي الزم صادر گرديده جهت اطالع 

عموم به شرح زير آگهي مي گردد: 
قريه يالرود ۴ اصلي بخش 5 ثبت نور

۶۸۰ فرعي مفروض و مجزي شده از ۱۶۰ فرعي سيف اله قاسمي شش دانگ يک قطعه زمين با بناي 
احداثي به مساحت ۳۳۲/۸۹ متر مربع خريداري مع الواسطه از سيد نورالدين حسيني مالک رسمي

قريه سر اسب ۲۰اصلي بخش 5 ثبت نور
۴۰۳ فرعي مفروض و مجزي شده از ۲۷۹ فرعي آقاي علي محمد حيدري شش دانگ يک قطعه زمين 

با بناي احداثي به مساحت ۱۲۸/۴۲ متر مربع خريداري مع الواسطه از علي حيدري مالک رسمي
قريه برودن ۲۲ اصلي بخش 5 ثبت نور

5۴۴ فرعي مفروض و مجزي ش��ده از ۴۴۴ فرعي آقاي مختار يزداني ش��ش دانگ يک قطعه زمين با 
بناي احداثي به مساحت ۷۱5 متر مربع خريداري مع الواسطه از ابراهيم قرباني مالک رسمي

5۴5 فرعي مفروض و مجزي شده از ۳۸۹ فرعي آقاي جعفر يزداني شش دانگ يک قطعه زمين با بناي 
احداثي به مساحت ۲۳۷/۶5 متر مربع خريداري مع الواسطه از تقسيم نامه مالک رسمي

قريه تيرکده عليا ۱۸ اصلي بخش 5 الحاقي ثبت نور
۴۸5 فرعي آقاي يوسفعلي اقبالي شش دانگ يک قطعه زمين با انباري غيرمجاز به مساحت ۴۴۷/۲۳ 

متر مربع خريداري مع الواسطه از اقبال باباجاني مالک رسمي
۴۸۶ فرعي آقاي رضا مس فروش شش دانگ يک قطعه زمين با انباري غيرمجاز به مساحت ۹۸۲/۸۷ 

متر مربع خريداري مع الواسطه از شهاب هنجني مالک رسمي
قريه تيرکده سفلي ۱۹ اصلي بخش 5 الحاقي ثبت نور

۲۶۰ فرعي خانم شهين قانوني شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۲۶۷/۳۹ متر 
مربع خريداري مع الواسطه از زهرا بدري مالک رسمي

۲۶۱ فرعي آقاي حسن شريفي شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۳۴۸/۷۷ متر 
مربع خريداري مع الواسطه از حسين شريفي مالک رسمي

۲۶۲ فرعي آقاي روح اله کريم شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۲۰5/۶۰ متر 
مربع خريداري مع الواسطه از علي اصغر کريم مالک رسمي

قريه ميناک ۲۲ اصلي بخش ۶ ثبت نور
۶۹۶ فرعي مفروض و مجزي از ۱فرعي آقاي قاسم کاظمي شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي 

به مساحت ۱۴۰۱۱/۸۲ متر مربع خريداري مع الواسطه از عباس کاظمي مالک رسمي
قريه تاشکوه سفلي ۳ اصلي بخش ۶ الحاقي ثبت نور

۸۸۱ فرعي آقاي محمد ابراهيم س��االريان ش��ش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مس��احت 
۳۴۳/۶۱ متر مربع خريداري مع الواسطه از ماهرخ ديوساالر مالک رسمي

قريه درويش کال 5 اصلي بخش ۶ الحاقي ييالقي ثبت نور
۱۳۷ فرعي آقاي رضا سواديان شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۲۶۱/5۱ متر 

مربع خريداري مع الواسطه از حاج پرويز باباپورمالک رسمي
قريه کاسگر محله ۹ اصلي بخش ۶ الحاقي ثبت نور

۹5۴ فرعي آقاي آرمان کاويانپورشش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 5۹۱/۸۳ متر 
مربع خريداري مع الواسطه از شعبان کاويانپور مالک رسمي
قريه پس پرس ۱۲ اصلي بخش ۶ الحاقي ييالقي ثبت نور

۱۱ فرعي آقاي عظمت کاويانپور شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۲۹۰۷/۶۲ 
متر مربع خريداري مع الواسطه ازوجيه اله کاويانپور مالک رسمي

قريه کالج ۱۴ اصلي بخش ۶ الحاقي ييالقي ثبت نور
۹5 فرعي آقاي رحمت اله ساالرشش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۴۰۹/۱۶ متر 

مربع خريداري مع الواسطه ازکرباليي بتول شريفي مالک رسمي
۹۶ فرعي آقاي محمد ساالر شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۲۱۶/۷۰ متر مربع 

خريداري مع الواسطه محمد قلي درويش مالک رسمي
قريه گلندرود ۴۲ اصلي بخش ۶ الحاقي ييالقي ثبت نور

۱۹۲ فرعي آقاي محمد رضا فاميل دبيري ش��ش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مس��احت 
۴۷۳/۰۷ متر مربع خريداري مع الواسطه سيد سعيد صفايي مالک رسمي

۱۹۳فرعي آقاي امير علي دولتشاهي شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۴۴۱/۴۰ 
متر مربع خريداري مع الواسطه هما ابراهيمي مالک رسمي

قريه بلده ۱۴ اصلي بخش ۷ ثبت نور
۱۲۳۴ فرعي مفروض و مجزي از ۳۶5 فرعي آقاي سيد مهدي پورحسيني شش دانگ يک قطعه زمين با 

بناي احداثي به مساحت ۲۶۰/۳۷ متر مربع خريداري مع الواسطه از رحمان صفاري فرمالک رسمي
۱۲۳۶ فرع��ي مف��روض و مج��زي از ۷۸۴فرع��ي خانم فاطمه داودي ش��ش دانگ يک قطعه زمين با 
بناي احداثي به مساحت ۱۰۱۸/۹۲ متر مربع خريداري مع الواسطه از محمد باقر توکلي مالک رسمي

۱۲۳۷ فرعي مفروض و مجزي از ۷۷۶ فرعي آقاي محمد علي اسالمي س��ه دانگ مش��اع از ش��ش 
دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۲۲۸/۱۳ متر مربع خريداري مع الواسطه از سلمان 

اسالمي مالک رسمي
۱۲۳۷ فرعي مفروض و مجزي از ۷۷۶ فرعي رقيه خليلي سه دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه زمين 

با بناي احداثي به مساحت ۲۲۸/۱۳ متر مربع خريداري مع الواسطه از سلمان اسالمي مالک رسمي
۱۲۳۸ فرعي مفروض و مجزي از ۷۷۶ فرعي آقاي محمد علي اسالمي س��ه دانگ مش��اع از ش��ش 
دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۴۶۳/5۲ متر مربع خريداري مع الواسطه از سلمان 

اسالمي مالک رسمي

۱۲۳۸ فرع��ي مف��روض و مج��زي از ۷۷۶ فرع��ي خانم رقيه خليلي س��ه دانگ مش��اع از ش��ش دانگ 
ي��ک قطع��ه زمي��ن ب��ا بناي احداثي به مس��احت ۴۶۳/5۲ متر مربع خريداري مع الواس��طه از س��لمان 

اسالمي مالک رسمي
۱۲۳۹ فرعي مفروض و مجزي از ۷۸۴ فرعي آقاي بهمن توکلي شش دانگ يک قطعه زمين با انباري 

به مساحت ۱۹۸/5۰ متر مربع خريداري مع الواسطه ازمحمد باقر توکلي مالک رسمي
۱۲۴۰ فرعي مفروض و مجزي از ۷۸۴ فرعي آقاي بهمن توکلي شش دانگ يک قطعه زمين با بناي 

احداثي به مساحت ۱۷۶/۱5 متر مربع خريداري مع الواسطه ازمحمد باقر توکلي مالک رسمي
۱۲۴۱ فرعي مفروض و مجزي از ۷۸۴ فرعي آقاي محمد باقرتوکلي شش دانگ يک قطعه زمين با 

انباري به مساحت ۲۲۹/۴۶ متر مربع خريداري مع الواسطه ازعلي بهوري مالک رسمي
قريه چل ۳۱ اصلي بخش ۷ ثبت نور

5۲۸ فرعي مفروض و مجزي از ۴۱۶ فرعي آقاي ابراهيم مرادي شش دانگ يک قطعه زمين با انباري 
به مساحت ۱۴۴۴/5۰ متر مربع خريداري مع الواسطه ازدالور مرادي مالک رسمي

قريه ايزدشهر پالک ۲ اصلي بخش ۱۰ ثبت نور
۳۲۰۶ فرعي آقاي عليرضا محمدي زند شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۴۸۸ 

متر مربع خريداري مع الواسطه ازتوران خوارزمي مالک رسمي
۳۲۲۶ فرعي آقاي فرهاد بقائي صائين سه دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي 

به مساحت ۳۴۹ متر مربع خريداري مع الواسطه ازجهانبخش خاکپور مالک رسمي
۳۲۲۶ فرعي آقاي عليرضا بقائي س��ه دانگ مش��اع از ش��ش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به 

مساحت ۳۴۹ متر مربع خريداري مع الواسطه ازجهانبخش خاکپور مالک رسمي
۳۲۲۷ فرعي آقاي اسماعيل بينائي شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۱۲۰۰/5۰ 

متر مربع خريداري مع الواسطه ازجمشيد جمشيدي مالک رسمي
۳۲۲۸ فرعي آقاي ايرج محمدي مانيزاني ش��ش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مس��احت 

۲۸5/۸۳ متر مربع خريداري مع الواسطه ازپرويز گنجه مالک رسمي
۳۲۲۹ فرعي آقاي محمد حسن عظيمي  سه دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه زمين با انباري به 

مساحت ۲۶۳ متر مربع خريداري مع الواسطه ازنسرين مرادي مالک رسمي
۳۲۲۹ فرعي آقاي ايرج محمدي سه دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مساحت 

۲۶۳ متر مربع خريداري مع الواسطه ازنسرين مرادي مالک رسمي
۳۲۳۰ فرعي آقاي محمد حسن عظيمي سه دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي 

به مساحت ۲۴۰/۷۳ متر مربع خريداري مع الواسطه ازپرويز گنجه مالک رسمي
۳۲۳۰ فرعي آقاي ايرج محمدي س��ه دانگ مش��اع از ش��ش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به 

مساحت ۲۴۰/۷۳ متر مربع خريداري مع الواسطه ازپرويز گنجه مالک رسمي
قريه رستمرود پالک ۳ اصلي بخش ۱۰ ثبت نور

۳5۶۱ فرعي آقاي فريبرز شاهرخي قهفرخي شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 
۲۰۶/۳۳ متر مربع خريداري مع الواسطه ازفريدون شاهرخي فهنوخ مالک رسمي

۳۶5۴ فرعي آقاي بهرام دهقان شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۲۳۷/۱۳ متر 
مربع خريداري مع الواسطه ازتقي دهقان مالک رسمي

۳۶55 فرعي مفروض و مجزي از ۱۲ فرعي آقاي عليرضا شهسوارحقيقي شش دانگ يک قطعه زمين 
با بناي احداثي به مساحت ۷۹۷/5۰ متر مربع مالک رسمي

شهر نور پالک ۴ اصلي بخش ۱۰ ثبت نور
۱۶۴۳۸ فرعي آقاي ابوالفضل الهيان شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۲5۰/۰۰ 

متر مربع خريداري مع الواسطه از ابوذر عليپور مالک رسمي
۱۶۴۳۹ فرعي آقاي رضيه اقبالي شش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مساحت ۲۳۱/۹۶ متر مربع 

خريداري مع الواسطه از عزيزاله اقبالي مالک رسمي
۱۶۴۴۰ فرعي آقاي رضيه اقبالي شش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مساحت ۲۴۴/۸۴ متر مربع 

خريداري مع الواسطه از عزت اله فضلي مقصودي مالک رسمي
۱۶۴۴۱ فرعي آقاي منوچهر عبدالهي نارنج بن ش��ش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مس��احت 

۲۰۸/۳۳ متر مربع خريداري مع الواسطه از رضا اقبالي مالک رسمي
۱۶۴۴۳ فرعي آقاي مهدي مش��ايخ فيروزکاليي ش��ش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مس��احت 

۳۷5/۴۱ متر مربع خريداري مع الواسطه از محمدرضا مشايخ مالک رسمي
۱۶۴۴۴ فرعي آقاي مهدي اسالمي شش دانگ يک قطعه زمين به مساحت 55/۴۷ متر مربع خريداري 

مع الواسطه از هوشنگ يوسفيان مالک رسمي
۱۶۴۴5 فرعي خانم زهرا اسالمي س��ه دانگ مش��اع از ش��ش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به 

مساحت ۳۱۸/۳۷ متر مربع خريداري مع الواسطه از ياسر شاه حسيني مالک رسمي
۱۶۴۴5 فرعي آقاي حسين محمدي سه دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به 

مساحت ۳۱۸/۳۷ متر مربع خريداري مع الواسطه از ياسر شاه حسيني مالک رسمي
۱۶۴۴۶ فرعي آقاي فرج اله خانپور شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۱۴۴/۸۳ 

متر مربع خريداري مع الواسطه ازحکيمه اقبالي مالک رسمي
۱۶۴۴۷ فرعي آقاي مهرداد رحماني ش��ش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مس��احت 5۸۴/۶5 متر 

مربع خريداري مع الواسطه از محمد رضا رحماني مالک رسمي
۱۶۴5۱ فرعي آقاي رضا اقبالي شش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مساحت ۲۰۱/۳۳ متر مربع 

خريداري مع الواسطه از محمد نقي اقبالي مالک رسمي
۱۶۴۶۶ فرعي آقاي هرمز بابانيا شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۱۸۸/۴۸ متر 

مربع خريداري مع الواسطه ازعليرضا ابطحي مالک رسمي
قريه عباسا پالک ۶اصلي بخش ۱۰ ثبت نور

۱۴۶۸ فرعي آقاي سيد ربيع حسيني دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۱۸۲/5۰ متر 
مربع خريداري مع الواسطه ازسيده زبيده حسيني مالک رسمي

قريه خوريه پالک ۱۰ اصلي بخش ۱۰ ثبت نور
5۷۲ فرعي آقاي ش��هرام فيضي فر ش��ش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مس��احت ۲۹۷/۳۷ 

متر مربع خريداري مع الواسطه ازاحمد حسين پورمالک رسمي
5۷۳ فرعي آقاي جالل توران شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي غيرمجاز به مساحت ۴۲۶/۲۰ 

متر مربع خريداري مع الواسطه ازارسالن جمشيدي مالک رسمي
5۷۴ فرعي آقاي آرمين اکبري شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۴5۲/۹۴ متر 

مربع خريداري مع الواسطه ازبيژن سعيدي فر مالک رسمي
5۷۶ فرعي آقاي نادر زارعي فر شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۷۴۰/۰۶ متر 

مربع خريداري مع الواسطه ازسيد حسين محمودي مالک رسمي
قريه دارجار پالک ۱۱ اصلي بخش ۱۰ ثبت نور

۱5۰فرعي آقاي مصطفي ذکوي شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۱۹۴/۱۱ متر 
مربع خريداري مع الواسطه ازماه بانو ترک مالک رسمي

۱5۱فرعي آقاي فارس مقصودي شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت۲۳۶/۶ متر 
مربع خريداري مع الواسطه از کرباليي مختار احمدي مالک رسمي

۱5۲فرعي آقاي فارس مقصودي شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت۳۰۶ متر مربع 
خريداري مع الواسطه از سيده زينب حسيني مالک رسمي

۱5۳فرعي آقاي حجت اله عليزاده ش��ش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مس��احت ۲۰۰ متر 
مربع خريداري مع الواسطه از زينب ربيع زاده مالک رسمي

۱5۴فرعي خانم رعنا طاهرزاده قاسم قشالقي شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 
۲5۷/۹۴ متر مربع خريداري مع الواسطه از سيد ابوالفضل آقابور و اميرحسين نصيري مالک رسمي

۱55فرعي آقاي اکبر رفيعيان طاري شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۲5۸/55 
متر مربع خريداري مع الواسطه از مهدي قليچ خاني مالک رسمي

۱5۶فرعي آقاي محمد حسن علي پور شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۱۹۹/۸۸ 
متر مربع خريداري مع الواسطه ازکيانوش احمدي مالک رسمي

۱5۷فرعي آقاي عليرضا جهانگيري ش��ش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مس��احت ۲۱۶/55 متر 
مربع خريداري مع الواسطه ازعلي اکبر سناعي مالک رسمي

قريه گنج ياب پالک ۱۴ اصلي بخش ۱۰ ثبت نور
۱۲۳۹ فرعي خانم مهر انگيز ايراني شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۲۱۲/۷۱ 

متر مربع خريداري مع الواسطه ازکيومرث اسماعيلي مالک رسمي
۱۲۴۰ فرعي آقاي عبدالخالق کنعاني شش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مساحت ۲5۶/۶۲ متر 

مربع خريداري مع الواسطه اززهرا خان پور مالک رسمي
۱۲۴۱ فرعي آقاي عبدالخالق کنعاني شش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مساحت ۲5۸/۷۶ متر 

مربع خريداري مع الواسطه از يوسف کنعاني مالک رسمي
۱۲۴۲ فرعي آقاي عبدالخالق کنعاني شش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مساحت ۳۰۳/۷۰ متر 

مربع خريداري مع الواسطه از زيور اقبالي مالک رسمي
۱۲۴۳ فرعي آقاي جواد آذري ش��ش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مس��احت ۳۶۷/۰۰ متر مربع 

خريداري مع الواسطه از حسن مرداني مالک رسمي
۱۲۴۴ فرعي آقاي جواد آذري ش��ش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مس��احت ۲۷5/۰۰ متر مربع 

خريداري مع الواسطه از حسن مرداني مالک رسمي
۱۲۴5 فرعي آقاي جواد آذري ش��ش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مس��احت ۲5۲/۲۰ متر مربع 

خريداري مع الواسطه از حسن مرداني مالک رسمي
۱۲۴۶ فرعي آقاي جواد آذري ش��ش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مس��احت ۲۴۳/۰۰ متر مربع 

خريداري مع الواسطه از حسن مرداني مالک رسمي
۱۲۴۷ فرعي آقاي جواد آذري ش��ش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مس��احت ۳۳5/۰۰ متر مربع 

خريداري مع الواسطه از حسن مرداني مالک رسمي
۱۲۴۸ فرعي آقاي جواد آذري ش��ش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مس��احت ۲۶۰/۰۰ متر مربع 

خريداري مع الواسطه از حسن مرداني مالک رسمي
۱۲۴۹ فرعي آقاي امير حس��ين آذري ش��ش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مس��احت ۲5۳/۱۸ متر 

مربع خريداري مع الواسطه از حسن مرداني مالک رسمي
قريه سلياکتي پالک ۱۶ اصلي بخش ۱۰ ثبت نور

۹۷۳ فرعي خانم فاطمه اکبرزاده شش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مساحت ۳۰۷/۱۲ متر مربع 
خريداري مع الواسطه از علي اکبر زاده مالک رسمي
قريه ايزخورده پالک ۲۲ اصلي بخش ۱۰ ثبت نور

۱۲۱ فرعي آقاي حميد نورزاد ش��ش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مس��احت ۱۹۸/۶۳ متر 
مربع خريداري مع الواسطه ازعلي علي پور مالک رسمي

قريه کاردگرکال پالک ۲۹ اصلي بخش ۱۰ ثبت نور
۱۲۱ فرعي خانم زهرا پاشا شش دانگ يک قطعه زمين با انباري به مساحت ۲۰5 متر مربع خريداري 

مع الواسطه از کريم شيردل مالک رسمي
۱۲۲ فرعي آقاي کريم شيردل شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۱۷5متر مربع 

خريداري مع الواسطه از حميد شيردل مالک رسمي
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي و 
م��اده ۱۳ آيي��ن نام��ه مربوط��ه اي��ن آگهي در دونوبت به فاصل��ه ۱5 روز از طريق اين روزنامه و محلي / 
کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها براي هيات الصاق تا در صورتي که اشخاص ذينفع به آراي 
اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف 
يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس��ت به دادگاه عمومي محل نمايدو گواهي 
تقديم دادخواست به ادراه ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعي دادگاه است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض ،گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومي محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مينمايدو صدور 
س��ند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيس��ت . بديهي اس��ت برابر ماده ۱۳ آيين نامه مذکور در 
مورد قسمتي از امالکي که قبال اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده ،واحد ثبتي با راي هيات پس از تنظيم 
اظهارنامه حاوي تحديد حدود ، مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان اطالع 
عموم ميرساندو نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود ،واحد ثبتي آگهي تحديد 

حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نمايد. م الف ۹۶/ ۷۸۱۱۷۴
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
تاريخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

حسن يوسفي
 رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور 
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کشاورزان نگران اجراي سياست
 قيمت تضميني گندم نباشند

مديرعام��ل ب��ورس کاال گف��ت: با 
اج��راي سياس��ت قيم��ت تضميني 
گن��دم، کش��اورزان محصول خود را 
در ب��ورس کاال عرض��ه مي کنن��د و 
مابه التفاوت قيمت فروش در بورس 
و نرخ حمايتي تعيين شده براي گندم، 
توسط دولت به حساب توليدکنندگان واريز خواهد شد. به نقل 
از س��نا؛ حامد س��لطاني نژاد با اش��اره به اجراي سياس��ت قيمت 
تضمين��ي گن��دم در قالب بورس کاال اظه��ار کرد: در قالب اين 
طرح، کشاورزان محصول خود را در بورس کاال عرضه مي کنند 
و مابه التف��اوت قيم��ت فروش در ب��ورس و نرخ حمايتي تعيين 
ش��ده براي گندم، توس��ط دولت به حساب توليدکنندگان واريز 
خواهد ش��د. مديرعامل بورس کاالي ايران اضافه کرد: بر اين 
اس��اس هي��چ نگراني در خص��وص عرضه گندم در بورس کاال 
براي کش��اورزان وجود ندارد و تصميم بر آن اس��ت که بخش��ي 
از اي��ن محص��ول م��ورد حمايت قرار گيرد. وي با بيان اينکه هم 
اکنون، در حال تصميم گيري در اين حوزه هستيم، تصريح کرد: 
بسياري از زيرساخت ها در حال انجام است از جمله آن مي توان 
به سامانه نرم افزاري مربوط به سطح اطالعات کشاورزان اشاره 
کرد. س��لطاني نژاد در ادامه اذعان کرد: عرضه اين محصول در 
ب��ورس کاال، ش��فافيت قيم��ت، کاهش ب��ار مالي دولت، حذف 
واسطه ها و سود کشاورزان را در بردارد؛ به همين دليل، اجراي 
سياس��ت قيمت تضميني مورد توجه دولت قرار گرفته اس��ت. 
مديرعامل بورس کاال يادآور ش��د: امس��ال، بنابر مصوبه هيات 
وزيران، تصميم بر آن ش��د که با توجه به زمان بر ش��دن ابالغ 
مصوبه در بعضي از استان ها بالغ بر 80 درصد محصول، در قالب 
خريد تضميني انجام  شود. سلطاني نژاد با اشاره به اينکه در سال 
زراعي 95-96 سياس��ت قيمت تضميني گندم در چهار اس��تان 
به صورت پايلوت اجرا شد، گفت: با توجه به تأخير در ابالغ اين 
مصوبه در برخي اس��تان ها 80 درصد محصول، در قالب خريد 
تضميني صورت گرفت، چرا که مجمعي جهت قيمت تضميني 
وجود نداش��ت. وي در خصوص واس��طه گري در خريد و فروش 
گندم اظهار کرد: زماني که اين امر در بورس تحقق يابد، بسياري 
از واسطه هاي غيرضروري هم به همان نسبت حذف مي شوند، 
چرا که، کس��ي که توليدکننده اس��ت بايد رس��ميت داشته باشد. 
مديرعامل بورس کاال با بيان اينکه سياست قيمت تضميني از 
طريق بورس کاال، مي تواند عامل مهمي در کاهش حجم حضور 
دولت و همچنين حمايتي براي کشاورزان به حساب آيد، گفت: 
بازار سرمايه مي تواند شرايطي را فراهم کند که به صورت عادالنه 

در چارچوب قانون، محصولي را وارد بورس کند.
ابعاد بيت کوين در حال مطالعه است ���

مديرعام��ل بورس کاال همچني��ن درباره حضور بيت کوين در 
تج��ارت اي��ران و ب��ورس کاال اظهار کرد: بيت کوين طرفداران 
زي��ادي دارد. اي��ن موضوع در فعاليت هاي تجاري ايران اثرگذار 
بوده اس��ت، به همين منظور کارگروهي براي مطالعه تهديد ها 

و فرصت هاي بيت کوين تشکيل داده ايم.

پيشخوان

بورس

ايران از يک شرکت تابعه بورس آلمان خواسته که حدود 5 ميليارد 
دالر دارايي اين کشور را به آن بازگرداند. بخشي از اين دارايي به 
خواست يک دادگاه در آمريکا به قربانيان يک بمب گذاري در لبنان 
پرداخت و بخش ديگر آن بلوکه شده است. به نقل از دويچه وله 
آلمان: بانک مرکزي ايران از بورس آلمان درخواست بازگرداندن 
دارايي هاي خود را کرده اس��ت. درخواس��ت بانک مرکزي ايران 
در ارتباط با يک دعواي حقوقي بر س��ر دارايي هاي بلوکه ش��ده 
ايران در اياالت متحده آمريکاست. دادگاهي در آمريکا، ايران را 
به تامين هزينه اقدامات تروريستي متهم و دارايي ايران در خارج 
از کشور را بلوکه کرده  تا اين دارايي به عنوان غرامت به قربانيان 
تروريسم پرداخت شود. پاي بورس آلمان از طريق يک شرکت 
لوکزامبورگي به نام کليرستريم )Clearstream( به اين ماجرا 
کش��يده ش��ده است. اين شرکت تابع بورس آلمان است و وظيفه 
مديريت اوراق بهادار مش��تريان و خريد و فروش آن را بر عهده 
دارد. در نخستين ساعات روز پنجشنبه )۱8 ژانويه / ۲8 دي( بورس 
آلمان اعالم کرد که بانک مرکزي ايران عليه شرکت تابعه اين 
بورس ش��کايت کرده اس��ت. ايران در شکايتنامه اش درخواست 
بازگرداندن دارايي هاي خود به مبلغ ۴ ميليارد و 900 ميليون دالر 
به اضافه بهره آن را کرده است. شکايت ايران در لوکزامبورگ در 
دست بررسي است. ايران از بانک ايتاليايي UBAE هم شکايت 
کرده اس��ت. اين بانک ايتاليايي با ش��رکت کليرستريم همکاري 
دارد. شرکت کليرستريم شکايت ايران را بي اساس خوانده است. 
يک س��خنگوي بورس آلمان گفت که موضوع بيش از هر چيز 

ب��ر س��ر ي��ک ميلي��ارد و 900 ميليون دالري اس��ت که ايران به 
ش��رکت کليرس��تريم س��پرده بوده و بنا به حکم دادگاه آمريکا در 
سال ۲0۱۳ به قربانيان و بازماندگان بمب گذاري مقر تفنگداران 
دريايي آمريکا در بيروت پرداخت ش��ده اس��ت. بمب گذاري مقر 

تفنگداران دريايي آمريکا در بيروت در ۲۳ اکتبر سال ۱98۳ روي 
داد که در جريان آن ۲99 نفر کشته شدند. ۲۴۱ تن از کشتگان 
نظاميان آمريکايي بودند. آمريکا سپاه پاسداران و گروه هاي مورد 
حمايت ايران در منطقه، به خصوص حزب ا... لبنان را مس��ئول 

انفجار سال ۱98۳ معرفي مي کند. دادگاه آمريکا، تهران را مسئول 
انفجار مقر تفنگداران دريايي در بيروت شناخته و تائيد کرده که به 
قربانيان و بازماندگان اين حادثه تروريستي بايد غرامت پرداخت 
ش��ود. ۲ ميليارد دالر دارايي ايران هنوز نزد ش��رکت کليرستريم 
اس��ت که پس از ش��کايت دادگاه هاي اياالت متحده در آمريکا و 
لوکزامبورگ بلوکه شده است. شرکت کليرستريم باقيمانده دارايي 
را ه��م قب��اًل به بانک ايتاليايي UBAE انتقال داده اس��ت. با اين 
حال باالخره بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران شکايتي عليه 
بورس لوکزامبورگ براي بازپس گرفتن ۴.9 ميليارد دالر دارايي 
خود به جريان انداخته است. بانک مرکزي ايران شکايتي را عليه 
موسسه کلير استرين در بورس لوکزامبورگ طرح کرده است تا 
۴.9 ميليارد دالر دارايي خود را پس گيرد. موسسه کلير استرين 
زيرمجموعه بورس لوکزامبورگ است و در حال حاضر ۴.9ميليارد 
دالر از دارايي هاي ايران که بخشي از آنها در قالب اوراق قرضه 
دولتي است را بلوکه کرده است، البته ۱.9 ميليارد دالر از اين دارايي 
پيشتر به حکم دادگاه امريکايي از يد اين موسسه خارج شده و به 
خانواده قربانيان انفجار مقر دريايي آمريکا در لبنان که به کشته 
شدن صدها نظامي منجر شد پرداخت شده است، آمريکا ايران را 
به عنوان مسئول اين اقدام معرفي کرده است.  الزم به ذکر است 
که پيشتر اين موسسه از سوي امريکا به دليل نقض تحريم هاي 
ايران ۱5۲ ميليون دالر جريمه شده بود، آمريکا روند اين شکايت 
و بلوک��ه ب��ودن داريي ه��اي ايران را به دقت دنبال کرده و بورس 

لوکزامبوگ به شدت در محدوديت به سر مي برد.

به منظور بازپس گیری 4/9میلیارد دالر دارایی صورت گرفت؛

شکایت ایران از بورس لوگزامبورگ

بازدهي ۱7/4درصدي صندوق  رشد ۱.۵ درصدي شاخص فرابورس  رشد بورس در هفته پایاني دیماه  
شاخص بورس در هفته پاياني نخستين 
م��اه زمس��تان امس��ال ب��ا ۲۷۳8 واحد 
افزاي��ش، ۲.8 درص��د رش��د را به ثبت 

رساند.
ب��ه گ��زارش تس��نيم؛ در هفت��ه پاياني 

نخس��تين ماه زمس��تان امس��ال تعداد 5۱۳8 ميليون انواع اوراق 
بهادار به ارزش ۱۲6۲۴ ميليارد ريال در بيش از ۲۷۳ هزار دفعه 
م��ورد معامل��ه ق��رار گرفت که به ترتيب ۴ و يک درصد کاهش و 

۲۴ درصد افزايش را نسبت به هفته قبل خود تجربه کرد.
اي��ن درحالي اس��ت که تعداد ۴۳ ميلي��ون واحد از صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بيش 
از ۴۴۴ ميليارد ريال در هفته گذشته مورد معامله قرار گرفت که 

به ترتيب با ۴5 و ۴۴ درصد افزايش همراه شد.

شاخص فرابورس در هفته پاياني ديماه 
امس��ال رش��د ۱.5 درصدي را به ثبت 
رساند و در ارتفاع ۱09۳ واحدي ايستاد. 
به گزارش تسنيم؛ در هفته پاياني ديماه 
امسال معامله گران ۲ هزار و ۲9 ميليون 

ورق��ه ب��ه ارزش ۱8 ه��زار و 858 ميليارد ري��ال را در بازارهاي 
فرابورس ايران دست به دست کردند که اين ميزان دادوستد در 
۳05 هزار دفعه صورت گرفت. همچنين اين ارقام در مقايس��ه 
به هفته پيش��ين به ترتيب از افت 0.۲ درصدي حجم در برابر 
رشد ۱5۴ و 59 درصدي ارزش و تعداد دفعات معامالت حکايت 
داش��ت. در همين حال ش��اخص کل فرابورس نيز در هفته اي 
که گذش��ت رش��د ۱.5 درصدي را به ثبت رس��اند و در ارتفاع 

۱09۳ واحدي ايستاد.

در بي��ن چهارده صن��دوق عضو نهاد، 
صن��دوق س��رمايه گذاري مش��ترک 
رضوي با ۱۷.۴درصد بيشترين بازدهي 
و صندوق گنجينه آينده روشن با 0.5۷ 
درصد کمترين بازدهي را در سه ماهه 

س��وم س��ال جاري داش��ته اند. با توجه به پايان س��ه ماهه سوم 
سال جاري، کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران، گزارشي از 
خالص ارزش دارايي ها و NAV صندوق هاي س��رمايه گذاري 

عضو خود منتشر کرد. 
به گزارش س��نا، در بين چهارده صندوق عضو نهاد، صندوق 
سرمايه گذاري مشترک رضوي با ۱۷.۴درصد بيشترين بازدهي 
و صندوق گنجينه آينده روشن با 0.5۷ درصد کمترين بازدهي 

را در سه ماهه سوم سال جاري داشته اند. 

آگه��ي موض��وع م��اده ۳ قانون و م��اده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

براب��ر راي ش��ماره ۱۳9660۳0۱05۳00۳۱00 هي��ات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک کهريزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اکبر 
غالمرضايي فرزند محمد بشماره شناسنامه 99 صادره از کهريزک در شش دانگ 
يک قطعه زمين مزروعي به مس��احت ۲0000 متر مربع پالک ۱55 اصلي ۲/5 
دانگ مش��اع از ش��ش دانگ قنات قريه قلعه نو بانضمام حقابه مطابق معمول از 
رودخانه کن باستثناء اعياني رعايا گواهي مي شود خريداري از مالک رسمي آقاي 
اکبر غالمرضايي )کش��ت موقت( محرز گرديده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
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 تسليم و پس از اخذ رسيد 
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 سند مالکيت صادر خواهد شد.م الف:5868
سيد مهدي المعي – رئيس ثبت اسناد و امالک کهريزک 

----------------------------------------------
آگه��ي موض��وع م��اده ۳ قانون و م��اده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
براب��ر راي ش��ماره ۱۳9660۳0۱0۴۷000۱۲6 م��ورخ ۱۳96/۷/۱۲ هي��ات 
اول موض��وع قان��ون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فش��افويه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي امير اميري فرزند سياوش بشماره شناسنامه ۳0۲0 
صادره از ري در ش��ش دانگ يک قطعه باغ به مس��احت 6۲9۱.0۱ متر مربع 
پ��الک ۷۱ فرع��ي از ۱۲ اصل��ي مفروز و مجزي ش��ده از اصلي مذکور واقع در 
حس��ن آباد فش��افويه ش��مس آباد بلوار باغ قطعه دوم دس��ت راس��ت در حوزه 
ثبت فش��افويه با حدود و مش��خصات مندرج در گزارش کارشناس��ي به شماره 
۱00۳56-۱۳95/۱۱/۲0 خريداري از مالک رسمي محرز گرديده است لذا به 
منظ��ور اط��الع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي ش��ود در 
صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته 
باش��ند مي توانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم 
اعتراض دادخواس��ت خود را به 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:5909
علي سلطاني نژاد– رئيس ثبت اسناد و امالک 

----------------------------------------------
آگهي ابالغ وقت دادرسي به خوانده: آقاي مجتبي کريمي  جعفري فرزند مسلم 

کالسه پرونده: 9۳6/۲/96
وقت رسيدگي: چهارشنبه ۴ بهمن ماه 96 ساعت ۱۲/۱5 

خواسته : مطالبه وجه چک
خواهان دادخواس��تي تقديم ش��وراي حل اختالف حس��ن آباد نموده که در جريان 
رس��يدگي قرار گرفته و وقت تعيين ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز ماده ۷۳ قانون آئين دادرس��ي مدني 
مراتب يک نوبت در يکي از جرائد کثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ 
نشر آخرين آگهي ظرف يک ماه به شوراي حل اختالف حسن آباد مراجعه ضمن 
اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايند و در 
وقت مقرر باال جهت رس��يدگي حضور بهم رس��اند چنانچه بعدا ابالغي بوس��يله 
آگهي الزم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .بديهي است 
در صورت عدم حضور در جلس��ه دادرس��ي ش��ورا غيابا رسيدگي و تضميم مقتضي 

اتخاذ مينمايد.م الف: 6680
رئيس حوزه شعبه ۲ شوراي حل اختالف بخش فشافويه 

---------------------------------------------
آگهي فقدان سند مالکيت 

آقاي فرشاد اشرفيان طبق درخواست به شماره وارده ۷0۱/۴805۱-96/۱0/۲۱ و 
با تقديم دو برگ فرم استشهاديه محلي مصدق شده بشماره ۷6۲۲-96/۱0/۲ دفتر 
۱۴۷ مدعي است که سند مالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۳۱۴۲ فرعي 
از ۱۳8 اصلي بخش يک حومه ذيل ثبت ۴۱۷68 و صفحه 59 دفتر ۱/۲08 بنام 

اميد علي فرجي صادر و تسليم سپس طبق سند قطعي ۱۲0۳۱5-۷۴/0۴/۲۷دفتر 
۲۳ بنام فرشاد اشرفيان منتقل گرديد بعلت جابجايي سند مالکيت بشماره سريال 
۷6۱۱0۱ مفقود ش��ده اس��ت لذا مراتب طبق ماده ۱۲0- آيين نامه قانون ثبت در 
يک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه فرد يا افرادي مدعي انجام معامله يا وجود سند 
مالکيت در نزد آنان ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت ۱0 روز مراتب را به 
اين اداره اعالم دارند در غير اينصورت نسبت به صدور سند مالکيت طبق مقررات 

اقدام و سند مالکيت اوليه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد./.
جعفر نظري-سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه-ناحيه يک
----------------------------------------------

آگهي فقدان سند مالکيت 
آقاي فرشاد اشرفيان طبق درخواست به شماره وارده 96/۱0/۲۱-۷0۱/۴805۱ 
و با تقديم دو برگ فرم استشهاديه محلي مصدق شده بشماره 96/۱0/۲-۷6۲۲ 
دفتر ۱۴۷ مدعي اس��ت که س��ند مالکيت س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ پالک 
۳۱۴۲ فرع��ي از ۱۳8 اصل��ي بخ��ش ي��ک حومه ذيل ثب��ت ۴۱۷6۷ و صفحه 56 
دفت��ر ۱/۲08 بن��ام حي��در علي اميري صادر و تس��ليم س��پس طبق س��ند قطعي 
۱۲0۳۱5-۷۴/0۴/۲۷دفتر ۲۳ بنام فرشاد اشرفيان منتقل گرديد بعلت جابجايي 
س��ند مالکيت بش��ماره س��ريال ۷6۱6۷۲ مفقود شده اس��ت لذا مراتب طبق ماده 
۱۲0- آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه فرد يا افرادي 
مدعي انجام معامله يا وجود سند مالکيت در نزد آنان ميباشد از تاريخ انتشار اين 
آگهي به مدت ۱0 روز مراتب را به اين اداره اعالم دارند در غير اينصورت نسبت 
به صدور س��ند مالکيت طبق مقررات اقدام و س��ند مالکيت اوليه از درجه اعتبار 

ساقط و ابطال خواهد شد./.
جعفر نظري-سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه-ناحيه يک

