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ويـترين امـروز

سرمقاله واردات ارز كاغذى توسط صرافى هاواردات ارز كاغذى توسط صرافى ها
رئيس كل بانك مركزى خبر دادرئيس كل بانك مركزى خبر داد

سياست هاى متناقض سياست هاى متناقض 
اقتصادىاقتصادى

 محمدقلى يوسفى
استاد دانشگاه

متأســفانه در 40 سال گذشته سياست هاى 
متناقــض و بعضًا غلطى دنبال شــده كه به 
اشتباه تصور مى شود مى توان يك اشتباه را 

با اشتباهات ديگرى جبران كرد.
بــه جاى پول پاشــى در جامعــه بايد فكر 
جدى ترى كردو به اين فكر باشيم در كشورى 
كه امكانات گسترده اى دارد، چرا نبايد توليد 
و اشــتغال ايجاد شــود و سطح درآمد و رفاه 
بــاال رود و چرا بايد حتى بخش وســيعى از 
مردم كه شاغل هستند، زير خط فقر باشند؟
هرچقــدر هم به اين شــكل پــول تزريق 
شــود، مشكل اقشــار فقير از بين نمى رود، 
اســتمرار سياست هاى نادرست باعث شده 
تا شــركت هاى توليدى كار را متوقف كنند 
و بنابراين بيكارى در جامعه گســترش پيدا 

مى كند.
به جاى ايــن كار، دولت بايد فكر بلندمدتى 
كند و كشــور را بايد با كار و توليد اداره كند 
نه اينكه هر بار و با بروز هر مشــكلى، سطح 
يارانه ها افزايش پيدا كند زيرا اين كار منابع 
را هدر مى دهد و از ســوى ديگر مشــكلى را 
حل نمى كند و از همين رو اين كار نه به نفع 
كشور و نه به نفع مردم خواهد بود. پول پاشى 
نمى تواند فقر را در كشور از بين برد، اين اتفاق 
نه تنهــا بيمــارى فقر را از بين نمى برد، بلكه 
افــراد ديگر را نيــز به دام فقر گرفتار خواهد 
كرد. از 81 ميليون و 100 هزار نفر جمعيت، 
حدود 23 ميليون نفر شاغل هستند، اين آمار 
به معناى اين است كه هر يك نفر شاغل بايد 
خــرج 3,5 نفر را بپردازد و حدود 53 ميليون 
نفر در كشــور وجــود دارد كه مصرف كننده 
هســتند و مســتقيمًا منبــع درآمــدى

 ندارند.

   از برنامه واردكنندگان براى تأمين    از برنامه واردكنندگان براى تأمين 
كاال با حداقل نقدينگى گزارش مى دهدكاال با حداقل نقدينگى گزارش مى دهد

  از شكل گيرى مثلث تقابل با آمريكا   از شكل گيرى مثلث تقابل با آمريكا 
گزارش داد:گزارش داد:

شمارش معكوس براى افزايش تعرفه شمارش معكوس براى افزايش تعرفه 
پرمصرف ها آغاز شدپرمصرف ها آغاز شد

 با وجود گرانى  با وجود گرانى 4040 تا  تا 6060 درصدى در بازار لوازم تحرير،  درصدى در بازار لوازم تحرير، 
مشكلى براى تأمين بازار وجود نداردمشكلى براى تأمين بازار وجود ندارد

اقتصاد كالناقتصاد كالن

صنعت،معدن و تجارتصنعت،معدن و تجارت

انرژىانرژى

بازاربازار
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77

66

88

تاجران در انتظار تاجران در انتظار 
اجازه واردات اعتبارىاجازه واردات اعتبارى

حذف دالر حذف دالر 
در ايستگاه آخردر ايستگاه آخر

گروه اقتصاد كالن: نشســت ســه جانبه 
روساى جمهور ايران، روسيه و تركيه درباره 

مسائل سوريه برگزار شد...

تعرفه هاى جديد برق تعرفه هاى جديد برق 
روى ميز هيات دولتروى ميز هيات دولت

استقبال از ماه مهراستقبال از ماه مهر
 با عطر گرانى با عطر گرانى

3

2

مظلومين، عامل  يا فاسد؟!مظلومين، عامل  يا فاسد؟!
جلسه   محاكمه سلطان سكه  برگزار شد جلسه   محاكمه سلطان سكه  برگزار شد 

ظرفيت ناوگان 
كشتيرانى ايران در شمار 

20 كشور اول جهان

5وزير راه و شهرسازى :وزير راه و شهرسازى :

دولت در 
صف مقدم جنگ 
اقتصادى است

2رييس جمهورى:رييس جمهورى:

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق خوزستان

آگهى تجديد مناقصات عمومى دو مرحله اى
مناقصه گذار: شركت توزيع نيروى برق خوزستان

موضوع:

محل دريافت اسناد مناقصه:
الف: اهواز امانيه خيابان شــهيد منصفى شــركت توزيع نيروى برق خوزســتان طبقه دوم اتاق 202 امور بازرگانى و قراردادها تلفن تماس جهت دريافت اطالعات 

 061-33334039

توزيع نيروى برق خوزســتان www.kepdc.co.ir ، ســايت شــركت توانير www.tavanir.org.ir   يا پايگاه ملى اطالع رســانى http:/iets.mporg.ir نيز 
قابل رويت مى باشد.

تاريخ تحويل پاكت هاى مناقصه :تا پايان وقت ادارى  روز چهارشنبه مورخ  97/6/21  
محل تحويل پاكت هاى مناقصه:اهواز امانيه خيابان شهيد منصفى شركت توزيع نيروى برق خوزستان طبقه اول اتاق 107 

تاريخ گشايش پاكت هاى مناقصه:روز دوشنبه مورخ 97/6/26 ساعت 14
مبلغ خريد اسناد مناقصه 1/000/000 ريال واريز به حساب سپهر شماره 0104978200007 نزد بانك صادرات اهواز شعبه دز 

به پيشنهاد هاى فاقد امضاء مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

سپرده شركت در مناقصه (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه

اسناد پيوست خريد 720 جفت ركاب ميخى پايه چوبى 97/77
اسناد پيوست خريد 10000 جفت دستكش كار ساق بلند چرمى  97/78
اسناد پيوست خريد تجهيزات ايمنى گروههاى عملياتى97/90

w w w. s h o r o o n l i n e . i r
آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي شروع آنـالين بخوانيدآخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي شروع آنـالين بخوانيد شروع آنالين

 شركت گاز استان خراسان رضوى

آگهى مناقصه (ارزيابى كيفى)
(شماره 1397/2702)

  دوم
وبت

ن

1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوى

2-موضوع مناقصه: اصالح شبكه و انشعابات گاز، ابزار دقيق و حفاظت از زنگ منطقه 

3 گازرسانى مشهد
3-شرايط اوليه متقاضيان:

الف- دارا بودن رتبه تأسيسات و تجهيزات
ب-دارا بودن ظرفيت خالى ارجاع كار

ج-دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از اداره كار و امور اجتماعى
4-ساير شرايط:

الف- ارائه اعالم آمادگى در مهلت مقرر به دفتر كميته فنى و بازرگانى
ب-تكميــل ارائه كاربرگ هاى اســتعالم ارزيابى كيفى و مســتندات مربوطه مطابق 

مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر كميته فنى و بازرگانى
5-مهلت اعالم آمادگى: از تاريخ 97/6/17 لغايت آخر وقت ادارى 97/06/25

6-مهلت تكميل و تحويل كاربرگهاى و اســناد اســتعالم ارزيابى: تا آخر وقت ادارى 

مورخ 97/07/08
7-محل دريافت و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابى كيفى: دفتر كميته فنى و 

بازرگانى شركت گاز استان خراسان رضوى واقع در مشهد- ميدان شهيد فهميده، كنار 
گذر آسايشــگاه فياض بخش، جنب مجتمع آبى نگين، امور تداركات و عمليات كاالى 

شركت گاز استان خراسان رضوى مى باشد.
8-نــوع و مبلــغ تضميــن شــركت در فرآينــد ارجــاع كار: مطابق مصوبه شــماره

 123402/ت50659هـ هيأت محترم وزيران و اصالحيه هاى بعدى آن مى باشد.

شايان ذكر است دسترسى به متن اين آگهى و كاربرگ هاى استعالم ارزيابى كيفى در 
ســايت WWW.nigc-khrz.ir امكان پذير بوده و در صورت نياز به كســب اطالعات 
بيشتر در اين خصوص با تلفن:37072822-051 و فكس 370753553-051 تماس 

حاصل فرماييد.

روابط عمومى شركت گاز استان خراسان رضوى 
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سياست خارجى

دولت در صف مقدم جنگ اقتصادى است
رييس جمهورى:

رييــس جمهــورى گفت: دولــت در صف مقدم جنگ 
اقتصادى اســت، در اين شــرايط همه احزاب، گروه ها، 
قوا و ارگان هاى مختلف بدانند كه امروز نه روز گله مندى، 
نه روز رقابت و نه خداى ناكرده روز انتقام است، چرا كه 

همه در ميدان مبارزه قرار داريم.
حجــت االســالم و المســلمين حســن روحانى در 
چهاردهمين جشــنواره شــهيد رجايى با بيان اين كه 
دولــت نمى توانــد از يك طرف با آمريــكا بجنگد و از 
طرفى حواســش به راســت و چپ باشــد، افزود: امروز 
روبروى دولت، رژيم صهيونيســتى قرار دارد و بايستى 

راست و چپ در اين ميدان جنگ حامى دولت باشند.
وى با بيان اين كه امروز دشــمنى به جز آمريكا، رژيم 
صهيونيســتى و اذنابش نداريم، تاكيد كرد: امروز بايد 

راست و چپ همه با هم باشيم.
رييــس جمهورى در بخش ديگرى از ســخنان خود، 
شهيدان رجايى و باهنر را بهترين الگو براى دولتمردان 
دانســت و يادآور شــد: دولت نمى تواند از يك طرف با 
توطئه هاى آمريكا مقابله كند و از دو طرف ديگر با چپ 

و راست در داخل.
روحانى ادامه داد: براى رسيدن به هدف بلند در زندگى 
بايد بهاى آن را پرداخت، ملتى نمى تواند از گردنه هاى 
ســخت و دشــوار بگذرد و به هدف ملى خودش دست 
يابد مگر آن كه بهاى آن را پرداخت كند و تاريخ همين 

را به ما مى گويد و زندگى انبيا هم همين را مى گويد.
وى همچنين گفت: وقتى در يك ماه يا حتى يك سال 
دچار سختى و مشكالت شديم و راه سختى پيش روى 
ما قرار گرفت، نمى توان از اهداف خود عقب نشينى كرده 
و اميدمان متزلزل شــود و بايد قبول كنيم كه زندگى با 

فراز و نشيب مواجه است.
وى خطاب به سردمداران كاخ سفيد، گفت: اگر راست 
مى گوييد و دوستدار ملت ايران هستيد چرا مى خواهيد 
به زندگى مردم ايران فشار وارد كنيد. اگر تصور مى كنيد 
با فشار و اقدامات شما مردم به خيابان ها آمده و دستان 
خود را به نشانه تسليم در مقابل آمريكا و كاخ سفيد باال 

مى برند در خطا و اشتباه هستيد.
روحانــى با يادآورى اين كه دولت در صف مقدم جنگ 
اقتصادى است، افزود: امروز، روز جنگ اقتصادى، روانى 
و تبليغاتى است و دولت در صف مقدم اين جنگ است، 
در اين شرايط از همه احزاب، گروه ها، قوا و ارگان هاى 
مختلف مى خواهم بدانند كه امروز نه روز گله مندى، نه 
روز رقابت و نه خداى ناكرده روز انتقام اســت، چرا كه 

همه در ميدان مبارزه قرار داريم.
روحانى با يادآورى اين كه پس از حضور و سخنرانى 

در مجلس شوراى اسالمى، نامه اى دريافت كرده كه 
در آن توصيه شــده كه اى كاش در آن جلســه چنين 
و چنان ســخن مى گفتى، اظهارداشــت: در پاسخ به 
اين نامه اعالم كردم كه همه حرف هاى شما درست 
است، اما اينها براى شرايط صلح مى باشد و اگر چنين 
شرايطى بود و دشمن به ميدان نيامده و آمريكا شمشير 
را از غــالف بيــرون نياورده بود، قطعًا به گونه ديگرى 
سخن مى گفتم، اما امروز روز جنگ با دشمن است و 
همه بايد با انســجام و يكدلى در كنار يكديگر باشيم. 

امروز مجلس، دولت و قوه قضاييه با هم هستند.
رييس جمهورى در ادامه ســخنان خود با تأكيد بر اين 
كــه بار ســنگينى بر دوش دولتى هــا، قرار دارد، گفت: 
امروز بايد آســتين ها را براى خدمت به كشــور و مردم 
بــاال بزنيــم به گونه اى كه آنها احســاس كنند اگر به 
اداره اى مراجعه مى كنند، كارشــان نســبت به گذشته 
زودتر انجام مى شــود و از احترام بيشــترى برخوردار 

هســتند و در اين راســتا بايستى مسابقه خدمت به اين 
اســتان ها ايجاد كرد و چنانچه اســتانى خدمت بهترى 
به مردم ارائه مى كند، مســئولين آن مورد تشــويق قرار

 بگيرند.
وى همچنيــن گفــت: مى دانيم كه كارمندان دولت در 
فشــار معيشتى و اقتصادى هســتند، چرا كه از حقوق 
ثابتى برخوردار هستند و مسئولين وظيفه دارند به فكر 
كارمنــدان بــوده و از آنها حمايت كنند و در اين راســتا 
هفته گذشــته از ابتداى هفته تا شــب پنج شنبه بخش 
بزرگى از موضوعات جلسات چگونگى تهيه بسته هاى 

حمايتى بود.
رييس قوه مجريه در ادامه بر تقويت دولت الكترونيك 
تأكيــد كرد و گفت: دولت الكترونيك شــفافيت ايجاد 
مى كند، امروز در بازار ارز التهاب وجود دارد كه بخشى 
از آن بخاطر فشــار آمريكا و خارجى اســت اما به عنوان 
رييس دولت اعالم مى كنم كه بخشــى از اين التهاب 

منشأ داخلى دارد. يعنى صادركننده دولتى و خصولتى، 
ارزى را كه بايد در اختيار سامانه نيما قرار دهد با تأخير 
48 ساعته انجام مى دهد و اين كار خيانت به كشور است.

روحانى تصريح كرد: ديروز به يكى از مســئولين تأكيد 
كردم كه اگر كســى اين كار را انجام داد در قدم اول او 
را عزل كند و در قدم دوم به دادگاه معرفى كند كه چرا 
اين كار را كرده و بخاطر افزايش ســهم خود به مردم 

ايران صدمه وارد كرده است.
رييس جمهورى از ســازمان امور ادارى و اســتخدامى 
خواست كه معيار بزرگ براى تمام وزارتخانه و شركت ها 
را زمــان تحويــل دادن ارز صادراتى قــرار دهد تا اگر 
دســتگاهى يك ســاعت زودتر ارز خود را تحويل داد، 
تشويق شود و از طرف ديگر اگر دستگاهى يك ساعت 

تأخير داشت هم تنبيه شود.
روحانى خاطرنشــان كرد: اگر امروز دولت الكترونيك 
به طور كامل مستقر شده بود ديگر همه اين مشكالت 
حل شــده بودند و نيازى نبود كه بنده با ناراحتى اينجا 
چنين سخنانى بيان كنم و نيازى نبود عزل و نصبى بر 

مبناى اين تخلفات انجام شود.
وى با بيان اين كه مشكل آنجاست كه در استقرار كامل 
دولت الكترونيك عقب هســتيم، اظهار داشت: از آقاى 
آذرى جهرمى و وزارت ارتباطات و تمام دســتگاه هاى 
مربوطه ديگر مؤكداً مى خواهم كه روند استقرار و اجراى 

دولت الكترونيك را تسريع بخشند.
رييــس جمهورى تصريح كــرد: اگر مى خواهيم روال 
ادارى شفاف و بدون معطلى اضافه باشد، راهى جز آن 

نيست كه دولت الكترونيك را مستقر كنيم.
رييس جمهورى با يادآورى اين كه آمار ارائه شــده از 
ســوى رييس سازمان امور ادارى و استخدامى مبنى بر 
اين كه با اجراى برنامه هاى پيش بينى شــده در پايان 
دولت دوازدهم ســن مديريت در كشور به طور متوسط 
هشــت ســال كاهش خواهد يافت، آن را خبرى بسيار 

خوب توصيف كرد.
روحانى همچنين گفت: اين كه برنامه ريزى شده تا 30 
درصد پســت هاى مديريتى در اختيار زنان باشد، كامًال 
صحيح و درســت اســت كه اتفاقًا فاصله چندانى نيز با 

تحقق كامل آن نداريم.
چهاردهميــن جشــنواره شــهيد رجايى به مناســبت 
گراميداشــت هفته دولت و تقدير از تالشــگران عرصه 
خدمت به مردم امروز با شــعار «شــفافيت و حكمرانى 
خوب در ســايه توسعه مشــاركت مردم، ارتقا سالمت 
ادارى و توســعه دولت الكترونيك» در ســالن اجالس 

سران كشورهاى اسالمى برگزار شد.

سياست داخلى

سفير عراق احضار شدسفير عراق احضار شد
ســخنگوى وزارت امــور خارجه خبر داد: ســفير 
عراق در تهران جمعه شــب به وزارت امور خارجه 

احضار شد.
وزارت امــور خارجــه بــه آتش زدن ســاختمان 
سركنســولگرى ايران در بصره واكنش نشــان 
داد. بهرام قاســمى  اعالم كرد:  در پى آتش زدن 
ســاختمان سركنسولگرى كشــورمان در بصره 
توســط عده اى افراد تحريك شــده، سفير عراق 
در تهــران بــه وزارت أمور خارجه احضار و مراتب 
اعتراض شــديد كشورمان به دولت عراق بخاطر 
اهمال نيروهاى امنيتى در حفاظت از ساختمان سر 

كنسولگرى كشورمان به وى ابالغ شد.
در اين جلسه همچنين از سفير عراق خواسته شد 
سريعًا اعتراض شديد كشورمان را به دولت متبوع 
خود منتقل و سريعًا نسبت به شناسايى، دستگيرى 

و محاكمه مسببين اقدام نمايند.

اصالح ساختار وزارت خارجه اصالح ساختار وزارت خارجه 
ضرورى بودضرورى بود

وزير امور خارجه با اشــاره به اصالحات ساختارى 
انجام شده در اين وزارتخانه، اظهار كرد: با تغييرات 
ساختار انجام شده ضمن كوچك شدن ساختار امور 
خارجه، شرايط براى استفاده بهينه از كارشناسان 

فراهم شده است.
محمــد جــواد ظريف وزير امــور خارجه در جمع 
خبرنگاران با اشاره به انتخاب وزارت امور خارجه 
به عنوان دســتگاه برتــر دولتى در بخش اصالح 
ســاختار سازمانى جشنواره شهيد "رجايى" گفت: 
اين ضرورت وجود داشــت كه بعد از چندين سال، 
ســاختار وزارت امور خارجه متناسب با شرايط روز 
تغيير كند و اصالح شود. در اين راستا و براى انجام 
مقررات كشورى اعالم شده از سوى سازمان امور 
ادارى و اســتخدامى و همچنيــن برنامه و بودجه 
كار مفصلى از دولت قبل آغاز شــد و به لطف خدا 
توانســتيم در دولت جديد ســاختار جديد وزارت 
خارجه را هم كوچك كنيم و هم شــرايط را  براى 
استفاده بهينه از كارشناسان كه سرمايه هاى اصلى 

وزارت امور خارجه هستند، فراهم نماييم.

متناسب سازى رشته هاى متناسب سازى رشته هاى 
تحصيلى دانشگاه آزاد با نقشه تحصيلى دانشگاه آزاد با نقشه 

جامع علمى كشورجامع علمى كشور
سرپرســت دانشگاه آزاد اسالمى از متناسب سازى 
رشــته هاى تحصيلى دانشــگاه آزاد با نقشه جامع 

علمى كشور خبر داد.
محمدمهدى طهرانچى سرپرســت دانشگاه آزاد 
اســالمى ادامه داد: درگير شدن با مسائل كشور و 
چالش هاى جامعه به طورى كه دانشــگاه خودش 
را جدا از مســائل كشــور نداند، از الزامات تربيت 

قوه عاقله است.
استاد تمام دانشگاه شهيد بهشتى تربيت فرهنگى، 
اخالقى و هويتى دانشــجويان و تحول مســتمر و 
دائمى در محيط دانشگاه را از ديگر الزامات تربيت 
قوه عاقله دانســت و افزود: همه نهادها احتياج به 
تحول دارند، چرا كه بشر در حال تحول، پيشرفت 

و حركت است.
عضو هيئت امناى دانشــگاه آزاد اســالمى گفت: 
رويكرد تحولى در دانشگاه آزاد اسالمى بايد خلق 

و آفرينش آينده باشد.
 طهرانچى به اصول موضوعه در تحول دانشــگاه 
آزاد اســالمى اشــاره و تصريح كرد: تنظيم رابطه 
متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب سازى سطوح 
و رشــته هاى تحصيلى با نقشه جامع علمى كشور 
و نيازهــاى توليــد و اشــتغال از جمله اين اصول 
اســت. همچنين براساس اين اصول، جهت گيرى 
دانشگاه بايد علمى، صحيح و در چارچوب اخالق 
و معنويات باشد، در غير اين صورت تبعات زيادى 

را به دنبال خواهد داشت.

نقطه يابى براى انتقال پايتخت نقطه يابى براى انتقال پايتخت 
سياسى تا سياسى تا 66 ماه آينده ماه آينده

ابوالفضل ابوترابى عضو ناظر مجلس در شــوراى 
ســاماندهى مركــز سياســى و ادارى كشــور و 
ســاماندهى و تمركززدايى از تهران، گفت: وزارت 
راه و شهرسازى مكلف شده تا 6 ماه آينده نقطه يابى 

براى انتقال پايتخت سياسى را انجام دهد.
وى با اشــاره به آخرين جلســه اين شــورا، اظهار 
داشت: پس از بررسى هاى انجام شده مشخص شد 
كه انتقال مركز سياســى و ادارى از تهران چندان 
هزينه بر نيست.وى با بيان اينكه در اين جلسه به 
معاونــت فناورى رياســت جمهورى و وزارت راه 
وشهرسازى مأموريت داده شد تا مطالعات تطبيقى 
كــه پيــش از اين انجام داده اند را به روز رســانى 
كنند، ادامه داد: قرار شــد  ظرف شــش ماه آينده 
كار كارشناســى درباره نقطه يابى پايتخت سياسى 

و ادارى به اين شورا تحويل داده شود.

كشف كشف 88 انبار بزرگ احتكار انبار بزرگ احتكار
 در تهران  در تهران 

ســردار «محمد يزدى» فرمانده ســپاه حضرت 
محمد رسول اهللا (ص) گفت: سپاه حضرت محمد 
رســول اهللا (ص) تهران بزرگ از 25 روز پيش با 
هماهنگى دســتگاه هاى قضايــى و اطالعاتى و 
مجموعه تعزيرات حكومتى، 8 انبار بزرگ احتكار 
را توســط بســيجيان خود كشف كرده و آن ها در 
اختيار مقامات مسئول قرار داده است.سردار يزدى 
با بيان اينكه شناســايى تمام انبارهاى احتكار در 
تهران توســط بسيجيان ســپاه تهران بزرگ و با 
دستور مرجع قضايى بوده است، تاكيد كرد: پس از 
اينكه مجموعه اطالعات بسيج سپاه تهران بزرگ 
از تخلف قانونى احتكار در يك انبار يا مركز اطمينان 
حاصل مى كند، با هماهنگى مرجع قضايى به اين 
انبارهــا ورود كرده و آن را در اختيار مرجع قضايى 
مى گذارد.فرمانده ســپاه حضرت محمد رسول اهللا 
(ص) يادآور شــد: عمده كاالهاى احتكار شده كه 

توسط سپاه حضرت محمد رسول اهللا (ص) كشف 
شد، شامل كاالهاى اساسى مورد نياز مردم نظير 
برنج، شكر، روغن، مواد بهداشتى، يخچال، ماشين 

لباسشويى و الستيك بوده است.

ترامپ نشان داد كه بى ترامپ نشان داد كه بى 
اعتمادى به آمريكا درست بوداعتمادى به آمريكا درست بود

«جــان كرى» وزير امور خارجه پيشــين 

آمريــكا بــار ديگر خــروج واشــنگتن از 
برجــام را هــدف انتقــاد قــرار داد و گفت 
كــه «دونالــد ترامپ» رئيــس جمهورى 
آمريــكا بــا ايــن اقدام، نشــان داد كه بى 
اعتمادى به اين كشــور از ســوى ايرانى ها 

درست بود.
وى گفــت: خروج آمريكا از برجام، اقدامى 
خطرنــاك و فكر نشــده بــود كه بر مبناى 
راهبرد گسترده اى بنا نشد و در جلب حمايت 

ديگر كشورها ناكام ماند.
وى ادامــه داد: ايــن توافــق، قوى ترين، 
توجيه پذيرتريــن و شــفاف ترين توافــق 

هسته اى در كل جهان بود.
وزير امور خارجه پيشين آمريكا گفت: ترامپ 
بــا اقدام خود، موضــع تندروها در ايران را 
تقويت كرده اســت؛ او به كســانى قدرت 
داده كه مى گفتند شــما نمى توانيد با آمريكا 
مذاكره و به آن ها اعتماد كنيد؛ چرا كه آن ها 

شيطان بزرگ هستند.

مدركى از همكارى ايران با مدركى از همكارى ايران با 
القاعده وجود نداردالقاعده وجود ندارد

در حالى كه دولت دونالد ترامپ مدعى وجود 
ارتبــاط ميان ايران و القاعده اســت، نتايج 
مطالعاتى كه به تازگى منتشــر شده، حاكى 
از آن اســت كه مدركى بر همكارى ايران و 
القاعده در حمالت تروريستى وجود ندارد.

بررسى اخيرى كه از سوى اتاق فكر "آمريكاى 
نوين" صورت گرفته نتيجه گيرى كرده است 
كه مدركى از همكارى ايران و القاعده وجود 

ندارد.
نتيجــه گيرى ايــن موسســه آمريكايى 
امــا بــا ادعاهــاى دونالد ترامــپ، رييس 
جمهــور آمريــكا و مايك پومپئو، وزير امور 
خارجــه دولتــش تناقض دارد. اين دو مقام 
آمريكايــى مدعى شــده اند كــه ايران در 
حمالت 11 ســپتامبر به برج هاى دو قلو با 
القاعده همكارى كرده است. اين بررسى ها 
همچنيــن نشــان مى دهند كــه القاعده 
بــى اعتمادى شــديدى نســبت به تهران

 داشته است.

آمريكا سربازانش را تا خروج آمريكا سربازانش را تا خروج 
ايران از صحنه سوريه در اين ايران از صحنه سوريه در اين 

كشور حفظ مى كندكشور حفظ مى كند
بر اســاس گزارش هاى منتشر شده، دونالد 
ترامپ در حال اتخاذ سياســت جديدى در 
خصوص ســوريه اســت كه بر مبناى آن تا 
زمانى كه ايران در امور سوريه حضور دارد، 
ســربازان آمريكايى را در اين كشــور حفظ 

خواهد كرد.
يكى از نمايندگان وزارت امور خارجه آمريكا 
اظهار كرده است كه پس از خروج نيروهاى 
داعــش از ســوريه، دولــت دونالد ترامپ، 
رييــس جمهور آمريكا مى خواهد بر حصول 
اطمينــان از خروج همه نيروهاى ايرانى از 

سوريه متمركز شود.
جيمز جفرى، يكى از مســئوالن بازنشسته 
ســرويس خارجى آمريكا كه اخيراً از سوى 
مايــك پومپئو، وزير امور خارجه آمريكا به 
عنوان نماينده او در ســوريه انتخاب شد، به 
خبرنگاران گفت: سياســت جديد دولت اين 
است كه ديگر تا پايان سال از سوريه خارج 
نشــويم. وى افزود: اين به آن معناست كه 

عجله اى براى اين كار نداريم.

اظهار نظر نماينده آمريكا در اظهار نظر نماينده آمريكا در 
سازمان ملل درباره ادلبسازمان ملل درباره ادلب

نماينــده آمريكا در ســازمان ملل در اظهار 
نظرى خصمانه به روسيه و ايران به عنوان 
حاميان بشــار اسد رئيس جمهورى سوريه 

درخصوص حمله به ادلب هشدار داد.
هيلــى نماينده آمريكا در ســازمان ملل در 
جلسه اضطرارى شوراى امنيت گفت كه اگر 
اسد (رئيس جمهور سوريه)، روسيه و ايران 
ادامه دهند، پيامدها (در ادلب) وحشــتناك 
خواهد بود. روسيه و ايران قدرت جلوگيرى 

از اين فاجعه را دارند.
هيلــى افــزود: جايگزين حملــه، راه حل 
سياســى بر اساس قطعنامه 2245 شوراى 
امنيت اســت. وى اضافه كرد، مســكو بايد 
دســت از حمايت از اســد بر دارد تا در جهان 

منزوى نشود.
نماينده آمريكا در سازمان ملل مدعى: اسد 
و حاميــان؛ روســيه و ايران، برنامه خاصى 
بــراى حمله پيش رو تهيــه ديده اند. ابتدا 
مناطــق غيرنظامــى را محاصــره كرده و 
ســپس مى گويند كه ســاكنان اين مناطق 

همه تروريست هستند.

رييــس گــروه پارلمانــى ايران و اروپا گفت: چانــه زنى هاى اروپا و 
بســته هاى پيشنهادى شــان بــراى حفــظ برجام كافى نيســت. 
اتحاديــه اروپابايــد بفهمــد عمــًال در عرصه اقتصــادى جهان

 بى وزن است.
كاظم جاللى رئيس گروه پارلمانى ايران و اروپا با بيان اينكه برجام 
بزرگ ترين دستاورد سياست خارجى اتحاديه اروپا است، گفت: اين 
سؤال مطرح مى شود كه آيا اتحاديه اروپا براى حل و فصل منازعات 
بين المللى وزن سياســى الزم را داراســت يا خير؟ اگر اتحاديه اروپا 
نمى تواند تضمين دهد كه بانك ها و شــركت هاى اروپايى با ايران 
فعاليت داشته باشند، اعتماد عملى به اين اتحاديه از دست مى رود و 
در آينده كسى براى مذاكره با اروپايى ها به آنان اعتماد نخواهد كرد.

