
ادامه از همین صفحه
... يک اهرم نظارتي تبديل کند، اما داراي زواياي پنهاني 
است که در صورت عدم اجراي درست آن، اقتصاد دريک 
بات��اق انحص��ار گرايي ف��رو خواهد رفت.  اگر به اقتصاد 
حال حاضر کش��ور نگاهي بيندازيم به خوبي مش��خص 
مي شود که در دام همين موضوع افتاده است. موضوعي 
که طرفدران اقتصاد آزاد هنگام تدوين برنامه اول توسعه 
در س��ال ۱۳۶۸ انديش��ه هاي خود را در آن گنجاندند و از   
همان زمان تا کنون اين نوع انديشه، اقتصاد را به تسلط خود 
درآورده است. حاال چرا اقتصادايران به اين روز افتاده است 
بايد بيشتر در اين مورد کنکاش شود. براساس آموزه هاي 

آزادي اقتصادي، نوعي از آزادي حقوقي و اعتباري است 
که منتج به فعاليت در بخش اقتصاد مي شود. اما موضوعي 
که تدوين کنندگان اين نوع سياستگذاري از آغاز تا کنون 
ناديده گرفته اند، مسئله بومي کردن اين نوع روش در کشور 
بوده است. آنچه که حاقه هاي سرمايه داري در ايران ايجاد 
کرده اند، نه تنها اقتصاد را در يک چرخه يک قطبي و بعضا 
چند قطبي محصور کرده اند، بلکه موجب شده اند که فساد 
ساختاري نيز در کشور نفوذ کرده و اقتصاد مولد به حاشيه 
برانن��د. اگر در کش��ورهاي ديگ��ر تباني و انحصار گرايي 
وجود دارد در توليد آن اقتصاد پديدار هست اما در کشور 
ما اينگونه نيس��ت، بلکه گروه هاي انحصار گرا با حضور 

در بخش هاي واسطه اي و غير مولد تنها به سودآوري و 
مناف��ع خ��ود فکر مي کنند.  در حال حاضر، نگاه س��رمايه 
داري در کشور به صورتي در حال اجراست، تنها افزايش 
ثروت را بر اساس شرايط موجود حاکم بر اقتصاد در نظر 
گرفته اند و تنها منافع خود را درسود جويي مي دانند. اکنون 
که اقتصاد در يک رکود عميق از سالهاي گذشته تا کنون 
به سر مي برد، اين نوع نگاه همچنان در اين اقتصاد فشل 
زده ج��والن مي ده��د.  به طور کلي، اکنون به جاي اينکه 
سرمايه داري در کشور از ظرفيت هاي موجود در توليد و 
اقتصاد استفاده بهينه کند، در خدمت تامين منافع انحصار 

گرايان غير مولد قرار گرفته است.

آزادسازي اقتصادي يا انحصار گرايي
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»صالحي امیري« رئیس جديد 
كمیته ملي المپیك

قائم مق��ام وزي��ر ني��رو در امور بين الملل گفت: ۶0 درصد از 
س��رمايه گذاري اتحاديه اروپا در ايران در حال حال حاضر 
از طريق آلمان صورت مي پذيرد به همين خاطر نمي توان 
گفت که شراکت تجاري و مبادالت اقتصادي دو کشور در 
سطح بسيار خوبي دنبال مي شود. به نقل از پاون، »عليرضا 
دائمي« قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل در نشست با 
رييس و اعضاي انجمن سرمايه گذاري...             صفحه9

رض��ا صالح��ي اميري ب��ه عنوان رئيس کميت��ه ملي المپيک 
انتخ��اب ش��د. چه��ل و پنجمين مجمع عموم��ي و انتخاباتي 
کميت��ه مل��ي لمپيک در محل آکادمي ملي المپيک آغاز ش��د. 
در اي��ن مجمع مس��عود س��لطاني فر وزي��ر ورزش و جوانان و 
کيومرث هاش��مي رييس کميت��ه ملي المپي��ک حضور دارند. 
مجم��ع عموم��ي و انتخاباتي کميته ملي المپيک ۶0 عضو دارد 
که ۵۸ عضو در اين مجمع حاضر هستند...           صفحه11

آلمان پیشتاز سرمايه گذاری 
اروپا در ايران

اقتص��اد آزاد ي��ا آزادي 
چ��ه  اگ��ر  اقتص��ادي 
مي تواند مشارکت بخش  
خصوصي در اقتصاد را فراهم کند و دولت 
را از حال��ت تص��دي گرايي بر بخش��هاي 

مختلف اقتصادي به...
ادامه در همین صفحه

آزادسازي اقتصادي
 يا انحصار گرايي

ايلیا پیرولی
روزنامه نگار

ilyapirvali@gmail.com

سرمقاله

يکي از مسائلي که بعد از 
تجربه يک زمين لرزه و يا 
حتي شنيدن اخبار منفي 
در مورد زمين لرزه هايي که در ش��هرهاي 
ديگ��ر اتف��اق افتاده م��ا را اذيت مي کند، 
اس��ترس اتفاق افتادن يک زلزله ش��ديد 
براي ما و ...                 ادامه در صفحه10

موقعیت هاي بحراني با 
زندگي ما چه مي كنند؟

دکتر مريم فوالدوند
دکتراي روانشناسي

يادداشت

توافق دو حزب سياس��ي  
آلم��ان ب��راي تش��کيل 
ائتاف بزرگ ، نشانه هايي 
از يک تغيير در دس��تور کار سياسي اتحاديه 
اروپا را منعکس مي کند.اگر دوحزب دموکرات 

مسيحي و سوسيال دموکرات بتوانند...
ادامه در صفحه 12

ائتالف آلمان اروپا
 را تغییر شكل مي دهد

ولفگانگ مونچو
فايننشال تايمز

يادداشت

خبرگزاري فرانس��ه در گزارش��ي اعام ک��رد: با وجود 
تاش هاي مصرانه رئيس جمهوري آمريکا براي تشديد 
تحريم ها و فشارها عليه ايران، برخي از رهبران تجاري 
غرب همچنان به بازگشت کشورشان به اقتصاد ايران و 

گسترش مناسبات اقتصادي با تهران ايمان دارند.
به گزارش ايرنا، فرانس پرس به نقل از يک مقام تجاري 
غربي که خواس��ت نامش بيان نش��ود، نوش��ت: ترامپ 
ب��ي ثبات��ي زيادي ايجاد کرده و هيچکس نمي داند چه 

مي شود.
وي افزود: اگر ترامپ از برجام خارج ش��ود حتي ممکن 
است اوضاع بهتر شود. در مقابل اروپايي ها مي توانند به 
برجام پايبند بمانند و اتحاديه اروپا نيز مي تواند از صنايع 

خود در برابر تحريم هاي آمريکا محافظت کند.
اي��ن مق��ام تج��اري به تصميم ترام��پ مبني بر تمديد 
تعلي��ق تحريم هاي هس��ته اي ايران اش��اره مي کند و 
مي افزايد: ش��ايد به نظر برس��د سخنان تند ترامپ براي 
برج��ام فاجع��ه بار باش��د اما بر اس��اس اظهار نظرهاي 
ديپلماته��اي غرب��ي و اروپايي قراردادهاي زيادي در 2 

سال گذشته با ايران منعقد شده است. اما يک ديپلمات 
غربي ديگر به فرانس پرس گفت: شرکت هاي زيادي 
هستند که سرمايه گذاري هاي بزرگي در ايران کرده اند 

که نمي توانند کنار بکشند.
وي تصريح کرد: آنها به طور حتم راهي براي مقابله با 

اقداماتي که ترامپ انجام مي دهد، پيدا خواهند کرد.
اين مقام تجاري غربي با بيان اينکه مهمترين فرق دولت 
ترامپ با دولت هاي پيش��ين، پنهان کاري است، گفت: 
اگر چه شرکت هاي زيادي با آمريکا داراي همکاريهاي 

تجاري هستند و ممکن است نگران برخي مسائل باشند 
اما شرکت هاي بزرگ تر به ويژه شرکت هاي فرانسوي 

کمتر از اين بابت نگرانند.
وي ادامه داد: توتال، غول نفتي فرانس��ه در ژوئن س��ال 
گذشته )خرداد - تير ۱۳9۶( با ايران يک قرارداد گازي 
پنج ميليارد دالري بست و شرکت هاي خودروسازي پژو 

و رنو خط توليد خود را در تهران راه اندازي کرده اند.
ايتالي��ا درس��ت چند روز قب��ل از آخرين حمله ترامپ به 
برجام، اعام کرد که يک خط اعتباري ۶ ميليارد دالري 

براي توسعه پروژه ها در ايران ايجاد کرده است.
»فريد دهدياني« مش��اور س��ازمان خصوصي سازي 
ايران در امور بين الملل نيز گفت که فاصله گرفتن اروپا 
و آمريکا از يکديگر در خصوص برجام هر روز بيش��تر 
مي ش��ود. وي افزود: بيش از يک س��ال است که ترامپ 
تاش مي کند برجام را بي اثر کند، اما موفق نشده است. 
به گفته دهدياني، ايران بايد با حذف بروکراسي زايد، 
راه را براي س��رمايه گذار خارجي هموار کند؛ موفقيت 

برجام نيز تعيين کننده است.

ايمان رهبران تجاري غرب براي بازگشت به اقتصاد ايران 

ريي��س ق��وه قضاييه ب��ا تاکيد بر لزوم ايج��اد راه هاي 
ام��ن متع��دد در فض��اي مج��ازي گف��ت: باي��د کاري 
کني��م ک��ه مردم حق انتخاب مي��ان گزينه هاي امن را 
داش��ته باش��ند و مضّطر به اس��تفاده از راه ناامن دشمن 

 

نباشند.
ب��ه گ��زارش ايس��نا، آيت ا... آملي الريجاني در جلس��ه 
مسئوالن عالي قضايي با اشاره به تاشهاي آمريکا براي 
تغيير برجام، تأکيد کرد: جمهوري اس��امي بارها گفته 
که برجام قابل تغيير نيس��ت و هيچ کش��وري نمي تواند 
برج��ام را به مس��ائل ديگ��ر از جمله موضوعات دفاعي 
ايران گره بزند. برجام هرچه که هست به همين شکل 
فعلي اجرا خواهد ش��د و کش��ورهاي طرف اين قرارداد 

نيز بايد به آن پايبند باشند. 
رئيس قوه قضاييه گسترش دايره تحريم ها به بهانه هاي 
گوناگون را از جمله اقدامات موذيانه آمريکا دانست و با 
اش��اره به انتشار فهرست جديد تحريم هاي اشخاص و 
سازمان ها از جمله شخص رئيس دستگاه قضايي، برخي 
نهادهاي مرتبط با سپاه و شوراي عالي فضاي مجازي 
گفت: تحريم رئيس قوه يک کشور، عبور از همه خطوط 
قرمز بين المللي است و آمريکا بايد بداند که جمهوري 
اس��امي در برابر چنين اقدامي ساکت نخواهد نشست. 

البته تحريم خودم را افتخار مي دانم.

آمل��ي الريجان��ي با بي��ان اينکه خوش��بختانه خداوند 
دشمنان ما را از ميان ُحمقاء قرار داده است، خاطرنشان 
کرد: دولت آمريکا و خصوصًا ش��خص ترامپ، ش��أني 
ندارند که تحريم هايشان براي امثال ما به لحاظ شخصي 

اهميتي داشته باشد.
رئي��س ق��وه قضاييه در خصوص فضاي مجازي گفت: 
فضاي مجازي يک فضاي فوق العاده مهم براي انجام 
ام��ور گوناگ��ون اس��ت و هيچ کس هم قائل به بس��تن 
اينترنت و فيلترينگ همه امکانات آن اعم از پيام رسانها 

و غير پيام رسانها نيست. 
وي با تاکيد بر اينکه دلس��وزان نظام به خوبي مي دانند 
که دش��من مي تواند از طريق فضاي مجازي تأثيرگذار 
باش��د افزود: چه کس��ي گفته که مس��ير امن در فضاي 

مجازي فيلتر ش��ود؟ متأسفانه برخي تحليل هايشان در 
اين زمينه کامًا خطاس��ت. اين که گاه گفته مي ش��ود 
فيلت��ر فاي��ده اي ن��دارد و ما بايد با اعتماد به مردم به آنها 
حق انتخاب دهيم، اتفاقًا حرف خود ماست. ما مي گوييم 
برخي دستگاه هاي عريض و طويل متولي در اين زمينه 
که با ماليات مردم و از محل بيت المال اداره مي ش��وند 
موظف بوده اند راههاي امن متعددي در فضاي مجازي 
ايجاد کنند تا مردم حق انتخاب داش��ته باش��ند و مجبور 
نباشند از فضايي استفاده کنند که در اختيار دشمن است. 
آيا ما انتخابي براي مردم جز راه اداره شده توسط دشمن 

باقي گذاشته ايم؟ 
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: استدالل برخي مانند اين 
است که پليس به جاي انجام وظيفه انتظام بخشي خود 
بگويد من همه چيز را آزاد مي گذارم تا مردم خودش��ان 
ترافي��ک را مديري��ت کنند. اين به هيچ عنوان عقاني 
نيست. ما اجازه نداريم به سوءمديريت و کم کاري خود 
لباس »انتخاب مردم« و »اعتماد به مردم« بپوش��انيم. 
حرف ما اين اس��ت که دش��من بايد فيلتر ش��ود اما راه 
مردم در فضاي مجازي بايد متعدد، هموار و امن باشد. 
چه کس��ي در کش��ور مي پذيرد دش��من شاهراهي را در 
اختيار داشته باشد که مردم باالضطرار بايد در آن رفت 

و آمد کنند؟

تحريم هاي جديد؛ اقدامات موذيانه آمريکا
آملي الريجاني به تصميمات اخير ترامپ واکنش نشان داد؛

2

جهانگیري با انتقاد از وابستگی شدید به منابع طبیعی تاکید کرد؛

منابع انسانی بهترین ظرفیت 
برای اداره کشور

بیم و امید های
 تولید در بودجه

رنج تولید از تعرفه های بی ثبات

بررسی »تجارت« از وضعیت بنگاه های اقتصادی در الیحه دولت نشان داد؛

گ�روه اقتص�اد کالن- ايلی�ا پیرول�ي: بد ترين مخمصه براي توليد. ش��ايد 
اين جمله بهترين توصيف براي وضع توليد در س��ال 9۷ باش��د؛ وقتي که 
مشخص شود نه دولت و نه مجلس برنامه اي مشخص براي رونق توليد در 
اليحه بودجه سال آينده ندارند. اليحه اي که حاال هر روز زواياي تاريک 
آن آش��کار مي ش��ود و صداي زنگ ها براي به دار آويختن توليد در س��ال 
9۷ بلند تر از هر روز به گوش مي رس��د. اختافات وزارتخانه هاي دولت 
با يکديگر بر س��ر منابع بودجه اي از يک س��و و از طرف ديگر اختافات 
دولت و مجلس بر سر بودجه موجب شده تا اين اليحه يکي از منحصر 
به فرد ترين بودجه هاي س��نواتي يک دهه اخير لقب بگيرد. مس��ئله قابل 

تآمل اينکه، نمايندگان مجلس دهم واکنش کاما احساس��ي در هنگام 
بررسي اليحه در کميسيون تلفقي داشته اند. موضوعي که دولت نيز به 
صورت تلويحي به آن واکنش نشان داده است. دولت همچنان بر افزايش 
قيمت حاملهاي انرژي و همچنين کاهش يارانه بگيران تاکيد مي کند. هر 
چند که اين موضوع بعد از اعتراضات اخير به صراحت بيان نمي کند، اما 
همچنان آزاد سازي قيمت ها يکي از اولويت هاي اصلي دولت دوازدهم 
هس��ت. وقتي دولت با افزايش انتش��ار اوراق قرضه بيش از هدف گذاري 
تعيي��ن ش��ده در اليح��ه مخالفت مي کند و تم��ام اهداف رونق توليد را بر 

افزايش قيمت حاملهاي انرژي و...          صفحه3و7

راه و مسکن

5گزارش

12بین الملل

10اجتماعی

نسل تعمیرکاران 
روبه انقراض

مخالفت صریح پلیس
 با طرح ترافیک جدید

بحران کره شمالی در 
دستورکار نشست 20 کشور

ويـتـريـن

منصور غیبي در گفت و گو با »تجارت« تشریح کرد؛

دالیل عدم سرمایه گذاری 
تجاری در صنعت ساختمان
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زبان تصميم گيران، زبان دو نسل گذشته است
يک عضو مجمع محققين و مدرس��ين 
حوزه علميه قم با بيان اينکه صحبت هاي 
رييس جمه��ور در مورد توجه به نس��ل 
جوان قابل توجه است، گفت: متاسفانه 
غالب مس��ئوالن رده باالي کشور ما به 
دو نسل قبل تعلق دارند و در واقع زبان 
تصميم گيران، زبان دو نسل گذشته است 

و ش��ايد آنها مش��کالت جوانان را نمي توانند لمس کنند، آنها درباره 
مشکالت صحبت مي کنند ولي قادر به لمس آن نيستند.

حجت االس��الم محمدتقي فاضل ميبدي در گفت وگو با ايس��نا با اشاره 
به اينکه دس��تگيري و زنداني کردن معترضان اخير ش��ايد فقط صورت 
مساله را حل کند ولي مشکل همچنان پابرجا مي ماند، اظهار کرد: بايد 
بررسي کنيم که منشاء اعتراض جوان ۲۵ ساله چيست و چرا شعارهايي 
مي دهد که براي نسل قبل آن قابل قبول نيست؟ درست است که اين 
جوان شعار هنجارشکنانه مي دهد ولي سوال اينجاست که چرا اين جوان 
اين چنين شعار مي دهد؟ چرا نماز جمعه و صداوسيما نمي تواند جوان را 
به سمتي که ما مي خواهيم تحريک کند و چرا به سمت و سويي هدايت 
مي شود که دشمن مي خواهد؟ اين فعال سياسي اصالح طلب با اشاره به 
اينکه صحبت هاي رييس جمهور در مورد توجه به نسل جوان قابل توجه 
است، تصريح کرد: در دو دهه اخير ما شاهد اعتراض هاي مختلفي در 
کشور بوديم ولي هيچگاه به منشاء اين اعتراض ها رسيدگي نکرديم و 
فقط به دنبال دستگيري معترضان بوده ايم. ممکن است در اعتراضات 
اخير، مس��ايل اقتصادي يکي از عوامل اعتراض باش��د اما در عين حال 
ج��وان ب��ه نش��اط اجتماعي و اميد به آينده ه��م نياز دارد. ما بايد با زبان 
علمي و تحقيقات کارشناسانه به موضوع ورود کنيم زيرا دستگير کردن 

معترضان فقط موجب پاک شدن صورت مساله مي شود.

برجام بر اساس راستي آزمايي است
وزير انرژي پيش��ين آمريکا با تاکيد بر اينکه توافق هس��ته اي با ايران 
براس��اس راس��تي آزمايي بنا شده است، گفت: برخي تعهدات هسته اي 
ايران در اين توافق دائمي هس��تند.به گزارش ايس��نا، ارنس��ت مونيز با 
انتش��ار پيام هايي در توييتر خود به دفاع از برنامه جامع اقدام مش��ترک 
پرداخت.وي که يکي از اعضاي تيم مذاکره کننده هسته اي آمريکا در 
مذاکرات ايران و گروه 1+۵ بود، در پيام خود نوش��ت: مخالفان توافق 
هسته اي با ايران اهميت برخي تعهدات ايران را که منقضي نمي شود 
ناديده مي گيرند يا تضعيف مي کنند: ممنوعيت دائمي برنامه هسته اي 
تس��ليحاتي، پايبندي هميش��گي به اقدامات راستي آزمايي در پروتکل 
الحاقي و خروج سوخت مصرف شده راکتور اراک.مونيز در پيامي ديگر 
تصريح کرد: کانون اصلي توافق هس��ته اي ايران اقدامات بي س��ابقه 
راستي آزمايي بين المللي است. توافق هسته اي براساس راستي آزمايي 

و نه اعتماد بنا شده است.

بازداشت يک هراتي به اتهام جاسوسي 
مقامات محلي واليت هرات مدعي شدند که يک کارمند ارشد اين نهاد 
به اتهام جاسوس��ي براي ايران از س��وي نيروهاي امنيت ملي بازداشت 
شده است.به گزارش ايسنا، به نقل از بي  بي سي فارسي جيالني فرهاد، 
سخنگوي والي هرات، اعالم کرد: اين شخص از سوي يک هيات ويژه 
بازداشت و براي تحقيقات بيشتر به کابل فرستاده شده است.شخص 
بازداشت شده پيش از اين در پست هاي باالي اداره محلي واليت فراه نيز 
کار کرده است.بنا بر اين گزارش، هرات در غرب افغانستان در همجواري 
با کشور ايران قرار دارد. پيش از اين شماري از مقام هاي افغانستان به 
خصوص در مناطق غربي اين کشور که با ايران مرز دارد، از دست داشتن 
اتباع ايراني در ناامني هاي اين مناطق و حمايت ايران از مخالفان مسلح 

خبر دادند، ادعايي که از سوي مقامات ايران رد شده است.

دو عضو گروهک هاي تروريستي 
رئيس کل دادگستري استان کردستان با تکذيب خبر کشته شدن دو 
نفر در اغتشاشات اخير اين استان گفت: اين دو تن وابسته و در ارتباط 
با گروهک هاي تروريستي و معاند نظام بودند که از مدت ها قبل تحت 
رصد نيروهاي امنيتي بوده و در درگيري با ماموران کشته شده اند.علي 
اکبر گروسي در گفت وگو با ميزان گفت: حتي يکي از اين افراد به علت 
همکاري با گروهک هاي تروريس��تي س��ابقه کيفري و تحمل زندان را 
داشت؛ اما پس از آزادي متاسفانه همکاري سابق خود را با اين گروهک 
مجددا آغاز کرده بود.گروس��ي تصريح کرد: اين دو فرد در درگيري با 
نيروهاي امنيتي کش��ورمان کش��ته شدند به طوريکه يکي از اين افراد 
در زمان درگيري از اس��لحه اس��تفاده کرده است.رئيس کل دادگستري 
استان کردستان گفت: با تاکيدي که به نيروي انتظامي شده بود مبني 
بر اينکه از شليک اجتناب کنند، لذا در اغتشاشات اخير استان کردستان 

هيچ فردي کشته نشده است.

پيشخوان

سياسي

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينکه رئيس جمهور آمريکا 
ب��ا اقدام��ات خود مي خواهد بگويد ايران محل مناس��بي براي 
س��رمايه گذاري نيس��ت، گفت: راه حل مقابله با ترامپ نمايش 

وحدت، انسجام و راه اندازي گفت وگوي ملي است.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در بيست و سومين جشنواره 
تحقيقاتي علوم پزشکي رازي گفت: کشور با مسائل و تنگناهاي 
مختلفي روبرو اس��ت ولي همه مي دانيم که فرصت هاي بس��يار 
خوبي هم در اختيار ما اس��ت که بايد از آن ها به خوبي اس��تفاده 
کنيم به داليلي که من نمي خواهم به آن ها اشاره کنم آمريکا و 
رئيس جمهور اين کشور که در داخل آمريکا درباره او مي گويند 
به خاطر عدم تعادل بايد به مراکز درماني مراجعه کند، س��عي 

کرده است به ايران فشار وارد کند.
وي اف��زود: آمري��کا ب��ا هم��کاري برخي کش��ورهاي عربي و 
صهيونيس��ت ها تالش مي کند به ايران فش��ار وارد کند اما تمام 
اين فش��ارها و برنامه ها شکس��ت خورده اس��ت. به طور مثال 
نارضايتي ه��اي داخ��ل ايران را به ش��وراي امنيت برد در حالي 
که س��اير تجمعات که با جمعيت بيش از ده برابري نس��بت به 
تجمعات ايران در ساير کشورها رخ مي دهد در مجامع بين المللي 
مطرح نمي شود اما آمريکا اين اقدام را انجام داد و جلسه شوراي 

امنيت به جلسه اي عليه اين کشور تبديل شد.
وي با بيان اينکه در برجام آمريکا تالش مي کند فضاي ايران 
را نااطمين��ان ب��راي کار جلوه دهد، تصريح کرد: آمريکا مي داند 
مسئله اصلي ما معيشت، درآمد و رفاه مردم است و مي داند که 
راهکار مس��ئله بيکاري، ايجاد آرامش، ثبات و امنيت در کش��ور 
اس��ت و اينکه س��رمايه گذاري و توليد انجام شود. سرمايه گذار 
بيش از آنکه به مس��ائل مادي نياز داش��ته باش��د، به فضاي آرام 

براي سرمايه گذاري نياز دارد.
وي ادام��ه داد: م��ا باي��د س��الي ۶۵ ميلي��ارد دالر منابع خارجي 
ج��ذب کني��م و هزاران ميليارد تومان س��رمايه گذاري کنيم اما 
رئيس جمه��ور آمري��کا مي خواهد زهر خود را بريزد و بگويد اين 
کش��ور براي س��رمايه گذاري مناسب نيس��ت، اما راهکاري که 
من سراغ دارم نمايش وحدت انسجام و راه اندازي گفت وگوي 
ملي است زيراهيچ کس يا جرياني قادر نيست ديگري را حذف 
کن��د. ف��ردي که حذف مي ش��ود، نفر ديگ��ري از همان جريان 

جايش مي آيد.
معان و اول رئيس جمهور تاکيد کرد: دراين شرايط عقل حکم 

مي کند همه دس��ت به دس��ت هم دهيم و وحدت و انس��جام 
بزرگ��ي در کش��ور را ب��ه نمايش بگذاريم وق��ت براي پرداختن 
ب��ه مش��کالت ونق��د تند ب��ه يکديگر وجود دارد. اي��ران با اين 
همه فرصتهاي استنثانيي از جمله نيروي انساني خود مي تواند 

مشکالت خود را حل کند
جهانگي��ري ادام��ه داد: البت��ه مديران نيز بايد باانگيزه باش��ند 
وج��دا روي کار بيايند. آقاي هاش��مي وزير بهداش��ت در دولت 
يازده��م ب��ا فعاليت هاي خود ديگران را به وجد مي آورد. او بايد 
به هاشمي دولت يازدهم بازگردد. مديران سطح ملي بايد فعاليت 
تمام وقت داشته باشند و پاي کار بايستند. کسي هم که احساس 
مي کند مدير اين شرايط نيست بايد جاي خود را به کسي واگذار 

کند که انگيزه و اميد دارد.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه همه برنامه هاي توسعه 
بايد مبتني بر توليد علم و فناوري باش��د، گفت: اداره کش��ور با 
منابع طبيعي به آخر خط رس��يده اس��ت. اداره کش��ور با فروش 
منابع طبيعي غيرواقعي، دش��وار و در س��الهاي آينده غيرممکن 

است ما بايد به جاي منابع طبيعي به مغز دانشمندان و نيروهاي 
انساني خود متکي باشيم.

وي تاکيد کرد: توسعه شرکت هاي دانش بنيان جزو اولويت هاي 
دولت اس��ت. اين ش��رکتها بايد مرکز ايجاد ش��غل براي جوانان 
باشد. البته زيرساخت اصلي اين راهبرد، پژوهش است . بنابراين 
بايد پژوهش را در کش��ور با رويکرد حل مس��ائل بومي نهادينه 
کنيم. البته پژوهش هايي که براي افزايش جايگاه علمي ايران 
در جهان انجام مي ش��ود هم بايد انجام ش��ود ولي در پژوهش��ها 
بايد به حل مس��ائل بومي توجه جدي تري داش��ته باشيم. حوزه 
پزش��کي ب��ه دلي��ل ظرفيت بااليي ک��ه دارد، حتما مي تواند در 

موضوع پژوهش نقش محوري داشته باشد. 
جهانگيري با بيان اينکه پزشکي ايران توانسته است به نقطه اي 
برسد که هر ايراني به آن مباهات کند، خاطر نشان کرد: زماني 
در مجل��س دغدغ��ه ما ايج��اد رديف بودجه براي اعزام بيماران 
کليوي به خارج از کشور بود اما امروز توانمندي پزشکي ايران 
به نقطه اي رس��يده اس��ت که بيماران کش��ورهاي منطقه براي 

درمان به ايران مي آيند.
مع��اون اول رئيس جمه��ور ب��ا بيان اينکه اج��راي طرح تحول 
س��المت کار بزرگي بود که به ريس��ک و ش��جاعت در تصميم 
گيري نياز داش��ت، افزود: اين طرح در ش��رايطي ايجاد ش��د که 
کشور در تحريم بود و محدوديت منابع وجود داشت ولي با اتکا 
به توانمندي ها و فرصت هاي کش��ور اين طرح در دس��تور کار 
قرار گرفت و توفيقات بزرگي هم به د ست آمد؛ از قبيل اينکه 
هزينه هاي مردم را کاهش داد، بيمارستان ها با متخصصان ۲4 
ساعته تجهيز شدند، بيش از ۲0 هزار تخت بيمارستان افزايش 

يافت و رضايت مردم به دست آمد.
وي ادامه داد: البته ما مقداري با محدوديت منابع مواجه شديم و 
برخي دريافتي ها به مراکز درماني با تاخير طوالني مواجه شده 
است اما من به ملت اطمينان مي دهم طرح تحول سالمت به 
هيچ وجه از دستور کار دولت خارج نشده و همچنان چون اين 
طرح در اولويت مردم است، در اولويت دولت هم مي ماند اما بايد 

راهکاري براي حل مشکالت اين طرح تهيه کنيم.
ب��ه گزارش ايس��نا، جهانگيري در ابت��داي صحبت هاي خود با 
تس��ليت جانباختن ملوانان کش��ورمان گفت: 3۲ نفر از فرزندان 
عزيز کش��ورمان در آبهاي س��احلي چين و ژاپن در حال خدمت 
ب��ه کش��ور ج��ان باختند. خدمات اين ملوانان س��خت و طافت 
فرس��ا اس��ت. آنها س��ال ها و ماه ها از خانواده هايشان دور بوده 
و در اقيانوس ها در حال حمل و نقل کاالهاي کش��ور هس��تند. 
متاس��فانه اي��ن حادث��ه تل��خ که در تاريخ دريان��وردي دنيا جزو 
اس��تثنائات بوده باعث ش��د که چنين تصادفي رخ دهد و انفجار 

عظيمي ايجاد شود.
وي ادامه داد: در اولين لحظاتي که خبر به من رسيد به سفيرمان 
در چين اعالم کردم هر آنچه که در توان جمهوري اسالمي ايران 
اس��ت به کار بگيرد و از امکانات چين و س��اير کش��ورها استفاده 
ش��ود. وزارت خارجه هم اعالم کرد که از همه کش��ورهايي که 

امکان کمک دارند، درخواست کمک کرده است.
جهانگيري در پايان گفت: نظر کارشناسان اين بود که با توجه 
به انفجار و گازهاي س��مي امکان زنده ماندن ملوانان نيس��ت 
ولي ما اميدمان را قطع نکرديم و به تالش خود ادامه داديم اما 
کشتي غرق شد و ما به پيکر آنها هم دسترسي پيدا نکرديم. اين 
ملوانان جزو شهداي خدمت به ايران هستند و من اين حادثه را 

به خانواده هاي آنها و ملت ايران تسليت مي گويم.

جهانگیري با انتقاد از وابستگی شدید به منابع طبیعی تاکید کرد؛

منابع انسانی بهترین ظرفیت برای اداره کشور

حمایت از دولت در چهارچوب منافع مليچه کسي سنگ به دست بچه داده استتحقیقات و ساخت پیشران هسته اي با جدیت 
س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي گفت: 
تحقيقات و ساخت پيشران هاي هسته اي 
با برنامه پيش بيني شده و منابعي که ديده 
ش��ده به صورت جدي پيگيري مي شود و 
در مواقع لزوم براي عموم اطالع رس��اني 

خواهد ش��د.بهروز کمالوندي افزود: در مورد پيش��ران گزارش��ي به 
وزارت خارجه فرستاديم ودر آن گزارش ها اشاره کرديم که بر اساس 
اظهاريه پروتکلي کد اصالحي 3.1 کش��ور عضو آژانس در زماني 
که تصميم مي گيرد يک کار هس��ته اي را که در آن مواد هس��ته اي 
به کار مي رود و در حوزه چرخه سوخت است را انجام دهد بايد آن 
را به آژانس اطالع دهد.سخنگوي سازمان انرژي اتمي  تاکيد کرد: 
اين کار با برنامه پيش بيني شده و منابعي که ديده شده به صورت 

جدي پيگيري مي شود 

عض��و جامعه روحانيت مبارز در خصوص 
رفتاره��اي احمدي ن��ژاد گفت:آناني که 
خ��ود را انقالب��ي جلوه دادند تا به پس��ت و 
مقامي برس��ند جايگاه روحانيت را تخريب 
کردند و روحانيت را به فساد کشاندند. مردم 

از روحانيت اصيل فاصله نگرفتند و اگر گاليه و رويگرداني هس��ت 
از روحانيتي است که همه دغدغه اش پست و مقام است.به گزارش 
خانه ملت س��يدمهدي طباطبايي گفت: برخي افراد در پس��ت هاي 
سياس��ي به مقتضاي ش��رايط صحبت مي کنند. حضرت آقا فرمودند 
يک بچه اي سنگ برمي دارد و به شيشه مي زند نشان ميدهد جايي 
لطمه اي وارد ش��ده اما بايد بررس��ي کرد س��نگ را چه کسي به دست 
اين بچه داده و چه کس��ي اين جس��ارت و قدرت را به او داده که با 

سنگ به شيشه ها بزند.

نماين��ده ادوار مجلس در خصوص پيوند 
مي��ان اص��الح طلبان ب��ا رييس جمهور 
گفت:اص��الح طلب��ان بر اس��اس منافع 
ش��خصي و گروهي به آقاي روحاني رأي 
ندادند و رأي به آقاي روحاني بر اس��اس 

مصلحتي بوده که وضع کش��ور ايجاب مي کرد؛ پس آن مصلحت 
همچنان پيوند دهنده اصالح طلبان و دولت آقاي روحاني هست. 
به گزارش خانه ملت داريوش قنبري افزود: در واقع، اطالح طلبان 
در چارچوب منافع ملي و حفظ کش��ور و همچنين خطراتي که در 
گذشته و پيش از دولت آقاي روحاني کشور را تهديد مي کرد، حمايت 
از دولت را به نوعي وظيفه خود مي دانند. وي با تاکيد بر اينکه قبل از 
شکل گيري دولت يازدهم، وضعيت کشور شرايط مطلوبي نداشت 

گفت: تماميت ارضي کشور در خطر بود.

الريجاني از اظهارات توهين آميز رييس جمهوري آمريکا انتقاد کرد: 

ترامپ، نماد توحش مدرن
بيس��تمين جلس��ه کميته عمومي س��يزدهمين 
کنفران��س مجالس کش��ورهاي عضو س��ازمان 
همکاري اسالمي با حضور علي الريجاني رييس 
مجلس شوراي اسالمي و رييسان نوايب رييسان 
مجالس و هيات هاي پارلماني از 44 کشور عضو 
اين س��ازمان در هتل اس��پينانس پاالس تهران 

برگزار شد.
رييس مجلس ش��وراي اسالمي در اين مراسم با 
انتقاد از اظهارات نسنجيده و توهين آميز رييس 
جمه��وري آمري��کا نس��بت به برخي کش��ورها 
گفت: اين س��خنان نه تنها به دوس��تي و پايداري 
همکاري ه��اي کش��ورها کم��ک نمي کند بلکه 

شکاف ها و دشمني ها را افزايش مي دهد.
ب��ه گ��زارش ايرنا، عل��ي الريجاني در واکنش به 
اظه��ارات تحقي��ر آميز ترامپ نس��بت به برخي 
کش��ورها افزود: تاس��ف بار است که ترامپ اخيرا 
صحبت ه��اي نس��نجيده اي را در م��ورد برخ��ي 

کشورها بيان کرده است.
وي تصريح کرد: اين صحبت ها بسيار تحقيرآميز 
و توهين آميز بود، در اين دوره ما را به س��مت به 
يک توحش مدرن هل مي دهد که ادبيات سياسي 
هم از حالت عادي خارج ش��ده اس��ت و به جاي 
اين که به ملت ها احترام بگذارند با ادبيات زننده 
و تحقيرآمي��ز صحب��ت مي کنند. رييس مجلس 
شوراي اسالمي با تاکيد بر اين که همه اينها نشان 
از کم بينشي دارد، ادامه داد: اين حرف ها تحريک 
آميز است و ملت ها را عصباني مي کند. الريجاني 
همچنين گفت: ما کش��ورهاي اس��المي بايد اين 
رفتارها را تقبيح کنيم و نبايد هيچ رييس جمهوري 
هيچ ملتي را تحقير کند، حال مي خواهد آفريقايي 
يا غير آفريقايي باش��د. وي تصريح کرد: اين که 
رييس جمهوري آمريکا با زبان تحقيرآميز نسبت 
به برخي ملت ها صحبت کرده است بسيار تاسف 
انگيز اس��ت، آنها بايد روش خود را اصالح کنند 

چرا که اين نوع صحبت ها به دوس��تي و پايداري 
همکاري هاي کش��ورها ن��ه تنها کمک نمي کند 

بلکه شکاف ها و دشمني ها را افزايش مي دهد.
الريجان��ي در بخ��ش ديگري از س��خنان خود با 
بيان اين که امروز فلسطين دغدغه بزرگي براي 
کش��ورهاي اسالمي است، اظهار داشت: هميشه 
فلسطين، موضوع مهمي براي کشورهاي جهان 
اس��الم بوده اس��ت و دولت ها و پارلمان ها نگاه 
جدي به آن دارند. وي گفت: در س��ال هاي اخير 
توطئه هاي زيادي عليه فلس��طينيان بوجود آمده 
است. که اين نشست فرصتي است که ما از ملت 

فلسطين حمايت کنيم.
رييس مجلس شوراي اسالمي اضافه کرد: امروز 
کش��ورهاي اس��المي همچون عراق و س��وريه 
ني��ز مش��کالت زي��ادي دارند و متاس��فانه رژيم 
صهيونيس��تي با توطئه آمريکا در ش��رايطي که 
برخي کش��ورهاي اسالمي مش��کالتي را دارند، 

ت��الش مي کند بي��ت المقدس را به عنوان مرکز 
خود قرار دهد ولي هوش��ياري سياسي ملت هاي 

مسلمان مانع اين کار شده است.
الريجاني خاطرنش��ان کرد: ما نبايد اجازه دهيم 
اين اتفاقات براي مردم مظلوم فلس��طين بيفتد. 
اتحاديه بين المجالس کشورهاي اسالمي صداي 
امت اسالم است و ما بايد صداي مردم فلسطين 

را به گوش مردم دنيا برسانيم.
وي تاکيد کرد امروز ظرفيت هاي مهمي از جمله 
مناب��ع ان��رژي و نيروه��اي متخصص در جهان 
اس��الم وجود دارد که کش��ورهاي مختلف بايد به 

آن توجه کنند.
رييس قوه مقننه با تاکيد بر اين که همکاري هاي 
اقتص��ادي ميان کش��ورهاي جهان اس��الم بايد 
افزايش يابد، گفت: بايد زيرساخت هاي اقتصادي 
را فراه��م کنيم، در اين راس��تا اولويت جمهوري 
اسالمي ايران در همکاري اقتصادي با کشورهاي 

اسالمي است.
الريجاني افزود: مس��ئله تروريس��م امروز به يک 
جنبش مهاجر پذير تبديل ش��ده اس��ت و آنان از 

کشوري به کشور ديگر مي روند.

وي ادامه داد: مادامي که برخي کش��ورها پش��ت 
صحنه ماجراهاي تروريس��تي هستند کشورهاي 
مسلمان ضربه مي خورند. ما همگي بايد به يک 

واحد براي مبارزه با تروريسم تبديل شويم.
رييس مجلس ش��وراي اسالمي تاکيد کرد: ايران 
تجربه متنوع در مبارزه با تروريسم دارد و آمادگي 
دارد در اين راس��تا با کشورهاي منطقه همکاري 
کني��م. الريجاني ب��ه وجود برخي اختالفات بين 
کشورها در سال هاي اخير اشاره کرد و يادآور شد: 
به جاي آنکه بنش��نيم و آن را حل کنيم عده اي 
آن را تش��ديد کردند، بايد از گذش��ته پند گرفت تا 

تجربه اي براي آينده ما باشد.

روابط عمومي سازمان مديريت آرامستانها کرج و حومه 

سـازمان مديريت آرامسـتانها کرج و حومه در نظر دارد خودروهای مس��تعمل و بال اس��تفاده ، غرف و س��الن اجتماعات چند منظوره خود را از 
طريق مزايده  عمومي به اشخاص حقیقی يا حقوقی واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد.

آگهی مزایده عمومی

مبلغ سپرده شرکت در مزايده ) ريال (قیمت کارشناسی ) ريال (مدلخودرورديف
1391210/000/00010/500/000سواری پژو پارس1
138865/000/0003/250/000سواری پرايد 2141

138290/000/0004/500/000وانت مزدا2000)آمبوالنس (3

مزايده عمومی غرف

مبلغ 5 درصد سپردهپايه کارشناسیمشخصاتکاربریشماره
193/500/000 ريال270/000/000 ريالحدود 1000 متر مربع سالن ،تاالر و... تاالر و رستوران چند منظوره1
میوه فروشی و بسته بندی 2

) میوه (
9/170/000 ريال11/000/000 ريالحدود 20 مترمربع مغازه 

حدود 20 متر مربع مغازه و 50 متر مربع انباری گل فروشی 32
رو باز پشت مغازه

110/000/000 ريال132/000/000 ريال

5/830/000 ريال7/000/000 ريالمحل استقرار کانکس )جنب سالن معراج(چاپ وتکثیر اعالمیه4

1- واريز مبلغ 500/000 ريال به حساب شماره 326067679 بانك تجارت شعبه 
کمالش��هر کد 3260 و يا باجه مس��تقر درس��ازمان مديريت آرامستانها کرج و حومه 

بابت هزينه خريد اسناد شرکت در مزايده .
2- برندگان مزايده هرگاه پس از اعالم از س��وی س��ازمان و عدم حضور حاضر به 
انعقاد قرارداد با س��ازمان نش��وند س��پرده آنها وفق ماده 8 آيین نامه مالی شهرداری 

ها ضبط خواهد شد.
3-کمیسیون مزايده به صورت حضوري برگزار مي گردد.

4- مزايده س��الن غذاخوری و س��وگواری ) س��الن چند منظوره ( تواماً و يك جا به 
ي��ك ش��خص ) حقیق��ی يا حقوقی ( واگذار ش��ده و به ص��ورت جداگانه اجاره داده 

نمی شود . 
5- اهم اطالعات و جزئیات در برگ شروط و اسناد مزايده مندرج است.

6- هزين��ه چ��اپ آگه��ي و کارشناس��ی  بعهده برندگان خريد خ��ودرو و برندگان 
مزايده غرف مي باشد.

7-هزين��ه ه��ای نق��ل و انتقال ، ع��وارض ، مالیات و ... بر عهده برندگان خودرو می 
باشد .

8- س��ازمان مديريت آرامس��تانها کرج و حومه در رد يا قبول هريك از پیش��نهادها 
مختار است.

9- به��اء پیش��نهادی م��ی بايس��تی فاقد ابه��ام و از قیمت پايه کارشناس��ی کمتر 
نباشد . 

*لذا از متقاضيان دعوت مي گردد درصورت تمايل از تاريخ انتشار آگهي جهت 
خريد اسناد مزايده و رويت خودروهای بال استفاده در ساعات اداری به جمعدار اموال 
سازمان مديريت آرامستانها کرج و حومه واقع درکیلومتر 15 اتوبان کرج- قزوين 
سازمان مديريت آرامستانها کرج و حومه مراجعه نمايند. مهلت ارائه اسناد مزايده  

به دبیرخانه سازمان تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1396/11/7 مي باشد.
*جهت کسب اطالعات بيشتر مي توانید همه روزه به استثناء روزهاي تعطیل در 

وقت اداری  با شماره تلفن 5-34760451 داخلي 130 تماس حاصل نمائید.

تاکتيک بي اثر تهديدهاي يک ديوانه

دشمن در ناآرامي  هاي اخير به دنبال کشته  سازي بود

دبير ش��وراي عالي امنيت ملي اظهارات ترامپ در مورد پايان برجام و يا ايجاد تغيير در 
مفاد آن را صرفا يک فضاسازي تبليغاتي بدون پشتوانه در چارچوب راهبرد ايران هراسي 
و محروم سازي ايران از منافع اقتصادي برجام دانست و گفت: تاکتيک ترساندن جامعه 
بين الملل��ي از تصميم��ات ي��ک ديوان��ه، تکراري و فاقد اثر بوده و هيئت حاکمه آمريکا به 
واسطه تصميمات نابخردانه و اشتباهات مکرر در شرايط انزواي جهاني قرار گرفته است. 
علي ش��مخاني در ديدار حموده يوس��ف صباغ، رييس مجلس س��وريه و هيات همراه با 
اشاره به دستاوردهاي گسترده و پيروزي هاي ميداني سوريه که حاصل همراهي دولت 

و ملت اين کش��ور در ايس��تادگي در برابر تروريس��ت ها و حاميان آن هاست اظهار داشت: 
اراده محکم ملت س��وريه آينده اين کش��ور را که پيروزي در همه عرصه ها و بازگش��ت 
ب��ه روزه��اي پرش��کوه اس��ت تعيين خواهد کرد. دبير ش��وراي عال��ي امنيت ملي گفت: 
آينده مناطق تحت اش��غال تروريس��ت ها در س��وريه صرفا در عرصه رويارويي پرقدرت با 
گروههاي تکفيري و اتکاء به قدرت مردمي مشخص خواهد شد و هيچ يک از طرف ها 
نمي تواند به بهانه آتش بس، لزوم مبارزه با گروه هاي تروريس��تي را ناديده گرفته يا در 

مسير اجراي آن مانع تراشي کند. 

رئي��س س��تاد کل نيروهاي مس��لح با بي��ان اينکه در 
ناآرامي  هاي اخير دش��من به دنبال کشته  س��ازي بود، 
گفت: نيروي انتظامي با بزرگواري، تحمل، خويشتنداري 
توأم با اقتدار در ميدان عمل ايس��تاد و از توطئه افکني 
دشمن جلوگيري کرد. به گزارش ايلنا، سرلشکر محمد 
باقري در همايش فصلي فرماندهان ناجا با اش��اره به 
حوادث و ناآرامي هاي اخير گفت: بررسي حوادث اخير 

و ابع��اد عملک��رد ناجا؛ نش��ان از برنامه ريزي، مديريت 
توانمند و قابل قدرداني پليس است. نيروي انتظامي با 
متانت، صبر و به سرعت توانست صحنه را مديريت و 
صف مردم را از اغتش��اش گران جدا کند. باقري اضافه 
کرد: در اين ايام ش��اهد تحرک، س��رعت   پذيري، به  روز 
بودن، آمادگي عملياتي و اش��راف بر مس��ائل سايبري 
در رده هاي مختلف نيروي انتظامي بوديم و توانمندي 

ني��روي انتظامي مثال زدن��ي اس��ت. وي ادامه داد: در 
ناآرامي  هاي اخير شاهد تعامل و همکاري مطلوب ناجا با 
سپاه  ، بسيج، دستگاه هاي کشوري چون شوراي امنيت، 
قوه قضائيه، وزارت اطالعات و... بوديم و بايد اين تعامل 
و همکاري را قدر بدانيم و توس��عه دهيم. باقري تأکيد 
کرد: در چنين حوادثي دستگاه   هاي کشور با برادري و 

تعامل صحنه را مديريت و اداره مي کنند .

دفتر رييس جمهور در اطالعيه اي با تکذيب انتساب 
اي��ن جمل��ه به رييس جمهور که "امام زمان )عج( هم 
قابل نقد اس��ت"، تاکيد کرد: باور و اعتقاد به عصمت 
انبياء و ائمه معصومين )ع( از مس��لمات قطعي تش��يع 
است. به گزارش ايسنا، در اطالعيه دفتر رييس جمهور 
آم��ده اس��ت: در پي برخي حاشيه س��ازي ها پيرامون 
س��خنراني رياس��ت محترم جمهوري در ديدار وزير و 
معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي )مورخ 18 دي 
ماه س��ال 9۶( به اطالع مي رس��اند: مطالبي همچون 
»قابل نقد بودن معصومين عليهم السالم« که با تقطيع 
و تحريف هدفمند جمالت رئيس جمهور، ابتدا از سوي 
يک چهره سياس��ي بيان ش��د و متاس��فانه زمينه ساز 
قضاوت و موضع گيري گروهي از رسانه ها، اشخاص 
و برخي تشکل هاي حوزوي گرديد؛ کاماًل کذب است 

و از جمله، به هيچ عنوان عبارت "امام زمان )عج( هم 
قابل نقد اس��ت" نه در س��خنان ايش��ان وجود داشته و 
نه از آن قابل اس��تنباط مي باش��د.  بديهي اس��ت باور و 
اعتقاد به عصمت انبياء و معصومين عليهم السالم از 
مسلمات قطعي مذهب تشيع است. حجت االسالم و 
المسلمين دکتر حسن روحاني در بخشي از سخنراني 
م��ورد نظ��ر )ک��ه متن و فيلم کام��ل آن نيز در پايگاه 
اطالع رس��اني رياست جمهوري منتشر شده و موجود 
اس��ت( ب��ه وضوح از ض��رورت تحمل نقد در حکومت 
سخن مي گويند و به عنوان شاهد مثال تاکيد مي کنند 
که حتي در دوره حکومت معصومين عليهم الس��الم 
ه��م آن بزرگ��واران به م��ردم اجازه مي دادند نظرات و 
نقدهاي خود را مطرح کنند. اين نکته بيانگر سعه صدر، 
بزرگواري و تحمل در مش��ي حکمراني معصومين و 

پذيرش نقد مردم و اظهارنظر آنها نس��بت به اجزاي 
حاکميت و نه معصوم)ع( است. اين جمالت عالوه بر 
اينکه قرائن تاريخي، فقهي و کالمي بسياري دارد، به 
معناي قابل نقد بودن معصومين )ع( نبوده و اينگونه 
نيز قابل استنباط نيست. از اصحاب رسانه، سياسيون، 
تريب��ون داران، خطب��ا و خصوص��ا علم��اي ارجمند و 
فض��الي محت��رم حوزوي انتظار مي رود پيش از آنکه 
مطالب تحريف شده و بعضا هدفمند برخي چهره هاي 
سياسي در رسانه ها را مالک قضاوت و نقد قرار دهند؛ 
به اصل جمالت بيان شده از سوي رئيس جمهور )که 
 براحتي از طريق پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري

 president.ir در دس��ترس اس��ت( رجوع فرمايند که 
پيامبر عظيم الش��ان اس��الم)ص( فرمود: »اني بعثت 

التّمم مکارم االخالق«

انتساب جمله "امام زمان )عج( هم قابل نقد است" به رييس جمهور، تکذيب شد؛

انتقاد از مطالب تحريف شده و هدفمند برخي چهره هاي سياسي
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اشتغال و خروج از رکود
 اولويت اصلي دولت قرار گيرد

يک کارشناس اقتصادي گفت: 
مشکل اساسي اين مملکت که از 
هر چيز ديگر مهم تر بوده مساله 
اش��تغال و خارج کردن کشور از 
حالت رکود اس��ت که دولت بايد 
اي��ن ام��ر مهم را در دس��تور کار 

خود قرار دهد.
به گزارش ايسنا، علي عدالتيان، اظهار کرد: دولت در اين چند 
روز اخير کنترل بازار را در دست گرفته، قيمت تخم مرغ را کنترل 
کرده، سهام عدالت واريز شده و عوارض خروج از کشور کاسته 
ش��ده اس��ت. به هرحال ش��نيدن اين اخبار از سوي دولت بسيار 

جاي اميد و خوشحالي دارد.
وي ادام��ه داد: م��ردم به ش��نيدن اين خبره��ا عالقه دارند ولي 
مش��کل اساس��ي اين مملکت که از هر چيز ديگر مهم تر بوده 
مساله اشتغال و خارج کردن کشور از حالت رکود است که دولت 

بايد اين امر مهم را در دستور کار خود قرار دهد.
اي��ن کارش��ناس اقتصادي اف��زود: دولت بايد حتما براي خروج 
از رکود و اش��تغال چاره اي بينديش��د و اگر اين اتفاق رخ دهد 

بسياري از مشکالت کشور ما حل خواهد شد.
عدالتيان با اشاره به اينکه بودجه دو فصل مجزا دارد که شامل 
درآمدها و هزينه ها مي شود، بيان کرد: با توجه به اينکه دولت 
درآمدهايش را بر اساس پيش بيني هاي خود در اقالم درآمدي 
در نظ��ر مي گي��رد اينک��ه قيمت بنزين افزاي��ش پيدا نکند بايد 
مجلس آن را به تصويب برس��اند، اما هدف دولت اين بوده که 

قيمت بنزين افزايش پيدا کند.
وي با بيان اينکه باتوجه وضعيت موجود در کشور لغو افزايش 
قيمت بنزين کار درس��تي بوده و افزايش قيمت آن به صالح 
کش��ور نخواه��د بود، عنوان کرد: اقتص��اد به صورت يک موج 
به س��اير بخش ها منتقل مي ش��ود، افزايش قيمت بنزين يک 
درآمدي را براي دولت به وجود مي آورد و مي تواند از اين پول 
براي برنامه هاي خود در س��ال آينده اس��تفاده کند، اما اين را 
بايد در نظر داشت که دولت در کنار آن به دنبال اين است که 
رکود را نيز از بين ببرد اما اگر قيمت حامل هاي انرژي افزايش 
پيدا کند بر قيمت کاالهاي توليدي نيز تاثير دارد و باعث تورم 
مي ش��ود و اين تورم با رکود توام ش��ده و مش��کالت کش��ور را 

بيشتر خواهد کرد.
اين کارش��ناس اقتصادي خاطرنش��ان کرد: در نهايت ما بايد به 
يک راه منطقي دس��ت پيدا کنيم تا هزينه هاي دولت پوش��انده 
شود و همچنين مشکالتي نظير رکود و تورم گريبان گير کشور 

ما نشود.