-----------------------------------------------
وقت رسيدگي

خواهان الله ش��کوري دادخواس��تي بطرفيت خوانده نظر گيوي و اروجعلي نظري 
ب��ه خواس��ته الزام به تنظيم س��ند تقديم دادگاه ه��اي عمومي مالرد بخش مالرد 
شهرس��تان ش��هريار نموده که جهت رس��يدگي به شعبه ۴ دادگاه عمومي حقوقي 
مالرد واقع در مالرد ارجاع و به کالسه 950998۲66۷۲008۲۴ثبت گرديده که 
وقت رسيدگي آن 96/۱۲/۱5 و ساعت 9/۳0 تعيين شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان حس��ب دس��تور دادگاه وفق ماده ۷۳ 
قانون آئين دادرس��ي مدني مفاد دادخواس��ت يک نوبت در يکي از روزنامه هاي 
کثير النتش��ار به هزينه خواهان آگهي ش��د و خوانده مي بايس��ت ظرف مهلت يک 
ماه در دفتر دادگاه حاضر و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد در 

غير اينصورت دادگاه تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود.
منشي دادگاه حقوقي شعبه ۴ دادگاه عمومي حقوقي مالرد-شفاعي

-------------------------------------------
وقت رسيدگي

خواهان سعيده تنها دادخواستي بطرفيت خوانده احمد عاملي جوشقاني به خواسته 
طالق تقديم دادگاه هاي عمومي مالرد بخش مالرد شهرستان شهريار نموده که 
جهت رسيدگي به شعبه ۲دادگاه عمومي حقوقي مالرد واقع در مالرد ارجاع و به 
کالس��ه 960998۲6605008۲6ثبت گرديده که وقت رس��يدگي آن 9۷/۱/۲8 و 
ساعت 9/۳0 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان حس��ب دس��تور دادگاه وفق م��اده ۷۳ قانون آئين دادرس��ي مدني مفاد 
دادخواست يک نوبت در يکي از روزنامه هاي کثير النتشار به هزينه خواهان آگهي 
شد و خوانده مي بايست ظرف مهلت يک ماه در دفتر دادگاه حاضر و نسخه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائ��م را دريافت نماي��د در غير اينصورت دادگاه تصميم مقتضي 

را اتخاذ خواهد نمود.
منشي دادگاه حقوقي شعبه ۲دادگاه عمومي حقوقي مالرد-فداکار

------------------------------------------
شعبه ۱ دادگاه عمومي بخش لشت نشاء

نامه صادره
بدينوس��يله ب��ه آقاي ه��ادي صفرعلي پور فرزند حس��ن اب��الغ مي گردد که آقاي 
مصطفي ربيعي نيا پرونده اي با موضوع اثبات مالکيت و خلع يد به طرفيت ش��ما 
ب��ه اي��ن دادگاه تقدي��م نم��وده که آدرس خوانده را مجهول المکان اعالم و پس از 
ارجاع بع شعبه اول تحت شماره 960۱5۱ ثبت گرديدهو با عنايت به اين مساله 
به ايش��ان حس��ب تصميم دادگاه ابالغ مي گردد .براي رس��يدگي به تاريخ حضور 

۱۳96/۱۲/05 ساعت حضور:۱0:00 در شعبه دادگاه حاضر شوندم/الف6۳۷6
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومي بخش لشت نشاء-عباس زاده

آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي  حوزه شهرستان جويبار

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ۱۳90/09/۲0 امالک 
متقاضياني که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتي جويبار مورد رس��يدگي و تصرفات مالکانه و بال 
مع��ارض ان��ان مح��رز و راي الزم صادر گرديده ، جهت اطالع 

عمومي به شرح ذيل اگهي مي گردد: 
ام��الک متقاضي��ان واقع در قريه پايين رود پش��ت پالک 9 – 

اصلي بخش ۷ 
۱- اقاي خليل راس��خي نس��بت به ششدانگ يک قطعه زمين 
مزروعي )باغ( که در ان احداث بنا شده به مساحت ۱0008/66 

متر مربع
امالک متقاضيان واقع در قريه جويبار۱0 اصلي بخش ۷ 

۱- اقاي خليل راسخي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين که 
در ان احداث بنا شده به مساحت ۴۳۲/۱5 مترمربع

۲- اقاي خليل راس��خي نس��بت به ششدانگ يک قطعه زمين 
زراع��ي بص��ورت ب��اغ که در ان احداث بنا ش��ده به مس��احت 

۱0۱۷8/50مترمربع
 ۳- خانم نسرين مينا جويباري نسبت به ششدانگ يک قطعه 
زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت ۳۳۲/۲6 مترمربع 

۴- اقاي روح اله فکوري جويباري نسبت به ششدانگ يک قطعه 
زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت ۱5۳/0۲ مترمربع 

5- اقاي روح اله فکوري جويباري نسبت به ششدانگ يک قطعه 
زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت ۳۳۱/۴5 مترمربع 

6- اقاي رمضان نجفي جويباري نس��بت به شش��دانگ يک 
قطعه زمين که در ان احداث بنا ش��ده به مس��احت ۱08/۴۲ 

مترمربع جهت تجميع
۷- اقاي محمد قارداشي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 

که در ان احداث بنا شده به مساحت ۱99/۱0 مترمربع
8- اقاي مهدي معتمدي جويباري نس��بت به شش��دانگ يک 
قطعه زمين که در ان احداث بنا ش��ده به مس��احت ۲55/۴5 

مترمربع 
9- اقاي حميد رضا نوبخت نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 

که در ان احداث بنا شده به مساحت ۲0۴/۴۲ مترمربع
۱0- اقاي محمد سرپرست جويباري نسبت به ششدانگ يک 
قطعه زمين که در ان احداث بنا ش��ده به مس��احت ۲60/98 

مترمربع 
۱۱- اقاي اميد رضي پور نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 

که در ان احداث بنا شده به مساحت ۱8۷/۷0 مترمربع
۱۲- خانم مريم اقاپور جويباري نسبت به ششدانگ يک قطعه 

زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت۲09/00 مترمربع
۱۳- اقاي علي قربانيان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين که 

در ان احداث بنا شده به مساحت۱9۲/60 مترمربع
۱۴- خانم فاطمه خطيب و اقاي رسول کرمي عيسي خندقي هر 
يک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين که 

در ان احداث بنا شده به مساحت ۲0۳/۱0 مترمربع 
۱5- اقاي حسن قليان جويباري نسبت به ششدانگ يک قطعه 

زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت۲۴8/۴5 مترمربع
۱6- اقاي رضا روحاني قاديکاليي نس��بت به شش��دانگ يک 
قطع��ه زمي��ن که در ان احداث بنا ش��ده به مس��احت۱۱6/95 

مترمربع
۱۷- اقاي علي قرباني فرد نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 

که در ان احداث بنا شده به مساحت۳5/۱6 مترمربع
۱8- آقاي ح اقاي حس��ن قليان جويباري نس��بت به ششدانگ 
يک قطعه زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت۲۴8/۴5 

مترمربع
۱9- اقاي محم اقاي حسن قليان جويباري نسبت به ششدانگ 
يک قطعه زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت ۲۴8/۴5 

مترمربع
۲0- اقاي س��يد جعفرحجازي نس��بت به ششدانگ يک قطعه 

زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت۲۱۱/۱0 مترمربع
۲۱- اقاي خيراله خزايي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين که 

دران احداث بنا شده به مساحت۳9۳/00 مترمربع
۲۲- اقاي حسن تقديمي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 

که در ان احداث بنا شده به مساحت۲۱6/60 مترمربع
۲۳- خانم فروزان ناظري نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 

که در ان احداث بنا شده به مساحت ۱90/000 مترمربع
۲۴- اقاي ش��عبانعلي رضاييان جويباري نس��بت به ششدانگ 
يک قطعه زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت 55۲/00 

مترمربع

۲5- اقاي ياسين محمدي راد نسبت به ششدانگ يک قطعه 
زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت ۲۳0/۴5 مترمربع

۲6- اقاي حسن نوروزي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 
که در ان احداث بنا شده به مساحت ۳8/06 مترمربع

۲۷- اقاي س��يد نصرا... مقيمي بيزکي نس��بت به شش��دانگ 
يک قطعه زمين که دران احداث بنا شده به مساحت ۲09/00 

مترمربع
۲8- خانم رقيه ذکريا پور جويباري نس��بت به شش��دانگ يک 
قطعه زمين که در ان احداث بنا ش��ده به مس��احت ۲0۷/00 

مترمربع
۲9- اقاي علي گدا فرزانه جويباري نس��بت به شش��دانگ يک 
قطعه زمين که در ان احداث بنا ش��ده به مس��احت ۲55/00 

مترمربع
۳0- اقاي عليرضا غني زاده نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 

که در ان احداث بنا شده به مساحت ۲۱۱/۲0 مترمربع
۳۱- اقاي محسن خندان سراجي نسبت به ششدانگ يک قطعه 

زمين که دران احداث بنا شده به مساحت ۱۷6/50 مترمربع
ام��الک متقاضي��ان واق��ع در قريه چپکرود پالک ۱۱ – اصلي 

بخش ۷
۱- اقاي اله بخش کاوياني چراتي نسبت به ششدانگ يک قطعه 

زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت ۷95/۳8 مترمربع
۲- اقاي نريمان کياني راد نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 

که در ان احداث بنا شده به مساحت ۷۱۳/5۱ مترمربع
۳- اقاي نريمان کياني راد نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 

که در ان احداث بنا شده به مساحت ۳68/۴9 مترمربع
۴- اقاي صادق بيک نژاد درون کالهي نس��بت به شش��دانگ 
يک قطعه زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت ۲000/9۴ 

مترمربع
امالک متقاضيان واقع در قريه گليرد پالک ۱- اصلي بخش 

۷
۱ - خانم کلثوم بابايي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين که 
در ان احداث بنا شده به مساحت ۱۲0۳/۲۲ مترمربع – تاريخ 

تحديد حدود96/۱۱/۱6 
ام��الک متقاضي��ان واقع در قريه س��راجکال پالک 8 – اصلي 

بخش ۷
۱- اقاي علي رحيمي جويباري نسبت به ششدانگ يک قطعه 
زمين که در ان احداث بنا ش��ده به مس��احت ۳5۷/۱۱ مترمربع 

– تاريخ تحديد حدود96/۱۱/۱6 
۲- اقاي علي گدا فرزانه جويباري نس��بت به شش��دانگ يک 
قطعه زمين که در ان احداث بنا ش��ده به مس��احت ۳88/50 

مترمربع – تاريخ تحديد حدود96/۱۱/۱6 
۳- اقاي عل اقاي علي گدا فرزانه جويباري نسبت به ششدانگ 
يک قطعه زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت ۳88/50 

مترمربع – تاريخ تحديد حدود96/۱۱/۱6 
۴ - اقاي حسن جان خندان سراجي نسبت به ششدانگ يک 
قطعه زمين که در ان احداث بنا ش��ده به مس��احت 509/6۷ 

مترمربع – تاريخ تحديد حدود96/۱۱/۱6 
5 - اقاي يداله اصغريان جويباري و حسن يعقوبي جويباري هر 
يک نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ يک قطعه زمين 
که در ان احداث بنا شده به مساحت ۱۲9/۱6 مترمربع – تاريخ 

تحديد حدود96/۱۱/۱6 
6- اقاي يعقوب علي برزگر گليردي نسبت به ششدانگ يک 
قطعه زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت ۴۱/۱0 مترمربع 

– تاريخ تحديد حدود96/۱۱/۱6 
۷ - اقاي محمد و محمود و محس��ن مدانلو جويباري هر يک 
نس��بت به دو دانگ مش��اع از شش��دانگ يک قطعه زمين که 
در ان احداث بنا ش��ده به مس��احت ۲00 مترمربع تاريخ تحديد 

حدود96/۱۱/۱6 
8- اقاي رحمت ميرزايي سراجي نسبت به ششدانگ يک قطعه 
زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت ۲۳۷/۳5 مترمربع - 

تاريخ تحديد حدود96/۱۱/۱6
9- خانم زهرا صبورا سراجي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 
که در ان احداث بنا شده به مساحت 689/۳5 مترمربع - تاريخ 

تحديد حدود96/۱۱/۱6
ام��الک متقاض��ي واقع در قريه س��يدکال پ��الک 6 – اصلي 

بخش ۴
۱- اقاي رضا مرادي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين که 
در ان احداث بنا ش��ده به مس��احت 9۱۴/50 مترمربع- تاريخ 

تحديد حدود96/۱۱/۱6
امالک متقاضي واقع در قريه الريم پالک ۱6 – اصلي بخش 

۷

۱- خانم ايران زيار الريمي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 
که در ان احداث بنا شده به مساحت ۷69۱/۳5 مترمربع

امالک متقاضي واقع در قريه کوهي خيل پالک ۲5 – اصلي 
بخش ۷

۱- اقاي سيد احمد حسيني کوه خيلي نسبت به سه دانگ عرصه 
يک قطعه زمين که در ان احداث بنا شده به مساحت 680/00 

مترمربع - تاريخ تحديد حدود96/۱۱/۱6
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده ۱۳ ايين نامه مربوطه اين 
اگهي در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طريق روزنامه محلي و 
کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها راي هيات الصاق 
تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به اراي اعالم شده اعتراض 
داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين اگهي و در روستاها از 
تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند معترض بايد ظرف 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکيت مي نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست. م الف 96/60/۲5۳ 
تاريخ انتشار 

نوبت اول :۱۳96/۱0/۱6- نوبت دوم :۱۳96/۱0/۳0             
حسين روحاني- کفيل ريس ثبت اسناد و امالک جويبار

-----------------------------------
شماره بايگاني 960580- آقاي موسي صنوبر ليماکشي فرزند 
جعفر شما در پرونده کالسه 960580/۱0۲ بنا به شکايت خانم 
رقيه احمديان رمکي فرزند حسن دائر بر ترک انفاق به موجب 
دادنامه ش��ماره 96099۷۱9۴۲8009۳۳به تحمل6ماه حبس 
تعزيري محکوم شده ايد. راي صادره غيابي و تا ۲0روز پس از 
ابالغ واقعي قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از انقضاي مدت 
واخواهي تا ۲0روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم محترم 

تجديدنظر استان مازندران مي باشد. م الف 96/۲۲0/۲۱۷
حميد باقري _ رئيس شعبه ۱0۲دادگاه کيفري دو رامسر 
----------------------------------

ش��ماره بايگاني 9608۴9- آقاي حس��ين مرادي فرزند_ شما 
در پرونده کالس��ه ۱0۱/ 9608۴9 موضوع ش��کايت خانم هلن 
خلعتبري ليماکي به اتهام قطع ۴0اصله درخت مرکبات)تخريب( 
به موجب دادنامه شماره 96099۷۱9۴۲۷0۱۱66 بتحمل شش 
ماه حبس تعزيري محکوم شده ايد. حکم صادره غيابي بوده و 
ظرف مدت ۲0روز قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف 
مدت ۲0روز ديگر قابل تجديد نظر در محاکم تجديدنظر استان 

مازندران مي باشد. م الف 96/۲۲0/۲۱6
رئيس شعبه ۱0۱دادگاه کيفري دو رامسر )۱0۱جزايي سابق(- 

گلين مقدم
-----------------------------------

شماره بايگاني 950656- نظر به اينکه آقاي ميثم جليلي فرزند 
عزي��ز ب��ه اته��ام ايراد جرح عمدي با چاقو ب��ا جنبه عمومي در 
پرونده کالسه 950656 تحت تعقيب اين دادسرا ميباشد و ابالغ 
اخطاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگرديده 
است. لذا در راستاي ماده ۱۷۴ ق آ د به نامبرده ابالغ ميگردد.تا 
ظرف يک ماه از انتشار آگهي در شعبه اول بازپرسي رامسر جهت 
پاسخگويي به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور 

اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف 96/۲۲0/۲۱9
بازپرس ش��عبه اول بازپرس��ي دادس��راي عموم��ي و انقالب 

شهرستان رامسر - اميرحسين رضايي نژاد 
----------------------------

ش��ماره بايگاني 96056۱- آقاي رضا عاطفي ش��ما در پرونده 
کالس��ه 9606۳5/۱0۲بنا به ش��کايت آقاي آرش باغس��تاني 
فرزند حس��ين و رامين زاد اس��کندر کالچاهي فرزند علي دائر 
بر سرقت مسلحانه مقرون به آزار دو فقره چک و ايراد صدمه 
بدني عمدي به موجب دادنامه شماره 96099۷۱9۴۲800968 
به پرداخت مجموعا به شش هزارم ديه کامل بابت چهار مورد 
کبودي در بازوي چپ و آرنج دس��ت چپ و زانوي چپ در حق 
آقاي رامين زاد اسکندر و به جرم سرقت عالوه بر رد عين مال 
و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مس��روقه به 
تحمل دوسال حبس تعزيري و ۷۴ضربه شالق تعزيري محکوم 
شده ايد راي صادره غيابي و تا ۲0روز پس از ابالغ واقعي قابل 
واخواه��ي در اي��ن دادگاه و پ��س از انقض��اي مدت واخواهي تا 
۲0روز قاب��ل تجديدنظر خواهي در محاکم محترم تجديدنظر 

استان مازندران مي باشد. 
م الف 96/۲۲0/۲۱8

حميد باقري _رئيس شعبه ۱0۲ دادگاه کيفري دو رامسر 

توقف طوالني مدت برخي از نمادها در بورس و فرابورس ايران 
س��بب ش��ده به جاي سهامداران عمده، س��هامداران خرد تنبيه 
شوند، اين موضوع باعث شده سهامداران خردي که با وعده هاي 
مسئوالن بورسي اندک سرمايه شان را به بازار سرمايه آورده اند، 
از اين سرمايه گذاري خود پشيمان باشند.   به نقل از ايسنا، توقف 
طوالني مدت نمادهاي بورسي در بازار سرمايه ايران به چالشي 
بدل گش��ته و بس��ياري از سهامداران خرد را نيز درگير خود کرده 
است. از ميان تعداد زيادي از نمادهاي متوقف بورسي ماه هاست 
نماد چند بانک متوقف شده و اين موضوع سبب شده سهامداران 
خردي که اندک س��رمايه خود را براي س��رمايه  گذاري به بازار 
سرمايه آورده بودند، سرمايه شان تا مدت ها بلوکه شود. در حال 
حاضر نماد تقريبا ۱۳ بانک و موسسه اعتباري در بورس و فرابورس 
ايران متوقف است و تعدادي از آنها مدت توقف شان به ماه و حتي 
چند س��ال مي رس��د. به عنوان نمونه نماد بانک صادرات ايران از 

اواخر تيرماه سال ۱۳95 به علت برگزاري مجمع عمومي متوقف 
شد و تا امروز نماد اين بانک بازگشايي نشده است. همچنين نماد 
بانک تجارت که در بازار اول )تابلوي اصلي( بورس معامله مي شد 
در ۲۷ تيرماه سال جاري متوقف شده و تا امروز باز نشده است. 
اين بانک سابقا در ۱۳ بهمن ماه سال ۱۳95 پس از 6 ماه توقف، 
بازگشايي شد، اين در حالي بود که نماد معامالتي بانک تجارت 
در ۲9 تيرم��اه س��ال ۱۳95 با قيم��ت پاياني ۱00 تومان متوقف 
ش��ده بود و بيش از 6 ماه بعد با قيمت 66 تومان باز ش��د. عالوه 
ب��ر اي��ن بان��ک ايران زمين با نماد معامالتي "وزمين" که در بازار 
عادي فرابورس معامله مي شد، ۲۷ ارديبهشت ماه سال ۱۳9۴ به 
علت آنچه که دريافت اطالعات با اهميت ناميده مي شد، متوقف 
و تاکنون بازگش��ايي نش��ده است.  نماد معامالتي بانک پاسارگاد 

نيز در تابلوي اصلي بورس معامله مي ش��ود از دوم آذرماه س��ال 
۱۳95 به علت آنچه ابهام در اطالعات بيان شد تاکنون متوقف 
اس��ت. همچنين نماد معامالتي بانک پارس��يان از ۱5 آبان ماه 
۱۳95 قابل معامله نيست. از ديگر نمادهاي بانکي که در بورس 
و فرابورس متوقف و ممنوع هستند مي توان به شرکت اعتباري 
کوثر مرکزي، بانک گردشگري، بانک سرمايه، شرکت اعتباري 
ثامن و اعتباري ملل اشاره کرد. عمده اين نمادها به علت افشاي 
اطالعات با اهميت، برگزار نشدن مجامع عمومي ساليانه يا ابهام 
در اطالعات، متوقف شده اند. حتي دستورالعمل جديد بازگشايي 
و توقف نمادها که به تازگي در دس��تورکار س��ازمان بورس قرار 
گرفته، نتوانس��ته مش��کلي از اين نمادهاي متوقف بورس��ي حل 
کند. عواملي که به عنوان توقف نمادها مطرح شد بيشتر ضعف 

س��هامداران عمده اين ش��رکت هاي بورسي است، اما توقف اين 
نمادها باعث ش��ده افراد عادي جامعه که به عنوان س��هامداران 
خرد در اين شرکت ها سرمايه گذاري کرده اند تنبيه شوند و اندک 
سرمايه ش��ان در بازار س��رمايه ايران متوقف بماند. اين موضوع 
مي تواند تجربه معامله در بورس را براي عامه جامعه ناخوشايند 
کند، اين در حالي اس��ت که تمام کارشناس��ان و مس��ئوالن بازار 
سرمايه کشور معتقدند بايد فرهنگ سازي سرمايه گذاري در بازار 
س��رمايه ايران براي مردم گس��ترش پيدا کند تا به جاي س��رمايه 
گذاري در بازار پول سرمايه ها به بازار سرمايه راهي شوند. با توجه 
به آخرين پي گيري هاي ايس��نا مديرعامل شرکت بورس تهران 
گفته بانک ها بايد صورت هاي مالي خود را با توجه به دستورالعمل 
افشا، منتشر کنند و گزارش هايشان را طبق دستورالعمل به بورس 
بدهند تا نمادشان بازگشايي شود؛ حسن قاليباف اصل معتقد است 

اين موضوع بستگي به خود بانک ها دارد.

نمادهاي متوقف بورسي و سرمايه گذاراني پشيمان!
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حمل ونقل عمومي ،گره کورمديريت شهري
تهران پايتختي با جمعيتي بالغ بر 13 ميليون نفر است، اين آمار بر 
حسب نتيجه سرشماري نفوس و مسکن در سال 95 است، بيش از 
دو سوم اين تعداد در شهر تهران تمرکز دارند که با مشکالت جدي 
و عديده اي در سيس��تم حمل ونقل خود مواجه هس��تند. متاس��فانه 
طي 10 ساله اخير با افزايش مالکيت خودرو و افزايش رفاه نسبي، 
نرخ س��فرهاي درون ش��هري فراتر رفته اس��ت اما مردم همچنان با 
معضالت��ي چ��ون ترافيک و آلودگي ه��وا که 80 درصد آن به دليل 
آالينده هاي وسايل متحرک است، دست و پنجه نرم مي کنند.بر اين 
اساس مديران شهري از سال هاي دور بر استفاده از وسايل حمل و 
نقل عمومي به ويژه وس��ايل حمل و نقل عمومي پاک تاکيد داش��تند 
اما روند توس��عه اين وس��ايل با فراز و فرودهاي بس��يار مواجه بود به 
نوعي که اين وس��ايل اعم از اتوبوس، مترو و غيره هنوز نتوانس��تند 
به ميزان تراکم جمعيت و نياز مردم توس��عه پيدا کنند.س��ابقه بحث 
و گفتگو درباره احداث قطار شهري در تهران به 110 سال قبل باز 
مي گردد. زماني که تاس��يس ترامواي ش��هري از جمله نکات پيش 
بيني شده در امتياز نامه اي بود که در عهد ناصرالدين شاه با بارون 
ژولي��وس دو رويت��ر روي کاغ��ذ آمد. طي همين س��ال ها يک خط 
آهن روزميني که به »واگن اس��بي« معروف ش��د، بين دروازه ش��هر 
ري )حضرت عبدالعظيم( و ميدان باغ ش��اه احداث گرديد. خدمات 
اتوبوسراني در تهران نيز از زمان سرويس واگن اسبي دوران قاجار 
و س��رويس اتوبوس��راني موسوم به »خط کمربندي« در دهه 30 در 
ته��ران داير شد.نخس��تين برنامه ريزي ها ب��راي بنيان گذاري مترو 
)قط��ار زيرزمين��ي( ب��ه 1350 بازمي گردد. اتوبوس��راني نيز در کنار 
توسعه مترو، توسعه يافته به نوعي که هم اکنون روزانه 15 ميليون 
س��فر و ب��ه عبارت��ي 19 ميليون جابه جايي در ش��هر تهران صورت 
مي گيرد که با فعاليت ۶050 دستگاه اتوبوس روزانه تنها 38۷0000 
جابه جايي و يا ۲580000 س��فر با اين وس��يله نقليه عمومي صورت 
مي گيرد و در واقع س��هم اتوبوس��راني از حمل ونقل همگاني ش��هر 
ته��ران تنها 1۷ درصد اس��ت. اين درحاليس��ت ک��ه در افق 1۴0۴، 
س��هم اين وس��يله همگاني بايد به ۲5 درصد برس��د که اين با توجه 
به افزايش جمعيت تا آن س��ال نيازمند رس��اندن تعداد اتوبوس ها به 
11000 دس��تگاه اس��ت اما کمبود اعتبارات و عدم اولويت در برخي 
از دوره هاي مديريت ش��هري اجازه توس��عه به ميزان کامل را نداده 
است.عالوه بر اتوبوسراني و مترو در سال 138۶نخستين خط سامانه 
تندرو- BRT )خط يک( در تهران حد فاصل چهارراه تهران پارس 
در ش��رق تهران تا ميدان آزادي در غرب تهران نيز به عنوان يکي 
ديگر از وس��ايل حمل و نقل عمومي راه اندازي گرديد که س��پس به 
تدريج کامل ش��د. به نوعي که هم اکنون در طول 18۷00 متر اين 
مس��ير ۲۶ ايس��تگاه وجود دارد، اين اتوبوس ها در وسط خيابان قرار 
گرفته و از اين جهت دربرخي خطوط بر ميزات ترافيک افزوده است.
مديران ش��هري خوش��بختانه يا متاسفانه به اين وسايل حمل و نقل 
عمومي اکتفا نکرده و درسال 138۲ دوره مديريت شهرداري محمود 
احم��دي نژاد احداث مونوري��ل براي کاهش ترافيک تهران مطرح 
ش��د، اقداماتي در جهت آغاز عملياتي اين ايده نيز انجام گرفت اما 
اين پروژه در دوران ش��هرداري محمد باقر قاليباف متوقف ش��د، در 
حقيقت در سال 8۴ شوراي اسالمي شهر تهران تصويب کرد که اين 
پروژه متوقف ش��ود اما عمليات برچيده ش��دن ستون هاي مونوريل 

صادقيه در همين سالهاي اخيرانجام گرفت.

پيشخوان

گزارش
تج�ارت- محمدخادمي:حمل ونقل عمومي براي 
کالنش��هري مانن��د تهران ک��ه روزانه بيش ازچند 
ميلي��ون نفردرآن ت��ردد دارند اولويت کار مديريت 
شهري است، به طوري که درچهاردهه اخير پايتخت 
پذيراي جمعيت بيشترشده ومديران گوناگوني که 
درمسند امورشهري قرار گرفته اند به دنبال راهکار 
جديد براي حمل و نقل عمومي بر آمده اند، برخي 
ازاين راهکارها به ثمررس��يده وهنوزازآن مي شود 
اس��تفاده ک��رد و برخي ديگ��ر از طرح ها به مرحله 
اجرا نرس��يده است. در دهه 50 اتوبوس هاي برقي 
در برخي از معابر ش��هر راه اندازي ش��د، در دهه ۷0 
با روي کار آمدن» کرباس��چي« به عنوان شهردار 
تهران اتوبوس ها با طول بيشتر وارد خطوط حمل 
و نق��ل ش��ده تا اين اتوبوس ه��اي بزرگ جمعيت 
بيشتري را جابه جا کنند، البته در اين دوران کلنگ 
توس��عه مترو زده ش��د؛ تا اينکه در ابتداي دهه 80 
موضوع راه اندازي مونوريل در مديريت» محمود 
احمدي نژاد« به عنوان ش��هردار تهران سرزبان ها 
آم��د و بخش��ي از فعالي��ت عمراني اين طرح نيز در 
ميدان صادقيه درغرب تهران به اجرا رسيد، با روي 
کار آمدن »محمد باقر قاليباف« س��کان دار جديد 
تهران ستون هاي بتني طرح مونوريل از بين برده 
ش��د، چرا که او معتقد بود مونوريل در کالنش��هر 
تهران مورد نياز نيس��ت و بايد اتوبوس هاي بي آر 
ت��ي )خ��ط ويژه( راه اندازي ش��ود و در برخي معابر 
مهم ش��هر اين طرح به اجرا رس��يد و مورد استقبال 
شهرنشينان قرار گرفت، تا اينکه در مديريت جديد 
شهر تهران که ازسوي » محمد علي نجفي« اداره 
مي شود طرح ال آر تي مطرح شد اين نوع حمل و 
نقل عمومي به طوري است که به شکل ريلي و با 
برق اقدام به جابه جايي مسافر مي کنند، که بخشي 
از اي��ن ن��وع ط��رح حمل و نقل تنها ظاهر زيبا را در 
ب��ر دارد و آن ط��ور که بايد خدمات رس��اني ندارد، 
در اين ميان برخي از کارشناس��ان معتقدند که چرا 
مديريت شهر نزديک به 3دهه از اتوبوس هاي دو 
طبقه که ظرفيت حمل مسافر بيشتر دارد و از سوي 
ديگر به اندازه يک اتوبوس عادي اس��ت اس��تفاده 
نمي کند، که در اين گزارش نگاهي انداخته ايم به 
نقش اتوبوس هاي دو طبقه در حمل و نقل شهري 

که در ادامه مي خوانيد:
آمارها چه مي گويند ���

اتوبوس��راني در کنار توس��عه مترو، توسعه يافته به 
نوعي که هم اکنون روزانه 15 ميليون س��فر و به 
عبارتي 19 ميليون جابه جايي در شهر تهران صورت 
مي گيرد که با فعاليت ۶هزار دستگاه اتوبوس روزانه 
تنه��ا ۴ميليون جابه جايي و يا ۲ميليون و 500هزار 
سفر با اين وسيله نقليه عمومي صورت مي گيرد و در 
واقع سهم اتوبوسراني از حمل ونقل همگاني شهر 
تهران تنها 1۷ درصد است. اين درحاليست که در 
افق 1۴0۴، س��هم اين وس��يله همگاني بايد به ۲5 
درصد برسد که اين با توجه به افزايش جمعيت تا 
آن سال نيازمند رساندن تعداد اتوبوس ها به 11هزار 
دستگاه است اما کمبود اعتبارات و عدم اولويت در 
برخي از دوره هاي مديريت شهري اجازه توسعه به 
ميزان کامل را نداده است.سن اتوبوس هاي تهران 

8 س��ال اس��ت و در چند س��ال اخير هيچ اتوبوس 
فرسوده اي در تهران تعويض نشده است.
اتوبوس هاي دو طبقه از کجا آمده اند ���

در سال 1338 نخستين اتوبوس دوطبقه در ايران 
مونتاژ شد و به ناوگان عمومي پيوست؛ اما عمر اين 
نوع اتوبوس ها خيلي طوالني نبود و در ابتداي دهه 
۷0 تمامي اتوبوس ه��اي دو طبق��ه در تهران بدون 
هيچ دليلي جمع آوري شد؛ اتوبوس هاي غول پيکر 
آهني که با رنگ آبي و قرمز خيابان هاي شهر را زير 
پا مي گذاش��تند به يک باره از زندگي شهرنش��ينان 
ته��ران جدا ش��دند و اي��ن روزها افرادي که تجربه 
استفاده کردن از اين اتوبوس ها را داشته اند زماني 
که نام آن را مي شنوند احساسات ويژه و شور و حال 

نوستالژيک براي شان به وجود مي آيد.
شهرداري ها کارشناسانه عمل کنند ���

براي بررسي بيشتراين موضوع به سراغ »مهرداد 
بائوج الهوتي« رييس فراکسيون مديريت شهري 
و روس��تايي مجل��س رفت��ه ايم، او ني��ز در اين باره 
مي گوي��د:» اتوبوس ه��اي دو طبقه کمک بزرگي 
به جابه جايي مسافران درون شهري مي کرد، که 
متاس��فانه اين اتوبوس ها در دو دهه اخير از ش��هر 
تهران جمع آوري شده است و ديگر مديريت هاي 
قبلي ش��هر تهران به س��راغ اين وسيله پر ظرفيت 
نرفت��ه ان��د.«او ادام��ه مي ده��د:» البته س��وخت 
اتوبوس ه��اي دو طبق��ه گازوئيلي ب��وده و يکي از 
داليل از رده خارج کردن اين اتوبوس ها فرسودگي 
و مشکالت زيست محيطي آن بوده و تعداد آنها در 
تهران زياد نبوده است، با اين وجود اين اتوبوس ها 
با مدل هاي جديد و نداش��تن مش��کالت زيس��ت 
محيط��ي مي توانن��د به عنوان وس��يله حمل و نقل 
عمومي وارد ناوگان اتوبوس��راني ش��هرها شوند و 
ش��هرداري ها از اين وس��يله اس��تفاده کنند، اما جا 

دارد اي��ن نکت��ه را بگويم که ش��هرداري ها قبل از 
اجراي هر نوع طرحي تحقيقات انجام دهند و نظر 
کارشناسان مربوط را جويا شوند تا طرح هاي شان با 
شکست مواجه نشود.«اين نماينده مجلس شوراي 
اس��المي مي افزايد:» نمايندگان در تالش هستند 
اعتبارمناسبي براي تعويض اتوبوس هاي فرسوده 
ش��هر تهران و ش��هر هاي بزرگ را در بودجه سال 
آينده در نظر بگيرند تا در يک بازده زماني مشخص 
ش��اهد کاهش آلودگي هواي کالنش��هرها با ورود 
اتوبوس هاي جديد باش��يم.«رييس فراکس��يون 
مديريت ش��هري و روس��تايي مجلس، با اشاره به 
اينکه تردد اتوبوس هاي فرسوده يکي از مهم ترين 
عوامل آلودگي هوا درتهران است، مي گويد:»اين 
اتوبوس ه��ا ب��ه دليل عمرطوالن��ي حتي آلودگي 

صوتي نيز ايجاد مي کنند.«
اتوبوسراني به فراموشي رفته است ���

براي اينکه اين موضوع را بررس��ي کنيم، به س��راغ 
» قادرجليلي« کارش��ناس حوزه حمل و نقل رفته 
اي��م، او دراي��ن باره مي گويد:» متاس��فانه از زماني 
که ش��هرداري توجه ويژه براي س��اخت و سازمترو 
را دردس��تورکارقرار داده، توج��ه کمت��ري به حوزه 
اتوبوسراني صورت گرفت، به طور نمونه در ابتداي 
دهه ۷0 که مترو مورد توجه مديريت شهري قرار 
گرفت، اتوبوس هاي دو طبقه که س��اليان س��ال 
مس��افران درون ش��هري را جابه جا مي کرد، جمع 
آوري ش��د.«او ادامه مي دهد:» س��اليان گذش��ته 
شرکت واحد به اين شکل نبود، اين شرکت متشکل 
از چند ش��رکت اتوبوسراني بود و شهرداري تهران 
نيز اندکي از سهام اين شرکت را در اختيار داشت، 
اما رفته رفته تمامي خدمات رس��اني ش��رکت واحد 
زير نظر ش��هرداري تهران صورت مي گيرد و حتي 
مديرعامل اين شرکت را شهرداري انتخاب مي کند 

و اين مجموعه کامل دولتي ش��ده، اما اين روزها 
شرکت واحد مجددا خدمات خود را از طريق بخش 
خصوصي تامين مي کند و ديگر شرکت واحد نقش 
س��اماندهي دارد.«»جليلي« مي افزايد:» هريک از 
مديران ش��هري تمايل دارند به ش��کل س��ليقه اي 
حمل و نقل عمومي را اداره کنند و حتي برخي از اين 
مديران به ش��هرهاي پيشرفته دنيا نگاه مي اندازند 
و مي خواهند با وسيله خاصي حمل و نقل شهري 
را انج��ام دهند، اما توجهي به موقعيت جغرافيايي، 
فرهن��گ، تراک��م جمعي��ت و... ندارند، يکي از اين 
طرح ه��ا مربوط ب��ه راه اندازي اتوبوس هاي بي آر 
تي اس��ت، که در برخي مس��يرهاي شهر که تراکم 
جمعي��ت و معاب��ر مناس��بي وجود دارد بس��يار کار 
درخش��ان و ارزش��مندي است، در حاليکه در برخي 
از مسيرها ارزش راه اندازي اين طرح وجو.د ندارد؛ 
چرا که حجم مسافر بسيار پايين است و ارزش جابه 
جايي اندک مس��افر را ندارد ، از س��وي ديگر معابر 
جوابگوي راه اندازي خط ويژه نيس��ت و ترافيک 
ب��راي تردد ديگر خودرو ها را به دنبال مي آورد.«او 
انتقاد ديگر خود را به شرکت هاي عجيب وغريب 
به شکل بخش خصوصي وارد مي کند ، مي گويد:» 
متاسفانه شرکت ها به شکل سوري و بدون تجربه 
به ش��کل بخش خصوصي زير مجموعه ش��رکت 
واحد مش��غول به فعاليت اند و جا دارد ش��هرداري 
ته��ران وش��وراي ش��هر نظارت بيش��تر ب��ه اين 
مجموعه ها داش��ته باشند.«اين کارشناس حمل و 
نقل در پاس��خ به س��وال خبرنگار »تجارت« درباره 
اينکه اتوبوس هاي دو طبقه به چه سرنوشتي دچار 
شده اند؟ پاسخ مي دهد:» بخشي از اين اتوبوس ها 
در اختيار نمايشگاه ها و فعاليت هاي گردشگري و 
توريستي قرار گرفته اند، بخش ديگر در همان زمان 
فرس��وده بودند و مورد اس��قاط قرار گرفتند و بخش 

ديگر بازسازي شدند و همان زمان به کشورهايي 
مانند پاکس��تان و افغانس��تان فروخته شدند.«وي 
درپاس��خ به سوال ديگر خبرنگار»تجارت« درباره 
اينکه درحال حاضر چه تعداد اتوبوس در شهر تهران 
خدمات رس��اني مي کنند؟ مي گويد:» متاسفانه در 
برخي از نقاط ش��هر تهران هيچ زيرس��اختي براي 
حمل و نقل عمومي طراحي نشده و بهترين گزينه 
توسعه اتوبوس در سطح شهر است؛ در حال حاضر 
در ش��هر ته��ران ۶هزار اتوبوس خدمات رس��اني 
مي کنن��د که نياز اين کالنش��هر 1۲ هزار اتوبوس 
اس��ت ک��ه در حال حاض��ر ۷ هزاراتوبوس کمتر از 
ميزان اس��تاندارد در ش��هر تهران وج��ود دارد، در 
صورت��ي ک��ه 3 هزار اتوبوس دو طبقه وارد خطوط 
خدمات دهي اتوبوس��راني شود کمبود اتوبوس در 

شهر تهران برطرف مي شود.«
���40 درصد ازاتوبوس ها فرسوده اند

» اس��ماعيل کاوياني« مش��اور اجراي��ي اتحاديه 
اتوبوس��راني ش��هري کش��ور مي گويد:» در حال 
حاض��ر ۲3 ه��زار اتوب��وس ش��هري و 1۷0 هزار 
ميني بوس ش��هري و بين ش��هري در کشور وجود 
دارد ک��ه 30 ت��ا ۴0 درص��د اين وس��ايل نقليه نياز 
ب��ه نوس��ازي دارند، اما به دلي��ل نبود منابع و عدم 
تخصيص اعتبارات الزم نوسازي آنها انجام نگرفته 
اس��ت.«.»کاوياني« مي افزايد:» البته در راستاي 
جبران اين کمبود به س��مت ارائه تس��هيالت ارزان 
قيمت در تعامل با بانکهاي عامل گامي برداش��تيم 
و در سال 95 حدود ۴00 اتوبوس به اين روش به 
ناوگان حمل و نقل عمومي اضافه ش��د و بنا داريم 
در سال 9۶ نيز اقداماتي در اين راستا انجام دهيم 
اين مس��ئله در نمايش��گاه ش��هر ايده آل و دومين 
نمايش��گاه صنعت حمل و نقل شهري کشور مورد 

توجه قرار گرفته است.«.
اتوبوس هاي دوطبقه در لندن ���

لندن پايتخت کش��ور انگلس��تان است، کالنشهر 
لندن بزرگ ترين شهر در اتحاديه اروپا است. مرکز 
لندن را منطقه لندن سيتي مي دانند اما شهر لندن 
ب��ه هم��راه حومه آن را لندن بزرگ مي نامند. لندن 
بزرگ در مجموع از 3۲ منطقه ش��هري تش��کيل 
شده است. اتوبوس هاي دو طبقه ۷0 سال پيش در 
شهر لندن کشور انگلستان ساخته و مورد استفاده 
ق��رار گرف��ت و اين روزها اي��ن اتوبوس ها با ظاهر 
زيبا تر همچنان مسافران درون شهري اروپايي را 
جابه جا مي کنند.اتوبوس هاي دو طبقه در لندن به 
عنوان يکي از محبوب ترين وس��ايل حمل و نقل 
عمومي بين س��اکنان اين ش��هر و گردشکرن قرار 
دارد.ش��هرداري لن��دن تمامي تالش خود را انجام 
مي دهد تا اين اتوبوس هاي دو طبقه در شهرشان 
سرپا به ايستند، در تازه ترين اقدامات اتوبوسهايي با 
طراحي جديد وارد خدمات رساني شدند و همچنين 
قرار شده اين اتوبوس ها به زودي با سوخت زيستي 
که حاصل از پس��ماند و ضايعات قهوه اس��ت؛ تردد 
 کنند. ش��ايد مديريت ش��هري با راه اندازي مجدد 
اتوبوس هاي دو طبقه بتواند گام بلندي در تشويق 
شهرنش��ينان براي استفاده از حمل و نقل عمومي  

را انجام دهد.