نماينده مردم تهران در مجلس شــوراى اســالمى ادامه داد: چانه 
زنى هاى اروپا و بسته هاى پيشنهادى شان را براى حفظ برجام كافى 
نيســت. اين گام ها بوته آزمايشــى است براى اتحاديه تا اروپا بفهمد 

عمًال در عرصه اقتصادى جهان بى وزن است.
رئيس گروه پارلمانى ايران و اروپا اظهار داشت: اعتماد به آمريكا در 
مذاكرات به علت خارج شدن از برجام از دست رفته و از طرف ديگر 
اعتماد به اروپايى به صورت عملى در حفظ برجام مى تواند از دست 

برود و اين به نفع جامعه جهانى نيست.
جاللى تصريح كرد: آمريكا و رژيم صهيونيستى با همكارى برخى از 
كشورهاى منطقه يك جنگ روانى عليه ايران آغاز كردند و عالوه 

بر اين در عرصه جنگ دالر نيز وارد شدند.

رييــس مركز پژوهش هاى مجلس درباره حضور ايران در ســوريه 
گفت: جمهورى اسالمى ايران به دعوت دولت سوريه در اين كشور 
حضور پيدا كرد. حضور ايران، حضور گســترده اى نيســت و طبعًا 

تاريخ انقضاء هم ندارد.
وى در خصــوص آزادســازى ادلــب گفــت:  در حمله بــه ادلب و 
مبــارزه بــا تروريســم، حتمًا بايد برنامه هايى پياده شــود كه در آن 
مردم كمترين آســيب را ببينند. البته با توجه به اينكه تروريســت ها 
از مــردم بــه عنوان ســپر اســتفاده مى كنند، تصــور اينكه مردم 
آســيب نبينند، غيرمنطقى اســت. در حاكميت جمهورى اســالمى 
ايران هميشــه نگرانى نســبت به مردم در مبارزه با تروريســت ها

 وجود دارد.

بسته پيشنهادى و چانه زنى هاى اروپا براى حفظ برجام كافى نيستبسته پيشنهادى و چانه زنى هاى اروپا براى حفظ برجام كافى نيست

مظلومين، عامل  يا فاسد؟!
دادگاه رســيدگى به اتهامــات وحيد مظلومين معروف 
به ســلطان ســكه و 14 متهم پرونده اخالل در نظام 
اقتصادى كشــور برگزار شد.نخستين جلسه محاكمه 
مفسدان اقتصادى كه به دانه درشت ها معروف هستند، 
در شعبه دوم دادگاه ويژه مفاسد اقتصادى در دادگاه انقالب 
اسالمى و به رياست حجت االسالم سيد احمد زرگر و با 
حضور مرتضى تورك، معاون دادستان تهران و سرپرست 

دادسراى پولى و مالى برگزار شد شد.
محمد اسماعيل قاسمى، مجيد عطريان، رامين تاجيك، 
حسين مظلومين، محمدرضا مظلومين، نصر اهللا دارايى 
(در حــال حاضر متوارى)، رضا مرد ميدان حاجى آقاى، 
حســن وزيرى، شاهرخ نجفى (در حال حاضر متوارى)، 
اقدس مهر افزا، سروش اميرى (در حال حاضر متوارى)، 
پويا نوبخت، احســان فرزام نيا و وحيد دهاقين متهمان 

رديف دوم تا پانزدهم اين پرونده هستند.
  بر اساس بررسى هاى فنى صورت گرفته در شبكه وحيد 
مظلوميــن 170 هزار تراكنش مالى در قالب 219 فقره 
حساب انجام شده دارد كه رقم اين تراكنش ها بالغ بر 14 
هزار ميليارد تومان بوده است.به گزارش خبرنگار قضايى 
ايرنا، مرتضى تورك، معاون دادستان تهران در نخستين 
جلسه محاكمه وحيد مظلومين و باند وى در شعبه دوم 
رسيدگى به پرونده هاى اخاللگران اقتصادى اخير اظهار 
داشت: از همان روزهاى پيروزى انقالب، دشمنان انقالب 
بــراى به زانو درآوردن و شكســت ملت از هيچ اقدامى 
فروگزار نكردند.او اضافه كرد: پس از نااميدى دشــمن 
در 8 ســال جنگ تحميلى راهكار را در عرصه فرهنگى 
ديدند و چندين سال هجمه هاى فرهنگى شديدى را به 
كار بردند و پس از ســرافكندگى در اين حوزه راهكار را 
در جنگ اقتصادى يافتند.معاون دادستان تهران افزود: 
دشمن در عرصه جنگ اقتصادى با اميد واهى سخت ترين 
برنامه ها را به كار بست و در اين مسير اعمال تحريم ها 
و ايجاد التهابات اقتصادى، نفوذ در شبكه هاى مختلف 
اقتصادى و ساير اقدامات در دستور كار دشمن قرار گرفت 
و البته همواره نيز با شكست و نااميدى مواجه شدند ولى 
اين اقدامات هزينه هايى را براى كشور و مردم به همراه 
داشت.تورك ايجاد يأس و نااميدى و بى اعتمادى مردم 
نسبت به نظام را هدف دشمن در عرصه جنگ اقتصادى 
دانست و گفت: دشمن براى اجراى برنامه هاى خود به 
پياده نظام داخلى نياز داشت تا با بكارگيرى اشخاص معاند 
يا ســاده انديش برنامه خود را به اجرا درآورد و متأســفانه 
برخى از افراد آگاهانه يا ناآگاهانه با انجام برخى اقدامات 
مانند احتكار، گرانفروشى و اخالل در نظام پولى و بانكى 
كشور آب به آسياب دشمن ريختند؛ عده اى كه عامدانه 

در اين مسير گام برمى دارند و منافع شخصى خود را بر 
هر چيز ديگرى ترجيح مى دهند و به هيچ وجه نيز حاضر 
به بازگشت نيستند كه از جمله اين افراد اشخاص مطرح 
در اين پرونده هســتند.وى ادامه داد: اين افراد در همه 
دوره هاى گذشــته و دهه هاى 70 و 80 به دنبال صيد 
ماهى از آب گل آلود دشــمن بودند و با ترفندها و باال و 
پايين كردن قيمت ارز و سكه به طور عمده و كالن و در 
اختيار داشتن منابع خبرى از مراجع تصميم ساز در بازار 
اخالل ايجاد و ميليون ها نفر را دچار خسران مى كردند.

سرپرست دادسراى جرائم پولى و بانكى به نحوه فعاليت 
وحيد مظلومين سردسته اين باند و اعضاى آن پرداخت و 
گفت: وحيد مظلومين فرزند حبيب اهللا متولد 1341 فردى 
اســت كه ســالها در بازار ارز و سكه تهران فعاليت داشته 
و در سال 71 نيز كه بازار سكه و ارز با التهاب مواجه شد 
به عنوان يكى از عوامل دخيل در اين اخالل بازداشــت 
شد و مدتى نيز در بازداشت ماند.تورك اضافه كرد: بعد 
از آن مجددا در ايام نابسامانى بازار ارز در سال 90 و 91 و 
حوادث اقتصادى آن سالها وحيد مظلومين به عنوان يكى 
از اركان و عوامل اخالل در نظام ارزى كشور بازداشت و 
7 ماه در بازداشت ماند و پرونده مهمى در آن سال براى 
وى تشكيل شد.وى گفت: به حكايت پرونده اى كه در 
آن زمان در شعبه 3 بازپرسى دادسراى ناحيه 22 تشكيل 
شده بود، وحيد مظلومين در تاريخ 21 مهر 1391 در حال 
خروج غيرقانونى و فرار از كشــور در مرز مريوان توســط 
وزارت اطالعات دستگير و بازداشت مى شود و در همان 
روز خانمى به نام ندا بهرامى در فرودگاه دستگير شد و بعد 
از تحقيقات مشخص شد كه ندا بهرامى، صرافى داشته 
است و صرافى خود را در تهران در اختيار وحيد مظلومين 
قرار داده بود و مظلومين روزانه يك تا دو ميليون دالر به 

كشور وارد و مى فروخته است.
مظلومين در باند روزچنگ ها

معاون دادســتان تهران گفت: در تحقيقات مشــخص 

مى شــود كه مظلومين يكى از اعضاى باند روزچنگ ها 
بوده كه اتهام آنها رسيدگى شده و هم اكنون به زندان به 
سر مى برند.تورك افزود: گردش مالى 4 حساب مظلومين 
در آن ســال بيش از يك هزار ميليارد تومان بوده و به 
ندا بهرامى نيز بابت اين خوش خدمتى دو ميليارد تومان 
پرداخت كرد. پس از بازداشت نامبرده در آن سال پرونده 
در دادگاه با وساطت بانك مركزى و دفاع نابجا از اقدامات 
مظلوميــن به صدور حكم برائت براى مظلومين منجر 
شــد و تالشهاى دادستانى در اعتراض به احكام صادره 
نيز به نتيجه نرسيد.سرپرســت دادسراى جرائم پولى و 
بانكى گفت: يكى از مديران ارشد بانك مركزى با وحيد 
مظلومــى ارتبــاط تنگاتنگ دارد و در همان زمان وى را 
بــه عنــوان رابط و عامل بانك مركزى به دادگاه معرفى 
كرده اســت. اين فرد بعد از بازنشســتگى و داير كردن 
صرافى خدمات شايانى را به باند و شبكه وحيد مظلومين 
ارائــه كرد و هم اكنون نيز تحت تعقيب قرار دارد.تورك 
ادامه داد: مظلومين به تمام مســائل حوزه فعاليت خود 
و همچنيــن ضعف هــاى اطالعاتى و قضايى در جمع 
آورى اطالعات و جرم بودن و نبودن اعمال آشــنا بوده 
همين امر منجر شــده كارشناسان اين پرونده به عنوان 
يكــى از پرونده هاى پيچيده معرفى كنند.وى افزود: در 
پاييز و زمستان سال گذشته نيز كه نوسانات قيمت ارز و 
سكه در بازار ايجاد شد بانك مركزى در تاريخ 23 بهمن 
سال 96 اسامى اشخاصى كه در بازار ارز و سكه اخالل 
ايجاد مى كردند ارائه كرد كه در بين اين اسامى نام وحيد 
مظلومين و محمداسماعيل قاسمى به چشم مى خورد.

معاون دادستان تهران تصريح كرد: بعد از آن دستورات 
قضايى الزم از ناحيه دادســرا صادر شــد و محمدرضا 
مظلومين (پسر وحيد مظلومين) در تاريخ 25 بهمن 96 
در حالــى كــه مقادير قابل توجهى حواله هاى غيرمجاز 
ارزى همراه داشت شناسايى و دستگير مى شود. نامبرده 
پس از بازداشت در اختيار مأموران وزارت اطالعات قرار 

گرفت و در بازجويى ها گفت كه فقط در بازار سكه حضور 
داشته اما در بررسى حساب هاى بانكى نامبرده، حساب 
اعضاى فعال در بازار ارز با حساب محمدرضا مظلومين 

ارتباط تنگاتنگ داشته است.
تورك تصريح كرد: متهم عضو يك شبكه سازمان يافته 
قاچاق ارز بوده و با راهنمايى و هدايت پدرش و فردى به 
نام شاهين سيمرغ به قاچاق عمده ارز اقدام مى كرده است.

وى گفت: در زمان افتتاح حساب براى فردى به نام شاهين 
سيمرغ شماره همراه محمدرضا مظلومين به بانك داده 
مى شــود و تمام تراكنش هاى شاهين سيمرغ به دست 

مظلومين مى رسيده است.
سرپرســت دادســراى جرائم پولى و بانكى افزود: وحيد 
مظلومين كه رهبرى اين گروه را برعهده دارد همزمان در 
كنار فعاليت هاى غيرمجاز ارزى، به فعاليت در بازار سكه 
و طال به عنوان پوشش مبادرت مى كرد. و فعاليت هاى 
ارزى خود را با اســتفاده از حســاب هاى بانكى اقوام و 

كارگران خود كه به آنها اعتماد داشت، انجام مى داد.
بــه گفته تورك، او حســاب بانكى اقدس مهرافزا عمه 
همسر خود را كه زنى خانه دار و 70 ساله است در اختيار 
محمداسماعيل قاسمى قرار داد و محمدرضا مظلومين با 
استفاده از حسابه اى شاهين سيمرغ نوه اقدس مهرافزا 
فعاليت مى كرد كه تراكنش اين حسابها 82 هزار و 100 
ميليارد ريال ثبت شده است.تورك به دستگيرى وحيد 
مظلومين در تاريخ 11 تير ســال 97 اشــاره كرد و گفت: 
وحيد مظلومين كه مى دانســت نيروهاى اطالعاتى به 
ســراغ وى مى آيند تمام اســناد و ادله جرم را تا جايى كه 
مى توانسته از بين برده است و در تاريخ 20 خرداد سال 
97، محمدرضا مظلومين با وثيقه آزاد شد و هرآنچه در 

بازجويى ها دستگيرش شده در اختيار پدرش قرار مى دهد 
و هم اكنون نيز متوارى است.وى گفت: وحيد مظلومين 
در جلسات بازجويى گفته است كه از سال 92 به بعد اگر 
كسى يك دالر به من فروخته يا اگر از كسى يك دالر 
خريده ام رسيد بدهند، قبول مى كنم. او مى گويد كه روزانه 
حداقل 500 عدد سكه طال به ارزش يك ميليارد تومان 
كه در هفته هفت ميليارد تومان مى شــود در بازار خريد 
و فروش مى كرده است. فروش سكه ها نيز توسط سه 
نفر از كارمندانش انجام مى شــده است.معاون دادستان 
تهران با بيان اينكه وحيد مظلومين با محمداســماعيل 
قاسمى ارتباط كارى داشته است افزود: در سال 96 و در 
اوج التهابات نوســانات بازار ارز محمد اسماعيل قاسمى 
به عنوان يكى از اعضاى اخاللگر بازار ارز شناســايى و 
دستگير شده بود و در بازجويى ها خريد سكه و طال به 

نام وحيد مظلومين را اعتراف كرده است.

جلسه محاكمه سلطان سكه برگزار شد 

14 دســتگاه برتر در چهاردهمين جشنواره شهيد رجايى معرفى و 

تقدير شدند؛ در اين ميان سه وزارتخانه دفاع و پشتيبانى نيروهاى 
مسلح، ارتباطات و فناورى اطالعات و نيرو بعنوان سه دستگاه برتر 

سطح ملى در شاخص هاى عمومى و اختصاصى دارند.
در اين مراســم از 14 دســتگاه برتر در ســطح ملى و دستگاه هاى 
اجرايى به عنوان ســازمان هاى برگزيده چهاردهمين جشــنواره 
شــهيد رجايى تقدير شــد.در اين مراسم شركت سهامى مديريت 
توليد انتقال و توزيع نيروى برق ايران، ســازمان سنجش آموزش 
كشــور و سازمان توســعه و نوساز معادن صنايع معدنى به عنوان 
برگزيده هاى دستگاه هاى وابسته به وزارتخانه ها انتخاب شدند. 

معاونت علمى و فناورى رييس جمهورى و شركت مديريت منابع 
آب ايران در بعد شاخص هاى عمومى و وزارت آموزش و پرورش و 
سازمان امور اراضى در بعد شاخص هاى اختصاصى انتخاب شدند. 
وزارت امور خارجه و ســازمان انرژى اتمى به عنوان برگزيدگان 
اصالح ساختار سازمانى و سازمان هاى بنادر و دريانورى و ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى در محور توســعه دولت 

الكترونيك انتخاب شدند. 
در نظرســنجى از خدمت گيرنــدگان، معاونت علمى و فناورى و 
وزارت ارتباطــات و فنــاورى اطالعات به ترتيب رتبه هاى اول و 

دوم را كسب كردند. 

14 دستگاه برتر جشنواره شهيد رجايى معرفى و تقدير شدند
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يادداشت

حذف دالر در ايستگاه آخر
«شروع» از شكل گيرى مثلث تقابل با آمريكا گزارش داد:

گروه اقتصاد كالن: نشســت ســه جانبه 
روســاى جمهور ايران، روســيه و تركيه 
درباره مسائل سوريه برگزار شد اما مسائل 
ســوريه تنها محور اين مذاكرات نبود، در 
اين نشســت درباره مســائل اقتصادى، 
روابــط بانكى و حــذف دالر از مبادالت 
تجارى سه كشــور نيز توافقاتى صورت 

گرفت.
در حالى كه ايران مدت زيادى اســت كه 
بــراى مقابله با اثر تحريم هاى آمريكا به 
دنبال حذف دالر از مبادالت با شــركاى 
تجارى اصلى خود است، اقدامات ترامپ 
در راه انــدازى جنگ تجارى عليه ســاير 
كشــورها و همچنين اجراى تحريم هاى 
اقتصادى و مالى عليه كشــورهايى چون 
روســيه و تركيه، اين كشورها را نيز براى 
حــذف دالر از مبــادالت تجارى بيش از 

پيش مصمم كرده است.
در اين راســتا رجب طيب اردوغان رييس 
جمهــور تركيه بر افزايش همكارى هاى 
بانكــى و اســتفاده از ارزهــاى ملى در 
تجــارت دو جانبه با ايــران تاكيد كرده 
اســت. اردوغان پيــش از اين نيز اعالم 
كرده بود كه براى تجارت با ارزهاى ملى 
با ايران برنامه دارد. اين در حالى اســت 
چندى پيش اولين آل. سى ميان ايران و 
تركيــه براى انجام تراكنش هاى تجارى 
با ارزهاى ملى به عنوان بخشى از تالش 
دو كشــور براى كنار گذاشتن دالر و يورو 

در تجارت دوجانبه افتتاح شد.
توافق براى حذف دالر از مبادالت ايران 
و روسيه نيز در حالى پررنگ تر شده است 
كه مقامات روســيه در روزهاى گذشته با 
انتقاد از سوء استفاده آمريكا از نقش دالر به 
عنوان يك ذخيره ارز جهانى، مكرراً اعالم 
كرده اند كه اين كشور به صورت فعاالنه در 
حال كار به منظور تغيير تسويه حساب ها 
به ارزهاى ملى با كشــورهاى خاورميانه، 
آســياى جنوب شرقى، آمريكاى التين و 
آفريقا اســت كه ديدار عبدالناصر همتى 
رييس كل بانك مركزى ايران با همتاى 
روس خــود به همين منظور برنامه ريزى 

شده است.
 جزئيــات پيمان پولــى دوجانبه با

روسيه و تركيه
رئيــس كل بانــك مركزى در خصوص 
پيمان هاى دوجانبــه ارزى نيز گفت: در 
حضور رئيس جمهور و رؤســاى جمهور 
تركيــه و روســيه بحث هــاى دوجانبه 
مفصلى داشتيم و توافقات خوبى در مورد 
صــادرات انــرژى مثل نفت و گاز و خريد 

كاالهاى اساسى و حل مشكالت بانكى 
انجام شد.

همتى ادامه داد: تأكيد هر ســه كشور اين 
بود كه دالر از چرخه مبادالت سه كشور 
خارج شــود و اميدواريم در مذاكراتى كه 
در آينده با بانك مركزى تركيه و روســيه 
داريم، توافقات هر چه ســريع تر اجرايى 

شود.
وى تصريح كرد: در اين صورت، معامالت 
با پول هاى ملى سه كشور انجام مى شود 
و بر اساس نرخ واحدى كه در نظر گرفته 
مى شود، مبادالت انجام خواهد شد. رئيس 
كل بانك مركــزى گفت: رئيس جمهور 
روســيه اعالم كرد كه بزرگترين اشتباه 
اســتراتژيك دولت آمريكا اين است كه 
خــودش كمك مى كند تا دالر از صحنه 

مبادالت ارزى حذف شود.
 اســتفاده واشنگتن از دالر به عنوان

اهرم فشار بر كشورها
وزير خارجه روســيه گفت: اياالت متحده 
در حال دســتكارى دالر اســت و از آن 
بــه عنوان اهرمى براى تنبيه كشــورها 
استفاده مى كند.ســرگئى الوروف وزير 
خارجه روســيه گفت: اياالت متحده در 
حال دستكارى دالر است و زمانى كه قصد 
دارد كســى را تنبيه كند از آن به عنوان 
ابزارى براى اعمال فشار استفاده مى كند.

و  خدمــات  واشــنگتن  گفــت:  وى 
عمليات هاى بانكدارى با دالر را در ارتباط 

با هر كشورى كه قصد تنبيه آن را داشته 
باشــد يا هر كشــورى كه با كشور مورد 
تحريم شــده به روابط خــود ادامه دهد، 

بالفاصله قطع مى كند.
وزير خارجه روسيه تصريح كرد كه براى 
چند دهه هر كسى اميدوار است كه اياالت 
متحــده به طور كامل به وظايف خود به 
عنوان منتشر كننده ارز اصلى ذخاير جهان 
بــه طور دقيق عمل كند. چه چيزى براى 
دالر درحال اتفاق افتادن است؟ واشنگتن 
در حال دستكارى دالر به ميل خود است.

همچنيــن وى در جلســه اى با همتاى 
تركيه اى خود ماه گذشته گفته بود كه نقش 
دالر بــه عنــوان يك ارز ذخيره جهانى از 

آنجايى كه كشورهاى زيادى به تجارت با 
ارزهاى ملى تغيير رويه دهند، ممكن است 
كم رنگ شود. وى گفت: سوء استفاده از 
نقش دالر به عنوان يكى ذخيره ارز جهانى 
منجر به تضعيف نقش دالر خواهد شــد.  
بر پايه اين گزارش، رجب طيب اردوغان 
رييــس جمهور تركيه هم چند روز پيش 
خواستار از بين رفتن انحصار دالر با انجام 
تراكنش و سرمايه گذارى با ارزهاى ملى 
شركاى تجارى شده بود.از سوى ديگر به 
خاطر تحريم هاى آمريكا كه عليه بسيارى 
از كشورها اعمال شده و همچنين جنگ 
تجارى اياالت متحده با ديگر كشــورها،  
بســيارى از كشورهاى جهان براى ايجاد 
يك نظام پرداخت بين المللى جايگزين با 
ارز مبنايى به غير از دالر قدم برداشته اند و 
احتمال اينكه ارزهايى چون يورو يا يوان 
جايگزين دالر در مبادالت شــود چندان 
دور از ذهن نيســت، اتفاقى كه روســيه، 
تركيه و ايران نيز از آن ســود خواهند برد 
و بــا ادامه اين روند مورد حمايت آنها نيز 
خواهد بود.به طور قطع با برنامه ريزى هاى 
انجام شده، ايران، روسيه و تركيه به ريال، 
روبل و لير مبادالتى انجام خواهند داد اما 
نيم نگاهــى نيز به جايگزينى ارز مبدأ در 
مبادالت تجارى از دالر به يك ارز ديگر 
مانند يورو و يوان خواهند داشــت. اتفاقى 
كه ايــن روزها بيش از هر زمان ديگرى 

امكان شكل گرفتن آن وجود دارد.

البته تا چند سال پيش با وجود تحريم هايى 
كه ايران و به طور خاص شــبكه بانكى 
در آن قرار داشــت، ايران به پيمان هاى 
پولى وارد نشده بود، ولى به مرور با شدت 
گرفتن انتقادات نســبت به اين موضوع و 
فشارى كه تحريم هاى دالرى براى ايران 
بر فعاالن اقتصادى داشت در نهايت بحث 
پيمان هاى پولى باز شد و اخيراً بعد از آمدن 
عبدالناصر همتى به بانك مركزى، رئيس 
جمهورى در بيــان محورهاى انتظارات 
خــود از وى، پيمان هــاى پولى را به طور 
خــاص مورد تاكيد قرار داد. اين در حالى 
اســت كه از حدود دوسال گذشته جريان 
توسعه اين روابط با روسيه، عراق و تركيه 
مطرح شــده بود، اما بــه نتيجه نهايى و 
كاملى نرسيد و حتى در ديدار سال گذشته 
ولى اهللا ســيف (رئيس كل ســابق بانك 
مركزى) و رئيس جمهور تركيه توافقاتى 
درباره  ســوآپ دوجانبه ريال ايران و لير 
تركيه انجام شــده بود. بر اين اســاس در 
صورت نهايى شــدن مذاكرات اخير بين 
ايران، روســيه و تركيه دالر از معامالت 
تجارى حذف و پول هاى محلى جايگزين 

خواهد شد.
اين در شــرايطى اســت كه در حدود يك 
ســال گذشته بازار ارز ايران به طور ويژه 
تحــت تأثير قرار گرفته و دالر اين روزها 
اوضاع قيمتى نابه ســامانى را پشــت سر 
مى گــذارد؛ به طورى كه از حدود 3800 
تومان در شــهريورماه ســال گذشته به 
13 هــزار و 500 تومــان در حال حاضر 

مى رسد. با وجود اينكه سياست هاى ارزى 
در اين مدت مــورد بازنگرى قرار گرفته 
و حتــى معامالت بيــن صادركنندگان و 
واردكنندگان در ســامانه معامالت ارزى 
اكنــون بر پايه يورو انجام مى شــود، اما 
همچنان حكمرانى دالر در بازار ارز ايران 
چشــمگير اســت و هيجان براى خريد و 

معامالت بر پايه اين ارز باال است.
پيمان هاى پولى روشــى نوين در تاريخ 
مبادالت تجارى است كه بر اساس توافق 
بين طرفين، تجارت با استفاده از پول هاى 
محلى انجام مى شــود به عبارتى به جاى 
اســتفاده از ارزهاى واســطه مانند دالر و 
يورو اين پول هاى رايج كشــورهاى مبدأ 
و مقصد است كه مورد استفاده قرار خواهد 
گرفــت. در حال حاضر بيش از 50 پيمان 
پولى در سراسر جهان منعقد شده كه چين 
سردمدار اين كشورها به شمار مى رود كه 
بالغ بر 30 پيمان پولى را به خود اختصاص 

داده است.

اقتصاد خارجى

سرمايه گذارى سرمايه گذارى 1010 ميليارد  ميليارد 
يورويى قطر در آلمانيورويى قطر در آلمان

امير قطر گفت: قصد داريم طى 5 سال آينده 
10 ميليارد يورو در آلمان ســرمايه گذارى 

كنيم كه يكى از حوزه هاى آن ايجاد ترمينال 
گاز آالن جى در آلمان است.

«تميــم بن حامد الثانــى» امير قطر گفت: 
قصد داريم ظرف 5 ســال آينده 10 ميليارد 
يورو (11.6 ميليارد دالر) ســرمايه گذارى 
در آلمان انجام دهيم كه شــامل ايجاد يك 
ترمينال گاز مايع طبيعى احتمال خواهد بود.

امير قطر اين موضوع را در كنفرانس سرمايه 
گذارى دو جانبه در برلين مطرح كرد. در حال 
حاضر آلمان بزرگترين مصرف كننده انرژى 
اروپا اســت. الثانــى گفت: مجموع تجارت 
آلمان-قطــر در ســال 2017 ميــالدى با 
كاهش روبرو شــد؛ در حاليكه قبل از آن به 
تقريبًا 2.8 ميليارد يورو رسيده بود و رشد 2 
برابــرى را تجربه كرده بود. امير قطر انتظار 
رشد بيشتر را در سال هاى آتى از تجارت 2 

جانبه اعالم كرد.  

آمريكا براى رهبرى اقتصاد آمريكا براى رهبرى اقتصاد 
جهانى قابل اعتماد نيستجهانى قابل اعتماد نيست

وزير دارايى و خزانه دارى تركيه گفت: جامعه 
جهانى بايد در برابر تحريم ها و حمالت مالى 

يكجانبه آمريكا متحد شود.
برات آلبايــراك، وزير خزانه دارى و دارايى 
تركيــه گفت: اين يكى از نااميدكننده ترين 
لحظات در تاريخ بين روابط تركيه و آمريكا 
اســت و دولت ترامپ بــه يكى از اعضاى 
ناتو حمله اقتصادى كرده اســت. آلبايراك 
كه داماد اردوغان نيز هســت گفت كاهش 
ارزش لير بيش از آن كه به خاطر اشتباهات 
حكمرانى باشــد ناشى از حمالت و تبليغات 
منفى دشمنان به سيستم مالى تركيه است.

وى افــزود: يك نكته مهم اين اســت كه 
هيچ كدام از شــاخص هاى كالن اقتصادى 
نمى تواند كاهش ارزش لير در ماه گذشــته 
را توجيه كند و در اين مدت، سيستم بانكى 
و مالى تركيه اصالحات ساختارى را تجربه 

نكرده است.

هند وابستگى خود به دالر را هند وابستگى خود به دالر را 
كاهش مى دهدكاهش مى دهد

آمارهاى جديد بانك مركزى نشان مى دهد 
اين كشــور در حال افزايــش خريد طال و 
فــروش اوراق قرضــه وزارت خزانه دارى 

آمريكا است.
گزارش ســاالنه بانك مركزى هند نشــان 
مى دهــد هنــد نيز به مانند ســاير اعضاى 
گروه بريكس (برزيل، روســيه، هند، چين 
و آفريقــاى جنوبى) در حال افزودن طال به 
ذخايــر فيزيكى خود اســت و تــا پايان ماه 
ژوئن، حجم ذخاير طالى هند با 6.3 درصد 
افزايش، از 557.77 تن در ســال گذشته به 

566.23 تن افزايش يافته است.  

در گزارش بانك مركزى هند آمده اســت: 
متنوع ســازى ذخاير ارزى در طول ســال 
كنونى نيز به منظور كاهش ريســك هاى 

مديريتى ادامه خواهد داشت.