طرح "روستا تعاون" 
مانع ايجاد شغل هاي کاذب مي شود

مديرکل تعاوني هاي توليدي وزارت تعاون مي گويد اس��تفاده 
شايس��ته از پتانس��يل تعاوني ها موجب اش��تغالزايي گسترده در 
کشور مي شود.او معتقد است طرح روستا تعاون از شکل گيري 
مش��اغل کاذب و مهاجرت روستانش��ينان به شهرها جلوگيري 

مي کند.
به گزارش ايسنا، البرز محمدي، اجراي طرح "روستاتعاون" را 
يکي از برنامه هاي وزارت کار در راس��تاي ايجاد اش��تغال پايدار 
دانست و گفت: قانون برنامه ششم توسعه اهداف کمي مناسبي 
را براي رش��د و توس��عه روس��تاها، عمران و آبادي و اش��تغال 
روس��تايي پيش بيني کرده اس��ت به نحوي که ايجاد و توس��عه 
۵۴ خوش��ه کس��ب و کار روس��تايي، ساخت ۹۸ منطقه صنعتي 
روستايي و ايجاد حداقل يک ميليون و ۱۴ هزار فرصت شغلي 
در روس��تاها پيش بيني ش��ده تا از طريق بخش هاي خصوصي 

و تعاوني ايجاد شود.
به گفته وي هر تعاوني روستايي به طور متوسط ۱۲ تا ۱۴ شغل 
در گرايش هاي مختلف نظير صنايع دستي، فرش، بوم گردي، 
معدن و توليد محصوالت روس��تايي ايجاد مي کند و بس��ته به 
ظرفيت هر استان از طريق ساماندهي و تشکيل ۲۰۰۰ تعاوني 
در روستاها موفق به ايجاد ۲۷ هزار فرصت شغلي جديد در بيش 

از ۹ رسته فعاليت تعاوني در روستاها خواهد شد.
مديرکل تعاوني هاي توليدي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
افزود: اين طرح در دو مرحله با هدف کمي در هر مرحله ۱۰۰۰ 
تعاوني ۱۰۰۰روستا در طول برنامه ششم توسعه اجرا مي شود. 
محم��دي درب��اره ضمانت اجراي طرح " روس��تا تعاون" گفت: 
اين طرح بر ظرفيت ها و توانمندي هاي روس��تاييان و مناطق 
روستايي تکيه دارد و براساس تکاليف قانوني دولت در روستاها 
طي پنج س��ال آينده پايه گذاري ش��ده و مبناي آن اجراي ماده 
۲۷ قانون برنامه شش��م اس��ت. به اعتقاد کارشناسان، توسعه در 
روستاها زماني اتفاق مي افتد که کار مشارکتي با حضور ذينفعان 
روستا انجام شود، لذا به دليل فلسفه وجودي تعاون که بر پايه 
همکاري و مشارکت جمعي است اين طرح بهترين مدل براي 

تحقق اهداف اشتغال پايدار به شمار مي رود.
وي اولويت اجراي اين طرح را در روستاهاي داراي مهاجرفرستي 
و مهاجرپذي��ري دانس��ت و اف��زود: اين طرح در صورت اجراي 
موفق، موجب بازگشت روستاييان به زادگاه خود شده و زمينه  

اشتغال گسترده را فراهم خواهد کرد.

پيشخوان

اقتصاد كالن

گروه اقتصاد کالن- ايليا پيرولي: بد ترين مخمصه 
براي توليد. شايد اين جمله بهترين توصيف براي 
وضع توليد در سال ۹۷ باشد؛ وقتي که مشخص 
ش��ود نه دولت و نه مجلس برنامه اي مش��خص 
ب��راي رون��ق توليد در اليحه بودجه س��ال آينده 
ندارند. اليحه اي که حاال هر روز زواياي تاريک 
آن آش��کار مي ش��ود و صداي زنگ ها براي به دار 
آويخت��ن تولي��د در س��ال ۹۷ بلند تر از هر روز به 

گوش مي رسد.
اختالف��ات وزارتخانه هاي دول��ت با يکديگر بر 
س��ر منابع بودجه اي از يک س��و و از طرف ديگر 
اختالفات دولت و مجلس بر س��ر بودجه موجب 
ش��ده تا اين اليحه يکي از منحصر به فرد ترين 

بودجه هاي سنواتي يک دهه اخير لقب بگيرد.
مسئله قابل تآمل اينکه، نمايندگان مجلس دهم 
واکنش کامال احساسي در هنگام بررسي اليحه 
در کميسيون تلفقي داشته اند. موضوعي که دولت 
نيز به صورت تلويحي به آن واکنش نشان داده 
است. دولت همچنان بر افزايش قيمت حاملهاي 
ان��رژي و همچنين کاه��ش يارانه بگيران تاکيد 
مي کند. هر چند که اين موضوع بعد از اعتراضات 
اخير به صراحت بيان نمي کند، اما همچنان آزاد 
سازي قيمت ها يکي از اولويت هاي اصلي دولت 
دوازدهم هس��ت. وقتي دولت با افزايش انتش��ار 
اوراق قرضه بيش از هدف گذاري تعيين شده در 
اليحه مخالفت مي کند و تمام اهداف رونق توليد 
را ب��ر افزاي��ش قيمت حاملهاي انرژي و دريافت 
از صن��دوق توس��عه و... قرار داده اس��ت؛ کامال 
واضح اس��ت که فعاالن واقعي بخش خصوصي 
و همچنين کار شناس��ان اين اليحه را به عنوان 

يک بودجه ضد توليد توصيف کنند.
حاال مس��ئله اصلي اين اس��ت که ادامه اين روند 
يعن��ي تحقق اه��داف دولت. يعني آزادس��ازي 
قيمت ه��ا. يعن��ي ادامه رکود دامن��ه دار توليد به 
دلي��ل کاه��ش تقاضا در پي کاهش قدرت خريد 

مردم.
حدود دو ماه پيش بود، به عبارتي دقيق تر اواخر 
آبان امس��ال اس��حاق جهانگي��ري، معاون اول 

رئي��س جمهوري بر آزاد س��ازي قيمت ها تاکيد 
کرد.

جهانگيري در جلسه ستاد تنظيم بازار گفته بود: 
باي��د حتي االمکان با س��از و کارهاي اقتصادي 
ب��ه دنبال تنظيم بازار و کنترل قيمت ها باش��يم. 
اقتصاد بايد بتواند حرکت منطقي خود را داش��ته 
باش��د به همين دليل بايد حتي االمکان با س��از و 
کارهاي اقتصادي به دنبال تنظيم بازار و کنترل 

قيمت ها باشيم.
گفته ه��اي دومي��ن مقام اجرايي کش��ور بيانگر 
اين اس��ت که دولت دوازدهم در حقيقت دنباله 
رو   هم��ان ن��کاه س��اختاري ي��ا سياس��تگذاري 
تعديل��ي اس��ت. سياس��تي ک��ه از دوران دولت 
اول هاشمي رفسنجاني آغاز شده و تاکنون ادامه 
داشته است. اما با نگاهي عبرت آموز به اين دوران 

به خوبي مشخص مي شود که اين سياتگذاري نه 
تنها نتواسته موفق عمل کند بلکه موجب افزايش 
ش��کاف طبقاتي و گس��ترش فقر و بيکاري شده 
اس��ت. ازآن طرف گروه هاي��ي به وجود آمده اند 
ک��ه ن��ه تنها براي اقتصاد مفيد واقع نمي ش��وند 
بلکه در جهت توسعه بازار گام بر مي دارند. حاال 
آن ها آنقدر در بدنه قدرت نفوذ کرده اند که لقب 
ران��ت را به خود اختصاص داده اند. رانت خواران 
يا مفت براني که تنها بر گرده اقتصاسوار بوده و 

هيچ نفعي را به آن نمي رسانند. 
ه��ر چند ک��ه به ادعاي طرف��داران اقتصاد باز و 
آزادس��ازي قيمت ه��ا، هدف از اج��راي اين نوع 
سياست کنترل تورم و حمايت از دهک هاي کم 
درآمد جامعه بوده اس��ت. اما به دليل نبود بس��تر 
الزم در اين زمينه و همچنين عدم بومي س��ازي 

اين نگاه اقتصادي در طول اين دو سه دهه اخير 
همواره تورم در کشور دو رقمي بوده است.

دو  در  ک��ه  ش��د  باع��ث  تفک��ر  اي��ن 
دولت هاشمي رفس��نجاني و همچنين دولتهاي 
احمدي نژاد کش��ور ش��اهد افزايش سر سام آور 
تورم باشد. حاال دولت با کاهش اعتبارات عمراني 
و همچني��ن افزاي��ش هزينه هايي جاري   همان 
اشتباهي را انجام مي دهد که در دولتهاي گذشته 
ص��ورت گرفت��ه بود. اين امر باعث مي ش��ود که 
س��ال آينده بودجه کش��ور ناکارآمد شده و ناوتند 
اهداف��ي ک��ه م��د نظر خود دول��ت مثل کاهش 
بي��کاري و فق��ر ب��وده، محقق ش��ود. همين امر 
باعث گش��ترش اقتصاد واس��طه اي و نامولد از 
بين رفتن فرصتهاي ش��غلي کنوني خواهد ش��د. 
ب��ه عبارت��ي ديگر کار شناس��ان و حتي برخي از 

نمايندگان مجلس براين باورند که اليحه مذکور 
نه تنها نمي تواند فرصت هاي ش��غلي ايجاد کند 
بلکه نمي تواند فرصت هاي شغلي کنوني را حفظ 
کن��د. اي��ن يعني کاهش توليد يا به عبارتي تداوم 

رکود و البته اين بار در کنار تورم. 
کار شناس��ان اقتصادي براين عقيده هس��تند که 
زماني اقتصاد آزاد مي تواند مثمرثمر واقع بش��ود 
ک��ه بتواند ازهمه ظرفيت هاي توليدي اس��تفاده 
بهين��ه کند اما در کش��ور ما ب��ه دليل   همان نبود 
مدل بودمي سازي و نبود بستر الزم در اين باره، 
همواره با شکس��ت مواجه ش��ده اس��ت و بعد از 
گذشت بيش از دو دهه از اجراي اين نوع سياست، 
تباني و انحصار گرايي تک قطبي و چند قطبي در 
کشور به وجود آمده، به گونه اي که آن ها فقط به 
س��ودآوري مي انديشند، سودآوري که نه تنها به 
توليد ناخالص داخلي کمک نکرده، بلکه توليد را 

به گوشه رينگ اقتصاد فرستاده است. 
دکتر جامساز چندي پيش در گفت و گو با روزنامه 
تج��ارت با بيان اينک��ه وعده ها و اهداف مندرج 
در بودجه ۹۷ محقق نمي ش��ود گفته بود: اينکه 
دول��ت مي گوي��د اين بودجه ض��د فقر و بيکاري 
اس��ت تنها يک ابزار تبليغي اس��ت چرا که مهار 
يا کنترل فقر و ايجاد اش��تغال گس��ترده نيازمند 
الزاماتي است، به عبارتي ديگر براي تحقق اين 
موضوع بايد راهبرد غيردولتي با شکل و ساختار 
جديد در اقتصاد ايجاد شود و اين امر نيز نيازمند 
ي��ک پ��روژه بزرگ و بلندمدت اس��ت که در يک 
س��ال نه تنها اين امر محقق نمي ش��ود بلکه اگر 
روند حتي مناس��ب هم باش��د در ۴ سال پبيش رو 
تحقق نمي يابد. به گفته وي، اليجه بودجه سال 
۹۷، حاوي تضاد در سياست گذاري هاست، دولت 
در اليحه بودجه به توسعه اقتصادي مي انديشد 
و ارقامي را ارائه مي دهد که از واقعيات اقتصادي 
کشور فاصله دارند. آنچه که مشخص است، حاال 
توليد در يک مخمصه بزرگ قرار گرفته اس��ت. 
حاال نبض توليد که پيش از اين کند مي زد، کند تر 
خواهد زد، چرا که ديگر اميدي براي خود متصور 

نيست؛ اگر اين روند ادامه يابد. 

بررسی »تجارت« از وضعیت بنگاه های اقتصادی در الیحه دولت نشان داد؛

بیم و امید های تولید در بودجه 

چگونگي بخشش جریمه مالیات حقوق ابالغ شدتکلیف استان تهران ایجاد چند شغل است؟دالر عقب نشیني کرد
در ب��ازار آزاد ته��ران، قيم��ت ه��ر دالر 
آمريکا با کاهش نسبت به معامالت روز 
يکش��نبه، به ۴۳۸۹ تومان رسيد، ضمن 
اينکه هر يورو ۵۴۲۰ تومان معامله شده و 

بازار سکه هم بدون تغيير مانده است.
به گزارش مهر، در جريان معامالت –دوشنبه- بازار آزاد تهران، 
قيم��ت ه��ر دالر آمري��کا ۴۳۸۹ تومان، يورو ۵۴۲۰ تومان، پوند 
۶۰۹۰ توم��ان، دره��م امارات ۱۲۲۰ توم��ان و لير ترکيه ۱۱۹۰ 

تومان است.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد يک ميليون و ۴۸۹ 
هزار و ۷۵۳ تومان، طرح قديم يک ميليون و ۴۵۱ هزار و ۲۴۶ 
تومان، نيم سکه ۷۲۰ هزار و ۱۲۲ تومان، ربع سکه ۴۲۰ هزار و 

۷۱ تومان و سکه يک گرمي ۲۸۲ هزار و ۴۷ تومان است.

اس��تاندار تهران با اشاره به طرح ايجاد 
۹۷۵ هزار شغل در کشور تا پايان سال 
گفت: س��هم استان تهران ايجاد ۱۲۶ 
هزار ش��غل اس��ت. به گزارش تسنيم، 
محمدحسين مقيمي،استاندار تهران، 

افزود: از ابتداي سال ۹۶ تا پايان سال حدود ۹۷۵ هزار شغل در 
کشور ايجاد خواهد شد که سهم استان تهران ايجاد ۱۲۶ هزار 
شغل است.  وي تاکيد کرد: ۱۷ هزار واحد صنعتي در استان تهران 
فعال است و اجراي طرح کارورزي تا ۵ هزار نفر در اين واحدها 

مي تواند در اشتغالزايي بخش صنعت بسيار موثر باشد.
مقيمي تاکيد کرد: برش دس��تگاهي در همه طرح ها مش��خص 
شده است و مديران هريک از دستگاه هاي مسئول بايد متعهد 

به اجراي آن باشند.

معاون ماليات هاي مس��تقيم سازمان 
امور مالياتي، ش��رط بخش��ش جريمه 

ماليات بر درآمد حقوق را ابالغ کرد.
به گزارش ايلنا؛ در ابالغيه نادر جنتي؛ در 
صورت بارگذاري ليست حقوق در سامانه 

ماليات بر درآمد حقوق، در موعد مقرر آمده است: از آنجا که ارسال 
ليست حقوق در موعد مقرر از طريق سامانه ماليات بر درآمد حقوق، 
به منزله تسليم ليست مزبور به اداره امور مالياتي محل، در اجراي 
مقررات موضوع ماده ۸۶ قانون ماليات هاي مس��تقيم اس��ت، لذا 
مطالب��ه جريم��ه موضوع ماده ۱۹۷ قانون موصوف، به جهت عدم 
تسليم فهرست يادشده به صورت فيزيکي از اشخاصي که در موعد 
مقرر، نسبت به ارسال و بارگذاري ليست حقوق کارکنان خود در 

سامانه مزبور اقدام کرده اند، موضوعيت نخواهد داشت.

يک مسئول در سازمان برنامه و بودجه مطرح كرد؛

كاهش فقر مطلق و ساماندهي هدفمندي يارانه ها از اركان مهم بودجه 

ريسک انتشار بدون ضابطه اوراق باالرفته است

مشاور معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه 
کشور گفت: کاهش فقر مطلق و ساماندهي هدفمندي يارانه  ها 

از مهمترين ارکان اليحه بودجه ۱۳۹۷ است.
به گزارش ايرنا، »افش��ين برمکي« اين مطلب را در نشس��ت 
ش��وراي هماهنگي روسا و نمايندگان حوزه هاي اطالع رساني 
و روابط عمومي مرکز، اس��تان ها و واحدهاي تابعه که در محل 

سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، بيان کرد.
وي افزود: هدف دولت، حذف افراد نيازمند نيست بلکه کاهش 
فقر مطلق از طريق تحت پوشش قرار دادن تمام افراد با درآمد 

کمتر از ميزان مستمري نهادهاي حمايتي است.
بنا بر اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور، برمکي برنامه ريزي 
مبتني بر عملکرد، افزايش شفافيت و انضباط بودجه اي، تفکيک 

مصارف از محل درآمدهاي اختصاصي به هزينه اي و سرمايه اي 
و حرکت به سوي تمرکززدايي را از اصلي ترين موضوعات مطرح 

شده در اليحه بودجه ۱۳۹۷ برشمرد.
وي با اش��اره به اينکه برنامه اش��تغال دولت يکي از اصلي ترين 
اولويت هاي اليحه بودجه ۱۳۹۷ اس��ت، گفت: نقش اس��تان ها 
در قالب اش��تغال فراگير، اش��تغال عش��اير و روستايي و اشتغال 

حمايتي بسيار پررنگ ديده شده است.
امير باقري، سخنگوي ستاد بودجه و رئيس امور اقتصاد کالن 
س��ازمان برنامه و بودجه يکي ديگر از س��خنرانان اين نشس��ت 
بود که در سخنان خود به تعامل دولت و مجلس بر سر بودجه 
۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: دولت دوازدهم چند برنامه بسيار مهم 
از جمله افزايش رشد اقتصادي، کاهش فقر مطلق، ساماندهي 

هدفمندي يارانه ها و اصالح قيمت انرژي و ... را س��رلوحه کار 
خود قرار داده که در بودجه ۹۷ تجلي پيدا کرده است.

وي در ادام��ه ب��ه اراي��ه آمار و ارق��ام از وضعيت اقتصادي ايران 
پرداخت و گزارشي از مهم ترين شاخص هاي آماري طي شش 

ماهه نخست سال ۱۳۹۶ ارايه داد.
سخنگوي ستاد بودجه سازمان، تصريح کرد: در راستاي شفاف 
س��ازي بودجه، امس��ال براي نخستين مرتبه تمام پيوست هاي 
بودجه در سايت سازمان برنامه و بودجه منتشر شد تا مشخص 

شود هر دستگاهي چه ميزان بودجه در اختيار دارد.
در ادام��ه اي��ن نشس��ت »مه��دي قمصري��ان«  رئي��س مرکز 
اطالع رس��اني س��ازمان برنامه و بودجه از مديران و مس��ئوالن 
مراکز روابط عمومي اس��تان ها خواس��ت تا مجموعه اقدام هاي 

اين سازمان در سطوح استاني را در قالب گزارشي مديريتي که 
حاوي چشم انداز، استراتژي و نقاط قوت و ضعف سازمان باشد،  
ارائه دهند ارائه دهند. وي يکي از مهم ترين اولويت هاي سازمان 
برنامه و بودجه را پاسخگويي عنوان کرد و گفت در هر حوزه اي ما 
موظف به پاسخگويي هستيم؛ اين مساله به قدري حائز اهميت 
است که رييس جمهوري، شوراي اطالع رساني دولت را مکلف 

به پاسخگويي صحيح به جامعه کرده است.

درر اليحه بودجه سال آينده در حوزه مديريت تبعات انتشار اوراق 
تصميماتي گرفته شده است که ريسک انتشار اوراق بدون ضابطه 

و بدون هماهنگي با خزانه داري کشور باال را مي برد.
ب��ه گزارش ايس��نا، معاونت امور اقتص��ادي وزارت امور اقتصاد و 
دارايي پژوهشي تحت عنوان جايگاه اوراق مالي دولتي در اليحه 
بودجه س��ال ۱۳۹۷ در کل کش��ور انجام داده اس��ت که در متن آن 
آم��ده اس��ت: در حال حاضر در اي��ران اوراق مالي دولتي مختلفي 
از جمله اوراق مش��ارکت، اس��ناد خزانه اسالمي، صکوک اجاره و 
اوراق تسويه خزانه براي تامين منابع مورد نياز دولت مورد استفاده 
قرار مي گيرد. ميزان انتش��ار و چگونگي بازپرداخت اصل و س��ود 
اوراق دولتي به موجب احکام قانون برنامه ششم توسعه، در قانون 

بودجه سنواتي تعيين و تصويب مي شود.اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ 
اولين بودجه دولت دوازدهم است که در راستاي عملياتي کردن 
برنامه هاي پيشنهادي دولت و نيل به اهداف قانون برنامه ششم 
توسعه حاوي احکام متعددي در حوزه مديريت بدهي هاي دولت 
از طريق انتش��ار اوراق بهادار اس��ت.در اليحه بودجه س��ال آينده، 
ميزان انتش��ار اوراق مالي اس��المي دولت معادل ۵۵۵ هزار ميليارد 
ريال پيش بيني شده است. اين رقم نسبت به قانون بودجه سال 
گذشته بالغ بر ۷۳ هزار و ۲۵۰ ميليارد ريال معادل ۲۴ درصد کاهش 
يافته است که از داليل کاهش مذکور مي توان به کاهش اوراق 

تسويه خزانه مطابق با رويکرد قانون برنامه ششم توسعه و حذف 
ظرفيت انتشار اوراق از محل تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ 
اشاره کرد.الزم به ذکر است از کل رقم پيش بيني شده براي انتشار 
اوراق مالي در اليحه بودجه سال آينده معادل ۵۲۵ هزار ميليارد 
ريال با تضمين دولت است. از کل رقم در نظر گرفته شده براي 
انتشار اوراق مالي دولت در سال آينده معادل ۲۶۰ هزار ميليارد ريال 
مربوط به انتشار اوراق مالي اسالمي جهت تامين مالي طرح هاي 
تملک دارايي هاي س��رمايه اي نيمه تمام و طرح هاي ساماندهي 
دانش��گاه ها ۹۵ هزار ميليارد ريال اس��ناد خزانه اسالمي، ۳۰ هزار 

ميليارد ريال اوراق تس��ويه خزانه، ۲۰ هزار اوراق مالي اس��المي با 
تضمين دولت براي اجراي طرح هاي قطار شهري شهرداري ها، 
۱۰۰ هزار ميليارد ريال اس��ناد خزانه اس��المي کوتاه مدت جهت 
اس��تمرار جريان پرداخت هاي اس��المي و تخصيص اولويت دار و 
۵۰ هزار ميليارد ريال براي بازپرداخت اصل سود اوراق سررسيد 
ش��ده در س��ال ۱۳۹۷ است.اين در حالي است که مطابق با احکام 
قانون برنامه ششم توسعه سقف انتشار اوراق در سال ۱۳۹۷ معادل 
۳۸۵ هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است.نکته حائز اهميت اين 
است که در اليحه بودجه سال آينده موجبات کاهش اثربخشي 
تصميم��ات کميت��ه بند »ک« تبص��ره ۵ در حوزه مديريت تبعات 

انتشار اوراق را به دنبال داشته باشد. 

آگهي مزايده مال غير منقول 
مربوط به پرونده کالسه ۹۶۰۰۱۶۶ - تعاوني اعتبار آزاد ثامن االئمه )ع( شعبه اردبيل 
باستناد سند رهني شماره ۲۲۳۲۰-۹۲/۱۲/۱۷ تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره ۱۵ 
اردبيل جهت وصول خود عليه آقاي جمشيد آتش پز مبادرت به صدور اجرائيه نموده 
که پس از تش��کيل پرونده اجرايي به کالس��ه وصول طلب خود عليه آقاي جمش��يد 
آتش پز مبادرت به صدور اجرائيه نموده که پس از تشکيل پرونده اجرايي به کالسه 
۹۶۰۰۱۶۶ و طبق محتويات پرونده، عمليات اجرايي پيگيري مورد وثيقه ششدانگ 
يکدستگاه آپارتمان واحد دو طبقه دو بشماره استاندارد ۸۶/۹۲۳۹/۱۲۴۱ اصلي بخش 
س��ه اردبيل بانضمام کليه متعلقات و منضمات ش��رعيه و عرفيه به حدود اربعه زير: 
ش��ماال": بطول ۱۲/۶۰ متر ديواريس��ت به قطعه ۱۱ تفکيکي قبلي تهويه در اين حد 
است. شرقا": بطول ۱۰ متر ديوار و پنجره است به فضاي حياط اشتراکي تراس در اين 
حد است . جنوبا":بطول ۱۱/۶۰ متر ديواريست به قطعه ۱۳ تفکيکي قبلي. غربا":اول 
بطول ۳/۷۰ متر ديوار و پنجره اس��ت به فضاي خيابان دوم در س��ه جزء طبق نقش��ه 
بطول هاي ۵/۹۰ متر و ۲/۶۰ متر و ۵/۹۰ متر ديواريس��ت به راه پله اش��تراکي درب 
در جزء دوم اس��ت س��وم غربي بطول ۳/۷۰ متر ديوار و پنجره اس��ت بفضاي خيابان و 
سقف و کف اشتراکي است بمساحت ۱۰۵/۲۰ متر مربع. که در صفحه ۷۴ دفتر ۴۴۶ 
بنام جمشيد آتش پز ثبت و سند صادر گرديده به نشاني- اردبيل شهرک کارشناسان 
فاز يک کوچه شهيد نفيسي پالک ۱۰ که طبق نظريه کارشناس رسمي دادگستري 
ملک موصوف با عرصه مشاعي به مساحت ۲۰۰ متر مربع با اسکلت بتن آرمه با نماي 
س��نگ واقع در طبقه دوم که داراي دو اتاق خواب و هال و پذيرايي و آش��پزخانه اوپن 
با کابينت و کاش��يکاري ش��ده و حمام و دستش��ويي بوده ضمنا" پيلوت و حياط داراي 
نواقص بوده با قدمت ملک يازده سال داراي امتيازات آب و برق و گاز بوده با توجه به 
کليه جهات موثر در کارشناسي به مبلغ ۱/۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ريال برآورد شده است. که 
در روز چهار شنبه مورخه ۹۶/۱۱/۱۸ از ساعت ۹ صبح الي ۱۲ ظهر در محل اجراي 
ثبت اردبيل واقع در بزرگراه شهدا مابين فلکه ججين و ميدان قدس جنب تاالر ميالد 
از طريق مزايده فروخته خواهد ش��د. مزايده از مبلغ ۱/۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ريال ش��روع 
و به باالترين قيمت که خريدار داش��ته باش��د فروخته خواهد ش��د.فروش نقدي است. 
هرگاه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده 

تشکيل خواهد شد. طالبين مي توانند در ساعات اداري جهت کسب اطالعات بيشتر 
به اجراي ثبت اردبيل به نش��اني باال مراجعه و خريداران نيز مي توانند در وقت مقرر 
در محل مزايده حاضر و در جلس��ه مزايده ش��رکت نمايند و چنانچه مورد مزايده زائد 
بر مبلغ در آگهي فروخته ش��ود نس��بت به مازاد حق مزايده و س��اير هزينه هاي قانوني 
طبق مقررات وصول خواهد ش��د در ضمن بدهي هاي مالياتي و عوارض ش��هرداري 
و آب و برق وگاز مش��خص نش��ده در صورتيکه از اين باب تا روز مزايده بدهي داش��ته 
باش��د طبق مقررات از برنده مزايده وصول خواهد ش��د. تنظيم س��ند انتقال موکول به 

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

------------------------------------
دادنامه

پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۰۴۰۷۸۰۰۰۳۹ شعبه دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسي اردبيل 
تصميم نهايي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۴۰۷۸۰۰۰۷۵- خواهان: ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( استان اردبيل با نمايندگي آقاي بهزاد بخشنده فرزند فيروز به نشاني اردبيل، 
شهرک سبالن،فاز يک، خيابان خيرين، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( استان 
اردبيل- خواسته: تعيين تکليف اموال- راي دادگاه:در خصوص درخواست ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( استان اردبيل مبني بر ضبط چهارقطعه طال شامل: دو حلقه 
انگشتر ، يک عدد پالک و يک تکه طال جمعا" به وزن ۱/۳۱۰ گرم و همچنين ساير 
اقالم طبق ليست پيوستي مندرج در نامه شماره ۵۶۱-۱۰۸/۱۸۲۴- ۹۶/۹/۲۰ مدير 
اداره زندان مرکزي اردبيل در ۲۱ رديف، دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، تقاضاي 
مطروحه را ثابت تشخيص به استناد فرامين واليي حضرت امام )ره( مورخه ۶۸/۲/۶ 
و مقام معظم رهبري ۶۸/۶/۱۶ و مواد ۲۳ و ۲۸ قانون مدني و ماده ۱۱ اساسنامه ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( حکم بر ضبط اقالم فوق الذکر به نفع س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( اردبيل صادر و اعالم مي نمايد راي صادره غيابي ظرف ۲۰ 
روز قابل واخواهي در اين دادگاه، س��پس ظرف ۲۰ روز قابل تجديد نظر در محاکم 

محترم تجديد نظر استان اردبيل مي باشد.
رييس دادگاه ويژه اصل ۴۹ قانون اساسي و دادرس علي البدل دادگاه عمومي حقوقي 

اردبيل - حسن زاده

توصيه مجلس به دولت براي عدم حذف يارانه بگيران
خنگوي کميسيون تلفيق اليحه بودجه کل کشور سال ۹۷ با 
اشاره به جلسه ديروز اعضاي هيات رييسه کميسيون تلفيق 
و رييس مجلس با رييس جمهور و تيم اقتصادي دولت گفت: 
توصيه ما اين بود که در حذف يارانه افراد عجله نکند و اغلب 

افراد متقاضيان يارانه را از دريافت يارانه محروم نکنند.
به گزارش ايس��نا، علي اصغر يوس��ف نژاد در نشس��ت خبري 
ظهر امروز دوش��نبه خود اظهار کرد: اعضاي هيات رييس��ه 
کميس��يون تلفيق به اتفاق آقاي الريجاني روز گذش��ته با 
رييس جمهور و تيم اقتصادي دولت ديدار کردند و موضوع 
جلس��ه هم مواردي بود که در کميس��يون تلفيق مراعا مانده 

بود از جمله برداشت صندوق توسعه ملي که پيشنهاداتي در اليحه در اين باره آمده بود 
ولي چون اذن رهبري نداش��ت کميس��يون تلفيق آن را مراعا گذاش��ت. همچنين درباره 
اش��تغال و موضوعات مهم ديگر نيز بحث هايي صورت گرفت. وي با اش��اره به تاکيد 
دول��ت و مجل��س ب��ر واقع بين��ي در تصويب و اجراي بودجه گفت: نظر ما اين اس��ت که 
اليحه پيش��نهادي دولت و نظر کميس��يون تلفيق به عنوان محصول مش��ترک فکري 
بين دولت و کميس��يون تلفيق به صحن مجلس ارائه ش��ود. يوس��ف نژاد تصريح کرد: 
نظر کميس��يون تلفيق اين اس��ت که مش��خصا در موضوع هدفمندي يارانه ها مصوبات 
به ظرفيت ها و توانمندي ها و واقعيت ها نزديک باش��د چراکه اين کار باعث عملياتي و 
اجرايي ش��دن بودجه مي ش��ود. در اين زمينه ما پيش��نهاد دولت را درخصوص هدفمندي 
تصويب کرديم اما توصيه ما به دولت اين اس��ت که در حذف يارانه بگيران عجله نکند 
و ش��تاب نداش��ته باش��د. به نظر مي رس��د دولت اين توان را دارد در شرايط خاصي اغلب 

افراد متقاضي يارانه را محروم نکند.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان کرد: بحث حامل هاي انرژي 
يکي ديگر از موارد مطروحه در اين نشست بود. نقطه نظر کميسيون تلفيق در اين باره 

به قوت خود باقي است ولي دولت اين اختيار را از سه سال 
گذشته داشته که تغييري در قيمت حامل هاي انرژي انجام 
دهد اما اين کار را نکرده است اما در حال حاضر ما معتقديم 
تغيير جهت ۵۰ درجه اي براي س��وخت س��ازگار نيست. وي 
ادامه داد: همه ما معتقديم که قانون بايد جنبه اجرايي داشته 
باش��د و تصميمات دولت به نفع مردم باش��د. دغدغه هاي 
نمايندگان در يک مس��ير اس��ت و همه به دنبال بهترين راه 
براي تخصيص منابع هس��تند. سخنگوي کميسيون تلفيق 
اليحه بودجه کل کش��ور س��ال ۹۷ ادامه داد: طبق مصوبه 
کميس��يون تلفي��ق دول��ت مي تواند از روش مش��ارکتي و با 
اس��تفاده از بخش خصوصي و تعاوني تعداد ۱۴ هزار پروژه نيمه تمام يا به اتمام رس��يده 
يا در حال بهره برداري را با جلب مش��ارکت بخش خصوصي و تعاوني واگذار کند. وي 
در اين باره اظهار کرد: در حال حاضر ۷۱ هزار پروژه نيمه تمام داريم که ۶۵ هزار پروژه 
از آن استاني و ۶۰۰۰ پروژه ملي است. طبق بررسي آن ۵۰۰ هزار ميليارد تومان براي 
اتمام آنها الزم است و با توجه به اينکه در عملکرد يک سال گذشته پروژه هاي عمراني 
۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار داشتند اگر بخواهيم محاسبه اي انجام دهيم، اين پروژه ها 
با اين اعتبار ۲۵ س��ال آينده به اتمام مي رس��ند بنابراين يک روش اس��تفاده از مش��ارکت 
از بخش خصوصي و تعاوني اس��ت. يوس��ف نژاد يادآور ش��د: به موجب مصوبه کميسيون 
تلفي��ق ب��ه دولت اجازه داده مي ش��ود براي جلب مش��ارکت بخ��ش خصوصي و تعاوني 
جه��ت اج��راي طرح ه��ا و پروژه هاي منتخب جديد نيمه تمام و بهره برداري از طرح ها و 
پروژه هاي تکميل ش��ده و يا بهره برداري در قالب مش��ارکت عمومي و خصوصي نسبت 
به انعقاد قرارداد از روش هاي مختلف از جمله مش��ارکت، س��اخت، بهره برداري و برون 
س��پاري اقدام کند و تمام و يا بخش��ي از وظايف و مس��ووليت هايش را در تامين کاال و 

خدمات به بخش خصوصي واگذار کند.
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رشد درآمد دليل اصلي
 پرواز قيمت سهام بورس انرژي

مديرعام��ل ب��ورس ان��رژي با بيان 
دلي��ل رش��د قيمت س��هام بورس 
انرژي، در مورد عرضه احتمالي نفت 
خ��ام در بازار فيزيکي بورس انرژي 
گف��ت: اطالعات موجود در اين باره 
اطالع رس��اني شده و ازسهامداران 
درخواست مي شود، بر اساس شايعات تصميم گيري نکنند. مدير 
عامل بورس انرژي در گفت وگو با فارس در مورد نوسان قيمت 
سهام اين بازار مالي در روزهاي اخير گفت: بازارهاي مالي همچون 
نماده��اي بورس ان��رژي، فرابورس، بورس تهران و بورس کاال 
همگي در روزهاي اخير با رونق معامالتي و افزايش قيمت سهام 
رو به رو ش��ده اند. س��يد علي حس��يني افزود: بازار س��هام اغلب به 
داده ه��اي آين��ده يک س��هم و درآمدزايي پيش روي آن واکنش 
نش��ان مي ده��د. در م��ورد بورس انرژي اما مدت ها اس��ت که از 
ش��رايط مطلوب اين بازار و آينده رو به رش��د آن س��خن گفته اند 
که البته اين تحليل ها بر پايه داده هاي واقعي بورس انرژي بوده 
اس��ت. وي با اش��اره به افزايش قيمت ها در بازارهاي جهاني نفت 
خام عنوان کرد: افزايش جدي قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني 
و ثبت رکورد بيشترين قيمت جهاني نفت برنت از دسامبر 2014 
تاکنون خود محرک جدي براي افزايش ارزش معامالت بورس 
انرژي محسوب مي شود که به افزايش قيمت تمامي فرآورده هاي 
پااليش��ي و بيش��تر محصوالت پتروشيمي نيز منجر شده است. 
حسيني رشد قيمت دالر در بازار داخلي را محرک ديگري براي 
افزايش قيمت ها و مخصوصاً تقويت حجم صادرات دانست و گفت: 
تمامي اين موارد بر درآمدزايي بورس انرژي مؤثر بوده و هست. در 
مورد درآمدزايي بورس انرژي نيز ش��اهد وضعيت نس��بتاً مطلوبي 
هستيم که رصد وضعيت مالي شرکت در سامانه کدال نيز همين 
مطلب را تأييد مي کند. به گفته مدير عامل بورس انرژي افزايش 
تعداد کاالهاي پذيرش شده در بورس انرژي بسترهاي جديدي 
براي رشد حجم و ارزش معامالت را فراهم کرده که در رسانه ها 
به درستي به افزايش سقف پرواز بورس انرژي تعبير شده است. 
حسيني در ادامه گفت: تقويت معامالت برق در بازار فيزيکي بورس 
انرژي هم يکي ديگر از سکوهاي پرتاب اين بازار به شمار مي رود، 
يعني خريدار نهايي ) اغلب واحدهاي صنعتي ( مي توانند برق مورد 
نياز خود را به صورت مستقيم از نيروگاه ها با قيمتي مناسب تر از 
قيمت هاي رس��مي خريداري کنند. در مورد واحدهاي فروش��نده 
برق و فرآورده هاي نفتي نيز معافيت هاي مالياتي در قانون تعيين 
شده که باز هم مزيتي رسمي براي بورس انرژي به منظور تقويت 
جايگاه اين نهادمالي به ش��مار مي رود. مدير عامل بورس انرژي 
تصريح کرد: بورس انرژي يکي از شفاف ترين بازارهاي مالي در 
بازار سرمايه است که تمام معامالت و عرضه ها در تارنماي آن وجود 
دارد و تمامي فعاالن بازار در صنايع و حوزه هاي گوناگون مي توانند 
از توانمندي هاي اين بازار رسمي استفاده کرده و از موقعيت هاي 
تجاري و معافيت هاي مالياتي آن منتفع شوند. وي توصيه کرد: بهتر 
است فعاالن بازار با تکيه بر تحليل ، آگاهي و آمارها و اطالعات 

رسمي به معامالت سهام اين شرکت وارد شوند.

پيشخوان

بورس

معامله گران بورس تهران روز گذشته در حالي معامالت متعادل 
را به نظاره نشستند که نوساني شدن قيمت مس، سرب و روي 
در بازارهاي جهاني و نزديک ش��دن نفت خام به مرز ۷0 دالر 
باعث ش��د تا گروه معدني  و پااليش��ي  در کانون توجه خريداران 
سهام قرار گيرد. شاخص کل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق 
بهادار تهران )تدپيکس( در پايان معامالت ديروز دوشنبه 25 دي 
م��اه 96 ب��ا افزاي��ش ۷15 واحدي روي رقم 9۷ هزار و 944 واحد 
ايستاد. شاخص کل هم  وزن، اما با افزايش کمتر از يک واحدي 
عدد 1۷ هزار و 410 واحد را به نمايش گذاشت. شاخص سهام 
آزاد ش��ناور نيز با افزايش ۷29 واحدي به رقم 105 هزار و 518 
واحد دست يافت. شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش ۷1۷ 
واحدي به رقم 69 هزار و 931 واحد دس��ت يافت که ش��اخص 
ب��ازار دوم ب��ا افزايش 424 واح��دي عدد 206 هزار و 681 واحد 
را به نمايش گذاش��ت. ديروز همچنين ش��اخص کل فرابورس 
)آيفک��س( ني��ز ب��ا افزايش يک واحدي روي رقم يک هزار و 8۷ 
واحد ايس��تاد. بر اس��اس اين گزارش، ديروز معامالت س��هام در 
نماد معامالتي سه شرکت فوالد مبارکه با 110 واحد، معدني و 
صنعت��ي چ��ادر مل��و با 83 واحد و معدني و صنعتي گل گهر با ۷6 
واحد افزايش بيش��ترين تاثير مثبت را بر ش��اخص کل بورس به 
نام خود ثبت کردند. در مقابل معامالت سهام در نماد معامالتي 
ش��رکت هاي صنايع پتروش��يمي خليج فارس با 31 واحد، بانک 
ملت با 12 واحد و سايپا با 11 واحد کاهش بيشترين تاثير منفي 
را در محاس��به اين نماگر به دوش کش��يدند. به نقل از فارس، 
ارزش کل معامالت ديروز بورس تهران در حالي بيش از 2۷1 

ميليارد تومان نمايش داده شد که ناشي از دست به دست شدن 
بيش از يک ميليارد و 54 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله 

طي ۷5 هزار و 365 نوبت داد و ستد بود.
طي معامالت ديروز نماد معامالتي شرکت هاي ملي صنايع مس 
ايران، کارخانجات توليدي شهيد قندي، سرمايه گذاري صنعت 

پتروشيمي ساختمان خليج فارس، مهندسي مرآت پوالد، تجارت 
الکترونيک پارسيان، سرمايه گذاري توسعه شهري طوس گستر 
و حق تقدم خريد س��هام آن، س��رمايه گذاري مس��کن پرديس، 
بين الملل��ي محصوالت پارس، ش��کر، قن��د حکمتان، عمران و 
توسعه فارس، بيمه سامان، پتروشيمي اصفهان، ايتالران، از سوي 

ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معامالتي شرکت هاي 
سيمان سفيد نيريز، کارتن ايران، بيمه آرمان، بيمه سرمد، صنايع 
جوش��کاب يزد،  افس��ت، س��رمايه گذاري مسکن شمال شرق و 
حق تقدم اس��تفاده نش��ده شهرس��ازي و خانه س��ازي باغميشه 
بازگش��ايي ش��دند. ديروز همچنين اطالعيه عرضه اوليه سهام 
ش��رکت ش��ير و گوشت زاگرس شهرکرد براي سه شنبه از سوي 
فرابورس منتشر شد. ديروز در بازار2 بورس تهران که به معامالت 
درون گروهي سهامداران عمده اختصاص دارد ۷5 ميليون سهم 
معدني وصنعتي چادرملو به ارزش بيش از 15.5 ميليارد تومان 
کدبه کد شد. در گروه دارويي برکت نيز سهامدار عمده اين سهم 
کمتر از 34 ميليون س��هم به ارزش بيش از 6 ميليارد تومان را 
از طريق معامالت انتقالي ميان ديگر سهامداران عمده جابه جا 
کرد. همچنين 20 ميليون سهم ايران خودرو به ارزش کمتر از 6 
ميليارد تومان کدبه کد شد، در سرمايه گذاري غدير نيز 10 ميليون 
س��هم به ارزش بيش از يک ميليارد تومان با معامالت انتقالي 
ميان س��هامداران عمده مواجه ش��د و 5 ميليون س��هم پااليش 
اصفهان به ارزش کمتر از 2.5 ميليارد تومان از س��وي س��هامدار 
عم��ده معام��الت انتقالي را تجربه کرد. بر اس��اس اين گزارش 
دي��روز ب��ورس تهران در حالي نظاره گر معامالتي آرام و متعادل 
و البته کم حجم را در اغلب نمادهاي معامالتي نظاره گر بود که 
صعودي شدن قيمت  کاالئي ها با پيشرو شدن مس، سرب و روي 
در بازارهاي جهاني هم زمان با نزديک ش��دن قيمت نفت خام 
جهاني به مرز ۷0 دالر باعث ش��د تا گروه معدني  و پااليش��ي ها 

دوباره در کانون توجه خريداران سهام قرار گيرد.

بلند پروازی های پاالیشی ها در بورس رقم زد؛

شاخص کل با طالی سیاه قد کشید

تحقق 168 ریال سود هر سهم »پشاهین«نگاهي بر صورت هاي مالي پاالیش نفت اصفهان»شبهرن« 890 ریال سود شناسایي کرد
ش��رکت نفت بهران در دوره شش ماهه 
منتهي به 31 شهريور ماه 96 مبلغ 890 
ريال سود به ازاي هر سهم کنار گذاشت 
که نس��بت به مدت مشابه سال قبل 58 

درصد افزايش داشت.
»شبهرن« با انتشار عملکرد شش ماهه تلفيقي خود اعالم کرد 
در دوره ياد ش��ده مبلغ 2 هزار و 30 ميليارد و 149 ميليون ريال 
سود خالص کسب کرد و بر اين اساس مبلغ 890 ريال سود به 

ازاي هر سهم محقق کرد.
اين شرکت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 565 ريال سود 
به ازاي هر س��هم اختصاص داده بود، همچنين اين ش��رکت در 
پايان س��ال مالي قبل به ازاي هر س��هم يک هزار و 903 ريال 

سود محقق کرد.

شرکت پااليش نفت اصفهان اطالعات 
مياندوره اي ش��ش ماهه منتهي به 31 
ش��هريور ماه 96 را حسابرسي شده و با 
س��رمايه مع��ادل 20 هزار ميليارد ريال 

منتشر کرد.
 شرکت پااليش نفت اصفهان با انتشار عملکرد شش ماهه خود 
اع��الم ک��رد ط��ي اين دوره معادل 8 هزار و 450 ميليارد و ۷60 
ميليون ريال سود خالص کسب کرد و بر اين اساس مبلغ 423 
ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد که در مقايسه با دوره 

مشابه سال مالي قبل معادل 404 درصد افزايش داشت.
اين شرکت در دوره مشابه سال مالي قبل معادل 84 ريال سود 
به ازاي هر سهم محقق کرده بود. به سود خالص دوره نيز سود 

انباشته ابتداي سال اضافه شد.

ش��رکت توليدي پالس��تيک شاهين 
مال��ي  صورت ه��اي  و  اطالع��ات 
ميان��دوره اي 9 ماهه منتهي به 30 آذر 
ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه 
مع��ادل 60 ميلي��ارد و 293 ميلي��ون 

ريال منتش��ر کرد. ش��رکت توليدي پالستيک شاهين با انتشار 
صورت هاي مالي خود اعالم کرد: در دوره سه ماهه سوم سال 
مالي منتهي به 29 اسفند ماه 96 مبلغ 10 ميليارد و 120ميليون 
ريال س��ود خالص کس��ب کرد و بر اين اس��اس مبلغ 168 ريال 
سود به ازاي هر سهم محقق کرد که در مقايسه با دوره مشابه 

سال مالي قبل معادل ۷9 درصد افزايش داشت.
گفتني است "پشاهين" در 9 ماهه سال مالي 95 مبلغ 94 ريال 

سود به ازاي هر سهم محقق کرد.

ابالغ داوري
کالسه پرونده:960663

 مت��ن داوري ب��ه آق��اي ابراهيم عباس��ي نظر به اينکه به حکاي��ت پرونده بين زوجين خوف 
ش��قاق وجود دادرد به موجب آيه ش��ريفه 36 س��وره نس��اء و آئين نامه اصالح بند طالق 
مصوب 13۷1 مجمع تش��خيص مصلحت نظام اعالم مي گردد تا هريک از طرفين ظرف 
مهلت ۷ روز از ابالغ يک نفر داور واجد ش��رايط مندرج در ماده 4 آئين نامه اجرايي تبصره 
يک ماده واحده مزبور که فرد نامبرده را مسلمان و نسبتأ آشنا به مسايا شرعي و خانوادگي 
و اجتماعي و داراي حداقل س��ن 40 س��ال متاهل و متعهد باش��د و اش��تهار به فس��ق و فساد 
نداش��ته باش��د را معرفي نمايد .دفتر مقرر اس��ت قرار به طرفين ابالغ و با ش��رايط الزم نسبت 
ب��ه انتخ��اب داور اق��دام نمايي��د و دادگاه رس��ما در غير معرفي از طرف آنها داور را منس��وب 

خواهدنمود. م الف 256
خواهان:زهرا عليپور  خوانده:ابراهيم عباسي  خواسته:طالق

دادرس شعبه دوم حقوقي مالرد-محمودي
-----------------------------------------------------

اجرائيه
مشخصات محکوم له

نام:فرزاد  نام خانواگي :خزايي با وکالت علي اکبري
نشاني:مالرد بلوار رسول اکرم پايين تر از خ حافظ پ924

مشخصات محکوم عليه
نام :ساغر  نام خانوادگي:کتيبايي

نشاني محل اقامت:مجهول المکان
محکوم به

بموجب دادنامه شماره 682 مورخ96/۷/19 شوراي حل اختالف مالرد شعبه سوم قطعيت 
حاصل کرده است.

