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w w w. s h o r o o n l i n e . i r
آخريــن اخبــار و تحليل روز اقتصــادي را در پايگاه اينترنتي شروع آنـــالين بخوانيدآخريــن اخبــار و تحليل روز اقتصــادي را در پايگاه اينترنتي شروع آنـــالين بخوانيد

شروع آنالين

سرمقاله

ردپاى اصحاب قدرت در ردپاى اصحاب قدرت در 
تصميم گيرى هاتصميم گيرى ها

حسين راغفر
 اقتصاددان

در كودتاى اقتصادى كه در حال انجام است 
و بخشى از آن مربوط به افزايش قيمت نرخ 
ارز اســت، تعبيه  بــازار ثانويه نيز در همين 
راســتا اســت كه حافظ منافع گروه خاص و 
به زيان عموم جامعه اســت و به ســهولت 
مى تــوان ردپاى اصحاب قدرت و نهادهاى 
تصميم گيرى اساسى را شناسايى كرد.براى 
نمونــه اختصاص تقريبًا 20 ميليارد دالر در 
يك مدت كوتاه براى واحدهايى كه فضاحت 
مالى براى كشور ايجاد كرده اند و در شرايطى 
كــه حتى يــك دالر براى كشــور اهميت 
دارد در تاريخ 40 ســاله جمهورى اسالمى 
بى ســابقه بوده است، به نظرم بعيد است كه 
با ســاختار و تركيب سياست گذاران موجود، 
سياست هاى اضطرارى دوران جنگ اعمال 
شــود كه تنها راه حل مديريت منابع ارزى 
كشور اســت. چون خود سياست گذاران از 
اين شــرايط متنفع مى شوند.ازهمين روى 
بنده هيچ اميدى به اقدامات دولت و مجلس 
و ديگر نهادهاى كشور ندارم و در واقع اين 
روند ادامه سياســت هاى گذشــته است، به 
هيچ وجه پاســخ گوى شرايط كنونى كشور 
نيســت و تنها فرصت ســوء استفاده و فرار 
غارتگران را فراهم مى كند. شــرايط كشور 
به گونه اى اســت كه  موجب آســيب هاى 
جدى به كشــور مى شود و به شدت سرمايه 
انســانى را مســتهلك و اعتماد عمومى را  
نســبت به بخش عمومى و سياست گذارن 
تضعيــف مى كند.يكى از پيامدهاى رشــد 
نابرابرى در كشــور گســترش فقر است به 
گونــه اى كه گروه هاى فقير جامعه قربانيان 
چند جانبه نظام اقتصادى كشــور هستند و 
به سهولت زمينه رشد جرم و جنايت فراهم 

مى شود.

فقط تا 2 ماه ديگر 
كاغذ داريم

11وزير ارشاد اعالم كرد:وزير ارشاد اعالم كرد:

هيچ عاملى مانند رسانه 
نمى تواند جامعه را به 

سالمت سوق دهد

2حجت االسالم و المسلمين سيد حسن خمينى:حجت االسالم و المسلمين سيد حسن خمينى:

 آگهى مناقصه عمومى
 يك مرحله اى

« آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى خريد و ضمانت 1200000 (يك ميليون و دويست هزار) 
عدد كارت خام ( PVC ) به همراه 1000000 ( يك ميليون) برگه رمز امنيتى دواليه »

بانك توسعه تعاون در نظر دارد مناقصه عمومى يك مرحله اى خريد و ضمانت 1200000 
(يك ميليون و دويست هزار) عدد كارت خام ( PVC ) به همراه 1000000 ( يك ميليون) 

برگه رمز امنيتى دواليه را از طريق سامانه تدارك الكترونيكى دولت برگزار نمايد. 
كليــه مراحــل برگــزارى مناقصه از دريافت اســناد تا ارائه پيشــنهاد مناقصه گران و 
بازگشــايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 
قبلــى  مراحل ثبت نام در ســايت مذكــور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند . 
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : روز شنبه مورخ 1397/05/13 

مهلــت زمانــى دريافــت اســناد مناقصه از ســايت : از تاريخ انتشــار  تا ســاعت16 
روز شنبه مورخ 1397/05/20

مهلت زمانى ارائه مستندات : ساعت16 روز شنبه مورخ 1397/06/03
زمان گشايش پاكت ها : ساعت10,00 روز دوشنبه مورخ 1397/06/05

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص مناقصه 
و ارائه  پاكت ها : تهرانـ  خيابان وليعصرـ  خيابان بزرگمهرـ  نبش خيابان برادران مظفر 
پالك 14ـ  بانك توســعه تعاونـ  امور مهندســىـ  پشتيبانىـ  اداره تداركات و خدمات  

دايره قراردادها ، مناقصات و مزايده اقدام نمايند. تلفن 61032243 
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

 مركز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

گاليه هاى ربيعى
نامه انتقادى وزيركار  به رئيس مجلس

دستور جديد رئيس جمهور براى برخورد با متخلفان ارزى صادر شددستور جديد رئيس جمهور براى برخورد با متخلفان ارزى صادر شدفشارهاى ترامپ مانع رشد صادرات چهارماهه نفت ايران نشدفشارهاى ترامپ مانع رشد صادرات چهارماهه نفت ايران نشدگزارشگزارش   از وضعيت تأمين مسكن مردم در فصل جابجايى ها   از وضعيت تأمين مسكن مردم در فصل جابجايى ها  از افزايش خريد ارز رمزها در ايران گزارش داد :    از افزايش خريد ارز رمزها در ايران گزارش داد :  
1010صنعت،معدن و تجارتصنعت،معدن و تجارت88انرژىانرژى44زيربنايىزيربنايى33اقتصاد كالناقتصاد كالن

قدرت نمايى بيت كوين قدرت نمايى بيت كوين 
در مقابل دالردر مقابل دالر

روياى تلخروياى تلخ
 سرپناه سرپناه

ناتوانى آمريكا در به صفر ناتوانى آمريكا در به صفر 
رساندن صادرات نفت ايرانرساندن صادرات نفت ايران

تهيه ليست سياه تهيه ليست سياه 
واردكنندگان متخلفواردكنندگان متخلف
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سياست خارجى

سياست هاى جديد ارزى تصويب شد
در جلسه شوراى هماهنگى اقتصادى قوا؛

در هفتمين جلسه شوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى با حضور سران قوا، سياست هاى 
جديد ارزى و راهكارهاى تسريع در برخورد 
با مفاســد و اخاللگران اقتصادى تصويب 

شد.
بــه گــزارش پايــگاه اطــالع رســانى 
رياســت جمهورى، درابتداى اين جلســه 
سياست هايى كه بانك مركزى براى بخش 
ارزى كشــور پيش بينى كرده است، مورد 
بررســى قرار گرفت. همچنين با توجه به 
نوسانات اخيرى كه در بخش ارزى كشور 
بوجود آمده و اعضاى جلسه تأكيد كردند كه 
شرايط اقتصادى كشور نيازمند تصميمات 
جديد و بازنگرى در سياست هاى قبلى است 
و لذا سياســت هاى جديد بانك مركزى در 
بخش ارزى در اين جلســه مورد بررسى و 
تأييد سران و اعضاى جلسه قرار گرفت. بر 
اين اساس جهت گيرى عمده سياست هاى 
جديد بر اين اصل استوار است كه كاالهاى 
اساسى و مورد نياز عامه مردم با نرخ رسمى 
ارز كه بانك مركزى اعالم خواهد كرد، به 
مقدار مورد نياز تأمين شــده و دستگاه هاى 
اجرايى بر تمام مراحل واردات تا توزيع اين 
كاالها به طور دقيق نظارت خواهند داشت.

در اين جلســه همچنين مقرر شــد براى 
فعــاالن در بخش هاى صادرات و واردات 
و كســانى كــه براى انجــام فعاليت هاى 
ضرورى شــان به ارز نياز دارند، تسهيالتى 
فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نيازشان 
را به راحتى در بازار تهيه كنند و هم بتوانند 
فعاليت هايشــان را با ســرعت و اطمينان 

بيشترى ادامه دهند.

جزئيات سياســت هاى مورد اشــاره كه در 
اين جلسه به تصويب رسيد، در جلسه روز 
يكشنبه هيات دولت مورد بحث و بررسى 
قرار گرفته و به تصويب مى رســد و پس از 
آن رئيس كل بانك مركزى روز دوشــنبه 
و در آستانه عملياتى شدن اين سياست ها، 
جزئيات آن را به اطالع مردم خواهد رساند.

اعضاى شوراى عالى هماهنگى اقتصادى 
در ادامه اين جلســه، پيشــنهاد رئيس قوه 
قضائيه را به منظور تســريع در برخورد با 
مفســدين و اخاللگران اقتصادى بررسى 

كردند.
در چارچوب اين پيشنهاد، مسير برخورد با 

كسانى كه در اين مقطع با فعاليت هايشان 
به آرامش و ثبات اقتصادى كشــور لطمه 
زده و با استفاده از رانت هاى بزرگ، اقتصاد 
كشور را دچار مشكل كردند و فعاليت هاى 
ناسالم و غيرشفاف انجام دادند، با كوتاه تر 
كردن مهلت هايى كه در قانون پيش بينى 
شــده، با سرعت عمل بيشــتر و در زمان 

كوتاه تر رسيدگى شود.
كليات اين موضوع نيز در اين جلسه بررسى 
و مقرر شــد در جلســه آينده شوراى عالى 
هماهنگى اقتصادى قوا اين پيشــنهاد به 
تصويب نهايى برسد تا چارچوب عمل قوه 
قضائيــه براى برخورد قاطع و ســريع تر با 

مفسدان و اخاللگران اقتصادى قرار گيرد.
 سياســت هاى جهانگيرى:جزئيات 

جديد ارزى دوشنبه اعالم مى شود
اســحاق جهانگيرى معــاون اول رئيس 
جمهور در حاشــيه جلسه شــوراى عالى 
هماهنگى اقتصادى ســران قــوا با بيان 
اينكه جزئيات سياســت هاى جديد ارزى 
روز دوشــنبه از ســوى رئيس كل بانك 
مركــزى اعالم مى شــود، گفت: جزئيات 
اين سياســت ها در جلســه يكشنبه هيأت 

دولت نهايى خواهد شد.
وى اظهارداشت: در روزهاى آينده با اعالم 
رئيس جمهور امريكا تحريم هاى سه ماهه 

شروع مى شود و شرايط جديدى در اقتصاد 
كشــور پيش آمده كــه نيازمند تصميمات 
جديــد و بازنگرى در سياســت هاى قبلى 

بوده است.
وى افــزود: سياســت هاى بانك مركزى 
براى بخش ارز كشور در جلسه امروز مورد 
بحث و تأييد سران سه قوه و اعضاى جلسه 

قرار گرفت.
جهانگيــرى ادامه داد: عمدتًا جهت گيرى 
سياســت ها اين است كه كاالهاى اساسى 
كه مورد نياز مردم و جامعه با نرخ رســمى 
بانك مركزى است به وفور در كشور تأمين 
شود و دستگاه هاى اجرايى تا مرحله نهايى 
بر نحوه تأمين واردات و عرضه آن در بازار 
نظارت داشته باشند كه اين امر مورد تأييد 

سران سه قوه قرار گرفت.
معاون اول رئيس جمهور تاكيد كرد: براى 
فعــاالن اقتصادى كه در بخش صادارت و 
واردات فعاليت مى كنند و افرادى كه براى 
بخشى از كارهاى ضرورى شان به ارز نياز 
دارند، تســهيالتى فراهم شد كه بتوانند در 
بازار، ارز مورد نياز خود را تأمين و در نتيجه 

راحت تر فعاليت كنند.
وى با بيان اينكه جزئيات اين سياست ها 
در جلسه روزيكشنبه هيأت دولت نهايى 
خواهد شــد، تصريح كرد: كليات مباحث 
ذكر شده امروز مورد تصويب قرار گرفت 
و جزئيــات آن در جلســه فــردا به بحث 
گذاشته و تصويب مى شود و روز دوشنبه 
بــا مصاحبه رئيــس كل بانك مركزى و 
اعــالم به مردم ايــن مصوبات عملياتى 

خواهد شد.

سياست داخلى

مشكل، رفتار قلدرمآبانه مشكل، رفتار قلدرمآبانه 
آمريكاستآمريكاست

مهر: حسين اميرعبداللهيان مشاور و دستيار رئيس 
مجلس در امور بين الملل گفت: مشكل، مذاكره 
نيست بلكه رفتار قلدرمآبانه، جنايات بزرگ قبل و 
بعد از انقالب و بدعهدى هاى مكرر آمريكا است.

وى در اين زمينه نوشــته است: مذاكره با آمريكا 
هرگز تابو نبوده است. ده ها مالقات وزراى خارجه 
دو كشــور در برجام و ســه دور مذاكره در بغداد كه 

من هم در آن حضور داشتم، از آن جمله است.
اميرعبداللهيــان تصريح كرد: مشــكل، مذاكره 
نيست بلكه رفتار قلدرمآبانه، جنايات بزرگ قبل و 
بعد از انقالب و بدعهدى هاى مكرر آمريكا است. 
«موقع شناســى» و «اقتدار» دو ركن هر مذاكره 

ديپلماتيك است.

رييس جمهور براى خروج از رييس جمهور براى خروج از 
وضعيت نابسامان اقتصادى وضعيت نابسامان اقتصادى 

گزارش دهدگزارش دهد
ايسنا: نصراهللا پژمانفر عضو كميسيون فرهنگى 
مجلس گفت: اگر گزارش مديران ارشــد اجرايى 
صرفاً محدود به گزارش دادن و تشريح وضعيت 
جارى كشــور به مردم شــود و برنامه و اقدامى 
براى خروج از اين وضعيت وجود نداشــته باشد، 
وضعيت «پيچيده تر» و «بدتر» از اينها مى شود.
وى گفت: مجلس با مخالفتش با  تغيير ســاختار 
وزارتخانه ها، موضعش به تصميم دولت را محكم 
اعالم كرد.وى ريشه مشكالت اقتصادى كشور 
را ريشــه در مشــكالت نظام ادارى و ســاختار 
دســتگاه هاى اجرايى ندانست و افزود: مسئله در 
حد يك يا دو وزير نيســت كه با جابه جايى آنها 
چالش ها و نابســمانى هاى اقتصادى از بين برود. 
معتقدم مسئله پيچيده تر از اينهاست يعنى اراده و 
قصد رييس جمهور و دولت، چيز ديگرى اســت.
اين عضو كميســيون فرهنگى مجلس ادامه داد: 
آقــاى روحانى نشــان داده در كابينه دولت، تك 
صدا و تك روى را قبول ندارد. اصل مســئله اين 
است كه رييس جمهور به مردم وعده هايى داد كه 
به داليل شــرايط نتوانست آنها را اجرايى كند به 
هميــن دليل ذهن جامعه را با آدرس هاى برخى 
مشــاورانش به سمتى مى برد كه عامل وضعيت 
نابســامان فعلى اقتصاد كشور، چند وزير هستند 
كه با جابه جا شدن شان وضعيت بهبود پيدا مى كند.

وظيفه نيروى دريايى ارتش وظيفه نيروى دريايى ارتش 
توسعه سواحل مكران استتوسعه سواحل مكران است

مهر: دريادار حبيب اهللا سيارى معاون هماهنگ 
كننــده ارتش گفت: وظيفه بعدى نيروى دريايى 
ارتش را توســعه سواحل مكران برشمرد، زيرا در 
آنجا هم محروميت بسيار و كمبودهاى وجود دارد.

وى در مراسم افتتاحيه ساختمان جديد بيمارستان 
گلســتان نيروى دريايى ارتش اظهار داشت: هر 
جامعه اى كه مى خواهد پويا و متحرك باشد بايد 
بهداشــت و درمان قوى داشــته باشد. وى افزود: 
در نيروهاى مسلح اهميت رسيدگى به بهداشت 
و درمان چند برابر است تا بتوانند به خوبى انجام 
وظيفه كنند.معاون هماهنگ كننده ارتش وظيفه 
بعدى نيروى دريايى ارتش را توســعه ســواحل 
مكران برشــمرد و خاطرنشــان كرد: در آنجا هم 
محروميت بســيار و كمبودهاى وجود داشت، اما 
امروز توســعه خوبى رخ داده و بيمارســتان هاى 
در جاســك و بندر انزلى در حال ســاخت است و 
بيمارستان كنارك هم با اعتبارات سفر فرماندهى 
معظم كل قوا در حال ســاخت اســت و پيشرفت 

ساختان بيش از 80 درصد است.

«گفت وگوى ملى» راهكار خروج «گفت وگوى ملى» راهكار خروج 
از نابسامانى هاى اقتصاداز نابسامانى هاى اقتصاد

ايسنا: محمدرضا نجفى نماينده مردم تهران در 
مجلس معتقد اســت گفت وگوى ملى مبتنى بر 
وفاق داخلى مانع تعميق شــكاف ها و اختالفات 
داخلى اســت.وى با بيان اينكه «هيچ مشــكل 
غير قابل حلى در كشــور نداريم البته حل يكباره 
مشــكالت كشور هم امكان پذير نيست» اظهار 
داشــت: حل مشكالت كشور نيازمند عزم جدى 
مسؤوالن در رده هاى مختلف حكومتى و دولتى 
و پايبندى به ساز و كارهاى قانونى است كه البته 
در حال حاضر چنين چيزى را شاهد نيستيم كه اگر 
بود در مسير حل چالش هاى كشور حركت شده 
بود. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
به خدمت گرفتن چهره هاى خدوم و دلسوز نظام 
و همراه كردن ســرمايه هاى اجتماعى، انسانى و 
مادى با برنامه هاى نظام را از جمله راهكارهايش 
براى مهار نابســامانى هاى مديريتى و اقتصادى 

دانست.

بررسى بحران كاغذ در بررسى بحران كاغذ در 
كميسيون فرهنگى مجلسكميسيون فرهنگى مجلس

خانه ملت : سيد احسان قاضى زاده  عضو مجلس در 
كميته كنترل بحران كاغذ از فراخوانده شدن مجدد 
وزراى صنعت و اقتصاد و رئيس بانك مركزى به 
كميسيون فرهنگى مجلس براى بررسى بحران 
كاغذ خبر داد.وى در خصوص مشكل تأمين كاغذ 
در حوزه چاپ و نشر گفت: از وزير صنعت، معدن و 
تجارت در اين خصوص انتظار مى رفت كه اقدامات 
بهترى انجام دهد؛ بنابراين وزراى صنعت، معدن 
و تجارت و فرهنگ و ارشــاد اســالمى و رئيس 
كل بانك مركزى به كميسيون فرهنگى مجلس 
مجدداً فراخوانده خواهند شــد تا وضعيت كاغذ 
مشخص شــد.نماينده مردم فريمان، سرخس، 
بخشــهاى احمدآباد و رضويه در مجلس شوراى 
اسالمى افزود: هم اكنون وضعيت كاغذ تا حدى 
بحرانى است كه ممكن است بخشى از مطبوعات 
كشور ظرف ماه آينده توانايى چاپ نداشته باشند 
و منجر به تعطيلى بخشى از مطبوعات كشور به 
دليل عدم توانايى تأمين كاغذ مورد نياز شود.وى 
ادامــه داد: ارز دولتى به كاغذ تخصيص و واردات 
صــورت مى گيرد، ولى به دليل فقدان نظارت بر 
واردكننــدگان كاغذ، كاغذ مورد نياز به دســت 

مطبوعات و چاپخانه ها و ناشران نمى رسد.

قدردانى آمريكا از تغيير قدردانى آمريكا از تغيير 
قانون آلمان براى منع انتقال قانون آلمان براى منع انتقال 

پول به ايرانپول به ايران
مهر: ســفير آمريــكا در برلين اعالم كرد: 
ما از شــركاى آلمانى خــود به دليل اقدام 
بــراى متوقف كــردن فعاليت هاى ايران 
سپاســگزاريم. «ريچارد گرنل» ســفير 
آمريــكا در برلين در پيامى توئيترى درباره 
اقدام بانك مركزى آلمان در ممنوع كردن 
انتقــال پــول به تهران اعــالم كرد: اين 
موضوعى بسيار مهم است و ما از شركاى 
آلمانــى خود به دليــل اقدام براى متوقف 
كــردن فعاليت هاى ايران سپاســگزاريم.

بانك مركزى آلمان شرايط كارى خود را به 
گونه اى گسترش داده است كه دربرگيرنده 
بخش انتقال پرداخت نقدى نيز بشــود. بر 
اين اســاس، از انتقال حدود 400 ميليون 

دالر به ايران جلوگيرى مى شود.

مسكو با واشنگتن مسكو با واشنگتن 
بر سر تهران معامله نمى كندبر سر تهران معامله نمى كند

ايرنــا: ســرگئى ميخييــف رييس مركز 
فناورى هاى سياســى روســيه با اشاره به 
مشاركت راهبردى اين كشور و ايران بويژه 
نياز مشترك به توسعه همكارى ها، امكان 
معامله مســكو با واشنگتن بر سر تهران را 
رد كرد. از كارشناســان مطرح وى گفت: 
ايران شــريك راهبردى روسيه در منطقه 
است و دو كشور در عرصه هاى مختلف با 
يكديگر همكارى مى كنند. با اين سطح از 
روابط و حمايت سران و به ويژه نياز روسيه و 
ايران به هم به عنوان دو شريك منطقه اى، 
معامله بر سر تهران ممكن نيست و مسكو 

چنين رويكردى را نمى پذيرد.

تركيه هم دو وزير آمريكا را تركيه هم دو وزير آمريكا را 
تحريم كردتحريم كرد

اســپوتنيك: رئيس جمهورى تركيه گفته 
اســت كه كشــورش دارايى هاى وزراى 
دادگســترى و كشــور آمريكا در تركيه را 
مســدود مى كند. اين صحبت ها از ســوى 
رجــب طيب اردوغــان، رئيس جمهورى 
تركيــه در پى اقدامات صــورت گرفته از 
سوى دولت واشــنگتن به دليل بازداشت 
يك كشيش آمريكايى توسط دولت تركيه 
مطرح شده است. رجب طيب اردوغان گفته 
اســت كه به دنبال مســدود كردن اموال و 
دارايى هاى وزراى دادگســترى و كشــور 
آمريكاســت و ادامه داد: اقدامات صورت 
گرفته از سوى واشنگتن براى يك شريك 
استراتژيك مناسب نيست و اين اقدام براى 
تركيه بى احترامى محســوب مى شــود. 
آمريكا در چند روز گذشــته وزير كشــور و 

وزير دادگسترى تركيه را تحريم كرد.

پايگاه هوايى عربستان هدف پايگاه هوايى عربستان هدف 
حمله پهپادى قرار گرفتحمله پهپادى قرار گرفت

المســيره: منابع يمنــى از حمله پهپادى 
ارتش و كميته هاى مردمى به پايگاه هوايى 
ملك خالد عربستان خبر دادند. منابع يمنى 
از حمله پهپادى ارتش و كميته هاى مردمى 
به پايگاه هوايى ملك خالد عربســتان خبر 
دادند. بر اساس اين گزارش؛ پهپاد قاصف 
1 پايــگاه هوايــى ملك خالد را هدف قرار 

داده است.
منابــع يمنى اعالم كردند كه آشــيانه اين 
پايگاه كه جنگنده هاى سعودى از آن براى 
انجام يورش هوايى به يمن به پرواز درمى 

آيند، هدف قرار گرفته است.

اسرائيل مانع ورود دومين اسرائيل مانع ورود دومين 
كشتى به سواحل غزه شدكشتى به سواحل غزه شد

روســيا اليوم: نيــروى دريايــى رژيم 
صهيونيستى مانع از حركت كشتى فعاالن 
خارجى به ســمت نوار غزه شــد كه براى 
شكستن محاصره رژيم صهيونيستى عليه 

غزه راهى آب هاى اين منطقه شده بود.
نيروى دريايى رژيم صهيونيستى مانع ادامه 
ســفر كشتى فعاالنى شد كه پرچم سوئد را 
روى كشــتى نصب كرده و براى شكستن 
محاصره اى كه از يك دهه پيش عليه نوار 
غزه اعمال شــده، از اروپا راهى اين منطقه 
شده بودند. اين دومين كشتى اى است كه 
ارتش اســرائيل در كمتر از يك هفته مانع 
از رســيدن آن به ســواحل غزه شده است. 
ارتش رژيم صهيونيستى در بيانيه اى اعالم 
كرد: نيروى دريايى اسرائيل اين كشتى را 
به بندر اسدود اسرائيل هدايت كرده است. 
قرار است بار اين كشتى در اين بندر تخليه 
شــده و مورد بازرســى امنيتى قرار بگيرد 
و بعــد دربــاره ورود اين محموله ها به غزه 

تصميم گيرى شود.

آمريكا 500 ميليارد دالر براى ناامنى منطقه هزينه كرد

نخستين گزارش ساالنه «حقوق شهروندى» امروز منتشر مى شود

دريافت كنندگان ارز دولتى براى ورود كاال به كشور 6 ماه فرصت دارند

وزير دفاع گفت: آمريكايى ها و برخى كشــورها بالغ بر 
500 ميليــارد دالر بــراى ايجاد ناامنى در منطقه هزينه 

كرده اند.امير سرتيپ حاتمى در اين ديدار با خانواده شهدا 
با اشاره به تالش دشمنان قسم خورده نظام اسالمى به 
ويــژه ايجــاد فاصله بين دولت و ملت را حربه نخ نماى 
دشمن در طول 40 سال اخير دانست و خاطرنشان كرد: 
يكى از كشــورهاى منطقه اعتــراف كرد براى تحقق 
نقشــه هاى خود و كشاندن آشوب به ايران و پشتيبانى 

از گروه هاى تروريستى در عراق و سوريه، 137 ميليارد 
دالر هزينه كرده است كه در همين زمينه آمريكايى ها 
و بقيــه بالــغ بر 500 ميليارد دالر براى ايجاد ناامنى در 
منطقه هزينه كرده اند.وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى 
مسلح توطئه بزرگ شكل گيرى تروريسم در منطقه و 
به آشوب كشاندن كشورهايى نظير عراق و سوريه را از 

ديگر توطئه هاى دشــمنان براى ضربه زدن به انقالب 
اسالمى دانست و گفت: دشمنان به دنبال نهادينه كردن 
ناامنى و آشوب در منطقه بودند كه بحمداهللا با هوشيارى 
و درايــت فرمانده معظم كل قوا كه پرده از خباثت آنان 
برداشت و آمادگى و جانفشانى نيروهاى محور مقاومت 

توطئه دشمنان خنثى شد.

دستيار رئيس جمهورى در امور حقوق شهروندى گفت: 
نخســتين گزارش ساالنه «پيشرفت ها و راهكارهاى 
رفع موانع تحقق حقوق شــهروندى» امروز منتشــر 

مى شود. اين گزارش در راستاى نظارت بر حسن اجراى 
منشور حقوق شهروندى تهيه شده است.

شــهيندخت موالوردى در گفت و گوبا ايرنا افزود: در 
آستانه 14 مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطيت، روز 
حقوق بشر اسالمى و كرامت انسانى همچنين سالروز 
تحليف رئيس جمهورى اين گزارش منتشر شده است.
وى يادآور شــد: بر اســاس بند پنجم بخش ساز و كار 
اجراى منشور حقوق شهروندى، هر سال بايد گزارش 
پيشــرفت ها و راهكارهاى رفــع موانع تحقق حقوق 

شهروندى به ملت ارائه شود.
موالوردى اظهار داشــت: بعد از پيگيرى هاى مكرر با 
دستگاه هاى اجرايى از اواخر دولت يازدهم و متعاقب 
آن در دولــت دوازدهم همچنين با توجه به پيوســت 
ابالغ وزرا كه در آن اولويت هاى عمومى و اختصاصى 

از ســوى رئيــس جمهورى تعيين و مــورد تاكيد قرار 
گرفتــه بــود و ابالغيه هاى كتبى و شــفاهى پى در 
پــى براى اجراى حقوق شــهروندى، در نهايت همه 
دستگاه هاى اجرايى و استاندارى هاى سراسر كشور، 
گزارش عملكرد خود را در زمينه حقوق شهروندى براى 

دستيار ويژه ارسال كردند.
وى اضافــه كــرد: به غيــر از وزارت اطالعات، همه

 دســتگاه هاى اجرايى گزارش فعاليت ها و اقدامات 
خود را در زمينه حقوق شهروندى ارائه داده اند البته ما 
از گزارش هاى غيرمســتقيم اين وزارتخانه و گزارش 
وزير اطالعات در ســالروز رونمايى از منشــور حقوق 
شهروندى براى تهيه گزارش نهايى استفاده كرديم.

دســتيار رئيس جمهورى اظهار داشــت: بر اســاس 
محورهاى تعيين شده دوباره اين گزارش براى تكميل 

و اصالح در اختيارشان قرار گرفت و زمانى تعيين شد تا 
از نظرات جديد دريافتى هم استفاده كنيم و در نهايت 

پايان بهار 97، پيش نويس اين گزارش تهيه شد.
موالوردى خاطرنشــان كرد: مبناى ما در اين گزارش 
خود اظهارى اســت كه از سوى دستگاه هاى اجرايى 
در مورد فعاليت ها و اقدامات حقوق شــهروندى ارائه 
شــده اســت و در مرحله بعد بر اســاس شاخص هاى 
مشــخص ابالغى براى دريافــت گزارش عملكرد و 

ارزيابى اقدام خواهيم كرد.
مــوالوردى گفــت: اين گزارش با مشــاركت مركز 
استراتژيك رياست جمهورى و كميسيون حقوق بشر 
اســالمى تهيه شده است و نسخه نهايى اين گزارش 
همراه با پيشنهادها و راهكارهاى تحقق منشور حقوق 
شهروندى براى رئيس جمهورى هم ارسال شده است.

نايب رييس مجلس، آخرين نشســت ســتاد مبارزه با 
مفاســد اقتصادى با موضوع تخلفات ثبت ســفارش 
خودرو را تشــريح كرد. مسعود پزشكيان نايب رئيس 
مجلس در تشريح آخرين نشست ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادى، گفت: در اين نشســت درباره مفاسد حوزه 
واردات محموله هاى قاچاق به كشور، تخلفات در ثبت 
ســفارش و واردات خودرو و فســاد در بانك ها بحث 
و بررســى هايى صورت گرفت. نايب رييس مجلس 
شــوراى اســالمى، افزود: در اين نشست گزارشى از 

ســوى وزارت اطالعات، نيروى انتظامى و ســازمان 
بازرســى ارائه و مقرر شــد كه اين نهادها اطالعات 
خود را با يكديگر به اشــتراك بگذارند تا در برخورد با 
مفاسد اقتصادى و بانكى با قدرت بيشترى عمل شود.

وى بــا بيان اينكه در اين نشســت درباره افرادى كه 
خودروهاى غيرمجاز وارد كشــور كرده اند بحث شد، 
ادامــه داد: وزير صنعت گزارش هايى درباره تخلفات 
ثبت ســفارش خودرو ارائه داد و در اين راستا تعدادى 

از متخلفان به قوه قضاييه معرفى شده اند.

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراى 
اسالمى، با بيان اينكه تعداد افرادى كه براى تخلفات 
در ثبت ســفارش خودرو معرفى شــده اند كم نيستند، 
يادآور شد: تعدادى از بدنه وزارت صنعت توسط وزير 
صنعــت به قــوه قضاييه معرفى شــده اند و برخى از 
كارشناســان وزارت صنعت نيز بايد با حضور در قوه 

قضاييه پاسخگو باشند.
وى با اشــاره به اينكه برخى شــكايت ها در اين باره 
توســط گمرك مطرح شده است، افزود: قوه قضاييه 

از تمــام افــرادى كه در اين فرآيند به طريقى قصورى 
داشته اند بازجويى مى كند، اما چون حكم صادر نشده 
متهم كردن و بخشى را مقصر دانستن كار صحيحى 
نيست، البته آنچه مشخص بوده تخلف رخ داده است.
نايب رييس مجلس شــوراى اسالمى، تصريح كرد: 
افــرادى كــه ارز دولتى دريافت كرده اند 6 ماه فرصت 
دارند كه اين ارزها را تبديل به كاال كرده و به كشــور 
بازگردانند، لذا تا زمانى كه 6 ماه نشــده بحث مفسده 

آن قابل بحث نيست.

وزير دفاع:

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار ورود جدى تر مسئوالن 
امر براى ساماندهى اقتصادى كشور شد.

به گزارش تسنيم، مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته به رياست 
آيت اهللا موحدى كرمانى و با حضور اعضاء تشكيل جلسه داد.

در ابتداى اين جلســه آيت اهللا موحدى كرمانى با اشــاره به مشــكالت 
اقتصادى و نوسانات اخير بازار ارز و طال كه موجب افزايش تورم و بروز 
مشــكالت و نگرانى هايى براى خانوارها گرديده اســت، خواستار ورود 
جدى تر دولت و مجلس و مســؤوالن امر براى ســاماندهى اقتصادى 
كشور شد و گفت: گرانى، تورم و بى ثباتى اقتصاد، باعث بروز مشكالت 

معيشــتى بويژه براى طبقات متوســط و ضعيف جامعه شده و الزم است 
مسئوالن براى رفع اين معضالت اقدام عاجل نمايند.

وى همچنين بر لزوم مبارزه جدى و قاطع با كســانى كه از نوســانات 
اقتصادى ســوء اســتفاده كرده يا به هر نحو به بيت المال دست اندازى 
مى كننــد تأكيــد كــرد و افزود: امروز همانگونه كــه از دولت و مجلس 
انتظار مى رود مشــكالت اقتصادى و وضع موجود را ســاماندهى كنند، 
از قوه قضاييه هم اين توقع هســت كه با جديت و قاطعيت با مفســدان 
اقتصادى برخورد كند.در ادامه اين جلسه درخواست ستاد مبارزه با مواد 
مخدر براى اعمال اصالحاتى در قانون مصوب مجمع كه از سوى مقام 

معظم رهبرى ارجاع شده بود مورد بررسى قرار گرفت.
بر اســاس اين گزارش، با تصويب اعضاى مجمع،  فهرســت هاى ســه 
گانه مواد مخدر و روان گردان هاى تنظيم شده مطابق كنوانسيون هاى 
بين المللى، پس از تصويب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به قانون 
الحاق و اصالحيه هاى مصاديق بعدى آن با پيشــنهاد وزارت بهداشــت 
درمان و آموزش پزشــكى و تأييد ســتاد مبارزه با مواد مخدر و تصويب 

هيات دولت به اين فهرست اضافه خواهد شد.
همچنين مقرر گرديد اصالحات بعدى اين قانون با پيشنهاد ستاد مبارزه 

با مواد مخدر، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه گردد.

آيت اهللا موحدى كرمانى در جلسه مجمع تشخيص مصلحت:

مسئوالن براى رفع معضالت اقتصادى فكر عاجل كنند

حجت االسالم و المسلمين سيد حسن خمينى:

هيچ عاملى مانند رسانه نمى تواند جامعه را به سالمت سوق دهد
يادگار امام گفت: ممكن است رسانه جايى نتواند راست 
بگويد ولى دروغ نگويد؛ اما مرگ يك رسانه وقتى است 
كه متهم به دروغگويى شــود. عالوه بر اين رســانه بايد 
كار خود را بشناســد، قوى باشــد و كار درست و صحيح 
انجــام دهد و هيچ عاملى همانند رســانه اين قدرت را 
ندارد كه بتواند جامعه را به سالمت سوق دهد.به گزارش 
ايرنا، حجت االسالم و المسلمين سيد حسن خمينى در 
جمع مديران، سردبيران و كاركنان خبرگزارى جمهورى 
اسالمى؛ سالمت؛ صداقت و قدرت را شروط تاثيرگذارى 
رسانه عنوان كرد و گفت: بزرگ ترين عامل جلوگيرى از 
فساد در جامعه؛ رسانه و افكار عمومى است كه مى تواند 

جلو فســاد را چه در حوزه سياســت، چه در حوزه اجتماع 
و چه در حوزه اقتصاد بگيرد.وى افزود: البته در مســير 
مبارزه با فســاد همواره بايد مراقب بود؛ چرا كه معموًال 
مفسدين خودشان هم سعى مى كنند رسانه داشته باشند 
و تالش مى كنند رسانه هايى را در اختيار بگيرند تا مبارزه 
با فساد را تغيير ماهيت دهند.سيد حسن خمينى يادآور 
شــد: اينگونه نيســت كه اگر هر جا رسانه ها آزاد بودند، 
الزاماً مفسدين دربند باشند. يادگار امام، با اشاره به اينكه 
رسانه سالم، صادق و قوى مى تواند شرط سالمت يك 
جامعه باشد، تصريح كرد: رسانه بايد سالم باشد، خودش 
را وامدار كسى نداند، صادق باشد و هيچ دروغى نگويد.

سيد حسن خمينى افزود: ممكن است رسانه جايى نتواند 
راست بگويد ولى دروغ نگويد؛ اما مرگ يك رسانه وقتى 
است كه متهم به دروغگويى شود. عالوه بر اين رسانه 
بايد كار خود را بشناسد، قوى باشد و كار درست و صحيح 
انجام دهد و هيچ عاملى همانند رسانه اين قدرت را ندارد 
كه بتواند جامعه را به سالمت سوق دهد.وى ادامه داد: 
هيچ كدام از كنترل هاى رسمى –همچون قوه قضائيه و 
پليس- به اندازه قدرت افكار عمومى و رسانه نمى توانند 
جامعه را به ســوى ســالمت سوق دهد؛ البته اين مسير 
براى متصديان امر دردهايى به همراه دارد، اما آن دردها 
را بايد به جان بخريم.يادگار امام با بيان اينكه در فضاى 

عمومــى جامعه اگر ضعف هايى وجود دارد، بايد مطرح 
شــود؛ اظهار كرد: وقتى جامعه ببيند كســى ضعف خود 
را مى پذيرد و اشــتباه خودش را قبول مى كند و درصدد 
جبران بر مى آيد اتفاقاً همدلى اش با او بيشــتر مى شــود 
و عملكردها بهتر پذيرفته مى شــود؛ در مقايسه با اينكه 

او بخواهد ضعف اشتباه و اشكال خود را كتمان كند. 
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یادداشت

میز خبر

قدرت نمایی بیت کوین در مقابل دالر
»شروع« از افزایش خرید ارز رمزها در ایران گزارش داد :  

گروه اقتصاد کالن: بر اســاس گزارش های 
جهانــی ریال ایران که پس از مدت ها ثبات 
نسبی در مسائل اقتصادی توانسته بود تا ارزش 
خود را  بعد از سال های پر فراز و نشیب اقتصاد 
ایران به دست بیاورد با توجه به خروج آمریکا 
از برجام و جنگ رســانه ای ایجاد شده در پی 
تحریم هــای جدید دوباره روند نزولی یافته و 
در چند سال اخیر به کمترین میزان ارزش خود 
نسبت به ارزهای خارجی  از جمله دالر آمریکا 
رسیده که باعث افزایش نگرانی مردم نسبت 
به آینده ارزش پول شده است؛ همین مسئله 
باعث شــده تا پول های کالن سرمایه داران 
و مردم به ســمت سرمایه گذاری در ارزهای 
خارجی و طال هدایت شــود که روند افزایش 
قیمت ها و عدم از بین رفتن حباب های قیمتی 

ایجاد شده را تشدید کرده است.
پایــگاه خبری CCN در جدیدترین گزارش 
خــود درباره وضعیت بیــت کوین  به عنوان 
محبوبترین ارز رمزنگاری شده دنیا در ایران 
مدعی شــده اســت تا بر اساس آمار رسمی 
ســایت CoinDance حجــم معامالت ارز 
رمزنگاری شده بیت کوین با استفاده از ریال 
به دلیل کاهش ارزش و مشکالت ارزی ایران 
علی رغم ممنوعیت معامله هرگونه ارزهای 
رمزنگاری شــده از جمله بیت کوین جهشی 
چند برابری نسبت به گذشته داشته که نشان  
از اســتقبال ایرانی ها برای سرمایه گذاری در 
بیت کوین عالوه بر سرمایه گذاری در ارزهای 
خارجی، ســکه و طال دارد؛ البته  جهش اخیر 
خریــد بیت کوین بــا ریال همچنان کمتر از 
خریدهای انجام شــده ریالی بیت کوین در 
زمان افزایش قیمت این ارز رمزپایه تا ۲۰ هزار 
دالر در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میالدی است.

یکی از کارشناسان صرافی های فعال در حوزه 
ارزهای رمزنگاری شده در ایران در خصوص 
خریــد و فروش ارزهای رمزنــگار گفت: با 
توجه به سیاســت ممنوعیت ارزهای رمزپایه 
در ایران، معامله بیت کوین و ســایر ارزهای 
رمزنــگار در بســیاری از صرافی های ایرانی 
متوقف شده و صرفاً در برخی از صرافی ها برای 
مشــتریان خاص و به صورت محدود انجام 
می شــود اما از سویی دیگر محدودیت های 
ایجاد شده در کشور باعث شده تا کالهبرداری 
و ســودجویی در این حوزه توسط سایت های 
تقلبی و کانال های تلگرامی با توجه به افزایش 
استقبال مردم برای خرید ارزهای رمزنگاری 
شــده به منظور ســرمایه گــذاری افزایش 
محسوسی داشته است.وی ادامه داد: قبل از 
ایجاد محدودیت ها و مشکالت انتقال منابع 

مالی و خریدها به صورت ریالی معامله ارزهای 
رمزنگاری شــده شفاف تر بود چرا که معمواًل 
صرافی هــای مبدأ معامله ارزهای رمزپایه در 
کشــور مشخص بود و در صورت رجیستر و 
قانونی شدن آن ها می توانست کالهبرداری 
در این حوزه به صفر برسد اما در حال حاضر 
شــاهد وضعیتی لجام گسیخته هستیم که با 
توجه به استقبال مردم و حضور کالهبرداران 
سایبری داخلی و خارجی شاهد افزایش بروز 

خطر در سالمت معامالت هستیم.
ایجــاد رمز ارز ملی بــرای جلوگیری از  ��

خروج ارز از کشور
محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی نیز پیش 
از این به ایبِنا درباره حجم معامالت ارزهای 
رمزنگاری شده در ایران گفته بود که ایرانی ها 
در حــدود ۲.۵ میلیــارد دالر برای خرید بیت 
کوین و سایر ارزهای رمزنگار هزینه کرده اند 
و به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشــور 
و تثبیــت قیمت ریال باید به ســراغ فناوری 

ارزهای رمزنگار و ایجاد رمز ارز ملی رفت.
آمریکا را با استفاده از بیت کوین تهدید کنید

البته چندی پیش، بابی لی، مدیرعامل شرکت 
BTCC  در توییتی به حسن روحانی، رییس 
جمهوری ایران استفاده از ارزهای رمزنگاری 
شــده را پیشــنهاد داد و گفت: در صورتی که 
شما واقعاً می خواهید رئیس جمهور ترامپ را 
تهدید کنید، باید استفاده از ارز ثابت )فیاتمانی( 
به ویژه دالر آمریکا را متوقف کنید و شــروع 
به اســتفاده از بیت کوین در تمام معامالت 

تجاری خود نمائید؛ همچنین تمامی سرمایه 
ملــی خود از طال و ارزهای خارجی را به بیت 

کوین تبدیل کنید.
آیا ارز رمزنگاری شده ملی راه حلی برای  ��

ایران خواهد بود؟
ناصــر حکیمی، معــاون فناوری های نوین 
بانــک مرکزی اعالم کرد ممنوعیت ارزهای 
رمزنگار سیاست نهایی بانک مرکزی نیست 
و پژوهــش برای رمز ارزها ادامه پیدا می کند 
تا جایی که چندی پیش نخستین نمونه رمز 
ارز ملی توســط پژوهشــکده پولی و بانکی 
معرفی شــد و از سویی دیگر شرکت خدمات 
انفورماتیک نیز نخســتین ارز رمزنگار ملی را  
بر پایه زنجیره بلوک )بالکچین( معرفی کرد؛ 
البته شــنیده ها حاکی از آن اســت که برخی 
گروه های پژوهشــی و شــرکت های فعال 
فنــاوری اطالعات بانکی و وزارت ارتباطات 

در زمینه ارز رمزنگار ملی فعالیت دارند.
یک واقعیت در حوزه ارزش ارزهای رمزنگاری 
شــده ملی رابطه مســتقیم آن هــا با میزان 
عرضه و تقاضا و پذیرش توســط شرکت ها 
و صرافی های ارزهای رمزنگار مطرح در دنیا 
است؛ در واقع همین سه فاکتور اصلی می تواند 
تأثیر بسزایی در آینده ارزش معامله ای و مقصد 
مورد اســتفاده رمز ارز مورد نظر داشته باشد؛ 
البتــه در عیــن حال وضعیت کشــور مبدأ و 
سیاســت های دولت مذکور نیز اهمیت دارند 
امــا آن چــه که تا به امــروز در حوزه ارزهای 
رمزنگاری شده شاهد آن هستیم یک شکست 
نسبی است چرا که کشورهایی که به سراغ این 

پدیــده فناورانه مالی رفته اند از جمله ونزوئال 
دچار یک ســردرگمی هســتند و هنوز مدل 
مشخص موفقی از آن وجود ندارد که توسط 
صرافی ها مطرح مانند ارزهایی از جمله بیت 

کوین و ایتریوم مورد پذیرش قرار بگیرد.
ارز رمزنگاری شــده ملــی نباید ریال  ��

الکترونیکی باشد
نصراهلل جهانگرد، معــاون وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در امور فناوری های نوین 
در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره آینده رمز ارز 
ملی گفت: ارز رمزنگاری شده ملی هنگامی 
بــه معنــای واقعی مفهوم پیــدا می کند که 
برای تســهیل تجارت، امور  و تبادل بانکی و 
کاهش سیطره دالر از اقتصاد استفاده شود و 
در عین حال شاهد پذیرش این رمز ارز توسط 
کشورهای دوست، همسایه و مورد نظر برای 
تجارت باشیم  تا در زمان تحریم ها سیاست 

ایاالت متحده آمریکا در آن اثر گذار نباشد.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در حال حاضر 
چند مجموعه در کشــور به سمت ایجاد رمز 
ارز ملی رفته اند اما این یک واقعیت است که 
ســاخت ارز مجازی ملی و بومی سازی یک 
شبکه توکن کار چندان سختی نیست و اصل 
مســئله مفهوم پذیرش و تبادالت است که 
بانک مرکزی و دولت تعیین می کند؛ ما نباید 
با یک ریال الکترونیکی روبرو باشیم بلکه باید 
رمــز ارز ملی پولی برای ثبات وضعیت ریال 
و اســتفاده در مبادالت تجاری و اقتصادی با 
شرکای کشور اســتفاده شود که نیاز اصلی 
آن برای حفظ ارزش پذیرش توســط ســایر 

کشورها و پشتوانه ای مناسب است تا اتفاقاتی 
کــه برای پترو به عنوان ارز رمز پایه ونزوئال 
افتاد برای  ارز ملی رمزنگار ایران تکرار نشود.
وی ادامــه افــزود: در حال حاضر شــرایط 
اقتصادی و تحریم ها باعث شــده تا  کشــور 
به ارزهای رمزنگاری شده نیاز داشته باشد و 
رییــس جمهوری نیز با توجه به اهمیت این 
مســئله در شورای عالی فضای مجازی این 
مسئله را پیگری کردند و از مدت های گذشته 
تا به امروز کشــور در این زمینه مطالعاتی را 
انجام داده است؛ معتقدم بیت کوین و ایتریوم 
با توجه به ضریب پذیرش توسط صرافی های 
مطرح بین المللی می تواند موقعیتی خوب را 
برای کشور نسبت به رمز ارز ملی ایجاد کند.