سقوط دالر در برابر ينسقوط دالر در برابر ين
 قيمت طال را باال برد قيمت طال را باال برد

كاهــش ارزش دالر در مقابــل ين به دليل 
به چالش كشــيده شدن موضوعات تجارى 
ژاپن از سوى ترامپ منجر به افزايش قيمت 

طال شد.
به دنبال تمركز دونالد ترامپ رييس جمهور 
آمريكا مبنى بر به چالش كشــيدن ژاپن بر 
ســر موضوعات تجارى، دالر در مقابل ين 
ارزش خود را از دست داد كه اين امر منجر به 
افزايش قيمت طال در بيست و چهار ساعت 
گذشته شد. در همين حال قيمت منطقه اى 
طــال با كمى افزايش به يكهزار و 200 دال 
رو 88 ســنت در هر اونس رســيد و در حال 
حاضر سرمايه گذاران اميدوار به رشد پايدار 
قيمت طال هســتند. همچنين مدير يكى از 
شــعب استاندار بانك گفت: افزايش ارزش 
يــن در بــازار معامالت ارزى در مقابل دالر 
باعث ســير صعودى خريد طال شد. بر پايه 
ايــن گزارش، قيمت طــال در ماه آوريل با 
رسيدن به يكهزار و 365 دالر و 23 سنت به 
باالترين سطح خود رسيد و سپس با بيش از 
10 درصد كاهش پيدا كرد كه اكنون قيمت 

طال با افزايش روبرو شده است.

اما و اگرهاى محافظه كارى اما و اگرهاى محافظه كارى 
در حسابدارىدر حسابدارى

سيد نوراله قاضوى
بــا   كارى  محافظــه 

ويژگى هاى حسابرسى 
رابطه نزديكى داشــته 
و هــر دو نقش مهمى 
در كاهــش عدم تقارن اطالعاتى و كاهش 
هزينــه هاى نمايندگــى در قراردادها ايفا 
مــى كند. محافظه كارى مــى تواند رفتار 
فرصت طلبانه مديريت شــركت در گزارش 
گــرى مالــى را محدود نمايد و به نوبه خود 
منجر بــه كاهش هزينه هاى نمايندگى در 
مؤسســات و شــركت ها گردد، از ديگر سو 
ويژگى هاى حسابرسى (كيفيت حسابرسى، 
كميته حسابرســى و ...) شــامل مجموعه 
مكانيزم هايى است كه به منظور اطمينان از 
اينكه دارايى هاى شركت به گونه اى كارآمد 
استفاده مى شوند و آن دارايى ها ميان مديران 
و يا ســاير گروه ها به ضرر ســاير ذى نفعان 
به طور نامناســب توزيع نمى شــود، به اجرا 
در مى آيد.محافظــه كارى در حســابدارى 
ســابقه اى طوالنى دارد. در كشور ما كميته 
فنى ســازمان حسابرسى در مفاهيم نظرى 
گزارشگرى مالى محافظه كارى را به عنوان 
يكــى از مؤلفه هاى خصوصيت كيفى قابل 

اتكا بودن در نظر گرفته است.
بر اســاس شــواهد تجربى كاراترين شكل 
پاســخگويى، گزارشــگرى مالى اســت، 
بــا رســوايى هاى اخيــر و ورشكســتگى 
شــركت هاى بزرگ نظير انرون، ورلدكام 
و ...اعتبــار اعــداد و ارقام حســابدارى كه 
مهمترين بخش گزارشگرى مالى را تشكيل 
مى دهند به شدت زير سؤال رفته به طورى 
كه سرمايه گذاران اعتمادى به صورت هاى 
مالى تهيه شــده توســط مديريت ندارند. با 
توجه به اين امر، توجه به كميته حسابرسى 
و كيفيت گزارش هاى حســابدارى به طور 
روزافزون افزايش پيدا كرده اســت، اما به 
دليــل الزام بورس اوراق بهادار تهران اميد 
است در سالهاى آتى شاهد تشكيل و فعاليت 

تأثيرگذار آن در تمام شركت ها باشيم.

ميز خبر
اصالح قانون بانك مركزى در اصالح قانون بانك مركزى در 

مجلس كليد خوردمجلس كليد خورد
عضو كميســيون اقتصــادى مجلس از 
آغاز رســيدگى به مــواد مربوط به اصالح 
قانون بانك مركزى در جلســه امروز اين 

كميسيون خبر داد.
عامر كعبى در خصوص جلســه كميسيون 
اقتصادى مجلس شوراى اسالمى، اظهار 
داشــت: در نشست روز گذشته كميسيون 
اقتصادى ادامه رسيدگى به مواد مربوط به 
اصالح قانون بانك مركزى در دســتوركار 

قرار گرفته است.
ايــن عضو كميســيون اقتصادى مجلس 
شــوراى اســالمى يادآور شــد: بررسى 
اختيارات هيات عالى و نقش آن در ساختار 
جديــد بانك مركزى از محورهاى مربوط 
به اصالح قانون بانك مركزى است كه در 

جلسه امروز در حال بحث است.

موفقيت موفقيت 2929 درصدى  درصدى 
واگذارى هاى دو سال اخيرواگذارى هاى دو سال اخير

عرضه هاى دو سال گذشته دولت يازدهم 
كه توسط سازمان خصوصى سازى انجام 
شده با 29 درصد موفقيت همراه بوده است.

نگاهى به عملكرد سازمان خصوصى سازى 
در دولت هــاى يازدهم و دوازدهم نشــان 
مى دهــد در دولــت يازدهــم 29 درصد 
عرضه هاى دولت با موفقيت انجام شــده 
اســت. اين در حالى اســت كه از ابتداى 
فعاليت دولــت دوازدهم تاكنون نيز 190 
عرضــه به ارزش 284 هزار و 564 ميليارد 
ريال انجام شده كه از اين تعداد 71 عرضه 
بــه ارزش 34 هــزار و 972 ميليارد ريال با 

موفقيت همراه بوده است.
از ســوى ديگر بنابر آمار منتشر شده سهم 
بخش خصوصــى از واگذارى هاى دولت 
از ســال 80 تــا كنون نيــز حكايت از اين 
دارد كه در دولت هاى گذشــته 18 درصد 
واگذارى هــا به بخش خصوصى بوده كه 
ايــن آمار در دولــت يازدهم 67 درصد و 
از ابتــداى فعاليت دولت دوازدهم تاكنون 
100 درصد واگذارى ها به بخش خصوصى 

بوده است.

شاخص بورس شاخص بورس 19141914 واحد  واحد 
رشد كردرشد كرد

شــاخص بورس در جريان معامالت امروز 
بازار سرمايه 1914 واحد رشد كرد.

در جريان دادوســتدهاى روزگذشته بازار 
سرمايه تعداد 2 ميليارد و 771 ميليون سهم 
و حق تقدم به ارزش 664 ميليارد تومان در 
156 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت 

و شاخص بورس با رشد 1914 واحدى در 
ارتفاع 139 هزار و 628 واحد قرار گرفت. 
شــاخص هاى اصلى بازار سرمايه هم روز 
مثبتى را پشــت سر گذاشــتند به طورى 
ـ ارزشــى)  كــه شــاخص قيمت (وزنىـ 
559 واحــد، كل (همــوزن) 609 واحد، 

قيمــت (هموزن) 430 واحد، آزاد شــناور 
2334 واحــد و شــاخص هاى بازار اول و 

دوم به ترتيب 1691 و 2463 واحد رشــد 
كردند. بر اساس اين گزارش، در بازارهاى 
فرابــورس ايران هم با معامله يك ميليارد 
و 93 ميليــون ورقه به ارزش 681 ميليارد 
تومــان در 108 هــزار نوبت، آيفكس 35 
واحد رشــد كــرد و در ارتفاع 1615 واحد 

قرار گرفت.

رئيس كل بانك مركزى گفت: به صرافى ها مجوز داده ايم كه خودشان 
ارز به كشــور وارد كنند و از روز گذشــته به صورت گسترده اين كار آغاز 

شده است.
عبدالناصر همتى رئيس كل بانك مركزى در حاشــيه جلسه كميسيون 
اقتصادى مجلس شوراى اسالمى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ارز 
صادركنندگان غيرنفتى با متوسط قيمت حدود 9000 تومان در هر يورو 
در اختيار واردكنندگان قرار گرفته است؛ نزديك به 2.5 ميليارد دالر نيز 
ظرف يك ماه گذشــته ارز براى واردات كاالهاى ضرورى، اساســى و 

مواد اوليه كارخانجات تهيه كرده ايم و اين روند ادامه دارد.
وى با بيان اينكه من يكبار گفتم ذخاير ارزى بانك مركزى ناموس بانك 
مركزى اســت، گفت: درواقع ذخاير ارزى بانك مركزى متعلق به ملت 

ايران است و ما به هيچ وجه مجاز نيستيم كه اين ذخاير را تضعيف كنيم. 
خوشــبختانه ظرف يك الى دو ماه گذشــته كه در خدمت مردم در بانك 
مركزى بوده ام، ذخاير بانك مركزى به صورت قابل توجهى تقويت شد.

همتى با بيان اينكه معتقدم ذخاير بانك مركزى بايد تقويت شود و براى 
تأمين نيازهاى اساســى كشــور كافى باشد، اظهار داشت: بنده نگفته ام 
كه ســاير منابع بانك مركزى از جمله منابع ارزِى جارى بانك مركزى 
كه از طريق صادرات نفت به دســت مى آيد و همچنين منابع ارزى كه 
صادركنندگان غيرنفتى در اختيار سامانه «نيما» قرار مى دهند، در بازار 
وارد نمى شود؛ اين گونه نيست، حتمًا به بازار وارد مى شود. اين برداشت 

از صحبت هاى من اشتباه بود.
رئيس كل بانك مركزى ادامه داد: بانك مركزى در بازار ارز دخالت خواهد 

كرد و اين دخالت موجب روند كاهنده در نرخ ارز در بازار شده است.
وى افزود: من هيچ گاه در مورد اينكه نرخ ارز زياد يا كم مى شود، هيچ گاه 
صحبت نكرده ام اما اين ريســك در بازار وجود دارد و مردم بايد به اين 
ريســك توجه كنند. همتى تأكيد كرد: به صرافى ها مجوز داده ايم كه 
خودشــان ارز به كشــور وارد كنند، بنابراين صرافى ها مجازند كه ارز 
كاغذى را به كشــور وارد كنندو از روز قبل هم به صورت گســترده اين 

كار آغاز شده است.
رئيــس كل بانــك مركزى تصريح كرد: عالوه بر ايــن اجازه داده ايم 
بخشــى از ارز حاصل از صادرات كه صادركنندگان در ســامانه نيما وارد 
مى كنند، از طريق اســكناس وارد كشــور شــده و تحت نظارت بانك 

مركزى عرضه شود.

مجوز واردات ارز كاغذى توسط صرافى ها صادر شد

يك مقام مسئول در سازمان امور ادارى و استخدامى 
گفت: اصالح نظام پرداخت حقوق و مزاياى كاركنان 
دولــت و كاهش 8 درصدى ســن مديــران يكى از 

اقدامات مهم برنامه دوم اصالح نظام ادارى است.
عالء الدين رفيع زاده يادآور شــد: با روى كار آمدن 
دولت يازدهم، نقشه اصالح نظام ادارى تدوين و در 
شوراى عالى ادارى مصوب و در اين مسير يك برنامه 
عملياتى ســه ســاله تصويب شد كه از سال 1393 تا 

1396 ادامه داشت.

رفيع زاده اضافه كرد: با اجراى كامل برخى از برنامه در 
دور اول، برنامه هايى كه روند اجرايى مناسبى داشت 
مانند فرآيندهاى ارائه خدمات به دستگاه هاى اجرايى 
ابقا شــد. وى ادامه داد: برنامه شفافيت و پاسخگويى 
و ارتقــاى بهره ورى 2 برنامه جديدى اســت كه به 
برنامه هاى پيشــين اضافــه و در مجموع 10 برنامه 
تصويب شد تا پس از ابالغ و تعيين سهم دستگاه ها 
براى تحقق اهداف مشــخص شده روند اجرايى آن 

تا سال آينده دنبال شود.

رييس امور مديريت عملكرد و ارتقاء فرهنگ سازمانى 
ادامــه داد: اصــالح نظام پرداخــت حقوق و مزايا به 
گونــه اى كــه اختالف بين حقوق و مزاياى كاركنان 
در مشــاغل و شــرايط مشابه برطرف شود همچنين 
طراحى و اســتقرار سامانه حقوق و مزاياى پرداختى 
كاركنان دولتى از ديگر اقدامات اساســى در دومين 

دوره برنامه اصالح نظام پرداخت است.
وى افزود: برقرارى عدالت در نظام پرداخت و متناسب 
ســازى دريافتى بازنشستگان و مستمرى بگيران با 
شاغالن، از اقدامات اساسى است كه در برنامه چهارم 

مديريت سرمايه انسانى دنبال مى كنيم.
رفيــع زاده افــزود: كاهش هشــت درصدى ســن 
مديــران تا پايان دوميــن برنامه جامع اصالح نظام 
ادارى (سال 1399) و توجه به مديران زن و افزايش 
نســبت آن به كل مديران و رســاندن آن به حداقل 
30 درصــد، از ديگر مصوبه هاى اين برنامه اســت. 

بــه گفتــه وى، اكنون نســبت مديران زن نســبت
 به مرد 22 درصد است.

رئيس كل اسبق بانك مركزى با بيان اينكه با دستور 
نمى توان نوسانات نرخ ارز را كنترل كرد، گفت: بازار 

ثانويه نتوانسته ارز مورد نياز كشور را تأمين كند.
طهماســب مظاهرى، در ارتباط با علت نوســانات 
شــديدارز در كشور عليرغم ايجاد بازار ثانويه تصريح 
كرد: درفروردين ماه سال جارى دولت اشتباه بزرگى 
را مرتكب شــد و آن اين بود كه وجود بازار آزاد ارز را 
منكر شد در حالى كه اين بازار واقعيت خارجى داشت.
وى ادامه داد: دولت در چارچوب سياست هاى خود ارز 
راتــك نرخى كرد و رقم 4200 تومان را براى قيمت 
دالرتعيين كرد، در همين چارچوب آنها تالش كردند 
كه بخش اعظمى از نيازهاى كشــور را از طريق اين 
ارزتامين كنند كه اين خود باعث ايجاد مشــكالت و 

همچنين فسادهايى در اقتصاد كشورشد.
طهماســب مظاهرى در ادامه با بيان اينكه به مرور 
زمان دولت مجبور شــد كه بازار ثانويه ارز را نيز به 
رســميت بپذيرد،  تاكيد كرد : در اين بازار نيزشــاهد 
عدم تعادل عرضه و تقاضا هستيم چنانكه بازار ثانويه 

نتوانسته ارز مورد نياز كشور را تأمين كند ودر همين 
چارچوب بازار ثالث ارز نيز شكل گرفته است.

رئيس كل اســبق بانك مركزى با بيان اينكه دولت 
اعالم كرده كه منبع تأمين ارز بازار ثانويه، ارز حاصله 
ازصــدور محصوالت از جمله پتروشــيمى اســت، 
خاطرنشــان كرد: اين در حالى است كه مديران اين 
گونه شــركت ها اين آمادگى را ندارندكه ارز خود را 
بــه قيمــت پايين تر از آنچه كه اكنون در بازار خريد و 

فروش مى شود به فروش برساند.
اين كارشناس مسائل پولى و بانكى همچنين با انتقاد 
از رئيــس جمهور مبنى بر اينكــه اوتصور مى كندبا 
دســتور مى تواند نوسانات ارز را كنترل كند، تصريح 
كرد : رئيس جمهور بايد دست بانك مركزى را براى 
ايجاد ثبات در بازار ارز باز بگذارد و به آن دستور ندهد، 
اگر چنين اجازه اى به بانك مركزى داده شــود، اين 
بانــك بــا توجه به پارامترهاى اقتصادى و ابزارهايى 
كــه در اختيار دارد، مى توانــد ثبات قيمت را در بازار 

ارز ايجاد كند.

با دستور نمى توان نوسانات نرخ ارز را كنترل كردنظام پرداخت كاركنان و سن مديران اصالح مى شود

نياز واقعى ارز در كشور 80 ميليارد دالر است
به گفته يحيى آل اســحاق، مجموع نياز ارزى واقعى 
كشور 70 ميليارد دالر است كه با احتساب 10 ميليارد 
دالر هم براى مسافران و ... در نهايت 80 ميليارد دالر 
نياز واقعى كشور است كه ظرف بررسى هاى صورت 
گرفته طى 10 ســال اخير بدســت آمده كه البته اين 
رقم ها باز هم بيش از ميزان واقعى لحاظ شده است.

رييس اتاق مشترك بازرگانى ايران و عراق با اشاره 
به درآمد كشــور و درآمد صادرات نفتى و غيرنفتى، 
افــزود: فقــط در حوزه تجارت ايران و عراق، با توجه 
بــه شــرايط حال حاضر، 30 درصــد طى پنج ماهه 
اخير رشــد صادرات داشــته ايم و همين طور براى 

ســاير صادرات به كشــورهاى ديگر به همين شيوه 
افزايش درآمد داشته ايم.

وى يادآور شد: در شش ماه اخير بيش از پيش بينى ها، 
فروش نفت به لحاظ قيمتى و وزنى داشتيم؛ بنابراين 
در مجمــوع تــا به اينجا از حاصل درآمدهاى نفتى و 
غير نفتى 95 ميليارد دالر ذخاير ارزى خواهيم داشت. 
همچنين بنابر اعالم ســازمان هاى بين المللى 109 
ميليارد دالر ذخاير ارزى ايران در خارج از كشــور و 

در كشورهايى همچون هند، چين و غيره است.
آل اســحاق تاكيد كرد: بنابراين حدود 200 ميليارد 
دالر تا پايان سال ذخاير ارزى كشور است و با توجه 

به هزينه هاى كشور كه نهايت 80 ميليارد دالر برآورد 
مى شود، حدود دو برابر نياز، امكانات دسترسى به ارز 
داريم؛ بنابراين مشكل، عرضه و تقاضاى ارز نيست.

وى بــا تاكيــد بــر اينكه بايــد نظــام مديريتى و 
ســازماندهى ارز مناســب شــود و با توجه به اينكه 
مــدل انتخابــى براى واردات كاالهاى اساســى با 
ارز 4200 تومانــى مى توانــد جــواب دهد، گفت: 
دولــت بــا نظــارت مى توانــد اوضــاع را كنترل

 كند.آل اســحاق افزود: اگر بازار ثانويه را نيز بتوان 
درســت مديريت كرد، شــرايط بهتر خواهد شد كه 
مديريت آن كار ســختى نيســت، چراكه بازار ثانويه 

كه واحدهاى پتروشــيمى، فوالد و اينهاست، عمدتًا 
عرضه شان دست خودشان است و مى توانند عرضه 
را مديريت كنند. تقاضا نيز دست مردم بوده كه قابل 
كنترل است. كما اينكه سه شنبه گذشته عرضه ارز در 
بــازار 74 ميليون دالر بود و تقاضا حدود 40 ميليون 
دالر كــه نشــان مى دهد عرضــه و تقاضا مى تواند

 تنظيم كننده باشد.

 يحيى آل اسحاق

سه كشور ايران، روسيه 
و تركيه كه اين روزها هريك 
به نوعى درگير جنگ تجارى 
با آمريكا هستند، به تازگى 
گام ديگرى براى حذف 

دالر از مبادالت و استفاده 
از ارزهاى ملى در تجارت 

دوجانبه برداشتند

�
�
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ميز خبرشهرستان هاميز خبر

آغاز جشنواره قصه گويى آغاز جشنواره قصه گويى 
كتابخانه اى در استان سمنانكتابخانه اى در استان سمنان

مرحله温 كتابخانه اى جشــنواره قصه گويى از 
دهم شــهريورماه در مراكز فرهنگى هنرى 
كانون پرورش فكرى استان سمنان آغاز شد.

بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل كانون 
اســتان ســمنان، مهدى جمــال مديركل 
كانــون پرورش فكــرى ســمنان از آغاز 
مرحله温 كتابخانه اى بيست ويكمين جشنواره 
بين المللــى قصه گويــى در مجتمع و مراكز 
فرهنگى هنرى شــماره يك و دو ســمنان، 
ســرخه، دامغان، بهارستان و سيار روستايى 
شاهرود خبر داد و گفت: برگزارى اين مرحله 
از جشنواره با حضور قصه گويان در سه بخش 
عمومى، تخصصى و علمى تا 20 شهريورماه 
در تمامى مراكز فرهنگى هنرى كانون استان 

ادامه دارد.
جمال، قصه را يكى از مؤثرترين و خالق ترين 
ابزار تربيتى در انتقال فرهنگ و آداب و رسوم 
عنوان و خاطرنشــان كرد: تبليغات محيطى 
و اطالع رســانى به مخاطبان جشنواره پس 
از تشــكيل جلسه شــوراى فرهنگى از 27 
مردادماه با طراحى و چاپ تراكت، پوســتر، 
بنر و نشــر آن در شــبكه هاى اجتماعى آغاز 
شد و مربيان عالوه بر اعضاى نوجوان مراكز 
فرهنگى هنــرى با حضور در مصالهاى نماز 
جمعه، مهدهاى بهزيستى و... از عموم مردم 
براى شركت در اين جشنواره دعوت كردند.

آغاز اصالح خيابان هاى هسته آغاز اصالح خيابان هاى هسته 
مركزى شهر بندرعباسمركزى شهر بندرعباس

معــاون حمــل و قل و ترافيك شــهردارى 
بندرعباس از آغاز اصالح خيابان هاى بافت 
مركزى شــهر خبر داد. به گزارش مديريت 
ارتباطــات و امــور بين الملل شــهردارى 
بندرعبــاس، بابك هاشــمى بــا اعالم اين 
خبــر اظهار كرد: بــه منظور بهبود وضعيت 
حمل و نقل در بافت مركزى شهر، تغييراتى 
در مســيرهاى پر تردد ايجاد مى شــود. وى 
افزود: بر اين اســاس، جهــت تردد در چند 
خيابــان تغيير كرده و چنــد تقاطع به چراغ 
راهنمايى مجهز مى شود. معاون حمل و نقل 
و ترافيك شــهردارى بندرعباس با اشاره به 
اينكه برخى از مســيرها شــمال به جنوب 
خواهند شــد، تصريح كرد: خيابان شــهيد 
بهشتى (حد فاصل چهارراه مرادى به سمت 
ميدان برق)، بهادر شــمالى (حدفاصل اسد 
آبادى به ســمت 17 شهريور)، شريعتى (حد 
فاصل ميدان شريعتى به سمت ميدان ابوذر) 
و خيابان پدران آســمانى مسيرهايى هستند 
كه مســير تردد در آنها از شــمال به جنوب 

خواهد بود. 

برگزارى دوره آموزشى برگزارى دوره آموزشى 
بازآفرينى شهرى پايداربازآفرينى شهرى پايدار

 مديركل راه و شهرسازى قزوين از برگزارى 
دوره آموزشــى بازآفرينى شــهرى پايدار در 
راستاى ارتقاى قابليت زيست پذيرى شهرها 

خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومى اداره كل راه و 
شهرسازى استان قزوين، مسعود حق لطفى 
بــا اعالم اين خبر گفت: شــركت بازآفرينى 
شهرى ايران اين دوره را به همراه كارگاه هاى 
جانبى با همكارى موسسه بين المللى پرديس 
شريف به عنوان دبيرخانه اجرايى در مهرماه 
ســال جارى برگــزار مى كنــد. وى افزود: 
تبيين برنامه ملى بازآفرينى شــهرى پايدار، 
روش هاى جلب مشــاركت، نقش مديريت 
شــهرى در بازآفرينى شــهرى پايدار، ارائه 
تجــارب در حوزه بازآفرينى شــهرى و تاب 
آورى از جمله محورهاى اين دوره آموزشــى 
هســتند. حق لطفى تاكيد كرد: توانمندسازى 
سرمايه انســانى از طريق آموزش به منظور 
تحقق اهداف برنامه ملى بازآفرينى شــهرى 
پايدار، موضوعى اســت كه در دســتور كار 
جدى شــركت بازآفرينى شهرى ايران قرار 
گرفته است. دبير ستاد بازآفرينى استان يادآور 
شــد: مديران حوزه شهرى، فنى و مهندسى، 
پشــتيبانى، مالى، طرح و برنامه سازمان ها و 
دســتگاه هاى دولتى و بخــش عمومى غير 
دولتى جامعه هدف اين دوره آموزشى هستند.

تالش مضاعف در جهت ارتقاء تالش مضاعف در جهت ارتقاء 
ايمنى جاده هاى مازندرانايمنى جاده هاى مازندران

سارى-رييسى: معاون وزير و رئيس سازمان 
راهــدارى و حمل و نقل جاده اى كشــور در 
جلســه شــوراى ادارى اداره كل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى مازندران خواستار تالش 
مضاعف در جهت ارتقاء ايمنى جاده هاى اين 
اســتان شد.مهندس عبدالهاشم حسن نيا در 
اين نشســت كه با حضور مدير كل ايمنى و 
حريم و مدير كل نگهدارى راهها ســازمان 
راهدارى كشــور، مدير كل راهدارى و حمل 
و نقــل جاده اى مازندران و روســاى ادارات 
ســتادى و تابعه برگــزار گرديد عنوان نمود: 
هدف از اين نشست برنامه ريزى براى تجهيز 
راهدارخانه ها، ماشين آالت و نيروى انسانى 
به منظور انجام عمليات راهدارى استان است.
وى اظهار داشت: مجموعه عوامل راهدارى 
بايد با تعامل و در سايه همفكرى و همدلى با 
بسيج نيروها و بكارگيرى درست از تجهيزات 
و ماشين آالت و با برنامه ريزى منظم و مدون 
بــراى انجام عمليات راهدارى و نگهدارى از 
اين سرمايه ملى آمادگى كامل داشته باشند.

كانون جوانه هاى بانك ملى ايران در كنار كودكان زنجيره اميد
بانك ملى ايران كه با هدف آموزش آينده سازان كشور، 
كانون جوانه ها را راه اندازى كرده به همراه ســفير خود 
در كنــار كودكان زنجيره اميد قرار گرفت تا لبخند را به 

اين كودكان هديه دهد.
بــه گــزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، اين بانك 
در راستاى مسئوليت هاى اجتماعى و همچنين اقدامات 
خيرخواهانه خود براى حمايت از كودكان بيمار مناطق 
محروم كشور در كنار زنجيره اميد قرار گرفت و مديران 
امور و روساى شعب بانك نيز به همراه سفير و اعضاى 
كانــون جوانه ها از بخش هاى مختلف خانه اطفال اين 
زنجيره كه محل نگهدارى و درمان قبل و بعد از عمل 
كودكان زير 18 ســال اســت، بازديد كردند. بانك ملى 
ايران و كاركنان بانك كه همواره حمايت از هموطنان 
مناطق محروم كشــور در نقاط دور افتاده را ســرلوحه 
خدمت رســانى خــود كرده اند، توجه ويــژه اى نيز به 
حمايت از كودكان مناطق محروم داشته و با اين هدف 

كمك هاى خيرخواهانه خود را به ســمت زنجيره اميد 
هدايت كرده اند تا ســالمتى را به كودكان بيمار كشــور 

هديه دهند.از اين پس اعضاى كانون جوانه هاى بانك 
ملــى ايران در كنار كودكان اين مركز قرار مى گيرند تا 

بــا كمك هاى معنوى خود بتواننــد اميد به بهبودى و 
بازگشت به زندگى را در اين كودكان دوباره زنده كنند.

مريم مرعشى مديرعامل و مؤسس زنجيره اميد ضمن 
قدردانــى از توجــه كاركنان و مديران بانك ملى ايران 
به اين موسســه، بازديد مديران بانك و ســفير كانون 
جوانه ها را مايه دلگرمى كودكان دانست و گفت: بسيار 
خوشــحاليم كه پس از خداوند همراهان بسيارى داريم 
و حضور مديران بانك ملى ايران مايه دلگرمى ماست.

وى اظهار كرد: بيمارســتان 540 تختخوابى اطفال 
در منطقــه جواديه تهران با حمايت دانشــگاه علوم 
پزشــكى در حال احداث است و مجموعه بانك ملى 
ايران از ابتداى شروع پروژه همراهى خوبى در بخش 
اجرا داشــته اند. ســفير كانون جوانه هاى بانك نيز با 
ارزوى ســالمتى و بهبودى براى اين كودكان، گل و 
هدايايــى بــه نمايندگى از اعضاى كانون به كودكان 

بيمار اهدا كرد.

مديرعامل بانك قرض الحسنه رسالت از تمركز بيش 
از 50 درصــد منابع اين بانك در بانكدارى اجتماعى 
خبــر داد. بــه گزارش روابط عمومــى بانك قرض 
الحســنه رسالت، محمدحســين حسين زاده گفت: 
مهم ترين استراتژى اين بانك در توسعه فعاليت هاى 
قرض الحســنه اى اين است كه با اقدامات فرهنگى 
اجتماعى زمينه ايجاد كانون هاى هميارى اجتماعى 
در ســازمان ها، محله ها، مساجد و روستاها را فراهم 
كند. به گفته وى، با شكل دهى كانون هاى هميارى 
اجتماعى اعضا مى توانند از تسهيالت قرض الحسنه 
استفاده كنند. حسين زاده افزود: با گذشت دو سال از 

عملياتى شدن بانكدارى اجتماعى، بيش از 50 درصد 
منابع به اين بخش انتقال يافته است و اگر به همين 
دليــل با اين روند حركت كنيم در 1400 شــعبه اى 
نخواهيم داشــت. چنانچه امروز هيچگونه تبليغات 
خاص تجارى نداريم و مردم به اندازه كافى براى ما 
تبليغ مى كنند. مديرعامل بانك قرض الحسنه رسالت 
گفت: در يكسال گذشته 50 شعبه از 283 شعبه را كم 
كرديم و تا 1400 به بانكدارى بدون شعبه مى رسيم. 
يعنى در هر استان يك مديريت شعب خواهيم داشت 
و همه خدمات در بستر بانكدارى مجازى و اجتماعى 

و نوين عرضه خواهد شد.

