
نمايندگان کميسيون فرهنگي عدم تخصيص ارز مبادله 
اي، باال بردن تعرفه و رشد قيمت ارز را سه عامل افزايش 
کيفيت کاغذ دانس��تند. به گزارش خانه ملت، به دنبال 
افزاي��ش نزدي��ک به 30 درصدي قيمت کاغذ طي يک 
ماه اخير، نمايندگان کميسيون فرهنگي مجلس داليل 
اين موضوع را مورد بحث و بررسي قرار دادند، همچنين 
مقرر ش��د؛ روز سه ش��نبه هفته جاري به منظور پيگيري 
دقيق ت��ر موض��وع، وزراي فرهنگ و ارش��اد، صنعت و 

اقتصاد را به کميسيون فرا بخوانند.
منفعل بودن زيبنده نيست ���

بنابراي��ن گزارش محمدعلي وکيلي در اين نشس��ت با 
بيان اينکه قيمت کاغذ از 2هزار 300 تومان به 3 هزار 
و 600 تومان رسيده است، گفت: متاسفانه افراد منتسب 
به جامعه اقتصادي دغدغه و نگراني بابت جمع ش��دن 
بس��اط مطبوع��ات ندارند به همي��ن دليل صداي هيچ 
ف��ردي در پ��ي اين گراني بلند نش��د اما اگر قيمت نان، 
پني��ر، م��رغ يا ه��ر چيز ديگري به همين ميزان افزايش 
پيدا مي کرد در کش��ور غوغا به پا مي ش��د.عضو هيات 
رئيسه مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه کميسيون 
فرهنگي بايد اقدامات به موقعي داش��ته باش��د و وظيفه 
نظارت��ي خ��ود را قبل از وقوع فاجعه اعمال کند، افزود: 
منفعل بودن در امور مهمي همچون افزايش قيمت کاغذ 

زيبنده کميسيون فرهنگي نيست.
نماين��ده ته��ران در مجل��س ب��ا انتق��اد از اينکه هنوز 
وزراي مربوطه به گراني کاغذ به کميس��يون فرهنگي 
فراخوانده نش��ده اند، گفت: مش��کالت اقتصاد مملکت 
داش��تن صاحبان بي ش��مار و مشکل فرهنگ اين است 

که صاحب ندارد.

واردات ريشه گراني کاغذ ���
همچنين غالمرضا کاتب با بيان اينکه ريشه گراني کاغذ 
واردات اس��ت، گفت: توليد کاغذ در کش��ور کمتر از 20 تا 
30 درصد مصارف کنوني است، ضمن آنکه نوسانات ارز 
طوري ش��ده که هر لحظه ش��اهد تغييراتي در اين بخش 
هس��تيم لذا بايد براي کنترل اين نوس��انات فکري شود، 
همچنين معتقدم تا زماني که بخش خصوصي کاغذ وارد 

مي کند کاري از دست وزراي مربوطه بر نخواهد آمد.
 سرانه مطالعه در ايران زير ���5 دقيقه

همچني��ن نص��راهلل پژومان ف��ر با بيان اينکه مس��ائل 
فرهنگ��ي را باي��د با ن��گاه اقتصادي پيش برد اما اين به 
دلي��ل پيچيده بودن اقتصاد فرهنگ��ي اتفاق نمي افتد، 
افزود: عمق فاجعه گراني کاغذ امروز مشخص نمي شود 
بلک��ه مدت��ي ديگ��ر کار به جاي مي رس��د که فرزندان 
ما کامال با کتاب بيگانه خواهند ش��د.وي با بيان ايکه 
س��رانه کتابخواني در کش��ور منهاي فضاي مجازي و 
کتب درس��ي زير 5دقيقه اس��ت و اين به معناي فاجعه 
فرهنگي در کشور، افزود: متاسفانه تيراژ کتاب در کشور 
به حدود 200ش��ماره رس��يده اس��ت درحالي که اگر هر 

1000 نف��ر ي��ک کتاب بخرند ش��مارگان هر کتاب به 
احتس��اب جمعيت کل کش��ور بايد 800 هزار عدد باشد 
اما اکنون کتاب هاي با 500 نس��خه چاپ ش��ده ماه ها و 

سال ها پشت ويترين مغازه ها مي مانند.
��� سه عامل افزايش کيفيت کاغذ

همچنين علي مطهري در اين نشس��ت س��ه عامل را 
به عنوان داليل افزايش گراني کاغذ عنوان کرد و گفت: 
عدم تخصيص ارز مبادله اي به کاغذ، باال بردن تعرفه 
و رش��د قيمت ارز را بايد س��ه عامل اساس��ي براي اين 

مهم دانست.
سر نخ دالل هاي بازار  ���

همچنين احمد سالک از تالش کميسيون فرهنگي در 
دوره قبل درخصوص مش��کالت مرتبط به کاغ و تهيه 
گزارشي در اين زمينه خبر داد و گفت: در پي اين بررسي ها 
سر نخ دالل هاي بازار کاغذ را در وزارتخانه هاي ارشاد 
و صنع��ت يافتيم چراک��ه افرادي در اين وزارتخانه ها با 

اين دالل ها در ارتباط هستند.
يارانه کاغذ مطبوعاتي ها  ���

احس��ان قاضي زاده هاش��مي نيز با بيان اينکه باال رفتن 
قيمت دالر تاثير بسيار کمي در گراني کاغذ دارد، افزود: 
همزمان��ي تعطيل��ي کارخانه چ��وب و کاغذ مازندران و 
خريداري پيش از موعد کاغذ از سوي يکي از روزنامه ها 
در اين زمينه تاثير داشته است.وي افزود: حدود دو سال 
اس��ت يارانه کاغذ مطبوعاتي ها پرداخت نش��ده و اين 
مس��ئله در حذف آن ها از گردونه فعاليت تاثير مس��تقيم 
دارد. بنابراين گزارش نمايندگان در پايان نشس��ت در 
خص��وص حض��ور وزراي صنعت، اقتصاد و فرهنگ در 

جلسه آتي کميسيون راي موافق دادند.

ي��ک اس��تاد دانش��گاه گف��ت: روزي روزگاري روابط 
عمومي دانش��گاه ته��ران بايد اس��تعفا م��ي داد که چرا 
اعالميه داده براي 16 آذر اما امروز به گونه اي ديگري 
اس��ت و بايد خوش��حال بود که اندکي رو به جلو حرکت 
کرده ايم. به گزارش ايس��نا، صادق زيبا کالم در مراس��م 
روز دانش��جو دانش��کده پلي تکنيک دانشگاه امير کبير 
گفت: سال 61 مدير کل روابط عمومي و امور بين المللي 
دانش��گاه تهران ش��ده بودم. تازه اين س��مت را گرفته 
بودم که روز دانشجو فرا رسيد من هم به عنوان روابط 
عمومي دانش��گاه يک بيانيه رس��ا نوشتم و به مطبوعات 
دادم و چاپ شد. فردا صبح که بيانيه انتشار پيدا کرد من 
به ش��وراي انتظامي دانش��گاه تهران احضار شدم. دکتر 
گرجي گفت اين چه کاري اس��ت که ش��ما کرديد. گفتم 
16 آذر است بايد دانشگاه تهران بيانيه صادر کند. البته 
درست هم مي گفتند. معتقد بودند 16 آذر چه ربطي به 
نهضت اسالمي ما دارد. خب دو نفر سمپات حزب توده 

بودند و يک نفر هم با جبهه ملي ها بود.
وي افزود: نمي توانس��تيم بيانيه را پس بگيريم، به من 

گفته شد من بعد هر اعالميه اي که خواستيد بدهيد بايد 
با دفتر دانش��گاه هماهنگ ش��ود، باورم نمي شد که اين 

رفتار شود و همان جا استعفا دادم.
وي تاکيد کرد: خوشحالم که در حال حاضر به مناسبت 
روز دانش��جو مراس��م برگزار مي ش��ود و مسئول روابط 
عمومي دانشگاه تهران توبيخ نمي شود که چرا اعالميه 
داده اس��ت. روزي روزگاري رواب��ط عمومي دانش��گاه 
تهران بايد استعفا مي داد که چرا اعالميه داده براي 16 
آذر اما امروز به گونه اي ديگري است و بايد خوشحال بود 
که اندکي رو به جلو حرکت کرده ايم.  اين استاد دانشگاه 
در بخش��ي از س��خنانش اظهار کرد: فکر مي کنم براي 
دانشجويان ستاره دار و خبرنگاران در حبس و کساني که 
در حصر هستند چه کار کرده ام. اين طور مي توانم بگويم 
که تا جايي که مي توانستم هرکاري کردم، اين جمله که 
حصر نه قانوني نه اخالقي نه انساني و نه شرعي است 
را نخس��تين بار من دو، س��ه س��ال پيش مطرح کردم اما 
خود را مخاطب اين پرس��ش مي دانم که "چه کرده ام؟ 

و چرا امروز وضعيت مان چنين است؟". 

وي با بيان اين که »من هرکاري که مي توانستم براي 
روحاني و رييس جمهور شدنش در دوره دوم انجام دادم« 
و بي��ان اي��ن ادعا که »اما ام��روز هرجا مي روم نااميدي 
مي بينم و حال بايد گفت که آيا بايد از روحاني عبور کرد 
ي��ا در کنار وي ماند؟« عملکرد اطرافيان رييس جمهور 
را قاب��ل نقد دانس��ت و گفت: ب��ه نظرم جهانگيري بايد 
کنار بکش��د و خود را براي انتخابات 1۴00 آماده کند. 
جهانگيري آمادگي کار اجرايي را دارد. البته ما بايد کنار 

روحاني بمانيم و با او بسوزيم و بسازيم.
وي ب��ا انتق��اد از وضعيت اقتصادي دولت نيز گفت: من 
از پوپوليسمي مي ترسم که در سال 1۴00 ظهور کند و 
باز هم به مردم بگويد که حق ش��ما را خورده اند. حاال 
ي��ا آقاي ضرغامي يا آقاي رييس��ي جاي احمدي نژاد را 
مي گيرد يا ديگري اما سخت در اشتباه هستيد اگر فکر 
کني��د که الريجاني ج��اي احمدي نژاد را مي گيرد. من 
مي گويم نبايد فضا را براي پوپوليس��م آماده کرد. پس 
از روحان��ي عب��ور نمي کنيم اما به او مي گوييم تغيير کن 

و وعده هايت را فراموش نکن.

ردپاي دالل ها در بازار کاغذ  من از پوپوليسمي مي ترسم که ۱۴۰۰ ظهور کند
وزراي ارشاد، صنعت و اقتصاد به مجلس احضار شدند؛ زيبا کالم در دانشگاه اميرکبير:

وزير کش��ور گفت: اس��تانداران، فرمانداران و بخشداران 
طبق دس��تور رييس جمهوري ملزم هس��تند که حتما در 
محل خدمت خود س��کونت داش��ته باشند و همچنين در 
پست هاي مديريتي بايد از زنان و جوانان بيش از گذشته 
استفاده کنند. عبدالرضا رحماني در جلسه معاونان وزارت 
کشور با تاکيد بر پيگيري مسائل و مشکالت زلزله زدگان 
استان کرمانشاه اظهارداشت: سازمان مديريت بحران به 
منظور تسريع در روند حل موانع و مشکالت براي اسکان 
بهتر مردم و بهبود امکانات رفاهي و خدماتي جلسه اي را 

با دستگاه هاي اجرايي مرتبط برگزار و هماهنگي بيشتر را 
انجام داده و تصميمات الزم نيز اتخاذ شود. وي باقدرداني 
از دانش��جويان و تش��کل هاي دانش��جويي و گروه هاي 
سياسي در برگزاري هر چه بهتر مراسم هاي روز دانشجو 
گفت:برگزاري اينگونه مراس��م ها موجب تعميق بينش 
سياس��ي و افزايش مش��ارکت دانشجويان در امور کشور 
و گس��ترش انگيزه هاي انقالبي، فکر روش��ن و استدالل 
متين در ميان دانشجويان مي شود. وي بر ضرورت افزايش 
حوزه فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد )سمن ها( تاکيد 

کرد و يادآور شد: وزارت کشور همواره از افزايش فعاليت 
س��من ها حمايت کرده و عالقه داريم اقدامات و فعاليت 
سمن ها در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي و ... بيشتر شود 
که در اين خصوص اليحه تش��کيل س��من ها در وزارت 
کشور تهيه و به دولت ارائه شده است. وزير کشور گفت: 
اس��تاندار تهران به منظور حل مش��کالت مربوط به اين 
استان نسبت به برگزاري جلسه مشترکي با حضور وزرا و 
روساي دستگاه هاي مربوط اقدام کند زيرا اين کار موجب 
بهبود روند امور در حل مسائل مرتبط به تهران مي شود.

ادامه از همين صفحه
... چ��را ک��ه امکانات موجود آمادگی مواجه با هيچ کدام از 
اي��ن دو را ندارن��د و حت��ی می توان گفت که ظرفيت های 
موجود برای مقابله با بيکاری نيز عمال باالاستفاده مانده 
ان��د. البت��ه در اي��ن ميان دولت ها  نيز با توزيع رانت و ويژه 
پروی همواره از بنگاه های مورد نظر خود حمايت کرده اند 
که ماهيت واسطه گری دارند و غير مولد.  انبوه بنگاه های 
اقتصادی تعطيل شده بزرگ، متوسط و کوچک توليدی و 
صنعتی حاال ديگر توان اشتغالزايی ندارند و به زحمت روی 
پای خود ايس��تاده اند و تنها لطفی که در حق نيروی کار 
دارند اين است که با کاهش دستمزد و معاف کردن آنها از 
شمول قوانين بيمه ای مدت بيشتری آنها را نگه دارند که 
اين نيز البته معنايی جز بهره کشی ندارد.  بخش خدمات 
نيز اگرچه بسته به اينکه در کدام استان کشور قرار داشته 

باشد با رونقی نسبی رو به روست اما آنهم حال و روز مناسبی 
در زمان��ه ای ک��ه تولي��د به محاق رفته ندارد چراکه بخش 
خدمات پشتيبان صنعت است و به تبع در اقتصاد صنعتی 
زدايی شده واردات محور که بازار کاالهای قاچاق کاال در 
آن رونق دارد مجالی برای پويايی بخش خدمات نمی ماند.   
اما چاره کار در شرايطی که دولت ها چهار فصل سال را به 
خواب رفته اند چيست؟ به نظر می رسد که راهکار را بايد 
در نهادسازی برای جمعيت جويای کار و حتی شاغالن مزد 
و حقوق بگير جست چرا که بدون وجود نهادهای کارآمد 
که از دل جامعه مدنی پاس��خگو و پرسش��گر برآمده باشد 
نمی توانيم حتی به افق 1۴00 چشم داشته باشيم.  يکی 
از نهادها موثر که پيشنهاد ايجاد آنها در سال های گذشته 
ارائه شد و کمتر به آنها پرداخته شد تعاونی های دانشجويی 
و تعاونی های دانش بنيان هستند. تعاونی های دانشجويی 

می توانند به دانشجويان کمک کنند که در ايام تحصيل در 
دانشگاه کاری پيدا کنند مانند اينکه امور خوابگاه و انتشارت 
را بدست بگيرند. تعاونی های دانش بنيان نيز تعاونی های 
هستند که دانشجويان در حال فارغ  التحصيلی می توانند 
خارج از محيط دانشگاه در آن فعاليت های توليدی و صنعتی 
داشته باشند. با اين حال تعاونی ها هم تا يک جايی حرکت 
در مسير اشتغال و توسعه و را تسهيل می کنند از يک جايی 
به بعد بازهم توپ به زمين بنگاه ها می افتد که بايد بتوانند 
پذيرای خيل ميليونی فارغ التحصيالن باشند. تا ورود 10 
ميليون نفر به بازار کار فاصله چندانی نداريم و اگر خود را تا 
آن هنگام آماده نکرده باشيم قطعا هيچگاه فرصت جبران 
آنچه که قرار اس��ت بر س��رمان بيايد را نداريم چنانکه آنها 
که تجربه مواجه با سيل را دارند می گويند پيش از وقوع 

سيل بوی آن می آيد.

ادامه از همين صفحه
...  درشرايطي هم که يکي ازتجاربامشکل مالي مواجه 
مي ش��د، س��اير هم مسلکان دست به دست هم مي دادند 
تا اصطالحا او در بازار زمين نخورد. امروزه اما شرايط به 
کلي عوض ش��ده، به طوري که برخي بدهکاران بانکي 
تالش مي کنند به هر شکل ممکن و با استفاده از خألهاي 
قانوني، خودشان را به شکل صوري، ورشکسته معرفي 
کنن��د ت��ا بده��ي به بانک ها را نپردازند. اين روش فارغ از 
اين که يک اقدام ناجوانمردانه عليه بيت المال و دس��ت 
درازي به منابع عمومي اس��ت، يک آسيب اجتماعي هم 
هس��ت و جا دارد جامعه شناس��ان به بررس��ي اين پديده 

بپردازند. البته مدت کوتاهي پس از اين که اين روش در 
ميان بدهکاران بانکي رايج ش��د، بانک ها متوجه ش��دند 
و موضوع را به مقامات مسئول منعکس کردند، چرا که 
حجم اين بدهي ها پيوس��ته در حال ازدياد بوده و هس��ت 
و بخ��ش قاب��ل توجهي از مطالبات معوق نظام بانکي را 
تشکيل مي دهد. مديران عامل بانک ها جلسات متعددي 
با بانک مرکزي داش��ته و در اين باره هش��دارهاي الزم 
را داده ان��د. بان��ک مرکزي نيز موضوع را در دولت مطرح 
و پاس��خ هاي مناس��بي براي آن دريافت کرده اس��ت، به 
طوري که اليحه اصالح قانون تجارت متضمن بندهاي 
اصالحي به مجلس شوراي اسالمي رفته و اميدواريم به 

زودي تصويب ش��ود. البته دادس��راي رسيدگي به جرايم 
پولي و بانکي نيز در اين باره بسيار خوب عمل کرده و تا حد 
قابل توجهي جلوي اقدامات سوء استفاده گران را گرفته 
اس��ت. با اين حال حقوقدانان با همفکري هم و تا زمان 
اصالح قانون، مي توانند راهکارهاي الزم براي جلوگيري 
از افزاي��ش اي��ن نوع مطالب��ات را ارائه دهند. به هر حال 
اقدامات قانوني در اين باره اعمال و در نهايت راه بر سوء 
اس��تفاده بدهکاران بانکي از شرايط موجود بسته خواهد 
ش��د، اما جاي تاس��ف اس��ت که قبح »ورشکستگي« در 
اقتصاد ما شکسته است؛ همان طور که قبح بازنگرداندن 

تسهيالت دريافتي از بانک شکسته است. 

روز چهارش��نبه 8 آذرماه، يونيليور و ش��رکت گلس��تان ايران توافق 
نامه مشارکت در سرمايه گذاري مشترک را امضا کردند که هدف 

آن توليد و فروش محصوالت غذايي در کشور است. 
اين شرکت جديد سرمايه گذاري مشترک، به توسعه، توليد، بازاريابي 
و ف��روش نام ه��اي تجاري و خ��ط توليد محصوالت غذايي جديد، 

خواهد پرداخت. جزئيات بيشتر متعاقبا اعالم خواهد شد.
اوزگور کولوکفاکي مدير عامل يونيليور ايران، آسياي ميانه و قفقاز در 
اين باره گفت: " از اين که هم افزايي اين مشارکت موجب ارتقا هر دو 
مجموعه خواهد شد، بسيار خوشحالم. ترکيب متخصصين يونيليور 
جهاني در امر تحقيق و توسعه، زنجيره تامين و بازاريابي، با متخصصين 
گلستان در امر غذا، توانمندي در توليد و توزيع محلي، اين همکاري 
 را براي طرفين جذاب کرده که در نهايت به نفع کشور ]ايران[ خواهد

 بود".
احمد نصيري پور مدير عامل شرکت گلستان افزود: " از ايجاد اين 

همکاري با يک مجموعه خوشنام جهاني بسيار خوشحاليم. شرکت 
يونيليور به عنوان يک س��ازمان متعهد در ايران به خوبي ش��ناخته 
شده است که اتحاد آن با شرکت گلستان با کارنامه موفق ٧0 ساله 
خود قطعًا موجب پيشرفت و رشدي چند برابر، و آينده روشن تري 
ب��راي م��ا، مصرف کنن��دگان و در کل همه مردم ايران خواهد بود. 

من براي اين مشارکت آرزوي موفقيت دارم."

رحماني فضلي: لزوم سکونت استانداران و فرمانداران در محل خدمت 

نهادسازی چاره مواجهه با بيکاری 

افسوس که قبح »ورشکستگي« شکسته است 

يونيليور و شرکت گلستان ايران توافق نامه مشارکت در سرمايه گذاري مشترک امضا کردند
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نسخه الكترونیك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنید.

رقابتهاي کش��تي آزاد زير 23 س��ال قهرماني جهان که در 
لهستان برگزار شد و جمهوري اسالمي ايران به مقام هشتم 
جه��ان دس��ت پي��دا کرد، اگرچه ب��راي ايران يک طال و دو 
برنز به همراه داش��ت و تا حدودي باعث ش��ادي مردم ش��د، 
اما ناکامي عليرضا کريمي براي ما بس��يار دردناک بود زيرا 
به دليل آنکه در صورت برد کريمي مقابل کشتي گير روس، 

مي بايست با کشتي گير اسراييل...            صفحه 2

احساس عزت 
از فداكاري كريمي 

ريي��س کل بان��ک مرک��زي با بيان اينک��ه در موضوعاتي 
که منافع کل نظام بانکي مطرح اس��ت بايد تمام بانکها و 
موسس��ات اعتباري همس��و و همراه باش��ند گفت : حال که 
منافع ناشي از ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي نصيب خود 
شبکه بانکي شده است بنابراين انتظار مي رود تمام بانک ها 
با حساسيت مضاعف و احساس مسئوليت بيشتر نسبت به 

شکل گيري مجدد...             صفحه 6

هشدار درخصوص 
رشد دوباره غیرمجازها

راه و مسکن

منصور غيبي در گفت و گو با »تجارت« تاكيد كرد:

افزایش پایه پولی
 راهکار نوسازی بافت های فرسوده

8
3

7

5 عضو كابينه به توافق رسيدند؛

افزایش تعرفه واردات خودرو
یک گام تا تصویب

با افزايش موج مخالفت  صورت گرفت؛

طراحی نقشه راه عربي 
علیه ترامپ

وزراي ارشاد، صنعت و اقتصاد به مجلس احضار شدند؛

ردپاي دالل ها
 در بازار کاغذ

توسعه همکاري هاي اقتصادي با خريداران جديد؛

سريالنکا و مجارستان
مشتريان نفت ايران

سفير سريالنکا در ايران با اشاره به تمايل کشورش به توسعه همکاري هاي تجاري 
با ايران گفت: ما عالقه مند به خريد فرآورده هاي نفتي از ايران هستيم. شريف انيس 
در ب��اره برنامه ه��اي دولت متبوعش براي همکاري هاي تجاري و اقتصادي با ايران 

در زمينه هاي مختلف اظهار کرد: ايران و سريالنکا...          صفحه 9

۱2

۱

اينکه قرار اس��ت حدود 
10 ميليون نفر تا س��ال 
1۴00 وارد بازار کار شوند را تنها می توان 
با هشدارهای مربوط به زلزله پاييتخت 

مقايسه کرد...
ادامه در همين صفحه

نهادسازی
 چاره مواجهه با بیكاری 

پيام عابدی
abedi.payam@gmail.com

سرمقاله

پس از همکاري ترکيه 
ب��ا روس��يه در جن��گ 
سوريه ، اکنون دو کشور 
در غياب ش��رکاي مهم غرب، سعي در 
يافتن راهي براي حل تنش درباره بيت 

المقدس دارند...
ادامه در صفحه ۱2

حركت اردوغان به سوي پوتین 
با بحث درباره بیت المقدس

مورات يتکين
حريت

يادداشت

سال ها پيش ورشکستگي 
براي کاسبان و فعاالن بازار 
و عرصه تجارت، چنان قبحي داشت که 
هيچ کس حاضر نبود مهر»ورشکسته«به 

پيشانيش بخورد...
ادامه در همين صفحه

افسوس كه قبح »ورشكستگي« 
شكسته  است

محمد رضا حسين زاده
مديرعامل بانک ملي

يادداشت

سازمان هدفمندی يارانه ها تبديل به صندوق رفاه اجتماعی امید می شود؛

حذف 40 درصد ازيارانه بگیران
  ريیس جمهور: بودجه برمبنای اشتغال فراگیر و رفع فقر تنظیم شده است

  گازوئیل۲0 درصد گران شد                     افزايش عوارض خروج از کشور 

  عوارض خروج از کشوربرای  هر نفر ۲۲0 هزار تومان         حذف جدول شماره ۱۷ از اليحه بودجه 
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عضويت وزرا در ٨٣ شرکت مادرتخصصي 
رئيس فراکسيون شفاف سازي مالي در 
مجلس بر لزوم استقرار نظام حاکميت 
ش��رکتي در اداره ش��رکت هاي دولتي 
تاکي��د کرد.ب��ه گزارش خان��ه ملت، 
محم��ود صادق��ي با اع��ام اينکه در 
نشس��ت فراکس��يون ش��فاف سازي 
مال��ي مجلس موضوع ش��رکت هاي 

دولتي و تکاليف قانوني براي ش��فاف س��ازي صورت هاي مالي اين 
ش��رکت ها بررس��ي ش��د گفت: طيبي مديرکل دفتر امور شرکت هاي 
دولتي وزارت اقتصاد گزارشي درخصوص عملکرد مالي شرکت هاي 
دولت��ي و ش��رکت هاي زيرمجموعه ارائ��ه دادند. در حال حاضر 384 
شرکت دولتي در کشور وجود دارد که از رديف بودجه اي برخوردارند 
که ش��امل 83 ش��رکت اصلي مادر تخصصي مي باشند.صادقي افزود: 
در مجموع 986 ش��رکت در کش��ور وجود دارد که دولت سهامدار اين 
شرکت ها بوده، البته دولت مالکيت 100 درصدي 384 شرکت را دارا 
است که صرفا وزرا در 83 شرکت مادرتخصصي و اصلي مجامع اين 
شرکت ها عضو هستند.وي ادامه داد: بودجه شرکت هاي دولتي حدود 
70 درصد از منابع بودجه را به خود اختصاص مي دهد که از سال 90 
تا 96 رشد قابل توجهي داشته و در اين راستا بايد بررسي هاي دقيقي 
درباره اينکه نحوه برگزاري مجامع اين شرکت ها به چه نحو بوده است 

انجام شود که آيا تکاليف قانوني رعايت شده يا خير؟

ضرورت حفظ وحدت و حل اختالفات 
نايب رئيس مجلس خواستار حل اختافات و حفظ وحدت در شرايط 

کنوني کشور شد.
به گزارش خانه ملت، مس��عود پزش��کيان در پاس��خ به نماينده اي که 
گفته بود پزش��کيان در زمان رياس��ت جلس��ه وي را بيرون کرده بود، 
گفت: من مجددا فيلم آن جلس��ه را مش��اهده کردم و هيچ گاه به وي 
نگفتم از جلس��ه بيرون برود.نماينده تبريز گفت: همچنين اينجانب 
در نطق خود به 2 مس��اله اش��اره کرده بودم که منافاتي با اصل 79 
نداش��ت که از س��وي برخي نمايندگان مطرح ش��د.وي ادامه داد: من 
تاکيد کردم عدالت در مملکت رعايت شود چرا که ايراداتي وجود دارد 
همچني��ن به موضوع حف��ظ وحدت تاکيد کردم.نايب رئيس مجلس 
ب��ا تاکي��د بر اينکه امروز به حفظ وحدت نياز داريم، خاطرنش��ان کرد: 
خداوند صراحتا دستور به حل اختاف داده است لذا بايد در چارچوب 
عدالت رفتار کرد و اگر مي خواهيم مقابل هجمه هاي آمريکا بايستيم 

بايد يد واحده شويم./

ارايه اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي 
اليحه اصاح قانون مبارزه با پولشويي در جلسه علني مجلس شوراي 
اس��امي اعام وصول ش��د.به گزارش ايرنا، محمد علي وکيلي عضو 
هي��ات رييس��ه مجلس ب��ا قرائت موارد اعام وصولي گفت: س��وال 
ملي امير خجس��ته نماينده مردم همدان از مس��عود کرباس��يان وزير 
ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي درباره علت عدم تدوي��ن آيين نامه جامع 
نح��وه پرداخ��ت حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره بانک ها اعام 
وصول مي ش��ود.وي از ديگر موارد اعام وصولي را س��وال ملي جواد 
کريمي قدوس��ي نماين��ده م��ردم مش��هد و کات از بيژن زنگنه وزير 
نفت درباره انحصار در پخش فرآورده هاي نفتي در نتيجه برندسازي 
جايگاه هاي عرضه س��وخت عنوان کرد.عضو هيات رييس��ه مجلس 
همچني��ن از اع��ام وص��ول طرح استفس��اريه بند 2 م��اده 2 قانون 

ماليات هاي مستقيم خبر داد.

توافق هسته اي بهترين راه حل است
سفير آلمان در کويت با تاکيد بر اين که نيازي به بررسي مجدد توافق 
هس��ته اي نيس��ت، گفت: ما به طور قوي خواس��تار حفظ اين توافق 
هس��تيم.به گزارش ايس��نا، کارلفريد برگنر در گفت وگو با کونا درباره 
توافق هس��ته اي ايران و گروه 1+5 گفت: ما فکر نمي کنيم ايران به 
توافق هسته اي پايبند نبوده است، بنا بر اين نيازي به بررسي مجدد 
اين توافق نمي بينيم.سفير آلمان افزود: ما به طور قوي خواستار حفظ 

اين توافق هستيم چراکه بهترين راه حل است.

روند اجراي حکم »خاوري« 
ريي��س دادگاه انق��اب درباره روند و نحوه اجراي حکم »محمودرضا 
خ��اوري« ريي��س وق��ت بانک ملي و از متهمان پرونده فس��اد بزرگ 
بانکي توضيحاتي را ارايه داد.حجت االسام موسي غضنفرآبادي در 
گفت وگو با ايسنا گفت: اجراي حکم صادره براي محمودرضا خاوري 
شامل دو قسمت اعم از حبس و جزاي نقدي و بازگرداندن اصل مال 
است. در رابطه با بخش جزاي نقدي و بازگرداندن اموال، اگر وي اموالي 
در ايران داش��ته باش��د، حتما اموالش ضبط خواهد ش��د.غضنفرآبادي 
افزود: براي اجراي حکم حبس تا زماني که خاوري دس��تگير نش��ود، 
نمي توان آن را اجرا کرد و وزارت امور خارجه از طريق پليس اينترپل 
باي��د اي��ن موضوع را پيگيري کند.ريي��س دادگاه انقاب درباره روند 
اب��اغ حک��م ص��ادره براي خاوري گفت: اب��اغ راي از طريق آگهي 
صورت مي گيرد؛ زيرا راي غيابي اس��ت. البته مدت زمان مش��خصي 
دارد و اگر در مدت مقرر اعتراضي صورت نگيرد، راي قطعي مي شود.

غضنفرآبادي يادآور شد: طبق حکم صادره از سوي شعبه 26 دادگاه 
انق��اب، خ��اوري باب��ت اتهام اخال در نظام اقتصادي به 20 س��ال 
حبس، اتهام دريافت رش��وه به 10 س��ال حبس و پرداخت 3 ميليون 

دالر پول نقد به عنوان جزاي نقدي محکوم شده است.

موافقت دادگاه مطبوعات با استمهال اعتماد
در شعبه 6 دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي شقاقي 
به پرونده هاي روزنامه »اعتماد« و سايت خبري »نماينده« رسيدگي 
شد.به گزارش ايلنا، در جلسه دادگاه مطبوعات استان تهران به پرونده 
الياس حضرتي، مديرمسئول روزنامه اعتماد به اتهام نشر اکاذيب به 
قصد تش��ويش اذهان عمومي و با ش��کايت دادسراي فرهنگ و رسانه 
رس��يدگي ش��د. در اين جلس��ه قاضي ش��قاقي با درخواست استمهال 
مديرمسئول روزنامه اعتماد، موافقت کرد.همچنين در اين جلسه پس 
از رسيدگي به پرونده مدير سايت خبري »نماينده« به اتهام توهين، 
افترا و نش��ر مطالب خاف واقع و با ش��کايت ش��اکي خصوصي با نظر 

هيات منصفه مطبوعات مدير اين سايت مجرم شناخته نشد.

آمادگي تاجزاده براي مناظره با احمدي نژاد
معاون سياسي وزارت کشور در دولت اصاحات از موافقت خود با انجام 
مناظره با حميد رس��ايي و محمود احمدي نژاد خبر داد.س��يد مصطفي 
تاجزاده در گفت وگو با ايلنا، درباره دعوت يک تش��کل دانش��جويي 
اصولگرا براي برگزاري مناظره با حميد رس��ايي درخصوص حوادث 
سال هاي 78 و 88 در دانشگاه تهران گفت: من با انجام اين مناظره 
با آقاي رسايي در دانشگاه تهران موافقم. البته مناظره  درباره اين دو 
حادثه بايد به صورت جداگانه برگزار شود تا مشخص شود در هر کدام 
از آن سال ها چه بر جامعه گذشته است.وي با اشاره به برگزارکننده اين 
مناظره اظهار داش��ت: برگزارکننده اين مناظره صاح نيس��ت طرفدار 
يک��ي از طرفي��ن باش��د. به همين دليل پيش��نهاد مي کنم نمايندگان 
تش��کل هاي دانش��جويي اصاح طلب و اصولگرا با همکاري و توافق 
با يکديگر آن مناظره را برگزار کنند تا حرف و حديثي پيش نيايد.اين 
فعال سياس��ي اصاح طلب ادامه داد: البته اکثريت مردم مي دانند که 
در هر کدام از اين سال ها چه اتفاقاتي رخ داده است ولي اين مناظره 

مي تواند به روشن تر شدن ابعاد آن فجايع کمک کند.

پيشخوان

سياسي

رقابتهاي کشتي آزاد زير 23 سال قهرماني جهان که در لهستان برگزار شد و جمهوري 
اس��امي ايران به مقام هش��تم جهان دس��ت پيدا کرد، اگرچه براي ايران يک طا و دو 
برنز به همراه داشت و تا حدودي باعث شادي مردم شد، اما ناکامي عليرضا کريمي براي 
ما بسيار دردناک بود زيرا به دليل آنکه در صورت برد کريمي مقابل کشتي گير روس، 
مي بايست با کشتي گير اسراييل مسابقه بدهد، نتيجه را واگذار کرد. گزارشهاي جهاني 
حاکي از اين بود که کشتي گير ايران ، آقاي عليرضا کريمي به دليل اشارات و فريادهاي 
مربي خود مبني بر اينکه بايد مغلوب شوي و ببازي ، بازي را باخت. عليرضا کريمي در 
10 ثاني��ه آخ��ر در حال��ي  ک��ه 3-2 از حريف روس خود پيش بود، با اش��اره کادر فني به 

حريف باخت، زيرا حريف دور بعد وي کشتي  گير اسراييلي بود.
تقدير رهبر انقالب از کريمي ���

عليرضا کريمي کش��تي گير کش��ورمان با رهبر انقاب ديدار و گفت وگو کرد. حضرت 
آي��ت اهلل خامن��ه اي رهبر معظم انقاب اس��امي در ديدار عليرضا کريمي کش��تي گير 
کشورمان در مسابقات جهاني کشتي زير 23 سال جهان و خانواده  او، از خودگذشتگي 
و عزت آفرين��ي اي��ن پهل��وان ج��وان را مورد تجليل و تقدير ق��رار دادند.رهبر انقاب با 
تحس��ين اقدام عليرضا کريمي، کار بزرگ او را از س��نخ کار پهلوانان نامداري همچون 
پورياي ولي دانس��تند و گفتند: من از اينکه نش��ان داديد جواني از جوان هاي ما حاضر 
اس��ت ب��راي ي��ک ه��دف بزرگ و بلن��د پا بر روي نفس خود بگ��ذارد و از حق قطعي و 
قهرماني مس��لم صرف نظر کند، واقعًا احس��اس عزت کردم.ايش��ان افزودند: قدر اين 
کار را بداني��د و اج��ر معن��وي آن را از خ��دا بخواهيد، البته مس��ئوالن نيز نبايد در تجليل 
و پاداش مادي کوتاهي کنند. در پايان اين ديدار رهبر انقاب انگش��تر خود را به اين 

کشتي گير اهدا کردند.
بازتاب باخت کريمي  ���

باخت عمدي عليرضا کريمي در مقابل حريف روسي براي اجتناب از مواجهه با نماينده 
اس��راييل توجه رس��انه هاي بين المللي، بويژه رسانه هاي اسراييل را جلب کرد. روزنامه 
جروزالم ُپس��ت ضمن انتش��ار کليپ صحنه باخت کريمي نوشت: يوري کاالشينکوف، 
نماينده اسرائيل يک مدال برنز در گروه وزن 86 کيلو و رده زير 23 سال در مسابقات 
جهاني قهرماني کشتي در بيدگوشچ لهستان کسب کرد. با اين حال، مبارزه اي که او 
هرگز آن را انجام نداد، تيتر هاي )رسانه ها( را فراگرفت.پس از اينکه عليرضا کريمي براي 
اجتناب از مواجهه با کاالشينکوف، در برابر حريف روسي مبارزه را )عمدا( از دست داد، 
دولت ايران از اقدام قهرمانانه و نجيب او استقبال کرد."کريمي در مسير شکست دادن 
کش��تي گير روس��ي و مس��ابقه نهايي با کشتي گير اسرائيلي بود که مربي اش به او گفت: 
"تو بايد ببازي عليرضا."وبگاه بريکينگ اس��رائيل نيوز، کليپ باختن کريمي را منتش��ر 
کرد و نوشت: براي سال ها، ورزشکاران اسرائيلي در وقايع ورزشي در کشورهاي عربي 
و اس��امي با تحريم، تحقير و موانع تدارکاتي مواجه ش��ده اند.روزنامه يهودي جيويش 
نيوز ادعا کرد کشتي گير ايراني پس از اينکه به او دستور عدم مبارزه با يک کشتي گير 
اسرائيلي داده شد، عصباني شد. اين روزنامه نوشت: پس از اينکه به عليرضا کريمي گفته 
شد که بايد براي اجتناب از مواجهه با حريف اسرائيلي ببازد، او ابراز نااميدي کرد.وبگاه 
خبري عاروتس ش��وع در اين باره نوش��ت: عليرضا کريمي عمدا در مبارزه باخت، زيرا 
پيروزي به معناي مبارزه با حريف اس��رائيلي خواهد بود.جمهوري اس��امي، اسرائيل را 
به رسميت نمي شناسد و ورزشکاران خود را از رقابت با اسرائيلي ها منع مي کند."وبگاه 

يهودي جي تي اي سخنان کريمي را تيتر خود قرار داد و نوشت: کشتي گير ايران گفت: 
هنگامي به کريمي دس��تور داده ش��د براي پرهيز از مواجهه با )کش��تي گير( اس��رائيلي 
مبارزه را ر ها کند، دنيا روي )س��رش( خراب ش��د.وبگاه تايمز آو اس��رائيل نيز خبر باخت 
کريمي را پوش��ش داد و نوش��ت: نظام ايران از قهرمان کش��تي گير که براي پرهيز )از 
مواجهه( با )حريف( اس��رائيلي باخت، اس��تقبال کرد.جمهوري اس��امي، دولت ما را به 
رسميت نمي شناسد و آن را مانند آمريکا در همان جايگاه شيطان بزرگ قرار مي دهد 

و ورزشکارانش را از رقابت با اسرائيلي ها منع مي کند."

دو سال بعد از بازگشايي مجدد سفارت انگليس در تهران، بوريس 
جانسون وزير امور خارجه انگليس براي سفري دو روزه به تهران 
آمد.وي ابتدا با همتاي ايراني خود به رايزني پرداخت و پس از آن 
به ديدار علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسامي رفت. ديدار 
با علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، آخرين ديدار در 

اولين سفر جانسون به ايران بود.
اما جانس��ون در دومين روز س��فر خود به ديدار حجت االس��ام 
حس��ن روحاني رييس جمهوري کش��ورمان رفت. رييس جمهور 
در ديدار »بوريس جانسون« وزير امور خارجه انگلستان، با اشاره 
به ضرورت توس��عه روابط دوس��تانه و متوازن ايران و انگليس در 
راستاي تأمين و تضمين منافع مشترک، گفت: مناسبات دو کشور 
باوجود فضاي پس از برجام متناسب با ظرفيت هاي همکاري نبوده 
و بايد براي رس��يدن به نقطه مطلوب در روابط و همکاري هاي 
فيمابين، تاش بيش��تري انجام ش��ود. حجت االس��ام حس��ن 
روحان��ي در اي��ن دي��دار با بيان اينکه هم��کاري ايران و 1+5 در 
اقدامي بزرگ منجر به توافق ارزش��مند و بين المللي برجام ش��د، 
اظهارداش��ت: بايد تصميم و اراده مبني بر اس��تفاده از فضاي پس 
از برجام براي توس��عه همه جانبه مناس��بات و همکاري ها را در 
مقام عمل نش��ان داده و ش��اهد آثار آن باش��يم.روحاني با اشاره به 
لزوم گسترش روابط و همکاري هاي بانکي ايران و انگلستان در 
راس��تاي اجراي برجام، خاطر نش��ان کرد: اجرا و حفظ برجام حائز 
اهمي��ت ب��وده و معتقدي��م که همه و بويژه ملت ايران بايد بتوانند 
از منافع برجام بهره برداري کنند.رييس جمهور با تأکيد بر اينکه 
جمهوري اسامي ايران بدنبال برقراري صلح و ثبات پايدار، پايان 
يافتن جنگ و خونريزي و ريش��ه کن ش��دن تروريس��م در منطقه 
اس��ت، گفت: گفتگوي لندن با تهران مي تواند به همکاري براي 
ثبات بيش��تر در منطقه منجر ش��ود.روحاني افزود: امروز به خوبي 
روشن است که ايران با نقش آفريني سازنده خود دو کشور منطقه 
را از نابودي و تروريس��م نجات داده اس��ت و هيچ کس نمي تواند 
ترديدي در اقدامات مثبت ايران در منطقه داش��ته باش��د.رييس 
جمهور خاطرنشان کرد: شرايط منطقه به گونه اي است که نبايد 
در آتش آن دميده ش��ود و تصميم اخير رييس جمهور آمريکا در 

انتقال س��فارتخانه اين کشور به قدس شريف، تصميمي نادرست 
و بنزيني بود که در آتش منطقه ريخته شد.

بوريس جانس��ون وزير امور خارجه انگلس��تان نيز در اين ديدار 
ب��ا بي��ان اينکه امروز به واس��طه برج��ام فرصت هاي خوبي براي 
توسعه روابط و همکاري هاي ايران و انگلستان فراهم شده است، 
گفت: مصمم به گسترش همه جانبه مناسبات تهران – لندن در 
بخش هاي مختلف هس��تيم.وزير امور خارجه انگلس��تان با تأکيد 
ب��ر اينک��ه برج��ام توافق مثبتي اس��ت که بايد ادام��ه پيدا کرده و 
مردم ايران بتوانند از منافع اقتصادي آن بهره مند ش��وند، اظهار 
داش��ت: فرصت هاي تجاري و اقتصادي بس��يار خوبي در ايران 
وجود دارد و عاقه داريم ش��رکت هاي انگليس��ي نيز بتوانند در 
پروژه هاي س��رمايه گذاري ايران مشارکت کنند.جانسون با بيان 
اينکه جمهوري اس��امي ايران اقدامات مثبتي در مس��ير مبارزه با 

تروريسم و توسعه صلح و ثبات در منطقه انجام داده است، گفت: 
انگلس��تان تصميم رييس جمهور آمريکا در انتقال س��فارت اين 

کشور به قدس را اقدامي مناسب قلمداد نمي کند.
بوريس جانسون در ادامه ديدارهايش با علي اکبر صالحي معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي در محل اين سازمان 

ديدار کرد.
گفت وگوهاي صريح  ���

البته پس از آنکه جانس��ون با ظريف ديدار کرد، گزارش��ي از اين 
ديدار از س��وي وزارت امور خارجه منتش��ر شد. اما لندن مذاکرات 
وزيران امور خارجه انگليس و ايران درباره پرونده هاي کنس��ولي 
شهروندان را صريح و شفاف توصيف کرد.به گزارش ايسنا به نقل 
از رويترز، بوريس جانس��ون وزير امور خارجه انگليس در س��فري 
دو روزه وارد تهران شد تا خواستار آزادي نازنين زاغري راتکليف 

ش��هروند دو تابعيتي ايراني انگليسي شود.سخنگوي وزارت امور 
خارجه انگليس با انتشار بيانيه اي مذاکرات جانسون با محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه ايران درباره موارد کنس��ولي را ش��فاف و 
صريح دانس��ت.وي در ادامه بيانيه خود آورده اس��ت: دو طرف در 
اين ديدار به صراحت درباره موانع موجود در روابط دو کش��ور از 
جمله نگراني هاي وزير امور خارجه درباره موارد کنسولي مربوط 
به ش��هروندان دو تابعيتي گفت وگو کردند.بنابر گزارش رويترز، 
سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس در اين بيانيه اشاره مستقيم 
به نازنين زاغري راتکليف که 19 ماه است به دليل اتهامات امنيتي 
در ايران در حبس به سر مي برد، اشاره نکرده است اما پرونده وي 
پس از آنکه جانس��ون در نشس��تي در پارلمان انگليس گفت که 
زاغري در جريان سفرش به ايران به جوانان آموزش خبرنگاري 
داده اس��ت ب��ار ديگر در مرکز توجه��ات قرار گرفت.اين در حالي 
اس��ت که لندن و خانواده نازنين زاغري بيش از اين تاکيد کرده 
بودن��د ک��ه وي تنه��ا براي ديدار با اعضاي خانواده اش و گذراندن 
تعطيات به ايران س��فر کرده بود.وزير امور خارجه انگليس پس 
از بيان اين اظهارات تصريح کرد که قصد سخت تر کردن پرونده 
زاغري را نداشته و وي براي گذراندن تعطيات به ايران سفر کرده 
بود. اما روزنامه گاردين به نقل از ريچارد راتکليف، همسر نازنين 
زاغري که پيش از اين از جانسون خواسته بود تا وي را به تهران 
ببرد تا بتواند با همس��رش ديدار کنند اما اين اتفاق محقق نش��د، 
نوشت:بوريس جانسون در تهران تاش خواهد کرد با همسرش 
در زندان ديدار کند و ماقاتي با رئيس قوه قضاييه ايران داش��ته 
باشد که مستقل از دولت ايران عمل مي کند و مسئول رسيدگي 
به پرونده زاغري است، داشته باشد البته تاکنون خبري در زمينه 
انجام يا عدم انجام اين دو ديدار در رس��انه هاي دو کش��ور منتش��ر 
نشده است از ديگر سو با توجه به رايزني کوتاه وزير خارجه انگليس 
با پادشاه عمان در روز گذشته برخي از کارشناسان معتقد هستند 
که انگليسي ها در کنار رايزني هاي مستقيم خود با ايران در مورد 
مسائل کنسولي مطرح بين دو کشور در تاشند از ظرفيت کشور 
عمان با توجه به نوع روابطي که با ايران دارد براي ميانجي گري 

در اين زمينه استفاده کنند .

رهبر انقالب در ديدار کشتي گير کشورمان فرمودند؛

احساس عزت از فداکاري کريمي 

رييس  جمهور در ديدار وزير خارجه انگلستان تاکيد کرد:

جانسون: برجام فرصت های خوبی برای توسعه همکاری است

روابط تهران- لندن روی مدار دوستی

انتقال سفارت  آمريکا باعث انتفاضه اي ديگر برجام بدون بهره مندي ايران ادامه نمي يابدعملکرد رقبا به شدت مخرب است
عض��و ش��وراي عالي سياس��تگذاري 
اصاح طلبان با تاکيد بر اينکه نزديک 
به چهار دهه از دوران انقاب مي گذرد 
هنوز به يک س��امان سياسي مناسب و 
س��ازنده دس��ت نيافته ايم گفت: به اين 

معني که عملکرد رقبا به جاي اينکه قاعده مند باش��د و در ذيل 
منافع عمومي پايدار و تعريف شده قرار گيرد، به شدت در کشور 
مخ��رب اس��ت. مرتضي مبلغ در گف��ت وگو با »اعتمادآناين« 
اف��زود: رقاب��ت در نهاي��ت بايد منجر ب��ه يک نوع هم افزايي در 
پيش��برد اهداف ملي ش��ود اما در کش��ور ما عمدتا عکس اين 
اتفاق مي افتد يعني در رقابت ها سعي مي شود تا افراد به شدت 
همديگر را تخطئه کنند. براي حل اين ابرچالش سياس��ي نياز 

به زيرساخت هايي است.

سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي تاکيد 
ک��رد: وزي��ر خارجه انگليس در ديدار با 
آق��اي صالحي اين پيام را دريافت کرد 
که نمي شود برجام را بدون بهره مندي 
اي��ران از مناف��ع آن ادامه داد و طبعا اين 

پيام از طريق آقاي جانسون بايد به نحوي به امريکاييها منتقل 
ش��ود.به گزارش خانه ملت؛ بهروز کمالوندي گفت: ديدار اين 
ارزياب��ي را ب��ه م��ا مي دهد که انگليس��ي ها ب��ه اين جمع بندي 
رس��يده اند که نقش ايران در منطقه ، بارز اس��ت و بدون ايران 
مس��ائل منطقه قابل حل و فصل نيس��ت .وي افزود: در ادبيات 
جانس��ون کاما مش��خص بود که براي حل و فصل مس��ائل 
منطق��ه باي��د ايران را ب��ه عنوان عاملي اصل��ي در موضوعات 

مختلف در نظر گرفت.

نماينده شهرکرد گفت: آمريکا مي داند 
که خواسته انتقال سفارت خانه خود به 
قدس به سادگي محقق نخواهد شد و 
ادامه اين امر انتفاضه ديگري را شعله ور 
خواهد کرد.به گزارش خانه ملت؛ اردشير 

نوريان اظهار کرد: نفس تصميم به انتقال سفارت خانه امريکا به 
قدس، خبر جديدي نيست به دليل اينکه امريکا بارها اين موضوع 
را مطرح کرده و هر بار با مخالفت جريان اس��امي در منطقه و 
گروه هاي مقاومت روبرو ش��ده و همواره يک عقب نش��يني از 
سوي آمريکايي ها صورت گرفته است.وي افزود: برجسته کردن 
اين موضوع توس��ط آمريکا با وجود اطاع از حساس��يت جهان 
اسام، محور مقاومت و مردم مظلوم فلسطين نوعي سرپوش 

گذاشتن بر اتفاقات منطقه آسياي جنوب غربي است.

