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»بهداد سلیمی« و »سعید علی حسینی« وزنه برداران دسته فوق سنگین 
ایران در بازی های آســیایی 2018 به ترتیب با رکورد مجموع 461 و 456 
کیلوگرم مدال هــای طال و نقره را به گردن آویختند. پیکارهای دســته به 
اضافه 105 کیلوگرم در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا از ساعت 11:30 
دیروز )دوشنبه( به وقت تهران با حضور وزنه بردارانی از کشورهای سوریه، 
ترکمنستان، ایران )2 نماینده(، چین تایپه، پاکستان و ازبکستان آغاز شد. 
بهداد سلیمی دارنده مدال طالی جهان و المپیک در حرکت یک ضرب پس 
از مهار وزنه 200 کیلوگرمی نتوانست وزنه 206 کیلوگرمی را بلند کند اما 

در سومین حرکت خود وزنه 208 کیلوگرم را باالی سر برد. سلیمی که...
 صفحه12صفحه4

بازی های آسیایی 2018؛معاون ریاست جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
طال و نقره دسته فوق سنگین در انحصار وزنه برداران ایرانیضرورت پایش سرزمینی در جانمایی پروژه های

معاون ریاســت جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: در 
هنگام جانمایی و طراحی پروژه هــای زیربنایی و عمرانی توجه چندانی به 

پایش سرزمینی بویژه از نظر مالحظات زیست محیطی صورت نمی گیرد.
 عیسی کالنتری در نشست شورای اداری استان ایالم اظهار داشت: شاخص 
ها و برنامه های اصلی کشــور فاصله زیادی با دورنمای سند چشم انداز 20 
ســاله فاصله زیادی دارد، با توجه به اتمام زمان بندی ســند چشم انداز در 
سال 1404 و در کمتر از هفت ســال مانده به پایان این سند فاصله اجرای 
برنامه ها باید به کمترین حد ممکن برسد. وی افزود: یکی دیگر از مشکالت 

پایه ای و اساسی کشور که باعث بروز بسیاری از معضالت شده نبود ...

صادرات ایران در پنج ماهه نخســت سال جاری از مرز 1۹ میلیارد 
دالر گذشت و به 1۹ میلیارد و 318 میلیون دالر رسید. به گزارش 
ایسنا، بر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی پنج 
ماهه نخست ســال جاری، در این مدت حجم صادرات غیر نفتی 
ایران به 46 میلیون و 2۹6 هزار تن رســیده اســت که ارزش آن 
رقمی برابر 1۹ میلیارد و 318 میلیــون دالر معادل 41 میلیارد و 
۹08 میلیون یورو می شــود.  به این ترتیب مشاهده می شود که تا 
پایان مردادماه ســال جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته کاهش دو درصدی از لحاظ وزن و افزایش 13.۷ 

درصدی از نظر ارزش دالری داشته است، ...
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 بسته جدید حمایت
  از صنایع کوچک

در راه است

کاهش20 درصدی  
هزینه واگذاری پهنای 

باند اینترنت به اپراتورها 

چندگام تا تکمیل 
فازهای پارس جنوبی

صفحه2

صادرات ایران
 ۱۹ میلیارد 
دالری شد

  ر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی 
پنج ماهه نخست سال جاری، در این مدت حجم صادرات 
غیر نفتی ایران به 46 میلیون و 296 هزار تن رسیده است 

   در همین مدت میزان واردات قطعی کاال به ایران 13 
میلیون و 963 هزار تن  بوده است

صفحه9

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
علیرضا  خوانده:  سیددری  حمدوند  ا  سوسن  خواهان:   16:30 ساعت   97/7/25 رسیدگی:  وقت   970369/654 پرونده:  کالسه 
مسافرخوزجستان خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به حوزه 654 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور شورا و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 
دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
59913 مدیر دفتر 654 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 14 تهران

آگهي حصر وراثت
آقاي/ خانم زهرا روحی به شماره شناسنامه 4260 به شرح دادخواست تقدیمي به کالسه پرونده 970414/654 از این شعبه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان موسی روحی به شماره شناسنامه 25 در تاریخ 97/4/6 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پروین روحی ش ملی 4989426827 ت ت 44/3/4 ص 
فریدونکنار نسبت دختر متوفي 2- نسرین روحی ش ملی 0030792800 ت ت 46/11/30 ص تهران نسبت دختر متوفي 3- ناهید 
روحی ش ملی0056353073 ت ت 50/8/9 ص تهران نسبت دختر متوفي 4- مریم روحی ش ملی 0059572299 ت ت 54/12/30 ص 
تهران نسبت دختر متوفي 5- آزاده روحی ش ملی0062739107 ت ت 58/2/4 ص تهران نسبت دختر متوفي 6- زهرا روحی ش ملی 
0074707981 ت ت 61/5/26ص تهران نسبت دختر متوفي 7- رقیه خاکزاد ش ملی 2142903711 ت ت 27/3/3 ص الریجان نسبت 
دختر متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي مربوطه صادر خواهد شد.
59912 رئیس شعبه654 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 14 تهران 

اجرائیه
 مشخصات محکوم له: نام: محسن نام خانوادگي: میرزاآقائی نام پدر محمد تقی نشاني محل اقامت : تهران – تهران نیاوران خ جبلی خ 
آذرگاه نبش شقایق پ9و6 مشخصات محکوم علیه: نام: رضا نام خانوادگي: قادر میهن نشاني محل اقامت : مجهول المکان محکوم به 
: به موجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 

ر یال اصل خواسته و مبلغ 1/230/000 ریال هزینه دا درسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له و نیم عشر در حق دولت.
59909 مسئول دفتر شعبه شورا ی حل اختالف شعبه 5 مجتمع شماره یک شورای حل اختال ف شهر تهران 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده: 970670/5/97 وقت رسیدگی: 97/8/28 ساعت 11 صبح خواهان: رضا ملکی خوانده: مهران غفوریان خواسته: مطالبه 
وجه خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختال ف نموده که جهت رسیدگی به حوزه 5 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغي بوسیله 

آگهي الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
59907 مدیر دفتر حوزه 5 شوراي حل اختالف دربند

آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای وحید میرزا حسنی عباس آبادی 
فرزند 

خواهان محسن معینی دادخواستي به طرفیت خوانده وحید میرزا حسنی عباس آبادی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 8/300/000 
ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به کالسه پرونده 9709980920900374 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهر 
تهران ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 1397/7/23 وساعت 16 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني و مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 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.
59905 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهر تهران

دادنامه 
شماره  نهایی  تصمیم  تهران  شهر  اختالف  حل  شورای  چهار  شماره  مجتمع   169 شعبه   9609981026900602 کالسه  پرونده 
9609971026900935 خواهان آقای اسماعیل شیدائی به نشانی تهران پارس حکیمیه کوی دانشگاه فاز 2 خ الله بلوک 4 غربی واحد 
3 خوانده آقای رضا بازگیر به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه طلب گردشکار : خواهان/ دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه بتصدی 
امضا کنندگان زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده پس از شورو تبادل نظر ختم رسیدگی رااعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید » رای شورا« در خصوص دعوی خواهان اسماعیل شیدایی به طرفیت خوانده رضا بازگیر به خواسته مطالبه مبلغ 
یکصد و بیست میلیون ریال طلب مالی یا احتساب هزینه های دادرسی و ضرر و زیان وارده و خسارت تاخیر تادیه بابت ثمن معامله با 
توجه به اظهارات خواهان و وکالت فروش ضم پرونده و اظهارات شهود با توجه به انیکه خوانده علی رغم نشر آگهی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته رای به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 96/5/10 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد این رای غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

در همین شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی تهران می باشد.
59903 قاضی شعبه 169 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 تهران 

دادنامه 
تاریخ رسیدگی 97/4/23 شماره پرونده 26200141 شماره دادنامه 97/26200416 مرجع رسیدگی شعبه 162 شورای 
حل اختالف منطقه 4 تهران خواهان نرگس شیرمحمدی خوانده عبداله خدادادی خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 
ریال به استناد فیش های واریزی و پرینت حساب بانکی به انضمام هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
گردشکار : خواهان/ دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه ثبت 
بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه بتصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و 
باتوجه به محتویات پرونده پس از شورو تبادل نظر ختم رسیدگی رااعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید » رای قاضی شورا« در خصوص دادخواست خواهان نرگس شیرمحمدی به طرفیت خوانده عبداله خدادادی 
به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال به استناد فیش های واریزی و پرینت حساب بانکی به انضمام هزینه های 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 97/2/19 لغایت اجرای حکم شورا با توجه به مجموعه 
اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق فیش های واریزی و کپی مصدق پرینت بانکی و اظهارات خواهان 
مطابق صورتجلسه مورخه 97/4/23 مبنی بر اینکه طبق پرینت بانکی ارائه شده مبلغ 27/000/000 ریال طی چندین 
پرداخت در تاریخ 96/11/23 مبلغ 15/000/000 ریال و در تاریخ 96/11/28 مبلغ 3/000/000 ریال و درتاریخ 96/11/29 
مبلغ 1/000/000 ریال و در تاریخ 96/11/26 مبلغ 5/000/000 ریال و در تاریخ 96/11/27 مبلغ 3/000/000 ریال به شماره 
کارت متعلق به خوانده آقای عبداله خدادادی 5058011215936607 نزد بانک کوثر واریز نمودم تا برای اینجانب خانه 
ای پیدا کند ولی از انجام آن خودداری نمود و همچنین از استرداد مبالغ واریزی به میزان 27/000/000 ریال خودداری 
می نماید خوانده آقای عبداله خدادادی علیرغم ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 
الیحه یا دفاعیه ای نیز مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا با استناد به مواد 198و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ27/000/000 ریال به استناد فیش های واریزی و پرینت 
بانکی به انضمام هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 97/2/19 لغایت اجرای حکم 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 

سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم ع مومی حقوقی می باشد.
59900 قاضی شعبه 162 شورای حل اختالف منطقه 4 تهران 

اجرائیه
مشخصات محکو م له :سلیمان شریف پور فرزند اسماعیل به نشانی استان اذربایجان غربی  شهرستان مهاباد – شهر مهاباد-کوی دانش –کوچه 
ابشار 2.مشخصات محکوم علیه :1-محمد معروفی به نشانی اذربایجان غربی- مهاباد –تپه قاضی –خ کشاورز کوچه ترانس -بن بست دوم پالک 
652-فرزانه بیدار نیا فرزند حضر .محکوم به: به موجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709974627300088 
محکوم علیه ها محکوم اند به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پراید بشماره انتظامی 37-849 ص17در حق محکوم 

له و نیز محکوم اند به پرداخت 130/000 ریال هزینه دادرسی در حقمحکوم له و حق الجرا بر عهده محکوم علیه ها است.7
.مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان مهاباد 

اجرائیه
مشخصات محکوم له : علی ماماشی حسنلویی فرزند فیاض به نشانی استان اذربایجان غربی شهرستان ارومیه –شهر ارومیه –فردوسی 
2 – خ فاضل – اپارتمان گل یخ 3 مشخصات محکوم علیه :1 سید رضا طاهری فرزند میر عباس – نشانی . . . مشخصات نماینده یا قائم 
مقام قانونی محکوم له : علی نجاری فرزند سلیمان – به نشانی اذربایجان غربی- پنجراه اول خیابان ارتش ساختمان کوثر ط 4 واحد 
5 . نوع رابطه :وکیل علی ماماشی حسنلویی .محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709974467000152 محکوم علیه محکوم است به حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -/100/000/000 ریال از بابت یک فقره 
چک و مبلغ 90/000/000 ریال از بابت قرارداد مورخه 92/3/18  و مبلغ 2/470/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و کلیه خسارات قانونی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از سر رسید چک به تاریخ 92/2/18 و از سر رسید قرار داد به تاریخ 92/8/18 

در حق خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت .10
مسئو ل دفتر شعبه 20 شورای حل اختالف ارومیه   

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی استان گیالن بخواسته صدور حکم تملیک پالک ثبتی 267 سنگ 
13 قریه بشم انزلی بطرفیت منصور ایرانزادی موضوع پرونده شماره بایگانی 960043 این دادگاه در اجرای مقررات ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به نامبرده یا ورثه و یا قائم مقام قانونی وی که مجهول المکان می باشند ابالغ میگردد با مراجعه بدفتر دادگاه و اخذ نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم در روز یکشنبه مورخ 29-7-1397 ساعت 9 صبح در این دادگاه واقع در رشت –فلکه نیروی دریایی مجتمع 

قضایی پل عراق جهت رسیدگی حاضر شوند.در غیر اینصورت دادگاه غیابا مبادرت به رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم قانونی می نماید.
مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی گیالن

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص دعوی آقای نوروز علی ده چایی با وکالت آقای هژبر برادران نصیری بطرفیت لیال رهنمای جباری و محمود ببری بخواسته ورود 
ثالث موضوع پرونده شماره بایگانی 970036 این دادگاه در اجرای مقررات ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به نامبردگان که مجهول 
المکان می باشند ابالغ می گردد با مراجعه به دفتر دادگاه و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در روز سه شنبه مورخ 1-8-1397 ساعت 
9 صبح در این دادگاه واقع در رشت-فلکه نیروی دریایی مجتمع قضایی پل عراق جهت رسیدگی حاضر شوند.در غیر اینصورت دادگاه 

غیابا مبادرت به رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم قانونی می نماید.
مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی گیالن 

احداث پست ، شبکه فشار ضعیف ، فشارمتوسط و  کابلکشي ، اصالح و جابجایي 
و برکناري شبکه و پست

شهرک بهارستان نایسر ، روستاي گزردره و روستاي دانیکش شهرستان سنندج
 بصورت کلید در دست

 مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان
 تاریخ خرید اسناد: 97/6/6 لغایت 97/6/13

 تاریخ تحویل اسناد: حداکثر 97/6/25 
تاریخ بازگشایي پاکات الف و ب: 97/6/26

 تاریخ بازگشایي پاکات ج: 97/7/2
 مبلغ تضمین:  377/000/000  ریال 

 www.kurdelectric.com محل خرید اسناد: شرایط مناقصه عمومي و مدارک مرتبط در آدرس 
از تاریخ 97/6/6 لغایت 97/6/13 قابل دانلود مي باشد

محل تحویل اسناد: دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان واقع 
در سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداري

استعالم هاي مربوط به خریدهاي متوسط )بدون برگزاري مناقصه( جهت کلیه کاالهاي مورد نیاز 
در سایت شرکت توزیع به آدرس www.kurdelectric.com درج مي گردد

ارائه کد کاربري ثبت نام در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات جهت درج اطالعات برنده مناقصه 
الزامي مي باشد.

هزینه درج دو نوبت آگهي بعهده برنده مناقصه میباشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

برق  توزیع  )WWW.tavanir.org.irشرکت   ( توانیر  سایت  به  بیشتر  اطالعات  براي کسب 
)www.kurdelectric.com( یا سایت پایگاه ملي مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با 

شماره تلفن هاي             9-33283601– 087 داخلي 2054 تماس حاصل فرمایید.
شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان                                                      

شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان
) سهامي خاص (

نوبت دوم آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
به شماره 32-97 )ت29(

بندرعباس – دهقانی 
رئیس جدید شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت: امیدوارم 
این  باشیم،  خوبی  همکاران  آینده  سال  یک  در  بتوانیم 
به صندلی ها  نباید  ما  ارزش  نمی ماند،  برای کسی  کرسی ها 

باشد، رفتارهای ما باید نشان دهد در چه جایگاهی هستیم.
شورای  علنی  جلسه  هشتمین  و  شصت  در  دانش”  “فیصل 
نهاد شورای  را شاکرم  افزود: خدا  بندرعباس  اسالمی شهر 
شهر را در حالتی می بینم که اگر تنشی در خود دارد به مردم 

انتقال نمی دهد.
وی با بیان اینکه اتفاق امروز نشان داد اعضا تمامی مشکالت 
قبل جلسه را به جان خریدند و بدون تنش و با نظری عمومی 
به نتیجه مشترک رسیدند، تصریح کرد: از همه اعضای شورا 
به ویژه خانم جراره که رقیب خوبی در انتخاب رئیس بود و تا 

پایان ایستاد، تشکر می کنم.
رئیس جدید شورای اسالمی شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: 
امیدوارم بتوانیم در یک سال آینده همکاران خوبی باشیم، 
این کرسی ها برای کسی نمی ماند، ارزش ما نباید به صندلی ها 

باشد، رفتارهای ما باید نشان دهد در چه جایگاهی هستیم.
وی با بیان اینکه الزم است از باوقار که در یک سال گذشته 
اضافه  بر عهده داشت، تشکر کنم،  را  ریاست شورای شهر 
کرد: صندلی شورا صندلی است که بر آن فشار و تهدید است، 
صندلی متزلزلی که همه می خواهند به آن حمله کنند، باوقار 
با همه تنش ها یک سال را سپری و 67 جلسه برگزار کرد که 
تعداد این جلسات رکورد خوبی در کارنامه اش است، امیدوارم 

با برادری در کنار هم کار کنیم.
دانش با اشاره به اینکه در شورا تمرین دموکراسی می کنیم 
و این کار توسط فرزند 18 ساله ای به نام شورا انجام می شود، 
اظهار کرد: در گذشته اتفاقاتی در شورا می افتاد که در شان 
حفظ  را  شورا  شان  مردم  نمایندگان  امروز  اما  نبود  شورا 
می کنند، همه در نظر دارند که کارهای بیشتری صورت بگیرد.

بر  تأکید  با  بندرعباس  شهر  اسالمی  شورای  جدید  رئیس 
من  به  می روم  خطا  را  مسیری  کردید  احساس  اگر  اینکه 
بگویند تا مسیر خود را اصالح کنم، تصریح کرد: باید قبول 
کنیم مردم نهاد شورا را قبول ندارند ما باید کار بیشتری کنیم 
دلسوزانه عمل کنیم و کدورت های خود را در شورا دور بریزیم، 

این ها برای شورا آفت است.

فیصل دانش،رئیس جدید شورای اسالمی شهر بندرعباس:

رفتارهای ما باید نشان دهد در چه جایگاهی هستیم

روحانی 
سکوتش را 
می شکند؟

چالش بزرگ رییس جمهور

رئیس جمهــور روســیه برای شــرکت در نشســت 
سه جانبه با همتایان ایرانی و ترکیه ای خود به تهران 
سفر می کند.کرملین دو هفته گذشته اعالم کرده بود 
که والدیمیــر پوتین، رئیس جمهور روســیه ممکن 

است برای نشستی ســه جانبه با رجب طیب اردوغان 
و حسن روحانی دیدار کند.

دفتر ریاســت جمهوری ترکیه نیز روز دوشنبه اعالم 
کرد که رجــب طیب اردوغــان رئیس جمهور ترکیه 

هفتم ســپتامبر )شــانزده شــهریور( به ایران سفر 
می کند.این سه رهبر در ماه آوریل در آنکارا با یکدیگر 
برای صحبت بر سر مســئله صلح سوریه دیدار کرده 

بودند.

وزیــر ورزش و جوانان اعــالم کرد:  بــزودی واگذاری 
ســرخابی ها قطعی می شود.مسعود ســلطانی فر در 
خصوص واگذاری تیــم های فوتبال پرســپولیس و 
استقالل تهران به بخش خصوصی گفت: این موضوع 

از طریق نماینــدگان وزارت ورزش و جوانان در حال 
رسیدگی اســت و به زودی به قطعیت می رسد.وزیر 
ورزش و جوانان در حاشــیه افتتاح پروژه ورزشــی و 
طبقاتی امام علی )ع( تهران اظهار داشت: در حال حاضر 

بحث واگذاری باشــگاه های استقالل و پرسپولیس از 
طریق نمایندگان این وزارتخانه در حال رسیدگی است 
تا بتوانیم در آینده نه چندان دور این موضوع را از طریق 

سازمان خصوصی سازی به انجام برسانیم.

پوتین به تهران می آید

واگذاری سرخابی ها قطعی می شود

صفحه2
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روابط تهران-دوحه؛ نمونه 
همکاری های منطقی میان 

همسایگان
برخی کشــورهای منطقه درحالی با دمیدن در آتش 
اختالفات و مداخله در امور داخلی همسایگان، غرب 
آسیا را با چالش های متعدد روبرو کرده اند که برخی 
دیگر مانند ایران و قطر با گســترش مناســبات خود 
تالش می کنند تا ضمن آرام کردن منطقه، همکاری 
های منطقــی میان همســایگان را نیز بــه نمایش 

بگذارند.
ایران و قطر که اکنون هر کدام به نوعی هدف حمالت 
و کینه ورزی هــای معدود کشــورهای منطقه قرار 
گرفته اند با در پیش گرفتــن روابط منطقی ، اصولی 
و مبتنی بر قواعد بین المللی ، ضمن توسعه روابط دو 
جانبه ، سیاست های خود در برخی امور منطقه ای را 
هماهنگ تر از گذشــته کرده و در برابر زیاده خواهی 

برخی کشورها ایستاده اند.
گفت وگوی روز یکشــنبه حســن روحانــی رییس 
جمهوری اسالمی ایران و »شــیخ تمیم بن حمد آل 

ثانی« امیر قطر تاکیدی بر این روابط بود.
رییس جمهوری ایران در گفــت وگوی تلفنی با امیر 
قطر بر تداوم حمایت ایران از دوحــه در برابر تحریم 
هــای غیرقانونی تاکیــد کرد و گفت: ایــران همواره 
خواهان گسترش و تعمیق روابط با قطر به عنوان یک 

کشور دوست در این منطقه حساس است.
امیر قطر هم در این گفت وگــو ضمن تاکید بر اینکه 
کشورش مخالف نقض برجام و هرگونه تشدید تنش 
در روابــط ایران و آمریکا اســت، افــزود: دولت قطر 
همواره به دنبــال تحکیم هر چه بیشــتر روابطش با 
تهران بوده و از راه حل های مســالمت آمیز برای حل 

و فصل مشکالت سیاسی حمایت می کند.
اکنون به نظر می رسد زمینه ها و ظرفیت های بسیار 
فراوانی برای توســعه همکاری ها در عرصه سیاسی و 
اقتصادی میان ایران و قطــر وجود دارد و هیچ مانعی 

در مسیر تقویت این همکاری های مشترک نیست.
یکی از ضرورت های توســعه روابط دو کشور تشویق 
و تالش برای تســهیل فعالیت بازرگانان و ســرمایه 
گذاران دو کشور اســت تا روند رو به گسترش روابط 
بازرگانی شتاب بیشتری به خود بگیرد . در این زمینه 
تقویت همکاری های بنــدری و دریایی و ایجاد یک 
خط کشــتیرانی مشــترک بین بنادر جنوبی ایران و 
بنادر »الرویس« و »حمد« قطر می تواند به رونق این 

تجارت بیافزاید.
بدون تردید قطر می تواند از توانمندی شــرکت های 
ایرانی برای اجرای طرحهــای عمرانی در عرصه های 
مختلف استفاده نماید و با توجه به در پیش بودن جام 
جهانی فوتبال در 2022 میالدی ، جمهوری اسالمی 
ایران آمادگی دارد با صدور خدمات فنی و مهندســی 
و مشارکت در اجرای طرحهای عمرانی ، قطر را برای 
برگــزاری هر چه بهتر این رویــداد مهم جهانی یاری 

کند.
از ســوی دیگر قطر نیز خواهان توســعه همه جانبه 

روابط با جمهوری اسالمی ایران بوده است .
امیر قطر در تماس تلفنی با رییس جمهوری اسالمی 
ایران با اشاره به روابط دوســتانه و برادرانه دو کشور 
در بخش های مختلف و تقدیر از مواضع سازنده ایران 
در رابطه با بحــران قطر، گفت: ما به برکت انســجام 
مردم قطر و همکاری و همیاری کشــورهای دوست 
و همسایه بویژه ایران، از محاصره ظالمانه و مشکالت 
ناشــی از آن گذر کرده ایم اما هرگز مواضع ایران در 

قبال این محاصره ظالمانه را فراموش نمی کنیم.

وزیر آلمانی خواستار بازنگری در 
همکاری با آمریکا شد

»هایکو ماس« وزیر امورخارجــه آلمان گفت: اکنون 
زمان آن رســیده که همکاری فرا آتالنتیکی با آمریکا 

به روشی هوشمندانه و جدی بازنگری شود.
خبرگزاری آلمان به نقل از وزیر امورخارجه این کشور 
گزارش داد که وی به دنبال استفاده از فرصت »سال 
آلمان« در آمریکا که از سوم اکتبر )11 مهر( آغاز می 
شود، برای گسترش سیاست جدید کشورش در قبال 

آمریکا است.
وزیــر امورخارجه آلمــان پیش تر خواســتار ایجاد 
اروپایی قوی و مستقل شــده و گفته بود هر زمان که 
واشــنگتن از »خط قرمز« عبور می کند اروپا باید به 

موازنه ای در مقابل آمریکا تبدیل شود.
اظهارات جدید ماس درباره ضرورت ارزیابی دوباره از 
همکاری فرا آتالنتیکی با آمریکا به دنبال مقاله جدید 

وی در روزنامه »هندلزبالت« مطرح شده است.
وی درایــن مقاله نوشــت: اگر اروپا بــه دنبال حفظ 
توافق هسته ای ایران است باید در همکاری با آمریکا 
بازنگری کرده و یک نظام پرداخت مستقل اروپایی را 

به عنوان وزنه ای در مقابل آمریکا ایجاد کند.
این مقام آلمانی در مقاله خود نوشــت: ما به تنهایی 
نمی توانیم از عهده این وظیفــه برآییم. هدف اصلی 
سیاســت خارجی ایجاد اروپایی قوی و مقتدر است. 
به همین دلیل تقویت اقتصاد اروپا با استفاده از کانال 
های پرداخت مستقل از آمریکا، صندوق پولی اروپا و 
یک نظام مستقل ســوئیفت انجمن ارتباط مالی بین 

بانکی بین المللی ضروری است.
خبرگزاری اسپوتنیک با اســتناد بر این مقاله به نقل 
از او افزود: آلمان به یک »همــکاری متوازن« با کاخ 
سفید نیاز دارد تا براساس آن بتواند در زمان ضرورت 

از این وزنه خود استفاده کند.
این خبرگزاری روسی نوشت: اظهارات ماس به دنبال 
ابراز تعهــد اروپا در مقابله بــا دور جدید تحریم های 
آمریکا علیــه تهران و تالش بــرای ترغیب جمهوری 
اسالمی برای پایبندی به توافق هسته ای مطرح شده 
اســت. براســاس این گزارش، »فرانک والتر اشتاین 
مایر« رئیــس جمهوری آلمــان نیــز در مصاحبه با 
تلویزیون »آ آر دی« گفت: به شــدت نگران وضعیت 

کنونی روابط فرا آتالنتیکی است.
وی مدعی شــد که دولت ترامپ، اروپــا را به عنوان 
بخش مهمی از جامعه جهانــی قلمداد نمی کند بلکه 
حوزه ای می داند که هرکشوری باید راه خود را درآن 

بیابد.
اشــتاین مایر از »آنگال مرکل« صدراعظــم آلمان و 
»امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانســه به دلیل 
اقدام صحیح در مقابل واشــنگتن قدردانی کرد زیرا 
آنها منافع اروپا را نه فقط در حوزه تجاری مورد توجه 
قرار می دهند بلکه بر ضرورت حفظ توافق هسته ای 

با ایران تاکید دارند.

 روحانی باید افشاگری کند!
 جناب آقای دکتر روحانی می خواهم بعد از گذشت 
قریب به 1۶ ماه از انتخابات اردیبهشت ۹۶ شما را به 
آن دوران برگردانم. بخشی از وعده هایی که به مردم 
دادید را به شــما یادآوري کنم. رای مردم بر مبنای 
آن وعده ها و شــعارها شــکل گرفت. بسیاری برای 
شکســت افراطیون و هوچی گران و جنگ طلبان و 
انحصارطلبــان، وارد عرصــه شــدند. هرچند مردم 
و راي دهندگان شــما اکنون دچار بحران ناامیدی 

شده اند! 
اکنون که قرار است در مجلس شورای اسالمی حاضر 
شوید خوب است سخنان خود را در این مقطع زمانی 
در مشهد و همدان و اصفهان و ده ها نقطه دیگر مرور 
کنید و شفاف به مردم بگویید چه کسانی نگذاشتند تا 

شما بر هنر و اندیشه و تفکر سالم کنید؟ 
چه کســانی مانع سالم بر دانشــگاه و آزادی بیان در 
آن شــدند؟ چرا سایه ستاره دار شــدن هنوز بر دوش 

دانشجویان سنگینی می کند؟ 
قول داده بودید که دیگر تحریم بر نمی گردد، پس چه 
شــد؟ شــفاف به مردم بگویید که چه کسانی مسبب 

بازگشت تحریم ها بودند؟ 
چرا در یک شــهر ایران، نتوانســتید انحصار فکری و 
تصمیم گیری و بحــران آفرینی را مهار کنید؟ بحرانی 
که دامنه اش، کل کشــور را در بــر گرفت. بحرانی که 
خســارات مالی زیادی بر روی دســت مردم و دولت 

گذاشت. 
همه ما خسته شــدیم از انتخاب بین فریب و صداقت! 
قرارمان این بود که شــبکه های اجتماعی گســترش 
یابند، در تولیــد بنزین و گازوئیل خودکفا شــویم و 
صادرات داشــته باشــیم؛ و راه حلی برای ریشه کنی 
بیکاری افسار گسیخته کشــور پیدا شود تا جمعیت 

زندان و اعدام های ما هم کاهش یابد! 
شــما در الیحه بودجه دست به شــفاف سازی ناقص 
در خصوص بودجه برخی نهادهــای فرهنگی زدید و 
پس از تحریک افکار عمومی، توپ را در زمین مجلس 
انداختید، در حالیکه خود شــما آن بودجه های کالن 
را در ابتدا بــه آن نهادها اختصــاص داده بودید. این 
حرکت را چه بنامیم؟ بی صداقتی یا باور نداشــتن به 
قدرت اجرایی خود براي بازگردانــدن چراغي که به 

خانه رواتر بود؟ 
چرا بودجه شــرکت های مختلف زیــان ده دولتی را 

منتشر نکردید تا آنگاه بگوییم حاال قضاوت کنید! 
قرارمان ایجاد ملت صد درصدی بود که همه با حقوق 
شهروندی واحد در کشــور زندگی کنند، اما خود در 
خلوتتان قضاوت کنید چه کســانی مخالف این ملت 

صددرصدی اند؟ 
آیــا رفتارهای امروز ما در سیاســت داخلی و دخالت 
در زندگی فردی مردم، چیزی کمتر از دیوار کشیدن 
در پیاده روهاســت؟ مگر نه اینکه ایــن در ید وزارت 

اطالعات و نیروی انتظامی، تحت نظر شماست؟ 
قرار بود گــزارش وزرای محترم را دربــاره حفظ و 
احترام به منشــور حقوق شــهروندی را بشــنویم. 
قرارمان بر آزادی بیان ملــت و مطبوعات آزاد و رفع 
محدودیت ها بود. قرار بر عدم فیلترینگ شبکه های 
اجتماعی بود. در شــعار، به طور قطــع نمره قبولی 
دارید. لطفا تا دیر نشــده، در عمل هــم نمره قبولی 
بگیریــد. مردم مظلوم ایــران، بیش از گذشــته در 
ناامیدی به ســرمی برند. مردم در میــان یک مثلث 
گرفتار شــده اند. تندروها و دلسردکنندگان داخلی، 
تحریم های خارجی و ســکوت و انفعال شما. بترسید 
از روزی که نگاه این مردم از داخل کشــور به خارج 

کشور برگردد. 
در ســخنرانی های متعدد گفتیــد و تاکید کردید و 
دســتور داده اید که مسئوالن، ریشــه مشکالت را 
بیان کنند و با مــردم صحبت کنند. وای بر روزی که 
دومین شــخص مملکت، خود توان صحبت صریح با 
مردم را نداشته باشــد، آنگاه از زیردستانش بخواهد 
که صحبت کنند. گویا شما پشــتوانه مردمی را باور 
نکردید و بــاور نکردید که بر چــه صندلی مردمی، 

تکیه کردید. 
من پیش از آنکه یک سیاســتمدار باشم، یک پزشک 
و نماینده مردمم و ســخنان من نه از روی سیاســت 
بــازی، که برآیند ســخنان مردمی اســت کــه آثار 
سیاست زدگی، آنان را خســته و درمانده کرده. من 
از شــهر مدرس هســتم و از او آموخته ام که همیشه 
حقیقت را بگویم و ترســی جز از خداوند از کســی 

نداشته باشم. 
ایران و مردمش، روزهای ناگواری را سپری می  کنند. 
افزایــش قیمت ارز و کاهش شــدید ارزش پول ملی،  
تــورم، بازگشــت تحریم هــای آمریکا و خــروج آن 
کشــور از برجام، اعتراضات و تجمعات کارگران و نیز 
سپرده گذاران بانک های ورشکسته در سراسر کشور، 
و افزایــش تنش میــان ایران و برخی از کشــورهای 
خارجی، ســخت به سخنان صادقانه شــما نیاز دارد 
تا حس فریــب خوردگی و بــی اعتمــادی مردم به 
نامزدهای مختلف انتخابات پــس از پیروزی، ترمیم 

گردد. 
برخی طرح عدم صالحیت ریاست جمهوری را دنبال 
می کنند و برخی از ایده رئیس جمهوری نظامی برای 
عبور از بحران، ســخن گفته اند. البته بحرانی که گویا 
منشــا داخلی دارد تا خارجی. آیا کودتایی نرم در راه 
اســت و آیا رکود شــدید و بی انگیزگی در دولت این 

گمان را تقویت نمی کند؟ 
به باور من، بحران کنونی، صرفا نتیجه تحریم و فشار 
خارجی نیســت! بگویید و افشــا کنید آن لبه دیگر 

بحران آفرین را! آن دولت در سایه را!
 آقای روحانی! ریاســت محترم جمهوری اســالمی 
ایران! منتخب مردم. بگویید، افشا کنید، تصمیم های 
سخت بگیرید و امیدواری مردم را به آنان بازگردانید. 
ُ َونِْعَم الَْوِکیــُل و گفتند: »خدا ما را  َوَقالُوا َحْســُبَنا الَلّ
کافی اســت؛ و او بهترین حامی ماســت.« سوره آل 

عمران آیه 1۷۳
 دکتر بهروز بنیادی
 نماینده مردم کاشمر بردسکن و خلیل آباد در 
مجلس شورای اسالمی

سیاسی

بین الملل
عضو ســابق مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: در شــرایط سیاسی کشور آنچه بســیار مهم است 
انســجام، وحدت و همفکری اســت و االن وقت تفرقه، جدایی، حسابکشــی و انتقام گیری از انتخابات 

نیست.
محمد هاشمی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که طرح سوال مجلس شورای اسالمی از رییس 
جمهوری در حال حاضر ضرورت دارد یا خیر، اظهار کرد: مجلس شــورای اسالمی باید تشخیص بدهد. در 

شرایط سیاسی کشور آنچه بسیار مهم است انســجام، وحدت و همفکری است و االن وقت تفرقه، جدایی، 
حسابکشی و انتقام گیری از انتخابات نیست.

 وی افزود: این کارها خواست دشــمن است و آنچه که می تواند ما را از بحران نجات دهد همراهی، همدلی و 
انسجام ماست. دشمن به یک تفرقه و جدایی مردم از نظام و تفرقه بین مسئوالن سرمایه گذاری کرده و یکی 

از راه هایی که می تواند به نظام ضربه بزند کارهای اینگونه است. 

هاشمی: االن وقت تفرقه، حسابکشی و انتقام گیری از انتخابات نیست
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 امروز ســه شــنبه روز خاصــی برای 
مجلس دهم اســت چرا که براســاس 
طرح سوال از رییس جمهوری از طرف 
80 نماینده مجلس ســورای اسالمی 
دکتر روحانی در خانه ملت حاضر شده 

و به سوال آنان پاسخ می دهد
البته 1۷ تن دیگر از نمایندگان هم این 
سوال را امضا کردند اما هیأت ریسه به 
علت تأخیر در ارایه این مهم به استناد 
نامه داخلــی مجلس، امضــای آنها را 

نپذیرفت.
اکنون ســوال مهم این است که رییس 
جمهــور با این رویداد مهــم در دوران 
ریاست جمهوری اش چه خواهد کرد. 
بی شک او تالش می کند که برنده این 
میدان باشــد اما آیا او چه راهی را برای 

این پیروزی انتخاب کرده است.
به زعم بسیاری از صاحب نظران و حتی 
مردم، روحانی باید سکوت عمیقش را 
بشکند و برخی واقعیت هایی که ملت 
آنها را مانع توسعه سیاسی و اقتصادی 

می دانند بازگو کند.
و اما این تنها راه نیست چرا که مصلحت 
نظام چنین رویکــردی را برنمی تابد و 
ممکن است در این راســتا نام افراد و 
یا دســتگاهها و نهادهایی مطرح شود 
که افکار عمومــی را دچار چالش کند. 
حال تصمیم با روحانی اســت باید دید 

که روحانی سکوت را می شکند و یا راه 
دیگری را انتخاب می کند که هم برنده 
از مجلس بیرون آید و هم حرفهایش به 

کسی یا نهادی برنخورد.
 بــا ایــن حال حســن 
روحانــی مــی توانــد با 
اســتفاده از فرصت پیش 
آمده در کنار اقناع سوال 

کننــدگان به تنویــر افــکار عمومی 
بپردازد.

اینک بایــد منتظر پاســخ روحانی به 
نمایندگان مانــد تا دید 
که آیا ســخنان دولتمرد 
اعتــدال آنــان را قانــع 
خواهد کرد یــا همچنان 
ابهامات بــرای برخی از 

نمایندگان باقــی خواهد مانــد اما با 
توجه به شخصیت آرام و معتدل رییس 
جمهوری انتظار می رود تا جلســه ای 
با حفــظ کرامت هر 2 قــوه و به دور از 
حاشــیه های معمــول و ُرخ داده در 
جلسه ســوال از محمود احمدی نژاد 

رییس دولت دهم را تجربه کنیم.
اصــل 88 قانون اساســی در واقع حق 

مجلــس در طــرح ســوال از رییس 
جمهوری را نشــان می دهد. با توجه 
به این اصل هرگاه درباره هر موضوعی 
حداقل یک چهارم نمایندگان از رییس 
جمهوری یا هر یــک از نمایندگان از 
وزرا سوال داشته باشــند، آنها باید در 
مجلس حاضر شــوند و به سوال پاسخ 

دهند.
بایــد دانســت در این زمینــه رییس 
جمهــوری اختیاری در پاســخ دادن 
یا ندادن به ســوال نمایندگان ندارد و 
تنها می تواند از مهلت یک ماهه ای که 
اصل 88 برای او در نظر گرفته اســت، 
اســتفاده کند و در نهایــت موظف به 
پاسخ اســت زیرا اگر رییس جمهوری 
سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ 
گذارد، مجلس می توانــد به اصل 8۹ 
قانون اساســی رجوع کند و استیضاح 

این مقام را در دستور قرار دهد.
محورهای مطرح شــده در ســوال از 
رییس جمهوری شــامل عدم موفقیت 
دولت در کنتــرل قاچــاق کاال و ارز، 
استمرار تحریم های بانکی، عدم اقدام 
شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ 
بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین 
ســاله و افزایش شــتابان نرخ ارزهای 
خارجــی و کاهش شــدید ارزش پول 

ملی محسوب می شود. 

چالش بزرگ رییس جمهور

روحانی سکوتش را می شکند؟

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفــت: راه اندازی 
بازار مــکاره در غرب منجر بــه ایجاد آفت های 
علمی شده اســت به این صورت که گاهی افراد 
غیرمتخصص را با دریافت وجــه به عنوان افراد 
برتر در دنیــا معرفی می کنند کــه باید جلوی 
این کار گرفته شــود. به گزارش ایسنا، علی اکبر 
صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی در مراسم 
افتتاحیه ســی وچهارمین دوره کنفرانس ملی 
فیزیک ایران که به میزبانی دانشگاه بین المللی 
امام خمینی )ره( قزوین برگزار شــد اظهار کرد: 
قزوین دیار کهن با یادگاران فراوانی اســت که 
توانسته بزرگانی را در عرصه های مختلف تربیت 

و به جامعه تحویل دهد.
 وی افزود: دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( 
به عنوان نگین علمی این شهر توانسته در مدت 
نزدیک به ۳0 ســال فعالیت به اهداف بلند خود 
در راستای رشــد فزاینده علمی دست یابد که 
باید بر خود به سبب داشــتن چنین دانشگاهی 
در قزوین بالیــد.  صالحی با اشــاره به برگزاری 
کنفرانس علمی فیزیک ایران در قزوین تصریح 
کرد: برگزاری چنین اجتماعاتی می تواند بستر 

الزم را برای تحقق آرمان ها در فضای دانشــگاه 
فراهم ســازد؛ چنانچه پروژه هــای متعددی در 
اطــراف دانشــگاه بین المللی قزویــن در حال 
شکل گیری اســت که هرکدام می تواند خدمات 

مختلفی را به جامعه ارائه دهد.
 وی با اشــاره به پروژه چشــمه نــور ایران در 
قزوین گفــت: این پروژه با حجم هــزار میلیارد 
تومان می توانــد در صورت راه انــدازی قزوین 
را به یک قطــب علمی در کشــور تبدیل کند و 
حوزه های علمی را به واســطه آن احیا نماید؛ لذا 
نیاز است سازمان برنامه وبودجه برای آن ردیفی 
را در بودجه قائل شود.  صالحی با اشاره به اینکه 
انجمن های علمی هادیان اصلــی برای ورود به 
عرصه علم هســتند، تأکید کرد: باید سیاســت 
را در خدمت علم به کار بــرد؛ چراکه عکس آن 
زیبنده نیست و انجمن های علمی برتر برخاسته 
از شاکله علم و دانش هســتند.  وی عنوان کرد: 
باید بســتر الزم برای تحقق آرمان های علمی و 
فن آوری کشور فراهم شــود و هر انجمن علمی 
ویژگی های خــاص خود را ازجمله اســتفاده از 

عنصر ابتکار و نوآوری داشته باشد.  

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به اظهارات تهدیدآمیز یک مداح نسبت 
به رییس جمهوری گفت که بعضی ها منافع شان 
در متشنج  کردن فضای سیاسی و اقتصادی است. 
غالمرضا حیــدری در گفت وگو با ایســنا، گفت: 
به نظر می رســد وقایع اخیر را باید به عنوان یک 
مجموعه از اتفاقات به هم پیوسته بررسی کرد؛ باند 
مافیای پشت سر موسسات مالی، مافیای قاچاق، 
مافیایی که پشت صحنه سونامی ارز بود و مافیای 
تحریم ها به نظر می رسد یک بهم پیوستگی با هم 
دارد و چیز تازه ای هم نیست.  این نماینده مجلس 
یادآور شد: زمانی در تریبون های رسمی گفتند که 
ما تکنولوژی دور زدن تحریم را به دســت آوردیم 
که از همین اتفاق بابــک زنجانی بیرون آمد. یا در 
دوره ای عده ای از بانک هــا وام میلیاردی گرفتند 
و پس ندادند.  وی با بیــان اینکه به اعتقاد من هر 
کسی حداقل دغدغه نظام جمهوری اسالمی ایران 
را داشته باشــد باید دردمندانه از چنین اتفاقاتی 
پیشگیری کند، افزود: به نظر می رسد دستگاه های 
نظارتــی و اطالعاتی بایــد از بروز ایــن اتفاقات 
پیشگیری کنند، به خصوص این که این جریانات 

به گونــه ای عمل می کنند که گویی پشت شــان 
گرم است.  نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: به نظر مــن رهبری به عنوان 
سکاندار اصلی کشــور و هماهنگ کننده قوا باید 
تدبیری در این زمینه بیندیشند.  حیدری یادآور 
شد: واقعیت این اســت که در جمهوری اسالمی 
رییس جمهور و مجلس دیگر کاره ای نیســتند و 
افکار عمومی این را فهمیده اســت. اگرچه به نفع 
نظام نیست. اگر ما قدری دوراندیشی کنیم نباید 
بی اختیاری مسئولین منتخب مردم را بخواهیم.  
وی با بیان این که طرح اظهــارات تهدیدآمیز از 
ســوی یک مداح یا پالکاردهای تندروانه در یک 
تجمع موجب متشنج شدن فضای سیاسی کشور 
می شــود، افزود: شــاید بعضی ها منافع شان در 
متشــنج  کردن فضای سیاسی و اقتصادی است. 
در این زمینه رســانه ها بســیار اثرگذار هستند، 
البته اینها همان کسانی هستند که نمی خواهند 
فضای آزاد رسانه ای جریان پیدا کند، چرا که اگر 
رسانه ها آزاد باشند و به عنوان چشم و گوش نظام 
عمل کنند بســیاری از مســائل قابل پیشگیری 

خواهد بود.

