
شبكه هاي اجتماعي موجب غلبه ميل شخصي بر عقل

چوبه دار،   مجازات محمد ثالث

بهارستان راضي از ژنرال نفتي
سيدحسن خميني تاكيد كرد؛سيدحسن خميني تاكيد كرد؛

حكم قصاص قاتل خيابان پاسداران در ديوان عالي كشور تاييد شد؛حكم قصاص قاتل خيابان پاسداران در ديوان عالي كشور تاييد شد؛

زنگنه به سوالهاي نماينده مشهد پاسخ داد؛زنگنه به سوالهاي نماينده مشهد پاسخ داد؛

ادامه از همين صفحه 

... سلف موازي برخالف معامالت آتي فروش استقراضي 
وجود ندارد.

ــلف موازي از نگاه  ــن مزاياي قرارداد س ــا از مهم تري ام
ــرمايه مي توان به «تسهيل تأمين  ــان بازار س كارشناس
ــدگان (ورود خريداران جديد با توجه به  ــي توليدكنن مال
ــوندگي اين معامالت)»؛ «امكان معامله  قابليت نقدش
مجدد قراردادهاي سلف (كمك به نقدشوندگي بازار)»؛ 
ــف قيمت روزانه و لحظه اي براي كاالها  «امكان كش

ــايي به عنوان  ــم بازار»؛ «شناس ــوب مكانيس در چارچ
ابزار مالي در شوراي عالي بورس و كاهش هزينه هاي 
ــه ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش  ــي از جمل معامالت

افزوده در اين معامالت» اشاره كرد.
ــان، از معيارهاي انتخاب  همچنين به عقيده كارشناس
ــلف موازي مي توان به «نياز  ــه در قرارداد س ــي پاي داراي
توليدكننده به تأمين مالي»؛ «امكان خريد دارايي براي 
ــلف فعال»؛ «وجود  ــوم افراد»؛ «وجود يك بازار س عم
ــه»؛ «وجود فعاالن  ــدي قوي براي دارايي پاي ــازار نق ب

ــيدن به  ــاد در معامالت جهت عمق بخش ــي زي احتمال
بازار» اشاره كرد.

ــلف موازي بر روي كاالهاي  اما معامالت معامالت س
ــنگ آهن گلهر»؛  «ميلگرد ذوب آهن اصفهان»؛ «س
«پي وي سي شركت پتروشيمي آبادان»؛ «مجوزهاي 
ــركت هاي كارگزاري»؛ «مجوز معامالت  الزم براي ش
آتي» و «مجوز معامالت صنعتي و معدني» تعريف شده 
ــترياني مي توانند وارد بازار شوند كه  ــت. در پايان مش اس

كد معامالتي عام از بورس اخذ كنند.

ادامه از همين صفحه 

ــت كه  ــور بيانگر آن اس ... آمار تصادفات جاده اي كش
ــي از  ــته هاي اين تصادفات ناش ــل كش ــترين دلي بيش
ــت. به همين دليل مجلس  ــاي بي كيفيت اس خودروه
ــوراي اسالمي استانداردهاي 85 گانه اي را تعريف و  ش
خودروسازان را ملزم به رعايت آنها كرد. اين مصوبه با 
اعتراض خودروسازان رو به رو شد كه شاهد ايستادگي 

ــوال  ــتيم. اما س ــتاندارد برابر اين مصوبه قانوني هس اس
اينجاست كه آيا خودروهاي بي كيفيت خارجي هم كه 
از سوي تجار وارد مي شود، همين استانداردها را دارد؟ 
ــك از خودروهاي وارداتي تمامي اين  ــتي كدامي به راس
استانداردها را دارد كه مقابل خودرو داخلي با اين جديت 
ــود؟ آيا نظارت و كنترل خودروهاي  ــتادگي مي ش ايس
ــازان داخلي نيست؟  ــانتر از كنترل خودروس وارداتي آس

ــك از خودروهاي  ــورد كدامي ــتاندارد در م ــون اس تاكن
ــتادگي كرده و صدور مجوز  ــا اين جديت ايس ــي ب خارج
ــروط كرده است.  ــتاندارد مش واردات آنها را به تاييد اس
ــبت به باال بردن كيفيت  ــت كه نس البته منظور اين نيس
خودروهاي داخلي بي توجهي شود، اما منظور اين است 
كه خودروداخلي و خارجي را به يك چشم نگاه كنيم و 

تبعيض نداشته باشيم. 

نگاهي به مزاياي قرارداد سلف موازي

نگاه برابر به  خودرو داخلي و خارجي
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنيد.

ــتي  گروه انرژي – مجتبي آزاديان: محمد خالدي سردش

ــوراي اسالمي و عضو  نماينده مردم لردگان درمجلس ش
ــيون انرژي درخانه ملت درگفتگو با «تجارت» در  كميس
خصوص موضوع خروج آمريكا از برجام و تاثيرات آن بر 
بازار نفت و انرژي اظهار داشت: معادالت در بازار نفت به 
عوامل مختلفي بستگي دارد و به اين سادگي نيست و نياز 
به تحليل و بررسي جامعي دارد. در شرايطي..  صفحه9

كورش شرفشاهي : سوال كريمي قدوسي از وزير نفت درباره 

ــوخت و نقش باشگاه نفت در نگاه  ــازي جايگاه هاي س برندس
ــه علني مجلس قرار گرفت كه  ــتور كار جلس به بيرون در دس
ــس از توضيحات وزير نفت و اظهارات نماينده  ــدگان پ نماين
مشهد با 72 راي موافق، 128 راي مخالف و هفت راي ممتنع 
از 213 نماينده حاضر، از پاسخ هاي وزير درباره باشگاه نفت و 
گاز قانع شدند و با 84 راي موافق...     همين صفحه

آمريكا در انديشه 
امپرياليسم   نفتى

بهارستان
 راضي از ژنرال نفتي

ــلف  ــاوت قرارداد س تف
ــد قرارداد  ــوازي مانن م
ــدار اين  ــت كه خري ــن اس ــلف در اي س
اختيار را دارد كه پيش از تاريخ سررسيد، 
ــخص ثالث واگذار كند.  قرارداد را به ش
البته در اين نوع قرارداد، در ابتدا دارايي 
ــط  ــده و توس پايه در بازار اوليه عرضه ش
ــورد معامله قرار مي گيرد.  ــداران م خري
ــويه قرارداد با  ــپس خريداران با تس س
ــازار ثانويه،  ــد در ب ــنده مي توانن فروش
دارايي خريداري شده را به شكل سلف 
ــتاندارد عرضه كنند. الزم به  موازي اس

ذكر است كه در معامالت...
ادامه در همين صفحه

نگاهي به مزاياينگاهي به مزاياي
 قرارداد سلف موازي

مجتبي آزاديان
روزنامه نگار

mojtaba.azadiyan@mail.com

يادداشت

ــت خودرو يكي از  صنع
مهمترين صنايع كشور 
ــت كه مي تواند اشتغال آفريني كند،  اس
ــدازد، رونق  ــان بين ــه جري ــاد را ب اقتص
ــازي كند و تحول  ايجاد كند، انگيزه س
ــه اين صنعت  ــا هنگامي ك بيافريند.ام
ــود، همه  ــار باندبازي و رانت مي ش دچ
چيز را به حاشيه مي برد. بي شك توليد 
ــژه اي دارد و صنعت  ــي اهميت وي داخل
ــور به عنوان صنعت مادر،  خودروي كش
ــورد حمايت جدي قرار گيرد، اما  ــد م باي
ــر قيمتي اين حمايت  ــت به ه قرار نيس

صورت پذيرد...
ادامه در  همين صفحه 

نگاه برابر بهنگاه برابر به
 خودرو داخلي و خارجي

كورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com

سرمقاله

رييس جمهور در اجتماع پرشور مردم تبريز تاكيد كرد؛ 

تضمين آرامش  بازارتضمين آرامش  بازار
 هزينه خروج از برجام براي آمريكا باال است

 قول هاي سال گذشته ام را به ياد دارم
 دشمن به مسئله ارز چشم دوخته بود

اجتامعی

پس از راي گيري اعضاي شوراي شهر مشخص شد؛

7 گزينه نهايي شهرداري پايتخت
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خودروسازان براي رعايت استانداردهاي 85 گانه 9 ماه فرصت دارند؛

اولتيماتوم  استاندارد 
به خودروسازان

رئيس تعزيرات از رصد قيمت پروازها از ابتداي سال خبر داد؛رئيس تعزيرات از رصد قيمت پروازها از ابتداي سال خبر داد؛

تعيين سقف بليط هواپيما 
در دستور كار
ركود همچنان حاكم است؛ركود همچنان حاكم است؛

بازار موبايل «هنگ» كرد
«تجارت»«تجارت» عملكرد بانك ها درحوزه اقتصاد را بررسى كرد؛ عملكرد بانك ها درحوزه اقتصاد را بررسى كرد؛

توليد،  گرفتار نظام بانكى
ــي از عملكرد  ــور ناش ــق اقتصادي كش ــدم رون گـروه اقتصـاد كالن/ ايليـا پيرولـي: " ع

ــان از بحراني دارد كه مثل خوره به  ــت." اين جمله كوتاه از رئيس مجلس نش بانك هاس
جان اقتصاد كشور افتاده است. قصه؛ موضوع جديدي ندارد. حاال برنامه ريزان اقتصادي 
ــهرزاد كرده  ــب ش ــفتگي نظام بانكي را جايگزين قصه هاي هزار و يك ش قصه هاي آش
ــي عملكرد بانك مركزي و وزارت  ــت بررس اند. اظهارات ديروز علي الريجاني در نشس
اقتصاد در مجلس نشان از تداوم و عدم اصالح ساختار آن دارد. به همين خاطر بود كه 
رئيس مجلس و نمايندگان همان موضوع ها و سناريو هاي گذشته را تكرار كردند. انگار 
حرف تازه اي براي اين موضوع وجود ندارد. به معناي ديگر توليد ...           صفحه3
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ــي، انحصار را  ــبكه هاي اجتماع ــام گفت: ش ــادگار ام ي
شكسته اند، انحصاري كه موجب مي شود ميل شخصي 
بر عقل غلبه بيابد اما وقتي به خرد جمعي برسد، فرصت 
رشد هيتلرها و صدام ها فراهم نمي شود و يك اپليكيشن 
تلفن همراه ممكن است از ده ها شبكه تلويزيوني جلوتر 

باشد.
به گزارش جماران، حجت االسالم سيدحسن خميني در 
ديدار با دبير سي وششمين جشنواره جهاني فيلم فجر با 
بيان اينكه زمان جنگ تالش بر اين بود كه خبرگزاري 
جمهوري اسالمي رشد كند و هزينه هنگفتي بايد صرف 
ــي ان ان  ــد كه امكان پذير نبود گفت: به تدريج س مي ش
همه خبرگزاري ها را به محاق برد و حرف اول توليد خبر 
ــرفت امكانات موجب  ــت زمان و پيش را مي زد اما گذش
ــخت افزارهاي  ــد اين اهميت از بين برود و رواج س ش
بسيار ساده در دنياي غيرانگليسي موجب شد همه مردم 
ــي ان اني  ــبكه هاي مختلف تلويزيوني، س و فكرها و ش
ــبكه هاي اجتماعي،  ــت كنند و امروز ش براي خود درس
تلويزيون ها را كنار گذاشته و به افراد اجازه داده هر يك 
براي خود امثال سي ان ان داشته باشند و در واقع امكاني 
را كه زماني، يك دولت نمي توانست فراهم كند، امروز 

شبكه هاي اجتماعي فراهم كرده اند.
ــت دولت ها براي انتقال  وي ادامه داد: امروز الزم نيس

ــخاص، خود انتخاب كننده  ــات اقدام كنند و اش اطالع
ــخت افزارها، دنيا را  ــرم در مجموع س ــه نظ ــتند و ب هس
ــبكه هاي اجتماعي،  به جاي بهتري تبديل كرده اند. ش
ــود ميل  ــته اند. انحصار موجب مي ش انحصار را شكس
ــي به خرد جمعي  ــل غلبه بيابد اما وقت ــر عق ــخصي ب ش
برسد، فرصت رشد هيتلرها و صدام ها فراهم نمي شود 
و يك اپليكيشن تلفن همراه ممكن است از ده ها شبكه 
تلويزيوني جلوتر باشد. در اين شرايط ديگر مهم نيست 
ــت كه چه  ــما حرفتان را كجا بزنيد، مهم اين اس كه ش

حرفي براي گفتن داريد.
يادگار امام با بيان اينكه روزگاري مهم اين بود كه چه 
ــت همه  ــت اما امروز بلندگو دس ــي مالك بلندگوس كس
ــت و  ــت كه حرف چيس ــت، تاكيد كرد: مهم اين اس هس
ــيد، همه مي شنوند و اين خدمتي  ــته باش اگر حرف داش

است كه تكنولوژي به بشريت كرده است؛ اگرچه ممكن 
ــوند و اين  ــت حرف ها بين صدها حرف ديگر گم ش اس

اشكال وجود دارد.
سيدحسن خميني افزود: آنچه درباره فضاي رسانه گفتم 
درباره فيلم و سينما هم صادق است؛ سابق بر اين چند 
ــاز بايد در خدمت آن ها  كمپاني بزرگ بودند كه فيلمس
ــوب مي تواند با ابزارهاي  ــا امروز يك ايده خ ــود ام مي ب
ــت كند؛ اگرچه هنوز  ــا كمپاني هاي بزرگ رقاب ــاده ب س
ــت سرمايه گذاران و كمپاني هاي بزرگ  تكنيك ها دس
است اما اگر ايده انسان گرايانه وجود داشته باشد مي تواند 
ــاده، حرف خود را  ــتگاه ها و تكنيك هاي س با همين دس

در جهان مطرح كند.
وي با بيان اينكه مركز ثقل اخالق، تخيل است و مركز 
ــت، گفت: توهم يعني اينكه  ثقل بي اخالقي، توهم اس
فرد خود را محور عالم بداند و هر چه به او نزديك است، 
مهم است و هرچه از او دور است، مهم نيست؛ بگويند 
بچه ات مريض است مهم است اما صدها بچه آن سوي 
ــت. در اينجا جهان  ــند، مهم نيس دنيا در حال مردن باش
ــت.  ــدار فرد اهميت مي يابد و اين غيراخالقي اس ــر م ب
ــت؛ يعني قدرت خيال فرد به  نقطه مقابل آن تخيل اس
گونه اي باشد كه خود را جاي ديگري بگذارد؛ اين تخيل 

به حقوق حيوانات هم كمك مي كند. 

رييس دادگستري استان تهران از تاييد حكم قصاص محمد ثالث - راننده اتوبوسي 
كه در حادثه خيابان پاسداران 3 مامور نيروي انتظامي را زير گرفته بود - در ديوان 

عالي كشور خبر داد.
ــنا، در رابطه با تاييد حكم متهم پرونده  ــماعيلي در گفت وكو با ايس ــين اس غالمحس
ــعبه  ــيدگي ويژه به اين پرونده در ش ــداران اظهار كرد: بعد از رس حادثه خيابان پاس
ــتان تهران، صدور و ابالغ حكم، محكوم عليه به رأي  نهم دادگاه كيفري يك اس

صادره اعتراض و تقاضاي فرجام كرد.
ــوي  ــال و در نهايت حكم صادره از س ــور ارس وي افزود: پرونده به ديوان عالي كش
ــه فقره قتل  ــه فقره قصاص بابت س ــتان تهران مبني بر س دادگاه كيفري يك اس
عمد سه نفر از ماموران ناجا و همچنين تحمل يك سال حبس و 74 ضربه شالق 
ــور تاييد شد  ــط ديوان عالي كش ــايش عمومي، توس بابت اتهام اخالل در نظم و آس
ــه قطعيت دادنامه به زودي اقدامات قانوني براي اجراي حكم از ناحيه  ــه ب ــا توج و ب

دادسراي تهران انجام خواهد شد.
ــيدگي به پرونده جمعي از  ــان كرد: رس ــتان تهران خاطرنش ــتري اس رييس دادگس
ــراي  ــده بودند از ناحيه دادس ــتگير ش ــداران دس متهماني كه در حادثه خيابان پاس
ــت به  ــده و پرونده تعدادي از آنها با كيفرخواس ــران انجام ش ــالب ته ــي و انق عموم
ــت. متناسب با نوع اتهامات اين افراد به عنوان مثال پرونده  ــده اس ــال ش دادگاه ارس
ــاني  ــت به دادگاه انقالب و پرونده كس ــان اقدام عليه امنيت اس ــاني كه اتهام ش كس

ــايش عمومي بوده به دادگاه كيفري دو تهران  ــان اخالل در نظم و آس كه اتهام ش
ارجاع شده است. تاكيد شده كه به اين پرونده ها بهصورت ويژه و در وقت مناسب 

رسيدگي شود.
رئيس كل دادگستري استان تهران گفت: مابقي پرونده ها هم از ناحيه دادسرا در 

مرحله رسيدگي قرار دارد.
ــداران،  ــماعيلي در رابطه با زمان اجراي حكم متهم پرونده حادثه خيابان پاس اس
ــت؛ زيرا اجراي حكم نيازمند  ــخص نيس اظهار كرد: زمان دقيق اجراي حكم مش
فرآيند قانوني است. درست است كه اولياي دم شكايت كرده اند و بر مبناي شكايت 
ــده اما برابر ضوابط و مقررات قانوني بايد اولياي دم  اولياي دم اين حكم صادر ش

مجددا تقاضاي اجراي قصاص كنند.
ــه قتل افتاده،  وي گفت: چنانچه همگي يا بعضي از اولياي دم با توجه به اينكه س
تقاضاي اجراي قصاص را تقديم اجراي احكام دادسرا كنند پرونده باز هم به موجب 
مقررات قانوني جهت اذن اجراي قصاص محضر رياست محترم قوه قضائيه تقديم 
مي شود و با استيذان از ناحيه ايشان مقدمات اجراي حكم به اتمام مي رسد و دادسرا 

نسبت به اجراي حكم اقدام خواهد كرد.
پيش از اين، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران از محكوميت عامل قتل سه نفر 
از ماموران نيروي انتظامي در حادثه خيابان پاسداران به سه بار قصاص خبر داده بود 

و گفت: متهم عالوه بر سه مرتبه قصاص به حبس نيز محكوم شده است.

ــوال كريمي قدوسي از وزير نفت  كورش شرفشـاهي : س

ــگاه  ــوخت و نقش باش ــازي جايگاه هاي س درباره برندس
نفت در نگاه به بيرون در دستور كار جلسه علني مجلس 
ــدگان پس از توضيحات وزير نفت  ــرار گرفت كه نماين ق
ــا 72 راي موافق، 128 راي  ــهد ب ــارات نماينده مش و اظه
ــده حاضر، از  ــع از 213 نماين ــت راي ممتن ــف و هف مخال
پاسخ هاي وزير درباره باشگاه نفت و گاز قانع شدند و با 84 
راي موافق، 115 راي مخالف و شش راي ممتنع از مجموع 
ــازي  ــخ هاي وزير درباره برندس 213 نماينده حاضر پاس

جايگاه سوخت را هم قانع كننده تشخيص دادند.
وزير نفت با بيان اينكه مجري سياست هاي نظام است، 
ــتيم و دچار  ــع در وضعيت خوبي نيس ــر مناب ــت: از نظ گف
ــتيم. من نمي توانم در جلسه علني  ــكالت جدي هس مش
ــوء  ــه آمريكا چه بهانه هايي دارد،  نبايد بهانه س ــم ك بگوي
استفاده به دست شان بدهيم اما بايد به نفت كمك كرد. 
بيژن نامدار زنگنه با اشاره به انتقاد نماينده مشهد نسبت 
ــت: من مجري  ــادرات و توليد نفت، گف ــش ص ــه افزاي ب
ــت هاي نظام هستم و سياستگذار نيستم. سال 79  سياس
ــت هاي كلي بخش نفت و گاز  مقام معظم رهبري سياس
ــد كه در آن افزايش ظرفيت توليد صيانت  ــالغ كردن را اب
شده نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از 
قدرت اقتصادي، امنيتي و سياسي پيش بيني شده است. 
همچنين افزايش توليد نفت به حضور ما در بازارها از نظر 
امنيتي هم كمك مي كند. كشوري كه يك ميليون رشد 
ــد صادرات  ــوري كه پنج ميليون رش صادرات دارد با كش
دارد متفاوت است. اين تصميم من نبوده و تصميم نظام 
بوده است.زنگنه با بيان اينكه حفظ و توسعه ظرفيت هاي 
ــت هاي كلي اقتصاد مقاومتي  توليد نفت و گاز در سياس
پيش بيني شده، اظهار كرد: من بايد اين سياست ها را اجرا 
كنم. همچنين در قانون برنامه پنجم مصوب شده كه توليد 
نفت در پايان برنامه به 4.8 ميليون بشكه در روز برسد، اين 
ــت. عالوه بر  ــكه اس ميزان در حال حاضر 3.8 ميليون بش
اين 200 ميليارد دالر نياز سرمايه گذاري در صنعت نفت 
پيش بيني شده كه 130 ميليارد دالر آن در صنايع باالدستي 
است و براي تحقق آن بايد با خارجي ها كار كنيم چرا كه 
هم به سرمايه و هم به تكنولوژي نياز داريم.وزير نفت با 
ــرمايه را نمي توان از بازار  بيان اينكه 200 ميليارد دالر س
داخلي تامين كرد، گفت: چنين ظرفيتي وجود ندارد ولي 
معتقدم تا جايي كه مي شود بايد از داخل جذب كنيم. ما در 
قراردادهاي خارجي هم حداقل 20 درصد سهم ايراني ها 
را داريم، ضمن اينكه حضور خارجي ها به افزايش امنيت 
ــود. در مناقصه هايي كه با توتال  ملي ما هم منجر مي ش
ــدند در واقع آنها  ــد 80 درصد ايراني ها برنده ش برگزار ش
منابع، مديريت و فناوري مي آورند و در كنارش ايراني ها 
كار را جلو مي برند.وي اضافه كرد: مي گويند نگاه به داخل 
نداريد، آيا من نگاه به خارج دارم؟ مپنا و پتروپارس را چه 
كسي در كشور درست كرد؟ چه كسي تحول عظيم صنعت 

ــيمي را براي جلوگيري از خام فروشي ايجاد كرد؟  پتروش
ما در سال 76، يك ميليارد دالر توليد پتروشيمي داشتيم 
و االن اين ميزان 20 ميليارد دالر است كه طي چند سال 
آينده به 40 ميليارد دالر هم خواهد رسيد. همچنين براي 
ــي صنعت نفت قراردادي به ارزش 560  ــاي مصرف لوله ه
ميليون دالر به يك شركت ايراني واگذار شده است.زنگنه 
با بيان اينكه هزينه كرد 15 تا 16 هزار ميليارد دالر براي 
ــتايي عالوه بر تامين منافع مردم موجب  ــاني روس گازرس
ايجاد اشتغال شده، اظهار كرد: من معتقد نيستم كه براي 
ــور نيايند، مگر  عزت ايران بايد بگوييم خارجي ها به كش
ــكالي دارد تعامل  تيم ملي ما مربي خارجي ندارد، چه اش
ــاره  ــت؟وزير نفت با اش كنيم، اين ترس از خارجي ها چيس
ــد: اين طرح از اول اختياري  به طرح برندينگ، يادآور ش
بود و اجباري در كار نبوده و هدف آن هم كاهش تصدي 
دولت و ارائه خدمات بهتر به مصرف كنندگان بوده است. 
كسي نمي تواند بيشتر از 20 درصد نازل ها را داشته باشد، 
ــما از  ــر تغييري مقاومت مي كنيم؟ آيا ش ــر ه ــرا در براب چ
وضع جايگاه ها راضي هستيد؟ ما سه هزار و 500 جايگاه 
ــي ان جي داريم كه  بنزين و گازوئيل و دو هزار جايگاه س
براي آنها شركت پخشي با 17 هزار پرسنل درست شده 
كه هزينه اش به دوش مردم است در حاليكه برند، حمل 
ــازي جايگاه را  و نقل، نظارت بر كيفيت و كميت و زيباس
انجام مي دهد و اين به نفع جايگاه داران است و اختياري 
ــگاه نفت و گاز وقتي  ــت.زنگنه با بيان اينكه براي باش اس
نگذاشته و تنها در پنج سال، دو سخنراني براي آنها انجام 
ــركت درست  ــت، گفت: به من مي گوييد 200 ش داده اس
ــركت هاي اكتشاف و توليد چقدر مخالفت  كنيد، براي ش
ــب و كار درست باشد و همه همدل  ــد، بايد فضاي كس ش
باشيم. من يك عمر با آبرومندي كار كردم و تنها چيزي 
ــكالي ندارد ما با هم مخالف باشيم  ــت. اش كه دارم آبروس
ولي از هم متنفر نباشيم، چرا اينقدر به يك وزير سوء ظن 
داريد؟ به من مي گوييد كار سري مي كنم، آيا منظورتان كار 
غيرقانوني است؟وي در پايان با بيان اينكه سرمايه گذاري 
ساالنه 40، 50 ميليارد دالر كشور را متحول مي كند، در 
ــرمايه خارجي به  عين حال گفت كه اگر اجازه ندهيم س

كشور بيايد، وضعيت روز به روز بدتر مي شود.
  به دنبال هيات هاي انديشه ورز

نماينده مشهد درباره نگاه به بيرون در اقتصاد نفت و نقش 
ــگاه نفت و حضور فاميل هاي ثروت و قدرت در اين  باش

نگاه گفت: حوزه نفت و گاز هميشه مورد طمع نفوذ بوده 
ــؤال خود از وزير نفت عنوان كرد:  ــت.وي در دومين س اس
هيچ نماينده اي از حضور سرمايه گذار خارجي نمي ترسد، 
ما هم هيچ وقت مخالف حضور سرمايه گذار نبوديم.وي 
افزود:  اين يعني مجلس مخالف طرح برندينگ است، اما 
سؤال اين است كه آيا شما آن را متوقف كرديد، خير اين 
ــما عملكردهاي  ــد.وي اضافه كرد: ش ــام ندادي كار را انج
بسيار خوبي داشتيد، اما عملكرد شماست كه 20 ميليارد 
ــما در همين جلسه علني  ــارت زد، ش ــور خس دالر به كش
گفتيد پول، تكنولوژي و مدير نداريم، گفتيد اگر نفت خام 
ــي نمي تواند ما را تحريم كند و اين مانند  ــيم كس بفروش
ــد بدهيم تا بخورند  ــت كه مي گويند باي ــان مثالي اس هم
ــاره به اظهارات  ــند. وي با اش ــته باش ولي به ما كاري نداش
ــت هاي كل نظام را بيان كرديد،  ــما سياس زنگنه گفت: ش
در همان سياست ها رهبر معظم انقالب خطاب به دولت 
گفتند كه بايد جايگزين صادرات، فراورده هاي نفت و گاز 
و بنزيني به جاي نفت خام و طبيعي انجام شود، شما گفتيد 
ــيمي جاذبه ندارد و سرمايه گذار بايد جذب شود لذا  پتروش
بايد به آنها نفت خام بفروشيم.نماينده مشهد يادآور شد: ما 
معتقد به هيأت هاي انديشه ورز هستيم اما در چهارچوبي 
كه نظام آن را مي پذيرد، اما نه به نحوي كه يك باشگاه 
مستقل تشكيل شود و كليه ثمن ها به آن اختصاص يابد 
ــروع شود.وي افزود: باشگاه  ــت درازي ها ش و بعد هم دس
انديشه ورزان نفت و نيرو در حالي تشكيل شده كه در عمل 
به وزارت نفت و ساير تشبيه شده است، اين باشگاه مي تواند 
در بسياري از مسائل غلبه كند و بسياري از تصميمات در 
همين اتاق فكر اخذ مي شود.عضو كميسيون امنيت ملي 
مجلس ادامه داد: ما مي بينيم كه افراد باشگاه نفت و نيرو 
از رانت هاي اطالعاتي و نفوذ امنيتي كشور برخوردارند. ما 
مي بينيم كه در اين باشگاه قوي ترين جريان نفوذ و افراد 
دوتابعيتي حضور دارند كه در جايي گفته بودند كه حراست 
ما حراست فيزيكي است.وي يادآور شد: در حوزه نفت و 
ــي برگزار مي شود و در آن شرب  ــن ملي انگليس نيرو جش
ــن دو نفر از  ــود، آنگاه در همان جش خمر هم انجام مي ش
كارمندان همين حوزه در كشور ما مقابل درب مي ايستند 
و خوشامد مي گويند. نمايندگان ما كجا هستند كه به اين 

موارد نظارت كنند؟ 
ــد گفت:  ــي در حالي كه تريبون وي قطع ش كريمي قدوس
ــزار ليتر در تهران به  ــن با ظرفيت 8 ه ــين بنزي 300 ماش
ــين هاي بمب متحركند. اگر يكي  راه افتاده اند، اينها ماش
ــين ها به مجلس اصابت كند، مجلس به توپ  از اين ماش
بسته مي شود. جلوي اين تهديد امنيتي كه تهران را آتش 
مي زند بايد گرفته شود، اين در واقع بخشي از طرح فتنه 
است، اينها بنزين و نفت را دارند درب خانه ها مي فروشند. 
ــديد يا نه؟  ــما فقط بايد بگوييد قانع ش مطهري گفت ش
ــخ ها  ــي گفت ما هيچ وقت از اين پاس كه كريمي قدوس

قانع نمي شويم.
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رييس جمهور با اشاره به اينكه قرار ما اين بود كه از آرامش زندگي 
مردم حفاظت كنيم، گفت: به مردم ايران قول مي دهم توطئه هاي 

دشمنان در پيشرفت ايران تاثيري نمي گذارد.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم حسن روحاني در اجتماع پرشور 
مردم آذربايجان شرقي در استاديوم تختي تبريزگفت: يكبار ديگر 
مي خواهيم با هم پيوند جديدي را براي ارتقاء آذربايجان و سربلندي 

ايران ببنديم.
وي با اشاره به اينكه ما از ارديبهشت سال گذشته در كنار هم وعده 
داديم كه براي امنيت، آرامش، آزادي و پيشرفت در كنار هم باشيم، 

گفت: امروز به آنچه وعده داده بوديم پايبند هستيم.
ــا به آذربايجان براي احياء و حفظ درياچه  ــور افزود: م ــس جمه رئي
ــت فرهنگ و زبان آذري و ارتقاء ورزش و تيم  ــراي تقوي ــه و ب ارومي

تراكتورسازي وعده داديم و پاي وعده هاي خود ايستاده ايم.
روحاني گفت: ما براساس آنچه با مردم قرار گذاشتيم، آرامش زندگي 
ــت خواهيم كرد و به مردم بزرگ ايران قول  ــازار را حفاظ ــردم و ب م
ــت ها و ارتجاع عرب در منطقه  مي دهم توطئه آمريكا، صهيونيس

در پيشرفت ايران عزيز تأثيري نخواهد گذاشت.
رئيس جمهور افزود: آنهايي كه در كاخ سفيد نشسته اند بدانند به 
تعهد، تمدن و انسانيت شان پايبند باشند يا نباشند، ملت بزرگ ايران 
و دولت به نمايندگي از ملت در برابر هرگونه توطئه و نقشه آنها با 

قاطعيت ايستادگي مي كند.
 روحاني افزود: هيچ كس نمي تواند اين ملت بزرگ را مأيوس كرده 
و اميد آينده را از ما بگيرد. ما امروز مقتدرتر از هر زمان ديگر پاي 
ــي بخواهد به تعهدش در  ــتاده ايم اما اگر كس پيمان هاي خود ايس
برابر ما خيانت كند، بداند عواقب وخيم چنين حركتي ، شامل حال 

خودشان خواهد شد.
رئيس جمهور افزود: دولت و ملت ايران براي تمامي مراحل احتمالي 
ــكلي با آنها  ــمنان برنامه ريزي كرده و هيچ مش مقابل توطئه دش
ــران حل و فصل  ــت تواناي ملت اي ــكالت را با دس ــا مش ــدارد. م ن

خواهيم كرد.
روحاني ادامه داد: ما براي آرامش مردم تصميمات قاطع و محكمي در 
ــران واردات و صادرات و  ــي نگ ــه بازار ارز اتخاذ كرديم و كس زمين

تأمين كاالهاي مورد نياز نباشد.
رئيس جمهور با بيان اينكه در برابر توطئه خارجي ها و برخي افراد 
كوته بين داخلي برنامه ريزي كرده ايم، گفت: تمام نيازمندي هاي 
كشور با ارز 4200 توماني وارد مي شود و كاالهاي اساسي با همان 
قيمت قبل تأمين خواهد شد و مردم نبايد هيچ گونه نگراني براي 

واردات داشته باشد.

روحاني اظهار داشت: اگر واردات در گذشته 50 ميليارد دالر بوده و 
امسال 60 ميليارد دالر باشد و اگر نرخ خدمات 10 ميليارد دالر بود 

و 20 ميليارد دالر شود، هيچ نگراني نخواهيم داشت.
رئيس جمهور با بيان اينكه صادرات غيرنفتي كشور در فروردين 
ــته 15 درصد و واردات نيز 7  ــال گذش ــبت به س ــال 97 نس ماه س
ــت، گفت: ما در مسير توسعه كشور، گام  ــته اس درصد افزايش داش
ــت تا هرگونه مشكلي در اين  ــت و دولت متعهد اس برخواهيم داش

مسير را حل و فصل كند.
ــفر 3 هزار ميليارد  ــا بيان اينكه در جريان اين س ــور ب ــس جمه  رئي
تومان، طرح و پروژه افتتاح و 6 هزار ميليارد تومان پروژه كلنگ زني 
و عمليات اجرايي آنها آغاز مي شود، گفت: در راستاي توسعه صنايع 
ــتور دادم توقفي كه در پروژه ذوب مس ايجاد  ــتان، دس معدني اس
شده بود، برداشته شود و اين گام خوبي براي توسعه اشتغال مردم 

و پيشرفت استان خواهد بود.
ــتان آذربايجان  ــخنان نماينده ولي فقيه در اس ــاره به س وي با اش
ــت، درمان و ايجاد امكانات  ــرقي درباره ضرورت ارتقاء بهداش ش
درماني براي بيماران كبدي گفت: امروز اولين پيوند كبد در تبريز 

انجام شده است. 

روحاني با بيان اينكه دولت و ملت ايران به آذربايجان و تبريز افتخار 
ــتان خيران و افراد نيكوكار تالش هاي  مي كند، گفت: در اين اس
ــت، درمان و سالمت مردم انجام  ــتاي ارتقاء بهداش فراواني در راس
داده اند به گونه اي كه صد خير در 5 سال گذشته 260 ميليارد تومان 
در اين زمينه هزينه كرده اند و دولت متقابًال 800 ميليارد تومان در 

اين بخش هزينه كرده است.
ــده و تالش  ــزود: با برنامه ريزي هاي انجام ش ــور اف ــس جمه رئي
مسئوالن شاهد بهره برداري از طرح هاي متعدد در زمينه بهداشت 

و درمان تا پايان دولت دوازدهم خواهيم بود.
ــر بخش ها از جمله صنعت،  ــا بيان اينكه دولت در ديگ ــي ب روحان
كشاورزي و سدسازي نيز برنامه هاي خوبي براي استان دارد، گفت: 
ــتاندار و مسئولين  ــت و از اس زبان آذري از افتخارات ايران عزيز اس
استان و دانشگاه ها مي خواهم تا مركز زبان و ادبيات تركي را افتتاح 

و كتاب هاي مربوط به آن را چاپ كنند.
رئيس جمهور افزود: زبان تركي يكي از افتخارات و گل هاي معطر 

اين سرزمين است.
ــرقي افتخار  روحاني با بيان اينكه بايد به ايثار مردم آذربايجان ش
كنيم، گفت: من به مردم آذربايجان شرقي و غربي و منطقه غرب 

كشور، اعالم مي كنم اگر تالش هاي دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
از سال 92، نبود، در شهريور سال 96، هيچ چيز از درياچه اروميه باقي 
نمي ماند و امروز اعالم مي كنم كه دولت يازدهم 2 هزار و دويست 
ميليارد تومان براي احياء درياچه اروميه هزينه كرده و به شما قول 

مي دهم درياچه اروميه به عنوان نگين ايران باقي بماند.
ــزار ميليارد تومان طرح و  ــت: بيش از ه ــس جمهور اظهارداش رئي
پروژه هاي متعدد براي احياء درياچه اروميه در دستور كار است، گفت: 
براساس برنامه ريزي هاي انجام شده و وعده مسئوالن ذيربط در 

آينده ارتفاع آب درياچه اروميه يك متر افزايش خواهد يافت.
روحاني با بيان اينكه دولت به تعهدات خود تا جايي كه توان داشته 
باشد، عمل مي كند، افزود: بي ترديد در زمينه آب، راه و بهداشت و 
درمان كه جزو پروژه هاي مهم استان است، گام هاي تأثيرگذار و 

خوبي برداشته خواهد شد.
ــفر گذشته به اين استان اجراي  ــت: در س رئيس جمهور اظهار داش
ــردم قول داديم و بيش از آنچه كه وعده  ــه م ــروژه را ب ــرح و پ 23 ط
ــم، براي اجراي طرح ها، اعتبار تخصيص داديم، منتها  ــرده بودي ك
ــت كه  ــت اجراس از اين تعداد، 18 پروژه عملياتي و 5 پروژه در دس

دولت متعهد به تكميل آنها خواهد بود.
روحاني با اشاره به اينكه عملياتي شدن 50 درصد از پروژه بزرگراه 
اهر به تبريز گفت: براساس برنامه ريزي اعتبار اين پروژه 90 ميليارد 
ــده و دولت  تومان بوده كه تاكنون 104 ميليارد تومان پرداخت ش
متعهد است كه اين پروژه را تكميل كند. همچنين اقدامات خوبي 
در راستاي احداث راه آهن ميانه به تبريز انجام شده و امسال راه آهن 

بستان آباد افتتاح خواهد شد.
رئيس جمهور با بيان اينكه امسال استان آذربايجان شرقي از رحمت 
آسماني برخوردار بود و وضع بارندگي نسبت به پارسال بهتر بوده 
است، افزود: ما در بسياري از استان ها با مشكالت فراواني در زمينه 
تأمين آب مواجه هستيم و دولت متعهد به رفع اين مسايل است كه 
در اين راستا كميته سه نفره اي تشكيل شده و مشكالت موجود در 

زمينه تأمين آب مناطق مختلف كشور را بررسي خواهند كرد.
ــت يازدهم 3 هزار و 997 ميليارد تومان  ــه داد: در دول ــي ادام روحان
ــرقي  ــتان آذربايجان ش براي طرح ها و پروژه هاي مختلف در اس
ــال قبل از دولت  ــم بيش از دو برابر 4 س ــه اين رق ــده ك ــه ش هزين

يازدهم بوده است.
رئيس جمهور اظهار داشت: در اين سفر اجراي 28 طرح و پروژه را 
با اعتباري بالغ بر 1188 ميليارد تومان به مردم آذربايجان شرقي 
قول مي دهيم كه اين جداي از 735 ميليارد توماني است كه از طريق 

صندوق توسعه ملي براي اين استان در نظر گرفته شده است.

رييس جمهور با اشاره به تصميمات ارزى دولت تاكيد كرد؛

تضمين آرامش بازار

اليحه جامع انتخابات در دستور كار دولتاليحه جامع انتخابات در دستور كار دولتلزوم برخورد مناسب قاضي با طرفين پروندهلزوم برخورد مناسب قاضي با طرفين پروندهحقوق مديراني كه خدمت نكنند حرام استحقوق مديراني كه خدمت نكنند حرام است
ــارز گفت:  ــه روحانيت مب ــو جامع عض
ــئوليتي دارند  ــاني كه در ادارات مس كس
اما از انجام وظيفه سر باز مي زنند حقوقي 
ــه دريافت مي كنند بر آنان قطعا حرام  ك
ــه خدمتگزاري  ــت؛ چرا كه از وظيف اس

ــالم حسين ابراهيمي در گفت وگو با  عدول كرده اند. حجت االس
ايسنا با تاكيد بر اينكه واقعيت امر اين است كه برخي از مسئوالن 
ــردن به مردم را با حكومت كردن بر  ــت ك ــي در ادارات خدم دولت
آنان اشتباه گرفته اند، گفت: برخي از مسئوالن در مديريت ها و 
در ادارات فكر مي كنند كه حاكم مردم هستند نه خدمتگزارشان. 
آنها مردم را خسته كرده اند و مي خواهند بر آنان حكومت كنند. 
درست است كه بخشي از افراد سعي دارند وظايف شان را انجام 

دهند اما بخش ديگر از آنان چنين ويژگي هايي ندارند.

ــتري  ــيدعليرضا آوايي وزير دادگس س
ــئولين قضايي آذربايجان  در جمع مس
ــرقي با تاكيد بر حفظ شأن و جايگاه  ش
ــب و  ــات در جامعه، برخورد مناس قض
همراه با احترام و تكريم قاضي با طرفين 

پرونده، صدور رأي بر اساس مباني علمي و اجتناب قاضي از ورود 
به دسته بندي هاي سياسي را موجب افزايش احترام، محبوبيت 
و موفقيت يك قاضي در دستگاه قضايي و ميان مردم دانست. به 
گزارش ايسنا، كمبود نيروي انساني، فضاي فيزيكي، امكانات و 
تجهيزات بويژه در سازمان هاي وابسته به قوه قضائيه در استان، 
ــوراهاي حل اختالف، ضرورت  پايين بودن دريافتي اعضا، ش
ــمالغرب كشور و فرسودگي زندان هاي  ــوله بحران ش احداث س

استان از جمله مشكالت مطرح شده در اين ديدار بود.

ــور از در دستور  ــخنگوي وزارت كش س
كار قرار گرفتن اليحه جامع انتخابات 
در هيات دولت خبر داد و گفت: در اين 
اليحه پيشنهاد شده اخذ راي و شمارش 
ــود. آرا به صورت الكترونيكي انجام ش

سيد سلمان ساماني افزود: اليحه جامع انتخابات در كميسيون 
سياسي - دفاعي دولت نهايي و براي تصويب به صحن دولت 
ارائه شد. سخنگوي وزارت كشور با تاكيد بر اين كه در اين اليحه 
تمامي نواقص قوانين مربوط به انتخابات، رفع شده است؛ تصريح 
ــاس اين اليحه تمامي مراحل برگزاري انتخابات از  كرد: بر اس
جمله اخذ راي و شمارش آرا به صورت الكترونيكي انجام مي شود. 
اسماعيل جبارزاده معاون سياسي وزير كشور نيز از اتمام بررسي 

اين اليحه در كميسيون سياسي دفاعي دولت خبر داد.

وزير امور امور خارجه كشورمان با بيان اينكه ما در منطقه از 
نبود گفت وگو رنج مي بريم، گفت: پيشنهاد مي كنيم كه يك 
گفت وگوي منطقه اي ميان طرف ها انجام شود.به گزارش 
ــخناني در شوراي روابط  ــنا، محمدجواد ظريف طي س ايس
خارجي آمريكا تصريح كرد: ما در منطقه اي واقع شده ايم 
ــياري از  ــرايط و بحران هاي مختلفي را ديده ايم. بس كه ش
ــائل متفاوت  آنها به دليل وجود نگراني هايي در مورد مس

بوده است.
وي افزود: صدام حمله به كشتي هاي ايراني را آغاز كرد. در آن 
زمان من به عنوان يك ديپلمات جوان نامه اي را خطاب به 
دبيركل سازمان ملل نوشتم تا او بتواند شرايطي را در منطقه 
ايجاد كند كه از بروز بحران بيشتر جلوگيري شود. بعدها از 
اين نامه در متن قطعنامه 598 استفاده شد.وزير امور خارجه 
افزود: پس از پايان جنگ، صدام به كشورهايي كه تسليحات 
را فراهم مي كردند حمله نظامي كرد. ما حوادث بسياري را در 
خليج فارس مشاهده كرده ايم. ما معتقديم كه بايد در منطقه 
ما گفت وگوهاي سازنده انجام شود. در واقع موضوع اصلي 
اين است كه ما از نبود گفت وگوي خاورميانه رنج مي بريم 
و البته ما بيشتر در مورد يكديگر صحبت مي كنيم.ظريف 
اظهار كرد: عربستان مي خواهد اين تصوير را القا كند كه ما 
براي آنها يك تهديد محسوب مي شويم. پس به همين دليل 
ما پيشنهاد داديم كه يك گفت وگوي منطقه اي انجام شود 
كه البته بايد پيش تر از اينها نيز انجام مي شد. وي تاكيد كرد: 

بايد فضايي را در منطقه ايجاد كنيم كه در آن همه كشورها 
حضور داشته باشند اما چطور بايد به اين فضا وارد شد؟ همه 
بايد يك اصول را قبول كنند كه از جمله اين اصول مي توان 
به احترام به تماميت ارضي و استقالل طرف ها اشاره كرد. 
وزير امور خارجه كشورمان با بيان اينكه تصور هراس ايران 
ــت، اظهار  ــتباه اس از گفت وگو در منطقه، تصوري كامال اش
كرد: مسائل مختلفي در منطقه وجود دارد كه بايد در مورد 
آنها گفت وگو كنيم. ما تصميم گرفتيم كه اين موضوع را 
وارد توافق هسته اي نكنيم اما ما نيز براي گفت وگو در مورد 
مسائل منطقه درخواست هاي جديدي داريم. ظريف افزود: 
بر مبناي اصول پيش گفته يعني احترام به تماميت ارضي و 
همچنين عدم دخالت در امور داخلي يكديگر، مي توان وارد 

گفت وگوهاي منطقه شد.
ــاد اطمينان و اعتماد ميان طرف ها  ــا به ايج ــه داد: م او ادام
نياز داريم. اين اقدامات جهت اعتمادسازي مي تواند شامل 
همكاري هاي طرف ها براي امنيت راكتورهاي هسته اي 
ــج فارس ميزبان  ــه در آينده اي نزديك ، خلي ــرا ك ــود چ ش
راكتورهاي فراواني خواهد بود. وزير امور خارجه با تاكيد بر 
اهميت موضوعاتي مانند تبادل فرهنگ و توسعه توريسم، 
ــتركي را براي  تصريح كرد: ما مي توانيم كارگروه هاي مش
ــي موضوعات مختلف ايجاد كنيم. اين كار مي تواند  بررس
توانايي تبادل تجربيات را در اختيار طرف ها قرار دهد تا بتوانند 

به طور مستقيم با يكديگر به گفت وگو بپردازند.

امنيت را نمي توان خريد
انتقاد ظريف از خريد تجهيزات نظامي برخي كشورها؛ 

شمخاني تبعات خروج آمريكا از برجام را تشريح كرد؛

ــي تاكيد كرد:  جمهوري  ــوراي عالي امنيت مل ــر ش دبي
اسالمي ايران حتما اقدامات تعجب برانگيزي را در برابر 
ــتور كار  طرف مقابل در صورت خروج از برجام در دس
دارد. به گزارش ايلنا، دريابان علي شمخاني در گفتگو 
با خبرنگاران گفت: ايران هزينه هاي قابل مالحظه اي 
را به منظور ايجاد ثبات منطقه اي و مبارزه با تروريسم 
تكفيري پرداخته و از اين رو نمي تواند در برابر افزايش 
ــات كننده آمريكا، رژيم  ــده اقدامات بي ثب ــران كنن نگ
ــم پيمانان منطقه اي آنها بي  ــتي و برخي ه صهيونيس
ــمخاني در خصوص اخبار مطرح شده  ــد. ش تفاوت باش
ــتاده ويژه رئيس  ــات غير منتظره فرس ــون مالق پيرام
جمهور روسيه با وي و گفتگوهاي انجام شده پيرامون 
واكنش هاي ايران به حمله رژيم صهيونيستي به پايگاه 
ــهادت چند نفر از اتباع ايراني  ــوريه كه به ش تي 4 در س
ــت:حضور مستشاري جمهوري  ــداظهار داش منجر ش
اسالمي ايران در سوريه كه به درخواست دولت قانوني 
ــده با هدف مقابله با تهديد فراگير  ــور انجام ش اين كش
تروريسم صورت گرفته و اثر تعيين كننده اي بر شكست 
اين جريان در منطقه داشته است. وي افزود: زماني كه 
رژيمي به خود حق مي دهد تا در اقدامي برنامه ريزي شده 
ــوري ديگر نيروهاي  ضمن تجاوز به حريم هوايي كش
مقابله كننده با تروريسم را هدف قرار دهد به طور قطع 
بايد به تبعات آن و واكنشهاي متقابل نيز فكر كرده باشد. 

دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: تنبيه متجاوز 
قطعي است اما طبيعتًا زمان، مكان ونحوه پاسخگويي 
ــار و اراده جمهوري  ــرورانه در اختي ــدام ش ــن اق ــه اي ب
ــالمي خواهد بود. شمخاني خاطرنشان ساخت: اگر  اس
رژيم صهيونيستي هنوز متوجه پايان يافتن دوره بزن و 
در رو و اجراي نمايشهاي قلدرمابانه براي ايجاد رعب و 
وحشت نشده بايد هزينه هاي اين نفهمي را نيز پرداخت 
كند. وي در خصوص اخبار مطرح شده پيرامون احتمال 
خروج ايران از ان پي تي در واكنش به اقدامات رئيس 
جمهور آمريكا در قبال برجام اظهار داشت: هدف اصلي 
از طراحي و اجراي ساز و كارهاي حقوقي و قراردادهاي 
بين المللي ، ايجاد ثبات و امنيت در جامعه بين المللي 
ــورهاي به ظاهر  و جلوگيري از اقدامات يكجانبه كش
ــوراي عالي امنيت ملي با اشاره  ــت. دبير ش قدرتمند اس
ــورهاي مدعي پيروي از قوانين  به اقدامات برخي كش
ــتنكاف آنان  ــن المللي و بي تفاوتي و اس ــررات بي و مق
نسبت به اجراي تعهدات قانوني خودافزود: در معاهده 
ــي حق خروج از اين معاهده براي همه اعضاء  ــي ت ان پ
ــان پيش بيني  ــه مخاطره افتادن منافعش ــورت ب در ص
ــت:زماني كه توافقات بين  ــده است.  وي اظهارداش ش
ــورهاي مدعي  المللي بدليل رفتارهاي غير قانوني كش
كاركردش را از دست مي دهد دليلي براي متعهد ماندن 

ساير كشورها باقي نمي ماند. 

اقدامات تعجب برانگيز برجامي ايران

جهانگيري: 

مي خواهيم در توليد و فناوري اول باشيم
ــان كرد:  ــتاد اقتصاد مقاومتي خاطر نش ــده س فرمان
ــد و فناوري در منطقه در جايگاه  ــم در تولي مي خواهي
اول باشيم. مهمترين زيربناي اقتصاد مقاومتي توليد 
است و كشور ما در دنيا مهمترين سرمايه يعني علم و 
مغز جوانان خود را دارد و زماني مي توانيم از ظرفيت ها 
و منابع خدادادي خود استفاده كنيم كه نيروي انساني 

قابلي داشته باشيم.
ــري در دومين  ــحاق جهانگي ــزارش ايرنا، اس ــه گ ب
ــي تحصيلي جايزه ملي ايثار اظهار  ــنواره آموزش جش
داشت: ايثار نياز هميشگي ملت ها و كشورها است و 
ــختي از تاريخ با ايثار و از  ــور عزيز ما در مقطع س كش
خودگذشتي پدران و عزيزان ملت ايران، كاري از خود 

به نمايش گذاشت كه در تاريخ ثبت خواهد شد.
ــرد: در مقطعي كه ملت ايران در يك  ــح ك وي تصري
جنگ ناخواسته ظالمانه اي قرار گرفت، در يك طرف 
همه قدرت هاي بزرگ با همه اختالفاتي كه داشتند، 
براي حمايت از صدام به صحنه آمدند و در چنين جنگ 
نابرابري ملت ايران اثبات كرد كه با از خودگذشتي و 
به پشتوانه فرهنگ و تمدن، جنگ را به نقطه اي رساند 

كه توانست آن را با پيروزي به پايان برساند.
جهانگيري با تاكيد براينكه نياز امروز كشور گسترش 
ــت، اظهار داشت: امروز  ــهادت اس فرهنگ ايثار و ش
ــري و داعش با  ــا، گروه هاي تكفي ــه م ــه در منطق ك

حمايت قدرت هاي بزرگ و برخي كشورهاي منطقه 
شكل گرفته، انسان احساس مي كند كه مي خواهند 
ــد اما ملت ايران  ــالمي را زمينگير كنن ــوري اس جمه
ــربلندي عبور  ــكالت با س ــه مش ــري و از هم ايثارگ

كرد.
ــان كرد: با اطمينان مي گويم با لطفي  وي خاطر نش
كه خداوند به ملت ايران دارد و خون پاكي كه براي 
استقرار اين نظام بر زمين ريخته شده، نظام اسالمي، 
راه و مسير آن همواره ماندني است و از همه مشكالت 

به فضل الهي عبور خواهد كرد.
ــزود: جمهوري  ــوري اف ــس جمه ــاون اول ريي مع
ــادي دارد،  ــاي زي ــتعدادها و فرصت ه اسالمي اس
فرصت هاي معنوي و مادي، منابع طبيعي، موقعيت 
ــل  جغرافيايي منحصر به فرد و بي نظيري دارد و نس
ــت، سرآمدهاي  ــور كه در دنيا بي نظير اس جوان كش
ــي جزء  ــت و حتي از نظر مهندس جوانان منطقه اس
چند كشور اول دنيا هستيم كه پشتوانه اي قوي براي 

امروز كشور است.
ــهيد را زنده نگه داشتن  ــالت دولت و بنياد ش وي رس
فرهنگ ايثار و شهادت دانست و ادامه داد: امروز بايد 
بيش از گذشته مديران و مردم از خودگذشتگي داشته 
باشند ، نسبت به هم مهربان و صميمي باشند. نبايد 
ــم با بغض و كينه نگاه كنند زيرا بايد فكر كنيم  ــه ه ب

كه يك پيكره واحده هستيم كه در گوشه و كنار اين 
پيكر، ملت ايران است و هدف همه پاسداري از خون 

شهدا پيشرفت و عزت ايران است.
ــور، عزم و اراده جوانان  وي با تاكيد بر اينكه در كش
براي پيشرفت هاي علمي و صنعتي وجود دارد، افزود: 
ــور بخصوص فرزندان ايثارگران بايد با  جوانان كش
مسلح كردن خود به دانش، علم و مسايل روز در آينده 
ــور را  ــور قرار گيرند تا بتوانند كش در مصادر عالي كش

به قله هاي بلندي برسانند.

رهبرانقالب درگذشت حجت االسالم رهبرانقالب درگذشت حجت االسالم 
مهمان نواز را تسليت گفتندمهمان نواز را تسليت گفتند

ــالم  ــت حجت االس ــالمي در پيامي درگذش ــر انقالب اس رهب
ــنا، در  ــليت گفتند.به گزارش ايس ــلمين مهمان نواز را تس والمس
پيام حضرت آيت ا... خامنه اي آمده است:درگذشت عالم رباني 
ــيخ حبيب ا...  ــلمين آقاي حاج ش ــالم والمس مرحوم حجة االس
مهمان نواز را به خاندان مكرم و بازماندگان و ارادتمندان ايشان 
ــليت عرض  ــمالي تس ــان ش و عموم مردم مؤمن و وفادار خراس
ــا صداقت، صفت حقيقي و  ــا عمل و مردمي و ب ــم ب ــم. عال ميكن
قطعي اين روحاني بزرگوار بود. ايشان در دوران انقالب پيشگام 
و پناه مردم و در دوران جمهوري اسالمي راهنما و شريك تلخ 
ــت و رضوان الهي را براي آن  ــي آنان بود. رحم ــيرين زندگ و ش

مرحوم مسألت مي كنم.

حكم قصاص محمد ثالث تأييد شد حكم قصاص محمد ثالث تأييد شد 
حكم قصاص محمد ثالث راننده اتوبوسي كه در حادثه خيابان 
ــه مأمور نيروي انتظامي را زير گرفته بود، در ديوان  ــداران س پاس
ــماعيلي رئيس كل  ــين اس ــد.  غالمحس ــور تأييد ش عالي كش
ــتان تهران با اعالم اين خبر به تسنيم گفت كه  ــتري اس دادگس
ــه مأمور نيروي انتظامي در  حكم قصاص متهم پرونده قتل س
ــداران، در ديوان عالي كشور تأييد شده  ــوب هاي خيابان پاس آش
است. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا حكم قصاص متهم اين 
ــود يا خير، اظهار كرد: دادگاه در  پرونده در مأل عام اجرا مي ش
اين خصوص تكليف خاصي را مشخص نكرده است و در مقام 
اجرا ممكن است هر تدبيري اتخاذ شود. اسماعيلي توضيح داد: 
ــرا در  ــته و بايد ديد در دادس دادگاه در اين ارتباط الزامي نگذاش

مقام اجراي حكم، چه تدبيري انديشيده مي شود.

آمادگي تايلند براي ميزباني  ترامپ و «اون»آمادگي تايلند براي ميزباني  ترامپ و «اون»
 وزير خارجه تايلند از آمادگي كشورش براي ميزباني مذاكرات 
آتي ميان رهبران آمريكا و كره شمالي خبر داد. به گزارش ايسنا، به 
نقل از خبرگزاري فرانسه، در حالي كه انتظار مي رود نشست كيم 
ــمالي و دونالد ترامپ، رئيس جمهوري  جونگ اون، رهبر كره ش
ــود، دون پرامودويناي، وزير  ــاي آتي برگزار ش ــكا در ماه ه آمري
ــت: "تايلند آماده تهيل و  ــه تايلند به خبرنگاران گف ــور خارج ام
ميزباني از اين مذاكرات است."  با اين حال سفارت آمريكا هنوز 
اظهارنظري نكرده است. كيم جونگ اون قرار است جمعه با مون 

جائه-اين، رئيس جمهوري كره جنوبي ديدار كند..

سامانه روسي «اس سامانه روسي «اس 300300» را نابود مي كنيم» را نابود مي كنيم
ــد، در صورتي كه از  ــتي مدعي ش  وزير جنگ رژيم صهيونيس
سامانه هاي روسي اس  300 عليه جنگنده هاي ما استفاده شود، 
آن را نابود خواهيم كرد. به گزارش روزنامه يديعوت آحارونوت ، 
آويگدور ليبرمن مدعي شد، در صورتي كه سوري ها از سامانه هاي 
دفاع هوايي اس  300 ساخت روسيه عليه جنگنده هاي ما استفاده 
كنند، اسرائيل به شدت پاسخ خواهد داد،  آنچه براي ما اهميت 
دارد، آنست كه سامانه هاي دفاعي كه روس ها در اختيار سوريه 
قرار داده اند، عليه ما به كار نروند، در چنين صورتي ما نيز عليه 

اين سامانه ها اقدام خواهيم كرد.
ــت  ــاره به گزارش هاي مطبوعاتي دال بر درخواس ليبرمن با اش
ــامانه هاي اس  300 به  ــكو براي عدم تحويل س تل آويو از مس

سوريه مدعي شد، اين گزارش ها بي اساس هستند.

آمريكا قصد خروج از سوريه را ندارد آمريكا قصد خروج از سوريه را ندارد 
وزير امور خارجه روسيه گفت : آمريكا با جديت در حال بررسي 
ــوريه است  ــرقي رود فرات در س تحكيم جايگاهش در كرانه ش
ــدارد. به گزارش  ــگ زده را ن ــور جن ــروج از اين كش ــد خ و قص
ــوريه هم تاكيد كرد:  ــازي س ــپوتنيك، الوروف درباره بازس اس
بازسازي اقتصادي زمانبر است و اطمينان دارم كه همگي ما بايد 
در راستاي منافع مردم سوريه و حفظ تماميت ارضي و حاكميت 
ملي سوريه حركت كنيم. الوروف همچنين تاكيد كرد: آمريكا 
به رغم آنكه مدعي است هدفش شكست داعش است و به رغم 
تمام اين ادعاها و ادعاهاي رئيس جمهوري آمريكا، واشنگتن در 
ــرقي رود فرات محكم مي كند  واقع جاي خودش را در كرانه ش

و قصد خروج ندارد.

موضع جديد برجامي اروپا در قبال آمريكاموضع جديد برجامي اروپا در قبال آمريكا
خبرگزاري جمهوري آذربايجان 'ترند' گزارش داد: كشورهاي 
ــق كرده اند در صورت تصميم دونالد ترامپ رئيس  ــي تواف اروپاي
جمهوري آمريكا به خروج از توافق هسته اي با ايران، از واشنگتن 
پيروي نكنند.ترند در اين گزارش آلمان آورده است: نمايندگان 
ــرايطي  ــه، آلمان و انگليس با مقام هاي آمريكا در مورد ش فرانس
ــا حفظ توافق  ــنگتن ب ــه به موجب آن، واش ــد ك ــق كرده ان تواف
هسته اي موافقت خواهد كرد.اين روزنامه در گزارش خود نوشت: 
ــركاي اروپايي و آمريكايي پس از پنچ دور مذاكرات، توافق  ش
ــت  ــكي و سياس كردند كه ايران بايد به دليل آزمايش هاي موش

منطقه اي اش، با تحريم هاي جديد، تهديد شود. 

سيستم مديريت يكپارچه /كد 10/25/00/ف

آگهي مناقصه عمومي يك  مرحله اي
نوبت اول (شماره 6/ الف ع/97)    

ــتگاه الكتروپمپ توربينى عمودى را از محل اعتبارات طرحهاى عمرانى را از طريق مناقصه  شـركت آب و فاضالب اسـتان البرزدرنظر دارد  5 دس
عمومي ازمناقصه گران واجد شرايط خريدارى نمايد.

مدت تحويل: از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت 45(چهل و پنج) روز تعيين مى گردد.
ــامانه تداركات الكترونيكى  ــايى پاكت ها از طريق درگاه س ــنهاد مناقصه گران و بازگش ــناد مناقصه تا ارائه پيش كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اس
دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
ــركت آب و  ــت به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي  به نام ش ــد كه مى بايس مبلغ تضمين شـركت درفرآيند ارجاع كار: 249/000/000  مى باش

فاضالب استان البرز و يا اوراق مشاركت باشد.
مهلت تحويل اسناد مناقصه: پيشنهاد دهندگان مى بايست مدارك الزم را مطابق مندرجات برگ شرايط تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 97/2/29 

بصورت فايل pdf در سامانه فوق بارگذارى نمايند.
مناقصه گران عالوه بر بارگذارى فايلpdf  اسناد مناقصه ،موظف به ارائه آن در پاكت الك و مهر شده تا ساعت 15:30  روز شنبه مورخ 97/2/29 به دفتر 

قراردادهاى شركت آب و فاضالب استان البرز مى باشند.
تاريخ بازگشايي پاكات:ساعت 13:30 روز يكشنبه مورخ97/2/30 خواهد بود.

ــتاد به آدرس ــامانه س ــنبه مورخ 15 /2/ 97 از طريق س ــناد مناقصه از تاريخ 2/8/ 97 تا  پايان وقت ادارى روز ش داوطلبان مي توانند به منظور دريافت اس
 www.setadiran.ir  اقدام نمايند.تلفن تماس 026-32117109

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات،به آدرس (iets.mporg.ir) مراجعه نماييد.

پذيراي انتقادها و پيشنهادهاي شهروندان از طريق سامانه پيام كوتاه 30007122 هستيم.

شركت آب و فاضالب استان البرز(سهامي خاص)
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دبير كل بانك مركزي اعالم كرددبير كل بانك مركزي اعالم كرد
پيش فروش 5 ميليون سكه/ تائيد ورود سكه به بورس كاال

ــك مركزي از پيش فروش بيش از پنج ميليون قطعه  ــر كل بان دبي
سكه خبر داد.

به گزارش ايسنا، در حالي پيش فروش سكه حدود دو ماه است كه در 
بانك ملي در حال برگزاري بوده و از دو هفته پيش سررسيدهاي آن 
از دوره شش ماهه و يك ساله به هفت مرحله افزايش يافت كه طولي 
ــيدهاي جديد،  ــيد كه در حدود يك هفته بعد از اجراي سررس نكش

پيش فروش يك ماهه و به دنبال آن سه ماهه متوقف شد.
ــت در  ــنا اعالم كرده اس آن طور كه دبير كل بانك مركزي به ايس
ــده كه ظاهرا  ــكه پيش فروش ش اين مدت حدود پنج ميليون س
ــه آن مربوط به  ــي در حدود يك ميليون قطع ــل توجه ــش قاب بخ

فروش يك ماهه است.
گرچه چندي پيش بانك مركزي اطمينان داده بود كه سكه هاي 
پيش فروش شده حتما سكه تحويل مي شود، اما در روزهاي گذشته 
ــا در رابطه با احتمال عدم تحويل فيزيكي و پرداخت  ــي خبره برخ
وجه معادل سكه وجود داشت كه دليل آن به افزايش پيش فروش 
ــت. با اين حال احمدي تاكيد كرد  و احتمال عدم تامين برمي گش
ــبت به  ــت و حتما بانك مركزي نس كه به هيچ عنوان اينگونه نيس
ــكه داده غير از اين عمل نمي كند و از  تعهدي كه براي تحويل س

سكه عقب نشيني نخواهد كرد.
ــته اين مورد پيش آمده كه  ــال هاي گذش ــد: اگر در س وي يادآور ش
ــته آن هم به معني  ــكه گزينه هاي ديگري وجود داش به جاي س
ــائلي كه وجود  ــت، بلكه با توجه به مس ــكه نبوده اس عدم تحويل س
داشت تنوعي از محصوالت را در اختيار مشتريان قرار داديم كه اگر 

مي خواهند سود بانكي، سكه يا وجه معادل آن را دريافت كنند.

400400 ميليارد تومان براي احياي درياچه اروميه  ميليارد تومان براي احياي درياچه اروميه 
پرداخت مي شودپرداخت مي شود

ــور  ــازمان برنامه و بودجه كش معاون رئيس جمهوري و رئيس س
گفت: امسال400 ميليارد تومان اعتبار براي احياي درياچه اروميه 

در نظر گرفته شده است.
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت در جلسه شوراي اداري استان 
ــاره به اينكه هنوز از برنامه هاي احياي درياچه اروميه عقب  با اش
ــت  ــتيم اظهار كرد: درياچه اروميه متعلق به همه ايرانيان اس هس
ــمار  مي رود ودولت براي اجراي  ــطح دنيا به ش ــي در س و اثر نفيس
ــود در اين خصوص  ــژه دارد و از همه توان خ ــام وي ــا اهتم طرح ه

بهره مي برد.
ــازمان برنامه و بودجه از اختصاص نزديك به 200 هزار  رئيس س
ميليارد تومان براي ارتقاي شاخص هاي اشتغال طي سال جاري 
ــور خبر داد و گفت: 126 هزار ميليارد تومان از اين   ــطح كش در س
ــام  دولتي و 73 هزار و 400  ــل طرح هاي نيمه تم ــه تكمي ــزان ب مي
ميليارد تومان براي اجراي طرح هاي اشتغالزا در بخش خصوصي 

اختصاص دارد.
نوبخت افزود: در حال حاضر 71 هزار طرح نيمه تمام عمراني در 
كشور وجود دارد كه براي اتمام آنها حدود 500 هزار ميليارد تومان 
ــتيم با اعتبار اختصاص يافته در  ــت ولي در صدد هس اعتبار نياز اس

سال جاري بخش مهمي از اين تعداد تكميل شود.

پيشخوان

اقتصاد كالن

گروه اقتصاد كالن/ ايليا پيرولي: " عدم رونق اقتصادي 

كشور ناشي از عملكرد بانك هاست." اين جمله كوتاه 
از رئيس مجلس نشان از بحراني دارد كه مثل خوره 
ــت. قصه؛ موضوع  ــور افتاده اس به جان اقتصاد كش
جديدي ندارد. حاال برنامه ريزان اقتصادي قصه هاي 
ــفتگي نظام بانكي را جايگزين قصه هاي هزار و  آش

يك شب شهرزاد كرده اند.
ــي  ــت بررس اظهارات ديروز علي الريجاني در نشس
ــك مركزي و وزارت اقتصاد در مجلس  ــرد بان عملك
ــاختار آن دارد. به  ــان از تداوم و عدم اصالح س نش
همين خاطر بود كه رئيس مجلس و نمايندگان همان 
موضوع ها و سناريو هاي گذشته را تكرار كردند. انگار 
حرف تازه اي براي اين موضوع وجود ندارد. به معناي 
ديگر توليد در كشور گرفتار ديوار بلند آشفتگي نظام 

بانكي شده است.
براي اينكه پي به عمق وضع آشوبناك نظام بانكي 
كشور برده باشيم كافي است كه به تاريخ رجوع شود. 
ــروع به فعاليت  ــور ش از زماني كه نظام بانكي در كش
ــاختاري با آن نيز رشد كرد، بدون  ــكالت س كرد، مش
ــه اي  ــكل اصلي به صورت ريش آنكه براي اين مش
ــود، به گونه اي كه حاال نظام  ــيده ش راه حلي انديش
بانكي كشور در آستانه يك بحران  قرار گرفته وحتي 
ــفتگي را بحران  ــان با نگاه بدبينانه، اين آش كارشناس

قلمداده كرده اند.
نبود نظارت جدي بانك مركزي بر عمليات سيستم 
بانكي كشور از يك سو و عدم استقالل سياست هاي 
پولي كشور و تفكيك آن با نظام مالي از عوامل اصلي 

نابساماني در نظام بانكي كشور عنوان شده است.
انتقاد ديروز رئيس مجلس از عملكرد بانكها به نوعي 

نشان مي دهد كه توليد در حبس بانكها قرار دارند.
در پايان نشست ديروز بررسي عملكرد بانك مركزي 
و وزارت اقتصاد در واگذاري بنگاه هاي تحت تملك 
ــاد و معاون بانك  ــه با حضور وزير اقتص ــا ك بانك ه
مركزي در مجلس برگزار شد، علي الريجاني اظهار 
داشت: اين گزارش حاوي نكاتي بود. اوال قانون به 
درستي اجرا نشده است، شما بايد ساالنه 33 درصد 
از دارايي هاي بانك ها را واگذار مي كرديد اما اين كار 

انجام نشده است.

ــما مربوط  ــالوه بر اين، گزارش ش ــه داد: ع وي ادام
ــه بانك هاي دولتي بود اما بايد عملكرد بانك هاي  ب

خصوصي را نيز بررسي مي كرديد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: قانون حمايت از 
توليد ملي در سال 94 تصويب شده اما آيين نامه هاي 
آن توسط دولت در سال 96 نوشته شده است كه اين 
موضوع اجراي قانون را با تاخير مواجه كرده است.

ــيون امنيت ملي  ــاره نايب رئيس كميس ــن ب در همي
ــت علني ديروز مجلس گفت:  مجلس نيز در نشس
ريشه حل بسياري از مشكالت كشور در گرو اصالح 

سيستم و نظام بانكي است.
ــه حل  ــت: ريش ــدي برومندي اظهارداش محمدمه
ــياري از مشكالت كشور در گرو اصالح سيستم  بس
ــت؛ بخش  ــور نهفته اس و نظام بانكي و اقتصاد كش
قابل مالحظه اي از مراجعين نمايندگان را بدهكاران 

بانكي تشكيل مي دهند لذا اصالح اين عرصه بايد در 
دستوركار برنامه ها قرار بگيرد.

حسين محمودي اصل،كارشناس اقتصادي و عضو 
هيأت علمي دانشكده اقتصاد درباره نابساماني نظام 
ــت:  ــگاه خبرنگاران گفته اس ــور به باش بانكي كش
سرمنشأ تمام مشكالت بانكي را بايد در نبود تعادل 
ــات  در دريافتي ها و خروجي هاي بانك ها و موسس
ــي با افزايش تعداد  ــت،بحران نظام بانك مالي دانس
ــات مالي و اعتباري و همچنين تعاوني هاي  موسس
اعتباري و قرض الحسنه شدت يافته است،به طوريكه 
اكنون تعداد موسسات و قرض الحسنه هاي موجود در 
كشور هفت هزار مورد است. نبود تعادل در نظام بانكي 
بدين معناست كه سپرده هاي مردم در دست دولت 
ــورت امالك و بنگاه ها  ــكاران و همچنين بص ،بده
بلوكه شده است .از اين رو بانك ها و موسسات دچار 

فرايند گلدكوئيستي شده اند. يعني با تالش فراوان 
ــوق هاي مختلف قانوني و غير قانوني  و با ايجاد مش
ــترياني براي سپرده گذاري باسودهاي  به جذب مش
باالتر از نرخ هاي معمول و معقول دست مي زنند.به 
ــودهاي غير منطقي و غيرقابل توجيه ،در  جهت س
برخي بانكهاي خصوصي، فرايند گلدكوئيستي دچار 
وقفه شده و بروز بحران را نزديك مي كند چراكه سود 
ــات بانكداري و بنگاهداري كمتر از  ــل از عملي حاص
سودهاي پرداختي است و بالخره اين چرخه معيوب 

بهم خواهد ريخت.
ــي كه درباره آن توضيح دادم موجب آغاز  ــود تعادل نب
ــود.چراكه با برهم خوردن اين  بحران بانك ها مي ش
زنجيره و نبود اثري از ورود نقدينگي، متقاضيان براي 
دريافت سپرده خود به ايجاد صف دامن مي زنند و در 
نهايت با شكل گيري صف مذكور،هجوم ساير سپرده 

گذاران در كوتاهترين زمان ممكن اتفاق مي افتد. به 
ــتگي موسسات  ــي از ورشكس طور مثال تجارب ناش
،نشان مي دهد كه زمان فروپاشي از چندماه به چند 

روز كاهش يافته است.
ــن سبحاني كارشناس اقتصادي نيز علت همه  حس
نابساماني هاي نظام بانكي را به عدم اجراي بانكداري 
راستين در كشور نسبت داده و در اين باره گفته است : 
نظام بانكي كشور به دليل عدم اجراي قانوان عمليات 
ــت. اقتصاد  بانكي غير ربوي به اين روزگار افتاده اس
ــت. نرخ بهره در  ــيعي هس دچار عدم تعادل هاي وس
ــود اقتصادهاي ديگر بهره در  ايران باال تعيين مي ش
ــت به خاطر اينكه بازارهاي  آن نيم تا يك درصد اس
مختلف در اقتصادشان در تعادل بسر مي برد. بنابراين 
ــول هم نرخ بااليي مطالبه نمي كند.  ــرد بازار پ كارك
ــده كه در بازار ايران  ــيع باعث ش عدم تعادل هاي وس
نرخ بهره بسيار گران تعيين شود. به طور مثال چون 
ــالي .. تحريم و ... دخالت  اقتصاد با ركود ... خشكس
ــت؛ نقدينگي در اقتصاد  نهادهاي دولتي مواجه اس
مولد سرمايه گذاري نمي شود، از اين رو نرخ بهره به 
ــيم سوددهي معيار اصلي نظام بانكي  عنوان مكانس
ــرخ بهره وضع اقتصادي را  ــرار مي گيرد. كاركرد ن ق
ــزد. اگر قانون عمليات غير ربوي اجرا  ــه هم مي ري ب
ــن مي رفت؛ چرا كه اين  ــدم تعادل ها از بي ــد ع مي ش
ــاس ميزان  ــود كه نرخ بهره براس قانون باعث مي ش

كاركردي اش در اقتصاد مولد تعيين شود.
همه موارد گفته شده عوامل اصلي بي رونقي توليد و 
در عين حال آشفتگي نظام بانكي بوده اند. اما آنچه 
بايد در دستور كار دولتي ها قرار بگيرد، موضوع ساختار 
ــت چرا كه اصالح  ــور اس اصالح نظام اقتصادي كش
ساختار نظام بانكي تنها پازلي از نظام اقتصادي است. 
ــون توليد را به حبس  ــن حال، نظام بانكي اكن ــا اي ب
ــت كه دكتر  ــت. به همين خاطر اس خود درآورده اس
ــور، همواره يكي  ــناس پولي كش بيژن بيدآباد كارش
ــور بوده،  ــاختار نظام بانكي كش از مدافعان اصالح س
ــتين با  ــت: مادامي كه نظام بانكداري راس معتقد اس
تمام ابزارهايش مصوب و اجرايي نشود نبايد انتظار 
داشت كه نظام بانكي كشور به سامان شود و اقتصاد 

را به تحرك وادارد.

تجارت عملكرد بانك ها در اقتصاد را بررسى كرد؛

توليد گرفتار نظام بانكى

بررسي آيين نامه سامانه ثبت حقوق و مزايا  بررسي آيين نامه سامانه ثبت حقوق و مزايا  سكه طرح قديم سكه طرح قديم 2020هزار تومان ارزان شدهزار تومان ارزان شدتعداد شعب بانكي كاهش يافتتعداد شعب بانكي كاهش يافت
ــبكه بانكي در  ــعب داخل ش تعداد كل ش
پايان اسفند ماه سال 1396 نسبت به پايان 

آذر ماه 1396، كاهش يافت.
تعداد كل شعب داخل كشور شبكه بانكي 
در پايان اسفند ماه سال 1396 به 20723 

ــه با آذرماه همان سال، 52 شعبه معادل  ــيد كه در مقايس ــعبه  رس ش
0.3 درصد كاهش يافته است. بر اين اساس تعداد شعب بانك هاي 
دولتي 8765 (42.3 درصد)، بانك هاي خصوصي شده 6509 (31.4 
ــعبه  ــات اعتباري 5449 ش درصد) و بانك هاي خصوصي و موسس
ــبكه بانكي  ــعب رياليـ  ارزي ش ــت. تعداد كل ش (26.3 درصد) اس
ــعب روستايي 863 شعبه  ــهري 19860 و ش ــعب ش 3760، تعداد ش
است. تعداد باجه هاي بانكي كشور در پايان اسفند ماه 1396 تعداد 

2239 باجه است.

ــكه تمام بهار آزادي  قيمت هر قطعه س
ــت هزار تومان و طرح  طرح قديم بيس

جديد 15 هزار تومان ارزان شد.
ــر، در جريان معامالت  ــه گزارش مه ب
ــازار آزاد تهران،  ــنبه) ب ــه ش ديروز (س

ــرح جديد 15 هزار  ــكه تمام بهار آزادي ط ــر قطعه س ــت ه قيم
ــد. همچنين هر  ــم 20 هزار تومان ارزان ش ــرح قدي ــان و ط توم
ــكه يك گرمي 3 هزار تومان  ــكه 5 هزار تومان و هر س نيم س

كاهش قيمت داشتند.
ــكه طرح جديد يك ميليون و 775 هزار  ــاس قيمت س براين اس
تومان، طرح قديم يك ميليون و 722 هزار و 250 تومان، نيم 
ــكه 538 هزار و 500 تومان و  ــكه 868 هزار تومان، ربع س س

سكه يك گرمي 351 هزار تومان معامله شد.

معاون رئيس جمهور در نامه  اي به دبير 
هيات دولت، خواستار بررسي آيين نامه 
ــنهادي سامانه ثبت حقوق و مزايا  پيش

در هيات وزيران شد.
جمشيد انصاري در اين نامه با اشاره به 

موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تصريح كرده است، 
جلسه كارگروه سامانه ثبت حقوق و مزايا در 16 فروردين ماه با 
حضور نمايندگان دستگاه هاي عضو كارگروه برگزار و پس از 

بحث و تبادل نظر متن آيين نامه اصالح نهايي شد.
ــتگاه هاي  ــنهادي اين آيين نامه كليه دس يكي از بندهاي پيش
اجرايي مشمول ماده 29 برنامه ششم توسعه موظفند، از ابتداي 
سال 1397 كليه اقالم پرداختي به هر يك از مقامات، كاركنان 

و مديران و كسورات قانوني آنها را در سامانه ثبت كنند.

اداره كل پست استان اردبيل

  شركت ملي پست جمهوري اسالمي ايران ( اداره كل پست استان اردبيل ) در 
نظر دارد نظافت و باربري داخل محوطه خود را از تاريخ 1397/6/16 لغايت 1398/6/15 
ــخصات فني از طريق  ــرايط عمومي ، طرح قرار داد و مش ــال مطابق با ش بمدت يكس
مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واگذار نمايد، لذا كليه اشخاص حقوقي متقاضي كه 
موضوع اصلي فعاليت اصلي آنها با موضوع مناقصه مطابقت داشته و داراي مجوز الزم 
ــتن معرفينامه كتبي و فيش واريزي و رعايت  ــت داش ــند، با دردس از مراجع ذيربط مي باش
ــامانه تداركات الكترونيكي دولت  ــاني اينترنتي س ــرايط و موارد ذيل با مراجعه به نش ش

( www.setadiran.ir ) اسناد مناقصه را دريافت نمايند:
ــي 1397/2/5 لغايت  ــخ اولين روز درج آگه 1- مهلـت دريافـت اسـناد: ازتاري

1397/2/15 بمدت 10 روز
2- تحويل پاكات: بمدت 10 روز از آخرين روز فروش اسناد 1397/2/15 لغايت 
ــنبه مورخه 1397/2/25 ضمن درج در آدرس اينترنتي  ــه ش آخر وقت اداري روز س
ــت ( www.setadiran.ir ) به دبيرخانه اداره  ــداركات الكترونيكي دول ــامانه ت س

كل پست استان اردبيل تحويل نمايند.
ــد كه 350/000  3- فيش خريد اسـناد مناقصه: مبلغ 381/500 ريال مي باش
ريال به حساب سيبا شماره 2174770831002 بانك ملي بنام اداره كل پست استان 
ــماره 2174770801009 نزد بانك  ــيبا ش ــاب س اردبيل و مبلغ 31/500 ريال به حس

ملي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده واريز گردد.
4- سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپرده شركت در مناقصه 25/000/000 

ريال است كه به دو روش ذيل مي باشد:
4/1- ارائه ضمانت نامه بانكي از يكي از بانكها يا موسسات مالي تحت نظارت بانك 

مركزي با اعتبار سه ماهه و قابل تمديد.
4/2- فيش واريزي بابت سپرده شركت در مناقصه به حساب شماره 2194770814003 
ــپرده اداره كل پست استان  ــيخ صفي بنام تمركز وجوه س ــعبه ش نزد بانك صادرات ش

اردبيل.
5- هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

ــنبه مورخه  ــاعت 10 صبح روز پنجش ــائي پاكات (الف- ب- ج) س 6- زمان بازگش
1397/2/27 مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي) شماره 97-1
اداره كل پست استان اردبيل انتشار اطالعات خزانه يك ژست سياسي نيستاداره كل پست استان اردبيل

امنيت شغلي كارگر از معيشت واجب تر است

ــتر  يك اقتصاددان مي گويد اكنون مصارف ما بيش
ــري شديد منابع روبه رو  ــت و ما با كس از منابع ما اس
هستيم و چاره اي نداريم جز اينكه از برخي مصارف 
ــر كنيم. وي با حمايت از اقدام اخير  ــود صرف نظ خ
ــار اطالعات خزانه و ريز پرداختي ها  دولت در انتش
ــازمان ها طبق قانون بودجه، آن را صرفا يك  به س

ژست سياسي ندانست.
ــعيد ليالز، درباره اقدام اخير  ــنا، س به گزارش ايس
ــار اطالعات خزانه بيان  وزارت اقتصاد درباره انتش
ــر منابع به  ــئله جنگ بر س كرد: اكنون در ايران مس
وجود آمده است. اتفاقي استراتژيك و ژئوپلتيك رخ 
داده و آن اين است كه از دوران احمدي نژاد مصارف 
ــتي از دو طيف  ــه صورت غير قابل بازگش ــت ب دول
استخدام ها و اعطاي يارانه نقدي افزايش يافته كه 

هيچ يك از اين دو مورد قابل بازگشت نيست.
ــت  ــديد و برگش وي ادامه داد: به موازات افزايش ش
ناپذير مصارف دولت، منابع دولت از طريق كاهش 
ــش قيمت هاي جهاني نفت خام به  ــا و كاه درآمده
ــت ناپذيري كاهش پيدا كرد؛  طرز عجيب و برگش
ــه باالترين درآمد ارزي دولت روحاني  ــه طوري ك ب
ــد در اوج دوران تحريم ها كمتر  ــن درآم از پايين تري
بوده است! بنابراين ما با يك معضل كسري شديد 
منابع در برابر افزايش شديد مصارف قرار داريم كه 

ديگر نمي تواند ادامه پيدا كند.
ــرد: اگر ما با وفور نعمت  ــاد دان اضافه ك ــن اقتص اي
ــكالتي پيش نمي آمد.  ــه رو بوديم هيچ گاه مش روب
ــات وقتي وفور  ــت دوم اصالح ــه در دول همچنانك
ــد، دعواهاي سياسي فروكش كرد  منابع محقق ش
ــدند. به قول  ــور متمركز ش و طرفين بر اقتصاد كش

بارت ويت من روستو(انديشمند و اقتصاددان)، وفور 
گرفتاري ها را مي پوشاند. ما با كمبود منابع روبه رو 
ــازي و حتي  ــتيم و اكنون راهي به جز شفاف س هس

رياضت اقتصادي نداريم.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: معتقدم بايد كمربندها 
را سفت كرد. در نظر بگيريد اكنون حدود 50 تا 60 
هزار ميليار تومان به منابع عمراني تخصيص داده 
ــت. اين مبلغي كه دولت مي دهد، با توجه  ــده اس ش
ــور به مقدار كافي  ــرمايه گذاري در كش به كاهش س

نيروي كار وارداتي را پوشش نمي دهد.
ــش  ــر بگيريد كه ما اكنون ش ــه داد: در نظ وي ادام
ــور داريم. به اين معني كه  ــجو در كش ميليون دانش
ساالنه 1.5 ميليون نفر از دانشگاه ها در ايران فارغ 
التحصيل و عمده  اين افراد وارد بازار كار مي شوند. 
اگر بخواهيم براي اين افراد اشتغال زايي كنيم دست 
كم به 200 ميليارد دالر سرمايه گذاري نياز داريم؛ 
ــچ گاه در تاريخ ايران بيش از 135  ــه هي ــي ك در حال
ــرمايه اعم از داخلي  ــارد دالر جذب س ــا 140 ميلي ت

ــرمايه گذاري  ــته ايم. اكنون عدد س و خارجي نداش
ــت.  ــا 90 ميليارد دالر اس ــدود 85 ت ــران در ح در اي
يعني ما نصف ميزان مورد نياز خود هم نمي توانيم 
سرمايه گذاري جذب كنيم. به اين ترتيب كشور در 
ــتناك قرار دارد و اگر  معرض بحران فزاينده وحش
ــت  ــت به جراحي عميق نزند، ممكن اس اكنون دس
ــود و حتي اين  ــه يك معضل الينحل ش ــل ب تبدي
ــكاري از 12 درصد  ــود دارد كه نرخ بي ــال وج احتم

كنوني به 20 درصد برسد.
ــي تصميم گرفته  ــت: تاكيد مي كنم وقت ــالز گف لي
مي شود كه اطالعات خزانه به صورت شفاف منتشر 
ــت سياسي نيست. دولت  ــود، اين ديگر يك ژس ش
ــن كند كه اكنون  ــراي مردم و حكومت روش ــد ب باي

راهي جز شفافيت وجود ندارد. 
ــور  ــه هزينه ضروري كش اين اقتصاددان درباره س
ــي از اين بخش ها مربوط به هزينه هاي  ــت: يك گف
ــتمزد  ــت. همچنين هزينه دس ــور اس دفاعي كش
ــت كه بايد  كاركنان دولت يكي از هزينه هايي اس
ــتمزدي نبايد  ــود و به هيچ وجه هيچ دس پرداخت ش
ــي ما برخورد  ــئله با امنيت مل ــود. اين مس ــع ش قط
ــش هزينه هاي  ــومين بخش هم بخ ــد. س مي كن
ــراي باقي بخش ها فكري  ــت و بايد ب ــي اس عمران

جدي كرد.
ــان اين كه ديگر نمي توان اصالحات را به  ــا بي وي ب
عقب انداخت، تصريح كرد: تاكنون نيز اشتباه كرديم 
ــي را به عقب انداختيم. اكنون  كه اصالحات اساس
ــور نمي تواند مصارف خود را بپوشاند. حاال اين  كش
مسائل داخلي را بگذاريد در كنار مسائل جديد جنگ 

سرد كه در دنيا شكل گرفته است.

رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني مي گويد: معيشت 
ــت و اگر كارگري  ــته به هم اس ــغلي كارگران وابس و امنيت ش

امنيت شغلي نداشته باشد معيشت هم ندارد.
به گزارش ايسنا، فتح اله بيات ،اظهار كرد: يكي از مهمترين 
ــت كه  ــغلي اس موضوعات در حوزه كارگري بحث امنيت ش
ــر كارگر در كاري  ــت و اگ ــت هم واجب تر اس ــي از معيش حت
ــود و نداند كه كارفرما او را نگه مي دارد يا اخراج  ــغول ش مش
ــت او به  ــري او به هم مي ريزد و معيش ــش فك ــد، آرام مي كن
ــفيد امضا را به  مخاطره مي افتد. وي قراردادهاي موقت و س
ــت و افزود: امروز قراردادهاي يكماهه و  زيان كارگران دانس

ــده  ــفيد امضا به معضل بزرگي براي كارگران تبديل ش ــابهاي س ــويه حس ــه ماهه و تس س
ــرايط را مهيا مي كنند تا كارگران را به راحتي از  ــفته مي گيرند و همه ش و از كارگران س

مجموعه حذف كنند.
رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني با بيان اينكه قراردادهاي موقت قدرت چانه زني 
را از نمايندگان كارگري گرفته است، افزود: متاسفانه نمايندگان كارگري در هيات هاي حل 
اختالف و تشخيص قدرت دفاع از حقوق كارگران را ندارند و به دليل داشتن قراردادهاي 

موقت و ترس از اخراج كارفرما نمي توانند مدافع حقوق همنوعان خود باشند.

بيات بيش از 95 درصد قراردادها در كشور را موقتي دانست 
و تصريح كرد: اگر بهره وري نيروي كار پايين آمده و كيفيت 
محصوالت توليدي كاهش يافته و توليد رقابت پذير نيست، 
ــغلي خود  ــت كه كارگر از وضعيت ش دليل عمده اش اين اس

راضي نيست و دغدغه هر لحظه بيكار شدن را دارد.
به اعتقاد اين مقام مسئول كارگري اگر امروز توليدات داخلي 
ــت و بنجل ترين كاالهاي  ــالها قادر به رقابت نيس بعد از س
ــود و توليد  ــور و جايگزين توليد داخل مي ش خارجي وارد كش
ــي و  ــوان صادرات ندارد، بايد به دقت بررس ــي ت ــده داخل كنن

ريشهابي و موانع آن برطرف شود.
ــور را موقتي و كوتاه مدت مي دانند  فعاالن كارگري بيش از 95 درصد قراردادها در كش
ــتمر و دائم هم با كارگران قرارداد  و معتقدند كارفرمايان حتي در كارهاي با ماهيت مس

موقت مي بندند.
ــاده 7 قانون كار از ديرباز  ــاي يك و دو م ــالح تبصره ه ــاي كار و اص ــاماندهي قرارداده س
ــته اند كه  مورد تاكيد جامعه كارگري بوده و مقامات كارگري همواره از وزارت كار خواس
ــال 1369 تاكنون بالتكليف مانده به  ــك ماده 7 قانون كار را كه از س ــره ي ــه تبص آيين نام

جهت شفاف سازي و تفكيك مشاغل دائم از موقت، تدوين كند.

رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني:

سعيد ليالز:
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چگونه مي توان متوجه شد چگونه مي توان متوجه شد 
شخصي سهام عدالت دارد؟شخصي سهام عدالت دارد؟

ــموالن براي اطالع از  ــازي گفت: مش ــازمان خصوصي س معاون س
www. ــامانه سهام عدالت به نشاني ــهامداري خود به س وضعيت س

samanese.ir مراجعه كنند.
ــه تمايل به اطالع از  ــي گفت: افرادي ك ــنيم، داود خان ــل از تس ــه نق ب
ــهامدار سهام عدالت هستند  ــمول و يا س اين موضوع دارند كه آيا مش
www.samanese. ــاني ــهام عدالت به نش ــامانه س يا نه بايد به س

ir مراجعه كنند.
معاون برنامه ريزي، توسعه منابع و امور پشتيباني افزود: اين سامانه 
داراي دو بخش مجزا است كه يكي مربوط به اطالع رساني و انتشار 
خبرهاي مربوط به سهام عدالت است كه تا به امروز بيش از 24 ميليون 

بازديد(از زمان راه اندازي در اسفند سال 95) داشته است.
وي ادامه داد: بخش ديگر اين سامانه نيز مربوط به مشموالن است كه 
تا كنون بيش از 50 ميليون مراجعه كننده داشته و مشموالن با مراجعه به 

اين قسمت مي توانند از اطالعات سهامداري خود آگاهي پيدا كنند.

افزايش احتمال پيش فروش سكه افزايش احتمال پيش فروش سكه 
در بورس كاالدر بورس كاال

رايزني هايي بين بانك مركزي با سازمان بورس براي ورود سكه طال 
به بورس كاال انجام شده است.

پيش فروش سكه حدود دو ماه است كه در بانك ملي در حال انجام 
است. بر اين اساس آن طور كه دبير كل بانك مركزي اعالم كرده در اين 
مدت حدود پنج ميليون سكه پيش فروش شده كه بخش قابل توجهي 

در حدود يك ميليون قطعه آن مربوط به فروش يك ماهه است.
همچنين در مورد احتمال عرضه و پيش فروش سكه طال در بورس 
كاال، اين موضوع از سوي بانك مركزي تاييد شده و رايزني هايي بين 
بانك مركزي با سازمان بورس براي ورود سكه به بورس كاال انجام 
شده است. اين حالت مي تواند با توجه به شرايطي كه در بورس وجود 

دارد فروش انحصاري سكه را تعديل كند.

بازدهيبازدهي111111 درصدي سهام «فوالد» درصدي سهام «فوالد»
معاون اقتصادي و مالي و بهره برداري فوالد مباركه از بازدهي 111 

درصدي سهام در سال گذشته خبر داد.
اميرحسين نادري درباره وضعيت سال گذشته سهام فوالدمباركه اظهار 
ــد سودآوري در سال گذشته با  ــهام شركت همزمان با رش ــت: س داش
استقبال باالي سرمايه گذاران مواجه شد. به گونه اي كه در پايان سال، 
بهاي هر سهم با 104 درصد افزايش به 2877 ريال رسيد و با توجه به 
تقسيم 10 توماني سود براي هر سهم در مجموع 111 درصد بازدهي 
محقق شد كه با توجه به بازدهي 25 درصدي بورس، "فوالد" بيش 
ــت. وي ادامه داد: همچنين  ــته اس از 4 برابر ميانگين بازار بازدهي داش
سهام شركت با ميانگين ارزش روزانه معامالت 6,1 ميليارد توماني، 
ــركت هاي بورس به خود اختصاص داد. ضمن  رتبه اول را در بين ش
ــوندگي و  ــان از نقدش ــركت 234 روز كاري باز بود كه نش اينكه نماد ش
سهولت در خريد و فروش سهام دارد. از سوي ديگر فوالدمباركه يكي 
از تأثيرگذارترين شركت ها در رشد 25 درصدي شاخص بورس بود و 3 
هزار و 140 واحد از مجموع افزايش 18 هزار و 804 واحدي شاخص 

را به تنهايي انجام داد.

پيشخوان

بورس

در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و شعار سال 97 و به منظور 
تامين مالي صنعت برق، سلف موازي استاندارد برق در بورس انرژي 

ايران عرضه خواهد شد.
ــازمان بورس و اوراق بهادار، محمودرضا خواجه نصيري،  به نقل از س
درباره مشخصات اوراق سلف موازي استاندارد برق گفت: در راستاي 
ــال 97 و به منظور تامين  ــعار س تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و ش
مالي صنعت برق، سلف موازي استاندارد برق در بورس انرژي ايران 

عرضه خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه قيمت پايه به عنوان مبناي محاسبات قيمت اعمال 
ــي، قيمت اعمال اختيار خريد تبعي و همچنين  ــروش تبع ــار ف در اختي
قيمت خريد بازارگردان در معامالت ثانويه قرار خواهد گرفت، گفت: 
قيمت اعمال در اختيار خريد تبعي قيمت دارايي پايه اوراق در عرضه 
اوليه به عالوه سود معادل 19 درصد ساليانه و قيمت اعمال در اختيار 
فروش تبعي به قيمت دارايي پايه اوراق در عرضه اوليه به عالوه سود 
معادل 18.5 درصد ساليانه است. به گفته خواجه نصيري، قيمت خريد 
ــالت ثانويه نيز قيمت دارايي پايه اوراق در عرضه  ــردان در معام بازارگ
اوليه به عالوه سود معادل 17 درصد ساليانه به صورت روزشمار است. 
خواجه نصيري در زمينه بازده اين اوراق تصريح كرد: در صورتي كه 
قيمت دارايي پايه در سررسيد بيشتر از 1.19 ضربدر قيمت دارايي پايه 
در عرضه اوليه باشد ناشر مي تواند از اختيار خريد استفاده كرده و نسبت 
به خريد قرارداد برق به قيمت 1.19 ضربدر قيمت دارايي پايه در عرضه 
اوليه از دارندگان اوراق اقدام كنند كه دراين صورت بازدهي ساالنه اوراق 
سلف حداكثر 19 درصد خواهد بود اما در صورتي كه قيمت دارايي پايه 

در سررسيد كمتر از 1.185 ضربدر قيمت دارايي پايه در عرضه اوليه 
باشد سرمايه گذاران مي توانند از اختيار فروش استفاده كرده و نسبت 
به فروش قرارداد به قيمت 1.185 ضربدر قيمت دارايي پايه در عرضه 
اوليه به ناشر اقدام كنند و در نتيجه بازدهي ساالنه اوراق سلف حداقل 

18.5 درصد خواهد بود.
   اوراق سلف موازي استاندارد سود بين دوره اي ندارد

معاون سابق سازمان بورس درباره چگونگي پرداخت سود اين اوراق 
ــتاندارد سود بين دوره اي ندارد و خريدار  ــلف موازي اس گفت: اوراق س

مي تواند در پايان دوره نسبت به تحويل فيزيكي يا تسويه نقدي با توجه 
به قيمت برق در سررسيد و بر اساس قيمت اعمال اختيار فروش تبعي 
يا اختيار خريد تبعي اقدام كند. مدت قرارداد يك سال از تاريخ شروع 
عرضه اوليه خواهد بود و دوره عرضه اوليه نيز در اطالعيه عرضه اوليه 
ــاس مدل  ــد. وي افزود: بازارگردان بر اس ــخص و اعالم خواهد ش مش
بازارگرداني تضمين حداقل قيمت، نقدشوندگي اوراق را قبل از سررسيد 
تعهد مي كند و اوراق سلف را طي دوره معامالتي با نرخ سود 17درصد 
ساالنه به صورت روزشمار به  عالوه قيمت پايه اوراق در عرضه اوليه، 
بازخريد خواهد كرد. كارمزد خريد و فروش اوراق نيز بر اساس مصوبه 

هيات مديره سازمان بورس اوراق بهادار تعيين مي شود.
  اوراق سلف موازي استاندارد چيست؟

اوراق سلف موازي استاندارد ابزار تأمين مالي كوتاه مدتي است كه بر 
مبناي قرارداد سلف منتشر مي شود و بر اساس آن عرضه كننده مقدار 
ــلف استاندارد در  ــخصات قرارداد س معيني از دارايي پايه رامطابق مش
ازاي بهاي نقد به فروش مي رساند تا در دوره تحويل به خريدار تسليم 
نمايد. اوراق سلف موازي استاندارد ابزار تأمين مالي كوتاه مدتي است 
كه بر مبناي قرارداد سلف منتشر مي شود و بر اساس آن عرضه كننده 
مقدار معيني از دارايي پايه رامطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد 
ــاند تا در دوره تحويل به خريدار  ــه فروش مي رس ــد ب ــاي نق در ازاي به
تسليم نمايد. دارنده اوراق مي تواند معادل دارايي پايهخريداري شده را 
ــتاندارد به فروش رساند، يا در سررسيد با  ــلف موازي اس طي قرارداد س
شرايط از پيش تعيين شده تسويه نقدي كند و يا در دوره تحويل اقدام 

بهدريافت فيزيكي دارايي نمايد.

