سخنگفتنزیاد
سودی ندارد

یادگار امام در پاس��خ به اینکه دلیل س��کوت ش��ما چیست،
گفت :سکوت نکردهام ،بلکه روش همیشگی را دارم و اگر
بی��ان موضوع��ی را الزم بدانم یک لحظه در س��خن گفتن
تردید نمیکنم؛ اما گاهی س��خن گفتن زیاد از حد س��ودی
ندارد.سید حسن خمینی در دیدار سردبیر و اعضای تحریریه
روزنام��ه وقای��ع اتفاقیه با تاکید بر اجتهاد در اندیش��ه امام
خمینی گفت :در شرایط فعلی  ...ادامه در صفحه 2

اقرار جاللی به مالقات با
سرویسهایجاسوسی

سهشنــبه  5دی  7 1396ربیعالثانی 1439
سال پنجم شماره  8 1207صفحه  1000تومان

اقتصادي ،سياسي و اجتماعي
نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايت www.tejaratonline.irمشاهده كنيد.
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دادس��تان ته��ران گفت :در هفته گذش��ته برخ��ی اظهارات
پیرامون فضای مجازی منتش��ر و به نحوی القا ش��د که گویا
کشور در حوزه فضای مجازی به دو قطب موافق و مخالف
تبدیل شده و مخالفین گروهی هستند که علیاالطالق با این
فضا مخالفند .وی با ایراد به چنین اظهاراتی ،گفت :همانگونه
که در فضای حقیقی افراد با هویت فعالیت مینمایند ،هرگونه
ادامه در صفحه 2
اقدام در فضای مجازی...

سرمقاله

کارشناسان در گفتگو با «تجارت» در خصوص بودجه سال آینده تاکید کردند؛

بودجه97؛ ضداشتغال

گروه اقتصاد کالن -ایلیا پیرولی :اگر الیحه بودجه  97را بودجه ضد اش��تغال
عنوان بگیرد ،چندان بیراه بیان نش��ده اس��ت .چرا که کارشناس��ان اقتصادی
اذعان دارند که این بودجه تورمزاست .بودجه تورمی یعنی بودجه ضد اشتغال.
بیانضباطی بودجهای همواره در این سالها گریبان اقتصاد کشور را فرا گرفته
اس��ت.حاالبودجهایکهبهمجلسارائهش��دهاس��ت،پرازتناقضهایآماری
اس��ت .بر خالف اینکه دولت میگوید که این بودجه به صورت س��نتی تدوین
نشده ،بلکه بر پایه عملیاتی تهیه و تنظیم شده است؛ اما نشانی از این موضوع
ندارد.آنچهبراساسگفتهکارشناساناقتصادیدراینبودجهمشاهدهمیشود،
افزایش درآمدهای دولت و گسترش فقر و بیکاری است .یعنی اینکه بر خالف
ادعای دولت بودجه  97نه تنها گویای اشتغالزایی نیست ،بلکه تنها گسترش
فقر را تداعی میکند .به گفته دکتر محمود جامس��از ،کارش��ناس اقتصادی ،از
شکافهای آماری که از سوی نهادهای مختلف در مورد میزان فقر مطلق ارائه
شده ،آشکار است که مسئوالن و مدیران دولتی ،درک درستی از مفاهیم فقر،
فقر مطلق و فقر نسبی ندارند ،ضمن اینکه آمارهایی که در مورد بیکاری ،فقر
مطلق،اشتغال،حجمنقدینگی،تورموسایرمتغیرهایاقتصادیارائهمیشود،
فاقد یک ارتباط منطقی ریاضی است .از یک طرف بر رشد اقتصادی و افزایش
تولید و اشتغال و درآمد ملی تاکید میشود ،اما  10هزار میلیارد تومان از بودجه
عمرانی نسبت به سال جاری کاسته میشود .بودجه عمرانی  60هزار میلیارد

سازههایمقاوم
در برابر زلزله
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رييس اتاق اصناف درباره افزايش نرخ حاملهاي انرژي
در اليحه بودجه سال  ،97گفت :حداقل  19رسته بزرگ
صنفي تحت تاثير افزايش قيمتهاي انرژي هستند و
بايد براي آن فکري کرد .به گزارش خانه ملت ،نشست
کميس��يون اقتصادي مجل��س با وزير صنعت ،معدن و
تجارت و روس��اي اتاقهاي اصناف ،بازرگاني و تعاون
برگزارشد .علي فاضلي در اين نشست با تاکيد بر اصالح
ف��وري قواني��ن و مقررات براي حمايت از توليد داخلي،
گفت:کسي نميتواند مشکالت موجود در بخش توليد و
توزيع را انکار کند و پيشنهاد بنده اين است که مشکالتي
که در اين حوزه وجود دارد را با برگزاري جلسات مشترک
بين مجلس ،دولت و روساي سه اتاق به نتيجه برسانيم.
رييس اتاق اصناف افزود :در بيرون از اين اتاق فعاالن
اقتصادي بسيار نگران هستند و نمايندگان و مسئوالن

بيشتر بر علل اين نگراني واقف هستند و بايد مسايل را
به صورت شفاف به بحث گذاشت .وي ادامه داد:بنده در
تمامينشستها دغدعهها و مشکالت جدي اصناف را
مطرح کردهام و در جلسه هفته قبل با معاون اول رييس
جمهور اظهار داش��تم که بايد به فوريت به مش��کالت

اصناف رسيدگي کرد.
فاضلي با بيان اينکه قطعا براي حل اين مشکل وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و روس��اي س��ه اتاق تجربيات
بس��ياري در اختي��ار دارن��د و انگيزههاي آنها براي عبور
از سرايط فعلي بسيار قوي است ،يادآور شد :مشکالت
اقتصادي باعث نگراني در حوزه بازرگاني داخلي ش��ده
است که بايد به جد به آن پرداخته شود و نبايد با برخي
صحبته��اي غير مس��والنه س��عي در تضعيف دولت
داش��ت ،چرا که با اين کار تنها تيش��ه به ريش��ه نظام
ميزني��م وب��ه جاي آن باي��د اقدامات موثرتر وگامهاي
مثب��ت برداريم .رييس اتاق اصناف تصريح کرد :دولت
بايد نس��بت به پرداخت بودجه حوزه نظارت و بازرس��ي
که در بودجههاي س��االنه تصويب ميش��ود ،اقدام کند
تا تنظيم بازار به درستي صورت گيرد.

کمیسیون برنامهو بودجه مجلس تصویب کرد؛

افزایش تا سه برابری خريد خدمت سربازي

نايب رئيس کميس��يون برنامه و بودجه ،جزئيات تغييرات
قيمت��ي خريد س��ربازي را تش��ريح کرد .ب��ه گزارش خانه
ملتهادي قواميدرباره نشست کميسيون برنامه ،بودجه
و محاس��بات مجلس ش��وراي اس�لامي ،اظهار داشت :در
نشست کميسيون بخشهاي درآمدي اليحه بودجه سال
 ۹۶تا تبصره  ۱۳بررسي شد .نايب رئيس کميسيون برنامه،
بودجه و محاس��بات با بيان اينکه در حال حاضر مش��غول
تبصرهاي درآمدي اليحه بودجه هس��تيم و به تبصره ۱۳
آن رسيدهايم ،گفت :حکميکه در تبصره  ۶اليحه بودجه

در خص��وص تمديد قان��ون ماليات بر ارزش افزوده وجود
داشت تا زمانيکه اصالحات موجود در کميسيون به صحن
علني مجلس شوراي اسالميارائه شود حذف شد .نماينده
اس��فراين در مجلس ش��وراي اسالميبا اشاره به اينکه در
واگذاريها احکاميوجود داشت و چند مورد پيشنهاد حذف
ديگر نيز در کميسيون تصويب شد ،ادامه داد :در کميسيون
مصوب ش��د تا قيمت خريد خدمت س��ربازي براي افراد
داراي م��دارک تحصيل��ي زير ديپل��م ،ديپلم ،فوق ديپلم و
ليس��انس دو برابر ش��ود و همچنين قيمت خريد خدمت

انرژی
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س��ربازي اف��راد داراي مدارک فوق ليس��انس تا دکتراي
تخصصي رشتههاي علوم پزشکي و باالتر سه برابر شود.
وي ب��ا تاکي��د بر اينکه حکمينيز در تبصره  ۸در خصوص
واگذاري فروش��گاههاي چند منظوره جايگاههاي سوخت
وجود داشت که تصويب شد تا اين تبصره ادامه پيدا کند و
فروشگاههاي باقي مانده نيز در اختيار تعاونيهاي عشايري
قرار بگيرد ،خاطرنشان کرد :در برخي از جايگاههاي سوخت
فروش��گاههاي چن��د منظورهاي وج��ود دارد که در اختيار
تعاونيهاي عشايري قرار ميگيرد.

اقتصاد چين مانند اقتصاد
جهان��ي درحال��ي که به
کندي به رشد خود ادامه
ميده��د اما ممکن اس��ت ب��ا چالشهاي
بزرگتري در س��ال آين��ده ميالدي روبرو
شود .انتظار ميرود نرخ رشد اقتصاد جهاني
امس��ال از  2درصد فراتر رود اما ش��کاف
طبقاتي ثروت بيش��تر خواهد ش��د.با توجه
به مدل توس��عه چين  ،اين کش��ور درباره
حل مشکالتي چون آلودگي محيط زيست
صحبت کرده است .بنابراين چين نيازمند
تغيير در سياس��تهاي گذش��ته خود براي
روبرويي با چالشهاي بزرگتر اس��ت تا از
خارج شدن کنترل آنها جلوگيري کند...
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بهرام قاسمی :فرانسه به القائات سعودی ها توجه نکند

کمک طرحهاي صنعتي به رونق اقتصادي

تاثير افزايش حاملهاي انرژي بر  ۱۹رسته بزرگ صنفي

چالشهايامنيتي
سال  2018براي چين

واشنگتن در آستانه
خروج از بازارهای نوظهور

1

فاضلي در کميسيون اقتصادي ابراز نگراني کرد؛

یادداشت

چاينا ديلي

راه و مسکن

بینالملل

جهانگيري شرايط کمک به مناطق محروم را تشريح کرد؛

خصوص افزايش ميزان سرمايه گذاري براي اجراي اين
طرح موافقت ش��د .اصالح مصوبههاي طرحهاي هفت
گانه فوالد استاني و طرح ذغال سنگ پروده  4طبس نيز
از درخواستهاي وزارت صنعت،معدن و تجارت بود که
در اين جلسه بررسي و تصويب شد .اخذ هزينه خدمات
مستمر از مشترکين گاز طبيعي (آبونمان) و انتشار اوراق
مالي و اسالميـ ريالي به ميزان  40هزار ميليارد ريال نيز
از درخواستهاي وزارت نفت بود که در اين جلسه پس از
طرح موضوع از سوي وزير نفت و ارائه گزارش ،با اين دو
درخواست موافقت شد .بر اساس اين مصوبه به شرکت
مل��ي پاالي��ش و پخش فرآوردهه��اي نفتي ايران اجازه
داده ميش��ود که اوراق مالي و اس�لاميـ ريالي به مبلغ
 40هزار ميليارد ريال منتش��ر کند .اس��تفاده از تسهيالت
مال��ي خارج��ي (فاينانس) به منظور بهس��ازي نيروگاه
بخاري شهيد رجائي قزوين نيز از جمله درخواستهاي
وزارت نيرو بود که در اين جلسه مطرح شد و به تصويب
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وعدههاياردکانيان
براي بازيافت پساب

بهرام قاسمی :فرانسه به القائات سعودی ها توجه نکند

معاون اول رييس جمهوري در جلسه شوراي اقتصاد با
اش��اره به گزارش ارائه ش��ده در خصوص ايجاد نيروگاه
ذغال سنگي طبس ،اجراي اين گونه طرحها را در مناطق
کمت��ر توس��عه يافته نظير طبس ،مثب��ت ارزيابي کرد و
افزود :بايد با اجراي چنين طرحهايي به رونق اقتصادي
و اشتغالزايي در مناطق محروم کشور کمک کرد.
اس��حاق جهانگيري پس از ارائه گزارش وزارت نيرو در
جلسه درخصوص طرح تکميل تاسيسات فاضالب غرب
اهواز ،اجراي اين طرح را گاميموثر در خدمات رس��اني
به مردم اهواز برش��مرد و گفت :دولت نگاه ويژه اي به
استان خوزستان دارد و براي خدمت رساني به مردم اين
استان حداکثر تالش خود را بکار ميگيرد.
در اي��ن جلس��ه که وزراي نف��ت ،نيرو ،تعاون ،کار و رفاه
اجتماع��ي ،ام��ور اقتصادي و دارايي،دفاع و پش��تيباني
نيروهاي مس��لح ،رييس سازمان برنامه و بودجه کشور،
مع��اون علم��يو فن��اوري رييس جمه��ور و رييس کل
بانک مرکزي نيز حضور داش��تند درخواستهاي برخي
دستگاههاي اجرايي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
و تصميمات الزم اتخاذ ش��د .اصالح مصوبه ش��ورا در
خصوص س��رمايه گذاري از محل منابع داخلي ش��رکت
توسعه منابع انرژي توان (باطري سازي نيرو) در خصوص
طرح نوسازي ،اصالح و انتقال کارخانجات توليدي سرب
و مس به محدوده خارج از شهر تهران که به درخواست
وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح مطرح ش��ده
بود مورد بررس��ي قرار گرفت و با اصالح اين مصوبه در

دولته��ا هم��واره به
دنبال کسب درآمدهاي
آس��ان هس��تند .يکي
از اي��ن موارد نرخ ارز اس��ت .در اقتصاد
کش��ور همواره ش��اهد بودهايم در مدت
زمان کوتاهي نرخ ارز رشد قابل توجهي
پيدا ميکند و اين يکي از منابع درآمدي
دولتها بوده است .فارغ از به مصلحت
ب��ودن ي��ا نبودن موضوع تأمين منابع از
اين طريق به نظر ميرس��د اين ش��يوه
عم��ل در حقيق��ت ي��ک ضع��ف براي
اقتصاد کش��ور به شمار ميرود .بهطور
کل��ي کارشناس��ان اقتصادي با اينگونه
افزايشهاي نرخ ارز که...

ويـتـريـن

توقف توليد  25مدل
خودرويغيراستاندارد

رس��يد .وزارت نيرو همچنين درخواس��تهاي ديگري
را ني��ز در اي��ن جلس��ه مطرح کرد ک��ه مطالعه و اجراي
نيروگاه ذغال سنگي طبس ،اصالح سيستم خنک کننده
نيروگاه ش��هيد مفتح هم��دان و مطالعات نيروگاهي در
سطح کل کشور با سرمايه گذاري از محل منابع داخلي،
از ديگر درخواس��تهاي اين وزارتخانه بود که ش��وراي
اقتص��اد ب��ا آن موافقت کرد .در اين جلس��ه همچنين در
ادامه بررس��ي درخواستهاي وزارت نيرو ،مصوبه شورا
درخصوص استفاده از فاينانس براي طرح انتقال نيروي
برق مازندران ،دس��تورالعمل تعرفه آب صنعتي خارج از
تاسيسات شرکتهاي آب و فاضالب و جدول دريافت و
بازپرداخت تسهيالت مالي خارجي طرحهاي ساختمان
سد مخزني شفارورد و تکميل تاسيسات فاضالب غرب
اهواز نيز اصالح شدند .در ادامه اين نشست به درخواست
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت موضوع بازنگري در
وض��ع عوارض صادراتي پوس��ت خ��ام ،وت بلو گاوي و
پيه صنعتي مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت و پس از
ارائه گزارش کميس��يون ش��ورا ،با تصميمات اتخاذ شده
در خص��وص بازنگري در وضع عوارض صادراتي اقالم
فوق الذکر موافقت شد .در پايان اين جلسه نماينده وزارت
جهاد کشاورزي درخواست تعيين قيمت خريدتضميني
محصوالت زراعي و باغي را مطرح کرد که مقرر ش��د
وزير جهاد کش��اورزي و رييس س��ازمان برنامه و بودجه
کشور اين موضوع را در جلسه اي مورد بررسي قرار دهند
و تصميمات الزم را اتخاذ کنند.

سعيد قليچي

روزنامهنگار
Saeedg6@gmail.com

تومان در نظر گرفته شده که کفاف تکمیل یک ششم هزینههای طرحهای
عمرانی نیمهتمام را نیز نمیدهد .اما در حوزه درآمدها  128هزار میلیارد تومان
درآمد مالیاتی پیشبینی شده ،یعنی  12هزار میلیارد تومان بیش از سال جاری
است.دولتدربودجه ،97ادعادارد که از محل افزایش قیمتحاملهای انرژی،
صندوق توسعه و همچنین از منابع دیگر ،هزینههای اشتغالزایی را تامین کند،
اما کارشناسان معتقدند سناریویی که در سال  1389به وقوع پیوست بار دیگر
دامن اقتصاد را فرا گرفته و نه تنها اشتغال جدیدی ایجاد نمیشود بلکه موجب
از دست رفتن فرصتهای شغلی نیز میشود .آنها افزایش تورم لجام گسیخته
را عامل اصلی در این موضوع میدانند .آنها این را استدالل دارند که هنگامی
تورم واقعی در سال آینده با افزایش چند درصدی مواجه میشود ،هزینههای
تمام شده تولیدکنندگان با افزایش مواجه میشود که با توجه به نبود تخصیص
بهینه منابع دولت نیز توان حمایت الزم از آنها را ندارد .به عبارتی درآمدهای
ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی آن هم در صورت تحقق به دلیل نبود
بستر مناسب امکان هدایت به سمت تولیدکنندگان واقعی و بخش خصوصی
واقعی وجود ندارد ،لذا آنچه اتفاق میافتد تعطیلی بنگاههای اقتصادی هست
کهبهصورتنیمبنددرحالفعالیتهستند .دراینزمینه،حمیدحاجاسماعیلی،
کارشناسمسائلکارگریدراینبارهبهتجارتمیگوید:مادامیکهتولیدتحت
فشارهای گوناگونی از جمله مالیات ،عوارض و تورم ...ادامه در صفحه 3

صنعت ،معدن وتجارت

هشدار به؟«مکرون»

منافع ثبات نرخ ارز
براي بخش توليد

س��خنگوي وزارت خارجه گفت :س��فر امانوئل مکرون،
رييس جمهور فرانسه به ايران در دستور کار است.
به گزارش ايس��نا ،بهرام قاس��ميدر نشس��ت خبري با
خبرنگاران افزود :هيچ شروطي در رفت و آمدها و تبادل
هياتها و مذاکراتي که با فرانسه داريم نه از جانب ما و
نه از جانب آنها وجود ندارد.
روابط دو کش��ور مثبت بوده و تعامالت بس��ياري بين دو
طرف وجود داشته و اين تعامالت ادامه پيدا خواهد کرد و
فکر ميکنم صحبت از داشتن شرط و شروط براي آمدن،
بحثي انحرافي است و احتماال آنهايي که مطرح ميکنند
با نيات خاصي اين موضوع را مطرح کرده و هدف خاصي
را دنبال ميکنند .قاسميدر خصوص موضعگيريهاي
بسيار شديد از سوي مقامهاي فرانسوي در قبال ايران و
تماس تلفني شب گذشته مکرون با ملک سلمان گفت:
در هفتههاي اخير برخي س��خنان نابجا و غلط همچنين
غيرمنطقي از جانب برخي مقامات فرانسوي در خصوص
برخي موضوعات مربوط به ايران در منطقه مطرح شده
است که البته ما در برابر اين سخنان اعالم موضع کرديم و
به صراحت مواضع خود را بيان نموديم .سخنگوي وزارت
خارجه با اشاره به روابط ديرينه ايران و فرانسه و تعامالتي
که بين دو کش��ور وجود دارد ،اظهار کرد :دو کش��ور در
برخي از مس��ائل داراي مواضع مش��ترکي هستند و قطعا
در برخي از حوزهها نظرات يکساني ندارند.
مذاک��رات و رف��ت و آمدها اين فرصت را فراهم ميکند
که دو کشور با ديدگاههاي يکديگر از نزديک آشنا شوند،
ما از اين رفت و آمدها اس��تقبال ميکنيم .س��فر آتي وزير
امور خارجه فرانس��ه به تهران در دس��تور کار دو کش��ور
است و قطعا دستور کارهاي مشخص و مفصلي براي اين
سفر در نظر گرفته شده است .عالوه بر مسائل دوجانبه،
در حوزههاي سياس��ي ،اقتص��ادي ،بانکي و فناوري ،در
مورد مسائل منطقه نيز صحبتهايي با طرف فرانسوي
خواهيم داش��ت .اين ديپلمات ارش��د کش��ورمان با بيان

هشدار به مکرون

اينک��ه برخ��ي از دولتمردان اروپاي��ي گاهي تحت تاثير
القائات معاندان ايران و کس��اني که پروژه ايران هراس��ي
را به پيش ميبرند ،قرار ميگيرند و با اطالعات نادرست
در م��ورد برخي از مس��ائل موضعگيري ميکنند ،اظهار
ک��رد :فک��ر ميکن��م در يک گفتوگوي س��ازنده تا حد
زي��ادي بتوانيم اين مقامات از جمله مقامات فرانس��وي
را از واقعيته��اي منطق��ه و القائات کس��اني که س��عي
ميکنن��د اي��ران و اروپ��ا را از يکديگ��ر دور کنن��د ،آگاه
کنيم .وي با بيان اينکه کش��ورهاي اروپايي در ش��رايط
کنوني الزم اس��ت هوش��ياري جدي داشته باشند ،ادامه
داد :آمريکاييها به دليل اشتباهات مکرري که در منطقه
انج��ام دادهان��د دچار يک انزوا ش��دهاند و اروپاييها بايد
هوش��يار باش��ند که در دام سياس��تهاي غلط آمريکا و
برخ��ي از همپيمان��ان نابخرد آن قرار نگيرند .وي با بيان
اينکه سياس��تهاي نادرس��ت آمريکا در منطقه همواره
باعث افزايش تنش و درگيري ش��ده اس��ت ،گفت :آنها
اگر در مورد مسائل شبه جزيره کره نيز دقت الزم نداشته
باش��ند ممکن اس��ت در اين منطقه نيز با دش��واريها و
مشکالتي روبرو شويم.
قاس��ميدر مورد اقدام يکي از نمايندگان پارلمان هلند
مبني بر در سطل (آشغال) انداختن هديهاي که از سوي
س��فارت ايران به وي به مناس��بت فرا رسيدن سال نوي
مي�لادي داده ش��ده بود ،گف��ت:اين يک اقدام بيادبانه،

غيرمتعارف و احتماال هماهنگ ش��ده با يک س��ناريوي
مشخص در جهت ايرانهراسي بوده است .وي در مورد
نامه اخير  24نماينده کنگرهامريکا و ادعاي آنها مبني بر
اينکه ايران در هش��ت مورد از برجام تخلف کرده گفت:
اين س��خنان بيهوده و بيمنطقي اس��ت که نبايد جدي
گرفته شود .ما اعضاي کنگره و سناي آمريکا را در مقام
قضاوت در ارتباط با اين موضوع نميبينيم و نميدانيم.
برج��ام يک قاضي بيش��تر ن��دارد و آن آژانس بينالمللي
انرژي اتمياس��ت و حرف آژانس در اين زمينه ميتواند
مالک باشد نه صحبت افراد و يا سناتورهاي آمريکايي.
وي در مورد ادعاهاي اخير نخس��توزير اس��راييل مبني
بر اينکه ريشه مشکالت در منطقه اسراييل نيست ،بلکه
ايران اس��ت تصريح کرد :اينها حرف جديدي نيس��ت
و مقامات اس��راييلي با اي��ن فرافکنيها تالش ميکنند
ک��ه جنايته��ا و اقدامات خ��ود در منطقه را توجيه کنند.
قاسميتاکيد کرد :ريشه عمده مشکالت منطقه از جمله
گسترش تروريستم و خشونت در منطقه خاورميانه ،ريشه
در عملکرد رژيم صيهونيستي دارد و اين سخناني مقامات
اس��راييلي دروغهاي بزرگي اس��ت که جامعه جهاني به
آن توجهي ندارد .سخنگوي دستگاه ديپلماسي در مورد
اظهارات اخير وزير خارجه عربس��تان عليه ايران و اتهام
او به تهران مبني بر اينکه کش��ورمان حاميتروريس��م
اس��ت ،تصريح کرد :گويي ايش��ان لقلقه زبانشان شده
که هر بامداد که بيدار ميش��وند صحبتي در مورد ايران
داشته باشند .واقعيت اين است که در دنياي امروز دوران
دروغهاي بزرگ س��پري ش��ده است .همگان از اقدامات
ايران در راس��تاي مبارزه با تروريس��م آگاه هس��تند و آنها
بايد ياد بگيرند و بدانند که خريد برخي از کاالها و انجام
بعضي از اقدامات با زر و دالرهاي نفتي در مقطع کوتاهي
ممکن است کارساز باشد ولي در درازمدت نتيجهاي به
همراه نخواهد داشت و چيزي جز رسوايي و سرشکستگي
به همراه ندارد.

ورود اتوبوس به زیرگذری در مسکو  5کشته بر جا گذاشت
رسانههای داخلی روسیه از وارد شدن یک دستگاه اتوبوس
به زیرگذر عابر پیاده در مسکو خبر دادند.به گزارش ایسنا،
طبق اعالم رسانههای محلی بررسی علت وقوع حادثه در
دس��ت انجام اس��ت هرچند شواهد اولیه حاکی از آن است
که این حادثه تروریستی نبوده است.
در این حادثه که دستکم پنج کشته برجا گذاشته و  ۱۵نفر

دیگر را مجروح کرده ،یک دس��تگاه اتوبوس وارد زیرگذر
عابر پیاده در مرکز مسکو شد ه است.طبق اطالعات اولیه
این اتوبوس وارد زیرگذری در یکی از ایس��تگاههای مترو
در مسکو شد ه است.
ب��ه گزارش اس��پوتنیک ،راننده اتوبوس دس��تگیر ش��ده
است.

موازي کاري با هدف پايمال شدن حقوق مصرف کنندگان
انجم��ن حماي��ت از مصرف کنندگان با
انتش��ار بيانيه اي نس��بت به کم لطفي
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت به
تش��کلهاي مردم نه��اد اعتراض کرد و
تشکيل شوراي عالي مصرف کنندگان
را گاميدر مسير موازي کاري و دولتي
کردن نهادهايي دانس��ته که ميبايست
از دولت مطالبه گر باشند.
در بياني��ه انجم��ن حماي��ت از مصرف
کنندگان آمده اس��ت:عليرغم تشکيل
"انجم��ن حمايت از مصرف کنندگان"
در س��ال  ۱۳۸۵به عنوان تنها س��ازمان

م��ردم نهاد حام��ي ۸۰ميليون مصرف
کنن��ده ايراني و تصويب قانون حمايت
از حق��وق مص��رف کنندگان در س��ال
 ۱۳۸۸و تش��کيل انجمنه��اي مصرح
در قانون از سال  ،۱۳۹۰متاسفانه وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت بدون حمايت
از سازمانهاي مردم نهاد حاميمصرف
کنندگان ،مبادرت به تش��کيل شوراي
عالي مصرف کنندگان نموده است .در
ادامه تش��ريح ش��ده است:اين در حالي
است که سازمان دولتي حمايت مصرف
کنندگان و توليد کنندگان وابسته به اين

وزارتخانه که س��الها با ارتزاق از بيت
المال به فعاليت خود ادامه داده اس��ت،
که بنظر ميرس��د در خصوص حمايت
از حق��وق مصرف کنندگان در کش��ور،
موف��ق ب��ه رضايت خاط��ر دولتمردان
نشده است.
ب��ا اي��ن حال تنها راه حمايت از مصرف
کنندگان ،ايجاد بس��تر مناس��ب براي
فعاليت انجمنهاي مردم نهاد مس��تقل
ميباشد.
در پاي��ان اين بيانيه از مصرف کنندگان
خواس��ته ش��ده که در صورت مشاهده

هرگون��ه تخل��ف آن را از طريق کانال
تلگ��رام و يا اينس��تاگرام ب��ه ما اطالع
دهيد.

2

سياسي

سهشنــبه  5دی  1396شماره 1207

2 6 D e c . 2 0 1 7

T u e

www.tejaratonline.ir

پيشخوان
ادعاهای عجیب مکرون علیه ایران

رئیسجمهور فرانسه در یک گفتوگوی تلفنی با پادشاه عربستان
ضمن محکوم کردن حمله موش��کی انصاراهلل یمن به پایتخت
عربستان ادعاهایی علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد.به
گزارش ایس��نا از ( واس) امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانس��ه
در گفتوگویی تلفنی با ملک س��لمان ،پادش��اه عربس��تان ضمن
محکوم کردن حمله موشکی انصاراهلل یمن به کاخ یمامه ریاض
گفت :فرانسه در مقابل هر نوع تهدید امنیتی علیه عربستان از این
کش��ور حمایت خواهد کرد.وی مدعی ش��د :مقابله با فعالیتهای
بیثبات کننده ایران ضروری اس��ت و موضع فرانس��ه در رابطه با
نقش تخریبی ایران واضح اس��ت.مکرون مدعی ش��د که ایران از
حوثیها حمایت تس��لیحاتی و بالس��تیکی میکند تا به عربستان
حمله کنند .رئیس جمهور فرانسه درپایان از تالشهای عربستان
برای مقابله با تروریسم تقدیر کرده است.

آزادی مهدی جهانگیری تایید شد

ی��ک منب��ع آگاه ب��ا تایی��د خبر
آزادی تحتالحف��ظ مه��دی
جهانگی��ری گفت :امروز از برخی
محدودیته��ای جهانگی��ری
کاس��ته شده است.یک منبع آگاه
نزدیکبهجهانگیریدرگفتوگو
با ایلنا ،با تایید خبر آزادی مهدی
جهانگی��ری عن��وان کرد :آق��ای جهانگیری از چندی پیش برای
رس��یدگی به پروندهاش به تهران منتقل ش��د .وی افزود :مهدی
جهانگیری حدود  ۴روز پیش تحتالحفظ برای پیگیری کارهای
اقتصادی خود آزاد و در این مدت نیز با برخی از اقوام خود دیدار
داش��ته اس��ت .این منبع آگاه ادامه داد :از برخی محدودیتهای
مهدی جهانگیری کاسته شده است.

روحانی همچنان گزینه اول است

عضو ش��ورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان اینکه در ش��رایط
حاض��ر الزم اس��ت نگاه خود درباره حمای��ت از روحانی در زمان
انتخاب��ات را دوب��اره مرور کنیم ،گفت :حس��ن روحانی به عنوان
فردی که در راس دولت قرار دارد باید از همه ظرفیتهای الزم
ب��رای ایج��اد ی��ک رابطه دو س��وی با مردم گام ب��ردارد و در این
مس��یر اگر دولت تصمیم نگیرد کش��ور با بحران روبهرومیشود.
به گزارش ایلنا ،حس��ین مرعش��ی در کانال تلگرامی خود نوشت:
زمزمههای عبور از روحانی به گوش میرس��د ،س��وال اینجاست
اگر بار دیگر انتخابات برگزار شود و رقابت میان روحانی و رئیسی
باشد باید کدام یک را انتخاب کرد؟ حداقل من میدانم دوباره به
روحانی رای خواهم داد .علت رای دادن به روحانی این نیس��ت
ک��ه او ه��ر آنچ��ه م��ا میگوییم را به گوش ج��ان بپذیرد بلکه به
این دلیل اس��ت که سیاس��تهای او را مناس��ب برای اداره کشور
میدانم.نباید فراموش کنیم کشور ما کشوری است با مشکالت
پیچیده و بعضا رو به افزایش لذا این تصور که یک نفر در موضع
ریاستجمهوری قرار دارد قادر است همه مشکالت را به سرعت
حل کند تصور غیرواقعی است.

تاکید بر حضور اقلیتهای دینی در شوراها
یک عضو کمیس��یون شورای مجلس
گفت :اعضای این کمیسیون به اتفاق
آرا ط��رح اص�لاح قانون تش��کیالت،
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی
کشور و انتخاب شهرداران را که پیش
از این با مخالفت ش��ورای نگهبان روبهرو ش��ده بود ،بار دیگر
تصویب کردند.قاسم میرزایی نکو در گفتوگو با ایلنا افزود :در
اینجلسهنمایندهشوراینگهباننیزحضورداشتوتوضیحاتی
درباره مخالفت شورای نگهبان با این طرح ارائه داد .با این حال
اس��تدالل حامیان این طرح به قدری قوی بود که بار دیگر به
اتفاق آرا تصویب شد و با توجه به قید فوریت آن احتماال خیلی
زود در صحن علنی مجلس تصویب ش��ود .احتماال در نهایت
این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

چهار احکام روحانی برای ساماندهی دولت
رییس جمهور در احکام جداگانه ای  ،چهار
نفر را برای همکاری با دولت تعریف کرد.
حجت االسالم حسن روحانی در این احکام
حسینعلی امیری را به عنوان «معاون امور
مجلس رییس جمهور» ،دکتر رضا فرجی
دانا را به عنوان «مشاور علمی رییس جمهور» ،حجتاالسالم علی
یونسی را به عنوان «مشاور رییس جمهور در امور اقوام و اقلیتهای
دینی و مذهبی» و مهندس اکبر ترکان را به عنوان «مشاور رییس
جمهور در امور هماهنگی نوس��ازی بافتهای فرس��وده و ناپایدار
ش��هری» منص��وب کرد .روحانی در ای��ن احکام ،با تاکید بر مراتب
تعه��د و تجربی��ات این افراد ،خواس��تار توفی��ق آنان را در خدمت به
نظام اس�لامی و ملت ش��ریف ایران با رعایت اصول قانونمداری،
اعتدالگرایی و منشور اخالقی دولت شده است.

