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رييس جمه��ور با وزير 
اقتصاد و مديران ارش��د 
اين وزارتخانه جلسه گذاشت و مطالبي 
را مطرح کرد که مي تواند چراغ راه آينده 
اقتصاد کشور باشد. اما سوال اينجاست 
ک��ه اي��ن انتقادها تا چه اندازه درس��ت 
بوده، چرا تاکنون مطرح نشده، چرا اين 
معضالت حل نشد و چه تضميني وجود 
دارد ک��ه وزير جديد با زيرمجموعه اش 
براي اجراي اين اشکاالت تالش کنند. 
مهمتر از همه اينکه اگر اين وزير و تيمش 
هم مانند وزراي قبلي انتقادها و دستورات 

رييس دولت را ناديده گرفت...
ادامه در صفحه 3

در انتظار تحقق 
رهنمودهاي رييس
کورش شرفشاهي

k.sharafshahi@gmail.com
روزنامه نگار

يادداشت

در حاليکه رسالت حمل 
و نق��ل همگان��ي جابه 
جاي��ي مردم در کم ترين زمان ممکن با 
آسان ترين روش ممکن است؛ استفاده 
از خودروش��خصي يکي از آس��ان ترين 
روش ه��اي ممک��ن ب��راي جابه جايي 
ش��هروندان در محدوده درون ش��هري 
و برون ش��هري ما مي باش��د. براس��تي 
علت چيس��ت؟!تعداد زياد تلفات ناشي 
از ح��وادث رانندگي، بيماري هاي قلبي 
و عروقي ناشي از آلودگي هوا، مشکالت 
جس��ماني ناش��ي از عدم تحرک، عدم 

ارتباط مردم در عرصه هاي...
ادامه در صفحه 3

ضرورت ترويج فرهنگ استفاده 
از حمل و نقل همگانی

مرضيه باريکاني 
سرپرست دفتر ارزيابي  حمل و نقل 

وزارت راه و شهرسازي

سرمقاله

رییس جمهور در جلسه شورای معاونین و مدیران  وزارت اقتصاد مطرح کرد؛

عبور از تحریم با افتخار
اصناف

مدير مرکز اطالعات لوازم خانگي  هشدار داد؛

خريد مطمئن فقط
از نمايندگی های معتبر
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»تجارت« ديدگاه کارشناسان در خصوص انضباط پولي و مالي را بررسي کرد

اصالح نظام بانکي 
اولويت مهم اقتصاد

رئيس قوه قضاييه  تاکيد کرد؛

برخورد با مفسدان اقتصادي 
بدون هيچ رأفت

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرکنندگان تشریح کرد؛

 سپر دفاعي صادرکنندگان 
در زمان تحریم

معاون وزیر نیرو اعالم کرد:

احداث 95 درصد نيروگاه های  
تجدیدپذیر در مناطق محروم

گروه انرژی : محمد صادق زاده معاون وزير نيرو با بيان اينکه براساس رايزنی هايی که با بخش 
خصوصی داشتيم بين 20 تا 30 درصد افزايش نرخ خريد تضمينی برق تجديدپذير را شاهد 
خواهيم بود گفت: با توجه به افزايش نرخ ارز تعرفه خريد برق نيز بايد به روز شده و افزايش يابد.به 
گزارش ايلنا، وی اظهار داشت: نوع فناوری و اقليم کشور اقتضا می کند که نيروگاه های تجديدپذير 

با تعداد زياد و به صورت پراکنده در کشور وجود داشته باشد که مجموع...                  صفحه 5
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وزي��ر ام��ور خارج��ه با بيان اين که آمريکا مي خواس��ت فروش 
نفت ايران را به صفر برس��اند، گفت: آمريکايي ها مجبور ش��دند 
از ادعاهايشان عقب نشيني کنند. به گزارش ايسنا، محمد جواد 
ظريف در پاسخ به سواالت نمايندگان درباره  رديابي اموال بابک 
زنجاني در خارج از کشور، امضاي اسنادي بعد از برجام و اين که چرا 
در مذاکرات، زور ايران به آمريکايي ها نرسيده است گفت: در مورد 

استرداد اموال بابک زنجاني، دهها مالقات...                صفحه 2

گروه راه و مسکن: طي سال هاي گذشته هرچقدر که از توسعه 
حمل و نقل غفلت شده است به همان نسبت فرصت استفاده از 
ظرفيت ترانزيت کشور و دستيابي به بازارهاي بين المللي از دست 
رفته اس��ت. اين در حالي اس��ت که ايران به خاطر برخورداري از 
موقعيت جغرافيايي و سوق الجيشي خاص خود، حرف هاي زيادي 
براي گفتن در حوزه حمل و نقل مي تواند داشته باشد. راهکار رونق 

اقتصاد حمل و نقل در همين راستا رئيس ...             صفحه 7

مذاكره هسته ای 
حاصل تصميم  جمعی

ضرورت استفاده از
 حمل و نقل تركيبی
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موضوع مناقصه رديف
مدت 
)ماه(

 برآورد اوليه
)ريال(

تضمين شرکت 
 در مناقصه 

) ريال(
 حداقل پايه و رشته

1
بهسازی و روکش آسفالت يان چشمه - 

حيدری )محور يان چشمه- پهنا- آزادگان(-
تجديد شده بارسوم

 رتبه 5 راه و ترابری63,098,552,084154,927,604

2
تهيه و نصب و ترفيع گاردريل های سراسر 

استان
 تجديد شده بار سوم

1210,732,697,690536,634,885

شرکت های دارای تاييديه 
از سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای  وزارت راه 
و شهرسازی يا نمايندگی 

شرکت تاييديه دار و رتبه 5 راه 
و ترابری

3
روکش آسفالت شيخ محمود - سرمور-

تجديد شده بار سوم
 رتبه 5 راه و ترابری84,459,406,368222,970,318

4
             بهسازی و لکه گيری و روکش 
آسفالت محور شليل -گوزلک     

      تجديد شده
 رتبه 5 راه و ترابری610,000,000,000500,000,000

5
تهيه پايه تابلو های اخطاری و انتظامی و 

کالفی و خرپا
تجديد شده بار سوم

125,955,540,000297,777,000

دارای کارگاه توليد ی و  دارای 
سابقه کاری مشابه )دارای 
جواز کسب از مراجع ذی 

صالح(

6
تهيه و نصب گاردريل و ايمن سازی گاردريل 

سراسر استان 
122,676,950,657133,847,533تجديد شده بار چهارم

شرکت های دارای تاييديه 
از اداره توسعه ايمنی و حريم 
راه وزارتخانه يا نمايندگی اين 
شرکت های ياد شده و رتبه 5 

راه و ترابری

زمان و بازگشايي پيشنهادها مهلت تحويل پيشنهادها مهلت خريد اسناد مناقصه

از روز سه شنبه مورخ  1397/08/15 تا ساعت 
19:00روز پنج شنبه  مورخ 1397/08/24        

تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 
1397/09/05

ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه مورخ
1397/09/06 
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حمله ناموفق سايبري به ايران
وزير ارتباطات منبع حمالت سايبري صبح دوشنبه به زيرساخت شبکه 
ارتباطي کشور را از شبکه شرکت اينترنتي رژيم غاصب بنام »گلدن 
الي��ن« اع��الم ک��رد و از پيگيري حقوقي آن در مجامع بين المللي از 
طريق وزارت امورخارجه خبر داد. محمدجواد آذري جهرمي با تشريح 
جزئياتي از اين حمله سايبري گفت: امروز صبح اين حمالت شکل 
جدي تري به خود گرفت و از يک شبکه اينترنتي به نام شرکت گلدن 
الين، اين حمالت از سوي اين رژيم طراحي شد. در همين حال مقصد 
حمالت به سمت زيرساخت شبکه ارتباطي کشور و بيشتر توجه به 
سمت شبکه ارتباطات تلفن همراه بوده است.وزير ارتباطات از مستند 
کردن حمالت سايبري انجام شده خبر داد و گفت: اين مستندات را 
از طريق وزارت امورخارجه براي پيگيري موضوع از سيکل حقوقي 
و مجامع بين المللي ارائه مي دهيم. آذري جهرمي با اعالم دفع موفق 
حمالت سايبري به زيرساخت شبکه ارتباطي کشور در مورد منبع اين 
حمالت نوشت: رژيمي که سابقه  آن در بکارگيري سالح سايبري در 
پرونده هايي چون استاکس نت مشخص است، اين بار تالش داشت 
به زيرس��اخت هاي ارتباطي ايران صدمه اي وارد کند، البته به لطف 

هوشياري تيمهاي فني، دست خالي بازگشت.

دستگيري 10 ليدر شبکه هرمي 
وزارت اطالعات10 نفر از مسئولين، ليدرها و اعضاي فعال يک شبکه 
هرمي نوظهور را در اس��تان  هاي تهران، همدان و اصفهان دس��تگير 
و تحويل مراجع قضايي داد.به گزارش ايس��نا ، در اطالعيه وزارت 
اطالعات آمده است: سربازان گمنام امام زمان)عج( در راستاي تأمين 
نظ��م و امني��ت اقتص��ادي و جلوگيري از اخ��الل در نظام اقتصادي 
کش��ور، ضمن شناس��ايي و برخورد با يک ش��بکه هرمي به نام )ورد 
وايد انرژي( تعداد 10 نفر از مس��ئولين، ليدرها و اعضاي فعال اين 
ش��بکه هرمي نوظهور را در اس��تان  هاي تهران، همدان و اصفهان 
دستگير و تحويل مراجع قضايي نمودند.اين شبکه هرمي در پوشش 
 ،)Creator Academy( دوره  هاي آموزشي مؤسسه کريتور آکادمي
 ،)VGMC( در گذشته با نام شرکت  هايي همچون وي  جي  ام  سي
ادروز )Adrows( و يونيفاندز )Unifunds( و اخيراً با نام ورد وايد انرژي 
)World Wide Energy(، مردم را فريفته و از اين طريق توانسته 
ميلياردها تومان کالهبرداري نمايد.شرکت مذکور با ادعاي دروغين 
سرمايه گذاري در ارتقاء و پيشرفت انرژي سبز و سوخت  هاي زيستي 
و غيرفس��يلي، اقدام به جذب س��رمايه افراد و انعقاد قرارداد صوري با 
آنها نموده و از همان س��رمايه جمع ش��ده مجدد به س��رمايه گذاران 
سود پرداخت مي نمود.شايان ذکر است استفاده از ارزهاي رمز نگار 
شده جهت امور غيرقانوني و پولشوئي، ترغيب و اغفال افراد از طريق 
برگزاري همايش  ها، سمينارها و دوره  هاي آموزشي در خارج از کشور، 
خروج ارز از کشور و اقدام به شبکه  سازي هرمي، بخشي از فعاليت  هاي 
غيرقانوني و مخرب اين مجموعه کالهبرداري و اخالل گر اقتصادي 
است.با عنايت به شکل گيري مجدد شبکه هاي هرمي با ترفندهاي 
جديد و کالهبرداري آن  ها و احتمال مال باخته شدن افراد، مقتضي 
است مردم شريف از هرگونه سرمايه  گذاري در طرح  هايي از اين قبيل، 
خودداري و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را به 

شماره 113 منعکس نمايند.