عيسى امامى، عضو هيأت مديره بانك قرض الحسنه 
مهــر ايــران با توجه به اهميت جذب منابع و افزايش 
سهم بانك از بازارهاى هدف بر آمادگى بانك قرض 
الحســنه مهر ايران به منظور كمك به بهبود اقتصاد 
كشــور تأكيد كرد.به گــزارش روابط عمومى بانك 
قرض الحســنه مهر ايران، عيسى امامى عضو هيات 
مديــره بانك قرض الحســنه مهــر ايران در جريان 
بازديد از شــعب استان كردستان و در جمع همكاران 
بيان داشــت: پيشبرد برنامه هاى ترسيمى و دستيابى 
به اهداف تعيين شده در هر استان نيازمند شناسايى 
دقيق ظرفيت هاى اقتصادى مناطق و شهرستان هاى 

گوناگون اســت.وى همچنين در ســفر به اســتان 
كردســتان از شعب دهگالن، بيجار، شهداى سنندج 
و دواير مختلف ستادى بازديد كرد و از نزديك با روند 

اقدامات همكاران آشنا شد.
عضو هيأت مديره بانك قرض الحسنه مهر ايران در 
اين بازديدها با اشاره به اهميت جذب منابع و افزايش 
ســهم بانك از بازارهاى هدف اظهارداشت: با جذب 
بيشــتر منابع قرض الحســنه پايدار مى توان ميزان 
ارائه خدمات متنوع بانك به مشــتريان را ارتقاء داد و 
توجه همكاران به معرفى طرح «همياران مهرايران» 
مى تواند فتح بابى براى نيات خير خيرين جامعه باشد.

آمادگى بانك قرض الحسنه مهر ايران براى كمك به بهبود اقتصاد كشوربيش از 50 درصد منابع در بانكدارى اجتماعى متمركز شده است
عضو هيات مديره بانك قرض الحسنه مهر ايران:مديرعامل بانك قرض الحسنه رسالت اعالم كرد:

حضور عضو هيات مديره بانك كشاورزى در مراسم توديع و معارفه مديرشعب بانك در استان مركزى

داد و ستد سهام در شعب بانك صادرات ايران عملياتى شد

مراســم توديع و معارفه مدير شعب بانك كشاورزى در 
استان مركزى با حضور مهندس ماهى كار عضو هيات 

مديره بانك برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى مديريت شعب بانك كشاورزى 
استان مركزى، در اين مراسم كه روز شنبه 17 شهريور 
در سالن اجتماعات بانك كشاورزى برگزار شد، مهندس 
ماهى كار- كه به نمايندگى از روح اله خدارحمى رئيس 
هيات مديره و مديرعامل بانك در اين مراســم حضور 
داشــت – اعالم كرد: بر مبناى گزارش مركز تحقيق 

و پژوهش مجلس شــوراى اســالمى، بيش از نيمى از 
تســهيالت بخش كشــاورزى در برنامه پنجم توسعه، 
توســط بانك كشاورزى پرداخت شده و براى پرداخت 
اين ميزان تســهيالت در طول برنامه ششم، 2 ميليون 

و 750 هزار ميليارد ريال منابع مالى مورد نياز است.
وى ضمــن اشــاره بــه نقش بانك در توســعه بخش 
كشــاورزى ادامه داد: بانك كشــاورزى به واســطه 
برخــوردارى از 46 ميليون حســاب، 600 هزار ميليارد 
ريال منابع در اختيار دارد و پرداخت اين ميزان تسهيالت 

در طول برنامه ششم توسعه نيازمند عزم جدى وتالش 
كاركنان اين بانك و حمايت مســئوالن در جذب منابع 
اســت.عضو هيات مديره بانك كشــاورزى ياد آور شد: 
بانك كشــاورزى ســال گذشته 388 هزار ميليارد ريال 
تسهيالت در بخش هاى مختلف پرداخت كرده كه 92 
درصد اين تسهيالت در بخش كشاورزى پرداخت شده 
است.ماهى كار، ميزان منابع بانك كشاورزى در ابتداى 
انقالب را 89 صدم درصد از مجموع منابع بانكى كشور 
عنوان كرد و اظهار داشــت: ميزان اعتبارات اين بانك 

پس از جنگ تحميلى با ايجاد 344 شعبه در چهار استان 
كشور به 2.2 درصد افزايش يافت.

وى ادامــه داد: اكنون منابع بانك كشــاورزى با ايجاد 
1672 شــعبه در ســطح اســتان ها به 6.72 از مجموع 

منابع بانك هاى كشور افزايش يافته است و 65 درصد 
منابع مورد نياز بخش كشاورزى توسط اين بانك تأمين 
مى شود.ماهى كار رضايت استفاده كنندگان از خدمات 
بانك كشاورزى را مورد توجه و چشمگير اعالم و بانك 

كشاورزى را خانه مشتريان قلمداد كرد.

خدمات كارگزارى معامالت بورس اوراق بهادار در شعب 
منتخب بانك صادرات ايران عملياتى شــد و مشتريان و 
فعاالن بازار سرمايه مى توانند با مراجعه به اين شعب نسبت 
به داد و ستد سهام و ساير اوراق بهادار بورس اقدام كنند.به 
گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران، اين بانك در 
راستاى ايجاد سوپرماركت مالى و تكميل سبد محصوالت 
و خدمات بانكى و فرابانكى با همكارى شركت كارگزارى 

بانــك اقدام به ارائه خدمات معامالت اوراق بهادار كرده 
و در فاز نخســت 50 شعبه منتخب بانك امكان دريافت 
كد بورســى، دريافت حســاب كاربرى معامالتى برخط، 
ثبت دستور خريد و فروش سهام و همچنين مشاوره هاى 
مالى را براى فعاالن بازار سرمايه فراهم آورده و با توجه 
به اهميت و گستردگى شعب اين بانك در سراسر كشور، 
نقش برجسته اى در هدايت نقدينگى به سمت بازار سرمايه 

در فازهاى بعدى برعهده خواهند داشت.بنا براين گزارش، 
همزمان با تجهيز 50 شعبه بانك صادرات ايران در مراكز 
اســتان هاى سراسر كشور (12 شعبه در مناطق مختلف 
تهران) به خدمات مشاوره مالى در مرحله اول، مشتريان 
و هموطنان مى توانند نسبت به انجام تمامى امور مرتبط 
با بازار سرمايه اقدام كنند. در اين شعب همچنين امكان 
خريد و فروش گواهى ســپرده ســكه طال (خزانه زرين 

ســپهر) بانك صادرات ايران فراهم شــده اســت.بانك 
صادرات ايران با داشــتن بيش از 2300 شــعبه داخلى و 
28 شــعبه و سرپرستى خارج از كشور، بزرگ ترين بانك 

خصوصى كشــور است كه با هدف بسترسازى خدمات 
متنوع و گسترده مالى در كشور، برنامه هاى بلندمدتى را 
براى تبديل تمامى شعب اين بانك به سوپرماركت مالى 

در دست اجرا دارد.

باجه خبر

موزه خوى ظرف 6 ماه بايد راه اندازى شود
مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى آذربايجان غربى

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
استان در نشستى با تعدادى از خبرنگاران، دستاوردهاى 
سفراخير معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى كشور به استان 
و همچنين اهم برنامه هاى اداره كل را تشــريح نمود. 
بــه گزارش روابــط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و اســتان آذربايجان غربى، در نشستى 
با تعدادى از خبرنگاران رســانه هاى اســتان، به بيان 
نتايج ســفر اخير معاون رئيس جمهور ورئيس سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى كشور به 
استان، پرداخت. براساس اين گزارش، مديركل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان گفت: در 
بازديد رئيس سازمان از مسجد جامع اروميه، دستور داده 
شده تا اعتبارات مورد نياز براى ادامه عمليات ساماندهى 
اين مسجد هرچه سريع تر تأمين شود. جليل جبارى به 
نقل از رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى كشور و بازديد از شهرستان خوى اظهار 
داشــت: قول مســاعد و 100� تأمين منابع و ارجاع 
تســهيالت به ســرمايه گذاران توسط رئيس سازمان 
ميراث فرهنگى كشور و دستور تسريع در شروع عمليات 

و اجراى طرح يادمان شمس تبريزى به معاونت ميراث 
فرهنگى ســازمان داده شد. مديركل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى اســتان براساس بيانات 
مونسان تاكيد كرد: كمپينگ گردشگرى و موزه خوى 
ظــرف مــدت 6 ماه بايد راه انــدازى و به نتيجه نهايى 
برسد. او افزود: على اصغر مونسان رئيس سازمان ميراث 

فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى برادامه همكارى 
بيشــتر با ســازمان منطقه آزاد ماكو جهت حفاظت و 
مرمت آثار تاريخى اين شهرستان تاكيد كرد. مديركل 
اســتان ادامه داد: با توجه به اينكه ســايت موزه تخت 
سليمان يكى از آثار شاخص ملى است كه در فهرست 
يونسكو نيز به ثبت رسيده است، دكتر مونسان برمعرفى 

هرچه بيشــتر آن تاكيد نمود كه البته به همين منظور 
ســتادى نيز به رياســت تكاب تشــكيل شده است. او 
عنوان كرد: براســاس توجه ويژه اى كه رئيس سازمان 
به توســعه گردشــگرى دارد، افراد عالقه مند و واجد 
شــرايط مى توانند جهت تورگردانى، شــركت حمل و 
نقل مسافرتى – گردشگرى تأسيس نمايند و از حمايت 
اين اداره كل برخوردار هســتند. جليل جبارى در ادامه 
گفت: با حضور رياســت ســازمان و هيئت همراه در 
اســتان، ســه واحد اقامتى و چهار واحد اقامتگاه بوم 
گردى در شهرهاى مختلف استان و همچنين مجتمع 
آبــى – تفريحــى اروميه افتتاح شــد. مديركل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان تاكيد كرد: 
در حوزه گردشگرى، سياست سازمان حمايت از بخش 
خصوصى اســت و دكتر مونســان رئيس سازمان نيز 
اظهار نمود كه آماده ارائه كمكهاى فنى و اعتبارى به 
طرح هاى سرمايه گذارى در حوزه گردشگرى هستيم. 
جبارى در ادامه گفت: در بازديد معاون ميراث فرهنگى 
سازمان نيز قول مساعد براى تأمين اعتبار ادامه عمليات 
احياء بافت تاريخى شــهرهاى استان ازجمله اروميه و 

ماكو داده شد.

باجه خبر

تجهيز تجهيز 3333 شعبه بانك سامان به  شعبه بانك سامان به 
صندوق اماناتصندوق امانات

بانك ســامان با بهره گيرى از فناورى هاى نوين 
و مطابق با اســتانداردهاى جهانى، در 33 شعبه 
منتخب صندوق امانات واگذار مى كند. به گزارش 
روابط عمومى بانك سامان، محمد فرخى پور مدير 
بانكدارى خرد در گفت وگو با «سامان رسانه» با 
بيان اين مطلب، اظهار داشت: بانك سامان يكى 
از نخستين بانك هاى خصوصى كشور است كه 
صندوق امانات الكترونيكى را از طريق شــعب 
در اختيار مشــتريان خود قرار مى دهد و درحال 
تجهيز به صندوق امانات مدرن الكترونيكى است. 
فرخى پــور افزود: صندوق امانات بانك ســامان 
امنيت بسيار بااليى دارند و در سه اندازه كوچك، 
متوسط و بزرگ در اختيار مشتريان قرار مى گيرند. 
مدير بانكدارى خرد بانك سامان گفت: جهت رفاه 
حال مشتريان تغييرى در مبلغ كارمزدها و وديعه 
صندوق ها امانات داده نشــده است و متقاضيان 
تنها با پرداخت يك ميليون تا سه ميليون و 300 
هزار تومان وديعه و اجاره بهاى ســاالنه از 130 
هزار تا 420 هزار تومان مى توانند صندوق امانات 

بانكى در اختيار داشته باشند.

دريافت گواهينامه بين المللى از دريافت گواهينامه بين المللى از 
سوى بانك شهرسوى بانك شهر

بانك شــهر در راستاى استقرار سيستم مديريت 
امنيت اطالعات (ISMS) با تأييد ســرمميزهاى 
رســمى، موفق به دريافت گواهينامه بين المللى 
بر مبناى اســتاندارد ISO 27001 شد.به گزارش 
مركز ارتباطات و روابط عمومى بانك شهر، مدير 
امــور فن آورى اطالعــات اين بانك با اعالم اين 
خبــر گفت: با توجه بــه اين كه حفظ محرمانگى 
و امنيت اطالعات از نيازهاى اساســى ســازمان 
اســت، به همين منظور در راســتاى پياده سازى 
سيســتم مديريت امنيــت اطالعات (ISMS)، با 
تالش همكاران مجموعه معاونت برنامه ريزى و 
فناورى اطالعات به مدت يك سال، پروژه استقرار 
اســتانداردهاى الزم ISO بــا دريافت گواهينامه 
بــر مبناى اســتاندارد ISO27001:2013 تحت 
صالحيت انجمــن اعتباردهى بين المللى IAF و 
مركز تأييد صالحيت DAKKS آلمان با موفقيت 

به اتمام رسيده است.

بيمه كوثر خدمتگزار آستان بيمه كوثر خدمتگزار آستان 
حضرت معصومه (س)حضرت معصومه (س)

مديران و كارشناسان شركت بيمه كوثر خدمتگزار 
كاركنــان و خادمــان آســتان مقدس حضرت 
معصومه (س) هستند.به گزارش روابط عمومى 
بيمه كوثــر؛ مديرعامل شــركت در ديدار با امام 
جمعه قم و توليت آستان مقدس حضرت فاطمه 
معصومــه (س)، ضمن تبيين اهداف و چگونگى 
ارائه خدمات و نيز مزاياى پوشــش هاى بيمه اى، 
تصريح كرد: خدمت رسانى به كاركنان و خادمان 
كه خود آماده پذيرايى از زائران در هر گوشــه و 
كنارى از حرم هستند، افتخارى بزرگ براى اين 

شركت است.

اعطاء تنديس ملى آرمان برتراعطاء تنديس ملى آرمان برتر
 به روابط عمومى پست بانك به روابط عمومى پست بانك

روابط عمومى پست بانك ايران در اولين جشنواره 
جايــزه ملــى «آرمان برتر» در حــوزه ارتباطات، 
روابط عمومى، رسانه و تبليغات تنديس ويژه ملى 
آرمان برتر را كسب كرد.به گزارش روابط عمومى 
پســت بانك ايــران: دكتر فرنقــى زاد مدير امور 
هماهنگى حــوزه مديريت اين بانك در همايش 
مذكور طى سخنانى به اهميت نقش روابط عمومى 
و اثرگذارى آن در سازمانها اشاره كرد و گفت: امروزه 
روابط عمومى ها از نقش صرفاً مشاوره به مديران 
ارشد به مديريت هاى مستقل تصميم ساز تبديل 
شــده اند.دكتر فرنقى زاد بهره گيرى از علوم روان 
شناسى و ارتباطات در ارسال پيام به جامعه را ضرورى 
خواند و افزود: اطالع رسانى و اقناع افكار عمومى 
كار بسيار حساس و ظريفى است و با وجود ابزارهاى 
پيچيده ارتباطى در دنياى امروز، روابط عمومى ها 
بدون همكارى مديران و كاركنان سازمان قادر به 
تحقق آن نخواهند بود.همچنين اكبر غالمى رئيس 
اداره كل روابط عمومى پســت بانك ايران در اين 
مراســم تنديس ويژه ملى آرمان برتر و لوح برتر 

جشنواره را دريافت نمود.

كارنامه بانك مسكن در كارنامه بانك مسكن در 
تسهيالت فروش اقساطى تسهيالت فروش اقساطى 

مسكن مهرمسكن مهر
بانك مســكن از ابتداى اجراى طرح مســكن مهر تا 
پايان تيرماه ســال جارى به يك ميليون و 833 هزار 
و 327 واحد تســهيالت فروش اقساطى اعطا كرده 
است.به گزارش پايگاه خبرى بانك مسكن-هيبنا، به 
دنبال تاكيد ويژه دولت براى تكميل و تحويل تمامى 
و احدهاى مســكونى پيش بينى شده در قالب طرح 
مسكن مهر، تا پايان دولت دوازدهم، مقرر شد تا پايان 
اين پرونده، بانك مسكن به همراه دولت از اين طرح 
حمايت مالى ويژه اى را انجام دهد. در اين ميان عملكرد 
اصلى بانك مسكن به عنوان تنها بانك عامل فعال 
در پرداخت تسهيالت به پرونده مسكن مهر، عالوه 
بر پرداخت تسهيالت به متقاضيان اين طرح، فروش 
اقساطى است. به اين معنا كه واحدهاى مسكونى كه 
در قالب اين طرح كا ر ساخت و ساز آنها تمام و تكميل 
مى شود و به آنها اجازه افتتاح و بهره بردارى داده مى شود 
پيش ازبهره بردارى از واحد مســكونى بايد عمليات 
فروش اقساطى توسط بانك مسكن انجام شود. در 
قالب عمليات فروش اقساطى بانك مسكن، كارت 
قسط براى مالكان واحدها صادر مى شود تا تسهيالت 
ساخت داده شده به واحدها به صورت ماهانه، در قالب 
پرداخت قسط از جانب تحويل گيرندگان (متقاضيان 
واجد شرايط) انجام شود.كارنامه عملكرد تيرماه سال 
جارى بانك مسكن نشان مى دهد: اين بانك از ابتداى 
اجراى طرح مسكن تا پايان چهارماهه نخست امسال، 
تعداد يك ميليون و 833 هزار و 327 واحد به مرحله 
فروش اقساطى رسيده و كارت قسط خود را دريافت 
كرده اند. در اين راســتا رقمى معادل 41 هزار و 871 
ميليارد و 948 ميليون و 100 هزار تومان تسهيالت 
فروش اقساطى به مالكان اين واحدها در سراسر كشور 

پرداخت شده است.

فرمانده سپاه انصارالحسين (ع) همدان گفت: برگزارى 
رزمايش اقتدار عاشــورايى سپاهيان محمد رسول اهللا 
(ص) 2 مايه اميد و اقتدار براى نظام و يأس و نااميدى 

براى كفار و اســتكبار خواهد شــد.به گزارش خبرگار 
شــروع از همدان، سردار مظاهر مجيدى در رزمايش 
سراسرى خدمت رسانى عاشورايى بسيج ناحيه همدان 
با اشاره به اهداف رزمايش اقتدار عاشورايى سپاهيان 
محمد رســول اهللا (ص)2 اظهار كرد: اين رزمايش به 
صورت سراسرى در 32 استان كشور به مدت يك ماه 
برگزار مى شود.وى به داليل نامگذارى اين رزمايش 
با عنوان ســپاهيان محمد رســول اهللا (ص) اشاره و 
عنوان كرد: فراز و فرودهاى فراوانى در جنگ هشت 
ســاله دفاع مقدس وجود داشــت كه در ابتداى جنگ 
فشار نيروهاى عراقى در راستاى گرفتن قسمت هاى 
وسيعى از كشور بود و توانستند با آمادگى باال و حجم 
نيروهاى زياد به نوار مرزهاى ما حمله و قسمت هايى 

از جهــورى اســالمى را به تصرف خــود درآوردند.
فرمانده ســپاه انصارالحسين (ع) همدان با بيان اينكه 
در راســتاى جلوگيرى از تصرف بيش از پيش كشــور 
توسط دشمن در جنگ تحمليى، نيروهاى جمهورى 
اسالمى منسجم و نيروهاى مردمى تشكيل شد، گفت: 
ما توانستيم در سال هاى ابتدايى جنگ مانع از پيشروى 
نيروهاى عراقى شويم به طورى كه اقدامات نيروهاى 
عراقى در اين راســتا متوقف شــد.وى با بيان اينكه در 
ادامه روند كار به دنبال بازپس گيرى مناطق اشغال شده 
و بيرون راندن نيروهاى عراقى از وطن بوديم، افزود: 
با طراحى عمليات هاى مشتركى كه بين سپاه، ارتش، 
نيروى زمينى و ناجا اتفاق افتاد و با انجام عمليات هاى 
بزرگ و كالســيك مانند طريق القدس، فتح المبين و 
بيت المقدس اقداماتى بزرگى انجام و در سال هاى اول 
و دوم جنگ قسمت هاى زيادى از مناطق اشغال شده 

بازپس گيرى شد.

 همزمــان بــا هفته温 دولت و با حضور معاون وزير راه 
و شهرســازى، نماينده温 مردم شهرســتان مباركه در 
مجلس شوراى اسالمى، معاون نيروى انسانى فوالد 
مباركه، فرماندار، امام جمعه و جمعى از مســئوالن 
شهرستان مباركه اولين هنرستان شهر مجلسى كه 
با مشــاركت شــركت فوالد مباركه احداث گرديده 
اســت، افتتاح شــد.دكتر طاهرخانى معاون وزير راه 
و شهرســازى و مديرعامل شــركت مادر تخصصى 
عمران شــهرهاى جديد، پس از افتتاح اين پروژه در 
مصاحبه با خبرنگار فوالد تصريح كرد: صنعتى پايدار 
است كه همانند شركت فوالد مباركه به مسئوليتهاى 
اجتماعى خود نيز پايبند باشد.وى با اشاره به مشاركت 
فوالد مباركه در احداث خط متروى بهارستان تا شهر 
مجلســى و ســاير اقدامات اين شركت در اين حوزه 
خاطرنشــان كرد: شركت فوالد مباركه به خوبى به 
كيفيت زندگى جامعه温 پيرامون توجه داشته و همواره 

در اين راه پيش قدم بوده اســت.وى از همكارى و 
تعامل شــركت فوالد مباركه با مسئوالن شهرستان 
مباركه به عنوان فرصتى بســيار مناســب براى ارائه 
خدمت به مردم ياد و اضافه كرد: نگاه مثبت مديريت 
اين شركت به مسئوليتهاى اجتماعى فرصت خوبى 
بــراى ارائــه温 خدمت به مردم به وجود آورده اســت.
طاهرخانى با تأكيد بر اينكه به بهره بردارى رسيدن 
خط مترو در توســعه温 اقتصادى منطقه温 مباركه و شهر 
مجلسى تأثير شگرفى خواهد داشت، ادامه داد: اين 
اتفاق مبارك باعث جذب جمعيت بيشــترى در شهر 
مجلسى مى شود.وى با اشاره به اينكه اسناد مناقصه و 
ساير اقدامات قانونى اين كار بسيار مهم طى روزهاى 
آتــى بــه گردش خواهند افتاد، ابراز اميدوارى كرد با 
پيگيرى مســئوالن شهرستان و همكاريهاى خوب 
فــوالد مباركــه اين پروژه هرچه ســريعتر به بهره 

بردارى برسد

با مشاركت فوالد مباركه اولين هنرستان شهر مجلسى افتتاح شدرزمايش اقتدار عاشورايى مايه اميد و اقتدار نظام و يأس استكبار است

گازرسانى به 83 روستاى حاشيه مشهد در دولت تدبير و اميد
صابر ابراهيم باى - خراســان رضوى: اســتاندار خراسان رضوى گفت: از 
ابتداى دولت تدبير و اميد اهالى 83 روســتاى حاشــيه شهر مشهد از نعمت 
گازطبيعى بهره مند شــده اند.على رضا رشــيديان در بازديد از پروژه هاى 
حاشــيه شــهر مشهد افزود: در واقع طى ســال هاى اخير براى ساماندهى 
حاشيه شهر مشهد اقدامات قابل توجهى انجام شده است كه در اين حوزه 
شــركت هاى خدماتى اقدامات ارزشمندى انجام داده اند. وى با بيان اينكه 

حاشــيه شــهر مشــهد كه امروز از آن با عنوان سكونتگاه هاى غير رسمى 
ياد مى شــود و محصول چندين دهه گذشــته اســت، افزود: امروز جمعيت 
آن با چندين اســتان كشــور برابرى مى كند و بيش از يك ميليون و 200 
نفر جمعيت را در خود دارد.رشــيديان با اشــاره به اينكه اين رقم معادل 36 
درصد و بيش از يك ســوم جمعيت 3,5 ميليون نفرى مشــهد را تشــكيل 
مى دهد، گفت: با توجه به ضرورت خدمات رسانى به اين ساكنان، با همه 

تنگناهاى مالى و اعتبارى فقط طى دو ســال اخير بالغ بر 13 هزار ميليارد 
ريال اعتبار باكمك دستگاه هاى اجرايى مختلف براى بازسازى و بهسازى 
اين مناطق هزينه شده است.وى با بيان اينكه در اين خدمات دهى، تالش 
برساماندهى و توانمندسازى حاشيه نشينان است، اظهار كرد: در اين راستا 
در تمامى حوزه هاى روبنايى و زيربنايى تالش شــده تا شــرايط زندگى اين 

مناطق هم ارتقا يابد
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ميز خبر

ظرفيت ناوگان كشتيرانى ايران در شمار 20 كشور اول جهان
وزير راه و شهرسازى در مراسم روز جهانى دريانوردى:

گروه زير بنايى: وزير راه وشهرسازى تاكيد 
كــرد: در در برهه زمانى حســاس و حياتى 
كنونى كليه دست اندركاران صنعت حمل و 
نقل دريايى كشور بايد با همكارى موجبات 
توســعه و پيشــرفت صنعت دريانوردى را 

فرآهم كنند.
عباس آخوندى در آيين گراميداشــت روز 
جهانــى دريانوردى كه با حضور كيم تاك 
لين؛ دبير كل سازمان بين المللى دريانوردى 
در ســالن همايش هاى بين المللى صدا و 
سيما برگزار شد، ضمن تبريك روز جهانى 
دريانــوردى بــه درياييان و كليه دســت 
اندركاران صنعت حمل و نقل دريايى و خير 
مقدم به دبيركل ســازمان بين المللى آيمو، 
اظهار كرد: امروز براى ســى و سومين سال 
متوالى شاهد برگزارى مراسم گرامى داشت 
روز جهانى دريانوردى در جمهورى اسالمى 

ايران هستيم.
وزير راه شهرســازى با بيان اينكه صنعت 
دريايى و فعاليت هاى دريايى در ريشــه كن 
كردن فقر نقش كليدى ايفا مى كند، اظهار 
كرد: اين صنعت از طريق فعاليت هايى چون 
ثبت كشتى ها، تأمين نيروى انسانى مورد نياز 
كشتى ها، بازيافت كشتى ها، مالكيت و امور 
خدماتى مشتى ها، كشتى سازى، تعميرات 
و ارائــه خدمات بندرى و ســاير فعاليت ها 
مى تواند براى ســاير اقشار مختلف جوياى 
كار ايجاد اشــتغال نموده و به عنوان منبع 

مهم درآمدى عمل كند.
وى ادامــه داد: صنعت دريايى در ذات خود 
صنعتــى نيازمنــد به نيــروى كار فراوان، 
ماشــين آالت و تجهيزات سنگين و دانش 
برنامه ريزى و مديريت قوى اجرايى است، 
بنابراين چنين صنعتى مى تواند بســيارى از 
مشكالت اجتماعى از جمله بيكارى را تا حد 
زيادى برطرف كند.وزير راه و شهرســازى 
با اشــاره به اينكه نقــش صنعت دريايى و 
كشتيرانى بسيار مهم است، خاطرنشان كرد: 
حمل و نقل دريايى به صرفه ترين شيوه حمل 
و نقل كاال در سراسر جهان محسوب شده 
و بيشتر تجارت جهانى امروز از طريق دريا 
و به وســيله كشتى انجام مى شود.آخوندى 
ادامه داد: هم اكنون ســهم كشــتى ها در 
جابــه جايــى كاال به 90 درصد كل تجارت 
جهانى مى رســد. كل كاالهاى حمل شده 
توســط كشــتى ها در جهان در سال 2017 
تقريباً به 10, 3 ميليارد تن مى رســد كه اين 
حجم از حمل و نقل دريايى به وسيله ناوگانى 
با 6.1 ميليون تن ظرفيت حمل شده است. 
اين درحالى اســت كه نيمى از تناژ ناوگان 
جهانى تحت مالكيت كشــورهاى آسيايى 
اســت.وى همچنين به نقش حياتى حمل 

و نقــل دريايــى به ويژه در حمل و نقل نفت 
و مشتقات آن اشاره كرد و گفت: اين نقش 
در حوزه مذكور بســيار برجسته تر است. بر 
اساس آمار موجود بيش از 60 درصد مصرف 
ســاالنه نفت و مواد نفتى از طريق درياى 
انجام مى شود و عمدتاً تا حدود 0, 99 درصد 
آن از طريــق بــه صورت ايمن تحويل داده 

مى شود.
وزير راه و شهرســازى با بيان اينكه ايران با 
2500 سال سابقه دريانوردى شناخته شده 

و پيشــتاز در امر دريانوردى اســت، عنوان 
كــرد: ايــران داراى بيش از 5000 كيلومتر 
خطوط ســاحلى در خليج فــارس، درياى 
عمــان و درياى خزر اســت و 15 جزيره و 
90 بندر تجارى و صيادى دارد كه نشــان 

دهنده جايگاه ويژه كشور ما در حمل و نقل 
دريايى اســت.آخوندى اضافه كرد: در اين 
بيــن خليج فارس به عنوان يكى از مناطق 
مهم و پر ترافيك جهان به شــمار مى آيد و 
ســاالنه بيش از 12 هزار كشــتى اقيانوس 
پيما از تنگه هرمز تردد مى كنند. بر اســاس 
آمار ارائه شــده در ســال 2017 جمهورى 
اســالمى ايران با مالكيت 238 كشــتى با 
ظرفيت بارگيرى حدود 15 ميليون تن مقام 
21 جهان را به خود اختصاص داده اســت. 