فساد مثل موریانه سرمایهها را میخورد
نماین��ده ته��ران در مجلس با بیان اینکه
مس��ئوالن نبای��د منابع وس��رمایههای
حداقل��ی موج��ود را خارج از اولویتبندی
مص��رف کنند گفت :فس��اد مثل موریانه
ظرفیتها و س��رمایههای کشور را خرج
میکند این موارد به خصوص در مدیریت شهری تهران باید برچیده
توگو با ایلنا افزود :در مدیریت گذشته
شود .محمدرضا نجفی در گف 
ش��هر تهران بخش مهمی از س��رمایههای کش��ور که باید صرف
بازسازی،توسعهوآبادانیشودبرایمنفعتطلبیگروههایااشخاص
یا افراد خاصی صرف شده است .این سرمایهها باید در اولویتهای
استراتژیک و راهبردی شهر تهران هزینه شود و خارج از این در هیچ
زمینهای صرف نشود.نجفی گفت :در زلزله اخیر تهران آسیب جانی
و مالی نداشتیم اما خیابانها و پمپ بنزینها قفل شد.

دادستان تهران عملکرد جاسوس محکوم به اعدام را تشریح کرد؛

اقرار جاللی به مالقات با سرویس های جاسوسی

دادستان تهران گفت :در هفته گذشته برخی اظهارات پیرامون
فضای مجازی منتش��ر و به نحوی القا ش��د که گویا کش��ور در
حوزه فضای مجازی به دو قطب موافق و مخالف تبدیل شده و
مخالفین گروهی هستند که علیاالطالق با این فضا مخالفند.
وی با ایراد به چنین اظهاراتی ،گفت :همانگونه که در فضای
حقیقی افراد با هویت فعالیت مینمایند ،هرگونه اقدام در فضای
مجازی نیز باید با هویتهای مشخص و واقعی صورت گیرد.
دادس��تان تهران گفت :قبول داریم که بابت یک تصادف نباید
بزرگراه مس��دودش��ود؛ اما در همان بزرگراه نیز تمام خودروها
دارای پ�لاک انتظامی مش��خصاند؛ دوربینهای متعدد برای
کنت��رل س��رعت و تخلف��ات نصب ش��ده و مأمورین پلیس نیز
حض��ور فع��ال دارند .لذا به مانن��د بزرگراهها ،در فضای مجازی
اشخاص باید هویت داشته باشند .اینکه عدهای بتوانند آزادانه و
با هویتهای مجعول و یا مجهول مرتکب جرم شوند ،کاالهای
قاچاق و ممنوعه خرید و فروش نمایند و ...سلب اعتماد عمومی
و بر هم زدن امنیت فکری مردم را در پی دارد ،اینها هیچ یک
موافق حقوق شهروندی نیست .اتفاق ًا الزمه حقوق شهروندی
آن است که کسی که در فضای مجازی فعالیت میکند ،نام و
نشان و هویت مشخص داشته باشد.
وی ب��ا انتق��اد از اظهاراتی نظیر اینکه ما نمیگذاریم بزرگراهها
مس��دود ش��ود گفت :باید از موارد نقض حریم خصوصی افراد
اجتناب کرد و این تکلیف قوه قضاییه است .ما معتقدیم فضای
مجازی باید مدیریت ش��ود و همانگونه که گفته میش��ود که
برای بودجه کش��ور اتاق شیش��های درست کنید ،ما نیز پیشنهاد
مینماییم برای فضای مجازی اتاق شیشهای درست کنید.
دادس��تان تهران با اش��اره به گسترش روز افزون ارتکاب جرایم
در فضای مجازی گفت :این رفتارهای مجرمانه به حدی توسعه
یافت��ه ک��ه ام��روزه در این فضا حتی کیک توهمزا نیز به فروش
میرس��د .مراجع قضایی و پلیس باید زمان و انرژی بس��یاری را
صرف نمایند تا متهمان را در این فضا شناس��ایی کرده و آنها
را تحت تعقیب قرار دهند؛ در حالی که در صورت شفافسازی
در فضای مجازی ،آمار ارتکاب چنین جرایمی به حداقل خواهد
رسید و حقوق شهروندی به بهترین نحو تامین خواهد شد.
جعفری دولتآبادی با اش��اره به دو نوبت بازدید دادس��تانی و
معاونان دادسرای تهران طی هفته گذشته که مورد نخست از
زن��دان اوی��ن به منظ��ور مالقات با زندانیان به عمل آمد ،اظهار
داش��ت :دادس��تان به عنوان مقام همیشه آماده ،باید در ساعات
اداری و غی��ر آن ،حض��وری موث��ر و مفید در تمامی عرصههای

قضایی و حوزههای مرتبط با آن داشته باشد.
وی با طرح برخی اشکاالت ناظر بر رویههای موجود در خصوص
مالقات قضات با زندانیان ،حضور معاونان دادس��تان و قضات
ناظر بر زندان در بندهای ندامتگاهها را ضروری دانسته و اظهار
داش��ت :قضات نباید به اس��تقرار در مکانی مشخص و مالقات
تش��ریفاتی با زندانیان بس��نده کنند؛ بلکه باید به اندرزگاهها و
بندها در داخل زندان مراجعه نموده و با زندانیان چهره به چهره
مالقات نمایند.
جعفری دولتآبادی سرپرستان تمامی نواحی دادسرای تهران
را مکل��ف ک��رد حداقل هفتهای یک نوبت از بازداش��تگاههای
کالنتریهای حوزه تحت تصدی خود بازدید به عمل آورده و
ضم��ن رص��د امور و انجام پیگیریهای الزم ،گزارش اقدامات
صورت گرفته را به دادستانی تهران ارسال نمایند.
دادستان تهران با اشاره به موضوع مبارزه با فساد در جمهوری
اسالمی اظهار داشت :اینکه گفته میشود در ایران پدیده فساد
امری سازمانیافته و سیستماتیک است را قبول نداریم .مبانی
نظام جمهوری اس�لامی ضد پدیده فس��اد است .ما نیز به مانند
دیگر کش��ورها ،در برخی حوزهها مش��کالتی داریم؛ اما این امر

به معنای سازمانیافته بودن فساد در کشور نیست.
جعفری دولتآبادی همچنین با اش��اره به مالقات اخیر خود با
زندانی احمدرضا جاللی که بابت جاسوسی به اعدام محکوم شده
اس��ت ،اظهار داشت :نامبرده دارای دکترای حوادث غیرمترقبه
و کارشناس پزشکی هستهای است و همسرش از کارشناسان
سازمان انرژی اتمی بوده که در حال حاضر از خدمت منفصل
گردیده است.
نامبرده در این بازدید به هشت نوبت مالقات با ماموران سرویس
جاسوس��ی بیگانه اقرار نموده و در همین رابطه وجوهی را اخذ
کرده است .این زندانی عالوه بر اطالعات مربوط به پروژههای
وزارت دفاع ،سازمان انرژی اتمی ،اسامی و اطالعات تعدادی از
مدیران سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع را به افسران موساد
تحویل داده اس��ت .حس��ب اقرار متهم ،وی اطالعاتی در حوزه
س��ایتهای انرژی اتمی ،نامهای مدیران ارشد سازمان انرژی
اتمی ،وزارت دفاع ،س��ازمانهای تابعه و طرحها و برنامههای
آنها ،نقش��ه و پالن س��اختمانها را در اختیار مأمورین موس��اد
قرار داده اس��ت .متهم به آلودهس��ازی سیس��تمها اقرار نموده با
توج��ه ب��ه قرائن موج��ود و اظهارات کارکن��ان وزارت دفاع در

همان مقطع ،حمله ویروس��ی به سیس��تمهای این مرکز انجام
ش��ده و متهم اقرار نموده فلشهایی را که در اختیار داش��ته ،با
پوش��ش انتقال دیتا به سیس��تمهای بسیاری از افراد مورد نظر،
وصل نموده است.
دادستان تهران افزود :اهم اطالعات ارائه شده از سوی نامبرده
ش��امل اطالعات کامل و مس��تند در خصوص س��ی نفر از افراد
ش��اخص پروژههای تحقیقاتی ،نظامی ،دفاعی و هس��تهای از
جمله شهیدان علی محمدی و شهریاری است .متهم همچنین
س��ری نظام
ب��ه انتق��ال اطالعات مربوط به پروژههای به کلی ّ
در حوزهه��ای تحقیقات��ی ،نظامی ،دفاعی و هس��تهای در قبال
دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود
و خانوادهاش اقرار کرده است.
این پرونده پس از اخذ آخرین دفاع و صدور قرار جلب به دادرسی،
در تاریخ  ۱۳۹۵/۱۰/۱۵منتهی به صدور کیفرخواست گردیده
و در شعبهٔ  ۱۵دادگاه انقالب اسالمی تهران با حضور متهم،
وکیل وی و نماینده دادس��تان رس��یدگی شده و دادگاه با استناد
به ماده  ۲۸۶قانون مجازات اسالمی ،نامبرده را به اعدام محکوم
کرده است که با ابالغ دادنامه به وکیل و اعتراض محکومعلیه
و وکی��ل نامب��رده ،رای صادره در تاریخ  ۱۳۹۶/۹/۱۱در دیوان
عالی کشور ابرام شده است.
جعفری دولتآبادی همچنین به موضوع پرونده امالک نجومی
پرداخت و اظهار داش��ت :تا هفته گذش��ته در این پرونده از ۱۹۶
نفر تحقیق شده و تمام تحقیقات توسط بازپرس رسیدگیکننده
صورت گرفته و امر تحقیق به ضابطان ارجاع نشده است .در این
پرونده  ۳۹فقره قرارداد واگذاری امالک فسخ و مبلغ  ۷میلیارد
تومان مابهالتفاوت وجوه پرداختشده توسط ذینفعان بر اساس
ارزیابی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری از دریافتکنندگان
چنین امالکی اخذ و به حساب سپرده واریز شده است .همچنین
ارزیابی امالک توس��ط کارشناسان رسمی دادگستری به عمل
آمده و سعی بر این بوده که از کارشناسان متفاوت برای ارزیابی
هر ملک استفاده شود.
دادس��تان ته��ران درم��ورد پ��اک ک��ردن نقش پرچ��م رژیم
صهیونیس��تی در زمین یکی از دانش��گاههای کش��ور در آستانه
 ۱۶آذر سال جاری گفت :این اقدام در شرایطی که ترامپ قدس
ش��ریف را ب��ه عنوان پایتخت این رژی��م غاصب معرفی کرده،
تصویری منفی از مقابله جمهوری اسالمی با رژیم صهیونیستی
ب��ه نمای��ش میگذارد .پرونده مرتبط با این موضوع در دس��ت
بررسی است.

چرا اینقدر به احمدی نژاد باج می دهند

یک نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرد :باید سریعتر به تخلفات
احمدی نژاد رس��یدگی ش��ود.غالمعلی جعفرزاده درباره پیشنهاد
تعیین حکم بین احمدی نژاد و قوه قضاییه برای حل حاشیه های
بوج��ود آم��ده ،به نامه نیوز گفت :اگ��ر آقای خاتمی این حرفها را
می زد یا آقایانی که االن در حصر هستند این حرفها را می زدند
آقایان حکمیت را قبول می کردند؟وی اظهار داشت :چرا اینقدر
ب��ه آق��ای احم��دی نژاد باج می دهند ،یا وی تخلف کرده یا نکرده
اس��ت ،چرا اینقدر به دنبال آرام کردن او هس��تند ،مردم االن به
این رفتار مش��کوک هستند.جعفرزاده بیان کرد :باالخره احمدی
نژاد توهین کرده و همانند هر فردی که اگر توهین کند برخورد
می شود باید با احمدی نژاد نیز برخورد شود.وی تصریح کرد :با
این رفتارها ش��ائبه اینکه چیزی در دس��ت احمدی نژاد اس��ت که
همه از آن می ترس��ند،تقویت می ش��ود.نماینده رشت در مجلس
خاطرنشان کرد :باالخره باید دادگاهی برای وی تشکیل شود که
وی بفهمد کش��ور قانون دارد ،احمدی نژاد اعتقاد دارد که کش��ور
قانون ندارد و هرکاری دلش بخواهد می تواند انجام دهد.

به فکر جذب نخبگان خارج از کشور باشید

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اعتقاد دارد تصمیم قاضی فدرال
در ش��هر س��یاتل در مقابله با قانون منع مهاجرتی ترامپ ،پیام
روشنی نسبت به سیاست های ضدبشری و خصمانه دولت آمریکا
اس��ت .سیدحس��ین نقوی حسینی در گفتوگو با خانهملت گفت:
کارشناسان اعتقاد دارند جلوگیری از مهاجرت اتباع به کشورهای
مختلف سبب ضرر می شود زیرا بسیاری از نخبگان در حال تغییر
مکان س��کونت خود به منظور ادامه تحصیل ،کار کردن و غیره
هستند .این مهم شامل ایاالت متحده نیز می شود زیرا بسیاری
از متخصصان سازمان ها و ادارات آمریکا از اتباع سایر کشورها
هستند.وی گفت :مسئوالن باید تالش کنند از دستور منع سفر
اتب��اع ایران��ی به خاک آمریکا بهره ببرند و زمینه حضور نخبگان
در کشورمان را فهم کنند تا عالوه بر رفع مشکل این افراد ،ایران
اسالمی نیز به شکوفایی بیشتر دست یابد.

حکومت دست نشانده بحرین
در مسیر صدام

عض��و کمیس��یون امنیت ملی
مجلس با اشاره به اینکه وزارت
ام��ور خارجه باید پاس��خ دندان
ش��کنی را ب��ه حکومت بحرین
بده��د ،گفت :حکومت دس��ت
نش��انده بحرین نیز به سرنوشت
صدام دچار خواهد ش��د .ولی اهلل
نانواکناری در گفتوگو با خانهملت در واکنش به توئیت وزیر امور
خارجه بحرین درباره جمهوری اس�لامی ایران ،گفت :حکومت
بحرین ،حکومتی دست نشانده محسوب شده و این مهم را می
توان از مبارزات و اعتراضات مردم این کشور متوجه شد.نماینده
فریدونکنار با بیان اینکه نمی توان از حکومت دس��ت نش��انده
توس��ط نظام س��لطه و اس��تکبار انتظار داشت که از ایران تعریف
و تمجی��د کن��د ،اظهارک��رد :جمهوری اس�لامی ایران همواره با
مستکبران مبارزه کرده است از این رو وقتی که حکومتی دست
در دست ظالمان دارند ،به سمت بیان اظهارات سخیف و نابخردانه
حرکت می کنند.وی ادامه داد :در آینده ای نزدیک خواهیم دید
که حکومت دس��ت نش��انده بحرین نیز به سرنوش��ت صدام دچار
خواهد شد و به زباله دان تاریخ خواهد افتاد.این نماینده مجلس
دهم تصریح کرد :بیان کلمه فاشیست و نسبت دادن این صفت
به ایران در واقع فرار از خوی واقعی حکومت این کشور است زیرا
آنها نیز همانند صهیونیس��ت ها رفتار می کنند.عضو کمیس��یون
امنیت ملی گفت :وزارت امورخارجه کشورمان باید به طور جدی
پاسخ دندان شکنی را به بحرین ارائه کند تا حکومت این کشور
از اقدام خود پشیمان شود و در این میان نیز از حقوق مردم ایران
دفاع شده باشد.

سیدحسنخمینیسکوتشراتکذیبکرد؛

سخنگفتنزیاد،سودیندارد

یادگار امام در پاسخ به اینکه دلیل سکوت شما چیست ،گفت:
س��کوت نکردهام ،بلکه روش همیش��گی را دارم و اگر بیان
موضوع��ی را الزم بدان��م یک لحظه در س��خن گفتن تردید
نمیکنم؛ اما گاهی سخن گفتن زیاد از حد سودی ندارد.
به گزارش ایلنا ،سید حسن خمینی در دیدار سردبیر و اعضای
تحریریه روزنامه وقایع اتفاقیه با تاکید بر اجتهاد در اندیش��ه
ام��ام خمین��ی گفت :در ش��رایط فعلی عدم تبعیض ،مبارزه با
فساد ،ریشه کن کردن فقر و مقابله با ظلم مهمترین مطالبات
جامع��ه اس��ت و از همی��ن رو ام��روز باید بخش فقر س��تیز و
فسادس��تیز اندیش��ه امام پررنگ شود .وی در خصوص دلیل
اقبال قاطبه ملت ایران به امام خمینی پرداخت و یادآور شد:
مردم آن روزگار با احزاب ،جریانات و سیاس��تمداران آش��نایی
کامل داشتند و اینگونه نبود که یکباره امام آنها را به صحنه

آورده باشند ،اما چگونه است در شرایطی که حتی رساله امام
حق چاپ نداشت اکثریت مردم به سوی امام میروند؟ دلیل
این اقبال آن اس��ت که جامعه احس��اس کرد امام پاس��خ به
دردهای تاریخی اوست و هرکس در سیمای امام پاسخ دردها
و مطالبات خود همچون اس��تقالل خواهی ،آزادی خواهی،
فسادستیزی و ...را مییابد .وی گفت :بعد از هجمه سنگین
مارکسیس��م به دین ،خصوصا با جاذبههای عدالت طلبانه و
تبلیغات وس��یع ،بازگش��ت دین به عرصه جامعه در انقالب
اس�لامی رخ میدهد؛ البته دینی که انقالب اس�لامی عرضه
میکند ،دارای نگاهی رو به جلو و نه ایستاده در گذشته است.
دین ظلم س��تیز ،فقر س��تیز ،آزادی بخش ،استقالل
امام نماد ِ
س��از و زندگى بخش اس��ت .یادگار امام گفت :امروز اگر قرار
باشد امام و مسیر ایشان حفظ شود باید امام را به عنوان دوای

درد روزگار خودمان معرفی کنیم؛ در این راستا باید ابتدا درد
را بشناس��یم و س��پس به گونهای در اندیشه امام اجتهاد کنیم
که درد جامعه را درمان کند.
وی با تاکید بر نیاز جامعه به نماد و پرچم ،از میان رفتن این
نمادها را مایه انشقاق در جامعه دانست و گفت :در شرایط فعلی
عدم تبعیض ،مبارزه با فساد ،ریشه کن کردن فقر و مقابله با
ظلم مهمترین مطالبات جامعه است و از همین رو امروز باید
بخش فقر ستیز و فسادستیز اندیشه امام پررنگ شود.
س��ید حس��ن خمینی با تاکید بر اینکه هرچقدر نقاط وحدت را
در جامعه بیش��تر کنیم هویت ملی مردم تقویت ش��ده اس��ت،
تصریح کرد :یکی از نمادهای وحدت و هویت ملی امام است
و بنابراین ،همه باید تالش کنیم همانطور که ایشان نماد و
هویت دیروز و امروز جامعه ما هست ،شخصیت ایشان نماد

عدهای ماموریت کوبیدن دستگاههای منصوب رهبری را دارند

ایرادات نظام انتخاباتی هزینهزاست

دادس��تان کل کش��ور خواس��تار تقویت روحیه بسیجی و
انقالبی در دس��تگاه قضایی ش��د و گفت :باید با تالش و
همت بسیجی وار ،روز به روز به قوه قضاییه صد در صد
انقالبی نزدیک ش��ویم .به گزارش ایلنا ،حجت االس�لام
محمدجعفر منتظری در نشست معاونان عقیدتی سیاسی
و جمعی از فرماندهان بسیج قوه قضاییه با تبریک میالد
حضرت مس��یح (ع) وتبریک والدت حضرت عبدالعظیم
حسنی ،به نقش و جایگاه ولی فقیه در نظام اسالمی و لزوم
والیت پذیری محض از ولی ققیه اشاره کرد و گفت :هر
کسی باید در هر مقام و جایگاهی که هست یک مالک و
معیار حرکت برای خودش داشته باشد تا بتواند با تکیه بر
او در مسیرهای سخت و دشوار زندگی از خطر انحراف و
لغزیدن رها و دور شود .دادستان کل کشور گفت :صادقانه
و واقع بینانه اگر بخواهیم نگاه کنیم باید بگوییم که قوه
قضایی��ه هن��وز با صدر درصد انقالبی بودن فاصله دارد و
کس��ی که باید این روحیه را در دس��تگاه قضایی تقویت و
به آن کمک کند نیروی خالص بسیجی است.
دادستان کل کشور تصریح کرد :قاضی و کارمند انقالبی

مع��اون پارلمانی رئیسجمهور گفت :همه میدانیم نظام
انتخاباتی کش��ور ایرادات و اش��کاالتی دارد و این ایرادات
و اش��کاالت برای مردم ،نظام ،نامزدها ،شورای نگهبان،
وزارت کشور و سایر بخشهای مرتبط با بحث انتخابات
هزینه درست کرده است.
ب��ه گزارش خبرآنالین؛ حس��ینعلی امیری درباره آخرین
وضعیت الیحه جامع انتخابات در مجلس گفت :کمیسیون
سیاسی-دفاعی دولت وقت زیادی روی الیحه نظام جامع
انتخابات گذاش��ت و براس��اس سیاست های کلی ابالغی
رهبر معظم انقالب ،الیحه را نهایی کرد .هم اکنون الیحه
نظام جامع انتخابات در دستورکار دولت است.
وی درباره اظهارات برخی سیاسیون که می گویند دولت
عزمی برای ارسال الیحه نظام جامع انتخابات به مجلس
ندارد ،اظهار کرد :واقعا دولت عزم جدی دارد الیحه نظام
جامع انتخاباتی را سروسامان دهد ،همه ما می دانیم نظام
انتخاباتی کش��ور ایرادات و اش��کاالتی دارد و این ایرادات
و اش��کاالت برای مردم ،نظام ،نامزدها ،شورای نگهبان،
وزارت کشور و سایر بخش های مرتبط با بحث انتخابات

هیچگاه خود را در معرض لغزش و خطا و دریافت رشوه،
س��فارش و توصیه قرار نمیدهد و همواره با قاطعیت در
مقابل آن میایستد.
منتظری افزود :باید ببینیم چه مسیری را باید برویم و چه
برنام��های را اج��را کنیم که چهره دس��تگاه قضایی چهره
مطلوبتری باش��د و بتوانیم در مقابل این همه هجمه و
توطئهای که علیه دس��تگاه قضایی میش��ود تا چهره قوه
قضاییه را نامطلوب جلوه دهند ،چهره خوبی از این دستگاه
را به جامعه نشان دهیم.

فردای جامعه ما هم باش��د؛ امری که با توجه به اندیش��ه امام
در خص��وص تأثی��ر زمان و مکان در اجتهاد و بعد پویایى فقه
امکان پذیر است.
وی به دس��ت اندرکاران وقایع اتفاقیه توصیه کرد :مخاطب
را بشناس��ید و آن را گم نکنید ،چرا که س��رمایه یک رس��انه
مخاطب مستقیم آن است و لذا برای بدست آوردن دل کسی
که یکبار شما را میخواند مخاطب اصلی را نرنجانید و کاری
نکنید که آنان دچار سردرگمی شوند.

هزینه درست کرده است.
مع��اون پارلمان��ی رئیس جمهور یادآور ش��د :هزینه های
ناشی از ایرادات و اشکاالت برگزاری انتخابات ،به خاطر
خالءهایی قانون اس��ت ،نظ��ام جامع انتخابات می تواند
عم��ده خالءه��ای قانونی در این حوزه را مرتفع کند .وی
درباره تعیین ضرب االجل رئیس کمیس��یون ش��وراهای
مجلس برای دولت در ارسال الیحه نظام جامع انتخابات
افزود :این الیحه هم اکنون در دس��تورکار صحن دولت
قرار دارد.

لزومتوسعههمکاریهایمبارزهباتروریسم
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با اعالم این که نشست بعدی
مبارزه با تروریس��م در تهران برگزار میش��ود ،گفت :الزم است
همکاریهای امنیتی میان کشورها توسعه یابد.
به گزارش خانه ملت  ،علی الریجانی در جریان س��فر  3روزه
خود به اسالم آباد پاکستان بعد از دیدارهای دوجانبه با روسای
کشورهای حاضر در نشست راهکارهای مبارزه با تروریسم در

جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت :اینکه کشورهای مهم منطقه
دور هم جمع شوند تا در مورد حضور تروریسم در منطقه تصمیم
بگیرند ،نشان از عدم تحقق نتایج روش های کشورهای بزرگ
برای تقویت تروریست در منطقه است.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :شاید برخوردی که در
ع��راق و س��وریه ب��ا داعش ش��د ،این ایده را ب��ارور کرد که اگر
کش��ورهای منطقه خودش��ان متحد ش��وند ،توانایی مبارزه با
تروریس��م را خواهند داش��ت و می توانند ائتالف کنند البته نه
ائتالفی که صرفا روی کاغذ باشد.
وی این اجالس را شروع خوبی برای طرح دیدگاه های مختلف

درخصوص مبارزه با تروریس��م دانس��ت و اظهار داش��ت :شاید
دیدگاه های مختلفی مطرح شد ،اما گرایش واحدی درخصوص
مبارزه با تروریسم و همکاری در ابعاد مختلف اقتصادی و امنیتی
و تبادل اطالعات به طور یکس��ان مطرح ش��د؛ همچنین بیانیه
ای در این زمینه با ابعاد وزین و مختلف صادر شد.
الریجانی یادآور شد :اجالس بعدی در حوزه مبارزه با تروریسم
در سال آینده در تهران برگزار می شود که در این فاصله تحوالت
و راهکارهای بهتر نیز رصد و بررسی خواهد شد.
رئی��س قوه مقننه افزود :کش��ورهای منطق��ه از دور با موضوع
تروریس��م مواج��ه هس��تند و برخی با ما درخص��وص مبارزه با

تروریس��م هم��کاری کردن��د ،لذا به این نتیجه رس��یدند که با
همکاری ایران و تجربیاتی که در گذشته وجود داشت می توانیم
با مکانیزم و به اشکال مختلف با تروریسم برخورد کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان با بیان اینکه الزم است
بخش های امنیتی دو طرف همکاری داشته باشند ،خاطرنشان
کرد :از این رو مجلس ش��ورای اس�لامی ایران این رویکرد را
پیگیری خواهد کرد تا بخش های مرتبط با موضوعات در دولت
م��ورد توج��ه و حمای��ت قرار بگیرد ضمن اینکه هر س��اله برای
حمایت از بنیه دفاعی کش��ور توجه ویژه داریم و امس��ال نیز در
جریان تصویب بودجه به این موضوع توجه می کنیم/.

نرخ باالی تأمین مالی بالی جان توسعه صادرات
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی از نرخ باالی تأمین مالی در بخش
صادرات انتقاد کرد.
محمدرضاپورابراهیمیداورانی درخصوص
حضور ش��ریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و
تجارتدرجلس��هکمیس��یوناقتصادیمجلسشورایاسالمیگفت:
نگرانیهایی از بابت وضعیت تراز بازرگانی کشور در ماههای اخیر وجود
داش��ته و آنچه مش��خص اس��ت در 8ماه گذشته وضعیت تراز بازرگانی
مناسب نبوده است .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
افزود:وضعیتفعلیترازمنفیصادرات،برایکش��ورموضوعمناس��بی
نیست و در حال حاضر رقم آن  4میلیارد دالر بوده که اگر این وضعیت
تداوم پیدا میکرد تراز منفی صادرات میتوانست به عدد  6میلیارد دالر
نزدیک شود.
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اقتصاد كالن

پيشخوان
محاسبه تورم دهکهای مختلف
توسط مرکز آمار

کارشناسان در گفتگو با «تجارت» در خصوص بودجه سال آینده تاکید کردند؛

بودجه97؛ ضد اشتغال

گ�روهاقتص�ادکالن-ایلی�اپیرولی :اگر الیح��ه بودجه 97را بودجه
ضداش��تغالعنوانبگیرد،چندانبیراهبیاننش��دهاس��ت.چراکه
کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که این بودجه تورمزاست .بودجه
تورمی یعنی بودجه ضد اشتغال.
بیانضباطی بودجهای همواره در این سالها گریبان اقتصاد کشور
را فرا گرفته است .حاال بودجهای که به مجلس ارائه شده است ،پر
از تناقضهای آماری است .بر خالف اینکه دولت میگوید که این
بودجه به صورت سنتی تدوین نشده ،بلکه بر پایه عملیاتی تهیه و
تنظیمش��دهاس��ت؛امانش��انیازاین موضوعندارد .آنچهبر اساس
گفته کارشناسان اقتصادی در این بودجه مشاهده میشود ،افزایش
درآمدهایدولتوگسترشفقروبیکاریاست.یعنیاینکهبرخالف
ادعای دولت بودجه  97نه تنها گویای اشتغالزایی نیست ،بلکه تنها
گسترش فقر را تداعی میکند.

راستی بیش از این مبلغ است ،به حدود  84هزار میلیارد تا  126هزار
میلیارد تومان سرمایه نیاز است.

تضعیفرفاه


از س��ویی دیگر ،کارشناس��ان اقتصادی معتقدند با تضعیف اشتغال
و افزایش هزینهها ،رفاه اجتماعی نیز به مخاطره میافتد .فرش��اد
اسماعیلی ،کارشناس حوزه رفاه نیز با بیان اینکه دولت با ارائه این
الیحه عمال تامین اجتماعی را تضعیف کرده گفته است :دولت باید
برای جبران معیشت خانوارها ،با ایجاد بستر مناسب اشتغالزایی را
ازمب��ادیدیگ��ریدنب��الکندتارفاهاجتماعیبیشازاینتضعیف
نشود.
این کارش��ناس رفاه اجتماعی در گفتوگو با روزنامه تجارت ادامه
میدهد :دولت باید گزینشی عمل نکند و اهداف خود را در اولویت
قرارندهد.نگاهیکهبودجه 97براقتصاددارد،ازاشتغالزداییحکایت
دارد نه از کاهش رشد بیکاری ،لذا در صورت تصویب این موضوع
قطعا سطح رفاه خانوارها با سقوط فاحشی مواجه میشود.

بودجه بدون منطق


به گفته دکتر محمود جامساز ،کارشناس اقتصادی ،از شکافهای
آماری که از سوی نهادهای مختلف در مورد میزان فقر مطلق ارائه
ش��ده،آش��کاراس��تکهمسئوالنومدیراندولتی،درکدرستیاز
مفاهیم فقر ،فقر مطلق و فقر نسبی ندارند ،ضمن اینکه آمارهایی که
در مورد بیکاری ،فقر مطلق ،اشتغال ،حجم نقدینگی ،تورم و سایر
متغیرهای اقتصادی ارائه میشود ،فاقد یک ارتباط منطقی ریاضی
اس��ت .از یک طرف بر رش��د اقتصادی و افزایش تولید و اش��تغال و
درآمد ملی تاکید میشود ،اما 10هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی
نسبت به سال جاری کاسته میشود .بودجه عمرانی 60هزار میلیارد
تومان در نظر گرفته شده که کفاف تکمیل یک ششم هزینههای
طرحهای عمرانی نیمهتمام را نیز نمیدهد .اما در حوزه درآمدها128
هزارمیلیاردتوماندرآمدمالیاتیپیشبینیشده،یعنی12هزارمیلیارد
تومان بیش از سال جاری است.

اشتغال زدایی به جای اشتغالزایی


دولت دربودجه  ،97ادعا دارد که از محل افزایش قیمت حاملهای
ان��رژی ،صن��دوق توس��عه و همچنین از منابع دیگ��ر ،هزینههای
اش��تغالزاییراتامینکند،اماکارشناس��انمعتقدندسناریوییکهدر
س��ال  1389به وقوع پیوس��ت بار دیگر دامن اقتصاد را فرا گرفته و
نه تنها اشتغال جدیدی ایجاد نمیشود بلکه موجب از دست رفتن
فرصتهای شغلی نیز میشود .آنها افزایش تورم لجام گسیخته را
عامل اصلی در این موضوع میدانند.
آنها این را اس��تدالل دارند که هنگامی تورم واقعی در س��ال آینده
ب��اافزای��شچنددرصدیمواجهمیش��ود،هزینههایتمامش��ده
تولیدکنندگانباافزایشمواجهمیشودکهباتوجهبهنبودتخصیص

کسری بودجه؛ عامل افزایش قیمتهای حاملهای انرژی


بهین��همناب��عدول��تنیزتوانحمایتالزمازآنهاراندارد.بهعبارتی
درآمدهایناشیازافزایشقیمتحاملهایانرژیآنهمدرصورت
تحققبهدلیلنبودبسترمناسبامکانهدایتبهسمتتولیدکنندگان
واقعی و بخش خصوصی واقعی وجود ندارد ،لذا آنچه اتفاق میافتد
تعطیلی بنگاههای اقتصادی هس��ت که به صورت نیمبند در حال
فعالیتهستند.