کشور در شــرایط فعلی به رمز ارزها  ��
نیاز دارد

در همین خصوص، ســپهر محمدی، رییس 
انجمن بالک چین به ایبِنا گفت: با توجه به 
شرایط فعلی کشور در بحث تحریم ها این نیاز 
وجود دارد تا برای نقل و انتقال پول و تجارت 
از ارزهای رمزنگاری شده مطرح دنیا از جمله 
بیت کوین و ایتریوم استفاده شود که می تواند 
تأثیر مثبتی در تجارت و رشد اقتصادی کشور 
با شــرایط ســخت پیش رو به دلیل افزایش 
تحریم هــای ایاالت متحده آمریکا داشــته 
باشــد. ارزهای رمزنگار در صورتی که دارای 
مشــروعیت قانونی شــوند در شرایط فعلی 
کشــور یک فرصت به شمار می رود چرا که 
بسیاری از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی 
به دنبال سرمایه گذاری در ایران هستند اما 
روش انتقال پول به دلیل تحریم ها وجود ندارد 
یا فرآیند انتقال بسیار سخت است که تجارت 
و ســرمایه گذاری با ارزهای رمزنگاری شده 
می تواند فرآیند انتقال پول به کشور را تسهیل 
کند و در کوتاه مدت بالغ بر ۲ تا ۳ میلیارد دالر 
در کشور جذب سرمایه انجام شود.محمدی 
با تاکید بر اهمیت وجود ارز رمزنگاری شــده 
ملی اظهار داشــت: اعتقاد دارم هر تصمیمی 
که راهگشــا باشد به نفع اکوسیستم خواهد 
بود واگر از ارز ملی رمزنگاری شــده استقبال 
شــود یا اســتقبال خاصی از آن توسط مردم 
داخل کشــور یا صرافان بین المللی صورت 
نگیــرد، اهمیت چندانی نــدارد چرا که این 
پــول می توانــد نقــش یک کاتالیــزور در 
اکوسیســتم ارزهای رمزنگاری شده ایران را 
ایفــا کند که در نهایــت فعالیت بیت کوین، 
ایتریوم و ســایر ارزها را در ایران تســهیل 
 می کند و باعث رشــد این حوزه در کشــور

 خواهد شد.

اقتصاد جهان

پیامدهای تحریم های تازه 
آمریکا بر اقتصاد ترکیه

راشــا تودی: تحریــم دو وزیر ترک از 
سوی آمریکا باعث شد لیر به پایین ترین 
ســطح برابری خود در برابر دالر سقوط 

کند و تورم نیز به ۱۶ درصد برسد.
آمریکا دو وزیر ترک را به تازگی تحریم 
کرد که این اقدام باعث شــد سقوط لیر 
ترکیه و کاهش تمایل سرمایه گذاران به 
خرید این ارز بیش از پیش تسریع شود. 
روز گذشــته هر دالر آمریکا به ۵.۱۱ لیر 
رســید که در تاریخ این کشور بی سابقه 
اســت. در تازه ترین آمار اعالم شــده از 
نرخ تورم ترکیه، تورم این کشــور به ۱۶ 
درصد در ماه ژوئیه رسیده است و این در 
حالی اســت که بانک مرکزی، نرخ بهره 
را بدون تغییر و در ســطح ۱۷.۷۵ درصد 

نگه داشته است.

  تالش روسیه
 برای به زانو در آوردن دالر

فــارس: روســیه ذخایر طــالی خود 
را نزدیــک بــه ۲ هــزار تن رســانده و 
می خواهد به واســطه طال سلطه گری 
دالر را در جهــان کاهش دهد.آمارهای 
بانک روسیه نشــان می دهد که میزان 
طالهای این کشــور نزدیک به ۲ هزار 
تن رســیده که این رقم نســبت به دهه 
اخیر 4 برابر شده و ۱۷ درصد کل ذخایر 
خارجی این کشــور را شــامل می شود. 
دیم تری اســپک تحلیلگر بازار فلزهای 
گرانبها در اظهارات خود اعالم کرد: »با 
خرید فلزات گرانبها روسیه یک انتخاب 
هوشمندانه ای را اختیار کرده و می تواند 

در مقابل دالر بایستد.«
در حال حاضر روســیه شرایطی دارد که 
با تحریم های سیاســی از سوی آمریکا 
مواجه است و در حالت کلی دلیل موجهی 
دارد کــه برای مقابله با تحریم ها چنین 
اقدامی کند. تحلیلگران همچنین میزان 
خرید روســیه و چین را مقایسه می کنند 
که در حال حاضر روسیه در جایگاه پنجم 

و چین در جایگاه ششم قرار دارد.

بانک مرکزی مکزیک نرخ 
بهره را ۷.۷۵ درصد حفظ 

کرد
رویتــرز: بانک مرکــزی مکزیک در 
جهــت کنترل تورم و باتوجه به رشــد 
کند اقتصادی این کشــور، نرخ تورم را 
بدون تغییر ۷.۷۵ درصد حفظ کرد. بانک 
مرکزی مکزیک نرخ بهره را بدون تغییر 
حفــظ کرد و پیش بینی از چشــم انداز 
اقتصادی این کشــور را در ســال جاری 
میــالدی کاهــش داد. البتــه تصمیم 
بانــک مرکزی مکزیک برای حفظ نرخ 
بهــره یک سیاســت محتاطانه به علت 
ریسک های تورمی است. در همین حال 
اعضــای هیئت مدیره بانک مکزیک به 
اتفــاق آراء رأی بــه عدم تغییر نرخ بهره 

دادند و آن را ۷.۷۵ درصد نگه داشتند.

 افزایش نرخ بهره
 بانک انگلیس 

گاردیــن: بانــک مرکــزی انگلیس با 
افزایــش نرخ بهره به ۰.۷۵ درصد آن را 
به باالترین رقم از زمان بحران اقتصادی 
جهان به بعد رســاند. کارشناسان بانک 
مرکــزی انگلیس بــه افزایش نرخ بهره 
پایــه در بریتانیــا رأی مثبت دادند و نرخ 
بهــره بانکی در این منطقه با ۰.۵ درصد 
افزایش روبرو شد. این در حالی است که 
کارشناسان اقتصادی و رهبران تجاری 
هــم انتظار چنیــن تصمیمی را از بانک 
انگلیس داشــتند. در همین حال کمیته 
سیاســت گذاری پولی بانک انگلیس با 
رأی به باال رفتن ۰.۵ درصدی نرخ بهره 
رقــم فعلی آن را به ۰.۷۵ درصد افزایش 
دادند و نرخ بهره بریتانیا به باالترین سطح 
خود از سال ۲۰۰۹ میالدی به بعد رسید.

بانــک مرکزی انگلیس می تواند با تغییر 
نــرخ پایه به اهداف سیاســت پولی خود 
دســت پیدا کند و پیش از این هم تالش 
برای رســیدن به نرخ تورم هدف گذاری 
شده خود یعنی کمتر از ۲ درصد کرده بود.

بهبود معضالت اقتصادی با اصالح 
قانون چک

امیرحسنخانی  �� محمدرضا 
نایب رئیس کمیسیون اصل 

نود
اقتصاد کشور به دالیل مختلف 
بــا بحران هایی مواجه شــده اســت که افزایش 
چک های برگشــتی می تواند مشکالت اقتصادی 
را دوچندان کند. امروز ما شــاهد حضور گســترده 
بدهکاران مالی در زندان ها هستیم که این موضوع 
نه تنها به آسیب های اجتماعی دامن می زند بلکه 
اقتصاد کشــور را به چالش می کشاند.عموم مردم 
باید با قوانین چک و عوارض عدم استفاده صحیح 
از آن آگاهی کامل داشته باشند؛ لذا شناخت کامل 
مردم نســبت به قوانین بانکــی و خصوصًا چک 
نیازمند همکاری مســووالن و نهادهای مربوطه 
می باشــد.طرح اصالح قانون چک در دستور کار 
نماینــدگان مجلس قــرار دارد که با همکاری و 
همفکری مرکز پژوهش های مجلس تدابیر خوبی 
در تصویب هرچه بهتر این قانون اندیشــیده شده 
اســت؛ چراکه اصالح قانون فعلی چک می تواند 
کمک قابل توجهی به اقتصاد کشور بکند.تصویب 
طــرح اصالح قانون چک کمک قابل توجهی به 
اقتصاد کشور دارد، امیدواریم با تصویب این طرح 
بتوانیم مشــکالتی که به واسطه ضعف در قانون 
چک بــه وجود آمده را کاهش دهیم.قانون فعلی 
چک مربوط به گذشــته اســت و می بایستی که با 
شرایط کنونی جامعه بروزرسانی شود و به همین 
منظــور از مدت ها قبل کمیســیون های مختلف 
مجلس و به ویژه کمیســیون اقتصادی جلســات 
متعددی را با ســایر فعــاالن در این حوزه برگزار 
کرده اند که ماحصل این جلسات به تصویب قانونی 
جامع و کامل در خصوص چک و مراودات بانکی 
تبدیل شــود؛ چراکه اجرای دقیق قانون کامل و 
مناســب، می تواند بسیاری از مشکالت به وجود 
آمده در کشور را حل و فصل کند.اصالح قانون چک 
منجر کاهش مشکالت حقوقی و قضائی می شود، 
امیدواریم این طرح هرچه سریعتر به صحن علنی 
مجلس برود و با تصویب آن بتوانیم مشکالتی که 
 به واسطه ضعف در قانون فعلی چک به وجود آمده

 را کاهش دهیم.

عراقچی از معاونت ارزی بانک 
مرکزی برکنار شد

تسنیم : در اولین روزهای کاری عبدالناصر همتی 
رئیــس کل جدید بانک مرکزی، احمد عراقچی 
معــاون ارزی بانک مرکزی که در دوره ولی اهلل 
ســیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی منصوب 
شــده بود را برکنار کرد. حضور احمد عراقچی با 
ســابقه نه چندان کافی در چنین پست حساسی 

بارها با انتقاد منتقدان روبرو شده بود.

•واردکنندگان مابه التفاوت ارز 
مرجع سال ۹۱ را بازگردانند

فارس: هیات وزیران تصویب کرد، واردکنندگان 
ارز مرجع در سالهای ۹۱ که ارز مرجع دریافت کرده 
و آن را به صورت آزاد فروخته اند، باید مابه التفاوت 
ریالی نرخ ارز را به حســاب خزانه کل کشــور باز 
گردانند.هیات وزیران تصویب کرد، واردکنندگان 
ارز مرجــع در ســالهای ۹۱ که ارز مرجع دریافت 
کــرده و آن را به صورت آزاد فروخته اند، باید مابه 
التفــاوت ریالــی نرخ ارز را به حســاب خزانه کل 
کشور بازگردانند. در این مصوبه آمده است، هیأت 
وزیران در جلسه ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و به اســتناد اصل یکصد 
و ســی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران تصویب کرد.

بررسی موادی از قانون طرح 
جامع بانکداری در مجلس

ایبِنا: زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس از آغاز بررسی طرح قانون جامع بانکداری 
جمهوری اســالمی در کمیسیون متبوعش خبر 
داد و محــور ایــن طــرح را افزایش اســتقالل و 
کارآمدی بانک مرکزی عنوان کرد.ســخنگوی 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی 
ادامــه داد: طرح قانون جامع بانکداری جمهوری 
اسالمی ایران مشتمل بر طرح بانکداری جمهوری 
اســالمی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
و الیحه اصالح قانون پولی بانکی مصوب ســال 
۱۳۵۱ و همچنین طرح تأســیس بانک توســعه 
جمهوری اســالمی ایران اســت. بررســی طرح 
مذکــور به نحوی خواهد بــود که گزارش نهایی 
کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه طرح قانون 
جامع بانکداری جمهوری اســالمی آماده شــود.
ســخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی یادآور شد: مهم ترین هدف مجلس از ارائه 
طرح های مذکور افزایش استقالل بانک مرکزی و 
تقویت کارآمدی و ارتقای عملکرد این بانک است.

افزایش سرسام آور نقدینگی تا 
یکسال آینده

خانــه ملت: منصــور مرادی عضو کمیســیون 
برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلس می گوید 
دولت برنامه ای برای کنترل نقدینگی ندارد و اگر 
همین شــرایط ادامه پیدا کند میزان نقدینگی در 
کشــور افزایش می یابد. وی با اشــاره به افزایش 
نقدینگی در کشــور اظهار داشــت: یکی از دالیل 
افزایش نقدینگی در کشور عدم تمایل به سرمایه 
گذاری در تولید اســت، از ســوی دیگر نابسامانی 
ارزی در کشــور باعث شــد مردم به سمت حفظ 

نقدینگی خود بروند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ادامه داد: مردم یا نقدینگی خود را به دالر تبدیل 
کردند یا با فروش اموال و دارایی خود ترجیح دادند 
به پول نقد تبدیل کنند تا ارزش دارایی هایشان با 
تبدیل به دالر و ســکه حفظ شــود، از سوی دیگر 
 برخی از افسارگسیختگی بازار سوء استفاده کردند و

 بر التهاب بازار افزودند.

سپرده گذاران مؤسسات غیرمجاز منحله می توانند تا پایان 
مرداد با مراجعه به بانک های عامل و ارائه مستندات، سپرده 
خود را دریافت کنند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
بانک مرکزی، فرشاد حیدری، این بانک با اشاره به تمدید 
مهلت دریافت مستندات و مدارک سپرده گذاران تعاونی ها 
و مؤسســات غیر مجاز منحله ازجانب بانک های عامل 
گفت: آن دسته از سپرده گذاران تشکیالت موسوم به البرز 
ایرانیان و تعاونی های منحله ثامن الحجج، افضل توس، 

وحدت و فرشــتگان که تاکنون نسبت به ارائه مستندات 
ومدارک خود اقدام نکرده اند تا پایان مرداد فرصت دارند به 
شعب بانک های عامل تجارت، پارسیان، آینده و مؤسسات 
ملل و کاسپین مراجعه کنند.وی با بیان اینکه پس از تحویل 
مســتندات ومدارک ســپرده گذاران به شعب بانک های 
عامل، روند بررسی مستندات و پرداخت سپرده ها انجام 
می گیرد افزود: در این مرحله نیز سپرده گذاران تا سقف 
۱۰ میلیارد ریال ازسپرده های خود را دریافت می کنند.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی از مجموع ۲۵۹۸۰ 
نفر سپرده گذار باقی مانده در روند ساماندهی مؤسسات و 
تعاونی های غیرمجاز منحله تا کنون تعداد ۱۰۳۱۶ نفر به 
شعب بانک های عامل مراجعه کرده و مستندات مربوطه 
را تحویل داده اند. از این تعداد نیز تاکنون مستندات ۸۷۱4 
نفر ازجانب بانک مرکزی تأیید شده و مبلغ ۶۰۲۷ میلیارد 
ریال به آنان پرداخت شــده اســت و همچنان بررسی 

مستندات سای سپرده گذاران ادامه دارد.

معــاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری از ایجاد 
ســامانه ای میان معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری و بانک مرکزی به منظور رفع مشــکالت 
ارزی شــرکت های نوپا و دانش بنیان خبر داد.سورنا 
ستاری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره مشکالت ارزی 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان گفت: افزایش 
قیمت های حوزه ارز و مشکالت اخیر کشور در استارت 
آپ ها و شــرکت های دانش بنیان که نیازهای ارزی 

به منظور خرید تجهیزات یا همکاری های تجاری با 
شــرکای خارجی دارند قطعًا باعث شده تا مشکالتی 
ایجاد  شود که البته این مسئله در شرکت های بزرگ 
اکوسیســتم نوین مشهود است و بر همین اساس نیز 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مذاکراتی را 
با بانک مرکزی داشته و سامانه ای مستقیم برای رفع 
دشــواری های ارزی شرکت های نوآور و دانش بنیان 
ایجاد شده که تا به امروز دستاوردهای مناسبی داشته 
است.ستاری با بیان این که تحریم های بین المللی در 
استارت آپ ها تأثیر نخواهد داشت، تاکید کرد: مدیران 
شرکت های دانش بنیان و فناور با توجه به این که در 
شــرایط تحریم بزرگ شــده اند و به مشکالت بزرگ 
برای کســب و کارها در داخل کشور عادت کرده اند، 
دیگر تحریم ها را به عنوان یک مشکل حاد نمی دانند 
و در این شرایط باید تحریم های داخلی ناشی از سنگ 

اندازی ها رفع شود. 

 مهلت دریافت سپرده های مؤسسات منحل شده 
تا پایان مرداد تمدید شد

 ایجاد سامانه ارزی شرکت های دانش بنیان 
با همکاری بانک مرکزی

۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته جدید ارزی بانک مرکزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تأیید 
بسته پیشنهادی جدید ارزی را منوط به رعایت برخی شروط 
دانست.محمدرضا پور ابراهیمی ، در خصوص بسته جدید 
ارزی دولت گفت: مجلس شورای اسالمی در صورتی بسته 
ارزی بانک مرکزی را می پذیرد که نحوه مدیریت بازار ارز 
پاسخگوی تقاضاهای ضروری ارز را برای تأمین کاالهای 
اساسی باشد و سایرتقاضاهای اقالم مورد نیاز مانند مواداولیه 
واحدهای تولیدی تأمین شــود.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: با وجود برگزاری جلسات 
زیاد در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و 
رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسئوالن اقتصادی کشور 
دولت سیاست غیرکارشناسی و غیرمنطقی خود را در بازار 
ارز بکار گرفت.نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: پس 
از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، محورهای جدیدی توسط 
دولت برای مدیریت بازار ارز  پیشنهاد شده و مقرر شده طرح 
دوفوریتی ســاماندهی بازار ارز  که در کمیسیون اقتصادی 

ارائه شده برای کنترل بازار ارز لحاظ شود.وی ادامه داد: در 
صورتــی که محورهــای مهم طرح دو فوریتی مجلس در 
بسته پیشنهادی سیاست های ارزی دولت اعمال و عالوه 
بر آن نکاتی که بارها در جلســات مشــترک نیز مطرح شده 
لحاظ شود مجلس از سیاست های جدید ارزی دولت حمایت 
می کند. در غیر این صورت تغییرات جزئی در سیاست ارزی و 
یا عدم سمت گیری و سوگیری سیاست ها به سمت رویکرد 
تخصصی حتماً مورد تأیید مجلس و کمیسیون اقتصادی 
نیست.پورابراهیمی در گفت و گو با خانه ملت تشریح کرد: 
بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کاالهای اساســی با نرخ 
ارز دولتــی یــا همان ترجیحی حاصل از درآمدهای دولت، 
فروش نفت است. این بازار، ارز مورد نیاز برای تأمین مایحتاج 
عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، نهاده های بخش کشاورزی، 
نهاده های بخش دامی باید تأمین کند نظارت و کنترل بازار 
توسط دولت به نحوی باشد که مصرف کننده نهایی با قیمت 
ارز ترجیحی کاالهایش را خریداری کند.رئیس کمیسیون 

اقتصادی مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: تفکیک بازار 
اولیه از بازار ثانویه مهم بوده یکی از مؤلفه های اصلی است که 
باید رعایت شود. ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی باید 
از بازار ثانویه تأمین شود، البته استثنائاتی مانند ارز مسافرتی 
برای بیماران و ارز تعهدات بورسیه دانشجویی وجود دارد.وی 
گفت:  حدود ۳۵ میلیارد دالر تقاضا برای ارز در بازار ثانویه 
پیش بینی می شود که این ارز باید از محل کل درآمدهای 
ارزی صادرات غیرنفتی کشور، تأمین شود. تعیین نرخ ارز و 
خوراک پتروشیمی ها و فوالد و پاالیشگاه ها بر اساس ساز 
و کار بازار آزاد در بازار ثانویه نیز باید رعایت شود.وی با بیان 
اینکه صادرات غیرنفتی عددی باالتر از نیاز ارزی کشــور 
در بازار ثانویه اســت افزود: ســاماندهی صرافی ها را شرط 
دیگر تأیید بسته ارزی دولت است ساماندهی صرافی های 
بخش خصوصی در کنار اســتفاده از ظرفیت صرافی های 
مربوط به بانک ها و نهادهای عمومی مهم اســت.رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت مازاد ارز حاصل 

از فــروش نفــت را که به نرخ ترجیحی به واردات کاالهای 
اساسی اختصاص می دهد را باید در بازار ثانویه عرضه کند.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: مدیریت بازار 
ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز انجام 
شود همچنین سپرده گذاری ارز در اختیار مردم  با ضمانت 
بانــک مرکزی باید مدنظر باشــد همچنین باید ارزی که 
در دســت مردم اســت نیز مدیریت شود.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس یکی از شــروط مهم مجلس برای تأیید 
بسته پیشنهادی ارزی را مدیریت نقدینگی دانست و گفت: 
استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی، لزوم 
تسریع در راه اندازی ارزهای دیجیتال و رمز ارزها، اصالح 
ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی، 
ارائه برنامه جامع بانک مرکزی برای ساماندهی نظام بانکی، 
ساماندهی مالکیت بانک ها و مؤسسات اعتباری و تسریع در 
تعیین تکلیف دارایی های مؤسسات غیرمجاز از دیگر شروط 

برای تأیید بسته پیشنهادی ارزی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مورد لیســتی 
کــه توســط بانک مرکــزی در اختیار وزارت 
اقتصاد قرار گرفته اســت، نوشت: متاسفم که 
ذهن جامعه طی چند هفته گذشــته به دلیل 
ســودجویی و رانت خواهــی عده ای خاص به 
هــم ریختــه و نظم بازارها تحــت تأثیر قرار 

گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی یادداشــتی، 
ضمن اشــاره به فهرســتی که توســط بانک 
مرکزی در اختیــار وزارت اقتصاد قرار گرفته 
اســت، با تاکید بر اینکــه وظیفه دولت حفظ 

منابع ارزی کشــور و تأمین منافع عموم مردم 
است، نوشت: متاسفم که ذهن جامعه طی چند 
هفته گذشته به دلیل سودجویی و رانت خواهی 
عده ای خاص به هم ریخته و نظم بازارها نیز 

تحت تأثیر قرار گرفته است.
مســعود کرباســیان در این یادداشت نوشت: 
همیــن گروه بدون توجه به منافع ملی، آینده 

توسعه کشور را به مخاطره انداخته اند. 
وی افــزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی 
تمــام ابزارهای نظارتــی و اجرایی خود مانند 
ســازمان امورمالیاتــی، گمرک و ســازمان 

حسابرســی را به کار گرفته ایم که حق مردم 
به آنها باز گردد و اخالل گران نظام اقتصادی و 

ارزی هم هزینه رفتارهایشان را بدهند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه لیســت تمامی افراد 
دریافــت کننــده ارز 4۲۰۰ تومانی از طریق 
بانــک مرکزی در اختیــار وزارت اقتصاد قرار 
گرفته است؛ اعالم کرد: این لیست را به سرعت 
در اختیار گمرک جمهوری اسالمی قرار دادیم 
تا به صورت دقیق مشخص کنند که چه افراد 
و شــرکت هایی ارز دریافت کرده و کاال وارد 

نکرده اند.

کرباســیان بــا تاکید بر اینکه بــا این گروه، 
براســاس قانون و به عنوان اخالل گران نظام 
ارزی برخــورد جدی صــورت خواهد گرفت، 
یادآور شــد: همچنین سازمان امورمالیاتی هم 

در حال پیگیری  موضوع  است.
وزیــر اقتصاد با تاکید بر اینکه، گزارش نهایی 
با نهایت شــفافیت در اختیار مردم و نهادهای 
ذی ربط قرار خواهد گرفت، خاطرنشــان کرد: 
نباید در مبارزه با فســاد، عقب نشســت و ما 
هم در وزارت اقتصاد در هر ســطحی با فســاد 

برخورد خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد: فهرست شرکت ها برای پایش نهایی در اختیار گمرک قرار گرفت
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ميز خبر

روياى تلخ سرپناه
گزارش «شروع» از وضعيت تأمين مسكن مردم در فصل جابجايى ها

گروه زير بنايى: تأمين مسكن به يكى از 
چالش هاى اصلى اقشــار مختلف جامعه 
تبديل شده و چه آنان كه قصد خريد خانه 
دارند و چه آنها كه هنوز طعم اجاره نشينى را 
مى چشند اين روزها با مشكالت عديده اى 
مواجهند. از يك سو خانه اى براى رهن و 
اجاره در فايل هاى مشاوران امالك يافت 
نمى شود از سوى ديگر قيمت مسكن براى 
آنهــا كه قصد خريد دارند آنقدر باال رفته 
كه ديگر نمى توانند براى خود ســرپناهى 
تأمين كنند. اين شــرايط بسيارى از مردم 
را با دردســرهاى زيادى همراه كرده كه 
مســتند به آن ضرب المثل معروف نه راه 

پس دارند و نه راه پيش!
نگاهــى به آنچه در حــال حاضر در بازار 
مســكن حاكم است نشــان مى دهد كه 
تأميــن يكــى از زيربنايى ترين نيازهاى 
مردم در شــرايط كنونى با دشوارى هاى 
متعــددى همــراه بــوده و راهكارهاى 
متنوع دولت براى حل مساله نيز تاكنون 

پاسخگوى اين دشوارى ها نبوده است.
خريد خانه؛ شايد وقتى ديگر

هم اكنون ميانگين قيمت مســكن شهر 
تهران شــش ميليون و 970 هزار تومان 
اســت. بعد از جهش قيمت مسكن شهر 
تهران كه از ابتداى ســال جارى آغاز شد 
و در تيرماه به 54 درصد افزايش نســبت 
به ماه مشابه سال قبل رسيد، شايد انتظار 
متقاضيان اين باشــد كه رقم تسهيالت 
نيــز افزايش پيدا كنــد؛ موضوعى كه بر 
اســاس شــواهد، با توجه به كمبود منابع 
بانكى و عدم توان طرف تقاضا در پرداخت 
تسهيالت، فعًال در دستور كار قرار ندارد.
تا قبل از رشــد شديد قيمت مسكن كه از 
حــدود 8 مــاه قبل روند تدريجى آن آغاز 
شــد، سقف تسهيالت مســكن به طور 
ميانگيــن حدود 50 درصــد قيمت يك 
خانه 60 مترى را در شــهر تهران پوشش 
مى داد، اما هم اكنون اين رقم به حدود 26 
درصد يك واحد 60 مترى در شهر تهران 
تنزل يافته اســت. در اين شرايط افزايش 
رقم تسهيالت نيز نمى تواند كارساز باشد. 
از ســوى ديگر دو موضوع رابايد در نظر 
گرفت؛ يكى اينكه چنين منابعى در اختيار 
سيستم بانكى قرار ندارد و از سوى ديگر 
در اختصــاص وام بايد قــدرت پرداخت 
خانوارهــا را نيز در نظر گرفت. هم اكنون 
اقســاط وام 160 ميليون 12 ساله با نرخ 
ســود 8 درصد حدود يك ميليون و 700 
هزار تومان اســت كه از عهده بسيارى از 

اقشار خارج است.
گزارش ايســنا از بازار تسهيالت مسكن 
حاكــى اســت هــم اكنون ســقف اين 
تسهيالت با استفاده از تسهيالت صندوق 
پس انداز مســكن يكم براى متقاضيان 
انفرادى در شــهر تهران 80 ميليون، در 
مراكز اســتان ها و شــهرهاى با جمعيت 
بيش از 200 هزار نفر 60 ميليون و در ساير 
شــهرها (شهرهاى كوچك)، 40 ميليون 
تومان اســت؛ مطابق با پيشــنهاد جديد، 
در صــورت موافقت سياســت گذار پولى 
ســقف تسهيالت خريد مسكن با استفاده 
از اوراق حق تقدم براى متقاضيان انفرادى 
نيز معادل ســقف فعلى تسهيالت خريد 
مسكن از محل صندوق پس انداز مسكن 
يكم خواهد شــد. فعًال سقف تسهيالت 
خريد مسكن با استفاده از اوراق در تهران 
60 ميليون تومان، در مراكز اســتان ها و 
شــهرهاى با جمعيت بيش از 200 هزار 
نفر 50 ميليون تومان و در ســاير شهرها 
40 ميليون تومان است. تسهيالت خريد 
مسكن از محل صندوق پس انداز مسكن 
يكم و تســهيالت اوراق بــا طول دوره 
بازپرداخت 12 ســاله به متقاضيان واجد 

شرايط ارائه مى شود.
جستجو براى يك سرپناه

اوضاع در بخش رهن و اجاره هم تعريفى 
نــدارد. فايل هاى رهنــى، اين روزها به 
روياى دســت نيافتنى مستاجرانى تبديل 
شــده كه قراردادهاى يكساله آن ها رو به 
پايان اســت و مالك يا قصد تمديد ندارد 

و يا اجاره ماهانه طلب مى كند.
بيشتر مستاجران به دنبال اين هستند كه 
بتوانند خانه اى را رهن كامل كنند تا از يك 
سو در پايان سال اصل سرمايه خود را در 
اختيار داشته باشند و از سوى ديگر مجبور 
به پرداخت اجاره به شــكل نقدى نباشند؛ 
آنان بر اين باورند اين شــيوه براى كمك 
به اقتصاد خانوار و داشــتن پول به ميزانى 
كــه بتوانند نيازهــاى اوليه خود را تأمين 
كننــد، بهترين راه اســت اما بايد ديد در 
اين بازار، امسال تدبير مستاجران كارساز 

است يا خير.
خانمى كه به همراه دخترش در بنگاههاى 
معامالت ملكى منطقه سعادت آباد تهران 
بــه دنبــال يك واحد مى گــردد، به ايرنا 
مى گويــد: مالــك از يك ماه پيش اعالم 
كــرده كــه بايد 50 درصد به رهن و 100 
درصد به اجاره ماهانه واحدى كه پارسال 
آن را اجــاره كــرده، اضافه كند تا قرارداد 

تمديد شود.
وى ادامه مى دهد: سال قبل با 35 ميليون 
تومان پول رهن و اجاره ماهيانه 2 ميليون 
و 500 هزار تومان قرارداد اجاره را نوشتيم؛ 
مالك امسال در شرايطى نرخ ها را يكباره 
افزايش داده كه در ســال هاى قبل فقط 
500 هــزار تومــان به اجاره نقدى اضافه 

مى كرد.
امير عليخانى كه حســابدار يك شركت 
بازرگانى اســت و از 13 سال قبل عصرها 
در بنــگاه معامالت ملكى پدرش فعاليت 
دارد، درباره وضعيت بازار رهن و اجاره به 

ايرنا مى گويد: قيمت اجاره هاى نقدى كه 
صاحبان ملك در فايل ها اعالم مى كنند، 
نسبت به پارسال حداقل 70 درصد گرانتر 

است.
وى در پاســخ بــه اينكه گفته مى شــود 
افزايش اجاره بهاى مســكن نســبت به 
سال قبل بيش از 25 درصد نيست، اظهار 
مى كنــد: مثال ها بــراى رد اين ادعا زياد 
اســت؛ پارسال يك سوئيت 28 مترى به 
قيمــت 45 ميليون تومــان رهن و اجاره 
ماهانه 450 هزار تومان اجاره داده شد در 
حالى كه امسال براى تمديد همين فايل، 
ميزان اجاره بها به 750 هزار تومان رسيد.

محمد كريمى كه بيش از 20 ســال است 
در منطقه مجيديه مشــاور امالك است، 
به ايرنا مى گويد: در اين شرايط اقتصادى 
مالــكان مى خواهند با اســتفاده از درآمد 
اجــاره ملك خود، از عهــده هزينه هاى 
زندگــى برآيند به همين دليل فايل براى 
رهن بسيار كم است مگر اينكه فردى به 
دليل كمبود بودجه ناشــى از خريد خانه 
مجبور شود ملك خود را به رهن بسپارد.
وى ادامه مى دهد: هرچند مستاجران نيز 
توان پرداخت اجاره هاى نقدى را ندارند اما 
در نهايت مالكان برنده اين بازى هستند 
زيرا مســتاجران ناچار هستند سرپناهى 
براى خود داشــته باشند بنابراين تالش 
مى كنند تا يك فايل براى رهن پيدا كرده 
و يا بتوانند با صاحبخانه براى تبديل بخش 
عمده اى از اجاره به رهن، به توافق برسند.

دولت اقدام كند

مصطفى قلى خســروى، رييس اتحاديه 
مشاوران امالك تهران در همين زمينه به 
خبرنگار «شروع» گفت: مشكل مسكن 
در حال حاضر مشــكل جدى براى مردم 
اســت و بايد اين حقيقت را پذيرفت كه با 
كمبود مســكن در تهران مواجه هستيم. 
بارهــا گفته اند كــه هزاران خانه خالى در 
تهران وجود دارد اما تاكنون مســئوالن 
بــراى ورود اين خانه هاى خالى به چرخه 
معامالت مسكن اقدام چندانى نكرده اند.

وى افزود: شرايط اقتصادى بازار و افزايش 
ناگهانى قيمت دالر و طال در بازار ســبب 
شــده بســيارى از مالكان هم به فكر اين 
مســاله بيفتند كه به جاى رهن خانه ها را 
به مردم اجاره دهند. اين يك امر طبيعى 
اســت وقتى نرخ سود بانكى پايين است 
مالكان عالقــه اى به دريافت پول رهن 
ندارنــد و اين مســاله در روند افزايش يا 

كاهش اجاره بها مؤثر است.
خســروى تاكيد كرد: حل مشكل مسكن 
مــردم چــه در بخــش خريــد و چه در 
بخــش اجاره و رهن بر عهده مشــاوران 
امالك نيســت چراكه آنان آنچه مالكان 
مى خواهنــد را اجــرا مى كنند هرچند كه 
براى مســاعدت با خريداران و مستاجران 
تالش هايــى هم مى كنند اما حقيقت اين 
اســت كه حل اين مشــكل نيازمند توجه 
ويژه دولت و اجراى سياســت هاى خاص 

براى بخش مسكن است.
به گفته اين فعال صنفى شــرايط كنونى 
بازار ركود بيشترى در بازار حاكم مى كند 
و زمانــى كه فصل جا بــه جايى ها تمام 
شــود صنف مشاوران امالك با كسادى 
بازار مواجه خواهند شــد. بنابراين بايد با 
سياســت هاى اجرايى و عملياتى مناسب 
زمينه افزايش توان مردم براى خريد خانه 
را فراهم كرد تا داد و ســتد امالك رونق 
بگيرد.بر اســاس اين گزارش چالش هاى 
پيــش روى مردم بــراى يافتن خانه اى 
مناســب براى زندگى اين روزها نيازمند 
توجه جدى تر مســئوالن دولتى اســت. 
هم در بخش خريد و هم در بخش اجاره 
بايد ســاز و كارهايى فراهم شود تا ضمن 
پيشگيرى از رشد بى منطق قيمت امالك 
زمينــه ايجاد جذابيت براى مالكان جهت 
ســرمايه گذارى در بازارهاى ديگر فراهم 
شــود تا انان نيز به دريافت مبلغ رهن از 
مســتاجران تمايل بيشترى نشان دهند و 
بخشــى از سختى هاى مستاجران در اين 

مسير برطرف شود.

يادداشت 

فرودگاه مسافربرى پيامفرودگاه مسافربرى پيام
و شتاب توسعه استان البرزو شتاب توسعه استان البرز

راه انــدازى فرودگاه مســافربرى پيام در 
البرز، پيامى براى توســعه اين استان است 
كه مى تواند به رونق بيشتر آن منجر شود و 
درهاى پيشــرفت پرشتاب را بر روى ايران 

كوچك بگشايد.
آرزوى ديرينه مردم استان البرز اين روزها در 
حال نهايى شدن است همه دست به دست 
هم داده اند تا پروژه عظيم ملى مســافربرى 
شــدن فرودگاه پيام به تحقق پيوســته و 

گام هاى توسعه استان هموارتر شود.
بحث مســافربرى شــدن فرودگاه پيام كه 
طبق گفته مسئوالن پس از سال ها انتظار، 
8 شهريور ماه امسال به تحقق مى پيوندند، 
اين روزها با شدت بيشترى در حال پيگيرى 
اســت و هر روز يك قســمت از اين پروژه 

عظيم راه اندازى مى شود.
5 ميليون نفر از مسافربرى شدن پيام بهره 
مند مى شــود و عالوه بر البرز اســتان هاى 
منطقــه نيز از اجراى اين پروژه ملى منتفع 
مى شــوند، اين هــا تنها بخــش كوچكى 
از عملياتــى شــدن اين پروژه اســت، اما 
هنوز عزمى جدى براى برداشــتن مشكل 
زباله هــاى حلقه دره كه عــالوه بر درگير 
ســاختن پيام، معضالت زيســت محيطى 
نيز در بر دارد و راه هاى دسترســى مشاهده 

نشده است.
اقدامــات مورد نياز از ســوى منطقه ويژه 
اقتصادى پيام براى مســافربرى شدن اين 
فــرودگاه در حــال انجام اســت و به گفته 
مســئوالن تاكنــون 90 درصد پيشــرفت 
داشــته اســت، اما موانع بزرگ تحقق اين 
رؤيا در خارج از مســئوليت پيام قرار دارد و 
نياز است تا اين روزها كه مسافربرى شدن 
پيام مراحل آخر اجرايى شــدن خود را طى 
مى كند مســئوالن ديگر بخش هاى مرتبط 
نيــز اهميت اين موضــوع را درك كرده و 
هر چه سريعتر نسبت به برطرف ساختن 2 
مشكل عمده بر سر راه اين پروژه اقدام كنند.

استاندار البرز در ديدار خود از روند مسافربرى 
شــدن اين فرودگاه گفت: همكارى الزم و 
تعامل ويژه براى تحقق پروژه مســافربرى 
شــدن فرودگاه بين المللــى پيام ضرورى 

است.
محمــد على نجفى با بيــان اينكه وزارت 
ارتباطــات نيز در اين خصوص عنايت ويژه 
داشــته، افزود: اداره راه و شهرســازى اين 
اســتان نيز نويد آغاز عمليات اجرايى ايجاد 
مســير دسترسى به فرودگاه را اعالم كرده 

است.
وى ادامه داد: در اين زمينه 5 ميليارد تومان 
اعتبار نيز با جا به جايى تخصيص ها، از سوى 
سازمان برنامه و بودجه مصوب شده است.

وى گفت: به دليل اهميت اين اقدام بزرگ 
در 6 ماهــه اخيــر چندين بازديد از فرودگاه 
داشــتيم و با توجه به مشاهدات، در آخرين 
بازديد تالش ويژه اى با عزم همگانى شكل 

گرفته است.
نجفى افزود: يك فرايندى كه طى ســال ها 
آرزوى مــردم بوده اكنون به تحقق نزديك 
مى شــود و به مردم نويد مى دهيم كه اين 
وعده دولت نيز به تحقق نزديك مى شود.

وى بــا بيــان اينكه مردم البــرز، تهران و 
قزويــن از اين فرصت بهره مند مى شــوند 
خاطرنشــان كرد: اكنــون خطوط مختلف 
هواپيمايــى بــراى همــكارى اعــالم

 آمادگى كرده اند.

احداث راه آهناحداث راه آهن
 اسدآباد-كرمانشاه اسدآباد-كرمانشاه

نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: طرح احداث راه آهن اسدآباد 
- كرمانشــاه در پيوست اليحه بودجه سال 
97 گنجانده شــده است و عمليات ساخت 

آن به زودى آغاز مى شود.
به گزارش ايرنا، اكبر زنجبرزاده افزود: عالوه 
بــر آغاز عمليات اجرايــى راه آهن همدان 
- مالير، اتصال اســدآباد به شــبكه ريلى 
كشــور نيز از دســتاوردهاى سفر وزير راه و 

شهرسازى به استان همدان است.
وى اظهار داشت: با اجراى اين طرح، مسير 
ريلى اســدآباد به عنوان ميان مسير همدان 
- ســنندج به مسير ريلى كرمانشاه متصل 

مى شود.
عضو هيات رئيسه مجلس شوراى اسالمى 
خاطرنشان كرد: در قانون بودجه سال 1397 
اتصال خط ريلى اســدآباد به كرمانشــاه به 
تصويب رســيده و 170 ميليارد ريال اعتبار 
براى اجراى اين طرح اختصاص يافته است.

رنجبرزاده همچنين به انجام مذاكرات اوليه 
براى اجراى طرح آزاد راه اسدآباد اشاره كرد 
و گفــت: در صورت موافقت هيات وزيران، 
كار مطالعاتى اين طرح نيز شروع مى شود.

نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراى 
اسالمى به ثمر رسيدن آزاد راه و راه آهن را 
2 طرح اساسى براى تكميل زيرساخت هاى 
اين شهرستان برشمرد و ابراز اميدوارى كرد: 
بــا حمايت و همراهى دولت شــاهد تحقق 

مطالبات مردم باشيم.
گفتنى اســت؛ اســدآباد بــا 100 هزار نفر 
جمعيــت در فاصله 45 كيلومترى از همدان 
قــرار دارد و شــهرى ترانزيتى و شــاهراه 
ارتباطى 6 اســتان غربــى و جنوب غربى 

كشور محسوب مى شود.

تخصيص اعتبارات عمرانى تخصيص اعتبارات عمرانى 
آذربايجان غربىآذربايجان غربى

معاون ســازمان برنامــه و بودجه گفت: نيمه 
نخســت ســال جارى 100 درصد اعتبارات 
عمرانى آذربايجان غربى با توجه به سردسير 
بــودن اين منطقه تخصيص مى يابد. ســعيد 
نمكى در حاشــيه بازديد از بيمارستان هاى در 
حال احداث ســلماس و خوى، در گفت و گو 
بــا خبرنگار ايرنا افزود: اعتبارات الزم با هدف 
تسريع در اجراى طرح هاى عمرانى اين منطقه 
به موقــع در اختيار پيمانكاران قرار مى گيرد.

وى اضافه كرد: طرح هاى با پيشرفت فيزيكى 
بيش از 90 درصد تا پايان امسال و طرح هاى 
با پيشرفت فيزيكى 75 درصد و بيشتر تا پايان 
ســال آينده در اين اســتان به بهره بردارى 
مى رســد.وى به بازديدهــاى برخى مديران 
ســازمان برنامه و بودجه از طرح هاى اولويت 
دار آذربايجان غربى طى امروز و فردا اشاره كرد 
و گفــت: در اين بازديدها بخش هاى مختلف 
طرح هاى بيمارســتانى، آموزشــى، ورزشى، 
ندامتگاه هــا و طرح هاى علمى با دقت مورد 
بازديد قرار مى گيرد تا مشــكلى در خصوص 

تأمين اعتبارات آنها ايجاد نشود.

تجارت الكترونيك و ارز تجارت الكترونيك و ارز 
ديجيتال راهى براى مقابله با ديجيتال راهى براى مقابله با 

تحريمتحريم
با آغاز دور جديد تحريم هاى آمريكا عليه ايران، 
برخى كارشناسان بر اين باورند كه مى توان از 
مزاياى تجارت الكترونيك و ارزهاى ديجيتال 
و نيز بومى ســازى قانون انسداد اتحاديه اروپا 
براى پشت سر گذاشتن تحريم ها بهره گرفت.

به گزارش ايرنا، رئيس موسســه مطالعات و 
پژوهش هــاى بازرگانى در گفت و گو با ايرنا 
دربــاره راهكارهاى كاهش آثــار تحريم ها 
گفت: صنايع وابســته بــه واردات كه ارزبرى 
دارنــد به طور طبيعى بيشــتر از تحريم متأثر 
مى شوند.مرجان فقيه نصيرى افزود: بررسى 
آثار احتمالى و مديريت چالش ها و برنامه ريزى 
بــراى كنتــرل و مقابله با آن از جمله نيازها و 
ضرورت هاى اقتصاد كشــور است.وى اضافه 
كــرد: در حــوزه اقتصاد كالن بنگاه ها و تجار 
مى توانند از بســترهاى تجارت الكترونيك و 
حتى تجــارت الكترونيك پاياپاى و تهاترى 
بهره مند شــوند.رئيس موسســه مطالعات و 
پژوهش هــاى بازرگانى، ارزهاى ديجيتال را 
از ديگر راهكارهاى مقابله با تحريم بيان كرد 
و گفت: ما بايد بتوانيم با فضاى فناورى نوين 
در تجــارت كار كنيــم و از فناورى ها در اين 
حوزه بيشترين بهره را ببريم.وى توضيح داد: 
تجارت الكترونيك 2 جنبه دارد و ما مى توانيم 
از ساختارهاى داخلى و خارجى استفاده كنيم 
و ايــن طرح قابليت اجرايى دارد.فقيه نصيرى 
اضافه كرد: مى توانيم با توســعه ساختارهاى 
داخلى در تجارت بين المللى موفق باشــيم و 
ايــن منوط به امضا و اجراى تفاهمنامه هاى 
دو جانبه اى اســت تا مشــكل بلوكه شــدن 
پول برطرف شــود.رئيس موسسه مطالعات 
و پژوهش هاى بازرگانى بيان كرد: اســتفاده 
از ســاختارها در تجارت الكترونيك منوط به 
اراده ملى و مديران ارشد است و نياز به زمان 
طوالنى ندارد.وى بيان كرد: نيازى نيست كه 
كارها را از صفر شروع كنيم چرا كه مطالعات 
در اين زمينه انجام شــده و بســترهاى آن نيز 

فراهم است.