به منظور تامين مالي صنعت برق در بورس انرژى صورت مي گيرد؛

عرضه اوراق سلف موازي استاندارد برق

 عرضه ميعانات گازي در بورس انرژي عرضه ميعانات گازي در بورس انرژيداليل پذيرش سنگ آهن در بورس كاالداليل پذيرش سنگ آهن در بورس كاال چشم انداز آتي بورس مثبت است چشم انداز آتي بورس مثبت است
ــم  ــزاري مفيد، چش ــل كارگ مديرعام
ــا توجه به  ــرمايه را ب ــي بازار س ــداز آت ان
ــر ارزي دولت مثبت  ــت هاي اخي سياس
ــي كرد. هادي مهري گفت: آينده  ارزياب
ــرايط فعلي  ــرمايه با توجه به ش بازار س

ــي كه براي ارز و جلوگيري از قاچاق قايل  ــازار و محدوديت هاي ب
شده اند، وضعيت بهتري خواهد داشت و تا آخر سال نيز اوضاع 
ــوال كه با وضعيت ارزي  ــخ به اين س ــود. وي در پاس بهتر مي ش
ــركت هاي "صادرات محور" دچار مشكل نمي شود،  امروز آيا ش
ــاس  گفت: خير، چون اينها مواد اوليه خود را پيش از اين بر اس
دالر مبادله اي مي گرفتند ولي فروش آنها زياد بود و حاشيه سود 
بااليي داشتند. بنابراين، در نهايت ممكن است حاشيه سود اينها 

كاهش پيدا كند و زياد متضرر نخواهند شد.

پذيرش كنسانتره سنگ آهن در بورس كاال 
ــرمايه گذار جديد در اين  با هدف جذب س
حوزه براي افزايش حجم توليد اين محصول 

انجام شده است.
حامد سلطاني نژاد، مديرعامل بورس كاالي 

در خصوص سرنوشت معامله كنسانتره سنگ آهن در بورس كاال گفت: 
در سال گذشته سنگ آهن در بورس كاال مورد پذيرش قرار گرفت اما 
هنوز در بورس كاال معامله نشده است. وي درباره داليل پذيرش سنگ 
آهن در بورس كاال گفت: در بازار آهن بخش هايي از زنجيره توليد آهن 
و فوالد قيمت گذاري و بخش هايي كشف قيمت مي شود و اين موضوع 
عدم توازن در قيمت اين محصوالت ايجاد كرده بود. در برنامه ريزي ها 
بايد تكنولوژي جديد برداشت سنگ اهن و تكنولوژي هاي جديد توليد 

سنگ آهن مورد توجه قرار بگيرند.

ــاي «ميعانات  ــروز كااله ــورس انرژي دي ب
ــنگين پتروشيمي شازند،  خانگيران، برش س
ــنگين  ــن اصفهان، برش س ــران ذوب آه قط
ــش نفت  ــالل 404 پاالي ــيمي جم، ح پتروش
شيراز و حالل 402 پتروشيمي بندرعباس» را 

در رينگ داخلي عرضه كرد. به نقل از سنا، عرضه 1012 تن ميعانات گازي 
ــران و 4004 تن ميعانات گازي S500 پااليش  ــش گاز خانگي S400 پاالي
گاز خانگيران امروز در رينگ داخلي بورس انرژي انجام شد. بورس انرژي 
روز جاري كاالهاي «ميعانات خانگيران، برش سنگين پتروشيمي شازند، 
ــيمي جم، حالل 404  ــنگين پتروش ــن اصفهان، برش س ــران ذوب آه قط
پااليش نفت شيراز و حالل 402 پتروشيمي بندرعباس» را در رينگ داخلي و 
«آيزوريسايكل پااليش نفت شيراز و نفت گاز شركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي ايران» را از انبار نفت ساري به مقصد افغانستان عرضه كرد.

دادنامه
ــعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان كرج (  ــه 9609982612900937 ش پرونده كالس
31 خانواده سابق) تصميم نهايي شماره 9709972612900052 – خواهان: فاطمه 
كاظمي خواجه دهي فرزند محرم با وكالت شبنم دادمرز فرزند رضا به نشاني تهران 
ــرقي – پالك 3 واحد  ــمالي – كوچه دوم ش – خيابان كريمخان زند – خردمند ش
11 – خوانده: آرش حيدري باغجقاز فرزند غفار به نشاني كرج شهرك امام رضا(ع) 

تربيت 24 پ 145 – مجهول المكان – خواسته: طالق به درخواست زوجه 
راي دادگاه

درخصوص دادخواست خانم فاطمه كاظمي خواجه دهي فرزند محرم با وكالت شبنم 
دادمرز فرزند رضا بطرفيت آرش حيدري باغجقاز فرزند غفار بخواسته صدور گواهي 
ــترك بلحاظ ترك زندگي  ــر و حرج درادامه زندگي مش ــازش بعلت عس عدم امكان س
مشترك توسط زوج دادگاه با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينكه زوجيت دائم 
متداعيين حسب مدارك موجود محرز و مسلم است با عنايت به اينكه مساعي دادگاه 
ــده و توجها به مرات صدور قرار ارجاع امر به  دراصالح ذات البين مثمر ثمر واقع نش
ــازش زوجين به  ــان در زمينه س ــعي و تالش ايش داوري و متعاقب آن تعيين داوران س
نتيجه اي نرسيده طي گزارش كتبي عدم امكان سازش زوجين را تقديم داشته اند لذا 
ــر و  ــاور ادعاي زوجه مبني بر عس با وصف مذكور و با توجه به نظر قاضي محترم مش
حرج درادامه زندگي مشترك ناشي از ترك منزل مشترك با توجه به شهادت شهود 

و پاسخ استعالم از اداره مهاجرت و گذرنامه كه اعالم داشته خوانده از تاريخ 94/9/5 
ــتندا به  ــخيص داده مش ــت مقرون به صحت تش ــور را ترك تا كنون مراجعت اس كش
مواد 26-27-29-31-33 قانون حمايت از خانواده مصوب 91/12/9 و مواد 1119 
ــه الزام زوج به طالق زوجه براي زوجه صادر  ــم ب ــي حك ــون مدن و 1129 و 1130 قان
ــد و  و اعالم مي گردد مهلت اعتبار اين حكم از تاريخ ابالغ راي قطعي 6 ماه مي باش
ــمي ثبت طالق مراجعه و با وكالت در توكيل  نامبرده مي تواند به يكي از محاضر رس
به غير از طرف زوج خود را به طالق قائن از نوع خلع مطلعه نمايد و درصورت عدم 
حضور زوج جهت اجراي صيغه طالق به سردفتر محترم طالق جهت اجراي صيغه 
ــار آزادي را در قبال  ــكه تمام به ــا مي گردد زوجه يك عدد س ــي اعط ــالق نمايندگ ط
جاري شدن صيغه طالق بذل نموده است در اين پرونده ادعاي مالي ندارد و زوجين 
فرزند مشترك ندارد اخذ گواهي بارداري يا عدم آن به عهده دفترخانه مجري صيغه 
طالق مي باشد عده طالق از زمان جاري شدن صيغه طالق سه طهر مي باشد راي 
صادره غيابي و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ واقعي قابل واخواهي در همين مرجع و 
ــور 20 روز ديگر قابل تجديد نظر درمحاكم محترم تجديد  ــدت مزب ــاء م ــس از انقض پ
ــرف 20 روز ديگر قابل فرجام  ــس از انقضاء مدت مذكور ظ ــز پ ــرز و ني ــتان الب نظراس

خواهي در ديوانعالي كشور مي باشد.
دادرس شعبه 11 دادگاه خانواده كرج 

م/الف: 97/7702/ف

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139660317180001104 مورخ 96/12/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اداره سه 
اهواز تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي رضا كعب عمير فرزند نصير بشماره شناسنامه 4062 
صادره از اهواز در يك باب ساختمان به مساحت 371/82 متر مربع پالك فرعي از 1559 اصلي واقع 
ــطه ) از مالك  ــروش پالك 224 خريداري (مع الواس در كوي علوي اتوبان 60 متري بين زينب و س
رسمي آقاي سيد محمد علي علوي و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) بموجب مبايعه نامه 1253 
مورخ 94/4/2 محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15 روز آگهي 
مي شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 

. 5/117 م/ الف
تاريخ انتشار نوبت اول:97/1/21
تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/2/4

بهنام قادريان- رئيس ثبت اسناد و امالك
-----------------------------------------

دادنامه
كالسه پرونده 9609981324200994 شعبه اول شوراي حل اختالف رشت 

ــگاه  ــرا-ميدان وليعصر-خيابان نصرتي-نمايش ــار به آدرس صومعه س خواهان:بهروز نظري الكس
اتومبيل 

خواندگان:معين نوزاد صدق به آدرس رشت-كوي بياني-كوچه انقالب-كوچه14-پالك8 
2- سجاد دليري به آدرس سنگر سراوان امام زاده هاشم خيابان رزمندگان 3 پالك 60

 3-ابراهيم محمد پور 4- محمد تقي اقدامي خواه ،جملگي مجهول المكان. 
ــماره 95350 مطروحه در شعبه اول شوراي حل  ــه بايگاني ش ــته:اعتراض ثالث در پرونده كالس خواس
اختالف رشت و نقض و ابقاء راي شماره 950997324200652 مورخ 95/6/27 مستنداً به ماده 417 

قانون آيين دادرسي مدني بانضمام جبران كليه خسارات دادرسي 
((حكم قاضي شورا)) 

ــوزاد صدق با وكالت آقاي  ــاري بطرفيت آقاي معين ن ــاي بهروز نظري الكس ــوي آق ــوص دع در خص
عليرضا غالمي و سجاد دليري ،ابراهيم محمد پور ،محمد تقي اقدامي خواه بخواسته اعتراض ثالث در 
پرونده كالسه بايگاني شماره 950350 مطروحه در شعبه اول شوراي حل اختالف رشت در نقض و 

ابقاء راي شماره 9509971324200652 مورخ 95/6/27 مستنداً به ماده 417 قانون آئيين دادرسي 
مدني به انضمام جبران كليه خسارات دادرسي به شرح متن دادخواست تقديمي خواهان اشعار ميدارد 
كه به داللت مبايعه نامه مورخ 93/10/13 يكدستگاه خودروي زانتيا به شماره انتظامي 795368 ايران 
66 از آقاي اسماعيل پور طهماسبي كه از مالك خودرو آقاي سجاد دليري خريداري نمود كه خوانده 
رديف اول با ارائه يك فقره مبايعه نامه صوري به مورخه 93/6/4 مبادرت به طرح دعوي الزام به تنظيم 
سند نمود كه منجر به صدور حكم مبني بر الزام به تنظيم سند خودروي موصوف نمود كه نهايتا منجر 
به تنظيم سند گرديده است.آقاي غالمي به وكالت از موكل خويش در مقام دفاع از خوانده رديف اول 
اظهار نمود كه مبايعه نامه استنادي خواهان به اسم آقاي اسماعيل پور طهماسبي مي باشد حال آن 
ــويي نيز طي دادنامه قطعي 960625 صادره از  ــت از س ــجاد دليري اس كه مالك اصلي خودرو آقاي س
ــرا آقاي نظري به استرداد خودروي موصوفي محكوم  ــوم دادگاه عمومي (حقوقي) صومعه س ــعبه س ش
گرديده است.بنابراين با توجه به محتويات پرونده و مداقه حقوقي در آن و با التفات به دفاعيات خوانده 
و همچنين اينكه خواهان دليل محكمه پسندي جهت اثبات ادعاي خود به شعبه ارائه و ابراز ننموده 
است لذا دعوي مطروحه را مقتضي اجابت ندانسته مستنداً به ماده 147 قانون آيين دادرسي مدني حكم 
بر بي حقي خواهان صادر و اعالم مي نمايد .حكم صادره ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهي در 

محاكم محترم عمومي(حقوقي) رشت مي باشد.م/الف 513 
قاضي شعبه اول شوراي حل اختالف رشت

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

در خصوص پرونده كالسه 1390/4/96 خواهان :ياسين باقري خوانده :هادي عليزاده به خواسته مطالبه 
وجه وقت رسيدگي مورخ 97/3/7 ساعت 17 در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار چاپ و نسخه اي از 

آن به شعبه ارسال گردد. م/الف:198
شوراي حل اختالف مالرد –شعبه 4

---------------------------------------
آگهي ابالغ 

خوانده آقاي اكبر زهدي
ــر شما بنام خانم نير شكورزاده برابر  ــاند اينكه همس ــتحضار مي رس جناب آقاي اكبر زهدي احتراما باس
ــعبه دوم دادگاه محترم  ــماره و تاريخ 9609974548201615 – 1396/12/7 صادره از ش دادنامه ش
شهرستان پارس آباد تقاضاي اجراي صيغه طالق و ثبت آن نموده است لذا از جنابعالي دعوت بعمل 
مي آيد كه ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي راس ساعت يازده صبح در محل دفترخانه 129 پارس آباد 
به نشاني پارس آباد روبروي مسجد جامع خيابان شهيد نويديان جهت اجراي صيغه طالق حاضر شويد 

در غيراينصورت واقعه طالق برابر مقررات ثبت خواهد شد. م الف 7502
سيدودود معصومي- سردفتر طالق 129 پارس آباد

آگهي 
پيرو آگهي هاي منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليها خانم ليال عاليي يقيني فرزند قهرمان 
كه مجهول المكان مي باشد ابالغ مي شود طبق اجرائيه صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقي اردبيل 
در پرونده كالسه 960082 به موجب دادنامه شماره 9609970404501286 محكوم است به 
تكميل نواقصات به شرح نظريه كارشناس و تحويل واحد هاي سهم محكوم له و پرداخت مبلغ 
1/235/700/000 ريال بابت خسارت تاخير در ايفاي تعهد (وفق قرار داد) و مبلغ 47/176/124 
ريال از بابت هزينه دادرسي و مبلغ 34/200/000 ريال از بابت حق الوكاله وكيل و 3/000/000 
ريال از بابت هزينه كارشناسي و نيز خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست (96/2/4) لغايت 
روز وصول در حق محكوم له آقاي عارف اصغري فرزند سلطانحسين و نيز 61/785/000 ريال نيم 
عشر اجرائي در حق صندوق دولت. لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراي ماده 73آ.د.م.وماده 
9 قانون اجراي احكام مدني در يكي از جرايد كثيراالنتشار درج مي گردد. تا ظرف ده روز پس از 
انتشار آگهي نسبت به اجراي مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اينصورت واحد اجراي احكام طبق 

مقررات نسبت به اجراي مدلول اجرائيه ووصول هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي اردبيل- دريانورد

-----------------------------------
آگهي ابالغ اجرائيه

ــماره  ــه 1396/4/27 و اجرائيه ش ــماره 9609970496700267 مورخ ــه ش ــب دادنام ــه موج ب
ــعبه 37  ــه 960063 مطروحه در ش 9610420496700316 مورخه 1396/12/5 پرونده كالس
محكوم عليه حجت خاني هشت قين محكوم است به پرداخت مبلغ 9/000/000 ريال از بابت 
اصل خواسته و مبلغ 385/000 ريال بابت هزينه دادرسي و نيز خسارت تاخير در تاديه از تاريخ 
ــاالنه بانك مركزي حق الوكاله طبق تعرفه در  93/8/8 لغايت اجراي حكم با توجه نرخ تورم س
حق محكوم له و همچنين مبلغ 450/000 ريال از بابت نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت 
بصورت غيابي در حق محكوم له اسماعيل اصغري كله سر لو نظر به اينكه آدرس دقيق مشاراليه 
مشخص نبوده و مجهول المكان اعالم شده و با عنايت به اينكه نامبرده تا قبل از صدور اجرائيه 
محل اقامت خود را به اين شعبه اعالم نكرده است لذا به استناد ماده 9 قانون اجراي احكام مدني 
ــار آگهي اجرائيه ظرف  ــت از تاريخ انتش اقدام به صدور اجرائيه ميگردد. محكوم عليه مكلف اس
ــورت پرونده جهت اقدام قانوني به اجراي  ــرا بگذارد در غير اينص ــع اج ــه موق ــدت ده روز آن را ب م

احكام ارسال خواهد شد.
دفتر شعبه 37 شوراي حل اختالف اردبيل- كريم پور

----------------------------------------
آگهي مزايده اموال غير منقول (نوبت اول)

ــعبه 35 شوراي  ــماره 9609970496500504 مورخ 1396/7/19 صادره از ش بموجب دادنامه ش
حل اختالف اردبيل ، محكوم عليه آقاي داداش پدرنژاد فرزند علي محكوم است، به پرداخت مبلغ 
ــوم به در حق محكوم له خانم مينا فهمي و مبلغ 9/625/000  ــت محك ــال باب 232/864/728 ري
ريال بابت نيم عشر دولتي، با توجه به امتناع محكوم عليه از پرداخت محكوم به و توقيف مال، 
ــماره پالك 1 فرعي از 23 اصلي بخش 1 اردبيل  محكوم له تقاضاي فروش يك باب مغازه بش
كارشناس منتخب در معيت مالك ملك مرقوم از محل وقوع ملك مورد ارزيابي واقع در اردبيل- 
ــاحت حدودا"  ــخص گرديد مس ــي مورد ارزيابي مش ــيمتري- اول طوي بازديد و پس از بررس س

151/26 مترمربع- كف سراميك- ديوارهاي داخلي گچي و رنگ شده- سقف كاذب- از جنس 
كناف و نور مخفي- ورودي مغازه مستقل و مشرف به كوچه با عرض يك متر بوده- كه در زمان 
معاينه محل مشاهده گرديد كه از قسمت شرقي مغازه پله اتصال با مغازه باالي طبقه مورد ارزيابي 
احداث گرديده كه به نظر بنده غير ثبتي صورت پذيرفته است. مغازه موصوف فعال" بعنوان مغازه 
ــرقفلي  ــاك مورد بهره برداري قرار ميگيرد. مطابق اطالعات ثبتي مغازه مذكور بصورت س پوش
بوده و در واحد مالياتي 610433 به شماره كالسه 1090 بنام آقاي داداش پدر نژاد داراي پرونده 
ميباشد.ارزش پايه مزايده، سرقفلي مغازه صدر االشاره با عنايت به اشتهار محل، موقعيت مكاني، 
ــر گرفتن تمام عوامل دخيل و تاثير گذار در امر  ــادي محل و با در نظ ــان اقتص ــري، جري ــوع كارب ن
كارشناسي به مبلغ 5/750/000/000 ريال (پنج ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون ريال) برآورد و 
اعالم ميگردد.بنابراين جلسه مزايده روز پنج شنبه مورخ 97/3/3 از ساعت 10 الي 10/30 صبح 
ــوم اجرا، در حضور نماينده  ــعبه س ــوراي حل اختالف اردبيل- ش واقع در چهارراه امام- مجتمع ش
دادستان محترم اردبيل برگزار خواهد شد و مزايده از مبلغ معينه كارشناسي شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد طالبين مي توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزايده شركت 
نموده و قيمت پيشنهادي خودشان را اعالم نمايند مزايده به باالترين قيمت واگذار خواهد شد و 
برنده مزايده ده درصد ثمن معامله را في المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت مابقي آن حداكثر 
يكماه مهلت خواهدداشت در صورت عدم واريزي در مهلت مقرر ده درصد واريزي به نفع صندوق 

دولت ضبط خواهد شد.
شعبه سوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختالف اردبيل- سلطاني

-------------------------------------------
آگهي ابالغ

در خصوص دعوي آقاي محمد فرجيان بطرفيت آقاي سيد حجت اله موسوي به خواسته مطالبه 
ــتناد به يك فقره رسيد  ــي و تاخير تاديه با اس ــارت دادرس مبلغ 19/000/000 ريال به انضمام خس
عادي مستندا" به مواد 198و515و519و522 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده 
ــارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم  ــي و نيز خس ــارت دادرس ــته به انضمام خس به پرداخت اصل خواس
دادخواست كه توسط اجراي احكام مدني احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد. 

راي صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز قابل واخواهي در شورا مي باشد.
دفتر شعبه 8 شوراي حل اختالف شهرستان اردبيل 

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

ــركت دنيا ديدگان  ــم زاده فرزند قنبر و 2- ش ــي به1- آقاي آرمان قاس آگهي ابالغ وقت دادرس
ــما به  ــتي به طرفيت ش ــازاده دادخواس ــماره ثبت 5020 خواهان ناصر علي پاش تجارت ارس به ش
خواسته - مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 970020 شعبه 7 شوراي حل 
اختالف شهرستان اردبيل ثبت و وقت دادرسي به روز چهارشنبه مورخ 1397/3/9 ساعت 9 صبح 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي 
مي گردد تا خواندگان به دفتر شعبه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در شورا حاضر گردد.
دفتر شعبه 7 شوراي حل اختالف شهرستان اردبيل 

تقويت شاخص با كمك گروه هاي خودرويي و پااليشگاهي
بورس تهران بعد از مدت ها شاهد رشد آرام قيمت برخي از سهم هاي 
شاخص ساز بود اما از دست دادن كانال 95 هزار واحدي طي روزهاي 
گذشته سيگنال هاي اميد بخشي به فعاالن بازار سهام نمي دهد. به 
نقل از ايسنا، با اينكه رهبران اروپايي به دونالد ترامپ توصيه كرده اند 
كه بايد در برجام باقي بماند بسياري از فعاالن اقتصادي منتظر ضرب 
العجل رييس جمهور آمريكا هستند. تنها 20 روز به تصميم آمريكا 
درباره برجام مانده است اين تصميم قطعا بر روي تمام بازارهاي مالي 
و همچنين روي بازار ارز تاثير خوهد داشت. از زماني كه معاون رييس 
جمهور درباره تعيين تكليف ارز تك نرخي صحبت كرد و گفت كه 
دالر 4200 توماني در اختيار فعاالن اقتصادي قرار داده مي شود همه 
منتظر تحقق اين موضوع هستند اما انتظار ها و نگراني ها درباره آينده 

اين تصميم خود التهاباتي را به بازار سرمايه وارد مي كند و بازار را در 
انتظار نگه مي دارد. بورس تهران در اين روزها عمدتا روند كاهشي 
در قيمت ها را تجربه كرده و ديروز از معدود روزهايي بود كه شاخص 
كل به سمت باال هدايت شد اما از دست دادن كانال 95 هزار واحدي 
براي فعاالن بازار سهام سيگنال هاي مثبتي را به بازار نميدهد. شاخص 
كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران ديروز 276 واحد 
ــاخص كل هم وزن  ــد كرد و تا رقم 94 هزار و 576 باال رفت. ش رش
نيز با 74 واحد رشد رقم 16 هزار و 804 را تجربه كرد. شاخص آزاد 
شناور حدود 370 واحد افزايش يافت و تا رقم 100 هزار و 725 باال 
ــر يك به ترتيب 252 و 296  ــازار اول و دوم نيز ه ــاخص ب ــت. ش رف
ــياري از سهم ها  ــته بس ــد كردند. با اين كه در روزهاي گذش واحد رش

در كاهش شاخص كل نقش داشتند ديروز فوالد مباركه اصفهان، 
پااليش نفت اصفهان، فوالد خوزستان و پااليش نفت بندرعباس 
ــاخص هاي بازار سرمايه را  ــعي كردند ش جزو نمادهايي بودند كه س
به سمت باال هدايت كنند. در طرف مقابل ملي صنايع مس ايران، 
ــرمايه  گذاري غدير، پتروشيمي پرديس و شركت ارتباطات سيار  س
ايران تاثير كاهنده روي شاخص هاي بازار سرمايه ايران داشتند. ديروز 
ــاهد نوسان قيمت سهم ها عمدتا  ــيميايي ش در گروه محصوالت ش
كمتر از يك درصد به سمت باال يا پايين بوديم. در اين گروه حدود 
18 ميليون و 495 سهم به ارزش حدود چهار ميليارد و 700 ميليون 
تومان مورد دادوستد قرار گرفت. در گروه فرآورده هاي نفتي، كك 
و سوخت هسته اي قيمت بيش از نيمي از سهم ها با افزايش روبه رو 

شد و تعدادي نيز كاهش اندكي را شاهد بودند. در اين گروه كه يكي 
ــان  ــبتا مقدار زيادي را نش از گروه هايي بود كه ارزش معامالتش نس
مي داد 25 ميليون سهم به ارزش 13 ميليارد و 300 ميليون تومان 

مورد دادوستد قرار گرفت.
ــه نماد با كاهش قيمت مواجه بودند. در  ديروز قندي ها به جز در س
اين گروه پنج ميليون سهم به ارزش دو ميليارد و 200 ميليون تومان 

مورد دادوستد قرار گرفت.
ــران به رقم 137 ميليارد و 800 ميليون  ــورس ته ــالت ب ارزش معام
تومان رسيد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن 578 ميليون 

سهم و اوراق مالي بود.
آيفكس نيز 5.1 رشد كرد و تا رقم 1060 باال رفت. ارزش معامالت 
فرابورس ايران به رقم 203 ميليارد تومان بالغ شد كه اين رقم ناشي 
از دست به دست شدن 172 ميليون سهم و اوراق مالي طي 31 هزار 

و 636 نوبت دادوستد شد.

28 درصد از كل معامالت در اختيار 5 كارگزاري
ــهم  ــان مي دهد س ــالت فروردين ماه نش ــار معام آم
معامالت برخط از معامالت نرمال بيش از 34 درصد 
ــاس گزارش سنا، در فروردين سال  ــت. براس بوده اس
جاري از 105 كارگزار فعال در بورس، 103 كارگزار در 
معامالت آنالين فعال بوده اند. با توجه به آمار منتشر 
ــوي شركت بورس تهران ، بيشترين ارزش  ــده از س ش
ــروش كارگزاري ها در فروردين ماه ، متعلق  ــد و ف خري
ــد از آن كارگزاري هاي  ــزاري آگاه بوده و بع ــه كارگ ب

بانك سپه و انصار قرار دارد.
ــزارش 41 درصد از كل  ــاس اين گ ــر اس ــن ب همچني
معامالت الكترونيكي در 5 كارگزاري انجام شده است 
كه به ترتيب كارگزاري هاي مفيد با 23,44 درصد، آگاه 
با 7,42 درصد، فارابي با 3,81 درصد، بانك كشاورزي 
با 3,33 درصد و مبين سرمايه با 2,97 درصد رتبه هاي 

اول تا پنجم را به نام خود ثبت كردند.
ــش از 11 هزار ميليارد ريال خريد  ــالت، بي از كل معام
ــت كه 27 درصد كل  ــي بوده اس ــروش الكترونيك و ف
خريد و فروش است.بنابراين گزارش ارزش كل خريد 
ــش از 41 هزار ميليارد  ــن ماه، بي ــروش در فروردي و ف

ريال بوده است.

براين اساس ارزش خريد و فروش خرد و بلوك معادل 
ــت. همچنين  ــالت بوده اس ــد كل معام 79,41درص
ارزش خريد و فروش عمده 0,44 درصد از معامالت 
و ارزش كل ساير ابزارهاي نوين مالي 20,1 درصد از 

كل معامالت را به خود اختصاص داده است.
28 درصد از كل معامالت در اختيار 5   كارگزار

در اين گزارش آمارها نشان ميدهد 5 شركت كارگزاري 
در فروردين ماه، 28 درصد كل ارزش معامالت را به 

خود اختصاص داده اند.
شركت هاي كارگزاري مفيد با 7,98 درصد، كارگزاري 
ــپه با 7,04 درصد، كارگزاري بانك انصار با  بانك س
ــزاري امين آويد با 3,64 درصد و  ــد، كارگ 5,86 درص
كارگزاري آبان با 3,75 درصد در رتبه هاي اول تا پنجم 

اين جدول قرار دارند.

عملكرد كارگزاري هاي بورس تهران تا پايان فروردين 97 اعالم شد: wwww.tejaratonl ine. i r

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي راآخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را
 در پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد در پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد
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مازاد توليد هندوانه دردسرساز شدمازاد توليد هندوانه دردسرساز شد
قائم مقام خانه كشاورز با اشاره به بالتكليفي 250 هزارتن هندوانه گفت: با وجود 
بحران كمبود منابع آب در كشور، چند سالي است كه با چالش مازاد توليد محصول 
آب بري همچون هندوانه روبه رو هستيم. عنايت ا... بياباني در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران با بيان اينكه كاهش سطح زير كشت هندوانه راه حل مشكل مازاد 
توليد نيست، بيان كرد: از سال 85 به علت اجرا نشدن الگوي كشت با مازاد توليد 
ــاورزان سيستان و بلوچستان مواجه  ــت كش هندوانه و ماندن محصول روي دس
هستيم و به اعتقاد بنده برنامه كشت جايگزين بايد اجرا شود.بياباني ادامه داد: باال 
بودن قيمت حمل ونقل محصول، ناشي از فاصله طوالني مراكز توليد تا توزيع 
و خريد محصوالت با قيمت نازل از توليد كنندگان موجب شده توليد هندوانه 
ــته باشد.به گفته قائم مقام خانه كشاورز، با  ــاورز نداش صرفه اقتصادي براي كش
ــوي كشاورزان، جاي سوال  ــت هندوانه از س ــي از كش وجود ضررهاي مكرر ناش

است كه چرا همچنان به توليد هندوانه مشغولند؟

شير سنتي، همان شيرهاي برگشتي كارخانه شير سنتي، همان شيرهاي برگشتي كارخانه 
رئيس هيئت مديره جامعه دامپزشكان ايران گفت: شيرهاي سنتي همان شيرهاي 
برگشتي كارخانه ها هستند كه توسط دالالن به سنتي فروش ها توزيع مي شود. با 
انتقاد از رشد قارچ گونه لبنيات سنتي، اظهار كرد: كارخانه هاي بزرگ لبني با در نظر 
گرفتن بار ميكروبي كمتر و چربي بيشتر از دامداران اقدام به خريد تضميني شير 
از دامدار مي كنند؛ درحاليكه شيرهاي سنتي همان شيرهاي برگشتي كارخانه ها 
هستند كه توسط دالالن به سنتي فروش ها توزيع مي شود. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، پيام محبي افزود: درك نكردن ارزش برند محصوالت لبني يكي 
ــمار مي رود، چرا كه كارخانه هاي بزرگ لبني به  ــور به ش از معضالت بزرگ كش
هيچ عنوان از شيرهاي با كيفيت پايين، داراي وايتكس و مواد افزودني استفاده 
نمي كنند.محبي در توصيه اي به خانوارها گفت: از خانوارها تقاضا داريم همانگونه 
كه افراد غريبه را به منزل خود راه نمي دهند، از خريد لبنيات سنتي و بدون شناسنامه 
خودداري كنند.وي با اشاره به اينكه جلوگيري از فعاليت لبنيات فروش هاي سنتي، 
نيازمند عزم ملي است، بيان كرد: تكليف سنتي فروش ها هر چه سريع تر بايد 

توسط صنف و سازمان دامپزشكي مشخص شود.
 

آبميوه هاي قاچاق در سوپرماركت هاآبميوه هاي قاچاق در سوپرماركت ها
ــوپرماركت ها مي گذرد، اما به  مدت ها از جوالن آبميوه هاي قاچاق عربي در س
ــده و در  ــخت گيري خاصي لحاظ نش ــد براي عرضه اين آبميوه ها س نظر مي رس
ــت.به گزارش ايسنا، در  ــده اس ــيت ها به چند برند خاص مربوط ش نهايت حساس
ــركت هاي عرب مجوز  ــده كه هيچ يك از ش ــته بارها اعالم ش ــال هاي گذش س
صادرات كاال به ايران را ندارند براين اساس واردات هر گونه آبميوه عربي قانوني 
نيست. اما با اين وجود در اغلب سوپرماركت هاي سطح شهر تهران انواع و اقسام 
نوشيدني هاي عربي وجود دارد. البته گاه شركت هاي ايراني با توجه به شرايط، 
ــابه انواع عربي وارد  ــيدني هايي را با ظاهر مش ــت به اقدامي معنادار زده و نوش دس
ــود. ــيدني هاي عربي در بازار به وفور يافت مي ش بازار كرده اند، اما همچنان نوش

ــت كه  ــندگان اين آبميوه ها گوياي آن اس گفت وگوي ميداني با برخي از فروش
ــيت خاص نشان  ــبت به برخي برندهاي آبميوه هاي قاچاق حساس تعزيرات نس
مي دهد و جريمه هايي نسبتا باال را اعمال مي كند اما همچنان برخي نوشيدني هاي 
عربي هستند كه نسبت به آنها حساسيت خاصي لحاظ نمي شود. براين اساس 
ــيدني ها تالش مي كنند  ــندگان و توزيع كنندگان اين نوش در موارد متعدد فروش
انواع نوشيدني هاي عرب را در ويترين  يا يخچال هاي خود به گونه اي جاسازي 
كنند كه به راحتي مشخص نباشد تا بدين شيوه هم امكان دور زدن نظارت ها 

وجود داشته باشد.

پيشخوان

اصناف و كشاورزى
ــهاي گوناگوني  كورش شرفشـاهي: رونق اقتصادي در بخش

ــي به رونق ديگر  ــردش مالي در هر بخش ــد و گ ــاق مي افت اتف
بخشها منجر مي شود. يكي از جدي ترين بخشهاي اقتصادي 
در زمينه گوشي هاي موبايل است. امروزه گوشي ها از طريق 
ــتن  ــود و به دليل داش ــور مي ش قانوني و غير قانوني وارد كش
ــياري در اين زمينه فعاليت ميكنند.  ــودهاي كالن، عده بس س
ــت كه كيفيت و خدمات  ــتقبال، تنوعي اس دليل اين همه اس
دهي گوشي هاي جديد وجود دارد. در اين رابطه رييس اتحاديه 
ــتگاههاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي تصريح كرد:  دس
به دليل وضعيت دالر و مبهم بودن آينده بازار ارز در يك ماه 
ــدن 15 درصدي كاالهاي مخابراتي و  ــاهد گران ش اخير، ش

مخصوصا آنهايي كه سيم كارت مي خورند، هستيم.
مهدي محبي در گفت و گو با ايلنا در خصوص آخرين وضعيت 
ــي گفت: از زمان اعالم دالر  ــن كاالهاي ارتباط جمع ــازار اي ب
4200 توماني تا به حال هيچ تغييري در بازار رخ نداده و كماكان 

نه فروشنده و نه خريدار تصميم به فعاليت در بازار ندارند.
 وي ادامه داد: تا پيش از اين قيمت دالر به صورت لحظه اي 
افزايش پيدا مي كرد و همين حاال نيز با شرايط مبهم و تثبيت 

ظاهري قيمت دالر باز هم ركود بر بازار حاكم است.
ــفارش سرانجام سه شنبه  ــايت ثبت س محبي تصريح كرد: س
هفته گذشته باز شد اما بعد از گذشت 5 روز هنوز هيچ سفارشي 
ــته مجوز  ــده و وارد كننده اي نتوانس ــت نش ــل آن ثب در كارتاب
واردات بگيرد. اين در حالي است كه با اجراي طرح رجيستري 
ــيم كارت دارند نزديك  ديگر واردات قاچاق كاالهايي كه س

به صفر شده است.
رييس اتحاديه دستگاههاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي 
تصريح كرد: مشكل ديگر عطف به ماسبق بودن بخشنامه هاي 
بانك مركزي است اين يعني اينكه تا فيش بانكي يا مراودات 
بانكي كاال مشخص نشده اجازه ترخيص كاال داده نمي شود 
ــدگان تا پيش از 19  ــت كه خيلي از وارد كنن ــي اس ــن درحال اي

ــورت اعتباري يا از طريق  ــاه كاالي خود را به ص ــن م فروردي
صرافي ها خريداري كرده بودند و نمي دانستند قرار است چنين 
بخشنامه هايي صادر شود و هم اكنون كاالي آن ها در گمرك 

است و اجازه ترخيص داده نمي شود.
ــروز بدين صورت عمل  ــل ام ــش موباي ــه داد: در بخ وي ادام
ــده و معموال با وجود آنكه اكثر  ــود كه ابتدا پول واريز ش مي ش
شركت ها در دوبي نمايندگي دارند ظرف 24 ساعت كاال به بندر 
مي رسد و پس از سه تا هشت روز كاري كاال ترخيص مي شود.

همين امر سبب شده كه يك گپ يا حفره در بازار ايجادشود. 
رييس اتحاديه دستگاههاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي 
با بيان اينكه بيشتر تاجران ما به دليل خوش حسابي و فعاليت 

تميز توانسته بودند اعتبار خوبي در دبي كسب كنند،گفت: بر 
ــنده يا نمايندگي با خيال راحت كاال  ــاس اين اعتبار، فروش اس
ــل مي داد و پس از يك تا دو ماه پول را دريافت  ــا تحوي ــه م را ب
ــده بود كه قدرت مالي وارد كننده  ــبب ش مي كرد همين امر س
باال برود اما با قانون جديد بايد حتما پول واريز شود و با توجه 
ــده در  ــود نقدينگي در بازار ميزان كاالي خريداري ش ــه كمب ب
ــي گرفتن تقاضا  بازار كاهش پيدا مي كند و همين باعث پيش
ــود. ضمن آنكه بدين ترتيب صرافي ها  ــبت به عرضه مي ش نس
ــوند. وي تصريح كرد: به  ــه اقتصادي خارج مي ش ــز از چرخ ني
دليل همين اتفاقات در يك ماه اخير ما شاهد گران شدن 15 
درصدي كاالهاي مخابراتي و مخصوصا آنهايي كه سيم كارت 

ــم از طرف ديگر 15 روز تعطيالت عيد را نيز  ــد بوده اي مي خورن
پشت سر گذاشتيم اين يعني يك ماه است كه فعالين اين صنف 
كار نكرده اند، ضمن آنكه در شش ماه دوم نيز تمام كااليي كه 

خريد كرده اند با دالر بيش از 4200 تومان بوده است.
رييس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي 
ــود و  ــخص ش ــت: بايد زود تر تكليف انتقال ارز مش اظهار داش
وارد كننده و مردم بدانند كه دالر 4200 توماني براي واردات 
ــود  ــت در نتيجه بازار كمي آرام مي ش تخصيص پيدا كرده اس
ــنامه دولت اعتماد مي كنند اما در غير اين  ــرايط و بخش و به ش
صورت در ماه هاي آينده شاهد كمبود جنس و باالرفتن كاال 
ــد  خواهيم بود در حالي كه اگر قيمت 4200 تومان واقعي باش

بايد قيمت ها كاهش پيدا كند.
  سود سكه درجيب قاچاقچي

ــي به صورت غير قانوني نيز  ــت كه گوش اما نكته مهم اين اس
ــور نفعي ندارد بلكه  ــود كه نه تنها براي اقتصاد كش وارد مي ش
ــرازير مي كند. در اين  ــودهاي كالني به جيب قاچاقچيان س س
ــي هاي تلفن همراه  ــندگان گوش رابطه رئيس اتحاديه فروش
ــتي  ــود قاچاق موبايل براي قاچاقچيان را اعالم كرد. درس س
ــي هاي تلفن همراه و لوازم  ــندگان گوش رئيس اتحاديه فروش
ــتري اين بود  ــت: هدف اوليه از اجراي طرح رجيس ــي گف جانب
ــن همراه را از طريق  ــي تلف ــه بتوانيم تمامي برندهاي گوش ك
ــور وارد كرده و به بازار عرضه كنيم.وي  ــمي به كش واردات رس
افزود: اين در شرايطي است كه ساالنه دو هزار ميليارد تومان 
ــود آن در جيب  ــود كه س بابت قاچاق تلفن همراه هزينه مي ش
قاچاقچيان رفته و عالوه بر اينكه دولت سود و عوارض خود را 
از آنها دريافت نمي كند مردم نيز متضرر مي شوند و فروشندگان 
ــار قرار مي گيرند.درستي گفت:  ــي هاي رسمي تحت فش گوش
البته ما نيز به ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز قول مي دهيم تا 
بيشترين همكاري كما في سابق داشته باشيم و به هر مشكلي 

كه برخورديم آن را برطرف كنيم.

ركود همچنان بر بازار حاكم است؛

بازار موبايل «هنگ» كرد

رئيس اتحاديه فروشندگان و بنكداران مواد غذايي 
ــزان افزايش قيمت در مواد  ــان اينكه هنوز مي ــا بي ب
غذايي مشخص نيست، گفت: هنوز به هيچ كدام از 
ــران صنف مواد غذايي دالر 4200 توماني داده  تاج
نشده است و اجناسي كه امروز در بازار وجود دارد از 

قبل وارد كشور شده است.
محمدآقاطاهر در گفت وگو با ايلنا گفت: ما نيز متاثر 
از هيجانات در بازار ارز دچار سردرگمي شده و هنوز 
نمي دانيم وضعيت برخي از كاالهاي اساسي مردم 

در حوزه مواد غذايي چگونه است.
ــت: برخي از مواد غذايي كه از خارج  وي اظهار داش
از كشور به صورت قاچاق وارد مي شد همچنان دارد 
وارد مي شود و هيچ مشكلي ندارد و با قيمت دالر بازار 
آزاد محاسبه مي شود اما در حوزه مواد غذايي مانند 
برنج و چاي هنوز هيچ اتفاقي صورت نگرفته و هنوز 
ــدگان نمي دانند كه آيا به آن ها دالر 4200  واردكنن
ــد يا خير؟ و يا اينكه  ــاص پيدا مي كن ــي اختص تومان

بخشي از اين واردات را دولت پوشش خواهد داد.
رئيس اتحاديه فروشندگان و بنكداران مواد غذايي 
يادآور شد: به كارخانجات اعالم كردند كه تا پايان 
ــته باشند اما االن  فروردين ماه افزايش قيمت نداش
ــي از افزايش  ــانه هايي در بازار وجود دارد كه ناش نش

قيمت مواد غذايي در روزهاي آينده است.
ــور  وي ادامه داد: اين يك فرمول جا افتاده در كش
ــدي هنگامي كه  ــه كارخانه هاي تولي ــت ك ــا اس م
مي خواهند قيمت توليد خود را افزايش دهند شروع 
به كاهش عرضه در بازار مي كنند اكنون نيز با همين 
وضعيت مواجه هستيم. به طور مثال روغن اكنون 
ــت و انتظار مي رود به زودي  ــده اس ــدت كم ش به ش
ــايعاتي  قيمت  آن افزايش پيدا كند از طرف ديگر ش
شنيده شده مبني بر اينكه قيمتي كه كارخانه فاكتور 
مي كند بيش از قيمت درج شده بر روي كاال است 
كه در صورت وجود مستندات به طور حتم شكايت 

خواهيم كرد.

ميزان افزايش قيمت در مواد غذايي مشخص نيست
رئيس اتحاديه تاالرهاي پذيرايي و تجهيز مجالس تهران 
با اشاره ركود فعاليت تاالرهاي پذيرايي تهران گفت: اقبال 
ــوق  ــمت باغ تاالرهاي اطراف تهران س عمومي مردم به س
يافته و به همين سبب ركود بر بازار تاالرهاي تهران حاكم 
شده است.  خسرو ابراهيمي نيا افزود: يكي ديگر از مواردي 
كه باعث مي شود در فعاليت هاي صنف تاالرهاي پذيرايي 
تهران نوعي ركود مشاهده شود، فعاليت باغ ها و مراكزي 
پذيرايي خارج از تهران است كه به طور غيرمجاز و خارج از 
چارچوب قانون به ارائه خدمات مي پردازند، البته بسياري از 
اين مراكز در خارج از شهر قرار داشته و جزو حوزه استحفاظي 
ما محسوب نمي شوند اما به هر صورت همچنان تاثير خود 
ــتند. وي  ــته و بر روي فعاليت هاي ما بي اثر نيس را گذاش
تصريح كرد: طي اين مدت با توجه به آنكه رونق چنداني 
ــته، توجيهي براي  در صنف تاالرهاي پذيرايي وجود نداش
ــال  ــاس در س افزايش تعرفه ها باقي نمي ماند؛ بر همين اس
جديد نه تنها تعرفه هاي خود را افزايش نداده ايم بلكه حتي 
براي حفظ كار همكاران صنف در موارد متعدد با سودي به 

مراتب كمتر حاضر به قبول كار شده اند تا چرخه كار آنها گشته 
و نيروهاي آنها از كار بيكار نشوند. ابراهيمي نيا اظهار كرد: 
كميسيون هاي بازرسي و فني  اتحاديه به طور دائم نسبت 
به فعاليت تاالرهاي پذيرايي به لحاظ كمي و كيفي نظارت 
دارند و با برگزاري كالس هاي آموزشي در رشته هاي مرتبط 
اقدام به آموزش واحدها كرده است و تمام پرسنل واحدهاي 
صنفي در بخش هاي مختلف اين دوره ها را گذرانده اند يا در 
حال گذراندن هستند، اقدامي كه باعث شده است تاالرهاي 
پذيرايي از نظر ارائه خدمات و مديريت از روند رو به رشدي 
برخوردار شوند. وي درباره وضعيت چگونگي تعيين نرخ ها 
در تاالرهاي پذيرايي گفت: تمام واحدهاي صنفي موظفند 
ــانند؛ به هر  نرخ انواع خدمات خود را به تاييد اتحاديه برس
حال تاالرها بر حسب نوع خدماتي كه ارائه مي دهند با هم 
متفاوت هستند و بر اين اساس قيمت هايشان نيز متفاوت 
ــت. كميسيون هاي فني اتحاديه روي تمامي قيمت ها  اس
نظارت الزم را دارد و كسي نمي تواند به صورت سليقه اي 

براي خدماتش قيمت تعيين كند.

باغ تاالرها رقيب جدي تاالرهاي پذيرايي شده است 
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پيگيري گزارش هزينه كرد عوارضپيگيري گزارش هزينه كرد عوارض
 بيمه شخص ثالث از ديوان محاسبات بيمه شخص ثالث از ديوان محاسبات

ــط  ــال 1396 صنعت بيمه توس ــوراي عالي بيمه، گزارش مقدماتي عملكرد س ــه ش در جلس
رئيس شوراي عالي بيمه ارائه شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل، دكتر همتي 
در شوراي عالي بيمه با اشاره به رشد 21 درصدي حق بيمه در سال 1396 گفت: افزايش 
ــد مطلوب  ضريب نفوذ بيمه، گذر گردش مالي صنعت بيمه از 500 هزار ميليارد ريال، رش
ــتاوردهاي صنعت بيمه در  ــوزي و بدنه اتومبيل از مهم ترين دس بيمه هاي زندگي، آتش س

سال گذشته است.
بنا بر اين گزارش دكتر همتي رشد ضريب خسارت در برخي رشته هاي بيمه اي را ناشي از 

نرخ گذاري غيرفّني و عدم اعمال مديريت ريسك در برخي از شركت هاي بيمه دانست.
ــوراي عالي بيمه مقرر كرد: بيمه مركزي با توجه به عدم وجود  ــاس اين گزارش، ش  بر اس
ــنديكاي بيمه گران ايران  ــان خبره و مديران صنعت بيمه و س ــب نظر كارشناس تعرفه با كس
ضوابط مورد نظر جهت كنترل ضريب خسارت در رشته هاي مورد نظر را به شوراي عالي 

بيمه پيشنهاد نمايد.
همچنين در اين جلسه، شورا تعرفه هزينه ارزيابي خسارت موضوع تبصره ماده (39) قانون 
بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث را به ازاي هر فقره ارزيابي براي سال 1397 

يك ميليون ريال تعيين كرد.
در ادامه شوراي عالي بيمه، بنا به گزارش رئيس كل بيمه مركزي، سهم شركت هاي بيمه 
ــال 1397 را تعيين  ــوع تبصره «10» قانون بودجه س ــوارض موض ــن ع ــتقيم را در تأمي مس

كرد.
ــت تا موضوع هزينه كرد اين مبالغ در  ــوراي عالي بيمه از بيمه مركزي خواس همچنين، ش
ــي آن در كاهش تصادفات  ــور و اثربخش ــازمان راهداري و اورژانس كش نيروي انتظامي، س
ــئول تهيه گزارش تفريغ  ــور به عنوان مس ــبات كش و مرگ و مير را از طريق ديوان محاس

بودجه پي گيري نمايد.