اشتغال بدون توسعه ،امکان پذیر نیست


دراینزمینه،حمیدحاجاس��ماعیلی،کارش��ناسمس��ائلکارگری
دراینباره به تجارت میگوید :مادامی که تولید تحت فش��ارهای
گوناگونیازجملهمالیات،عوارضوتورمقرارگیرد،بخشخصوصی
واقعی بیش از پیش به حاشیه رانده میشود .به گفته این کارشناس
حوزه کار ،دولت با افزایش قیمت حاملهای انرژی عمال باعث رشد
قیمت تمام شده کاالهای اساسی تولیدکنندگان شده و این موضوع
به صورت دومینووار به کارگران میرسد به گونهای که سبد هزینه
خانوارها از میزانی که در حال حاضر هست ،کوچکتر میشود.
درهمینبارهدکترمحمودجامساز،کارشناساقتصادی،نیزمیگوید:
ب��ا توج��ه به آمار بیکاری 12.7درصدی اعالمی از س��وی صندوق
بینالمللی پول و عملکرد شرکتهای خصولتی ،به تعویق افتادن

ماهها حقوق و دستمزد کارکنان تعدادی از شرکتهای خصولتی و
ش��بهدولتی ،تعطیلی هزاران موسس��ه و کارگاه تولیدی ،وفور فساد
اقتصادیومالیواتالفمنابعبانکیتوسطشخصیتهایحقیقیو
حقوقیمتصلبهنهادهاوعواملقدرت،فضاینامطلوبکسبوکار
وپیشبینیناپذیریآیندهساماندادنوتحققاشتغالزاییگسترده
و حذف فقر مطلق به یک باور خوش��بینانه میماند که چش��م بر
معضالت اساسی اقتصادی و سیاسی کشور بسته است .تخصیص
17هزارو 400میلیاردتومانبرایاشتغالزاییکهازمحلمابهالتفاوت
افزایش قیمتهای حاملهای انرژی سال  97نسبت به سال جاری
و تسهیالت بانکی و برداشت از صندوق توسعه ملی تامین میشود
به اضافه مقادیر دیگری نظیر  140میلیارد تومان که از سوی وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات و واحدهای تابعه برای اشتغالزایی در
نظر گرفته شده است .مگر اشتغال بدون توسعه موسسات تولیدی و
صنعتی و کشاورزی که آن نیز مستلزم برخورداری از مدیریت علمی
و سرمایه و تکنولوژی است ،امکانپذیر میشود؟
دول��ت در بودج��ه س��ال 97ایجاد 840هزار ش��غل را هدف گرفته
اس��ت .اگر هر ش��غل پایدار را به طور میانگین در موسسات کوچک
و متوسط حداقل  100تا  150میلیون تومان در نظر بگیریم که به

حمید حاج اسماعیلی ،در تایید حرفهای دو کارشناس اقتصادی و
رفاه اجتماعی میگوید :دولت برای جبران کسری بودجهای خود،
ای��نالیح��هراب��همجلسارائهکردهاس��توگرن��ه دراینالیحه
نشانی از اشتغالزایی دیده نمیشود .این کارشناس مسائل کارگری
در گفتوگو با روزنامه تجارت گفته است :هزینههای جاری دولت
هر سال با حجم زیادی در حال افزایش است ،لذا دولت برای جبران
این میزان هزینهها این بودجه را تدوین کرده اس��ت .ش��اید در این
بودجه نکاه اشتغالزایی دیده شده باشد اما نه در سال  ،97بلکه دولت
در تالش است که با اتخاذ تدابیر این چنینی بتواند در سالهای آینده،
حجم فرصتهای شغلی را افزایش دهد ،در حالیکه دولت باید در
نظرداشتهباشداینگونهبودجههانیازمندبسترسازیاستونمیتوان
با عملیاتی کردن بودجه مثل بودجه سال  ،97به یک باره به جنگ
رکود و بیکاری برود .دولت نمیتواند اقتصاد ریاضتی را در کش��ور
ایجاد کند چرا که به میزان باالیی کشور با فقرمواجه هست و این
امرعملیاتی کردن بودجه را با مشکل مواجه خواهد کرد و اجرایآن
فاجعهمحسوبمیشود.بهگفتهوی،دولتاگردرصددکاهشرشد
بیکاریاست،همانطرحهایاشتغالزاییکهدروزارتکارتصویبو
در حال اجرا است با اراده بیشتری دنبال کند .اما به دلیل سؤمدیریت و
عواملی که بخش واقعی اقتصاد را دور کرده است ،عمال دولت توان
اجرای آنها را ندارد .به هر حال ،بودجههای سنواتی در ایران نه تنها
فاقد استراتژی هستند ،بلکه به صورت گزینشی و بر اساس امیال
دولتها به صورت موقت تدوین میشوند.
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قیمتسکهکاهشیافت
در بازار آزاد تهران ،قیمت دالر به ۴۱۷۵
تومان رسید و نرخ سکه طرح جدید هم
با  ۲۳۰۰تومان کاهش مواجه شد.
ب��ه گزارش مه��ر ،در جریان معامالت
دیروز(دوش��نبه)بازار آزاد تهران ،قیمت
ه��ر قطع��ه س��که تمام بهار آزادی طرح جدی��د با  ۲۳۰۰تومان
کاهش به یک میلیون و  ۳۹۵هزار و  ۴۴۳تومان رسید؛ ضمن
اینک��ه ه��ر قطعه س��که طرح قدیم یک میلی��ون و  ۳۶۱هزار و
 ۳۵۹تومان ،نیم سکه  ۶۸۱هزار و  ۱۷۹تومان ،ربع سکه ۴۰۱
هزار و  ۸۱۱تومان و سکه یک گرمی  ۲۶۵هزار و  ۸۷۵تومان
معامله شد.
هر اونس طال در بازارهای جهانی  ۱۲۷۴دالر و  ۳۸سنت و هر
گرم طالی  ۱۸عیار  ۱۲۹هزار و  ۵۷۴تومان است.

ُم ّر روش دولت برای حذف یارانه تصویب نمیشود
رئیس کمیس��یون تلفی��ق بودجه ۹۷
گفت :قاعدتا مجلس ُم ّر روش��ی را که
دول��ت برای حذف یارانهها پیش��نهاد
کرده است ،تصویب نخواهد کرد.
غالمرض��ا تاجگردون گفت :از میان
روش های��ی ک��ه مطرح ب��ود برای هدفمن��دی یارانه ها از
شناس��ایی بی نیازان یا پرداخت یارانه به مددجویان کمیته
امداد و بهزیستی ،دولت روش حذفی را انتخاب کرده است
مر آن چیزی را که دولت پیش��نهاد کرده
که قاعدتا مجلس ّ
تصویب نخواهد کرد.
تاجگردون در ادامه گفت :البته دولت یک بس��ته برای رفع
فقر مطلق پیش بینی کرده است که دامنه آن گسترده تر از
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است.

مع��اون مرک��ز آم��ار ای��ران با بیان اینک��ه از این پس تورم
دهکها هم توس��ط مرکز آمار ایران اعالم میش��ود بیان
ک��رد :ت��ورم ده��ک اول  ۸.۸درصد و تورم دهک دهم ۷.۴
درصد بوده است.
به گزارش ایسنا ،جواد حسین زاده در نشست خبری امروز
چه��ارم دی م��اه ،گفت :دو دس��تاورد ب��زرگ در مرکز آمار
ایران وجود دارد که آن تغییر س��ال پایه تورم از  ۱۳۹۰به
 ۱۳۹۵در ت��ورم ب��وده و همچنی��ن به دس��ت آوردن تورم
دهکهاست.
وی بیان کرد :بر این اس��اس در اذرماه ،تورم کل کش��ور به
عدد هشت درصد رسیده که شهری  ۷.۸درصد و روستایی
 ۹.۲درص��د بوده اس��ت .تورم ب��رای دهک اول جامعه ٨.٨
درصد و برای دهک دهم  ۷.۴درصد بوده است.
معاون مرکز آمار افزود :شاخص قیمت درصد تغییر میانگین
موزون قیمت کاال و خدمات در مقایس��ه با س��ال پایه است
که سال پایه به  ۱۳۹۵تغییر یافته است.
او ادامه داد :تورم ش��هری ،روس��تایی و کل کشور بر اساس
س��ال پایه  ۱۳۹۵محاس��به میشود که بر این اساس علت
تغییر س��ال پایه به دلیل تغییر تکنولوژی تولید کاال ،حذف
برخی اقالم از سبد مصرفی و افزودن برخی دیگر ،تغییر در
وزن کاالها و مواردی از این دست علت تغییر سال پایه است؛
ضمن اینکه افزایش درامد خانوارها الگوی مصرف را تغییر
می دهد و همین امر تغییر سال پایه را رقم می زند.
وی در ادامه س��خنانش درباره تغییر س��ال پایه هم اظهار
کرد :بر مبنای سال پایهی جدید تورم آذر ماه که  ۸درصد
اعالم شده بود  ۷.۶درصد محاسبه شده است.
حس��ینزاده در ادامه س��خنانش چنین توضیح داد که در
محاس��به ت��ورم دهکه��ای درآم��دی در دهک اول وزن
خوراکیها ،آشامیدنیها  ۴۳.۳درصد و وزن غیرخوراکیها
 ۵۶.۷درصد محاس��به میش��ود ،این در حالی اس��ت که در
دهک دهم وزن خوراکی و آش��امیدنی  ۱۷.۲درصد و وزن
غیرخوراکیها  ۸۲.۸درصد محاسبه میشود.
او در پاس��خ به این س��وال ایس��نا که آیا در محاس��به تورم
برنامهای برای محاسبه تورم به تفکیک استان وجود دارد،
ی��ا خی��ر چنی��ن توضیح داد که برای محاس��به کل تورم به
تفکیک اس��تان بررسی میشود ،ولی در محاسبه دهکها
چنین برنامهای وجود ندارد.

اخــبار شـهرستان
پيشخوان

قائم مقام وزير نفت در آيين افتتاح نمايشگاه تخصصي ساخت تجهيزات حفاري :

سازندگان داخلي نقش بسيار مهميدر تامين نيازهاي صنعت نفت دارند

نوين در عرصه صنعت نفت اش��اره کرد و افزود:
س��ازندگان و توليد کنندگان داخلي بايد در جهت
کسب دانش فني و روز آمد سازي تالش نمايند تا
زمينه صدور توليدات به خارج کشور فراهم گردد.

پتروشيميشازند ٤٠ميلياردتومانبابتعوارضآاليندگيپرداختكردهاست
تجارت-اس��تان مرکزي:مديرعامل
پتروشيميشازند از پرداخت ٤٠ميليارد
تومان بابت عوارض آاليندگي توسط
اين ش��رکت طي س��الهاي گذشته
خب��ر داد.ابراهيم ولدخاني در همايش
مس��ئوليت اجتماع��ي در صنعت نفت
منطقه مرکزي و غرب کش��ور اظهار
ک��رد :يک��ي از دغدغههاي ش��رکت
پتروشيميش��ازند همچ��ون مردم و
مسئوالن رفع آاليندگي است که در اين راستا طي سالهاي
گذش��ته سرمايهگذاريهاي بسياري در اين بخش صورت
گرفته اس��ت.وي تصريح کرد :پرداخت بيش از  40ميليارد
تومان بابت عوارض آاليندگي طي سنوات گذشته نشان از
دغدغه اين شرکت در حوزه رفع آاليندگي است.مديرعامل
پتروشيميشازند با بيان اينکه بخش صنعت بايد به درستي
به مس��ئوليتهاي اجتماعي خود عمل کند ،بيان داش��ت:
مديران بايد به اهميت مس��ئوليت اجتماعي آش��نا بوده و به

درس��تي به وظايف خود در اين حوزه
عمل کنند.ولدخاني ش��ناخت مديران
نس��بت به مسئوليتهاي اجتماعي را
الزمه پرداختن به اين مهم دانس��ت و
ادام��ه داد :مدي��ران تا زماني که با اين
مس��ئله آش��نا نبوده و شناخت درستي
از آن نداش��ته باشند ،نميتوانند به آن
جامعه عمل بپوشانند.وي با بيان اينکه
يکي از اصول اصلي تحقق مسئوليت
اجتماعي پايداري است ،گفت :نبايد محيط زيست را به پول
فروخت،اگرمحيطآلودهشود،حياتبشريتبهخطرميافتد،
شفافيت در عمل موضوع بسيار مهمياست ،متاسفانهامروز
ش��فافيتي در کارها وجود ندارد که اين خطري براي محيط
زيس��ت است.مديرعامل پتروشيميشازند در ادامه از جذب
بيش از  ٦٥٠نفر طي دو سال اخير در پتروشيميشازند خبر
داد.ولدخاني در ادامه از آمادگي اين شرکت براي مشارکت
در ايجاد درمانگاه يا ورزشگاه خبر داد.

 11و  12دي ماه هشتمين همايش شهر ايده آل برگزار ميشود
تجارت-هشتمين همايش شهر ايده آل  11و
12ديماهبامحوريتومشارکتعلميسازمان
ش��هرداريها و دهياريهاي کش��ور در جزيره
کي��ش برگزار ميش��ود.به گ��زارش دبيرخانه
هش��تمين همايش شهر ايده آل ،اين همايش
در محورهاي "مديريت بحران شهري و آتش
نش��اني"" ،حملو نقل و ترافيک"" ،مديريت
پسماند""،پدافندغيرعامل""،مديريتواقتصاد
ش��هري" و "س��رمايه گذاري در گردشگري "
با راهبري علميس��ازمان ش��هرداريها و دهياريهاي کشور برگزار
ميشود.مينايي مدير روابط عموميهشتمين همايش شهر ايده آل
گفت :در همين خصوص در هر پنل تخصصي دو س��خنران نتايج
تجربي��ات برت��ر داخل��ي و خارجي و مطالب تخصصي در اين حوزه را
ارايه مينمايند و در ادامه با حضور ش��هرداران و روس��اي ش��وراها در
خصوص مباحث مطرح ش��ده بحث و تبادل نظر صورت ميگيرد.
مينايي گفت :به جهت افزايش ظرفيتهاي اين رويداد و ايجاد تعامل
ميان دس��ت اندر کاران اين حوزه در کنار اين همايش نشس��تهاي

امضاي تفاهم نامۀ همکاري بين شرکتهاي فوالد مبارکه ،ايريسا و POSCO ICT
تجارت-اس��تان اصفهان:مديرعامل ش��رکت ايريسا از امضاي تفاهم نامۀ همکاري
بين ش��رکتهاي فوالد مبارکه ،ايريس��ا و  POSCO ICTخبر داد و گفت :اين اقدام
به منظور هوشمندس��ازي فرايند کس��ب وکار انجام ش��د.ايرج فخري نجف آبادي
افزود :در راس��تاي اس��تراتژيها و اهداف بلندمدت ش��رکت فوالدمبارکه براي توليد
 ۲۵ميليون تن فوالد در افق  ۱۴۰۴و حفظ س��رآمدي ش��رکت ،بنابر راهبردهاي
مديريت ارش��د ش��رکت ،مقرر ش��د زمينۀ هوشمندسازي کس��ب وکار ،فرايندهاي
توليد و کليۀ س��طوح اتوماس��يون ( )Smart Factoryفراهم ش��ود که در ادامۀ
تفاه��م نامهه��اي قبل��ي ،اين تفاهم نامه بين س��ه ش��رکت مذکور بهامضا رس��يد.
وي تصري��ح ک��رد :ب��ه منظور تحقق اهداف مندرج در تفاهم نامه مقرر ش��د در گام
نخس��ت ،در يک پروژۀ س��ه ماهه وضعيت ش��رکت فوالدمبارکه از نظر سيستمهاي
اطالعاتي ،اتوماس��يون صنعتي ،تکنولوژي و فرايندهاي توليد با ش��رکت پوس��کو
و س��اير فوالدس��ازان باتجربه و برتر جهان مقايس��ه و ارزيابي ش��ود و نقش��ۀ راه و
گامه��اي الزم ب��راي رس��يدن ب��ه وضعيت بهينه تعريف و تدوين ش��ود.مديرعامل
ش��رکت ايريس��ا با اش��اره به سوابق شرکت  POSCO ICTگفت :اين شرکت يکي
از ش��رکتهاي گروه پوس��کو اس��ت که در س��ال  ۱۹۸۹تأسيس شد و داراي گردش
مالي ۷۶۷ميليون دالر در س��ال  ۲۰۱۶بوده اس��ت .وي با اش��اره به اينکه ش��رکت
 ۲۵۰۰ POSCO ICTنفر از کارکنان خود را در صنايع فوالدس��ازي ،فرودگاهي،
حملونقل هوش��مند ،خطوط مترو مش��غول به کار کرده اس��ت ،افزود :اين ش��رکت
فرايند هوشمندسازي کسب وکار را براي شرکت پوسکو و چند شرکت فوالدسازي

در سراس��ر جهان انجام داده و به عنوان يکي از ش��رکتهاي پيش��تاز در اين زمينه
مطرح اس��ت.فخري نجف آبادي با بيان اينکه ش��رکت ايريس��ا به عنوان بازوي
فني و ش��رکت تخصصي وابس��ته به ش��رکت فوالدمبارکه درزمينۀ سيس��تمهاي
اطالعاتي و کليۀ س��طوح اتوماس��يون فعاليت ميکند ،افزود :ش��رکت فوالدمبارکه با
الگوبرداري از ش��رکت پوس��کو و  POSCO ICTبا انجام اين پروژه ضمن ارتقاي
س��طح هوش��مندي ش��رکت و بهرهمندي از مزاياي آن ،شرکت ايريسا را نيز جهت
حفظ و تداوم بهبود و تعميم اين فرايند توانمند ميس��ازد.

تخصص��ي ويژه اي نيز برگ��زار خواهد گرديد.
نشستهمانديشيسازمانهاياجراييمرتبط
با ش��هرداريها در خصوص رفع مش��کالت و
موانع پيش روي ش��هرداريها با سازمانهاي
ذيربط ،نشس��ت مديران عامل س��ازمانهاي
پس��ماندسراس��رکشور،نشستمديرانعامل
سازمانهاي سيما ،فضاي سبز و منظر شهري
سراس��ر کشور ،نشس��ت اتحاديه سازمانهاي
اتوبوسرانيکشور،نشستاتحاديهسازمانهاي
تاکس��يراني کش��ور از جمله اين نشس��تها ميباشد .وي افزود  :اين
همايش فرصتي است تا پژوهشگران و صاحب نظران حوزه مديريت
شهري با ارايه راهکارهاي مناسب ،زمينههاي تحقق يک شهر ايده
آل را به شهرداران و اعضاي شوراها و عموم دست اندرکاران مديريت
ش��هري كشور معرفي نمايند.مدير روابط عموميهشتمين همايش
ش��هر ايده آل افزود :اين همايش با حضور 800نفر  11و  12دي در
جزيره کيش برگزار ميگردد .عالقه مندان ميتوانند براي ثبت نام در
اين همايش به نشاني  /http://www.idealcity.irمراجعه نمايند.

تجارت-اس��تان ايالم:به مناس��ب هفته همل و نقل،رانندگان و راهداري،از
رانندگاننمونهبخشکاالومسافر،ش��رکتهايحملکاالومس��افر،پليس
راه،کارکن��ان و فع��االن در اي��ن عرصه تقدير به عمل آمد.در اين همايش که
جمعي از فعاالن عرصه راهداري و حمل و نقل جاده اي استان و بازنشستگان
اين سازمان حضور داشتند ،مهندس دلخواه رييس اداره حمل و نقل و راهداري
استان،گزارشيازعملکرداينادارهارائهکرد.رييسادارهحملونقلوراهداري
اس��تانايالمدرابتدايس��خنرانيخود،بااش��ارهبهخدماتگستردهايکهدر
ايام مختلف سال و بخصوص اربعين امسال به مردم ارائه شد گفت :راهداري
استانايالمباوجودکمبودهاوتنگناهاياعتباريبسيار،توانستخدماتشايان
توجهي را در عرصه ي حمل و نقل جاده اي استان انجام دهد و همواره تالش
کارکناناينمجموعهباهدفرفاهوسهولتبخشيوافزايشامنيتترددهاي
جاده اي بوده است.مهندس دلخواه افزود :در بخش راهداري و مديريت راهها
باايمنسازيمسيرهايمختلفازطريقخطکشي،لکهگيري،نصبگاردريل
و  ...توانستيم در سال گذشته با وجود افزايش چندبرابري تردد جاده اي در ايام
اربعين ،بيش از  40درصد تلفات جاده اي را کاهش دهيم که اين آمار بسيار
اميدوارکننده است .وي ادامه داد :در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت
مشابه سال قبل،حدود  12درصد کاهش تصادفات جاده اي را شاهد بوديم و
استان ايالم از اين لحاظ رتبه نخست کشور را بخود اختصاص داد.مهندس
دلخواه با بيان اينکه علي رغم آنکه در ايام اربعين در اس��تان ايالم بيش از 3
برابر جمعيت خود استان تردد صورت گرفته است مديريت صحيح و همکاري
پليس راه و اداره راه و شهرس��ازي و نيز رعايت نکات ايمني توس��ط رانندگان
محترم توانستيم تلفات جاده اي استان را به ميزان چشمگيري کاهش دهيم.
وي در ادامه عملکرد پرسنل اداره کل راهداري استان در بخشهاي مختلف
از جمله سامانه اطالع رساني  141و گزارش بموقع حوادث جاده اي را مثبت
ارزيابي کرد و اظهار داشت :ايالم در يک ماه گذشته سال جاري ،استان اول
کشور در کاهش تصادفات رانندگي بوده است.اين مسئول مديريت صحيح و
توانمند راهداري استان در ايام اربعين ،که خيل عظيم زائران از سراسر کشور
وارد استان شده بودند را عامل اصلي کاهش تخلفات رانندگي و کنترل تردد
حجم  2ميليوني زائران از مسيرهاي مختلف استان دانست و گفت :مديريت
اين حجم بسيار گسترده کاري سخت و پيچيده است.
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تجارت-اس��تان خوزس��تان:قائم مقام وزير نفت
گفت :سازندگان داخلي نقش بسيار مهم و اساسي
در تامي��ن نيازه��اي صنعت نف��ت دارند .مرضيه
ش��اهدايي در آيين افتتاح پانزدهمين نمايش��گاه
تخصصي س��اخت تجهي��زات صنعت حفاري در
اهواز افزود :مجموعه شرکتهاي تابع وزارت نفت
هر کدام بر اس��اس نيازها  ،برنامه ريزي مدوني
در زمينه اس��تفاده از ظرفيتها و توانمنديهاي
داخل��ي در موضوع س��اخت قطعات ،تجهيزات و
زيرس��اختها در مجموعههاي تحت مسئوليت
خود ترسيم نمودهاند.وي با اشاره به اينکه حجم

عظيمياز قطعات و تجهيزات کاربردي در صنعت
نفت از جمله ش��رکت ملي حفاري ايران در زمان
حاضر از س��وي س��ازندگان و صنعتگران داخلي
بوميس��ازي و در چرخه عمليات قرار دارد ،اظهار
کرد :وزارت نفت حاميس��ازندگان داخلي اس��ت.
ش��اهدايي گف��ت :در همي��ن ح��ال انتظاراتي از
س��ازندگان وجود دارد که از جمله توجه بيش از
پي��ش به کيفيت و کميت توليدات ،زمان تحويل
قطعات و تجهيزات با هدف جلوگيري از وقفه در
اجراي پروژهها و ارائه خدمات و پشتيباني ميباشد.
قائم مقام وزير نفت به پيش��رفت تکنولوژيهاي

وي در بخش ديگري از سخنانش ضمن تبريک
سالروز تاسيس شرکت ملي حفاري ايران  ،نقش
اين ش��رکت در پاس��خگويي به نيازهاي صنعت
نفت را بسيار مهم و اساسي ارزيابي کرد.شاهدايي
همچني��ن ضم��ن تقدير و قدرداني از تالشهاي
مستمر مهارگران صنعت نفت براي کنترل و ايمن
سازي چاه  147رگ سفيد در شرايط طاقت فرسا
 ،اظهار کرد :با تمهيدات بکار گرفته شده بزودي
خبرهاي خوبي از مهار فوران اين چاه اعالم خواهد
ش��د.قائم مقام وزير نفت همچنين با بزرگداش��ت
ي��اد و خاطره ش��هداي دوران دفاع مقدس بويژه

صنعت نفت  ،از درگذش��ت ش��هادت گونه دو نفر
از کارکنان ش��رکت ملي حفاري در حادثه فوران
و آت��ش س��وزي چ��اه  147رگ س��فيد تجليل به
عمل آورد .پانزدهمين نمايشگاه تخصصي ساخت
تجهيزات صنعت حفاري با مش��ارکت  120واحد
در قالب شرکتهاي سازنده قطعات و تجهيزات،
تامين کننده تجهيزات و خدمات مرتبط با صنعت
حفاري ،از امروز تا روز چهارش��نبه شش��م دي ماه
هم��ه روزه از س��اعت  9و  30ت��ا  17در مح��ل
دائمينمايشگاههاي بين المللي استان خوزستان
در اهواز براي بازديد عموم داير ميباشد.

همايش تجليل از فعاالن عرصه راهداري و حمل و نقل
جاده اي ايالم برگزار شد

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي مازندران خبر داد :

استقرار  33اكيپ راهداري زمستاني در محورهاي مازندران
تجارت-اس��تان مازندران:مدي��ر كل راه��داري و حمل و نقل جاده اي اس��تان
مازندران از آمادگي راهداران اين اداره كل براي عمليات راهداري زمستاني در
سال جاري خبر داد و گفت  33 :اكيپ راهداري با امكانات و تجيهزات موجود
در س��طح محورهاي كوهس��تاني و برفگير اس��تان مس��تقر ش��دند .به گزارش
رواب��ط عموم��ياداره كل راه��داري و حم��ل و نقل جاده اي اس��تان مازندران ،
مهندس احمد آفرين محمدزاده به ضرورت برقراري تردد در تماميايام س��ال
اشاره و تصريح كرد :حفظ ارتباطات و تداوم جريان پيوسته شبكه حمل و نقل
و باالخص ش��بكه حمل و نقل جاده اي در تماميايام س��ال از اهميت ويژه اي
برخوردار اس��ت كه كوچكترين عامل بازدارنده اين جريان پيوس��ته  ،صدمات
جبران ناپذيري را بطور مستقيم و غير مستقيم وارد خواهد ساخت .وي يادآور
ش��د :برنامه ريزيهاي ش��بكه راهداري اس��تان به ويژه برنامه ريزي براي حفظ
ايمني و جريان پيوسته ترافيك در زمستان از درجه بااليي از اهميت و حساسيت
برخ��وردار اس��ت .مهن��دس آفرين محمدزاده اظهار داش��ت  :در طول 10400
كيلومت��ر راه اصلي  ،فرعي و روس��تايي مازن��دران  22راهدارخانه فعاليت كرده
كه  320نفر از راهداران س��خت كوش در قالب  33اكيپ راهداري زمس��تاني و
با  250دس��تگاه ماش��ين آالت راهداري در  3700كيلومتر از راههاي برفگير و
كوهستاني استان به انجام فعاليتهاي راهداري زمستاني مشغول خواهند شد.
مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران تجهيز راهدارخانهها

به وس��ايل و امكانات مورد نياز ـ اس��تفاده حداقلي از نمك براي جلوگيري از
آسيب رساندن به ابنيه فني راه را ضروري دانست و افزود  :در سايه حضور فعال
و پر رنگ و چش��مگير راهداران در محورهاي برفگير اس��تان به همراه اقدامات
ايمني اداره كل و فرهنگ سازي و رعايت قوانين و مقررات از سوي رانندگان
عزيز انش��اءا ...ما امس��ال ش��اهد كاهش تصادفات و فوتيهاي ناش��ي از آن در
سطح راههاي استان باشيم.
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پيشخوان
پرداختسودسهامداران
شرکت دارويي کي بي سي در بانک سينا

پرداخت س��ود س��هامداران شرکت دارويي
"کي بي س��ي" منتهي به پايان اسفند سال
 95در ش��عب بان��ک س��ينا آغ��از ش��د.
سهامداران شرکت دارويي "کي بي سي" با
هم��راه داش��تن م��دارک هويت��ي معتبر و
مراجعه به ش��عب بانک س��ينا در سراس��ر
کش��ور ميتوانند نس��بت به دريافت س��ود س��هام خود اقدام نمايند .به
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک سينا ،اين بانک
سالهاس��ت در بازار س��رمايه فعاليت دارد و در اين راس��تا عالوه بر قرار
گرفتن در بين ش��رکتهاي فعال بورس ،نس��بت به ارائه خدمات به
ش��رکتهاي بورس��ي به ويژه در حوزه خدمات بانکداري الکترونيک و
ني��ز واريز س��ود س��هامداران ش��رکتها اقدام مينماي��د .قابليتها و
زيرس��اختهاي مطلوب ايجاد ش��ده در بانک سينا ،ظرفيت مناسبي را
در اختيار ش��رکتهاي فعال و توانمند قرار داده اس��ت و بانک س��ينا
آمادگي الزم را جهت ارائه خدمات در اين زمينه دارد.

آخرينمرحلهقرعهکشيجشنوارهدوجينبانکسرمايه

مرحل��هآخ��رجش��نواره
دوجين بانک س��رمايه از
روز دوشنبه مورخ  13آذر
ماه آغاز شده و هموطنان
عزي��ز ت��ا 12دي م��اه
فرصت دارند جهت ثبت نام و ش��رکت در قرعه کش��ي اقدام نمايند .به
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک سرمايه ،مرحله
آخ��رجش��نوارهدوجي��ندرح��البرگزارياس��توهموطنانعزيزتا
12دي م��اه ميتوانن��د ب��ا ثبت ن��ام و درج اطالعات خود در صفحات و
کانالهاي معرفي شده در اطالعيه جشنواره و يا استفاده از خدمات و
محصوالت مورد اش��اره ،به صف ش��رکت کنندگان در قرعه کش��ي
ملح��ق ش��ده و ش��انس خ��ود را ب��راي بردن يک��ي از 72کارت هديه
5ميليون ريالي در قرعه کش��ي ماهانه جش��نواره بيازمايند .شايان ذکر
اس��ت آخرين قرعه کش��ي جش��نواره در  12دي ماه سال جاري برگزار
خواهد شد و هموطنان عزيز ميتوانند اخبار اين جشنواره را از طريق
وبسايت بانک سرمايه دنبال نمايند.

نخستينسيمکارتخودراازسامانتلهديهبگيريد

سامانتلبهعنواننخستين
اپراتورنسلجديدارتباطات
همراه در ايران ،جش��نواره
سيمکارت نارنجي را ويژه
س��يمکارت اوليها برگزار
ميکند .به گزارش روابط عموميبانک سامان به نقل از شرکت کيش
سل پارس (سامانتل) ،در اين جشنواره ،تمام افرادي که سن قانوني آنها
براس��اسشناس��نامهبه 18س��التمامميرس��د،ميتوانندنخس��تين
س��يمکارت خود را از س��امانتل هديه بگيرند .اين گزاري حاکي است ،در
اين طرح يک س��يم کارت اعتباري رايگان يا يک س��يمکارت دائميبا
تخفيف ويژه به سيمکارت اوليها هديه داده ميشود .مهلت شرکت در
اين جشنواره تا پايان اسفند ماه سال جاري است .بر اساس اين گزارش،
ش��رکت کيش س��ل پارس با همکاري بانک سامان اقدام به ايجاد باجه
خدم��اتدرش��عبمنتخ��ببانکس��امانکردهاس��تکههموطنان
ميتوانند با مراجعه به آنها ،سيمکارت خود را دريافت يا فعال کنند.