گفتنى است كشتيرانى جمهورى اسالمى 
ايران، با جايگاه 21 از جمله 25 خط كشتيرانى 
اول جهانى محســوب مى شود. همچنين 
جمهورى اســالمى ايران با 6 ميليون 583 
هزارتن ظرفيت بارگيرى تحت پرچم كشور 
30 جهان از اين حيث به شمار مى آيد.وى با 

بيان اينكه جمهورى اســالمى ايران داراى 
ناوگانى با بيش از 11 هزار فروند شناور غير 

كنوانسيونى است كه عمدتاً در آب هاى خليج 
فــارس، درياى عمان و درياى خزر فعاليت 
مى كنند، اظهار كرد: از اين جهت بزرگترين 
نــاوگان دريايى منطقه متعلق به جمهورى 

اسالمى ايران است.
وزير راه و شهرســازى با اشــاره به اينكه 
گســترش حمل و نقل دريايى كشــور، به 
كار گيــرى نيروهــاى ايرانــى بــر روى 
كشــتى هاى خودى، ارائه سفارش ساخت 
و تعمير كشــتى ها و شناورها و پايگاه هاى 
كشــتى ســازى داخلى به طور حتم ما را در 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى و ايجاد رونق 
براى مردم به طور شــايانى كمك خواهد 
كرد، تاكيد كرد: اين مهم تحقق پيدا نمى كند 
مگر با تأمين نيروى انســانى متخصص و 
ماهر چراكه نيروى انسانى در انجام هر نوع 
فعاليــت و كســب و كار نقش محورى ايفا 
مى كند.آخوندى در مورد نقاط ضعف و قوت 
و فرصت هاى پيش رو و نيز تهديدها روبرو 
در حــوزه حمل و نقل دريايى ايران، عنوان 
كرد: نقاط قوت ما در اين اســت كه ناوگان 
تجارى داراى رتبه 31 جهان با بيش از 6, 5 
ميليون تن ظرفيت ناخالص در سال 2017 
بود. مورد بعدى اين است كه ناوگان تجارى 
نفت كش ما در خاورميانه بزرگترين است و 
از نظر سن ناوگان نيز كشتى هاى نفتى ايران 

داراى ظرفيت خوبى هستند.
 وى ادامــه داد: از ديگــر اقدامــات صورت 
گرفته فرآهم كردن زمينه هاى اســتفاده از 
حداكثر توان داخلى در مديريت ترمينال هاى 
كانتينرى اســت كه از جمله آن مى توان به 
واگذارى پايانه هاى كانتينرى بندر شــهيد 
رجايى در ســال 1396 به شركت هاى سينا 

و بتا اشــاره كرد و با همكارى شركت هاى 
خارجى و بين المللى نسبت به سرمايه گذارى 
و راهبــرى پايانه هاى مذكــور اقدام نمود.

آخوندى ادامه داد: مورد بعدى جذب سرمايه 
گــذارى خارجى از طريــق واگذارى طرح 
توسعه بندر شهيدبهشتى چابهار به شركتى 
هندى با مشاركت شركت هاى داخلى است 
و مورد ديگر نيز كاهش هزينه حمل و نقل 
با هدف افزايش ســهم بــازار حمل و نقل
 بين المللى با ارائه تخفيفات مختلف است.
وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه از جمله 
نقاط ضعف ما اشــاعه فرهنگ دريانوردى 
در كشــور اســت، گفت: از جمله مشالت 
موجود اين اســت كه جوانــان ما كمتر به 
كار دريانــوردى رغبــت نشــان دهند و يا 
اينكه دريانوردان پس از چند ســال محدود 
دريانوردى خواســتار استقرار در خشكى و 
كار غير دريايى شوند. همچنين وجود موانع 
قانونى و اجرايى براى حضور هرچه بيشــتر 
بخش خصوصى است از ديگر مسائلى است 
كه با آن روبرو هستيم.آخوندى اضافه كرد: 
از جمله مهم ترين تهديدهاى پيش رو براى 
حمــل و نقل دريايــى كه ميزان صادرات و 
واردات را تهديــد مى كند، مى توان به عدم 
پايبندى دولت آمريكا به برنامه جامع اقدام 
مشــترك برجام و بازگشــت تحريم هاى 
ناجوانمردانــه برخالف تمــام مواضع بين 
المللى و حقوق بشــرى بر عليه ايران اشاره 
كرد و بايد بدانيم كه گسترش امكان جذب 
ســرمايه گذارى مســتقيم خارجى در بنادر 
رقيــب و حضور نيروهاى بيگانه در منطقه 
از ديگر تهديدهاى پيش روى حمل و نقل 
دريايى ايران است.وى در مورد فرصت هاى 

پيــش روى حمــل و نقل دريايى ايران نيز، 
عنــوان كرد: امكان گســترش ترانزيت از 
خاك كشــور براى دسترسى به كشورهاى 
آسياى ميانه، امكان گسترش ترانشيپ كاال 
به ساير كشــورهاى منطقه از طريق بنادر 
جنوبى، امكان پيدا كردن روش هاى جديد 
با عنايت به ســيات هاى يك جانبه گرايانه 
آمريــكا و بلوك هاى قدرت در جهان براى 
ايجاد توزان قوا و مقابله با يك جانبه گرايى و 
نيزايجاد نظام بين المللى چندجابنه گرايانه از 
جمله فرصت هايى است كه بايد به آن اشاره 
داشــت.وزير راه و شهرسازى در پايان ابراز 
اميدوارى كرد: متخصصان، كارشناســان و 
صاحب نظران حوزه دريايى كشور در برهه 
زمانى بســيار حياتى كنونى ضمن توجه به 
موارد گفته شده دست در دست هم نهند و 
به موفقيت صنعت دريانوردى كشور كمك 
كرده و موجبات پيشــرفت و توسعه هرچه 

بيشتر آن را رقم بزنند.
 ظرفيت ناوگان كشــتيرانى ايران در

شمار 20 كشور اول جهان
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى نيز در 
اين مراسم گفت: ايران با دارا بودن سواحل 
طوالنى،  بنادر تجارى متعدد و ناوگانى كه از 
نظر ظرفيت جزء 20 كشور اول جهان است 
كارنامه قابل قبولى در تأمين ايمنى و حفاظت 

از محيط زيست دريا دارد.
محمد راستاد اظهار داشت: 70 سال از تصويب 
كنوانســيون تأســيس ســازمان بين المللى 
دريانوردى سپرى شد؛ نمى توان نقش برجسته 
ايــن ســازمان در تأمين ايمنــى دريانوردى و 
حفاظت از محيط زيســت دريايى به واســطه 
تدويــن و الزم االجرا كردن كنوانســيون ها و 
آيين نامه هاى متعدد را ناديده گرفت.مديرعامل 
ســازمان بنادر و دريانــوردى افزود: در اين 70 
ســال همواره شــاهد ارتقاى كيفيت و بهبود 
صنعت كشتيرانى از منظر وظايف ذاتى سازمان 
جهانى دريانوردى بوده ايم، هر حادثه بزرگى كه 
منجر به بروز خســارات مالى و جانى و يا ايجاد 
آلودگى هاى نفتى در درياها شده است، ضرورتى 
براى تدوين مقررات جديد و يا اصالح مقررات 
جارى مرتبط با ايمنى در دريا و حفاظت از محيط 
زيســت دريايى فراهم كرده است.راستاد گفت: 
با روند فزاينده حمل و نقل دريايى و نياز بشر به 
صنعت كشتيرانى اگر سازمان جهانى دريانوردى 
در اين 70 سال اين چنين نقش آفرينى نمى كرد، 
جهان شــاهد حوادث بزرگى در درياها بود.وى 
ادامه داد: دو كنوانســيون بين المللى مهم يعنى 
ايمنى جان اشــخاص در دريــا و جلوگيرى از 
آلودگى توســط كشتى ها را مى توان دو بازوى 
اصلى تأمين كننده اهداف نهايى سازمان جهانى 

دريانوردى برشمرد.

ميز خبر

معرفى سرپرست جديد روابط معرفى سرپرست جديد روابط 
عمومى شركت هواپيمايى آسمانعمومى شركت هواپيمايى آسمان

شروع: مراسم توديع مدير كل روابط عمومى شركت 
هواپيمايى آسمان و معارفه سرپرست جديد روابط 
عمومى اين ايرالين با حضور مديرعامل آســمان 
برگزار شد. در اين مراسم محمد گرجى مديرعامل 
شــركت هواپيمايى آســمان، فرخنده دشتى را به 
عنوان سرپرست جديد روابط عمومى اين ايرالين 
به جاى محمدتقى طباطبايى منصوب كرد.فرخنده 
دشــتى حدود 26 ســال ســابقه فعاليت در روابط 

عمومى شركت هواپيمايى آسمان دارد.

محصوالت كشاورزىمحصوالت كشاورزى
 كم نشده است كم نشده است

معاون وزير جهاد كشاورزى با تاكيد بر حفظ توليد 
گندم و خودكفايى در اين بخش در سال زراعى پيش 
رو، از افزايــش توليد گندم، جو، دانه هاى روغنى و 
شكر خبر داد و گفت: علت اينكه كااليى كم شده، 
كاهش تدارك نيســت و مشــكل در بازار است اما 
درمورد محصوالت كشــاورزى عموماً شاهد اين 
رفتارها نيستيم.عباس كشاورز در حاشيه همايش 
كشت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: كشت شكر 
بــه علت محدوديت آب در پاييز انجام مى شــود. 
همچنيــن برنامه بعدى وزارت جهاد كشــاورزى 
افزايش هر چه بيشــتر از ظرفيت هاى ديم براى 

غالت، حبوبات، علوفه و دانه هاى روغنى است.
وى با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزى هر ساله 
برنامه كشــت منطقــه اى تنظيم و ابالغ مى كند، 
گفــت: به طور كالن در بخش ســبزى و صيفى 
تالش بر اين اســت كه بازار به نفع توليدكنندگان 
تنظيم و توليد محصوالت در مناطق ســازماندهى 
شــود و كشاورزان منسجم شوند كه برنامه كشت 

را رعايت كنند.
نيازى به واردات گندم نداريم

كشــاورز همچنين دربــاره اقداماتى كه در جنوب 
كشــور انجام شده اســت، اظهار كرد: در مناطق 
جنوبى استاندارى ها ورود كردند و تالش مى كنند 
توليد محصوالتى مثل پياز، گوجه فرنگى، هندوانه، 
بادمجان و ســاير سبزيجات در حد نياز بازار توليد 
شــود؛ به طوريكه كه نه مازاد توليد و ارزان شــدن 
محصوالت براى كشاورز اتفاق بيفتد و نه كمبودى 

در بازار ايجاد شود.

بازار مسكنبازار مسكن
 در سراشيبى ركود در سراشيبى ركود

بــه دنبــال جهش 62 درصدى قيمت مســكن، 
معامالت افت چشــمگيرى پيدا كرده و بازار ملك 
در شهريورماه 1397 به طور كامل وارد ركود شده 
اســت.از طرفى قيمت ها در شهر تهران دچار رشد 
62 درصد شده و از سوى ديگر معامالت 33 درصد 

كاهش يافته است. هم چنين سرعت رشد ماهيانه 
قيمت كه به طور وحشتناكى، به سمت صعود پيش 
 温مى رفت، در مردادماه كاهش يافت. رشــد ماهيانه
قيمــت در تيرمــاه 1397 معادل 7.1 درصد بود كه 
در مردادماه به 6.1 درصد رسيد. وجود حداقل سه 
نشانه温 خروج سفته بازان، ركود معامالتى و عدم توان 
طرف تقاضا حاكى از آن است كه در ماه هاى پيش 
رو شاهد افت معامالت و كاهش سرعت رشد قيمت 
خواهيم بود.بازار مسكن از سمت عرضه هم چندان 
 温تغذيه نمى شــود و به همين دليل بى تعادلى، آينده
بازار را تهديد مى كند. بررسى ها حاكى از آن است 
كــه طى هفته هاى اخير با توجه به گرانى مصالح 
ساختمانى، كمبود مشترى و نبود چشم انداز براى 
بــرآورد هزينه هاى احداث آپارتمان هاى نوســاز، 
تمايل سازندگان و دارندگان امالك كلنگى براى 
مشــاركت در ساخت به طور چشمگيرى كاهش 
يافته است. با اين حال مشاوران امالك مى گويند 
كه رقابت عجيبى بين مالكان براى افزايش مداوم 
قيمت هاى پيشــنهادى ايجاد شده و شرايط نشان 
مى دهد كه بازار مسكن به سمت ركود تورمى پيش 
مى رود.ركود فعلى در حالى رخ داده كه رشد قيمت 
مســكن حدود 200 درصد پايين تر از رشد سكه و 
ارز بوده است اما بازار مسكن از ظرفيت الزم براى 
هماهنگى با رشد بازارهاى موارى برخوردار نيست. 
حســام عقبايىـ  نايب رييس اتحاديه مشــاوران 
امالك تهرانـ  در پاســخ به اين سؤال كه با توجه 
به فاصله حدود 200 درصدى قيمت فعلى مسكن 
نسبت به رشد بازارهاى سكه و ارز، وضعيت آينده 
را چطور ارزيابى مى كنيد؟ گفت: بازار مســكن را 

نمى توان با طال و ارز مقايسه كرد. 

نهايى شدن مطالعات نهايى شدن مطالعات 
دستورالعمل دستورالعمل TODTOD شهرى شهرى

مشــاور معاون حمل و نقل شــهردارى در 
حــوزه مطالعات از نهايى شــدن مطالعات 

دستورالعمل TOD شهرى خبر داد.
سيادت موســوى با اعالم خبر نهايى شدن 
مطالعــات دســتورالعمل TOD شــهرى، 
 TOD اظهار كرد: از چند ســال پيش بحث
يا همان طرح " توســعه شهرى" مبتنى بر 
حمل و نقل عمومى در محافل دانشگاهى و 
حرفه اى كشور به صورت كم و بيش مطرح 
شده است و با اين طرح، يك سياست جديد 
در دنيا ايجاد شــده كه محصول جمع بندى 
اشــتباه هاى گذشته است و حاال به راه حلى 

مبتنى بر توسعه شهرى رسيده اند.
وى با بيان اين كه دو عامل آشــفتگى شهر 
با اجراى درست اين مصوبه قابل حل است، 
گفــت: دو عامل اصلى در طرح TOD وجود 
دارد كه يكى از آنها برنامه ريزى براى حمل 
و نقل و ديگرى توسعه شهرى است كه اگر 
ايــن دو عامل در برنامه ريزى ها به صورت 
مشترك ديده شوند ديگر شاهد آن نخواهيم 
بود كه شهرى به مانند تهران بدقواره توسعه 
يابد و توسعه آن قطعاً مبتنى بر حمل و نقل 

عمومى خواهد بود.
به گفته وى، در شهرهاى مختلف كشور در 
دهه هاى اخير طرح "شهرسازى " يا همان 
طــرح "جامع و تفصيلى" و همچنين طرح 
"حمل و نقلى" جدا از يكديگر تهيه مى شدند؛ 
اين در حالى اســت كــه اين دو عامل يعنى 
توســعه شــهر و حمل و نقل بايد با هم اتفاق 

بيافتد و اين دو، دو روى يك سكه هستند.

مسكن مهر مسكن مهر 
به ايستگاه آخر رسيدبه ايستگاه آخر رسيد

از دو ميليون و 300 هزار واحد مســكن مهر 
تاكنون دو ميليون واحد به متقاضيان واگذار 
شده و از 300 هزار باقى مانده 150 هزارتاى 
آن متقاضى ندارد. از سوى ديگر طرحى كه 
از آن به عنوان جايگزين مسكن مهر با جامعه 
هدف اقشــار متوســط ياد مى شود روى ميز 

دولت قرار گرفته است.
مديرعامل شركت عمران شهرهاى جديد كه 
براى افتتاح 25 طرح عمرانى به ارزش 150 
ميليارد تومان به شهر جديد صدرا سفر كرده 
بود، در جريان اين مراسم گفت: از دو ميليون 
و 300 هزار واحد مسكن مهر كشور نزديك به 
دو ميليون واحد به متقاضيان آنها واگذار شده 
است. 150 هزار واحد مسكن مهر نيز حداكثر 
تا پايان دولت دوازدهم تحويل داده مى شود و 
حدود 150 واحد باقى مانده نيز هيچ متقاضى 
ندارد.حبيــب اهللا طاهرخانى به كمبودهاى 
جدى در ســايت هاى مســكن مهر سراسر 
كشور اشاره و تاكيد كرد: دولت با تمام توان 
مى كوشــد به لحاظ استانداردسازى محيط 
زندگــى مردم در اين واحدهاى مســكونى، 
آن ها را به سطح متوسط شهرى ارتقا دهد و 
خدمات اوليه مسكن هاى مهر را تأمين كند.

معاون وزير راه و شهرسازى اين را هم گفت 
كه به زودى پرونده تحويل واحدهاى مسكن 
مهر به متقاضيان بســته خواهد شــد اما كار 
دولــت براى تأمين خدمات مورد نياز به اين 

مجتمع ها همچنان ادامه دارد.

معاون هوانوردى و امور فرودگاهى شركت خدمات هوايى و منطقه ويژه 
اقتصادى پيام البرز اعالم كرد كه با پايان يافتن نصب تجهيزات، بخش 
مســافر برى فرودگاه پيام آماده بهره بردارى اســت.منوچهر اتقيايى با 
بيان اينكه روز جمعه 23 شــهريور ماه نخســتين پرواز از مشهد مقدس 
به ســمت كرج و بالعكس از طريق اين فرودگاه انجام مى شــود اظهار 
داشــت: تجهيزات ترمينال، امنيتى، ايمنى، كمك بازرسى و تجهيزات 
فرودگاهى با اقدامات صورت گرفته تكميل و آماده بهره بردارى است.

وى اضافــه كرد: همچنين پاركينگ مســافرى با ظرفيت 600 خودرو 
تكميل شــده اســت.اتقيايى گفت: فرودگاه مســافربرى پيام عالوه بر 
هواپيماى مســافرى، ظرفيت فرود هواپيمــاى پهن پيكر رده ايرباس 
A300-600 را دارد.شــركت خدمات هوايى پيام در ســال 1369 تحت 

عنــوان مركــز خدمات هوايى براى ارائه خدمات هوايى و حمل ونقل و 
توزيع بار كاالهاى پستى و ارائه خدمات بالگردى به نقاط صعب العبور 
در شرايط جوى متفاوت و پشتيبانى از عمليات توسعه و تائيد و تجهيز و 
نگهدارى مراكز، دستگاه ها و امكانات مخابراتى و پستى كشور فعاليت 
خود را آغاز كرد.با توجه به موقعيت و جايگاه اين شــركت و همجوارى 
آن با اســتان تهران طبق مصوبه تيرماه 1382 هيات دولت، 3 هزار و 
600 هكتــار از اراضــى فرودگاه پيام به عنــوان منطقه ويژه اقتصادى 

تعيين شــد.نزديك ترين منطقه ويژه اقتصادى كشــور به تهران، قرار 
داشــتن فــرودگاه در داخل اراضى منطقــه ويژه و امكان بهره گيرى از 
كليه تأسيسات، تجهيزات و تسهيالت آن، قرارگرفتن در مجاورت مركز 
اقتصادى، صنعتى و كشــاورزى كشــور، نزديكى به راه آهن سراسرى، 

متروى تهران - كرج و شاهراه هاى ارتباطى كشور و دارا بودن شرايط 
اقليمى مناسب از جمله مزيت هاى اين منطقه است. همچنين برخوردارى 
از امكانات زيربنايى و ادارى مانند گمرك، صدورگذرنامه اختصاصى و 
بانك، وجود نيروى كار ارزان در منطقه، قرار گرفتن در مسير تالقى 5 
استان اقتصادى كشور، نزديكى به مراكز تحقيقاتى و نيروهاى تحصيل 
كرده و متخصص منطقه، نزديكى به مراكز توليد ميوه، سبزى و گل و 
گيــاه بــدون محدوديت و مراكز عمده توليد و مصرف كاالها و خدمات، 
وجود هاب پستى از ديگر مزيت هاى فرودگاه پيام و منطقه ويژه اقتصادى 
آن است. اكنون خدمات هوايى حمل بار و كاال در فرودگاه پيام به اقصى 
نقاط جهان در حال انجام اســت. مســافربرى شدن فرودگاه بين المللى 

پيام، آرزوى ديرينه مردم استان البرز است.

فرودگاه مسافربرى پيام آماده بهره بردارى شد

آگهى ابالغ مالياتىآگهى ابالغ مالياتى
در اجراى ماده 208 قانون مالياتهاى مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتى مودى كه آخرين نشانى آن در دسترس واحد مالياتى نمى باشد به شرح زير ابالغ مى گردد.

نوع اوراقعملكرداصل مالياتنوع شغلنام ونام خانوادگىرديف
شماره برگ تشخيص- برگ قطعى

تاريخ و ساعت 
هيئت حل 

اختالف مالياتى
نشانى اداره امور مالياتى

شماره برگ دعوت هيات حل 
اختالف مالياتى

اداره امور مالياتى بندر انزلى-50749509- 1397/05/20برگ قطعى (عملكرد)15/762/975/2551395بازرگانىبازرگانى تارا تجارت كاسپين1
اداره امور مالياتى بندر انزلى-50767744- 1397/05/20برگ قطعى (عملكرد)16/215/335/0011395بازرگانىفخر آريان تجارت خزر2
اداره امور مالياتى بندر انزلى-50770226- 1397/05/20برگ قطعى (عملكرد)4/248/316/3151395بازرگانىبين المللى تجارت غاللت الهه منطقه آزاد انزلى3
اداره امور مالياتى بندر انزلى-50770267- 1397/05/20برگ قطعى (عملكرد)2/040/0001395بازرگانىبين المللى تجارت غاللت الهه منطقه آزاد انزلى4
اداره امور مالياتى بندر انزلى-50770307- 1397/05/20برگ قطعى (عملكرد)3/074/8701395بازرگانىبين المللى تجارت غاللت الهه منطقه آزاد انزلى5
اداره امور مالياتى بندر انزلى-50770591- 1397/05/20برگ قطعى (عملكرد)25/355/605/0061395بازرگانىهمت تجارت كادوس6
اداره امور مالياتى بندر انزلى-50832325- 1397/05/20برگ قطعى (عملكرد)37/575/250/0001395بازرگانىاليت منطقه آزاد انزلى7
اداره امور مالياتى بندر انزلى-50757227- 1397/05/20برگ قطعى (عملكرد)2/500/0001395بازرگانىپترو تجارت امين بندر8
اداره امور مالياتى بندر انزلى-1590- 1397/03/29برگ راى هيات (عملكرد)29/777/2751387بازرگانىآسمان تجارت امين9

 نام و نام خانوادگى: وحيد نجف پور
حسابرس ارشد مالياتى حسابرس ارشد مالياتى 551612551612 شهرستان بندر انزلى شهرستان بندر انزلى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سيد مهدى 
كاظمى

خواهان آقاى صفر على درخشنده فرزند محمد دادخواستى به طرفيت 
خوانده آقاى سيد مهدى كاظمى و اداره كل راه و شهرسازى و شركت 
تعاونى تأمين مسكن آذرخش  به خواسته ابطال قرارداد مطرح، كه به 
اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709983810300263 
شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهركرد ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/07/25 ساعت 9:00 صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه 

طبــق موضــوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف  يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
منشــى دادگاه حقوقى شــعبه 3 دادگاه عمومى و حقوقى شهرســتان 

شهركرد

انحصار وراثت
خواهان بى بى جان احمدى هارونى به شــرح دادخواســت 
تقديمى ثبت شده به كالسه 970376 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
محمود شــاوردى اســد آبادى در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1. بى بى جان احمدى هارونى فرزند حســن جان به شــماره 

شناسنامه 1918 مادر متوفى.
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت 
آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراض دارد و يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 
يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شــعبه  5 شــوراى حل اختالف شهرستان شهركرد؛ 

رحمان آماده
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ميز خبر

تعرفه هاى جديد برق روى ميز هيات دولت
شمارش معكوس براى افزايش تعرفه پرمصرف ها آغاز شد

گــروه انرژى: شــمارش معكــوس وزارت نيرو براى 
اســتفاده از تعرفه هاى جديد برق آغاز شــده است. طى 
هفته هــاى گذشــته و در جريان موج خاموشــى هاى 
تابســتان مســئوالن وزارت نيرو و كارشناسان بارها از 
عادالنــه نبودن تعرفه ها گاليه مى كردند. بررســى ها 
نيز درســتى حرف هاى كارشناســان را تا اندازه زيادى 
تأييد مى كرد كه با سيســتم تعرفه اى موجود مشتركان 
پرمصرف از يارانه بيشــترى بهره مند مى شوند. همين 
موضوع بود كه موجب شد تا دولت براى تغيير تعرفه ها 
برنامه ريزى كند.اواســط مردادماه ســال جارى بود كه 
حقــى فــام، معاون هماهنگى توزيع شــركت توانير از 
طراحــى تعرفه جديد براى مشــتركان پرمصرف برق 
در كشــور خبر داد. آن زمان اعالم شــد كه وزارت نيرو 
تــا يــك ماه آينده افزايش تعرفه برق پرمصرف ها را به 
مجلس ارائه خواهد كرد. مسئوالن وزارت نيرو همچنين 
اعالم كرده اند كه بايد هرچه ســريع تر تعرفه هاى برق 
پرمصرف ها اصالح و مصوب شــود. طبق برنامه ريزى 
صورت گرفته وزارت نيرو بايد تا اواســط شــهريورماه 
به صورت مشــخص پيشــنهاد خود را به مجلس ارائه 
كند واگر كميســيون انرژى با اين موضوع همراه باشد، 
بالفاصلــه اگر نياز باشــد، ايــن موضوع بايد در صحن 
مجلــس يــا اگر نياز نبود به وزير نيرو اين مجوز را بدهد 
كــه اين تعرفه ها را اعمال كنند.كارشناســان معتقدند 
كــه با نظــام يارانه اى، پرمصرف هــا در حال دريافت 
بيشــتر يارانه ها هســتند و عمًال نقش بيشترى هم در 
خاموشــى دارند، چراكه مشتركانى كه الگوى مصرف 
را رعايــت مى كنند، چــوب پرمصرف ها را مى خورند، 
بنابراين نظام تعرفه اى موجود و يارانه بيشــتر نتوانسته 
از رشــد مصرف پرمصرف ها جلوگيرى كند و دليل آن 
اين بوده اســت كه در سال هاى گذشته با حفظ ساختار 

تعرفه به صورت يكسان تعرفه برق افزايش يافته است.
در همين حال سخنگوى صنعت برق گفت: هدف نظام 
تعرفه اى جديد به هيچ وجه افزايش منابع مالى صنعت 
بــرق نبــوده بلكه اصالح الگــوى مصرف پرمصرفان 
در جامعــه را دنبــال مى كند. به گزارش صدا و ســيما، 
محمودرضا حقى فام، با تاكيد بر اينكه بطور مسلم با اين 
تعرفه جديد مشــتركان كم مصرف نيز تشويق خواهند 
شــد، گفت: مطابق دســتور وزير نيرو نظام تعرفه اى در 
خصوص مصرف انرژى برق در كشور طراحى و تنظيم 
شــده اســت. سخنگوى شركت توانير با اشاره به اينكه 
هدف از طراحى اين نظام تشويق مشتركان پر مصرف 
به ســمت مشــتركان خوش مصرف و حركت در دايره 
الگوى مصرف بوده است ادامه داد: براى تحقق پذيرى 

اين مهم ميزان مصرف به ســه پله از قبيل «مشتركان 
زيــر الگــوى مصرف»، «تا دو برابــر الگو مصرف»، و 
«بيش از دو برابر الگو مصرف» طبقه بندى شده است.

حقى فام درخصوص پله نخســت يعنى مشــتركان زير 
الگوى مصرف توضيح داد: اين دسته از مشتركان مورد 
تشــويق وزارت نيرو قرار مى گيرند و نحوه تشــويق به 
اين صورت است كه اگر ميزان مصرف برق مشتركان 
در يك دوره مشابه نسبت به سال قبل كمتر شده باشد 
خانوارها به ميزان كاهش مصرف از مشــوق هاى مالى 
بهــره مند و عــدد مزبور در قبض دوره بعدى آنان ذكر 
خواهد شــد در نتيجه بطور دقيق معلوم مى شــود اين 
خانــواده بــه دليل خوش مصرفى در دوره مدنظر چقدر 

از مشوق ها منتفع شده است.

به گفته اين مقام مسوول اين فرمول در نظام تعرفه اى 
جديد مشــخص و براى تصويب به هيئت دولت ارسال 
شــده اســت. براى اين دسته از خانوارها نه تنها نسبت 
به امســال هيــچ رقمى افزايش نخواهــد يافت بلكه 
مشــوق هاى مالى براى هريك از مشــتركان خوش 
مصرف هم لحاظ شده است. اين در حالى است كه اكنون 
85 درصد مشتركان برق كشور زير الگوى مصرف جاى 

مى گيرند. حقى فام ادامه داد: پله دوم مربوط به كسانى 
مى شــود كــه تا دو برابر الگو مصــرف دارند و در نظام 
تعرفه اى مزبور يك ضريب جريمه اى به اين دســته از 
مصرف كنندگان منظور شده است. پله سوم مشتركانى 
هســتند كه باالى دو برابر الگو مصرف مى كنند بدون 
شــك اين دســته از مشتركان با يك ضريب جريمه اى 
بيشترى رو به رو خواهند شد. سخنگوى شركت توانير 
با اشاره به نظام تعرفه اى جديد مصرف برق گفت: اين 
طرح براى تصويب به هيئت دولت ارسال شده است.

پيــش از ايــن رضا اردكانيان، وزيــر نيرو با بيان اينكه 
مكانيســم تبصره چهار قانون بودجه سال جارى كشور 
كه در مجلس به تصويب رسيد، صنعت برق را با مشكل 
مواجه كرد، افزود: با اين تصميم مجلس دسترســى به 
منابع مالى وزارت نيرو كه بايد كماكان وجود مى داشت با 
مانع مواجه شد. وى با اشاره به خاموشى هاى اخير، گفت: 
صاحبان صنايع حق دارند خاموشى هاى غيرمنتظره از 
نظر آنها و منتظره از نظر ما را قبول نكنند، اما براى ما 
كه از نزديك با مســائل مواجه هســتيم و مشكالت را 
مى دانيم، قابل قبول اســت. اردكانيان ادامه داد: بايد 
برنامه ريزى دقيق انجام دهيم زيرا برق مثل آب نيست 
و بايد با تجربه تابستان جارى مشكالت بخش برق را 
احصا كنيم و براى پيك سال 98 از هم اكنون برنامه هاى 

الزم را ارائه دهيم.