كاالي ايراني «بيمه تضمين كيفيت» مي شودكاالي ايراني «بيمه تضمين كيفيت» مي شود
ــاون از طراحي بيمه نامه تضمين  ــل بيمه تع مديرعام
ــال «حمايت از كاالي  ــي در س ــت كاالي ايران كيفي
ــن كار نه تنها كيفيت  ــت: با اي ــر داد و گف ــي» خب ايران
محصوالت ايراني ارتقا مي يابد، بلكه مردم با اطمينان 

بيشتري به خريد محصوالت وطني روي مي آورند.
ــل از خبرنگار ايرنا،  ــزارش روزنامه تجارت به نق ــه گ ب
«پرويز مظلومي» در نشستي با خبرنگاران اعالم كرد 

ــي از استفاده از  ــارت ناش ــورها 2بيمه نامه «تضمين كيفيت كاال» و «خس ــتر كش كه در بيش
كاالي بي كيفيت» ارايه مي شود.

وي افزود: قصد داريم با صدور بيمه نامه تضمين كيفيت كاال، اين اطمينان به مشتري داده 
شود كه اگر كاال كيفيت الزم را نداشت، خسارت وارده از سوي بيمه پرداخت مي شود.

وي الزمه اين كار را بررسي كيفيت كاال از سوي كارشناسان معتمد بيمه دانست و گفت: 
ــتاندارد، كفايت نمي كند و بيمه از طريق كارشناسان طرف قرارداد  ــان اس ــتن نش صرف داش
ــتاندادهاي بين  خود كه توليد محصول را در كارخانه رصد مي كنند، كيفيت آن را طبق اس

المللي بررسي مي كنند. 
مظلومي درباره اينكه چه گروه كاالهايي مشمول اين بيمه خواهند بود، توضيح داد: اكنون 
گروه خاصي مورد نظر نيست و هر نوع كاالي توليدي از جمله لوازم خانگي و الكترونيكي 

مي تواند مشمول اين طرح شود.
وي در پاسخ به اين پرسش ايرنا مبني بر اينكه آيا محصوالت ُخرد تحت پوشش اين بيمه 
نامه قرار مي گيرند يا محصوالت صنعتي را نيز مي توان بيمه كرد، توضيح داد: در گام نخست 
كاالهايي كه مصرف كننده نهايي آنها عامه مردم اند، در اين طرح جاي گرفته و در گام هاي 

بعدي مي توان محصوالت صنعتي را نيز بيمه كرد.

ــت اما هنوز در  به گفته مظلومي، صدور اين نوع بيمه نامه، در دنيا امري معمول و رايج اس
بازار ايران شناخته نشده و انتظار مي رود در سالي كه به حمايت از كاالي ايراني مزين شده، 

بتوان از اين ابزار براي حمايت بهتر و بيشتر از محصوالت ايراني بهره گرفت.
وي تاكيد كرد: اين بيمه نامه براي كاالهايي كه با نشان تجاري ساخت ايران ساخته مي شود، 
صادر خواهد شد و شركت هايي كه كاالهاي خود را در ايران مونتاژ مي كنند از جمله برخي 

برندهاي لوازم خانگي مشمول آن نيستند.
به گفته وي، مبلغ حق بيمه را توليدكننده به شركت بيمه خواهد پرداخت و از اين بابت هيچ 
هزينه اضافي به خريدار تحميل نخواهد شد زيرا توليدكننده بايد از حاشيه سود خود براي 

بيمه محصول اقدام كند.
رهبر معظم انقالب اسالمي شعار سال 1397 را «حمايت از كاالي ايراني» اعالم كردند و 
دولت نيز در بخشنامه اي، همه دستگاه هاي دولتي را از خريد كاالهاي خارجي كه مشابه 

خارجي دارند، منع كرد.

ديدار مدير عامل بيمه ديدار مدير عامل بيمه ""ماما" " با كاركنانبا كاركنان
نشست مدير عامل بيمه "ما" با كاركنان ستاد 

مركزي برگزار گرديد.
ــه نقل از روابط  ــزارش روزنامه تجارت ب ــه گ ب
ــر مدير عامل بيمه  ــي، حجت بهاري ف عموم
"ما" در نشستي دوستانه با كاركنان اين شركت 

ديدار داشت.
وي در اين ديدار ضمن تبريك سال نو و اعياد 

شعبانيه ، در خصوص چشم انداز سال جديد گفت : تمام تالشمان را خواهيم كرد با كمك 
نيروهاي جوان و باانگيزه اي كه داريم در جهت تامين منافع كليه ذينفعان از جمله بيمه گذاران، 
سهامداران، شبكه فروش و پرسنل گام برداريم كه اين امر مستلزم كسب دانش و افزايش 

بهره وري يكايك كاركنان شركت و جلب اطمينان و اعتماد هموطنان عزيزمان است .
ــته گفت : صنعت بيمه با ضريب نفوذ 2,3  ــال گذش بهاري فر در خصوص فعاليت هاي س
ــت.در اين راستا ما نيز در سال 96 پورتفوي پيش  ــهيم بوده اس ــور س درصدي در اقتصاد كش
بيني شده را جذب كرديم كه البته با وجود پشتوانه ارزشمندي همچون بانك ملت و با توجه 

به پتانسيل شركت، اميدواريم در سال 97 نتايج مطلوب تري را كسب نماييم.

برگزاري اولين مجمع فصلي مديران بيمه رازي در سال جديدبرگزاري اولين مجمع فصلي مديران بيمه رازي در سال جديد
اولين مجمع فصلي مديران ستادي و رؤساي 
شعب بيمه رازي در سال 97 به صورت مجازي، 
ــد. به گزارش  ــاختمان مركزي برگزار ش در س
روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي، مجمع 
فصلي بيمه رازي كه هر سه ماه يك بار براي 
بررسي عملكرد شعبه هاي شركت در سراسر 
كشور براي اولين بار در سال جديد، روز شنبه 

اول ارديبهشت ماه برگزار شد. اين نشست به صورت ويدئو كنفرانس مجازي و آنالين در 
بستر IT با تمامي شعب بيمه رازي در سراسر كشور برگزار شد. در اين نشست 3 تن از رؤساي 
شعب سراسر كشور به نمايندگي از ساير شعبه ها در 3 محور مالي، اداري و It و مباحث فني 
از از طريق ويدئو كنفرانس به بيان مسائل و پيشنهادات خود پرداختند و نقطه نظرات خود 
ــخنراني مديران  ــت فوق با س ــركت بيان كردند. نشس ــيدن بهتر به اهداف ش را در جهت رس
ستادي ادامه و در انتها با سخنراني دكتر امراللهي مديرعامل بيمه رازي در خصوص بررسي 

عملكرد 96 شركت و ارائه برنامه و بودجه سال 97 پايان يافت.

معاونت فني و حقوقي صندوق تامين خسارت بدني منصوب شدمعاونت فني و حقوقي صندوق تامين خسارت بدني منصوب شد
ــمت  ــززاده با حكم دكتر علي جباري به س ــد عزي وحي
ــدوق تامين  ــي و حقوقي صن ــت فن ــت معاون سرپرس
خسارت بدني منصوب شد. به گزارش روزنامه تجارت 
به نقل از روابط عمومي صندوق تامين خسارت بدني، 
ــاره به بهره گيري اين نهاد  مديرعامل صندوق با اش
عمومي از مديران باتجربه و كارآمد افزود: صندوق در 
ــفافيت مالي و تحقق عدالت اجتماعي  ــير ايجاد ش مس

كه وظيفه ذاتي اين نهاد است تالش ويژه اي را در دستور كار خود قرارداده و با حضور افراد 
ــب رضاي خداوند و  ــيدن به هدف نهايي كه همانا كس ــير براي رس ــابقه و كاربلد اين مس با س

مردم شريف ايران اسالمي است هموارتر مي شود.

اخبار بيمه
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نقش كليدي بانك صنعت و معدن نقش كليدي بانك صنعت و معدن 
در توسعه خطوط ريلي كشوردر توسعه خطوط ريلي كشور

محمد اسالمي ورنامخواستي استاندار 
ــدران گفت: بانك صنعت و معدن  مازن
يكي از بانك هاي مؤثر كشور است كه 
به عنوان بانك عامل ، با استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملي تامين مالي پروژه 
ــمال را بر عهده دارد، اين بانك در  ــير تهرانـ  ش قطار سريع الس
سال هاي اخير توانسته نقش كليدي در توسعه خطوط راه آهن 
ايجاد كند و مازندران تاكنون از اين فرصت استفاده نكرده است. 
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه اطالع رساني بانك 
ــيه نشست مشترك  ــتاندار مازندران در حاش صنعت و معدن، اس
ــتان در جمع  ــعه ريلي اين اس با بانك صنعت و معدن جهت توس
ــتاي پيگيري پروژه هاي اصلي  ــار كرد: در راس ــگاران اظه خبرن
ــود  ــتان مازندران مي ش ــعه اس و تعيين كننده اي كه موجب توس
ــؤوالن بانك صنعت و معدن  ــه اي با راه آهن ايران و مس جلس
برگزار كرديم. اسالمي ورنامخواستي افزود: در كارگروه مشتركي 
كه براي تعيين مدل مالي پروژه قطار سريع السير تهرانـ  شمال 
برگزار شد ، هزينه اين پروژه 4 ميليارد يورو برآورد شده است.

حضورفعال بانك رفاه در دهمين كنگره حضورفعال بانك رفاه در دهمين كنگره 
انجمن ژئوپليتيك ايرانانجمن ژئوپليتيك ايران

ــئوليت هاي  ــاي مس ــتاي ايف در راس
اجتماعي و با هدف گسترش تعامالت 
ــگاه ملي  ــي مابين بانك رفاه و دانش ف
بيرجند، بانك رفاه حامي دهمين كنگره 
ــن ژئوپليتيك و دومين همايش  انجم
ــد. به گزارش  ملي جغرافيا و برنامه ريزي مناطق مرزي ايران ش
روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانك رفاه؛ در اين همايش 
كه با حضور مقامات استاني، سفير سابق ايران در يونسكو، رئيس 
و اعضاي مركز ژئوپليتيك ايران، اساتيد دانشگاه هاي معتبر در 
فروردين ماه سال جاري در محل تاالر وحدت دانشگاه بيرجند 
برگزار شد، بانك رفاه به عنوان حامي اين كنگره نسبت به معرفي 

خدمات، امكانات و دستاوردهاي خود اقدام كرد.

انتخاب مردم «بله» را به ليست انتخاب مردم «بله» را به ليست 
پيام رسان هاي منتخب افزودپيام رسان هاي منتخب افزود

دبير شوراي عالي فضاي مجازي اعالم 
كرد: «بله» پيام رساني است كه مردم 
ــد. به گزارش روزنامه  ــاب كرده ان انتخ
ــارت به نقل از روابط عمومي بانك  تج
ــن فيروزآبادي با  ــي ايران، ابوالحس مل
بيان اين كه حدود 28 پيام رسان در كشور وجود دارد و شوراي 
عالي فضاي مجازي فقط نام پنج پيام رسان را به صورت منتخب 
اعالم كرده است، گفت: با وجود اين اعالم، مردم دو پيام رسان 
ــورا نبود برگزيدند. وي اظهار  ــت منتخبان اين ش را كه در فهرس
ــا» را مردم برگزيده اند و به  ــان هاي «بله» و «ايت ــرد: پيام رس ك
ــوراي عالي فضاي مجازي نيز به طور  ــد ش همين دليل قرار ش
ــان ها را حمايت كند. به گفته فيروزآبادي،  ــمي اين پيام رس رس
ــان هاي داخلي  ــوراي عالي فضاي مجازي از پيام رس حمايت ش
ــنتر، پهناي باند، تعرفه ويژه، امكانات  ــامل تامين فضا، ديتا س ش
سخت افزاري و تسهيالت بانكي است. «بله» تنها پيام رساني 
ــت، به طوري كه در  داخلي با امكانات منحصر به فرد مالي اس
فضاي اين پيام رسان امكان ارائه خدمات بانكي مانند كارت به 
ــور، خريد  كارت، پرداخت قبض، پرداخت عوارض خروج از كش

شارژ، درخواست پول و ... ايجاد شده است.

معرفي برندگان اسفند ماه قرعه كشي معرفي برندگان اسفند ماه قرعه كشي 
«وين كارت» بانك سامان«وين كارت» بانك سامان

ــوم  س ــري  س از  ــت ويكم  بيس دور 
قرعه كشي «وين كارت» بانك سامان 
با حضور مديران ارشد بانك، ناظران و 
برنده ممتاز دوره پيشين برگزار شد. به 
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانك سامان، مرتضي حسيني نژاد مدير بازاريابي و توسعه 
محصول در اين باره گفت: در اين قرعه كشي كه تنها قرعه كشي 
ماهانه نظام بانكي است، برندگان 251 جايزه به ارزش 5 ميليارد 
ريال شامل يك جايزه 500 ميليون ريالي، 50 جايزه 50 ميليون 
ــدند. مدير  ــخص ش ــزه 10 ميليون ريالي مش ــي و 200 جاي ريال
بازاريابي و توسعه محصول بانك سامان اظهارداشت: براساس 
ــدي» مشتري شعبه ايران زمين  ــي، « مهرزاد راش اين قرعه كش
ــت ويكمين  ــده جايزه ممتاز 500 ميليون ريالي بيس ــران برن ته
ــي، جايزه 500  ــد. در پايان اين قرعه كش دوره «وين كارت» ش
ميليون ريالي برنده دوره پيشين توسط مديرعامل بانك سامان 

اهدا شد.

ربات جامع اطالع رساني بانك انصار ربات جامع اطالع رساني بانك انصار 
دسترسي به كليه خدمات الكترونيكدسترسي به كليه خدمات الكترونيك

ربات جامع اطالع رساني بانك انصار با 
هدف ايجاد دسترسي به كليه خدمات 
ــتر شبكه  بانكداري الكترونيك در بس
مجازي آماده استفاده مشتريان شبكه 
ــزارش روزنامه  ــد. به گ بانكي مي باش
ــارت به نقل از اداره كل روابط عمومي وتبليغات ، ربات جامع  تج
اطالع رساني بانك انصار كه هم اكنون در بستر پيام رسان تلگرام 
ــتريان اين بانك قراردارد، مي تواند  ــترس كاربران و مش در دس
ــتريان را به كليه خدمات  ــران و مش ــي كارب ــگ دسترس بي درن
بانكداري الكترونيك ، تسهيالتي ، مشاوره هاي پولي و مالي ، 
اطالعات تمامي شعب بانك ، كانال هاي ارتباطي و ... را فراهم 
كند و اطالعات مناسبي در اختيار ايشان بگذارد.  بر اساس اين 
گزارش، ربات پيام رسان انصار درحال حاضر در بستر پيام رسان 
تلگرام فعاليت داشته و به محض فراهم شدن امكانات مورد نياز 
در پيام رسان هاي داخلي، به اين پيام رسان ها كوچ خواهد كرد. 
شايان ذكر است كه عالقه مندان مي توانند با جستجوي آدرس 
@AnsarBank_IRbot در پيام رسان اشاره شده و ورود به 

ربات اطالع رسان ، از خدمات بانك استفاده نمايند.

خروج بانك سپه از كانال تلگرامخروج بانك سپه از كانال تلگرام
 و حضور در پيام رسانهاي داخلي و حضور در پيام رسانهاي داخلي

بانك سپه همگام با دستگاههاي دولتي  
ــانهاي  ــه منظور حمايت از پيام رس و ب
ــد. به گزارش  داخلي از تلگرام خارج ش
روزنامه تجارت به نقل از پايگاه اطالع 
رساني بانك سپه: بانك سپه با توجه به 
تأكيدات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و همچنين مسئولين 
نظام اسالمي و به منظور پاسداشت منافع ملي از تلگرام خارج و از 
پيام رسانهاي داخلي بمنظور اطالع رساني و ارتباط با مخاطبين 

خود استفاده خواهد كرد.

پيشخوان

بانك و بيمه
رييس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: ششمين همايش تجاري 
و بانكي ايران در روزهاي هشتم و نهم ارديبهشت ماه در تهران 
ــود. به گزارش روزنامه تجارت، علي ديواندري در  برگزار مي ش
نشست خبري با خبرنگاران با اعالم اين خبر افزود: روابط تجاري 
و بانكي ايران دو سال پس از اجرايي شدن برجام، اتحاديه اروپا 
ــم انداز همكاري هاي تجاري و بانكي  ــريكي براي ايران؛ چش ش
ــه اروپا و مديريت تطبيق مدرن از محورهاي اين  ــران و اتحادي اي
همايش است. وي افزود: اجزاي چارچوب جامع مديريت ريسك، 
 (IFRS) و استانداردهاي حسابرسي (NPL) مطالبات معوق بانكي
از ديگر محورهاي ششمين همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا 
است.  به گفته رييس پژوهشكده پولي و بانكي، منابع تجديدپذير 
انرژي و فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران از ديگر محورهاي 
ــاس  ــت. ديواندري اعالم كرد كه براس اين همايش دو روزه اس
ــمين همايش تجاري  ــده، در افتتاحيه شش برنامه ريزي انجام ش
و بانكي ايران و اروپا مسئولين پولي و اقتصادي و مديران ارشد 
كشور مانند رييس كل بانك مركزي و وزراي ذيربط سخنراني 
خواهند داشت و تدارك ديده شده تا مديران اروپايي نيز از جمله 
ــند. وي با يادآوري اينكه سه سال از پايه  ــخنرانان كليدي باش س
ــران و اروپا مي گذرد، افزود:  ــش تجاري و بانكي اي ــذاري هماي گ
حجم ، اندازه و اثرگذاري اقتصاد ايران مي طلبيد كه چنين همايشي 
برگزار شود؛ اروپا يكي از شركاي بزرگ تجاري ايران است و اين 
همايش فضايي براي گفتگوها خواهد بود. رييس پژوهشكده پولي 
و بانكي توضيح داد كه اين همايش با همكاري پژوهشكده پولي 
و بانكي و تعدادي از ايرانيان مقيم اروپا به ويژه گروه مالكي پايه 
گذاري شده و طبيعتا تدارك و آمادگي هاي الزم براي برگزاري 
همايش در اروپا برعهده گروه مالكي و در ايران برعهده پژوهشكده 
ــه برگزاري 5 دوره  ــت. ديواندري با بيان اينك ــي اس ــي و بانك پول
ــته  ــته همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا آثار مثبتي داش گذش
ــركت ها و موسسات مالي و  ــياري از ش ــت، گفت: تاكنون بس اس
ــده اند و برگزاري  ــور متصل ش ــبكه بانكي كش بانكي اروپا به ش
ــال پول و هم در بحث تكنيكي  ــم در نقل و انتق ــش ه ــن هماي اي
ــمين همايش تجاري و بانكي ايران  ــت. دبير شش موثر بوده اس

ــتم بانكي ايران بعد از يك دوره طوالني  و اروپا ادامه داد: سيس
تحريم نياز داشت تا روزآمد شده و از لحاظ تكنيكي و ساختاري 
متناسب با نيازمندي هاي جامعه جهاني تغييراتي را در خود به وجود 
بياورد؛ به ويژه در زمينه تطبيق، مقابله با پولشويي و تامين مالي 
تروريسم و همچنين موضوعاتي نظير استانداردهاي جديد بانكي 
ــتانداردها تطبيق دهند. وي افزود: در كنار  در جهان خود را با اس
چنين اجتماعي، طبيعتا مذاكراتي بين طرف هاي ايراني و اروپايي 
صورت مي گيرد. ديواندري هدف از برگزاري چنين همايش هايي 
كه به طور معمول در سطح منطقه اي و قاره اي برگزار مي شود را 
مشورت و همكاري عنوان كرد. رييس پژوهشكده پولي و بانكي 

ــات  تصريح كرد كه در حال حاضر در زمينه همكاري با موسس
ــت تا در اين  ــيايي نيز خالء وجود دارد و نياز اس پولي و مالي آس
زمينه نيز سرمايه گذاري شده تا همكاري ها مسير بهتري را پيدا 
كند. ديواندري با بيان اينكه يكي از موضوعات مهمي كه ايران 
با آن مواجه است، بحث صورت هاي مالي و ترازنامه است گفت: 
اروپايي ها در اين زمينه راهكارهاي خوبي دارند و به عنوان الگو 
مطرح هستند كه در اين همايش تالش مي كنيم از تجارب آنها 
استفاده شود. وي ادامه داد: در مباحث انرژي، نفت، پتروشيمي و 
موضوعات مختلف مطالبي در اين همايش  گنجانده شده، هر چند 
موضوع همايش بانكي است، اما موارد ديگر اقتصادي و تجاري را 

نيز پوشش مي دهد. وي در ادامه اين نشست در پاسخ به پرسشي 
ــگري IFRS در روابط  ــتانداردهاي گزارش درباره نقش رعايت اس
تجاري اظهارداشت: استاندارد گزارشگري مالي جهاني است كه 
اين بستر را ايجاد مي كند كه صورت هاي مالي بانك ها در سطح 
ــكده پولي و  ــتانداردهاي بين المللي قرار گيرد. رييس پژوهش اس
بانكي ادامه داد: بانك هاي خارجي براي ارتباط با بانك هاي ايراني 
بايد با صورت هاي مالي ارتباط برقرار كنند به دليل اينكه بانكداري 
ما بدون ربا و اسالمي است بنابر اين نياز بود تا صورت هاي مالي 
بانك ها براي بانك هاي اروپايي قابل فهم تر شود. وي افزود: بانك 
ــيده اند و  ــكده پولي و بانكي زحمات زيادي كش مركزي و پژوهش
ــد اما تا اجراي  ــبيه IFRS باش الگويي را ايجاد كردند كه تقريبا ش
كامل IFRS راه زيادي داريم. ديواندري تاكيد كرد: براي اجراي 
IFRS سازمان حسابرسي بايد صورت ها را ابالغ كند و نظام بانكي 
نيز خود را تطبيق دهد و اين دوره گذار را طي كنند. اين همايش 
ــركت هاي اروپايي دعوت  مي تواند كمك زيادي كند چرا كه ش
ــده به همايش تجربه زيادي در اين زمينه دارند و چالش هاي  ش
پياده سازي IFRS را پشت سر گذاشته اند. رييس پژوهشكده پولي 
و بانكي خاطرنشان كرد: IFRS كمك زيادي به شفافيت بانك ها 
مي كند و از نظر بين المللي نيز كمك مي كند ارتباط با بانك هاي 
ــتر خوبي را براي مراودات پولي و  ــود و بس ــان تر برقرار ش دنيا آس
ــي درباره پيامدهاي  ــخ به پرسش بانكي ايجاد مي كند. وي در پاس
ــگري سال ها مورد  ــگري تصريح كرد: ارز گزارش تغيير ارز گزارش
بحث بوده و معامالت به دالر محدود شده در حالي كه مبادالت 
ــود. ديواندري  ــاي ديگر مانند يورو راحت تر انجام مي ش ــا ارزه ب
ــته كه به  ــته جايگاهي در مبادالت ارزي داش افزود: دالر در گذش
تدريج در اثر تحريم ها جايگاه خود را از دست داده و در مبادالت 
ــده است. وي  ــيار محدود ش فعاالن اقتصادي و بانك مركزي بس
ــت و در  ــركاي مهم تجاري ايران اس با بيان اينكه اروپا يكي از ش
مبادالت اقتصادي ايران نقش مهمي دارد، گفت: بانك مركزي در 
اين زمينه فعاليت خوبي داشته و از كارشناسان پژوهشكده پولي 
و بانكي نيز استفاده شده تا اين مبنا تغيير كند كه منافع اقتصادي 

كشور را تامين خواهد كرد.

مراسم معارفه اعضاي جديد هيات مديره بانك سرمايه برگزار شد طرح كوثر كارت احسان موسسه اعتباري كوثر رونمايي شد

مراسم معارفه اعضاي جديد هيات مديره 
بانك سرمايه با حضور مديرعامل و اعضاي 

هيات مديره اين بانك برگزار شد.
ــه نقل از  ــه تجارت ب ــزارش روزنام ــه گ ب
ــم  ــرمايه، مراس ــط عمومي بانك س رواب
ــه اعضاي جديد هيات مديره بانك  معارف
ــاد،  ــا حضور عليرضا پويان ش ــرمايه ب س
ــل و عضو هيات مديره، عليرضا  مديرعام
اكبري ماسوله، رئيس هيات مديره، امجد 

ــتادي  خضري، نايب رئيس هيات مديره و جمعي از مديران س
ــت ماه در محل  ــوم ارديبهش ــنبه مورخ س اين بانك روز دوش
ــرمايه برگزار شد و فرج اله قدمي و  ــاختمان مركزي بانك س س
حسين موفقي اردستاني به عنوان دو عضو جديد هيات مديره 

اين بانك معرفي شدند.

ــتاني از  ــت قدمي و اردس ــايان ذكر اس ش
ــام بانكي  ــه نظ ــده و باتجرب ــران زب مدي
هستند و قريب به 30 سال سابقه فعاليت 
در سيستم بانكي كشور در سطوح مختلف 

مديريتي را در كارنامه خود دارند.
ــهامداران  ــت در مجمع اخير س گفتني اس
ــرمايه، سيد عبدا... سيد صالحي  بانك س
ــه عنوان اعضاي  ــوي نيز ب ــين رض و حس
ــات مديره بانك  ــدل به جمع هي ــي الب عل

سرمايه ملحق شدند.
بانك سرمايه كه در سال گذشته در مسيري آرام و پرثبات به 
ــت، حال با تكميل كادر  ــوي اهداف خويش گام بر مي داش س
هيات مديره خويش دورنماي آينده را هرچه پراميدتر و روشن 

تر در پيش روي خود دارد.

ــيه سي و پنجمين دوره مسابقات  در حاش
ــوري  ــم جمه ــرآن كري ــي ق بين الملل
ــي  ــا حضور دكتر عيس ــالمي ايران، ب اس
رضايي مديرعامل موسسه اعتباري كوثر 
و مسئولين سازمان اوقاف و امور خيريه از 
طرح كوثر كارت احسان موسسه اعتباري 
ــزارش روزنامه  ــد. به گ كوثر رونمايي ش
ــه  تجارت به نقل از روابط عمومي موسس
ــر؛ دكتر رضايي مديرعامل  اعتباري كوث

ــان  ــه اعتباري كوثر ضمن رونمايي از كوثر كارت احس موسس
گفت: در راستاي ترويج فرهنگ قرآني و بر اساس رايزني هاي 
ــازمان اوقاف و امور خيريه، طرح كوثر كارت  ــده با س انجام ش
ــه اعتباري كوثر با محوريت وقف جهت هديه  ــان موسس احس

قرآن به مناطق محروم سراسر كشور رونمايي شد.

دكتر رضايي با اشاره به ويژگي هاي طرح 
ــزود: در اين طرح  ــان اف كوثر كارت احس
ــقان كالم وحي بدون هيچ  خيرين و عاش
هزينه اي، فقط با افتتاح يك حساب عادي 
و انجام فعاليت هاي مالي خود با كوثر كارت 
احسان ضمن برخورداري از سود مدنظر، 
به ترويج فرهنگ قرآني در سراسر كشور 
ــك مي نمايند. اين گزارش مي افزايد:  كم
غرفه موسسه اعتباري كوثر در نمايشگاه 
جانبي سي و پنجمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم به 

همت مديريت شعب استان تهران داير گرديده است.
ــگاه جانبي  ــر با برپايي غرفه در نمايش ــاري كوث ــه اعتب موسس
ــابقات بين المللي قرآن كريم پذيراي  ــي و پنجمين دوره مس س

بازديدكنندگان گرامي مي باشد.

ــت بانك ايران در   دكتر فرحي مديرعامل پس
ــم معارفه و تجليل از مديران حوزه هاي  مراس
امورمالي و اعتباري و شركت هاي تابعه گفت: 
ــل همدلي،  ــك حاص ــن بان ــاي اي موفقيت ه
ــران و كاركنان بانك  ــت و تالش مدي صميمي
است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي پست بانك ايران: دكتر فرحي در ادامه 

افزود: طي سال هاي اخير در زمينه هاي گوناگون بسترهاي الزم براي جهش و اعتالي 
بيشتر اين بانك فراهم گرديده و اكنون با استفاده از نرم افزار پيشرفته، مجموعه مديريتي 
باتجربه و مجموعه همدل و پرتالش كاركنان مي توانيم به اهداف و انتظاراتي كه مردم 

و مسئوالن از پست بانك دارند برسيم.
وي تغييرات و جابجايي مديران را در راستاي اجراي برنامه هاي جديد بانك و استفاده 
ــه منظور انجام وظايف و  ــد عنوان كرد و افزود: ب ــاي جدي ــف و ايده ه ــات مختل از تجربي
مسئوليت هاي بانك تفاهم نامه هاي متعددي با بخش هاي مختلف اقتصادي كشور منعقد 
شده كه با يك برنامه ريزي مناسب مي توانيم در سال جديد به خوبي اين مسئوليت ها را 

انجام و جايگاه بانك را بيش از پيش ارتقاء دهيم.
ــرمايه بانك با حمايت وزير ارتباطات و فناوري اطالعات را از ديگر  فرحي؛ افزايش س
ــت ها  ــال جديد عنوان كرد و گفت: تحقق تمام برنامه ها و سياس تحوالت بانك در س
نيازمند تالش واحدهاي اجرائي است و واحدهاي اجرايي نيز نيازمند حمايت واحدهاي 
ــودآوري و  ــيدن به س ــتادي و اجرائي رس ــتند و با همت مضاعف واحدهاي س ــتاد هس س

تحقق اهداف ميسر مي شود.
دكتر صباغي عضو هيأت مديره نيز در اين مراسم بر ضرورت مديريت دانش در مجموعه 

بانك تأكيد كرد.

ــارت با حضور در وزارت  ــل بانك تج مديرعام
ــاون وزير نفت و  ــي كارُدر» مع ــا «عل ــت، ب نف
مديرعامل شركت ملي نفت ايران ديدار كرد.

ــه نقل از روابط  ــه تجارت ب ــزارش روزنام به گ
ــادي  ــا دولت آب ــارت، رض ــك تج عمومي بان
ــتاي پيگيري  ــن بانك در راس ــل اي مديرعام
همكاري هاي بانك تجارت با مجموعه وزارت 

ــطح خدمات اين بانك به مجموعه وزارت نفت، با  نفت تقويت هماهنگي و ارتقاي س
كاردر معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت ديدار كرد.

مديرعامل بانك تجارت در اين جلسه كه در وزارت نفت برگزار شد، آخرين پيشرفت هاي 
ــنهاد و  ــط بانك تجارت پيش طرح صندوق تامين مالي پروژه هاي نفتي كه اخيرا توس

مورد تاييد وزارت نفت قرار گرفته بود را تشريح كرد.
دولت آبادي با اشاره به برخي خدمات بانك تجارت به شركت هاي مجموعه وزارت نفت، 
ــازماني وزارت نفت تالش دارد با به  ــان كرد: بانك تجارت به عنوان بانك س خاطرنش
كارگيري تمامي ظرفيت هاي خود در اين حوزه، گامي موثر را در حمايت از اقتصاد كشور 

برداشته و سهم خود در توسعه پروژه هاي توسعه محور وزارت نفت را ايفا كند.
ــط بانك  ــت نيز ضمن تقدير از تالش هاي صورت گرفته توس ــر نف ــاون وزي كارُدر، مع
تجارت در حوزه طرح صندوق تامين مالي پروژه هاي نفتي، تقويت همكاري با بانك 
ــال  ــه روش هاي نوين تامين مالي را از اولويت هاي س ــژه در حوزه ارائ ــه وي ــارت ب تج

1397 برشمرد.
در ادامه اين ديدار، رزازان معاون مالي مديرعامل بانك تجارت و ديگر اعضاي هيات 
ــي قرار داده و  ــاورين معاون وزير نفت، جزئيات طرح مذكور را مورد بررس همراه، با مش

راه كار هاي ممكن را به بحث گذاشتند.

موفقيت هاي پست بانك  نتيجه
 همدلي مديران و كاركنان  است

تقويت همكاري هاي بانك تجارت 
با وزارت نفت

ديدار مديرعامل بانك ملت 
با جانبازان قطع نخاعي

ــل و اعضاي هيات مديره بانك ملت  مديرعام
همزمان با ايام شعبانيه و روز جانباز با جانبازان 
ــي جانبازان ثارا...  قطع نخاعي مركز توانبخش

ديدار كردند.
ــه نقل از روابط  ــزارش روزنامه تجارت ب ــه گ ب
ــتا، علي رضا  ــن روس عمومي بانك ملت، حس
لگزايي، حميد تاجيك اعضاي هيات مديره و 

ــان مديركل روابط عمومي دكتر محمد بيگدلي مديرعامل اين بانك  ــر صابري ــي اكب عل
را همراهي مي كردند.

مديرعامل بانك ملت در بازديد از مركز توانبخشي جانبازان ثارا...، با جانبازان اين مركز 
ديدار كرد و با آنان درباره خاطرات دوران دفاع مقدس به گفت و گو نشست.

دكتر بيگدلي اظهار داشت: والدت سيدالشهدا و حضرت اباالفضل العباس كه به عنوان 
ــت تا با ديدار و تكريم جانبازان  ــيار خوبي اس ــود، فرصت بس ــناخته مي ش روز جانباز ش
گرانقدر هشت سال دفاع مقدس ياد رشادت ها و از خودگذشتگي هاي آنان را در جنگ 

تحميلي زنده نگاه داريم.
ــتيم  ــهدا و ايثارگري هاي جانبازان هس وي با بيان اين نكته كه همه ما مديون خون ش
ــته به اين  ــتند و ارزش نظام وابس ــمند انقالب هس ــازان ذخاير ارزش ــرد: جانب ــد ك تاكي
ــت و همه ما وظيفه داريم قدردان اين عزيزان كه به افتخار جانبازي نائل  عزيزان اس

شده اند، باشيم.
مديرعامل بانك ملت افزود: كاركنان بانك ملت هيچ وقت عظمت و بزرگي كار شهدا و 
جانبازان را فراموش نخواهند كرد چرا كه اگر اين فداكاري ها و دالور مردي ها نبود امنيت 
و آرامشي هم در اين كشور وجود نداشت و بنده و اعضاي هيات مديره به نمايندگي از 

كاركنان بانك ملت و جهت قدرداني از اين عزيزان در اين محل حضور يافته ايم.

نسبت مطالبات غيرجاري بانك مسكن در محدوده تك رقمي

ــهيالت بانك مسكن در  ــبت مطالبات غيرجاري به كل تس س
اسفند ماه 1396 به رقم 9.1 درصد رسيد كه اين رقم نسبت به 
ميانگين كل كشور در سطح قابل قبولي قرار دارد. به گزارش 
روزنامه تجارت به نقل از پايگاه خبري بانك مسكن -هيبنا، 
آمارهاي مربوط به عملكرد بانك مسكن در اسفند سال گذشته، 
وضعيت نسبت مطالبات غيرجاري بانك نسبت به كل تسهيالت 
را در پايان سال 1396 مشخص كرد.  اين آمارها نشان مي دهد 
كه نسبت مطالبات غيرجاري بانك به كل تسهيالت به رقم 
9,1 درصد رسيده است. اين در حالي است كه آخرين آمارهاي 

منتشر شده از بانك مركزي نشان مي دهد كه نسبت مطالبات 
غيرجاري كل بانك ها به تسهيالت در كشور رقم 11,5 درصد 
بوده است. البته آمارهاي منتشر شده در بانك مركزي در پايان 
پاييز سال 1396 است، اما مي تواند مبنايي براي مقايسه ارائه كند. 
آمارهاي بانك مركزي حاكي از آن است كه نسبت مطالبات 
غيرجاري بانك ها از تير ماه سال 1396 تا پايان آذر ماه بين رقم 
11,4 درصد و 11,5 درصد در نوسان بوده است.  اين در حالي 
است كه آمار بانك مسكن حدود 2,4 واحد درصد زير نرخ تعادلي 
كل كشور است. در نتيجه اين نسبت در محدوده مجاز قرار دارد. 

البته بر اساس آخرين بررسي هاي صورت گرفته در بازل 3، الزم 
است كه نسبت مطالبات غيرجاري به كل بانك ها تا رقم زير 8 
درصد كاهش يابد، روندي كه با توجه به حركت بانك مسكن، در 
سال هاي آينده دست يافتني است.  نكته قابل توجه اين است كه 
نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيالت در بخش تخصصي 
مسكن و ساختمان كه اصلي ترين ماموريت بانك مسكن نيز 
در آن است رقم 4,69 درصد است كه اين روند با توجه احتمال 
باالي نكول، در اقتصاد كشور به دليل نوسان در شاخص هاي 
اقتصادي، دستاورد قابل توجهي است.  در سال هاي گذشته، 

نوسانات موجود در نرخ ارز 
ــبتا  يا وجود نرخ تورم نس
ــال غيرجاري  باال، احتم
شدن مطالبات را افزايش 
ــت، اما آمارهاي  داده اس
ــان  گزارش عملكرد نش
ــه اين نرخ در  ــد ك مي ده
ــكن در سطح بانك مس

 قابل قبولي قرار دارد.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي خبر داد؛

تهران ميزبان ششمين همايش بانكى ايران و اروپا

ــادرات ايران با پرداخت بالغ  بانك ص
ــهيالت و  ــر 5 هزار ميليارد ريال تس ب
ــاي ارزان قيمت در بخش هاي  وام ه
مختلف اقتصادي، صنعتي، كشاورزي، 
ــن زير  ــات و همچني ــكن، خدم مس
ــاد مقاومتي در  ــاي اقتص مجموعه ه
سال 96، تامين مالي بيش از 25 هزار 
ــتان همدان  ــهيالت را در اس فقره تس

بر عهده گرفت. 
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانك صادرات ايران، اين بانك در راستاي 
ارائه خدمات مستمر خود به واحد هاي مختلف اقتصادي، صنعتي ، كشاورزي، مسكن و خدمات 
در استان همدان 11 هزار و 922 فقره تسهيالت به ارزش بيش از 3707 ميليارد ريال پرداخت 
كرد كه با احتساب اعطاي 4493 فقره وام حمايتي ارزان قيمت به ميزان 1320 ميليارد ريال در 
بخش هاي مختلف اقتصاد مقامتي، تعداد تسهيالت پرداختي به 25هزار و 415 فقره و مجموع 

پرداخت هاي اين بانك در استان همدان در سال 96 از 5027 ميليارد ريال فراتر رفت.
بنا براين گزارش، بانك صادرات ايران در استان همدان با دارا بودن 35 شعبه عالوه بر ارائه 
ــتان، در اعطاي وام  خدمات مختلف بانكي و مالي به فعاالن اقتصادي و كارآفرينان اين اس
مشاغل خانگي به معرفي شدگان سازمان هاي حمايتي، اعطاي وام مسكن روستايي، حمايت 
از بنگاه هاي كوچك و متوسط، پرداخت وام ازدواج و تهيه جهيزيه، وام مسكن اقشار ويژه و 

ساير وام هاي ضروري سهم عمده اي در استان داشته است.

ــعب بانك مهر  ــس اداره امور ش رئي
ــتان قم به همراه روساي  اقتصاد اس
دواير و شعب استان با آيت ا... حسيني 
بوشهري عضو هيئت رئيسه مجلس 
ــري و امام جمعه قم  ــرگان رهب خب
ــد. به گزارش  ــدار و گفتگو كردن دي
ــل از روابط  ــارت به نق ــه تج روزنام
ــتان  ــك مهر اقتصاد اس عمومي بان

قم، آيت ا... سيد هاشم حسيني بوشهري – عضو مجلس خبرگان رهبري - در اين ديدار 
با بيان اينكه انتظارات بسياري از سيستم بانكداري در نظام مقدس جمهوري اسالمي وجود 
دارد، اظهار داشت: گزارش اقدامات بانك مهر اقتصاد نشان دهنده فعاليت هاي ارزنده اي 
ــين و  ــت كه اين قابل تحس ــاني به مردم اس و كار پر تراكم اين بانك در عرصه خدمت رس
ــغلي بايد گره  ــت: افراد در جايگاه هاي مختلف ش ــد. امام جمعه قم ابراز داش تقدير مي باش
گشاي كار مردم باشند، چرا كه حوائج و خواسته هاي مردم از نعمت هاي خداوند است و 
ــيم لذا  ــته ها و نيازهاي مردم باش ــاي خواس خداوند جايگاه و موقعيتي به ما داده تا گره گش
اين موقعيت كاري ما سبب مي شود تا مردم مراجعه كنند و خواستار رفع مشكالت خود 
ــاس خستگي نكنيد و با روي  ــت هاي مردم احس ــبت به درخواس ــند. وي ادامه داد: نس باش
باز از صاحبان حاجت استقبال نمائيد و قدر اين جايگاه را بدانيد و سختي و دشواري هاي 
آن را بپذيريد، زيرا اين نعمتي است كه خداوند به شما ارزاني داشته و پاداش آن احساس 

امنيت در روز قيامت است.

تامين مالي بالغ بر 25 هزار فقره تسهيالت
 بانك صادرات در استان همدان

تقدير آيت ا... حسيني بوشهري از اقدامات
 بانك مهر اقتصاد

تاكيد شهردار زنجان بر اهميت استفاده از 
ظرفيت هاي بانك شهر

ــد بر نقش  ــا تاكي ــان ب ــهردار زنج ش
ــهر در كمك به بهبود زندگي  بانك ش
ــش تعامالت  ــهري،گفت: با افزاي ش
مديريت شهري با اين بانك، مي توان 
از پتانسيل هاي آن براي ارايه خدمات 
ــتفاده كرد.  به  ــهروندان اس بهتر به ش
ــه نقل از  ــه تجارت ب ــزارش روزنام گ
ــز ارتباطات و روابط عمومي بانك  مرك

شهر، مسيح اله معصومي با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اينكه طي سال هاي اخير شاهد كاهش 
درآمدهاي پايدار در شهرداري هاي شهرهاي مختلف هستيم،افزود:از همين رو در تامين منابع 
ــهر نياز داريم. معصومي تصريح  ــتوانه بانك ش مالي پروژه هاي كالن عمراني به حمايت و پش
كرد: درحال حاضر حجم كاري در شهرها و به طبع آن انتظار از مديريت شهرها بسيار باالست؛ 
درهمين راستا بايد بتوانيم با حمايت هاي بانكي تخصصي در حوزه شهري، پاسخي درست به 
اعتماد شهروندان دهيم. وي افزود: خوشبختانه مديران ارشد بانك شهر با فضاي حاكم بر شهرها 
و همچنين سيستم بانكي كشور آشنا هستند، كه اين مهم توانسته باعث تسهيل در ارايه خدمات 

به شهرداري ها و شهروندان شود.
معصومي با اشاره به اينكه بانك شهر عضوي تاثيرگزار در خانواده مديريت شهري است،خاطرنشان 
كرد: نمي توان منكر نقش و تاثير مثبت بانك شهر در كاهش مشكالت و معضالت شهري شد. 
شهردار زنجان گفت: افزايش سطح همكارى ها با بانك شهر مى تواند زمينه مساعدى براى حل 

و يا كاهش اين معضالت و خدمت رسانى بيشتر به شهروندان فراهم كند.
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كمبود منابع و مسئله اقليم را نمي توان يك روزه رفع كردكمبود منابع و مسئله اقليم را نمي توان يك روزه رفع كرد
ــارت، گفت: برخي  ــدن و تج ــر صنعت، مع وزي
مشكالتي كه در جلسه سه قوه درباره آن بحث 
شده در طول تاريخ ايجاد شده و حل آن به صورت 
ــت. محمد شريعتمداري در  طبيعي تدريجي اس
ــت سه قوه،  ــريح نشس گفتگو با خانه ملت، در تش
گفت: اين نشست يكي از بهترين جلساتي بود كه 

در عمر خدمتم ديده ام، چراكه مسئوالن و مديران اصلي سه قوه در كنار يكديگر 
جمع شده و درباره مشكالت و معضالت مهم كشور مشفقانه گفتگو كردند و به 
نوعي براي رفع مشكالت در كنار يكديگر هم راي شدند. وزير صنعت، معدن و 
تجارت با بيان اينكه اين نشست ابتكار خوبي بود كه رييس مجلس انجام داد، 
افزود: برخي مشكالتي كه در اين جلسه درباره آن بحث شد، مشكالتي بوده 
ــت، اما  ــده و حل آن به صورت طبيعي تدريجي اس كه در طول تاريخ ايجاد ش
اينكه سه قوه اين مشكالت را بر روي ريل اصلي براي حل قرار دهند مهمتر 
از تاريخ پايان آن است. شريعتمداري با اشاره به محورهاي مطرح شده در اين 
نشست تصريح كرد: كمبود منابع و مسئله اقليم از مسائلي بوده كه نمي توان يك 
روزه آن را رفع كرد، اما همكاري سه قوه با يكديگر مي تواند در جهت كاهش 

تالمات مردم كه در اين زمينه پيش مي آيد تاثيرگذار باشد.

پاسخ به ادعاي نايب رييس انجمن واردكنندگان خودروپاسخ به ادعاي نايب رييس انجمن واردكنندگان خودرو
ــعه تجارت ايران به ادعاي نايب رييس انجمن  ــازمان توس روابط عمومي س
وارد كنندگان خودرو در مورد تاييد واردات غيرقانوني 6400 دستگاه خودرو 
ــعه تجارت ايران مبني بر اينكه "عددي كه انجمن از  ــازمان توس ــوي س از س
آمار دارد بيش از اين مقدار است و طبق اطالعات انجمن در زمان بسته بودن 
ثبت سفارش بيش از 15 هزار دستگاه خودرو به صورت غيرقانوني وارد شده 
است" واكنش نشان داد. به گزارش شاتا، اين روابط عمومي در خصوص اين 
ــت، نايب رييس محترم انجمن واردكنندگان  ــته اس خبر اعالم كرد: «شايس
خودرو كه اطالعات دقيق تري از واردات غير قانوني و كار متخلفين خودرو 
دارند، هر چه سريع تر اين اطالعات در اختيار مقامات نظارتي و امنيتي كشور 
براي رسيدگي الزم قرار دهند. بديهي است، در غير اين صورت شائبه افزايش 
تخلف واردات توسط خود اعضاي انجمن به ذهن متبادر مي شود. در پايان 
ــعه تجارت ايران ضمن لزوم احترام حداكثري به  ــازمان توس روابط عمومي س
افكار عمومي خواهان همكاري اين انجمن با نهادهاي نظارتي براي برخورد 

با متخلفين شد.»

سامانه تجارت كامل راه اندازي نشده استسامانه تجارت كامل راه اندازي نشده است
رئيس فدراسيون واردات آخرين وضعيت سامانه 
تجارت براي انجام ثبت سفارش  كاال را تشريح 
ــامانه هنوز به طور كامل  و اعالم كرد كه اين س
ــي از كاالها براي ثبت  ــده و خيل ــدازي نش راه ان
سفارش با مشكل روبرو هستند. پس از نوسانات 
ارزي و تصميم جديد دولت مبني بر تعيين دالر 

ــده صرفا  4200 توماني به عنوان دالر تك نرخي، اين ارز با قيمت اعالم ش
به متقاضيان قانوني اعم از تجار تخصيص داده مي شود كه رئيس كل بانك 
مركزي روز گذشته اعالم كرد "از 21 فروردين تاكنون حدود 9210 فقره ارز 
ــت و  4200 توماني معادل دو ميليارد و 360 ميليون دالر تخصيص يافته اس
برخالف برخي اعالم ها، روند صادرات و واردات متوقف نشده و ارز اختصاص 
يافته است. همچنين ساير متقاضيان كه به دنبال تهيه دالر هستند بايد فعال 
صبر كنند. از سوي ديگر بر اساس بخشنامه هاي اعالم شده در زمينه واردات 
كاال ثبت سفارش ها بايد از طريق سامانه ثبت تجارت انجام شود"؛ سامانه اي 
كه به گفته رئيس هيات مديره فدراسيون واردات هنوز به طور كامل راه اندازي 
ــياري از كاالها با مشكل ثبت سفارش روبرو هستند. فرهاد  ــت و بس ــده اس نش
احتشام زاد در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اتفاقي كه پس از تعطيالت نوروز 
در وهله اول رخ داد شوك ارزي بود كه به بازار وارد شد و بعد از اين شوك هم، 

دالر 4200 توماني مطرح شد.