صالحی:حیدری:

احتیاط بیش از حد  در استفاده از نخبگان دو تابعیتی فلج کننده استمنافع بعضی ها  در متشنج  کردن فضای سیاسی است

 بسم الل الرحمن الرحیم
ْحَمِة إِْن یََشــْأ یُْذِهْبُکْم  »َوَربُّــَک الَْغِنــُيّ ُذو الَرّ
َویَْسَتْخلِْف ِمْن بَْعِدُکْم َما یََشاُء َکَما أَنَْشَأُکْم ِمْن 

یَِّة َقْوٍم آَخِریَن« )سوره انعام، 1۳۳( ُذِرّ
و پروردگار بی نیاز تو مهربان و بخشــنده است، 
اگــر بخواهد همه شــما را می برد و هــر که را 
بخواهد جانشین شما می کند، چنانچه شما را 

از پی مردمی دیگر پدید آورد.
نکته  مهمی را که قرآن متذکر می شود این است 
که فرصت عمل برای افراد همیشــگی نیست و 
انسان باید دقت داشته باشد که اگر مسئولیت 
و موقعیتی بــرای خدمت به دســت آورد، این 
پست و سمت موقتی است و زمان کوتاهی را در 
اختیار دارد و از همان روز نخست سعی می کند 
تا هر قدمی را در جهت اصالح امور دین و دنیای 
مردم می تواند بــردارد و کار امــروز را به فردا 
نیفکند و بداند که »الفرصة تمّر مّرالســحاب« 

فرصت ها همانند ابرها به سرعت می گذرند.
گاهی ممکن اســت جامعــه ای در مقطعی به 
گروهی اقبال کند، آنان بایــد بدانند این اقبال 
مردم همیشگی نیست،  همچنان که ادبارشان 
نیز همیشــگی نیســت، اقبال و ادبــار جامعه 
بستگی به حســن نیت و صداقت در عمل دارد. 
اگر با مردم صادقانه رفتار شود، مردم هم متقاباًل 
صادق خواهند بود اما اگــر وعده های دروغین 
داده شود و زمان بگذرد و هیچ خبری از تحقق 
وعده ها نباشد، قطعاً مردم با کسی صیغه اخوت 
دائمی نبسته اند و عدم رأی اعتماد مردم آنها را 
زمین خواهد زد. آنچه که مسلم است دوره های 
چهارســاله ریاســت جمهــوری و نمایندگی 
مجلس شورای اسالمی و بالطبع وزارت وزیران 
همه زمانی محدود دارند و آنان باید سعی کنند 
تا با تالش هرچه بهتر در خدمت به مردم و نظام 
و کشــور، از امتحان الهی در پیشــگاه مردم و 

جامعه سربلند بیرون بیایند.
چرا هرگاه وزیری را می خواهند استیضاح کنند، 
البی ها به تالش می افتند تا امضای نمایندگان 
را پس بگیرنــد، این کار از هر طرف که باشــد 
حرکت زشــت و ناصحیحی است، باید بگذارند 
این گونه مسائل سیر طبیعی خود را طی کند تا 
به هر نتیجه ای که خارج از فشارها و البی ها الزم 
است، برسند. البی  کردن ها برای رأی اعتماد و 
عدم رأی اعتماد هم در بین نمایندگان از جهت 
مشورتی اشکالی ندارد ولیکن اینکه عواملی از 
بیرون و داخل با هم تبانی کنند و ســعی کنند 
تا نتیجــه را به نقطــه دلخواه خود بکشــانند 
صحیح نیســت. حرکتی که به تازگی توســط 
نمایندگان محترم مجلس شــورای اسالمی در 
جهت اســتیضاح وزیرانی که در ا مور اقتصادی 
مردم ذی نقش هســتند، انجام شد، کار بسیار 
مثبتی اســت که خیلی زودتر از اینها هم باید 
انجام می شد گرچه وزیر اقتصاد زمانی کمتر از 
یک سال در وزارت بود و هســتند وزیرانی که 
ســابقه ای طوالنی دارند و عدم کفایت خود را 
نیز بارها به اثبات رســانده اند کــه امیدواریم با 
جدی تر شــدن نمایندگان در نظارت بر رفتار 
دولت بلکه دولت خودش پیشــگام در تعویض 

برخی وزیران شــود؛ البته در خصوص عملکرد 
تیم اقتصادی دولــت، بارها تذکــرات الزم از 
ناحیــه نماینــدگان مجلــس، صاحب نظران 
اقتصادی و بســیاری از بزرگان حوزه و دانشگاه 
به رئیس جمهوری و دولت محترم داده شــده 
بود کــه تیم اقتصادی اش ضعیف اســت و باید 
آنها را عــوض کنند ولی همــگان دیدید حتی 
در هنگامی کــه اوج افتضاح مؤسســات مالی 
و اعتبــاری مطرح بــود و هزاران نفــر از مردم 
مالباخته کــف خیابان هــا زبان بــه اعتراض 
گشودند، رئیس بانک مرکزی تغییر پیدا نکرد 
تا زمان بازنشســتگی و یا پایان مأموریتش فرا 
برسد و از او به خاطر این همه پسرفت ها تشکر و 

قدردانی هم کردند!
روی ســخن در اینجا با نمایندگان فراکسیون 
امید مجلس شــورای اســالمی اســت که آیا 
شما باید به هر قیمتی همیشــه مؤید کارهای 
دولتی ها باشــید! چرا حریــت و آزادگی خود 
را همانند جنــاب الیاس حضرتــی به نمایش 
نمی گذاریــد کــه همراهــی با منافــع مردم 
و پشــتیبانی از انتظــارات به حق آنــان را بر 
دوســتی ها و هم حزبی هایش ترجیــح داد و 
مهم تریــن ســخنان را در نقد عملکــرد وزیر 

اقتصاد ایراد کــرد و حتی به خاطر این اختالف 
نظر از این فراکسیون خارج شد تا بتواند خارج 
از فشــارهای رفقا و اطرافیان در جهت حمایت 
از مردم محروم قدم صحیحــی بردارد که البته 
برخی این رفتار را حاکی از احســاس خطری 
می کنند که اصالح طلبان گمان دارند پشتوانه 
مردمی شــان را از دســت داده اند و باید خود را 
بازسازی کنند،  به هر حال هر چه باشد حرکت 
وی در مخالفت با سیاست های اقتصادی دولت 
بسیار کار صحیحی بود. مردم انتظار دارند همه 
نمایندگان این طور آزادانه بیاندیشند و از فرصت 
نمایندگی خــود مــدرس وار در جهت احقاق 
حقوق مردم استفاده کنند، آنان که نباید وکیل 
الدوله باشــند! دولت ها همیشه باید از مجلس 
حســاب ببرند، مجلس در رأس امور اســت و 
نمایندگان باید برای حفظ آقایی و شــخصیت 
خود هیچ گاه از هیچ وزیری درخواست شخصی 
نداشــته باشــند و اگر در جهت دفاع از حقوق 
مردم هم اقدامی می خواهند بکنند و به وزیری 
سفارشــی می خواهند داشته باشند، باید علنی 
انجام دهند تا مبادا مورد سوءاستفاده قرار گیرد 

و روزی شخصیت آنان زیر سؤال برود.
مجلســی ها باید قدر و قیمت خــود را بدانند و 
بهای خود را جز به قیمت بهشت رفتن نفروشند 
یعنی رضایت الهی باید مدنظر باشــد و مصالح 
مردم و جامعه و کشــور لحاظ شود و اگر چنین 
شد بسا ممکن است مانند آقای الیاس حضرتی 
روی همه دوستی ها و روابط خط بطالن بکشد 

و به دفاع از حق و حقیقت بپردازد.
مردم دوســت دارند نماینــدگان جناحی رأی 
ندهند، بلکه آزادانه بیندیشــند و برای هر رأی 
که می دهند در روز قیامت جواب داشته باشند 
و هیچ سفارشــی حتی از نزدیــکان در آنها اثر 
نکند و به صالح جامعه و مردم فکر کنند، قانون 
اساســی قدرت عظیمی به مجلس داده است و 
آنها می توانند قدم هایی جدی و اساســی برای 

صالح و سداد جامعه بردارند. 

سخنی با نمایندگان فراکسیون امید در حاشیه استیضاح وزیر اقتصاد
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نوســانات نرخ ارز بر بســیاری از بازارها تاثیرگذار بوده است اما 
این نوســانات بر بازار محصوالت پتروشــیمی که مــواد اولیه 
پالستیک است، تأثیر بسزایی داشته که به گفته رئیس اتحادیه 
فروشندگان پالستیک و ظروف یکبار مصرف، رشد چند برابری 
قیمت را تجربه کــرده و اگر مــواد اولیه تامین نشــود، در ایام 
سوگواری محرم و صفر که تقاضای ظروف یک بار مصرف افزایش 

می یابد، فاجعه رخ خواهد داد.
به گزارش ایســنا، در ماه های اخیر نوســان نــرخ ارز به ویژه به 
بیشترین میزان خود در ســال های اخیر رسید تا هر دالر آمریکا 
حتی بیش از ۱۰ هزار تومان معامله شــود. این رشــد قیمت ارز 
به ویژه دالر بر تمــام بازارهای اقتصادی کشــور تأثیرگذار بود و 
به گفته کارشناســان بازارهایی همچون پتروشیمی که صفر تا 
۱۰۰ آن به بازارهای خارجی نیازی ندارد و حتی دیگر کشــورها 
مشتری محصوالت آن هستند، از نوسانات نرخ دالر تأثیر گرفت.

تأثیر محصوالت پتروشیمی به واسطه آن بود که دالرهای دیگر 
کشورها برای خرید مواد پتروشیمی، شرکت های پتروشیمی را 
وسوسه کرد تا محصوالت خود را با وجود نیاز داخلی به بازارهای 

دیگر عرضه کنند و در این مسیر به دلیل آنکه بازار ارز کشور نیاز 
به اسکناس دالر داشت، دولت نیز از این اتفاق دلخور نبود.

تولیدکنندگان داخلی در بازارهای مختلف به ویژه پالســتیک و 
ظروف یک بارمصرف برای تهیه مواد اولیه تولیدی پتروشیمی ها 
باید محصوالت را در ســختی تمام و با قیمت های گران شــده 
خریداری می کردند که البته این روند با وجود آنکه وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دستور توقف صادرات محصوالت پتروشیمی را 

داد تا نیاز بازار داخلی تأمین شود، همچنان پابرجاست.

 قیمت ها گران نشده؛ گران کرده اند! 
بررسی بازار ظروف یک بارمصرف و محصوالت پالستیکی نشان 
از آن دارد که قیمت این محصوالت بیش از نرخ مواد اولیه رشــد 
داشــته که در این رابطه رئیس اتحادیه فروشندگان پالستیک و 
ظروف یک بارمصرف بر این باور اســت که برخی تولیدکنندگان 
و سودجویان، قیمت محصوالت نهایی را با وجود رشد ۱.۵ تا دو 

برابری مواد اولیه تا ۱۰ برابر افزایش داده اند.
احمد مقیمــی در گفت وگو با ایســنا، بــا بیــان اینکه قیمت 

محصوالت داخلی گران نشده و برخی افراد آن را گران کرده اند، 
گفت: تنهــا تولید داخلی کــه ۱۰۰ درصد هم داخلی اســت و 
وابســتگی به بازارهای دیگر ندارد و دیگر کشــورها در این بازار 

خریدار به حساب می آیند، صنعت پتروشیمی است.
او خاطرنشــان کــرد: دســت اندرکاران از طریق پتروشــیمی 
می توانند دیگر کشــورها را تحریم کنند یــا از طریق آن، دیگر 
نیازها همچــون دارو را تأمین کنند. مقیمی یادآور شــد: در پی 
نظارت ضعیف دســتگاه های حکومتی بر فعالیت پتروشیمی ها 
که خوراک و امکانات دولتی دریافت می کنند، شــرایط سخت، 
عدم تأمین مواد اولیه و گرانی در محصوالت پالستیکی و ظروف 

یک بارمصرف رخ داده است.

 افزایش ۱۰ برابری قیمت! 
رئیس اتحادیه فروشــندگان پالســتیک و ظروف یک بارمصرف، 
با تأکید بر اینکه ثبات و نظارت کاملی بر بــازار وجود ندارد، بیان 
کــرد: در حالی که قیمت مواد اولیه دو برابر شــده، قیمت ظروف 
یک بارمصــرف حتی تــا ۱۰ برابــر افزایش یافته اســت، برخی 
تولیدکنندگان افزایــش ۱.۵ تا دو برابر هر کیلو مــواد اولیه را بر 
هر قلم کاالی تولیدی لحاظ کرده اند که می توان مدعی شــد که 
برخی تولیدکنندگان و سودجویان عامل گرانی بیش از حد ظروف 
یک بارمصرف هستند. وی تأکید کرد: اتحادیه در قیمت گذاری و 
فروش ظروف یک بارمصرف و محصوالت تولیدی بازار پالستیک 
اختیار کامل برای نظارت و برخورد جدی ندارد. مقیمی هشدار داد 
که اگر مشــکالت فعلی بازار ظروف یک بارمصرف همچون تأمین 
مواد اولیــه و نظارت بر قیمت گذاری جدی گرفته نشــود، در ایام 
ســوگواری محرم و صفر که میزان مصرف ظروف یک بارمصرف 
افزایش می یابد، فاجعه رخ خواهد داد. رئیس اتحادیه فروشندگان 
پالســتیک و ظروف یک بارمصرف یادآور شــد: سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در وظایف محول شده بر آن در 
بازار نظارت دارد اما باید نظارت بیشتر و دقیق تری بر فعالیت های 
پتروشیمی ها به خصوص در زمینه عرضه محصوالت داشته باشد. 
او ادامه داد: در حال حاضر با وجود تقاضای بســیار و نوسانات نرخ 
دالر، از میزان عرضه مواد اولیه از سوی پتروشیمی ها کاسته شده و 
این در حالی است که محصوالت پالستیکی بر بسیاری از بازارها و 

محصوالتی همچون مواد غذایی و دارو تأثیرگذار است.

3 روزنامه   اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

دستور حجتی برای رسیدگی به 
فساد مافیایی شرکت غله

نماینده مردم ســبزوار در مجلس گفت: مســتندات 
و اطالعات فســاد اتفاق افتاده در شــرکت غله که در 
جریان خرید گندم از کشاورزان در حال رخ دادن بود 
به وزیر و معاونان وزارت جهادکشــاورزی ارائه شد و 
محمود حجتی به واحد بازرسی این وزارتخانه دستور 

رسیدگی و ارائه گزارش داد.
رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو با ایسنا، گفت: در 
دیدار روز گذشته با وزیر جهادکشاورزی و اطالع وی 
از مفاسد اتفاق افتاده در جریان خرید گندم تضمینی 
توسط شرکت غله، دستور رســیدگی موضوع صادر 
شد. وی واحد بازرســی وزارت جهاد کشــاورزی را 
مکلف کرد حداکثر تا دو هفتــه دیگر گزارش خود را 

آماده و ارائه کند.
وی در مصاحبه ای که اواخر تیرماه با ایسنا داشت، در 
تشریح این فساد گفته بود: در خرید تضمینی گندم از 
گندم کاران و تحویل گندم خریداری شده به سیلوها 
تخلفات گســترده مالی و اجرایی در جریان اســت. 
دالالن گندم از ارتباطاتی که با بخشی از بدنه شرکت 
غله کشــور دارند گندم را از گنــدم کاران خریداری 
می کنند اما بــه جای تحویل گندم خریداری شــده 
به ســیلوهای دولتی، آن را در انبارها و محوطه های 
بدون ســقف و رو باز به صورت کامال غیراستاندارد و 

غیربهداشتی نگهداری می کنند.
نماینده مردم ســبزوار در مجلس در تشریح ماجرای 
این فساد گفته بود: این شــبکه مافیایی با هماهنگی 
عوامل خود در شــرکت غله کشــور، گندم خریداری 
شــده را به انبارهای رو باز بــزرگ انتقال می دهند و 
همزمان دو اقدام غیراخالقی و غیربهداشــتی انجام 
می دهند اول اینکه اجازه می دهند این گندم زیر باران 
خیس و غیرقابل اســتفاده شــود و دوم اینکه بخشی 
از این گندم را با »خاک« و »شــن« مخلوط می کنند 
و بعد گندم ناخالص را از طریق شــبکه مافیایی خود 
تحویل ســیلوهای غیراســتاندارد اداره غله کشــور 

می دهند و پول های هنگفتی را به جیب می زنند.
ســبحانی فر با تشریح شیوه کار مفســدان غله کشور 
گفت: مافیای گندم با رها کــردن گندم در انبارهای 
رو باز هزاران تن بر وزن گندم خریداری شــده اضافه 
می کنند و گندم باران خورده را با هماهنگی شــبکه 
مافیایــی خود در بدنه شــرکت غله کشــور، تحویل 
ســیلوهای دولتی که باز نیروهای همین شــبکه در 
آنجا مسؤولیت دارند، می دهند و پول هنگفتی را عاید 

شبکه مافیایی خود می کنند.
وی گفت: شبکه مافیایی غله، حجم گندم خیس شده 
را در گزارشهای خود چندین برابر گزارش می کنند و 
به اسم »گندم فاسد شده« از سیستم گندم خریداری 
شــده دولتی خارج می کنند و بدیــن ترتیب زمینه 
»مفقود شدن« آن را به وجود می آورند و از این راه نیز 
صدها میلیون تومان سودجویی می کنند. این مسئله 
در خراسان رضوی و کلیه اســتان های گندم خیز در 

جریان است.

نوسازی و بازسازی بازار زعفران، 
هدف دولت

معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: هــدف دولت از 
ورود هدفمند به بازار زعفران، اصالح و بازســازی این 

بازار است.
حسین شیرزاد در نشســتی خبری در مشهد اظهار 
کرد: عصر مزیت های نســبی در حــوزه محصوالت 
کشاورزی به پایان رسیده و باید قدرت رقابت پذیری 
محصوالت در بخش های مختلف از جمله زعفران باال 
برود. در این مســیر اصالح فرایندها، ســاختار بازار و 
تعادل در قیمت زعفران، مورد پیگیری دولت اســت 
و خرید حمایتی این محصول امسال نیز برای دومین 

سال پیاپی اجرا می شود.
رئیس سازمان تعاون روســتایی با بیان اینکه زعفران 
دارای بــازاری با قدمت بیش از 2۱۰ ســاله در ایران 
اســت، ادامه داد: مداخلــه هدفمند دولــت در بازار 
زعفران و خرید حمایتی محصول به شــکل بی سابقه 
و با آثار مثبت فراوانی در کشــور در سال گذشته اجرا 

شد.
شــیرزاد، کمک به پایان مرزی و مناطــق محروم و 
حمایت از زعفرانکاران را هدف جدی دولت اعالم کرد 
و افزود: شــیب تند قیمت زعفران در بازار مهم نیست 
بلکه جلوگیری از نوســانات قیمت این محصول است 
که مهم و تعیین کننده اســت. عارضه تاریخی و بازار 
بخش کشــاورزی مربوط به ذات تولیدات این حوزه 
اســت به این معنا که در مدت کوتاهــی برای برخی 
محصوالت خاص از جمله زعفران در فصل برداشــت، 

شاهد عرضه فراوان و کاهش قیمت هستیم.
رئیس سازمان تعاون روســتایی ادامه داد: تعادل در 
بازار و حذف نوســانات قیمتی همان چیزی است که 

مورد توجه و پیگیری دولت است.
شــیرزاد با اشــاره به خرید بیش از 68 تن زعفران در 
استانهای سه گانه خراسان، گفت: تا کنون حدود 4۱ 
تن زعفران به عالی ترین شکل ممکن در بورس خرید 
و فروش شده و 7.۵ تن دیگر نیز در داالن فروش قرار 
دارد. عالوه بر خطه خراســان، 9 استان دیگر اقدام به 
کشت زعفران می کنند. هم اکنون 72۵ هزار خانوار 
در حوزه تولید زعفران مشــغول به کار هســتند که 
پیش بینی می شــود این میزان طی ســالهای آینده 

افزایش یابد.

تشریح جزئیات مصوبات کمیته 
دستمزد از زبان نماینده کارگری

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها گفت: در جلسه 
کمیته دســتمزد خواســتار تمکین دولت از وظایف 

اجتماعی خود نسبت به جامعه کارگری شد.
فرامرز توفیقی در گفــت وگو با ایلنــا، گفت: فضای 
حاکم بر جلســه مثبت بود. دولت پذیرفته اســت که 
باید کاری صورت دهــد. در این برهه زمانی، دولتی ها 
قبول دارند که اگر بــه وظایف اجتماعی خود در قبال 
کارگران عمل نکنند، فروپاشی اجتماعی و معیشتی 
نزدیک است البته نمایندگان کارفرمایی در جلسه ی 
روز گذشته حضور نیافتند ولی نمایندگان دولت از هر 
سه وزارتخانه حضور داشتند؛ هم ما و هم نمایندگان 
دولت، ســبد معیشــت را به روز کردیم ولی به دلیل 
حضور نداشــتن نمایندگان کارفرمایی جزییات این 

سبد ماند.
وی تاکید کرد: همانطور که در جلســه قبلی شورای 
عالی کار هم اتفــاق افتاد، نماینــدگان دولت بحث 
کاهش شــدید قدرت خرید دســتمزد، در نتیجه ی 
»جهش شدید قیمت ها« و فاصله زیاد سبد معیشت 
با دســتمزد را پذیرفتند و قبول کردند که بایســتی 

یکسری اقدامات صورت بگیرد.
وی افزود: در ادامه جلســه به بحث »راهکارها« ورود 
کردیــم؛ ابتدا دولــت راهکارهای خــود را ارائه کرد. 
دولتی ها از راهکارهای نشدنی و غیرقابل اجرای خود 
سخن گفتند و اینکه نتوانستند برخی اقدامات جانبی 
را برای کاهش هزینه های زندگی صورت بدهند و در 
نهایت پیشــنهاد »ســبد کاال« را مطرح کردند که ما 

نمایندگان کارگری این پیشنهاد را نپذیرفتیم.
به گفتــه ی توفیقی »اذعان دولتی ها« بــه ناتوانی ها 
قدم مثبتی ســت اما کارگــران دنبال گرفتن ســبد 
کاال نیســتند بلکه در پی این هســتند که دولت به 
»وظایف اجتماعــِی« خود عمل بکنــد. دیگر زمان 
اذعان به ناتوانی ها و شکســت ها گذشــته است و اگر 
دولت به وظایف اجتماعی خود عمل نکند، فروپاشی 
ارکان خانواده و به تبع آن، فروپاشــی اجتماعی دور 
از انتظار نخواهد بود. رئیــس کمیته مزد کانون عالی 
شــوراها افزود: بعد از راهکارها و پیشــنهاداِت گروه 
دولتی، نوبت به راهکارهای گروه کارگری رســید؛ ما 
سه پیشــنهاد اصلی مطرح کردیم؛ اول اینکه رقم بُِن 
 A پرداختی توسط کارفرما ابتدا زیاد شود؛ مثال بشود
تومان؛ دولت هم معادل همان A تومان بگذارد وسط 
و این ۲A تومان به کارگر به صورت غیرنقدی پرداخت 
شود. این پرداخت باید هدفمند، رویه مند و همیشگی 
باشــد و از طریق کد بیمه شناسایی کارگر، یک سبد 
معیشــِت ۲A تومانی تعریف شــود و به کارگر تعلق 
بگیرد. حاال محتویات ســبد می تواند اقالم خوراکی 
مورد نیاز کارگران مثل گوشــت و روغــن و برنج و ... 
باشد. اما ادعای دولتی ها همیشه کمبود بودجه است؛ 
چگونه دولت A توماِن ســهم خودش را تامین کند؛ 
توفیقی معتقد است. کارگری ها برای این هم راهکار 
دارنــد. او می افزاید: دولت می توانــد مابه التفاوت ارز 
42۰۰ تومانی با ارز ۳7۰۰ تومانی که در محاســبات 
بودجه امسال آمده و یک نوع درآمدزایِی دولتی ست 
را به ایــن کار اختصاص بدهد. این خواســته زیادی 

نیست.
 چرا این پرداخت ها نقدی انجام نشود؛ 

توفیقــی در این رابطه می گوید: اگــر این پرداخت ها 
به صورت نقدی انجام شــود، گــردش نقدینگی در 
ســطح اجتماع باال می رود و این خود می تواند تورم زا 
باشــد؛ دوم اینکه یکی از علت هــای »جهش قیمت 
اقالم اصلی« نگرانی از کمبودهای احتمالی ســت که 
مردم ســعی می کنند اقالم ضروری خــود را تا جایی 
که می تواننــد خرید و پس انداز کنند؛ اگر این ســبد 
معیشــِت 2A تومانی به ۱۳ میلیون خانواده پرداخت 
شــود، کمی از این نگرانی ها کاســته خواهد شــد و 
می تواند به پایــداری قیمت در جامعــه کمک کند. 
همیــن هیجانات کاذب به ســوداگران اجــازه داده 
قیمت ها را باال ببرند. وی ادامه داد: مســاله بعدی این 
اســت که دولت برای کنترل صنــدوق ذخیره ارزی، 
معادل ریاِل دالر، پول در جامعه می ریزد؛ همین ریال، 
Hot Money اســت و تورم زاســت و موجب افزایش 
حجم نقدینگی در جامعه می شــود. اگــر این پول را 
تبدیل به پرداخت های غیرنقدی کنیــم، تورم و نرخ 
تقاضا کم شــده و به تبع آن، عرضه منطقی می شود. 
او راهکار دوم را احیــای تعاونی ها می داند و می گوید: 
پیشــنهاد دادیم وزارت صنعت، معــدن و تجارت با 
بخش تعاوِن وزارت کار تعامل بکند و ســبد معیشت 
ما کارگران را بــا قیمت ارز ۳۵۰۰ تومــان، تهیه و به 
تعاونی های کارگری تحویــل بدهد تا کارگران مطابق 
کد کارگری خود بتوانند به این مراکز مراجعه و از این 
اقالم ضرورِی ارزان بهره مند شوند. اما راه سوم، افزایش 
دستمزد اســت، به دولتی ها گفتیم اگر دو راهکار باال 
را نمی توانیــد اجرایی کنید، باید راهــی پیدا کنید و 
دســتمزد را افزایش دهید. یعنی قیمت ریالی مزد را 

مطابق محاسبات سبد معیشت و تورم، باالببرید.

اقتصاد

کشاورزی

 کارگری

رئیس جمهور در حکمی » ســید رحمت اهلل اکرمی« را به عنوان سرپرســت وزارت امور اقتصادی و دارایی 
منصوب کرد. پس از استیضاح مســعود کرباسیان در جلسه روز یکشــنبه مجلس شورای اسالمی، رییس 
جمهوری سید رحمت اهلل اکرمی ،که پیش از این خزانه دار کل کشور بود را به سمت سرپرست وزارت امور 
اقتصادی و دارایی منصوب کرد. متن حکم حجت االســالم و المســلمین دکتر حسن روحانی به این شرح 
است: جناب آقای سید رحمت اهلل اکرمی، براســاس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و سوابق 

اجرایی و مدیریتی جناب عالی، به موجب این حکم شــما را به سرپرستی » وزارت امور اقتصادی و دارایی« 
منصوب می نمایم.امید اســت با عنایات الهی و همکاری کلیه کارکنان آن وزارت، در خدمت به ملت شریف 
ایران و نظام مقدس جمهوری اسالمی، با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت 
تدبیر و امید موفق باشــید. رئیس جمهور همچنین طی نامه ای از زحمات و خدمات مسعود کرباسیان در 

مدت تصدی مسئولیت ›وزارت امور اقتصادی و دارایی‹ تشکر و قدردانی کرد.

اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد شد

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان 
اینکه پنج بســته جبرانــی اقتصادی 
آماده شد، گفت: دو بسته معیشتی در 
نظر گرفته شده و برای تمام مردم یک 

بسته معیشتی پرداخت می شود.
محمدباقر نوبخت در مراســم تودیع و 
معارفه رییس سازمان برنامه و بودجه 
استان کرمانشــاه که در این سازمان 
برگزار شــد اظهار داشت: اقتصاد باید 
به گونه ای ساخته شــود که چنانچه 
ضربــه، هجوم یا متغیــر برون زایی بر 
آن اثر بگذارد مقاوم بماند و اقتصاد ما 

باید این ویژگی را داشته باشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره 
به اینکه اقتصاد مقاومتی برای مقاوم 
کردن اقتصاد در برابــر هجمه ها و از 
ســوی مقام معظم رهبری ابالغ شد، 
عنوان کرد: با وجود تالشــهای بسیار 
در این زمینه در ســالهای اخیر هنوز 

اقتصاد ما مقاوم نیست.
نوبخت با اشاره به رشد چهار درصدی 
اقتصاد و کاهش تورم در کشور، گفت: 
اقتصاد ایران در حــال جهش مجدد 
بــود اما بدخواهــان اجــازه ندادند و 
تحریم را به مــا تحمیل کردند. معاون 
رییس جمهور با ابــراز »اینکه اقتصاد 
مــا نمی توانــد در برابر ایــن هجمه 
مقــاوم بماند واقعیت اســت«، افزود: 
نمی توان گفت که این وضعیت نتیجه 
ناکارآمدی و نابلدی دولت اســت زیرا 
این همان دولت چهار سال قبل است 
و هیچکدام از دولتمردان برای آزمون 

و خطا مسئول نشده اند.
نوبخت بیان داشــت: تکانــه و تهدید 
تحریم سبب شد عده ای تقاضا را برای 
تبدیل ریال به ارز مناســب بدانند اما 

ســازمان برنامه و بودجه موظف است 
که حداقل برنامه ای در جهت کاهش 

این آالم و بار خانواده ها انجام دهد.
وی بــا بیــان اینکه پنج 
بســته جبرانی اقتصادی 
آماده شــده است گفت: 
معیشــتی  بســته  دو 
در نظــر گرفته شــده و 

برای تمام مردم یک بســته معیشتی 
پرداخت می شــود. نوبخت با اشاره به 

اینکه یک بسته معیشتی خاص برای 
پنج دهک جامعه در نظر گرفته شده 
اســت، افزود: یک بســته خاص برای 
تولیدکننــدگان و یــک 
بســته خاص نیــز برای 
پیمانــکاران برنامه ریزی 

شده است.
بــه گــزارش   اقتصــاد 
ملی  بــه نقــل از تســنیم، نوبخت با 
بیان اینکه روز گذشــته 2۵۱ میلیارد 

تومان کمک بالعوض و 4۰۰ میلیارد 
تومــان تســهیالت در هیــات دولت 
برای زلزله زدگان اســتان کرمانشــاه 
تخصیص یافت، گفــت: پرداخت پنج 
میلیون تومــان کمــک بالعوض به 
هر خانوار و تســهیالت با ســود چهار 
درصد برای ساکنان روســتاها و پنج 
درصد برای اهالی شــهرها از مصوبات 
روز گذشــته هیئــت دولــت بــرای 

زلزله زدگان بود.  

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: 
در کوتاه مدت عــده ای تالش کردن 
خدمت دولــت را در مناطق زلزله زده 
کم اهیمــت جلوه دهند امــا هر آنچه 
کانکــس در مناطق زلزلــه زده دیده 
می شــود دولت تقبل کرده اســت و 
برادران سپاه به عنوان پیمانکار عمل 
کردنــد. وی گفت: ســازمان برنامه و 
بودجه برای عمــران و آبادانی مناطق 

زلزله زده سهم و نقشی داشته است.

نوبخت: 

همه مردم یک بسته معیشتی دریافت می کنند 
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هشدار نسبت به کمبود و گرانی ظروف یکبار مصرف

معاون برنامه ریــزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرســازی گفت: برای تکمیل و بهــره  برداری از پروژه 
های حوزه راه ســازی این وزارتخانه اعتباری بیش از 2۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. ه گزارش ایرنا، امیر 
امینی روز دوشنبه در آئین تکریم و تودیع مدیران کل راه و شهرســازی استان ایالم اظهار داشت: در نظام 
مالی تامین پروژه های راه و شهرســازی اعتباری افزون بر 2۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم ، این در حالی 
اســت که میزان اعتبار تخصیص یافته به این وزارتخانه برای تکمیل پروژه ها رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد 
تومان است. وی افزود: این امر باعث می شود تا بار انجام پروژه های حوزه راهسازی بر دوش دفاتر مهندسی 
و پیمانکاران این حوزه قرار گیرد و در این راســتا به تدریج توان پیمانکاران کم شــده و ضروری است که در 
این خصوص فکری اساسی اندیشیده شود.  امینی با اشــاره به وضعیت پروژه های حوزه راهسازی ایالم نیز 
گفت: پروژه های بزرگی در حوزه راهسازی استان در حال انجام است که با تکمیل آنها تحولی خاص در این 
حوزه اتفاق خواهد افتاد. مطالعات پروژه آزاد راه کرمانشاه - ایالم - مرز مهران انجام شده است که امیدواریم 

بتوانیم بزودی عملیات اجرایی آنرا آغاز کنیم.

معاون وزیر کشــاورزی اعالم کرد: گوشــت منجمد گوســاله حداکثر بایــد کیلویی 29 هزار تومان به دســت 
مصرف کنندگان برسد و اگر تخلف و گرانفروشی از واردکننده ای ســر بزند، دیگر به او مجوز واردات نمی دهیم. به 
گزارش ایسنا، قیمت گوشت قرمز در ماه گذشته در بازار روند افزایشی داشته و بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از 
متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به دوم شهریور ماه امسال هر کیلوگرم گوشت 
قرمز گاو و گوساله بی اســتخوان ۵۵ هزار و ۳۱۱ تومان به طور متوسط در سطح شهر تهران فروخته شده است که 
نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۱۵.۵ درصد و نســبت به هفته مشابه سال قبل ۳6.7 درصد افزایش قیمت را تجربه 
کرده اســت. در این باره علی اکبر مهرفرد  گفت: ارز مورد نیاز واردات گوشت منجمد گوساله با نرخ 42۰۰ تومانی 
تامین شده و واردکنندگان بر این اساس مجاز هستند هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد گوساله را حداکثر 27 هزار 
تومان بفروشند و براساس توافقی که بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است قیمت این محصول پروتئینی حداکثر باید 29 هزار تومان برای 
مصرف کنندگان باشد و کسانی که خارج از آن عمل کنند، تخلف کرده و دستگاه های نظارتی با آن برخورد می کنند.

یک اقتصاددان با اشــاره به تفاوت قیمت ارز یارانه ای با ارز در بــازار آزاد این اختالف به عالوه کاهش ارزش 
ریال در برابر دالر را موجب ترغیب شــهروندان کشــورهای اطراف به خرید از بازارهای مرزی ارزیابی کرد. 
به گزارش ایسنا، کاهش ارزش ریال در برابر دالر در ماه های گذشــته باعث شده که قدرت خرید کاالهای 
وارداتی برای ایرانیها کاهش پیدا کند. عالوه بر کاالهای وارداتی، بســیاری از اقالم تولیدی در داخل هم با 
توجیه به مقرون صرفه نبودن تولید یا گران شــدن عوامل تولید، گران شده است. با این اوصاف دولت برای 
حمایت از مصــرف کننده داخلی 2۵ قلم کاال را به عنوان اقالم اساســی در لیســت کاالهای مورد حمایت 
خود اعــالم کرد؛ کاالهایی که مشــمول تخصیص ارز یارانه ای میشــوند. این تفاوت نــرخ دالر در ایران و 
کشورهای همسایه سبب شــده که خرید کاالهای یارانه ای از ایران برای کشورهای همسایه جذاب شود. 
در این زمینه وحید شــقاقی شهری - عضو هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اعالم نرخ 42۰۰ تومانی توســط دولت در ماه های گذشــته گفت که اختصــاص دالر یارانه ای به همه 

کاالهای وارداتی موجب ایجاد بسیاری از سوء استفاده ها شده است.

شقاقی: اقالم اساسی در قالب کارت های اعتباری توزیع شودگوشت خارجی نهایتا کیلویی ۲۹ هزار تومانپروژه های راه سازی 25۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
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روغن نارگیل برای سالمت مفید نیست
استاد دانشگاه هاروارد عنوان می کند میزان چربی اشباع 
روغن نارگیل به اندازه ۸۰ درصد باال اســت و می تواند 
موجب افزایش کلســترول بد بدن شود، از اینرو مصرف 
آن بی نهایت برای سالمت مضر است. درحالیکه روغن 
نارگیل به عنوان یکی از عوامل فعال در تقویت سیستم 
ایمنی تلقی می شــود، اما حال یک محقق آمریکایی از 
دانشگاه هاروارد، آن را خطری برای سالمت عنوان می 
کند.»کارین میشــلز« در این باره مــی گوید: »مصرف 
روغن نارگیل هشــداردهنده اســت. این روغن یکی از 
بدترین مواد خوراکی تلقی می شود.«وی در حمایت از 
ادعای خود عنوان می کند روغن ناگیل سرشار از چربی 
اشباع شــده به اندازه ۸۰ درصد است که به مراتب باالتر 
از چربی اشــباع موجود در کره، چربی گوساله و گوشت 
خوک است.به گفته محققان، میزان چربی اشباع باال به 
اندازه ۸۰ درصد بی نهایت برای سالمت خطرناک است 
چراکه منجر به افزایش میزان کلسترول بد و در نتیجه 
انســداد رگ ها و عروق خونی می شود، از اینرو ریسک 
حمله قلبی و فشــارخون باال هم افزایش می یابد.با این 
حال محققــان عنوان می کنند روغــن نارگیل موجب 

افزایش کلسترول خوب خون هم می شود.

فواید آلو برای سالمت 
میوه ها دارای خواص طبیعــی نجات بخش برای بدن 
در رهایی از انواع مشکالت ســالمت هستند. در مورد 
افراد مبتال به آســم یا افــراد مبتال به آرتــروز، آلو باید 
بخش اصلی رژیم غذایی شان باشد.بعالوه مصرف آلو به 
بدن در مقابله با ســکته گرمایی و سرطان کمک کرده 
و از آنجائیکه سرشــار از آنتی اکسیدان هاست، سرعت 
روند پیــری را با آزاد کردن رادیــکال های آزاد کاهش 
می دهد.آلو بسیار برای ســالمت چشم ها مفید است، 
چراکه زاکســانتیین، نوعی کاروتنوئید مهم موجود در 
آلو، به جذب انتخابی نور در شبکیه چشم کمک کرده 
و عملکردهای فیلترینگ نور UV را تقویت می کند.آلو به 
درمان اختالالت گوارشی کمک می کند، سالمت قلب و 
عروق را افزایش می دهد، با سلول های سرطانی مقابله 
می کند، میزان کلسترول خوب و سالم بدن را افزایش 
می دهد و به کاهش وزن کمک می کند.بعالوه آلو منبع 
ویتامین C اســت و به بدن در مقابله بــا التهاب کمک 
کرده و با کمک به بدن در آزادسازی رادیکال های آزاد، 

همچون یک عامل فعال ضدپیری عمل می کند.

کم آبی بدن به مغز آسیب می رساند
طبق نتایج یک تحقیق جدید، کــم آبی بدن موجب 
تغییر در شــکل و فعالیت مغز شده و عملکرد مهارتی 
مغــز را ُکند مــی کند.محققان موسســه تکنولوژی 
جورجیــا در مطالعــه ای دریافتنــد زمانــی که بی 
آبی بدن به اوج می رســد، بخشــی از مغز متورم می 
شود، ســیگنال دهی نورونی تشدید می شود و انجام 
مهارت هــای یکنواخت و معمولی مغز دشــوارتر می 
شــود.محققان همچنین دریافتند گرمای شدید هم 
به عملکرد افراد شــرکت کننده در تست آسیب می 
رساند، اما صدمه ناشــی از کمبود آب، حدود دو برابر 
بیشتر است.»میندی میالرد اســتافورد«، پژوهشگر 
ارشــد مطالعه، در این بــاره می گوید: »مــا در این 
مطالعه به بررسی این مسئله پرداختیم که آیا ورزش 
و اســترس گرمایی به تنهایی بر عملکرد شــناختی 
مغز تاثیــر دارند و تاثیر کم آبی را مــورد مطالعه قرار 
دادیم.«در آزمایشــات، زمانیکه شــرکت کنندگان 
ورزش کــرده، عرق کردند و آب نوشــیدند، فضاهای 
مملو از مایع موســوم به حفره در مرکز مغز منقبض 
شــدند. اما در حالت فعالیت زیاد فیزیکی همراه کم 
آبی بدن، این حفره ها معکــوس عمل کرده و بزرگ 
شــدند.محققان دریافتند در واکنش به سیگنال کم 
آبی بدن، نواحی از مغز کــه الزاما نیازی به دخالت در 
انجام مهارت ندارند وارد عمل شــده و فعالیت شــان 
تشدید می شــود و همین مســئله موجب دشواری 

عملکرد مغز در انجام مهارت های عادی می شود.

تولید مکمل های غذایی با 
برندهای تقلبی

برخی برندهای مکمل های غذایی خارجی، فقط روی 
کاغذ وجود خارجی دارند و فاقد کارخانه، تکنولوژی و 
فنآوری هســتند و این ها می خواهند در ایران تولید 
یا تولید تحت لیســانس انجام دهند.دکتر سید حمید 
خویی، دبیر انجمن علمی داروســازان ایران در گفتگو  
با  مهر ضمن هشــدار در خصوص برندهــای تقلبی 
مکمل های غذایی اظهار داشــت: متاسفانه در خارج 
کشور از جمله در آمریکا و کانادا، شرکت ها یا برندهای 
صوری و حاشــیه ای در حوزه مکمل های غذایی ثبت 
شده که فقط روی کاغذ، برای خود موجودیت و هویت 
ایجاد کرده اند و فاقد هرگونــه کارخانه، تکنولوژی و 
دانش فنی در خارج کشــور هســتند.وی ادامه داد: 
تولید تحت لیســانس در رابطه با داروهایی که نیاز به 
تکنولوژی باال دارند، کامــال رویکرد صحیح و منطقی 
اســت و باید حمایت شــود، چرا که منجر به ارتقای 
کیفیت تولیدات داخلی و انتقال دانش فنی می شــود 
ولی در خصوص مکمل های غذایی، بی هیچ تردیدی 
باید بگوییم که توانمندی شرکت های داخلی در حدی 
است که بتوانند مکمل های غذایی را تولید کنند و نیاز 

به تکنولوژی خارق العاده ای از خارج کشور نداریم.

افتتاح 10 کیلومتر
 ازخط 6 مترو در آبان

شــهردار تهران از افتتاح خط 6 مترو در هفته دولت 
ســال آینده خبر داد. محمدعلی افشــانی در حاشیه 
بازدید از خــط 6 مترو بــا بیان اینکه حمــل و نقل 
عمومی و توســعه آن یکی از مهمترین مســائل شهر 
تهران اســت، گفت: به همراه رئیس شورا و تعدادی از 
اعضای کمیسیون حمل و نقل بازدیدی از خط 6 مترو 
داشــتیم.وی افزود: میزان پیشرفت فیزیکی این خط 
به گونه ایســت که احتماال تا هفته دولت سال آینده 
بخش زیــادی از این خط افتتــاح و کل 32 کیلومتر 
نیز تا پایان ســال 9۸ به افتتاح می رســد.وی با بیان 
اینکه 1۰ کیلومتر این خط با چهار ایســتگاه آن گونه 
که پیمانکار و معاونت حمــل و نقل اعالم کرده اند در 
نیمه دوم ســال جاری به بهره برداری می رسد، گفت: 
پیمانکار عنوان کرده است که تا پایان آبان ماه این 1۰ 
کیلومتر را به بهره برداری می رساند.افشانی در مورد 
سرانجام بانک شــهر نیز گفت: خوشبختانه مشکالت 
بانک شــهر در حال حل شدن اســت و اعضای هیات 
مدیره معرفی شده اند و این ماه تشکیل جلسه داده و 
مدیرعامل بانک را مشخص می کنند.به گفته شهردار 
تهــران، در هفته گذشــته نیز 7۰۰ میلیــارد تومان 
اوراق مشارکت برای قطار شــهری منتشر شده است 
و امیدواریــم 13۰۰ میلیارد تومــان باقیمانده اوراق 
مشــارکت را نیز به سرانجام برســانیم و مشکالت در 
رابطه با بانک شهر، مدیریتی اســت که در حال رفع 
هســتیم.وی با بیان اینکــه خط 6 و 7 در ایســتگاه 
ابتدایی و پایانی تکمیل شــده اما ایستگاه های میانی 
باقیمانده اند، گفت: با توجه بــه اینکه حجم باالیی از 
پروژه های تونلی و بزرگراهی داریــم اگر بخواهیم به 
یکدفعه 2۰ الــی 3۰ کیلومتر را افتتاح کنیم، نیازمند 
حجم زیادی از بودجه هســتیم کــه در نظر داریم به 
صورت فازبندی این پروژه ها را افتتاح کنیم.افشــانی 
در مورد سرانجام واگن های مترو نیز با بیان اینکه در 
2۰ روز گذشته شــورای اقتصاد تشکیل نشده است 
اما در کمیسیون فنی این شــورا تامین مالی واگن ها 
تصویب شــده اســت، گفت: قطعا در اولین جلســه 
شــورای اقتصاد موضوع واگن ها نیز بررسی می شود.

وی در مورد پرداخت طلب پیمانکاران نیز گفت: یکی 
از مشکالت شــهرداری میزان بدهی است که به بیش 
از 5۰ هزار میلیارد تومان می رسد اما از هفته گذشته 
پرداخت دیون پیمانکاران جزء را شــروع کرده ایم.به 
گزارش ایســنا، کارگران پیمانکار خط 6 مترو نیز در 
حاشیه بازدید دور افشانی جمع شــدند و گفتند که 
حدود 6 ماه اســت که حقوق نگرفته اند و باید فکری 

به حال آنها کنند.

افزایش ۹ درصدی سفر در سال ۹۷
رئیس پلیس راهور ناجا از افزایش 9 درصدی سفرها 
در 5 ماهه ابتدایی سال نســبت به سال گذشته خبر 
داد و گفت: 66 درصد از تصادفــات منجر به فوت در 
3۰ کیلومتری شــهرها به وقوع می پیوندد.ســردار 
تقی مهری در شــصت و ســومین کمیته هماهنگی 
طرحهــای ترافیکی با اشــاره به افزایش ســفرها در 
ســال جاری گفت: براساس آمار پزشــکی قانونی در 
ماه اول تابســتان 5 درصد کاهش جــان باختگان در 
جاده های درون شــهری گزارش شــده است.سردار 
مهــری اضافه کرد: شــهریور پرترددترین ماه ســال 
است و مردم بیشترین سفر را در نیمه دوم شهریور به 
خصوص دهه آخر انجام خواهند داد؛ همه دستگاه ها 
بر اساس این موضوع نسبت به تقویت پایگاه های خود 
اقدام خواهند کرد تا ان شاءاهلل ایمنی بیشتر و کاهش 
تصادفات را داشته باشــیم.رئیس پلیس راهور ناجا با 
بیان اینکه در تابســتان 97، 35 درصــد از تصادفات 
ســرعت و ســبقت غیرمجاز و عدم توجه به جلو بوده 
است؛ 3۸ درصد خستگی و خواب آلودگی و 37 درصد 
بر اثر واژگونی، گفت: در برخی استان های کویری 67 
درصد واژگونی خودرو نیزکه گزارش شــده است، به 
علت عــدم توجه به جلو و خســتگی و خواب آلودگی 
بوده است.سردار مهری با ارائه این آمار که 66 درصد 
از تصادفات منجر به فوت در 3۰ کیلومتری شــهرها 
به وقوع می پیوندد، افزود: نیروی انتظامی در شهریور 
نســبت به تقویت پلیس راهنمایــی و رانندگی اقدام 
کرده است؛ بر همین اســاس با افزایش نیرو و مأمور 
کردن ســایر بخش های انتظامی به راهور در صدد آن 
است تا شرایط تردد ایمن تر را برای هموطنان فراهم 
ســازد.وی به تعطیلی عملیات عمرانی در نیمه دوم 
شهریور و اوایل مهرماه اشاره کرد و بیان داشت: از 15 
شهریور تا آخر شهریور ماه به دلیل افزایش سفرهای 
هموطنــان از حجم عملیات عمرانی کاســته خواهد 
شد، به خصوص در مســیرهای پرتردد؛ همچنین از 
روز اول مهر تا پانزدهم مهر به دلیل بازگشایی مدارس 
و افزایش ترددهای درون شهری عملیات های عمرانی 
متوقف خواهد شد.ســردار مهــری در خاتمه افزود: 

طرح ترافیکی بازگشایی مدارس ابالغ شده است.

اجتماعی

سالمت

اخبار

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری 195 نفر از اراذل و اوباش تهران در عملیات سراسری پلیس خبر داد.
سردار حســین رحیمی در اجرای ســومین مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش که دیروز در مقر پلیس 
امنیت برگزار شد، اظهار کرد: امروز سومین مرحله از برخورد با اراذل و اوباش، مزاحمین نوامیس و مرتکبان 

جرایم مرتبط با امنیت اخالقی در تهران به مرحله اجرا درآمد.
وی بــا بیان اینکه در اجرای ایــن عملیات 1۰۸ واحد صنفی کــه به پاتوق این افراد تبدیل شــده و عمدتا 

باشگاه های بدنسازی و قهوه خانه ها بود مورد بازرسی قرار گرفت، تصریح کرد: برخی از این افراد حتی سبب 
نارضایتی مالکان این واحدها نیز شــده بودند که در همین راستا اقدامات الزم صورت گرفته و به واحدهای 
صنفی نیز تذکرات الزم داده شــد. رحیمی با بیان اینکه 5۰ پارک و تفرجگاه که اراذل و اوباش در آن حضور 
داشــتند مورد بررسی قرار گرفت و پاکســازی شــد، گفت: همچنین 2۰ نقطه که به صورت مکرر از سوی 

شهروندان به پلیس اعالم شده بود مورد بررسی قرار گرفته و این نقاط نیز پاکسازی شدند.

دستگیری 195 اوباش تهران
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7 هزار پیش دبســتانی غیرمجاز که هم اکنون مشــغول فعالیت هستند، از اول 
مهر فعالیت نخواهند کرد.مجتبــی زینی وند افزود: بیش از 15 هزار مرکز پیش 
دبستانی از ســایر دســتگاه ها به غیر از آموزش و پرورش مجوز فعالیت گرفتند 
که مدیران ۸ هزار مرکز مراجعــه کرده و مجوز فعالیت دریافــت کرده اند، اما 
همچنان 7 هزار مرکز پیش دبستانی بدون مجوز و به صورت غیر قانونی مشغول 
بکارند.رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش بکارگیری 
نیرو های گزینش نشــده و استفاده از محتوای آموزشــی تایید نشده را از جمله 
تخلفات عمده این مراکز غیرمجاز بیان و تاکیــد کرد: طبق قانون فقط آموزش 
و پرورش می تواند برای افراد زیر 2۰ ســال مجوز فعالیت صادر کند و تنها مرکز 
صدور مجوز مراکز پیش دبستانی تا دبیرســتان آموزش و پرورش است.رئیس 
ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش به دریافت شهریه اضافی 

در مدارس غیردولتی اشــاره کرد و به واحد مرکزی خبر گفت: باالترین شهریه 
اضافی که تاکنون گرفته شده 23 میلیون تومان بوده است.وی از بازگشت 6۰۰ 
میلیون تومان شــهریه اضافی به خانواده ها خبر داد و افزود: با خانواده ها تماس 
گرفته و یا پیامک داده شده است که برای دریافت مبلغ شهریه اضافی به ادارات 
آموزش و پرورش مراجعه کنند.زینی وند گفت: 32 مدرســه در تهران شــهریه 
اضافی دریافت کرده اند کــه باید این مبالغ اضافی را بــه خانواده ها برگردانند.

وی افزود: به مــدارس متخلف عالوه بر بازپرداخت شــهریه اضافی تذکر کتبی 
نیز داده ایم ضمن اینکه دریافت شــهریه اضافی در احتســاب شــهریه مصوب 
سال آینده آن مدرســه نیز تاثیرگذار خواهد بود.رئیس سازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی آموزش و پرورش گفت: فعالیت ۴ مدرسه در تهران از امسال متوقف 

شده است. 