هجدهمينشمارهماهنامهشميمکوثربهچاپرسيد

شماره  18ماهنامه داخلي موسسه اعتباري
کوث��ر با محوريت پژوهش و پژوهش��گري
منتش��ر ش��د .به گزارش روزنامه تجارت به
نقل از روابط عموميموسسه اعتباري کوثر؛
دکتر عيس��ي رضايي مديرمسئول ماهنامه
ش��ميم کوثر در س��خنان خود با اش��اره به
مشتري مداري و اهميت آن در سازمان گفت :موسسه اعتباري کوثر به
اينباوررس��يدهاس��تکهازمش��تريمداريبهسمتمشتريمحوري
برود و در اين رويکرد به دنبال ارائه خدمات نوين و با کيفيت اس��ت .بر
اساس اين گزارش؛ در بخش گفتگو و مصاحبههاي اين شماره شميم
کوثر ،ماحصل مصاحبه با آزاده محمدي مدير روابط عموميو تبليغات
موسس��ه را در ارتب��اط باصداقت در بي��ان عملکرد ميخوانيم و در ادامه
داوود اماميمدير شعب استان اردبيل به سهم کوثر از منابع بانکي اشاره
ميکند  .اين گزارش ميافزايد :مش��روعيت نهادهاي مالي در تجارت
جهاني ،نظام بانکي بس��تر مناس��ب تبديل ايده به عمل ،بررسي پلتفرم
 Iaasرايان��ش اب��ري در بانکداري ،تش��ريح فعاليتهاي صندوقهاي
س��رمايه گذاري ،مقايس��ه بانکداري ربوي و بانکداري بدون ربا از جمله
گزارش و مقالههاي خواندني هجدهمين شماره شميم کوثر ميباشد.

صالحيتحرفهايحجتبهاريفر
مديرعاملشرکتبيمه"ما"تاييدشد

در تاري��خ  3دي م��اه  96از س��وي بيم��ه
مرک��زي جمه��وري اس�لاميايران ،
صالحي��ت حرفه اي حج��ت بهاري فر به
عنوان مديرعامل شرکت سهاميبيمه "ما"
تايي��د ش��د .به گ��زارش روزنامه تجارت به
نق��ل از روابط عموميبيمه "ما" ،بهاري فر
داراي تحصيالت دانشگاهي کارشناسي ارشد علوم اقتصادي است و
در ح��ال حاض��ر دانش��جوي مقطع دکترا در رش��ته اقتصاد س�لامت
ميباشد .همچنين وي پيش از اين عهده دار سمتهاي عضو موظف
هيات مديره و ناظر حوزه فني بيمه "ما" ،مدير امورپش��تيباني و مدير
امور اداري ش��رکت س��هاميبيمه ايران و همچنين مدير ش��عبه ممتاز
پاسداران بيمه ايران بوده است.

آمادگيبيمهکوثر
برايصدوربيمهنامههايآتشسوزيباپوششزلزله

ش��رکتبيمهکوث��رآمادگ��يصدورفوري
بيمهنامههاي آتشسوزي با پوشش زلزله را
در سراس��ر کش��ور دارد .به گزارش روزنامه
تج��ارت ب��ه نق��ل از روابطعموميو اعالم
مدير بيمههاي آتشسوزي بيمهکوثر؛ آحاد
جامعه ميتوانند با مراجعه به سرپرستيها و
نمايندگيه��اي سراس��ر کش��ور و تکمي��ل فرم پيش��نهاد ،بيمهنامه
آتشس��وزي منازل مس��کوني ،واحدهاي صنعتي و غيرصنعتي خود را
خري��داري کنن��د و از مزاي��اي آن بهرهمن��د ش��وند .همچنين صدور
الکترونيک��ي بيمهنامهه��اي آتشس��وزي منازل مس��کوني ش��امل
طرحهاي نس��يم و کوثر ،ازطريق تارنماي ش��رکت به نش��انيwww.
 kins.irميس��ر اس��ت .بيمهنامه آتشس��وزي خطرهاي اصلي ازجمله
حريق ،انفجار و صاعقه و خطرهاي تبعي شامل زلزله ،سيل ،طوفان،
هزينهاس��کانموقت،مس��ئوليتماليدرقبالهمس��ايگان،س��قوط
هواپيما ،ترکيدگي لوله آب ،ضايعات ناش��ي از آب باران و ذوب برف،
س��نگيني برف ،شکس��ت شيش��ه ،س��رقت با شکس��ت حرز ،هزينه
پاکس��ازي و برداش��ت ضايع��ات و ظ��روف تح��ت فش��ار صنعتي را
تحتپوشش قرار ميدهد و بيمهشده براساس نياز خود ميتواند آنها
را انتخاب کند.

مذاکره ايران و روسيه براي اتصال کارتهاي بانکي

مدي��ر اداره نظامه��اي پرداخت بانک مرکزي از انجام مذاکرات
حقوقي ايران و روسيه براي اتصال کارتهاي بانکي خبر داد .به
گزارش روزنامه تجارت به نقل از ستاد خبري هفتمين همايش
س��االنه بانکداري الکترونيک و نظامهاي پرداخت ،داود محمد
بيگ��ي اف��زود :ايران در حوزه کارتهاي اعتباري بين المللي هم
اکنون جديترين ارتباط را با روسيه دارد و خوشبختانه در بحث
تکنيکال کارهاي خوبي انجام شده است.
وي ب��ا بي��ان اينکه تس��تها در اين حوزه در حال انجام اس��ت،
اظهارداشت :البته در يکي دو ماه اخير مقداري از سرعت ،تستها
به دليل مباحث حقوقي کاسته شده است البته هر ارتباطي بخواهد
انجام ش��ود  ،بايد قراردادي بين دو کش��ور و بانکهاي مرکزي
منعقد شود .مدير اداره نظامهاي پرداخت بانک مرکزي با بيان
اينکه سامانه مير روسيه بايد در دسامبر عملياتي ميشد ،افزود:
متاس��فانه اين امر به دليل مباحث حقوقي تا کنون انجام نش��ده
است چراکه تا زماني که قرارداد منعقد نشود ،طرف روس براي
عملياتي ش��دن آن مش��کالتي را بيان کرده است .محمد بيگي
با تأکيد براينکه تغييرات را براي طرف روس ارس��ال کردهايم،

ادام��ه داد :ام��ا يک��ي از مباحث اصلي کش��ور در بحث ارتباطات
بين المللي ،بحث اس��تانداردهاي امنيتي و کس��ب و کاري است
که متاس��فانه در کش��ور علي رغم تمام توسعههايي که در حوزه
بانکداري الکترونيک داشتيم به دليل عدم ارتباط با جامعه بين
المللي خيلي بانکهاي ما آماده اين حوزه نيستند .وي در پاسخ
به اين سوال که آيا اين کارتها ارزي خواهند بود؟ افزود :خير،
اين کارتها ريالي هستند و مشتري از همين کارت در خارج از
کشور استفاده ميکند به اين صورت که با توجه به نرخي که با
بانک توافق شده ،بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولي از حساب
مش��تري ريال برداش��ت ميکند .مدير اداره نظامهاي پرداخت
بانک مرکزي گفت :با روس��يه هم همين مدل را داريم منتهي
نه در حوزه کارتهاي هوشمند بلکه در حوزه کارتهاي مگنت
اين همکاري انجام ميش��ود .يادآور ميش��ود ،هفتمين همايش
س��االنه بانکداري الکترونيک و نظامهاي پرداخت با موضوع"
نوآوري ،بازيگران جديد و کارآيي در کس��ب و کار مالي" دوم و
س��وم بهمن ماه س��ال جاري توسط پژوهشکده پولي و بانکي در
مرکز همايشهاي بينالمللي برج ميالد برگزار ميشود.

پرداخت تسهيالت پستبانک به حوزههاي فناوري اطالعات
خسروفرحيمديرعاملپستبانکايراندر
همايشسراسريمديرانوزارتارتباطاتو
فناورياطالعاتوسازمانهاوشرکتهاي
تابعه ،نحوه پرداخت تسهيالت پستبانک
بهحوزههايفناورياطالعاتازمحلطرح
اشتغال روستائي را تشريح کرد .به گزارش
روزنامهتجارتبهنقلازروابطعموميپست
بان��کاي��ران:ويدرادامهاينهمايشکه
سوم ديماه درسالن شهيد قندي برگزارشد
اظهارداش��ت :در حوزه طرح اش��تغال زائي روس��تائي سهم حوزه
فناوري اطالعات به ميزان  ۱۸۰۰ميليارد تومان است که پست
بانک آماده تامين مالي فعاالن اين بخش اس��ت .فرحي ضمن
تشريح و تبيين قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال در روستاها
و پرداخت تسهيالت ازمحل منابع صندوق توسعه ملي توسط اين

بانک گفت :با توجه به اختصاص يک و نيم
ميليارددالرازس��ويصندوقتوس��عهملي
به طرح مذکور و تعيين پستبانکايران به
عنوان يکي از  5بانک عامل ،آماده اعطاي
تس��هيالت به اش��خاص حقيقي ،حقوقي
خصوص��ي و ش��رکتهاي دان��ش بنيان
هستيم .مدير عامل پستبانکايران سهم
بخشهاي اقتصادي در دريافت تسهيالت
ازسويپستبانکراشامل؛45درصدسهم
بخش کشاورزي و منابع طبيعي15 ،درصد فعاليتهاي خدماتي
و فناوري اطالعات و 40درصد سهم بخشهاي صنايع و معادن
کوچک،گردشگري،صنايعدستيوفعاليتهايفرشدستبافو
سرمايه در گردش در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت
و نواحي صنعتي روستائي برشمرد.

سالمت سازماني ناشي از عملکرد صحيح حراست است
مديرعام��ل بان��ک قرض الحس��نه
رس��الت در جمع کارکنان حراس��ت،
سالمت سازماني را ناشي از عملکرد
صحي��ح اي��ن مجموعه برش��مرد.
محمدحس��ين حس��ين زاده گف��ت:
هم��ه بايد در هر جايي که هس��تيم،
حضوري مؤثر و مفيد داشته باشيم تا
بتوانيم به درستي اداي تکليف کنيم.
وي همچنين باتاکيد بر قرض الحسنه بودن خدمات به دغدغه
مراجع عظام تقليد نسبت به ربوي بودن نظام بانکي ،اشاره کرد
و افزود :در بانک قرض الحسنه رسالت به دنبال تحقق رعايت
حدود شرعي بانکي هستيم ،به نحوي که مطابق کامل با فتواي
مراجع عظام باش��د .در ادامه اين نشس��ت مديرحراس��ت بانک،
شفاف سازي و ايجاد چارچوب هاي کاري را از جمله موارد الزم

واحدهاي حراس��ت برشمرد وگفت:
اگر خطوط کاري درست تقويت و در
همان چارچوب با افراد رفتار شود ،فرد
خاطي احساس ناامني و بقيه احساس
آرامش ميکنند .مجتبي قادر نظري
با اش��اره به بخش��ي از سختي هاي
موج��ود در اين واح��د ،ايجاد ارتباط
روشن و اعتماد محور با همکاران را
عاملي موثر براي دس��تيابي به نتيجه مطلوب برش��مرد وافزود:
امروز سيستم بانکي بيش از زمان هاي ديگر به تالش حراست
نيازمند است .وي يادآور شد :مهمترين وظيفه حراست ،ايجاد و
تقويت آرامش محيطي است .قادرنظري اظهارداشت :حراست
بايد بتواند از وقوع تخلف سايبري پيشگيري کند و در هنگام بروز
تخلف مشاوري امين براي اخذ تصميمات صحيح باشد.

مديرعامل بانک شهر :حذف رقابت کاذب در پرداخت سود
مديرعامل بانک ش��هر با تاکيد بر متوقف ش��دن
رقابت کاذب بر س��ر پرداخت نرخ س��ود بانکي به
س��پردهها ،اظهار اميدواري کرد در آينده نزديک
ش��رايط کاهش نرخ س��ود تس��هيالت نيز فراهم
شود.
حس��ين محمدپورزرن��دي در گفتگ��و با خبرنگار
ايبِنا در خصوص برخي برنامه ريزيهاي صورت
گرفت��ه به منظور کاهش نرخ س��ود تس��هيالت

بين رفته است .پورزرندي ادامه داد :کاهش نرخ
س��ود س��پردهها به رونق فعاليتهاي توليدي و
عمران��ي کمک ميکن��د و همچنين باعث ايجاد
تحرک مثبت در بازار سرمايه نيز خواهد شد .وي
خاطرنشان کرد :اگر نرخ سود سپردهها باال باشد
باي��د ت��ا  ۵درصد نيز به آن اضافه ش��ود که بانک
بتواند تسهيالت بپردازد .بنابراين در شرايط امروز
اقتصادي کش��ور ،نرخ س��ودهاي  ۲۰تا  ۳۰درصد

بانک��ي و همچني��ن اقدامات بانکه��ا در زمينه
کاهش نرخ س��ود س��پردهها ،گفت :کاهش نرخ
س��ود س��پردههاي بانکي اقدام مناسبي بود که در
شبکه بانکي کشور محقق شد .مديرعامل بانک
ش��هر اظهارداشت :ش��رايط امروز در نظام بانکي
نس��بت به گذش��ته متفاوت است به اين دليل که
عمده موسس��ات غيرمجاز تعيين تکليف شدهاند
و رقابت کاذب در پرداخت نرخ س��ود س��پردهها از

در بخش تس��هيالت بازدهي ن��دارد .مديرعامل
بانک ش��هر تصريح کرد :اگر نرخ س��ودها در نظام
بانکي کاذب باش��د ،پولها به سمت فعاليتهاي
داللي و واس��طه گري خواهد رفت و تس��هيالت
پرداخت��ي ني��ز معموال در اين بخش معوق خواهد
ش��د .مديرعامل بانک شهر اظهار اميدواري کرد
که شرايط کاهش نرخ سود تسهيالت بانکي نيز
در آينده نزديک فراهم شود.

پيام تبريک مديرعامل بانک رفاه
به مناسبت ميالد حضرت عيسي مسيح (ع)

مديرعامل بانک گردشگري
سال نوي ميالدي را تبريک گفت

کسب رتبه اول در عملکرد
شاخصهاي عموميتوسط بانک کشاورزي

فرا رس��يدن س��الروز ميالد با سعادت
حضرت عيسي مسيح (ع) و آغاز سال
 2018ميالدي را به عموم هموطنان
و به ويژه هموطنان ارجمند مس��يحي
تبري��ک و تهنيت ع��رض مينمايم.
حضرت مسيح (ع) پيام آور شکيبايي،
دوس��تي ،صلح و محبت اس��ت و اميد اس��ت با بهره مندي از تعاليم ارزش��مند
حضرت مسيح (ع) و سيره و سلوک آن حضرت بتوانيم در ايجاد جهاني سرشار
از صل��ح و آرام��ش بي��ش از پي��ش توفيق يابيم .براي همه ش��ما بزرگواران در
پناه خداوند رحمان و در ظل توجهات آن حضرت ،س��الي سرش��ار از موفقيت
و سالمتي آرزومندم.

مديرعام��ل بانک گردش��گري ،در پياميميالد حضرت
عيس��ي مس��يح(ع) و سال نوي ميالدي را تبريک گفت.
مديرعام��ل بانک گردش��گري ،در پياميميالد حضرت
عيس��ي مس��يح(ع) و سال نوي ميالدي را تبريک گفت.
ب��ه گ��زارش روابط عموميبانک گردش��گري ،در متن
پيام «علي اصغر س��فري» آمده اس��ت« :زادروز ميالد
پيامبر بزرگ و پيام آور صلح و دوس��تي ،حضرت عيس��ي مس��يح(ع) و ايام س��ال نوي ميالدي را به
تماميمسيحيانبهويژههموطنانمسيحيخودتبريکوشادباشميگويم.مسيح،پيامآورمهرباني
و دوستي است و آموزههاي او در دنياي امروز ميتواند در کنار پيام آسماني ساير اولياي الهي ،عامل
سعادت بشريت و ترويج خوبيها شود .اميدوارم نکوداشت اين روزهاي خجسته ،بهانه اي براي
پاسداشت شادي و محبت شوند و دلهاي انسانها را بيش از پيش به يکديگر نزديک کنند».

بانک کش��اورزي بر اس��اس ارزيابي س��االنه وزارت امور
اقتص��ادي و داراي��ي از بانکهاي دولتي و موسس��ات بيمه
اي در رابط��ه ب��ا اج��راي ماده  81قان��ون مديريت خدمات
کش��وري و عملکرد در ش��اخصهاي تدوين شده در سال
 ،1395رتب��ه اول را کس��ب ک��رد .براس��اس اين گزارش،
ميزان تحقق عملکرد بانک کش��اورزي در ش��اخصهاي
عموميمورد بررسي در اين ارزيابي شامل مهندسي نقش
و س��اختار دولت ،دولت الکترونيک و هوشمندس��ازي اداري ،مديريت س��رمايه انساني،
خدمات عموميدر فضاي رقابتي  ،صيانت از حقوق مردم و س�لامت اداري و اس��تقرار
نظام جامع مديريت عملکرد برابر  85.09درصد است که مويد عملکرد خوب در اصالح
نظام اداري و فعاليتهاي پشتيباني است.

شعبهانديشه بانک قرض الحسنه مهر ايران افتتاح شد
شعبهانديش��ه بانک قرض الحس��نه مهر
ايران با هدف تس��ريع در ارائه خدمات به
مشتريان ،تسهيل در دسترسي بهامکانات
شعب و افزايش رضايتمندي مراجعين در
استفاده از سبد محصوالت حضوري بانک،
افتتاح ش��د .به گزارش روزنامه تجارت به
نقل از روابط عموميبانک قرض الحسنه
مهرايران ،در اين مراسم ،مرتضي اکبري
مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران
با اشاره به مقرون به صرفه نبودن توسعه فيزيكي شعب ،بيان
داش��ت ۵۳۰ :ش��عبه فعال اين بانك در سراس��ر كشور در حال
ارائه خدمات متنوع بانكداري اس�لاميدر بستر قرض الحسنه
به مشتريان ،مراجعين و متقاضيان عزيز ميباشند؛ با اين وجود
باال بودن هزينههاي ش��عبه داري س��بب ش��ده تا اين بانك در
كنار شعب خود ،زير ساختها و امكانات بانكداري الكترونيك
خود را گس��ترش دهد .وي افزود :بانک قرض الحس��نه مهر
ايران نخستين بانکي است که با راهاندازي سامانههاي افتتاح

لزوم توجه ويژه به استفاده از ارز متقاضي در ارائه خدمات به مشتريان

حس��اب و درخواست تس��هيالت آنالين
در كن��ار خدمات گوناگون اينترنت بانك،
موبايل بانك و تلفن بانك تالش ميكند
ت��ا ب��ا كاهش مي��زان مراجعات حضوري
مشتريان ،عالوه بر صرفه جويي در وقت و
هزينههاي آنان ،از ترددهاي غير ضروري
شهري نيز جلوگيري به عمل آورد.
دکت��ر اکبري ضمن تاکيد بر ويژگيهاي
افتتاح حس��اب و س��پرده گذاري در شعب
اين بانك ،گفت :اقش��ار مختلف جامعه ميتوانند با گش��ودن
حساب پس انداز و جاري و انتقال بخشي از گردش مالي خود
به اين س��پرده ،براي خود امتيازي را ايجاد كنند و در صورت
نياز از محل اين اعتبار ،وام دريافت نمايند.
مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران ادامه داد :تسهيالت
اين بانک قرض الحسنه و با کارمزد صفر تا  ۴درصد ميباشد و
مردم ميتوانند با استفاده از اين وامها بخشهايي از دغدغههاي
مالي و معيشتي خود را رفع كنند.

عضو هيات مديره بانک ملي ايران بر لزوم
توجه ويژه به استفاده از ارز متقاضي در ارائه
خدمات به مشتريان بانک تاکيد کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط
عموميبانک ملي ايران ،غالمرضا پناهي
در جمع مديران و کارشناسان حوزه ارزي و
بين الملل بانک با بيان اين که پساتحريم،
رونق را به فعاليتهاي ارزي و بين المللي
بانک ملي ايران برگردانده اس��ت ،گفت:
روابط کارگزاري ما با خارج از کشور پيوسته در حال توسعه است
و کارگزاران خارجي مرتب از ما صورتهاي مالي را درخواست
ميکنند .وي با اشاره به اين که شعب خارجي بانک ملي ايران
اين روزها به خوبي فعال شدهاند ،اظهار کرد :در شعبه پاريس و
ميربيزنس بانک تقريبا همه خدمات بانکي در حال ارائه است
و ش��عبههامبورگ نيز هم اکنون فعالترين ش��عبه خارجي نظام
بانکي کشور است.
پناهي با تاکيد بر لزوم توس��عه تجارت خارجي براي رونق هر

چه بيش��تر اقتصاد کش��ور ،افزود :تجارت
خارجي شامل واردات و صادرات ،يکي از
ارکان مهم اقتصاد مقاومتي است و يکي
از نيازهاي اصلي آن نيز تسهيل در روابط
بانکي اس��ت ،به طوري که وارد کننده و
ص��ادر کنن��ده بتوانند ب��ه راحتي ارز مورد
نيازشان را تامين يا آن را منتقل کتند.
تنوع درآمد ارزي نيز نش��ان دهنده قدرت
اقتصاد است ،بنابراين در بخشهايي مانند
س��فر به عتبات عاليات که س��االنه حجم زيادي ارز را مصرف
ميکن��د ،ميت��وان از ارزهاي محلي مانند دينار اس��تفاده کرد.
معاون امور ارزي و بين الملل بانک ملي ايران با اشاره به اين
ک��ه نق��ل و انتق��ال وجوه ،يک��ي از کارکردهاي نظام بانکي در
عرصه بين الملل است ،اظهار کرد :تامين مالي و اعتباري براي
تجار ،يکي ديگر از مهمترين اين کارکردهاست ،به طوري که
اگر در اين بخش درس��ت عمل ش��ود ،ظرفيت تجارت خارجي
کشور چند برابر خواهد شد.

IFRSظرفيتهاي
پنهان و آشکار سازمانها را نمايان ميکند

بانک صنعت و معدن
حاميصنايع کوچک و متوسط است

اعطاي تنديس ويژه
جشنواره «زوجهاي جوان» به بانک صادرات

عضو هيات مديره بانک ملت بر لزوم کسب
هوش��مندي الزم و لحظ��ه اي براي درک
درستازوضعيتماليونقدينگيسازمانها،
تاکي��د کرد و گفت :بانک ملت هميش��ه در
متدولوژيها و نوآوريها س��رآمد و پيشگام
بوده است و انتظار ميرود درخصوصIFRS
نيز پيشرو باشد .به گزارش روزنامه تجارت
به نقل از روابط عموميبانک ملت ،دکتر حميد تاجيک در همايش آموزش��ي
آش��نايي با اس��تانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي ( )IFRSافزود :جريان
سرمايه گذاريها و شراکتهاي استراتژيک که در سطح بين المللي به منظور
هم افزا کردن منابع و قابليتها بايد مورد استفاده قرار گيرد ،باعث بهره وري
پايدار ،کاهش قيمت تمام ش��ده و به تبع آن کاهش هزينهها و افزايش توليد،
ارتقاي فعاليتها ،حصول اطمينان از حيات بنگاه و سازمان در بلندمدت ،پايدار
بودن ،کارايي و اثربخشي ميشود .رييس کميته حسابرسي بانک ملت با تاکيد
بر اين نکته که  IFRSبا افشا ،احصا و شفاف سازي تمام فعاليتها و روندها در
بحثهاي  ،EPSس��ود و زيان خالص و صورتهاي مالي و ترازنامه ،ميتواند
آينه تمام نمايي از ظرفيتهاي پنهان و آشکار سازمان را براي تماميذينفعان
و مديران ارشد بانک فراهم کند ،تصريح کرد :با توجه به مهاجرت نظام بانکي
کشور از دستورالعملها و بخشنامههاي ناظر و تبديل ساختار به محتوا ،نهادينه
شدن اين موضوع مهمترين مطلبي است که بايد اتفاق بيفتد.

علي فغانپور گنجي سرپرست شعب استان قزوين
گفت  :بانك صنعت و معدن با توجه به رس��الت
توسعه اي كه دارد همواره از طرحهاي كوچك و
متوسط صنعتي در سطح كشور حمايت ميكند.
ب��ه گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت
ومعدن  ،سرپرس��ت ش��عب اين بانك در اس��تان
قزوين در حاشيه بازديد از شركتهاي پويش پارت  ،پند كاسپين  ،پيروز پيمان صنعت و
نگين زره در شهرك صنعتي كاسپين  ،كه به اتفاق مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي
استان قزوين انجام شد افزود :شعب بانك صنعت و معدن خواهان تعامل با صنعتگران براي
بسط توسعه صنعتي و افزايش ميزان اشتغال در كشور هستند .حميدرضا خانپور مديرعامل
شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوين نيز ضمن قدرداني از بانك صنعت و معدن در
حمايت از صنايع اين استان گفت  :از ميان  168طرح مصوب در سايت بهينياب ،به 51
واحد صنعتي و هشت طرح صنعتي ،مبلغ  711ميليارد ريال تسهيالت پرداخت شد .وي
تصريح كرد در راستاي برنامههاي اقتصاد مقاومتي ،رفع موانع توليد ،فعالسازي ظرفيت
توليدي واحدهاي صنعتي کوچک و متوس��ط و ارتقاي توانرقابتپذيري آنها و کمک
به راهاندازي واحدها و طرحهاي صنعتي ،بيش از  168پرونده متقاضياني که در س��ايت
بهينياب ثبت نام کردهاند بررسي و به بانکهاي عامل معرفي شدند .خانپور گفت :از ميان
 168طرح مصوب در س��ايت بهينياب ،به  51واحد صنعتي و هش��ت طرح صنعتي ،مبلغ
 711ميليارد ريال تسهيالت پرداخت شده و تعدادي از واحدهاي مستقر در اين شهرکها
به صورت مستقيم و هماهنگي با بانکها تسهيالت دريافت کرده است.

همزمان با برگزاري سومين همايش بانوان بازرگان
و کارآفري��ن ،تندي��س زري��ن جش��نواره ب��ه دليل
حمايتهاي انجام گرفته از اش��تغال بانوان به بانک
صادرات ايران اعطا شد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت ب��ه نق��ل از روابط
عموميبان��ک ص��ادرات ايران ،س��ومين همايش
بانوان بازرگان و کارآفرين در راس��تاي فرمايش��ات
مق��ام معظ��م رهبري(مدظل��ه العالي) درخصوص توانمندس��ازي زنان و ب��ا تأکيد بر حمايت
از زوجهاي جوان ،با حضور برخي نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي ،رئيس کانون ملي
سردفتران ازدواج و طالق ،رئيس هيات مديره کانون ملي زنان بازرگان ايران ،مشاور وزير
کشور و مديرکل زنان و خانواده وزارت کشور ،اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران
و جمعي از هنرمندان کشور در مرکز همايش اسناد و کتابخانه ملي ايران برگزار شد که طي
آن تنديس ويژه جشنواره «زوجهاي جوان» به دليل حمايتهاي انجام شده به بانک صادرات
ايران تعلق گرفت .اين همايش با رويکرد توانمندسازي زنان با هدف حمايت از بانوان فعال
در حوزه کارآفريني ،کسب و کار ،بررسي طرح تحول و بازگشت به جايگاه اصيل خانواده و
ارائه تسهيالت ويژه کارآفرينان جهت دستيابي به ازدواج آسان برگزار شد و با سخنراني چند
تن از مس��ئوالن کش��ور در اين حوزه پايان يافت .ش��ايان ذکر اس��ت ،پيشتر رييس کل بانک
مرکزي نيز مشارکت جدي بانک صادرات ايران در طرح ضربتي اعطاي وام قرض الحسنه
ازدواج و تهيه جهيزيه را تالش��ي ارزش��مند براي گش��ودن گرهي از مشکالت جوانان کشور
دانسته و با اهداي لوحي از مديرعامل اين بانک قدرداني بعمل آورد.

رشد  50درصدي ثبت نام در صندوق يکم
ثب��ت نام ماهانه متقاضيان خانه اولي در صندوق
پس انداز مسکن يکم ،پاييز امسال  ۶/۵۷درصد
نسبت به سال گذشته افزايش يافت.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه خبري
بانک مسکن -هيبنا ،برآوردهاي صورت گرفته از
تعداد حس��ابهاي افتتاحي در صندوق پس انداز
مس��کن يکم (صندوق پس انداز مختص سپرده

گذاري و پرداخت تسهيالت به خانه اوليها) نشان
ميدهد حجم استقبال از اين تسهيالت از سوي
خانه اوليها در حالي پاييز امسال نسبت به سال
گذش��ته  6/57درصد افزايش يافته اس��ت که از
ابت��داي پاييز امس��ال تا کنون بي��ش از  40هزار
متقاض��ي دريافت تس��هيالت ارزان قيمت خريد
مسکن از اين محل اقدام به افتتاح حساب و سپرده

گذاري در اين صندوق در کل کشور کردهاند.
سال گذشته در هر ماه به طور متوسط حدود 12
تا  15هزار نفر اقدام به افتتاح حس��اب و س��پرده
گ��ذاري در صن��دوق پس انداز يکم ميکردند؛ در
واق��ع ب��ه طور ميانگين پارس��ال در هر روز حدود
 500نفر در اين صندوق سپرده گذاري و ثبت نام
کردهاند اين در حالي است که پاييز امسال در هر

ماه بيش از  20هزار نفر اقدام به افتتاح حساب در
صندوق يکم کردهاند؛ ثبت نام ماهانه بيش از 20
هزار متقاضي دريافت تسهيالت يکم در صندوق
مختص تس��هيالت خانه اوليها به منزله افزوده
شدن روزانه حدود  800نفر از خانه اوليها بهامار
صاحبان حس��اب و متقاضيان دريافت تسهيالت
خانه اوليها است.

افزايش توان قطعهسازان با ادغام واحدها
رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه
و قطعهسازان کشور گفت :موضوع ادغام
قطعهسازان ،افزايش توانمندي آنان را به
ويژهبرايحضوردربازارهايبينالملليبه
همراه دارد .محمدرضا نجفيمنش افزود:
حضور مقتدرانه در بازارهاي بزرگ بينالمللي از ادغام شرکتهاي
کوچک ميگذرد که يکي از مهمترين برنامههاي آينده اين انجمن
است .نجفيمنش ادامه داد :بر پايه برآوردهاي اوليه ،امکان ادغام
بيشازيکهزارو500قطعهسازوجوددارداماانجمنصنايعهمگن
نيرومحرکهوقطعهس��ازانکش��وربايدکارعلميوپژوهشيانجام
دهد تا چگونگي ادغام آنها ارزيابي شود .وي يادآوري کرد :بسياري
قطعهسازان حاضرند قطعه کوچکي را در مجموعهاي بزرگ توليد
کنند که اين مساله نقصي براي اين صنعت است.

فاز اول اجراي استانداردهاي جدید در صنعت خودرو آغاز شد

توقف توليد  25مدل خودروي غيراستاندارد

گروه صنعت ،معدن و تجارت :اولين قدم عملي در
رابطه با توقف توليد خودروهاي غيراس��تاندارد از
دي ماه سال جاري آغاز شد .پيش از اين مسئوالن
س��ازمان ملي اس��تاندارد اعالم کرده بودند که با
توجه به سه مرحلهاي شدن ارتقاي استانداردهاي
خودرويي به  ۸۵مورد ،اگر خودروس��ازي نتواند تا
ابتداي دي ماه سال جاري ۶۱مورد استاندارد تعيين
ش��ده را رعايت کند خط توليد خودروي مربوطه
متوقف خواهد شد .حاال آنطور که خبرگزاريها روز
گذشته گزارش دادند ،توليد  ۲۵خودروي سواري
و سنگين جادهاي با اجراي فاز اول استانداردهاي
جديد اجباري خودرو که از ابتداي دي ماه س��ال
جاري کليد خورده است ،متوقف شد.
آنطور که مسئوالن سازمان ملي استاندارد گفتهاند
قرار بر اين است که  ۸۵مورد استاندارد خودرويي
تا ابتداي دي ماه س��ال  ۱۳۹۷در دس��تور کار قرار
گيرد و هر يک از خودروس��ازان که اين مس��اله را
رعاي��ت نکن��د ،بايد خط توليد خودروي مربوطه را
متوقف کند .براس��اس زمانبندي صورت گرفته
بايد تا ابتداي دي ماه سال جاري ( ۶۱ ،)۱۳۹۶مورد
اس��تاندارد خودرويي اجرايي ش��ود و پس از آن تا
ابتداي تير ماه سال  ۱۳۹۷دو مورد به  ۶۱استاندارد
قبلي اضافه ميشود و در نهايت با اضافه شدن ۲۲
مورد استاندارد خودرويي ديگر تا دي ماه سال آينده
( ،)۱۳۹۷تعداد استانداردهاي اجباري خودروهاي
سواري به  ۸۵مورد افزايش مييابد.
مسئوالن استاندارد پيش از اين اعالم کرده بودند
که اگر خودرويي نتواند تا ابتداي دي ماهامسال ۶۱
مورد استاندارد تعيين شده را رعايت کند با توقف
خط توليد رو به رو خواهد شد .اين در حالي است که
دو مورد استاندارد خودرويي ديگر به اين  ۶۱مورد از
ابتداي تير ماه سال آينده اضافه خواهد شد که بايد
مدنظر قرار گيرد .در اين ميان کارشناسان فعال در
اين حوزه معتقدند که صنعت خودرو به دليل اينکه
صنعت پيچيدهاي است اگر بخواهد تغييري را در
توليد خود ايجاد کند نيازمند طراحي ،ساخت قالب،
تامين قطعات و حتي واردات اس��ت بنابراين بايد
زمان بيشتري در اختيار آن قرار گيرد.