دادستان تهران در توضيح پيرامون آخرين وضعيت پرونده 
بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان، تعداد متهماني 
ک��ه م��ورد تحقي��ق قرار گرفته اند را 80 نف��ر و تعداد افراد 
بازداشتي را 42 نفر اعام نمود که تعدادي از آن ها با توديع 
وثيقه آزاد شده اند. جعفري دولت آبادي در رد برخي ادعاها 
مبني بر کم کاري قوه قضاييه در بحث معوقات بانکي، با 
اشاره به پرونده بانک سرمايه اظهار داشت: در اين پرونده 
که نماد فساد اقتصادي است، پيگيري هاي زيادي انجام 
شده است. بانک سرمايه در آبان ماه سال 1395 فهرست 
31 نفره از بدهکاران خود را به دادستاني تهران اعام نمود 
که در حال حاضر 10 نفر از افراد مرتبط با بدهکاران اين 
بانک در بازداش��ت به س��ر مي برند که مجموع بدهي سي 
و يک نفر، 8 هزار ميليارد تومان است. برخي از اين افراد 
که به لحاظ منع قانوني از ارائه مشخصات آن ها معذوريم، 
طبق تصميم دادگاه آزاد ش��دند که با اعتراض دادس��تاني 
و پذيرش آن در محکمه، مجدداً بازداشت شدند، لذا اين 
ادعا که دستگاه قضايي اقدامي نکرده، دور از انصاف است. 
وي اف��زود: در ح��ال حاض��ر 10 نفر در رابطه با معوقات و 
تسهيات کان بانک سرمايه در بازداشت به سر مي برند و 
تاکنون هزار ميليارد تومان از 8 هزار ميليارد معوقات بانک 
سرمايه وصول شده است. جعفري دولت آبادي در بي مبنا 
خواندن اظهارات عده اي پيرامون پرونده بانک سرمايه و 
فهرست 20 نفره متهمان اين پرونده افزود: اواًل فهرست 
مذکور مشتمل بر اسامي 31 نفر است؛ ثانياً 10 نفر از اين 
افراد و متهمان مرتبط با پرونده بانک سرمايه در بازداشت 
به سر مي برند و ثالثاً طي چند سال اخير چندين بار مديران 
بانک سرمايه عوض شده اند و مديران اين بانک هنوز هم 
همکاري الزم را در اين زمينه با دادستاني ندارند و تاکنون 
دو بار با بدهکاران بانک سرمايه جلسه تشکيل شد و تاکيد 

گردي��ده در ص��ورت عدم پرداخت بدهي ها، بانک مکلف 
به اقدام از طريق مجاري ذي ربط خواهد بود. دادس��تان 
ته��ران ب��ا اعام اي��ن که يکي از بدهکاران بانکي که نام 
وي در فهرست بانک سرمايه درج شده، خود مديرعامل 
يک بانک خصوصي اس��ت، گفت: با توجه به اين س��مت، 
ادعاي وي دائر بر عدم علم و آگاهي قابل پذيرش نيست 
و البت��ه اي��ن فرد مدعي اس��ت به بانک س��رمايه بدهکار 
نمي باشد. جعفري دولت آبادي در پاسخ به برخي اظهارات 
مبن��ي ب��ر اين که قوه قضاييه تحمل انتقاد را ندارد، اظهار 
داشت: انتقاد متفاوت از توهين، تحقير و تخريب است و 
توهين به دستگاه قضايي از آنجا که ضامن تحقق عدالت 
و آزادي هاس��ت و اقتدار آن بايد حفظ ش��ود، به هيچ وجه 
پسنديده نيست.  جعفري دولت آبادي خطاب به دادياران 
تحقيق با تاکيد بر اهميت احضار افراد و سپس جلب آن ها، 
با استثناء نمودن پرونده هاي مهم مانند ترور و قتل، دقت 
در احضار يا جلب اش��خاص را ضروري خواند و افزود: در 
پرونده هاي مالي به ويژه در مواردي که رابطه ش��اکي و 
مش��تکي عنه منش��ا قراردادي دارد بايد سنجيده تر عمل 
کرد و احضار افراد يا جلب آن ها بدون مستندات کافي بر 

انتساب جرم صحيح نيست. 

بازداشت 42 متهم در پرونده بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان
رئيس مجلس ش��وراي اس��امي گفت: نتيجه بذل و 
بخش��ش کش��ورهاي منطقه را آمريکا اينگونه پاسخ 
داد، پ��ول را از آن��ان گرفت اما همه آرمان هاي عربي و 

اسامي را به پاي رژيم صهيونيستي ذبح کرد.
ب��ه گ��زارش خانه ملت، علي الريجاني در نطق پيش 
از دس��تور گفت: در روزهاي گذش��ته در ميان حوادث 
متعددي که در سطح منطقه و بين الملل رخ داده که هر 
کدام در جاي خود با اهميت بود هيچ يک به اندازه اقدام 
ناش��يانه رئيس جمهور آمريکا درباره دستور جابجايي 
سفارت اين کشور در فلسطين اشغالي قلوب مسلمانان 
را آزرده نکرد حتي کش��ورهاي دوس��ت آمريکا نيز اين 

اقدام ناپسند و غير عقاني را تقبيح کردند.
رئيس مجلس ش��وراي اسامي ادامه داد: هيچ يک از 
رؤساي جمهور آمريکا چنين رفتار ناشايستي نداشتند 
اما رئيس جمهور آمريکا پس از تماس تلفني با چند تن 
از رؤساي کشورهاي عربي با گستاخي به چنين عملي 
دست زدند. الريجاني تصريح کرد: اخبار پشت صحنه 
حکايت از آن دارد که اين کار در چارچوب طرحي سامان 
يافته اس��ت که از قبل با برخي کش��ورها در حمايت از 
رژيم صهيونيس��تي، عادي کردن روابط با اين رژيم و 
به فراموشي سپردن ماجراي غم انگيز ملت فلسطين، 
هماهنگي صورت گرفته است که اگر چنين باشد اين 
کش��ورها تمام حيثيت خود را حراج کردند براي هيچ. 
وي اف��زود: م��ا نمي خواهيم چنين اخباري را باور کنيم 
اما محاس��بات س��اده اي نشان مي دهد آمريکا در اين 
ماجرا چه فضاحتي ايجاد کرده است و اگر کشورهاي 
اسامي و عربي حساب خود را جدا نکند از حيثيت خود 
چيزي باقي نخواهند گذاشت و ملت هاي مسلمان را 

در مقابل خود خواهند ديد.

الريجاني ادامه داد: چندي پيش رئيس جمهور آمريکا 
در مانور سياسي که در منطقه داشت، و با سر و صدا به 
خاف مواضع دوره تبليغات انتخاباتي خود، حرف هاي 
جديدي سر داد در ازاي آن حدود 500 ميليارد دالر از 
ام��وال منطق��ه را ب��ه جيب زد و با کمال وقاحت اعام 
کرد وقتي س��عودي ها و برخي از کش��ورها قول پول را 
در اين حد به ما دادند در جلسه آنها حضور يافتم حتي 
اخي��را نيز از کش��ور بحرين نگذش��ت و ب��ا پررويي در 
توئيت خود اعام کرد پول خوبي از فروش س��اح به 

اين کشور حاصل کردم.
رئي��س نه��اد قانونگذاري کش��ور تصريح کرد:در اين 
ماجرا، جدا از حماقت آمريکا، بيشترين خسارت را اين 
کشورها دادند، چرا؟ اگر آمريکا بدون اطاع آنها چنين 
اقدامي انجام داده که نش��ان دهنده کمال بي اعتنايي 
آمريکا به اين کشورها است،اين اقدام يادآور سخنان 
چند دهه قبل کسينجر است که گفته بوده ارزش منابع 
نفتي کشورهاي عربي براي ما خيلي بيشتر از خود آنها 
اس��ت، علي القاعده در چنين فرضي بايد در رفتار اين 
کشورها آثاري از تنبه ديده شود که دولت و ملت خود 

را اينگونه تحقير نکنند.

طرح فراموشي ماجراي غم انگيز ملت فلسطين



دوشنــبه 20 آذر 1396   شماره 1194
M o n 1 1 D e c . 2 0 1 7

3

w
w

w
.t

e
ja

ra
to

n
li

n
e

.i
r

اقتصاد كالن

رییس جمهور با بیان اینکه چارچوب وعده های انتخاباتی اش در 
الیحه بودجه سال ۹۷ تبلور یافته است، اظهار کرد:  پایه بودجه 
س��ال آینده بر ش��فافیت اس��ت و پرداخت به دستگاه ها برمبنای 
عملکرد س��ه ماهه آنها اس��ت.به گزارش ایلنا، حجت االس��ام 
والمسلمین حسن روحانی که برای تقدیم الیحه بودجه سال ۹۷ 
به صحن علنی مجلس ش��ورای اس��امی رفته بود، گفت: خدارا 
شاکرم که امسال اولین بودجه سال دوازدهم و پنجمین بودجه 
ازابتدای دولت یازدهم در موعد قانونی تقدیم مجلس ش��ورای 
اس��امی می ش��ود و امیدواریم طبق آیین نامه مجلس درروند 
بررسی ۴۹ روزه درکمیسیون ها، اواخر دی ماه شاهد بررسی در 
صحن علنی باش��یم وتا آغاز دهه فجر، الیحه دراختیاردولت به 

صورت قانون قرار بگیرد.
الیحه ای کامال متفاوت  ���

وی با بیان اینکه الیحه بودجه امسال کاما متفاوت ازسال های 
گذشته است، اظهار داشت: در واقع در این الیحه بودجه به خوبی 
روش��ن ش��ده که بودجه یک لیس��ت درآمدی و هزینه ای تنها 
نیست. بلکه بودجه ساالنه برشی از برنامه چهارساله دولت است.

ریی��س جمهورادام��ه داد: تمام وعده های اصلی دولت دوازدهم 
درانتخاب��ات ۹۶ چارچوب ه��ای اصل��ی اش در این الیحه تبلور 
یافته و بودجه سال ۹۷ به معنای آغاز برنامه های دولت دوازدهم 

است.
پایه بودجه سال آینده بر شفافیت است ���

روحان��ی ب��ا بی��ان اینکه تمام وعده های اصلی که دولت به مردم 
داده و ه��ر آنچ��ه ک��ه م��ورد مطالبه مردم درای��ام انتخابات بود 
ازجمله اش��تغال و رش��د اقتصادی رفع فقر وکاهش نابرابری ها 
وحضور بخش خصوصی دراقتصاد کشور، دراین الیحه به خوبی 
مش��اهده می کنید، تصریح کرد: ش��ما در تبصره ۱۴، ۱۸ و ۱۹ به 
خوبی خواهید دید که یک تحول بزرگ در بودجه امسال خواهد 
بود. دولت یک روندی را ش��روع کرده و در س��ال های آتی ادامه 
خواهد داد.وی با بیان اینکه پایه بودجه س��ال آینده برش��فافیت 
اس��ت و پرداخت به دس��تگاه ها برمبنای عملکرد س��ه ماهه آنها 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: آنچه که در گذش��ته صورت می گرفت 
این بود که دس��تگاهی می گفت در س��ال گذش��ته هزار تومان را 
گرفته ام و۹۹۰ تومان را هزینه کرده ام و برای سال آینده ۱۱۰۰ 
توم��ان می خواهم و دس��تگاهی که صرف��ه جویی کرده و کمتر 
هزینه می کرد، درسال آینده کمتر بودجه می گرفت از این رو به 
ویژه  در ماه های آخر س��ال رقابتی برای بیش��تر هزینه کردن بود 

تا برای سال بعد بودجه بیشتری بگیرند.
اینکه برای گرفتن اعتبارات تسلسلی ایجاد شده  ���

بود
رئی��س دول��ت تدبیر و امید با بی��ان اینکه برای گرفتن اعتبارات 
تسلسلی ایجاد شده بود، ابراز داشت: مسیری ایجاد شده بود که به 
نفع کشور نبود. دستگاه ها تشویق به اجرا نمی شدند. نمی دانستیم 
یک خدمت برای دولت چقدر هزینه دارد. اگر قرار است بیماری 
را معالجه کنیم، با چه هزینه ای؟ اگرقراراس��ت بیماری را عمل 
کنیم، با چه هزینه ای؟ اگر دانشجویی می خواهد تربیت شود، با 
چه هزینه ای؟ اگر دانش آموزی باید کاس درسش را بگذارند، 
با چه هزینه ای؟ روحانی افزود: وقتی هزینه های بخش دولتی را 
با بخش خصوصی مقایسه می کردیم؛ چه مقایسه ای؟ دانش آموز 
مدرس��ه دولتی را با کیفیت پایین تر و با هزینه باالتر. من وقتی 
می خواس��تم وزیر آموزش و پرورش انتخاب کنم به وزیر گفتم 
کیفیت دانش آموز مدرس��ه خصوصی را با یک میلیون هزینه و 
ی��ک دانش آم��وز در مدارس دولتی ۲.۵ میلیون. ایش��ان گفتند 
اوال اگر به بخش خصوصی بدهیم یک میلیون نمی شود، ۸۰۰ 
هزار تومان می شود و برای بخش دولتی هم هزینه ۲.۵ میلیون 

تومان نمی  شود بلکه سه میلیون می شود. 
صد در صد بودجه در بخش استانی عملیاتی خواهد  ���

بود
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه ما هزینه ها را برای خدمت می کنیم، بیان 
کرد: باید دولت بتواند با بخش خصوصی رقابت کرده یا خدمتش 
را واگذار کند. ما باید بر مبنای عملکرد، هدف و نتیجه بودجه ریزی 
کنیم و نه بر مبنای هزینه پارسال. این مسئله در بودجه امسال 
آغاز شده است. حدود ۳۴ درصد بودجه ارائه شده عملیاتی است 
و باید این روند ادامه یابد تا همه بودجه های ما عملیاتی شود. در 

بخش استانی، صد در صد بودجه عملیاتی خواهد بود. 

تخصیص بودجه بر مبنای عملکردهای سه ماهه  ���
رئیس جمهور درباره مسئله تمرکز زدایی در بودجه سال ۹۷ یادآور 
ش��د: بودجه ما به به گونه ای تنظیم  می ش��د که همه اعتبارات 
در اختی��ارات تهران اس��ت. دو، س��ه درصد بودج��ه هزینه ای و 
مقدار کمی بودجه عمرانی به اس��تان ها می دهیم. س��ال آینده 
ب��ه ج��ای چه��ار درصد، ۲۴ درصد بودج��ه در بخش هزینه ای و 
در بخ��ش عمران��ی ۳۰ درصد در اختیار اس��تان ها قرار می گیرد. 
روحانی اضافه کرد: بگذاریم استان ها بدانند چه مقدار هزینه و چه 
مقدار درآمد دارند و خودشان مدیریت کنند. نمایندگان مجلس 
راحت تر بتوانند بر عملکرد اس��تان ها و مس��ئوالنش نظارت کنند 
و ما بر مبنای عملکردهای س��ه ماهه نظارت کنیم و بودجه در 

اختیارشان بگذاریم. 
روند  پیشین ادامه یابد،توان اداره کشور را نداریم

وی با بیان اینکه س��ازمان برنامه و بودجه مس��ئولیت سنگینی را 
دارد، عنوان کرد: مش��کل دیگر بودجه ها که من از ش��ما کمک 
می خواهم، این اس��ت که ردیف اندر ردیف. ردیف های زیادی 
درس��ت ش��ده و معلوم نیس��ت این پول ها کجا مصرف می شود. 
ردیف ه��ا در بودج��ه امس��ال کاهش یافته و من از ش��ما کمک 
می خواهم. حتما به ش��ما مراجعه کرده و فش��ار می آورند. باید 
ب��ر ای��ن ردیف ها نظارت کنیم که کج��ا می رود و چگونه هزینه  
می ش��ود. رئیس دولت دوازدهم اضافه کرد: اگر این روند ادامه 
یابد، فرض محال که توان مهار در دولت دوازدهم باشد، دولت 
بعد نمی تواند کش��ور را اداره کند و در بن بس��ت قرارمی گیریم. 
امس��ال برای همه چالش های کش��ور ورود کردیم و این روند را 

در چهار سال آینده ادامه می دهیم. 
بودج�ه ���۹۷ ب�ر مبن�ای اش�تغال فراگیر و رفع فقر و 

ایجاد عدالت است 
روحان��ی ب��ا بی��ان اینکه در دولت یازدهم تاش ما ایجاد آرامش 
اقتصادی بود، گفت: می خواستیم این قطار روی ریل قرار بگیرد. 
االن ای��ن قط��ار روی ریل اس��ت. اکنون س��رعت و دقت الزم 
می خواهیم، باید با س��رعت پیش برویم و به اهدافمان برس��یم. 
در س��ال های گذش��ته از آغاز نگران رش��د بودیم چون رشدمان 
منفی بود. تاش ما این بود اقتصاد ما دارای رشد باشد و تورمش 
قابل مهار باشد و اشتغالش قابل قبول باشد و بانک ها نظم پیدا 
کند و صندوق های بازنشس��تگی در مس��یر درس��ت قرار بگیرد و 
بودجه ریزی ما علمی درس��ت و با ش��فافیت و نظارت باش��د. در 
اش��تغال حرکت بزرگ به وجود آوریم. در مس��ئله فقر قدم مهم 
برداری��م.وی تاکی��د کرد: اگر بخواهم بودجه امس��ال را در یک 
کام تعریف کنم، بودجه ۹۷ بودجه ای بر مبنای اشتغال فراگیر 

و رفع فقر و ایجاد عدالت است. 
رشد تورم در دولت یازدهم مهار شد ���

رئیس ش��ورای عالی اقتصاد با بیان اینکه در گذش��ته ش��رایط ما 
به گونه ای بود که دولت باید مس��یر اقتصاد را در مس��یر رش��د و 
توس��عه قرار می داد، اظهار داش��ت: در دولت یازدهم به جز س��ال 

اول، رشد مثبت اقتصادی داشته ایم. امسال خوشبختانه آنچه که 
در فصل اول امسال در مقایسه با فصل اول سال گذشته در بحث 
رش��د ش��اهد بودیم، بدون نفت هفت و با نفت ش��ش و نیم درصد 
اس��ت. یک قدم خوبی در رش��د برداش��ته شده و هدف  گذاری ما 
این است که ساالنه رشد باالی پنج درصد داشته باشیم.روحانی 
با بیان اینکه رشد تورم در دولت یازدهم مهار شد، تصریح کرد: 
هدف گذاری ما این بود که تا پایان دولت یازدهم تورم یک رقمی 
شود که این وعده ما در سال سوم دولت محقق شد و خوشبختانه 

همچنان یک رقمی باقی مانده است.
یکی از خواسته های مردم در ایام انتخابات اشتغال  ���

بود
وی ب��ه مس��اله اش��تغال اش��اره و تصری��ح کرد: اینک��ه یکی از 
خواسته های مردم در ایام انتخابات اشتغال بود و همه کاندیداها 
ب��ه مردم قول اش��تغال می دادن��د و می گفتند بیکاری را کاهش 
می دهیم. در دو فصل آغازین امسال نسبت به سال گذشته ۷۵۰ 
هزار اشتغال خالص به وجود آمده است که رقم بسیار خوبی است. 
البته این رقم با تعداد نیروهای فعال در جامعه فاصله دارد.رئیس 
دولت تدبیر و امید با اش��اره به اهمیت بحث اش��تغال در الیحه 
بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: با درآمدی که در تبصره ۱۸ 
پیش بینی کردیم و با اهرم کردن این درآمد و نیز صندوق توسعه 
ملی و همچنین تس��هات بانکی، رقم بزرگی برای اش��تغال در 
اختیار ما می گذارد. ما در سال های گذشته تجربه بدی در حوزه 
اشتغال داشتیم و هر دولتی به این عرصه ورود و تسهیاتی برای 

اشتغال ارائه کرده به نتیجه مثبت نرسیده است.
ب�رای تدوی�ن آیین نامه ه�ای بودجه نی�از به وقت  ���

بیشتری است 
روحانی ادامه داد: تاش ما در این است که تسهیات بانکی در 
امور ویژه و خاص را کاهش دهیم و در برخی جاها وظیفه کارفرما 
در پرداخت بیمه را ما انجام دهیم تا شاهد حرکت عظیم در بحث 
اشتغال باشیم.وی خطاب به نمایندگان مجلس ابراز داشت: اگر 
الیحه به همین صورت که پیشنهاد دادیم به تصویب برسد، ما 
در سال آینده شاهد یک حرکت پرشتاب در اشتغال خواهیم بود. 
اینکه اصرار داریم بودجه را تا ۱۲ بهمن به ما برگردانید برای این 
است که برای تدوین آیین نامه نیاز به وقت بیشتری است و باید 

تاش بیشتری برای تصویب این آیین نامه ها کرد. 
به سمت رشد اقتصاد در مسکن رفتیم ���

رییس جمه��ور ب��ا اش��اره به ایجاد فرصت های ش��غلی در صنعت 
مسکن، بیان کرد: در سال های قبل رشد در بخش مسکن منفی 
بود. از زمس��تان س��ال گذش��ته حرکت اصاح شد و به سمت رشد 
اقتصاد در مسکن رفتیم. در سه ماهه اول امسال رشد مسکن ما 
مثبت ۷ اس��ت. در معدن که نیاز به رش��د مثبت داش��ت است، رشد 
اقتصادی االن ۵ است.روحانی با طرح این پرسش که ما باید چگونه 
مسکن مردم را تامین و بازسازی کنیم و امنیت جانی برای آنها در 
مسکن تامین و نشاط الزم را برگردانیم؟ یادآور شد: اگر رفتیم ۳۰، 
۴۰ کیلومتر خارج شهر برجی را باال بردیم اول گرفتاری است. آیا 
برای جاده، آب و برق و گاز، مدرسه، بیمارستان و کانتری آنجا 
فک��ری کرده ای��م؟وی ب��ا بیان اینکه یک خطای ما این بود که در 
س��ال های گذش��ته مسکن را به بیابان ها بردند، عنوان کرد: وسط 
شهر خانه های ۵۰ متری و ۶۰ قدیمی وجود دارد که با یک زلزله 
ویران می شوند. باید به جای اینکه در بیان خانه بسازیم، یک محله 
در شهر را برعهده بگیریم و منزل مناسب بسازیم و آن را به مردم 
منتقل کنیم. این نیاز به بودجه ندارد. این نیاز ندارد که به صندوق 
و پایه پولی و بانک مرکزی دس��ت ببریم.رییس  دولت دوازدهم 
با بیان اینکه مش��کل مس��کن مهر ش��ل یا سفت بودن آن نیست، 
چراکه این موضوع در مرحله دوم قرار داد، گفت: باید پرس��ید که 
مسکن مهر از چه پولی درست شد؟ از استقراض از بانک مرکزی 

و جیب مردم. مسکن مهر از جیب فقرا بود.
ریشه مسکن مهر غلط بود ���

روحانی با بیان اینکه ریشه مسکن مهر غلط بود، اظهار داشت: 
بحث من این است که مسکن مردم را باید به طور صحیح درست 

کنیم و برای این کار نیاز به پول بانک مرکزی نداریم. سرمایه گذار 
می آوری��د زمی��ن را در اختی��ار او می گذارید. او دو برابر مس��کن 
می س��ازد. مس��کن صاحبان زمین را می دهد و مسکنی که باقی 
می ماند هم برای سرمایه گذاری و هم سود خود بر می دارد.وی 
اضافه کرد: وقتی با این سرمایه گذاران و مسکن  سازان گفت  وگو 
می کردیم می گفتند ما نیاز به هیچ چیز نداریم فقط وقتی خانه را 
درس��ت می کنیم باید مش��تری برای فروش داشته باشیم. از این 
رو ما باید تسهیات ارزان قیمت برای خانه اولی ها، افرادی که 
خانه شان در بافت فرسوده است و افرادی که در حاشیه شهرها 

قرار گرفته اند، ارائه دهیم.
ج�ذب س�رمایه گذاری و ص�ادرات نی�از به تعامل  ���

گسترده 
رییس جمه��ور ب��ا بیان اینکه در بخش صادرات غیرنفتی نیاز به 
تحول داریم، تصریح کرد: در بودجه س��ال آینده توجه جدی به 
صادرات غیرنفتی ش��ده اس��ت که منجر به ایجاد تحول بزرگ 
خواهد شد. ما در زمینه صادرات غیرنفتی اول می بایست فضای 
جهان و منطقه را  آماده کنیم. جذب س��رمایه گذاری و صادرات 
نیاز به تعامل گسترده با جهان داشت.روحانی با بیان اینکه ما به 
حول و قوه الهی در یک کار عظیم و بزرگ در س��ال های اخیر، 
امنیت و ثبات را به منطقه برگرداندیم، خاطرنش��ان کرد: دس��ت 
رزمندگان اس��ام و مقاومت را می بوس��م که اس��تکبار جهانی و 
صهیونیس��م را مایوس و عراق، س��وریه و لبنان را امن کردند و 
ان ش��اهلل یمن هم در آینده امن خواهد ش��د. نمی خواهم بگویم 
تمام مش��کات امنیتی حل ش��ده اما پایه های اساسی تروریسم 
در منطقه فروریخته است و حاال باید از لحاظ سیاسی و فرهنگی 

و اقتصادی در منطقه فعال باشیم.
عربس�تان التم�اس ب�رای رابطه ب�ا صیهونیزم را  ���

قطع کند
وی اضافه کرد: ما نیازمند تحرک برای صادرات هستیم. اشتغال 
ما بخش بزرگش از طریق صادرات غیرنفتی درس��ت می ش��ود.

رئی��س ش��ورای عالی امنی��ت ملی با بیان اینک��ه امروز منطقه 
امن تر و بهتری داریم، ابراز داشت: ما با یک کشور در منطقه که 
متاس��فانه زیاد حرف  می زند و حرف هایش هم بی منطق اس��ت، 
با آن کش��ور هم مش��کل نداریم. عربس��تان س��عودی به عنوان 
کشور همسایه ما بمباران یمن را از فردا قطع کند، سر تواضعی 
را که در برابر اسرائیل پایین آورده بردارد و متکی به مردم خود 
و منطقه باشد، ما از فردا با عربستان مشکلی نداریم. ما دو قطع 
را از عربستان می خواهیم؛ عربستان بمباران یمن را قطع کند و 
التماس برای رابطه دوستانه با صیهونیزم را قطع کند. آنها باید 

آغازگر این کار باشند.
ایران همانند امریکا پیمان شکن نیست ���

روحان��ی خط��اب جامع��ه بین المللی بیان کرد: م��ا به دنیا اعام 
می کنیم روابط ما با دنیا همانند عهدمان اس��ت. ما پیمان ش��کن 
نیس��تیم. ما همانند امریکا نیس��تیم. ما قرارداد را به سختی امضا 
می کنیم ولی اگر امضا کردیم، پای امضا خود می ایس��تیم. ما به 
عهد و عقدمان وفاداریم. ما مسلمان و ایرانی و دارای فرهنگ بلند 
هستیم.وی تاکید کرد: به اروپا و امریکا و دیگر کشورها می گوییم 
تا آنها پای عهد هستند ما هم پای عهدمان می ایستیم. ما آغازگر 
نقض برجام نه هستیم و نه خواهیم بود. البته اگر آنها نقض کنند، 

غصه ای نداریم و مسیر الزم را پیش بینی کرده ایم.
تسهیالت سه درصد ارزانتر شده است ���

رئیس جمهور با بیان اینکه در س��ایه برجام دو تحول بزرگ در 
زمینه اقتصاد به وجود آوردیم، یادآور ش��د: یک تحول، کاهش 
نرخ س��ود تس��هیات است. سرمایه گذاری وقتی در کشور انجام 
می شود که سرمایه گران نباشد. ما سرمایه را باید ارزان بکنیم. اگر 
می خواهیم با دنیا رقابت کنیم، هرکس می خواهد سرمایه گذاری 
تسهیات می خواهد و تسهیات سه درصد ارزان تر شده است.

روحانی ادامه داد: دومین تحول، سرمایه گذاری خارجی است که 
سهل تر و آسانتر از گذشته شده است. قراردادهایی که بانک های 
اروپایی و آس��یایی بس��ته ایم ده ها میلیارد تومان اعتبار در اختیار 

ماس��ت و می توانیم از آن بهره برداری کنیم که با اس��تافده آن 
می توانیم تحول در اشتغال ایجاد کنیم

بودجه ���۹۷ برای رفع فقر مطلق است
رئیس  شورای عالی پول و اعتبار افزود: با اصاح قیمت ها رقمی 
که به دست می آوریم معادلش را از صندوق توسعه می گیریم و 
اینها در بانک ها قرار می گیرند و بانک رقمی را روی آن می گذارد 
و این منبع جدیدی برای ایجاد تس��هیات به ویژه در صادرات 
غیرنفتی، بافت غیرفرس��وده، کش��ت های گلخانه ای و... است.

روحان��ی ب��ا اش��اره به ویژگی های بودجه س��ال ۹۷ عنوان کرد: 
اولین ویژگی بودجه ۹۷ موضوع اش��تغال اس��ت که مهمترین 
نکته بودجه سال آینده است. دولت اعام می کند با تجهیز این 
مناب��ع می ت��وان حرکت بزرگی را ایجاد کنیم. موضوع دوم، رفع 
فقر اس��ت. این بودجه برای رفع فقر اس��ت. در تبصره ۱۴ اساس��ا 

برای این است که به هدف رفع فقر مطلق برسیم.
حداقل های زندگی را تعریف می کنیم ���

وی با بیان اینکه برای اولین بار، جمهوری اس��امی ایران یک 
قدم مهم و بزرگ برای استانداردس��ازی زندگی مردم در بخش 
اقش��ار ضعی��ف برم��ی دارد، گفت: وعده م��ا در این بودجه اولین 
قدم هایش تببین ش��ده اس��ت و رفع فقر مطلق از بودجه ۹۷ آغاز 
می ش��ود.رئیس جمهور با بیان اینکه همه می  دانیم اقش��اری از 
مردم جامعه زندگی خوبی ندارند، اظهار داش��ت: ما نس��بت به 
گروه های��ی که مورد حمایت ق��رار می گیرند همانند افراد تحت 
پوش��ش بهزیس��تی و کمیته امداد، پرداختی امسال  شان بیش از 
س��ه برابر س��ال قبل ش��ده است. این اولین قدمی است که دولت 

برای رفع برداشته است.
در س�ال آین�ده بای�د حداقل زندگی م�ردم را باید  ���

تعیین کنیم
روحانی با بیان اینکه ما این روند را ادامه می دهیم، تصریح کرد: 
در س��ال آینده باید حداقل زندگی مردم را باید تعیین کنیم. این 
کاری است که در سال ۹۷ اعام خواهیم کرد و این را در یکی 
دو استان ها به صورت پایلوت انجام می دهیم. سازمان هدفمندی 
یارانه به صندوق رفاه اجتماعی امید تبدیل می ش��ود.وی افزود: 
استانداردی را برای حداقل زندگی تعیین کرده و اعام می کنیم 
هرکس که از این اس��تانداردها پایین تر اس��ت بیاید ثبت نام کند 
و بای��د نظ��ام تامی��ن اجتماعی را به صورت گس��ترده آغاز کنیم. 
می خواهیم تمام اقشار ضعیف جامعه از حداقل استاندارد برخوردار 

باشند و این کار از بودجه ۹۷ آغاز می شود.
تبدیل سازمان هدفمندی یارانه را به صندوق رفاه  ���

اجتماعی امید
رئیس ش��ورای عالی اقتصاد با بیان اینکه در تبصره ۱۴ بودجه 
می خواهی��م در بح��ث یاران��ه اصاحات الزم ص��ورت بگیرد، 
خاطرنشان کرد: در بخش یارانه همه معتقدیم کسانی که نیازمند 
هستند باید به یارانه برسند. ما سازمان هدفمندی یارانه را در این 
بودجه تغییر می دهیم و این س��ازمان به صندوق رفاه اجتماعی 
امید تبدیل می ش��ود و ش��رایط جدیدی را برای یارانه نقدی به 
وج��ود می آید.روحان��ی تاکید کرد: باید بتوانیم در یک چارچوبی 
خواست مردم را برآورده کنیم و هر آنچه به دست آمد، به مخارج 
دیگ��ر برنمی گ��ردد بلکه برای رفع فقر مطلق هزینه می کنیم یا 
رفع برخی از مش��کات در بخش س��امت. این کار دومی است 

که در بودجه ۹۷ انجام می گیرد.
شش هزار طرح نیمه  تمام ملی  ���

وی درخصوص بر زمین ماندن برخی از طرح  های عمرانی ملی 
و اس��تانی ابراز داش��ت: مس��ئله س��وم که در این بودجه ما تاکید 
فروانی بر روی آن کرده ایم و در تبصره ۱۹ هم لحاظ ش��ده به 
ثمر رس��اندن طرح های عمرانی کش��ور است.رئیس دولت تدبیر 
و امی��د خط��اب ب��ه نمایندگان بیان کرد: خواه��ران و برادران از 
ش��ما می  پرس��م مشکل ما در رونق اقتصادی چیست؟ مشکل ما 
طرح های نیمه کاره ای است که رها شده، یعنی بخشی از بودجه 
کش��ور را جایی س��رمایه گذاری کرده ایم اما به حال خودش��ان 
واگذار شده اند. ما شش هزار طرح نیمه  تمام ملی و ۶۵ هزار طرح 

نیمه  تمام استانی داریم که همه اینها سرمایه مردم است که روی 
زمین مانده است.روحانی با اشاره به ثمرات اتمام پروژه های نیمه 
تمام یادآور ش��د: اگر این طرح های نیمه تمام به س��رانجام برسد 
رونق اقتصادی بازمی گردد، مشکل فقر و بیکاری حل می شود، 
مش��کل آب حل می ش��ود، مشکل بازار حل می شود. آنچه که به 
عنوان بودجه عمرانی در نظر داریم این است که منابع عمومی 
دولتی که در مجموع ۳۶۸ هزار میلیارد تومان اس��ت را  تقدیم 
مجل��س کرده ای��م.وی با بیان اینکه قصد داریم آنچه که بودجه 
عمرانی است تبدیل به اهرم شود تا در کنار صندوق، بانک، دولت 
و بخ��ش خصوص��ی طرح های نیمه تمام را تکمیل کنیم، عنوان 
کرد: این کار بزرگی اس��ت که پیش بینی ش��ده و انجام می شود. 
بخش خصوصی در کنار صندوق، بانک و دولت می تواند رونق 

اقصادی را به وجود بیاورند.
این روزها وضع ما نسبتا خوب شده است ���

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در سال های گذشته درآمد نفتی 
ما کاهش پیدا کرده بود اما حاال این روزها وضع ما نسبتا خوب 
شده است و امسال که درآمد نفتی ما حدود ۵۰ دالر می شود و 
سال دیگر بهتر می شود، گفت: علیرغم اینکه روزهای سختی را 
داشتیم طبق مصوب شما ۳۰ درصد درآمد نفت و گاز را به صندوق 
ریختیم و حاال امسال شما می خواهید که دو درصد اضافه کنیم 
که امسال می شود ۳۲ درصد. درآمد نفتی ما هم حدود ۱۵ ملیون 
دالر می ش��ود، ۲۰ درصد هم در صندوق می ماند که  ۱۲ درصد 
ه��م باق��ی می ماند از نمایندگان می خواهیم که برای طرح های 
عمرانی سرمایه گذاری شود.وی با بیان اینکه ما بر مبنای آنچه 
ک��ه مجل��س مقرر خواهد کرد ۳۲ درصد درآمد نفتی به صندوق 
ریخته می شود، اظهار داشت: خواست ما این است که ۱۲ درصد 

در طرح های مهم از صندوق استفاده شود.
اقتصاد درس�ت نمی ش�ود تا زمانی که امور بانکی  ���

اصالح شود
رئی��س دول��ت دوازدهم تاکید کرد: چندین اقدام مهم را ما انجام 
دادیم که اولین آن اصاح امور بانکی اس��ت، اقتصاد ما درس��ت 
نخواهد شد تا زمانی که امور بانکی ما اصاح نشود. ما چند امور 
را در آخر دولت یازدهم و اول دولت دوازدهم انجام دادیم .برای 
این که خسارتی که از طرف چند تعاونی به وجود آمده را جبران 
کنیم.روحانی ادامه داد: ۶ تعاونی متخلف که ۲۵ درصد بازار پولی 
کشور در اختیار این ها بود وضعیت اقتصاد کشور را نابه سامان 
کردند. آنها هر روز اراده می کردند سود نرخ سپرده گذاری ها را 
افزایش می دادند و هر زمان هم که می خواستند بازار ارز، سکه 

و اماک را بهم می ریختند. 
قدر سخت بود با این صندوق ها برخورد کردن!  ���

وی ب��ا بی��ان اینک��ه در اواخر دولت یازده��م خدمت مقام معظم 
رهب��ری رس��یدم و گفتم ک��ه در دولت یازدهم دچار چه معضلی 
هس��تیم، ۳ الی ۴ موسس��ه هس��تند که کشور را به هم ریخته اند، 
تصریح کرد: چقدر س��خت بود با این صندوق ها برخورد کردن! 
اینها همه جا را دیده بودند، از همه ارگان ها نامه می نوشتند که 
آقا این آدم خوبی است چرا این گونه می کنید؟ آدم  های عجیب 
غریبی سفارش می کردند که نشان می داد این افراد تا کجا نفوذ 
کرده اند.رئی��س دول��ت تدبیر و امی��د با بیان اینکه با کمک مقام 
معظم رهبری،  روس��ای س��ه قوه و شورای عالی امنیت ملی کار 
بس��یار بزرگ و عظیمی صورت گرفته اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
تمام آنهایی که در موسسات حساب داشتند، ۹۸ درصد پولشان 
را گرفته و دو درصد باقی مانده اس��ت. روس��ای س��ه قوه، بانک 
مرکزی و دادگاه ها درصدد هس��تند اموال این افراد را شناس��ایی 

کنند تا پول مردم را برگردانند .
حل ���۹۸ درصد مشکل سپرده گذاران به یک معجزه 

شبیه بود
روحانی با بیان اینکه حل ۹۸ درصد مش��کل س��پرده گذاران به 
یک معجزه ش��بیه بود، ابراز داش��ت: کار بس��یار عظیم و بزرگی 
اس��ت؛ رهبری، ش��ورای عالی امنیت و روس��ای قوا در حل آن 
کوشش کردند، ما نباید بگذاریم این حادثه در کشور ما تکرار شود 
بانک مرکزی هر اختیاری بخواهد شورای امنیت به او می دهد. 
کاهش سود تهسات قدم بزرگ بعدی  بود، ارتباط با بانک های 
خارجی قدم س��وم بود.وی ادامه داد: ما امروز س��ه میلیارد از پول 
صندوق برای اصاح امور بانکی و ۲ میلیون و ۲۵۰ میلیون دالر 
برای محیط زیست می خواهیم. باید مساله ریزگردها، پسماندها، 
تاالب ها، دریاچه ها و رودخانه که مش��کات زیس��ت محیطی 

فراوانی را به وجود آورده اند را حل کنیم.
خانه های ما در برابر زلزله استقامت ندارد

رییس ش��ورای عالی امنیت ملی خطاب به نمایندگان مجلس 
بیان کرد: ش��ما س��ری به ش��مال بزنید ببنید چه خبر است. وضع 
دریا، ساحل و جنگل را ببنید، برید جنوب ببنید چه وضعی دارد. 
ما باید مشکل فاضاب و ریزگرد در استان های جنوبی از جمله 
خوزس��تان و بوش��هر و هوای آلوده شهرهای بزرگ را حل کنیم. 
قدم هایی که برداشتیم خوب است اما باید بیشتر برداریم. ما نهال 
کاری را در جنوب شروع کردیم، دستگاه هایی که با نفت و گاز 
کار می  کردند را تعطیل و سیستم را عوض کردیم. ماشین های 
فرسوده را تعویض کردیم.روحانی ادامه داد: وضعیت مسکن ما 
باید سر و سامان گیرد. خانه های ما در برابر زلزله استقامت ندارد 
ما باید مش��کل بافت های فرس��وده و معضل آب را حل کنیم که 

اولین قدم بهره وری از آب است.
وضع صندوق های بازنشستگی درست نیست ���

وی با بیان اینکه آب کش��اورزی ما باید ش��رایط درس��تی را پیدا 
کند و طرح هایی که امروز در کش��ور در حال اجرا ش��دن تحول 
بزرگ اس��ت، یادآور ش��د: دو میلیون و ۱۵۰ هزار دالر برای این 
امر اختصاص دادیم. ما آماده ایم تا مجلس ش��ورای اس��امی 
ب��ه ج��ای ۲۰ درص��د ۳۲ درص��د از منبع نفتی را کم کند اما برای 
اص��اح ام��ور بانکی کمک های الزم را انجام دهد.رئیس دولت 
دوازدهم در خصوص صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی 
عنوان کرد: وضع صندوق های بازنشستگی درست نیست، شما 
می دانید مش��کاتی که در کش��ور وجود دارد از آس��مان هفتم و 
خارج از مرزها نیامده است. در بسیاری از موارد تصمیم خودمان 

ایراد داشته است.
صندوق ه�ا تم�ام بنگا ه ه�ا را بای�د عرض�ه کنند و  ���

بفروشند
روحان��ی تاکی��د کرد: ب��رای صندوق ها باید قدم های بزرگی را 
برداریم. تمام بنگا ه ها را باید عرضه کنند و بفروشند. ممکن است 
خواهان سهام باشند که این امر این اشکالی ندارد اما باید دست 
از بنگاه داری بردارند.روحانی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی 
قدم های خوبی را برداشته است که در بودجه ۹۷ هم این بخش 
را لحاظ کرده ایم.وی با اش��اره به تصمیم اخیر رئیس جمهور 
آمری��کا مبن��ی بر انتقال پایتخت رژیم صهیونیس��تی به قدس 
گفت: بعد از اینکه توطئه ابرقدرت ها در منطقه برای مس��لط 
گروه های تروریستی با شکست مواجه شده امروز آمریکایی ها 
به قدس ش��ریف تعرض کردند.رئیس جمهور با بیان اینکه در 
مقابل قدرت های بزرگ آمریکا و اسکتبار نه ساکت بودیم و نه 
خواهیم ماند، اظهار داشت: هر قدمی که الزم باشد برای ملت 
مظلوم فلسطین و بیت المقدس همان مکانی که پیامبر از آن به 
آسمان ها عروج کرد برمی داریم.روحانی در خاتمه تاکید کرد: 
آمریکا در این توطئه موفق نخواهد بود و ملت های اس��امی 

روزی قدس قبله گاه اول مسلمان را آزاد خواهند کرد.

سازمانهدفمندییارانههاتبدیلبهصندوقرفاهاجتماعیامیدمیشود

رییسجمهور:بودجهبرمبنایاشتغالفراگیرورفعفقرتنظیمشدهاست

حذف40درصدازیارانهبگیران

حذف ���40 درصد از یارانه بگیران در سال آینده 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی گفت: مهم ترین موضوع در بودجه سال آینده بحث هدفمندی یارانه ها است که پرداخت نقدی دولت به ۲۳ هزار میلیارد تومان می رسد. این یعنی حدود ۴۰ 
درصد از یارانه بگیران در سال آینده حذف خواهند شد که مجلس باید روی این پیشنهاد بررسی دقیقی داشته باشد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با ایلنا، در خصوص الیحه بودجه سال ۹۷ 
که امروز توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شد، گفت:  تکیه گاه بودجه سال آینده بیشتر بر درآمدهای مالیاتی است و دولت روی این بخش حساب ویژه ای باز کرده است.محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: 
نمایندگان به مدت پنج روز فرصت دارند تا در کمیسیون های تخصصی خود به بررسی الیحه بودجه بپردازند و ظرف ۱۵ روز پیشهادات خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کنند و پس از آن کمسیون تلفیق پس 
از یک ماه بودجه را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد داد.نماینده مردم کرمان و راور تصریح کرد: بودجه امس��ال دارای ش��رایط انقباضی اس��ت و س��قف بودجه افزایش چندانی نداش��ته اس��ت و رقم آن امس��ال 
۴۲۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته افزایش شش درصدی داشته است.وی ادامه داد: سقف فروش نفت نیز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. نکته مهم این است که دولت 
پیشنهادی در الیحه مطرح کرده که در صورت تصویب در مجلس و شورای نگهبان، اگر درآمد دولت از این مقدار کمتر شود چه نفت کمتری بفروشد یا قیمت آن کاهش پیدا کند اجازه دارد تا سقف مذکور از 
صندوق توسعه ملی برداشت کند.پورابراهیمی ادامه داد: نکته دیگر در این بودجه این است که دولت اجازه انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال آینده از مجلس کسب می کند.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفت: اما مهم ترین موضوع در بودجه سال آینده بحث هدفمندی یارانه ها است که پرداخت نقدی دولت به ۲۳ هزار میلیارد تومان می رسد. این یعنی حدود ۴۰ درصد از یارانه بگیران در سال 

آینده حذف خواهند شد که مجلس باید روی این پیشنهاد بررسی دقیقی داشته باشد.

الیحه بودجه ���۱۱۹4 تریلیونی بسته شد
گازوئیل���۲0 درصد گران شد

افزایش عوارض خروج از کشور  ���
مشموالنی که هشت سال غیبت دارند، باپداخت جریمه معاف می شوند ���

هزارمیلیارد بیشتر مالیات خواهد گرفت دولت ���۱۲
دولت درآمدهای نفتی را کم کرد ���

دولت ���۱۲ هزار میلیارد بیشتر مالیات می گیرد
���۱۹ هزار میلیارد از سهم یارانه های نقدی حذف شد

کاهش ���۱0 هزار میلیاردی بودجه های عمرانی
وام ازدواج ���۱0 میلیونی ماند

بودجه وزارت ارتباطات ���4۳0 میلیارد اضافه شد
درآمدها ���۸۳ هزار میلیارد کم آورد

بودجه ���۱۶00 میلیاردی حمل و نقل هوایی
بودجه ایمیدرو نصف شد ���

عوارض خروج از کشوربرای  هر نفر ���۲۲0 هزار تومان
حذف جدول شماره ۱۷ از الیحه بودجه سال ���۹۷ 
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تشکيل بازار مشتقه ارز يک ضرورت 
اجتناب ناپذير است

بانک مرکزي تنها مرجعي است 
ک��ه مي تواند زمين��ه ايجاد بازار 
مشتقه ارز در کشور را فراهم کند 
که تحقق اين امر منجر به کنترل 

نوسانات ارزي مي شود.
مه��دي طحاني، مدي��ر عامل 
شرکت مش��اور سرمايه گذاري 

آواي آگاه ب��ا بي��ان مطلب فوق درب��اره اهميت راه اندازي بازار 
مش��تقه ارزي به س��نا، گفت: تجار مي توانند ارز مورد نياز خود 
را در بازار مشتقه ارزي از قبل خريداري و يا ارز به دست آمده 
از ف��روش محص��والت صادراتي خود را در اين بازار به صورت 
ش��فاف به متقاضيان عرضه کنند. اين کارش��ناس بازار سرمايه 
اظهار داشت: تمامي فرآيند عرضه و تقاضا بازار مشتقه ارزي در 
دس��تان بانک مرکزي اس��ت و سازمان بورس بسترساز اجرايي 
شدن اين بازار از طريق ابزارهاي خود است بنابراين بايد منتظر 
رويکرد قطعي بانک مرکزي در اين خصوص ماند. وي با اشاره 
به اينکه راه اندازي بازار مشتقه ارزي همانند بازار مشتقه سکه 
خواه��د ب��ود، افزود: هنگام راه اندازي بازار مش��تقه بايد به بازار 
فيزيکي آن توجه جدي داشت چون وقتي از معامله مشتقه يک 
دارايي فيزيکي س��خن به ميان مي آيد بايد به اين مهم توجه 
کرد که دارايي مورد نظر از کجا تامين خواهد ش��د. طحاني در 
ادامه اظهارداش��ت: بدون ش��ک با راه اندازي بازار مشتقه ارزي 
در بورس کاال يک تابلوي فرعي ارائه مي شود و روندي مانند 
بازار سکه بهار آزادي در پيش گرفته مي شود. وي اضافه کرد: 
ايجاد يک بازار متش��کل، س��ازمان يافته و خود انتظام که بازار 
مشتقه ارزي زير مجموعه اين بازار مي تواند باشد در کشور ما 
يک ضرورت انکار ناپذير دارد، به عنوان مثال در بازار س��هام 
توانس��تيم داد و س��تد بس��ياري از کاالهاي کاموديتي مثل فلز، 
فوالد يا سکه بهار آزادي و معامالت آتي سکه را رقم بزنيم يا 
در بورس انرژي کاالهايي مثل قير و نفت اقدامات جدي شده 
است. اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه متاسفانه هنوز 
در عرصه ارزي معامالت از طريق يک بازار متش��کل صورت 
نگرفت��ه و هن��وز در برخ��ي نواحي تهران ارز به صورت س��نتي 
معامله مي شود، بر لزوم ايجاد بازار مشتقه ارزي در کشور تاکيد 
کرد. وي درباره عدم تحقق بازار مش��تقه ارزي نيز گفت: يکي 
از مهمتري��ن دالي��ل عدم ايج��اد بازار ارز تحقق نيافتن اقتصاد 
مقاومتي است چراکه اقتصاد ايران تابع شرايط بين المللي است. 
طحاني همچنين ادامه داد: متاسفانه هنوز برخي از افراد فعاليت 
مالي ش��فافي در اقتصاد کش��ور ندارند بنابراين با ايجاد موانعي 
در برابر راه اندازي س��اختارهاي تش��کيل بازار ارزي مقاومت 
مي کنند. مدير عامل ش��رکت مش��اور سرمايه گذاري آواي آگاه 
افزود: اقتصادي که هنوز به قيمت هاي کاموديتي وابسته است 
و درياف��ت وجه دالري ف��روش محصوالت خامي که به خارج 
از کش��ور صادر مي ش��ود با مش��کل روبرو اس��ت با اين اوصاف 
نمي ت��وان از اينک��ه همواره دالر قابل دس��ترس براي مملکت 

وجود داشته باشد، سخن به ميان آورد.

رشد متغيرهاي عربي
 در بازار کشورهاي حوزه خليج فارس

افزايش قيمت س��هام ش��رکت 
پتروشيمي مسيعيد در قطر موجب 
رشد شاخص ها در اين کشور شد. 
در آخرين س��اعات معامالتي در 
بازاره��اي حوزه خلي��ج فارس، 
ش��اخص هاي معامالت��ي روند 
افزايش��ي را در پيش گرفتند. به 

نقل از س��نا، افزايش قيمت س��هام شرکت پتروشيمي مسيعيد در 
قطر موجب رشد شاخص ها در اين کشور شد. اين رشد قيمت، 
موجب افزايش 1.4 درصدي شاخص اصلي بورس قطر شد. در 
حالي که اين شاخص، افت بيش از يک ماهه را پشت سر گذاشته 
بود و اين بار، توانست با حمايت اين شرکت پتروشيمي با افزايش 
رو به رو ش��ود. ش��رکت پتروشيمي مسيعيد، با رشد 1.2 درصدي 
رو به رو ش��د در حالي که بيش��ترين حجم معامالت را نس��بت به 
ماه آوريل سال جاري به ثبت رساند. اين مسئله موجب رشد 10 
سهم برتر بورس قطر شد و شرکت حفاري گلف اينترنشنال را با 
رشد 4.3 درصدي قيمت سهم همراه کرد . اين در حالي است که 
در ديگر کشورهاي عربي شاخص اصلي بورس سعودي با رشد 
0.4 درصدي همراه شد. در حالي که سهام شرکت هاي امالک 
و مستغالت پيشرو در رشد شاخص اصلي بودند و قيمت سهام 
داراالرکان با رش��د 2 درصدي همراه ش��د. در اين بين ش��اخص 
ام اس آي بورس عربس��تان نيز افزايش��ي بود. در کش��ور امارات، 
ش��اخص اصلي بورس با رش��د 0.5 درصدي معامالت را خاتمه 
داد. در حالي که گروه امالک و مس��تغالت بيش��ترين تأثير را در 
روند صعودي شاخص داشتند. در اين بين قيمت سهام شرکت 
مستغالت يونين با رشد 3 درصدي رو به رو شد و بيشترين ميزان 

رشد را نسبت به سه هفته گذشته از آن خود کرد.