ميز خبر

بايدها و نبايدهاىبايدها و نبايدهاى
 صادرات از مسير آل. ان.جى صادرات از مسير آل. ان.جى

ســخنگوى كميسيون انرژى با بيان اينكه 
توليد آل. ان.جى بايد پايدار باشــد تا بتوانيم 
با كشــورها قــرارداد ببنديــم، گفت: اگر 
كشــورهاى صاحب تكنولوژى مثل روسيه 
و فرانســه ورود كنند مى توانيم مهندســى 
معكــوس توليد اين تكنولوژى را داشــته 
باشــيم. اســداهللا قره خانــى در گفتگو با 
ايلنا، دربــاره اولويت صادرات گاز ايران به 
وسيله آل. ان.جى و خط لوله اظهار داشت: 
مــا در حال حاضربــه تركيه و عراق با خط 
لوله و از طريق ترانزيت به ارمنســتان گاز 
صــادر مى كنيــم، صادرات با خط لوله فقط 
كشورهاى پيرامونى را در بر مى گيرد و اگر 
مسيرهاى دور دست را انتخاب كنيم بايد از 
طريق  ان. ان.جى و كشتى هاى آل. ان.جى 
بر باشد كه در شرايط كنونى به دليل دانش 
فنى، تكنولوژى و سرمايه گذارى كالن كه 
حــدود 4 تا 5 ميليــون دالر نياز داريم، اين 

امكان ميسر نيست.

روس ها جاى ايرانروس ها جاى ايران
 را در اروپا مى گيرند را در اروپا مى گيرند

روسيه از سپتامبر نفت بيشترى صادر خواهد 
كــرد و صادرات باالتر به اروپا را كه وارداتش 
از ايران را كاهش داده، هدف خواهد گرفت. 
به گزارش ايسنا، شركت ESAI Energy در 
گزارشــى با عنوان دورنماى نفت كشورهاى 
مشــترك المنافع نوشــت: صادرات باالتر 
نفت روســيه درست زمانى روى مى دهد كه 
پااليشگاه هاى اروپايى واردات نفت ايران را 
كاهش داده اند و اين به سود روسيه خواهد بود. 
بر پايه اين گزارش كه تحوالت كوتاه مدت در 
عوامل بنيادين نفت روسيه و تأثير بازار آنها را 
بررسى كرده است، توليد باالتر نفت در ژوييه 
و اوت باعث شد ميانگين صادرات نفت روسيه 
به 5.1 ميليون بشكه در روز افزايش پيدا كند 
كه 100 هزار بشكه در روز باالتر از نيمه اول 
سال ميالدى جارى بود. توليدكنندگان بزرگ 
مانند روس نفت در اوت به افزايش توليد ادامه 
دادند و توليد كمتر در پروژه هاى ساخالين را 
جبــران كردند. پــس از فعاليت تعميراتى در 
اين ميادين، توليد روسيه از سپتامبر به سطح 
باالترى رشــد خواهد كرد و صادرات روسيه 
به 5.5 ميليون بشــكه در روز مى رســد. رشد 
توليد پس از فصل تعميرات پااليشگاهى به 

صادرات باالتر كمك مى كند.

اقدام هاى خوبى براى بهبود اقدام هاى خوبى براى بهبود 
كيفيت گازوئيل انجام شده استكيفيت گازوئيل انجام شده است

معاون ســازمان حفاظت محيط زيســت با 
تاكيد بر اين كه نوسازى ناوگان حمل ونقل 
عمومى همچنان در برنامه هاى اولويت دار 
دولــت قرار دارد، گفــت: اقدام هاى خوبى 
براى بهينه ســازى گازوئيل انجام شــده 
اســت. به گزارش شــانا، مسعود تجريشى 
گفت: چندى پيش اصرار ما براى نوســازى 
ناوگان تاكسيرانى يك خودروى مشخص 
بــود كه ممكن بود آن خودروســاز قادر به 
تأمين خودروهاى مورد نياز نباشد، بنابراين 
اكنون به اين نتيجه رسيديم كه مى توان از 
خودروهاى ديگرى هم اســتفاده كرد. وى 
افزود: بر اين اســاس در جلســات متعدد با 
خودروســازان در حال بررسى اين موضوع 
هســتيم تا مدل هاى ديگــرى از خودروها 
هم به ناوگان تاكســيرانى اضافه شــوند. 
معاون محيط زيســت انســانى ســازمان 
حفاظت محيط زيســت به نقش همكارى 
دســتگاه ها به ويژه خودروسازان به منظور 
كاهش آلودگى هوا اشــاره و تصريح كرد: 
اگر خودروســاز به تعهد خــود عمل نكند 
تمام معادالت ما به هم خواهد ريخت، اين 
در حالى اســت كه رئيس جمهورى تاكيد 
دارد نوســازى ناوگان حمل ونقل عمومى 
همچنــان در برنامه هاى اولويت دار دولت 

است. 

هزينه كرد توتال هزينه كرد توتال 
در ايران مى مانددر ايران مى ماند

وزير نفت، گفت: قرار نيست توتال مبلغى به 
عنــوان جريمه به ايران پرداخت كند، بلكه 
مبلغى كه تاكنون اين شركت در فاز 11 پارس 
جنوبــى هزينه كرده تا زمان بهره بردارى و 
توليد بازپرداخت نمى شود. بيژن نامدار زنگنه 
در گفتگــو با خانه ملت، درباره سرنوشــت 
قــرارداد ايران و توتال و سرنوشــت هزينه 
كرد اين شــركت، گفت: قرار نيســت توتال 
مبلغــى به عنــوان جريمه به ايران پرداخت 
كند، بلكه مبلغى كه تاكنون اين شركت در 
فاز 11 پارس جنوبى هزينه كرده بازپرداخت 
نمى شود تا زمانى كه فاز 11 پارس جنوبى به 
توليد برسد. وزير نفت، تصريح كرد: شركت 
فرانسوى توتال تجهيزات ويژه اى در ايران 

نداشته است كه در كشور باقى بماند.

حجم آب هاى سطحى كشور حجم آب هاى سطحى كشور 
3535 درصد كاهش يافت درصد كاهش يافت

مديرعامل شــركت مديريت منابع آب ايران 
با بيان اينكه ســال گذشــته حجم آب هاى 
ســطحى كشور 32 ميليارد مترمكعب بود و 
در دهه 70 حدود 80 ميليون متر مكعب بود، 
گفت: امسال حجم اين آب ها به 25 ميليارد 
مترمكعــب كاهش يافته اســت. به گزارش 
وزارت نيــرو، محمد حاج رســولى ها با بيان 
اين كه حجم آب هاى سطحى كشور در دهه 
70، حــدود 80 ميليارد مترمكعب بود گفت: 

همچنين ســيف اهللا آقابيگى مديركل دفتر 
مديريــت بحران منابع آب ايران با تاكيد بر 
اينكه از 110 سد بزرگ تأمين كننده آب شرب 
كشــور حدود 46 سد داراى وضعيت بحرانى 
اســت، گفت: تمامى سدها بايد يك ذخيره 
استراتژيكى براى مدت 18 ماه داشته باشند 
كه در اين سدها ما شرايط ذخيره استراتژيك 
را بــراى اين بازه زمانى نداريم. وى افزود: تا 
اواخر هفته گذشــته ميزان بارش هاى كشور 
نســبت به ســال آبى گذشته 27 درصد و در 
مقايســه با آمار بلندمدت 50 ساله نيز حدود 
31 درصد كاهش داشته است. مديركل دفتر 

مديريت بحران منابع آب ايران ادامه داد: اين 
ميزان كاهش بارندگى باعث شــده تا ميزان 
جريانات ســطحى و ميزان ورودى به پشت 
سدها نيز كاهشى 33 درصدى نسبت به سال 

گذشته داشته باشد.

مديرعامل شركت بهينه سازى مصرف سوخت با اشاره به تاكيد مقام 
معظم رهبرى بر ضرورت تدبير دســتگاه هاى مســئول از جمله وزارت 
نفــت در زمينــه مهــار مصرف بنزين گفــت: راهكارهاى ممكن را با 
جديــت پيگيــرى مى كنيم. به گزارش وزارت نفت، محســن دالويز، 
در نشســت شوراى مديران شــركت بهينه سازى مصرف سوخت، بر 
لــزوم تــداوم فعاليت ها در زمينه هاى مختلف مرتبط با اصالح الگوى 
مصرف سوخت به ويژه بنزين تاكيد كرد و با اشاره به نقش اثرگذارى 
كه خودروســازان مى توانند در اين زمينه ايفا كنند، يادآور شــد: اگرچه 
پيش بردن امورى كه فرابخشــى اســت و چند دســتگاه در اجراى آن 
نقش دارند، آســان نيســت، اما شركت بهينه سازى مصرف سوخت با 
تمام توان، راهكارهاى مرتبط با بهينه ســازى مصرف بنزين را دنبال 

مى كند. وى با اشاره به برگزارى نشست مشترك با مديرعامل شركت 
ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى به منظور بررسى راهكارهاى 
همكارى در بهبود اصالح الگوى مصرف ســوخت، بهبود عملكرد در 
فرآيندهاى پااليشــى را از جمله اين راهكارها برشمرد و افزود: ميزان 
قابل توجــه مصــرف و هدررفت زياد انرژى در كشــور در بخش هاى 
مختلف از جمله حمل و نقل، ســاختمان و... قابل قبول نيســت.دالويز 
بــا بيــان اين كه يارانه اى كه به بخش انرژى تعلق مى گيرد، در چين با 
آن با جمعيت يك ونيم ميلياردى تقريبًا مشــابه ايران اســت، ادامه داد: 
در چند ماه اخير، در بخش ســاختمان، جلســات مختلفى را با نهادهاى 
مرتبط از جمله نظام مهندســى برگزار كرده ايم و در بخش حمل ونقل 
هم فعاليت هاى مرتبط با نوســازى ناوگان ادامه يافته و حتى منتهى 

به امضاى قراردادهايى نيز شــده است. همچنين شركت بهينه سازى 
مصرف ســوخت با تمركز بر پنج استان پرمصرف كشور، نشست هاى 
مفيدى با اســتانداران و نهادهاى مرتبط اســتانى برگزار كرده اســت. 
وى با تاكيد بر ضرورت پيگيرى تفاهم نامه هاى امضا شــده شــركت 
بهينه ســازى مصرف سوخت، خواهان ارائه گزارش پيشرفت هر يك 
از تفاهم نامه ها شد و گفت: براى امضاى هر تفاهم نامه، وقت و انرژى 
صرف مى شود، بنابراين بايد ميزان پيشرفت كار هر تفاهم نامه و نتايج 
آن مشــخص شــود.دالويز با اشاره به رونمايى از سايت جديد شركت 
بهينه ســازى مصرف ســوخت، تاكيد كرد: ماهيت وظايف اين شركت 
اقتضا مى كند ارتباط خوب، مســتحكم و پايدارى با بيرون از شــركت 
برقرار شود و شفافيت و روزآمد كردن در اطالع رسانى مدنظر قرار گيرد. 

دولت پيگير راهكارهاى كاهش مصرف بنزين

پايگاه خبرى وال اســتريت ايتاليا با اشــاره به خروج 
آمريكا از برجام و بازگشــت تحريم ها نوشت: تحريم 
ايــران مى تواند قيمت نفت را در بازارهاى جهانى به 

95 دالر براى هر بشكه برساند.

 به گزارش ايســنا، پايگاه خبرى وال استريت ايتاليا، 
تحريم ايران ســبب افزايــش تا 30 درصدى قيمت 
نفت در ماه هاى آينده خواهد شد. كاهش قابل توجه 
صادرات نفت ايران سبب افزايش قيمت دو شاخص 
برنت درياى شــمال و وســت تگزاس اينترمديت و 

رســيدن آنهــا به ترتيب به 85 تــا 95 دالر براى هر 
بشكه مى شود. 

در اين گزارش آمده است كه پس از خروج دولت دونالد 
ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا از توافق هسته اى و 
اعالم بازگشــت تحريم ها عليه ايران، قيمت نفت در 
بازارهاى جهانى سير افزايشى داشته است و با اجرايى 
شــدن تحريم هاى نفتى واشنگتن عليه تهران از ماه 
نوامبر آينده، پيش بينى مى شــود كه اين روند شتاب 

بيشترى به خود بگيرد.

كميتــه فنى اوپك و توليد كنندگان غيراوپكى نفت 
اواخر ماه جارى ميالدى پيشنهادات در زمينه تعيين 
ســهم هر كشــور از افزايش توليد را به بحث خواهند 
گذاشت. به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، منابع آگاه 
گفتند، كميته فنى اوپك و توليد كنندگان غيراوپكى 
نفت اواخر ماه جارى ميالدى پيشــنهادات در زمينه 
تعيين ســهم هر كشــور از افزايش توليد را به بحث 
خواهد گذاشت. بعد از توافق اوپك بر سر تعديل توافق 
كاهش توليد در ماه ژوئن، سهميه بندى افزايش توليد 
يك موضوع چالشــى محســوب مى شود. اين منابع 
گفتند، كميته فنى مشــترك كه مسئوليت نظارت بر 
اجــراى توافق كاهش توليد را بر عهده دارد، روز 17 
سپتامبر پيشنهادات در مورد تعيين سهم هر كشور از 
افزايش يك ميليون بشــكه اى توليد را مورد بررسى 
قرار خواهد داد. پيش از اين بررسى اين موضوع براى 
سه شنبه آينده برنامه ريزى شده بود. يك منبع مطلع 
گفــت: «در اين گفت وگوها مكانيزم هاى مختلف» 
جهت رســيدن سطح توليد مورد نياز مورد بحث قرار 

خواهد گرفت.
اگــر اين مذاكرات به توافقى منجر شــود، مى تواند 
موجب كاهش تنش ها در درون اوپك شــود. ايران 
مخالــف تصميــم ماه ژوئن اوپك بــود كه در ميانه 

فشــارهاى ترامپ بر اين ســازمان بــراى كاهش 
قيمت ها اتخاذ شد. يكى از اين منابع گفت، 4 پيشنهاد 
در مورد حوه توزيع اين افزايش ميان كشورها توسط 
ايران، الجزاير، روسيه و ونزوئال ارائه شده است. اين 
نشــان مى دهد كه توافق در اين زمينه چندان آسان 
نخواهد بود. يكى از پيشنهادات اين است كه افزايش 
توليد به نســبت ســهم هر كشــور از توليد اين گروه 
توزيع شــود. اما بعيد اســت روسيه و عربستان با اين 
پيشــنهاد موافقت كنند زيرا در آن صورت روســيه و 
عربستان سهمى كمتر از 300 و 400 هزار بشكه اى 
كه خواســتارش هســتند به دست خواهند آورد. اين 
پيشنهادات قرار است بعداً به وزراى حاضر در نشست 
كميته نظارت كه روز 23 ســپتامبر در الجزاير برگزار 

خواهد شد ارائه شود.

سهميه بندى افزايش توليد نفتتحريم ايران نفت را تا بشكه اى 95 دالر مى رساند
 توسط اوپك و متحدانش

آگهى حصر وراثت
احترامآ اقاى اكبر نصرالهى داراى شــماره شناســنامه 93 به شــرح دادخواســت به 
كالســه 97/171 اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان مهرى محمدى به شماره شناسنامه 8374 در تاريخ 96/6/18 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر است به:

1-اكبر نصرالهى -  فرزند

2- آذر نصرالهى -  فرزند

3- اصغر نصرالهى -  فرزند

4- وحيد نصرالهى -  فرزند

5- وحيد نصرالهى -  فرزند

6- ميثم نصرالهى -  فرزند

7- مريم نصرالهى -  فرزند

ضمن انجام تشريفات قانونى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد هر 
كسى اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد./
رئيس شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

                

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى
بدينوسيله اعالم مى شود آقاحسن پادار فرزند ابوالحسن دادخواستى بخواسته دستور 
فروش ملك مشــاعى تحت پالك ثبتى 1496 اصلى واقع در بخش يك ســاوه به 
مســاحت 15/55متــر مربع بطرفيت آقايان و خانــم ها آذر، صاحب ، عليرضا، على 
اصغر، فتاح، همگى فرشــاد و معصومه ، محمدرضا ، جعفر همگى پاكدامن ســاوجى 
و زهرا، نادره، عباس، مجيد، مهدى، حميد، مريم همگى اصفهانى و خديجه صانعى 
و محمد توانا گلكى و لطف اله جوادى و غيره تسليم دادگاه شعبه دوم حقوقى ساوه 
نموده بود كه نهايتًا دســتور فروش پالك صدرالذكر صادر و جهت اجراى دســتور 
پرونده به اجراى احكام شــعبه دوم دادگســترى شهرستان ساوه ارسال و به كالسه 
شماره بايگانى 970029 ثبت و كل پالك فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى 
ارزيابى شده است به علت مجهول المكان بودن افراد فوق به دستور دادگاه و تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى، مراتب يك نوبت آگهى مى شود تا افراد فوق و 
اشخاصى كه تحت هرعنوان نسبت به عين و منافع پالك ياد شده ادعايى دارند از 
تاريخ نشر اين آگهى ظرف سه روز جهت اطالع از نظريه كارشناسى به دفتر اين مرجع 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نظريه را دريافت نموده و چنانچه اعتراضى 
نســبت به نظريه كارشناســى دارند كتبا اعالم نمايند در صورت عدم حضور، يا عدم 

معرفى وكيل يا عدم ارسال اليحه وفق مقررات قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد.
پرويز عباسى آذر- مدير دفتر شعبه دوم اجراى احكام دادگسترى شهرستان ساوه

                

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شاكى آقاى سعيد صنعت شكايتى به طرفيت متهم آقاى فريد وانلى فرزند ابراهيم 
مبنى بر ايراد ضرب و جرح عمدى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9609982554500083  با شــماره بايگانى 970260 شــعبه 104 دادگاه 
كيفرى دو دادگسترى شهرستان ساوه ثبت و با توجه به مهجور بودن متهم و لزوم 
حضور ولى قهرى بنام ابراهيم وانلى وقت رسيدگى مورخ 97/7/21 ساعت 09:00 
تعيين و در اجراى مقررات ماده 344 ق.آ.د.ك مراتب يك نوبت آگهى تا نامبرده جهت 
دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد در صورت عدم حضور در 
دادگاه و عدم ارائه اليحه، دادگاه غيابًا رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو دادگسترى شهرستان ساوه- عليرضا منورى

پرونده كالسه 9209987418100787 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر گچساران(102 
جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9709977416700737

شاكى: آقاى سيدحميد رضا رخشا فرزند سيدشعبان به نشانى گچساران دانشگاه پيام نور مركز
متهمين:1-آقاى سيد جواد فدائى فرزند سيد عطاءاله به نشانى گچساران

2- آقاى عادل على بازى فرزند محمد به نشانى گچساران كوى طالقانى روبروى ايستگاه 

جهاد رزمندگان ك اول سمت چپ درب آخر
اتهام: نشر اكاذيب

دادگاه با اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد
راى دادگاه - در خصــوص اتهــام آقايان:1-جواد فدايى فرزند عطاءاهللا متولد 1366 اهل و 
ساكن گچساران 2-عادل على بازى فرزند محمد مبنى بر ارتكاب بزه نشر اكاذيب موضوع 
شــكايت آقاى محمد باورســاد مديرعامل شركت بهره بردارى نفت و گاز گچساران بدين 
شرح كه شاكى بيان نمودند كه در تاريخ 92/9/23 در سايت خبرى عصر دنا مطالبى حاوى 
نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومى به قصد اضرار بصورت عمدى در سايت عصر دنا به 
مدير مسئولى آقاى عادل على بازى با نويسندگى آقاى جواد فدايى فرزند عطاءاهللا منتشر 
گرديده حال دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده و شكايت شاكى خصوصى، تصوير 
خبرهاى مورد ادعاى شــاكى كه موجود در پرونده مى باشــند اســتعالم بعمل آمده از اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى و دفاعيات بالوجه متهم رديف اول و عدم حضور متهم رديف دوم 
در دادسرا و جلسه رسيدگى دادگاه و همچنين كيفرخواست اصدارى بزهكارى متهمين را 
محرز و مســلم تشــخيص دانســته و با اين توضيح كه به نظر دادگاه مجموع اقدامات متهم 
رديف دوم در چارچوب بزه «معاونت در نشــر اكاذيب از طريق تســهيل وقوع بزه) قابل 
بررســى مى باد و مســتندا به ماده 746 قانون مجازات اســالمى و بند ب ماده 126 و بند ت 
ماده 127 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 حكم به محكوميت متهم رديف اول به 
تحمل يكســال حبس تعزيرى و حكم به محكوميت متهم رديف دوم به تحمل شــش ماه 
حبس تعزيرى صادر و اعالم مى گردد. راى صادره نسبت به شاكى حضورى، ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديد نظر استان و نسبت به متهمان غيابى 
ظرف بيست روز قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 

در محاكم محترم تجديدنظر استان كهگيلويه و بويراحمد مى باشد./م
راى اصالحى

نظر به اينكه در دادنامه شماره 9709987416700737 اين شعبه سهو قلم رخ داده است 
بدين نحو كه در ســطر دوم دادنامه ســهو قلم رخ داده اســت. بنابراين دادگاه به استناد ماده 
381 قانوم آئين دادرسى كيفرى دادنامه فوق را بدين شرح كه در سطر دوم دادنامه قيد گردد 

موضوع شكايت آقاى سيدحميدرضا رخشا فرزند شعبان اصالح مى نمايد. تسليم رونوشت 
راى اصلى بدون رونوشــت راى تصحيحى ممنوع اســت. راى صادره از حيث حضورى و 

غيابى بودن تابع راى اصلى است. 97/427/ م الف
حسن اسكندرى- رئيس شعبه 2 دادگاه كيفرى 2 شهرستان گچساران

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى انجمن صنفى كارگران ساختمانى شهرستان ايوان
جلســه مجمع عمومى عادى انجمن صنفى كارگران ســاختمانى شهرستان ايوان كه 
در روز ســه شــنبه مورخ 97/07/17 راس ســاعت 9 صبح در محل سالن فنى و حرفه 

اى ايوان برگزار مى گردد.
از كليه كارگران ســاختمانى شــاغل در صنف مربوط دعوت مى شــود در جلسه مذكور 

شركت نمايند.
دستور جلسه:

1- تصويب اساسنامه

2- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيات مديره و بازرسين

هيات موسس:
1- محسن رستمى 2- سجاد كريمى 3- كرم رضا احمدى

آگهى ابالغ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: كوروش وثوقى اســفجانى/ نام پدر: كيومرث/ نشــانى محل اقامت: گرمدره- خ 
ايرانمهر- خ محسنى- پالك 37 – طبقه 4 – واحد 14/محكوم به: بموجب دادنامه شماره 259 مورخ 
96/9/10 شوراى حل اختالف گرمدره حوزه 67 كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل 

كرده اســت.محكوم عليه محكوم به انتقال ســند رسمى اتومبيل به شماره شهربانى 447د57ايران22 و 
پرداخت مبلغ يك ميليون و شصت و پنج هزار ريال و نيم عشر دولتى گرديد./مشخصات محكوم عليه: 
حميدرضا نصريان به نشــانى مجهول المكان/ محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: - پس 
از ابــالغ اجرائيــه ظــرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.- 
مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. درصورتيكه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت (ده روز صورت جامع دارائى خود را به قســمت اجرا تســليم كند اگر 
مالى ندارد صريحًا اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به 
اجــراى حكــم و پرداخــت محكــوم به بوده ايد. ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا 
صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجارى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شــد. – عالوه بر موارد باال كه قســمتى از ماده 34 
قانون اجراى احكام مدنى ميباشد به مواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 
79/1/21 وهمچنين مفاد قنون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ 

اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد.
رئيس شعبه 67 شوراى حل اختالف كرج - بهزادى 

                 

آگهى دادنامه 
شــماره پرونده: 502/67/97 شــماره دادنامه: 97/3/28 خواهان: ميالد بياتى حاجيلو /آدرس: گرمدره- 
خيابــان ناصريــه- پ 63 /خواندگان:1- شــركت نيرو صبا خودرو پــارس با مديريت ابراهيم عبداللهى 
گوراب 2- على غفارى /آدرس: مجهول المكان /خواســته: مطالبه «رأى شــوراء» درخصوص دعوى 
خواهان ميالد بياتى حاجيلو بطرفيت خوانده 1- شــركت نيرو صبا پارس با مديريت ابراهيم عبدالهى 
گوراب 2- على غفارى بخواسته مطالبه وجه الباقى دو فقره چك به شماره هاى 307174 و 307185 
نــزد بانــك ملى جمعًا مبلغ 110/000/000 ريال به انضمام خســارت قانونــى و تأخيرتأديه با توجه به 
ازجمله دادخواســت تقديمى وكپى مصدق چك به شــماره فوق الذكر و بقاى آن در يد خواهان كه دليل 
مديونت خوانده مى باشد و اظهارات خواهان وخواندگان على الرغم ابالغ درجلسه حاضر نشده و دليلى 
بر برائت ذمه خود ارائه نكرده و شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 310 
و 313 قانــون تجــارت وتبصــره هاى الحاقى مــواد 2 و 12 قانون صدور چك ومواد 198 و 502 و 519 
قانون آيين دادرسى مدنى حكم محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 110/000/000 ريال وجه يك 
فقره چك به شــماره فوق الذكر بصورت تضامنى بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ 2/410/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى وپرداخت خسارت تاديه ازتاريخ سررسيدها مورخه 96/11/10 و 98/11/18 لغايت 
صدورحكم كه توســط اجراى احكام مدنى محاســبه مى گردد درحق خواهان صادر و اعالم مى دارد 

رأى صادره غيابى است و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد.
قاضى شعبه 67 شوراى حل اختالف كرج - اسديان 

رونوشت آگهى حصروراثت

خانم پريســا باالزاده داراى شناســنامه شماره 80486 به شرح دادخواست به كالسه 282/67/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان وكيل باالزاده 
بشماره شناسنامه شماره 525 درتاريخ 1397/04/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- سيما باالزاده متولد 1360/10/19 بشماره شناسنامه 
7767 صادره ازتهران نسبت دخترمتوفى/ 2- رويا باالزاده متولد 1365/06/12 بشماره شناسنامه 

6577 صادره ازتهران نسبت دخترمتوفى/ 3- پريسا باالزاده متولد 1366/04/15 بشماره شناسنامه 

80486 صادره ازتهران نسبت دخترمتوفى/ 4- زهرا باالزاده متولد 1370/08/30 بشماره شناسنامه 

0014077922 صــادره ازتهران نســبت دخترمتوفى/ 5- حوريــه مالجوادى متولد 1335/03/3 

بشماره شناسنامه 64 صادره از اردبيل نسبت همسرمتوفى/ 6- قدير باالزاده متولد 1311/01/04 
بشــماره شناســنامه 6 صادره ازمشكين شهر نســبت پدرمتوفى/ اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه ازمتوفى نزد 
او باشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.