وزیر بهداشــت در یادداشتی ضمن تبریک روز داروســاز به داروسازان کشور، 
ابراز امیدواری کرد که محققان و داروسازان این مرز و بوم که تا امروز بیشترین 
تولید را در عرصه سالمت داشــته اند، با تالشی افزون تر به موفقیت هایی تازه تر 
دســت یابند. بنابر اعالم وبدا، در متن یادداشــت دکتر سیدحسن هاشمی به 
مناسبت پنجم شــهریورماه و روز داروساز آمده اســت:» می گویند »محمدبن 
زکریــای رازی« آثاری چنــان گســترده در حوزه  های مختلف از پزشــکی تا 
منطق و ریاضیات از خود برجای گذاشــته که برخی از تاریخ نویســان، وی را 
»همه  چیــزدان« نامیده انــد. این دانشــمند عالی مقام، در عین حال، بســیار 
خوش خو، نســبت به فقــرا و بینوایان رئوف و در کســب علم کوشــا بود؛ به 
بیماران توجه خاص داشت و تا زمان تشخیص و درمان بیماری، دست از آن ها 
نمی کشــید.اهل معرفت، این دقایق و ظرایف رفتــاری را همان گوهر وجودی 

بزرگان می دانند که نام ایشــان را در طول قرن  هــا و در پس حوادث گوناگون، 
همچنان زنده نگــه داشــته و می دارد.این که روز بزرگداشــت آن پزشــک، 
شیمی دان و فیلسوف ایرانی را »روز داروســاز« نامیده  اند، قطعا متاثر از نقش 
مهم و ارزشمند دارو و داروســاز در زنجیره سالمت فرد و جامعه است.اینجانب 
به سهم خود این روز را به داروسازان عزیز و پرتالش کشورم تبریک می گویم و 
در هنگامه ای که سالمت ملت شــریف ایران هم تحت تاثیر بازی های سیاسی، 
از جمله تحریم ها قرار گرفته اســت، امیدوارم محققان و داروسازان این مرز و 
بوم که تا امروز بیشترین تولید را در عرصه سالمت داشته اند، با تالشی فزون تر 
به موفقیت هایی تازه تر دســت یابند و با افزایش ظرفیت صنعت ساخت دارو و 
تامین مواد اولیه، عالوه بر التیام درد دردمندان، به مرزهای خودکفایی در این 

حوزه نزدیک تر شوند.«

نقش داروسازان در زنجیره سالمت فرد و جامعهتعطیلی ۷ هزار پیش دبستانی غیرمجاز

خبرکوتاه

دسترســی بــه خدمات بهداشــتی و 
درمانی به دلیل پراکندگی جغرافیایی 
در کشــور با چالش های زیادی همراه 
است و این مشــکالت با اجرای طرح 
تحول ســالمت کاهش پیــدا کرد و 
ایــن روند در دولت دوازدهم تســریع 
یافته اســت. اهتمام وزارت بهداشت 
به موضــوع توزیع عادالنــه خدمات 
بهداشــتی و  درمانــی باعث شــده تا 
بســیاری از پروژه هایی که ســالیان 
سال و به  کندی پیش می رفت در یک 
سال اخیر پیشرفت قابل توجه داشته 
باشــد. در حالی که به طــور معمول 
ســاخت یک بیمارســتان حدود 1۰ 
سال زمان می برد این روند در یکسال 
گذشته تســریع یافته که نمونه آن را 
می  توان در ســاخت بیمارستان امام 
خمینی ارومیه مشاهده کرد. پیش از 
این بیمارانی که در شهرهای دورافتاده 
بودند مجبور بودند تا برای یک ســی 
تی اســکن ساده به شــهرهای مجاور 
خود مراجعه کنند. بــا اهتمام وزارت 
بهداشت به این مســاله حاال بسیاری 
از نقــاط دورافتاده مجهــز به امکانات 
درمانی شده اند و بیماران از این مساله 

ابراز رضایتمندی می کنند.
یکی از بیماران با اشاره به بزرگتر شدن 
فضای بیمارســتان، به در دســترس 
بودن خدمات درمانی اشــاره می کند 
و می گوید پیش از این برای درمان »ام 
آر آی« به بیرون از بیمارستان مراجعه 
می کردیم و امکانات و تجهیزات کافی 
نبود؛ اما در حال حاضر خوشــبختانه 
این امکانات در خود بیمارستان فراهم 

شده است.
خانمی که بــرای بیمــاری برادرش 
در بیمارســتان حضور داشت با بیان 
اینکه چندمیــن ماه اســت که برای 
بیماری برادرش که ســرطان اســت 
در بیمارســتان حضور دارد گفت: در 

حال حاضر خود بیمارستان دارو ها را 
تامین می کند و دنبال دارو نیســتیم. 
وی از اجرای طرح تحول سالمت ابراز 
رضایت می کند و می گوید: دوره های 
شــیمی درمانی با تخفیف 9۰ درصد 
انجام می گیــرد. یکی دیگر از بیماران 
نیز با اشــاره به کاهــش هزینه های 
درمــان به دلیل بیمه ســالمت گفت: 
جراحی در بیمارســتان خصوصی 22 
میلیون است و اینجا دو تا سه میلیون 

تومان است.
آقایی که برای انجام »سی تی اسکن« 
به بیمارستان مراجعه کرده بود گفت: 
برای انجام »سی تی اسکن« چند بار 
مراجعه کــرده ام و هزینــه ای از من 
دریافت نشده اســت.او از خدماتی که 
بیمارســتان ارائه می دهد از پرسنل 

بیمارســتان و از دسترســی آسان به 
دارو ابــزار رضایت می کنــد. خانمی 
دیگر که به بیماری سرطان مبتال شده 
اســت گفت: از دی ســال 9۴ متوجه 
بیمــاری شــدم و در حــال حاضر به 
کمترین هزینه کــه حدود 1۰ درصد 
است شیمی درمانی می شوم. یکی از 

بیماران دیگر هم با اشاره 
به هزینه ها باالی درمان 
پیــش از طــرح تحول 
ســالمت گفــت: هزینه 
هــای تا جایی ســنگین 

بود که باید زندگــی را می فروختی تا 
بتوانی هزینه درمــان را بدهی اما در 
حال حاضر این مشکل برایمان وجود 
نــدارد. او به کمبود دارو و مشــکالت 
تهیه دارو پیش از طرح تحول سالمت 

اشــاره می کند و می گویــد: از وزیر 
بهداشــت و از آقای رئیــس جمهور 
تشــکر می کنم. طرح تحول سالمت 
بدون شــک نــه تنهــا از بزرگترین 
دســتاوردهای دولت در چهار ســال 
و نیم گذشــته بــوده اســت بلکه به 
اعتقــاد اکثر کارشناســان منصف از 
نظام  مهم  دستاوردهای 
در چهــار دهه گذشــته 
بوده اســت. کارشناسان 
افزایش  ســالمت  حوزه 
بودجــه و اهتمام جدی 
به مساله سالمت و دسترسی عادالنه 
به خدمات را از ضرورت های کشــور 
عنوان می کنند و تاکیــد دارند باید 
این مساله را در اولویت تصمیم گیری 
مدیــران ارشــد کشــور و حاکمیت 

قــرار گیــرد. در حال حاضــر تامین 
منابع مالــی از بزرگترین چالش های 
حفظ دســتاورد طرح تحول سالمت 
در کشور است و این مســاله در گرو 
اهتمام مسئوالن و دســت اندرکاران 
اســت. کارشناســان افزایش مالیات 
از مواد غذایی غیر ســالم و همچنین 
اســتفاده از شــبکه های آنالین برای 
جلوگیــری از هزینه هــای چندباره 
رااز مهمترین راهکارهای تامین مالی 
طرح تحول سالمت عنوان می کنند و 
می گویند عقبگــردی در طرح تحول 
سالمت نباید داشــته باشیم. به گفته 
آنها طرح تحول ســالمت از مهمترین 
اقدامات دولــت تدبیر و امیــد  و در 
حمایت از فقرا بوده است و باید از این 

دستاورد مهم حمایت کرد. 

مهمترین اقدام وزارت بهداشت در یک سال گذشته

 عدالت در دسترسی به خدمات سالمت 

معاون ریاســت جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: در هنگام جانمایی و طراحی 
پروژه های زیربنایی و عمرانــی توجه چندانی به 
پایش ســرزمینی بویژه از نظر مالحظات زیست 

محیطی صورت نمی گیرد.
 عیسی کالنتری در نشست شورای اداری استان 
ایالم اظهار داشت: شاخص ها و برنامه های اصلی 
کشور با دورنمای سند چشم انداز 2۰ ساله فاصله 
زیــادی دارد، با توجه به اتمام زمان بندی ســند 
چشم انداز در سال 1۴۰۴ و در کمتر از هفت سال 
مانده به پایان این ســند فاصله اجرای برنامه ها 

باید به کمترین حد ممکن برسد.

وی افزود: یکی دیگر از مشکالت پایه ای و اساسی 
کشــور که باعث بروز بســیاری از معضالت شده 
نبود پایش ســرزمینی بــرای جانمایی و طراحی 
درســت طرح های عمرانی و صنعتی است و نبود 
پایش سرزمین تبعات زیستی و اجتماعی را ایجاد 

کرده است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت یادآور 
شــد: در طراحی پروژه ها باید حقوق شهروندی 
نسل کنونی و نســل های آینده، مسائل زیستی و 
اجتماعی لحاظ شود و توســعه علم و استفاده از 

تکنولوژی باعث تخریب محیط زیست نشود.
کالنتــری گفــت: دولت تدبیــر و امیــد مبنای 

توســعه و اجرای طرح های خود را رعایت اصول 
محیط زیستی گذاشــته و پیگیری احیای تاالب 
ها، دریاچه ارومیــه، گرد و غبــار، آلودگی های 
شهری، پسماند و پســاب را از اولویت برنامه های 
خود قرار داده است.  وی در مورد علت تخصیص 
تمام اعتبارات گرد و غبار ملی به استان خوزستان 
تاکید کرد: این اعتبارات به دستور صریح ریاست 
مجلس شورای اســالمی به خوزستان اختصاص 
یافت و دســت دولت در تخصیص بخشی از این 
اعتبــار به دیگر اســتان های درگیــر غبار چون 

سیستان و بلوچستان و ایالم بسته شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص 

وضعیت اقتصادی کشــور یادآور شــد: متاسفانه 
اقتصاد کنونی کشور سیاسی شــده و برای برون 
رفت از ایــن وضعیــت راه حل هــای اقتصادی 
پاســخگو نیســت و باید به دنبال راهکار سیاسی 

بود.
کالنتری اضافه کرد: قوه مجریه بخشــی از بدنه 
نظام است و نباید همه مطالبات و پاسخ مشکالت 
و حل آنها را از دولت خواســت، دولت به تنهایی 
قادر به رفع موانع نیســت بلکه قوای ســه گانه و 
همه مسئوالن کشــور باید برای مرتفع ساختن 
مشــکالت همکاری و همدلی بیشــتری داشته 

باشند.

پایش سرزمینی در جانمایی پروژه های عمرانی رعایت نمی شود

REPORT

گزارش

فوق تخصص تشــنج و نوار مغزی با اشــاره به 
شایع ترین علل صرع در ایران گفت: صرع یکی 
از درمان پذیرتریــن بیماری های مغز و اعصاب 

به شمار می رود
دکتــر پرویــز بهرامــی دراتباط بــا برگزاری 
صــرع  بین المللــی  ســمپوزیم  ششــمین 
اظهارداشت: این سمپوزیوم  به مدت 3 روز در 
مرکز تحقیقات شفا و بیمارستان خاتم  برگزار 
و اســاتید بین المللی از کشــورهایی همچون 
آمریــکا، آلمان و دانمارک در این ســمپوزیوم 
حضور داشته و اســاتید برجسته و مطرحی از 
دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم 
پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران نیز شرکت 

داشــته اند. فوق تخصص تشــنج و نوار مغزی 
گفت: شیوع صرع در ایران عالئم شناسی صرع، 
روش های تشــخیصی، تصویربــرداری صرع ، 
صرع در اطفــال، درمان های دارویی و جراحی 
در صرع از جمله محورهای این سمپوزیوم بوده 
است که توسط اســاتید مورد بحث و گفت وگو 

قرار گرفت.
وی بیــان داشــت: همچنین کارگاه هایــی با 
عناوین صرع و هنــر و کنترل ثبــت نوار مغز 
طوالنی همــراه با فیلم برای تشــخیص دقیق 
بیماری برگزار شــد و 15 پوســتر ارائه و 2۴ 

سخنرانی نیز داشته ایم.
فوق تخصص تشــنج و نوار مغزی با بیان اینکه 

حــدود ۸۰۰ هزار نفر مبتال به صــرع در ایران 
وجــود دارد گفت: عالئم صرع بســتگی به نوع 
آن داشــته و از خیرگی تا تشنج و حرکات یک 

سمت یا چهار اندام را شامل می شود.
بهرامی گفت: غش کردن صرفاً به معنای صرع 
نیست چرا که غش کردن می تواند منشأ قلبی 
داشته باشد و یا افت فشار و قندخون می تواند 

آن را سبب شود.
وی با بیان اینکه صرع یکی از درمان پذیرترین 
بیماری های مغز و اعصاب اســت گفت:  درمان 
صرع ابتدا به صورت تک دارویی بوده و بســته 
به نوع صــرع دارد و در صورتی که تک دارویی 
جواب نــداد و بیمــار داروها را بــه موقع و در 

مدت مشخص شده مدام استفاده کردو  نتیجه 
نگرفت درمان چنددارویی پیشــنهاد شــده و 
اگر این مســئله نیز جواب نداد بیمار در گروه 

بررسی برای درمان جراحی قرار می گیرد.
فوق تخصص تشــنج و نوار مغزی گفت: در دنیا 
5۰ میلیون نفر مبتال به صرع هســتند و آمار 
مبتالیــان جدید آن ۴۰ تــا 19۰ نفر در میان 
هر 1۰۰ هزار نفر اســت.همچنین علت شایع 
صــرع در ایران ضربه های مغــزی از تصادفات 
رانندگی، سوء مصرف موادمخدر، عفونت های 
مغــزی، اختــالل  در کنترل قند و کلســیم 
خون، مشکالت ژنتیکی، ســکته و تومورهای 

مغزی است.

شایع ترین علل صرع در ایران
فوق تخصص تشنج و نوار مغزی:



   نقش سیاست در کاهش واردات 
نفت چین از آمریکا

یکی از تاثیرات جانبی تشــدید اختالف تجاری رییس 
جمهور آمریکا با چین این بوده که صادرات نفت آمریکا 
به بزرگترین واردکننده جهان اکنون از منظر سیاسی 
دیده می شــود.به گزارش ایســنا، با ایــن حال چنین 
دیدگاهی این حقیقت را نادیده می گیرد که خریداران 
و فروشندگان نفت خام معموال به حاشیه سود و خرید 
گریدهای نفتی مناسب برای حداکثر کردن بهره وری 
پاالیشگاه هایشــان توجه دارند.اگرچه درســت است 
که نمی توان سیاســت را نادیده گرفت و این مسئله در 
مورد پاالیشــگاه های بزرگ چینی صادق است اما ابعاد 
اقتصادی تجارت آمریکا و چین را بایستی در نظر داشت.

به نظر می رسد صادرات نفت آمریکا به چین در سپتامبر 
افت چشمگیری پیدا خواهد کرد. آمار گردآوری شده از 
سوی بخش تحقیقات و پیش بینی های نفتی تامسون 
رویترز نشــان می دهد حدود ۶.۱۲ میلیون بشــکه یا 
حدود ۲۰۴ هزار بشکه در روز قرار است به چین ارسال 
شود. این میزان بسیار پایین تر از حدود ۳۶۳ هزار بشکه 
در روز در اوت اســت و پایین ترین میزان واردات ماهانه 
نفت آمریکا از مارس امســال به شــمار می رود.کاهش 
واردات نفت آمریکا از ســوی چین بــا وضع تعرفه های 
تالفی جویانه دو کشــور علیه واردات کاالهای یکدیگر 
مصادف شده و پکن ممکن است نفت را نیز به فهرست 
کاالهای آمریکایی که مشمول مالیات واردات می شوند 
اضافه کند.این اتفاق هنوز نیافتاده اما قابل درک است 
که پاالیشگاه های چینی در هفته های اخیر نگران خرید 
نفت آمریکا بوده اند.با این همه قیمت گذاری گریدهای 
مختلف نفت نیز توضیح می دهد چرا چین در اوت نفت 
بیشتری از آمریکا خرید و در سپتامبر و احتماال در اکتبر 
خریدش را کاهش می دهد.معامله گران چینی مشتاق 
خرید وست تگزاس اینترمدیت بوده اند که در اواخر مه 
و اوایل ژوئن برای تحویل در اوت ثبت ســفارش شدند.

اختالف قیمت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل 
در ماه اوت با نفت برنت در ششــم ژوئن به ۱۱.۳۹ دالر 
در هر بشــکه رسید و به مدت ســه هفته از اواخر مه تا 
اواسط ژوئن در همین ســطح بود.این به معنای آن بود 
که پاالیشگاه های چینی می توانستند در بازار معامالت 
کاغذی وســت تگزاس اینترمدیت را با تخفیف قیمت 
قابل توجهی نســبت به برنت خریداری کنند که آنها را 
ترغیب می کرد محموله های فیزیکی را از خلیج آمریکا 
خریداری کنند.نفت بانی الیت نیجریه که گرید نفتی 
مشابه بوده و بر مبنای برنت قیمت گذاری می شود، ۲۲ 
مه ۸۱.۱۷ دالر در هر بشــکه معامله شد. همزمان نفت 
وســت تگزاس اینترمیدت که در پایانه ماجالن ایست 
هیوستون تحویل داده می شد ۷۶.۴۰ دالر بود که ۴.۷۷ 
دالر ارزانتر بود.این اختــالف قیمت کافی بود تا هزینه 
حمل محموله از خلیج آمریکا به چین را که در مقایسه با 
سواحل آفریقا اندکی باالتر بود جبران کند.با این حال تا 
زمانی که محموله های سپتامبر به چین برسند، جهت 
قیمت ها تغییر کرد و نفت بانی الیت در ۲۵ ژوئن ۷۳.۵۲ 
دالر معامله شــد که ۱.۴۷ دالر ارزان تر از وست تگزاس 
اینترمدیت در هیوستون بود.در نتیجه خرید نفت غرب 

آفریقا جذابتر از محموله های آمریکا شد.

5 نفت و انرژی

خبر
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل ۱۵۶ حلقه چاه  نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی 
در یک سال گذشته خبر داد. سپهر سپهری گفت: با تکیه بر دانش فنی بومی و استفاده حداکثری از قطعات 
و تجهیزات ســاخت داخل، ۲۲۱ هزار و ۶۵ متر حفاری چاه های نفت و گاز از ابتدای شــهریور ۹۶ تا پایان 
مردادماه امســال در مناطق خشکی و دریایی انجام شــد. وی با بیان این که از این تعداد ۲۲ حلقه جلوتر از 
زمان پیش بینی شــده از سوی شرکت های متقاضی آماده بهره برداری شــد، افزود: از شمار چاه های حفر و 

تکمیل شــده، ۶۷ حلقه توســعه ای، چهار حلقه توصیفی، یک حلقه اکتشــافی و ۸۴ حلقه تعمیری است . 
سپهری اظهار کرد: بیشترین تعداد چاه های مذکور در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
و پروژه های توسعه ای غرب کارون حفاری شده است. مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری 
ایران افزود: ۴۳ هزار و ۸۸۰ متر حفاری به روش افقی و جهت دار انجام شــده است که از شیوه های نوین در 

صنعت حفاری به شمار می رود.

حفر و تکمیل ۱۵۶ حلقه چاه  نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی
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تکمیل فازهای پــارس جنوبی کم کم به 
ایســتگاه آخر نزدیک می شــود؛ توسعه 
فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ روند مطلوبی 
دارد و انتظار می رود پرونده پارس جنوبی 

به جز فاز ۱۱ تا پایان سال ۹۸ بسته شود.
توســعه پــارس جنوبــی که همــواره از 
اولویت های دولت یازدهم و دوازدهم بوده 
است، گام های پایانی تکمیل را بر می دارد؛ 
ظرفیت تولید گاز از این میدان مشــترک 
از روزانه ۲۸۲ میلیون مترمکعب در سال 
۹۲ به رقــم کنونی روزانــه ۵۷۰ میلیون 
مترمکعب رسیده است. ردیف های جدید 

پارس جنوبی، اما در راه است.

 بخش خشــکی فــاز 13 جلوتر از 
دریایی

فــاز ۱۳ پــارس جنوبی یکــی از فازهای 
موســوم به ۳۵ ماهه اســت کــه همانند 
دیگر فازهای ۳۵ ماهــه هیچگاه در موعد 
خود به بهره برداری نرســید. توســعه این 
فاز که قرارداد آن در ســال ۸۹ امضا شــد 
در یک ســال و نیم اخیر روند پرشــتابی 
به خــود گرفتــه اســت. هم اکنــون ۲ 
ردیف شیرین ســازی این پاالیشــگاه به 
بهره برداری رسیده است که به تدریج پس 
از رســیدن به ظرفیت کامــل در مجموع 
روزانــه ۲۸,۲ میلیون مترمکعــب گاز را 
شیرین سازی و به شبکه سراسری ارسال 

می کند.
ردیف نخست شیرین سازی گاز پاالیشگاه 
فــاز ۱۳ کــه اواخر اســفندماه پارســال 
راه اندازی شــد هم اکنون روزانه ۹ میلیون 
مترمکعــب گاز را فــرآورش مــی کند و 
دومیــن ردیف این پاالیشــگاه که ابتدای 
خردادماه امســال به بهره برداری رســید 
با تولید بیــش از ۷ میلیون مترمکعب گاز 

عملیاتی است.
هدف از توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی تولید 
روزانه ۵۶ میلیــون و ۶۰۰ هزار مترمکعب 

گاز غنی، ۷۵ هزار بشــکه میعانات گازی، 
۴۰۰ تن گوگــرد و تولید ســاالنه ۱,۰۵ 
میلیون تن ال پی جــی و یک میلیون تن 

اتان است.
پیام معتمد، مجری فاز ۱۳ پارس جنوبی، 
می گویــد: تالش می شــود ۲ ردیف دیگر 
شیرین ســازی این پاالیشــگاه به زودی 
عملیاتی شــود تا به ایــن ترتیب ظرفیت 
تولید گاز در این پاالیشــگاه به روزانه ۵۰ 

میلیون مترمکعب برسد.
وی پیشــرفت فیزیکــی پاالیشــگاه فاز 
۱۳ را بیش از ۹۰ درصــد عنوان می کند 
و درباره بخش دریایــی این فاز می افزاید: 
در بخش ساخت ســکوهای چهارگانه این 
فاز نیز ســکوی ۱۳B تا پایان شهریورماه 
و ۱۳C،۱۳A  و ۱۳D پس از اتمام مراحل 
ساخت آماده بارگیری و نصب در موقعیت 

مخزنی خود می شوند.

 پیشتازی بخش دریایی فاز 14
فاز ۱۴ پارس جنوبی هم جزو فازهای ۳۵ 
ماهه اســت که در بخش دریایی پیشرفت 
مطلوبی دارد، تکمیل پاالیشــگاه این فاز،  
اما با برخورداری از پیشــرفت بیش از ۷۸ 
درصدی به پایان ســال ۹۸ موکول شده 

است.
حمیدرضا مسعودی، مجری طرح توسعه 
فاز ۱۴ پارس جنوبی با این پیش بینی که 
نخســتین ردیف شیرین سازی پاالیشگاه 
فاز ۱۴ ســال ۹۸ به بهره برداری می رسد، 
می افزاید: بخش دریایی این فاز پیشرفت 
مطلوبــی دارد و انتظار مــی رود تا پایان 

امسال تکمیل شود.
 طرح توســعه فــاز ۱۴ پــارس جنوبی با 
هدف تولیــد روزانه ۵۶ میلیــون و ۶۰۰ 
هزار مترمکعب گاز ترش، ۷۵ هزار بشــکه 
میعانات گازی و  تولید ساالنه بیش از یک 
میلیــون گاز مایع، یک میلیــون تن اتان 
مصرفــی واحدهای پتروشــیمی و تولید 

روزانــه ۴۰۰ تن گوگــرد در منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس در حال اجراست.

مسعودی با بیان این که ساخت سکوهای 
دریایی ایــن طرح در مجموع پیشــرفت 
بــاالی ۹۰ درصد دارد، یادآور می شــود: 
ســکوی ۱۴A این فاز بــا ظرفیت ۱۴,۱ 
میلیــون مترمکعب که از ســوی ایزوایکو 
در یارد صنعتی بندرعباس ســاخته شده 
اســت، اردیبهشــت ماه امســال نصب و 
راه اندازی شــد و هم اکنون عملیاتی شده 
اســت. ســکوی ۱۴C نیز تا پیش از پایان 

شهریورماه نصب می شود.
ســاخت ســکوی ۱۴B و ۱۴D از دیگــر 
سکوهای این فاز در یارد ایزوایکو پیشرفت 
مطلوبی دارد و انتظار می رود تا پایان سال 
به تدریج در محل خــود در خلیج فارس 

نصب شوند.

 فاز 22 تا 24 پارس جنوبی
فازهای ۲۲ تا ۲۴ پــارس جنوبی از دیگر 
فازهــای باقی مانده پارس جنوبی اســت 
که پیش بینی ها حاکی از آن اســت که تا 
پایان امســال به بهره برداری کامل برسد. 
این فاز معادل ۲ فاز اســتاندارد از فازهای 

بیست وچهارگانه است.
فرهــاد ایزدجو، مجری طرح توســعه فاز 
۲۲ تا ۲۴ پــارس جنوبی با اشــاره به این 
که سکوی دریایی فاز ۲۲ اوایل خردادماه 
امســال با موفقیت نصب شــد، می گوید: 
ساخت ســکوی A ۲۴ تا پایان شهریورماه 
به اتمــام می رســد و آمــاده بارگیری از 
یارد صنعتی صدرا در بوشــهر به ســوی 
آب های خلیج فارس می شــود، ضمن این 
که ســاخت ســکوهای ۲۳ و۲۴B  وضع 

مطلوبی دارد.
تولیــد روزانــه ۵۶ میلیــون و ۶۰۰ هزار 
مترمکعــب گاز تــرش، ۷۵ هزار بشــکه 
میعانات گازی و تولید ساالنه بیش از یک 
میلیــون گاز مایع، یک میلیــون تن اتان 

مصرفــی واحدهای پتروشــیمی و تولید 
روزانه ۴۰۰ تن گوگرد از اهداف این طرح 

است.
نخســتین ردیف شیرین سازی پاالیشگاه 

این فاز اســفندماه پارسال 
راه اندازی و آمــاده دریافت 
گاز تــرش از میــدان گازی 
پــارس جنوبی شــد. تولید 
گاز شــیرین از ایــن واحد 

فرآورشــی در خردادماه امسال آغاز شد و 
هم اکنون با دریافــت گاز ترش از فازهای 
۶ تــا ۸ پارس جنوبی، بیــش از ۷ میلیون 
مترمکعب گاز شــیرین را به خط ششــم 

سراسری تزریق می کند.

 اما....
تکمیل فازهای پــارس جنوبی به معنای 

پایان کار در این میدان عظیم مشــترک 
نیســت، بلکه به معنای شروع سخت تر از 
آغاز اســت. افت فشار گاز و میعانات گازی 
بدون تردید یکی از عمده ترین چالش های 
ایــن میــدان خواهــد بود. 
اســتفاده از کمپرســورهای 
فشارافزا، اما می تواند یکی از 
اقدام ها برای رفع این چالش 
باشد، ضمن این که مطالعات 
مخزنی این میدان نیــز باید به طور جدی 
و فراگیرتــر انجام شــود. بررســی تغییر 
وضع و رفتار مخزن در شــرایط کنونی و 
پیش بینی در آینــده و همینطور الیه های 
دیگر پارس جنوبی از دیگر مواردی است 
که برای مواجهــه با این چالــش باید در 
دســتور کار قرار گیــرد. همچنین انتقال 
گاز از میدان هــای مجاور، بــه نحوی که 

تراز تولید پارس جنوبی، فشار گاز و حجم 
تولیــد میعانات گازی خیلی ســریع افت 
نکند از دیگر اقدام هاست، گرچه افت یک 
موضوع طبیعی اســت، اما باید سعی کرد 
برنامه تولیــد را طوالنی تر کــرد.  محمد 
مشــکین فام، مدیرعامل شــرکت نفت و 
گاز پارس در این زمینه می گوید: کارهای 
مربوط بــه مرحله دوم پــارس جنوبی با 
توجه به موضوع تقویت فشــار، پیچیده تر 
اســت. برای این که در ســال های آینده 
شــاهد کاهش افت فشــار مخزن پارس 
جنوبی نباشــیم از هم اکنون برنامه ریزی 
برای نگهداشــت تولید را آغــاز کرده ایم.  
تالش شبانه روزی و سرمایه گذاری حدود 
۷۵ میلیارد دالری در ۲۰ سال اخیر سبب 
شــد ایران هم اکنون روزانه ۵۷۰ میلیون 

مترمکعب گاز از این میدان برداشت کند.

ظرفیت تولید پارس جنوبی در دولت امید 2 برابر شد

چندگام تا تکمیل فازهای پارس جنوبی

REPORT

گزارش

اداره کل راه وشهرسازی استان فارس در نظر دارد مناقصه های عمومی زیر را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآورد)ریال(شرح پروژهشماره فراخوانردیف

احداث تقاطع غیر همسطح نی ریز) تقاطع 97/23 س تجدید1
گلسرخ(

106/993/387/2933/640/000/000

بخشی از راه روستایی حسامی به گلپا 297/30
شهرستان بوانات

19/882/856/140995/000/000

بهسازی راه روستایی خوراب، ایل ساالر) 397/31
تل قم(، کورش آباد شهرستان فراشبند

7/897/911/909396/000/000

داشتن گواهی احراز صالحیت حداقل رتبه 3 راه و ترابری جهت ردیف یک الزامی است.
داشتن گواهی احراز صالحیت حداقل رتبه 5 راه وترابری جهت ردیف 2 و 3 الزامی است.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 11 صبح مورخ97/6/7 تا ساعت13 مورخ 97/6/13 از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر می باشد.

اخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت: آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی 
در سامانه ستاد تا ساعت 14 مورخ 97/6/24 و تحویل نسخه فیزیکی آن به مناقصه گزار با رعایت موارد 
مندرج در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری 97/6/24 در محل دبیرخانه محرمانه اداره کل واقع در 

ساختمان ستارخان می باشد.
زمان گشایش پیشنهاد: پیشنهادها درحضور نمایندگان مناقصه گران حاضر درجلسه در ساعت 10 صبح 

مورخه 97/6/25 در دفتر مدیریت این اداره کل واقع در ساختمان مدرس بازگشایی خواهد شد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: شیراز بلوار 

مدرس اداره کل راه وشهرسازی استان فارس – اداره پیمان و رسیدگی و قراردادها
کسب حداقل امتیاز الزم از ارزیابی کیفی پیش از بازگشایی پاکات مناقصه گران جهت ردیف یک الزامی 

می باشد.
هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
اطالعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 85193768-021  و 021-88969737 

بخش   )www.setadiran.ir( سامانه  سایت  در  استانها،  سایر  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 
ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

 iets.mporg.ir و www.setadiran.ir وب سایت ها جهت بازبینی آگهی
تاریخ انتشار نوبت اول :97/6/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/6

 اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

اگهی	فراخوان	شرکت	در	مناقصه	عمومی	یک	مرحله	ای	
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

نوبت	دوم

مدیریت ذوب آهن اصفهان طی بیانیه ای در 
گفت  تبریک  را  دولت  هفته  یادداشت  قالب 
معنایی  مادر  کلمه  شنیدن  کرد:با  ومطرح 
ذهن  به  تعهد  و  دلسوزی   ، ایثار  همچون 
متبادر می شود چرا که مادر با عشق و عالقه 
خاصی فرزندان خویش را پرورش می دهد و 
برای رشد و تعالی آنها از هیچ تالشی حتی 
در سخت ترین شرایط دریغ نمی ورزد . حال 
صحبت از مادری است به گستره ایران زمین. 
مادری از جنس فوالد که فرزندان پوالدینی 
را در دامان خود پرورش داده است ، در جای 
جای ایران زمین نامی نیک از خود تا ابد به 
یادگار گذاشته است ، فرزندانی پویا و خالق 
قلبی  همچون  کشور  صنعتی  حیات  در  که 
مادر  های  آموخته  بر  تکیه  با  روز  هر  تپنده 
بیشتر  کشور  برای رشد و شکوفایی  خویش 

تالش می کنند. چرا که فرزند آیینه خانواده خود است .
یکی از آرمان های بزرگ ایرانیان داشتن صنعت ذوب آهن بود. علی رغم مشکالتی که کشورهای 
خارجی با ایران داشتند حاضر به ارائه این تکنولوژی به کشورمان نبودند اما در نهایت قرارداد 
در سال 1346  و  منعقد شد  با کشور شوروی سابق  در سال 1344  اصفهان  آهن  ذوب  احداث 
کلنگ افتتاح این شرکت عظیم تولید فوالد در اصفهان زده شد.احداث ذوب آهن در آن زمان 
و تحت شرایط حاکم بر آن دوران ، بزرگترین پروژه صنعتی در کشور بود که ظرف مدت چهار 
سال به اتمام رسید و در سال 1350 اولین بهره برداری از کوره بلند شماره یک ذوب آهن انجام 
گرفت وآرزوی ملی ایرانیان محقق شد. ذوب آهن اصفهان چشم همگان را در ایران به صنعت 
فوالد روشن کرد . این مهم به واقع شاهکار بزرگی برای صنعت فوالد کشور به شمار می رود که 
در اذهان مردم ایران زمین تا همیشه جاودانه است. ذوب آهن اصفهان در ساخت سایر صنایع 
نیز نقش غیر مستقیم داشت که از ابعاد اقتصادی ، فنی ،  آموزش نیروی انسانی ، توسعه معادن ، 
توسعه زیرساخت ها ، شهرسازی ، توسعه دانشگاه و ... قابل بررسی است .امید است این صنعت 
گرانقدرکه گنجینه ای بی همتاست بتواند با تالش پوالدمردان خود همچنان سرآمد صنایع کشور 
باشد. مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، به شرایط این شرکت در زمینه 
مباحث زیست محیطی ، تولیدی ، پروژه های در دست اجرا و ... پرداخت که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید :

افزایش تولید نسبت به سال گذشته
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه تولید این شرکت  در 4 ماهه اول سال جاری در 
مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 3 درصد افزایش یافته است ، گفت : این افزایش تولید با 

وجود مشکالت تامین آب و با تالش پوالدمردان این شرکت حاصل شده است . 
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به افزایش تولید ذوب آهن اصفهان در سال جاری نسبت به سال 
گذشته  ، افزود : این شرکت در تامین نیازهای داخلی مشکلی ندارد و تعهدات خود را به خوبی 
انجام می دهد .  مهندس یزدی زاده اظهار داشت : تقریبًا تمام پروفیل های مورد نیاز بازار داخلی 
از میلگرد سایزهای کوچک تا میلگرد 32 و تیرآهن سایز 12 تا H30  ) تیرآهن بال پهن که تنها 

تولید کننده آن در کشور این شرکت می باشد ( در ذوب آهن تولید می شود .
مهندس یزدی زاده گفت : ذوب آهن اصفهان با وجود اینکه نخستین شرکت فوالدی است که 
در ایران پا به عرصه گذاشت و به عنوان پیشتاز در تولید انواع مقاطع فوالدی به شمار می رود 
و اخیراً نیز به عنوان تولید کننده ریل و تیرآهن های سنگین بال پهن مطرح است ، تمام تالش 
خود را به کار بسته که در رعایت مسائل زیست محیطی مطابق با شرایط روز و استانداردهای ملی 

ایران و جهاني خودش را وفق دهد . 
در کنترل آالیندگی ، شرایط مطلوبی داریم

این شرکت فرایند تولید خود را به روش کوره بلند انجام می دهد بدین معنا که برای تامین انرژی 
به زغال و کک و همچنین به بخش آگلومراسیون نیاز دارد که سایر واحدهای تولیدی این فرایند 
را ندارند. با وجود گستردگی و پیچیدگی این فرایند در ذوب آهن، اگر بخواهیم مقایسه داشته 
باشیم ، انصافًا از نظر میزان آالیندگی در شرایط مطلوب قرار داریم . بدیهی است که به صورت 

مستمر نیز میزان آالیندگی ها پایش می شود و در صورت لزوم ، اصالحات الزم انجام می گیرد.
پروژه های موثری برای کاهش مصرف آب انجام شده است

وی افزود : یک بحث در حال حضار استفاده موثر از آب است. یکی از طرح های خوب در این 
زمینه که َطي چند سال گذشته به روش BOT انجام و امروز این کارخانه در اختیار شرکت قرار 
گرفته است، آب زدایی از لجن کنورتور بود. با اجرای این طرح که با روش هاي روز دنیا انجام شد 
، توانستیم رطوبت لجن را به زیر 10 درصد رسانده و عالوه بر به کارگیري آب در چرخه تولید، از 
کیک لجن در شیخت آگلومره استفاده نماییم.در زمینه استفاده از پساب ، اگر این منبع مورد 
بنابراین عالوه بر  استفاده قرار نگیرد، وارد محیط زیست می شود و مشکالتی را در پی دارد، 
اجراي پروژه انتقال پساب زرین شهر به شرکت که َطي چندسال گذشته انجام شد و خوشبختانه 
بخشی از درختان غیر مثمر نیز از طریق آن آبیاری می شود؛ بدنبال احیاي پروژه تصفیه پساب 

شرکت با ظرفیت حدود 900 مترمکعب در ساعت هستیم .
به  را  منحصربفرد  مصنوعی  جنگل  بزرگترین  اصفهان  آهن  ذوب   : گفت  زاده  یزدی  مهندس 
و  2000 هکتار آن بصورت غرقابي  آبیاری  نموده است که  ایجاد  و 500 هکتار  مساحت 16 هزار 

مابقي به صورت دیم است و تاثیرات زیست محیطی مهمی برای منطقه دارد.
: در مجموع طی چند سال گذشته یک درصد عوارض  مدیرعامل این شرکت خاطر نشان کرد 
آالیندگی مطابق قانون پرداخت شده و مجموع اقدام هایي که صورت گرفته ، قابل توجه است. 
در واقع به ازای هر تُن تولید ، مبلغی صرف محیط زیست می شود اما این موضوع برای خودمان 
با  را بهبود بخشیم و مطابق  این شاخص ها  باید  این معنی که ما مدام  به  رضایت بخش نیست 
شرایط روز پیش برویم. این مقام مسئول خاطر نشان کرد : با توجه به شرایط خاصی که با آن روبه 

رو هستیم مدیریت مصرف آب ، استفاده موثر از آن و کاهش مصرف مورد توجه ویژه قرار دارد . 
خوشبختانه در حال حاضر در وضعیت نسبی پایدار قرار داریم که آسیبی به وضعیت تولید وارد 
نشود. تمام تالش ما این است که انشاا... مطابق با بودجه ای که به سهامداران اعالم شده است 
و خود را مکلف به اجرای آن می دانیم بتوانیم خود را با این شرایط وفق دهیم. یکی از دغدغه 
های دیگر تامین مواد اولیه است که در این زمینه نیز برنامه ریزی هایی صورت گرفته است که با 

تامین منابع مالی به فرایند پایدار سازی مواد اولیه برسیم.
ذوب آهن وارد صحنه جدیدی از روزگار تولید خود می شود

مهندس یزدی زاده اظهار داشت : از جمله محصوالتی که امروزه جای خوشبختی و افتخار دارد ، 
تولید ریل است که خوشبختانه با عنوان ملی همراه است و به عنوان کاری نرمال و عادی در ذوب 
آهن انجام می گیرد. زمانی این نگرانی وجود داشت که به دلیل پیچیدگی ها و حضور کارشناسان 
خارجی با مشکل مواجه شویم اما خوشبختانه این محصول به بهترین شکل ممکن و مطابق با 
 ، بازدید کننده  تاییدیه شرکت  به  با توجه  نیز  استانداردهای روز دنیا تولید می شود. راه آهن 
محصول را تحویل می گیرد. در خردادماه امسال نخستین پارت از محصول به راه آهن تحویل شد 
و امروز نیز این افتخار را داریم که بگوییم حدود 2500 تن از این محصول با باالترین استاندارد 
تولید شده و آماده تحویل است و راه آهن در حال آماده سازی زمینه انتقال آن است تا انشاا... 

ذوب آهن وارد صحنه جدیدی از روزگار تولید خود شود.
مدیرعامل ذوب آهن از توانایي تولید هر نوع محصول مورد نیاز ناوگان ریلي کشور در این شرکت 
خبر داد و گفت: با دستیابي به تکنولوژي و تکنیک هاي فني در ذوب آهن تولید سایر مقاطع 
ریلي را در دستور کار قرار دادیم. وی بیان کرد : با توجه به اینکه نورد 650 را تجهیز نمودیم 
باال و مصارف صنعتی  به  تیرآهن H سنگین 300 میلي متر  تولید  قابلیت   ، تولید ریل  بر  عالوه 
با موفقیت تولید  نیز مهیا می باشد و تولید آن جایگزین تیر ورق می شود. این محصول  دارد 
به  بازار  در  ایجاد شده  تقاضای  با  امیدواریم  که  است  بازار شده  وارد  نیز  آن  پارت  نخستین  و 
عنوان یک محصول روتین شناخته شود. مهندس یزدی زاده گفت : ذوب آهن تمام تالش خود را 
معطوف نموده تا بتواند از ثمره 50 سال فعالیت فوالدی،کارشناسی و تجربه خودش ، محصوالتی 
را تولید نماید که در توان تولید دیگران نیست. در این زمینه به زودی خبرهای خوبی در پیش 
است و امیدوارم شاهد باشیم که ذوب آهن اصفهان به جایگاه واقعی خود به عنوان یک شرکت 
پیش رو در فوالد کشور برسد و بعد از رضایت خدا ، انشاا... رضایت سهامداران هم از عملکرد 
مجموعه جلب شود . مدیرعامل این شرکت گفت : پروژه های خوبی در دست اقدام داریم که یکی 
از آنها تزریق پودر زغال است و می تواند مصرف کک را در شرکت کاهش دهد و تاثیر خوبی 
بر هزینه های کارخانه داشته باشد. پروژه VD در فوالدسازی نیز به زودی به بهره برداری می 
رسد که تاثیر بسزایی در تولید فوالد های خاص دارد. وی خاطر نشان کرد : پروژه گوگرد زدایی 
فاز نخست آن راه اندازی شده و انشاا... به زودی فاز دوم هم راه ا ندازی می شود و هیچ گونه 
محدودیتی در ظرفیت آن وجود ندارد . در خصوص اره نورد 500 نیز که سالیان سال ذوب آهن در 
صادرات تیرآهن به اروپا بابت آن دچار محدودیت بود خوشبختانه یکی از خط های آن راه اندازی 
شده و دیگری نیز به زودی راه اندازی می شود تا اینکه محدودیتی برای اره تیرآهن مطابق با 

استانداردها که مورد توجه مشتریان اروپایی است وجود نداشته باشد.

مدیرعامل	ذوب	آهن	اصفهان	عنوان	کرد	:

ذوب	آهن	اصفهان	وارد	صحنه	جدیدی	از	روزگار	تولید	خود	می	شود

آگهی	تجدید	مناقصه	عمومی	یک	مرحله	ای	شماره	97/32/ن	-	نوبت	دوم
و	مناقصه	عمومی	یک	مرحله	ای	شماره	97/38/ن	و	97/39/ن

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، 
بدینوسیله از شرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اسناد 
 http://setadiran.ir مناقصه تا روز سه شنبه مورخ 1397/6/13 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

مراجعه نمایند.
مبلغ ضمانت نامه شرکت مبلغ برآورد )ریال(موضوع پروندهشماره مناقصهردیف

در مناقصه )ریال(
رتبه مورد نیاز

احداث تقاطع غیر مسطح ورودی مسکن مهر نائین 197/32
از توابع شهرستان نائین )همراه با ارزیابی کیفی 

به صورت فشرده(

5 راه و ترابری71/334/859/9843/926/700/000

اجرای عملیات آسفالت گرم باند دوم محور 297/38
چادگان - اصفهان از توابع شهرستان چادگان

5 راه و ترابری14/074/909/413703/750/000

احداث باند دوم محور افوس- بوئین و 397/39
میاندشت از توابع شهرستان فریدن

5 راه و ترابری16/314/734/276815/800/000

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/7/2
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1397/7/3

نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد            تلفن: 031-36681068
233914 روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

آگهی	ابالغ	مالیاتی
در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی 

نمی باشد به شرخ زیر ابالغ می گردد
نشانی اداره امور 

مالیاتی
شماره برگ تشعیص برگ قطعی

شماره برگ رای هیات حل اخالف مالیاتی
نوع اوراق عملکرد اصل مالیات نوع شغل نام و نام خانوادگی ردیف

رشت 29144-1397/4/9 تشخیص 1391 3146850 وکیل اکبر رضازاده سیاهکلرودی 1

رشت 19802-1397/3/27 تشخیص 1395 36563400 وکیل اکرم رضایی 2

رشت 29748-1397/4/9 تشخیص 1391 6412080 وکیل غالمرضا علی جمشیدی  3

رشت 35199-1396/8/9 رای کمیسیون 1393 18500000 وکیل افروز خوشحال 4

رشت 20636-1397/3/29 تشخیص 1395 223201500 ورزشکار رسول سروش نیا 5

رشت 7434-6/2/1397 قطعی 1395 67432500 وکیل داوود آقاجانی شیرکوهی 6

رشت 110748-15/11/1396 تشخیص 1395 43696260 وکیل زهرا غالمی 7

رشت 9044-1397/2/16 تشخیص 1395 42107850 وکیل حسن شریفی 8

رشت 8984-1397/2/15 قطعی 1395 2997000 وکیل سید حامی رادفر 9

رشت 55981-1396/2/15 رای کمیسیون 1394 68331600 وکیل سید محمد امینی ضیابری 10

رشت 71008-1396/7/6 قطعی 1394 41658300 وکیل حسن شریفی 11

رشت 13738-1397/3/29 رای هیات 1393 24718750 وکیل راحله بهستانی 12

رشت 13410-1397/3/27 رای هیات 1390 9289200 ورزشکار آیدین خادمی 13

رشت 13410-1397/3/27 رای هیات 1391 24968500 ورزشکار آیدین خادمی 14

رشت 13410-1397/3/27 رای هیات 1392 12885600 ورزشکار آیدین خادمی 15

رشت 106849-1397/10/27 قطعی 1393 43450000 ورزشکار مجید ریخته گر 16

رشت 106719-1396/10/26 قطعی 1393 199930850 ورزشکار رسول سروش نیا 17

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی : حسین عصمتی واحد 550823- روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
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روزنامه   اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس؛
تنظیم بازار فوالد به فوالدسازان 

سپرده شود
نایب رئیس کمیســیون صنایــع مجلس درخصوص 
جلسه فوالدی ها با مجلس و مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت گفت: هفته  آینــده نقطه نظرات در 
کارگروه تشــکیل شــده در زمینه تنظیم بازار آهن 
و فوالد جمع بندی و به جلســه سران ســه قوه ارائه 

می شود.
  به گــزارش معدن نیــوز، فریدون احمــدی افزود: 
نشست روز یکشــنبه در خصوص ســاماندهی بازار 
آهــن و بررســی دســتورالعمل تنظیم بــازار فوالد 
با حضــور تولیدکننــدگان فــوالد از جملــه فوالد 
مبارکــه، فوالد خوزســتان و ذوب آهــن و همچنین 
تعدادی از تولیدکنندگان بخــش خصوصی، انجمن 
تولیدکنندگان، بــورس کاال، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برگزار شد. وی اظهار داشــت: در این جلسه 
ذینفعان مختلف در زمینه آهن کشــور نقطه نظرات 
و مشــکالت خود را مطرح کردند و مسئوالن مربوطه 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دســتورالعمل 

موجود در این خصوص را تشریح کردند.
 احمدی تصریح کرد: میزان تولید آهن و فوالد کشور 
بیش از نیاز داخلی اســت که مازاد آن صادر می شود. 
درنتیجه مقرر شد سیاست ها بگونه ای تنظیم شود تا 
بازار داخلی ساماندهی شود و در عین حال به توسعه 
صادرات کمک شــود، همچنین تصمیم  گرفته شد تا 
هفته  آینده نقطه نظرات در کارگروه تشــکیل شــده 
جمع بندی و به جلســه ســران ســه قوه و مسئوالن 
ذیربط در دولت و مجلس ارائه شــود تا بازار به ثبات 

نسبی دست پیدا کند.