پيشخوان

بورس

مدي��ر عملي��ات بازار ش��رکت بورس تهران ب��ا صدور اطالعيه 
مهمي به کارگزاران و سهامداران، از لزوم حذف کليه سفارشات 
فع��ال در س��امانه معامالت خب��ر داد. مدير عمليات بازار بورس 
تهران با صدور اطالعيه مهم در خصوص حذف کليه سفارشات 
فعال در سامانه معامالت اعالم کرد: با توجه به عملياتي شدن 
نس��خه بروزرس��اني ش��ده سامانه معامالت از روز شنبه 25 آذر، 
ضروري اس��ت تمامي سفارشات مشتريان در سامانه معامالت 
حداکثر تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه اين هفته 22 آذر از سامانه 
معامالت حذف ش��وند. پس از تاريخ فوق امکان دسترس��ي به 
سفارشات در سامانه وجود نخواهد داشت؛ بنابراين مقتضي است 
اطالع رساني الزم در اين خصوص به مشتريان صورت پذيرد و 
کليه مسئوليت ناشي از عدم رعايت آن بر عهده کارگزاران است. 
همچنين در اين اطالعيه امده است؛ به اطالع کارگزاران فعال در 
بازار سلف موازي استاندارد بورس کاال، گواهي سپرده کااليي، 
صندوق هاي کااليي مي رساند مطابق با دستور مديريت فناوري 
بورس تهران مي رس��اند، تمامي سفارش هاي فعال کارگزاران 
در تمامي نمادهاي بورس کاال، مي بايس��ت تا تاريخ 22 آذرماه 

جاري توسط کارگزاران حذف گردد.
تقويت ���۳۸ واحدي شاخص کل بورس تهران

ش��اخص کل قيم��ت و بازده نقدي ب��ورس اوراق بهادار تهران 
)تدپيکس( در پايان معامالت ديروز يکش��نبه 19 آذر ماه 96 با 

افزايش 38 واحدي روي رقم 91 هزار و 198واحد ايستاد.
شاخص کل هم  وزن اما با افزايش 23 واحدي عدد 17 هزار و 

674 واحد را به نمايش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 61 واحدي به رقم 98 
هزار و 816 واحد دست يافت. شاخص بازار اول اما در حالي با 

کاهش يک واحدي به رقم 64 هزار و 780 واحد دس��ت يافت 
که شاخص بازار دوم با افزايش 237 واحدي عدد 194 هزار و 
209 واحد را به نمايش گذاش��ت. ديروز همچنين ش��اخص کل 
فراب��ورس )آيفک��س( نيز با افزاي��ش دو واحدي روي رقم يک 
هزار و 18 واحد ايس��تاد. براس��اس اين گزارش، ديروز معامالت 
س��هام در نماد معامالتي ش��رکت هاي پااليش نفت اصفهان 
ب��ا 90 واح��د، پااليش نف��ت تهران با 29 واحد و هاي وب با 26 

واحد افزايش بيش��ترين تاثيرمثبت را بر محاس��به شاخص کل 
ب��ورس ب��ه نام خود ثبت کردند. در مقابل، معامالت س��هام در 
نماد معامالتي ش��رکت هاي هلدينگ پتروش��يمي خليج فارس 
با 46 واحد، س��رمايه گذاري توس��عه معادن و فلزات با 20 واحد 
و معدني و صنعتي گل گهر با 19 واحد کاهش بيش��ترين تاثير 

منفي را در برآورد اين نماگر به دوش کشيدند.
ارزش کل معام��الت دي��روز ب��ورس تهران در حالي به بيش از 

162 ميليارد تومان نمايش داده شد که ناشي از دست به دست 
شدن 633 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 62 هزار 

و 2 نوبت داد و ستد بود.
طي معامالت ديروز نماد معامالتي شرکت هاي قند مرودشت، 
س��خت آژند، سيمان کردستان، سرمايه گذاري توسعه و عمرام 
کرم��ان،  پتروش��يمي زاگرس، اوراق مش��ارکت تبري��ز، اوراق 
اجاره ش��رکت واس��ط مالي ارديبهش��ت دوم در نماد صايتل از 
س��وي ناظر بازار س��هام بازگش��ايي و در مقابل نماد معامالتي 
ش��رکت  داروس��ازي ش��هيد قاضي متوقف شد. ديروزدر بازار 2 
بورس تهران که به معامالت درون گروهي س��هامداران عمده 
اختص��اص دارد، اندک��ي بيش از 4 ميليون س��هم معادن منگنز 
ايران به ارزش کمتر از 2.5 ميليارد تومان، کدبه کد ش��د. بيش 
از 3.5 ميليون س��هم ايران ترانس��فو به ارزش بيش از 2 ميليارد 
تومان از س��وي س��هامدار عمده با معامالت کدبه کد مواجه بود 
و در نم��اد صن��دوق قاب��ل معامله درآم��د ثابت کمند نيز بيش از 
9 ميليون واحد س��رمايه گذاري به کدهاي درون گروهي مدير 
صندوق منتقل شد. بر اساس اين گزارش ديروز بازار سهام در 
حالي با افت حجم معامالت سهام در اغلب نمادهاي معامالتي و 
معامالتي متعادل مواجه بود که گروه خودرويي ها با غلبه عرضه 
بر تقاضاي سهام از سوي معامله گران اغلب حقيقي، در محدوده 

صفر تابلو و دامنه نوسان منفي قيمت ها نوسان کرد.
در گروه پااليشي ها اما انتظار براي تعديل سود از محل قيمت 
فرآورده ه��اي نفت��ي و درعين حال تعيي��ن قيمت ارز دولتي در 
اليحه بودجه 97، باعث ش��ده تا اين گروه هم س��و با حمايت 
صندوق هاي توس��عه و تثبيت بازار، ش��اهد اقبال معامله گران 

حقيقي و شکل گيري صف خريد ناپايدار در اين گروه باشند.

فردين آقابزرگي در خصوص رش��د بازار س��رمايه طي روزهاي 
گذش��ته، گفت: افزايش قيمت نفت و اثر گذاري آن بر بازارهاي 
جهاني موجب تغيير در برآورد س��ود و زيان ارائه ش��ده از س��وي 
شرکت هاي پتروشيمي و پااليشي شده است و با تداوم و ثبات قيمت 
جهاني، روند صعودي در اين گروه از صنايع مي تواند ادامه داشته 
باشد. وزن اين گروه از شرکتها و صنايع در بورس قابل توجه و در 
تغييرات شاخص نيز تاثير بسزايي دارد. فردين آقابزرگي، کارشناس 
ارشد بازار سرمايه در گفتگو با سنا، با اشاره به اينکه افزايش قيمت 
کاموديتي و مواد اوليه در دنيا به دليل افزايش تقاضاي جهاني و پيش 
بيني رشد اقتصادي در سال 2018 از ديگر عوامل اثر گذار بر پيش 
بيني س��ودآوري صنايع و ش��رکت هاي فوالدي و کانه هاي فلزي 

است،گفت: اين گروه مانند شرکت هاي پااليشي و پتروشيمي  اثر 
گذاري زيادي بر شاخص بورس دارند. اين کارشناس بازار سرمايه از 
ديگر عوامل خارجي اثر گذار بر وضعيت شاخص را کاهش برابري 
نرخ ارز در کش��ور دانس��ت و اظهار داش��ت: افزايش نرخ انواع ارز به 
نوعي در محاسبات ارزش جايگزيني شرکت ها و صنايع اثر مثبت 
دارد و از اي��ن جه��ت در زم��ره عوام��ل خارجي در اقتصاد از آن ياد 
کرده که توسط دولت و مسولين اقتصادي برنامه ريزي نشده بوده 
است. وي سه عامل مذکور را مهمترين عوامل افزايش شاخص و 

رشد بازدهي بازار دانست و گفت: شايد رشد شاخص بورس را در 
مجموع نتوان به منزله رونق اقتصادي برشمرد ولي تاثير اين عوامل 
موجب افزايش شاخص شده است. اين کارشناس بازار سرمايه يکي 
از مهمترين فاکتورهاي تداوم رشد بازار سرمايه را اجراي صحيح 
نرخ بهره بانکي دانست و گفت: براساس اطالعات موجود در بازار 
پول بانک ها به روش هاي مختلفي از جمله استفاده از امکانات و 
موقعيت هاي صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت مي توانند 
مطابق سياست بانک مرکزي عمل نکنند و همچنان با پرداخت 

سود بيش از نرخ هاي تعيين شده به کار خود ادامه دهند. بر همين 
اساس بهتر است نظام نظارتي بانک مرکزي و ميزان کارايي آن 

در برابر بانک ها بازبيني شود.

ازروزچهارشنبهبهمنظورعملياتيشدننسخهبروزرسانيشدهصورتميگيرد؛

حذفکليهسفارشاتفعالدرسامانهمعامالتبورس

گلتاشاولينپيشبينيسود97رااعالمکرداولينپيشبينيسود»لپارس«شناساييزيان44ريالي»بکام«
ش��رکت کارخانج��ات توليدي ش��هيد 
قندي در نيمه نخست سال مالي 96 مبلغ 
44 ريال زيان به ازاي هر سهم شناسايي 
کرد. شرکت کارخانجات توليدي شهيد 
قندي پيش بيني درآمد هر س��هم براي 

س��ال مالي منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي شده مبلغ 
98 ريال اعالم کرده است و طي دوره شش ماهه 44 ريال زيان 
شناس��ايي کرد. گفتني اس��ت اين ش��رکت در شش ماهه منتهي 
به 31 شهريور ماه 95 مبلغ 19 ريال سود به ازاي هر سهم کنار 
گذاش��ت. "بکام" داليل تغيير اطالعات واقعي دوره منتهي به 
31 اس��فند ماه 95 را حسابرس��ي ش��ده نسبت به اطالعيه قبلي 
اضافه ش��دن هزينه مطالبات مش��کوک الوصول به هزينه هاي 

فروش، اداري و عمومي اعالم کرد.

»لپ��ارس« براي دوره 12 ماهه منتهي 
به 30 اس��فند 96 مبلغ 332 ريال س��ود 
به ازاي هر سهم پيش بيني کرد که در 
مقايس��ه با دوره مش��ابه سال مالي قبل 

معادل 6 درصد افزايش داشت.
شرکت کارخانجات پارس الکتريک اولين پيش بيني درآمد هر 
سهم 12 ماهه منتهي به 30 اسفند 96 را به صورت حسابرسي 

نشده و با سرمايه معادل 300 هزار ميليون ريال منتشر کرد.
به گزارش سنا، »لپارس« با انتشار اولين پيش بيني سود سال 
96 معادل 99 ميليارد و 539 ميليون ريال س��ود خالص پيش 
بيني کرد و بر اين اساس مبلغ 332 ريال سود به ازاي هر سهم 
اختصاص داد که در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 

6 درصد افزايش داشت.

ش��رکت گلتاش ب��راي دوره 12 ماهه 
منتهي به 30 آذرماه 97 مبلغ 800 ريال 
س��ود به ازاي هر سهم پيش بيني کرد 
که در مقايسه با دوره مشابه سال مالي 

قبل معادل 2درصد کاهش داشت.
ش��رکت گلت��اش اولي��ن پيش بيني درآمد هر س��هم 12 ماهه 

منتهي به 30 آذر ماه 97 را منتشر کرد.
به گزارش سنا، شرکت گلتاش با انتشار اولين پيش بيني سود 
سال 97 معادل 400 ميليارد و 170 ميليون ريال سود خالص 
پيش بيني کرد و بر اين اس��اس مبلغ 800 ريال س��ود به ازاي 

هر سهم اختصاص داد.
شرکت گلتاش در 12ماهه سال مالي منتهي به آذر ماه 96 به 

ازاي هر سهم 818 ريال سود محقق کرد. 

 تاريخ رسيدگى -  96/8/14 شماره پرونده -  361/606/96 مرجع رسيدگى حوزه  
606 شوراى حل اختالف منطقه 12-13 تهران  خواهان- اميد امجد   خوانده –  حميد 
حسينى وتوحيد حسينى  خواسته – مطالبه وجه به مبلغ 70000000 ريال    گردشكار 
–خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از 
ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده 
دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از  اخذ 
نظريه مشورتى اعضاى محترم شعبه 606   ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور راى مى نمايد  راى قاضى شورا-در خصوص دعوى  اميد امجد به طرفيت حميد 
حسينى و توحيد حسينى به خواسته مطالبه مبلغ 70000000 ريال وجه 1 فقره چك 
به شماره و تاريخ 931/0278761 مورخ 94/3/20 و 94/3/20 عهده بانك پست 
بانك با احتساب كليه خسارات ناشى از دادرسى شامل هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه با التفات به اينكه ارائه سند تجارى از ناحيه خواهان حكايت از استقرار دين به 
ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذكور بخصوص گواهى 
و  خوانده  ذمه  اشتغال  و  دين  بقاى  بر  داللت  مدعى  يد  در  تجارى  سند  پرداخت  عدم 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى وقت 
دادرسى در جلسه شورا حضور نيافته و ايراد و دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول 
نداشته اليحه دفاعيه اى هم ارسال ننموده و مستندات خواهان مصون از ايراد و خدشه 
باقى مانده و همچنين خوانده دليلى مبنى بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است 
به  مستندا  و  تلقى  صحت  بر  محمول  را  خواهان  دعوى  خوانده  دين  استصحاب  با  لذا 
مواد 310 الى 313 قانون تجارت و قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چك مصوب 76/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 519-515-198 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته70000000 به انضمام هزينه دادرسى به 
مبلغ 967500 ريال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك لغايت زمان اجراى 
كامل حكم طبق شاخص تورم اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران د رحق خواهان 
صادر و اعالم مينمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همين شعبه و سپس در فرجه 20 روز پس ازآن قابل تجديدنظر در دادگاه 

عمومى محل ميباشد. 
تهران اختالف  حل  شوراى   13-12 مجتمع   606 شعبه  قاضى     110/118395  

به  دادخواست  به شرح  به شماره شناسنامه   115643  بياره   گيتى  واثت      حصر 
كالسه  801/214/96     از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان  ابراهيم احمدى ماجالن به شماره شناسنامه  1183 در تاريخ  
مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه      96/8/18
منحصر است به:  كاميار احمدى ماجالن ش  ش11691 ت ت 1363 صادره ازتهران 
از  صادره   1369 ت  ت   0012212474 ش  ش  ماجالن  احمدى  پارميس  پسرمتوفى 
تهران دخترمتوفى گيتى بياره ش ش 115643 ت ت 1332 صادره از همدان همسر 
متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
  110/118394         دبير  شعبه  214   شوراى حل اختالف مجتمع شماره5   تهران

شرح  به    3527 شناسنامه   شماره  به  بكرى   ده  عباسى  رضا  واثت   حصر   
اين  شعبه درخواست گواهى حصر  از      960506/222 به كالسه    دادخواست 
امير عباسى ده بكرى به شماره  وراثت  نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  
شناسنامه 12  در تاريخ  92/10/19    اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  رضا عباسى ده بكرى ش ش 3527 
 466 ش  ش  بكرى  ده  عباسى  شهرزاد  پسرمتوفى  تهران  از  صادره   1354 ت  ت 
با  اينك  از تهران دخترمتوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد   1343 صادره  ت ت 
امور  قانون   361 ماده  استناد  به  را  مزبور  درخواست  مقدماتى  تشريفات  انجام 
يا وصيتنامه  و  اعتراضى دارد  تا هر كسى  نمايد  آگهى مى  نوبت  را  در يك  حسبى 
تهران  دادگاه  به  يكماه  ظرف  آگهى  نخستين  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفى  از 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
  110/118393         دبير  شعبه  222   شوراى حل اختالف مجتمع شماره 5  تهران

اقبالغ  زاده  معصومعلى  افسانه   – عليه  محكوم  قوامين   بانك  له-  محكوم  اجرائيه    
دادنامه شماره  به موجب   – به  نيگجه  محكوم  نجمى  اكبر  على   – مير حسن موسوى   –
9461530056 مورخ 94/4/16 شوراى حل اختالف 33 حوزه 6153 قطعيت حاصل 
كرده است محكوم عليه محكوم است به پرداخت 50000000 ريال بابت اصل خواسته 
و به انضمام كليه هزينه هاى دادرسى  و نيم عشر دولتى و خسارت تاخير تاديه كه تماما 

توسط اجراى احكام محاسبه مى گردد گرديده است . 
تهران   33 شماره  مجتمع   6153 شعبه     110/118392  

اجرائيه  محكوم له- بانك قوامين  محكوم عليه – بهروز گرشاسبى  محكوم به – به موجب 
دادنامه شماره 92615300522 مورخ 92/9/18 شوراى حل اختالف 33 حوزه 6153 
قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه محكوم به پرداخت 40000000 ريال بابت اصل 
نيم عشر  و  دادرسى  كليه هزينههاى  تاديه  تاخير  كليه خسارات  انضمام  به  و  خواسته 

دولتى كه تماما توسط اجراى احكا م محاسبه مى گردد گرديده است . 
تهران   33 شماره  مجتمع   6153 شماره  مجتمع     110/118390  

اجرائيه  محكوم له –بانك قوامين  محكوم عليه – بابك عليرضايى  محكوم به – به موجب 
حوزه   33 اختالف  حل  شوراى   94/6/22 مورخ   94/615300107 شماره  دادنامه 
6153 قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه محكوم است به پرداخت 50000000 
دولتى  عشر  نيم  و  دادرسى  هاى  هزينه  كليه  انضمام  به  و  خواسته  اصل  بابت  ريال 

وخسارت تاخير تاديه كه تماما توسط اجراى احكام محاسبه مى گردد. 
تهران   33 شماره  مجتمع   6153 شعبه     110/118388  

اجرائيه  محكوم له- بانك قوامين  محكوم عليه – روح اله خسرو شيرى –حسين خان 
خسرو شيرى  محكوم به –به موجب دادنامه شماره شوراى حل اختالف 33 حوزه 6152 
مبلغ  به  تضامنى  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم  است  كرده  حاصل  قطعيت 
نيم عشر دولتى در حق حساب  نيز پرداخت  و  له  146002137 ريال در حق محكوم 
كاخ دادگسترى با احتساب تاخير در تاديه و پرداخت هزينه دادرسى كه اجراى احكام 

حساب مى گردد. 
تهران   33 شماره  مجتمع   6153 شعبه      110/118387  

مسيب  و  آبادى  حسن  مداح  محمد  عليه-  محكوم  قوامين   بانك  له-  محكوم  اجرائيه  
دادنامه شماره  موجب  –به  به  محكوم  مطلق- رسول حق دوست   ابوالفضل   – سخنور 
94615300092 مورخ 94/6/22 شوراى حل اختالف 33 حوزه 6153 قطعيت حاصل 
كرده است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 50000000 ريال بابت اصل 
خواسته به انضمام كليه خسارات تاخير تاديه و كليه هزينه هاى دادرسى و نيم عشر 

دولتى كه تماما توسط اجراى احكام محاسبه مى گردد گرديده است . 
تهران    33 شماره  مجتمع   6153 شعبه     110/118383  

آگهى مربوط به تجديدنظر آقاى اميدالكن و ژوزف الكن و فرنگيس الكن همگى فرزند 
فرزند  حميدالكن  آقاى  به  تجديدنظرخواهى  ضمائم  و  دادخواست  ابالغ  آگهى  سعيد 
فرزند  همگى  الكن  فرنگيس  و  الكن  ژوزف  و  الكن  اميد  آقاى  تجديدنظرخواه  سعيد 
الكن  حميد  آقاى  خوانده  تجديدنظر  طرفيت  به  تجديدنظرخواهى  دادخواست  سعيد 
كالسه  پرونده  در  دادنامه شماره 9609970216401198   به  نسبت  فرزند سعيد 
1015/264/94شعبه 264به خواسته موت فرضى تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 
346 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب 
تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده 
ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد 
از  انقضاء مهلت مقرر قانونى  كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير اين صورت پس 

نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد 
 110/119397      مدير دفتر شعبه 264 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 (ونك) تهران

فرزند  چاوشى  سيدمهدى  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
سيدرضا خواهان خانم مريم سادات مظلوم نيكو فرزند ميرمهدى دادخواستى به طرفيت 
خوانده آقاى سيدمهدى چاوشى فرزند سيدرضا به خواسته مهريه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980001300391 شعبه 276 دادگاه خانواده 
مجتمع قضايى خانواده 2 (ونك) تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/11/4 ساعت 
10/30  تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110/119392       منشى شعبه 276 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 (ونك) تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خواهان ها آقايان عليرضا و مهدى 
شيرخدائى دادخواستى به طرفيت خوانده آقايان آقاى سيدداود مرتضوى و سيدمحمد 
مرتضوى به خواسته مطالبه خسارت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9409982190200028  شعبه 1027 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد 
قدوسى تهران(1027 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/11/25ساعت 
10/30  تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110/119388       منشى شعبه 1027 دادگاه كيفرى 2 مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران

زاده  هاشمى  سعيد   : عليه  محكوم  على  فرزند  درخشيده  امير   : له  محكوم  اجرائيه   
شماره  به  مربوط  حكم  اجراى  درخواست  بموجب   : به  محكوم  رحمان  فرزند  كلور 
9610092191200136 و شماره دادنامه مربوطه 9509972191201187 محكوم 
عليه به پرداخت سه ميليارد و پنجاه ميليون و پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
خسارات  دادرسى به ميزان نود و يك ميليون و نهصد و هشتاد و شش هزار ريال و 
همچنين به پرداخت خسارات تاخير تاديه بر مبناى نرخ اعالمى تورم بانك مركزى محكوم 

مى گردد و پرداخت نيم عشر دولتى بر عهده محكوم عليه مى باشد 
110/119386          شعبه 1037 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران

دادگاه عمومى حقوقى  پرونده كالسه 9609980242700420 شعبه 114  دادنامه   
 9609970242700975 شماره  نهايى  تصميم  تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع 
فرزند  دارائى  حجت  آقاى  وكالت  با  اله  عزت  فرزند  ميرزائى  سعيد  آقاى   : خواهان 
اركيان  مسعود  آقاى   -2 محمدعلى  فرزند  قواقلو  سجاد  آقاى    -1  : خواندگان  يداله 
چك  وجه  مطالبه  تاديه 2-  تاخير  خسارت  مطالبه   -1 : ها  خواسته  عباس  غالم  فرزند 
3- مطالبه خسارت دادرسى دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
با استعان از درگاه خداوند متعال بشرح  آتى مبادرت به انشاء راى مينمايد راى دادگاه 
به  دارائى  آقاى حجت  وكالت  با  ميرزائى  آقاى سعيد  تقديمى  دادخواستى  در خصوص 
طرفيت آقاى مسعود اركيان و آقاى سجاد خادمى قواقلو بخواسته مطالبه مبلغ چهارصد 
مورخ 1396/2/30  به شماره 863/026855  دو فقره چك  بابت وجه  ريال  ميليون 
با  خواسته  اصل  بعنوان  مسكن  بانك  عهده   1396/3/20 مورخ    863/026854 و 
احتساب هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخير تاديه دادگاه با مالحظه دادخواست تقديمى 
خواهان و ضمايم پيوست آن خصوصا تصوير مصدق چك مستند دعوا و  گواهينامه عدم 
پرداخت از سوى بانك محال عليه و اينكه وجود اصول اسناد مدركيه در يد خواهان ظهور 
به دريافت وجه  آن دارد و خواندگان  در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
با وصف ابالغ و جرى تشريفات قانونى در جلسه رسيدگى حاضر نگرديده و دفاعى كه  
داللت بر عدم اشتغال ذمه ايشان نمايد ابراز نداشته و هرگاه دين يا تعهدى بر عهده 
كسى ثابت شود اصل بر بقاى آن است مگر آنكه خالف آن ثابت شود كه در ما نحن فيه 
دليل خالفى ارائه نشده است و بر بقاى دين استصحاب مى گردد و توجها به عدم تعرض 
خواندگان به دعوى خواهان و مدارك ابرازى ايشان لذا دادگاه دعوا خواهان را مقون به 
صحت و ثابت تشخيص و مستندا به مواد 310 و 313 و 403 قانون تجارت و تبصره 
مجمع  تبصره مذكور مصوب  استفساريه  قانون  و  قانون صدور چك  ماده 2  به  الحاقى 
تشخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصد 
ميليون ريال به عنوان اصل دين و پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل مطابق 
تعرفه و خسارت تاخير از تاريخ چكها لغايت اجراى دادنامه و فق شاخص تورم بانك مركزى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس با انقضا مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران  ميباشد. 
تهران حقوقى  دادگاه   114 شعبه  دادرس          110/119383  

اگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به اقاي / خانم مهري قزل سفلو فرزند حسين خواهان اقاي شرکت 
بازرگاني عدالت روشن دادخواستي به طرفيت خوانده خانم مهري قزل سفلو به خواسته مطالبه طلب مطرح که به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609981720100350 شعبه اول شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي 
شهرستان گرگان ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1396/10/30 ساعت 9 تعيين که حسب دستودادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون ائين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از 
جرايد کثير االنتشار اگهي مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار اگهي 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 . مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان گرگان – سکينه فالح زاده
--------------------------------------------

اگهي ابالغ وقت رسيدگي 
در پرونده کالس��ه 960946 ش��عبه چهارم دادگاه خانواده گرگان بدينوس��يله به اقاي نبي احمدي فرزند رحمت اهلل 
مجهول المکان اخطار ميگردد خواهان خانم مريم محمدي بطرفيت شما به خواسته ثبت واقعه ازدواج و اثبات زوجيت 
به دادگستري گرگان تقديم نموده است پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت ان به کالسه فوق وجري تشريفات قانوني 
تعيين وقت رسيدگي و صدئر اخطاريه نظر به اينکه خوانده مجهوا المکان مي باشد لذا مستندا به ماده 73 قانون ائين 
دادرسي مدني مراتب در يک نوبت در يکي از روزنامه هاي کثير االنتشار درج ميگردد تا خوانده در دفتر شعبه چهارم 
دادگاه خانواده حاضر و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نموده در جلسه دادرسي که 1396/10/23 ساعت 
10 صبح تعيين شده است شرکت نمايند چنانچه نياز به اگهي مجدد باشد فقط يک نوبت و مدت ان ده روز خواهد 

بود . دفتر شعبه چهارم دادگاه خانواده گرگان 
---------------------------------

اگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به اقايان سيد جالل محب حسيني –علي اصغر مرداني – ابوالفضل 
عبدالهي نيا خواهان اقاي علي درزي مهتر کالته فرزند نصير دادخواستي به طرفيت خوانده اقاي سيد جالل محب 
حسيني و غيره به خواسته ابطال سند ابطال قرارداد اثبات مالکيت مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980059100567 شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي گرگان ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1396/11/07 
ساعت 11 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ائين دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثير االنتش��ار اگهي مي گردد تا خوانده ظرف 
يک ماه پس از تاريخ انتش��ار اگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه ثاني دادخواس��ت 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي در دادگاه حاضر گردد. منش��ي دادگاه حقوقي ش��عبه 10 

دادگاه عمومي حقوقي گرگان 
--------------------------------------

مش��خصات محکوم له/ محکو.م لهم 1- بانک مهر اقتصاد نش��اني : گرگان – نبش عدالت 15 مش��خصات محکوم 
عليه / محکوم عليهم 1- زهره ستاري فرزند حسن مجهول المکان 2- رضا نوده فرزند محمد حسن مجهول المکان 
مش��خصات نماينده يا قائم مقام قانوني محکوم لهم / محکوم عليه مريم حس��ين پور فرزند عباس نش��اني : اس��تان 
گلستان – شهرستان گرگان – شهر گرگان – خ وليعصر – عدالت 43 – روبروي سازمان اب مجتمه رازي – طبقه 
3 واحد 17 – دفتر خان سقائي وکيل بانک مهر محکوم به : بسمه تعالي به موجب درخواست اجراي حکم مربوطه 
به شماره 9610091722401325 و شماره دادنامه مربوطه 9609971722400409 محکوم عليه محکوم است به 
پرداخت تضامني مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک 90/2/12 
تا زمان اجراي حکم و مبلغ 1/175/000 ريال هزينه دادرس��ي و مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق الوکاله وکيل در 
حق محکوم له ضمنا هزينه نيم عشر دولتي بعهده محکوم عليهم ميباشد . مسئول دفتر شعبه شانزدهم شوراي حل 

اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان گرگان ) امور بانکي (- حمزه نژاد قادي
----------------------------------

مش��خصات محکوم له/ محکو.م لهم 1- بانک مهر اقتصاد نش��اني : گرگان – نبش عدالت 15 مش��خصات محکوم 
عليه / محکوم عليهم 1- فاطمه رجني فرزند حمزه مجهول المکان 2- رحيم علي کوثري فرزند علي اکبر مجهول 
المکان 3- علي اکبر عرب عامري مجهول المکان مش��خصات نماينده يا قائم مقام قانوني محکوم لهم / محکوم 
عليه مريم حس��ين پور فرزند عباس نش��اني : اس��تان گلس��تان – شهرس��تان گرگان – ش��هر گرگان – خ وليعصر – 
عدالت 43 – روبروي سازمان اب مجتمه رازي – طبقه 3 واحد 17 – دفتر خان سقائي وکيل بانک مهر محکوم به 
: بسمه تعالي به موجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره9610091722401317 و شماره دادنامه مربوطه 
9609971722400296 محکوم عليه محکوم است به پرداخت تضامني مبلغ 7/189/362 ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 12/810/638 ريال بابت خس��ارت ناش��ي از عدم پرداخت ديون تا تاريخ 96/2/10 و از تاريخ اخير تا زمان 
اجراي حکم به پرداخت س��االنه 6% بابت خس��ارت ناش��ي از عدم پرداخت به ماخذ محکوم به و مبلغ 1/280/000 
ريال هزينه دادرسي و مبلغ 600/000 ريال بابت حق الوکاله وکيل در حق محکوم له ضمنا هزينه نيم عشر دولتي 
بعهده محکوم عليهم ميباش��د . مس��ئول دفتر ش��عبه شانزدهم شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان 

گرگان ) امور بانکي (- حمزه نژاد قادي
-----------------------------------------------------------------

مش��خصات محکوم له/ محکو.م لهم 1- بانک مهر اقتصاد نش��اني : گرگان – نبش عدالت 15 مش��خصات محکوم 
عليه / محکوم عليهم 1- قربانعلي حسن پور فرزند حسن مجهول المکان 2- امير حسن پور فرزند قربانعلي مجهول 
المکان 3- محمود رضايي فرزند علي مجهول المکان  مشخصات نماينده يا قائم مقام قانوني محکوم لهم / محکوم 
عليه مريم حسين پور فرزند عباس نشاني : استان گلستان – شهرستان گرگان – شهر گرگان – خ وليعصر – عدالت 
43 – روب��روي س��ازمان اب مجتم��ه رازي – طبق��ه 3 واح��د 17 – دفتر خان س��قائي وکي��ل بانک مهر محکوم به : 
بسمه تعالي به موجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9610091722401321 و شماره دادنامه مربوطه 
9609971722400297 محکوم عليه محکوم است به پرداخت تضامني مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
از تاريخ 88/12/5 تا زمان اجراي حکم به پرداخت س��االنه 4% بابت خس��ارت ناش��ي از عدم پرداخت بماخذ محکوم 
به و مبلغ 1/280/000 ريال هزينه دادرسي و مبلغ 720/000 ريال بابت حق الوکاله وکيل در حق محکوم له ضمنا 
هزينه نيم عشر دولتي بعهده محکوم عليهم ميباشد .مسئول دفتر شعبه شانزدهم شوراي حل اختالف مجتمع شهيد 

قدوسي شهرستان گرگان ) امور بانکي (- حمزه نژاد قادي
------------------------------------------------------------

مش��خصات محکوم له/ محکو.م لهم 1- بانک مهر اقتصاد نش��اني : گرگان – نبش عدالت 15 مش��خصات محکوم 
علي��ه / محک��وم عليه��م 1- مجي��د منجي ش��يريني فرزند علي مجهول المکان 2- اس��ماعيل پرناک فرزند عباس 
مجهول المکان 3- جواد منجي شيريني فرزند علي مجهول المکان  مشخصات نماينده يا قائم مقام قانوني محکوم 
لهم / محکوم عليه مريم حسين پور فرزند عباس نشاني : استان گلستان – شهرستان گرگان – شهر گرگان – خ 
وليعص��ر – عدال��ت 43 – روب��روي س��ازمان اب مجتم��ه رازي – طبق��ه 3 واحد 17 – دفتر خان س��قائي وکيل بانک 
مهر محکوم به : بسمه تعالي به موجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9610091722401320 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609971722400421 محکوم عليه محکوم است به پرداخت تضامني مبلغ 25/000/000 ريال 
بابت اصل خواس��ته و پرداخت خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ س��ر رس��يد چک 90/7/18 تا زمان اجراي حکم و مبلغ 
1/340/000 ريال هزينه دادرسي و مبلغ 900/000 ريال بابت حق الوکاله وکيل در حق محکوم له ضمنا هزينه نيم 
عشر دولتي بعهده محکوم عليهم ميباشد . مسئول دفتر شعبه شانزدهم شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي 

شهرستان گرگان ) امور بانکي (- حمزه نژاد قادي 

اجراي صحيح کاهش نرخ بهره بانکي، عامل تداوم رشد بازار سرمايه
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اقتصادی

وزير امور اقتصادي و دارايي در چهاردهمين کنفرانس فني 
س��االنه مجمع مقامات مالياتي کشورهاي اسالمي از تاثير 
پتانسيل هاي اقتصاد جهان اسالم بر اقتصاد جهاني سخن 
گف��ت و اظه��ار داش��ت: کش��ورهاي اس��المي با تکيه بر 
ظرفيت ه��اي م��ادي و معنوي خ��ود، مي توانند به قطبي 
تاثيرگذار در نظام اقتصادي جهان تبديل شوند. به گزارش 
روزنامه تجارت کرباسيان گفت: امروز همه ما در کشورهاي 
اس��المي به اين وفاق رس��يده ايم که تقويت اقتصاد ملي، 
گسترش شفافيت مالي، ايجاد فضاي رقابتي، مبارزه جدي 
با فساد و توسعه حضور بخش خصوصي کشورها در عرصه 
اقتصادي مي تواند گامي موثر در جهت پيشرفت روزافزون 
اقتصاد ملت هاي مسلمان جهان باشد. وي گفت: مسئوليت 
اجتماعي؛ مفهومي مدرن در کش��ورهاي توس��عه يافته به 
ش��مار مي آي��د ول��ي از قرن ه��ا قبل، نظام ماليات س��تاني 
اس��المي با روش ها و دس��توراتي مانند پرداخت خمس و 
زکات زمينه هاي عمل به مسئوليت اجتماعي را در زندگي 
فرد مس��لمان مهيا  کرده و از اين جهت هم مي توان بيان 
داشت که نظام  مالياتي اسالمي افق هاي انساني وااليي را 
پيش از آنکه غرب به مفهموم مس��ئوليت اجتماعي توجه 
کند، براي ش��هروندان مس��لمان ترس��يم کرده است. وزير 
اقتصاد يادآور شد: نظام ماليات ستاني اسالمي برپايه قسط 
بنا ش��ده  و اين نظام به فرد مس��لمان ياري مي رس��اند که 
ضم��ن عم��ل به قواعد اس��المي، وجوه اخالقي زيس��ت 
ش��هروندي اخالق م��دار و مسئوليت ش��ناس مانند تامين 
هزينه  ها براي کمک به فقرا، ايجاد زمينه هاي برخورداري 
تمام مردم از ثروت هاي عمومي و تقويت روحيه همگرايي 
را در خ��ود تقوي��ت کن��د و تاريخ گواهي مي دهد که در چند 
قرن گذشته کمتر نظام مالياتي در جهان پياده سازي شده 
ک��ه در بط��ن خود به چنين مفاهيم عميق و انس��اني توجه 
داشته باشد. وي تصريح کرد: همچنين نبايد فراموش کرد 
که نظام ماليات ستاني اسالمي بر اين اصل استوار است که 
توليد ثروت عمومي در ميان آحاد مردم مس��لمان صورت 
گيرد و از اين راه، زيس��ت عزتمندانه براي آنها مهيا ش��ود. 
وزي��ر اقتص��اد اف��زود: اين نگاه در دنياي ام��روز به معناي 
توس��عه پايدار و مردمي تعريف مي ش��ود و به همين جهت 
امروز بايد آگاه باش��يم که از دل دين صلح طلب و متعالي 
اسالم مي توان به يافته هاي عميق در مورد پيوند اقتصاد و 
اخالق و همچنين اقتصاد و توسعه رسيد. وي گفت: امروز 
کشورهاي اسالمي مي توانند با استفاده از ظرفيت  نهفته در 
دل مفاهيم و با اتکاء به برخورداري هاي خود ضمن توسعه 
و تروي��ج نظام ماليات س��تاني عادالن��ه به انتقال تجربيات 
براي توسعه بيشتر اقتصاد کشورهاي اسالمي کمک کنند. 
کرباس��يان با اش��اره به اين باور غيرقابل انکار که اقتصاد 
کش��ورهاي اس��المي مي تواند به قطبي تاثيرگذار در نظام 
اقتصادي جهاني تبديل شود، افزود: البته پيش زمينه مورد 
ني��از ب��راي تحقق هرچه بهتر چنين ايده اي اين اس��ت که 
قواع��د و چارچوب ه��اي مش��ترکي مي��ان کش��ورهاي 
اسالمي تعيين و همزمان قوانين مالي و ساختار اقتصادهاي 
با توجه به زيست بوم ها و اقليم هاي متفاوت، همگن سازي 
نمايد. وي گفت: نظام ماليات س��تاني اسالمي اين مزيت را 
ايجاد کرده که کش��ورهاي اس��المي با توجه به فرهنگ 
برآم��ده از قواع��د ديني و وجود فرهنگ رفتاري مش��ترک 
بتوانند هرچه ساده تر اين فرآيند همگن سازي را پيش برند. 
وي تاکيد کرد: پتانس��يل هاي غيرقابل انکاري در اقتصاد 

کش��ورهاي اس��المي وجود دارد که مي توان با هم افزايي، 
گس��ترش مبادالت مالي، س��رمايه گذاري هاي مشترک و 
توسعه فعاليت هاي اقتصادي مولد و اشتغال آفرين، اقتصاد 
جهان اسالم را به قطبي موثر در اقتصاد جهاني تبديل کرد. 
کرباس��يان ي��ادآور ش��د: دس��تيابي به اي��ن موقعيت البته 
ملزومات��ي دارد ک��ه مهمتري��ن آن مربوط ب��ه بازنگري در 
ساختارهاي نظام مالياتي تمام کشورهاي اسالمي در جهت 
ايجاد ش��فافيت بيش��تر و روان سازي و بروکراسي زدايي از 
نظام هاي مالياتي به منظور رقابت پذيرکردن اقتصادهاست.  
وي گفت: اين مهم زماني محقق مي ش��ود که همه ما در 
کش��ورهاي اس��المي با نگاه به افق هاي بلند، ايجاد وحدت 
رويه و وفاق به سمت توسعه چنين ديدگاهي پيش برويم. 
وزير اقتصاد کش��ورمان ادامه داد: برهمين اس��اس، امروز ما 
در اي��ران اس��تراتژي هاي راهب��ردي را براي جهت دهي به 
مسير اقتصاد کشور تدوين کرده ايم که برآمده از راهبردهاي 
کالن سند اقتصاد مقاومتي و همچنين برنامه هاي ابالغي 
رئيس جمهور است. وي گفت: براي ما اين يک اصل است 
که هيچ حرکت بدون برنامه و غيرهدفمندي نمي تواند به 
س��رانجامي مطلوب برسد، اما بايد دقت کرد که اصالحات 
در نظام ه��اي اقتص��ادي و بخص��وص مالياتي بايد با نگاه 
برچند هدف مشخص صورت گيرد که اولين آن ضرورت 
اقتصاد پرتحرک و رو به توسعه اين است که با نظام مالي 
ش��فاف و عادالن��ه همراه باش��د، زيرا قطع��ا نظام مالياتي 
چاالک، کارآمد، قوي و تيزبين در خدمت رشد اقتصادي و 
توسعه کشورها قرار مي گيرد، بخصوص اينکه امروز اقتصاد 
ايران در تالش اس��ت تا مفهوم »اقتصاد امن« که توس��ط 
مقام معظم رهبري تبيين شده، را با رويکرد ايجاد اقتصادي 
مقاوم، باثبات، مردم محور و توسعه خواه پياده سازي کند و 
طبيعتا در چنين نگاهي به متناس��ب س��ازي س��اختارهاي 
مالياتي و نهادهاي اقتصادي نياز است. وزير اقتصاد با بيان 
اينک��ه ه��دف دوم ما، ق��رار گرفتن نظام مالياتي در خدمت 
توس��عه ملي اس��ت و با اش��اره به اين موضوع که در ايران، 
نظ��ام ماليات��ي ت��الش مي کند ن��ه در مقاب��ل بنگاه هاي 
اقتصادي که در کنار آنها بايستد، افزود: به اين ترتيب فعال 
اقتصادي با احس��اس امنيت به فعاليت خود ادامه مي دهد 
چراک��ه اي��ن پيام از س��وي دس��تگاه مالياتي ب��راي فعال 
بخش خصوصي ارس��ال ش��ده ک��ه اين نظ��ام منصفانه، 
حرمت مدار، عاري از فساد و عاقالنه با موديان و بخصوص 
صاحبان کسب وکار مواجه مي شود. وي در بخش ديگري 
از س��خنان خ��ود گف��ت: نظام مالياتي مدرن ترمز توس��عه 
نيست و اتفاقا اين نظام تيزبين و منصف، بستر رقابت برابر 
را مهيا مي س��ازد چرا که نظام مالياتي با اين تعريف ضمن 
شناسايي بخش هاي فعال اقتصاد غير رسمي که از پرداخت 
مالي��ات ف��رار مي کند و در نهايت قيمت تمام ش��ده خود را 
کاه��ش مي ده��د، اجازه نمي دهد ک��ه رقابت ناعادالنه در 
اقتصاد ش��کل گيرد. کرباس��يان گفت: نظام مالياتي ايران 
ت��الش مي کن��د تا همراه کارآفرينان باش��د و از مهمترين 
فاکتورهاي اين نگاه انتقادپذيري، مشاوره پذيري و روزآمد 
کردن روش ها و مکانيزم هاي ماليات س��تاني اس��ت. وي 
افزود: همچنين تعيين مس��ير براي اقتصاد ايران خصوصا 
پس از برجام، با عمل به اهداف اقتصاد مقاومتي که تاکيد 
برچه��ار رک��ن »درون زا«، »برون نگر«،  »عدالت محور« و 
»دانش بنيان« بودن اقتصاد را دارد، صورت مي گيرد. وزير 
اقتصاد تصريح کرد: نظام اقتصادي ايران به اين باور رسيده 

که توسعه با درآمدهاي نفتي ضمن اينکه منجر به تضعيف 
رابطه ميان دولت و ملت مي ش��ود، به ش��دت آس��يب پذير و 
متکي به مولفه هاي بيروني مانند نوس��ان درآمدها تحت 
تاثي��ر کاهش قيمت نفت اس��ت. وي اف��زود: همين مورد 
منجر به ثبات زدايي از اقتصاد مي ش��ود و به همين دليل، 
نظام اقتصادي ايران اساس کار خود را بر محور درآمدهاي 
باثبات مالياتي قرار داده است و به کارگيري همين رويکرد 
نيز س��بب ش��د تا ميزان درآمدهاي مالياتي کش��ور در سال 
گذشته 25 درصد رشد را تجربه کند. وي يادآور شد: اقتصاد 
ايران به دليل پتانسيل هاي خود مانند برخورداري از نعمت 
امنيت، زيرس��اخت هاي مناس��ب، مواهب خدادادي مانند 
معادن غني و متنوع و نيروي کار تحصيل کرده، جوان به 
شدت مورد توجه سرمايه گذاران بين المللي قرار گرفته است. 
کرباس��يان گف��ت: همين موضوع ضرورت��ي را براي نظام 
اقتصادي ايران ايجاد کرده تا دس��ت به بازنگري اصالحي 
در س��اختارهايي مانن��د نظام مالياتي با اه��داف راهبردي 
افزايش درآمدهاي مالياتي، بهبود ملموس در نظام مالياتي 
از طريق افزايش س��رعت، س��هولت و ش��فافيت مالياتي، 
تس��هيل در امر وصول ماليات، و افزايش رضايت موديان 
مالياتي بزند. وي ادامه داد: البته مسئله مهم و اساسي اين 
است که اجراي صحيح سياست هاي مالياتي مستلزم وجود 
دس��تگاه ماليات س��تاني مقتدر، کارآمد، چابک، مجهز به 
فن آوري هاي روز و سازگار با گسترش روزافزون مبادالت 
فرام��رزي و مفهوم اقتصاد ديجيتالي اس��ت. نظام مالياتي 
ايران با توجه به اين مقدمات دو رويکرد اساس��ي را پيش 
روي خود قرار داده اس��ت. وزير اقتصاد گفت: بر اين اس��اس 
اولين اقدام اصالح فرهنگ عمومي ش��هروندان در جهت 
توجه به پرداخت ماليات است که قدم هاي اساسي در اين 
زمين��ه برداشته ش��ده  اس��ت و نباي��د از ياد ب��رد که اصالح 
فرهن��گ عمومي ام��ري زمان بر و البته بي ان��دازه موثر در 
توس��عه اقتصادي به ش��مار مي آيد و همچنين بايد توجه 
داش��ت که همزمان فرهنگ  ماليات س��تاني نيز بايد مورد 
بازنگ��ري ق��رار گيرد. وي عنوان کرد: خوش��بختانه نظام 
ماليات��ي اي��ران با بکارگيري روش ه��اي مدرن و منطقي 
تالش کرده تا سيستم بروکراتيک و نيروي انساني خود را 
متناسب با نيازهاي امروز اقتصاد، همخوان و مدرن سازي 
کن��د. کرباس��يان افزود: به جهت تحق��ق اهداف مورد نظر 

نظام اقتصادي کش��ور به منظور بهينه س��ازي ساختارهاي 
ماليات��ي، رويک��رد دوم برمحور ايجاد تحول در س��ه حوزه 
سياس��ت هاي مالياتي، مديريت مالياتي و خدمات مالياتي 
اس��توار شده اس��ت. به گفته وي، اصالح قانون ماليات هاي 
مس��تقيم، بازنگري و اصالح قانون فعلي ماليات برارزش 
افزوده در قالب اليحه دائمي ش��دن قانون ماليات برارزش 
افزوده تهيه و ارائه اليحه نحوه استفاده، نگهداري و نظارت 
ب��ر صندوق هاي مکانيزه ف��روش اصلي ترين اقدامات در 
حوزه سياس��ت هاي مالياتي به ش��مار مي آيد. وي با بيان 
اينکه حوزه دوم اصالح ساختار مالياتي با مديريت مالياتي 
مربوط مي ش��ود، اظهار داش��ت: پياده س��ازي طرح جامع 
ماليات��ي ب��ه عنوان مهمترين پروژه تح��ول نظام مالياتي 
ايران، ايجاد و توسعه پايگاه اطالعات اقتصادي موديان و 
کاهش بار مالياتي بخش توليد به عنوان مهمترين اقدامات 
در اي��ن ح��وزه صورت گرفتند. کرباس��يان گفت: در حوزه 
خدم��ات ماليات��ي ني��ز مي توان به س��اماندهي مجوزها و 
تسهيل محيط کسب وکار، اصالحات اجرايي نظام ماليات 
برارزش افزوده به ويژه در خصوص اس��ترداد ارزش افزوده 
صادرکنندگان و گس��ترش الکترونيکي کردن فرآيندهاي 
مالياتي و تس��هيل امور موديان اش��اره کرد. وي ياداور شد: 
البته نبايد از نظر دور داش��ت که دس��تيابي به اهدافي مانند 
اتکاي کشور به درآمدهاي پايدار مانند ماليات از طريق يک 
نظام مالياتي پيش��رو و توس��عه يافته بدس��ت مي آيد که 

حامي توليد، سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال باشد.  