محکوم عليه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ ۷0/000/000 ريال و خس��ارت تاخير تاديه از 
تاريخ تقديم دادخواست 96/6/1 لغايت زمان اجراي حکم طبق شاخص نرخ تورم که ساليانه 

توسط بانک مرکزي اعالم مي گردد و محاسبه در حق محکوم له. م الف 25۷
شوراي حل اختالف مالرد-حوزه3

-------------------------------------------
مزايده)نوبت اول(

به موجب نيابت واصله از اجراي احکام مدني مالرد و کالسه پرونده 96016۷ اجراي احکام 
مدني صفادشت محکوم له بيت اله رحيمي و محکوم عليه شرکت ماشين انتقال قدرت که 
محکوم عليه محکوم است به پرداخت جمعأ مبلغ ۷06/48۷/421 ريال در حق محکوم له 
همچنين پرداخت مبلغ %5 محکوم به بابت هزينه نيم عش��ر دولتي در حق صندوق دولت 
که با عنايت به توقيف اموال محکوم عليه پس از طي مراحل قانوني و ارجاع به کارشناس 
قيمت اموال توقيفي جمعأ به ارزش 460/800/000 ريال معادل چهل و ش��ش ميليون و 
هشتاد هزار تومان برآورد شده است. سپس مقرر گرديد در روز سه شنبه تاريخ 96/11/25 
از ساعت 10 الي 11 در محل اجراي احکام مدني دادگاه عمومي بخش صفادشت بلوار رسول 
اکرم دادگاه بخش صفادشت اموال توقيفي از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت 
پايه کارشناس��ي ش��روع و هر کس که باالترين قيمت را پيش��نهاد نمايد بعنوان برنده مزايده 
شناخته شده و از 10 % از کل مبلغ فروش في المجلس از برنده مزايده اخذ و نامبرده وفق 
ماده 129 ق ا ا م مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ مزايده باقي ثمن معامله را به صندوق 
دولت توديع نمايد. در غير اينصورت ده درصد س��پرده وي پس از کس��ر هزينه مزايده به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد ش��د.متقاضيان مي توانند 5 روز قبل موعد 
مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از محل مزايده داده ش��ود. مش��خصات و 

قيمت پايه اموال مورد مزايده:
تس��مه مس��ي 1600 کيلوگرم از قرار هر کيلوگرم 288/000 ريال و قيمت کل کارشناس��ي 

46/080/000 تومان مي باشد. م الف 258
مدير دفتر ارجاي احکام مدني صفادشت

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

با توجه به اينکه شايسته افشارزرندي متهم است به جعل و استفاده از سند مجعول و معرفي 
مال غير بعنوان مال خود جهت ترهين و کالهبرداري موضوع ش��کايت بانک پاس��ارگاد و 
آقاي قنبر خلجي در کالسه پرونده 4/د-921322 لذا با توجه به عدم دسترسي به نامبرده 
و مجه��ول الم��کان ب��ودن وي،به تجويز ماده 1۷4 قانون آيين دادرس��ي کيفري س��ال 92 
بدينوس��يله به متهم ابالغ ميش��ود که ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتش��ار اين احضاريه در 
يکي از روزنامه هاي کثير االنتشار جهت اداء توضيح دراين شعبه دادسرا حاضر شود ،در غير 

اين صورت تصميم مقتضي بصورت غيابي اتخاذ خواهد شد. م / الف : 259
داديار شعبه چهارم دادسراي عمومي و انقالب مالرد-کريميان

-----------------------------------------------------آ
گهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

براب��ر راي ش��ماره 139660301024001843 هي��ات اول موض��وع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
ش��هرري تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجيد اکبري فرزند اس��داله بش��ماره 
شناس��نامه 6043 صادره از تهران در ش��ش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي در آن 
به مس��احت 53/55 متر مربع پالک 4351 فرعي از 116 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از 
پالک 1۷ فرعي از اصلي مذکور قطعه 2 تفکيکي واقع در بخش 12 تهران خريداري مع 
الواس��طه از مالک رس��مي  آقاي س��يد  هاشم  هاشمي سراج محرز گرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکيت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند 
بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکيت صادر خواهد شد.م الف:5828
علي حيدرزاده – رئيس ثبت اسناد و امالک

-----------------------------------
آگه��ي موض��وع م��اده 3 قان��ون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيي��ن تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
براب��ر راي ش��ماره 139660301024001843 هي��ات اول موض��وع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
ش��هرري تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجيد اکبري فرزند اس��داله بش��ماره 
شناس��نامه 6043 صادره از تهران در ش��ش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي در آن 
به مس��احت 53/55 متر مربع پالک 4351 فرعي از 116 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از 
پالک 1۷ فرعي از اصلي مذکور قطعه 2 تفکيکي واقع در بخش 12 تهران خريداري مع 
الواس��طه از مالک رس��مي  آقاي س��يد  هاشم  هاشمي سراج محرز گرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکيت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند 
بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکيت صادر خواهد شد.م الف:5828
علي حيدرزاده – رئيس ثبت اسناد و امالک 

-------------------------------------------------
آگه��ي موض��وع م��اده 3 قان��ون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيي��ن تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
براب��ر راي ش��ماره 1396603010530031۷1 هي��ات اول موض��وع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
کهريزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي کاظم نفري فرزند ابراهيم بش��ماره 
شناس��نامه 696 صادره از ش��هرري در ش��ش دانگ يک قطعه زمين مزروعي به مس��احت 
40000 متر مربع پالک 102 فرعي از 155 اصلي خريداري از مالک رس��مي آقاي کاظم 
نفري محرز گرديده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داش��ته باش��ند مي توانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 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.م الف:5842
سيد مهدي المعي – رئيس ثبت اسناد و امالک کهريزک 

------------------------------------------------
» برگ اجرائيه«

مش��خصات محکوم له: س��يد فاضل واردي فرزند س��يدابراهيم نشاني محل اقامت: ساري 
خ انقالب کوچه بيمه ايران آپارتمان ش��اهين منزل واردي کد پس��تي 48186-13155 . 
مش��خصات محکوم عليه مهدي عبداله فام نش��انه محل اقامت:مجهول المکان.بموجب 
راي ش��ماره 340 تاريخ 96/06/21 ش��عبه 19 ش��وراي حل اختالف شهرس��تان ساري )و 
راي ش��ماره... تاريخ.... ش��عبه ...دادگاه عمومي....( که قطعيت يافته اس��ت: محکوم عليه 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 1۷۷/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 
2/29۷/500 هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواس��ت 
96/2/13 لغايت اجراي حکم در حق خواهان صادر مي گردد ضمنًا هزينه نيم عشر دولتي 
طبق تعرفهپرداخت گردد./ به اس��تناد ماده 29 قانون ش��وراي حل اختالف مصوب س��ال 
1394 عليه مکلف اس��ت: پس از ابالغ اين برگ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد و مفاد راي بدهد در غير 
اينص��ورت اجرائي��ه جه��ت اقدام قانوني به اجراي احکام مدني ش��وراي حل اختالف محل 

تحويل خواهد شد.
»مسئول دفتر شعبه 19 شوراي حل اختالف ساري «

اگهي مزايده 
نظر به اينکه در پرونده اجرايي کالسه 1/96/90۷ به موجب دادنامه 94/365 صادره از شعبه اول حقوقي شيروان محکوم 
عليه اقاي سيد محمد مير ائيز محکوم است به پرداخت 120/000/000 ريال بابت نفقه معوقه و جاريه در حق خانم نسرين 
رجائي و نيز مبلغ 6/000/000 ريال بابت نيم عشر در حق دولت محکوم گرديده لذا يک دستگاه سمند سواري به شماره 
پالک ايران 59-14۷ج۷8 توقيف و به مبلغ ۷0/000/000 ريال مورد ارزيابي قرار گرفته است که پس از انجام تشريفات 
قانوني از طريق مزايده حضوري بفروش مي رس��د طالبين خريد مي توانند در جلس��ه مزايده ش��رکت و پيش��نهاد خود را ارائه 
و تس��ليم نمايند ) توصيف اجمالي اموال بر اس��اس ماده 122 قانون اجراي احکام مدني ( يک دس��تگاه س��مند س��واري به 
رنگ مشکي مدل 82 به شماره پالک ايران 59-14۷ج۷8 به شماره شاسي 812189۷0 وشماره موتور 32908120263 
ميباشد دورگلگير عقب چپ نياز به رفع پوسيدگي و صافکاري و رنگ دارد انتن منصوب بر گلگير عقب چپ شکسته است 
درب صندوق عقب نياز به رفع پوس��يدگي و صافکاري و رنگ دارد انتن منصوب بر گلگير عقب چپ شکس��ته اس��ت درب 
صندوق عقب نياز به صافکاري مختصر و تجديد رنگ دارد ) رنگ سوخته و فرسوده است ( دور گلگير عقب راست نياز به 
صافکاري و رنگ دارد بدنه چپ و راس��ت نياز به صافکاري و رنگ دارد درب جلو فاقد زه درب ميباش��د درب جلو و گلگير 
جلو چپ نياز به صافکاري و رنگ دارد رنگ کاپوت در نقاط متعدد پريده و نياز به تجديد رنگ دارد ستون شيشه جلو چپ 
صدمه دارد نياز به صافکاري و رنگ دارد رکاب راس��ت بايد تعويض و رنگ ش��ود ائينه هاي داخل بيرون و شيش��ه ها س��الم 
هستند الستيک ها فرسوده هستند چهار عدد رينگ دارد ضبط پالوئيز و بلند گو فابريک دارد چراغهاي جلو و خطر عقب 
س��الم ميباش��د . با توجه به موارد مذکور و در نظر گرفتن مدل 1382 خودرو فوق و با توجه به اينکه به علت فقدان س��وئيچ 
وضعيت س��المت فني خودرو مقدور نگرديد در صورت انطباق اس��ناد مس��لم الصدور با مش��خصات فني خودرو فوق ارزش 
خودرو و س��مند با مش��خصات امده از باال مبلغ هفت ميليون تومان )۷/000/000 تومان ( تعيين و اعالم مي گردد . زمان 
مزايده : يکش��نبه 96/11/15 س��اعت 11 صبح 2- مکان مزايده : دفتر ش��عبه اول اجراي احکام مدني دادگس��تري گرگان 
مزايده از مبلغي که توس��ط کارش��ناس تعيين گرديده ش��روع و برنده مزايده کس��ي اس��ت که باالترين مبلغ را در جلسه زايده 
قبول نمايد برنده مزايده مي بايست 10% مبلغ مورد پيشنهاد را نقدا به حساب سپرده دادگستري توديع و مابقي ان ظرف 
يکماه از تاريخ اجراي مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض ان راتسليم دفتر شعبه نمايند در غير اين صورت 
وفق ماده 129 قانون اجراي احکام مدني 10% س��پرده پس از کس��ر هزينه هاي اجرايي بنفع دولت ضبط و اگهي مزايده 
براي مرحله بعد تجديد خواهد شد . طالبين خريد مي توانند يک هفته قبل از اجراي مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام 
از ملک توقيف شده بازديد نمايند تحويل اموال پس از تائيد صحت مزايده از ناحيه دادگاه صادر کننده اين اجرائيه خواهد 
بود در صورت عدم تائيد صحت مزايده اين اجرا مس��وليتي در رابطه با خريدار ندارد و فقط مبلغ توديع ش��ده عودت خواهد 
شد مزايده با حضور نماينده محترم دادستان دادسراي عمومي و انقالب گرگان و نماينده اجراي احکام مدني انجام خواهد 

شد دفتر شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري گرگان 
------------------------------------------------

پرونده کالس��ه 9609981۷22400056 ش��عبه ش��انزدهم ش��وراي حل اختالف ) ويژه امور بانکي ( مجتمع شهيد قدوسي 
شهرستان گرگان تصميم نهايي شماره 96099۷1۷22400282 خواهان :بانک تجارت با نمايندگي اقاي سيد مهدي مفيدي 
فرزند محمد هادي به نشاني گرگان بلوار ناهار خوران مديريت بانک تجارت خواندگان : 1- اقاي محمد مهدي عرب فرزند 
محمد حسن به نشاني مجهول المکان 2- اقاي مسيب تازيکه لمسکي فرزند اکبر به نشاني گلستان – گرگان – روستاي 
لمس��ک 4 راه اول 3- اقاي رحمت اله فاضلي فرزند قدرت اله به نش��اني مجهول المکان خواس��ته : مطالبه وجه بابت .... ) 
راي قاضي شورا ( در خصوص دعوي بانک تجارت با نمايندگي قانوني اقاي سيد مهدي مفيدي فرزند سيد محمد هادي 
بطرفيت اقايان 1- مسيب تازيکي لمسکي فرزمد اکبر 2- رحمت اله فاضلي فرزند قدرت اله 3- محمد مهدي عرب فرزند 
محمد حسن به خواسته مطالبه مبلغ 136/281/088 ريال به استناد قرار دادتسهيالت شماره 90250000۷ مورخ 90/3/10 
و تعهد نامه قرار داد مذکور نظر به اينکه خواندگان عليرغم ابالغ اخطاريه از طريق نش��ر اگهي مورخ 96/2/19 در جلس��ه 
دادرسي حاضر نشده اند و ايراد و دفاعي در قبال دعوي خواهان بعمل نياورده اند و مستندات ابرازي خواهان حاکي از اشتغال 
ذمه خواندگان است و خواندگان دليلي بر برائت ذمه خويش ابراز نداشته اند لذا دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص و با 
استصحاب بقاء دين و مستندا به ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و تبصره هاي 1و2 ان مصوب 62/6/8 و اصالحي 
و الحاقي مورخ 65/12/28 و ۷6/11/29 مجلس ش��وراي اس��المي ماده 9 قانون ش��وراهاي حل اختالف ماده 10 قا نون 
مدن��ي و م��واد 522.519.198 قان��ون ائين دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انق��الب در امور مدني و ماده 403 قاون تجارت 
خواندگان موصوف را تضامنا به پرداخت اوال مبلغ 5۷/489/088 ريال بابت اصل خواسته و ثانيا مبلغ ۷8/۷92/000 ريال 
بابت خسارت ناشي از عدم پرداخت ديون تا تاريخ 96/2/9 و ثالثا از تاريخ اخير تا زمان اجراي حکم به پرداخت روزانه مبلغ 
44/116 ريال بابت خسارت ناشي از عدم پرداخت و رابعا مبلغ 3/24۷/230 ريال بابت هزينه دادرسي و نشر اگهي در حق 
خواهان محکوم مي نمايد راي صادره غيابي و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه و س��پس ظرف 
بيس��ت رو پس از ان قابل تجديد نظر خواهي در محاکم محترم عمومي حقوقي گرگان مي باش��د . قاضي ش��عبه ش��انزدهم ) 

ويزه امور بانکي ( شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان گرگان – حمزه نژاد قادي 
--------------------------------------------------------------------

پرونده کالس��ه 9609981۷22400055ش��عبه ش��انزدهم ش��وراي حل اختالف ) ويژه امور بانکي ( مجتمع ش��هيد قدوسي 

شهرستان گرگان تصميم نهايي شماره 96099۷1۷22400282 خواهان :بانک تجارت با نمايندگي اقاي سيد مهدي مفيدي 
فرزند محمد هادي به نش��اني گرگان بلوار ناهار خوران مديريت بانک تجارت خواندگان : 1- خانم حليمه تازيکه لمس��کي 
فرزند اله وردي به نشاني گلستان – گرگان روستاي لمسک 2- اقاي مسيب تازيکه لمسکي به نشاني گلستان – گرگان 
– روس��تاي لمس��ک 4 راه اول 3- اقاي محمد مهدي عرب فرزند محمد حس��ن به نش��اني مجهول المکان خواس��ته : مطالبه 
وجه بابت .... ) راي قاضي شورا ( در خصوص دعوي بانک تجارت با نمايندگي قانوني اقاي سيد مهدي مفيدي فرزند سيد 
محمد هادي بطرفيت 1- خانم حليمه تازيکه لمسکي فرزند اله وردي اقايان 2- مسيب تازيکه لمسکي فرزند اکبر 3- محمد 
مهدي عرب فرزند محمد حسن به خواسته مطالبه مبلغ 146/480/233 ريال به استناد قرار دادتسهيالت شماره 2500006 
مورخ 90/3/3 و تعهد نامه قرار داد مذکور نظر به اينکه خواندگان عليرغم ابالغ اخطاريه از طريق نشر اگهي مورخ 96/2/19 
در جلسه دادرسي حاضر نشده اند و ايراد و دفاعي در قبال دعوي خواهان بعمل نياورده اند و مستندات ابرازي خواهان حاکي 
از اش��تغال ذمه خواندگان اس��ت و خواندگان دليلي بر برائت ذمه خويش ابراز نداش��ته اند لذا دادگاه دعوي خواهان را ثابت 
تشخيص و با استصحاب بقاء دين و مستندا به ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و تبصره هاي 1و2 ان مصوب 62/6/8 
و اصالحي و الحاقي مورخ 65/12/28 و ۷6/11/29 مجلس شوراي اسالمي ماده 9 قانون شوراهاي حل اختالف ماده 10 
قا نون مدني و مواد 522.519.198 قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و ماده 403 قاون تجارت 
خواندگان موصوف را تضامنا به پرداخت اوال مبلغ 60/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و ثانيا مبلغ 86/480/233 ريال 
بابت خسارت ناشي از عدم پرداخت ديون تا تاريخ 96/2/9 و ثالثا از تاريخ اخير تا زمان اجراي حکم به پرداخت روزانه مبلغ 
48/۷39 ريال بابت خسارت ناشي از عدم پرداخت و رابعا مبلغ 3/250/000 ريال بابت هزينه دادرسي و نشر اگهي در حق 
خواهان محکوم مي نمايد راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و سپس ظرف بيست 
رو پس از ان قابل تجديد نظر خواهي در محاکم محترم عمومي حقوقي گرگان مي باشد . قاضي شعبه شانزدهم ) ويزه امور 

بانکي ( شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان گرگان – حمزه نژاد قادي
------------------------------------------------------------

در اجراي ماده 344 قانون ايين دادرس��ي کيفري متهم عبدالحس��ين طيبي به اتهام عرضه مواد غذايي الوده و ميکروبي ) 
ش��يريني تر ( با توجه به گزارش مرکز بهداش��تو کيفر خواس��ت صادره از س��وي دادس��را و مالحظه نمونه ازمايش شده توسط 
معاونت غذا و دارو و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده مستندا به بند ماده 1 و بند 1 ماده 2 قانون مواد خوردني و اشاميدني 
و ارايشي و بهداشتي مصوب 1346/04/22 به پرداخت 3/000/000 ريال جزاي نقدي محکوم ميشود راي صادره غيابي 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديد 

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

اگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به اقاي / خانم محمد رضا کابوسي 
خواهان خانم سپيده روز به دادخواستي به طرفيت خوانده اقاي ايت اله کالته عربي – محمد رضا کابوسي خواسته انتقال 
سند مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609981۷201005۷۷ اول شوراي حل اختالف مجتمع شهيد 
قدوسي شهرستان گرگان ثبت و وقت رسيدگي مورخ 96/12/02 ساعت 9 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷3 قانون ائين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده محمد رضا کابوسي و در خواست خواهان مراتب يک 
نوبت در يکي از جرايد کثير االنتشار اگهي مي گردد خوانده ظرف يک ماه پس ار تاريخ انتشار اگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني کامل خود درخواست ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر 

گردد . مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان گرگان – سکينه فالح زاده 
-------------------------------------------------------

اقاي عباس خالصي فرزند حس��ن به ش��رح در خواس��تي که به کالس��ه 9606۷1 اين ش��ورا ثبت گرديده در خواس��ت صدور 
گواهي انحصار وراثت نموده و اعالم داش��ته که زهرا نجفي فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 55169 صادره از س��بزوار در 
تاريخ 1395/5/9 در اقامتگاه دائمي خود شهرستان گرگان فوت نموده و ورثه / وراث حين الفوت وي عبارتند از / عبارتست 
از 1- عباس خالصي فرزند حس��ن ش ش 48۷ ت ت 1329/9/3 نس��بت : همس��ر متوفي 2- نويد خالصي فرزند عباس 
ش ش 1322 ت ت 1361/11/24 نسبت پسر متوفي 3- ناديا خالصي فرزند عباس ش ش 10588 ت ت 1363/6/25 
نسبت دختر متوفي و الغير اينک شورا پس از انجام تشريفات مقدماتني درخواست مزبور را يک نويت اگهي مي نمايد تا 
هر کس اعتراضي دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاريخ انتشار اگهي ظرف يک ماه به اين شورا مراجعه 

و تقديم نمايد و اال گواهي صادر خواهد شد . رييس شعبه ششم شوراي حل اختالف گرگان 
------------------------

مش��خصات محکوم له / محکوم لهم 1- س��يد ابولقاس��م مير صالحي فرزند س��يد جالل نش��اني : گرگان – گلش��هر 26 – 
جنب کانون کودکان – ارايش��گاه برتر مش��خصات محکوم عليه / محکوم عليهم 1- محمود دنکوب فرزند محمد نش��اني 
: مجهول المکان محکوم به : بسمه تعالي بموجب شماره دادنامه مربوطه 95099۷1۷21000121 محکوم عليه محکوم 
اس��ت به پرداخت پنج ميليون تومان بابت اصل س��فته به انضمام 850/000 ريال بابت هزينه دادرس��ي در حق محکوم له 
. پرداخت نيم عش��ر دولتي به عهده محکوم عليه مي باش��د . مس��ئول دفتر ش��عبه دهم ش��وراي حل اختالف مجتمع ش��هيد 

قدوسي شهرستان گرگان – قرامسانلو 

در اليحه بودجه سال آينده در حوزه مديريت تبعات انتشار اوراق 
تصميماتي گرفته ش��ده اس��ت که ريس��ک انتشار اوراق بدون 

ضابطه و بدون هماهنگي با خزانه داري کشور باال را مي برد.
ب��ه نقل از ايس��نا، معاونت ام��ور اقتصادي وزارت امور اقتصاد و 
داراي��ي پژوهش��ي تحت عنوان جاي��گاه اوراق مالي دولتي در 
اليحه بودجه سال 139۷ در کل کشور انجام داده است که در 
متن آن آمده اس��ت: در حال حاضر در ايران اوراق مالي دولتي 
مختلفي از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسالمي، صکوک 
اجاره و اوراق تسويه خزانه براي تامين منابع مورد نياز دولت مورد 
استفاده قرار مي گيرد. ميزان انتشار و چگونگي بازپرداخت اصل 
و سود اوراق دولتي به موجب احکام قانون برنامه ششم توسعه، 

در قانون بودجه سنواتي تعيين و تصويب مي شود.
اليحه بودجه سال 139۷ اولين بودجه دولت دوازدهم است که 
در راستاي عملياتي کردن برنامه هاي پيشنهادي دولت و نيل به 
اهداف قانون برنامه ششم توسعه حاوي احکام متعددي در حوزه 
مديريت بدهي هاي دولت از طريق انتشار اوراق بهادار است.

در اليح��ه بودج��ه س��ال آين��ده، مي��زان انتش��ار اوراق مالي 
اس��المي دولت معادل 555 هزار ميليارد ريال پيش بيني ش��ده 
اس��ت. اين رقم نس��بت به قانون بودجه س��ال گذشته بالغ بر ۷3 
هزار و 250 ميليارد ريال معادل 24 درصد کاهش يافته اس��ت 

ک��ه از دالي��ل کاهش مذکور مي توان به کاهش اوراق تس��ويه 
خزانه مطابق با رويکرد قانون برنامه شش��م توس��عه و حذف 
ظرفيت انتش��ار اوراق از محل تبصره 36 قانون بودجه س��ال 

1395 اشاره کرد.
الزم به ذکر است از کل رقم پيش بيني شده براي انتشار اوراق 
مالي در اليحه بودجه سال آينده معادل 525 هزار ميليارد ريال با 
تضمين دولت است. از کل رقم در نظر گرفته شده براي انتشار 
اوراق مالي دولت در سال آينده معادل 260 هزار ميليارد ريال 
مربوط به انتشار اوراق مالي اسالمي جهت تامين مالي طرح هاي 

تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و طرح هاي ساماندهي 
دانشگاه ها 95 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسالمي، 30 هزار 
ميليارد ريال اوراق تسويه خزانه، 20 هزار اوراق مالي اسالمي با 
تضمين دولت براي اجراي طرح هاي قطار شهري شهرداري ها، 
100 هزار ميليارد ريال اس��ناد خزانه اس��المي کوتاه مدت جهت 
استمرار جريان پرداخت هاي اسالمي و تخصيص اولويت دار و 
50 هزار ميليارد ريال براي بازپرداخت اصل سود اوراق سررسيد 

شده در سال 139۷ است.
اين در حالي است که مطابق با احکام قانون برنامه ششم توسعه 
سقف انتشار اوراق در سال 139۷ معادل 385 هزار ميليارد ريال 

پيش بيني شده است. 

شاخص در آستانه ورود به با کانال 98 هزاري واحدي

ريسک انتشار بدون ضابطه اوراق باالرفته است

بازارهاي س��هام آس��يايي پس از شروع قدرتمندي که 
در ابت��داي س��ال مي��الدي جاري داش��تند، تحت تاثير 
چشم انداز مثبت از اقتصاد جهاني، در حال پيشروي به 

سوي ثبت رکوردهاي جديد هستند.
به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، بورس هنگ کنگ 
در ح��ال ثب��ت بهترين رکورد خود از زمان بحران مالي 
جهاني است. شاخص "هانگ سنگ" در معامالت روز 
دوشنبه 0.۷ درصد افزايش يافت. معامالت سهام بازار 
ژاپن نيز روند رو به رش��دي داش��تند و س��هام "س��افت 
بانک" با بهره گيري از گمانه زني ها درباره عرضه اوليه 
س��هام واحد موبايل اين ش��رکت، رشد شاخص "نيک 
ک��ي 225" را هداي��ت کرد. ش��اخص "تاپيکس" ژاپن 

0.5 درصد افزايش يافت.
اما در استراليا، شاخص "اس. اند. پي/ اي. اس. ايکس. 
200" به ميزان 0.1 درصد افزايش يافت. شاخص هاي 
بورس��هاي هند، س��نگاپور و تايوان نيز افزايش يافتند و 
شاخص "شانگهاي کامپوزيت" چين نسبتا بدون تغيير 
باقي ماند. ش��اخص "ام. اس. س��ي. آي" منطقه آسيا- 
اقيانوس��يه، با جهش��ي 0.8 درصدي توانست رشد خود 
از ابتداي س��ال ميالدي جاري تاکنون را به 4.9 درصد 

برساند و در باالترين رکورد خود تاکنون قرار گيرد.
بهب��ود در اقتصاد جهاني خوش بيني س��هامداران را در 
ابتداي سال 2018 را تقويت کرده و بازارهاي سهام به 
رشد مستمري که در سال گذشته داشتند، ادامه مي دهند. 
افزاي��ش ف��روش در بخش خرده فروش��ي هم موجب 

خوش بيني نسبت به اقتصاد آمريکا شده و صورت هاي 
مالي بانک "جي. پي. مورگان" نش��انه اي از اين اس��ت 
ک��ه قان��ون اخير کاهش ماليات ها باعث تقويت اقتصاد 

اين کشور خواهد شد.
شتاب گرفتن نرخ رشد تورم در آمريکا از ديگر نشانه هاي 
بهبود اقتصاد جهاني پس از گذش��ت 9 س��ال از رکود 
جهاني به ش��مار مي رود. ش��اخص "اس. اند. پي. 500" 
ح��دود 0.3 درص��د افزايش يافت تا در مجموع امس��ال 

4.2 درصد افزايش يافته باشد.
در ب��ازار ارز، پ��س از تصمي��م بانک مرکزي چين براي 
افزاي��ش ارزش ي��وان به باالترين س��طح خ��ود از ماه 
مي 2016 تاکنون، ارزش يوان به باالترين سطح دو سال 
اخير رس��يد. ين و يورو تحت تاثير احتمال عقب نش��يني 
بانک هاي مرکزي اروپا و ژاپن از سياست هاي محرک 
مال��ي خ��ود، با افزايش ارزش خود روبرو ش��دند. ارزش 
يورو پس از جهش 1.4 درصدي روز جمعه، روز جاري 
نيز 0.1 درصد افزايش يافت و هر يورو به 1.2211 دالر 

رسيد. ين ژاپن نيز 0.3 درصد افزايش يافت و هر دالر 
با 110.69 ين مبادله شد.

ش��اخص دالر اس��پات بلومبرگ، پ��س از کاهش 0.9 
درصدي هفته گذشته، باز هم 0.3 درصد کاهش يافت 
تا ضعيف ترين عملکرد خود از زمان سپتامبر سال گذشته 
تاکنون را به ثبت برس��اند. از س��وي ديگر، پوند انگليس 
قوي ترين عملکرد خود از ماه ژوئن 2016 تا کنون- ماه 
برگزاري همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا- را 

به ثبت رساند و به 1.3۷3۷ دالر رسيد.
ارزش بي��ت کوي��ن ني��ز مجددا کاهش يافت و به حدود 
13000 دالر رسيد. بازده اوراق قرضه 10 ساله آمريکا 
روز جمعه 2.55 درصد رشد کرد و براي کل هفته ۷ واحد 
افزايش نشان داد. در استراليا، بازده اوراق قرضه 10 ساله 

با دو واحد افزايش به 2.۷۷ درصد رسيد.
بهاي هر اونس طال در بازار معامالت آتي پس از ثبت 
پنجمين رش��د هفتگي متوالي، با 0.4 درصد افزايش به 
1342.56 دالر رسيد. نفت "وست تگزاس اينترمديت" 
هم براي ششمين روز متوالي افزايش يافت و به 64.50 

دالر در هر بشکه رسيد.
بازارهاي آمريکا روز دوشنبه به دليل روز "مارتين لوتر 

کينگ" تعطيل هستند.
انتش��ار آمارهاي رش��د چين و اخبار مربوط به تش��کيل 
دولت ائتالفي آلمان که هفته گذش��ته، پيش��رفت هايي 
در آن به وجود آمده اس��ت، در هفته جاري مورد توجه 

سرمايه گذاران خواهد بود.

روند صعودي بورس هاي آسيايي مهارناپذير ماند
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مراحل قانونی پیگیری تخلف در تعمیر خودرو
 خودرو که خراب می شود، اول گرفتاری 
است! صابون این گرفتاری به تن بیشتر 
اف��رادی ک��ه صاحب  خودرو هس��تند، 
خورده اس��ت؛ از گرفت��اری پیدا کردن 
قطع��ه اصل ب��رای جایگزین کردن با 
قطع��ه خراب تا دس��تمزدهایی که گاه 

باید بابت تعمیر بپردازید. اما این، برای برخی از صاحبان خودرو، 
پایان گرفتاری نیس��ت. تصورش را بکنید؛ خودرو را از تعمیرگاه 
بیرون می آورید و شادمانه راه می افتید تا به کارهای عقب افتاده 
خود برسید که ناگهان، همه چیز آوار می شود روی سرتان! خودرو 
با چند تکان و صدای ناهنجار خاموش می ش��ود و آن وقت، ش��ما 
می مانید و تداوم یک دردس��ر اعصاب خرد کن! مقصر کیس��ت؟ 
قطعه ای که خریده اید یا تعمیرکاری که کارش را درس��ت انجام 
نداده اس��ت؟ اگر قطعه ای که خریده اید، دارای گارانتی معتبری 
باشد، فقط گرفتاری هزینه دوباره تعمیرکار می ماند؛ اما اگر قصور 
از سوی تعمیرکار باشد، چه؟ چطور می توان از چنین تعمیرکاری 
شکایت و خسارت را جبران کرد؟ هرچند بیشتر تعمیرکاران خودرو 
از مهارت و توانایی کافی برخوردارند، اما خطای انس��انی در همه 

مشاغل وجود دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت.
بر اس��اس ماده یک »قانون مس��ئولیت مدنی«، »هر کس بدون 
مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا 
مال یا آزادی یا حیثیت یا ش��هرت تجارتی یا به هر حق دیگر که 
به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که 
موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت 
ناش��ی از عمل خود  می باش��د.« بنابراین، در صورتی که تعمیرکار 
با اش��تباهش خس��ارتی به ش��ما وارد کرده باشد، موظف به جبران 
آن اس��ت. با این حال، مش��کل جبران خسارت ناشی از خطا، تنها 
مسئله ای نیست که در مواجهه با برخی تعمیرگاه های خودرو، با آن 
روبه رو می شویم. مشکالت دیگری هم وجود دارد که باعث عدم 
رضایت ش��هروندان می ش��ود؛ مشکالتی مانند گرانفروشی که در 
این گونه مواقع، در قالب دریافت اجرت های بی ضابطه خودنمایی 
می کند. این مسئله را شهروندانی بیشتر احساس می کنند که در 
مراجع��ه ب��ه چند تعمیرگاه، با اجرت هایی متفاوت، برای ارائه یک 

نوع خدمت، روبه رو می شوند.
به کجا شکایت کنیم؟ ���

»محمدصادق سپهری رضائیان«، رئیس »اتحادیه تولیدکنندگان 
و خدمات فنی خودرویی مش��هد« معتقد اس��ت که این تفاوت در 
اجرت ارائه خدمات، بیشتر ناشی از ارزانفروشی برخی واحدهای 
صنف��ی اس��ت. او در گفت وگ��و ب��ا خراس��ان می گوید:»برخی از 
واحده��ای صنف��ی، خدمات را با قیمت ارزان تری ارائه می کنند تا 
بتوانند مشتری جلب کنند. ما در اتحادیه، نرخ خدمات را معین و 
به واحدهای صنفی ابالغ کرده ایم و آنها موظف به تبعیت از این 
نرخنامه هس��تند.« »س��پهری رضائیان« در پاسخ به این پرسش 
ک��ه چ��را این نرخنامه در محل واحد صنفی و جایی که مش��تری 
بتواند آن را رؤیت کند، نصب نمی شود، می گوید:»خدماتی که در 
واحدهای صنفی تعمیرگاه خودرو ارائه می شود، بسیار زیاد است 
و نمی شود آنها را در قالب اطالعیه ای یک برگی در معرض دید 

مشتریان قرار داد.

پيشخوان

گزارش
 براي بس��یاري ازما اتفاق افتاده که لوازم خانگي، 
اب��زار کار، وس��یله نقلی��ه و هر وس��یله دیگرمان با 
مش��کل مواج��ه ش��ده ک��ه ب��ه تعمیرکارمراجعه 
کرده ایم تا مش��کل آن را برطرف کند؛ مش��اغلي 
مانند الکترونیکي،سیم پیچي، صاف کاري، نقاشي، 
مکانیکي، باطري سازي، آپاراتي، کلیدسازي و...از 
جمله اصنافي هستند که شهروندان براي تعمیرات 
وسایل شان به این مراکز مراجعه مي کنند، اما این 
روزها دیگر خبري از تعمیر این وسایل نیست و این 
اصناف به جاي اینکه اقدام به تعمیر قطعه مورد نظر 
کنن��د، اق��دام به تعویض آن مي کنند.به طوري که 
در گذش��ته در یک مغازه کوچک تعمیرات خودرو 
5ت��ا10 نفر مش��غول به کار بودن��د، که این روزها 
ب��ا تغییر روش در س��بک کاري ای��ن صنف تعداد 
مش��اغل در این حوزه کاهش پیدا کرده اس��ت، از 
س��وي دیگر تعویض کاران جایگزین تعمیرکاران 
ش��ده ان��د، که این موضوع هزین��ه زیادي را روي 
دس��ت مصرف کنندگان مي گذرد؛ در این گزارش 
نگاه��ي انداخته ای��م به وضعیت تعمیرگاه ها که در 

ادامه مي خوانید:
هزینه زیاد روي دست مصرف کننده ���

یکي دیگر از شهروندان تهراني که خود را » محمد 
رض��ا« معرف��ي مي کن��د و در مقابل یک تعمیرگاه 
موتور س��ازي ایس��تاده است، تا پنچرگیري موتور 
س��یکلتش را انج��ام دهد، مي گوید:» در گذش��ته 
الستیک دوچرخه و موتورسیکلت که پنچر مي شد، 
تعمیرگاه ها اقدام به پنچر گیري مي کردند، اما این 
روزه��ا دیگر پنچرگیري وجود ندارد و تعمیرکاران 
این حوزه تنها اقدام به تعویض کردن تیوپ الستیک 
مي کنند، هزینه تعویض یک تیوپ موتور18 هزار 
تومان و هزینه تعویض کردن آن 3 هزار تومان که 
در مجموع 21 هزار تومان مي ش��ود، این درحالي 
است که هزینه تعمیر تیوپ 3تا5 هزار تومان خرج 
دارد، ک��ه ای��ن موضوع هزینه زی��اد براي مصرف 
کننده را به دنبال مي آورد.«او ادامه مي دهد:» این 
موض��وع در همه حوزه ها صورت مي گیرد، به طور 
نمون��ه چن��د وقت پیش یک��ي از اقوام براي تعمیر 
تلف��ن هم��راه اش به یک تعمیراتي درمرکز ش��هر 
مراجع��ه ک��رد که آن تعمیرکار به جاي اینکه لوازم 
تلفن همراه را تعمیر کند اقدام به تعویض آن کرد و 
حتي هزینه اي بابت اجرت تعمیر کاري نیز دریافت 
کرد.«یکي دیگر از ش��هروندان تهران در این باره 
ب��ه خبرنگار»تجارت« مي گوید:» چند وقت پیش 
کلید خانه مان را داخل خانه جاگذاش��تم، به س��راغ 
کلید س��از رفتم تا در واحد مس��کوني ام را باز کنند، 
بعد از اینکه کلید س��از آمد نه تنها قفل را باز نکرد 
بلکه قفل در را تخریب) شکست( که این موضوع 
هزینه زیادي را برایم به وجود آورد.«او در این باره 
مي گوید:» شکس��تن قفل واحد مسکوني را خودم 
مي توانس��تم انجام بدهم، اما در کمال تعجب قفل 
س��از اقدام به تخریب کرد و هزینه زیادي را برایم 

به وجود آورد.«
پدیده اي که یک دهه آمده است ���

لوازم یدکي خودرو بهترین محل براي تهیه گزارش 
ما به حساب مي آید؛ به همین منظور به چند لوازم 

یدک��ي خودرو مراجع��ه مي کنیم، » علي« یکي از 
فروش��ندگان ل��وازم یدکي خودرو اس��ت، او علت 
مراجع��ه زی��اد هموطنان به ل��وازم یدکي خودرو را 
این طور عنوان مي کند:» در گذش��ته لوازم خودرو 
بس��یار س��اده بودند و تعمیرکاران خودرو مکانیک 
و باطري س��از به راحتي از وضعیت آن قطعه آگاه 
بودند ، اما به تازگي کمي قطعات پیچیده تر ش��ده 
اس��ت و از س��وي دیگر تعداد خودروها بسیار متنوع 
هستند که قطعات هر کدام از خودروها با یک دیگر 
متفاوت اس��ت.«او ادام��ه مي دهد:» در چهار دهه 
گذش��ته پیکان، شورلت، رنو، آریا تنها خودروهاي 
موج��ود در ب��ازار ب��ود، در دو دهه اخیر پراید و پژوه 
جایگزین خودروها دیگر شده اند و این روزها صدها 
مدل خودرو تولید داخل و خارج در کش��ور موجود 
اس��ت و دیگرتعمیرکاران نمي توانند همه قطعات 
این مدل خودروها را تعمیر کنند.«او تایید مي کند 
هم��ه اف��رادي که به لوازم یدکي ها خودرو مراجعه 
مي کنن��د نی��ازي به تعویض آن قطع��ه مورد نظر 
ندارن��د، ام��ا برخي از افراد تمایل دارند قطعه جدید 
روي وسیله شان نصب کنند تا بخواهند آن قطعه 
را تعمی��ر کنند.«البت��ه پدیده تعویض کاري که در 
یک دهه اخیر به وجود آمده اس��ت آن قدر س��ریع 
رایج شده که کمتر کسي از کسبه تعمیراتي منکر 
آن مي ش��ود، حتي بس��یاري از تعمیرکاران هم به 
این موضوع اذعان مي کنند، البته معتقدند که این 
موضوع بیشتر در شهرهاي بزرگ صورت مي گیرد 
و شهرهاي کوچک تر افرادي هستند که همچنان 

در حوزه تعمیرات مشغول به کسب و کارند. 
یکي از شهروندان در این باره مي گوید:» در گذشته 
یک جوان، سال ها شاگردي یا کارآموزي مي کرد 
تا اس��تادکار ش��ود و برود براي خودش کار کند، اما 
ای��ن روزها ی��ک فرد جوان بي تجربه مغازه اي راه 

اندازي مي کند و به اسم تعمیرگاه اقدام به تعویض 
قطعات مي کند .«او ادامه مي دهد:»تعمیرکاران با 
حوصله و دقت ایراد خودرو را تشخیص مي دادند و 
در صورت نیاز، قطعه مورد نظر را تعمیر مي کردند، 
چ��ون حداقل نیمي از قطعات خودروهاي قدیمي و 
انژکتوري قابل تعمیر هستند، اما این روزها به این 
ش��کل صورت نمي گیرد. کارآموزها بیش��تر سعي 
مي کنن��د در زمان کمي مه��ارت تعویض قطعات 
را ی��اد بگیرن��د و خیلي زود هم مس��تقل ش��وند و 
براي خودشان کار کنند، بنابراین قادر به شناسایي 
ایرادهاي اساس��ي خودرو نیس��تند و اگر هم موفق 
به شناس��ایي ش��وند، قادر به تعمیر کردن قطعات 
مرب��وط نخواهن��د بود و در صورت اقدام به این کار 

نیز هزینه بیشتري روي دست مشتریان مي گذارند، 
چون به جاي تعمیر قطعات، بیشتر آن ها را خراب 

مي کنند.«
تعویض چند باره قطعات ���

» وحی��د حقیقت«یک��ي از س��اکنان پایتخ��ت در 
ای��ن ب��اره به خبرنگار »تجارت« مي گوید:» قطعه 
پمپ بنزین خودرو ام دچار مش��کل ش��ده بود، به 
ی��ک تعمی��رگاه مراجعه ک��ردم و مکانیکي که در 
آن تعمیرگاه مجاز فعالیت داش��ت اعالم کرد باید 
قطع��ه آن را تعوی��ض کنم در صورتي که خودرو ام 
را دو سال پیش خریداري کرده بودم؛ اما بعد از سه 
ماه مجددا همان مشکل به سراغ خودرو ام آمد که 
بعد از مراجعه به یک تعمیرگاه دیگر دوباره تعمیرکار 
قصد تعویض همان قطعه را داش��ت زماني که به 
این موضوع اعتراض کردم تعمیرکار گفت بیش��تر 
محصوالتي که وجود دارند چیني اس��ت و ارزش 
تعمیر ش��دن ندارد.«او ادامه مي دهد:» برخي تنها 
کارش��ان تعویض کاري اس��ت و از این روش امرار 
معاش مي کنند، در صورتي که در ضلع شرقي میدان 
توحید یک فرد مکانیکي است که با موتورسیکلت 
در حاش��یه میدان مس��تقر مي ش��ود و در زماني که 
خودروها و موتورسیکلت ها نقص فني داشته باشند 
بدون تعویض قطعات اقدام به تعمیر خودرو مي کند، 
ای��ن درحالي اس��ت که ام��داد خودروهایي که در 
حاش��یه بزرگراه ها در حال تردد هستند در صورتي 
که یک خودرو نقص فني داشته باشد تنها خودرو 
را ی��دک مي کنن��د تا به یک تعمیرگاهي برس��ند و 
هیچ اطالعاتي در زمینه تعمیرات خودرو ندارند.« 
وي خاطرنش��ان مي شود:» تعمیرکاران نیز به این 
مساله واقف هستند که دیگر کمتر تعمیرکار ماهر 
پیدا مي ش��ود که بدون تعویض قطعه بتواند آن را 
تعمیر کند، البته ناگفته نباش��د که در گذش��ته تعداد 

خودرو ها و جمعیت کمتر بود و روند سرعت تعمیر 
بیشتر بود، اما این روزها تعداد خودروها به میلیون ها 
مي رسد و جمعیت نیز به مراتب افزایش پیدا کرده و 
براي این حجم جمعیت نیازمند آن است که سرعت 
خدمات رساني را باال برد.«یکي دیگر از شهروندان 
در ای��ن باره مي گوید:»در نمایندگیهاي خودرو که 
داراي واحد تعمیرکاري هستند گهگاه مکانیک نیز 
پیدا مي شود اما اغلب تعمیرکاران فقط نحوه بسته 
یا باز کردن قطعه، صافکاري، نقاش��ي و اشکاالت 
معمول��ي را ک��ه براي هم��ه خودروها رخ مي دهد 
؛ فرامي گیرند بنابراین اگر اش��کال اساس��ي براي 
خودرو پیش آید نمي توانند اقدام به برطرف کردن 
آن کنند.«او ادامه مي دهد:» از سوي دیگر کیفیت 
قطعات یدکي نیز به ش��دت کاهش یافته و اغلب 
چهار تا پنج س��ال بیش��تر دوام نمي آورند و دارنده 
خودرو مجبور به تعویض آن مي شود که این امر در 
باره قطعات ساخت چین بیشتر صدق مي کند. «وي 
مي افزاید:» این موضوع دو علت دارد، باید ببینیم 
مجموعه س��ازان مانند تولیدکنندگان پمپ روغن 
یا پمپ آب و امثال آن از قطعات ایراني اس��تفاده 
مي کنن��د یا ب��راي کاهش هزینه ها قطعات خود را 
از چین وارد و در قطعه هاي س��اخته ش��ده استفاده 

مي کنند که باید جلو این اقدام گرفته شود.«
علت پیدا نکردن عیب است ���

در ای��ن می��ان» رس��ول محمدی��ان« یک��ي از 
کارشناسان کسب و کار در دفاع از تعویض کاران 
مي گوید:» در گذش��ته اجناس بس��یار با کیفیت در 
بازار موجود بود اما این روز ها ش��اهد ان هس��تیم 
که اجناس وارد بازار ش��ده یا روي دس��تگاه نصب 
شده اند که ارزش تعمیر ندارد.« او این موضوع را نیز 
نادید نمي گیرد که برخي از که به اسم تعمیرکاران 
فعالیت دارند تجربه و مهارت فعالیت در آن صنف 
را ندارد و تنها با تعویض کردن قطعه از آن وسیله 
خ��ود را تعمی��رکار معرفي مي کنند.آن طور که وي 
مي گوید:»مي ت��وان ن��گاه دیگري به این موضوع 
داشت، اینکه خرید قطعه از یک کاال به دلیل رونق 
نبودن بازار براي مصرف کننده ارزان تر نسبت به 
تعمیر آن تمام مي شود به همین منظور تعمیرکاران 
این پیشنهاد را به مصرف کنندگان مي دهند.«این 
کارش��ناس کس��ب و کار در ادامه صحبت هایش 
مي افزاید:»تعوی��ض کاران وق��ت کمت��ري براي 
مش��تري صرف مي کنند و به سراغ مشتري بعدي 
مي روند، اما تعمیرکاران وقت بیش��تري را صرف 
وس��یله مشتریان مي کنند.«او علت دیگر تعویض 
کاري ب��ه ج��اي تعمی��رکاري را این ط��ور عنوان 
مي کند:» به قدري لوازم که روي اجناس هستند بي 
کیفیت اند که از نظر تعمیرکاران ارزش تعمیر ندارد و 
تهیه یک قطعه دیگر بهتر از تعویض آن است..«آن 
ط��ور که وي مي گوید:»برخالف گذش��ته، بخش 
عمده اي از قطعات خودروهاي جدید الکترونیکي 
هستند، اما دانش و تجربه بیشتر تعمیرکارهاي ما 
در ح��د خودروه��اي مکانیکي و قدیمي باقي مانده 
است، بنابراین چون در عیب یابي خودروها مشکل 
دارند، گاهي چند قطعه را تعویض مي کنند تا مشکل 

را بر طرف کنند.«

»تجارت«وضعيتتعميرلوازمخانگيوخودروها،رابررسيميکند؛

نسلتعميرکارانروبهانقراض

ادغام وابطال مجوز صدور 
در انتظار بیمه هايي که افزايش سرمايه ندهند

همتي رییس کل بیمه مرکزي تاکید کرد در صورتي 
که شرکت هاي بیمه نتوانند سرمایه خود را مطابق 
ب��ا مصوب��ه هیات وزیران افزای��ش دهند، ادغام یا 
جلوگیري از صدور بیمه نامه در برخي از رش��ته ها 

در انتظار آنهاست.
عبدالناص��ر همت��ي در گفتگو با ایبِن��ا درباره اینکه 
ش��رکت هاي بیم��ه در صورتي ک��ه نتوانند مصوبه 

افزایش سرمایه هیات وزیران را با توجه به مجوزهایي که از سازمان بورس گرفته اند، 
عملیاتي کنند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اظهارداش��ت: مصوبه هیات وزیران و ش��وراي 
عالي بیمه در این زمینه وجود دارد و شرکت هاي بیمه تا پایان سال فرصت دارند نسبت 

به افزایش سرمایه خود اقدام کنند.
وي تصریح کرد: در صورتي که شرکت هاي بیمه نتوانند تا پایان سال سرمایه خود را 
مطابق با مصوبه هیات وزیران افزایش دهند، یا باید در یکدیگر ادغام ش��وند یا بیمه 
مرکزي جلوي صدور بیمه نامه آنها را در برخي از رشته ها مانند شخص ثالث یا غیره 

خواهد گرفت.
ریی��س کل بیم��ه مرک��زي تاکید ک��رد که نهاد ناظر با جدیت موض��وع مصوبه هیات 
وزیران و شوراي عالي بیمه در افزایش سرمایه شرکت هاي بیمه را تا پایان سال دنبال 
مي کند و ش��رکت هاي بیمه بهتر اس��ت در روزهاي باقي مانده تا پایان س��ال نس��بت به 
افزایش س��رمایه خود مطابق با ارقام اعالم ش��ده تالش کنند. بر اس��اس این تصویب 
نامه، حداقل س��رمایه مورد نیاز براي تاس��یس موسس��ه بیمه مستقیم مبلغ هزار میلیارد 

ریال اعالم شده است.
در این تصویب نامه سرمایه مورد نیاز براي صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه مستقیم 
در رش��ته بیمه هاي غیر زندگي 300 میلیارد ریال، بیمه هاي زندگي و مس��تمري 200 
میلیارد ریال و بیمه هاي مختلط 500 میلیارد ریال تعیین ش��ده اس��ت. حداقل س��رمایه 
مورد نیاز براي تاس��یس و ش��روع به فعالیت موسس��ات بیمه اتکایي نیز 2 هزار و 500 

میلیارد ریال مصوب شده است.
بنابراین گزارش، با توجه به بند »ب« مصوبه مذکور، موسسات بیمه اي که قبال تاسیس 
شده اند و سرمایه آنها کمتر از اقالم مندرج در این تصویب نامه است، موظفند تا پایان 

سال 13۹۶ سرمایه خود را با مفاد این تصویب نامه منطبق کنند.

بازديد مدير عامل بیمه آرمان از شعبه اهواز
مدی��ر عام��ل بیم��ه آرمان و هیئت همراه از ش��عبه 
ای��ن ش��رکت در اهواز بازدی��د و با کارکنان دیدار و 

گفتگو کردند.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت به نق��ل از روابط 
عمومي بیم��ه آرم��ان، در جریان این بازدید که مینا 
صدی��ق نوحي قائم مقام مدیر عامل و هادي رئیس 
الذاکری��ن مع��اون ف��روش و بازاریاب��ي نیز حضور 

داش��تند، علیرض��ا بیانی��ان در جریان آخرین وضعیت ش��عبه ق��رار گرفت و راهکارها و 
پیشنهادات خود را براي بهبود عملکرد شعبه ابراز کرد.

 بیانیان با تش��ریح آمار و عملکرد بیمه آرمان ابراز امیدواري کرد که با تقویت نیروي 
انس��اني و آموزش مس��تمر کارکنان و نمایندگان روند رو به رش��د این شعبه ادامه یابد و 

از ظرفیت هاي موجود آن به بهترین نحو ممکن استفاده شود.
وي گفت وظیفه اصلي شرکت بیمه در وحله اول آموزش نمایندگان و سپس حمایت 
هم��ه جانب��ه از آنان اس��ت تا نمایندگان توان پاس��خگویي به نیازه��اي بیمه گذاران را 

داشته باشند. 
بیانیان با اشاره به اینکه صاحبان اصلي شرکت هاي بیمه، بیمه گذاران هستند و بیمه گران 
براي جلب رضایت آنها تالش مي کنند گفت: فرآیند پرداخت خسارت مساله اي است 
که باید با دقت و س��رعت¬عمل اجرا ش��ود و بیمه آرمان نیز تالش مي کند خدمات و 

سرویس دهي مطلوبي به بیمه گذاران خود ارائه دهد.
مدیرعامل بیمه آرمان با اشاره به اینکه نمایندگان عنصر فعال شرکت ها در بازار بیمه 
هس��تند اظهار داش��ت: نمایندگان و کارگزاران مي توانند در ارائه خدمات به مش��تریان 
عملکرد قابل قبولي داشته باشند و شرکت هاي بیمه با سرعت بیشتري نرخ و شرایط 

و پرداخت خسارات را در دسترس آنها قرار دهند
بیانیان همچنین ضرورت همکاري و همدلي بین کارکنان و نمایندگان شعبه را مورد 

تأکید قرار داد و با اش��اره به اینکه باید از تمامي ظرفیت هاي ش��رکت به ش��کل مطلوب 
بهره گرفت، ابراز امیدواري کرد در سایه تالش و همت کارکنان شاهد رشد و ارتقاي 

سطح خدمات بیمه اي به عموم مردم و افزایش رضایتمندي بیمه گذاران باشیم.