مخالفت اتحاديه اروپا با تحريم ها
مسئول امور اقتصادي اتحاديه اروپا اعالم کرد که اتحاديه اروپا مخالف 
تحريم هاي آمريکا عليه ايران اس��ت.به گزارش ايس��نا از رويترز، پير 
مسکوويچي، مسئول امور اقتصادي اتحاديه اروپا چند ساعت پس از 
اعمال مجدد تحريم هاي ضدايراني آمريکايي هاي در اين رابطه اظهار 

کرد: اتحاديه اروپا با اين اقدام آمريکا موافقت نمي کند.

10 سوال از ظريف و صالحي
هفت س��وال نمايندگان از وزير امور خارجه و س��ه س��وال آنها از وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي اعالم وصول شد.به گزارش ايسنا، سواالت 
ملي درباره اجراي غيرکارشناسي سند ۲030، بي توجهي به حقوق 
بازرگانان و صرافان ايراني شاغل در امارات متحده عربي و اقدامات 
صورت گرفته به منظور محور قرار دادن اقتصاد و توسعه ملي و ارتقاي 
جايگاه ايران در صحنه جهاني، عدم اقدام الزم در برابر طرح دعاوي 
ظالمانه آمريکا عليه ايران و نتيجه عملکرد وزارت خارجه و ارتباط و 
روابط خارجي و تاثير آن و سوال ملي 1۶ نماينده از وزير امور خارجه 
درخصوص سهم ايران از بستر و زير بستر درياي خزر در رژيم حقوقي 
اين دريا و عدم شفافيت الزم در جلوگيري از تضييع حقوقي جمهوري 
اسالمي ايران، نقش ديپلماسي ايران در کنواسينون حقوقي درياي 
خزر و عملي نشدن ادعاي برد - برد در قرارداد برجام علي رغم اجراي 
تمام تعهدات دولت جمهوري اسالمي ايران از وزير خارجه پرسيده 
شد.همچنين از وزير ارشاد درباره عدم شفافيت در سازمان اوقاف و 
امور خيريه، عدم تدوين آيين نامه اجرايي نحوه پش��تيباني از مراکز 
تحقيقاتي و آموزش��ي حوزوي و عدم توجه به فيلم هاي کمدي در 

سال هاي اخير اعالم وصول شد.

تجهيز قوا براي مقابله با تهديدها
وزير کشور گفت: با توجه به تهديدات آمريکا اقتضا عقلي ما اين است 
که حتما خودمان را تجهيز کنيم.به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني 
فضلي در هفتمين همايش ملي پدافند غيرعامل طي سخناني در 
جمع خبرنگاران با بيان اينکه ما بايد آمادگي کاملي در برابر هر نوع 
تهديدي داش��ته باش��يم، اظهار کرد: اين اقتضا حفظ امنيت جامعه و 
کشور است و پدافند غيرعامل با توجه به حوزه وسيعي که دارد هم  در 
مجموعه پيش بيني کنندگي و پيشگيري و هم آموزش و  اقدام، مستلزم 
حمايت هايي از اين سازمان و آموزش هاي عمقي در اين زمينه است.

وي افزود: با توجه به شرايطي که در منطقه داريم که طي آن هميشه 
در معرض تهديد دشمنان بوده ايم، مخصوصا تهديدات آمريکا و بقيه 
کشورهايي که منتسب به آمريکا هستند، اقتضا عقلي ما اين است که 
حتما خودمان را تجهيز کنيم و مردم به عنوان محورد اصلي پدافند 

غير عامل آموزش هاي الزم را فرابگيرند.

مسير را براي امضاي CFT باز کنيم
دبير جامعه اسالمي مهندسين با اشاره به ايرادات و ابهامات شوراي 
نگهبان به اليحه الحاق ايران به کنوانس��يون مقابله با تامين مالي 
تروريس��م )CFT( گفت: معتقدم در اين برهه ضرورت دارد مس��ير 
را باز کنيم تا اين اليحه امضا ش��ود.به گزارش ايس��نا، محمدرضا 
باهن��ر در نشس��ت هفتگ��ي افزود: برخي اج��راي FATF را با برجام 
و مذاکرات هسته اي با 1+5 و مسايل ديگر خلط مي کنند اما برخي 
مفاد کنوانسيون هاي بين المللي با برخي از قوانين داخلي و اعتقادات 
و مواضع ما منطبق نيست. مهم تر از FATF اعالميه حقوق بشر بوده 
است که ايران به آن پيوست در حالي که با بسياري از مباني ارزشي 
و قانوني ما منطبق نبود و البته پذيرش آن به معناي آن نيست که به 
طور کامل آن را قبول داريم. ما اين موارد را تا جايي قبول داريم که 
قانون اساسي مان اجازه دهد. از اين رو معتقدم مجموعه لوايح چندگانه 
مربوط به FATF را بايد با تحفظ هايي تصويب کرد. وي ادامه داد: 
در حال حاضر ش��وراي نگهبان به اين لوايح وارد ش��ده اس��ت و گفته 
است CFT با برخي احکام اسالمي و قوانين ما منطبق نيست اما اين 
ايرادات به معناي نپيوستن ايران به CFT نيست چرا که اگر اين اتفاق 
نيفتد با تحريم هايي فراتر از تحريم هاي هسته اي و حقوق بشر مواجه 
خواهيم شد. برخي در مجلس اظهارنظر کردند که ايرادات شوراي 
نگهبان قابل رفع نيست و برخي مي گويند با ارايه يک يا دو تحفظ 
)رزرو( مشکل قابل حل است. باهنر تصريح کرد: به نظر من بهترين 
تحفظ اين است که بگوييم اين لوايح را تصويب مي کنيم اما براي 

اجراي آن تا جايي که قانون اساسي اجازه دهد اجرا مي شود.

خبر کوتاه

سياسي

رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه خيلي غصه نخوريد فالن سرمايه گذار 
اروپايي رفته و برنمي گردد گفت: مسئولين کشورهاي ديگر گفتند که 
ما جايگزين مي شويم؛ بياييم با دنيا کار کنيم؛ خيلي جاها سرمايه است. 

فکر نکنيد فکر در اروپا و آمريکا است. 
به گزارش ايسنا، حجت االسالم حسن روحاني در ديدار معاونين و مديران 
وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: بازار بورس و فرابورس ما امروز نقش 
بسيار خوب و سازنده اي داشته است. بايد بخشي از مسئوليت بانک ها را 
به تدريج به بازار سرمايه منتقل کنيم و بازار سرمايه ما اين توان را دارد که 
بخشي از نيازمندي ها و تجهيز منابع مالي کشور را به عهده بگيرد.  وي 
با اشاره به اينکه تحريم هم به بازار سرمايه کمک کرده به اين معنا که 
باعث شده قيمت ارز باال برود و خود به خود به ارقام بازار سرمايه کمک 
کرده است، گفت: در عين حال بازار سرمايه مسئوليت سنگيني بر دوش 
دارد و مي تواند در شرايط تحريم نقش بسيار خوبي را ايفا کند چراکه به 
همان مقدار که ممکن است بانک ها دست و پايشان بسته شود، دست 

بازار سرمايه دست بازتر خواهد بود و بايد فعال شود.
روحاني ادامه داد: در زمينه سهام عدالت، کاماًل موافق هستم که مردم 
هم سودش را بگيرند و هم بتوانند در بازار تبادل کنند، چون اين سهام 
براي مردم است و آنها بايد بتوانند هر وقت بخواهند استفاده و جابجا 
کنند و البته اين حرکت خواص اقتصادي براي توليد کشور هم دارد و 

در واگذاري به بازار سرمايه و اقتصاد کمک مي کند.
رئيس جمهور خاطرنشان کرد: هر چه ما بتوانيم ميان اقتصاد و بخش 
دولتي و شبه دولتي فاصله بيندازيم به نفع مردم است؛ بايد اقتصاد را به 

خود مردم واگذار کنيم؛ خيلي چيزها را بايد به مردم واگذار کنيم. 
روحاني با تاکيد بر اينکه بانک ها بايد سالم سازي شوند، افزود: متأسفانه 

يا خوشبختانه امروز اقتصاد وصل به بانک ها است. 
وي تصريح کرد: اوال بانک ها از بنگاه داري خارج شوند. در حال حاضر 
تسهيالتي که بانک ها مي دهند، اول به بنگاه هاي خودشان مي دهند. 