ايران رئيس مجمع مقامات مالياتي کش�ورهاي  ���
اسالمي)آتاييک( شد

 همزم��ان با برگ��زاري چهاردهمين کنفرانس فني مجمع 
مقام��ات کش��ورهاي اس��المي در اي��ران، س��ازمان امور 
مالياتي کش��ور رياست مجمع مقامات مالياتي کشورهاي 
اسالمي )آتاييک( را براي مدت يک سال بر عهده گرفت. به 
گزارش روزنامه تجارت، مجمع مقامات مالياتي کشورهاي 
اس��المي که به منظور همفکري و تش��ريک مس��اعي در 
خصوص مسايلي همچون مديريت، وصول و توزيع ماليات 
و زکات ايجاد شده در سال 2003 در مالزي تاسيس و اين 
کشور به همراه ايران به ترتيب اولين و دومين ميزبان اين 
مجم��ع بوده اند. همزمان با برگزاري چهاردهمين اجالس 

آتاييک در تاريخ 19 لغايت 22 آذرماه در تهران، س��ازمان 
امور مالياتي ايران مجددا و پس از 12 س��ال، ضمن تقبل 
ميزباني اين دوره، رياست يک ساله اين اجالس را برعهده 
گرفت. رئيس کل س��ازمان امور مالياتي کش��ور به عنوان 
رئيس جديد اين مجمع در جمع ش��رکت کنندگان در اين 
اجالس، از جمله دبيرکل مجمع، روساي هيات هاي مالياتي 
کشورهاي اسالمي، سفرا، اعضاي صندوق بين المللي پول، 
نمايندگان سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، در خصوص 
دو محور تحول نظام مالياتي ايران و حرکت به سوي نظام 
مالياتي مطلوب و همچنين ماليات ستاتي از اقتصاد و خدمات 
ديجيتال سخنراني کرد. سيد کامل تقوي نژاد با بيان اينکه 
تحول نظام مالياتي و حرکت به سوي نظام مالياتي مطلوب، 
امروزه به يک ضرورت اجتناب ناپذير براي س��ازمان هاي 
مالياتي تبديل شده است، گفت:تحول سازمان هاي مالياتي 
را در دو بعد مدرن سازي )ديجيتالي شدن( و اصالح قوانين 
و مقررات مي توان تبيين نمود. وي افزود: بي شک بخش 
مهمي از فرآيند تحول س��ازماني، معطوف به مدرن س��ازي 
خواهد بود. تغييرات چشمگير تکنولوژي در محيط بيروني 
سازمان ها، شيوه هاي جديد کسب و کار، حجم انبوه داده ها 
و اطالعات و... از جمله عوامل محرک به سوي مدرن سازي 
محس��وب مي ش��وند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با 
اش��اره اينکه س��ازمان امور مالياتي کشور ايران با درک اين 
مهم، در طي سال هاي گذشته، اقدام به راه اندازي سامانه ثبت 
نام و دريافت شماره اقتصادي، سامانه دريافت الکترونيکي 
اظهارنامه هاي مالياتي اشخاص حقوقي، اشخاص حقيقي 
و اجاره امالک و ارزش افزوده، همراه با امضاء الکترونيکي 
نموده است، خاطرنشان کرد: عالوه بر اينها، سامانه ارسال 
صورت معامالت فصلي براي ثبت و ارسال اطالعات خريد 
و فروش و همچنين قرارداد ها )موضوع ماده 169 ق.م.م(، 
س��امانه فهرس��ت ماليات بر درآمد حقوق، سامانه خالصه 
پرونده الکترونيکي براي مشاهده اطالعات پرونده مالياتي 
توسط موديان و سامانه پرداخت الکترونيکي قبوض مالياتي 
نيز از ديگر موارد مکانيزاسيون نظام مالياتي ايران به شمار 
مي رون��د. وي تصري��ح کرد: س��امانه هاي مذکور از طريق 
www.tax. پورتال عمليات الکترونيکي موديان به آدرس
gov.ir در دسترس موديان مالياتي قرار دارد; ضمن اينکه 
عالوه بر سامانه هاي مذکور که ارتباط سازمان و موديان را 
تسهيل مي کنند، نرم افزارهاي ديگري نيز راه اندازي شده اند 
که فرآيندهاي داخلي سازمان همانند رسيدگي و تشخيص 
ماليات در منابع مختلف مالياتي، وصول و اجرا و حل اختالف 
مالياتي را مورد پشتيباني قرار مي دهند. رئيس کل سازمان 
امور مالياتي کشور در ادامه به طرح جامع اطالعات مالياتي 
به عنوان يکي از محورهاي مهم تحول نظام مالياتي ايران 
اشاره کرد و گفت: اجراي طرح جامع مالياتي که از حدود 10 
سال قبل آغاز شده ، در قالب 5 محور و 32 پروژه براي دستيابي 
به وضع مطلوب طراحي شده است که شامل محور نرم افزار و 
نظام يکپارچه مالياتي )10 پروژه(، محور زيرساخت )7 پروژه(، 
مح��ور همکاري با صاحب��ان منافع )7 پروژه(، محور منابع 
انساني )6 پروژه( و محور مديريت طرح )2 پروژه( مي باشد. 
 ITS وي افزود: هسته اصلي طرح جامع مالياتي ، نرم افزار
است که از تمامي فرآيندهاي مالياتي اصلي از جمله ثبت نام، 
پردازش و حسابرسي، به صورت يکپارچه و در تمامي منابع 
مالياتي پشتيباني مي کند. تقوي نژاد همچنين ادامه داد: پروژه 
انتخاب براي حسابرسي بر مبناي ريسک )کوتاه مدت و بلند 

مدت( نيز يکي ديگر از پروژه هاي مهم اين طرح مي باشد 
که براساس اين پروژه، صحت اطالعات اظهارنامه موديان 
بررسي مي شود و موديان براساس ميزان ريسک، طبقه بندي 
و مميزي خواهند شد. وي در ادامه به محور دوم تحول نظام 
مالياتي ايران تحت عنوان اصالح قوانين و مقررات مالياتي 
اشاره کرد و گفت: اصالحيه قانون ماليات  هاي مستقيم در 
س��ال 1394 به تصويب مجلس ش��وراي اسالمي رسيد که 
يک��ي از نق��اط قوت آن، اصالح ضمانت هاي اجرايي قانون 
بوده است. به تبع اين موضوع، جرم انگاري فرار مالياتي و 
تعيين مصاديق آن و ميزان مجازات ها، چشم انداز روشن و 
مثبتي را در زمينه جلوگيري از فرار و اجتناب مالياتي پيش 
روي سازمان امور مالياتي کشور قرار داده است. رئيس کل 
سازمان امور مالياتي کشور خاطرنشان کرد: اين دسترسي 
گسترده به اطالعات هويتي، عملکردي، اقتصادي و مالي 
موديان نزد اش��خاص ثالث همانند اطالعات بانکي، نقطه 
عطفي در عملکرد دقيق و شفاف نظام مالياتي ايجاد نموده 
است. وي به اجرا و پياده سازي نظام ماليات بر ارزش افزوده 
به عنوان يکي ديگر از پايه هاي مهم تحول نظام مالياتي اشاره 
کرد و گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده در س��ال 1387 
به صورت آزمايشي تصويب و به اجرا گذاشته شد و پس از 
گذش��ت حدود 10 س��ال از آغاز اجراي آزمايشي آن، اليحه 
دائمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده براساس تجربيات 
داخلي و بين المللي، براي تصويب تقديم مجلس شوراي 
اسالمي ش��ده اس��ت. عالوه بر اين، اليحه نحوه اس��تفاده، 
نگهداري و نظارت بر صندوق هاي مکانيزه فروش نيز تقديم 
مجلس شوراي اسالمي شده است. تقوي نژاد، در خصوص 
موضوع دوم کنفرانس، يعني » اقتصاد و خدمات ديجيتال« 
گفت: اگرچه در نگاه اول، اين موضوع يک پديده تکنيکي 
و فني است، اما ماهيت مجازي آن، چالش هاي مالياتي را 
نيز موجب ش��ده اس��ت. شناسايي فعاالن اقتصادي فضاي 
مجازي و تعيين مش��موليت مالياتي آنها با توجه به مفهوم 
»مقر دائم« از جمله اين چالش ها است. رئيس کل سازمان 
امور مالياتي کشور بيان داشت: سازمان امور مالياتي کشور 
با همکاري دس��تگاه ها و مراجع ذيربط، اقدامات موثري را 
براي شناسايي موديان فضاي مجازي آغاز کرده است، اما 
تعيين مشموليت مالياتي کسب و کارهاي مجازي و تعيين 
مقر آنها ،خصوصا کسب و کارهاي بين المللي، با توجه به ابعاد 
کسب و کارهاي مجازي همانند مکان استقرار سرور، محل 
اداره و پشتيباني وب سايت، محل پرداخت و دريافت وجه 
)حساب بانکي(، محل توليد کاالي ديجيتال و... همچنان 
با مش��کل مواجه هس��تيم. عبداهلل المساعد ادريس احمد، 
دبيرکل مجمع مقامات مالياتي کشورهاي اسالمي نيز طي 
گزارش��ي مجموعه از دس��تاوردها و اقدامات موثر اعضاي 
مجمع مقامات مالياتي کشورهاي اسالمي را در طي يکسال 
گذش��ته ارائه کرد. گفتني اس��ت تعيين رئيس چهاردهمين 
کنفران��س فن��ي مجمع ، پذيرش اعض��اي جديد مجمع ، 
پيش��نهاد تعيين روس��ا و دبيران نشست ها، تصويب برنامه 
پيشنهادي کنفرانس، تشکيل کميته ويژه با هدف اصالح 
اساس��نامه مجمع و اصالح بودجه س��ه سال آتي آن، تعيين 
اعضاي تيم فني براي دستور جلسه دوحه، بررسي و تصويب 
يادداش��ت تفاهم در مورد ش��بکه دبيرخانه مقامات مالياتي 
)NTOS( و تعيين برنامه هاي مربوط به ميزباني کنفرانس ها 
از مهمترين محورهاي مورد بحث چهاردهمين کنفرانس 

فني ساالنه مقامات مالياتي کشورهاي اسالمي مي باشد.

وزير اقتصاد در کنفرانس مالياتي کشورهاي اسالمي؛

نظام مالياتي مدرن ترمز توسعه نيست 

 دکتر صفري: همايش امسال بيمه و توسعه
 همايش بيمه گزاران بود

دکتر صفري دبير بيست و چهارمين همايش بيمه و توسعه طي گفت و گويي ابعاد و دستاوردهاي 
اين همايش را تشريح کرد و همايش امسال را همايش بيمه گزاران ناميد.

به گزارش روابط عمومي پژوهشکده بيمه وي در گفت و گو با خبرنگار افق بيمه اظهار داشت: 
بررس��ي بازخوردها و نتايج برگزاري بيس��ت و چهارمين همايش ملي بيمه و توس��عه در سال 
جاري گوياي اين حقيقت اس��ت که دس��تاوردهاي اين همايش از ابعاد مختلف، متمايز و 

قابل اعتنا است.
وي گف��ت موض��وع هماي��ش امس��ال با توجه ب��ه چالش هاي روز جامع��ه پيرامون حوادث 
طبيعي مثل زلزله و سيل و همچنين حوادثي با منشأ انساني نظير حادثه ساختمان پالسکو، 
پتروشيمي بوعلي، پااليشگاه تهران و قطار سمنان انتخاب و دنبال شد که از ويژگي هاي متمايز 
همايش امسال مي توان به حضور مقامات ارشد مرتبط با موضوع همايش در سخنراني هاي 

افتتاحيه اشاره کرد.
وي همچني��ن ب��ه ط��رح صريح نقطه نظرات و ديدگاه هاي اي��ن مقامات در برنامه افتتاحيه 
اش��اره کرد و گفت: اين موضوع نش��ان از درک دقيق و صحيح چالش ها و ضروريات جامعه 

در حوزه مديريت ريسک دارد.
وي در توضيح جزئيات بيش��تر افزود: نکاتي نظير ابعاد وس��يع و متنوع بحران هاي طبيعي و 
انساني و نقش صنعت بيمه در حل بخشي از اين بحرانها و مسايل، همچنين مباحثي که در 
زمينه ضرورت اهتمام به صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي ساختمان، اهميت رفع موانع 
قانوني از سوي نهادهاي تصميم گيرنده نظير مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان، اعالم 
آمادگ��ي مجل��س براي کمک به عملياتي ش��دن مأموريت هاي صندوق، پي گيري موضوع 
معافيت صنعت بيمه از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، طرح موضوع هزينه دار کردن رانندگي 
پرريس��ک، پياده س��ازي الزامات حاکميت ش��رکتي در صنعت بيمه، اس��تفاده هرچه بيشتر از 
محصوالت بيمه اي جهت پوشش ريسک هاي حوزه مديريت شهري، پرريسک بودن حوزه 
نفت و گاز و پتروشيمي و در نهايت اهميت کمک بيمه ها به پوشش ريسک  در اين حوزه ها و 
شناسايي دقيق ريسک  هاي اين حوزه ها از طريق نشست هاي کارشناسي مشترک، از جمله 

مباحث مطرح از سوي سخنرانان کليدي همايش بود.
دبير همايش بيمه و توس��عه در تش��ريح ابعاد علمي اين همايش نيز خاطر نش��ان س��اخت: 
انتخاب صحيح مقاالت از ابعاد علمي و کاربردي نکته ديگري اس��ت که الزم اس��ت بر آن 

تأکيد نمود.
صفري در اين زمينه اظهار داشت: استقبالي که از مقاالت ارائه شده در پنل هاي اين همايش 
به عمل آمد قابل توجه بود. به ويژه آنکه ديالوگ هاي ايجاد ش��ده ميان حاضران و اعضاي 
پنل کمک نمود تا ايده ها و ديدگاه هاي نو و کاربردي را با تضارب آراء در س��خنراني هاي 5 

پنل تخصصي اين همايش شاهد باشيم.
وي با اشاره به ترکيب متنوع سخنرانان از دستگاه مختلف اجرايي و مرتبط با حوزه هاي ريسک 
گفت: همايش امسال عمدتاً همايش بيمه گزاران بود و بيمه گزاران به ويژه بيمه گزاران بزرگ 
و پرريسک در حوزه هاي نفت، راه و حمل و نقل، ساختمان، کشاورزي، سالمت، ديدگاه ها و 

انتظارات و خواسته  هاي خود را از صنعت بيمه بيان داشتند.
دکتر صفري در پاسخ  به چگونگي تحقق اهداف همايش 24 اظهار داشت: همانطور که در 
کنفرانس خبري پيش  از همايش مطرح ش��د، زمينه س��ازي براي برقراري ارتباط صنعت با 
دانشگاه از اهداف اين همايش بود که خوشبختانه با مشارکت دانشگاه و صنعت بيمه شاهد 

ارائه مقاالتي بوديم که ارزش هاي کاربردي آنها قابل توجه است.
وي افزود: خوشبختانه در همين زمينه شاهد دستور مکتوب رئيس کل بيمه مرکزي بعد از 
همايش مبني بر تشکيل کميته اي به منظور بررسي و اجرايي کردن پيشنهادات سخنرانان و 

مقامات اجرايي و تقنيني و همچنين استادان و کارشناسان ارائه دهنده مقاالت هستيم.
رئيس پژوهشکده بيمه در زمينه بازخوردهاي مختلفي که از اين همايش دريافت شده است 
نيز اظهار داش��ت خوش��بختانه اين همايش مس��ير خود را به درس��تي طي مي کند و تالش ما 
بر آن اس��ت که در روز ملي بيمه مهمترين نيازها، خواس��ته ها، الزامات، چالش ها و انتظارات 

از صنعت بيمه را شناس��ايي و مطرح نماييم. اين بدان معني اس��ت که دس��ت اندرکاران اين 
همايش با پرهيز از تشريفات متداول، به دنبال دستيابي به اهداف صنعت از طريق مشارکت 

فعال تمامي مخاطبان خود هستند.
وي خاطرنشان کرد بر همين اساس از پيشنهادهاي کاربردي و نقد هاي دلسوزانه سخنرانان 

و دست اندرکاران به خوبي استقبال خواهد شد.

برگزاري دومين همايش مديران ارشد بيمه تجارت نو

دومين آيين گردهمايي مديران ارشد اين شرکت به مدت سه روز از هشتم آذر ماه در مشهد 
مقدس برگزار شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي شرکت بيمه تجارت نو، در مراسم افتتاحيه 
که با حضور مديران س��تادي و مديران ش��عب کل کش��ور اين شرکت برگزار شد، مديرعامل 
ش��رکت بيمه تجارت نو هدف از برگزاري اين گرد همايي را دانش افرايي و انتقال تجارب، 
حل مس��ائل موجود با گفت و گو هاي رودررو و ايجاد تنوع در ديدارهاي رس��مي عنوان نمود 
و اظهار داشت در پايان گردهمايي تصيمات اتخاذ شده در حوزه هاي مختلف جهت اجرا به 

واحدهاي مختلف ابالغ خواهد شد.
 دکتر سيد محمد عباس زادگان در ادامه صحبت هاي خود توسعه فعاليت هاي شرکت به تمام 
استان ها تا پايان سال جاري، توجه به اموزش نمايندگان،توسعه فعاليت هاي برون مرزي در 

سال آتي همکاري با بيمه گران اتکايي معتبرو.... را از برنامه هاي اصلي شرکت دانست.
در ادامه س��يد کاظم ملکوتي معاون فني ش��رکت بيمه تجارت نو در س��خناني تقويت فروش 
بيمه هاي خرد در ريش��ه هاي غير از ش��خص ثالث را ضروري دانس��ت و اظهار نمود روئساي 
ش��عب ضمن نظارت کامل بر فعاليت ش��بکه فروش ميبايس��ت اهرم هاي الزم را به منظور 
تقويت فعاليت شبکه فروش بکار گيرند و يکي از اصلي ترين اهرم ها آشنا نمودن نمايندگان 
با بازار بيمه اي ساير رشته هاي غير از اتومبيل مي باشد که بايد به آن توجه ويژه شود.ايشان 
درادامه رعايت نکات فني در صدور بيمه نامه را بسيار حائز اهميت دانستند و تاکيد نمودند 
تمامي نمايندگان ميبايس��ت بخش نامه ها و دس��تورالعمل هاي شرکت را مبناي فعاليت خود 
قرار دهند.دراين مراسم دکتر بهنام شهريار معاون مديرعامل نيز به تشريح برنامه استراتژيک 
شرکت پرداخت و استراتژي ها، برنامه ها و اقدامات راهبردي را که براي اوره 5ساله تدوين 
شده اند به واحدهاي مختلف ابالغ نمودند.درادامه علي قمري مدير امور شعب و نمايندگان 
نيز برنامه هاي توس��عه اي خود را به منظور توس��عه ش��بکه فروش و توانمد سازي نمايندگان 
ارائه نمودند.در اين گردهمايي هريک از مديران شعب به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند 

و برنامه هاي خود را جهت دستيابي به 
اهداف تعيين شده طبق برنامه استراتژيک شرکت اعالم نمودند همچنين از آقايان نجفي 
)مديرشعبه اراک(بزرگ پور)مدير شعبه اصفهان( قنبري )مدير شعبه ساري(به عنوان شعبات 

برتر اين شرکت تقدير شد.
شايان ذکر است در طول اين گردهمايي و جلساتي با مشتريان ارزنده استان خراسان رضوي 
کارگروههاي تخصصي فني، بازاريابي، مالي و اداري به منظور هماهنگي بيش��تر ش��عب با 
واحد هاي ستادي و رفع برخي مسائل موجود شعب تشکيل شده است.                           

                                              
بيمه معلم در بيمه دريايي کشور حرف اول را مي زند

بيمه معلم با عنوان اوليه "شرکت بيمه صادرات و سرمايه گذاري" در سال 1373 با مشارکت 
نظام بانکي و به منظور توسعه فعاليتهاي صادراتي و ارائه پوششهاي بيمه هاي اعتباري در 

مقابل ريسکهاي موجود، تأسيس گرديد.
در تيرماه س��ال 1386، پس از واگذاري بخش عمده س��هام ش��رکت و بر اس��اس تصميم 
س��هامداران جديد، نام ش��رکت به » بيمه معلم« تغيير يافت. با توجه به ش��رايط کش��ور پيش 
بيني هايي که در خصوص ايجاد مشکالت براي خطوط کشتيراني صورت گرفت و کشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران سهام بيمه معلم را خريداري کرد تا بتواند از پتانسيل هاي موجود در 
صنعت بيمه استفاده کند و صنعت بيمه بتواند پوشش هاي مورد نياز کشتيراني را تامين کند 
خوشبختانه بيمه معلم در اين زمينه بسيار موفق عمل کرد و اولين پي اند آي دنيا در زمينه 

بيمه در کشور شکل گرفت.
ب��ا ص��دور بيمه پي اند آي توس��ط بيمه معلم 
در ش��رايط تحريم ها، کش��تيراني جمهوري 
اس��المي ايران توانس��ت با استفاده از ظرفيت 
بيمه معلم کماکان به دريانوردي خود در آبهاي 
بين المللي اقدام کند که پي اند آي بيمه معلم 
نيز مورد تاييد ژاپن، هند و کش��ورهاي جنوب 

شرق آسيا قرار گرفت.  
 بيم��ه معل��م عليرغم اينکه 23 س��ال از عمر 
تاس��يس آن مي گذرد موفق شده 30 درصد از 
بازار بيمه دريايي کش��ور را به خود اختصاص 
دهد. عالوه بر آن ورود اين شرکت به مبحث 
بيمه هاي پي اند آي در دوران تحريم خطوط 

کشتيراني ايران يک موفقيت ويژه از يک سو براي اين شرکت و از سوي ديگر براي ناوگان 
ملي بود.

محمد ابراهيم تحسيري مديرعامل بيمه معلم در گفت و گو با نشريه کشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران به ابعاد مختلف فعاليت اين شرکت در سال هاي مختلف مي پردازد که بخشي 

از آن در ذيل منتشر مي شود.
1. با توجه به نيم قرن حضور و س��ابقه کش��تيراني جمهوري اس��المي ايران در عرصه حمل و 
نقل جهاني و اقتصاد کشور جنابعالي اهداف، جايگاه و عملکرد اين شرکت را در گذشته، حال 

و آينده چگونه ارزيابي مي کنيد؟
•     سوال شما را در سه بخش ميتوان جواب داد: •     اول: جايگاه کشتيراني ج.ا.ا •     دوم: 

اهداف کشتيراني ج.ا.ا •     سوم: عملکرد کشتيراني ج.ا.ا
•     در اين خصوص اول بايد به اين نکنه اشاره کرد که سه موضوع فوق بايستي در راستاي 
مباحث بيمه اي کش��تيراني مطرح ش��ود، بنابراين به اعتقاد بنده ورود کش��تيراني به صنعت 
بيمه از طريق خريد س��هام ش��رکت بيمه معلم، جايگاه بس��يار ويژه و ارزش��مندي را هم براي 

کشتيراني ج.ا.ا و هم براي شرکت بيمه معلم ايجاد کرده است.
•     ورود به اين حيطه براي کشتيراني ج.ا.ا اهداف مهمي در بر دارد که بنده اشاره مختصري 

به اين اهداف خواهم نمود:
•     مهم ترين هدف از خريد سهام بيمه معلم توسط کشتيراني را ميتوان به شرايط سياسي 
ايجاد شده ربط داد، چرا که اصلي ترين هدف دشمن جلوگيري از سفرهاي تجاري شناورهاي 
کشور بود که با دقت زياد و از طريق ارائه پوشش هاي P&I توسط شرکت بيمه معلم جلوي 

اين تحريم ها تا حدود زيادي گرفته شد.
•     پس از گذر از تحريم ها هدف ديگري که بنظر ميرسد بدنبال آن هستند توسعه و گسترش 
بيمه هاي دريايي در کشور است که قرار است بيمه معلم بعنوان اولين وتنها شرکت در صنعت 

بيمه کشور قسمت بيمه هاي دريايي را بزودي راه اندازي نمايد.
•     اما در خصوص عملکرد کشتيراني بايد گفت که طي سالها فعاليت بيمه اي، اثرگذاري 
آن در صنعت بيمه نمود پيدا کرده، بطوريکه کليه ش��ناورها، پرس��نل و اموال متعلق به اين 
گروه معظم از طريق صنعت بيمه کش��ور پوش��ش داده ش��ده و اين روند س��ير صعودي داشته 
و پيش بيني ميش��ود با ورود ش��رکت بيمه معلم به بورس، ش��رکتها فعال در امر دريا به دنبال 

خريد سهام بيمه معلم باشند.
2.   بيمه معلم با چه هدفي نس��بت به بيمه کش��تي هاي کش��تيراني جمهوري اس��المي ايران 

اقدام کرد؟
ابتدا صنعت بيمه چندان رغبتي جهت ورود به بحث پي اند آي نداشت. اما با همکاري دولت 
و خطوط کشتيراني با توجه به اينکه اين کار حتما بايد اتفاق مي افتاد بيمه مرکزي پذيرفت 
ک��ه ورود ب��ه بح��ث بيمه هاي پي اند آي از طريق بيمه معلم صورت گيرد. خوش��بختانه اين 
کار انجام ش��د و با همکاري کارشناس��ان کش��تيراني جمهوري اسالمي ايران و بيمه مرکزي 
بنيان پي اند آي در کش��ور گذاش��ته ش��د و پوش��ش هاي خاص از طريق همکاري و پشتيباني 

بيمه مرکزي انجام شد.
3.   در آن شرايط براي پايه ريزي بيمه پي اند آي در کشور با چه مشکالتي مواجه بوديد؟

اصلي ترين مشکلي که در بحث بيمه پي اند آي وجود داشت، موضوع دريافت پوشش هاي 
اتکايي بود. زيرا پوشش هايي که کشتي ها نياز داشتند بسيار باال بود. خوشبختانه دولت و بيمه 
مرکزي همکاري کردند و اين چالش مرتفع ش��د. اما اين امر باعث توقف تجارت و حرکت 

کشتي ها نشد زيرا ساير کشورها اين بيمه را پذيرفتند.
4.   عالوه بر بيمه معلم بيمه هاي فعال در کشور هم به مبحث پي اند آي ورود کردند؟

خير تنها بيمه معلم به بحث بيمه پي اند آي ورود کرد اما س��اير ش��رکت هاي بيمه از طريق 
پوشش هاي اتکايي حمايت مي کردند.

5.   بيمه معلم در حال حاضر چند درصد بازار بيمه هاي دريايي کشور را بر عهده دارد؟

در حال حاضر حدود 30 درصد سهم بازار بيمه هاي دريايي به بيمه معلم تعلق دارد اين درحالي 
است که سهم ساير شرکت هاي بيمه بغير دو و سه شرکت در اين زمينه بسيار ناچيز است.

خوشبختانه در حال حاضر کشتيراني جمهوري اسالمي ايران از نوع سرويس دهي بيمه معلم 
راضي است و بيمه معلم در بخش بيمه دريايي در حال حاضر در کشور حرف اول را مي زند. 
به واس��طه بيمه کش��تي هاي کش��تيراني جمهوري اسالمي ايران بيمه معلم پوشش بيمه اي 

حدود 15 کشتي خارجي را نيز برعهده گرفته است . 
6.   در حال حاضر بيش��ترين همکاري بيمه معلم با کش��تيراني جمهوري اس��المي ايران در 

چه زمينه اي است؟
بيمه معلم هم اکنون در کليه رشته ها از جمله قراردادهاي بيمه ثالث و بدنه خودروهاي شخصي 
کارکنان، پوشش هاي کشتي، مسئوليت ، مهندسي ،آتش سوزي پروژه هاي سوخت رساني در 

قشم و بندرعباس، درمان و ... با کشتيراني جمهوري اسالمي ايران همکاري دارد.
البته کش��تيراني جمهوري اس��المي ايران داراي ظرفيت هاي بسيار خوبي است اما هنوز اين 
ظرفيت ها به طور کامل شناخته نشده است. اين ظرفيت ها مي تواند در جهت توسعه بيمه هاي 
دريايي به خصوص بيمه هاي باربري در کشور بسيار موثر و راهگشا باشد. براي بهره برداري 
از اي��ن ظرفيت ه��ا ب��ه ط��ور کامل بايد تعامالت الزم بين بيمه معلم و کش��تيراني جمهوري 

اسالمي ايراني بيش از پيش صورت گيرد.
براي مثال در حال حاضر در بندر ساليانکا واقع در رودخانه ولگا – دن که برخي از شرکت هاي 
کش��تيراني جمهوري اس��المي ايران در آن منطقه فعال هس��تند شرکت بيمه معلم مي تواند 
همکاري بس��يار مناس��بي با آنها داش��ته باش��د اما تا کنون اتفاقي رخ نداده اس��ت. با توجه به 
ظرفيت هاي موجود در کش��تيراني جمهوري اس��المي ايران بيمه معلم تمايل دارد در بخش 
باربري همکاري هاي گسترده تري با اين شرکت داشته باشد تا به واسطه آن بيمه باربري 

در کشور متحول شود. 
7.  بيمه معلم عالوه بر پوشش هاي پي اند آي و بيمه بدنه و ماشين آالت پوشش هاي ديگري 

را هم به کشتي ها ارائه مي دهد؟
بلي . نزديک به ده س��ال اس��ت پوش��ش هاي " جنگي" به کش��تي هاي کشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران ارائه مي شود. کشتي هاي ناوگان کشتيراني جمهوري اسالمي ايران به دليل 
ت��ردد در مناط��ق خطرن��اک جنگي با پرداخت حق بيمه اضافه از پوش��ش هاي بيمه معلم در 
اين خصوص برخوردار مي شوند. حتي برخي از کشتي ها به دليل تردد در مناطقي که دزدان 
دريايي حضور داشته اند و گاها پرسنل به عنوان گروگان گرفتار آنها شده اند .هنگام درخواست 
غرامت از سوي دزدان دريايي اين موضوع تحت پوشش بيمه بدنه کشتي بوده و از اين بابت 

خسارت هاي قابل توجهي هم به کشتيراني جمهوري اسالمي ايران پرداخت شده است.

دوره اموزشي خسارت هاي ثالث جاني
 با سخنراني مديرعامل بيمه رازي

دومين دوره اموزشي خسارت هاي ثالث جاني در مشهد برگزار شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي شرکت بيمه رازي، در اين دوره اموزشي 
روساي شعب و کارشناسان ارزياب خسارت جاني شعب سرپرستي شرق کشور، مشهد، يزد، 
بجنورد، بيرجند و زاهدان حضور دارند و جناب آقاي دکتر امراللهي مديرعامل محترم بيمه رازي 
از طريق ويديو کنفرانس اهداف و استراتژي هاي بيمه رازي را بيان کردند. وي ضمن تاکيد 
بر آموزش حرفه اي و کاربردي ارکان مختلف ستادي بر ارزيابي درست پرونده هاي خسارت، 

پرداخت به موقع خسارت ها و شناسايي دقيق ذخاير خسارت معوق تاکيد کردند. 
مديرعامل بيمه رازي به کاهش س��هم بيمه ش��خص ثالث، و رش��د 26 درصدي پورتفوي 
غيرثالث در 8 ماهه نخست امسال اشاره و اين موضوع را در راستاي سياست متوازن سازي 

ترکيب پورتفوي شرکت عنوان کردند. 
وي همچنين به اهميت مديريت ريسک در بيمه و خصوصاً در بيمه هاي شخص ثالث خودرو 

و موتورسيکلت اشاره داشتند. 
ايش��ان نس��بت به تحقق بودجه امس��ال ابراز اميدواري کرده و تجهيز زيرس��اخت ها و س��اير 
توانمندي هاي فني و حرفه اي کارکنان و ش��بکه فروش را الزمه حضور بيمه رازي در تراز 

جهاني عنوان کردند.

اخبار بيمه
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به روز رساني نسخه جديد همراه بانک
 بانک قرض الحسنه مهر ايران

اداره ف��ن آوري اطالعات و ارتباطات 
بانک قرض الحس��نه مه��ر ايران از 
اعمال تغييرات و بروز رس��اني همراه 
بان��ک، در نس��خه سيس��تم عام��ل 
اندروي��د خبر داد.  به گزارش روزنامه 
تجارت به نقل از روابط عمومي بانک 
قرض الحسنه مهرايران، اين نرم افزار به منظور استفاده مشتريان از 
امکانات جديد در سايت رسمي بانک به نشاني www.qmb.ir به روز 
رس��اني ش��ده است. انجام تراکنش ها در بستر پيامکي، افزايش سقف 
انتقال وجه روزانه، افزايش طول کاراکتر رمز برنامه، نمايش ش��ماره 
پيگيري در رسيد کليه تراکنش هاي انجام شده، امکان افزودن کارت 
شتابي در حالت ورود مهمان، به روزرساني خودکار مانده پس از انجام 
تراکنش ه��اي مال��ي و ... بخش��ي از امکانات و س��رويس هاي جديد 
راه اندازي ش��ده در اين نس��خه مي باش��د. اين نرم افزار، در صورت عدم 
ارتباط اينترنتي انتهاي انجام تراکنش، براي سرويس هاي انتقال وجه 
حس��اب و کارت )غير ش��تابي(، پرداخت قبوض، موجودي و گردش و 
پرداخت اقس��اط تس��هيالت، طي مش��اهده پيامي به کاربر، امکان 

انتخاب و انجام تراکنش در بستر پيامکي را فراهم مي کند. 

اجراي طرح»کارشا مال« 
در باشگاه مشتريان بانک ملت

باش��گاه مش��تريان بانک ملت با هدف 
اجراي طرح ش��رکاي تجاري باش��گاه 
ب��ا  را  جدي��دي  ط��رح  مش��تريان، 
عنوان"کارش��ا م��ال"، ب��ه مرحله اجرا 
گذارد.  به گزارش روزنامه تجارت به نقل 
از روابط عمومي بانک ملت، در اين طرح 
نيز همانند روال گذش��ته، تمامي اعضاي 
باش��گاه مش��تريان در ازاي خريد از ش��رکاي تجاري معرفي ش��ده در 
وب س��ايت باش��گاه مش��تريان، از درصد تخفيف معين شده براي هر 
يک از مجموعه ها بهره مند خواهند شد. بر اساس اين گزارش، در اين 
دوره از اجراي طرح، اعضاي باش��گاه مش��تريان بانک ملت مي توانند 
عالوه  بر خريد حضوري از ش��رکاي تجاري معرفي ش��ده، از ش��رکاي 
تج��اري ديجيتال��ي مانند ديجي کاال، تپس��ي، اس��نپ ف��ود، آژانس 
مس��افرتي علي بابا و... نيز به صورت غيرحضوري و با تخفيف خريد 
کنن��د. در اين طرح، اعضاي باش��گاه مش��تريان بان��ک ملت در ازاي 
واگذاري ۵ کارش��ا، کد تخفيف خود را از وبس��ايت باش��گاه مش��تريان 
دريافت و با ورود کد تخفيف در وب سايت شريک تجاري، خريد خود 

را با مبلغ کمتر انجام مي دهند.

برگزاري قرعه کشي
 سومين مرحله جشنواره دوجين بانک سرمايه

مراس��م قرعه کش��ي مرحله س��وم 
جش��نواره دوجين بانک س��رمايه در 
محل س��اختمان ادارات مرکزي اين 
بانک برگزار شد. به گزارش روزنامه 
تجارت به نقل از روابط عمومي بانک 
س��رمايه، قرعه کش��ي مرحله سوم 
جشنواره دوجين با حضور مديران ارشد بانک سرمايه روز شنبه مورخ 
18 آذر ماه در محل ساختمان ادارات مرکزي اين بانک برگزار گرديد. 
گفتني اس��ت جش��نواره دوجين بانک س��رمايه در ماه هاي منتهي به 
دوازدهمين س��الگرد تاس��يس اين بانک برگزار و از دوش��نبه مورخ 13 
آبان ماه مرحله چهارم آن آغاز ش��ده اس��ت و مش��تريان و هم وطنان 
عزيز مي توانند تا 12 دي ماه جهت شرکت در مرحله چهارم جشنواره 
اقدام کنند. هم وطنان گرامي مي توانند آخرين اخبار اين جشنواره را از 
طريق وبس��ايت بانک س��رمايه به نش��اني www.sbank.ir، کانال 
https://telegram.me/ تلگ��رام بان��ک س��رمايه ب��ه نش��اني
www. و يا صفحه اينس��تاگرام بانک به نش��اني sarmayebank

instagram.com/banksarmaye دريافت نمايند.

بانک سامان 10هزار ميليارد ريال
 اوراق گواهي سپرده منتشر مي کند

بانک س��امان ب��ا مجوز بان��ک مرکزي 
جمهوري اسالمي ايران، 10هزار ميليارد 
ريال اوراق گواهي س��پرده مدت دار، ويژه 
س��رمايه گذاري )عام( منتشر مي کند. به 
گ��زارش روزنام��ه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانک س��امان، اوراق گواهي س��پرده بانک س��امان به صورت 
مدت دار ويژه س��رمايه گذاري )عام(، با نام و از طريق س��امانه س��يما 
منتش��ر خواهد ش��د. بر اس��اس اين گزارش، اين اوراق يک ساله با سود 
16 درصد س��االنه و معاف از ماليات اس��ت و س��ود آن به صورت ماهانه 
پرداخت مي ش��ود. نرخ بازخريد اوراق در ش��عب بانک نيز 14 درصد 
س��االنه تعيين ش��ده اس��ت. اين گزارش حاکي اس��ت، فروش اوراق 
گواهي سپرده مدت دار، ويژه سرمايه گذاري )عام( بانک سامان از روز 
دوش��نبه 20 آذرماه در ش��عب بانک در سراس��ر کشور آغاز مي شود و تا 

پايان روز 26 آذر ماه به مدت 6 روز کاري ادامه دارد.

شماره سيناکارت دائمي شد
اف��زاي��ش  راس����تاي  در 
رضايتمن��دي مش��تريان و به 
منظور تکميل زنجيره خدمات 
بانک��ي، قابلي��ت جديدي در 
زمينه ص��دور کارت بانکي در 
بان��ک س��ينا فراهم ش��د. به 
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک سينا، با اين قابليت 
مش��تريان مي توانن��د در صورت مفقودي، انقض��اء کارت يا مواردي که 
منجر به مخدوش شدن کارت شود در صورت تمايل، سينا کارت جديد 
را با همان شماره قبلي دريافت کنند. اين امکان براي کارت هاي نقدي و 
خريد بانک س��ينا امکانپذير ش��ده که در تس��هيل انجام خدمات بانکي 
هموطنان موثر است.  توسعه خدمات بانکداري الکترونيک در کنار ارتقاء 
کيفيت اين خدمات جزو استراتژي هاي بانک سينا است که در سال هاي 

اخير با جديت دنبال شده است.

پرداخت سود سهام 
شرکت گروه مپنا از طريق شعب بانک سپه

براس��اس قرارداد منعقده ميان اين بانک 
و ش��رکت گروه مپن��ا عمليات پرداخت 
س��ود سهام س��هامداران شرکت مذکور 
ه��م اکنون از طريق کليه ش��عب بانک 
س��په آغاز شده است. به گزارش روزنامه 
تج��ارت به نقل از پايگاه اطالع رس��اني 
بانک س��په، در اين راس��تا س��هامداران 
حقيقي ش��رکت ياد ش��ده ضمن مراجعه به ش��عب اين بانک با ارائه 
مدارک هويتي معتبر مي توانند سود سهام خود را دريافت و يا به ساير 
حس��اب هاي خود انتقال دهند. ش��ايان ذکر است بانک سپه به عنوان 
نخس��تين بانک ايراني و دولتي بيش از 90 س��ال س��ابقه درخشان در 
عرصه بانکداري و ارائه خدمات مناسب به مشتريان، عامليت پرداخت 
سود سهام تعداد زيادي از شرکت هاي سهامي بورسي و فرابورسي را 

از سال هاي گذشته از طريق شعب سراسر کشور به عهده دارد.

پيشخوان

بانک و بيمه
رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در موضوعاتي که منافع 
کل نظام بانکي مطرح است بايد تمام بانکها و موسسات اعتباري 
همسو و همراه باشند گفت : حال که منافع ناشي از ساماندهي 
بازار غيرمتشکل پولي نصيب خود شبکه بانکي شده است بنابراين 
انتظار مي رود تمام بانک ها با حساس��يت مضاعف و احس��اس 
مسئوليت بيشتر نسبت به شکل گيري مجدد موسسات غيرمجاز، 
هوشيار باشند و در رسيدن به هدف و ماندگاري در نقطه مطلوب 
که ريشه کني کامل غيرمجازهاست، بانک مرکزي را ياري کنند. 
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، 
س��يف در جلس��ه با مديران عامل بانک هاي دولتي، خصوصي و 
موسسات اعتباري تصريح کرد: بانک مرکزي براي ساماندهي 
بازار غيرمتش��کل پولي همت کرده اس��ت و تا رس��يدن به نتيجه 
مطلوب و کامل همچنان تالش خواهد کرد. يکي از داليل اصلي 
رعايت مصوبه نرخ سود بانکي اين بوده است که ديگر موسسه 
غيرمجاز فعالي نداريم که بتوانند اخالل ايجاد کنند و باعث شوند 

بانک ها براي رقابت با آنها قانون را رعايت نکنند.
سيف در اين جلسه با اشاره به اهميت روزافزون نظام بانکي در 
تحقق اهداف اقتصادي کش��ورگفت: کاهش نرخ س��ود بانکي، 
اجراي طرح ضربتي اعطاي تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج ، 
حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط، کمک به آسيب ديدگان 
زلزله غرب کش��ور و تغيير تدريجي در گرايش تس��هيالت دهي 
نظام بانکي به سمت تامين مالي خرد از مهمترين اقدامات شبکه 
بانکي است که آثار و نتايج مثبتي براي اقتصاد کشور داشته و در 

جامعه انعکاس خوبي از چهره نظام بانکي داشته است.
رييس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
درخصوص شايعاتي مبني بر حذف ارز مبادله اي برخي کاالها 

گفت: اخيرا برخي شايعات براي حذف ارز مبادله اي کاغذ مطرح 
شده که به هيچ عنوان صحت ندارد و ارز مبادله اي براي کاالهاي 

اساسي و دارو همانند روال قبل تخصيص مي يابد.
رئيس کل بانک مرکزي ضمن تاکيد بر اين موضوع که برخي 
افراد با هدف تخريب موفقيت هاي بانک مرکزي و نظام بانکي 

در مقوله هاي مختلف از جمله رعايت نرخ س��ود بانکي س��عي 
مي کنند افکار عمومي را به انحراف بکشند، اقدامات انجام شده 
براي کاهش نرخ سود بانکي از سوي بانک ها را مثبت ارزيابي کرد 
و افزود: کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي، منجر به ساماندهي 
قيمت تجهيز منابع ش��ده و همين امر کمک ش��اياني به از بين 

رفتن خال هزينه- درآمد در بانک ها کرده اس��ت و کل اقتصاد 
کشور با افزايش توان تسهيالت دهي بانک ها با نرخ سود پايين 

تر، مي تواند از مزاياي کاهش نرخ سود بهره ببرد.
رئيس ش��وراي پول و اعتبار با قدرداني از همکاري نظام بانکي 
ب��راي عملياتي ش��دن طرح ضربت��ي وام ازدواج عنوان کرد: در 
ط��رح ضربت��ي وام ازدواج ب��ا پرداخت بي��ش از ۵20 هزار فقره 
تس��هيالت قرض الحس��نه ، نظام بانکي نش��ان داد که ظرفيت 
باالي��ي ب��راي حماي��ت از آحاد جامع��ه دارد. پرداخت اين تعداد 
وام قرض الحس��نه مهر تاييدي بود بر اين ادعا که نظام بانکي 
علي رغم تمام انتقادات و تخريب ها، منابع قرض الحسنه را در 
س��رفصل هاي مجاز براس��اس تکاليفي که قانون بر عهده آن 
گذاشته است، تخصيص مي دهد. وي در بخشي از سخنان خود 
با اشاره به اوراق منتشر شده از سوي برخي بانک ها تصريح کرد: 
با همکاري و هماهنگي سازمان بورس، تعدادي از بانک ها نسبت 
به انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود واقعي و تعديل شده اقدام 
کرده اند که باعث تعديل و واقعي سازي نرخ سود اوراق مشارکت 
در بخش هاي مختلف اقتصاد مي شود. دکتر سيف در ادامه سه 
چالش بزرگ نظام بانکي را شامل عدم تعادل در درآمد- هزينه، 
ع��دم تع��ادل در داراي��ي- بدهي و عدم تعادل در نقدينگي خواند 
و تصري��ح ک��رد: در بع��د دارايي و بدهي، بانک ها به تزريق منابع 
جديد همچون افزايش سرمايه نياز دارند. در بعد هزينه- درآمد 
نسبت به راهکارهاي کاهش هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي 
الزم اس��ت اهتمام جدي از س��وي بانک ها وجود داشته باشد. در 
بحث عدم تعادل نقدينگي نيز بانک مرکزي از طريق اختصاص 
خط��وط اعتب��اري در قالب قوانين و مقررات، به حل مش��کالت 

نقدينگي بانک ها کمک کرده است.

توسط رييس کل بانک مرکزي مطرح شد؛

هشدار درخصوص رشد دوباره غيرمجازها

اعطاي گواهينامه » موسسه ICS GROUP « به بانک صادرات

تاييد صورت هاي مالي 1395 بانک كشاورزي در مجمع عمومي

گام هاي متنوع بانک مسکن براي حمايت از خانه دار شدن اقشار متوسط

تجليل از مديرعامل كوثر در نخستين جشنواره حسابداران

تقدير از فعاالن موكب هاي اربعين بانک قوامين

مجم��ع عمومي ع��ادي س��االنه بان��ک 
کش��اورزي روز ش��نبه 18 آذر برگ��زار و 
ط��ي آن صورت ه��اي مالي منتهي به 29 
اس��فند 139۵ اي��ن بان��ک تاييد ش��د.  به 
گ��زارش روزنام��ه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانک کش��اورزي، در اين نشست 
که با حضور دکتر مس��عود کرباسيان وزير 
ام��ور اقتصادي و دارايي، مهندس محمود 
حجتي وزير جهاد کش��اورزي، دکتر س��يد 

حميد پورمحمدي معاون امور توسعه توليدي سازمان مديريت 
و برنامه ريزي، دکتر عبدالمهدي بخش��نده معاون امور برنامه 
ري��زي و اقتص��ادي وزارت جهاد کش��اورزي،دکترعبدالرحمن 
نديمي بوش��هري معاون اموربانکي،بيمه و ش��رکت هاي وزارت 
امور اقتصادي ودارايي، دکتر فرشاد حيدري معاون نظارتي بانک 
مرکزي جمهوري اس��المي ايران، معاونان و نمايندگان وزارت 
صنعت ، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي، نمايندگان س��ازمان حسابرس��ي کل کشور 
و اعض��اي هي��ات مدي��ره، مديران امور و رؤس��اي ادارات بانک 
کشاورزي برگزار شد، دکتر مرتضي شهيدزاده رئيس هيات مديره 

و مديرعامل بانک کشاورزي سند راهبردي 
و گ��زارش ش��اخص هاي عملکردي اين 
بانک در سال 9۵ را ارائه کرد. دکتر مسعود 
کرباس��يان ضم��ن قدرداني از تالش هاي 
ص��ورت گرفت��ه در بانک کش��اورزي، به 
ضرورت جذب منابع صندوق توس��عه ملي 
در بخش کش��اورزي اش��اره و خاطر نشان 
کرد: بانک کشاورزي با توجه به ارتباطي که 
با وزارت جهاد کشاورزي و مناطق روستايي 
دارد، از ساير موسسات مالي در اين زمينه موفق تر عمل خواهد 
کرد. مهندس محمود حجتي وزير جهاد کش��اورزي نيز ضمن 
قدرداني از مدير عامل و مجموعه کارکنان بانک کشاورزي که 
در چارچوب سياست هاي دولت و بخش کشاورزي فعاليت کردند 
به افزايش ضريب مکانيزاس��يون بخش کش��اورزي اشاره کرد. 
دکتر ش��هيدزاده پيش از س��خنان وزاري امواقتصادي و داريي و 
جهاد کش��اورزي ضمن برشمردن اولويت ها و اهداف راهبردي 
بانک کشاورزي که همسو با اولويت هاي راهبردي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي تدوين شده است، ميزان تحقق آن را در سال 

139۵ معادل 8۵.9 درصد اعالم کرد.

حس��ابداران،  جش��نواره  نخس��تين 
حسابرس��ان ومدي��ران مال��ي و اجرايي 
کش��ور جهت اعتالي حرفه حس��ابداري 
در ايران برگزار ش��د. به گزارش روزنامه 
تجارت به نقل از روابط عمومي موسس��ه 
اعتب��اري کوث��ر؛ چهاردهمي��ن همايش 
ساالنه انجمن حسابداري ايران همزمان 
با بيس��تمين سالگرد تأسيس اين انجمن 
با حضور مديران، کارشناسان حسابداري، 

حسابرسي و مالي، مديرعامل، قائم مقام و معاونين و مديران کوثر 
برگزار و منتخبين انجمن حسابداري ايران با راي هيأت داوران 
انتخاب و معرفي شدند. ناصر پرتوي رئيس انجمن حسابداران 
ايران محور اصلي اين همايش را نظم و انضباط مالي عنوان نمود. 
پرتوي سپس با بيان به لزوم پيروي از استانداردهاي بين المللي 
گزارش��گري مالي به منظور برقراري ش��فافيت و انضباط مالي 
و حض��ور بنگاه ه��اي اقتص��ادي در بازارهاي جهاني، افزود: در 
حال حاضر اگرچه از س��وي س��ازمان هاي مرتبط، اقداماتي به 
منظور پياده س��ازي استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي 
)IFRS( انج��ام ش��ده اما اين موض��وع هنوز در همه بنگاه هاي 

کش��ورمان نهادينه نشده است. دکترعلي 
ثقفي بنيانگذار انجمن حسابرسي ايران با 
بيان موفقيت هاي کس��ب شده در انجمن 
حس��ابداري ايران گفت: رشد حسابداري 
وحسابرسي درايران ماحصل تالش هاي 
بزرگان حسابداري بوده که استقبال ازاين 
رشته در دانشگاه ها مويد اين مطلب است. 
دکتر عيس��ي رضايي مديرعامل موسسه 
اعتباري کوثر در حاش��يه اين همايش با 
اش��اره به نقش تکنولوژي و همگامي با علم روز در حس��ابداري 
گفت: رويکرد حرفه حسابداري در مقابل تغيير و توسعه شتابان 
فناوري اطالعات و تاثير آن بر حس��ابداري چيس��ت؟ آيا سعي 
مي کنيم خود را منطبق با علوم روز پيش ببريم ؟ حس��ابداران 
باي��د هم��گام ب��ا عل��وم روز حرکت و نقش خ��ود را در جامعه و 
نظام اقتصادي پررنگ تر نمايند. در پايان نخس��تين جش��نواره 
حس��ابداران، حسابرس��ان و مديران مالي و اجرايي کشور، دکتر 
عيس��ي رضايي مديرعامل موسس��ه اعتباري کوثر به عنوان 
منتخب و حامي رش��ته حس��ابداري معرفي و از وي تجليل به 

عمل آمد.

عضو کميس��يون عمران مجلس شوراي 
اس��المي تنوع تسهيالت بانک مسکن را 
از ش��اخص هاي مديريت دوره فعلي اين 
بانک عنوان کرد. يوناتن بت کليا در گفتگو 
با خبرنگار پايگاه خبري بانک مس��کن- 
هيبنا، با اشاره به عملکرد مثبت اين بانک 
در راستاي حمايت از اقشار متوسط جامعه با 
فراهم کردن انواع تسهيالت خريد مسکن 
گفت: بانک مس��کن با سياس��ت هايي که 

طي چند سال گذشته در حوزه ي توانمندسازي و قدرت خريد 
مسکن اتخاذ کرد شرايط را براي خانه دار کردن اقشار متوسط 
ب��ه وي��ژه زوج هاي جوان فراهم کرد. وي ادامه داد: پس از گام 
اوليه اين بانک براي افزايش س��قف تس��هيالت مسکن بعد از 
س��ال ها تحت عنوان صندوق پس انداز مس��کن يکم، اقدامات 

و برنامه ريزي هاي الزم براي کاهش نرخ 
س��ود تسهيالت مسکن صورت گرفت به 
طوري که نرخ س��ود اين تسهيالت از 13 
درص��د در ابتداي فعالي��ت صندوق روند 
کاهش��ي به خود گرفت تا اينکه نرخ سود 
اين تس��هيالت تک رقمي ش��د و به 9.۵ 
درصد رسيد؛ هر چند انتظار داريم شرايط 
پرداخت اين تس��هيالت براي ساير اقشار 
کم درآمد جامعه تغيير کند و يک بازنگري 
در ميزان سود و مدت بازپرداخت از سوي بانک صورت گيرد. اين 
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي افزود: پس از 
آغاز فعاليت صندوق پس انداز مسکن يکم براي خانه دار کردن 
افراد، اين بانک تس��هيالت زوجين را در دس��تور کار قرار داد و 

امکان دريافت زوجين از اين تسهيالت را فراهم کرد.

به گزارش روابط عمومي بانک قومين 
ب��ه نقل از دبير س��تاد اربعين بانک ، 
از مديران کل اس��تانهاي خوزستان 
، ايالم ، کرمانش��اه ، لرس��تان ، قم 
، کردس��تان و هم��دان به نمايندگي 
از کارکنان اين اس��تانها در بيس��ت و 
پنجمين همايش معاونين و مديران 
بان��ک قوامين ب��ا اهداء لوح تقدير از 

طرف مدير عامل بانک قوامين قدرداني شد. بنابر اين گزارش 
مرتضي زياري با اعالم اين خبر گفت: ستاد اربعين بانک قوامين 
با دس��تور مقام محترم مديرعامل به منظور خدمات رس��اني به 
زائ��ران اباعب��داهلل الحس��ين )ع( در 3 نقطه مرزي و 4 اس��تان 
که در مس��ير زائران اربعين بودند تش��کيل و با برپايي موکب 
خدمات مختلف به زائران اربعين ارائه گرديد. رئيس اداره کل 

حوزه مديريت و روابط عمومي بانک 
قوامين افزود در اين موکب ها عالوه 
بر ارائه خدمات مالي و پولي با نصب 
دستگاه خودپرداز نسبت به اهداء آب 
معدني - چاي - خرما و ... از زائران 
حسيني پذيرايي شد. مرتضي زياري 
گفت: امسال با همکاري فرماندهان 
محترم انتظامي استانهاي اعالم شده 
با حضور آمبوالنس معاونت بهداشت و درمان انتظامي استانها به 
همراه يک پزشک و پزشک يار نسبت به ارائه خدمات بهداشتي 
و درماني نيز در موکب هاي بانک قوامين اقدام گرديد که جا دارد 
از همکاري صميمانه ي فرماندهي محترم انتظامي اس��تانهاي 
اعالم ش��ده و معاونت محترم بهداش��ت و درمان ناجا در همين 

جا تشکر ويژه اي داشته باشيم.

 احتشام فال ح فر عضو هيأت مديره پست بانک 
ايران اظهارداشت: بنگاه هاي اقتصادي و بانک ها 
به دو صورت رشد مي کنند؛ يا براساس امکانات 
موجود ظرفيت سازي مي کنند و يا در ابتداي مسير 
رشد؛ اهداف و آينده خود را تعريف مي کنند و در 
مس��ير رس��يدن به اهداف، ظرفيت ها و امکانات 
خود را فراهم مي کنند که درراستاي اين دو مورد 

به نظر بنده اگر در مسير رشد و ترقي ابتدا ظرفيت ايجاد شود بهتر است. وي تصريح کرد: 
پست بانک ايران داراي امکانات و ظرفيت هاي بالقوه بسياري ازجمله دارا بودن بيش از 8 
هزار باجه خدمات بانکي شهري و روستائي درسطح کشور است که بعنوان نقطه قوت آن 
محسوب شده و بايستي از اين ظرفيت بهينه استفاده شود. فالح فر افزود: خدمات اعتباري 
پست بانک ايران در سه حوزه؛ بانکداري خرد، بانک توسعه اي و تخصصي حوزه ICT و IT و 
همکاري با فعاالن اقتصادي ارائه مي شود. البته اين بانک بعنوان گسترده ترين خرده بانکدار 
کشور، مشتريان خود را درحوزه روستائي و مناطق شهري نيز تأمين مالي مي کند که اين 
مهم جهت خريد ابزارکار و تجهيزات موردنياز براي توليد در راستاي اشتغال زائي و رونق 

اقتصادي مناطق روستائي و کم برخوردار بوده و بسيار مؤثر مي باشد.