معاون بازاريابي و شبکه فروش:
 اجراي طرح استعداد يابي در بیمه آسیا

طرح استعداد یابي به عنوان یکي از زیر سیستم هاي 
مدیریت اس��تعداد، با طراحي 38 ش��اخص در 4 بعد 

اصلي در استان هاي سراسر کشور اجرا شد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت به نق��ل از روابط 
عمومي بیمه آسیا،حسین حسیني، معاون بازاریابي 
و ش��بکه فروش بیمه آس��یا با اش��اره به اتمام طرح 
استعداد یابي و ارزیابي استعداد هاي سازماني شرکت 

در کلیه استان ها کشور،گفت : پس از فاز مطالعاتي طرح شامل رجوع به منابع روزآمد 
در حوزه مدیریت اس��تعداد ها )Talent Management( و تش��کیل گروه هاي کانوني 
با کارشناس��ان منابع انس��اني، 38 ش��اخص در چهار بعد اس��تخراج شد و کارکنان چند 

استان توسط مقیاس استخراج شده، مورد ارزیابي قرار گرفتند.
وي افزود: پس از دریافت بازخوردها، انجام تعدیالت الزم و بررسي پیرامون روایي و 

پایایي مقیاس، کلیه کارکنان استانهاي کشور مورد ارزیابي قرار گرفتند.
معاون بازاریابي و شبکه فروش بیمه آسیا مزیت هاي و برتري هاي این طرح نسبت به 
طرح هاي مشابه را اتخاذ همزمان رویکرد عام و خاص به بحث استعداد هاي سازماني، 
ارزیابي کارکنان توس��ط افراد متعدد، اس��تفاده همزمان از ش��اخص هاي کمي و کیفي، 
اس��تفاده از 38 ش��اخص در چهار محور جهت س��نجش توانایي هاي ذهني، ش��ناختي، 
ش��خصیتي، رفتاري و عملکردي کارکنان، ضریب دهي به نمرات با توجه به جایگاه 
افراد ارزیابي کننده و کاربردي بودن طرح عنوان کرد. حس��ین حس��یني برون داد این 
طرح را شامل ایجاد یک مخزن استعداد سازماني و بانک اطالعاتي صحیح و دقیق در 
خصوص کارکنان دانست که در بسیاري از تصمیم گیري هاي مدیریتي در خصوص 
منابع انس��اني از قبیل تخصیص بهینه منابع انس��اني، ایجاد تناس��ب بین شغل و شاغل، 
ارتقاء شغلي، برنامه هاي آموزشي ، توانمند سازي و جبران خدمت کارکنان قابل استفاده 
است. معاون بازاریابي و شبکه فروش بیمه آسیادر پایان اظهار داشت: به طور خالصه 

این طرح استعداد یابي، استعداد هاي گمنام را شناسایي مي کند.

بیمه تجارت نو پیشگام در گسترش
 بیمه عمر و حمايت از هنرمندان

بیمه تجارت نو در اقدامي شایسته تعدادي از هنرمندان 
کش��ور از جمله س��ید جوادهاش��مي , علي سلیماني و 
سیروس همتي را تحت چتر حمایتي بیمه عمر قرار داد. 
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بیمه 
تج��ارت ن��و ، بیمه عمر در واقع یک س��رمایه گذاري 
مطمئن با س��ود تضمیني اس��ت که عالوه بر پرداخت 
س��ود علي الحساب به س��پرده گذاري، مهمتر اینکه 

ش��امل پوشش��هاي بیمه اي بس��یار زیادي از قبیل اتفاق ناگواري مثل حادثه و فوت، نقص 
عض��و، از کار افتادگ��ي و ی��ا بیماري هاي خاص اتفاق بیوفتد، بیمه حامي ش��ما خواهد بود . 
"بیمه عمر" یکي از پرطرفدارن ترین نوع بیمه در سراسر جهان است که با اضافه نموندن 
یک برنامه س��رمایه گذاري امن به بیمه عمر بلند مدت، روز به روز طرفدارن بیش��تري را 
در اکثر کش��ورها به خصوص ایران به خود جلب مي کند. هدف اساس��ي بیمه هاي عمر 
ایجاد و جمع آوري ذخایر مالي و سرمایه گذاري و کسب سود حاصله از سرمایه گذاري و 
نهایتًا ایفاي تعهدات شرکت بیمه گر در قبال استفاده کنندگان مي باشد .. بیمه تجارت نو 
در راس��تاي توس��عه فرهنگ بیمه هاي عمر و س��رمایه گذاري طي نشستي با حضور مجید 
باقي)مدیر روابط عمومي بیمه تجارت نو( , مونا عروجي )مدیر بیمه هاي اشخاص( و میثم 
موالیي )معاونت فروش و راهبردي بیمه هاي عمر( ،جمعي از هنرمندان محبوب کش��ور 
از جمله س��ید جواد هاش��مي , علي س��لیماني , س��یروس همتي و.. تحت پوشش بیمه عمر و 
سرمایه گذاري شرکت بیمه تجارت نو قراردادند. در طي این مراسم ،میثم موالیي معاونت 
فروش و راهبردي بیمه هاي عمرشرکت بیمه تجارت نو ضمن اعالم این مطلب که در سال 
جاري با عنایت به توس��عه اصولي ش��بکه فروش تخصصي بیمه عمر و ارائه آموزش هاي 
مس��تمر ش��اهد رش��د چشم گیري در فروش بیمه هاي عمر و سرمایه گذاري بوده ایم افزود 

: با توجه به برنامه هاي تدویني این روند مطلوب ادامه دار خواهد بود.

اخبار بيمه

تعوی�ض کاران وق�ت کمتري  ���
براي مش�تري ص�رف مي کنند و 
به سراغ مشتري بعدي مي روند، 
اما تعمیرکاران وقت بیش�تري را 
صرف وسیله مشتریان مي کنند. 
او عل�ت دیگ�ر تعویض کاري به 
ج�اي تعمی�رکاري را ای�ن ط�ور 
عن�وان مي کن�د:» به قدري لوازم 
که روي اجناس هستند بي کیفیت 
ان�د که از نظر تعمیرکاران ارزش 
تعمی�ر ن�دارد و تهی�ه یک قطعه 

دیگر بهتر از تعویض آن است.

آگهي فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقاي حسن نوبخت برابر درخواست وارده بشماره ۹۶/10/1۶-10020175 
اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مسکوني قطعه دوم طبقه دوم بشماره 
2 فرع��ي از قطع��ه 230/1548/243۹ ال��ي 245 و غی��ره از 33 اصل��ي که در راس��تاي 
اس��تاندارد س��ازي پالکهاي ش��ماره 1737۹ فرعي از 11548 فرعي از 33 اصلي واقع در 
بخش 3 اردبیل که بش��رح صفحه 583 دفتر 35۶ ثبت و صادر ش��ده اس��ت و برابر س��ند 
ش��ماره 2۶35۹-80/12/5 دفترخان��ه 4 اردبی��ل به نامبرده انتق��ال قطعي یافته و برابر 
سند شماره 104322 -81/7/21 دفتر خانه 21 اردبیل نزد بانک ملي شعبه شیخ صفي 
اردبیل در رهن مي باش��د بعلت نامعلوم مفقود و پس از جس��تجوي کامل پیدا نش��ده و 
تقاضاي سند مالکیت المثني نموده است لذا مراتب به کلیه دفاتر طبق بخشنامه شماره 
13۹۶80003144000732-۹۶/10/20 ابالغ سپس در اجراي تبصره یک ماده 120 
اصالحي قانون ثبت موضوع یک بار در روزنامه آگهي گردیده که هر کس ادعایي بوجود 
سند یا اسناد مالکیت معامله بنام خود داشته باشد ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار 
این آگهي دالیل قانوني و یا اصل سند یا اسناد مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره 
نماید بدیهي است پس از انقضاي مدت مقرره و طي تشریفات قانوني سند المثني بنام 

نامبرده صادر و تسلیم خواهد شد و سند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 اردبیل- محمدي

------------------------------------
آگهي مزایده اموال غیر منقول

شماره پرونده اجرایي:۹40471/ب/ج- به موجب پرونده شماره:۹40۹۹80404500778- 
صادره: شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي اردبیل- خواهان: بهمن احمدي پیرلو- خوانده: 
محمد صبري داشکسن- دستور فروش ملک ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک 
ثبتي قولنامه اي 114 فرعي از بخش 3 اردبیل به آدرس اردبیل: سلمان آباد، کوچه هاشمیه 
اول جنب مس��جد گندش��مین )مس��جد موس��ي بن جعفر(، روبروي پالک 4۶ مي باشد. با 
توجه به تقاضاي خواهان مبني بر فروش آن و ارجاع به کارش��ناس رس��مي بصورت ذیل 
توصیف و تعرفه شده است:ملک مورد ارزیابي:به مساحت عرصه 55 متر مربع و اعیاني 
50 متر مربع متر شامل ساختماني در یک طبقه با سازه بنایي و سقف تیر آهن بدون نما 
س��ازي با درب نغرو، دو خوابه و داراي انش��عابات آب و برق و گاز مي باش��د. ارزش ش��ش 
دانگ پالک مرقوم با درنظر گرفتن موقعیت و قابلیت و نوع ساخت و همچنین نوع ملک 
و سایر عوامل موثر به مبلغ 430/000/000 ریال معادل چهل و سه میلیون تومان برآورد 
میگردد. بنابراین جلس��ه مزایده به روز دوش��نبه مورخ ۹۶/11/۹ س��اعت 10/30 الي 11 
صبح در اتاق اجراي احکام مدني شعبه پنجم واقع در شهرک اداري ساختمان دادگاههاي 
حقوقي اردبیل- طبقه زیرین در حضور نماینده محترم دادسرا برگزار خواهد شد و مزایده 
از مبلغ معینه کارشناسي مزبور شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته خواهد شد. 
طالبین مي توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادي 
خودشان را اعالم نمایند. مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادي واگذار خواهد شد و 
از برنده مزایده در صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله في المجلس 10٪اخذ و نسبت 
به پرداخت مابقي آن حداکثر یک ماه مهلت خواهد داش��ت در صورت عدم واریزي در 
مهلت مقرره درصد واریزي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد ش��د،ضمنا" کلیه مخارج 

به عهده محکوم علیه مي باشد.
دفتر شعبه پنجم اجراي احکام مدني اردبیل- سروي

------------------------------------
آگهي ابالغ وقت دادرسي

آگهي ابالغ وقت دادرس��ي به خانم نس��رین قدیري نیارق در تاریخ ۹۶/10/23 خواهان 
بانک مهر اقتصاد به نمایندگي آقاي محرم خرم بطرفیت ش��ما دادخواس��تي به خواس��ته 
مطالب��ه وج��ه تقدی��م نموده که به این ش��عبه ارجاع و به کالس��ه ۹۶0۶43 ثبت و وقت 
رس��یدگي براي روز دوش��نبه مورخه ۹۶/11/30 س��اعت ۹/30 صبح تعیین وقت ش��ده 
اس��ت . اینک به علت مجهول المکان بودن ش��ما و به درخواس��ت خواهان و تجویز ماده 
37 قانون آیین دادرس��ي مدني مراتب یک نوبت در یکي از روز نامه هاي کثیر االنتش��ار 
آگهي و از ش��ما دعوت مي ش��ود در جلس��ه فوق در ش��عبه 4 شوراي حل اختالف مجتمع 
مرکزي حاضر و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و هر گونه دفاع در مقابل 
دعوي اقامه ش��ده دارید ،بنمایید در غیر اینصورت دادخواس��ت ابالغ ش��ده محس��وب و 

شورا اقدام قانوني را معمول خواهد نمود .
دفتر شعبه 4 شوراي حل اختالف اردبیل

آگهي مزایده اموال غیر منقول
ش��ماره  پرون��ده  موج��ب  ب��ه  /ب/ج-   ۹۶0240: اجرای��ي  پرون��ده  ش��ماره 
:۹40۹۹80404500282۹- ص��ادره :ش��عبه پنج��م دادگاه عمومي حقوق��ي اردبیل- 
خواهان: برات بهنژاد س��ادات- خوانده:رباب لطفي- دس��تور فروش ملک پالک ثبتي 
18081 فرعي از 73 اصلي بخش 3 اردبیل به آدرس اردبیل:شهرک کوثر، بلوک ۶ قطعه 
821، جنب کوچه فرهنگیان مي باشد. با توجه به تقاضاي خواهان مبني بر فروش آن و 
ارجاع به کارشناس رسمي بصورت ذیل توصیف و تعرفه شده است: ملک مورد ارزیابي 
:شش دانگ آپارتمان مسکوني واحد 3 از یک ساختمان ۶ سقف مشتمل بر پیلوت و 5 
طبقه مسکوني هر کدام یک واحد جمعا" 5 واحد مي باشد. داراي عرصه کل بمساحت 
1۹۶/38 مت��ر مرب��ع و اعیاني آن به مس��احت ح��دود 103 متر مربع به انضمام تراس به 
مس��حت 5 متر مربع، در طبقه 3 بوده، اس��کلت س��اختمان بتني با س��قف تیرچه و داراي 

آسانس��ور و نماي بیروني س��نگ ، کف پارکینگ س��رامیک و کف حیات موزائیک ، واحد 
مذکور بصورت دو خوابه ، با کمد دیواري و داراي کابینت mdf، داراي انش��عابات آب و 
برق و گاز و تلفن مي باش��د. ارزش ش��ش دانگ عرصه و اعیاني پالک مرقوم با درنظر 
گرفتن موقعیت و قابلیت و نوع ساخت و همچنین نوع ملک و سایر عوامل موثر به مبلغ 
1/300/000/000 ری��ال معادل یکصد و س��ي میلی��ون تومان برآورد میگردد. بنابراین 
جلس��ه مزایده به روز چهارش��نبه مورخ ۹۶/11/25 س��اعت 10/30 الي 11 صبح در اتاق 
اجراي احکام مدني ش��عبه پنجم واقع در ش��هرک اداري س��اختمان دادگاههاي حقوقي 
اردبیل- طبقه زیرین در حضور نماینده محترم دادس��را برگزار خواهد ش��د و مزایده از 
مبلغ معینه کارشناسي مزبور شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته خواهد شد. 
طالبین مي توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادي 
خودشان را اعالم نمایند. مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادي واگذار خواهد شد و 
از برنده مزایده در صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله في المجلس 10٪ اخذ و نسبت 
به پرداخت مابقي آن حداکثر یک ماه مهلت خواهد داش��ت در صورت عدم واریزي در 
مهلت مقرره درصد واریزي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد،ضمنا" کلیه مخارج 

به عهده محکوم علیه مي باشد.
دفتر شعبه پنجم اجراي احکام مدني اردبیل- سروي

------------------------------------
آگهي ابالغ وقت دادرسي

آگهي ابالغ وقت دادرس��ي به خانم سوس��ن مهاجري ارجس��تان فرزند برات در تاریخ 
۹۶/10/4 خواهان بانک مهر اقتصاد به مدیر عاملي سید ضیا ایماني با وکالت آقاي امید 
اسدیان بطرفیت شما دادخواستي به خواسته مطالبه وجه تقدیم نموده که به این شعبه 
ارجاع و به کالس��ه ۹۶0۶3۶ ثبت و وقت رس��یدگي براي روز ش��نبه مورخه ۹۶/12/5 
ساعت 15/30 عصر تعیین وقت شده است . اینک به علت مجهول المکان بودن شما 
و به درخواس��ت خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ي مدني مراتب یک نوبت 
در یکي از روز نامه هاي کثیر االنتش��ار آگهي و از ش��ما دعوت مي ش��ود در جلس��ه فوق در 
شعبه 40 شوراي حل اختالف مجتمع مرکزي حاضر و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
را دریافت و هر گونه دفاع در مقابل دعوي اقامه ش��ده دارید ،بنمایید در غیر اینصورت 

دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانوني را معمول خواهد نمود .
دفتر شعبه 40 شوراي حل اختالف اردبیل

------------------------------------
دادنامه

پرونده کالسه ۹۶0۹۹80407800038 شعبه دادگاه اصل 4۹ قانون اساسي اردبیل تصمیم 
نهایي ش��ماره ۹۶0۹۹70407800074- خواهان: س��تاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( 
اس��تان اردبیل با نمایندگي آقاي بهزاد بخش��نده فرزند فیروز به نش��اني اردبیل، ش��هرک 
سبالن،فاز یک، خیابان خیرین، ستاد اجرایي فرمان حضرت امام)ره( استان اردبیل- خواسته: 
تعیی��ن تکلی��ف اموال- راي دادگاه: در خصوص درخواس��ت س��تاد اجرایي فرمان حضرت 
امام )ره( اس��تان اردبیل مبني بر ضبط 105 دس��تگاه انواع گوش��ي تلفن همراه مستعمل بال 
صاح��ب ، ب��ا عنایت به محتویات پرونده، دس��تور دادس��تان محت��رم عمومي و انقالب مرکز 
استان در هامش نامه شماره ت/ 14۶47-۹۶/۹/28 مدیر عامل سازمان تاکسیراني اردبیل 
و عضو هیئت مدیره اتحادیه تاکس��یرانیهاي ش��هري کش��ور و صورتجلسه پیوستي، دادگاه 
، تقاضاي مطروحه را ثابت تش��خیص به اس��تناد فرامین والیي حضرت امام )ره( مورخه 
۶8/2/۶ و مقام معظم رهبري ۶8/۶/1۶ و مواد 23 و 28 قانون مدني و ماده 11 اساسنامه 
ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( حکم بر ضبط اموال مکشوفه بال صاحب فوق الذکر 
ب��ه نف��ع س��تاد اجرای��ي فرمان حضرت امام )ره( اردبیل ص��ادر و اعالم مي نماید راي صادره 
غیابي ظرف 20 روز قابل واخواهي در این دادگاه، سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در 

محاکم محترم تجدید نظر استان اردبیل مي باشد.
رییس دادگاه ویژه اصل 4۹ قانون اساس��ي و دادرس علي البدل دادگاه عمومي حقوقي 

اردبیل - حسن زاده
------------------------------------

دادنامه
پرونده کالس��ه ۹۶0۹۹80407800037 ش��عبه دادگاه اصل 4۹ قانون اساس��ي اردبیل 
تصمیم نهایي شماره ۹۶0۹۹70407800073- خواهان: ستاد اجرایي فرمان حضرت 
امام )ره( اس��تان اردبیل با نمایندگي آقاي بهزاد بخش��نده فرزند فیروز به نش��اني اردبیل، 
ش��هرک س��بالن،فاز یک، خیابان خیرین، س��تاد اجرایي فرمان حضرت امام)ره( استان 
اردبیل- خواسته: تعیین تکلیف اموال- راي دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرایي 
فرمان حضرت امام )ره( استان اردبیل مبني بر ضبط 34 جفت کفش نو زنانه بال صاحب 
با عنایت به محتویات پرونده، نامه شماره 1213/1/1۶/۹۶-۹۶/10/5 رئیس پلیس راهور 
فا.ا. اردبیل ، دادگاه ، تقاضاي مطروحه را ثابت تشخیص به استناد فرامین والیي حضرت 
امام )ره( مورخه ۶8/2/۶ و مقام معظم رهبري ۶8/۶/1۶ و مواد 23 و 28 قانون مدني و 
ماده 11 اساسنامه ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( حکم بر ضبط اموال مکشوفه 
بال صاحب فوق الذکر به نفع ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( اردبیل صادر و اعالم 
مي نماید راي صادره غیابي ظرف 20 روز قابل واخواهي در این دادگاه، سپس ظرف 20 

روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان اردبیل مي باشد.
رییس دادگاه ویژه اصل 4۹ قانون اساس��ي و دادرس علي البدل دادگاه عمومي حقوقي 

اردبیل - حسن زاده



روند رشد قيمت در بازار مسکن تهران 
بيش از گذش��ته ش��ده و همين موضوع 
نگراني را در مورد آينده بازار نزد فعاالن 

بازار ايجاد کرده است.
ب��ازار مس��کن آرام آرام در حال خروج 
از رکود چند س��اله اس��ت و اين خروج 
از رک��ود طبيعت��ا باعث خواهد ش��د که 
ت��ا ح��دودي ني��ز افزاي��ش قيمت در 
بازار وجود داش��ته باش��د. اما از ديدگاه 

کارشناسان و تحليلگران بازار مسکن به نظر مي رسد افزايش 
 قيم��ت در ب��ازار مس��کن نمي  تواند را باالت��ر از نرخ تورم پيش

 رود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه خبري بانک مسکن- 
هيبنا، کارشناسان بازار مسکن دو عامل دروني و بيروني مرتبط 
با بخش مسکن شامل افزايش قيمت نهاده هاي ساختماني به 
ويژه آهن آالت در ماه هاي اخير و نيز افزايش نرخ ارز در روند 

رشد قيمت بازار مسکن موثر مي  دانند.
مس��عود س��عادتمند کارشناس بازار مس��کن با اشاره به عوامل 
تاثيرگذار در روند رشد قيمتي در بازار مسکن به پايگاه خبري 
بانک مسکن- هيبنا، گفت: آهن آالت يکي از نهاده هاي اصلي 
س��اختمان اس��ت ک��ه تغيير قيمت آن عالوه ب��ر تاثيرات قابل 
توج��ه در قيم��ت تمام ش��ده، جو روان��ي بازار را تحت تاثير قرار 
مي دهد. اهميت اين موضوع زماني روشن تر مي شود که بدانيم 
س��ازندگان در س��ال هاي اخير به دليل نبود تقاضاي کافي در 
بازار، واحدهاي احداثي را با کمترين سود و حتي گاهي با سود 
صفر و زيان به فروش مي رساندند؛ اما دسته ديگري حاضر به 
فروش واحدهاي خود با اين رويکرد نبوده و واحدهاي خود را 

نگهداري کرده ¬اند.
وي ادامه داد: در اين شرايط و با افزايش 
بهاي مصالح س��اختماني و نيز افزايش 
نس��بي تقاضا در بازار، بهاي تمام ش��ده 
بسياري از واحدها باالتر از نرخ فروش 
آن ها ش��ده و به همين دليل بس��ياري 
از س��ازندگان و ب��ه وي��ژه آن هايي که 
ني��از ف��وري به پول ندارند، با باال بردن 
قيمت هاي اعالمي خود، سعي در حفظ 
سرمايه خود در مقابل تورم دارند. همين موضوع يکي از عواملي 
اس��ت که منجر به افزايش قيمت هاي اعالمي در ماه  گذش��ته 

شده است.
سعادتمند به تاثير افزايش نرخ ارز بر روند بازار مسکن نيز اشاره 
کرد و افزود: از سوي ديگر و به صورت سنتي، عموم جامعه ارزش 
دارايي هاي خود را با ارز سنجيده و با توجه به افزايش نرخ قابل 
توجه ارز، باال رفتن قيمت هاي اعالم شده طبيعي به نظر مي رسد 

و اين منطق براي خريداران نيز معموال توجيه دارد.
اين کارش��ناس بازار مس��کن به تغييرات بخش تقاضا نيز اشاره 
ک��رد و گف��ت: در س��مت تقاضا نيز مي ت��وان از دو منظر به اين 

بازار نگاه کرد. 
از يک سو ورود روزافزون خانه اولي ها به بازار مسکن با توجه 
به پرداخت تس��هيالت جذاب از س��وي بانک مسکن، منجر به 
افزايش تقاضاي مصرفي ش��ده و از س��وي ديگر کاهش نرخ 
س��ود س��پرده هاي بانکي و آمادگي سپرده گذاران براي انتقال 
سرمايه هايش��ان به بازارهاي ديگر، بخش��ي هر چند کوچک 
از س��رمايه گذاران را به بازارهاي جايگزين و از جمله مس��کن 

عالقه مند کرده است.

 خسرو فرحي مديرعامل و غالمحسين 
مدي��ره  هي��أت  عض��و  صباغ��ي 
پست بانک ايران به همراه مديران حوزه 
امور ش��عب و بازاريابي، 24 دي ماه سال 
جاري نشس��ت صميمي با رؤساي شعب 
بان��ک برگزار کردند. به گزارش روزنامه 
تج��ارت به نقل از روابط عمومي پس��ت 
بانک ايران: دکتر فرحي در اين نشست 
گفت: خوشبختانه مجموعه بانک داراي 
انضباط مالي و اداري خوبي اس��ت و اين 

ويژگي بايد اس��تمرار يابد. وي افزود: در س��ال هاي اخير پس��ت 
بانک موفقيت هاي بزرگي داشته که اخذ مجوز باجه هاي بانکي 
از بانک مرکزي، يکسان سازي نرم افزارها، تعيين بانک بعنوان 
بان��ک عام��ل و تخصصي حوزه فناوري اطالعات و بانک عامل 
تس��هيالت اشتغالزائي صندوق توسعه ملي و همچنين به عنوان 
بانک کارگزاري بانک مرکزي بخش��ي از اين موفقيت هاس��ت و 
يقين داريم که اين موفقيت ها نتيجه تالش و پشتکار واحدهاي 
اجرائي در پيگيري و همراهي با برنامه هاي کالن بانک بوده است. 
مديرعامل زمان باقي مانده تا پايان سال را فرصتي طالئي براي 
برداشتن گام هاي بزرگ جهت رونق بيشتر بانک دانست و گفت: 
با پايان يافتن عمليات انتقال داده ها به نرم افزار جديد در روزهاي 
اخير عماًل مش��کالت ش��عب درخصوص برنامه هاي نرم افزاري 
برطرف مي شود و با استفاده از نرم افزار توانمند موجود، فرصت 
پيش آمده ازطريق منابع صندوق توس��عه ملي و انگيزه اي که با 
افزايش کارمزد باجه هاي بانکي فراهم گرديده مي توان امس��ال 
را به سال رونق و درآمدزائي بانک تبديل کرد. وي دغدغه هاي 
شعب درخصوص نرم افزارها و محدوديت هاي موجود را دغدغه 

شبانه روزي مديران عالي بانک دانست 
و گفت: نيروهاي اجرائي پس��ت بانک از 
متعهدتري��ن و پرتالش ترين نيروهاي 
موجود در سطح سازمان ها و نظام بانکي 
هستند و اميدواريم با برنامه ريزي مناسب 
و تالش همکاران، شاهد درخشش بيشتر 
پست بانک در عرصه اقتصاد کشور، رونق 
بيش��تر خدمات و رسيدن کارکنان بانک 
به جايگاه شايسته آنان باشيم. همچنين 
در ابتداي اين نشس��ت محمود ش��يردل 
مدي��ر امور ش��عب و بازاريابي، رون��د برنامه هاي ارزيابي عملکرد 
ش��عب را تش��ريح کرد و س��پس عليرضا پورحسين مديرکل امور 
شعب و مناطق آزاد برنامه هاي بانک جهت تغيير روش ارزيابي 
عملکرد شعب را تبيين کرد و گفت: ارزيابي عملکرد شعب بصورت 
گفتماني و تعيين شاخص هاي ارزيابي با همفکري رؤساي شعب، 
برنام��ه اي مؤث��ر براي منطقي ک��ردن ارزيابي ها و لحاظ نمودن 

نظرات واحدهاي اجرايي در برنامه هاي بانک است.
پورحسين افزود: درحال حاضر پست بانک ايران از نيروي انساني 
خوب و بادانشي برخوردار است و اگر اين دانش با خرد جمعي توأم 
گردد آينده اي بس��يار ش��کوفا براي بانک رقم خواهد خورد . وي 
تصريح کرد: تالش مي کنيم با ايجاد اتاق فکر و تبادل نظر بين 
کارکنان بتوانيم فضاي بانک را به يک فضاي يادگيرنده تبديل 
کنيم. گفتني است: در اين نشست 19 رئيس شعب ممتاز پست 
بانک نيز با مطرح کردن مشکالت نرم افزاري و سخت افزاري 
شعب، راهکارهاي ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به مشتريان بانک 
را ارائه و مديرعامل نيز راهکارها و برنامه ها را براي رفع مسائل 

مطرح شده تشريح کردند.
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تبادل 36 هزار پيام سوئيفتي
 توسط بانک ملي در 9 ماه امسال

ش��عب داخل��ي بان��ک ملي اي��ران در نه ماه 
ابت��داي امس��ال موف��ق ب��ه ايج��اد رابطه 
کارگزاري با 32 کارگزار خارجي ش��ده اند. به 
گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از روابط 
عمومي بان��ک مل��ي ايران، واحدها و ش��عب 
داخل��ي اين بانک در م��دت مذکور موفق به 
تبادل بيش از 36 هزار و 239 پيام سوئيفتي و برقراري کليد رمز سوئيفت 
)RMA( ب��ا 32 کارگ��زار خارج��ي از داخل ايران ش��ده اند. همچنين تعداد 
پيام ه��اي س��وئيفتي وارده و ص��ادره واحدهاي خارج از کش��ور بانک ملي 
ايران نيز از ابتداي برجام تا پايان 30 سپتامبر سال 2017 ميالدي مصادف 
ب��ا هش��تم مهرماه س��ال ج��اري به 181 هزار و 451 فق��ره با 366 کارگزار 
رسيده است. بانک ملي اخيرا نيز در راستاي حمايت و پشتيباني از تجارت 
خارج��ي کش��ور موفق ش��د روابط کارگزاري خود ب��ا بانک هاي برزيلي را 
برقرار کند. بدين ترتيب با حضور بانک، امکان افزايش و گس��ترش حجم 
تج��ارت ب��راي فع��االن اقتص��ادي در آمريکاي جنوبي با به��ره گيري از 
ظرفيت هاي اعتباري بانک ها فراهم خواهد ش��د. س��وئيفت جامعه جهاني 
ارتباط��ات مال��ي بين بانکي اس��ت ک��ه مرکز آن درکش��ور بلژيک بوده و 
مؤسس��ات مالي در سراس��ر جهان از اين سيس��تم جهت تبادل اطالعات 
مال��ي محرمانه خود اس��تفاده مي کنند. بدي��ن ترتيب پس از رفع تحريم ها 
امکان برقراري ارتباط سوئيفتي و نقل و انتقال وجوه بانک هاي داخلي بار 
ديگر فراهم ش��د و حس��اب هاي بانک ملي ايران نزد کارگزاران بانک در 

خارج از کشور آماده دريافت و انتقال وجوه هستند.

بانک ها مسئوليت مهمي
 در مديريت نقدينگي دارند

حجت االس��الم و المسلمين ابراهيم رازيني 
مش��اور فقه��ي بانک مهر اقتص��اد با آيت ا... 
صفايي بوش��هري امام جمعه بوش��هر ديدار 
ک��رد. ب��ه گزارش روزنامه تج��ارت به نقل از 
رواب��ط عمومي بان��ک مه��ر اقتصاد اس��تان 
بوش��هر، آيت ا... صفايي بوشهري – نماينده 
ولي فقيه در استان – در اين ديدار، اظهار داشت: تاريخ بانکداري جهان از 
ابتدا بر مبناي بهره وري از نقدينگي براي صاحبان قدرت و ثروت بنا شد اما 
با به ثمر رس��يدن انقالب اس��المي تالش ش��د تا بانک ها و موسسات مالي 
وظيفه اصلي و ذاتي خود را در سيس��تم اقتصادي کش��ور ايفا کنند. نماينده 
ولي فقيه در استان بوشهر نقش بانک ها در چرخه اقتصادي را مهم عنوان 
کرد و گفت: بانک ها يکي از مهمترين بخش هاي اقتصاد کشور هستند و 
در عرصه اقتصاد به عنوان يکي از مهم ترين ابزارها، مس��ئوليت مديريت 
نقدينگي را بر عهده دارند. آيت ا... صفايي بوشهري نظام بانکداري کشور 
را نيازمن��د ي��ک تح��ول اساس��ي دانس��ت و اب��راز داش��ت: مق��ام معظم 
رهبري)مدظل��ه العال��ي( باره��ا بر تحول دانش محور عل��وم بانکداري بر 
مبناي قوانين دين مبين اس��الم تاکيد کرده اند لذا آن ها مي توانند با به کار 
گيري فناوري و دانش روز دنيا و نگاه به قوانين بانکداري اسالمي به شيوه 
بس��يار مطل��وب تري محصوالت و خدم��ات خود را به جامعه عرضه کنند. 
ام��ام جمع��ه بوش��هر با بيان اين که بانک مه��ر اقتصاد در عرصه بانکداري 
اسالمي پيش��گام ب��وده اس��ت، گفت: اين بانک توانس��ته ب��ا برنامه ريزي، 
مديري��ت، اج��را و نظ��ارت اقدام��ات قاب��ل توجهي در زمينه پياده س��ازي 
بانکداري بدون ربا انجام دهد که انشا ا... اين رويه با قوت و قدرت بيشتري 
ادامه داشته باشد. وي در پايان ضمن آروزي توفيق براي همه خدمتگزاران 
نظ��ام بانک��ي کش��ور اب��راز اميدواري کرد تا بانک ها بتوان��د با هم افزايي و 

همکاري يکديگر بانکداري اسالمي را بيش از پيش ترويج دهند.

بازديد عضو هيئت مديره 
بانک صنعت و معدن از طرحهاي آب شيرين کن

عس��کري عضو هيئت مديره بانک صنعت و 
مع��دن از س��ه طرح آب ش��يرين ک��ن که با 
تس��هيالت اين بانک در بندرعباس در حال 

اجرا هستند بازديد کرد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه 
اطالع رساني بانک صنعت و معدن، سه طرح 
ياد شده ظرفيت شيرين سازي 430 هزار مترمکعب آب در روز را داشته و 
توس��ط بانک ياد ش��ده با تس��هيالتي بميزان 357 ميليون دالر تامين مالي 
ش��ده اند. اين طرح ها بااش��تغالزايي مستقيم 200 نفر بخشي از طرح عظيم 
آبرساني به صنايع مناطق مرکزي ايران با ظرفيت روزانه يک ميليون ليتر 
شيرين سازي آب خليج فارس هستند و نقش مهمي در تامين آب صنايع و 
آب شرب مناطق کم آب کشور را خواهند داشت. گفتني است در اين سفر 
اسدي مدير نظارت بر طرحها، رضوي رئيس شعبه بندرعباس و کاملي رئيس 

اداره نظارت بر طرحهاي بانک صنعت و معدن نيز حضور داشتند.

انعقاد تفاهم نامه مديريت شعب استان اردبيل
 بانک قوامين با اداره کل زندانها

تفاه��م نام��ه اي في مابين مديريت ش��عب 
اس��تان اردبي��ل بان��ک قوامين ب��ا اداره کل 
زندان ه��اي اي��ن اس��تان جه��ت پرداخت 
تس��هيالت در قال��ب عقود اس��المي منعقد 

گرديد
ب��ه گزارش روزنام��ه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانک بر اساس تفاهم نامه منعقد شده ، مقرر گرديد ضمن رعايت 
کلي��ه دس��تورالعمل ها و مق��ررات بانکي ب��ه کارکناني که از طرف اداره کل 
زندانهاي اس��تان معرفي مي گردند ، تس��هيالتي در قالب عقود اس��المي در 
ش��عب منتخب پرداخت ش��ود . ش��ايان ذکر اس��ت در همين راستا اداره کل 
زندان هاي اس��تان اردبيل کس��ر مبلغ اقس��اط و واريز ماهانه آن به حس��اب 

تسهيالتي کارکنان خود را تعهد نموده است .

نسخه جديد موبايل بانک سرمايه
با امکانات و قابليت هاي جديد

نسخه جديد موبايل بانک سرمايه با قابليت ها 
و امکانات ويژه و با هدف رفاه حال مشتريان و 
افزايش رضايتمندي هرچه بيش��تر ايشان در 
اختيار هموطنان عزيز قرار گرفت. به گزارش 
روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک 
سرمايه، نسخه جديد موبايل بانک سرمايه از 
طريق وب س��ايت اين بانک و همچنين از طريق س��رويس هاي پرمخاطب 
ارائ��ه دهن��ده ن��رم افزارهاي کاربردي موبايل مبتني بر سيس��تم عامل هاي 
اندرويد و IOS مانند کافه بازار، Google Play و سايت sibbank در اختيار 
مشتريان ارجمند قرار گرفت. همچنين به منظور سهولت در دانلود، نصب و 
بروزرس��اني موبايل بانک س��رمايه، مش��تريان ارجمند مي توانند از طريق 
QRCode مربوطه، نس��بت به دانلود نس��خه هاي اندرويد و IOS موبايل 
بانک اقدام نمايند. مشتريان گرامي به منظور استفاده از نسخه موبايل بانک 
سرمايه، مي بايست داراي حساب بانک سرمايه بوده و کد کاربري، رمز اول و 
دوم خود را از ش��عب اين بانک دريافت نمايند. مش��تريان پس از اين مرحله 
مي توانند با دانلود نرم افزار مربوطه از صفحه اصلي وب سايت بانک سرمايه 
و همچنين ساير سرويس هاي ارائه دهنده نرم افزارهاي کاربردي و نصب آن 
بر روي موبايل خود، از خدمات اين س��امانه اس��تفاده نمايند. اين گزارش در 
پايان مي افزايد، نس��خه جديد موبايل بانک س��رمايه با اطالع کافي از انواع 
نيازهاي مشتريان محترم، با پيشرفته ترين امکانات، باالترين خدمات را به 

ايشان ارائه مي نمايد.

پيشخوان

پي�ام تس�ليت ريي�س کان�ون بانک ه�ا و بانک و بيمه ���
موسسات اعتباري خصوصي

در پي غرق شدن نفتکش سانچي و جان باختن 
32 تن ازهموطنانمان در اين حادثه، دکترکورش 
پرويزيان، رييس کانون بانک ها و موسس��ات 
اعتباري خصوصي و مديرعامل بانک پارسيان، 

پيام تسليتي صادر کرد.
 در پيام دکتر کورش پرويزيان آمده است: بسم  

ا... الرحمن الرحيم، انا هلل و انا اليه الراجعون
 حادثه جانکاه و دردناک جان باختن سرنشينان 
رش��يد، دريادل و خدوم نفتکش س��انچي، همه 

مردم ايران را محزون کرد.
مجاهدان اقتصادي سخت کوش و گمنام کشور 
که در طول خدمت فداکارانه خود به کشور عزيز 
ايران ، مش��کالت و س��ختي هاي بسياري را به 
ج��ان خريدن��د و در خط مق��دم جهاد اقتصادي 
دچار س��انحه شدند و مظلومانه و شهادت گونه 
جان به جان آفرين تسليم کردندو اينک در ميان 

شعله هاي آتش، جاودانه شدند.
اينجان��ب ب��ه نمايندگ��ي از کارکنان ش��بکه 
بانک هاي خصوصي، با ابراز تالم و تاسف عميق 
نسبت به جان باختن شهادت گونه پرسنل نفت 
کش سانچي، اين ضايعه تاسف انگيز را به عموم 
ملت شريف ايران، به ويژه خانواده هاي شريف 
و داغ��دار صميمانه تس��ليت گفته و براي جان 
باختگان علو درجات و براي بازماندگان صبر و 

اجر مسالت مي کنم.

پيام تسليت مديرعامل بانک صنعت و معدن ���
علي اشرف افخمي مديرعامل و رييس هيات مديره 
بان��ک صنعت و مع��دن در پيامي حادثه غم انگيز 
درگذش��ت سرنشينان نفتکش سانچي را تسليت 

گفت. 
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت به نق��ل از پايگاه 
اط��الع رس��اني بان��ک صنع��ت و مع��دن ، 

 در پي��ام افخمي آم��ده اس��ت : وق��وع س��انحة
 ناگوار و دلخراش آتش س��وزي نفتکش س��انچي 
و درگذش��ت سرنش��ينان آن ، مردم کش��ورمان را 
 دچ��ار ح��زن و ان��دوه کرد و قلب ه��ر ايراني را به 

درد آورد. 
اينجانب ضمن تس��ليت اين س��انحه دلخراش و 
غ��م انگيز به ملت بزرگ ايران بويژه خانواده هاي 
داغدي��ده ، از خداون��د منان براي سرنش��ينان اين 
کش��تي ک��ه جان خ��ود را در راه آرم��ان و اهداف 
واالي کش��ور ف��دا نمودن��د علّو درج��ات و براي

 

 بازماندگان صبر و شکيبايي مسألت مي نمايم .

پيام تسليت مديرعامل بانک سرمايه ���
عليرضا پويان ش��اد مدير عامل بانک س��رمايه طي 
پيامي ب��ه ش��رح زي��ر، حادثه دلخ��راش جان باختن 
تمامي خدمه نفتکش ايراني را به خانواده هاي داغدار 

ايشان تسليت گفت.
همه از بهر خداييم و به سوي او بازمي گرديم.

اطالع از جان باختن تمامي خدمه نفتکش حادثه ديده 
ايران��ي اينجانب را نيز مانند ديگر هم وطنان ارجمند 

در بهت و ماتم فروبرد. 
پ��س ب��ه تبعي��ت از صابران، ذکر اس��ترجاع را بر لب 
مي آورم و به نمايندگي از خانواده بانک سرمايه اين 

مصيبت بزرگ را به خانواده هاي داغدار تسليت عرض 
نموده، از درگاه پروردگار توانا براي آن درگذشتگان 
دريادل، ش��ادي و غفران و براي خانواده هاي معظم 
ايشان صبري نيکو مسألت دارم. عليرضا پويان شاد 

مدير عامل و عضو هيأت مديره

پيام تسليت مديرعامل بانک مهر اقتصاد ���
مديرعامل بانک مهر اقتصاد طي پيامي جان باختن 
تاسف بار کارکنان شجاع و دريا دل نفتکش سانچي 

را تسليت گفت.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت ب��ه نق��ل از روابط 

عمومي بان��ک مهر اقتصاد، در متن پيام س��يد ضياء 
ايمان��ي – مدي��ر عامل بانک – آمده اس��ت: انا هلل و 

انا اليه راجعون
حادثه دردناک و غم انگيز حريق و غرق شدن کشتي 
نفتکش س��انچي و جان باختن تاس��فناک ملوانان و 
کارکن��ان خ��دوم و زحمتک��ش آن موجب تاثر و تالم 
بسيار گرديد و تمامي هم ميهنان عزيز را عزادار اين 
دالورمردان دريا دل نمود، بي شک زبان و قلم از بيان 
سنگيني مصيبت وارده به خانواده هاي اين قهرمانان 
ش��جاع، قاصر و الکن اس��ت اينجانب به نمايندگي از 
خان��واده بزرگ بانک مهر اقتصاد اين ضايعه جانکاه 
را به خانواده هاي داغدار اين عزيزان و ملت ش��ريف 
ايران تسليت عرض مي نمايم و از درگاه خداوند متعال 
براي درگذشتگان اين حادثه رحمت و غفران واسعه 
الهي و براي بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم. سيد 

ضياء ايماني مدير عامل بانک مهر اقتصاد 

پيام تسليت مديرعامل موسسه اعتباري ملل ���
 ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت ب��ه نق��ل از روابط 
عمومي موسس��ه اعتب��اري ملل س��يد امين جوادي 
مديرعام��ل موسس��ه اعتباري مل��ل در پيامي، جان 
باخت��ن جمع��ي از دريادالن ايراني کش��تي نفتکش 

سانچي را تسليت گفت
 متن پيام تس��ليت مديرعامل موسس��ه اعتباري ملل 
بدين ش��رح اس��ت: بسم ا... الرحمن الرحيم، انا... و انا 

اليه راجعون
 در گذشت شهادت گونه جمعي از دريا دالن ايراني 
عزيز که در س��انحه دلخراش کش��تي س��انچي که 
در ح��ال خدمت به کش��ور و ميه��ن عزيزمان ايران 
اسالمي بوده اند را به رهبر فرزانه انقالب، خانواده هاي 
داغديده آن عزيزان و مردم قدرش��ناس کش��ورمان 
تسليت عرض مي کنم. همچنان از خداوند منان براي 
آن عزي��زان در غرب��ت به خدا پيوس��ته علو درجات 
 و ب��راي بازمان��دگان صب��ر و اجر مس��الت دارم. 

سيد امين جوادي

چقازردي: بانک سپه حضور فعال و مستمر در بازار بين بانکي دارد

اثر تسهيالت صندوق يکم بر بازار مسکن نشست مديرعامل و عضو هيأت مديره پست بانک با رؤساي شعب ممتاز

بهبود وضعيت اقتصادي
 و معيشت مردم از ارکان مهم اقتصاد ملي است

پرداخت ٢٠ درصد تسهيالت اعطايي 
به دانش بنيان ها توسط بانک صادرات

بازديد مدير استاني بانک ايران زمين
 از کارخانه ايران نوبافت

مديرعامل بانک س��په در مراس��م توديع و معارفه مديرعامل 
شرکت سرمايه گذاري اميد با اشاره به عملکرد برتر بانک سپه 
در زمينه فعاليت هاي ارزي اظهار داش��ت: بانک س��په با رش��د 
81 درصدي منابع س��پرده اي در دو س��ال گذش��ته و برخوردار 
از نقدينگ��ي الزم بي��ش از 36 ه��زار بنگاه توليدي در کش��ور را 

تامين مالي کرده است.
وي با اش��اره به ش��رايط قبل از تحريم ناعادالنه بانک در س��ال 
1386، افزود: قبل از تحريم ها سهم بانک سپه از کل گشايش 
اعتبارات ارزي 7.5 ميليارد دالر بود ولي از سال 1385 تا 1394 
در دوران تحريم امکان انجام فعاليت ارزي از بانک س��لب ش��د 
ليکن با توجه به اعتماد مردم به بانک س��په و تجربه متراکم و 
اس��تحکام بانک، بحمدا... ب��ا رفع تحريم هاي ظالمانه، مجدداً 

فعاليت هاي ارزي بانک با قوت آغاز شد.
چقازردي به افتتاح س��اختمان جديد ش��عبه پاريس و تجهيز و 
افزايش سرمايه اين شعبه و بازگشت آن به فاز عملياتي پس از 
تحريم ها اشاره کرد و افزود: با تدابير اتخاذ شده ساختماني در 

شان نظام بانکي و بانک سپه ابتياع و افتتاح شد.
��� برنامه بانک براي واگذاري دارايي هاي مازاد و شرکت هاي 

تابعه
چقازردي با اش��اره به تکاليف و الزامات قانوني براي واگذاري 
شرکت سرمايه گذاري اميد اظهار داشت: در اجراي دستور رئيس 
جمهور محترم و وزير محترم امور اقتصاد و دارايي در خصوص 
واگذاري دارائي هاي مازاد و شرکت هاي تابعه، ان شاءا... در يک 

برنامه زماني مشخص واگذاريها را انجام خواهيم داد.
وي با تشکر از زحمات دکتر عسکري مديرعامل پيشين شرکت 
س��رمايه گذاري اميد گفت: دکتر عس��کري يک مدير حرفه اي 
س��الم، با وجدان کاري و داراي پش��تکار و درايت اس��ت، اثر 
وجودي وي در ش��رکت اميد و بانک س��په، اثر خوب و ماندگار 
اس��ت و طي حدود 2 س��ال مديريت در مجموعه بزرگ اميد 
کارنامه خوبي از خود به جا گذاش��ته اس��ت. رئيس هيئت مديره 
بانک س��په مهندس ابراهيمي مديرعامل جديد شرکت سرمايه 
گ��ذاري امي��د را از مدي��ران با تجرب��ه در بخش هاي اقتصادي 
و س��رمايه گذاري معرفي کرد که اش��راف خوبي به مجموعه 

شرکت هاي اميد دارد.
��� کفايت سرمايه بانک سپه طي دو سال اخير به استاندارد 

جهاني نزديک و به 1٠.5 درصد رسيد

مديرعامل آماري از عملکرد بانک در مقطع زماني آذر 94 تا آذر 
96 ارائه داد و گفت: مهمترين مساله براي يک بانک تاثيرگذار 
و توانمند بحث س��رمايه اس��ت، س��رمايه پايه بانک طي 2 سال 
7.4 برابر رش��د داش��ته و نس��بت کفايت سرمايه بانک که قبل از 
تحريم ها 2 درصد بود به 10.5 درصد رسيده است. چقازردي با 
اش��اره به موضوع اضافه برداش��ت از منابع بانک مرکزي خاطر 
نشان کرد: آذر 1394 حساب بانک سپه نزد بانک مرکزي منفي 
بود، خوشبختانه در حال حاضر نه تنها حسابمان نزد بانک مرکزي 
مثبت است بلکه طي اين دو سال هميشه در بازار بين بانکي در 

موقعيت وام دهي قرار داشته ايم.
 رش�د 81 درصدي س�پرده ها، پرداخت تس�هيالت به ���36 

هزار بنگاه توليدي 
وي رش��د 81 درصدي کل س��پرده ها و سپرده هاي موثر بانک، 
رش��د 42 درصدي تس��هيالت اعطايي، پرداخت تسيهالت به 
36 هزار بنگاه کوچک و متوس��ط اقتصادي کش��ور را از ديگر 
اقدامات بانک سپه برشمرد و تصريح کرد: در طرح ضربتي وام 
قرض الحسنه ازدواج از بانک سپه به عنوان يکي از بانک هاي 
برتر کش��ور تقدير ش��د و درخصوص طرح رونق توليد جزء 4 

بانک اول کشور در ارائه تسهيالت به واحدهاي مولد هستيم. 
رئيس هيئت مديره، عامليت بانک سپه در پروژه هاي عظيم و 
استراتژيک کشور نظير ابر پروژه مهار و تنظيم آب هاي مرزي 
و پااليش گاز بيد بلند، کاهش نس��بت مطالبات غير جاري به 
تس��هيالت اعطايي و رش��د 387 درصدي نقدينگي را از ديگر 
موفقيت ها و تاثيرگذاري بانک سپه در عرصه کالن اقتصادي 
کشور برشمرد. وي در پايان تجهيز و بازسازي موزه بانک سپه را 
به عنوان اقدامي براي حفظ داشته هاي ارزشمند و معرفي تاريخ 
نخستين بانک ايراني بسيار حائز اهميت دانست و از حاضرين 
درمراس��م توديع و معارفه مديرعامل ش��رکت اميد دعوت کرد 

که از موزه بانک سپه بازديد کنند.

همدردی مديران شبکه بانکي  با بازماندگان سانحه» سانچي«

توکل��ي عضو هيات مديره بانک قرض 
الحس��نه مهر ايران در بازديد از ش��عب 
و دواير س��تادي مديريت ش��عب استان 
کرمان با اشاره به نقش خدمات قرض 
الحس��نه در توانمند سازي جامعه بيان 
داشت: بهبود وضعيت اقتصادي کشور 
و معيش��ت مردم از ارکان مهم اقتصاد 
ملي است و خدمات بانک قرض الحسنه 

مهر ايران در اين راستا نقش موثري را برعهده دارد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل 
از روابط عمومي بانک قرض الحس��نه مهر ايران ، توکلي عضو هيات مديره به منظور 
بازديد از ش��عب و دواير س��تادي اس��تان به همراه نجدي مدير امور اس��تان ها و طبلشي 

رييس اداره کل پشتيباني به کرمان سفر کرد.
در اين سفر، دواير ستادي و شعب شهرستان هاي کرمان، زرند و رفسنجان مورد بازديد 
قرار گرفت و ضمن ارزيابي آمار عملکرد شعب در حوزه هاي منابع، مصارف و مطالبات 

، نکات الزم براي تحقق اهداف ترسيمي در فرصت باقي مانده از سال ارائه شد.
توکل��ي ضم��ن تاکيد به عملکرد مطلوب بانک در زمينه هاي معيش��ت، اش��تغالزايي و 
کارآفريني، بهداشت و درمان بيان داشت: در 10 ماهه نخست سال جاري بالغ بر 510 

هزار فقره تسهيالت قرض الحسنه به نيازمندان واقعي جامعه پرداخت شده است. 
وي افزود: نقش قرض الحس��نه در بهبود معيش��ت مردم و ايجاد رونق اقتصادي بي 
بديل اس��ت و اعطاي تس��هيالت قرض الحس��نه عالوه بر ايجاد فرصت هاي ش��غلي 
مي توان��د ب��ا تحري��ک تقاضا براي کاال و خدمات داخلي در وضعيت اقتصادي کش��ور 

نيز تاثير گذار باشد.
نجدي مدير امور استان ها نيز اظهار داشت: کارکنان صف و ستاد مي بايست در فرصت 
باقي مانده از سال تمامي تالش خود را براي تحقق اهداف تدوين شده به کار گيرند.

مانده تسهيالت اعطايي بانک صادرات 
اي��ران به ش��رکت هاي دانش بنيان در 
پاي��ان مهرماه س��ال ج��اري 7421.3 
ميليارد ريال است که بيشترين سهم را 
در حمايت از اين شرکت ها در کل شبکه 
بانکي در اختيار داش��ته است. همچنين 
اين بانک طي مهرماه 96 بيش از 646 
ميليارد ريال به اين شرکت ها تسهيالت 

پرداخت کرده که از مجموع 3113 ميليارد ريال تسهيالت پرداختي کل شبکه بانکي 
ب��ه دان��ش بنيان ه��ا در اي��ن ماه، بيش از 20 درصد بر عه��ده بانک صادرات ايران بوده 

است. 
به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، قريب به 70 درصد تسهيالت پرداخت 
شده به شرکتهاي دانش بنيان در مهرماه امسال، توسط بانک هاي »خصوصي شده« 
پرداخ��ت گردي��د ک��ه در اين ميان مش��ارکت 20 درصدي بان��ک صادرات ايران از کل 

پرداخت هاي نظام بانکي، قابل توجه است.
بنا براين گزارش، مانده کل تس��هيالت اعطايي به 995 ش��رکت دانش بنيان در پايان 
مهرماه بالغ بر 35 هزار و 718 ميليارد ريال بوده که بيش��ترين مانده اين تس��هيالت با 

رقم 7421 ميليارد ريال به بانک صادرات ايران تعلق دارد.
بر پايه همين گزارش، طي مهرماه س��ال جاري بانک هاي دولتي 275 ميليارد ريال، 
بانک ه��اي »خصوص��ي ش��ده« قريب به 2150 ميليارد ري��ال و بانک هاي خصوصي 
و موسس��ات اعتب��اري 688 ميلي��ارد ري��ال به 122 ش��رکت دانش بنيان تس��هيالت 
داده ان��د ک��ه بان��ک صادرات ايران با تس��هيالت حمايتي بالغ ب��ر 646 ميليارد ريالي از 
 اين ش��رکت ها، س��همي 20 درصدي در حمايت از توليد صنايع دانش بنيان بر عهده 

گرفته است.