موافقتنامه تجاري ايران و اتحاديه اوراسيايي امضا شدموافقتنامه تجاري ايران و اتحاديه اوراسيايي امضا شد
ــاله ايجاد يك منطقه آزاد  ــيه، موافقتنامه موقت 4 س ــت وزير روس نخس
ــيايي را امضا كرد. به گزارش  تجاري بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراس
تسنيم به نقل از خبرگزاري تاس، ديميتري مدودف، نخست وزير روسيه، 
موافقتنامه موقت 4 ساله ايجاد يك منطقه آزاد تجاري بين ايران و اتحاديه 
اقتصادي اوراسيايي را امضا كرد. اين موافقتنامه كاالهاي محدودي را شامل 
ــاس بيانيه اي كه در سايت رسمي دولت روسيه منتشر شده  ــود. براس مي ش
ــت: «اين موافقتنامه مقرر مي دارد كه يك منطقه تجارت آزاد در مورد  اس
طيف محدودي از كاالها بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيايي تشكيل 
مي گردد. اتحاديه اقتصادي اوراسيايي امتيازات تعرفه اي را در زمينه 502 
كد كااليي هماهنگ شده به ايران اعطا خواهد كرد.» براساس بيانيه دولت 
روسيه، پيش نويس اين موافقتنامه براي اجرايي كردن تصميم 26 دسامبر 
2016 نشست شوراي عالي اقتصادي اوراسيايي تنظيم شده و روز 7 مارس 
2017 به تصويب كميسيون شوراي اقتصادي اوراسيايي رسيده است. «بر 
ــيه در زمينه معاهدالت بين المللي اين  ــاس مقررات دولت فدرال روس اس
كشور، اين موافقتنامه بايد بعد از امضا به تصويب برسد، زيرا در بر دارنده 

مقرراتي است كه با مقررات داخلي روسيه متفاوت است.»

توليد اتوبوس در كشور ثابت ماندتوليد اتوبوس در كشور ثابت ماند
اسفند ماه 1396 ميانگين تيراژ توليد اتوبوس در خودروسازان داخلي تغييري 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن نداشت. به گزارش ايسنا، در اين مدت 
ــفند 1395 نيز  ــد كه در اس ــتگاه اتوبوس توليد ش در حالي مجموعا 152 دس
آمار توليد اين محصول در همين حد بود. اسفند 1396 توليد انواع اتوبوس 
ــفند 1395 به 150  ــتگاه در اس ــان صعودي بوده و از 126 دس در عقاب افش
دستگاه افزايش يافت. برخالف اين شركت توليد اتوبوس در پيشرو ديزل 
ــتگاه كاهش  ــفند 1395 به دو دس ــتگاه در اس ــيا نزولي بوده و از پنج دس آس
ــدت توليد انواع اتوبوس در ايران خودرو ديزل نيز متوقف  ــن م ــت. در اي ياف

شده و از 21 دستگاه در اسفند 1395 به صفر رسيد.

بازديد دبير شوراي عالي فضاي مجازي از بزرگترين بازديد دبير شوراي عالي فضاي مجازي از بزرگترين 
ديتاسنتر كشورديتاسنتر كشور
ــوراي عالي فضاي مجازي در راس  دبير ش
ــياتك در برج  ــنتر ملي آس هيئتي، از ديتا س
ــد كرد. به گزارش روابط  ــالد تهران بازدي مي
عمومي آسياتك، دكتر ابوالحسن فيروزآبادي 
ــرايط ميزباني از  ــي دقيق ش به منظور بررس
داده هاي پيام رسان هاي داخلي، از ديتا سنتر 

ملي آسياتك بازديد كرد. وي طي اين بازديد گفت: با توجه به اينكه آسياتك 
ميزبان پيام رسان هاي داخلي كشور در مركز ميالد برج تهران مي باشد، 
بررسي و حصول اطمينان از شرايط اين ميزباني داراي اهميت بسياري 
است. فيروزآبادي ضمن تقدير و تشكر از زيرساخت ها و ظرفيت هاي بسيار 
مناسب ايجاد شده توسط آسياتك افزود: ديتا سنتر آسياتك در شرايطي 
قرار دارد كه پيام رسان هاي جديدي كه تازه به مجموعه پيام رسان هاي 
داخلي كشور اضافه شدند هم مي توانند با اطمينان خاطر ميزباني داده هاي 
خود را به آسياتك بسپارند. دبير شوراي عالي فضاي مجازي ادامه داد: دنيا 
با استفاده از ابزارهاي فضاي مجازي تكنولوژي محور، در مرحله تحول 
تمدني قرار دارد و براساس نظر مقام معظم رهبري كه نگاه توسعه اي به 
فضاي مجازي دارند، بي شك تامين زيرساخت ها، شبكه و امنيت داده ها 
در فضاي مجازي داراي اهميتي خاص براي كشور مي باشد. وي در پايان 
تصريح كرد: دستاوردهاي ارزشمندي در استفاده از پيام رسان هاي داخلي 
نهفته است و به دليل اينكه مردم بازيگران اصلي فضاي مجازي هستند، 
با همراهي مردم و استفاده از زيرساخت هاي تخصصي مناسب به دست 
ــتفاده حداكثري از مزاياي اين طرح  ــور، مي توان به اس جوانان اليق كش

ارزشمند ملي دست يافت.

پيشخوان

صنعت، معدن،تجارت

گروه صنعت، معدن و تجارت: خط و نشان هاي سازمان ملي استاندار 

ــتانداردهاي جديد خودرويي  ــازان درباره رعايت اس ــراي خودروس ب
ــئوالن  ــته بارها مس همچنان ادامه دارد. هرچند طي ماه هاي گذش
صنعت خودروسازي و برخي كارشناسان اين حوزه درباره آماده نبودن 
ــتانداردها صحبت كرده اند، اما  ــاخت ها در جهت رعايت اين اس زيرس
ــت مي توان گفت كه  ــن صحبت هاي نيره پيروزبخ ــاس آخري براس
ــتانداردهاي  ــتاندارد اراده جدي براي اجراي اين اس ــازمان ملي اس س
ــال  ــده (دي ماه س 85 گانه خودرويي در موعد زماني پيش بيني ش

جاري) دارد.
  آغاز ماجرا و زمان بندي پيش بيني شده

اسفندماه سال 1395 بود كه سازمان ملي استاندارد ايران از افزايش 
تعداد استانداردهاي خودرويي از 55 به 85 مورد خبر داد و اعالم كرد 
ــازمان و وزارت صنعت، معدن  ــاس تفاهم نامه اي بين اين س كه براس
ــده  ــتانداردها از نظر تعداد و كيفيت مطرح ش و تجارت ارتقاي اين اس
است؛ موضوعي كه بر اساس مصوبه شوراي سياست گذاري خودرو با 
حضور وزير وقت صنعت، رييس سازمان ملي استاندارد، خودروسازان 
و قطعه سازان در دستور كار قرار گرفت. براساس زمان بندي صورت 
گرفته بايد تا ابتداي دي ماه سال 1396، 61 مورد استاندارد خودرويي 
ــال 1397 دو مورد به  ــد و پس از آن تا ابتداي تيرماه س اجرايي مي ش
ــدن 22 مورد  ــده و در نهايت با اضافه ش ــتاندارد قبلي اضافه ش 61 اس
استاندارد خودرويي ديگر تا دي ماه سال 1397، تعداد استانداردهاي 
ــه 85 مورد افزايش  يابد، موضعي كه  ــواري ب ــاري خودروهاي س اجب
ــته و در انتظار اجراي دومين  ــر گذاش ــت س فاز اول اجراي خود را پش
ــتانداردهاي 85 گانه  ــت. پيش از اين و در فاز اول اجراي اس مرحله اس
ــته، 23 مدل خودرو با توقف  ــال گذش خودرويي، در ابتداي دي ماه س

خط توليد روبه رو شدند.
  اتمام حجت رئيس سازمان استاندارد

حاال و پس از اظهارنظرهاي مختلف طي چند وقت اخير در ارتباط با 
رعايت استانداردهاي 85 گانه خودرويي از ابتداي دي ماه سال 1397 و 
مباحثي كه در ارتباط با تعديل اين استانداردها بيان شد، نيره پيروزبخت، 
رييس سازمان ملي استاندارد مجددا به صورت صريح به خودروسازان 
داخلي در ارتباط با لزوم رعايت استانداردهاي 85 گانه خودرويي هشدار 
ــال 1397  داد و اعالم كرد كه هر خودرويي از تاريخ يكم دي ماه س
ــده را رعايت كند با توقف خط  ــتانداردهاي 85 گانه اعالم ش نتواند اس
توليد روبرو مي شود. او با اشاره به اينكه استانداردهاي مربوطه منطبق 

با استانداردهاي روز اروپاست و با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته 
در شوراي سياست گذاري خودرو مدنظر قرار گرفته، خاطرنشان كرد: 
ــتاندارد خودرويي به 61  ــال 1396 تعداد 55 اس از ابتداي دي ماه س
ــال جاري به 63 مورد افزايش  مورد افزايش يافت و از يكم تيرماه س
ــراي اين طرح كه  ــوم و پاياني اج ــت. همچنين در فاز س ــد ياف خواه
ــت تعداد استانداردهاي خودرويي به 85  ــال 1397 اس يكم دي ماه س
ــتانداردها را در آن  مورد افزايش مي يابد و هر خودرويي بتواند اين اس
زمان پاس كند ادامه فعاليتش در سازمان ملي استاندارد تاييد مي شود 
درغير اين صورت توليدش متوقف خواهد شد و اين موضوع مطالعه 

دولت و مردم است.
  احتمال سخت گيرانه تر شدن استانداردهاي خودرويي

ــتاندارد همچنين اظهار كرد كه اگر بخواهيم  ــازمان ملي اس رييس س
تعريف استانداردها را برمبناي مقررات استانداردهاي دنيا ارائه كنيم 
ــتانداردهاي كارخانه اي سخت ترين استانداردها در دنيا  به ترتيب اس
هستند و پس از آن استانداردهاي ملي قرار دارند و پس از اين  دو نيز 
استانداردهاي منطقه اي و بين المللي تعريف شده اند. استانداردهاي 

ــده و كليه خودروها در  ــطح مقررات اوليه تعريف ش بين المللي در س
كشورهاي مختلف مي توانند آنها را رعايت كنند. پيروزبخت با اشاره 
به اينكه ما به هيچ وجه از عبارت تعديل استفاده نكرده و نمي كنيم و 
چنين مساله اي را قبول نداريم، خاطرنشان كرد كه رويكرد سازمان ملي 
استاندارد در ارتباط با استانداردهاي 85 گانه اينگونه است كه بررسي اين 
استانداردها در دستور كار قرار دارد و اگر استانداردي قديمي تشخيص 
ــد  ــتانداردهاي اتحاديه اروپا باش ــود و نيازمند هماهنگي با اس داده ش
اين هماهنگي انجام مي شود. اين مقام مسئول همچنين گفته است 
كه منظور از بازنگري انطباق استانداردهاي 85 گانه با استانداردهاي 
اتحاديه اروپا خواهد بود و حتي ممكن است تصميم گيري در ارتباط 

با اين استانداردها سختگيرانه تر شود. 
  برنامه ريزي معقول شرط اجراي استانداردهاي جديد

ــناس صنعت خودرو در گفتگو با  ــهرام آزادي، كارش در همين حال ش
خبرنگار روزنامه «تجارت» مي گويد: اجراي استانداردهاي 85 گانه 
خودرويي نيازمند زمان است، اما اين زمان بايد معقول با برنامه ريزي 
ــتلزم هزينه است و از  ــتانداردي مس ــد. رعايت الزامات اس دقيق باش

ــود به همين جهت  ــتم خودروها مي ش طرفي موجب تغيير در سيس
خودروسازان تمايل زيادي به رعايت كليه اين استانداردها را ندارند. اين 
كارشناس صنعت خودرو همچنين ادامه داد: برخي تست هاي پيشرفته 
ــت  ــرمايه گذاري كالن و امكانات باالس خودرويي نيازمند هزينه، س
اما معتقدم با تمام اين مشكالت خودروسازان بايد نسبت به رعايت 
كليه استانداردهاي خودرويي تالش كنند چراكه امنيت جان مردم از 
تمامي اين مسائل مهمتر است. از طرف ديگر چنانچه خودروسازان 
داخلي امكان اجراي كليه استانداردهاي 85گانه خودرويي ندارند، بايد 
اين جريان با داليل منطقي حل شود اما اينكه اين جريان را با روش هاي 
مختلف به تعويق مي اندازند صحيح نيست. آزادي اضافه كرد: الزم 
است خودروسازان برنامه ريزي كنند و طبق آن برنامه عمل كنند و از 
طرفي اعالم كنند چه زماني قادر به اجراي كليه استانداردهاي 85گانه 
خودرويي خواهند بود. همانطور كه كشورهاي ديگر توانايي رعايت 
استانداردهاي 85گانه خودرويي را دارند، خودروسازان داخلي هم بايد 
نسبت به رعايت اين استانداردها تالش كنند. حقيقت اين است كه 
متاسفانه ايران نسبت به كشورهاي ديگر داراي بيشترين تلفات جاده اي 
است و مسلما كيفيت پايين خودرو نقش موثري در اين تلفات دارد از 
اين رو الزم است نسبت به صنايع ديگر سختگيرانه تر برخورد شود. 
آزادي تاكيد كرد: براي حل مسائلي كه در خصوص استانداردها مطرح 
است بايد با شركتها به طور معقول برخرود شود و فشارها مضاعقي 
به خودروسازان وارد نشود. با اين حال به نظر مي رسد در شرايط فعلي 
اكثر خودروهايي كه توليد مي شوند استانداردهاي بااليي ندارند و امكان 
ارتقاء استانداردها در بيشتر خودروهايي كه در حال حاضر توليد مي شوند 
وجود ندارد زيرا در صنعت خودروي كشور بسترسازي هاي الزم براي 

انجام و عملي شدن اين طرح صورت نگرفته است.
ــان كرد: الزمه  ــناس حوزه صنعت خودرو در ادامه خاطرنش اين كارش
اجرايي شدن اين طرح عالوه بر سرمايه گذاري و بسترسازي در زمينه 
قطعه سازي و مونتاژ، مستلزم وجود پرسنل كار آزموده است كه اين 
امر بايد طي ساليان صورت مي گرفت. اينكه روي كاغذ استانداردهاي 
ــخت تري را اعمال كنيم عمال وضعيت صنعت خودروي  ــتر و س بيش
ــور آمادگي الزم  ــور بهبود پيدا نمي كند زيرا صنعت خودروي كش كش
ــتانداردها را ندارد، حتي اگر اين استانداردها  ــخت تر كردن اس براي س
تبديل به قانون شوند. اين يك واقعيت است كه وقتي براي انجام يك 
طرح قوانيني وضع مي شود كه زيرساخت هاي الزم براي اجرايي شدن 

آنها وجود ندارد عمال ان طرح روي كاغذ باقي مي ماند.

خودروسازان براي رعايت استانداردهاي 85 گانه 9 ماه فرصت دارند

آزادي در گفتگو با «تجارت»: رعايت استانداردهاي جديد نيازمند برنامه ريزي معقول است

اولتيماتوم استاندارد به خودروسازان

علت كند شدن صادرات محصوالت غذاييعلت كند شدن صادرات محصوالت غذاييلزوم برنامه ريزي براي كاهش حجم قاچاقلزوم برنامه ريزي براي كاهش حجم قاچاقبيشترين واگذاري زمين شهرك صنعتي در سال بيشترين واگذاري زمين شهرك صنعتي در سال 9696
ــازمان صنايع كوچك و  ــل س مديرعام
ــي ايران گفت: 40  ــهرك هاي صنعت ش
هزار واحد صنعتي با برش استاني براي 
طرح توسعه كارآفريني شناسايي شدند. 
ــزود: رييس جمهور در  ــادق نجفي اف ص

شوراي عالي اشتغال بر وظيفه صنايع كوچك در اشتغال آفريني 
ــتاني براي  تاكيد كرد و اكنون 40 هزار واحد صنعتي با برش اس
ــدند. معاون وزير صنعت،  ــايي ش ــعه كارآفريني شناس طرح توس
معدن و تجارت تصريح كرد: باالترين تعداد قراردادهاي واگذاري 
زمين در شهرك هاي صنعتي در سال 96 امضا شده است. نجفي 
ــرد: در آينده اصناف توليدي و خدماتي نيز در  ــار ك ــان اظه در پاي
طرح مهارت آموزي و اشتغال روستايي با اقدامات سازمان صنايع 

كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران همراه خواهند شد.

ــخنگوي كميسيون صنايع و معادن  س
ــازي با  ــار كرد: اعتمادس ــس اظه مجل
ــت و بهبود خدمات پس  ــش كيفي افزاي
از فروش، مهمترين شاخصي است كه 
ــد به آن توجه كنند.  ــدگان باي توليدكنن

ــاره به اهميت افزايش حداكثري  ــتاني در ادامه با اش ــعيد باس س
ــان كرد: چنانچه 70 درصد از يك  ــهم توليد داخلي خاطرنش س
محصول در داخل كشور توليد شود، مي توان نام كاالي ايراني 
را روي آن نهاد. اين نماينده مجلس همچنين در پايان اضافه 
ــال  ــه ميزان قاچاق كاال به 13 ميليارد تومان در س ــرد: اگرچ ك
كاهش پيدا كرده است، با اين حال مي توان گفت كه اين ميزان 
بازهم باالست و بايد همچنان براي كاهش حجم ورود كاالي 

قاچاق به كشور برنامه ريزي كرد.

ــاورزي، آب و  ــيون كش رئيس كميس
ــاق بازرگاني تهران  ــع غذايي ات صناي
گفت: افزايش تعرفه هاي واردات كاال 
ــد صادرات محصوالت  ــراق، رون در ع
كشاورزي و غذايي ايران به اين كشور 

را كند كرد. كاوه زرگران» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادي ايرنا اضافه كرد: تا هفت ماه نخست پارسال صادرات 
ــت  ــاورزي روندي رو به افزايش داش محصوالت غذايي و كش
ــود گرفت. وي با بيان  ــاه، روندي نزولي به خ ــد از مهرم ــا بع ام
اينكه افزايش نرخ ارز بخشي از اين كاهش صادرات را جبران 
كرده، گفت: با اينكه صادرات محصوالت غذايي و كشاورزي 
در 11 ماه نخست پارسال كاهش يافت، افزايش نرخ ارز، ارزش 

صادرات اين محصوالت به عراق را پوشش داد.

ــندگان خودرو  ــگاه داران و فروش ــس اتحاديه نمايش رئي
تهران درخصوص مصوبه طرح دو فوريتي كاهش تعرفه 
خودروهاي وارداتي و تاثير آن بر بازار خودرو كشور گفت: 
تاثير اجراي اين مصوبه تاثير بر بازار خودروهاي وارداتي 
محسوس خواهد بود. سعيد موتمني در گفتگو با خبر خودرو 
با اشاره به افزايش تعرفه خودروهاي وارداتي از 55 به 95 
درصد گفت: از زماني كه تعرفه خودروهاي وارداتي افزايش 
ــفته كنوني به وجود آمد اين در حاليست  ــرايط آش يافت ش
كه كاهش تعرفه خودروهاي وارداتي به نفع خودروسازان 
ــت: در صورت اجراي اين  ــت. وي اظهار داش و مردم اس
مصوبه و با توجه به تك نرخي شدن قيمت دالر، چنانچه 
ــود و  ــاز واردكنندگان به موقع به آنها ارائه ش ــورد ني ارز م
ــرايط آشفته كنوني از  ــد، ش خودرو نيز در بازار موجود باش
بين خواهد رفت. وي با اشاره به كاهش شديد تقاضا براي 
خريد خودروهاي وارداتي افزود: عالوه بر اينكه تقاضا كم 
ــت و چنانچه كسي  ــت، خودرو نيز در بازار موجود نيس اس
ــرايط خودرو خريداري نمايد با باالترين قيمت  در اين ش

به دستش خواهد رسيد به همين دليل در شرايط كنوني 
بيشترين ضرر نصيب مصرف كننده مي گردد.

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
با اشاره به افزايش چندباره قيمت خودروهاي شركت نگين 
خودرو به دليل نوسانات نرخ ارز گفت: در چند روز گذشته 
قيمت خودروهاي اين شركت 3 تا 4 ميليون تومان كاهش 
ــاره به تبصره 11 مصوبه طرح دو  ــت. وي با اش يافته اس
فوريتي كاهش تعرفه خودروهاي وارداتي گفت: در تبصره 
ــركت هاي خودروساز  ــده كه ش 11 مصوبه مذكور بيان ش
موظفند هنگام فروش قيمت تمام شده خودرو، درصد سود 
و قيمت قطعي را محاسبه نمايند و تخلف از اين امر موجب 
ــال مي گردد. وي در ادامه  محكوميت از 2 ماه تا يك س
افزود: زماني كه واردكنندگان دالر را با قيمت 4200 تومان 
دريافت نمايند و از سوي ديگر قيمت جهاني خودرو و ميزان 
ــد و با توجه به اينكه سود  ــخص باش تعرفه واردات نيز مش
واردكننده را نيز قانون مشخص كرده است دريافت سود 

اضافي مشخص خواهد بود و تخلف به حساب مي آيد.

خريد و فروش خودروهاي وارداتي به صفر رسيد
مديرعامل شركت سايپاآذين با بيان اينكه مأموريت اين 
شركت در طراحي و توليد انواع مجموعه صندلي-هاي 
ــايپاآذين با سهم نزديك به 70  ــت، گفت: س خودرو اس
 X100 ــدي تأمين مجموعه صندلي خودرو گروه درص
ــراتو ، برليانس، H300 ،H200 و كراس،  و X200، س
نيسان، چانگان و آريو در گروه خودروسازي سايپا، نقش 
ــي به عنوان تأمين كننده اصلي در گروه  ــم و پررنگ مه

سايپا ايفا مي كند.
ــزود: اين  ــن چرومي اف ــايپا نيوز، محس ــه گزارش س ب
شركت در سال 96 با توليد 453 هزار دستگاه صندلي 
 MPS خودروهاي گروه سايپا و تحقق 84 درصد از برنامه
سايپا آذين توانست به نسبت سال 95 رشد 16 درصدي 
را تجربه كند و اين ميزان توليد، سهم حدود 70 درصد از 
كل محصوالت سواري و تجاري سبك توليدي گروه 

خودروسازي سايپا را شامل مي شود.
ــعه و افزايش  ــتا با توس ــايپا آذين هم راس ــركت س ش
خودروهاي گروه سايپا، طراحي و توليد مجموعه هاي 

صندلي هاي برليانس در پنج مدل با عمق 100 درصد 
ــي كوييك در دو نوع  ــازي، مجموعه صندل ــي س داخل
ــتين صندلي برقي در  معمولي و برقي به عنوان نخس
ــايپا با عمق 100 درصد  ــوالت توليدي گروه س محص
داخلي سازي، مجموعه صندلي آريو با عمق 100 درصد 
ــازي، مجموعه صندلي چانگان با40 درصد  داخلي س
ــاخت  ــازي و ادامه مراحل طراحي و س عمق داخلي س

صندلي SP100در دستور كار دارد.

رشد 16 درصدي توليد محصوالت سايپاآذين در سال 96

مسئوالن وزارت صنعت با آمار بازي مي كنند
ــاك ايران با بيان  ــاجي و پوش دبير اتحاديه توليد و صادرات نس
ــد اگر آمار را كم  ــت فكر مي كنن ــئوالن وزارت صنع ــه مس اينك
ــود، گفت: مسئوالن وزارت  ــكل برطرف مي ش اعالم كنند مش
صنعت با آمار و ارقام بازي نكنند و با برنامه ريزي جلوي قاچاق 
را بگيرند. سعيد جاللي قديري اظهار كرد: شعار هاي سالي كه 
ــئوالن خيلي سريع واكنش نشان مي دهند  ــود مس مطرح مي ش
ــال صحبت هايي انجام و  ــعار س ــعي مي كنند در جهت ش و س
ــد موجب  راهكار هايي ارائه دهند اما، در مقام عمل كه مي رس
ــئوالن فقط به بنر زدن و سخنراني اكتفا  ــود و مس نگراني مي ش
ــاك ايران  ــاجي و پوش نكنند. دبير اتحاديه توليد و صادرات نس
ــاخص كمي قرار دهند كه طي يكسال  ــئوالن بايد ش افزود: مس
براي تحقق شعار سال چه كرده اند. وي گفت: در صنايع نساجي 
ــت آن موضوع قاچاق است و يكسال  ــاك كه بحث نخس و پوش

و نيم در جلسات مختلف درباره آن صحبت مي كنيم مسئوالن 
هدف گذاري در اين زمينه نكردند.

ــاجي  ــال 95 كه موضوع قاچاق در نس قديري با بيان اينكه از س
ــت نه تنها قاچاق كم نشده بلكه  ــاك در حال پيگيري اس و پوش
بيشتر هم شده، تصريح كرد: زماني كه يك دستورالعملي براي 
ــود  ــادر و جدي با آن برخورد نمي ش ــي ص ــاماندهي موضوع س
ــتر مي كنند. دبير اتحاديه  ــتره تخلف را بيش متخلفان ابعاد و گس
ــاره به رتبه اول  ــاك ايران با اش ــاجي و پوش توليد و صادرات نس
قاچاق پوشاك در كشور تاكيد كرد: قاچاق پوشاك به كشور 2,6 
ــت و در مقابل تنها 60 ميليون  ــال اس تا 2,8 ميليون دالر در س
ــود اما، اقدام موثري از سوي  ــمي وارد مي ش دالر به صورت رس
دولت صورت نمي گيرد. وي با انتقاد از مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اظهار كرد: مسئوالن وزارت صنعت فكر مي كنند 

اگر آمار را كم اعالم كنند مشكل برطرف مي شود و آمار قاچاق 
ــتاد مبارزه با  را يك ميليارد دالر اعالم مي كنند در حالي كه س
ــت مي گويد  قاچاق كاال و ارز كه مرجع اصلي در اين زمينه اس

2,6 ميليون دالر حجم قاچاق پوشاك است.
ــال كم كنيم فايده اي  ــال به س قديري با بيان اينكه آمار را س
ــان  ــئوالن وزارت صنعت بايد به خودش ندارد، تصريح كرد: مس
بيايند و با آمار و ارقام بازي نكنند و با برنامه ريزي جلوي قاچاق 
را بگيرند. دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران 
گفت: حمايت از كاالي ايراني دو وجه دارد يكي حمايت و وجه 
ديگر مقابله با تهديد كاالي داخلي است كه بايد هر دو وجه ديده 
شود و با تهديدات مقابله كرد. پيش از اين خسروتاج معاون وزير 
صنعت و رئيس سازمان توسعه تجارت حجم قاچاق پوشاك به 

كشور را يك ميليارد دالر اعالم كرده بود.

باوجود سامانه الكترونيكي گمرك، قاچاق خودرو توسط يك شركت شدني نيست
واكنش برخي مسئوالن به موضوع قاچاق خودروهاي لوكس 

ــركت هاي واردكننده  ــط يكي از ش موضوع قاچاق خودرو توس
رسمي چند روزي است كه در رسانه ها مطرح شده است. برخي 
از كارشناسان با اشاره به اينكه لحاظ فني احتمال وقوع قاچاق 
خودرو نزديك به صفر است مي گويند:با توجه به لينك ارتباط 
ــازمان  هاي هم جوار ازجمله  ــران با س ــرك اي ــي گم الكترونيك
ــماره گذاري نيروي  صدور كارت ترخيص راهور ناجا (مركز ش
ــالمي ايران)، ورود غيرقانوني خودرو و  ــوري اس انتظامي جمه
ــت. در اين زمينه فرود  صدور پالك، در عمل امكان پذير نيس
عسگري، رئيس كل گمرك ايران با بيان اينكه گمرك اطالعات 
ــي را در اختيار تمامي نهادهاي نظارتي  ــل كاالهاي واردات كام
ــازي ورود  ــرار داده و با توجه به هوشمندس ــروي انتظامي ق و ني
اطالعات امكان رهگيري تخلفات و قاچاق گمركي آسان  است، 
ــا  عليه گمرك در خصوص قاچاق برخي كاالها جو  ــت: بعض گف
سازي مي شود. همچنين عليرضا دشتاني، ناظر گمركات استان 

هرمزگان اظهار داشت: تشريفات گمركي اين خودروها قانوني 
ــس از اخذ مجوزهاي قانوني به  ــوب مقررات پ ــوده و در چارچ ب
گمرك شهيد باهنر بندر عباس اظهار شده است. كاالي موضوع 
اظهارنامه هاي مورد نظر در حال انجام تشريفات گمركي و در 
مرحله پرداخت حقوق ورودي متعلقه بوده و مجوزهاي مربوط به 
ترخيص اين خودروها نيز توسط سازمان هاي ذيربط اخذ گرديده 
ــهيد باهنر بندرعباس  ــت. مهدي رضايي مديركل گمرك ش اس
نيز اظهار كرد: تمامي 424 خودروي خارجي در ماه هاي بهمن 
ــده و  ــته طي 14 فقره به گمرك اظهارش ــال گذش ــفند س و اس
ــن خودروها مجوزهاي قانوني و  ــار مربوط به اي ــات اظه اطالع
مقرراتي سازمان هاي ذي ربط، روشن و شفاف در سامانه جامع 

گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي موجود است.
برخي از فعاالن حوزه خودرو معتقدند فارغ از اينكه انتشار چنين 
ــت، منجر به فرار سرمايه به ويژه  ــاني اس اخباري به نفع چه كس

ــور مي شود؛ در  ــرمايه بخش خصوصي از مناطق مرزي كش س
ــنه سرمايه گذاري و  ــدت تش ــتان هاي مرزي به ش حالي كه اس
توسعه است. در همين خصوص احمد مرادي، نماينده بندرعباس 
در مجلس شوراي اسالمي هم در گفت و گو با پرديس خودرو 
ــانه اي زمينه فعاليت  با بيان اين مطلب كه نبايد با جنجال رس
اقتصادي بخش خصوصي را در استان هاي محروم و مرزي از 
ــازي اخير قطعا امنيت اقتصادي را  بين ببريم، گفت: جريان س
براي بخش خصوصي از بين مي برد. وي با بيان اينكه بنده هنوز 
در خصوص جزييات موضوع تحقيق و بررسي نكرده ام، گفت: 
سه عامل بداظهاري، كم اظهاري و جعل سند زمينه ساز قاچاق 
در گمرك مي شود. هر كدام از اين موضوعات اگر اتفاق بيفتد، 
ــود. مرادي تاكيد كرد:بروز چنين  موضوع قاچاق مطرح مي ش
ــرمايه از منطقه خواهد  ــجيده اي منجر به فرار س رفتارهاي نس
ــازي ها عليه بخش خصوصي نه تنها مغاير با  ــد.چنين جوس ش

ــرمايه مهيا مي كند.  ــت بلكه زمينه براي خروج س اصل 44 اس
ــش اعتماد عمومي، تغيير نگرش و كاهش  ــب برند، كاه تخري
ــت كه  ــرمايه گذاري بخش خصوصي از جمله صدماتي اس س
ــئله در نگاه كالن  ــود كه اين مس مترتب بخش خصوصي مي ش

به منافع ملي آسيب مي زند.
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تهيه پيش نويس ابزارهاي مالي اجرايتهيه پيش نويس ابزارهاي مالي اجراي
 طرح بازآفريني شهري طرح بازآفريني شهري

ــازي  ــركت عمران و بهس ــل ش مديرعام
شهري ايران از تهيه پيش نويس ابزارهاي 
مالي و حقوقي اجراي برنامه  ملي بازآفريني 
ــال آن به هيات دولت خبر  ــهري و ارس ش
ــزارش پايگاه خبري وزارت راه و  ــه گ داد. ب
شهرسازي، هوشنگ عشايري گفت: اين 

ــده و براي  پيش نويس در كارگروه مربوطه در 21 بند تنظيم و تدوين ش
تصويب نهايي به هيات دولت ارسال شده است. معاون وزير راه و شهرسازي 
يادآورشد: پيش نويس ابزارهاي مالي و حقوقي برنامه  ملي بازآفريني شهري 
در سه بخش طرح هاي بازآفريني شهري پايدار در محدوده اراضي داراي 
مالكيت خصوصي، طرح هاي بازآفريني شهري پايدار با استفاده از اراضي 
دولتي و ساير مشوق ها براي تسهيل در فرآيند بازآفريني شهري پايدار تهيه 
شده است. هم اكنون مقرر شده است اجراي برنامه ملي بازآفريني شهري 
در هشت استان كشور از جمله آذربايجان شرقي، اصفهان، بوشهر، تهران، 
كردستان، مازندران، فارس و همدان بصورت پايلوت از سوي وزارت راه و 

شهرسازي مورد پيگيري ويژه قرار گيرد.

رشد رشد 2828 درصدي ارزش معامالت مسكن درصدي ارزش معامالت مسكن
 در سال  در سال 9696

براساس اعالم وزارت راه و شهرسازي، حجم ريالي معامالت مسكن شهر 
ــال قبل از آن 27.8 درصد رشد داشته  ــبت به س ــال 1396 نس تهران در س
ــكن با ارايه آمار  ــنا، دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس ــت. به گزارش ايس اس
ــال 1396 اعالم كرد ارزش كل معامالت  ــهر تهران در س ــكن ش بازار مس
واحدهاي مسكوني آپارتماني شهر تهران در سال 1396 بالغ بر 81 هزار و 
760 ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال قبل از آن 27.8 درصد افزايش 
ــكن تهران در سال 1396 به  ــت. هم چنين حجم معامالت مس ــته اس داش
184 هزار و 440 واحد رسيده كه در مقايسه با سال قبل از آن 12 درصد 
افزايش نشان مي دهد. متوسط قيمت مسكن شهر تهران در سال 1396 
متري 4 ميليون و 837 هزار تومان بوده كه نسبت به سال قبل از آن 10.8 
درصد افزايش يافته است. در شرايطي كه شاخص كلي بازار مسكن شهر 
ــرعت رشد معامالت  ــان مي دهد از س ــد مثبت را نش تهران در 12 ماهه رش
ــدت  ــال 1396 به دليل جهش يكباره نرخ ارز به ش ــه ماهه پاياني س در س

كاسته شده است.

افزايش منطقي اجاره بها فقط افزايش منطقي اجاره بها فقط 1010 درصد درصد
نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران امالك 
با تشريح وضعيت بازار اجاره بهاي مسكن، 
ــه دنبال  ــده اي در اين بخش ب ــت:  ع گف
سوداگري هستند كه بايد با ارائه اطالعات 
ــوداگري  ــكن از اين س ــفاف بازار مس ش
جلوگيري كرد. حسام عقبايي در گفتگو با 

ــكن اظهار كرد: با وجود آن كه بازار  ــنيم درباره وضعيت اجاره بهاي مس تس
معامالت بازار مسكن به دليل قيمت هاي غيرواقعي و كاذب قفل شده و 
پيش بيني افزايش قيمت در حد تورم براي آن را داريم، اما در حوزه اجاره بها 
ــانات بازار ارز و طال در  ــت. وي ادامه داد:  نوس ــتر اس دغدغه ها مقداري بيش
ــكن  ــاخص اجاره بها قيمت مس اين بخش تاثيرگذار بوده و اصلي ترين ش
ــته باشيم در همان حد با رشد  ــكن داش ــد قيمت مس ــت. قاعدتا اگر رش اس
اجاره بها مواجه خواهيم بود. نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران امالك با 
اشاره به اين كه هيچ اتفاق خاصي در اين بخش روي نداده و بين عرضه 
و تقاضا اجاره نشيني تعادلي به جود نيامده است، اظهار كرد: تقاضا براي 
اجاره  مسكن در شهرهاي بزرگ تقاضا باالست و اين مسئله مي تواند به 
افزايش قيمت منجر شود. وي با اشاره به سوداگري عده اي در بازار اجاره  
مسكن، افزود: تمام تالش اين است كه جلوي اين سودداگري افراد سوددجو 
ــفاف به مردم ارائه شود در اين  ــتا بايد اطالعات ش ــود،  در اين راس گرفته ش
ــي در اين حوزه طي ماه هاي پيش رو روي نمي دهد.  ــاق خاص ــورت اتف ص
عقبايي ميزان افزايش نرخ اجاره بهاي مسكن را براي تابستان امسال 10 

درصد پيش بيني كرد.

1010 روز تا پايان ساخت راه آهن قزوين - رشت روز تا پايان ساخت راه آهن قزوين - رشت
ــاخت و توسعه زيربناهاي  ــركت س ــاخت راه آهن منطقه 2 ش مديركل س
حمل و نقل كشور معتقد است مي توان اميد داشت تا نيمه ارديبهشت ماه 
كار اجرايي در راه آهن قزوين – رشت به پايان برسد. علي اكبر مردي در 
گفتگو با ايسنا، اعالم كرد: خوشبختانه پروژه مهم اتصال قزوين به رشت 
كه استان گيالن را به شبكه ريلي كشور متصل مي كند به پيشرفت قابل 
توجهي رسيده و امروز مي توان اعالم كرد كه نزديك به 99 درصد از كار 
در مرحله پاياني خود قرار دارد. از اين رو همان طور كه مديرعامل شركت 
ساخت گفته بود اميد داريم در نيمه ارديبهشت ماه كار اجرايي اين پروژه به 
پايان برسد. به گفته وي، اين پروژه ريلي كه با توجه به قرار گرفتن در يكي 
آب و هوايي كشور پيچيدگي هاي خاص  از سخت ترين مناطق جغرافيايي و ْ
خود را داشت، در حال حاضر به مرحله پاياني كارهاي پيچيده خود رسيده و 

تنها چند گام تا نهايي شدن اين اتصال فاصله وجود دارد.

تدوين طرح جديد تحقيق و تفحص از تدوين طرح جديد تحقيق و تفحص از 
عملكرد شركت فرودگاه هاي كشورعملكرد شركت فرودگاه هاي كشور

عضو كميسيون عمران مجلس، از تدوين طرح تحقيق و تفحص از عملكرد 
ــور خبر داد. محمدرضا ملكشاهي در گفتگو با  ــركت فرودگاه هاي كش ش
ــركت  ــاره به تدوين طرح تحقيق و تفحص از عملكرد ش خانه ملت، با اش
ــوي برخي نمايندگان عضو كميسيون عمران  ــور از س فرودگاه هاي كش
مجلس، گفت: طرح در دست بررسي در گذشته نيز از سوي برخي نمايندگان 
مطرح شده بود اما اكنون با جزييات بيشتر و محورهاي دقيق تر در حال 
تدوين است. عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه در چند روز آينده 
تدوين طرح به پايان خواهد رسيد، افزود: پس از نهايي شدن طرح تفحص از 
شركت فرودگاه ها اين طرح به هيات رئيسه تقديم مي شود. وي با اشاره به 
محورهاي طرح مذكور، تصريح كرد: سوءمديريت در شركت فرودگاه هاي 
كشور، ناتواني در اداره امور از سوي مسئوالن، انتصاب مديران ضعيف و 
ناكارآمد، برخورد نامناسب با كاركنان و زيردستان از مهم ترين محورهاي 
طرح تحقيق و تفحص از شركت فرودگاه هاي كشور است. عضو كميسيون 
عمران مجلس يادآور شد: هدف از تدوين اين طرح شفاف سازي عملكرد 

شركت فرودگاه هاي كشور است.

افزايش قيمت مسكن در بازار موقتي استافزايش قيمت مسكن در بازار موقتي است
عضو كميسيون عمران مجلس، با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت مسكن 
موقتي است، گفت: نوسانات اخير تلنگري براي مجموعه مديران و از طرف 
ديگر مجموعه تصميم سازي از جمله مجلس بوده تا سريع تر راهكارهايي 
براي ساماندهي بخش مسكن اتخاذ كنند. سيدحسين افضلي در گفتگو با 
خانه ملت، با اشاره به وضعيت فعلي بازار مسكن و نوسانات قيمتي در آن، 
گفت: با توجه به افزايش قيمت مسكن در سه ماه گذشته بايد بگوييم كه 
ــد قيمت ها قطعا موقتي خواهد بود. اين نماينده مجلس با بيان اينكه  رش
بحران هاي ارزي و ركود در بخش صنعت و توليد، تقاضا در بخش مسكن 
ــرمايه ها به سمت  ــت، افزود: در پي بحران هاي ارزي س راافزايش داده اس
ــد. افضلي با اشاره به سرمايه گذاري هاي اخيري كه از  ــكن هدايت ش مس
طريق سرمايه گذارهاي خارجي در كشور صورت گرفته است، تصريح كرد: 
اكنون رقم هاي بسيار بااليي در بخش فاينانس، اعتبار جذب مي شود كه 
به تبع آن رونقي در بخش صنعت و توليد ايجاد مي كند. وي ادامه داد: با 
توجه به راهكارهايي كه دولت در بخش مسكن پيش بيني كرده و جلسات 
مستمري كه در وزارت راه و شهرسازي و كميسيون عمران صرفا در رابطه 

با مسكن برگزار شده وضعيت اين بازار به زودي بهتر خواهد شد.

پيشخوان

راه ومسكن

ــتر خواهد  گروه راه و مسـكن: نظارت بر نرخ بليط هواپيماها بيش

ــال جاري خبرهايي درباره قيمت هاي  ــد. روزهاي ابتداي س ش
ــده بود. انتشار اين  ــر ش ــانه ها منتش عجيب برخي پروازها در رس
ــازمان تعزيرات نيز به اين  ــئوالن س ــد تا مس گزارش ها موجب ش
پرونده ورود كنند. از طرف ديگر طي روزهاي گذشته نيز گروهي 
ــس نيز با انتقاد از اين موضوع فرصتي را براي  ــدگان مجل از نماين
ايرالين هاي داخلي در نظر گرفته بودند تا بتوانند به سامان دهي 
وضعيت بپردازند. در حالي كه چند روز پيش از اين صديف بدري، 
ــيون عمران مجلس گفته بود كه كميته اي از  ــخنگوي كميس س
ــكيل شده تا قيمت  ــازمان هواپيمايي، مجلس و ايرالين ها تش س
تمام شده پروازها را تعيين كنند. حاال نيز جمال انصاري، رئيس 
ــامان دهي نرخ    ــكيل كارگروه س ــازمان تعزيرات حكومتي تش س
ــد كرده و البته گفته  ــال جاري را تايي ــا از ابتداي س ــت هواپيم بلي
است كه سازمان تعزيرات با رقابتي بودن نرخ هاي بليت هواپيما 
موافق است، اما با عدم تعيين سقف قيمتي در اين حوزه، مخالفت 

مي كند.
  تشكيل كميته سامان دهي قيمت بليط هواپيما

انصاري در گفتگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال كه آيا سازمان 
ــاي چارتري و قيمت هاي  ــي به موضوع نرخ ه ــرات حكومت تعزي
نجومي بليت هواپيما در برخي ايام پرتقاضا و اوج سفر ورود كرده، 
ــرات بارها بيان كرده ايم كه  ــازمان تعزي ــح داد: از موضع س توضي
رهاسازي نرخ بليت هواپيما برخالف سياست  هاي فعلي، نظارتي 
و كنترلي سازمان تعزيرات حكومتي است. وي بيان داشت: ما در 
ــبت هاي مختلف به موضوع نرخ هاي بليت هواپيما  ادوار و مناس
ــترين كنترل هاي اخير در ايام تعطيالت  ورود كرده ايم، البته بيش
ــياري از فرودگاه هاي پرتردد، نماينده  نوروز 1397 بود كه در بس
ــتقر شد. رئيس سازمان تعزيرات  ــازمان تعزيرات حكومتي مس س
ــه ستاد تنظيم بازار اين  ــفند 1396 در جلس حكومتي افزود: در اس
موضوع به عنوان يك موضوع مهم مطرح و تصميم گرفته شد، 
ــيم كه در كشور  ــته باش مكانيزم حداكثري و تعريفي صحيح داش
مسافرت هوايي بين دو نقطه با هواپيما، حداكثر چه سقف نرخي 

بايد داشته باشد.
ــازي  ــاهد رهاس ــفانه ش انصاري ادامه داد: در حال حاضر متأس
قيمت هاي بليت هواپيما توسط شركت هاي هواپيمايي، آژانس ها 
و چارتركننده ها هستيم كه اين بر خالف سياست ها است؛ البته ما 
برخورد قانوني داشته ايم  از اين پس نيز برخورد مي كنيم و سازمان 
ــه ناچار ورود كند. رئيس  ــي بايد در اين حوزه ب ــرات حكومت تعزي

سازمان تعزيرات حكومتي گفت: در پايان اسفند 96 در جلسه ستاد 
تنظيم بازار اين موضوع مهم را مطرح كرده ايم و مصوب كردند 
كه از ابتداي سال 97 با تشكيل كارگروهي موضوع نرخ هاي بليت 
هواپيما ساماندهي شود. وي ادامه داد: سازمان هواپيمايي كشوري 
با اصل اين ساماندهي و همچنين ساماندهي بليت هاي چارتري 

موافق است و شرايط در دنيا نيز همين گونه است.
ــازمان تعزيرات حكومتي افزود: ما عرصه رقابتي كردن  رئيس س
ــم، اما اين موضوع هيچ منافاتي  ــت هواپيما را قبول داري ــرخ بلي ن
ــخص شود،  ــقفي براي نرخ هاي بليت هاي هواپيما مش با آنكه س
ــودن نرخ بليت هاي هواپيما موافقيم،  ــدارد؛ بنابراين با رقابتي ب ن
ــت:  ــقف قيمتي مخالفيم. انصاري اظهار داش اما با عدم تعيين س
ــته ايم و از اين  ــكنان برخورد مصداقي داش در اين باره  با قانون ش
ــخص و دقيقي در  به بعد نيز اين كار ادامه مي يابد، تا ضابطه مش

اين حوزه ايجاد شود.
اولتيماتوم 6   ماهه مجلس به سازمان هواپيمايي

هفته پاياني فروردين ماه بود كه صديف بدي، سخنگوي كميسيون 
ــو با خانه ملت گفت: انتخاب يك نفر از  ــس در گفتگ ــران مجل عم
اعضاي كميسيون  عمران براي عضويت در كميسيون  مشترك 

رسيدگي به اليحه اصالح و دائمي كردن قانون مديريت خدمات 
ــوري صورت گرفت كه با راي موافق نمايندگان بنده براي  كش
ــدم. سخنگوي كميسيون  ــيون انتخاب ش عضويت در اين كميس
عمران مجلس، با يادآوري دستور ديگر كميسيون عمران مجلس، 
ــريفات كنوانسيون هواپيمايي  ــي اليحه تصويب تش افزود: بررس
كشوري بين المللي (با حضور معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي راه 
و شهرسازي و امور خارجه و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 

اسالمي) ديگر دستور كار اين كميسيون بود.
ــاتي درخصوص نحوه اعمال قيمت  ــا بيان اينكه گزارش ــدري ب ب
ــازمان هواپيمايي  ــوي رئيس س بليت هواپيما در ايام پرتقاضا از س
ــازمان  ــد، گفت: با توجه به توضيحاتي كه س به نمايندگان داده ش
هواپيمايي داد و تجارب كشورهاي مختلف دنيا درخصوص سيال 
بودن قيمت ها در زمان اوج گيري تقاضا اين تجربه جهاني است. 
ــراي مقابله با دغدغه گراني نرخ بليت هواپيما در  ــه داد: ب وي ادام
اوج تقاضا مقرر شد با افزايش كنترل و نظارت ها از سوي سازمان 
ــاي الزم صورت بگيرد. بدري با بيان اينكه  ــي برخورده هواپيماي
ــد قدرت رقابت در حوزه  دغدغه ما افزايش كيفيت خدمات و رش
خدمات هوايي است، افزود: بايد سازمان هواپيمايي جلوي رانت را 

گرفته و اجازه فعاليت براي شركت هاي كه تمايلي به رعايت قانون 
ــد. وي با تاكيد بر اينكه ايجاد رقابت ميان ايرالين ها  ــد نده ندارن
الزم است، تصريح كرد:بايد فضاي رقابتي مناسب فراهم شود تا 
كيفيت خدمات افزايش يابد. وي تصريح كرد: در جلسه كميسيون 
عمران مقرر شد در 6 ماهه نخست امسال نظارت هاي بيشتري بر 

ايرالين ها اعمال شده و گزارشي به مجلس ارايه شود.
  رتبه بندي هواپيماها مولفه اي براي تعيين نرخ بليت ها

ــهرياري، عضو كميسيون عمران  در همين ارتباط كمال الدين ش
ــگار «تجارت» با بيان اينكه در حمل  ــو با خبرن ــس در گفتگ مجل
ــد خوبي در ناوگان  ــازي نرخ ها رش و نقل هوايي همزمان با آزادس
ــازي نرخ ها در وضعيت فعلي  ــاهد بوده ايم، افزود: تاثير آزادس ش
ناوگان هوايي با چند سال قبل كه نرخ ها ثابت بوده مشهود است 
ــعه ناوگان  ــته هيچ انگيزه اي براي توس ــال هاي گذش زيرا در س

وجود نداشته است.
ــازي نرخ بليت حمل  ــاره به فوايد آزادس اين نماينده مجلس با اش
ــته براي  ــراي اين ناوگان، تصريح كرد: در گذش ــي ب ــل هواي و نق
مسافرت هاي تعطيالت عيد از يك ماه به آغاز سال دسترسي به 
بليت هواپيما غير ممكن بود اما بعد از شناور شدن نرخ ها ديده شده 
كه تا شب عيد نيز بليت البته با نرخ هاي متفاوت قابل دسترسي 
ــاره به ورود كميسيون عمران مجلس به  ــهرياري با اش ــت. ش اس
ــت هواپيما و برخي  ــفته بازار فروش بلي ــاماندهي آش ــوع س موض
تخلفات ايرالين ها در پروازهاي چارتري، گفت: شناور كردن نرخ 
بليت هواپيما براي رقابتي شدن فضاي ميان ايرالين ها در راستاي 
خدمات رساني بهتر به مسافران بود اما اين موضوع محقق نشد. 
عضو كميسيون عمران مجلس دهم با بيان اينكه فضاي رقابتي 
ميان ايرالين ها زماني شكل مي گيرد كه تعداد تقاضا متناسب با 
ميزان صندلي هاي هواپيما باشد، افزود: متاسفانه در حال حاضر 
ــدن 50 درصد  ــود كمبود صندلي و همچنين زمين گير ش ــا وج ب
ــور شركت هاي هواپيمايي رقابت ناسالمي را در  هواپيماهاي كش
جهت متضرر شدن مسافران به راه انداخته اند. شهرياري در ادامه 
با نامتعارف خواندن نرخ بليت هواپيما در بسياري از سفرها، تصريح 
ــود تا  ــقفي براي نرخ بليت هواپيما در نظر گرفته ش كرد: بايد س
رقابت هاي ناسالم ميان ايرالين ها پايان يابد. رتبه بندي هواپيماها 
ــاني بايد در تعيين  از حيث عمر آن و همچنين نحوه خدمات رس
نرخ پروازي موثر باشد. در حال حاضر ديده مي شود كه هواپيمايي 
كه از هيچ امكاناتي برخوردار نيست با هواپيماي مدرن و جديد در 

حيث نرخ بليت رقابت مي كند كه اين تخلف است.