 دوره اموزش��ي ه��وش تج��اري و داده کاوي 
در ح��وزه بانک��داري با حضور دکتر س��هماني 
مديرعام��ل، اعضاي هي��أت مديره، مديران و 

روساي بانک رفاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت ب��ه نقل از روابط 
عمومي بانک رفاه؛ در اين دوره اموزش��ي دکتر 
جمال ش��هرابي عضو هيأت علمي دانش��گاه 

صنعت��ي اميرکبي��ر و دبيرکنفرانس ه��اي داده کاوي ايران به بررس��ي مقدمات هوش 
تجاري و داده کاوي در حوزه بانکداري و همچنين ضرورت ها و مزاياي اس��تقرار اين 
سيس��تم در نهاده��اي مال��ي و خدماتي پرداخت. هوش تج��اري مجموعه توانايي ها، 
فناوري ها، ابزارها و راهکارهايي است که به درک بهتر مديران از شرايط کسب و کار 
کمک مي کند. ابزارهاي هوش تجاري، ديدگاه هايي از ش��رايط گذش��ته، حال و آينده 
در اختي��ار مدي��ران و تصمي��م گيران س��ازماني قرار مي دهد. مواردي از قبيل بازاريابي، 
مديريت ريسک، تشخيص تقلب، مديريت پورتفوليو، مبادالت اوراق بهادار، مبارزه با 
پولش��ويي، داش��بوردهاي مديريتي و کارت امتيازي متوزان از جمله کاربردهاي هوش 

تجاري و داده کاوي در صنعت بانکداري به شمار مي رود.

معرفي طرح هاي اولويت دار
 اعطاي تسهيالت پست  بانک ايران

برگزاري دوره اموزشي
 هوش تجاري و داده كاوي در بانک رفاه

فاز دوم 
سامانه خانه پارسيان راه اندازي شد

با تالش کارشناس��ان فناوري اطالعات بانک 
پارس��يان، فاز دوم“خانه پارس��يان “با تکيه بر 

توانمندي هاي داخلي بانک راه اندازي شد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت ب��ه نقل از روابط 
عمومي بان��ک پارس��يان، زمان��ي رئيس اداره 
توسعه فناوري اطالعات بانک پارسيان در اين 
رابطه گفت: فاز دوم س��امانه "خانه پارس��يان" 

شامل نوآوري هايي در محيط کاربري، فعال سازي و غيرفعال سازي رمز يکبار مصرف 
پيامکي و همچنين ارائه خدمت تغيير رمز اول و دوم خدمات غيرحضوري در دسترس 
کاربران اين خدمت قرار گرفته است. زماني افزود : سامانه "خانه پارسيان"در حال حاضر 
رقيبي درشبکه بانکي ندارد و به عنوان نخستين سامانه مديريت خدمات غيرحضوري 
بانکي کشور قادراست تمامي نيازهاي مشتريان محترم اعم از فعال سازي، غيرفعال سازي 
خدمات اينترنت بانک، همراه بانک، ديجي بانک و تلفن بانک پارسيان را مرتفع ساخته 
و با اس��تفاده از مکانيزم هاي زيرس��اختي پيچيده و هوش��مند، استفاده کامل از مجموعه 
خدمات الکترونيک و هرآن چيزي که از طريق سامانه هاي غيرحضوري بانک پارسيان 

ارائه مي شود را بدون مراجعه حضور مشتري به شعب بانک، امکان پذير نمايد. 

بانک صادرات ايران موفق به دريافت گواهينامه »اس��تاندارد بين المللي 
IMT« از موسسه ICS GROUP کانادا شد. به گزارش روزنامه تجارت 
به نقل از روابط عمومي بانک صادرات ايران، گواهينامه »اس��تاندارد بين 
المللي IMT « موسسه ICS GROUP به دليل نوآوري و فناوري هاي نوين 

 INNOVATION .TECHNOLOGY AND MODERN( بانک��ي
SERVICES( به اين بانک اعطا ش��د. بنا بر اين گزارش، گس��تردگي 
خدمات نوين بانکداري الکترونيکي توسط بانک صادرات ايران در فضايي 
امن با دارا بودن بيش از 3000 شعبه و باجه داخلي و خارجي، بستري قابل 

اتکا براي مشتريان فراهم کرده است. عالوه براين، »نشان زرين برترين 
بانک در حمايت از بزرگترين پروژه هاي ملي و اقتصادي کشور« به دليل 
فراگي��ر ب��ودن دامن��ه خدمات بانکي و حضور همه جانبه در حمايت از زير 

ساخت هاي اقتصادي و صنايع مادر به بانک صادرات ايران تقديم شد.

نقش بي بديل بانک شهر 
در توسعه طرح هاي عمراني كالنشهرها

بازديد مدير امور شعب
 بانک ايران زمين از شعب چهارمحال و بختياري

عليرضا لقمان:

 بانک صنعت و معدن همگام با توليد است
رئيس ش��وراي اسالمي ش��هر کالنشهر اراک 
با اش��اره به حمايت هاي بانک ش��هر از توسعه 
طرح ه��اي عمراني کالنش��هرها،گفت: اين 
بانک در تامين تجهيزات عمراني شهرها نقش 

مهمي را طي سال هاي اخير ايفا کرده است.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت ب��ه نقل از مرکز 
ارتباط��ات و روابط عمومي بانک ش��هر، کاوه 

فلک افالکي با بيان اين مطلب افزود: بانک ش��هر براي پش��تيباني از خطوط متروي 
ش��هرهاي سراس��ر کش��ور، چند هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري کرده است که جاي 

قدرداني دارد.
 وي ادامه داد: بانک شهر در پيشبرد پروژه هاي عمراني کالنشهرها اقدامات تاثيرگزاري 
را انجام داده است که اميدواريم با کمک اين بانک، شهرها هرچه بهتر در مسير صحيح 
توسعه حرکت کنند. رئيس شوراي شهر کالنشهر اراک تصريح کرد: با توجه به حجم 
ب��االي کمک ه��اي بانک ش��هر به پروژه هاي عمراني کالنش��هرها، اين بانک را بايد 
بزرگترين پش��تيبان ش��هرداري ها دانس��ت و از آنجايي که ش��هرداري ها به بانک هاي 
مختلف بدهي زيادي دارند و ممکن است در دريافت تسهيالت از بانک هاي مختلف 
دچار محدوديت هايي باش��ند به همين دليل حضور و مش��ارکت بانک ش��هر مي تواند 

بسياري از گره ها را به ويژه در کالنشهرهاي کشور باز کند.

مصطف��ي يزدانج��و مدي��ر امور ش��عب 
استانهاي بانک ايران زمين به اتفاق محمد 
رضا سبزواري مدير استاني اين بانک از 
 شعب استان چهارمحال و بختياري بازديد

کردند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي: مدير امور شعب استان ها در اين 

بازديد ضمن بررسي عملکرد سال جاري شعبه شهر کرد در بخش جذب منابع، شناسايي 
و بررس��ي ظرفيت ه��ا، پتانس��يل موجود براي جذب منابع پاي��دار و تبيين راهکار هاي 
متناسب با بازار هدف را مهم عنوان و با اشاره به ضرورت تالش در جهت جذب منابع 
ارزان قيمت، فعاليت ش��عب بر پايه نرخ س��ود را نادرس��ت و بر بازاريابي و تجهيز منابع 

ارزان قيمت تاکيد نمود. 
يزدانجو اظهار داش��ت: اين مهم موجب افزايش توان رقابتي ش��ده و صرفه جويي هاي 
صورت گرفته س��ودآوري ش��عب و به تبع آن بانک ش��ده و موجب افزايش بهره وري و 

ارتقاء جايگاه بانک در ميان رقبا را در بر خواهد داشت.
مدير شعب استان ها با تاکيد فراوان بر امر مشتري مداري، بازاريابي و استفاده از ظرفيت ها 
و نوآوري جذب منابع بدون اتکا بر نرخ سود را عامل اصلي پيشرفت در راستاي تحقق 

آرمان ها و اهداف بانک ايران زمين دانست و تالش همگان را خواستار شد.

عليرض��ا لقم��ان عضو هيئت مدي��ره انجمن 
صنايع نس��اجي ايران گفت: در جلسات هيئت 
مديره انجمن نس��اجي ايران بسياري از اعضا 
از عملکرد بانک صنعت و معدن بسيار راضي 
هس��تند چرا که اين بانک بس��يار تخصصي ، 
همراه و همگام با توليد کننده و صنعت حرکت 
مي کن��د . مديرعامل فرش نس��اجي تنديس 

کاشان در گفتگو با پايگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن با بيان اين مطلب افزود: 
اين شرکت در شهرک صنعتي فتح المبين )زاگرس پارس( واقع شده و يک مجموعه 
بافندگي اس��ت که با بهره گيري ازمتخصصان برجس��ته و مش��اوران مجرب همواره در 
راستاي ارتقا بخشيدن به سطح کيفي فرش ماشيني با حفظ اصالت هاي بافت سنتي 
فرش دستبافت ايران تالش وافري مي کند. عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجي 
ايران خاطرنش��ان کرد: ميزان تس��هيالت بانک صنعت و معدن به واحد ريس��ندگي 6 
ميليون يورو و واحد بافندگي 14 ميليون يورو اس��ت و اين تس��هيالت براي ايجاد و 
بازسازي شرکت فرش نساجي تنديس کاشان دريافت شده و از سال 90 با ماشين آالت 
جديد به فعاليت پرداخته ايم. لقمان بيان داش��ت: خوش��بختانه با تس��هيالت موثر بانک 
صنعت و معدن، محصوالت فرش نساجي تنديس کاشان با تنوع بيشتري قابل رقابت 

با نوع خارجي است و 40 درصد از محصوالت اين شرکت صادر مي شود.
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مجلس خواستار بازگشت 
درآمدهاي معدني به بخش صنايع معدني

رييس فراکس��يون معدن و صنايع 
معدن��ي مجل��س، از ارس��ال نامه 
اي ب��ه ريي��س س��ازمان برنامه و 
بودج��ه جهت تاکيد بر بازگش��ت 
تم��ام درآمده��اي بخ��ش معدن 
براي توس��عه صناي��ع معادني در 
بودجه س��ال ۹۷ خبر داد. داريوش 

اسماعيلي در گفتگو با خانه ملت، از ارسال نامه اي به محمدباقر 
نوبخت رييس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور براي اجراي ماده 
43 برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت دولت از توسعه و ارتقاي 
جاي��گاه بخ��ش مع��دن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، دربودجه 
س��ال ۹۷ خبر داد و گفت: در اين نامه تاکيد ش��ده که در اليحه 
بودجه اي که به مجلس تقديم مي ش��ود ماده 43 برنامه شش��م 
لحاظ ش��ود، افزود: ماده 43 برنامه شش��م توس��عه تاکيد مي کند 
که تمام درآمدهاي بخش معدن بايد در يک حس��ابي نزد خزانه 
واريز شود و تمام اين منابع بايد به صورت تخصيص يافته براي 
توسعه بخش معدن و صنايع معادني بازگردد. رييس فراکسيون 
معدن و صنايع معدني مجلس ش��وراي اس��امي، افزود:اميدوارم 
در اليحه بودجه سال ۹۷ که تقديم مجلس شد، موضوع توسعه 
صنايع معادني لحاظ شود، چراکه در غير اينصورت مجلس حتما 

اليحه را اصاح مي کند و شايد کليات آن را رد کند.

۵۶ درصد اهداف صادراتي فوالد محقق شد
آمار اعام ش��ده از سوي ش��رکت هاي بزرگ فوالدسازي ايران 
نش��ان مي دهد که بيش از ۵۶ درصد از اهداف صادراتي بخش 
فوالد در سال جاري فقط توسط ۹ فوالد ساز بزرگ محقق شده و 
نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزايش داشته است. به گزارش 
ايس��نا، آمار صادرات فوالد ايران نش��ان مي دهد که فوالدسازان 
ايراني از ابتداي فروردين تا پايان آبان ماه 4 ميليون و ۵۶۶ هزار 
و 3۱۸ تن فوالد خام و محصوالت فوالدي صادر کردند که اين 
رقم معادل حدود ۵۶.۲۵ درصد کل هدف گذاري صادرات فوالد تا 
پايان سال ۱3۹۶ است. اين آمار نشان مي دهد که صادرات فوالد 
در هشت ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته بيش از ۲۷ 
درصد افزايش داشته و واحدهاي صادر کننده فوالد شامل فوالد 
مبارکه، ذوب آهن اصفهان، فوالد خوزستان، فوالد اکسين، فوالد 
هرمزگان، فوالد آلياژي ايران، فوالد آذربايجان، فوالد خراسان 
و فوالد کاوه جنوب هستند. براساس اعام شرکت هاي فوالدي 
و آمار ماهانه صادرات ۹ شرکت بزرگ فوالدسازي ايران در آبان 
ماه امسال ۵۸4 هزار و ۸4۷ تن فوالد خام و محصوالت فوالدي 
به بازارهاي صادراتي ارسال کردند که در اين ماه ۵۷ درصد رشد 

نسبت به زمان مشابه در سال گذشته اتفاق افتاد.

شروطي براي ايجاد 
قطب هاي جديد در صنعت خودرو ايران

عضو کميس��يون صنايع و معادن 
مجل��س معتقد اس��ت: راه نجات 
صنع��ت خ��ودرو اي��ران، توس��عه 
و افزاي��ش قطب ه��اي جدي��د 
خودروس��ازي، خصوصي سازي و 
ايجاد فضا براي عرضه خودروهاي 
جديد است. سيدمهدي مقدسي در 

گفتگو با خبر خودرو اظهار داش��ت: بهترين راهکار براي توس��عه 
خودروسازي ايران مشارکت با برندهاي مطرح در عرصه جهاني 
است البته در صورتي اين مشارکت منجر به انتقال دانش و تکنولوژي 
برندهاي جهاني به صنعت خودرو ايران شود تا تحت نظارت اين 
شرکتها ، خودروسازي کشور تقويت شود. وي با اشاره به اهميت 
تطبيق استاندادهاي داخلي خودروسازان با استانداردهاي جهاني ، 
تصريح کرد : هر چند در راستاي اجراي اين استانداردها ، قطعا برخي 
از خودروهاي قديمي از چرخه توليد خودروسازان حذف خواهند شد 
که بالطبع پيگيري اين مساله نيز وظيفه دستگاه هاي نظارتي است. 
مقدسي همچنين با توجه به موضوع ايجاد قطب سوم خودروسازي 
توسط بخش خصوصي، تصريح کرد: دو خودروساز کشور در چند 
سال گذشته رقيبي به طور عمده نداشتند بنابراين با توسعه شرکت ها 
و ايجاد قطب هاي جديد، رقابت در اين بخش افزايش يافته و اين 

فضا موجب رشد صنعت خودرو ايران خواهد شد.

تعرفه هاي جديد واردات
 مواد اوليه فوالد حمايت از توليد است

دبي��ر س��نديکاي لول��ه و پروفيل فوالدي اي��ران با تاکيد بر لزوم 
حمايت از ش��رکت ها و صنايع کوچک و متوس��ط داخلي، گفت: 
اع��ام تعرفه ه��اي جديد واردات مواد اوليه فوالدي در راس��تاي 
حمايت از توليد، کار و اش��تغال ايراني اس��ت. اميرحس��ين کاوه در 
گفتگو با ايرنا افزود: تعرفه ورق هاي فوالدي در ۱۵ سال گذشته 
صفر بود تا اينکه در سال ۹3 به پنج درصد افزايش يافت. به گفته 
اين عضو اتاق بازرگاني ايران، تعرفه مذکور در س��ال ۹4 به ۱0 
درصد رسيد، اما در سال ۹۵ به دليل آمار اشتباهي که يک شرکت 
خصولتي ارائه و براي تامين نيازهاي داخلي اعام آمادکي کرد، 
تعرف��ه هم��ه انواع ورق هاي ضخيم، نازک، روغني به ۲0 درصد 
در ماه گذشته افزايش يافت. وي يادآور شد که بر مبناي آن و به 
دستور وزير صنعت، معدن و تجارت، اگر شرکت ها قادر به تامين 
نياز داخل نباش��ند، اين تعرفه بايد مجدد به پنج درصد بازگردد. 
کاوه با تاکيد بر اينکه نبايد به مواد اوليه تعرفه اعمال شود، يادآور 
شد: تعرفه ۲0 درصدي باالترين نرخ تعرفه مواد اوليه فوالدي در 
جهان است؛ تعرفه اي که امريکايي ها اعمال مي کنند بين ۱.۸ تا 
پنج درصد است، اما شرکت خصولتي ياد شده با تبليغات دروغ و 

خاف واقع آن را ۱۲0 درصد اعام کرده است.

واحدهاي توليدي با ظرفيت زير ۴۰درصد کار مي کنند
عضو کميس��يون اقتصادي مجلس، گفت: در حال حاضر بيش��تر 
واحدهاي توليدي با ظرفيت زير 40 درصد کار مي کنند، که بايد از 
طريق گسترش روابط بانکي با ساير کشورها مشکات آنها را رفع 
کرد. معصومه آقاپور عليشاهي در گفتگو با خانه ملت، در خصوص 
وضعيت ارائه وام بانکي به واحدهاي توليدي گفت: مشکل اساسي 
در واحدهاي توليدي، سهم بازار و تحريک تقاضاي داخلي است، 
چراکه واحدهاي توليدي ما حتي نمي توانند جنس خود را به فروش 
برسانند، لذا بايد ضوابط سرمايه گذاري در کشور و شاخص هاي 
کس��ب و کار افزايش يابد تا توليدکننده بتواند اجناس خود را به 
فروش برساند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس با طرح سوالي 
مبني بر اينکه چرا توليدکننده ها به اين نقطه رس��يده اند، افزود: 
در حال حاضر بيشتر واحدهاي توليدي با ظرفيت زير 40 درصد 
کار مي کنند و خط هاي توليدي آنها تعطيل ش��ده و به اين نقطه 
رسيده اند که تنها وام درماني انجام مي دهند. وي ادامه داد: بايد 
براي توليدکننده پل ساخت، چراکه اين منابع و تسهيات براي 
ن موقت اس��ت، البته  توليدکننده دواي درد نيس��ت و يک مس��کِّ
به منابعي که در سال جاري از صندوق توسعه ملي براي بخش 
روس��تايي و اش��تغال آفريني اختصاص يافته تنفس داده مي شود 

و نرخ سود آنها نيز پايين است.

پيشخوان

صنعت، معدن،تجارت

گ��روه صنعت، معدن و تج��ارت: زمزمه هايي که 
پيش از اين تنها به عنوان گمانه زني در رس��انه ها 
منعکس مي ش��د، حاال بلندتر از گذش��ته ش��ده و 
براساس برخي خبرها رنگ واقعيت به خود گرفته 
اس��ت. از هفته ها قبل زمزمه هاي افزايش تعرفه 
پيش بيني ش��ده براي واردات خودرو در رس��انه ها 
مطرح مي ش��د و ح��اال آنطور که خبرگزاري مهر 
اعام کرده پنج عضو کابينه دولت دوازدهم براي 
افزايش تعرفه خودرو به توافق رس��يده اند. طبق 
گ��زارش اين خبرگ��زاري تعرفه واردات خودرو از 
کف 40 درصدي به ۵0 درصد افزايش يافته و در 
عين حال هم، پيشنهاد شده تا تعرفه خودروهاي 
ب��ا حج��م موتور ۲000 تا ۲۵00 سي س��ي نيز که 
تاکن��ون ۵۵ درصد ب��وده؛ به ۱30 درصد افزايش 
ياب��د. خبر افزايش ميزان تعرفه واردات خودرو در 
حالي روز گذشته در رسانه ها مطرح شد که هفته 
پيش از اين مجتبي خس��روتاج، رئيس س��ازمان 
توس��عه تجارت در پاس��خ به سوالي مبني بر برخي 
اظه��ارات درباره افزايش تعرفه واردات خودرو به 
۷0 درص��د، اظهار کرد: اين موارد گمانه زني هايي 
است که صورت مي گيرد اما تعرفه نهايي به زودي 
از سوي دولت اعام خواهد شد. وي درباره اينکه 
در حال حاضر چه تعداد خودروي خارجي به دليل 
عدم ثبت سفارش در گمرکات کشور مانده  است؟ 
گف��ت: طب��ق آمارهايي که از س��وي گمرکات به 
دس��ت ما رس��يده، بالغ بر ۵000 خودروي خارجي 
به دليل عدم ثبت سفارش  در گمرک باقي مانده  
و ترخيص نشده اند. طي هفته هاي گذشته با وجود 
آنک��ه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با ارس��ال 
طرحي جديد براي واردات خودرو به هيات دولت 
ت��اش دارد از ورود بي روي��ه خودروهاي خارجي 
به کشور ممانعت کند؛ اما همزمان با آن موضوع 
تغييرات در تعرفه واردات خودرو نيز در دستور کار 
قرار داشته است. در اين زمينه رئيس دفتر مقررات 
صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ضمن 
تاييد تغييرات در تعرفه واردات خودرو عنوان کرد 
که دولت تاش دارد از طريق ابزار تعرفه به کنترل 
واردات خودرو به کش��ور بپردازد. علي علي آبادي 
فراهاني با بيان اينکه مصوبه افزايش تعرفه واردات 
خودرو هنوز اباغ نشده است، مي گويد: دولت طي 

دو يا سه هفته آينده مصوبه افزايش تعرفه واردات 
خودرو را اباغ خواهد کرد.در اين ش��رايط به نظر 
مي رس��د وزارت صنعت از چند مس��ير قصد دارد، 
واردات خودرو به کشور را محدود کند که نزديک 
به پنج ماه است سايت ثبت سفارش واردات خودرو 

از سوي وزارت صنعت بسته شده است.
در همان زمان اعام شد که در صورتي که دولت 
تعرف��ه واردات را افزاي��ش دهد و از س��وي ديگر 
طرح وزير صنعت به منظور مديريت واردات خودرو 
به کش��ور نيز تصويب ش��ود، ثبت سفارش واردات 
ممکن اس��ت در اواسط آذرماه بازگشايي شود. در 
حال��ي دول��ت قصد دارد از طري��ق افزايش تعرفه 
بخش��ي از سياس��ت هاي کنترلي خود بر واردات 
خودرو را اعمال کند که طي چهار س��ال گذش��ته 
تعرف��ه واردات خ��ودرو ثابت بود. به اين ترتيب در 
ش��رايط کنوني اگر دولت اقدام به افزايش تعرفه 
کن��د، اولين اتفاقي ک��ه صورت مي گيرد افزايش 

قيمت خودروهاي وارداتي در بازار اس��ت که اين 
افزاي��ش در نهاي��ت از جي��ب مش��تري پرداخت 
مي ش��ود. به عبارت ديگر سياست دولت به منظور 
افزايش تعرفه اولين بخشي را که هدف مي گيرد، 
مش��تريان خودروهاي خارجي است. اين موضوع 
در حالي اس��ت که به دنبال بسته ش��دن س��ايت 
ثبت سفارش قيمت خودروهاي وارداتي به صورت 
کاذبي افزايش پيدا کرد که بس��ياري دليل آن را 
پيامد سياس��ت هاي محدودکنن��ده دولت عنوان 
کردند و اميد داش��تند، در صورت باز ش��دن دوباره 
سايت ثبت سفارش قيمت ها به حالت عادي خود 

بازگردد.
توافق ���5 عضو کابينه براي افزايش تعرفه

آنطور که مهر گزارش داده با توافق وزراي اقتصاد، 
صنعت وکش��اورزي و روس��اي بانک مرکزي و 
سازمان برنامه، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور 
۲000 تا ۲۵00 سي سي که تاکنون ۵۵ درصد بوده 

ب��ه ۱30 درصد افزايش مي ياب��د. واردات خودرو 
مدت ها است که متوقف است و از تيرماه امسال، 
دولت به دليل مثبت شدن تراز تجاري و جلوگيري 
از واردات بي رويه خودروها، ثبت سفارش را ممنوع 
اعام کرده است. اکنون اما بر اين اساس توافق 
۵ عضو کابينه، پيش��نهادي به هيات وزيران ارايه 
ش��ده ک��ه بر مبناي آن، تعرف��ه واردات خودرو از 
کف 40 درصدي به ۵0 درصد افزايش يافته و در 
عين حال هم، پيشنهاد شده تا تعرفه خودروهاي 
ب��ا حج��م موتور ۲000 تا ۲۵00 سي س��ي نيز که 
تاکنون ۵۵ درصد بوده؛ به ۱30 درصد افزايش يابد. 
براساس تفاهم نامه اي که ميان مسعود کرباسيان، 
وزير امور اقتصادي و دارايي، محمد شريعتمداري، 
وزير صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتي، وزير 
جهاد کشاورزي، ولي اهلل سيف، رئيس کل بانک 
مرکزي، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه 
و بودجه به امضا رسيده، مقرر شده تا اصاح نظام 

تعرفه اي صورت گيرد. البته دولت هفته گذش��ته 
نيز تصميم گرفت تا تغييرات تعرفه را بر روي 3۶0 

قلم کاال اعمال کند. 
اهمي�ت هداي�ت مناب�ع حاص�ل از افزاي�ش  ���

تعرفه
در اين ميان برخي از کارشناس��ان فعال در حوزه 
بازار خودرو معتقدند که افزايش حق ورودي براي 
خودروه��ا اث��رات منفي به همراه خواهد داش��ت. 
امراهلل اميني، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با 
خبرنگار »تجارت« در ارتباط با زمزمه هاي مطرح 
ش��ده درباره جدي ش��دن افزايش تعرفه واردات 
خودرو گفت: افزايش حق ورودي براي خودروها 
مي تواند تبعات منفي داش��ته باش��د، با اين همه در 
صورت هدايت درست منابع به وجود آمده از طريق 
افزايش تعرفه واردات خودرو ش��اهد رشد صنعت 

خودرو در کشور خواهيم بود. 
ب��ه گفته اين کارش��ناس صنع��ت خودرو تصميم 
افزايش تعرفه اگر تبديل به واقعيت ش��ود به طور 
حتم در راس��تاي تامين بخش��ي از بودجه دولت 
صورت خواهد گرفت و اين به معني آن است که 
دولت سعي دارد تا بخشي از بودجه خود را از اين 
طريق تامين کند، اما اجراي اين روش در صورتي 
نتيجه بخش خواهد بود که اين منابع صرف صنعت 
خودرو کشور شود. اميني همچنين معتقد است که 
منابع حاصل از افزايش حقوق ورودي بايد صرف 
توسعه و نوسازي خطوط توليد، انتقال تکنولوژي 
و دس��تيابي به طراحي پلت فرم هاي جديد ش��ود.  
اميني همچنين در ادامه با اشاره به اين نکته که اگر 
تنها هدف دولت تامين بودجه بدون برنامه ريزي 
باش��د به طور حتم ش��اهد بروز مش��کات جدي 
در صنع��ت خودرو خواهي��م بود. اظهارات مطرح 
ش��ده از س��وي اين کارش��ناس خودرو در حالي 
اس��ت که صنعت خودرو س��ال ها زير چتر حمايتي 
تعرفه اي قرار داشته، اما حمايت هاي صورت گرفته 
نتوانس��ت رش��د اين صنعت را رقم بزند، در اين 
خصوص نيز اين کارشناس صنعت خودرو معتقد 
اس��ت وقتي بدون برنامه حرکت مي کنيم ش��اهد 
اي��ن مش��کات خواهيم بود، ام��ا در صورتي که 
هوش��مندانه عمل کنيم مي توانيم صنعت خودرو 

را رونق دهيم.

5 عضو کابينه براي افزايش تعرفه به توافق رسيدند

افزايش تعرفه واردات خودرو، يک گام تا تصويب

داليل اجرايي نشدن استانداردهاي خودروييهدف گذاري براي توسعه صادرات صنايع غذاييتوسعه تجارت با مدرن شدن بازار
معاون س��ازمان توس��عه تجارت کشور 
گفت: الزمه توس��عه تج��ارت خارجي، 
مدرن شدن بازار داخلي و گسترش ارتباط 
آن با بازارهاي مدرن اس��ت. محمدرضا 
مودودي افزود: با توليدکنندگان خرد که 

ت��وان رقاب��ت در بازارهاي بين الملل��ي را ندارند نمي توان تجارت 
خارجي را گسترش داد، بلکه بايد زمينه ظهور شرکت هاي بزرگ 
صادراتي که قدرت پاسخگويي به سفارش هاي چند ميليارد دالري 
را دارند، فراهم شود. وي ادامه داد: فعاليت در بازارهاي سنتي مانند 
عراق و افغانستان موجب شد توليدکنندگان و صادرکنندگان کشور 
گم��ان کردن��د ادبيات تجارت با جهان نيز مانند ادبيات تجارت با 
اين کشورهاست، در حالي که با ۱0 کانتينر با قيمت امروز، فردا با 

قيمت ديگر نمي توان وارد بازارهاي مدرن جهان شد.

مديرکل دفت��ر صنايع غذايي، دارويي 
و بهداش��تي وزارت صنع��ت،  مع��دن و 
تج��ارت از هدف گ��ذاري ص��ادرات 3 
ميلي��ارد و ۶00 ميلي��ون دالري صنايع 
غذاي��ي،  داروي��ي و بهداش��تي تا پايان 

سال جاري خبر داد. صادقي نيارکي تاکيد کرد: استراتژي ما در 
صنعت غذا تحريک تقاضا و و توس��عه صادرات اس��ت و درحال 
حاض��ر ۱00 ميلي��ون ت��ن ظرفيت نصب ش��ده داريم و براي پر 
ک��ردن اي��ن ظرفيت اين دو رويکرد مد نظرما بوده اس��ت. وي 
در ادامه خاطرنش��ان کرد: در کارگروه مش��ترک ورود موقت به 
ش��رکت هاي معتبر اجازه مي دهيم براساس ظرفيت و عملکرد 
صادراتي از اين قانون براي ورود مواد اوليه با قيمت هاي جهاني 

و با تعرفه صفر درصد استفاده کنند.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس 
تاکي��د کرد که خودروس��ازان در مقابل 
اس��تانداردهاي تعيين شده براي توليد 
خودرو از س��وي س��ازمان اس��تاندارد 
مقاومت خواهند کرد. رامين نورقلي پور 

با اشاره به اينکه استانداردهاي خودرو از دي ماه امسال بايد اجرايي 
شود، اظهار داشت: سازمان استاندارد موظف است استانداردهاي 
تعريف شده در زمينه توليد خودرو را اجرا کند و خودروسازان را 
به توليد محصوالتي با چنين مشخصاتي وادار کنند اما موضوع 
اين است که توان اجراي تمام و کمال آن وجود ندارد. وي با بيان 
اينکه زيرس��اخت الزم براي اجراي کامل استانداردهاي خودرو 
وجود ندارد، ادامه داد: اگر تمام استانداردهاي مدنظر اعمال شود، 

قيمت تمام شده توليد خودرو افزايش مي يابد.

دبي��ر س��تاد تنظيم بازار در واکنش ب��ه افزايش تعرفه 
گمرک��ي برخ��ي از کاالهاي واردات��ي گفت: مردم نيز 
ب��راي حماي��ت از توليدکنندگان داخلي بايد بخش��ي 
از هزينه ها را بپذيرند و اين انتظار را نداش��ته باش��ند 
که فقط دولت از توليدکنندگان حمايت کند. محس��ن 
بهرامي ارض اق��دس درب��اره افزاي��ش يک پل��ه اي 
تعرفه ه��اي گمرکي )۵درص��دي( و تأثير احتمالي آن 
در وضعي��ت اقتص��ادي و معيش��ت م��ردم اظهار کرد: 
ب��ه ه��ر حال هر تصميمي که گرفته مي ش��ود هزينه و 
فاي��ده اي به هم��راه دارد.به گزارش تس��نيم، اين مقام 
مس��ئول ادام��ه داد: به طور مثال وقت��ي براي واردات 
برن��ج ي��ا چ��اي عوارض وضع کني��م و اين عوارض را 
صرف حمايت از توليدکنندگان همان کاال در کشورمان 
بکني��م، اي��ن حمايت ها در مرحله بعد مي تواند منجر به 
کاهش قيمت توليد داخلي و رقابتي ش��دن آن ش��ود و 
نفع آن به مصرف کنندگان نيز مي رسد. دبير ستاد تنظيم 

بازار ادامه داد: مردم ما نيز براي حمايت از توليدکنندگان 
داخلي بايد بخشي از هزينه ها را بپذيرند و اين انتظار را 
نداش��ته باشند که فقط دولت از توليدکنندگان حمايت 
کند. وي تصريح کرد: بايد توجه داشت حمايتي نيز که 
دول��ت از توليدکنن��دگان داخلي مي کند از محل منابع 
مردمي است زيرا دولت از خود که چيزي ندارد؛ بنابراين 

مردم نيز بايد دولت را در اين مسير همراهي کنند.

حمايت ازتوليدکنندگان داخلي از محل منابع مردمي
ناي��ب رئي��س اتاق بازرگاني ايران گفت: اکنون ش��اهد 
وجود بيش از ۱۱ هزار قانون در کش��ور بوده که براي 
تس��هيل فضاي کس��ب وکار کش��ور بايد قوانين زائد و 
دس��ت و پاگير حذف ش��وند. به گزارش ايس��نا، حسين 
س��اح ورزي همچني��ن ادام��ه داد: رش��د اقتصادي به 
الزام��ات، زيرس��اخت ها و مناب��ع خاصي ني��از دارد که 
خوش��بختانه در کش��ور منابع و نيروي انس��اني مناسب 
وج��ود دارد، ام��ا الزمه تبديل اين منابع به ارزش افزوده 
رشد اقتصادي است. وي ادامه داد: باوجود فرصت هاي 
مناسب در اطراف کشور از نظر داخلي قوانين و مقررات 
ما جذب کننده سرمايه گذار نبوده و بسترهاي مقدماتي 
براي جذب س��رمايه گذار خارجي فراهم نيس��ت. وي با 
اشاره به اينکه بيش از ۱۱ هزار قانون و ۸0 هزار مقررات در 
کشور وجود دارد، گفت: هرساله بانک جهاني و مؤسسات 
اقتصادي مطرح رتبه بندي کشورها را در زمينه سهولت 
کس��ب فضاي کسب وکار اعام مي کنند، که براساس 

آمار سال ۲0۱۸ ميادي ايران با چهار رتبه سقوط نسبت 
به سال پيش از آن در رتبه ۱۲4 قرار دارد. ساح ورزي 
افزود: آمار باال نشان دهنده اين است که سرمايه گذاران 
به ش��رايط مناسب و س��هولت فضاي کسب وکار ساير 
کش��ورها را براي س��رمايه گذاري خود انتخاب کرده و 
کش��ورهاي با فضاي مناس��ب اصاح مداوم و کاهش 

مقررات را در دستور کار خود قرار مي دهند.

لزوم حذف قوانين دست و پاگير در کشور

ضرورت تقويت پيوند بين صنايع توليدي و بازار
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران 
گف��ت: تقوي��ت ارتب��اط و پيوند بين صنايع توليدي و بازار عامل 
مهمي در بازاريابي اس��ت و بايد ش��رايطي را ايجاد کرد تا صنايع 
کوچک و متوس��ط کش��ور با بازار پيوند و ارتباط محکمي داشته 
باش��ند. ب��ه گزارش ايرنا ص��ادق نجفي افزود: بخش عظيمي از 
توليد برعهده صنايع کوچک و متوسط است که از اهميت بااليي 
برخوردار هس��تند و بايد تمرکز بيش��تري بر تقويت اين واحدها 
داش��ته باش��يم. وي اظهارداشت: طبق قانون بنگاه هاي صنفي 
کوچک و متوس��ط بايد در ش��هرک هاي صنفي مستقر شوند تا 
بتوانيم برايش��ان مجوز صادر کنيم و زيرس��اخت هاي الزم را 

برايشان فراهم کنيم. 
مديرعام��ل س��ازمان صناي��ع کوچک افزود: ت��ا کنون توجهي 

براي ايجاد ش��هرک هاي صنفي تخصصي نش��ده و افرادي که 
زمين داش��تند با دريافت مجوز س��اخت شهرهاي صنفي باعث 
باال رفتن هزينه ها و اثر بخش نبودن فعاليت ها ش��ده اس��ت. 
نجفي با بيان اينکه بايد زيرس��اخت هاي ايجاد ش��هرک هاي 
صنفي اصاح شود، گفت: بايد بنگاه هاي کوچک و متوسط يا 
SME ها در کنار ما قرار بگيرند و مشکل نبود پيوند بين صنايع 
متوسط و کوچک با بازار و ارتباط آنها بايد شکل بگيرد. رئيس 
هيات مديره س��ازمان صنايع کوچک وش��هرک هاي صنعتي 
اي��ران بي��ان کرد: از ۷0 هزار واحد صنعتي 43 هزار واحد پروانه 
بهره برداري دارند و اگر بتوانيم از اين تعداد ۱0 هزار واحد را با 
کمک و همکاري يکديگر ساماندهي کنيم که با تقويت ارتباط 
با بازار، کار توس��عه اي بزرگي ش��کل خواهد گرفت. وي افزود: 

در قدم نخس��ت بايد به دنبال صنايعي که ظرفيت بيش��تري را 
در بازار دارند مانند صنعت)پوش��اک، چرم وچوب ( رفت و آنها 

را ساماندهي کرد. 
نجف��ي بي��ان کرد: اگر تس��هياتي به اي��ن واحدهاي پرداخت 
مي شود، بايد روند نظارتي بر ارائه اين تسهيات صورت بگيرد 
که نتيجه پرداخت تس��هيات چه خروجي را ش��امل ش��ده و 
چه تاثيري را بر رش��د واحد و توس��عه صادراتش��ان داشته است. 
همچني��ن الزم اس��ت تا اين صنايع ب��ه لحاظ بازاريابي و حتي 
نحوه تبليغات در بازار و داخل وخارج کش��ور مورد حمايت قرار 

بگيرند.
 مديرعام��ل س��ازمان صنايع کوچک و ش��هرک هاي صنعتي 
SME ايران افزود: اگر قرار اس��ت نمايش��گاهي دايرش��ود، بايد

ها و توليدکنندگان در آن حضور داش��ته باش��ند. قبا نيز ش��رط 
اصلي براي حضور در نمايشگاه ها ، حضور اتحاديه هاي توليدي 
بود اما چندين س��ال اس��ت که اين مس��اله مهم فراموش شده و 
نمايندگي هاي س��طح دوم نمايش��گاه ها را اداره مي کنند و الزم 

است اين مساله اصاح شود.

به جاي واگذاري مالکيت بنگاه هاي دولتي، مديريت آن واگذار شود

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران مي گويد: دولت ها موظف اند 
براي توسعه بخش خصوصي ظرفيت سازي کنند و اين کار در 
شرايطي که حدود ۸0 درصد اقتصاد ايران کامًا دولتي است، 
نيازمند ايجاد ش��رايط و زمينه هايي اس��ت که به خروج دولت از 
تصدي گري منجر ش��ود. محمدرضا بهرامن، واگذاري مدريت 
بنگاه ه��اي اقتص��ادي را يکي از راهکارهاي خصوصي س��ازي 

اقتصادي ايران مي داند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و کش��اورزي ايران، گفت: ظرفيت س��ازي براي 
توسعه بخش خصوصي و خصوصي سازي اقتصاد يک از وظايف 
دولت هاست؛ به گونه اي که توسعه بنگاه هاي اقتصادي بخش 
خصوصي، بدون گرفتن بنگاه هاي دولتي سهم خود را از اقتصاد 
کشورها افزايش دهند و منجر به خصوصي شدن اقتصاد شوند 
اما الزمه اين کار اين اس��ت که ش��رايط و زمينه هاي مورد نياز 
ب��راي آن ايجاد ش��ود. محمدرضا بهرام��ن، در گفتگو با پايگاه 
خب��ري ات��اق ايران، افزود: در ايران به واس��طه اينکه ۷۵ تا ۸0 
درصد اقتصاد کش��ور کامًا دولتي اس��ت، زمينه و فرصتي براي 
خصوصي سازي اقتصاد با توسعه فعاليت بخش خصوصي وجود 
ندارد و مستلزم اين است که ابتدا تصدي گري دولت بر اقتصاد 

کاهش يابد. رئيس خانه معدن ايران با بيان اينکه دولت تا ابد 
نمي تواند تصدي گري هاي خود را حفظ کند و اين بار س��نگين 
را به دوش بکشد، تصريح کرد: تصدي گري کار دولت ها نيست 
و ج��ز به ص��ورت درصدي در صنايع اس��تراتژيک، آن هم براي 
کنت��رل سياس��ت گذاري ها و برنامه هاي خ��ود نبايد وارد مقوله 

تصدي گري شوند بلکه بايد به سمت سياست گذاري بروند.
بهرام��ن ب��ا تاکيد ب��ر اينکه دولت بايد بن��گاه داري را رها کند، 
اظه��ار ک��رد: در اين ص��ورت اگر دولت تمرکز خود را بر تدوين 
سياس��ت گذاري ها بگذارد، نگراني خاصي براي توس��عه بخش 
خصوصي و خصوصي سازي اقتصاد ايران وجود نخواهد داشت 
و ب��ا اس��تفاده از معافيت ه��اي تش��ويقي، بنگاه هاي اقتصادي 
خصوصي وارد ريل توسعه خواهند شد. عضو هيات نمايندگان 

اتاق ايران در زمينه خروج دولت از تصدي گري در حوزه اقتصاد 
نيز گفت: در اين مسير يکي از مواردي که مطرح مي شود اين 
اس��ت که به جاي واگذاري مالکيت بنگاه هاي دولتي به بخش 
خصوصي، مديريت آن دوره هاي بلندمدت ۱0 تا 30 ساله واگذار 
ش��ود و مانند فرايند اجاره به ش��رط تمليک، به مرور زمان اين 
بنگاه ها خصوصي شوند. بهرامن با تاکيد بر اينکه بايد تعاريف 
و نگاه هاي خود را در مقوله خصوصي سازي عوض کنيم، اظهار 
کرد: بر اساس شرايط، بايد واگذاري با مزايده ها را به واگذاري 
بر اس��اس توافق تبديل کنيم و بازي برد- برد را مدنظر داش��ته 
باش��يم تا به نتيجه مطلوب برس��يم نه اينکه يک بنگاه دولتي را 
به باالترين قيمت به هرکسي واگذار کنيم و وقتي واگذاري با 

شکست مواجه شد در پي استرداد آن به دولت باشيم.
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برخي محورها از حدود ۵۰ سال پيش
 نياز به بازسازي دارند

مديرکل خط و س��ازه هاي فني راه آهن از 
پايش دائم نقاط س��انحه خيز خطوط براي 
پيشگيري از زمين لغزش و رانش خبر داد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ايسنا، 
سيد محمد موسوي با اشاره به اينکه بيش از 
۸۰ سال از احداث راه آهن سراسري ايران در 
مسير بندر امام تا بندر ترکمن ميگذرد و طي 

اين مدت ساالنه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ کيلومتر و در سال هاي اخير با مشارکت 
بخش خصوصي ساالنه ۴۰۰ تا ۵۰۰ کيلومتر خط آهن جديد در کشور احداث 
شده است، اظهار داشت: برخي محورها از حدود ۵۰ سال پيش نياز به بازسازي 
دارند. وي در پاس��خ به اين س��وال که با توجه به ش��رايط موجود در نگهداري 
خطوط ريلي اولويت با کدام بخش فعاليت ها از قفل نوسازي پل ها، روسازي 
و زيرس��ازي خطوط اس��ت گفت: اولويت ما براساس ظرفيت محورهاست و 
نمي توانيم در نوسازي يک محور مثال به پل ها توجه کنيم و از تونل ها غفلت 
کنيم بلکه به رفع همه مسائل و مشکالت اهتمام داريم. خطوط پرتردد راه 
آهن مثل محور تهران - مشهد با توجه به حجم بسيار باالي مسافر الزم است 
در تمام سال خدمت رساني کند و طبعا امکان مسدود کردن محور را نداريم. 
اين مساله در برخي محورها که از جنبه باربري مهم هستند هم وجود دارد 
چون اساسا عمده درآمد راه آهن از اين بخش است. موسوي درباره رويکرد 
راه آهن در مواجهه با مخاطرات طبيعي از قبيل رانش زمين و ريزش سنگ، 
گفت: نگاه ما به اين قبيل پديده ها عمدتا از جنبه پيشگيري است البته پديده 
اي مثل زلزله قاعدتا قابل پيشگيري نيست. خوشبختانه زلزله اخير کرمان زيان 
مالي براي راه آهن نداشت.قصد داريم نقاط سانحه خيز را مانيتوريگ کنيم 
که اگر در ابنيه اي مثل پل ها ريزش داشتيم قبل از ورود قطار متوجه شويم. 
وي درخصوص جايگاه شرکت هاي دانش بنيان و استفاده از روش هاي نوين 
صنعت��ي و عمران��ي ريل��ي در برنامه هاي راه آهن، گفت: چه در بحث تعمير و 
نگهداري خطوط و ابنيه و چه در نوسازي از روشهاي جديد استفاده مي کنيم 
که در اين ارتباط پيشنهاد هاي خوبي از برخي دانشگاهها و شرکت هاي دانش 
بنيان دريافت کرده ايم که برخي از آنها اجرايي ش��ده اس��ت. س��عي ما استفاده 
حداکثري از ظرفيت شرکت هاي دانش بنيان و دانش بومي است.  موسوي 
با اشاره به سياست تمرکز زدايي در راه آهن جمهوري اسالمي، گفت: عمده 
فعاليت ها حتي انعقاد قراردهدهاي تعمير و نگهداري تحت اختيار نواحي است 
و معاونت برنامه ريزي و بودجه صرفا نقش نظارتي دارد. در اين ارتباط برخي 
ادارات کل مثل تهران و خراسان از باالترين سطح اختيارات برخوردارند ولي 
در مناطق جديدالتاسيس مثل اداره کل قم طبعا مدتي طول مي کشد تا ساز و 
کارهايي الزم تدوين شود. مدير کل خط و سازه هاي فني راه آهن با بيان اينکه 
در دولت يازدهم نگاه بس��يار ويژه اي به راه آهن ش��ده که در دولت دوازدهم 
نيز تداوم خواهد داشت، اظهار داشت: ساالنه ۱۸ تا ۱۹ هزار کشته در جاده ها 
در شان کشور نيست و همچنان که مقام معظم رهبري نيز توصيه کرده اند 
بايد توجه ويژه اي به حمل و نقل ريلي صورت گيرد. در اين ارتباط توسعه راه 
آهن حومه اي و ايجاد ايستگاه هاي TOD را براي اولين بار در دستور کار قرار 
داده ايم و درصدديم که دو تونل دسترسي به خط ۳ مترو احداث کنيم و دنبال 
احداث ايستگاه هاي تبادلي با مترو هستيم و در مجموع نگاه مان کامال ريلي 
است. در دولت يازدهم و دوازدهم حرکت بسيار خوبي در زمينه توسعه خطوط 
ريلي آغاز شده که بعد از دوره احداث ۱۷۰۰ کيلومتر خط ريلي در دهه ۱۳۱۰ 

شمسي دومين حرکت بزرگ در تاريخ راه آهن کشور است.

بهره برداري از سامانه جامع 
حمل و نقل بين المللي راه آهن در مشهد

سامانه جامع حمل و نقل بين المللي راه آهن جمهوري اسالمي ايران به منظور 
ارتقا خدمات کمي و کيفي در ۲ حوزه ؛مشتريان و درآمدزايي در اداره کل راه 
آهن خراسان به بهره برداري رسيد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي راه آهن جمهوري اسالمي ايران، نوراهلل بيرانوند معاون برنامه ريزي و 
اقتصاد حمل و نقل راه آهن با اعالم اين خبر گفت: بهره گيري از اين سامانه 
يکي از شاخص هاي پيشرو شدن راه آهن در حوزه تجارت به ويژه در سطح 
بين الملل و گامي در جهت بين المللي شدن مديريت ارتباط با مشتري است. با 
بهره برداري از اين سامانه امکان يکپارچه سازي سامانه ها و سيستم ها، کاهش 
خطاي انساني در ثبت و محاسبه ارقام و افزايش سالمت اداري ميسر شده و 
قابليت ارتباط با سامانه هاي فرا سازماني و تکميل فرآيند هاي مرتبط با حمل 
و نقل بين المللي و سير و حرکت به واسطه آن مهيا شده است. بيرانوند امکان 
رديابي واگن هاي حامل محموالت ترانزيتي- صادراتي و وارداتي در بخش 
حمل و نقل بين المللي و همچنين امکان برقراري لينک با نرم افزارهاي بخش 
حمل و نقل بين المللي راه آهن هاي کشورهاي همسايه را از ديگر مزاياي 
اين س��امانه برش��مرد و گفت: اين سامانه آغازي در جهت الکترونيکي شدن 
محاسبات حمل بار بوده و با بهره گيري از آن در افق پيشرو امکان پرداخت 
الکترونيکي به صورت ۲۴ ساعته براي صاحبان بار ميسر خواهد شد. بيرانوند 
با اشاره به بهينه سازي زمان ترانزيت و مانيتورينگ واگن هاي داخلي و بين 
المللي در حال سير در شبکه ريلي کشور با استفاده از اين سامانه خاطرنشان 
کرد:کنترل ترافيک بين المللي به تفکيک بار و نوع واگن در راستاي تسهيل 
فعاليت حوزه بهره برداري و سير و حرکت و همچنين کنترل مکانيزه بار در 
جهت کاهش خطاي انساني، با استفاده از اين سامانه فراهم شده است. امکان 
بررسي لحظه اي ظرفيت ترانزيت کشور و برنامه ريزي جهت بهره گيري از 
حداکثر ظرفيت موجود در اين حوزه ار جمله ويژگي هاي اين سامانه است. بهره 
گيري از اين سامانه امکان برقراري ارتباط با سامانه حمل بار ساير کشورهاي 
همسايه و مکانيزه کردن تبادل و ثبت اطالعات در حوزه تعرفه و تخفيفات 

موجود را ميسر کرده و مي تواند زمينه جذب بيشتر بار را مهيا کند.

االكلنگ بودجه اي سازمان  راهداري و شركت ساخت
دولت دوازدهم در اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۷ بودجه پيش��نهادي خود براي 
وزارت راه و شهرس��ازي را ح��دود ۹ درص��د کاه��ش داد. کاهش ۹ درصدي 
بودجه وزارت راه و شهرسازي در شرايطي اتفاق افتاده که سال گذشته اين 
وزارتخانه افزايشي ۸.۵ درصدي را تجربه کرده بود.  طبق اطالعات ارائه شده 
در اليحه بودجه س��ال آينده وزارت راه و شهرس��ازي به همراه س��ازمان هاي 
زيرمجموع��ه خ��ود حدود ۷۸۳۰ ميليارد تومان بودجه خواهند گرفت. اين در 
ش��رايطي اس��ت که دولت در اليحه بودجه سال گذشته براي اين وزارتخانه 
درخواست بودجه بيش از ۸۶۰۰ ميليارد توماني کرده بود. آنچه که در اليحه 
بودجه امسال خود را به خوبي نشان مي دهد کاهش قابل توجه بودجه شرکت 
ساخت زيربناهاي حمل ونقل کشور است، اين شرکت که به عنوان يکي از 
اصلي ترين بخش هاي عمراني کشور فعاليت مي کند سال گذشته در اليحه 
بودجه سهمي  ۴۲۰۰ ميليارد توماني را به خود اختصاص داده بود، اما اين در 
حالي است که در بودجه سال آينده سهم اين شرکت به حدود ۲۳۰۰ ميليارد 
تومان کاهش پيدا کرده اس��ت. در بودجه س��ال ۱۳۹۷ سازمان راهداري کل 
کشور با بودجه اي حدود ۲۰۰۰ ميليارد توماني و شرکت راه آهن با بودجه اي 
حدود ۱۵۰۰ ميليارد توماني بيشترين سهم را داشته اند. اين درحالي است که 
در اليحه س��ال گذش��ته س��هم راه آهن حدود ۱۴۰۰ ميليارد و سهم سازمان 
راهداري حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان بوده است. در بودجه مصوب براي وزارت 
راه و شهرسازي نيز کاهشي قابل توجه اتفاق افتاده تا جايي که پيشنهاد ۸۷۰ 
ميلياردي س��ال گذش��ته براي مجموعه اين وزارتخانه در بودجه سال ۱۳۹۷ 
به حدود ۲۷۰ ميليارد تومان کاهش يافته است.  در ميان زير مجموعه هاي 
وزارت راه و شهرسازي که افزايش بودجه داشته اند، سازمان راهداري با مثبت 
۹۶ درصد رکوردار بوده و پس از آن شرکت مجري ساختمان ها و تاسيسات 
دولتي و عمومي با مثبت ۸۲ درصد قرار دارد و س��ازمان هواپيمايي کش��وري 
مثبت ۵۲ درصد و سازمان هواشناسي مثبت ۴۶ درصد نيز در رتبه هاي بعدي 
قرار گرفتند. در ميان بخش هايي که بيشترين کاهش بودجه را داشته اند شهر 
فرودگاهي امام خميني )ره( با منفي ۶۲ درصد بيشترين سهم را داشته و پس 
از آن شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور با منفي ۴۴ درصد 
قرار دارد. مجموعه وزارت راه و شهرسازي نيز با منفي ۶۸ درصد کاهش بودجه 

قابل توجهي را تجربه خواهد کرد.