قرار شد دو مورد استاندارد خودرويي ديگر به اين
 ۶۱مورد از ابتداي تير ماه سال آينده اضافه شود که
در غير اين صورت خودروهاي مربوطه در صورت
عدمرعايت ۶۳مورداستانداردمربوطهباتوقفخط
توليد در آن مقطع زماني روبرو ميشوند .بنابراين
با ش��روع اجراي اس��تانداردهاي جديد تأييد نوع
خودرو ،توليد تعدادي از خودروهايي که نتوانستند
الزامات اس��تانداردهاي اجباري مربوطه را رعايت
کنند خاتمه يافت و از اين پس ش��اهد توليد اين
خودروها نخواهيم بود تا توليد  ۲۵مدل خودروي
س��واري و س��نگين ،با توجه به عدم امکان انطباق
آنها با اس��تانداردهاي اجباري ،متوقف ش��ود که
خودروهاي س��واري  ۳۱۵ MVMسدانMVM ،
 ،۵۵۰تيگو  ،۵سايپا  ۱۳۱و سايپا  ۱۳۲دوگانه سوز،
سايپا  ۱۴۱بنزيني و دوگانه سوز ،آريو  ۱۵۰۰سي
سي ،پژو پارس با موتور  ،XUMوانت تک کابين و
دو کابين مزدا و کارا (۱۷۰۰بنزيني و دوگانه سوز)،
آسا  ،۵۰F Bليفان  ،۶۲۰ليفان  ،X۵۰ليفان ،X۶۰
ج��ک  ،J۵هيون��داي  i۱۰و برخ��ي از خودروهاي
سنگين جاده اي از اين جمله هستند.

تکذيب گراني خودروهاي داخلي


در اين ميان به گزارش خبرگزاريها با اجراي فاز
اول استانداردهاي جديد اجباري خودرو از اول دي
م��اه  ،۱۳۹۶تولي��د و واردات برخي از خودروهاي
غير اس��تاندارد از جمل��ه خودروهاي ۳۱۵ MVM
س��دان ،۵۵۰ MVM ،تيگو  ،۵س��ايپا  ۱۳۱و سايپا
 ۱۳۲دوگانه س��وز ،س��ايپا  ۱۴۱بنزيني و دوگانه
س��وز ،آريو  ۱۵۰۰س��ي س��ي ،پژو پارس با موتور
 ،XUMوان��ت ت��ک کابين و دو کابين مزدا بنزيني
و دوگانه سوز ،کارا (۱۷۰۰بنزيني و دوگانه سوز)،
آسا  ،۵۰F Bليفان  ،۶۲۰ليفان  ،X۵۰ليفان ،X۶۰
جک  ،J۵هيونداي  i۱۰از دستور کار خودروسازان
خارج شد.
ع�لاوه ب��ر خودروه��اي س��واري اعالم ش��ده،
خودروهاي س��نگين کش��نده نيمه تريلر آکسور
م��دل  ،LS ۱۸۴۳کامي��ون فاق��د ات��اق بار دانگ

فنگ مدل  ،K۱۰۵۱Sکشنده نيمه تيريلر اسکانيا
مدل  ،R۴۴۰LAکش��نده نيمه تريلر اسکانيا مدل
 R۴۶۰LAکش��نده نيمه تريلر  FAWمدل -J۶
 ۴۲۵۰ CAکش��نده نيم��ه تريل��ر  FAWم��دل
 CA۴۱۸۰-J۶و اتوب��وس بين ش��هري درس��ا،
خودروهاي س��نگيني هستند که از ابتداي آذرماه
سال جاري بر اساس مصوبه مربوط به توقف خط
توليد خودروهاي غيراستاندارد با توقف خط توليد
روبرو شدهاند.
اس��فندماه س��ال گذش��ته بود که س��ازمان ملي
اس��تاندارد ايران از افزايش تعداد اس��تانداردهاي
خودروي��ي از  ۵۵ب��ه  ۸۵مورد خبر داد و اعالم کرد
که براساس تفاهمنامهاي بين اين سازمان و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ارتقاي اين استانداردها از
نظر تعداد و کيفيت مطرح شده است؛ موضوعي که

براساس مصوبه شوراي سياستگذاري خودرو با
حضور وزير وقت صنعت ،معدن و تجارت ،رئيس
سازمان ملي استاندارد ،خودروسازان و قطعهسازان
در دستور کار قرار گرفته است .براساس زمانبندي
صورت گرفته بايد تا ابتداي دي ماهامسال  ۶۱مورد
اس��تاندارد خودرويي اجرايي ش��ود و پس از آن تا
ابتداي تير ماه سال  ۱۳۹۷دو مورد به  ۶۱استاندارد
قبلي اضافه ميشود و در نهايت با اضافه شدن ۲۲
مورد استاندارد خودرويي ديگر تا دي ماه سال آينده
( ،)۱۳۹۷تعداد استانداردهاي اجباري خودروهاي
سواري به  ۸۵مورد افزايش مييابد.
طبق اين تصميم اعالم شد که اگر خودرويي نتواند
تا ابتداي دي ماهامسال  ۶۱مورد استاندارد تعيين
شده را رعايت کند در اولين مرحله از اجراي مصوبه
مربوطه با توقف خط توليد روبرو ميشود .همچنين

از طرف ديگر مرکز روابط عموميو اطالع رساني
وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت در اطالعيهاي
اع�لام کرد :هرگونه تصميميبراي گران ش��دن
خودرو داخلي تکذيب ميشود و انتشار برخي اخبار
مبني بر ورود س��ازمان بازرس��ي براي ممانعت از
گراني خودرو کذب اس��ت .به گزارش ش��اتا ،اين
مرکز در ادامه افزود :موضوع گراني خودرو داخلي
کذب محض است و انتشار خبري با عنوان «ورود
س��ازمان بازرس��ي به گراني خودرو /گراني خودرو
داخلي منتفي ش��د» در برخي خبرگزاريها مبني
بر اينکه ورود سازمان بازرسي مانع از گران شدن
خودرو شده است ،نيز کذب محض اعالم ميشود.
خودداري از گران ش��دن خودرو نقدي داخلي در
شرکت خودروساز سايپا ،يک تصميم داخلي بوده
اس��ت و در يک فرآيند قانوني انجام ش��ده است و
هر گونه تصميميبراي گران شدن خودرو داخلي
نيز تکذيب ميشود.

رئي��س فراکس��يون مع��دن و صناي��ع معدني مجل��س ،گفت:
مهمتري��ن دلي��ل ايجاد صنايع معدن��ي مزيت وجود خوراک يا
مواد معدني است ،اگر به اکتشاف توجه نکنيم حداکثر تا ۱۰سال
آينده ماده معدني در کشور وجود دارد.
داريوش اس��ماعيلي در گفتگو با خانه ملت ،درخصوص توجه
به معادن و صنايع معدني در اليحه بودجه  ،97اظهار داش��ت:
توقعي که در بخش صنايع معدني وجود داشت چيزي جز اجراي
برنامه ششم توسعه نبود که متاسفانه به آن عمل نشد ،براساس
ماده  43قانون برنامه شش��م توس��عه دولت مکلف است تا کليه
درآمدهاي بخش معدن را در يک حساب ويژه نزد خزانه واريز
کند و 100درصد آن را به شکل تخصيص يافته بهمنظور توسعه
معادن برگرداند .اين نماينده مجلس ش��وراي با بيان اينکه در
برنامه شش��م آمده اس��ت اگر دولت غير از موارد تکليف ش��ده
عمل کند تخلف محس��وب ميش��ود ،گفت :در اليحه بودجه
متاسفانه  80درصد اين اعتبار را برگردانده و کمتر از 20درصد

اين اعتبار را در محلهاي ديگري مصرف کرده ،اين مس��ئله
اولين و بزرگترين تخلف دولت در اين خصوص است.
اسماعيلي با اشاره به اينکه قبل از ارائه اليحه بودجه  97به عنوان
رئيس فراکسيون معدن و صنايع معدني و رئيس کميته معدن
کميس��يون صنايع و معادن نامهاي را به رئيس س��ازمان برنامه
و بودجه ،وزير صنعت ،معدن و تجارت ،رئيس مجلس شوراي
اسالمي ،رئيس دفتر رئيسجمهور و رئيس کميسيون برنامه و
بودجه ارسال کردم تا اين بند را مراعات کنند در غير اينصورت
فراکسيون صنعت با 114عضو آن را اصالح ميکنند ،ادامه داد:
دولت تا حدود زيادي اين مسئله را رعايت کردند.
وي ادامه داد :نگرانهايي در مورد عدم لحاظ کردن  80درصد
تعيين شده وجود داشت ،تجربه ثابت کرده بيتوجهي به معدن
و صنايع معدني در اين دولت بيداد ميکند .رئيس فراکس��يون
معادن و صنايع معدني مجلس با بيان اينکه بزرگترين موضوع
در بخش معدن اکتشاف است ،تصريح کرد :خوشبختانه صنايع

اس��ت که اعتبار بس��يار پاييني دارد و الزم اس��ت تا حداکثر 100
ميليارد تومان براي اين صندوق در اليحه بودجه در نظر گرفته
ش��ده باش��د ،ما با تقويت جدي اين صندوق ميتوانيم معادن
کوچک کشور را حمايت کنيم .اسماعيلي خاطرنشان کرد :اين
برنامهايده آل نيس��ت اميدواريم بتوانيم تغييراتي را ايجاد کنيم
تا به حالت ايدهآل برسيم ،درکل 80درصد انتظارات در اليحه
بودجه برآورده شده است.

حمايت از طرحهاي کاربردي اکتشافي کشور

تغيير فرمول شبکه توزيع کاال به واسطه شرايط تجارت

رييس سازمان زمينشناسي و اکتشافاتمعدني کشور
از حمايت س��ازمان متبوع خود از طرحها و پروژههاي
کارب��ردي خب��ر داد و گف��ت :از طرحهاي کاربردي که
نيازهاي اکتش��افي کش��ور را مرتفع کند و ش��يوههاي
نوين و روشهاي جديد و علميبراي اکتش��اف مواد
معدني ارايه دهد ،حمايت خواهيم کرد .به گزارش شاتا،
راضيه لک افزود :از ابتداي امسال طرح ايده برتر را در
سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور برگزار
کرديم ،اين طرحها ش��امل طرحهاي آب ،روشهاي
آناليز دس��تگاهي و اکتش��اف بود که در قالب ايدههاي
برتر به اين س��ازمان ارايه ش��د .نکته جالب توجه اين
بود که ارايه طرحهاي ارايه شده تاکنون به فکر کسي
نميرس��يد و براي اولين بار در کش��ور مطرح شده بود.
وي با اشاره به اينکه بيشتر داوران اين طرحها از بيرون
سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور بودند،
تصريح کرد :تنها تعداد محدودي از س��ازمان قضاوت

عض��و کميس��يون صناي��ع و معادن مجلس ش��وراي
اسالميگفت :با توجه به شرايط کشور و جامعه فرمول
شبکه توزيع کاال به واسطه شرايط تجارت و الکترونيک
شدن آن تغيير پيدا کرده است .رمضانعلي سبحانيفر در
گفتگو با خانه ملت ،درخصوص توسعه و فراگير شدن
فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي ،اظهار داشت :با توجه
به ش��رايط کش��ور و جامعه فرمول شبکه توزيع کاال به
واس��طه ش��رايط تجارت و الکترونيک شدن آن تغيير
پيدا کرده اس��ت .اين عضو کميس��يون صنايع و معادن
مجلس ش��وراي اس�لاميدر ادامه با بيان اينکه کاالها
يا در انبارهاي بزرگ نگهداري ميش��وند و در فضاي
مجازي بهفروش ميرسند و يا اينکه در فروشگاههاي
زنجيرهاي به منظور خريد مردم ارائه ميشوند ،تصريح
ک��رد :مش��تريان در فضاي کنوني به فروش��گاههاي
ب��زرگ ميرون��د بهصورت يکج��ا خريدهاي خود را
انجام ميدهند .نماينده مردم س��بزوار ،جغتاي ،جوين

و داوري اي��ن طرحه��ا را ب��ه عهده داش��تند که پس از
معرف��ي ه��ر ايده برتر بهعنوان پروژه جاري س��ازمان
زمينشناس��ي و اکتشافات معدني کشور مورد حمايت
ق��رار گرف��ت .لک تصريح کرد :رف��ع يکي از نيازهاي
کش��ور بهعنوان موضوع مهم در انتخاب ايده برتر در
نظ��ر گرفته خواهد ش��د تا به پ��روژه جاري و کابردي
سازمان تبديل شود.

و خوشاب در مجلس شوراي اسالميدر پايان با تاکيد
بر اينکه ش��يوه خريد از فروش��گاههاي بزرگ در حال
حاضر از استقبال خوبي برخوردار است و در کشورهاي
ديگ��ر دنيا مالهاي بزرگ براي خريد مردم تش��کيل
ش��دهاند ،خاطرنش��ان کرد :بايد کسبه خرد نيز تغيراتي
را کسب و کار خود ايجاد کنند زيرا روش خريد سنتي
به مرور از چرخه خارج ميشود.

توسعه فضاي کسب و کار براي استارت آپها يک ضرورت ملي است
پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه
اي هفتم دي ماه  1396برگزار ميشود .به جرات ميتوان گفت
صنع��ت ICTو رايان��ه کش��ور از مديران به روز ،باهوش و آينده
نگري بهره مند اس��ت که ميتوانند آينده بهتري را براي اين
صنعت مهم ،رقم بزنند و اين موضوع ،با بررسي وضعيت امروز
اين صنعت در کشور (در مقايسه با بسياري از ديگر صنايع) به
خوبي عيان ميگردد.
محمد علي يوس��في زاده مدير عامل ش��رکت آس��ياتک که از
موفقترين مديران صنعت  ICTکش��ور اس��ت ،در گفتگويي با

پيشخوان
سهم زياد خودروهاي غيراستاندارد در آلودگي هوا

س��خنگوي کميس��يون عمران
مجلس گفت :مديران خودروساز
به دليل س��ود سرش��اري که در
تداوم توليد خودروهاي آالينده
و از رده خ��ارج ميبرن��د با توقف
تولي��د خودروه��اي بيکيفيت
مخالف��ت کرده و بيکار ش��دن
کارگران را بهانه ميکنند در حالي که توقف خطوط توليد اين
خودروها هيچ کارگري را بيکار نميکند .صديف بدري در گفتگو
ايسنا ،گفت :عوامل ايجاد ذرات معلق هوا در تهران و شهرهاي
بزرگ ،کارخانجات خودروسازي و ساير کارخانجات هستند که
سهم کارخانجات خودروسازي ،خودروهاي غيراستاندارد بنزين
سوز و اتوبوسهاي گازوييلسوز بسيار بيشتر است .اين نماينده
مجل��س مخالف��ت با از رده خارج ش��دن خودروهاي آالينده از
خطوط توليد خودروس��ازان به بهانه بيکار ش��دن نيروي کار را
رد کرد و اين موضوع را بهانه و حربهاي در دست خودروسازان
دانس��ت و اف��زود :چه کس��ي ميگويد با اص�لاح خطوط توليد
کارخاجات خودروس��ازي ،کارگران بيکار ميش��وند؟ مخالفت
خودروسازان با توقف خطوط توليد خودروهاي فاقد کيفيت يا
از رده خارج موجب بيکار شدن کارگران اين شرکت نميشود.
خودروس��ازان نميخواهن��د براي اص�لاح خطوط توليد هزينه
کنن��د .ت��داوم توليد خودروهاي فاقد کيفيت و ايمني براي آنان
منافع اقتصادي بسياري دارد به همين دليل حاضر نيستند اين
منافع را از دست بدهند.

فرش دستباف براي ترميم و شست و شو
وارد کشور ميشود

س��ازمان توس��عه تجارت ايران در واکنش به خبري درباره رشد
واردات فرش و صنايع دس��تي به کش��ور در س��ال جاري اعالم
کرد :رقم  306هزار دالري واردات فرش دس��تباف مربوط به
مرجوعيات شست و شو و رفو است .به گزارش ايرنا ،اين سازمان
در واکنش به انتشار خبري با عنوان «رشد 450درصدي واردات
فرش و صنايع دستي» در برخي رسانهها ،به استناد اطالعات
مرکز آمار ايران ،تاکيد کرد :در  9ماههامس��ال صادرات فرش
دستاف  26درصد رشد کرد و ارزش صادرات آن از  248ميليون
دالر در س��ال  95به  312ميليون دالر در  9ماههامس��ال رسيد.
اين س��ازمان تاکيد کرد :رقم  306هزار دالري واردات فرش
دس��تباف نيز مربوط به مرجوعيات شس��ت و ش��و و رفو اس��ت؛
بنابراين و در يک نگاه کلي به عنوان محصوالت فرش و صنايع
دس��تي با بيش از  30درصد رش��د ارزش��ي صادرات و  2درصد
رشد وزني مواجه هستيم .در حوزه فرش ماشيني نيز طبق آمار
9ماهه مرکز ايران ،امس��ال  243ميليون دالر صادرات انجام
شد که نسبت به پارسال  10درصد افزايش داشت زيرا در سال
گذشته  220ميليون دالر فرش ماشيني از کشور صادر شد .طبق
اطالعات س��ازمان توس��عه تجارت ،صادرات فرش ماشيني در
هشت ماههامسال نسبت به سال گذشته از نظر ارزش 240.5
درصد و از نظر وزني  36.6درصد رشد يافته است.

زنجي��ره ف��والد در  4س��ال
گذشته بيشترين سرمايه بخش
خصوص��ي را در طرحه��ا ب��ه
خ��ود اختصاص داد .به گزارش
ايميدرو ،از ابتداي دولت يازدهم
تا پايان مهرماهامسال مشارکت
مس��تقيم بخ��ش خصوصي در
قال��ب ي��ک ه��زار و  864ط��رح ايميدرو به ش��ش هزار و 500
ميليارد تومان رس��يد که از اين ميزان بيش��ترين مش��ارکت در
ناحيه معدني س��نگان(اجراي  17.5ميليون تن کنس��انتره و 15
ميلي��ون ت��ن گندل��ه) با  3هزار و  551ميليارد تومان بوده و پس
از آن اپ��ال پارس��يان ب��ا هزار و  36ميلي��ارد تومان در رتبه دوم
قرار گرفته اس��ت .همچنين آلومينيوم جنوب و آهن اس��فنجي
شادگان به ترتيب با ،400و 374ميليارد تومان رتبههاي بعدي
ميزان جذب مشارکت بخش خصوصي را کسب کردند .ديگر
طرحهاي فوالد که جذب مش��ارکت بخش خصوصي در آنها
انج��ام گرفته اس��ت عبارتند از :سپيددش��ت(مبارکه) ،قائنات،
ن��ي ريز(غدير) ،ميانه(گروه مالي ملت-قبلي) ،س��بزوار ،بافت
و الکت��رود گرافيت��ي .از مجم��وع 6ه��زار و  500ميليارد تومان
مشارکت انجام گرفته از سوي بخش خصوصي 6هزار و 100
ميليارد تومان در بخش فوالد بوده است.

سرمقاله
منافع ثبات نرخ ارز براي بخش توليد

ادامه از صفحه اول

مديرعاملآسياتک:

خبرنگار ما ،يکي از اهداف اصلي خود از شرکت در اين انتخابات
و کانديدا شدن را توسعه فضاي کسب و کار براي استارت آپها
عنوان کرد .وي با اش��اره به رش��د و تاثير جهاني اين صنعت،
تصميمات مديران صنعت  ICTرا بر اس��اس منافع ملي ،حفظ
حقوق سهامداران ،کارکنان و مردم دانست و تاثير همگرايي در
راستاي افزايش ضريب قدرت ،نفوذ و سهم بازار را امري اجتناب
ناپذير دانس��ت .يوس��في زاده با تش��ريح اقدامات و برنامههاي
خود ،نزديک ترش��دن صنايع نوپا و اس��تارت آپها در حوزه آي
تي به فضاي مناسب در کسب و کارهاي فعلي را از مهمترين
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صنعت ،معدن و تجارت

جذب بيشترين سرمايه بخش خصوصي
توسط زنجيره فوالد

تخلف ۲۰درصديدولتدربازگرداندندرآمدهايمعدني
معدني خوبي در بخش س��نگ آهن ايجاد ش��ده و به احتمال
زياد مطابق برنامه ششم توسعه ميتوانيم تا سال  1404به 55
ميليون تن توليد فوالد دست پيدا کنيم.
رئيس کميته معدني کميسيون صنايع و معادن با اشاره به اينکه
درخصوص مواد معدني مورد نياز نگراني وجود دارد ،مهمترين
دلي��ل ايج��اد صنايع معدني مزيت وجود خوراک يا مواد معدني
اس��ت ،اگر به اکتش��اف توجه نکنيم حداکثر تا 10س��ال آينده
ماده معدني داريم ،اضافه کرد :مورد ديگري که بايد در اليحه
بودجه به آن توجه ميش��د س��ازمان زمين شناسي و اکتشافات
معدني بود ،پيش��نهاد اصالحاتي در اين زمينه به کميس��يون
رس��يد و در کميته معدن بررس��ي ش��ده و در کميسيون تصويب
ميکنيم کهاميدواريم در تلفيق لحاظ ش��ود .وي با بيان اينکه
اگر دولت طبق برنامه ششم توسعه عمل ميکرد و  100درصد
منابع را برميگرداند مش��کلي وجود نداش��ت ،گفت :مهمترين
بح��ث اکن��ون ما صندوق بيمه حماي��ت از فعاليتهاي معدني
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اين اهداف برشمرد .مديرعامل آسياتک تقويت نيروي انساني
متخصص را به همراه توسعه و قابل استفاده کردن کالن ابزارها
بر اساس چهار پايه اصلي نظام صنفي در روابط با حاکميت را از
ديگر اهدافي دانست که در اين فرايند مبتني و با تعريف قوانين
جديد نظام صنفي رايانه اي صورت ميپذيرد.
وي در پايان تاکيد کرد :در نتيجه اين فرآيند ،توسعه کالني در
اين حوزه روي خواهد داد که بدون شک اثرات مثبت اين توسعه،
بر تماميسطوح کشور ،بهبود کميو کيفي کسب و کار و ارتقاي
کيفيت زندگي مردم عزيز ميهنمان خواهد بود.

 ...تمام جوانب اقتصاد در آن در نظر گرفته نميش��ود ،مخالف
هس��تند .در حال حاضر وضعيت ارز مبادلهاي به گونهاي اس��ت
که از رقم تعريفشده در بودجه  ۹۷نيز بيشتر است و ثابت ماندن
اين رقم در سال آينده فکر بسيار خوشبينانهاي است.
در اي��ن مي��ان برخي فع��االن اقتصادي از بعد صادرات افزايش
ن��رخ ارز را توجي��ه و مناس��ب ارزياب��ي ميکنند ام��ا بايد توجه
داش��ت که صادرات بهاندازهاي نيس��ت که معايب اين موضوع
را پوش��ش ده��د .اثر تورميو کاه��ش ارزش پول ملي موجب
کاهش قدرت خريد مردم ميش��ود که به راحتي قابل جبران
نيست.
فعاالن اقتصادي و دولتمردان بايد به اين موضوع توجه داشته
باشند که افزايش نرخ ارز به ضرر توليد است .افزايش نرخ ارز بر
س��رمايهگذاريهاي خارجي که در گذش��ته در توليد انجام شده
موجب غيراقتصادي شدن کارخانهها ميشود .تغييرات پيوسته
ن��رخ ارز ثب��ات اقتصادي و ق��درت تحليل را کاهش ميدهد و
بر سرمايهگذاري کشور تاثيرگذار است .فارغ از ميزان نرخ ارز
آنچه اهميت دارد ثبات نرخ ارز است.
در حال حاضر با توجه به سياستهايي که تاکنون دولت داشته
و نظر به نرخي که در بودجه  ۹۷ديده شده است در سال آينده
نميتوان شاهد ارز تکنرخي بود .بهطور کلي در چنين شرايط
قيمتگذاري ارز تکنرخي به هيچ وجه به صالح کشور نيست
و ارز را از کنترل خارج ميکند .با توجه به نرخگذاري دولت نيز
چنين موضوعي در دس��تور کار نيس��ت اما براي بررس��ي بيشتر
سياس��تهاي ارزي بودجه مجلس ش��وراي اس�لاميبه زمان
بيشتري نياز دارد تا تصميم الزم را بگيرد.
همچنين ميتوان گفت که براي دس��تيابي به رش��د اقتصادي
 8درصدي بايد ميزان س��رمايهگذاري در کش��ور افزايش يابد
و در اي��ن راس��تا باي��د حداق��ل ثبات نس��بي در اقتصاد کش��ور
وجود داش��ته باش��د .يکي از اقدامات تاثيرگذار در کش��ور براي
جذب س��رمايهگذاري در کش��ور ،وجود ثبات در بازار ارز اس��ت.
سرمايهگذاران خارجي بايد از محدوده نوسانات نرخ ارز اطالع
داشته باشند چراکه اين يک موضوع بديهي در راستاي جذب
سرمايهگذاري است.
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فرش ايران بسته و تبليغات مناسب ندارد
رئي��س مرکز ملي ف��رش ايران گفت:
ش��رايط و فضاي فرش کشور مطلوب
نيس��ت و در همين راستا بسته مناسب
با تبليغات درس��ت وج��ود ندارد .حميد
کارگ��ر اظه��ار کرد :مرک��ز ملي فرش
ظاهرا متولي فرش دستبافت در کشور است ،اما متولي آموزش
عالي نيس��ت و تنها ميتوان با نگاه همافزايي پيش رفت .وي
تاکيد کرد :فرش دس��تبافت ايران متنوع و قابليت پاس��خگويي
به هر سليقهاي را دارد و اين موضوع بايد از قالب شعار خارج و
وارد عمل شود و تلفيق اين هنر با صنعت معماري و دکوراسيون
ميتوان��د ب��ه تثبي��ت فرش و بازاره��ا را بيانجامد .کارگر گفت:
مرکز ملي فرش نيز آمادگي همراهي آموزش و پژوهش��ي در
اين مسير را دارد.

نياز 19ميليارديزيرساختهايطرحجامعفوالد
وزي��ر صنعت ،مع��دن و تجارت گفت:
ب��راي تأمين زيرس��اختهاي صنعت
فوالد کش��ور به  19ميليارد يورو منابع
ني��از داريم که بخ��ش عمدهاي از آن
براي توس��عه ريل و برق است .محمد
شريعتمداري با اشاره به رشد  11درصدي توليد فوالد خام کشور
نس��بت به س��ال  ،2015افزود :تأمين زيرس��اختهاي صنعت
فوالد کش��ور موضوع روز اين صنعت اس��ت و براي اين منظور
ب��ه  19ميلي��ارد ي��ورو منابع نياز داريم که بخش عمدهاي از آن
براي توسعه ريل و برق است .وي ادامه داد :براي اينکه بتوانيم
ظرفيت استفاده از ريل را کهامروز  28ميليون تن است تا سال
 1404ب��ه  101ميلي��ون تن افزاي��ش دهيم به 10ميليارد يورو
سرمايهگذاري نيازمنديم.
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«تجارت» میزان مقاومت سازههای دارای اسکلت بتنی با اسکلت فلزی را بررسی کرد؛

راه و مسکن /اجتماعی
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پيشخوان
شاید قطعه ۳آزادراه تهران-شمال
ساخته نشود

مدیرعامل آزادراه تهران ـ شمال با بیان
اینکه قطعه یک این پروژه پیش��رفت
 ۸۸درصدی و قطعه  ،۲پیش��رفت ۲۰
درص��دی دارد ،گف��ت :احتمال اینکه
قطعه  ۳ساخته نشود ،وجود دارد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل
از مه��ر ،مه��ران اعتم��ادی در جم��ع
خبرنگاران درباره آزادراه تهران ـ ش��مال گفت :اخیرا به دلیل اس��تفاده
آزادراه تهران ـ شمال از آخرین تکنولوژی روز دنیا در راهسازی ،کالس
تخصصی آموزش��ی برای دانش��جویان تحصیالت تکمیلی مهندسی
عمران و رشتههای مرتبط گذاشته شد تا با فناوریهای استفاده شده
در آزادراه تهران ـ شمال آشنا شوند .وی پیشرفت فیزیکی قطعه یک
ای��ن آزادراه را کم��ی بی��ش از  ۸۸درصد عنوان و اظهار کرد :همزمان با
تکمیل قطعه یک ،قطعه دو آزادراه تهران ـ شمال نیز در حال فعالیت
بوده و  ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد .مدیرعامل شرکت آزادراه تهران
ـ شمال درباره ساخت تونل البرز در قطعه  ۲این آزادراه ،اظهار داشت:
الین رفت تونل البرز در قطعه  ۸۰ ،۲درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ ضمن
اینکه به دلیل وقوع چند درگیری با معارضان مسیر ساخت آزادراه ،تراز
ارتفاعی س��اخت این آزادراه را در بخش��ی از منطقه  ۲ارتقا دادیم که به
کاهش درگیریها و افزایش سرعت پیشرفت پروژه منجر شد .وی با
تاکید بر اینکه بنیاد مستضعفان و وزارت راه و شهرسازی با همکاری
یکدیگر در تامین مالی س��اخت این آزادراه مش��ارکت دارند ،گفت :این
دو دستگاه تاکنون منابع مالی برابر تراز تصویب شده با نظارت سازمان
حسابرس��ی مش��ارکت داشتند .براساس بررسیهای ما ،هر کدام از این
دو دس��تگاه تابحال  ۱۵۰۰میلیارد تومان هزینه کردهاند .اعتمادی با
بیان اینکه در حال بازنگری مجدد پروژه هستیم تا امکان بهرهبرداری
از آن با  ۹۵درصد پیشرفت را فراهم کنیم ،افزود :در صورت اجرای این
برنامه ،پروژه با اندک تغییراتی به اتمام خواهد رسید .به گفته مدیرعامل
ش��رکت آزادراه تهران ـ ش��مال ،امیدواریم تا در تعطیالت نوروز ،۹۷
قطعه یک آزادراه تهران ـ ش��مال زیر بار ترافیک برود .احتمال اینکه
بعد از اتمام تونل البرز ،ادامه آزاد راه به جاده موجود متصل شود ،وجود
دارد در این صورت قطعه  ۲پس از تکمیل به جاده موجود وصل شده
و قطعه  ۳اجرا نخواهد ش��د .در نهایت ،جاده موجود به قطعه  ۴وصل
میشود .اعتمادی درباره تأمین مالی قطعه  ۳در صورتی که قرار باشد
که س��اخته ش��ود ،گفت :باید از محل فاینانس ۱.۲ ،میلیارد یورو برای
قطعه  ۳تأمین اعتبار ش��ود؛ ضمن اینکه تمام تالش ما این اس��ت که
پیمان��کار پ��روژه  ۱۰۰در صد ایرانی باش��د ،ام��ا احتمال اینکه مجری
پروژه به صورت همکاری مش��ترک پیمانکار ایرانی و خارجی س��اخته
شود هم وجود دارد .در این صورت اگر مجری ایرانی  ۵۱درصد سهم
داش��ته باش��د ،باید  ۷۵درصد اعتبار س��اخت قطعه  ۳از محل فاینانس
تأمین ش��ود .البته به دنبال آن هس��تیم تا در این پروژه ،قطعه  ۳را با
پول و پیمانکار ایرانی احداث کنیم .مدیرعامل شرکت آزادراه تهران ـ
شمال ،فاینانسور خارجی را کنسرسیومی متشکل از کشورهای چین،
ک��ره جنوب��ی و ایتالیا عنوان ک��رد و افزود :بهرهبرداری از حریم آزادراه
باید اقتصادی بوده و توس��ط ذینفعان ش��رکت آزادراه تهران ـ ش��مال
انجام ش��ود .وی س��اخت مجتمعهای رفاهی در مس��یر آزادراه تهران ـ
شمال در تامین اقتصادی این آزاد راه مؤثر ندانست.