رئيس سازمان تعزيرات حكومتي از رصد قيمت پروازها از ابتداي سال خبر داد

شهرياري در گفتگو با «تجارت»: بايد سقفي براي نرخ بليت هواپيما در نظر گرفته شود

تعيين سقف بليط هواپيما در دستور كار

سياست دولت در مسكن اجتماعي مشخص نيستسياست دولت در مسكن اجتماعي مشخص نيستايدرو با مشاركت روس ها بالگرد مي سازدايدرو با مشاركت روس ها بالگرد مي سازد1010 واگن غله بر در اراك ساخته شد  واگن غله بر در اراك ساخته شد 
ــركت واگن پارس اراك  مديرعامل ش
گفت: 10 واگن غله بر در اين شركت 
ــته (سه شنبه) به  ــاخته و از روز گذش س
ناوگان ريلي كشور پيوست. محمدرضا 
مختاري افزود: اين واگن ها به سفارش 

ــرق طراحي و ساخته شده و ارزش  ــيان ريل ش ــركت پارس ش
ريالي هر يك از آنها 2 ميليارد و 300 ميليون ريال است. وي 
اظهار كرد: قرارداد اوليه ساخت واگن غله بر با شركت پارسيان 
ــت و سال گذشته 70 دستگاه به  ــتگاه اس ــرق 100 دس ريل ش
ــد و واگن هاي باقي مانده نيز تا  ــركت بهره بردار تحويل ش ش
پايان خرداد امسال تحويل مي شود. مديرعامل شركت واگن 
پارس اراك بيان كرد: ساخت واگن هاي غله بر از محصوالت 

جديد اين شركت است.

ــل و نقل  ــع حم ــعه صناي ــاون توس مع
ــازي صنايع  ــازمان گسترش و نوس س
ــازمان به  ــران (ايدرو) از ورود اين س اي
ــا همكاري و  ــاخت بالگرد ب ــروژه س پ
مشاركت يك شركت صاحب نام روسي 

خبر داد. بهزاد اعتمادي گفت: ابتدا با شركت «لئوناردو»ي ايتاليا 
وارد مذاكره شديم كه در آغاز براي همكاري قول مساعد داد، 
اما در ادامه به داليلي كنار كشيد. وي ادامه داد: سپس همكاري 
ــتور كار قرار گرفت، اما از آنجايي كه  ــركت ايرباس در دس با ش
ــازي بالگردها در ايران نبود و  ــركت حاضر به داخلي س اين ش
فروش هدف آنها بود، از دستور كار ايدرو خارج شد. وي افزود: 
در نهايت، پس از مذاكره با روس ها براي ساخت 2 مدل بالگرد 

به جمع بندي رسيديم.

ــيون عمران مجلس دهم با  عضو كميس
ــت دولت در مسكن  تأكيد براينكه سياس
ــان برنامه اصالح  ــي ظاهرا هم اجتماع
ــت: افزايش  ــت، گف ــوده اس بافت فرس
ــكن تا200 ميليون  ــقف وام خريد مس س

ــود اما قيمت را  ــن قدرت خريد ش ــب باال رفت ــايد موج ــان ش توم
ــيدهادي بهادري گفت: مسكن اجتماعي  هم افزايش مي دهد. س
ــد اما ظاهراً هدف دولت  ــن و قابل لمس باش بايد يك طرح روش
دولت كشاندن مسكن اجتماعي به بافت فرسوده است و براساس 
ــازي بافت فرسوده است. اين  ــت هاي اصالح و بازس همان سياس
ــوراي  نماينده مجلس همچنين ادامه داد: نماينده هاي مجلس ش
اسالمي طرحي در خصوص تأمين مسكن اقشار كم درآمد تدوين 

كرده اند و اگر طرح خوبي باشد از آن حمايت مي كنيم.

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت: اقيانوس 
هند از مناطق راهبردي در قرن 21 محسوب مي شود 
ــوان مركز اقتصاد جهاني، نقش حايز اهميتي  ــه عن و ب
ــازمان  ــهيل تجارت جهاني دارد. به گزارش س در تس
بنادر و دريانوردي، محمد راستاد در ششمين اجالس 
فرماندهان نيروي دريايي كشورهاي حاشيه اقيانوس 
ــوس هند به لحاظ اقتصادي  ــا بيان اينكه اقيان ــد ب هن
به يك منطقه پويا تبديل شده، به نقش گسترده اين 
منطقه در انتقال انژري اشاره كرد و افزود: هم اكنون 
ــورها در اين  ــاهد رقابت جهاني براي حضور كش ش
ــاره به گزارش آنكتاد مبني  ــتيم. وي با اش منطقه هس
بر افزايش تجارت دريا پايه و رشد اقتصادي در آسيا، 
ــتر  ــت. بيش گفت: نيمي از كانتينرها در اين منطقه اس
ــوس هند داراي ظرفيت هاي  ــورهاي كرانه اقيان كش
در حال توسعه هستند كه مي توانند به همكاري هاي 
منطقه اي كمك كنند و اين ظرفيت ها را به كار گيرند. 
ــتاد درباره چشم انداز تجارت دريايي در اقيانوس  راس
هند درخصوص ويژگي هاي اين منطقه، اظهار كرد: 
اقيانوس هند از مناطق راهبردي در قرن 21 محسوب 

ــود و به عنوان مركز اقتصاد جهاني، نقش حايز  مي ش
اهميتي در تسهيل تجارت جهاني دارد. وي با تاكيد بر 
مشاركت جدي و راهبردي ايران در منطقه اقيانوس 
ــي 2017 تا 2018 بيش از  ــزود: در بازه زمان ــد، اف هن
ــن كاالي غيرنفتي از بنادر ايران جابه  ــون ت 154ميلي
ــد 6 درصدي است. وي  ــان دهنده رش ــد كه نش جا ش
خاطرنشان كرد: منطقه اقيانوس هند به يك منطقه 
ــه  ــده و در مقايس اصلي براي تجارت جهاني تبديل ش
ــش تجارت در اين  ــاهد افزاي ــاير اقيانوس ها ش با س

منطقه هستيم.

رشد فزاينده ترافيك دريايي در بنادر اقيانوس هند
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم با بيان 
ــازي نهايتا  اينكه تكليف تفكيك وزارت راه و شهرس
تا سه ماه ديگر روشن مي شود، گفت: تفكيك هزينه 
بسيار زيادي به دنبال خواهد داشت و مخالف جدايي 
اين دو بخش هستم. مهرداد الهوتي در گفتگو با ايلنا 
ــاره به آخرين تصميمات مجلس براي تفكيك  با اش
ــت: سال گذشته  ــازي اظهار داش وزارت راه و شهرس
ــك وزارتخانه صنعت،  ــه براي تفكي ــت دو اليح دول
معدن و تجارت و تفكيك وزارتخانه راه و شهرسازي 
ــي اين  به مجلس ارايه كرد كه رييس مجلس بررس
لوايح را به كميسيون مشترك ارجاع داد و در بودجه 
ــن دو وزارتخانه  ــه اي براي تفكيك اي ــال برنام امس
ــت. اين نماينده مجلس دهم در  ــده اس پيش بيني نش
ادامه اضافه كرد: نمايندگان مجلس در حال بررسي 
ــيون  ــتند. عضو كميس ــاختار دولت هس و اصالح س
ــه گزارش  ــا بيان اينك ــس ب ــه مجل ــه و بودج برنام
ــار مثبت و منفي تفكيك وزارت راه  ــي درباره آث نهاي
ــط كميسيون مشترك متشكل از  ــازي توس و شهرس
اعضاي نمايندگان مجلس از كميسيون هاي مختلف 

ــود، گفت: تكليف تفكيك يا عدم  تهيه و ارايه مي ش
تفكيك وزارت راه و شهرسازي نهايتا تا سه ماه آينده 
ــود. الهوتي در ادامه با تاكيد بر اينكه  ــن مي ش روش
مخالف تفكيك وزارت راه و شهرسازي هستم، اظهار 
ــت: تفكيك دو بخش اين وزارتخانه هزينه هاي  داش
ــن نماينده مجلس  ــت. اي ــادي در پي خواهد داش زي
همچنين در پايان خاطرنشان كرد: در بخش مسكن 
و شهرسازي مسووليت دولت سياست گذاري است و 
لزومي ندارد كه اين بخش به يك وزارتخانه مجزايي 

تبديل شود.

روشن شدن تكليف تفكيك وزارت راه سه ماه ديگر

وعده حمل 20 ميليون تن بار ريلي تا 2 سال آينده
ــن از مراحل تكميلي  ــركت راه آه ــي و امور زيربنايي ش ــاون فن مع
ــبكه ريلي از  ــور با هدف اتصال به ش ــايي 53 مركز بار كش شناس
ــال آينده خبر داد و  طريق 111 كيلومتر خطوط آنتني ظرف دو س
ــده  ــا تكميل اين طرح ريلي، 20 ميليون تن بار تضمين ش ــت: ب گف
ــود. مازيار يزداني در  ــبكه حمل ونقل ريلي جابجا مي ش از طريق ش
ــاره به پروژه  ــازي با اش گفتگو با پايگاه خبري وزارت راه و شهرس
اتصال مراكز بار به شبكه ريلي كشور اظهار داشت: هم اكنون اين 
پروژه در مرحله انجام مطالعات قرار دارد و پس از شناسايي كامل 
ــعه خطوط  ــاخت و توس ــور، س مراكز باقيمانده از 53 مركز بار كش
ــته 10 خط آنتني براي  ــال گذش ــود. وي افزود: س آنتني آغاز مي ش
اتصال مركز بار به شبكه ريلي متصل شد و 43 مركز باقيمانده نيز 

طي دو سال آينده به شبكه متصل مي شوند.
ــركت راه آهن هزينه اتصال مراكز  معاون امور فني و زيربنايي ش

بار به شبكه ريلي كشور را 800 ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: 
ــبكه  ــور به ش ــوط مورد نياز براي اتصال مراكز بار كش ــول خط ط
ــده است. يزداني با اشاره  ــبه ش ريلي نيز حدود 111 كيلومتر محاس
ــت:  ــتردگي اين طرح ريلي بيان داش ــزان دربرگيري و گس ــه مي ب
ــده اند و بلندترين حجم  ــور پراكنده ش ــر كش 53 مركز بار در سراس
ــاخت خط  ــور، س ــبكه ريلي كش عمليات اجرايي براي اتصال به ش
آنتني گل گهر (كرمان) به طول 30 كيلومتر و كوچك ترين پروژه 
نيز به طول 1 كيلومتر است. وي تصريح كرد: با تكميل اين پروژه 
ــبكه  و تكميل خطوط آنتني به منظور اتصال مراكز حمل بار به ش
ــبكه حمل ونقل  ــده از طريق ش ريلي20 ميليون تن بار تضمين ش

ريلي جابجا خواهد شد.
معاون فني و زيربنايي راه آهن با اشاره به عملكرد اين معاونت در 
ــازي محور جنوب حدفاصل ايستگاه تنگ  ــال 96 به اتمام بازس س

هفت تا ايستگاه شهبازان به طول 45 كيلومتر اشاره كرد و گفت: 
ــران و كاركنان ريلي، پروژه  ــبانه روزي كارگ ــالش و همت ش ــا ت ب
دشوار و پر اهميت بازسازي محور جنوب در سال 1396، به اتمام 
ــازي و تخليه 150  ــيد. وي افزود: ثبت ركورد 3 هزار متر بازس رس
واگن باالست باوجود 7 قوس با شعاع زير 400 متر، 300 متر خط 
داخل تونل و 500 متر خط در داخل ترانشه بسيار عالي و بي نظير 
است. يزداني با بيان اينكه اين پروژه يكي از دشوارترين پروژه هاي 
ــت خاطرنشان كرد: اجراي اين پروژه همت،  ــور بوده اس ريلي كش
برنامه ريزي، امكانات و مديريت ويژه اي را مي طلبيد و در يكي از 
ــور انجام شد.  صعب العبورترين و پرترافيك ترين مناطق ريلي كش
ــد؛ اجرا و اتمام اين پروژه  معاون فني و زيربنايي راه آهن يادآور ش
عظيم، نقش مهمي در افزايش سرعت و ايمني سير و حركت قطارها 

در محور جنوب خواهد داشت.

ايران بازار ساخت وساز كشورهاي جنگ زده را از دست ندهد
رئيس كميسيون عمران مجلس، از پيش قدم شدن كشورهاي 
ــازي سوريه خبر داد و گفت:  ــتان در بازس تركيه، آمريكا و عربس
ايران نبايد اين فرصت را از دست بدهد. محمدرضا رضايي در 
گفتگو با خانه ملت، با اشاره به ظرفيت هاي بسيار ايران در حوزه 
صدور خدمات فني و مهندسي و حتي نيروي كار ماهر، گفت: 
ــفانه بي توجهي به اين توانمندي ها و ضعيف در رايزني ها  متاس
ــورهاي  ــت دادن اين نوع بازارهاي و توفيق كش منجر به از دس
ــت. رئيس كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر  ــده اس رقيب ش
ــي كشور براي  ــتگاه هاي اقتصادي و ديپلماس اينكه تعامل دس
ــت،  تقويت رايزني ها در حوزه جذب بازارهاي منطقه الزم اس
ــياري  ــازي بس ــاخت و بازس افزود: در حال حاضر كه مراحل س
ــده نبايد از اين فرصت  ــورهاي جنگ زده منطقه آغاز ش از كش

چشم پوشي كنيم.
ــركت هاي عمراني  ــان ايراني و ش رضايي با بيان اينكه مهندس
ــبي براي ارايه خدمات به  ــور ظرفيت هاي مناس موجود در كش
ــرايط فعلي كه با  ــورهاي منطقه دارند، تصريح كرد: در ش كش
ركود اقتصادي مواجه هستيم بايد ارز آوري از اين منظر و رشد 
صادرات را در دستور كار خود قرار دهيم. وي با تاكيد بر اينكه 
ــور  ــش از 400 هزار مهندس عمران در كش ــر بي ــال حاض در ح
ــتند، گفت: با آغاز همكاري  ــياري از آنها بيكار هس داريم كه بس
ــورهاي جنگ زده عالوه بر  نيروهاي متخصص ايراني در كش
ارزآوري براي كشور اشتغالزايي نيز صورت مي گيرد. اين نماينده 
مجلس دهم، با بيان اينكه در حال حاضر ظرفيت ساخت و ساز 
در كشوري مانند سوريه بسيار باال است، افزود: با توجه به آسيب 

جدي وارده به زيرساخت هاي اين كشور ايران مي تواند با صدور 
خدمات فني و مهندسي در بهبود وضعيت سوريه دخيل بوده و 

از اين نظر به اقتصاد كشور خود نيز كمك كند.
ــوريه  ــر اينكه كمك به تامين امنيت در س ــد ب ــا تاكي ــي ب رضاي
بايد توام با استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي آن باشد، تصريح 
كرد: متاسفانه در حال حاضر تركيه، عربستان و آمريكا تالش 
ــاز در كشور سوريه  ــاخت و س عمده اي براي جذب بازارهاي س
ــت. وي با  ــن رو تعلل ايران به صالح نيس ــد از اي ــاز كرده ان را آغ
ــران نقش اول را  ــوريه اي ــازي س ــان اينكه بايد در بازار بازس بي
ــفانه تاكنون كشورهاي ديگر پيش  ــد، گفت: متاس ــته باش داش
قدم شده و ادامه غفلت ايران سهم كشور را از بازارهاي منطقه 
ــدت كاهش مي دهد. اين نماينده مجلس دهم، ادامه داد:  به ش

ــان  ــي اقتصادي زمينه حضور مهندس ــا تقويت ديپلماس ــد ب باي
ــدور خدمات فني و  ــي و حتي ص ــي ايران ــركت هاي عمران و ش
مهندسي به سوريه و ساير كشورهاي جنگ زده را فراهم كنيم. 
ــد: در صورت لزوم  ــيون عمران مجلس يادآور ش رئيس كميس
مجلس به ويژه كميسيون عمران آن نيز به موضوع رايزني براي 

جذب بازارهاي منطقه ورود جدي خواهد داشت.
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همه همه 6666 شركت  آب و فاضالب شهري  شركت  آب و فاضالب شهري 
و روستايي زيان ده اندو روستايي زيان ده اند

معاون برنامه ريزي و توسعه شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 
گفت: 35 شركت آب و فاضالب شهري و 31 شركت آب و فاضالب 
روستايي در كشور فعالند كه به دليل فاصله زياد قيمت تمام شده و 

تكليفي، همه آنها زيانده اند.
«علي اصغر قانع» روز سه شنبه در نشستي خبري افزود: ساالنه 4,5 
ميليون مترمكعب آب در بخش شهري و 1,2 ميليون متر مكعب آب 

در بخش روستايي توزيع مي شود.
وي افزود: قيمت تمام شده هر مترمكعب آب شهري يك هزار تومان 
است كه به قيمت 400 تومان عرضه مي شود و قيمت تمام شده هر 
مترمكعب آب روستايي يك هزار و 200 تومان است اما به ازاي هر 

مترمكعب، 100 تا 120 تومان از مشتركان دريافت مي شود.
معاون شركت آبفاي كشور با بيان اينكه ساالنه 2 هزار ميليارد تومان 
از محل فروش آب دريافت مي شود، افزود: هزينه انتقال آب به دليل 
خشكسالي ها سال به سال افزايش مي يابد چون مجبوريم منابع آب 

را از فاصله هاي دورتر انتقال دهيم.
معاون شركت آبفاي كشور درباره آبرساني روستايي، گفت: امسال 
ــعه ملي و 570 ميليارد  ــل صندوق توس ــان از مح ــون توم 700 ميلي
تومان در قالب طرح تملك دارايي به آبرساني روستايي اختصاص 

يافته است.

كمك يك ميليون تومانيكمك يك ميليون توماني
 براي تعويض كولرهاي گازي قديمي براي تعويض كولرهاي گازي قديمي

معاون دفتر مديريت مصرف شركت توانير از طرحي در وزارت نيرو 
خبر داد كه بر اساس آن، كولرهاي گازي نو و كم مصرف با حمايت 
مالي يك ميليون توماني دولت جايگزين كولرهاي گازي پنجره اي 

قديمي مي شود.
عليرضا احمدي يزدي افزود: بر اساس اين طرح، دولت براي تعويض 
هر كولر گازي پنجره اي با كولرگازي نو و كم مصرف، يك ميليون 

تومان كمك مالي پرداخت مي كند. 
ــي از  وي ادامه داد: در اين طرح عالوه بر كمك مالي دولت، بخش
ــود و بقيه را  ــقاط كولر قديمي تامين مي ش منابع مالي از طريق اس

خريدار پرداخت مي كند.

مصرف مصرف 2020 درصد برق كشور درصد برق كشور
 در  در 33 استان  استان 

مديرعامل برق منطقه اي تهران با تاكيد بر اينكه اگر مردم در مصرف 
آب صرفه جويي نكنند توليد نيروگاه هاي برق آبي كاهش و در تامين 
برق دچار مشكل مي شويم، گفت: 20 درصد برق كشور در 3 استان 
مصرف مي شود. غالمرضا خوش خلق در برنامه گفت وگوي شبكه 
خبر با اشاره به اينكه 20درصد تجهيزات برق كشور در تهران است 
و 20 درصد مصرف هم به 3 استان،قم،البرز و تهران اختصاص دارد، 

گفت: 80درصد مصرف برق كشور قابل مديريت است.
وي افزود: 35 درصد مصرف برق كشور در بخش خانگي، 12 درصد 
ــدود 33 درصد در بخش صنعت مصرف  ــاورزي و ح ــش كش در بخ
ــت با وجود اين در همه زمينه ها  ــور مصرفي اس ــود و ايران كش مي ش

حتي كشاورزي امكان مديريت مصرف وجود دارد.

پيشخوان

انـرژى

آذربايجان از پيوستن به اوپك سرباز زدآذربايجان از پيوستن به اوپك سرباز زدطرح «كاهش آب بدون درآمد» در خوزستانطرح «كاهش آب بدون درآمد» در خوزستاننفت برنت ركورد زدنفت برنت ركورد زد
قيمت نفت برنت روز سه شنبه تحت تاثير 
ــه افزايش تنش هاي  ــبت ب نگراني ها نس
ژئوپلتيكي و ادامه محدوديت عرضه اوپك 
ــوي، به باالترين  ــه تقاضاي ق در بحبوح

ركورد از اواخر سال 2014 صعود كرد.
ــت،  بهاي معامالت آتي نفت برنت كه قيمت پايه بازار جهاني اس
ــنبه تا ركورد 75.20 دالر صعود كرد كه  اوايل معامالت روز سه ش
باالترين قيمت از نوامبر سال 2014 بود. برنت در ادامه معامالت روز 
جاري 74.89 دالر در هر بشكه بود كه 18 سنت يا 0.2 درصد نسبت 
ــت  ــنبه باالتر بود. بهاي معامالت آتي وس به قيمت نهايي روز دوش
تگزاس اينترمديت آمريكا، با 20 سنت يا 0.3 درصد افزايش نسبت 
ــيد. بازارهاي نفت  ــكه رس ــنبه، به 68.84 دالر در هر بش به روز دوش
از تداوم كاهش توليد كشورهاي اوپك و غيراوپك حمايت شدند.

معاون وزير نيرو و مديرعامل شركت آب 
و فاضالب كشور با بيان اين كه در متوسط 
ــد 25,5درصد  ــوري آب بدون درآم كش
ــت كه از اين ميزان 13,4درصد از آن  اس
ــت، گفت:  به صورت هدررفت واقعي اس

ــاده كرده ايم تا از امكانات بخش خصوصي جهت  ــرح را آم ــك ط ي
كاهش آب بدون درآمد استفاده شود و در اين زمينه قرار است تا گام 

اول اين طرح در دو شهر آبادان و خرمشهر اجرايي شود.
حميدرضا جانباز در خصوص بهسازي شبكه هاي توزيع فرسوده آب 
در شهرها، اظهار كرد: در همه دنيا بعد از احداث زيرساخت ها از محل 
ــاخت ها  ــازمان، اقدام به تعمير و نگهداري زيرس درآمدهاي آن س
ــركت آب و فاضالب  ــه تعرفه هاي ش ــه دليل آنك ــا ب ــد ام مي كنن

تعرفه هاي مخفف است اين اتفاق نمي تواند بيفتد.

ــتن به  جمهوري آذربايجان بدنبال پيوس
ــت اما به توافق كاهش توليد  اوپك نيس

اين گروه متعهد مي ماند.
ــنا، پرويز شهبازوف، وزير  به گزارش ايس
ــرژي جمهوري آذربايجان گفت: ما از  ان

اين همكاري راضي هستيم زيرا همه اهدافي كه در چارچوب اين 
توافق تعيين شده بود، تحقق يافته است. مي توانيد نتايج را مشاهده 
ــم به اين همكاري موفقيت آميز ادامه  ــن رو قصد داري ــد. از اي كني
دهيم. وي در ادامه خاطرنشان كرد: با وجود اظهارات اخير محمد 
باركيندو، دبيركل اوپك كه در سفر ماه گذشته وي به باكو مطرح 
ــود.  ــده بود، جمهوري آذربايجان قصد ندارد به اوپك ملحق ش ش
شهبازوف همچنين ادامه داد: اين مسئله در برنامه ما قرار ندارد و 

ما امروز از اين همكاري نزديك و مثمرثمر خوشنود هستيم.

خواهان آقاي نصور محمدي شيخي آبادي فرزند محمد اسمعيل دادخواستي به 
طرفيت خواندگان 1- رضا عباسي فرزند مرتضي 2- محمد خلفي به خواسته 
ــمي يك  ــند رس ــند خودرو (الزام خوانده رديف دوم به انتقال س الزام به تنظيم س
ــماره انتظامي 551 ب 88- ايران 29 مقوم به  ــواري به ش ــمند س ــتگاه س دس
ــارات دادرسي و حق الوكاله وكيل )  ــاب كليه خس 201/000/000 ريال با احتس
مقوم به 201/000/000 ريال مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
ــعبه 22 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان  ــه 9709988312200010 ش كالس
ــيدگي مورخ 1397/03/13 ساعت 10:00 تعيين كه  ــاه ثبت و وقت رس كرمانش
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت 
مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي 
از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خواندگان ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 
دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه 
ــتان  ــت و دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرس ــعبه بيس حاضر گردد. مدير دفتر ش

كرمانشاه-بهزاد عبدي
---------------------------------------------دا

ــعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي  ــه 9509988310800434 ش دنامه پرونده كالس
شهرستان كرمانشاه تصميم نهايي شماره 9609978310801236 خواهان : 
آقاي اشكان خالدي فرزند اسماعيل با وكالت آقاي ياسر محرابي فرزند عليرضا 
ــي متري دوم جنب بانك تجارت ساختمان زاگرس  ــاه- س ــاني كرمانش به نش
طبقه سوم واحد 12 همراه 09122053540 خوانده : آقاي فرزاد اميري فرزند 
علي اله به نشاني مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه 
ــي 4- مطالبه خسارت  ــار از پرداخت هزينه دادرس ــارت تاخير تاديه 3- اعس خس
ــيدگي راي صادر مي نمايد. راي  ــي به نام خدا- دادگاه با اعالم ختم رس دادرس
ــكان خالدي فرزند اسماعيل با وكالت  ــت آقاي اش دادگاه در خصوص دادخواس
آقاي ياسر محرابي به طرفيت خوانده آقاي فرزاد اميري به خواسته 1- مطالبه 
وجه يك فقره چك به شماره 731609-94/12/9 به مبلغ 2/000/000/000 
ــارت تاخير تاديه 3- مطالبه  ــك رفاه كارگران 2- مطالبه خس ــده بان ــال عه ري
ــي دادگاه نظر به اوراق و محتويات پرونده : 1- به موجب ماده  ــارت دادرس خس
313 قانون تجارت وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود. به ويژه آنكه 
ــيله واگذاري وجوه موجود صادر كننده  برابر ماده 310 همين قانون، چك وس
ــت و برابر ذيل ماده 311 همان قانون ، در چك  نزد محال عليه به ديگري اس
پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد. برابر صدر ماده 320 قانون تجارت دارنده 
ــود،  ــوب مي ش ــند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محس هر س
ــت كه هنوز  ــت دارند ظاهر در آن اس ــند طلب را در دس ــخاصي كه س و غالب اش
به وجه مندرج در آن دست نيافته اند در غير اينصورت با پرداخت آن مبلغ صادر 
ــند بدهكاري خويش را از داين مطابه و اخذ مينمايد. از طرفي خوانده  كننده س
دعوا آقاي فرزاد اميري دليلي كه ايفا يا سقوط دين را نشان دهد يا آنكه موجبات 
ــبت به دعوا و ادله و  ــت و نس ــازد ارائه ننموده اس ــك در بقاي دين را فراهم س ش
ــت و دادگاه نيز به جهت عدم احراز مانع يا  ــيله اثباتي آن تكذيبي نكرده اس وس
ــتصحاب دين بنا را  ــي مدني با اس رافع در اعمال ماده 198 قانون آيين دادرس
بربقاي دين بر ذامه خوانده مي گذارد. 2- وجود اصول اوراق چك و گواهي نامه 
عدم پرداخت در يد مالكانه و بي منازع وكيل خواهان كه در جلسه دادرسي به 
مالحظه دادگاه رسيد دليل بر مالكيت آقاي اشكان خالدي بر حقوق ناشي از آن 
ــتانكاري او تا مبلغ مندرج در چك و بدهكاري خوانده  ــند بوده و ظاهر در بس س
آقاي فرزاد اميري تا حد اصل مبلغ خواسته مي باشد چنين قرينه و ظهوري به 
موجب ماده 17 قانون صدور چك از جمله داليل اثباتي دعواي حاضر به نظر 
ــد زيرا صدور چك عرفا و بر مبناي ظن غالب حكم بدهكار بودن صادر  مي رس
كننده آن را ثابت مي كند بناي عقالء نيز بر ترجيح ظن در موارد شك مي باشد 
همچنين سند چك نشانگر اعتراف صادر كننده و اقرار به حقي محسوب است 
كه بر ذمه او استقرار يافته بنابرغالب وجود سند در يد داين در صورت عدم انكار 
و ترديد از طرف مديون و عدم دفاع موجه ديگر داللت بر تحويل وجه به مديون 
دارد به ويژه آنكه غالب نيز آن است كه از طريق متعارف يعني به رضاي مديون 
سند دين به اختيار داين گذاشته ميشود چنين فرض قانوني هرچند ممكن است 

ــد اما تا اثبات خالف همچنان برخوردار از حقيقت خواهد  برخالف حقيقت باش
ــببي صحيح ديني الزم و حقي واجب ايجاد  ــب ظاهر به س بود از اين روي حس
ــت. بنابراين و با  ــده و صادر كننده چك به مقتضي همان ظاهر مديون اس ش
استناد به مواد 249-310-313-314-320 قانون تجارت به ماده 1/1 قانون 
صدور چك تبصره الحاقي 10/3/1376 ماده 2 همين قانون و ماده واحده قانون 
استفساريه همان تبصره مصوب 21/9/1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام 
آقاي فرزاد اميري را به پرداخت مبلغ 2/000/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
با شمارش خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ تقديم دادخواست(به 
ــبيب و  اعتبار تحقق مطالبه آن در اين زمان) تا هنگام وصول چك از باب تس
مطابق مواد 515و519 قانون آيين مدني هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل در 
اين مرحله جملگي در حق خواهان محكوم و اعالم مي نمايد. اين راي غيابي 
ــپس  ــد و س ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع مي باش و ظرف بيس
ظرف 20 روز ديگر قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه قابل 
تجديد نظر است در صورت عدم تجديد نظر خواهي در آن مهلت ظرف مدت 
ــت.  ــور اس ــت روز ديگر راي دادگاه قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كش بيس

دادرس شعبه هشتم دادگاه عمومي كرمانشاه- امير فيضي 
---------------------------------------------

شعبه 14 شوراي حل اختالف مجتمع قضايي شماره 2 (شهيد بهشتي ) رشت
اجراييه 

محكوم له / محكوم لهم : مجيد شفاعي رودپيشي نام پدر محمد نشاني گيالن_ 
فومن_ دهستان رودپيش _ منزل شخصي

ــت _ مسكن مهر _شركت  ــهناز قرباني گيالن _ رش محكوم عليه/عليهم: ش
گيل سرب _ بلوك 9 _ طبقه 1

محكوم به؛ به موجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609971325400781 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 35 
ميليون ريال بابت اصل خواسته بانضمام هزينه دادرسي به مبلغ به نسبت محكوم 
به و خسارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواست مورخ 4 / 6 / 96 لغايت اجر 
اي كامل حكم در حق محكوم له و چنانچه محكوم عليه در فرجه قانوني مدلول 

حكم را اجرا ننمايد وفق مقررات هزينه اجراي حكم از وي اخذ مي گردد.
مدير دفتر شعبه 14 شوراي حل اختالف رشت_ طيبه لطيف زاده 

قاضي شوراي حل اختالف رشت_ سهراب حسين جان زاده 
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجراييه: 1_ ظرف مدت 10 روز مفاد 
آن را به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراي احكام مدني ) 2 _ ترتيبي براي 
پرداخت محكوم به بدهد. 3_ مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم 
به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
ــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و  ــي روز كليه اموال خود را ش س
غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد 
ــخصات  ــات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مش بانكها و موسس
دقيق حسابهاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ــار به ضميمه  ــال قبل از طرح دعواي اعس ديگر در اموال مذكور از زمان يك س
دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت 
مي شود(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394). 4_ خودداري 
محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس 
ــت را در پي دارد.(ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده  ــه هف ــري درج تعزي
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394) 5_ انتقال مال 
ــر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال  ــه ه ــري ب ــه ديگ ب
براي پرداخت ديون كافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي 
نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود. (ماده 21 قانون اجراي 
محكوميت مالي 1394). 6_ چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه 
ــود آزادي محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه  ش
ــط محكوم عليه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه  يا معرفي كفيل توس

اجراي محكوميت مالي 1394)
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گروه انرژي – مجتبي آزاديان: محمد 

ــردم  ــده م ــتي نماين ــدي سردش خال
ــوراي اسالمي و  لردگان درمجلس ش
ــيون انرژي درخانه ملت  عضو كميس
ــارت» در خصوص  ــو با «تج درگفتگ
ــكا از برجام و  ــروج آمري ــوع خ موض
تاثيرات آن بر بازار نفت و انرژي اظهار 
داشت: معادالت در بازار نفت به عوامل 
مختلفي بستگي دارد و به اين سادگي 
نيست و نياز به تحليل و بررسي جامعي 
دارد. در شرايطي كه پيش آمده رقباي 
ــتان صعودي با  ما به خصوص عربس
همكاري ساير كشورهاي قدرتمند در 
ــرژي مي خواهند كنترل بازار  حوزه ان

نفت را از دستان ايران خارج كنند.
وي افزود: شايد آمريكا اعالم كند كه 
ــك در باال رفتن مصنوعي قيمت  اوپ
ــا همانطور كه  ــت ام ــت مقصر اس نف
ــود را از  ــترين بهره و س مي دانيم بيش
ــت، خود آمريكا  ــاال رفتن قيمت نف ب
خواهد برد چراكه افزايش قيمت باعث 
ــيل و توليد و در ادامه  قوت گرفتن ش
ــد  آن صادرات نفت آمريكا خواهد ش
ــت كنترل بازار  و آمريكا خواهد توانس
نفت را از اوپك و رقباي خاورميانه اي 
ــرد. بنابراين به نظرم اقدام ترامپ  بگي
و آمريكا در مسائل اقتصادي و اظهار 

نظرها به نوعي شانتاژ سياسي است.
ــيون انرژي با تاكيد  ــن عضو كميس اي
بر اينكه آمريكا در انديشه امپرياليسم 
نفتى است، ادامه داد: به نظرم همه اينها 
ــناريوي اقتصادي براي ضربه  يك س
زدن به ايران است. آنها مي خواهند كه 
ما بازار نفت را از دست بدهيم به همين 
ــياري  دليل دولتمردان ما بايد با هوش
كامل در اين زمينه، راه هاي جلوگيري 
ــتر آمريكا در حوزه انرژي  از نفوذ بيش

را بگيرند.
ــوص احتمال خروج  ــدي درخص خال
ــت: قطعا آمريكا  ــكا از برجام گف آمري
ــي مراودات زيادي  ــورهاي غرب و كش
ــه  ــا ب ــد و اروپايي ه ــراب دارن ــا اع ب
ــتمداران و مسئوالن  خصوص سياس
ــه به  ــت صحن ــان در پش اقتصادي ش
گونه اي در حال فشار به آمريكا هستند 
ــتباه بزرگ شان در  تا آنها را متوجه اش
ــروج از برجام كنند چراكه مي دانند  خ
ــكا و به دنبال آن غرب  ــا خروج آمري ب
ــيار  ــام، در نگاه بين المللي بس از برج
ــد و چالش هاي  ــد ش ــزوي خواهن من
ــان به وجود خواهد آمد  زيادي برايش
ــت پرده مدام به  و براي همين در پش
ــدار مي دهند كه در  ــا هش آمريكايي ه
ــام ديگر امضا  ــورت خروج از برج ص

ــاي مختلف  ــان در قرارداده و تعهدش
ــت خواهد داد و  ــود را ازدس ــار خ اعتب
تاثيرات مخرب اين اقدام آمريكا را به 

آنها منتقل مي كنند.
وي در پايان گفت:اروپا هميشه تاكيد 
ــه نقض برجام قدرت چانه زني  دارد ك
ــيار كاهش خواهد داد. از  غرب را بس
ــئوالن ما  طرف ديگر هم دولت و مس
تمهيدات هوشمندانه اي در صورت رخ 
دادن هر سناريويي از سوي آمريكا در 
ــر گرفته، حال چه آمريكا از برجام  نظ
خارج شده و اروپايي ها بمانند يا به طور 
ــود.  ــي غرب از اين پيمان خراج ش كل
منطق مي يد كه ما بايد خود را از قبل 

براي هر سناريويي آماده كنيم.
   خـروج آمريـكا از برجام منجر به 

افزايش بهاي نفت مي شود
الزم به ذكر است كه نشريه فوربس در 
گزارشي نوشت: گمانه زني ها در مورد 
احتمال خروج واشنگتن از برجام منجر 
ــه درصدي بهاي  به افزايش يك تا س
نفت شده و اگر آمريكا تصميم به خروج 
خود از برجام را اعالم كند، اين افزايش 
بها تا 5 دالر نيز پيش خواهد رفت. جود 
ــر مركز تحقيقات انرژي  كلمنت مدي
جي تي سي در گزارشي با عنوان سه 
ــش از تصميم ترامپ  ــودار نفتي پي نم
ــزود: دوازدهم ماه  ــران اف ــورد اي در م
ــخت براي ايران خواهد  مي، روزي س
ــد ترامپ  ــه در آن دونال ــود؛ روزي ك ب
ــت تحريم هاي  ــم خواهد گرف تصمي
ــران را بازگرداند يا  ــادي عليه اي اقتص
خير. اما حال كه بهاي نفت به باالترين 
ميزان خود در سه سال گذشته رسيده، 
ــاي جهاني نيز توجه ويژه اي به  بازاره
اين موضوع پيدا كرده اند. ايران حدود 
ــت جهان را توليد مي كند  ــد نف 5 درص
ــي از صادركنندگان كليدي نفت  و يك

جهان به شمار مي آيد. 

ــي گاز ايران با  ــركت مل مديرعامل ش
اشاره به صادرات گاز از ايران به عراق، 
ــراق تاكنون هزينه گازي كه  ــت: ع گف
ــت كرده  ــرده را پرداخ ــران وارد ك از اي

است.
حميدرضا عراقي در چهارمين همايش 
ــدار گاز در جمع خبرنگاران با  ــد پاي تولي
ــال 1397  بيان اين كه توليد گاز در س
ــال  ــارد مترمكعب در س ــه 250 ميلي ب
ــد، اظهار كرد: ميزان توليد گاز  مي رس
ــال حاضر 210 ميليارد مترمكعب  در ح

در سال است.
وي با تاكيد بر اين كه كيفيت گاز در سال 
آينده افزايش پيدا خواهد كرد، افزود: در 
سال آينده نه تنها ميزان توليد افزايش 
ــد، بلكه گازي كه از بخش  ــدا مي كن پي
باالدست به دست مي آيد افزايش يافته 
ــت فرآورده هايي كه از اين گاز  ــا كيفي ت

توليد مي شود نيز ارتقاء يابد.
ــي گاز ايران با  ــركت مل مديرعامل ش
ــان از قبض گاز  ــه قطع آبونم ــاره ب اش
مشتركان، ادامه داد: قطع آبونمان باعث 
ــده شركت گاز هزار ميليارد تومان از  ش
ــت بدهد كه اگر اين موضوع ادامه  دس
پيدا كند نبايد انتظار خدمات مطلوب را 

از شركت گاز داشته باشيم.
  كارشناسـان تركمنستان ماه آينده 

به ايران مي آيند
عراقي در مورد اختالف گازي بين ايران 
ــال 1395 ايجاد  ــتان كه س و تركمنس
ــد، اظهار كرد: قرار است كارشناسان  ش
ــتان ماه آينده به ايران بيايند.  تركمنس
ــي ها صورت گرفته  در اين مورد بررس
ــور به توافق  ــور دو كش ــس جمه و ريي
ــد. البته اگر  ــه مذاكره كنن ــيدند ك رس
ــد به دادگاه برويم  ــتان بخواه تركمنس

خواهيم رفت.
ــوآپ گاز  ــت س ــورد كيفي وي در م
ــتان، گفت: اگر سوآپ گاز آنها  تركمنس

ــد يا گاز را قطع مي كنيم يا  خوب نباش
جريمه مي كنيم. در حال حاضر كيفيت 
گاز آنها در حد جريمه خوب است. البته 
ــد كيفيت را باال ببرند و بعد از  ــول دادن ق
ــت افزايش يافت، جريمه  اين كه كيفي

را كم مي كنيم.
  ايران آماده صادرات گاز به بصره

ــي گاز ايران با  ــركت مل مديرعامل ش
ــاره به صادرات گاز به عراق، اظهار  اش
كرد: ايران آماده صادرات گاز به بصره 
ــت و هر زمان كه پول اش را بدهد  اس

صادرات را آغاز مي كنيم.
وي ادامه داد: تاكنون عراق هر ميزاني 
كه گاز گرفته پول آن را پرداخت كرده 
است. در سال 1397 بصره به صادرات 
ــن  ــاس اي ــود. براس ــه مي ش گاز اضاف
ــخنراني كه در  ــزارش عراقي طي س گ
ــت با بيان اين كه در سال  همايش داش
ــك لحظه هم قطع  ــي ي 1396 گاز حت
ــه  ــركت گاز در س ــد، اظهار كرد: ش نش
محور مديريت تامين گاز كشور، حضور 
ــب تجارت  فعال در فرصت هاي مناس
جهاني گاز و تجديد ساختار صنعت گاز 
ــه  ماموريت دارد. وي ادامه داد: طي س
سال آينده ميزان برداشت گاز طبيعي در 
سال به 390 ميليارد مترمكعب، ميزان 
اتان از 1.3 به 8.4 ميليون تن، گوگرد از 

1.4 به دو ميليون تن، ميعانات گازي از 
226 به 360 ميليون تن و ال پي جي از 

2 به 12 ميليون تن خواهد رسيد.
   بهره بـرداري از منابـع گاز و نفـت، 

شانس ويژه نسل ماست
ــش حبيب ا...  ــن هماي ــن در اي همچني
ــت در امور  ــاون وزير نف ــرف مع بي ط
ــه براي  ــد بر اين ك ــا تاكي ــي ب مهندس
بهره برداري نبايد فقط به تجارب داخلي 
اكتفا كنيم، گفت: طبق مصوبه شوراي 
معاونين وزارت نفت شركت هاي اصلي 
مي توانند دو واحد بهره برداري خود را به 
شركت هاي داخلي واگذار كنند. ليستي 
ــركت هاي با تجربه دنيا تهيه  هم از ش

شده است.
معاون وزير نفت در امور مهندسي گفت: 
ــب بزرگ ترين ذخاير نفت  ايران صاح
ــل ما نسبت به  ــت و نس و گاز جهان اس
نسل هاي پيشين يك شانس ويژه براي 

بهره برداري از اين منابع دارد.
ــان اين كه پيش از اين دولت  ــا بي وي ب
ــت،  ــركت ها حضور پررنگي داش در ش
ــت به  ــور دول ــون حض ــه داد: اكن ادام
ــت ايجاد  ــيده و اين فرص ــل رس حداق
ــركت هاي مادر تخصصي  ــده تا ش ش
ــه صورت جامع به تمامي ابعاد فعاليت  ب

خود بپردازند.

عضو كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با «تجارت»:

آمريكا در انديشه امپرياليسم نفتى
 مديرعامل شركت ملي گاز با اشاره به اخذ پول گاز صادراتي به عراق:

رشد صادرات گاز ايران

بيماري بدمصرفي آب را بايد درمان كنيم

درآمدزايي 600 ميليون دالري نفت آذر

وزير نيرو با تاكيد بر اينكه صنعت ما در آينده صرفا بايد متكي 
به استفاده از پساب تصفيه شده باشد، گفت: همچنين بايستي 
ــه عنوان اصلي ترين  ــاورزي ب ــش بزرگي در بخش كش جه
ــم با آب كمتر  ــور رخ دهد تا بتواني ــده آب كش ــرف كنن مص
ــت آوريم و آينده كشور را بيمه  ــتري به دس محصوالت بيش
كنيم. به نقل از وزارت نيرو، رضا اردكانيان در حاشيه جلسه 
ــريح  ــوراي عالي آب با حضور در جمع خبرنگاران به تش ش
ــه موضوع  ــت پرداخت و گفت: در اين جلس نتايج اين نشس
ــور در ماه هاي پيش رو به ويژه  ــرب كش مهم تامين آب ش
براي تابستان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. وي افزود: با 
وجود اينكه روزهاي پربارشي را در كشور شاهد هستيم ولي 
ــبت به سال قبل و مدت  ــفانه مجموعه بارندگي ها نس متاس
متوسط دراز مدت بيش از 40 درصد افت داشته است. پيام اين 
كمبود بارش اين است كه با توجه به اينكه بخش عمده اي 
از منابع آبي ما متكي به مخازن سدها است مطمئنا هر چه 
ــته  ــرب داش بتوانيم از همين امروز صرفه جويي در بخش ش
ــيم و آب مصرفي در اين بخش را به مصارف حياتي و  باش
ــده  ــرب تصفيه ش ضروري اختصاص دهيم و كمتر از آن ش
براي ساير مصارف استفاده كنيم مسلما اين آب در مخازن 
ــكالت كمتري  ــتان را با مش ــدها باقي خواهد ماند و تابس س

سپري خواهيم كرد.

در برخـي اسـتان ها تـا 80   درصـد كاهـش بـارش 
داشته ايم

ــا تاكيد بر اينكه افت 40 درصدي بارش ها عدد  ــرو ب ــر ني وزي
ــطح كشور يكنواخت  ــت، ادامه داد: اين عدد در س بزرگي اس
ــتان ها منابع آبي اين مناطق  ــده و در برخي از اس توزيع نش
ــده است و با  ــته كمتر ش ــال گذش ــبت به س تا 80 درصد نس
شرايط سختي مواجه هستند. بنابراين انتظار مي رود در اين 
ــه همراهي الزم را با وزارت  ــرايط مردم همچون هميش ش
ــند. اردكانيان تاكيد كرد: ولي نبايد از اين  ــته باش نيرو داش
نكته غافل شويم كه همزمان با اجراي طرح هاي تامين آب 
بايد به شيوه هاي مصرف خود هم بپردازيم. اگر اين بيماري 
ــلما  ــدان مطلوب بد مصرفي آب را درمان نكنيم مس ــه چن ن

اطميناني وجود ندارد كه حتي همين آب شيرين شده دريا را 
نيز به درستي مصرف كنيم.

  سـفير آلمـان: تحرك بسـيار باالي اروپـا براي حفظ و 
تداوم برجام

همچنين سفير آلمان در ايران با تاكيد بر اينكه تصميم 12 
ــنگتن خواهد بود نه در اروپا،  مي ترامپ براي برجام در واش
گفت: اراده سياسي آلمان قويا بر ادامه همكاري هاي دو جانبه 
با ايران است هر چند كه تصميم واشنگتن بر وفق مراد نباشد. 
"ميكائيل كلور برشتولد" در ديدار با وزير نيروي ايران به عالقه 
طرف آلماني براي تداوم همكاري هاي بين دو كشور اشاره 
كرد و گفت: زمينه هاي مثبتي براي همكاري هرچه بيشتر 
ــتفاده بهينه تر از  بين دو طرف وجود دارد كه اميدواريم با اس
ظرفيت هاي موجود شاهد عميق تر شدن همكاري هاي دو 
ــت)  ــيم. وي به تصميم روز 12 مي (22 ارديبهش طرفه باش
ــاره كرد  ــكا براي توافقنامه برجام اش ــوري آمري رئيس جمه
ــود نه در اروپا.  ــنگتن خواهد ب ــن تصميم در واش ــت: اي و گف
ــده تا آنگال مركل،  طبق برنامه ريزي صورت گرفته مقرر ش
صدراعظم آلمان و امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه طي 
روزهاي آينده مالقاتي با رئيس جمهوري آمريكا در خصوص 
برجام داشته باشند كه اين امر حاكي از تحرك در سطح بسيار 

باالي اروپا براي حفظ و تداوم برجام است.

ــس به همراه  ــيون انرژي مجل ــو كميس ــدگان عض نماين
نمايندگان استان ايالم از ميدان نفتي آذر بازديد كردند.

«سيد نورالدين شهنازي زاده»، مديرعامل شركت مهندسي 
ــعه نفت(متن) در اين بازيد گفت: تا اين لحظه 10  و توس
ــكه نفت به صورت تجمعي از اين  ميليون و 600 هزار بش

ميدان استحصال شده است.
ــت 50 دالر براي هر  ــبه قيم ــان اين كه با محاس ــا بي وي ب
ــب 600 ميليون دالر  ــت اين ميدان تاكنون قري ــكه نف بش
ــت، افزود: قرار است با هدف گذاري كه  ــته اس عايدي داش
ــت، در قالب  ــن پروژه صورت گرفته اس ــاز اول اي ــراي ف ب

ــكه  ــال آينده به 65هزار بش ــت از اين ميدان نفتي در س قراداد بيع متقابل ميزان برداش
در روز افزايش يابد.