بانک بايد از بنگاه داري خارج شود تا بتواند عادالنه رفتار کند.
رئيس جمهور ادامه داد: نکته ديگر سرمايه هاي منجمد است، سرمايه هاي 
منجمد براي چيست؟ اين همه ساختمان و شعبه براي چه؟ در کجاي 
دنيا اينطوري است. اخيراً وقتي به کشورهاي خارجي سفر مي کنم يکي 

از چيزهايي که نگاه مي کنم، شعبات بانک هاست. 
روحاني خاطرنشان کرد: نظارت بانک مرکزي بايد به مراتب افزايش 
پيدا کند. االن نظارت بانک مرکزي بر بانک ها ضعيف است. ديديم يک 
مؤسسه غيرمجاز چه باليي سر کشور آورد. چه باليي سر مردم آورد. 
چقدر به اعتماد عمومي مردم لطمه زد و چه هزينه س��نگيني بر دوش 

ما گذاشت.  روحاني با تاکيد بر اينکه تحريم را بايد به خوبي بشکنيم 
اظهارداشت: بايد به آمريکايي ها با زبان روشن تفهيم کنيم که با زبان 
زور و فشار و تحريم و تهديد با ملت بزرگ ايران حرف نزنند. بايد براي 
هميشه تاريخ تنبيه شوند.با قلدرمآبي در برابر يک ملت بزرگ و با سابقه 
کهن فرهنگي، ايستادن و هر روز بهانه اي را درست کردن، اين براي 

ملت ايران غيرقابل قبول است.
رييس جمهور افزود: اين ما نيستيم که دلمان مي خواهد اين دوره حکومت 
آمريکا خيلي کوتاه و کوتاه تر شود، متحدين اروپايي خودشان در جلسات 
به خود من مي گويند که يکي از آرزوهايشان اين است. بعد از آن مرتب 
براي ما پيغام مي دهند که بياييد با هم مذاکره کنيم. شما اول آن مذاکره اي 
که انجام داديم و به نتيجه رسيديم، به آن احترام بگذاريد تا زمينه براي 
مذاکره بعدي درست شود. در همين ايامي که نيويورک بودم، رهبران 4 
کشور بزرگ، واسطه شده بودند که با رئيس جمهور فعلي آمريکا مالقات 
کنم در حاليکه اين موضوع نياز به واسطه و اينقدر پيغام ندارد، به تعهدات 

عمل کنيد ، با هم صحبت مي کنيم.
رييس جمهور اضافه کرد: ما براي حرف زدن مشکل نداريم به شرط 

اينکه طرف ما، طرفي باشد براي حرف، قول و عهد خودش ارزش قايل 
باشد. اگر طرف مقابل به عهد و به پيمانش ارزش قايل باشد حرف زدن 

مشکلي ندارد. آدم مي تواند بنشيند حرف بزند و به نتيجه برسد.
روحاني با تاکيد بر اينکه امروز خوشبختانه در اين ماجرا و تخلف اخير 
آمريکا، آمريکايي ها از هميشه منزوي تر هستند، گفت: شما ببينيد االن 
چند کشور از کار آمريکا حمايت مي کنند؟ و آنهايي که مخالف هستند، 
چقدر هستند؟ ما در بخش سياسي، افکار عمومي و حقوقي، موفقيت هاي 

بسيار خوبي به دست آورديم.
روحاني اظهارداشت: اينکه امروز آمريکا ناچار مي شود، 8 کشور را به زبان 
خودش در خريد نفت ايران استثناء بکند، در حالي که قباًل به صراحت گفته 
بود فروش و صادرات نفت ايران را به صفر مي رسانم، اين پيروزي ما و 
عقب نشيني آمريکا نيست؟ اينکه آمريکايي ها به صراحت اعالم کردند 
که ما نمي گذاريم اقتصاد ايران، فعال باشد و رشد بکند اما صادرات ما در 
همين مدت 7 ماه گذشته به نسبت 7 ماه صادرات پارسال، بيشتر است، 
به معناي موفقيت ايران نيست؟ اينکه جمهوري اسالمي ايران، امروز 
مي تواند نفت خودش را بفروشد و خواهد فروخت، موفقيت نيست؟ رئيس 

جمهوري با تاکيد بر اينکه حتي اگر اين 8 کشور را استثناء نمي کردند باز 
هم ما نفت مان را مي فروختيم، گفت: اين را به همه رهبران کشورهايي 
که در سازمان ملل و حاشيه اجالس با من مالقات داشتند گفتم که ما 
اينبار با افتخار تحريم را مي شکنيم چون ظالمانه است و برخالف قانون 

، معاهدات و بر خالف قطعنامه سازمان ملل است.
روحاني با اشاره به اينکه بي ترديد امروز با وحدت و تالش مضاعف از 
تحريم عبور مي کنيم،گفت: مي توانيم آمريکا را پشيمان کرده و سرمايه 
خارجي را به کشور برگردانيم تورم را مهار مي کنيم و اينها جزو وظايف 

و کارهاي وزارت اقتصاد است. 
رييس جمهور با اشاره به اينکه نرخ تورم در 95 تک رقمي شد افزود: االن 
دو مرتبه وارد تورم ۲ رقمي شده ايم. بايد تالش کنيم تا آنرا مهار کنيم. اين 

وظيفه ما است. رشد اقتصادي ما حتماً با مشکل مواجه است.
رئيس جمهوري با اش��اره به اينکه در دولت يازدهم رش��د اقتصادي ۲ 
رقمي داشتيم، گفت: در سال 95 رشد اقتصادي کشور ما تقريباً در دنيا 
اول بود. چگونه توانستيم حرکت دهيم، ممکن است يکي بگويد بخاطر 
فروش نفت و برجام بوده است، فروش نفت و برجام را چه کسي درست 
کرد. چه کسي چاه هاي بسته نفت را باز کرد و چه کسي توانست دوباره 
مشتري بياورد.  رئيس جمهور افزود: آمريکايي ها مي گويند ايران تحريم 
را دور مي زند؛ بله ما اعالم مي کنيم که تحريم غيرقانوني، ظالمانه شما را 
با افتخار تمام دور مي زنيم چرا که تحريم شما ظالمانه، غلط و برخالف 
مقررات بين المللي است.  رئيس جمهور ادامه داد: زماني توليد ما در انبار 
مي ماند اما االن ديگر اينطور نيست و توليد کننده ما مي تواند صادرات 
انجام دهد.  روحاني تصريح کرد: امروز در صادرات شرايط ما بهتر از ديروز 
شده است؛ يک وقتي چند اقتصاددان بودند که سر قيمت ارز هميشه با 
ما چانه مي زدند؛ مثاًل ارز 3800 تومان بود مي گفتند اگر اين بشود 4۲00 
تومان تمام ايران، گلستان مي شود. مي گفتند اگر ارز بشود، 4۲00 تومان 
صادرات ما ۲ برابر مي شود.  رئيس جمهور اظهار داشت: بايد هم از علم 
و هم از تجربه استفاده کنيم. وزارت اقتصاد هم از اساتيد اقتصاد استفاده 
کند و از آنها بهره بگيرد و نظر آنها را بگيرد و هم از تجار و توليدکننده ها و 
سرمايه گذارها.   روحاني فروش بنگاه هاي دولتي را به عنوان وظيفه بزرگ 
مورد تاکيد قرار داد و اظهارداشت: بنگاه ها را سريع تر در بازار و بورس و 

فرابورس عرضه کنيد. اشکالي ندارد سهامي داشته باشند. 
 رئيس جمهوري با بيان اينکه همه بايد حس کنند، ماليات براي آنها 
شرعاً و قانوناً واجب است، گفت: همه بايد حس کنند که ماليات از لحاظ 
تعصب ملي واجب و براي نجات بچه هاي فرداي ايران واجب است. ما 

راهي نداريم بايد با ماليات کشور را اداره کنيم.

رییس جمهور در جلسه شورای معاونین و مدیران  وزارت اقتصاد مطرح کرد؛

عبور از تحریم با افتخار

جرایم فراملي، مستلزم تعامل بین کشور هاتجهیز قوا الزمه مقابله با تهدیدهاي آمریکا  آمریکا در انزواي مطلق جامعه جهاني
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي گفت: در 
مجمع عمومي س��ازمان مل��ل به غير از 
آمريکا و رژيم صهيونيستي همه کشورها 
ب��ه قطعنامه پايان تحريم اقتصادي کوبا 
از س��وي آمريکا راي مثبت دادند که اين 

رخداد بي سابقه نشان دهنده انزواي مطلق آمريکا در جامعه جهاني 
است.به گزارش ايسنا، دريابان شمخاني با اشاره به فرصت هاي 
متعددي که تحريم هاي يک جانبه آمريکا پيش روي جامعه جهاني 
ب��راي پاي��ان دادن به رفتارهاي زور گويانه آمريکا قرار داده گفت: 
مجموعه کش��ورها و گروه هاي مردمي که مورد تحريم ظالمانه 
آمريکا قرار گرفته يا با آن مخالف هس��تند بايد فرايندهاي پايان 
دادن به استفاده ابزاري آمريکا از سالح مخرب دالر عليه استقالل 

کشورها را طراحي و به سرعت اجرا نمايند.

وزير کش��ور با بي��ان اينکه بايد آمادگي 
کامل��ي در براب��ر هر نوع تهديد داش��ته 
باشيم، اظهار کرد: اين اقتضا حفظ امنيت 
جامعه و کش��ور است و پدافند غيرعامل 
با توجه به حوزه وس��يعي که دارد هم  در 

مجموعه پيش بيني کنندگي و پيشگيري و هم آموزش و  اقدام، 
مستلزم حمايت هايي از اين سازمان و آموزش هاي عمقي در اين 
زمينه اس��ت. به گزارش ايس��نا، عبدالرضا رحماني فضلي افزود: 
با توجه به ش��رايطي که در منطقه داريم که طي آن هميش��ه در 
معرض تهديد دش��منان بوده ايم، مخصوصا تهديدات آمريکا و 
بقيه کشورهايي که منتسب به آمريکا هستند، اقتضا عقلي ما اين 
است که حتما خودمان را تجهيز کنيم و مردم به عنوان محورد 

اصلي پدافند غير عامل آموزش هاي الزم را فرابگيرند.

دادس��تان کل کش��ور در ديدار واسيلي 
بيس��کارف، رئيس کميسيون امنيت و 
مبارزه با ارتش��اء دوماي روس��يه گفت: 
يکس��ري از جراي��م فراملي هس��تند و 
مبارزه با جرايم فراملي، مستلزم تعامل 

و همکاري بين کش��ور هاي مختلف اس��ت.به گزارش ميزان، 
حجت االس��الم منتظري، به عن��وان مصداق به جرايمي مانند 
قاچاق انس��ان، مس��ايل مربوط به مواد مخدر، فضاي مجازي و 
سايبري و جرايمي که به امنيت بين چند کشور برمي گردد، اشاره 
ک��رد. منتظ��ري با تاکيد ب��ر لزوم تبادل تجربيات بين جمهوري 
اس��المي ايران و جمهوري روس��يه، افزود: تبادل اين تجربيات 
مي تواند براي هر دو طرف مفيد باشد. انتظار اين است که تعامل 

و همکاري در عمل و اجرا بين ايران و روسيه افزايش يابد.

رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه هيئت حاکمه آمريکا 
بايد در جهت اصالح فهم خود گام بردارد و رئيس جمهور 
اين کشور فريب دروغ گويي هاي مشاورين خود را نخورد، 
تصريح کرد: بر اساس اين محاسبات غلط تصور کرده اند 
ک��ه اگر س��ه م��اه به ايران فش��ار بياورند نظام جمهوري 
اسالمي ساقط مي شود. حرکت مردم نشان داد که آمريکا 
بايد در اين خيال خام باقي بماند زيرا جمهوري اسالمي آب 
ديده است و مردم ايران نيز در طول تاريخ پرافتخار خود 
در مقابل قوي ترين دش��منان ايس��تاده اند . آيت اهلل آملي 
الريجاني در جلس��ه مس��ئوالن عالي قضايي با اشاره به 
تالش هاي دش��من براي ايجاد تالطم در بازار و اقتصاد 
کشور با هدف ايجاد شکاف ميان مردم و نظام طي ماه هاي 
اخير، گفت: در کنار اين دش��مني ها عده اي در داخل به 
دنبال س��ودجويي و کس��ب ثروت هاي بادآورده بودند. ما 
نيز به اين افراد هشدار داديم که برخوردهايمان جدي و 
قاطع خواهد بود. مجدداً اعالم مي کنم که دستگاه قضايي 
ضمن حمايت کامل از سرمايه گذاري سالم و برخورد با 
اف��راد ي��ا نهادهايي که ب��ه نحوي بخواهند در مقابل اين 
قبيل س��رمايه گذاري ها موانعي ايجاد کنند، به ش��دت با 
کساني که تالش دارند از رخنه هاي امنيتي و اقتصادي 
براي تحصيل مال و انباشت ثروت بادآورده استفاده کنند 

مقابله خواهد کرد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اقدامات اخير دستگاه قضايي 

و صدور برخي آرا در اين زمينه، يادآور ش��د: هيچ رأفتي 
در برخورد با مفسدان اقتصادي نخواهد شد. البته روشن 
است که هيچکس به لحاظ عاطفي از اينکه يک شهروند 
جمهوري اسالمي گرفتار عواقب اقدامات سوء خود شود، 
خرسند نمي شود اما دنياپرستي برخي افراد باعث مي شود 
که با ترجيح منافع خود بر منافع مردم و به قيمت گرفتاري و 

عسر و حرج يک ملت به چنين سرنوشتي دچار شوند.
آملي الريجاني با توصيه به افرادي که در انديشه سودجويي 
و بهره مندي از برخي التهابات هستند، تاکيد کرد: بهتر است 
تا راه بازگشتي وجود دارد اين افراد از تخلفات و جرايم خود 
دست بردارند زيرا قطعاً دستگاه قضايي به عنوان يکي از 
ارکان نظام با قاطعيت در مقابل مفاسد اقتصادي ايستاده و 
اجازه نمي دهد که برخي با تالش براي کسب ثروت هاي 

بادآورده منافع عموم مردم را به خطر بيندازند.

برخورد با مفسدان اقتصادي بدون هيچ رأفت
س��خنگوي وزارت خارجه با بيان اين که اگر صبوري کنيم 
خيلي زود کليات SPV مش��خص و اعالم مي ش��ود، گفت: 
مکانيزم ه��اي جدي��د در حوزه پولي و مالي پيچيده و زمان بر 
است. به گزارش ايسنا، بهرام قاسمي در نشست هفتگي درباره 
اين که اروپايي ها گفته بودند ساز و کار مالي SPV را قبل از 
نوامبر اعالم مي کنند گفت: با توجه به اين که ايران ش��رايط 
مشخصي را از گذشته مطرح کرده بود، بايد اين شرايط آماده 
مي شد، اگر باز هم کمي صبوري کنيم بايد خيلي زود در واقع 
کليات SPV مشخص و اعالم شود، اميدوارم در زمان خيلي 

کوتاه تري هم بتواند به مرحله اجرا و اجرايي شدن برسد.
سخنگوي وزارت خارجه در باره پيگيري وضعيت مرزبانان 
ربوده ش��ده ايراني در مرز ميرجاوه گفت: در س��فر ظريف به 
پاکستان صحبت هاي خوبي در ارتباط با موضوع امنيت مرزها 
صورت گرفت به نتايج مطلوبي دست پيدا کرديم و اميدواريم 
ساز و کاري که در اين ارتباط تهيه شده هر چه بهتر اجرايي 
شود تا ديگر شاهد اين نوع اقدامات ناراحت کننده نباشيم و 
در مرزهاي دو کشور شاهد صلح،  آرامش و امنيت بيشتري 
باشيم.اين ديپلمات ارشد کشورمان در مورد ايرادات شوراي 
نگهبان به اليحه CFT گفت: موضع ما در ارتباط با پيوستن 
ايران به ساز و کار مطرح شده )FATF( ثابت و اصولي است 
و ما معتقديم که بايد اين کنوانسيون تصويب شود و پيوستن 
به آن به سود ملت ايران است و عدم پيوستن به اين ساز و کار 

مي تواند ما را با مشکالت عديده اي روبرو کند.

وي در ارتباط با برگزاري انتخابات ميان دوره اي مجلس در 
آمريکا گفت: صداهايي از درون آمريکا ش��نيده مي ش��ود که 
نش��انگر اين اس��ت که بخش هايي در جامعه آمريکا از جمله 
روش��نفکران، فرهيخت��گان و گروه هاي مختلف اجتماعي 
نارضايتي  زيادي از ترامپ به خصوص در حوزه سياست خارجي 
دارد. وي در ارتباط با تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريکا 
عليه ايران گفت: »با درايت، هوش��مندي و با يک صبوري 
راهبردي و متانتي که در ملت ايران وجود دارد ما از اين مقطع نيز 
عبور خواهيم کرد«، اين تحريم ها جز جنگ رواني چيز بيشتري 
نيست و با سازوکارهايي که پيش بيني شده و با همکاري هايي 
که ايران با ديگر کشورها خواهد داشت از اين وضعيت عبور 
خواهيم کرد و ترامپ نمي تواند به آن چه که مد نظرش هست 
دست پيدا کند. اين تحريم ها به تاريخ مي پيوندد و ملت ايران 

اين دوران را با ظفرمندي به پايان مي رساند.

هر گونه تماس امنيتي را با سفارت هاي ايران در کشورهاي مقيم تان مطرح کنيد

وزير اطالعات خبرداد؛

کشف بيش از 95 درصد از برنامه هاي تروريستي 
وزير اطالعات تصريح کرد:امنيت بي بديلي در جمهوري اسالمي وجود 
دارد و از هر صد اقدام تروريستي يکي منجر به رخنه شده است. سربازان 
گمنام امام زمان در مدت گذش��ته بيش از 300 تيم تروريس��تي را زير 
ضربه برده اند. در ايام اربعين يازده تيم تروريستي را در شهرهاي مختلف 
شناسايي و عناصرش را دستگير کردند. در دنيا مي گويند دستگاه امنيتي 
که بتواند 30 درصد از برنامه هاي تروريس��تي را کش��ف کند، موفق 
است. در جمهوري اسالمي باالي 95 درصد از برنامه هاي تروريستي 

را تشکيالت اطالعاتي کشف کرده و اين يک سرمايه است.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم سيدمحمود علوي در هفتمين همايش 
ملي پدافند غير عامل گفت: گاه القاهاي پي درپي اس��ت که از س��وي 
دش��منان به کار گرفته مي ش��ود و مي خواهد با وسوس��ه ما را به انجام 
برنامه هاي مورد نظر خود برساند، پس دشمنان گاهي با آدرس غلط 

دادن و تزيين کردن کار نادرس��ت و يک عمل زش��ت نيز ما را وادار به 
انجام عملي به سود خود مي کند. وزير اطالعات با بيان اينکه کساني 
از دام دش��من رهايي مي يابند که آگاهي عميق و به عبارتي بصيرت 
دارند، اظهار کرد: از قدرت دشمن نبايد بترسيم و با تمام توان و قدرت 
ملت مان بايد در برابر دشمن بايستيم. وي با طرح اين پرسش که چرا 
دشمن با ما دشمني مي کند، گفت: آيا دليل اين است که ما حقوق بشر را 
رعايت نمي کنيم؟ مگر عربستان رعايت مي کند؟ ضمن اينکه ما بسيار 
بيشتر از حتي دشمن حقوق بشر را رعايت مي کنيم و اين موضوعي 
است که در احکام اسالمي ما نيز هست و مي گويد خداوند از حق خود 
مي گذرد ولي از حق مردم نه. علوي با بيان اينکه دشمنان با بهانه قرار 
دادن حقوق بشر دشمني شان با ما را توجيه مي کنند وگرنه دشمني 
آنان با ما از باب تضييع حقوق بشر نيست، افزود: آيا پايمال شدن حقوق 

زنان دليل دش��مني آنان با ماس��ت؟ يا به خاطر اينکه حکم اعدام در 
جمهوري اسالمي وجود دارد با ما دشمن هستند؟ در بسياري از کشورها 
مجازات اعدام وجود دارد. در عربستان با آن حالت غيرانساني هم اجرا 
مي شود که هرگز در جمهوري اسالمي اجرا نشده است، پس چرا با آنان 
دشمني نمي کنند؟ علوي گفت: دشمن مي خواهد از سوي ديگر با همراه 
کردن اپوزيسيون خارج نشين با يکديگر و برگزاري همايش هايي در 
کشورهاي مختلف در پي پيوند جريان هاي ضد انقالب باهم باشند که 
در طي چند سال گذشته به ۶4 مورد رسيده است. آنان مي دانند تا زماني 
که مخالفان نظام مقدس جمهوري اسالمي با يکديگر همراه نشوند 
نمي توانند آسيب جدي به کشور بزنند، از طرف ديگر سعي مي کنند 
آنان را از حالت بي عملي به عملياتي برسانند، حاال چه عمليات رواني 
چه ضد امنيتي و اين چيزي نيس��ت که خود به خود انجام ش��ده باش��د 