»تجارت«وضعيتحملونقلعموميپايتخترابررسيميکند؛

اتوبوسهايدوطبقه؛ظرفيتفراموششده

برگزاري اولين همايش بيمه هاي عمر و تأمين آتيه
 توسط بيمه پاسارگاد

اولي��ن هماي��ش بيمه هاي عم��ر و تأمين آتيه با 
هدف بررس��ي تج��ارب، چالش ها و راهکارهاي 
توس��عه بيمه هاي زندگي توس��ط بيمه پاسارگاد 

برگزار شد.
اولي��ن هماي��ش بيمه هاي عم��ر و تأمين آتيه به 
هم��ت ش��رکت بيمه پاس��ارگاد با حض��ور دکتر 
عبدالناصرهمتي رئيس کل بيمه مرکزي ، حبيب 

ميرزايي معاون نظارت و رحيم مصدق معاون طرح و توسعه بيمه مرکزي جمهوري 
اس��المي ايران، مديران عامل ش��رکت هاي بيمه، دکتر مجيد قاس��مي رئيس هيأت 
مديره، معصوم ضميري مدير عامل ، معاونان ، مديران کل، مديران مناطق و روساي 
شعب و نمايندگان شرکت بيمه پاسارگاد در روز سه شنبه ۲۶ دي ماه برگزار شد.

مديرعامل بيمه پاسارگاد در اولين همايش بيمه هاي عمر و تأمين آتيه که با هدف 
بررس��ي تجارب، چالش ها و راهکارهاي توس��عه بيمه هاي زندگي برپا ش��د، از بيمه 
مرکزي خواست تا با سه اقدام مهم ، گام بزرگي براي توسعه بيمه هاي عمر در کشور 
بردارد. اولين درخواس��ت معصوم ضميري اصالح ش��رايط عمومي بيمه هاي زندگي 
و پوشش تکميلي بيمه هاي عمر بود. وي تهيه استاندارد حسابداري بيمه هاي عمر 
و تهيه صورت هاي مالي اختصاصي براي اين رش��ته بيمه اي را دومين درخواس��ت 
خود عنوان کرد و ادامه داد : تش��کيل س��ازمان فروش اختصاصي بيمه هاي عمر 
نيز درخواس��ت ديگري اس��ت که مي تواند تأثير مثبتي برروند توسعه بيمه هاي عمر 

داشته باشد.
معصوم ضميري با بيان اين که يکي از اهداف اصلي بيمه پاسارگاد در زمان تأسيس 
توس��عه بيمه هاي عمر بود ، يادآورش��د : از ده س��ال پيش فعاليت خود را در صدور 
بيمه هاي عمر و زندگي آغاز کرديم و آمارهاي امروز نشان مي دهد تمامي برنامه هاي 

بيمه پاسارگاد در راستاي بيمه هاي عمر و تأمين آتيه محقق شده است.
مدير عامل بيمه پاسارگاد با اشاره به تجربه خوب بيمه پاسارگاد از تأسيس سازمان 
تخصص��ي ف��روش بيمه ه��اي عمر ، حق بيم��ه توليدي بيمه هاي عمر و تأمين آتيه 
پاسارگاد از سال 138۶ تا پايان آذر 139۶ را مبلغ ۶30 ميليارد تومان اعالم کرد و 

گفت: اين رقم در پايان امسال به بيش از 930 ميليارد تومان مي رسد.
ضميري با بيان اين که سهم بيمه هاي عمر از کل پرتفوي بيمه پاسارگاد 58 درصد 
اس��ت ، خاطرنش��ان کرد: يکي از ويژگي هاي بيمه هاي عمر تش��کيل ذخاير رياضي 
است و بيمه پاسارگاد در دوره ياد شده بالغ بر يک هزار و 500 ميليارد تومان ذخيره 
رياضي دارد که انتظار مي رود اين رقم تا پايان سال 139۶ به حدود يک هزار و ۷00 
ميليارد تومان بالغ شود. در حال حاضر بيمه پاسارگاد به بيمه گذاران عمر و تأمين 

آتيه خود از محل ذخاير رياضي نزديک به 1۷0 ميليارد تومان وام داده است .
رئيس هيأت مديره بيمه پاسارگاد در اين همايش بر مديريت سرمايه فکري تأکيد 
داشت و بيان کرد: مديريت سرمايه فکري بحث مهم مديريتي است و اين مبحث 
در س��طح بين المللي ش��امل موضوعاتي اس��ت که در ش��رکت بيمه پاسارگاد به آن 
توجه شده است. ولي بايد در اين زمينه باز هم مطالعات گسترده تري صورت پذيرد. 
توجه و اعتماد بيمه مرکزي نس��بت به ش��رکت بيمه پاس��ارگاد ، عملکرد س��رمايه 
انس��اني و موارد گس��ترده ديگر نمونه اي از مديريت س��رمايه فکري در شرکت بيمه 

پاسارگاد است.

توسعه صنعت بيمه با مشارکت شرکت  هاي بيمه 
صنع��ت بيمه با مش��ارکت ش��رکت  هاي بيمه و 
هداي��ت و نظ��ارت بيمه مرک��زي به  عنوان نهاد 

حاکميتي توسعه مي يابد. 
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت ب��ه نق��ل از 
روابط عمومي ش��رکت بيمه کوث��ر؛ مش��اور وزير 
راه وشهرس��ازي در چهارمي��ن همايش مديريت 
ريسک و بيمه با رويکرد ريسک هاي مالي ضمن 

بي��ان مطل��ب فوق، تصريح کرد: کاهش ريس��ک ها در صنعت بيمه در گرو افرايش 
سرمايه، ادغام و بزرگ شدن شرکت هاي بيمه، تنوع در محصوالت بيمه اي، شفافيت 
صورت هاي مالي و اجراي استانداردهاي حسابداري، کاهش شرکت داري و گرايش 

به دارايي هاي مالي است.
حسين عبده تبريزي کاهش ريسک ها را عامل ايجاد امنيت مادي و فکري عموم 
جامعه برش��مرد و گفت: با بهره مندي از مديريت ريس��ک، دانش و بينش حرفه اي، 

نظريه احتماالت، قانون اعداد بزرگ و اکچوئري مي توانيم در راستاي حل مشکالت 
صنعت بيمه گام برداريم.

عضو ش��وراي عالي س��ازمان بورس نرخ رش��د اقتصادي در دهه هاي اخير را بس��يار 
نازل دانست و افزود: ايجاد سبد سرمايه گذاري، ترکيب مناسب پرتفو و مشارکت در 
بازارهاي مالي و همچنين حضور پررنگ در حوزه هاي بيمه اي از قبيل مسئوليت، 
زندگي و اتکايي توس��ط ش��رکت هاي بيمه از ديگر فعاليت هاي ش��رکت هاي بيمه 

است که مي تواند بسترهاي توسعه اقتصادي را فراهم کند. 
عب��ده تبري��ري با اش��اره به اينکه درامد س��رانه، نرخ ت��ورم و تضمين مالي ازجمله 
ش��اخص هاي رش��د اقتصادي و صنعت بيمه اس��ت، خاطرنش��ان کرد: رابطه مثبتي 
ميان توس��عه اقتصادي و بيمه وجود دارد و همچنين بيمه و بانک مکمل يکديگر 

هستند.
وي ياداورش��د: نبود فرهنگ بيمه در ميان اقش��ار جامعه، تورم، کوچک بودن حجم 
ب��ازار، تعداد ش��رکت هاي بيمه، خصوصي بودن ش��رکت هاي بيم��ه، بنگاه داري و 
آراي��ش مال��ي صورت ه��اي مالي بدون ذخاير فني کافي از جمله چالش هاي موجود 

در صنعت بيمه است.

ارائه بيمه نامه هاي ۲۴ ساعته در داخل و خارج از کشور
 زهرا زندي مدير بيمه هاي درمان، عمر و حوادث 
بيمه معلم گفت: معموال نگراني انس��ان ناش��ي از 
حوادثي اس��ت که ممکن اس��ت بدون اراده وي و 
به صورت ناگهاني براي خود و بس��تگان نزديک 
وي پي��ش آي��د. در اين بيم��ه نامه در ازاء دريافت 
يک حق بيمه اندک، مي توان آرامش خاطر بيمه 
ش��دگان را هن��گام وقوع ح��وادث، جهت جبران 

هزينه ها فراهم نمود. 
با توجه به فعاليت هاي روزانه و شغل هر فرد ، مي توان بيمه هاي گوناگوني را ارائه 

نمود از جمله :
• بيمه حوادث انفرادي• بيمه حوادث دفترچه اي همراه با پوش��ش خانواده• بيمه 
حوادث مس��افرتي• بيمه حوادث دانش��جويي• بيمه حوادث دانش آموزي• بيمه 

حوادث مهد کودک ها
از مزاياي بيمه نامه  هاي فوق مي توان به اين نکته اش��اره نمود که در ۲۴ س��اعت 
ش��بانه روز، در تمام نقاطي که بيمه ش��ده حضور و فعاليت دارد "داخل و خارج از 

کشور" از پوشش بيمه اي برخوردار است.

پرداخت خسارت پنج ميلياردي آتش سوزي از سوي بيمه "ما"
 بيمه "ما" بابت آتش س��وزي در ش��رکت سيمان 
ش��اهرود، بيش از پنج ميليارد ريال به بيمه گذار 

خود خسارت پرداخت کرد.
 ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از روابط 
عمومي بيم��ه "م��ا"، به دنب��ال وقوع حادثه آتش 
س��وزي در ش��رکت سيمان شاهرود، کارشناسان 
اي��ن مجموعه به محل مراجعه وخس��ارت وارده 

را بررسي کردند.
 در ادامه و پس ازبررسي هاي انجام شده، ميزان خسارت به اين شرکت، پنج ميليارد 
و چهارصد و بيس��ت و س��ه ميليون وپانصد و س��ه هزار و شش��صدو پنجاه و دو ريال 

تعيين و طي مراسمي به زيان ديده پرداخت شد.
 در اي��ن مراس��م ک��ه ب��ا حضور حجت بهاري فر مديرعامل بيمه "ما"، اميرحس��ين 
قرباني معاون فني و س��يد مهران انوري مدير بيمه هاي آتش س��وزي برگزار ش��د، 
گرشاس��بي مديرعامل ش��رکت سيمان ش��اهرود هنگام دريافت اين خسارت ، ارائه 
خدمات مناس��ب از س��وي بيمه "ما"درزمان وقوع حادثه را از ويژگي هاي مطلوب 

اين مجموعه عنوان کرد.

کارت اعتباري، جايگزيني مناسب
 براي چک تضمين در خريدهاي اقساطي

کارت اعتباري يکي از ابزارهاي مهم مالي و از محصوالت جديد بيمه ملت است که 
به مشتريان ارائه مي شود. اين محصول نوعي بيمه اعتباري است که در معامالت 
ُخرد،  بازپرداخت اقس��اط خريداران به فروش��ندگان را بيمه مي کند و ب مش��تريان 

اي��ن فرص��ت را مي ده��د که مبلغ خريد خود را به 
صورت اقساطي پرداخت کنند. به منظور دريافت 
اطالعات بيشتر با معاون بازاريابي و فروش بيمه 
ملت به گفت وگو نشس��تيم که ماحصل آن را در 

پي مي خوانيد:
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از روابط 
عمومي بيمه ملت؛ کيومرث س��ليماني نژاد معاون 

بازاريابي و فروش اين ش��رکت، کارت اعتباري بيمه ملت را محصول نوين صنعت 
بيمه و جايگزيني مناسب براي چک تضمين در خريدهاي اقساطي دانست و گفت: 
دارندگان کارت پس از مراجعه به شبکه فروشگاهي طرف قرارداد کارت اعتباري و 
انتخاب کاال يا خدمات مورد نياز، خريد خود را در برخي موارد درصدي را به عنوان پيش 
پرداخت نقدي انجام مي دهند و مبلغ باقي مانده را از طريق کشيدن کارت اعتباري 
در دستگاه کارت خوان ويژِه نصب شده در فروشگاه و يا با روش هاي غيرحضوري 
پرداخت مي کنند. وي طريقه پرداخت اقس��اط را به صورت کس��ر از حقوق دارنده 
کارت توسط سازمان متبوع اعالم کرد ،نکته قابل توجه اين که پس از پرداخت هر 

قسط، اعتبار کارت به ميزان قسط پرداخت شده شارژ خواهد شد.
س��ليماني نژاد با اش��اره به ص�دور اولي�ه کارت به ص�ورت راي�گان و ب�دون نياز به 
پ�رداخت هرگونه هزينه يا کارمزد؛ افزود: ايجاد اعتبار خريد اقس���اط�ي بدون نياز 
به معرفي ض��امن، ارائه چک، افتتاح حس��اب يا هرگونه وثيقه براي س��ازمان ها و 

مراکز دولتي برخي از مزاياي کارت اعتباري بيمه ملت است.
وي ش��روع پرداخت اولين قس��ط، در حدود يک ماه پس از انجام خريد را نيز ديگر 

مزيت اين کارت اعالم کرد .
معاون بازاريابي و فروش با تأکيد بر شارژ اعتبار کارت به ميزان هر قسط پرداختي 
به صورت سيس��تمي ادامه داد: ارائ�ه قيمت مش���ابه با خريد نقدي در بيش از ۶0 
درص���د فروش��گاه ها و مراک��ز ط��رف قرارداد و نيز انتخاب تعداد اقس���اط با توجه 
به س���قف تعيين ش���ده براي تمامي فروش��گاه ها و يا مراکز از ديگر مزاياي کارت 

اعتباري بيمه ملت است.
معاون بازاريابي و فروش به نحوه دريافت کارت اعتباري بيمه ملت اش��اره کرد و 
گفت: س��ازمان ها، مؤس��س��ات و ش�رک�ت ه�اي دول�تي و خص�وصي معتبر براي 
ارائه خدمات کارت اعتباري به کارکنان تحت پوشش خود مي توانند در کنار ساير 

رشته هاي بيمه اي مورد نياز، نسبت به عقد قرارداد با بيمه ملت اقدام کنند.

پيام هيأت مديره به مجمع فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت بيمه سامان 

همانگونه که مس��تحضريد پي��رو مصوبه هيأت 
وزي��ران مورخ 01/05/1391، حداقل س��رمايه 
ش��رکتهاي بيمه مس��تقيم فعال در رش��ته هاي 
زندگ��ي و غي��ر زندگ��ي )ش��رکت هاي بيم��ه 
مختل��ط(، به مبل��غ ۲,500 ميليارد ريال افزايش 
يافت. اين مصوبه در جلس��ه هيأت وزيران مورخ 
30/11/1395 م��ورد بازنگري قرار گرفت و رقم 

حداقل س��رمايه ش��رکت هاي بيمه مختلط مبلغ 1,500 ميليارد ريال تعيين گرديد. 
بر اين اس��اس ش��رکت هاي بيمه ملزم گرديدند تا پايان س��ال 139۶ سرمايه خود را 
با حداقل هاي تعيين ش��ده منطبق کنند. ش��رکت بيمه س��امان نيز بر اساس مصوبه 
مورخ ۲5/0۴/139۶ شورايعالي بيمه موظف به افزايش سرمايه خود تا مبلغ 1,500 

ميليارد ريال شده است. 
در راستاي حفظ توانگري مالي شرکت و همچنين انطباق با مقررات مذکور شرکت 
در چند نوبت نسبت به افزايش سرمايه خود اقدام نمود. افزايش سرمايه از مبلغ ۲00 
ميليارد ريال به ۲80 ميليارد ريال در سال 1389، ۲80 ميليارد ريال به ۴00 ميليارد 
ريال در سال 139۲، ۴00 ميليارد ريال به ۶18 ميليارد ريال در سال 1395، و ۶18 
ميليارد ريال به 803/۴ ميليارد ريال در س��ال 139۶ انجام و ثبت ش��ده که با توجه 
به سودآوري شرکت بخش اصلي افزايش سرمايه از محل سود انباشته و مطالبات 
سهامداران تأمين شده است. شرکت در برنامه راهبردي خود تا پايان سال 1۴00، 
روند افزايش��ي ميزان س��هم از بازار و درآمد حق بيمه را برنامه ريزي کرده اس��ت. 
همچنين قصد داريم نس��بت توانگري مالي ش��رکت را همواره باالتر از 1۲0 درصد 

حفظ و اين نسبت را هر سال به هدف 180 درصد نزديک تر کنيم. 
توسعه فعاليت و رشد سودآوري شرکت صرفًا با تمرکز بر تأمين رضايت مشتريان 
حاصل مي ش��ود که در اين مس��ير ارتقاء توان فني و تخصصي همکاران و انضباط 

مالي ش��رکت از اهميت بس��يار زيادي برخوردار بوده اس��ت. بازار بيمه کشور بيش از 
پيش رقابتي است و ما اعتقاد داريم اصلي ترين ابزار رقابت ما ارتقاء کيفيت خدماتي 

است که به بيمه گذاران، بيمه شدگان و خسارت ديدگان ارائه مي کنيم. 
انضباط مالي، بهبود روش هاي وصول حق بيمه و افزايش هر چه بيش��تر س��رمايه 
گذاري ه��اي ش��رکت موضوع��ات پر اهميت ديگري هس��تند ک��ه همواره دغدغه 

همکاران ما در حوزه مالي و سرمايه گذاري مي باشند. 
در پايان از کليه همکاران دلسوز و زحمتکش ستاد، مناطق، شعب و نمايندگان شرکت 
و همچنين کارگزاران رس��مي بيمه تش��کر و قدرداني کنيم. اگر براي ش��رکتمان در 
اين چهارده سال فعاليت توفيقي حاصل شده است اين را مديون زحمات، پشتکار، 

تخصص و دلسوزي همه اين عزيزان هستيم. 
برگزاري دوره آموزشي دستورالعمل 
صدور و خسارت بيمه هاي مهندسي

دوره آموزش��ي دو روزه دس��تورالعمل ص��دور و 
خس��ارت بيمه¬هاي مهندسي در مجتمع مرکز 

بيمه سينا برگزار شد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از روابط 
عمومي بيمه سينا، اين شرکت با توجه به اهميت 
بيمه هاي مهندسي يک کالس آموزشي دو روزه¬ 
را جهت ارتقاء سطح دانش فني کارشناسان شعب 

سراسر کشور بر اساس دستورالعمل صدور و خسارت بيمه¬ هاي مهندسي توسط 
زانيار عباسي و فاطمه رجبي برگزار کرد.

پس از پايان اين دوره آموزشي دو روزه نيز يک آزمون تستي و تشريحي از شرکت 
¬کنندگان به عمل آمد و به افرادي که موفق به کس��ب حدنصاب الزم ش��دند، با 

تاييد مدير بيمه¬ هاي مهندسي گواهينامه آموزشي پايان دوره اعطاء شد.

ساختمان هاي شرکت پديده شانديز 
تحت پوشش بيمه سرمد قرار گرفت

تمامي س��اختمان هاي متعلق به ش��رکت پديده 
شانديز تحت پوشش بيمه سرمد قرار گرفت .

ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نق��ل از روابط  
عمومي بيمه س��رمد، کليه فعاليت هاي عمراني و 
س��اختمان هاي اداري، بازار و پروژه هاي در حال 
احداث ش��رکت س��اختمان و ابنيه شانديز در شهر 
رويايي پديده تحت پوش��ش بيمه هاي تمام خطر 

اموال و مسئوليت و تمام خطر پيمانکاري اين شرکت قرار گرفت .
بر اساس اين گزارش، اين قرارداد، همزمان با ارائه تسهيالت بانک صادرات ايران 
به اين پروژه به منظور تکميل و بهره برداري کامل آن، به همت شعبه رضوي بيمه 

سرمد منعقد شده است.
الزم به ذکر است، اين قرارداد در قالب کنسرسيوم و از طريق اخذ پوشش هاي اتکايي 
منعقد شده است که بيمه سرمد به عنوان »راهبر« حضور خواهد داشت؛ همچنين 
بنا به درخواس��ت بيمه گذار، انواع بيمه نامه هاي مورد نياز ش��امل تمام خطر اموال، 
تمام خطر پيمانکاران، س��ازه هاي تکميل ش��ده، ماشين آالت پيمانکاري، مسئوليت 

کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث در شعبه رضوي صادر شد

بازديد مدير بنياد شهيد بيرجند از شعبه جبران بيمه دي استان
مديرکل بنياد ش��هيد و امور ايثارگران خراس��ان 
جنوب��ي به اتف��اق معاونين خود با حضور در بيمه 
دي شعبه بيرجند با شريعتي فر مشاور مديرعامل 
و مدير  بيمه دي اس��تان خراس��ان جنوبي ديدار و 
گفتگو کردند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از 
روابط عمومي و امور بين الملل؛ در اين ديدار حجه 
االس��الم عزيزي مدير کل بنياد و هيئت همراه 

از س��اختمان طرح جبران بازديدکردند و با روند خدمت رس��اني به خانواده ش��هدا و 
جانبازان آشنا شدند.  مديرکل بنياد شهيد در اين ديدار از خدمات شرکت بيمه دي 
نس��بت به جامعه ايثارگران تش��کر کرد و اظهار داش��ت: خوشبختانه با برنامه ريزي 
شعبه بيرجند رضايتمندي خانواده هاي معزز ايثارگران مطلوب است و ما از مجموعه 

بيمه دي قدرداني مي کنيم .

اخبار بيمه
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گواهي استاندارد بين المللي
 ايزو 10002:2014 به بانک ملي ايران رسيد

بانک ملي ايران موفق ش��د گواهي 
اي��زو  الملل��ي  بي��ن  اس��تاندارد 
10002:2014 را ک��ه به حوزه روند 
بررس��ي شکايات مشتريان و کسب 
رضايتمن��دي آنه��ا مربوط اس��ت، 
درياف��ت کند. به گ��زارش روزنامه 
تج��ارت ب��ه نقل از روابط عمومي بانک مل��ي ايران، اين گواهي 
نامه در سومين کنفرانس بين المللي کيفيت با رويکرد بررسي و 
تبيين روش هاي دستيابي به خدمات و محصوالت که با حمايت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني و صنايع ايران و 
فرانس��ه و ب��ا حض��ور مقامات رس��مي و ش��رکت هاي صنعتي 
فرانس��وي برگزار ش��د، به نماينده بانک اعطا ش��د. اين استاندارد 
بين المللي در زمينه روند بررس��ي ش��کايات مش��تريان و کسب 
رضايتمندي آنها و به عنوان دس��تورالعملي منطبق بر حقيقت، 
دقيقا براي اين هدف طراحي ش��ده اس��ت. استاندارد بين المللي 
اي��زو 10002:2014 به س��ازمان کم��ک مي کند که بداند تا چه 
حدي در تش��خيص، مديريت و درک تعامل با ش��کايت مشتري 

موفق عمل کرده است.

بانک صادرات ايران
 در صدر حاميان رونق توليد ايستاد

بان��ک ص��ادرات ايران ط��ي ٧ ماه 
ابتداي س��ال ٩٦ در ميان بانک هاي 
ش��ده  و خصوص��ي  خصوص��ي 
بيش��ترين تع��داد تس��هيالت ب��ه 
بنگاه هاي توليدي کوچک و متوسط 
و طرح ه��اي نيمه تم��ام را پرداخت 
ک��رده اس��ت.  ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نق��ل از روابط 
عمومي بان��ک ص��ادرات اي��ران، اين بانک در راس��تاي اجرايي 
ک��ردن برنامه ه��اي اقتصاد مقاومتي و حماي��ت از رونق توليد و 
افزاي��ش اش��تغالزايي، در ٧ م��اه منته��ي به پاي��ان مهرماه ٩٦ با 
اعط��اي 1٨٧ فقره تس��هيالت ب��ه ارزش 1٥4٦ ميليارد ريال به 
بنگاه هاي توليدي کوچک و متوس��ط و تخصيص تس��هيالت به 
طرح ه��اي نيم��ه تم��ام با پيش��رفت باالي ٦0 درص��د در ميان 
بانک هاي خصوصي و خصوصي ش��ده از نظر تعداد تس��هيالت 
پرداختي، حايز جايگاه برتر اس��ت.  اين گزارش به نقل از پايگاه 
اطالع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکي از آن است 
ک��ه آم��ار عملک��رد مقدماتي ٧ ماهه مذک��ور در خصوص تامين 
مال��ي بنگاه ه��اي توليدي کوچک و متوس��ط و طرح هاي نيمه 
تمام با پيش��رفت باالي ٦0 درصد به تفکيک بانک ها، نش��ان 
مي دهد که از ميان تعداد 2٣ بانک دولتي، خصوصي و خصوصي 
ش��ده، ط��ي روندهاي »معرف��ي به بانک«، »فرآين��د رونق« و 
»انتقال��ي از س��ال ٩٥«، بان��ک ص��ادرات ايران ب��ه لحاظ تعداد 
تسهيالت پرداختي از ميان 2٣ بانک مورد اشاره در رتبه چهارم 
و در ميان بانک هاي خصوصي شده جايگاه اول را در حمايت از 
رونق توليد در واحد هاي کوچک و متوسط و همچنين طرح هاي 
نيم��ه تم��ام دارد. بر اس��اس آمار ارائه ش��ده مجموع بانک هاي 
کش��ور طي زمان ياد ش��ده با پرداخت ٣٩٥4 فقره تس��هيالت به 
ارزش قريب به 2٥ هزار ميليارد ريال از واحد هاي توليدي مذکور 

حمايت کرده اند.

اولين دوره مسابقات ورزشي
 سيمولتانه بانک مسکن برگزار شد

 به مناسبت آغاز هشتادمين سالروز 
تاس��يس بانک مس��کن اولين دوره 
مس��ابقات ورزش��ي س��يمولتانه با 
حضور احس��ان قائم مقامي نفر اول 
شطرنج ايران و با شرکت ٨0 نفر از 
کارکن��ان اين بانک برگزار ش��د. به 
گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه خبري بانک مس��کن-

هيبنا، س��يمولتانه يا نمايش هم  زمان به بازي اي گفته مي ش��ود 
که در آن يک اس��تادبزرگ با چند بازيکن ديگر مس��ابقه مي دهد 
که اغلب به طور س��اده تر، چنين نمايش��ي را يک »س��يمول« 
مي گويند ، در يک س��يمول ش��طرنج، تخته ها معمواًل در يک 
داي��رۀ ب��زرگ ي��ا چهارگوش چي��ده مي ش��ود و نمايش دهنده 
)بازيک��ن(، از تخت��ه اي ب��ه تخته اي ديگر، در راس��تاي ثابتي راه 
مي رود ، طوالني ش��دن اين بازي، ريس��ک اش��تباهات ناشي از 
خس��تگي از س��وي بازيکن را افزايش مي دهد، به ويژه چون تک 
تک شرکت کنندگان باقي مانده در پايان، گرايش بيشتري دارند 
تا بازي را با موفقيت به پايان برسانند. در اولين مسابقات ورزشي 
س��يمولتانه ش��طرنج در بانک مسکن که به منظور ايجاد نشاط ، 
همکاري و همفکري در ميان کارکنان بانک مسکن برگزار شد، 
مسوول برگزاري اين مسابقه،گفت : با توجه به اينکه اين ورزش 
يک بازي جديد اس��ت و مانند ش��طرنج به ذهن متمرکز و قدرت 
تفکر نياز دارد به بهانه آغاز هش��تادمين س��الگرد تاس��يس بانک 

مسکن تصميم به برگزاري اين دوره از بازي ها گرفته شد .

شرکت روياي هفت آسمان سبالن با تسهيالت 
بانک صنعت و معدن افتتاح خواهد شد

طرح ش��رکت روياي هفت آسمان 
س��بالن ب��ا ٥ و ني��م ميلي��ون يورو 
تس��هيالت ارزي و 1 ميليارد تومان 
تس��هيالت ريالي بان��ک صنعت و 
مع��دن درحال اجرا ب��وده و به بهره 
ب��رداري خواهد رس��يد. به گزارش 
روزنامه تجارت به نقل از پايگاه اطالع رس��اني بانک صنعت و 
مع��دن، اي��ن واح��د توليدي که در اس��تان اردبيل در حال احداث 
اس��ت با ايجاد ٩1 ش��غل مستقيم انواع ميوه و سبزي عمل آوري 
ش��ده توليد خواهد کرد. بر اس��اس اين گزارش، بانک صنعت و 
معدن تاکنون 20 ميليارد تومان تس��هيالت در قالب طرح رونق 
توليد به صنايع کوچک و متوس��ط اس��تان اردبيل پرداخت کرده 
اس��ت. گفتن��ي اس��ت طرح هاي زي��ادي در س��ال هاي اخير با 
تس��هيالت بانک صنعت و معدن در نقاط مختلف کش��ور به اجرا 

در آمده و موجب ايجاد اشتغال شده است.

بانک خاورميانه اوراق گواهي 
سپرده مدت دار عرضه مي کند

فروش اوراق گواهي سپرده مدت دار 
ويژه س��رمايه گذاري )ع��ام( بانک 
خاورميانه مرحله اول س��ال 1٣٩٦ از 
تاريخ ٣0 دي آغاز مي شود و تا پايان 
روز ٥ بهمن ادامه خواهد داشت. نرخ 
س��ود علي الحس��اب اي��ن اوراق 1٦ 
درصد ساالنه، پرداخت سود به صورت ماهانه و نرخ سود بازخريد 
اين اوراق قبل از سررسيد 14 درصد ساالنه است. اين اوراق يک  
س��اله، با نام و معاف از ماليات عرضه خواهد ش��د. تمامي ش��عب 

بانک خاورميانه در دوره انتشار اين اوراق را عرضه مي کنند.

پيشخوان

بانک و بيمه
رييس کل بانک در ديدار با سفير اتريش گفت: عزم جدي اروپا به 
پايبندي به برجام عامل مهمي براي حفظ منافع و روابط اقتصادي 

طرفين است .
رييس کل بانک در ديدار با سفير اتريش گفت: عزم جدي اروپا به 
پايبندي به برجام عامل مهمي براي حفظ منافع و روابط اقتصادي 
طرفين است و ادامه اين رفتار نقش کليدي در حفظ ثبات و صلح 

در منطقه و جهان دارد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي 
رييس کل اين بانک روز گذش��ته در ديدار س��فير اتريش، ضمن 
تش��کر از همکاري هاي موثر کش��ور اتريش در پسا برجام گفت: 
اين امر در ارتقاي روابط اقتصادي و نيز تشويق ساير کشورهاي 
اروپايي اثرگذار بوده است. به عنوان نمونه واکنش اخير کشورهاي 
اروپايي از جمله اتريش در مقابل کارش��کني هاي دولت ترامپ 
در تاييد پايبندي ايران به برجام، قابل تقدير اس��ت. چراکه ادامه 
اين رفتار از س��وي کش��ورهايي همچون اتريش موجب خواهد 
شد تالش هاي آمريکا براي بي اثر کردن برجام بي نتيجه بماند. 
ولي اله سيف با بيان اينکه برخورداري ايران از نيروي کار جوان 
و تحصيلک��رده در کن��ار فن آوري هاي نوين اتريش فضا را براي 
ايجاد منافع دو جانبه آماده کرده است، اظهار کرد: در اين راستا بايد 
عوامل بازدارنده گسترش همکاري هاي اقتصادي شناسايي و رفع 
شوند تا اين گونه تفاهم نامه هاي امضا شده امکان عملياتي شدن 
بيابند. رييس شوراي پول و اعتبار، عزم جدي اروپا در پايبندي به 
برجام را عامل مهمي براي حفظ منافع و روابط اقصادي طرفين 
دانست و عنوان کرد: دولت آقاي ترامپ در تالش است اين باور 
را ايجاد کند که در ايران ثبات وجود ندارد و مانع از حضور سرمايه 
گذاران خارجي در ايران ش��ود. در اين رابطه عزم جدي اروپا در 
حفظ برجام تاکنون توانسته تا حدي اين مشکل را برطرف کند و 

ادامه اين رفتار عالوه برايجاد منافع اقتصادي براي طرفين، نقش 
کليدي در حفظ ثبات و صلح در منطقه و جهان دارد. عالي ترين 
مقام مسئول بانک مرکزي، وجود روابط کارگزاري بانکي روان و 
آسان را حمايت از مبادالت اقتصادي خواند و گفت: در اين مسير 
اتريش توانسته نگراني بانک هاي کشور خود و ساير کشورهاي 
اروپايي را کاهش داده و موجب حضور بانک هاي بزرگ در عرصه 
همکاري هاي بين المللي با ايران شود. ادامه اين روند کمک بزرگي 

به بهبود روابط دو کشور خواهد بود. رييس شوراي پول و اعتبار با 
بيان اينکه پس از برجام، به تدريج از محدوديت ها براي فعاليت 
کسب و کارها کاسته شده، افزود: در دوران پسابرجام فضا براي 
فعاليت بخش خصوصي بهبود يافته شده که اميدواريم اين روند 
همچنان ادامه يابد. البته در حال حاضر بخش��ي از منابع بانکي 
به س��وي بنگاه هاي کوچک و متوس��ط هدايت ش��ده و اين قبيل 
بنگاه ها س��هم مهمي در رش��د اقتصادي ايفا کرده اند. رييس کل 

بانک مرکزي درخصوص جلسه آتي FATF و نقش اتريش در 
تصميم گيري ها عنوان کرد: در جلس��ه پيش��ين، برخي کشورها 
با نگاه سياسي در تالش بودند نظرها را برعليه ايران برگردانند. 
ايران انتظار دارد اتريش و ساير کشورهاي اروپايي سعي کنند فضا 
را به سمت مباحث تکنيکي سوق داده و از طرح مسائل سياسي 
جلوگي��ري کنن��د تا اقدامات اي��ران در حوزه هاي مقررات مبارزه 
پولشويي و تأمين مالي تروريسم AML/CFT بتواند نظر هيات 
گروه ويژه اقدام مالي )FATF( را جلب کند. در حال حاضر هيات 
وزيران لوايح مرتبط با اين موضوعات را تاييد و براي تصويب به 
مجلس شوراي اسالمي فرستاده است. اميد است فرآيند تصويب 
قوانين مورد اشاره درکوتاه ترين زمان انجام شود. ايران مصمم به 
پايبندي به استانداردهاي بين المللي در فعاليت هاي مالي است. 
همچنين در اين ديدار ولي اله سيف، حمايت اتريش در نشست 
آتي اتحاديه موسس��ات بيمه صادراتي اروپا را براي ارتقاي رتبه 
کشور ايران که اکنون ٦ قرار دارد را خواستار شد. پيش از تحريم ها 

رتبه ايران 4 بوده است.
 سفير اتريش در ايران: فعاالن اقتصادي تمايل زيادي به حضور در 
ايران دارند همچنين در اين ديدار سفير اتريش نقش کشور خود 
را در بازگشت ايران به جامعه جهاني پس از برجام مهم دانست 
و عنوان کرد: در اين زمينه امضاي قرارداد فاينانس با اوبر بانک، 
موجب تش��ويق س��اير بانک هاي اروپايي از جمله در کشورهاي 

دانمارک و ايتاليا شده است.
ش��ولتز ب��ا بيان اينک��ه صاحبان کس��ب و کار اتريش از امضاي 
قرارداد فاينانس استقبال کرده اند، تصريح کرد: فعاالن اقتصادي 
اتري��ش تماي��ل زيادي براي حضور در ايران دارند و تعداد تفاهم 
نامه هاي امضا شده ميان دو در حوزه هاي مختلف از جمله گمرک، 

همکاري هاي صنعتي و ... خود گواهي بر اين مدعاست.

روح ا... خدارحمي مديرعامل بانک کشاورزي شد

پس از برجام ، حوزه بين الملل بانک رفاه رشد مطلوبي داشته است

آيين تکريم از همسران کارکنان بانک حکمت ايرانيان

هدف اول بانک تجارت تامين منافع ذينفعان است

پيام تبريک مديرعامل بانک گردشگري به مناسبت سالگرد تاسيس

 مدي��ر عام��ل بانک رفاه گف��ت: » بانک 
رف��اه پ��س از رفع تحريم ه��اي ظالمانه و 
گش��ايش هاي ايجاد ش��ده در پسا برجام، 
بسيار فعال و کارآمد نسبت به بروزرساني 
فعاليت ه��اي خ��ود اقدام ک��رد و به لحاظ 
کمي و کيفي رشد و توسعه مطلوبي داشته 
است.« به گزارش روزنامه تجارت به نقل 
از رواب��ط عمومي بانک رفاه، دکتر محمد 

علي س��هماني در همايش ارزي که با عنوان » بانک رفاه در 
پسابرجام؛ فرصت ها و چالش ها« برگزار شد، با بيان اين مطلب 
افزود: عملکرد مطلوب حوزه ارزي به دليل تعهد شغلي ، تالش 
، برنامه ريزي و اس��تفاده از فرصت ها اس��ت.  وي با اش��اره به 
موفقيت هاي به دست آمده براي بانک رفاه گفت: جايگاه چهارم 
بانک رفاه در حوزه گش��ايش اعتباري و جايگاه هفتم بانک در 
فعاليت هاي ارزي نظام بانکي، سابقه بسيار خوبي براي بانک 

و نويد آينده اي روشن در اين حوزه است.
دکتر سهماني افزود: عامليت چند بانک خارجي ، عامل تخصيص 
مناب��ع ارزي صندق توس��عه مل��ي و ايجاد روابط کارگزاري اثر 
بخش از ظرفيت هاي اين حوزه است که تاکنون بايد به خوبي 

از آن اس��تفاده ش��ود و در ادامه نيز بايد به 
نحو مطلوبي از آن بهره برد.