قیمت فوالد در حال ذوب شدن
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایــران از به تعادل 
رسیدن قیمت فوالد و محصوالت فوالدی ظرف چند 
روز آینده خبر داد.   رســول خلیفه سلطان در گفت و 
گو با خبرنگار معدن نیوز، در ارتباط با نوسانات قیمتی 
در حوزه فوالد و محصوالت فوالدی، اظهار کرد: بازار 
فوالد کشــور رو به تعادل در حال حرکت بوده و تب و 
تاب بازار در حال فرونشســت اســت. وی در پاسخ به 
این سوال که آیا بازار فوالد از کنترل خارج شده است، 
گفت: این موضوع صحت نداشــته و بــازار فوالد در 

روزهای اخیر به سمت تعادل در حال حرکت است.
خلیفه سلطان با اشــاره به اینکه دستورالعمل جدید 
بورس کاال به نحوی اســت که دست دالالن از خرید 
محصوالت کوتاه شده است، خاطر نشان کرد: در حال 
حاضر با درست اجرا شدن دستورالعمل جدید بورس 
کاال تنهــا تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان واقعی 

هستند که محصوالت فوالدی را خریداری می کنند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، افزود: حجم 
عرضه فوالد و محصوالت فوالدی در بورس به صورت 
روزانه در حال افزایش اســت و ایــن افزایش عرضه 
باعث می شود قیمت این محصوالت در آینده نزدیک 

کاهش یابد.

بسته جدید حمایت از صنایع 
کوچک در راه است

مدیر عامل صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع 
کوچــک گفــت: در این مــدت بیشــترین ضمانت 
نامه برای طــرح های ایجادی و ســرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی صادر شــده است. به گزارش ایلنا، 
محمد حســین مقیســه گفت: بیشــترین ضمانت 
نامه در ســال 97 برای واحدهای صنعتی در اســتان 
کرمانشاه صادر شده اســت و دلیل آن نیز زلزله اخیر 
در این اســتان بوده اســت و این صنــدوق در جهت 
رســالت حمایتی خود و آســیب دیدن تعــدادی از 
صنایع در ســرپل ذهاب، اولویت خــود را در جهت 
حمایت از صنایع کوچک این استان، برداشت. مقیسه 
همچنین اعالم کرد: بسته حمایتی از صنایع کوچک 
تدوین شــده که در آن راهکارهای عملیاتی از صنایع 
کوچک دیده شــده اســت.   وی گفت: یکی از موارد 
مهم در حمایت از صنایع کوچک، افزایش سرمایه این 
صندوق می باشد ،چرا که با سرمایه اندک فعلی توان 
پاسخگویی به نیازهای صنایع کوچک را نداریم.  مدیر 
عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
تاکید کرد: در بسته حمایت از صنایع کوچک به لزوم 
افزایش سرمایه صندوق تاکید شده است و امیدواریم 
این مهم درامســال که به نام ســال حمایت از کاالی 
ایرانی می باشد تحقق پذیرد.  مقیسه همچنین گفت: 
موضوع خــروج نام صندوق از لیســت واگذاری ها از 
موضوعاتی است که بســیار مهم است و با نظرمثبت 
همه دســتگاههای تصمیم گیر ، امید است این اتفاق 

در آینده نزدیک روی دهد. 
 

صدور 1120 فقره پروانه بهره 
برداری صنعتی

طی سه ماهه اول ســال جاری یک هزار و 120 فقره 
پروانه بهــره  برداری صنعتی با ســرمایه گذاری 258 
هزار و 822 میلیارد ریال و اشــتغال 22 هزارو 922 
نفر صادر شده است مقایســه این ارقام با مدت مشابه 
در سال گذشــته نشــان دهنده روند افزایش 56.9 
درصدی در سرمایه  گذاری و 18.7 درصدی اشتغال 
اســت. به گزارش شــاتا در ســه ماهه نخست سال 
جاری باالترین میزان ســرمایه گذاری در پروانه های 
بهره برداری صادرشــده را اســتان هرمزگان با 192 
هــزارو 890 میلیــارد ریال با ســهم 74.5 درصدی 
به خــود اختصاص داده اســت. از این تعــداد پروانه 
بهره بــرداری صادر شــده،  624 فقــره آن ایجادی و 
496 فقره توســعه ای است. بیشــترین تعداد پروانه 
بهره برداری صادرشــده در بین اســتان های کشور 
مربوط به اســتان اصفهان با 102 فقــره و کمترین با 

3 فقره به جنوب کرمان و خراسان جنوبی تعلق دارد.
باالترین اشــتغال ایجادشــده مربوط به استان های 
هرمزگان و البرز به ترتیب با 2729 و 2685نفر است.

بر اســاس همین آمار تعداد پروانه های بهره برداری 
صادره بــه تفکیک مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی،  در 
مجموع 69 فقره بوده است که ســهم سرمایه گذاری 
برای این مجوزها عدد 2008 میلیارد ریال را نشــان 
می دهد، که در مجمــوع برای 1201 نفــر از طریق 
صدور این پروانه ها در مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی 
اشتغال ایجاد شده است. این در حالی است که مشابه 
با همین آمار در سال گذشته، اشتغال ایجاد شده عدد 
716 را نشــان می دهد،  بنابراین در این زمینه 67.7 

درصد رشد مشاهده  می شود.
به طورکلی بــا توجه بــه گروه های صنعتــی فعال، 
بیشترین پروانه بهره برداری صادره با تعداد 154 فقره 
متعلق به گروه محصوالت غذایی و انواع آشــامیدنی 
است با ســرمایه گذاری 7 هزارو 896 میلیارد ریال و 

ایجاد اشتغال برای 3 هزا رو 54 نفر بوده است .
 

عضو خانه صنعت ایران:
تقویت تشکل های صنفی روند 

توسعه را شتابان می کند
عضو هیات رئیسه خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران 
گفت : حمایت از تشــکل های صنفی موجب شتابان 
شدن روند توسعه و جذب سرمایه گذاری خواهد شد.

به گزارش ایرنا ، آرمان خالقی در نشســت انتخابات 
هیــات مدیره خانه صنعت اســتان کرمــان افزود: با 
توجه به وجود ظرفیت هــای بالقوه در کرمان و دیگر 
استانهای کشور می توان تشــکل های جدیدی را در 
حوزه تخصصی و قدرتمندتر به وجود آورد که بتوانند 
همپای اتــاق بازرگانی به عنوان یک تشــکل مادر و 

فراگیر در حوزه اقتصادی موثر واقع شوند.
خالقی همچنین با اشاره به اینکه رسانه نقش مهمی 
در حوزه های مختلف کاری از جمله اطالع رســانی 
خانه صنعت، معــدن و تجــارت دارد، گفت: هر چه 
تصمیم های بهتری گرفته شــود خسارات نیز در بدو 
تصمیم گیری کمتر اســت. وی افزود: کار تشــکلی 
کاری کامال دموکراسی است و ما باید بتوانیم تکالیف 
را به موقع انجام داده و با تفکرات نو، شــفاف و برابر با 
قوانین و اساســنامه یک کار مشارکت جمعی را انجام 
دهیم. خالقی از رسانه به عنوان بازوی توانمند و کمک 
بزرگی برای ســازمان صنعت، معــدن و تجارت نام 
برد و اظهار داشــت : هفته اخیر اطالع رسانی خوبی 
توسط رســانه ها برای ابالغ مصوبه جدید دولت برای 
تعیین تکلیف کاالهای وارداتی در خصوص پرداخت 
مابه التفاوت ارزی انجام شد. در این مراسم همچنین 
انتخابات خانه صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان 
برگزار شــد و مدیرعامل و اعضای جدیــد این خانه 
مشخص شدند. براساس این گزارش ،جلیل کاربخش 
به عنوان رییس هیات مدیره ،علی نارویی نایب رییس 
،ســید حســین مهاجرانی خزانه دار، کیان ســیدی 
دبیرکل ،جواد شارعی و سعید فخاران اعضای اصلی و 

مظفر محمدی بازرس اصلی معرفی شدند.
همچنین محمدرضا نعمت الهی و محمدعلی ســعید 
اعضای علــی البدل و و اباذر خواجویــی بازرس علی 

البدل خانه انتخاب شدند.

صنعت ،معدن

معدن

صنعت

آلومینیوم به جهت تامین مواد اولیه تولید با ارز بازار آزاد، اولین فلزی خواهد بود که در اولین فرصت از دایره 
قیمت گذاری با مرجع 4200 خارج و به ســمت بازار ثانویه حرکت می کند در غیر این صورت شرایط تداوم 
تولید و بقای این صنعت به خطر مــی افتد.   به گزارش معدن نیوز، ماده اولیه تولید شــمش آلومینیوم در 
بازارهای جهانی همچنان صعودی است و قیمت های آن طی 2 ماه اخیر 26 درصد و طی هفته گذشته 6.3 

درصد افزایش قیمت داشته و به 570 دالر در هر تن رسیده است.

عالوه بر اعتصاب کارکنان شــرکت آلکوا در اســترالیا، بازار آلومینا شــاهد تداوم محدودیت تولید شرکت 
آلونورت برزیل میباشد که محرک قیمت ها بوده است.  همزمان سایر مواد اولیه تولید آلومینیوم شامل آند، 

پترولیم کک، آلومینیوم فلوراید، کریولیت و کاتد بلوک نیازمند ارز نیما )8000 تومان( هستند.
لذا آلومینیوم قطعا اولین فلزی اســت که در اولین فرصت از دایره قیمت گذاری با مرجع 4200 خارج و به 

سمت بازار ثانویه حرکت می کند تا شرایط تداوم تولید و بقای این صنعت فراهم شود.

 شرط بقای صنعت آلومینیوم

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه 
صنایــع الکترونیک کشــور با اعطای 
هزار میلیارد ریال تسهیالت موفق به 
حمایت از 167 شــرکت دانش بنیان 

شده است .
به گــزارش شــاتا، بررســی عملکرد 
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه 
صنایــع الکترونیک)صحــا( نشــان 
می دهد تســهیالت مالی اعطایی در 
سه ســال اخیر از 130 درصد مجموع 
تسهیالت قبلی طی 16 سال فعالیت 
پیشی گرفته اســت. به طوریکه تنها 
در ســال گذشــته، از 167 شــرکت 
دانش بنیان و فناور صنایع الکترونیک 
کشــور ، به میــزان نزدیک بــه هزار 
میلیارد ریال حمایــت صورت گرفته 

است.
ایــن صنــدوق که بــه حمایــت از 
تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک 
در بخش هــای خصوصــی و تعاونی 
می پردازد. بااعطای تســهیالت با نرخ 
ترجیحــی)5 تا 15 درصــد( و صدور 
فعال  بــه شــرکت های  ضمانت نامه 
صنایــع الکترونیــک از ایــن صنایع 

حمایت می کند.
 تســهیالت مالــی قابــل ارائــه به 
شــرکت های دانــش بنیــان و فناور 
می تواند در قالب حمایت از طرح های 
تحقیقاتی، نمونه سازی آزمایشگاهی، 
نمونه ســازی نیمه صنعتی و صنعتی، 
تجهیز، بهینه ســازی، اخــذ تاییدیه، 
تولیــد نیمه صنعتی و انبــوه، انتقال 
نقدینگی  تامیــن کســری  فناوری، 
اجرای قرارداد و شرکت در نمایشگاه 

و همایش ها باشد.
 نرخ ســود تســهیالت صحا بسته به 
ســطح فناوری و نوع فعالیت)سقف: 
3 درصد کمتر از شــبکه بانکی، کف: 
یک سوم سود شــبکه بانکی( در حال 
حاضر 5 تا 15 درصد بوده و به صورت 

قابل توجهی کمتر از نرخ تســهیالت 
شبکه بانکی کشور می باشد. میانگین 
دوره بازپرداخت تســهیالت 3 ســال 
اســت که با یک دوره اســتراحت، بر 

اســاس ماهیت و شرایط 
طرح و نیز عواملی چون 
بازگشــت سرمایه  دوره 

تعیین می گردد.
تضامیــن  همچنیــن 

جهت ارائه خدمات مالــی و اعتباری 
بــه متقاضیان بــا دیــد حمایتی بر 
اســاس ماهیت طرح، اعتبارســنجی 
از جنبه های  توانمندی های متقاضی 
مالی، علمی و فنی، بازار، سوابق قبلی 

و ســایر عوامل مرتبط با ریسک طرح 
تعیین می گردد.

همچنیــن در بخــش ضمانت نامــه، 
صحا در سال گذشــته موفق به صدور 
156 فقــره ضمانت نامه 
بــه ارزش 620 میلیارد 
ریال شــده است که این 
میــزان امــکان گرفتن 
بیــش از 4700 میلیارد 
ریال قرارداد را توســط شــرکت های 
صنایع الکترونیک کشــور میسر کرده 
است که این عدد برای سه سال اخیر 
به مبلــغ 9500 میلیارد ریــال بالغ 

می شود.

صحا  صادرشــده  ضمانت نامه هــای 
در ســه ســال اخیر بیــش از 5 برابر 
ضمانت نامه های صادرشــده 16 سال 
قبــل از آن بوده اســت و بیش از 40 
درصد متقاضیان دریافت ضمانت نامه 
در ســال 1396 برای نخســتین بار 
از ایــن خدمت صحــا بهره بــرده و 
تعیین ســقف اعتباری شده اند. رشد 
ضمانت نامه های  تعــداد  چشــمگیر 
صادر شــده در کنار رشــد مبلغ آنها 
نشــان دهنده فراگیر شدن مرجعیت 
صحا در امر ضمانت نامه های مورد نیاز 

فعاالن صنایع الکترونیک است.
 فرآیند روبه رشــد حوزه های مختلف 

صنعــت الکترونیک طی ســال های 
اخیر، صحا را بر آن داشــته اســت تا 
کلیه منایــع موجود خــود را جهت 
تامیــن مالی حداکثــری این صنعت 
بــه کار گیرد که در ایــن راه عالوه بر 
تخصیص حداکثری ســرمایه صحا، از 
توانمندی اهرمی برای ارتقاء ظرفیت 
و افزایش تــوان صندوق در حمایت از 
پروژه ها استفاده شده است. همچنین 
توانمندی  صحــا در ارزیابی طرح های 
اقتصادی حــوزه الکترونیک به لحاظ 
تــوان فنی و کارشناســی نیــز باعث 
تخصیص تسهیالت در زمان کوتاه به 

متقاضیان شده است.

با پرداخت تسهیالت صورت گرفت:

حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان و فناور صنایع الکترونیک کشور

REPORT

گزارش

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد؛

حرکت واحدهای تولیدی به سوی ورشکستگی 
 نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهــان با انتقاد از 
برخی تصمیمات غیــر کارشناســانه در حوزه 
اقتصاد، گفت: به زودی ســونامی ورشکستگی 
واحدهای تولیدی و بیکاری را مشاهده خواهیم 

کرد.
 به گــزارش اتــاق بازرگانی اصفهــان، محمود 
اسالمیان در نشست مشترک هیات رییسه اتاق 
بازرگانی ایران و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان، اظهار کرد: شــرایط اقتصادی کشــور 
نگران کننده اســت و بخش خصوصی باید فعال 
تر از گذشــته در مقابل تصمیمــات ناصحیح و 

خالف عقل و منطق ایستادگی کند.
وی افزود: استان اصفهان به عنوان قطب صنعتی 
و قطب فوالد کشور با شرایط دشواری در تولید و 
تامین مواد اولیه روبرو است و در همین وضعیت 
باید محصوالت خود را بــا ارز 4200 تومانی در 

بازار بورس به صورت دستوری عرضه کند.
 نایب رییس اتــاق بازرگانی اصفهــان با انتقاد 
از برخی تصمیمــات غیر کارشناســانه، گفت: 
خشــکی زاینده رود یکــی از نتایــج این قبیل 
تصمیم هاست و متاســفانه روند تصمیم گیری 
بر ایــن محور ادامــه دارد و به زودی ســونامی 
ورشکســتگی واحدهای تولیــدی و بیکاری را 
مشاهده خواهیم کرد.  اسالمیان از هیات رییسه 
اتاق بازرگانی ایران خواست که در دفاع از حقوق 
فعاالن اقتصــادی فعال تر وارد میدان شــوند و 
افزود: واحدهای تولیدی بزرگ به ســختی خود 

را سرپا نگه داشته اند.
 رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست، اظهار 
کرد: اتــاق بازرگانی اصفهان یکــی از اتاق های 
تاثیر گذار، متفاوت و خالق بوده و همواره نقش 
موثــری در فعالیت های اتاق بازرگانی داشــته 

است.
 غالمحسین شــافعی، شــورای گفتگو دولت و 
بخش خصوصــی اصفهان را یکی از شــوراهای 
پیشــرو و اثرگــذار برشــمرد و گفــت: برخی 
شوراهای گفتگوی استانی مانند شورای اصفهان 

از شورای ملی گفتگو فعال تر عمل می کنند.
 وی همچنین بــا بیان اینکــه تصمیمات خلق 
الســاعه و بــدون مطالعه چندی اســت فضای 
اقتصادی کشور را درگیر خود ساخته و متاسفانه 
در این تصمیم گیری ها از بخش خصوصی  نظر 
نمی گیرند، تاکید کرد: وقتی دولت به بن بست 
می رسد، از بخش خصوصی نظر می گیرد و این 
درست نیســت که تنها زمانی که نظام تصمیم 
گیری دچار مشــکل اساسی شــده، به ما رجوع 
شود.  وی از مخالفت بخش خصوصی در دخالت 
دولت در قیمت گذاری خبر داد و گفت: متاسفانه 
در گوش تصمیم گیران پنبه است و حرف بخش 

خصوصی شنیده نمی شود.
 شافعی تاکید کرد: متاســفانه کارخانه تصمیم 
گیری دولت، ناخواســته به اثربخشــی تحریم 
هاکمک مــی کند، این در حالیســت که ترامپ 

برای تحریم ایران وقت می گذارد اما مســئوالن 
یک شبه با یک تصمیم چرخه تولید و تجارت را 

با مشکل روبرو می کنند.
 نایــب رییس اتــاق بازرگانی ایران نیــز در این 
نشســت، گفت: ســاختار برنامه ریزی کشور با 
چالش  اساسی درگیر است و مسایل متعدد حل 

نشده ای روی میز مانده است.
 پدرام ســلطانی تاکید کرد: در چنین شرایطی 
باید به سمت اصالح اساسی ساختار پیش رویم، 
مساله بخش خصوصی این است که از یک حدی 
نمی تواند فراتر عمل کند و نظرات و مصوبات در 

حد ایده و تئوری باقی می ماند.
 نایب رییســه اتاق بازرگانی ایران دراین نشست 
گفت: نبود هماهنگی بین تیم اقتصادی و رییس 
جمهور باعث بروز نابسامانی در فضای اقتصادی 

کشور شده است.
 مســعود خوانســاری از نتیجه بخــش نبودن 
مکاتبات بخــش خصوصی با دولــت خبر داد و 
افزود: اتاق بازرگانی ایــران در نامه های متعدد 
مخالفت خود را با برخی از تصمیمات اقتصادی 
دولت اعالم و راهکارهای اجرایی صحیح را اعالم 
کرده است، اما نتیجه مناسبی از این مکاتبات به 

دست نیامده است.
 وی از فعــاالن اقتصادی و اتاق هــای بازرگانی 
سراسر کشور خواست که مســایل، مشکالت و 
راهکارهای خود را از طریق رسانه های جمعی و 

گروهی به اطالع مسوولین و مردم برساند.
 رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز در این نشســت، گفت: تحریم های داخلی از 
تحریم های خارجی بر فعالیت واحدهای صنعتی  

بزرگ و کوچک تاثیرگذارتر است.
 بهــرام ســبحانی با انتقــاد از ســازمان تامین 
اجتماعــی در دریافت حق بیمه از هــر قرارداد 
خرید شــد و گفت: فوالد مبارکه ســاالنه چهار 
هزار میلیارد تومان ســنگ آهن خرید می کند 
و قراردادهای بســیاری برای تولید ورق تنظیم 

می شود.
 وی با انتقاد از سیاســت هــای اقتصادی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت در چنــد ماهه اخیر، 
گفــت: تفــاوت قیمت هــر کیلــو ورق از درب 
کارخانه تا تاالر بورس 2200 تومان اســت و این 
قیمت گذاری به بهانــه حمایت از مصرف کننده 
انجام می شــود و برای عده ای رانت ایجاد کرده 

است.

اداره کل راه وشهرسازی استان فارس در نظر دارد مناقصه های عمومی زیر را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآورد)ریال(شرح پروژهشماره فراخوانردیف

احداث تقاطع غیر همسطح نی ریز) تقاطع 97/23 س تجدید1
گلسرخ(

106/993/387/2933/640/000/000

بخشی از راه روستایی حسامی به گلپا 297/30
شهرستان بوانات

19/882/856/140995/000/000

بهسازی راه روستایی خوراب، ایل ساالر) 397/31
تل قم(، کورش آباد شهرستان فراشبند

7/897/911/909396/000/000

داشتن گواهی احراز صالحیت حداقل رتبه 3 راه و ترابری جهت ردیف یک الزامی است.
داشتن گواهی احراز صالحیت حداقل رتبه 5 راه وترابری جهت ردیف 2 و 3 الزامی است.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 11 صبح مورخ97/6/7 تا ساعت13 مورخ 97/6/13 از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر می باشد.

اخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت: آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی 
در سامانه ستاد تا ساعت 14 مورخ 97/6/24 و تحویل نسخه فیزیکی آن به مناقصه گزار با رعایت موارد 
مندرج در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری 97/6/24 در محل دبیرخانه محرمانه اداره کل واقع در 

ساختمان ستارخان می باشد.
زمان گشایش پیشنهاد: پیشنهادها درحضور نمایندگان مناقصه گران حاضر درجلسه در ساعت 10 صبح 

مورخه 97/6/25 در دفتر مدیریت این اداره کل واقع در ساختمان مدرس بازگشایی خواهد شد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: شیراز بلوار 

مدرس اداره کل راه وشهرسازی استان فارس – اداره پیمان و رسیدگی و قراردادها
کسب حداقل امتیاز الزم از ارزیابی کیفی پیش از بازگشایی پاکات مناقصه گران جهت ردیف یک الزامی 

می باشد.
هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
اطالعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 85193768-021  و 021-88969737 

بخش   )www.setadiran.ir( سامانه  سایت  در  استانها،  سایر  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 
ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

 iets.mporg.ir و www.setadiran.ir وب سایت ها جهت بازبینی آگهی
تاریخ انتشار نوبت اول :97/6/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/6

 اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

اگهی	فراخوان	شرکت	در	مناقصه	عمومی	یک	مرحله	ای	
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

نوبت	دوم

مدیریت ذوب آهن اصفهان طی بیانیه ای در 
گفت  تبریک  را  دولت  هفته  یادداشت  قالب 
معنایی  مادر  کلمه  شنیدن  کرد:با  ومطرح 
ذهن  به  تعهد  و  دلسوزی   ، ایثار  همچون 
متبادر می شود چرا که مادر با عشق و عالقه 
خاصی فرزندان خویش را پرورش می دهد و 
برای رشد و تعالی آنها از هیچ تالشی حتی 
در سخت ترین شرایط دریغ نمی ورزد . حال 
صحبت از مادری است به گستره ایران زمین. 
مادری از جنس فوالد که فرزندان پوالدینی 
را در دامان خود پرورش داده است ، در جای 
جای ایران زمین نامی نیک از خود تا ابد به 
یادگار گذاشته است ، فرزندانی پویا و خالق 
قلبی  همچون  کشور  صنعتی  حیات  در  که 
مادر  های  آموخته  بر  تکیه  با  روز  هر  تپنده 
بیشتر  کشور  برای رشد و شکوفایی  خویش 

تالش می کنند. چرا که فرزند آیینه خانواده خود است .
یکی از آرمان های بزرگ ایرانیان داشتن صنعت ذوب آهن بود. علی رغم مشکالتی که کشورهای 
خارجی با ایران داشتند حاضر به ارائه این تکنولوژی به کشورمان نبودند اما در نهایت قرارداد 
در سال 1346  و  منعقد شد  با کشور شوروی سابق  در سال 1344  اصفهان  آهن  ذوب  احداث 
کلنگ افتتاح این شرکت عظیم تولید فوالد در اصفهان زده شد.احداث ذوب آهن در آن زمان 
و تحت شرایط حاکم بر آن دوران ، بزرگترین پروژه صنعتی در کشور بود که ظرف مدت چهار 
سال به اتمام رسید و در سال 1350 اولین بهره برداری از کوره بلند شماره یک ذوب آهن انجام 
گرفت وآرزوی ملی ایرانیان محقق شد. ذوب آهن اصفهان چشم همگان را در ایران به صنعت 
فوالد روشن کرد . این مهم به واقع شاهکار بزرگی برای صنعت فوالد کشور به شمار می رود که 
در اذهان مردم ایران زمین تا همیشه جاودانه است. ذوب آهن اصفهان در ساخت سایر صنایع 
نیز نقش غیر مستقیم داشت که از ابعاد اقتصادی ، فنی ،  آموزش نیروی انسانی ، توسعه معادن ، 
توسعه زیرساخت ها ، شهرسازی ، توسعه دانشگاه و ... قابل بررسی است .امید است این صنعت 
گرانقدرکه گنجینه ای بی همتاست بتواند با تالش پوالدمردان خود همچنان سرآمد صنایع کشور 
باشد. مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، به شرایط این شرکت در زمینه 
مباحث زیست محیطی ، تولیدی ، پروژه های در دست اجرا و ... پرداخت که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید :

افزایش تولید نسبت به سال گذشته
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه تولید این شرکت  در 4 ماهه اول سال جاری در 
مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 3 درصد افزایش یافته است ، گفت : این افزایش تولید با 

وجود مشکالت تامین آب و با تالش پوالدمردان این شرکت حاصل شده است . 
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به افزایش تولید ذوب آهن اصفهان در سال جاری نسبت به سال 
گذشته  ، افزود : این شرکت در تامین نیازهای داخلی مشکلی ندارد و تعهدات خود را به خوبی 
انجام می دهد .  مهندس یزدی زاده اظهار داشت : تقریبًا تمام پروفیل های مورد نیاز بازار داخلی 
از میلگرد سایزهای کوچک تا میلگرد 32 و تیرآهن سایز 12 تا H30  ) تیرآهن بال پهن که تنها 

تولید کننده آن در کشور این شرکت می باشد ( در ذوب آهن تولید می شود .
مهندس یزدی زاده گفت : ذوب آهن اصفهان با وجود اینکه نخستین شرکت فوالدی است که 
در ایران پا به عرصه گذاشت و به عنوان پیشتاز در تولید انواع مقاطع فوالدی به شمار می رود 
و اخیراً نیز به عنوان تولید کننده ریل و تیرآهن های سنگین بال پهن مطرح است ، تمام تالش 
خود را به کار بسته که در رعایت مسائل زیست محیطی مطابق با شرایط روز و استانداردهای ملی 

ایران و جهاني خودش را وفق دهد . 
در کنترل آالیندگی ، شرایط مطلوبی داریم

این شرکت فرایند تولید خود را به روش کوره بلند انجام می دهد بدین معنا که برای تامین انرژی 
به زغال و کک و همچنین به بخش آگلومراسیون نیاز دارد که سایر واحدهای تولیدی این فرایند 
را ندارند. با وجود گستردگی و پیچیدگی این فرایند در ذوب آهن، اگر بخواهیم مقایسه داشته 
باشیم ، انصافًا از نظر میزان آالیندگی در شرایط مطلوب قرار داریم . بدیهی است که به صورت 

مستمر نیز میزان آالیندگی ها پایش می شود و در صورت لزوم ، اصالحات الزم انجام می گیرد.
پروژه های موثری برای کاهش مصرف آب انجام شده است

وی افزود : یک بحث در حال حضار استفاده موثر از آب است. یکی از طرح های خوب در این 
زمینه که َطي چند سال گذشته به روش BOT انجام و امروز این کارخانه در اختیار شرکت قرار 
گرفته است، آب زدایی از لجن کنورتور بود. با اجرای این طرح که با روش هاي روز دنیا انجام شد 
، توانستیم رطوبت لجن را به زیر 10 درصد رسانده و عالوه بر به کارگیري آب در چرخه تولید، از 
کیک لجن در شیخت آگلومره استفاده نماییم.در زمینه استفاده از پساب ، اگر این منبع مورد 
بنابراین عالوه بر  استفاده قرار نگیرد، وارد محیط زیست می شود و مشکالتی را در پی دارد، 
اجراي پروژه انتقال پساب زرین شهر به شرکت که َطي چندسال گذشته انجام شد و خوشبختانه 
بخشی از درختان غیر مثمر نیز از طریق آن آبیاری می شود؛ بدنبال احیاي پروژه تصفیه پساب 

شرکت با ظرفیت حدود 900 مترمکعب در ساعت هستیم .
به  را  منحصربفرد  مصنوعی  جنگل  بزرگترین  اصفهان  آهن  ذوب   : گفت  زاده  یزدی  مهندس 
و  2000 هکتار آن بصورت غرقابي  آبیاری  نموده است که  ایجاد  و 500 هکتار  مساحت 16 هزار 

مابقي به صورت دیم است و تاثیرات زیست محیطی مهمی برای منطقه دارد.
: در مجموع طی چند سال گذشته یک درصد عوارض  مدیرعامل این شرکت خاطر نشان کرد 
آالیندگی مطابق قانون پرداخت شده و مجموع اقدام هایي که صورت گرفته ، قابل توجه است. 
در واقع به ازای هر تُن تولید ، مبلغی صرف محیط زیست می شود اما این موضوع برای خودمان 
با  را بهبود بخشیم و مطابق  این شاخص ها  باید  این معنی که ما مدام  به  رضایت بخش نیست 
شرایط روز پیش برویم. این مقام مسئول خاطر نشان کرد : با توجه به شرایط خاصی که با آن روبه 

رو هستیم مدیریت مصرف آب ، استفاده موثر از آن و کاهش مصرف مورد توجه ویژه قرار دارد . 
خوشبختانه در حال حاضر در وضعیت نسبی پایدار قرار داریم که آسیبی به وضعیت تولید وارد 
نشود. تمام تالش ما این است که انشاا... مطابق با بودجه ای که به سهامداران اعالم شده است 
و خود را مکلف به اجرای آن می دانیم بتوانیم خود را با این شرایط وفق دهیم. یکی از دغدغه 
های دیگر تامین مواد اولیه است که در این زمینه نیز برنامه ریزی هایی صورت گرفته است که با 

تامین منابع مالی به فرایند پایدار سازی مواد اولیه برسیم.
ذوب آهن وارد صحنه جدیدی از روزگار تولید خود می شود

مهندس یزدی زاده اظهار داشت : از جمله محصوالتی که امروزه جای خوشبختی و افتخار دارد ، 
تولید ریل است که خوشبختانه با عنوان ملی همراه است و به عنوان کاری نرمال و عادی در ذوب 
آهن انجام می گیرد. زمانی این نگرانی وجود داشت که به دلیل پیچیدگی ها و حضور کارشناسان 
خارجی با مشکل مواجه شویم اما خوشبختانه این محصول به بهترین شکل ممکن و مطابق با 
 ، بازدید کننده  تاییدیه شرکت  به  با توجه  نیز  استانداردهای روز دنیا تولید می شود. راه آهن 
محصول را تحویل می گیرد. در خردادماه امسال نخستین پارت از محصول به راه آهن تحویل شد 
و امروز نیز این افتخار را داریم که بگوییم حدود 2500 تن از این محصول با باالترین استاندارد 
تولید شده و آماده تحویل است و راه آهن در حال آماده سازی زمینه انتقال آن است تا انشاا... 

ذوب آهن وارد صحنه جدیدی از روزگار تولید خود شود.
مدیرعامل ذوب آهن از توانایي تولید هر نوع محصول مورد نیاز ناوگان ریلي کشور در این شرکت 
خبر داد و گفت: با دستیابي به تکنولوژي و تکنیک هاي فني در ذوب آهن تولید سایر مقاطع 
ریلي را در دستور کار قرار دادیم. وی بیان کرد : با توجه به اینکه نورد 650 را تجهیز نمودیم 
باال و مصارف صنعتی  به  تیرآهن H سنگین 300 میلي متر  تولید  قابلیت   ، تولید ریل  بر  عالوه 
با موفقیت تولید  نیز مهیا می باشد و تولید آن جایگزین تیر ورق می شود. این محصول  دارد 
به  بازار  در  ایجاد شده  تقاضای  با  امیدواریم  که  است  بازار شده  وارد  نیز  آن  پارت  نخستین  و 
عنوان یک محصول روتین شناخته شود. مهندس یزدی زاده گفت : ذوب آهن تمام تالش خود را 
معطوف نموده تا بتواند از ثمره 50 سال فعالیت فوالدی،کارشناسی و تجربه خودش ، محصوالتی 
را تولید نماید که در توان تولید دیگران نیست. در این زمینه به زودی خبرهای خوبی در پیش 
است و امیدوارم شاهد باشیم که ذوب آهن اصفهان به جایگاه واقعی خود به عنوان یک شرکت 
پیش رو در فوالد کشور برسد و بعد از رضایت خدا ، انشاا... رضایت سهامداران هم از عملکرد 
مجموعه جلب شود . مدیرعامل این شرکت گفت : پروژه های خوبی در دست اقدام داریم که یکی 
از آنها تزریق پودر زغال است و می تواند مصرف کک را در شرکت کاهش دهد و تاثیر خوبی 
بر هزینه های کارخانه داشته باشد. پروژه VD در فوالدسازی نیز به زودی به بهره برداری می 
رسد که تاثیر بسزایی در تولید فوالد های خاص دارد. وی خاطر نشان کرد : پروژه گوگرد زدایی 
فاز نخست آن راه اندازی شده و انشاا... به زودی فاز دوم هم راه ا ندازی می شود و هیچ گونه 
محدودیتی در ظرفیت آن وجود ندارد . در خصوص اره نورد 500 نیز که سالیان سال ذوب آهن در 
صادرات تیرآهن به اروپا بابت آن دچار محدودیت بود خوشبختانه یکی از خط های آن راه اندازی 
شده و دیگری نیز به زودی راه اندازی می شود تا اینکه محدودیتی برای اره تیرآهن مطابق با 

استانداردها که مورد توجه مشتریان اروپایی است وجود نداشته باشد.

مدیرعامل	ذوب	آهن	اصفهان	عنوان	کرد	:
ذوب	آهن	اصفهان	وارد	صحنه	جدیدی	از	روزگار	تولید	خود	می	شود

آگهی	تجدید	مناقصه	عمومی	یک	مرحله	ای	شماره	97/32/ن	-	نوبت	دوم
و	مناقصه	عمومی	یک	مرحله	ای	شماره	97/38/ن	و	97/39/ن

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، 
بدینوسیله از شرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اسناد 
 http://setadiran.ir مناقصه تا روز سه شنبه مورخ 1397/6/13 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

مراجعه نمایند.
مبلغ ضمانت نامه شرکت مبلغ برآورد )ریال(موضوع پروندهشماره مناقصهردیف

در مناقصه )ریال(
رتبه مورد نیاز

احداث تقاطع غیر مسطح ورودی مسکن مهر نائین 197/32
از توابع شهرستان نائین )همراه با ارزیابی کیفی 

به صورت فشرده(

5 راه و ترابری71/334/859/9843/926/700/000

اجرای عملیات آسفالت گرم باند دوم محور 297/38
چادگان - اصفهان از توابع شهرستان چادگان

5 راه و ترابری14/074/909/413703/750/000

احداث باند دوم محور افوس- بوئین و 397/39
میاندشت از توابع شهرستان فریدن

5 راه و ترابری16/314/734/276815/800/000

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/7/2
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1397/7/3

نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد            تلفن: 031-36681068
233914 روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

آگهی	ابالغ	مالیاتی
در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی 

نمی باشد به شرخ زیر ابالغ می گردد
نشانی اداره امور 

مالیاتی
شماره برگ تشعیص برگ قطعی

شماره برگ رای هیات حل اخالف مالیاتی
نوع اوراق عملکرد اصل مالیات نوع شغل نام و نام خانوادگی ردیف

رشت 29144-1397/4/9 تشخیص 1391 3146850 وکیل اکبر رضازاده سیاهکلرودی 1

رشت 19802-1397/3/27 تشخیص 1395 36563400 وکیل اکرم رضایی 2

رشت 29748-1397/4/9 تشخیص 1391 6412080 وکیل غالمرضا علی جمشیدی  3

رشت 35199-1396/8/9 رای کمیسیون 1393 18500000 وکیل افروز خوشحال 4

رشت 20636-1397/3/29 تشخیص 1395 223201500 ورزشکار رسول سروش نیا 5

رشت 7434-6/2/1397 قطعی 1395 67432500 وکیل داوود آقاجانی شیرکوهی 6

رشت 110748-15/11/1396 تشخیص 1395 43696260 وکیل زهرا غالمی 7

رشت 9044-1397/2/16 تشخیص 1395 42107850 وکیل حسن شریفی 8

رشت 8984-1397/2/15 قطعی 1395 2997000 وکیل سید حامی رادفر 9

رشت 55981-1396/2/15 رای کمیسیون 1394 68331600 وکیل سید محمد امینی ضیابری 10

رشت 71008-1396/7/6 قطعی 1394 41658300 وکیل حسن شریفی 11

رشت 13738-1397/3/29 رای هیات 1393 24718750 وکیل راحله بهستانی 12

رشت 13410-1397/3/27 رای هیات 1390 9289200 ورزشکار آیدین خادمی 13

رشت 13410-1397/3/27 رای هیات 1391 24968500 ورزشکار آیدین خادمی 14

رشت 13410-1397/3/27 رای هیات 1392 12885600 ورزشکار آیدین خادمی 15

رشت 106849-1397/10/27 قطعی 1393 43450000 ورزشکار مجید ریخته گر 16

رشت 106719-1396/10/26 قطعی 1393 199930850 ورزشکار رسول سروش نیا 17

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی : حسین عصمتی واحد 550823- روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان



7 روزنامه   اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

بانک سپه وارد عرصه 
استارت آپ ها شد

یــک مقــام آگاه در بانک ســپه گفت: ایــن بانک با 
درک شــرایط موجود و الزامات آن، ضمن راه اندازی 
هلدینگ فناوری اطالعات امید به دنبال ایجاد تحولی 
عظیــم و بنیادین در حوزه فناوری هــای نوین بانکی 

است.
وی در گفت وگــو با ایســنا، افزود: مجمــوع عوامل 
و شــرایط موجود در فضای کســب و کار کشــور و 
همچنین برخورداری از جوانــان متخصص و مهم تر 
از آن تجارب گذشــته بانک ســپه در حوزه فناوری 
اطالعات باعث شــد که برنامه ای مدون برای حضور 
قدرتمند و منحصربفرد در این حوزه با هدف نوآوری 
و کارآفرینی شکل گیرد. در همین راستا این بانک به 
زودی با تجهیز همه امکانــات و توانمندی های خود، 
تحولی بزرگ و بنیادین در حــوزه فناوری های نوین 

بانکی رقم خواهد زد.
گفتنی اســت، شــرکت رایانه خدمــات امید متعلق 
به بانک ســپه که تا پیش از این عمدتاً در حوزه های 
تولید نرم افزارهای بانکداری، دستگاه های خودپرداز 
و پشــتیبانی نرم افــزاری و ســخت افزاری شــعب 
فعالیت داشت، در مسیر سیاســت گذاری و رویکرد 
جدید مدیریتی در بانک ســپه تــالش خواهد کرد از 
طریق سازماندهی شــرکت های تخصصی و مستقل 
و یکپارچــه از جمله در حوزه توســعه نظام پرداخت 
الکترونیــک و راه اندازی مرکز نــوآوری فناوری های 
مالی، قلمرو کارآفرینی های نویــن در نظام بانکی را 

شتاب ویژه بخشد.
این گزارش می افزاید: از جمله اهدافی که بانک ســپه 
در این راستا دنبال می کند، تبدیل هلدینگ فناوری 
اطالعات امید بانک سپه به مرکز ثقل عمده و محوری 

در حوزه استارت آپ ها و فین تک ها است.

تقدیر بانک پاسارگاد از قهرمانان 
کشتی در بازی های آسیایی 2018 

جاکارتا
 به مناســبت افتخارآفرینــی قهرمانان کشــتی در 
مسابقات آســیایی، بانک پاسارگاد از طالیه داران این 

قهرمانی تقدیر می کند.
در خجسته ایام دهه والیت و آستانه عید سعید غدیر 
خم، همزمان با زادروز جهان پهلوان تختی و روز ملی 
کشــتی، بانک پاســارگاد از افتخار آفرینان تیم های 
ملــی کشــتی آزاد و فرنگی در رقابت های آســیایی 

2018جاکارتا، با اهدای هدایای ویژه تقدیر می کند.
به گــزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، خســرو 
رفیعی مدیر روابط عمومی این بانک، اظهار داشت: به 
مناسبت افتخارآفرینی قهرمانان کشتی در مسابقات 
آسیایی، بانک پاسارگاد از کشــتی گیران رقابت های 
آزاد و فرنگــی و کادر فنی در مراســم ویژه ای تقدیر 

می کند.
وی افزود: بانک پاسارگاد به عنوان تنها حامی کشتی 
کشور، در این مراسم با گرامیداشت یاد جهان پهلوان 
تختی و قدردانی از تالش های مســتمر ورزشکاران، 
هدایایــی را بــه رســم یادبود بــه کشــتی گیران 

افتخارآفرین ایران تقدیم خواهد کرد.

افتتاح شرکت اعتماد بتن آشنا با 
تسهیالت بانک صنعت و معدن

با استفاده از تسهیالت بانک صنعت و معدن شرکت 
اعتمــاد بتن آشــنا در هفته دولت به بهــره برداری 

رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن، 
این شــرکت که بتن آماده تولید می کند از 1میلیارد 
و 900 میلیون تومان تسهیالت بانک صنعت و معدن 

استفاده کرده است.
شــرکت اعتماد بتن آشــنا در اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد احداث شده و با بهره برداري از آن برای 16 

نفر شغل مستقیم ایجاد شده است.
گفتني است طرح هاي ارزشمندي در سال هاي اخیر 
با تسهیالت بانک صنعت و معدن در استان کهگیلویه 

و بویراحمد به اجرا در آمده است.

بانک مّلی ایران نایب قهرمان 
مسابقات کشتی شبکه بانکی کشور

بانک ملی ایران به مناسبت نودمین سالگرد تاسیس 
و همچنین گرامیداشت روز کشتی، میزبان مسابقات 
کشتی شبکه بانکی کشــور بود و توانست عنوان نایب 

قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کند.
به گزارش روابــط عمومی بانک ملی ایران، این رقابت 
ها پس از حدود 10 سال وقفه، با همت اداره کل رفاه و 
درمان بانک ملی ایران احیا و با حضور چهار تیم بانک 
ملی ایران، صادرات، تجارت و ملــت در پنج وزن و با 
حضور سعداله عیســی زاده مدیرامور حوزه مدیریت 
و روابط عمومی، مهــدی لطیفی رییس اداره کل رفاه 
و درمان و محمــد رضایی رییس اداره کل ســرمایه 

انسانی بانک برگزار شد.
در رده بندی تیمی مســابقات که بــا داوری داوران 
فدراسیون کشتی برگزار شد، بانک ملی ایران پس از 
بانک صادرات بر سکوی دوم رقابت ها ایستاد و بانک 

ملت نیز سوم شد. 

مدیرعامل بیمه تجارت نو 
منصوب شد

مدیرعامل بیمه تجارت نو منصوب شد.در جلسه مورخ 
1397/06/04 هیات مدیره این شــرکت که با حضور 
تمام اعضای هیات مدیره برگزار شــد نیما نوراللهی به 
عنوان مدیرعامل بیمه تجارت نو منصوب گردید.ایشان 
دارای مدرک تحصیلی دکترا در رشته مدیریت دولتی 
گرایش منابع انسانی می باشــد.از جمله سوابق کاری 
ایشان می توان به عضویت در هیات مدیره بیمه آسیا، 
معاونت مالی و اقتصادی بیمه آســیا، معاونت توسعه 
و برنامه ریزی بیمه آســیا، معاونت امور توسعه بازار و 
شبکه فروش بیمه آسیا، عضویت در هیات مدیره بیمه 
اتکایی امین، مدیر منابع انسانی بیمه ملت، مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره کارگزاری بیمه ایرانیان، مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره کارگزاری بیمــه صنعت نفت و ... 

اشاره نمود.
 

راه اندازی صندوق گنجینه الماس 
بیمه دی

شرکت بیمه دی در راستای تفکیک حساب های عمر از 
غیر عمر و همزمان با عملیاتی کردن سامانه جامع بیمه 
های زندگی ، صندوق گنجینه الماس را راه اندازی کرد.

شرکت بیمه دی در راستای تفکیک حساب های عمر از 
غیر عمر و همزمان با عملیاتی کردن سامانه جامع بیمه 
های زندگی ، صندوق گنجینه الماس را با اخذ مجوز از 
بورس و بیمه مرکزی راه اندازی کرد.صندوق گنجینه 
الماس بیمه دی که پذیره نویسی مرحله دوم آن از 22 
مردادماه آغاز شــد با مجوز بیمه مرکزی و بورس اوراق 
بهادار و با هدف شــفاف سازی در نحوه سرمایه گذاری 
منابع حاصل از بیمه های عمر  راه اندازی شــد در این 
راستا از ابتدای خردادماه سال جاری منابع بیمه های 
عمر و سرمایه گذاری این شرکت به این صندوق منتقل 
شده است.شــرکت بیمه دی ،پیرو الزام بیمه مرکزی 
مبنی بر ضرورت تفکیک حســاب بیمــه های عمر و 
غیر عمر شرکتهای بیمه در راستای حفظ حقوق بیمه 
گذاران،تشکیل این صندوق سرمایه گذاری را به عنوان 
راهکاری برای جداسازی حسابهای عمر و غیر عمر در 
دستور کار قرار داد.گفتنی اســت ، یکی از مزیت های 
این صندوق سرمایه گذاری پیوند صنعت بیمه با بازار 
سرمایه از یک سو و حفظ حقوق ذینفعان اصلی یعنی 
بیمه گذاران در راستای شفافیت مالی حسابهای عمر 

می باشد.

 تامین اجتماعی رتبه اول
  سازمان های بیمه گر آسیا

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه این 
سازمان به لحاظ قدمت، پوشش بیمه ای و ارائه تعهدات 
گسترده در میان ســازمان های بیمه گر آسیا رتبه اول 
را داراست گفت: سازمان تامین اجتماعی در سطح بین 
المللی نیز با ارائه 18 خدمت، جزو سازمان های برتر در 
این زمینه است. سید تقی نوربخش در نشست خبری 
که با حضور خبرنــگاران خارجــی و داخلی در محل 
باشگاه خبرنگاران معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و با حضور دکتر محمدسلطانی فر معاون 
مطبوعاتی وزارت ارشــاد، دکتر رضــا راعی قائم مقام 
مدیرعامل تامین اجتماعی، مرتضی لطفی مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، دکتر احمدرضا 
خزاعی مدیرکل تامین اجتماعی اتباع و جمعی دیگر از 
مدیران و مسئوالن برگزار شــد، اظهار داشت: در حال 
حاضر 41 میلیون و 900 هزار نفر تحت پوشش سازمان 
تامین اجتماعی هســتند.وی به برگزاری اجالس بین 
المللی تامین اجتماعی )ایسا( اشاره کرد و گفت: ایسا 
یک نهاد بین المللی است که از سال 1911 با عضویت 
1۵8 کشــور فعالیت می کند و ایران نیز در این دوره 
عضو هیئت رئیســه آن است و جلسه هیئت رئیسه آن 
از ۵ شهریورماه در ژنو برگزار خواهد شد.وی با اشاره به 
اینکه در روز جمعه آینده تفاهم نامه ای میان سازمان 
تامین اجتماعی و حوادث آلمان در حاشیه نشست ایسا 
برگزار می شــود، گفت: ایــن تفاهمنامه، در خصوص 
انتقال تجارب در بخــش های توانبخشــی بیماران، 
حوادث ناشی از کار، برگزاری کنفرانس های مشترک و 
غیره خواهد بود.وی به فعالیت های بیمه ای، اقتصادی 
و درمانی تامین اجتماعی اشــاره کرد و گفت: بهترین 
نوع سرمایه گذاری که میزان کمترین ریسک را داشته 
باشد، طی ســالهای اخیر در این سازمان دنبال شد به 
طوری که در حال حاضر 240 شــرکت تحت پوشش 
شستا هستند و در قالب 9 هلدینگ فعالیت می کنند.