بلکه پول عربستان توطئه صهيونيست ها و برنامه ريزي آمريکا آنان 
را مجددا وارد فاز نظامي کرده است. وزير اطالعات اظهار کرد: سرمايه 
فعاالن سياسي در کشور ما که آرا مردم دولت را شکل مي دهد، وجود 
چپ و راست يا به تعبيري اصالح طلب و اصولگرا يک امر طبيعي است 
و هيچ يک از جريان هايي که نظام را باور دارند و حرف شان را با صندوق 
راي مي زنند خارج از نظام نيستند. دشمن سعي مي کند اين جريان ها به 
نوعي جريان مقابلشان را خارج از نظام تعريف کند تا آسيب پذيري آن 
را باال ببرد اما بايد به هوش باشيم و فرزندان نظام را خارج از چارچوب 
نظام نبينيم، ديدگاه ها را تحمل کنيم و باورهاي مختلف درون نظام را 
تحمل داشته باشيم و بگذاريم تيم ها در زميني که نظام براي آنان در 
نظر گرفته بازي کنند و هرکس با آرا مردم پيروز شد کار را پيش ببرد و 

جريان مقابل براي پيروزي در انتخابات بعدي تالش کند.

وزير امور خارجه با بيان اين که آمريکا مي خواس��ت 
فروش نفت ايران را به صفر برساند، گفت: آمريکايي ها 
مجبور ش��دند از ادعاهايش��ان عقب نشيني کنند. به 
گزارش ايسنا، محمد جواد ظريف در پاسخ به سواالت 
نمايندگان درباره  رديابي اموال بابک زنجاني در خارج 
از کشور، امضاي اسنادي بعد از برجام و اين که چرا در 
مذاکرات، زور ايران به آمريکايي ها نرسيده است گفت: 
در مورد استرداد اموال بابک زنجاني، دهها مالقات 
تنظيم ش��ده اما براي اين که اقدامي از س��وي وزارت 
خارجه انجام ش��ود يا بايد حکمي باش��د يا معاضدت 
قضايي با آن کش��ور داش��ته باش��يم يا دادخواست و 
ش��رايطي باش��د که وزارت خارجه آن را دنبال کند. 
اما چنين چيزي نبوده است. ما گزارش پيگيري هاي 
وزارت خارج��ه را ارائ��ه مي کنيم وزارت خارجه در اين 
موارد مسئول پيگيري و تسهيل انجام کار است اما 
اقدام بايد توسط دستگاه قضايي ذيربط انجام شود. 

وزي��ر خارج��ه در مورد امضاي اس��نادي بعد از برجام 
گفت:هر سندي که امضا شده در معرض ديد عموم 
قرار گرفته و در سايت ما، اروپايي ها و محافل خبري 
منتشر شده است. در واقع سندي بعد از برجام امضا 
نشده اما عالوه بر برجام چند توافق براي اجراي برخي 
مواد فني برجام در حوزه انرژي هسته اي صورت گرفته 
که در معرض ديد عموم قرارگرفته و بر اساس نظر 
کارشناسان هسته اي در جهت منافع ملي کشور بوده 
است. وي در پاسخ به اين که چرا در مذاکرات زورتان 
به آمريکايي ها نرسيد گفت: برجام حاصل توافق چند 
جانبه است. در توافق چند جانبه هيچ طرفي نمي تواند 
تمام خواسته هايش را بگيرد. آمريکا مي خواست برنامه  

هسته اي ما متوقف شود، فردو تعطيل شود، درش را 
گل بگيرند، راکتور آب س��نگين اراک بس��ته شود. و 
ايران فقط روي سانتريفيوژ آي آر وان تحقيق و توسعه 
داشته باشد. آنها دهها خواست ديگر هم داشتند ولي 
به آن نرسيدند. وي يادآور شد: مذاکره اي نيست که 
تمام خواسته ها را به طرف مقابل ديکته کنيم و همه 
چيز وفق مراد ما انجام شود بلکه مذاکره رسيدن به 
توازني اس��ت که منافع را حفظ کنند. برجام آنقدر در 
جه��ت مناف��ع ملت ما بود که آمريکا با افتضاح از آن 
خارج ش��د. آنها نه تنها مجبور ش��دند از ادعاهايشان 
عقب نشيني کنند بلکه قرار بود فروش نفت ما امروز 
به صفر برسد و آمريکا هم سر و صدايي کرده بود اما 

خودشان بيانيه دادند که تا ۶ ماه ديگر فرصت داريد. 
ظريف گفت: برجام با توجه به مقاومت مردم و با پشت 
گرمي آنها و استفاده از همه امکانات بهترين توافقي بود 
که امکان داشت اگر چه ما آرزوهاي باالتري داشتيم 
ولي آنچه امکان داشت همين توافق بود که اميدواريم 
با تالش، همفکري و همکاري در بين نمايندگان در 
اين ش��رايط حس��اس کشور را پيش ببريم. وزير امور 
خارجه اظهارکرد: امروز روز شروع يک روند جهاني 
است من ما با اطالع مي گويم که مسلح شدن دالر، 
روند سراش��يبي را طي مي کند. آمريکايي ها با س��وء 
استفاده و زياده روي در استفاده از دالر شروع روندي 
را کليد زدند که به ضررشان خواهد شد. ظريف درباره 

سوال نماينده شاهين شهر راجع به پيگيري استرداد 
اموال بابک زنجاني تصريح کرد: اين موضوع بايد از 
مسيرهاي اطالعاتي پيگيري مي شد که ما اين کار 
را انجام داديم. آنچه به ما اطالع داده شده شناسايي 
شد، اما تمام حساب ها در مالزي و تاجيکستان صوري 
بود. وي يادآور ش��د: ما بايد با مس��ئولين مربوطه در 
خارج ارتباطي برقرار مي کرديم که اين کار انجام شد، 
اما ما نمي توانيم پول را از بانکي دربياوريم. همکاران 
خودتان در مجلس هم گفتند بانک مورد نظر در مالزي 
صوري بوده و اکثر معامالت بابک زنجاني در داخل 
و توسط بانک داخلي با واسطه هاي خود انجام شده 
است، همه مراکزي هم که اعالم شد فاقد مستندات 
بود. ظريف درباره مذاکرات بعد از برجام نيز خاطرنشان 
کرد: ما س��رخود عمل نمي کنيم، مذاکرات در حوزه 
هس��ته اي هم ماه ها ادامه داش��ت و آنچه انجام ش��د 

براساس تصميم جمعي بود. 

ظريف در مجلس شوراي اسالمي مطرح کرد؛

مذاکره هسته ای حاصل تصميم جمعی
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فرصت يک ماهه بانک مرکزي براي 
تدوين ضوابط پرداخت الکترونيک

هي��ات وزي��ران، بانک مرکزي را موظف کرد که چارچوب ها و ضوابط 
بانک��ي پرداخ��ت خرد، کيف پول الکترونيک و پرداخت هاي مبتني بر 
ان��واع فناوري ه��ا را ظرف يک م��اه از ابالغ اين مصوبه تدوين و ابالغ 
کن��د. به گزارش تجارت، در جلس��ه هي��ات دولت با توجه به ضرورت 
تدوين مقررات الزم در حوزه پرداخت هاي الکترونيک، تدوين ضوابط 
پرداخت هاي الکترونيک از سوي بانک مرکزي مورد تاکيد قرار گرفته 
و براي اين امر فرصت يک ماهه از سوي هيات وزيران در نظر گرفته 
شده است. همچنين بانک ها و شرکت هاي ارايه دهنده خدمات پرداخت، 
موظف ش��دند دسترس��ي به خدمات بانکي براي شرکت هاي خدمات 
فناوري مالي )فنم ها( که داراي مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم 
آورند و در مواردي که به تشخيص بانک مرکزي شرکت هاي ياد شده 
ضوابط مربوط را رعايت نکنند، فعاليت آن ها متوقف مي شود. به موجب 
تصميم دولت، دستگاه هاي اجرايي موظف شدند ساز وکارهاي الزم 
براي دريافت وجوه خرد دولتي از طريق شرکت هاي خدمات فناوري 
مالي را فراهم کنند و بانک مرکزي نيز موظف ش��د در حوزه خدمات 
پرداخت الکترونيک از منظر سياس��ت گذاري و اعمال اس��تانداردهاي 
بانکي پرداخت، نس��بت به تنظيم آن ها اقدام کند و تحميل هرگونه 
روش هاي خاصي از کس��ب و کار توس��ط دستگاه هاي اجرايي در اين 

حوزه ممنوع است.

عدم حمايت اروپا از تحريم هاي جديد
کميسيونر اقتصادي اروپا گفت که اتحاديه اروپا با تصميم آمريکا مبني 
بر اعمال مجدد تحريم هاي نفتي و مالي عليه ايران مخالف است. به 
نقل از خبرگزاري رويترز، »پي ير موسکوويچي« کميسيونر اقتصادي 
اروپا، امروز -دوشنبه- گفت که اتحاديه اروپا با تصميم آمريکا مبني بر 
اعمال مجدد تحريم هاي نفتي و مالي عليه ايران مخالف است. وي، 
س��اعاتي پس از اعمال مجدد تحريم هاي اياالت متحده عليه ايران، 

گفت: »اتحاديه اروپا اين تصميم را تاييد نمي کند«.