تخصيص ارز مورد نياز تخصيص ارز مورد نياز 
رانندگان ترانزيت از فردارانندگان ترانزيت از فردا

مديركل دفتر حمل ونقل بين المللى و ترانزيت 
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى گفت: 
تخصيص ارز دولتى رانندگان ترانزيت از نيمه 
دوم مردادماه آغاز مى شود.به گزارش سازمان 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى، رضا نفيسى 
مديركل دفتر حمل ونقل بين المللى و ترانزيت 
اين ســازمان در پنجمين نشســت رسيدگى 
به مشــكالت تأمين ارز مــورد نياز رانندگان 
ترانزيــت بــا بيان اين خبر اظهار داشــت: از 
ميان پنج بانك عامل تعيين شــده از ســوى 
بانــك مركزى، تنها يكى از بانك ها موفق به 
راه اندازى سامانه مكانيزه تخصيص ارز مورد 
نياز به رانندگان شــده و پس از انجام آخرين 
مراحل تســت آزمايشــى از نيمه دوم مرداد 
ماه، در فاز اول در شــعب منتخب استان هاى 
تهران، آذربايجان غربى، آذربايجان شــرقى و 
خراســان رضوى، از طريق پيش فروش ارز به 
متقاضيان، نســبت بــه تأمين ارز مورد نياز از 
بانك مركزى اقدام و در حداقل زمان ممكن 
ارز بــه رانندگان و شــركت هاى حمل و نقل 

توزيع مى شود.

مردم براى استفاده از پيام رسان هاى داخلى قانع نشده اند
رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت با اشاره 
به عزم و اقدام جدى وزارت ارتباطات از پيام رسان هاى 
داخلــى گفــت: اعتقــاد داريــم كه معضــل كنونى 
پيام رســان هاى داخلى بيش از مشكالت فنى، مشكل 
عدم اقناع كاربران در اســتفاده از اين پيام رسان هاست 
كه وظيفه مشخص و اختصاصى وزارت ارتباطات نيست 

و دستگاه هاى ديگر بايد ورود كنند.
به گزارش ايســنا، حميد فتاحى با بيان اينكه به دليل 
توجه حاكميت به پيام رسان هاى بومى در جلسه 36 تا 
40 شوراى عالى فضاى مجازى درباره الزامات حمايت از 
پيام رسان هاى داخلى، سندى آماده و به تصويب رسيد، 
اظهــار كــرد: اگر اين بخــش از اليه خدمات را بتوانيم 
بومى ســازى كنيم، آورده هــاى اقتصادى و اجتماعى 
فراوانى چون كمك به حل موضوع اشتغال را به همراه 
دارد. بــه ايــن ترتيب چند پيام رســان بومى نيز باعث 
اشــتغالزايى و ارزش آفرينى مى شــوند و منفعت آن در 
اختيار متخصصان حوزه فناورى اطالعات كشــور قرار 
گيرد تا در كنار سرويس هاى خارجى، زيست بوم داخلى 

نيز در كشور ساماندهى شود.
معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات، سند حمايت 
از پيام رســان هاى بومى را داراى تكاليف حمايتى براى 
نهاد و ســازمان هاى مختلف عنوان كرد و ادامه داد: در 
واقع مطابق اين ســند از دستگاه ها و نهادهاى مختلف 
خواسته شده است تا فضا را به نفع پيام رسان هاى بومى و 
به نفع دانش داخلى و نيروى انسانى داخلى تغيير دهند.

رييــس هيات مديره شــركت ارتباطات زيرســاخت، 
پيام رسان ها و شبكه هاى اجتماعى را به دليل ضرورت 
خدمات دهــى بالدرنــگ و تمام وقت به تعداد كاربران 
ميليونى، داراى فناورى هاى ســطح بااليى دانســت و 
گفت: در سال 90 الى 91 كه فعاليت متخصصان داخلى 
در حوزه ايجاد پيام رسان هاى بومى تازه شروع شده بود، 
در مجموع دو تا سه متخصص داخلى در اين حوزه بيشتر 
وجود نداشت اما هم اكنون هر كدام از پيام رسان هاى 
داخلــى 7 يــا 8 نفر از متخصصان اين حوزه را در اختيار 

دارند كه بيانگر انتقال فناورى در اين حوزه است.
وى تكاليــف موجود در ســند مصوب شــوراى عالى 
فضاى مجازى درباره حمايت از پيام رســان هاى بومى 
براى ايجاد زيســت بوم در داخل كشــور را معطوف به 
وزارت ارتباطات، قوه قضاييه، وزارت ارشــاد و سازمان 

صداوسيما دانست و افزود: تكاليف وزارت ارتباطات در 
حوزه پيام رسان هاى بومى در چند دسته مشخص شده 
اســت كه شــامل اختصاص وام وجوه اداره شده، ارائه 
فضاى هم مكانى (ارائه فضا براى قراردادن سرور) و در 
نظر گرفتن پهناى باند داخلى و اينترنت رايگان مى شود.
فتاحــى با بيــان اينكه مركز ملى فضاى مجازى بعد از 
بررسى، پنج پيام رسان داخلى را در فاز اول و دو پيام رسان 
بومى ديگر را در فاز دوم براى حمايت به وزارت ارتباطات 
معرفى كرد، ادامه داد: اين پيام رسان ها شامل سروش، 
گپ، آى گپ، بله، بيســفون، ويســپى و ايتا به وزارت 
ارتباطات معرفى شــده اند.اين مقام مسوول اظهار كرد: 
وزارت ارتباطات با تمام قوت براى حمايت از زيســت 
بوم پيام رســان هاى داخلى و توليد داخل پاى كار آمد 
و وزير ارتباطات همه دســتگاه هاى زيرمجموعه خود 
را ملزم كردند كه كمك شــود، به همين دليل جلســات 
متعــددى بــراى رفع موانع قانونى ناشــى از واگذارى 
رايــگان امكانات به پيام رســان هاى داخلى در هيات 
مديره زيرســاخت برقرار شــد و بعد از تصويب موضوع 
در هيات مديره، اختصاص پنج ميليارد تومان وام وجوه 
اداره شده، ارائه 50 گيگابيت بر ثانيه پهناى باند داخلى 
بــراى هركدام از پيام رســان ها به صورت پلكانى 10 
گيگابيتى و درنظر گرفتن پنج گيگ اينترنت به صورت 
پله هاى يك گيگى به تصويب رســيد كه مســتلزم آن 
بود كه هريك از پيام رسان ها درخواست هاى خود را در 
هر بخش ارائه كنند.فتاحى با اشاره به عدم اقدام برخى 
از پيام رســان ها براى دريافت وام گفت: هريك از پيام 
رسان ها بنا بر مصالح و شرايط خود يك يا چند بخش از 
بسته هاى حمايتى را دريافت و از برخى ديگر صرف نظر 
كرده اندوى ادامه داد: وام مذكور ابتدا با ضمانت بانكى 
قابل پرداخت بود ولى بخاطر گاليه پيام رسان ها و عدم 
توانايــى تهيه ضمانت آن را راحت تر كرديم تاجاييكه با 
امضاى ســفته مديران، با همكارى پســت بانك وام ها 
پرداخت شــد تا به ســاده ترين شــكل حمايت صورت 
بگيرد.رييس هيات مديره شــرك زيرســاخت با اعالم 
اينكــه تا االن چهار پيام رســان بومــى وام پنج ميليارد 
تومانى را دريافت كردند، ادامه داد: البته دو درخواســت 
نيــز در مرحلــه امور ادارى براى دريافت وام قرار دارد و 
اختصاص بقيه امكانات نيز با ثبت درخواســت در حال 
انجام اســت و خدمات هم مكانى اجرا شــده و با درنظر 

گرفتــن تعرفه ترجيحى، حجم مصرفى كاربران آنها به 
يك سوم كاهش يافته است.فتاحى افزود: ضمن اينكه 
عــالوه بر حمايت هاى مصوب بعضى از نيازمندى هاى 
حــوزه ســخت افزارى را فــارغ از تكاليف مصوب و بر 
اساس نياز مبرم پيام رسان ها با دستور وزير محترم در 
اختيارشان قرار داديم كه يكى از اين خدمات شامل 50 
سرور است.وى با بيان اينكه وزارت ارتباطات در برنامه 
دارد كه انشااهللا حمايت ها را از پيام رسان هاى بومى ادامه 
دهــد، افزود: هم اكنون همه تكاليف وزارت ارتباطات 
انجام شده است اما به شدت اعتقاد داريم كه معضل پيام 
رسان ها مشكل فنى نيست بلكه مشكل اعتماد و اقبال 
عمومى كاربران است كه وظيفه مشخص و اختصاصى 
وزارت ارتباطات نيســت و دستگاه هاى ديگر بايد ورود 
كننــد و وزارت ارتباطــات نيز با اينكه وظيفه اش نبوده 
اما كوتاه نيامده و محكم ايســتاده اســت كه يكى از اين 
اقدام ها رونمايى از اليحه حمايت از داده هاى شخصى 
كاربران در فضاى مجازى جهت ارائه يك مدل عملياتى 
بــراى صيانت از حريم خصوصــى كاربران در فضاى 
مجازى است.معاون وزير ارتباطات با تاكيد بر ضرورت 
اجراى قوانين و مقررات در اين حوزه خاطرنشان كرد: 
فتواى مقام معظم رهبرى كه فرمودند «ورود به حريم 
خصوصى مردم در فضاى مجازى حرام شرعى است» 
بســيار كاربردى خواهد بود و قانون بايد خود را با اين 
فتوا تطبيق دهد و اگر اجراى اين قانون عملى شود آن 
وقت مردم حتمًا به پيام رســان هاى داخلى اقبال نشان 
خواهنــد داد و اغنا خواهند شــد تا از خدمات با كيفيت 

باالتر با سرعت و امنيت بيش تر و قيمت كمتر استفاده 
كنند.اين مقام مســوول با اشــاره به اينكه در اين مورد 
هنوز اغناى افكار عمومى انجام نشــده اســت، گفت: 
مراكز، مراجع و نهادهايى كه بايد درباره پيام رسان هاى 
داخلى كارهايى را انجام مى دادند، بى مسووليت مانده اند 
و بخش بد ماجرا به عمل كردن متصديان، بدسليقگى 
و خــأل قانونى و عمليات روانــى بر مى گردد.فتاحى با 
بيان اينكه اگر اعتمادســازى رخ ندهد، بهترين سيستم 
فنــى را هــم بياوريد و حتى از ســر انحصار و زور كاربر 
جذب شــود، ماندگارى ندارد، اظهار كرد: اگر سرويس 
خوب، امن با قيمت مناســب باشــد كاربر از آن استفاده 
مى كند.رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت 
خاطر نشان كرد: وزارت ارتباطات برنامه ريزى هايى را 
درخصوص فاز دوم حمايت از پيام رســان هاى داخلى 
انجام داده كه با هماهنگى مديران اين پيام رسان ها در 
حال پيگيرى و اقدام است.وى با اشاره به جلسات مداوم 
بــا مديران پيام رســان هاى داخلى درباره ارائه خدمات 
دولــت الكترونيك، افزود: در نظر داريم با اســتفاده از 
امكانات موجود وزارت ارتباطات خدماتى فراتر از مصوبه 

شورا مثل ارائه سرور و ديتاسنتر بدهيم.
فتاحى به اســتفاده مردم كشورهايى چون كره جنوبى 
و ژاپــن از پيام رســان هاى داخلى خود و ارائه خدمات 
جامع به كاربران از اين طريق اشــاره كرد و گفت: در 
وزارت ارتباطــات معتقديم كه تعدد پيام رســان ها هم 
اكنون بى معنى اســت و اين امر در هيچ كجاى جهان 

تجربه نشده است.

رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت:

به گزارش ايسنا، طبق اعالم وزارت راه و شهرسازى صبح امروز يكشنبه 
پنج هواپيماى اى تى آر جديد وارد آسمان ايران خواهند شد.

اين اتفاق در حالى مى افتد كه از آبان ماه امســال رســمًا تحريم هاى 
ايران دوباره عليه صنعت هوايى ايران وضع مى شــود.با ورود اين پنج 
فروند تعداد هواپيماهاى برجامى ايران به عدد 16 خواهد رســيد كه از 
اين تعداد سه فروند مربوط به ايرباس و هشت فروند مربوط به اى تى 
آر مى شــد.با توجه به نزديك بودن زمان بازگشــت تحريم هاى آمريكا 
شــايد اين هواپيماها آخرين فروند از هواپيماهايى باشــند كه ايران در 

قالــب قرارداد هواپيماهاى برجامى به ناوگان خود اضافه مى كند.ايران 
اير پس از اجرايى شدن برجام خريد 200 هواپيما را در دستور كار خود 
قــرار داده بــود كه در اين چارچوب 80 هواپيما مربوط به بويينگ، 100 
فروند مربوط به ايرباس و 20 فروند مربوط به ATR بود.پس از آن كه 
با اعالم ترامپ، اياالت متحده از برجام خارج شــد، بويينگ و ايرباس، 
رسمًا اعالم كردند كه امكان اجرايى كردن قراردادشان با ايران را ندارند 
و اى تى آر نيز نســبت به قابل اجرا بودن اين قرارداد ترديدهاى جدى 
را مطــرح كرد.دولــت آمريكا در جريان اجراى برجام نيز اعالم كرد هر 

شــركتى كه قصد فروش هواپيما به ايران را داشــته باشد در صورتى كه 
ده درصد از قطعات آن در آمريكا يا از ســوى شــركت هاى اين شــركت 
ساخته شده باشد نياز به مجوز اوفك (وزارت خزانه دارى آمريكا) دارد.
هواپيماهاى منطقه اى اى تى آر كه ظرفيت مســافرگيرى كمتر از 100 
نفــر دارد، بــراى پروازهاى منطقه اى و فعال كرد فرودگاه هاى كوچك 
اهميت بسيار زيادى خواهد داشت. بر اساس اعالم وزير راه و شهرسازى 
ايران ايران به 500 فروند هواپيماى جديد براى نوســازى ناوگانشــان 

احتياج دارد.

آخرين يادگارى هاى برجام امروز در تهران
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الزام بانک های دولتی به کاهش شعب
 دستور رییس جمهور برای ساماندهی شعب بانکها اجرایی شد

با پیشــرفت بانکــداری الکترونیک انجام 
بسیاری از خدمات بانکی دیگر در شعبه های 
سنتی توجیهی ندارد و مراجعه مشتریان به 
شــعب بانک ها کاهش چشمگیری داشته 
اســت. با توجه به اینکه الکترونیکی شدن 
بانکداری عالوه بر اینکه بهره وری بانک ها 
را بــاال می برد، در هزینه های بانک ها نیز 
به شــدت صرفه جویی می کند، حرکت به 
ســمت ارائه خدمات الکترونیک به حدی 
اســت که در بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته بحث بانکداری بدون شــعبه مطرح 

شده است.
در ایران اما طی دو دهه گذشته بانک ها بر 
خــالف جهت این جریان حرکت کرده اند 
و شــاهد افزایش تعداد شعب بانکی در این 
مدت بوده ایم به طوری که تعداد واحدها و 
شعبات بانک ها نسبت به پانزده سال پیش 
۴۲ درصد افزایش یافته اســت. براســاس 
آخرین ســالنامه مرکز آمار ایران، به ازای 
هر ۳۴۱۳ نفر جمعیت یک بانک در ســال 
۱۳۹۵ وجود داشته که این شاخص در سال 
۱۳۸۰، به ازای هر ۳۹۶۳ نفر جمعیت، یک 
بانک بوده و به طور کلی تعداد بانک )شعبه( 
در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۸۰، ۴۲ درصد 

افزایش یافته است.
اما طی یکی دو سال گذشته بحث کاهش 

تعــداد شــعب بانکی در کشــور مطرح و 
اقداماتــی نیــز در این زمینه انجام شــده 
اســت. مســئوالن مربوطه نیز در مواردی 
بر کاهش و ســاماندهی شعب بانکی تاکید 
داشته اند و در روزهای پایانی سال گذشته 
رئیس جمهور در اظهارنظری عنوان کرد که 
باید شعب بانکی در ایران ساماندهی شوند.

آمارهای جدید نشان می دهد که اقداماتی 

در این زمینه انجام شده و تعداد کل شعب 
بانکی در ســال جاری رو به کاهش بوده 
است. بر اســاس آمار بانک مرکزی تعداد 
شــعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان 
خرداد ماه ۱۳۹۷ نســبت به پایان اســفند 
ماه ۱۳۹۶، معادل ۰.۶ درصد کاهش یافته 
و به ۲۰۵۹۸ شــعبه رســیده است. بر این 
اســاس در پایان خــرداد ماه ۱۳۹۷، تعداد 

شعب بانک های دولتی ۸۶۸۱ شعبه )۴۲.۱ 
درصد(، بانک های خصوصی شــده ۶۴۶۱ 
شعبه )۳۱.۴ درصد( و بانک های خصوصی 
و موسســات اعتباری ۵۴۵۶ شعبه )۲۶.۵ 

درصد( است.
به این ترتیب به نظر می رسد مطالبه رییس 
جمهور برای ســاماندهی شعب بانک ها در 
ســال جاری در دســتور کار قرار گرفته و 

اقدامــات برای کاهش شــعب به ویژه در 
بانک هــای دولتی در حال انجام اســت تا 
نظــام بانکی بتواند بخشــی از هزینه های 
اضافــی خود را کاهش دهد و به بهره وری 

بیشتری دست یابد.
در این رابطه حســین سلیمی نایب رییس 
کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، اظهار داشت: در 
بحث سوددهی بانک ها اقداماتی در دست 
انجام اســت که افزایش سرمایه و فروش 

اموال مازاد از جمله این اقدامات است.
عضــو هیئت مدیره بانک خاورمیانه افزود: 
بانک ها موظف بودند که تا خردادماه تمام 
پرتفوی خود را بفروشند و اکثر بانک ها که 
مجامــع را برگزار می کنند این کار را انجام 
داده انــد. در بانــک خاورمیانه نیز پرتفوی 
بانک را صفر کردیم و ســهام شرکت ها را 
فروختیم. البته در مورد ســرمایه گذاری در 
شــرکت های بیمــه و ... که واگذاری آنها 
مشــکالت بیشتری دارد یک سال مهلت 

گرفتیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مسائلی 
که بر آن تاکید شده این است که بانک های 
دولتی باید تعداد شــعب را کاهش دهند و 
اگــر این کار را انجــام ندهند، بیالن آنها 

تصویب نمی شود.

میز خبر

بازدید عضو هیات مدیره 
بانک صنعت و معدن از 
واحدهای صنعتی اردبیل

حسین عسکری عضو هیأت مدیره و جمعی 
از مدیران بانک صنعت و معدن ضمن سفر 
به استان اردبیل از چند واحد صنعتی بازدید 

کردند.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی بانک 
صنعــت و معــدن، وی در ایــن ســفر از 
شــرکتهای آذر ساروج ســبالن، سبالن 
خــودرو مایوان، انیکس ســفال، آرتاپان، 
مجتمــع صنعتی آرتاویل تایر، رویای هفت 
آســمان، فرآورده های نوشــیدنی تسنیم و 
گروه صنعتی آرتا شامل شرکتهای آرتاپان، 
آرتاپالســت، آرتا انرژی بازدید کره و ضمن 
گفتگو با مدیران و کارشناسان شرکت های 
یاد شده از نزدیک با مشکالت آنها آشنا شد.

گفتنی اســت این شــرکتها در مجموع با 
مشــارکت و سرمایه گذاری بانک صنعت و 
معدن به مبلغ ۶۵ میلیون دالر تســهیالت 
ارزی و ۷۱ میلیارد تومان تســهیالت ریالی 
راه انــدازی و بــرای بیــش از ۲۱۶۷ نفر از 
مردم منطقه اشتغال مستقیم ایجاد شده اس

تمدید عرضه اوراق گواهی 
سپرده مدت دار 
بانک اقتصادنوین

عرضه مرحله بیســت و 
ششــم اوراق گواهــی 
ســپرده مــدت دار ویژه 
عــام  ســرمایه گذاری 
بانک اقتصادنوین تا ۱۷ 

مرداد ماه تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، 
بر اســاس مجوز بانــک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، این اوراق ویژه سرمایه گذاری 
)عام( مدت دار، تا روز چهارشــنبه ۱۷ مرداد 
ماه ۱۳۹۷ در تمام شعب این بانک در سراسر 
کشــور عرضه خواهد شــد.اوراق گواهی 
ســپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری بانک 
اقتصادنوین با نرخ ســود علی الحساب ۱۸ 
درصد ســاالنه معاف از مالیات خواهد بود.

ایــن اوراق همچنین با نام، غیرقابل انتقال 
بــه غیر و همراه بــا قابلیت بازخرید قبل از 
سررسید نزد شعب بانک اقتصادنوین با نرخ 
۱۶ درصد ساالنه می باشد. همچنین مقاطع 
پرداخت ســود علی الحساب اوراق ماهانه 
بوده و تضمین پرداخت اصل و ســودهای 
علی الحســاب آن توسط بانک اقتصادنوین 

صورت می گیرد.

عملکرد  خوب پست بانک در 
ایجاد اشتغال پایدار 

در روستاها
ســید عــالء الدین خادم 
نماینده مردم سپیدان در 
مجلس شوای اسالمی در 
دیدار با احمد فرهمند مدیر 
شعب پست بانک استان 
فارس، عملکرد این بانک در ایجاد اشتغال 
پایدار را بســیار خوب ارزیابی و بر تداوم آن 
تأکید نمود.به گزارش روابط عمومی پست 
بانــک ایــران: وی ضمن بیان مطلب فوق 
اظهارداشــت: نقش پست بانک در حمایت 
از اقشــار آسیب پذیر در راستای اشتغالزائی، 
مهاجرت زدائی و کاهش شکاف اقتصادی 
و دیجیتالی بین شــهر و روستا حائز اهمیت 
اســت و عاملیت بانکی صندوق توسعه ملی 
برای اعطای تسهیالت نیز نقش این بانک 
را در ایــن مناطق پررنگ تر کرده اســت.
همچنین فرهمند در این دیدار گزارشــی از 
عملکرد و سیاســت های اعطای تسهیالت 
از محل منابع صندوق توسعه ملی را تشریح 

کرد.

تسهیالت اعطایی بانک رفاه 
به بخش های اقتصادی

بانــک رفاه در چهار ماهه 
نخست ســال جاری، در 
بخش های کشــاورزی، 
صنعت و معدن، مسکن و 
ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بالغ بر 
۷۷.۳۳۵ میلیارد ریال تســهیالت اعطا کرده 
اســت.به گــزارش روابط عمومی بانک رفاه 
کارگران، طی سال ۹۶ و چهار ماهه نخست 
سال ۹۷، تعداد ۱۴.۷۷۲ فقره تسهیالت قرض 
الحســنه مشاغل خانگی، اشــتغال زایی و 
کارفرمایان طرح های مدد جویی به مبلغ بیش 
از ۱.۶۶۴ میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، ســازمان بهزیستی و 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ســوی 
این بانک پرداخت شــده اســت.بانک رفاه 
همچنین در مقطع چهار ماهه نخســت سال 
جاری، تعداد ۲۳ فقره تسهیالت به مبلغ بیش 
از ۴۰۴ میلیارد ریال از محل منابع قراردادهای 
سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اعطا کرده 

است.

سمینار تخصصی بالکچین و 
ارزهای دیجیتال در موسسه 

اعتباری کوثر برگزار شد

اولین سمینار تخصصی بالکچین و ارزهای 
دیجیتال موسسه اعتباری کوثر با حضور دکتر 
نیمــا امیر شــکاری مدیر گــروه بانکداری 
الکترونیک پژوهشــکده پولی و بانکی بانک 
مرکزی، معاونین، مدیران و کارشناسان حوزه 
مرکزی به صورت حضوری و پخش آنالین 
از طریــق برنامه لحظه نگار برگزار شــد.به 
گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ 
دکتر امیر شــکاری مدیر گــروه بانکداری 
الکترونیک پژوهشــکده پولی و بانکی بانک 
مرکــزی بــا بیان ضرورت های اســتفاده از 
تکنولوژی ارزهای دیجیتال گفت: در دنیای 
امروز فردی که خواندن و نوشتن می داند باسواد 
محسوب نمی گردد بلکه افرادی با سواد هستند 
که بتوانند داشته های ذهنی خود را بازآموزی 
مجدد نموده و در عرصه های جدید قرار گیرند، 
لذا حوزه ارزهای دیجیتال یکی از اولویت های 
جدید می باشــد که می بایست آموزش های 
الزم در ایــن خصوص به عالقه مندان داده 
شود.وی افزود: با توجه به رشد سریع تکنولوژی 
آن چیزی که دنیا از ما می طلبد تطابق تصورات 
ذهنی ما با واقعیت های دنیای امروز می باشد 
که برگزاری چنین سمینارهایی می تواند پایه 
گذار این تغییرات در ذهن افراد و جامعه باشد.

مصطفی امجدیان سرپرست معاونت بازاریابی 
و امور استان ها با اشاره به تحوالت بنیادین در 
حوزه ارزهای دیجیتال گفت: تمامی کارکنان 
می بایســت با قدم گذاشــتن در این عرصه 
اطالعات خود را به روز نموده تا از عقب ماندگی 
این بخش در موسسه جلوگیری به عمل آید.

امجدیان با اشاره به فراز و فرودهای ارزهای 
دیجیتال در دهه گذشــته اظهار داشت: این 
اتفاقات ســبب جذب عالقه مندان و سرمایه 
در این حوزه شــده اســت و در حال حاضر 
کشورهایی که در این حوزه هیچ گونه فعالیتی 
نداشتند، در این عرصه ورود یافته اند و کشور 
ما نیز با پیگیری های بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران و تهیه دســتورالعمل و آئین 
نامه هــای الزم در تالش برای اســتفاده از 
ارزهای دیجیتال است.بر اساس این گزارش؛ 
در این ســمینار علمی مطالبی در خصوص 
 ،DLT تکنولوژی دفتر کل توزیع شده و فناوری
انواع ارزهای رمزنگاری شــده و کاربردآنها، 
پتانسیل های ســرمایه گذاری و دغدغه ها، 
قراردادهای هوشــمند و ســایر کاربردهای 
بالکچین در صنعت مالی و فرامالی توســط 
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده 
پولی و بانکی بانک مرکزی برای مخاطبین 

ارائه شد.

بــا حضور دکتر مجتبی کاتب رئیس هیات مدیره و 
حسین نظریان، مدیر پشتیبانی و نصر اصفهانی مدیر 
شــعبه اصفهان بیمه سرمد، و همچنین رستگاری، 
مدیر عامل بانک صادرات شــهرکرد، مرادی، مدیر 
بازاریابی و فروش بانک صادرات استان اصفهان و 
عسگری معاون ایشان، ساختمان جدید این شرکت 

در شهر اصفهان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، در جریان این 
مراسم که با حضور ستاری، مدیر اسبق این شعبه و 
نمایندگان بیمه سرمد در استان صفهان برگزار شد، 
دکتر کاتب ارتباط مؤثر بیمه سرمد و بانک صادرات 
ایران را، به عنوان یکی از دالیل موفقیت این شرکت 

در سالهای فعالیت خود برشمرد.
وی با قدردانی از زحمات مدیران پیشین این شعبه، 
موفقیت هــای بیمه ســرمد در اســتان اصفهان را 
مرهون پیگیری های ایشــان دانسته و در خصوص 
تــداوم این روند رو به رشــد با حضــور مدیر جدید 
این شــعبه، ابراز امیدواری کرد. کاتب با قدردانی از 
تالش نمایندگان و کارکنان شــعبه اصفهان افزود: 
»استان اصفهان، یکی از استان های بزرگ صنعتی 
در کشــور اســت و با توجه به پتانسیل های موجود، 
انتظارات ما همیشــه از شبکه فروش بیمه سرمد در 
ایــن منطقــه باال بوده اســت.« وی در ادامه گفت: 
»خوشبختانه در سالهای گذشته، شبکه فروش بیمه 
ســرمد در اصفهان، همواره در جهت تحقق اهداف 
و چشــم اندازهای تصویر شده در مجموعه گام های 

موثری برداشته اند و پیش بینی می شود که در آینده 
نیز، شعبه اصفهان، همچنان یکی از شعب موفق و 

توانمند بیمه سرمد باشد.«
در جریان این مراســم، نصر اصفهانی، مدیر شــعبه 
اصفهان بیمه ســرمد، با معرفی نمایندگان شرکت 
در این اســتان، از تالش ها و پیگیری های ایشــان 
تقدیر کرده و مشکالت پیش روی آنها در استان را 
با رئیس هیات مدیره بیمه ســرمد درمیان گذاشت. 
نصر اصفهانی با ارائه گزارشــی در خصوص مباحث 
مطرح شده در نشست مدیران ستادی و استانی بیمه 
سرمد در مشهد مقدس گفت: »خوشبختانه در زمان 
کوتاه سپری شده، تالش های ارزشمندی در جهت 
پیگیری مباحث مطرح شده در این نشست صورت 
گرفته و با برنامه ریزی های اتخاذ شــده در شــعبه، 
می توان به افزایش پورتفوی و کاهش ریسک های 

منفی در این شعبه امیدوار بود.«
در ادامــه دکتر کاتب نیز در نشســتی با نمایندگان 
اســتان اصفهان، دغدغه ها و نقطه نظرات ایشان را 
شــنیده، بر لزوم پیگیری موارد مطرحه تاکید کرد. 
در پایــان کاتــب با تقدیر از نمایندگان برگزیده این 
استان، جوایز و تقدیرنامه های نمایندگان برگزیده در 
رشته های ثالث و بدنه و همچنین بیمه های زندگی 

را به ایشان اعطا کرد.
در جریان سفر رئیس هیات مدیره بیمه سرمد بیمه 
اســتان اصفهان، نشســتی با حضور مرادی، مدیر 
بازاریابی و فروش بانک صادرات استان اصفهان و 
عســگری معاون ایشان برگزار شد. در این نشست 
که رســتگاری، مدیر عامل بانک صادرات شهرکرد 
و نصر اصفهانی، مدیر شعبه اصفهان بیمه سرمد در 
آن حضور داشتند، دکتر کاتب از همکاری کارمندان 
شــعب بانک در ارائه خدمات بیمه ای به مشــتریان 
قدردانی و ورود شــعب بانک به این حوزه را گامی 
ارزشــمند در جهت ارتقا فرهنگ بیمه در کشــور 

توصیف کرد.

رئیس کل ســازمان خصوصی سازی در خصوص 
واگذاری شــرکت کشــت و صنعــت مغان گفت: 
ســهام این شرکت پس از بررسی های انجام شده 
و کارشناســی بر روی دارایی های این شرکت، در 
نهایــت قیمت پایه این شــرکت بــرای عرضه به 

تصویب اعضای هیات واگذاری رسیده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، 
پوری حســینی در گفتگو با رادیو ایران با اشــاره به 
این که مرجع اصلی تعیین قیمت پایه شــرکتهای 
قابل دولتی برای عرضه هیات واگذاری است گفت: 
این هیات متشکل از اعضای مختلف از جمله وزیر 
اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس اتاق تعاون و رئیس 
اتاق بازرگانی است که حق رأی داشته و بر اساس 
مســتندات کارشناسی شده، با تصویب و نظر آنها 

قیمت شرکتها برای واگذاری مشخص می شود.
رئیس کل ســازمان خصوصی سازی افزود: بر این 
اساس در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت 
مغان نیز پس از بررسی های انجام شده و کارشناسی 
بر روی دارایی های این شــرکت، در نهایت قیمت 
پایه این شــرکت برای عرضه به تصویب اعضای 

هیات واگذاری رسیده است.
وی با تاکید بر این که شرکت کشت و صنعت مغان 
در قالب مزایده واگذار شده است اضافه کرد: طبق 
قانون در مزایده های ســازمان خصوصی ســازی، 
باالترین قیمت پیشــنهادی مالک واگذاری یک 
شــرکت قرار گرفته که در خصوص شرکت کشت 
و صنعت مغان نیز باالترین قیمت پیشــنهاد شــده 

از میان پیشنهادهای مختلف انتخاب شده است.
پــوری حســینی با بیان این کــه باالترین قیمت 
پیشــنهادی برای این شرکت از بخش خصوصی 
واقعی است گفت: از سال گذشته تا کنون، چندین 
نوبت مزایده شــرکت کشت و صنعت مغان برگزار 
شــده که خریداران تمایلی برای خرید این شرکت 
از خود نشــان ندادند تا این که پس از بررســی و 

کارشناسی صورت گرفته و تسهیل شرایط واگذاری 
و همچنیــن برگزاری مزایده در شــرایطی کاماًل 
رقابتی و شــفاف این شــرکت به بخش خصوصی 

واقعی واگذار شد.
وی بــا بیــان این که تا پیش از ایــن واگذاری، ۵ 
نوبت مزایده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان 
به نتیجه نرســیده بود در پاســخ به انتقادات وارده 
در خصوص واگذاری این شــرکت گفت: سازمان 
خصوصی ســازی بنا بر وظایف قانونی خود اقدام 
به واگذاری این شــرکت کرده اســت و در صورتی 
کــه برخی افراد با واگذاری این شــرکت مخالف 
هســتند باید در مجلس توســط نمایندگان قانون 
منع واگذاری این شــرکت به تصویب رســیده و به 

سازمان خصوصی سازی ابالغ شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر اساس 
قانون واگذاری های دولت باید در ســال ۹۳ پایان 
می یافت و در حال حضر با تأخیر ۴ ســال در اتمام 
واگذاریها روبرو هستیم. بر این اساس جای تعجب 
بســیار است که چرا برخی افراد سازمان خصوصی 
سازی را متهم به تعجیل در واگذاری ها می کنند.

وی همچنین در خصوص موضوع ارزان فروشــی 
در واگذاری ســهام شــرکت کشت و صنعت مغان 
اظهار داشــت: امور مربوط به قیمتگذاری ســهام 
این شــرکت مطابق قانون و بر اساس کارشناسی 
صورت گرفته توسط کارشناسان مورد تأیید انجام 
شــده است. ضمن این که هیات واگذاری نیز پس 
از ســاعتها بحث و بررسی و نیز کارشناسی قیمت 
قطعی واگذاری این شــرکت برای مزایده را تأیید 

کرده اند.
پوری حسینی گفت: بر این اساس واگذاری سهام 
شرکت کشت و صنعت مغان بر مبنای قیمتگذاری 
کارشناسی شده و همچنین در محیطی کاماًل شفاف 
به همراه مستندات به مزایده گذاشته شده و خریدار 

آن نیز بخش خصوصی واقعی است.

واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصیساختمان جدید شعبه اصفهان بیمه سرمد افتتاح شد
رئیس کل سازمان خصوصی سازی خبر دادبا حضور دکتر مجتبی کاتب رئیس هیات مدیره:

آگهی ابالغ وقت دادرسی  و دادخواست و ضمائم آن 
کالسه پرونده ۱۶/۹۷ش/۳۲۴

وقت رسیدگی ۹۷/۶/۱۹ ساعت ۱۰/۳۰
خواهان: محمدرضا بربری 

خوانده محمد قارنقی 
خواسته: مطالبه وجه چک

خواهان آقای/خانم فرزند دادخواســتی بطرفیت خوانده تســلیم نموده که جهت رسیدگی به 
حوزه ۱۶ شورای حل اختالف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ ۹۷/۶/۱۹ 
روز دوشــنبه ســاعت ۱۰/۳۰ تعیین شــده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده/خواندگان به 
درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده  ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت جهت اطالع و شــرکت در جلســه دادرســی در یکی از جراید کثیراالنتشــار به خوانده/ 
خواندگان آگهی می شــود. نامبرده/ نامبردگان می توانند از تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه کامل دادخواســت و 
ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانند. ۸۱۴۹- م الف

دبیر حوزه ۱۶ شورای حل اختالف قرچک
                   

آگهی حوزه ۱۶
خواهان رونوشت حصر وراثت احمد رجبی فرزند جواد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده 
به کالســه ۹۷۰۹۹۸۲۹۳۸۴۰۰۳۴۹ از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان جواد رجبی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-احمد رجبی به ش.ش ۳۴۷ فرزند متوفی

۲- فرهاد رجبی به ش.ش ۲۷۹ فرزند متوفی
۳-فاطمه رجبی به ش.ش ۴۰۲ فرزند متوفی

۴-زرین تاج رجبی به ش.ش ۲۷۸ فرزند متوفی
۵-قزتمام رجبی به ش.ش ۱۸ فرزند متوفی

۶-حوریه رجبی به ش.ش ۳۷۷۰۲۱۹۷۱۶ فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت 

یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
حمید بابایی- قاضی شعبه ۵ شورای حل اختالف البرز

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا عرفانی نژاد دارنده شماره شناسنامه ۵۵۴۴ از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم همتی در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۴ در سمنان 
که آخرین اقامتگاه دائمی وی سمنان بوده است وفات یافته و ورثه آن مرحوم منحصر است به :

۱-علی بلند به شماره شناسنامه ۲۷ نام پدر: حسن نسبت با متوفی: همسر متوفی
۲-فاطمه بلند به شماره شناسنامه ۸۵۳ نام پدر:علی نسبت با متوفی: فرزند متوفی

۳-حسین عرفانی نژاد به شماره شناسنامه ۲۵۸ نام پدر:علی نسبت با متوفی: فرزند متوفی
۴-اکبر عرفانی نژاد به شماره شناسنامه ۱۱۰۴ نام پدر:علی نسبت با متوفی: فرزند متوفی
۵-محمد عرفانی نژاد به شماره شناسنامه ۴۹۳ نام پدر:علی نسبت با متوفی: فرزند متوفی

۶-حسن عرفانی نژاد به شماره شناسنامه ۹۱ نام پدر:علی نسبت با متوفی: فرزند متوفی
۷-زهرا عرفانی نژاد به شماره شناسنامه ۱۱۵ نام پدر:علی نسبت با متوفی: فرزند متوفی

۸-سمانه عرفانی نژاد به شماره شناسنامه ۱۲۶۴ نام پدر:علی نسبت با متوفی: فرزند متوفی
۹-علیرضا عرفانی نژاد به شماره شناسنامه ۵۵۴۴ نام پدر:علی نسبت با متوفی: فرزند متوفی
۱۰- حمیدرضا عرفانی نژاد به شماره شناسنامه ۸۶ نام پدر:علی نسبت با متوفی: فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا هرکســی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نخســتین آگهی ظرف یک ماه 
به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز ســری و رســمی که بعد از این موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. م الف ۶۳۱
غالمرضا محقق- رئیس شعبه نهم شورای حل اختالف سمنان

                   
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم الهه روحی فرزند اکبر

خواهان آقای علیرضا مخدومی دادخواســتی به طرفیت خوانده خانم الهه روحی فرزند اکبر 
به خواســته مطالبه وجه چک مطرح  که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
۹۷۰۹۹۸۸۱۶۲۱۰۰۳۲۷  حوزه شماره ۱۱۱)عمومی(شورای حل اختالف مجتمع امام حسن 
مجتبی)ع( شــهر همدان ثبت و وقت رســیدگی مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.۱۹۲۸م الف
مســئول دفتر شــعبه ۱۱۱)عمومی( شورای حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبی)ع( شهر 

همدان- شریفی

آگهی ۴۰۳
در خصوص شــکایت شــکات علیه متهم آقای رضا کشــاورز سیاهپوش فرزند اصغر دائر بر سرقت تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان قزوین نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهر قزوین 
واقع در قزوین- کوثر-فلکه سوم کوثر جنب سالن ورزشی حضرت رقیه)س( دادگاه های عمومی جزائی 
قزوین- کدپستی ۳۴۷۱۶۵۸۷۸۸ ارجاع و به شماره بایگانی ۹۶۰۵۸۴ به کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۸۱۲۹۰۰۱۸۰ 
شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهر قزوین)۱۰۶ جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ 
ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 
۱۱۵ قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا متهم ظرف یکماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهر قزوین)۱۰۶ جزایی سابق(- پوران محمدی

آگهی 14
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم فهیمه حسینی فرزند رضا

خواهان آقای حر فیضی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فهیمه حسینی به خواسته مطالبه وجه 
ســفته  مطرح  که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9709982938300214  شعبه 
7چهارم شورای حل اختالف شهری البرز استان قزوین ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/02 
ســاعت 10:00 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهری البرز استان قزوین – محمدی فر

آگهی 271
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای اصغر بیکدلو فرزند محمود دارای شناسنامه 1072 به شرح دادخواست به کالسه 970206 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود 
بیکدلو فرزند عیســی به شناســنامه 80209 در تاریخ 94/3/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا هرکســی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهر اقبالیه 

نسبتمحل صدورشماره شناسنامهفرزندنام و نام خانوادگیردیف

همسر متوفیخدابنده۸۷۸ سلطانعلی سونا بیکدلو۱

فرزند متوفیخدابنده۱۷۷۰محمودمنیر بیکدلو۲

فرزند متوفیخدابنده۱۲۷۹محمودرخساره بیگدلو۳

فرزند متوفیخدابنده۱۲۸۰محمودفاطمه بیگدلو۴

فرزند متوفیخدابنده۱۲۸۱محمودکریم بیگدلو۵

فرزند متوفیخدابنده۴۳۶۰۰۶۳۲۶۱محمودرسول بیکدلو۶

فرزند متوفیخدابنده۴۴محمودناصر بیکدلو۷

فرزند متوفیخدابنده۱۰۷۲محموداصغر بیکدلو۸

بهره برداری از 5000 واحد بازسازی شده در کرمانشاه با تسهیالت بانک مسکن
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، مدیر 
عامل بانک مسکن به همراه معاون اول رییس جمهور 
، رییس بنیاد مسکن کشور ، استاندار کرمانشاه و تعداد 
دیگری از مســووالن با حضور در واحد بازسازی شده 
یکی از اهالی روستای شیرین آب از توابع شهرستان 
قصرشــیرین ، پنج هزارمین واحد روســتایی نوساز با 

تسهیالت بانک مسکن را به بهره برداری رساندند.
در آیین افتتاحیه این منزل مسکونی که جمعی از اهالی 
روســتا و مسووالن حضور داشتند ، دکتر جهانگیری 
،با اشــاره به نقش و جایگاه استان کرمانشاه در تاریخ 
ایران اظهار داشــت : این اســتان با قدمت تاریخی و 
مردمانی ایرانی االصل ، همواره حماســه ساز بودند و 

در بارزتریــن نمونــه آن در عملیات مرصاد ، زن و مرد 
از کشور جانانه دفاع کردند.

وی افزود : زلزله آبان ماه ســال گذشــته کرمانشــاه ، 
جلــوه ای از اتحــاد و همدلی ملت ایران را به نمایش 
گذاشــت و تا زمانی که این اتحاد و همبســتگی وجود 
داشته باشد نقشه های دشمنان این مرز و بوم ، آسیبی 

به کشور نخواهد زد.
معــاون اول رییس جمهور ، روند بازســازی مناطق 
زلزلــه زده را رضایــت بخش دانســت و گفت : دولت 
از ابتدای وقوع زلزله با تشــکیل جلســه و تخصیص 
اعتبار الزم ، دســتور روند ســریع بازســازی را صادر 
کرد و همه مســووالن و شــبکه بانکی پای کار آمدند 

تا امروز شــاهد بهره برداری از ۵ هزار واحد روســتایی 
بازسازی شــده باشیم و امیدواریم واحدهای شهری 
نیز با تســریع در روند عملیات بازســازی به زودی به 

بهره برداری کامل برسند.
پیش از ســخنان معــاون اول رییس جمهور ، رییس 
بنیاد مســکن و اســتاندار کرمانشاه نیز در سخنانی به 
ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط 
بــا زلزله پرداختند و اظهــار امیداورای کردند پیش از 
آغاز فصل سرما همه واحدهای روستایی و واحدهای 

شهری بازسازی و مورد بهره برداری قرار گیرند.
در حاشــیه این ســفر قاســمی عضو هیات مدیره و 
علمداری مدیر امور اعتبارات بانک مســکن به همراه 

ریحانی پور ، مدیر شعب استان ، در ستاد معین بانک 
مسکن و شعبه بانک در شهرستان سرپل ذهاب حضور 
یافتند و ضمن گفتگو با همکاران ســتاد و شــعبه ، از 
نزدیک در جریان روند پرداخت تسهیالت و مشکالت 

مردم قرار گرفتند.
قاسمی عضو هیات مدیره بانک ، با اشاره به پشتیبانی 
بانک از همکاران مدیریت و شــعب استان کرمانشاه 
بویژه شعبه سرپل ذهاب و تامین نیرو و امکانات مورد 
نیاز شعبه و ستاد بانک مسکن ، اظهار امیدواری کرد تا 
پایان نیمه اول سالجاری از حجم کار تشکیل پرونده 
کاســته شود و تسهیالت با سرعت بیشتری در اختیار 

زلزله زدگان استان قرار گیرد.
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ميز خبر

سرمايه گذارى چهار هزار و 700 ميليارد ريالى در شبكه برق دزفول
مدير عامل شركت برق منطقه اى خوزستان گفت: 13 
پروژه توسعه اى شبكه برق با هزينه اى بالغ بر چهار هزار 
و 700 ميليارد ريال ظرف چهار سال آينده در شهرستان 

دزفول راه اندازى و به بهره بردارى مى رسد.
محمود دشــت بزرگ در آيين بهره بردارى از پســت 
موبيــل 33/132 كيلو ولت وفا منطقه چغاميش دزفول 
با حضور نماينده اين شهرســتان در مجلس شــوراى 
اســالمى و مقامــات محلــى، اظهار كرد: اين پســت 
30 مــگا ولــت آمپر ظرفيت دارد و براى تأمين بار قابل 
توجهى از منطقه و پايدارى شبكه طراحى و راه اندازى 
شده است.وى مدت زمان برقدار شدن پست وفا را هشت 
ماه اعالم كرد و افزود: هزينه ســرمايه گذارى شــده در 
ايــن پــروژه 35 ميليارد ريال بوده كه از محل اعتبارات 
شــركت برق منطقه اى خوزستان پرداخت شده و كليه 
مراحل طراحى و نصب نيز توســط شركت هاى داخلى 

انجام گرفته است.
مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان به برنامه هاى 
در دست اقدام شركت براى تقويت زيرساخت هاى شبكه 
برق دزفول نيز اشاره كرد و تصريح كرد: به شرط تأمين 
منابع مالى در چهار سال آينده شبكه انتقال و فوق توزيع 

شهرســتان دزفول 100 و شبكه خطوط اين شهرستان 
50 درصد رشد خواهد داشت.

دشت بزرگ هزينه اجرايى اين پروژه ها را چهار هزار و 
700 ميليارد ريال اعالم كرد و بيان داشــت: 13 پروژه 

توسعه اى برق شامل 8 پروژه پست (اجراى 3 پست به 
صورت GIS) و پنج پروژه خط براى شهرستان دزفول 
تعريف شــده تا در ســال هاى آينده يك هزار و 290 
مگاوات به ظرفيت يك هزار 568 مگاوات فعلى پست ها 

و 140 كيلومتر مدار به ظرفيت 330 كيلومتر فعلى اضافه 
شــود.وى ادامه داد: كار ارزشمند و جديد ديگرى كه در 
منطقه صورت خواهد گرفت و نيازمند هماهنگى هايى 
در منطقه براى شــروع پروژه هاســت احداث دو واحد 
نيروگاهى 25 مگاواتى در منطقه ميانرود دزفول است.