مدير عامل بانک رفاه با بيان اينکه بانک ها 
يکي از ارکان مهم نظام اقتصادي کش��ور 
هس��تند گف��ت: در فضاي پ��س از برجام، 
نظ��ام بانک��ي با حضور فع��ال در عرصه 
بي��ن المللي مي تواند اثر بخش باش��د. در 
اي��ن زمين��ه بايد با شناس��ايي فرصت ها، 
زمينه هاي حضور قدرتمند در س��اير کش��ورها را فراهم سازيم.  
وي افزود: هم اکنون رويکرد بانک دريافت و درک دغدغه ها و 
نيازمندي هاي مشتريان است. با اين رويکرد به دنبال مشتري 
محوري هستيم. اين رويکرد به ويژه در حوزه بين الملل نمود 

بيشتري داشته است.
دکتر سهماني در تشريح نظام بانکداري مدرن گفت: بانکداري 
م��درن از ت��ک محصولي که مبتني بر اعطاي تس��هيالت بود 
عبور کرده و هم اکنون خدمت محوري رويکرد حاکم صنعت 
بانکداري جهاني اس��ت. رويکردهاي مش��تريان هم تغييرات 
بس��ياري کرده اس��تف مشتريان امروزي به دنبال مشاوره، راه 

حل و دريافت سبد کامل خدمات هستند.

رضا دولت آبادي مديرعامل بانک تجارت بر 
استفاده از تمام ظرفيتهاي نيروهاي باتجربه 
براي تامين منافع مشتريان و سهامداران اين 
بانک تاکيد کرد.  به گزارش روزنامه تجارت 
ب��ه نقل از روابط عمومي تجارت رضا دولت 
آب��ادي ک��ه در جمع مديران عامل و اعضاي 
هيات مديره ادوار گذش��ته اين بانک سخن 
مي گفت با اش��اره به سابقه يک قرن حضور 

بانک تجارت در نظام پولي کشور گفت: در اين سالهاي پر فراز و 
نشيب، سکان هدايت اين بنگاه اقتصادي خوشنام بارها در دستان 
مديران اليق و با تجربه قرار گرفت تا اين کشتي بزرگ همچنان 
در اين درياي متالطم و پر خروش با حرکت منطقي خود به ساحل 
آرامش نزديک شود. مدير عامل افزود: اين خانواده بزرگ که امروز 
اعضاي آن به 100 هزار نفر بالغ مي شود به گذشته خود مي بالد و 
آن را تکيه گاه و پشتوانه موفقيت هاي آتي مي داند . دستاوردهاي 
امروز ما نتيجه تالش و دسترنج آنهايي است که دل در گرو بالندگي 
بانک تجارت داش��تند و ما نيز اينگونه ادامه مي دهيم تا اين س��فره 
همچنان براي آيندگان و فرزندانمان گسترده و پر برکت باشد. دولت 
آبادي با تقدير از تالشهاي مديران و کارکنان بازنشسته اين بانک 

در سالهاي گذشته يادآور شد: عالوه بر سود 
جستن از دانش و تجربيات ارزشمند نيروهاي 
بازنشسته بانک تجارت ،به همدلي ، تعهد و 
پشتکار همکاران عزيزم در جاي جاي بانک 
براي پيشبرد برنامه هايمان ايمان داريم. مدير 
عامل بانک تجارت در ادامه اظهار داشت :ما 
و شما جزئي از آينده بانک تجارتيم که بايد 
از امروز دگر بار دست در دست يکديگر آن را 
بهتر و زيباتر از گذشته بسازيم تا ناممان در تاريخ بانک فردا بماند. بر 
اين عهد و پيمان استواريم و هزاران اميد را به انتظار نشسته ايم. در 
ادامه اين مراسم احمدي آذر رييس اداره روابط عمومي بانک تجارت 
خود اظهار داشت : مشاهده پيوند ناگسستني مديران ارشد ديروز و 
امروز بانک تجارت با اين خانواده بزرگ ، بي ترديد موجب افزايش 
اطمينان خاطر کليه ذينفعان نسبت به قوام و استواري اين بانک 
بزرگ و اراده اعضاي آن براي تعالي و پيشرفت در تمامي عرصه ها 
خواهد بود . در اين نشست صميمانه همچنين گروهي از مديران 
ارشد اسبق بانک ضمن تشکر و قدرداني از برگزاري اين مراسم ، 
اعالم داشتند که آماده همکاري وانتقال تجارب خود به مدير عامل 

و اعضاي هيات مديره در تمام سطوح هستند.

آيي��ن تکري��م همس��ران کارکنان بانک 
حکمت ايرانيان ، همزمان با فرا رس��يدن 
هش��تمين سالگرد تاسيس بانک حکمت 
ايراني��ان و ب��ا حضور مديرعامل ، اعضاي 
هي��ات مدي��ره ، معاون��ان ، مدي��ران و 
تمامي کارکن��ان بان��ک حکمت ايرانيان ، 
شرکتهاي تابعه و خانواده هاي محترمشان 

، در استان تهران برگزار شد .
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از رواب��ط عمومي بانک 
حکمت ايرانيان ، در بيس��ت و دومين روز از ديماه س��الجاري 
و در آيي��ن تکري��م همس��ران کارکنان بانک حکمت ايرانيان ، 
دکتر عس��کرزاده، ضمن عرض س��الم و خير مقدم به مهمانان 
و حضار در مراسم خاطرنشان نمود : زماني يک کارمند ، يک 
مدير مي تواند در محيط کاري خود مثمرثمر باشد و به وظايف 
خود بصورت خالقانه و متعهدانه عمل کند و در پيشبرد اهداف 
س��ازمان خود تحول آفرين باش��د که در محيط خانه با فضايي 

آرام و پر از مهر و محبت روبرو باشد .
مديرعام��ل بان��ک حکمت ايرانيان با اش��اره ب��ر نقش مهم و 
تاثيرگذار همسر در محيط خانه ، خطاب به کارکنان تصريح کرد 
: حقيقتا همسر شما گنجينه اصلي و اساسي زندگاني شماست 

، چراکه انگيزه و اشتياق کارکردن و مفيد 
بودن در جامعه را به شما مي بخشند و شما 
باي��د قدر اي��ن موهبت را بدانيد . حضرت 
محم��د مصطفي )ص( مي فرمايند بعد از 
ايمان به خدا ، نعمتي باالتر از همسر موافق 

و سازگار نيست .
دکت��ر عس��کرزاده در پايان صحبت هاي 
خود تاکيد کرد : هدف از برپايي اين آيين 
تکريم ، پاسداشت و نکوداشت زحمات و تالشهاي همگي شما 
همس��ران محترم کارکنان بانک حکمت ايرانيان بود تا بدانيد 
کس��ب افتخار و موفقيت هاي اين بانک ، در وهله اول بخاطر 
پش��تيباني هاي ش��ما بوده اس��ت و دوم اينکه بدانيد ما قدردان 

زحمات شما هستيم .
بر اساس اين گزارش ، در ادامه مراسم و در حضور مديرعامل 
، اعضاي هيات مديره و معاونان ، به سه تن از کارکنان بانک 
حکم��ت ايراني��ان به قيد قرع��ه کارت اعتباري به ارزش ٣00 

ميليون ريال اهدا شد .
همچنين به جهت تقارن اين مراسم با هشتمين سالگرد تاسيس 
بانک حکمت ايرانيان نيز ، کيک س��الگرد اين بانک با حضور 

ايشان بريده شد.

مديرعامل بانک گردش��گري هش��تمين 
سالگرد تاسيس اين بانک را تبريک گفت.  
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بان��ک گردش��گري، »علي اصغر 
سفري«، در پيام خود به اين مناسبت آورده 
اس��ت: »زماني که ي��ک بنگاه اقتصادي 
خصوص��ي ب��ا وج��ود تمام مش��کالت و 
دش��واري ها، به هش��تمين سال فعاليت پا 
مي گذارد اين پيام را به جامعه هدف خود 

منتق��ل مي کن��د که مجموعه مدي��ران و همکاران با تالش و 
پش��تکار و با اتکا به حمايت و همدلي س��هامداران و مش��تريان 
خود، گام هاي بزرگي در جاده موفقيت برداش��ته اند. در آس��تانه 
ورود به هشتمين سال فعاليت بانک گردشگري، اين تالش و 
اراده را ارج مي نهيم و اين سالروز خجسته را در کنار شما عزيزان 
پاس مي داريم«. در ادامه پيام مديرعامل آمده است: »تالش 
اعضاي خانواده بزرگ بانک گردش��گري، با پش��توانه س��ترگ 
دانش و تجربه و با نشاطي که ريشه در پويايي و ميل به پيشرفت 
دارد، سرمايه گران قدري را در اختيار اين بانک جوان قرار داده 
اس��ت. جا دارد بار ديگر بر همان ارزش ها و چش��م اندازهايي 
تأکيد کنيم که تاکنون چراغ راهمان بوده اند. مشتري مداري، 

ن��وآوري، نيازس��نجي علمي، مش��ارکت 
در طرح ه��اي زاينده و س��ودآور، آموزش 
حرفه اي و هدفمند به نيروي انساني، ارائه 
خدم��ات جام��ع بانکي با رعايت چابکي و 
س��اير م��واردي که در چش��م انداز بانک 
گردش��گري بر آن ها تأکيد ش��ده اس��ت 
اصول اساس��ي اقدامات ما در ادامه روند 
فعاليت و اضافه کردن دس��تاوردهاي تازه 
بر کارنامه پر بار و درخشان بانک مان در 
حوزه پولي و مالي، مسئوليت هاي اجتماعي و گردشگري خواهد 
بود«. وي در پايان پيام خود آورده اس��ت: »ما در اين مس��ير، 
براي تداوم خدمت رساني به مردم شريف ايران، رعايت قانون 
و مق��ررات، فعاليت همه جانبه اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي 
و توج��ه ب��ه اولويت هاي کالن کش��ور هم پيمان مي ش��ويم و 
دس��ت تمامي صاحب نظران، اصحاب رس��انه، مشتريان آگاه و 
دلسوزان اقتصاد و فرهنگ ايران را مي فشاريم؛ با اين اميد که 
درخت ريشه داري که هشت سال قبل نهال آن در بستر زرخيز 
خاک ايران کاش��ته ش��د، ميوه هاي پر خير و برکتي به ارمغان 
آورد و شاخ و برگ خود را بيش از پيش در آسمان آبي اعتماد 

هم وطنان بگستراند«.

پيرو درخواست مشتريان مبني بر ارائه نسخه پيامکي سامانه همراه 
بانک ملت، نس��خه 1.1.2 س��امانه مذکور مبتني بر سيس��تم عامل 
اندرويد براي مشتريان اين بانک راه اندازي شد. به گزارش روزنامه 
تجارت به نقل از روابط عمومي بانک ملت، با عرضه نسخه پيامکي 
همراه بانک ملت، خدماتي از قبيل تامين موجودي چک برگشتي، 
صدور حواله پايا، اعالم موجودي و گردش حساب، بانک پرداخت- 

ش��ارژخودکار، خريد ش��ارژ و اس��تعالم خريد شارژ، تغيير رمز ورود، به روز رساني تسهيالت/ حساب ها، 
اتصال و انفصال کارت به حساب، پرداخت قبوض، بازپرداخت اقساط، صدور/ لغو برداشت وجه بدون 
کارت، حواله ملتي، صدور بازپرداخت منظم اقساط، درخواست دسته چک، اعالم موجودي و گردش 
حساب، استعالم وضعيت چک و کارت به کارت)سحابي(، از طريق اين سامانه به مشتريان و کاربران 
اين سامانه ارائه خواهد شد. بر اساس اين گزارش، خدمات نمايش داده شده در نسخه پيامکي محدودتر 
از سامانه مبتني بر اينترنت است و ارائه خدماتي مانند نمايش نزديک ترين شعبه، نرخ ارز و ... به جهت 
نياز به بستر اينترنت در نسخه پيامکي ميسر نيست. در عين حال، استفاده از خدمات پيامکي سامانه 
همراه بانک، با پرداخت کارمزد در نخستين بار ورود به سامانه پيامکي ) پرداخت ٣0،000 ريال براي 
مقاطع سه ماهه از نخستين ورود( ميسر است و مشتريان براي دريافت نسخه جديد اين سامانه بايد به 
نشاني اينترنتي http://mobile.bankmellat.ir مراجعه نمايند. مشتريان داراي تلفن همراه با سيستم 
عامل اندرويد پس از نصب نسخه 1.1.2 نرم افزار همراه بانک، به صورت همزمان نسخه پيامکي و 
نسخه اينترنتي همراه بانک را در اختيار خواهند داشت و مي توانند بيش از 100 خدمت غيرحضوري 

بانک ملت را ازطريق نسخه جديد اين سامانه استفاده کنند.

بان��ک آينده، با اجراي »طرح 
زري��ن 4« در س��ه ماه��ه 
پايان��ي س��ال 1٣٩٦ و در 
ب��ازه زمان��ي 10/01/1٣٩٦ 
ط��رح   1٣٩٦/12/1٥ ت��ا 
بخش��ودگي جراي��م تأخير 

تسهيالت اعطايي را اجرا مي کند. بر اساس اين طرح، مشترياني 
که تا تاريخ 1٣٩٦/12/1٥، نسبت به تسويه نقدي بدهي هاي 
تس��هيالتي و يا به روزرس��اني اقس��اط اقدام نمايند؛ از مزاياي 
مختلفي، از جمله: بخشودگي 100 درصد جرايم تأخير پرداخت 
اقس��اط، بدون توجه به نرخ س��ود و نوع تس��هيالت، برخوردار 
خواهند شد. گفتني است؛ در اين طرح براي مشترياني که زودتر 
از موعد سررسيد، اقدام به تسويه تسهيالت خود نمايند؛ مزايايي 
به عنوان جايزه خوش حسابي در نظر گرفته شده است. »طرح 
زرين 4« از تاريخ 1٣٩٦/10/01 تا 1٣٩٦/12/1٥، در کليه شعب 
بانک آينده در سراس��ر کش��ور، اجرا مي-شود. مشتريان ، براي 
کسب اطالعات بيشتر، مي توانند با مرکز ارتباط بانک به شماره 
2٧٦٦٣200-021 تماس گرفته و يا به کليه شعب بانک آينده 

در سراسر کشور، مراجعه فرمايند.

راه اندازي نسخه پيامکي اندرويدي
 سامانه همراه بانک ملت

بخشودگي 100 درصد جرايم
 تأخير تسهيالت در بانک آينده

خسرو فرحي: پست بانک ايران 
بعنوان کارگزار بانک مرکزي تعيين شد

 پس��ت بانک اي��ران به عن��وان کارگ��زار بانک مرک��زي جمهوري 
اس��المي ايران براي انجام خدمات ش��عبه اي حس��اب هاي دولتي 

تعيين گرديده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي پست بانک ايران: 
خس��رو فرح��ي مديرعامل اين بانک ضم��ن اعالم خبر فوق گفت: 
درراس��تاي اجراي تکاليف قانوني مقرر در بند "ب" ماده 1٧ قانون 

برنامه شش��م توس��عه کش��ور و بند "الف" قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور مبني بر انتقال 
حساب هاي دولتي به بانک مرکزي، پست بانک ايران به عنوان کارگزار اين بانک براي ارائه خدمات 
شعبه اي به دستگاه هاي دولتي تعيين و دستورالعمل مربوطه به امضاي طرفين رسيد. وي تصريح کرد: 
براساس ضوابط و مقررات مفاد قانوني اشاره شده، حساب هاي بانکي کليه وزارتخانه ها، سازمان ها، 
نهادها، شرکت ها، مؤسسات و ساير بخش هاي دولتي و عمومي که بودجه آنها از طريق دولت تأمين 
مي شود در بانک مرکزي متمرکز شده و در همين راستا اين بانک، عمليات بانکي حساب هاي مربوطه 
را به بانک هاي کارگزار واگذار مي نمايد. فرحي افزود: پست بانک ايران نيز به عنوان يکي از کارگزاران 
بانک مرکزي مجاز به انجام عمليات بانکي ش��عبه اي براي حس��اب هاي مذکور تعيين ش��ده و براين 
اساس دستگاه هاي دولتي مي توانند از طريق شعب اين بانک عمليات بانکي مربوطه را انجام دهند. 
مديرعامل پست بانک ايران گفت: خدمات شعبه اي شامل؛ تأمين وجوه نقد، پرداخت قبوض، دستور 
پرداخت پايا و س��اتنا، پرداخت پاداش، بيمه و کس��ورات قانوني و حقوق کارکنان قراردادي، صدور 
چک بانکي، صدور هديه کارت و ساير مواردي که کارگروه مربوطه تعيين مي نمايد از طريق شعب 

اين بانک در سراسر کشور ارائه مي شود.

دکتر مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي طي حکمي، 
روح ا... خدارحمي را به س��مت رئيس هيات مديره و مديرعامل 

بانک کشاورزي منصوب کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک کشاورزي، 
خدارحمي ضمن برخورداري از سابقه فعاليت پژوهشي در معاونت 
اقتص��ادي وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي، در فاصله س��ال هاي 
٧٣-1٣٧1 کارش��ناس دفتر آموزش عالي و تحقيقات س��ازمان 
برنامه و بودجه بوده و از سال 1٣٧٣ به عنوان کارشناس اداره کل 
بررسي هاي اقتصادي و برنامه ريزي به بانک کشاورزي پيوست. 
وي در فاصله س��ال هاي 1٣٧4 تا 1٣٨٥ به عنوان رئيس اداره 
کل بررس��ي هاي اقتصادي و برنامه ريزي و همچنين مدير امور 
تجهيز منابع به فعاليت در اين بانک ادامه داد. خدارحمي همچنين 
از سال 1٣٨٥ به مدت 4.٥ سال به عنوان عضو هيات مديره در 
پست بانک ايران و در فاصله سال هاي 1٣٨٩ تا پايان سال 1٣٩٣ 
عضو هيات مديره بانک صادرات ايران بوده است. وي از ابتداي 
س��ال 1٣٩4 مجددا به بانک کش��اورزي پيوس��ت و تا اين تاريخ 
عضو هيات مديره اين بانک بوده اس��ت. اين گزارش مي افزايد، 

روح ا... خدارحمي همچنين در طول س��ال هاي فعاليت در بانک 
صادرات به عنوان عضو غير موظف هيات مديره ش��رکت هاي 
ملي انفورماتيک، ش��اپرک، انرژي س��پهر و ش��رکت بيمه سرمد 
همکاري کرده اس��ت. ش��ايان ذکر است روح ا... خدارحمي متولد 
سال 1٣٣٨ و فارغ التحصيل کارشناسي ارشد علوم اقتصادي از 
دانش��گاه ش��هيد بهشتي است.  از جمله سوابق علمي - آموزشي 
وي، مي توان به موارد زير اشاره کرد: انجام تحقيقات مختلف در 
زمينه هاي اقتصادي، مالي و بانکي - سرپرستي و مشارکت در 
تهيه برنامه راهبردي اول بانک کشاورزي و عضويت در کميته 
راهبري برنامه استراتژيک دوم بانک - شرکت در کنفرانس بين 
المللي the challenges of sustainable outreach ، کلمبو، 
س��ريالنکا - مش��ارکت در تدوين برنامه سوم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي کشور)عضو کميته سرمايه گذاري و تامين 
منابع( - عضويت در ش��وراي پژوهش��ي بانک کشاورزي از سال 
1٣٧4 تا 1٣٨4 - عضويت در کارگروه بانکداري بدون ربا بانک 
کشاورزي طي سال هاي 1٣٨4 – 1٣٨٣ - مدير مسئول فصلنامه 
بانک و کشاورزي طي سال هاي 1٣٨4 – 1٣٨٣ - مشارکت در 

کارگاه آموزشي مديريت استراتژيک درسال 1٣٧٨ - حضور در 
 policies & their effects on rural finance دوره آموزشي
، امان، اردن در سال 1٣٧٩ - طي دوره عالي مديريت اعتبارات 
در سال 1٣٧٩ - حضور در دوره بازار سرمايه بين الملل و بازديد 
از بورس هاي اوراق بهادار و کاال در توکيو و کواالالمپور در سال 
1٣٨٣ - حضور در دوره بانکداري اسالمي، کواالالمپور، مالزي، 
1٣٨٩ -  خدارحمي همچنين تا کنون مقاالت پژوهشي متعددي 
را نوش��ته و منتش��رکرده که عناوين برخي از آن ها به ش��رح ذيل 
است: بررسي رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران، پايان 
نامه فوق ليسانس، دانشگاه شهيد بهشتي سال 1٣٧1 - برآورد 
تابع تقاضاي آب ش��هري تهران با همکاري دکتر س��يد کاظم 
صدر و مسعود عبديان در مجله علمي فني آب کشور شماره 1٣ 
زمس��تان – 1٣٧٣ - ويژگي هاي عمده بازار مالي روس��تايي در 
اي��ران ب��ا همکاري دکتر عباس ع��رب مازار در فصلنامه اقتصاد 
کش��اورزي و توس��عه، ش��ماره 2٦ تابستان – 1٣٧٨ - مشارکت 
زنان در بازار مالي روستايي، مورد بانک کشاورزي، با همکاري 
مريم الس��ادات مهدوي در مجموعه مقاالت همايش اعتبارات 

خرد و زنان روس��تايي، وزارت جهاد س��ازندگي، پاييز 1٣٨0 - 
درباره بازار و مشتريان هدف بانک کشاورزي در فصلنامه بانک 
و کش��اورزي ش��ماره - 2 و ٣ - تابس��تان و پاييز 1٣٨0 - بررسي 
ميزان رضايت مش��تريان از نظام بانکي کش��ور با همکاري دکتر 
جالل رسول اف و دکتر داريوش رشيدي، منتشره در مجموعه 
مق��االت اولين همايش بررس��ي نق��ش و عملکرد نظام بانکي، 
وزارت امور اقتصادي و دارايي 1٣٨4 - تجهيز پس اندازهاي خرد؛ 
تجارب موفق، چالش ها و الزامات نهادي و سياستگزاري، منتشره 
در مجموعه مقاالت س��ميناراعتبارات خرد، توس��عه روستايي و 

فقرزدايي ، بانک کشاورزي 1٣٨٥

   سیف به عهد شکنان توافق هسته ای تاکید کرد؛

پایبندي به برجام عامل حفظ منافع اقتصادي
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توليد بنز در ايران از اوايل سال ۹۷
براس��اس جديدترين اخبار به دست 
آم��ده، از اواي��ل س��ال آين��ده توليد 
خودروهاي س��واري مرس��دس بنز 
ب��ه عن��وان جديدتري��ن دس��تاورد 
پس��ابرجامي دولت تدبي��ر و اميد در 
اي��ران آغاز خواهد ش��د. به گزارش 

ايسنا، در ابتداي دهه جاري صنعت خودرو حال و روز مناسبي 
نداشت. بيشتر شرکاي مطرح اروپايي و آسيايي صنعت خودرو 
ايران را ترک کرده بودند و خودروسازان داخلي نيز به ناچار دست 
به دامان چيني ها شده بودند. با اين حال روي کار آمدن دولت 
تدبير و اميد و نمايان ش��دن نش��انه هاي رفع تحريم ها آغازي 
مجدد براي صنعت خودروي ايران بود به گونه اي که در حدود 
دو سالي که از اجرايي شدن برجام سپري شده چند خودروساز 
مطرح بين المللي شامل پژو، سيتروئن، رنو و هيوندايي به ايران 
آمده و همکاري با خودروسازان داخلي را آغاز کرده اند. در اين 
شرايط اما خبرهاي به دست  آمده حکايت از جديدترين دستاورد 
دولت تدبير و اميد در صنعت خودرو دارد؛ به گونه اي که به زودي 
توليد خودروهاي سواري مرسدس بنز در ايران آغاز خواهد شد. 
طبق اطالعات به دست  آمده توافقات نهايي بين ايران خودرو 
و ش��رکت دايملر براي توليد خودروهاي س��واري مرسدس بنز 
در ايران صورت گرفته و از اوايل سال آينده )۱۳۹۷( توليد اين 

محصوالت در ايران آغاز مي شود. 

تصويب 13۹ پروژه با حجم سرمايه گذاري 
8/2 ميليارد دالر پس از برجام

دفتر س��رمايه گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اع��الم ک��رد: در بخش صنعت، مع��دن و تجارت پس از برجام 
۱۳۹ پروژه با حجم س��رمايه گذاري 8.2 ميليارد دالر در هيأت 
س��رمايه گذاري خارجي به تصويب رس��يده اس��ت. به گزارش 
ش��اتا، س��رمايه گذاري خارجي در ش��رايط پيش و پس از برجام 
تفاوت معنا داري دارد به طوري که کش��ور در س��ال 20۱5 در 
تمامي بخش ها فقط 2 ميليارد و 50 ميليون دالر سرمايه گذاري 
خارجي توانست جذب کند. گفتني است 50 طرح از ۱۳۹ پروژه 
مصوب با س��رمايه گذار خارجي پس از برجام به بهره برداري 
رس��يده اس��ت و 8۹ پروژه آن نيز در مراحل اجرا اس��ت و در اين 
ميان اس��پانيا، آلمان و ايتاليا کش��ورهاي عمده سرمايه گذار در 
ايران پسابرجام هستند و در سايه برجام بسياري از کشورهاي 
جه��ان ب��راي برق��راري روابط س��رمايه گذاري و تجاري وارد 
 ايران ش��دند و س��رمايه گذاري خارجي در س��طح کشور شتاب 

گرفت.

افزايش ۷/6 و 3۹/6 درصدي ارزش 
صادرات بخش هاي صنعت و معدن

ارزش ص��ادرات بخش هاي صنعت 
و معدن در هش��ت ماهه امس��ال به 
ترتي��ب ۷.6 و ۳۹.6 درص��د افزايش 
داشته است. به گزارش شاتا، بر اساس 
گزارش وضعيت شاخص هاي بخش 
صنعت، معدن و تجارت در هش��ت 

ماهه امسال 25 ميليون و 50۳ هزار تن صادرات بخش صنعت 
بوده اس��ت که با توجه به صادرات اين بخش در مدت مش��ابه 
پارس��ال )2۳ ميلي��ون و ۹۳۹ هزار ت��ن( از لحاظ وزني افزايش 
6.5 درصدي را نش��ان مي دهد. ارزش صادرات بخش صنعت 
در هشت ماهه امسال معادل ده هزار و 5۷4 ميليون دالر و در 
مدت مشابه سال ۹5 معادل ۹ هزار و 828 ميليون دالر بوده که 
۷.6 درصد افزايش داشته است. صادرات هشت ماهه امسال در 
حوزه معدن نيز ۱۷ ميليون و 604 هزار تن بوده که با احتساب 
ميزان صادرات اين حوزه در مدت مش��ابه پارس��ال) ۱۷ ميليون 
و ۷۹ هزارتن( ۳.۱ درصد افزايش داشته است. ارزش صادرات 
اين حوزه در هشت ماهه امسال يک هزار و ۱25 ميليون دالر 
بوده که با در نظرگرفتن صادرات 806 ميليون دالري پارسال، 

۳۹.6 درصد افزايش نشان مي دهد.

سرمقاله

بودجه 97
اشتغال زدابوده؛ نه اشتغالزا

ادامه از صفحه اول
... اين نوع سياس��تگذاري باعث ش��ده نه تنها هدف برنامه هاي 
پنجس��اله ) اتفاقا بر اس��اس نگاه اين گروه هاي انحصار گراي 
رانت خوار تدوين ش��ده اس��ت( محقق نشود، بلکه افزايش فقر، 
شکاف طبقاتي و رشد نرخ بيکاري در کشور فراهم آورده است. 
غير مولدها که خوره بازار و تجاري سازي را دارند، ازطريق نفوذ 
در بدنه قدرت، به ايجاد فرصتهاي واس��طه اي بدون حمايت از 
توليد پرداخته و بر توس��عه آنها تاکيد دارند.  آنچه باعث توس��عه 
اين گروه ش��ده اس��ت بي شک عدم شفافيت و همچنين نبود در 
واقعيت در داده هاي اقتصادي از سوي سياستگذاران در دولتهاي 
مختلف بوده اس��ت. به قول دکتر مومني،» اين عدم ش��فافيت 
کم��ک مي کند کس��ي به خود ج��رأت اعمال نظارت تخصصي 
ندهد و کشور در اين زمينه همچنان هزينه مي دهيم. يک زاويه 
بس��يار مهم ديگر مربوط مي ش��ود به پيوند بين نفت و مس��ائل 
توس��عه ملي در ايران. يعني جهت گيري هايي که درباره نحوه 
قاعده گذاري  در يک اقتصاد نفتي است و مسائل و پيچيدگي هاي 
بسيار خارق العاده اي از اين زاويه دارد.« دستاورد 28 سال اجراي 
سياس��ت تعديل س��اختاري، وابس��تگي بيش از پيش به اقتصاد 
اب��رو ت��ا نفتي مث��ل دوران پيش از انقالب و اين بعني دور باطل 
و حذف توس��عه يافتگي به معناي مطلق. آنچه اکنون مش��اهده 
مي ش��ود بيکاري و گس��ترش فقر و افزايش اقتصاد غير مولد 
است. گروه هاي انحصارگراي رانت خوار براي گسترش اقتصاد 
غير مولدي، با به حاشيه راندن بخش خصوصي واقعي از طريق 
نفوذ بر دولتها و انحراف سياس��تگذاري ها، عمال خام فروش��ي 
را در دس��تور کار خود قرار دادند. مس��ئله اي اکنون بس��ياري از 
کارشناس��ان اقتصادي نس��بت به آن واکنش نش��ان داده و به 
دولت دوازدهم نيز هشدار داده اند. در واقع تدوين و اجراي برنامه 
تعديل ساختاري، از 28 سال پيش تا کنون، حرکت دولتها ازخام 
فروش��ي به آينده فروش��ي بوده اس��ت. آينده فروشي که حاصل 
آن س��رمايه گذاري هاي خارجي و دريافت تس��هيالت خارجي 
بدون اينکه فعاليت مولدي صورت بگيرد. همان موضوعي که 
در دوران ناص��ر الدين ش��اه اتف��اق افتاد. غير مولدها در اين 28 
سال براي توجيه رفتارهاي خود، دست به انحراف واقعيت هاي 
اقتصادي زدند. و با دستکاري داده هاي اقتصادي، اقتصاد ملي را 
به نوعي در راستاي توسعه يافتگي جلوه داده و مي دهند. گويي که 
صنعت نفت کامال از اين اقتصاد جداست اما واقعيت چيز ديگري 
است. واقعيت آنجاست که اين اقتصاد مبتال به خام فروشي شده 
و پيوند ناگسستني با صنعت نفت ايجاد کرده است. اکنون دولت 
وقت همچون دولتهاي پيشين توان مقابله با اين گروه هاي غير 
مولد را نداشته و ندارد. و بودجه ۹۷ مثل بودجه هاي سنواتي در 

حقيقت اشتغال زدا بوده؛ نه اشتغالزا. 

پيشخوان

صنعت، معدن،تجارت

گروه صنعت، معدن و تجارت: اگرچه فرار مالياتي گسترده، قاچاق 
س��ازمان يافته، انباشت بدهي هاي گمرکي و نابساماني بازار ارز 
ماحصل استفاده از کارت بازرگاني اجاره اي است اما سامان دادن 
به اين کارت ها همچنان بدون متولي اس��ت. مدت هاس��ت که 
مسئوالن مرتبط با حوزه بازرگاني و گمرک از لزوم ساماندهي 
کارت ه��اي بازرگان��ي صحبت مي کنند، ب��ا اين حال هنوز هم 
موض��وع وج��ود کارت هاي بازرگان��ي اجاره اي يا يکبار مصرف 

يکي از مهمترين معضالت در اين حوزه است.
پدي��ده اج��اره دادن کارت هاي بازرگاني مدت هاس��ت به بحث 
پرمناقشه و پرمنازعه اي تبديل شده و همواره خالهاي قانوني و 
زواياي پنهان آن از زبان مسئوالن و کارشناسان مطرح مي شود؛ 
ب��ا اي��ن ح��ال تصميم گيري در جهت اصالح و نيز س��اماندهي 
اين کارت ها بين کميس��يون اقتصادي دولت، اتاق بازرگاني و 
وزارت صنعت پاس��کاري مي ش��ود؛ البته از جهات ديگر نيز اين 
مسئوليت متوجه گمرک، سازمان آمور مالياتي، نهادهاي نظارتي 

و مجلس هم هست.
لزوم طبقه بندي کارت هاي بازرگاني ���

در همين ارتباط علي اکبر کريمي، عضو کميس��يون اقتصادي 
مجلس در گفتگو با خبرنگار »تجارت« با اشاره به ضرورت طبقه 
بندي اعتباري کارت هاي بازرگاني گفت: بايد پايش مس��تمر و 
رصدهاي الزم در خصوص دارندگان کارت هاي بازرگاني انجام 
ش��ود چراکه کارت هاي بازرگاني مهمترين مدرک و س��ندي 
اس��ت ک��ه بيانگر صالحيت فرد ب��راي انجام واحدهاي تجاري 
است. اين نماينده مجلس ادامه داد: متاسفانه اقتصاد کشور، در 
س��ال هاي گذش��ته با پديده کارت هاي بازرگاني اجاره اي روبرو 
شد بنابراين بايد در اين رابطه تدبير اساسي صورت گيرد. اينکه 
به نام اش��خاص کم اطالع از قانون، کارت هاي بازرگاني اخذ 
مي ش��ود، قابل قبول نيس��ت به دليل اينکه آثار مالياتي فعاليت 

تجاري نيز متوجه اين افراد مي شود.
کريمي اضافه کرد: از اشخاص کم اطالع از قانون، در رابطه با 
کارت هاي بازرگاني س��وء اس��تفاده مي شود که نتيجه آن روبرو 
ش��دن اين اش��خاص با بدهي هاي کالن مالياتي است. نماينده 
مردم اراک در مجلس دهم همچنين درخصوص س��اماندهي 
کارت ه��اي بازرگان��ي ادام��ه داد:در فرآيند ص��دور کارت هاي 
بازرگاني بايد تدابير قانوني براي جلوگيري از س��وء اس��تفاده، 
اتخاذ شود وحتي در اين رابطه در صورت لزوم بايد سخت گيري 
انجام شود. نبايد به اشخاصي که از شرايط الزم براي دريافت 

کارت بازرگاني برخوردار نيستند، کارت ارائه شود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: بايد کارت بازرگاني 

اشخاص حقيقي و حقوقي متفاوت باشند و وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و ات��اق بازرگان��ي در اين رابطه اقدامات الزم را انجام 
دهد. همچنين بايد دستگاه هاي ذي ربط در خصوص دارندگان 
کارت هاي بازرگاني پايش مستمر و رصدهاي الزم را انجام دهند 
و با تخلف ها برخورد جدي ش��ود. کريمي در پايان خاطرنش��ان 
کرد: براس��اس تصميم که پيش از اين در کميس��يون اقتصادي 
مجلس گرفته ش��ده هرگونه سوءاس��تفاده از کارت بازرگاني از 
جمله واگذاري آن به غير و بهره  برداري از آن به صورت خريد، 
فروش و اجاره ممنوع است و انتقال دهنده و انتقال گيرنده هر دو 
مشمول مجازات مي شوند که مجازات آن ابطال کارت و ضبط 
کاالي وارد شده با کارت غيرمجاز، پرداخت خسارت به دولت و 

جريمه نقدي نصف تا دو برابر ارزش کاال خواهد بود.
امتيازهاي کارت هاي بازرگاني ���

هر اقدامي در کش��ور نيازمند دريافت يک مجوز از س��ازمان هاي 
مربوطه است، »صاحبان تجارت« کشورمان نيز به مجوزي نياز 
دارند تا بتوانند در عرصه واردات و صادرات کاال ورود پيدا کنند. 
اين مجوز که »کارت بازرگاني« نام دارد، با مدت اعتبار يک تا پنج 
سال براي صاحب آن صادر شده و قابل تمديد نيز اشت. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت متولي صدور کارت هاي بازرگاني است و 
اتاق بازرگاني فعاليت هاي صدور و تمديد اين کارت ها را برعهده 

دارد. صاحبان اين کارت ها عالوه بر عضويت در اتاق بازرگاني، 
به عنوان تاجر نيز شناخته شده و با دريافت ويزاي مخصوص، 

سفرهاي بين کشوري راحت تري خواهند داشت.
راه سوءاستفاده از کارت هاي بازرگاني ���

نحوه سوءاس��تفاده از اين کارت به اين ش��کل اس��ت که ابتدا 
يک محل به عنوان دفتر کار اجاره ش��ده و درخواس��ت کارت 
بازرگاني داده مي ش��ود، البته در اکثر موارد اين کارت ها به نام 
اقش��ار کم درآمد و س��اکنان مناطق محرومي صادر مي شود که 
هيچ سررش��ته اي از فعاليت هاي تجارت خارجي ندارند. پس از 
صدور کارت، دفتر کار صوري جمع شده و با دادن مبلغي اندک 
به ش��خص ناآش��نا با تجارت، کارت وي را صاحب مي ش��وند. از 
آنجايي که سيس��تم گمرکي هر س��ه يا ش��ش ماه به مطالبات 
معوق خود از محل واردات رس��يدگي مي کند، ش��رايطي فراهم 
ش��ده تا سوء اس��تفاده کنندگان از اين خال قانوني اس��تفاده کنند 
چراکه از يک سو وقتي مامور گمرک براي وصول اين مطالبات 
به نش��اني فرد داراي کارت بازرگاني مراجعه مي کند، با دفتري 
خالي مواجه مي ش��ود؛ از س��ويي ديگر نيز وقتي صاحب کارت 
بازرگاني احضار مي ش��ود، هيچ دارايي براي مصادره ندارد؛ به 
اين ترتيب نه اموال صاحب کارت قابل مصادره  است و نه آنکه 

ممنوع الخروج شدنش محلي از اعراب دارد.