پيشخوان

راه ومسکن

راه و مس�كن: صبح ديروز يکش��نبه ) ۱۹ آذرماه 
۹۶( حسن روحانی رييس جمهور دولت دوازدهم 
برای تقديم اليحه بودجه سال ۹۷ در جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی حضور يافت.  در جلسه 
علني صبح ديروز مجلس شوراي اسالمي رييس 
جمه��ور اع��الم کرد که اليحه بودجه امس��ال با 
اليحه بودجه س��ال های گذشته متفاوت است و 
به خوبی روشن شده که بودجه تنها يک فهرست 
درآمدی و هزينه ای نيست، بلکه بودجه بُرشی از 
برنامه چهار ساله دولت است و اگر بخواهم بودجه 
سال آينده را در يک جمله خالصه کنم اين است 
که بودجه س��ال ۹۷ بودجه ای برمبنای اش��تغال 
فراگير و برمبنای رفع فقر و ايجاد عدالت است.

تش�ریح ���۴ ال�زام در بازس�ازی بافت ه�ای 
فرسوده 

رييس جمهور در جلس��ه علني مجلس ش��وراي 
اسالمي با اشاره به صنعت مسکن، تصريح کرد: 
صنعت مس��کن می تواند در ايجاد اشتغال پيشتاز 
باش��د، زيرا اين صنعت صد ها ش��غل در کنار خود 
به دنبال دارد. درسال های گذشته با وجود مثبت 
بودن رش��د پولی کش��ور رش��د در بخش مسکن 
منفی بوده است، اما از زمستان پارسال اين حرکت 
اصالح شد و به سمت رشد مثبت در مسکن رفتيم 
به طوري که در س��ه ماهه نخس��ت امس��ال رشد 
بخش مسکن مثبت ۷ درصد و رشد بخش معدن 
که نياز به تحرک داشت حدود ۵ درصد بوده است. 
به طور کلي اول بايد مسکن مردم را تامين کنيم، 
دوم بايد مس��کن مردم را بازس��ازی کنيم و بافت 
فرسوده را از ميان برداريم، سوم بايد امنيت جانی 
در بخش مسکن برای مردم ايجاد کنيم و چهارم 
بايد نشاط الزم را به جامعه بازگردانيم؛ همه اين ها 
را می توانيم در طرحی به نام »بازسازی در بافت 

فرسوده و حاشيه شهرها« داشته باشيم.
رئيس جمه��ور گف��ت: ما اگر به بيابان رفتيم و ۴۰ 
کيلومتر بيرون از ش��هر يک زمين صافی را پيدا 
کردي��م و روی آن برج��ی را ب��اال برديم، اين تازه 
ابتدای گرفتاری است؛ در اين صورت جاده، آب، 
گاز، مدرسه، مسجد و کالنتری آن کجا می رود؟ 
يک خطای ما اين بود که دولت های گذشته رفتند 
بيابان ها را تبديل به مسکن کردند در صورتي که 

مسکن برای خود جا دارد.
وی ادامه داد: وسط شهر تهران يا کالنشهر های 
ديگر س��اختمان های ۵۰ يا ۶۰ متری که ساخت 
قديم اس��ت با يک زلزله ويران می ش��وند، لذا بايد 
مس��کن مناسب بس��ازيم و مردم را به آن منتقل 
کنيم. بازس��ازي در بافت هاي فرس��وده و حاشيه 
ش��هرها نيازمند به بودجه نيس��ت و براي اجراي 
اي��ن طرح نياز نيس��ت که ما ب��ه صندوق پولی و 

بانک هايمان دست ببريم.
مسكن مهر از جیب فقرا درست شد ���

روحانی افزود: مش��کل مس��کن مهر اين نيست 
که پايه اش سست يا سفت است بلکه اين مسئله 
دوم اس��ت. مس��ئله اصلي اين اس��ت که مسکن 
مهر با چه پولی درس��ت ش��د، اين بايد جواب داده 
ش��ود. اس��تقراض از بانک مرکزی خطای بزرگ 
اس��ت. مس��کن مهر از جيب فقرا درست شد، زيرا 

پايه پولی افزايش پيدا کرد. در مس��کن مهر راه 
اشتباهی انتخاب شد، لذا ريشه مسکن مهر غلط 
ب��ود. ما بايد مس��کن م��ردم را به صورت صحيح 
تامين کنيم. برای اين مسئله نيازمند به پول بانک 
مرکزی نيستيم، بلکه بايد سرمايه دار را بياوريم و 
زمين در اختيارش قرار دهيم تا دو برابر مسکنی 
که در آن محله وجود دارد بس��ازد و مس��کن را به 
متقاضي��ان تحوي��ل داده و در برابر مس��کنی که 
باقی می ماند به عنوان هم س��رمايه گذاری و هم 

سود برداشت کند.
��� نوسازي بدون افزایش پایه پولی امكانپذیر 

نیست
صحبت ه��اي روز گذش��ته ريي��س جمه��وري 
درخص��وص اينکه تامين مس��کن و بازس��ازي 
بافت هاي فرسوده نيازمند به بودجه و استقراض 
از صندوق ذخيره پولی و بانک  مرکزي نيست که 
باعث افزايش پايه پولي کش��ور ش��ود و همچنين 
جهت گيری دولت در اليحه بودجه ۹۷ به سمت 
اس��تفاده از تس��هيالت بانکي برای بازس��ازی و 
نوس��ازي بافت فرسوده است، با انتقاد و مخالفت 
برخي کارشناسان ارشد اقتصادي روبه رو شد به 
طوري که به گفته مجيد شاکری کارشناس ارشد 
اقتصادی امکان بازس��ازی بافت های فرسوده و 
اج��رای هرگونه پروژه عمرانی گس��ترده، بدون 

افزايش پايه پولی امکانپذير نيست.
سرعت رشد پایه پولی در دوره فعلی بیشتر  ���

است
اين کارشناس ارشد اقتصادي تصريح کرد: با وجود 
اينکه برای تامين مالی مس��کن مهر از پايه پولی 
اس��تفاده ش��ده اس��ت، اما مقدار و درصد رشد پايه 
پول��ی و ه��م مقدار و درصد رش��د حجم نقدينگی 
در چهارس��ال ۱۳۸۸ ت��ا ۱۳۹۲ کمت��ر از ۱۳۹۲ تا 
۱۳۹۶ بوده است. در واقع در آن دوره زمانی حتی 

اگر مسکن مهر باعث افزايش پايه پولی نمی شد، 
افزايش نياز به نقدينگی به دليل نياز ريالی ناشی 
از تغيي��ر در ن��رخ براب��ری ارز همين مقدار افزايش 
را ايج��اد می ک��رد. از طرف ديگ��ر علی رغم همه 
تاکيدهای دولت مس��تقر در عدم دس��ت درازی به 
پايه پولی، عماًل س��رعت رش��د پايه پولی در دوره 
فعلی بيش��تر اس��ت که بخش مهمی از آن  ناش��ی 
از برداش��ت دائمی بانک ها از ذخاير بانک مرکزی 
اس��ت. شاکري تصريح کرد: هم اکنون که رييس 
جمهور روی اس��تفاده از تسهيالت برای بازسازی 
باف��ت فرس��وده تاکي��د دارد و آن را راه حلی برای 
دس��ت نکردن در جيب مردم می داند، منطق اين 
فرض محل بحث است. بايد توجه شود که شکل 
اصلی نقدينگی در ايران به صورت س��پرده اس��ت 
و مابه ازای اين س��پرده در س��مت راست ترازنامه 
بانک ه��ا مصارف��ی دارد. هم اکنون با وجود آن که 
نظ��ام بانکی با تم��ام توان ممکن در حال اعطای 
تس��هيالت اس��ت، اما نسبت تسهيالت به سپرده 
دائم��ا کاهن��ده بوده اس��ت و اين عدد از ۸۵ درصد 
در س��ال ۹۲ به زير ۷۵ درصد در س��ال ۹۶ رس��يده 
است. با وجود آن که در اين مدت زمان ميزان نرخ 
ذخيره قانونی بانک ها هم از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد 
کاهش پيدا کرده اس��ت. حفره بزرگ دارايی های 
بی کيفيت در ترازنامه بانک ها دايما اين نس��بت را 
کمت��ر خواه��د کرد و اگر فرضا به دنبال ترميم اين 
حفره ها، افزايش اين نسبت و استفاده از آن برای 
نوس��ازی بافت فرس��وده هستيم هيچ راه حلی که 
تزريق پايه پولی را ش��امل نش��ود وجود ندارد. وي 
ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه مجموع اين حقايق، تصور 
اينکه می توان بدون رشد پايه پولی آن هم در اندازه 
وسيع، تکاليف ويژه ای را بر بانک ها تحميل کرد، 
تقريبا نش��دنی اس��ت. بايد دقت کنيم که با توجه 
به مش��کالت موجود در انتقال ارز، دس��ت کم در 

بازه های زمانی زير يک سال، ناچار از افزايش پايه 
پولی از طريق تنخواه دولت خواهيم بود. به اين اميد 
که بتوانيم در يک بازه زمانی معقول مابه ازای ريالی 
فروش ارز صندوق را به بانک مرکزی بازگردانيم؛ 
بنابراين تصور اينکه هم اکنون و در وضعيت درآمد 
کنونی، امکان هر گونه طرح عمرانی گسترده بدون 
افزايش پايه پولی وجود داشته باشد با منطق اقتصاد 

کالن همخواني ندارد.
طرح بهسازي بافت هاي فرسوده به سادگي  ���

قابل اجرا نیست 
در همين راس��تا منصور غيبي کارش��ناس ارش��د 
اقتصاد مسکن در گفت و گو با »تجارت« مي گويد: 
در گذشته پروژه مسکن مهر در ذهن افراد طراحي 
و ب��دون مطالع��ه علمي و کارشناس��انه عملياتي 
ش��د، لذا اين تجربه عدم مطالعه کارشناس��انه و 
علمي در اجراي طرح ها، نبايد دوباره در بافت هاي 
فرس��وده تکرار ش��ود. معتقدم اگر کار با مطالعه و 
برنامه ريزي صورت گيرد، شدني است. موضوع 
نوس��ازي و بهس��ازي بافت هاي فرسوده به اين 
س��ادگي نيس��ت که پايه پولي کشور افزايش پيدا 
نکند يا از بانک مرکزي اس��تقراض نش��ود يا نياز 
به منابع مالي نداش��ته باش��د، بلکه ش��اخص ها و 
متغيره��اي مختلفي براي توليد يک محصول از 
جمله ساخت يک دستگاه آپارتمان وجود دارد، به 
طوري که زماني که بخواهيم به صورت گستره 
ايجاد مسکن کنيم، چگونه مي شود که پايه پولي 

کشور تغيير نکند؟
لزوم احیاي كارخانه هاي تولیدي ���

اين کارش��ناس ارش��د اقتصاد مس��کن تصريح 
مي کند: در س��اخت مس��کن تمام کارخانه هاي 
توليدي مواد اوليه بايد به چرخش درآيند به طوري 
ک��ه م��واد اوليه داخل��ي و مواد اوليه خارجي براي 
ساخت مسکن بايد تامين شود. همچنين نيروي 

کار انساني و نظارت سازمان مسکن و شهرسازي و 
نظام مهندسي بايد وارد عرصه ساخت و ساز شود، 
لذا پول يعني هزينه کرد و اعتبار. پس چگونه مي 
توان مدعي شد که در توليد يک محصول اصال 
احتياج به پول نداريم. غيبي مي افزايد: براس��اس 
گفته رييس جمهوري، س��رمايه دار مي تواند در 
بافت فرسوده سرمايه گذاري کرده و يک ظرفيت 
دوبرابري ايجاد  کند که ابتدا بايد متقاضيان قبلي 
را در س��ر جاي خود مس��تقر کند و در آخر يک 
براب��ر ظرفي��ت اضافه باقي مي ماند که س��رمايه 
گذار مي تواند اين واحدهاي مسکوني را به مردم 
بفروش��د. نکته حائز اهميت اين اس��ت که بدون 
ش��ک مردم توان خريد مس��تقيم و  صددرصدي 
اين واحدهاي مسکوني را نخواهند داشت، لذا نياز 
به دريافت تسهيالت بانکي دارند که اين ميزان 
وام  بايد از طريق بانک يا صندوق سپرده گذاري 

مسکن يکم تامين  شود. 
اس�تقراض بانك ه�ا از بان�ك مرك�زي براي  ���

تخصیص تسهیالت 
وي ادام��ه مي ده��د: در نتيجه بانک درگير تامين 
تسهيالت مورد نياز متقاضيان مسکن خواهد شد 
که وام يا بايد به خود س��ازنده داده ش��ود يا همان 
مي��زان وام ب��ه اضافه ي��ک وام مضاعف بايد به 
خريدار داده شود. درحال حاضر نقدينگي بانک ها 
کافي نيست، لذا بايد از بانک مرکزي استقراض 
کنند و بانک مرکزي هم بايد اين ميزان پول را از 
منابع رشد اقتصادي حاکم بر جامعه يعني از محل 
فروش نفت و دريافت ماليات و... تامين کند. شايد 
دامنه استقراض از بانک مرکزي به اندازه اجراي 
طرح مسکن مهر و به صورت علني و دست درازي 
به صورت مستقيم نباشد، اما به اين معنا نيست که 

باعث افزايش پايه پولي کشور نشود. 
��� س�اخت مس�كن در بافت ه�اي فرس�وده 

عملیاتي تر از مسكن مهر است
اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن با بيان اينکه 
مش��کل بخش مس��کن تنها با سرمايه گذاري در 
بافت هاي فرسوده حل نمي شود، تصريح مي کند: 
معتقدم نبايد قول صددرصدي به مردم و جامعه 
اقتص��ادي دهيم که تنها يک س��رمايه گذار پيدا 
کنيم و بافت فرس��وده به او داده ش��ود، مش��کل 
مس��کن مردم حل خواهد ش��د، بلکه شاخص ها و 
متغيرهاي کالن اقتصادي در توليد يک محصول 
نهايي در حوزه مس��کن بيانگر اين امر اس��ت که 
در وهل��ه اول بايد تم��ام کارخانه هاي توليد مواد 
اولي��ه م��ورد نياز براي س��اخت و س��از با ظرفيت 
کام��ل ب��ه گردش درآيند که اي��ن امر نيازمند به 
منابع مالي اس��ت، هر چند که به گردش درآمدن 
کارخانه هاي توليدي مزاياي بسياري دارد از جمله 
اينکه چرخه اقتصادي کش��ور به گردش درآمده 
اس��ت. به طور کلي اگر اجراي طرح نوس��ازي در 
بافت ه��اي فرس��وده با مطالع��ات تکميلي يعني 
مطالعه پروژه هاي ش��بيه به اين طرح درخارج از 
کش��ور و دخالت هاي مشاوران بخش خصوصي 
همراه باش��د بدون ش��ک اين طرح به ثمر خواهد 
رس��يد، زيرا ساخت مسکن در بافت هاي فرسوده 

بسيار بهتر و عملياتي تر از مسکن مهر است.

منصور غيبي در گفت و گو با تجارت تاكيد كرد:

افزایش پایه پولی راهکار نوسازی بافت های فرسوده

افزایش نرخ سوخت، حامي جدید قطارهاتوقف ساخت و سازها در محدوده قانوني شهرها انتصاب در سازمان بنادر
در حکم��ي از س��وي محم��د راس��تاد 
مديرعام��ل جدي��د س��ازمان بن��ادر و 
دريانوردي، وحيد رحمتي رودس��ري به 
عنوان اولي��ن مديرکل روابط عمومي و 
تش��ريفات بي��ن المل��ل اين س��ازمان 

منصوب ش��د. رياس��ت مرکز اطالع رس��اني و ارتباطات وزارت 
بهداش��ت، مديرکل��ي روابط عموم��ي  وزارت صنايع و معادن در 
زم��ان وزارت محرابي��ان و مدير رواب��ط عمومي جمعيت هالل 
احمر در سوابق کاري رحمتي ديده مي شود. پيش از اين روابط 
عمومي س��ازمان بن��ادر و دريان��وردي در س��طح اداره و زير نظر 
مدي��رکل ح��وزه مديرعام��ل فعاليت مي کرد ک��ه از اين پس به 
صورت اداره کل مس��تقل و زير نظر مس��تقيم مديرعامل اين 

سازمان فعاليت خواهد کرد.

قاس��م احم��دي الش��کي نماينده مردم 
نوشهر در مجلس شوراي اسالمي نسبت 
ب��ه مصوبه هيئت وزي��ران در خصوص 
توقف ساخت و سازها در محدوده قانوني 
ش��هرها به ويژه شهرهاي شمالي انتقاد 

کرد. وي دراخطاري با اس��تناد به اصل ۳ بند ۹ قانون اساس��ي در 
م��ورد رف��ع تبعيض ناروا، گفت: اميدواريم کميته تطبيق مصوبات 
دولت با قوانين به کمک آيد، زيرا هيئت وزيران در ۸ شهريور سال 
جاري مصوبه اي داشته است که آقاي اسحاق جهانگيري در ۱۴ 
شهريور آن را به دستگاه ها ابالغ کردند. اما با اين کار به سه استان 
گيالن، گلستان و مازندران جفا شده است که بر همين اساس اعالم 
کردند ساخت و سازها به نوعي متوقف و به محدوده قانوني شهر 

اضافه نشود، لذا تکليف مردم شمال کشور چيست؟

با توجه به اينکه امکانات تش��ويقي در 
نظر گرفته ش��ده از س��وي دولت براي 
اس��تفاده از ريل چندان مورد توجه قرار 
نگرفته حاال زمان آن رس��يده که ديگر 
گزينه ه��ا ني��ز مدنظر ق��رار گيرند که 

يکي از آن ها افزايش نرخ س��وخت خواهد بود. هرچند در طول 
س��ال هاي گذشته تمام پيش��نهادها براي افزايش نرخ سوخت 
با مخالفت روبه رو ش��ده اس��ت، اما اين بار به نظر مي رس��د و با 
اهداف توسعه اي وزارت راه و شهرسازي اين موضوع را به شکل 
جدي ت��ري پيگي��ري خواهد کرد، موضوع��ي که ابعاد مختلف 
تورمي و اقتصادي خواهد داشت و براي اجراي آن تمهيداتي ويژه 
نياز است اما شايد براي ياري رساندن به عرصه ريلي چاره اي 

جز بهره بردن از اين حربه جديد وجود نداشته باشد.

فقط 10 درصد کشتي هاي ايران با پرچم ساير کشورها سفر مي کنند

لزوم بازنگري در مصوبات و قوانين ترانزيت 

مديرعامل ش��رکت کش��تيراني اظهارداشت: پس از برجام ۹۰ 
درصد کشتي هاي اين شرکت با پرچم جمهوري اسالمي ايران 

و ۱۰ درصد نيز تحت پرچم ساير کشورها تردد مي کنند.
به گزارش روزنامه تجارت محمد س��عيدي مديرعامل ش��رکت 
کش��تيراني در حاش��يه همايش گراميداش��ت پنجاهمين سال 
تاس��يس ش��رکت کشتيراني جمهوري اس��المي ايران در جمع 
خبرنگاران با بيان اينکه شرکت کشتيراني، ناوگان ملي دريايي 
ايران اس��ت که دوره تاس��يس آن به پيش از انقالب برگش��ته و 
پس از انقالب توسعه و رشد يافت، گفت: در حال حاضر اقتصاد 
کشور شامل صادرات و واردات مبتني بر اين ناوگان است و ما 
تنها ناوگاني هستيم که توانستيم نيازهاي اساسي مردم ايران 
را در زمان جنگ تامين کنيم به گونه اي که فرمانده وقت جنگ 

اعالم کرد اين ناوگان خط دوم مقدم کشور بود.
وي ادام��ه داد: در دوران ظالمان��ه تحريم ها و در زماني که همه 
خطوط کشتيراني دنيا ارتباط خود با بنادر ايران را قطع کردند، 

شرکت کشتيراني توانست همه نيازهاي داخل را تامين کند.
مديرعامل ش��رکت کش��تيراني تصريح کرد: اگرچه در دوران 
تحريم مش��کالت زيادي براي اين ش��رکت به وجود آمد؛ اما 

توانس��تيم بعد از رفع تحريم ها همه اين مش��کالت را جبران 
ک��رده و در ح��ال حاض��ر به تمامي بنادر دني��ا به صورت عادي 

تردد مي کنيم.
س��عيدي، کش��تيراني را قلب تپنده تجارت بين الملل کش��ور با 
ناوگاني جوان دانست و افزود: کشتيراني در تالش است تا صنايع 
داخلي را با صنعت کشتيراني بيشتر آشنا کند و در پي آن، صنعت 
کش��تيراني ما نيز آمادگي دارد خودکفا ش��ود. البته شرکت هاي 
کشتي س��ازي ما در دوران تحريم ها، عقب ماندند و اکنون بايد 

خود را به خصوص در زمينه نيروي انساني به روز کنند.
وي سه فاکتور قيمت، زمان و کيفيت را در صنعت کشتي سازي 
بسيار مهم عنوان و اظهار کرد: دو شرکت کشتيراني و نفتکش 

بايد از صنعت کشتي سازي حمايت کنند.
به گفته مديرعامل کش��تيراني، براي اولين بار در تاريخ پنجاه 
س��اله صنعت دريانوردي ايران، از فروردين امس��ال شناورهاي 
باالي ۱۴۵۰۰ تني را مديريت و خدمت رساني کرده و در آينده 
نزديک قرار است به ناوگان اين شرکت شناورهاي جديد اضافه 
کنيم. وي در پاسخ به پرسشي در خصوص الزام جديد سازمان 
جهاني دريانوردي )IMO( مبني بر لزوم استفاده از سوخت هاي 

دوستار محيط زيست تا دو سال آينده با هدف حمايت از محيط 
زيست دريايي گفت: اين الزام جديد IMO که يک دستورالعمل 
زيس��ت محيطي اس��ت، بس��يار پيچيده بوده و هنوز بسياري از 

کشورها، آماده استفاده از اين نوع سوخت نيستند.
س��عيدي افزود: پااليش��گاه هاي ما نيز امکان توليد س��وخت با 
س��ولفور پايين را ندارند و در دنيا نيز تعداد پااليش��گاه هايي که 
توليدکننده اين نوع س��وخت باش��ند، کم است. به نظر من هيچ 
ش��رکت کش��تيراني در دنيا آماده استفاده از سوخت هاي جديد 
نيس��ت. مديرعامل ش��رکت کشتيراني درباره مشکالت بانکي 
پس از رفع تحريم ها نيز اظهار داش��ت: هنوز مش��کالت بانکي 
داريم ولي اراده قوي از طرف بانک هاي خارجي براي برقراري 
ارتباط با بانک هاي ايراني وجود ندارد و اين اروپايي ها هستند 
که بايد روابط بانکي را سريعًا آغاز کنند؛ البته در حال حاضر نقل 
و انتقاالت انجام مي ش��ود ولي به صورت روان نيس��ت؛ ضمن 
اينکه اين ش��رايط براي کش��تيراني هزينه بر نيست؛ اما ممکن 
است در صورت ادامه آن، امکان همکاري شرکت هاي مرتبط 

با کشتيراني را از بين ببرد.
وي در خصوص پايگاه هاي بانکرينگ شرکت کشتيراني گفت: 

دو س��ايت بانکرينگ )س��وخت رس��اني به س��اير کشتي ها( در 
بندرعب��اس و قش��م ايج��اد کرده ايم که ظرفي��ت هر کدام ۵۰ 
هزار تن است و برنامه ما در آينده اين است که اين دو سايت، 
به هاب بانکرينگ منطقه به خصوص براي شناورهاي خارجي 
تبديل شود که براي رسيدن به اين هدف بايد در شرايط رقابتي 

قيمت ها را کاهش دهيم.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر تردد ناوگان کشتيراني با پرچم 
غير پرچم جمهوري اسالمي ايران اظهار داشت: پس از برجام، 
۹۰ درصد ناوگان کش��تيراني با پرچم جمهوري اس��المي ايران 
تردد مي کنند و تنها ۱۰ فروند شناورهاي ما به اقتضاي محلي 
که به آنجا قرار است سفر کنند، مجبور به استفاده از پرچم هاي 
بين المللي هستند. مدير عامل شرکت کشتيراني، تعداد ناوگان 
کشتيراني را ۱۵۰ فروند شناور و ظرفيت کانتينري اين ناوگان 

را ۱۰۰ هزار TEU عنوان کرد.

داود کش��اورزيان معاون وزير راه و شهرس��ازي طي 
نشس��تي ب��ا فعاالن ح��وزه ترانزي��ت و حمل و نقل 
بين الملل��ي کاال ب��ا بيان اينکه مي ت��وان با توجه به 
موقعي��ت و ش��رايط فعلي حاک��م بر بخش مصوبات 
دوره هاي قبلي را اصالح و بازنگري کرد گفت: مسائل 
مرتبط با ساير سازمانهاي دست اندر کار را مي توان در 
مراجع ذيربط از جمله شوراي عالي هماهنگي ترابري 

کشور مطرح و حل کرد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت ب��ه نق��ل از روابط 
عمومي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، داود 
کشاورزيان معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس اين 
س��ازمان با تاکيد بر جايگاه، اهميت و نقش ترانزيت 

در توسعه اقتصادي – اجتماعي کشور، اظهار داشت 
: عالقمند هس��تم که انجمن در عرصه هاي حمل و 
نقل کشور حضور پر رنگ تري داشته باشد و استقبال 
مي کنيم که مسائل بخش را خود انجمن پيگيري و 
حل نمايد و مراجع دولتي همچون سازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي نيز در کنار انجمن است. مسائلي 
که مرتبط با س��اير س��ازمان هاي دست اندر کار وجود 
دارد مي تواند در مراجع ذيربط از جمله شوراي عالي 
هماهنگي ترابري کشور مطرح و حل شود که الزم 
است انجمن موضوعات را دسته بندي و جهت طرح 
آماده کند.  کشاورزيان برگزاري جلسات با مسئولين 
نهادها و سازمانهاي مرتبط با حمل و نقل بين المللي 

و ترانزيت را موثر و راهگشا برشمرد و گفت: ممکن 
است پاره اي از مسائل با برگزاري جلساتي با مسئولين 
سازمانهاي ذيربط چاره انديشي شود و بخشي ديگر 

جه��ت تصمي��م گيري در ش��واري عالي هماهنگي 
ترابري کش��ور مطرح و پيگيري شود.خدمات بخش 
حمل ونقل جاده اي بين المللي تخصصي اس��ت و 
چنانچه ناخواسته در دوره هاي قبل قوانيني تصويب 
ش��ده و يا بنابر ش��رايط وقت در گذشته تصويب شده 
باشد مي توان با توجه به موقعيت و شرايط فعلي حاکم 
بر بخش اصالح و بازنگري شود. کشاورزيان حاکميت 
را در کنار بخش خصوصي و شرکت هاي حمل ونقل 
بي��ن الملل��ي و انجمن صنفي اي��ن بخش ياد کرد و 
تصري��ح نمود: بحث هايي همچون تامين اجتماعي، 
بيم��ه، مالي��ات و در مقابل دس��تمزدها و کارکردها و 
معافيت هاي مورد تقاضا امروزه کامال روشن و شفاف 

اس��ت، همانطور که در مورد ش��رکتهاي حمل ونقل 
سوخت پيگري شد و تصميمات مناسبي اتخاذ گرديد، 
با مستندات و داليل منطقي مي توان در مراجع ذيربط 
پيگيري نمود تا آيين نامه هاي مربوطه اصالح شود. 
رفتارهاي قانوني صريح و روشن امري اجتناب ناپذير 
اس��ت و رفتار چندگانه از قوانين چنانچه در مواردي 
وجود داش��ته باش��د، به طورحتم با برگزاري جلسات 
کارشناس��ي و مديريتي با س��ازمانهاي ديگر با جمع 
بن��دي ک��ه انجمن از موضوعات مبتال به، انجام داده 
است ، مي توان راه کارهاي مناسبي براي آرامش خاطر 
فعاليت فعاالن بخش حمل ونقل بين المللي و ترانزيت 

فراهم آورده ، تصميمات الزم اتخاذ نمود. 
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ضرب االجل ديوان عدالت اداري به شرکت ملي گاز
ديوان عدالت اداري به دليل اس��تمرار 
اخذ آبونمان از مشترکين گاز در برخي 
ش��هرها و ع��دم اجراي حک��م ديوان، 
ضرب االجل 48 س��اعته براي شرکت 

ملي گاز صادر کرد.
ب��ه نقل از ديوان عدالت اداري، مصوبه 
س��ال 91 س��تاد هدفمندي يارانه ها در 

مورد محاسبه آبونمان گاز در مرداد ماه 96 با راي هيات عمومي ديوان 
ابطال ش��د، اما اخذ آبونمان در برخي ش��هرها توس��ط شرکت ملي گاز 
اس��تمرار دارد. براس��اس اين گزارش، ديوان عدالت اداري در نامه اي 
ضم��ن اخط��ار به ش��رکت مل��ي گاز ايران، 48 س��اعت فرصت داد تا 
مطاب��ق ب��ا رأي ابالغي ديوان، اقدامات عملياتي براي حذف آبونمان 
از مش��ترکين گاز انجام و نتيجه به ديوان عدالت اداري اعالم ش��ود. 
بر پايه اين گزارش ديوان عدالت اداري در نامه ابالغي ش��رکت ملي 
گاز را مکل��ف ب��ه اس��ترداد مبال��غ دريافتي از مش��ترکين تحت عنوان 
آبونم��ان از تاري��خ صدور رأي کرده اس��ت. گفتني اس��ت آراي هيأت 
عمومي دي��وان عدال��ت اداري الزم االجراء اس��ت و براي متخلفين از 
آراء ابالغ��ي مج��ازات انفص��ال از خدمات دولتي به مدت 3 ماه تا يک 

سال در نظر گرفته شده است.

کاهش 16 درصدي
 بارش هاي کشور نسبت به پارسال

متوسط بارش هاي کشور بر اساس گزارش هاي شرکت مديريت منابع 
آب ايران، تا پايان هفته سوم آذرماه به 27.5 ميليمتر رسيد. با گذشت 
77 روز از س��ال آب��ي جدي��د يعن��ي از آغاز مهرماه امس��ال تا پايان روز 
جمعه هفدهم آذرماه متوسط بارش هاي کشور به 27.5 ميليمتر رسيد. 
اين ميزان بارش در مقايس��ه با متوس��ط بلندمدت- که 46.5 ميليمتر 
بود- 40.9 درصد کاهش يافت. بر همين اساس، بيشترين بارش ها در 
حوضه هاي آبريز اصلي، درياي خزر با 25.7 ميليمتر، درياچه اروميه با 
24 ميليمتر، خليج فارس و درياي عمان 25.2 ميليمتر، فالت مرکزي 
4.5 ميليمتر، مرزي ش��رق با يک ميليمتر و قره قوم با 8.7 ميليمتر به 
ثبت رسيد. ايستگاه رامسر- صفارود در استان مازندران شاهد حداکثر 
بارندگي به ميزان 627.5 ميليمتر بود و براي ايستگاه قوچان در استان 
خراسان رضوي حداقل بارندگي به ميزان 22.75 ميليمتر گزارش شد.  
حج��م بارش ه��اي اول مه��ر تا هفدهم آذر مع��ادل 45 ميليارد و 321 
ميليون متر مکعب گزارش شد. رييس سازمان هواشناسي کشور جمعه 
گذش��ته اعالم کرد: در س��ال آبي جاري، 17 اس��تان کشور بيشتر از 40 
درصد کمبود بارش دارند که در اين ميان وضع بارشي در استان هاي 
ي��زد )ب��ا 87 درص��د کمبود(، مرکزي )با 90 درصد کمبود(، اصفهان )با 
91 درصد کمبود(، خراس��ان جنوبي )با 92 درصد کمبود( و قم )با 99 

درصد کمبود( از بقيه استان ها دشوارتر است.
داود پرهيزکار اضافه کرد: عالوه بر پهنه هاي بسيار گسترده خشکسالي 
با ميزان »خفيف و متوس��ط« در بيش��تر مناطق کشور، درجه »شديد و 
بسيار شديد« آن در مناطقي از استان هاي خوزستان، ايالم، کهگيلويه 
و بويراحمد، بوش��هر، اصفهان، يزد، کرمان، سيس��تان و بلوچس��تان، 
خراس��ان هاي جنوبي، رضوي و ش��مالي، گلس��تان، گيالن، زنجان، 

اردبيل، آذربايجان شرقي و غربي و کرمانشاه مشاهده مي شود.

پيشخوان

انـرژی

مذاکرات در ليبي براي باال بردن توليد نفتاميدواري نسبت به نفت ۶۰ دالري در ۲۰۱۸ارائه چشم انداز بازار گاز جهان در ۲۰۱۷
چش��م ان��داز ب��ازار گاز جه��ان در س��ال 
2017 به زودي از س��وي دبيرخانه مجمع 
کشورهاي صادرکننده گاز )جي يي سي اف( 
ارائه مي شود. در چشم انداز بازار گاز جهان 
در س��ال 2017 ک��ه ق��رار اس��ت با حضور 

محمدحس��ين عادلي، دبيرکل جي يي س��ي اف رونمايي شود، وضع 
اقتص��اد کالن جه��ان، تقاضا براي انواع ان��رژي به ويژه گاز طبيعي، 
وضع توليد و عرضه آن، تجارت گاز و قراردادهاي اين حوزه و وضع 
گاز در بازاره��اي مختل��ف منطق��ه اي جهان مورد بحث و پيش بيني 
قرار گيرد. نخس��تين چش��م انداز بازار گاز جهان پارسال و همزمان با 
تکميل مدل جهاني گاز از س��وي دبيرخانه جي يي س��ي اف ارائه شد. 
مدل جهاني گاز با بررسي همه بازارها و انرژي هاي مورد استفاده در 

جهان يک مدل بسيار پيشرفته است.

بان��ک مرک��زي قطر پي��ش بيني کرد 
که قيمت نفت در س��ال آينده ميالدي 
ممکن اس��ت حدود 60 دالر براي هر 
بش��که باش��د. به گزارش گالف تايمز، 
بان��ک مرکزي قطر پيش بيني کرد که 

ب��ا افزاي��ش تقاض��اي جهاني نفت و توليد نفت آمريکا مطابق با 
برآوردها، ميانگين قيمت نفت در سال 2018 ميالدي حدود 60 
دالر براي هر بشکه خواهد بود. اين بانک همچنين پيش بيني 
کرد که بازار نفت در سال 2018 ميالدي از شرايط مازاد عرضه 
به وضع توازن بازگردد. بانک مرکزي قطر همچنين پيش بيني 
کرد: در صورت استمرار رشد توليد نفت آمريکا، ثبات بازار نفت 
به پايبندي اعضاي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت )اوپک( 

به توافق جهاني کاهش توليد نفت بستگي خواهد داشت.

رئيس دولت ليبي با مدير شرکت ملي 
نفت و رييس بانک مرکزي اين کشور 
ديدار کم سابقه اي داشت. روابط ميان 
اين س��ه نهاد طي دو س��ال گذشته به 
دليل بن بس��ت بر سر هزينه عمومي و 

تامين مالي شرکت ملي نفت، متالطم بوده است.
روابط ميان صادق الکبير صادق، رييس بانک مرکزي و فياض 
سراج، رئيس دولت آشتي ملي بر سر سياست پولي و اصالحات 
مالي پرتنش بوده با اين همه بانک مرکزي ماه گذشته اعالم 
کرد که برنامه اقتصادي و مالي مورد توافق قرار گرفته است. 
دولت آشتي ملي اعالم کرد اين ديدار به منظور فراهم کردن 
مقدمات مالي ضروري براي تامين مالي ش��رکت ملي نفت 

انجام گرفت تا اين شرکت بتواند توليد را باال ببرد.

وقت رسيدگي
خواهان صفورا محمدمراد کرجي دادخواستي بطرفيت خوانده سجاد فتاحي به خواسته مهريه 
تقديم دادگاه هاي عمومي مالرد بخش مالرد شهرستان شهريار نموده که جهت رسيدگي به شعبه 
2دادگاه عمومي حقوقي مالرد واقع در مالرد ارجاع و به کالس��ه 9609982660500868ثبت 
گرديده که وقت رسيدگي آن 96/11/30 و ساعت 12 تعيين شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان حسب دستور دادگاه وفق ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني 
مفاد دادخواس��ت يک نوبت در يکي از روزنامه هاي کثير النتش��ار به هزينه خواهان آگهي ش��د و 
خوانده مي بايست ظرف مهلت يک ماه در دفتر دادگاه حاضر و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 

را دريافت نمايد در غير اينصورت دادگاه تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م/الف:4946
منشي دادگاه حقوقي شعبه 2دادگاه عمومي حقوقي مالرد

آگهي مزايده اموال منقول
درپرونده کالسه 960631 به موجب اجراييه صادره از اجراي احکام مدني دادگستري مالرد له 
اکبر احمدي عليه فضل اله خراساني. محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 21/408/917 
ريال اصل خواس��ته در حق محکوم له و مبلغ 5% ريال نيم عش��ر دولتي صندوق دولت چون 
نامبرده در موعد مقرر قانوني مفاد حکم را اجرا نکرده اس��ت حس��ب تقاضاي محکوم له اموال 
منقول محکوم شرح زيريه وسيله اين مرجع توقيف و توسط کارشناس رسمي / خبره دادگستري 
ارزيابي گرديده اس��ت و مقرر اس��ت از مزايده درتاريخ 96/10/13 از س��اعت 13/30الي پايان در 
محل دفتر اجراي احکام مدني به فروش برس��د ، مزايده از قيمت 27/000/000 ريال ش��روع 
مي شود و مال متعلق بکسي است که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. قيمت مزايده بصورت 
وجه نقد يا چک بانکي )تضمين ش��ده( في امجلس از پرونده مزايده دريافت مي ش��ود . الباقي 
وج��ه ظ��رف مبلغ��ي ک��ه از س��وي اين مرجع تعيين مي گردد و حداکثر ي��ک ماه از تاريخ مزايده 
تج��اوز نخواه��د ک��رد از خري��دار اخذ به نامبرده تحويل خواهد ش��د در صورتي که برنده مزايده 
در موع��د مق��رر بقي��ه به��اي اموال را نيز دارد و پس از کس��ر هزينه مزايده به نفع ضبط و مزايده 
تجديد مي گردد و در صورتي که روز مزايده مصادف با ايام تعطيل ش��ود مزايده فرداي اداري 
در س��اعت تداري در همان س��اعت و مکان برگزار مي گردد.ش��کايت راجع به تخلف از مقررات 
مزايده ظرف يک هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي شود و قبل از مهلت مذکور يا قبل از 
اتخاذ تصميم )در صورت وصول ش��کايت ( مال به خريدار تس��ليم نخواهد ش��د ضمنآ ضابطين 
مي توانند پنج روز قبل از مزايده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگي اجرا از اموال بازديد و اموال 

مورد مزايده و بهاي آن بدين شرح است:
فن هواکش طبق نظريه کارشناسي )مبلغ کارشناسي 27/000/000 ريال مي باشد(

مدير اجراي احکام مدني دادگستري مالرد-م الف 4947

حصر وراثت
ابوالفضل فتحي به شناس��نامه ش��ماره 5943 مطابق دادخواس��ت تقديمي به کالس��ه پرونده 
1066/1/96 از اي��ن ش��عبه در خواس��ت گواه��ي حص��ر وراثت نموده و چني��ن توضيح داده که 
شادروان فاطمه حسيني اقدم اوغاني به شماره شناسنامه 55 در تاريخ 96/8/4 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-مسلم فتحي-ش ش 3764-تاريخ تولد 46/8/4-صادره از تهران-فرزند

2-ربابه فتحي-ش ش 998-تاريخ تولد37/6/5-صادره از تهران-فرزند
3-زهرا فتحي -ش ش 12082-تاريخ تولد 56/10/28-صادره از تهران-فرزند
4-اميدعلي فتحي-ش ش 2431-تاريخ تولد 35/8/6-صادره از تهران-فرزند

5-رقيه فتحي-ش ش 2340-تاريخ تولد 39/9/23-صادره از تهران-فرزند
6-مصطفي فتحي-ش ش 7353-تاريخ تولد 55/7/27-صادره ازتهران-فرزند

7-ابوالفضل فتحي-ش ش 5943-تاريخ تولد 41/12/2-صادره از تهران-فرزند
و مرحوم ورثه ديگري ندارد اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را باستناد ماده 
361 قانون امور حس��بي در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
اي از متوفي نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف مدت يکماه به اين ش��عبه تقديم دارد واال 

گواهي مربوط صادر خواهد شد. م/الف:4948
شوراي حل اختالف مالرد-حوزه 1

وقت رسيدگي
خواهان داريوش ترکاش��وند دادخواس��تي بطرفيت خوانده معصومه لرستاني و حسين بهرامي به 
خواس��ته مطالبه چک تقديم دادگاه هاي عمومي مالرد بخش مالرد شهرس��تان ش��هريار نموده 
که جهت رس��يدگي به ش��عبه 4 دادگاه عمومي حقوقي مالرد واقع در مالرد ارجاع و به کالس��ه 
9409982667201161ثبت گرديده که وقت رسيدگي آن 96/11/14 و ساعت 12/30 تعيين 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان حس��ب دستور دادگاه 
وفق ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مفاد دادخواست 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 
حاض��ر و نس��خه ثان��ي دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد در غي��ر اينصورت دادگاه تصميم 

مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م/الف:4949
منشي دادگاه حقوقي شعبه 4دادگاه عمومي حقوقي مالرد-شفاعي

آگه��ي موض��وع م��اده 3 قان��ون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي ش��ماره 139460325003002936 مورخ 1393.4.21 هيأت موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مل��ک دلف��ان تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ايوب همتي ديناروند در شش��دانگ 

يک دهنه دکان به مس��احت 26.50 متر مربع قس��متي از پالک 154 اصلي واقع در بخش 12 
استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد عليميرزايي خريداري از مالک رسمي آقاي بهرام و اميد 
علي رستمي محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته 
باش��ند ميتوانند 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 است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396.9.5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396.9.20
 امير حسين خليلي / رئيس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان دلفان

آگه��ي موض��وع م��اده 3 قان��ون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي ش��ماره 139460325003002936 مورخ 1393.4.21 هيأت موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ايوب همتي ديناروند در ششدانگ يکباب 
عمارت دو طبقه به مساحت 485.34 متر مربع قسمتي از پالک 154 اصلي واقع در بخش 12 
استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد عليميرزايي خريداري از مالک رسمي آقاي بهرام و اميد 
علي رستمي محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته 
باش��ند ميتوانند 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 است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396.9.5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396.9.20
 امير حسين خليلي / رئيس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان دلفان

آگهي موضوع ماده 3 قانون 13 آئين نامه تعيين تکليف وضعيت اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آراي صادره هيأت حل اختالف قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان 
خرم آباد بشرح ذيل:

1- پرونده کالس��ه 2701 و رأي ش��ماره 4455 مورخ 49.4.9 به تقاضاي صيد والي محمدي 
فرزندحس��ين نس��بت ب��ه شش��دانگ يکب��اب عم��ارت و دکاکي��ن متصل به آن به مس��احت 
140.60مترمربع مجزي شده از پالک 2 - اصلي واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد خروجي 

از مالکيت مالک اوليه )رسمي ( يعقوب دلفان.
 رسيدگي و تائيد و انشاء گرديد مراتب در اجراي ماده 3 قانون تعيين تکليف اراضي و ساختمانهاي 
فاقد س��ند رس��مي دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکين و س��اير صاحبان حقوقي در 
روزنامه کثير االنتشار و محلي آگهي انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نس��بت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ نش��ر اولين آگهي و در روس��تاها از تاريخ الصاق به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را کتبٌا به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان خرم آباد تس��ليم دارند 
و برابر مقررات معترض مکلف اس��ت ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض مبادرت به 
تقديم دادخواست به مراجع قضايي ذيصالح اقدام و گواهي تقديم دادخواست تحويل ثبت اسناد 
نمايد و ادامه عمليات ثبتي موکل به ارائه حکم نهايي مي باش��د در غير اين صورت متقاضي با 
ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاي مدت مذکور و يا عدم وصول اعتراض سند 
مالکيت مورد تقاضا بر اساس مدلول رأي وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايي نخواهد بود. م الف : 4154662
تاريخ انتشار نوبت اول: 9.5. 1396
تاريخ انتشار نوبت دوم:1396.9.20

محمد علي ابراهيمي / رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگه��ي موض��وع م��اده 3 قان��ون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

براب��ر راي ش��ماره 13946032500300891 م��ورخ 1396.7.12 هيأت موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مل��ک دلف��ان تصرف��ات مالکانه متقاض��ي خانم فاطمه خرمي در شش��دانگ يکباب عمارت به 
مس��احت 132.80 متر مربع قس��متي از پالک 4 فرعي از 156 اصلي واقع در بخش 12 اس��تان 
لرس��تان شهرس��تان دلفان س��رخه بان خريداري از مالک رسمي آقاي طهماس فرهاديان محرز 
گرديده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند 
از تاريخ انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم 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.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396.9.5

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396.9.20
 امير حسين خليلي / رئيس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان دلفان

آگهي اجرائيه
محک��وم ل��ه: 1- بان��ک عس��گريه 2- پروي��ن حاج خواجه لو فرزند: قلنج نش��اني: اردبيل- اردبيل 
ميدان ش��ريعتي جنب بانک ملي س��اختمان طلوع طبقه 3 واحد8- مش��خصات محکوم عليه: 1- 
ابوالفضل نوجامه فرزند علمقلي نش��اني مجهول المکان2- احمد نوجامه فرزند خير علي نش��اني 
مجهول المکان- 3- عديل پروين فرزند عوض بنش��اني مجهول المکان - محکوم به : بموجب 
درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به ش��ماره دادنامه مربوطه 9509974527400048 خواندگان 
محکوم هستند بنحو تضامني به پرداخت مبلغ 77/000/000 ريال از بابت اصل خواسته و هزينه 
دادرس��ي و حق الوکاله وکيل براس��اس تعرفه قانوني و خس��ارت تاخير تاديه در حق محکوم له و 
پرداخت مبلغ 3/850/000 ريال بابت نيم عش��ر دولتي. محکوم عليه مکلف اس��ت از تاريخ ابالغ 
اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- ترتيبي 

براي پرداخت محکوم به بدهد.
دفتر دادگاه حقوقي شعبه 3 شوراي حل اختالف مشگين شهر- پيراسته

آگهي اجرائيه
محکوم له:1- خليل عشايري کوالني فرزند حيدر نشاني: اردبيل فلکه علي آباد ميدان بعثت جنب 
بانک ملي ساختمان طلوع طبقه 3 واحد8-2- بانک عسگريه بمديريت سيد امين جوادي نشاني: 
مش��گين ش��هر خ امام بانک عس��گريه3- پروين حاج خواجه لو فرزند قلنج نش��اني: اردبيل- ميدان 
ش��ريعتي جنب بانک ملي س��اختمان طلوع طبقه 3واحد8- مش��خصات محکوم عليه:1- عادل 
نوجامه فرزند ايمان نش��اني مجهول المکان ش.ت09149553193-2- ش��هرام نوجامه فرزند 
نجفقلي نش��اني: مجهول المکان ش.ت 09147007217-3- ولي وفاجو فرزند:وليقلي نش��اني: 

مجهول المکان ش.ت 09149665726- محکوم به : بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509974527400039 محکوم عليهم هستند بنحو تضامني 
به پرداخت مبلغ 92/000/000 ريال از بابت اصل خواس��ته و هزينه دادرس��ي و حق الوکاله وکيل 
براساس تعرفه قانوني و خسارت تاخير تاديه در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 4/600/000ريال 
بابت نيم عشر دولتي. محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد.

دفتردادگاه حقوقي شعبه 3 شوراي حل اختالف مشگين شهر- پيراسته

آگهي حصر وراثت
خانم رقيه يوسفي کوهساره داراي شناسنامه بشماره 109 به شرح پرونده کالسه 1359-96 اين 
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان علي بازيار به شماره 
شناسنامه 1835 در تاريخ 96/9/8 در اردبيل اقامتگاه دائمي خود بدورد حيات گفته ، ورثه آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- حس��ين بازيار به ش.ش 1452072329فرزند علي پس��ر متوفي2- عباس 
بازيار به ش.ش 1452527423فرزند علي پسر متوفي3- رقيه يوسفي کوهساره به ش.ش 109 
فرزند راهب زوجه متوفي4- امام ويردي بازيار به ش.ش 873 فرزند محمد تقي پدر متوفي. اينک 
با انجام تش��ريفات مقدماتي در خواس��ت مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد ، هر کس اعتراض 
دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد.ازتاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهي صادر و هر وصيتنامه جز سري و رسمي که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط و بال اثر خواهد بود .
رييس شعبه 11 شور اي حل اختالف اردبيل- بدري

آگهي حصر وراثت  
آقاي مهدي خوش نيت نودهي به ش��ماره شناس��نامه 0019386771 فرزند صفر از 
اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که ش��ادروان 
صفر خوش نيت نودهي فرزند عيس��ي در تاريخ 96/6/11 در شهرس��تان رش��ت فوت 

نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذيل تعرفه شده اند: 
نام و نام خانوادگي  شماره شناسنامه نام پدر  نسبت 

1- مهدي خوش نيت نودهي 0019386771 صفر پسر متوفي 
2- مجتبي خوش نيت نودهي 1365420 _ 001 صفر پسر متوفي 

3- مصطفي خوش نيت نودهي 24608  صفر پسر متوفي 
4- مرتضي خوش نيت سودهي 8215  صفر پسر متوفي 

5- رقيه خوش نيت نودهي 5151  صفر دختر متوفي 
6- ليال خوش نيت نودهي 12695  صفر دختر متوفي 

7- مريم موسوي  39  سيداسداهلل همسر دائمي متوفي 
و به غير از وراث نامبرده باال ورثه ديگري ندارد. 