حضور ۱۸ رئيس جمهور و نخست وزير 
در رويداد تجاري چين

چي��ن ب��ا گردهم آوردن هزاران ش��رکت خارجي و خريداران چيني در 
نمايشگاه بين المللي واردات، قصد دارد توانايي اقتصاد شماره دو دنيا 
را به نمايش بگذارد به گزارش خبرگزاري تس��نيم ، چين که به خاطر 
زنجيره ه��اي پراکنده توليد و ظرفيت ب��االي صادرات »کارگاه دنيا« 
ناميده مي ش��ود، اميدوار اس��ت هفته آينده در نمايشگاه تجاري بزرگ 
شانگهاي چيزي جديد بسازد. نمايشگاه بين المللي واردات چين که از 
5 تا 10 نوامبر برگزار مي گردد، تالشي است توسط پکن براي مقابله 
با انتقاد هاي فزاينده از تجارت و داد و ستد هاي آن. چين سعي دارد با 
گردهم آوردن هزاران شرکت خارجي و خريداران چيني توانايي واردات 
اقتصاد شماره دو دنيا را نشان دهد. وقتي زي جينپينگ، رئيس جمهور 
چين در روز دوشنبه اين نمايشگاه را افتتاح مي کند تعداد کمي انتظار 
دارند وي سياست هاي جديد جسورانه را اعالم کند، مثل آنچه بسياري 
از دولت ها و تجارت هاي خارجي به دنبالش هستند. درعوض مردمي که 
در برنامه ريزي اين اجالس شرکت داشته اند مي گويند که انتظار دارند 
شرکت هاي دولتي چين در نهايت سفارش انجام معامالت را بگيرند، 
حتي اگر با سهميه باشد. در اين صورت پس از اتمام اين نمايشگاه چين 

چيزي براي نشان دادن دارد.

خبر

اقتصاد كالن

 

گروه اقتصاد کالن: روز گذشته و در جلسه شوراي معاونين وزارت 
امور اقتصادي و دارايي که با حضور رييس جمهور برگزار شد، 
فرهاد دژپسند وزير جديد اقتصاد در سخناني برنامه هاي خود را 
براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور تشريح و اعالم کرد براي 
عبور از دوران فعلي اراده اي آهنين دارد. او سرفصل هاي کاري 
خود را بهبود فضاي کسب و کار، تسريع در سرمايه گذاري، حل 
مشکل بيکاري اصالح نظام بانکي و کارآمدسازي گمرکات و امور 
ماليات عنوان نمود. البته حسن روحاني در همين جلسه و پيش از 
اظهارات دژپسند گفت: »به آقاي دژپسند گفتم اولين مسئوليت 
شما در وزارت اقتصاد، مسئوليت اصالح نظام بانکداري است 
و شما کاري کنيد که اوال بانک ها از بنگاه داري خارج شوند. در 
حال حاضر تس�هيالتي که بانک ها مي دهند، اول به بنگاه هاي 
خودشان مي دهند. بانک بايد از بنگاه داري خارج شود تا بتواند 
عادالنه رفتار کند«. در گزارش حاضر ابتدا گزيده اظهارات وزير 
اقتصاد و پس از ديدگاه کارشناسان در خصوص اهميت اصالح 

نظام بانکي به نظر خوانندگان ارجمند مي رسد.

��� اراده آهنين وزير
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: برنامه هاي مشخصي در اين وزارتخانه 
براي عبور از ش��رايط کنوني کش��ور تدوين ش��ده اس��ت و براي اجراي 
آن اراده آهني��ن داري��م. ب��ه گزارش تج��ارت از وزارت امور اقتصادي و 
دارايي، فرهاد دژپسند در جلسه شوراي معاونان اين وزارتخانه که صبح 
دوشنبه با حضور رييس جمهوري برگزار شد، افزود: در اين وزارتخانه 
برنامه هاي مشخصي تدوين شده تا در زمينه اداره بهتر دولت، بهبود 
فضاي کسب و کار، سرعت بخشي به سرمايه گذاري و در نهايت رشد و 
حل معضل بيکاري و همچنين در زمينه کنترل و مديريت تورم عملکرد 
بهتري داش��ته باش��يم. دژپسند گفت: اين برنامه ريزي ها در قالب امور 
گمرکات، کارآمدسازي امور مالياتي کشور، اصالح نظام بانکي، استفاده از 
فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي، مناطق آزاد و همچنين امور بيمه ها 
قابل تحقق خواهد بود. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه بازار 
سرمايه يکي از ابزارهاي مهم براي عبور از شرايط کنوني است، اظهار 
داشت: دولت، سرمايه هاي گرانقدر و انباشته شده اي در اختيار دارد که 
مي تواند با خصوصي س��ازي، زمينه اس��تفاده بهتر از اين دارايي ها را به 

نفع مردم فراهم آورد. 

هم افزايي براي عبور از شرايط دشوار ���
دژپسند شرايط کنوني را ويژه خواند و اراده، همدلي، همکاري، تعاون و 
پشتکار را از ملزومات مقابله با برنامه هاي سخت دشمن و خنثي کردن 
اين فشارها دانست. وي ادامه داد: در دوران پس از انقالب، کمتر دوره اي 

از نظر حساسيت، مشابه اين دوره بوده است. وي با تاکيد بر اينکه با يک 
برنامه منسجم مي توان از اين شرايط ويژه عبور کرد، افزود: در کشورمان 
ابزار، موقعيت و امکانات عالي داريم که با استفاده از آنها مي توان از اين 
شرايط عبور کرد. دژپسند با بيان اينکه وزارت امور اقتصادي و دارايي 
به معناي واقعي کلمه، يک ابر وزارتخانه است، گفت: دامنه فعاليت هاي 
اين وزارتخانه به گونه اي است که مي تواند در حوزه هاي مختلف حضور 
يافته و شرايط را براي عبور از اين دوران فراهم کند. وزير امور اقتصادي 
و دارايي با يادآوري اينکه در شرايط کنوني، دشمن درصدد نااميد کردن 
و انقط��اع مردم از حکومت اس��ت، اف��زود: در مقابل، ما نيز برنامه هاي 

اجرايي مشخص داريم.

حمايت از بانک مرکزي ���
اواخر مهرماه گذشته بود که اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
، پ��س از ارائ��ه گزارش رئي��س کل بانک مرکزي در مورد چالش هاي 
نظام بانکي، بر حمايت از اقدامات بانک مرکزي در زمينه اصالح نظام 
بانکي تاکيد کردند. به نقل از پايگاه اطالع رساني دولت، اعضاي شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي در جلس��ه اي به رياس��ت حجت االسالم و 
المسلمين حسن روحاني رئيس جمهور، پس از ارائه گزارش رئيس کل 
بان��ک مرک��زي در مورد چالش هاي نظام بانکي، بر حمايت از اقدامات 
بانک مرکزي در زمينه اصالح نظام بانکي تاکيد کردند. بانک مرکزي 
نيز موظف ش��د که پيش��نهادات اجرايي براي اصالح نظام بانکي را به 

جلسه سران ارائه کند.

تحول در نظام بانکي ���
پيش تر رئيس کميته پولي، مالي و بانکي کميسيون اقتصادي مجلس با 
اشاره به بحث اصالح قانون نظام بانکي گفته بود : با اين قانون ساختار 

بانک مرکزي تغيير مي کند و بانک مرکزي کامال متحول مي شود.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، بحريني با حضور در برنامه شبکه خبر 
سيما گفت: از اولين روزي که طرح قانون بانکداري اسالمي بدون ربا در 
مجلس نهم اعالم وصول شد تا امروز که طرحي جامع در کميسيون 
اقتصادي داريم، بخش عمده از آن تصويب ش��ده اس��ت. وي افزود: 
اي��ن ط��رح، طرحي جامع اس��ت که قانون عملياتي ب��دون ربا و قانون 
پولي -بانکي سال بانکي را زير نظر دارد. اين قانون همچنين ساختار 
بانک مرکزي را نيز تغيير مي دهد و بانک مرکزي با مصوبه کميسيون 
اقتصادي کامال متحول مي شود.  بحريني افزود: در مجلس عالوه بر 
اليحه ناقص دولت س��ه طرح اعالم وصول ش��ده داش��تيم: 1- طرح 
بانک مرکزي براي تحول بانک مرکزي  ۲- طرح بانکداري جمهوري 
اسالمي که نظام بانکداري را بايد مديريت کند  ۳- طرح تاسيس بانک 
توسعه جمهوري اسالمي ايران است که اکنون در صحن مجلس مطرح 
است. بانک توسعه اسالمي مکمل بانک مرکزي است. وقتي نظامات 
بانکي کشورها مطالعه مي شود بانک توسعه قوي وصل به بانک مرکزي 
مطرح اس��ت.  وي گفت: در کش��ور ما وزرات اقتصاد تخصص ماليات، 
خزانه و گمرک را به عهده دارد و مديريت بانک به عهده وزارت اقتصاد 
نيس��ت. اگر مجلس نيز در اصالح س��اختار نظام بانکي نظارت نداشته 
باش��د ذينفعان نيز همچنان نگران خواهند بود. وظيفه بانک مرکزي 

پايش مقررات نظام بانکي است که به دليل انجام ندادن وظايف است 
که مجلس ورود کرده اس��ت.  وي اظهار داش��ت: در ايران صحن علني 
نسبت به تک تک کلمات نيز نظر مي دهد و بايد به صورت جامع همه 
موارد در نظر گرفته شود. ما درباره نهادها بايد از تجربه کشورهاي ديگر 
استفاده کنيم. در اين طرح براي بانک ساختار بندي مشخص شده و 
با بانکداري جهاني منطبق اس��ت.  در وضع مطلوب بايد تجربه موفق 
دنيا را بگيريم و با فرهنگ و الزامات ديني و فقهي و شرايط کشور حتي 
به لحاظ ظرفيت کشور بومي سازي کنيم که در اين طرح همه موارد و 

تجربه بانکداري دنيا ديده شده است. 