دادنامه
خواهان :آقاي غفور صادقي فرزند حس��ن با وکالت آقاي همت جعفري به نش��اني پارسآباد -روبهروي
بيمارستان امام دفتر وکالت همت جعفري
خواندگان .1 :آقاي عليرضا غفاري صولت به نش��اني پارسآباد – اول خ کش��اورز جنب بانک بس��يجيان
مهر س��ابق – س��وپر مارکت س��هند  .2آقاي بهنام باوفا فرزند نوروز  .3خانم ش��اه صنم همرنگ  .4آقاي
يوس��ف باوفا فرزند نوروز  .5آقاي س��يروس باوفا فرزند نوروز  .6خانم مهين دوخت باوفا  .7آقاي بهزاد
باوفا فرزند نوروز همگي به نش��اني مجهولالمکان  .8آقاي ش��هين دوخت باوفا فرزند رحيم به نش��اني
مجهولالمکان  .9آقاي جعفر رضايي گوني کند به نش��اني پارسآباد پاس��اژ وليعصر داخل پاس��اژ طبقه
همکف  .10آقاي موسي صادق نيا به نشاني پارس آباد شهر اسالم آباد خ اصلي خواربارفروشي قهري
 .11آقاي کامل محمدي به نشاني پارسآباد خ کشتارگاه کوچه برزگر
خواسته :انتقال سند
(راي قاضي شورا)
در خص��وص دع��وي آق��اي غفور صادقي فرزند حس��ن با وکالت آقاي هم��ت جعفري به طرفيت آقايان
و خانمه��ا .1 -موس��ي ص��ادق ني��ا فرزند محرم  .2کامل محمدي فرزن��د ابوالفتح  .3جعفر رضايي گوني
کند فرزند عنايت  .4عليرضا غفاري صلوات فرزند حس��ين  .5س��يروس باوفا فرزند نوروز  .6يوس��ف باوفا
فرزند نوروز  .7بهنام باوفا فرزند نوروز  .8بهزاد باوفا فرزند نوروز  .9شهين دوخت باوفا فرزند نوروز .10
مهين دوخت باوفا فرزند نوروز  .11ش��اه صنم همرنگ به خواس��ته تقاضاي رس��يدگي و صدور حکم بر
الزام خواندگان به انتقال سند رسمييک قطعه زمين بشماره  42تفکيکي به پالک  1829فرعي مجزا
ش��ده از پالکهاي تجمعي  1491و قطعه باقيمانده  98فرعي از  115اصلي بخش ( 21زمين باوفا) به
مس��احت  144متر مربع مقوم به  200/100/000ريال با احتس��اب کليه خس��ارات دادرس��ي اعم از هزينه
دادرسي و حقالوکاله ،بدين توضيح که وکيل خواهان در دادخواست تقديمياظهار داشته موکل اينجانب
براب��ر قولنام��ه مورخ��ه  1388/4/23يک قطعه زمين بش��ماره  42تفکيکي به پالک  1829فرعي مجزا
ش��ده از پالکهاي تجمعي  1491و قطعه باقيمانده  98فرعي از  115اصلي بخش ( 21زمين باوفا) به
مس��احت  144متر مربع واقع در پارسآباد باالي کمربندي از ملک باوفا از خوانده رديف اول خريداري
کرده و تماميثمن معامله را پرداخت نموده است با عنايت به اينکه خوانده رديف اول نيز مورد معامله را
از آقاي کامل محمدي و ايشان نيز از آقايان جعفر رضايي گوني کند و عليرضا غفاري صلوات و ايشان
نيز از آقاي نوروز باوفا که در اداره ثبت اس��ناد مالکيت مبخوثه بنام وي ميباش��د خريداري کردهاند که
قولنامههاي مذکور پيوست ميباشد حال خواندگان از انتقال سند رسميبنام موکل خودداري ميکنند
ضمنا به توجه به فوت آقاي نوروز باوفا وراث ايش��ان بش��رح خواندگان رديفهاي شش��م الي دوازدهم
دادخواست تقديميميباشد لذا بشرح خواسته تقاضاي رسيدگي و صدور حکم را نموده است .دادگاه با
توجه به اوراق و محتويات پرونده ،مستندات ابرازي خواهان از جمله کپي قولنامهها ،نظريه کارشناسي
مصون از تعرض طرفين ،پاسخ استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پارسآباد و اينکه
ملک موصوف برابر تقس��يم نامه تنظيميدر دفترخانه اس��ناد رس��ميدر حصه آقاي نوروز باوفا رحيم بگلو
قرار گرفته است ،عدم حضور خواندگان در جلسه رسيدگي دادگاه عليرغم ابالغ اخطاريه و عدم وصول
اليحه دفاعي از ناحيه خواندگان دادگاه با احراز رابطه معاملي بين خواهان و خواندگان ،دعوي خواهان را
نسبت به خواندگان رديفهاي ششم الي دوازدهم وارد دانسته و مستندا به مواد  219و  220قانون مدني
و مواد  520 ،519قانون آيين دادرسي مدني حکم به الزام خواندگان به تنظيم سند مالکيت و انتقال آن
به شرح فوق الذکر و پرداخت مبلغ  1/076/000ريال از بابت هزينه دادرسي و پرداخت سه ميليون ريال
از بابت هزينه کارشناسي و حقالوکاله وکيل طبق تعرفه قانوني و بر اساس مداخالت وکيل در مراحل
دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد .در خصوص دعوي خواهان نسبت به خواندگان ديگر
نظر به اينکه حس��ب اس��تعالم واصله از اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان پارسآباد ملک موصوف در
حصه مرحوم نوروز با وفا قرار گرفته اس��ت دادگاه دعوي مطروحه را وارد ندانس��ته و با اس��تناد به بند 4
ماده  84ناظر به ماده  89قانون آيين دادرس��ي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعالم مينمايد.
راي صادره غيابي بوده و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و پس از انقضاي
مهلت واخواهي ظرف بيس��ت روز قابل تجديد نظرخواهي در محاکم محترم تجديدنظر اس��تان اردبيل
و در خص��وص ق��رار ص��ادره ظرف بيس��ت روز از تاريخ اب�لاغ قابل تجديد نظرخواهي در محاکم محترم
تجديد نظر استان اردبيل ميباشد .م الف 7138
رييس شعبه سوم دادگاه عموميحقوقي شهرستان پارسآباد – سجاد قاسمزاده
رونوشت برابر اصل است – مدير دفتر آزادي
----------------------------------آگهي فقدان سند مالکيت
نظ��ر ب��ه اينکه آقاي صميد پورعلي قلنج خانلو بش��ماره شناس��نامه  177کد مل��ي  1621206807برابر
درخواست وارده  96/09/30-7/96/12400اعالم داشته که سند مالکيت شش دانگ يک باب خانه به
مس��احت  128متر مربع پالک  2338فرعي از  -115اصلي بخش  21اردبيل که در صفحه  311دفتر
 128ذيل ثبت  22394صادر گشته بعلت سهل انگاري مفقود و پس از جستجوي کامل پيدا نشده است
تقاضاي سند مالکيت المثني نموده است ،لذا مراتب طبق بخشنامه شماره 139680003146000077
مورخ  1396/10/02به دفاتر اس��ناد رسميسراس��ر کش��ور ابالغ س��پس در اجراي تبصره يک ماده 120
اصالحي قانون ثبت موضوع يکبار در روزنامه آگهي گرديده که هر کس ادعايي بوجود س��ند مالکيت
يا س��ند معامله بنام خود داش��ته باش��ند ،ظرف مدت  10روز پس از تاريخ انتش��ار اين آگهي داليل قانوني
و يا اصل س��ند مالکيت را با اخذ رس��يد تس��ليم اين اداره نمايند بديهي اس��ت پس از انقضاي مدت مقرره
طي تش��ريفات قانوني س��ند مالکيت المثني صادر و تس��ليم خواهد ش��د و اس��ناد اوليه از درج اعتبار ساقط
خواهد شد .م الف 7156
-----------------------------------------آگهي مزايده
در اجراي ماده  114قانون اجراي احکام مدني برابر پرونده کالسه  950178اجراي احکام مدني شعبه
سوم دادگاه حقوقي پارسآباد
مورد مزايده :ش��ش دانگ ملک مس��کوني به ش��ماره پالک  11021فرعي از  112اصلي مورد ثبت به
شماره  17222در صفحه  64دفتر  100بخش متعلق به آقاي محمد فرضي به در پارسآباد پشت بازارچه
تيمورپور کوچه  8متري شهيد قاسميبه مساحت عرصه  212/3متر مربع و  575متر مربع اعياني مسکوني
در چه��ار طبق��ه (همک��ف – طبقه اول و دوم مس��کوني و نيم طبق��ه بهارخواب) که هرکدام از واحدهاي

گروه راه و مسکن :براساس آمار و ارقام موجود رسمي در دنيا از سال
 ۱۹۵۰تا ۲۰۱۵ميالدي و به موازات رشد سه برابری جمعیت جهان،
تولید فوالد  ۱۰برابر و توليد سیمان  ۳۴برابر شده است که رشد قابل
توجهتوليدسيماندرجهانبيانگراينامراستكهبيشتركشورهاي
دنيا گامهای مهم و اساسي در حوزه توليد بتن و سیمان برداشتهاند.
به عبارت س��ادهتر س��یمان بیشترین مصالحی است که در صنعت
ساختوسازکشورهایتوسعهیافتهاستفادهمیشودکهاينموضوع
نشاندهنده جایگاه بسیار مهم صنعت بتن در دنیاست.
درخصوصاینکهچرادربيشتركشورهايدنيااستفادهازبتندرساخت
و سازهاي بلندمرتبه بيشتر از فوالد ارجعيت دارد ،باید متذکر شد که
یفلزیبسیارباالست،اماتوان
سرعتاجرایساختوسازدرسازهها 
مقابله این سازهها در برابر حرارت و آتش بسیار پایین است .بهعبارتی
زمانی که درجه حرارت فرآیند آتشسوزی از  700درجه سانتیگراد
عبور کند ،سازه آهنی شروع به ذوب شدن کرده و ساختمان مقاومت
خود را در برابر حرارت از دست داده و به یکباره به صورت عمودی
فرومیریزد.دراینچندس��الاخیربهدس��تورمس��ئوالنوزارتراه
و شهرسازي ،سازههای فلزی ساختمانهای شش طبقه به باال در
كش��ورعایقبندیش��دهاند،امابایدتوجهکردکهاینعایقبندیها
تنها زمان را در برابر ذوب شدن افزایش میدهند ،بنابراین استفاده از
سازههای فلزی در ساخت و ساز بههیچ عنوان صحیح و کارشناسانه
نیستبهطورکلیاستفادهازسازهفلزيدرصنعتساختوسازبيشتر
كش��ورهاي دنيا كاهش پيدا كرده اس��ت و استفاده از بتن در ساخت
بلندمرتبههادراينكشورهاضرورتداردكهنمونهبارزاستفادهازسازه
بتني در برج دبی و پتروناس کواالالمپور قابل مشاهده است.

*ضرورت استفاده از بتن در بلند مرتبهها


نیازهای سازهای ،دوام و معماری ،مقاومت در برابر آتش ،دسترسی
به سنگدانههای مناسب ،مصرف انرژی کمتر و به تبع آن کاهش
گازهای گلخانهای از برجس��تهترین مزایای اس��تفاده از بتن است.
باتوجه به اینکه ظرفیتهای ایجاد شده در کشور برای تولید سیمان
در سالهای اخیر روند رو به رشدي داشته است به طوری که هرساله
بامازادتولیدس��یماندرکش��ورمواجههس��تیم،لذااس��تفادهازبتن
پرمقاومت در س��اختمانهای بلندمرتبه کشور بسیار ضرورت دارد.
به عبارتی ساختمانهای بلندمرتبه درکشور بیشتر بر پایه اسکلت
فوالدی یا فلزی بنا شدهاند که باید با اصالح این روند شرایط را برای

سازههای مقاوم در برابر زلزله

حتیدربخشماش��ینآالتآننیزدیدهش��دهاس��ت.شورایملی
اس��تراتژیبتنایرانتش��کیلش��دهودرآنهمازمسئوالندولتی
و هم بخش خصوصی حضور دارند ،ضمن اینکه در جلس��ات این
شورا نمایندگان بخش علمی و دانشگاهی نیز حضور پیدا میکنند و
به پایش شاخص استانداردهای ملی بتن میپردازند .دولت باید در
پیادهس��ازی اس��تانداردهای ملی و اجباری بتن دخالت کرده و بر آن
نظارت داشته باشد .به همین منظور در نخستین گام ،بحث آموزش
اعضای هیات علمی دانش��گاهها و متخصصان علمی بتن را آغاز
کردهایم تا با نوسازی دانش فنی خود در زمینه بتن این استانداردهای
به روز شده را به دانشجویان آموزش دهند.

 استانداردهای بتن باید به ارتقای کیفیت ساخت و ساز منجر

شود

رئیسمرکزتحقیقاتبتنتصریحکرد:چشماندازصنعتبتنایران،
پیشرفت و توسعه علمی و دانش بتن بوده است .در  ۲۰سال گذشته
مقررات و استانداردهای ملی حوزه بتن را تدوین و تصویب کردهایم.
آئیننامههای تدوین ش��ده در حوزه بتن به س��ازمان ملی استاندارد
ارائه ش��ده و این اس��تانداردها اجباری شده است .این استانداردها در
اختیار تمام دس��تگاههای تصمیم گیر و مجری در بخش بتن ارائه
ش��ده اس��ت .این ۲۷استاندارد اجباری در زمینه تولید بتن و استفاده
از آن به صورت اس��تانداردهای ملی درآمده و از اس��فند  ۹۵به تمام
وزارتخانههای مجری ابالغ شده است.

احداثساختمانهایبلندمرتبهبتنیفراهمشود.بهگفتهرئیسمرکز
تحقیقاتبتن،واحدهایمسکونیدارایاسکلتبتنیازخانههایبا
اسکلت فلزی در برابر زلزله مقاومتر هستند.

 تنها  18درصد واحدها در تهران بتنی هستند!


به گزارش خبرنگار روزنامه تجارت ،صبح دیروز دوشنبه (  4دی ماه
)96مصطفیاحمدوندرئیسمرکزتحقیقاتبتندرحاشیهبیستمین
همای��ش صنع��ت بتن در جمع خبرنگاران ،گفت :در ایران وضعیت
آب و هوایی و اقلیمی برای استفاده از اسکلت بتنی در سازهها نسبت
بهاس��کلتفلزیش��رایطبهتریاس��تضمناینکهزمانوهزینه
ساخت ساختمانهای کمتر از  ۴طبقه با استفاده از اسکلت بتنی از
س��اخت و س��از با اسکلت فلزی به صرفه تر خواهد بود .درخصوص
برجه��اوبلندمرتبهه��انی��زترکیبیازاس��کلتفلزیوبتنیکامال
صحیح و مناسب است .در تهران تنها  ۱۸درصد ساختمانها دارای
اسکلتبتنیهستند.

 ویژگیهای بتن آماده در واحدهای تولیدی


احمدوند درباره ویژگیهای بتن آماده ،تصریح کرد :براس��اس این
اس��تانداردها،نظامبازرس��یبتنآماده،تهیهش��دهوازکارخانههای
تولید کننده بتن آماده ،بازرسی میشود .تهیه این استانداردها ۴سال
ب��هط��ولانجامی��دوهمهمراحلتولید،توزیعواجرایصنعتبتن

احمدوند با بیان اینکه در تدوین این استانداردها مرکز تحقیقات راه،
مسکنوشهرسازیبامرکزتحقیقاتبتنهمکاریداشتهاست،گفت:
در زمینه تولید بتن نیز با معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت،
معدن و تجارت همکاری داش��تهایم و این وزارتخانه آئیننامههای
اجباریاستانداردتولیدبتنرابهتولیدکنندگاناینمصالحساختمانی
ابالغ کرده اس��ت ،ضمن اینکه س��ازمان نظام مهندسی ساختمان
کشور از این آئیننامهها استقبال کرده و استانداردهای تهیه بتن را به
مهندسانناظرارائهکردهاست.اجرایاینآئیننامههاواستانداردهای
بتن باید به ارتقای کیفیت ساخت و ساز منجر شود .الزمه دستیابی
به این هدف ،رعایت اخالق حرفهای از س��وی ناظران و مجریان
امر ساخت و ساز بوده تا به بتن عملکردی و با کیفیت دست یابیم.
قرار اس��ت برای اس��تفاده مجریان س��اخت و ساز بومی و سنتی نیز
آئیننامههایی به صورت ساده شده و قابل استفاده و قابل فهم تهیه
شود تا در شهرهای کوچک که بسیاری از مردم از سازندگان بومی
و س��نتی اس��تفاده میکنند نیز بتوانند در ارتقای کیفیت واحدهای
ساختمانیخودازاینآئیننامههابهرهمندشوند.احمدونددرخصوص
تهیه آئیننامه بتن برای رویه جادهها و آزادراهها ،افزود :در آئیننامه
فعلی استانداردهای موردنظر برای هدف تهیه شده و به پیمانکاران
راهس��ازی ارائه ش��ده است .این اس��تانداردها ۱۵سال پیش تدوین
شده بود ،اما علیرغم اینکه در کشورهای توسعه یافته سالهاست
که استفاده از بتن برای روسازی راهها رایج است ،اما در ایران تنها در
 ۳-۲سال اخیر به روسازی بتنی راهها روی آوردهایم.

تشریح دالیل زلزلههای اخیر در پوسته فالت ایران

وضعیتلرزهخیزیتهرانزردشد
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه ،مس��کن و شهرس��ازی،
درباره علل زلزلههای اخیر کش��ور که با وس��عت ،ش��دت و فراوان
غیرقابل انتظار در حال رخ دادن اس��ت ،گفت :فعالیت گس��لها
به دلیل نیروها و تنشهای تکنوتیکی (زمینس��اخت صفحهای)
است ،که در اصطالح علمی ،صفحات عربستان و صفحات هند
در حال فشار و حرکت به سمت فالت ایران هستند و آن را تحت
فش��ار ق��رار میدهن��د و علت کوهزایی زاگ��رس و البرز نیز همین
حرکتهای درونی زمین و فشارهایی است که به کل پوسته ایران
وارد میش��ود .به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پایگاه خبری
وزارت راه و شهرس��ازی ،علی بیتاللهی بر جایگاه آموزشهای
عمومی تاکیدکرد و گفت :راهکارهایی برای عموم شهروندان از
جمله آموزشهای عمومی برای آمادگی در هنگام زلزله از طریق
رس��انه ملی ،انجام مانورها ،آش��نایی مردم برای خروج از مناطق

مسکونی و یافتن مکانهای امنی برای اسکان اضطراری که به
صورت نقش��ههای رنگی تهیه ش��ده و از سوی شهرداری تهران
و س��تاد بحران در اختیار مردم قرار میگیرد .هماکنون وضعیت
بحرانی و خطرآفرین پایتخت از نظر زلزله و لرزهخیزی از وضعیت
قرمز یا بحران به وضعیت زرد رس��یده اس��ت .رئیس بخش زلزله
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی تصریح کرد :مقرر شد که
وضعیت قرمز که برای آماده باش  ۱۰۰درصدی است به آماده باش
کامل به دلیل جلوگیری از خستگی و فرسایش نیروهای امدادی و
همین طور یک نوع حالت آرامش که مورد نیاز جامعه است تنزل
یابد و هم اکنون وضعیت لرزهخیزی تهران و آماده باش نیروهای
امدادی زرد اعالم شده است .وی همچنین در پاسخ به این پرسش
که دالیل زلزلههای پشت سر هم و بدون وقفه که عموما با پس
لرزهه��ای فراوان��ی نیز به همراه دارند و تقریبا در کش��ور پراکنده

مس��کوني داراي امتياز آب و برق و گاز و تلفن ميباش��د به قيمت کارشناس��ي  4/250/000/000ريال
ميباشد .ملک داراي پالک ثبتي بوده و قيمت کارشناسي مبلغ پايه مزايده ميباشد.
ب��ر حس��ب نظري��ه اه��ل خبره به مبل��غ  4/250/000/000ريال ارزيابي گرديده روز چهارش��نبه مورخه
 96/11/01از س��اعت  10الي  11از طريق مزايده در دايره اجراي احکام مدني دادگس��تري پارسآباد
بفروش خواهد رفت و مزايده از مبلغ فوق شروع و به آخرين قيمتي که از جانب خريداران پيشنهاد شود
واگذار خواهد شد .از خريداران بدواً  10درصد قيمت پيشنهادي را نقدا به عنوان سپرده دريافت و جهت
پرداخت بقيه آن حداکثر حداکثر يکماه مهلت داده خواهد ش��د .در صورتي که خريدار /خريداران ظرف
مهلت مقرر انصراف يا عدم پرداخت خود را اعالم نمايند س��پرده مبلغ دولت ضبط خواهد ش��د طالبين
جهت کسب اطالع بيشتر و بازديد مال /اموال مذکور پنج روز قبل از شروع مزايده به آدرس پارسآباد
طبق آدرس اعالميدر متن آگهي مراجعه مراجعه و در صورت تمايل ميتوانند در وقت مقرر در جلسه
شرکت نمايند کليه هزينههاي اجرايي بعهده محکوم عليه خواهد بود .م الف 7161
مدير اجراي احکام مدني شعبه سوم دادگاه حقوقي پارسآباد – مهدي احمدزاده
---------------------------------------راي اصالحي
خواهان :آقاي غفور صادقي فرزند حس��ن با وکالت آقاي همت جعفري به نش��اني پارسآباد -روبهروي
بيمارستان امام دفتر وکالت همت جعفري
خواندگان .1:آقاي جعفر رضايي گوني کند به نشاني پارسآباد پاساژ وليعصر داخل پاساژ طبقه همکف
 .2آقاي شهين دوخت باوفا فرزند رحيم به نشاني مجهولالمکان  .3آقاي سيروس باوفا فرزند نوروز .4
آقاي بهنام باوفا فرزند نوروز  .5آقاي يوس��ف باوفا فرزند نوروز  .6آقاي بهزاد باوفا فرزند نوروز  .7خانم
شاه صنم همرنگ  .8خانم مهين دوخت باوفا همگي به نشاني مجهولالمکان  .9آقاي عليرضا غفاري
صولت به نشاني پارسآباد – اول خ کشاورز جنب بانک بسيجيان مهر سابق – سوپر مارکت سهند .10
آقاي کامل محمدي به نشاني پارسآباد خ کشتارگاه کوچه برزگر  .11آقاي موسي صادق نيا به نشاني
پارس آباد شهر اسالم آباد خ اصلي خواربارفروشي قهري
خواسته :درخواست اصالح راي
راي اصالحي
در خصوص دعوي آقاي غفور صادقي فرزند حس��ن با وکالت آقاي همت جعفري به طرفيت آقايان و
خانمها  .1موس��ي صادق نيا فرزند محرم  .2کامل محمدي فرزند ابوالفتح  .3جعفر رضايي گوني کند
فرزند عنايت  .4عليرضا غفاري صلوات فرزند حس��ين  .5س��يروس باوفا فرزند نوروز  .6يوس��ف باوفا
فرزند نوروز  .7بهنام باوفا فرزند نوروز  .8بهزاد باوفا فرزند نوروز  .9شهين دوخت باوفا فرزند نوروز .10
مهين دوخت باوفا فرزند نوروز  .11ش��اه صنم همرنگ به خواس��ته تقاضاي رس��يدگي و صدور حکم بر
الزام خواندگان به انتقال سند رسمييک قطعه زمين بشماره  42تفکيکي به پالک  1829فرعي مجزا
شده از پالکهاي تجمعي  1491و قطعه باقيمانده  98فرعي از  115اصلي بخش ( 21زمين باوفا) به
مساحت  144متر مربع مقوم به  200/100/000ريال با احتساب کليه خسارات دادرسي اعم از هزينه
دادرس��ي و حقالوکاله ،با توجه به اينکه در انش��اي راي در دادنامه ش��ماره 9509974609300976
صادره از ش��عبه س��وم دادگاه عموميحقوقي پارسآباد س��هو قلم رخ داده و وراث مرحوم نوروز باوفا
«خواندگان رديفهاي ششم الي دوازدهم» قيد گرديده است در حاليکه «خواندگان رديفهاي پنجم
الي يازدهم» صحيح ميباش��د لذا دادگاه با اس��تناد به ماده  309قانون آيين دادرس��ي مدني «خواندگان
رديفه��اي شش��م ال��ي دوازده��م» را به «خواندگان رديفهاي پنجم ال��ي يازدهم» در راي صادره با
حفظ ساير مندرجات دادنامه مذکور تصحيح مينمايد .تسليم رونوشت راي اصلي بدون رونوشت راي
تصحيحي ممنوع است .م الف 7137
رييس شعبه سوم دادگاه عموميحقوقي شهرستان پارسآباد – سجاد قاسمزاده
رونوشت برابر اصل است – مدير دفتر آزادي
---------------------------------اجرائيه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم
 .1نام و نام خانوادگي :افسانه رهنماي .نام پدر :فرمان .نشاني :پارسآباد محله باکري ک 6
مشخصات محکوم عليه /محکوم عليهم
 .1نام و نام خانوادگي :شيوا شکاري نيارق .نام پدر :موسي .نشاني :مجهول المکان
مشخصات نماينده يا قائممقام قانوني محکوم له /محکوم عليه
نام و نام خانوادگي :همت جعفري .نام پدر :فراهم  .نش��اني :پارسآباد روبروي بيمارس��تان امام(ره) دفتر
وکالت .نوع رابطه :وکيل .محکومله /محکوملهم :افسانه رهنماي
محکوم به:
بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربطه به ش��ماره  9610094548203379و ش��ماره دادنامه مربوطه
 9609974548200968محکومعليه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ س��يصدو پنجاه و هش��ت ميليون و
نهصد و شصت و سه هزار ريال وجه دو فقره چک مستند دعوي بعالوه هزينه دادرسي به مبلغ دوازده
ميليون و پانصد و بيست و دو هزار ريال و حق الوکاله طبق تعرفه قانوني و خسارت تاخير تاديه از تاريخ
صدور چک تا روز وصول بر مبناي نرخ تورم اعالمياز ناحيه بانک مرکزي جمهوري اسالميايران که
در واحد اجراي احکام مدني احتساب خواهد شد در حق محکومله و نيز به پرداخت مبلغ17/948/150
ريال بابت نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت .م الف 7136
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقي پارسآباد – شهبازي
محل امضا دادرس و مهر دادگاه :نادر پورمهدي کنده
---------------------------------«آگهی ابالغ دادخواست و دعوت به رسیدگی»
بانک رفاه با مدیریت محمود آقائی با نمایندگی هادی رضایی دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه وجه به
طرفیت آقای سید مجتبی قربانی تقدیم که این شعبه ارجاع و بکالسه  15/96/263شورای ساری ثبت
شده چون خوانده مجهول المکان می باشد حسب دستور شورا طبق ماده  ۷۳ق.آ.د.م مراتب در یک نوبت
در روزنامه کثیراالنتشار درج و آگهی میشود که خوانده با مراجعه به دفتر شعبه  15حل اختالف ساری
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز شنبه مورخ  96/11/14ساعت  9:30صبح در شعبه
 15شورای حل اختالف حضور به هم می رسانند و اال رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت.
دبیر شعبه  ۱5شورای حل اختالف ساری

ش��دهاند ،چه میتواند باش��د؟ و با توجه به اینکه پیشتر با آمدن
یک زلزله در یک منطقه برای سایر مناطق به نوعی مصونیت به
وجود میآمد ،گفت :از زلزله منجیل و رودبار که سال  ۶۹رخ داد
ت��ا ح��ال حاضر که برای اغل��ب زلزلههای رخ داده ،گزارش تهیه
و رون��د رخ��داد پسلرزهها و زلزلههای مختلف را موردتوجه قرار
دادی��م ب��ه واق��ع برای بنده نیز این تنش و این جنبش زمین که ما
آثار و عالئم آن را به صورت زلزلههای بزرگ ،متوسط و کوچک
در اقصا نقاط کشور میبینیم جای شگفتی دارد و این وضعیت را
تاکنون ش��اهد نبودم .ویژگی زلزلههای اخیر ،ناپایداری ،وس��عت
فراوان و توزیع مکانی گسترده است .پس از چندین سال سکون
نس��بی در زمینه فعالیت گس��لها و لرزه خیزی ،زلزله کرمانشاه با
بزرگای  ۷.۳که در حدود دو ماه گذش��ته رخ داد و پسلرزههای
فراوانی را نیز داش��ت ما ش��اهد  ۳زلزله بزرگ در هجدک کرمان،

کوهبنان کرمان و لنگرود بودیم .طی  ۲۰س��ال گذش��ته تا قبل از
زلزله چهارشنبه شب ( ۲۹آذرماه) در استان البرز حدود  ۱۰۰زلزله
ثبت شده بود .اما ظرف دو ماه اخیر که مصادف با زلزله کرمانشاه
اس��ت و چند روز قبل از آن ،تاکنون بیش از  ۵۰زلزله در منطقه
کرج،مالرد و مارلیک ثبت شده که نشان میدهد باالخره منطقه
از نظر بی هنجاری و جنبش لرزهای فعالیت بیش��تری را از خود
نشان میدهد .این امر در کشور در نقاط مختلف کشور محسوس
اس��ت و دلیلآن نیز خصلت لرزه زمین س��اختی کل کش��ور ایران
است که در معرض تنش مستمر و دائمی است.

اجتماعی

خدمت دوره سربازي در شرکتهاي دانشبنيان

ب��ا امض��اي تفاهمنام��ه هم��کاري مي��ان معاون��ت
علميرياستجمهوري و ستاد مشترک نيروهاي مسلح
زمينه ورود شاغالن دوره خدمت وظيفه عموميبه بازار
کسبوکارهايدانشبنيانوخالقونقشآفرينيآناندر
عرصه زيستبوم کارآفريني و نوآوري فراهم ميشود .به
گزارشتسنيم؛سورناستاريدرمراسمامضايتفاهمنام ه
همکاري معاونت علميو فناوري رياس��ت جمهوري با
ستاد مشترک نيروهاي مسلح اظهار کرد :مهارتآموزي
ظرفيت عظيم سربازان کشور ميتواند بهعنوان بستري
ارزشمندزمينهسازتحققاقتصاددانشبنيانباشد.معاون
علم��يو فن��اوري رئيس جمهور با اش��اره بهامضاي اين
تفاهمنامه همکاري با هدف آمادهسازي جامعه جوان و
س��رباز براي حضور در عرصه کارآفريني و نقشآفريني
در ايجاد کس��بوکارهاي خالق گفت :بر اس��اس اين
تفاهمنامه ،س��ربازان ش��ش ماه تا يک س��ال آخر دوره
خدمت وظيفه خود با حضور در شرکتهاي دانشبنيان و
واحدهاي فناور و ش��رکتها ميتوانند با مهارتآموزي و
کسب مهارتهاي دانشبنيان در مسير ايجاد ارزش افزوده
و اشتغال گام بردارند .رئيس ستاد توسعه فرهنگ علم،
فناوري و اقتصاد دانشبنيان ،رش��د فرهنگ زيستبوم
کارآفريني و نوآوري و ترويج فرهنگ اقتصاد دانشبنيان
در ح��وزه نيروهاي مس��لح را از اه��داف اين تفاهمنامه
عنوان کرد و افزود :اين تفاهمنامه تالش ميکند تا راه
را براي نقشآفريني بخش قابل توجهي از الزمه تحقق
اقتصاد دانشبنيان کش��ور يعني نيروي انس��اني جوان و
تحصيلکرده کش��ور که دوران خدمت س��ربازي را پشت
سر ميگذارند در توسعه زيستبوم کارآفريني و نوآوري
هم��وار کن��د .رئيس بنياد ملي نخبگان ادامه داد :پيشتر
نيز بر اساس تعامل ميان اين دو بخش زمينهاي فراهم
شد تا هرساله حدود دو هزار نفر از استعدادهاي برتر بنياد
ملي نخبگان در قالب پروژههاي دفاعي خدمت سربازي

حدود  400هزار سرباز هرساله در اختيار نيروهاي مسلح
ق��رار ميگي��رد که بالغ بر هزار نفر از آنان ،در نخس��تين
سال اين طرح تحت آموزشهاي مهارتي قرار ميگيرند
و با افزايش اين ميزان به 200هزار نفر در سال دوم ،در
سالهاي آتي اين تعداد به بخش عمده سربازان افزايش
خواهد يافت.

مفاد تفاهمنامه اين همکاري


خود را بگذرانند که خوش��بختانه با توافق صورتگرفته
بخشي از اين پروژهها در حوزههاي غيردفاعي هم منظور
شد که تالش ميشود اين رقم افزايش يابد.