اينک پس از مالحظه دادخواس��ت و انجام تش��ريفات قانوني و ثبت آن به ش��ماره 
960693 مفاد درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد. چنانچه هر شخص 
اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه 

به دفتر شعبه يک شوراي حل اختالف رشت تسليم نمايد. در غير اين صورت گواهي 
حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد. 5471 م/الف 

قاضي شوراي حل اختالف شعبه يک شهري رشت

شوراي حل اختالف گيالن 
»رونوشت« 

آقاي عطاءاله فتحعلي زاده دادخواستي به شماره 9609985260100572 به خواسته 
صدور گواهي حصر وراثت مرحومه کبري واحدي گيلوان بشرح ذيل معرفي نموده 

است. 
رديف نام و نام خانوادگي شماره شناسنامه نسبت 

1 آقاي عطاءاله فتحعلي زاده 11974 پسر 
2 خانم شهرزاد فتحعلي زا ده 2971 دختر 
3 خانم نسرين فتحعلي زاده 1463 دختر 

 لذا چنانچه کسي يا کساني از متوفاه فوق الذکر وصيت نامه سري يا هرگونه نوشته 
ديگري داشته باشد مي تواند از تاريخ نشر اين آگهي به مدت يکماه به اين شورا ارائه 

دهد واال گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد. 5472 م/ الف 
رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان ماسال – فريدون دوستي

تعويض 5 ميليون المپ پرمصرف با المپ هاي LED در تهران
معاون توزيع توانير گفت: برنامه داريم تا در کالنشهر تهران بيش از 5 ميليون المپ پر 
مصرف را با المپ هاي LED تعويض کنيم که اين امر مي تواند در مديريت بار مصرف 
پايتخت بسيار موثر باشد. »محمودرضا حقي فام« معاون هماهنگي توزيع توانير، در مورد 
اقدامات انجام شده براي مديريت مصرف و تقاضا براي تابستان سال آتي اظهار داشت: 
برنامه هاي بسيار خوبي در حال تدوين است، خوشبختانه وزير نيرو نيز تأکيد فراواني بر 
روي اين قضيه دارند که اميدواريم بتوانيم با جذب اعتبارات بيشتر در اين زمينه همانند 
سال گذشته شاهد کاهش بار قابل توجهي باشيم. وي افزود: در سال گذشته توانستيم 
با اجراي برنامه هاي متنوع از جمله انعقاد بيش از 17 هزار قرارداد با مشترکين ديماندي 

صنعتي و کشاورزي بيش از 4000 مگاوات از ميزان مصرف را کاهش دهيم.
حقي فام تصريح کرد: چنانچه اين ميزان مديريت نمي ش��د بار مصرف تابس��تان به مرز 
60 هزار مگاوات نزديک مي ش��د که در اين صورت ش��بکه برق کش��ور را با مش��کلي 

اساسي مواجه مي کرد.
معاون توزيع توانير گفت: پيش بيني مي شود در تابستان 97 نيز با رشد بيش از 5 درصدي 
مصرف برق مواجه باش��يم که در اين صورت مي بايس��ت با تدوين برنامه هاي منظم و 

دقيق ميزان کاهش بار را تا 6000 مگاوات کاهش داد يعني 2000 مگاوات بيش��تر از 
تابستان سال 96، که اين امر بدون همکاري مردم عزيز امکانپذير نخواهد بود.

حقي فام با اشاره به برنامه هاي جديد وزارت نيرو براي مديريت مصرف در تابستان سال 
97 نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: امسال بنا داريم تا از طريق راه اندازي سيستم 
IOT با همکاري مخابرات کش��ور، بار سرمايش��ي و گرمايش��ي ادارات و س��ازمان هاي 

دولتي را مديريت و کاهش دهيم.
وي ادامه داد: همچنين بنا داريم تا دو مصوبه دولت را به ش��دت در س��ال آتي پيگيري 
کنيم. يکي از اين مصوبه هاي بر تأمين 20 درصدي برق ادارات و سازمان هاي دولتي 
از انرژي هاي نو و CHPهاس��ت و دوم نيز مصوبه دولت مبني بر کاهش 10 درصدي 
مصرف برق توسط همين ادارات و سازمان هاي دولتي است که اجراي اين دو مي تواند 

در مديريت مصرف برق در تابستان 97 بسيار راهگشار باشد.  
حقي فام خاطرنشان کرد: همچنين برنامه داريم تا در کالنشهر تهران بيش از 5 ميليون 
الم��پ پ��ر مص��رف را با المپ هاي LED تعويض کنيم که اين امر مي تواند در مديريت 

بار مصرف پايتخت بسيار موثر باشد.

مديرگازرساني شرکت ملي گاز گفت: با پايان يافتن طرح پايلوت 
کنتورهاي هوش��مند در 4 اس��تان کش��ور، اين کنتورها با درصد 
خطاي بسيار پايين براي مشترکان مورد استفاده قرار مي گيرند. 
به نقل از وزارت نفت، س��عيد مومني درباره نصب و اس��تفاده از 
کنتورهاي هوش��مند براي مش��ترکان گاز گفت: طي فراخواني 
که سال گذشته از سوي شرکت ملي گاز مطرح شد، 13 شرکت 
داخلي و خارجي اعالم آمادگي کردند تا اجرايي ش��دن اس��تفاده 
از کنتورهاي هوش��مند گاز را مورد آزمايش و بهره برداري قرار 
دهند. وي افزود: طرح پايلوت به اين صورت است که هر کدام 
از اين 13 شرکت، 5 هزار دستگاه از کنتورهاي هوشمند خود را 
در 4 اس��تان تهران، مش��هد، کرمانشاه و البرز مورد آزمايش قرار 
مي دهن��د و نگه��داري از اي��ن کنتورها نيز به مدت 8 ماه بر عهده 
خود شرکت ها است تا پس از پايان دوره آزمايشي مشخص شود 
کدام کنتورها از لحاظ مس��ائل فني و اقتصادي براي کش��ورمان 
مناسب تر هستند. مومني اظهار کرد: زماني که کنتور مناسب براي 
مشترکان گاز انتخاب شود، به صورت سفارشات گسترده آنها را در 
اختيار مردم قرار مي دهيم، البته هزينه خريد و نصب اين کنتورها 
به س��بب قابليت هايي که دارند نس��بت به کنتورهاي معمولي 
باالتر اس��ت. اکنون بيش��تر مشترکان گاز در کشور از کنتورهاي 
معمولي استفاده مي کنند و تعدادي از کنتورها نيز طي 2 سال اخير 
تبديل به کنتورهاي ارتقاء يافته شده اند که در داخل کشور توليد 

مي شوند. وي درباره کنتورهاي هوشمند توضيح داد: کنتورهاي 
هوش��مند گاز قادرند به وس��يله تجهيزات داخلي و سيستم هاي 
ارتباط��ي ک��ه دارن��د از طريق الکترونيکي با مراکز ادارات گاز در 
شهرها و مناطق خود ارتباط برقرار کنند که به اين ترتيب قرائت 
کنت��ور ني��ز از راه دور امکان پذير مي ش��ود. مومني تصريح کرد: 
با نصب کنتورهاي هوش��مند، ديگر امکان دس��ت کاري از سوي 
اف��راد متخل��ف وجود ن��دارد، همچنين درصد خطاي قرائت ها از 
لحاظ مثبت و منفي بسيار کاهش مي يابد اما براي استفاده از اين 
کنتورها بايد صبر کنيم تا طرح پايلوت به پايان برسد تا بهترين 
کنتور براي مشترکان انتخاب شود. مدير گازرساني شرکت ملي 
گاز گفت: کنتورهاي ارتقاء يافته که اکنون براي برخي مشترکان 
استفاده مي شوند نيز مطابق آخرين استانداردهاي کشور هستند 
که بخش��ي از ميزان خطاي اندازه گيري در اين کنتورها کاهش 
يافته اس��ت. اواخر تير ماه امس��ال بود که مديرعامل همراه اول 
اعالم کرد: اولين تست موفق کنتور گاز در شبکه NB-IOT در 
21 تيرماه در ايران انجام شد که 5 هزار کنتور در مرحله آزمايشي 
در حال بهره برداري است. وحيد صدوقي با بيان اينکه در بهمن 
ماه سال 95 با شرکت ملي گاز ايران در خصوص هوشمند سازي 
کنتورهاي گاز تفاهم نامه امضاء شده، تصريح کرد: در 21 تيرماه 
 NB-IOT س��ال جاري اولين تس��ت موفق کنتور گاز در ش��بکه

در ايران انجام شد 

سفير سريالنکا در ايران با اشاره به تمايل کشورش به توسعه 
همکاري ه��اي تج��اري با ايران گف��ت: ما عالقه مند به خريد 
فرآورده ه��اي نفت��ي از ايران هس��تيم. ش��ريف انيس در باره 
برنامه ه��اي دول��ت متبوعش ب��راي همکاري هاي تجاري و 
اقتص��ادي با اي��ران در زمينه هاي مختلف اظهار کرد: ايران و 
سريالنکا تجربه طوالني همکاري هاي سياسي، اقتصادي و 
ديپلماتيک با يکديگر دارند و تالش داريم همکاري  خود را با 
ايران در سه محور پيش ببريم. وي، توسعه مبادالت تجاري 
دوجانبه ايران و س��ريالنکا را به عنوان محور نخس��ت نام برد 
و افزود: در اين زمينه فرآورده هاي نفتي و مصالح ساختماني 
ايران مدنظر ماس��ت زيرا فرصت هاي فراواني براي صادرات 
اين محصوالت به س��ريالنکا وجود دارد. س��فير سريالنکا در 
ايران، دومين محور همکاري ايران و سريالنکا را گردشگري و 
توريسم عنوان کرد و افزود: سومين محور همکاري ما با ايران، 
بحث توسعه سرمايه گذاري هاي مستقيم در دو کشور است.

ش��ريف انيس به عمليات نجات پنج ماهيگير س��ريالنکايي 
ازس��وي نفتکش ايراني Stream اش��اره کرد و با بيان اين که 
اين عمليات پنج ساعت طول کشيد، افزود: نکته مهم اينجاست 
که اين عمليات نجات توس��ط يک کش��تي غول پيکر تجاري 
صورت گرفته و صرف چنين زماني براي نجات پنج ماهيگير 
نش��ان دهنده وجهه بشردوستانه اين عمليات است. همچنين 

به نظر مي رسد تعامل نفتي بين ايران و مجارستان که با خريد 
يک ميليون بشکه نفت ايران توسط مجارستان بعد از امضاي 
برجام از سر گرفته شد، به زودي با فروش نفت بيشتر از سوي 
ايران به مجارستان و همچنين عالقه شرکت هاي اين کشور 
براي حضور در بخش انرژي ايران وارد مرحله جديدي شود. 
به نقل از ايس��نا، مجارس��تان که پس از لغو تحريم ها با خريد 
يک ميليون بش��که نفت ايران مش��تري نفت کش��ورمان شد، 
اکنون نه تنها عالقه مندي خود را براي افزايش خريد نفت از 
ايران ابراز کرده است بلکه در زمينه گسترش تعامالت نفتي 
با ايران ابراز تمايل کرده و خواهان حضور در گاز پاکس��تان و 
سوآپ نفت خزر شده است. همچنين اين کشو عالقه خود را 
براي مطالعه در بخش هاي محدودي از باالدست صنعت نفت 
اعالم کرده اس��ت. در مقابل ابراز تمايل مجارس��تاني ها طرف 
ايراني نيز آمادگي خود را براي فعاليت شرکت هاي مجارستاني 
در پروژه هاي نفتي اعالم کرده و گفته است انرژي، نفت و گاز 
از زمينه هاي مهم همکاري ايران و مجارستان است و چنانچه 
تجار و بخش خصوصي مجارس��تان عالقمند به همکاري و 
جذب س��رمايه مش��ترک در ايران باش��ند، مورد حمايت دولت 
جمهوري اسالمي ايران خواهند بود. البته ايران بر اين موضوع 
تاکيد کرده است که ضروري است درباره جزئيات اين همکاري 

مذاکرات بيشتري ميان شرکت هاي 2 کشور انجام شود.

مديرگازرساني شرکت ملي گاز:

کنتورهاي هوشمند گاز در راه است
توسعه همکاري هاي اقتصادي با خريداران جديد؛

سريالنکا و مجارستان؛ مشتريان نفت ايران
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اليحه »مقابله با خشونت عليه زنان« در مراحل پاياني
مع��اون ام��ور زنان و خان��واده رئيس 
جمهور گفت: پيگيري اليحه »حمايت 
از حقوق زنان و مقابله با خشونت عليه 
آنه��ا« جزو ش��اخص ترين اقدامات 
ص��ورت گرفت��ه در 100 روز ابتدايي 
دولت دوازدهم به شمار مي رود که کار 
بسيار خوب و منسجمي در اين رابطه 

با قوه قضاييه انجام شده و تقريبا به مراحل پاياني خود رسيده است. 
معصومه ابتکار در گفتگو با ايسنا، با بيان اين که معاونت امور زنان و 
خانواده رياست جمهوري در مورد اليحه حمايت از حقوق کودکان 
نيز پيگيري هايي انجام داده اس��ت، اظهار کرد: اين اليحه در حال 
حاضر در کميسيون قضايي مجلس است و پيگيريها و جلساتي که 
با حضور معاونت صورت گرفته، باعث ش��ده اين اليحه نيز در حال 
رسيدگي باشد. وي ادامه داد: يکي ديگر از مهم ترين اقدامات در حوزه 
سياستگذاري مربوط به تعيين شاخص عملکرد ديگر دستگاه ها در 

حوزه زنان و پايش آنهاست.

تخليه مدارس ناايمن و پرخطر تهران
مديرکل نوسازي مدارس استان تهران با بيان اينکه منکر مشکالت 
مدارس فرسوده سطح تهران نيستيم گفت: مشکالت اين مدارس از 
طريق مرمت و تعمير رفع مي شود و اگر زماني به شرايط بحراني برسند 
قطعا به اموزش و پرورش اجازه نمي دهيم از اين فضاها براي پذيرش 
دانش آموزان استفاده کند. داريوش ورناصري در گفتگو با ايسنا، با اشاره 
به اينکه 25 درصد فضاهاي آموزشي پايتخت که حدود 1000 مدرسه 
را شامل مي شود فرسوده هستند اظهار کرد: براي اين مدارس هنگام 
وقوع حوادث غيرمترقبه چون زلزله نگران هستيم. وي گفت: مدرسه اي 
که بحراني باشد و دانش آموز داخل آن در حال تحصيل باشد نداريم، اما 
مدارسي در مناطق مختلف تهران از يک و دو همچنين شهرستان هاي 
اطراف داريم که تخريبي هستند و بايد تخريب شوند و پذيرش دانش 
آموز ندارند. بنابراين مي توان گفت مدارس بحراني در تهران داريم که 
تخليه شده اند و در مرحله تخريب و ساخت مجدد هستند. ورناصري 
اظهار کرد: مشکالت اين مدارس از طريق مرمت و تعمير رفع مي شود 
و اگر زماني به ش��رايط بحراني برس��ند قطعا به اموزش و پرورش اجازه 

نمي دهيم از اين فضا براي پذيرش دانش آموزان استفاده کند.

انجام ۱۷۲ عمل جراحي براي دانش آموزان شين آبادي
رئيس مرکز تحقيقات سوختگي با اشاره به اينکه تاکنون 1۷2 عمل 
جراحي براي دانش آموزان ش��ين آبادي انجام ش��ده است، گفت: اين 
دان��ش آم��وزان 15 س��ال ديگ��ر نياز به درمان داش��ته و بايد وزارت 
بهداش��ت و نهاد رياس��ت جمهوري کمک هايي در اين زمينه داشته 
باش��ند. به گزارش ف��ارس، محمدجواد فاطمي به مجموعه اقدامات 
انجام شده براي دانش آموزان شين آبادي اشاره کرد و گفت: درمان 
اين دانش آموزان همچنان ادامه دارد ولي بودجه دراختيار بيمارستان 
حضرت فاطمه)س( قرار نگرفته است و تنها در سال هاي اول برخي از 
اقدامات در اين زمينه صورت گرفت. فاطمي گفت: تاکنون 1۷2 عمل 
جراحي بر روي کودکان شين آبادي انجام شده و مي توان گفت به طور 

متوسط هر دانش آموز بيش از 10 عمل جراحي شده است.

پنجمين نمايشگاه بين المللي خشکبار،آجيل، 
ميوه هاي خشک و صنايع وابسته برگزار مي شود

پنجمين نمايش��گاه بين المللي خش��کبار، آجيل، ميوه هاي خشک و 
صنايع وابسته))IRANNUTEX 2018 از تاريخ 13 لغايت 16دي 
¬ماه با حضور ده ها ش��رکت و واحد توليدي و فرآوري و همچنين 
ش��رکت هاي بزرگ صادراتي در محل دائمي نمايش��گاه هاي بين 

المللي تهران برگزار خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي و اطالع رس��اني پنجمين نمايش��گاه 
بين المللي خش��کبار و آجيل؛ در اين نمايش��گاه عالوه بر عرضه و 
ارائه انواع خشکبار و آجيل و ميوه هاي خشک؛ نوين ترين دستگاه ها، 
تجهيزات و صنايع مختلف مربوط به فرآوري و بس��ته بندي هاي 

صادراتي خشکبار نيز به نمايش گذاشته مي شود.
در اي��ن نمايش��گاه همچني��ن؛ تولي��د کنن��دگان و توزيع کنندگان 
آجيل و خش��کبار، ش��رکت ها، کارخانه ها و کارگاه هاي بسته بندي 
خش��کبار، واحد ها و کارگاه هاي پوس��تگيري، بودادن، شرکت هاي 
پاس��توريزه کردن خش��کبار، واحد هاي درجه بندي، خالل و پودر 
کردن خش��کبار، ش��رکت ها، کارخانه ها و کارگاه هاي فرآوري ميوه 
و س��بزيجات خش��ک، زرشک وعناب، زعفران، چاي و قهوه، ادويه 
و چاش��ني و واحد ه��اي تولي��دي و صادراتي حبوبات، غالت، برنج، 
ذرت و گن��دم؛ نوين تري��ن و جديدتري��ن صنايع، توليدات و خدمات 
خود را ارائه خواهند کرد. در پنجمين نمايشگاه بين المللي خشکبار، 
آجيل، ميوه هاي خشک: صنايع تبديلي و جنبي خشکبار، نهاد هاي 
کشاورزي )کود ، بذر ، سم (،شرکت هاي دانش بنيان،شرکت هاي 
بازرگان��ي و انجمن ها و تش��کل هاي وابس��ته ه��م حضور خواهند 
داش��ت و کاالها و خدمات خود را در معرض ديد عالقمندان قرار 
مي دهند. اين نمايش��گاه با هدف توس��عه و افزايش توليد خش��کبار 
کشور، يافتن بازارهاي جديد صادراتي، افزايش صادرات، آشنائي با 
نوين ترين صنايع و تجهيزات تبديلي،فرآوري و بسته بندي خشکبار ، 
اشتغالزائي و توجه مسئوالن به اين صنعت؛ برگزار مي شود. پنجمين 
نمايش��گاه بين المللي خش��کبار، آجيل، ميوه هاي خش��ک و صنايع 
وابسته فرصتي است تا عالوه بر شناسايي و معرفي توانمندي هاي 
اين صنايع ، زمينه هاي ايجاد و تبديل و اس��تمرار اين نمايش��گاه به 
کانون صنعت خش��کبار منطقه، فراهم ش��ود. پنجمين نمايش��گاه 
بين المللي خش��کبار، آجيل، ميوه هاي خش��ک و صنايع وابس��ته از 
سوي شرکت مشاوران نمايشگاهي سايا نماي پارسيان و با مشارکت 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران ، شرکت سهامي نمايشگاههاي بين 
الملل��ي ته��ران ،معاونت باغباني وزارت جهاد کش��اورزي، انجمن 
پسته ايران،اتاق هاي بازرگاني و انجمن ها و اتحاديه هاي خکشبار 
در مساحتي بالغ بر 6000 متر مربع برگزار خواهد شد. اين نمايشگاه 
که با رويکرد تجاري و معرفي فرصتهاي صادراتي صنعت خشکبار 
کش��ور برپا مي ش��ود، سال گذشته نيز با حضور بيش از 110 شرکت 
مطرح از سراسر کشور برگزار شد و در آن هيئت هاي تجار و بازرگاني 
و خريداراني از 28 کش��ور جهان حضور يافتند. پنجمين نمايش��گاه 
بين المللي خشکبار، آجيل، ميوه هاي خشک و صنايع وابسته تهران 
در س��ايت رس��مي اتحاديه جهاني خشکبار INC و مجله اختصاصي 
و جهان��ي CLIPPER ک��ه از نش��ريات پ��ر تي��راژ جهاني در زمينه 
تخصصي خشکبار است، انعکاس يافته است  در کشورمان ساالنه 
حدود دويست هزار تن پسته ، صد و شصت هزار تن کشمش صد و 
پنجاه هزار تن مغز گردو، يک ميليون و دويست هزار تن خرما ،سي 
و پنج تن انجير، پنجاه هزار تن بادام درختي ، سيصد و سي تن لوبيا 
، نود هزار تن عدس،س��يصد هزار تن نخود و دويس��ت و هفتاد تن 
زعفران توليد مي شود. در حال حاضر ساالنه بيش از 2 ميليارد دالر 
خشکبار از ايران به کشورهاي مختلف صادر مي شود. انواع خشکبار 
ايران به بيش از 50 کش��ور جهان صادر مي ش��ود که برخي از اين 
کشورها عبارتند از آلمان ،آمريکا، فرانسه، انگلستان، ايتاليا، اسپانيا، 
س��وئد، نروژ، پرتغال، کش��ورهاي حوزه خليج فارس از جمله قطر، 
امارات متحده عربي،کويت، کشورهاي آسيائي چين ،کره جنوبي، 
ژاپن، اس��تراليا ،روس��يه و غيره. عالقمندان مي توانند براي کس��ب 
اطالعات بيش��تر اين نمايش��گاه با شماره تلفن هاي 36633939-

031 و 2591۷۷30-021 س��تاد برگزاري نمايشگاه تماس بگيرند 
ويا به سايت www.irannutex.ir مراجعه نمايند. 

پيشخوان

اجتماعی

گروه اجتماعي: روز گذش��ته صحن ش��وراي شهر تهران ميزبان 
س��ردار يزدي، فرمانده س��پاه تهران بود. همچنين در بيس��ت 
و هش��تمين جلس��ه ش��وراي ش��هر پايتخت با ارائه گزارشي از 
عملکرد س��پاه تهران توس��ط س��ردار يزدي در سال جاري آغاز 
ش��د. فرمانده س��پاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ با اشاره 
ب��ه خط��ر زلزل��ه در تهران گفت: من چندي��ن زلزله را مديريت 
کردم، اما امروز نگراني ما از زلزله تهران بسيار باالست. تهران 
در براب��ر زلزله امادگ��ي الزم را ن��دارد، از س��وي ديگر عالوه بر 
آن زلزل��ه ب��زرگ، ه��ر روز در تهران اعتياد همچون زلزله عمل 
مي کند که اين امر سياه نمايي نيست. سردار محمدرضا يزدي؛ 
فرمانده س��پاه محمد رس��ول اهلل)ص( تهران بزرگ در صحن 
علني اين شورا به زمينه هاي همکاري سپاه و مديريت شهري 
و اقدامات سپاه در شهر تهران اشاره کرد. سردار يزدي با تاکيد 
بر اينکه اگر صحن غيرعلني بود به موارد بيشتري مي پرداخت، 
گفت: اگر صحن غيرعلني بود، موارد بيش��تري را مي ش��کافتم، 
اما ممکن است مورد سوءاستفاده رسانه هاي خارجي قرار گيرد. 
در حال حاضر شرايط امنيتي تهران قابل مقايسه با کشورهاي 
همجوار نيس��ت و اين نش��ان دهنده رواج تفکر بس��يجي  است. 
عالوه بر بحث امنيت نيروهاي س��پاه و بس��يج اقدامات ديگري 
ني��ز انج��ام مي دهند که امروز براي خدمات رس��اني به مردم با 
همه دستگاه ها همراه و همگام هستيم. او ادامه داد: هيچ کس 
نمي تواند بگويد ميان ناجا و سپاه يا سپاه و شهرداري اختالف 
و تفرق��ه وج��ود دارد. ما همگام با ش��هرداران حرکت مي کنيم. 
سردار يزدي با اشاره به اقدامات و خدمات درماني و کمک هاي 
عام المنفعه به مردم تهران توس��ط س��پاه افزود: در حال حاضر 
300 گ��روه جه��ادي بيش از ۷00 پروژه عمراني انجام داده اند. 
همچنين چند صد اصله درخت در کمربند تهران، احداث پست 
قرنطينه براي دام و طيور از جمله اقدامات سپاه در تهران است. 
فرمانده س��پاه محمدرس��ول اهلل )ص( تهران بزرگ در ادامه به 

اقدامات س��پاه در زلزله اخير کرمانش��اه اشاره کرد و گفت: بيش 
از 500 تريلي بار و ۷00 کانکس به مناطق زلزله زده منتقل شد 
و مردم تهران بدون نگاه قومي، قبيله اي و سياسي وارد ميدان 
شدند، اما از مردم خواهش مي کنيم که ديگر مواد فاسدشدني 
نفرس��تند، چرا که مي خواهيم بحث اس��کان ثابت را کليد بزنيم. 
سردار يزدي در ادامه با اشاره به خطر زلزله در تهران افزود: من 
چندين زلزله را مديريت کردم، اما امروز نگراني ما از زلزله تهران 
بسيار باالست. تهران در برابر زلزله امادگي الزم را ندارد، از سوي 
ديگر عالوه بر آن زلزله بزرگ، هر روز در تهران اعتياد همچون 
زلزله عمل مي کند. اين امر سياه نمايي نيست. ما 21 مورد آسيب 

اجتماع��ي را احص��اء کرده ايم و مي خواهيم روي اين موارد کار 
کنيم و ش��ورا نيز در اين زمينه مس��ووليت بزرگي به عهده دارد. 
او با بيان اينکه طالق و فقر هم همچون زلزله هس��تند، افزود: 
مي توانيم با کمک مردم روي آس��يب هاي اجتماعي کار کنيم. 
همه مي دانند که تبريز متکدي ندارد، چرا نمي توانيم متکديان 
در تهران را جمع کنيم؟ سردار يزدي با تاکيد بر اينکه مي توان 
بيکاري را در تهران از ميان برد، تصريح کرد: مي توان بيکاري 
را به دور از نگاه سازماني، اقشاري و قشري از بين برد، چرا بايد 
جمع آوري اراذل و اوباش فقط به عهده نيروي انتظامي باش��د؟ 
باي��د ني��روي انتظامي را در مواردي همچون جمع آوري اراذل و 

اوباش، سرقت و امثال آن کمک کنيم. ما در سپاه و بسيج اين 
امر را کليد زده ايم و جلس��اتي با دس��تگاه هاي ذيربط همچون 
بهزيس��تي در اين زمينه برگزار کرده ايم ولي اين امر مس��تلزم 
مشارکت مردم است. فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران 
بزرگ با تاکيد بر اهميت مش��ارکت مردمي تصريح کرد: مردم 
بايد به ما اعتماد داشته باشند و تصور نکنند، نگاه ما قشري و يا 
خداي نکرده سياس��ي اس��ت. خواهش مي کنم در اين زمينه به 
ما کمک کنيد. امروز بايد براي برگرداندن نگاه مردم نسبت به 
دس��تگاه هاي دولتي و مسووالن تالش بيشتري صورت گيرد. 
س��ردار يزدي درباره اقدامات س��پاه در اين زمينه تصريح کرد: 
گش��ت هايي براي جلوگيري از س��رقت و همچنين جمع آوري 
اراذل و اوباش در تهران توسط سپاه ايجاد خواهد شد. همچنين 
جهاد بهداش��ت در ش��هر تهران نيز اجرا خواهد ش��د، چرا که در 
مناطق��ي از ته��ران افرادي را مي بينيم که نيازمندند و امکانات 
کافي در اختيارش��ان نيس��ت. وي همچنين به اقدامات سپاه در 
زمينه مرمت بافت فرس��وده اش��اره کرد و گفت: تا امروز بيش 
از 600 خانه مرمت و بازس��ازي ش��دند، 4 هزار مورد ديگر هم 
شناسايي کرده ايم. فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران 
ب��زرگ در خاتم��ه خطاب به اعضاي ش��ورا گف��ت: ما فرزندان، 
برادران و خواهران شما هستيم، ممکن است تخلف و يا اشتباهي 
داش��ته باش��يم، ممکن است کسي در لباس ما يا آنکه کسي که 
خود را در لباس ما جا زده اس��ت، مرتکب تخلف و اش��تباه ش��ود، 
اما ما را همراهي کنيد و از ما انتقاد کنيد، اما نه از تريبون هاي 
عمومي بلکه تلفن  کنيد. مکان ما نيز مشخص است و دفتر ما به 
روي شما باز است. آقاي عارف با نمايندگان تهران هم در دفتر 
ما رفت و آمد دارند. او ادامه داد: انتقاد يا صحيح است يا نيست، 
اگر انتقادتان صحيح باش��د اصالح مي کنيم در عين حال ش��ما 
مي توانيد ما را از بيرون ببينيد. مردم از ش��ما توقع دارند ما هم 

همراه شما هستيم و دفتر ما به روي شما باز است.

باايجادگشتهاييبرايجلوگیريازسرقتوجمعآورياراذلواوباشصورتمیگیرد؛

کمکسپاهبهحلآسیبهاياجتماعيپايتخت

زنانايرانيبرايازدواجباخارجيهامجوزبگیرندنیازکشوربه۵۰هزارتختجديدبیمارستانيبدهي18هزارمیلیارديشهرداريبهبانکها
معاون مالي شهرداري تهران اعالم کرد: 
بانک ه��ا بزرگترين طلبکار ش��هرداري 
تهران هستند. سميع اهلل مکارم حسيني 
با اش��اره به برنامه هاي شهرداري براي 
پرداخ��ت ديون و بده��ي به پيمانکاران 

با بيان اينکه برآورد ما از حجم بدهي ش��هرداري تهران حدود 
30 ه��زار ميليارد تومان اس��ت گف��ت: از اين ميان حدود 9000 
ميلي��ارد توم��ان مطالبات پيمانکاران و 18ه��زار ميليارد و 500 
ميليون تومان نيز مطالبات بانک ها از ش��هرداري تهران اس��ت. 
وي گف��ت: ح��دود 14 هزار ميلي��ارد تومان از بدهي هاي مربوط 
به بانک ها متعلق به بانک شهر است و اين رقم بدهي در دفاتر 
ثبت شده و فارغ از 22 هزار ميليارد تومان مورد نياز براي اتمام 

پروژه هاي نيمه تمام است.

مع��اون توس��عه مديري��ت و مناب��ع 
انس��اني وزارت بهداش��ت با بيان اينکه 
هدفگذاري وزارت بهداشت رسيدن به 
ش��اخص 2.6 تخت به ازاي هر 1000 
نفر اس��ت، گفت: براي رس��يدن به اين 

شاخص بايد 50 هزار تخت جديد در حوزه دولتي بسازيم. دکتر 
سيدعلي صدرالسادات گفت: در حال حاضر تعداد کل تخت هاي 
در حال بهره برداري ما بيش از 120 هزار تخت است. همچنين 
در 350 بيمارستان حدود 45 هزار تخت فرسوده داريم. وي با 
بيان اينکه هدفگيري وزارت بهداشت در حوزه درمان رسيدن 
به شاخص 2.6 تخت به ازاي هر 1000 نفر است، گفت: براي 
اينکه بتوانيم در سال 1404 به اين شاخص دست يابيم حداقل 

بايد 50 هزار تخت جديد بسازيم.

س��خنگوي سازمان ثبت احوال کشور 
گف��ت: هم��ه زنان ايراني ک��ه با اتباع 
خارج��ي ازدواج مي کنن��د، حتما بايد از 
اس��تانداري ها مجوز ي��ا پروانه ازدواج 
ب��ا اتباع خارجي را بگيرند. س��يف اهلل 

ابوترابي افزود: اس��تانداران از س��وي وزير کش��ور اين اختيار را 
دارن��د ک��ه براي زنان ايراني ک��ه با مردان اتباع خارجي ازدواج 
مي کنند، مجوز يا پروانه ازدواج صادر کنند. وي خاطرنش��ان 
کرد: حس��ن گرفتن اين مجوز اين اس��ت که اين زنان ايراني 
مي توانند براي فرزندان خود که حاصل ازدواج با اتباع خارجي 
است، گواهي والدت اتباع خارجي دريافت کنند. ابوترابي گفت: 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني به شرط دارا بودن مجوز 

اين ازدواج ها مي توانند از خدمات قابل ارائه استفاده کنند.

اخــبار شـهرستان

مديرعامل شرکت گاز استان ايالم : 

۴۶۰۰ مشترک در دهلران از نعمت گاز طبيعي بهره مند هستند

معاونت بهره برداري برق منطقه اي گيالن موفق به کسب عنوان »رشد برتر در زمينه بهره برداري« شد 

حذف رواديد، جهشي براي تسهيل ورود سرمايه گذاران

پوشش مناسب جاده اي تلفن 
همراه در شهرستان ساوه 

عمليات همسطح سازي ۶7 مورد دريچه منهول فاضالب در سطح شهر ايالم مديرمنطقه 9 عمليات انتقال گاز گفت:
تجارت-استان ايالم:مدير امور آبفاي شهر ايالم رفع نشتي انشعاب در خط لوله3۰اينچ سرخس – نکا

از همسطح سازي 6۷ دريچه منهول فاضالب 
در س��طح ش��هر ايالم خبر داد.به گزارش روابط 
عمومي ش��رکت آبفاي اس��تان ايالم، مهندس 
محمد پير باوه پور با بيان اين خبر اظهار داشت: با 
توجه به اينکه عمليات روکش آسفالت خيابان ها 
توسط شهرداري بصورت ساليانه انجام مي شود 
اين امر باعث غير همس��طح شدن دريچه هاي 
منهول فاضالب با س��طح خيابانها ميش��ود، به 

همين منظور اين امور نسبت به بهسازي و همسطح سازي دريچه هاي 
منهول فاضالب به صورت مداوم در سطح شهر ايالم اقدام مي نمايد.

وي با اش��اره به اينکه عمليات همس��طح سازي دريچه هاي منهول 

فاضالب در نقاط مختلف شهر به خصوص در 
خيابان ها و مراکز پرتردد ش��هر صورت گرفته 
اس��ت افزود: اجراي اين طرح در راس��تاي ايمن 
س��ازي معابر و تس��هيل در عبور و مرور وسايط 
نقليه و جلوگيري از نامرئي ش��دن دريچه هاي 
مذکور و با هدف انجام مانور در زمان ضرورت 
در س��طح خيابان هاي شهر اجرا مي شود.مدير 
امور آبفاي ش��هر ايالم با بيان اينکه 90 درصد 
از ش��هر ايالم تحت پوش��ش شبکه جمع آوري 
فاضالب ش��هري اس��ت افزود: جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضالب 
به سه منظور اصلي 1_ حفظ محيط زيست 2_ حفظ منابع آب زير 

زميني 3_ استفاده مجدد از پساب تصفيه شده انجام ميگيرد.

تجارت-اس��تان مازندران:به گزارش 
روابط عمومي منطقه 9 عمليات انتقال 
گاز، رسول داودي نژاد با اشاره به رفع 
نشتي خط لوله در شهر گرگان اظهار 
ک��رد: عمليات رفع نش��تي درجه يک 
از ول��و 12 اين��چ انش��عاب در خط لوله 
30 اينچ س��رخس – ن��کا با موفقيت 
انجام ش��ده اس��ت. وي با بيان اينکه 
نش��ت درجه يک در محدوده انشعاب 

12 اينچ شهرستان گرگان از گروه نشت ياب بازرسي فني 
گزارش شد افزود: بعد از اعالم نشتي در اين محدوده مجوز 

حفاري صادر شد و اکيپ هاي تعميرات 
و ماشين آالت حفاري اعزام شدند. دير 
منطقه 9 عمليات انتقال گاز با اش��اره 
ب��ه اينکه هماهنگي هاي الزم با واحد 
IOC جه��ت کاهش فش��ار گرگان - 
کردکوي انجام ش��د بيان کرد: پس از 
هماهنگي ه��ا و اقدامات الزم حفاري 
صورت گرفت و رفع نش��تي از ولو 12 
اين��چ فلنجي انجام ش��د. داودي نژاد 
خاطرنشان کرد: پس از پايان عمليات رفع نشتي، فشار در 

محدوده گرگان - کردکوي به حالت اوليه بازگشت.

تجارت-استان ايالم:به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان 
ايالم : مهندس عباس شمس اللهي مديرعامل شرکت گاز استان 
در ابتدا به تشريح وضعيت گازرساني در شهرستان دهلران اشاره 
ک��رد و گف��ت : در اين شهرس��تان تا کنون 610 کيلومتر خطوط 
انتقال،تغذيه و ش��بکه اجرا ش��ده ،۷280 انشعاب نصب و بيش از 
4600 مشترک از نعمت گاز طبيعي بهره مند مي باشند.در ادامه 
مديرعامل ش��رکت به تزريق گاز و روش��ن شدن مشعل گاز خط 

تغذيه روستاهاي شمالي دهلران و کارخانه گچ دهلران و صنايع 
مسير اشاره کرد و گفت : جهت گازدار کردن روستاهاي شمالي 
شهرستان و اجرايي شدن اين خط تغذيه 6 اينچ به طول 9 کيلومتر 
لوله پلي اتيلن بالغ بر يک ميليارد و چهارصد ميليون تومان هزينه 
و دو ايستگاه TBS و يک ميترينگ نصب گرديده است.  شمس 
اللهي در ادامه تصريح نمود و گفت: با اجرا ش��دن اين پروژه 11 
روس��تاي تم تم آب،گل س��يري، شهرک وحدت، انقالب 1 و 2 ، 

دول منيري، مازعبدلي باال و پايين، قيراب، سنگرنادر، کارخانه گچ 
جواهر جنوب و همچنين صنايع مسير گازدار خواهند شد که در 
مجموع بالغ بر 895 خانوار از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.وي 
يه عمليات گازرساني به حوزه جنوب شهرستان دهلران اشاره کرد 
و گفت : اين پروژه داراي 90 درصد پيشرفت فيزيکي است و با 
انجام عمليات هاتپ که مجوز آن از سوي هيئت مديره شرکت 
مل��ي گاز ص��ادر گرديده تعداد 32 روس��تا از نعمت گاز برخوردار 

خواهند ش��د و ضريب نفوذ گاز در بخش روس��تاي از 8 درصد به 
۷5 درصد در شهرستان دهلران خواهد رسيد. 

تجارت-استان گيالن_فرحي؛ معاونت بهره برداري 
شرکت سهامي برق منطقه اي گيالن در ارزيابي سال 
1395 شرکت مادر تخصصي توانير، موفق به کسب 
عنوان »رش��د برتر در زمينه بهره برداري« در ميان 
ش��رکت هاي برق منطقه اي کش��ور شد.در راستاي 
ارتقاء کيفيت و تأمين برق مطمئن و پايدار، کاهش 
تلف��ات، نگهداري و تعميرات ش��بکه هاي انتقال و 
فوق توزيع، معاونت بهره برداري شرکت سهامي برق 

منطقه اي گيالن، موفق به کس��ب عنوان »رش��د 
برت��ر در زمينه بهره برداري« درميان ش��رکت هاي 
برق منطقه اي کشور در ارزيابي سال 1395 شرکت 
مادر تخصصي توانير ش��د.در همين راستا مهندس 
آرش کردي مدير عامل شرکت توانير با ارسال لوح 
سپاسي به شرکت سهامي برق منطقه اي گيالن از 
مس��اعي و اهتمام مديران و همکاران معاونت بهره 
برداري شرکت برق منطقه اي گيالن قدرداني کرد.

مهندس» حمزه عيسي زاده « مدير دفتر فني انتقال 
و رابط روابط عمومي شرکت سهامي برق منطقه اي 
گيالن در خصوص اين موفقيت بزرگ گفت:ارزيابي 
با هدف انتقال تجربيات و دس��تاوردهاي ش��رکتها، 
بي��ن معاونت هاي بهره برداري تمامي ش��رکت ها 
انجام مي ش��ود تا زمينه اعتال هر چه بيش��تر صنعت 
برق کش��ور فراهم ش��ود. اين ارزيابي ها به صورت 
تعاملي و متقابل انجام مي شود تا با تبادل اطالعات، 

موجب هم افزايي شود.مدير دفتر فني انتقال ضمن 
قدرداني از مس��اعدت و حمايتهاي مهندس عظيم 
بلبل آبادي مدير عامل محترم شرکت سهامي برق 
منطقه اي گيالن و تبريک اين موفقيت به ايش��ان 
و کلي��ه کارکنان ش��رکت، اضاف��ه کرد:ارزيابي در 
حوزه ه��اي س��تادي و عمليات��ي معاونت هاي بهره 
برداري سراس��ر کش��ور انجام مي ش��ود. باتوجه به 
اينکه ارزيابي قبل از پيک تابستان انجام مي پذيرد، 

درواقع يک نوع آمادگي قبل از پيک نيز به حس��اب 
مي آيد وتمريني براي ميزان آماده بودن ش��رکت ها 
براي مقابله با ش��رايط پيک به حس��اب مي آيد. در 
ارزيابي سال1395 که در ارديبهشت 96 انجام شد، 
تمامي کارکنان ش��رکت، علي الخصوص کارکنان 
زحمتکش معاونت بهره برداري عملکرد بسيار ارزنده 
اي داشتند که موجب شد تا بتوانيم عنوان »رشد برتر 

در زمينه بهره برداري« را کسب کنيم.

تجارت-اس��تان خوزس��تان: حذف رواديد جهشي 
براي تس��هيل ورود س��رمايه گذاران به منطقه آزاد 

اروند است .
محمود ترک زاده با اشاره به اينکه افزايش ميزان 
سرمايه گذاري به خصوص سرمايه گذاري خارجي 
با استفاده از منابع فاينانس و ساير منابع بين المللي 
از اهداف مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اس��ت گفت 
: حذف رواديد و تس��هيل ورود س��رمايه گذاران به 
منطقه آزاد اروند قطعا رشد اقتصادي و رونق کسب 

وکار را در پي خواهد داشت ، اگر موانع و مشکالت 
از س��ر راه يک تاجر ، يا فعال اقتصادي برداش��ته 
ش��ود ، با عالقه مندي بيش��تري س��رمايه گذاري 
مي کند.محم��ود ت��رک زاده اف��زود : دغدغه اي در 
تامين زير ساخت ها و امنيت براي سرمايه گذاران 
نداريم و منطقه آزاد اروند ظرفيت هاي فراواني در 
مقايس��ه با ديگر مناط��ق آزاد تجاري دراين حوزه 
دارد و بع��د از اي��ن اتب��اع خارج��ي به غي��ر از رژيم 
صهيونيستي مي توانند در تمامي بخشهاي صنعت، 

تجارت، کش��اورزي و… فعاليت اقتصادي کنند.
وي عم��ده م��راودات اقتصادي منطقه آزاد اروند را 
در س��الهاي اخير با کشورهاي عراق، چين، عمان، 
آلم��ان و هند برش��مرد و ادام��ه داد: که لغو رواديد 
کمک مي کند که س��رمايه گذاران بيش��تري وارد 
منطقه ش��وند چرا که بس��ياري از س��رمايه گذاران 
تقاضا داشتند که متخصصين و نيروهايشان بدون 
رواديد وارد کشور شوند.ترک زاده همچنين اظهار 
کرد : در صنعت توريسم و گردشگردي با به وجود 

آمدن ش��رايط تس��هيل در تردد، افراد بيش��تري به 
اروند سفر مي کنند و افزايش گردشگران در منطقه 
به صورت غير مس��تقيم توس��عه اقتصادي را در پي 
خواه��د داش��ت و اي��ن نفع به صورت مس��تقيم به 
س��اکنين منطقه آزاد اروند مي رس��د.وي با تاکيد بر 
اينک��ه معاونت س��رمايه گ��ذاري منطقه آزاد اروند 
تمامي اطالعات الزم پيرامون مجوزات و اقدامات 
جهت س��رمايه گذاري را در اختيار س��رمايه گذار 
خارجي قرار مي دهد، گفت : ما معتقديم تس��هيل 

اين فرآيند به جذب سرمايه خارجي کمک مي کند 
.معاون س��رمايه گذاري و توس��عه کسب و کارهاي 
س��ازمان منطقه آزاد اروند در پايان افزود: س��رمايه 
گذاران در منطقه آزاد اروند 20 سال معافيت مالياتي 
دارند و اگر بخواهند ماشين آالت و تجهيزات الزم 
را براي فعاليت اقتصادي وارد کنند عوارض گمرکي 
پرداخت نمي کنند و به تازگي با اجرايي شدن قانون 
حذف رواديد اگر نياز به نيروي متخصص در خارج از 

کشور داشته باشند به راحتي تامين مي کنند.

تجارت-استان مرکزي:رئيس شرکت 
مخابرات شهرستان ساوه اعالم کرد 
ک��ه پوش��ش تلفن همراه در س��طح 
جاده هاي اين شهرس��تان بر اس��اس 
اس��تانداردها،  مناس��ب است.حسين 
مجيدي روز دوشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ايرنا، اظهار کرد که بر اساس 

اس��تانداردها پوشش مکالمات تلفني 
در س��طح جاده هاي اين شهرس��تان 
در س��رعت بي��ن 50 ت��ا 80 کيلومتر 
مناس��ب و بدون مش��کل است اما به 
طور طبيعي در س��رعت هاي باالتر تا 
120 کيلومتر کيفيت مکالمات تلفني 
در حين رانندگي افت مي کند.به گفته 

اين مسئول،  براي پوشش تلفن همراه 
در س��طح جاده ها، از س��وي سازمان 
تنظيم مق��ررات راديوي��ي مقرراتي 
تنظيم شده است و اين نهاد بر فعاليت 
اپراتورها و همه سيس��تم هايي که با 
فرکان��س و ارتباط��ات مخابراتي در 
ارتباط هس��تند، نظارت مي کند.وي 

ادامه داد: محورهاي حوزه شهرستان 
س��اوه داراي پوش��ش کامل اينترنت 
اس��ت و در جاده هاي اصلي مواردي 
از قطع��ي مکالمات تلفني وجود دارد 
که بر اس��اس اس��تانداردهاي جهاني 
)کيفيت مکالمه در س��رعت بين 50 
ت��ا 80 کيلومتر اس��ت( و انجام چهار 

تس��ت مکالمه حين رانندگي از سوي 
س��ازمان تنظيم مق��ررات راديويي، 
ضري��ب خطاي قطع��ي مکالمات در 
محوره��اي اصل��ي مربوط به س��اوه 
)س��اوه تا بعد از نوبران، س��اوه تا اراک 
و ساوه تا تهران( در سرعت استاندارد 

صفر است.

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي با 
اع��الم اينک��ه در س��ال جاري 12 نف��ر در مقطع دکتري و 15 
نفر هم در مقطع ارش��د، مردود ش��ده و اجازه ادامه تحصيل 
ندارند، گفت: وزارت علوم همچنان در حال رايزني با وزارت 
اطالعات و ساير مراجع ذيربط است تا مشکل اين افراد حل 
ش��ود. محمود صادقي، نماينده مردم تهران در گفتگو با ايلنا 
گفت: با پيگيري هايي که صورت گرفته، از ميان دانشجويان 
ستاره داِر امسال، تاکنون 151 نفر در مقطع دکتري و 398 نفر 

نيز در مقطع ارشد، با تعهد موفق به ثبت نام و ادامه تحصيل 
شده اند. وي با اشاره به اينکه برغم تالش هاي صورت گرفته، 
در سالجاري 12 نفر در مقطع دکتري و 15 نفر هم در مقطع 
ارشد مردود و اجازه ادامه تحصيل ندارند، افزود: وزارت علوم 
همچن��ان در ح��ال رايزني با وزارت اطالعات و س��اير مراجع 
ذيربط است تا مشکل اين افراد نيز حل شود. صادقي با تاکيد 

بر اينکه مسئله دانشجوي ستاره دار، در دولت دکتر روحاني در 
مقايسه با دوره قبل وضع بهتري داشته، گفت: بعضًا دانشجويي 
ب��ه م��ن مراجعه ک��رده و به صرف اينکه درحي��ن انتخابات، 
فعال و از پشتوانه ها و به عبارتي سرمايه هاي اجتماعي آقاي 
روحاني بوده، از تحصيل محروم شده است. صادقي با تاکيد 
بر اينکه با اخذ تعهد از دانشجويان موافق نيستم، گفت:  زيرا در 

چنين شرايطي دانشجو تحت فشار قرار مي گيرد و با سپردن 
تعه��د، ام��کان تحصيل پيدا مي کند، اما با اين حال با توجه به 
محدوديت هايي که وجود دارد، همين مقدار هم که با اخذ تعهد، 
دانشجو را از تحصيل محروم نمي کنند، به نوعي يک قدم رو 
به جلو اس��ت. صادقي ادامه داد: تغيير اين رويکردهاي مغاير 
با قانون، چيزي است که ما بايد دنبال و از وزارت اطالعات و 
وزارت علوم پرسش کنيم. البته بنده مطمئن هستم که وزارت 

علوم و شخص وزير علوم، پيگير حل ماجرا است.

رايزني با وزارت اطالعات براي حل مشکل دانشجويان
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والورده: ادامه حضور ماسکرانو 
در بارسا مبهم است

ارنس��تو وال��ورده، س��رمربي 
بارس��لونا مدعي ش��د که آينده 
خاوير ماسکرانو، مدافع تيمش 

همچنان مبهم است.
ماس��کرانو اخيرا مدعي شد که 
قص��د ترک بارس��لونا را دارد و 
احتماال در زمستان براي جدايي 

تالش خواهد کرد. با اين حال شرايط پيچيده خط دفاع بارسلونا 
باعث شده تا بارسا مجبور به حفظ او باشد.

والورده گفت: نقل و انتقاالت زمس��تاني هنوز آغاز نش��ده و 
بايد منتظر شروعش باشيم  و در آن موقع به سواالت در اين 
رابطه پاس��خ خواهيم داد ولي فعال ماس��کرانو بازيکن ماست 
و ه��ر ب��ار ک��ه بازي کرده، عالي کار کرده اس��ت. او کامال به 
باشگاه تعلق خاطر دارد و تا وقتي در تيم ماست، نيازي نيست 
ک��ه ب��ه چيز ديگ��ري فکر کنيم. او در زمين کيفيت زيادي به 
تي��م اضاف��ه مي کن��د و با توجه ب��ه تجربه باال، در رختکن نيز 
بس��يار مفيد اس��ت. برخي بازيکنان الگو هستند که ماسکرانو 

نيز مثل آنهاست.

طلسم گلزني عجيب رونالدو
 پس از فتح توپ طال

رونال��دو ب��ا پيراهن رئال هر بار 
ک��ه فات��ح توپ طال ش��ده، در 
ب��ازي بعدي موف��ق به گلزني 

شده است.
رونالدو پنجشنبه شب در پاريس 
موفق ش��د ب��راي پنجمين بار 
فاتح توپ طال ش��ود. يک بار با 

پيراهن يونايتد و 4 بار نيز با پيراهن رئال مادريد. او سال هاي 
2008، 2013، 2014، 2016 و 2017 توانسته عنوان بهترين 

بازيکن سال را از آن خود کند.
نکته جالب در مورد رونالدو، گلزني او در اولين ديداري است 
ک��ه پ��س از دريافت توپ طال ب��ه ميدان مي رود. در واقع هر 
ب��ار او ت��وپ ط��ال را دريافت کرده، در بازي پيش رو موفق به 
گلزني شده است. به عبارتي هيچ ويتاميني براي رونالدو بهتر 

از توپ طال نيست.
ش��نبه ش��ب اين اتفاق رخ داد. رئال با 5 گل س��ويا را در هم 

کوبيد و رونالدو هم دو گل به ثمر رساند.
س��ال 2013 که رونالدو براي اولين بار با پيراهن رئال فاتح 
توپ طال ش��د، او در اولين بازي پس از کس��ب اين افتخار 
توانس��ت در برت��ري 0-5 رئ��ال در زمي��ن بتيس، يک گل به 
ثمر برس��اند. س��ال 2014 رونالدو پس از دريافت توپ طال 
توانس��ت در پيروزي 0-3 رئال در زمين ختافه، زننده دو گل 
باشد. سال 2016 رئال در اولين بازي پس از فتح توپ طالي 
رونال��دو، ب��ا 5 گل گران��ادا را در هم کوبيد و رونالدو نيز زننده 

يکي از گل ها بود.