ابرپروژه اصالح نظام بانکي ���
عيوضلو مدير ابرپروژه اصالح نظام بانکي ديگر مهمان برنامه گفت: 
وزارت اقتصاد ۸ ابرپروژه را دنبال مي کرد که يکي از آن ابرپروژه اصالح 
نظام بانکي است. که در پيرو ان عمليات بانک مرکزي و سازماندهي 
بانکها و آي تي مطرح شد  که بر اساس وضعيت مطلوب و استراتژي 
فرايند تصويب شود. وي افزود: در قانون نويسي همه موارد بايد ديده 
شود و برنامه نويسي جامع باشد که همه جوانب در نظر گرفته و ديده 
شود. در دنيا در تصويب قوانين ريز قوانين نوشته مي شود اما در کشور 
ما شوراها و هيئت ها خود مشکل هستند که بيشتر به پسرفت مي رسيم 
تا پيشرفت.  عيوضلو در ادامه افزود: تا زيرساخت نباشد و دستورالعمل و 
روند مشخص نباشد و به جمع بندي کامل و جامع نرسيم، به پيشرفت 
و نتيجه نخواهيم رسيد. وي افزود: شوراي فقهي بايد نگاه کالن داشته 
باشد و نبايد نگاه صرفا فقهي باشد. در مجلس قوانين تصويب مي شود 

اما همزمان بايد ايين نامه ها باشد که بخش 

وزير اقتصاد اصالح نظام بانکي را در دستور کار قرار دهد ���
در اظه��ار نظ��ري ديگر يک عضو کميس��يون ش��وراها و امور داخلي 
کشورگفت : وزير اقتصاد اگر بتواند نظام بانکي را اصالح کند، بزرگترين 
خدمت را به مردم کرده است. ابوالفضل ابوترابي در گفت وگو با ايسنا 
با اش��اره به اين که وزرا بايد چه مس��ائلي را در اولويت کاري خود قرار 
دهند، اظهار کرد: با توجه به مشکالت اقتصادي که امروز داريم وزير 
اقتص��اد باي��د اولوي��ت اول خود را اصالح نظام بانکي قرار دهد، چرا که 
نظام بانکي به يک معضل وحشتناک تبديل شده است. وزير اقتصاد 
بايد تمام کارهاي خود را کنار بگذارد و اصالح نظام بانکي را ارجح قرار 
دهد چرا که 40 سال است که اين کار بايد انجام شود اما نشده است. 
وي در ادامه بيان  کرد: اگر وزير اقتصاد اين کار را انجام دهد بزرگترين 

خدمت را به مردم کرده است. 

جمع بندي ���
به اين ترتيب و با توصيه اکيد رييس جمهور و نمايندگان مجلس به نظر 
مي رسد اصالح نظام بانکي يک ضرورت حياتي و الزم االجرا است تا با 
تمسک به آن بسياري از بي انضباطي هاي پولي و مالي سامان داده شود و 
شرايط براي ايجاد بهبود در حوزه هاي گوناگون اقتصادي از جمله معيشت 

خانوارها، فضاي کسب و کار، رونق توليد و ... فراهم شود. 

تجارت ديدگاه کارشناسان در خصوص انضباط پولي و مالي را بررسي کرد

اصالح نظام بانکي اولويت مهم اقتصاد

اصالح اشکاالت ماليات بر ارزش افزوده  خصوصي سازي؛ راهي پول ساز براي دولت استفاده از تجهيزات داخلي در سرمايه گذاري ها
مع��اون اول رئيس جمهور گفت: رعايت 
ميزان استفاده از تجهيزات ساخت داخل 
در طرح هايي که با استفاده از تسهيالت 
مال��ي خارجي اجرا مي ش��وند، ضروري 
است. به گزارش خبرگزاري مهر، اسحاق 

جهانگيري در جلسه شوراي اقتصاد با اشاره به گزارش ارائه شده 
در خصوص عملکرد تس��هيالت مالي خارجي از کش��ور چين، بر 
لزوم استفاده از تجهيزات ساخت داخل در طرح هايي که از طريق 
فاينانس اجرايي مي ش��ود، تاکيد کرد. در اين جلس��ه همچنين 
گزارشي درخصوص عملکرد شوراي اقتصاد، تعداد جلسات برگزار 
شده و تعداد مصوبات توسط نماينده دبيرخانه شورا ارائه شد. در ادامه 
اين جلسه درخواست هاي برخي دستگاه هاي اجرايي مطرح شد و 

با برخي از اين درخواست ها موافقت صورت گرفت.

يک اقتصاددان خصوصي سازي را در مقطع 
فعلي عامل آزادسازي بخشي از منابع دولتي 
دانست و آن را باعث ايجاد درآمد براي دولت 
و تامين رديف هاي بودجه اي ارزيابي کرد. 
حيدر مس��تخدمين حسيني در گفت وگو با 

ايسنااظهار کرد: در اين مقطع خاص اقتصاد، خصوصي سازي به خاطر 
کس��ب درآمد براي دولت اس��ت و به نظر نمي آيد که توجه ويژه  به 
خصوصي سازي در اين مقطع بر فعاليت هاي اقتصادي خيلي اثرگذار 
باشد. معاون وزير اسبق اقتصاد با بيان اين که بايد سهم بخش خصوصي 
در عرصه بانکداري و تصميم س��ازي عمليات بانکي مش��خص شود، 
گف��ت: در جاي��ي که بانک مرک��زي حتي صدور ضمانت نامه ها را در 
چارچوب آيين نامه هاي موجود بر عهده دارد، نقش اين نهاد بيشتر از 

وزارت اقتصاد در خصوصي سازي بسيار پر رنگ است.

رئيس س��ازمان ام��ور مالياتي، گفت: 
اش��کاالتي ک��ه در قانون آزمايش��ي 
مالي��ات ب��ر ارزش اف��زوده ب��وده، 
شناس��ايي شده و حدود¬ 40 بخش 
در اي��ن قانون اصالح خواهد ش��د.به 

نقل از صدا و س��يما، س��يدکامل تقوي نژاد اظهار داش��ت: 
ب��ا توجه به نامگذاري امس��ال با عن��وان -حمايت از کاالي 
ايران��ي و ب��راي تقويت بخش تولي��د، برنامه هاي مختلفي از 
جمله تقسيط بدهي هاي مالياتي توليد کننده ها، بخشودگي 
ماليات��ي توليد کننده ها، کاهش ضرايب مربوط به واحدهاي 
تولي��دي و افزاي��ش ضراي��ب وارد کنندگان کاالهايي که به 
نوعي کاالهاي مشابه آن در داخل توليد مي شود، در سازمان 

مالياتي اجرا شده است.

آگهي فقدان سند مالکيت 
نظر به اينکه آقاي مرتضي دربندي به استناداوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالکيت المثني نوبت 
اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعي است سندمالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ به شماره پالک 
۲70فرعي از11اصلي بخش نه مشهد مفقود شده است بابررسي دفترامالک معلوم شد مالکيت نامبرده 
در ذيل دفترامالک ۲۳4صفحه 45۸به شماره 401۸۸ ثبت و سند مالکيت به شماره۳4۸4۸۸صادر 
گرديده اس��ت دفتر امالک بيش ازاين حکايتي ندارد لذا به اس��تناد ماده 1۲0 اصالحي قانون ثبت 
مرات��ب ي��ک نوبت آگهي ومتذکرميگردد هرکس نس��بت به ملک م��ود آگهي معامله اي انجام داده 
يامدعي وجود سند مالکيت نزد خودميباشد بايستي ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتشارآگهي اعتراض 
کتبي خود رابه پيوست اصل سند مالکيت ياسندمعامله رسمي به اين اداره تسليم نمايد. بديهي است 
درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقررويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکيت ياسند معامله 
رسمي نسبت به صدور مالکيت المثني وتسليم آن به متقاضي اقدام خواهد شد. م الف516تجارت                                                                                                                                      
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 آگهي فقدان سند مالکيت 
نظر به اينکه خانم زهراباقريان قناد به استناداوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالکيت المثني نوبت 
اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعي است سندمالکيت ششدانگ زمين مزروعي به شماره پالک 
7 فرعي از۳4-اصلي بخش نه مشهد مفقود گرديده بابررسي دفترامالک معلوم شد ماکيت نامبرده 
ذيل شما ره دفتر الکترونيک 1۳96۲0۳06۲7100794۳ ثبت و سند مالکيت به شماره160۸40صادر 
گرديده است دفتر امالک بيش ازاين حکايتي ندارد لذا به استناد ماده 1۲0 اصالحي قانون ثبت مراتب 
يک نوبت آگهي ومتذکرميگردد هرکس نسبت به ملک مود آگهي معامله اي انجام داده يامدعي وجود 
سند مالکيت نزد خودميباشد بايستي ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتشارآگهي اعتراض کتبي خود رابه 
پيوست اصل سند مالکيت ياسندمعامله رسمي به اين اداره تسليم نمايد. بديهي است درصورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقررويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکيت ياسند معامله رسمي نسبت 

به صدور مالکيت المثني وتسليم آن به متقاضي اقدام خواهد شد. م الف 517 تجارت
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 آگهي فقدان سند مالکيت 

نظر به اينکه آقاي محمدياري به استناد ۲ برگ استشهاديه گواهي شده منضم به تقاضاي کتبي جهت 
دريافت سند مالکيت المثني نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعي ميباشند سندمالکيت سه دانگ 

مشاع ازششدانگ شماره پالک 106 فرعي از57اصلي بخش 9مشهدکه متعلق به وي ميباشدبه علت 
جابجايي مفقود گرديده بابررسي دفترامالک معلوم شد سه دانگ مشاع ازششدانگ ذيل شماره ثبت 
۲1۸419صفحه۲۳دفتر1140به نام محمدياري ثبت وسند 5950۸۳صادرگرديده است دفترامالک 
بيش ازاين حکايتي نداردلذا به استناد ماده1۲0اصالحي قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهي ومتذکر 
ميگرددهرکس نسبت به ملک مورد آگهي معامله انجام داده يا مدعي وجود سند مالکيت نزد خودميباشد 
بايستي ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتشارآگهي اعتراض کتبي خود رابه پيوست اصل سند مالکيت 
ياسندمعامله رسمي به اين اداره تسليم نمايد بديهي است درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقررويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکيت ياسند معامله رسمي نسبت به صدور مالکيت المثني 