ــكه اي ميدان آذر با 9 حلقه  مدير عامل «متن» با بيان اين كه توليد اوليه 30 هزار بش
ــتم فراورش  ــت، افزود: هم اكنون با توجه به آماده نبودن سيس ــده اس چاه محقق ش
ــران و نفت مركزي در 130  ــده به دهل ــتحصال ش ــدان نفتي آذر، نفت اس ــزي مي مرك

كيلومتري منتقل مي شود.
ــتم فراورش مركزي ميدان نفتي آذر تاكنون 57 درصد  ــاره به اين كه سيس وي با اش
پيشرفت فيزيكي داشته است، گفت: با در دسترس قرار گرفتن دستگاه هاي فراورش، 

خواهيم توانست توليد را افزايش دهيم.
ــال فاز 1 يا يك تريم از واحد فراورش  ــهنازي زاده اظهار كرد: حداكثر تا پايان امس ش
ــكه  ــرويس قرار مي گيرد و توليد را به 65 هزار بش ــكه در س به ظرفيت 35 هزار بش

خواهيم رساند.
 IPC ــت و در قالب قرارداد ــت مذاكره اس وي افزود: فازهاي بعدي اين ميدان در دس

توليد آن تا 100 هزار بشكه افزايش خواهد يافت.
«فريدون حسنوند»، رئيس كميسيون انرژي مجلس نيز گفت: يك زماني پااليشگاه 
ــر مرزي بدون توجيه اقتصادي صرفًا به نمايندگي از بلوك غرب  ــه صف ــادان در نقط آب
ــور  ــد اما امروز ما ضمن اين كه با كش ــرق احداث ش براي قدرت نمايي در برابر بلوك ش
ــتگي به  ــتيم، در اين نقطه صفر مرزي بدون وابس ــت و برادر هس ــايه خود دوس همس

هيچ بلوكي، كامًال مستقل و با زحمت متخصصين داخلي 
ــي و امنيتي خود را به دنيا  ــي، نظام ــدار اقتصادي، سياس اقت

نشان مي دهيم.
حسنوند با بيان اين كه درصدديم موانع پيش روي اين پروژه 
ــور و  ــرمايه گذاري، ورود تكنولوژي به كش در حوزه هاي س
انعقاد قرارداد با ساير كشورها را برداريم، خاطرنشان كرد: 
يكي از موضوعاتي كه كميسيون انرژي به صورت مكتوب 
ــوا در مورد آن  ــران ق ــه س ــري كرده و ديروز در جلس پيگي
ــاركت همه قوا در انعقاد قراردادها  ــده، موضوع مش بحث ش

و سرمايه گذاري است.
وي اظهار كرد: از سال پيش به دنبال اين بوده ايم كه حق قانوني وزارت نفت در بحث 

5/14 درصد سهم فروش داخلي و خالص گاز به وزارت نفت داده شود.
رئيس كميسيون انرژي مجلس افزود: از سوي اعضاي كميسيون رسمًا اعالم مي كنم 
ــتيم كه اين امر را تفهيم كنيم كه اگر  ــت و مصر هس ــده اس كه در اين زمينه اجحاف ش
ــه در آن پروژه ها معطل نمانند و بتوانيم  ــتغالزا مي خواهيم ك ــد و اش ــه اي مول وزارتخان
ــهم به وزارت  ــويق و طمع كنيم بايد اين س ــرمايه گذاري ايجاد تش در ديگران براي س

نفت تعلق بگيرد.
وي به برخي صحبت ها درباره كشور همسايه اشاره و عنوان كرد: ما با كشور مسلمان و 
برادر همسايه مان حسن همجواري داريم اما نبايد فراموش كرد كه در آنجا شركت هاي 
انگليسي و آمريكايي در حال سرمايه گذاري بزرگ هستند و از طرفي هر كس بخواهد 
ــتان سعودي چند برابر آن قرارداد را پيشنهاد و  ــرمايه گذاري كند عربس ــور ما س در كش

رشوه مي دهد تا به جمهوري اسالمي نيايند.
حسنوند ادامه داد: رئيس جمهور آمريكا نيز اعالم كرده كه بايد سطح توليد نفت ايران 
ــي، اقتصادي و امنيتي جايگاهي  ــم كه ايران در معادالت سياس ــن بياوري ــدر پايي را آنق

نداشته باشد.
وي با اعالم حمايت از شركت ها پيمانكاران و كاالي داخلي گفت: امروزه توانمندي 
همين شركت ها باعث شده بتوانيم گزارش بدهيم كه از كجا به كجا رسيده ايم و چه 

چشم اندازي براي آينده داريم.

وزير نيرو تاكيد كرد:
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آستانه تحمل جامعه كاهش يافته استآستانه تحمل جامعه كاهش يافته است
ــتانه تحمل جامعه در  ــواده مجلس گفت: آس ــيون خان ــس فراكس رئي
برابر بحران ها كاهش يافته و بايد به احياي آن بپردازيم.  به گزارش 
ــيون زنان  ــترك فراكس ــت مش خبرگزاري مهر، پروانه مافي در نشس
ــت جمهوري افزود: در برنامه  مجلس با معاونت زنان و خانواده رياس
معاونت زنان در دولت دوازدهم در بخش «خانواده» بر موضوع تقويت 
نهاد خانواده و تحقق الگوي پيشرفت ايراني- اسالمي تاكيده شده است 
ــت  ــعه به حمايت از زنان سرپرس ــم توس .وي ادامه داد: در برنامه شش
ــكيل  ــتورالعمل نهايي و تش ــده و انتظار مي رود كه دس خانوار تاكيد ش
كارگروههاي آن تكميل شود تا صرفا اقدامات ما در حد تدوين برنامه 
ــيون خانواده مجلس تاكيد  ــود.  رئيس فراكس و آيين نامه خالصه نش
ــه راه  ــريعتر نقش كرد: طبق برنامه قبلي و بنابر وضع موجود هر چه س
ــود .  ــتانها طرح اجرا ش ــود و در تمام اس تاب آوري اجتماعي تدوين ش
ــتانه تحمل جامعه در برابر بحران ها كاهش يافته و بايد به  اكنون آس

احياء آن بپردازيم. 

آسيب هاي اجتماعي به دليل ناديده گرفتن آسيب هاي اجتماعي به دليل ناديده گرفتن 
حقوق شهرونديحقوق شهروندي

رئيس سازمان بهزيستي گفت: ناديده گرفتن حقوق شهروندي، كاهش 
ــيب هاي  ــرمايه اجتماعي و نابرابري از مهم ترين عوامل ايجاد آس س
اجتماعي و شيوع آسيب هاي روحي و رواني در كشور است .انوشيروان 
محسني بندپي روز سه شنبه در نخستين جشنواره روانشناسي و مشاوره 
استان مازندران كه در ساري برگزار شد ، افزود: امروزه تغييراتي مانند 
صنعتي شدن جوامع و افزايش جمعيت شهرنشيني، گسترش ناامني 
رواني و اجتماعي ، كاهش بعد خانوار ، كاهش نرخ باروري و افزايش 
سن ازدواج از مشكالتي است كه استرس و اضطراب را ميان افراد جامعه 
افزايش داده است.  رئيس سازمان بهزيستي با اشاره به وضعيت نامناسب 
ايران از نظر برخي آسيب هاي اجتماعي گفت: كاهش نرخ باروري يكي 
از آسيب هايي است كه كشور به آن مبتال شده و اين نرخ در حال حاضر 
يك و شش دهم است، در حاليكه نرخ باروري در امريكا يك و 9 دهم 

و در كشورهاي خليج فارس 2 و هشت دهم درصد است.

تيراندازي مرگبار در شهرك غرب تيراندازي مرگبار در شهرك غرب 
مرد 65 ساله اي با شليك گلوله در شهرك غرب به قتل رسيد. به گزارش 
ــهرك غرب در تماس با بازپرس  ــيده ماموران كالنتري 134 ش رس
كشيك قتل پايتخت اعالم كردند مرد 65 ساله اي در شهرك غرب، 
خيابان حافظي، خيابان كاج، روبه روي بازار ميوه و تره بار با شليك گلوله 
ــت.با اعالم اين خبر، سجاد منافي آذر؛ بازپرس امور  ــيده اس به قتل رس
ــان  ــخيص هويت آگاهي و كارشناس جنايي تهران به همراه اكيپ تش
ــدند.با حضور تيم جنايي در  ــكي قانوني در صحنه جرم حاضر ش پزش
صحنه جرم و بررسي هاي اوليه مشخص شد مقتول بر اثر اصابت گلوله 
اسلحه شكاري به گردن از فاصله نزديك به قتل رسيده و جسد وي 
كنار خودروي پرايدش افتاده است، تحقيقات بيشتر نشان داد مقتول 
ــت همچنين  ــته بوده و منزل وي نيز نزديك محل حادثه اس بازنشس
شاهدان با شنيدن صداي تيراندازي پليس را در جريان قرار داده بودند.
سرانجام به دستور سجاد منافي آذر؛ بازپرس ويژه قتل پايتخت جسد 
ــتر به پزشكي قانوني منتقل شد و تحقيقات  ــي بيش مقتول براي بررس

براي بازداشت متهم يا متهمان اين پرونده ادامه دارد.

برگزاري مراسم تجليل از جانبازان و خانواده برگزاري مراسم تجليل از جانبازان و خانواده 
شهدا توسط شهرداري مالرد شهدا توسط شهرداري مالرد 

ــلگي شهردار  ــمي علي س تجارت-علي كيواني – مالرد ، طي مراس

مالرد از جانبازان و خانواده شهدا تجليل نمودند.با فرا رسيدن اعياد 
ــهرداري مالرد در مراسمي از  ــت روز جانباز ش ــعبانيه و گراميداش ش
ــكر نمودند. اين  ــهدا تقدير و تش جانبازان گرانقدر و خانواده معزز ش
مراسم با حضور جناب محمودي نماينده محترم شهر مالرد شهريار 
ــوراي اسالمي ،امام جمعه محترم شهر  ــهر قدس در مجلس ش و ش
مالرد ،فرماندار محترم ، دادستان محترم و اعضاي محترم شوراي 
ــئولين شهر و سلگي شهردار مالرد  ــهر مالرد و ديگر مس اسالمي ش
برگزار گرديد. در اين مراسم ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي 
گرانقدر شهر مالرد از جانبازان و خانواده معزز شهدا تقدير و قدر داني 
شد و در همين راستا به رسم يادبود به ايشان هدايايي اهدا گرديد.

شهردار بندرعباس:شهردار بندرعباس:
پاسداران الگوي صيانت و دفاع از انقالبپاسداران الگوي صيانت و دفاع از انقالب

ــهردار بندرعباس گفت: روز پاسدار،  تجارت-اسـتان هرمزگان:ش

ــالم، حقيقت و مكتب الهي و تبلور دفاع  ــداري از اس روز تحقق پاس
ــت.عباس اميني زاده در  از اهداف و ارزش هاي متعالي اسالمي اس
ديدار با فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان ضمن تبريك 
ــدار، بيان كرد: روز پاسدار،  ــعبانيه و روز پاس ــت اعياد ش و گراميداش
ــالم، حقيقت و مكتب الهي و تبلور دفاع  ــداري از اس روز تحقق پاس
ــهردار بندرعباس با  از اهداف و ارزش هاي متعالي اسالمي است.ش
ــداران به عنوان الگوي كارآمد و مردمي با  ــپاه پاس ــاره به اينكه س اش
كارنامه اي درخشان و پر افتخار در عرصه هاي مختلف تاريخ انقالب 
اسالمي و به ويژه در دوران دفاع مقدس نقش محوري داشت، افزود: 
پاسداران سال ها مقاومت و پايداري در راه هدف را به نمايش گذاشتند 
ــت  ــدند.وي با بيان اينكه با گذش و پيام آور عجز و زبوني ظالمان ش
زمان برخي از انسان ها از از آرمان هاي خود فاصله مي گيرند، تاكيد 
ــمند هستند كه، گذر زمان تاثيري در  ــان هايي مهم و ارزش كرد: انس
تنزل آرمان هاي آنها نداشته باشد و بر عقايد و آرمان هاي خود استوار 
بمانند.اميني زاده در ادامه افزود: پاسداران الگوي صيانت و دفاع از 
انقالب و كشور بوده و هستند.شهردار بندرعباس با اشاره به برپايي 
اردوي راهيان نور دريايي شهداي خليج فارس، توسط سپاه پاسداران 
در ايام عيد نوروز ، خاطر نشان كرد: برپايي چنين اردوهايي يكي از 

روش هاي جلب گردشگري اسالمي است.

بازديد معاون نظارت بر بهره بردارى بازديد معاون نظارت بر بهره بردارى 
آبفا كشور از تاسيسات آبى هرمزگانآبفا كشور از تاسيسات آبى هرمزگان

ــاون نظارت بر بهره بردارى آبفا  تجارت-اسـتان هرمزگان:مع

ــه خانه هاى آب  ــط لوله و تصفي ــتقالل ، خ ــد اس ــور از س كش
ــهرهاى ميناب و بندرعباس بازديد كرد.  به گزارش روابط  ش
ــاهين پاكروح  ــركت آب منطقه ارى هرمزگان ، ش عمومى ش
ــت : منابع تامين آب و ذخيره  ــيه اين بازديد اظهار داش در حاش
ــابه سال قبل شرايط خوبى ندارند و  ــبت به مدت مش ــد ها نس س
ــال خواهيم داشت.  ــتان امس به لحاظ كمى تنش هايى در تابس
ــخت و  ــال س ــور ، س وى افزود : با توجه به آمار بارندگى در كش
ــى را پيش رو داريم و تالش وزارت نيرو در حوزه تامين  پرتنش
ــت  .پاكروح تاكيد كرد: با  ــازگارى با اقليم اس آب با رويكرد س
ــبت به 50  ــرايط اقليمى و كاهش نزوالت جوى، نس توجه به ش
ــال را تجربه مى كنيم كه تالش مى  ــته بدترين س ــال گذش س
كنيم تا نسبت به سال قبل آب را با شرايط كمى و كيفى بهترى 
ــى از كمبود  ــبكه توزيع آب منتقل كرده و تنش هاى ناش به ش

آب را مديريت نماييم.

پيشخوان

پيشخوان

اجتماعى

گروه اجتماعي: بيش از دو هفته است كه پرجمعيت ترين شهر كشور 
ــوراي شهر تهران به مانند  ــهردار ندارد. بحث داغ اين روزهاي ش ش
هفته هاي آغاز به كار موضوع انتخاب شهردار جديد براي پايتخت 
ــدن نام هاي مطرح شده  ــته و با نهايي ش ــت. طي روزهاي گذش اس
ــاهد موضع گيري هاي  ــهرداري تهران ش به عنوان كانديداهاي ش
ــده تركيب هفت نفره  ــاال آنطور كه اعالم ش ــم. ح ــي بوده اي مختلف
ــهر پنجم پايتخت براي شهرداري  ــوراي ش گزينه هاي مورد نظر ش
تهران مشخص شده و بايد منتظر ماند تا برنامه هاي اين هفت نفر 
ــته گزينه هاي مطرح  ــي قرار بگريد. طي روزهاي گذش مورد بررس
ــري كرده اند، اتفاقي كه  ــك از اين جايگاه كناره گي ــك به ي ــده ي ش
ــت طي روزهاي آينده براي هركدام از هفت نفر نهايي  ممكن اس

نيز تكرار شود.
ــوراي شهر تهران بود كه اعضاي  ــه علني ش ــته و در جلس روز گذش
ــهر تهران پس از رأي گيري براي انتخاب هفت گزينه  ــوراي ش ش
ــهرداري تهران، هفت نفر را به عنوان  از 20 گزينه انتخابي براي ش
كانديداي نهايي شهرداري تهران انتخاب كردند كه بر اين اساس 
1- سيدمحمد افشاني، 2- محمد ابراهيم انصاري الري، 3- محمود 
ــميع ا... حسيني مكارم، 6-  ــيني، 5- س حجتي، 4- سيدمحمودحس
ــوان 7 گزينه نهايي  ــروز حناچي به عن ــي و 7- پي ــت ا... ميرزاي حج
ــوراي  ــان به ش ــهرداري تهران براي ارائه برنامه هايش كانديداي ش

شهر تهران انتخاب شدند.
  معرفي معاونان گزينه هاي نهايي شهرداري تهران

سخنگوي شوراي شهر تهران گفت:  از بين هفت كانديداي نهايي 
ــنبه 23  ــاس زمان بندي روز يكش ــده كه براس دو كانديدا انتخاب ش
ارديبهشت براساس زمان بندي به صحن علني آمده و ضمن معرفي 
برنامه و تيم معاونين خود برنامه عملياتي خود را ارائه مي دهند و از 
بين اين دو كانديداي نهايي انتخاب مي شود. به گزارش ايلنا، علي 
ــوراي شهر تهران  ــته ش ــه روز گذش ــاره به محتواي جلس اعطا با اش
گفت: براساس زمان بندي انجام شده اسامي هفت نفر كانديداهاي 
شهرداري تهران انتخاب شدند. وي ادامه داد: آقاي افشاني در حال 
ــوابق ايشان  ــتند و در س ــور هس حاضر معاونت عمراني وزارت كش
استانداري فارس نيز به چشم مي خورد نفر بعدي در اين ليست هفت 
نفره آقاي انصاري الري است ايشان در حال حاضر مديرعامل منطقه 
آزاد كيش هستند و پيش از اين استانداري فارس و رئيس سازمان 
ثبت احوال كشور بودند. آقاي محمود حجتي هم كه در حال حاضر 
وزير جهاد كشاورزي هستند. نفر بعدي آقاي محمود حسيني هستند 

كه در استانداري اصفهان و سيستان و بلوچستان كار كردند.
اعطا افزود: نفر پنجم براساس حروف الفبا حسيني مكارم است كه 

در حال حاضر معاون مالي و اداري شهرداري و سرپرست شهرداري 
ــتند كه معاون  ــر بعدي آقاي پيروز حناچي هس ــتند. نف ــران هس ته
ــوابق ايشان دبيري شوراي  ــت و در س ــهرداري اس عمراني و فني ش
عالي معماري و شهرسازي كشور به چشم مي خورد و نفر آخر آقاي 
حجت ا... ميرزايي هستند كه معاونت برنامه ريزي شهرداري تهران 

را به عهده دارند و پيش از اين معاون وزير رفاه بودند.
سخنگوي شوراي شهر تهران با بيان اينكه اين هفت نفر براساس 
ــه عملياتي خود را در  ــت دارند تا برنام ــه فرص ــدي دو هفت ــان بن زم
ــت تنظيم و ارائه  ــخص كرده اس ــورا پيش از اين مش چارچوبي كه ش
ــت  ــنبه مقارن با 16 و 17 ارديبهش ــنبه و دوش دهند. روزهاي يكش
برنامه اين هفت نفر در صحن علني ارائه خواهد شد و در نهايت دو 
كانديداي اصلي انتخاب خواهند شد. اعطا در رابطه با دو كانديداي 
آخر نيز تصريح كرد:  از بين اين هفت نفر دو كانديداي نهايي انتخاب 
شده كه بر اساس زمان بندي روز يكشنبه 23 ارديبهشت بر اساس 
زمان بندي به صحن علني آمده و ضمن معرفي برنامه و تيم معاونين 
خود برنامه عملياتي خود را ارائه مي دهند و از بين اين دو كانديداي 
نهايي انتخاب مي شود. وي همچنين با اشاره به محتواي جلسه پس 
از فرآيند انتخاب شهردار افزود: در اين جلسه يك فوريت طرح الزام 

شهرداري به انجام الكترونيكي معامالت شهرداري به تصويب رسيد 
و مقرر شد كه از اين پس تدوين قرارداد، دريافت قيمت، بازگشايي 

پاكت و اعالم برنده به صورت آنالين انجام شود.
اعطا در رابطه با سياسي و حزبي بودن گزينه هاي مطرح شده افزود: 
ــت كه  ــورت كرديم اما اين بدان معنا نيس ما با گروه هاي مرجع مش
ــان تصميم   ــاي ديگري بوده بلكه اعضا خودش ــري از ج تصميم گي
مي گيرند و قرارمان اين است كه اگر به هر دليلي كسي از بين هفت 
گزينه انصراف داد فرد ديگري اضافه نشود. سخنگوي شوراي شهر 
در رابطه با مخفي بودن راي گيري نيز تصريح كرد: اين راي گيري 
مخفي است و بر اساس دستورالعمل صورت گرفت و موضوع مطرح 
شده اين بود كه گزينه ها بر اساس حروف الفبا اعالم شود تا ميزان 

آرا نيز مشخص نشود.
  سه شرط شورا براي شهردار جديد

ــمي،  ــاس گزارش خبرگزاري ها محسن هاش در همين حال و براس
رئيس شوراي شهر تهران روز گذشته و در حاشيه جلسه علني شوراي 
ــهرداري تهران انتخاب شدند  ــهر تهران كه 7 گزينه كانديداي ش ش
ــهرداري  ــبختانه اعضا به 7 گزينه ش در جمع خبرنگاران گفت: خوش
ــاس حروف الفبا  ــان 20 گزينه رأي دادند و آرا نيز براس ــران ازمي ته

ــوراي شهر  ــوي اعضاي ش ــد. وي با بيان اينكه هيأتي از س اعالم ش
ــد رفت تا از آنها برنامه بخواهند  ــه ديدار كانديدا خواهن ــاب و ب انتخ
ــه برنامه هاي خود را براي  ــدا دو هفته فرصت دارند ك ــت: كاندي گف

مديريت شهر تهران ارائه كنند.
هاشمي با بيان اينكه معياري هايي براي انتخاب شهردار مهم است 
ــهردار خواهد بود، اظهار كرد: همچنين  ــي از آنها كارآيي ش ــه يك ك
براي ما اعضاي شوراي شهر مهم است كه مسئولين نظام نسبت به 
شهردار نظر منفي نداشته باشند و شهردار بايد كسي باشد كه انسجام 
ــتفاده از نظرات شورا به  ــهرداري را حفظ كنند و ضمن اس ــورا و ش ش
كار كارشناسي كميسيون ها نيز اعتماد داشته باشد. رييس شوراي 
شهر تهران در پاسخ به برخي از انتقادات درمورد اينكه هفت گزينه 
شهرداري سياسي هستند و براي مردم ناشناخته اند، گفت:  باالخره 
اين گزينه ها نظر اعضاي شوراي شهر است و مورد احترام هستند و 
دقت داشته باشيد كه در ايران شهردارتوسط شوراي شهر و نه مردم 
ــوال كه چرا آراي گزينه ها  ــخ به اين س ــود. وي در پاس انتخاب مي ش
اعالم نشد و اين برخالف شعار شفافيت شوراست، ادامه داد: تصميم 
گرفته شد كه آراي گزينه ها اعالم نشود و تعداد آراء انتخاب نشدگان 

نيز براي اينكه براي آنها خوب نبود اعالم نكرديم.

هاشمي همچنين در مورد رأي نياوردن خودش هم گفت:  از اول هم 
معلوم بود و نمي خواستم جزو كانديداها باشم اما برخي اعضا اصرار 
كردند كه نام من در ميان كانديداها باشد تا مردم و خبرنگاران مطئمن 
باشند كه نمي توانم بيايم. رييس شوراي شهر تهران در مورد برخي 
انتقادات به اينكه هفت گزينه شهرداري تا چه حد با تهران آشنايي 
ــابق و ...  ــتاندار س دارند گفت: باالخره در ميان اين گزينه ها وزير، اس
ــكالت راحل  ــي از مش وجود دارد و هركدام از اين ها مي توانند بخش
كنند. وي در مورد اينكه كانديداها بايد قدرت چانه زني داشته باشند 

گفت:  حاكميت نبايد در مورد حاكمين نظر منفي داشته باشد.

پس از راي گيري اعضاي شوراي شهر مشخص شد:

7 گزينه نهايي شهرداري پايتخت

افزايش اشتغال مولد از طريق تعاوني هاافزايش اشتغال مولد از طريق تعاوني هااظهار اميدواري براي تصويب اليحه تامين امنيت زنان اظهار اميدواري براي تصويب اليحه تامين امنيت زنان اعتراض به عدم ابالغ لغو مصوبه «برج باغ ها» اعتراض به عدم ابالغ لغو مصوبه «برج باغ ها» 
ــت:  ــران گف ــهر ته ــوراي ش ــو ش عض
ــاري و  ــازي و معم ــيون شهرس كميس
ــت  ــالمت و محيط زيس ــيون س كميس
ــوراي شهر تهران در جلسه مشتركي  ش
ــازي و  ــران معاونت شهرس ــه با مدي ك

ــتند نسبت به عدم ابالغ مصوبه  ــهرداري تهران داش معماري ش
ــورا مبني بر لغو مصوبه برج باغ ها اعتراض كردند.به گزارش  ش
خبرنگار مهر، محمد ساالري اظهار داشت: شوراي پنجم شهر 
تهران در اواخر سال گذشته نسبت به تصويب مصوبه اي مبني 
ــال 1383 اقدام كرد  بر لغو مصوبه برج باغ ها موضوع مصوبه س
و اين مصوبه در هيات تطبيق فرمانداري تهران مورد تاييد قرار 
ــهرداري تهران ابالغ مي شد تا  ــط ش گرفت و بايد بالفاصله توس

هيچ پروانه اي براي ساخت و ساز در باغ ها صادر نشود. 

ــور در امور زنان و  ــاون رئيس جمه مع
خانواده ابراز اميدواري كرد كه در امسال 
اليحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت 
به نتيجه برسد. به گزارش خبرگزاري ها 
معصومه ابتكار در نشست با فراكسيون 

ــوراي اسالمي افزود: اميدواريم امسال در ادامه  زنان مجلس ش
همكاري هاي سال 96 مباحث خوب و مفيدي را ميان دولت و 
مجلس داشته باشيم. منظور از اين جلسه همفكري براي تعيين 
مسير حركت در سال 97 است تا در فعاليت ها هم افزايي داشته 
باشيم و به نتيجه برسانيم. وي ابراز اميدواري كرد كه در سال 
97 اليحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت به نتيجه برسد و 
براي تكميل آن بايد مهارت هاي زندگي و آموزش هاي حقوقي 

در سطوح مختلف آموزش داده شود. 

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
ــيم فقر در  گفت: ما نبايد به دنبال تقس
ــور باشيم و همه بايد كمك كنيم  كش
ــق تعاوني ها  ــد را از طري ــتغال مول اش
افزايش دهيم. به گزارش مهر عيسي 

ــت در نشست  ــازمان حفاظت محيط زيس كالنتري رئيس س
مشترك با رئيس اتاق تعاون و اعضاي كميسيون كشاورزي 
اتاق تعاون، با بيان اينكه محيط زيست براي همه مردم ايران 
ــده و به  ــفانه ظرفيت كره زمين محدود ش ــت، گفت: متأس اس
علت فشارهاي وارده از سوي مردم به كره زمين، عمر آن رو 
به كاهش است. رئيس سازمان محيط زيست در ادامه افزود: 
ــكالت زيست  ــت با مش ــده اس رفاه بيش از حد مردم باعث ش

محيطي بسياري روبه رو شويم.

اخــبار شـهرستان

شهردار رشت مطرح كرد: راه اندازي دفتر نمايندگي امور ايثارگران در رشت 

بزرگترين ديگ بخار كشور در ماشين سازي اراك توليد شد بازاريابي مهم ترين شاخصه اقتصادي براى تحقق شعار سال
تجارت-اسـتان مركزي:مديرعامل شركت 

ماشين سازي اراك گفت: بزرگترين ديگ بخار 
كشور در اين شركت توليد شد. جعفر صفري با 
اشاره به ساخت بزرگترين ديگ بخار فايرتيوپ 
كشور در شركت ماشين سازي اظهار كرد: توليد 
انواع ديگ هاي بخار از امور روتين و هميشگي 
شركت ماشين سازي اراك است. اين محصول 
در كليه صنايع كشور همچون صنايع خانگي، 
نفت و گاز، بيمارستاني و ... كاربرد دارد و همواره 

ــاهد بود كه با  ــركت ش ــاي بخار را در خط توليد ش ــوان ديگ ه مي ت
درخواست متقاضي ظرف 2 هفته تحويل مي شود. وي تصريح كرد: 
ــار با قطر 5  ــاعت 25 بار فش ديگ بخار فايرتيوپ، ديگ 55 تن بر س
متر و وزن 120 تن است كه براي اولين بار در كشور توسط شركت 
ماشين سازي اراك توليد شده است و قطعا مشتري هاي خاص خود را 

خواهد داشت، اما نكته حائز اهميت در اين راستا 
داخلي بودن تمامي تجهيزات اين ديگ است. 
صفري بيان كرد: توليد ديگ هاي بخار شركت 
ــازي اراك از مراحل ابتدايي تا پايان  ماشين س
كار توسط مواد و امكانات داخلي انجام مي شود 
ــازي  ــگ بخار نيز از طريق بومي س ــن دي و اي
ــت و  ــده اس دانش و تجهيزات داخلي توليد ش
ــابه  ماهانه ظرفيت توليد 15 تا 20 ديگ مش
ــركت وجود دارد. وي يكي از  اين ديگ در ش
مهمترين شاخصه هاي شركت ماشين سازي اراك را شبكه خدمات 
ــور داراي  ــركت در تمامي نقاط كش ــت و گفت: ش پس از فروش دانس
نمايندگي پس از فروش ديگ بخار است و محصوالت با تضمين و 
خدمات جانبي ارائه مي شود كه اين امر براي سهولت كار مشتريان 

بسيار موثر است.

تجارت-استان آذربايجان غربي:معاون 

توسعه مديريت و منابع انساني سازمان 
ــهرك هاي صنعتي  صنايع كوچك و ش
ــروز از  ــه ام ــي در جامع ــت بازارياب گف
مهم ترين شاخصه هاي اقتصادي بشمار 
ــي عزيز محمدي كه  ــد محمدعل مي آي
ــم توديع و معارفه مدير عامل  در مراس
ــركت شهركهاي صنعتي آذربايجان  ش
غربي سخن مي گفت با اشاره به اهميت 

تالش در راستاي تامين نيازهاي زير ساخت ها جذب سرمايه 
گذار را از جمله مهمترين محورهاي فعاليت در عرصه توليد 
ــش كنند ه  ــت .وي گفت: تا زمانيكه صنعتگران كوش دانس
وكارگران دراين واحدها فعاليت داشته باشند ميتوانيم شاهد 
ــور باشيم .دراين مراسم معاون  ــد وپويش صنعت در كش رش

ــعه  ــور اقتصادي وتوس ــي وام هماهنگ
ــتانداري آذربايجان غربي نيز  منابع اس
ــت: آنچه كه بايد در نطام جمهوري  گف
ــود اين است  ــتي انجام ش اسالمي بايس
ــتفاده از ظرفيت هاي  كه زمينه هاي اس
ــود .وي بابيان  ــي وملي فراهم ش محل
ــت از كاالي ايراني  ــه امروز صحب اينك
است افزود: اگر بحث حمايت از كاالي 
ــت بايستي حمايت هاي الزم  ايراني اس
ــت گذاري منطقي  ــتا صورت گيرد وسياس ــن راس ــز در اي ني
ــان  ــم با قدرداني از زحمات احس صورت پذيرد.دراين مراس
ــهركهاي صنعتي آ  ــركت ش ــابق ش ــل س ــوي مديرعام ج
ــي علي عبدلي بعنوان مديرعامل جديد اين  ــان غرب ذربايج

شركت معرفي شد.

ــت دكتر  ــتان گيالن_ فرحي؛ نشس تجارت-اس
ــي از جانبازان و  ــا جمع ــت ب ــهردار رش نصرتي،ش
ــبت روز جانباز در  ــتان گيالن به مناس ايثارگران اس
تاالر گفتمان شهرداري رشت برگزار شد.به گزارش 
ــاني مديريت ارتباطات و امور بين  اداره اطالع رس
الملل شهرداري رشت، دكتر نصرتي در اين نشست 
با ابراز خرسندي از ديدار با جانبازان و ايثارگران اظهار 
كرد: جانبازان، ايثارگران و خانواده هاي معظم شهدا 
با وجود تمامي مشكالت در تمامي صحنه ها حاضر 
هستند.وي به مناسب سازي معابر و دسترسي آسان 
براي جانبازان تاكيد كرد و افزود: بايد فضاها و معابر 
شهري براي تردد جانبازان آسان شود و بايد قدر اين 

عزيزان باارزش انقالب را بدانيم.شهردار رشت با بيان 
اينكه در چهل سال گذشته سختي هاي بسياري را 
پشت سر گذاشتيم بيان كرد: به خواست خدا همواره 
در تمامي صحنه ها پيروز بوده ايم و يكي از داليل اين 
ــروزي اتحاد و همدلي بود.دكتر نصرتي تصريح  پي
كرد: هروقت اتحاد و همدلي پررنگ تر باشد سرعت 
پيشرفت نيز بيشتر خواهد بود.وي تاكيد كرد: به هيچ 
عنوان نبايد اجازه دهيم تالش ها و ايثارگري هاي 
ــهدا،جانبازان مورد هجمه بيگانگان قرار گيرد و  ش
ــاره  نبايد لحظه اي غفلت كنيم.دكتر نصرتي با اش
به اينكه افزايش قيمت ارز، كار مجموعه مديريت 
ــت بيان كرد:  ــخت كرده اس ــهري را تا حدي س ش

ــكل  ــت در توليد درآمد و هزينه دچار مش ممكن اس
شويم ولي تسليم و متوقف نمي شويم.شهردار رشت 
ــنل شهرداري ثابت كردند با 4  ــت: پرس اذعان داش
ــتند و  ــازند و در صحنه هس ماه حقوق معوقه مي س
كارها را بر روي زمين نمي گذارند.وي از خريد 15 

دستگاه اتوبوس اسكانيا در اسفند سال گذشته خبر 
ــي آسان براي  داد و گفت: اتوبوس ها براي دسترس
ــد و بقيه اتوبوس ها نيز  ــوط ويژه خريداري ش خط
مطابق برنامه ريزي انجام شده به ناوگان حمل و نقل 
رشت اضافه مي شود.دكتر نصرتي با اشاره به اينكه 
ــان  ــهروندي بايد براي همه يكس اگرچه حقوق ش
باشد ابراز داشت: شهر و كشور به خانواده ايثارگران 
ــورت براي خانواده هاي  ــت و به آن ص ــكار اس بده
ــهدا و ايثارگران اقدامي انجام نشده است. معظم ش

وي از راه اندازي دفتر نمايندگي امور ايثارگران در 
رشت خبر داد و خاطرنشان كرد: ان شاء ا... بتوانيم 
با راه اندازي اين دفتر مشكالت ايثارگران،جانبازان 

ــدي رفع كنيم.احمد  ــهدا را تا ح ــاي ش و خانواده ه
رمضانپور نرگسي،عضو شوراي شهر رشت در اين 
ــهدا به  ــدار بيان كرد: جانبازان و خانواده هاي ش دي
ــت به  گردن همه ما حق دارند و اين وظيفه ما اس
دنبال آنها برويم و به آنها خدمت كنيم.وي با اشاره 
به اينكه دكتر نصرتي با كوله باري از تجربه مديريت 
ــت را برعهده گرفت عنوان داشت:  ــهرداري رش ش
ــهر را برعهده گرفت كه  ــرايطي اداره ش وي در ش
ــند خورده  ــهرداري 800 ميليارد تومان بدهي س ش
داشت و 240 پروژه نيمه كاره در رشت وجود داشت.

ــه همچنين جمعي از جانبازان به بيان  در اين جلس
ديدگاه ها و مشكالت خود پرداختند.

براى نخستين بار؛ فروش گوگرد مذاب پااليشگاه گاز شهيد هاشمى نژاد به خريداران داخلى
تجارت-اسـتان خراسـان رضوى:مديرعامل شركت 

پااليش گاز شهيد هاشمى نژاد از فروش گوگرد مذاب 
اين مجتمع گازى براى نخستين بار به خريداران داخلى 
ــركت پااليش گاز  خبرداد.به گزارش روابط عمومى ش
شهيد هاشمى نژاد، مهندس سيد مجيد منبتى با اعالم 

اين خبر افزود: از جمله محصوالت جانبى پااليشگاه 
ــاره كرد  ــه محصولى به نام گوگرد مذاب اش ــوان ب ميت
كه جهت تبديل به محصول با ارزش افزوده باالتر به 
خريداران يا سرمايه گذاران داخلى فروخته مى شود.وى 
تصريح كرد: در فاز نخست، انعقاد قرارداد با دو شركت 

داخلى صورت پذيرفته و هر شركت روزانه به ميزان 200 
تن گوگرد مذاب خريد خواهند كرد.اين مقام مسئول در 
ادامه به اهداف فروش گوگرد مذاب به سرمايه گذاران 
داخلى اشاره كرد و بيان داشت: جلوگيرى از خام فروشى 
ساالنه 150 هزار تن گوگرد و ايجاد اشتغال براى 150 

نفر به طور مستقيم و غير مستقيم در منطقه از اهداف 
اجراى اين طرح مى باشد.مهندس منبتى خاطر نشان 
ــه در حال انعقاد قرارداد با  ــاز دوم طرح ك ــاخت: در ف س
شركت هاى  متقاضى هستيم ميزان فروش گوگرد به 

1000 تن در روز افزايش خواهد يافت.

تجارت-علي كيواني- كهريزك؛ به مناسبت اعياد 

شعبانيه، شهردار كهريزك از تعدادي از جانبازان 
ــداران ايثارگر شهر كهريزك تجليل بعمل  و پاس
ــت زاده نامگذاري روز ميالد  ــدس نعم آورد.مهن
باسعادت امام حسين(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) 
ــوه و  ــدار و جانباز را بهترين اس به عنوان روز پاس
ــخصيت هاي ايثارگر و بي بديل  مصداق اين ش
ــت: اكنون چندين دهه از  ــمرد و اظهار داش برش
پايان جنگ تحميلي مي گذرد اما هنوز آثار ماندگار 
ــداران  فداكاري و ايثارگري هاي جانبازان و پاس
هميشه در صحنه از خاطر ملت قدرشناس ايران 
پاك نشده است و ما آزادي و سربلندي امروزمان 
ــادت هاي مردان بي ادعاي ديروز  را مديون رش
ــتيم.در اين  ــگ و جهاد هس ــاي جن در عرصه ه
ــم شهردار كهريزك از جانبازان عزيز؛ حاج  مراس

ــين معرفت تجليل  ــن هادي نژاد و حاج حس حس
ــر و هدايا فرا  ــداي لوح تقدي ــا اه ــل آورد و ب بعم
رسيدن روز جانباز را به اين غيورمردان كهريزك 
تبريك گفت.در ادامه از حضور تاثير گذار و نقش 
ــدار؛ سرهنگ آرزومندي،  راهبردي برادران پاس
ــرت روح ا...(ره) و  ــه مقاومت حض ــده ناحي فرمان
ــفي، فرمانده حوزه 455 حضرت روح  برادر يوس
ــهردار  ا...(ره) نيز تجليل و قدرداني بعمل آمد.ش
ــرد: حضور و  ــان ك ــزك در پايان خاطرنش كهري
ــنهاد جهت  ــما بزرگواران در ارائه پيش تعامل ش
ــهر مي تواند  ــي و فرهنگي ش ــور اجتماع اداره ام
ــل  ــهادت در بين نس در ترويج فرهنگ ايثار و ش
ــهري دست  ــد و مديريت ش جوان تاثير گذار باش
ــما عزيزان را به  ــتي و همكاري ش ــاري، دوس ي

گرمي مي فشارد.

تجارت-اسـتان هرمزگان:مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان از راه 

اندازي سامانه آنالين پايش وضعيت هوا در منطقه ويژه اقتصادي بندر 
شهيدرجايي به مناسبت دوم ارديبهشت ماه، روز گراميداشت زمين پاك 
خبر داد.به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومي اداره كل بنادر 
و دريانوردي استان هرمزگان، "اله مراد عفيفي پور"طي سخناني اظهار 
داشت: امروزه در بسياري از شهرهاي بزرگ و صنعتي دنيا به خصوص 
در كشورهاي در حال توسعه، آالينده هاي مختلفي از طريق وسايط نقليه 
موتوري، صنايع و منابع تجاري و خانگي در هوا تخليه مي شود.وي با 
بيان اينكه غلظت بسياري از اين آالينده ها در ساعات مختلف شبانه روز 
به وضعيتي باالتر از حد استاندارد مي رسد، بر لزوم كنترل آالينده ها به 
عنوان يك اقدام زيست محيطي و در راستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي 
ــد كرد. عفيفي پور پديده آلودگي هوا را يكي از ره  ــع تاكي ــان صناي صاحب
ــالت اصلي در منطقه صنعتي غرب  ــعه صنعتي و معض ــاي توس آورده
ــت محيطي در وهله اول  ــت و گفت: اين معضل زيس بندرعباس دانس
بايد مورد توجه جدي مسئولين و متوليان امر قرار گيرد و از سوي ديگر، 

به نحو مناسب بايد اندازه گيري، ارزيابي، پايش و كنترل شود.مديركل 
ــزگان با بيان اين مطلب كه «هر گونه تصميم  ــوردي هرم ــادر و دريان بن
ــي اطالعات  گيري مديريتي در جهت كاهش آلودگي هوا بايد با بررس
منسجم و قابل اطمينان در اين زمينه انجام پذيرد»، اظهار داشت: بهترين 
ــتگاه هاي آنالين  ــتفاده از ايس راهكار براي تحقق اين هدف مهم، اس
ــتانداردهاي هواي پاك است كه با استفاده از گزارش هاي  ــنجش اس س
ــتگاه سنجش آلودگي هوا امكان  ــي محلي دقيق تري در ايس آن، بررس
ــتگاه اندازه گيري استانداردهاي  ــد.وي اضافه كرد: ايس پذير خواهد ش
هواي پاك بر اساس تبصره 3 ماده 11 قانون هواي پاك در منطقه ويژه 
ــبت گراميداشت روز زمين پاك  ــهيد رجايي و به مناس اقتصادي بندر ش
(2 ارديبهشت ماه) راه اندازي شده است.عفيفي پور خاطرنشان كرد: با 
هدف اتخاذ و اجراي تصميمات مديريتي در راستاي حفاظت از محيط 
ــهيد رجايي به عنوان  ــاغل در بندر ش ــت و حمايت از نيروي كار ش زيس
بزرگترين بندر تجاري كشور، از اين پس وضعيت استانداردهاي هوا به 

صورت آنالين توسط مديريت بندر رصد مي شود.

سامانه پايش آنالين وضعيت هوا در بندر شهيد رجايي راه اندازي شدسامانه پايش آنالين وضعيت هوا در بندر شهيد رجايي راه اندازي شدبرگزاري آيين تجليل از جانبازان و پاسداران دركهريزك برگزاري آيين تجليل از جانبازان و پاسداران دركهريزك 

   از بيـن هفـت كانديـداي نهايـي دو 
كانديـدا انتخـاب شـده كه براسـاس 
زمان بندي روز يكشنبه 23 ارديبهشت 
براسـاس زمان بندي بـه صحن علني 
آمـده و ضمـن معرفـي برنامـه و تيم 
معاونين خـود برنامه عملياتي خود را 
ارائه مي دهند و از بين اين دو كانديداي 

نهايي انتخاب مي شود
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22 مقصد احتمالي اينيستا  مقصد احتمالي اينيستا 
در صورت منتفي شدن چيندر صورت منتفي شدن چين

ــتا تصميم خود براي  ــدرس اينيس آن
ترك بارسا را گرفته و به زودي در اين 

مورد شفاف سازي خواهد كرد.
پس از فينال كوپا دل ري و درخشش 
فوق العاده اينيستا، او اعالم كرد كه 
ــا تصميم قطعي در مورد آينده  تقريب

خود را گرفته و به زودي در اين مورد صحبت خواهد كرد.
تا به اينجا به نظر مي رسد كه مقصد بعدي اينيستا فوتبال چين 
ــا بماند و يا  ــد اما هنوز اين امكان وجود دارد كه او در بارس باش

اينكه راهي ليگ جزيره شود.
طبق ادعاي آاس، پپ گوارديوال در يكي دو هفته اخير در تماس 
ــتن  ــتا بوده و قصد متقاعد كردن وي براي پيوس مداوم با اينيس
ــته است. همچنين در صورت انتخاب لوئيس  ــيتي را داش به س
انريكه به عنوان سرمربي بعدي آرسنال، اين باشگاه لندني نيز 

مي تواند مقصد مناسبي براي اينيستا باشد.
كاپيتان بارسا قراردادي مادام العمر با اين تيم دارد و سرنوشت 

آينده، كامال در دستان خودش است.

هرگز دوست ندارم مقابل راموس بازي كنمهرگز دوست ندارم مقابل راموس بازي كنم
اشتفان افنبرگ، فرمانده خط مياني بايرن در اواخر دهه 90 سابقه 
بارها بازي برابر رئال را در كارنامه دارد.مشابه سال هاي اخير، در 
زماني كه افنبرگ براي بايرن بازي مي كرد نيز مونيخي ها بارها 
ــدند و افنبرگ خاطرات  با رئال در ليگ قهرمانان روبرو مي ش
ــنبه  ــيريني از آن مصاف ها دارد. به بهانه بازي چهارش تلخ و ش
ــگ قهرمانان، افنبرگ در مصاحبه با  ــه نهايي لي ــم در نيم دو تي
ــي در اختيار دارد كه بايرن را مجبور  ــال بازيكنان ــت: رئ آاس گف
خواهد كرد حتي بيش از توان واقعي خودش را در زمين بگذارد. 
به شخصه هرگز دوست ندارم مقابل راموس بازي كنم. دروغ 
است اگر بگوييم رئال بدون او اين همه جام تصاحب مي كرد. 
يا كروس در ميانه زمين رئال يك بازيكن بي نظير است. او با 
پيوستن به رئال، قدمي بلند به سمت تبديل شدن به يك هافبك 

درجه يك و سطح اول جهاني برداشت.

با يك ناهار صالح را به ليورپول فروختم!با يك ناهار صالح را به ليورپول فروختم!
جيمز پالوتا، رئيس رم مدعي شد كه جان دابليو هنري، مالك 
ليورپول فكر مي كرد كه صالح را گران خريده و دائم از اين بابت 
ــتان با 43 ميليون  ــت. صالح در تابس ابراز ناراحتي مي كرده اس
يورو از رم جدا شد و به ليورپول پيوست. او عملكرد بسيار خوبي 
در اين مدت داشته و در 33 بازي در ليگ برتر، 31 گل به ثمر 
رسانده است و عنوان بهترين بازيكن فصل ليگ برتر را از آن 
ــن نه گل در 12 بازي چمپيونزليگ زده و  ــرد. او همچني ــود ك خ
ــط ليورپول، موضوع جالبي  ــه خريد او توس حاال پالوتا از پروس
ــرد. او گفت: هنري خيلي در رابطه با خريد صالح غر  ــرح ك مط
ــت «آيا بيش از حد پول پرداخت كرده ايم؟ فكر  ــي زد. مي گف م
ــتر از آنچه بايد، پول داده ايم». من هم گفتم يك  مي كنم بيش

ناهار مهمان من!