انتقادات فراوان از کارت هاي اجاره اي ���
درخص��وص کارت ه��اي بازرگاني اجاره اي انتق��ادات فراواني 
وجود دارد، به عنوان مثال، رئيس س��ازمان بازرس��ي کل کشور 
عنوان مي کند که کارت هاي بازرگاني يکبار مصرف و صوري 
پدر اقتصاد را درآورده اس��ت؛ يا آنکه عبدالرحمان علوي، عضو 
اتاق بازرگاني سنندج، تن ها آورده کارت هاي بازرگاني را وجود 
ماليات هاي س��نگين براي مرزنش��ين ها مي داند. با اين حال، 
اتفاق��ات ناگ��وار و منفي سوءاس��تفاده از کارت ه��اي بازرگاني 
همچنان در حال تکرار شدن است و علي رغم وجود اين انتقادات، 
ارگان ها و سازمان هاي مختلف از زير بار مسئوليت اين چرخه 
ناکارآم��د ش��انه خال��ي کرده و توپ اين نابس��اماني را به زمين 

يکديگر پاس مي دهند.
راه حل پيشنهادي اقتصاد مقاومتي ���

در همي��ن ارتب��اط در بند ۱۷ سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي بر 
اي��ن موض��وع تاکيد ش��ده که دولت بايد نظ��ام درآمدي خود را 
با افزايش س��هم درآمدهاي مالياتي اصالح کند. مس��لمًا تحقق 
اين امر نيازمند افزايش درآمدهاي مالياتي اس��ت اما متاس��فانه 
م��واردي همچ��ون کارت بازرگاني يک بار مصرف در راس��تاي 
تحقق اين امر، س��د معبر کرده اند. از س��وي ديگر نيز با توجه به 
آنکه درآمدهاي مالياتي يکي از اصلي ترين منابع درآمدي دولت 
به حساب مي آيد، همه نهادها مي بايست تمام تالش هاي خود را 
در راستاي اجراي اين بند از سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي 
به کار گيرند. بر اين اس��اس يک س��ري پيش��نهادات در راستاي 
برطرف کردن ضعف هاي کارت هاي بازرگاني اجاره اي و يک بار 

مصرف ارائه شده است.
از طرف ديگر برخي از اعضاي اتاق بازرگاني راه حل اساس��ي 
براي حل اين معضالت را اصالح روند صدور و تمديد کارت هاي 
بازرگاني و نيز تعيين س��قف اعتباري و رتبه بندي اين کارت ها 
مي دانن��د؛ همچني��ن نبود صندوق مکانيزه فروش و عدم امکان 
شناس��ايي مي��زان حقه مالياتي در صن��وف، خدمات، واردات و 
صادرات��ي ک��ه از کارت هاي بازرگاني يک بار مصرف اس��تفاده 
مي کنند، گاليه اي است که برخي اعضاي اتاق بازرگاني مطرح 
کرده ان��د. از ط��رف ديگر مطرح مي ش��ود که اگر با وجود همان 
ضواب��ط، نظ��ارت خ��ود را در اجرا باال مي بردي��م، افراد بي ربط 
نمي توانستند کارت بازرگاني بگيرند. با اين وجود به نظر مي رسد 
که در راستاي عملياتي کردن سياست هاي اقتصاد مقاومتي بايد 
ساماندهي فرآيندهاي تجاري و اقتصادي کشور در دستور کار 
قرار گيرد چراکه اين نابساماني ها انگيزه فعاالن اقتصادي سالم را 

از بين برده و تيشه به ريشه اقتصاد و توليد کشور زده است.

 عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با »تجارت«: کارت هاي بازرگاني بايد طبقه بندي شوند

کارت های بازرگانی اجاره ای کابوس تجارت خارجی

ضرورت تکيه بر توانمندي هاي داخلي براي پيشرفتدستيابي به ظرفيت بيش از ۳۲ ميليوني فوالددالرهاي نفتي صرف هزينه واردات نشود
ناي��ب ريي��س اتاق بازرگان��ي اصفهان 
گفت: دالرهاي نفتي س��رمايه کش��ور 
اس��ت و نبايد با آن واردات انجام ش��ود. 
مصطفي رناس��ي اظهار کرد: براس��اس 
آمار از س��ال ۷0 تا ۹5 قيمت کاالهاي 

واردات��ي 40 براب��ر، ت��ورم 8۳ درصد، افزاي��ش قيمت کاالهاي 
تولي��د داخ��ل 8۱ براب��ر، م��زد کارگر ۱60 براب��ر و قيمت ارز 26 
برابر ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: مس��ير کشور به سمت واردات 
صنعت بوده و توليد داخل با مش��کل مواجه ش��ده که در نهايت 
باعث تخريب ش��هرک هاي صنعتي ش��ده است. رناسي با بيان 
اينکه دالرهاي نفتي س��رمايه کش��ور اس��ت و نبايد با آن واردات 
انجام شود، گفت: اين سرمايه بايد صرف تامين زيرساخت ها و 

توليدات داخلي شود.

رئي��س عامل ايمي��درو گفت: با اجراي 
طرح ه��اي توس��عه فوالد امس��ال به 
ظرفي��ت باالي ۳2 ميليون تن خواهيم 
رس��يد. مه��دي کرباس��يان گف��ت: 
خوشبختانه در دولت يازدهم و دوازدهم 

با سياس��ت گذاري اصولي موفق به افزايش چش��مگير س��هم 
اکتش��اف و بهره برداري صنايع معدني به ويژه در بخش توليد 
فوالد شديم. وي افزود: طبق برنامه چشم انداز توسعه 20 ساله، 
هدف گذاري توليد 55 ميليون تن فوالد در ش��مار برنامه هاي 
کالن حوزه معدن و صنايع معدني قرار دارد. کرباسيان با اشاره 
به دستاوردها و اثرگذاري شرکت فوالد مبارکه در زنجيره فوالد، 
اظه��ار کرد: ش��رکت فوالد مبارک��ه تاکنون حدود 50 درصد از 

ظرفيت توليد فوالد کشور را به عهده دارد.

رحي��م زارع، نايب رئيس کميس��يون 
حماي��ت از توليد مل��ي گفت: متوليان 
توانمندي ه��اي  از  باي��د  صنع��ت 
توليدکنن��دگان داخلي اس��تفاده کنند. 
نايب رئيس کميسيون حمايت از توليد 

مل��ي مجلس گفت: دس��تگاه ها، وزارتخانه ها و متولي صنعت 
بايد از توانمندي هاي توليدکنندگان داخلي آگاه باشند و از آن 
استفاده کنند. وي افزود: بخش خصوصي ما بايد خود را تقويت 
کند زيرا در عصر ابررقابت هستيم. اين نماينده مجلس دهم، 
نبود ضمانت عملکرد و راحتي واردات را از علل تمايل به استفاده 
از محصوالت وارداتي بيان و اضافه کرد: در برخي کاالها مانند 
توربين، مبدل، شيرآالت، الکتروموتور واردات انجام شده است 

در حالي که توان توليد داخلي آنها وجود دارد.

رئي��س مجم��ع واردات با انتقاد از سياس��ت هاي پولي 
و مال��ي دول��ت گفت: بنگاه ه��اي اقتصادي در عطش 
نقدينگ��ي ب��ه احتضار افتاده اند و با اين اوصاف، بازهم 
درهاي تس��هيالت بانکي به س��وي فعاالن اقتصادي 

شناسنامه دار بسته است. 
عليرضا مناقبي در گفتگو با تس��نيم با اش��اره به ناپايدار 
ب��ودن وضعي��ت بنگاه ه��اي اقتص��ادي تصريح کرد: 
اش��تغالزايي، تبدي��ل ب��ه يک چال��ش و معضل جدي 
ب��راي اقتص��اد ايران ش��ده و عمده دليل آن نيز به اين 
موضوع باز مي گردد که تغييرات متوالي در سياست ها 
و بخشنامه ها، وضعيت بنگاه هاي اقتصادي را ناپايدار 
س��اخته اس��ت. وي ادامه داد: در يک اقتصاد ناپايدار، 
توقع ايجاد ش��غل پايدار و مولد نبايد داش��ت و همين 
که اقتصاد بتواند ميزان اش��تغالزايي قبلي خود را حفظ 
کند، کار بزرگي انجام داده اس��ت. مناقبي با اش��اره به 
ظرفيت تجارت خارجي براي اشتغال زايي اضافه کرد: 

توليد و تجارت، زماني مي تواند به دنبال توسعه و ايجاد 
شغل جديد باشد که مبتني بر تحليل داده هاي تجاري 
و اقتصادي و اتخاذ تصميمات دقيق و هوشمند صورت 
گيرد و اين موضوع در رابطه با تجارت خارجي نيز صادق 
اس��ت ولي در ش��رايط فعلي، وضعيت به گونه اي است 
که به نظر مي رسد تجارت خارجي فاقد يک نقشه راه 

منسجم و پايدار است.

بنگاه هاي اقتصادي در عطش نقدينگي به احتضار افتاده اند
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با توجه به رويکرد 
جديد و متفاوت ايران خودرو در س��ال هاي اخير، گفت: 
ايران خودرو پس از برجام همکاري هاي بين المللي خوبي 
را با شرکت هاي خارجي آغاز کرد و همچنان مذاکرات 
براي همکاري گسترده با خودروسازان معتبر خارجي در 
اين شرکت ادامه دارد. سيدمهدي مقدسي در گفتگو با 
خبر خودرو اظهار داش��ت: در جريان همکاري هاي بين 
المللي، مشارکت مجدد ايران خودرو با پژو آغاز و در اين 
راس��تا ش��رکت مشترک ايکاپ ايجاد گرديد که با توجه 
ب��ه توافق��ات صورت گرفته به زودي محصوالت جديد 
اين ش��رکت مش��ترک از جمله پژو 2008 به بازار عرضه 
مي ش��ود. وي گفت: خوش��بختانه در قراردادهاي جديد 
خودرويي موارد خوبي همچون سرمايه گذاري 50 درصد 
شرکت هاي خارجي، دستيابي به ۳0 درصد داخلي سازي 
در ش��روع هم��کاري و همچنين ص��ادرات ۳0 درصد از 
محصوالت به امضاء رسيده که قطعا عمل به آنها نتايج 

خوب��ي را ب��راي صنعت خودرو ايران ب��ه همراه خواهد 
داشت. وي با اشاره به قرارداد ۱0 جانبه بين المللي ايران 
خودرو براي توليد پلتفرم خودروهاي جديد، اظهار داشت: 
قطعا اجراي کامل اين قرارداد به طراحي و توليد پلتفرم 
اختصاصي گروه صنعتي ايران خودرو منجر مي ش��ود و 
اين ش��رکت مي تواند محصوالت متعددي در رده هاي 

مختلف بنزيني، برقي و هيبريدي را توليد نمايد.

جهش ايران خودرو در مسير توسعه و تنوع محصوالت جديد

آغاز صادرات سيمان به عراق از سال آينده

دبير انجمن س��يمان گفت:مطاب��ق آخرين صحبت هايي که با 
رايزن اقتصادي کشورمان در عراق داشته ايم قرار بر اين شده 
به محض شروع کارهاي عمراني صادرات سيمان از سر گرفته 
ش��ود و من احتمال مي دهم از س��ال آينده اين روند آغاز ش��ود. 

عبدالرضا شيخان در گفتگو با ايلنا درخصوص آخرين وضعيت 
ص��ادرات س��يمان گفت: مهم تري��ن بازار صادراتي ما عراق بود 
که همچنان از ورود س��يمان ما جلوگيري مي کنند به طوريکه 
ب��ه ازاي ه��ر ت��ن تعرفه ۱00 دالري معين کرده اند البته اين امر 
فق��ط مختص به ايران نيس��ت، دول��ت مرکزي تصميم گرفته 
ب��راي حماي��ت از صناي��ع داخلي از ورود هرگونه س��يمان از هر 
کش��وري خ��ودداري کند. ضمن آنک��ه در مقطعي به دليل باال 
رفتن هزينه هاي جنگ با داعش هيچگونه س��اخت و س��ازي 
در اي��ن کش��ور صورت نمي گرف��ت. وي افزود: در زمان صدام، 
عراق يکي از توليد کننده هاي خوب س��يمان بود و ظرفيت آن 

تا 20 ميليون تن نيز رفت اما با ش��روع جنگ و خرابي ها توليد 
آن ب��ه صف��ر رس��يد اما با توجه ب��ه رويکرد جديد دولت مبني بر 
اشتغالزايي که عامل مهمي در عدم پيوستن مردان به گروه هاي 
تروريس��تي اس��ت دولت تصميم گرفته به صورت جدي از اين 

صنعت حمايت کند. 
دبير انجمن سيمان ادامه داد: مطابق آخرين صحبت هايي که 
با رايزن اقتصادي کش��ورمان در عراق داش��ته ايم قرار بر اين 
ش��ده به محض ش��روع کارهاي عمراني صادرات سيمان از سر 
گرفته ش��ود و من احتمال مي دهم از س��ال آينده اين روند آغاز 
شود ضمن آنکه با آغاز روند بازسازي سوريه راه ارتباطي ما از 

طريق کش��ور عراق اس��ت به طور کل من فکر مي کنم از س��ال 
آينده وضعيت صادرات سيمان ما بهتر شود. شيخان درخصوص 
صحبت هاي رئيس س��ازمان توس��عه و تجارت مبني بر ايجاد 
بازارهاي جديد صادراتي س��يمان به خصوص در آفريقا گفت: 
ما از قبل به آفريقا و بنگالدش صادرات س��يمان داش��تيم اما 
هنوز نتوانسيتم بازار جديدي پيدا کنيم اگر واقعا دولت به دنبال 
يافتن بازارهاي جديد است بايد سوبسيد حمل و نقل دريايي را 
لحاظ کند همانطور که ديگر کش��ور ها اين امتياز را براي توليد 
کنن��دگان س��يمان قائل ش��ده اند در غير اي��ن صورت صادرات 

سيمان هيچگونه توجيه اقتصادي نخواهد داشت.

توليدکنندگان واقعي صادرکنندگان هستند
مجتبي خسروتاج، رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: 
توليدکننده واقعي از نگاه سازمان کسي است که حضور جدي 
در صحن��ه ب��ازار جهان��ي دارد و در اين صورت به دليل پيچيده 
بودن و پويايي فضاي کسب و کار بين المللي چالش ها نسبت 
به بازار داخلي براي صادرکنندگان بيش��تر خواهد بود. وي در 
همي��ن زمين��ه ادام��ه داد: کيفيت مرغوب با حضور در بازارهاي 
بين المللي که رقابت ش��ديد اس��ت حاصل ميشود، بازار جهاني 
داراي پيچيدگي هاي بيش��تري نس��بت به بازار داخل اس��ت و 
ش��رکت هاي صادرکننده بايد با س��ازوکارهاي مختلف، درک 
انتظارات بازار جهاني از محصوالت و همچنين تنوع محصوالت 

قدم به صحنه رقابت در بازار جهاني بگذارند.
خس��روتاج با اش��اره به چالش هاي پيش روي صادرکنندگان در 
بازاره��اي جهان��ي افزود: توليد کنندگاني که افق ديد صادراتي 
دارند به س��بب حضور مس��تمر در بازارهاي جهاني با تکنولوژي 
و فناوري هاي روز دنيا آش��نا ش��ده و بر بهره وري بنگاه خود با 
توج��ه به کيفي��ت، مهارت ها و ظرفيت هاي توليدي مي افزايند 
ت��ا بتوانن��د در آينده گام هاي بزرگتر و مهمتري بردارند. معاون 
صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت در تش��ريح روند رو به 

رش��د صادرات غير نفتي گف��ت: عملکرد صادرات محصوالت 
کش��اورزي و صنايع تبديلي در ۹ ماهه س��ال جاري به رقم 4.6 
ميليارد دالر )چهارهزار و ششصد ميليون دالر( که نسبت به دوره 
مشابه در سال قبل کمتر از 4 درصد رشد دارد و در ميان اقالم 
کشاورزي سهم صادرات ميوه و تره بار با رقمي نزديک به ۷56 
ميليون دالر و رش��د 2۱ درصدي و صادرات محصوالت لبني 
با 540 ميليون دالر رشد ۳۱ درصدي را نسبت به مدت مشابه 
سال قبل نشان مي دهد، همچنين در بخش شيريني و شکالت 
با 500 ميليون دالر صادرات در ۹ ماهه س��ال جاري نس��بت به 
مدت مش��ابه در س��ال گذشته شاهد رشد 2۳ درصدي بوده ايم. 
صنايع تبديلي با ۷۳0 ميليون دالر صادرات، نسبت به ۹ ماهه 

سال گذشته رشد ۱0.5 درصدي را تجربه کرده است.
خسروتاج در ادامه اظهار کرد: در بخش محصوالت لوازم خانگي 
ب��ا رقمي نزدي��ک ب��ه ۱8۳ ميليون دالر و محصوالت فلزي نيز 
حدود 6۱0 ميليون دالر صادرات معادل دوره مشابه سال گذشنه 
صورت گرفته و همچنين صادرات شيرآالت بهداشتي نيز رشد 
۱2 درصدي داش��ته اس��ت. وي با اش��اره به پيشرفت چشمگير 
ص��ادرات قطع��ات خودرو افزود: ارزش صادرات قطعات خودرو 

توليدي با ظرفيت صادراتي به باالتر از دو برابر ارزش صادرات 
خودرو داخلي رسيد که نشان از موفقيت قطعه سازان در زمينه 
صادرات اين محصول است. خسروتاج عملکرد صنايع ماشين 
س��ازي و تجهي��زات را موف��ق توصي��ف کرد و گفت: در ۹ ماهه 
سال جاري با ۳50 ميليون دالر صادرات نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل به رش��د 66 درصدي دست يافته ايم. همچنين فقط 
تجهيزات نيروگاهي با 200 ميليون دالر صادرات و تجهيزات 
و محص��والت ب��رق و الکترونيک مانن��د تجهيزات مخابراتي، 
پزش��کي و الکتروموتور با 2۱۷ ميليون دالر ۱6 درصد رش��د 
داشته است. معاون صادراتي وزير و رياست کل سازمان توسعه 
تج��ارت اي��ران، در ادامه افزود: ص��ادرات ۳0۹ ميليون دالري 
فرش دستباف نسبت به ۹ ماهه سال گذشته 2۷ درصد رشد و 
فرش ماشيني نيز با 2۷0 ميليون دالر صادرات نشاندهنده رشد 
۷ درصدي اس��ت. همچنين محصوالت معدني و محصوالت 
معدني فرآوري ش��ده اعم از فلزي و غير فلزي بيش��تر از بر 5 
ميليارد دالر صادر ش��ده که نس��بت به ۹ ماهه س��ال گذشته ۱۷ 
درصد رشد داشته است. وي رشد صادرات صنايع دستي را ۱۹ 
درصد، پوس��ت و چرم را 2۹ درصد و پوش��اک را 28.5 درصد 

اعالم کرد. وي توس��عه اي ش��دن سازمان توسعه تجارت ايران 
را امري ضروري خواند و گفت: س��ازمان توس��عه تجارت ايران 
با استفاده از ظرفيت توسعه اي خود عالوه بر حضور قوي تر در 
بازارهاي بين المللي به همراه صادرکنندگان، نيز ميتواند با ورود 
ب��ه مناط��ق نيازمن��د و محروم فعاليت هاي صادراتي را در قالب 
انواع مش��ارکت ها به انجام برس��اند. رياست کل سازمان توسعه 
تجارت ايران همس��و ش��دن با تغييرات و تحوالت بازار جهاني 
در عرصۀ توليد و مصرف را الزامي دانست و افزود: شاهد رقابت 
شديدي در بازارهاي بين المللي هستيم و بايد با ظرفيت سازي و 
در بعضي مواقع با تغيير بازار محدوديت هاي واحدهاي توليدي 
را مرتفع سازيم به گونه اي که با آغاز تعميرات يک واحد توليدي 

شاهد کاهش صادرات در آن محصول نباشيم.
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سياست وزارت راه برقراري 
عدالت جغرافيايي در حمل و نقل هوايي است

مديرعام��ل ايران اير از برقراري 
پ��رواز برنامه اي تهران � کالله با 
هواپيم��اي برجام��ي اي تي آر در 
راس��تاي اجراي سياست عدالت 
جغرافيايي وزارت راه و شهرسازي 

در حمل و نقل هوايي خبر داد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مهر، فرزانه شرفبافي در 
مراس��م ورود نخس��تين هواپيماي اي تي آر به فرودگاه کالله 
در اس��تان گلس��تان که پيش از ظهر روز پنجش��نبه برگزار 
شد، گفت: ساير شرکت هاي هوايپيمايي پيش از هما در اين 
فرودگاه حضور داشتند اما ايران اير امروز به ياري هواپيماهاي 
ATR۷۲-۶۰۰ خود که پس از برجام به ناوگانش اضافه شده، 

حضوري متفاوت در اين شهرستان خواهد داشت.
وي ادامه داد: سياست وزارت راه و شهرسازي برقراري عدالت 
جغرافيايي در حمل و نقل هوايي اس��ت و ما بر اين اس��اس به 
نقاط کم برخوردار پرواز خواهيم کرد. چنانچه تقاضاي س��فر 
هوايي از تهران به اين مقصد وجود داشته باشد، براي اين پرواز 
برنامه ريزي دائمي انجام خواهد ش��د. به طوري که اگر مردم 
اس��تان گلس��تان به خصوص شهرستان هاي شرق اين استان 
از پروازهاي فرودگاه کالله که از سوي هواپيمايي جمهوري 
اس��المي )هما( از س��ر گرفته مي ش��ود، استقبال خوبي داشته 
باش��ند، قطعا خدمات پرواز اين فرودگاه توس��عه پيدا مي کند. 
براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، براي ارائه خدمات 
مسافربري به مردم استان گلستان از جمله شهرستان کالله، 
هواپيماهاي پسابرجام ATR بيشتري به اين استان اختصاص 
خواهد يافت. پس از اجراي توافق هس��ته برجام و براس��اس 

قراردادهايي که با شرکت هاي بين المللي داشتيم.
مديرعام��ل هواپيماي��ي جمه��وري اس��المي )هما( اف��زود: 
درخواس��ت هايي براي مس��ير کالله � زاهدان و بندرعباس - 
زاهدان - کالله دريافت کرده ايم که قطعا بررسي کارشناسي 
بر روي اين مس��يرها انجام خواهد ش��د. به گفته وي تاکنون 
۸ فروند هواپيماي خريداري ش��ده تحول کش��ورمان ش��ده و 
در ناوگان هواپيمايي مورد استفاده قرار مي گيرد که اميدوارم 
اين تعداد در آينده نه چندان دور به ۲۰ فروند هواپيما افزايش 

يابد.

ادغام ايرالين ها راهي براي
 کاهش تاخيرهاي پروازي 

عضو کميسيون عمران مجلس، 
تع��دد ايرالين ه��ا و فرس��ودگي 
ن��اوگان حمل و نق��ل هوايي در 
کشور را دو عامل مهم تاخيرهاي 
پ��روازي خوان��د و گف��ت: ضعف 
نظارت وزارت راه و شهرسازي نيز 

در بي توجهي ايرالين ها به تاخيرهاي پروازي موثر است.
ب��ه گ��زارش تجارت، عبدالکريم حس��ين زاده در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، با انتقاد از آمار باالي تاخيرهاي 
پروازي در کشور، گفت: تعدد بيش از حد ايرالين ها در کشور 
خود به بروز انواع ناهماهنگي ها و در نتيجه تاخيرهاي پروازي 

دامن زده است.
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينکه 
در کشورهاي پيشرفته نهايت ۵ ايرالين خدمات حمل و نقل 
هوايي در آن کشور را انجام مي دهد، افزود: ادغام ايرالين ها 
در راستاي افزايش پويايي آن ها مهم ترين گام براي کاهش 

تاخيرهاي پروازي است.
نماينده مردم نقده و اشنويه در مجلس شوراي اسالمي، با تاکيد 
بر اينکه فرسودگي ناوگان حمل و نقل هوايي از داليل مهم 
ديگر تاثيرگذار در تاخيرهاي پروازي اس��ت، تصريح کرد: هر 
چند در سنوات اخير براي نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي 
گام هاي خوبي برداشته شده اما هنوز نتوانسته نيازهاي اساسي 

جامعه را برآورده و کاهش تاخيرهاي پروازي را منجر شود.
حسين زاده با بيان اينکه ضعف نظارت وزارت راه و شهرسازي 
نيز در بي توجهي ايرالين ها به تاخيرهاي پروازي موثر است، 
گفت: در صورتي که نظارت ها تقويت شده و با ايرالين هاي 
متخل��ف برخورده��اي قاطع صورت بگيرد به طور حتم حجم 
تاخيرهاي پروازي در بازه زماني کوتاه کاهش خواهد يافت.

اي��ن نماين��ده مردم در مجلس دهم، ب��ا تاکيد بر اينکه اعالم 
آمار دقيق تاخيرهاي پروازي اقدام مناسبي است، افزود: براي 
ايجاد فضاي رقابتي بين ايرالين ها بايد اسامي شرکت هايي که 
بيشترين تاخير در طول يک ماه داشته اند رسانه اي شود تا به 
اين ترتيب عالوه بر اينکه درس عبرتي براي ساير ايرالين ها 

شود فضاي رقابتي بهتري نيز شکل بگيرد.
حسين زاده با بيان اينکه مردم در عوض پرداخت هزينه هاي 
گزاف بليت هواپيما بايد خدمات مناسب دريافت کنند، تصريح 
کرد: با آزادسازي نرخ بليت هواپيما انتظار از ايرالين ها حرکت 
بر مدار کيفيت و مش��تري مداري بوده که تاخيرهاي پروازي 
نشان مي دهد اين مهم محقق نشده است. براي اينکه حمل و 
نقل هوايي بتواند سهم بيشتري در جابه جايي مسافردرکشور 
داش��ته باش��د بايد ضمن کاهش تاخيرهاي پروازي کيفيت 

خدمات دهي به مسافران نيز ارتقا يابد.

کمبود ۴ ميليون واحد مسکوني در کشور 
رئيس کميسيون عمران مجلس، 
گف��ت: در کميس��يون عم��ران 
و مجل��س اعتق��اد داري��م که در 
کش��ور کمب��ود ۴ ميلي��ون واحد 
مسکوني وجود دارد، نگاه وزارت 
راه و شهرس��ازي اينگونه نيست 

و اعتق��اد دارند که مس��کن م��ورد نياز وجود دارد اما از کيفيت 
کافي برخوردار نيستند.

ب��ه گ��زارش تجارت، محمدرضا رضايي کوچي در گفت وگو با 
خبرن��گار خبرگ��زاري خانه ملت، در خصوص وضعيت موجود 
مس��کن کش��ور، اظهار داشت: در کميسيون عمران و مجلس 
اعتقاد داريم که در کشور کمبود ۴ ميليون واحد مسکوني وجود 

دارد، عرضه و تقاضا در بازار مسکن برابر نيست.
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه 
نگاه وزارت راه و شهرسازي اينگونه نيست و اعتقاد دارند که 
مسکن مورد نياز وجود دارد اما از کيفيت کافي برخوردار نيستند، 
گفت: همچنين اعتقاد دارند بايد منابع را به جاي توليد مسکن 

به سمت احيا بافت هاي فرسوده جهت دهي کرد.
نماينده مردم جهرم در مجلس ش��وراي اس��المي با اش��ازه به 
اينکه اين اختالف نظر بين مجلس شوراي اسالمي و وزارت 
راه وشهرس��ازي وجود دارد و مرکز پژوهش هاي مجلس نيز 
نظر کميس��يون عمران را تاييد کرده اس��ت، ادامه داد: تالش 
ما بر اين اس��ت که وزارت راه و شهرس��ازي را متوجه کنيم تا 
به س��مت توليد مس��کن حرکت کنند. توليد مسکن به معناي 
اش��تغال، پويايي، به کارگي��ري حداقل ۴۰۰هزار نفر مهندس 

عمران و هزاران کارگر ساختماني است.

پيشخوان

راه ومسکن
گ�روه راه و مس�کن: اين روزه��ا افزايش حجم 
معامالت مس��کن و قيمت واحدهاي مسکوني 
مي تواند بيانگر اين امر باشد که بازار مسکن از 
رکود عميق چندساله خود خارج شده و وارد فاز 
پيش رونق ش��ده اس��ت، البته اين رونق بيشتر 
در واحده��اي مت��راژ پايين يعني در حدود ۶۰ تا 
۷۰ مت��ر ب��ا ارزش کمت��ر از ۲۰۰ ميليون تومان 

مشاهده مي شود.
 با توجه به حجم باالي تقاضاي مصرفي براي 
واحده��اي مس��کوني کمت��ر از ۷۰ متر با ارزش 
1۰۰ تا ۲۵۰ ميليون تومان مي توان اين نظريه 
را داد ک��ه س��بک زندگ��ي م��ردم در حال تغيير 
اس��ت. به عبارتي در سنوات گذشته هر خانواده 
با افزايش تعداد نفرات خود پس از گذشت مردم 
زمان��ي ب��ه خانه اي بزرگتر نق��ل مکان مي کرد 
و عموم��ا در بين م��ردم خريدخانه هاي بيش از 
1۲۰ مت��ر راي��ج بود، ام��ا درحال حاضر به دليل 
ش��رايط وخي��م اقتصادي، کمب��ود نقدينگي و 
کاه��ش ق��درت خريد مردم، خانواده ها بيش��تر 
ب��ه خري��د خانه هاي متراژ پايين تمايل دارند که 
اين موضوع مي تواند بيانگر آن باشد که سبک 
زندگي در ايران به ويژه در کالن ش��هر تهران 
روبه تغيير است و مي توان اين احتمال را داد که 
در چند سال آينده اکثر خانواده ها در واحدهاي 
مسکوني متراژ پايين سکونت داشته باشند و اين 

امر تبديل به يک فرهنگ عمومي شود. 
همچنين الزم به ذکر اس��ت که با تغيير س��بک 
زندگي مردم، احتمال افزايش قيمت واحدهاي 
مس��کوني متراژ پايين باالتر از نرخ تورم بس��يار 
زياد اس��ت، زيرا سازندگان در سال هاي گذشته 
تمايلي به ساخت خانه هاي متراژ پايين به دليل 
افزايش هزينه هاي س��اخت و س��از نداشتند، لذا 
حجم عرضه پاس��خگوي حج��م باالي تقاضا 
نخواه��د ب��ود که اين امر خود به افزايش قيمت 
خانه ه��اي مت��راژ پايين و تعميق رکود در بخش 
مس��کن، افزايش حاش��يه نش��يني و همچنين 
کانکس نش��يني در کالن ش��هر ته��ران دامن 

خواهد زد. 
مهاج�رت ني�م ميليون نفر از اس�تان تهران  ���

به البرز
در اين راستا منصور غيبي کارشناس ارشد اقتصاد 
مس��کن در گفت و گو با روزنامه »تجارت« اين 
پيش بيني را تاييد  کرده و مي گويد: اين تحليل که 
تغيير سبک زندگي مردم تا حدودي باعث رونق 

بخش مسکن شده درست و کارشناسانه است.
 ام��ا بهت��ر اس��ت به آم��ار جديد سرش��ماري 
عمومي نف��وس و مس��کن هم توجه ش��ود که 
براس��اس اين آمار 3۶۵ هزار نفر جمعيت يعني 
نزدي��ک ب��ه نيم ميليون نفر جمعيت از اس��تان 

تهران به استان البرز مهاجرت کرده اند. 
��� تغييرجمعيتي به دليل مش�کالت در تامين 

مسکن 
اين کارش��ناس ارش��د اقتصاد مس��کن تصريح 
مي کند: اين روزها خانواده ها ترجيح داده اند که 
در خانه هاي متراژ پايين در کالن ش��هر تهران 

زندگي نکنند، اما در ش��هر کرج يک دس��تگاه 
آپارتم��ان 1۰۰ ت��ا 1۲۰ متري با قيمت مطلوب 
خريداري کنند. به طوري که مردم صبح ها براي 
کار از شهر کرج به تهران سفر  مي کنند و شب ها 
دوباره به ش��هر ک��رج بازمي گردند. اين رويداد 
به نوعي تغيير س��اختار در مس��ائل فرهنگي و 
جمعيت��ي اس��ت، لذا تغيي��ر جمعيتي و فرهنگي 
ناش��ي از مس��ائل و مشکالت اقتصادي و تامين 

مسکن خواهد بود.
 خانه ه�اي ۱۵۰ ت�ا ���۲۰۰ ميلي�ون تومان�ي؛ 

بيشترين سهم از معامالت 
براس��اس گ��زارش خبرن��گار روزنامه تجارت؛ 
در آذرم��اه ۹۶ توزي��ع فراوان��ي تعداد واحدهاي 
مسکوني معامله شده برحسب ارزش )قيمت( هر 
واحد حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني با 
ارزش 1۵۰ ت��ا ۲۰۰ ميليون تومان با اختصاص 
11 درصد، بيشترين سهم از معامالت را به خود 
اختص��اص داده اند. پس از آن واحدهاي داراي 
ارزش ۲۰۰ ت��ا ۲۵۰ ميلي��ون توم��ان و 1۰۰ تا 
1۵۰ ميليون تومان هرکدام با اختصاص 1۰.1 و 
۸.۹ درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در 
مجموع در اين ماه حدود ۵3.۴ درصد از معامالت 
به واحدهاي مس��کوني ب��ا ارزش کمتر از ۴۰۰ 

ميليون تومان اختصاص داشته است. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه در آذرم��اه امس��ال 
آپارتمان ه��اي 1۰۰ ت��ا 1۵۰ ميلي��ون تومان از 
رتبه اول در تعداد معامالت به رتبه سوم تنزل پيدا 
کرد به عبارت ساده تر در سال گذشته بيشترين 
تقاضا در شهر تهران براي خريد خانه هاي 1۰۰ 
تا 1۵۰ ميليون تومان بود که آذرماه امسال اين 
رتبه از آن واحدهاي 1۵۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان 
شده است. کارشناسان معتقدند علت اين تغيير 

افزايش 1۵ درصدي قيمت نقطه به نقطه مسکن 
و رشد تدريجي توان تقاضاي مصرفي در آذرماه 
جاري است. به عبارتي افت ۴۲ درصدي تقاضا 
براي خريد خانه هاي 1۰۰ تا 1۵۰ ميليون تومان 
در ته��ران، ج��دا از آنکه نش��ان مي دهد به دليل 
افزايش ميانگين قيمت مسکن، جمعيت غالب 
به سمت خانه هاي با ارزش باالتر سوق يافته اند، 
حاکي از آن است که مالکان واحدهاي مسکوني 
کوچک اقدام به تبديل به احسن کردن خانه هاي 
خود کرده اند. اين نش��انه از رش��د معامالت در 
برخي مناطق داراي سرانه خدماتي مناسب قابل 
مش��اهده اس��ت به طوري که امس��ال تقاضاي 
مصرفي براي خريدخانه در منطقه 3 شهر تهران 

افزايش پيدا کرده است.
ب�ازار داغ خانه ه�اي ۶۰ ت�ا ���۷۰ مت�ر در 

پايتخت
ش��واهد موجود حاکي از آن اس��ت که خانه هاي 
۶۰ تا ۷۰ متر با توجه به ويژگي در اس��تطاعت 
غال��ب خانواده ه��ا، ارزان قيمت بودن و مصرف 
پايين انرژي نس��بت ب��ه واحدهاي بزرگ تر هر 
ماهه بيش��ترين اقبال را در ش��هر تهران دارند به 
طوري که در تمام ماه ها سهم متوسط 1۵ درصد 
از کل معامالت را به خود اختصاص مي دهند. به 
عبارت ساده تر در دي ماه ۹۶ خانه هايي با متراژ 
۶۰ تا ۷۰ متر مربع بيش��ترين س��هم از معامالت 
مس��کن ش��هر تهران را به خود اختصاص داده 
است به طوري که براساس گفته بيشتر مشاوران 
ام��الک در ش��هر تهران، از يک��م تا ۲۲ دي ماه 
ج��اري 1۶۴۶ م��ورد خري��د و فروش خانه هاي 
۶۰ تا ۷۰ متر به ثبت رس��يده اس��ت و در آذرماه 
امسال هم 1۴.3 درصد از معامالت شهر تهران 
مربوط به اين سطح زيربنا بوده است. همچنين 

آذرماه پارس��ال واحدهاي مس��کوني ۶۰ تا ۷۰ 
مت��ر 1۵ درص��د از خريد و فروش را در برگرفتند 
ک��ه در آن زم��ان باالتري��ن رتب��ه در معامالت 
محس��وب مي شد.به طور کلي در آذرماه 13۹۶ 
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله 
ش��ده بر حسب س��طح زيربنا نشان مي دهد بعد 
از واحده��اي ۶۰ ت��ا ۷۰ متر مربع، واحدهاي ۷۰ 
تا ۸۰ متر و ۵۰ تا ۶۰ متر به ترتيب با سهم هاي 
13.۲ و 1۲.۹ درص��دي در رتبه هاي بعدي قرار 
دارند. درمجموع در آذرماه واحدهاي مسکوني با 
سطح زيربناي کمتر از ۸۰ متر مربع ۴۹.۴ درصد 
از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 
که اين رقم در آذرماه سال قبل ۵1.۵ درصد از 

کل معامالت بوده است.
در آذرماه امس��ال تعداد معامالت مس��کن شهر 
تهران به 1۷.۸ هزار واحد مس��کوني رس��يد که 
نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل ۵۰.۲ درصد 
افزايش داش��ته است. همچنين ميانگين قيمت 
مس��کن نيز براي اولين بار با عبور از ۵ ميليون 
تومان به متوسط ۵ ميليون ۹۰ هزار تومان رسيد 
که نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 1۴.۹ درصد 

رشد داشته است.
��� گراني مسکن به منزله  رونق نيست

با ش��روع فصل پاييز، قيمت مس��کن به دنبال 
افزاي��ش حج��م معامالت خريد و فروش گران 
ش��ده اس��ت که به عقيده بسياري از کارشناسان 
اقتص��اد مس��کن دلي��ل اي��ن افزاي��ش قيمت 
مس��کن کاهش نرخ س��ود سپرده هاي بانکي و 
فرارسيدن موعد دريافت وام سپرده گذاران قبلي 
در صندوق پس انداز مس��کن يکم اس��ت. البته 
ب��ه نظر برخي کارشناس��ان اين افزايش قيمت 
مس��کن به معناي رونق نيس��ت به گفته فرشيد 

پورحاجت دبير کانون انبوه س��ازان، گران شدن 
يا افزايش معامالت مس��کن در بعضي مناطق 
ش��هر تهران به منزله  رونق نيس��ت و رونق در 
ب��ازار مس��کن را قبول ن��دارم، زيرا رونق بايد در 
بخش س��اخت و س��از صورت گيرد که محقق 
نش��ده اس��ت. در حوزه معامالت هم اگر بررسي 
کلي داش��ته باش��يم در مناطقي از تهران که به 
لحاظ سرانه خدمات عمومي داراي جاذبه براي 
س��رمايه گذاري مق��داري جن��ب و جوش براي 
خريد و فروش بيش��تر ش��ده ولي اين موضوع در 

کل کشور صورت نگرفته است.
رش�د ���۲۰ درص�دي قيم�ت خانه هاي نقلي 

همسو با نرخ تورم 
همچني��ن س��يدکمال الدين ش��هرياري عضو 
کميس��يون عمران مجلس، با اشاره به افزايش 
نرخ مس��کن درکش��ور، گفت: با توجه به توقف 
قيمت مسکن و تورمي که سال به سال افزايش 
پيدا کرد در س��ال هاي ۹۰ و ۹1 حبابي در نرخ 
مس��کن ايجاد شد که خوش��بختانه اکنون اين 
حباب تخليه ش��ده اس��ت. با تخليه حباب نرخ 
مس��کن زمين��ه ب��راي افزاي��ش آرام قيمت ها 
متناس��ب با نرخ تورم آماده ش��ده اس��ت. رش��د 
۴۰ درصدي نرخ مس��کن رخ نداده اس��ت، اما 
نمي توان منکر رش��د قيمت مسکن شدو ميزان 
افزاي��ش قيم��ت در اين حوزه نهايت ۲۰ درصد 

بوده است.
��� احتم�ال رش�د نرخ مس�کن بي�ش از تورم 

بعيد است
شهرياري با تاکيد بر اينکه يکي از عوامل رشد 
قيمت مس��کن تسهيالت دهي بانک ها در اين 
حوزه بوده اس��ت، گفت: رقم تسهيالت مسکن 
ثاب��ت ب��وده اما س��هم آن در خانه هاي کوچک 
بيشتر مي شود به همين دليل هر چه متراژ خانه 
کوچک تر و قيمت آن کمتر باش��د س��هم وام در 
آن بيشتر خواهد بود. تسهيالت دهي بانک ها در 
حوزه مسکن در خانه دار کردن و توانمندسازي 
اقش��اري که دنبال خانه هاي کوچک هس��تند 
موثر تر اس��ت به همين دليل وام بانکي در نرخ 
اي��ن خانه ه��ا اثر گذار بوده اس��ت. درخصوص 
افزاي��ش قيمت مس��کن در ماه هاي اخير جاي 
نگراني نيس��ت، اين رش��د قيمت بعد از سال ها 
رکود نسبتا طبيعي و متناسب با نرخ تورم است و 
اگر شاهد آن نباشيم وضعيت بازار ساخت و ساز 
از اين هم بدتر ش��ده و معضل بيکاري پررنگ 
تر مي شود. رشد قيمت مسکن در حد نرخ تورم 
به تحرک در بازار مسکن و ايجاد اشتغال منجر 
مي شود. تحرک اقتصادي از مزاياي رونق بازار 
مس��کن اس��ت از اين رو نبايد از وضعيت فعلي 
مس��کن نگران بود. احتمال رشد قيمت مسکن 
بيش از نرخ تورم بس��تگي به عوامل بس��ياري 
دارد و احتمال رش��د نرخ مس��کن بيش از تورم 
بعيد است. وضعيت اقتصادي به گونه اي نيست 
که اتفاق غيرمنتظره اي رخ دهد از اين رو جاي 
نگراني براي رش��د يکباره نرخ مس��کن بيش از 

نرخ تورم وجود ندارد.