مدير ش��عب اس��تان هاي اصفهان، قم، 
مرکزي و چهارمحال و بختياري بانک 
ايران زمين با هيات همراه در راس��تاي 
افزاي��ش ارائه خدم��ات بانکي و تعامل 
اقتص��ادي، از کارخانه نس��اجي ايران 

نوبافت اصفهان بازديد کردند.
ب��ه گزارش روزنام��ه تجارت به نقل از 
روابط عمومي: محمد رضا س��بزواري 
مدي��ر اس��تاني بانک ضم��ن بازديد از 

خطوط توليد اين کارخانه با اش��اره به پيش��ينه صنايع در اس��تان اصفهان افزود: اين 
شهر سالهاي متمادي به عنوان قطب نساجي کشور مطرح و قوي ترين رکن نساجي 
ايران در طول چندين دهه بوده اس��ت. وي در ادامه با اش��اره به درگيري هاي صنعت 
نس��اجي و مش��کالت آن، گرفتاري هاي موجود را مس��تقيم مرتبط با خود اين صنعت 
ندانست و معضالتي همچون قاچاق را از مهمترين مسايل روز اقتصاد و تاثير گذار در 
ش��رايط فعلي بر ش��مرد. وي در س��خنان پاياني خود در اين جلس��ه به تشريح ارائه انواع 
خدمات و همچنين رس��الت هاي محيط زيس��تي بانک ايران زمين پرداخت و ضمن 
ابراز خرسندي از همکاري با ظرفيت هاي تخصصي صنعت نساجي گفت: اميدواريم با 
ايجاد و افزايش رابطه متقابل به نحو احسن بتوانيم در جهت رفع بخشي از مشکالت 
کارخانه گام هاي مثبتي برداريم. سپس حبيب اله شاه کرمي مدير عامل کارخانه ضمن 
خير مقدم به تشريح تاريخچه کارخانه پرداخت و افزود ايران نو بافت در سال 1360 با 
مساحتي بالغ بر 50 هزار متر مربع تاسيس شده است و اين واحد توليدي قادر به توليد 
ساالنه 7 هزار تن نخ رنگي و پارچه اي است که به طور مستقيم براي 200 نفر ايجاد 
اش��تغال کرده و عالوه بر تامين نياز هاي بازار داخلي محصوالت خود را به کش��ور هاي 

آسيايي نيز صادر مي کند.
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مشاوره مجلس و دولت
 از بخش خصوصي حوزه خودرو کشور

صنف��ي  انجم��ن  رئي��س 
واردکنندگان خ��ودرو به عنوان 
مش��اور در بدن��ه تصميم گيري 
و قانون گذاري کش��ور انتخاب 
ش��د. در اتفاق��ي ن��ادر ميث��م 
رضايي، رئي��س انجمن صنفي 
واردکنن��دگان خودرو و يکي از 

فعاالن بخش خصوصي به عنوان مش��اور خودرويي کميسيون 
اصل 90 مجلس انتخاب شده است که اين مهم در جاي خود 
مي تواند يک قدم مثبت براي استفاده از مشاوره و تجارب بخش 
خصوصي باش��د. اما اين حرکت مثبت با انتخاب ميثم رضايي 
به عنوان عضوي از اعضاي »ش��وراي انديش��ه ورزي وزارت 
صنعت« از س��وي محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، معدن و 
تجارت ادامه پيدا کرده اس��ت. بي ش��ک اين اقدامات فقط يک 
آغاز براي اس��تفاده از نظرات بخش��ي اس��ت که تا به حال براي 
تصميم گيري ه��ا کمتر مورد مش��ورت ق��رار مي گرفتند و حال 
مي تواند با عملکردي قوي موجب ارتقاي اين حضور و رش��د 

بخش خصوصي در بدنه تصميم گيري کشور شود.

حقوق دولتي وصول شده معادن 2.3 برابر شد
صدور پروانه بهره برداري و جواز تأس��يس در هش��ت ماهه امس��ال 
به ترتيب 7.3 و 13.8 درصد افزايش داش��ت. پروانه هاي اکتش��اف 
معادن صادر شده در اين مدت 27.9 درصد افزايش پيدا کرد و حقوق 
دولتي وصول شده معادن 2.3 برابر شد. به گزارش شاتا، با توجه به 
گزارش وضعيت ش��اخص هاي بخش صنعت، معدن و تجارت، در 
هشت ماهه امسال سه هزار و 708 فقره پروانه بهره برداري با ميزان 
سرمايه گذاري بيش از 198 هزار و 804 ميليارد ريال و اشتغال 62 
هزار و 96 نفر صادر ش��ده که به ترتيب 7.3، 33.6 و 24.1 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. از سوي ديگر 
در بازه هش��ت ماهه امس��ال 12 هزار و 181 فقره جواز تاس��يس با 
پيش بيني س��رمايه گذاري بيش از يک ميليون و 284 هزار ميليارد 
ريال و پيش بيني اشتغال 279 هزار و 898 نفر صادر شده که نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل به ترتيب 13.8 درصد ، 45.8 درصد و 
20.3 درصد رشد نشان مي دهد. در بخش معدن 560 فقره پروانه 
اکتشاف، 294 فقره گواهي کشف و 407 فقره پروانه بهره برداري 
صادر ش��ده اس��ت. پروانه اکتشاف نسبت به دوره قبل 27.9 درصد 
افزايش و گواهي کشف و پروانه بهره برداري به ترتيب 6 و 13 درصد 
کاهش داش��ته اس��ت. ميزان حقوق دولتي وصول شده معادن در 8 
ماهه س��ال 96 حدود 518 ميليارد تومان بوده که نس��بت به مدت 

مشابه سال قبل 2.3 برابر شده است.

حضور اقتصاددانان 
خارجي در همايش بين المللي صنعت خودرو

دبير علمي پنجمين همايش بين المللي صنعت خودرو ايران از حضور 
اقتصاددانان خارجي از کشورهايي 
همچون فرانس��ه، آلم��ان، ايتاليا، 
اسپانيا، کره و چين در اين همايش 
خبر داد. اميرحسن کاکايي در گفتگو 
با ايس��نا، اظهار ک��رد: در همايش 
امس��ال ب��راي اولين ب��ار عالوه بر 
خودروسازان و قطعه سازان مطرح 

بين الملل��ي از اقتصاددانان برجس��ته جهان ني��ز براي حضور در اين 
هماي��ش دع��وت کرده ايم. وي ب��ا بيان اينکه تاکنون اقتصاددانان و 
مسئوالن صنعتي از کشورهايي همچون فرانسه آلمان، ايتاليا، اسپانيا، 
ک��ره و چي��ن مقاالتي را براي ارائه در اين همايش ارس��ال کرده اند، 
خاطرنشان کرد: همچنين يک اقتصاددان ايراني – آمريکايي نيز در 
اين همايش حضور و س��خنراني خواهد داش��ت. دبير علمي پنجمين 
هماي��ش بين المللي صنعت خ��ودرو ايران ادامه داد: تمرکز همايش 
امسال در حوزه "زنجيره تامين قطعات خودروي رقابت پذير" است و 
بيشتر مقاالت علمي نيز با اين محوريت ارسال شده است. وي افزود: 
مس��ووالن ارشد خودروس��ازان مطرح بين المللي از جمله مرسدس 
بن��ز، فولکس واگ��ن، پژو، رنو و س��يتروئن نيز در اين همايش حضور 

خواهند داشت.

تداوم کاهش 2 
درصدي توليد معادن مس جهان

ميزان توليد معادن مس جهان طي 9 ماهه سال 2017 ميالدي، 
همچنان با کاهش 2 درصدي مواجه بود. اين در حالي است که 
ظرفيت توليد فلز سرخ افزايش يافته است. به گزارش ايميدرو، 
تازه ترين گزارش گروه مطالعات بين المللي مس حاکي اس��ت: 
ميزان توليد معادن مس جهان از ابتداي ژانويه تا پايان سپتامبر 
2017 ميالدي، به حدود 14 ميليون و 709 هزار و 200 تن رسيد. 
رقم مدت مشابه سال 2016 ميالدي، 15 ميليون و 64 هزار و 
500 تن بود. از اين ميزان، 8 ميليون و 85 هزار و 400 تن مربوط 
ب��ه ق��اره »آمريکا«، 3 ميليون و 122 هزار و 300 تن »آس��يا«، 
ي��ک ميلي��ون و 414 ه��زار و 100 تن »آفريقا«، يک ميليون و 
338 هزار و 500 تن »اروپا« و 748 هزار و 900 تن مربوط به 
»اقيانوس��يه« بوده اس��ت. در همين مدت، ظرفيت معادن مس 
جهان به 18 ميليون و 156 هزار تن رس��يد که نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته )17 ميليون و 534 هزار تن(، حاکي از رشد 
3.5 درصدي اس��ت. بنا به اين گزارش، توليدکنندگان جهاني 
مس طي 9 ماهه سال جاري ميالدي، 17 ميليون و 495 هزار 
تن مس تصفيه شده توليد کردند. همچنين قيمت جهاني مس 
به داليلي نظير تضعيف دالر، کاهش موجودي انبارها و کمبود 

عرضه جهاني، به حدود 7105 دالر در تن رسيده است.

آغاز فروش اينترنتي کوييک سايپا
قائ��م مق��ام مديرعام��ل گ��روه 
خودروس��ازي س��ايپا در ح��وزه 
بازارياب��ي و ف��روش گفت: فروش 
کويي��ک  خ��ودروي  اينترنت��ي 
جديدترين محصول سايپا از امروز 
)سه ش��نبه 26 دي( آغاز مي شود. 
به گزارش س��ايپانيوز، سيدعليرضا 

محمودي با بيان مطلب فوق اظهار کرد: گروه خودروس��ازي س��ايپا 
در راس��تاي توس��عه محصول و پاس��خ به نياز بازار، فروش اينترنتي 
خ��ودروي اتوماتي��ک کوييک را با ش��رايط متنوع و ظرفيت محدود 
از 26 دي س��ال جاري آغاز مي کند. وي خاطرنش��ان کرد: کوييک 
داراي گيربکس اتوماتيک CVT، فرمان برقي، کروز کنترل، استارت 
دکمه اي و سيستم ورود بدون کليد، مولتي مديا و دوربين دنده عقب، 
سيستم پايش فشار باد تايرها، سيستم کنترل صوتي روي فرمان و 
ساير امکانات و آپشن هاي جانبي ديگر است که در بين خودروهاي 
تولي��د داخ��ل از ويژگي هاي کم نظيري برخوردار اس��ت. محمودي 
تاکيد کرد: متقاضيان توجه داشته باشند که مبلغ ثبت نام را صرفا به 
حساب بانکي شرکت سايپا واريز کنند. وي تصريح کرد: با توجه به 
ظرفيت محدود، بديهي است پس از تکميل ظرفيت فرآيند فروش 

اينترنتي کوييک متوقف خواهد شد.

پيشخوان

صنعت، معدن،تجارت

گروه صنعت، معدن و تجارت: هر ساله در ايام پاياني سال تعرفه 
واردات براي انواع کاال و مواد اوليه براي سال جديد با بازي گرفتن 
)مش��ارکت( تش��کل ها، مجامع و نهادها وضع و ابالغ مي ش��ود. 
چون وضع تعرفه با مالحظاتي صورت مي پذيرد، در طول س��ه 
دهه اخير نتوانس��ته موجب توس��عه و رشد اقتصادي کشور، رفع 
بيکاري، بهره وري مناس��ب از عوامل توليد و... گردد. اقداماتي 
تکراري که هميشه با چالش شديد در جلسات مواجه است، بايد 
اين اقدام براساس سياستي رقابتي، حمايتي و ثابت وضع و اعالم 
گردد. به اعتقاد کارشناسان اعالم تعرفه هاي پنج ساله عالوه بر 
کاهش کليه هزينه هاي دولت و عدم تشکيل جلسات بيهوده با 
صرف زمان طوالني، فرصتي را به توليدکنندگان، تجار و فعاالن 
مي دهد تا حداقل برنامه هاي خود را با يک چش��م انداز پنج س��اله 
تنظيم و به مورد اجرا درآورد و از روزمرگي، هرج و مرج و بي ثباتي 
نجات يابند. با اين همه در مورد برخي از محصوالت مش��اهده 
ش��ده که تعرفه هاي فصلي وضع ش��ده است. در تمام سال هاي 
گذش��ته يکي از بهانه هاي وضع تعرفه، حمايت از توليد داخلي 
است. حاال برخي از توليدکنندگان داخلي اعالم مي کنند که طي 
سال هاي گذشته تغيير و در موارد زيادي کاهش تعرفه واردات 
موج��ب ش��ده تا زيان بزرگي ب��ه توليدکنندگان داخلي وارد آيد. 
درحالي که هنوز توليدکننده داخلي به دنبال وضع تعرفه واردات 
است و از رقابتي شدن توليد مي ترسد.  بررسي ها نشان مي دهد 
که تعرفه ها در کش��ور ما متاس��فانه حالت سياسي به خود گرفته 
و به اعتقاد کارشناسان اقتصادي بايد شيوه درست را جايگزين 
اين نگاه کرد. به اين معني که بايد در وضع تعرفه ها با کشورهاي 
مختلف به صورت گزينشي عمل کرد. وقتي کشوري براي توسعه 
مب��ادالت تجاري خود ب��ا ايران تعرفه هايش را کاهش مي دهد 
م��ا ني��ز بايد در مقابل براي آنها تعرفه هاي خود را کاهش دهيم. 
اما ما در ايران براساس تشخيص سياسي خود تعرفه اي را وضع 
مي کنيم که فالن کاال به کشور وارد نشود مگر با تعرفه اي که 

ما براي آن تعيين مي کنيم.
کنترل واردات براي حمايت توليد داخل  ���

در همين حال سيدجواد حسيني  کيا، عضو هيات رئيسه کميسيون 
صناي��ع و مع��ادن مجل��س در گفتگو با خان��ه ملت، درخصوص 
حمايت از توليد ملي با اس��تفاده از نظام تعرفه اي، اظهار داش��ت: 
قطعا کاهش واردات کاالها با قاچاق رابطه مستقيم دارد، هرچه 
تعرفه واردات افزايش پيدا کند موجب قاچاق بيشتري مي شود. 
اين نماينده مجلس با بيان اينکه نمي توان تعرفه واردات کاال را 

ره��ا ک��رد زيرا با کاهش تعرفه واردات توليدات داخلي از عرصه 
رقابت خارج مي شوند و خسارت جبران ناپذيري به توليد داخلي 
زده مي شود، گفت: اقدام جدي که مي توان در اين زمينه انجام 
داد مبارزه جدي با قاچاق کاال اس��ت و بايد ش��دت آن را افزايش 
دهيم. حس��يني کيا در پايان با اش��اره به اينکه برخي از قوانين ما 
نيازمند اصالح هس��تند، خاطرنش��ان کرد: بايد با نظام تعرفه اي 
واردات را کنترل و از توليدات داخلي حمايت کنيم، اعمال برخي 
از تعرفه ها براي کنترل بازار اس��ت. از طرف ديگر برخي خالف 
نظر اين نماينده مجلس را دارند. به اعتقاد برخي از فعاالن حوزه 
تجارت وضع ديوار تعرفه نمي تواند راهکار مناسبي براي حمايت 
از توليدات داخلي باش��د. به اعتقاد اين گروه باال بردن تعرفه به 
معني رشد قاچاق است که اين موضوع عامل اصلي تر و مهم تري 
در ضربه زدن به واحدهاي توليدي اس��ت. زماني تعرفه باال به 
واحدهاي توليدي کمک مي کند که قاچاق رشد نکند. همچنين 
زماني تعرفه فايده دارد که کش��ور مقابل هم براي کاالهاي ما 

تعرفه باال وضع کند.
افزايش تعرفه ها راه درس�تي نيس�ت ���

در اي��ن مي��ان برخي از فعاالن اقتصادي نيز معتقدند که کاهش 

واردات کاالي مصرفي، تنها با توانمندسازي توليد داخلي براي 
رقاب��ت ب��ا محصوالت خارجي امکان پذير خواهد ش��د. عليرضا 
مناقبي، رئيس مجمع واردات در گفتگو با تس��نيم اظهار داش��ت: 
همه سياست هاي تجارت خارجي بايد بر مدار منافع ملي کشور 
تنظي��م ش��ود و در اين خصوص نيازمن��د يک بازنگري کلي در 

همه ابعاد هستيم. 
مناقبي اضافه کرد: بايد در فضاي کامال عادالنه و آينده نگرايانه، 
به صورت واضح و آشکار مشخص شود که کدام واردات و کدام 
تولي��د در مس��ير منافع ملي ق��رار دارد. وي ادامه داد: البته چنين 
فرايندي نيازمند ساز و کار دقيقي است که صد البته نقش بخش 
خصوصي در اين ميان حائز اهميت است و بايد از تجربيات شکل 
گرفته در تش��کل هاي صنفي و تخصصي بهره برداري ش��ود و 
صرفا به دانسته هاي مردان دولتي اکتفا نشود. مناقبي ادامه داد: 
کاهش واردات کاالي مصرفي، تنها يک راهکار دارد و آن هم 
توانمندس��ازي توليد داخلي براي رقابت با محصوالت خارجي 
اس��ت. ولي نکته اين اس��ت که برخي مي خواهند بدون تحمل 
سختي هاي توليد باکيفيت، محصول خود را در بازار عرضه کنند 

و اين در جهان فرارقابتي امروز نشدني است.

مشکل توليدکنندگان فقط واردات نيست ���
در همين راس��تا ابوالفضل روغني گلپايگاني، رئيس کميس��يون 
صنايع اتاق ايران در گفتگو با خبرنگار »تجارت« درباره اهميت 
حمايت از توليد داخلي توس��ط سياس��ت هاي اقتصادي دولت 
مي گويد: بارها براي کمک به توليد و صنايع کوچک و متوسط 
اقدام ش��ده که پرداخت تس��هيالت براي بنگاه هاي کوچک و 
متوس��ط در قالب طرح رونق از اين نوع حمايت ها به حس��اب 
مي آيند. اين يکي از راه هايي است که دولت يازدهم و دوازدهم 
براي رونق توليد در پيش دارد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگان��ي ادام��ه داد: از طرف ديگر دولت مي خواهد با سياس��ت 
تعرفه اي از توليد داخلي حمايت کند؛ اما همه اين سياست ها در 

نهايت ناقص است و به هدف مورد نظر نمي رسد.
روغن��ي گلپايگان��ي در ادام��ه گفت: در هم��ه جاي دنيا دولت ها 
مي خواهن��د از تولي��د داخلي خود حماي��ت کنند، اما هيچ دولتي 
تعرفه ه��ا را به ص��ورت س��ليقه اي ب��اال و پايي��ن نمي برد. ديگر 
کشورهاي جهان براي تغيير تعرفه مطالعه جامعي را انجام داده اند. 
ام��ا ب��ا ابزار تعرفه در کش��ور ران��ت ايجاد مي کنيم و نتيجه رانت 
حمايت از توليد نيس��ت، بلکه گس��ترش اقتصاد زيرزميني است. 
تعرفه تنها ابزار حمايت از توليد نيست؛ ما بايد به وجوه متعدد از 
تولي��د حمايت کنيم. روغني گلپايگاني ادامه داد: توليدکنندگان 
فق��ط ب��ه دليل واردات مش��کل ندارند بلکه مش��کالت توليد از 
جنس ديگري است. به گفته رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران، 
موانع بزرگ ديگري بر س��ر راه توليدکنندگان داخلي وجود دارد 
که ش��ايد ارتباط چنداني به اين دولت هم نداش��ته و ريش��ه اي 
چندين ساله داشته باشد؛ موانعي مانند نحوه تعامل نظام بانکي 
ب��ا توليد، تنگناهاي قان��ون کار، تأمين اجتماعي، بيمه، ماليات، 
قواني��ن و مق��ررات واردات، به��ره وري و نرخ ارز. اين عضو اتاق 
بازرگاني ادامه مي دهد: موانع بس��يار متعدد و پيچيده اي وجود 
دارد ک��ه وقت��ي در کنار هم ق��رار مي گيرند واحدهاي توليدي را 
زمين گير مي کنند؛ مثاًل در مورد مش��کالت نظام بانکي کش��ور، 
واحد صنعتي کشور چند ماه قبل، در نامه اي پيشنهادهايي را به 
بانک مرکزي براي انجام اصالحات در نظام بانکي کشور ارائه 
کرده اند که از جمله مهم ترين موارد مطرح در اين زمينه اصالح 
نرخ بهره بانکي، وثيقه پرداخت تسهيالت و موضع ذي نفع واحد 
که بانک هاي کش��ور در اين مورد مش��کالت اساس��ي را براي 
بنگاه هاي توليدي ايجاد کرده اند. رکود در بنگاه هاي کوچک و 

متوسط کاماًل محسوس است.

»تجارت«اززيانهايتغييراتسليقهايبخشنامههایدولتگزارشميدهد

رنجتوليدازتعرفههایبیثبات

ثبتکيفيتتوليدوبهبودصادراتدر9ماهه96ايجاد450هزارشغلدربخشصنعتدرسال97آغازثبتسفارشوارداتخودروبرايغيرنمايندگيها
رييس انجمن واردکنندگان خودرو از آغاز 
مجدد ثبت س��فارش واردات خودرو براي 
شرکت هاي غيرنمايندگي رسمي پس از 
دو روز وقفه خبر داد. فرهاد احتشام زاد اظهار 
کرد: از صبح روز گذشته )دوشنبه( سايت 

ثبت س��فارش براي شرکت هاي واردکننده غيرنمايندگي رسمي، 
مجددا فعال شد و امکان ثبت سفارش براي اين دسته از واردکنندگان 
وج��ود دارد. وي خاطرنش��ان ک��رد: در پيگيري هاي صورت گرفته 
دليل توقف دو روزه ثبت سفارش واردات خودرو براي شرکت هاي 
غيرنمايندگي رسمي را متوجه نشديم اما به هر حال صرف برطرف 
شدن مشکل مهم است زيرا فعال بودن واردکنندگان غيررسمي در 
کنار نمايندگي هاي رسمي خودروسازان خارجي، مثبت بوده و باعث 

افزايش رقابت و تعديل قيمت ها در اين بازار مي شود.

مديرعام��ل س��ازمان صنايع کوچک و 
ش��هرک هاي صنعتي گفت: طرحي در 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت مبني 
ب��ر ايج��اد 450 هزار ش��غل به صورت 
ضربتي درسال 97 تهيه و تدوين شده 

که براساس تقسيم بندي صورت گرفته حدود 80 هزار شغل در 
مجموعه صنايع کوچک و ش��هرک هاي صنعتي اس��ت. صادق 
نجفي با بيان اينکه در نواحي صنعتي به تدريج تعداد واحدهاي 
صنعت��ي کوچ��ک و تخصصي ايجاد مي ش��ود، گفت: اين اقدام 
در نهايت منجر به پويايي، ماندگاري و رونق روس��تاها خواهد 
شد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين ادامه داد: در 
حال حاضر و با توجه به شرايط موجود لزوم برنامه ريزي صحيح 

درخصوص مصارف صنايع بيش از گذشته احساس مي شود.

رئيس کنفدراس��يون ص��ادرات ايران 
گفت: بررس��ي تجارت خارجي کشور 
در 9 ماه��ه امس��ال حاک��ي از رون��ق 
گرفت��ن توليد و بهبود کيفيت صادرات 
کش��ورمان را به همراه داش��ته است. 

محمد الهوتي افزود: بررس��ي آمار تجارت خارجي کش��ور در 
9 ماهه امس��ال، رش��د منفي 2 درصدي صادرات در همسنجي 
با مدت مش��ابه پارس��ال ثبت ش��د؛ اين در حالي اس��ت که تراز 
تج��اري در اي��ن م��دت منفي پنج ه��زار و 900 ميليارد دالر را 
نش��ان مي دهد. رئيس کنفدراس��يون صادرات کشور همچنين 
تصريح کرد که امروز در مقوله واردات نيز کشورهاي صاحب 
نام و مطرحي از جمله آلمان، کره جنوبيي و ژاپن در فهرس��ت 

10 کشور نخست قرار گرفته اند.

دبي��ر انجمن قطعه س��ازان با اش��اره ب��ه اينکه توليدات 
صنعت قطعه سازي داخلي به لحاظ کيفيت قابل رقابت 
با محصوالت مش��ابه خارجي اس��ت، گفت: بايد براي 
حمايت از قطعه ساز داخلي تعرفه واردات قطعات خودرو 
به کش��ور افزايش پيدا کند. محمدرضا نجفي منش در 
گفتگو با تس��نيم، با انتقاد از آمار باالي واردات قطعات 
منفصله خودرو به کش��ور، اظهار داش��ت: براي محدود 
کردن واردات قطعات خودرو به کش��ور بايس��تي تعرفه 
قطع��ات واردات��ي را افزايش داد. وي افزود: همانطور که 
مقام معظم رهبري و مسئولين بارها تاکيد کرده اند صنعت 
گرفتار آفت مونتاژکاري شده و بايد از رويه مونتاژکاري در 
صنعت خودرو و قطعه سازي جلوگيري کرد. نجفي منش 
با تأکيد بر اينکه بايد صنعت از رويه مونتاژکاري فاصله 
بگيرد، گفت: اين امر زماني محقق خواهد ش��د که آمار 
واردات قطعات خودرو به کشور محدود شود. دبير انجمن 
قطعه سازان با اشاره به اينکه توليدات صنعت قطعه سازي 

داخلي به لحاظ کيفيت قابل رقابت با محصوالت مشابه 
خارجي اس��ت، افزود: بايس��تي طي يک برنامه مدون 
آم��ار واردات قطع��ات خودرو به کش��ور را محدود کرد. 
نجفي من��ش ادام��ه داد: طي برآوردي که صورت گرفته 
است بين 50 تا 55 درصد از حجم بازار قطعات در اختيار 
قطعه ساز داخلي بوده که بايستي حجم بيشتري از بازار 

در اختيار قطعه ساز داخلي قرار گيرد.

پيشنهاد کاهش تعرفه واردات قطعات خودرو به دولت
رييس خانه معدن ايران از همکاري اين تشکل معدني، 
ايمي��درو، ميدک��و، گلگه��ر و معاون��ت معدني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت براي فعال سازي 500 معدن 
کوچک و متوس��ط و ايجاد 425 هزار فرصت ش��غلي 
مستقيم و غيرمستقيم خبر داد. محمدرضا بهرامن در 
گفتگ��و با ايس��نا، گف��ت: خانه معدن يکي از اهرم هاي 
تفاهم نامه احياي معادن کوچک و متوس��ط اس��ت که 
از ديگ��ر مجموعه هاي��ي که در اين طرح ورود کردند، 
مجموعه تهيه و توليد مواد معدني )ميدکو( اس��ت که 
اعالم کرده در معادن غيرآهني ورود خواهد کرد. وي 
اضافه کرد: مجموعه معدني گلگهر با هدف تامين مواد 
اوليه فوالدي خود به اين طرح ورود کرده و به ش��کل 
خاص معادن آهني را حمايت مي کند. اين فعال معدني 
با اشاره به نحوه  سرمايه  گذاري در اين طرح ها، گفت: 
سياست براي احياي اين واحدهاي زمين مانده معدني 
استفاده از ابزارهاي موجود است و قرار بر اين است که 

اين معادن براي از س��رگيري فعاليت هاي خود منابع 
مال��ي الزم را جه��ت احي��اء از ميدکو و گلگهر دريافت 
کنند. بهرامن گفت: بازپس گيري منابع پرداخت شده 
براي ش��روع به کار مجدد واحدهاي معدني مدنظر به 
ص��ورت دريافت م��واد معدني خواهد بود و در حقيقت 
قصد داريم با ايجاد بازار، اين معادن را در ادامه فعاليت 

همراهي کنيم.

اعالم جزئيات اجراي طرح احياي ۵۰۰ معدن 

ماموريت ضربتي وزارت صنعت براي کاهش آلودگي هوا

در نهمين مسابقه ملي بهره وري مطرح شد

رشد بهره وري در ايران نامطلوب است

وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در راس��تاي کاهش وضعيت 
آلودگي هواي کالن ش��هرها مکلف به انجام ماموريت ضربتي 
تعريف ش��ده توس��ط هيات دولت ش��ده است. هر ساله با نزديک 
شدن به فصول پاياني سال شاهد افزايش ميزان آلودگي هوا در 
کالن ش��هرها به ويژه پايتخت هس��تيم که مس��ائل و مشکالت 
متع��ددي را ب��راي م��ردم به وجود آم��ده و اقدامات کوتاه مدت و 
مقطعي از جمله تعطيلي مدارس يا طرح زوج و فرد از درب منازل 
در اين رابطه اثرگذار نبوده اس��ت. بنابر اعالم مس��ئوالن بيش از 
85 درصد آلودگي هواي پايتخت مربوط به وس��ائل نقليه اعم از 
موتورسيکلت ها، خودروهاي سواري فرسوده و نيز وسائل حمل 
و نقل عمومي آالينده اس��ت. همچنين رقمي بيش از 10 درصد 

آلودگي هواي تهران به صنايع آالينده مربوط مي شود، اما آنچه 
کارشناس��ان و مس��ئوالن به آن تاکيد دارند ميزان بيش از حد 
آاليندگي هوا توس��ط وس��ائل نقليه است. در همين راستا وزارت 
صنعت، معدن و تجارت پس از بررسي گزارش توسط هيات دولت 
وضعيت آلودگي هواي کالن شهرها و اقدامات انجام شده دراين 
رابطه و نيز تعيين ماموريت ها به منظور بهبود ش��رايط نامس��اعد 
موجود مکلف شده است با همکاري وزارتخانه هاي کشور، راه و 
شهرسازي و نيز سازمان برنامه و بودجه طرح بهسازي و نوسازي 
ضربتي ناوگان حمل و نقل عمومي کالن شهرها را با استفاده از 
حداکثر توان توليد داخل و بهره گيري از ابزارهاي مالي و سرمايه  
گذاري قانوني ارائه کند. براساس گزارشي که ايسنا منتشر کرده 

است محمد شريعتمداري و وزارتخانه متبوعش موظف شده اند 
تا ماموريت ضربتي که توسط دولت براي ارائه طرح بهسازي و 
نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي کالن ش��هرها تعريف شده 
اس��ت را در اولويت قرار دهند و از حداکثر توان و ظرفيت توليد 
داخل به منظور اجراي اين ماموريت استفاده کنند. براساس اين 
گزارش  انتظار مي رود وزارت صنعت، معدن و تجارت با حرکت در 
مسير عملياتي ساختن ماموريت محول شده توسط هيات دولت 
ب��ه منظ��ور کاهش چالش هاي پي��ش رو در بحث آاليندگي هوا 
طي سال هاي آينده اقدام کند و با ارائه طرحي اثرگذار و مطلوب 
بهس��ازي و نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي کالن شهرها را 
در دستور کار قرار دهد. اين گزارش اضافه مي کند يکي ديگر از 

تکاليف محول شده به اين وزارتخانه استفاده حداکثري از توان 
توليد داخل با بهره گيري از ابزارهاي مالي و سرمايه  گذاري قانوني 
است که نشان مي دهد هيات دولت تاکيد ويژه اي بر توليد داخلي 
داشته و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است که حداکثر 

الزامات مربوطه را در اين بخش از خارج وارد کند.

نهمي��ن مس��ابقه ملي بهره وري ايران ب��ا حضور اعضاي هيات 
رئيس��ه و اعضاي کميس��يون هاي اتاق بازگاني، صنايع و معادن 
وکش��اورزي اي��ران و ته��ران و همچنين مدي��ران 300 بنگاه 
اقتصادي کش��ور برگزار ش��د. به گزارش روزنامه تجارت از ستاد 
خبري نهمين مس��ابقه ملي بهره وري، نهمين جش��نواره ملي 
بهره وري با هدف اشاعه فرهنگ مديريت بهره وري و افزايش 
توان رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي با قدرداني از بهره ورترين 
مديران ارشد شرکت هاي ايراني برگزار شد. اين مسابقه ملي در 
5 رويداد »مسابقه ملي بهره وري«، »مسابقه ملي بهينه کاوي«، 
»مسابقه ملي تجربه هاي موفق«، »مسابقه بهترين محل براي 
کار« و »مسابقه برترين توان اجرا« برقرار مي شود که در نهايت، 

رقابت اصلي ميان360 شرکت برگزيده انجام شد.
برنامه اي براي رشد بهره وري نداريم ���

حسين سالح ورزي، نايب رئيس اتاق بازرگاني در جشنواره ملي 
بهره وري گفت: قرار است 2.8 رشد اقتصادي کشور از بهره وري 
کسب شود اما هنوز برنامه  اي در اين خصوص نداريم. او توضيح 
داد: اميدوارم رئيس جمهور قول خود درباره جراحي قتصادي را 
اجرايي و زمينه رانت ها را کنترل کند تا ش��اهد رش��د بهره وري 

از سوي بخش خصوصي در ايران باشيم.
سودآوري صنعت بانکداري در اقتصاد ايران ادامه دارد ���

فرشيد شکرخدايي، دبير نهمين جشنواره ملي بهره وري گفت: 
متوسط ارزش افزوده صنعت بانکداري نشان مي دهد اين صنعت 
تا س��ال 95 س��ودآورترين صنعت کشور بوده است. شکرخدايي 
ب��ا اش��اره ب��ه روند انتخاب ش��رکت هاي برتر گفت: محاس��به 
بهره وري براي همه شرکت ها يک هديه به شرکت هاست که 
بدون هيچ هزينه و با اس��تانداردهاي جهاني انجام مي ش��ود. او 
ادامه داد: الزام ما صورت هاي مالي حسابرسي شده بوده که با 

درخواست شرکت ها انجام مي شود. شکر خدايي همچنين خبر 
داد: در س��ال هاي آينده س��امانه داوري بازنگري اساسي خواهد 
ش��د و تعداد داوران به باالي 10 هزار نفر خواهد رس��يد، تا در 
کنار راه اندازي انتش��ارات جش��نواره و همکاري با پايگاه خبري 
رتب��ه آنالين اطالع رس��اني در حوزه به��ره وري ايران تغييرات 

محسوسي رخ دهد.
ضرب آهنگ کند رشد بهره وري  ���

حس��ن فروزان فرد، دبيرکميته علمي جش��نواره ملي بهره وري 
ب��ا انتق��اد از عقب ماندگي ه��ا در حوزه بهره وري ايران گفت: در 
حوزه بهره وري خيلي عقب تر از آن چيزي هس��تيم که حتي ما 
در برنامه ها پيش بيني کرده ايم از همين رو بايد تحولي اساسي 
در اين بخش ايجاد ش��ود. وي افزود: با ديجيتالي ش��دن فضاي 
کس��ب و کارها و هوش��مندي ابزارها در عمل انقالب صنعتي 
چهارم آغاز شده است و ديگر مي توانيم بگوييم که اين ابزارها ما 
را اداره مي کنند. وي تاکيد کرد: درباره موضوعي حرف مي زنيم 
که هم اکنون در حال اجراست و شروع شده و به زودي به سراغ 

همه ما خواهد آمد. حسن فروزان فرد نيز حاضر در اين رويداد با 
اشاره به نامطلوب بودن ضرب آهنگ رشد بهره وري در ايران 
گف��ت: در ح��وزه بهره وري خيلي عقب تر از آن چيزي هس��تيم 
که حتي ما در برنامه ها پيش بيني کرده ايم. 33 درصد رش��د از 
نظر بهره وري پيش بيني کرده ايم اما اين عدد موجود در برنامه 
توس��عه، براساس متوسط در کش��ورهاي درحال توسعه لحاظ 

شده که هيچ گاه به آن دست پيدا نکرديم. 
سهم مان از انقالب چهارم صنعتي را بايد بگيريم ���

دکت��ر محمدي، رييس س��ازمان مديري��ت صنعتي در نهمين 
جشنواره ملي بهره وري با بيان اينکه بايد سهم ايران از انقالب 
صنعتي چهارم گرفته شود گفت: شرکت هاي بهره ور و برگزيده 
با تالش تمام افرادش��ان توانس��ته اند اين مهم را محقق کنند و 
بايد الگويي براي ديگر ش��رکت ها باش��ند. او با اش��اره به اينکه 
بايد خودمان اينده مان را در دس��ت بگيريم، افزود: اگر موضوع 
به��ره وري را م��ورد توج��ه قرار ندهيم ديگران آينده ما را تعيين 

خواهند کرد.
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تخلف شهرداري و بنياد مستضعفان
 در ساخت مجدد پالسکو

عم��ران  کميس��يون  رئي��س 
مجلس، با بيان اينکه شهرداري 
ته��ران و بني��اد مس��تضعفان با 
تاخير در ساخت مجدد ساختمان 
پالس��کو تخلف کرده اند، گفت: 
طبق اخبار واصله ساخت مجدد 
اي��ن س��اختمان در هفته جاري 

آغاز مي شود.
به گزارش تجارت، محمدرضا رضايي در گفت وگو با خبرگزاري 
خانه ملت، با اش��اره به بدعهدي ش��هرداري تهران و همچنين 
بنياد مستضعفان در خصوص ساخت مجدد ساختمان پالسکو، 
گفت: در کميسيون عمران مجلس با حضور مسئوالن مربوطه 
مقرر شده بود که روند ساخت اين ساختمان از 10 آذرماه آغاز 
شود، اما تاکنون اين موضوع عملياتي نشده است. تاخير در آغاز 
عمليات ساختمان پالسکو تخلف شهرداري و بنياد مستضعفان 
اس��ت، طبق اخبار واصله س��اخت مجدد اين ساختمان در هفته 
ج��اري همزمان با س��الروز تخري��ب آن يعني در 30 دي ماه در 
دستور کار قرار خواهد گرفت. براي بررسي صحت و سقم اخبار 
موجود و روند ساخت مجدد پالسکو کميسيون عمران مجلس 
هفته جاري بازديدي از محل س��اختمان پالس��کو انجام خواهد 
داد. تاخير در ساخت مجدد اين ساختمان به صالح نبوده و به 
متضرر ش��دن کس��به آن منجر مي شود. تسريع در روند ساخت 
ساختمان پالسکو بايد با هدف جلوگيري از افزايش نرخ بيکاري 
در دستور کار مسئوالن قرار بگيرد زيرا ادامه اين بي توجهي ها 

نارضايتي ها را افزايش مي دهد.

افزايش 7.10 درصدي پروانه  ساخت 
واحدهاي مسکوني در تهران 

در تابس��تان امسال براي تعداد 
1۸ هزار و ۷۶۷ واحد مس��کوني 
در تهران پروانه ساختماني صادر 
ش��د که نس��بت به سال گذشته 
۹.۹ درصد افزايش داشته است. 
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به 
نقل از مرکز آمار ايران، در فصل 

تابستان سال 13۹۶، براي 1۸ هزار ۷۶۷ واحد مسکوني پروانه  
س��اختماني از س��وي شهرداري تهران صادرشده که نسبت به 
فصل گذشته حدود ۶.٢٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال 
گذش��ته حدود ۹.۹ درصد افزايش داش��ته اس��ت.  متوسط تعداد 
واحد مسکوني براي هر يک از اين پروانه هاي احداث ساختمان 
1.۷ واحد بوده است. بررسي نتايج طرح »گردآوري اطالعات 
پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي کشور« 
در فصل تابس��تان س��ال 13۹۶ نش��ان مي دهد که در فصل 
تابستان سال 13۹۶، تعداد 1۸۷۶۷ واحد مسکوني در پروانه هاي 
صادرش��ده براي احداث س��اختمان از سوي شهرداري  تهران، 
پيش بيني ش��ده اس��ت که نس��بت به فصل گذشته حدود ٢٥.۶ 
درصد و نس��بت به فصل مش��ابه سال گذشته حدود ۹.۹ درصد 
افزايش داش��ته اس��ت.  متوس��ط تعداد واحد مسکوني براي هر 
يک از اين پروانه هاي احداث س��اختمان 1.۷ واحد بوده اس��ت.  
تعداد ٢۶31 پروانه  احداث س��اختمان توس��ط شهرداري  تهران 
در فصل تابس��تان 13۹۶ صادرش��ده اس��ت که نسبت به فصل 
گذشته حدود ۸.1٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 
حدود ۷.10 درصد افزايش داشته است. مجموع مساحت زيربنا 
در پروانه هاي احداث س��اختمان  صادرش��ده از سوي شهرداري  
تهران در فصل تابس��تان 13۹۶ بالغ  بر 1.3٥41 هزار مترمربع 
بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٥.3٢ درصد و نسبت 
به فصل مش��ابه س��ال گذشته حدود ۷.٥ درصد افزايش داشته 
اس��ت. متوس��ط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه ها در دوره 
مورد بررسي حدود 134۶ مترمربع بوده است.  همچنين در فصل 
تابستان سال 13۹۶، تعداد ۸٢٥٢0 واحد مسکوني در پروانه هاي 
صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري هاي کشور 
پيش بيني ش��ده اس��ت که نس��بت به فصل گذشته حدود ۶.3 
درصد و نس��بت به فصل مش��ابه سال گذشته حدود ۶.4 درصد 
افزايش داشته است.  متوسط تعداد واحد مسکوني در هر پروانه 
احداث س��اختمان ۸.٢ واحد بوده اس��ت . تعداد ٢۹٥3۸ پروانه 
احداث ساختمان توسط شهرداري هاي کشور در فصل تابستان 
13۹۶ صادرش��ده اس��ت که نسبت به فصل گذشته حدود 1.٢ 
درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹.4 درصد 

افزايش داشته است.

آغاز گسترش همکاري هاي هوايي
 عراق و ايران از فرودگاه نجف 

براس��اس توافقنام��ه اي ميان وزي��ر حمل و نقل عراق و رييس 
س��ازمان هواپيماي��ي کش��وري، قرار براين ش��د ت��ا مقامات و 
س��ازمان هاي مربوط��ه، زمين��ه را براي افزاي��ش پرواز بين دو 
کش��ور فراهم کنند. به گزارش روزنامه تجارت، س��ازمان حج 
و زي��ارت اع��الم کرد: روز يکش��نبه موافقتنامه اي ميان کاظم 
الحمامي وزي��ر حم��ل و نقل عراق و علي عابدزاده معاون وزير 
و رييس س��ازمان هواپيمايي کش��وري ايران به امضا رسيد که 
ب��ر اس��اس يک��ي از بندهاي آن قرار بر اين ش��د ت��ا مقامات و 
سازمان هاي مربوطه زمينه را براي افزايش پرواز بين دو کشور 
فراه��م کنن��د. امضاي اي��ن موافقتنامه مي تواند به عنوان فالي 
نيک در افزايش همکاري هاي حمل و نقلي دو کشور به ويژه 
در بخش هوايي تفس��ير ش��ود اما نبايد از نظر دور داش��ت که در 
ش��رايط کنوني وجود برخي موانع موجب کندي و در مواردي 
توقف برخي همکاري ها در بخش حمل نقل هوايي شده که بايد 
از اين فال نيک براي رفع آن کمک گرفت. به عبارتي، ساالنه 
ده ه��ا ه��زار زائر ايران��ي از طريق زمين و هوا به عتبات عاليات 
س��فر مي کنند که البته س��فرهاي هوايي بخش قابل توجهي از 
اين چرخه را به خود اختصاص داده است. اين سفرهاي هوايي 
طي س��الهاي اخير از ش��هرهاي مختلف ايران آغاز مي ش��د و با 
ف��رود در ف��رودگاه بغ��داد و نجف پاي��ان مي گرفت که رضايت 
زائ��ران ايران��ي را در ب��ر داش��ت. اما طي چند م��اه اخير با وضع 
مقررات تازه در فرودگاه نجف و افزايش برخي هزينه ها نسبت 
به قبل و تداوم هزينه هاي غيرمعقول گذشته از جمله افزايش 
عوارض خدماتي و امنيتي و دريافت مبالغي تقريبا غيرمتعارف 
از ايرالين هاي ايراني، اين رضايت به نارضايتي و ناخشنودي 
ش��رکتهاي هواپيمايي و به تبع آن زائران ايراني عتبات تبديل 
ش��ده اس��ت. در پي اين نارضايتي، شرکتهاي هواپيمايي پرواز 
خود را به نجف قطع و به بغداد منتقل کرده اند. با اين اوصاف؛ 
به نظر مي رس��د حال که دو طرف ايراني و عراقي بر گس��ترش 
همکاري ها و ايجاد تسهيالت براي زائران عتبات تاکيد دارند، 
فرودگاه نجف و امکان فرود هواپيماهاي ايراني با شرايط آسان 
تر بايد در دس��تور کار دو طرف بويژه طرف عراقي قرار گيرد. 
هرچند مقامات عراقي وضع مقررات پولي را در فرودگاه نجف 
متاثر از مديريت بخش خصوصي در اين فرودگاه مي دانند اما 
دولت عراق به عنوان متولي اصلي کار مي تواند گامهاي موثري 

در تسهيل پرواز شرکتهاي ايراني به اين فرودگاه بردارد.

پيشخوان

راه ومسکن

گروه راه و مسکن: در ۹ ماهه امسال شرايط رشد چهار بازار موازي 
يعني بورس، س��که، دالر و مس��کن حاکي از آن بوده اس��ت که 
بورس ٢۷ درصد، س��که 1٥.٥ درصد، دالر 11.۸ درصد و مس��کن 
۸ درصد رش��د را تجربه کرده اند، اما موضوع اساس��ي اين اس��ت که 
بخش مس��کن از ابتداي پاييز امس��ال روند پرشتاب  قيمتي به خود 
گرفته است، به طوري که بازار مسکن در مهرماه ۸.۷ درصد، آبان 
م��اه 10.۹ درص��د و آذرم��اه 1٥ درصد افزايش نقطه به نقطه قيمت 
را تجربه کرده اس��ت، لذا پيش بيني مي ش��ود با ادامه  اين روند رشد 
قيمت مس��کن باالتر از نرخ تورم عمومي، جذب س��رمايه در اين 

بخش افزايش چشمگيري پيدا کند.
احتمال حرکت سپرده هاي بانکي به بازار مسکن ���

ب��ه گ��زارش خبرنگار روزنامه تجارت،ط��ي ٥4 ماه قبل از مهرماه 
امسال سرمايه گذاري در بازار مسکن به هبچ عنوان توجيه اقتصادي 
نداشت، زيرا در تمام طول اين مدت رشد قيمت مسکن پايين تر از نرخ 
تورم عمومي و در بسياري از ماه ها پايين تر از تورم نقطه به نقطه بود، 
اما از ابتداي مهرماه امسال همزمان با کاهش نرخ سود سپرده هاي 
بانکي به 1٥ درصد شاهد رشد مناسب قيمت مسکن در شهر تهران 
بوديم به طوري که در آذرماه جاري ميزان رشد قيمت مسکن به 1٥ 
درصد رس��يد که اين رقم هم اکنون با نرخ س��ود سپرده هاي بانکي 
براب��ري مي کن��د، ل��ذا اين احتمال وجود دارد که با افزايش بازدهي 
بخش مسکن در ماه هاي آينده، سرمايه هاي بلوکه شده در سيستم 

بانکي به حوزه ساخت و خريد مسکن ورود پيدا کند.
��� نشانه هاي پيش رونق در بازار مسکن

بعد از اينکه بخش مسکن رشد منفي 14 درصد را در سال گذشته 
تجربه کرد، در زمس��تان 13۹٥ به رش��د 4 درصد رس��يد و سپس در 
هفت ماهه ابتداي سال جاري رشد ۶.٢ درصد را تجربه کرد. شرايط 
موجود حاکي از آن اس��ت که برخي اقدامات دولت براي کمک به 
تقاضاي مسکن از جمله کاهش نرخ سود تسهيالت مسکن يکم 
به ۹.٥ درصد و سود اوراق تسه به 1۷.٥ درصد تاثير نسبي بر بازار 
مسکن داشته و باعث افزايش ۶.3 درصدي تعداد معامالت و افزايش 
۶.٥ درصدي قيمت مسکن در هفت ماهه نخست امسال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته شده است.
 از سوي ديگر با توجه به اينکه بخش مسکن با 300 حرفه و صنعت 
در ارتباط اس��ت رونق اين بخش مي تواند تاثير مثبتي در عملکرد 
بخش هاي مرتبط داشته باشد. بخش مسکن با پايان دولت دهم 
به دليل عملکرد اقتصادي آن دولت که تاثيرخود را بر جهش قيمت 
دالر از ۹00 تومان به حدود 4000 تومان، افزايش نرخ تورم به 40.4 
درصد، افزايش قيمت نهاده هاي س��اختماني، رش��د ۷00 درصدي 
قيمت زمين و ٥00 درصدي قيمت مسکن گذاشت، وارد رکود شد 
که هنوز به طور کامل به رونق نرسيده، اما نشانه هاي پيش رونق 

آن در نيمه اول سال جاري بروز يافته است.
روند حجم معامالت مسکن در سال جاري ���

فروردين ماه امس��ال تاثير ش��رايط انتخاباتي منجر به کاهش ٥.۸ 

درصدي معامالت مس��کن ش��هر تهران نسبت به ماه مشابه سال 
گذش��ته ش��د. در ارديبهشت ماه ۶.4 درصد حجم معامالت مسکن 
رشد پيدا کرد، در خردادماه 0.۸ درصد حجم معامالت مسکن کاهش 
پي��دا ک��رد، در ماه آغازين فصل تابس��تان نيز معامالت ٢.٥ درصد 
کمتر از مدت مشابه سال گذشته شد، در مردادماه ۶.٢ درصد حجم 
معامالت مس��کن باالتر قرار گرفت، در ش��هريورماه شاهد افزايش 
۹.۷ درصدي حجم معامالت مسکن بوديم، در مهرماه رشد 34.4 
درصدي تعداد معامالت نسبت به ماه مشابه قبل به ثبت رسيد، در 
آبان ماه معامالت مسکن 1۸.٥ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 
افزايش يافت و در آذرماه معامالت مسکن شهر تهران ٥0 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل باال رفت. شرايط موجود حاکي از 
آن است بعد از نوسانات بهاري، گروه موسوم به متقاضيان تجهيز 
شده به تسهيالت تسه و مسکن يکم در تابستان وارد بازار مسکن 

شده اند که به رشد تدريجي معامالت کمک کرده اند.
از س��وي ديگ��ر به ج��ز بانک مرکزي، دفت��ر برنامه ريزي و اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و شهرس��ازي نيز ماهيانه به صورت جداگانه 
گزارش تحوالت بازار مس��کن ش��هر تهران را ارايه مي کند. طبق 
گزارش آذرماه اين وزارتخانه، در ۹ ماهه نخست سال 13۹۶ قيمت 
مس��کن ش��هر تهران 4.۹۹ ميليون تومان در هر متر مربع بوده که 
13.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال 13۹٥ افزايش يافته است. 
معامالت نيز 1۷ هزار و ۹۸٥ مورد بود که نسبت به ماه مشابه سال 
قبل رش��د ٥٢.4 درصدي را نش��ان مي دهد. حجم ريالي مبايعات 
انجام شده شهر تهران در آذرماه هشت هزار و 410 ميليارد تومان 
بوده که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتيب 31 و 

۷۶.4 درصد رش��د را نش��ان مي دهد. اين اعداد حاکي از آن اس��ت 
ک��ه قيم��ت مس��کن در آذرماه ۶ درص��د باالتر از نرخ تورم نقطه به 

نقطه قرار گرفته است.
تقاضا در بازار مسکن مصرفي است نه تجاري ���

در آذرماه جاري ميزان رش��د قيمت مس��کن به 1٥ درصد رسيد که 
اين رقم هم اکنون با نرخ سود سپرده هاي بانکي برابري مي کند،لذا 
سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا در آينده بخش مسکن 
مي تواند به عنوان مکاني امن و سودده براي سرمايه گذاري تجاري 

و سوداگرانه باشد يا خير؟ 
در اين باره منصور غيبي کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت و 
گو با »تجارت« مي گويد: آمارهاي رشد قيمت بيانگر ورود سرمايه 
به فضاي کسب و کار حوزه مسکن است، اما نکته حائز اهميت در 
اين آمارهاي افزايش قيمت اين است که امسال حجم سپرده گذاري 
در صندوق پس انداز مس��کن يکم نس��بت به سال گذشته افزايش 
چش��مگيري پيدا کرده اس��ت که درحال حاضر سپرده گذاران قبلي 
به مرحله حضور در بازار براي خريد مس��کن رس��يده اند. در نتيجه 
از يک س��و س��پرده گذاران قبلي براي خريد مس��کن آماده هستند 
و از س��وي ديگر خريدهاي اين س��پرده گذاران به صورت متوس��ط 
متراژ ۷0 تا ۷٥ متر است. به عبارتي زمان دريافت وام 1۶0 ميليون 
توماني متقاضيان صندوق پس انداز مسکن يکم سر رسيده است 
که نياز اين افراد براي خريد مسکن مصرفي است و بيشتر به دنبال 
خانه هاي متراژ متوسط در حدود ۷0 تا ۹0 متر هستند، لذا اين رشد 
در بازار مسکن را نمي توان يک رشد سرمايه اي، سوداگرانه و تجاري 
در بازار مسکن تلقي کرد به طوري که خوشبختانه در حال حاضر 

حوزه مسکن مصرفي با متراژ متوسط است.
اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصريح مي کند: اگر سازندگان 
و امور مش��ارکت در س��اخت، عالئم رش��د را در جامعه نشان بدهند 
بدين معنا است که سرمايه تجاري به حوزه مسکن ورود پيدا کرده 
است. اينکه قيمت مسکن در آذرماه حدود 1٥ درصد نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته رشد پيدا کرده است به دليل تخصيص تسهيالت 
و س��بدهاي حمايتي دولت به متقاضيان اس��ت. به عبارتي افزايش 
قيمت در حوزه مسکن حبابي نيست بلکه به دليل کاهش نرخ سود 
تس��هيالت مس��کن يکم و اوراق گواهي حق تقدم بوده اس��ت، لذا 

جهش و جريان خاصي باعث افزايش قيمت مسکن نشده است.
غيبي مي افزايد: حوزه مسکن همانند بازار دالر نيست که به محض 
افزايش قيمت ارز عده اي به سمت اين بازار حرکت کرده و اقدام به 
خريد دالر کنند، بلکه زمان دريافت وام مسکن سپرده گذاران فرا 
رسيده است و اين متقاضيان براي خريد به بازار مسکن ورود پيدا 
کرده اند که اين امر باعث افزايش قيمت خانه هاي متراژ متوس��ط 

شده است. 
کشور با بي پولي دست و پنجه نرم مي کند ���

اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصريح مي کند: بعيد است که 
کش��ور وارد يک فضاي کاذب قيمتي و بي برنامه در حوزه مس��کن 
شود. ورود سرمايه به بازار مسکن بايد با نظام رشد اقتصادي کشور 
همخواني داشته باشد. به عبارت ساده تر جامعه ايران همانند يک 
خانواده است و اگر ايران را همانند يک پدر يا سرپرست خانوار نگاه 
کنيم بايد اين سپرست خانوار پول و سرمايه درحال گردش داشته 
باش��د تا مايحتاج اعضاي خانواده که مردم هس��تند را برآورده کند. 
درحال حاضر س��رمايه درحال گردش در حوزه توليد وجود ندارد و 
مردم هم در تگناي مالي به سرمي برند، لذا کدام سرمايه را مي خواهند 

در حوزه اقتصاد مسکن به گردش درآوردند؟ 
غيبي مي افزايد: با توجه به ش��رايط اقتصادي کنوني کش��ور، دولت 
اولويت ها را به ايجاد زيرساخت هاي اصلي از جمله صنايع پتروشيمي، 
کاني ها و معادن گذاشته است، به عبارتي سياست دولت اين است که 
با رشد صنايع پتروشيمي، کاني ها و معادن توليد ناخالص داخلي و 
رشد مثبت اقتصادي کشور را افزايش دهد و سپس با کسب درآمد 
از طري��ق ص��ادرات مايحتاج مردم را تامين کند. به عبارتي درحال 
حاضر اولويت اين نيست که دولت سرمايه را به مردم و بانک ها دهد 
تا با اين ميزان س��رمايه س��ازندگان افدام به توليد مسکن کنند. اگر 
فرض کنيم اين امر هم صورت گيرد مردم با چه پولي مي خواهند 

معامله تجاري و سوداگرانه در بازار مسکن کنند؟ 
��� انتظار يک رشد کاذب در حوزه مسکن بعيد است

اين کارش��ناس ارش��د اقتصاد مس��کن تصريح مي کند: انتظار يک 
رشد کاذب در حوزه مسکن بعيد به نظر مي رسد، زيرا معتقدم حوزه 
مسکن از حوزه تجاري و سوداگرانه تبديل به حوزه مصرفي شده 
اس��ت، به همين جهت بعيد اس��ت که مردم س��رمايه خود را در بازار 

مسکن سرمايه گذاري تجاري و سوداگرانه کنند.