آمادگي ورود به بازار کار کنار کسب توانمنديهاي

دفاعي

س��ردار سرلش��کر محمدحس��ين باقري؛ فرمانده ستاد
کل نيروه��اي مس��لح جمه��وري اس�لاميايران نيز با
اش��اره به اينکه دوران خدمت س��ربازي فرصت مناسب
کس��ب مهارتها و آمادهس��ازي جوانان براي ورود به بازار
کسبوکار است ،اظهار کرد :در تفامنامهاي که با معاونت
علميو فناوري انجام شد بخش عمدهاي از جوانان که
دوره خدمت سربازي را ميگذرانند ،فرصتي پيدا ميکنند
تاباحضوردرشرکتهايدانشبنيانوآشناييبامهارتهاي
بازار کسبوکار ،پس از خدمت سربازي آماده اشتغال و
کارآفريني باشند .وي با بيان اينکه در طرح سربازماهر،
زمين��ه مناس��بي براي آمادگي جوان��ان براي حضور در
ميدان اش��تغال و کارآفريني ضمن يادگيري مهارتهاي
اجتماعي و دفاعي فراهم اس��ت ،گفت :بر اس��اس اين
طرح ،جوانان يک دوره دووجهي را در خدمت س��ربازي
پشت سر ميگذارند و ضمن کسب توانمنديهاي دفاعي
و آمادگي براي حفاظت از کشور ،براي ورود به بازار کار
آماده ميشوند .فرمانده ستاد کل نيروهاي مسلح افزود:

اه��داف تفاهمنام��ه هم��کاري مي��ان معاونت علميو
فناوري با س��تاد مش��ترک نيروهاي مسلح ،شامل تغيير
در فرهنگ جامعه با هدف افزايش ميل و انگيزه جوانان
براي انجام خدمت سربازي و جهتدهي آحاد جامعه به
مهارتآموزي؛ارتقاءمهارتهايشغليوتسهيلشغليابي
س��ربازان تحصيلک��رده و ايجاد روحي��ه ارزشآفريني
بين فارغالتحصيالن دانش��گاه ،بهبود س��طح معلومات
عموميو تخصصي کس��بوکار و اس��تفاده بهينه از اين
قابليتها و توانمنديها در راستاي برطرف کردن نياز صنايع
کش��ور و همچنين ترويج و فرهنگس��ازي کارآفريني
از طريق توس��عه زيس��تبوم کارآفريني و نوآوري براي
جهتده��ي به فعاليتهاي جوانان متخصص و صاحبان
ايده در کشور است.
پروژههاي دانشبنيان براي جايگزيني خدمت وظيفه
معاونت علميبا همکاري س��تاد کل نيروهاي مس��لح،
نسبتبهايجادزيرساختشناساييتوانمنديهايمهارتي
مش��مولين وظيفه و شناس��ايي نيازمنديهاي شرکتهاي
مشمول و معرفي افراد به شرکتهاي واجد شرايط اقدام
ميکند .همچنين بهمنظور توس��عه زيس��تبوم نوآوري
و کارآفرين��ي افراد کليدي و بنيانگذاران اس��تارتاپهاي
موفق ،ش��رکتها و مؤسس��ات دانشبنيان و ش��رکتهاي
خالق نيز بهعنوان نخبگان مورد تأييد بنياد ملي نخبگان
ميتوانند در چارچوب ضوابط ستاد کل نيروهاي مسلح،
پروژههاي جايگزين خدمت وظيفه انجام دهند.

وام ازدواج به  ۱۵ميليون تومان افزايش مييابد

عضوکميسيوناجتماعيمجلسگفت:تسهيالتازدواججواناناز ۱۰به
۱۵ميليونتومانافزايشمييابد.عباسگودرزيدرگفتگوباتسنيم،خبر
ازافزايشوامازدواجدادواظهارداشت:درنخستينجلسهبررسيبندهاي
مربوط به کميسيون اجتماعي از بودجه  97پيشنهادات متعددي بررسي
شد و يکي از بندهايي که مورد تصويب قرار گرفت افزايش تسهيالت
ازدواج جوانان از  10به  15ميليون تومان بود .وي افزود :اين مصوبه قطع ًا
در کميسيون تلفيق نيز به تصويب نهايي خواهد رسيد و در صحن مجلس
نيز مخالفي نخواهد داشت .نماينده مردم بروجرد در مجلس با اشاره به
ارائه چند پيشنهاد به کميسيون اجتماعي براي بررسي بيان کرد :تحقق همسانسازي حقوق
بازنشستگان تأمين اجتماعي قبلي ،فعلي و کارکنان ازجمله اين پيشنهادات بود که اين قانون
اجرا نميشود و از چندين محل ميتوان اعتباري براي اجراي همسانسازي تأمين کرد .اين
نماينده مجلس در ادامه با اشاره به ارائه پيشنهادي مبني بر کاهش سقف پاداش بازنشستگي

در بودجه  97به حداکثر  200ميليون تومان عنوان کرد :بيشتر کارکنان
بين 50تا 70ميليونتومانپاداشبازنشستگيدريافتميکنندوعدهاي
پاداشهاي ميليوني و بلکه ميلياردي دريافت ميکنند که اين امر خالف
عدالت است چراکه اين افراد سالها در مشاغل و مقامات حساس قرار
دارند و حقوق و مزاياي باال دريافت کردهاند و معني ندارد که پاداشهاي
چند صدميليوني و ميلياردي دريافت کنند و انگيزه را از کارگران بگيرند
واگ��ربخواهن��داضاف��هبدهندبايدب��هکارمندياضافهدهندکهحقوق
کميدريافت کرده تا در دوران بازنشستگي و کهولت سن بتواند خود را
تأمين کند اما اين قانون اشتباهي است و سال گذشته در صحن مجلس مطرح شد و متأسفانه
از دستور کار خارج شد .گودرزي با اشاره به ديگر پيشنهاد خود تصريح کرد :پيشنهاد داده شد
حق مأموريت مسافرتهاي داخلي و خارجي براي مديران و مسئوالن کشور که در مقصد از
امکانات دولتي استفاده ميکنند به  50درصد کاهش يابد.

کاهش تعداد مصرفکنندگان مواد مخدر
قائم مقام دبيرکل س��تاد مبارزه با مواد مخدر ميانگين نرخ ش��يوع اعتياد در ايران را کمتر
از  ۵.۳۹درص��د اع�لام ک��رد و از کاه��ش تعداد مصرف کنن��دگان مواد مخدر خبر داد .به
گزارش ايسنا ،سردار علي مويدي قائممقام دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزايش
 ۲۳درصدي مصرفکنندگان مواد مخدر دنيا طي يک دهه اخير خبر داد که به اس��تناد
وي ميانگين نرخ ش��يوع اعتياد در ايران از  ۵.۳۹درصد کمتر اس��ت .قائم مقام دبيرکل
س��تاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اش��اره به اينکه در س��ال  ۲۰۰۶در جهان  ۲۰۸ميليون
مصرفکننده مواد مخدر وجود داشت که اين ميزان در پايان سال  ۲۰۱۵به  ۲۵۵ميليون
رسيده است تشريح کرد :به عبارت ديگر در کمتر از  ۱۰سال بيش از  ۴۰ميليون نفر به

مصرفکنندگان اضافه شده که اين امر نشان ميدهد روند افزايشي اعتياد شيب تندي
داشته است .برآورد نرخ شيوع در سال  ۲۰۰۶در حدود  ۴.۹درصد بوده که در سال ۲۰۱۵
به  ۵.۳۹درصد در دنيا رسيده است .مويدي با بيان اين که ميانگين نرخ شيوع اعتياد در
ايران از  ۵.۳۹درصد کمتر اس��ت ،افزود :در س��الهاي  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۷بيش از  ۳۴۵نوع
مواد روان گردان جديد در دنيا شناس��ايي ش��ده اس��ت و در حال حاضر بيش از  ۷۰۰نوع
مواد روانگردان در جهان وجود دارد .وي گفت :در سال  ۱۳۹۰تحقيقي در کشور انجام
ش��د و مش��خص کرد که در ايران  ۶.۹درصد مصرف کننده وجود دارد ،اما اين ميزان در
سال  ۱۳۹۴به  ۵.۳۹درصد رسيد.

تصويب کليات اليحه بودجه  ۹۷مرتبط با حوزه انرژي
کليات اليحه بودجه س��ال  ۹۷مرتبط با
حوزه انرژي ،در کميسيون انرژي مجلس
تصويب ش��د .فريدون حس��نوند گفت:
دستور کار اين کميسيون بررسي تبصره
و کليات بودجه سال  ۹۷مرتبط با حوزه
کميسيون انرژي بود که پس از بحث و بررسي کليات آن تصويب
شد .رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالميبا بيان اينکه
در اين نشست در باره برخي تبصرهها و بندهاي تبصرهها بحث
و تبادل نظر صورت گرفت ،افزود :نمايندگان س��ازمان برنامه و
بودجه ،مرکز پژوهشها ،برخي سازمانها و نمايندگان کميسيون
انرژي نظرات خود را در اين جلس��ه مطرح کردند که نمايندگان
کميس��يون انرژي معتقدند که برخي اصالحات و الحاقها بايد
نسبت به اليحه بودجه سال  ۹۷اعمال شود.
دولت براي استفاده از آب خاکستري برنامههاي خوبي دارد

وعدههاياردکانيانبرايبازيافتپساب

استفاده از پساب در شرايط بحران آب ايران ميتواند بسيار مفيد
باشد به همين دليل وزير نيرو وعدههايي را براي گسترش استفاده
از پساب در کشور داده است .به نقل از ايسنا ،در جهان بيش از ۸۰
درصد پسابهاي توليدي توسط جامعه بدون تصفيه و استفاده
مجدد به اکوسيس��تم برميگردند .در حال حاضر اکثر ش��هرهاي
کش��ورهاي در حال توس��عه از زيرس��اخت و منابع مناسبي براي
مديريت پس��ابها با روش��ي موثر و پايدار برخوردار نيستند .رضا
اردکانيان ،وزير نيرو معتقد است که دولت براي استفاده از پساب
برنامهه��اي خوب��ي دارد و با توجه به اينکه در دنيا لغت فاضالب
حذف شده و همه اينها به نامهاي ديگر و در رنگهاي مختلف
ياد ميشود ،مانند آب خاکستري که بايد پس از تصفيه ،استفاده
مجدد در بخشهاي مختلف شود .به گفته وي اين مفهوم بدين
معناست که به جاي اينکه آب را از نقاط دور منتقل کنيم بايد به
فکر نحوه استفاده از آب موجود باشيم اگر به اين موضوع نپردازيم
آبهاي جديد براي مدتي ميتوانند پاسخگو باشند ولي پس از
مدتي مشکالت فعلي با ابعاد بزرگتري خود را نشان خواهد داد.
به طور کلي بايد به پس��ابها به عنوان يک منبع به جاي يک
بار دور انداخته شده ،نگاه شود .در همين راستا ايران سعي دارد
با توسعه استفاده از پساب وضعيت منابع آبي خود را سروسامان
دهد .طبق گفتههاي رحيم ميداني  -معاون وزير نيرو  -بزرگترين
پروژه بازيافت آب در مش��هد آغاز ش��ده و در حال مطالعه اس��ت و

رييس کميس��يون انرژي مجلس از توقف اجراي تفاهمنامه روش
گاز به شرکت نروژي خبر داد .به نقل از خانه ملت ،فريدون حسنوند،
رييس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالميبا اشاره به ارسال
نامه کميسيون انرژي به وزير نفت درباره فروش گاز به يک شرکت
نروژي ،گفت :برداش��ت کميس��يون انرژي درخصوص فروش گاز
به شرکت نروژي با عنوان  FLNGاين بود که  ۲الي ۳مواد قانوني
در اين تفاهم نامه رعايت نش��ده اس��ت ،که از جمله ميتوان به اين
م��وارد اش��اره کرد که اگر اين معامله ج��زء معامالت و قراردادهاي
جديد تعريف ميشود حتما نياز به مصوبه هيئت وزيران دارد .رييس
کميس��يونانرژيمجلسش��وراياسالمي،افزود:دربحثفرمول
فروش گاز نيز نظر کميسيون بر اين بود که بايد از فرمول ديگري
استفاده ميشد.
وي افزود :براساس نامه اي که وزير نفت به کميسيون انرژي ارسال
کرده در حال حاضر فعال موضوع اين قرارداد با شرکت نروژي منتفي
اس��ت و انعقاد قرارداد يا فروش گاز به اين ش��رکت در دس��تورکار
وزارتنفتنيست.رييسکميسيونانرژيمجلسشوراياسالمي،
تصريح کرد :در واقع موافقت نامه و تفاهم نامه اوليه اي بين وزارت
نفت و شرکت نروژي صورت گرفته و هيچ قراردادي امضاء نشده و
وزارت نفت فعال آن را متوقف کرده است .برخي رسانهها آبان ماه

سهامداران عمده اين سهم با معامالت انتقالي روبهرو
ش��د .همچنين  8.5ميليون س��هم همکاران سيستم به
ارزش  4ميليارد تومان به کدهاي درونگروهي سهامدار
عمده انتقال يافت 5 .ميليون س��هم پتروشيميش��ازند
به ارزش بيش از يک ميليارد تومان و  5ميليون س��هم
س��رمايهگذاري صنايع ش��يميايي ايران به ارزش کمتر
از  2ميليارد تومان با معامالت درون گروهي از س��وي
سهامدار عمده همراه شدند.
در پتروش��يميفجر نيز ديروز  5ميليون س��هم به ارزش
بي��ش از  2.5ميلي��ارد تومان ب��ا معامالت انتقالي ميان
سهامداران عمده همراه بود ،درنهايت اندکي بيش از 2.5
ميليون سهم البرزدارو به ارزش بيش از  2ميلياردتومان
با معامالت انتقالي ميان سهامداران عمده خود روبهرو
شد .براساس اين گزارش ،ديروز بورس تهران در حالي
شاهد ثبت رکورد جديد ديگري براي شاخص کل خود
بود که روند معامالت س��هام در بازار نش��ان ميدهد که
اقبال س��رمايهگذاران عمدت�� ًا حقيقي براي جمعآوري
س��هام ش��رکتهاي اغلب بازاردوميدر بورس تهران
همچنان با افزايش روبهروست.
روز گذشته همزمان با اعالم جزئيات دستورالعمل جديد
توقف و بازگشايي نمادهاي معامالتي از سوي سازمان
بورس ،روند معامالت سهام در برخي نمادها به ويژه در
فرابورس باعث شد ،تا معاملهگران کميدست به عصا
گام بردارن��د .دي��روز همچنين نماد معامالتي مواد ويژه
ليا پس از بازگشت از مجمع عادي ساليانه سهامداران و
تصويب سود نقدي  10توماني به ازاي هر سهم معادل
 11.3درصد از س��ود خالص هر س��هم در دامنه نوس��ان
مثبت قيمتي بازگشايي شد.
براساس اين گزارش ،ديروز بورس تهران در حالي شاهد
اقبال معاملهگران اغلب حقيقي در گروه فلزات اساسي
و معدنيها و همچنين برخي تکس��همهاي پااليش��ي
ب��ود که تداوم عرض��ه تدريجي حقوقيها در اين گروه
باعث ش��ده تا دورنماي صنايع شاخصس��از بازار براي
معاملهگ��ران همچن��ان غيرقابل ات��کا و بدون تکيه به
استراتژيهاي بلندمدت باشد.

«آگهی مزایده کتبی»
به اس��تناد ماده  30آئین نامه مالی ش��هرداریهای تهران و مراکز اس��تانها و از محل ردیف اعتباری  702001بودجه س��ال  ، 96ش��هرداری س��اری در نظر دارد ملک مش��روحه
ذیل را مطابق جدول بند یک بفروش برساند.
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 -1موضوع مزایده کتبی  :فروش ملک
-2قیم��تپای��هفروشملکتوس��طکارشناس��انرس��می
دادگس��تری تعیین گردیده اس��ت که متقاضیان می توانند با
مراجعه به واحد دبیرخانه شهرداری با توجه به موقعیت ملک از
مفاد گزارش هیئت کارشناسان اطالع حاصل نمایند.
 -3متقاضیان می بایستی از تاریخ  96/10/05لغایت 96/10/09
نس��بتبهخریداس��نادمزایدهکتبیازدبیرخانهش��هرداریاقدام
نمایند.

مهدی عبوری – شهردار ساری

چشم آبرساني روستايي
به تخصيص  ۳۰۰ميليون دالر

در اليح��ه بودج��ه  ۹۷رقميدر
حدود  ۳۰۰ميليون دالر از منابع
صندوق توسعه ملي براي تسريع
و تکميل طرحهاي آبرس��اني در
نظر گرفته ش��ده همچنين طبق
برنام��ه ري��زي ص��ورت گرفته
عوارض��ي به ازاي هر مترمکعب
آب براي س��رعت رس��اني به آبرس��اني روستايي نيز پيش بيني
ش��ده اس��ت .پس از اجراي طرحهاي آبرساني روستايي حدود
 ۱۰۰۰روس��تا از آمار روس��تاهايي که با تانکر آبرساني ميشدند
کم شد که اين بجز صرفه جويي در سوخت ،سبب شد تا هزينه
زيادي نيز از دوش دولت برداشته شود؛ زيرا آبرساني تانکري با
توجه به مسافت ،براي دولت بين  ۱۵تا  ۳۰هزار تومان در هر
مترمکعب هزينه در بر داش��ته اس��ت .تا سال  ۱۳۹۲هيچ رديف
بودجه آبرس��اني روس��تايي وجود نداشت و در سال  ۱۳۹۳براي
اولين بار  ۲۰۰ميليارد تومان و در سال  ،۱۳۹۴اعتبار  ۳۰۰ميليارد
تومان براي اين طرحها در نظر گرفته ش��د ،در س��ال گذش��ته
اعتبار  ۳۳۰ميليارد تومان در رديف بودجه آبرس��اني روس��تايي
لحاظ شد که اين ميزان در سال جاري تا  ۱۱۰۰ميليارد تومان
افزايش داشته است.

در گزارشي با تحليل فرمول قيمت گذاري گاز در اين قرارداد ،عنوان
کرده بودند که اين فرمول ضامن منافع کش��ور نيس��ت و بايد مورد
بازنگ��ري ق��رار بگيرد .همچنين اواخر آبان ماه بود که رئيس هيئت
مديره س��ازمان مردمنهاد ديدهبان ش��فافيت و عدالت در نامهاي به
وزير نفت يادآوري کرد در قرارداد اخير وزارت نفت براي فروش گاز
به شرکت نروژي ايراني مسير قانوني براي صادرات گاز طي نشده
و اجراي اين قرارداد بايد بهسرعت متوقف شود .در اين نامهامده بود:
نرخ10سنت بر مترمکعب در قيمت نفت بشکهاي 50دالر که وزارت
نفت براي فروش روزانه  2.3ميليون مترمکعب گاز براي ش��رکت
ن��روژي ـ��ـ ايراني آيافالانجي تعيين کرده ،ايرادهاي حقوقي و
راهبردي مهمياست و از آنجا که اين نوع نرخگذاري ميتواند مبناي
قراردادهايمتعددمشابهباشرکتهايديگرقرارگيرد،الزماستدر
آن تجديدنظر شود .الزم به يادآوري است در سوم آبان 96قراردادي
بين وزارت نفت و ش��رکت آيافالانجي تحت مالکيت ش��رکت
پااليش گاز خارگ و شرکت نروژي همال براي فروش گاز شيرين
وخش��کخروجيپااليش��گاههفتمپارسجنوبيبهامضارس��يدتا
اين شرکت ،گاز را ب ه وسيله کشتي داراي تجهيزات مايعسازي گاز
(واحد  )FLNGبه الانجي تبديل کرده و آن را به فروش برس��اند.
اين قرارداد مبتني بر ابالغيه اعالميوزارت نفت با موضوع «نرخ گاز
ک مقياس مايعسازي گاز طبيعي و واحدهاي
طبيعي واحدهاي کوچ 
فشردهسازي گاز با هدف صادرات» منعقد شده بود.

 با يک شش�م اعتبار مورد نياز تنها يک س�وم مش�کل حل

شده است

به نقل از ايسنا ،در سال  ۱۳۹۵حدود  ۳۰۰۰روستا آبرساني شد
بهطوريکه دو ميليون نفر تحت پوش��ش آب پايدار و مس��تمر
قرار گرفتند ولي همه مشکالت آب روستايي کشور حل نشده
و با يک شش��م اعتبار مورد نياز تنها يک س��وم مش��کل حل
شده است.

ضرورت آبرساني به حدود  ۸۰۰۰روستا


ازسوي ديگر در زمان حاضر در سطح کشور در قالب مجتمعهاي
آبرس��اني ،حدود  ۴۰۰۰روس��تاي غير برخوردار و فاقد شبکه و
 ۳۳۰۰روستاي سطح دو که با مشکالت شبکه مواجه هستند
تحت پوشش شبکه آبرساني روستايي نيستند لذا بايستي حدود
 ۸۰۰۰روس��تا آبرساني ش��ود تا تماميروستاهاي کشور تحت
پوشش شبکه آبرساني سالم و بهداشتي قرار گيرند و براي تحقق
اين امر ،اعتباري بالغ بر  ۱۰هزار ميليارد تومان نياز است.

 در حال حاضر  ۲۵درصد کشور در انتظار آب هستند


شاخص کل بورس  ۹۸هزار واحدي شد

 -4کلی��ه متقاضی��ان ش��رکت در مزایده می بایس��تی جهت
خرید اس��ناد مزایده مبلغ  1/000/000ریال به حس��اب درآمد
شهرداری به شماره  0108598799000نزد بانک ملی ایران
واریز نمایند.
 -5متقاضیان می بایس��ت س��پرده شرکت در مزایده کتبی را
برابر مبلغ مندرج در جدول فوق به حس��اب س��پرده شهرداری
به شماره  0108598834005نزد بانک ملی ایران واریز و یا
معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند.
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در حال حاضر  ۲۵درصد کش��ور در انتظار آب هس��تند و گرچه
دولت اميد توجه مناس��بي به مس��اله آبرساني روستايي داشته و
اقدامات خوبي نيز در اين راس��تا انجام ش��دهاما بديهي است که
تا عدم تخصيص اعتبار پيشنهادي شرکتهاي آب و فاضالب
نميتوانند ادامه کار را پيش ببرند لذا باتوجه به اهميت آبرساني
و حياتي بودن اين نياز براي مش��ترکان الزم اس��ت که دولت
توجه و عنايت بيشتري به اين مهم داشته باشد.
بر اساس وعدههاي وزارت نيرو قرار شده  ۵۵هزار هکتار شبکه
آبياري و زهکش��ي به ش��بکههاي قبلي اضافه و  ۲۰۰۰روس��تا
تا انتهاي امس��ال آبرس��اني ش��وند که تا امروز يک هزار و ۴۸۶
روستا از آب مناسب برخوردار شدهاند.

اقبال حقيقيها به فلزات اساسي و معدنيها؛

سرمايهگذاري مسکن شمال غرب ،مواد ويژه ليا از سوي
ناظر بازار س��هام بازگش��ايي و در مقابل نماد معامالتي
شرکتهاي کالسيمين ،نفت سپاهان ،کشت و صنعت
آبشيرين ،صنايع پتروشيميتخت جمشيد ،نوسازي و
ساختمان تهران ،ايرانارقام متوقف شدند.
دي��روز همچنين پيغ��ام ناظر براي عرضه اوليه بيش از
 15ميليون سهم شرکت عطرين نخ قم براي اولين بار
پس از پذيرش به روش ثبت س��فارش و کش��ف قيمت
منتش��ر ش��د .روز گذش��ته در بازار  2بورس تهران که به
معام�لات درونگروهي س��هامداران عمده اختصاص
دارد 25 ،ميلي��ون س��هم تاپيکو ب��ه ارزش بيش از 3.5
ميليارد تومان کد به کد شد.
همچني��ن دي��روز در حال��ي پذيرهنويس��ي واحدهاي
صندوق س��رمايهگذاري در اوراق با درآمد ثابت فيروزه
آس��يا آغاز ش��د که  24.5ميليون واحد سرمايهگذاري به
ارزش  24.5ميلي��ارد توم��ان اين صندوق معامله ش��د.
در ايرانخ��ودرو ام��ا ديروز  15ميليون س��هم به ارزش
کمت��ر از  5ميلي��ارد توم��ان با معامالت درونگروهي از
س��وي س��هامدار عمده همراه بود .همچنين بيش از
 14.5ميليون س��هم گروه پتروشيميس��رمايه گذاري
ايراني��ان ب��ه ارزش  2ميليارد توم��ان به کدهاي درون
گروهي س��هامدار عمده اختصاص يافت .اندکي بيش
از  14ميليون س��هم پتروش��يميمبين نيز به ارزش 6.5
ميلي��ارد توم��ان ب��ا معامالت درون گروهي از س��وي
س��هامدار عمده همراه ش��د و  10ميليون سهم معدني و
صنعتي چادرملو به ارزش بيش از  2ميليارد تومان ميان

انرژی

پيشخوان

توقف فروش گاز به شرکت نروژي

بورس

بورس تهران روز گذش��ته در حالي ش��اهد ثبت رکورد
جدي��د ش��اخص کل در کانال  ۹۸ه��زار واحد بود که با
اقبال حقيقيها براي جمعآوري سهام فلزات اساسي و
معدني رو به رو شد و اغلب نماگرهاي بورس سبزپوش
شدند.
ش��اخص کل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار
تهران (تدپيکس) در پايان معامالت ديروز دوش��نبه 4
دي م��اه  96ب��ا افزايش  829واحدي روي رقم  98هزار
و  358واحد ايستاد .شاخص کل هموزن اما با کاهش
ب��ا  16واح��دي ع��دد  17هزار و  992واحد را به نمايش
گذاش��ت .ش��اخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 707
واحدي به رقم  106هزار و  438واحد دست يافت.
ش��اخص بازار اول اما در حالي با افزايش  728واحدي
به رقم  70هزار و  559واحد دس��ت يافت که ش��اخص
ب��ازار دوم ب��ا افزايش  1029واح��دي عدد  205هزار و
 797واحد را به نمايش گذاشت.
دي��روز همچنين ش��اخص کل فرابورس (آيفکس) نيز
ب��ا افزاي��ش  9واح��دي روي رقم يک هزار و  105واحد
ايستاد.
بر اس��اس اين گزارش ديروز معامالت س��هام در نماد
معامالتي س��ه ش��رکت ف��والد مبارکه ت��ا  148واحد،
پاالي��ش نف��ت بندرعب��اس تا  90واح��د و ملي صنايع
مس  82واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر برآورد
شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل معامالت سهام در نماد معامالتي سه شرکت
ايران خودرو با  44واحد ،س��ايپا تا  32واحد و گروه مپنا
با  14واحد کاهش بيش��ترين تاثير منفي را در محاس��به
اين نماگر به دوش کشيدند.
به نقل از فارس ،ارزش کل معامالت ديروز بورس تهران
در حالي بيش از  336ميليارد تومان نمايش داده ش��د
که ناش��ي از دس��ت به دس��ت شدن بيش از يک ميليارد
و  179ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 91
هزار و  31نوبت داد و ستد بود.
ط��ي معام�لات ديروز نم��اد معامالتي ش��رکتهاي
پتروش��يميجهرم ،توليد فيبر ايران ،س��يمان هگمتان،
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رييس کميسيون انرژي مجلس خبر داد؛

انعقاد قرارداد يا فروش گاز به ش�رکت نروژي در دس�تورکار

وزارت نفت نيست

براي اينکه از تجربه همه دنيا استفاده کنيم ،با همکاري آلمانيها
مطالعات اين طرح را پيش ميبريم که با آب کشاورزي جايگزين
کنيم؛ البته از آنجا که پس��ابها هميش��ه منطبق با زمان آبياري
نيست ،بخشي را نيز بايد به سفرههاي زيرزميني تغذيه کنيم .وي
با بيان اينکه از آنجا که استفاده از پساب براي مصرف کشاورزي
استانداردهاي خود را دارد و ما استانداردهاي ملي در اين زمينه
نداريم ،استانداردهاي نحوه استفاده از پساب در کشورهاي آلمان،
آمريکا و اس��پانيا را اخذ کرديم و ممکن اس��ت اين استانداردها را
به اس��تاندارد ملي تبديل کنيم ،اظهار کرد :اين پروژه قادر اس��ت
س��االنه  ۱۰۰ميليون متر مکعب توان بازيافت پس��اب را در اين
شهر داشته باشيم؛ اين طرح در حال مطالعه است و پس از اتمام
فاز مطالعاتي ،وارد فاز اجرايي ميش��ود .با توجه به گس��ترش
روزافزون صنايع آببر ،به نظر ميرسد استفاده از پساب يکي از
بهترين راهکارها براي کاهش معضل کمبود آب باشد همچنين
به علت کمبود منابع آبي در س��الهاي آتي چارهاي جز تفکيک
آب مصرفي بخشهاي مختلف از آب ش��رب باقي نميماند .از
آب تصفيه شده صنايع ميتوان براي آبياري فضاي سبز استفاده
ک��رد و ب��ه اين ترتيب از بهرهبرداري از منابع آبهاي زيرزميني
کم کرد .عالوه بر اين اس��تفاده از پس��اب صنايع ،عاله بر کنترل
آلودگيهاي زيس��ت محيطي ،حفظ منابع آبي موجود ،از لحاظ
اقتصادي نيز مقرون به صرفه است.
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مناقصه براي ساخت خط لوله کرکوک
عراق به شرکتهاي انرژي خارجي يک
م��اه فرصت داد ت��ا تمايل خود را براي
ساخت خط لوله صادرات جديد از ميادين
نفتي کرکوک در شمال اين کشور اعالم
کنند .خط لوله جديد جايگزين قسمت
آس��يب ديده خط لوله کرکوک-س��يهان ميشود .اين خط لوله
از ميادين نفتي در نزديک کرکوک آغاز شده و تا منطقه مرزي
فيش-خابور با ترکيهامتداد پيدا ميکند .وزارت نفت عراق تا ۲۴
ژانويه مهلت داده تا شرکتها پيشنهادشان را براي ساخت خط
لوله جديد اعالم کنند .به گفته س��خنگوي وزارت نفت عراق،
اين خط لوله  ۳۵۰کيلومتري ظرفيت انتقال بيش از يک ميليون
بشکه در روز را خواهد داشت و تحت مدل سرمايهگذاري معروف
به "ساخت-اداره و انتقال" فعاليت خواهد کرد.

کويت با شل قرارداد واردات  LNGبست
ش��رکت نف��ت کويت ب��راي کمک به
تامي��ن نيازهاي ان��رژي داخلي رو به
رشد ،يک قرارداد  ۱۵ساله واردات گاز
طبيعي مايع ( )LNGبا ش��رکت رويال
داچ ش��ل امضا کرد .به گزارش ايس��نا،
توافق فروش-خريد "نفت کويت" با شرکت "شل اينترنشنال
تريدينگ ميدل ايس��ت" در س��ال  ۲۰۲۰آغاز خواهد شد .شل
از سال  ۲۰۱۰براي کويت  LNGتامين کرده است ،اما اعالم
نکرد قرارداد جديد ش��امل چه ميزان فروش گاز ميش��ود .اگر
چه ش��رکت نفت کويت در تالش براي افزايش توليد داخلي
گاز طبيعي است ،اما کويت نياز مبرميبراي تضمين تامين گاز
طبيعي در حال حاضر دارد .گاز طبيعي ميتواند کمک کند نياز
داخلي کويت به نيرو در اوج گرماي تابستان تامين شود.