وی بــا بیان اینکه ۵4 شــرکت را به مزایده گذاشــته 
ایم، گفت: امیدواریم بتوانیم این شــرکتها را به بخش 
خصوصی واگذار کنیم.دکتر نوربخش با بیان اینکه مابه 
التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان از ابتدای شهریور 
ماه بر اساس حروف الفبا پرداخت می شود، تاکید کرد: 
طی ســالهای اخیر افزایش درصد حقوق مســتمری 

بگیران بیش از شاغلین بوده است. 

بورس، بانک و بیمه 

 بانک

بیمه

ششمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحســنه بانک اقتصادنوین از ابتدای خرداد ماه 97 آغاز شده و تا پایان 
شهریور ماه جاری ادامه خواهد داشت و از هر 10 نفر واجد شرایط شرکت در قرعه کشی، یک نفر برنده یکی از جوایز 
ارزنده این جشنواره خواهد شد. در این جشنواره که با هدف ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه و به پاس قدردانی 
از مشتریان نیک اندیش این بانک برگزار می شود، 17 سکه تمام بهار آزادی به یک نفر، 17 سکه نیم بهار آزادی به دو 
نفر، 17 سکه ربع بهار آزادی به 3 نفر، یک ربع سکه بهار آزادی به یک هزار و 117 نفر و میلیاردها ریال جوایز نقدی 

دیگر به سپرده گذاران واجد شرایط شرکت در قرعه کشی این دوره اعطا می شود که طبق برنامه ریزی انجام شده از 
هر ده نفر واجد شرایط شرکت در قرعه کشی یک نفر برنده یکی از این جوایز خواهد شد. حداقل موجودی شرکت 
در قرعه کشــی ۵00 هزار ریال است که به ازای هر ۵00 هزار ریال در هر روز یک امتیاز برای صاحب حساب منظور 
می شود. عالقه مندان به شرکت در این جشنواره، برای بهره مندی از جوایز ارزنده آن فقط تا پایان شهریور ماه جاری 

فرصت دارند، برای افتتاح حساب و یا افزایش موجودی به شعب بانک اقتصادنوین در سراسر کشور مراجعه نمایند. 

جشنواره حساب  های بانک اقتصادنوین
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مدیران روابط عمومی بانک ها و موسســات مالی و اعتباری صبح دیروز با عبدالناصر 
همتی رییس کل بانک مرکزی در محل ساختمان این بانک دیدار کردند. عبدالناصر 
همتی در این جلسه با تاکید بر نقش مهم روابط عمومی ها در ایجاد آرامش و اعتماد در 
افکار عمومی، به انتظارات باالی مردم از نظام بانکی اشاره کرد و گفت: روابط عمومی ها 
باید در جهت ایجاد اعتماد و امید مردم به نظام بانکی حرکت کنند.وی با اشاره به شرایط 
موجود اقتصادی کشــور،  اظهار داشت: با وجود اینکه بسیار عالقه مند هستم با مردم 
ارتباط داشته باشم و توضیحاتی را در مورد مسائل و شرایط اقتصادی توضیح دهم اما 
همانطور که قول داده ام ترجیح می دهم که در حال حاضر بیشتر به مباحث عملیاتی 
و سیاســتگذاری بپردازم.رییس کل بانک مرکزی سوابق کاری خود در امور رسانه ای 
و خبری در ســال های گذشته را یادآور شــد و گفت: از آنجایی که به امور رسانه ای و 
خبری اشراف دارم و به اهمیت آن واقفم، از روابط عمومی ها می خواهم تا در این دوره 

در امر اطالع رســانی اقدامات ویژه ای انجام دهند.رییس شورای پول و اعتبار تصریح 
کرد: سیستم بانکی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد به نحوی که بیش از 80  درصد 
بازارهای مالی در کنترل بانک ها و بازار پول است و بنابراین این بخش را می توان مهم 
ترین رکن بازار مالی دانست.همتی ادامه داد: براین اساس نظام بانکی باید برای بهبود 
وضعیت اقتصادی کشور اقدامات ویژه ای را انجام دهد و بهتر است در خصوص ابعاد آن 
اطالع رسانی مناسبی نیز انجام شود.رییس کل بانک مرکزی خطاب به مدیران روابط 
عمومی بانک ها، گفت: معتقدم باید جایگاه روابط عمومی بانک ها احیا شود و این نهاد به 
نقش اصلی خود که همان بررسی انعکاس مسائل و مشکالت مردم و تنویر افکار عمومی 
و برقراری ارتباط دو سویه بین مردم و مدیران است، بازگردد.همتی در پایان با اشاره به 
انتظارات مردم از بانک ها خواستار آن شد تا روابط عمومی ها این انتظارات را به درستی 

به مدیران بانک ها منعکس کرده و در جهت رفع مشکالت اقدام کنند.0

شاخص کل فرابورس با 16 واحد افزایش برای نخســتین بار ایستادن در ارتفاع 
1۵78 واحدی را تجربه کرد.در میانه هفته معامالتی جاری شاخص کل فرابورس 
با 16 واحد افزایش، برای نخستین بار ایستادن در ارتفاع 1۵78 واحدی را تجربه 
کرد تا بدیــن ترتیب آیفکس برای دومین روز متوالی رکوردشــکنی کند.ه نماد 
»ذوب«، »شــراز« و »هرمز« که به دو گروه فلزات اساســی و فرآورده های نفتی 
تعلق دارند دیروز دوشنبه ۵ شــهریورماه 97 با تاثیر مثبت تا سقف ۵.2 واحدی 
در رشد یک درصدی این نماگر سهیم بودند. از طرف دیگر، نمادهای »حسینا« 
و »شــراز« دیروز بیشــترین افزایش قیمت و نمادهای »شــپاش« و »مفاخر« 
بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند و سه نماد »ذوب«، »شغدیر« و »سمگا« 
به عنوان پُربازدیدترین نمادها شــناخته شدند.در مجموع بازارهای فرابورس نیز 
دیروز بیش از 932 میلیون ورقــه به ارزش ۵ هزار و 9۵2 میلیارد و 737 میلیون 

ریال دادوســتد شــد که در مجموع دو بازار اول و دوم تعداد 4۵3 میلیون سهم 
به ارزش یک هزار و ۵03 میلیارد میان معامله گران دســت  به  دســت شد و نماد 
»ذوب« با حجم معامالتی بیش از 148میلیون ســهمی به ارزش افزون بر 286 
میلیارد ریال برای چندمین روز متوالی بیشــترین حجم و ارزش معامالتی را در 

اختیار گرفت. 
بازار پایه نیز دیروز میزبان جابه جایی 469 میلیون ســهم به ارزش 641 میلیارد 
ریال بود.از جملــه اتفاقات مهم دیروز بازار پایه می توان به درج نماد »ســمایه« 
متعلق به بانک سرمایه )ســهامی عام( در پی تصمیم هیات پذیرش فرابورس و 
اضافه شدن این نماد به فهرســت نرخ های تابلو ب بازار پایه به عنوان دویست و 
بیست و نهمین نماد معامالتی اشاره کرد. ؛ این نماد در گروه بانک ها و موسسات 

اعتباری و زیرگروه سایر واسطه های پولی قرار دارد.

قرعه کشــی نخســتین دوره هشــتمین باشگاه 
مشتریان بانک آینده، برگزار شد.

در مراســم قرعه کشی مرحله نخســت این دوره 
که با حضور نمایندگان معاونــت بازاریابی و امور 
شــعب، معاونت بانکداری الکترونیکی، مدیریت 
امور کنترل داخلی و بازرسی، مدیریت امور روابط 
عمومی و اطالع رســانی، اداره بازارافزایی و باشگاه 
مشتریان، در روز یک شنبه، چهارم مردادماه سال 

1397، انجام شــد؛ برندگان خوش شانس چهار 
جایــزه ۵00 )پانصد( میلیون ریالــی این مرحله، 
مشخص شدند. سیدعلی چاووشی مشتری شعبه 
تهران- دو راهی یوسف آباد )2۵۵(، آیت حسینی 
مشتری شــعبه تهران - میرداماد )228(، عزیزاله 
علی زاده مشتری شــعبه تبریز - چهارراه آبرسان 
)2012( و حسین کشــاورز مشتری شعبه شیراز 
- خیابــان مالصدرا )۵218(، چهــار برنده خوش 

شــانس جایزه ۵00 )پانصد( میلیون ریالی بودند.
شایان ذکر است؛ هشتمین دوره باشگاه مشتریان 
از 10 خردادماه 1397 آغاز و تا پایان شــهریورماه 
ســال جاری، ادامه دارد. تمرکز این دوره از باشگاه 
مشتریان، بر حساب  های پس انداز قرض الحسنه، 
جاری و کیمیا در بانک آینده بود که میزان سپرده 
و مانده آنان، امتیازآور هســتند. موجودی سپرده 
های پس انداز قرض الحسنه و جاری و هم چنین، 

اســتفاده از خدمات بانکــداری الکترونیکی بانک 
آینده، در این مرحله از هشتمین باشگاه مشتریان، 
حائز اهمیــت و دارای امتیازآوری بیشــتری بوده 
اســت. قابل یادآوری اســت؛ حداقل امتیاز برای 
شرکت در قرعه کشی، 4۵00 امتیاز بود که تا پایان 
مردادماه ســال جاری، تعداد 70هزار نفر از باشگاه 
مشتریان، با کسب حداقل امتیاز، در این دوره، در 

قرعه کشی، شرکت داده شدند.  

آیفکس 1۵78 واحدی شدتوصیه های همتی به روابط عمومی بانک ها

برگزاری قرعه کشی نخستین دوره هشتمین باشگاه مشتریان بانک آینده

خبرکوتاه

شاخص کل بورس در پایان معامالت 
دیروز با افزایــش 1726 واحدی برای 
اولین بار بــه کانال 140 هــزار واحد 

رسید.
آمارهای معامالتی نشان می دهد که 
در پایان معامالت دیروز، شاخص کل 
هم  وزن با افزایــش 226 واحدی به 
21 هزار و 90 واحد، شــاخص سهام 
آزاد شــناور با 2008 واحدی به 149 
هزار و 323 واحد، شــاخص بازار اول 
با افزایــش 1۵03 واحــدی به 104 
هزار و 13 واحد و شــاخص بازار دوم 
با 2330 واحد بــه 276 هزار و 341 

واحد رسید.

 تاثیر نمادها بر شاخص
از ســویی دیگر رصد داد و ستدهای 
بورس نشــان مــی دهد کــه دیروز 
معامالت ســهام در نمــاد معامالتی 
شــرکت های پاالیش نفــت اصفهان 
بــا 206 واحــد، پاالیش نفــت بندر 
عباس با 16۵ واحد و گســترش نفت 
و گاز پارســیان با 1۵6 واحدافزایش 
بیشــترین تأثیرمثبت را در شاخص 
کل بــورس از خود برجای گذاشــته 

اند.
در همین حــال، معامالت ســهام در 
نماد معامالتــی شــرکت های  گروه 
مپنا با )44( واحــد، مخابرات با )33( 
واحد و های وب با )22( واحد کاهش، 
بیشترین تاثیرمنفی را در محاسبه این 

نماگر به دوش کشیدند.

 ارزش کل معامالت
بر ایــن اســاس، ارزش 
دیــروز  معامــالت  کل 
بورس تهــران در حالی 
بیــش از 701 میلیــارد 
و 976 میلیــون تومــان 

نمایش داده شــد که ناشــی از دست 
به دست شــدن بیش از دو میلیارد و 
467 میلیون سهم بود و در عین حال، 

اوراق مالی قابل معامله طی 170 هزار 
و 302 نوبت داد و ستد شده بود.

 توقف و بازگشایی نمادها
طی معامالت دیروز نمــاد معامالتی 
شــرکت های »باما و حق تقدم خرید 
سهام آن، نفت سپاهان، نفت ایرانول، 
نفت بهران، ملی صنایــع مس ایران، 
فوالد امیرکبیر کاشــان، 
لوله و ماشین سازی ایران، 
ســرمایه گذاری  گــروه 
توســعه صنعتــی ایران، 
تولیــددارو، پاالیش نفت 
الوان، کارتــن ایران، تکادو، آبســال، 
داروســازی زاگرس، فارمــد پارس، 
نفت ســپاهان، نیرو محرکه، شــیر و 

گوشــت زاگرس شــهرکرد، افست، 
فوالد افزاســپاهان، ریشــمک، سایپا 
ســاختمان  ســرمایه گذاری  شیشه، 
ایــران، آلومینیــوم ایران« از ســوی 
ناظر بازار ســهام متوقــف و در مقابل 
نمــاد معامالتی شــرکت های »نفت 
ســپاهان، آلومینیوم ایران، داروسازی 
زهراوی، ســرماآفرین، معــادن بافق، 
پــارس خزر، فــرآوری مــواد معدنی 
ایران، نــورد آلومینیوم، گــروه مپنا، 
سرمایه گذاری صنعت نفت، داروسازی 
فارابی، بــورس کاال، ســرمایه گذاری 
فنی و مهندسی مشانیر، پاالیش نفت 
شیراز، داروســازی سبحان انکولوژی، 
فرابــورس و تجهیز نیــروی زنگان« 

بازگشایی کنند.

 معامالت درون گروهی
ارزیابی ها از تحــرک معامالت دیروز 
بورس نشــان می دهد : در بــازار دوم 
بورس تهــران که به معامــالت درون 
گروهی ســهامدار عمــده اختصاص 
دارد 90 میلیون ســهم بانک سینا به 
ارزش بیــش از 8.۵ میلیــارد تومان از 
سوی بنیاد مستضعفان کد به کد شد؛ 
همچنیــن بیش از 21 میلیون ســهم 
سرمایه گذاری شاهد به ارزش کمتر از 
2.۵ میلیارد تومان کد به کد شــد؛ در 
صنایع کاشی و سرامیک سینا نیز بیش 
از 6 میلیون سهم به ارزش 1.۵ میلیارد 
تومان و 6 میلیون بیمه اتکایی ایرانیان 
به ارزش بیــش از 600 میلیون تومان 
کد به کد شد.براســاس ایــن گزارش، 

دیروز بازار سهام در حالی تقویت تقاضا 
در گروه پاالیشــی ها را به تبع تغییرات 
قیمتــی در فراورده های پاالیشــی به 
نظاره نشســت که گروه فلزات اساسی 
نیز بــا اقبال خریــداران بــه ویژه در 
ســهم های برخوردار از سهام شناوری 
پاییــن و همچنیــن تک ســهم های 
گروه ســرب و روی و آلومینیوم شاهد 
حضور خریداران سهام به ویژه از سوی 
معامله گران حقیقی بود. به این ترتیب، 
در پایان معامالت دیروز بورس، در 170 
هزار و 301 نوبت معامالتی، 2 میلیارد 
و 467 میلیــون برگــه اوراق بهادار به 
ارزش 701 میلیارد تومــان در بورس 
معامله شــد و ارزش بازار به ۵34 هزار 

و 841 میلیارد تومان رسید.

در پایان معامالت  دیروز

شاخص بورس کانال ۱۴۰ هزار واحد را فتح کرد

چنــد روز پیش نیــروی انتظامی بــه منظور 
آرام کردن بازار ارز با هماهنگی دســتگاه های 
مربوطه با برخی از صرافی های خیابان فردوسی 
برخورد انتظامی کرد که منجر به بســته شدن 
چنــد صرافی از جملــه صرافی یکــی از بانک 
های خصوصی شــد. این اتفــاق در حالی رخ 
داد که طی چند ماه گذشــته بازار ارز به دلیل 
محدودیت های بین المللــی و داخلی با تنش 
مواجه بوده به طوری که قیمت ارز در شــرایط 
پرنوســان روند صعودی به خود گرفته اســت. 
براین اســاس شــکنندگی بازار ارز ایجاب می 
کند، مســئوالن مربوطه با حساسیت بیشتر و 
هوشمندانه تر عمل کنند چرا که هرگونه رفتار 
اشــتباهی منجر به آشفتگی بیشــتر بازار می 
شود. آن هم در بازاری که عرضه آن منحصرا در 
اختیار دولت است. مکانیسم حاکم بر بازار ارز به 

گونه ای است که عرضه ارز توسط بانک مرکزی 
به طور انحصاری و متمرکز با کمک شبکه توزیع 
معتبر صورت می گیرد کــه در این بین نقش 
صرافی ها ی خصوصی به ویژه صرافی بانک ها 
بسیار پررنگ و چشم گیر است. لذا اوال مدیریت 
عرضه و توزیع ارز در اختیار بانک مرکزی است 
و دوما فعالیت شبکه توزیع به راحتی قابل رصد 
و شفاف می باشــد.  در نتیجه با توجه به چنین 
مکانیسمی به نظر می رسد برخورد انتظامی به 
منظور ساماندهی چنین بازاری چندان مناسب 
نیســت و صرفا به تنش بازار دامــن می زند.  از 
طرف دیگر بدیهی است در شرایط حال حاضر 
اقتصاد ایران هرچقدر دولت در اداره اقتصادی، 
سهم بیشتری برای بخش خصوصی قائل باشد، 
می تواند امــور کالن را بهتــر مدیریت نماید. 
حمایت از بخش خصوصی یک ضرورت اســت. 

ضرورتی که در برخورد اخیــر نیروی انتظامی 
به آن توجه نشد. بستن چند صرافی و برخورد 
انتظامی نه تنها به ســاماندهی بازار ارز کمکی 
نمی کند بلکه شاخ و برگ دولت در اداره کشور 

را از بین می برد. 
 خودتحریمی شــبکه توزیع ارز در کشــور نه 
تنها یک اشتباه سیاســتی است بلکه کمک به 
اثرگذاری تحریم های بین المللی است. برخورد 
انتظامی اخیر یکی از این قبیل خودتحریمی ها 
بود. آن هم در خصوص صرافی یکی از بانک ها 
که در چند سال اخیر همواره به عنوان صرافی 
عامل بانک مرکــزی طبق مجــوزات قانونی، 
اقدام به تزریق ارز به بازار کرده اســت.  هرچند 
که برخالف تصور عمومی، تنها یکی از شــعب 
این صرافی بسته شــده ولی نباید فراموش کرد 
که صرافی ها به ویژه صرافــی بانک ها، یکی از 

قدرتمندتریــن و اثرگذارتریــن بازوهای ارزی 
دولت در تبادالت داخلی و بین المللی هستند. 
در وصف اثرگذاری فعالیت چنین صرافی ها در 
اقتصاد ایران، همبن بــس که دولت جمهوری 
اسالمی در دوران تحریم توانســت با استفاده 
از همیــن عوامل توزیع ارز بــدون کوچکترین 
مشکلی در مبادالت ارزی بین المللی، ۵ فروند 
هواپیماهای ATR را خریداری نماید.  قدر مسلم 
انتظار بخش خصوصی از مســئوالن آن هم در 
شــرایط کنونی، اتخاذ تصمیمات ســنجیده، 
هماهنگ و متناســب با شــرایط اســت و نه 
تحریم بخش خصوصی. نباید بخش خصوصی 
را پیش از تحریم هــای خارجی، تحریم داخلی 
نمود. بلکه بایستی مدبرانه فضا را برای تحرک 
پارتیزانی و موثرتر بخــش خصوصی مهیا کرد.

منبع افکارنیوز

خودتحریمی شبکه توزیع ارز؛ اشتباه استراتژیک

REPORT

گزارش
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مدیرعامل آبفاي هرمزگان خبر داد
 بهره برداری از 17 پروژه آب و 

فاضالب در هفته دولت 97
   

بندرعبــاس- دهقانــی: مديرعامــل آبفاي 
هرمزگان ضمن گراميداشــت هفتــه دولت، اظهار 
داشــت: امســال در ســايه حمايت و تدبير دولت 
اميد، 17 پروژه بــا اعتبار بالغ بر ســه هزار و 206 
ميليــارد ريال در بخش آب و فاضــاب افتتاح و به 
بهره برداري مي رسد.  امين قصمي، هفته دولت را 
فرصت مغتنمي براي تعامل دوسويه مردم و دولت 
و معرفي دســتاوردهاي خدمتگزاران ملت دانست 
و گفت: درهمين راســتا، امســال نيز  13 پروژه در 
بخش آب از جمله؛ تامين آب شهرستان بندرعباس 
از آب شــيرين كن يكصد هــزار مترمكعبي، بهره 
برداري از فاز دوم آب شــيرين كن شــهر سيريك، 
آبرساني به جاســك از ســد جگين، بهينه سازي 
ســامانه توزيع آب بندرعباس،اجــراي خط انتقال 
آب روســتاهاي فرامــرزان، تاميــن آب بســتك، 
توسعه و بازسازي شــبكه آب شهرهاي بندرعباس، 
سيريك،پارسيان،جاســك  مينــاب،  بندرلنگــه، 
و رودان)در مجمــوع بــه طــول 50 كيلومتر(، در 
مجموع با اعتبار ســه هزار و 83 ميليــارد ريال به 

بهره برداري مي رسد.
  وي افزود: در بخش فاضاب نيز 4 پروژه در قالب؛ 
ايجاد تاسيســات فاضاب شــهر بندرعباس شامل 
ايجاد زيرســاخت هاي فاضاب و توســعه شــبكه 
اصلي و فرعي فاضاب بــه طول 10 كيلومتر، ايجاد 
تاسيسات فاضاب شهرهاي ميناب و رودان شامل 
توسعه شبكه اصلي و فرعي فاضاب)در مجموع به 
طول 4 كيلومتر( با اعتبــار 123 ميليارد ريال بهره 

برداري مي شود.  

 تنش آبي در 11 شهر استان
مهندس قصمي در ادامه با اشــاره به وضعيت منابع 
آبي اســتان، افزود: نياز آبي كل استان در سال 97 
با لحاظ اقليم گرم و خشــك، حــدود 136 ميليون 
مترمكعب اســت. اين در حاليســت كه با توجه به 
كاهش شــديد بارندگي در حوزه آبريــز منابع آبي 
استان در ســال زراعي 97-96 )47 ميليمتر( و به 
تبع آن كاهش ذخاير آبي، ميانگيــن ميزان توليد 
فعلي آب به 103 ميليــون مترمكعب كاهش يافته 

است .
وي اضافه كرد: 11 شهر استان از جمله بندرعباس 
و بندر خمير در شرايط بحراني و 16 شهر ديگر نيز 

در آستانه بحران قرار دارند.
 اين مقام مسئول اظهار داشــت: براي گذر از تنش 
كم آبي در شــهرهاي بحراني و در آســتانه بحران، 
عاوه بر برنامه هاي ميان مــدت، راهكارهاي كوتاه 
مدت به عنــوان منابع جايگزيــن و در قالب پروژه 
هاي مقابله با تنش آبي انديشــيده شــده است كه 
حفر و تجهيز 4 حلقه چاه، كف شكني 5 حلقه چاه، 
اصاح و بازسازي خطوط انتقال و شبكه ها با هدف 

كاهش هدررفت آب از جمله اين راهكارهاست.
به گفته وي؛  براي اجراي كامــل برنامه هاي كوتاه 
مدت و ضربتي اعتبــاري معادل 230 ميليارد ريال 

مورد نياز است.

 سهم 60 درصدي منابع آبي هرمزگان از آب 
شیرین كن ها

مديرعامل آبفاي اســتان در ادامه با اشاره به سهم 
منابع آبي اســتان از ظرفيت آب شــيرين كن ها، 
اظهار داشــت: در ايــن زمينه ، آبفــاي هرمزگانبا 
احداث 17سايت آبشــيرين كن  فعال توسط بخش 
خصوصي يكي از شــركت هاي پيــش رو در زمينه 
استفاده از ظرفيت  شيرين سازي آب دريا در سطح 

كشور است.
 قصمي افزود: در حال حاضر ســاليانه 23 ميليون 
مترمكعــب منابــع آب شــرب اســتان از طريق 
تاسيسات نمك زدايي تامين مي شود به طوري كه 
هم اكنــون 22 درصد از نياز آبي اســتان از طريق 
شــيرين ســازي آب دريا و 78 درصد آن از طريق 

منابع سطحي و زيرسطحي تامين مي شود.
 همچنين با وارد مدار شــدن ظرفيت آب شــيرين 
كن ها در شــهرهاي بندرعباس،بستك، درگهان و 
پارسيان تا پايان ســال 1400، بيش از 60 درصد 
آب اســتان از طريق تاسيســات شــيرين سازي 
تامين خواهد شــد و 40 درصد مابقي نيز وابسته به 

آب هاي سطحي و زيرسطحي خواهد بود.
 مديرعامل آبفاي هرمــزگان در پايان به تنش كم 
آبي در كان شــهر بندرعباس اشــاره كرد و گفت: 
بــا بهره بــرداري از فاز نخســت آب شــيرين كن 
بندرعبــاس به ظرفيت 20 هــزار مترمكعب حدود 
230 ليتر در ثانيه به ظرفيــت منابع آبي اين كان 
شهر اضافه و بخشــي از تنش آبي موجود، از طريق 

اين طرح مرتفع مي شود.

پیام تبریک شهردار باقرشهر به 
مناسبت  هفته دولت 

 باقر شهر- غفاری:  شهردار باقرشهر در پيامی هفته 
دولت را تبريك گفت . در اين پيام آمده اســت: هفته 
دولت نمادی از وحدت مردم و دولت اسامی است كه 
اين وحــدت و تاش در جهت تحكيم آن ســرافرازی، 
پيشــرفت و اقتدار كشــور را به دنبال خواهد داشت.  
هفته دولت فرصت مناســبی اســت تا از تاش های 
مجموعه دســتگاه های دولتی و از زحمات دولتمردان 
كه در راســتای خدمت بــه مردم و ايجــاد جامعه ای 
سراسر اميد و شور همواره در تاش هستند ؛ قدردانی 
نمود . عليرضا ناصری پور، در ادامه اين پيام آمده است: 
اينجانــب ضمن گراميداشــت ياد و خاطره شــهدای 
واالمقام دولت به ويژه شــهيدان رجايی و باهنر هفته 
دولت را بــه تمامی دولتمردان بــه خصوص همكاران 
شاغل در مجموعه شــهرداری باقرشهر تبريك عرض 
نموده و موفقيت روز افزون همگان را در راستای تحقق 
آرمان های انقاب اســامی و ادامه راه شــهيدان، از 

درگاه خداوند متعال مسئلت می نمايم .

افتتاح فاز دو اجرای طرح هادی 
روستای آقا سید یعقوب )ع( شهرستان 

شفت  استان گیالن
گیالن - مرادمند: به گــزارش روابط عمومی بنياد 
مسكن شهرســتان شفت و به مناســبت فرا رسيدن 
هفته دولت و با حضور محســنی فرماندار شهرستان 
شفت و حجت االســام و المسلمين مهدی افتخاری 
نماينــده مــردم شهرســتانهای شــفت و فومن در 
مجلس شــورای اســامی و كيوان عبادی سرپرست 
بنياد مسكن انقاب اســامی و مديران دستگاه های 
خدماتی و اجرايی شهرســتان شفت وجمع كثيری از 
مردم در روستاي آقاســيد يعقوب )ع( از توابع بخش 
مركزی ، از آسفالت معابر روســتای آقا سيد يعقوب 
)ع( در قالب فاز دو اجرای طرح هــادی بهره برداری 

بعمل آمد. 
در ابتــدای مراســم عبادی ضمن خــوش آمدگويی 
با ارائــه گزارشــی از فعاليــت های انجام شــده در 
شهرســتان گفت: روســتای آقا ســيد يعقوب)ع( از 
جاذبه های گردشــگری خاصی نظير استخرها و آب 
بندان های طبيعی و اماكن مذهبی برخوردار اســت 
و توجه به توســعه آن موجب افزايش سطح معيشت 
روســتاييان خواهد گرديد. آســفالت معابر روستای 
مذكــور از نوع بيندر و به طــول تقريبی 1700 متر و 
به مساحت 8506 مترمربع و با هزينه 2800 ميليون 
ريال بوده است. سپس محســنی فرماندار شهرستان 
اقدامات اخير بنياد مســكن شهرستان شفت را قابل 
توجه دانســته و خواستار تشريك مســاعی دستگاه 
های اجرايی در محروميت زدايی شهرســتان شدند. 
ســپس افتخاری نماينده شهرستان شفت از زحمات 
مجموعه بنياد مسكن تشكر و قدردانی بعمل آوردند. 

اولین کارگروه تامین سوخت و 
انرژی استان ایالم تشکیل شد

 ایالم-حاتــم نژاد:اولين كارگروه تامين ســوخت 
و انرژی اســتان با حضور نمايندگانی از اداره كل راه 
و شهرسازی استان, شــركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه لرســتان, جمعيت هال احمر اســتان, 
فرمانداری مهران, فرمانــداری ايام, مديريت بحران 
اســتانداری, پليس امنيت و انتظامی استان, شركت 
پااليش گاز ايام و شركت توزيع برق استان در سالن 
كنفرانس منطقه, تشكيل شد. رئيس كارگروه تامين 
ســوخت و انرژی اســتان, ارائه خدمــات مطلوب به 
مشتريان در شرايط اضطراری و ايام منتهی به اربعين 
حسينی در سال جاری را مهمترين محور برپايی اين 
كارگروه دانست و گفت: انســان, كليدی ترين عنصر 
در مديريت بحران بــوده و در چرخه مديريت بحران, 

نقش محوری دارد. 
علی اصغــر چاغروندی با اشــاره به اينكه, اســتقرار 
مناسب جايگاههای عرضه ســوخت سيار در شرايط 
اضطراری و ايام منتهی به اربعين حســينی, بايستی 
با در نظر گرفتن تمامی شرايط محيطی, جغرافيايی و 
فنی, صورت پذيرد, افزود: تمهيدات الزم برای ذخيره 
ســازی ســوخت در انبار های نفت ايام و دره شهر و 
تامين ســوخت بالگرد ها در ايام منتهــی به اربعين 

حسينی, پيش بينی شده است. 
مدير شــركت پخــش فــرآورده های نفتی اســتان 
ايام, با بيان اينكه كنتــرل ژنراتورهای برق اضطرای 
جايگاههای عرضه سوخت در سطح استان در اولويت 
كاری اين شــركت قرار دارد, خاطر نشان كرد: هزينه 
پرداخت انشــعاب و مصرف بــرق جايگاههای عرضه 
سوخت ســيار در شــرايط اضطراری و ايام منتهی به 
اربعين حســينی از منابع كميته زير ساخت اربعين 

استان, تامين می شود.

ایران زمین

بندرعباس

چهارسوق

 در چهارمين روز از هفته دولت در مراسمی با حضور وزير نيرو بزرگترين نيروگاه بادی كشور وارد مدار شد. 
به گزارش مهر، همزمان با چهارمين روز از هفته دولت صبح روز دوشنبه در مراسمی با حضوراردكانيان وزير 
نيرو و زاهدی اســتاندار قزوين بهره برداری از بزرگترين نيروگاه بادی كشــوردر منطقه طارم سفلی قزوين 
به بهره برداری رســيد. اين نيروگاه به ظرفيت 61.2 مگاوات در منطقه طارم قزوين در زمينی به مســاحت 
17 هكتار احداث شــده اســت. برای اجرای اين طرح 89 ميليون يورو معادل 800 ميليارد تومان است كه 

با جديدترين تكنولوژی روز دنيا ســاخته شده است.    ايســتگاههای نيروگاه بادی سياهپوش هركدام 3.4 
مگاوات برق توليد می كند كه با افتتاح آن بســتر تامين انرژی مورد نياز منطقه برای ســالهای اينده تامين 
شده است. اين نيروگاه توســط بخش خصوصی احداث شده و از تســهيات صندوق توسعه ملی هم برای 
اجرای آن اختصاص يافته اســت. بزرگترين نيروگاه بادی كشور در ســياهپوش طارم سفلی استان قزوين 

شامل 18 توربين 3.4 مگاواتی است كه در مدت يك سال احداث شده است. 

بزرگترین نیروگاه بادی کشور در قزوین وارد مدار شد
 

 

ده ها واحد توليدی و شــركت داخلی 
و خارجی از 15 تا 18 شــهريورماه با 
حضور و مشاركت در دهمين نمايشگاه 
بين المللی كف پوش ها، موكت، فرش 
ماشينی و صنايع وابسته؛ جديدترين 
توليــدات و خدمات خــود را ارائه می 
كنند. به گزارش روابط عمومی و اطاع 
رســانی دهمين نمايشگاه بين المللی 
كف پوش ها، موكت، فرش ماشــينی 
و صنايع وابســته ؛در اين نمايشــگاه 
بيش از 120شركت داخلی و خارجی 
از ايــران و كشــورهای تركيه، چين و 
تايوان نوين تريــن توليدات خود را در 
معرض عاقمندان قــرار خواهند داد. 
در اين نمايشــگاه فرش های ضدلك، 
ضد ميكــروب و فرش هــای با عرض 
بلند كــه در كارخانه های ايرانی توليد 
شــده برای اولين بار به نمايش عموم 
گذاشته می شــود. همچنين رونمائی 
از بزرگترين تابلو فرش ماشينی جهان 
و معرفی فرش آنتــی باكتريال صد در 
صد اكريليك از ديگر برنامه های ويژه 
اين نمايشگاه است. دهمين نمايشگاه 
بين المللی كف پوش ها، موكت، فرش 
ماشينی و صنايع وابسته در فضايی به 
مســاحت بيش از 32 هزار متر مربع و 
در ســالن هــای 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 
a25 ، 11 و 27 و همچنين فضای باز 
محل دائمی نمايشگاه های بين المللی 
تهران برگزار می شــود. داوود كاشفی 
فرد، رئيس ســتاد اجرائــی دهمين 
نمايشــگاه بين المللی كف پوش ها، 
موكت، فرش ماشينی و صنايع وابسته 
گفت؛ در اين نمايشگاه انواع فرش های 
ماشــينی، صنايع و تجهيزات وابسته، 
واحد های توليد كننــدگان نخ، انواع 
پاركت، واحــد های طراحــی فرش، 
دســتگاههای خط توليــد، انواع كف 
پوش، موكت، قطعات و ماشــين آالت 
مربوطه ، مواد اوليه و همچنين نوآوری 
در عرضه توليد و خدمــات اين حوزه 
بــه نمايش گذاشــته می شــود.  وی 

اضافه كــرد: برگــزاری جشــنواره و 
كارگاه های آموزشــی طراحی فرش 
ماشــينی، بازيافت فرش و كف پوش، 

نخ فــرش و مــواد اوليه، 
هم  نشســت  برگــزاری 
انديشی روســای اتحاديه 
هــا و هماهنگــی بــرای 
حضوردو هيئــت تجاری 

و بازرگانــی خارجی برخــی از برنامه 
هــای جانبی دهمين نمايشــگاه بين 
المللی كــف پوش هــا، موكت، فرش 
ماشينی و صنايع وابسته است. كاشفی 
فرد همچنين افزايش راندمان توليد، 
توجه به توســعه اين صنعــت ، يافتن 
بازارهــای جديد صادراتــی، افزايش 

صادرات، آشنابی با نوين ترين صنايع 
و تجهيــزات صنعت فرش ماشــينی 
، موكــت و كــف پــوش در جهان ، 
توجــه  اشــتغالزايی، 
مسئوالن به اين صنعت  
و افزايــش و بــاال رفتن 
سطح اطاعات و دانش 
عمومی، علمــی و فنی 
بازديدكننــدگان را مهمترين اهداف 
برگزاری اين نمايشــگاه بيــان كرد.  
گفتنی اســت صنعت فرش ماشينی 
يكــی از صنايع تأثيرگــذار در صنعت 
نساجی كشور است كه طی سال های 
اخير رشد و توســعه مناسبی داشته و 
تنها در منطقه كاشــان، آران و بيدگل 

بيش از هزار واحــد توليدكننده فرش 
ماشينی ابجاد و اين منطقه را به قطب 
توليد اين محصول در كشــور و حتی 
منطقــه تبديل كرده اســت.   صنعت 
فــرش ماشــينی حــدود 50 درصد 
از ارزش صــادرات ســاليانه صنايــع 
نســاجی را به خود اختصــاص داده و 
عاوه بر  اشــتغال زايی مناسبی كه در 
كشور ايجاد كرده، ساالنه حدود 350 

ميليون دالر ارزآوری به همراه دارد.
ظرفيــت نصب شــده صنعــت فرش 
ماشينی در كشور بالغ بر 120 ميليون 
متر مربع اســت و توليد ساليانه آن به 
80 ميليــون مترمربع می رســد كه 
حــدود 50 ميليون متــر مربع آن در 

داخل كشــور مصــرف می شــود.  به 
عبارت ديگــر، مصرف ســرانه فرش 
ماشينی در كشور حدود 2,3 متر مربع 
است و مازاد آن نيز به بازارهای جهانی 
صادر می شــود كه در صــورت تأمين 
نقدينگی مورد نياز و تســهيل تجارت 
خارجــی، امكان توليد ســاالنه تا مرز 
100 ميليون متر مربع و صادرات 50 

ميليون متر مربع دور از ذهن نيست.
دهمين نمايشــگاه بيــن المللی كف 
پوش ها، موكــت، فرش ماشــينی و 
صنايع وابسته از 15 تا 18 شهريورماه 
هر روز از ســاعت 10 تــا 18 در محل 
دائمی نمايشــگاههای بيــن المللی 

تهران آماده بازديد عاقمندان است. 

همزمان با  برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی كف پوش ها،موكت،فرش ماشینی و صنایع وابسته

عرضه فرش های ضد لک، ضد آب  و ضد میکروب

در هفته دولت در شهرســتان شهريار همايشی 
تحت عنوان همايش روز كارمند با برنامه ريزی 
تجليــل از كارمنــدان نمونه و دســتگاه های 
برتر شهرســتان شهريار برگزار شــد. فرماندار 
شهرســتان شــهريار در اين همايــش عنوان 
كــرد: در هفته دولــت 64 پروژه بــا هزينه ای 
بالغ 1550 ميليارد ريــال در قالب پروژه های 
عمرانی آموزشــی فرهنگی ورزشی خدماتی و 
تفريحی و بهداشــتی قابل افتتاح هســتند. وی 
ادامه داد: پروژه های قابل افتتــاح برنامه ريزی 
شــده در اين هفته با مديريت هرچــه بهتر در 

راستای انگيزش بيشــتر شهروندان و سكنه اين 
شهرستان قابل بهره برداری و افتتاح هستند كه 
به واسطه حضور استاندار اســتان تهران افتتاح 
گرديــده و اميد اســت تا در اين راســتا اميدی 
هر چه بيشــتر نيز بين ايشــان بوجود آيد. امام 
جمعه شــهريار گفت: كلنگ مســجد شــهرک 
جديدالتاسيس آ اس پ با وجود كلنگ خوردن 
در اين شهر توسط اســتاندار پيشين ، هنوز هيچ 
اقدامــی در اين خصوص صــورت نگرفته كه به 
ميمنت حضور اســتاندار تهــران اميدواريم كه 
در اين خصــوص هم اقــدام و برنامه ای صورت 

پذيرد. مقيمی اســتاندار تهران در اين همايش 
در ســخنرانی خود عنوان كرد : امروز دشــمن 
جنگ اقتصادی را بــا ايران آغاز كــرده و از هر 
روشی اســتفاده می كنند تا بتواند مشكات را 
به ســوی ايران روانه كند. وی ادامه داد : مجلس 
قوه قضائيه و دستگاه های اجرايی بايد در اجرای 
قانون از توليد و اقتصاد شــهر و روســتا حمايت 
كنند كه الزمه اين حمايت برخورد مناســب با 
رانت و تمامی تخلفات در حوزه توليد می باشد. 
اســتاندار تهران گفت: برای برون رفت از شرايط 
تحميلی در اوضاع اقتصادی تنها تاش بيشتر و 

صادقانه اســت و بايد از هر شرايطی بهره بگيريم 
تا آرامش را برای مردم به همراه داشــته باشيم. 
مقيمی افزود: در استان تهران پروژه های بالغ بر 
30 هزار ميليارد ريال تعريف گرديده كه در حال 
اجرا و اتمام می باشد كه هزينه ای بالغ بر 7 هزار 
ميليارد ريال آن به مسكن مهر و مابقی در حوزه 
های خدماتی و توليدی و صنايــع برنامه ريزی 
و در مســير بهره برداری می باشــد. فعال سازی 
شــركت های دانش بنيان يكی از راه های برون 
رفت از اوضاع اقتصادی است كه كمك شايانی را 

به اقتصاد حال حاضر كشور خواهد كرد. 

در همایش روز کارمند در شهرستان شهریار از کارمندان نمونه با حضور استاندار تهران تجلیل شد

به مناســبت هفتــه دولت ،نشســت خبری 
اســتاندار اصفهان با اصحاب رســانه در سالن 
برگزارشــد.  جلســات اســتانداری اصفهان 
اســتانداراصفهان از پروژه های بر زمين مانده 
اســتان اصفهان ســخن گفت و اذعان داشت:  
متاســفانه  اصفهان با ســرمايه گريــزی زياد 
روبرو شده است ،به همين دليل برای رفع اين 
مشــكل و پس از مطالعات الزم پرتال سرمايه 
گــذاری را ايجاد كرديــم كه ريــِز طرح های 
نيازمند ســرمايه گذاری برای صنوف مختلف 
مشخص گرديد. محسن مهرعليزاده ازتاسيس 
وبارگزاری پرتال101 طرح دارای مجوِز بدون 

نام و دارای موافقت اصولی،خبــرداد .افزود:با 
توجه به اينكــه صدور مجوز نهايــی متكی به 
سنجش افراد متقاضی است،پس از اين مرحله 
مجوز بی نام به نام افراد صادر خواهد شــد و با 
پشتيبانی بانك كارها شــتاب می گيرد. وی با 
بيــان اينكه كل بودجه عمرانی ســال 95 بالغ 
بر يك هزار و 300 ميليارد تومان بوده اســت 
اما تنها 650 ميليارد تومان تخصيص داشتيم، 
ابراز داشــت: 13 هــزار ميليارد تومــان برای 
101 طرح مذكور اختصاص داده شــده است 
كه انقابی در روند ســرمايه گذاری در كشور 
اســت چراكه 60 تا 70 درصــد موانع اجرای 

اين طرح های اقتصادی در زمينه بروكراســی 
اداری و نه توجيه اقتصادی طرح بوده اســت. 
مهرعليــزاده با اشــاره به اينكــه برنامه جامع 
ايجاد اشــتغال پايدار مناطق آســيب ديده از 
كم آبی در 14 شهرســتان كــه از حوضه آبی 
زاينده رود تغذيه می شــدند اجرايی می شود، 
تاكيد كرد: در اين ارتباط هشــت هزار و 700 
طرح در دســت اجرا داريم و بدين ترتيب 63 
هزار شــغل در فاصله زمانی يكی دو ماه آينده 
ايجاد می شود. اســتاندار اصفهان اضافه كرد: 
در اين ارتباط دو هــزار و 800 ميليارد تومان 
سرمايه گذاری شــده است كه يك هزار و 800 

ميليارد تومــان را بانك ها بــا نرخ های پايين 
ســرمايه گذاری می كنند و يك هزار ميليارد 

تومان از بخش خصوصی تامين می شود.
وی تصريح كرد: با توجه به اينكه كشــاورزان 
فقط زميــن را در اختيار طرح قــرار می دهند 
درصد قابل توجهی از ســرمايه گذاری را برای 

آنها در آينده در پی خواهد داشت.
مهرعليزاده گفت: نمی توان كشــاورزی را كا 
در اصفهــان از ميان برد بلكه بايد شــيوه ها را 
عوض كنيم به نوعــی كه عاوه بر ايجاد صنايع 
اشتغال زا كشت گياهان گلخانه ای و دارويی و 

همچنين دامپروری را رواج دهيم. 

ترویج صنایع اشتغال زا در اصفهان
استاندار اصفهان خبرداد:

يك عضو شورای اسامی شــهر اصفهان گفت: آثار و نتايج جشنواره بين المللی 
فيلم هــای كودكان و نوجوانان اصفهان را می توان در ســه بخش گردشــگری، 
تقويت برند اصفهان و شكل دادن به صنعت سينما در اصفهان، دسته بندی كرد. 
عضو كميسيون اقتصادي شوراي شهر اصفهان در رابطه با برگزاری اين جشنواره 
و تاثير آن در رشــد اقتصاد شهری اظهار كرد: يكی از تاثيرات برگزاری جشنواره، 
جذب گردشگر اســت. گردشــگرانی كه به اصفهان می آيند به خدمات رفاهی و 
تفريحی نياز دارند و از محصوالت اصفهــان خريداری می كنند.  وی ادامه داد: از 
طرف ديگر نام جشنواره برای يك فعال سينمايی در هر جای كره زمين جذابيت 
دارد و منجر به جست و جو در فضای مجازی می شود. در اين رويداد نيز اصفهان 
به عنوان يك مقصد گردشگری و شهری كه صاحب جشنواره است شناخته مي 
شــود و اين يكی از تاثيرات بلند مدت و مثبت برگزاري ايــن رويداد بين المللي 

در اصفهان است.  اين عضو شورای شهر اصفهان تصريح كرد: صنعت سينما يك 
صنعت با حاشيه سود مناسب اســت. صنعتی كه آلودگی ندارد و مصرف آب آن 
صفر است و اين برای شــهری مثل اصفهان اهميت زيادی دارد. اين صنعت می 
تواند جايگزين صنايعی شــود كه برای پابرجا ماندن به آب زيادی احتياج دارند. 
از اين رو اين جشــنواره مي تواند اصفهان را به خاستگاه فيلم كودک تبديل كند.   
وی با اشــاره به راهكارهاي بهبود فرآيندهاي اين جشنواره افزود: در مرحله اول، 
ما بايد تعريفی از جشنواره بين المللي داشته باشــيم. در نظر گرفتن يك چشم 
انداز مشخص و تعريف شده يكی از ويژگی های جشنواره های تراز اول است. اين 
چشم انداز ما را به سمت بهتر برگزار شــدن جشنواره هدايت می كند.  وی ادامه 
داد: مشكاتی كه جشنواره در ســال های اخير با آن دست و پنجه نرم كرده اين 

رويداد را از داشتن چشم انداز محروم كرده است. 

مدير كل ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشــگری اســتان سمنان گفت: 
فرصت های سرمايه گذاری گردشگری استان سمنان در نخستين نمايشگاه بين 
المللی اقتصاد و سرمايه گذاری گردشــگری شهر گردشگر در حال معرفی است. 
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و گردشگري 
استان سمنان، »محمد جهانشاهی« در گفت و گويی افزود: عاقمندان به بازديد 
از غرفه استان ســمنان و اطاع از فرصت های ســرمايه گذاری گردشگری اين 
استان می توانند همه روزه تا هفتم شــهريور ماه از ساعت 10 صبح تا 19 از غرفه 

307 اين نمايشگاه بازديد كنند.  
وی گفت: اين نمايشگاه در محل دائمی نمايشــگاه های بزرگ بازار بزرگ ايران 
)ايران مال(، با حضور معــاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان ميراث فرهنگی 
كشور و جمعی از مســئوالن و ســرمايه گذاران و ... آغاز به كار كرد.  جهانشاهی 

افزود: ايجاد زمينه های تعامــل ميان ارگان های دولتی و بخش های خصوصی در 
شاخه گردشگری، شناسايی مشكات، موانع و نقاط قوت و ضعف موجود در اين 
حوزه و ارتقای جايگاه اين صنعت در ميان مســئوالن دولتــی و مردم از اهداف 

برگزاری اين نمايشگاه است.
 وی افزود :هتل ها، مراكز اقامتی و ســياحتی، موسسات مالی و بانكی و بيمه ها، 
مراكز آموزش هتلداری، نشــريات تخصصی و صنايع باالدســتی و پايين دستی 
مرتبط با ايــن بخش از ارگان هــا و نهادهــای دخيل در اين نمايشــگاهند كه 

توانمندی ها و دستاورد های خود را به معرض نمايش گذاشته اند.
 عاقه مندان می توانند با مراجعه به مجتمع نمايشگاهی بازار بزرگ ايران ) ايران 
مال( واقع در انتهای بزرگراه شــهيد همت غرب از نمايشگاه بين المللی اقتصاد و 

سرمايه گذاری گردشگری شهر گردشگر بازديد كنند.