نماينده مردم دزفول در مجلس شــوراى اســالمى نيز 
در آيين بهره بردارى پست موبيل وفا منطقه چغاميش 
گفت: از مديرعامل شــركت برق منطقه اى خوزســتان 
تشــكر مى كنم كه در دو ســال گذشته بيشترين تالش 
خود را كرده اند تا مشكالت برق دزفول به حداقل برسد.
عباس پاپى زاده با بيان آنكه حجم كارهاى صورت گرفته 
و برنامه ريزى شده با گذشته قابل قياس نيست، اشاره 
كرد: اين پست موبيل راه اندازى شده تا افت ولتاژ منطقه 
چغاميش برطرف شود و به زودى كارهاى ايجاد پست 
دائم منطقه توســط شــركت برق منطقه اى خوزستان 
انجام مى شــود.وى وضعيت زيرســاخت هاى شبكه 
برق دزفول را ضعيف دانســت و اضافه كرد: با شــرايط 
اقتصادى موجود، شــركت برق منطقه اى خوزســتان 
مى خواهد ظرفيت فعلى شــبكه برق شهرستان را 100 

درصد افزايش دهد كه كارى ارزشمند و بزرگ است.

ميز خبر

برگزارى كارگاه آموزشى برگزارى كارگاه آموزشى 
تشكل هاى كارگرى تشكل هاى كارگرى 
كارفرمايى در بابلكارفرمايى در بابل

سارى-رييسى: در اين كارگاه حدود 70 نفر 
از نماينــدگان انجمن هاى صنفى كارگرى 
و كارفرمايى، انجمن اســالمى نمايندگان 
كارگران و اعضاى هيات تشــخيص و حل 
اختالف شركت نمودند.گفتنى است در اين 
كارگاه يكــروزه مــواردى از قبيل قوانين و 
مقررات كار توسط رمضان اميرى كارشناس 
روابــط كار اداره كل بــراى حضار تدريس 
گرديد.شايان ذكر است در اين جلسه كامران 
اصغرى مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعى 
اســتان مازندران، عابدى رييس اداره بابل 
و دكتر ســيفى و دكتر حاجى آقاتبار رئيس 
و مدير بيمارســتان آيت اله روحانى حضور 

داشتند.

رهاسازى  آب  در سد گلوردرهاسازى  آب  در سد گلورد

سارى-رييســى: ســد گلورد كه آب آن 
براى اولين بار براى كشاورزان پايين دست 
رهاســازى شد، ضمن رفع مشكالت آبى 
كشــاورزان موجب كاهش برداشت از آب 

زيرزمينى گرديد.
آقــاى مهندس موســوى مجــد مدير 
تاسيســات آبى شــركت آب منطقه اى 
مازندران با اشاره به آبگيرى اوليه سد گلورد 
در ســال گذشــته و ذخيره سيالب و آب 
نابهنگام رودخانه گفت: با رهاســازى آب 
سد گلورد در ماه هاى تير و مرداد ماه ضمن 
جلوگيرى از خسارت به آبخوان مشكالت 
كليه اراضى شاليزارى كه در تنش آبى قرار 

گرفتند نيز مرتفع شد.
موســوى مجد افزود: بــه موازات احداث 
ســد در ســال زراعــى جــارى آبگيرى 
بيــش از 1000 هكتــار از آب بندان هاى 
محدوده شــبكه گلورد با بهره بردارى از 
120 كيلومتــر كانال هاى درجه 1 و 2 اين 
طرح به ميزان 90 درصد انجام شد.وى با 
اشــاره به محدوديت آب زيرزمينى دشت 
نكا و بهشــهر تاكيد كرد: رهاسازى آب از 
سد گلورد تا هفته آخر مرداد ماه فقط براى 
كشت اول ادامه خواهد يافت و پس از آن 
دريچه مســدود و براى فصل زراعى آتى 
ذخيره مى شــود و هيچ آبى از طريق ســد 
در اختيار كشاورزان براى كشت دوم قرار 
نخواهد گرفت و كشاورزان نيز نبايد از آب 
زيرزمينى براى كشت مجدد شالى استفاده 
نمايند.شايان ذكر است با رهاسازى آب سد 
گلورد بسيارى از كشاورزان منطقه ضمن 
ابــراز رضايت از اقدام خوب آب منطقه اى 
مازنــدران تصريح كردند عليرغم كم آبى 
و خشكســالى در ســالجارى با رهاسازى 
و مديريت خوب اين شــركت مشكالت 
كمترى در مقايسه با سال گذشته داشته اند.

تدوين سند و برنامه تدوين سند و برنامه 
عملياتى اجتماعى شدن عملياتى اجتماعى شدن 
سالمت دانشگاه علوم سالمت دانشگاه علوم 

پزشكى شيرازپزشكى شيراز
معاون اجتماعى دانشــگاه علوم پزشكى 
شيراز از تدوين سند و برنامه هاى عملياتى 
اجتماعى شدن سالمت اين دانشگاه، خبر 
داد.به گزارش «وب دا» در شيراز، مهندس 
«كرامت اهللا افراشى» افزود: در پى دستور 
وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى 
مبنى بر ارائه گزارش سند و تدوين برنامه 
هــاى عملياتى دانشــگاه ها و نيز تقويت 
حوزه اجتماعى در دانشــگاه در راســتاى 
حمايــت طلبــى و جلب همــكارى ها و 
پشتيبانى ها در بهبود نظام سالمت مبتنى 
بر تجربه هاى جهانى و مشــاركت ملى، 
مسووالن و كارشناسان معاونت اجتماعى 
دانشگاه علوم پزشكى شيراز گرد هم آمده 
و پيرامون رويكردهاى مشــاركت مردم و 
همكارى هاى بين بخشى براى اجتماعى 
كردن ســالمت، همفكــرى كردند.او با 
اشــاره به تبادل نظر در خصوص اصالح 
مؤلفه هاى اجتماعى براى پيشــگيرى از 
عوامل تهديدكننده ابعاد جســمى، روانى 
و اجتماعــى ســالمت در اين نشســت، 
افــزود: همچنين با در نظر گرفتن اولويت 
هاى مداخله اى شــامل توسعه نهادهاى 
غيردولتى و خيريه با انگيزه و مســووليت 
هاى اجتماعى در حوزه ســالمت، سند و 
برنامه عملياتى معاونت اجتماعى دانشگاه 
علوم پزشــكى شــيراز، تدوين شد.اين 
نشســت با حضور دكتر «حيدر صفرپور» 
مديرآموزش و ارتقاى ســالمت معاونت 
اجتماعى، «داريوش بوســتانى» رئيس 
اداره همكارى هاى بين بخشى و ارتقاى 
سالمت، «سيد غالمرضا طغرايى» رئيس 
اداره تامين و ارتقاى ســالمت اجتماعى، 
«هــادى اكبرى» رئيــس اداره خيرين 
و موسســات خيريــه ســالمت و «طيبه 
ظهرابى» كارشــناس هماهنگى تحقيق 

و توسعه SHD برگزار شد.

بيمارى اپيدمى دامىبيمارى اپيدمى دامى
 در ايالم نداريم در ايالم نداريم

ايالم- وحيد صدر: مديركل دامپزشــكى 
اســتان ايالم گفت: خوشــبختانه در حال 
حاضر هيچگونــه بيمارى اپيدمى دامى در 

ايالم ديده نشده است.
دكتر وهاب پيرانى  در گفتگو با خبرنگار ما، 
بــا بيان اينكــه وضعيت جمعيت دام و طيور 
استان از لحاظ بهداشتى و عدم وجود بيمارى 
مطلوب است، اظهارداشت: در سال گذشته 
تمام جمعيت دام ســنگين دو بار و جمعيت 
دام ســبك استان يك بار بر عليه بيمارى ها 

واكسيناسيون شدند.
وى با اشاره به اينكه عمليات واكسيناسيون 
احشام از شهريور ماه آغاز و مهرماه و آبان ماه 
ادامه خواهد داشــت، افزود: نيمى از واكسن 
مورد نياز واكسيناسيون دام استان تهيه شده 

و از اين بابت نگرانى نداريم.
مديركل دامپزشــكى اســتان ايالم با اشاره 
به تجهيز اكيپ هاى دامپزشــكى استان به 
دستگاه GIS، بيان داشت: با استفاده از اين 
دســتگاه، عملكرد اكيپ هاى دامپزشــكى 
اســتان رصد شــده و مســئوالن سازمان 
دامپزشــكى كشــور نيز بــه اطالعات اين 
دســتگاه دسترسى داشته و بر كار كاركنان 

به صورت مستقيم نظارت دارند.
وهاب پيرانى به وضعيت طيور استان اشاره 
كرد و خاطرنشــان ساخت: متأسفانه برخى 
واحدهاى مرغدارى كه اغلب اســتيجارى 
هســتند براى كاهــش هزينه هاى خود از 
انجام واكسيناسيون خوددارى مى كنند كه 
مشــكالتى را در صنعت مرغ اســتان ايجاد 

مى كند.
وى با اشاره به آزاد بودن واكسن طيور، گفت: 
مرغداران بايســتى در هنگام جوجه ريزى، 
تمامى جوجه هاى خود را هم بر عليه بيمارى 
نيوكاسل و هم آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
واكسيناسيون كنند تا دچار خسارت نشوند.

طرح هادى روستايى طرح هادى روستايى 
عيسى آباد چهارمحال و عيسى آباد چهارمحال و 
بختيارى افتتاح شدبختيارى افتتاح شد

شــهركرد – صــادق كريمى: بــا حضور 
معــاون عمران روســتايى بنياد مســكن 
انقالب اسالمى كشورطرح هادى روستايى 
عيسى آباد از توابع شهرستان فارسان افتتاح 

شد.
بــه گــزارش روابط عمومى بنياد مســكن 
انقالب اسالمى استان، در مراسم افتتاح طرح 
هادى روســتاى عيسى آباد مهندس رئيسى 
با اشــاره به اينكه بنياد مسكن نقش موثرى 
در تحوالت روســتاها داشــته و در روستاى 
عيسى آباد و بقيه روستا چهره روستاها تغيير 
كرده است، اظهار كرد: در اين شهرستان از 
حــدود 7.5 ميليارد ريال اعتبار مصوب طى 
چند ســال 5,5 ميليارد ريال آن تخصيص 
يافته است، همچنين 100 ميليون تومان قير 
رايگان، 20 هزار متر مربع روكش آســفالت 
معابر و حدود 30 تا 40 فقره از صدور اســناد 

انجام شده است.
وى با اشــاره به اينكه روســتاى عيسى آباد 
462 خانــوار و يك هزار و 757 نفر جمعيت 
دارد، افزود: اميد اســت با مشاركت دهياران 
بتوان مشكالت را به فراخور زمان و متناسب 

با نياز، براى مردم برطرف كرد.
رئيســى افزايش 100 درصدى سهميه قير 
رايگان در ســال 96 نســبت به 95 و عرضه 
يك ميليون 300 هزار متر مربع آسفالت به 
روســتاها را از اقدامات اين اداره كل عنوان 
و خاطرنشــان كرد: تاكنون به منظور اجراى 
طرح هادى روســتايى در استان پنج هزار و 
143 ميليون ريال هزينه شده كه با اعتبارات 
سال گذشته 10 هزار و 900 متر مربع با تناژ 

73 تن آسفالت انجام شده است.
در ادامه نماينده مردم شهرستان هاى اردل، 
كيار، فارسان و كوهرنگ در مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به اينكه طى دو سال مجوز 
تبديل خانه بهداشت اين روستا به درمانگاه 
دريافت شد كه با تخصيص اعتبار درمانگاه 
تكميل مى شــود، اظهار كرد: در اين مدت 
تمامى معابر روســتايى آسفالت و شبكه آب 
آشــاميدنى اصالح مى شــود كه با توجه به 
بحــران آب، زميــن چمن مصنوعى در نظر 
گرفته شــده كه با تخصيص اعتبار مشكل 
زميــن نيز برطرف خواهد شــد. وى افزود: 
تعريض پل از ديگر خواسته هاى مردم بوده 
كه در دست بررسى است تا در دستور كار قرار 
گيرد و دو خطه شــدن جاده ورودى شهر در 

آينده اى نزديك انجام خواهد شد.
كاظمى با اشــاره به اينكه زمانى شــرايط 
اقتصادى كشــور مطلوب و پول بيشترى در 
دسترس بود، تصريح كرد: اكنون در شرايط 
سختى قرار گرفته ايم به طورى كه سال هاى 
95 تا 97 سخت ترين دوران بوده است ولى   
در ســال 95 اعتبارات اســتانى 95 درصد 
افزايش يافت و به برخى از طرح ها رديف ملى 
اختصاص يافت.وى گفت: مردم در سختى ها 
وفادارى خود را نشــان دادند كه اميدواريم 
اعتبارات حداقلى كه براى آغاز بهســازى و 
بازســازى در نظر گرفته شده افزايش يابد.
نماينده مجلس با اشاره به اينكه بنياد مسكن 
انقالب اســالمى فعاليت هــاى خوبى را در 
روســتاها انجام داده است، خاطرنشان كرد: 
در چند سال اخير معابر و مسكن روستاها 30 
تا 70 درصد بازسازى و بهسازى شده است.

شــهرقدس-ليال حمزه اى: شهردار قدس از افتتاح 
پروژه هاى مهم عمرانى از جمله پايگاه آتش نشــانى 
و اورژانس، ســوله بازيافت پسماند، گرمخانه، سالن 

ورزشى چندمنظوره و... در هفته دولت خبر داد.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شوراى 
اسالمى و شهردارى قدس، مسعود مختارى با تشريح 
پروژه هاى مختلف عمرانى كه در هفته دولت افتتاح 
خواهد شــد، اظهار داشت: بر اساس سياست توسعه 
متوازن امكانات شهرى در سراسر شهر و نياز منطقه 
به مراكز امداد و نجات، احداث ايستگاه آتش نشانى و 
پايگاه اورژانس در بلوار شهداى اصناف (جاده معادن) 
در دستور كار قرار گرفت. اين ايستگاه كه در زمينى 
به مســاحت 509 مترمربع و با 1650 مترمربع زيربنا 
احداث مى شود، از هفته دولت خدمات امداد و نجات 

و اورژانس را به شهروندان ارائه خواهد داد.
بهره بردارى از ســوله بازيافت پسماند ديگر پروژه اى 
است كه شهردار قدس به آن اشاره كرد و افزود: سوله 

بازيافت پسماند با مساحت 2 هزار مترمربع و ارتفاع 8 
متر در محل سكوى مكانيزه زباله در حال احداث است 
كه آماده نصب تجهيزات و دستگاههاى بازيافت مواد 
پسماند خواهد بود.مختارى تصريح كرد: ديگر پروژه 
در دست اجراى شهردارى، احداث نخستين گرمخانه 
شهرقدس است كه اقدامى مهم در ساماندهى افراد 
بى خانمان در فصل سرما محسوب مى شود و در واقع 
كمبود چنين مكانى در شــهرقدس بســيار احساس 
مى شد. اين گرمخانه در مساحتى بالغ بر 196 مترمربع 
احداث مى شود و شامل رختكن و خوابگاه با ظرفيت 
30 تا 40 نفر، ســلف غذاخورى، اتاق تلويزيون و... 
خواهد بود.شــهردار قدس در ادامه به احداث ســالن 
ورزشــى چندمنظوره جنب سازمان مديريت پسماند 
اشاره كرد و گفت: اين سالن ورزشى كه شامل زمين 
فوتســال، واليبال و بسكتبال است، در مساحتى بالغ 
بر بيش از 1000 مترمربع در دســت احداث است كه 

تا هفته دولت تكميل و افتتاح خواهد شد.

دكتر على الريجانى رييس مجلس و نماينده مردم 
قم در شــوراى اسالمى و مهندس صادقى استاندار 
و جمعى از مديران اســتانى از پروژه در حال اجراى 
اتصال شبكه ريلى كشور به گمرگ استان قم بازديد 
كردند.بــه گزارش روابط عمومى اداره كل راه آهن 
قم محســن اعتماد در حاشيه بازديد رييس مجلس 
شــوراى اســالمى ازپروژه اتصال گمرك استان به 
شــبكه ريلى از پيشرفت 50 درصدى پروژه مذكور 
خبرداد و افزود: اتصال چشمه هاى بار به شبكه ريلى 
كشــور از الويــت هاى راه آهــن بوده و باعث رونق 

اقتصادى استان وتوسعه پايدار خواهد شد.
وى با اشــاره به سياســت هاى ابالغى مقام معظم 
رهبرى در برنامه ششم توسعه مبنى بر اولويت بخش 
ريلى و توجه به حوزه هاى راهبردى حمل ونقل افزود: 
راه آهن قم در همين راســتا اتصال چشــمه هاى بار 
اســتان از جمله سيلو، گمرك، سلفچگان و شهرك 
شــكوهيه به شــبكه ريلى را در دستور كار خود قرار 

داده است.
وى بــا تاكيــد بر اينكه 50 درصــد از پروژه اتصال 
گمرك به شــبكه ريلى صورت گرفته اســت افزود: 
پيش بينى مى شود در صورتى كه گمرك استان نيز 
بــه تعهداتش در خصــوص تكميل طرح در بخش 
داخــل محوطه گمرك عمل كند، اين پروژه مهم و 
اســتراتژيك تا شــهريور ماه سال جارى خاتمه و به 

بهره بردارى برسد.
الزم به ذكر اســت در بخش ديگرى از اين بازديد 
مدير كل راه آهن قم و هيئت همراه نشست دو جانبه 
اى با مدير كل گمرك استان قم برگزار و زمينه هاى 
همكارى متقابل راه آهن قم با گمرك را مورد بحث 

و بررسى قرار دادند.
همچنيــن همزمان با بازديد دكتر الريجانى رييس 
مجلس شــوراى اسالمى از پروژه اتصال گمرك به 
شــبكه ريلى كشور، كلنگ احداث سكوى بارگيرى 

گمرك استان قم نيز به زمين زده شد.

افتتاح پروژه هاى مهم عمرانى در هفته دولت
بازديد رئيس مجلس از پروژه خط آهن گار مانورى به 

گمرك استان قم

شــهردار اصفهان گفت: شــهردارى با همكارى و 
تعامل مراكز علمى و تحقيقاتى گره هاى كور شــهر 
را بــاز مى كند.قدرت اهللا نوروزى در برنامه راديويى 
"شهر و شهروند" افزود: در يك ماهه گذشته جلسات 
شوراى معاونان شهردارى در مراكز علمى و تحقيقاتى 
همچون شــهرك علمى و تحقيقاتى و پژوهشــكده 
رويان برگزار شده است تا با تعامل و همكارى مراكز 
علمى و تحقيقاتى گره هاى كور و سخت شهر، گشوده 
شــود.وى ضمن تبريك پيشاپيش 17 مرداد ماه روز 
خبرنگار اظهار داشــت: خبرنگاران با بيان واقعيت و 
حقايق مى توانند مديريت شــهرى را حمايت كنند. 
همچنين خبرنگاران تالشگران عرصه انديشه و قلم 
هســتند و بايد قلم آنان را ارج نهيم چراكه به خاطر 
رسالت كارى خود نقش موثرى در هدايت شهر دارند.
شــهردار اصفهــان ادامه داد: نقد هميشــه تضعيف 
كننده نيســت، بلكه تقويت كننده اســت و فرصتى 
بــراى مديران جهــت جبران نقاط ضعف خود ايجاد 
مى كند، از اين رو سعى داريم بر اساس پيشنهاداتى كه 
ارائه مى شود، برنامه ريزى هاى خوبى صورت دهيم.

نوروزى انتخابات كانون وكال را نيز مورد اشاره قرار 
داد و گفت: اين كانون يكى از نهادهاى قديمى است 
كه با گذشت بيش از 65 سال از آغاز به كار، توانسته 

استقالل خود را حفظ كند.
وى با بيان اينكه 11 مرداد ماه بيش از دو هزار نفر در 
انتخابات كانون وكال پاى صندوق هاى رأى مى روند، 
افزود: استقالل كانون وكال بايد حفظ شود تا استقالل 

قوه قضاييه و قاضى نيز تضمين شود.
وى با اشاره به اين كه در شهريور ماه اصفهان ميزبان 
برگزارى دو رويداد بين المللى اســت، تصريح كرد: 
سى و پنجمين كنفرانس بين المللى پارك هاى علم 
و فناورى و مراكز رشد (IASP 2018) براى نخستين 

بار به ميزبانى ايران و در شهر اصفهان برگزار مى شود. 
همچنين سى و يكمين جشنواره بين المللى فيلم هاى 
كودكان و نوجوانان در شــهريور ماه به منظور ايجاد 
شــور و نشــاط اجتماعى و فراهم كردن بســتر رشد 

كودكان و نوجوانان برگزار مى شود.
شهردار اصفهان با تاكيد بر رفع محروميت در مناطق 
و محالت محروم شــهر اذعان داشــت: اميد است با 
سياست ها و برنامه هاى تدوين شده از سوى مديريت 
شــهرى، محالت محروم از امكانات بهتر و بيشترى 

برخوردار شوند.
وى مشكل امروز شهر اصفهان را كم آبى و خشكسالى 
دانست و بيان كرد: درختان كهن بخشى از هويت هاى 
ميراثى و تاريخى شهر است، بنابراين شهردارى براى 

حفظ اين درختان از هيچ كوششى دريغ نمى كند.
نوروزى تاكيد كرد: با هرگونه سهل انگارى و بى دقتى 
در زمينه هدر رفت آب به طور جدى برخورد مى شود و 
شهروندان بايد هرگونه هدر رفت آب را به شهردارى 

اطالع دهند تا به عنوان تخلف رسيدگى شود.
وى با بيان اينكه كارگران فضاى سبز شهر اصفهان 
در خصوص آبيارى بهينه و جلوگيرى از هدررفت آب 
دوره هاى آموزشى ويژه اى را طى كردند، اظهاركرد: 
از ابتداى فعاليت مديريت جديد در شهردارى آموزش 
كاركنان را در دستور كار قرار داديم، اما گاهى شاهد 
گزارش هــاى مردمــى در خصوص هــدر رفت آب 

هستيم.
شهردار اصفهان از ارائه بسته تشويقى عوارض خودرو 
تا 31 شهريور ماه سخن به ميان آورد و ادامه داد: در اين 
بســته تشويقى آن دسته از شهروندان خوش حسابى 
كه هر سال نسبت به پرداخت عوارض خود به موقع 
اقــدام مى كنند، معادل 10 درصد ميزان عوارض در 

قالب شارژ اصفهان كارت، هديه مى گيرند.

گره هاى كور شهر اصفهان
 با همكارى مراكز علمى باز مى شود

شهردار قدس خبر داد:

توسعه صنعت حمل و نقل زمينه ساز رشد اقتصاد آذربايجان غربى

مدير ستاد اقامه نماز استان خوزستان
عملكرد برق منطقه اى خوزستان در توسعه و ترويج نماز شايسته 

تقدير شناخته شد

بــه گزارش روابط عمومى اداره كل راه و شهرســازى 
اســتان آذربايجان غربى، رئيس شــوراى حمل و نقل 
آذربايجــان غربى در مراســم توديع و معارفه مديركل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان گفت: توســعه 
صنعــت حمل ونقل با توجه به جايگاه ويژه آذربايجان 
غربى و دارا بودن سه مرز بين المللى، ظرفيت حمل و نقل 
12 ميليون تن كاال و نيز فعاليت پنج پايانه مرزى اهميت 
بسزايى دارد.ابراهيم مبارك قدم با بيان اينكه قرارگيرى 
اســتان در كريدور غرب كشور فرصت استثنايى براى 
شكوفايى زيرساختهاى حمل و نقل استان فراهم كرده 
اســت، تصريــح كرد: حمل و نقــل بين المللى كاال در 
آذربايجان غربى از ظرفيت هاى بسيارى برخوردار است.
وى با اشاره به اينكه در سال هاى گذشته شاهد كاهش 
تصادفات در جاده هاى اســتان هستيم افزود: اقدامات 

قابــل توجهى در قالب تفاهم نامه فى مابين ســازمان 
مديريت و برنامه ريزى اســتان و ســازمان راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى كشــور براى اصالح و حذف 40 

نقطه حادثه خيز در جاده هاى استان انجام مى شود.
مديركل راه و شهرسازى استان، افتتاح طرح جامع پايانه 
مرزى پلدشت، آغاز طرح جامع پايانه مرزى رازى، آغاز 
عمليات ســاخت ســالن مسافربرى پايانه مرزى سرو و 
پيشتازى در اجراى طرح ادغام مديريت راهدارى با اداره 
كل سابق حمل ونقل و پايانه هاى استان را از مهمترين 
عملكرد و فعاليت هاى مديركل سابق راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى استان برشمرد.مبارك قدم، بهره بردارى 
از 30 سامانه هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور جاده اى 
و اجراى 100 كيلومتر طرح آســفالت و خط كشــى در 
جاده هاى استان را از ديگر عملكرد و فعاليت هاى اداره 

كل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان در مدت 
مديريت مهندس على اكبرى برشــمرد.رئيس شوراى 
حمل و نقل آذربايجان غربى خواستار رسيدگى به مسائل 
و مشكالت كاميونداران و سهولت در خدمات رسانى در 
پايانه هاى مرزى در راســتاى افزايش بهره ورى شبكه 
حمل و نقل شد.مبارك قدم با اشاره به اينكه نگهدارى 
و راهــدارى از دوهــزار و 900 كيلومتر راه اصلى و هفت 
هزار و 930 كيلومتر راه روستايى كارى سخت و طاقت 
فرساست، گفت: كاهش عمر ناوگان حمل و نقل استان 

از دغدغه هاى اصلى مديريت كالن استان است.
وى بــا تاكيــد براينكه بايد تغيير مديران را به فال نيك 
بگيريــم، ادامه داد: با توجه به اينكه مهندس شــكرى 
از نيروهــاى فعال، توانمند، آگاه و متخصص اين حوزه 
هســتند، اميدواريم با بهره گيرى از تجربيات ارزشمند 

ايشان و همراهى و هميارى مجموعه راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى استان همچون گذشته شاهد درخشش 

دستاوردها و فعاليت هاى اين اداره كل باشيم.
مراسم توديع و معارفه مديركل راهدارى و حمل و نقل 
جــاده اى آذربايجان غربى با حضور معاون حمل و نقل 
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور، معاون 
امور عمرانى اســتاندار آذربايجان غربى، رئيس شوراى 
حمل ونقل و مديركل راه و شهرسازى استان، مديران 
عضو شوراى حمل و نقل استان، شهردار اروميه و جمعى 
از مديران دستگاه هاى اجرايى برگزار شد.در پايان اين 
مراسم با اهداى لوح سپاس از خدمات عبدالحسين على 
اكبرى مديركل ســابق راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
استان تقدير و ارسالن شكرى به عنوان مديركل جديد 

اين اداره كل معرفى شد.

عملكرد سال 1396 شركت برق منطقه اى 
خوزستان در امر نماز از سوى هيات ارزيابى 
و داورى نماز اســتان با كســب 95 درصد از 
امتيازها در تحقق برنامه ها، شايســته تقدير 
شناخته شــد.به همين مناسبت مدير ستاد 
اقامه نماز اســتان خوزســتان از مديرعامل 

شــركت برق منطقه اى خوزســتان، دبير و 
شــوراى اقامه نماز شــركت به خاطر انجام 
مجموعه برنامه ها و فعاليت هاى توســعه و 
ترويج نماز تقدير و تشــكر كرد.سيد موسى 
بالديان در اين تقدير نامه آورده اســت: اين 
موفقيــت معنوى را تبريك گفته و اميدوارم 

با توفيق الهى همچنان در مسير پيشرفت و 
تعالى بيشــتر نماز گام برداريد، الزم به ذكر 
اســت همزمان با برگزارى اجالس استانى 
نماز در نيمه دوم سال جارى از برترين هاى 
نماز به طور رســمى تقدير و تشكر مى شود 
كه در زمان الزم اطالع رسانى خواهد شد.

مدير عامل شركت برق منطقه اى خوزستان خبرداد:

عمليات اجرايى گازرسانى به روستاهاى بخش جلگه 
و فاز اول روستاهاى دهستان بنستان در استان يزد با 
برآورد اعتبارى معادل 120 ميليارد ريال آغاز شد. در 
ادامه گازرسانى به روستاهاى استان و طى مراسمى 
كه با حضور مدير عامل شركت گاز استان يزد، معاون 
هماهنگى امور عمرانى استاندار، فرماندار و تنى چند 
از مسئولين شهرستان بهاباد برگزار شد، كلنگ آغاز 
عمليــات اجرايــى اين پروژه بــا تأمين و اجراى 72 
كيلومتــر خــط تغذيه، 32 كيلومتر خط تغذيه فلزى و 
نصب 3 ايستگاه TBS به ظرفيت 5 هزار متر مكعب 
بر ساعت به زمين زده ش كه موجب بهره مندى 12 
روستاى بخش جلگه و 24 روستاى دهستان بنستان 
از نعمت گاز طبيعى خواهد شد. مدير عامل شركت گاز 
اســتان يزد در اين مراسم با اشاره به اتمام گازرسانى 
به تمامى 21 شــهر اســتان، گازرسانى به روستاها را 

به عنوان يكى از مهمترين اولويت هاى اين شــركت 
نام برد و يادآور شد: تاكنون در استان يزد از مجموع 
574 روستاى واجد شرايط، گازرسانى به 394 روستا 
صورت پذيرفته كه بر اين اساس 84 درصد جمعيت 
روســتايى از نعمت گاز طبيعى برخوردار شــده اند و 
برنامه گازرسانى به 77 روستاى ديگر كه در برگيرنده 
بيش از 4 هزار و 500 خانوار مى باشــد نيز در دســت 
اجرا مى باشد. على اكبر ميدانشاهى در ادامه خواستار 
همكارى هرچه بيشــتر مردم و مســئولين منطقه به 
منظور تهســيل و تســريع در روند عمليات اجرايى 
پروژه مذكور گرديد تا به يارى خداوند در موعد مقرر 
شــاهد اتمام پروژه و گازرســانى به روستاهاى مورد 
اشاره بوده و با ورود اين سوخت ارزان و پاك، شاهد 
شــكوفايى بخش صنعتى و كشــاورزى به ويژه در 
بخش گلخانه اى و به دنبال آن اشتعال جوانان باشيم.

آغاز عمليات اجرايى گازرسانى به روستاهاى بخش جلگه و فاز 
اول روستاهاى بنستان در استان يزد
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میز خبر

رکوردشکنیدرسایهنفتیها
بورسواردکانال142هزارواحدیشد:

گروه بورس: شــاخص بــورس در هفته 
گذشــته دور جدیدی از رکوردشــکنی را 
آغــاز کرد که به عبــور از مرز کانال 123 
هزار واحدی منجر شــد. در فصل بهار، به 
دلیل ریســک های عمومی سیستماتیک، 
ســرمایه گذاران عمدتــًا در درجه اول به 
بازار دالر و ســکه و در درجه دوم به بازار 
خودرو مســکن توجه نشــان دادند، اما به 
تدریــج بورس نیــز مورد توجه قرار گرفت 
و این روزها شــاهد رشــد شتابان شاخص 
بورس هستیم.این در حالی است که برخی 
تحوالت اقتصادی و سیاســی در روزهای 
اخیــر در عرصه داخلــی و بین المللی رخ 
داده کــه امیدواری ها نســبت به تثبیت و 
بهبود شــرایط اقتصــادی را افزایش داده 
است. نوســان نرخ ارز، احتمال آزاد شدن 
فروش ارز صادراتی پتروشــیمی، فوالد و 
فلزی ها در بازار ثانویه بورس کاال و احتمال 
بهبود مناسبات بین المللی از جمله عواملی 
بودند که امیدواری ها را در عرصه اقتصادی 

افزایش داده است.
 معامله گران بورس تهران در حالی همزمان 
با فرا رســیدن موعد تحریم های هسته ای 
آمریکا بر ضد ایران شاهد غلبه نسبی عرضه 
بر تقاضای سهام بودند که به نظر می رسد 
بهانه های سیاســی لــزوم اصالح قیمت 
سهام را در مقطع کنونی فراهم آورده است.

شــاخص کل بورس تهران و بازده نقدی 
بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت 
روز شنبه 13 مردادماه ۹۷ با افزایش ۴۰1 
واحــدی بــه رقم 12۴ هــزار و 3۵2 واحد 
رســید. شاخص کل هموزن نیز با کاهش 
1۵3 واحدی به عدد 1۸ هزار و ۷۸3 واحد 
دســت یافت. شاخص سهام آزاد شناور نیز 
با کاهش ۸۴ واحدی عدد 132 هزار و ۹۴۵ 
واحد را تجربه کرد. شــاخص بازار اول نیز 
در حالی با کاهش 112 واحدی به عدد ۹۰ 
هزار و 2۵۰ واحد دســت یافت که شاخص 

بــازار دوم با افزایش 2۷۴۸ واحدی به عدد 
2۵۴ هزار و 1۶1 واحد دست یافت. شاخص 
کل فرابــورس نیــز با کاهش ۹ واحدی به 

رقم یک هزار و ۴1۹ واحد رسید.
در بــازار 2 بــورس تهران که به معامالت 
درون گروهی سهامداران عمده اختصاص 
دارد، کمتر از 21۴ میلیون سهم ملی صنایع 
مــس ایران بــه ارزش کمتر از ۷۰ میلیارد 
تومان به کدهای درون گروهی ســهامدار 
عمده انتقال یافت، همچنین 2۰۰ میلیون 
سهم هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه به 
ارزش کمتر از ۵۵ میلیارد تومان با معامالت 
درون گروهــی مواجه بــود، 1۰۰ میلیون 
ســهم گروه سرمایه گذاری امید به ارزش 
31 میلیارد تومان با معامالت درون گروهی 
همراه شد. در مواد اولیه دارویی البرز بالک 
نیز امروز ۸ میلیون سهم به ارزش کمتر از 
2 میلیارد تومان با معامالت انتقالی همراه 
شد. همچنین بیش از ۶ میلیون سهم ایران 

ترانسفو به ارزش بیش از 3 میلیارد تومان 
به کدهای درون گروهی ســهامدار عمده 
انتقال یافت.بر اســاس این گزارش معامله 
گــران بازار ســهام در حالی در موعد آغاز 
تحریم هــای آمریکایی بــر ضد تهران با 
معامالتی کم حجــم روبه رو بودند که زیر 
ســایه معامالت کد به کد حقوقی ها گروه 
پتروشــیمی و هلدینگ سرمایه گذار آنها 
در کانــون توجه معامله گران اغلب حقیقی 
قرار داشــت. ممنوعیت صــادرات برخی 
محصوالت پتروشــیمی ازجمله پلی اتیلن 
بــه عنــوان یک فرصت بــرای این گروه 
اگرچــه در کانون توجه خریداران ســهام 
قرار گرفت، اما شناســایی سود با توجه به 
استراتژی های کوتاه مدت نگر باعث شد تا 
اخبار سیاسی بهانه ای برای اصالح قیمت 
ســهام در ســطوح فعلی باشد. ذخیره سود 
کسب شــده در بازار از ســوی معامله گران 
حقیقی در صورتی اســت که فشار فروش 

چندانی در بازار ســهام به چشم نمی خورد. 
بایــد منتظر ماند و دید که آیا تغییر نرخ ارز 
و سیاســت های جدید بانک مرکزی برای 
ایجــاد نظام ارزی در بازار چگونه می تواند 
منافع ســهامداران شرکت های ارزمحور و 
صادرات محــور را تأمین کند. این اقدام از 
حساســیت دوچندانی نسبت به موج اخبار 

منفی تحریم ها خواهد داشت.
بورس حباب ندارد ��

احســان رضاپور، کارشــناس مســائل 
اقتصادی و بازار سرمایه، درباره چشم انداز 
کوتاه و میان مدت بازار سرمایه گفت: روند 
حرکت بورس، تحت تأثیر عوامل اقتصادی 
سیاســی و اجتماعی و همچنین نوســان 
بهای کامودیتی ها )مواد پایه و معدنی( در 
بازارهای جهانی و تعیین تکلیف نرخ ارز قرار 
دارد. رضاپــور با بیان اینکه هر گونه رخداد 
مهــم در این بخش ها روند حرکت بورس 
را تحــت تأثیر قــرار می دهد، اضافه کرد: 

در صورتی که شــاهد ریســک های جدید 
سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج نباشیم 
و قیمت دالر با افت زیادی مواجه نباشــد، 
می توان انتظار داشــت که روند رشد بازار 
سرمایه تشدید شده و شاهد رونق بیشتری 
در این بازار باشــیم.وی افزود: همچنین، 
هرگونه اخبار نامطلوب که نشــان دهنده 
افزایش ریســک های سیاسی و اقتصادی 
و نارضایتی هــا و نامالیمت های اجتماعی 
باشد نیز باعث گرایش به بازار ارز و طال شده 
و به تبع آن ســرمایه گذاران از بازار بورس 

فاصله بیشتری خواهند گرفت.
این کارشــناس بازار ســرمایه یادآور شد: 
هرجند با نزدیک شــدن بــه زمان اعمال 
تحریم هــای امریــکا در نیمه مرداد ماه به 
پیچیدگی های بازار ســرمایه افزوده شده 

است.
نقدینگی سرگردان به دنبال سودهای  ��

جذاب
 این کارشــناس بازار سرمایه به نقدینگی 
سرگردان در جامعه اشاره کرد و گفت: این 
نقدینگی ســرگردان به بهانه های مختلف 
به دنبال فرصت های جدید سرمایه گذاری 
می گــردد؛ در واقــع دارندگان پول تالش 
می کنند با ســرمایه گذاری در بخش های 
مختلــف از جملــه ارز و طال قدرت خرید 
خود را حفظ کنند. رضاپور اضافه کرد: این 
پول ســرگردان در ماه هــای اخیر به طور 
پیوسته در حال گردش در بازارهای مختلف 
بــوده کــه در اغلب موارد، باعث افزایش و 
بعضًا حبابی شــدن قیمتها شده است. این 
کارشــناس بازار ســرمایه ادامه داد: علت 
تأخیر در رشــد بورس نسبت به بازار سکه 
و ارز این است که سرمایه گذاران در زمان 
بی ثباتی اقتصادی و محدود شــدن امنیت 
خاطر به سراغ دارایی های نقد شونده مانند 
طال و ارز می روند تا بتوانند در صورت نیاز 

آن را به سرعت به پول تبدیل کنند.

میز خبر

تقسیم ۲۹۲۰۰۰ میلیارد 
ریال سود در تاالر شیشه ای

ایبِنا: بر اســاس آمار بورس تهران، میزان 
ســود تقسیم شــده شرکت ها به تفکیک 
صنعــت در پایان تیر ماه ۹۷، برابر با 2۹2 
هزارمیلیارد ریال بود و متوسط سود نقدی 
برای هر ســهم معادل ۴1۰ ریال را نشان 
می دهد. تطبیق ســود )زیان( پیش بینی 
شده شرکت ها در این ماه نسبت به خرداد 
ماه نشــان می دهد که تعداد 3۴ شــرکت 
بــا افزایش، تعداد ۶۴ شــرکت با کاهش 
و مابقی شــرکت ها برابر با 212 شرکت، 
تغییری در ســود )زیان( پیش بینی شده 

نداشته اند.
همچنین ســود و زیان پیش بینی شــده 
شرکت ها در پایان تیر ماه سال ۹۷ برابر با 
۵۰۴.۶۷۶ میلیارد ریال است که نسبت به 
خرداد ماه ۹۷ معادل ۶.۸۶3 میلیارد ریال 
افزایش نشــان می دهد. در پایان تیرماه 
متوســط پیش بینی سود )زیان( خالص 
شرکت های بورسی به ازای هر سهم برابر 

با 3۴۴ ریال است.

عرضه ۲۰ کیلوگرم شمش 
طال در بورس کاال

ایبِنــا: بــورس کاال اعالم کــرد تاالر 
محصــوالت صنعتــی و معدنی روزقبل 
عرضه 2۰ کیلوگرم شــمش طال را انجام 
می دهــد. تاالر صادراتی بورس کاال روز 
گذشــته ۷ هــزار و ۹۰۴ تــن قیر و عایق 
رطوبتــی عرضه می کنــد. این گزارش 
حاکی اســت، تاالر محصوالت صنعتی و 
معدنــی نیز عرضه 2۰ کیلوگرم شــمش 
طال، ۵ هزار تن شــمش بلوم، ۵ هزار تن 
میلگرد 1۶ و ۵ هزار تن میلگرد 22 تا 2۸-

A3 را تجربه کرد. بر اساس این گزارش، 
همچنیــن ۶ هزار تن گندم خوراکی، یک 
هزار و 2۰۰ تن سبد گندم خوراکی و ۹ هزار 
و 3۶۸ تن شــکر نیز در تاالر محصوالت 

کشاورزی عرضه شد.

ژاپن عنوان دومین بازار 
بورس جهان را از چین ربود

بلومبرگ: به دنبال کاهش ارزش ســهام در 
چین و رسیدن مجموع ارزش سهام بورس 
این کشــور به ۶.۰۹ تریلیون دالر، ژاپن در 
جایگاه دومین بازار بزرگ سهام جهان قرار 
گرفت و چین به رتبه سوم تنزل پیدا کرد. به 
دنبال سقوط سهام شرکت ها در بورس چین 
در ۴۸ ساعت گذشته، بورس ژاپن موفق به 
تصاحب جایگاه دومین بورس بزرگ جهان 
شد و این عنوان را از چین ربود. بورس آمریکا 
با ارزش بیش از 31 تریلیون دالر در جایگاه 
نخســت و بعداز آن ژاپن و چین به ترتیب 
عنوان دومین و سومین بورس بزرگ جهان 
را بــه خود اختصاص می دهند. بازار بورس 
چین در اواخر ســال 2۰1۴ میالدی از بازار 
بــورس ژاپن پیــش افتاد و در ژوئن 2۰1۵ 
میالدی مجموع ارزش ســهام بورس چین 
با رســیدن به بیش از 1۰ تریلیون دالر به 

باالترین رقم در تاریخ خود رسید.

 بازدهی هفتگی آیفکس
 ۱۶ درصد شد

ایبِنا: اطالعات داد ستد سهام در فرابورس 
نشــان می دهد که در هفته گذشته بازدهی 
شاخص فرابورس »آیفکس« به 1۶ درصد 
رسیده است. بازار سهام فرابورس در هفته ای 
که ســپری شد شــاهد صعود خیره کننده 
شــاخص کل و چندین کانال شکنی پی در 
پــی ایــن نماگر بود به طوری که طی ۵ روز 
معامالتی آیفکس با 1۶ درصد رشد توانست 
از پلــه 1232.۵ واحــدی تا ارتفاع 1۴2۸.۵ 
واحدی صعود کند. هفته گذشــته همزمان 
با رشــد چشمگیر شاخص کل که منجر به 
بازدهــی 3۰ درصــدی این نماگر از ابتدای 
سال جاری شــد، ارزش بازار فرابورس نیز 
افزایــش ۶ درصــدی را تجربه کرد که در 
نتیجه، رشــد 1۵ درصــدی این متغیر را از 
ابتدای سال به همراه داشت. طی این هفته 
باالتریــن حجــم و ارزش معامالت روزانه 
فرابورس به دوشــنبه ۸ مردادماه اختصاص 
داشــت؛ چراکه طی ایــن روز معامله گران 
۹۶۸ میلیــون ورقــه را بــه ارزش 3 هزار و 
۵2۰ میلیارد ریال میان خود دست به دست 
کردند که این ارقام بیش از ســایر روزهای 
معامالتی این هفته بود. در مجموع بازارهای 
فرابورس نیز شــاهد تغییر مالکیت 3 هزار و 
21۹ میلیون ورقه به ارزش 1۴ هزار و ۸۷3 
میلیارد ریال میان معامله گران و سهامداران 
بودیم که در مقایســه با هفته پیش از آن از 
رشــد 2۰۷ درصــدی حجم و 2۴ درصدی 

ارزش دادوستدها حکایت داشت.

آمار منتشــر شــده از سوی بورس تهران نشان می دهد که در چهار ماه 
ابتدای ســال جاری، خرید سهام توســط حقیقی ها از حقوقی ها پیشی 
گرفته است.به گزارش ایبِنا، در تیرماه امسال حقیقی ها ۴۵ هزار و 12۰ 
میلیــارد ریــال )۵3.۸ درصــد( و حقوقی ها 3۸ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال 
)۴۶.2 درصد( سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده اند و در مقابل 
حقیقی ها ۴۰ هزار و ۸1۹ میلیارد ریال )۴۸.۷ درصد( و حقوقی ها ۴3 هزار 
و ۶1 میلیارد ریال )۵1.3 درصد( سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.

این در حالی اســت که در ســومین ماه امسال حقیقی ها 2۷ هزار و 2۹۷ 
میلیــارد ریــال )۵۵.۷ درصــد( و حقوقی ها 21 هزار و ۷۴۹ میلیارد ریال 
)۴۴.3 درصد( سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده اند و در مقابل 
حقیقی ها 2۰ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال )۴2.۷ درصد( و حقوقی ها 2۸ هزار 

و ۸۸ میلیارد ریال )۵۷.3 درصد( سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.
همچنین در دومین ماه امســال حقیقی ها 12 هزار و ۸1۷ میلیارد ریال 
)3۵.۴ درصــد( و حقوقی هــا 23 هزار و 3۵2 میلیارد ریال )۶۴.۶ درصد( 
سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده اند و در مقابل حقیقی ها 1۵ 
هــزار و 31۹ میلیــارد ریال )۴2.۴ درصــد( و حقوقی ها 2۰ هزار و ۸۵1 

میلیارد ریال )۵۷.۶ درصد( سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.
از سویی دیگر، در نخستین ماه امسال حقیقی ها ۷ هزار و ۶۸۹ میلیارد 
ریال )۴۶.2 درصد( و حقوقی ها ۸ هزار و ۹3۶ میلیارد ریال )۵3.۸ درصد( 
ســهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده اند و در مقابل حقیقی ها ۹ 
هزار و ۷۶2 میلیارد ریال )۵۸.۷ درصد( و حقوقی ها ۶ هزار و ۸۶3 میلیارد 

ریال )۴1.3 درصد( سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.