منصور غيبي در گفت و گو با »تجارت« تشریح کرد؛

دالیل عدم سرمایه گذاری تجاری در صنعت ساختمان

۷۵ درصد سازه هاي دریایي خوزستان غيرمجاز افتتاح دو پروژه ریلي در دهه فجربرگزاري جشن اختتاميه مسکن مهر تا پایان سال
مهدي جعفري مديرکل راه و شهرس��ازي 
اس��تان خراس��ان جنوبي گفت: 31 هزار و 
٢4۷ واحد مسکن مهر براي ساخت به اين 
استان ابالغ شده بود که تاکنون ٢۹ هزار و 
4٢4 واحد مسکوني به بهره برداري رسيده 

که از اين تعداد 1۹ هزار و ٥۹۶ واحد مسکن مهر در دولت يازدهم و 
دوازدهم تحويل شده است. تعداد واحد هاي باقي مانده جهت افتتاح 
در حال حاضر يک هزار و ۸٢3 واحد شامل 1۹۸ واحد در شهرهاي زير 
٢٥ هزار نفر و تعداد يک هزار و ۶٢٥ واحد در شهرهاي باالي ٢٥ هزار 
نفر جمعيت بوده که از اين تعداد بيش از يک هزار و ٥00 واحد در حال 
عمليات نازك کاري بوده که تا پايان سال به متقاضيان تحويل داده 
خواهد شد. 4۸ واحد مسکوني باقي مانده به دليل داشتن مشکالت 

و طرح موضوع در مراجع قضايي حذف شده است.

جبارعل��ي ذاکري عض��و هيئت مديره 
ش��رکت ساخت و توس��عه زيربناهاي 
حمل ونقل کش��ور از افتت��اح دو پروژه 
ريل��ي مالير- فيروزان- کرمانش��اه و 
مهاباد- اروميه در دهه فجر امسال خبر 

داد و گف��ت: رويک��رد تامين مالي پروژه هاي ريلي در ش��رکت 
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل از تمرکز بر بودجه عمراني 
کش��ور به اس��تفاده از فاينانس و استفاده از صندوق توسعه ملي 

تغيير کرده است. 
ب��ه دنب��ال نهاي��ي کردن خط��وط اعتباري فاينان��س ٥ پروژه 
ريلي در س��ال جاري هس��تيم و همچنين قرارداد تجاري خط 
 آهن کرمانش��اه - خس��روي بين ايران و چين در هفته گذش��ته

 نهايي شد. 

حميد خليلي مديرکل مهندس��ي سواحل 
و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي گفت: 
٢٥ درص��د توزيع س��ازه هاي دريايي در 
استان مجاز و ۷٥ درصد ديگر غيرمجاز 
است؛ متأسفانه ۶۸ درصد آن ها متعلق به 

بخش دولتي و 3٢ درصد متعلق به بخش خصوصي است. بيشترين 
س��ازه ها متعلق به بخش نفت و صنعت اس��ت که اگر عزم جدي 
داشته باشند بيش از ۷0 درصد سازه هاي سواحل استان خوزستان 
سازمان دهي مي شوند.آموزش مديران و کارشناسان دستگاه هاي 
ذينفع، حضور مستمر استانداري و دستگاه هاي ذينفع در جلسات 
کميته هاي ساماندهي و مديريت سواحل استان ها، الزام قانوني در 
به کارگيري نتايج تحقيقات، اطالع رساني طرح مديريت يکپارچه 

مناطق ساحلي کشور از جمله اين الزامات هستند.

رئي��س جمه��وري آمريکا در حالي چند روز قبل تداوم 
تعلي��ق تحريم ه��اي ايران را تمدي��د کرد که برخي از 
شايعات و گمانه زني ها حاکي از آن است که شايد ترامپ 
قصد داش��ته باش��د در صورت باقي ماندن شرايط فعلي 
در برجام، از تمديد دوباره آن خودداري کند. موضوعي 
که مي تواند به طور جدي بر قراردادهاي خريد هواپيما 
از س��وي ايرالين هاي ايراني تاثير بگذارد. به گزارش 
روزنامه تجارت، عليرضا منظري نماينده س��ابق ايران 
در ايکائو درباره اين موضوع به ايسنا گفت: قطعا براي 
اظهارنظر دقيق در اين رابطه نياز به داشتن اطالعاتي 
است که برخي از آنها در اختيار ما قرار ندارند و برخي 
از آنها تا زمان اجرايي ش��دن امکان ارزيابي نخواهند 
داش��ت. وي با بيان اينکه خروج يا عدم خروج آمريکا 
از برجام موضوع مهمي است که مي تواند در چند محور 
مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد، تصريح کرد: همان طور 
که پيش  از اين نيز اعالم شده، در دل برجام قواعدي در 
نظر گرفته شده است تا در زمان تخلف يکي از طرفين 
از متن قرارداد يا خروج از آن کشورهاي ديگر در اين 
رابطه تصميم گيري کنند. از اين رو اگر تصميم ترامپ 
مبني بر خروج آمريکا از برجام باش��د، پيش از صنعت 
هواي��ي بايد در س��طح کالن رويک��رد ايران را در اين 
زمينه مشخص کرد. معاون سابق سازمان هواپيمايي 
کش��وري با اش��اره به اقدامات احتمالي آمريکا حتي در 
صورت عدم خروج اين کش��ور از برجام، توضيح داد: 
دولت اياالت متحده مي تواند ايران را متهم به تخلف 
ب��ر اجراي توافق هس��ته اي کند يا حت��ي در اقداماتي 
پي��ش پ��رده مانند آنچه تاکنون اتفاق افتاده، مانع ورود 
بانک هاي بزرگ به کش��ور و تبادل پولي ش��ود. در اين 
صورت احتماال استراتژي هاي دو طرف بايد به شکل 
ديگ��ري تغيي��ر پي��دا کند که البته با توجه به عدم تغيير 
قطعي آنها نمي توان ارزيابي نيز داشت. منظري تغيير 

در ش��رايط قرار دادهاي خريد هواپيما از س��وي ايران 
را ني��ز يک��ي ديگر از مس��ائل احتمال��ي به وجود آمدن 
جابه جايي در قراردادهاي پس از برجام دانست و اظهار 
کرد: همانطور که پيش از اين نيز اعالم شده، جزئيات 
قرارداد ايران اير با بوئينگ و ايرباس محرمانه اس��ت. 
اما قاعده اين اس��ت که در قراردادهاي اين چنيني دو 
طرف فکري دقيق براي شرايط اضطراري کرده باشند. 
اين ش��رايط مي تواند از بالياي طبيعي آغاز ش��ده و تا 
مسائل سياسي مانند فشارهاي دولتي و جنگ را در بر 
بگيرد. نماينده سابق ايران در ايکائو ادامه داد: در چنين 
شرايطي اگر فشارهاي دولت آمريکا افزايش يابد، بايد 
به متن قرارداد مراجعه کرد تا مشخص شود دو طرف 
چه تعهداتي در اين زمينه به يکديگر ارائه کرده اند. اگر 
محدوديت هاي��ي مانن��د عدم امکان جابه جايي پول به 
وجود بيايد، مي توان گفت که دو طرف قرارداد نقشي 
در آن نداشته اند اما صرفا فشارهاي سياسي که پيش از 
اين نيز وجود داشته، نمي تواند اين قراردادها را متوقف 
کند. وي با بيان اينکه ايران براي آينده صنعت هوايي 
خود نياز به يک رويکرد و راهبرد دقيق دارد، بيان کرد: 
در صورتي که بنا به هر دليلي اجراي قراردادهاي فعلي 
ممکن نش��د، باز هم بايد جايگاه کش��ور در زمان مورد 

بحث را رصد کرد. 

سناريوهاي پيش روي صنعت هوايي ايران پس از اقدامات ترامپ
عضو کميسيون عمران مجلس، با تاکيد بر اينکه فرمول 
رونق بازار مس��کن متناس��ب شدن قيمت ها با دستمزد 
مردم در جامعه اس��ت، گفت: گران ش��دن آپارتمان هاي 
نقلي سيگنالي براي عميق تر شدن رکود مسکن در آينده 
نزديک است. به گزارش روزنامه تجارت، يوناتن بت کليا 
در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با انتقاد از افزايش 30 
تا 40 درصدي قيمت آپارتمان هاي نقلي در کشور، گفت: 
اين ميزان رش��د قيمت که بدون ضابطه رخ داده فش��ار 
مضاعفي بر اقشار ضعيف جامعه وارد خواهد کرد. عضو 
کميس��يون عمران مجلس ش��وراي اسالمي، با تاکيد بر 
اينکه رشد نرخ ها خروج از رکود مسکن ترجمه نمي شود، 
افزود: فرمول رونق بازار مسکن متناسب شدن قيمت ها 
با دستمزد مردم جامعه است و تا زماني که در اين سمت 

و سو حرکت نکنيم ثبات نرخ ها رخ نخواهد داد.
��� تاثير مستقيم رشد قيمت مسکن در کاهش قدرت 

خريد 
نماينده مس��يحيان آشوري و کلداني در مجلس شوراي 
اس��المي، با بيان اينکه گران ش��دن واحدهاي کم متراژ 
هشداري براي عميق تر شدن رکود در آينده نزديک است، 
تصريح کرد: هر عاملي که در رش��د نرخ آپارتمان هاي 
نقل��ي موث��ر ب��وده به همان اندازه تاثي��ر رواني منفي بر 
کاه��ش ق��درت خريد جامعه هدف خواهد داش��ت. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم، با تاکيد بر اينکه افزايش 
توليد مس��کن به ويژه در حوزه مس��کن حمايتي الزمه 
ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا اس��ت، افزود: در حال 
حاض��ر ب��ا توجه به کاهش ش��ديد قدرت خريد مردم در 
س��ال هاي اخير تمايل به خريد خانه هاي نقلي افزايش 
يافته که همين موضوع به گراني اين واحدهاي مسکوني 

دامن زده است.
لزوم توليد يک ميليون و ���200 مسکن درسال

وي ب��ا بي��ان اينک��ه دولت بايد در بازه زماني مش��خص 

توليد مسکن به ميزان کمبود را در دستور کار قرار دهد، 
گفت: متاس��فانه دولت در مس��ير ساخت واحد مسکوني 
س��الي ي��ک ميلي��ون تا يک ميلي��ون و ٢00 واحد عقب 
اس��ت که اين خود به رش��د تقاضا و کمبود عرضه منجر 
شده است. دبير کل اتحاديه جهاني آشوريان ادامه داد: 
متاس��فانه گراني خانه هاي نقلي بر افزايش تعداد اجاره 
نشينان و از طرف ديگر رشد نرخ اجاره ها دامن زده و به 
طور حتم تاخير دولت در رس��يدگي به نابه س��اماني بازار 
مس��کن بر بس��ياري از بازارهاي موازي آن نيز تاثيرات 

نامطلوبي خواهد داشت.
تسهيالت دهي بانک ها عاملي براي گراني مسکن  ���

شده است
بت کليا راهکار ثبات بازار مسکن را ارايه تسهيالت ارزان 
قيمت با هدف خانه دار ش��دن اقش��ار متوس��ط و ضعيف 
جامعه دانست و تصريح کرد: شيوه فعلي تسهيالت دهي 
مناسب نيست زيرا با افزايش ميزان وام مسکن به همان 
اندازه رشد قيمت ها در بازار رخ داده و تاثيرگذاري سياست 
پرداخت وام کاهش يافته است. برخورد با هر نوع افزايش 
قيمت در حوزه مس��کن که به دور از چارچوب قانون و 
مولفه هاي مشخص صورت گرفته وظيفه دستگاه هاي 
نظارتي است تا به اين ترتيب وضعيت اين بازار به سمت 

و سوي ثبات قيمت ها هدايت شود. 

گران شدن واحدهاي کم متراژ سيگنالي براي عميق تر شدن رکود

روشن شدن دوربين نظارتي مجلس بر گراني احتمالي بليت هاي نوروزي 
 عضو کميسيون عمران مجلس، از تشديد نظارت مجلس براي 
پايان دادن به بازار سياه فروش بليت در ايام منتهي به سال خبر 
داد و گفت: با اتخاذ تدابير مناسب و برگزاري نشست هاي منسجم 
از رشد بي ضابطه نرخ حمل و نقل عمومي ممانعت به عمل خواهد 
آمد. به گزارش روزنامه تجارت، ش��هرام کوس��ه غراوي در گفت 
وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اش��اره به ايجاد بازار س��ياه بليت 
هواپيما، اتوبوس و قطار هر ساله در ايام منتهي به سال، گفت: 
با اتخاذ تدابير مناس��ب و برگزاري نشس��ت هاي منسجم از رشد 
بي ضابطه نرخ حمل و نقل عمومي ممانعت به عمل خواهد آمد. 
عضو کميس��يون عمران مجلس ش��وراي اسالمي، با بيان اينکه 
کميس��يون عم��ران مجلس به موض��وع گراني بي ضابطه نرخ 

حمل و نقل عمومي در مناس��بت هاي مختلف حس��اس بوده و با 
آن برخورد خواهد کرد، افزود: هيچ دس��تورالعمل قانوني مبني 
بر مجاز بودن ايرالين ها و پايانه هاي مسافربري براي افزايش 

نرخ بليت ها در ايام منتهي به سال وجود ندارد.
نظ�ارت دقي�ق دس�ت دالالن از دخال�ت در ب�ازار را کوت�اه  ���

خواهد کرد
نماينده مردم مينودشت، کالله، گاليکش و مراوه تپه در مجلس 
شوراي اسالمي، با تاکيد بر اينکه بهترين زمان ممانعت از ايجاد 
بازار سياه بليت ايام نوروز اکنون است، تصريح کرد: اگر دالالن 
ش��اهد نظارت هاي دقيق مس��ئوالن از اکنون بر بازار بليت هاي 
ن��وروزي باش��ند به ط��ور حتم دخالت هاي خ��ود را در اين بازار 

کاهش خواهند داد. وي با بيان اينکه کميسيون عمران مجلس 
با درخواست ارايه گزارش هاي منسجم از شقوق مختلف حمل 
و نقل نرخ هاي بليت آن ها را در روزهاي مختلف رصد مي کند، 
گفت: کنترل هاي مداوم و نظارت هاي دقيق از ورود دالالن به 

بازار بليت ايام منتهي به سال مي کاهد.
احتمال گراني بليت قطار با دخالت دالالن  ���

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاکيد بر اينکه احتمال گراني 
بليت قطار در بين ساير شقوق حمل و نقل در ايام منتهي به سال 
محتمل تر است، افزود: با توجه به گران تر بودن بليت هواپيما 
به نس��بت س��اير ش��قوق حمل و نقل و همچنين ايمن تر بودن 
حمل و نقل با قطار اقبال مردم به استفاده از ناوگان حمل و نقل 

ريلي بيشتر است که اين موضوع خود ورود بيشتر دالالن به نرخ 
گذاري هاي سليقه اي در اين حوزه را توجيه مي کند.

کوسه غراوي ادامه داد: با توجه به احتمال ورود دالالن در حوزه 
قيمت گذاري نرخ بليت قطار بايد نظارت هاي بيش��تري بر اين 
حوزه نيز اعمال ش��ود تا حتي يک ريال هم از نرخ هاي مصوب 

در فروش هاي بليت نوروزي تجاوز نشود.
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تکميل خط انتقال تصفيه خانه فاضالب شهرک قدس 
به جنوب تهران تا پايان امسال

مدير نظارت بر خطوط اصلي ش��رکت 
فاضالب تهران گفت: براي به روزرساني 
و افزايش ظرفيت تصفيه خانه ش��هرک 
قدس خط��ي به عن��وان انتقال دهنده 
فاضالب محدوده ش��مال غرب تهران 
ب��ه تصفيه خان��ه فاضالب جنوب تعبيه 

شده است.
به نقل از وزارت نيرو، مس��عودرضا ثامني گفت: براي به روزرس��اني و 
افزايش ظرفيت تصفيه خانه شهرک قدس خطي به عنوان انتقال دهنده 
فاضالب محدوده ش��مال غرب تهران به تصفيه خانه فاضالب جنوب 

تعبيه شده است که تا پايان امسال تکميل خواهد شد.
وي ب��ا اع��الم اي��ن خب��ر ادام��ه داد: فاضالب محدوده ه��اي پونک، 
جنت آباد شمالي، شهرک غرب و سعادت آباد از طريق اين خط انتقال 
ب��ه ط��ول 5300 متر از تصفيه خانه ش��هرک قدس به خط قديم غرب 
در مي��دان توحي��د مي ري��زد و از آنجا ب��ه تصفيه خانه فاضالب جنوب 

منتقل مي شود.
به گفته ثامني اين خط با قطر 1000 ميلي متر در مس��ير حاش��يه غربي 
ب��زرگ راه ش��يخ فضل ا... نوري در ادام��ه خيابان ناظريان قمي خيابان 
منص��وري کي��ا و خيابان س��تارخان در محدوده غ��رب تهران در حال 
احداث است. در حال حاضر اين خط از تقاطع شهرآرا تا ميدان توحيد 
تکميل شده و به بهره برداري رسيده است و تا پايان دي ماه محدوده 
خيابان ستارخان نيز تکميل خواهد شد. ثامني به احداث حدود 70 تونل 
آدم رو در اين طرح اش��اره کرد و گفت: با توجه به کاربري اين خط در 
س��ال هاي آتي به عنوان انتقال دهنده لجن تصفيه خانه ش��هرک غرب، 
آدم روه��اي آن از ويژگي ه��اي الزم به ويژه مقاومت در برابر خوردگي 
برخوردار است. با افزايش ظرفيت تصفيه خانه شهرک قدس، ظرفيت 
فاضالب ورودي به 1۲7 هزار مترمکعب در شبانه روز مي رسد و 5۴۴ 

هزار نفر جمعيت افق طرح زير پوشش قرار مي گيرند.

ضرورت آمادگي کامل براي تامين
 آب شرب تابستان سال 97

مدي��رکل مديري��ت بح��ران وزارت نيرو بر ل��زوم آمادگي کامل براي 
رويارويي با شرايط ويژه تابستان 97 تاکيد کرد و گفت: از لحاظ منابع 
آبي و ميزان بارندگي، طي ۴9 سال گذشته تاکنون در يکي از بدترين 
ش��رايط قرار داريم و اس��تان هاي خراسان جنوبي، سيستان، اصفهان، 

قم و کرمان بيش از 90 درصد کاهش بارندگي داشته اند.
به نقل از ايلنا، نشست کارگروه مشترک »آب و آبفا« و »برق و انرژي« 
مديري��ت بح��ران و پدافندغيرعامل وزارت نيرو با حضور مديران دفاتر 
مديريت بحران ش��رکت هاي مادرتخصصي و آبفاي اس��تان تهران به 

منظور بررسي آخرين وضعيت صنعت آب و برق کشور برگزار شد.
در اين نشست ميثم جعفرزاده، مديرکل دفتر مديريت بحران و پدافند 
غيرعام��ل وزارت ني��رو گف��ت: در ح��ال حاضر و در ش��رايط کنوني با 
دومينويي مواجه هس��تيم که با بحران آب ش��روع مي ش��ود، سپس به 
بحران برق تبديل مي شود و رفته رفته زيرساخت هاي حياتي و حساس 
کش��ور را تح��ت تاثي��ر قرار خواه��د داد و در نهايت منجر به تنش هاي 

اجتماعي خواهد شد.

پيشخوان

انـرژی

قائم مق��ام وزي��ر ني��رو در ام��ور بين الملل گف��ت: 60 درصد از 
س��رمايه گذاري اتحادي��ه اروپا در اي��ران در حال حال حاضر از 
طري��ق آلم��ان صورت مي پذيرد به همين خاطر نمي توان گفت 
که ش��راکت تجاري و مبادالت اقتصادي دو کش��ور در س��طح 

بسيار خوبي دنبال مي شود.
ب��ه نق��ل از پ��اون، »عليرض��ا دائمي« قائم مق��ام وزير نيرو در 
امور بين الملل در نشس��ت با رييس و اعضاي انجمن س��رمايه 
گذاري ش��رکت هاي آلماني در حوزه ش��مال آفريقا و خاورميانه 
)نوموف( اظهار داش��ت: براي وزارت نيرو، اين فرصت بس��يار 
مغتنمي است که امروز ميزبان مجموعه اي از شرکت هاي فعال 
و خوب آلماني در زمينه س��رمايه گذاري در منطقه منا اس��ت و 
اميدواريم اين نشس��ت بتواند بسترس��از همکاري هاي دو جانبه 

بيشتر ايران و آلمان باشد.
وي افزود: رابطه اقتصادي دو کشور آلمان و ايران در سال هاي 
گذش��ته از جمله روابط بس��يار خوب بوده اس��ت تا جايي که 
مي توان گفت مراودات ما با اروپا عمدتًا از طريق آلمان صورت 

مي پذيرد.
 ص�ادرات اي�ران ب�ه آلمان ���25 درصد کل صادرات ايران به 

کشورهاي اتحاديه اروپاست
وي تصريح کرد: بايد توجه داش��ت که صادرات ايران به آلمان 
۲5 درص��د کل ص��ادرات ايران به کش��ورهاي اتحاديه اروپا را 

در بر مي گيرد.
قائم مق��ام وزير ني��رو در امور بين الملل گفت: همنچنين حدود 
60 درصد از سرمايه گذاري اتحاديه اروپا در ايران در حال حال 
حاضر از طريق آلمان صورت مي پذيرد به همين خاطر نمي توان 

گفت که ش��رکاکت تجاري و مبادالت اقتصادي دو کش��ور در 
سطح بسيار خوبي دنبال مي شود.

وي تاکيد کرد: در سال هاي گذشته نيز در زمينه انتقال تکنولوژي 
و دانش آن نيز دو کش��ور همکاري هاي بس��يار خوبي داشته اند 
و خوش��بختانه نقش آلمان در اين زمينه هميش��ه تسهيل کننده 

و موفق بوده است.

همچنين وي يادآوري کرد: دو کش��ور در زمينه مس��ائل آب و 
مسأله تغيير اقليم در ذيل سازمان هاي بين المللي همکاري هاي 
بس��يار خوبي داش��ته اند و بر آنيم که بتوانيم اين همکاري ها را 

تقويت کنيم.
دائمي گفت: همچنين دو کش��ور در زمينه مشاوره هاي حقوقي 
و ارزياب��ي مال��ي پروژه ها و نيز مبادالت بانکي مي توانند زمينه 

همکاري هاي بيشتري را فراهم کنند.
 زمينه خوب سرمايه گذاري شرکت هاي آلماني در انرژي هاي 

نو ايران
در ادامه »سيد محمد صادق زاده« مديرعامل ساتبا نيز با اشاره 
به برنامه هاي ايران در حوزه توسعه انرژي هاي نو گفت: براساس 
برنامه شش��م توس��عه ايران بنا دارد تا پايان اين برنامه حدود 
5000 م��گاوات ظرفي��ت جديد نيروگاهي در زمينه انرژي هاي 

نو ايجاد نمايد.
 ت�ا 4 س�ال آت�ي ظرفي�ت انرژي هاي نو کش�ور به حدود ���4 

هزار مگاوات ميرسد
مديرعامل ساتبا گفت: همچنين قرار است تا ۴ سال آتي ظرفيت 
انرژي هاي نو کشور به حدود ۴ هزار مگاوات برسد و ما در اين 
زمينه از سرمايه گذاري شرکت هاي آلکماني بويژه در خصوص 

توسعه انرژي خورشيدي در کشور استقبال مي کنيم.
وي تصريح کرد: پيش از اين فعاليت ما با ش��رکت هاي آلماني 
در نيروگاه خورش��يدي همدان و کرمان بس��يار موفق بوده که 

اميدواريم بتوانيم زمينه اين همکاري را توسعه دهيم.
مديرعامل س��اتبا تأکيد کرد: ايرامن ش��رايط بس��يار خوبي را 
براي خريد تضميني ۲0 ساله برق و حمايت از سرمايه گذاري 
در زمين��ه انرژي ه��اي نو دارد که مي تواند براي ش��رکت هاي 

آلماني جذاب باشد.
وي گف��ت: اي��ران بن��ا دارد تا س��ال ۲030 مي��الدي ظرفيت 
انرژي هاي تجديدپذير نصب شده در کشور را به 7500 مگاوات 
برساند که اين امر مي تواند فرصت خوبي براي سرمايه گذاري 

شرکت هاي خارجي و داخلي باشد.

نفت در معامالت روز دوشنبه نزديک به باالترين قيمت 
سه سال گذشته ايستاد و از تداوم کاهش توليد اوپک و 
روسيه به رغم افزايش فعاليت حفاري آمريکا و کانادا 
که به توليد باالتر آمريکاي شمالي در آينده اشاره دارد 
مورد حمايت قرار گرفت. به نقل از ايسنا، بهاي معامالت 
آتي نفت برنت که قيمت پايه بين المللي است، با دو 
س��نت کاهش نس��بت به قيمت نهايي روز جمعه، به 

69.۸5 دالر در هر بش��که رس��يد. بهاي معامالت آتي 
وست تگزاس اينترمديت آمريکا با 10 سنت کاهش، 
6۴.۴0 دالر در هر بشکهبود. هر دو قيمت پايه هفته 
گذشته به باالترين حد از دسامبر سال ۲01۴ تاکنون 
صعود کرده بودند و برنت به رکورد 70.05 دالر و وست 
تگزاس اينترمديت به 6۴.77 دالر افزايش پيدا کرده 
ب��ود. به گفته تحليلگ��ران گروه بانکي ANZ، قيمت 

نف��ت اخيرا تح��ت تاثير آماري که تداوم روند محدود 
ش��دن عرضه در بازار را نش��ان مي دهد، افزايش پيدا 
کرده است. بازارهاي نفت از کاهش توليد به رهبري 
اوپک و روسيه که با هدف حمايت از قيمت ها انجام 
مي گيرد T به خوبي پشتيباني شده اند. بر اساس گزارش 
رويترز، توافق کاهش توليد در ژانويه س��ال گذش��ته 
آغاز ش��د و قرار اس��ت تا پايان س��ال ۲01۸ ادامه پيدا 

کند. اين توافق با رشد مطلوب تقاضا همزمان شده و 
قيمت هاي نفت را بيش از 13 درصد از اوايل دسامبر 
باال برده است. اما عوامل ديگر شامل ريسک سياسي 
از نفت خام پشتيباني کرده است. بانک آمريکايي جي 
پي مورگان در يادداشتي اعالم کرد: عوامل عرضه و 
تقاضا، عامل اصلي رشد قيمت هاي نفت هستند، اما 
ريسک ژئوپلتيکي و نوسانات ارزي به همراه سفته بازي 
نيز اين روند را تش��ديد کرده اند. س��رمايه گذاران مالي 
مج��ذوب عرض��ه محدودتر و مصرف قوي ش��ده و 
ش��مار قراردادهاي خريد آتي نفت آمريکا را افزايش 

داده ان��د ک��ه از قيمت هاي باالتر س��ود خواهد برد. با 
وجود رشد چشمگير قيمت ها از دسامبر، تحليلگران 
نسبت به تصحيح قيمت نزولي نفت هشدار داده اند. 
ويليام اوالگلين، تحليلگر س��رمايه گذاري در شرکت 
"ريوکين س��کيوريتيز" در اين باره گفت: بس��ياري از 
تحليلگران براين باورند که قيمت نفت در باالي 60 
دالر دچار تصحيح خواهد شد، زيرا در اين سطح قيمت 
ش��رکت هاي حفاري ش��يل آمريکا به افزايش بيشتر 
فعاليت حفاري تشويق خواهند شد که به عرضه باالتر 

منجر مي شود.

قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل عنوان کرد؛

ظرفيت انرژي هاي تجديدپذير نصب شده تا سال ۲۰۳۰ به ۷۵۰۰ مگاوات مي رسد

آلمان پيشتاز سرمايه گذاری اروپا در ايران

صادرات نفت ايران به کره ۳۰درصد کم شدآب گيالنغرب کدورت نداردوعده وزير نفت ونزوئال درباره افزايش توليد
وزي��ر نفت ونزوئ��ال اعالم کرد که اين 
کشور توليد نفت خود را در سال ۲01۸ 
ميالدي به بيش از ۲ ميليون و ۴00 هزار 

بشکه در روز مي رساند.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري رويت��رز از 

کاراکاس، مانوئ��ل ک��ودو، وزير نفت ونزوئال، اعالم کرد: توليد 
نفت اين کش��ور پس از افت در س��ال گذش��ته ميالدي، اکنون 
به حدود يک ميليون و 900 هزار بش��که در روز رس��يده اس��ت و 
در س��ال جاري ميالدي از روزانه ۲ ميليون و ۴00 هزار بش��که 

فراتر خواهد رفت.
وي گفت: پس از رسيدن به افت تاريخي، ۲01۸ سال بازسازي 
خواهد بود. ما اکنون به لطف کارگران، به توليد يک ميليون و 

900 هزار بشکه در روز نزديک هستيم.

مديرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب 
ش��هري استان کرمانشاه افزود: اگر به 
دلي��ل زلزله منابع تأمي��ن آب از جمله 
سراب محل تأمين آب گيالنغرب هم 
دچار کدورت شود، با استفاده از سيستم 

تصفيه آبي که در اين شهرس��تان احداث ش��ده هيچ کدورتي 
وارد شبکه نخواهد شد. به نقل از پاون؛ عليرضا تخت شاهي در 
اين باره اظهار کرد: علي رغم زمين لرزه هاي متعددي که طي 
چند روز اخير در سومار داشتيم و شدت زيادي داشت، اما هيچ 
کدورت آبي وارد ش��بکه آب مش��ترکين نشده است. وي ادامه 
داد: کار س��اخت يک سيس��تم تصفه آب در گيالنغرب آغاز شد 
و ظرف کمتر از يازده روز با همکاري ش��رکت آب و فاضالب 

کرمانشاه و کردستان اين سيستم احداث شد.

آماره��اي گمرک��ي نش��ان مي دهد، 
مي��زان واردات نف��ت ک��ره جنوبي از 
ايران در ماه دس��امبر نس��بت به مدت 
مش��ابه سال قبل 30.6 درصد کاهش 
داشته است. به نقل از رويترز، آمارهاي 

گمرکي نشان مي دهد، ميزان واردات نفت کره جنوبي از ايران 
در ماه دس��امبر نس��بت به مدت مشابه سال قبل 30.6 درصد 
کاهش داشته، در حالي که ميزان کل خريد نفت سئول از ايران 

در سال ۲017 جهشي ۲9.1 درصدي داشته است.
پنجمين وارد کننده بزرگ نفت جهان در ماه دس��امبر، 1.0۸ 
ميليون تن، معادل ۲55 هزار و ۸1 بشکه در روز نفت از ايران 
خريداري کرد که نس��بت به 1.55 ميليون تن دس��مابر س��ال 

۲016، 30.6 درصد کاهش داشت.

آگهي ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى هومن كريمى فرزند حميد  خواهان 
چك  وجه  مطالبه   – خواسته  به  كريمى  هومن  خوانده  به طرفيت  دادخواستي  اعرابى  مجيد 
به كالسه  و  ارجاع  اين شعبه  به  تامين خواسته مطرح كه  تاديه -  تاخير  مطالبه خسارت   –
پرونده 9609980242600857 شعبه 129 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
باهنر تهران ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1397/2/11 وساعت 10 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور 
مدني و مجهول المكان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 137797 /110    مدير دادگاه حقوقى شعبه 129 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

آگهي ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مازيار قبادى مقدم فرزند سياوش  
خواهان مليحه مختارى صدر دادخواستي به طرفيت خوانده سيد مجيد امين- عبداله طازرانى 
به  الزام  به خواسته  مازيار قبادى مقدم   – زهرا عباسى كسبى   – عبدالحسين خراسانى   –
تنظيم سند رمسى ملك – الزام به اخذ پايان كار مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 
پرونده 9609980242600864 شعبه 129 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
باهنر تهران ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1397/2/22 وساعت 9 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور 
مدني و مجهول المكان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 110/137794    مدير دادگاه حقوقى شعبه 129 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

عباسعلى   فرزند  نوروزى  مهسا  خانم  به  و ضمائم  دادخواست  و  ابالغ وقت رسيدگى  آگهي 
خواهان جمال اسكو دادخواستي به طرفيت خوانده مهسا نوروزى فرزند عباسعلى به خواسته 
مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه پرونده 9609980241300874 
شعبه 116 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگي آن 1397/2/31 وساعت 11:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني و مجهول المكان 
آگهي  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكي  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  خوانده  بودن 
مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 110/137792    مدير دادگاه حقوقى شعبه 116 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

آگهى  در خصوص تجديدنظرخواهى محمد حسن قنبرى سرتختى به طرفيت عليرضا صانعى 
مهوار كه مجهول المكان مى باشد نسبت به دادنامه 9509970241301617 صادره از 
ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به شما ابالغ مى  اين شعبه به پيوست نسخه 
شود مقتضى است حسب ماده 346 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه به اين دادگاه اعالم 
نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد در غير اينصورت پرونده به همين كيفيت به تجديدنظر 

ارسال مى گردد . 
 ضمنا به پيوست دادخواست و ضمائم ( غير مكانيزه ) ارسال مى گردد. 

توجه پس از دريافت اين ابالغيه ابالغ اوراق قضايى به صورت الكترونيك انجام خواهد شد 
و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و استثناء انجام مى شود بنابراين ضرورى است 
نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق سامانه اقدام نماييد 
-چنانچه جهت ورود با سامانه حساب كاربرى( شناسه و رمز) دريافت ننموده ايد جهت ثبت 
نامه به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضائى و در صورت عدم دسترسى به نزديكترين 

واحد قضائى مراجعه نماييد. 
تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   116 شعبه  مدير      110/137791  

فرزند  رشيدى  معصومه  خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهي 
رشيدى  معصومه  خوانده  به طرفيت  دادخواستي  كارگران  مهدى  خواهان  داود  
اين شعبه  به  از پرداخت هزينه دادرسى مطرح كه  اعسار  به خواسته  فرزند داوود 
عمومى  دادگاه   116 شعبه   9609980241300753 پرونده  كالسه  به  و  ارجاع 
آن  رسيدگي  وقت  كه  گرديده  ثبت  تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   11 وساعت   1397/1/20
المكان  مجهول  و  مدني  امور  در  نقالب  وا  عمومي  دادگاه هاي  دادرسي  آيين  قانون 
كثيراالنتشار  جرايد  از  يكي  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  خوانده  بودن 
به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهي  نشر  از  پس  ماه  يك  ظرف  خوانده  تا  مي شود  آگهي 
را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل  نشاني  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه 

گردد.  حاضر  رسيدگي  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت 
 110/137789    منشى دادگاه حقوقى شعبه 116 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

آگهي ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانمغزاله بهزداى فرزند عباس  خواهان 
به خواسته  بهزادى فرزند عباس  غزاله  به طرفيت خوانده  كبير سلطانى دادخواستي  عباس 
اعسار مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه پرونده 9609980241300758 شعبه 116 
دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 
1397/1/22 وساعت 13تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني و مجهول المكان بودن خوانده درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 110/137786    منشى دادگاه حقوقى شعبه 116 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

عليمحمدى  محمدرضا  خانم  آقاى/  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهي 
روح  و  بناكار  مليح  و  فارسيان  رقيه  و  بنچارى  محمد حسينى  فاطمه  و  اسكندرى  حسين   –
اهللا منتظرى هدش و اصغر پناهيان قمى فرزند ابراهيم  خواهان ليال رضيئى دادخواستي 
به طرفيت خواندگان محمدرضا عليمحمدى – حسين اسكندرى و فاطمه محمد حسينى بنچارى 
و رقيه فارسيان و مليح بناكار و روح اهللا منتظرى هدش و اصغر پناهيان قمى فرزند ابراهيم 
به خواسته الزام به اخذ صورت مجلس تفكيكى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 
پرونده 9609980241300766 شعبه 116 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
باهنر تهران ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1397/1/18 وساعت 10 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور 
مدني و مجهول المكان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 110/137785    منشى دادگاه حقوقى شعبه 116 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

 دادنامه  پرونده كالسه 9609980231100237 شعبه 146 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد محالتى تهران تصميم نهايى شماره 9609970231100846 خواهان آقاى 
على كيائى فرزند غالمعلى با وكالت خانم سهيال شرفى فرزند غالمرضا وآقاى امير ياورى فرزند 
المكان  مجهول  نشانى  به  پلويى  آقاى حسن  پناهنده 2-  جواد  آقاى   : خواندگان  حيدرعلى 
خواسته ها: مطالبه خسارت دادرسى – الزام به اخذ پايان كار 3- الزام به اخذصورت مجلس 
تنظيم سند رسمى ملك راى دادگاه در خصوص  به  الزام  تفكيكى 4- مطالبه خسارت 5- 
دعوى آقاى على كيائى با وكالت آقاى 1- امير ياورى 2- خانم سهيال شرفى به طرفيت اقايان 
1- حسن پلويى 2- جواد پناهنده به خواسته اخذ پايان كار وصورت مجلس تفكيكى وسپس 
تنظيم سند رسمى ششدانگ يك واحد آپارتمان از پالك ثبتى 40 فرعى از 3775 اصلى واقع 
در بخش تهران حوزه ثبتى 7 به ماسحت 43 متر مربع و مطالبه مبلغ 570/000/000 ريال 
بابت خسارت تاخير اجراى تعهد روزانه دو ميليون ريال از تاريخ 95/7/1 لغايت زمان تنظيم 
سند و خسارت دادرسى نظر به اينكه وكيل خواهان اعالم نموده است به موجب قرارداد 
شماره 12661931 مورخ 1394/8/27 تنظيمى در دفتر امالك جنتى موكل اينجانب يك 
دستگاه آپارتمان با پالك ثبتى 40 فرعى از3775 اصلى واقع در بخش تهران حوزه ثبتى 7 
به مساحت 43 متر مربع را از خوانده خريدارى و عليرغم اينكه به حسب توافق به عمل 
رسمى شماره 1453  اسناد  دفتر  در  با حضور  مورخ 95/7/1  مشاراليه  بوده  مقرر  آمده 
تهران نسبت به تنظيم سند رسمى انتقال اقدام نمايد ليكن از انجام تعهد خود امتناع و 
درخواست هاى مكرر از ايشان نيز اثرى نداشته است وگواهى عدم حضور نيز صادر شده 
است خوانده رديف دوم حاضر نشده واظهار داشته است كه من با خواهان هيچ قراردادى 
با توجه به  منعقد نكرده ام و خوانده رديف اول سازنده ساختمان مورد نظر است دادگاه 
دادخواست تقديمى خواهان و مبايعه نامه مذكور كه حكايت از انعقاد بيع شرعى بين خواهان 
و خوانده رديف اول دارد و با عنايت به اينكه خوانده مذكور عليرغم ابالغ در جلسه دادگاه 
حاضر نشده واليحه دفاعيه نيز ارسال ننموده در قبال دعوى مطروحه دفاع و ايرادى ننموده 
از  اينكه تنظيم سند رسمى  به  نظر  لذا  ابراز نداشته  ارائه و  برائت ذمه خود  بر  و دليلى 
بنا به قواعد لزوم وصحت وبه تبعيت  لوازم وآثار قرارداد مزبور است و مدلول قرارداد 
از  الرعايه است و پاسخ استعالم واصله  براى طرفين متبع و الزم  اراده  از اصل حاكميت 
اداره ثبت واسناد نيز مويد مالكيت خوانده در سه دانگ پالك ثبتى مذكور مى باشد على 
مواد  به  ومستندا  تشخيص  وثابت  وارد  اول  رديف  خوانده  به  نسبت  خواهان  دعوى  هذا 
دادرسى  آيين  قانون  ومواد 198و519  مدنى  قانون  10و219و220و223و224و1257 
مدنى حكم به محكوميت خوانده رديف اول به اخذ پايان كار وصورت مجلس تفكيكى وسپس 
تنظيم سند رسمى يك واحد آپارتمان از پالك ثبتى مذكور نسبت به سهم خود و پرداخت 
مبلغ 568/000/000 ريال بابت خسارت تاخير اجراى تعهد روزانه دو ميليون ريال از تاريخ 
 21/449/700 مبلغ  پرداخت  و   96/4/15 مورخ  در  دادخواست  ارائه  لغايت   95/7/1
ريال بابت هزينه دادرسى وپرداخت حق الوكاله وكيل وفق تعرفه قانونى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد در خصوص دعوى خواهان به طرفيت خوانده رديف دوم نظر به اينكه 
هيچگونه قراردادى بين خواهان و خوانده ارائه نشده است لذا دعوى متوجه خوانده مذكور 
نيست دادگاه مستندا به مواد 2 و84 قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان را 
صادر واعالم مى نمايد خواسته خواهان نسبت به مازاد محكوم به با توجه به مراتب فوق و 
اينكه مطالبه خسارت آينده قابل پذيرش نيست لذا مستندا به ماده 2 قانون ايين دادرسى 
مدنى قرار رد دعوى خواهان را در اين قسمت صادر و اعالم مى نمايد راى صادره نسبت به 
خوانده رديف اول غيابى محسوب و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين 
تجديدنظر  محاكم  در  تجديدنظرخواهى  قابل  آن  از  روز پس  بيست  ظرف  و سپس  دادگاه 

استان تهران مى باشد. 
تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 146  رئيس      110/137783 

سرنوشت برچسب آب چه شد؟

نفت به مرز ۷۰ دالر رسيد

بررسي درآمدهاي نفتي دولت در بودجه سال 9۷

چهار س��ال پيش ش��رکت آب  و فاضالب و س��ازمان 
ملي اس��تاندارد طرحي را براي نصب برچس��ب انرژي 
روي ش��يرآالت به منظور کاهش مصرف آب در نظر 
گرفتن��د ک��ه تاکنون عملياتي نش��ده بود، اما در آخرين 
خبره��ا مدي��ر کل دفتر اس��تانداردها و طرح هاي آب و 
آبفا وزارت نيرو از نصب اجباري برچس��ب اس��تاندارد 
مص��رف آب در آين��ده نزدي��ک در محصوالت خانگي 

آب بر خبر داده است.
به نقل از ايس��نا، برچس��ب انرژي در کاالهاي انرژي بر 
براي محصوالتي به کار مي رود که يا از انرژي برق يا از 
انرژي گاز استفاده مي کنند. قرار بر اين بود که برچسبي 
مش��ابه برچس��ب انرژي به منظور کاهش مصرف آب 

روي شيرآالت نيز نصب شود.
علي رغم اينکه استفاده از وسايل کاهنده مصرف نقش 
موثري در کنترل مصرف بي رويه آب در بخش خانگي 
و تج��اري دارد، ام��ا اجراي اين طرح تا کنون عملياتي 
نش��ده اس��ت و بر خالف وعده س��ازمان ملي استاندارد 
و ش��رکت آب وفاضالب که قرار بود تمامي ش��يرآالت 
غير اس��تاندارد از بازار مصرف حذف ش��وند، همچنان 
ش��اهد ازدياد ش��ير آالت غير استاندارد و پر مصرف در 

بازار هستيم.
در همين راستا تقي عبادي مدير کل دفتر استانداردها 
و طرح هاي آب و آبفاي وزارت نيرو از اجباري ش��دن 
نصب برچسب آب روي کاالهاي آب بر خبر داده و گفته 
اين طرح هم اکنون اجرايي ش��ده ولي اجباري نش��ده 
و هم اينک در حال پيگيري اجباري ش��دن اين طرح 
هس��تيم که اين کار مس��تلزم زمان اس��ت تا هم براي 
توليدکنن��دگان و هم براي واردکنندگان قطعي ش��ود 
تا در آينده نزديک، حتمًا بايستي از برچسب استاندارد 

مصرف آب استفاده کنند.
وي ب��ا بي��ان اينکه پس از اجباري ش��دن اين طرح، از 

ورود کاالهاي داخلي و خارجي فاقد برچسب استاندارد 
مص��رف آب ب��ه بازار ممانعت به عمل آمده و بايس��تي 
هم��ه تجهي��زات داخلي و خارجي مل��زم به نصب اين 
برچس��ب باش��ند، عنوان کرد: تا زماني که نصب اين 
برچسب اجباري نشده است، نصب آن روي تجهيزات 
آب بر صرفا جنبه اطالع رس��اني و آگاهي بخش��ي به 
خريداران خواهد داشت که توليد کنندگان مي توانند به 
صورت داوطلبانه اين برچس��ب را بر روي محصوالت 

خود نصب کنند.
عبادي با اشاره به اينکه وزارت نيرو برچسبي را به عنوان 
برچسب مصرف آب براي تجهيزات آب بر تعريف کرده 
است که اين برچسب در زمان حاضر اجرايي شده و در 
حال توسعه است، افزود: در اولين گام برچسب مصرف 
آب براي ماشين هاي لباسشويي در نظر گرفته شده که 
بر اساس آن، مشخص شده است که براي چرک زدايي 
اس��تاندارد از البس��ه چه ميزان آب مورد نياز است که به 

صورت گروه بندي A تا D دسته بندي شده است.
وي ب��ا بي��ان اينک��ه در گام دوم ب��ا توج��ه ب��ه قانون 
مصرف بهينه آب ش��رب ش��هري و روس��تايي، يک 
س��ري از تجهيزات از جمله ش��ير آالت بهداشتي داخل 
ساختمان ها، سردوش ها و آب شويه هاي داخل منازل 
به سمت استاندارد مصرف سوق داده خواهند شد، گفت: 
اين اس��تاندارد به ش��رکت هاي مختلف ابالغ ش��د که 
پس از يک سال تحقيقات، هم اکنون بر اساس دسته 
بندي موجود، مصرف هر يک از ش��يرآالت مش��خص 

شده است.
اين مقام مسوول با اشاره به اينکه سازمان ملي استاندارد 
برچسب اين تجهيزات را صادر کرده است، افزود: هنوز 
اين اس��تانداردها اجباري نش��ده و در توليدات داخلي يا 
محص��والت واردات��ي توس��ط وزارت صنايع با جديت 

کنترل نمي شود.