رئيس شعبه شوراى حل اختالف 67 كرج – بهزادى
                         

آگهى تغييرات شــركت گلم بافى زر بفت بابك شــركت تعاونى به شــماره ثبت 617 و شناســه ملى 
10630056754

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1394/03/10 منضم به نامه شماره 
1449 مورخ 94/04/14 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شــهربابك : 1- فاطمه محمدى كمســرخ 

به شــماره ملى 3149517923 ، صديقه محمدى كمســرخ به شــماره ملى 3149039347 ، نسيبه 
وحيدى مقدم به شماره ملى 3149939100 به سمت اعضاى اصلى هيئت مديره و نفيسه وحيدى 
مقدم به شــماره ملى 3140094957 و مهديه محمدى كمســرخ به شــماره ملى 3149585805 به 
سمت اعضاى على البدل هيئت مديره براى مدت سه سال انتخاب گرديدند. 2- مرضيه حكيمى به 
شــماره ملى 3149070686 و معصومه احمدپور به شــماره ملى 3149957370 براى مدت يكسال 
مالى انتخاب شــدند. – با ثبت اين مســتند تصميمات انتخاب مديران، انتخاب بازرس انتخاب شــده 
توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان 
ثبت قابل دســترس مى باشــد. ( اداره كل ثبت اســناد و امالك استان كرمان، مرجع ثبت شركت ها 

و موسسات غيرتجارى شهربابك)
                 

آگهى تغييرات شــركت نوين شــهربابك شــركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 1438 و شناسه 
ملى 10102176720

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1397/05/04 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : آدرس مركز 
اصلى شــركت به واحد ثبتى اســتان تهران، شهرســتان تهران، بخش مركزى، شهر تهران، محله 
ونك، كوچه گلستان، خيابان كشفيان، پالك -24 ، طبقه اول ، واحد 2 ، كدپستى 1993684153 
انتقال يافت. – با ثبت اين مســتند تصميمات تغيير محل ( تغيير نشــانى از يك واحد ثبتى به واحد 
ديگر ) انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه 
آگهى هاى ســازمان ثبت قابل دســترس مى باشــد. ( اداره كل ثبت اســناد و امالك استان كرمان، 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهربابك)
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ميز خبر

تاجران در انتظار اجازه واردات اعتبارى
«شروع» از برنامه واردكنندگان براى تأمين كاال با حداقل نقدينگى گزارش مى دهد

گــروه صنعت، معدن و تجارت: واردكنندگان ايرانى به 
پشتوانه سابقه خوبى كه طى سال هاى گذشته داشته اند، 
حاال مى توانند به صورت اعتبارى اقدام به واردات كنند. 
اين شــيوه واردات در وضعيتى كه دولت براى تأمين ارز 
مورد نياز تمامى واردكنندگان تا اندازه اى با مشكل مواجه 
است، مى تواند يكى از راه هايى باشد كه به سود مصرف 
كننده تمام مى شود. روز گذشته عليرضا مناقبى، رئيس 
مجمع واردات كشور در گفتگويى كه با ايلنا داشته از دولت 
خواسته تا امكان واردات اعتبارى كاال را براى تجار فراهم 
كند.ايــن روزها واردات اعتبارى كاال يكى از روش هايى 
است كه در ميان كشورهاى مختلف متداول است. يكى از 
روش هاى پرداخت در مبادالت بين المللى، اعتبار اسنادى 
اســت كه بانك بنا بر درخواســت خريدار در مقابل اسناد 
مقرر شده مطابق با نوع شرايط اعتبار، مبلغ را به فروشنده 
حواله مى كند. در واقع بانك بين خريدار و فروشنده تعهد 
مى كند و حتى اگر خريدار نتواند پول را بپردازد بانك به 
جاى او پرداخت مى كند. اعتبار اسنادى وارداتى و اعتبار 
اسنادى صادراتى اعتبارى كه براى واردات كاال به كشور 

گشايش مى شود از نوع وارداتى است.
پيش از اين نيز اعالم شــده بــود كه واحدهاى توليدى 
مى تواننــد بــراى واردات كاال به منظور تكميل و تجهيز 
خطوط توليد به مدت ســه ســال و با رعايت ضوابط و 
مقررات ارزى براى گشــايش اعتبار اســنادى مدت دار 
حداكثر معادل 50 ميليون دالر اقدام كنند. با باال گرفتن 
حاشيه هاى بازار ارز و ابالغ دستورالعمل هاى دولت براى 
سياست ارزى اين شيوه تا اندازه اى به كنار گذاشته شد. اين 
در حالى است كه بررسى ها نشان مى دهد خريد اعتبارى 
يك امر رايج در اقتصاد است و ايرانى ها به واسطه اعتبار 
خوبى در كشــورهاى ديگر دارند مى توانند از اين شــيوه 
اســتفاده كنند. اين موضوع به تاجران كمك مى كند تا 

با حداقل نقدينگى نياز كشــور را رفع كنند. همچنين به 
اعتقاد كارشناســان اين شــيوه در نهايت به نفع دولت و 
مصــرف كننده خواهد بود خصوصاً در اين شــرايط كه 
كشــور با كمبود فيزيكى ارز مواجه است زمان بيشترى 
براى تهيه پول دارد و در اين مدت نيز كاال وارد شــده و 
به دســت مصرف كننده رســيده است. با اين حال برخى 
كارشناسان مى گويند كه واردات اعتبارى بيش از آنكه 
شــامل مواد اوليه مورد نياز براى واحدهاى توليدى شود 
به كاالهاى مصرفى مرتبط اســت. از طرف ديگر برخى 
نســبت به امكان تخلف و بيش اظهارى در واردات پس 

از واردات اعتبارى هشدار مى دهند.
در همين حال عليرضا مناقبى، رئيس مجمع واردات در 

گفتگو با ايلنا با انتقاد از روند واردات كاال و مشكالت فعاالن 
اين حوزه گفت: امروز مردم نمى توانند به راحتى ارز مورد 
نياز خود را براى واردات گروه كااليى 2 به بعد به راحتى 
تهيه كنند و بايد پروســه طوالنى را طى كنند كه نتيجه 
آن ايجاد رانت و امضاهاى طاليى است. او تصريح كرد: 
يكى از علت هاى اصلى احتكار كاال همين اســت چون 
دالل ها فهميدند كه به اين راحتى نمى شود جنس وارد و 
جايگزين شود پس اگر جنس را در انبار نگه دارند و كاال 
در بازار كم شود ظرف مدت كوتاهى قيمت ها باال مى رود 
و با كمترين فعاليت مى توانند سود چند صددرصدى كسب 
كنند. وى گفت: همين عدم ترخيص كاال و مواد اوليه كه 
بخش هاى مختلف اقتصادى درگير آن هســتند به اين 

روند كمك كرده است امروز وارد كننده اى كه با هزاران 
زحمت توانســته از اين مراحل ســخت عبور كند و تمام 
پول را پرداخت كرده پشــت درب هاى بسته مانده است. 
در واقع واردات قانونى كاال تبديل به يكى از سخت ترين 
كارها شــده و اين طور مى توان گفت يك بال اقتصاد از 

روند عادى خود خارج شده است.
عضو اتاق بازرگانى ايران تصريح كرد: سامانه نيما به ظاهر 
فعال است اما كمتر شخصى توانسته از آن استفاده كند. 
تا پيش از اجراى اين بســته بيشــتر كاالها با ارز آزاد وارد 
مى شد و واردكننده با مراجعه به صرافى ارز مورد نياز خود 
را تهيه مى كرد و يك بازار رقابتى به وجود آمده بود كه در 
نهايت اين رقابت به نفع مصرف كننده تمام مى شــد اما 
امروز هيچ رقابتى وجود ندارد بلكه رقابت به بخش هاى 
ديگر منتقل شــده است. وى افزود: امروز خريد اعتبارى 
يك امر رايج در اقتصاد است و ايرانى ها اعتبار خوبى در 
كشورهاى ديگر دارند ضمن آنكه اين موضوع به تاجران 
نيز كمك مى كند كه با حداقل نقدينگى نياز كشور را رفع 
كنند اما با اين سيستم جديد عمًال ما تاجران خود را از اين 
امتيــاز محروم كرديم و همان ابتدا بايد به صورت كامل 
پول را پرداخت كنند ما ســال گذشــته 70 ميليارد دالر 
واردات اعم از قانونى و قاچاق داشتيم كه 25 ميليارد دالر 
آن به صورت اعتبارى بود. رئيس مجمع واردات تصريح 
كرد: ما پيشنهاد كرديم تاجرانى كه مى توانند به صورت 
اعتبارى كاال وارد كنند اين كار را انجام دهند و در موقع 
سر رسيد، پرداخت ارز خودشان را با ارئه اسناد و مدارك 
به قيمت روز از سامانه نيما تهيه كنند اين امر در نهايت 
به نفع دولت و مصرف كننده خواهد بود خصوصاً در اين 
شرايط كه كشور با كمبود فيزيكى ارز مواجه است زمان 
بيشترى براى تهيه پول دارد و در اين مدت نيز كاال وارد 

شده و به دست مصرف كننده رسيده است.

ميز خبر

معامالت وزارت صنعت با معامالت وزارت صنعت با 
دستگاه ها شفاف مى شوددستگاه ها شفاف مى شود

مركز توســعه تجارت الكترونيكــى اعالم كرد: 
اطالعات وزارت صنعت و دســتگاه هاى اجرايى 
از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكى دولت 
شــفاف ســازى و در اختيار عموم قرار مى گيرد. به 
گزارش فارس، روابط عمومى مركز توسعه تجارت 
الكترونيكى اطالعيه اى در مورد شــفاف ســازى 
عمومى معامالت ســامانه تداركات الكترونيكى 
دولت منتشر كرد. بنابر اعالم وزير صنعت، معدن 
و تجارت، در راستاى دسترسى آزاد به اطالعات و 
اطالع رسانى معامالت، شفافيت مالى و با عنايت 
بــه ماده (23) قانــون برگزارى مناقصات مصوب 
1383 و ماده (70) منشور حقوق شهروندى مصوب 

29/9/1395 رياســت محترم جمهورى كه اشعار 

مى دارد حق شهروندان است كه به صورت برابر و 
با شــفافيت كامل از اطالعات اقتصادى و از جمله 
اطالعات مربوط به برگزارى مزايده ها و مناقصه ها 
مطلع شــوند، اطالعات معامالت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت دستگاه هاى تابعه از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت در قسمت شفاف سازى 
معامالت در اختيار عموم قرار مى گيرد كه به تدريج 

شامل تمامى دستگاه هاى اجرايى خواهد شد.

خريداران خودرو از سايپا خريداران خودرو از سايپا 
حق خريد در پيش فروش حق خريد در پيش فروش 
ايران خودرو را ندارندايران خودرو را ندارند

مشــتريانى كه در طرح فروش اخير شركت سايپا 
ثبت نام كرده اند، امكان حضور در طرح آتى پيش 
فروش محصوالت ايران خودرو را نخواهند داشت. 
به گزارش گروه صنعتى ايران خودرو، اين شركت 
به منظور توزيع عادالنه محصوالت ميان مشتريان 
واقعى طبق هماهنگى با گروه خودرو سازى سايپا، 
كدملى تمام مشتريانى را كه در طرح پيش فروش 
اين شركت ثبت نام نموده اند را دريافت خواهد كرد. 
بر مبناى اين گزارش، هدف اين كار آن اســت كه 
خودروهــاى توليدى اين گروه صنعتى، در جامعه 
بين مصرف كنندگان و مشتريان نهايى توزيع شود 
و كســانى براى خريد خودرو اقدام كنند كه صرفًا 
نيازمند خودروى شــخصى و مصرف كننده واقعى 
هستند. با توجه به فروش اخير محصوالت شركت 
سايپا و استفاده گروهى از هموطنان از شرايط ارائه 
شده توسط اين شركت، گروه صنعتى ايران خودرو 
از مديريت ارشــد اين شــركت درخواست نمود تا 
ليســت كدملى مشــتريانى را كه در ثبت نام اخير 
موفق به ثبت نام شده اند، به اين گروه صنعتى اعالم 
نمايند تا از ثبت نام نامبردگان در طرح پيش فروش 
آتى جلوگيرى شود. گروه صنعتى ايران خودرو قرار 
است به زودى طرح پيش فروش 40 هزار دستگاه 

از محصوالت خود را به اجرا گذارد.

 رشد توليد و صادرات رشد توليد و صادرات
 صنعت چينى و بلور  صنعت چينى و بلور 

بررســى جداول آمار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در دوره ســه ماه نخست امسال نشان 
مى دهد توليد ظروف شيشــه اى و چينى در 
مقايسه با مدت مشابه پارسال به ترتيب 15,9 
و 11,4 درصــد افزايش يافت و صادرات اين 
بخش نيز در ســال 96 افزايش يك ميليون 
دالرى نسبت به سال 95 داشت.توليد ظروف 
شيشه اى در سه ماه نخست امسال به 113,2 
هزار تن رسيد كه در مقايسه با 97,7 هزارتن 
عملكرد ســه مــاه ابتدايى 96، رشــد 15,9 
درصدى داشته است.همچنين ظروف چينى 
توليدى در سه ماه نخست امسال 11,1 هزار تن 
شد كه نسبت به 9,9 هزار تن عملكرد سه ماه 
آغازين سال گذشته 11,4 درصد افزايش نشان 
مى دهد.مجموع ظروف شيشــه اى توليدى 
در ســال گذشــته بيش از 412,1 هزار تن بود 
و در مقايســه با ســال 1395 كه 460,9 هزار 
تن ثبت شده بود، افت 10,6 درصدى داشت.

عالوه براين ظروف چينى توليد شده در سال 
96 به رقم 46,6 هزار تن رســيد و نســبت به 

عملكرد در ســال 1395 كــه 47,7 هزار تن 
بود، كاهش 2,2 درصدى را به ثبت رســاند.
آمارهاى منتشر شده نشان مى دهد در زمينه 
ظروف شيشه اى، استان هاى قزوين، تهران، 
مركزى، همدان، خراســان رضوى، اصفهان، 
يزد و زنجان بيشــترين ظرفيت توليد در اين 
بخش را با رقم 666 هزار تن به خود اختصاص 
داده اند.عــالوه براين در بخش ظروف چينى 
نيز استان هاى خراسان رضوى، اصفهان، قم، 
قزوين، گيالن ومركزى با رقم 46,6 هزار تن 

سهم اصلى بازار را در اختيار دارند.

اواخر مردادماه وزير صنعت از ارائه پيشنهادى براى انجام واردات مواد 
اوليه، تجهيزات و ماشين آالت براى توليد داخلى بدون پرداخت تفاوت 
نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانويه خبر داد، با اين حال مازيار بيگلو 
دبيــر انجمن قطعه ســازان از الزام پرداخــت اين مابه التفاوت خبر داد. 
بيگلــو در گفتگــو با خبرخودرو گفت: بند معافيت پرداخت مابه التفاوت 
ارزى شــامل قطعاتى اســت كه پيش از تاريخ 16 مرداد فرآيند ترخيص 
آنها انجام شــده و قطعه ســازان براى ترخيص قطعات و مواد اوليه خود 
كه در گمرك مانده اند بايد اين مابه التفاوت را پرداخت كنند. او تصريح 
كرد: قطعه سازان تمام تالش خود را به كار بستند تا طى چند ماه گذشته 
و پيــش از آغــاز تحريم ها تمــام قطعات و مواد اوليه مورد نياز خود را را 
وارد گمركات كشور كنند اما متاسفانه گمرك و بانك مركزى همسو با 

تحريم هاى آمريكا حركت مى كنند و عمًال در روز روشن دست در جيب 
قطعه ســازان كرده اند و توليدكنندگان براى اجناســى كه بر مبناى ارز 
4200 تومانى خريدارى و وارد گمرك كشور كرده اند ملزم به پرداخت 

تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانويه هســتند. وى افزود: قطعه 
سازان آنچنان درگير تأمين نقدينگى و مواد اوليه مورد نيازشان هستند 
كه بحث افزايش قيمت در اولويت بعدى قرار گرفته و راهى جز آزادسازى 

قيمت خودرو وجود ندارد.
بيگلو در ادامه اظهار داشــت: هم اكنون قطعه ســازان با كمتر از پنجاه 
درصد از ظرفيت توليد فعاليت مى كنند زيرا مواد اوليه در اختيار ندارند و 
مشكل كمبود مواد اوليه تنها مربوط به مواد خارجى نيست بلكه در حوزه 
مواد اوليه داخلى نيز با مشكالت زيادى مواجه هستيم. دبير انجمن قطعه 

ســازان همچنين با اشــاره به كاهش تيراژ خودروسازان گفت: مطالبات 
قطعه سازان از خودروسازان به ثبات رسيده و علت آن نيز كاهش تيراژ 
خودروســازان اســت و پيش بينى مى شود مطالبات از حد كنونى فراتر 
نرود البته خودروســازان تمهيداتى انديشــيده اند و با راهكارهاى تأمين 
مالى از بازار سرمايه، اقداماتى را انجام داده اند، اما حتى اگر منابع مالى 
مورد نياز تأمين شود ولى قيمت ها روند صعودى داشته باشند و يا نتوانيم 
مواد اوليه را تأمين كنيم عمًال اين نقدينگى نيز چاره ســاز نخواهد بود. 
بيگلو گفت: پنج ماه است كه راهكارهاى اساسى براى خروج از شرايط 
كنونى پيشنهاد شده اما هيچكدام عملى نشده است. تصويبى درخصوص 
تأمين ارز و مواد اوليه صورت نگرفته، نقدينگى قطعه سازان را افزايش 

نداده اند و قيمت ها نيز آزادسازى نشده است.

قطعه سازان ملزم به پرداخت ما به التفاوت ارزى شدند

آگهى ابالغ اجرائيه 
مشخصات محكوم له: كوروش وثوقى اسفجانى/ نام پدر: كيومرث/ نشانى محل اقامت: گرمدره- خ 
ايرانمهر- خ محســنى- پالك 37 – طبقه 4 – واحد 14/محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 259 
مورخ 96/9/10 شــوراى حل اختالف گرمدره حوزه 67 كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه – 
قطعيت حاصل كرده اســت.محكوم عليه محكوم به انتقال ســند رســمى اتومبيل به شماره شهربانى 
447د57ايران22 و پرداخت مبلغ يك ميليون و شــصت و پنج هزار ريال و نيم عشــر دولتى گرديد./

مشــخصات محكوم عليه: حميدرضا نصريان به نشــانى مجهول المكان/ محكوم عليه مكلف اســت 
از تاريــخ ابــالغ اجرائيــه: - پــس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.- ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد.- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر 
باشــد. درصورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت (ده روز صورت جامع 
دارائى خود را به قســمت اجرا تســليم كند اگر مالى ندارد صريحًا اعالم نمايد هرگاه ظرف ســه ســال 
بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد. ليكن 
براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى 
كه اجارى تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه متعســر باشــد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهيد شــد. – عالوه بر موارد باال كه قســمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى ميباشــد به 
مواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 وهمچنين مفاد قنون 
نحــوه اجــراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده اســت 

توجه نموده و به آن عمل نمايد.
رئيس شعبه 67 شوراى حل اختالف كرج - بهزادى 

                 

آگهى دادنامه 
شماره پرونده: 502/67/97 شماره دادنامه: 97/3/28 خواهان: ميالد بياتى حاجيلو /آدرس: گرمدره- 
خيابان ناصريه- پ 63 /خواندگان:1- شــركت نيرو صبا خودرو پارس با مديريت ابراهيم عبداللهى 
گوراب 2- على غفارى /آدرس: مجهول المكان /خواسته: مطالبه «رأى شوراء» درخصوص دعوى 
خواهان ميالد بياتى حاجيلو بطرفيت خوانده 1- شركت نيرو صبا پارس با مديريت ابراهيم عبدالهى 
گــوراب 2- علــى غفارى بخواســته مطالبه وجــه الباقى دو فقره چك به شــماره هاى 307174 و 
307185 نــزد بانــك ملى جمعًا مبلغ 110/000/000 ريال به انضمام خســارت قانونى و تأخيرتأديه 

با توجه به ازجمله دادخواســت تقديمى وكپى مصدق چك به شــماره فوق الذكر و بقاى آن در يد 
خواهان كه دليل مديونت خوانده مى باشد و اظهارات خواهان وخواندگان على الرغم ابالغ درجلسه 
حاضر نشده و دليلى بر برائت ذمه خود ارائه نكرده و شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته 
و مســتنداً بــه مــواد 310 و 313 قانون تجارت وتبصره هــاى الحاقى مواد 2 و 12 قانون صدور چك 
ومــواد 198 و 502 و 519 قانــون آيين دادرســى مدنــى حكم محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 
110/000/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره فوق الذكر بصورت تضامنى بابت اصل خواسته 

وپرداخت مبلغ 2/410/000 ريال بابت هزينه دادرســى وپرداخت خســارت تاديه ازتاريخ سررسيدها 
مورخه 96/11/10 و 98/11/18 لغايت صدورحكم كه توسط اجراى احكام مدنى محاسبه مى گردد 
درحق خواهان صادر و اعالم مى دارد رأى صادره غيابى است و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد.
قاضى شعبه 67 شوراى حل اختالف كرج - اسديان 

                 

رونوشت آگهى حصروراثت
خانم پريســا باالزاده داراى شناســنامه شــماره 80486 به شرح دادخواست به كالسه 282/67/97 از 
اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان وكيل باالزاده بشماره 
شناسنامه شماره 525 درتاريخ 1397/04/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1- سيما باالزاده متولد 1360/10/19 بشماره شناسنامه 7767 صادره 
ازتهران نســبت دخترمتوفى/ 2- رويا باالزاده متولد 1365/06/12 بشــماره شناسنامه 6577 صادره 
ازتهران نسبت دخترمتوفى/ 3- پريسا باالزاده متولد 1366/04/15 بشماره شناسنامه 80486 صادره 
ازتهران نسبت دخترمتوفى/ 4- زهرا باالزاده متولد 1370/08/30 بشماره شناسنامه 0014077922 
صادره ازتهران نســبت دخترمتوفى/ 5- حوريه مالجوادى متولد 1335/03/3 بشــماره شناسنامه 64 
صادره از اردبيل نسبت همسرمتوفى/ 6- قدير باالزاده متولد 1311/01/04 بشماره شناسنامه 6 صادره 
ازمشكين شهر نسبت پدرمتوفى/ اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه ازمتوفى نزد او باشــد ازتاريخ نشرنخســتين 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه شوراى حل اختالف 67 كرج – بهزادى

                 

آگهى تغييرات شــركت گلم بافى زر بفت بابك شــركت تعاونى به شــماره ثبت 617 و شناســه ملى 
10630056754

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/03/10 منضم به نامه شماره 1449 مورخ 94/04/14 
اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهربابك : 1- خانم فاطمه محمدى كمسرخ كدملى 3149517923 
به سمت رئيس هيئت مديره و خانم صديقه محمدى كمسرخ كدملى 3149039347 به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره و خانم نسيبه وحيدى مقدم كدملى 3149939100 به سمت منشى هيئت مديره 
انتخاب شــدند. 2- خانم فاطمه محمدى كمســرخ كدملى 3149517923 فرزند رضا دارنده شــماره 
شناسنامه 42 كدپستى 7751653677 به سمت مديرعامل شركت تعاونى براى مدت 3 سال انتخاب 
گرديد. 3- كليه قراردادها اوراق مالى و اســناد تعهدآور بانكى و غيره ( اعم از برات، ســفته، چك ) و 
ساير اوراق بهادار تعاونى پس از تصويب هيئت مديره با امضاى ثابت خانم فاطمه محمدى كمسرخ 
مديرعامل تعاونى و به انضمام امضاى منشى هيئت مديره ( خانم نسيبه وحيدى مقدم ) و مهر تعاونى 
اعتبار دارد و كليه مدارك عادى و مكاتبات با امضاى مديرعامل يا رئيس هيئت مديره و مهر تعاونى 
قابل قبول و معتبر اســت. – با ثبت اين مســتند تصميمات تغيير نماينده شــخص حقوقى مديرعامل، 
تعيين سمت مديران، تعيين دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك 
شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى ســازمان ثبت قابل دســترس مى باشد. ( اداره 

كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان، مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهربابك)

آگهى تغييرات شــركت گلم بافى زر بفت بابك شــركت تعاونى به شــماره ثبت 617 و شناســه ملى 
10630056754

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1394/03/10 منضم به نامه شماره 1449 مورخ 
94/04/14 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شــهربابك : اساســنامه جديد قانون بخش تعاون در 52 

ماده و 29 تبصره مورد تصويب قرار گرفت. – با ثبت اين مســتند تصميمات تصويب اساســنامه جديد 
انتخاب شــده توســط متقاضى در ســوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى 
هاى ســازمان ثبت قابل دســترس مى باشــد. ( اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان، مرجع ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجارى شهربابك)
                 

آگهى تغييرات شــركت گلم بافى زر بفت بابك شــركت تعاونى به شــماره ثبت 617 و شناســه ملى 
10630056754

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1394/03/10 منضم به نامه شماره 
1449 مورخ 94/04/14 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شــهربابك : 1- فاطمه محمدى كمســرخ 

به شــماره ملى 3149517923 ، صديقه محمدى كمســرخ به شــماره ملى 3149039347 ، نســيبه 
وحيدى مقدم به شــماره ملى 3149939100 به ســمت اعضاى اصلى هيئت مديره و نفيســه وحيدى 
مقدم به شــماره ملى 3140094957 و مهديه محمدى كمســرخ به شــماره ملى 3149585805 به 
ســمت اعضاى على البدل هيئت مديره براى مدت ســه ســال انتخاب گرديدند. 2- مرضيه حكيمى به 
شــماره ملى 3149070686 و معصومه احمدپور به شــماره ملى 3149957370 براى مدت يكســال 
مالى انتخاب شــدند. – با ثبت اين مســتند تصميمات انتخاب مديران، انتخاب بازرس انتخاب شــده 
توســط متقاضى در ســوابق الكترونيك شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان 
ثبت قابل دســترس مى باشــد. ( اداره كل ثبت اســناد و امالك اســتان كرمان، مرجع ثبت شركت ها و 

موسسات غيرتجارى شهربابك)
                 

آگهى تغييرات شــركت نوين شــهربابك شــركت با مســئوليت محدود به شماره ثبت 1438 و شناسه 
ملى 10102176720

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آدرس مركز اصلى 
شركت به واحد ثبتى استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزى، شهر تهران، محله ونك، كوچه 
گلستان، خيابان كشفيان، پالك -24 ، طبقه اول ، واحد 2 ، كدپستى 1993684153 انتقال يافت. – با 
ثبت اين مســتند تصميمات تغيير محل ( تغيير نشــانى از يك واحد ثبتى به واحد ديگر ) انتخاب شــده 
توســط متقاضى در ســوابق الكترونيك شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان 
ثبت قابل دســترس مى باشــد. ( اداره كل ثبت اســناد و امالك اســتان كرمان، مرجع ثبت شركت ها و 

موسسات غيرتجارى شهربابك)
                 

مفقودى
اصل مجوز حمل سالح شكارى 2 لول ساچمه زنى ته پر به شماره سالح 91481252 كاليبر 12 مدل 
كوســه ســاخت تركيه متعلق به ايوب جعفريان فرزند جمشــيد به شــماره ملى 4500823166 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  
                 

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد  شهرت هنرى بليسمى  نام پدر سويد بشناسنامه 1751517802 صادره از اهواز درخواستى 
بخواسته صدور گواهى حصروراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان  مرحومه  حميده  شهرت بريحه 
منفرد  بشناســنامه 4642 صادره اهواز در تاريخ 97/06/06 در اهواز  اقامتگاه دائمى خود فوت ورثه 
اش عبارتند از : 1- متقاضى با مشخصات فوق (پسر متوفى)2- صاحب هنرى بليسمى ش ش 7061 
صادره از اهواز (پسر متوفى)3- شمس هنرى بليسمى ش م 1752949171 صادره از اهواز (دختران 
متوفى)4- فاطمه هنرى بليسمى ش ش 1614 صادره از اهواز 5- بسنه هنرى بليسمى ش ش 339 
صادره از اهواز6- زهرا هنرى بليسمى ش م 1751517829 صادره از اهواز  7- نعيمه هنرى بليسمى 
ش م 1751517810 صادره از اهواز 8- سكينه هنرى بليسمى ش م 1757818332 صادره از اهواز 
9- صبيحه هنرى بليســمى ش ش 1751517780 صادره از اهواز .اينك با انجام تشــريفات قانونى 

مراتــب مزبــور را در يــك نوبت آگهى مينمايد تــا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او 
باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز 

سرى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
شوراى حل اختالف شهرستان كارون

                 

آگهى حصر وراثت
آقاى فاضل  شهرت شعاعى منفرد  نام پدر حسين بشناسنامه 1740343107 صادره از اهواز درخواستى 
بخواســته صدور گواهى حصروراثت تقديم و توضيح داده كه مرحوم  حســين  شــهرت شــعاعى مفرد  
بشناسنامه 170 صادره اهواز در تاريخ 1397/03/13 در اهواز  اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتند از 
: 1- متقاضى فاضل شــعاعى منفرد فرزند حســين ش ش 1740343107 صادره اهواز (پســر متوفى) 

2- على شعاعى مفرد فرزند حسين ش ش 4628 صادره اهواز (پسر متوفى) 3- عباس شعاعى مفرد 

فرزند حســين ش ش 1319 صادره كارون(پســر متوفى)4- فواد شــعاعى مفرد فرزند حسين ش ش 
1741952824 صادره اهواز  (پسر متوفى)5- فايز شعاعى مفرد فرزند حسين ش ش 1741078016 

صادره اهواز (پســر متوفى) 6- اميره شــعاعى مفرد فرزند حســين ش ش 302 صادره اهواز (دختر 
متوفى)7- ســكينه شــعاعى مفرد فرزند حسين ش ش 16739 صادره اهواز (دختر متوفى)8- سميره 
شــعاعى مفرد فرزند حســين ش ش 2396 صادره اهواز (دختر متوفى)9- حسيبه ناصرى فرزند نعيمه 
آقا  ش ش 278 صادره اهواز (همســر متوفى) و ال غير ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات 
قانونــى مراتــب مزبــور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه 

بجز سرى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره سه  شهرستان اهواز

متن آگهى
خواهــان جهانبخــش نامــدارى بيرگانى بطرفيت خواندگان ندا رســتمى نژاد  بخواســته مطالبه  تقديم  
دادگاههاى عمومى اهواز  نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 17 دادگاه حقوقى اهواز واقع دراســتان 
خوزســتان – اهواز انتهاى عامرى اول نيوســايد مجتمع قضايى تندگويان  ارجاع و به كالســه 970445 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/8/27 ساعت 11 صبح تعيين شده است و  به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان و درخواســت خواهانها و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا 
خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع ازمفاد آن  به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
منشى شعبه 17 دادگاه حقوقى اهواز- قاسمى زنگنه

                 

اداره ثبت اسناد و امالك آمل- شماره: 97/20463- تاريخ:97/06/17- آگهى فقدان سند مالكيت- خانم 
كبرى خرم دلى مرغزار اصالتا و وكالتا از سوى وراث محمد جعفر سمعى بموجب وكالتنامه شماره هاى 
19035-94/4/21 دفترخانــه 145 آمــل و 138158-94/3/25 دفترخانــه يك قوچان با ارائه دو برگ 

استشــهاديه شــماره 53824-97/6/14 به شناسه يكتا 9702153332000801- كه به تاييد دفترخانه 
21 آمل رســيده طى تقاضاى وارده بشــماره 97/20463- 97/6/14 اعالم داشــته كه اصل سند مالكيت 

بشماره چاپى 463155  دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 98 فرعى از 5- اصلى واقع در بخش 
9 ثبت آمل ســند مالكيت كه در ص 256 ج 81 ذيل شــماره 14664 بنام خانم احترام نيكزاد  صادر شــده 
و مع الواسطه برابر سند انتقال 112817-75/5/15 دفترخانه 43 آمل به وى انتقال شده و در اثر اسباب 
كشى و جابجايى منزل مفقود شده را نموده است كه دراجراى ماده 120-اصالحى آيين نامه قانون ثبت 
مبادرت به نشر اين آگهى در روزنامه كثيراالنتشار در يك نوبت ميگردد چنانچه اشخاصى مدعى انجام 
معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشند ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود 
را به همراه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره اعالم نمايند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق 

مقررات اقدام به صدور سند مالكيت المثنى به نام مالك خواهد نمود.م.الف97/150/427
رييس ثبت اسناد و امالك آمل-سيد محمد حسن روشنايى

                 

اداره ثبت اسناد و امالك آمل- شماره:97/13362- تاريخ:97/06/17- آگهى ابالغ و اخطاريه به: آقاى 
رضا پوريوسف نشلى - با احتراما : بدينوسيله به اطالع شما ميرساند كه بابت اضافه مساحت پالك ثبتى 
2530 فرعــى از 5- اصلــى بخــش 9 ثبت آمل به ميــزان 8,61 متر ، مبلغ 336091 ريال ، طبق ارزيابى 

اوليه ، طى فيش شــماره 48751 مورخه 1397/06/15 توســط آقاى مصطفى رودى مالك فعلى پالك 
فوق به حساب سپرده اين اداره واريز گرديده,لذا مقتضى است با در دست داشتن كارت شناسائى معتبر 
در ســاعات ادارى جهت دريافت وجه مراجعه نماييد و يا در صورت اعتراض مراتب را به دادگاه صالحه 
اعالم و رســيد كتبى را ظرف ده  روز از تاريخ انتشــار آگهى به اين اداره تحويل نماييد.در غير اينصورت 