این گزارش می افزاید: از ابتدای امسال تا پایان تیرماه حقیقی ها ۹2 هزار 
و ۹23 میلیارد ریال )۵۰ درصد( و حقوقی ها ۹2 هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال 
)۵۰ درصد( ســهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده اند و در مقابل 
حقیقی ها ۸۶ هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال )۴۶.۸ درصد( و حقوقی ها ۹۸ هزار 
و ۸۶2 میلیارد ریال )۵3 درصد( سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.
در همین حال، این در حالی اســت که در ســالی که گذشــت حقیقی ها 
21۹ هزار و ۵۰ میلیارد ریال )۴۸ درصد( و حقوقی ها 23۵ هزار و ۷۷1 
میلیارد ریال )۵2 درصد( سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده اند 
و در مقابــل حقیقی هــا 221 هــزار و ۴۸۸ میلیــارد ریال )۴۹ درصد( و 
حقوقی ها 221 هزار و ۴۸۸ میلیارد ریال )۵1 درصد( سهم و حق تقدم 

در بورس فروخته اند.

پیشتازیحقیقیهاازحقوقیهادرخریدسهام

دادنامه
پرونده کالســه ۹۶۰۹۹۸۶1۸۴۷۰۰۰۰2 شــعبه 1۷ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اهواز 
تصمیم نهایي شماره ۹۷۰۹۹۷۶1۹۵۰۰۰12۷ - خواهان : آقاي میالد شیرالي فرزند محمد 
حســین با وکالت آقاي حشــمت اله فضل اله پور فرزند عزیز اهلل به نشــاني اســتان خوزستان 
–شهرســتان اهواز- اهواز- خ طالقاني فرعي جنب بانک مرکزي ســپه ســاختمان شماره 1 
علوي طبقه ۴- خوانده: آقاي محمد امیر رسولي به نشاني استان خوزستان- شهرستان اهواز- 

اهواز- کیانپارس خیابان موحدین غربي جنب هاکوپیان- خواسته: مطالبه وجه
»رأي دادگاه«

در خصوص دعواي آقاي حشمت اهلل فضل اهلل پور به وکالت از آقاي میالد شیرالي فرزند محمد 
حســین ســاکن اهواز به طرفیت آقاي محمد امیر رســولي ســاکن اهواز به خواسته الزام خوانده 
به پرداخت مبلغ 31۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواســته با احتســاب خســارات تاخیر و جمیع هزینه 
دادرســي و حق الوکاله وکیل به اســتناد فیش هاي واریزي با این توضیح که وکیل خواهان در 
دادخواست تقدیمي و جلسه رسیدگي اظهار داشته است خواهان مبلغ 31۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل 
ســي و یک میلیون و پانصد میلیون تومان را به اســتناد فیش هاي بانکي پیوســت پرونده بعنوان 
قرض به خوانده پرداخت نموده لیکن مشــارالیه نســبت به تادیه دین خویش هیچگونه اقدامي را 
معمول نداشــته اســت لذا با عنایت به اصول اشــتغال ذمه و استصحاب مستندا به مواد 21۹ ،1۰ ، 
22۰ ،221 ،22۶ ،222 ، 22۸ ، ۶۴۸ و ۶۵۰ همگي از قانون مدني و اســتناد از ماده ۵22 ، ۵1۹ ، 
۵1۵ ، 1۹۸ تقاضاي صدور راي بر مورد خواســته را نموده اســت نظر به اینکه اوال هر چند واریز 
وجه توسط خواهان به حساب خوانده برابر فیش هاي بانکي مورد استناد خواهان محرز مي باشد 
لیکن خواهان دلیلي بر اینکه وجوه مزبور بر مبناي قرض به خوانده پرداخت شــده ارائه ننموده 
اســت ثانیا اســتناد به اســتصحاب اشتغال ذمه زماني مسموع است که حالت سابق یقیني مبني بر 
اشــتغال ذمه خوانده وجود داشــته باشــد حال آنکه در ما نحن فیه یقین سابقي مبني بر اشغال ذمه 
خوانده وجود نداشــته و مورد شــک همان اشــتغال ذمه خوانده مي باشــد ثالثا استناد به ماده 2۶۵ 
قانون مدني نیز نمي تواند وافي به مقصود خواهان باشــد زیرا عبارت )عدم تبرع(مندرج در ماده 
فوق الذکر به معناي عدم بخشــیدن و دادن مال با چشــم داشــت و عوض مي باشد )مصباح المنیر 
ج 2 صفحه ۴۴ /مبسوط در ترمینولوژي حقوق ج 2 صفحه 1121 ( که این امر ممکن است یا به 
لحاظ اداي دین سابق و برائت ذمه بوده با اینکه پرداخت به منظور ضمان گیرنده بر اجراي تعهد 
الزم قراردادي و یا در راســتاي اجراي تعهدات جایزي چون وکالت و جعاله باشــد بر این اســاس 
چه بســا ممکن اســت پرداخت وجه از ســوي خواهان به خوانده به منظور ایفاي دیني بوده که 
خالف آن به تبع اثبات امر مثبت اثبات پذیر مي باشد . لذا با توجه به قاعده اذا جاء االحتمال بطل 
االســتدالل اســتناد به ماده فوق الذکر جهت اثبات تعهد خوانده به رد مال وجهي ندارد بنابراین 
دادگاه خواســته خواهان را ثابت تشــخیص نداده مستنداً به مواد 12۵۷ قانون مدني و 1۹۷ قانون 
آیین دادرسي مدني حکم بر عدم ثبوت دعواي ایشان را صادر و اعالم مي دارد راي صادره ظرف 

2۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان خوزستان مي باشد.
دادرس شعبه هفدهم دادگاه حقوقي اهواز- محمد محلي

آگهي حصروراثت
خانم اکرام فیض الئي فرزند یکشــنبه داراي شناســنامه شــماره ۴۶۰ به شرح دادخواست به 
کالســه ۴22/۹۷ از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان جمشــید فیضي فرزند شنبه به شناسنامه شماره 212 در تاریخ ۹۴/۴/۶ در اقامتگاه 

دائمي خود فوت نموده است و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- اکرام فیض الئي فرزند یک شــنبه و فرصت به شــماره شناســنامه ۴۶۰ متولد 13۴۸ 

همسر متوفي
2- فاطمه فیضي فرزند جمشید و اکرام به شماره شناسنامه ۹۵۵ متولد 13۶3 فرزند متوفي

3- محمدرضا فیضي فرزند جمشــید و اکرام به شــماره شناســنامه ۴۴۹۰۵3۶۹1۷ متولد 
13۸1 فرزند متوفي 

۴- فریبا فیضي فرزند جمشید و اکرام به شماره شناسنامه ۹۵1 متولد 13۶1 فرزند متوفي
۵- ناهید فیضي فرزند جمشید و اکرام به شماره شناسنامه ۵۴ متولد 13۶۵ فرزند متوفي 

۶- مهین فیضي فرزند جمشید و اکرام به شماره شناسنامه 1۵3 متولد 13۶۷ فرزند متوفي 
۷- علیرضا فیضي فرزند جمشــید و اکرام به شــماره شناســنامه ۴۴۹۰۶۸11۶1 متولد 13۸۵ 

فرزند متوفي
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا اگر 
کســي اعتراضي دارد یا وصیت نامه اي از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهي ظرف مدت 

یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهرستان ایالم – سروري

متن آگهي
خواهان شــرکت پخش رازي بطرفیت خواندگان کیهان زال آبادي بخواســته مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاههاي عمومي اهواز نموده که جهت رسیدگي به شعبه 1۷ دادگاه حقوقي 
اهواز واقع دراستان خوزستان – اهواز انتهاي عامري اول نیوساید مجتمع قضایي تندگویان 
ارجاع و به کالسه ۹۶۰۷۰۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن ۹۷/۷/۷ ساعت 11 صبح 
تعیین شــده اســت و به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهانها و به 
تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرســي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دســتور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي شــود تا خواندگان پس 
از نشر آگهي و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. 
منشي شعبه 1۷ دادگاه حقوقي اهواز- قاسمي زنگنه

آگهي حصر وراثت
آقاي رضا شــهرت جوکار نام پدر خدا مراد بشناســنامه ۷۰۷ صادره از اهواز درخواســتي 
بخواســته صدور گواهي حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم خدا مراد شــهرت 
جوکار بشناسنامه 2۹ صادره خشت و کمارج در تاریخ 13۹۶/11/3 در اهواز اقامتگاه دائم 
فــوت ورثــه اش عبارتند از : 1- متقاضــي رضا جوکار فرزند خدامراد ش ش ۷۰۷ صادره 
اهواز )پســر متوفي(2- محمد جوکار فرزند خدامراد ش ش 1۸۰۷3 صادره اهواز )پســر 
متوفي(3- احمد جوکار فرزند خدامراد ش ش ۹1 صادره اهواز )پســر متوفي(۴- علیرضا 
جوکار فرزند خدامراد ش ش 1۸3 صادره اهواز )پسر متوفي( ۵- لیال جوکار فرزند خدامراد 
ش ش ۹۶3 صــادره اهــواز )دخترمتوفــي(۶- فاطمه جوکار فرزند خدامراد ش ش 1۷3۰ 
صادره اهواز )دخترمتوفي(۷- بیگم جوکار فرزند حسین ش ش 1۶ صادره خشت و کمارج 
)همسر متوفي( و ال غیر ورثه دیگري ندارد.اینک با انجام تشریفات قانوني مراتب مزبور 
را در یک نوبت آگهي مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر و هر وصیت نامه 

بجز سري و رسمي که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضي شوراي حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان اهواز

آگهي مزایده نوبت اول
با استناد پرونده ۹۷۰3۴۴ اجراي احکام شوراي حل اختالف بروجن محکوم علیه علي اصغر 
زماني فرادنبه فرزند افراسیاب محکوم گردیده به پرداخت مبلغ 1۹2/۵۶۴/۸1۴ ریال در 
حق محکوم له سید جالل میر افضل و همچنین پرداخت مبلغ ۸/۷۵۰/۰۰۰ ریال بعنوان 
حــق االجــرا در حــق صندوق دولت با توجه به ابالغ اجرائیه صادره به محکوم علیه، عدم 
اجراي مفاد آن در مهلت قانوني بنا به درخواســت محکوم له به منظور اســتیفاي محکوم 
به و هزینه اجرایي متعلق به محکوم علیه از سوي این اجرا توقیف و توسط کارشناس به 
شرح زیر ارزیابي شده، جهت اجراي مفاد دادنامه صدرالذکر و درخواست خواهان با حضور 
نماینده دادستان محترم جهت فروش ملک فوق با توجه به ارزیابي صورت گرفته بشرح 
مندرج در نظریه کارشناســي و مذکور در ذیل از ســاعت ۹ الي 11 مورخه 13۹۷/۰۵/31 
واقع در ساختمان جدید دادگستري بروجن اجراي احکام مدني شوراي حل اختالف بروجن 
تشکیل و به کساني که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و برنده مزایده 
ده درصد از قیمت پیشــنهادي را في المجلس و مابقي را ظرف یکماه به حســاب ســپرده 
دادگستري واریز و فیش آنرا به این اجرا ارائه نماید در صورتي که ظرف یکماه به حساب 
ســپرده نپردازد ســپرده او پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
مي گردد شــرکت در مزایده براي عموم آزاد اســت به استثناء مسئولین اجرا و اقرباي سبي 
و نسبي آنان، ضمنَا متقاضیان شرکت در مزایده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با 

اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
مال مورد مزایده: یک دســتگاه خودروي نیســان به شماره انتظامي )31۹ب۶۴ ایران ۸1( 
رنگ آبي مدل 13۸3 شــماره موتور 2۴3۸۸۵ و شــماره شاســي 3۸32۴ که خودرو 1- از 
مورخه 13۹۶/۰۶/13 فاقد بیمه نامه شــخص ثالث مي باشــد. 2- درب عقب و دور بدنه 
رنگي و داراي رنگ زدگي مي باشــد. 3- داراي باربند و حفاظ فلزي مي باشــد. ۴- داراي 
مبلغ 2/۹۵۰/۰۰۰ ریال خالفي مي باشد. ۵- خودرو فاقد رادیو پخش مي باشد. ۶- میزان 
کارایي الســتیک ها ۵۵ درصد مي باشــد. ۷- خودرو فاقد باطري مي باشــد که با توجه به 
نظریه کارشناس محترم وسیله نقلیه فوق الذکر به میزان ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )نه میلیون 

تومان( برآورد قیمت گردید.
مدیر اجراي احکام شوراي حل اختالف بروجن – رمضاني

ابالغ وقت رسیدگي
شماره پرونده: ۹۶۰۹۹۸۶۶22۷۰۰۸۷۰

بدینوســیله به متهم مجهول المکان اقاي مهدي توکل پور که مشــخصات بیشــتري از وي 
در دســترس نمي باشــد ابالغ میشــود به موجب محتویات پرونده کالسه ۹۷۰32۷ متهم به 
ســرقت مي باشــد. لذا نظر به اینکه وقت رســیدگي به این پرونده مورخ 13۹۷/۶/2۴ ساعت 
۹ تعیین شــده اســت. مقرراســت در زمان تعیین شده جهت رســیدگي و اخذ توضیح در این 
مرجع واقع در دادگســتري بروجرد شــهرک اندیشه شــعبه 1۰2 کیفري حاضرگردد. بدیهي 
اســت عــدم حضــور مانع از تصمیم دادگاه نمي باشــد. این آگهي بــه تجویز ماده 3۴۴ ق . ا . 
 د . ک جهــت ابــالغ قانونــي به نامبرده یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیرالنتشــار درج

 میگردد./
مدیر دفتر شعبه 1۰2 محاکم عمومي )جزایي( شهرستان بروجرد – خانم لشکرآرا 

ابالغ وقت رسیدگي
شماره پرونده: ۹۶۰۹۹۸۶۶22۹۰۰۷۸۹

بدینوســیله به متهم مجهول المکان اقاي 1- محمد نادي فرزند علي 2- حمید روســتایي 
فرزند مصطفي که مشــخصات بیشــتري از وي در دسترس نمي باشد ابالغ میشود به موجب 
محتویات پرونده کالسه ۹۷۰3۴۴ متهم به تحصیل مال مسروقه مي باشد. لذا نظر به اینکه 
وقت رســیدگي به این پرونده مورخ 13۹۷/۶/21 ســاعت ۹ تعیین شــده است. مقرراست در 
زمان تعیین شــده جهت رســیدگي و اخذ توضیح در این مرجع واقع در دادگســتري بروجرد 
شهرک اندیشه شعبه 1۰2 کیفري حاضرگردد. بدیهي است عدم حضور مانع از تصمیم دادگاه 
نمي باشد. این آگهي به تجویز ماده 3۴۴ ق . ا . د . ک جهت ابالغ قانوني به نامبرده یک نوبت 

در یکي از روزنامه هاي کثیرالنتشار درج میگردد./
مدیر دفتر شعبه 1۰2 محاکم عمومي )جزایي( شهرستان بروجرد - خانم لشکرآرا 

ابالغ وقت رسیدگي
شماره پرونده: ۹۶۰۹۹۸۶۶22۷۰۰۴۹3

بدینوســیله به متهم مجهول المکان اقاي علي اصغر رســتگار مقدم قائمي فرزند مهدي که 
مشــخصات بیشــتري از وي در دسترس نمي باشــد ابالغ میشود به موجب محتویات پرونده 
کالســه ۹۷۰333 متهم به ســرقت مي باشــد. لذا نظر به اینکه وقت رســیدگي به این پرونده 
مورخ 13۹۷/۶/2۵ ساعت ۹ تعیین شده است. مقرراست در زمان تعیین شده جهت رسیدگي 
و اخذ توضیح در این مرجع واقع در دادگســتري بروجرد شــهرک اندیشــه شعبه 1۰2 کیفري 
حاضرگردد. بدیهي اســت عدم حضور مانع از تصمیم دادگاه نمي باشــد. این آگهي به تجویز 
مــاده 3۴۴ ق . ا . د . ک جهــت ابــالغ قانونــي به نامبرده یــک نوبت در یکي از روزنامه هاي 

کثیرالنتشار درج میگردد./
مدیر دفتر شعبه 1۰2 محاکم عمومي )جزایي( شهرستان بروجرد – خانم لشکرآرا

اداره ثبت اســناد و امالک آمل- شــماره: ۹۷/۹۰11- تاریخ:۹۷/۵/1۰- آگهي فقدان ســند 
مالکیــت- آقــاي کامبیز امیــري فرزند کاظم و خانم یلدا قجرزاده فرزند علي اصغر با ارائه دو 
برگ استشهادیه 1۰۴۸۴-۹۷/۵/۷ که به تایید دفترخانه 21۸ آمل رسیده طي تقاضاي وارده 
بشماره ۹۷/۹۰11-۹۷/۴/۴ اعالم داشته که اصل سند مالکیت بشماره چاپي 1۴۸3۶۸ب۹۶ 
و 1۴۸3۶۹ب۹۶ هریک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 13۵۵2 فرعي از 
۴۴- اصلي واقع در بخش ۹ ثبت آمل سند مالکیت ذیل ثبت - ص - ج - بنام کامبیز امیري 
وخانم یلدا قجرزاده صادر و تســلیم گردید و برابر ســند رهني ۴۵۶۰۸-۹۶/1۰/۹ دفترخانه 
1۴1 آمل در رهن بانک مســکن شــعبه طالب آملي قرار دارد در اثر جابجایي مفقود شــده را 
نموده است که دراجراي ماده 12۰-اصالحي آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهي 
در روزنامه کثیراالنتشار در یک نوبت میگردد چنانچه اشخاصي مدعي انجام معامله یا وجود 
ســند مالکیت نزد خود میباشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهي اعتراض خود 
را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره اعالم نمایند چنانچه پس از اتمام 
مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثني به نام مالک خواهد 

نمود.م/الف۹۷/1۵۰/3۸۹
رییس ثبت اسناد و امالک آمل-سید محمد حسن روشنایي

دعوت از بستانکاران با اخطارات الزم آگهي تاجر ورشکسته محسن درزي نیا- به عموم بستانکاران 
آقاي محسن درزي نیا که حکم ورشکستگي آن به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷121۰۴۰13۵۹ 
مورخه 13۹۶/12/2۷ به شماره روزنامه 213۰۰ شهرستان )روزنامه رسمي( شماره صفحه 1۰۴ 
مورخ 13۹۷/۰2/۰۹ از شــعبه چهار دادگاه عمومي حقوقي شهرســتان آمل صادر و تاریخ توقف 
آن 13۹1/۰۶/1۶ اعالم گردیده آگهي میدهد: اولین جلســه بســتانکاران در ســاعت 1۰ صبح 
روزچهار شــنبه مورخه 13۹۷/۰۶/۰۷ در مکان دفتر تصفیه امور ورشکســتگي به قائم مقامي از 
تاجر ورشکسته آقاي محسن درزي نیا )در حال تصفیه( به نشاني خیابان معلم – نبش اباذر شش 
– برج کاج – طبقه 1 واحد 1 به کد پســتي ۴۶1۵۷۹۹۶3۹ تشــکیل میگردد. کلیه بســتانکاران و 
کساني که ادعایي دارند و همچنین اشخاصي که با تاجر ورشکسته موصوف مسئولیت تضامني 
داشــته یا ضامن آن هســتند میتوانند در موعد و محل مذکور حضور به هم رســانند.ضمنا اخطار 
میشــود:1-کلیه بســتانکاران و کســاني که هر گونه ادعایي از شرکت ورشکسته فوق دارند باید 
اصــل یــا تصویــر مصــدق مدارک خود را ظرف دو ماه از تاریخ انتشــار این آگهي به اداره تصفیه 
تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارک براي بستانکاراني که در کشورهاي بیگانه اقامت دارند 3 ماه 
میباشد.2-کســاني کــه بــه تاجر فوق الذکر بدهــي دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفي و 
بدهي خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند. طبق ماده 2۴ قانون تصفیه امور ورشکستگي بدهکاران 
متخلــف از ایــن وظیفــه به جریمه نقدي معادل بیســت و پنج در صد )2۵%( دین محکوم خواهد 
شــد. ضمنا دادگاه ها میتوانند عالوه بر جریمه نقدي بدهکاران مذکور را به حبس از ســه تا شــش 
ماه نیز محکوم نمایند.3-کساني که به هر عنوان اموال تاجر ورشکسته نامبرده را در اختیار دارند 
مکلفند در ظرف مدت دو ماه از انتشار این آگهي اموال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند وگرنه 
 هر حقي که نســبت به آن مال دارند از آنان ســلب خواهد شــدمگر اینکه عذر موجه اي داشــته

 باشند.
تاریخ چاپ در دو نوبت:13۹۷/۰۵/1۴ و 13۹۷/۰۵/2۴

جمشید گشتاسبي نمار-مدیر تصفیه تاجر ورشکسته آقاي محسن درزي نیا )در حال تصفیه(

شــماره پرونده:1/ 13۹۶۰۴۰1۰3۶۷۰۰۰۹۹۸- شماره بایگاني پرونده: ۹۶۰1۰2۹- شماره 
ابالغیه: 13۹۶۰۵11۰3۶۷۰۰۴۹۶۴- تاریخ صدور:13۹۶/12/1۰

ابــالغ وفــق مــاده 1۸ آئیین نامه اجرا- بدین وســیله به 1- خانم ســیده ســمیه بزرگي ف: 
میرحمیدرضــا ت ت ۵۹/۰۵/۰۵ ســاکن بابــل –خیابان مدرس کــوي گل آذین پالک ۹3 
کدپستي ۴۷1۴۹۵3۴۵1 و 2- آقاي رضا ضابط پور ف محمد ابراهیم ت ت ۶۶/11/2۰ ش 
م 2۰۶3۰۸3۰۵3 شــش ۹۰۴ ســاکن بابل –شهرک تندست- کوچه زیتون ۴ پالک ۷ طبقه 
2 کدپســتي ۴۷1۴۹۵3۴۵1ابالغ مي شــود که بانک ملي شعبه مدرس بابل به استناد قرارداد 
بانکي شــماره ۶۰۰۸۸۹۴3۶۰۰۹ مورخ ۹3/2/3۰ جهت وصول مبلغ ۸۷/2۵1/31۵ ریال تا 
تاریخ ۹۶/۶/2۴ به انضمام خســارت تاخیر متعلقه از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهي 
طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادرنموده و پرونده اجرادي به کالســه ۹۶۰1۰2۹ در این 
اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ ۹۶/1۰/1۸ مامور محل اقامت شــما به شرح متن 
سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاي بستانکار طبق ماده 1۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي آگهي میشود و پنانچه مدت 1۰ روز از 
تاریخ این آگهي که روز ابالغ محســوب مي شــود نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمایید 

عملیات اجرائي جریان خواهد یافت. م الف ۹۷/1۰۰/2۴۴3
تاریخ انتشار:۹۷/۵/1۴

مسئول واحد اجراي اسناد رسمي بابل

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده : 12۶/1۰/۹۷ 

وقت رسیدگي :روز 3  ماه ۷ سال ۹۷ ساعت : 1۶  
خواهان : محسن اخباري    خوانده : ناهید ساماني بنس  خواسته : مطالبه اجور معوقه 

خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه دهم ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دســتور دادگاه و بتجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرســي مدني مراتب یک نوبت در یکي از 
جراید کثیر االنتشــار آگهي میشــود تا خوانده از تاریخ نشراخرین اگهي ظرف یک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــاني کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي 

الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
م الف :12۶۵

رئیس شوراي حل اختالف حوزه دهم شهریار
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میز خبر

ناتوانی آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران
فشارهای ترامپ مانع رشد صادرات چهارماهه نفت ایران نشد

گروه انرژی: نخســتین دور تحریم های جدید آمریکا 
علیه ایران از روز دوشنبه اجرا می شود و اقدامات دیگر 
طی اوت و سپتامبر اعمال خواهد شد. با این حال طی 
روزهای گذشــته رسانه های بین المللی اعالم کرده اند 
که واشنگتن نتوانسته چین را برای کاهش خرید نفت 
ایــران متقاعد کند اما پکــن پذیرفته که واردات نفت 
از ایــران را افزایش ندهد. به نظر می رســد که آمریکا 
می تواند اروپا را از بازار ایران خارج کند و هند که دومین 
مشتری بزرگ نفت ایران پس از چین است، حتی اگر 
کاماًل از بازار ایران خارج نشود احتمااًل خرید نفت ایران را 
کاهش خواهد داد. با این حال تحلیل گران حوزه انرژی 
می گویند که ســقوط تولید ونزوئال به همراه اقدامات 
خصمانــه آمریکا علیــه صادرات نفت ایران، بازارهای 
نفت را دچار محدودیت جدی عرضه خواهد کرد. اوپک 
بــا افزایش عرضه، واکنش نشــان داده اما هنوز تأثیر 
تحریم های آمریکا بر صادرات ایران مشخص نیست. 
همه نشــانه ها از ســوی کاخ سفید حاکی از این است 
که آمریکا با پاالیشــگاه های خارجی به شدت برخورد 
خواهد کرد. برخی پیش بینی ها حاکی از آن اســت که 
تحریم هــای آمریکا صادرات نفت ایران را بین ۵۰۰ تا 

یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد.
در همین حال تارنمای وزارت نفت اعالم کرده اســت 
که ایران در چهار ماه نخســت امسال به طور میانگین 
روزانــه حدود 2 میلیون و 3۰۰ هزار بشــکه نفت خام 
به مقصدهای آســیایی و اروپایی صادر کرد. میانگین 
صادرات نفت خام ایران در سال 1396، به طور میانگین 
2 میلیون و 11۵ هزار بشکه در روز بود. چین و هند از 
بزرگترین مشــتریان نفت خام ایران به شمار می روند 
که پس از خروج آمریکا از برجام تحت فشــارهای این 
کشــور قرار نگرفته و به واردات نفت خود از کشــور ما 

ادامه می دهند.
پیش از این خبرگزاری اســپوتنیک روســیه به نقل از 

وزیر نفت و گاز هند خبر داد واردات نفت این کشور از 
ایران در ماه ژوئن )خرداد- تیر( نســبت به دوره مشابه 
پارســال نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافت. همچنین 
کــره جنوبــی و ژاپن به عنوان دیگر مشــتریان نفت و 
میعانــات گازی ایران در پــی دریافت مجوز از آمریکا 
برای واردات نفت از کشــور ما هستند. به نظر می رسد 
بازار نفت توان حذف نفت ایران را ندارد، زیرا بسیاری 
از پاالیشگران بزرگ آسیایی پاالیشگاه های خود را بر 

پایه نفت ایران بنا نهاده اند.
در همین حال روز گذشــته کاظم جاللی، رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس در گفتگو با خانه ملت، با اشــاره 
به اعمال تحریم های جدید از ســوی آمریکا، گفت: در 
شرایط کنونی کشور باید چند اقدام انجام داد که اقدام 
نخست این بوده که باید با مردم با شفافیت و صداقت 
صحبت کرده و شرایط کشور اعالم شود. این نماینده 

مجلس در ادامه با بیان اینکه نباید خودمان شرایط را به 
وضعیت بحرانی در عرصه تبلیغاتی تبدیل کنیم، اضافه 
کرد: دشــمن به دنبال این اســت که جنگ روانی علیه 
کشور راه بیندازد و اینگونه القاء کند که دیگر نمی شود 
کاری انجــام داد. وی ادامــه داد: مرکز پژوهش های 
مجلس بررســی هایی انجام داده و گزارش هایی ارائه 
داده اســت، بنابراین اگر سیاست های متوازن و دقیقی 
در کشــور وجود داشــته باشد، می توان از شرایط فعلی 
در جهت بازســازی اقتصاد اســتفاده کرده و اقتصاد را 

مقاوم کنیم.
نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و 
پردیس در مجلس، با بیان اینکه در شرایط کنونی باید 
سیاست ها و تصمیم گیری ها به شکل متمرکز اخذ شود، 
یادآور شد: باید در کشور عماًل مسئولیت پذیری وجود 
داشته باشد تا با دام های فساد مواجه نشویم، بنابراین هر 

تصمیمی که در نهادهای معتبر و باالی کشور همانند 
شــورای عالی امنیت ملی و شورای عالی اقتصادی قوا 
که به ابتکار مقام معظم رهبری تشــکیل شــده باید به 
گونه ای اتخاذ شود که مجاری فساد را ببندد تا همانند 
تحریم های گذشته فساد رخ ندهد. وی با اشاره به طرح 
مباحثی از سوی آمریکایی ها مبنی بر به صفر رساندن 
صــادرات نفت ایران، افــزود: آمریکایی ها این توان را 
ندارند که صادرات نفت ایران را به صفر برسانند، چراکه 
در یک مقطعی به صفر رساندن صادرات نفت ایران را 
مطرح کردند اما سریع نسبت به آن عقب نشینی کرده 
و نتوانستند این بحث را ادامه دهند، بنابراین صادرات 
نفت ایران به صفر نمی رسد. رییس فراکسیون مستقلین 
والیی مجلس ادامه داد: حتمًا راهکارهایی برای فروش 
نفــت ایــران وجود دارد و نفت ایران نیز خریداران خود 
را دارد، همچنیــن اروپــا نیز باید بازار خرید نفت خود را 
حفظ کند چرا که بخشــی از حفظ برجام همین بحث 
فــروش نفت ایران اســت. رییس مرکز پژوهش های 
مجلس همچنین تصریح کرد: از ســوی دیگر چینی ها 
و هندی هــا نیــز خریدار نفت ایران هســتند، بنابراین 
صادرات نفت ایران هیچگاه به صفر نمی رسد و ایران 

با تمام توان، نفت خود را صادر می کند.
پیش از این نیز بســیاری از رســانه های بین المللی در 
گزارش هــای خود اعالم کــرده بودند که تحریم های 
جدید آمریکا نمی تواند موجب شــود تا صادرات نفت 
ایــران به صفر برســد. از طرف دیگــر زمزمه هایی در 
ارتبــاط با عدم توانایی عربســتان برای تأمین میزان 
نفــت مورد نیاز بازارهــای جهانی پس از حذف ایران 
نیز شــنیده می شــود. این همان مساله ای است که به 
اعتقاد کارشناســان حوزه انرژی می تواند به شکســت 
طرح تحریم های جدید آمریکا علیه صادرات نفت ایران 
منجر شده و همچنین قیمت نفت را در بازارهای جهانی 

با افزایش مواجه کند.

میز خبر

قیمت یک مترمکعب آب بطری، 
دو میلیون است

مهــر: وزیر نیرو گفت: تعــداد قابل توجهی از 
شهروندان به لحاظ استطاعت و نیاز، برای یک 
متــر مکعب آب بطری، تــا دو میلیون تومان 
هزینه می شود. رضا اردکانیان، گفت: برای آب 
با کیفیت تصفیه شده که قطعاً اگر از نظر کیفیت 
بهتر از آب بطری نباشد در سطح آن است، به 
ازای هــر متر مکعــب )1۰۰۰ لیتر( فقط ۵۰۰ 
تومان می فروشــیم در حالیکه قیمت هر لیتر 
آب بطری 2 هزار تومان اســت یعنی در واقع 
قیمــت هر متر مکعــب آب بطری دو میلیون 
تومان محاسبه می شود. تفاوت قیمت فروش 
آب تصفیه شده شبکه آبرسانی با آب بطری ۴ 
هزار برابر است این فاصله زیاد موجب می شود 
دست ما از توسعه آب شیرین کن ها بسته بماند. 
وزیر نیرو ادامه داد: یا باید امکانات کشور آنقدر 
وسیع شود تا مجلس بتواند رقم های بسیار بیش 
از آنکــه االن بــرای خرید تضمینی به بخش 
خصوصــی اختصاص می دهد تخصیص دهد 
تــا بتوانیم با بخــش خصوصی قرارداد ببندیم 
و تضمین کنیم که پول تمام شــده و ســود آن 
را به ســرمایه گذار بدهیم و آب به قیمت ۵۰۰ 
تومان به ازای هر متر مکعب به دســت مردم 
برســد، یا قیمت ها اصالح شــده تا این فاصله 
۴ هزار برابری جبران شــود که سعی می کنیم 
ترکیبی از این دو روش را در پیش گیریم تا مردم 
بهره مندی بیشــتری از آب شــیرین کن های 

مستقر ببرند.

بررسی چالش های نیروی 
انسانی در بهداشت و درمان 

صنعت نفت
امیر قائم پناه، مدیر منابع انســانی ســازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت گفت: عالوه 
بــر موضوعاتــی که نیاز به باز آرایی ســاختار 
دارد بســیاری از مشــکالت مطرح شــده با 
برنامــه ریــزی بهینه قابل حل هســت. وی 
افزود: با وجود برگزاری جلســه کمیته نیروی 
انســانی به صورت هفتگی و تاکید به بررسی 
ســریعتر موضوعــات گاهی اوقــات به علت 
زمان بر بودن تهیه گزارش های کارشناســی 
و حجم موضوعات ارجاع شــده روند بررســی 
طوالنی می شــود. مدیر منابع انسانی سازمان 
اظهار داشــت: خواســته ما از مراکز در جهت 
تسهیل بخشــیدن به روند پیگیری این است 
که موضوعات مانند بازنشستگی و یا مرخصی 
زایمان همکاران ســریع تر در کمیته ای نیروی 
انســانی بررسی و در راستا تائید به ستاد ارسال 
شود. قائم پناه خاطرنشان کرد: استفاده از نرم 
افزارهای مرتبط برای تســهیل در امور اداری 
مؤثر بوده و تجربیات موفقی در این زمینه داریم. 

صرفه جویی در منازل؛ انرژی را 
به ارزش افزوده تبدیل می کند

محمد میرزایی، کارشــناس بهینه ســازی 
انــرژی در بخــش ســاختمان و خانگی 
شــرکت بهینه ســازی مصرف سوخت به 
بهینه ســازی مصرف انرژی اشــاره و بیان 
کــرد: در حال حاضر دچار بحران کم آبی و 
کمبود انرژی برق هستیم و اگر با این روند 
مصرفمان را ادامه دهیم و مصرف افزایش 
پیدا کند در ســال های آتی دچار بحران در 
حوزه گاز هم خواهیم شــد. رشــد مصرف 
گاز در کشــور بسیار باال است بخصوص در 
بخــش خانگی ۴۰ درصد مصرف انرژی را 
شامل می شود. وی با اظهار به اینکه بخش 
خانگی و تجاری غیر مولد اســت، تصریح 
کــرد: در این بخش فقــط انرژی مصرف 
می کنیــم و عمــاًل تولید و ارزش افزوده ای 
ایجاد نمی شود. باالخص در بخش خانگی 
که انرژی را صرف گرمایش یا ســرمایش 
ســاختمان می کنیم، ایــن انرژی منجر به 
ارزش افــزوده نمی شــود لذا در این بخش 
باید حتمًا صرفه جویی در مصرف انرژی را 
انجام دهیم. کارشناس بهینه سازی انرژی 
در بخش ساختمان و خانگی شرکت بهینه 
سازی مصرف سوخت خاطر نشان شد: این 
موضوع حائز اهمیت است که با صرفه جویی 
در بخش خانگی و تجاری می توان در بخش 
تولید انرژی را به ارزش افزوده بیشتر تبدیل 
کــرد. وی با بیان اینکه فناوری های مربوط 
به سیســتم های گرمایشی در کشور وجود 
دارد ولیکن هزینه های این سیســتم ها باال 
است، گفت: البته اکثر تکنولوژی ها در کشور 
بومی سازی شده است و در این امر نیازمند 
حمایت دولت هستیم تا این تکنولوژی ها با 

نمونه خارجی اش قابل رقابت باشد.

معاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیر با بیان اینکه تعرفه مشــترکان 
پرمصرف طراحی شده، گفت: وزارت نیرو تا یک ماه آینده افزایش تعرفه 
بــرق پرمصرف هــا را به مجلس ارائه خواهد کرد. محمودرضا حقی فام در 
گفتگو با فارس درباره رویکرد وزارت نیرو برای مقابله با مشترکان پرمصرف 
برق، گفت: ما معتقدیم که باید سریع تر تعرفه های برق پرمصرف ها اصالح 
و مصوب شــود و در حال حاضر هم تمام وقت با مجلس در حال رایزنی 
بررســی این موضوع هســتیم. وی افزود: وزارت نیرو تا یک ماه آینده به 
صورت مشخص پیشنهاد خود را به مجلس ارائه خواهد کرد و اگر کمیسیون 
انرژی با این موضوع همراه باشــد، بالفاصله اگر نیاز باشــد، این موضوع 
باید در صحن مجلس و یا اگر نیاز نبود به وزیر نیرو این مجوز را بدهد که 
این تعرفه ها را اعمال کنند. حقی فام ادامه داد: با این نظام سوبسیدی اتفاقًا 

پرمصرف ها در حال دریافت بیشتر یارانه ها هستند و عماًل نقش بیشتری 
هم در خاموشــی دارند، چراکه مشــترکانی که الگوی مصرف را رعایت 
می کنــد، چوب پرمصرف ها را می خورند، بنابراین نظام تعرفه ای موجود و 
یارانه بیشــتر نتوانســته از رشد مصرف پرمصرف ها جلوگیری کند و دلیل 
آن این بوده است که در سال های گذشته با حفظ ساختار تعرفه به صورت 
یکسان تعرفه برق افزایش یافته است.سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: 
این حفظ ســاختار تعرفه برق هیچ ســیگنالی به پرمصرف ها نداده و همان 
رشــد تعرفه برای پله های پایین مصرف و پله های باالی مصرف اعمال 
می شــود، در حالی که به پله های پایین مصرف نباید افزایش تعرفه برق 
اعمال شــود و اتفاقاً مشــترکانی که الگو را رعایت می کنند، چرا باید پول 
بیشتری بدهند و آن مشترکی که پرمصرف است باید سهم بیشتری داشته 

باشد. وی اضافه کرد: تعرفه مشترکان پرمصرف برق طراحی شده است و 
امیدوار هستیم مجلس این اجازه را به ما بدهد که ما بتوانیم یک سیاستی 
را اعمال کنیم که نه به مفهوم این که اقتصاد برق را تأمین کنیم، بلکه باید 
سیگنالی به مشترکان پرمصرف بدهیم تا مدیریت مصرف مناسبی داشته 
باشند. حقی فام درباره میزان از مشترکان برق پرمصرف، گفت: در مناطق 
عادی کشــور حدود 32 درصد مشترکان خانگی برق بسیار خوب مصرف 
می کنند، پس بطور کلی 8۴ درصد مشــترکان برق وضعیت نرمال دارند، 
بنابراین 16 درصد باقیمانده وضعیت پرمصرفی دارند که در پله های باالی 
مصرف هستند. وی گفت: درخصوص مشترکان خانگی به ویژه پله آخر 
مصرف که به معنای واقعی پرمصرف هستند 3 درصد مشترکان را تشکیل 
می دهند که سهم قابل توجهی از مصرف برق را به خود اختصاص می دهند.

تعرفه جدید مشترکان پرمصرف برق طراحی شد

آگهی ۴۹۳
خواهان رونوشــت حصر وراثت محمدعلی بختیاری فرزند علی به شــرح دادخواست تقدیمی 
ثبت شــده به کالســه ۹70۹۹82۹۳8۴00۳27 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی بختیاری در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-محمدعلی بختیاری به ش.ش 10۹0 فرزند متوفی

2-حسن بختیاری به ش.ش 2 فرزند متوفی
۳-وجیهه اله بختیاری به ش.ش 8۳۳ فرزند متوفی

۴- یوسف بختیاری به ش.ش 10 فرزند متوفی
5- فاطمه بختیاری به ش.ش ۳6۴ فرزند متوفی
6- کبری بختیاری به ش.ش ۳6۹ فرزند متوفی
7- زهرا بختیاری به ش.ش 1017 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت 

یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
حمید بابایی- قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف البرز

                   
رونوشت آگهی حصر وراثت 

آقای محمد مینائی فرزند نقی دارای شناســنامه شــماره 526 به شــرح دادخواست به کالسه 
۹70260 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صفیه بیگم ساجدی فرزند سیدتقی به شناسنامه 8۴ در تاریخ ۹7/۴/1۹ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-مجید مینائی فرزند نقی ش.ش 2۹5 پسر متوفی
2-محمد مینائی فرزند نقی ش.ش 526 پسر متوفی
۳-فتانه مینائی فرزند نقی ش.ش 52۹ دختر متوفی

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا هرکســی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ۴ شورای حل اختالف شهر قزوین

                   
آگهی 270

پرونده کالســه ۹70۹۹82822500070 شعبه 15 شــورای حل اختالف شهرستان قزوین 
تصمیم نهایی شماره ۹70۹۹728225001۹6

خواهان: آقای حسین سمیاری فرزند میرعلی به نشانی استان قزوین شهرستان قزوین غیاث 
آباد پشت مسجد امام ک 1۴ پالک 25

خوانده آقای حمید جلیلوند فرزند علی به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه چک

گردشــگار: خواهان دادخواســتی به خواســته فوق به طرفیت خوانده به شوراهای حل اختالف شهر 
قزوین تقدیم داشــته که به این شــعبه ارجاع، پس از ثبت پرونده به کالســه فوق و اجرای تشــریفات 
قانونی در وقت مقرر جلسه شعبه 1۵ شورای حل اختالف قزوین بتصدی اما کننده زیر تشکیل است 
پس از بررســی اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی مشــورتی اعضا محترم شــورا ختم دادرسی اعالم و با 

استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور و انشاء رای می نماید 
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی خواهان حسین سیمیاری فرزند میرعلی به طرفیت خوانده حمید جلیلوند فرزند علی 
به خواســته مبلغ 3۴۰۰۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شــماره 3۵9۵89 از حســاب جاری به شماره 
1728۵8 عهده بانک سپه با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان مدعی 
شــده به موجب یک فقره چک فوق مبلغ 3۴۰۰۰۰۰ ریال از خوانده طلبکار می باشــد که مشــارالیه با 
وصف مراجعات متعدد از تادیه دین خود امتناع می نماید شورا با عنایت به خواسته مطروحه و مداقه 
در مفاد مدلول چک موصوف که بر طبق مقررات قانونی صادر شده و علی االصول وجود و بقای آن 
در ید خواهان ظهور در اشتغال و استمرار ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و از 
آن جایی که خوانده دعوی با وصف ابالغ قانونی از طریق نشــر آگهی احضار نامبرده و انقضاء فرجه 
قانون آن در جلســه دادرســی حاضر نشــده و الیحه دفاعیه ای نیز به این مرجع تقدیم ننموده و بدین 
ترتیب مستندات دعوی و خواسته مطروحه مصون از هرگونه ایراد و تعرض خوانده باقی مانده از این 
رو شورا با توجه به مراتب مطروحه و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء محترم به شرح منعکس در 
صورتمجلس مورخه 97/۴/9 دعوای خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198 ، ۵۰2، ۵1۵، 
۵19 و ۵22 از قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و ماده واحده استفســاریه 
تبصره مذکور مصوب 1377 و مواد 31۰ و 313 از قانون تجارت و مواد 9 و 27 از قانون شــوراهای 
حل اختالف مصوب 139۴ خوانده را به پرداخت 3۴۰۰۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و 78۵۰۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد که اجرای احکام شورا مکلف است 
که خســارت تاخیر تادیه چک فوق الذکر را از تاریخ سررســید آن مورخ 96/3/۵ لغایت اجرای حکم 
بر طبق شــاخص بانک مرکزی محاســبه و از خوانده اخذ و در حق خواهان ایصال نماید. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از گذشــت 
مدت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عمومی قزوین می باشد./ش

قاضی شعبه 1۵ شورای حل اختالف شهرستان قزوین- متولی

آگهی ۴۰۴
آگهی ابالغ وقت رســیدگی نوید محســن زاده ســعدآبادی فرزند مجید مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده کالســه 93۰۰9982813۴۰۰۰12 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی دادگستری 
شهرستان قزوین ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/6/17 ساعت ۰8:3۰ تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی دادگستری شهرستان قزوین- مرتضی کارتاب

                   
آگهی 397

در خصوص شکایت شاکی آتنا برمون علیه متهم آقای محمدرضا رسولی فرزند ابراهیم دائر بر رانندگی 
بدون گواهینامه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان قزوین نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۰6 
دادگاه کیفری دو شــهر قزوین واقع در قزوین- کوثر-فلکه ســوم کوثر جنب ســالن ورزشی حضرت 
رقیه)س( دادگاه های عمومی جزائی قزوین- کدپســتی 3۴716۵8788 ارجاع و به شــماره بایگانی 
97۰۴3۴ به کالسه 97۰998281۵1۰۰۵۵6 شعبه 1۰6 دادگاه کیفری دو شهر قزوین)1۰6 جزایی 
ســابق( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/۰6/2۰ ساعت 1۰:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 11۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا متهم ظرف یکماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل 

خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 1۰6 دادگاه کیفری دو شهر قزوین)1۰6 جزایی سابق(- پوران محمدی

                   
آگهی 399 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای محمد جالل کاشانی پ ور فرزند حسین 
در خصــوص شــکایت آقایان 1- خضراله کیماســی ســلخوری فرزند ســبزه علــی 2- علی اکبر 
شــاهی علیه شــما دایر بر تصرف عدوانی مطرح  که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
96۰99828138۰۰6۴8 شــعبه 11۰ دادگاه کیفری دو شــهر قزوین ثبت و وقت رســیدگی مورخ 
97/6/2۰ ســاعت 11:۰۰ تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 11۰ دادگاه کیفری دو شهر قزوین- عباس کرمی نیا

                   
آگهی 13

پرونده کالســه 97۰99829382۰۰۰۴9 شــعبه سوم شورای حل اختالف شهری البرز استان قزوین 
تصمیم نهایی شماره 97۰99729382۰۰2۰7

خواهان: آقای سیدیوسف فتحی ازدینی فرزند سیدابوطالب به نشانی استان قزوین شهرستان 
البرز الوند- کوی امامت خیابان امام سجاد- خیابان امام حسن عسگری – پالک 58 – طبقه 

اول شماره تماس 0۹127816۴0۹
خواندگان:

1-آقای آرمان نادری و الشجردی فرزند بهزاد 2- آقای روح اهلل حسنی همگی به نشانی
خواسته ها:1-مطالبه وجه چک2- مطابه خسارت تاخیر تادیه ۳- مطالبه خسارت دادرسی 