-6سپردهنفراتاول،دوموسومتاپرداختبهایملکنگهداری
خواهدشدودرصورتانصرافبرندهمزایدهسپردهآنانبهترتیب
ضبط و به حساب درآمدی شهرداری منظور می گردد.
 -7هزینه نقل و انتقال سند و سایر هزینه ها به عهده خریدار
می باشد.
 -8ش��هرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیش��نهادات مجاز
می باشد.
 -9سایر اطالعات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

آگه��ي موض��وع م��اده  3قان��ون و م��اده  13آئين نامه قانون تعيين تکلي��ف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139660301053003012هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسميمس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کهريزک تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي امير حس��ين ذاکري موحد فرزند رضا بش��ماره شناس��نامه 7240
صادره از تهران در شش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت  65/29متر مربع پالک
 93فرعي از  166اصلي خريداري از مالک رس��ميآقاي محس��ن کلکوهي محرز گرديده اس��ت لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ
تس��ليم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي اس��ت در صورت انقضاي
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .م الف5382:
سيد مهدي المعي – رئيس ثبت اسناد و امالک کهريزک
------------------------------------------اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کهريزک
ي
هيات موضوع قانون تعين تکليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسم 
آگهي موضوع ماده  3قانون وماده  13آئين نامه قانون تعين تکليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي
فاقد سند رسميبرابر راي شماره  139660301053002899هيات اول موضوع قانون تعين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسميمستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت ملک کهريزک
تصرف��ات مالکان��ه ب�لا معارض متقاضي گروه الکترونيک آريا درشش��دانگ يک قطعه زمين با بناي
احداثي به مساحت  2000مترمربع پالک  1473فرعي از  178اصلي خريداري از مالک رسميآقاي /
خانم گروه الکترونيک آريا محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند ازتاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2ماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ
رسيد،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجعه قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر
سيد مهدي المعي رئيس ثبت اسناد کهريزک
خواهد شد .م الف 5316
------------------------------------------شعبه  10دادگاه خانواده شهرستان رشت
دادنامه
پرونده کالس��ه  9609981311000886ش��عبه  10دادگاه خانواده شهرس��تان رشت تصميم نهايي
شماره 9609971311001380
خواهان:خانم مژگان پور ناصراني فرزند حسن با وکالت آقاي امير رضازاده پيربازاري فرزند محمدباقر
به نش��اني اس��تان گيالن:شهرستان رشت-شهر رشت-خيابان امام خميني روبروي قنادي آذرباني
–بن بست مرواريد-ساختمان حسن يوسف-طبقه-2دفتر وکالت
خوانده:آقاي سيد مسعودهاشميورازگاء-فرزند سيدرضا به نشاني استان گيالن-شهرستان رشت-
استقامت-1کوچه ابوذرساختمان درفک-واحد-6در حال حاضر مجهول المکان
خواسته:طالق به درخواست زوجه
((راي دادگاه))
در خصوص دعوي خانم مژگان پورناصراني با وکالت آقاي امير رضازاده پيربازاري به طرفيت آقاي
سيد مسعودهاشميورازگاء به خواسته طالق،با التفات به اوراق و محتويات پرونده ،ماحصل ادعاي
وکيل خواهان به شرح متن دادخواست تقديميو صورتجلسات مضبوط در پرونده بدين شرح ميباشد
که:موکل به موجب سند نکاحيه پيوست دادخواست در تاريخ  87/9/10به عقد دايميخوانده درآمده
اس��ت.نظر به جميع ش��روط  12گانه ضمن عقد که مورد پذيرش خوانده در س��ند ازدواج قرارگرفته
اس��ت،زوج به گواهي گواهان بيش از بيس��ت ماه اس��ت که بدون عذر موجه زندگي مش��ترک را ترک
نموده اس��ت،لهاذا به لحاظ تخلف زوج از بند  8ش��رط ضمن عقد نکاح به اس��تناد ماده 1119قانون
مدني تقاضاي صدور حکم شايس��ته قانوني را دارم.دادگاه با مداقه در اظهارات وکيل خواهان بدوا
مساعي الزم جهت اصالح ذات آيين معمول که موثر در مقام واقع نگرديد.و نظر به اينکه به موجب
تصوير مصدق س��ند نکاحيه ش��ماره 3121صادره از س��وي دفتر رسميثبت ازدواج شماره  46رشت
،عقد دايم نکاح في ما بين طرفين پرونده محرز اس��ت .ونظر به اينکه به موجب تبصره الحاقي به
ماده  1133قانون مدني زن نيز ميتواند با رعايت ش��رايط مقرر در قانون از دادگاه تقاضاي طالق
نمايد که از جمله آن ماده  1119قانون مدني و تخلف زوج از ش��رط ضمن عقد نکاح اس��ت و نظر
به اينکه به موجب گواهي گواهان تعرفه ش��ده از س��وي خواهان ،که مويد ادعاي خواهان در ترک
زندگ��ي خانوادگ��ي ب��دون ع��ذر موجه از ناحيه زوج بوده و خوانده براي براي ترک زندگي علت موجه
ايي ابراز و اقامه ننموده اس��ت.و نظر به اينکه طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر ش��رطي که مخالف
ب��ا مقتض��اي عق��د مزب��ور نباش��د در ضمن عقد ازدواج يا عقد الزم ديگ��ر بنمايند.و نظر به حاکميت
قاعده فقهي المومنون عند شروطهم و نظر به احراز تخلف شرط از سوي زوج و اثبات تحقق شرط
در محکم��ه ک��ه در جني��ن م��واردي زن وکي��ل و وکيل در توکيل بوده که خود را مطلقه س��ازد.و نظر
به اين که زوجه  14س��که ي طالي تمام بهار آزادي را به زوج بذل و صد س��که آن را مطالبه دارد
،در خص��وص جهيزي��ه ادعاي��ي ندارد،س��اير حقوق مالي را به زوج ب��ذل مينمايد و به وکالت از زوج
قبول بذل نيز نموده اس��ت.زوجين فاقد فرزند مش��ترک ميباش��ند،لهذا و بنا به جهات معنون ادامه
زندگ��ي ام��کان پذير بنظر نميآيد.دادگاه به اس��تناد مواد 1119،1120،1134،1143،1144،1145
قان��ون مدن��ي و و م��واد 24و 26و29و 33قان��ون حمايت خانواده مص��وب 1391/12/1و ماده 198
قانون آيين دادرس��ي دادگاههاي عموميو انقالب در امور مدني مصوب 1379حکم مبني بر احراز
ش��رايط اعمال وکالت در طالق در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد.باقيد اينکه اوال:نوع طالق
باين خلعي است ،ثانيا:مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاريخ ابالغ راي فرجاميبا انقضاي
مهلت فرجام خواهي اس��ت.هرگاه حکم طالق از س��وي زوجه به دفتر رس��ميازدواج و طالق تسليم
ش��ود،در صورتي که زوج ظرف يک هفنهاز تاريخ ابالغ مراتب در دفترخانه حاضرنش��ود س��ردفتر به
زوجين ابالغ ميکند براي اجراي صيغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضرشوند .در صورت عدم
حضور زوج و عدم اعالم عذر از س��وي وي يا امتناع او از اجراي صيغه ،صيغه طالق جاري و ثبت
ميش��ودو مراتب به زوج ابالغ ميگردد .دادگاه به س��ردفتردراجراي صيغه طالق در صورت امتناع
زوج نمايندگ��ي اعط��اء مينماي��د.راي ص��ادره غيابي و ظرف مهلت بيس��ت روز از تاريخ ابالغ قابل
واخواهي در اين دادگاه و س��پس ظرف مهلت بيس��ت روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظرخواهي در
محاکم محترم تجديد نظر استان گيالن ميباشد.م/الف5801
خيرخواه-رئيس شعبه دهم دادگاه عموميحقوقي(خانواده) رشت

آگهي ابالغ

بدينوس��يله به ش��خص يا اش��خاصي که نس��بت به موتورسيکلتهاي توقيفي در پارکينگ صداقت مينودشت بشرح ذيل
ادعايي دارند ابالغ ميگردد ظرف مدت  30روز از تاريخ نش��ر آگهي با همراه داش��تن مدارک مالکيت و کارت شناس��ايي
به شعبه دوم دادياري دادسراي هموميو انقالب شهرستان راميان مراجعه نمايند در غير اينصورت بال صاحب تلقي و
اقدام قانوني بعمل خواهد آمد .شعبه دوم دادياري دادسراي عموميو انقالب مينودشت
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دريچه
گواتماال دستور انتقال سفارتش
از تلآويو به قدس را صادر کرد

رئيسجمه��وري گواتم��اال دس��تور
انتق��ال س��فارت کش��ورش در رژيم
صهيونيس��تي را از تلآوي��و به قدس
صادر کرد؛ به اين ترتيب او نخستين
رئيسجمه��وري اس��ت که از موضع
جنجالبرانگي��ز دونال��د ترام��پ در
زمينه قدس حمايت ميکند.به گزارش ايس��نا ،به نقل از س��ايت
ش��بکه اس��کاي ني��وز عرب��ي ،اي��ن گام چند روز بع��د از حمايت
دولت��ش از آمري��کا در مجمع عموميس��ازمان ملل در خصوص
قلم��داد ک��ردن ق��دس به عن��وان پايتخت رژيم صهيونيس��تي
برداش��ته ميش��ود .جيميمورالس ،رئيسجمهوري گواتماال در
حساب کاربري رسميخود در فيسبوک نوشت ،بعد از صحبتي
که با بنيامين نتانياهو ،نخس��ت وزير اس��رائيل در روز يکش��نبه
داش��ت ،تصميم گرفته س��فارت کش��ورش را از تلآويو به قدس
منتقل کند .وي ادامه داد :از اين رو من شما را مطلع ميکنم که
دس��توراتي را ب��ه وزارت خارج��ه دادهام تا هماهنگي خاص الزم
براي تحقق اين امر را آغاز کند.

نگراني از تضاد سياسي در اسپانيا

فيليپه شش��م ،پادش��اه اس��پانيا در پياميبه
مناس��بت کريسمس از قانونگذاران کاتاالن
خواس��ت تا به تنوع منطقه خودش��ان احترام
گذاش��ته و از ي��ک روياروي��ي ديگر بر س��ر
اس��تقالل اجتناب کنند .به گزارش الپاييس،
پادش��اه اسپانيا گفت :هيچکس دولتي فلج و
در تض��اد را در منطق��ه کاتالونيا نميخواهد .و
پارلم��ان منتخ��ب جديد اي��ن منطقه ثروتمند واقع در شمالش��رقي
اسپانيا بايد با مشکالتي که روي تمام کاتاالنها اثر ميگذارد مواجه
ش��ود؛ آن هم با احترام به تعدد حزبي و به ياد داش��تن مس��ووليت آنها
روي اهداف مش��ترک  .پادش��اه اس��پانيا از رهبران کاتالونيا خواست تا
ب��ه جامع��ه متن��وع و کثرتگراي کاتالونيا کمک کنند تا آرامش ،ثبات
و احترام متقابل خود را به نحوي بازيابد که آن ايدهها موجب جدايي
خانوادهها و دوس��تان از يکديگر نش��ود .پيشتر فيليپه پس از رفراندوم
اس��تقالل کاتالونيا از اس��پانيا در يک سخنراني تلويزيوني "بيوفايي
غير قابل قبول" جداييطلبان را محکوم کرد .او در پيام کريس��مس
بار ديگر خواستار اتحاد شد و لحن سازش طلبانهاي به خود گرفت.

هزينه سنگين تبليغات دولتي مکزيک
در روزنامه

روزنامهه��ا ،رادي��و و تلويزيونها در مکزيک
وابس��ته به آگهيها هس��تند و اين آگهي از
سوي دولت پرداخت ميشود.
ب��ه گ��زارش نيويورک تايم��ز ،دولت رئيس
جمهور پنانيتو هزاران ميليون دالر در س��ال
ص��رف آگهيه��اي دولتي ميکند .امري که
رويکرد خبري روزنامهها و ش��فافيت آنها را
زيرسئوال ميبرد.با وجود تعهد دولت به اصول تبليغاتي ،پنا نيتو بيش
از ه��ر رئي��س جمه��وري در تاريخ مکزيک براي تبليغات هزينه کرده
است که در پنج سال گذشته تقريبا  2ميليارد دالر ميرسد.
اين هزينه از پول دولت فدرال اس��تفاده ش��ده اس��ت  .اين هزينه باعث
ش��ده تا رس��انههاي مکزيک ملزم به ارائه گزارشهاي مثبت درباره
عمل کرد س��ازمانهاي دولتي ش��وند .روابط رس��انهها و قدرت يکي
از مش��کالت جدي در مکزيک اس��ت .در عین حال این رابطه فراتر
از هزینه س��نگین آگهی تبلیغاتی اس��ت و ش��امل پرداخت رشوه برای
نفوذ بیشتر دولت است.
بی اعتنایی بانک ها نسبت به پرداخت وام مسکن و خرید کاال/تجارت/علی کاشی

احتمال نامزدي سيسي در انتخابات مصر

دفتر رياس��ت جمه��وري مصر اعالم
کرد که عبدالفتاح سيس��ي موضع خود
رادرزمانيمناس��بدربارهش��رکتدر
انتخابات آتي مشخص خواهد کرد .به
گزارشايس��نا،بهنقلازاليومالس��ابع،
بس��امراض��ي،س��خنگويرياس��ت
جمهوري مصر اعالم کرد که عبدالفتاح سيس��ي ،رئيس جمهوري
اين کش��ور موضعش را درخصوص نامزدي در انتخابات رياس��ت
جمهوري آتي در مناس��بترين زمان مش��خص خواهد کرد .وي در
ادامه تاکيد کرد که سيس��ي ميخواهد ابتدا تالشها و اقداماتي که
ط��يدورهرياس��تجمه��ورياشانج��امدادهراب��رايملتمصر
توضي��ح ده��د و پ��س از آن موضع��ش را درخص��وص نامزدي در
انتخاباترياس��تجمهوري ۲۰۱۸ميالديمش��خصخواهدکرد.
بس��ام راض��ي در بخش ديگري از س��خنان خود ب��ر لزوم برگزاري
انتخابات رياس��ت جمهوري ليبي در س��ال  ۲۰۱۸پايان دورههاي
انتقالي ،تاکيد کرد.

انفجار انتحاري گروه داعش در کابل

مس��ؤوالن امنيتي افغان صبح ديروز
از وقوع انفجاري در کابل در نزديکي
س��اختمان وابس��ته ب��ه س��ازمان
اطالعات ملي افغانس��تان خبر دادند.
به گزارش ايس��نا ،به نقل از س��ايت
ش��بکه اسکاي نيوز ،به گفته مقامات
امنيت��ي افغانس��تان ،مهاج��م در زمان��ي که کارکن��ان اين نهاد
اطالعات��ي ع��ازم محل کار خود بودند خودش را منفجر کرد .اين
انفج��ار در ورودي اداره مل��ي مجتم��ع امنيتي در محله "شِ ��ش
ِد ِرک" کاب��ل رخ داد.نص��رت رحيميس��خنگوي وزارت کش��ور
افغانس��تان به خبرگزاري فرانس��ه گفت ،اين انفجار شش کشته و
س��ه زخميبرج��اي گذاش��ت.بي بي س��ي گ��زارش داد ،عامل
انتحاري يک پس��ر نوجوان بود .داعش مس��ؤوليت اين حمله را
برعه��ده گرفت.کاب��ل در گذش��ته ني��ز باره��ا توس��ط طالبان و
گروههاي ديگر هدف قرار گرفته است.

ممنوعيت فرود هواپيماهاي اماراتي در تونس

دول��ت تونس پروازه��اي هواپيمايي
ي اين کش��ور را
امارات به فرودگاهها 
به علت «برخورد تبعيضآميز با زنان
تونسي» ممنوع اعالم کرد.به گزارش
ايلن��ا به نق��ل از القدسالعربي ،تونس
تصمي��م گرفت پروازهاي هواپيمايي
ام��ارات از مب��دا و ب��ه مقصد تونس را ب��ه تعليق دربياورد.اين اقدام
پس از آن صورت گرفت کهامارات طي روزهاي گذش��ته س��فر
هوايي زنان تونس��ي بهامارات و از طريق امارات را ممنوع اعالم
ک��رد .وزارت حم��ل و نق��ل تونس در بيانيهاي در فيسبوک اعالم
کرد که تصميم گرفته اس��ت پروازهاي ش��رکت خطوط هوايي
امارات از مبدا و به مقصد تونس را به تعليق دربياورد و اين تدابير
ت��ا زمانيکه پروازه��اي هواپيماهاي امارات��ي «مطابق قوانين و
توافقهاي بينالمللي باشد ،ادامه خواهد يافت».بالفاصله پس از
اعالم تصميم تونس مبني بر ممنوعيت فرود هواپيماهاي اماراتي
در اين کشور ،شرکت هواپيمايي امارات نيز از تعليق پروازهايش
ب��ه تون��س خب��ر داد.رواب��ط تونس و امارات متح��ده عربي در پي
انقالب تونس در سال  ۲۰۱۱ميالدي به تيرگي گراييده است.

پاپ در شب کريسمس
از مهاجران و پناهندگان ياد کرد

رهب��ر مس��يحيان کاتولي��ک جهان
همزمان با فرا رس��يدن کريسمس و
تول��د عيس��ي مس��يح (ع) در ي��ک
س��خنراني آن چرا که س��فر حضرت
مري��م (س) و يوس��ف نج��ار به بيت
لح��م خواند ،ب��ه مهاجرت ميليونها
پناهجو در جهان امروز که براي جس��تجوي يک زندگي بهتر يا
تنها براي زنده ماندن از سرزمينهايش��ان ميگريزند تش��بيه و
ابراز اميدواري کرد که هيچکس اين احساس را نداشته باشد که
در زمي��ن جاي��ي ب��راي او وج��ود ن��دارد .پاپ فرانس��يس رهبر
کاتوليکه��اي جه��ان در س��خنانش در اي��ن ش��ب از وضعيت
پناهجوي��ان ي��اد کرد و گف��ت هيچکس در دنيا نبايد اين حس را
داشته باشد که جايي براي زندگي ندارد.

یادداشت
چالشهاي امنيتي سال  2018براي چين

ادامه از صفحه اول
...چين همچنين بايد نقشي فعالتر را در روابط بين الملل بازي کند .به طور
مث��ال اي��االت متحده به جاي پذيرش چين در بازارهاي اقتصادي طبق
قوانين س��ازمان تجارت جهاني  ،دس��تور بازرسي از بسياري از کاالهاي
صادراتيچينيراصادرکردهاست.اتحاديهاروپانيزنسبتبهپذيرشچين
در بازارهاي اقتصادي امتناع ميکند .چين بايد براي کسب رسميت در
بازارها و احترام تالش کند زيرا نزديک به  30درصد از رشد اقتصاد جهاني
را در پنج سال گذشته به خود اختصاص داده است .پکن براي بهبود روابط
بيشتر در سطح بين الملل بايد ديپلماسي خود را تقويت کند .همکاري
بين چين و ديگر کشورهاي جهان باعث اطمينان از رشد پايدار در اقتصاد
جهاني خواهد بود و به چين اجازه خواهد داد تا با بازکردن بازارها و اعمال
امتيازاتسرمايهگذاريدرطرحجادهابريشمنقشفعاليدرجهانيسازي
داشته باشد .چين براي حل مشکالت داخلي خود نيز نيازمند تحقيق و
توسعه فن آوري براي بهبود مدل سياست گذاري خود است.
ترجمه :فاطمه مهتدي

ورود مخالف پوتين به رقابتهاي انتخاباتي

براي يک جنگ بزرگ آماده باشيد

کردستانعراقرسماخواستارمذاکرهبابغدادشد

آلکس��ي ناوالني ،حقوقدان و سياس��تمدار
منتق��د والديمي��ر پوتي��ن ،رئيس جمهوري
روس��يه اع�لام کرد که حماي��ت کافي براي
نامزدي در انتخابات رياس��ت جمهوري اين
کش��ور را ب��ه دس��ت آورده و ب��ه اين ترتيب
آم��اده اس��ت در انتخاب��ات ماه م��ارس ،در
مخالف��ت ب��ا آقاي پوتين وارد صحنه ش��ود.
طرفداران او روز يکش��نبه در  ۲۰ش��هر روس��يه با تش��کيل تجم ع و جمعآوري
امضا ،رس��ما حمايت خود را از نامزدي او اعالم کردند.بر اس��اس قانون روس��يه
نامزد انتخابات رياست جمهوري اين کشور بايد بتواند امضاي دستکم پانصد
طرفدار خود را در هر تجمع به دست آورد .آلکسي ناوالني به راحتي توانست در
اين تجمع بيش از پانصد امضاء جمعآوري کند .با اين وجود بعيد اس��ت که او
ب��ه دلي��ل محکومي��ت قضاي��ي در دادگاههاي روس��يه بتوان��د در اين رقابت
انتخابات��ي ش��رکت کن��د؛ محکوميتهايي که از نظر او انگيزههاي سياس��ي
داش��تهاند .آقاي ناوالني روز يکش��نبه هنگام سخنراني در جمع طرفدارانش در
مس��کو از والديمير پوتين به عنوان «نامزد بد» اين انتخابات ياد کرد و گفت
اگ��رب��هاواج��ازۀش��رکتدراينانتخاباتراندهن��د،آنراتحريمميکند.اين
وکيل  ۴۱س��اله گفت که والديمير پوتين در دوران  ۱۸س��اله قدرتش ،نفت و
گاز و فل��زات متعل��ق ب��ه مردم روس��يه به ارزش تريليونه��ا دالر را در خارج از
کشور به فروش رساند و در مقابل ،مردم فقير روسيه را فقيرتر کرد.

ژن��رال رابرت نل��ر فرمانده يگان تفنگداران
درياي��ي ارت��ش آمريکا در ديدار با س��ربازان
آمريکاي��ي مس��تقر در نروژ گف��ت که براي
"جنگي بزرگ"آماده باش��ند .سخنگوي اين
ژنرال در تعديل اظهارات او توضيحاتي داده
است .فرمانده يگان تفنگداران دريايي ارتش
آمريکا در ديدار با سربازان آمريکايي مستقر
در نروژ گفت که براي جنگي بزرگآماده باشند .به گزارش دويچه وله ،ژنرال
«رابرت نلر» از  ۳۰۰تفنگدار آمريکايي مس��تقر در نروژ خواس��ت که براي يک
جنگ تمام عيار آماده باش��ند.وي در ادامه گفت :اميدوارم که پيش بينيهاي
من درس��ت نباش��د اما جنگي در ش��رف وقوع اس��ت و شما فراموش نکنيد که
ب��راي چ��ه اينجا هس��تيد.تفنگداران آمريکايي در «تروندهاي��م» نروژ در ماه
ژانويه س��ال جاري براي پش��تيباني از مرکز فرماندهي آمريکا در اروپا و ناتو
مس��تقر شدهاند.رس��انههاي آمريکا گزارش ميدهند که اين ژنرال ارش��د به
عنوان يکي از اعضاي ستاد مشترک ارتش مسئول برنامهريزي اضطراري در
پنتاگون است.س��خنگوي رابرت نلر گفت که در نقل قول ژنرال نلر به دش��من
مش��خصي اش��اره نميش��ود و اين سخنان بيشتر براي انگيزه دادن به سربازان
بوده اس��ت .به گفته او ،س��خنان نلر ميبايس��ت عاملي تشويقي براي سربازان
آمريکايي باشد تا همچنان به تمرينات سخت نظاميادامه دهند؛ زيرا فکر يک
جنگ قريبالوقوع به سربازان انگيزه بيشتري براي آمادگي ميدهد.

نخس��توزيرمنطقهکردس��تاندرنامهايبه
نخس��توزير ع��راق ،رس��ما خواس��تار آغاز
مذاک��رات براي حل مش��کالت ميان بغداد و
اربيل ش��د .منابع آگاه در منطقه کردس��تان،
دي��روز اعالم کردند ک��ه «نيچروان بارزاني»
نخس��توزير اي��ن منطق��ه ،ب��راي «حيدر
العبادي»نخس��توزيرعراقنامهايارس��ال
کردهاس��ت.پايگاهخبريش��بکه«رووداو»باانتش��اراينخبر،نوشت:براساس
اطالع��ات به دس��ت آم��ده ،بارزاني براي العبادي نامهاي ارس��ال و اعالم کرده
است :اين درست نيست که ما از طريق کنفرانسهاي خبري پاسخ يکديگر را
بدهيم .در نهايت تمام مش��کالت بايد از طريق مذاکرات حل و فصل ش��ود .در
ادامه اينخبر آمده اس��ت :تاکنون نخس��توزير عراق هيچ پاس��خي به اين نامه
نداده است .بحران در روابط بغداد و اربيل پس از آن آغاز شد که مسعود بارزاني
رئي��سمنطق��هکردس��تانع��راق،درحرکتييکجانبه،درروزبيس��توپنجم
سپتامبرگذش��ته ،همهپرس��ي جدايي کردستان از عراق را برگزار کرد .بغداد اين
اقدام را خالف قانون اساس��ي و وحدت ارضي عراق دانس��ت و با آن مخالفت
کرد.اي��ن در حال��ي ک��ه کمپين راهان��دازي اعتصاب و ش��ورش مردميدر پي
س��رکوب ش��دن جنبش اعتراضها توس��ط مقامات آغاز ش��ده ،حزب اتحاد
اسالميکردس��تان ادامه بقاي خود در دولت را در گرو اصالحات حقيقي براي
حل بحرانها و درخواستهاي اعتراضکنندگان ظرف سه ماه دانست.

انزواي آمريکا با تغييرات اقتصادي دولت دونالد ترامپ بیشتر شد؛

واشنگتندرآستانهخروجازبازارهاینوظهور

گروه بين الملل – فاطمه مهتدي :توافق تجاري آمريکا که در
دهه  70ميالدي به صورت يکطرفه با کشورهاي درحال توسعه
ي��ا بازاره��اي نوظهور کنوني صورت گرفت ش��امل تعرفههاي
ميليارد دالري به توليدات هند و ديگر کشورهاي اقتصاد نوظهور
بود که وارد بازاهاي آمريکايي ميش��دند .به گزارش فايننش��ال
تايمز ،اين توافق تجاري در  31دسامبر امسال به پايان ميرسد
و فش��ار از س��وي طرفداران دونالد ترامپ براي عدم تمديد اين
توافق بسيار زياد است و ممکن است رئيس جمهور آمريکا اين
توافق را همانند ديگر توافقات تجاري ترک کند .کنگرهامريکا
اخيرا نتوانست تمديد قرارداد سيستم تعرفههاي تجاري GSP
را تصويب کند.
دراين ميان منتقدان اين برنامه معتقدند اين برنامه براي کمک
به رشد کشورهاي درحال توسعه و صنايع صادرات کشورهاي
نوظه��ور موث��ر بوده و کش��وري چون هند م��دت زيادي از اين
برنامه به نفع خود استفاده کرده است .بيش از سه هزارو پانصد
کاالي توليدي از  120کشور درحال توسعه با اين توافق تجاري
پوشش داده ميشود .در سال  2016توليدات به ارزش  19ميليارد
دالر تحت قوانين اين سيس��تم تعرفه وارد آمريکا ش��ده است و
گروههاي تجاري معتقدند واردکنندگان با عدم پرداخت تعرفه
گمرکي بيش از  700ميليون دالر سود بردند .حاميان اين توافق
تجاري معتقدند اين توافق به نفع تجارت آمريکا است و منابع
ارزانقيمت را خارج از سلطه چين ارائه ميکند 19.ميليارد دالر
کااله��اي واردات��ي بهامريکا در س��ال  2016بخش کوچکي از
کل واردات آمريکاست که به  2.2تريليون دالر ميرسد .دولت
ترامپ متعهد شد تا سياست تجاري آمريکا را که دهههاي اخير
بدون تغيير بود بازنويس��ي کند و اليه اي از بي اعتمادي را به
آن اف��زود .دونال��د ترام��پ روز جمعه برخي از امتيازات گمرکي
کاالهاي اوکرايني را متوقف کرد.اين پياميواضح از واشنگتن
درباره دسترسي به بازارهاي آمريکاست.

تغييرات ترامپ در روند اقتصادي تجاري آمريکا در سال

2017

خ��روج از پيم��ان هم��کاري ترانس-پاس��يفيک يکي از اولين
اقدام��ات جنجال��ي ترامپ در بخش تجارت جهاني بود .رئيس
جمهور آمريکا که پيش��تر در وعدههاي خود از ش��عار "نخس��ت
آمريکا" استفاده کرده بود پس از ورود به کاخ سفيد به سرعت
سعي در عملي کردن آن شد.
دونال��د ترام��پ قول داده بود ک��ه توافقات تجاري چند جانبه را
لغ��و ک��رده و پيمانه��اي دوجانبه را جايگزين آنها کند و بر اين
اساس در اولين هفتۀ آغاز به کارش در کاخ سفيد ،آمريکا را از

پيمان همکاري ترانس-پاس��يفيک ( )TPPکه ميان  ۱۲ملت
عق��د ش��ده بود ،خ��ارج کرد .منتق��دان ميگويند خروج اياالت
متحدهامريکا از اين پيمان مهم که شرکايي از آسيا و اقيانوس
آرام در آن حضور داشتند ،تنها باعث افزايش قدرت چين شده
است .اين تصميم که انتقادات بسياري را به همراه داشت حتي
اعتراضاتي از س��وي جمهوريخواهان را به دنبال داش��ت .جان
مک کين سناتور جمهوريخواه در واکنش به دستوردونالد ترامپ
مبني بر خروج اين کش��ور از «پيمان ترانس پاس��يفيک» اعالم
کرد :اين تصميم باعث ميش��ود تا راه براي بازنويس��ي قوانين
اقتصادي توس��ط چين هموار ش��ود.اين پيمان شامل جمعيتي
بالغ بر  ۸۰۰ميليون نفر ميش��ود و گس��تره تاثيرش مس��تقيما
 ۴۰درص��د کل مناس��بات اقتص��ادي جه��ان را در بر ميگيرد.
درعين حال خروج آمريکا از پيمان اقتصادي "شراکت ترانس
پاسيفيک" منجر به شکست آن نشده است ۱۱ .عضو ديگر اين
پيمان اعالم کردهاند که کماکان مايل به اجراي آن هس��تند.
دول��ت ترام��پ اعالم کرده که با هر کش��وري به طور جداگانه
حاضر به همکاري است.

تغيير نرخ ماليات و کمک به ثروتمندان


دونال��د ترام��پ در جري��ان مبارزات انتخاباتي خود وعده داد که

نرخ ماليات ش��رکتها را  ۱۵تا  ۳۵درصد کاهش دهد و حداقل
ماليات جايگزين براي شرکتها و ماليات بر امالک را نيز لغو کند.
اليحهاي که بر اين اساس از سوي دولت او تهيه شد ،بزرگترين
تغيي��ر در قواني��ن ماليات��ي آمريکا از دهه  ۱۹۸۰ميالدي به اين
س��و محس��وب ميش��د .به اين ترتيب در ماه دسامبر با حمايت
جمهوريخواه��ان کنگره از اين اليحه ،نرخ ماليات ش��رکتها
از  ۳۵درص��د ب��ه  ۲۱درصد کاه��ش يافت .تصويب اين اليحه
که به نفع ثروتمندان و صاحبان امالک و شرکتها بود ،بيش از
يک تريليون دالر به کسري بودجهامريکا ميافزايد.پيشتر رهبر
اقليت س��نا در واکنش به طرح مالياتي جديد آمريکا ،ترامپ را
بابانوئلي براي ثروتمندان خواند.
با امضاي اين طرح ،نرخ ماليات ش��رکتها از  ۳۵درصد به ۲۰
درص��د کاه��ش مييابد .اين بزرگترين تغيير مالياتي در آمريکا
ظرف  ۳۰س��ال گذش��ته اس��ت .چنين تغييري در نظام مالياتي
آمريکا آخرين بار در زمان رياست جمهوري «رونالد ريگان» رخ
داده بود .طرح مالياتي ترامپ از همان ابتدا هم با مخالفتهاي
گس��تردهامريکاييها روبرو ش��د و بسياري آن را طرحي به نفع
ثروتمندان دانستند.
هيالري کلينتون ،نامزد دموکرات انتخابات آمريکا هم پس از

به تصويب رسيدن اين طرح در مجلس سنا ،از اين طرح انتقاد
کرد و آن را يک «طرح کاهش مالياتي وحش��تناک» توصيف
کرد که فقط براي ترامپ و خانواده اش و همچنين ميلياردرهايي
که حامياو هستند ،نفع دارد.
پيشبينيها حاکي است که قانون جديد مالياتي ظرف  ۱۰سال
آين��ده ۱.۵ ،تريلي��ون دالر به بدهيهاي آمريکا اضافه ميکند.
بدهي آمريکا در حال حاضر  ۲۰تريليون دالر است .اين گزارش
حاکي اس��ت که در حال حاضر ،ش��رکتهاي بزرگ آمريکايي
 ۲,۶تريليون دالر پول نقد را در خارج از مرزهاي آمريکا انباشت
کردهاند .با اين مبلغ ميتوان به تمام شهروندان آمريکايي ،يک
چک هفت هزار دالري پرداخت کرد .اين طرح همچنين با حذف
بند مربوط به جريمه مالياتي افرادي که بيمه درماني ندارند ،گام
ديگري در راس��تاي حذف و جايگزيني طرح بيمههاي درماني
دولت اوباما (اوباماکر) به ش��مار ميرود .فرمان لغو قانون بيمه
درمان��ي اوباما موس��وم به «اوبام��ا کر» از اولين اقدامات دونالد
ترام��پ پ��س از تکي��ه زدن بر مس��ند قدرت بود و پس از آن نيز
جمهوريخواهان آمريکا در طول س��ال بارها تالش کردند تا با
ش��عار مقرون به صرفه بودن ،لغو اين قانون را به تصويب س��نا
برسانند و يا تغييراتي در آن ايجاد کنند.
با اين وجود شکس��ت دونالد ترامپ در رس��يدن به اين هدف،
او عق��ب نش��يني نک��رده و از روشهاي ديگري از جمله با دور
زدن س��ناي آمريکا در تالش بوده اس��ت تا عمال «اوباما کر»
را متوق��ف کن��د .از جمل��ه او در م��اه اکتب��ر فرماني را امضا کرد
ت��ا يارانۀ ش��رکتهاي بيمۀ همگان��ي براي گروههاي کم درآمد
جامعه قطع شود.

خروج از پيمان تغييرات آب و هوايي پاريس به دليل ضرر

اقتصادي

دونالد ترامپ در ژوئن سال  ۲۰۱۷ميالدي از پيمان تغييرات آب
و هوايي پاريس که در دسامبر سال  ۲۰۱۵ميالدي با حضور ۱۹۷
کش��ور در پاريس بهامضا رس��يده بود خارج شد .امضا کنندگان
اين توافق متعهد شده بودند که تالش کنند تا با کاهش انتشار
کرب��ن ،افزاي��ش گرمايش زميـن را زير دو درجه س��انتي گراد
نگه دارند .اين خروج درحالي بود کهامريکا دومين مبنع بزرگ
انتش��ار گاز کربنيک در جهان اس��ت .دونالد ترامپ عضويت در
اين توافق را به ضرر اقتصاد کشورش خواند و همچنين اعالم
کرد رسيدن به اهداف اين توافق ممکن نيست .اين امر باعث
شد تا بسياري از انزواي آمريکا از عرصه جهاني و رشد اقتصادي
چين در غيبت آمريکا صحبت کنند که ميتواند در کشورهاي
نوظهور نيز افزايش داشته باشد.

س روز
عك 
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