معرفی فرصت های سرمایه گذاری گردشگری استان سمنان در نمایشگاه شهر گردشگرتقویت برند اصفهان و رونق گردشگري با صنعتي که به آب نیاز ندارد
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عضو اتاق بازرگانی ایران:
ظرفیت صادرات به کشورهای 

همسایه 20 میلیارد دالر است
عضو اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و کشــاورزی 
ایران گفت: ظرفیت کشــور در صادرات به کشورهای 
همسایه حدود 20 میلیارد دالر اســت و افزایش این 
میزان فقط با حضور جدی شــرکت های بزرگ ایرانی 

در این بازارها محقق می شود.
به گــزارش وزارت صنعت، معدن و تجــارت، حمید 
حســینی یادآوری کرد: افزایش قیمت ارز در اقتصاد 
کشــور تبعاتی دارد اما می تواند زمینه ســاز جهش 

صادراتی کشور شود.
وی اضافه کرد: در بیشتر بازارهای همسایه حداقل 15 
درصد افزایش صادرات اتفاق افتاده اســت. برای مثال 
در چهار ماه نخســت امسال در عراق حدود 25 درصد 

افزایش صادرات را داشتیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد کاهش ارزش پول 
ملی می تواند تبعات مثبتی نیز داشته باشد، همانگونه 
که چین برای به دســت آوردن قدرت رقابت صادراتی 

به کاهش ارزش پول اقدام کرده است.
او توضیح داد: در ایران سال ها شاهد سرکوب ارزی در 
اقتصاد بوده ایم و همه تالش بر این اســت که نرخ ارز 

ثابت نگه داشته شود.
حسینی تاکید کرد ثابت نگه داشتن نرخ ارز بخشی از 

قدرت رقابتی کشور در بازار صادراتی را کم می کند.
وی یادآوری کرد: اقتصاد کشور در دولت یازدهم دچار 
تورم بود اما دولت همه تالش خــود را برای ثبات نرخ 
ارز کرد و این اقدام به ضرر قدرت رقابتی صادرات تمام 
شد و در واقع قدرت کشــور برای رقابت در صادرات را 
کاهش داد اما اکنون می تــوان از فرصت افزایش نرخ 
ارز استفاده کرده و با افزایش صادرات این خسارت ها 

را تا اندازه ای جبران کرد.
به گفتــه وی، در بخــش صنعت، کشــاورزی، مواد 
غذایی و خدمات فنی و مهندســی ظرفیت صادراتی 
مطلوبی وجود دارد. همچنین ایران به صورت ســنتی 
صادرکننــده اقالمی مثل فــرش، پســته، خاویار و 
کاالهایی لوکسی بوده که هنوز هم در بازارهای منطقه 
می تواند موثر باشــد و بر قدرت صادراتی کشور تاثیر 

مثبت بگذارد.
حسینی مزیت کاالهای صادراتی را بسته به بازار هدف 
متفاوت دانست و اضافه کرد: آسان بودن حمل و نقل 
می تواند مزیت صادرات مصالح ساختمانی مثل فوالد، 
فلزات، سیمان، گچ و آهک کاشی و سرامیک و سفال و 
غیره به کشورهای همسایه باشد. همچنین محصوالت 
پتروشــیمی در بازارهای جنوب شــرقی آسیا مزیت 
بیشتری دارد. برای ایران در بیشــتر بازارهای فنی و 
مهندسی مزیت وجود دارد و اگر بستر صادرات فراهم 

باشد موفق خواهد شد.
وی تصریح کرد: باید در اروپا و جنوب شــرقی آســیا 
تالش برای حفظ بســترهای بانکی بوده و سیســتم 
هایی نظیر تهاتر فعال باشد تا بتوان تحریم ها را پشت 
سر گذاشت اما در کشورهای همسایه به حضور جدی 

تر فعاالن اقتصادی و بنگاه ها نیاز است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین گشایش بیست 
و هفتمین نمایشــگاه بین المللی فرش دستباف یکی 
از فرصت های ایجاد شــده را کاهــش ارزش پول ملی 

اعالم کرد.
محمد شریعتمداری تاکید کرد کاهش ارزش پول ملی 
تهدید چندان بزرگی نیســت و افزود: ارزش پول ملی 
کشور، متاثر از عوامل بیرونی ضعیف شده است و این 
روند کاهشی چندان زیاد نیست و همین تهدید امروز، 

برای صادرات کشور یک فرصت بزرگ است.

تجار فرش دستباف مطرح کردند:
رایزنان بازرگانی در صادرات فرش 

دستباف فعال شوند
تجارایرانی باتاکید برضرورت فعالیت رایزنان بازرگانی 
در صادرات فرش معتقدند نباید با تولید انبوه و تلنبار 
کردن فرش، قیمت آنرا کاهش دهیم تامشــتری پیدا 

شود،بلکه بایدبه جای کمیت، برکیفیت تمرکزکنیم.
به گزارش مهر، فرشته دســت پاک، رئیس مرکز ملی 
فرش در نشست هم اندیشــی تجارت فرش دستباف 
ایرانی در کشورهای خارجی گفت: دولت وظیفه دارد 
تمام آنچه را که بخش خصوصی و تجار برای صادرات 
فرش نیاز دارند، مهیا کند و به همین دلیل شناسایی 
و رصد موضوع های مرتبط با تولیــد و صادرات فرش 

کمک مؤثری به یافتن راهکارها خواهد داشت.
وی افــزود: از تعدادی گره و پرز و با وســایل بســیار 
معمولی، نقش های زیبا و بی بدیلی در فرش دستباف 
رقم می خورد که شناســنامه دوم مردم ایران و پرچم 
معنوی کشور است.  دست پاک خاطرنشان کرد: وقتی 
کودک از مادر متولد می شــود بر روی فرش دستباف 
بازی می کند و بزرگ می شود و آن قدر فرش دستباف 
با زندگی ما عجین شده اســت که گاهی ارزش، هنر 
و جایــگاه فرش را از یــاد برده ایــم. وی تصریح کرد: 
گذشته غنی و ارزشــمند ایران در فرش دستباف که 
هزاران سال از تولید آن گذشــته است، با حضور زنان 
غنی تر شده اســت و زنان با بافت فرش به غنا و رونق 
این صنعــت کمک کرده اند. رئیــس مرکز ملی فرش 
تصریح کرد: طرح ها و نقوش فــرش ایرانی برگرفته از 
دل نوشته ها و افکار و احساسی است که طراحان فرش 

آن را خلق کرده اند.
در ادامه این نشســت تجار و بازرگانان مطرح ایران در 
بازارهای خارجی به بیان نقطه نظرها و مشــکل های 
خود در بحث بازاریابی و افزایش سهم ایران در تجارت 
فرش پرداختند. طاهــر صباحی، تاجر ایرانی فرش در 
بازار ایتالیا و مؤلف چندین کتاب در زمینه فرش گفت: 
بازار تنها دانشگاهی است که به تجار دکترا نمی دهد؛ 
اما تجاربی که افراد از کســب و کار و تجارت به دست 
می آورنــد، می توانــد ارائه دهنده راهکارهایی باشــد 
که همانند علم به توســعه و پیشــرفت صنعت کمک 
می کند. صباحی با اشاره به رکود بازار فرش دستباف 
در جهان گفت: امروز فرش دســتباف مانند گذشــته 
خریدار جهانی ندارد و دوران رونق فرش دســتباف به 

پایان رسیده است.
این تاجر برجسته فرش افزود: یکی از ساده ترین هنرها 
قالی بافی است و کشــورهای ضعیف اقتصادی مانند 
افغانستان،  هند و پاکستان برای ایجاد شغل به دنبال 

توسعه تولید فرش دستباف رفته اند.
وی افزود: نباید با تولیــد انبوه فرش و تلنبار کردن آن 
در انبارها ناچار شــویم به دنبال مشتری قیمت فرش 
را کاهش دهیم تا مشتری به دســت آید. بلکه باید بر 

کیفیت به جای کمیت در تولید فرش تمرکز کنیم.
 

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی:
واردات مرغ نخواهیم داشت

معاون امــور دام وزیر جهاد کشــاورزی گفت: واردات 
تخم مرغ تنها برای تنظیم بازار اســت و به مقدار رفع 

مشکل بازار وارد شده است.
به گزارش ایلنا، مرتضی رضایــی معاون امور دام وزیر 
جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه 
اظهار کرد: ما در کشــور کمبودی در زمینه تخم مرغ 
نداریم و تغییرات قیمتی تنها بــه منظور تنظیم بازار 
صورت گرفته است. در هر ســه زمینه تخم مرغ، مرغ 
و گوشت قرمز )گوســفندی و گاوی( ذخیره داریم و 
ستاد تنظیم بازار و پشتیبانی امور دام هر زمان که نیاز 

داشته باشد به بازار تزریق خواهند کرد.
وی افزود: میزان تولید شــیر نســبت به سال قبل 6 
درصــد افزایش یافته، میزان تخم مرغ به اندازه ســال 
قبل بوده و گوش مرغ و گوسفند 6 تا 7 درصد افزایش 
تولید داشــته اســت. تنظیم بازار به صورت متمرکز 

توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود.
رضایی در رابطه با واردات نهاده های دامی خاطرنشان 
کرد: به استناد آمار میزان واردات نهاده ها مانند ذرت، 
کنجاله سویا، دانه ســویا و جو 15 تا 20 درصد بیشتر 
از سال قبل بوده اســت اما واردات تخم مرغ تنها برای 
تنظیم بازار است و به مقدار رفع مشکل بازار وارد شده 

است. 
معاون امور دام وزارت جهاد کشــاورزی با اشــاره به 
دالیل افزایش قیمت دام و طیــور تصریح کرد:  دالیل 
افزایش قیمت مــرغ به عواملی ماننــد تغییر نرخ ارز، 
افزایش قیمت جهانی سویا و نهاده ها بستگی دارد که 
تبعات هزینه ای برای تولیدکنندگان داشــت. گوشت 
مرغ در سه ماه گذشته با قیمت بســیار پایین عرضه 

می شد و باعث ضرر به تولیدکننده بود.
وی افزود: به اندازه کافی گوشــت، شیر، گوشت مرغ و 
تخم مرغ تامین شده است وزن گیری مرغ ها به خاطر 
گرمای شــدید هوا کاهش یافت و قســمتی از تولید 
آســیب دید اما این زیان به قدری نیســت که واردات 

مرغ داشته باشیم.
 رضایی در ادامــه عنوان کرد: قیمت گــذاری به ضرر 
تولیدکننده اتفــاق نخواهد افتاد. بــرای تنظیم بازار 
مجبور هســتیم تا زمان رســیدن بــه خودکفایی در 
گوشــت قرمز از نیوزیلند و کشورهای آسیایی واردات 
داشته باشــیم اما شــیر جزو محصوالت صادراتی ما 
محسوب می شود. وی در خصوص تسهیالت اشتغال 
روستایی اذعان داشت: بسته اشــتغال روستایی باید 
کامال ثبت شــده و زیر نظر مراکز اصــالح نژاد صورت 
بگیرد و هیچ گونه محدودیتی در پرداخت تســهیالت 
وجود ندارد. رضایی با اشاره به ممنوعیت صادرات دام 
زنده از کشور تشــریح کرد: صادرات دام زنده ممنوع 
شــده و اگر خروجی اتفاق می افتد بــه صورت قاچاق 
اســت و آماری برای آن وجود ندارد. ممکن اســت به 
صورت پنهانی مقداری دام از کشــور خارج شــود اما 

میزان آن باال نیست.
معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با برخی 
نژادهای در حال انقــراض دام بومی اظهار کرد: برخی 
نژادهای دامی مانند گاو سیستانی که در حال انقراض 
است در مراکز نگهداری نمونه هایی از آن وجود دارد تا 

در صورت لزوم جلوی انقراض گرفته شود.

بازرگانی

صادرات

 خبر

رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: در ســال حمایت از کاالهای ایرانی یکی از اهداف برجسته برای توسعه 
صادرات، تســهیل حضور کاالهاي ایراني در  بازار عراق بوده که در این راســتا، در سال 2018 روند افزایش 
صادرات غیر نفتی ایران به عراق موجب ایجاد 3مرحله افزایش سهم در این بازار شده که بسیار حائز اهمیت 
است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، ناصر بهزاد با اشاره به کاهش 15 درصدی سهم 
صــادرات چین و ترکیه به عراق طی ماه های اخیر، گفت: ســهم چین و ترکیه از بــازار عراق به کمتر از 20 

درصد  رســیده و با افزایش 20 درصدی صادرات ایران به  عراق،  در حال حاضر 18 درصد از سهم بازار این 
کشور در تصرف کاالهای ایرانی است، در حالیکه این سهم قباًل حدود 15 درصد بوده است. 

 وی اظهار داشــت: می توان گفت عراق در  سال 2018 موفق ترین بازار در جذب کاالی ایرانی است، چرا که 
علیرغم کاهش سهم رقبا  در این بازار و کاهش تبادالت این کشــورها صادرات ایران به عراق رشد داشته و 

این افزایش موجب ارتقای سهم بازار شده است . 

عراق موفق ترین بازار در جذب کاالهای ایرانی

صــادرات ایران در پنج ماهه نخســت 
ســال جاری از مــرز 1۹ میلیارد دالر 
گذشت و به 1۹ میلیارد و 318 میلیون 

دالر رسید.
به گزارش ایسنا، بر اســاس تازه ترین 
آمار گمرک ایــران از تجارت خارجی 
پنج ماهه نخست ســال جاری، در این 
مدت حجم صادرات غیــر نفتی ایران 
به ۴6 میلیون و 2۹6 هزار تن رســیده 
اســت که ارزش آن رقمــی برابر 1۹ 
میلیارد و 318 میلیون دالر معادل ۴1 

میلیارد و ۹08 میلیون یورو می شود.
 به این ترتیب مشــاهده می شود که تا 
پایان مردادماه ســال جاری صادرات 
ایران نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشــته کاهش دو درصدی از لحاظ 
وزن و افزایــش 13.7 درصدی از نظر 
ارزش دالری داشــته اســت، از سوی 
دیگر ارزش صــادرات ایران به یورو نیز 
در این مدت 28.8۴ درصد رشد داشته 

است. 
از ســوی دیگر در همین مدت میزان 
واردات قطعی کاال به ایران 13 میلیون 
و ۹63 هزار تن به ارزش 18 میلیارد و 
8۹3 میلیون دالر و برابر با 15 میلیارد 

و 57۴ میلیون یورو بوده است.
 واردات ایران نیز در این مدت نســبت 
به پنج ماهه نخســت ســال گذشته با 
کاهــش 5.82 درصــدی وزن و ۹.66 
درصــدی ارزش دالری همــراه بوده 
است و به همین ترتیب ارزش یورویی 
کاالهای واردشده به ایران نیز 11.۴7 

درصد کاهش یافته است.
بر اســاس این گزارش، اقــالم عمده 
صادراتی ایــران در این مدت به ترتیب 
میعانــات گازی بــه ارزش دو میلیارد 
و 170 میلیون دالر و ســهم ارزشــی 
11.23 درصــد، پروپــان مایع شــده 

بــه ارزش 8۴5 میلیون دالر و ســهم 
ارزشی ۴.37 درصد، روغن های سبک 
و فرآورده ها به جز بنزین به ارزش 73۴ 
میلیون دالر و سهم ارزشی 3.8 درصد، 
متانول بــه ارزش 560 میلیون دالر و 
سهم ارزشــی 2.۹ درصد و پلی اتیلن 
گرید فیلم به ارزش ۴۹6 میلیون دالر 

و سهم ارزشی 2.57 درصد بوده است.
گزارش گمرک ایران حاکی از آن است 
که در مدت مذکور، بیش از 30 درصد 
از ارزش کل صــادرات ایران مربوط به 
پتروشیمی ها، 11.23 درصد مربوط به 
میعانات گازی و 58.۴8 درصد مربوط 

به سایر کاالها بوده است.
همچنیــن اقــالم عمــده وارداتی در 

این مدت، شــامل قطعــات منفصله 
جهت تولید اتومبیل ســواری ردیف 
8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000 
سی سی با ســاخت داخل 1۴ تا کمتر 
از 30 به اســتثنای الستیک به ارزش 
882 میلیــون دالر و ســهم ارزشــی 

۴.67 درصــد، برنــج به 
ارزش 863 میلیون دالر 
و ســهم ارزشــی ۴.57 
درصــد، ذرت دامــی به 
ارزش 81۴ میلیون دالر 

و سهم ارزشــی ۴.31 درصد، لوبیای 
ســویا به ارزش 5۹5 میلیــون دالر و 
سهم ارزشــی 3.15 درصد و الکترود 
زغالی بــرای کوره ها بــه ارزش 2۴6 

میلیون دالر و سهم ارزشی 1.3 درصد 
بوده است.

اما این گزارش نشــان می دهد که در 
این مدت مهم تریــن مقاصد صادراتی 
ایران بــه ترتیب پنج کشــور چین با 
ســه میلیارد و 77۴ میلیــون دالر و 
ســهم ارزشــی 1۹.53 
متحده  امــارات  درصد، 
عربی بــا ســه میلیارد و 
و  دالر  میلیــون   500
ســهم ارزشــی 18.12 
درصد، عراق با ســه میلیــارد و ۴17 
میلیون دالر و ســهم ارزشــی 17.6۹ 
درصد، افغانســتان با یــک میلیارد و 
۴33 میلیون دالر و سهم ارزشی 7.۴2 

درصــد و هند با ۹87 میلیــون دالر و 
سهم ارزشی 5.11 بوده اند. اما در مقابل 
واردات عمده کاالها به ایران نیز در پنج 
ماهه نخســت ســال جاری به ترتیب 
از پنج کشــور چین با چهــار میلیارد 
و 838 میلیون دالر و ســهم ارزشــی 
25.60 درصد، امارات متحده عربی با 
دو میلیارد و 668 میلیون دالر و سهم 
ارزشــی 1۴.12 درصد، جمهوری کره 
با یک میلیــارد و 250 میلیون دالر و 
سهم ارزشــی 6.61 درصد، هند با یک 
میلیــارد و 201 میلیون دالر و ســهم 
ارزشــی 6.36 درصد و آلمــان با ۹6۹ 
میلیون دالر و ســهم ارزشــی 5.13 

درصد انجام شده است.

چین در صدر واردات و صادرات

صادرات ایران ۱۹ میلیارد دالری شد

سرکنسول جمهوری اســالمی ایران در هرات 
افغانســتان گفت: مرز گمرک یزدان خراسان 
جنوبی در آینده ای نزدیک بازگشایی می شود 
و این نویدی اســت که می توان ظرفیت های 

بالقوه را به فعل تبدیل کرد.
به گــزارش ایرنا ،محمود افخمی رشــیدی در 
نشست والی والیت فراه افغانستان با تجار بخش 
خصوصی خراســان جنوبی در بیرجند با بیان 
اینکه نگاه نظام در ســطح کالن به کشورهای 
همسایه به خصوص موضوعات اقتصادی است 
افزود: نگاه به شــرق از اولویت ها است چرا که 

بستر خوبی فراهم شده تا بتوانیم از این فرصت 
ها اســتفاده کنیم. وی با اشــاره به جلســات 
مشــترک بین خراســان جنوبی و والیت فراه 
گفت: تالش این 2 منطقه می تواند افق بســیار 
روشنی را ترســیم کند که در آینده نه چندان 

دور شاهد توسعه روابط تجاری باشیم.
افخمی با تاکید بر اینکه دولت در حوزه اقتصاد 
ریل گذار اســت و کار را بخش خصوصی انجام 
می دهد، اظهار داشــت: مشکالت مطرح شده 
قابل حل بــوده و باید موارد جمــع بندی و به 
مقامــات ذیربط منتقل شــود و از طرفی تجار 

افغان کــه دارای مجوز تجارت هســتند نباید 
دغدغه ای در خصوص تردد داشته باشند.

سرکنسول جمهوری اســالمی ایران در هرات 
با اشاره به صدور روادید ســه ماهه تا یک ساله 
برای همه تجار افغان گفت: نام ســه هزار تاجر 
در سیستم ثبت شــده که خدمات کنسولگری 
دریافت می کنند. وی حمایت از اتباع کشور را 
وظیفه ذاتی هر کنسولگری دانست و گفت: در 
مرحله دوم باید برای توسعه همه جانبه تالش 
کرد لذا هر مشــکلی که در رابطه با تجار ایرانی 

مطرح می شود پیگیری می کنیم.

افخمی ضمــن تاکید بر تســریع در ایجاد اتاق 
مشترک اظهار داشــت: از ظرفیت های موجود 

باید به بهترین شکل استفاده کرد.
وی با این نوید کــه در آینده نه چندان دور مرز 
گمرگ یزدان باز می شــود افزود: مرز رسمی 
گمرگات فرصت مغتنمی است که می توان آن 

را از بالقوه به فعل تبدیل کرد.
در زمان حاضــر بازارچه های مــرزی گلورده 
درمیان ، دوکوهانه نهبنــدان و گمرک یزدان 
زیرکوه استان خراســان جنوبی در تعطیلی به 

سر می برند.

مرز گمرک یزدان خراسان جنوبی بازگشایی می شود
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گزارش

 رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت مرکز دخانیات 
گفت: با توجه به حجم مصرف این مواد در کشور 
همزمان با افزایش قیمت ارز، بازار دخانیات کشور 
نیز با هجوم دالل ها مواجه شد که سعی دارند با 
کنترل بازار قیمت ها را افزایش دهند که از 2 ما 
آینده با اجرای این طرح عمال امکان این تخلف از 
بین خواهد رفت ضمن آنکه اکنون نیز ســازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و ســایر ارگان های 

نظارتی با رصد بازار با این افراد برخورد می کنند.
عطا اهلل معروف خانــی در گفت وگو بــا ایلنا در 
خصوص طرح رهگیری محصوالت دخانی کشور 
گفت:با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
طرحی مانند رجیستری موبایل در حال تدوین 
است که تمام این محصوالت از کارخانه تا مصرف 
کننده نهایی، کنترل خواهد شد و جلوی هرگونه 

گرانفروشی و سوء استفاده را خواهد گرفت.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت مرکز دخانیات 
کشــور افزود: با توجه به حجم مصرف این مواد 
در کشــور همزمان با افزایش قیمــت ارز، بازار 
دخانیات کشــور نیز با هجوم دالل ها مواجه شد 
که سعی دارند با کنترل بازار قیمت ها را افزایش 
دهند که از 2 مــاه آینده با اجرای این طرح عمال 
امکان این تخلف از بین خواهد رفت ضمن آنکه 
اکنون نیز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
ســایر ارگا ن های نظارتی با رصد بازار با این افراد 

برخورد می کند.
 وی ادامه داد: با توجه به شــرکت های فعال در 
این حوزه و اشــباع بازار فعال هیچ گونه مجوزی 
برای ســرمایه گذاری بــه صورت مســتقیم یا 
همکاری با شــرکت خارجی صادر نخواهد شد 
این درحالیســت که اکنون 7 شرکت به صورت 

جوینت ونچر فعالیت می کنند.
 معروفخانــی در خصــوص افزایــش قیمــت 
محصوالت دخانــی گفت: با توجه بــه افزایش 
قیمت ارز و باال رفتن سایر اقالم  در این حوزه نیز 

شاهد گران شدن دخانیات بودیم به خصوص در 
بخش ســیگار که 70 تا 80 درصد مواد اولیه آن 
وارداتی است از سوی دیگر با وقفه پیش آمده در 
حوزه واردات اکنون کارخانه های سیگار سازی با 
حداقل ظرفیت مشــغول به کار هستند و همین 
کاهش عرضه سبب افزایش قیمت شده است که 
با تمهیداتی که وزارت صمت در نظر گرفته این 

مشکل به زودی رفع خواهد شد.
وی ادامــه داد: ما بــه همه شــرکت های تولید 
کننده محصوالت دخانی اعالم کردیم که بدون 
هماهنگی بــا وزارتخانه اجــازه افزایش قیمت 
ندارند و در صورت مشاهده با آنها برخورد خواهد 

شد.
معروفخانی در خصوص صــادرات و واردات این 
محصول گفــت: به دلیل عــدم صرفه اقتصادی 
قاچاق این محصوالت به میــزان زیادی کاهش 
یافته اما در حوزه صادرات در مجموع شاهد رشد 
۴32 درصــدی بودیم که بــه تفکیک تنباکوی 
ســنتی 16 درصد،تنباکو معسل)میوه ای(105 
درصــد و در بخــش توتــون 52 درصد کاهش 
داشــتیم که علت آن باال رفتــن مصرف داخلی 
است در بخش واردات رسمی نیز کاهش زیادی 

داشتیم.
 وی افزود: در بخش ســیگار 18 شــرکت فعال 
هســتند که ۹ هزار نفر به طور مستقیم اشتغال 
زایی داشــته و در بخش تنباکو نیز 22 شرکت 
فعال هســتند که 3 هزار نفر به صورت مستقیم 
کار می کنند ضمن آنکه نسبت به سال گذشته 
واردات تنباکو معسل ما 56 درصد کاهش داشته 

است.
 وی ادامه داد: در چهار ماه امســال 150 میلیون 
نخ صادرات سیگار داشــتیم که نسبت به سال 
گذشته در همین موقع از سال 10 درصد افزایش 
داشته اســت. عمده بازارهای صادراتی ما عراق، 

افغانستان و روسیه است.

 رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت مرکز دخانیات خبر داد:

افزایش صادرات 10۵ درصدی تنباکو معسل)میوه ای( 
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

علیرضا  خوانده:  سیددری  حمدوند  ا  سوسن  خواهان:   16:30 ساعت   97/7/25 رسیدگی:  وقت   970369/654 پرونده:  کالسه 
مسافرخوزجستان خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به حوزه 654 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور شورا و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 
دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
59913 مدیر دفتر 654 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 14 تهران

آگهي حصر وراثت
آقاي/ خانم زهرا روحی به شماره شناسنامه 4260 به شرح دادخواست تقدیمي به کالسه پرونده 970414/654 از این شعبه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان موسی روحی به شماره شناسنامه 25 در تاریخ 97/4/6 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پروین روحی ش ملی 4989426827 ت ت 44/3/4 ص 
فریدونکنار نسبت دختر متوفي 2- نسرین روحی ش ملی 0030792800 ت ت 46/11/30 ص تهران نسبت دختر متوفي 3- ناهید 
روحی ش ملی0056353073 ت ت 50/8/9 ص تهران نسبت دختر متوفي 4- مریم روحی ش ملی 0059572299 ت ت 54/12/30 ص 
تهران نسبت دختر متوفي 5- آزاده روحی ش ملی0062739107 ت ت 58/2/4 ص تهران نسبت دختر متوفي 6- زهرا روحی ش ملی 
0074707981 ت ت 61/5/26ص تهران نسبت دختر متوفي 7- رقیه خاکزاد ش ملی 2142903711 ت ت 27/3/3 ص الریجان نسبت 
دختر متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي مربوطه صادر خواهد شد.
59912 رئیس شعبه654 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 14 تهران 

اجرائیه
 مشخصات محکوم له: نام: محسن نام خانوادگي: میرزاآقائی نام پدر محمد تقی نشاني محل اقامت : تهران – تهران نیاوران خ جبلی خ 
آذرگاه نبش شقایق پ9و6 مشخصات محکوم علیه: نام: رضا نام خانوادگي: قادر میهن نشاني محل اقامت : مجهول المکان محکوم به 
: به موجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 

ر یال اصل خواسته و مبلغ 1/230/000 ریال هزینه دا درسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له و نیم عشر در حق دولت.
59909 مسئول دفتر شعبه شورا ی حل اختالف شعبه 5 مجتمع شماره یک شورای حل اختال ف شهر تهران 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده: 970670/5/97 وقت رسیدگی: 97/8/28 ساعت 11 صبح خواهان: رضا ملکی خوانده: مهران غفوریان خواسته: مطالبه 
وجه خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختال ف نموده که جهت رسیدگی به حوزه 5 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغي بوسیله 

آگهي الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
59907 مدیر دفتر حوزه 5 شوراي حل اختالف دربند

آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای وحید میرزا حسنی عباس آبادی 
فرزند 

خواهان محسن معینی دادخواستي به طرفیت خوانده وحید میرزا حسنی عباس آبادی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 8/300/000 
ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به کالسه پرونده 9709980920900374 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهر 
تهران ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 1397/7/23 وساعت 16 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني و مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 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.
59905 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهر تهران

دادنامه 
شماره  نهایی  تصمیم  تهران  شهر  اختالف  حل  شورای  چهار  شماره  مجتمع   169 شعبه   9609981026900602 کالسه  پرونده 
9609971026900935 خواهان آقای اسماعیل شیدائی به نشانی تهران پارس حکیمیه کوی دانشگاه فاز 2 خ الله بلوک 4 غربی واحد 
3 خوانده آقای رضا بازگیر به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه طلب گردشکار : خواهان/ دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه بتصدی 
امضا کنندگان زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده پس از شورو تبادل نظر ختم رسیدگی رااعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید » رای شورا« در خصوص دعوی خواهان اسماعیل شیدایی به طرفیت خوانده رضا بازگیر به خواسته مطالبه مبلغ 
یکصد و بیست میلیون ریال طلب مالی یا احتساب هزینه های دادرسی و ضرر و زیان وارده و خسارت تاخیر تادیه بابت ثمن معامله با 
توجه به اظهارات خواهان و وکالت فروش ضم پرونده و اظهارات شهود با توجه به انیکه خوانده علی رغم نشر آگهی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته رای به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 96/5/10 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد این رای غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

در همین شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی تهران می باشد.
59903 قاضی شعبه 169 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 تهران 

دادنامه 
تاریخ رسیدگی 97/4/23 شماره پرونده 26200141 شماره دادنامه 97/26200416 مرجع رسیدگی شعبه 162 شورای 
حل اختالف منطقه 4 تهران خواهان نرگس شیرمحمدی خوانده عبداله خدادادی خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 
ریال به استناد فیش های واریزی و پرینت حساب بانکی به انضمام هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
گردشکار : خواهان/ دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه ثبت 
بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه بتصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و 
باتوجه به محتویات پرونده پس از شورو تبادل نظر ختم رسیدگی رااعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید » رای قاضی شورا« در خصوص دادخواست خواهان نرگس شیرمحمدی به طرفیت خوانده عبداله خدادادی 
به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال به استناد فیش های واریزی و پرینت حساب بانکی به انضمام هزینه های 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 97/2/19 لغایت اجرای حکم شورا با توجه به مجموعه 
اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق فیش های واریزی و کپی مصدق پرینت بانکی و اظهارات خواهان 
مطابق صورتجلسه مورخه 97/4/23 مبنی بر اینکه طبق پرینت بانکی ارائه شده مبلغ 27/000/000 ریال طی چندین 
پرداخت در تاریخ 96/11/23 مبلغ 15/000/000 ریال و در تاریخ 96/11/28 مبلغ 3/000/000 ریال و درتاریخ 96/11/29 
مبلغ 1/000/000 ریال و در تاریخ 96/11/26 مبلغ 5/000/000 ریال و در تاریخ 96/11/27 مبلغ 3/000/000 ریال به شماره 
کارت متعلق به خوانده آقای عبداله خدادادی 5058011215936607 نزد بانک کوثر واریز نمودم تا برای اینجانب خانه 
ای پیدا کند ولی از انجام آن خودداری نمود و همچنین از استرداد مبالغ واریزی به میزان 27/000/000 ریال خودداری 
می نماید خوانده آقای عبداله خدادادی علیرغم ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 
الیحه یا دفاعیه ای نیز مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا با استناد به مواد 198و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ27/000/000 ریال به استناد فیش های واریزی و پرینت 
بانکی به انضمام هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 97/2/19 لغایت اجرای حکم 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 

سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم ع مومی حقوقی می باشد.
59900 قاضی شعبه 162 شورای حل اختالف منطقه 4 تهران 

اجرائیه
مشخصات محکو م له :سلیمان شریف پور فرزند اسماعیل به نشانی استان اذربایجان غربی  شهرستان مهاباد – شهر مهاباد-کوی دانش –کوچه 
ابشار 2.مشخصات محکوم علیه :1-محمد معروفی به نشانی اذربایجان غربی- مهاباد –تپه قاضی –خ کشاورز کوچه ترانس -بن بست دوم پالک 
652-فرزانه بیدار نیا فرزند حضر .محکوم به: به موجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709974627300088 
محکوم علیه ها محکوم اند به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پراید بشماره انتظامی 37-849 ص17در حق محکوم 

له و نیز محکوم اند به پرداخت 130/000 ریال هزینه دادرسی در حقمحکوم له و حق الجرا بر عهده محکوم علیه ها است.7
.مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان مهاباد 

اجرائیه
مشخصات محکوم له : علی ماماشی حسنلویی فرزند فیاض به نشانی استان اذربایجان غربی شهرستان ارومیه –شهر ارومیه –فردوسی 
2 – خ فاضل – اپارتمان گل یخ 3 مشخصات محکوم علیه :1 سید رضا طاهری فرزند میر عباس – نشانی . . . مشخصات نماینده یا قائم 
مقام قانونی محکوم له : علی نجاری فرزند سلیمان – به نشانی اذربایجان غربی- پنجراه اول خیابان ارتش ساختمان کوثر ط 4 واحد 
5 . نوع رابطه :وکیل علی ماماشی حسنلویی .محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709974467000152 محکوم علیه محکوم است به حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -/100/000/000 ریال از بابت یک فقره 
چک و مبلغ 90/000/000 ریال از بابت قرارداد مورخه 92/3/18  و مبلغ 2/470/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و کلیه خسارات قانونی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از سر رسید چک به تاریخ 92/2/18 و از سر رسید قرار داد به تاریخ 92/8/18 

در حق خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت .10
مسئو ل دفتر شعبه 20 شورای حل اختالف ارومیه   

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی استان گیالن بخواسته صدور حکم تملیک پالک ثبتی 267 سنگ 
13 قریه بشم انزلی بطرفیت منصور ایرانزادی موضوع پرونده شماره بایگانی 960043 این دادگاه در اجرای مقررات ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به نامبرده یا ورثه و یا قائم مقام قانونی وی که مجهول المکان می باشند ابالغ میگردد با مراجعه بدفتر دادگاه و اخذ نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم در روز یکشنبه مورخ 29-7-1397 ساعت 9 صبح در این دادگاه واقع در رشت –فلکه نیروی دریایی مجتمع 

قضایی پل عراق جهت رسیدگی حاضر شوند.در غیر اینصورت دادگاه غیابا مبادرت به رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم قانونی می نماید.
مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی گیالن

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص دعوی آقای نوروز علی ده چایی با وکالت آقای هژبر برادران نصیری بطرفیت لیال رهنمای جباری و محمود ببری بخواسته ورود 
ثالث موضوع پرونده شماره بایگانی 970036 این دادگاه در اجرای مقررات ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به نامبردگان که مجهول 
المکان می باشند ابالغ می گردد با مراجعه به دفتر دادگاه و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در روز سه شنبه مورخ 1-8-1397 ساعت 
9 صبح در این دادگاه واقع در رشت-فلکه نیروی دریایی مجتمع قضایی پل عراق جهت رسیدگی حاضر شوند.در غیر اینصورت دادگاه 

غیابا مبادرت به رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم قانونی می نماید.
مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی گیالن 

احداث پست ، شبکه فشار ضعیف ، فشارمتوسط و  کابلکشي ، اصالح و جابجایي 
و برکناري شبکه و پست

شهرک بهارستان نایسر ، روستاي گزردره و روستاي دانیکش شهرستان سنندج
 بصورت کلید در دست

 مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان
 تاریخ خرید اسناد: 97/6/6 لغایت 97/6/13

 تاریخ تحویل اسناد: حداکثر 97/6/25 
تاریخ بازگشایي پاکات الف و ب: 97/6/26

 تاریخ بازگشایي پاکات ج: 97/7/2
 مبلغ تضمین:  377/000/000  ریال 

 www.kurdelectric.com محل خرید اسناد: شرایط مناقصه عمومي و مدارک مرتبط در آدرس 
از تاریخ 97/6/6 لغایت 97/6/13 قابل دانلود مي باشد

محل تحویل اسناد: دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان واقع 
در سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداري

استعالم هاي مربوط به خریدهاي متوسط )بدون برگزاري مناقصه( جهت کلیه کاالهاي مورد نیاز 
در سایت شرکت توزیع به آدرس www.kurdelectric.com درج مي گردد

ارائه کد کاربري ثبت نام در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات جهت درج اطالعات برنده مناقصه 
الزامي مي باشد.

هزینه درج دو نوبت آگهي بعهده برنده مناقصه میباشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

برق  توزیع  )WWW.tavanir.org.irشرکت   ( توانیر  سایت  به  بیشتر  اطالعات  براي کسب 
)www.kurdelectric.com( یا سایت پایگاه ملي مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با 

شماره تلفن هاي             9-33283601– 087 داخلي 2054 تماس حاصل فرمایید.
شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان                                                      

شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان
) سهامي خاص (

نوبت دوم آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
به شماره 32-97 )ت29(

بندرعباس – دهقانی 
رئیس جدید شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت: امیدوارم 
این  باشیم،  خوبی  همکاران  آینده  سال  یک  در  بتوانیم 
به صندلی ها  نباید  ما  ارزش  نمی ماند،  برای کسی  کرسی ها 

باشد، رفتارهای ما باید نشان دهد در چه جایگاهی هستیم.
شورای  علنی  جلسه  هشتمین  و  شصت  در  دانش”  “فیصل 
نهاد شورای  را شاکرم  افزود: خدا  بندرعباس  اسالمی شهر 
شهر را در حالتی می بینم که اگر تنشی در خود دارد به مردم 

انتقال نمی دهد.
وی با بیان اینکه اتفاق امروز نشان داد اعضا تمامی مشکالت 
قبل جلسه را به جان خریدند و بدون تنش و با نظری عمومی 
به نتیجه مشترک رسیدند، تصریح کرد: از همه اعضای شورا 
به ویژه خانم جراره که رقیب خوبی در انتخاب رئیس بود و تا 

پایان ایستاد، تشکر می کنم.
رئیس جدید شورای اسالمی شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: 
امیدوارم بتوانیم در یک سال آینده همکاران خوبی باشیم، 
این کرسی ها برای کسی نمی ماند، ارزش ما نباید به صندلی ها 

باشد، رفتارهای ما باید نشان دهد در چه جایگاهی هستیم.
وی با بیان اینکه الزم است از باوقار که در یک سال گذشته 
اضافه  بر عهده داشت، تشکر کنم،  را  ریاست شورای شهر 
کرد: صندلی شورا صندلی است که بر آن فشار و تهدید است، 
صندلی متزلزلی که همه می خواهند به آن حمله کنند، باوقار 
با همه تنش ها یک سال را سپری و 67 جلسه برگزار کرد که 
تعداد این جلسات رکورد خوبی در کارنامه اش است، امیدوارم 

با برادری در کنار هم کار کنیم.
دانش با اشاره به اینکه در شورا تمرین دموکراسی می کنیم 
و این کار توسط فرزند 18 ساله ای به نام شورا انجام می شود، 
اظهار کرد: در گذشته اتفاقاتی در شورا می افتاد که در شان 
حفظ  را  شورا  شان  مردم  نمایندگان  امروز  اما  نبود  شورا 
می کنند، همه در نظر دارند که کارهای بیشتری صورت بگیرد.
بر  تأکید  با  بندرعباس  شهر  اسالمی  شورای  جدید  رئیس 
من  به  می روم  خطا  را  مسیری  کردید  احساس  اگر  اینکه 
بگویند تا مسیر خود را اصالح کنم، تصریح کرد: باید قبول 
کنیم مردم نهاد شورا را قبول ندارند ما باید کار بیشتری کنیم 
دلسوزانه عمل کنیم و کدورت های خود را در شورا دور بریزیم، 

این ها برای شورا آفت است.

فیصل دانش،رئیس جدید شورای اسالمی شهر بندرعباس:

رفتارهای ما باید نشان دهد در چه جایگاهی هستیم



روزنامه   اقتصادی، سیاسی و اجتماعی10

انتصابات جدید در همراه اول
همراه اول از چند انتصاب جدید در مجموعه مدیران 

خود خبر داد.
 بنا بر اعــام اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات 
ســیار ایران، با صدور احکامی از سوی حمید فرهنگ 
مدیرعامل همراه اول، آقایان محمدحسین صفایی به 
عنوان مشــاور مدیرعامل در حوزه ســرمایه گذاری، 
یاســر رضاخواه به عنوان مشــاور مدیرعامل در امور 
شــرکت ها، بابک قالیچی به عنــوان مدیرکل فروش 
سازمانی، محمدحسین مرســلی به عنوان مدیرکل 
ســرمایه گذاری خارجــی و نعیم جاوید بــه عنوان 
مدیــرکل محصوالت و خدمات همــراه اول منصوب 

شدند. 

توليدكنندگان حوزه فاوا براي 
خرید مواد اوليه و ماشين آالت با 

چالش مواجه شده اند
 نائب رییس کمیسیون فاوا اتاق بازرگاني ایران اعام 
کــرد باتوجه به افزایش نرخ ارز تمــام کاالهاي حوزه 
آي تي با افزایش قیمت مواجه شده و تولیدکنندگان 
این حــوزه براي خرید ماشــین آالت و مــواد اولیه با 
چالــش مواجه شــده اند.به گزارش روابــط عمومي 
فدراسیون ICT اتاق بازرگاني ایران، عبدالرضا نوروزي 
نائب رییس کمیســیون فاوا اتــاق بازرگاني ایران در 
حاشیه جلسه این کمیســیون ابراز داشت: در دولت 
دهم تحریم ها و مســایل مختلفي ایجاد شد که دولت 
حسن روحاني با وعده هایي که مطرح کرد موجب شد 
که مــردم در هر دو مرحله بــه وي راي دهند. برنامه 
دولت این بود که برجام جلو رفته تا کشــور با عرصه 
بین المللي آشتي کند و  در تمام حوزه هاي اقتصادي 
از جملــه حوزه فــاوا، روابط و داد و ســتدها با خارج 
صورت بگیرد. اگرچه این برنامه در دولت یازدهم اجرا 
شد اما تغییري در شــرایط اقتصادي براي مردم روي 
نداد. در دولت دوازدهم اما عکــس این اتفاقات افتاد 
یعني نــه تنها امید از مردم گرفته شــد بلکه با خروج 
آمریکا از برجام تبعات اقتصادي از جانب اروپا و آسیا 

گریبانگیر ما شد.
وي افزود: به هــر روي باوجود آنکــه در دولت فعلي 
نرخ ارز 4200 تومان تعیین شــد و معاون اول رییس 
جمهور اعام کرد کــه هیچ نگراني در زمینه کاالهاي 
اساســي و غیراساســي وجود ندارد امــا این وعده ها 
ثمربخش نبوده و تمام کاالها خصوصا در حوزه آي تي 
با افزایش قیمت مواجه شــده اســت. در نتیجه براي 
خرید ماشــین آالت در حوزه فاوا و ارتقاي صنایع این 

حوزه با چالش مواجه شده ایم.
 در زمینه وام هایي نیز کــه قرار بود به تولیدکنندگان 
اعطا شــود با حداقل هــا این اقدام صــورت گرفت و 
هرکســي که به دولت نزدیک تر بود توانســت از این 
امکانات بیشتر اســتفاده کند. آن تولیدکنندگاني نیز 
که از این وام ها استفاده کردند حاال در این تاطم قرار 
گرفته اند که با افزایش قیمت ماشین آالت و مواد اولیه 
مواجه شده اند و در نتیجه طرح توجیهي شان با توجه 
به افزایش هزینه ها در نتیجه افزایش نرخ ارز ناکارآمد 

شده است.  

هزینه واگذاری پهنای باند اینترنت 
به اپراتورها حدود 20 درصد 

كاهش یافت  
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت  گفت: شرکت 
ارتباطات زیرســاخت در راســتای اجــرای مصوبه 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به شیوه 
جدید محاســبه تعرفه پهنای باند اینترنت، از ابتدای 
شهریور ماه ســال جاری هزینه واگذاری این خدمات 
بــه اپراتورها را حدود 20 درصــد کاهش داد.   صادق 
عباسی شاهکوه با  اشــاره به کاهش هزینه واگذاری 
پهنای باند اظهار کرد:  پیــش از این هزینه  واگذاری 
پهنای باند اینترنت به اپراتورها بر اساس پیک مصرفی 
ماهانه محاسبه می شد، اما بر اساس مدل جدید، پنج 
درصد باالترین  پیک مصرفی حذف می شــود و پیک 
باقی مانده 95 درصد حجم مصرفــی دیتا به صورت 
پلکانی ماک مصرف اپراتورها برای محاســبه هزینه 

پهنای باند آن هاست. 
وی افزود: این شیوه محاسبه هزینه واگذاری، هزینه 
خدمات پهنای باند  اینترنت را برای مشتریان شرکت 
ارتباطات زیرســاخت  که اپراتورها هستند حدود 14 
درصد کاهش می دهد. مدیر عامل شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت با اشــاره به تغییر دوم در نحوه  محاسبه 
و دریافــت هزینه خدمــت پهنای بانــد  اینترنت از 
اپراتورها خاطرنشــان کرد: پیش از این مدل تخفیف 
پلکانی بــرای مصرف بیشــتر اپراتورهــا به صورت 
تجمیعی درهر نقطه حضورPOP محاسبه می شد اما 
در شیوه جدید محاســبه به صورت تجمیع کشوری 
پهنای باند انجام شود این روش به تمرکز زدایی شبکه 
اپراتورها در راستای سیاست های شبکه ملی اطاعات 
کمک می کنــد و با روش محاســبه تجمیعی جدید، 
هزینه واگذاری این خدمات، حدود شش درصد دیگر 

کاهش می یابد.
 مدیر عامل شــرکت ارتباطات زیرساخت با  اشاره  به 
کاهش حدود 20 درصدی قیمــت در نتیجه  اعمال 
شیوه جدید محاسبه پهنای باند خاطرنشان کرد: این 
کاهش قیمت با ایجاد  فرصــت رقابتی برای اپراتورها 
زمینه افزایــش رضایت کاربران نهایــی را فراهم می 

کند . 
 عباسی شاهکوه با اشــاره به این نکته که طبق برنامه 
ششم توسعه، درآمد و ارزش افزوده اپراتورها هرسال 
باید حدود 20 درصد افزایش یابــد گفت: هم اکنون 
حدود هشــت درصد از هزینه اپراتورها بابت خدماتی 
اســت که از شــرکت ارتباطات زیرســاخت دریافت 
می کنند که این خدمات شــامل تامیــن پهنای باند 
اینترنت، انتقال بین اســتانی، اتصال متقابل، ترافیک 

بین الملل، فضا و امکانات زیرساختی و... می شود . 

فناوری

خبر

فضای مجازی

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات تاکید کرد: سالهاســت هر شــیوه ای که می تواند در کشور شفافیت ایجاد 
کند، به دالیل عجیب! به دیوار می خورد. این بار با همه توان برای این بخش از فعالیت های شــفاف ساز در 

کشور تاش خواهم کرد.
 آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با انتشــار فیلمی در اینستاگرامش نوشت: خواندم که 
یکی نوشــته بود: »دولت الکترونیک مگه همون نیست که نصف شب ســایت باز میشه خودشون میرن 

توش ثبت ســفارش می کنن؟ چه جوری می خواد از فساد جلوگیری کنه؟ سوالی که شبهه ای را به ذهن 
مخاطبین القا می کرد که نقش دولت الکترونیک در پیشــگیری از فســاد چشــمگیر نیست. جواب در 

ویدئو آمده است.
سالهاست هر شیوه ای که می تواند در کشور شفافیت ایجاد کند، به دالیل عجیب! به دیوار می خورد. این بار 

با همه توان برای این بخش از فعالیت های شفاف ساز در کشور تاش خواهم کرد.