رای قاضی شورا
در خصو دادخواســت آقای سیدیوســف فتحی ازدینی فرزند سیدابوطالب به طرفیت خوانده 
آقای روح اله حســنی و آرمان نادری و الشــجردی فرزند بهزاد به خواســته مطالبه مبلغ 
55/000/000 ریال بابت یک  فقره چک بانکی به شــماره 0۴۴/1606۳7 حســاب جاری 
شماره ۴6270۴011۳677۹1001 عهده بانک انصار با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر 
تادیه، بدین شــرح که خواهان مدعی شــده که به موجب یک فقره چک فوق التوصیف مبلغ 
55/000/000 ریال از خواندگان طلبکار می باشــد که مشــارالیهما با وصف مراجعات متعدد 
خواهان از تادیه دین خود امتناع می نماید شورا با عنایت به خواسته مطروحه و مداقه در مفاد 
مدلول چک موصوف که بر طبق مقررات قانونی صادر شده و علی االصول وجود و بقای آن 
در ید خواهان ظهور در اشتغال و استمرار ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و از آنجایی که خواندگان دعوی با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده 
اند و الیحه دفاعیه ای نیز به این مرجع تقدیم ننموده بدین ترتیب مستندات دعوی و خواسته 
مطروجه مصون از هرگونه ایراد و تعرض خواندگان باقی مانده است از این رو شورا با توجه 
به مراتب مطروحه دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 1۹8 و 515 و 522 
قانون آئین دادرسی و تبصره الحاقی به ماده قانون چک مصوب 1۳55 با اصالحیه های بعدی 
آن و مــواد ۳10 و ۳1۳ از قانــون تجــارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت 55/000/000 
ریال اصل خواسته و 1/1۳7/500 ریال بابت هزینه های دادرسی و در حق خواهان محکوم 
و اعالم می دارد که اجرای احکام شورا مکلف است که خسارت تاخیر تادیه چک فوق الذکر 
را از تاریخ سررسید آن مورخ ۹6/12/25 لغایت اجرای حکم بر طبق شاخص بانک مرکزی 
محاســبه و از خواندگان اخذ و در حق خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از مضی مدت مذکور 

ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب محترم دادگاه های عمومی شهرستان البرز است.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان البرز-محمد واعظی فرد

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه
به موجب دادنامه شــماره 251- ۹7/2/۳1 محکوم علیه 1- علیرضا نیکفر 2- 
سیدکمال سادات اردستانی محکوم است به پرداخت مبلغ خوانده ردیف اول آقای 
ســیدکمال ســادات اردســتانی در تاریخ ۹7/۳/1۹ کل بدهی خود را که به مبلغ 
۳0/000/000 ریال می باشد باید به بانک مهر اقتصاد تسویه نماید اگر در تاریخ 
موصــوف بدهــی بانک را نپردازد از خوانده ردیف اول و دوم متعهد به پرداخت می 
باشد و مبلغ نیم عشر دولتی 1/500/000 ریال می باشد. به عنوان اصل خواسته 
و مبلغ ... به عنوان هزینه دادرســی و اوراق تقدیمی به دادگاه و حق الوکاله وکیل 
وقــف تعرفــه مصــوب در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ ... از بابت نیم عشــر 
دولتــی در حــق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین  11۹ و 
118 قانــون اجــرای احــکام مدنی آگهی می گردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا 
گذشــته می شــود و براســاس ماده ۹ قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ یا 
اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل یا اقامت خود را اعالم 

نماید. 770خ/م الف
رئیس حوزه ۴ شورای حل اختالف ورامین

                   
آگهی ابالغ مفاد اجرائیه

به موجب دادنامه شــماره 10۴۹- ۹5/10/5 محکوم علیه جعفر حوزه حســینی 
– محمــد رحیمی محکوم اســت به پرداخت مبلــغ محکوم علیها به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال به صورت تضامنی بابت اصل خواســته و خســارت تاخیر 
تادیــه از تاریخ تقدیم دادخواســت ۹5/۹/۴ ومبلغ ۴۴0/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی نســبت به خواندگان ردیف 1و2 لغایت اجرای حکم طبق شاخص بانک 
مرکزی در حق محکوم له محکوم است و مبلغ 5% میزان محکومیت بابت نیم عشر 
دولتی محکومند. به عنوان اصل خواسته و مبلغ ... به عنوان هزینه دادرسی و اوراق 
تقدیمــی بــه دادگاه و حق الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب در حق محکوم له و نیز 
پرداخت مبلغ ... از بابت نیم عشــر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت 
به ترتیب مقرر در مادتین  11۹ و 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی می گردد 
و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذشــته می شــود و براســاس ماده ۹ قانون مذکور 
برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه 

محل یا اقامت خود را اعالم نماید. 767خ/م الف
رئیس حوزه 6 شورای حل اختالف ورامین

                   
شماره پرونده ۹7/ش201/2

حوزه 2 شورای حل اختالف شهرستان ورامین
شماره و تاریخ دادنامه ۳5۴- ۹7/۴/20

خواهان/ خواهان ها: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی خانم الهام شــاهپری به نامه 
نمایندگی شماره 6100

خوانده/ خواندگان:1- ریحانه سلمانی 2-زهرا عابدینی ۳-خلیل آبزن
خواسته: به شرح دادخواست

در تاریخ ۹7/۴/1۳ جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضاء کنندگان 
ذیل تشکیل است پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر مشورتی اعضاء 
ادامه رسیدگی را الزم ندانسته، شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی خواهان/ خواهان ها بانک مهر اقتصاد به نمایندگی خانم الهام 
شاهپری به طرفیت خواندگان 1-ریحانه سلمانی 2-طهرا عابدینی ۳- خلیل آبزن 
فرزند 1-ابوالقاســم 2-علی ۳-محسن به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 
ریال از وجه چک به شــرح متن 2 مطالبه هزینه دادرســی و کلیه خســارات اعم از 
تاخیر تادیه و غیره از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل مفاد دادنامه صادره 
با لحاظ نظریه مشــورتی اعضا شورا محتویات پرونده، مستندات ابرازی خواهان، 
کارت شناســایی و اینکه خوانده / خواندگان دفاع موجه و موثری در قبال دعوی 
مطروح به عمل نیاورده است/ با وصف ابالغ جهت دفاع حاضر نشده و الیحه ای 
ارائه نداده است ادعای خواهان/خواهان ها را وارد تشخیص و به استناد مواد 1۹8 
و 515 قانون آئین دادرســی و در امور مدنی و مواد حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان ردیف 1 و 2 و ۳ به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال از وجه چک 
به شــماره ۹071/81۴۹۹0-12 عهده بانک ملی و مطالبه هزینه دادرســی به مبلغ 
2/010/000 ریال و کلیه خســارات دادرســی اعم از تاخیر تادیه و غیره از زمان 

تقدیم دادخواست )۹6/11/26( لغایت اجرای کامل مفاد دادنامه صادره 
و پرداخت مبلغ 2/010/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و ... 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این حوزه می باشد. 77۴خ/م الف
حوزه 2 شورای حل اختالف ورامین

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رضا رنجبر ســعدی دارای شناســنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 1/97ش/۵۴1 
از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین رنجبر 
سعدی بشناسنامه شماره 13 در تاریخ اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر ش.ش 8 متولد 1332 پسر متوفی

2- بیران محمدخانی ش.ش 3۵ متولد 1312 زوجه متوفی
3-جمشید رنجبر سعدی به شناسنامه 16 متولد 13۴7 پسر متوفی
۴-مرتضی رنجبر سعدی به شناسنامه 33 متولد 1333 پسر متوفی

۵-اکرم رنجبر سعدی به شناسنامه 11 متولد 13۴3 دختر متوفی
6-مریم رنجبر سعدی به شناسنامه 62 متولد 1336 دختر متوفی

7-کبری رنجبر سعدی به شناسنامه ۵61 متولد 13۴۰ دختر متوفی
8- خدیجه رنجبر سعدی به شناسنامه ۴7 متولد 1338 دختر متوفی

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می گردد تا هرکســی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک 
ماه به شــعبه یکم شــورای حل اختالف شهرســتان قرچک تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 81۴7-م الف
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

                   
تاریخ 97/۴/1۴

شماره پرونده 6/96ش/۵9۴
شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان ورامین

شماره و تاریخ دادنامه ۴26- 97/۴/21
خواهان: بانک مهر اقتصاد با نمایندگی حقوقی خانم زهرا فالح محمدی

خواندگان:1-آقای سجاد ذاکرین فرزند محمدحسین به نشانی مجهول المکان 
2-آقای محمدرضا یدالهی فرزند رضا به نشــانی تهران- پونک اشــرفی اصفهانی- خیابان بهار- 

نبش فتح یک- پالک2 طبقه همکف زنگ یک 
3-آقای حســین نصیف فرزند حســن به نشــانی مجهول المکان ۴- آقای محسن خدامی سینی 

به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک

گردشکار: با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید

رای قاضی شورا
در خصــوص دعــوی بانــک مهر اقتصاد با نمایندگی حقوقی خانم زهرا فالح محمدی به طرفیت 
خواندگان به خواســته مطالبه طلب به مبلغ 18۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت بخشــی از یک فقره چک 
به شــماره 1382/۰83۵۵8/۵9 عهده بانک ملت شــعبه پیشــوا بصورت تضامنی با احتساب کلیه 
خســارات وارده از حمله هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست شورا با توجه 
به مجموع محتویات پرونده مستندات ابرازی نماینده حقوق خواهان و اینکه خواندگان با وصف 
ابالغ قانونی در جلســه دادرســی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای نیز به شــورا ارائه ننموده اند و 
نظر به اینکه بقاء اسناد تجاری در ید خواهان حکایت از مدیون بودن خواندگان دارد و مستندات 
خواهان مصون از ایراد و دفاع باقیمانده فلذا ادعای خواهان را وارد تشــخیص و مســتندا به مواد 
198، ۵19 و ۵22 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 9، 18، 2۵ و 26 قانون شورای حل اختالف 
و 31۰ الی 31۴ قانون تجارت حکم محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 18۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/۴6۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
دادخواســت) 96/7/12( لغایت اجرا براســاس شــاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی بصورت 
تضامنی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم به دلیل 
ابــالغ واقعــی احظاریــه حضوری بوده و ظرف مدت 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگســتری ورامین می باشــد و نســبت به ســایر خواندگان غیابی بوده و ظرف مدت 2۰ روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگستری شهرستان ورامین می باشد. 771خ/ م الف
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف ورامین- سیدصادق یوسفیان دیوکالیی

                   
آگهی ابالغ مفاد اجرائیه 

به موجب دادنامه شــماره 7۵9 مورخ 96/8/23 محکوم علیه 1- آزاده کهنگی 2-مجید قشــقایی 
3-جعفر بیات۴- سیدحســن ســادات اردستانی محکوم است به پرداخت مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰8 
ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/۴6۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی 
بــه دادگاه و حــق الوکالــه وکیل وقف تعرفه مصــوب در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ ۵% از 
میزان محکومیت از بابت نیم عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر 
در مادتین  119 و 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی می گردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا 
گذشــته می شــود و براســاس ماده 9 قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به 

محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل یا اقامت خود را اعالم نماید. 772خ/م الف
رئیس حوزه ششم شورای حل اختالف ورامین-ناصر شیرکوند
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پرواز رؤيايى قيمت مرغ!
با وجود ادعاى مسئوالن درباره آرامش بازار گزارش هاى ميدانى حكايت ديگرى دارد

گروه بازار: درحالى كه مســئوالن ناظر بر 
بازار خبر از ايجاد ثبات در قيمت كاالها را 
رسانه اى كرده اند اما گزارش هاى ميدانى 
از بازارهــاى مختلف نشــان مى دهد تب 
گرانى در بسيارى از كاالها هنوز فروكش 
نكرده اســت. تازه ترين خبرها حكايت از 
پــرواز رؤيايــى قيمت مرغ به مرز 12 هزار 
تومــان دارد. موضوعــى كه نه تنها امنيت 
غذايى مردم را به خطر مى اندازد بلكه براى 
بسيارى از مردم كه توان خريد گوشت قرمز 
بــا نرخ هاى نجومى را ندارند خبر بســيار 

بدى است.
بر اســاس اين گزارش در حالى كه ســتاد 
تنظيم بازار در جلسه هفته گذشته مصوب 
كرد كه قيمت هر كيلوگرم گوشــت مرغ 
بــا 9 درصد افزايــش، حداكثر بايد 8175 
تومان فروخته شــود، در بازار مصرف بيش 
از كيلويــى 3000 تومــان گران تر از اين 
قيمت يعنى كيلويى 11 هزار و 200 تومان 
عرضه مى شود و مسئوالن سازمان حمايت 

پاسخگو نيستند.
مشــخص نيست چرا تا اين حد با افزايش 
قيمت گوشــت مــرغ مواجه شــده ايم. 
چون خــوراك مرغ به عنوان محصوالت 
اساســى وارداتــى از ارز 3800 تومانــى 
اســتفاده مى كنند. البته پيــش از اين نيز 
مرغداران نســبت به مصوبه ستاد تنظيم 
بازار اعتراضات خود را نشــان داده و گفته 
بودند كه اين قيمت ها را قبول ندارند و حتى 
در مــاه مبارك رمضان نيز گفته بودند كه 
قيمت مرغ را بيش از 9 هزار تومان برآورد 
مى كنند اما هيچ كدام از كارشناسان پيش 
بينــى نمى كردنــد كه نرخ هر كيلو مرغ به 

12 هزار تومان برسد.
محمد يوســفى، رييــس انجمن صنفى 
پــرورش دهندگان مرغ گوشــتى چندى 
پيــش در اين زمينــه گفته بود مدتى قبل 
قيمت 9250 تومان تأييد شده بود ولى در 
حــال حاضر وزير صنعت، معدن و تجارت 
قيمت را 8200 تومان براى مصرف كننده 
اعالم كرده كه ما در جريان نيستيم و هيچ 
دخالتى در آن نداشــته ايم، چرا كه اين نرخ 
اعالم شــده در حد قيمت كارشناســى هم 
نيســت و با اين شــرايط اگر قصد تعطيلى 

مرغدارى هــا را دارنــد، بگويند كه تعطيل 
كنيم.همچنين يكى از فروشندگان گوشت 
مرغ در پاســخ به اين كه چرا اين قيمت ها 
در بــازار وجــود دارد و تا اين حد گوشــت 
مرغ گران شــده اســت؟ به ايســنا گفته 
اســت كه خودمان هــم نمى دانيم چرا هر 
روز بايــد قيمت ها افزايش يابد و امروز در 
اطالع رســانى هايى كه توسط اتحاديه به 
فروشــندگان شده است، قيمت 10 هزار و 
450 تومان براى خريد گوشت مرغ تعيين 
شــده و به فروشندگان اجازه داده اند تا 10 
درصــد به اين قيمت اضافــه كنند كه به 
حدود 11 هزار و 500 تومان مى رســد، اما 
فروشــندگان معموًال پايين تر از اين ميزان 

مى فروشند تا مشترى خود را حفظ كنند.
!همه چيز آرام است

حمايــت  ســازمان  ميــان  ايــن  در 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان به جاى 
پاسخگويى درباره قيمت مرغ و گرانى آن 
با فرافكنى ســعى دارد نشــان دهد بازار در 
حال حركت به سوى آرامش و ثبات است.

ســّيد محمود نّوابى، معاون وزير صنعت، 
معــدن و تجارت و مدير عامل ســازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
جمعه شب در بخش خبرى شبكه يك سيما 
مدعى شــد بازار در حال حركت به ســوى 

ثبات است.وى با بيان اينكه اطالعات 510 
هزار انبار در كشور در سامانه قرار داده شد 
افــزود: اگر كســانى كااليى در غير از اين 
انبارها داشــته باشد ظن قاچاق، و احتكار 

محسوب مى شود.
نوابى افزود: در حوزه بازرسى هاى بازار نيز 
يك ميليون بازرسى انجام و 46 هزار پرونده 
به ارزش 189 ميليارد تومان تشكيل شد.

وى با بيان اينكه اختيارات سازمان تعزيرات 
بايد افزايش يابد و حكم هاى اين ســازمان 
براى اثرگذارى بازرسى ها سريع صادر شود 
گفــت: از 28 خرداد همه كاالها و خدمات 
بايد زير 10 درصد افزايش قيمت داشــته 
باشــند و اگر مــردم خالف اين موضوع را 
ديدند با ســامانه 124 تماس بگيرند. نوابى 
افزود: چرخه تأمين سبد غذايى و كاالهاى 
مورد نياز مردم تحت نظارت و كنترل كامل 

است.
وى گفــت: به دليل نوســانات قيمت ارز 
و اعمال برخــى محدوديت ها براى ورود 
تعــدادى از كاالها اتفاقــات هيجانى در 
حوزه قيمت افتاده اســت و بر اين اســاس 
طرح تشديد بازرسى ها را به همه استان ها 
ابــالغ كرديم. نوابى با بيان اينكه نبايد به 
حــوزه اقتصادى چنان نگاه كنيم كه همه 
در پى ســوء استفاده هستند افزود: البته در 

گردش اقتصادى بزرگ كشور سودجويانى 
وجود دارند.

اين مقام مســئول در حالى مدعى نظارت 
بر بازار توســط ســازمان متبوعش شد كه 
شرايط حاكم بر بازار موضوعى غير از اين 
ادعا را ثابت مى كند و در اين ميان تنها مردم 
هستند كه مى توانند كه ناردست بودن اين 

ادعاها را از نزديك لمس كنند.
شرايط بازار و معيشت مردم خوب نيست

بــا وجــود همــه برنامه هايى كــه براى 
بهبــود اوضــاع اقتصادى كشــور در اين 
روزها توســط دولت و ســاير نهادها انجام 
مى شــود اما حقيقت اين است كه وضعيت 
اقتصــادى مردم رضايت بخش نيســت و 
هميــن امر موجب بروز انتقادهاى فراوانى 
از سوى كارشناسان اقتصادى و نمايندگان 
مجلس شده است.بيت اهللا عبدالهى، عضو 
كميســيون شــوراها و امور داخلى كشور 
در مجلــس بــا بيان اينكه شــرايط بازار و 
معيشــت مردم خوب نيست، گفت: برخى 
مسئوالن حتى حاضر نيستند باور كنند كه 
معيشت مردم و اقتصاد كشور بحرانى است 
به طورى كه مى گويند شرايط عادى است.
وى با تأكيد بر اينكه نوسانات نرخ ارز بيش 
از همه به توليدكنندگان خسارت وارد كرده 
اســت، خاطرنشان كرد: توليدكننده اى كه 

بايد از ارز دولتى براى توليد بهره مند مى شد 
االن در شــرايطى قرار گرفته كه حتى در 

تأمين مواد اوليه عاجز است.
نماينــده مردم اهــر و هريس در مجلس 
يادآور شد: وقتى دولت مى گويد ارز دولتى 
تخصيــص مى دهد مردم بــاور نمى كنند، 
چــون بــا وجــود تخصيــص ارز دولتى، 
هنــوز مردم كاالهاى مــورد نياز خود را با 
قيمت هاى نجومى خريدارى مى كنند، اما 
مادامى كه متخلفانى كه ارز دولتى دريافت 
كرده انــد و بــا آن كاالهاى غيرضرورى و 
لوكس وارد كرده اند برخورد نشــود وضع 
فعلــى نه تن ها بهبــود نمى يابد بلكه بدتر 
هم مى شود.وى بيان داشت: امروز شرايط 
بازار و معيشــت مردم خوب نيست در اين 
ميان انتظار مى رود دســتگاه هاى ذى ربط 
با كســانى كه اجناس را در شــرايط جنگ 
اقتصادى احتكار مى كنند برخورد كنند، اما 
با ابراز تأســف بايد گفت كه از اين موضوع 
بعضًا به ســادگى از كنارش عبور مى كنند 
در حالــى كــه عدم برخورد با محتكران به 

آشفتگى بازار دامن مى زند.
عضو كميسيون شوراها و امور داخلى كشور 
در مجلــس اضافه كــرد: جنگ اقتصادى 
شــوخى بردار نيســت و اگر در اين جنگ 
نابرابر كه دشمنان و بدخواهان نظام مقدس 
جمهورى اســالمى آغاز كرده اند هوشيار و 
آماده نباشيم و برنامه ارائه ندهيم لطمه اش 

خودمان خواهيم خورد.
با وجــود همه موضع گيرى هاى منتقدان 
و نيــز برخوردهاى مديــران دولتى آنچه 
اهميت دارد شرايط نابسامانى است كه در 
حــال حاضر عرصــه را براى مردم تنگ تر 
كــرده و در بخش هــاى مختلف زندگى 
مردم تأثير گذار بوده استوبدون ترديد مرغ 
و لبنيــات و مــواد غذايى كاالهاى لوكس 
نيســت كه مردم بتوانند با حذفان از ســبد 
زندگى خود هزينه هاى زندگى را مديريت 
كنند. گرانــى اين كاالها مى تواند هر روز 
مــردم را در فشــار مضاعفى قــرار داده و 
زندگــى را برايشــان تلخ تر كند. به همين 
دليل مســئوالن دولتى بايد هر چه سريعتر 
بــا تدابيرى واقعــى و عملياتى قيمت ها را 

كنترل كنند.

تحليلگران برآورد كرده اند كه شــركت هواوى قصد 
دارد تبديل به پرفروش ترين توليدكننده گوشى هاى 

هوشمند در جهان تبديل شود.
به گزارش ايســنا، به نقــل از phonearena، پس 
از آنكه تازه ترين آمارهاى منتشــره نشــان داد كه 
سامسونگ و هواوى در فروش گوشى هاى هوشمند 
از رقيب آمريكايى خود يعنى اپل ســبقت گرفتند و 
بــه ترتيــب در جايگاه هاى نخســت و دوم جدول 
پرفروش تريــن محصوالت تكنولوژى جاى گرفتند، 
حاال تحليلگران بر اين باورند كه هواوى پتانســيل 
بااليى براى كســب رتبه نخست پرفروش ترين برند 

تكنولوژى خواهد داشت.
شــركت چينى هواوى نيز با فروش 54.2 ميليون در 
ســال جارى 2018 ميالدى توانســته است با حضور 
در رتبه دوم اين فهرســت، از رقيب آمريكايى خود 
يعنى اپل با فروش تنها 41.3 ميليون دستگاه گوشى 
هوشــمند سبقت بگيرد. اين بدان معناست كه سهم 
سامسونگ از بازار موبايل 20.9 درصد، هواوى 15.8 

درصد و اپل 12.1 درصد گزارش شده است.
به نظر مى رسد كه هواوى در حال رسيدن به اهداف 
بلندمدت خود اســت چراكه اين شركت چينى بزرگ 

قصد داشت در سال جارى 2018 ميالدى حدود 180 
ميليون دســتگاه گوشــى هوشمند خود را به فروش 
برساند كه از اين ميزان، در نيمه نخست سال جارى 
تاكنون 95 ميليون دستگاه از آن به فروش رفته است.

برخى ديگر از تحليلگران نيز بر اين باورند كه هواوى 
با فروش گوشى هاى هوشمند سرى ميت 20 كه قرار 
است در سه ماهه چهارم و پايانى سال جارى 2018 
ميالدى به آمار بى سابقه از فروش محصوالتش يعنى 

حدود 200 ميليون دستگاه دست پيدا خواهد كرد.
ريچارد هو - مدير ارشــد اجرايى شــركت هواوى - 
درباره آمار موفقيت آميز فروش اين شــركت عنوان 
كرد: عملكرد موفقيت آميز و بى نظير هواوى مرهون 
آمار فروش بسيار باال در بازارهاى چين و اروپاست.

وى همچنين در ادامه افزود: ميزان رشــد فروش و 
درآمد محصوالت و گوشى هاى هوشمند هواوى در 
بازار چين 37 درصد و در بازار اروپا، خاورميانه و آفريقا 

نيز 73 درصد گزارش شده است.
وى ادامه داد: تنها معضل و چالشى كه هواوى با آن 
مواجه اســت، ورود و فروش محصوالت اين شركت 
در بــازار اياالت متحده آمريكاســت چراكه چند ماه 
پيش دونالد ترامپ دستور ممنوعيت فروش و استفاده 
از برندهاى تكنولوژى چينى را در اين كشــور داد و 
بســيارى از شــركت ها نظير هواوى و زد تى اى را با 

مشكالت متعددى مواجه كرد.
البتــه يكــى ديگر از عوامل موفقيــت و درآمدزايى 
هواوى، توسعه تجهيزات و زيرساخت هاى الزم براى 
فناورى نسل پنجم اينترنت 5G است كه اواخر سال 
جارى و اوايل ســال آينده 2019 ميالدى قرار است 

آماده بهره بردارى نهايى شود.

نايب رئيس اتاق ايران معتقد است كه دولت در درجه 
اول بايد از شتاب زدگى و اتخاذ تصميمات پى درپى و 
حتى بعضًا رفتارهاى مبتنى بر آزمون وخطا بپرهيزد.

به گزارش ايســنا، حســين ســالحورزى، مى گويد: 
نابسامانى هاى موجود در بازار ارز و سكه كشور، منشأ 
غيراقتصــادى دارد و به دليــل انتقال و بروز نگرانى 
در ســطح جامعه، نگرانى هاى ناشــى از تحريم هاى 
گسترده، كاهش درآمدهاى ارزى، بروز تورم گسترده 
و كاهش ارزش پول ملى است.وى با اشاره به فضاى 
سياسى و اقتصادى كشور، اظهار كرد: اگر واقع بينانه و 
منطقى بخواهيم برخورد كنيم، بسيارى از كارشناسان 
معتقدند بخشــى از التهابات و نابسامانى هاى موجود 
در بازار ارز و ســكه كشــور، منشأ غيراقتصادى دارد 
و بــه دليــل انتقال و بروز نگرانى در ســطح جامعه، 
نگرانى هاى ناشــى از تحريم هاى گسترده، كاهش 
درآمدهاى ارزى، بروز تورم گسترده و كاهش ارزش 
پول ملى است.اين مسئول افزود: بر اين اساس، انتقال 
فضاى احتمال رفع مشــكالت از طريق گفت وگو در 
جامعه، حتمًا مى تواند اثر مثبت در بازار داشته باشد و 
موجب كاهش نگرانى ها، كاهش تقاضا براى ارز و طال 
و وجود آرامش نسبى در بازار و اقتصاد ايران مى شود.

ســالح ورزى در پاســخ به اين پرسش كه در شرايط 
كنونى دولت بايد چه سياستى را اتخاذ كند تا آرامش 
را بــه بــازار بازگرداند؟ تصريح كرد: به نظر من دولت 
در درجه اول بايد از شــتاب زدگى و اتخاذ تصميمات 
پى درپى و حتى بعضًا رفتارهاى مبتنى بر آزمون وخطا 
بپرهيزد.به اعتقاد سالح ورزى، تصميمات خلق الساعه 
مى تواند نشان از بحران احتمالى باشد؛ ضمن اين كه 
دولــت باتدبير و اقتدار ضمــن محكوم كردن رفتار 

آمريكا، پايبندى خود را به برجام نشان داد.وى عنوان 
كرد: در اين شرايط نيز به نظرم با توجه به اين كه رفتار 
و گفتــار ترامپ آمريكا صادقانه نيســت، هيچ دليلى 
ندارد كه ما بخواهيم واكنش عجوالنه اى نشان دهيم.

نايب رئيــس اتاق ايــران گفت: ما مى توانيم با صبر و 
متانت و بدون ذوق زدگى شرايط را در خصوص اين كه 
يــك مذاكره اى كه منجر به حفظ حقوق ملت ايران 
باشد، اعالم كنيم. درمجموع اين گونه رفتارها نشان 
داده كه به بازگشــت آرامش به بازار كمك مى كند.
ســالح ورزى در ادامه با اشــاره به شرايط اقتصادى 
كشــور، گفت: اولين اقدامى كه در حال حاضر دولت 
بايد انجام دهد، اين است كه حداقل سرعت افزايش 
نقدينگى را يا متوقف كند و يا كند كند، چون سرعت 
رشــد نقدينگى رو به تزايد اســت.وى افزود: از سوى 
ديگر، بايد تدابيرى را نسبت به بازگشت اعتماد عمومى 
بينديشــد و نيز دولت در رابطــه باانضباط مالى خود 
تصوير شــفاف ترى را نشــان دهد.نايب رئيس اتاق 
ايران تصريح كرد: كاهش هزينه ها و كوچك شــدن 
دولت بايد انجام شــود؛ اين در حالى اســت كه در اين 
شرايط شاهد هستيم دولت روى تفكيك وزارتخانه ها 

تأكيد دارد.

نابسامانى هاى بازار ارز و سكه منشأ غيراقتصادى داردپرفروش ترين توليدكنندگان موبايل
نايب رئيس اتاق ايران:فناورى در بازار

خودرو ارزان شد؛ مسكن تغيير نكرد
مطابق آمار سامانه كد رهگيرى از بازار معامالت مسكن 
يك واحد مسكونى 52 مترى در ازگل با قيمت 408 ميليون 
تومان و يك واحد 120 مترى 21 ساله در دروس با قيمت 
1.6 ميليارد تومان معامله شــده است.به گزارش تسنيم، 
بررســى آمار سامانه امالك و مستغالت كشور حاكى از 
آن است كه يك واحد 57 مترى 12 سال ساخت واقع در 
منيريه با قيمت 238 ميليون تومان (هر مترمربع 4 ميليون 
و 230 هزار تومان) فروخته شده است. آپارتمان 72 مترى 
نوساز در منطقه 11 محله دانشكده افسرى با قيمت 539 
ميليون تومان معامله شده، ارزش هر مترمربع اين واحد 

مسكونى 7 ميليون و 526 هزار تومان بوده است.در منطقه 
12 يك واحد مسكونى 170 مترى نوساز فروخته شده با 
انبارى و پاركينگ روز پنجشنبه با قيمت يك ميليارد و 375 
ميليون تومان در سامانه كد رهگيرى ثبت شده است. هر 
مترمربع اين واحد مسكونى كمى بيش از 8 ميليون تومان 
قيمت داشــته است.هر مترمربع واحد مسكونى نوساز در 
منطقه 4 محله ازگل حدود 7,8 ميليون تومان است. يك 
واحــد 52 متــرى در اين محدوده به قيمت 408 ميليون 
تومان معامله شده و واحدى با همين متراژ با عمر 8 سال 
واقع در خاوران با قيمت 254 ميليون تومان خريدارى شده 

است.در بلوار كشاورز يك واحد مسكونى 89 مترى 9 ساله 
با قيمت 800 ميليون تومان، واحد 120 مترى 21 ســاله 
در دروس با قيمت 1,6 ميليارد تومان، آپارتمان نوساز 96 
مترى واقع در باشگاه نفت با قيمت 695 ميليون تومان و 
واحد مسكونى 86 مترى 4 سال ساخت در آپادانا با قيمت 
940 ميليون تومان فروخته شده است.همچنين در خيابان 
مختارى يك واحد مســكونى 87 مترى 5 ساله با قيمت 
232 ميليون تومان معامله شــده است. در يوسف آباد نيز 
يك واحد 144 مترى 17 سال با قيمت يك ميليارد و 580 
ميليون تومان فروخته شــده اســت.در بازار ديروز خريد و 

فــروش خــودرو نيز كاهش 2 تا 3 ميليون تومانى قيمت 
خودرو نســبت به روزهاى گذشته به وجود آمده است.در 
بازار پژو 405 جى ال ايكس با كاهش 2 ميليون تومانى با 
قيمت 48 ميليون تومان، پرايد 111 با كاهش 500 هزار 
تومانــى با قيمت 28 ميليــون تومان، پژو 206 تيپ 2 با 
كاهش 2 ميليون و 500 هزار تومانى با قيمت 48 ميليون 
و 500 تومان، پژو 206 تيپ 5 با كاهش 2 ميليون و 500 
هزار تومانى با قيمت 59 ميليون و 500 هزار تومان، پژو 
207 اتوماتيــك بــا كاهش 3 ميليون تومان با قيمت 88 

ميليون تومان به فروش مى رسد..

بررسى بازار مسكن و خودرو

رييس ســازمان توســعه تجارت با بيان اينكه واردات 
موبايل با ارز 4400 تومانى ممكن نيســت، اعالم كرد: 
واردكنندگان موبايل مى توانند ارز خود را از طريق سامانه 
نيما و از محل ارز صادراتى تأمين كنند.مجتبى خسروتاج 
در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: در گروه بندى كااليى 
كه اواخر تيرماه سال جارى صورت گرفت موبايل از گروه 
2 به گروه 3 كااليى رفت و قرار بر اين شــد تا كســانى 
كــه قصــد دارند موبايل وارد كنند ارز مورد نياز خود را از 
طريق ســامانه نيما تأمين كنند.وى ادامه داد: در سامانه 
نيما صادركنندگان كاالهاى غير پتروشــيمى و فوالدى 
به نرخ رقابتى ارز ناشى از صادرات خود را عرضه مى كنند 

و وارد كننــدگان فرصــت دارند تا ارز خود را از اين طريق 
تأمين كرده و نســبت به واردات اقدام كنند.معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر اينكه در حال حاضر 
بــه دليــل اينكه موبايل به گروه 3 كااليى منتقل شــده 
است، واردات آن با ارز 4400 تومانى امكان پذير نيست، 
اظهار كرد: در جلســه ســتاد بررسى مسائل اقتصادى با 
حضور معاون اول رئيس جمهورى صحبت هايى مطرح 
شــد تا بتوان موبايل هاى ارزان قيمت كه زير 300 دالر 
قيمــت دارنــد در گروه 2 كااليى قرار گيرند اما در نهايت 
اين مســئله از نظر فنى رد شــد؛ چرا كه نمى توان براى 
يك تعرفه دو نرخ ارز را در نظر گرفت و اين امكان وجود 

دارد كــه كم اظهارى صــورت گيرد.اخيراً خبرهايى در 
ارتباط با توقف ثبت سفارش واردات تلفن همراه منتشر 
شــده است اما واردكنندگان مى توانند با ثبت سفارش و 
تأمين ارز مبادله اى از طريق ســامانه نيما واردات خود را 
انجام دهند.اين خبر حاال نگرانى برخى از فعاالن بازار را 
به دنبال داشــته اســت و آنان معتقدند با خروج موبايل از 
فهرســت كاالهاى مشمول دالر دولتى بايد منتظر موج 
جديد از گرانى گوشى در بازار باشيم. اين در حالى است 
كه اين روزها هم بازار با ركود كامل و نبود مشــترى به 
ســبب گران شدن گوشــى مواجه است و بازار ظرفيت 

شوك ديگرى را ندارد.

دالر 4400 تومانى به موبايل تعلق نمى گيرد

گوشى دوباره گران مى شود؟

خودروهاى وارداتى خودروهاى وارداتى 66 ماهه چه تغييرات قيمتى داشتند؟ ماهه چه تغييرات قيمتى داشتند؟
تخت گاز خودروهاى خارجى در جاده گرانى

قيمت خودروهاى وارداتى و خارجى در شش ماه گذشته به طور شديدى افزايش پيدا كرده است. در ادامه قصد داريم 
قيمت ماشين هاى وارداتى در روز 12 مرداد 1397 را با قيمت آن ها در اسفند 1396 مقايسه كنيم.

بازار خودرو به خصوص خودروهاى خارجى همچنان با ركود شديدى دست و پنجه نرم مى كند و تنها برخى دالالن 
هستند كه براى كسب سود بيشتر در اين بازار خريد و فروش مى كنند. نوسان نرخ ارز در ماه هاى اخير به شدت بر روى 
قيمت خودروهاى وارداتى تأثير گذاشــته و روز به روز شــاهد گرانى و اعالم قيمت هاى نجومى براى اين محصوالت 
هستيم. در هفته گذشته نيز با شوك جديدى كه به نرخ ارز وارد شد و قيمت دالر از مرز 11 هزار تومان هم عبور كرد، 

سير صعودى قيمت خودروهاى وارداتى شدت بيشترى گرفت.
اكنون در اين مطلب قصد داريم قيمت روز ماشــين هاى خارجى در بازار آزاد را با قيمت اين محصوالت در شــش ماه 
گذشــته يعنى در اســفندماه 1396 مقايســه كنيم. همان طور كه در جدول زير مشــاهده مى كنيد، در همين چند ماه، 
افزايش قيمت به قدرى عجيب و شديد بود كه شايد كمتر كسى فكرش را مى كرد قيمت خودرو تا اين حد گران شود.

در جدول زير قيمت خودروهاى وارداتى و تغيير آن از 26 اسفند 96 تا 12 مرداد 97 را مى خوانيد:
قيمت جديد در بازار (تومان)قيمت قبلى (تومان)خودرو

Hyundai Motors
325 ميليون180 ميليونهيونداى النترا 2,0 فول 2017

345 ميليون–هيونداى النترا 2,0 فول 2018

385 ميليون220 ميليونهيونداى سوناتا LF فول بنزينى 2017

430 ميليون250 ميليونهيونداى سوناتا 2018 هيبريدى GLS پالس

475 ميليون255 ميليونهيونداى توسان 2017 فول

590 ميليون320 ميليونهيونداى سانتافه فول اتوپارك 2017

Kia Motors
135 ميليون100 ميليونكيا پيكانتو

215 ميليون133 ميليونكيا ريو 2017

325 ميليون180 ميليونكيا سراتو 2,0 فول 2017

QL 475 ميليون280 ميليونكيا اسپورتيج فول نيوفيس

GT فول JF 475 ميليون246 ميليونكيا اپتيما

550 ميليون–كيا اپتيما JF فول GT مدل 2018

560 ميليون325 ميليونكيا سورنتو 2,4 فول

GT 630 ميليون372 ميليونكيا سورنتو 2,4 فول

Renault
SE 225 ميليون155 ميليونرنو داستر تك ديفرانسيل 2018 تيپ

SE 240 ميليون165 ميليونرنو داستر دو ديفرانسيل 2018 تيپ

440 ميليون245 ميليونرنو تليسمان 2017

465 ميليون255 ميليونرنو تليسمان 2018

505 ميليون283 ميليونرنو كولئوس 2017

530 ميليون300 ميليونرنو كولئوس 2018

Toyota
Icon 410 ميليون269 ميليونتويوتا سى اچ آر تيپ

Dynamic 425 ميليون248 ميليونتويوتا سى اچ آر تيپ

Lounge 440 ميليون271 ميليونتويوتا سى اچ آر تيپ

Premium 465 ميليون257 ميليونتويوتا سى اچ آر تيپ

265 ميليون180 ميليونتويوتا پريوس 2017 تيپ 1

280 ميليون188 ميليونتويوتا پريوس 2017 تيپ 2

290 ميليون194 ميليونتويوتا پريوس 2017 تيپ 3

595 ميليون322 ميليونتويوتا راو 4 مدل 2017 تيپ 3

770 ميليون355 ميليونتويوتا هايلوكس 2016 اتوماتيك

480 ميليون295 ميليونتويوتا كمرى هيبريدى XLE مدل 2016

Lexus
890 ميليون490 ميليونلكسوس NX200T هفت كليد F اسپورت

885 ميليون500 ميليونلكسوس NX300H هفت كليد 2017

1 ميليارد و 250 ميليون825 ميليونلكسوس RX200T فول 2017
Nissan

255 ميليون169 ميليوننيسان جوك اسكاى پك 2017

275 ميليون175 ميليوننيسان جوك پالتينيوم 2017

320 ميليون222 ميليوننيسان جوك اسپورت 2017

445 ميليون276 ميليوننيسان ايكس تريل 2017

555 ميليون-نيسان ايكس تريل 2018

Mitsubishi
130 ميليون99 ميليونميتسوبيشى ميراژ 2018

235 ميليون160 ميليونميتسوبيشى لنسر 1,8 مدل 2017

255 ميليون180 ميليونميتسوبيشى لنسر 1,8 مدل 2018

325 ميليون200 ميليونميتسوبيشى ASX فول 2017

350 ميليون220 ميليونميتسوبيشى ASX فول 2018

430 ميليون259 ميليونميتسوبيشى اوتلندر 2017

DS Automobiles
245 ميليون-دى اس 3 مدل 2018

390 ميليون300 ميليوندى اس 5 مدل 2018

430 ميليون320 ميليوندى اس 6 مدل 2018

Mercedes Benz
1 ميليارد و 200 ميليون770 ميليونبنز CLA200 فول 2016
1 ميليارد و 350 ميليون770 ميليونبنز CLA45 فول 2016
1 ميليارد و 450 ميليون800 ميليونبنز CLA45 فول 2017
1 ميليارد و 330 ميليون800 ميليونبنز GLA45 فول 2016
1 ميليارد و 360 ميليون820 ميليونبنز GLA45 فول 2017
1 ميليارد و 360 ميليون690 ميليونبنز E200 مدل 2016

1 ميليارد و 500 ميليون940 ميليونبنز E200 نيوفيس 2017
SsangYong

205 ميليون136 ميليونسانگ يانگ تيوولى 2017

225 ميليون144 ميليونسانگ يانگ تيوولى 2018

Porsche
1 ميليارد و 250 ميليون900 ميليونپورشه باكستر 2,0
S 1 ميليارد و 400 ميليون1 ميليارد و 50 ميليونپورشه باكستر
1 ميليارد و 300 ميليون950 ميليونپورشه ماكان 2,0

1 ميليارد و 500 ميليون1 ميليارد و 100 ميليونپورشه ماكان 2,0 توربو
BMW

2 ميليارد و 100 ميليون1 ميليارد و 570 ميليونبى ام و آى 8 فول 2016
555 ميليون-بى ام و سرى 1 پنج در تيپ Executive مدل 2018

575 ميليون-بى ام و سرى 1 پنج در تيپ پريميوم مدل 2018

585 ميليون-بى ام و سرى 2 تيپ اكتيو تورر 2018

870 ميليون480 ميليونبى ام و 320 آى

950 ميليون-بى ام و 330 آى
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میز خبر

تهیه لیست سیاه واردکنندگان متخلف
دستور جدید رئیس جمهور برای برخورد با متخلفان ارزی صادر شد

گــروه صنعــت، معــدن و تجــارت: 
سیاســت های جدید ارزی دولت قرار است 
طی روزهای آینده رونمایی و در دستور کار 
قرار بگیرد. از 21 فروردین ماه سال جاری 
کــه نرخ ارز با ابالغ اســحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهوری تک نرخی شد، 
مشکالت مختلفی برای در زمینه تخصیص 
ارز خــود را نشــان داد. از همــان روزهای 
نخســت برخی از فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصــی اعالم کردند که شــیوه جدید 
تخصیص ارز دولتی برای واردات به ایجاد 
رانت منجر خواهد شــد. این مساله مدتی 
بعد و با انتشــار لیست واردکنندگان توسط 
بانک مرکزی به خوبی خود را نشــان داد. 
حاال و در آستانه اجرایی شدن سیاست های 
جدید ارزی بازهم نگرانی های فعاالن حوزه 
تجارت درباره شــیوه تخصیص ارز بیش از 
گذشــته مطرح می شود. با این حال معاون 
وزیــر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده 
اســت که این وزارتخانه درخواســت ارز 
متقاضیانی را که سال های گذشته فعالیت 
وارداتی داشــته اند، در اولویت قرار می دهد 
تا به ثبت سفارش ها سرعت دهد. از طرف 
دیگر آنطور که خبرگزاری ها روز گذشــته 
از قــول رئیس دفتر رئیس جمهور گزارش 
داده اند، رئیس جمهوری دســتور تشکیل 
لیست سیاه برای برخورد با متخلفان ارزی 
را صادر کرده است. این در حالی است که روز 
گذشته رئیس کنفدراسیون صادرات نسبت 
به طوالنی تر شــده صف واردات هشــدار 
داده و البتــه رئیس مجمــع واردات گفته 
کــه واردکنندگان بخش خصوصی واقعی 
نتوانستند از ارز دولتی استفاده زیادی ببرند.