يک کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت و گو با »تجارت« تاکيد کرد؛

تغيير سبک زندگي باخانه هاي کم متراژ

مع��اون به��ره برداري و س��ير و حرکت ش��رکت راه آهن 
گفت: تست گرم قطارهاي ترانزيت کريدور ايران - چين 
نشان داد حمل بار از مسير ريلي، کمتر از يک سوم مسير 
دري��ا زم��ان مي ب��رد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از 
صداوسيما، سيد مصطفي داودي اظهار داشت: حمل بار از 
طريق ريل از بندر شانگ هاي در چين تا کشورمان حدود 
11 تا 1۵ روز زمان مي برد درحاليکه حمل بار از طريق دريا 
و جاده بيش از ۵۵ روز به طول مي انجاميد. وي افزود: با 
توجه به اينکه چين بزرگترين شريک تجاري کشورمان 
است، مذاکرات براي ايجاد کريدور ريلي چين - ايران از 
سال ۲۰1۵ آغاز شد و به دفعات، جلسات هماهنگي زيادي 
بين ايران و چين و همچنين با کش��ورهاي طول مس��ير 
يعني قزاقستان و ترکمنستان برگزار شد تا در نهايت، در 
س��ال ۲۰1۷ به تعرفه هاي مشترک دست يافتيم. داودي 
گفت: در اواخر س��ال ۲۰1۷، س��ه قطار تجاري از چين به 
س��وي ايران حرکت کرده و بار خود را در مقصد، تحويل 
صاحبان بار دادند. مدت زمان س��ير اين قطارها با توجه 
به اينکه مبدا بار ها، ش��هرهاي مختلف چين بود بين 11 
ت��ا 1۵ روز ب��ود و ب��ا توجه به مس��ير 11 هزار کيلومتري، 
ه��ر قط��ار روزان��ه بيش از ۸۵۰ تا هزار کيلومتر مس��ير را 

طي کرده اس��ت. داودي همچنين در خصوص مذاکره با 
صاحبان بارهاي بزرگ و تجار تصريح کرد: هم اکنون با 
دو خودروس��از بزرگ کش��ور که مبدا بارهاي عمده آن ها 
چين اس��ت مذاکراتي داش��ته ايم که امضاي تفاهمنامه با 
يک خودروس��از در مراحل نهايي اس��ت و با خودرو س��از 
ديگ��ر ه��م درحال مذاکره اي��م. وي در مورد تعرفه ها نيز 
يادآور شد: تعرفه حمل بار از طريق ريل، کامال در مقايسه 
با حمل و نقل دريايي؛ رقابتي و اقتصادي اس��ت چراکه 
هم زمان تحويل بار به يک س��وم کاهش مي يابد و هم 
تعرفه ها بيشتر از حمل و نقل دريايي نيست ضمن اينکه 
تعرفه ها هم قابل مذاکره با صاحبان عمده بارهاي خاص 
است. معاون بهره برداري و سير و حرکت شرکت راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران، ترانزيت بار را يکي از مزيت هاي 
مهم کشور دانست و تاکيد کرد: ترانزيت ريلي هم براي 
راه آه��ن و ه��م براي صاحبان بار، صرفه و اقتصادي دارد 
ضمن اينکه با توجه به مسايل زيست محيطي و افزايش 
امني��ت در ري��ل و کاه��ش مخاطرات و حوادث جاده اي، 
براي اقتصاد کشور هم به صرفه است ضمن اينکه منافع 
م��ادي ه��ر يک تن ترانزيت بين الملل��ي کاال، ۲.۵ برابر 

جابجايي بار در داخل کشور است.

۱۵ روز ؛ مدت زمان حمل ريلي بار از چين تا ايران 
رييس بنياد مس��تضعفان انقالب اسالمي گفت: عمليات 
اجراي س��اخت س��اختمان جديد پالسکو همزمان با دهه 
فجر انقالب اسالمي در 13 طبقه آغاز مي شود. به گزارش 
روزنام��ه تج��ارت ب��ه نقل از ايرنا، محمد س��عيدي کيا در 
نشستي خبري اضافه کرد: ساختمان جديد در 1۰۰ هزار 
متر مربع زيربنا در هش��ت طبقه روي زمين و پنج طبقه 
زير زمين احداث مي شود. وي با اشاره به هماهنگي هاي 
انجام شده با قوه قضائيه و شهرداري تهران، اظهار کرد: 
س��اختمان جديد در زميني به وس��عت ۹ هزار و ۴۰۰ متر 
مربع ساخته مي شود و بنياد مستضعفان انتظار دارد با توجه 
به ابعاد ملي اين پروژه، انتظارات مردم و کس��به پالس��کو 
و همه سازمان ها و نهادها در احداث اين ساختمان جديد 
تامين ش��ود و اميدواريم با تالش همه دس��ت اندرکاران 
بنياد، س��اختمان جديد احداث ش��ود. س��عيدي کيا با بيان 
اينک��ه عملي��ات خاکبرداري اين س��اختمان چهار تا پنج 
ماه طول مي کش��د، گفت: در س��اختمان جديد پالس��کو 
براي يک هزار دستگاه خودرو پارکينگ آماده مي شود و 
مابق��ي آن، به واحدهاي تجاري اختصاص خواهد يافت. 
در واگذاري واحدهاي جديد به کسبه، ارزش سرقفلي روز 
ه��ر واح��د قبل از تخريب م��ورد توجه قرار خواهد گرفت 

و با نظر کارشناس��ان هر واحد واگذار ش��ده بيش از آن 
ارزش داش��ته باش��د، مابه التفاوت آن نيز دريافت خواهد 
ش��د. طبق توافقي که با ش��هرداري به عمل آمده، همه 
مقدمات کار فراهم ش��ده اس��ت که بيش از ۵۷ هزار متر 
مرب��ع آن غيرپارکينيگ��ي و ح��دود ۴۵ هزار متر مربع آن 
نيز براي پارکينگ در نظر گرفته شده است.  رئيس بنياد 
مستضعفان اظهارداشت: با وقوع حادثه ساختمان پالسکو 
کارگروهي در بنياد مستضعفان تشکيل شد و تاکنون اين 
کار گروه براي پيگيري امور 3۷ جلسه و 1۵۲ مصوبه داشته 
اس��ت و با تش��کيل اتاق فکري با حضور ۷ نفر از معماران 
و انديش��مندان حوزه س��اخت وساز کشور، مسابقه اي در 
اين زمينه برگزار و 13۰۰ نفر در آن ش��رکت و 3۶۵ ايده 
جدي��د درياف��ت ش��د که از بي��ن آن ۶۰ ايده انتخاب و در 
نهاي��ت 1۰ ط��رح به انتخاب داوران ب��ه عنوان ايده برتر 
براي جايگزيني س��اختمان جديد پالس��کو برگزيده شد. 
خوشبختانه تمام مقدمات کار فراهم شده و صورتجلسه آن 
نيز بين شهرداري تهران، قوه قضاييه و بنياد مستضعفان 
امضا شده و هفته گذشته نيز با معاونت معماري شهرداري 
به توافق رسيديم تا همزمان با صدور پيش پروانه مسابقه 

طراحي و گودبرداري اين ساختمان آغاز شود.

پالسکو جديد در ۱۳ طبقه ساخته مي شود 

عمر مفيد ساختمان۵0 تا 100 سال است

سال آينده جهش قيمت مسکن نداريم
معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: سال 
گذش��ته در حادثه پالس��کو س��اختمان کهن ۵۴ س��اله که نماد 
معماري و شهرسازي و مديريت شهري زمان خود بود، در برابر 

چشمان ما فرو ريخت.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از صدا و سيما حامد مظاهريان 
در نشس��ت خبري گفت: حادثه پالس��کو تذکري براي ما بود تا 
توجه ها معطوف به کيفيت س��اختمان ش��ود زيرا يک ساختمان 
بايد ۵۰ تا 1۰۰ سال عمر کند. نگهداري بحث مهمي است که 
الزم است توجه خاصي به آن شود بر اين اساس بايد براي آن 
آيين نامه اي داش��ته باش��يم آيين نامه )مبحث ۲۲( ۴ سال پيش 
نوش��ته ش��ده بود و به نحوي نبود که قابليت اجرا داش��ته باشد، 
وزارت راه ش��روع به بازنگري آن کرد و س��ال گذش��ته جلسات 
متعددي با متخصصان صورت گرفت و در چند ماه آينده مبحث 
۲۲ که راهنمايي براي نگهداري س��اختمان اس��ت، اعالم و به 
روز خواهد شد. وي با بيان اينکه مسئول ساختمان خود مالک 
ساختمان است، گفت: در کشور ۲۷ ميليون خانه وجود دارد که 
جز مالک هيچ نهادي نمي تواند مس��ئول نگهداري س��اختمان 
باش��د زيرا وظيفه اي نيس��ت که بتوان از بيرون ورود پيدا کرد. 
مالک ممکن اس��ت نگاه خيلي پيچيده اي و تخصصي نداش��ته 
باشد مانند اينکه که چگونه از آسانسور و... نگهداري کند و به 
همين دليل بايد شرکت هايي با حضور مهندسين ايجاد شود تا 
به مالکان کمک کنند تا س��رمايه ايرانيان کارکرد داش��ته باشد 

و مشکلي ايجاد نشود.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: آيين نامه ايجاد اين شرکت ها 
در هيئت دولت است و روزهاي آينده مورد بررسي قرار مي گيرد 
که چگونه بايد عمل کنيم اميدواريم با تصويب مبحث ۲۲ جديد 

بتوانيم فرايند نگهداري را شروع کنيم.
مظاهريان در اين خصوص ادامه داد: يک س��ال گذش��ته زماني 
که حادثه پالس��کو رخ داد باورش براي تمام ما بس��يار س��خت 
بود چرا که ساختماني کهن )۵۴ ساله( که نمادي از معماري و 
شهرس��ازي و مديريت ش��هري زمان خود بود، در برابر چشمان 
ما فرو ريخت. ساختماني که طبق گزارش هاي آن زمان يکي 

از نمادهاي ايمني و امنيت در کشور تلقي مي شد.
معاون وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به گزارش نوش��ته شده 
در خصوص حادثه پالس��کو گفت: اين گزارش اش��اره مي کند 
که پالس��کو فرونريخت بلکه به پا خاس��ت تا انسجام ساختار و 
جامعه مدني ايران را به پرس��ش بگيرد. ريخته ش��دن پالس��کو 
س��وال بزرگي براي ايرانيان بود که همچنان پاس��خي براي آن 
داده نشده است، سوالي مبني بر اينکه ما بايد چه کار مي کرديم 

تا شاهد اين اتفاق نباشيم؟
وي ب��ا بي��ان اينکه حادثه س��اختمان پالس��کو مربوط به يک 
منطقه و محله بود، ولي اثرات ملي بر جاي گذاشت، گفت: اين 
ح��وادث تاکن��ون چندين بار تکرار ش��ده، حوادثي که گاهي از 
آن ها درس گرفتيم و گاهي نه؛ به طور مثال جامعه مهندسين 
در زمان زلزله رودبار و منجيل به درس��تي از آن عبرت گرفت 
و موفق به تدوين قانون ۲۸۰۰ و مقررات ملي س��اختمان ش��د 
حال اينکه اين درس ها و عبرت ها تا چه حد صحيح و مناسب 

بوده قضاوتش با تاريخ است.
وي خاطرنش��ان کرد: در حوزه حوادث س��اختماني يک اصل 
بديه��ي وج��ود دارد، اينک��ه اگر س��اختماني طبق مقررات ملي 
ساخته شود فرو نمي ريزد. اما مسئله اين است که طبق گزارش 
رسمي وزارت راه و شهرسازي از زلزله اخير کرمانشاه اين مقررات 

در بين مجموعه هاي مسکوني موجود در منطقه رعايت نشده 
ب��ود. ام��ري ک��ه در صورت انجام مي توانس��ت از کش��ته ها و 

خرابي هاي بسياري جلوگيري کند.
مظاهريان افزود: بحثي که ما در دو سال گذشته در وزارت راه 
و شهرسازي به دنبال آن بوديم، کنترل ساختمان و جلوگيري 
از همي��ن خرابي ه��ا ب��ود. در حقيقت داس��تان آيين نامه کنترل 
ساختماني که وزارت راه و شهرسازي آن را تهيه و طي مشارکت 
گسترده اي به اصالح آن پرداخت، يک درون مايه اساسي تحت 
عنوان کنترل س��اختمان دارد مس��ئله اي که بايد مسئول واقعي 

آن مشخص شود. 
��� بازار مسکن خالي از سفته بازان است

همچنين مظاهريان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازار مسکن 
هم اکنون خالي از س��فته بازان اس��ت و مصرف کنندگان واقعي 
به افزايش ۵۰ درصدي معامالت مس��کن کمک کرده اند، اما 
جهش قيمت در سال آينده نخواهيم داشت.افزايش ماليمي را 
در قيمت مس��کن و تعداد مبايعه نامه ها داريم که جاي نگراني 
نيس��ت. مي توانم اين اطمينان را بدهم که تا س��ال آينده هم 
اين فرآيند به نفع خريداران مصرفي بازار اس��ت و جايي براي 

سفته بازان نيست.
وي افزود: در آذرماه افزايش ۵۰ درصدي را در تعداد معامالت 
نسبت به آذرماه سال گذشته شاهد بوديم. اگر آمار دي ماه بيايد 
مي ت��وان دقي��ق تر اظهار نظر کرد، اما فکر مي کنم آمار دي ماه 

مقداري تعديل شده است.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه وقتي آمار ساالنه بازار 
مسکن را نگاه مي کنيم افزايش قيمت نگران کننده نيست و تا 
حدود نرخ تورم است، تصريح کرد: خوشبختانه دولت توانسته 

هنوز اين بازار را خالي از بازار سودآوري هاي کاذب نگه دارد.
مظاهريان در پاسخ به گمانه زني ها مبني بر رشد قيمت مسکن 
در سال آينده گفت: ۵۰ درصد تعداد مبايعه نامه ها افزايش يافته 
و اينکه اعالم مي کنند قيمت جهش مي کند جوسازي کساني 

است که مي خواهند آپارتمان هاي خود را گران بفروشند.
 در تهران ���۴۹۰ هزار خانه خالي داريم

وي ادام��ه داد: در ته��ران ۴۹۰ ه��زار خان��ه خال��ي داريم که به 
سختي مي توان براي آن ها مشتري پيدا کرد. بازار عمومي فعال 
براي قش��ر متوس��ط اس��ت و هنوز س��ودآوري اين بازار کمتر از 
س��پرده گذاري در بانک اس��ت. ولي خوش��بختانه همه نشانه ها 
مثبت است که بازار مسکن به سمت رونق در حال حرکت است. 
لذا اين اطمينان را مي دهم که در ماه هاي پيش رو و سال آينده 

جهش هاي قيمتي شديد نخواهيم داشت.
معاون مس��کن و س��اختمان وزير راه و شهرس��ازي درباره اين 
صحبت که برخي مي گويند بازار مسکن دچار رکود تورمي شده 
اس��ت، گفت: من متوجه رکود تورمي نمي ش��وم. اساسا بازارها، 
بازارهاي رکود و رونق هس��تند. اگر ديد کلي به بخش مس��کن 
داش��ته باش��يم و موجودي کافي که وجود دارد مي بينيم فقط 
خانه هاي گران قيمت نيس��تند که خالي مانده اند. به طور مثال 
در ش��هر پرند حدود ۷۰۰۰ مس��کن مهر بدون متقاضي داريم؛ 
بنابراين در س��طوح مختلف، قيمت هاي فعلي نگران کننده يا 

نشان دهنده جهش قيمت نيستند.
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هشدار در مورد رشد انفجاري
 توليد نفت آمريکا، کانادا و برزيل

آژانس بين المللي انرژي اعالم کرد رشد 
»انفجاري« توليد نفت آمريکا در سال 
جاري ميالدي به دليل افزايش قيمت ها، 
احتم��اال موجب خنثي ش��دن کاهش 
بيش��تر توليد نفت ونزوئال خواهد ش��د. 
به گزارش تس��نيم به نقل از بلومبرگ، 

آژانس بين المللي انرژي در اولين گزارش خود در سال 2018 اعالم 
کرد، رشد »انفجاري« توليد نفت آمريکا در سال جاري ميالدي به 
دليل افزايش قيمت ها، احتماال موجب خنثي شدن کاهش بيشتر توليد 
نفت ونزوئال خواهد شد. آژانس بين المللي انرژي همچنين در اين 
گزارش پيش بيني خود از رشد توليد نفت توليد کنندگان غيراوپکي 
را 100 هزار بشکه نسبت به گزارش قبلي اش افزايش داده و به 1.7 
ميليون بشکه در روز رسانده است. آژانس همچنين هشدار داده که 
به دليل وضعيت هاي نامش��خص ژئوپلتيک و ريس��ک هاي متوجه 
صنعت نفت ونزوئال سال 2018 مي تواند يک سال »پرنوسان« براي 
بازار نفت باش��د. در اين گزارش همچنين آمده اس��ت: »عامل مهم 
تاثير گذار در بخش عرضه نفت در سال 2018 رشد سريع توليد نفت 
آمريکاست... رشد انفجاري در آمريکا و افزايش قابل توجه توليد در 
کانادا و برزيل بسيار بيشتر از کاهش هاي قابل توجه احتمالي در توليد 
ونزوئال و مکزيک خواهد بود.« آژانس بين المللي انرژي پيش بيني 
کرده که توليد نفت خام آمريکا در سال جاري 1.35 ميليون بشکه در 
روز افزايش يابد که 240 هزار بشکه در روز بيشتر از پيش بيني قبلي 
است. آژانس همچنين گفته که با توجه به بدهي هاي دولت ونزوئال 
و وضعيت وخيم شبکه نفت اين کشور ممکن است توليد اين کشور 

بيش از 270 هزار بشکه سال گذشته کاهش پيدا کند.

پيوستن غول هاي انرژي
 به جمع خريداران نفت ليبي

شرکت هاي رويال داچ شل و BP با قراردادهاي ساالنه براي خريد 
نف��ت ليب��ي توافق کردند که گوياي بهب��ود روند توليد و امنيت اين 
کش��ور و جلب ش��دن غول هاي نفتي جهان است. به گزارش ايسنا، 
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوش��ت: قرارداد ش��ل با ش��رکت ملي 
نفت ليبي نخستين قرارداد در نوع خود از سال 2013 است و تحت 
اين قرارداد، بزرگترين شرکت نفتي اروپا نخستين محموله خود را تا 
چند روز آينده بارگيري خواهد کرد. ش��رکت BP که در س��ال 2017 
قرارداد بلندمدت نداش��ت نيز براي امس��ال به توافق رس��يده است. 
ليبي در س��ال 2017 با فروکش کردن آتش منازعات داخلي، توليد 
نفت خود را به بيشترين ميزان در چهار سال گذشته رسيد. بازگشت 
ش��ل و BP به فهرس��ت مشتريان، خبر خوبي براي ليبي خواهد بود 
که توليدش همچنان پايين تر از دوران حکومت قذافي مانده است. 
افزايش توليد نفت ليبي به دليل تعهداتي که اين کشور تحت توافق 
محدوديت توليد اوپک دارد، چالش برانگيز خواهد بود. شل در اوت 
نخستين محموله نفت ليبي در پنج سال گذشته را به صورت يک 
محمول��ه ت��ک خريداري کرده بود اما طبق آمار بلومبرگ، برخالف 
شرکت هاي مانند ويتول و گلنکور در فهرست خريداران قراردادي 

اين کشور در سال 2017 نبود.

پيشخوان

انـرژی

کاهشخريدنفتهندازايرانسياسينيستظاهرشدن4لکهنفتيدراطراف»سانچي«صادرات»گازمايع«افزايشمييابد
پالت��س ب��ه نقل از مناب��ع بازرگاني آگاه 
خب��ر داد روند بهبود صادرات LPG ) گاز 
مايع ( ايران پس از کاهشي که از سپتامبر 
ب��ه دليل توليد کمتر ميدان گازي پارس 
جنوبي داشت، براي دومين ماه ادامه يافته 

و از 373 هزار تن در دس��امبر به 374 هزار تن در ژانويه افزايش 
خواهد يافت.  به گزارش ايس��نا، نرم افزار رهگيري کش��تي "اس 
اند پي گلوبال پالتس" نش��ان مي دهد صادرات LPG ايران در 
ژانويه به مقصد چين، اندونزي، تايلند، هند، پاکس��تان و احتماال 

شرق آفريقا بوده است.
ب��ه گفت��ه مناب��ع آگاه، ايران حدود 3.5 ميليون تن LPG در س��ال 
2017 ص��ادر ک��رد و باالتري��ن حجم ص��ادرات ماهانه در اوت به 

ميزان 423 هزار تن بود.

مقام هاي چيني مي گويند نفت نش��ت 
کرده از نفتکش ايراني که يکش��نبه در 
آب هاي شرق چين غرق شد چهار لکه 
به وسعت مجموعا 100 کيلومتر مربع 

ايجاد کرده است.
به گزارش مهر به نقل از بي بي سي، مقام هاي چيني مي گويند 
نفت نشت کرده از نفتکش ايراني که يکشنبه در آب هاي شرق 
چين غرق شد چهار لکه به وسعت مجموعا 100 کيلومتر مربع 

ايجاد کرده است.
پيشتر عکس هاي ماهواره اي دو لکه را نشان مي داد. اما تازه ترين 
ارقام سازمان اقيانوس شناسي چين که روز چهارشنبه ناحيه را 
زير نظر داشته حاکي از وجود چهار لکه با ابعاد مختلف از 5.5 

کيلومتر مربع تا 48 کيلومتر مربع است.

فريدون برکش��لي رايزن سابق انرژي 
در اوپک با اش��اره به اينکه سياس��ت 
هندي ها در کاهش خريد از جمهوري 
اسالمي ايران، چندان سياسي نيست، 
تصري��ح کرد: توليد کنندگان و صادر 

کنندگان بزرگ نفت، جملگي به بازارهاي آسيا چشم دوخته 
ان��د. اي��ن درحالي اس��ت که بازيگران اصل��ي بازار، حاال هند 
را کان��ون اصلي رش��د تقاضاي نف��ت مي دانند. به اين ترتيب 
مي توان گفت بنا به داليلي که جاي بحث مفصلي دارد، بازار 
ان��رژي چي��ن موقعيت ده��ه 2000 ميالدي خود را به تدريج 
از دس��ت مي دهد. توليد کنندگان و صادر کنندگان بزرگ در 
آس��يا و به ويژه در هند، در حال س��اخت پااليش��گاه هستند تا 

بازار تضمين شده اي داشته باشند.

تسويه بدهي ۴2 ميليون دالري سريالنکا به ايران تا ماه آينده
صندوق بين المللي پول اعالم کرد، س��ريالنکا تا ماه آينده بدهي 

نفتي 42 ميليون دالري خود به ايران را تسويه خواهد کرد.
ب��ه گزارش تس��نيم به نقل از پاي��گاه خبري ديلي ميرور، صندوق 
بين المللي پول اعالم کرد، سريالنکا فوريه امسال بدهي نفتي 42 

ميليون دالري خود به ايران را تسويه خواهد کرد.
در گزارشي که صندوق بين المللي پول از اقتصاد سريالنکا منتشر 
کرده آمده است: »بعد از برقراري يک مکانيزم پرداخت، بدهي هاي 
خارجي از طريق بانک توسعه صادرات ايران و بر اساس يک برنامه 

زمان بندي ش��ده که در اختيار مقامات ايران نيز قرار داده ش��ده در 
حال پرداخت است و تا فوريه 2018 صاف خواهد شد.« بر اساس 
اين گزارش، س��ريالنکا تا اواس��ط سال 2017 ميالدي 42 ميليون 
دالر بدهي نفتي معوق به ايران داشته که 13 ميليون دالر آن مربوط 

به س��ال 2016 بوده اس��ت. مشکالت در برقراري يک چهارچوب 
پرداخت موجب عدم پرداخت اين بدهي ها ش��ده بود. بدهي هاي 
معوق سريالنکا به ايران از سال 2013 و به دليل مشکالت بانکي 

ناشي از تحريم هاي آمريکا عليه ايران ايجاد شد.

        اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه ثبت اس��ناد امالک حوزه ملک 

بردسير
هي��ات موض��وع قان��ون تعيين تکلف وضعيت ثبت��ي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
آگه��ي موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
ببرابر آري ش��ماره 139460319011001908- 96/9/29 و 139460319011002254 – 
96/11/14 هيات ول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتي ملک بردسير تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم پوران موسي پور بردسير فرزند ابول بشماره شناسنامه 23 صادره از بردسير در يک باب 
قطع��ه زمي��ن الحاق��ي به پالک 109ذ فرعي از 535اصلي به مس��احت 59.27متر مربع پالک 
181 فرعي از 535 اصلي واقع در بردسير خيابان ولي عصر بخش 20 کرمان خريداري از مالک 
رس��مي آقاي اس��دا... جاللي گوهري محرز گرديده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند ازتاريخ انتش��ار اولين آگهي به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند . بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 30 96/11
تاريخ انتشار نوبت دوم 96/11/14 

م الف 152 – رئيس ثبت اسناد و امالک - حسين تقي زاده 
............................................................................................................................

بر اساس ماده 344 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1392 بدينوسيله به آقاي اصغر اسدالهي 
ترشاب رستم مجهول المکان ابالغ ميگردد بموجب پرونده کالسه 9309983436500780به 
ش��ماره بايگاني 960915 اين دادگاه متهم به س��رقت گوش��ي تلفن همراه به ش��ماره س��ريال 
354341041505090مي باشد و پرونده مذکور مقيد به وقت رسيدگي روز چهارشنبه مورخه 
96/12/16 س��اعت 9 صبح گرديده مراتب در يک نوبت در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتش��ار 
درج ميگردد تا مخاطب مرقوم در وقت مقرر فوق جهت دفاع در شعبه مذکور حاضر شود واال 

غيابا حکم مقتضي صادر خواهد شد.
م الف 140 – مدير دفتر شعبه 101 دادگاه کيفري دو بردسير 

............................................................................................................................
آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهي به آقاي خانم 

تجديدنظر خواه آقاي / خانم حسين بمپوري دادخواست تجديدنظر خواهي به طرفيت تجديدنظر 
خوانده آقاي / خانم مهدي مهرابي ماهاني نس��بت به دادنامه ش��ماره 200947 /96 در پرونده 
کالس��ه 960206ش��عبه 9 حقوقي کرمان تقديم که طبق موضوع ماده 73 و 346قانون آئين 
دادرس��ي مدني به علت مجهول المکان بودن تجديدنظر خواه مراتب تبادل لوايح يک نوبت 
در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي گردد تا تجديد نظر خوانده ظرف 10 روز دس از تاريخ 
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه پاني دادخواست و 
ضمائم تجديدنظر خواهي را دريافت و چنانچه پاس��خي دارد کتبا به اين دادگاه ارائه نمايد. در 
غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانوني نس��بت به ارس��ال پرونده به دادگاه تجديدنظر 

اقدام خواهد شد
م .ال��ف 2252 – مدي��ر دفت��ر ش��عبه 9 دادگاه عمومي حقوق��ي شهرس��تان کرمان – حس��ين 

حيدرپور
...........................................................................................................................

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي / خانم محمد علي نژاد شاهرخ آبادي 
فرزند رمضان ، 2- امين يوشعي 3- اشرف زنگي آبادي .خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواست به 
طرفيت خواندگان 1 محمد علي نژاد شاهرخ آبادي فرزند رمضان 2- امين يوشعي فرزند محمد 
3- اشرف زنگي آبادي فرزند حاجي به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسي و تامين 
خواسته مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983870700554شعبه 
11 دادگاه عمومي حقوقي شهرس��تان کرمان ثبت و وقت رس��يدگي مورخ 96/12/14 س��اعت 
11 تعيين که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني به علت 
مجهول المکان بودن خوانده بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از 
جرايد کثيراالنتش��ار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتش��ار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
شعبه 11 داگاه عمومي حقوقي شهرستان کرمان 

................................................................................................
آگهي حصروراثت

خانم نصرت ولي زاده فرزند علي داراي شناسنامه 12297 بشرح دادخواست شماره 960720 
مورخ 1396.9.29 توضيح داده شادروان محمد فتحي نوش اباد فرزند علي بشناسنامه 13669 در 

تاريخ 1396.9.2 در شهر رفسنجان فوت شده و وراثت منحصر حين الفوت وي عبارتند از :
1-ابوالفضل فتحي نوش اباد فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 3040375131 متولد 1375 
صادره از رفس��نجان فرزند متوفي2-ابوذر فتحي نوش اباد فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 
3040790242 متولد 1385 صادره از رفس��نجان فرزند متوفي3-زهرا فتحي نوش اباد فرزند 

محمد به ش��ماره شناس��نامه 3040465082 متولد 1377 صادره از رفس��نجان فرزند متوفي 
4-نصرت ولي زاده صالح اباد فرزند علي به ش��ماره شناس��نامه 12297 متولد 1353 صادره 
ازرفسنجان فرزند متوفي5-فاطمه حاج محمدي گنا ابادي فرزند علي به شماره شناسنامه 12 

متولد 1325 صادره ازرفسنجان مادر متوفي
لذا مراتب يک نوبت در روزنامه هاي کثير االنتشار محلي اگهي مي شود چنانچه کسي اعتراض 
دارد يا وصيت نامه اي از متوفي نزد اشخاصي باشد ظرف مدت يک ماه از نشر اگهي به شوراي 
حل اختالف تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد و هر وصيتنامه اي جز رسمي و سري که 

بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شوراي حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان

.............................................................
آگهي حصروراثت

اقاي محمود نجم الديني فرزند علي داراي شناسنامه 223 بشرح دادخواست شماره 960729 
مورخ 1396.10.5 توضيح داده شادروان صديقه احمدي نجم اباد فرزند اقا علي اکبر بشناسنامه 
18 در تاريخ 1395.2.10 در ش��هر رفس��نجان فوت ش��ده و وراثت منحصر حين الفوت وي 

عبارتند از :
1-محمد نجم الديني فرزند علي به شماره شناسنامه 215 متولد 1335 صادره ازرفسنجان فرزند 
متوفي2-احمد نجم الديني فرزند علي به شماره شناسنامه 1433 متولد 1339 صادره ازرفسنجان 
فرزند متوفي3-محمود نجم الديني فرزند علي به ش��ماره شناس��نامه 223 متولد 1341 صادره 
ازرفسنجان فرزند متوفي4-قاسم نجم الديني نوق فرزند علي به شماره شناسنامه 224 متولد 
1342 صادره ازرفسنجان فرزند متوفي5-حميد نجم الديني فرزند علي به شماره شناسنامه 225 
متولد 1344 صادره ازرفس��نجان فرزند متوفي6-مجيد نجم الديني نوق فرزند علي به ش��ماره 
شناسنامه 232 متولد 1348 صادره ازرفسنجان فرزند متوفي7-مجيد نجم الديني فرزند علي 

به شماره شناسنامه 1192 متولد 1355 صادره از رفسنجان فرزند متوفي
لذا مراتب يک نوبت در روزنامه هاي کثير االنتشار محلي اگهي مي شود چنانچه کسي اعتراض 
دارد يا وصيت نامه اي از متوفي نزد اشخاصي باشد ظرف مدت يک ماه از نشر اگهي به شوراي 
حل اختالف تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد و هر وصيتنامه اي جز رسمي و سري که 

بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شوراي حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان

.............................................................
پرونده کالس��ه 9509983467000749 ش��وراي حل اختالف ش��ماره 10 شهرستان کرمان 

تصميم نهايي شماره 9609973467000262
خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم ش��هرزاد ربيعي منفرد فرزند محمد علي به نش��اني 
کرمان خيابان قدس نبش کوچه شماره 2 ساختمان وکال طبقه اول واحد 1 دفتر وکالت علي 

خواجويي راد 
1- آقاي حمداله سلطاني به نشاني جيرفت شهرک رجايي ک بهشتي 15 پ45 

2- آقاي حميد اميرشجاعي به نشاني جيرفت اداره ثبت احوال 
3- آقاي جعفر مجازي دلفاردي به نشاني جيرفتمخابرات جيرفت 

خواسته : مطالبه وجه يک فقره چک عهده بانک ملي به شماره 595064به مبلغ 52/000/000 
ريال به انضمام خسارت تاخيرتاديه و هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل 

گردشکار – خواهان دادخواستي / بخواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته که پس از ارجاع 
به اين شورا و ثبت بکالسه فوق جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده / تحت نظر است 
مالحضه ميگردد اعضاي ش��ورا نظريه مش��ورتي خود را کتبا اعالم داش��ته لذا با بررسي اوراق و 

محتويات پرونده ختم رسيدگي اعالم و به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي گردد.
راي قاضي شورا 

در خصوص دعواي خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم شهرزاد ربيعي منفرد به طرفيت 
خواندکان 1- حمدا... س��لطاني2- حميد امير ش��جاعي 3- جعفر مجازي دلفاردي به خواس��ته 
مطالبه 52/000/000 ريال وجه يک فقره چک به شماره 1313595064 / 1 به انضمام مطالبه 
خس��ارت تاخير تاديه و هزينه دادرس��ي با عنايت به محتويات پرونده و تصويرمصدق چک و 
گواهي صادره از بانک محال عليه تقديمي از سوي خواهان که داللت بر استقرار دين به ميزان 
خواسته عهده خوانده داشته و بقاي اصول و مستندات مذکور در يد مدعي نيز داللت بر بقاي 
دين و اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در وجه آن دارد . لذا چون خوانده با اطالع از 
وقت رسيدگي در جلسه دادرسي حاضر نگرديده و دفاعي در قبال دعواي معمول نداشته و هيچ 
مدرک و دليلي دال بر پرداخت آن ارائه ننموده و اليحه اي نيز ارس��ال نداش��ته اس��ت لذا مس��تندا 
به مواد 313 و 314 قانون تجارت و ماده 198 قانون آئين دادرس��ي مدني مصوب س��ال 1379 
دعواي مطروحه را وارد و ثابت دانس��ته و حکم بر محکوميت تضامني خواندگان به پرداخت 
مبلغ 52/000/000 ريال بابت يک فقره چک مورد دعوا به انضمام خسارت تاخيرتاديه و هزينه 
دادرسي 2/490/000 ريال حق الوکاله وکيل بر طبق تعرفه قانون در حق خواهان صادر اعالم 
ميگردد راي صاره غيابي محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ در همين شورا و سپس ظرف 

مدت بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومي کرمان مي باشد.
.........................................................................................