پيشخوان

ورزشى

ــي تاريخ ليگ برتر با كوچ دوباره به نصف  ــن مرب پرافتخارتري
جهان روي نيمكت ذوب آهن احيا شد تا اين روزها در دوراهي 

سرنوشت ساز براي انتخاب تيم فصل آتي خود قرار بگيرد.
بعد از چند فصل پرحاشيه در ليگ برتر روي نيمكت تيم هايي 
همچون استقالل و تراكتورسازي در تابستان زمينه كوچ امير 
ــد تا اين بار او روي نيمكت  ــي به اصفهان فراهم ش ــه نوي قلع
ــناس نصف جهان را نيز  ذوب آهن هدايت دومين تيم سرش

به كارنامه مربيگري اش اضافه كند.
ــت، نيمه اول توام با نتايج  تصميمي كه دو نيمه متفاوت داش
ــود تا بدترين روزهاي ممكن را براي اين مربي  ــده ب نااميدكنن
پرافتخار ليگ برتر رقم بزند. نيمه دوم اما توام بود با برگشتن 
ــد و  ورق تا دوباره روزهاي رويايي با ذوب آهن به ثبت برس
ــد.اتفاقي كه منجر به  اين تيم از انتهاي جدول به صدر برس
ــدن امير (به عنوان مردي كاربلد كه رموز موفقيت در  احيا ش
فوتبال باشگاهي ايران را به بهتر از هركسي بلد است) شد تا 

بر تعداد مشتريان او افزوده شود.
ــا ذوب آهن به پايان  ــر تا چند هفته ديگر ب ــي امي ــرارداد فعل ق
ــنهاد تمديد قرارداد از باشگاه  ــد تا در روزهايي كه پيش مي رس
ــتي  ــد، امروز پيرو مذاكرات مقدماتي نشس فعلي دريافت ش
ــرات را جدي تر  ــا مديران ذوب آهن مذاك ــاز ب ــت س سرنوش
ــت  پيگيري كند. او براي تصميم گيري در دو راهي سرنوش
ساز قرار گرفته است؛ دو راهي كه انتخاب هر يك از اين راه ها 
ماندن در نصف جهان را براي او قطعي خواهد كرد چون ذوب 
آهن و سپاهان دوئل جالب توجهي براي همكاري با قلعه نويي 

در ليگ هجدهم را در دستور كار قرار داده اند.
ژنرال موفق قلعه آهني ليگ، از مدت ها قبل نامش به عنوان 

اصلي ترين گزينه سپاهان براي نشستن دوباره روي نيمكت 
ــر زبان ها افتاد،  رهبري محبوب ترين تيم نصف جهان بر س
ــد تا جايي كه  ــال ش حتي در اين راه پالس هاي اوليه نيز ارس
ــار آن را به عنوان  ــا تيمي كه دو ب ــتقيم ب ــرات غيرمس در مذاك
ــرد كه اولويت اول و دومش  ــاند، اعالم ك ــي ليگ رس قهرمان
ــت؛ دليل آن نيز به  ــل آتي ماندن در ذوب آهن اس ــراي فص ب

ــت كه همواره از قلعه نويي  همان روحيات اخالقي برمي گش
ــود يعني اهميت دادن به مرام و معرفت قبل از  ــنيده مي ش ش

حرفه اي گري.
ــنهاد جدي سپاهاني ها اين گونه بود  ــخ قلعه نويي به پيش پاس
كه چون دور از مرام و معرفت است بعد از يك فصل رويايي و 
احياي دوباره روي نيمكت ذوب بخواهد در اين مقطع تيمش 

ــت  ــت اول و دومش ماندن در ذوب اس ــذارد اولوي ــا بگ را تنه
ــگاه تمايلي به اجراي برنامه هاي او و  ــران باش مگر اين كه س
برآورده كردن خواسته ها نداشته باشند آن وقت به پيشنهادات 
ــايعات پيرامون  ديگر فكر مي كند.او كه خود در واكنش به ش
ــپاهان اعالم كرده هيچ مربي نيست كه دلش  ــت به س بازگش
ــت نگيرد  نخواهد هدايت تيم محبوب نصف جهان را در دس
ــپاهان بنا دارند فصل آتي  ــران س با علم به اين موضوع كه س
ــال هاي كابوس  ــابقات كنند تا به س تيم قدرتمندي روانه مس
ــلما بدش نمي آيد در اين پروسه  ــود مس وار اخير پايان داده ش
نقش پررنگي مثل مقطع نخست حضورش در جمع زردپوشان 
ــرده همان مرام و  ــا نكته اي كه او را مردد ك ــد ام ــته باش داش
ــت كه مي تواند مانع  ــوم در فوتبال ايران اس معرفت هاي مرس

جدايي او از ذوب آهن بعد از يكسال شود.
ــد و ديد بعد از  ــت زمان مان ــير بايد منتظر گذش ــن تفاس ــا اي ب
ــت ساز كه قلعه نويي با ذوبي ها در هفته  ــت سرنوش ارديبهش
ــيا  ــهميه آس ــب س پاياني ليگ برتر براي نايب قهرماني و كس
ــن طور در پلي آف ليگ قهرمانان در دو بازي  ــد همي مي جنگ
ــابقش مي رود تا شانس خود براي  ــتقالل تيم س به مصاف اس
رسيدن به جمع هشت تيم برتر قاره را امتحان كند، اين مربي 
موفق و كاربلد چه تصميمي در خصوص آينده اش اتخاذ خواهد 
كرد، تصميمي كه يا تن پوشي سبز براي او در پي خواهد داشت 

يا دستبندي طاليي و زردرنگ.
به هر حال بايد ديد سرنوشت پرافتخارترين مربي ليگ برتر 
ايران به 3 قهرماني همراه با استقالل و دو قهرماني با سپاهان 
به كجا خواهد انجاميد. آيا ژنرال در روياي هت تريك قهرماني 

با سپاهان است؟

قلعه نويي و روياي هت تريك  قهرماني با «زدرپوشان اصفهاني»؟

ژنرال در دوراهي سپاهان- ذوب آهن

پايان هشتمين دوره ليگ برتر گلف بانوانپايان هشتمين دوره ليگ برتر گلف بانوانحذف حذف 33 بوكسور ايران از آسيايي تايلند بوكسور ايران از آسيايي تايلندونگر با ناراحتي آرسنال را ترك كردونگر با ناراحتي آرسنال را ترك كرد
ــنال  ــگاه آرس ــطوره باش پت رايس، اس
ــرايطش در  ــت كه ونگر از ش معتقد اس
ــود و با ناراحتي،  ــحال نب ــن تيم خوش اي

موضوع جدايي را اعالم كرد.
ــال  ــوي پس از 22 س ــرمربي فرانس س

ــنال اعالم كرد كه در پايان فصل از هدايت اين  حضور در آرس
ــده و 7 بار  ــد. او كه 3 بار قهرمان ليگ برتر ش تيم كنار مي كش
ــار شديدي در  ــت آورده، تحت فش قهرماني جام حذفي را به دس
فصول اخير قرار داشته است. با اين وجود، رايس معتقد است كه 

ونگر به خاطر ناراحتي اش از شرايط، تيم را ترك كرد.
ــر مي كنم ونگر از واكنش هايي كه دريافت مي كرد  ــت: فك او گف
خيلي ناراحت بود ولي در نهايت همه ما مي دانيم كه اين اتفاقات 

ممكن است براي هر كسي رخ دهد.

ــابقات بوكس  تاكنون و در روز چهارم مس
قهرماني جوانان آسيا، سه نماينده ديگر تيم 
ملي حذف شدند. چهارمين روز مسابقه هاي 
ــيا به ميزباني  ــس قهرماني جوانان آس بوك
ــد و سه  ــهر بانكوك در تايلند پيگيري ش ش

ــار رفتند. اين دوره از رقابت هاي  ــم ملي از دور رقابت ها كن ــده تي نماين
بوكس قهرماني جوانان آسيا، به منظور كسب سهميه المپيك جوانان 
ــود و نفرات برتر اين رقابت ها جواز حضور در المپيك را  برگزار مي ش
كسب مي كنند. نكته جالب توجه در رقابت هاي ديروز، حذف "دانيال 
شه بخش" نماينده 56 كيلوگرم تيم ملي ايران يكي از پرحاشيه ترين 
ــني جوانان بود كه مقابل حريف قزاقستاني خود  ــورهاي رده س بوكس
نتيجه را واگذار كرد. حواشي  مبني بر سن باالي «شه بخش» پخش 

شده بود كه از سوي فدراسيون بوكس تكذيب شد.

ــت  ــان هفته پنجم و دور برگش در پاي
هشتمين دوره ليگ برتر گلف بانوان، 
قهرمانان اين دوره از مسابقات معرفي 
شدند. به نقل از تسنيم، عصر روز گذشته 
(سه شنبه چهارم ارديبهشت 1397) و 

در پايان هفته پنجم و دور برگشت هشتمين دوره ليگ برتر گلف 
بانوان، قهرمانان اين دوره از مسابقات معرفي شدند.

ــراميك اردبيل با 385ضربه بر  ــاس اين گزارش نمين س بر اس
ــتان با 401 ضربه نايب  ــتاد، هيئت لرس ــكوي قهرماني ايس س

قهرمان شد و هيئت گلف خوزستان با 419ضربه سوم شد.
در اين دوره از مسابقات 8 تيم با هم به رقابت پرداختند و دو تيم 
ــقوط كردند و دو تيم برتر  ــته يك س انتهاي جدول به ليگ دس

ليگ دسته يك نيز راهي ليگ برتر خواهند شد.

ــن تكذيب  ــتان قم ضم ــال اس ــات فوتب ــس هي ريي
ــنهادش در فايل صوتي  ــتعفايش مي گويد كه پيش اس
جنجالي مبني بر انحالل صبا بهترين راه حل براي اين 
تيم است. به نقل از ايسنا، انتشار فايل صوتي منتسب 
به كريم بهرامي رييس هيات فوتبال استان قم درباره 
انحالل عمدي صبا حاشيه ساز شده است. در اين فايل 
ــنهاد مي دهد كه ترتيبي داده  بهرامي به صراحت پيش
شود تا با انحالل اين تيم، 24 ميليارد بدهي اين باشگاه 
ــود. او ضمن تاييد اين فايل صوتي  عمال پرداخت نش
گفت: هيچ مشكلي ندارم. اين فايل صوتي مربوط به 
صحبت هاي من است و زماني اين صحبت ها را كردم 
كه تيم صبا سقوطش به ليگ دسته دو مسجل شده بود. 
كسي كه فايل صوتي من را پخش كرد، ناشيانه رفتار 
كرده است چرا كه اين يك پيشنهاد بود و هر كس از من 
مي پرسيد همين پيشنهاد را مي دادم. تيمي كه چند برابر 
قيمتش بدهي دارد و هيچ دفتر و ساختماني ندارد، يك 
تيم ورشكسته است. او ادامه داد: تكليف طلبكاران را 
هم كساني كه بدهي به بار آورده اند بايد مشخص كنند. 

صبا از زماني كه به قم آمد بدهي داشت اما بيشترين 
بدهي هاي اين تيم در فصل هاي 94-93 و 95-94 به 
بار آمده است. باز هم مي گويم من فقط يك پيشنهاد 
دادم انحالل اين تيم دست من نيست و مجمع درباره 
اين موضوع تصميم گيري مي كند. بهرامي با بيان اينكه 
نمي داند مجمع صبا را در حال حاضر چه كساني تشكيل 
ــچ اطالعي ندارم. فقط  ــت: من واقعا هي ــد گف مي دهن
مي دانم كه استاندار در همه سال ها رييس مجمع اين 
باشگاه بوده است. من با توجه به عدم حمايت، انحالل 
صبا را بهترين راه حل مي دانم. اگر كسي راه حل بهتري 
دارد بگويد. االن مي توان با يك ميليارد تومان يك تيم 
در دسته 2 خريداري كرد تا به جاي صبا در مسابقه ها 
حضور پيدا كند. رييس هيات فوتبال در پايان شايعات 
ــتعفايش را تكذيب كرد. بهرامي هم چنين  مبني بر اس
ــرط بندي  بر روي نتايج صبا و كسب  ــايعه ش درباره ش
ــاردي از اين طريق گفت: در بازي با  ــاي ميلي درآمده
ــئوالن  ــنجان زماني كه 7 گل خورديم مس مس رفس
ــيدم چرا  تيم بازيكنان را بيرون آوردند كه وقتي پرس

ــا صحبت هايي درباره  ــد گفتند كه م ــكار را كرده اي اين
شرط بندي بازيكنان درباره نتيجه اين بازي شنيده ايم 
و به همين دليل تيم را بيرون كشيده ايم. وي تاكيد كرد: 
شرط بندي ناجوانمردانه ترين حركت در فوتبال است، 
هميشه براي من جاي سوال بود كه چگونه مي خواهند 
ــرط  ــرط بندي كنند. من در اين موضوع مانده ام. ش ش
ــابقات را به هم مي ريزد البته  بندي امنيت رواني مس
ــرط بندي مي شوند، اين موضوع مربوط  اكثر تيم ها ش

به صبا تنها نيست.

تاييد شرط بندي بر روي نتايج صباي قم
رييس هيات فوتبال قم استعفايش را رد كرد

ــازي تيم ملي  ــنا، اردوي آماده س ــل از ايس ــه نق ب
بسكتبال جوانان متولدين 11/10/78 از روز شنبه 
ــت در سالن بسكتبال مجموعه  ــتم ارديبهش هش
ــنبه  ــود و تا روزچهارش ــي آزادي آغاز ميش ورزش
ــاري ادامه مي يابد .  ــت ماه ج ــم ارديبهش نوزده
ورزشكاران بايد راس ساعت 16:00روز شنبه در 
محل اردو به سرپرست تيم خود را معرفي نمايند 
. اسامي بازيكنان دعوت شده از سوي فدراسيون 

به شرح زير است:
ــا  رض ــران)؛  ته ــه  (پارس ــي  نكوي ــا  صف

ــر  ــان دلي ــام)؛ احس ــيمي بندر ام مرادي(پتروش
ــل  ابوالفض ــام)؛  ام ــيمي بندر  (پتروش ــان  زه
ــين  ــام)؛ اميرحس ــيمي بندر ام قادريان(پتروش
ــران)؛ محمد رضا تقي لو  ــر (مهرام ته ــي ف رضاي
ــاني (مهرام تهران)؛  ــرام تهران)؛ علي كاش (مه
ــين  ــاد عرب زاده (مهرام تهران)؛ اميرحس بهش
ــور (كاله  ــن آقاجان پ ــهركرد)؛ متي ــاري (ش علي
ــهرداري گرگان)؛  ــدران)؛ پدرام فخوري (ش مازن
ستار شيخ (شهرداري گرگان)؛ اسحاق حاتمي فر 
(هرمزگان)؛ امين درويش نژاد (هرمزگان)؛ جالل 

ــمس  ــمس تهران)؛ علي دريايي (ش آقاميري (ش
ــامان كافي (سيرجان)؛ آرش كارخانه  تهران)؛ س

(سيرجان)؛ امير علي ناظمي (باتيس تهران).
 اسامي كادر فني:

1-نناد ترونيك (مدير فني)؛ 2-حسين قره گوزلو 
ــاه علي (سرمربي)؛  ــت)؛ 3-محسن ش (سرپرس
ــي (مربي)؛ 5-امير موحد نژاد  ــيامك ويس 4-س
ــزور)؛ 7-ناصر  ــاد عالمي(آنالي (مربي)؛ 6-فرش
ــم محمدپور  ــاز)؛ 8-كري ــروردي زاده(بدنس پي

(پزشكيار).

19 نفر به اردوي تيم ملي بسكتبال جوانان دعوت شدند.

دعوت 19 بسكتباليست به اردوي تيم ملي جوانان

برانكو: نمي دانم شفر چه مي گويد

سال آينده قوي تر خواهيم بود
سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس مي گويد تيمش با پيروزي مقابل 
سپيدرود رشت جشن خواهد گرفت.به  نقل از  ايسنا، برانكو ايوانكوويچ، 
سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس در حاشيه تمرين روز سه شنبه تيمش 
درباره مصاف با سپيدرود رشت، گفت : اين آخرين بازي ما است و 
دوست داريم اين بازي را با برد به پايان برسانيم. مي خواهيم به بهترين 
نحو ليگ را تمام كنيم. تا االن هم نتايج خوبي گرفته ايم و مي خواهيم 
اين بازي را پيروز شويم تا جشن مان شادتر شود و مردم خوشحال تر 
شوند. انتظاردارم هواداران مان به ورزشگاه بيايند و از جشن قهرماني 
نهايت لذت را ببرند. او در پاسخ به اين سوال كه جاي چه كساني 
در قهرماني پرسپوليس خالي است؟ اظهار كرد: همه آن هايي كه 
بايد باشند، دوست داريم كه باشند. دوست داريم همه با هم جشن 

بگيريم. مي خواهيم همه با هم در كنار هم براي اين قهرماني كه 
لياقتش را داشتيم حاضر باشيم جشن بگيريم.

ــپوليس درباره برنامه هايش براي اين تيم در فصل  ــرمربي پرس س
آينده اظهار كرد: ما ترسي براي سال آينده نداريم و از سال گذشته 
قوي تر خواهيم بود. برخي از بازيكنان به برنامه ما اضافه مي شوند 
و به سطحي كه بايد برسند خواهند رسيد. عاليشاه به تيم برگشته 
و از بشار رسن هم انتظار داريم كه به سطحي كه هست برسد. اين 

مساله براي همه بازيكنان وجود دارد و البته كار ساده نخواهد بود. 
كامال خوشبينم و از هيچ كس و هيچ چيزي نمي ترسم. او در پاسخ 
به سوالي درباره داوري عليه پرسپوليس و اين كه آيا اين داوري ها 
به نظرش عمدي است؟ گفت: اين را از كميته داوران بپرسيد. همه 
اشتباه مي كنند و من اين را درك مي كنم. خودم مخالف ويدئوچك 
هستم چون اشتباه بخشي از ورزش است اما عجيب است كه بيش تر 
اين اشتباهات متوجه پرسپوليس مي شود.برانكو در پاسخ به پرسشي 

درباره انتقادات  از پرسپوليس بابت دو باخت اخير اين تيم و اينكه به 
نظرش آيا اين انتقادات مغرضانه نيست؟ گفت: بله مغرضانه است. 
هميشه انتقادات و نارضايتي خواهد بود و آدم هاي ناراحت هميشه 
ــائل  ــيم و خود را درگير اين مس ــتند اما ما راه خود را مي شناس هس
نمي كنيم. از اين سوال تان ممنونم اما اين مسائل هميشه وجود دارد. 
سرمربي پرسپوليس در پايان و در واكنش به سوالي درباره اظهارات 
ــتقالل در آسيا نقل  ــفر و اين كه او گفته موفقيت هاي اس وينفرد ش
رسانه هاي اروپايي است گفت: ما موفقيت هاي مان در ليگ ايران 
است و طبيعتا موفقيت در ليگ ايران مهم است. ما در ايران و آسيا 
بهترين نتايج را گرفته ايم. نمي دانم شفر چه مي گويد. ولي مي دانم 

كه در كرواسي فقط درباره پرسپوليس صحبت مي كنند.

امور تداركات

ــكن مهر 480  ــركت توزيع نيروى برق اهواز در نظر دارد اجراى پروژه تامين برق مس ش
واحدى سپيدار بلوار مهاجرين در حوزه عملياتى خود را به پيمانكار واجد شرايط و داراى 

رتبه 5 نيرو از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد.
ــد،كه به صورت  ميزان سـپرده شـركت در مناقصه :313/200/000 ريال مى باش
ــماره  ــاب بانك ملى مركزى  اهواز به ش ــا وجه نقد به حس ــر و  ي ــي معتب ــه بانك ضمانتنام

2175122202006 بنام شركت توزيع نيروي برق اهواز به مناقصه گزار تسليم گردد.
- زمان و محل و نحوه دريافت اسـناد : از تاريخ درج آخرين آگهي بمدت 5 روز 

به آدرس هاي زير مراجعه نمايند:
WWW.AEPDCO.IR:پايگاه اينترنتي شركت توزيع برق اهواز-

WWW.TAVANIR.ORG.IR:پايگاه اينترنتي توانير -

www.iets.mporg.ir:پايگاه اينترنتي ملي اطالع رساني مناقصات -
www.setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكى دولت -

- تلفن تماس :06134490643 داخلي 3245
- آخرين مهلت و محل تحويل و بازگشايي پاكات:حداكثر تا پايان وقت ادارى  
ــداران- روبروى  مورخ 1397/02/17 به دبيرخانه مركزي شـركت:اهواز-بلوار پاس
بيمارستان ابوذر-جنب شهرك صنعتي تسليم گردد.بازگشايي راس ساعت 15:30 مورخ 

1397/02/18 مي باشد.
- به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء 

مدت مقرر واصل مي شود ،مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى شماره 97/6
شركت توزيع نيروي برق اهواز

نوبت دوم
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هشدار صندوق  بين المللي پول نسبت به صف هشدار صندوق  بين المللي پول نسبت به صف 
بندي تعرفه اي چين و آمريكابندي تعرفه اي چين و آمريكا

ــته كاهش مالياتي دونالد ترامپ  بس
ــت موجب مكش واردات  ممكن اس
به  آمريكا شود و اندازه كسري تجاري 
را تا سال 2019 به 150 ميليارد دالر 
ــش دهد، روندي كه تنش هاي  افزاي

تجاري را تشديد  مي كند.
صندوق  بين المللي پول در گزارش نيم ساالنه خود در خصوص 
اقتصاد جهاني با اشاره به روند رو به رشد بدبيني در ميان راي دهندگان 
نسبت به تجارت، به سياستگذاران هشدار داد كه در خط مشي هاي 
خود اين روند را پيش از آن كه روند رشد اقتصادي جهاني كه طي 
ساليان اخير اميدواركننده بوده است، متوقف، مد نظر قرار دهند و 

عموم را نسبت به عواقب حمايت گرايي تجاري آگاه سازند.
ــاور  ــفيلد، مش به گزارش اين روزنامه چاپ لندن، موريس اوبس
ــتين تير در جنگ  اقتصادي صندوق  بين المللي پول گفت: نخس

تجاري احتمالي شليك شده است.
وي تصريح كرد: بسته كاهش مالياتي دونالد ترامپ ممكن است 
موجب مكش واردات به  آمريكا شود و اندازه كسري تجاري را تا 
سال 2019 به 150 ميليارد دالر افزايش دهد، روندي كه تنش هاي 

تجاري را تشديد  مي كند.
به گفته اوبسفيلد الزم است قواعد چندجانبه اي كه نظام تجارت 
ــد  ــده  و رش جهاني پس از جنگ جهاني دوم بر آن پايه ريزي ش
اقتصاد جهاني را تغذيه  مي كند، تقويت شود. در غير اين صورت 
ــاور  ــكاف در نظام تجارت جهاني باال  مي گيرد. مش خطر ايجاد ش
صندوق  بين المللي پول گفت: اتفاقات اخير بين اياالت متحده و 
چين بيشتر شبيه جنگ پولدارهاست تا بازگشت به استفاده  گسترده 
از تعرفه ها مانند آنچه در دوران موسوم به ركود بزرگ مرسوم بود. اما 
امروز نشانه هايي وجود دارد حاكي از اينكه حمايت گرايي  مي تواند 

آسيب هاي جدي تري به رشد اقتصاد جهاني بزند.
ــتفلد افزود: جنگ تجاري اين اقتصادهاي بزرگ در زمان   اوبس
توسعه اقتصادي، ممكن است بزرگتر همه به نظر برسد، به ويژه 
ــته به سرمايه گذاري و  ــعه به ميزان زيادي وابس هنگامي كه توس

تجارت است.
ــدن به   وي گفت: خوش بيني عمومي در مورد مزاياي جهاني ش
ــده و اين  ــد ميان غني و فقير كمرنگ ش ــكاف رو به رش دليل ش
واقعيت است كه بسياري از خانوارها در غرب رشد كمي داشته و 

يا از آن بهره اي نبرده اند.
 به گفته اين اقتصاددان صندوق  بين المللي پول اگر سياستگذاران 
بي تفاوت بمانند و چالش هاي تقويت رشد بلندمدت را رفع نكنند، 
ريسك هاي سياسي تشديد شده و احتماال فرايند برخي اقدامات 

و اصالحات اقتصادي به تاخير خواهد افتاد.
ــود كه اين  ــدار صندوق  بين المللي پول پس از آن ابراز  مي ش هش
ــاد جهاني براي  ــد اقتص ــش از اين در پيش بيني رش ــدوق پي صن
ــال 2010  ــد را باالترين از س ــال هاي 2018 و 2019 اين رش س
عنوان كرده بود. صندوق اعالم كرد انتظار  مي رود اقتصاد جهاني 

رشدي 3.9درصدي را امسال و سال آينده تجربه كند.
طي ماه اكتبر صندوق  بين المللي پول در گزارش چشم انداز اقتصاد 
جهاني اعالم كرد كه رقم رشد براي اياالت متحده در سال هاي 
ــت. هم چنين  ــده اس 2018 و 2019 برابر 2.9 درصد پيش بيني ش
 پيش بيني  مي شود منطقه يورو با رشد 2.4 درصدي در سال 2018 

و 2 درصد در سال 2019 رشدي متعادل داشته باشد.

مهاجران رقم ركوردي مهاجران رقم ركوردي 466466 ميليارد دالر را به  ميليارد دالر را به 
كشورشان حواله كردندكشورشان حواله كردند

طبق اعالم بانك جهاني، در سال گذشته 226 ميليون كارگر مهاجر 
در سراسر جهان، رقم ركوردي 466 ميليارد دالر را به كشورهاي 

خود كه اغلب در حال توسعه هستند، حواله كرده اند.
به گزارش بلومبرگ انگليسي، طبق اعالم بانك جهاني، در سال 
گذشته 226 ميليون كارگر مهاجر در سراسر جهان، رقم ركوردي 
ــعه  ــورهاي خود كه اغلب در حال توس 466 ميليارد دالر را به كش
ــال كرده اند. اين درحالي اتفاق افتاد كه ميزان پول  ــتند، ارس هس
ــال متوالي با كاهش مواجه  ــورهاي مبدا، 2 س ــده به كش حواله ش
ــال مقدار اين پول افزايش يافته و به  ــده بود. انتظار مي رود امس ش

485 ميليارد دالر برسد.
بانك جهاني در بيانيه خود گفت: ميزان دريافت پول حواله شده، در 
كل بهتر از آن چه كه انتظار داشتيم بود و دليل آن رشد قدرتمندتر در 
اتحاديه اروپا، فدراسيون روسيه و اياالت متحده است. رشد ميزان 
حواله ها از لحاظ ارزش دالري آنها تحت تاثير قيمت هاي باالتر 

نفت، و تقويت يورو و روبل بوده است.
 سال گذشته 10 كشور، بيش نيمي از ركورد 466 ميليارد دالر را 

دريافت كرده اند.
ــترين جريان ورود سرمايه  ــال 2017 بيش ــورهايي كه در س كش
ــا 69 ميليارد دالر، چين با 64  ــته اند، هند ب ــه را داش ــق حوال از طري
ــن با 33 ميليارد دالر و مكزيك با 31 ميليارد  ــارد دالر، فيليپي ميلي

دالر بوده اند.
بيشترين جريان خروجي حواله هم از اياالت متحده با 67 ميليارد 
دالر و عربستان سعودي با 38 ميليارد دالر بوده  است. (بر اساس 

داده هاي 2016 تخمين زده شده است)
برترين مقاصد حواله ها از اياالت متحده (كه براي سي و پنجمين 
سال مبدا اول حواله در جهان است)، مكزيك، چين، هند، فيليپين 

و ويتنام، هستند.
ــهم كارگران خارجي در امارات متحده عربي، كويت و  هرچند س
ــورها از هر 5 كارگر، 4 نفر خارجي  ــت. در اين كش ــتر اس قطر بيش

هستند.

نگراني بانك مركزي پاكستان از افزايش نگراني بانك مركزي پاكستان از افزايش 
ارزش دالر در برابر روپيهارزش دالر در برابر روپيه

بانك مركزي پاكستان به دليل اختالف قيمت ارز در بازار آزاد و بين 
بانكي مجبور به تشكيل جلسه و در پيش گرفتن سياست تزريق 
دالر به بازار شد. به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، شينهوا نوشت: 
ــبت به افزايش ارزش دالر آمريكا در  ــتان نس بانك مركزي پاكس

مقابل روپيه اين كشور در بازار آزاد ابراز نگراني كرد.
همچنين مقامات بانك مركزي پاكستان جلسه اي را با صاحبان 
صرافي ها در كراچي تشكيل دادند و اعالم كردند كه تفاوت قيمت 
ــد؛ ضمن اينكه  ارز بين بازار آزاد و بازار بين بانكي نبايد زياد باش
ــه مداخله و تزريق دالر به  ــورت نياز اقدام ب ــزي در ص ــك مرك بان

بازار خواهد كرد.
در همين حال هر يك دالر به 118 روپيه پاكستان در بازار آزاد در 
روز دوشنبه رسيد كه اين موضوع بانك مركزي را مجبور به تمركز 

بر روي تحوالت بازار ارز كرد.
به گفته رييس انجمن صرافي هاي پاكستان، ارزش دالر به دليل 
ــت؛ ضمن اينكه  تقاضاي باالي آن در بازار آزاد رو به افزايش اس
ــورو در مقابل روپيه  ــر به باال رفتن ارزش ي ــا منج ــش تقاض افزاي

پاكستان هم شد و هر يورو به 143.30 روپيه در بازار آزاد رسيد.
بر پايه اين گزارش از دسامبر سال 2017 ميالدي به بعد، ارزش 
ــتان 2 بار روند نزولي قابل توجهي به خود گرفته  پول ملي پاكس
ــته ميالدي هم به كمترين حد خود در برابر  ــت و در ماه گذش اس

دالر آمريكا رسيد.

رشد قيمت ها در بازار به خواب فرو رفته. تجارت / على كاشى

ــگران فعال در حوزه فضاي مجازي و  ــاس تازه ترين يافته هاي پژوهش بر اس
ــتاگرام با افزايش محبوبيتش در سالهاي اخير،  ــبكه اجتماعي اينس ــانه، ش رس
ــم را در جهان متحول كرده و رونق  ــگري و توريس ــته صنعت گردش توانس

خاصي ببخشد.
به گزارش سايت گلف نيوز، بر اساس نتايج تحقيقات جديد، شبكه اجتماعي 
ــگري گردشگران داخلي و خارجي را در جهان تغيير  ــتاگرام نحوه گردش اينس
ــتر مردم به دنبال آن مكان هايي  ــت، به گونه اي كه هم اكنون بيش داده اس
براي سفر و گردش هستند كه عكس هاي زيباي آن را در صفحات مجازي 

موجود در شبكه اجتماعي اينستاگرام مشاهده كرده اند.
ــتاگرام تحت تاثير قابليت هاي  ــبكه اجتماعي اينس اين روزها كه كاربران ش
جديد و جذاب آن بسيار بيشتر از پيش شده است، بسياري از مردم به دنبال 
كشف تصاوير جديد از مكان هاي جغرافياي خاص و قطب هاي گردشگري 

جديدي در داخل و خارج از كشورشان هستند.
ــتگ هاي معروف در  اين تصاوير كه معموال در صفحات مجازي و يا در هش
اين شبكه اجتماعي به اشتراك گذاشته مي شوند، از تعداد اليك هاي بسياري 
برخوردار مي شوند و همين امر موجب مي شود به بسياري از كاربران ديگر هم 
پيشنهاد شود و بدين ترتيب، تصاويري كه بيشتر توسط كاربران ديده و اليك 

شده اند، در صدر پيشنهادات اينستاگرام به كاربران جديد قرار مي گيرند.
ــگران به تازگي در جديدترين تحقيقاتي كه انجام دادند، به اين  حاال پژوهش
ــتراك گذاشته شده در اينستاگرام سليقه و  ــيده اند كه تصاوير به اش نتيجه رس
ــت بدين ترتيب كه آنها با  ــگري را تغيير داده اس ــهروندان به گردش تمايل ش
مشاهده و كشف نقاط جغرافيايي جديد و مناظر طبيعي و تاريخي، به مشاهده 
آن از نزديك و سفر كردن به منطقه مذكور عالقمند مي شوند بنابراين مي توان 
گفت كه اينستاگرام توانسته است نقش پررنگي در رواج توريسم و گردشگري 

اعم از بوم گردي، طبيعت گردي و گردشگري خارجي ايفا كند.
اين تحقيقات مي تواند به معناي آن باشد كه اينستاگرام از پتانسيل هاي بسيار 
ــعه و رواج صنعت  ــت تا در زمينه هاي مختلف نظير توس زيادي برخوردار اس

گردشگري و توريسم به كار گرفته شود.

اينستاگرام، گردشگري را در جهان متحول كرده است!

سوئيس،  بهترين كشور جهان در سال 2017

ــت و قابل قبول  1 – مهارت هاي ارتباطي: توانايي ايجاد رابطه و ارائه درس
ــكوفايي  ــما را به ش ــتري تان مي تواند كار ش كار، ايده و … به رئيس و يا مش
برساند.  2 – مديريت زمان و سازماندهي: توانايي در سازمانده بودن و اولويت 

بندي كارها مي تواند باعث پيشرفت شما و تيم كاريتان شود. 
ــم انداز به  ــچ كار تجاري نمي تواند بدون هدف و چش ــذاري: هي ــدف گ 3 – ه

سرانجام درست و معقول برسد.
ــيد، به تنهايي  ــوش و تحصيل كرده باش ــه باه ــدر ك ــي: هرچق 4 – كارگروه
نمي توانيد از پس همه كارها بربياييد، به قول معروف نمي توان با يك دست 

دو هندوانه برداشت. 
ــتن مهارت در ارائه مطالب: توانايي ايجاد  5 – صحبت كردن در جمع و داش
ــطح كاري و  ــتان مي تواند س ارتباط و ارائه مطالب و ايده ها به حضار و دوس

تجاري شما را افزايش دهد. 
ــر از روابط خوب كاري نمي تواند  ــچ جيز موثرتر و بهت ــه: هي ــاد رابط 6 – ايج

پروژه هاي تجاري را پيش ببرد. 
7 – شركت در كنفرانس ها و كارگروه هاي حرفه اي: بهترين راه براي تبادل 
ايده ها، يادگيري مطالب جديد و گسترش شبكه كاري را مي توان شركت در 

كنفرانس ها و كارگروه هايي دانست كه مربوط به فعاليت شما هستند. 
ــيدن  ــه انگيزه مي تواند موتور محرك براي رس ــتياق و اراده: هميش 8 – اش
ــراي انجام كار مي تواند تالش  ــد. در كنار انگيزه عزم و اراده ب ــدف باش ــه ه ب
براي نيل به اهداف را ممتد و هميشگي كند. اين دو مسئله را به هيچ عنوان 

نمي توان از دنياي ديجيتال طلب كرد.
9 – ادب، نزاكت و احترام: هيچ چيزي بهتر از اين نيست كه در محيط كاري 
ــي از قوانين طاليي براي هر  ــر احترام بگذارند. اين بايد يك ــه يكديگ ــه ب هم

شركت و يا استارتاپي باشد.
ــطح  ــترين س 10 – كارآفريني و مهارت در نوآوري: حتي در جاهايي كه بيش
ــه راه هايي براي ابتكارهاي نو وجود دارد.  ــوج مي زند، هميش ــوژي م از تكنول
ــط  ــين ها بوجود نمي آيند، ايده هاي جديد توس ــط ماش ايده هاي جديد توس

انسان ها بوجود مي آيند.

يك روز وقتي كارمندان به اداره رسيدند، اطالعيه بزرگي در تابلوي اعالنات 
ديدند كه روي آن نوشته شده بود:

ــما را به  ــت. ش ــما در اين اداره بود در گذش ــرفت ش ديروز فردي كه مانع پيش
ــالن اجتماعات برگزار  ــييع جنازه كه ساعت 10 در س ــم تش ــركت در مراس ش

مي شود دعوت مي كنيم.
ــدند، اما  ــان ناراحت مي ش ابتدا، همه از دريافت خبر مرگ يكي از همكارانش
ــرفت آن ها در اداره  ــي كه مانع پيش پس از مدتي، كنجكاو بودند بدانند كس

مي شده كه بوده است.
اين كنجكاوي تقريبًا تمام كاركنان را ساعت 10 به سالن كشاند. رفته رفته 
ــه پيش خود فكر  ــود، هيجان هم باال مي رفت. هم ــاد مي ش ــت زي ــه جمعي ك
ــرفت ما در اداره بود؟ به هر  ــي بود كه مانع پيش مي كردند: «اين فرد چه كس

حال خوب شد كه ُمرد! ». 
كارمندان در صف و به نوبت، يكي يكي به تابوت نزديك مي شدند و وقتي به 

درون آن نگاه مي كردند، ناگهان خشكشان مي زد و زبانشان بند مي آمد.
آينه ايي درون تابوت قرار داشت كه هر كس به درون آن نگاه مي كرد، تصوير 

خود را مي ديد. نوشته اي نيز بدين مضمون در كنار آينه بود:
«تنها يك نفر وجود دارد كه مي تواند مانع رشد شما شود و او هم كسي نيست جز 
خود شما. شما تنها كسي هستيد كه مي توانيد زندگي تان را متحول كنيد. شما 
تنها كسي هستيد كه مي توانيد بر روي شادي ها، تصورات و موفقيت هايتان 
اثر گذار باشيد. شما تنها كسي هستيد كه مي توانيد به خودتان كمك كنيد.» 
ــتان، دوستانتان، والدينتان، شريك زندگي تان يا  ــما وقتي كه رئيس زندگي ش
ــما فقط  ــود. زندگي ش ــت خوش تغيير نمي ش محل كارتان تغيير مي كند، دس
! خود را  ــما تغيير كنيد، باورهاي محدود كننده وقتي دگرش مي يابد كه ش
كنار بگذاريد و باور كنيد كه شما تنها كسي هستيد كه مسئول زندگي خودتان 
ــته باشيد، رابطه با  ــيد. مهم ترين رابطه اي كه در زندگي مي توانيد داش مي باش
خودتان است. خودتان را امتحان كنيد. مواظب خودتان باشيد. از مشكالت، 
ــان و واقعيت هاي  ــيد. خودت ــت داده نهراس ــا و چيزهاي از دس ــر ممكن ه غي

زندگي خودتان را بسازيد.

چه كسي مانع پيشرفت شماست؟ مهارت هاي شغلي كه هميشه كاربرد دارند

عكس  روز

دالر تقلبي را چگونه 
شناسايي كنيم؟

ــت؛  ــته حكمران بازار ارز ايران اس خواه ناخواه فعال "دالر" به روال گذش
ــد زماني يورو  ــود، معامله آن قاچاق يا قرار باش حتي اگر تك نرخي ش
ــتني اين  ــود. در هر حال همواره ارز خواس يا پول محلي جايگزين آن ش
بازار بوده و در مواقعي اشتها براي چنگ زدن به آن تشديد شده است. 
در اين بين سوءاستفاده از اين تقاضا و قالب كردن نوع تقلبي ارز خاص 

آمريكايي به مخاطبان ناآشنا مورد توجه است.
به گزارش ايسنا، در چند ماه اخير كه بازار ارز دچار نوسانات شديدتري 
ــد و قيمت دالر در روندي افزايشي قرار گرفت و از  ــته ش ــبت به گذش نس
6000 تومان نيز گذشت، با افزايش تقاضاي خريد و تشكيل صف هاي 
طوالني مقابل صرافي ها، دالالن و يا افراد ديگري به طرق مختلف و 
با شدت بيشتري دست به خريد و فروش دالر زدند كه خود با توجه به 
التهابي كه وجود داشت مي توانست موجب سوء استفاده برخي شود. از 
اين رو پليس در رابطه با خريد دالرهاي تقلبي هشدار داد و به مخاطبان 
ــند. اين  ــتفاده هاي احتمالي باش ــوء اس بازار ارز اعالم كرد كه مراقب س
ــدن ارز  ــت كه حتي بعد از تصميم دولت براي تك نرخي ش در حالي اس
ــه دالر در بازار آزاد و خارج از  ــت مبادل ــش و ممنوعي ــدود 10 روز پي از ح
ــتم بانكي همچنان برخي تحركات براي خريد و فروش دالر در  سيس
ــود دارد كه بازهم مي تواند خطر  ــا افرادي وج ــوي دالالن و ي ــازار از س ب
خريد دالر تقلبي را در شرايطي كه صرافي ها معامله اي انجام نمي دهند 
را افزايش دهد، از اين رو توجه به اسكناس مورد خريد و اصل بودن آن 

براي مشتري ضروري است.
ــود و اصل قابل  ــه چگونه دالر غيرتقلبي خريداري ش ــا اينك ــه ب در رابط
ــت كه بايد به صرافي هاي مجاز  ــد، اولين مسئله اين اس ــايي باش شناس
ــي بانك ها تا حد امكان براي  ــا ارزي- ريال ــعب ارزي و ي ــن ش و همچني
خريد دالر مراجعه كرد تا از دريافت اصل اين اسكناس اطمينان يافت. 
ــاس آنچه كه  ــكناس دالر بر اس ــخيص اصل بودن اس اما در مورد تش
ــدرال رزرو) در رابطه با فيوچرهاي  ــك مركزي آمريكا (ف ــايت بان در س
ــده، بايد گفت كه در حال حاضر اين بانك هفت  امنيتي دالر اعالم ش
اسكناس يك دالري، دو، پنج، 10، 20، 50 و 100 دالري چاپ مي كند 
ــتند كه مي توان آن را از نوع تقلبي  كه داراي هفت فاكتور امنيتي هس

دالر تشخيص داد.
اول "جنس" كاغذ است كه سه چهارم اسكناس هاي آمريكايي از كتان 
و يك چهارم از پارچه تشكيل مي شوند و داراي خطوط قرمز، آبي بوده 
ــه "مهر وزارت خزانه داري آمريكا"  ــتند. دومين مورد ب ــد هس و فيبرمانن
برمي گردد كه به شكل سبز رنگ و در سمت راست اسكناس زده مي شود. 
ــته" دالر است كه به راحتي از طريق لمس  ــطح برجس ــوم "س فاكتور س
كردن قابل حس خواهد بود. "مهر بانك مركزي آمريكا" مورد چهارم 

است كه به رنگ مشكي و در سمت چپ دالر قرار دارد.
"پرتره" ديگر مشخصه دالر آمريكايي است كه حاوي اشخاص مشهور 
آمريكاست و روي اسكناس نقش بسته است. همچنين "شماره سريال" 

ششمين فاكتور امنيتي اين اسكناس هاست كه متشكل از اعداد و حروف 
است كه در صورت گرفتن اسكناس در برابر نور به شكل متفاوتي از حالت 
ــود. هفتمين فاكتور امنيتي اسكناس دالر "نوار  ــان داده مي ش عادي نش
ــت كه روي آن قرار دارد و به رنگ آبي يا بنفش  ــه بعدي" اس امنيتي س

در اسكناس هاي 100 دالري به طور خاص ديده مي شود.
راه هاي شناسايي 100 و 50   دالري

ــج تر بوده  ــكناس 50 و 100 دالري راي ــادالت دالري دو اس ــا در مب ام
ــتري در مورد نحوه  ــود كه در ادامه جزئيات بيش ــتر مبادله مي ش و بيش

فيوچرهاي امنيتي آنها مطرح مي شود.
در مورد اسكناس 100 دالري يكي از شناسنه ها واترمارك است. با نگه 
داشتن 100 دالري در مقابل نور، تصوير كم رنگ "بنجامين فرانكلين" 
-مخترع آمريكايي-در فضاي خالي راست اسكناس را پيدا كنيد. تصوير 

از هر دو سمت اسكناس قابل مشاهده است.
ــوري كه اگر  ــت به ط ــكناس اس ــر رنگ جوهر در اس ــر تغيي ــه ديگ نكت
كمي اسكناس را كج كنيد عدد 100 در گوشه پايين سمت راست روي 
ــبز تغيير مي كند. همچنين با كج كردن  ــي به س ــكناس از رنگ مس اس
ــاهده  ــبز مش ــي به رنگ س ــكناس تغيير رنگ زنگ را در دوات از مس اس
ــكناس زنگ در داخل دوات ناپديد  مي كنيد، بدين معناكه با حركت اس

يا پيدا شود.
نوارامنيتي سه بعدي ديگر مشخصه امنيتي اسكناس 100 دالري است. 
ــت و رو مي كنيد، به نوار آبي رنگ نگاه كنيد،  ــكناس را پش در حالي اس
ــكناس به  ــور كه مي بينيد ناقوس هاي آبي رنگ با حركت اس ــان ط هم
100s تغيير شكل مي دهد. هنگامي كه مي چرخانيد(پشت و رو)، زنگ ها 
و ناقوس ها از سمتي به سمت ديگر مي روند و اگر آن را به سمت راست 

بچرخانيد، آنها باال و پايين مي روند.
نخ امنيتي راه ديگر شناسايي 100 دالري است و در تاروپود كاغذ قرار 
دارد و بر روي آن چاپ نشده است. اسكناس را در مقابل نور نگه داريد 
ــكناس قرار  ــمت چپ اس تا يك نخ امينتي كه به صورت عمودي در س
ــود. اين نخ امنيتي به حروف USA و ارقام 100 با  دارد، نمايش داده ش
ــاهده  ــكناس قابل مش ــده و از هر دو طرف اس الگويي متناوب منقش ش
است. هنگامي كه اين نخ در برابر نور ماوراء بنفش قرار بگيرد، به رنگ 
صورتي روشن در مي آيد. اما در مورد مشخصه ها اسكناس 50 دالري 
ــكناس را در برابر نور نگه داريد يك نخ امينتي كه  بايد گفت كه اگر اس
ــت پرتره قرار دارد، مي بينيد. اين نخ  ــمت راس به صورت عمودي در س
ــن USA 50 و يك پرچم كوچك با الگويي متناوب وارد  ــه مت ــش ب منق
شده و از هر دو طرف اسكناس قابل مشاهده است. هنگامي كه اين نخ 

در برابر نور ماوراء بنفش قرار بگيرد، به رنگ زرد در مي آيد.

بررسي آب به عنوان يك كاالي اقتصادي
آب تركيبي از خصوصياتي دارد كه آن را از هر كاالي ديگر متمايز 
ــت محدود كننده  مي كند. اين خصوصيات به تنهايي ممكن اس
ــده است هنگام تركيب آب با مواد ديگر،  ــخص ش ــد اما مش نباش

بايد به شيوه خاصي عمل كرد.
ــت  بدون آب حيات معنايي ندارد، توليد اقتصادي و محيط زيس
از بين خواهند رفت. اقتصاددانان معتقدند وجوه مختلف تجارت 
ــت كه در  ــي كرد اما اين واقعيت پابرجاس آب را مي توان بررس
ــود دارد. 1- آب يك  ــاي فراواني وج ــوص آن پيچيدگي ه خص

ــي آن بود زيرا  ــوان مالك خصوص ــت. نمي ت كاالي عمومي اس
ــت. اين مورد يكي از عواقب  ــتگي اجتماعي به آب زياد اس وابس
ــت. دولت ها  ــل جايگزين بودن آب اس ــودن و غيرقاب ــي ب حيات
ــي ايمن به آب را فراهم كنند (براي  ــووليت دارند تا دسترس مس
ــادي) و جامعه نيز بايد در برابر خطرات  ــي و اقتص ــارف خانگ مص
ــوول فراهم كردن  ــود. البته دولت ها مس مرتبط با آب حمايت ش
ــتند. 2- هرچند آب  ــا آب به طور رايگان هس ــط ب ــات مرتب خدم
ــتم طبيعي  ــت، به دليل موقعيت مكاني منبع آن و سيس فرار اس

انتقال آن، هميشه محدود است. اغلب منابع آبي جهان بخشي 
از سيستم هاي رودخانه اي بين المللي هستند و حتي اگر ملي هم 
ــند، از مناطق مختلفي مي گذرند. در نتيجه مقامات مختلفي  باش
مسوول عرضه و تقاضاي اين منابع آبي هستند. اين امر هميشه 
يكي از عوامل موثر در پيچيدگي سياست ها بوده است.3- ميزان 
ــل را نيز بايد در نظر  ــاي  حمل ونق ــت و هزينه ه ــد آن باالس تولي
ــاختار متفاوتي نياز  گرفت. براي تخصيص دهي دوباره آب به س
ــاخت، نگهداري و عملكرد اين ساختارها گران قيمت  ــت. س اس

است. 4- بازار آب يكدست نيست. برخي مصرف كنندگان در ازاي 
مقدار كمي آب، تمايل زيادي به پرداخت دارند (مصرف كنندگان 
ــع) و برخي ديگر تمايلي (و البته توانايي) پرداخت  ــي، صناي داخل
ــاورزان). البته گروه  ــيع آب را ندارند (كش ــتفاده از مقادير وس و اس
ــت و  ــتند كه توانايي پرداخت ندارند (محيط زيس ديگري هم هس
فقرا). تمام اين گروه ها را نمي توان در يك بازار گنجاند. هرچند 
ــب كيفيت  ــكل خاص دارد، ويژگي هاي تقاضا بر حس آب يك ش

و كميت مورد بحث متفاوت است. 
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بر اساس يك پژوهش علمي، كشور سوئيس 
عنوان بهترين كشور جهان در سال 2017 را 
از آن خود كرد. مجله خبري- تحليلي «يواس 
 U.S. News &) «ــورت ــوز اند ورلد ريپ ني
World Report) با همكاري مركز مشاوره 
ــگاه هاي وارتون و  ــافرتي BAV و دانش مس
ــاس اولويت هايي همچون  پنسيلوانيا بر اس
ــال 2017  صلح، رفاه و اقتصاد در گزارش س
ــورهاي جهان  ــود به معرفي بهترين كش خ
پرداخت. اين كشور در سال گذشته ميالدي 
ــص داخلي را در ميان  ــن توليد ناخال باالتري
كشورهاي جهان داشته است. ارتقاي كيفيت 
ــي و اشتغال از مهمترين  آموزش، دموكراس
ــه عنوان بهترين  ــور ب علل انتخاب اين كش
ــورهاي كانادا و  ــت. كش ــان اس ــور جه كش
ــوم بهترين  ــاي دوم و س ــس در رتبه ه انگلي
كشورهاي جهان در سال 2017 قرار گرفتند. 
ــور آلمان كه سال  ــت كه كش اين در حالي اس
ــت را در  ــت اين فهرس ــته عنوان نخس گذش
ــته حمالت  ــت به دليل يك رش اختيار داش

تروريستي و تنشهاي سياسي درباره پذيرش 
تعداد زياد پناهجويان به جايگاه چهارم سقوط 
ــت را از  كرد. ژاپن نيز رتبه پنجم اين فهرس
ــي از  آن خود كرد. آمريكا نيز به دليل بخش
پيامدهاي روي كار آمدن رئيس جمهور جديد 
ــي،  آمريكا، دونالد ترامپ،در بخش دموكراس
ــتغال با سه رتبه كاهش در  ــر و اش حقوق بش
ــت قرار گرفت. بر  ــگاه هفتم اين فهرس جاي
ــور  ــوئد بهترين كش ــاس اين گزارش، س اس
براي زنان، دانمارك و نروژ بهترين كشور ها 
ــور براي  براي كودكان و آمريكا بهترين كش

بازنشستگان معرفي شده اند.

دانستني هاي ازاقتصاداقتصاد در جهان

فناوري و اقتصاد

اقتصاد كشورها

اقتصاد سبز و محيط زيست
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