جلوگیری از تاراج منابع ارزی کشور ��
در همین حال قائم مقام ســازمان توســعه 
تجارت درباره ابالغیه جدید ثبت ســفارش 
کاال گفت: براساس ابالغ جدید مشکالتی 
پیش آمد که ناگزیر به اصالحیه های جدید 
شدیم تا نیازهایی که کشور با آن روبروست 
پاسخگو باشیم. محمدرضا مودودی گفت: 
در وهله اول به دلیل اختالف پتانسیل ارز در 
ماه های اولیه سال، مشکالتی برای تأمین 
ارز بخــش خصوصی ایجاد شــد که برای 
واردات مواد اولیه با مشکل مواجه شدند بر 
اســاس آن سیاست هایی در قالب ابالغیه 
و اصالحیه تعریف شــد. او افزود: در اولین 
بخشــنامه ها فرصت شش ماهه به کسانی 
که صادرات انجام می دهند برای برگردان 
ارز به چرخه اقتصادی داده شــد. ارزی که 
صادرکنندگان دولتی، شبه دولتی، وابسته 
به دولت یا بخش خصوصی دریافت کردند 
باید به سامانه نیما برگردد که این اختالف 
شش ماه مشکل ساز بود که دولت آن را به 
دومــاه کاهش داد تا صادرکنندگان بتوانند 
ارز دریافتی را از طریق ســامانه نیما یا بازار 

ثانویه برگردانند. فشار ثبت سفارش ها روی 
بانک مرکزی موجب شــد تا دستگاه های 
متولی این بخش این مسئولیت را به عهده 
بگیرند تا ثبت سفارش پس از تأیید تیم های 

تخصصی انجام شود.
مودودی در ادامه درباره تغییرات و نظارت ها 
افزود: در فضای متعادل که شــرایط عادی 
است ثبت سفارش بر اساس تقاضای داخل 
کشــور صورت می گیرد اما وقتی وضعیت 
خاص شد، تقاضا برای ثبت سفارش بیشتر 
می شود. وقتی منابع ارزی محدود است و از 
طرفی نیازهای اولیه و نیازهای استراتژیک 
در بخش تولید مهم است باید اولویت بندی 
صــورت گیرد. مودودی تاکید کرد: اهلیت 
کسانی که ثبت سفارش می گیرند باید ثابت 
شود؛ نکته دیگر این است که تقاضایی که 
انجام می شود باید با سال قبل تطابق داشته 
باشــد. همچنین کسانی که برای اولین بار 
ثبت ســفارش انجام می دهند باید کنترل 
صــورت گیرد که موجــب التهاب در بازار 
نشــود. مودودی در پایــان گفت: نگرانی 
دولت این اســت که ممکن است در بخش 
واردات برعکــس صادرات بیش اظهاری 
صورت گیرد، آنچه که اعالم می شود نتیجه 
برآینــد تفکــر دولت و بخش خصوصی در 
جلســات است و بر اســاس سیاست های 
جدیدی درحال انجام اســت شرایط رو به 

بهبود است.
اولویت بندی 80 هــزار متقاضی ارز  ��

واردات
از طــرف دیگــر معــاون طــرح و برنامه 
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت گفت: این 
وزارتخانه درخواســت ارز متقاضیانی را که 
سال های گذشته فعالیت وارداتی داشته اند، 
در اولویت قرار می دهد تا به ثبت سفارش ها 
ســرعت دهد. رضا رحمانی گفت: دولت به 

این نتیجه رسیده که متقاضیان ارز رسمی 
باید دوباره ارزیابی شوند و برای دریافت آن 
به معاونت های مختلف وزارتخانه مراجعه 
کنند؛ این موضوع هرچند زمان بر است اما 
در نهایت به تنظیم بازار ارز می انجامد. وی 
بــا بیان اینکــه تاکنون نزدیک به 80 هزار 
رکورد از ثبت سفارش ها به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت رسیده که بررسی آنها کاری 
زمان بر است گفت: در این زمینه مقرر شد 
درخواست افرادی که پارسال نیز متقاضی 
ارز بودند با یک نوسان 20 درصدی پذیرفته 
شــود، به این ترتیب نزدیک به 80 درصد 
درخواســت ها در مدت کوتاهی به طریق 
سیستمی پاسخ داده و مدارک سایر افرادی 
که به جمع متقاضیان اضافه شــده اند، در 

سیستم ثبت می شود.
هشــدار درباره طوالنی شــدن صف  ��

واردات
در همیــن حــال روز گذشــته رییــس 
کنفدراســیون صــادرات اتــاق بازرگانی 
ایــران تصریــح کرد: تا زمانــی که دولت 
دالر ۴200 تومانــی به همه واردکنندگان 
می دهد، قطعًا بازهم افزایش قیمت در همه 
بخش ها خواهیم داشت و صف های واردات 
طوالنی تر و به تبع آن مواد اولیه به واحدهای 
تولیــدی دیرتر می رســد. محمد الهوتی، 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
در گفتگو با ایســنا، اظهار کرد: اینکه گروه 
یا کمیته ای تشکیل شود که تعیین کند به 
چه کسی ارز تعلق بگیرد یا نگیرد در شرایط 
کنونی نه جوابگو خواهد بود و نه مورد تأیید 
است. ضمن اینکه زمان واردات و تخصیص 
ارز طوالنی تر خواهد شــد. الهوتی افزود: 
شــرایط کســب وکار که قانون و مصوب 
مجلــس نیز اســت با این شــرایط موانع 
بیشــتری را سد راه خود می بیند. همچنین 

تصمیماتی که در حوزه سیاست های ارزی 
گرفته می شــود بیشتر سیاست هایی است 
که در گذشــته تجربه شــده ولی نتیجه ای 
نداشته اســت. تا زمانی که دولت بخواهد 
نرخ ارز را به همین صورت ارزان در اختیار 
واردکنندگان قرار دهد، تقاضا برای ارز قطعًا 
زیاد خواهد بود و پاسخ به این تقاضای باال 
هم برای دولت امکان پذیر نیســت و نباید 
هم باشــد، چراکه خیلی از کاالها ضرورتی 

برای واردات ندارند.
ایــن عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران ادامه داد: باتوجه به اینکه تقاضا بیش 
از حد و اندازه شــکل می گیرد رسیدگی به 
پرونده هــا نیز زمان بیشــتری می برد، در 
نتیجــه واحدهای تولیدی کــه مواد اولیه 
برایشــان ضروری اســت، در این فرایند 
رســیدگی ها زمان و فرصت را از دســت 
می دهنــد. الهوتی همچنین هشــدار داد 
که اگر ســبک پیش گرفته شده، ادامه پیدا 
کنــد، قطعًا بازهــم افزایش قیمت در همه 
حوزه ها ایجاد می شود و صف های واردات 
طوالنی تر و به تبعان مواد اولیه به واحدهای 

تولیدی دیر می رسد.
لیست واردکنندگان را منتشر کنید ��

از طــرف دیگر رئیس مجمع واردات گفت: 
کســانی که تا امروز از ارز دولتی اســتفاده 
کرده اند خیلی وابســته به بخش خصوصی 
واقعی در کشور نبوده اند بنابراین تقاضای ما 
این است که اعالم شود این ارز به چه کسانی 
و برای چه داده شده است؟ کارت بازرگانی 
نیز در ســال های قبل نیز مشکالتی داشته 
اســت و کســانی بوده اند که از کارت های 
یکبار مصرف استفاده غیرقانونی کرده اند. 
علیرضــا مناقبی افزود: واردات کشــور ما 
مشــخص بوده بنابراین هیــچ واردکننده 
بخــش خصوصی اگر بازاری را نداشــته 

باشــد هیچ وارداتی را انجام نمی دهد پس 
وقتی می توانیم صادرات خوبی داشته باشیم 
که واردات درســت و خوبی داشــته باشیم 
چون نیاز به ورادات داریم. این عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: هیچ کس با 
تک نرخی شدن ارز مخالفتی نداشت اما در 
کشور ما ارز با نرخ دستوری قابل اجرا نیست 

چون میزان درآمد کشور مشخص است.
رئیس مجمع واردات همچنین گفت: ثبت 
ســفارش از دیدگاه ما یک فرایند است و تا 
زمانی که کاال در دست مصرف کننده برسد 
فرایند ادامه دارد. وی ادامه داد: سیاســت 
گذاری غلط کشــور را به بحران می کشد. 
در این مسیر اتفاقی که افتاده مصرف کننده 
نهایــی متضرر اصلی و تولید کننده گرفتار 
اســت. واردات رســمی درست یک ماه تا 
دوماه زمان می برد تولید کننده وارد کننده 
نیست و نمی تواند و نباید در بخش واردات 
وراد شــود. مناقبــی در پایان با بیان اینکه 
اغلب گیرندگان ارز دولتی، شــرکت های 
خصوصی نبودند، بر لزوم معرفی کســانی 

که ارز گرفته اند تأکید کرد.
تهیه لیست سیاه واردکنندگان متخلف ��

در همین حال روز گذشــته خبرگزاری مهر 
با انتشار خبری اعالم کرد که رئیس جمهور 
در جدیدترین دســتور ویژه برای برخورد با 
متخلفان ارزی، دســتور داده تا نام افرادی 
که از ارز دولتی استفاده کرده و کاالی خود 
را در مهلت مقرر به کشــور نیاورده اند، در 
لیســت سیاه قرار گیرند. طبق این گزارش 
بعد از انتشــار فهرست دریافت کنندگان ارز 
دولتی و تخلفاتی که در این راســتا صورت 
گرفته، اکنون حسن روحانی، رئیس جمهور 
در جدیدتریــن تصمیم خود برای برخورد 
بــا متخلفان ارزی، دســتور داده تا نام این 
افراد در لیســت ســیاه قرار گیرد. براساس 
این گزارش در نامه ای که محمود واعظی، 
رئیــس دفتر رئیس جمهور به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت ارســال کرده، با اشــاره به 
تبانی برخی از شرکت های ایرانی واردکننده 
کاال از برخی کشــورها برای برخورداری از 
ارز دولتی، از پی نوشت رئیس جمهور برای 
برخورد با افراد متخلف خبر داده است. وی 
در این نامه اشــاره کرده که رئیس جمهور 
دستور داده: »این افراد را در لیست سیاه قرار 
دهید«.در راســتای دستور رییس جمهور، 
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و 
تجــارت نیز به منظور برخورد با افرادی که 
ارز با نرخ رسمی از دولت دریافت کرده اما 
کاالی خود را در موعد مقرر، وارد کشــور 
نکرده اند، به خســروتاج، معاون صادراتی 
وزارت صنعت دستور داده تا کارت بازرگانی 
این افراد تعلیق شده، نام آنها در لیست سیاه 
قــرار گیرد و با اتهــام قاچاق ارز به مراجع 

قضایی معرفی شوند.

میز خبر

توقف شماره گذاری ۴۲ مدل 
موتورسیکلت

ایســنا: ۴2 مدل موتورســیکلت به دلیل 
عــدم رعایــت اســتانداردهای 2۵ گانه با 
عدم تأیید از ســوی سازمان ملی استاندارد 
و توقــف شــماره گذاری روبرو شــدند. با 
اضافه شــدن هشت عنوان استاندارد برای 
موتورســیکلت ها از ابتدای دی ماه ســال 
گذشــته، تعداد اســتانداردهای مربوط به 
موتورســیکلت ها از 1۷ به 2۵ مورد افزایش 
یافت و اعالم شــد که هر موتورســیکلتی 
نتواند تا ابتدای فروردین ســال 1۳۹۷ این 
تعداد استاندارد را رعایت کند، شماره گذاری 
نخواهد شد. با این حال در ابتدای سال جاری 
مجدداً از سوی سازمان ملی استاندارد ایران 
مهلتی سه ماهه برای واحدهای تولیدی در 
نظر گرفته شد تا آنها بتوانند استانداردهای 
مربوطــه را رعایت کننــد. در نهایت اما با 
اعالم ســازمان ملی اســتاندارد، تعداد ۴2 
مــدل موتورســیکلت از 1۶ واحد تولیدی 
در سراســر کشــور به علت عدم رعایت 2۵ 
اســتاندارد درنظر گرفته شــده و عدم وجود 
تأییدیه های استانداردهای از ابتدای تیرماه 
سال جاری از فهرست مدل های مورد تأیید 
سازمان ملی استاندارد حذف و شماره گذاری 
آنها متوقف شــد. از هشت عنوان استاندارد 
اجباری اضافه شده برای موتورسیکلت ها، 
پنج مورد مختص به همه موتورســیکلت ها 
بوده و سه مورد مربوط به موتورسیکلت های 

سه چرخ و چهار چرخ است.

بی توجهی ایران به شرکت های 
متوسط و کوچک اروپایی

خانه ملت: ســید ابوالفضل موسوی بیوکی، 
عضــو هیئت رییســه کمیســیون عمران 
مجلس با بیان اینکه اروپا و تمام دنیا وابسته 
به شرکت ها و بخش خصوصی است، افزود: 
باید در تعامالت به تمام کشــورها و بخش 
خصوصی این کشــورها توجه شود، چراکه 
دولت هــا می تواننــد از بخــش خصوصی 
حمایت و پشتیبانی کنند که این عامل سبب 
می شود در دوران تحریم ها کمتر با مشکل 
مواجه شــویم. وی با اشــاره به اینکه برخی 
شرکت های بزرگ اروپایی موظف به پیروی 
از تحریم ها هســتند، ادامه داد: شرکت های 
متوســط و کوچک اروپایی می توانند وارد 
عرصه فعالیت با ایران شــوند، اما بیشــتر از 
نوســانات داخلی در ایران نگران هستند و 
برای سرمایه گذاری در ایران به ضمانت های 
الزم از ســوی دســتگاه ها و سیستم بانکی 
نیاز دارند. این نماینده مجلس با بیان اینکه 
تبادالت بین شــرکت های ایرانی و اروپایی 
به قواعد دو کشــور وابســته است، یادآور 
شــد: اگر قواعد و قوانین ایران با ثبات شود 
شرایط سرمایه گذاری شرکت های خارجی 

در ایران تسهیل می شود.

جزئیات بیشتر همکاری های 
برزیل با صنعت خودرو ایران

ایــدرو: در پــی اعالم خبر دیدار ســفیر و 
نمایندگان خودروســازان سنگین برزیل با 
معــاون وزیر و رئیــس هیئت عامل ایدرو، 
مدیر امور بین الملل این ســازمان جزئیات 
بیشــتری را از همکاری های پیش رو بیان 
کرد. به گفته سیدعلی عراقچی، سفیر بزریل 
بــه عنوان نماینده تام االختیار دولت برزیل 
در دیــدار منصور معظمی از آمادگی دولت 
متبوع خود برای همکاری با ایران در حوزه 
سرمایه گذاری مشترک، تأمین منابع مالی 
و حمــل و نقل به ویژه خودروهای تجاری 
خبــر داد. وی اظهــار داشــت: نمایندگان 
خودروســازان برزیلــی در این نشســت با 
اشــاره به قابلیت های باالی این کشور در 
حوزه تولید ناوگان حمل و نقل مســافری و 
تجاری، از تصمیم جدی خودروسازان برزیل 
برای ورود به بازار خودروهای کار و تجاری 
در ایران ســخن گفتند. به گفته عراقچی، 
نمایندگان خودروســازان ســنگین برزیل 
با اشــاره به اینکــه حجم تولید خودروهای 
ســنگین شرکت های ولوو و ایویکو مستقر 
در این کشــور از حجــم تولید کارخانجات 
مســتقر در اروپا بیشتر است، تأمین قطعات 
منفصله )CKD( را به صورت کامل امکان 

پذیر دانستند.

درج قیمت خوداظهاری برای 
واردکنندگان ضروری است

مهــر: معاون وزیــر جهاد کشــاورزی از 
انجمن های واردکننده کاالهای اساســی و 
محصوالت کشاورزی خواست تا نسبت به 
درج قیمت خوداظهاری اســتفاده کنندگان 
از ارز رسمی در پایگاه اطالع رسانی قیمت 
کاال و خدمــات اقــدام کننــد. علــی اکبر 
مهرفرد، معاون توســعه بازرگانی و صنایع 
کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای 
خطاب به انجمن های واردکننده کاالهای 
اساســی و محصوالت کشاورزی، با اشاره 
به نامه مدیرعامل سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر لزوم درج 
قیمت خوداظهاری استفاده کنندگان از ارز 
رســمی در پایگاه اطالع رسانی قیمت کاال 
و خدمات بر ضــرورت اقدام واردکنندگان 
در ایــن زمینــه تاکید کرد. براســاس این 
گزارش، سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان پیشتر با صدور اطالعیه ای 
درج قیمت خوداظهاری استفاده کنندگان از 
ارز رسمی را الزامی دانسته و یادآور شده بود 
که هرگونه استنکاف از درج قیمت و عرضه 
کاال و خدمــات با نرخ های غیرمتعارف در 
اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد 

شد.

پیش بینی استفاده از ظرفیت 
معادن کوچک

ایرنا: وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
استفاده از ظرفیت معادن و ذخایر کوچک در 
نقشه جامع چهار ساله معادن کشور پیش بینی 
شده است. محمد شریعتمداری افزود: تهیه و 
اجرای برنامه چهار ساله توسعه معادن کشور 
یکی از وعده هایم به مردم بود و نقشــه راه 
توسعه صنایع معدنی ایران اکنون پیش روی 
ما قرار گرفته است. وی اظهار داشت: زیبنده 
نبود با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب 
اســالمی بدون نقشــه راه در حوزه صنعت و 
معدن گام برداریم و هم اکنون می دانیم در 
چه زمینه و با چه کمیت هایی در حوزه معدنی 
آینده کشور فعالیت کنیم. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ادامه داد: فقدان نقشــه راه توسعه 
معدنی کشــور عدم تعــادل در بخش هایی 
از تولیــد را رقــم زده بود که با دسترســی به 
این ســند شرایط تعادل در تمام فعالیت های 
معدنی کشــور بوجود آمده است. وی گفت: 
فعالیت هــای اکتشــافی در دولت یازدهم و 
دوازدهم قابل مقایســه بــا تمام دوره های 
گذشته است زیرا در این 2 دولت، فعالیت های 
وســیع اکتشافی هوایی و عمقی انجام شده 
اســت. شریعتمداری افزود: اکتشاف یکی از 
مهمترین عناصر فعالیت های معدنی است لذا 
باید به آن توجه جدی داشت تا فعالیت های 

آینده معدنی کشور بیمه شود.

 مخالفت قطعه سازان
 با اولویت بندی کاالهای ارداتی

خبر خودرو: دبیر انجمن سازندگان قطعات 
و مجموعه هــای خــودرو درخصوص قرار 
گرفتــن واردات لوازم یدکی در اولویت اول 
تخصیص ارز اظهار داشــت: انجمن قطعه 
سازان 100 درصد مخالف این اولویت بندی 
اســت و تا زمانیکه ارز مورد نیاز تولید خودرو 
اعــم از تأمیــن مواد اولیه، ارز مصرفی قطعه 
سازان و خودروسازان کاماًل تأمین نشده است 
تخصیص ارز به واردکنندگان و فروشندگان 
لــوازم یدکی به معنی توقــف تولید خودرو 
است و اصاًل معلوم نیست چه منطقی پشت 
این تصمیم اســت. مازیار بیگلو افزود: کاماًل 
غیرمنطقی است که در حالیکه تعداد زیادی از 
قطعه سازان در حال تولید لوازم یدکی هستند 
ارز بــه واردات لوازم یدکی و تولید کنندگان 
خارجــی مانند چینی ها تعلق بگیرد و با ورود 
لوازم یدکی بی کیفیت چینی به کشور تولید 
خودرو متوقف شــود. وی تاکید کرد: در حال 
حاضر ســهم کل قطعه سازان داخلی از بازار 
لوازم یدکی فقط 1۵ درصد است و به عبارت 
دیگــر 8۵ درصد از لــوازم یدکی که در بازار 
توزیع می شود منشاء خارجی داشته و در صدر 
قاچاق قرار دارد که بیشتر هم از کشور چین 
وارد می شــود با این حال باز هم می خواهیم 
ارزی را که برای تولید نیاز اســت در اختیار 

آنها قرار دهیم.

ورود تکنولوژی نو به معادن 
سنگ آهن ایران

ایمیــدرو: وزیــر صنعت معــدن و تجارت 
نخســتین کارخانه تولید کنسانتره از سنگ 
آهن های کم عیار هماتیتی را در زرند کرمان 
افتتاح کرد. کارخانه پرعیارســازی ذخایر کم 
عیار سنگ آهن هماتیتی در معدن جالل آباد 
زرند برای نخســتین بار در کشور با سرمایه 
گذاری یک شرکت خصوصی )فکور صنعت 
تهــران( انجام شــده اســت. تاکنون ایران 
تکنولــوژی برای بهره گیری از دپوهای کم 
عیار ســنگ آهن هماتیت در اختیار نداشت 
امــا با راه اندازی ایــن کارخانه، تکنولوژی 
جدیدی برای اســتفاده از مــواد معدنی که 
پیشــتر به عنوان باطله محسوب می شدند، 
وارد بخش سنگ آهن شده است. این طرح 
در 2 بخش خردایش، پرعیارسازی و فرآوری 
با ظرفیت ورودی اولیه ســاالنه 2 میلیون و 
200 هزار تن و تولید ســاالنه ۶00 هزار تن 
کنسانتره ساخته شده است. عملیات اجرایی 
ایــن طرح در بخش عمرانی و ســاختمان، 
از آبان ســال ۹۳ شــروع شــده و متناسب با 
پیشــرفت کار و ورود تجهیزات تأمین شده 
داخلــی و خارجی، برنامه ریزی برای انجام 
فعالیت های نصب مکانیکی و الکتریکی در 
دستور کار قرار گرفت و فاز نخست کارخانه 
در بهمن سال ۹۴ راه اندازی شد. همچنین از 
اسفند ۹۴ با استقرار پیمانکار نصب مکانیکال 
و الکتریــکال، فعالیت های نصب در فاز دوم 
آغاز شــد و راه اندازی اولیه و تولید کنسانتره 
در آذر ۹۵ بــا موفقیت به ثمر نشســت. این 
کارخانه از زمان راه اندازی تاکنون، ۷00 هزار 
تن کنســانتره سنگ آهن از حدود ۳ میلیون 
ســنگ آهن باطله کم عیار )2۶ تا 28 درصد 

هماتیتی( تولید کرده است.

مدیرعامــل صندوق ضمانت صــادرات گفت: پرتفوی 
صندوق تا پایان امسال به دو میلیارد و ۳00 میلیون دالر 
خواهد رسید و میزان صادرات حداکثر به ۶0 میلیارد دالر 
می رســد. سیدکمال سیدعلی در گفتگو با ایسنا، اظهار 
کرد: دارایی امروز صندوق دو میلیارد دالر است که پیش 
بینی می شود تا پایان امسال به دو میلیارد و ۳00 میلیون 
دالر برسد. این در حالی است که در سال های ۹۳ - ۹۴ 
درآمــد صندوق کمتر از ۷00 میلیون دالر بوده اســت. 
وی همچنین پیش بینی کرد امســال ۵۶ تا ۶0 میلیارد 

دالر صادرات داشته باشیم. مدیرعامل صندوق ضمانت 
صادرات درباره افزایش نرخ ارز اظهار کرد: افزایش قیمت 
ارز باید در بازار ارز مدیریت شود و بانک مرکزی حتماً در 
این باره پیگیری خواهد کرد. اما نگاه به صادرات به تدریج 
افزایش پیدا می کند و در اینجا وظیفه ما در تأمین سرمایه 
در گردش و همچنین در خطر ریســک های سیاســی و 
تجاری بیشتر خواهد شد؛ یعنی باید صادرکنندگان را بیمه 
کنیم که اگر قادر به دریافت مطالباتشان نبودند، پولشان 
را بــه آن ها پرداخت کنیم. بنابراین هم تأمین نقدینگی 
صادرکننــدگان و هــم موضوع ریســک عدم دریافت 
وجه های نقدی شــان توسط صندوق ضمانت صادرات 
انجام می شــود. ســیدعلی اظهار کرد: در سه ماهه اول 
امســال نســبت به همین بازه زمانی در سال گذشته در 
بخش بیمه نامه ها رشــد ۴00 درصدی داشــته ایم و این 
روند ادامه پیدا خواهد کرد. مدیرعامل صندوق ضمانت 
صادرات گفت: این صندوق به دنبال ســودآوری نیست 

و امیدواریم حمایت ها منجر به افزایش صادرات شود.

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس در گفتگو با خانه 
ملت، در تشریح آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی اظهار داشت: در این نشست، درباره مفاسد 
حوزه واردات محموله های قاچاق به کشور، تخلفات در 
ثبت سفارش و واردات خودرو و فساد در بانک ها بحث 
و بررسی هایی صورت گرفت. وی افزود: در این نشست 
گزارشی از ســوی وزارت اطالعات، نیروی انتظامی 
و ســازمان بازرســی ارائه و مقرر شــد که این نهادها 
اطالعات خود را با یکدیگر به اشــتراک بگذارند تا در 

برخورد با مفاسد اقتصادی با قدرت بیشتری عمل شود. 
پزشــکیان با بیان اینکه در این نشست درباره افرادی 
که خودروهای غیرمجاز وارد کشور کرده اند، ادامه داد: 
وزیر صنعت گزارش هایی درباره تخلفات ثبت سفارش 
خودرو ارائه داد؛ در این راستا تعدادی از متخلفان به قوه 
قضاییه معرفی شــده اند. نایب رئیس مجلس، با بیان 
اینکه تعداد افرادی که برای تخلفات در ثبت سفارش 
خودرو معرفی شده اند کم نیستند، یادآور شد: تعدادی 
از بدنه وزارت صنعت توسط وزیر صنعت به قوه قضاییه 
معرفی شــده اند و برخی از کارشناسان وزارت صنعت 
نیز باید با حضور در قوه قضاییه پاسخگو باشند. وی با 
اشاره به اینکه برخی شکایت های مطرح شده توسط 
گمــرک، افزود: قوه قضاییه از تمام افرادی که در این 
فرآیند به طریقی قصوری داشته اند بازجویی می کند، 
اما چون حکم صادر نشــده متهم کردن و بخشــی را 
مقصر دانســتن کار صحیحی نیســت، البته آنچه که 

مشخص بوده تخلف رخ داده است.

تعدادمتخلفانثبتسفارشخودروکمنیستصادراتبه۶۰میلیارددالرمیرسد

بزرگترینصادراتغیرنفتیایرانازتحریمهاصدمهنمیبیند
صادرات ســنگ آهن که بزرگترین صادرات غیرنفتی 
ایــران اســت، از اقدامات خصمانه واشــنگتن تاثیری 
نخواهد پذیرفت، زیرا عمده ســنگ آهن صادراتی به 
مقصد چین اســت کــه از تحریم های یکجانبه آمریکا 
حمایت نمی کند. به گزارش ایسنا، با این حال صادرات 
سنگ آهن ایران در سال های اخیر که نیاز برای تأمین 
خوراک فوالدســازان داخلی افزایــش یافته، کاهش 
داشــته اســت. ایران حدود 20 میلیون تن سنگ آهن 
در ســال 1۳۹۶ صادر کرد که در مقایســه با صادرات 
ساالنه 2۵ میلیون تن در سال های پیش از آن کاهش 
داشــت. با این حال تجارت فوالد، فلزات و ســایر مواد 

معدنی ایران با جهان ممکن است از تحریم های جدید 
آمریکا متأثر شــود زیرا آمریکا پس از خروج از برجام و 
اعالم بازگشت تحریم ها علیه تهران، تهدید کرده است 
اشــخاص و شرکت هایی که با ایران معامله می کنند را 

هدف تحریم های ثانویه قرار خواهد داد.
شرکت های اروپایی شامل دانیلی، اس ام اس، سارال، 
اتوتک و وستال پین پس از اینکه تحریم های هسته ای 
علیه ایران در سال 201۶ برچیده شدند، حضور و سرمایه 
گــذاری خــود در ایران را افزایــش داده بودند. تجارت 
محصــوالت فوالدی و آلومینیوم، طال و ســایر فلزات 
ارزشــمند، گرافیت و زغال سنگ مشمول تحریم های 

ثانویــه خواهــد بود. ایران در ســال های اخیر به یک 
صادرکننده بزرگ فوالد تبدیل شده است. طبق اعالم 
انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران، مجموع صادرات 
فوالد و آهن اســنفجی ایران در ســال 1۳۹۶ از مرز ۹ 
میلیون تــن فراتر رفت. صادرات محصوالت فوالدی 
نیمــه نهایــی ۶.8۷ میلیون تن از مجموع صادرات بود 

که 8۴ درصد افزایش ساالنه نشان داد.
همچنین واردات فوالد کربنی از اتحادیه اروپا به ایران 
در سال 201۶ به 1.1 میلیون تن رسید اما بدنبال وضع 
تعرفه های ضد دامپینگ اتحادیه اروپا علیه کویل گرم 
نورد ایرانی در اکتبر سال 201۷، میزان واردات در پنج ماه 

نخست سال جاری به 10۳ هزار و ۴00 تن کاهش یافت. 
یــک معامله گــر مقیم لندن به پالتس گفت: بازرگانان 
فوالد ایران در گذشــته نیز با تحریم ها کنار آمده اند و 

معمواًل از آل سی استفاده نمی کنند.

شــرکت اســکانیا بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کامیون و 
اتوبوس در جهان از کاهش میزان فروش محصوالتش در بازار ایران 
ابراز نگرانی کرد. به گزارش ایسنا شرکت اسکانیا که یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان اتوبوس و کامیون در جهان است از اعمال تحریم های 
اقتصادی آمریکا علیه ایران و کاهش ســهم فروش کامیون و ســایر 
محصوالت اســکانیا در بازار این کشــور ابــراز نگرانی کرد. هنریک 
هنریکســون، مدیر ارشد اجرایی شرکت اسکانیا در گفتگویی با رویترز 
گفت: اسکانیا بعنوان یک شرکت سوئدی فعال در جهان، در اوایل سال 
201۶ میالدی که تحریم های ایران از ســوی اتحادیه اروپا برداشــته 
شــد، بار دیگر توانســت به بازار فروش این کشور که از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت، بازگردد اما حاال با اقدام جدید دونالد ترامپ مبنی بر 

خروج از توافق هســته ای با ایران و ســپس اعمال تحریم های جدید 
اقتصادی، این شرکت مجبور است سفارش های خود را لغو کند چراکه 
قادر نخواهد بود تا اواســط ماه جاری )اوت( این ســفارش ها را تحویل 
ایران بدهد و در صورت تخطی از این قانون، مشمول جریمه و تحریم 
خواهــد شــد. وی افزود: اگر اوضاع بــه همین منوال ادامه پیدا کرده و 
پیش برود، وضعیت فروش ما در ایران به شدت تحت تأثیر قرار خواهد 
گرفت و ما سهم قابل توجهی که در بازار این کشور داشتیم را از دست 
خواهیم داد و این برای شــرکت بزرگی همچون اســکانیا به طور قطع 
خطرناک و ناخوشــایند خواهد بود.براســاس آمار و ارقامی که وی ارائه 
داده، شــرکت ســوئدی اسکانیا که یکی از بزرگترین زیرمجموعه های 
شرکت خودروسازی فولکس واگن است، یکی از فعال ترین شرکت های 

خارجی در ایران است که سهم قابل توجهی از بازار این کشور را در اختیار 
دارد. اسکانیا ساالنه حدود ۵ هزار تا ۶ هزار دستگاه کامیون و اتوبوس 
را روانه ایران می کند. این عدد به معنای اختصاص ۵ درصد از فروش 
کل جهانی این گروه صنعتی اســت که توانســت در سال گذشته میزان 
فروش محصوالتش در جهان را به 10۹ هزار و ۴1۵ دســتگاه برســاند. 
کارخانه های اسکانیا که در اروپا و آمریکای التین واقع شده اند، بسیاری 
از کامیون و اتوبوس های سفارش ایران را تولید کرده و روانه بازار این 
کشور می کنند. وی تاکید کرد: اسکانیا نیز همچون سایر شرکت های 
تجاری خارجی با توجه به بازار رو به رشــد و پر رونق ایران، از کاهش 
فعالیت و از دست دادن سهم فروش محصوالتش در این کشور بسیار 

ناخشنود و نگران است.

نگرانی اسکانیا از کاهش فروش محصوالتش در ایران
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ميز خبر

فقط تا 2 ماه ديگر كاغذ داريم
وزير ارشاد اعالم كرد:

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى اعالم كرد: موجودى ما در 
تأمين كاغذ تنها دو ماه آينده است و بايد بانك مركزى 
براى تأمين كاغذ، ســفارش با نرخ ارز دولتى تضمينى 
را داشــته باشــد.به گزارش فارس، سيد عباس صالحى 
در نشســت خبرى با اصحاب رسانه در پاويون فرودگاه 
زاهدان بيان داشت: سيستان و بلوچستان از لحاظ تمدن و 
طبيعت و هم مرز بودن با دو كشور افغانستان و پاكستان از 
جايگاه ممتاز و ويژه برخوردار است.وى درباره پروژه هاى 
فرهنگى و هنرى اين اســتان گفــت: پروژه هاى نيمه 
تمام فرهنگى و هنرى سيســتان و بلوچستان با كمك 
وزارتخانه و استاندارى در قالب طرح هاى ملى و استانى 
تكميل مى شود.صالحى افزود: توسعه فرهنگى و هنرى 
استان سيستان و بلوچستان از چند طريق دنبال مى شود؛ 
بخشــى از طريق ارتباط معاونت هاى وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمى با اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
اســتان دنبال مى شــود. بخش ديگر توسعه فرهنگى و 
هنرى استان نيز بر اساس تفاهم نامه اى كه بين وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى و استاندارى اين استان امضا 
شــده است، پيگيرى مى شــود. اين تفاهم نامه تا سال 
1400 دنبال مى شــود؛ در ايــن تفاهم نامه حوزه هاى 
متعدد و متنوع در حوزه هاى زير ســاخت ها مطرح شده 
است.صالحى گفت: همچنين در اين تفاهم نامه در حوزه 

برنامه اى، نكوداشت هنرمندان و تعدد نمايشگاه كتاب در 
اســتان و برپايى نمايشگاه كتاب در ديگر شهرستان ها، 
حمايت از هنرمندان، خانه مطبوعات، حمايت از توليد و 
آثار فرهنگى و هنرى ديده شده است.وى افزود: تفاهم 
نامه منعقد شده بين وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى با 
استاندارى سيستان و بلوچستان پايه خوبى براى توسعه 

فرهنگى و هنرى استان خواهد بود.وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمى ادامه داد: در حوزه مطبوعات دو نگاه وجود دارد؛ 
در نگاه اول كســانى كه شــرايط اوليه را دارند مجوز به 
آن ها داده مى شــود تا فضا را ايجاد كنيم و آزادى بيان 
بيشترى داشته باشيم.صالحى تصريح كرد: در نگاه دوم 
بــه مطبوعات نيز براى كمك به مطبوعات حرفه اى تا 

3 سال در انتظار حمايت يارانه اى قرار مى گيرند و بعد از 
اين ســه سال اگر دوام پيدا كنند مورد حمايت يارانه اى 
قرار مى گيرند.وى افزود: قبول داريم كه يارانه مطبوعات 
كافى نيســت لذا بســته هاى حمايتى با شفافيت الزم 
براى نظام يارانه مطبوعات پيش بينى شــده است.وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمى ادامه داد: پروژه هاى نيمه تمام 
در سيســتان و بلوچســتان وجود دارد كه به طور جدى 
آن ها را پى گيرى خواهيم كرد كه با كمك اســتاندارى 
در پروژه هاى ملى و اســتانى قرار گيرند.صالحى درباره 
بــازار كاغــذ گفت: در ر تنظيم بازار كاغذ، عوامل قيمت 
جهانى كاغذ و افزايش ارز تأثير داشته و تالش مى كنيم 
كاغذ با قيمت پايه در اختيار مطبوعات و حوزه نشر قرار 
گيرد.وى با بيان اينكه عرضه كاغذ باالتر از قيمت پايه 
در بازار غير مجاز اســت، افزود: موجودى ما در تأمين 
كاغذ تنها دو ماه آينده اســت و بايد بانك مركزى براى 
تأمين كاغذ سفارش با نرخ ارز دولتى تضمينى را داشته 
باشد.وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى به بازديدش از مرز 
ميرجاوه اشاره كرد و گفت: اين مرز نبايد محدود به تبادل 
كاال نباشد و به فرصتى براى ارتباط انسانى تبديل شود.
صالحى گفت: سيســتان و بلوچستان به لحاظ هم مرز 
بودن با كشورهاى افغانستان و پاكستان مى تواند مبنايى 

براى ديپلماسى فرهنگى باشد.

ميز خبر

صدور صدور 9090 ميليون نسخه  ميليون نسخه 
الكترونيك در كشورالكترونيك در كشور

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى با بيان اينكه 
امســال بيش از 20 ميليون نسخه الكترونيك 
صادر شــده اســت گفت: از زمان آغاز برنامه 
نســخه الكترونيك طى ســال گذشته تا كنون 
90 ميليون نسخه درمانى الكترونيك در كشور 
صادر شده است. سيدتقى نوربخش افزود: يكى 
از برنامه هاى مهم سازمان تأمين اجتماعى، ايجاد 
نسخه الكترونيك و حذف دفترچه بيمه است كه 
ايــن برنامه در تمامى مراكز درمانى ملكى اين 
ســازمان در سراسر كشور به اجرا درآمده است.

نوربخش با بيان اينكه توســعه ســامانه نسخه 
الكترونيــك به مراكــز درمانى طرف قرارداد با 
سازمان تأمين اجتماعى آغاز شده است، گفت: 
در حال حاضر در هشــت اســتان كشور نسخه 
الكترونيك در مراكز درمانى طرف قرارداد صادر 

مى شود.

ثبت نام بيمه تكميلى خانواده ثبت نام بيمه تكميلى خانواده 
تاكسيرانان آغاز شدتاكسيرانان آغاز شد

مديرعامل ســازمان تاكسيرانى از آغاز ثبت نام 
طرح بيمه درمان تكميلى خانواده تاكسيرانان خبر 
داد.ثبت نام بيمه تكميلى خانواده تاكسيرانان آغاز 
شدبه گزارش گروه اجتماعى باشگاه خبرنگاران 
جــوان؛ عليرضــا قنادان مديرعامل ســازمان 
تاكســيرانى شــهر تهران از آغاز ثبت نام بيمه 
تكميلى خانواده (افراد تحت تكفل) تاكسيرانان 
خبر داد و گفت: سازمان در راستاى ارتقاى سطح 
سالمت و رفاه خانواده تاكسيرانان اقدام به ثبت 
نام خانواده تاكسيرانان براى پوشش بيمه تكميلى 
درمان مى نمايد.مديرعامل سازمان تاكسيرانى 
تاكيد كرد: تنها تاكسيرانانى مجاز به ثبت نام بيمه 
تكميلى خانواده (افراد تحت تكفل) هستند كه 
ثبت نام بيمه تكميلى خود را در ارديبهشت ماه 
تكميل كرده اند.وى در خصوص نحوه ثبت نام 
گفت: تاكسيرانان مى توانند از طريق مراجعه به 
سايت سازمان تاكسيرانى و يا مراجعه حضورى 
به دفاتر هماهنگى امور ادارى تاكسيرانان نسبت 

به ثبت نام افراد تحت تكفل خود اقدام نمايند.

واردات  داروى وارفارين از فنالندواردات  داروى وارفارين از فنالند
طبق اعالم ســخنگوى سازمان غذا و دارو قرار 
اســت محموله جديد داروى وارفارين به زودى 
از فنالند وارد كشــور شــود تا شرايط نامساعد 
تاميــن ايــن دارو به وضعيت عــادى بازگردد.
كمبــود داروى وارفاريــن كه كاربرد ضد انعقاد 
خــون در بيمارى هاى قلبى دارد اخيرا در ميان 
داروهــاى كمياب قرار گرفته و برخى نگرانى ها 
را براى بيماران ايجاد كرده است.دكتر كيانوش 
جهان پور - سخنگوى سازمان غذا و دارو در اين 
باره در گفت وگو با ايسنا، دليل ايجاد اين كمبود را 
ذخيره سازى دارو توسط بيماران و زنجيره تامين 
دارو مى داند و مى گويد: با وجود اينكه موجودى 
وارفارين در كشور حدود 70 تا 75 روز بود، اما در 
مناطق مختلف كمبود اين دارو اعالم شد. زمانى 
كه بحث هاى روانى در بازار ايجاد مى شــود، از 
مصرف كننده تا ساير زنجيره هاى توليد، ممكن 
است دارو را ذخيره كنند. بيشتر داروهايى كه به 
صورت مزمن و مادام العمر اســتفاده مى شوند از 
سوى مصرف كننده ذخيره مى شوند. آنها گاهى 
نيز ســعى مى كنند اين ذخيره را افزايش دهند؛ 
به همين دليل دارو از روند مصرف عادى خارج 

مى شود.

فاز اول خط فاز اول خط 66 متروتهران متروتهران
 افتتاح مى شود افتتاح مى شود

علــى امــام از راه اندازى فاز اول خط 6 مترو به طول 
حدود 10 كيلومتر در آينده نزديك خبر داد.

فاز اول خط 6 مترو بزودى افتتاح مى شود مديرعامل، 
برخى از مديران، مجريان، مشــاوران و پيمانكاران 
مترو تهران از بخش هايى از خط 6 مترو (حد فاصل 
دولت آباد تا محدوده ميدان شــهدا) بازديد كرده و 
به بررســى موانع و مشــكالت پرداختند.على امام 
مديرعامل شركت مترو تهران در جريان اين بازديد، 
روند پيشرفت عمليات اجرايى (عمرانى)، اين خط را 
بــا توجه به كمبود نقدينگى، مطلوب خواند و اظهار 
داشــت: در تالشــيم در كوتاه ترين زمان ممكن فاز 
اول خط 6 كه حدوداً 10 كيلومتر اســت را تكميل و 
راه اندازى كنيم.وى افزود: تكميل عمليات عمرانى، 
نصب تجهيزات، نصب سيستم هاى تهويه اى، برق 
رسانى، سيگنالينگ و ... در دستور كار قرار دارد و در 
آينده نزديك فاز اول اين خط به بهره بردارى خواهد 
رســيد.على امام در پايان با اشــاره به تالش بيشتر 
بــراى اتمام پروژه طبق زمان بندى هاى پيش بينى 
شده افزود: چشم اميد دست اندركاران صنعت مترو 
تهران براى تأمين اعتبار اين پروژه به سوى تمامى 

مسئوالن است.

حذف تكدى گرى ممكن نيستحذف تكدى گرى ممكن نيست
معاون مشــاركت اجتماعى سازمان امور اجتماعى 
وزارت كشــور گفت:حــذف تكدى گرى و كودكان 
كار به دليل زايشــى كه دارند شــدنى نيست.اكبرى 
در حاشــيه نشست سازمان هاى مردم نهاد پيرامون 
كودكان كار در مورد اينكه شــهردار تهران عنوان 
كرده بود كه تكدى گرى را در تهران در ســال آينده 
به صفر مى رســاند،گفت: واقعيت اين است كه اين 
موضوع بسيار مورد تأكيد همه دستگاه ها است و همه 
دستگاه ها در اين زمينه پاى كار آمده اند تا مشكالت 
و آسيب ها را كاهش دهيم.وى افزود: با اين حال به 
دليل زايشــى كه اين قضيه دارد نمى توانيم بگوييم 
تكدى گــرى و بحــث كودكان كار يك روز به اتمام 
مى رسد. براى چنين وعده اى نياز است همه معضالت 
پايه اى مرتفع شود و زيرساخت هاى الزم ايجاد گردد.

لزوم ورود جدى دولت به تنظيم بازار لزوم ورود جدى دولت به تنظيم بازار 
دارويى كشوردارويى كشور

كارشــناس اقتصاد ســالمت گفت: در شرايط حال 
حاضر بازار دارويى كشــور،حضور مقتدرانه دولت به 
عنوان تنظيم كننده بازار الزم و ضرورى است.كامران 
حاجى نبى داروساز و كارشناس اقتصاد سالمت، در 
خصــوص وضعيت بــازار دارو توضيح داد: در حال 
حاضر اين بازار با مشــكالت عديده اى مواجه شده 
است و از گوشه و كنار جامعه اخبارى مبنى بر كمبود 
داروها به گوش مى رسد. اين موضوع در حالى است 
كه مسئوالن ادعا مى كنند كه در توليد دارو خودكفا 
شــده اند اگر اين چنين اســت اين مشكل ناشى از 
كجاســت؟وى افزود: اگر ما در زمينه توليد دارو به 
خودكفايى رسيده بوديم در حال حاضر با اين مشكل 
مواجــه نبوديم.حاجى نبى در خصوص علل كمبود 
برخــى از داروها در بــازار توضيح داد: از علل اصلى 
اين موضوع كمبود مواد اوليه در كارخانه هاى توليدى 
است و زمانى كه ما نتوانيم به هر دليلى مواد اوليه را 

تأمين كنيم صنعت دارو با مشكل مواجه مى شود.

گردش مالى گردش مالى 3030 تا  تا 5050 ميلياردى  ميلياردى 
انتخاب رشته كنكور طى يك هفتهانتخاب رشته كنكور طى يك هفته

يك كارشــناس آموزشــى درباره گردش مالى بازار 
انتخاب رشته نيز اظهار كرد: 10 درصد داوطلبان يعنى 
حدود 100 هزار نفر بابت انتخاب رشته پول مى دهند 
و ميانگين گردش مالى انتخاب رشــته در اين يك 
هفته حدود 30 تا 50 ميليارد تومان اســت. مرتضى 
كيا، كارشناس آموزشى و مدير دبيرستان نيز  درباره 
مالك هاى يك انتخاب رشــته كنكور خوب گفت: 
مالك اصلى انتخاب رشته خوب در ابتدا "عالقه" 
است. در اين تب و تاب چند روزه انتخاب رشته، بازار 
كاذبى شكل مى گيرد و افرادى تحت عنوان مشاور 
از 500هزار تا دو و نيم ميليون تومان براى انتخاب 
رشــته از خانواده ها پول مى گيرند.وى افزود: طبق 
آمار وزير كار سابق بالغ بر 80 درصد فارغ التحصيالن 
دانشگاه در مشاغل غيرمرتبط با رشته شان مشغول 
بكار مى شــوند. در انتخاب رشــته آگاهى و شناخت 
و عالقه مهم اســت.اين كارشناس آموزشى و مدير 
دبيرستان درباره گردش مالى بازار انتخاب رشته نيز 
اظهــار كرد: 10 درصــد داوطلبان يعنى حدود 100 
هزار نفر بابت انتخاب رشته پول مى دهند و ميانگين 
گردش مالى انتخاب رشــته در اين يك هفته حدود 

30 تا 50 ميليارد تومان است.

گاليه هاى ربيعى

اعتبار مسكن مددجويان كميته امداد 12 برابر افزايش يافت

دانشجويان خارج از كشور نگران تأمين ارز نباشند

وزيــر كار، تعــاون و رفاه اجتماعى طى نامه اى به على 
الريجانى رئيس مجلس نســبت به روند اعالم وصول 

استيضاحش در مجلس انتقاداتى را مطرح كرد.
بــه گــزارش فارس ،على ربيعى وزير كار، تعاون و رفاه 
اجتماعى طى نامه اى به على الريجانى رئيس مجلس 
شوراى اسالمى نسبت به روند اعالم وصول استيضاحش 
در مجلس انتقاداتى را مطرح كرد.در متن ئاين نامه آمده 
اســت : اعالم زمان وصول استيضاح، در حالى از سوى 
هيأت رئيســه محترم مجلس شوراى اسالمى صورت 

گرفــت كــه از اينجانب هيچ گونه دعوتى براى حضور 
در كميسيون تخصصى به منظور ارائه توضيح و پاسخ 
به سؤاالت نمايندگان محترم به عمل نيامده است؛ در 
حاليكــه انتظار مى رفت فرصتى براى اينجانب فراهم 
مى شد تا در كميسيون تخصصى حضور پيدا مى كردم.
مضافاً موضوع و محور استيضاح، با توجه به اينكه تقريبًا 
همان موارد گذشــته است قطعاً ارائه توضيحات بيش 

از پيش مى توانست مؤثر باشد. بنابراين، كماكان اداى 
توضيح در كميسيون تخصصى را حق خود مى دانم.در 
مورد زمان حضور نيز، با توجه به اينكه فرصت استفاده 
از ده روز كارى مطمح نظر قانونگذار محترم مى باشــد 
اما به منظور رفع ايجاد زحمت براى نمايندگان شريف، 
روز چهارشــنبه مورخ 97,5,17 را جهت حضور و ارائه 

توضيحات خود در مجلس اعالم مى نمايم.