اين تفاسير در حالي است که در بسياري از کشورهاي دنيا 
همچون کشورهاي اروپايي که سرانه آب تجديدپذير 
آن ها بسيار باالتر از ايران است، طرح برچسب مصرف 
آب در دس��تورکار گرفته که در س��ه بخش تجهيزات 
خانگي مانند ش��يرآالت و وس��ايل شست وشو، بخش 
عمومي و دولتي اين قوانين تدوين شده و افزون بر حجم 
آب، فاکتورهاي��ي مث��ل دم��ا و مصرف انرژي هم ديده 
ش��ده اس��ت. عالوه بر اين در آسيا در کشور سنگاپور از 
س��ال ۲009 برچس��ب گذاري روي تجهيزات مرتبط با 
آب همچون شيرآالت و سامانه هاي فلش تانک اجباري 
شده است و در ادامه حتي ماشين هاي لباس شويي نيز 
در اين کش��ور ملزم به مش��خص شدن ميزان مصرف 
آب هس��تند. البته بايد به اين مس��اله توجه کرد که اين 
موضوع زماني معني دار خواهد بود که قيمت آب واقعي 
باش��د و مصرف کننده براي کنترل هزينه هاي خانواده 
در بخش آب، تجهيزات کم مصرف را در اولويت خريد 
قرار دهد. همچنين طبق بررس��ي به عمل آمده، اگر با 
نصب اين برچسب ها مديريت مصرف آب را فقط در سه 
وسيله کولرهاي آبي، ماشين لباس شويي و ظرف شويي 
براي نصف مشترکان اجرايي مي شد شاهد 30 درصد 
صرفه جوي��ي مص��رف بوديم به عبارت��ي ۲00 ميليون 

مترمکعب در سال صرفه جويي صورت مي گرفت.
همچنين با انجام اين طرح در بخش شيرآالت خانگي 
و کاهش 30 درصدي مصرف آب، س��االنه حدود يک 
ميليارد و 100 ميليون مترمکعب صرفه جويي مصرف 
آب ص��ورت مي گرف��ت که همين عوامل موجب پايين 

آمدن سرانه مصرف آب در کشور مي شد.
باتوجه به بحراني بودن ش��رايط منابع آبي در کش��ور 
انتظ��ار م��ي رود که اجراي طرح هايي که به حفظ منابع 
آبي کمک خمي کند بيش تر توجه شود تا در آينده شاهد 

جيره بندي و يا تشنگي کشور نباشيم.

معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي 
به بررس��ي سناريوهاي مختلف و تخمين درآمدهاي نفتي 
دولت در سال 97 پرداخته و اعالم کرده است: متوسط کل 
درآمدهاي صادراتي حاصل از نفت و ميعانات گازي ايران 
در سال آينده، حداقل 51 و حداکثر 55 ميليارد دالر خواهد 
ب��ود. به نقل از ش��انا، بر اس��اس گ��زارش دفتر تحقيقات و 
سياست هاي مالي معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد با عنوان 
»بررسي وضع درآمد هاي نفتي در بودجه سال 1397«، با 
فرض صادرات نفت خام و ميعانات گازي به طور متوس��ط 
۲.6 ميليون بشکه در روز، متوسط کل درآمدهاي صادراتي 
ايران در س��ال آينده حداقل 51 و حداکثر 55 ميليارد دالر 
خواهد بود که با توجه به س��هم تعيين ش��ده براي دولت از 
محل عوايد نفتي در بودجه سال 97 به ميزان 53.5 درصد 
و بادر نظر گرفتن نرخ تس��عير ارز به طور متوس��ط 36 هزار 
ريال، پيش بيني مي شود منابع در نظر گرفته شده در سطح 
حداقل 9۸۲۲60 ميليارد ريال )97 درصد رقم اليحه بودجه( 
و حداکثر 1059300 ميليارد ريال )105 درصد رقم اليحه 

بودجه( محقق شود.
در بخش��ي از اين گزارش آمده اس��ت: قيمت نفت خام در 
س��ال ۲017 ميالدي از نوس��انات بسياري برخوردار شد به 
نحوي که س��بد نفتي اوپک از 5۲.۴ دالر در هر بش��که در 

ابتداي س��ال )ژانويه( به ۴5.۲ دالر در اواس��ط سال )ژوئن( 
کاهش يافت و در پايان سال به 61.۴ دالر افزايش يافت. 
با اين حال ميانگين قيمت نفت خام در سال ۲017 با 5۲.۴ 
دالر در هر بش��که باالتر از متوس��ط قيمت در س��ال قبل از 
آن )متوسط ۴0.۸ دالر در هر بشکه( قرار گرفت. با در نظر 
گرفتن عوامل مختلف تأثيرگذار بر بازار نفت در س��ال آتي 
پيش بيني مي شود سطح کلي قيمت ها باالتر از سال جاري 
و با توجه به نظر موسس��ات بين المللي در س��طح 5۴ دالر 
تا 5۸ دالر در هر بش��که باش��د. اين در حالي اس��ت که منابع 
نفتي براي بودجه س��ال 1397 کش��ور با فرض قيمت هر 
بش��که 55 دالر منظور ش��ده است. مهمترين عوامل )قابل 
پيش بيني( تأثيرگذار بر قيمت نفت در س��ال ۲01۸ ش��امل 
پيش بيني رشد اقتصاد جهاني و عرضه و تقاضاي نفت خام 
است که در ارتباط با رشد اقتصاد جهاني، بر اساس جديدترين 
گزارش هاي اوپک، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، 
اقتصاد جهاني روند رو به رشد خود را در سال ۲017 ادامه 
داده است و اين شرايط به ويژه در اقتصادهاي OECD رشد 
چشمگير خواهد داشت. هر چند چالش هاي رشد اقتصادي 
همچنان پابرجاست و مهمترين آنها تحوالت سياسي جهان 
و تصميمات سياستگذاران پولي در بانک هاي مرکزي مهم 
جهان است، اما روند رشد مذکور در سال آتي نيز ادامه دارد 

و س��ازمان اوپک و صندوق بين المللي پول رش��د اقتصادي 
س��ال ۲01۸ را 3.7 درص��د و بان��ک جهاني نيز ۲.9 درصد 
اعالم کرده اس��ت. در ارتباط با تراز عرضه و تقاضاي نفت 
خام نيز در اين گزارش آمده اس��ت: تقاضا براي نفت خام 
در سال ۲017، نزديک به 96.9 ميليون بشکه در روز بوده 
که حدود 1.۴۸ ميليون بش��که باالتر از س��ال ۲016 است. 
ب��ر اس��اس پيش بيني هاي به عمل آم��ده تقاضاي جهاني 
نفت خام در سال ۲01۸ بالغ بر 9۸.5 ميليون بشکه در روز 
خواهد بود که 1.6 ميليون بشکه در روز بيشتر از رقم سال 
۲017 اس��ت. اين در حالي اس��ت که طي دو س��ال گذشته 
مهمتري��ن دلي��ل کاهش قيمت نفت، وجود مازاد عرضه در 
بازار عنوان ش��ده اس��ت. در س��ال ۲015 حدود 1.5 ميليون 
بشکه در روز مازاد عرضه وجود داشت که هرچند در سال 
۲016 از حجم آن کاس��ته ش��د ولي يکي از عوامل تضعيف 
کننده قيمت نفت همچنان باقي ماند. در س��ال ۲017 به 
ويژه در فصول دوم، سوم و چهارم، بازار با کمبود عرضه تا 
1.3 ميليون بشکه در روز مواجه شد. براي سال ۲01۸ نيز 
پيش بيني مي شود در فصل اول، بازار با مازاد عرضه مواجه 
گردد که باعث افزايش سطح ذخيره سازي ها خواهد شد، اما 
در فصول دوم، سوم و چهارم تا سطح حداکثر 1.۸ ميليون 

بشکه در روز با کسري مواجه شود.
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موقعيت هاي بحراني
 با زندگي ما چه مي کنند؟

ادامه از صفحه اول
...در خطر افتادن جان خود و نزديکان است. در چنين شرايطي 
سوالي که پيش مياد اينه که با اين استرس چه بايد کرد؟ مسئله 
اينجاس��ت که ما انس��ان ها تمايل زيادي به کنترل امور داريم، 
حال اين خصيصه در بعضي ها بيش��تر قابل مش��اهده است که 
مطمئنا اين افراد هميشه در اکثر مواقع مضطرب هستند و به 

اصطالح هميشه ترسي در دل آنها هست.
 مسئله اي که بايد به آن توجه کرد ويژگي غيرقابل کنترل بودن 
اين دنيا و طبيعت است که ويژگي اصلي و جدا نشدني از زندگي 
ما انسان هاس��ت. در اين زندگي مس��ائل زيادي تحت کنترل 
ما نيس��ت از س��رما خوردگي و به زمين افتادن و زخمي ش��دن 
 بچه ه��ا گرفت��ه ت��ا زلزل��ه اي که مدت��ي قبل، دل هم��ه ما را

 لرزاند.
در اين شرايط، مساله اول پذيرش است. در چنين شرايطي بايد 
پذيرفت که ما انس��ان ها نمي توانيم همه امور را تحت کنترل 
داش��ته باش��يم و بس��ياري از مسائل اصال در کنترل ما نيستند. 
مسئله دوم در چنين موقعيت هايي رعايت نکات ايمني است. 
اينکه خيلي از اتفاقات در کنترل ما نيستند به اين معنا نيست 
که مراقبت هاي الزم را نبايد داش��ته باش��يم، بلکه بايد تا حد 
امکان نکات ايمني را رعايت کنيم که اگر اين مس��ئله اتفاق 

افتاد کمترين مشکل را براي ما ايجاد کند.
 به عن��وان مث��ال ما مي دانيم که رفتن خ��ارج از خانه مي تواند 
با خطرهايي مواجه باش��د ولي اين موضوع باعث نمي ش��ود 
که اجازه خارج ش��دن از خونه را از افراد س��لب کنيم تا بتوان 
اس��ترس را کاهش دهيم. بايد آموزش هاي الزم را بدهيم تا 
 خطراتي که مي تواند در کمين باشد به حداقل و حتي به صفر 

برسند.
مسئله سوم در مورد اين گونه موضوعات متوسل شدن به يک 
نيروي قدرتمند يعني خدا اس��ت. يکي از تکنيک هاي کنترل 
استرس اين است که مسائلي که کنترل آنها از قدرت ما خارج 
است به نيرويي قوي تر سپرده شود، نيرويي که قابليت کنترل 
تمام امور را داراست. از طرف ديگر نکات مثبتي هم در تجربه 
موقعيت هاي بحراني هست. مثل تصميمات زيادي که بعد از 
اين موقعيت ها گرفته مي ش��ود. از تصميمات کلي و همگاني 
گرفته تا تصميمات ش��خصي و خيلي کوچک؛ به عنوان مثال 
ما تصميم مي گيريم زندگي را کمتر س��خت بگيريم، راحت تر 
زندگي کنيم، قدر اطرافيان را بيش��تر بدانيم، مهربانتر باش��يم 
و... در کل قدر داش��ته هاي خود را که روزمرگي ها اثرش��ان را 

کم رنگ کرده اند بيشتر بدانيم.
اما در بس��ياري از مواقع ما آدم ها خيلي زود فراموش مي کنيم 
و دوباره تبديل مي ش��ويم به همان افرادي که تصور مي کنند 

قرار است 400 سال ديگر زنده باشند.
 دوباره برمي گرديم روي همان پله اول با همان اخالق کمال 
گرايانه، که تا همه چيز کامل و آماده در اختيار ما قرار نگرفته 
باش��د، ت��کان نمي خوريم و زندگي نمي کني��م، تنها زنده ايم. 
»زندگ��ي کني��م و ق��در لحظه هاي خود را بدانيم، نه اينکه تنها 

نفس بکشيم و زنده باشيم«.

آغاز ثبت نام يازدهمين دوره مسابقات 
سراسري برادران دارالقرآن امام علي )ع(

يازدهمين دوره از مسابقات سراسري دارالقرآن 
امام علي)ع( در بخش برادران، طي روزهاي 
بيست و هشتم بهمن ماه الي چهارم اسفندماه 
سال1396 در رشته هاي حفظ، قرائت و ترتيل 
ق��رآن در قم برگزارمي ش��ود. مرتضي نجفي 
قدس��ي مسئول برگزاري مسابقات سراسري 
دارالقرآن امام علي)ع( با اعالم اين خبر اظهار داشت: اين مسابقات قرآني 
در 6 رشته حفظ کل، حفظ بيست جزء، حفظ ده جزء، حفظ پنج جزء، قرائت 
و ترتيل خواني قرآن کريم در دو مقطع س��ني زير ش��انزده س��ال و باالي 
شانزده سال ويژه برادران در قم برگزار خواهد شد. وي گفت : زمان ثبت 
نام از روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه آغاز شده وتا ساعت 24 روز سه شنبه 
دهم بهمن ادامه خواهد داش��ت ، ضمنا داوطلبان بايس��تي براي ش��رکت 
در اين مسابقات، حتما داراي حساب بانکي بوده )ترجيحا حساب بانک 
ملت، جهت واريز جوايز( و سپس به سايت دارالقرآن عالمه طباطبايي) 
Quran.dqat.ir( مراجع��ه ک��رده و فرم ه��اي ثبت نام را پر نمايند و پس 
از پايان فرصت هفت روزه ثبت نام، بمدت س��ه روز ميتوانند اطالعات 
ثب��ت نامي خ��ود را فق��ط ويرايش کنند و از روز 23 بهمن ماه جهت چاپ 
کارت ش��رکت در جلس��ه مجددا به س��ايت مراجعه نمايند، زيرا در زمان 
حضور در مسابقات، داشتن کارت چاپ شده ثبت نام الزامي است. مسئول 
اجراي مسابقات گفت: پس از پايان مهلت ثبت نام ، به هيچ عنوان زمان 
ثبت نام تمديد نخواهد ش��د، ضمنا يادآوري ميگردد چون ظرفيت ثبت 
نام محدود اس��ت، لذا اولويت با افرادي اس��ت که زودتر ثبت نام نمايند، 
همچنين داوطلبان در زمان ثبت نام ميتوانند نوبت روز و ساعت حضور 
خود را براي زمان آزمون مشخص نمايند، بديهي است درخارج از نوبت 
تعيين شده و پس از پرشدن ظرفيت ثبت نام، به هيچ عنوان از متقاضي 
آزمون بعمل نمي آيد.  وي تاکيد کرد: مس��ابقات دارالقرآن امام علي)ع( 
جنبه مردمي و غيردولتي دارد و اين دارالقرآن تاکنون از هيچ بودجه دولتي 
اس��تفاده نکرده اس��ت و تمامي هزينه ها توس��ط خير محترم آقاي محمد 
انصاري موسس دارالقرآن امام علي)ع( و باني مسابقات، که خود از جمله 
قاريان و تاليان قرآن کريم است، تامين مي شود. مسئول دارالقرآن امام 
علي)ع( تصريح کرد: در اين دوره از مس��ابقات، کليه حافظان کل قرآن 
کريم که حدنصاب نود امتياز را در صحت حفظ از يکصد امتياز بياورند، 
مبلغ هفتصد هزار تومان به عنوان هديه دريافت خواهند کرد. همچنين 
حافظ��ان بيس��ت ج��زء ، ده جزء و پنج ج��زء در صورت اخذ حدنصاب نود 
امتياز از يکصد امتياز در صحت حفظ، به ترتيب مبالغ پانصدهزار تومان و 
چهارصد هزار تومان و سيصد هزار تومان دريافت خواهند کرد. وي افزود: 
داوطلبان رش��ته هاي قرائت و ترتيل قرآن نيز در صورت اخذ حدنصاب 
هشتاد امتياز از يکصد امتياز به ترتيب مبالغ پانصد هزار تومان و چهارصد 
هزار تومان دريافت خواهند کرد. وي اضافه کرد: کليه حافظان قرآن در 
همه رشته ها در صورتي که حد نصاب حسن حفظ آنها بين 85 تا 90 باشد 
نيز نصف جوايز اعالم شده فوق را دريافت مي کنند . همچنين قاريان و 
مرتالن قرآن، که حد نصاب امتياز آنها از 75 تا 80 باشد نيز نصف جوايز 
اعالم ش��ده را دريافت مي کنند. مرتضي نجفي قدس��ي مسئول برگزاري 
مسابقات سراسري دارالقرآن امام علي)ع( در خصوص جوايز نفرات برتر 
اين مسابقات اظهار داشت: نفرات اول رشته حفظ کل مبلغ سه ميليون 
و پانصد هزار تومان، نفرات دوم مبلغ س��ه ميليون تومان و نفرات س��وم 
مبلغ دو ميليون و پانصد هزار تومان جايزه نقدي دريافت خواهندکرد. در 
رش��ته حفظ بيس��ت جزء قرآن نيز، نفرات اول مبلغ دو ميليون و دويس��ت 
هزار تومان، نفرات دوم يک ميليون وهفتصدهزار تومان و نفرات س��وم 
يک ميليون و پانصدهزار تومان دريافت خواهند کرد. در رشته حفظ ده 
جزء نيز، نفرات نخس��ت تا س��وم به ترتيب مبالغ يک ميليون و هفتصد 
، ي��ک ميلي��ون و چهارصد و يک ميليون و دويس��ت هزارتومان دريافت 
خواهند کرد. وي افزود: دررشته قرائت قرآن کريم نيز نفرات اول تا سوم 
به ترتيب مبالغ دو ميليون وس��يصدهزارتومان، دو ميليون تومان و يک 
ميلي��ون وهفتص��د هزار تومان دريافت خواهند کرد. همچنين در رش��ته 
ترتيل خواني هم نفرات برگزيده اول تا سوم به ترتيب مبالغ يک ميليون 
وهفتصدهزارتوم��ان، يک ميلي��ون و چهارصدهزارتومان و يک ميليون 

ودويست هزار تومان به عنوان جايزه دريافت مي کنند. 

یادداشت

اجتماعی

احداث ۷ پل جديد در پايتختجلوگيري از ساخت بناهاي غيرمقاوم در تهرانحريق در پاساژي در کوچه برلن
س��خنگوي س��ازمان آت��ش نش��اني و 
خدم��ات ايمني ش��هر ته��ران از آتش 
سوزي در پاساژي در کوچه برلن خيابان 
فردوس��ي خبر داد. سيدجالل ملکي در 
مورد اين حادثه گفت: ساعت 8:09 صبح 

روز دوشنبه اين حادثه به سامانه 125 شهرداري تهران اعالم شد 
و ستاد فرماندهي، چهار ايستگاه را به همراه خودروي تجهيزات 

تنفسي به محل اعزام کرد. 
وي گفت: حدود 20 نفر که در ساختمان بودند و حتي بعضي از 
اين افراد خواب بودند و متوجه آتش س��وزي نش��ده بودند توسط 
آتش نش��انان با احتياط کامل و به س��المت از س��اختمان خارج 
ش��دند. ملکي گفت: با حضور به موقع عوامل آتش نش��اني از 

گسترش آتش جلوگيري شد.

اس��تاندار تهران با تاکيد بر نگراني مردم 
ته��ران از وق��وع زلزله گف��ت: مديريت 
شهري تهران بايد از بناي ساختمان هاي 
غيرمقاوم در شهر تهران جلوگيري کند. 
محمدحس��ين مقيمي گف��ت: مديريت 

شهري ما امروز توسط نمايندگان مردم در شوراها رقم مي خورد 
و براساس 101 قانون اساسي براي اينکه به فعاليت هاي عمراني 
درماني آموزش��ي و... س��رعت دهيم مردم در شوراي هاي شهر و 
روستا، شوراهاي شهرستان و شوراي عالي استان ها نمايندگان 
خود را براي مديريت انتخاب مي کنند. استاندار تهران همچنين 
در ادامه خاطرنشان کرد: در حقيقت مديران مجموعه اي بزرگ و 
اثرگذاري هستند که مشکالت و کمبودها و نارسايي هاي روستاو 

شهر را بررسي و براي رفع آنها برنامه ريزي مي کنند.

معاون فني و عمراني شهرداري گفت: 
اگر امکان پذير باشد، بخشي از پل گيشا 
به عابرپياده اختصاص پيدا کند و عبور 
س��واره را در زير پل داش��ته باشيم البته 
اب��ن موض��وع در حد ايده اس��ت و اگر 

امکان پذير باشد، انجام مي شود. پيروز حناچي گفت: به در حال 
حاضر 563 کيلومتر معابر شرياني وجود دارد و 40 کيلومتر در 
دست اقدام است. 369 پل و تقاطع غيرهمسطح در تهران داريم 
که 49 مورد نيز در دست احداث است. وي افزود: درخصوص 
تقاطع غيرهمس��طح بزرگراه هاي امام علي- صياد ش��يرازي 
تجهي��ز کارگاه ص��ورت گرفت��ه و 7 پل، تقاطع، رمپ و لوپ در 
آن احدث مي ش��وند که پيش��رفت فيزيکي پروژه تاکنون 80 

درصد بوده است.

اخــبار شـهرستان

استاندار اصفهان پنچره واحد براي سرمايه گذاران تشکيل مي دهيم

گازرساني به يک شهر و 42 روستاي استان ايالم

آغاز عمليات اجرايي اصالح و توسعه شبکه آب تالش از اعتبارات تبصره ۳

الگو برداري دستگاه هاي دولتي از خدمات پااليشگاه تشکيل کانون مديران بازنشسته تامين اجتماعي استان گيالن

عمليات اجراي خط کشي در سطح جاده هاي مازندران 

تجارت-اسـتان خراسـان رضـوي: 
ش��هردار س��رخس ب��ا اش��اره ب��ه 
پتانس��يل هاي موجود در اين ش��هر 
م��رزي گفت: توانمند کردن مردم و 
انجام خريدهاي مورد نياز پااليشگاه 
باعث رش��د شهرستان سرخس شده 
اس��ت لذا ساير دس��تگاه هاي دولتي 

مس��تقر در شهرس��تان نظير گمرک، راه آهن و منطقه 
ويژه اقتصادي بايد از اين اقدام پااليشگاه الگوبرداري 
نموده تا شاهد ارائه خدمات هرچه بيشتر به شهروندان 
باش��يم.به گزارش روابط عمومي ش��رکت پااليش گاز 
شهيد هاش��مي نژاد، احمد صفايي در ديدار مش��ترک 
اعضاي ش��وراي شهر با مديرعامل اين مجتمع گازي 
افزود: خوش��بختانه با انس��جام و برنامه هاي صورت 
گرفته از س��وي پااليش��گاه، ش��اهد ارائه خدمات به 
شهروندان و توسعه کسب و کارها در سرخس هستيم 
که دس��تگاه هاي دولتي حاضر در شهرس��تان بايد از 

اين نگاه تعامل بخش��ي پااليشگاه 
الگو برداري نمايند.وي با بيان اينکه 
در ح��ال حاض��ر بي��ش از 43 هزار 
ش��هروند در اين شهرس��تان مرزي 
سکونت دارند تصريح کرد: بخشي از 
شهروندان امروز به عنوان کارکنان 
پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد در 
حال خدمت به مردم هس��تند لذا با انس��جام بيش��تر و 
تعامالت في مابين بين ش��هرداري و پااليش��گاه بايد 
در جهت مباحث فرهنگي گام هاي بيش��تري برداشته 
شود.ش��هردار س��رخس در ادامه با تقدير از برنامه هاي 
فرهنگي شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد از جمله 
نمايشگاه کتاب بيان کرد: با توجه به اينکه اداره ارشاد 
متول��ي حوزه فرهنگ شهرس��تان اس��ت اما اقدامات 
بين بخش��ي و همکاري هاي پااليش��گاه و برگزاري 
نمايش��گاه هاي کتاب باعث ارتقاء فرهنگ شهرستان 

و باالرفتن جايگاه سرانه مطالعه ميشود.

 تجارت-اسـتان گيالن_فرحي:اعض��اي هي��ات 
مدي��ره کان��ون جديدمدي��ران بازنشس��ته تامين 
اجتماع��ي شهرس��تان رش��ت با مدي��رکل تامين 
اجتماع��ي گي��الن ديدار نمودند .بدنبال تش��کيل 
کانون مديران بازنشسته تامين اجتماعي شهرستان 
رشت که به همت جمعي از فرهيختگان ، مسئولين 
و دس��ت اندرکاران عرصه صنعت و توليد و فعاالن 
اجتماعي و اقتصادي استان که درسالهاي اخير به 
جرگه بازنشس��تگان سازمان پيوسته اند راه اندازي 

ش��ده اس��ت اعضاي هيات مديره اين تش��کل جديد با جميل حق پرست 
مدي��رکل تامي��ن اجتماعي گيالن دي��دار نمودند .دکترمعيري از مديران 
س��ابق ش��رکتهاي چيني سازي پارس ، پوشش ... و رياست هيات مديره 
اين تشکل در ابتداي اين نشست ضمن قدرداني ازفرصت ايجاد شده و 
پذي��رش ص��ورت گرفته که با آغوش باز و گرمي زياد درکوتاهترين زمان 
ميس��ر گرديد اظهارداش��ت : درحال حاضر52 مديرومسئول پيشکسوت 
عضو اين کانون ميباشند و انتظار ميرود اين تعداد در آينده نزديک به 200 
نفر افزايش يابد .ايشان با اشاره به پيش بيني تعدادي کارگروه تخصصي 

درکانون براس��اس تجربيات و س��وابق اعضاء ، اظهار 
داش��ت : چون بس��ياري ازاعضاء عالوه برتحصيالت 
عالي دانشگاهي ازتجربيات عملي و اجرايي در سالهاي 
خدمت برخوردار ميباش��ند درصدد هس��تيم که با بهره 
گي��ري ازدان��ش اين جمع و همراهي دانش��گاهيان و 
مديران اس��تاني بتوانيم درعرصه هاي توليد و صنعت 
و... براي گيالن منش��اء خير باش��يم .مديرکل تامين 
اجتماعي گيالن نيز دراين نشس��ت با ابراز خرس��ندي 
ازش��کل گيري اين تش��کل جديد ، ازNGO ها بعنوان 
شاخصي براي توسعه يافتگي يک جامعه ياد نمود که به نمايندگي ازافراد 
فعاليت مينمايند . .مديرکل تامين اجتماعي گيالن در قسمت ديگري از 
سخنان خود با اشاره به اينکه برخي استانها عليرغم محدوديتهاي منابع 
از کمترين امکانات بيش��ترين بهره برداري را مينمايند افزود : متاس��فانه 
بعضًا ش��اهد اين موضوع هس��تيم که عدم انسجام ، نداشتن وحدت رويه 
و مديريت باعث اضمحالل پتانس��يل ها و امکانات ميگردد .حق پرس��ت 
خاطرنشان ساخت : دفاع ازسازمان بمنزله حمايت ازيک مدير يا افرادي 

خاص نيست بلکه صيانت از بخش قابل توجهي از جامعه است.

تجارت-استان مازندران:مديرکل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي استان مازندران از اجراي عمليات گسترده خط کشي 
در س��طح محورهاي ارتباطي اين اس��تان خبر داد و عنوان 
نمود : از ابتداي سال جاري تا به امروز بيش از 2800 کيلومتر 

عمليات خط کشي در محورهاي مازندران صورت پذيرفت. 
به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي اس��تان مازندران، مهندس احمدآفرين محمدزاده 
ضمن اعالم اين مطلب افزود : خط کشي راهها که از مقرون 

به صرفه ترين نوع عالئم ايمني محسوب مي گردند مستقيما 
در ديد راننده قرار گرفته و با وي يک حس نزديک و متقابل 
برق��رار مي نماين��د. وي ادام��ه داد: از اين رو اين اداره کل به 
منظور افزايش ايمني محور ، هدايت وسايل نقليه و آگاهي 
دادن به کاربران راه بخصوص در زمان مه گير بودن مناطق 
کوهستاني در شب با ديد محدود ، تفکيک باندهاي رفت 

و برگشت در نقاط بدون جدا کننده وسط و کاهش ميزان 
تصادفات و سوانح رانندگي عمليات اجراي خط کشي را در 
سطح محورهاي ارتباطي اين استان در دستور کار خود قرار 
داد. مهندس محمدزاده يکي از اهداف اجراي خط کشي در 
سطح محورها را تعيين محدوديتهاي حرکت براي هريک 

از کاربران عنوان و خاطر نشان ساخت: 

نشست مشترک استاندار با توليدکنندگان ،سرمايه 
گذاران و فعاالن اقتصادي استان اصفهان در تاالر 
اجتماعات اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد.س��يد 
عبدالوهاب س��هل آب��ادي رييس ات��اق بازرگاني 
اصفهان در اين نشست گفت:بخش خصوصي استان 
اصفهان آماده همکاري و همگرايي با بخش دولتي 
در برطرف شدن موانع کسب و کار است. وي با اشاره 
به عضويت اس��تاندار اصفهان در هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني ايران و تهران گفت:برگزاري مراسم 
معارفه ايشان در اتاق بازرگاني نشان از توجه شان 
به بخش خصوصي است و اميدواريم سازمان هاي 

دولتي با تعامل بيشتر با بخش خصوصي مسايل و 
مشکالت اقتصادي استان را برطرف کنند . سهل 
آبادي افزود: صنعتي ترين اس��تان کش��ور با وجود 
واحده��اي تولي��دي بزرگ ، متوس��ط و وکوچک 
هم��واره فرصت ه��اي قابل توجهي براي توس��عه 
اقتصادي استان و کشور را فراهم مي کنند و از اين 
رو با همدلي بخش دولتي بايس��تي از اين ظرفيت 
بوجود آمده استفاده شاياني کرد.محسن مهرعليزاده 
در اين نشست با اشاره به توانمندي استان اصفهان در 
عرصه صنعت،معدن،کشاورزي و گردشگري گفت: 
مساله بيکاري مهمترين مساله استان است و شايسته 

نيست صنعتي ترين استان کشور داراي نرخ بيکاري 
دو درصد باالتر از ميانگين کشور باشد.وي از ايجاد 
پنجره واحد ويژه سرمايه گذاري در استان خبر داد و 
گفت:سرمايه گذاران نيازي به مراجعه به هيچ اداره 
ايي براي دريافت مجوز نخواهند داشت و ما مکلفيم 
که مجوزها را براي سرمايه گذاران اخذ و به راحتي 
در اختي��ار آن��ان قرار دهي��م . وي خطاب به فعاالن 
اقتصادي گفت:تمام امور و کارهاي شما در ادارات 
و سازمان هاي دولتي سهل خواهيم کرد. وي تصريح 
کرد:با تالش و س��رمايه گذاري فعاالن اقتصادي 
مي توانيم اس��تان اصفهان را به جايگاه واقعي اش 

برگرداني��م .مهرعلي��زاده به فع��االن اقتصادي که 
خواس��تار س��رمايه گذاري در استان اصفهان قول 
داد که مس��ايل و مش��کالت آنان را ش��خصا دنبال 
مي کنم و نيازي به پيگيري از بازرسي نيست .وي به 
اولويت بندي 30 پروژه استان اصفهان در بخش هاي 
مختلف اقتصادي اشاره کرد و گفت:احياي زاينده رود 
،قطار پرسرعت اصفهان – تهران،توسعه فرودگاه 
اصفهان ،ايجاد پرواز مستقيم اصفهان به 12 پايتخت 
،تقويت دفتر وزارت امور خارجه در استان ،ايجاد پنج 
کنسولگري کشورهاي هدف اقتصادي در اصفهان 
از جمله پروژه هاي تعيين ش��ده اس��ت. وي اضافه 

کرد:اصفهان به عنوان  هاب تهران شناخته مي شود 
و بايد در تمامي زمينه ها بتواند اين ش��هر را پوش��ش 
دهد و نخستين قدم براي آن توسعه فرودگاه است.

ف��رودگاه اصفه��ان مي تواند کمک کننده فرودگاه 
امام خميني ش��ود و از س��فرهاي طوالني به مقصد 
فرودگاه بکاهد. وي خواس��تار توجه بيش از پيش 
فعاالن اقتصادي به صادرات ش��دو گفت:اس��تان 
اصفهان مهد توليدکنندگان و صنعتگران اس��ت و 
بايس��تي ش��رکت هاي مديريت صادرات با تمرکز 
براي بازرگاني به دنبال صادرات محصوالت توليدي 

استان باشند.

تجارت-اسـتان ايالم :  مديرعامل شرکت گاز ايالم 
گفت: يک شهر و 42 روستاي اين استان از ابتداي سال 
جاري تاکنون به ش��بکه سراسري گاز متصل شدند.
عباس شمس الهي اظهار کرد: با برخورداري اين شهر 
و روستاها به شبکه گازرساني، جمعيتي بالغ بر 10 هزار 
و 756 خانوار از نعمت گاز طبيعي برخوردار شده اند.وي 

افزود: براي اجراي گازرساني به اين تعداد شهر و روستا 
بيش از 180 کيلومتر خط تغذيه و ش��بکه اجرا و پنج 
هزار انشعاب گاز واگذار شده است.مديرعامل شرکت 
گاز ايالم از انجام عمليات گازرساني به 76 روستا تا 

پايان س��ال جاري خبر داد و گفت: تمام روس��تاهاي 
اين اس��تان تا س��ه سال آينده به شبکه گاز سراسري 
متصل خواهند شد. شمس الهي يادآور شد: تنها سه 
شهر توحيد، ميمه و پهله زرين آباد گازدار نيستند که 

عمليات شبکه گاز رساني به شهرهاي پهله و زرين 
آباد پايان يافته و کار انجام خط تغذيه ش��روع ش��ده 
است. به گفته شمس الهي عمليات شبکه گاز رساني 
ش��هر توحيد نيز با 50 درصد پيش��رفت در دست اجرا 

اس��ت. مدير عامل ش��رکت گاز ايالم به ظريب نفوذ 
گاز در بخش ش��هري و روس��تايي استان اشاره کرد و 
گفت: هم اکنون ظرفيت نفوذ گاز در بخش شهري 
98 و در بخش روستايي71 درصد است.بيش از 255 
روستا از تعداد 555 روستاي مشمول گازرساني اين 

شرکت از نعمت گاز برخوردار هستند. 

تجارت-اسـتان گيالن_فرحـي: ب��ه گزارش دفتر 
رواب��ط عموم��ي و آموزش همگاني ش��رکت آب و 
فاضالب استان گيالن،با حضور سيدمحسن حسيني 
رئيس هيأت مديره و مديرعامل اين شرکت ، مهدوي 
فرماندار و ش��کري نماين��ده مردم تالش در مجلس 
ش��وراي اس��المي عمليات اجرايي توسعه و اصالح 
شبکه آب اين شهرآغاز شد.مديرعامل آبفاي گيالن 

ضمن تشکر ازاعضاء شوراي شهر تالش در تصويب 
تبصره 3 گفت: پروژه اجراي عمليات اصالح و توسعه 
شهر تالش که از محل منابع داخلي شرکت ) تبصره 
3( انجام خواهد ش��د،ضمن استانداردسازي50 فقره 
انشعاب مشترکين مشکل تامين فشار 3000خانوار 
س��اکن در اين منطقه را مرتفع خواهد کرد.مهندس 
حس��يني با اعالم اين نکته که مي توان آثار وبرکات 

اجراي تبصره 3 را در شهرها با اجراي چنين پروژه هايي 
مشاهده کرد،اظهار داشت: اين پروژه1230متر طول 
و 1370 ميليون ريال هزينه در برخواهد داش��ت که 
تالش خواهد شد تا دهه فجر 1396 به بهره برداري 
برس��د. مهدوي فرماندار تالش نيز ضمن تش��کر از 
حضور مديرعامل آبفاي گيالن گفت: اجراي چنين 
پروژه هايي باعث مي شود تا مردم از هزينه کردهاي 

تبصره 3 مطلع باش��ند و از اينکه در تس��ريع عمليات 
اجرايي که نفع آنها به خودشان برمي گردد رضايمندي 
داشته باشند.شکري نماينده مردم تالش، رضوانشهر 
و اسالم نيز در سخناني ضمن تشکر از جديت و تالش 
مديرعامل آبفاي گيالن گفت: اين حرکت ش��رکت 
آب وفاض��الب اس��تان گيالن ک��ه همه پروژه هاي 
تبص��ره 3 را ب��ا برنامه و ش��فاف در اختيار مردم قرار 
مي دهد س��تودني است و موجب اعتماد بيشتر مردم 

به خدمتگزارانشان خواهد شد .

گ��روه اجتماع��ي: مع��اون اجتماع��ي و 
فرهنگ ترافيک پليس راهور ناجا با اظهار 
نظري صريح آب پاکي را روي مسئوالن 
ش��هرداري تهران ريخت. سرهنگ عين 
ا... جهان��ي در ي��ک برنامه تلويزيوني به 
صراحت با طرح پيش��نهادي ش��هرداري 
تهران براي حذف کليه سهميه هاي طرح 
ترافيک به مخالفت پرداخت و اعالم کرد 
که اين طرح اجرايي نخواهد ش��د چون 
منفعت��ي ب��راي مردم و س��المت مردم 
نخواهد داش��ت. آنطور که ايسنا گزارش 
داده س��رهنگ جهاني با بيان اينکه طرح 
ترافيک جديد اجرايي نخواهد شد؛ ادامه 
داد: طرح ترافيک در تهران س��ابقه بيش 
از 30 س��ال دارد و هدف از اين طرح اين 
بوده که محدوده مرکزي شهر را به لحاظ 
ترافي��ک و آلودگ��ي هوا کنترل کنيم. در 
طرح اخير اين گونه گفته ش��ده که همه 
خودروها بتوانند وارد طرح شوند و ساعات 
مختلف جرايم فرق کند، پليس راهنمايي 
رانندگي معتقد اس��ت که بايد در اينگونه 
طرح ها به صورت کارشناسي بررسي شود 
بنابراين با اين طرح نمي توان پاسخگوي 
مردم ساکن در مرکز شهر شد و اين طرح 
ب��ه غي��ر از بحث درآمدي ب��ه هيچ وجه 
ط��رح مثبتي نخواهد بود بلکه آلودگي را 
نيز افزايش خواهد داد. اين طرح اجرايي 

نخواهد ش��د چون منفعتي براي مردم و 
سالمت مردم نخواهد داشت.

معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيک پليس 
راهور ناجا درباره نحوه دريافت اطالعات 
جريمه خودرو جريمه ها گفت: بخشي از 
جريمه ها از طريق دوربين اعمال مي شود 
که از طريق پيامک براي صاحبان خودرو 
پيامک مي ش��ود. توصيه مي ش��ود براي 
اطالع دقيق از جرايم رانندگي شماره تلفن 
همراه را ارائه دهند تا در سيستم راهنمايي 
و رانندگي ثبت شود. VIN کارت ماشين 
را نيز مي توان به 1102020 پيامک کرد 
تا ميزان جرائم از طريق پيامک ارس��ال 
ش��ود. سرهنگ جهاني همچنين تصريح 
ک��رد: متخلف وقت��ي وارد محدوده طرح 
ترافي��ک مي ش��ود بايد بدان��د که اعمال 
قانون مي ش��ود و عالوه ب��ر اينکه براي 
زوج و ف��رد جريمه مي ش��وند دوربين ها، 
معاين��ه فني را ني��ز کنترل مي کنند. وي 
اف��زود: تخلفات در س��طح ش��هر تهران 
براي رانندگان پيامک مي شود و کساني 
که بي اطالع هس��تند حتما نقص در ارائه 

شماره تلفن دارند.
س��رهنگ جهان��ي گفت: ات��اق، موتور، 
شاس��ي و رن��گ از ارکان وس��يله نقلي��ه 
است براي تغيير در اين ارکان بايد مجوز 
راهنماي��ي و رانندگي دريافت کنند چون 

با تعويض موتور ماش��ين ش��ماره موتور 
ني��ز تغيير مي کند پس تغييرات بايد ثبت 
ش��ود. هم��ه اطالعات در اي��ن رابطه در 
س��ايت راهور 120 موجود است که براي 
راهنمايي بيشتر مراجعه کنند. وي درباره 
ش��وراي حل اختالف نيز گفت: مرجعي 
که دس��تور توقي��ف را صادر مي کند بايد 
به مراجعه کننده اطالعات الزم را بدهد 
تا رفع توقيف انجام ش��ود و در سيس��تم 
ثبت ش��ود تا بتواند وسيله خود را تحويل 
بگيرد. وي افزود: کسي که از نمايندگي 
خودرو را تحويل مي گيرد پالک را تحويل 
مي دهند بعضي مواقع جوان ترها تعجيل 
در گرفتن خودروي بدون پالک دارند که 
اگ��ر اين کار صورت گيرد خودرو توقيف 

خواهد شد.
مخالف��ت صريح معاون پليس راهور ناجا 
با اجراي طرح ترافيک جديد در حالي روز 
گذش��ته مطرح ش��د که فرماندار تهران با 
تاکي��د بر اينکه هنوز طرح ترافيک جديد 
ب��راي فرمانداري ارس��ال نش��ده گفت: 
جزيي��ات اين طرح بايد بعداز ارس��ال به 
فرمانداري مورد بررس��ي کارشناسي قرار 
بگي��رد اما قطعا چي��زي که به مصلحت 
شهروندان نباشد تصويب و اجرا نخواهد 
ش��د. عيس��ي فرهادي در گفتگو با ايسنا 
در ب��اره ط��رح ترافي��ک جديد گفت: کار 
علمي گسترده اي بر روي اين طرح انجام 
شده اما اشکاالتي دارد که بايد قبل از اجرا 
برطرف ش��ود. وي ب��ا بيان اينکه در اين 
ط��رح قيمت ها کاهش مي يابد و افزايش 
قيمتي نخواهيم داشت، تاکيد کرد:  ما در 
هر دو بخش تصميم گيري هم در شوراي 
ش��هر ته��ران در خص��وص قميت هاي 
ورود ب��ه مح��دوده طرح ترافيک و هم در 
شوراي ترافيک شهر تهران خواهيم بود 
و بررس��ي ها را انجام خواهيم داد و تنها 
آنچ��ه به مصلحت مردم باش��د، تصويب 

مي کنيم.

گ��روه اجتماع��ي: رئي��س کميته بودجه 
ش��وراي ش��هر ته��ران پيش��نهاد داد 
تاکارگروه��ي ب��راي پيگي��ري تخلفات 
احص��ا ش��ده در مديريت قبلي ش��هري 
تش��کيل ش��ود. مجيد فراهاني در گفتگو 
با ايس��نا، با اشاره به گزارش سند تحويل 
و تحول ش��هرداري ته��ران، گفت: پايه 
گزارش بس��يار خوب بود چرا که شوراي 
ش��هر در مصوب��ه اي خواهان آن بود که 
ش��هرداري ته��ران گزارش��ي ارائه دهد 
که به طور دقيق و ش��فاف بدانيم ش��هر 
را در چ��ه وضعيت��ي تحوي��ل گرفته ايم و 
کجا ايس��تاده ايم تا بتوانيم بر اس��اس آن 
براي چهار س��ال پيش رو برنامه ريزي و 
تصمي��م گيري کني��م. وي با بيان اينکه 
گزارش ارائه ش��ده تحويل و تحول يک 
سند خاص است، چراکه گزارش مشابهي 
از آن در شهرداري طي سال هاي متمادي 
گذش��ته مشتمل بر چالش هاي پيش رو 
هنگام تحويل و تحول وجود ندارد، گفت: 
اين سند مي تواند به طور مداوم و ساالنه 
بهنگام شود و مبنايي براي گزارش هاي 

عملکرد ساالنه شهرداري باشد.
فراهان��ي ب��ا بيان اينکه البته اين گزارش 
مي توانس��ت بهت��ر ارايه ش��ود گفت: به 
عن��وان مث��ال در قس��مت ابتداي��ي که 
ش��هردار گزارش��ي در خصوص فساد در 
ش��هرداري ارائ��ه کرد توق��ع اين بود که 
ش��هردار محترم تنها به س��وء استفاده در 
ي��ک قرارداد ح��دود يک ميلياردي اکتفا 
نکند. چرا که همه ما مي دانيم که وضعيت 
فس��اد در قراردادهاي ش��هرداري با اين 
رقم هاي کوچک قابل مقايس��ه نيس��ت 
و مش��کالت م��ا در قراردادهاي خارج از 
تشريفات مناقصه بسي بيش از اينهاست. 
مش��کل قراردادهاي صوري يک ميليارد 
و 10 ميلي��ارد و 100 ميلي��ارد نيس��ت و با 
اخباري که از بازداشت نفر دوم شهرداري 
گذش��ته به گوش مي رسد موضوع حيف 

و ميل اموال در شهرداري در ميان افکار 
عمومي نباي��د در حد ي��ک ميليارد تقليل 
يابد. رئيس کميته بودجه ش��وراي ش��هر 
ته��ران با بي��ان اينکه ط��ي جمع بندي 
دوازده س��ال از س��ال 84 تا 96 در بررسي 
بودجه و رديف هزينه ها و درآمدها متوجه 
شديم که فاصله بين مجموع درآمدهاي 
مکتسبه تا مجموع هزينه هاي ثبت شده 
رقم بااليي حدود 20 هزار ميليارد تومان 
اس��ت، گفت: وقت��ي مجموع درآمدهاي 
حاصل��ه را از مجم��وع هزينه هاي انجام 
ش��ده کس��ر مي کنيم به يک شکاف 20 
ه��زار ميلي��ارد توماني ط��ي مجموع 12 
س��ال گذشته مي رس��يم و معلوم نيست 
اي��ن 20 ه��زار ميليارد تومان کجا رفته و 
بايد اين رقم گمشده تعيين تکليف شود. 
هرچند که برخي مي گويند اين پول براي 
پرداخ��ت بدهي و ديون صرف ش��ده اما 
جاي سوال است که مگر حساب و کتاب 
نداري��م ک��ه در هيچ کجا قيد نش��ده که 
اي��ن 20 هزار ميلي��ارد تومان کجا رفته؟ 
هرچند که برخي ها هم معتقدند اين رقم 
به خاطر حسابرس��ي تعهدي ايجاد شده 
ام��ا اي��ن تعهدات بايد در س��ال هاي بعد 
جبران مي ش��د البته اين رقم بر اس��اس 
گزارش ش��هردار محت��رم 5200 ميليارد 
تومان هس��ت به هر حال بايد دس��تگاه 

قضايي و س��ازمان بازرسي کل کشور به 
اين موضوع ورود کند و تکليف 20 هزار 
ميليارد يا 5200 ميليارد تومان گمش��ده 

روشن شود.
فراهاني با بيان اينکه براس��اس گزارش 
ارائه شده توسط حسابرس منتخب شورا 
درآمد ش��هرداري در س��ال 95، 22 هزار 
و 700 ميلي��ارد تومان گزارش ش��ده اما 
در گزارش ارايه ش��ده ش��هردار محترم 
درآم��د 21 ه��زار و 130 ميلي��ارد توماني 
ذکر شده گفت: 1400 ميليارد تومان بين 
دو گزارش ارائه شده مغايرت وجود دارد. 
وي با بيان اينکه بايد تک تک پرونده ها 
به صورت مجزا بررسي شود، گفت: بايد 
ي��ک کارگروه ويژه متش��کل از اعضاي 
ش��وراي ش��هر و مسئوالن ش��هرداري 
تهران تشکيل شود که بررسي تک تک 
پرونده ه��ا به ص��ورت ماموريت ويژه در 
اختي��ار آنه��ا قرار گي��رد و متخلفان را به 
مقام قضاي��ي معرفي کند. رئيس کميته 
بودجه ش��وراي شهر تهران با بيان اينکه 
درص��ورت عدم تغيير فرايندها و روال ها 
ش��هرداري جديد هم مبرا از خطا نيس��ت 
گفت: همه ما مکلف هستيم که در دوره 
جدي��د تخلف��ات را رصد ک��رده و آنها را 
پيگي��ري نموده تا راه هاي خطاي مجدد 

بسته شود.

معاون پليس راهور: پيشنهاد شهرداری منفعتي براي مردم ندارد!

مخالفت صريح پليس با طرح ترافيک جديد
رئيس کميته بودجه شوراي شهر تهران اصرارکرد؛

تشکيل کارگروه پيگيري تخلفات شهردارسابق
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تعليق فعاليت هاي داور جنجالي ليگ فرانسه
توني چپرون، داور فرانس��وي پس از ضربه 
زدن و اخراج ديگو کارلوس، مدافع نانت از 

او عذرخواهي کرد.
در جري��ان دي��دار 2 تيم نانت و پاري س��ن 
ژرم��ن اتف��اق عجيبي رخ داد و داور ميدان 
بع��د از برخورد ب��ا بازيکن نانت که در حال 
دوي��دن ب��ود، او را با کارت قرمز مواجه کرد 

که اين رفتار به ش��دت مورد انتقاد رس��انه ها قرار گرفته و حتي رئيس 
باشگاه نانت درخواست محروميت 6 ماهه چپرون را داده است. در حال 
حاضر فعاليت هاي ورزشي اين داور توسط فدراسيون فوتبال فرانسه به 

حالت تعليق درآمده است.
البته طبق اعاي فدراسيون فوتبال فرانسه، چپرون ادعا کرد که کارلوس 
عمدا اين ضربه را به او وارد کرده و او جزئيات بيشتري را که در گزارش 

ارائه شده را به کميته انضباطي ليگ فرانسه ارائه خواهد کرد.
چپ��رون گف��ت: در ديدار نانت برابر پاري س��ن ژرمن ديگو کارلوس من 
را نقش بر زمين کرد و من از ناحيه اي که به تازگي مصدوم ش��ده بودم 

احساس درد کردم.
واکنش تاس��ف آور من اين بود که پايم را به س��مت بازيکن چرخاندم و 
اي��ن حرکت من رفتاري نامناس��ب ب��ود، پس من مي خواهم پس از اين 

اقدام از بازيکنان نانت عذرخواهي کنم.

ناظم الشريعه: بازيکنانم نخوابيده بودند
سرمربي تيم ملي فوتسال ايران يکي از داليل کسب برد خفيف مقابل 

بالروس را استراحت نکردن بازيکنانش دانست.
به نقل از ايس��نا، س��يد محمد ناظم الش��ريعه بعد از پيروزي 2 بر يک تيم 
ملي فوتسال ايران مقابل بالروس بيان کرد: بازي خوب و پر برخوردي 
بود و نس��بت به ديدار نخس��ت س��خت تر ش��د. ما ۱6-۱۷ بازيکن را بايد 
تست مي کرديم و استفاده از ترکيب هاي مختلف کار را سخت مي کند. 
با اين حال از عملکرد بازيکنان راضي هس��تيم. اين دو ديدار دوس��تانه 

باعث شد بازيکنان جوان فرصت حضور پيدا کنند.
او در پاس��خ به اين پرس��ش که به نظر مي رس��د بالروس آناليز خوبي از 
ب��ازي دي��روز ايران داش��ت گفت: نمي توان اي��ن طور گفت. ما هم آناليز 
خودم��ان را داش��تيم. ب��ه ه��ر حال بالروس يک تيم اروپايي اس��ت و از 
چن��د ترکي��ب مح��دود در بازي اس��تفاده کردند اما م��ا بايد ترکيب هاي 
مختلف را به ميدان مي فرستاديم. در مجموع بازي پاياپايي بود و ما هم 

فرصت هايي داشتيم.
سرمربي تيم ملي فوتسال همچنين خستگي بازيکنانش را يکي از داليل 
کس��ب پيروزي نزديک مقابل بالروس دانس��ت و تصريح کرد: از ساعت 
پن��ج صب��ح براي گرفتن ويزا به س��فارت اتريش رفته بوديم و بازيکنان 
اس��تراحت نداش��تند. براي ما عجيب اس��ت که از سه ماه پيش برنامه تيم 
ملي را به فدراس��يون فوتبال اعالم کرديم اما االن س��فر به اس��لووني لغو 
ش��ده اس��ت. بايد قدرت بزرگي ورود کند تا ما بتوانيم به اس��لووني برويم. 
کميته بين الملل پيگيري هاي اين س��فر را انجام مي داد اما نمي دانم چه 
اتفاقي افتاد که کارها به موقع پيش نرفت. امروز به سفارت اتريش رفتيم 
و با وجود اين که فدراسيون فوتبال مي گويد برايمان وقت گرفته بود اما 
ما را به سفارت راه ندادند بنابراين ضرر کرديم و نمي توانيم تيم ديگري 

را جايگزين اسلووني کنيم.

پيشخوان

ورزشی

رض��ا صالح��ي اميري به عنوان رئيس کميته ملي المپيک انتخاب 
شد. چهل و پنجمين مجمع عمومي و انتخاباتي کميته ملي لمپيک 
در مح��ل آکادمي مل��ي المپيک آغاز ش��د. در اين مجمع مس��عود 
سلطاني فر وزير ورزش و جوانان و کيومرث هاشمي رييس کميته 
مل��ي المپي��ک حضور دارند. مجمع عمومي و انتخاباتي کميته ملي 
المپيک 6۰ عضو دارد که ۵۸ عضو در اين مجمع حاضر هس��تند. 
محمود مشحون يکي از ۵ خبره ورزشي و عضو هيات اجرايي کميته 
ملي المپيک و محمدعلي ش��جاعي رئيس فدراس��يون تيروکمان 

در مجمع غايب بودند.
موافقت اعضا با برگزاري مجمع بر طبق اساسنامه قديم ���

کيومرث هاش��مي رييس کميت��ه مل��ي المپي��ک در ابتداي مجمع 
عمومي با تسليت شهادت دريانوردان اظهار کرد: سال گذشته که 
مجلس انتزاع کميته ملي المپيک از پارالمپيک را مطرح کرد عنوان 
کرد اساسنامه هر دو نهاد بايد همزمان اصالح و به هيات وزيران 
برس��د. ما تمام کارها را با هماهنگي وزارت ورزش انجام داديم و 

اساسنامه آماده است در مجمع به تصويب برسد.
هاشمي همچنين گفت: قبال ابهامي در برگزاري انتخابات در رابطه 
با اينکه انتخابات با کدام اساسنامه برگزار شود وجود داشت که از 
کميته بين المللي المپيک و نهاد هاي داخلي اس��تعالم گرفتيم که 
قرار ش��د انتخابات با اساس��نامه قديم برگزار ش��ود چون اساسنامه 
جديد تصويب نش��ده اس��ت. از اين رو از اعضاي مجمع مي خواهم 
نظرخود را با برگزاري انتخابات با اساسنامه فعلي عنوان کنند. در 

اين لحظه اعضاي مجمع موافقت خود را اعالم کردند.
هاشمي همچنين گفت: براي چهارسال آينده کميته ملي المپيک 
آرزوي موفقيت دارم. کار همچون دوي امدادي اس��ت که در اين 

مسير همه بايد به هم کمک کنند.
ارائه عملکرد گزارش مالي و درخواست شايسته از هاشمي ���

پس از صحبت هاي هاشمي، شاهرخ شهنازي دبيرکل کميته ملي 
المپيک عملکرد چهارساله کميته را به مجمع ارائه کرد.