مفقودي 
برگ سبز خودرو سوراري GLX XU7 405 رنگ نقره اي متاليک شماره موتور 12488134185و 
شماره شاسي NAAM01CAX9E113433 و شماره پالک 45 ايران 991 د 99 به نام صديقه 

حسني سرزه به کد ملي 3091168085  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد .
کرمان 

صورت مجلس افرازی پالک 353 فرعی از 36- اصلی بخش 2 ثبت محمود 
اباد - س��ند مالکيت شش��دانگ يک قطعه زمين که در ان احداث بنا گرديده به 
مس��احت 881/75 مترمربع تحت پالک 353 فرعی از 36 – اصلی بخش دو 
ثبت محمود اباد واقع در قريه س��رخرود ذيل ثبت ش��ماره های 10181 صفحه 
151 دفت��ر جل��د 61 و ثب��ت 10182 صفحه 154 دفتر جلد 61 بنامهای احمد اقا 
اس��داهلل زاده و محمود اس��داهلل زاده ) بالمناصفه( صادر و تس��ليم گرديد، سپس 
نق��ل و انتق��االت متع��ددی صورت گرفته که نهايتا برابر س��ند قطعی ش��ماره 
10280-1393/12/20 دفت��ر خانه 300- محموداباد مقدار 2319/50 س��هم 
مش��اع از 8817 س��هم کل شش��دانگ پالک مزبور به خانم زهرا قيصر منتقل 
گرديده اس��ت ، انگاه نامبرده اخير برابر درخواس��ت وارده بش��ماره 96/6450-
1396/07/22 تقاضای افراز: حصه و س��همی مالکيتی ملک خويش را از کل 
شش��دانگ پالک مذکور از اين اداره نموده که مراتب افراز پس از تعيين وقت 
، در نش��ريه سياس��ت روز به شماره 4592-1396/07/30 منتشر گرديده است 
، اينجانب��ان محم��دزاده و ف��الح ، نماينده و نقش��ه بردار ثب��ت در اجرای ابالغ 
ش��ماره 012/96/5207-1396/07/24 راس موعد مقرر باتفاق خواهان افراز  
با حضور در محل وقوع ملک ، نخست محدوده سند مالکيت کنترل و مالحظه 
گرديد که در حد شرق مقدار 15/75 مترمربع تعريض صورت گرفته و خواهان 
افراز نيز سهمی خويش را با ايجاد حد فاصل و احداث ساختمان که از ان بهره 
برداری مينمايد عمال از س��هم س��اير مالکين مش��اعی منتزع نموده و در تصرف 

خويش گرفته است 
نقش��ه افرازی تهيه ش��ده بنحويکه س��هم خواهان و خواندگان افرازی و مقدار 
تعريض در ان نمايان گرديده باش��د ترس��يم ش��ده است . با بررسی سوابق ثبتی 
و مالحظه نقش��ه واضح و روش��ن اس��ت که مقدار تصرفات 222 مترمربع و 
مقدار مالکيت 231/95 س��هم مش��اع بوده که خواهان افراز برابر وارده ش��ماره 
012/96/6833 – 1396/09/28 نسبت به مقدارکارشناسی رضايت و تمکين 
خوي��ش را اع��الم نموده اس��ت پ��س از ارائه گزارش افرازی به مس��ئول اداره، 
مراتب افراز به همراه تصويری از نقش��ه افرازی طی ش��ماره 012/96/6519 
-  1396/09/16 در خصوص افراز و نوع کاربری ان از ش��هرداری س��رخرود 
استعالم ، که شهرداری محل مکتوبا طی شماره 9599-1396/09/20 منضم 
به نقشه افرازی ممهور به مهر شهرداری ، اعالم نموده که افراز پالک مشاعی 
مزبور بالمانع بوده و کاربری پالک مذکور در طرح جامع ، مسکونی ميباشد. لذا 
بدوا به شرح حدود اوليه و سپس قطعات افرازی می پردازيم : الف : ششدانگ 
ي��ک قطع��ه زمي��ن که در ان احداث بنا گرديده به مس��احت 881/75 مترمربع 
بمش��خصات : ش��ماال بط��ول 29/60 متر بديوار باقيمان��ده پالک 218 فرعی 
ش��رقا بطول 30/10 متر درب و ديواريس��ت بکوچه ش��ش متری احداثی جنوبا 
بطول 29/10 متر بديوار پالک باقيمانده 36- اصلی غربا بطول 30 متر بديوار 

باقيمانده 36- اصلی .
ب : قطع��ات اف��رازی :1- قطع��ه اول : اي��ن قطعه که در س��هم خواندگان افراز 
بنامهای : 1- خانم فاطمه فس��دقچی 2- علی اصغر خاکپور 3- فريدون رضا 
زاده کان اردبيلی قرار گرفته اس��ت به مس��احت 644 مترمربع محدود اس��ت : 
ش��ماال بطول 29/60 متر بديوار باقيمانده پالک 218 فرعی ش��رقا بطولهای 7 
متر درب و ديواريست و 7/90 متر مفروض است و 1/30 متر که جنوبی است 
. 7/30 متر درب و ديواريس��ت همگی بکوچه جنوبا بطول 28/10 متر بديوار 
قطعه دوم افرازی که در س��هم خواهان افرازی قرار گرفته اس��ت غربا بطول 
22/10 متر بديوار باقيمانده 36- اصلی 2- قطعه دوم : اين قطعه که در سهم 
خواهان افراز بنام خانم زهرا قيصر قرار گرفته اس��ت به مش��خصات شش��دانگ 
يک قطعه زمين که در ان احداث بنا گرديده بمساحت 222 مترمربع به شماره 
پالک فرعی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 353 فرعی از 36- اصلی واقع در 
س��رخرود بخش 2 ثبت محموداباد  با کاربری مس��کونی محدود اس��ت : شماال 
بطول 28/10 متر ديواريس��ت به باقيمانده 353 فرعی ش��رقا بطول 7/90 متر 

درب و ديواريست بکوچه جنوبا بطول 28/10 متر ديواريست بديوار به باقيمانده 
36- اصل��ی غرب��ا بط��ول 7/90 متر  بديوار باقيمانده 36- اصلی حقوق ارتفاقی 

ندارد و ارزيابی بمبلغ 22/000/000 ريال تعيين ميگردد 
گ��ردش کار: خان��م زه��را قيصر ، احدی از مالکين مش��اعی پالک 353 فرعی 
از 36- اصل��ی بخ��ش دو ثب��ت محموداب��اد طی وارده به ش��ماره 96/6450-

1396/07/22 درخواست افراز حصه مشاعی خود ) ميزان 231/95 سهم مشاع 
( از پالک فوق را نموده است که حسب ماده )2( ائين نامه قانون افراز و فروش 
امالک مشاع ، موضوع رسيدگی و ختم عمليات و بالمعارض بودن سند توسط 
نماين��ده ثب��ت اع��الم گرديد . ب��ا رعايت ماده )3( و )4( همان ائين نامه از محل 
بازديد و نقش��ه افرازی توس��ط نقش��ه بردار ثبت تهيه ، مراتب جهت اعالم نظر 
از ش��هرداری س��رخرود وفق ماده 154- قانون ثبت و 101 شهرداريها استعالم 
که مرجع مزبور طی ش��ماره 9599-1396/09/20 افراز س��همی خواهان را 
بالمانع دانس��ته اس��ت النهايه صورتمجلس افرازی توس��ط نقشه بردار عامل به 
شرح شماره 012/96/6838-1396/09/28 تهيه و تنظيم وفق ماده 5- ائين 
نامه قانون افراز و فروش امالک مش��اع جهت اتخاذ تصميم گزارش به ش��رح 

ذيل اعالم ميگردد  
تصميم واحد ثبتی- کارشناس��ان عامل، با توجه به مفاد صورتمجلس افرازی 
تنظيمی و مجوز صادره از شهرداری سرخرود بشماره 9599 – 1396/09/20 
و عدم وجود رهن و وثيقه ملک مذکور ، برابر ماده )5( ائين نامه قانون افراز  با 
درخواست متقاضی موافقت ميگردد لذا طبق ماده )6( همان ائين نامه اقدام تا 
در صورتيکه ديگر مالکين مشاعی بنامهای 1- خانم فاطمه فسدقچی 2- علی 
اصغر خاکپور3- فريدون رضا زاده کان اردبيلی ، اعتراضی داش��ته باش��ند وفق 
مقررات ماده دو قانون افراز و فروش امالک مش��اع اعتراض خود را به دادگاه 

محل وقوع ملک تسليم نمايند. م الف 96/140/190 
فرهاد اقا بابايی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان محمود اباد

...................................................................................................................

مديرعامل آب منطقه اي تهران گفت: 
بر اساس آمار ميزان بارندگي در تهران 
35 ميليمتر بوده که نس��بت به س��ال 
گذش��ته 66 درصد منفي است. همين 
مس��اله وخيم بودن ش��رايط سدهاي 
ته��ران را نش��ان مي ده��د. بختياري 
در گفت وگ��و با ايس��نا، ب��ا بيان اينکه 
برف��ي که در تهران آمد بس��يار ناچيز 
بود و نمي تواند تاثير چنداني بر ميزان 
منابع داشته باشد گفت: حجم مخازن 
س��دهاي استان تهران نسبت به سال 
گذش��ته 16 ميليون مترمکعب منفي 
است. به گفته وي سال گذشته ميزان 
ارتف��اع ذخيره برف در تهران 1.5 متر 
بود که متاس��فانه امسال تقريبا ذخيره 
برفي صفر اس��ت و ب��ا توجه به اينکه 
س��دهاي تهران رژي��م برفي دارند و 
عمدتا تا تيرماه از ذخيره برفي استفاده 
مي کني��م اين موض��وع نگراني هايي 

را ب��ه وج��ود آورده اس��ت. وي با بيان 
اينکه وضعيت بارندگي ها امس��ال در 
اس��تان تهران مطلوب نيس��ت تاکيد 
کرد: براي رس��يدگي ب��ه اين بحران 
جلس��ات متعددي را با ش��رکت آب و 
فاض��الب برگزار کرده اي��م تا بتوانيم 
بدون هيچ مش��کلي تابس��تان س��ال 
آينده را پش��ت س��ر بگذاري��م. وي با 
اش��اره ب��ه اهمي��ت مديريت مصرف 
اظه��ار کرد: الزم اس��ت ک��ه در اين 
ش��رايط مش��ترکان 10 تا 15 درصد 
مديريت مصرف داشته باشند چرا که 
تنها از اين طريق مي توان تابستان را 
بدون مشکل در تامين منابع آبي پشت 
س��ر گذاش��ت. وي اظهار کرد: به جد 
خواهش ما از مشترکان اين است که 
به مس��اله مديريت مصرف توجه ويژه 
داشته باشند. گرچه نگراني هايي براي 
تامين آب در فصل تابستان وجود دارد 

ام��ا اميدواريم که با برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته مش��کل خاصي ايجاد 
نش��ود. وي تصريح کرد: از هم اکنون 
به فکر جيره بندي منابع آبي نيس��تيم 
اما الزم است که مشترکان نکات الزم 
در مصرف آب را پيشه کار خود کنند و 
با نگاه جدي تري به اين مس��اله توجه 

داشته باشند.
درصد  حج�م مخ�ازن س�دها ���۱۴

کاهش يافت
ب��ر اس��اس آخري��ن آم��ار وضعي��ت 
بهره ب��رداري مخ��ازن س��دها از اول 
مهر تا 20 دي ماه س��ال جاري حجم 
مخازن  سدها 14 درصد کاهش داشته 
و از 23.71 ميلي��ارد مکعب به 20.38 
ميليارد متر مکعب کاهش يافته است. 
براس��اس داده هاي موج��ود در حال 
حاظ��ر ظرفيت کل مخازن س��دهاي 
کشور 50.0 ميليارد متر مکعب اعالم 
شده و ميزان ورودي آب به سدها نيز 
33 درصد کاهش يافته است. عالوه بر 
اين در حال حاضر 41 در صد مخازن 
سدهاي کشور پر است در حالي است 
سال گذشته در همين زمان 50 درصد 
مخازن س��دهاي کشور پر بوده است. 
همچني��ن ميزان خروجي س��دهاي 
کش��ور ني��ز با ش��ش درص��د کاهش 
روب��رو ب��وده به طوري که س��ال قبل 
ميزان خروجي سدها 8.16 ميليارد متر 
مکعب اعالم شده و امسال اين عدد به 

7.68 کاهش پيدا کرده است.

وزي��ر نفت ضمن ارايه توضيحاتي پيرامون 
اختالس در بخش اکتش��اف نفت، گفت: تا 
اينج��ا ميزان اخت��الس حدود 100 ميليارد 
تومان اعالم ش��ده اس��ت. به نقل از خانه 
ملت، »بيژن زنگنه« درباره انتش��ار اخباري 
مبن��ي بر اختالس ميلياردي يکي کارکنان 
وزارت نفت، گفت: اين فرد يکي از کارمندان 
بخش اکتش��اف بوده که تخلف کرده است 
و خود کارکنان بخش اکتشافات اين تخلف 
را کشف کرده اند. وي با اشاره به اينکه اين 
فرد به مقامات قضايي معرفي ش��ده است، 
افزود: مقامات قضايي با جديت اين موضوع 
را دنب��ال مي کنن��د. زنگنه افزود: اين فرد در 
حال حاضر به خارج از کش��ور فرار کرده و 
مقام��ات قضايي از طري��ق اينترپل پيگير 
هس��تند که اين فرد را به کش��ور بازگردانند؛ 
عالوه بر اين در حال بررسي هستند که اگر 
اين فرد همدس��تي دارد با آن برخورد کنند. 
وزير نفت با بيان اينکه به دليل قصور، چند 
نفر از مسئوالن را در اکتشاف از پست هايشان 
برکنار کرده ام گفت: بر اين اس��اس تاکنون 
يک نفر به هيات تخلفات معرفي ش��ده و 
ممکن اس��ت چند نفر ديگر به دليل قصور 
و اهمال در انجام وظيفه به هيات تخلفات 

اداري وزارت نفت معرفي شوند.
��� زنگن�ه درب�اره اخت�اس ميلي�اردي 

در وزارت نفت به مردم توضيح دهد
نماين��ده م��ردم مبارکه طي تذکري از وزير 
نفت خواس��تار توضيحاتي درباره اختالس 

ميلياردي در اين وزارتخانه شد.
به نقل از باش��گاه خبرن��گاران جوان؛ زهرا 

س��عيدي نماينده م��ردم مبارکه طي تذکر 
شفاهي در صحن علني روز چهارشنبه )27 
دي ماه( ضمن گاليه از خشکي زاينده رود 
گفت: طرح احياي زاينده رود بايد هر چه زودتر 
محقق شود. نماينده مردم مبارکه همچنين 
در تذکري خطاب به وزير نفت اظهار کرد: 
تمامي نهاده��اي ذيربط بايد تالش کنند تا 
ابعاد حادثه دردناک نفتکش س��انچي براي 
من مش��خص ش��ود و وزيرنفت بايد کمک 
کاري در اين وزارتخانه را بر عهده بگيرد نه 
اينکه از زير بار آن شانه خالي کند. وي ادامه 
داد: در اين چند روز وقوع حادثه خبري از وزير 
نفت نبود، آقاي زنگنه کجاست که درباره اين 
اتفاق توضيح دهد. سعيدي با بيان اينکه وزير 
نفت بايد درباره اختالس صورت گرفته در 
بدنه اين وزارتخانه به مردم توضيح دهد، بيان 
کرد: وزير بايد توضيح دهد که آيا اين موضوع 
مطرح شده در رسانه ها صحيح بوده، چگونه 
مي شود که چنين اختالسي در اين وزارتخانه 

رخ دهد و وزير توضيح شفافي به مردم ندهد. 
نماينده مردم مبارکه تريح کرد: وزارت نفت 
در کوچکترين مالحظات و مسائل مي گويد 
پ��ول ن��دارد و مواد م��ورد نياز پلي اکليل را از 
پااليش��گاه عليرغم مذاک��رات اختصاص 
نمي دهد، چگونه مي شود که مديري در اين 
وزارتخانه تا اين سقف اختالس مي کند.اين 
نماينده مردم درمجلس دهم در تذکري به 
وزير آموزش و پرورش يادآور شد: نمي توان با 
اين روش سيستم وزارت آموزش و پرورش را 
هدايت کرد و وزير بايد براي انتخاب افراد در 
حوزه وزارت آموزش و پرورش تصميم گيري 

جدي کند.
وي افزود: مي گويند نماينده در کار اجرايي 
دخالت مي کند،دو سال است که آموزش و 
پ��رورش مبارک��ه معاون ندارد و يک رئيس 
گذاش��ته که 6 ش��هر پرجمعيت را بايد اداره 
کند؛اما براي انتخاب معاون پاس��خي داده 

نمي شود.

مديرعاملآبمنطقهایتهرانهشداردارد؛

آژيرقرمزدرسدهایتهران
پيگيریبرایبازگرداندنفردمتخلفبهايرانازطريقاينترپل

آخريناخباراختالس100ميلياردیاززبانزنگنه

www.Tejaratonline.ir

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد
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مقرري بيکاري براي ۵۲۴ نفر از کارگردان پالسکو
معاون بيمه اي سازمان تامين اجتماعي 
گف��ت: در اج��راي م��اده ٢ قانون بيمه 
بيکاري، براي ٥٢٤ نفر از کارگران بيمه 
شده شاغل در ساختمان پالسکو مقرري 
بيمه بيکاري برقرار و تا پايان آذر س��ال 
جاري پرداخت ش��د. محمد حس��ن زدا 
گفت: در اجراي مصوبه ۱۹ بهمن سال گذشته هيات محترم وزيران، 
براي افراد غيرمش��مول ش��امل کارفرمايان، بيمه شدگان اختياري، 
صاحبان حرف و مش��اغل آزاد، کارگاه هاي خانوادگي و افراد فاقد 
س��ابقه پرداخت حق بيمه، در مرحله اول )دي و بهمن ۹٥( ۱۰٥۰ 
نفر و در مرحله دوم )اس��فند ۹٥ و فروردين ۹۶( ۱۰۱۶ نفر به ازاي 
ه��ر م��اه مبل��غ ۱۰ ميليون ريال پرداخت ش��د. وي افزود: در اجراي 
بند ديگري از مصوبه فوق، از تعداد ٨٢۹ کارگاه شناس��ايي ش��ده، 
٢۶۹ کارگاه فعال داراي ليست بيمه، ٢۹ کارگاه فعال و فاقد ليست 
بيم��ه و ٥٧ کارگاه نيم��ه فع��ال و مابقي راکد و فاقد فعاليت بوده اند 
که در خصوص تقس��يط و يا بخش��ودگي جرائم بدهي بيمه اي اين 

کارگاه ها اقدام شد.

نقش ۳ وزارتخانه در 
کاهش حوادث و تلفات جاده اي

معاون اجتماعي وزارت بهداشت با اشاره به حوادث تلخي همچون 
حادثه س��انچي، پالس��کو و برخورد قطار تبريز، از برگزاري اجالس 
س��االنه جوامع ايمن ايران با رويکرد پيش��گيري از حوادث و سوانح 
و نيز ارتقاي عادالنه ايمني ش��هروندان خبر داد. به گزارش ايس��نا، 
دکتر سيد محمدهادي ايازي اظهار داشت: در اين همايش به دنبال 
افزايش مشارکت مردم در ايمني خودشان هستيم که امري بسيار 
مه��م اس��ت. ب��ه عنوان نمونه در موضوع زلزل��ه، مردم بايد منزل و 
محيط کار خود را به گونه اي بسازند که در مقابل زلزله هاي با قدرت 
تخريب باال، از اس��تحکام کافي برخوردار باش��ند. وي ضمن تاکيد 
بر نقش مش��ارکت هاي بين بخش��ي در کاهش حوادث و س��وانح و 
نيز داشتن جامعه ايمن، گفت: بايد از ظرفيت دستگاه هاي اجرايي 
مختلف در موضوع ايمني اس��تفاده کنيم؛ به عنوان نمونه حوادث 
ترافيکي هر ساله باعث مرگ تعداد زيادي از مردم مي شود؛ در حاليکه 
وزارتخانه هايي مانند وزارت راه و شهر سازي، کشور و صنعت، معدن 
و تج��ارت مي توانن��د در کاهش اين حوادث و تلفات جاده اي، نقش 

مهمي داشته باشند.

کاهش ۲۵ درصدي کمبود آهن در دختران بالغ
مديرکل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداش��ت گفت: براس��اس 
مطالع��ات کش��وري، از طريق مکمل ياري آه��ن، تا ٢٥ درصد کم 
خوني و کمبود آهن در دختران بالغ کاهش يافته است. به گزارش 
ايسنا، دکتر زهرا عبداللهي يکي از برنامه ها در خصوص پيشگيري 
از کمبود ويتامين دي را مکمل ياري با ويتامين دي بيان کرد و گفت: 
طبق مطالعه س��ال ۹۳ در س��طح کشور براي گروه هاي مختلف در 
قالب طرح تحول س��المت ش��روع کرديم و تمام دختران و پس��ران 
دبيرستان براساس دستورالعمل، ماهانه يک قرص ويتامين دي ٥۰ 
هزار دريافت مي کنند و همچنين زنان سالمند و ميانسال به هنگام 
مراجع��ه به پايگاه س��المت يک عدد ق��رص ويتامين دي دريافت 
مي کنن��د ت��ا بت��وان از اين طريق کمبود ويتامين دي را در اين گروه 

سني کنترل کرد.

بزرگترين رويداد نمايشگاهي
 حوزه صنعت در و پنجره کشور در راه است

ش��رکت هاي مختلف داخلي و خارجي و توليد کنندگان و دس��ت 
اندرکاران صنعت در و پنجره از جاي جاي کشورمان خود را آماده 
مي کنند تا جديدترين توليدات و خدمات خود را در نهمين نمايشگاه 
بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته تهران به نمايش بگذارند. 
به گزارش روابط عمومي و اطالع رس��اني نهمين نمايش��گاه بين 
المللي در و پنجره و صنايع وابسته: اين نمايشگاه از ۱۳ تا ۱۶ بهمن 
ماه از سوي شرکت بين المللي بازرگاني و نمايشگاهي تهران در 
فضايي بالغ بر ٤۳ هزار متر مربع و در محل دائمي نمايشگاه هاي 

بين المللي تهران برگزار مي شود.
در نهمين نمايش��گاه بين المللي در و پنجره ٤۱۰ ش��رکت حضور 
دارند که از اين تعداد ۳٥۶ شرکت داخلي و ٥٤ شرکت نيز خارجي و 
از کشورهاي ترکيه، چين، آلمان، بلغارستان، ايتاليا، امارات متحده 

عربي و اسپانيا هستند.
فرهاد امينيان رئيس ستاد برگزاري اين نمايشگاه گفت: نمايشگاه 
بين المللي در و پنجره از نخستين دوره برپايي آن در سال ۱۳٨٨ 
تا به امروز از رش��د صعودي بس��يار مناس��بي برخوردار بوده و مورد 
استقبال مطلوب شرکت ها و واحدهاي فعال در اين صنعت واقع 

شده است.
اميني��ان اف��زود: ب��ا توجه به کيفيت و کمي��ت مطلوب برگزاري، 
نمايش��گاه بي��ن الملل��ي در و پنجره به عضوي��ت اتحاديه جهاني 
نمايش��گاه ها )UFI( درآمده اس��ت که اين امر افتخار بزرگي براي 
اين نمايش��گاه به ش��مار مي آيد زيرا نمايش��گاه هايي که عضويت 
اتحاديه جهاني نمايشگاه ها را دارند از اعتبار و شهرت بين المللي 
برخوردارند و همواره مورد توجه مخاطبان صنعت نمايش��گاهي 
ق��رار دارن��د. وي اضاف��ه کرد: نهمين نمايش��گاه بين المللي در و 
پنجره و صنايع وابس��ته به صورت تفکيک ش��ده و در س��الن هاي 
مج��زا برگزار مي ش��ود که ش��امل گروه ه��اي پروفيل يو پي وي 
س��ي، گروه در و پنجره يو پي وي س��ي، گروه ماش��ين آالت و 
تجهيزات و گروه در و پنجره آلومينيومي است که هرکدام يک يا 
چند س��الن مس��تقل را در اختيار دارند و مابقي گروه ها مانند يراق 
آالت، شيش��ه پنجره، توري پنجره ، نش��ريات تخصصي و س��اير 
حوزه ه��اي مرتب��ط به عنوان گروه هاي ثانويه در ميان گروه هاي 

کااليي اصلي جانمايي شده اند.
امينيان با بيان اينکه نمايش��گاه بين المللي در و پنجره و صنايع 
وابسته بزرگترين رويداد تخصصي حوزه صنعت در و پنجره کشور 
و منطقه خاورميانه است، گفت: مخاطبين اين نمايشگاه عالوه بر 
مصرف کنندگان عام، عمدتًا شرکت هاي ساختماني، انبوه سازان 
مس��کن و ش��هرک ها، مجتمع هاي مس��کوني، اداري و تجاري، 

هتل ها، بيمارستان ها، مراکز آموزشي و ورزشي هستند.
معرفي ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل صنايع وخدمات صنعت در و 
پنجره، ايجاد زمينه هاي جذب سرمايه و سرمايه گذاري، آشنائي 
ب��ا نوآوري ها و پيش��رفت هاي صنع��ت در و پنجره، ايجاد فضاي 
رقابتي و ارتباط مستقيم ميان توليد کنندگان و مصرف کنندگان، 
اشتغالزائي و يافتن بازارهاي جديد صادراتي و افزايش صادرات؛ 
مهمترين اهداف برگزاري نهمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره 
و صنايع وابسته است.  برنامه ريزي شده است تا چند هيئت تجاري 
و بازرگاني از کش��ورهاي منطقه در اين نمايش��گاه حضور يابند و 
ضمن بازديد از غرفه و سالن هاي نمايشگاه با بنگاهاي اقتصادي، 
تولي��د کنن��دگان و صاحبان صنايع در و پنجره ايراني وارد مذاکره 
ش��وند. برگزاري هش��ت کارگاه تخصصي در زمينه هاي مختلف 
مربوط به صنعت توليد در و پنجره از ديگر برنامه هاي جانبي نهمين 

نمايشگاه بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته است.
عالقمندان مي توانند براي کسب اطالعات بيشتر اين نمايشگاه 
با شماره تلفن ٢٢۳۹٧٥٤۰- ۰٢۱ ستاد برگزاري نمايشگاه تماس 
بگيرند و يا به پايگاه اينترنتي www.titexgroup.com مراجعه 

نمايند.   

پيشخوان

اجتماعی

گروه اجتماعي: هواي پايتخت روز گذش��ته و در 
مناسبت روز ملي هواي پاک در وضعيت سالم قرار 
داشت. اين در حالي است که تهران يک سوم از 
روزهاي س��ال جاري را با هوايي آلوده پش��ت سر 
گذاشته است. از طرف ديگر براساس آمار وزارت 
بهداشت هر سال ٤ تا ٥ هزار نفر در تهران و ٢۹ 
هزار نفر در کشور جان خود را بر اثر آلودگي هوا 

از دست مي دهند. 
عمر نخس��تين هش��دارهاي مطرح ش��ده درباره 
آلودگي هوا در تهران و ديگر کالنشهرهاي کشور 
به سال هاي قبل از پيروزي انقالب اسالمي مردم 
ايران باز مي گردد. با اين همه در تمام سال هاي 
گذش��ته هرچند قوانيني در اين زمينه به تصويب 
رس��يده و طرح هايي نيز عملياتي ش��ده اما با يک 
ن��گاه اجمال��ي به س��ادگي مي توان متوجه ش��د 
ک��ه وضعي��ت آلودگي هوا طي تمام اين س��ال ها 

بحراني تر از گذشته است.
برگ هاي تقويم روز گذش��ته مناسبت روز هواي 
پاک را نش��ان مي دادند. براس��اس صحبت هاي 
مطرح شده از سوي مسئوالن امسال شعار »قانون 
هواي پاک؛ قانون نفس« براي اين مناس��بت در 
نظر گرفته شده بود؛ نفسي که اين روزها به علت 
نحوه عملکرد برخي مسووالن در زمينه کاهش 
آلودگي هوا به س��ختي برمي آيد. براساس قانون 
ه��واي پ��اک ۱٨ دس��تگاه از وزارت نفت گرفته 
ت��ا ني��روي انتظامي باي��د عزم خود را جزم کنند تا 

شهروندان به راحتي نفس بکشند.
قانون هواي پاک بعد از گذش��ت س��ال ها بحث و 
بررسي در مجلس باالخره با اعمال برخي تغييرات 
در تيرماه س��ال جاري به تصويب رس��يد و يک 
م��اه بع��د ب��ه دنبال تاييد ش��وراي  نگهبان به ۱٨ 

دستگاه  ابالغ شد. 
در ح��ال حاض��ر دس��تگاه هاي مختلف موظف 
هس��تند حداکثر تا پايان سال ۹۶، آيين نامه هاي 
مرب��وط ب��ه قانون هواي پ��اک را تهيه کنند و به 
تصويب هيات وزيران برسانند. تمامي اشخاص، 
دستگاه ها و موسسات اعم از دولتي و غيردولتي، 
دس��تگاه هايي که به صراحت نامش��ان در قانون 

هواي پاک اش��اره شده و تمامي اشخاص مستقر 
در مناط��ق آزاد تج��اري، صنعت��ي، مناطق ويژه 
اقتص��ادي، ش��هرک ها و نواحي صنعتي موظف 

هستند تا اين قانون را رعايت کنند.
سازمان حفاظت محيط زيست مسئوليت نظارت 
ب��ر حس��ن اجراي قانون هواي پ��اک را برعهده 
دارد. اين قانون با ۳٤ ماده و ۳۹ تبصره؛ تکاليف 
دستگاه هاي مختلف را زمينه کاهش آلودگي هوا 
به طور مجزا مش��خص کرده عالوه بر س��ازمان 
حفاظت محيط زيست - که نقش حساس نظارت 
و بازرسي را برعهده دارد - براي وزارتخانه هاي 
صنع��ت، نف��ت، کش��ور، ني��رو، بهداش��ت، راه و 
شهرسازي و جهاد کشاورزي نيز وظايفي تعيين 

شده است.
همچني��ن در بازنگري »دس��تورالعمل ش��رايط 

اضطرار آلودگي هوا« اس��ت که براس��اس ماده 
۳؛ در مواقع اضطرار س��ازمان محيط زيس��ت با 
همکاري وزارت کش��ور و تصويب هيات وزيران 
بايد ممنوعيت ها يا محدوديت هاي موقت زماني و 
مکاني و نوعي را براي پيشگيري از اثرات زيان بار 
و مقابل��ه ب��ا منابع آلوده کننده ه��وا برقرار کند و 
بالفاصله مراتب را از طريق رسانه هاي همگاني 

به اطالع عمومي برساند.
کنار آمدن يا نيامدن با دس��تگاه هاي آلوده کننده 
هوا مهمترين موضوعي است، که بايد ديد سازمان 
محيط زيست در حيطه اجراي قانون هواي پاک 
چه سياس��تي را در پيش خواهد گرفت. در همين 
حال براس��اس گ��زارش خبرگزاري ه��ا کارنامه 
کاري عيس��ي کالنت��ري در همي��ن مدت کم پر 
از مجوزهاي حاشيه س��از براي نهادهاي مختلف 

بوده و هر روز از س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
خبر مي رس��د که برخي از مجوزها که س��ال ها 
جلوي آن گرفته ش��ده، دوباره در دس��تور بررسي 
قرار گرفته اند. اتفاقي که تاکنون نش��انه سياست 
تعاملي دوره جديد سازمان محيط زيست با ديگر 

دستگاه ها را داشته است. 
سياس��تي که در ص��ورت ادامه اش، قانون هواي 
پاک را هم تبديل به بسياري از سندهاي باالدستي 
مي کند که دستگاه ها به آن بي اعتنا هستند. صدها 
س��ند باالدس��تي در حوزه محيط زيست و قوانين 
متع��دد درب��اره آن وج��ود دارد که در صورت اجرا 
ش��دن، آس��يب ها به محيط زيست را کم مي کند. 
اما حاال س��وال اين اس��ت که س��ازمان محيط 
 زيس��ت در حيط��ه اجرا چق��در مي تواند قدرتمند 

باشد.

قدر سازمان محيط زيست روي کاغذ ���
محمد درويش، فعال محيط زيس��ت و از مديران 
سابق سازمان حفاظت محيط زيست درباره قدرت 
س��ازمان محيط زيس��ت براي اجراي اين قانون 
هواي پاک به ميزان مي گويد: س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت هميش��ه روي کاغذ چنين قدرتي 
را دارد. با استفاده از اهرم هاي قانوني که مجلس 
در اختيار اين سازمان گذاشته، مي توان با هرگونه 
حرکت��ي که آلودگي را تش��ديد مي کند، برخورد 
کرد. وي اما اس��تفاده از قدرت س��ازمان محيط 
زيس��ت را منوط به خواس��ت مديران و رييس اين 
سازمان مي داند و مي گويد: اما موضوع مهم اين 
است که رياست سازمان حاضر شود روابط خود با 
ديگر سازمان ها و وزارتخانه ها را دچار چالش کند. 
به گفته محمد درويش، س��ازمان محيط زيس��ت 
هميشه قدرتمند بوده اما مديران آن حاضر نبودن 
مصلحت محيط زيست را به ديگر چيزها ارجحيت 
دهن��د. اين فعال محيط زيس��ت ب��ه نمونه اي از 
قدرتمندي س��ازمان محيط زيست اشاره مي کند 
و مي گويد: در دوره رياست قبلي، مجلس طرحي 
براي معدنکاوي داش��ت که آس��يب هاي فراواني 
بر محيط زيس��ت برجاي مي گذاش��ت. اين طرح 
برخالف اعتراض سازمان، تصويب شد. سازمان 
محيط زيس��ت نامه اي به شوراي نگهبان نوشت 
و با اس��تناد قانون بر خس��ارت بار بودن اين طرح 
تاکي��د کرد. ش��وراي نگهب��ان نيز با توجه به نظر 
اي��ن دس��تگاه تخصصي، مصوب��ه را به مجلس 

برگرداند. 
چالش بين دستگاه ها و وزارتخانه هموراه يکي از 
مهمترين مش��کالت سازمان محيط زيست بوده 
است. چالشي که حاال عيسي کالنتري گويا از ابتدا 
براي حل آن به سازمان محيط زيست آمده تا به 
قول او هيچ طرحي معطل سازمان محيط زيست 
نماند. بايد منتظر ماند و ديد سازمان محيط زيست 
ب��ا قان��ون هواي پاک ،حاضر به برخورد با عوامل 
تشديد کننده آلودگي هوا مي شود يا مانند هميشه 
اين سازمان با توصيه، تذکر و گاهي انتظار و دعا 

براي باد، اين قانون را اجرا خواهد کرد.

 قانوني که نفسش با همکاري دستگاه ها بند آمده است؛

چالش هاي »هواي پاک«

60 درصد زنان، تجربه خشونت عاطفي را دارندشرايط و میزان افزايش حقوق معلمان در سال ۹۷کوتاهي شهرداري درتوقیف ساختمان هاي ناايمن
عضو مجمع نمايندگان اس��تان تهران، با 
انتقاد از کم کاري ش��هرداري درمقابله با 
فعاليت ساختمان هاي فرسوده درتهران، 
گفت: توقف فعاليت ساختمان هاي فرسوده 
نيازمند حکم قضايي نيس��ت. ابوالفضل 

س��روش گفت: ش��هرداري وظيفه مقابله با فعاليت ساختمان هاي 
ناايمن و برخورد با متخلفان دراين حوزه را برعهده دارد، متصدي 
امور شهر شهرداري بوده و هيچ دستگاهي در اين خصوص به ميزان 
شهرداري داراي وظيفه نيست؛ آيا مي توان انتظار داشت قوه قضاييه، 
وزارت راه، وزارت خارجه و مجلس توقف فعاليت س��اختمان هاي 
ناايمن را دنبال کنند. وی افزود: شهرداري بايد در اين حوزه اقدامات 
ج��دي انجام ده��د، تصميم گيري در جهت تعيين تکليف فعاليت 

ساختمان هاي فرسوده تهران برعهده شهرداري است.

رئي��س  حاجي باباي��ي،  حميدرض��ا 
کميسيون تلفيق مجلس درباره ميزان 
افزاي��ش حق��وق فرهنگيان با توجه به 
بودجه سال ۹٧ گفت: براساس مصوبه 
مجلس حقوق هاي زير ٥ ميليون تومان 

در س��ال آينده تا ۱٨ درصد افزايش مي يابد و براس��اس احکام 
فرهنگيان، ميانگين حقوق آنها حدود ٢ ميليون ۳٥۰ هزار تومان 
اس��ت و ميانگين دريافتي آنها حدود يک ميليون و ۹٥۰ هزار 
تومان مي شود. رئيس کميسيون تلفيق مجلس گفت: در سال 
۹٧ حقوق فرهنگيان به طور ميانگين ۱٤ تا ۱٥ درصد افزايش 
مي ياب��د يعن��ي افرادي که حقوق پايين تري را دريافت مي کنند 
افزايش بيش��تري را ش��اهد خواهند بود که اين کار يک گام در 

جهت عدالت و توجه بيشتر به فرهنگيان است.

رئي��س انجمن روانپزش��کان ايران با 
اش��اره به آمار ش��يوع همسرآزاري در 
اي��ران گفت: آمارهاي همس��رآزاري 
در ايران، متفاوت اس��ت اما تقريبا ٢۰ 
درصد زنان در طول زندگي خود تجربه 

خش��ونت فيزيکي و حدود ٥۰ تا ۶۰ درصد نيز تجربه خش��ونت 
عاطفي دارند. مريم رسوليان، رئيس انجمن روانپزشکان ايران 
همس��ر آزاري جس��مي، عاطفي و جنس��ي را از انواع مصاديق 
همسرآزاري نام برد و همچنين خاطرنشان کرد: بخش زيادي 
از خشونت عاطفي مبتني بر اين موضوع است که در زندگي بين 
دو فرد روابط منطقي و درس��تي وجود ندارد و اگر مهارت هاي 
ارتباطي بين زوج ها بيشتر شود خود به خود اين نوع از خشونت 

کاهش مي يابد و اصالح مي شود.

اخــبار شـهرستان

تعامل مثبت شهرداري اصفهان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي

نخستين جلسه هماهنگي و برنامه ريزي کميته روستائي و عشايري
 دهه مبارک فجر در سازمان جهاد کشاورزي گيالن برگزار شد

آغاز شمارش معکوس راه اندازي فاز دوم
برگزاري دوره هاي آموزشي مدل سازي پيشرفته ژئومکانيک   طرح بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل

مخزن و آناليز پايداري ديواره چاه با نرم افزار تخصصي 

مراسم يادواره هزار و ۲۷۰ شهيد واالمقام تيپ
 نيروي مخصوص ميرزاکوچک خان برگزار شد

گيالن_فرحي؛  تجارت-اس��تان 
نخس��تين جلس��ه هماهنگ��ي و 
برنامه ري��زي کميت��ه روس��تائي و 
عشايري دهه مبارک فجر با حضور 
حجت االسالم اشجري رييس ستاد 
ده��ه فجر اس��تان گيالن در محل 
سالن شهيد احمدنژاد سازمان جهاد 
کشاورزي گيالن برگزار شد. رييس 

س��تاد دهه فجر اس��تان گيالن، کميته روستايي عشايري 
را يکي از موفق ترين کميته هاي س��تاد دهه فجر اس��تان 
برش��مردند و از زحمات دس��ت اندرکاران اين کميته تقدير 
نمودند. حجت االسالم اشجري با اشاره به اغتشاشات اخير 
استان و پاسخ محکم امت حزب ا... گيالن به آشوبگران 
تحت حمايت ذلت بار استکبار جهاني بيان داشتند دشمن 
ب��ا لجن پراکني در فض��اي مجازي قصد مايوس نمودن 
م��ردم را دارد. معي��ار مردم بايد ش��اخص هاي امام راحل و 
مقام عظماي واليت باشد. مردم بايد ببينند چه کساني با 
شاخص هاي امام و رهبري منطبق هستند و ارزيابي ها را بر 

اين مبنا قرار دهند.وي در ادامه اشاره 
نمود بايد زمينه مردمي بودن مراسم 
گراميداشت ايام ا... دهه فجر را فراهم 
س��اخت ضمن اينکه دستگاههاي 
حاکميتي بايد بستر برگزاري هرچه 
باش��کوهتر مراسم را فراهم سازند.

رييس ستاد دهه فجر استان گيالن 
در پايان س��خنانش محکم بودن در 
برابر دشمنان و رئوف بودن در مقابل مردم را سيره نبوي 
دانست و بيان داشت مسئولي که نمي تواند مشکل ارباب 
رجوع را حل نمايد حداقل با لبخند پذيرايش باشد. وي افزود: 
به مردم ايران بايد افتخار نمود چراکه وجود مشکالتي از 
قبيل بيکاري، تورم و ... غيرقابل انکار است و بايد با تمام 
توان در صدد گره گش��ايي امور مردم بود.در ادامه جلس��ه 
نمايندگان محترم دفتر نمايندگي ولي فقيه در سازمان هاي 
تابعه و مديريت هاي جهاد کشاورزي شهرستان ها و مديران 
شهرستاني و ساير اعضا به تشريح برنامه هاي شاخص حوزه 

خود در ايام ا.. دهه فجر پرداختند.

تجارت- اس��تان خراسان رضوي: 
مهندس��ي و توسعه شرکت پااليش 
گاز شهيد هاشمي نژاد از آغاز شمارش 
معک��وس راه اندازي فاز دوم " طرح 
بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل " در 
اين مجتمع گازي خبرداد.به گزارش 
روابط عمومي ش��رکت پااليش گاز 
شهيد هاش��مي نژاد، مهدي خباز با 

اعالم اين خبر افزود: طرح جامع بازيابي گازهاي ارسالي به 
مشعل، يکي از اهداف کالن و استراتژيک شرکت پااليش 
گاز شهيد هاشمي نژاددر طي ساليان اخير بوده است که هم 
اکنون با اتمام عمليات ساخت و نصب تجهيزات واحد جديد 
 ،)FGR(ش��يرين س��ازي گازهاي ترش ارسالي به مشعل
ش��مارش معکوس راه اندازي فاز دوم طرح آغاز گرديده 
است.وي با اشاره به اينکه تاکنون فاز نخست طرح جامع 
بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل، اجرايي شده است بيان 

داشت: صرفه جويي در مصرف گاز 
س��وخت به مي��زان ۳٥ ميليون متر 
مکع��ب، کاه��ش انتش��ار کربن به 
ميزان ۶٥ هزار تن و سود آوري ۳٥ 
ميليارد ريالي در سال )بر مبناي گاز 
بهاي داخلي( در س��ال از مهمترين 
ثمرات اين طرح در پااليش��گاه گاز 
شهيد هاشمي مي باش��د.خباز ادامه 
داد: راه اندازي اين پروژه، ضمن صرفه جويي ساليانه ٢۰ 
ميليون متر مکعب در مصرف گاز سوخت پااليشگاه، سود 
آوري حدود ٢۰ ميليارد ريالي )بر مبناي گاز بهاي داخلي( و 
۹۰ ميليارد ريالي )بر مبناي قيمت جهاني گاز( در بر خواهد 
داش��ت.مدير مهندسي و توس��عه پااليشگاه هاشمي نژاد 
همچنين به جنبه هاي زيست محيطي اجراي اين پروژه 
اشاره کرد و گفت: بيش از ٢۰ميليون متر مکعب از حجم 

گازهاي ارسالي به فلر کاسته شده است.