مديــركل دفتــر تأمين مســكن و امور مهندســى 
ساختمان كميته امداد امام خمينى (ره) گفت: اعتبار 
تأمين مسكن مناسب براى مددجويان روستايى اين 
نهاد در مناطق محروم و مرزى، امســال با 12 برابر 
افزايش به 850 ميليارد تومان رسيد. ابراهيم بازيان در 
تشريح برنامه هاى اين نهاد در زمينه مسكن روستايى 
اظهار داشت: بيش از نيمى از جامعه هدف كميته امداد 
ساكن روستا هستند، از اين رو تأمين مسكن روستايى 
از اولويت هاى اين نهاد است.وى با بيان اينكه كمتر 
از 10 درصد خانوارهاى روستايى تحت حمايت فاقد 
مســكن هســتند، افزود: البته بيشتر اين خانوارها در 
منازلــى ســكونت دارند كه قدمــت برخى از آنها به 
بيش از 60 سال مى رسد. بر اين اساس اين خانوارها 

امســال در اولويــت تأمين مســكن قرارگرفته اند.
بازيان با اشــاره به سياست هاى ابالغى رهبر معظم 
انقالب مبنى بر مقاوم سازى بافت فرسوده با اولويت 
مناطق زلزله خيز در روســتاها اظهار داشــت: يكى از 
داليل توجه ويژه كميته امداد به مسكن مددجويان 
روستايى غيرمقاوم بودن منازل آن ها در برابر حوادث

 طبيعى است.
مديــركل دفتر تأمين مســكن كميته امداد با اعالم 
اينكه در حوادثى مانند زلزله بيشــترين آسيب جانى 
و مالى به روســتاييان واردشــده است، گفت: به طور 
نمونه در زلزله كرمانشــاه بيش از چهار هزار و 500 
واحد مسكن مددجويان روستايى از 10 تا 100 درصد 
تخريب شــد كه ســاخت اين تعداد مسكن تا پايان 

امســال در برنامه اين نهاد اســت.وى با بيان اينكه 
بيشــتر مددجويان روستايى را ســالمندان تشكيل 
مى دهنــد، يكــى ديگر از داليــل در اولويت بودن 
مسكن روستاييان را تكريم سالمندان تحت حمايت 
دانست و افزود: خانه برخى از مددجويان ساكن روستا 
عالوه بر فرسوده بودن فاقد امكانات بهداشتى مانند 
حمام و سرويس بهداشتى است.مديركل دفتر تأمين 
مســكن كميته امداد با اعالم اينكه امســال 22 هزار 
واحد مســكونى براى خانوارهاى روستايى متناسب 
با تعداد خانوار و اقليم منطقه ســاخته يا مقاوم سازى 
مى شــود، گفت: از اين تعداد بيش از چهار هزار واحد 
مربوط به مددجويان روســتاهاى زلزله زده كرمانشاه 
است.وى با اشاره به اينكه متوسط تراكم جمعيت در 

واحدهاى مســكونى روستايى 1,1 نفر است، افزود: 
با توجه به اينكه بيشــتر خانوارهاى روســتايى دو تا 
ســه نفره هستند، متوســط متراژ خانه اى كه براى 
مددجويان ساخته مى شود 50 متر است كه البته اين 
رقم براى خانوارهاى با اعضاى باال افزايش مى يابد.

بازيان اعتبار اختصاص يافته براى مسكن روستاييان 
در ســال جارى را بيش از 850 ميليارد تومان اعالم 
كرد و گفت: اين رقم نســبت به ســال گذشــته 12 
درصد افزايش يافته است كه البته اين مبلغ از طريق 
اعتبارات دولتى، مشاركت مردمى (پنج درصد زكات 
و 20 درصد صدقه)، تســهيالت قرض الحسنه امداد 
واليــت، كمك موسســه هاى خيريه و منابع داخلى 

كميته امداد تأمين مى شود.

معاون وزير علوم و رييس ســازمان امور دانشجويان از 
مذاكــره با بانك مركزى براى تأمين ارز دانشــجويان 
ايرانى دانشــگاه هاى خارج از كشــور خبر داد و گفت: 

دانشجويان خارج از كشور نگران تأمين ارز نباشند.
مجتبــى صديقــى در گفــت وگو با ايرنــا افزود: براى 
جلوگيــرى از ايجاد خدشــه در ارتباط هاى بين المللى 
دانشگاه هاى مهم با توجه به شرايط تحريم تمهيداتى 
دنبال مى شود.وى درباره اقدامات مقابله اى وزارت علوم 
درباره با تحريم ها اظهار داشت: عرصه مقابله با تحريم ها 

به طور قطع عرصه علمى و بين المللى اســت و تالش 
مى شود تا دانشگاه هاى داخلى حيات علمى و انتشارات 
خود را در سطح بين المللى داشته باشند و روابط خود را 

هم با دانشگاه هاى خارجى دنبال مى كنند. 
وى با بيان اين كه «هر مشكلى يك سرى محدوديت ها 
ايجــاد مى كند» از تالش براى تداوم حضور اســتادان 
ايرانى در عرصه هاى بين المللى و كنفرانس ها و انتشار 
مقــاالت آنها در مجالت مختلــف خارجى و پيگيرى 

تحقيقات مشترك با دانشگاه هاى مختلف خبر داد. 

صديقى درباره محدوديت هاى تأمين ارز دانشــجويان 
هــم گفت: در عرصه ارز بــا توجه به تمهيدات صورت 
گرفتــه كارها دنبال مى شــود اما طبيعتــًا در اينجا هم 

محدوديت هايى وجود دارد.
وى بــه تاكيــد بر اينكــه وزارت علوم براى اســتفاده 
دانشــجويان ايرانى مشــغول به تحصيل در خارج از 
كشــور امكان انتقال به داخل را فراهم مى كند، افزود: 
اين آمادگى وجود دارد كه با هزينه كمتر و با شــرايط 
مساوى يا بهتر اين دانشجويان بتوانند در دانشگاه هاى 

داخل كشور مشغول به تحصيل شوند.
صديقى گفت: اين تســهيالت براى دانشجويان مقطع 
كارشناســى تا دكترى پيش بينى شــده و تاكيد ما اين 
اســت كه به دليل مشــكالت و محدوديت هاى ارزى 
دانشــجويان تا حد امكان از اين امكان انتقال اســتفاده 
كننــد.وى درباره تأمين ارز دانشــجويان مشــغول به 
تحصيل در خارج از كشــور هم گفت: از ابتداى ســال، 
مذاكره با بانك مركزى براى تأمين ارز اين دانشجويان 

در حال انجام است اما محدوديت ها وجود دارد.

با اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشســتگان، تعدادى از مديران بايد 
از شــهردارى تهران خداحافظى كنند، حال اين ســؤال مطرح اســت، 
جايگزين آنها در چه فرآيندى در شهردارى تهران مشخص خواهد شد.
به گزارش فارس، با تصويب قانون منع به كارگيرى بازنشستگان تعدادى 
از مديران و معاونان از شهردارى تهران خارج مى شوند. اين قانون فرصتى 
ايجاد كرد تا خون تازه اى در مديريت شــهرى جارى شــود. فرصتى كه 
البته در آنسوى ماجرا بسترى را فراهم ساخته تا موقعيت هاى مديريتى 
به محلى براى البى هاى گســترده جهت ورود مديرن توصيه شــده يا 
حتى ژن هاى خوب تبديل شــد.از اين رو با رفتن مديران بازنشســته با 
حالتى از فرصت و تهديد روبه رو هستيم. حجت نظرى؛ جوان ترين عضو 
شوراى شهر تهران در اظهارنظر، ابراز اميدوارى كرده كه جوانان شايسته 

جايگزين مديران بازنشســته شــوند: «اميدواريم در شهردارى تهران 
نيروهاى متخصص و جوان، جايگزين نيروهاى بازنشسته شده و در اين 
ميان بايد اولويت جايگزينى در استفاده از نيروهاى درون شهردارى باشد 
و البته جذب نيروى توانمند و متخصص از خارج از مجموعه نيز بالمانع 
است. البته تا جايى كه ممكن است بايد از نيروهاى جوانتر كه صاحب 
تخصص و توانمندى الزم هستند استفاده خواهد شد.»جايگزينى بيشتر 
مديران بازنشسته برعهده شهردار تهران است. محمد على افشانى حدود 
60 ســال داردو خود نيز يكى از مديرانى اســت كه احتمال كنار رفتنش 
به خاطر قانون منع به كارگيرى بازنشستگان بسيار باالست و براساس 
اظهارات موسوى؛ نماينده اصالح طلب مجلس افشانى مشمول قانون 
اســت و بايد از شــهردارى تهران برود. اما به هر روى افشانى نيز نشان 

داده اســت كه در دو ماه اخير بيشــتر در چينش كادر مديريتى خود به 
نيروهايى اطمينان دارد كه قبًال با وى در استاندارى فارس همكاربوده 
انــد.از ايــن رو اين نگرانى وجود دارد كه با خروج نزديك به 45 معاون، 
شــهردار منطقه و مديران ارشد شهردارى، محمدعلى افشانى به دنبال 
جايگزينى آنها با همشــهريان خود باشــد. در اين بين تنها مؤلفه مهم 
مى تواند شايسته ساالرى باشد كه اين مؤلفه با رنگ و لعاب هاى قوميتى 
يا البى گرى هيچ هم خوانى نخواهد داشت.محمد على افشانى شهردار 
تهران تاكيد مى كند كه درهاى شهردارى بسته نيست اما جذب نيرو در 
شهردارى تهران از افرادى خواهد بود كه در 10 دانشگاه برتر تحصيل 
كرده اند.وى معتقد اســت كه بايد به اين افراد بها داده شــود و براى آنها 
اشتغال زايى صورت گيرد.از سوى ديگر در شهردارى تهران با نزديك 

به 60 هزار كارمند، نيروهاى شايســته و باتجربه بســيارى حضور دارند 
كه مى توانند در فرصت ايجاد شده، جايگزين مديران بازنشسته شوند. 

نخبگان دانشگاه هاى برتر جايگزين بازنشسته هاى شهردارى مى شوند

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: 1- نام :ســيد تقي نام خانوادگي :رحماني نام پدر: ســيد كريم نشاني 
محل اقامت :اهواز- آريا شهر خ بهداري پ 72 -- مشخصات محكوم عليه نام:1- محسن 
2- طالب نام خانوادگي: 1- يار احمدي 2- هاشمي  نشاني محل اقامت : مجهول المكان-- 
محكــوم بــه— به موجب دادنامه شــماره 9709976944000062 مورخ 97/2/22 قاضي 
شــوراي حل اختالف شــعبه 12 مجتمع 2 اهواز محكوم عليه آقايان محســن يار احمدي و 
طالب هاشمي محكوم به انتقال سند موبايل به شماره 09161185924 در حق محكوم له سيد 
تقي رحماني حكم به محكوميت خواندگان به انتقال سند موبايل به شماره 09161185924 
موصوف بشرح ستون خواسته و پرداخت مبلغ 118/750 ريال هزينه دادرسي در حق خواهان 
صادر و اعالم مي دارد بعالوه نيم عشر دولتي./. به استناد ماده 29 قانون شوراهاي حل اختالف 
محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و يا 
ترتيبي براي پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأي بدهد در غير اينصورت طبق قانون 
اجراي احكام مدني اقدام قانوني از سوي اجراي احكام شوراي حل اختالف صورت مي پذيرد.

قاضي شوراي حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان اهواز 

آگهي ابالغ (تجديد نظر ) 
آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم تجديد نظر خواهي به آقايان 1- عالءالدين مروج 2- محمد 

رضا پور حاجي باقر 3- اله وردي افشار نيك 4-محمد علي بابايي 
تجديد نظر خواه آقاي حسن حصاري دادخواست تجديد نظر خواهي به طرفيت تجديد نظر 
خواندگان 1- عالءالدين مروج 2- محمدرضا پور حاجي باقر 3-اله وردي افشــار نيك 4- 
محمد علي بابايي نسبت به دادنامه شماره 97200409 در پرونده كالسه 950672 شعبه دوم 
حقوقي شــهريار تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرســي مدني به علت 
مجهول المكان بودن تجديد نظر خواندگان : 1- عالءالدين مروج 2- محمدرضا پور حاجي 
باقر 3-اله وردي افشــار نيك مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتشــار 
اگهي مي گردد تا تجديد نظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشــار اگهي به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديد نظر خواهي 
را دريافت و چنانچه پاسخي دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد. در غير اينصورت پس از انقضاء 
مهلت مقرر قانوني نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر اقدام خواهد شد. م الف :1271

منشي دادگاه حقوقي شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار –مرضيه نوري 

آگهي ابالغ وقت رسيدگي 
شماره پرونده : 485/8/97  

خواهان : عزيزه اسمعيلي   خوانده : اسماعيل همتي  موضوع پرونده : مطالبه نفقه 
زمان رسيدگي : روز 24  ماه 6  سال 97  ساعت 15/30 

محل حضور : ساختمان شوراي حل اختالف شهرستان شهريار واقع در ابتداي شهرك اداري-طبقه 
دوم حوزه هشتم 

با توجه به دادخواســت تقديمي كه جهت رســيدگي به شوراي حل اختالف حوزه هشتم شهريار ارجاع 
گرديده و به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسي دادگاه عمومي در امور مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتشار اگهي مي شود تا 
خوانده پس از نشر اگهي و اطالع از مفاد آن به حوزه هشتم حل اختالف شهريار مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خود و رويت ضمائم دادخواست در موعد مقرر در جلسه رسيدگي حاضر گردد. م الف :1272

رئيس حوزه هشتم حل اختالف شهريار –اسمعيل حيدري 
ابالغيه  9609982640401893
مشخصات ابالغ شونده حقيقي : 

نام : فاطمه  نام خانوادگي: شريعتي   نام پدر : عبدالعلي  
در خصوص تجديد نظر خواهي اصغر قرباني بطرفيت شــما نســبت به دادنامه صادره از شــعبه ، نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم تجديد نظر خواهي براي شما به سامانه ابالغ ارسال گرديده است . مقتضي 
است حسب ماده 346 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني چنانچه پاسخي 
داريد ظرف ده روز از تاريخ ابالغ ، به نحومكتوب به اين دادگاه تحويل دهيد . در غير اينصورت پرونده 

بدون دفاع شما به مرجع تجديدنظر ارسال ميگردد .
اين ابالغنامه براي شما به سامانه ابالغ ارسال گرديده است . م الف : 1266
دادگستري شهرستان شهريار دفتر شعبه چهار حقوقي دادگاههاي عمومي 

آگهى فقدان
مدرك فارغ التحصيلى اينجاب عزت اله دانش فرزند عنايت اله به شــماره شناســنامه 641 صادره 
از بويراحمد مقطع كاردانى ناپيوســته رشــته حســابدارى صادره از واحد دانشگاهى ياسوج به سريال 
0559014 مفقود گرديده اســت و فاقد اعتبار مى باشــد از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به 
دانشــگاه آزاد اســالكى واحد ياســوج به نشانى ياسوج- كيلومتر 5 جاده اصفهان دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد ياسوج ارسال نماييد.

دادنامه 
پرونده كالســه 9709982640200156 شــعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 

شهريار تصميم نهايي شماره 9709972640200648 
خواهان : آقاي محمودرضا اميدي فرزند غالمرضا با وكالت آقاي ســيد هادي دهقان 
فرزند سيد حسين به نشاني تهران- اشرفي اصفهاني جنوب – پايين تر از پونك ،خيابان 

22 بهمن ، خيابان نيك زارع (واقع در پشت ساختمان تيراژه) ،پالك 22 ،طبقه 3 
خوانده : آقاي سيد حسن حسيني فرزند سيد عالي به نشاني 

خواســته ها : 1.مطالبه خســارت تاخير تاديه  2.مطالبه خســارت دادرســي  3. مطالبه 
وجه چك 

راي دادگاه 
در خصوص دادخواست آقاي محمود رضا اميدي فرزند غالمرضا با وكالت اقاي سيد هادي 
دهقان به طرفيت اقاي سيد حسن حسيني به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك بشماره 
148896 مورخ 96/10/28 عهده بانك صادرات بمبلغ 500/000/000 ريال و خســارت 
تاخير تاديه و هزينه دادرســي دادگاه با توجه به وجود اصل چك در يد خواهان به عنوان 
دليل مديونيت و جريان اصل استصحاب و عدم ارائه دفاع موثر از ناحيه خوانده كه با وصف 
ابالغ از طريق نشر اگهي در جلسه دادگاه حاضر نشده است و اليحه اي نيز تقديم ننموده 
است و تجريدي بودن اسناد تجاري خواسته خواهان را مقرون به واقع و صحت تشخيص 
داده و به اســتناد مواد 310 و313 قانون تجارت و مواد 522 و 519 قانون ايين دادرســي 
مدني و تبصره الحاقي مستند به ماده 2 قانون صدور چك و ماده واحده استفساريه تبصره 
مذكور مصوب ســال 77 مجمع تشــخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 500/000/000 ريال بابت اصل خواســته و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سر 
رسيد چك تا تاريخ اجراي حكم و هزينه دادرسي بمبلغ 16/892/000 ريال و حق الوكاله 
وكيل بمبلغ 13/200/000 ريال را صادر و اعالم مي دارد اجراي احكام مدني مكلف است 
حين اجرا هزينه دادرســي ناشــي از خســارت تاخير تاديه مربوطه را محاســبه و از خواهان 
ايصال نمايد و ســپس همين مبلغ را از خوانده وصول در حق خواهان پرداخت نمايد راي 
صادره غيابي بوده و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس 
از انقضاء مهلت واخواهي ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد 

نظر استان تهران است. م الف : 1270
كامران علي نژاد –دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهريار 

دادنامه 
پرونده كالســه 9709982640200156 شــعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرســتان 

شهريار تصميم نهايي شماره 9709972640200648 
خواهان : آقاي محمودرضا اميدي فرزند غالمرضا با وكالت آقاي ســيد هادي دهقان 
فرزند سيد حسين به نشاني تهران- اشرفي اصفهاني جنوب – پايين تر از پونك ،خيابان 

22 بهمن ، خيابان نيك زارع (واقع در پشت ساختمان تيراژه) ،پالك 22 ،طبقه 3 
خوانده : آقاي سيد حسن حسيني فرزند سيد عالي به نشاني 

خواسته ها : 1.مطالبه خسارت تاخير تاديه  2.مطالبه خسارت دادرسي  3. مطالبه وجه چك 
راي دادگاه 

در خصــوص دادخواســت آقــاي محمود رضا اميدي فرزند غالمرضــا با وكالت اقاي 
سيد هادي دهقان به طرفيت اقاي سيد حسن حسيني به خواسته مطالبه وجه يك فقره 
چك بشــماره 148896 مورخ 96/10/28 عهده بانك صادرات بمبلغ 500/000/000 
ريال و خســارت تاخير تاديه و هزينه دادرســي دادگاه با توجه به وجود اصل چك در يد 
خواهان به عنوان دليل مديونيت و جريان اصل اســتصحاب و عدم ارائه دفاع موثر از 
ناحيه خوانده كه با وصف ابالغ از طريق نشر اگهي در جلسه دادگاه حاضر نشده است 
و اليحه اي نيز تقديم ننموده اســت و تجريدي بودن اســناد تجاري خواسته خواهان را 
مقرون به واقع و صحت تشــخيص داده و به اســتناد مواد 310 و313 قانون تجارت و 
مواد 522 و 519 قانون ايين دادرســي مدني و تبصره الحاقي مســتند به ماده 2 قانون 
صدور چك و ماده واحده استفســاريه تبصره مذكور مصوب ســال 77 مجمع تشخيص 
مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 500/000/000 ريال بابت 
اصل خواســته و خســارت تاخير تاديه از تاريخ ســر رســيد چك تا تاريخ اجراي حكم و 
هزينــه دادرســي بمبلغ 16/892/000 ريــال و حق الوكاله وكيل بمبلغ 13/200/000 
ريال را صادر و اعالم مي دارد اجراي احكام مدني مكلف است حين اجرا هزينه دادرسي 
ناشــي از خســارت تاخير تاديه مربوطه را محاســبه و از خواهان ايصال نمايد و ســپس 
همين مبلغ را از خوانده وصول در حق خواهان پرداخت نمايد راي صادره غيابي بوده و 
ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از انقضاء مهلت 
واخواهي ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر اســتان 

تهران است. م الف : 1270
كامران علي نژاد –دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهريار 



پيامبر اكرم(ص) :
ُر؛ واُك َو التََّعطُّ َخْمٌس ِمْن ُسنَِن الُْمْرَسليَن: اَلَْحياُء َو الِْحلُْم َو الِْحجاَمُة َو السِّ

پنج چيز از سنت پيغمبران است: 
حيا، بردبارى، حجامت كردن، و مسواك و عطر زدن.
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صاحب امتياز و مدير مسئول: ليال تاجدارى
دبير تحريريه:  گوهر زارع باشى

 تلفكس تحريريه:  66568736   تلفن سازمان آگهي ها: 66595231   ليتوگرافي و چاپ: گل آذين
نشاني: خيابان نصرت- بين قريب و اسكندرى شمالى - پالك 192- واحد 9   

هيئت تحريريه: اقتصاد كالن: گوهر زارع باشى -بانك و بيمه: حميــده محمدى -اجتماعى: هادى قهرمانى 
مديـــر سازمان آگهى ها: نريــــمان نيكجو-شـــــــهرستان : هانيه لطفى -  امور شهرستان ها: فاطمه مجدى فر  

 طراح و صفحه آرا: هادى قهرمانى ، زهره دهقانى

روابط عمومى اداره كل راهدارى حمل و نقل جاده اى استان بوشهر

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى
 شماره 20-95/97 م

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان بوشــهر در نظر دارد پروژه خود را براســاس مشــخصات و شــرايط كيفى مندرج در جدول ذيل به صورت برگزارى مناقصه عمومى
 يك مرحله اى از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت، به شركت هاى واجد شرايط واگذار نمايند.

كليــه مراحــل برگــزارى مناقصــه از دريافــت اســناد تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــايى پاكت هــا از طريــق درگاه الكترونيكى دولت(ســامانه ســتاد) به آدرس
 http://www.setadiran.ir انجام خواهد شد. تاريخ انتشار اسناد در سامانه 97/05/15 مى باشد.

1-زمان و محل توزيع اسناد: از تاريخ 97/5/15 لغايت 97/5/20 (از طريق درگاه الكترونيكى دولت (سامانه ستاد)
2- آخرين مهلت تحويل مدارك: تا پايان وقت ادارى (رأس ساعت 12/30) روز سه شنبه مورخ 97/05/30  مى باشد كه مى بايست در سامانه ستاد درج گردد. 

 http://www.setadiran.ir 3-نشانى محل تسليم مدارك: درگاه الكترونيكى دولت(سامانه ستاد) به آدرس
4-ارائه پاكت الف به آدرس: بوشهر- خيابان رئيسعلى دلوارى- چهارراه كشتيرانى- اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان بوشهر- امور ادارى 

5-مدت اعتبار پيشنهادات: تا 170 روز پس از زمان بازگشائى پاكات مناقصه مى باشد.
6-جلســه بازگشــايى پاكات: زمان بازگشــايى پاكات روز ســه شــنبه مورخ 97/05/30 رأس ساعت 13/30 ظهر در محل ســالن جلسات اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

استان بوشهر مى باشد.
7-مبلغ تضمين شركت در مناقصه مى بايست به صورت فيش واريزى با ضمانت نامه بانكى تهيه و در پاكت(الف) تحويل گردد.

8- ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهــت كســب ا طالعــات بيشــتر متقاضيــان مــى تواننــد بــه پايــگاه ملــى اطــالع رســانى مناقصــات بــه نشــانى http://iets.mporg.ir مراجعه و يــا با شــماره تلفن

 3-07733331281 تماس حاصل فرمائيد.
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تهيه، حمل و نصب 
حفاظ بتونى بلوك 
مفصلى 6 مترى

محور 
برازجان 
گناوه

داراى رتبه 5 رشته راه و ترابرى1214,617,929,939730,900,000 ماه

66568736تلفن تماس: 66581925

سازمان آگهى هاى روزنامه شروع
 نماينده فعال مى پذيرد

روابط عمومى شركت گاز استان تهران

آگهى مناقصه عمومى
مناقصه خريد لوله فوالدى "8
تقاضاى شماره 9730007

 شــركت گاز اســتان تهــران در نظــر دارد از طريــق مناقصــه عمومــى و 
دو مرحله اى لوله فوالدى "8 را طبق اسناد مناقصه خريدارى نمايد.

الــف: ضمانتنامــه شــركت در مناقصــه بــه مبلــغ 985,620,000 ريال
 بصورت ضمانت نامه بانكى يا واريز وجه نقد به حساب شماره 170332687 
نزد بانك تجارت شعبه دكتر مفتح كد 046 در وجه شركت گاز استان تهران

ب: از مناقصه گران دعوت مى گردد حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ انتشار اين 
آگهى مدارك ارزيابى كيفى را به آدرس ذيل ارسال نمايند. بعد از انجام ارزيابى 
كيفى، شــركتهاى حائز صالحيت، حداقل ده روز فرصت دارند پيشــنهادات 
خود را ارســال نمايند. الزم به توضيح مى باشــد كاال فوق الزامًا مى بايســت 

توليد داخل باشد.

ج: زمان گشايش پاكات مالى متعاقبًا اعالم خواهد شد.
د: مناقصه گران مى توانند براى رؤيت و دريافت اسناد مناقصه بدون پرداخت 

وجه به سايت ww.tehrangasco.ir مراجعه نمايند.
ه: براى دريافت اسناد مناقصه نيز مى توانيد حداكثر تا 10 روز از انتشار اين آگهى 
با واريز مبلغ 600,000 ريال به حساب فوق الذكر به آدرس ذيل مراجعه نماييد.

و: هزينه درج آگهى مناقصه از برنده مناقصه اخذ مى گردد.
ز: آدرس ارســال اســناد ارزيابــى كيفى و انجام مكاتبــات: خيابان طالقانى، 
خيابان ايرانشهر شمالى، نبش خيابان اراك، پالك 160 طبقه پنجم بلوك 3 

امور كاال(تلفن 81972013) مى باشد.
شماره مجوز 1397/2038

شركت ملى گاز ايران

شركت گاز استان تهران(سهامى خاص)

بسترهاى فساد ارز دولتى و راهكار بسترهاى فساد ارز دولتى و راهكار 
«كوپن الكترونيك»«كوپن الكترونيك»

خبرگزارى ايلنا در يادداشــتى به نقل از معاون وزارت 
رفاه نوشت: فساد گسترده در توزيع ارز دولتى چند پيامد 
مشخص دارد: بسيارى از افراد براى دستيابى به اين رانت 
بزرگ، منابع خود را به سوى بازار ارز سرازير مى كنند و 
نرخ ارز افزايش مى يابد. اتالف گســترده منابع عمومى 
را موجب مى شود و بدتر از همه اعتماد مردم و حاكميت 
را آسيب پذير مى كند. اين وضعيت هزينه هاى سنگينى 
بر اقتصادو نظام اجتماعى و سياســى وارد خواهد كرد؛ 
نه تنها معيشــت بلكه امنيت كشور در گرو مقابله با اين 
فساد گسترده است.به گزارش ايلنا، احمد مى درى معاون 
وزارت رفاه در يادداشــتى با عنوان" بســترهاى فساد 
ارز دولتى و راهكار «كوپن الكترونيك» نوشــت: فساد 
آشكار در تخصيص ارز دولتى موجب تأسف همه مردم 
و دلســوزان كشور شده است. اخبارى كه در اين زمينه 
منتشر مى شود، بيانگر هدررفت گسترده منابع عمومى 
اســت. نكته مثبت و اميدواركننده در اين زمينه، آزادى 
بيان در نقد اين فســاد اســت؛ نقد اين فساد مى تواند به 
تغيير فرايندها و سياست هاى دولت منجر شود. فقط در 
اين صورت است كه انتشار اخبار فساد مثبت خواهد بود و 
در غير اين صورت، بدون اصالح سياست ها و رويه هاى 
تخصيص ارز، انتشار اين قبيل اخبار به عادى سازى فساد 
در كشور و فرسايش دائمى سرمايه اجتماعى مى انجامد.

گفته مى شود حداقل 13 ميليارد دالر و حداكثر 20 ميليارد 
دالر ارز دولتى بين متقاضيان توزيع شده است. حداكثر 
پنــج ميليارد دالر از ايــن مبلغ به تأمين مواد خوراكى، 
نهادهاى كشــاورزى و دارو اختصاص يافته اســت. در 
مجمــوع، تفــاوت ارزش ريالى دالر دولتى با دالر بازار 
آزاد 52 تــا 80 هــزار ميليارد تومان خواهد بود! يعنى اگر 
13 ميليــارد دالر را در چهــار هزار تومان (تفاوت ارزش 
دالر دولتى با آزاد) ضرب كنيم، به 52 هزار ميليارد و اگر 
20 ميليارد دالر اختصاص يافته باشد، 80 هزار ميليارد 
تومان دريافت كنندگان ارز دولتى ســود برده اند. البته 
همه اين مبلغ با فســاد همراه نبوده اســت؛ براى مثال 
ارز داده شده به گردشگران هرچند سياستى كامًال غلط 
است، دريافت كنندگان آن مسافران بوده اند و در توزيع 

آن، فساد زيادى گزارش نشده است.

پايگاه خبرى بازار ســرمايه (ســنا) در گزارشى به 
بررســى فعاليت شــركت هاى فوالدى در سال 
گذشــته پرداخته و آورده اســت: بررسى عملكرد 
يكســاله برخى از فوالدســازهاى بزرگ نشان 

مى دهد كه ارتقاى آمار توليد و صادرات طى ســال 96، اهرم قوى 
رشــد ســودآورى آنها بوده است. با اين وجود، عملكرد چهار ماهه 
نخست سال جارى اين نمادها نيز از افزايش ارقام مؤلفه هاى سودآور 
حكايت دارد. شــركت هاى فوالدى در ســال 96 به عنوان يكى از 
گروه هاى اثرگذار بر رشد شاخص كل مطرح بودند. انعكاس رشد 
قيمت جهانى  كاموديتى ها از جمله مس و فوالد در صورت هاى مالى 

اغلب آن ها، باعث شد تا مجامع ساالنه اين نمادها 
با سودآورى مطلوب براى سهامداران همراه باشد.
همچنيــن بررســى عملكرد يكســاله برخى از 
فوالدســازهاى بزرگ نشان مى دهد كه ارتقاى 
آمار توليد و صادرات طى سال 96، اهرم قوى رشد سودآورى آنها 
بوده است.با اين وجود، عملكرد چهار ماهه نخست سال جارى اين 
نمادها نيز از افزايش ارقام مؤلفه هاى سودآور حكايت دارد. اما اين 
روزها موضوع تعيين و تكليف نرخ دالر در صورت هاى مالى آن ها 
از اهميت بسيارى برخوردار است موضوعى كه مى تواند چشم انداز 

اين شركت ها را دستخوش تغييرات جدى كند.

خبرگــزارى ايرنا نوشــت: با آغــاز دور جديد 
تحريم هــاى آمريــكا عليــه ايــران، برخى 
كارشناسان بر اين باورند كه مى توان از مزاياى 
تجــارت الكترونيك و ارزهاى ديجيتال و نيز 
بومى ســازى قانون انسداد اتحاديه اروپا براى 

پشت سر گذاشتن تحريم ها بهره گرفت.
پس از خروج آمريكا از برجام، نخســتين بســته تحريمى اين 
كشــور عليه ايران از 13 مرداد اجرايى مى شــود؛ در اين مرحله 
تحريم هــاى مربوط به اســتفاده از دالر، خريد و فروش طال و 
فلزهاى گرانبها، فلزات خام و نيمه خام، ممنوعيت افتتاح حساب 
ريالى در خارج از كشــور، تأمين مالى خارجى و يا خريد اوراق 
منتشــر شده ايران اعمال مى شود.اعمال محدوديت بر صنايع 
بيمه، خودروسازى، كشتيرانى، نفت و پتروشيمى و نيز هرگونه 
مبادله مالى با مؤسسات و بانك هاى ايرانى از ديگر بخش هاى 
اين تحريم ها اســت.در چنين شرايطى پرسش اصلى اين است 
كه چگونه مى توان اقتصاد كشــور را از آســيب هاى ناشــى از 
بازگشــت تحريم ها حفظ كرد و يا به حداقل رســاند.** ساختار 

تجــارت الكترونيك براى مقابله با تحريم در 
كشــور فراهم است رئيس موسسه مطالعات و 
پژوهش هاى بازرگانى در گفت و گو با خبرنگار 
ايرنــا درباره راهكارهاى كاهش آثار تحريم ها 
گفت: صنايع وابســته بــه واردات كه ارزبرى 
دارند به طور طبيعى بيشتر از تحريم متأثر مى شوند. مرجان فقيه 
نصيرى افزود: بررسى آثار احتمالى و مديريت چالش ها و برنامه 
ريزى براى كنترل و مقابله با آن از جمله نيازها و ضرورت هاى 
اقتصاد كشــور اســت. وى اضافه كرد: در حوزه اقتصاد كالن 
بنگاه ها و تجار مى توانند از بسترهاى تجارت الكترونيك و حتى 
تجارت الكترونيك پاياپاى و تهاترى بهره مند شــوند. رئيس 
موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى، ارزهاى ديجيتال را 
از ديگــر راهكارهــاى مقابله با تحريم بيان كرد و گفت: ما بايد 
بتوانيم با فضاى فناورى نوين در تجارت كار كنيم و از فناورى ها 
در اين حوزه بيشــترين بهره را ببريم. وى توضيح داد: تجارت 
الكترونيك 2 جنبه دارد و ما مى توانيم از ســاختارهاى داخلى و 

خارجى استفاده كنيم و اين طرح قابليت اجرايى دارد. 

 خبرگــزارى ايســنا با ارائه گزارشــى در 
مورد تعيين تكليف سپرده گذاران كالن و 
ميلياردى مؤسسات غير مجاز نوشت: پنج 
موسسه غيرمجاز منحل شده كه قرار بود 
در زمانى مشخص براى مراجعه، تحويل 
مســتندات و مدارك آمده و حساب هاى 

خود را تعيين تكليف كنند تا ســپرده هاى آن ها پرداخت شــود، 
آخريــن آمارهــا از اين حكايت دارد كه از حدود 26 هزار نفرى 
كه مشــمول اين طرح بودند، نزديك به 15 هزار نفر مراجعه 
نكردنــد. بــا توجه به اينكه ســپرده گذاران همواره با تجمع و 
اعتراض خواهان رســيدگى به وضعيت خود شــده بودند، اين 
عدم مراجعه جاى تأمل دارد و وجود حســاب هاى ساختگى را 

تا حد زيادى تائيد مى كند.
تعيين تكليف سپرده گذاران پنج تعاونى منحل شده فرشتگان، 
ثامــن الحجــج، افضــل توس و البرز ايرانيــان و آرمان از 21 
خردادماه ســال جارى وارد فاز تازه اى شد و سپرده هاى كالن 
در مســير تعيين تكليف قرار گرفت. از اين رو با تصميم كميته 

متشكل از نمايندگان سران سه قوا 
براى رسيدگى به وضعيت موسسات 
غيرمجــاز پرداخت وجــوه تا يك 
ميليارد تومان و باالتر به مرحله اجرا 
درآمد و قرار شــد طى فرآيندى سه 
مرحله اى اين سپرده گذاران بتوانند 

سپرده هاى خود را بعد از مدت ها تعيين تكليف كنند.
طبــق جدول زمانبنــدى كه بانك مركزى در خردادماه اعالم 
كرد قرار بود از 21 خردادماه تا 11 مردادماه زمان براى مراجعه 
ســپرده گذاران و ارائه مدارك باشد، همچنين به طور همزمان 
از 27 خردادماه تا 30 مردادماه بررســى مدارك توســط بانك 
مركزى انجام شــده و از دوم تيرماه تا ســوم شــهريورماه نيز 
به طور همزمان پرداختى ها به سپرده گذاران انجام شود، اما با 
پايان مهلت مراجعه سپرده گذاران براى ارائه مدارك بار ديگر 
بانك مركزى اعالم كرد كه اين زمان تمديد شــده و تا پايان 
مردادمــاه مى توانــد با مراجعه بــه بانك هاى عامل و تحويل 

مستندات سپرده هاى خود را دريافت كند.

خبرآناليــن بــا ارائه گزارشــى اقتصادى - تاريخــى به قلم زهرا 
على اكبــرى وضعيت تجارت ايران در يك قرن پيش را بررســى 
كرد، در اين گزرش آمده است: در صد سال قبل روسيه و انگلستان 
مهم ترين شــركاى تجارى ايران بوده اند و بخش عمده واردات از 
اين دو كشــور صورت مى گرفت كما اين كه مهم ترين خريداران 
كاالهاى ايرانى نيز همسايه شمالى، انگلستان و هند، مستعمره آن 

روزهاى انگلســتان بودند.  بر اســاس مستندات ارائه شده در كتاب گنچ شايگان، 
نوشته محمدعلى جمالزاده، پدر داستان كوتاه ايران دو كشور انگلستان و روسيه 
عمده ترين شــركاى تجارى ايران بودند. در اين كتاب آمده اســت:  ايران اگر 
چه با اغلب دول مناســبات تجارى دارد ولى مى توان گفت كه تجارت ايران در 
احتكار روس و انگليس و منحصر به اين دو دولت اســت يعنى تجارت شــمال 
با روســيه و تجارت جنوب با انگلســتان و هند اســت. چنانچه اگر تجارت ايران 

را به هشــت قســمت نقسيم كنيم قريب به هفت قسمت آن با 
دو دولت مذكور اســت و از اين هفت قســمت نيز چهار قسمت 
و نيم با روســيه و دو قســمت و نيم با انگلســتان و هند است. به 
عبارت اخرى بيش از نصف تجارت ايران با روسيه است و ربع 
آن با انگلســتان و ربع ديگر با دول ديگر، اما نســبت صادرات و 
واردات تجارت ايران با دو دولت مزبور خيلى مختلف است باين 
معنى كه مقدار صادراتى كه از ايران به روســيه مى رود و وارداتى كه از روســيه با 
ايران مى آيد تقريبًا مساوى است اگر چه هميشه واردات تا اندازه اى بر صادرات 
مى چربــد. امــا نســبت مال التجاره كه از ايران بــه انگليس و هند مى رود و مال 
التجاره كه از آن دو مملكت به ايران مى آيد، تقريبًا نســبت يك اســت به پنج. 
بعنى صادرات ايران به انگليس و هند خمس وارداتى است كه از آن دو مملكت

 به ايران مى آيد. 

خبرگزارى اقتصاد آنالين در خبرى وضعيت خريد و فروش ارز در 
بازار ثانويه را بررسى كرد بر اين اساس از 19 تير ماه تا 10 مرداد 
ماه 97 در مجموع معادل 94 ميليون يورو ارز عرضه شده كه در 
اين مدت تنها براى 9.5 ميليون يورو تقاضا وجود داشته است.
بازار ثانويه ارزى از روز 19 تير ماه آغاز به كار كرد.  براســاس 
مصوبــه مصوبه دولت و بانك مرزى در آن زمان، واردكنندگان 
كاالهاى گروه ســوم كه كاالهاى مصرفى را شــامل مى شود، 

نياز ارزى خود را از اين بازار بايد تأمين كنند. به گزارش اقتصادآنالين به نقل از 
فراس، در اولين روز آغاز به كار اين بازار، نرخ ارز معامالتى 7523 تومان بود كه 

در آن روزها حدود 500 تومان زير قيمت بازار قرار داشت.
بــا افزايــش يــك باره قيمت ارز در بازار آزاد، بهاى آن در بازار ثانويه هم باال رفت 

اما نرخ همچنان زير قيمت بازار بود.
براســاس آخرين آمارها، از 19 تير ماه روز چهارشــنبه 10 مرداد، 94 ميليون يورو 
ارز در اين بازار عرضه شده اما تنها 9,5 ميليون يورو ارز خريدارى شده است. در 

واقع تقاضا براى 10,1 درصد از عرضه ها وجود داشته است. 
به نظر مى رسد يكى از داليل اصلى اين ميزان تفاوت عرضه 
و تقاضاى ارز در بازار ثانويه، پرداخت ارز رسمى براى اغلب 
كاالهــا و نــرخ باالى ارز و نبود تقاضــاى ارز براى واردات 
كاالهاى گروه سوم با اين نرخ هاى باالست. به عبارت ديگر 
واردات كاالى گروه سوم با اين نرخ ها در شرايط فعلى صرفه 

اقتصادى ندارد و تقاضا با اين نرخ ها كشش پذير نيست.
در اين شرايط اغلب واردكنندگان به دنبال دريافت ارز رسمى كه هم اكنون با نرخ 
4400 تومان عرضه مى شود، هستند و واردات كاالى مصرفى با چنين نرخ هايى 
صرفه اقتصادى ندارد چرا كه مجموع واردات كاالى گروه ســوم در ســال حدود 

4 تا 5 ميليارد دالر است.
بــه نظــر مى رســد افزودن گروه كااليــى دوم مى تواند به اين بــازار رونق داده 
و بــا حــذف رانــت ارزى، ثبت ســفارش بــراى واردات كاالهــاى غيرضرور

 را به شدت كاهش دهد.

خبرگــزارى مــوج در گفت و گــوى اختصاصى با وزير 
ارتباطات اعالم كرد: اپراتورها وظيفه دارند هر سرويسى 
را كه ارائه كردند نســبت به آن خدمت رســانى كامل را 

نيز انجام دهند.
مشــتركان تلفن همراه در چند ماه گذشــته از وضعيت 
ارتباطــى توســط اپراتورها در بحث خدمــات اينترنتى 
چندان راضى نيســتند و اين عــدم كيفيت نه تنها بهبود 
يافته بلكه شــاهد اين موضوع هستيم كه حتى اپراتورها 
همچنان از كيفيت نداشته خود در بحث دسترسى به شبكه 
اينترنتى نيز تبليــغ مى كنند. محمدجواد آذرى جهرمى، 

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در گفتگو با موج با اشاره به وضعيت 
موجود در مشــكالت شــبكه هاى اپراتورها و تبليغات آن ها براى تغيير 
نســل اظهار كرد: نســل پنجم هنوز پياده سازى نشده و حتى مدل پياده 

سازى شدن اين نسل هم در كشور طراحى نشده است.
وى همچنين تبليغات اپراتورها را درباره كيفيت باال در وضعيت شبكه هاى 

فعلى و رسيدن به نسل هاى آينده در بحث شبكه هاى 
موبايلى را وجود رقابت بين آن ها خواند.

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات با اشــاره به پوشش 
يا عدم پوشــش الزم در خدمات نســل چهارم ثابت 
يا همان TDLTE توســط اپراتورها گفت: با توجه به 
پروانه كســب شده اپراتورها درموضوع خدمات نسل 
چهارم ثابت بايد طبق مجوز گرفته شده خدمات دهى 

به مشتركان به صورت كامل ارائه شود.
محمدجواد آذرى جهرمى در پايان با اشــاره به نقش 
ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در بحث 
نظارتى خاطرنشان كرد: اين سازمان وظيفه دارد تا هر جايى كه اپراتورها 
سرويسى را واگذار كردند ولى كيفيت مناسب را به مشتركان ارائه نكردند 
در بحث نظارتى ورود كند و اگر مشــتركان به موردى در اين موضوع 
برخورد كردند مى توانند از طريق ســازمان تنظيم مقررات مشــكل خود 

را گزارش و پيگيرى كنند.

خبرگــزارى ايبنــا در تحليلى به قلم وهاب 
قليچ آورده اســت: بانك ها هنگامى كه در 
قامت وكيِل ســپرده گذاران ســپرده هاى 
ســرمايه گذارى مدت دار قــرار مى گيرند، 
موظف هســتند مصلحت ســپرده گذاران 

(موكلين) را مراعات كنند.
گرچه در نظــام بانكدارى متعارف، تجهيز 
منابــع از طريــق قرارداد قــرض صورت 

مى گيــرد؛ اما در بانكدارى بدون رباى ايران عقد وكالت نيز 
در كنار عقد قرض مورد استفاده قرار گرفته است. به موجب 
ماده ســوم قانون عمليات بانكى بدون ربا،  ســپرده پذيرى 
بانكى از دو مسير مقرر شده است: الف) سپرده قرض الحسنه 
جارى و پس انداز و ب) سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار. 
در ســپرده هاى قرض الحســنه، وجوه فراهم شده از ناحيه 
اين حســاب ها مطابق ماهيت عقد قرض، به ملكيت بانك 
درآمده و جزو منابع بانك است. اما بنا بر تبصره ماده 3 اين 
قانون، بانك در به كارگيرى منابع سپرده هاى سرمايه گذارى 
مدت دار، وكيل ســپرده گذاران است. به عبارتى در اين نوع 
ســپرده ها، رابطه بانك و صاحب ســپرده رابطه «وكالت» 
اســت و بانك ها منافع حاصل را طبق قرارداد، متناســب با 
مدت و مبلغ سپرده با رعايت سهم منابع بانك، پس از كسر 
هزينه ها و حق الوكاله بين صاحبان سپرده ها تقسيم مى كنند.

وكالت از جمله عقود اذنى اســت و موكل 
بــراى وكيل تفويض اختيــار مى كند تا به 
نمايندگــى از جانــب او به تصرف بپردازد. 
بديــن طريق وكيل حق ندارد از حداكثر و 
حداقل محدوده اى كه براى او توسط موكل 
تعيين شــده اســت تجاوز كند؛ به عبارتى 
وكيل وظيفه دارد از محل وكالت خود تعدى  
و خــروج نكند، مگــر اينكه عرف به داخل 
بــودن محدوده تجاوز در اذن شــهادت دهــد؛ مانند اينكه 
وكيــل كااليى را كــه در فروختن آن به ثمن معينى وكيل 
شده است گران تر بفروشد البته در صورتى كه نداند موكل، 
غرض خاصى در اختصاص دادن قيمت تعيين كرده است و 
يا وكيل كااليى را كه در خريدن آن به قيمت معينى وكيل 
شده است، ارزان تر بخرد. زيرا غالبًا قراين بر رضايت موكل 
نسبت به تجاوز از حدود وكالت در اين دو مورد داللت دارد.

در اين راســتا، ماده 663 قانون مدنى بيان مى دارد: «وكيل 
نمى تواند عملى را كه از حدود وكالت او خارج اســت انجام 
دهد». همچنين ماده 667 اين قانون اذعان بر اين دارد كه: 
«وكيــل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را 
مراعــات نمايــد و از آنچه كه مــوكل بالصراحه به او اختيار 
داده يا برحســب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوســت 

تجاوز نكند».
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 تجارت الكترونيك و ارز ديجيتال راهى براى مقابله با تحريم تجارت الكترونيك و ارز ديجيتال راهى براى مقابله با تحريم

براى تعيين تكليف سپرده هاى كالن غيرمجازهابراى تعيين تكليف سپرده هاى كالن غيرمجازها
1515 هزار ميلياردر نيامدند! هزار ميلياردر نيامدند!

100100 سال قبل، نفت از مهم ترين اقالم وارداتى ايران بود سال قبل، نفت از مهم ترين اقالم وارداتى ايران بود

عرضه عرضه 9494ميليون يورو ارز در بازار ثانويه ميليون يورو ارز در بازار ثانويه 

مردم، بى كيفيتى در خدمات اينترنتى را گزارش كنندمردم، بى كيفيتى در خدمات اينترنتى را گزارش كنند

 وقتى بانك ها ممنوع الخروج مى شوند! وقتى بانك ها ممنوع الخروج مى شوند!
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