ذات دولت الکترونیک اصالح فرآیندهای حکومت است
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دسترســی به اینترنت پرسرعت امروز 
به یک ضرورت مبدل شده و میلیاردها 
نفر در سراســر جهان برای انجام امور 
مختلف شــخصی و حرفه ای به دنیای 

مجازی متصل می شوند.
به گزارش یواس نیوز، گزارش تازه ای 
که توسط موسســه Akamai منتشر 
شــده نشــان می دهد که متوســط 
ســرعت اتصال به اینترنــت در جهان 
در سه ماهه اول ســال 201۷ به ۷.2 
مگابیت در ثانیه رســیده که نسبت به 
مدت مشابه در سال 201۶ حدود 15 

درصد افزایش نشان می دهد.
بر طبــق همین گــزارش نیمی از 10 
کشــور برتر جهان در زمینه ســرعت 
اتصال به اینترنــت در اروپا قرار دارند، 
چهــار تای آنهــا در منطقه آســیا – 
اقیانوسیه هستند و یکی از آنها هم در 

قاره آمریکا واقع است.
رتبــه اول این فهرســت کشــور کره 
جنوبی اســت که متوســط ســرعت 
اینترنــت در آن بــه 2۸.۶ مگابیت در 
ثانیه می رسد که نسبت به سال 201۶ 
حدود 1.۷ درصد کاهش نشــان می 
دهد. حدود 40 درصد از جمعیت این 
کشور با ســرعتی باالتر از 25 مگابیت 
در ثانیه به اینترنت متصل می شــوند. 
این در حالی اســت که تنها 12 درصد 
از جمعیت جهان بــه چنین اینترنت 
باکیفیتی دسترســی دارند. رتبه دوم 
این فهرســت متعلق به نروژ است که 
متوســط ســرعت اتصال به اینترنت 
در آن 2۳.5 مگابیــت در ثانیه اســت 
که نسبت به ســال 201۶ حدود 10 
درصد افزایش نشــان می دهد. رتبه 
ســوم نیز مربوط به ســوئد با متوسط 
ســرعت اتصال 22.5 مگابیت در ثانیه 
و افزایش سرعت 9.2 درصدی نسبت 
به سال 201۶ است. کشورهای هنگ 
کنگ، ســوئیس، فناند، ســنگاپور، 

ژاپن، دانمارک و آمریکا نیز رتبه های 
چهارم تــا دهم را به خــود اختصاص 

داده اند.
در میان کشورهای منطقه غرب آسیا 
و آفریقــا که بــه طور مســتقل مورد 
بررسی قرار گرفته اند، ایران با متوسط 
سرعت اتصال 4.۷ مگابیت در ثانیه به 
اینترنت رتبه 10۷ جهانی و ده منطقه 

ای را بــه خود اختصاص داده اســت. 
البته سرعت اتصال ایران 
به اینترنت در مقایسه با 
ســال 201۶ حدود ۳۳ 
درصد رشــد نشان می 

دهد.
 در این منطقه از جهان قطر رتبه اول را 
با متوسط سرعت اتصال 1۳.۷ مگابیتی 

به اینترنت به خود اختصاص داده است 
و رژیم صهیونیستی، کنیا، 
امــارات، کویــت، ترکیه، 
آفریقای جنوبی، عربستان 
سعودی و مراکش برتر از 

ایران هستند. 
عاوه بر این، متوسط ســرعت اتصال 
به اینترنت تلفن همــراه نیز در ایران به 

۷.5 مگابیت در ثانیه رســیده اســت. 
در منطقــه غرب آســیا و آفریقا، کنیا 
با ســرعت اتصــال 1۳.۷ مگابیت در 
ثانیــه در رتبه اول بــوده و پس از آن 
کشــورهای قطر، مصر، ترکیه، کویت، 
امارات، رژیــم صهیونیســتی، ایران، 
آفریقای جنوبی، عربســتان و مراکش 

قرار دارند.

معرفی کشورهای دارای پرسرعت ترین اینترنت

 کره جنوبی و نروژ در صدر
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آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
علیرضا  خوانده:  سیددری  حمدوند  ا  سوسن  خواهان:   16:30 ساعت   97/7/25 رسیدگی:  وقت   970369/654 پرونده:  کالسه 
مسافرخوزجستان خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به حوزه 654 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور شورا و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 
دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
59913 مدیر دفتر 654 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 14 تهران

آگهي حصر وراثت
آقاي/ خانم زهرا روحی به شماره شناسنامه 4260 به شرح دادخواست تقدیمي به کالسه پرونده 970414/654 از این شعبه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان موسی روحی به شماره شناسنامه 25 در تاریخ 97/4/6 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پروین روحی ش ملی 4989426827 ت ت 44/3/4 ص 
فریدونکنار نسبت دختر متوفي 2- نسرین روحی ش ملی 0030792800 ت ت 46/11/30 ص تهران نسبت دختر متوفي 3- ناهید 
روحی ش ملی0056353073 ت ت 50/8/9 ص تهران نسبت دختر متوفي 4- مریم روحی ش ملی 0059572299 ت ت 54/12/30 ص 
تهران نسبت دختر متوفي 5- آزاده روحی ش ملی0062739107 ت ت 58/2/4 ص تهران نسبت دختر متوفي 6- زهرا روحی ش ملی 
0074707981 ت ت 61/5/26ص تهران نسبت دختر متوفي 7- رقیه خاکزاد ش ملی 2142903711 ت ت 27/3/3 ص الریجان نسبت 
دختر متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي مربوطه صادر خواهد شد.
59912 رئیس شعبه654 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 14 تهران 

اجرائیه
 مشخصات محکوم له: نام: محسن نام خانوادگي: میرزاآقائی نام پدر محمد تقی نشاني محل اقامت : تهران – تهران نیاوران خ جبلی خ 
آذرگاه نبش شقایق پ9و6 مشخصات محکوم علیه: نام: رضا نام خانوادگي: قادر میهن نشاني محل اقامت : مجهول المکان محکوم به 
: به موجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 

ر یال اصل خواسته و مبلغ 1/230/000 ریال هزینه دا درسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له و نیم عشر در حق دولت.
59909 مسئول دفتر شعبه شورا ی حل اختالف شعبه 5 مجتمع شماره یک شورای حل اختال ف شهر تهران 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده: 970670/5/97 وقت رسیدگی: 97/8/28 ساعت 11 صبح خواهان: رضا ملکی خوانده: مهران غفوریان خواسته: مطالبه 
وجه خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختال ف نموده که جهت رسیدگی به حوزه 5 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغي بوسیله 

آگهي الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
59907 مدیر دفتر حوزه 5 شوراي حل اختالف دربند

آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای وحید میرزا حسنی عباس آبادی 
فرزند 

خواهان محسن معینی دادخواستي به طرفیت خوانده وحید میرزا حسنی عباس آبادی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 8/300/000 
ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به کالسه پرونده 9709980920900374 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهر 
تهران ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 1397/7/23 وساعت 16 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني و مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 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.
59905 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهر تهران

دادنامه 
شماره  نهایی  تصمیم  تهران  شهر  اختالف  حل  شورای  چهار  شماره  مجتمع   169 شعبه   9609981026900602 کالسه  پرونده 
9609971026900935 خواهان آقای اسماعیل شیدائی به نشانی تهران پارس حکیمیه کوی دانشگاه فاز 2 خ الله بلوک 4 غربی واحد 
3 خوانده آقای رضا بازگیر به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه طلب گردشکار : خواهان/ دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه بتصدی 
امضا کنندگان زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده پس از شورو تبادل نظر ختم رسیدگی رااعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید » رای شورا« در خصوص دعوی خواهان اسماعیل شیدایی به طرفیت خوانده رضا بازگیر به خواسته مطالبه مبلغ 
یکصد و بیست میلیون ریال طلب مالی یا احتساب هزینه های دادرسی و ضرر و زیان وارده و خسارت تاخیر تادیه بابت ثمن معامله با 
توجه به اظهارات خواهان و وکالت فروش ضم پرونده و اظهارات شهود با توجه به انیکه خوانده علی رغم نشر آگهی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته رای به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 96/5/10 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد این رای غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

در همین شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی تهران می باشد.
59903 قاضی شعبه 169 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 تهران 

دادنامه 
تاریخ رسیدگی 97/4/23 شماره پرونده 26200141 شماره دادنامه 97/26200416 مرجع رسیدگی شعبه 162 شورای 
حل اختالف منطقه 4 تهران خواهان نرگس شیرمحمدی خوانده عبداله خدادادی خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 
ریال به استناد فیش های واریزی و پرینت حساب بانکی به انضمام هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
گردشکار : خواهان/ دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه ثبت 
بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه بتصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و 
باتوجه به محتویات پرونده پس از شورو تبادل نظر ختم رسیدگی رااعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید » رای قاضی شورا« در خصوص دادخواست خواهان نرگس شیرمحمدی به طرفیت خوانده عبداله خدادادی 
به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال به استناد فیش های واریزی و پرینت حساب بانکی به انضمام هزینه های 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 97/2/19 لغایت اجرای حکم شورا با توجه به مجموعه 
اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق فیش های واریزی و کپی مصدق پرینت بانکی و اظهارات خواهان 
مطابق صورتجلسه مورخه 97/4/23 مبنی بر اینکه طبق پرینت بانکی ارائه شده مبلغ 27/000/000 ریال طی چندین 
پرداخت در تاریخ 96/11/23 مبلغ 15/000/000 ریال و در تاریخ 96/11/28 مبلغ 3/000/000 ریال و درتاریخ 96/11/29 
مبلغ 1/000/000 ریال و در تاریخ 96/11/26 مبلغ 5/000/000 ریال و در تاریخ 96/11/27 مبلغ 3/000/000 ریال به شماره 
کارت متعلق به خوانده آقای عبداله خدادادی 5058011215936607 نزد بانک کوثر واریز نمودم تا برای اینجانب خانه 
ای پیدا کند ولی از انجام آن خودداری نمود و همچنین از استرداد مبالغ واریزی به میزان 27/000/000 ریال خودداری 
می نماید خوانده آقای عبداله خدادادی علیرغم ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 
الیحه یا دفاعیه ای نیز مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا با استناد به مواد 198و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ27/000/000 ریال به استناد فیش های واریزی و پرینت 
بانکی به انضمام هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 97/2/19 لغایت اجرای حکم 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 

سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم ع مومی حقوقی می باشد.
59900 قاضی شعبه 162 شورای حل اختالف منطقه 4 تهران 

اجرائیه
مشخصات محکو م له :سلیمان شریف پور فرزند اسماعیل به نشانی استان اذربایجان غربی  شهرستان مهاباد – شهر مهاباد-کوی دانش –کوچه 
ابشار 2.مشخصات محکوم علیه :1-محمد معروفی به نشانی اذربایجان غربی- مهاباد –تپه قاضی –خ کشاورز کوچه ترانس -بن بست دوم پالک 
652-فرزانه بیدار نیا فرزند حضر .محکوم به: به موجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709974627300088 
محکوم علیه ها محکوم اند به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پراید بشماره انتظامی 37-849 ص17در حق محکوم 

له و نیز محکوم اند به پرداخت 130/000 ریال هزینه دادرسی در حقمحکوم له و حق الجرا بر عهده محکوم علیه ها است.7
.مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان مهاباد 

اجرائیه
مشخصات محکوم له : علی ماماشی حسنلویی فرزند فیاض به نشانی استان اذربایجان غربی شهرستان ارومیه –شهر ارومیه –فردوسی 
2 – خ فاضل – اپارتمان گل یخ 3 مشخصات محکوم علیه :1 سید رضا طاهری فرزند میر عباس – نشانی . . . مشخصات نماینده یا قائم 
مقام قانونی محکوم له : علی نجاری فرزند سلیمان – به نشانی اذربایجان غربی- پنجراه اول خیابان ارتش ساختمان کوثر ط 4 واحد 
5 . نوع رابطه :وکیل علی ماماشی حسنلویی .محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709974467000152 محکوم علیه محکوم است به حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -/100/000/000 ریال از بابت یک فقره 
چک و مبلغ 90/000/000 ریال از بابت قرارداد مورخه 92/3/18  و مبلغ 2/470/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و کلیه خسارات قانونی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از سر رسید چک به تاریخ 92/2/18 و از سر رسید قرار داد به تاریخ 92/8/18 

در حق خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت .10
مسئو ل دفتر شعبه 20 شورای حل اختالف ارومیه   

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی استان گیالن بخواسته صدور حکم تملیک پالک ثبتی 267 سنگ 
13 قریه بشم انزلی بطرفیت منصور ایرانزادی موضوع پرونده شماره بایگانی 960043 این دادگاه در اجرای مقررات ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به نامبرده یا ورثه و یا قائم مقام قانونی وی که مجهول المکان می باشند ابالغ میگردد با مراجعه بدفتر دادگاه و اخذ نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم در روز یکشنبه مورخ 29-7-1397 ساعت 9 صبح در این دادگاه واقع در رشت –فلکه نیروی دریایی مجتمع 

قضایی پل عراق جهت رسیدگی حاضر شوند.در غیر اینصورت دادگاه غیابا مبادرت به رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم قانونی می نماید.
مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی گیالن

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص دعوی آقای نوروز علی ده چایی با وکالت آقای هژبر برادران نصیری بطرفیت لیال رهنمای جباری و محمود ببری بخواسته ورود 
ثالث موضوع پرونده شماره بایگانی 970036 این دادگاه در اجرای مقررات ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به نامبردگان که مجهول 
المکان می باشند ابالغ می گردد با مراجعه به دفتر دادگاه و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در روز سه شنبه مورخ 1-8-1397 ساعت 
9 صبح در این دادگاه واقع در رشت-فلکه نیروی دریایی مجتمع قضایی پل عراق جهت رسیدگی حاضر شوند.در غیر اینصورت دادگاه 

غیابا مبادرت به رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم قانونی می نماید.
مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی گیالن 

احداث پست ، شبکه فشار ضعیف ، فشارمتوسط و  کابلکشي ، اصالح و جابجایي 
و برکناري شبکه و پست

شهرک بهارستان نایسر ، روستاي گزردره و روستاي دانیکش شهرستان سنندج
 بصورت کلید در دست

 مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان
 تاریخ خرید اسناد: 97/6/6 لغایت 97/6/13

 تاریخ تحویل اسناد: حداکثر 97/6/25 
تاریخ بازگشایي پاکات الف و ب: 97/6/26

 تاریخ بازگشایي پاکات ج: 97/7/2
 مبلغ تضمین:  377/000/000  ریال 

 www.kurdelectric.com محل خرید اسناد: شرایط مناقصه عمومي و مدارک مرتبط در آدرس 
از تاریخ 97/6/6 لغایت 97/6/13 قابل دانلود مي باشد

محل تحویل اسناد: دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان واقع 
در سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداري

استعالم هاي مربوط به خریدهاي متوسط )بدون برگزاري مناقصه( جهت کلیه کاالهاي مورد نیاز 
در سایت شرکت توزیع به آدرس www.kurdelectric.com درج مي گردد

ارائه کد کاربري ثبت نام در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات جهت درج اطالعات برنده مناقصه 
الزامي مي باشد.

هزینه درج دو نوبت آگهي بعهده برنده مناقصه میباشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

برق  توزیع  )WWW.tavanir.org.irشرکت   ( توانیر  سایت  به  بیشتر  اطالعات  براي کسب 
)www.kurdelectric.com( یا سایت پایگاه ملي مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با 

شماره تلفن هاي             9-33283601– 087 داخلي 2054 تماس حاصل فرمایید.
شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان                                                      

شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان
) سهامي خاص (

نوبت دوم آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
به شماره 32-97 )ت29(

بندرعباس – دهقانی 
رئیس جدید شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت: امیدوارم 
این  باشیم،  خوبی  همکاران  آینده  سال  یک  در  بتوانیم 
به صندلی ها  نباید  ما  ارزش  نمی ماند،  برای کسی  کرسی ها 

باشد، رفتارهای ما باید نشان دهد در چه جایگاهی هستیم.
شورای  علنی  جلسه  هشتمین  و  شصت  در  دانش”  “فیصل 
نهاد شورای  را شاکرم  افزود: خدا  بندرعباس  اسالمی شهر 
شهر را در حالتی می بینم که اگر تنشی در خود دارد به مردم 

انتقال نمی دهد.
وی با بیان اینکه اتفاق امروز نشان داد اعضا تمامی مشکالت 
قبل جلسه را به جان خریدند و بدون تنش و با نظری عمومی 
به نتیجه مشترک رسیدند، تصریح کرد: از همه اعضای شورا 
به ویژه خانم جراره که رقیب خوبی در انتخاب رئیس بود و تا 

پایان ایستاد، تشکر می کنم.
رئیس جدید شورای اسالمی شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: 
امیدوارم بتوانیم در یک سال آینده همکاران خوبی باشیم، 
این کرسی ها برای کسی نمی ماند، ارزش ما نباید به صندلی ها 

باشد، رفتارهای ما باید نشان دهد در چه جایگاهی هستیم.
وی با بیان اینکه الزم است از باوقار که در یک سال گذشته 
اضافه  بر عهده داشت، تشکر کنم،  را  ریاست شورای شهر 
کرد: صندلی شورا صندلی است که بر آن فشار و تهدید است، 
صندلی متزلزلی که همه می خواهند به آن حمله کنند، باوقار 
با همه تنش ها یک سال را سپری و 67 جلسه برگزار کرد که 
تعداد این جلسات رکورد خوبی در کارنامه اش است، امیدوارم 

با برادری در کنار هم کار کنیم.
دانش با اشاره به اینکه در شورا تمرین دموکراسی می کنیم 
و این کار توسط فرزند 18 ساله ای به نام شورا انجام می شود، 
اظهار کرد: در گذشته اتفاقاتی در شورا می افتاد که در شان 
حفظ  را  شورا  شان  مردم  نمایندگان  امروز  اما  نبود  شورا 
می کنند، همه در نظر دارند که کارهای بیشتری صورت بگیرد.
بر  تأکید  با  بندرعباس  شهر  اسالمی  شورای  جدید  رئیس 
من  به  می روم  خطا  را  مسیری  کردید  احساس  اگر  اینکه 
بگویند تا مسیر خود را اصالح کنم، تصریح کرد: باید قبول 
کنیم مردم نهاد شورا را قبول ندارند ما باید کار بیشتری کنیم 
دلسوزانه عمل کنیم و کدورت های خود را در شورا دور بریزیم، 

این ها برای شورا آفت است.

فیصل دانش،رئیس جدید شورای اسالمی شهر بندرعباس:

رفتارهای ما باید نشان دهد در چه جایگاهی هستیم اداره کل راه وشهرسازی استان فارس در نظر دارد مناقصه های عمومی زیر را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآورد)ریال(شرح پروژهشماره فراخوانردیف

احداث تقاطع غیر همسطح نی ریز) تقاطع 97/23 س تجدید1
گلسرخ(

106/993/387/2933/640/000/000

بخشی از راه روستایی حسامی به گلپا 297/30
شهرستان بوانات

19/882/856/140995/000/000

بهسازی راه روستایی خوراب، ایل ساالر) 397/31
تل قم(، کورش آباد شهرستان فراشبند

7/897/911/909396/000/000

داشتن گواهی احراز صالحیت حداقل رتبه 3 راه و ترابری جهت ردیف یک الزامی است.
داشتن گواهی احراز صالحیت حداقل رتبه 5 راه وترابری جهت ردیف 2 و 3 الزامی است.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 11 صبح مورخ97/6/7 تا ساعت13 مورخ 97/6/13 از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر می باشد.

اخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت: آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی 
در سامانه ستاد تا ساعت 14 مورخ 97/6/24 و تحویل نسخه فیزیکی آن به مناقصه گزار با رعایت موارد 
مندرج در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری 97/6/24 در محل دبیرخانه محرمانه اداره کل واقع در 

ساختمان ستارخان می باشد.
زمان گشایش پیشنهاد: پیشنهادها درحضور نمایندگان مناقصه گران حاضر درجلسه در ساعت 10 صبح 

مورخه 97/6/25 در دفتر مدیریت این اداره کل واقع در ساختمان مدرس بازگشایی خواهد شد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: شیراز بلوار 

مدرس اداره کل راه وشهرسازی استان فارس – اداره پیمان و رسیدگی و قراردادها
کسب حداقل امتیاز الزم از ارزیابی کیفی پیش از بازگشایی پاکات مناقصه گران جهت ردیف یک الزامی 

می باشد.
هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
اطالعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 85193768-021  و 021-88969737 

بخش   )www.setadiran.ir( سامانه  سایت  در  استانها،  سایر  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 
ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

 iets.mporg.ir و www.setadiran.ir وب سایت ها جهت بازبینی آگهی
تاریخ انتشار نوبت اول :97/6/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/6

 اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

اگهی	فراخوان	شرکت	در	مناقصه	عمومی	یک	مرحله	ای	
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

نوبت	دوم

مدیریت ذوب آهن اصفهان طی بیانیه ای در 
گفت  تبریک  را  دولت  هفته  یادداشت  قالب 
معنایی  مادر  کلمه  شنیدن  کرد:با  ومطرح 
ذهن  به  تعهد  و  دلسوزی   ، ایثار  همچون 
متبادر می شود چرا که مادر با عشق و عالقه 
خاصی فرزندان خویش را پرورش می دهد و 
برای رشد و تعالی آنها از هیچ تالشی حتی 
در سخت ترین شرایط دریغ نمی ورزد . حال 
صحبت از مادری است به گستره ایران زمین. 
مادری از جنس فوالد که فرزندان پوالدینی 
را در دامان خود پرورش داده است ، در جای 
جای ایران زمین نامی نیک از خود تا ابد به 
یادگار گذاشته است ، فرزندانی پویا و خالق 
قلبی  همچون  کشور  صنعتی  حیات  در  که 
مادر  های  آموخته  بر  تکیه  با  روز  هر  تپنده 
بیشتر  کشور  برای رشد و شکوفایی  خویش 

تالش می کنند. چرا که فرزند آیینه خانواده خود است .
یکی از آرمان های بزرگ ایرانیان داشتن صنعت ذوب آهن بود. علی رغم مشکالتی که کشورهای 
خارجی با ایران داشتند حاضر به ارائه این تکنولوژی به کشورمان نبودند اما در نهایت قرارداد 
در سال 1346  و  منعقد شد  با کشور شوروی سابق  در سال 1344  اصفهان  آهن  ذوب  احداث 
کلنگ افتتاح این شرکت عظیم تولید فوالد در اصفهان زده شد.احداث ذوب آهن در آن زمان 
و تحت شرایط حاکم بر آن دوران ، بزرگترین پروژه صنعتی در کشور بود که ظرف مدت چهار 
سال به اتمام رسید و در سال 1350 اولین بهره برداری از کوره بلند شماره یک ذوب آهن انجام 
گرفت وآرزوی ملی ایرانیان محقق شد. ذوب آهن اصفهان چشم همگان را در ایران به صنعت 
فوالد روشن کرد . این مهم به واقع شاهکار بزرگی برای صنعت فوالد کشور به شمار می رود که 
در اذهان مردم ایران زمین تا همیشه جاودانه است. ذوب آهن اصفهان در ساخت سایر صنایع 
نیز نقش غیر مستقیم داشت که از ابعاد اقتصادی ، فنی ،  آموزش نیروی انسانی ، توسعه معادن ، 
توسعه زیرساخت ها ، شهرسازی ، توسعه دانشگاه و ... قابل بررسی است .امید است این صنعت 
گرانقدرکه گنجینه ای بی همتاست بتواند با تالش پوالدمردان خود همچنان سرآمد صنایع کشور 
باشد. مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، به شرایط این شرکت در زمینه 
مباحث زیست محیطی ، تولیدی ، پروژه های در دست اجرا و ... پرداخت که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید :

افزایش تولید نسبت به سال گذشته
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه تولید این شرکت  در 4 ماهه اول سال جاری در 
مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 3 درصد افزایش یافته است ، گفت : این افزایش تولید با 

وجود مشکالت تامین آب و با تالش پوالدمردان این شرکت حاصل شده است . 
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به افزایش تولید ذوب آهن اصفهان در سال جاری نسبت به سال 
گذشته  ، افزود : این شرکت در تامین نیازهای داخلی مشکلی ندارد و تعهدات خود را به خوبی 
انجام می دهد .  مهندس یزدی زاده اظهار داشت : تقریبًا تمام پروفیل های مورد نیاز بازار داخلی 
از میلگرد سایزهای کوچک تا میلگرد 32 و تیرآهن سایز 12 تا H30  ) تیرآهن بال پهن که تنها 

تولید کننده آن در کشور این شرکت می باشد ( در ذوب آهن تولید می شود .
مهندس یزدی زاده گفت : ذوب آهن اصفهان با وجود اینکه نخستین شرکت فوالدی است که 
در ایران پا به عرصه گذاشت و به عنوان پیشتاز در تولید انواع مقاطع فوالدی به شمار می رود 
و اخیراً نیز به عنوان تولید کننده ریل و تیرآهن های سنگین بال پهن مطرح است ، تمام تالش 
خود را به کار بسته که در رعایت مسائل زیست محیطی مطابق با شرایط روز و استانداردهای ملی 

ایران و جهاني خودش را وفق دهد . 
در کنترل آالیندگی ، شرایط مطلوبی داریم

این شرکت فرایند تولید خود را به روش کوره بلند انجام می دهد بدین معنا که برای تامین انرژی 
به زغال و کک و همچنین به بخش آگلومراسیون نیاز دارد که سایر واحدهای تولیدی این فرایند 
را ندارند. با وجود گستردگی و پیچیدگی این فرایند در ذوب آهن، اگر بخواهیم مقایسه داشته 
باشیم ، انصافًا از نظر میزان آالیندگی در شرایط مطلوب قرار داریم . بدیهی است که به صورت 

مستمر نیز میزان آالیندگی ها پایش می شود و در صورت لزوم ، اصالحات الزم انجام می گیرد.
پروژه های موثری برای کاهش مصرف آب انجام شده است

وی افزود : یک بحث در حال حضار استفاده موثر از آب است. یکی از طرح های خوب در این 
زمینه که َطي چند سال گذشته به روش BOT انجام و امروز این کارخانه در اختیار شرکت قرار 
گرفته است، آب زدایی از لجن کنورتور بود. با اجرای این طرح که با روش هاي روز دنیا انجام شد 
، توانستیم رطوبت لجن را به زیر 10 درصد رسانده و عالوه بر به کارگیري آب در چرخه تولید، از 
کیک لجن در شیخت آگلومره استفاده نماییم.در زمینه استفاده از پساب ، اگر این منبع مورد 
بنابراین عالوه بر  استفاده قرار نگیرد، وارد محیط زیست می شود و مشکالتی را در پی دارد، 
اجراي پروژه انتقال پساب زرین شهر به شرکت که َطي چندسال گذشته انجام شد و خوشبختانه 
بخشی از درختان غیر مثمر نیز از طریق آن آبیاری می شود؛ بدنبال احیاي پروژه تصفیه پساب 

شرکت با ظرفیت حدود 900 مترمکعب در ساعت هستیم .
به  را  منحصربفرد  مصنوعی  جنگل  بزرگترین  اصفهان  آهن  ذوب   : گفت  زاده  یزدی  مهندس 
و  2000 هکتار آن بصورت غرقابي  آبیاری  نموده است که  ایجاد  و 500 هکتار  مساحت 16 هزار 

مابقي به صورت دیم است و تاثیرات زیست محیطی مهمی برای منطقه دارد.
: در مجموع طی چند سال گذشته یک درصد عوارض  مدیرعامل این شرکت خاطر نشان کرد 
آالیندگی مطابق قانون پرداخت شده و مجموع اقدام هایي که صورت گرفته ، قابل توجه است. 
در واقع به ازای هر تُن تولید ، مبلغی صرف محیط زیست می شود اما این موضوع برای خودمان 
با  را بهبود بخشیم و مطابق  این شاخص ها  باید  این معنی که ما مدام  به  رضایت بخش نیست 
شرایط روز پیش برویم. این مقام مسئول خاطر نشان کرد : با توجه به شرایط خاصی که با آن روبه 

رو هستیم مدیریت مصرف آب ، استفاده موثر از آن و کاهش مصرف مورد توجه ویژه قرار دارد . 
خوشبختانه در حال حاضر در وضعیت نسبی پایدار قرار داریم که آسیبی به وضعیت تولید وارد 
نشود. تمام تالش ما این است که انشاا... مطابق با بودجه ای که به سهامداران اعالم شده است 
و خود را مکلف به اجرای آن می دانیم بتوانیم خود را با این شرایط وفق دهیم. یکی از دغدغه 
های دیگر تامین مواد اولیه است که در این زمینه نیز برنامه ریزی هایی صورت گرفته است که با 

تامین منابع مالی به فرایند پایدار سازی مواد اولیه برسیم.
ذوب آهن وارد صحنه جدیدی از روزگار تولید خود می شود

مهندس یزدی زاده اظهار داشت : از جمله محصوالتی که امروزه جای خوشبختی و افتخار دارد ، 
تولید ریل است که خوشبختانه با عنوان ملی همراه است و به عنوان کاری نرمال و عادی در ذوب 
آهن انجام می گیرد. زمانی این نگرانی وجود داشت که به دلیل پیچیدگی ها و حضور کارشناسان 
خارجی با مشکل مواجه شویم اما خوشبختانه این محصول به بهترین شکل ممکن و مطابق با 
 ، بازدید کننده  تاییدیه شرکت  به  با توجه  نیز  استانداردهای روز دنیا تولید می شود. راه آهن 
محصول را تحویل می گیرد. در خردادماه امسال نخستین پارت از محصول به راه آهن تحویل شد 
و امروز نیز این افتخار را داریم که بگوییم حدود 2500 تن از این محصول با باالترین استاندارد 
تولید شده و آماده تحویل است و راه آهن در حال آماده سازی زمینه انتقال آن است تا انشاا... 

ذوب آهن وارد صحنه جدیدی از روزگار تولید خود شود.
مدیرعامل ذوب آهن از توانایي تولید هر نوع محصول مورد نیاز ناوگان ریلي کشور در این شرکت 
خبر داد و گفت: با دستیابي به تکنولوژي و تکنیک هاي فني در ذوب آهن تولید سایر مقاطع 
ریلي را در دستور کار قرار دادیم. وی بیان کرد : با توجه به اینکه نورد 650 را تجهیز نمودیم 
باال و مصارف صنعتی  به  تیرآهن H سنگین 300 میلي متر  تولید  قابلیت   ، تولید ریل  بر  عالوه 
با موفقیت تولید  نیز مهیا می باشد و تولید آن جایگزین تیر ورق می شود. این محصول  دارد 
به  بازار  در  ایجاد شده  تقاضای  با  امیدواریم  که  است  بازار شده  وارد  نیز  آن  پارت  نخستین  و 
عنوان یک محصول روتین شناخته شود. مهندس یزدی زاده گفت : ذوب آهن تمام تالش خود را 
معطوف نموده تا بتواند از ثمره 50 سال فعالیت فوالدی،کارشناسی و تجربه خودش ، محصوالتی 
را تولید نماید که در توان تولید دیگران نیست. در این زمینه به زودی خبرهای خوبی در پیش 
است و امیدوارم شاهد باشیم که ذوب آهن اصفهان به جایگاه واقعی خود به عنوان یک شرکت 
پیش رو در فوالد کشور برسد و بعد از رضایت خدا ، انشاا... رضایت سهامداران هم از عملکرد 
مجموعه جلب شود . مدیرعامل این شرکت گفت : پروژه های خوبی در دست اقدام داریم که یکی 
از آنها تزریق پودر زغال است و می تواند مصرف کک را در شرکت کاهش دهد و تاثیر خوبی 
بر هزینه های کارخانه داشته باشد. پروژه VD در فوالدسازی نیز به زودی به بهره برداری می 
رسد که تاثیر بسزایی در تولید فوالد های خاص دارد. وی خاطر نشان کرد : پروژه گوگرد زدایی 
فاز نخست آن راه اندازی شده و انشاا... به زودی فاز دوم هم راه ا ندازی می شود و هیچ گونه 
محدودیتی در ظرفیت آن وجود ندارد . در خصوص اره نورد 500 نیز که سالیان سال ذوب آهن در 
صادرات تیرآهن به اروپا بابت آن دچار محدودیت بود خوشبختانه یکی از خط های آن راه اندازی 
شده و دیگری نیز به زودی راه اندازی می شود تا اینکه محدودیتی برای اره تیرآهن مطابق با 

استانداردها که مورد توجه مشتریان اروپایی است وجود نداشته باشد.

مدیرعامل	ذوب	آهن	اصفهان	عنوان	کرد	:
ذوب	آهن	اصفهان	وارد	صحنه	جدیدی	از	روزگار	تولید	خود	می	شود

آگهی	تجدید	مناقصه	عمومی	یک	مرحله	ای	شماره	97/32/ن	-	نوبت	دوم
و	مناقصه	عمومی	یک	مرحله	ای	شماره	97/38/ن	و	97/39/ن

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، 
بدینوسیله از شرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اسناد 
 http://setadiran.ir مناقصه تا روز سه شنبه مورخ 1397/6/13 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

مراجعه نمایند.
مبلغ ضمانت نامه شرکت مبلغ برآورد )ریال(موضوع پروندهشماره مناقصهردیف

در مناقصه )ریال(
رتبه مورد نیاز

احداث تقاطع غیر مسطح ورودی مسکن مهر نائین 197/32
از توابع شهرستان نائین )همراه با ارزیابی کیفی 

به صورت فشرده(

5 راه و ترابری71/334/859/9843/926/700/000

اجرای عملیات آسفالت گرم باند دوم محور 297/38
چادگان - اصفهان از توابع شهرستان چادگان

5 راه و ترابری14/074/909/413703/750/000

احداث باند دوم محور افوس- بوئین و 397/39
میاندشت از توابع شهرستان فریدن

5 راه و ترابری16/314/734/276815/800/000

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/7/2
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1397/7/3

نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد            تلفن: 031-36681068
233914 روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

آگهی	ابالغ	مالیاتی
در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی 

نمی باشد به شرخ زیر ابالغ می گردد
نشانی اداره امور 

مالیاتی
شماره برگ تشعیص برگ قطعی

شماره برگ رای هیات حل اخالف مالیاتی
نوع اوراق عملکرد اصل مالیات نوع شغل نام و نام خانوادگی ردیف

رشت 29144-1397/4/9 تشخیص 1391 3146850 وکیل اکبر رضازاده سیاهکلرودی 1

رشت 19802-1397/3/27 تشخیص 1395 36563400 وکیل اکرم رضایی 2

رشت 29748-1397/4/9 تشخیص 1391 6412080 وکیل غالمرضا علی جمشیدی  3

رشت 35199-1396/8/9 رای کمیسیون 1393 18500000 وکیل افروز خوشحال 4

رشت 20636-1397/3/29 تشخیص 1395 223201500 ورزشکار رسول سروش نیا 5

رشت 7434-6/2/1397 قطعی 1395 67432500 وکیل داوود آقاجانی شیرکوهی 6

رشت 110748-15/11/1396 تشخیص 1395 43696260 وکیل زهرا غالمی 7

رشت 9044-1397/2/16 تشخیص 1395 42107850 وکیل حسن شریفی 8

رشت 8984-1397/2/15 قطعی 1395 2997000 وکیل سید حامی رادفر 9

رشت 55981-1396/2/15 رای کمیسیون 1394 68331600 وکیل سید محمد امینی ضیابری 10

رشت 71008-1396/7/6 قطعی 1394 41658300 وکیل حسن شریفی 11

رشت 13738-1397/3/29 رای هیات 1393 24718750 وکیل راحله بهستانی 12

رشت 13410-1397/3/27 رای هیات 1390 9289200 ورزشکار آیدین خادمی 13

رشت 13410-1397/3/27 رای هیات 1391 24968500 ورزشکار آیدین خادمی 14

رشت 13410-1397/3/27 رای هیات 1392 12885600 ورزشکار آیدین خادمی 15

رشت 106849-1397/10/27 قطعی 1393 43450000 ورزشکار مجید ریخته گر 16

رشت 106719-1396/10/26 قطعی 1393 199930850 ورزشکار رسول سروش نیا 17

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی : حسین عصمتی واحد 550823- روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن
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سبحانی فر: 
شورای رقابت به التهابات قیمتی 

بازار خودرو دامن زد
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: اعالم 
خبر بازنگری و افزایش قیمت خودرو در برنامه ســیما 
توســط رییس شــورای رقابت به معنای مجوز دولت 
برای جهش قیمت، دامن زدن به التهابات قیمتی بازار 
و از بین بردن امنیت روانــی مصرف کنندگان خودرو 

بود.
رمضانعلی ســبحانی فر در گفت وگو با ایســنا گفت: 
نظام عرضه و تقاضا به صــورت طبیعی تعیین کننده 
قیمت کاال و خدمات است اما به دلیل غیرعادی بودن 
وضعیت تولید، صنعت و اقتصاد کشــور نمی توان این 

قاعده اقتصادی را پیاده کرد.
نماینده مــردم ســبزوار در مجلس ادامــه داد: بازار 
تولید، توزیع و مصرف خودرو باید حتما کنترل شــود 
اما مدیریت بازار به این معنا نیست که رییس شورای 
رقابت در برنامه خبری ســیما از احتمــال بازنگری و 
افزایش چندباره قیمت خودرو ســخن بگوید. شرایط 
اقتصادی و وضعیت بازار خودرویی کشــور به گونه ای 

نیست که بتوان از افزایش قیمت صحبت کرد.
وی افزود: بخشــی از قیمت خودرو متاثر از مواد اولیه 
و قطعات خودرویی است که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد 
می شــود عالوه بر آن به دلیل داخلی بودن سایر مواد 
اولیه مورد نیاز خودروســازان از قبیل پتروشــیمی، 
فوالد و مس، قیمت این اقالم متاثر از نوسانات نرخ ارز 
نیست که بخواهد بهانه ای برای افزایش قیمت خودرو 
باشد، حتی کاهش قیمت برخی از این مواد مثل فوالد 
موجب کاهش هزینه تولید هر دستگاه خودرو در این 

بخش می شود.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: 
شــورای رقابت و رییس آن نباید بــه گونه ای صحبت 
کند که بــه التهابات قیمتی بازار خــودرو دامن بزند. 
اعالم بازنگری و افزایش قیمت خودرو در برنامه سیما 
به معنای مجوز دولــت برای جهش قیمت، دامن زدن 
به التهابــات قیمتی بازار و از بین بــردن امنیت روانی 

مصرف کنندگان خودرو است.

 شورای رقابت سیاست
  افزایش تدریجی قیمت
 خودرو را دنبال می کند

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: 
قطعا قیمت واقعی خودرو قیمتی نیســت که شورای 
رقابت به صورت دستوری تعیین می کند بلکه قیمتی 

است که در بازار تعیین می شود.
محمدرضا منصوری در گفت وگو با ایسنا گفت: بسیار 
طبیعی اســت وقتی ارزش پول ملــی کاهش می یابد 
قیمت کاالها و خدمات وابسته به آن صعودی می شود.

نماینده مردم ســاوه در مجلس در واکنش به انتشار 
خبر موافق بودن شــورای رقابت بــا افزایش قیمت 
خودرو قبــل از هرگونــه تصمیم گیری این شــورا، 
گفت: نکته ای که نباید در این مســئله فراموش شود 
این است که در وضعیت نابسامان و ناپایدار اقتصادی 
کشــور که نرخ ارز لحظه به لحظه تغییر می کند قطعا 
قیمت واقعی خودرو قیمتی نیست که شورای رقابت 
به صورت دســتوری تعیین می کند. قیمت واقعی هر 
کاالیی همان قیمتی است که در بازار تعیین می شود.

وی ادامه داد: اعضای این شــورا با این رفتارشان شاید 
تصمیم گرفته باشند سیاست افزایش تدریجی قیمت 
خودرو عملیاتی شود. شاید تصورشــان این باشد که 
اگر به یک باره قیمت خودرو را افزایش دهند شــوک 
بزرگ تری به بازار وارد می شــود به عبارت روشــن تر 
شــاید تاثیر روانی- اقتصادی این مسئله برای آقایان 

بیشتر مورد توجه بوده باشد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: 
صنعت خودروســازی کشــور به ســمتی در حرکت 
اســت که به هر کس که موفق به ثبت نام یک دستگاه 
خودرو شــود، میلیونها تومان سود می دهد. نمونه آن 
خودروسازان بخش خصوصی هســتند که در جریان 
ثبت نام ها دوســتان، آشــنایان و خانواده خودشان را 
در اولویت ثبت نام قرار دادند و حاشــیه ســود قیمت 
کارخانه و بازار را نصیب اقوام و دوســتان خودشــان 

کردند.
منصوری در عین حال افزود: حتی اگر خودروســازی 
هم رفتار درســتی می داشــت، به دلیل چندین برابر 
بودن تقاضا نســبت به تولید، هر کس زودتر موفق به 
ثبت نام می شــد، سود حاشــیه قیمت کارخانه و بازار 
را نصیب خود می کند که این مســئله کامال ناعادالنه 

است.
وی ادامه داد: به نظر بنده روال ثبت نام خودروســازان 
باید به نحــوی اصالح شــود که هر شــهروند دارای 
گواهینامــه بتوانــد با کد ملــی فقط یک دســتگاه 
خودرو ثبت نام کند. توجه شــرکت های خودروســاز 
به این پیشــنهاد بــازار داللی را بهتر کنتــرل کرده، 
مصرف کنندگان واقعی  بی واســطه موفــق به خرید 
خودرو می شوند و دست واسطه ها از بازار تا حد زیادی 

قطع می شود.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: 
اگر خوب عمل شــود جلوی تقاضای کاذب و افزایش 
قیمت ناشــی از عدم تعــادل عرضــه و تقاضا گرفته 

می شود.

تکلیف تولیدکنندگان 
موتورسیکلت به از رده خارج 
کردن موتورسیکلت فرسوده

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از خروج یک 
دستگاه خودرو یا موتورسیکلت فرسوده در ازای تولید 
هر چهار دســتگاه خودرو یا موتورســیکلت در قالب 

الیحه اصالح قانون هوای پاک خبر داد.
نورمحمد تربتی نژاد در گفت وگو با ایســنا،  در جلسه 
اخیر کمیسیون کشــاورزی مجلس طرح الحاق یک 
تبصره به ماده ۸ قانون الیحه هوای پاک مورد برســی 
قرار گرفت که با رای اعضا یک تبصره جدید به عنوان 

تبصره ۳ به این ماده اضافه شد.
نماینده مردم گرگان در مجلس افزود: با اضافه شــدن 
این تبصره به الیحه هوای پاک تولیدکنندگان خودرو 
و موتورسیکلت داخلی موظف می شوند به ازای تولید 
هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، برگه گواهی 
اسقاط یک دستگاه خودرو یا موتورسیکلت فرسوده را 

حسب مورد دریافت کنند.

اهداف کیفی
 صنعت خودرو تعیین و ابالغ شد

وزارت صنعت، معدن و تجــارت اهداف کیفی صنعت 
خودرو در سه حوزه کیفیت محصول، خدمات فروش 
و خدمات پس از فروش را برای ســال جاری تعیین و 

جهت اجرا به خودروسازان ابالغ کرد.
به گزارش ایســنا، وزارت صنعت، معــدن و تجارت به 
عنوان عالی ترین نهاد سیاست گذار صنعتی در ایران، 
وظیفه سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد شرکتهای 

خودروسازی و قطعه سازی را بر عهده دارد.
در همین راســتا اخیرا این وزارتخانــه اهداف کیفی 
صنعت خــودرو در ســه حــوزه کیفیــت محصول، 
خدمات فروش و خدمات پــس از فروش خودروهای 
سواری در ســال کاری ۱۳۹۷ را تعیین و برای اجرا به 

خودروسازان ابالغ کرده است.
بررســی این ابالغیه کــه نســخه ای از آن به صورت 
اختصاصی در اختیار ایســنا قرار گرفته اســت نشان 
می دهد که براســاس هدف گذاری صــورت گرفته از 
ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا پایان ســال 
۱۳۹۷ شــاخص »رضایت مشــتریان از کیفیت اولیه 
خودروهای سواری« باید به عدد ۷۱۲ امتیاز از ۱۰۰۰ 

امتیاز، ارتقا یابد.
این هدف گذاری در حالی است که در آخرین ارزیابی 
شرکت بازرسی کیفیت و اســتاندارد ایران، میانگین 
رضایتمندی مشــتریان از کیفیت خودروهای سواری 

برابر با ۶۸۹ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز بوده است.
در شاخص »میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات 
فروش خودروهای سواری« نیز وزارت صنعت، معدن 
و تجارت هدف گذاری کرده که تا پایان سال جاری این 

شاخص به عدد ۷۵۰ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز، ارتقا یابد.
این در حالی است که در آخرین ارزیابی صورت گرفته 
متوســط رضایتمندی مشــتریان از خدمات فروش 
خودروهای سواری برابر با ۶۷۲ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز 

بوده است.
همچنین براساس هدف گذاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، در شــاخص »میزان رضایتمندی مشتریان 
از خدمات پــس از فروش خودروهای ســواری« نیز 
میانگین رضایتمندی مشــتریان تا پایان سال ۱۳۹۷ 

باید به عدد ۷۶۵ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز، ارتقا یابد.
در آخرین ارزیابی صورت گرفته در این رابطه میانگین 
رضایتمنــدی مشــتریان از خدمات پــس از فروش 
خودروهای سواری برابر با ۶۹۸ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز 

بوده است.
اهداف کیفی تعیین شده برای صنعت خودرو چندی 
پیش از ســوی مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت به تمام شــرکتهای 
خودروســاز و واردکننده خودرو ابالغ و از این شرکتها 
خواسته شــده گزارش درصد پیشــرفت برای تحقق 
اهداف تعیین شــده در هر یک از حوزه های ســه گانه 
یاد شــده را به صورت ماهانه به این وزارتخانه گزارش 

کنند.

اطالق وجود مافیا تهمت به نظام 
اسالمی است

  یکی از موضوعاتی که اخیرا در صنعت خودرو بســیار 
عنوان می شــود، وجود مافیای خودرو است. برخی بر 
این اعتقادند که صنعت خودرو کشور توسط یک گروه 
خاص مافیایی مدیریت می شود به طوری که بر تمامی 
سیاست ها و قوانین مسط می باشد. این در حالی است 
که برخی از زاویه دیگری به این مسئله نگاه می کنند. 
مهدی دادفــر، دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو، از 
جمله کسانی اســت که مخالف وجود مافیا در صنعت 

خودرو است.
وی با بیان اینکه طبق قانون ایتالیا و انجمن مافیایی، 
به گروهی مافیا گفته می شود که اعضای آن پتانسیل 
تهدید یا ارعــاب رقبای خود به شــکل مســتقیم و 
غیرمستقیم در حوزه های مالی، اخذ مجوزها، مشوق 
ها و اســتفاده از خدمات دولتی برای کســب سود از 
مزیت های غیرواقعی برای خودشــان یــا دیگران را 
داشته باشند، خاطر نشان کرد: چنین گروهی نه تنها 
در صنعت خودرو بلکــه در هیچ صنعت دیگری نیز در 

کشور وجود ندارد.
دادفر افــزود: لذا اطالق لفظ مافیــای خودرو،مافیای 
شــکر، مافیای برنــج و... چیزی جز تهمــت به نظام 

اسالمی نیست.
وی با اشــاره به اینکه در اقتصاد ایران به ویژه صنعت 
خودرو به جای مافیا، با انحصار مواجه هستیم، خاطر 
نشــان کرد: موضوعی که در حال حاضــر وجود دارد، 
توزیع ناعادالنــه فرصت ها، انحصار و عدم شــفافیت 
در اجرای قوانین است که منجر این می شود گروهی 

بیش از دیگران منتفع شوند.
دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو با بیــان اینکه هر 
انحصــار دو طــرف دارد یکی توزیع دهنــده انحصار 
و دیگری دریافــت کننده انحصار، گفت: متاســفانه 
در برخــورد با موضوع انحصار صرفــا به طرف دوم که 
دریافت کنندگان انحصار هســتند توجه می شود در 
حالی که مســبب اصلی توزیع دهندگان انحصار می 

باشند.
وی با بیــان اینکه مــردم از بی تدبیــری، رفتارهای 
ســلیقگی برخی از مدیران رنج می برند که ماحصل 
آن انحصار و فســاد اســت، تصریح کرد: زجری که در 
حال حاضر مــردم از بی تدبیری برخی از مســئولین 
می کشند به مراتب بیشتر از زجری است که مردم در 
دوران ۸ سال جنگ تحمیلی در قبال جنگ و تحریم و 

قحطی می کشیدند. اقتصادخودرو
 

خودرو

خبرکوتاه

خبر

در ادامه روند افزایشی قیمت خودروها، پراید ۱۱۱ با ۵ میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به ۲ روز قبل ۴۰ 
میلیون تومانی شد، سمند LX هم نســبت با افزایش یک میلیون تومانی به ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و 
قیمت پژو پارس اتوماتیک . TU5 نیز با یک میلیون تومان افزایش به ۹۶ میلیون تومان، پژو GLX ۴۰۵ دوگانه 

سوز نیز به ۵۶ میلیون تومان و قیمت رنو تندر پالس نیز به ۸۶ میلیون تومان افزایش یافت.
به گــزارش اقتصاد ملی، با یک نگاه ســاده می توان دریافت کــه افزایش قیمت خودروهــای داخلی کامال 

غیرمنطقی است چرا که در هفته جاری شاهد کاهش نرخ ارز در بازار ثانویه هستیم.
در این زمینه رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: اختالف قیمت کارخانه و بازار نشان 
از شکاف قیمتی است. ســعید موتمنی ثبت اطالعات خرید و فروش خودرو را از مکانیزم های کنترلی قیمت 
خودرو دانست و افزود: با وجود طراحی سامانه در این زمینه هنوز خبری از بهره برداری از این سایت نیست در 

حالی که با شروع فعالیت این سامانه می توان بازار را در شرایط بهتری قرار داد. 