ش��هنازي گفت: فعاليت هاي وس��يع کميته ملي المپيک به صورت 
سي دي در اختيار اعضاي مجمع گذاشته شده است و فقط خواستم 

از اعضا تشکر کنم و آرزوي موفقيت داشته باشم.
ش��باک سرپرس��ت خزان��ه داري نيز گزارش مال��ي عملکرد ۹۵ را 
ب��ه مجم��ع ارائ��ه کرد و اعضا موافقت خ��ود را با اين گزارش مالي 

اعالم کردند.
مجيد شايس��ته رييس فدراس��يون تنيس س��پس عنوان کرد: تنها 
جايي در کشور هستيم که گزارش حسابرس توسط خزانه دار ارائه 
مي ش��ود اما در مجامع توس��ط حسابرس ارائه مي شود. در خواست 

دارم در اساسنامه اين مورد اصالح شود که هاشمي هم عنوان کرد 
در اساسنامه جديد اين مورد لحاظ شده است.

سه ناظر انتخابات مشخص شدند ���
براي برگزاري مجمع انتخاباتي کميته ملي المپيک بايد سه ناظر 
انتخاباتي مشخص مي شدند از اين رو از بين اعضاي مجمع که ذي 
نفع نيستند سه نفر انتخاب شدند. محمدرضايي رييس فدراسيون 
اس��کيت، ثوري رييس فدراس��يون بوکس و زهرا نعمتي پرچمدار 

ايران در المپيک ريو به عنوان ناظر انتخاب شدند.
کيانوش رستمي اس��امي ناظر ها را از بين کس��اني که تمايل داشتند 

انتخاب کرد.
خسروي وفا انصراف داد، صالحي اميري رئيس شد ���

پست رياست تنها دو کانديدا داشت که محمود خسروي وفا کناره 
گيري کرد و رضا صالحي اميري تنها نامزد باقي مانده براي پست 
رياس��ت ش��د تا رياستش قطعي ش��ود. در مورد رياست راي گيري 

کتبي انجام نشد و فقط اعضاي مجمع قيام کردند.
پيروزي شهنازي بر علي نژاد در انتخابات دبيرکلي ���

در ادامه انتخابات هيات رييسه وهيات اجرايي کميته ملي المپيک 
پ��س از انتخ��اب رضا صالح��ي اميري به عنوان رئيس کميته ملي 

المپيک، تکليف پست دبيرکلي هم مشخص شد.

در حالي که انتخاب دبير کل به دور دوم کشيده شده بود، شاهرخ 
ش��هنازي دبير کل قبلي کميته ملي المپيک توانس��ت با کسب ۳۸ 
راي از ۵۸ راي ماخ��وذه ب��ه عن��وان دبي��رکل کميته ملي المپيک 
انتخاب ش��ود. مهدي علي نژاد رئيس فدراس��يون ووش��و نيز در 
حالي که در دور اول 26 راي داشت، در دور دوم 2۰ راي آورد. در 
دور اول راي گيري مهدي علي نژاد و ش��اهرخ ش��هنازي هر کدام 
صاحب 26 راي شدند تا انتخابات به دور دوم کشيده شود. صادق 
فرجي رييس فدراسيون کاراته ۴ راي داشت و علي مرادي رييس 
فدراس��يون وزنه برداري نيز دو راي بدس��ت آورد. محمد درخشان 

رييس فدراسيون جودو نيز پيش از اين انصراف داده بود.
طاهريان و باقرزاده نايب رئيس شدند ���

در ادام��ه انتخاب��ات ن��واب رييس هم برگزار ش��د ک��ه در دور دوم، 
طاهره طاهريان، رباب ش��هريان، هادي س��اعي و فضل ا... باقرزاده 
با يکديگر رقابت کردند و در نهايت طاهره طاهريان با ۳۵ راي به 
عنوان نايب رييس اول و فضل ا... باقرزاده با کسب 2۵ راي نايب 
رييس دوم کميته ملي المپيک شدند. همچنين رباب شهريان 2۰ 

راي و هادي ساعي ۱۹ راي داشتند.
سعيدي خزانه دار شد ���

همچنين انتخابات خزانه داري برگزار شد که کيکاووس سعيدي 

با کس��ب ۳۱ راي توانس��ت به عنوان خزانه دار کميته ملي المپيک 
انتخاب ش��ود. س��عيدي رييس فدراس��يون گلف هم است و بايد از 
س��مت خود در فدراس��يون استعفا دهد. ميترا نوري ديگر کانديداي 

اين پست 2۵ راي آورد و مهدي علي نژاد هم انصراف داد.
پ��س از اعالم راي س��عيدي، کيومرث هاش��مي  ب��ا تبريک به وي 
مجددا از او خواس��ت که از حضور در فدراس��يون اس��تعفا دهد تا 

دوشغله نباشد.
انتخاب ���۷ عضو هيات اجرايي

در دور نخست انتخابات هيات اجرايي کميته ملي المپيک تکليف 
س��ه کرس��ي مش��خص شد و س��ه نفر بعدي در دور دوم مشخص 
مي ش��وند. عليرضا رحيمي رييس فدراس��يون هندبال با ۳۷ راي، 
مجي��د کيهان��ي، رييس فدراس��يون دووميداني با ۳۴ راي و محمد 
عليپور رييس فدراسيون انجمن هاي ورزشي با ۳2 راي به عضويت 
هي��ات اجراي��ي کميت��ه ملي المپي��ک درآمدند و 6 نفر ديگر به دور 
دوم رفتن��د. عل��ي دادگ��ر رييس فدراس��يون تيراندازي با 2۹ راي، 
عبدي افتخاري رييس فدراسيون اسکي با 2۸ راي، مجيد شايسته 
رييس فدراسيون تنيس با 2۵ راي، مهدي تاج، رييس فدراسيون 
فوتبال با 22 راي، محس��ن رضواني رييس فدراس��يون ش��نا با ۱۹ 
راي و مسعود خليلي رييس فدراسيون سوارکاري با ۱۹ راي به دور 
دوم راه يافتند تا س��ه نفر ديگر هيات اجرايي از بين اين 6 رييس 
فدراسيون انتخاب شوند. محمد درخشان رئيس فدراسيون جودو 
با ۱6 راي، خس��رو قمري رئيس فدراس��يون دوچرخه س��واري با 
۱6 راي، محمد علي صبور رئيس فدراس��يون س��ه گانه با ۱۴ راي، 
احم��د ضياي��ي رئيس فدراس��يون واليبال ب��ا ۱۳ راي و زهرا اينچه 
درگاهي رئيس فدراسيون ژيمناستيک با ۱۰ راي نفراتي بودند که 
به دور دوم راه نيافتند. اما دور دوم انتخابات نيز براي تعيين س��ه 
عضو ديگر هيات اجرايي برگزار شد که در نهايت عبدي افتخاري 
ب��ا 2۷ راي، عل��ي دادگ��ر با 26 راي و مجيد شايس��ته با 2۴ راي به 
هيات اجرايي راه يافتند. محس��ن رضواني با 2۳ راي، مهدي تاج 
با 22 راي و مسعود خليلي با ۱۸ راي سه نفري بودند که به هيات 
اجراي��ي راه پي��دا نکردن��د. اين در حالي ب��ود که پيش از اين هادي 
ساعي به عنوان نماينده کميسيون ورزشکاران کميته ملي المپيک 

به عضويت هيات اجرايي درآمده بود.
ترکيب هيات رييسه و هيات اجرايي کميته ملي المپيک: ���

رييس: رضا صالحي اميري؛ دبيرکل: شاهرخ شهنازي؛ نواب رييس: 
طاهره طاهريان و فضل ا... باقرزاده؛ خزانه دار: کيکاووس سعيدي؛ 
هيات اجرايي: هادي ساعي، عليرضا رحيمي، مجيد کيهاني، محمد 

عليپور، عبدي افتخاري، علي دادگر، مجيد شايسته.

شهنازي ماند؛ نواب رئيس، خزانه دار و اعضاي هيئت اجرايي تغيير کردند؛

»صالحي اميري« رئيس جديد کميته ملي المپيک

 مورد جالب رئال مادريد در نيم فصل اولکوتينيو هم از پيروزي ما به هوا پريد!بعد از شنيدن پيشنهاد بارسا گريه کردم
س��تاره اروگوئ��ه اي بارس��ا واکنش��ي 
احساس��ي به پيش��نهاد اين تيم در سال 

2۰۱۴ داشته است.
س��وارز در مصاحبه اي که با جرارد پيکه 
در رس��انه جديد او انجام داد فاش کرد 

که بعد از محروميت در جام جهاني 2۰۱۴ احساس مي کرد ديگر 
بارسا به دنبال جذب او نيست.

س��وارز گفت: بعد از محرومت در جام جهاني احس��اس مي کردم 
پايان روياي انتقال من به بارس��ا فرا رس��يده و من همه چيز را از 
دس��ت داده ام. اما چند روز قبل از خروج ما از جام جهاني من با 
رئيس باش��گاه و زوبي زارتا صحبت کردم و آنها گفتند بارس��لونا 
هنوز به دنبال جذب توس��ت و اعتراف مي کنم بعد از ش��نيدن 

اين خبر گريه کردم.

يورگن کلوپ، سرمربي آلماني ليورپول 
ادع��ا ک��رد اطمينان دارد کوتينيو نيز از 
پيروزي اين تيم خوشحال شده است.

مرسي سايدي ها موفق شدند در اولين 
ديدار خود بدون کوتينيو که هفته قبل 

راهي بارسا شده بود، ۳-۴ سيتي صدرنشين را مغلوب کنند که 
کلوپ از اين اتفاق بسيار خوشحال است.

کل��وپ گف��ت: من معتقدم قطعا کوتينيو ني��ز با ديدن پيروزي 
ليورپول در خانه و اتاق نش��يمن خود در ش��هر بارس��لون به هوا 
پريده و خوشحالي کرده است. البته براي ما مهم بود که نشان 
دهيم اين امکان وجود دارد که بدون کوتينيو هم بازي کنيم و 
اين کار را هم کرديم. ما قبل از بازي هم مي دانستيم اين ديدار 

تنها ۳ امتياز دارد نه بيشتر.

رئال مادريد پس از ۱۸ بازي و با يک بازي 
کمتر نسبت به رقبا در رده چهارم الليگا قرار 
دارد. کهکشاني ها فصل را به عنوان مدعي 
اول قهرماني ش��روع کردند و حاال پس از 
گذش��ت يک نيم فصل، بايد براي کس��ب 

عنوان چهارمي و سهميه ليگ قهرمانان با سويا و ويارئال بجنگند. رئال 
يک بازي عقب افتاده با لگانس هم پيش رو دارد و در صورت پيروزي 
فاصله با تيم هاي دوم و سوم يعني اتلتيکو و والنسيا به ۷ و ۵ کاهش 
خواهد يافت. بارسا نيز با ۱۹ امتياز اختالف، دست نيافتني به نظر مي رسد. 
نکته جالب و البته عجيب در مورد رئال اين است که در حال حاضر فاصله 
اين تيم با تيم هاي منطقه سقوط کمتر از فاصله با بارسلوناي صدرنشين 
است. رئال که ۳2 امتيازي است، با دپورتيووي رده هجدهمي ۱6 امتياز 

اختالف دارد و با بارساي صدرنشين، ۱۹ امتياز!

گروه صنعتي ايران خودرو که بزرگ ترين خودروساز خاورميانه 
و طاليه دار صنعت خودرو کش�ور به ش�مار مي رود، توانس�ته در 
ش�اخص ه�اي مختل�ف توليد،  کيفيت،  خدم�ات پس از فروش و 
طراحي و توس�عه محصول گام هاي مهمي را در مس�ير تحقق 

اهداف اقتصاد مقاومتي بردارد.  
آمار و اطالعات موجود از عملکرد اين گروه صنعتي در ۹ ماه سپري شده از سال 

۹6، حکايت از تحقق بخش زيادي از اهداف ترسيم شده ساالنه دارد. 
در سال جاري گروه صنعتي ايران خودرو توانست با ايجاد پايگاه توليد محصول 
در ش��هر س��منان و کرمانش��اه گام مهمي را در ايجاد اش��تغال در اين مناطق و 

جلوگيري از مهاجرت نيروي کار جوان به سمت شهرهاي بزرگ بردارد. 
با بهره برداري از خط توليد در شهر سمنان ۱۵۰ نفر به صورت مستقيم مشغول 
به کار ش��دند که اش��تغال غيرمس��تقيم در بخش هاي خدماتي را نيز بايد به اين 
رقم افزود. س��ايت توليد در س��منان در فاز نخس��ت توليد سمند را در دستور کار 

داشت که در پائيز سال جاری توليد پژو پارس نيز به آن اضافه شد.
همچنين با بهره برداري از کارخانه ايران خودرو کرمانش��اه با ظرفيت اس��می 
س��االنه توليد ۳۰ هزار دس��تگاه و در دو ش��يفت کاري تعداد زيادي از جوانان 
جوياي کار اين ش��هر مش��غول به کار ش��ده اند.. ايجاد کارخانه ايران خودرو 
کرمانش��اه از مصوبات س��فر مقام معظم رهبری به اس��تان کرمانشاه بوده است 
که در س��ال جاري به بهره برداري رس��يد. در فاز نخس��ت اين  کارخانه و در يک 
ش��يفت کاری، با ايجاد ۳۰۰ ش��غل به صورت مستقيم،  ساالنه ۱۵هزار دستگاه 
پژو پارس توليد می ش��ود که اين ميزان در دوش��يفت کاری به س��االنه ۳۰ هزار 

دستگاه افزايش خواهد يافت.

تيراژ توليد و عرضه محصوالت جديد ���
توسعه محصول و عرضه محصوالت جديد از رويکردهاي اصلي ايران خودرو 
است. در سال جاري محصوالت جديد تندر پالس،  دنا پالس،  دناپالس با موتور 
توربورش��ارژ، پ��ارس اتوماتي��ک، 2۰۷i اتوماتيک و هايما اس.۵ به بازار عرضه 
ش��ده اس��ت. طراحي مجدد و توليد اين محصوالت به صورت کامل با توان و 

تخصص کارشناسان گروه صنعتي ايران خودرو محقق شده است. 

پژو ���2008 ، محصول مش�ترك ايران خودرو و پژو نيز در س�ال 
96 روانه بازار شد

از ديگر گام هايي که گروه صنعتي ايران خودرو در سال ۹6 در مسير خودروساز 
شدن برداشته امضاي قرارداد و تفاهم نامه ده جانبه بين المللي براي طراحي 

و توليد پلتفرم محصوالت جديد است. 

براس��اس اين قرارداد که ميان ايران خودرو،  معاونت علمی-فناوری رياس��ت 
جمهوری، قطعه سازان، دانشگاه های صنعتی شريف و اميرکبير، شرکت پينين 
فارين��ا ايتالي��ا، پان��چ بلژيک، هيوندای پاورتک کره جنوبی و بنتلر و ماهله آلمان 
امضا ش��د، تمامی مراحل طراحی و توليد پلتفرم و محصول اختصاصی ايران 
خودرو توسط برترين های صنعت خودروی جهان آغاز شد. پيش بيني مي شود 
نخستين محصول اين قرارداد دو و نيم سال آينده وارد بازار ايران شود و در ۱۰ 
سال آينده، 2۳ محصول جديد روي دو پلتفرم طراحي شده توليد خواهد شد که 

تکيه در توليد محصوالت جديد بر قطعه سازان داخلي خواهد بود. 
در س��ال ۹6، ب��ه منظ��ور پيگيري اجراي مفاد ق��رارداد بين المللي ايران خودرو 
با طراحان برتر جهاني،  نخس��تين نشس��ت طراحان پلتفرم جديد ايران خودرو 

نيز برگزار شد. 

خدمات پس از فروش  ���
خدم��ات پ��س از فروش يکي از ش��اخص ه��اي اصلي در تعيين ميزان رضايت 
مشتريان از محصول است. ايساکو امسال در بين ۴۰ شرکت خودروساز داخلی 
و خارجی برای هش��تمين دوره متوالی در ارزيابی های ش��رکت بازرسی کيفيت 
و اس��تاندارد اي��ران ک��ه به نمايندگی از وزارت صنع��ت، معدن و تجارت انجام 

می شود، موفق به کسب جايگاه نخست شده است. 
از سويي ديگر،  طبق گزارش ارزيابي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران، 
 ايساکو بر اساس برنامه ريزی يک ساله  در زمينه افزايش سرعت ارايه خدمات و 
کاهش زمان تعميرات خودرو در شبکه نمايندگي ها موفق شد، زمان تعميرات 
در ش��بکه خدم��ات پ��س از فروش ايران خ��ودرو را به ۱.۸ روز کاهش دهد و به 

رشد قابل توجهی در اين حوزه دست يابد. 
بر اساس نتايج ارزيابي هاي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران، رضايت  
مش��تريان از خدمات پس از فروش ايران خودرو، در بهار ۹6 نس��بت به مدت 

مشابه سال قبل، 2۵ امتياز افزايش يافته است. طبق گزارش شهريور شرکت 
بازرس��ی کيفيت و اس��تاندارد ايران، ش��اخص رضايت مش��تريان ايساکو که در 
بهار س��ال گذش��ته عدد ۷۱۱ را نش��ان می داد در س��ه ماهه ابتدای س��ال ۹6 به 
۷۳6 رس��يد و ش��رکت ايس��اکو با بهبود عملکرد خود باز هم موفق به افزايش 

چشمگير رضايت مشتريان شد.

صادرات محصوالت ���

توسعه صادرات و کسب سهم باالتر از بازار جهاني از جمله اهداف و رويکردهاي 
اصلي ايران خودرو است. ايران خودرو درصدد است تا با توسعه و تنوع بخشي 

به محصوالت و ارتقاي کيفيت بتواند س��هم مناس��بي را در بازار جهاني کس��ب 
کند. 

برهمين اساس، در سال ۹6 تعدادي از محصوالت ايران خودرو به بازار کردستان 
عراق معرفي ش��د، با اخذ اس��تانداردها و مجوز الزم براي ورود، بازار کردس��تان 

به روي محصوالت ايران خودرو گشوده خواهد شد. 
افزودن س��مند به س��بد توليدات در اس��کندريه نيز از ديگر اقدامات ايران خودرو 
در بخش صادرات است. در سال جاري ۱۰۰۰ دستگاه سمند در اين خط توليد 
و روانه بازار عراق مي شود. عالوه بر سمند، در حال حاضر محصول پژو پارس 
در اسکندريه عراق توليد مي شود. اين محصوالت سهم قابل توجهي از ناوگان 

حمل و نقل عمومي کشور عراق را به خود اختصاص داده اند.
از س��ويي ديگر؛ با توجه به اس��تقبال مش��تريان در بازار کشورهاي هدف، آپشن 
بندي به عنوان بخش��ي از فرآيند فروش خودرو در کش��ورهاي صادراتي ايران 

خودرو درآمده  که با همکاري شرکت توليد خودروهاي سفارشي ايران خودرو 
)آپکو( تامين نياز و خواس��ت مش��تريان به عنوان يکي از اهداف و اولويت هاي 

اصلي ايران خودرو در اين کشورها دنبال مي شود.

ق�رارداد اي�ران خ�ودرو و مرس�دس بن�ز در قال�ب ش�رکت  ���
مشترك

يک��ي ديگ��ر از اقدام��ات ايران خودرو در عرصه مش��ارکت ه��اي بين المللي 
در س��ال ۹6 عقد قرارداد همکاري با مرس��دس بنز در قالب ش��رکت مش��ترک 
بود. قرارداد ايجاد ش��رکت مش��ترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش 
خودروهای تجاری ميان اين دو ش��رکت به امضا رس��يد. قرارداد خودروهای 
تجاری که امضا شده شامل ايجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات 
پس از فروش خودروهای تجاری اس��ت. اين ش��رکت، به صورت انحصاری 
مس��ئوليت فروش محصوالت تجاری مرس��دس بنز را بر عهده خواهد داش��ت. 
همچنين ش��رکت دوم که قرار داد آن در ماه آينده نهايی می ش��ود، مس��ئوليت 
توليد را برعهده دارد و نس��ل فعلی و آينده کاميون آکتروس از جمله توليدات 

اين شرکت خواهد بود.

ستاره هاي کيفي محصوالت ���

افزاي��ش کيفي��ت محص��والت توليدي از طريق بهبود مس��تمر در فرآيندها و 
زنجيره تامين و توليد، رکن اصلي فعاليت در ايران خودرو به شمار مي رود. به 
ويژه در سال هاي اخير با عبور از موضوع تيراژ توليد و دستيابي به سطح توليد 
يکنواخت و اقتصادي، ارتقاي کيفيت و توسعه محصوالت از محورهاي اصلي 

فعاليت هاي ايران خودرو بوده است. 
بعد از کس��ب س��تاره براي محصوالت در س��ال گذش��ته، در سال ۹6 نيز به طور 
ميانگين در هر ماه س��تاره اي به س��تاره هاي کيفيت محصوالت ايران خودرو 
افزوده ش��ده اس��ت. در فروردين ماه امس��ال س��ورن از يک ستاره عبور کرده و 
دوس��تاره کيفيت را کس��ب کرده اس��ت. گزارش ارديبهش��ت ماه منتش��ر شده 
از س��وي ش��رکت بازررس��ي و اس��تاندارد ايران مبين افزايش ستاره هاي تندر 

اتوماتيک ايران خودرو بود. 
در اين گزارش تندر اتوماتيک ايران خودرو از س��طح کيفي ۳س��تاره به ۴س��تاره 

ارتقا يافته است. 
در اين ميان ش��رکت ايران خودرو با ارائه طرح فيس ليفت تندر، موس��وم به 
تندرپالس، رويکردي مستمر و همه جانبه ايي را در استمرار مسير ارتقاء کيفيت 
محصوالت رنو توليدي خود در پيش گرفته است. تندر پالس در اولين ارزيابي 

خود توانست ۴ ستاره کيفيت را از آن خود کند. 
محصول دناپالس نيز در اولين حضور در ارزيابي هاي شرکت بازرسي کيفيت 
و اس��تاندارد ايران توانس��ت س��ه س��تاره کيفيت را کس��ب کند. پيش بيني مي 
ش��ود، در ماه هاي آينده و با اجراي پروژه هاي بهبود مس��تمر کيفيت روي اين 
محص��ول جدي��د، جاي��گاه اين خودرو در رده بن��دي خودروهاي توليد داخل، از 

رتبه فعلي نيز باالتر برود.
درسال ۹6 محصولH۳۰  کراس نيز موفق به کسب دوستاره کيفيت شد.

ورود محصوالت ايران خودرو به بازار سرمايه ���
گ��روه صنعت��ي اي��ران خودرو به منظور تنوع بخش��ي در ابزار هاي تامين مالي 
خود، براي نخس��تين باردر س��ال جاري، تعداد6 هزارو ۵۰۰ دس��تگاه خودروي 
دن��ا را در ب��ورس کاالي اي��ران عرض��ه مي کند. اين تعداد 2۵ درصد از توليدات 
دنا اس��ت. از اهداف عرضه دنا در بورس کاال اس��تفاده از معافيت مالياتي ۱۰ 
درص��دي مالي��ات ب��ر درآمد حاصل از فروش،  ش��فافيت در قيمت و معامالت، 
انتش��ار اوراق س��لف موازي اس��تاندارد در مس��ير تامين مالی جديد و آزاد سازی 

قيمت خودرو است. 
افزايش صادرات ارزآور، افزايش سهم توليد داخل در محصوالت که منجر به 
خروج ارز از کش��ور مي ش��ود و آغاز توليد و عرضه محصوالت جديد که باعث 
اش��تغالزائي در ايران خودرو مي ش��ود از جمله اقداماتي اس��ت که در سال هاي 
اخير در گروه صنعتي ايران خودرو کليد خورده و در سال۹6 با جديت بيشتري 
دنبال ش��ده اس��ت.گروه صنعتي ايران خودرو در س��ال ۱۳۹6 اهتمام خود را به 
کار بس��ته تا در جهت تحقق ش��عار اقتصاد مقاومتي، توليد و اش��تغال نقش مؤثر 

و شايسته اي را ايفا کند.

ايران خودرو پيشتاز در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال 
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اشرف غني خواستار افزايش فشار به پاکستان
 رئي��س جمهور افغانس��تان اظهار 
کرد، ارتش اين کشور بدون حمايت 
آمريکا، حتي شش ماه هم نمي تواند 
فعالي��ت کن��د. رئي��س جمه��ور 
افغانس��تان همچنين اشاره کرد که 
۲۱ نهاد تروريس��تي در کش��ورش 
فعاليت دارند.در حال حاضر به دنبال اقدامات تروريستي طالبان 
و داعش، افغانستان با شرايط سياسي بي ثبات و مسائل امنيتي 
روبه رو است.محمداش��رف غن��ي، همچنين در ديدار با اعضاي 
شوراي امنيت سازمان ملل در کابل خواستار افزايش فشارها بر 
پاکس��تان ش��د. براساس اطالعيه اي که دفتر اشرف غني منتشر 
کرده، رئيس جمهوري افغانس��تان "ش��واهدي" را از "آموزش و 
تمويل گروه هاي تروريس��تي به ش��مول گروه داعش در خارج از 
افغانس��تان" در اختيار هيئت قرار داده اس��ت. غني افزوده که در 
مناس��بات منطقه اي از کش��ورهاي آسياي ميانه، روسيه، چين و 
ايران نام برده و گفته که کش��ورش در بخش روابط اقتصادي با 
اين کش��ورها دس��ت آوردهاي خوبي داش��ته، اما تالش ها براي 
بهبود روابط با پاکس��تان در همکاري هاي منطقه اي "نتيجه اي 
دربرنداش��ته اس��ت". رئيس جمهوري افغانستان ضمن تاکيد بر 
مذاکرات صلح بين افغان ها، از "صلح" دولت خودش "با دولت 
پاکستان" نيز سخن گفته، اما توضيح بيشتري در اين مورد ارائه 

نکرده است.

آمادگي کويت براي ميزباني 
نشست بين المللي بازسازي عراق

صن��دوق توس��عه اقتصادي عربي 
کويت آمادگي خود را براي ميزباني 
نشس��ت بين المللي بازسازي عراق 
اعالم کرد.به گزارش شبکه خبري 
س��ومريه ني��وز، اين صن��دوق در 
بياني��ه اي اعالم ک��رد: مرحله آتي 
اقتض��ا مي کن��د که دولت عراق و جامع��ه جهاني درباره برنامه 
مش��ترکي براي تضمين امنيت و ثبات در کش��ور در درازمدت 
به توافق برسند. اين برنامه درباره حمايت از همبستگي ملي و 
بازگرداندن اعتماد مردم به نهادهاي کشور است.در اين بيانيه 
آمده است: هدف اين کنفرانس بسيج کردن حمايت هاي بين 
الملل��ي از طرح بازس��ازي و توس��عه ع��راق و تقويت همکاري 
مي��ان طرف ه��اي اه��دا کننده داخلي و نهادهاي توس��عه بين 
المللي اس��ت. اين کنفرانس تالش خواهد کرد تا حمايت مالي 
را از مناب��ع مختل��ف ب��راي کمک به عراق جهت بازس��ازي و 
توس��عه در مرحل��ه مابعد داع��ش جذب کند.اين صندوق اعالم 
کرد که اين نشس��ت تحت نظارت صباح االحمد الصباح، امير 

کويت برگزار خواهد شد.

 تظاهرات   در تونس از سر گرفته شد
مناب��ع خب��ري از آغ��از مج��دد 
تظاهرات هاي خشونت آميز در شهر 
»تون��س«، پايتخ��ت جمه��وري 
تون��س، در اعت��راض ب��ه تدابي��ر 
رياضت��ي دول��ت بع��د از فروکش 
ک��ردن دامنه اعتراضات در دو روز 
گذش��ته خبر داده اند. گزارش هاي رسانه هاي بين المللي حاکي 
اس��ت پلي��س براي متفرق کردن ده ه��ا نفر از جوانان معترض 
تونس��ي ک��ه در اعتراض به افزاي��ش ماليات ها تظاهرات کرده  
بودند، از گاز اش��ک آور اس��تفاده کرد. قبل از خشونت آميزشدن 
اعتراض��ات، صده��ا نف��ر روز يکش��نبه در پايتخ��ت تونس به 
مناس��بت هفتمي��ن س��الگرد خلع »زين العابدي��ن بن علي« از 
قدرت با برگزاري تظاهرات هايي مسالمت آميز اعتراضشان به 
گران��ي و تدابي��ر رياضت��ي دولت را اعالم ک��رده بودند. وزارت 
کش��ور تونس از دس��ت گيري دس��ت کم 800 نفر تا کنون به 
اتهام خرابکاري و توسل به خشونت، از جمله پرتاب بمب هاي 
دس��تي به س��مت مراکز پليس خبر داده است. قيمت سوخت و 
برخي کاالهاي مصرفي در تونس اخيراً افزايش يافته است.  

ترامپ : من نژادپرست نيستم
رئيس جمه��وري آمري��کا در پ��ي 
جنجال بر س��ر اظهارات توهين آميز 
او که کش��ورهاي آفريقايي را »چاله 
مس��تراح« خوانده، گفته اس��ت که 
نژادپرس��ت نيس��ت. ب��ه گ��زارش 
خبرگزاري فرانس��ه، در پي انتش��ار 
اظهارات توهين آميز »دونالد ترامپ« رئيس جمهوري آمريکا در 
مورد مهاجران آفريقايي، ترامپ، به خبرنگاران گفت: »هرگز با 
فردي که به اندازه من کم ترين نشاني از نژادپرستي در او وجود 
ن��دارد، مصاحب��ه نکرده ايد.«ترامپ ب��ه خبرنگاران در نيويورک 
گفت: »من نژادپرست نيستم. آماده ام براي حمايت از مهاجراني، 
ک��ه ب��ه اياالت متحده آمريکا آمده اند، توافق کنم.«اين اولين بار 
است که رئيس جمهوري آمريکا مستقيما به اتهام نژادپرستي در 
اين زمينه واکنش نش��ان مي دهد.اين جنجال زماني ش��روع شد 
ک��ه گزارش هاي��ي در رس��انه هايي آمريکايي منتش��ر ش��د که 
براس��اس آن، ترام��پ در جلس��ه اي در کاخ س��فيد ب��ا حض��ور 
جمهوري خواهان و دمکرات ها پرس��يده بود: »چرا اين همه آدم 

از اين کشورهاي چاله مستراح به اينجا مي آيند؟«  

يادداشت

ائتالف آلمان اروپا را تغيير شکل مي دهد
ادامه از صفحه اول

...  اين ائتالف را به نتيجه برسانند تغييري راديکالي را بايد انتظار 
داشت.بخش مربوط به آينده اتحاديه اروپا با فشارهاي آلمان به 
پيش مي رود.در آخرين ائتالف آلمان که درسال ۲0۱3 رخ داد 
هيچ اشاره کلي به اروپا نشده بود و موضوعات بزرگ در آن زمان 
درآمد ملي بود اما در توافقات هفته گذشته اروپا اولويت دستور کار 
ائتالف بود. اين امر بسيار فراتر از همکاري با اصالحات اقتصادي 
منطقه يورو اس��ت که از س��وي امانوئل ماکرون رئيس جمهور 
فرانس��ه مطرح ش��ده اس��ت.اين امر به طور خاص شامل بودجه 
منطق��ه ي��ورو در حماي��ت از صندوق اقتصاد کالن و اصالحات 
س��اختاري اس��ت. به نظر مي رسد مکانيسم ثبات اروپايي و چتر 
نجات مالي بخشي از بودجه اتحاديه اروپا خواهد بود. صندوق 
اقتصادي کالن اکنون با ورود سوسياليست ها به درون اتحاديه 
اروپا خواهد رفت و احتماال کنترل اين برنامه در دس��ت آلمان 
خواهد بود. اين ائتالف سياسي در آلمان همچنين باعث تقويت 
پارلمان اروپايي براي کنترل دموکراتيک منطقه يورو است. آنچه 
مشهود است سختگيري در مسير است. همچنين توافق دو حزب 
براين امر و همچنين توافق ۱9 اعضاي ديگر منطقه يورو براي 
اصالحات هنوز مش��خص نيس��ت. اما اين ائتالف نشانگر ورود 

به دوره اي تازه با محوريت سياست است.
ترجمه: فاطمه مهتدي

دريچه

 وزارت کش��ور ع��راق دي��روز از حم��الت 
انتح��اري ب��ه ميداني در بغ��داد خبر داد که 
ده ه��ا کش��ته و زخمي برجاي گذاش��ت. به 
گزارش س��ايت سومريه نيوز، وزارت کشور 
ع��راق دي��روز اعالم کرد، اي��ن انفجارها در 
مي��دان الطي��ران در مرکز بغداد در حالي رخ 
داد که عامالن انتحاري گروهي از کارگران 
در اين ميدان هدف قرار داده بودند. آمار نهايي اين حمالت ۲۶ کشته و 9۵ 
زخمي اعالم شد.سعد معن، سخنگوي وزارت کشور عراق اعالم کرد، بعد از 
اطمينان از اطالعات دريافتيم که دو انفجار رخ داده که به واس��طه دو عامل 
انتحاري انجام ش��ده اس��ت.وي افزود: تکه هاي بدن قربانيان انفجارها در 
نزديکي محل انفجار مش��اهد ش��ده اس��ت.نيروهاي امنيتي که مس��يرهاي 
نزدي��ک ب��ه مح��ل انفجار را بس��ته بودند اين مس��يرها را ب��از کردند.حيدر 
العبادي، نخس��ت وزير عراق نيز بعد از نشس��ت امنيتي در بغداد دس��تور تحت 
پيگ��رد ق��رار دادن بقاي��اي تروريس��ت ها و مجازات آنها را ص��ادر کرد.دفتر 
اطالع رس��اني نخس��ت وزير عراق اعالم کرد، نخس��ت وزير و فرمانده کل 
نيروهاي مسلح عراق با فرماندهان امنيتي و اعضاي سازمان هاي اطالعاتي 
در فرماندهي عمليات بغداد تش��کيل جلس��ه داد. اين دفتر افزود، اين نشس��ت 
ش��امل ص��دور دس��توراتي در زمين��ه تح��ت پيگ��رد ق��رار دادن گروه هاي 

تروريستي و بقاياي داعش و حفظ امنيت شهروندان بود.

حضور داوطلبانه دانشجويان پزشکي 
دربيمارستانها با افزايش سرما در انگليس

 ب��ا توج��ه به کمب��ود نيروهاي پزش��کي در 
بيمارس��تان هاي انگلي��س و بحران س��رما ، 
دانش��گاه هاي پزشکي ازدانش��جويان سال 
پنجم و شش��م خود خواس��ته اند تا به عنوان 
داوطل��ب در بيمارس��تان ها فعاليت کنند. به 
گ��زارش گاردين،انجمن پزش��کي انگليس 
اعالم کرد استفاده از دانشجوياني که قابليت 
کافي را ندارند به ضرر بيمار اس��ت و بيمارس��تان مي توانند با جرايم 

قانوني روبرو شوند.
بح��ران کمب��ود پزش��ک به دليل برنامه کاه��ش بودجه و نيرو وزارت 
بهداشت اين کشور در فصل زمستان است. تنها دو روز پس از شروع 
بحران س��رماي هوا در انگليس در 4 ژانويه وزارت بهداش��ت و درمان 
اين کش��ور ده ها هزار عمل جراحي را لغو کرد. امري که باعث فش��ار 

به بخش هاي اورژانس شد.
 اين وزارت در س��ال هاي اخير با فش��ار بس��ياري روبرو ش��ده اس��ت 
و بس��ياري از بيمارس��تان ها با آش��وب و کمبود پزش��ک روبرو شدند.

 اي��ن درحال��ي اس��ت که تعداد بيماران به دليل س��رماي هوا بيش��تر 
شده است.

ميزان تجارت در چين 
 ب��ا توج��ه به رش��د صادرات چي��ن و تقويت 
واردات تجارت خارجي چين درس��ال ۲0۱7 
به 4 تريليون دالر رس��يده اس��ت. چين با رشد 
۱4.۲ درصدي در تجارت خارجي روبرو شده 
اس��ت. به گزارش چاينا ديلي، رش��د اقتصاد 
جهاني در س��ال گذش��ته نيز در اين افزايش 
تاثير گذار بوده است. اگرچه واردات چين در 
ماه دس��امبر با کاهش روبرو ش��د اما تقاضاي داخلي براي کاالهاي 
وارداتي در طول س��ال باال بوده است.اش��تهاي جهاني براي کاالهاي 
توليد چين ازجمله وس��ايل الکترونيکي و ديگر اقالم باعث رش��د 7.9 

درصدي صادرات شده است.
اقتصاددانان تخمين زده اند که رش��د واردات چين در ماه دس��امبر به 
دليل قيمت ها بوده است.مازاد تجارت در چين به ۵4 ميليارد دالر در 
س��ال ۲0۱7 رس��يد.انتظار مي رود نرخ تورم نيز در چين امس��ال تحت 

کنترل باشد. 

بيش از صد کشته و زخمي در انفجارهاي عراق

 ارت��ش س��وريه و هم پيمانان��ش در آس��تانه 
محاصره گروه مسلح داعش و جبهة النصره 
در حومه هاي ادلب، حلب و حماة هس��تند.به 
گ��زارش س��ايت النش��ره، ارتش س��وريه و 
هم پيمانانش همزمان با پيش��روي از حومه 
جنوبي ادلب به سمت شرق و از جنوب حلب 
به س��مت ادلب، در حال محاصره گروه هاي 
مسلح داعش و جبهة النصره در حومه هاي ادلب، حلب و حماة هستند.فعاالن 
مخالف دولت س��وريه به نقل از ديده بان حقوق بش��ر اين کش��ور گزارش دادند، 
براي محاصره تجمع هاي جبهة النصره و داعش در منطقه اي ش��امل حدود 
78 روس��تا و حومه هاي حلب، حماة و ادلب تنها يک روس��تا ميان نيروهاي 
دولتي که در حال پيشروي از سمت حلب هستند و نيروهاي دولتي موجود در 
ش��رق ادلب فاصله اس��ت.ارتش س��وريه پس از پيش��روي چش��مگير از حومه 
جنوبي حلب به سمت نيروهاي موجود در نزديکي فرودگاه نظامي ابوضهور و 
اطراف آن در حومه ش��رقي ادلب، توانس��ت دامنه کنترل خود را بر اين منطقه 
گسترش دهد.همچنين نيروهاي ارتش از جنوب حلب به سمت حومه شرقي 
ادلب پيشروي کردند و در حال محاصره بقاياي نيروهاي النصره و داعش در 
اي��ن منطق��ه هس��تند. نيروه��اي النصره در 3۵ روس��تا در حومه جنوبي حلب، 
بخش هايي از حومه ش��مال ش��رقي حماة و ش��رق ادلب در مجاورت مرزهاي 

اداري حلب و گروه تروريستي داعش محاصره خواهند شد.

ارتش سوريه در آستانه محاصره النصره و داعش

پ��س از انج��ام تظاه��رات ض��د ترامپ در 
س��وئيس که ميزبان اجالس جهاني اقتصاد 
در داووس است اکنون احتمال شکل گيري 
اتح��ادي علي��ه رئيس جمهور آمريکا در اين 
نشس��ت جهان��ي قوت گرفته اس��ت. آنگال 
مرکل در نظر دارد در مجمع جهاني اقتصاد 
در داووس، ب��ا امانوئ��ل ماک��رون، رئي��س 
جمه��ور فرانس��ه، در م��ورد چگونگي برخورد با ديدگاه ه��اي رئيس جمهور 
اي��االت متح��ده، وارد مذاک��ره ش��ود. اين امر مي تواند ب��ار ديگر مرکل را بر 
عرص��ه بي��ن الملل��ي بازگرداند زيرا مرکل به مدت چن��د ماه درگير تحوالت 
داخلي آلمان و مذاکرات تش��کيل دولت بوده و همين امر وي را از تحوالت 
جهاني دور کرده اس��ت.ترامپ از زمان به قدرت رس��يدن همواره موضع ضد 
اتحاديه اروپا و حتي مخالف سياس��ت هاي آنگال مرکل در پذيرش مهاجران 
داش��ته اس��ت و اين مواضع به تنش ها و مش��اجراتي بين دو رهبر انجاميده 
اس��ت. ش��واهد نش��ان مي دهد که روابط ميان آمريکا و اتحاديه اروپا، پس از 
روي کار آمدن دونالد ترامپ به طور بي س��ابقه اي دچار واگرايي ش��ده اس��ت.

اين امر براي امانوئل ماکرون که قرار اس��ت در تاريخ ۲4 ژانويه يعني ۲ روز 
قبل از ترامپ در داووس س��خنراني کند نيز يک فرصت محس��وب مي ش��ود. 
ماکرون و ترامپ در يک س��ال گذش��ته تنش هاي نامحسوس��ي را با يکديگر 

داشته اند و اليزه تالش کرده تا خود را از سايه کاخ سفيد خارج کند. 

 احتمال شکل گيري اتحاد اروپايي عليه ترامپ 

سود اندک سهام عدالت پس از مدتها چشم انتظاری مردم/تجارت/علی کاشی

گروه بين الملل:  وزراي امور خارجه ۲0 کش��ور جهان سه ش��نبه 
در حالي براي بررسي وضعيت کره شمالي از طريق فشارهاي 
اقتص��ادي و ديپلماتي��ک در ونکوور حضور مي يابند که چين به 
عنوان عامل کليدي در حل بحران در اين نشست غيبت دارد. 
به گزارش خبرگزاري رويترز، نشست ونکوور به ميزباني کانادا و 
اياالت متحده در حالي برگزار مي شود که نشانه هايي از کاهش 
تنش حتي به صورت موقت در ش��به جزيره کره مش��هود است.

اخيرا دو کره براي نخستين بار در دو سال گذشته مذاکراتي را 
برگزار کردند و پيونگ يانگ نيز اعالم کرده در صورت مساعد 
بودن شرايط ورزشکاران خود را به المپيک زمستاني کره  جنوبي 
اعزام مي کند.با اين حال آمريکا و برخي کشورها مي گويند که 
جامعه بين الملل بايد به دنبال راه هايي با هدف گسترش طيف 
تحريم ها عليه پيونگ يانگ به دليل انجام برنامه هاي اتمي کره 
ش��مالي باشد.برايان بوک، مدير سياست گذاري وزارت خارجه 
آمريکا گفت: شواهدي مبني بر کمپين اعمال فشار حداکثري 
از س��وي اياالت متحده عليه کره ش��مالي وجود دارد و ما کامال 
آن را احساس مي کنيم.وي در گفت وگوي خبري در واشنگتن 
اع��الم ک��رد ک��ه وزراي امور خارجه ۲0 کش��ور از جمله رکس 
تيلرسون، وزير امور خارجه اياالت متحده به بررسي چگونگي 
تقويت امنيت دريايي در آب هاي اطراف کره شمالي به منظور 
رهگيري کش��تي هايي که تالش مي کنند تحريم ها عليه اين 

کشور را دور بزنند، مي پردازند.
 همچنين اين نشس��ت با هدف بررس��ي متوقف کردن منابع 
مالي براي کره شمالي برگزار مي شود.نشست ونکوور در حالي 
برگ��زار مي ش��ود ک��ه چين به عنوان عام��ل مهم و تاثيرگذار بر 

کره شمالي غايب است.
در همين حال س��خنگوي وزارت خارجه چين در يک نشس��ت 
خب��ري گف��ت: برگزاري چنين نشس��ت هايي که بدون حضور 
طرف ه��اي مهم ش��به جزيره کره ص��ورت مي گيرد درحقيقت 
کمکي به يافتن راه حل مناس��ب درباره اين مس��اله نمي کند. 
کشورهاي ديگري که در اين نشست حضور دارند ژاپن و کره  
جنوبي هستند که جز متحدان اصلي آمريکا عليه پيونگ يانگ 
محسوب مي شوند. براساسا گزارش رويترز، اين ديدار با هدف 
خلع س��الح هس��ته اي کره ش��مالي صورت گرفته است. رهبر 
کره شمالي کيم جونگ اون تاکنون هيچ نشانه اي از تمايل به 
تسليم شدن به تقاضاي آمريکا نيست. دراين ميان وزير خارجه 
انگليس خواستار اتحاد جامعه بين المللي عليه برنامه هسته اي 
کره شمالي شد. به گزارش اسپوتينگ، »بوريس جانسون« وزير 
خارجه انگليس خواس��تار وحدت جامعه بين المللي عليه برنامه 

هس��ته اي کره ش��مالي و تش��ديد فش��ارها عليه اين کشور شد. 
جانسون پيش از سفر به کانادا براي شرکت در نشستي درباره 
کره ش��مالي، در گفت وگو با روزنامه اس��تاندارد، گفت: »برنامه 
هسته اي غيرقانوني کره شمالي تهديدي براي ثبات منطقه اي 

و بين المللي است. 
جامعه بين المللي بايد در رويکرد خود متحد باشد. تحريم ها عليه 
اين کشور برقرار هستند اما ما نيازمند فشار ديپلماتيک بر نظام 
کيم جونگ اون هستيم«. پيونگ يانگ آزمايش هاي هسته اي و 
موشک بالستيک انجام مي دهد که نقض قطعنامه هاي شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد به شمار مي رود و به تشديد تنش ها در 
شبه جزيره کره منجر شده است. رهبر کره شمالي اخيرا گفته بود 
که پيونگ يانگ مشکالت غيرقابل تحملي ندارد؛ اين مشکالت 
مي تواند يک دهه يا يک قرن کامل تحريم از س��وي دش��منان 
باشد .ترس جنگ بين دو کره با شروع مذاکرات درباره اولمپيک 
زمس��تان کاهش پيدا کرده اس��ت و حتي دونالد ترامپ به نظر 
نسبت به ديپلماسي تمايل نشان داده و از سخنان توهين آميز 
و تهديد کيم جونگ اون فاصله گرفته است.کاخ سفيد همچنين 
از خبر توقف ارسال واردات سوخت چين به کره شمالي استقبال 
ک��رد. ام��ا مقامات آمريکا معتقدن��د افراد تندرو در دولت ترامپ 

نصبت به مذاکرات کره شمالي بدبين هستند. 
استقرار ناوهاي آمريکايي در شبه جزيره کره ���

آمريکا در آس��تانه برگزاري بازيهاي المپيک زمس��تاني در کره 
جنوبي، بمب افکن هاي رادارگريز، يک ناو هواپيمابر ديگر و يک 
کشتي آبي خاکي جديد در اطرف شبه جزيره کره مستقر مي کند. 
مقامات نظامي آمريکا اعالم کردند: اين تحرکات در راس��تاي 
اقدام��ات معم��ول و در جهت به روز کردن برنامه نظامي آمريکا 

در شبه جزيره کره است.
 اي��ن تحري��کات در حال��ي انجام مي گيرد که آمريکا مانورهاي 
گس��ترده نظامي خ��ود ب��ا س��ئول را به بع��د از بازيهاي المپيک 
زمس��تاني در کره جنوبي به تعويق انداخته اس��ت.وزارت اتحاد 
کره جنوبي در بيانيه خود اعالم کرد، نماينده اي از جانب وزارت 
فرهنگ، ورزش و گردشگري براي انجام اين مذاکرات پيرامون 
چش��م اندازهاي اعزام گروه اجراي هنري به المپيک زمس��تاني 
کره جنوبي فرس��تاده خواهد ش��د. اين مذاکرات ميان دو کره، 
در "کاخ صل��ح" در ط��رف کره جنوبي منطقه غيرنظامي ش��ده 
"پانمونج��وم" و "عم��ارت تونگيل" در طرف کره ش��مالي اين 
منطقه صورت مي گيرد. قابل ذکر است روزنامه نيويورک تايمز 
در مطلبي از آماده ش��دن بي صداي ارتش آمريکا براي جنگي 

ناخواسته خبر داد. 
درارتش آمريکا افس��ران و نيروها به آرامي خود را آماده جنگ 
با کره ش��مالي مي کنند ولي اميدوارند اين جنگ رخ ندهد.ماه 
گذشته در منطقه نظامي کالوريناي شمالي 48 هليکوپتر آپاچي 
اقدام به تمرين کردند.در نوادا نيز ۱۱9 سرباز نيروي هواپيمايي 

مانور نظامي برگذار کردند.
گفت وگوها با سئول روز چهارشنبه برگزار مي شود  ���

پس از نخستين گفت وگوي رسمي اين دو کشور بعد ازحدود دو 
سال و در ميانه تنش ها ميان آنها بر سر برنامه تسليحات هسته اي 
کره ش��مالي، اوايل اين هفته، مقامات کره ش��مالي و جنوبي 
اظهار کردند، براي انجام مذاکرات در خصوص حل مشکالت 
و جلوگي��ري از درگي��ري اتفاق��ي توافق کرده اند. کره ش��مالي 
خواستار مذاکره با کره جنوبي براي اعزام تيم ورزشي اين کشور 
 ب��ه المپي��ک زمس��تانه پيونگ چانگ در تاري��خ هفدهم ژانويه

 شده است.
 ب��ه گ��زارش رويترز، وزارت وح��دت کره جنوبي اعالم کرد که 
کره ش��مالي خواس��تار آن شده اس��ت که مذاکرات بر سر اعزام 
تيم ورزشي اين کشور به بازي هاي المپيک زمستانه »پيونگ 
چانگ« چهارش��نبه آينده در روس��تاي آتش بس برگزار ش��ود.

مقام ه��اي اي��ن وزارت خانه روز دوش��نبه عن��وان کردند که در 
حال بررس��ي اين موضوع هس��تند که آيا اين درخواس��ت کره 
ش��مالي را بپذيرند يا نه. کره ش��مالي خواس��تار آن شده است که 
اي��ن مذاکرات چهارش��نبه هفته جاري در روس��تاي آتش بس 

»پانمونجوم« برگزار شود.
 اين روستا دو کره را از يکديگر جدا مي کند. درخواست کره شمالي 
پس از آن مطرح ش��د که دو کره هفته گذش��ته دربار اعزام تيم 
ورزشي کره شمالي به بازي هاي زمستانه المپيک در کره جنوبي 
ب��ا يکديگ��ر ديدار و گفت وگو کردند. اي��ن بازي ها فوريه آينده 
برگزار خواهد ش��د. اين نخس��تين ديدار و گفت وگوي رسمي دو 
کره در دو سال اخير بوده است. اين نشست در ميان تنش ها بر 
سر برنامه هسته اي و موشکي کره شمالي برگزار شد. کره شمالي 
همچني��ن ب��ه دنبال آن اس��ت که هيات بزرگ��ي را به المپيک 
زمس��تانه کره جنوبي اعزام کند. کره جنوبي همچنين به دنبال 
آن است که تيم زنان هاکي روي يخ مشترکي را با کره شمالي 
در اين بازي ها تشکيل دهد. آغاز مذاکرات بين دو کره مي تواند 
تنه��ا راه توق��ف تنش ها در ش��به جزي��ره و جلوگيري از فاجعه 
جنگ ش��ود.تحريم هاي ش��وراي امنيت عليه کره شمالي که از 
سوي آمريکا ارائه شد باعث شده تا اين کشور با کمبود واردات 

سوخت روبرو شود.

سايه غيبت چين در اجالس کانادا محسوس است؛

بحران کره شمالی در دستورکار نشست 20 کشور 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران
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