تجارت-استان خوزستان: سرپرست واحد ارزيابي و تفسير نمودارهاي 
اداره کل نمودارگي��ري مديري��ت خدمات ويژه ش��رکت ملي حفاري 
ايران از برگزاري دوره هاي آموزشي مدل سازي پيشرفته ژئومکانيک 
مخ��زن و آنالي��ز پاي��داري ديواره چاه با نرم اف��زار تخصصي خبر داد.

بي��ژن جعفرباباي��ي گفت: اين دوره آموزش��ي به م��دت پنج روز براي 
کارشناس��ان پتروفيزيک ش��رکت نفت و گاز پارس در ش��هر مش��هد 

مقدس برگزار شد.
وي افزود: گسترش روز افزون دانش ژئومکانيک به عنوان يک علم 
ميان رش��ته اي فيمابين علوم زمين شناس��ي، ژئوفيزيک، مهندس��ي 
مخازن و مهندسي مکانيک، واحد ارزيابي و تفسير نمودارهاي اداره کل 
نمودارگيري شرکت را بر آن داشت تا ضمن به روز رساني و تجهيز به 
آخرين نسخه از نرم افزارهاي تخصصي و ارتقاء دانش فني کارکنان، 
برنامه ري��زي خ��ود را معط��وف بر محوريت اي��ن دانش در دوره هاي 
آموزش��ي آت��ي نمايد.جعفربابايي اظه��ار کرد: : اداره کل نمودارگيري 
به عنوان زير مجموعه مديريت خدمات ويژه ش��رکت در س��ال هاي 

اخير در راس��تاي عمل به اصل مش��تري مداري، برقراري تعامل فني 
و پژوهشي با کارفرماها و تعهد به مفاد قراردادهاي فيمابين، اقدام به 
تشکيل دوره هاي آموزشي با موضوع فني، تخصصي مرتبط با علوم 
پتروفيزيک، ژئوفيزيک و ژئومکانيک نموده که با استقبال و رضايت 
کارفرماها همراه بوده است.سرپرست واحد ارزيابي و تفسير نمودارهاي 
اداره کل نمودارگيري مديريت خدمات ويژه ش��رکت در پيوند با اين 
مطلب گفت: اين واحد پيش از اين نيز دوره هايي با موضوع پردازش 
و تفس��ير نمودارهاي ويژه تصويرگر، آناليز جامع پتروفيزيکي، آناليز 
پايداري ديواره چاه با نرم افزارهاي تخصصي براي شرکت هاي ملي 
مناطق نفتخيز جنوب، مهندس��ي و توس��عه نفت )متن( و نفت و گاز 
اروندان )کارگاه آموزش��ي يک روزه( در اهواز، تهران، ش��يراز و مشهد 
برگزار کرده بود.وي افزود: در اين زمينه مقرر شد عالوه بر دوره هاي 
پيش گفته، دورهاي ديگري با موضوع پردازش و تفسير نمودارهاي 
برش��ي دو قطبي، نمودار VSP و نمودارهاي تصويرگر براي س��اير 

کارفرماها تشکيل گردد. 

تجارت-اس��تان گيالن_فرحي؛ حجت االسالم 
احمد پروايي در مراس��م يادواره هزار و ٢٧۰ ش��هيد 
واالمقام تيپ نيروي مخصوص ميرزاکوچک خان 
در شهرستان لنگرود که با همکاري بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان گيالن برگزار شد، اظهار کرد: 
از حضور گس��ترده مردم بابصيرت و وقت ش��ناس 
استان گيالن در محکوميت اغتشاشات اخير تشکر 
و قدردان��ي مي کنم.ب��ه گزارش ايثار گيالن،وي با 

بيان اينکه اين حضور گسترده بار ديگر حمايت مردم از نظام و حمايت 
از والي��ت فقي��ه و بيعت دوب��اره با آرمان هاي انقالب و امام خميني )ره( 
و ش��هدا نش��ان داد، افزود: دش��منان انقالب و ايران از ابتداي سال هاي 
پيروزي انقالب اسالمي دشمني خود را با ترفندها و توطئه ها، تحريم و 
فشارها نشان داده اند.نماينده گيالن در مجلس خبرگان رهبري با اشاره به 
تشکيل اتاق فکر براي مقابله با نظام مقدس اسالمي از سوي کشورهاي 
استکباري، گفت: از ترور شخصيت هاي انقالب و تحميل جنگ تا ايجاد 
فتنه در جامعه اسالمي  و تالش براي دلسردي مردم از نظام و انقالب از 
جمله اقدامات اين کشورها عليه نظام بوده که خوشبختانه با حضور به 
موقع و با بصيرت مردم و رهبري داهيانه مقام معظم رهبري خنثي شده 
اس��ت.وي در ادامه هدف اصلي اين دش��منان، توطئه ها و فتنه هاي آنها 
را براندازي نظام مقدس اس��المي و اليت فقيه برش��مرد و تصريح کرد: 

حضور مردم، رهبري مقام معظم رهبري و حضور 
معنوي شهدا مانع از رسيدن انها به اين اهداف شوم 
شد.حجت االسالم پروايي با اشاره به صدور انقالاب 
اس��المي ايران با خارج از محدوده جغرافيايي اين 
کشور، خاطرنشان کرد: اين موضوع سبب هراس 
استکبار جهاني و دشمنان نظام مقدس اسالمي اعم 
از آمريکا، اسرائيل، انگليس و ايادي آنها در منطقه 
شده و به همين دليل از هر توطئه براي جلوگيري 
از ترويج انقالب اسالمي به ساير نقاط جهان بهره مي گيرند.وي با بيان 
اينکه انقالب اس��المي ايران برگرفته از فرهنگ اس��الم و قيام عاش��ورا 
است، افزود: بصيرت، وحدت و ايستادگي ملت ايران در برابر ظلم، ستم و 
استکبار نيز برگرفته از همين فرهنگ و ادامه دادن شهداي دفاع مقدس، 
مدافعان حرم است.نماينده گيالن در مجلس خبرگان رهبري در ادامه 
با اشاره به فتنه سال ٨٨، اظهار کرد: آنچه که سبب خنثي شدن فتنه شد 
حضور مردم بود که به فرموده مقام معظم رهبري مسئوالن بايد قدر اين 
مردم را دانسته و به مشکالت و مطالبات آنها رسيدگي کنند. وي بيانات 
مقام معظم رهبري در روز گذش��ته در خصوص فتنه و حوادث اخير در 
کشور را روشنگرانه توصيف کرد و گفت: اين بيانات تأثير بسيار مثبتي 
در س��طح آحاد جامعه داش��ته اين درحالي بود که عده اي به دنبال ايجاد 

يأس و نااميدي در ميان مردم بودند.

تجارت-استان اصفهان:شهردار اصفهان با اشاره 
ب��ه لزوم اجراي فعاليت هاي فرهنگي در س��طح 
ش��هر و استان اصفهان گفت: سياست گذاري در 
زمينه مس��ائل فرهنگي بايد در دس��تگاه مربوطه 
انجام ش��ود و اجراي آن به اهل فن س��پرده شود.

قدرت ا... نوروزي در اين ديدار مدير کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي استان اصفهان ضمن خير مقدم 
و اب��راز عالقمن��دي براي هم��کاري با اداره کل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمي اس��تان اصفهان افزود: 
تعام��ل ب��ا نهادهاي فرهنگي ب��ه ويژه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان به عنوان 
متولي فرهنگ جز سياست هاي شهرداري است 

و اميدواريم در اين زمينه موفق باشيم.ش��هردار 
اصفهان با تاکيد بر لزوم هنجارسازي در مباحث 
فرهنگي اظهار کرد: اگر اين هنجار در س��اختار 
درستي بنا نشود بدون شک رفتارهاي اجتماعي 
نيز به دنبال آن به درس��تي انجام نخواهد ش��ود و 
در آن زمان معضالت اجتماعي ما را اسير خواهد 
کرد.وي با بيان اينکه ريشه بسياري از مشکالت، 
فرهنگي بوده و راهکار را هم بايد در همين حوزه 
جس��تجو کرد، افزود: سياس��ت گذاري در زمينه 
مس��ائل فرهنگي بايد در دس��تگاه مربوطه انجام 
شود و اجراي آن به اهل فن سپرده شود، شهرداري 
براي اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمي اس��تان 

اصفه��ان جايگاه ويژه اي قائ��ل بوده و معتقديم 
بايد سياس��ت هاي کالن در حوزه فرهنگ و هنر 
در اختيار اين اداره کل باشد.نوروزي با بيان اينکه 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان 
ب��ا ش��هرداري اصفه��ان زمينه تعامل بس��ياري 

دارن��د، خاطرنش��ان کرد: الزم اس��ت فضاي باز 
براي فعاليت هاي اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه 

ايجاد شود.
حجت االس��الم و المسلمين محمدعلي انصاري 
در اين ديدار، اس��تان و ش��هر اصفهان را در حوزه 
فرهنگ و هنر س��رآمد کش��ور و مطرح و در دنيا 
دانس��ت و گف��ت: اداره کل فرهن��گ و ارش��اد 
اسالمي اس��تان اصفهان مجموعه اي گسترده با 
ماموريت مهم و اثرگذار اس��ت و راهکار اساس��ي 
براي پيشرفت کار در حوزه فرهنگ و هنر تعامل 
و همدل��ي نهاده��ا و دس��تگاه هاي فعال در اين 

حوزه است.

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان 
با بيان اينکه شهرداري نقش محوري در موضوع 
زيرس��اخت هاي فرهنگي دارد، افزود: شهرداري 
نهادي مردمي بوده که در حوزه خدمات ش��هري 
فعاليت دارد و در زمينه فرهنگي هنري نيز نقش 
کمک کننده دارد.وي با تاکيد بر ضرورت احياي 
زيرساخت هاي فرهنگي هنري در اصفهان اظهار 
کرد: الزم است سياست گذاري در حوزه فرهنگ 
در ي��ک مجموع��ه و ي��ا روي يک محور متمرکز 
باشد اما در زمينه اجرا پراکندگي کار سبب کيفيت 
بخش��ي به کارها خواهد ش��د چرا که ايجاد رقابت 

و نشاط مي نمايد.
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سيسي رئيس سازمان اطالعات مصر را برکنار کرد
رئي��س جمهور مصر، رئيس س��ازمان 
اطالعات اين کش��ور را عزل و تا زمان 
مشخص شدن رئيس جديد، مدير دفتر 
خود را سرپرست اين نهاد مهم در مصر 
ک��رد. به گزارش ش��بکه الجزيره قطر، 
عبدالفتاح سيس��ي، رئيس جمهور مصر، 
خالد فوزي، رئيس س��ازمان اطالعات را برکنار و اکنون س��رتيپ 
عباس کامل، مدير دفتر خود را "به شکل موقت" جانشين او کرده 
است. اين عزل و نصب چند روز پس از انتشار فايل صوتي صورت 
گرف��ت ک��ه در آن يک��ي از افس��ران اطالع��ات نظامي مص��ر طي 
گفت وگويي با شماري از اصحاب رسانه و هنرمندان اين کشور، از 
آن ها مي خواهد موضع سياسي معيني در پيش بگيرند.در اين فايل 
افش��ا ش��ده، به روش��ني واضح اس��ت که اختالفاتي ميان سازمان 
اطالع��ات عمومي و س��ازمان اطالع��ات نظامي مصر درخصوص 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري آتي مصر ديده مي شود.رس��انه هاي 
مص��ر عب��اس کامل را مرد دوم دولت و جعبه س��ياه دولت سيس��ي 
مي خوانند.در اين راس��تا، مجدي ش��ندي، سردبير رونامه "المشهد" 
مص��ر گف��ت، تعيي��ن عباس کامل به عنوان سرپرس��ت س��ازمان 
اطالعات نش��ان مي دهد که قدرت اصلي مصر در اختيار نزديکان 
سيس��ي اس��ت.همچنين يکي از روزنامه نگاران مصر معتقد اس��ت، 
سيسي از زمان روي کار آمدنش به عمد دست به عمليات تخريبي 
در س��ازمان اطالعات عمومي مي زند و نتيجه آن بازنشس��ت ش��دن 
۷۳ عضو اين سازمان است و اين عمل نشان دهنده بي اعتمادي او 

به سازمان اطالعات است.

اتحاديه اروپا تحريم هاي جديدي عليه ونزوئال 
وضع مي کند

مناب��ع وابس��ته به اتحادي��ه اروپا اعالم 
کرده ان��د اين اتحاديه در نشس��ت عصر 
پنجش��نبه خ��ود موافق��ت ک��رده ت��ا 
تحريم ه��اي جديدي را علي��ه ونزوئال 
اعمال کند.به گزارش خبرگزاري رويترز 
اي��ن مناب��ع گفتند اتحادي��ه اروپا توافق 
کرده چند مقام ونزوئال را به فهرس��ت تحريم هايش اضافه کند. اين 
نخستين بار است که اتحاديه اروپا دست به تحريم اعضاي حکومت 
نيکوالس مادورو، رئيس جمهور ونزوئال مي زند.به گفته ديپلمات ها 
هفت عضو دولت مادورو از س��وي اتحاديه اروپا در فهرس��ت س��ياه 
تحريم ه��ا ق��رار گرفته اند که ش��امل انس��داد دارايي ها و ممنوعيت 
مسافرت مي شود.اتحاديه اروپا اين تحريم ها را بعد از آن اعمال کرد 
که نس��بت به "س��وء اس��تفاده هاي حقوق بش��ري" در ونزوئال که در 
يک س��ال گذش��ته ش��اهد اعتراضات عليه دولت مادورو بوده، اظهار 
نگراني کرد.به گفته يک مقام اتحاديه اروپا که نامش را فاش نکرد، 
روز پنجش��نبه س��فراي ۲۸ کشور عضو اين بلوک با توجه به وضعيت 
ونزوئ��ال ب��ر تحريم افراد جديد توافق ک��رد.در ماه نوامبر نيز اتحاديه 
اروپا تحريم هاي تسليحاتي و همچنين تحريم تجهيزاتي که ممکن 
است براي سرکوب مخالفان سياسي در ونزوئال استفاده شوند، عليه 

اين کشور وضع کرد. 

محکوميت عربستان توسط ديده بان حقوق بشر 
دي��ده بان حقوق بش��ر، عربس��تان را به 
نقض حقوق و قوانين انساني بين المللي 
مته��م و تاکي��د ک��رد در حمالت ائتالف 
تحت رهبري اين کش��ور در يمن، 1000 
غي��ر نظامي کش��ته ش��ده اند.به گزارش 
شبکه خبري روسيا اليوم، ديده بان حقوق 
بش��ر در گزارش س��االنه خود براي س��ال ۲01۸ درباره وضعيت حقوق 
بش��ر در بيش از 90 کش��ور اعالم کرد: براس��اس اس��ناد موثق ائتالف 
عربس��تان در يمن ۸۷ حمله غيرقانوني انجام داده که به کش��ته ش��دن 
حدود 1000 غيرنظامي منجر ش��ده اس��ت.در اين گزارش آمده اس��ت: 
بيش از 1۲ فعال عربس��تاني به اتهامات نامعلوم به خاطر فعاليت هاي 
مسالمت آميزش��ان محکوم ش��ده اند و با حکم حبس طوالني مواجه 
هستند.سارا ليا واتسن، مدير اجرايي بخش خاورميانه و شمال آفريقا در 
ديده بان حقوق بشر گفت: چهره محمد بن سلمان، وليعهد عربستان به 
عن��وان ي��ک اصالح گر که براي اصالحات، اموال زيادي را خرج کرده 
است از فاجعه انساني در يمن و تعداد فعاالن و مخالفان سياسي که به 
اتهام��ات دروغي��ن بازداش��ت کرده، تأثير زيادي پذيرفته اس��ت و اين 

اقدامات چهره او را به عنوان اصالح گر خدشه دار کرده اند.

نجات شرکت ايرباس توسط شرکت امارات
ش��رکت هواپيماسازي ايرباس چند روز 
پي��ش اعالم کرد اگر س��فارش جديدي 
 A۳۸0 ب��راي هواپيم��اي غول پيک��ر
درياف��ت نکند، پ��روژه توليد آن متوقف 
خواهد ش��د. امارات با سفارش ۳۶ فروند 
از اي��ن هواپيم��ا، اين پروژه را نجات داد. 
س��فارش امارات متحده عربي نجات خط توليد بزرگترين هواپيماي 
مس��افري جهان اس��ت. اين س��فارش ميلياردي دوبي، آينده توليد 
ايرباس A۳۸0 را تضمين مي کند. توليد اين مدل از دو س��ال پيش 
عم��ال متوق��ف ش��ده بود؛ چرا که در اين م��دت ايرباس نه تنها هيچ 
س��فارش ت��ازه اي ب��راي توليد اين مدل درياف��ت نکرده بود، بلکه دو 
س��فارش قبل��ي هم لغو ش��ده بود. امارات تقاض��اي خريد ۳۶ فروند 
A۳۸0 به مبلغ 1۶ ميليارد دالر به ايرباس ارائه داد. به اين ترتيب در 
س��ال هاي آين��ده ايرب��اس ۳۶ قرون��د هواپيم��اي A۳۸0 به امارات 
تحويل خواهد داد. فعال س��فارش ۲0 فروند داده ش��ده و 1۶ فروند 
ديگ��ر نيز براي س��فارش مط��رح است.ش��رکت هواپيمايي امارات 
مهمترين خريدار هواپيماي غول پيکر ايرباس A۳۸0 است. ناوگان 
هواپيمايي اين ش��رکت با س��فارش جديد خود در مجموع 1۷۸ فروند 

از اين نوع هواپيماها را خواهد داشت.

يادداشت

دونالد ترامپ ، داووس و رابطه خاص با انگليس
 باعث انزواي انگليس در اروپا گشته است. درمقابل به دونالد ترامپ در 
داوس فرصتي براي خودنمايي و جلب توجه داده مي شود.سال گذشته 
داووس به پاي ش��ي جينپينگ رئيس جمهور چين افتاد که از جهاني 
س��ازي دفاع کرد. حضور ترامپ در اين اجالس اقتصادي تاييدي بر 
اهميت خود اين اجالس دارد شايد برخي بخواهند به دليل کاهش ماليات 
براي شرکت هاي بزرگ از وي تشکر کنند. دراين ميان گفتگوهاي اين 
اجالس درباره عدالت اجتماعي باحضور امانوئل ماکرون رئيس جمهور 
فرانسه و آنگال مرکل صدراعظم آلمان برگزار شود. اما در ارتفاعات پايين 
ترکوهاي داووس ، اروپايي ها از ترامپ خوشش��ان نمي آيد و او فردي 
زورگو و بي هنر است. امري که باعث مي شود احساسات ضدآمريکايي 
را شدت بخشد.بسياري از رهبران اروپايي که به کاخ سفيد رفته اند از 
ناداني گس��ترده ترامپ ش��گفت زده ش��دند. اما اين امر اشتباه است که 
درباره ترامپ صبور بود. ارزش هاي غرب با چالش قدرت گرفتن چين 
و تغيير نظم بين المللي و تغيير در قدرت چهاني روبروست و کشورهاي 

توسعه يافته بايد براي حفظ نظم بيشتر تالش کنند. 
 ترجمه : فاطمه مهتدي

دريچه

 وزي��ر دف��اع ترکيه اعالم ک��رد که عمليات 
عفرين در ش��مال س��وريه عمال آغاز ش��ده 
اس��ت و حمالت گستره ارتش ترکيه به اين 
منطقه در ش��مال غرب س��وريه در راه است. 
ب��ه گ��زارش ش��بکه خبري اس��کاي نيوز، 
نورالدي��ن جانيکلي، وزير دفاع ترکيه اعالم 
کرد که عمليات عفرين در ش��مال س��وريه 
عمال آغاز ش��ده اس��ت و آنکارا به مذاکرات با روس��يه درباره عمليات ادامه 
مي ده��د.وي گف��ت: م��ا عملي��ات در عفري��ن را انج��ام خواهي��م داد و هيچ 
گزينه اي جز نابودي تمامي کانون هاي تروريس��تي در ش��مال سوريه نداريم. 
عمليات عفرين بر مبناي اس��تفاده از حق ترکيه براي دفاع از خود مطابق با 
قواني��ن بي��ن الملل��ي انجام مي ش��ود.يگان هاي مدافع خلق کرد در س��وريه 
اعالم کرده اند که نيروهاي ترکيه اي از نيمه شب گذشته حمالت خمپاره اي 
به روس��تاهاي کردنش��ين در عفرين را آغاز کردند.ش��هر عفرين در ش��مال 
غرب س��وريه و در مرزهاي ترکيه يکي از مناطق ش��به خودمختار در ش��مال 
س��وريه محس��وب مي ش��ود که کنترل آن در اختيار ش��به نظاميان کرد است. 
ترکيه اين ش��به نظاميان را وابس��ته به پ.ک.ک و تروريس��تي مي داند.آن ها 
تأکي��د دارن��د که با قدرت پاس��خ هرگونه تج��اوز ترکيه را خواهند داد. وزارت 
خارجه آمريکا از ترکيه خواس��ت از عمليات نظامي در منطقه عفرين س��وريه 

پرهيز و روي مبارزه با گروه داعش تمرکز کند. 

 مخالفت ماکرون با دسترسي 
بخش اقتصادي انگليس به بازار يکپارچه

رئي��س جمه��ور فرانس��ه امانوئ��ل ماکرون 
درجريان اجالس مشترک با ترزا مي نخست 
وزي��ر انگلي��س پاس��خ تندي درب��اره طرح 
دسترس��ي بخش اقتصادي مالي ش��هر لندن 
پ��س از برگزيت به بازارهاي يکپارچه داد. به 
گزارش فايننش��ال تايمز، ماکرون از انگليس 
خواست تا درصورت پذيرش قوانين اتحاديه 
اروپا و پرداخت هزينه ها بخش تجاري اش مي تواند در بازار يکپارچه 
مهمان باش��د.ماکرون افزود »انتخاب با انگليس اس��ت و نه از طرف 
م��ن اما هيچ اس��تثناي خاصي ب��راي بخش هاي مالي انگليس وجود 
نخواهد داشت.اگر شما خواستار دسترسي به بازار يکپارچه هستيد از 
جمله خدمات مالي اين به معني آن اس��ت که بايد بودجه درخواس��تي 
قوانين اتحاديه اروپا پرداخته ش��ود.هيچ رياکاري دراين زمينه جواب 
نخواه��د داد «.رئي��س جمهور فرانس��ه گفت اگ��ر انگليس به قوانين 
ب��ازار يکپارچ��ه اتحادي��ه اروپ��ا عمل نکند با توافق تجاري ش��بيه به 
توافق اتحاديه اروپا با کانادا روبرو خواهد ش��د. ترزا مي نخس��ت وزير 

انگلي��س تاکيي��د ک��رد که به دنبال همکاري عميق با اتحاديه اروپا در 
مذاکرات است.

حمايت چين 
از استارت آپ ها در مناطق حومه

چي��ن ب��راي حمايت از برنامه هاي اس��تارت 
آپ در مناط��ق حوم��ه و اس��تانهاي محل��ي 
محرک ه��اي خ��ود را افزايش خواهد داد. به 
گزارش چاينا ديلي، براساس تصميم گيريها 
حماي��ت مال��ي از اس��تارت آپ ه��ا افزايش 
خواه��د ياف��ت. نيروه��اي کارگ��ر مهاجر و 
دانش��جويان ک��ه آماده ب��ه راه انداختن يک 
برنامه اس��تارت آپ در روس��تاها باش��ند نيز همانند پايتخت از حمايت 
مالي برخوردار خواهند بود. به برنامه هايي که يکس��ال از ساختش��ان 
گذش��ته اس��ت قابليت دريافت يارانه هاي دولتي را دارند تا ابزارهاي 
م��ورد ني��از خ��ود را خري��داري کنن��د.از ماه س��پتامبر ۷ ميليون نفر با 
بازگش��ت به روس��تاهاي خود اقدام به راه اندازي يک ش��غل کردند. 
40.۷ درصد اين افراد دانش آموزان دبيرس��تاني و دانش��جو بودند و 

بخش ديگر ميانگين سني 44 سال را داشتند.

آغاز عمليات نظامي ترکيه در عفرين سوريه

 پارلم��ان عراق به دليل اختالف نمايندگان 
و به حد نصاب نرس��يدن ش��مار آنان، رأي 
گي��ري ب��راي موع��د برگ��زاري انتخابات 
پارلمان��ي را ب��ه روز ش��نبه موک��ول ک��رد. 
درحال��ي ک��ه پارلمان عراق روز پنجش��نبه 
نتوانس��ت موع��د انتخاب��ات پارلمان��ي را 
تصويب کند، نخس��ت وزير عراق تأکيد کرد 
که انتخابات در موعد مقرر ش��ده برگزار خواهد ش��د.به گزارش ش��بکه خبري 
س��ومريه ني��وز، حيدر العبادي، نخس��ت وزير عراق در دي��دار با يان کوبيش، 
رئي��س هيئ��ت س��ازمان ملل در ع��راق تأکيد کرد: انتخاب��ات در موعد مقرر 
برگزار خواهد شد و ما با هرگونه تالشي براي به تأخير انداختن آن مخالفيم.
کوبيش نيز بر موضع س��ازمان ملل درباره حمايت از عراق و لزوم برگزاري 
انتخاب��ات در موع��د مق��رر تأکيد کرد و تالش هاي دولت عراق براي افزايش 
ثبات و اصالحات اقتصادي و مبارزه با فس��اد را س��تود.روز پنجش��نبه پارلمان 
عراق در جلسه رأي گيري مخفيانه براي تصويب موعد انتخابات پارلماني به 
دليل به حد نصاب نرس��يدن آرا شکس��ت خورد.قرار بود در اين جلس��ه درباره 
دو پيش��نهاد گروه هاي س��ني درخصوص موعد انتخابات رأي گيري ش��ود.

پيش��نهاد اول ش��امل به تأخير انداختن انتخابات براي مدتي حدود يک س��ال 
و پيش��نهاد دوم ش��امل ب��ه تأخي��ر انداختن انتخابات در اس��تان هاي ديالي، 

صالح الدين، نينوا و االنبار است.

تاريخ انتخابات عراق به تعويق افتاد

 رژيم صهيونيس��تي به علت حادثه اي که در 
ج��والي ۲01۷ در س��فارتخانه اين رژيم در 
ام��ان ب��ه وجود آمد و نگهبان س��فارتخانه با 
ش��ليک گلوله دو ش��هروند اردني را کشت و 
همچني��ن حادثه کش��ته ش��دن قاضي رائد 
زعيت��ر در م��ارس ۲014 ب��ه ض��رب گلوله 
نظامي��ان صهيونيس��ت، از اردن عذرخواهي 
ک��رد. ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري آناتولي، محمد المؤمني وزير اطالع رس��اني و 
سخنگوي دولت اردن اعالم کرد که رژيم صهيونيستي با ارسال يادداشتي  در 
رابطه با حادثه سفارت به صورت رسمي  ابراز تأسف و عذرخواهي کرده است.

وي افزود: رژيم صهيونيستي همه شرايط اردن در خصوص پيگيري اقدامات 
قانوني مربوط به حادثه سفارتش در امان را پذيرفته است. وزير اطالع رساني 
اردن عنوان کرد که دولت اين کشور همه اقدامات مناسب براساس منافعش 
را به منظور بازگش��ت س��فير اس��رائيل به اين کش��ور اتخاذ خواهد کرد.وي در 
مورد موافقت خانواده هاي افراد کش��ته ش��ده در س��فارت رژيم صهيونيس��تي 
گفت که آنها با عذرخواهي تل  آويو و پرداخت غرامت براي آنها موفقت کرده 
 اند.س��ال گذش��ته مي��الدي، دو ش��هروند اردن��ي در حمل��ه به س��فارت رژيم 
صهيونيس��تي در اردن از س��وي نگهبان س��فارت به ضرب گلوله کشته شدند. 
تل آويو و امان از دستيابي به توافقي خبر دادند که به موجب آن، سفارت رژيم 
صهيونيستي در اردن هر چه سريعتر فعاليت هاي خود را از سر خواهد گرفت. 

عذرخواهي رژيم صهيونيستي از اردن

کاهش ميزان اقالم خوراکی خانوارها در يک دهه گذشته/تجارت/علی کاشی

گروه بين الملل :  درحاليکه دولت دونالد ترامپ با خطر تعطيلي 
ب��ه دلي��ل اختالف نظ��ر نمايندگان در تصوي��ب برنامه بودجه 
روبروست و محبوبيت رئيس جمهور آمريکا به دليل سخنان نژاد 
پرس��تانه اش هر روز کمتر مي ش��ود اکنون خبرهايي از بازگشت 
باراک اوباما رئيس جمهورپيش��ين به عرصه انتخاباتي ش��نيده 
مي شود.اگر نگراني ترامپ و جمهوري خواهان براي انتخابات 
مياندوره اي نوامبر تنها حفظ اکثريت مجلس نمايندگان و سناي 
آمري��کا ب��ود، آنها اکنون دلي��ل ديگري هم براي نگراني دارند: 
باراک اوباما.به گزارش نيوزويک، باراک اوباما، رئيس جمهوري 
س��ابق آمريکا از زمان خروج از کاخ س��فيد س��ال پر مش��غله اي 
داش��ته اس��ت اما حض��ورش بدون جلب توجه ب��ود. اکنون اما 
گزارش ها حاکي از آن است که اوباما قصد دارد ۲01۸ به عرصه 
سياس��ي بازگردد و صحنه را براي نقش برجس��ته اي منتهي به 
انتخابات حساس ميان دوره اي کنگره آماده کند.نزديکان چهل 
و چهارمي��ن رئيس جمه��وري آمريکا پيش بيني مي کنند که او 
سال سياسي پر باري داشته باشد که شامل برگزاري کمپين و 
ساير اقدامات مردمي شود. کيتي هيل،  سخنگوي او به شيکاگو 
تريبيون گفت: اوباما همچنان در ۲01۸ فعاليت هاي سياس��ي 
خواهد داش��ت و کمپين هاي بيش��تر و تاييد نامزدهاي بيشتر در 
دستور است. رئيس جمهوري سابق آمريکا بخشي از سال ۲01۷ 
را به جت گردي در سراسر جهان پرداخت و پس از هشت سال 
حکومتداري اکثر اوقاتش را صرف گردش کرد اما هموارد تاکيد 
داش��ت که او هرگز سياس��ت را ترک نخواهد کرد. اوباما پيش 
از ترک کاخ س��فيد متعهد ش��د تا به لحاظ سياس��ي فعال بماند 
و ب��ا نامزده��ا همکاري ک��رده و آنهايي که براي حفظ ميراث و 
دستاوردهايش تالش کنند، تاييد کند.اوباما در ۲01۷ چندين بار 
ترامپ را هدف انتقادهايش قرار داد و گرچه به ندرت نام چهل 
و پنجمين رئيس جمهوري آمريکا را مس��تقيما بر زبان آورد اما 
اينبار گفت که رياست جمهوري ترامپ "يک دوره غير عادي" 
را ايجاد کرده اس��ت. به طور مش��خص اوباما عليه تالش هاي 
جمهوري خواهان براي ملغي کردن اوباماکر س��خن گفت، در 
حماي��ت از حف��ظ قانون داکا يا روياپردازان موضع گيري کرد و 
از تصمي��م ترام��پ براي خروج از تغييرات آب و هوايي انتقاد به 
عمل آورد.در حالي که ترامپ در پايان اولين س��ال حضورش 
در کاخ س��فيد ميزان محبوبيت بس��يار پاييني داش��ت، اوباما در 
زمان بازنشس��تگي محبوب تر ش��د و ميزان رضايت مردمي از 
او به بيش از ۶0 درصد رس��يد. در اواخر س��ال ۲01۷ اوباما باز 
ه��م مي��زان محبوبيتش در ايالت آالباما ک��ه عمدتا جمهوري 
خ��واه هس��تند، از ترامپ باالتر رفت.بنابراي��ن حضور اوباما در 
آغ��از کمپين ه��اي انتخابات مي��ان دوره اي آمريکا بايد موجب 

وحشت ترامپ و نامزدهاي جمهوري خواه شود. در نظرسنجي 
ماه س��پتامبر، ۵۲ درصد از پاس��خ دهندگان آرزو کردند که اي 
کاش اوبام��ا هن��وز در قدرت بود. نق��ش فعال رئيس جمهوري 
س��ابق آمريکا در انتخابات ۲01۸ ممکن اس��ت باز هم پايگاه 
دموکرات ه��ا را تقوي��ت کند.در ۲01۷ اوباما تنها يک حضور در 
کمپين انتخاباتي داش��ت که در ويرجينيا براي حمايت از رالف 
نورتام صورت گرفت و نهايتا هم او نامزد پيروز ش��د. در ۲01۸ 

او اين تعداد را افزايش خواهد داد.
اختالف نظر برسر برنامه بودجه ���

جمهوري خواهان مجلس نمايندگان آمريکا در آس��تانه ضرب 
االجلي که براي تعطيلي دولت اين کش��ور تا نيمه ش��ب جمعه 
تعيين شده، يک بودجه اضطراري که نيازهاي دولت را تا حدود 
يک ماه ديگر يعني تا ش��انزدهم فوريه تامين مي کند تصويب 
کرده ان��د ام��ا با توجه به اين که جمهوري خواهان س��نا از آراي 
الزم براي تصويب اين طرح برخوردار نيس��تند احتمال تعطيل 
شدن دولت آمريکا باال است. مهلت تصويب بودجه اضطراري 
آمريکا نيمه ش��ب جمعه اس��ت و انتظار مي رود در صورتي که 
کنگ��ره بودج��ه موقت را تصويب نکن��د، فعاليت دولت آمريکا، 
ب��ه غي��ر از کارکنان ضروري، تعطيل خواهد ش��د.دولت آمريکا 
آخرين بار ۵ س��ال پيش به مدت 1۶ روز به خاطر عدم توافق 

جمهوري خواهان و دموکرات ها بر سر بودجه به تعطيلي کشيده 
شد.با نزديک شدن به پايان مهلت قانوني کنگره آمريکا براي 
تصويب اليحه موقت بودجه دولت، بسياري از نهادهاي دولتي 
و ارتش آمريکا ممکن اس��ت از نيمه ش��ب جمعه به علت قطع 
بودجه با خطر تعطيلي روبرو شوند.اين وضعيت نتيجه به بن بست 
رسيدن مذاکرات نمايندگان کنگره بر سر تصويب لوايحي چون 
تمديد اقامت افرادي است که در کودکي به طور غيرقانوني به 
آمريکا آورده ش��ده اند؛ اين اليحه مش��هور به "داکا" اليحه اي 
است که دموکرات ها مي گويند پيش از تصويب هر بودجه موقتي 
براي دولت بايد تکليف آن روش��ن ش��ود اما دونالد ترامپ گفته 
حاضر نيست بر سر اين اليحه معامله کند.دولت آمريکا که سال 
مالي خود را از اکتبر گذشته آغاز کرده، هم اکنون هم با بودجه 
موق��ت ب��ه کار خ��ود ادامه مي دهد و کنگره آمريکا هنوز اليحه 
بودجه کامل درخواستي دولت را نهايي نکرده است؛ موضوعي 
که تازگي ندارد و سابقه تاريخي طوالني در اين کشور دارد.اين 
بن بس��ت درحالي اس��ت که اختالف داخلي جمهوري خواهان 
بر س��ر راي دادن به اين اليحه و تصويب بودجه موقت دولت 
افزايش يافته است. دونالد ترامپ، رئيس جمهوري، در يک رشته 
توييت جديد گفته حاضر نيست در ازاي دريافت بودجه موقتي 
ک��ه مخ��ارج دول��ت را فقط براي يک ماه ديگر تضمين مي کند 

ب��ه اليح��ه اصالح قانون داکا تن دهد. برنامه "داکا" يا حمايت 
از جوانان مهاجر بدون مدرک از حدود ۸00 هزار نفر در آمريکا 
حمايت مي کند و برايش��ان اجازه موقت کار مي گيرد و به آنها 
خدمات تحصيلي ارايه مي دهد.ترامپ اول ماه سپتامبر گذشته 
اع��الم ک��رد قص��د دارد به برنام��ه "داکا" پايان دهد و از کنگره 
خواست ظرف شش ماه برنامه جايگزيني براي داکا ارائه دهند.

اين مهلت شش ماهه اکنون به سر آمده و دموکرات ها مي گويند 
تنها در صورتي با بودجه موقت دولت موافقت خواهند کرد که 
طرح مورد حمايت آنها براي اصالح داکا هم همزمان با بودجه 
تصويب ش��ود.عالوه بر داکا، در اليحه بودجه ارايه ش��ده، منابع 
مال��ي ب��راي ادامه طرح بيمه ک��ودکان خانواده هاي کم درآمد 
براي ش��ش س��ال آينده هم مورد توجه قرار گرفته اس��ت.اين 
طرح که به چيپ )CHIP( ش��هرت يافته به دولت هاي ايالتي 
اجازه مي دهد با اس��تفاده از بودجه فدرال پوش��ش بيمه درماني 
ب��راي کودکان خانواده هاي کم درآمد فراهم کنند.دموکرات ها 
مي گويند حفظ اليحه بودجه تنها برگ برنده آنها براي چانه زني 
با جمهوري خواهان بر سر داکا و بيمه کودکان است؛ مشکالتي 
که مس��تقيما به موضوعاتي چون مهاجرت و گس��ترش خدمات 
عمومي دولت فدرال مرتبط مي شود و جمهوري خواهان به طور 
س��نتي ب��ا آنها مخالفند.با وجود اي��ن که جمهوري خواهان هم 
اکنون در هر دو مجلس نمايندگان و س��نا اکثريت را در دس��ت 
دارند، اما براي تصويب اليحه بودجه آنها در س��نا دس��ت کم به 
۶0 راي موافق نياز دارند و اين به معناي دس��ت کم کس��ب 9 
راي موافق دموکرات براي تصويب اين اليجه است تا در کنار 
۵1 سناتور جمهوري خواه، بودجه موقت دولت ترامپ براي يک 

ماه ديگر تصويب شود.
رويدادهاي احتمالي پس از تعطيلي دولت ���

در صورت به توافق نرس��يدن نمايندگان کنگره تا نيمه ش��ب 
جمع��ه بس��ياري از بخش هاي دولت آمري��کا تنها تا 1۶ فوريه 
قادر به ادامه کار خواهند بود.عالوه بر آن پرداخت دس��تمزد به 
نظامي��ان آمري��کا تا زمان تصويب بودجه متوقف خواهد ش��د و 
بخش هايي از خدمات درماني دولتي به بيماران بس��تري ش��ده 
ه��م دچ��ار اختالل خواهد ش��د.با تعطيلي بخش هاي از وزارت 
خارج��ه آمري��کا صدور ويزا و گذرنامه هم به تاخير خواهد افتاد.

عالوه بر اين، س��ازمان ملي کنترل ترافيک هوايي، س��ازمان 
امني��ت مل��ي، زندان هاي ف��درال، بخش هايي از اداره ماليات و 
حت��ي برخ��ي از نيروگاه هاي توليد برق هم با قطع بودجه روبرو 
خواهند شد.البته ترامپ گفته تدابيري اتخاذ کرده که در صورت 
تعطي��ل ش��دن دولت، پارک هاي مل��ي و مراکز طبيعت گردي 

ملي فعال باز بماند.

کارشناسان سیاسی آمریکا پیش بینی کرند؛ 

بازگشت دوباره اوباما به عرصه سیاست

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران
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