پرواز چند میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی

دعوای خودروســازها و قطعه ســازها 
هرچــه که باشــد، به نظر می رســد 
تــاوان آن را خانواده چنــد صد هزار 
کارگــر بدهند. این مســئله نــه تنها 
ناعادالنه اســت بلکه نشــان می دهد 
بار کار همواره بــر دوِش ضعیف ترین 
حلقه های زنجیر اســت. شرکت های 
بزرگ که صاحب قدرت هستند و سِر 
پا می مانند اما این کوچک ترها هستند 
که هزینــه می دهند. خودروســازان 
تولید را می خوابانند و نهایتا ضرر مالی 
می بینند اما کارگــران خطوط تولید 
نه تنهــا متحمل ضرر و زیــان مادی 

می شوند که زندگی شان فرو می پاشد.
همه چیــز از یک نامه شــروع شــد؛ 
نامه ی مشترک دو انجمن کارفرمایِی 
قطعه ســازی و خودروســازی کشور. 
آنچــه در این نامه آمده، سرراســت و 
روشــن، پیش درآمدی بــر تعطیلی 
مهم ترین واحدهای صنعتی کشــور 
و بیکاری خیل عظیم کارگران اســت. 
در این نامه آمده صنعت قطعه ســازی 
و خودروسازی کشــور از شهریور ماه 
متوقف می شــود و تولید خــودرو به 
میــزان حداقــل ۸۰ درصــد کاهش 

خواهد یافت.
چنین اخطاری گرچه خطاب به دولت 
اســت اما در ماهیت خــود اعتراف به 
احتمال بیکاری ۵۵۰ هزار کارگر این 

حوزه است. 
نامه  اعالم بحران، آژیــر قرمز تعدیل 
است. نامه ای اســت که می تواند فضا 
را برای بیکار شــدن چنــد صد هزار 
کارگر متخصص، آمــاده و هموار کند. 
این نامه ی تلــخ دو بُعد ناراحت کننده 
دارد؛ اول اینکــه نشــان می دهد یک 
صنعــت دیرپای شــصت ســاله در 
آستانه ی فروپاشی ست. علل و عوامل 
این فروپاشــی هم هرچه که هســت 
نمی تواند »فقط« باال رفتــن نرخ ارز 
و یا تحریم هــای اخیر باشــد؛ اما بُعد 
دلهره آورتر دیگری هــم دارد؛ چراکه 
می خواهند بازهم کارگــران را قربانِی 
کژکارکردی هــای  و  بی تدبیری هــا 
اقتصاد کنند. شــاید تعبیر »قشنگی« 
نباشد اما کاماًل درســت است این که 
کارگران همواره نقش قربانی را دارند؛ 
چه عزا باشــد و چه عروســی؛ فرقی 

نمی کند..... 
جدا از این نامه که مخاطب آن وزارت 
صنعت و معدن، بانک مرکزی و دیگر 
نهادهای متولی اســت، قطعه ســازان 
کشــور نیز اعالم کرده اند بیش از ۱۵ 
هزار میلیارد تومــان مطالبات معوق 
نزد خودروسازان وجود دارد که موعد 
بیش از ۵ هزار میلیــارد تومان از این 
مطالبات، از ســه ماه پیش »انباشت« 

شده است.
به سراغ واحدهای تولیدی قطعه سازی 
می روم؛ همــان واحدهایــی که ادعا 
کرده اند عالوه بر مشــکالت عدیده ی 
ناشــی از التهاب اقتصــاد، بدهی های 
انباشــته ای دارنــد که شــرکت های 
خودروســازی، از پرداختن آن امتناع 

کرده اند.
تعدادی از این شرکت ها در حال حاضر 
در »تعطیلی تابســتانه« هستند؛ اما 
دو شرکت قطعه ساز در تهران و البرز، 
وضعیت خود را شــرح می دهند؛ البته 
به این شرط که نام شرکت ذکر نشود. 
می گویند: همه قطعه سازها مشکالِت 
مشترکی دارند؛ نام شــرکت چندان 

اهمیتی ندارد.
مدیــر روابــط عمومی یک شــرکت 
قطعه ســاز در اســتان البرز در ارتباط 
با شــرایط فعلی تولید در قطعه سازها 
از  انباشــته  مطالبــات  می گویــد: 
خودروســازهای بــزرگ داریــم که 
پرداخت نمی کننــد و در نتیجه قادر 
به تامین هزینه های مواد اولیه و دیگر 

هزینه های تولید نیستیم.

 این شرایط »می تواند« به تعدیل 
نیرو بیانجامد

وی در ارتباط بــا احتمال تعدیل نیرو 
در قطعه سازی ها می گوید: این شرایط 
»می تواند« به تعدیــل نیرو بیانجامد. 
ما حتی در تامین مواد اولیه ی داخلی 
به خطار کمبود نقدینگی با مشــکل 
مواجهیــم. در رابطه با مــواد اولیه ای 
که از خارج از کشــور می آید، مشکل، 
مضاعف اســت. هیچ حمایتــی از ما 
نکرده اند، ارز دولتی بــه ما اختصاص 
نداده انــد و دیگر »تــوان« نداریم؛ در 
نتیجه شــاید مجبــور شــویم تولید 
را »بخوابانیــم« و ایــن یعنی تعدیل 

نیرو........
روابط عمومِی یک شــرکت قطعه ساز 
دیگر در غرب اســتان تهــران همین 

گفته هــا را تاییــد می کنــد. او نیز از 
مشــکالت مشــابه در واحد تولیدی 
خود می گوید: چند ماه اســت خرید 
مواد اولیه نداشــته ایم؛ فقط به »لطف 
مدیریــت« هنــوز هــم در کارخانه 
هستیم وگرنه باید پیش از این تعطیل 

می شدیم.

 مــا صنعتگران نصیبــی از ارز 
دولتی نبردیم

او ادامه می دهد: یک روز اعالم کردند 
شما قطعه سازها در دریافت ارز دولتی، 
»دســته یک« هســتید؛ فردا آمدند 

گفتند »دســته ســه« 
هســتید؛ آخر هــم ارز 
دولتی به مــا ندادند. در 
نهایت همتــی )رئیس 
مرکزی(  بانــک  جدید 

اعالم کرد فقط یک دســته وجود دارد 
و آنهــم تولیدکنندگان مــواد غذایی 
هستند که می توانند ارز دولتی بگیرند. 
به هرحال ما صنعتگران نصیبی از ارز 
دولتی نبردیم؛ سامانه نیما هم برای ما 
نتیجه ای نداشت. یک ریال، ارز دولتی 
به مــا ندادند....... حتی من شــنیده ام 
به همــان مواد غذایی هــم ارز دولتی 

نداده اند......
ایــن فرد مســئول، در ادامــه؛ بدهی 
خودروســازها را تاییــد می کنــد و 
می گوید: اگر اینها بدهی ما قطعه سازها 
را می پرداختند بــاز اوضاع کمی بهتر 
می شد؛ مشکالت ما یکی، دو تا نیست 

که....

 چرا فقط سِر صنعتگران بی کاله 
مانده است؟!

جــدا از بدهی شــرکت های »بزرگ« 
خودروســاز که خــود جــای ابهام و 
سوال اساسی دارد؛ چرا باید به صنایع 
پایه ای که پُرکارگر هستند، ارز دولتی 
بــرای خرید مــواد اولیــه اختصاص 
نیابــد؟ ارز دولتــی را به چه کســانی 
اختصاص دادنــد؟ خیلی ها ارز دولتی 
گرفتند و سشــوار و توســتر نان وارد 
کردند؛ خیلی ها هــم ارز دولتی برای 
واردات گرفتند ولی جنِس وارد شــده 
را به قیمــت آزاد در بــازار به خلق اهلل 
فروختند؛ به عبارتــی خیلی ها از این 
دوگانگی قیمت ارز ســودهای کالن 
نصیبشان شد؛ اما به نظر می رسد تنها 
ســِر صنعتگران بی کاله مانده است و 
البته کارگران آنها کــه چندان حال و 

روز خوشی ندارند....
مجتبــی حاجی زاده رئیــس اتحادیه 
کارگران صنعت خودروســازی کشور 
در ارتباط با شرایط کارگراِن قطعه ساز 
و خودروســاز می گوید: نباید بار این 
مشــکالت مثل همیشــه روی دوش 
کارگــران بیفتد؛ اگر قطعه ســازها از 
خودروســازها طلب دارند، ُخب بروند 
طلب خود را از طریــق مراجع قانونی 
پیگیری کنند و بگیرند. خودرو ســاز 
وظیفه اش این است که پول قطعات را 
بپردازد؛ پانزده هزار میلیارد رقم کمی 

نیست.

 شــرکت های خودروســازی، 
»شفاف سازی« کنند

چرا خودروســازها پول قطعه ســازها 
را نپرداخته اند؛ این طلــب مربوط به 
امروز و دیروز نیســت؛ موعد پرداخِت 
پنج هزار میلیارد تومان از این بدهی، 

مربوط به سه ماه پیش است؛ چرا باید 
این بدهی تا این حد انباشــته شــود؛ 
حاجــی زاده می گوید: شــرکت های 
خودرو ساز به جای تهدید به تعطیلی، 
بایــد »شفاف ســازی« کننــد؛ باید 
دلیل انباشــت بدهی خود را شفاف و 
روشــن اعالم کنند؛ بیایند بگویند که 
ســودها را چه کرده اند؛ آیا در بورس 
ســرمایه گذاری کرده انــد؛ آیا جای 
دیگری؟ باید اینها روشــن شود. اصال 
بیایند بگویند این طلب، بابِت چیست 

و متعلق به چه مدت زمانی ست؟
حاجــی زاده البتــه معتقــد اســت 
شــرکت های قطعه سازی 
تــا  خودروســازی  و 
حــدودی به هــم متصل 
هستند و بایستی بتوانند 
بــدون  را  مشکالتشــان 
تحمیل نگرانی و فشــار بر کارگران، با 
تعامل با هم، حل کنند. او مدعی ست 
بزرگ ترین شــرکت های قطعه ســاز، 
شــرکت های  اصلــی  ســهامداران 
خودروســازی هســتند. ایــن فعال 
صنفی می گوید هم قطعه سازها و هم 
خودروسازها باید شــفاف بیان کنند 
که روند سوددهی شــان در سی سال 
گذشته چگونه بوده؛ سودها کجا رفته؛ 
سرمایه ها کجا به کار گرفته شده و چرا 
آنقدر به کسادی خورده اند که تهدید 

می کنند َدَرش را می بندیم؟

 قطعه ســازهای کوچــک در 
امورات تولید درمانده اند

حاجی زاده می گوید: قطعه ســاز باید 
برود شــکایت حقوقی بکند و پولش را 
بگیرد؛ به هرحال خودروســازها باید 
جوابگو باشــند؛ ما هم قبول داریم که 
قطعه ســازها مخصوصــا در ســطوح 
دوم و سوم خیلی مســتاصل شده اند؛ 
ایــن تولیدکننده هــای کوچــک و 
متوســط واقعاً نمی توانند اموراتشان 
را بچرخاننــد؛ امــا اینکــه بخواهند 
کارگــر را تهدید بــه اخــراج کنند، 
خیلی قدیمی و نخ نماســت. به جرئت 
می گویم خودروسازها هم پول دارند، 
هم سرمایه در گردش دارند و هم توان 
پرداخــت بدهی ها هســت؛ به جای 
تهدیدی به تعطیلی، بروند پول شان را 

از اینها بگیرند ُخب......
او ادامــه می دهد: اینکــه کارگران را 
»گروگان« بگیرنــد و تهدید کنند که 
اگر شــما پول ندهید من مجبورم این 
کارگران را اخراج کنــم، به هیچ وجه 
درست نیست. تشــکل های کارگری 
سراســر کشــور اجــازه نخواهند داد 
که این اتفاق بیفتد؛ حتــی با این نوع 
برخوردهای تهدیدآمیــز نیز برخورد 
می کنیــم. مگرســهم دســتمزد در 
»قیمت تولید شده کاالهای صنعتی« 
چقدر اســت که کارگران را تهدید به 

تعدیل می کنند؟!
او بازهم تاکید می کنــد که نه فعاالن 
کارگری و نــه تشــکل های کارگری 
اجازه نخواهند داد که کارگران قربانی 

عزا و عروسی باشند.

 تهدید به تعدیل 3۵00 کارگر
علــی خدایــی نماینده کارگــران در 
شــورای عالی کار نیز ایــن اوضاع را 
»غیرقابــل تحمل« و خــارج از عرف 
و قانون توصیف می کنــد و می گوید: 
از جانب هیــات مدیره کانــون عالی 

شوراهای اسالمی کار، پیگیر ماجرای 
کارگران قطعه ســازی هستیم. یکی از 
شرکت های قطعه ســاز تهران تهدید 
کــرده کــه ۳۵۰۰ کارگــر را تعدیل 
می کنــد و ایــن، قابِل چشم پوشــی 

نیست.
وی ادامــه می دهــد: تازگی هــا باب 
شــده که هر زمــان تولیدکنندگان و 
کارفرمایــان از دولــت، بانک مرکزی 
و یا دیگر نهادهای باالدســتی چیزی 
می خواهنــد و نمی تواننــد بگیرنــد، 
بالفاصله تهدید بــه تعدیل نیروی کار 
می کننــد. گویی کارگــر »گروگان« 
دســت ســرمایه اســت که هر زمان 
نتوانســتند طلب هایشــان را وصول 
کننــد، کارگــر را تهدید بــه اخراج 

می کنند.

از  این برخوردها، سوءاستفاده   
»عدم امنیت شغلی« است

کارگرانی کــه ماهیتاً امنیت شــغلی 
ندارند، بــا این نوع برخوردها بیشــتر 
دچار نگرانی می شوند؛ خدایی معتقد 
اســت؛ این برخوردها، سوءاستفاده از 
»عدم امنیت شغلی« اســت. در نبود 
امنیت شغلی، سهل الوصول ترین ابزار 
در دست کارفرما، اشتغال کارگر است.

خدایی تاکید می کند: اگر این موضوع 
باب شــود، کارگران هم حق مقابله به 
مثل خواهند داشت؛ هر زمان عرصه بر 
کارفرما تنگ می شود، تهدید می کند 
که کارگر را اخراج می کنم؛ پس کارگر 
هم می تواند هر زمان عرصه تنگ شد، 
از فروش نیــروی کار خود امتناع کند 
یعنی بگویــد »اعتصاب« می کنم. این 
شــرکت های صنعتی بروند مشکالت 
خود را از طریق مراجــع قضایی حل 
کنند و کارگران را درگیر این مشکالت 

نکنند؛ قرار نیست کارگر تاوان بدهد. 
قطعه سازها مشــکل دارند؛ این قابل 
کتمان نیســت؛ مخصوصاً واحدهای 
ُخــرد و کوچک در تامیــن نقدینگی 
درمانده اند؛ از عــدم تامین ارز دولتی 
گرفته تا بدهی های انباشــته و سلسله 
مراتبی؛ همــه و همه رونــد کار را با 
مشــکالت بســیار مواجه کرده است. 
وقتی خودروســاز، پــول قطعات را به 
قطعه ســاِز رده یک ندهد، این بدهی، 
اثرات فرو پاشی بسیار دارد؛ قطعه ساز 
رده یک به چند قطعه ساز در رده دوم 
مقروض می شود؛ واحدهای رده دوم به 
رده های زیرین بدهکار می شوند و الی 

اخر....

 وارات قطعه، رتبه ی اول را دارد
عالوه بر همه اینها، یک مســاله دیگر 
نیــز وجــود دارد؛ در شــرایطی که 
خودروســازها، بدهی قطعه ســازها را 
نمی پردازند و آنها هم تــوان تولید را 
از دســت داده اند و این صنعت بزرگ 
در آســتانه ی فروپاشی ست، »واردات 
قطعه« حجم زیــادی از واردات را به 
خود اختصاص داده اســت؛ کافی ست 
بــه نمــودار توزیــع واردات در چهار 
ماهه نخست امســال نگاه کنیم تا این 
حقیقت روشن شود؛ واردات قطعه ی 
خودرو، در آمــاِر »وارداِت رســمی« 
رتبه ی یک را دارد. ســوال اینجاست 
که چرا این میــزان واردات، آن هم در 
این شــرایط؟! چرا اجــازه داده اند در 
شــرایطی که صنعت قطعه سازی در 
آســتانه بحران است، این میزان قطعه 

وارد شود؛ آن هم البد از »چین«؟!
ولی آیا همیشه اوضاع همینگونه بوده 
است؟ آیا همیشه در هنگامه ی زیان، 
کارگران مجبور شده اند در خط مقدم 

جبهه، بایستند و هزینه بدهند؟
بیژن امیری، بازنشســته خودروسازی 
و فعال صنفی ســت. او معتقد اســت: 
کارگران صنعتی همیشــه »گوشــت 
دِم تــوپ« بوده اند و قربانــِی رکود و 
توقف تولید شــده اند. می گوید: اولین 
بار نیســت که این اتفاق افتاده؛ پیش 
از این نیز هر بار تحریم شــدیم، هر بار 
ارز گران شــد، کارگران طعم تعدیل و 

بیکاری را چشیده اند.
او البته معتقد است: کارگران قطعه ساز 
به مراتب آســیب پذیری بیشــتری از 
کارگران خودروســاز دارند؛ چراکه در 
واحدهای خصوصِی کوچک مشــغول 
به کارند و به هیچ وجه امنیت شــغلی 
ندارنــد. امیری ادامــه می دهد: بیش 
از نــود درصــد کارگران قطعه ســاز 
در واحدهــای کوچــک، کارگــران 
پیمانکاری هســتند که قرارداد سفید 
امضــا دارند و به مجــرد این که کمی 
اوضاع اقتصادی خراب می شود، اولین 
گروه هایی هستند که بیکار می شوند. 
همین کــه تیــراژ تولید خــودرو در 
بیاید، کارگران  خودروســازها پایین 
قطعه ساز تعدیل می شوند البته با چند 

ماه دستمزد معوق و پرداخت نشده. 

 معلوم نیست پول ها کجا می رود!
او ادامه می دهد: کارفرمایاِن قطعه ساز 
در شــرایط بحــران، به راحتــِی آب 
خوردن، حقوق کارگراِن خود را پایمال 
می کنند، آن هــم به بهانــه ی اینکه 
طلب مان را از خودروسازها نگرفته ایم؛ 
خودروسازها بهانه شان چیست؛ اینکه 
فــروش نداریم! درحالیکــه آنها حتی 
قبــل از ورود قطعات به خــط مونتاژ، 
خودروهــا را پیش فــروش می کنند 
و دو ســوم پول را می گیرنــد؛ معلوم 
نیســت این پول ها کجا می رود! فقط 
کارگران قربانی هســتند؛ آن زمان که 
تولید خوب اســت، کارگران مجبورند 
»اضافه کار اجباری« داشــته باشــند 
و سه شــیفت کار کنند، وقتی هم که 
اوضاع خراب می شود، تهدید به اخراج 
می شود؛ آقایان کارفرما بفرمایند وقتی 
فروش خوب اســت و کبک شــان به 
اصطالح خــروس می خواند، کارگران 
کجای معادله هســتند کــه حاال که 
در ســرازیری افتاده اید، آنها را قربانی 

می کنید؟!
دعوای خودروســازها و قطعه ســازها 
هرچه که باشــد، چه جنــگ زرگری 
و چه واقعیت، به نظر قرار اســت این 
وســط، تــاوان آن را چند صــد هزار 
خانواده کارگری بپردازند؛ این نه تنها 
ناعادالنه است؛ بلکه نشان می دهد که 
همیشــه »بار« بر دوِش ضعیف ترین 
اســت؛  زنجیــر  ایــن  حلقه هــای 
شرکت های بزرگ که به نوعی مافیای 
قدرت هستند، همیشه سِرپا می مانند 
اما کوچک ترها هزینه می دهند، تولید 
را می خواباننــد و متضرر می شــوند و 
البته کارگــران که نه تنهــا متحمل 
ضــرر و زیان مــادی می شــوند بلکه 
زندگی شــان دچار فروپاشی می شود؛ 
برای یک کارگِر صنعتــی، خوابیدن 
خط تولید و بیکاری، همــاْن انتهای 

جهان است.

در یک گزارش بررسی شد
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عسگری پانزدهمین طالی کاروان 
ایران را ضرب کرد

کاراتــه کا وزن منهــای 75 کیلوگرم کشــورمان با 
شایستگی به طالی بازی های آسیایی رسید تا تعداد 
نشان های زرین کاروان ایران به 15 برسد. رقابت های 
کاراته هجدهمین دوره بازی های آسیایی،با برگزاری 
رقابت های اوزان منهــای 68 کیلوگرم زنان،منهای 
75 و منهای 84 کیلوگرم مردان به پایان می رســد. 
»بهمــن عســگری« در وزن منهــای 75 کیلوگرم 
کار خود را با ســه پیــروزی قاطع برابــر حریفانی از 
افغانستان،مغولستان و تایلند آغاز کرد. وی سپس در 
نیمه نهایی نیز با »وی چونگ سو« از چین تایپه روبرو 
شد و پس از تســاوی صفر بر صفر در وقت قانونی، در 
هانتی )رای داوران( با پنچ پرچم پیروز شد و به فینال 
رســید. ملی پوش شایســته و عنوان دار کاراته ایران 
برای کسب مدال بازی های آسیایی 2018 با »عادل 
رئوف الترکستانی« از عربستان مبارزه کرد و در پایان 
مبارزه ای نفس گیر به برتری پنج بر صفر دست یافت 
و طالیی شد.  پیش از این نیز »پگاه زنگنه« در منهای 
68 زنان به مدال برنز رســید. »ذبیح اهلل پورشــیب« 
آخرین نماینده کاراته ایران اســت که در وزن منهای 
84 کار خود را آغاز می کند. با این اوصاف تعداد مدال 
های تیم کاراته ایران تا این لحظه به 2 طال،ســه نقره 

و 2 برنز رسید.

مهلت طالیی AFC به باشگاه استقالل
بدهی های باشگاه استقالل تهران برای مواجه نشدن 
با حکم قاطع کنفدراســیون فوتبال آســیا باید هرچه 
زودتر پرداخت شود.  امیرحســین فتحی، سرپرست 
باشــگاه اســتقالل تهران درباره بدهی های باشــگاه 
و مهلت AFC بــرای جلب رضایت طلبــکاران اظهار 
داشت:»تا 9 شــهریور باید بدهی ها پرداخت شود و ما 
تالش می کنیم تا آخر هفته بر مشــکالت غلبه کنیم؛ 
این نوید را به هواداران می دهیم که هیچ مشکلی ما را 
تهدید نخواهد کرد.«  استقالل تهران طی روزهای اخیر 
به مذاکره و برپایی جلسات با بازیکنان و اعضای سابق 
باشگاه مشغول شده است تا این مشکل را برطرف کند.

امروزه هیچ ابزاری ارزان تر از 
ورزش برای سالم سازی جامعه نداریم

 برای نشــاط مردم باید ســرمایه گذاری بیشتری در 
بخش های نرم افزاری و ســخت افزاری ورزش داشته 

باشیم
وزیــر ورزش و جوانــان گفت: هزینه ســه تیم لیگ 
برتری حدود 500 میلیارد تومان اســت و قســمت 
قابل توجهی از هزینه هایشان توسط بخش خصوصی 
تامین می شــود و دولت در این رابطه نقش کمتری 
دارد. بنابر این، اعداد و ارقام به ما می گوید برای نشاط 
مردم با کمک ورزش باید سرمایه گذاری بیشتری در 

بخش های نرم افزاری و سخت افزاری داشته باشیم .
سلطانی فر در نشســت هم اندیشــی با ورزشکاران 
و جوانان شهرســتان های جنوبی اســتان بوشــهر 
گفت: من بیش از 30 ســال اســت که در بخش های 
مختلف مدیریتی فعال هســتم و از سال 1366 و 65 
در هرمزگان افتخار خدمت گــزاری به عنوان معاون 
استاندار را داشــته ام و به یاد دارم بســیاری از نقاط 
محروم کشور از جمله استان های جنوبی هرمزگان، 
بوشهر ، خوزســتان و ایالم از حداقل امکانات رفاهی 
از جملــه آب راه و برق محروم بوده انــد و به یاد دارم 
در برخی از همین مناطق محروم مردم از آرد هســته 
خرما نان تهیه می کردند. خوشبختانه با تالش هایی 
که در این سال ها صورت گرفته است بسیاری از این 
مســائل در استان ها حل شــده و ما مسائلی از جمله 
تولید و اشــتغال را محور فعالیت هایمان در مناطق 

مختلف قرار داده ایم .
وی در ادامــه تحریم ها را زمینه ســاز بســیاری از 
مشــکالت و موانع توســعه نام بــرد و افــزود: ما در 
مذاکرات 30 ماهه با 6 کشــور غربی توانستیم 6 قطع 
نامه علیه ایران را لغــو کنیم .متاســفانه پس از این 
تالش ها یک فرد زورگو به نام ترامپ بر این باور است 
که در این قطع نامه ها منافع آمریکا تامین نشــده و 
علیه ایران فعالیــت می کند. واقعیت این اســت که 
4 ســال قبل همه دنیا علیه ایران بودنــد اما با تالش 
های سیاســی ما هم اکنون جز چند کشــور کوچک 
همه همراه ایران هســتند و من بســیار امیدوارم در 
این شرایط حســاس و بحرانی بتوانیم با عزم و اراده و 
همگرایی، شرایط کنونی را به فرصت برای کشورمان 

تبدیل کنیم.
وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از ســخنانش 
تاثیــرات ورزش در جامعه را مورد توجــه قرار داد و 
افزود: بی شک امروز در همه جوامع هیچ ابزاری ارزان 
تر از ورزش برای سالم سازی جامعه و پر کردن اوقات 
فراغــت نداریم و هر قدر در این حــوزه هزینه کنیم ، 

هزینه موثری خواهد بود.
او در ادامــه به اتفاقاتــی که در جــام جهانی فوتبال 
امســال رخ داد اشــاره کرد و گفت: مــا باید چه قدر 
هزینه می کردیم تا این همه نشــاط در جامعه تسری 
پیدا می کرد؟ ما اگــر بخواهیم از ابزارهای دیگر برای 
نشاط جامعه اســتفاده کنیم باید ده ها هزار میلیارد 

هزینه کنیم.

خداحافظی اسطوره ای
 به نام »سلیمی«

»بهداد ســلیمی« از جمله پرافتخارترین ورزشکاران 
کشورمان اســت که با وجود مدال آوری های متعدد، 
اخالق خــوب و جوانمــردی، نامش بــه عنوان یک 
اسطوره در تاریخ ورزش ایران ثبت خواهد شد. او بعد 
از 10 سال مدال آوری از دنیای قهرمانی خداحافظی 
کرد.  به گزارش ایرنــا، در حالی که بعد از خداحافظی 
اجباری »حســین رضازاده« وزنه بردار فوق سنگین 
ایران که طی ســال های 1998 تا 2006 میالدی با 
کسب 2 مدال طالی المپیک و 4 مدال طالی جهان 
غوغایی در دسته ســنگین وزن جهان به پا کرده بود، 
هیچ کس تصور آنرا نداشــت که وزنــه بردار دیگری 
بتواند جانشینی برای اســطوره اردبیلی وزنه برداری 

ایران باشد.
این وزنه بردار خوش اخالق دنیای پوالد ســر دیروز 
با مدال طالی بازی های آســیایی 2018 جاکارتا با 
دنیای قهرمانی خداحافظی کرد تا دلمان برای مدال 

آوری هایش تنگ شود.

وزیرعلــوم، تحقیقات و فنــاوری گفت: انحالل 
دانشگاه های شهرستانی که در ورودی دانشجو 

کاهش دارند در اولویت این وزارتخانه نیست.
منصور غالمی در حاشیه بهره برداری چند طرح 
عمرانی در دانشگاه ســمنان به مناسبت هفته 
دولت، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: کاهش 
داوطلبان و دانشــجویان در دانشگاه های بزرگ 
استانی و دانشگاه های معتبر مرکز کشور مطرح 

نیست و این مســایل بیشــتر در دانشگاه های 
شهرستانی مطرح اســت.  وی خاطرنشان کرد: 
به هیچ عنوان انحالل دانشگاه های کم جمعیت 
مطرح نیســت و بحث ماموریت گرا کردن این 
دانشگاه ها و همچنین تجمیع آنها در وهله دوم 

در برنامه های وزارت علوم است.
وزیــر علــوم و تحقیقات بیــان کــرد: وزارت 
علوم برنامــه جامعی برای افزایــش طرح های 
دانشــگاهی در شهرســتان های کوچک کشور 
تدارک دیده که براســاس آن باید این نهادهای 
آموزشی با دانشــگاه های معروف استانی خود، 

تعامل بیشتری داشته باشند. 
وی اظهارداشــت: وزارت علوم در کنار توجه به 
کمیت دانشــگاه ها به مقوله کیفیت و پژوهش 
هم توجــه دارد و واگذاری طرح هــای فناورانه 
دانشــگاه های اســتانی معتبر به موسسه های 
عالی شهرستانی گامی اساسی برای توسعه این 

دانشگاه های کوچک به شمار می رود. 

کاراته کای وزن 68- کیلوگــرم تیم بانوان ایران 
با پیروزی مقابــل حریف ویتنامــی، مدال برنز 

بازی های آسیایی را کسب کرد.
در ادامه رقابت هــای دیروز کاراتــه بازی های 
آســیایی 2018 جاکارتا، پگاه زنگنه در مبارزه 
رده بندی به مصاف»انگوین تی نگوان« از ویتنام 
رفت که توانست با حســاب 10 بر 0 به پیروزی 

رسیده و مدال برنز را کسب کند.

کاراتــه کای وزن 68-  کیلوگرم تیم بانوان ایران 
در مبارزه نخســت)مرحله یک چهــارم نهایی( 
خود به مصاف » گوزلیا گافوروا«  از  قزاقســتان 
رفت که در پایان بازی صفر بر صفر  به تســاوی 
رسید اما حریف قزاق با قانون هانتی برنده بازی 
اعالم شد تا زنگنه شانس رسیدن به مرحله نیمه 
نهایی را از دست دهد.با توجه به راهیابی حریف 
قزاق به فینال، زنگنه در مبارزه نخســت مرحله 
شانس مجدد، موفق شــد » دیلدور آنادوردیوا« 
ازبکســتانی را 3 بر صفر شکســت دهــد تا به 
دیدار رده بندی برســد. به ایــن ترتیب 2 نقره و 
2 برنز حاصل تالش 4 کاراته کای تیم بانوان در 
بازی های آسیایی 2018 جاکارتا بود که اسامی 

مدال آوران به ترتیب زیر است:
 1( وزن 68+ کیلوگرم، حمیده عباسعلی)برنز(

2( وزن 68- کیلوگرم، پگاه زنگنه)برنز(
3( وزن 61- کیلوگرم، رزیتا علیپور)نقره(

4( وزن 55- کیلوگرم، طراوت خاکسار)نقره(

ورزش و جوانان

فرهنگ و هنر

مدال برنز بازیهای آسیایی بر گردن پگاه زنگنهوزارت علوم قصد انحالل دانشگاه های شهرستانی را ندارد 

 دســتیار ویــژه رئیــس جمهــوری در حقوق 
شــهروندی گفت: در پی اتفاقات حوزه سیاست 
خارجی و خــروج آمریکا از برجــام وضعیتی را 
در کشور شــاهد بودیم که بســیاری در داخل 
با بیگانگان همنوا شــدند تا مردم را ناامید کنند. 
شــهیندخت موالوردی در همایش آموزشــی 
حقوق شهروندی با حضور شــهرداران مناطق، 
مدیران ســتادی و مشاوران شــهردار مشهد در 
این شــهر افزود: این افراد تالش کردند به مردم 
بگویند»ببینید به حرف ما رسیدید که هیچ اراده 

و اختیاری برای تغییر اوضاع نیست«. عمل این 
افراد دقیقا آب به آســیاب ریختن دشمن است 
و اینکه مردم را بیش از پیــش ناامید کنند. وی 
ادامه داد: آقای کرباسیان دیروز در مجلس گفت 
که شــما انتظار دارید مشکالت تاریخی کشور را 
در یک ســال حل کنیم. با این احوال فردا رئیس 
جمهوری به مجلس شــورای اسالمی می رود تا 
آنان که می گفتند»رئیس جمهوری حاضر نیست 
با مردم صحبت کند« ببینند که وی بســیاری از 
حقایق را به مــردم خواهد گفت. دســتیار ویژه 

رئیس جمهوری در حقوق شهروندی گفت: ما این 
امر را در هفتــه دولت به فال نیک می گیریم زیرا 
خروجی توضیحات رئیــس جمهوری به ارتقای 
ســالمت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به 
دولت، نظام و حاکمیــت خواهد بود. فردا رئیس 
جمهوری با حضور در مجلس شــورای اسالمی 
رازهای پشت پرده و افرادی را که با سناریوسازی و 
تشکیل اتاق فکر تمام تالش خود را برای رساندن 
کشــور به این وضعیت کردند افشا می کند. وی 
گفت: شــعار امســال هفته دولت » شــفافیت، 

پاسخگویی و کارآمدی« اســت. دولت دوازدهم 
بنای فعالیت و کار خود را بر شفافیت امور گذاشته 
و اقدام شاخص دولت در حقوق شهروندی شفاف 
سازی و شــفافیت اســت. دولت اراده خود را بر 
شفاف عمل کردن گذاشته که نتیجه آن کارآمدی 
خواهد بود اما در این زمینه امروز با مشکالتی در 
ارکان حاکمیتی نظام مواجهیــم. موالوردی در 
ادامه همچنین اظهار داشــت: ساز و کار وظایف 
دستیار ویژه رئیس جمهوری اجرای مفاد حقوق 

شهروندی و نظارت بر حسن اجرای آن است.  

بسیاری در داخل با بیگانگان همنوا شدند

اجالس بین المللی همدان 2018
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دیروز دوشنبه برای شرکت در اجالس بین المللی همدان 2018 به همدان سفر کرد. این اجالس که برای نخستین  بار 

در ایران برگزار می شود، رونق گردشگری خارجی به کشور و نقطه عطفی در معرفی ظرفیت های گردشگری استان همدان در عرصه جهانی بشمار می رود.

پست الکترونیکی:

support@eghtesademeli.com
www.eghtesademeli.com

روزانهم

بازی های آسیایی 2018؛

فرهادی در راه کسب سومین اسکارطال و نقره دسته فوق سنگین در انحصار وزنه برداران ایرانی

»همه می دانند« ساخته جدید کارگردان ایرانی اصغر 
فرهادی در فهرست نامزدهای احتمالی اسکار 2019 
اسپانیا قرار گرفت. به گزارش روزنامه اسپانیولی »ال 
پاییس«، »همه می دانند« فرهادی، به همراه دو فیلم 
»قهرمانان« و »نبوغ« به کارگردانی خاویر فسر و آیتور 
اررگی، در فهرست پیش انتخاب اسپانیا برای حضور در 
نودویکمین دوره اســکار اعالم شدند. 6 سپتامبر )15 
شهریور ماه( اعضای آکادمی هنرها و علوم سینمایی 
اسپانیا از میان ســه فیلم یاد شــده، نام یک فیلم را 
بعنوان اثر رقابت کننده در بزرگترین رخداد سینمایی 

جهان اعالم خواهد کرد. 
مراسم اســکار 2019 در تاریخ 24 فوریه )5 اسفند( 
برگزار خواهد شــد و اســامی نهایی نامزدهای اسکار 
در تاریخ 22 ژانویه )2 مهر ماه( اعالم می شود. پیشتر 
»همه می دانند« با بازی پنلوپه کــروز و خاویر باردن 
در افتتاحیه هفتادویکمین جشــنواره کن به نمایش 
درآمــد. به گفتــه فرهادی طــرح اولیه فیلــم برای 
نخستین بار 15 ســال پیش با دیدن تصویری از یک 
پسر بچه گمشده در یکی از خیابان های جنوب اسپانیا 
به ذهن وی رسیده اســت.   کارگردان فیلم سینمایی 
فروشنده، در جدیدترین ساخته خود، داستان زنی به 
نام الئورا )با بــازی پنولوپه کروز( را روایت می کند که 
برای شرکت در مراســم ازدواج خواهرش از آرژانتین 
به زادگاهش اســپانیا بازمی گردد. در این ســفر که 
پیش بینی می شــد به تجدید دیــدار اعضای خانواده 
خالصه شــود، رویدادهای غیرمنتظــره ای به وقوع 
می پیوندد که بر روند زندگی کارولینا تاثیر می گذارد. 
»ریکاردو دارین« بازیگر آرژانتینی، »ادوارد فرناندز«، 
»باربارا لنی«، »الویرا مینگز«، »ایما کوئستا«، »روژه 
کاســا مایور« و »رامون باره آ« از دیگر بازیگران اصلی 

فیلم سینمایی »همه می دانند«، هستند.

»بهداد ســلیمی« و »سعید علی حسینی« 
وزنه برداران دسته فوق ســنگین ایران در 
بازی های آسیایی 2018 به ترتیب با رکورد 
مجموع 461 و 456 کیلوگــرم مدال های 

طال و نقره را به گردن آویختند.
پیکارهای دسته به اضافه 105 کیلوگرم در 
بازی های آسیایی 2018 جاکارتا از ساعت 
11:30 دیروز به وقــت تهران با حضور وزنه 
بردارانی از کشورهای سوریه، ترکمنستان، 
ایران )2 نماینده(، چین تایپه، پاکســتان و 

ازبکستان آغاز شد.
بهداد ســلیمی دارنده مدال طــال جهان و 
المپیک در حرکت یک ضــرب پس از مهار 
وزنه 200 کیلوگرمی نتوانســت وزنه 206 
کیلوگرمی را بلند کند اما در سومین حرکت 

خود وزنه 208 کیلوگرم را باالی سر برد.
ســلیمی که در حرکات دو ضــرب رقابت 
تنگاتنگی با علی حســینی دیگر پوالدمرد 
وزنه بــرداری ایران و نماینده ازبکســتانی 
داشــت، کار خود را با وزنــه 237 کیلوگرم 
آغاز کرد و ســپس وزنــه 246 کیلوگرمی 
را مهار کرد و در حرکت ســوم خود با بلند 
کردن وزنه 253 کیلوگرم و با مجموع 461 

کیلوگرم مدال طال را بر گردن آویخت.
این مدال سومین طالی ســلیمی در بازی 
های آسیایی است. سعید علی حسینی دیگر 
نماینده ایران و دارنده مدال نقره پیکارهای 
قهرمانی جهان در نخســتین حرکت یک 
ضرب خود وزنه 201 کیلوگرمی را نتوانست 
بلند کند اما در دومین حرکــت آن را مهار 
کرد. این وزنــه بردار اردبیلی در ســومین 
حرکت خــود نیز وزنــه 208 کیلوگرمی را 
باالی ســر برد.  علی حســینی حرکات دو 
ضرب خود را با وزنه 240 کیلوگرم آغاز کرد 

و در ادامه وزنه 248 کیلوگرم را مهار کرد. 
وی در نخســتین حضور خود در بازی های 
آســیایی برای کســب مدال طال بــه وزنه 
254 کیلوگرمی حمله کــرد اما این وزنه را 
نتوانست باالی سر ببرد تا در مجموع با 456 

کیلوگرم مدال نقره بگیرد.
در این دسته رستم دجانگ بایف ازبکستانی 
نیز با 455 کیلوگرم مدال برنز گرفت. پیش 
از این محمد نصیری )ســه طال(، حســین 
رضازاده )دو طال و یــک برنز(، فیروز پژهان 
)دو طال(، محمد حسن رهنوردی )دو طال(، 
محمود نامجو )یک طال و یک نقره(، جالل 

منصوری )یک طال و یک نقــره( و نصراهلل 
دهنوی )یک طال و یک نقره( در بازی های 

آسیایی برای کشورمان کسب کرده بودند.
وزنــه برداری ایــران از بازی هــای 1982 
هند تاکنون نتوانســته بود 2 مدال طال در 
یک دوره کســب کند که با طالی سهراب 
مرادی در دسته 94 کیلوگرم و طالی بهداد 
سلیمی در دســته فوق سنگین این طلسم 

بعد از سال ها شکسته شد.
آخرین سکوی دوگانه وزنه برداری ایران در 
بازی های آســیایی در سال 2010 گوانگژو 
اتفــاق افتاد که بهداد ســلیمی و ســجاد 
انوشیروانی به ترتیب اول و سوم شدند. نقره 
و برنز بوســان 2002 )برخواه و فالحتی(، 
طــال و نقره تهــران 1974 )شــکراللهی و 
حسنی(، طال و برنز بانکوک 1966 )برومند 
و اســتکی( و ســه طال و نقــره در بازیهای 
آســیایی دهلی نو )نامجو و میرزایی، پژهان 
و منصوری، کوره چیــان و اردوبادی( دیگر 
سکوهای دوگانه تاریخ وزنه برداری ایران در 

بازی های آسیایی هستند.
 نتایج انفرادی دســته فوق ســنگین وزنه 

برداری بازی های آسیایی:
یک ضرب: 1- سعید علی حسینی )ایران( 
208 کیلوگــرم 2- بهداد ســلیمی )ایران( 
208 کیلوگــرم 3- رســتم دجانگ بایف 

)ازبکستان( 203 کیلوگرم
دو ضــرب: 1- بهــداد ســلیمی )ایــران( 
253 کیلوگــرم 2- رســتم دجانگ بایف 
)ازبکســتان( 252 کیلوگرم 3- سعید علی 

حسینی )ایران( 248 کیلوگرم
مجموع: 1- بهداد ســلیمی )ایــران( 461 
کیلوگرم 2- سعید علی حســینی )ایران( 
456 کیلوگــرم 3- رســتم دجانگ بایف 

)ازبکستان( 455 کیلوگرم.
 به این ترتیب تعداد مدال های کاروان ایران 
در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا به 16 

طال، 15 نقره و 14 برنز رسید.

صاحب امتیاز: شرکت نوید آوران صبح
مدیر مسئول: حسین عسگری

سردبیر: محمد رحیمی
زیر نظر شورای سیاست گذاری

آدرس: تهران- ایرانشهر- نرسیده به خیابان 
انقالب - ساختمان-47 - واحد 11

تلفن:88833049-88847710
تلفکس:88826460

چاپ: ریحان

معاون هنری وزارت ارشاد:
گسترش نمایش عروسکی

 در دیگر شهرها
معاون هنری وزارت ارشاد از گسترش نمایش عروسکی 

در دیگر شهرها خبر داد
طبق گزارش رســیده، ســید مجتبی حسینی شامگاه 
یکشنبه 4 شهریور ماه با حضور در تاالر »سایه« مجموعه 
شــهر به تماشــای نمایش »قصه بخت« نوشته داوود 
فتحعلی بیگی نشست که با کارگردانی مشترک احسان 
صانعی و زهرا بکتاش از شهرضا در این دوره از جشنواره 
حضور دارد.  این نمایش با هنرمندی گروهی از نابینایان، 
ناشنوایان و کم توان های ذهنی روی صحنه رفت.  بعد از 
دومین اجرای آن، فتحعلی بیگی با تقدیر از گروه اجرایی 
این نمایش گفت: نزدیک 45 ســال اســت کار هنری 
می کنم و امشب یکی از زیباترین شب های زندگی ام بود. 
 او خطاب به کارگردان ایــن نمایش ادامه داد: در برابر 
انسانیت شما که به این بچه ها انرژی دادید، سر تعظیم 
فرود می آورم و امیدوارم همیــن بچه ها در آخرت مرا 
شفاعت کنند.  در حاشــیه این اجرا، معاون هنری از 
چند طرح برای گســترش نمایش عروسکی در کشور 
خبر داد. حسینی درباره ایجاد کارگاهی برای ساخت 
و ســاز عروســک که از نیازهای جدی نمایشــگران 
عروسکی اســت، توضیح داد: » یکی از طرح هایی که 
در معاونــت هنری به عنوان طرح هــای ویژه در حال 
پیگیری است و از امســال به صورت برنامه های کالن 
معاونت محسوب می شود، ایجاد شهرهای خالق هنر 
اســت در واقع شــهرهایی که می توانند بستری برای 
تئاتر عروســکی باشــند و فعالیت کنند و ما براساس 
اینکه ایران تهران نیست، می توانیم رشته های مختلف 
هنری را در شهرهای مختلف توسعه بدهیم.« او ادامه 
داد: »یکی از بسترهای این طرح، همین موضوع است. 
طرح دیگری که در برنامه های معاونت هنری اســت، 
گفتگوی دیروز و امروز اســت که تئاترهای ســنتی 
عروسکی یا متون ایرانی در قالب عروسک حتما مورد 

حمایت قرار خواهد گرفت.«

اجرای کنسرت-نمایش »بگو 
کجایی« با خوانندگی ساالر عقیلی و 

آهنگسازی مهیار علیزاده 
 کنسرت-نمایش »بگو کجایی« در ادامه پروژه »طرحی 
نواندازیم« به روی صحنه می رود.  ساالر عقیلی و مهیار 
علیزاده که مردادماه سال جاری برای اولین بار در قالب 
یک پــروژه مشــترک کنســرت-نمایش »طرحی نو 
دراندازیم« را طی 3 شب در تاالر وحدت به روی صحنه 
بردند، 14 شــهریور ماه در قالب کنسرت-نمایش »بگو 
کجایی« در تهران رویال هال به اجرای برنامه می پردازند.  
به گزارش روابط عمومی کنسرت-نمایش »بگو کجایی«، 
در بخش اول این اجرا حریر شــریعت زاده با نوازندگی 
پیانو، ساالر عقیلی را در اجرای قطعاتی همچون سپید 
و ســیاه و مرا رها مکن همراهی می کند. در بخش دوم 
هم کنسرت-نمایش »بگو کجایی« با آهنگسازی مهیار 
علیزاده و خوانندگی ساالر عقیلی به روی صحنه می رود. 
رضا موسوی در این بخش کارگردانی اثر را به عهده دارد 
و مارال فرجاد بازیگر کنسرت-نمایش خواهد بود.  مهیار 
علیزاده که اولین کنسرت-نمایش ایرانی را با اجرای »در 
شعله با تو رقصان« در ســال 1392 به روی صحنه برده 
درباره تجربه تازه اش با ســاالر عقیلی می گوید: »ساالر 
عقیلــی در این اجرا با من به عنــوان مولف اثر همراهی 
زیادی داشت و انعطاف او باعث شد »بگو کجایی« تبدیل 
به اثری متفاوت در میان کنسرت-نمایش های اجرا شده 
تا به امروز باشــد و مردم از این اثر استقبال خوبی داشته 
باشند. علیزاده در ادامه با اشــاره به استقبالی که مردم 
ایران از اجرای »طرحی نــو دراندازیم« در تاالر وحدت 
داشــتند افزود: »انتظار این بود که این تجربه شب های 
بسیار بیشــتری در تاالر وحدت به روی صحنه برود اما 
ترافیک شدید برنامه های آن مجموعه و محدودیت هایی 
که ما در این زمینه داشتیم پایمان را به تهران رویال هال 
باز کرد. در اجرای پیش رو، آنســامبل مهیار علیزاده به 
سرپرستی بهنام ابوالقاسم  با همراهی گروه ُکر 21 نفره 
تنال به رهبری میالد عمرانلو روی صحنه خواهند رفت. 
پدرام فریوسفی)ویولن(، امین غفاری)ویولن آلتو(،پیمان 
حاتمی)گیتــار(، مهیــار طهماســبی )ویولنســل(، 
فرشــید پاتینیــان )کنتربــاس(، بهتاش ابوالقاســم 
)پرکاشن(،امیرحســین علیرضایی)دستیار آهنگساز( 
و نگین شکیبا )دستیار کارگردان( در این پروژه حضور 
دارنــد. کارگردانی هنری و طراحی صحنه  کنســرت-

نمایش »بگو کجایی« را »رضا موســوی« به عهده دارد. 
این اثر ساعت 21:30 چهارشنبه 14 شهریورماه با تهیه 
کنندگی موسسه فرهنگی هنری »ققنوس« به مدیریت 
»محمدحسین توتونچیان« در قالب فستیوال موسیقی 
ققنوس به روی صحنه می رود. فســتیوال موســیقی 
ققنوس افتتاحیه ای است با شکوه برای رونمایی از سالن 
مجهز تهران رویال هال واقع در هتل اسپیناس که 2600 
نفر گنجایش دارد. عالقه مندان مــی توانند برای تهیه 
بلیت این کنسرت-نمایش به سایت »ایران کنسرت« به 

آدرس www.iranconcert.com  مراجعه کنند.