راسا نسبت به اصالح سند مالكيت نامبرده اقدام ميگردد.م/الف96/150/418
تاريخ انتشار از تاريخ 1397/06/18 به مدت 10 روز 

رييس ثبت اسناد و امالك آمل-سيد محمد حسن روشنايى
                 

دادنامه
پرونده كالسه 9609980889300399 شعبه اول شوراى حل اختالف بخش سريش آباد تصميم نهايى 
شــماره 9709970889300221 خواهان:آقاى ابوذر ده ده جانى فرزند ناصر به نشــاني استان كردستان 
– شهرستان قروه – شهرسريش آباد بلوار امام روبروى دادگسترى  خوانده: آقاي يعقوب يوسفى فرزند 
حســين به نشــاني تبريز خ قدس  خواســته:مطالبه وجه چك  گردشكار:خواهان دادخواستي به خواسته 
فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع و ثبت آن به كالسه باال اينك به تاريخ فوق در 
وقت فوق العاده جلسهشعبه اول شوراى حل اختالف سريش آباد بتصدي امضاكننده زير تشكيل است 

و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.  
راي شورا

آقاى ابوذر ده ده جانى فرزند ناصر به طرفيت آقاي يعقوب يوسفى فرزند حسين دادخواست مطالبه مبلغ 
شــصت ميليون ريال به انضمام هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه تقديم نموده و به يك فقره چك 
شــماره 608011 مورخ 1396/09/07 عهده بانك ســپه و گواهينامه عدم پرداخت اســتناد نموده است 
خوانده با وصف ابالغ از طريق نشــر آگهى در جلســه رســيدگى حضور نيافته دفاعى به عمل نياورده با 
توجه به بقاى اصل چك در يد خواهان و عدم دفاع خوانده، دعوى خواهان ثابت بوده و شــورا به اســتناد 
مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 249، 
311، 313 قانــون تجــارت و تبصــره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك حكم خوانده را به پرداخت مبلغ 

شصت ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1660000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
طبق شــاخص ســاالنه بانك مركزى از تاريخ سررســيد چك لغايت يوم الوصول در حق خواهان محكوم 
مى نمايد. اين راى غيابى بوده و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و با سپرى 

شدن آن ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومى سريش آباد مى باشد.
حسين محسن لو- قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سريش آباد

رونوشت برابر با اصل اداريست – رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف سريش آباد – محمد نبى بابا محمدى
م الف / 462

                 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سيروان صابر فرزند عزيز 
خواهان سعدى مطاعى  دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى سيروان صابر عزيز به خواسته مطالبه وجه 
چك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709988740400333 شعبه 5 دادگاه 
عمومى حقوقى دادگســترى شهرســتان ســقزثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/28 ساعت 12:00 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، 

نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقررفوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
منشى دادگاه حقوقى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان سقز – فريده حسينى

آگهى حصر وراثت
احترامآ خانم پروانه شجاعى داراى شماره شناسنامه 46385 به شرح دادخواست به كالسه 97/174 
اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد شجاعى 
به شــماره شناســنامه 36579 در تاريخ 1392/10/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و 

ورثه حين الفوت مرحوم منحصر است به:
1-ملوك ملكى -  همسر متوفى

2- عليرضا شجاعى -  فرزند متوفى

3- غالمرضا شجاعى -  فرزند متوفى

4- معصومه شجاعى -  فرزند

5- ليال شجاعى -  فرزند متوفى

6- مريم شجاعى -  فرزند متوفى

7- اكرم شجاعى -  فرزند متوفى

8- پروانه شجاعى -  فرزند متوفى

ضمن انجام تشريفات قانونى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد هر كسى اعتراض 
دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد./
رئيس شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

                 

ابالغ وقت رسيدگى
بدينوســيله به متهم مجهول المكان اقاى ايمان باقرى چگنى فرزند فرج اهللا و نورمحمد اكرمى 
شيخ آباد فرزند ابراهيم كه مشخصات بيشترى از وى در دسترس نمى باشد ابالغ ميشود به موجب 
محتويات پرونده كالسه 9709986622900318 متهم است به اتهام سرقت در خصوص شكايت 
اقاى ولى اهللا پيريايى. ابالغ مى گردد ظرف مدت سى و پنج روز از تاريخ انتشار آگهى براى دفاع 
از اتهام انتســابى در شــعبه دوم بازپرســى دادسراى بروجرد حاضر شويد. بديهى است عدم حضور 
مانع از ادامه تحقيقات و رســيدگى نبوده و  تصميم قانونى اتخاذ خواهد شــد. اين آگهى به تجويز 
ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 جهت ابالغ قانونى به نامبرده يك نوبت در 

يكى از روزنامه هاى كثيرالنتشار درج ميگردد./
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب بروجرد -  ايراندوست

                 

ابالغ وقت رسيدگى
شماره پرونده: 9609985127000293

بدينوسيله به متهم مجهول المكان اقاى حامد جنت فرزند محمدرضا كه مشخصات بيشترى از وى 
در دســترس نمى باشــد ابلالغ مى گردد به موجب محتويات پرونده كالســه متهم است به ارتكاب 
مباشرت در يك فقره كالهبردارى رايانه اى به ميزان هفتصد و بيست هزار تومان. لذا بدينوسيله 
به شما ابالغ ميگردد  ظرف يك ماه از زمان انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در شعبه 
ششم داديارى دادسراى عمومى و انقالب بروجرد حاضر شويد بديهى است عدم حضور شما مانع 
از ادامه تحقيقات و رســيدگى نبوده و تصميم قانونى اتخاذ خواهد شــد. اين آگهى به تجويز ماده 
172 قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1392 جهت ابالغ قانونى به نامبرده يك نوبت در يكى 

از روزنامه هاى كثير االنتشار درج مى گردد./ 
معاون دادستان دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بروجرد - محمد جواد رضا پور

                 

ابالغ وقت رسيدگى
شماره پرونده: 9609986644101125

بدينوسيله به متهم مجهول المكان اقاى على طالبى فرزند اكبر كه مشخصات بيشترى از وى در 
دســترس نمى باشــد ابلالغ مى گردد به موجب محتويات پرونده كالسه 9609986644101125 
متهم اســت به ارتكاب كالهبردارى . لذا بدينوســيله به شــما ابالغ ميگردد  ظرف يك ماه از زمان 
انتشــار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتســابى در شــعبه ششم داديارى دادسراى عمومى و انقالب 
بروجرد حاضر شويد بديهى است عدم حضور شما مانع از ادامه تحقيقات و رسيدگى نبوده و تصميم 
قانونى اتخاذ خواهد شد. اين آگهى به تجويز ماده 172 قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1392 

جهت ابالغ قانونى به نامبرده يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار درج مى گردد./ 
معاون دادستان دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بروجرد - محمد جواد رضا پور

                 

آگهى حصر وراثت
احترامآ خانم عشــرت رزم جو داراى شــماره شناســنامه 1 به شرح دادخواست به كالسه 97/173 
اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد مميوند 
به شــماره شناســنامه 9 در تاريخ 97/6/6 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 

الفوت مرحوم منحصر است به:
1-عشرت رزمجو -  همسر متوفى

2- مرتضى مميوند -  فرزند متوفى

3- وحيد مميوند -  فرزند متوفى

4- على مميوند -  فرزند متوفى

5- خداداد مميوند -  فرزند متوفى

6- سميه مميوند -  فرزند متوفى

7- آذر مميوند -  فرزند متوفى

8- معصومه مميوند -  فرزند متوفى

ضمن انجام تشريفات قانونى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد هر كسى اعتراض 
دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد./
رئيس شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد



پيامبر اكرم(ص):
َمن اَراَد اّهللا  بِِه َخيرا َرَزَقُه اّهللا  َخليًال صالِحا؛

هر كس كه خداوند براى او خير بخواهد، دوستى شايسته نصيب وى خواهد نمود.
نهج الفصاحه
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صاحب امتياز و مدير مسئول: ليال تاجدارى
دبير تحريريه:  گوهر زارع باشى

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

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

اينيستاگرام:    Shouroonewspaper @ طراح و صفحه آرا: هادى قهرمانى ، زهره دهقانى

آگهى مناقصه عمومى

نام
 مبلغ تضمين شركتزبان بازگشايىشرايط متقاضيانمبلغ برآورد پروژه (ريال)موضوع مناقصه دهيارى

 در مناقصه

زيرسازى دهيارى ياتان
 102/500/000 ريال97/7/7ارائه گواهينامه حداقل 5 راه2/050/000/000 ريال جدول گذارى

چاپ دوم:97/6/25
جهت تحويل اسناد با شماره دهيار آقاي دالمر  8554691-0912تماس حاصل فرماييد.

بخشدارى نوبران

آگهى تجديدمناقصه
دهيارى روستاى جلكبر در نظر دارد مناقصه زير را برگزار نمايد.

بخشدارى نوبران

آخرين مهلت 
تحويل پاكتها 

شرايط 
متقاضى

مبلغ برآورد پروژه موضوع مناقصه شماره تماس
محل انجام 

پروژه
هزينه تهيه 

اسناد

سپرده 
شركت در 
مناقصه 5� 
برآورده اوليه

زمان 
بازگشايى 
پاكتها

97/6/26
حداقل گريد 
5 ابنيه

1/800/000/000

ريال
ساختمان 
دهيارى 09195230668

روستاى 
جلكبر

 800/000

ريال 
90/000/000

ريال 97/6/27

آگهى تجديد مناقصه
دهيارى روستاى كردك به مجوز ش11م 11/05/97 اجراى جدول گذارى را از طريق مناقصه عمومى واگذار مى كند.

نام
مبلغ برآورد پروژه موضوع مناقصه دهيارى

زمان بازگشايى شرايط متقاضيان(ريال)
مبلغ تضمينمحل انجام پروژهو محل

اجرايروستاى كردك
 جدول گذاري

1456000000

ريال
حداقل گريد 5
 73/000/000روستاى كردك97/7/7 راه و ابنيه

 ريال

جهت تحويل اسناد با شماره دهيار آقاي ذوقي 09122564089 تماس حاصل فرماييد.
نوبت دوم: 97/6/25

بخشدارى نوبران

ر مىكند.

مبلغ تضمين

  اول
وبت

ن

بلغ تضمين شركت
ه ناق د

  اول
وبت

ن

آگهى مناقصه عمومى
دهيارى عليدرزى  در نظر دارد زيرسازى، جدول گذارى آسفالت ريزى را از طريق مناقصه عمومى واگذار مى كند

زمان بازگشايى 
پاكت

سپرده شركت در مناقصه 
5̃ برآورد اوليه

هزينه تهيه اسناد
محل انجام 

پروژه
مبلغ برآورد پروژهنام دهيارىشماره تماس

گريد 
صالحيت

آخرين مهلت 
تحويل پاكت

صورت جلسه 
شورا

97/6/25
 65/000/000

ريال
800/000

 ريال

روستاى 
عليدرزى

09192550974
دهيارى 
عليدرزى

1/300/000/000

ريال
597/6/24243 راه

سپرده شركت در مناقصه سه ماهه مى باشد.
ضمانت نامه انجام تعهدات شركت برنده بايد يك ساله مى باشد.

اصالحيه : در نوبت هاى قبل هزينه تهيه اسناد 800/000 ريال مى باشد.

بخشدارى نوبران

آخرين مهلت 
تحويل پاكت

صورت جلسه
شورا

 دوم
وبت

ن

 اول
وبت

ن

مديرعامل شركت توزيع برق قممديرعامل شركت توزيع برق قم
 بر لزوم رعايت ايمنى در عزادارى ماه محرم تاكيد كرد

مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق اســتان قم ضمن 
گراميداشــت فرا رســيدن ماه محرم از عزاداران حسينى 
(ع) درخواســت كرد : مسوالن هيئات و تكايا مذهبى اصول 

ايمنى و مديريت مصرف را در ايام عزادارى ماههاى محرم 
و صفر رعايت نمايند.

مهندس مهدى آهنين پنجه، عنوان كرد : برخورد علم هاى 
عزادارى مرتفع با شبكه برق يكى از موارد خطر ساز است 
كه به مســئولين تكايا و مســاجد توصيه ميشود در حمل و 
نقل اين علم ها مراقبت ويژه اى داشــته باشــند.وى گفت 
: اخذ انشــعاب قانونى، اســتفاده از فيوز مناسب و وسايل 
استاندارد، استفاده نكردن از كابلهاى كهنه و فرسوده و ... 
از جمله مواردى است كه ميتواند ايمنى عزاداران را در اين 

ايام تامين كند.مهندس آهنين پنجه با اشاره به دستورات 
دين اسالم و تاكيد مراجع عظام عاليقدر بر رعايت اعتدال در 
مصرف افزود : مساجد و تكايا نقش مهمى در فرهنگ سازى 
مديريت مصرف در جامعه دارند و بايد الگوى مناسبى براى 
آحاد جامعه در زمينه اصالح الگوى مصرف انرژى برق باشند.

ضمن تشــكر و قدردانى از همكارى خوب هيئات حسينى 
در سالهاى اخير، جايگزينى المپ هاى كم مصرف وLED با 
المپ هاى پرمصرف رشته اى براى مديريت مصرف، رعايت 
حريم شبكه برق در برپايى تكايا با نصب داربست با فاصله  
2 و نيم مترى از شــبكه فشــار متوسط و رعايت فاصله  يك 
و نيم مترى از شــبكه فشــار ضعيف از موارد مهم ايمنى در 

حفظ جان عزاداران حسينى مى باشد.

دهيارى ياتان  در نظر دارد زيرسازى، جدول گذارى را  با مجوز شماره 41/97   به مورخ 97/5/25 از طريق مناقصه عمومى واگذار مى كند.

تهران  استان  گاز  شركت  مجوز 1397/2087  شماره  به  اضطرارى  مواقع  در  گاز  تخليه  برج  تأسيسات  احداث  محل  تملك  درآگهى 
چاپ شده در مورخ 97/6/17  آدرس بزرگراه شهيد تند گويان، ضلع شرقى بوستان واليت صحيح است. كه بدينوسيله اصالح مى گردد.

گاز استان تهران شركت

اصالحيه

باجه خبر

استقبال از ماه مهر با عطر گرانى
 با وجود گرانى 40 تا 60 درصدى در بازار لوازم تحرير، مشكلى براى تأمين بازار وجود ندارد

گروه بازار: شمارش معكوس براى فرارسيدن ماه مهر 
و بازگشــايى مدارس آغاز شــده و تنها چند روز تا فصل 
مدارس باقى است. در حالى كه بازار كاالهاى مختلف از 
گرانى و نوسان بااليى در قيمت ها رنج مى برد بازار لوازم 
تحرير هم از اين تالطم ها بى بهره نبوده و گرانى در لوازم 
تحرير مشــكالتى براى خانواده ها ايجاد كرده اســت. 
البته در چنين شــرايطى رئيس اتحاديه فروشــندگان

نوشــت افزار و لوازم مهندســى گفته است كه با وجود 
افزايــش پلــه اى قيمت لوازم التحرير امــا در مهرماه 

مشكلى براى تأمين بازار نداريم.
موســى فرزانيان درباره توليد لوازم تحرير در كشــور 
گفــت: در حال حاضر اكنون 10 كارخانه توليد خودكار 
و پنج كارخانه توليد مداد در كشــور فعالند و نياز داخل 

را تأمين مى كنند.
وى افزود: با توجه به اينكه جوهر، نوك خودكار و جوب 
مداد وارداتى اســت، كارخانه هاى توليدى در گذشــته 
مشكلى در تأمين مواد اوليه نداشتند اما پس از آزادسازى 
نــرخ ارز، توليدكنندگان همواره از افزايش قيمت مواد 
پتروشيمى كه در توليد لوله خودكار و نوارچسب استفاده 

مى شوند گله دارند.
رئيس اتحاديه فروشــندگان نوشــت افزار توقيف كاال 
در گمركات كشــور را از دغدغه هاى ديگر بازار دانست 
و گفت: يكســرى كاالهــا در گمرك مانده و ترخيص 
نمى شــود و با وجود اينكه بخشنامه هايى در اين زمينه 
ابالغ مى شــود اما در عمل اقدامى در اين زمينه انجام 

نشده است.
وى گفت: لوازم التحرير جزو دســته ســوم گروه هاى 
كااليى اســت و 90 درصد كاالهاى اين حوزه ناچار به 

تأمين ارز آزاد هستند.فرزانيان درباره افزايش قيمت نيز 
گفت: افزايش قيمت ها پله اى بوده و از 40 درصد شروع 
شــده و به 60 درصد نيز رســيده است و اگر پشتوانه اى 

نباشد اين رشد ادامه خواهد داشت.
رئيس اتحاديه فروشــندگان نوشت افزار تصريح كرد: 
تا مهرماه مشــكلى براى تأمين بازار نداريم اما اگر اين 

زمان از دست برود كمبود خواهيم داشت.
معافيت مواد اوليه نوشت افزار از پرداخت مابه التفاوت ارز

توليدكننــدگان، دليــل كمبود و گرانى برخى كاالها در 
بــازار را دپوى كاالهــا در گمرك بيان كرده و خواهان 

رفع اين مشكل هستند.
بــا توجه به تقاضاهاى مختلف از وزارتخانه هاى ذيربط 
براى حل اين مشكل، گمرك جمهورى اسالمى ايران 
هفته گذشته (سوم شهريور) با هدف حمايت از كاالى 

ايرانى در بخشنامه اى به گمركات سراسر كشور، شيوه 
جديد ترخيص كاالهاى مشمول اخذ مابه التفاوت ارزى 

با اخذ تعهد از واردكنندگان را ابالغ كرد.
براين اســاس 25 عنوان رديف كااليى همچون برنج 
خارجى، گندم، گوشــت قرمز سرد و گرم، گوشت مرغ، 
تخــم مرغ، كنجاله ســويا، ذرت، جو، داروهاى دامى، 
انواع كود شيميايى، سموم، انواع بذر، شكر خام، روغن 
خوراكــى، روغن خام، حبوبات، انواع دانه هاى روغنى، 
الســتيك ســنگين، كاغذ چاپ و تحرير، خمير كاغذ، 
كاغذ روزنامه، چاى خشــك، دارو و تجهيزات پزشكى، 
ماشــين آالت و تجهيــزات پزشــكى از پرداخت مابه 

التفاوت ارز معاف شدند.
در ايــن ميــان لوازم التحرير و صنايع ســلولزى نيز در 
فهرســت كاالهاى معاف از پرداخت مابه التفاوت ارز 

قرار داشتند.
توزيع لوازم التحرير در فروشگاه هاى زنجيره اى

اميــر خســرو فخريــان، رييــس اتحاديه كشــورى 
فروشــگاه هاى زنجيره اى نيز هفته گذشــته از توزيع 
نوشــت افزار در فروشــگاه هاى زنجيره خبر داد و گفت 

كه اين اقدام به منظور حمايت از توليد داخل است.
در چنين شــرايطى قيمت لــوازم تحرير وارداتى بيش 
از ســاير انواع لوازم تحرير گران شــده و اين مســاله با 
توجه به كاهش قدرت خريد مردم در سال جارى منجر 
به بروز مشــكالت براى خانواده ها شــده است. هر چند 
كه اين گرانى مشــتريان را به ســوى كاالهاى ايرانى 
سوق مى دهد اما مشكل زمانى حادتر مى شود كه توليد 
كننــدگان داخلى هــم به بهانه گرانى دالر و مواد اوليه 
كاالهايشان را گران تر از ارزش واقعى عرضه مى كنند.
كارشناســان اقتصادى گرانى مواد اوليه، عدم همكارى 
پتروشــيمى ها در تأمين مــواد اوليه كارخانجات لوازم 
تحرير، ســودجويى و احتكار از ســوى برخى فرصت 
طلبان و فقدان نظارت دولت را عاملى براى اين گرانى ها 

مى دانند.
البتــه بــا وجود همــه اين چالش ها مديــران اتحاديه 
فروشــندگان لوازم تحرير گفته اند مردم نگران نباشند 
چراكه لوازم تحرير مورد نياز مردم آنقدر كه نياز باشــد 
در بــازار تأمين اســت. حال بايد منتظــر ماند و ديد آيا 
در روزهاى آينده مشــكل لوازم تحرير هم مانند دارو، 
پوشــك، موادغذايى، خودرو، سكه، طال و ...به مشكل 
جديد كشور تبديل خواهد شد يا با نظارت و تدبير دولت 
و همراهــى توليدكننــدگان دانش آموزان ماه مهر را با 

آرامش آغاز خواهند كرد.

باجه خبر

ارزانى آهن در راه استارزانى آهن در راه است
رئيس اتحاديه فروشــندگان آهن با اعالم اينكه 
قرار اســت آهن و ميلگرد مورد نياز 31 اســتان 
از طريق بورس كاال به تعاونى هاى هر اســتان 
اختصــاص پيدا كند، گفت: با اين تصميم به طور 
حتــم در زمــان تحويل آهن به مصرف كنندگان 
قيمت هــا در هر كيلو هــزار تومان ارزان خواهد 
شد.محمد آزاد با بيان اينكه در هفته گذشته بورس 
كاال دو بــار عرضــه ميلگــرد و تيرآهن را انجام 
داد اظهار داشــت: متأسفانه سبد مشترى در اين 
عرضه هــا محدود بود كه در نهايت به دليل عدم 
تطابق عرضه و تقاضا معامالت باطل شــد.وى 
با اشــاره به اينكه اخيراً در جلســه اى با مسئوالن 
وزارت صنعت تصميم جديدى براى عرضه آهن 
و ميلگرد توســط بورس كاال اتخاذ شــده است، 
گفت: براساس اين توافقات قرار است تعاونى هاى 
31 استان با توجه به جمعيت خود از بورس كاال 

آهــن و ميلگرد به ميــزان 1000 تا 4000 تن را 
خريدارى كنند.رئيس اتحاديه فروشندگان آهن 
تصريح كرد: با اين تصميم به طور حتم در زمان 
تحويــل آهن به مصرف كنندگان قيمت ها در هر 

كيلو هزار تومان ارزان خواهد شد.

پيش فروش دردىپيش فروش دردى
 از بازار دوا نكرد از بازار دوا نكرد

گــزارش قيمت خودرو حكايت از افزايش 3 تا 
6 ميليون تومانى قيمت تعدادى از خودروهاى 
داخلــى دارد.اوضاع خريد و فروش خودرو اين 
روزهــا تحت تأثير روند صعودى قيمت دالر با 
تشديد ركود روبه رو است و كمتر كسى حاضر 
به فروش خودرو در اين شــرايط اســت. البته 
براى مديريت بازار يكى از خودروســازان هفته 
پيــش طرح فروش تعدادى از محصوالت خود 
را اجرايــى كرد اما اين موضوع هم نتوانســت 
تأثيرى بر بازار داشته باشد و حتى پرايد 111 با 
رشد 2 ميليون تومانى ديروز 38 ميليون تومان 
قيمت گذارى شده است.همچنين پژو 206 تيپ 
5 بــا افزايــش 4 ميليــون تومانى با قيمت 74 
ميليون تومان، پژو 206 صندوق دار با افزايش 
3 ميليــون تومانى با قيمت 73 ميليون تومان، 
پژو 207 اتوماتيك با افزايش 2 ميليون تومانى 
با قيمت 112 ميليون تومان، استپ وى با رشد 
6 ميليــون تومانى با قيمت 126 ميليون تومان 
و ساندرو اتوماتيك با كاهش 1 ميليون تومانى 

با قيمت 113 ميليون تومان به فروش رسيد.

افزايش چهار برابرى قيمت مواد افزايش چهار برابرى قيمت مواد 
اوليه توليد نايلون و سلفوناوليه توليد نايلون و سلفون

صدا و ســيما: قيمت مــاده «پلى پرو پيلن» و 
«پلى اتيلن»، يكى از فرآورده پتروشيمى كه در 
توليد نايلون و سلفون و بسته بندى مواد غذايى 
و لبنيــات بــكار مى رود از كيلويى 5 هزار تومان 
پنج ماه پيش به كيلويى 18 تا 20 هزار تومان در 
حال حاضر رسيده است.علت اصلى اين افزايش 
بها، عرضه بسيار اندك اين ماده مهم پتروشيمى 
در بــورس كاال و جوالن دالالن و واســطه ها 
اســت و در اين شــرايط، بيشتر توليدكنندگان 
اين محصول در آســتانه تعطيلى قرار گرفتند.

تعاونى هاى زيرمجموعه اتحاديه پالستيك هم 
در ســايت خود اطالع رسانى شفافى ندارند كه 
دولت چه مقدار مواد پتروشــيمى پلى پرو پيلن 
و پلــى اتيلــن در اختيار آنها قرار داده اســت تا 
بين توليدكنندگان تقســيم كنند. از سوى ديگر 
بسيارى از تعاونى هاى اين صنف نيز بعضاً مواد 
پتروشيمى دريافتى را به دليل نبود شفافيت، در 

بين همكاران «خودى» تقسيم مى كنند.

آمادگى يك شركت توليدآمادگى يك شركت توليد
 لوازم خانگى براى افزايش  لوازم خانگى براى افزايش 
توليد و عرضه مستقيمتوليد و عرضه مستقيم

يك شركت توليد لوازم خانگى داخلى با ارسال 
نامــه اى بــه وزير صنعت اعالم كرد: در صورت 
حمايت از اين شركت براى تأمين بخشى از نيازها 
آماده ايم تا به صورت ســه شيفت لوازم خانگى 
توليد كنيم.شــركت لوازم خانگى پارس در اين 
نامه خطاب به شريعتمدارى اعالم كرده است: 
در شرايط نامطلوب ماه گذشته در خصوص توليد 
و عرضه محصوالت لوازم خانگى اعالم آمادگى 
نمود كه در صورت حمايت دولت از اين شركت 
و تسهيل و رفع موانع توليد مى توانيم به طور سه 
شيفت يخچال، فريزر و ... را با برند پارس توليد 
و به دست مشتريان برسانيم و خأل محصوالت 
لوازم خانگى را پر كنيم. بنابراين به جهت حضور 
در ميدان جنگ اقتصادى و خنثى نمودن توطئه 
معاندان و جلوگيرى از ورود كاالهاى مشــابه 
خارجى، اين شــركت به تنهايى و با دشــوارى 
زياد، مصمم به تداوم توليد محصوالت (يخچال، 
فريزر، ماشين لباسشويى، جاروبرقى، كولر و ...) 

و فروش مستقيم آنها به مردم است.

دالر بعد از پشــت سرگذاشــتن نرخ 15 هزار تومانى در 
هفته گذشــته، در حال حاضر تا 13 هزار تومان كاهش 
قيمت داشته است. گر چه قيمت ها همچنان باالست و 
حتى به نرخ زير 11 هزار تومان چند روز اخير هم نرسيده؛ 
اما ديروز با ورود فروشــنده ها بازار كم التهاب و خلوت 
بود.روز گذشته گر چه بازار در ابتداى روز با قيمت هاى 
باال براى ارز شــروع شــد و دالر تا 14 هزار تومان هم 
قيمت داشت، ولى در ادامه با به جريان افتادن معامالت، 
قيمت ها نزولى پيش رفت. تا زمان تنظيم اين گزارش 
(30: 14) دالر تــا 13 هــزار تومــان و يورو تا 15 هزار و 

400 تومان معامله شده است. ريزش قيمت در بازار ارز 

در حالى اتفاق مى افتد كه گرچه صرافى ها تمايل چندانى 

به فروش ندارند، اما مردم براى فروش به بازار آمده اند. 
در مقابل فروشنده ها البته خريدار چندانى نيست، چرا كه 
در روند ريزشى بازار ترجيح مى دهند منتظر ثبات قيمت 
باشند، در مجموع افرادى كه اكنون تقاضاى واقعى دارند 
خريدارند و كسانى هم كه به پول سرمايه گذارى شده در 
دالر خود نياز دارند تا حدى فروشنده هستند. همچنين 
افرادى هستند كه براى نوسان گيرى از پنج شنبه به بازار 
آمدند و براى جلوگيرى از كاهش ســود دالر خريدارى 
شــده، ارز خود را مى فروشــند.اما اينكه چرا جريان بازار 
برخالف روزهاى آخر هفته گذشته پيش رفته و كاهشى 
شده است، موضوعى است كه فعاالن و تحليلگران بازار 

آن را در چند عامل بررسى مى كنند.

در پى رشد قابل توجه نرخ دالر و سودجويى عده اى از 
بازار، قيمت اين محصوالت رشد قابل توجهى به خود 
گرفته چراكه به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان آجيل، 
به واسطه خريد تجار عراقى سر زمين، قيمت ها افزايش 
يافته اســت.به گزارش ايســنا، در كنار رشد قابل توجه 
قيمــت انواع محصوالت و خوراكى ها نرخ انواع آجيل 
و خشــكبار روند صعودى بــه خود گرفته و با توجه به 
هزينه هــاى جارى خانــوار از اين به بعد خريد آجيل و 
خشــكبار آن چنان دست يافتنى نخواهد بود. اين رشد 
قابل توجه قيمت آجيل در حالى با رشد نرخ دالر همراه 
شده كه حجم توليد آجيل و خشكبار در كشور كاهش 
يافته و عمًال ميزان عرضه و تقاضاى بازار دستخوش 

تغييرات بســيارى شده اســت.در اين رابطه مصطفى 
احمدى، رئيس اتحاديه فروشــندگان خشكبار و آجيل 
تهران گفت: آجيل و خشكبار يك محصول صادراتى 
اســت و وابســتگى قابل توجهى به نرخ ارز دارد، اظهار 
كرد: تغييرات قيمتى آجيل و خشــكبار به ميزان توليد، 
نوسانات نرخ ارز و ميزان عرضه و تقاضا بستگى دارد.

وى بــا اشــاره به خريد و فــروش برخى از اقالم آجيل 
توسط تجار عراقى و افغان تصريح كرد: در حال حاضر 
مشــترى آن چنانى در بازار داخلى وجود ندارد و اگر در 
پيك مصرف آجيل و خشكبار كه عمومًا آبان و آذرماه 
است روال فعلى ادامه پيدا كند، قيمت ها رشد بيشترى 

خواهند داشت.

عراق، آجيل ايران را گران كردمسافرتى گران تر از آزاد!