پيشخوان

ورزشی

س��رمربي تيم فوتبال پرس��پوليس گفت: قبل از هر 
چيز کار و تالش بازيکنان است که باعث به وجود 
آمدن موفقيت هاي ما مي شود و براي آن رمز خاصي 

نداريم.
به نقل از تسنيم، برانکو ايوانکوويچ در نشست خبري 
پيش از ديدار پرسپوليس مقابل صنعت نفت آبادان 
ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: ظاهراً نيم فصل 
براي ش��ما )خبرنگاران( تمام ش��ده اس��ت، چرا که 
تعدادتان از روزهاي گذشته کمتر است، اما نيم فصل 
هنوز براي ما تمام نشده است و يک بازي سنگين را 

مقابل صنعت نفت آبادان پيش رو داريم.
مش�کالت مي تواند انگي�زه اي مضاعف به تيم  ���

صنعت نفت بدهد
وي در ادامه افزود: طبيعي است که ما دوست داريم 
اين فصل را به بهترين نحو ممکن به پايان رسانده 
و هواداران عزيزمان را خوش��حال کنيم. اگرچه در 
روزهاي اخير رس��انه ها در مورد مش��کالت زياد تيم 
صنع��ت نف��ت صحبت کردن��د، در حالي که خيلي 
از تيم ها با اين مش��کل مواجه هس��تند، اما همين 
مش��کالت مي تواند انگيزه مضاعف��ي را براي تيم 
حري��ف ايج��اد کن��د. آنها هم قطعاً ب��ا نتيجه خوب 
مي خواهند راهي تعطيالت ش��ده و مشکالت شان 

را برطرف سازند.
حريف مان را دست کم نمي گيريم ���

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس با تمجيد از صنعت 
نفت يادآور ش��د: آنها نس��بت به فصل قبل قوي تر 
ش��ده اند و با بازيکناني مانند باتيس��تا، شيمبا و... در 
کنار بازيکنان قديمي ش��ان که خطرناک هس��تند، 
تيمي قوي را تشکيل داده اند. نفتي ها مقابل سپاهان 
و اس��تقالل خيلي خوب ظاهر ش��دند و مهم ترين 
مسئله براي ما اين است که حريف مان را دست کم 
نخواهي��م گرف��ت. در خصوص تي��م خودمان هم 
بايد بگويم خوش��بختانه همه در س��المت هستند 
و فق��ط مه��دي طارمي و احمد نوراللهي نمي توانند 
م��ا را همراه��ي کنند. ما بش��ار رس��ن را هم داريم. 
انتظارم ارائه يک بازي زيبا از شاگردانم است تا از اين 
طريق از هواداران مان بابت حمايت هاي خوب شان 

تشکر کنيم.

در م�ورد مس�ائل مال�ي با مس�ئوالن باش�گاه  ���
اختالف نظر ندارم

برانک��و در واکن��ش به طرح اين موضوع که »گفته 
مي شود شما با مسئوالن باشگاه پرسپوليس به خاطر 
ش��رايط مال��ي اختالف نظر داري��د و به همين دليل 
قراردادتان را تمديد نخواهيد کرد«، گفت: اختالفي 
در اي��ن م��ورد بين من و مس��ئوالن باش��گاه وجود 
ندارد. طبيعي است که من و دستيارانم به مانند همه 
بازيکنان تيم مطالباتي از قبل از باشگاه پرسپوليس 
داشته باشيم. باشگاه هم در حال حسابرسي است و 

مشکلي در اين زمينه وجود ندارد.
ملي پوش�ان ما يک روز هم فرصت اس�تراحت  ���

ندارند
وي در پاس��خ به س��والي در مورد اينکه »ملي پوشان 
پرس��پوليس ب��ا توجه به اينکه اي��ن تيم تعطيالت 

نيم فصل ندارد از ابتدا تا انتهاي فصل به هيچ وجه 
فرصت اس��تراحت پيدا نخواهند کرد«، خاطرنشان 
کرد: بله، همين طور اس��ت. اين يکي از مش��کالت 
بزرگ ماست. برنامه هاي ليگ بسيار فشرده است و 
ما هر چهار روز يک بار به ميدان مي رويم. هر زمان 
هم که ليگ تعطيل شده، ملي پوشان ما در اختيار تيم 
ملي بوده اند و در آينده نيز همين طور خواهد بود. آنها تا 
آخر فصل نمي توانند استراحت کنند و اين وقت شايد 
يک روز هم به آنها داده نشود. در ورزش همان اندازه 
که تمرين مهم اس��ت، استراحت هم ضرورت دارد. 
خوشبختانه ما نيمکت خوبي داريم و در مقاطعي که 
احساس کنيم ملي پوشان مان فشار زيادي را تحمل 

مي کنند، تصميمات مناسبي خواهيم گرفت.
براي موفقيت مان رمز خاصي نداريم ���

س��رمربي تيم فوتبال پرس��پوليس در خصوص 

اينکه رمز موفقيت تيمش را در چه مي بيند، اظهار 
داشت: ما رمز خاصي نداريم. قبل از هر چيز کار و 
تالش بازيکنان است که باعث به وجود آمدن اين 
موفقيت ها مي شود. موضوع خيلي ساده است، ما 
تمرين، تمرين، تمرين داريم و به طور مداوم کار 
مي کنيم تا به موفقيت برسيم. انتخاب هاي خوب 
هم نقش مهمي را در اين موفقيت ها داشته است، 
اما تأکيد مي کنم قبل از هر چيز تالش، انگيزه و 
کار بازيکنان است که ما در اين سه سال شرايط 

خوبي داشته ايم.
بارها از االتفاق و ديگر تيم هاي عربستاني  ���

پيشنهاد داشته ام
برانکو در ارتباط با مسائل مطرح شده در خصوص 
پيشنهاد تيم هاي عربستاني که به او رسيده است، 
گف��ت: م��ن در االتفاق عربس��تان کار کرده ام و 

در چن��د س��ال اخير به ک��رات از آنجا و تيم هاي 
عربستاني ديگر به من پيشنهاد مربيگري شده 
است. آنچه مهم است من اکنون اينجا در خدمت 

شما و سرمربي پرسپوليس هستم.
از پيشنهاد کي روش بي اطالعم ���

وي در واکن��ش س��ؤال خبرنگار ديگري مبني 
ب��ر اينک��ه در نهايت تصميم��ش درباره حضور 
ملي پوشان پرسپوليس بعد از هر بازي به مدت 
ي��ک روز و ني��م در اردوي تي��م ملي چيس��ت، 
تصريح کرد: قباًل هم گفته ام، ش��ما از باش��گاه 
بپرس��يد که آيا چنين درخواست رسمي از سوي 
فدراسيون مطرح شده است يا نه. من در اين زمينه 
بي اطالع هستم. اول بايد به باشگاه درخواست 
رسمي يا برنامه تيم ملي برسد و نمي توان درباره 
صحبت هاي عنوان شده در رسانه ها، موضوعي 

را مطرح کرد.
بشار در ماه ژانويه ما را ترک مي کند! ���

سرمربي پرسپوليس در خصوص اينکه آيا به بشار 
رس��ن اجازه خواهد داد اين تيم را براي حضور 
در کنار تيم المپيک عراق ترک کند، گفت: بله، 
بشار در ژانويه از جمع ما جدا شده و به اردوي تيم 

المپيک کشورش ملحق خواهد شد.
معم�والً تيم هاي حاض�ر در ليگ قهرمانان  ���

خيلي قوي هستند
برانکو با اشاره به قرعه پرسپوليس در ليگ قهرمانان 
آس��يا، تصريح کرد: سطح ليگ قهرمانان آسيا باالتر 
از ليگ برتر است و معمواًل تيم ها خيلي قوي هستند 
و س��خت مي ش��ود تيمي را ضعيف به حساب آورد. ما 
در گروه مان الوصل را داريم که در کنار العين بهترين 
تيم امارات است. السد که جزو بهترين تيم هاي قطر 
اس��ت و بازيکناني چون ژاوي و پورعلي گنجي دارد. 
احتمااًل تيم چهارم هم از ازبکستان خواهد بود، اگرچه 
الفيصلي اردن هم تيم خوبي است. البته براي ما فرقي 
نمي کند با چه تيمي هم گروه شويم. وي در پاسخ به 
اين پرسش که آيا براي تمديد قراردادش به باشگاه 
خواهد رفت يا نه، گفت: بله، اکنون به باشگاه خواهم 
رفت، چراکه گرشاس��بي قرار اس��ت دوشنبه )امروز( 

به سفر برود.

برانکو: بايد بدهي هاي گذشته تسويه شود؛

نه تنها از عربستان بلکه از جاهاي ديگر هم پيشنهاد دارم

انتشار فهرست رئال براي جام باشگاه هاي جهان پيتر بوش از دورتموند اخراج شد جدايي موقت نيمار از پاري سن ژرمن!
باش��گاه پ��ي اس ج��ي در اقدامي جالب 
توجه به نيمار اجازه داد تا راهي کشورش 

برزيل شود.
ب��ه نقل از ورزش س��ه، هنوز چند هفته 
به تعطيالت س��ال جديد ميالدي باقي 

مانده و تيم هاي فرانسوي هچنان درگير بازي هاي ليگ و جام 
حذفي هس��تند با اين حال نيمار به دليل پاره اي از مش��کالت 
خانوادگي راهي برزيل شد و دليل غيبت او برابر ليل نيز همين 
موضوع بود. فوق س��تاره برزيلي از باش��گاه پي اس جي اجازه 
گرفت تا براي حل يکس��ري مس��ائل خانوادگي به برزيل برود و 
طبق تعهد قبلي باشگاه به نيمار، او توانست به راحتي اين اجازه 
را کسب کند. نيمار به همين دليل بازي با استراسبورگ در جام 

حذفي را از دست خواهد داد.

باش��گاه دورتمون��د پيتر ب��وش مربي 
ناموفق خود را اخراج کرد و پيتر اشتوگر، 
سرمربي سابق باشگاه کلن را به عنوان 
سرمربي جديد اين باشگاه تا پايان فصل 
معرفي کرد. سران بورسيادورتموند بعد 

از کسب نتايج ضعيف پيتر بوش را از سمت خود اخراج کردند. 
بروسيادورتموند عملکرد ضعيفي در اين فصل داشته است و در 
هشت بازي اخير خود در ليگ آلمان طعم برد را نچشيده است 
و به رده هفتم جدول رده بندي سقوط کرده است. شکست دو 
ب��ر ي��ک برابر وردربرمن پاياني بر حضور کوتاه مدت اين مربي 
54 س��اله بود که فصل قبل توانس��ت آژاکس را به فينال ليگ 
اروپا برساند و در ليگ هلند نيز نايب قهرمان شد. بوش شروع 

خوبي در بورسيادورتموند داشت.

تي��م فوتبال رئال مادريد فهرس��ت خود 
براي حضور در جام جهاني باش��گاه ها را 
اعالم کرد. به نقل از ورزش سه، قهرمان 
دوره پيشين رقابت ها براي دفاع از عنوان 
قهرماني خود پا به رقابت ها خواهد گذاشت 

و در ابوظبي براي کسب قهرماني مي جنگد. آنها چهارشنبه به مصاف 
الجزيره امارات خواهند رفت و حاال زيدان فهرس��ت تيم را منتش��ر 
کرد. حضور رافائل واران و گرت بيل براي رئالي ها اميدبخش است 
ولي خس��وس وايه خو غايب بزرگ رقابت ها خواهد بود. فهرس��ت 
منتشر شده به شرح زير است: کيلور ناواس، کاسيا، موها؛ کارواخال، 
راموس، واران، ناچو، مارسلو، تئو، اشرف حکيمي؛ مودريچ، کروس، 
کاسميرو، لوکاس واسکز، مارکوس يورنته، آسنسيو، ايسکو، کواچيچ، 

سبايوس؛ رونالدو، بنزما، بيل، مايورال.

1-نام و نشاني مناقصه گزار : شرکت برق منطقه اي تهران به شماره ثبت 9764، شناسه ملي 10100402664 و کد پستي 1981969961، به نشاني تهران، 
سعادت آباد ، باالتراز کوي فراز ، بلوار برق تهران ، شرکت برق منطقه اي تهران ، ساختمان حوزه ستادي ، طبقه سوم ، بال شرقي، امور تدارکات و قراردادها

2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومی يک مرحله اي بشرح ذيل : 

3- زم�ان ، مهل�ت ، مبل�غ ومح�ل درياف�ت اس�ناد : متقاضي��ان مي توانن��د از تاريخ .96/09/21 لغايت 96/09/26 ، به س��امانه الکترونيکي تدارکات دولت به 
آدرس setadiran.ir www. مراجعه و با پرداخت مبلغ 000‘500 ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به ش��ماره حس��اب 4001050904005655 به نام ش��رکت 
برق منطقه اي تهران نزد اداره کل خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واريزي 0000000001003-82-221500-74-0509-64-3 جهت خريد اسناد مناقصه 

فوق اقدام نمايند.
4-مدت اعتبار پيشنهادات : اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاکات شش ماه مي باشد.

5-نوع و مبلغ تضمين ش�رکت در مناقصه : مبلغ تضمين ش��رکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکي معتبر يا واريز نقدي بحس��اب تمرکز س��پرده هاي برق 
تهران نزد خزانه ميباشد .

6-نام ونشاني دستگاه نظارت : شرکت برق منطقه اي تهران به نشاني مندرج در بند يک
7-زمان و محل تحويل تضمين شرکت در مناقصه : پيشنهاد دهندگان مي بايد ضمن بارگذاري تصوير کليه مدارک پاکات )الف ، ب ، ج (در سامانه تدارکات 
الکترونيکي دولت تا س��اعت 09:00 صبح روز ش��نبه مورخ 96/10/09 ، نس��بت به ارس��ال اصل مدارک مطابق ش��رايط درج ش��ده در اسناد مناقصه ، در پاکت الک ومهر 
شده تا پايان ساعت اداري روز شنبه مورخ 96/10/09. به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج در بند يک تحويل ورسيد دريافت دارند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصه 

از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت صورت مي پذيرد.
8-گشايش پيشنهادات : پيشنهادات ارائه شده در سامانه درروز يکشنبه مورخ 96/10/10.ساعت 10:00 صبح درسالن پژوهش3 واقع در طبقه سوم ساختمان 

ستادي شرکت برق منطقه اي تهران گشايش خواهد يافت .
9- ساير شرايط :

-ارائه گواهينامه صالحيت پيمانکاري در پايه 5 رشته نيرو از سازمان برنامه و بودجه کشور 
-ارائه گواهينامه صالحيت ايمني از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي

-دارا بودن سابقه کار در5 سال گذشته با موضوع مشابه يا با ولتاژ باالتر )132يا230يا400 کيلوولت( همراه با داشتن حسن سابقه از کارفرمايان قبلي 
عالقمندان به ش��رکت در مناقصه مي بايس��ت جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي )توکن( با ش��ماره هاي دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و 

مرکز تماس 27313131 تماس حاصل نمايند.

))براي کاهش هزينه خانوار از المپ هاي کم مصرف استفاده کنيم((

روابط عمومي برق منطقه اي تهران
م/الف2966

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 96/22015 
احداث خط 63 كيلوولت دو مداره معصوميه-فرهنگيان-جمکران

ش�رکت س�هامي برق منطقه اي تهران

شماره مناقصه
)مرجع(

ش��ماره فراخ��وان در س��امانه تدارکات 
ميزان تضمين ) سپرده (موضوع مناقصهالکترونيکي دولت

شرکت در مناقصه )ريال(
گش��ايش  زم��ان 

پيشنهادات

احداث خط 63 کيلوولت دو مداره معصوميه-96/22015200961008000080
10:00 صبح000‘000‘190‘1فرهنگيان-جمکران

www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونيکي دولت 
http://iets.mporg.irپايگاه ملي اطالع رساني مناقصات

http://tender.tavanir.org.irپايگاه اطالع رساني مناقصات شرکت توانير
www.trec.co.irپايگاه اطالع رساني مناقصات شرکت برق منطقه اي تهران

بازيکني که 3 ميليارد از استقالل طلبکار است!

فعاليت عضو محروم فدراسيون فوتبال در پستي مهم تر!

قول هايي که وزير به حدادي داد

۷ دي ماه، زمان انتخاب رييس جديد واليبال

مهاجم پيشين استقالل سه ميليارد تومان از اين باشگاه 
طلب دارد.

ب��ه گزارش تس��نيم، آرش برهان��ي و ميالد فخرالديني 
بازيکن��ان پيش��ين اس��تقالل ديروز )يکش��نبه( براي 
مش��خص شدن طلب ش��ان راهي اين باش��گاه شدند. 
فخرالديني پس از مذاکره با مسئوالن باشگاه استقالل 
300 ميليون طلبش را بخش��يد و قرار ش��د ساير آن را به 

صورت اقساط دريافت کند.
برهاني اما به دليل اينکه طلب زيادي دارد، جلسه امروزش 
نتيجه اي نداشت و قرار شد فردا دوباره به باشگاه مراجعه 

کند. برهاني در گفت وگو با تسنيم با اعالم اين موضوع 
اظهار داش��ت: به باش��گاه رفتم تا به نتيجه  برسيم، اما به 

دليل اينکه وقت نشد، جلسه به فردا موکول شد.
وي در م��ورد مي��زان طلبش از اس��تقالل گفت: من دو 
ميليارد و 100 ميليون به همراه يک ميليارد و 25 ميليون 
تومان ماليات از استقالل طلب دارم که مجموع آن سه 
ميليارد تومان مي ش��ود. بارها براي طلبم پيگيري کرده 
بودم که اين بار مس��ئوالن اس��تقالل تماس گرفتند تا 
صحبت کنيم، اما به دليل اينکه وقت کافي وجود نداشت، 

جلسه به فردا موکول شد.

يکي از مسئوالن سابق کميته بين الملل فدراسيون فوتبال پس از محروميت از 
سوي کميته اخالق، اکنون در سازمان ليگ مشغول فعاليت است.

به نقل از ايسنا، يکي از مسئوالن سابق کميته بين الملل فدراسيون فوتبال که به 
دليل صدور غيرقانوني آي.تي.سي براي يکي از بازيکنان فوتبال ايران و همچنين 
حضور تعدادي از بازيکنان خارجي بدون دريافت رضايت نامه بين المللي در ليگ 
ايران، از سوي کميته اخالق به سه سال محروميت از فعاليت هاي فوتبالي محروم 

شده، در سازمان ليگ مشغول فعاليت است.
کميته اخالق فدراس��يون فوتبال در اين باره اعالم کرد: اين مس��ئول س��ابق امور 

بين الملل از س��وي کميته اخالق محروم ش��ده اما اکنون در س��مت مهم تري در 
سازمان ليگ مشغول به کار است. راي محروميت اين فرد قطعي است و کميته 
اخالق از همه بخش هاي فوتبال مي خواهد که آرا و دس��تورات اين کميته را به 
درس��تي و به موقع اجرا کنند. در س��ازمان ليگ براي اجراي راي محکوميت اين 
ف��رد، مقاوم��ت وجود دارد. کميته اخالق فدراس��يون فوتبال در مبارزه با هرگونه 
فس��اد و تخلفي جدي اس��ت و توصيه مي کنيم مس��ئوالن سازمان ليگ در اجراي 
اي��ن حک��م مقاوم��ت نکنند،  در غير اين صورت خود تحت تعقيب اين کميته قرار 

مي گيرند.

تنها دارنده مدال دو و ميداني در المپيک صبح ديروز 
به مالقات وزير ورزش و جوانان رفت تا براي ادامه 

کار خود با او جلسه بگذارد.
احس��ان حدادي که مدت ها بود به دنبال مالقات با 
وزير ورزش و جوانان بود، صبح ديروز به ديدار مسعود 
سلطاني فر رفت. حدادي پس از المپيک روزهاي پر 
فراز و نشيبي را پشت سر گذاشت اما حاال در 2 رويداد 
قبلي خود توانس��ت خود را به روزهاي اوج نزديک 
ت��ر کن��د. او پ��س از مالقات با وزير ورزش و جوانان 
به فارس گفت: خوش��بختانه پس از مدت ها موفق 
شدم با وزير ورزش و جوانان ديدار کنم و مشکالت 
و دغدغه هاي��م را درم��ورد دووميداني با وزير ورزش 
در ميان بگذارم. صحبت هاي زيادي در اين مالقات 
انجام شد و سلطاني فر هم نشان داد عالقه زيادي به 

رشته دووميداني دارد و اخبار آن را به خوبي پيگيري 
مي کند. اين موضوع جاي شکر دارد و انگيزه زيادي 
به من داد. او حتي وزن ديس��ک هايي که ما پرتاب 

مي کنيم را هم مي  داند.
قهرمان پرتاب ديسک آسيا عنوان کرد: وزير ورزش 
قول داد هر کمکي از دس��تش برمي آيد براي کس��ب 
مدال بازي هاي آس��يايي و بعد از آن المپيک 2020 
انج��ام ده��د ت��ا با آرامش و تمرک��ز 100 درصدي و 
بدون دغدغه به کارم ادامه دهم. قرار ش��د از لحاظ 
اردويي، امکاناتي و مالي حمايت هاي خوبي صورت 
بگيرد. وزير معتقد بود حق دووميداني تنها يک مدال 
نقره نيس��ت و بايد مدال هاي بيش��تري کسب شود. 
س��لطاني فر اع��الم کرد ک��ه در اين چند وقت درگير 
کارهاي دولت و وضعيت استقالل و پرسپوليس بود 

و به همين دليل طول کشيده بود اما اعالم کرد که 
در وزارت ورزش نشس��ته اس��ت تا کار ورزش��کاران 
را راه بين��دازد. م��ا ه��م او را ب��ه عن��وان پدر معنوي 
ورزش��کاران مي دانيم و تمام تالش��مان را مي کنيم 
تا بهترين نتيجه را بگيريم. وزير حتي محل تمرين 
مرا هم پيگيري کرد و گفت س��عي مي کنم بهترين 
شرايط را براي برگزاري اردوها و حضور مربي خارجي 

فراهم کنيم.
دارنده مدال طالي بازي هاي آس��يايي به همکاري 
فدراس��يون دووميدان��ي براي ج��ذب مربي خارجي 
اش��اره ک��رد و گفت:  فدراس��يون  تاکنون همکاري 
الزم را کرده اس��ت و در خصوص جذب اين مربي 
ني��ز اع��الم کردند هم��کاري الزم را براي پرداخت 

 هزينه ها را  خواهند داشت. 

مجمع انتخاباتي فدراس��يون واليبال روز پنج ش��نبه هفتم 
دي ماه برگزار مي شود. به نقل از روابط عمومي فدراسيون 
واليبال، ثبت نام نامزدهاي تصدي پست رياست فدراسيون 
واليبال براي معرفي شانزدهمين رئيس از 16 تا 29 مهرماه 
انج��ام ش��د و در اي��ن مدت 10 نفر براي تصدي رياس��ت 
فدراسيون واليبال ثبت نام کردند. اسامي 10 نامزد تصدي 
رياست فدراسيون واليبال آنان به قرار زير است: احمد ضيايي؛ 
بهنام محمودي؛ عليرضا سليمي آوانس��ر؛ علي نيکنام فر؛ 

الهام رضايي؛ محمد شاهمرادي؛ علي پورعروجي؛ محمد 
تقي حسن زاده؛ امير حسين منظمي؛ کريم فروزان. بر اساس 
اعالم معاونت ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و 
جوانان، مجمع انتخاباتي فدراسيون واليبال روز پنج شنبه 
هفتم دي ماه برگزار مي شود. ساعت و محل برگزاري مجمع 
و اسامي کانديداهايي که صالحيت آن ها براي احراز پست 
رياست فدراسيون واليبال مورد تاييد وزارت ورزش و جوانان 

قرار گرفته به زودي اعالم خواهد شد.
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سفر پوتين به ترکيه
رئيس جمهور روس��يه دوش��نبه 11 
دسامبر به ترکيه مي رود. به گزارش 
نودوموس��تي، والديمير پوتين قرار 
اس��ت در دي��دار ب��ا رج��ب طي��ب 
اردوغ��ان، همت��اي ترکيه اي خود 
درخصوص روابط دوجانبه، تحوالت 
بين الملل��ي و از جمل��ه موضوع خاورميانه و س��وريه رايزني کند. 
همچنين بررس��ي همکاري هاي اقتصادي روس��يه و ترکيه از 
جمل��ه در زمين��ه انرژي از ديگر محورهاي مهم اين ديدار اعالم 
ش��ده اس��ت. آخرين ديدار روساي جمهور دو کشور در ۲۲ نوامبر 
در سوچي انجام شد که در قالب ديدار سه جانبه پوتين، اردوغان 
و روحاني فرايند برقراري صلح در س��وريه ميان روس��اي جمهور 

روسيه، ترکيه و ايران بررسي شد.

رد پيشنهاد تشکيل 
»اياالت متحده اروپا« توسط حزب مرکل

اعضاي ارش��د ح��زب محافظه کار 
آلمان تش��کيل چشم انداز »اياالت 
متح��ده اروپ��ا« که از س��وي حزب 
سوس��يال دموک��رات اين کش��ور 
پيش��نهاد ش��ده بود را رد کردند.به 
گزارش رويترز، اعضاي ارشد حزب 
محافظ��ه کار آلم��ان به رهبري »آن��گال مرکل« صدراعظم اين 
کش��ور پيشنهاد تش��کيل چش��م انداز »اياالت متحده اروپا« از 
س��وي حزب سوس��يال دموکرات اين کش��ور با هدف تش��کيل 
دولت ائتالفي را رد کردند.»مارتين شولتز« رهبر حزب سوسيال 
دموکرات آلمان پنجش��نبه گذش��ته اعالم کرده بود که حزبش 
تنه��ا در ش��رايطي ک��ه چش��م انداز روش��ني از اروپ��ا ارائه دهد، 
مي توان��د حمايت ه��ا را به س��مت خود جلب کند. وي خواس��تار 
تش��کيل اي��االت متح��ده اروپا تا س��ال ۲۰۲۵ ش��ده بود.حزب 
محافظ��ه کار آلم��ان که در انتخابات اخير پارلماني نتوانس��ت به 
دلي��ل سياس��ت هاي ليبرال خود در قبال مهاج��ران اکثريت آرا 
براي تش��کيل دولت را به دس��ت آورد، خواس��تار آن اس��ت که با 
پيوستن حزب سوسيال دموکرات به اين حزب و تشکيل اتحاد، 
دولت ائتالفي آلمان را تشکيل دهد.گفت وگوها بر سر ائتالف با 
حزب سوس��يال دموکرات آلمان که از س��ال ۲۰1۳ در س��اختار 
قدرت حضور داش��ته اس��ت، قرار اس��ت از روز چهارشنبه آينده از 
س��ر گرفته ش��ود اما دو حزب بر س��ر مس��اله اروپا با يکديگر در 

تقابل هستند؛ موضوعي که نقش اساسي در مذاکرات دارد.

بازگشت آيت اهلل عيسي قاسم
 به حبس خانگي بعد از عمل جراحي 

فع��االن بحريني اع��الم کردند که 
آي��ت اهلل عيس��ي قاس��م که صبح 
جمع��ه تح��ت عمل جراح��ي قرار 
گرفت از بيمارستان مرخص شده و 
به خانه بازگردانده ش��ده اس��ت.به 
گزارش سايت شبکه اللؤلؤة بحرين، 
مرکز حقوق و دموکراس��ي بحرين در لندن اعالم کرد: آيت اهلل 
عيس��ي قاسم، رهبر ش��يعيان بحرين صبح جمعه به بيمارستان 
ابن النفيس در منامه براي انجام عمل جراحي فوري منتقل شد 
و به محض ورود به بيمارس��تان مورد عمل جراحي قرار گرفت.

اين مرکز تأکيد کرد: عيسي قاسم همچنان از دردهاي مزمن و 
خونري��زي رنج مي برد و مش��کل دياب��ت و بيماري قلبي دارد.در 
مقابل فيلص الزيره، مدير بيمارس��تان بين المللي بحرين اعالم 
کرد که عمل جراحي عيس��ي قاس��م بس��يار س��اده و تنها شامل 
پيوند سرخرگ بوده است.شيخ ميثم سلمان از مرکز حقوق بشر 
و مرکز گفت وگوي اديان بحرين اعالم کرد که آيت اهلل عيسي 
قاسم بعد از عمل به خانه بازگشته است. عيسي قاسم پيشتر به 
اتهامات ساختگي چون "تحريک به خشونت عليه نظام" سلب 

تابعيت و به حبس محکوم شد.

تعطيلي احتمالي دفتر طالبان در قطر 
رياس��ت اجرايي دولت وحدت ملي 
افغانس��تان اع��الم ک��رد که پس از 
بررس��ي هاي الزم براي بسته شدن 
دفتر سياس��ي طالبان در قطر اقدام 
خواهد کرد. به گزارش افق، رياست 
اجرايي دولت وحدت ملي افغانستان 
اعالم کرد که گزارش هايي به دولت اين کشور رسيده مبني بر 
اينک��ه از دفت��ر طالبان در قطر، براي تبليغات و تامين منابع مالي 
ب��راي اي��ن گروه اس��تفاده مي ش��ود. »جاويد فيص��ل« معاون 
سخنگوي رياست اجرايي دولت وحدت ملي افغانستان گفت که 
دولت اين کشور در حال بررسي اقدامات اين دفتر است و پس از 
پايان اين بررس��ي ها، اقدام خواهد کرد.به گفته فيصل، اگر اين 
اتهامات ثابت شوند، احتمال دارد اين دفتر بسته شود.وي در اين 
ب��اره افزود: ما بررس��ي خود را انج��ام مي دهيم اما گزارش هايي 
وج��ود دارن��د که اي��ن دفتر براي تبليغات طالبان و دريافت منابع 
براي اين گروه اس��تفاده ش��ده اس��ت و اين الزم است که بررسي 
ش��ود و در ب��اره آن تصمي��م گرفته ش��ود.اين اظهارات در حالي 
مط��رح مي ش��ود ک��ه بر اس��اس گزارش ها قرار اس��ت در آينده 
نزديک نشستي در قطر درباره مذاکرات صلح دولت افغانستان و 

طالبان برگزار شود.

يادداشت

حرکت اردوغان به سوي پوتين 
با بحث درباره بيت المقدس

ادامه از صفحه اول
... مقام��ات مي گوين��د هم��کاري ترکيه با ناتو و بيت المقدس در 
دس��تور کار مذاکرات اردوغان با والديمير پوتين اس��ت.اردوغان 
دوبار با دونالد ترامپ ديدار داش��ته اس��ت. تعداد مکالمات تلفني 
بين اردوغان و پوتين نيز بسيار باالتر از مکالمات ترامپ اردوغان 
بوده اس��ت. با وجود حضور روس��يه ، ترکيه قادر به ورود به خاک 
س��وريه در س��ال ۲۰16 بود. همچنين با همکاري ايران و روسيه 
مذاکرات آس��تانه برگزار ش��د تا آتش بس در س��وريه برقرار شود. 
اين نشست موضع ترکيه را نيز با وجود اختالفاتش با آمريکا بر 
روي برخي مسائل بهبود بخشيد. با توجه به تصميم گيري دونالد 
ترام��پ درب��اره بيت المقدس، اين امکان وجود دارد که اردوغان 
و پوتي��ن بتوانن��د بر روي يک درخواس��ت درباره اين موضوع به 
توافق برسند.اردوغان از اعتراض سازمان همکاريهاي اسالمي به 
تصميم ترامپ آگاه است. ممکن است صداي اين اعتراض آنها 
همانند ترکيه و ايران بلند نباش��د . حتي ممکن اس��ت همکاري 
حم��اس و فت��ح که ب��ا ميانجيگري مصر صورت گرفت حمالت 
اسرائيل را شدت بخشد. از سوي ديگر عملکرد ديپلماتيک روسيه 
نه تنها مي تواند راه حلي کاربردي براي آينده مردم بيت المقدس 
داش��ته باش��د همچنين مي تواند نقش ترکيه را به عنوان يکي از 

نيروهاي حل کننده در اين منطقه مطرح کند
ترجمه : فاطمه مهتدي

دريچه

اع��الم  ضم��ن  ع��راق  نخس��ت وزير   
رس��مي آزادي کام��ل خ��اک اين کش��ور از 
دس��ت داع��ش و تحق��ق پي��روزي بزرگ، 
دي��روز را تعطي��ل رس��مي اعالم ک��رد. به 
گزارش ش��بکه خبري س��ومريه نيوز، حيدر 
العبادي، نخس��ت وزير عراق در سخناني به 
مناس��بت پيروزي بر داعش خطاب به مردم 
گفت: خاک ش��ما به طور کامل آزاد ش��ده و ش��هرها و روستاهايتان به آغوش 
وطن بازگش��ته اس��ت. روياي آزادي محقق ش��د و ما در ش��رايط س��ختي 
مأموري��ت بزرگ��ي را انج��ام دادي��م و ب��ا ي��اري خدا و پاي��داري مردممان و 
ش��جاعت نيروهاي قهرمانمان پيروز ش��ديم. العبادي يکش��نبه را به مناسبت 
پيروزي بزرگ عليه داعش تعطيل رس��مي در سرتاس��ر کش��ور اعالم کرده 
اس��ت. العبادي گفت: ما با همان عزم و اراده به خدمت به تمامي مردم بدون 
تبعي��ض قائ��ل ش��دن و تحق��ق عدالت و براب��ري و احترام ب��ه آزادي ادامه 
مي دهيم.وي از مس��ئوالن سياس��ي خواست به مس��ئوليت هاي خود درباره 
حفظ امنيت و ثبات و ممانعت از بازگش��ت تروريس��م عمل کرده و از ايراد 
اظه��ارات تحريک آمي��ز و طايفه اي که دليل اصلي س��يطره داعش بر عراق 
ب��وده، خ��ودداري کنند.العب��ادي ب��ر ل��زوم محدود کردن س��الح به ارتش و 
نيروهاي دولتي تأکيد کرد و گفت: حاکميت قانون و احترام به آن راه تحقق 

صلح و ثبات است.

اعالم رسمي پيروزي عراق عليه داعش 

 يکي از مقامات پايگاه مطالعه زمين شناسي 
آمريکا اعالم کرد، روز ش��نبه دو زمين لرزه 
کوچک در نزديکي سايت آزمايش اتمي کره 
ش��مالي شناس��ايي ش��ده ک��ه احتم��اال 
پس لرزه هاي��ي از قدرتمندتري��ن آزماي��ش 
اتمي اي��ن کش��ور در اواي��ل م��اه س��پتامبر 
بوده اند.ب��ه گزارش خبرگ��زاري رويترز، در 
پ��ي آزماي��ش هس��ته اي اخير کره ش��مالي دو زمين ل��رزه در نزديکي پايگاه 
آزمايش هسته اي اين کشور رخ داده است. اين دو زمين لرزه به بزرگي دو و 
۹ ده��م و دو و چه��ار ده��م درج��ه در مقياس ريش��تر به فاصله نيم س��اعت از 
يکديگر رخ داد. »السينا زربو« معاون اجرايي سازمان پيمان جامع تسليحات 
هسته اي در وين با انتشار توييتي در حساب کاربري خود در اين باره نوشت: 
»تحليلگران تاکيد کردند که اين زمين لرزه س��اخته ش��ده اس��ت«. يک مقام 
اين س��ازمان نيز در اين باره گفت: »زماني که ش��ما آزمايش هس��ته اي بزرگي 
انجام مي دهيد، پوس��ته زمين در اطراف محل اين آزمايش هس��ته اي تکان 
مي خورد و ثابت ش��دن مجدد آن زمان گير اس��ت. از زمان شش��مين آزمايش 
هس��ته اي کره ش��مالي شاهد برخي از اين پس لرزه ها بوده ايم.« پيونگ يانگ 
اعالم کرد که در ماه س��پتامبر گذش��ته يک بمب هيدروژني را آزمايش کرده 
اس��ت ک��ه ب��ه گفت��ه کارشناس��ان 1۰ برابر قوي تر از بمب ش��يمايي اس��ت 

که امريکا در سال 1۹۴۵ در هيروشيما استفاده کرده بود.

دو زمين لرزه در کره شمالي

 يگان ه��اي ارت��ش س��وريه کنت��رل کامل 
ارتفاع��ات اس��تراتژيک "بردعي��ا" در حومه 
جنوب غربي دمش��ق را به دس��ت گرفتند و به 
اين ترتيب دستاوردي جديد در مسير تسريع 
در نابودي آخرين گروهک هاي النصره در اين 
منطقه کس��ب کردند. به گزارش خبرگزاري 
رسمي سوريه )سانا(، يگان هاي ارتش سوريه 
با همکاري گروه هاي دفاع مردمي درگيري هاي ش��ديدي را با تروريس��ت هاي 
النصره در ارتفاعات اس��تراتژيک بردعيا از بزرگترين مراکز تجمع آنها در حومه 
جنوب غربي دمشق آغاز کردند.اين درگيري ها با کنترل کامل ارتش سوريه بر 
ارتفاعات جنوبي و ريش��ه کن ش��دن کامل آخرين مرکز تجمع تروريس��ت ها در 
ارتفاع��ات بردعي��ا ب��ه اتمام رس��يد.  با کنترل دوباره نيروهاي ارتش س��وريه بر 
ارتفاعات بردعيا تمامي دش��ت هاي حينه و مغرالمير و روس��تاي مغر المير تحت 
کنترل درآمد و مس��ير امدادرس��اني به تروريس��ت هاي النصره از اين محور به 
س��مت حومه جنوب غربي دمش��ق قطع ش��د.ارتفاعات بردعيا از اين جهت که 
نقطه آغاز عمليات هاي نظامي يگان هاي ارتش س��وريه با همکاري گروه هاي 
دفاع مردمي براي ريش��ه کن کردن تروريس��ت ها و ثبات در حومه جنوب غربي 
دمشق محسوب مي شود، اهميت مي يابد.نيروهاي ارتش سوريه که در روستاي 
المقروصه مس��تقر ش��ده بودند، تنها خط امدادرس��اني به تروريست ها در اطراف 

رودخانه االعوج در جنوب غرب روستاي مغرالمير را به شدت هدف قرار دادند.

کنترل ارتش سوريه بر ارتفاعات »بردعيا«

بودجه ۹۷ تقديم مجلس شد!/تجارت/ علی کاشی

گ�روه بي�ن المل�ل:  به دنبال تصميم دونالد ترامپ درباره قدس، 
ديروز نيز مناطق مختلف فلسطين شاهد تظاهرات و درگيري 
ش��ديد با نيروهاي اش��غالگر بود. درگيري ها ميان دو طرف در 
کرانه باختري از جمله قدس و حمالت هوايي در غزه، طي سه 
روز اخير چهار شهيد و حدود 1۲۰۰ زخمي برجاي گذاشت.اين 
درحالي اس��ت که تظاهرات اعتراضي همچنان در کش��ورهاي 
مختلف جهان ادامه دارد. تصميم گيري رئيس جمهور آمريکا 
ب��ا محکومي��ت جهاني از جمله درميان متحدان س��نتي اياالت 
متحده همراه ش��ده اس��ت. بيش از ۲۰ کش��ور عضو اتحاديه 
عرب تصميم دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا در به رسميت 
ش��ناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي را 
مورد انتقاد قرار داده اند و گفته اند اين اقدام به تنش و درگيري 
در منطقه منجر خواهد ش��د. اين تصميم رئيس جمهور آمريکا 
"بي طرف��ي" اي��ن کش��ور در روند صلح خاورميانه را به ش��دت 
خدشه دار کرده؛ به طوري که تشکيالت فلسطيني رسما آمريکا 
را فاقد صالحيت براي ادامه ميانجي گري در بحران خاورميانه 
دانسته  است و ديدار از پيش تعيين شده محمود عباس، رئيس 
اين تش��کيالت با مايک پنس، معاون دونالد ترامپ را که قرار 
بود طي روزهاي آينده صورت گيرد را لغو شد. واکنشي که روز 
شنبه در جلسه اضطراري اتحاديه عرب در قاهره مصر هم تکرار 
شد و وزراي خارجه کشورهاي عرب عضو تصريح کردند که با 
اين تصميم ديگر آمريکا براي رهبري مذاکرات صلح خاورميانه 
قابل اعتماد نخواهد بود. به گزارش اس��پوتنيک، در اين بيانيه 
از جامعه بين المللي خواس��ته ش��ده است که کشور فلسطين به 

پايتختي بيت المقدس شرقي را به رسميت بشناسد.
در اي��ن بيانيه امده اس��ت: اتحاديه عرب از تمامي کش��ورهاي 
جهان اين را مي خواهد که کشور فلسطين را بر اساس مرزهاي 
چهارم ژوئن 1۹6۷ به پايتختي بيت المقدس شرقي به رسميت 
بشناسند.کش��ورهاي عضو اتحاديه عرب همچنين از ش��وراي 
امنيت سازمان ملل متحد خواسته اند که تصميمات اخير دولت 
واش��نگتن در به رس��ميت ش��ناختن قدس به عنوان پايتخت 
رژي��م صهيونيس��تي را بازبين��ي کند. بياني��ه ۲۲ عضو اتحاديه 
عرب، روز ش��نبه در حالي منتش��ر ش��د که در نوار غزه و مناطق 
فلس��طيني براي س��ومين روز متوالي درگيري ميان نيروهاي 
اس��رائيلي و معترضان فلس��طيني ادامه يافت. آمريکا متحدان 
بس��يار نزديکي در ميان کش��ورهاي عضو اتحاديه عرب دارد؛ 
مصر، عربستان، امارات متحده عربي سه کشوري بودند که با 
وجود روابط نزديک با کاخ س��فيد، روز ش��نبه بيانيه محکوميت 
تصمي��م آق��اي ترامپ را امض��اء کردند. وزيران خارجه اتحاديه 
عرب اعالم کردند که امريکا با اين گام مناقشه برانگيز در رابطه 

ب��ا موض��وع بيت المقدس به عنوان حامي و ميانجي روند صلح 
عقب نش��يني کرده است.وزير خارجه لبنان از کشورهاي عربي 
خواس��ت آمريکا را به دليل تصميم براي شناس��ايي قدس به 
عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي هدف تحريم هاي اقتصادي 
و مال��ي ق��رار دهند.س��خنگوي دبي��ر کل اتحاديه عرب اعالم 
ک��رد، طرح نقش��ه راهي را وزي��ران خارجه عرب اندکي قبل از 
نشس��ت فوق العاده ش��ان در قاهره در واکنش به تصميم آمريکا 
درباره قدس تهيه کرده اند. تصميم گيري ترامپ باعث انزواي 
اين کشور در جامع بين الملل شده ، آمريکا شنبه هم در جلسه 
ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد خود را در برابر اجماع 1۴ 

عضو ديگر اين شورا تنها ديد.
موج بايکوت ديدار با مقامات آمريکايي ���

عالوه بر محمود عباس، رئيس دولت سرزمين هاي فلسطيني 
اعالم کرد با مايک پنس، معاون دونالد ترامپ مالقات نخواهد 
کرد، در مصر نيز پاپ توادروس دوم، رهبر کليس��اي قبطي ها 
هم هرگونه مالقاتي را با معاون رئيس جمهور آمريکا رد کرده 
اس��ت. ماي��ک پنس ب��ه زودي عازم خاورميانه خواهد ش��د. او 
باالترين مقام آمريکايي اس��ت که پس از به رس��ميت شناختن 
بيت المقدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيس��تي از س��وي 
آمري��کا، ب��ه خاورميانه س��فر خواهد ک��رد و قرار بود در طي اين 

ديدار با رهبران تش��کيالت فلس��طيني هم ديدار کند. اما همان 
طور که در يکي دو روز گذشته گزارش شد، مقام هاي فلسطيني 
مخالفت ش��ديد خود با واش��نگتن بر س��ر بيت المقدس را در گام 
نخست با لغو ديدار از پيش تعيين شده ميان عباس و پنس نشان 
دادند. روز شنبه رياض مالکي، وزير خارجه دولت سرزمين هاي 
فلسطيني ضمن تاييد لغو يک جانبه اين ديدار از سوي محمود 
عباس، تاکيد کرد هيچ ارتباط رسمي بين فلسطينيان و مقامات 
آمريکايي نخواهد بود.آقاي مالکي اين سخنان را پس از آن که 
محمود عباس گفت که واش��نگتن ديگر ميانجي صلح نيس��ت، 
بيان کرد. وزير خارجه تشکيالت خودگردان فلسطينيان گفت: 
"م��ا ب��ه دنب��ال ميانجي جديدي از ميان ب��رادران عرب خود و 
جامعه بين الملل هستيم. ميانجي که بتواند به راه حل ايجاد دو 
کشور مستقل کمک کند." نماينده فلسطينيان در سازمان ملل 
متحد همچنين تاکيد کرد: "بدون يافتن راه حلي عادالنه براي 
بيت المقدس، هيچ راه حل منصفانه و پايداري براي فلس��طين 
وجود نخواهد داشت. بيت المقدس هميشه قلب فلسطين بوده 
و چني��ن ه��م خواهد ماند." در همين حال، پاپ توادروس دوم، 
رهب��ر کليس��اي قبط��ي در مصر هرگونه مالقات��ي را با مايک 
پنس، معاون رئيس جمهوري  آمريکا رد کرده است.پيش تر امام 
جماعت مسجد االزهر مصر هم گفته بود قصد ندارد در جريان 

سفر مايک پنس به مصر با او ديدار کند.
تعويق موقت راي گيري درباره »قدس يکپارچه« به دستور  ���

نتانياهو 
»بنيامين نتانياهو« نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي راي گيري 
درب��اره پيش نوي��س قانون »ق��دس يکپارچه « را به مدت يک 
هفته به تعويق انداخت. پيش تر وزراي کابينه رژيم صهيونيستي 
موافق��ت اولي��ه خ��ود را با پيش نويس قانون��ي اعالم کردند که 
تحويل بخش هاي شهر قدس به فلسطيني ها در قالب هرگونه 
توافق صلح آتي را دشوار مي کرد.تعويق راي گيري درباره اين 
طرح پس از آن صورت گرفت که تنش ها بر سر تصميم »دونالد 
ترامپ« رئيس جمهوري آمريکا در به رس��ميت شناختن قدس 
به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي تشديد شده است. نتانياهو 
اکنون براي بحث و گفت وگو بر سر مساله قدس در پاريس به 
س��ر مي برد و قرار اس��ت با »امانوئل ماکرون« رئيس جمهوري 

فرانسه در کاخ اليزه ديدار کند.
بازنگري تشکيالت خودگردان فلسطين در پيمان اسلو  ���

ي��ک رهب��ر برجس��ته در جنب��ش فتح فاش کرد، تش��کيالت 
خودگ��ردان در واکنش ب��ه تصميم رئيس جمهور آمريکا براي 
انتق��ال س��فارت اين کش��ور به قدس در روزه��اي آتي پيمان 
اس��لو را مورد بازنگري قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاري 
فلسطين اليوم، پيمان اسلو نخستين موافقتنامه رودروي رژيم 
صهيونيس��تي و س��ازمان آزاديبخش فلسطين)ساف( بود که در 
سال 1۹۹۳ با ميانجي گري آمريکا امضاي شد و تالش داشت 
يک چارچوب مشخص براي حل وفصل کامل اختالفات رژيم 
صهيونيستي-فلس��طين به دس��ت دهد. قرار بود که اين پيمان 
فقط براي يک دوره پنج ساله اعتبار داشته باشد و سپس جاي 
خود را به يک توافق دائمي بدهد. پيمان اسلو به تشکيل حکومت 
خودگردان فلس��طين به عنوان يک نهاد اداري موقت انجاميد 
و مقرر کرد مس��ائلي چون وضعيت قدس، آوارگان فلس��طيني، 
شهرک هاي اسرائيلي، مسائل امنيتي و تعيين مرزها در توافق 
دائمي حل وفصل ش��ود. محمد اش��تيه، عض��و کميته مرکزي 
جنب��ش فت��ح و يکي از چهره هاي نزدي��ک به محمود عباس، 
رئيس تشکيالت خودگردان فلسطين اظهار داشت: شهر قدس 
بخشي از موضوعات راه حل نهايي است و اقدام دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريکا در به رس��ميت ش��ناختن قدس به عنوان 
پايتخت اسرائيل، قدس را از اين راه حل خارج مي کند. اشتيه در 
جمع خبرنگاران و اهالي رس��انه در جنوب کرانه باختري گفت: 
مذاکرات به ش��کل قبلي براي هميش��ه از دس��ت رفت و روند 
سياسي و قراردادهاي بزرگي که ترامپ از آنها سخن مي گفت، 

با اين تصميم نابود شد. 

با افزايش موج مخالفت و محکومیت تصمیم ريیس جمهور آمريکا  از سوي اتحاديه عرب صورت گرفت؛

طراحی نقشه راه عربي علیه ترامپ

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران
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عكس  روز

AFP  _ عبور بابانوئل از کنار صحنه تصادف خودرو با ترامواي در زوريخ – رويترزآتش نشانان درحال اطفاي حريق در سانتا پائوالي کاليفرنيا – رويترزحمله پليس سوار اسرائيلي به فلسطيني ها در شرق بيت المقدس

چالش تازه براي ترزا مي در راه برگزيت
نخست وزير انگليس با چالش هاي بسياري   
در رون��د مذاک��ره براي جدايي کش��ورش از 
اتحاديه اروپا روبروس��ت. ترزا مي در مرحله 
دوم مذاکرات تنها کمتر از يک سال فرصت 
دارد ت��ا رواب��ط تازه را با اتحاديه اروپا ش��کل 
دهد. به گزارش فايننش��ال تايمز، براس��اس 
توافقات اوليه انگليس بين ۴۰ تا ۴۵ ميليارد 

يورو را بايد براي جداي به اتحاديه اروپا پرداخت کند.
براساس گفته مقامات اتحاديه اروپا سختگيري زيادي با ترزا مي درباره 
توافق تجاري داشته است. تاريخ نهايي جدايي کامل بريتانيا از اتحاديه 

اروپا مارس سال ۲۰1۹ است.
 اولي��ن مرحل��ه اي��ن مذاک��رات با وجود تمام موانع پس از 6 ماه گفتگو 
ب��ا نتيج��ه ب��ه پايان رس��يد. بريتانيا همواره مي توان��د در صورت عدم 
موافقت با برکسيت در هشت سال آينده نسبت به مفاد آن به دادگاه 
عالي اروپا ش��کايت کند. به نظر مي رس��د دس��ت کم دو تا س��ه س��ال 
ب��راي اينک��ه بريتاني��ا تمام حق راي در نهادهاي اروپايي را از دس��ت 

مي دهد طول بکشد.

تاثير طرح مالياتي جمهوريخواهان آمريکا 
بر فيش هاي حقوقي 

ط��رح ماليات��ي دول��ت ترامپ که از س��وي 
نماين��دگان جمهوريخواه به تصويب رس��يد 
مي توان��د باع��ث تغيير در درآمدها ش��ود .به 
گ��زارش نيوي��ورک تايمز، اي��ن طرح باعث 
مي ش��ود نرخ هاي درآمدها براساس ساختار 
س��ازماني ي��ا ش��غل کارمندان تغيي��ر کند. 
براس��اس اي��ن طرح کارمندان ق��راردادي با 
پيمانکاران مس��تقل ش��غلي مش��ابه را دارند با تغيير در فيش حقوقي 

روبرو خواهند شد.
 هنوز جزييات اين طرح کامل مش��خص نش��ده اس��ت اين اولين باري 
اس��ت که اياالت متحده ماليات درآمد را به نفع ش��رکت هاي بزرگ 
تجاري تغيير داده اس��ت. حقوق کارمندان اين ش��رکت ها نيز با ديگر 

نيروهاي کار متفاوت خواهد بود. 
درآمد 1۰ درصد از آمريکا که جزو ثروتمندان اين کش��ور هس��تند با 
کاهش مالياتي روبرو خواهد شد.اين طرح با هدف تقويت اقتصاد به 

مجلس سنا ارائه شده است. 