وتسليم آن به متقاضي اقدام خواهد شد.               م الف 51۸ تجارت
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گيالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کوچصفهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين  نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي براي راي شماره 1۳9660۳1۸0۲1000751 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کوچصفهان 
، تصرفات مالکانه بال معارض متقاضي آقاي صفرعلي رهبري شيرايه فرزند محمد به شماره شناسنامه 
1۳۳0 صادره از رشت در شش دانگ يک باب خانه و محوطه به مساحت 54/۲07 متر مربع پالک 
فرعي 411 از اصلي 15 مفروز و مجزي ش��ده از پالک 15 اصلي واقع در قريه الله دش��ت خريداري 
از مالک رسمي آقاي حسين علينقي زاده محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. م.الف.4069
تاريخ انتشار نوبت اول: 1 /۸ / 97 
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/۸/15
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بازگشت بورس به مدار صعود

ضرورت ترویج فرهنگ استفاده از حمل و نقل همگانی

در انتظار تحقق رهنمودهاي ریيس

تهران- ايرنا- ش��اخص بورس روز گذشته)دوشنبه( با 
رش��د ي��ک ه��زار و ۲41 پله اي به جاي��گاه 1۸4 هزار و 

159 واحدي صعود کرد.
 ب��ه گ��زارش ايرن��ا، در معامالت ديروز ۲ ميليارد و ۳57 
ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش هفت 
ه��زار و 946 ميلي��ارد ري��ال در 1۳۲ ه��زار و 71۲ نوبت 
دادوس��تد شد. بررسي شاخص هاي اصلي بازار سرمايه 
نش��ان مي دهد ش��اخص قيمت )وزني - ارزش��ي( که 
در آن ارزش س��هام ش��رکت هاي بزرگ اثر بيشتري بر 
ش��اخص مي گذارد، ۳61 واحد رش��د کرد و شاخص کل 
)ه��م وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن همه ش��رکت هاي 
بزرگ و کوچک در محاس��به ش��اخص کل، يکسان در 

نظر گرفته مي شود، ۳49 واحد افزايش يافت.
شاخص قيمت )هم وزن( نيز ۲46 واحد باال رفت؛ اين 
شاخص بيانگر سطح عمومي قيمت سهام شرکت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس اس��ت. شاخص آزاد شناور يک 
هزار و 554 واحد رشد کرد؛ اين شاخص بخشي از سهام 

قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان مي دهد.

ش��اخص بازار اول )مربوط به ش��رکت هاي بهتر از نظر 
سرمايه، سودآوري و درصد سهام آزاد شناور( ۸7۲ واحد 
افزايش يافت و ش��اخص بازار دوم بورس نيز ۲ هزار و 

674 واحد صعود کرد.
در معام��الت ام��روز نماده��اي وبمل��ت )بانک ملت(، 
کگل)صنعت��ي و معدن��ي گل گه��ر(، وبص��ادر )بانک 
ص��ادرات(، ش��تران )پاالي��ش نف��ت ته��ران(، تاپيکو 
)س��رمايه گذاري نفت و گاز تامين(، خس��اپا )س��ايپا( و 
دعبيد )داروس��ازي دکتر عبيدي( بيش��ترين تاثير مثبت 
را بر شاخص داشتند، در مقابل، شبهرن )نفت بهران( و 
فارس)هلدينگ خليج فارس(، بيش��ترين فشار منفي را 

وارد کرده و مانع رشد بيشتر شاخص شدند.

صنايع جذاب بورسي ���

گروه بانک در معامالت ديروز بورس صدرنش��ين ش��د؛ 
در اين گروه 717 ميليون س��هم به ارزش يک هزار و 

۲۸7 ميليارد ريال دادوستد شد.
گ��روه ش��يميايي به ارزش 5۳6 ميلي��ارد ريال و فلزات 

اساس��ي به ارزش 50۳ ميليارد ريال جايگاه هاي بعدي 
را ب��ه خ��ود اختصاص دادند. همچني��ن گروه خودرو با 
دادوس��تدي به ارزش 47۲ ميليارد ريال در رده چهارم 

معامالت امروز قرار گرفت.
گروه فرآورده هاي نفتي نيز با معامالتي به ارزش ۳7۲ 

ميليارد ريال، رده پنجم را از آن خود کرد.

رشد فرابورس ���
ش��اخص فراب��ورس )آيفک��س( در معامالت ديروز ۲6 
واح��د رش��د ک��رد و در جاي��گاه ۲ ه��زار و 11 واحدي 
ق��رار گرف��ت. در بازار فرابورس، بي��ش از 694 ميليون 
س��هم و اوراق بهادار به ارزش بيش از س��ه هزار و 5۸0 
ميليارد ريال دادوستد شد. در معامالت ديروز نمادهاي 
زاگرس )پتروش��يمي زاگرس(، ميدکو )هلدينگ معدني 
خاورميانه(، ذوب )ذوب آهن(، س��مگا )سرمايه گذاري 
مي��راث فرهنگي(، دماوند )تولي��د نيروي برق دماوند( 
و ارف��ع )آه��ن و فوالد ارفع( بيش��ترين تاثير مثبت را بر 

شاخص داشته و آن را باال بردند.

ادامه از همين صفحه

... اجتماعي ش��هر و ش��کل گيري محالت ش��هري بي روح و بي هويت، تخريب محيط 
زيست و ... تماما برگرفته از سياست هاي خودرومحورانه مي باشد. اين در حالي ايست که 
همواره ش��هروندان را به اس��تفاده از حمل و نقل همگاني س��وق مي دهيم و نبود فرهنگ 
حمل و نقل همگاني را بعنوان يکي از علت هاي بارز مطرح مي نماييم. اما بايد گفت رفتار 
مردم برگرفته از سياست هاي مديران، تصميم سازان و تصميم گيران است هر جا درست 
تصميم گرفته ايم ش��هروندان عملکرد مطلوب و مثبتي را از خود بروز داده اند و چنانچه 
درس��ت تصميم نگرفته ايم ش��اهد پيامد و تبعات منفي ناش��ي از کنش اجتماعي بوده ايم. 
توسعه مترو در شهر تهران و استقبال مردم از اين نوع، شيوه حمل و نقلي نشان از يک 
تصميم گيري درس��ت و اصولي و به تبع آن کاهش اس��تفاده از خودرو ش��خصي است اما 
يک سوال ايا اين امر )توسعه حمل و نقل همگاني( را بعنوان يک راهبرد تاکنون دنبال 
نموده ايم؟! طي س��اليان گذش��ته اقدامات زيادي در راس��تاي حل مش��کل تردد در معابر 
درون شهري و برون شهري صورت پذيرفت نظير آن را مي توان در ساخت بزرگراه ها، 
کمربندي ها، پل ها، تقاطع، تونل ها ديد اما تا امروز نتيجه اي جز رش��د و گس��ترش دامنه 
ترافيک در محدوده ش��هري، حومه اي و بين ش��هري نداش��ته اس��ت. مي توان گفت با 
س��اخت راه و معبر جديد در ش��هر در واقع تقاضاي جديد براي خودرو ايجاده کرده و در 
نهايت بر ايجاد ازدحام و ترافيک کمک کرده ايم، اين در حاليست که اين اقدامات منجر 
به کمرنگ ش��دن اثر اقدامات صحيح اخير همچون مترو، اتوبوس هاي تندرو و صرف 
بودجه هاي کالن براي توسعه راه به جاي توسعه حمل و نقل همگاني مي گردد. در واقع 

نوع نگاه و برنامه ريزي در خصوص تردد و جابه جايي در شهر طي ساليان گذشته صرفا 
برتري خودرو بر انسان را نشان مي دهد بر همين اساس وجود تعداد زيادي پل عابر پياده 
و زير گذر در معابر ش��هري نيز تاييدي ديگر بر اين مدعاس��ت. خوش��بختانه هم اکنون 
اقدامات مثبتي در اين راس��تا در حال انجام اس��ت، وزارت راه و شهرس��ازي بعنوان يکي 
از وزارتخانه هاي پيش��رو در امر توس��عه حمل و نقل همگاني اقداماتي همچون توس��عه 
کمي و کيفي قطار حومه اي بين شهرهاي مادر به شهرهاي اقماري در زمينه زيرساخت 
و بهره برداري، اتصال ايس��تگاه هاي راه آهن )خطوط حومه اي( به ايس��تگاه هاي مترو، 
مکان يابي ايس��تگاه هاي راه آهن در داخل ش��هر با وجود پيچيدگي هاي خاص از منظر 
شهرس��ازي و مهندس��ي حمل و نقل )در س��اليان پيش ساخت ايستگاه راه آهن در داخل 
ش��هر اولويت محس��وب نمي گرديد( و ايجاد يکپارچگي با س��اير شيوه هاي حمل و نقلي 
درون ش��هري،برنامه ريزي الزم براي ارتباط کاربري زمين و حمل و نقل همگاني و به 
نوعي توس��عه مبتني بر حمل و نقل همگاني )TOD( و همچنين در اين راس��تا تصويب 
سند و چارچوب راهنماي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني در شورايعالي شهرسازي 
و معماري، تهيه/ بازنگري طرح هاي جامع شهري با توجه ويژه به حمل و نقل همگاني 
و برنامه هاي ديگر را در اولويت هاي خود قرار داده اس��ت. يکي از متمايز ترين اقدامات 
اين وزارتخانه تهيه و ابالغ استراتژي هاي بخش حمل و نقل کشور مي باشد که در اين 
خصوص خط مشي تمامي اقدامات با هدف توسعه حمل و نقل همگاني است. در کالم 
پاياني مي توان افزود تا زمانيکه استفاده از خودرو شخصي براي مردم سهل و ارزان باشد 

نمي توان انتظار تغيير رويه داشت.

ادامه از صفحه يک
... با آنها چگونه برخورد خواهد ش��د. رييس جمهور 
مشکالت عمده را ناشي از عملکرد بانکها دانست و 
از نقدينگي س��رگرداني که دايم در حال رش��د است، 

ابراز تاسف کرد.
 روحاني از نقدينگي کالني که در دس��ت موسس��ات 
مالي و اعتباري است ابراز نگراني کرد. رييس دولت 
دوازده��م از وضعي��ت ب��ازار ارز نيز انتقاد کرد و نحوه 
تخصيص ارز دولتي را زير س��وال برد. اصالح نظام 
بانک��ي ني��ز يکي ديگ��ر از مهمترين مواردي بود که 

روحاني بر آن تاکيد کرد. موارد بسياري در اين نشست 
مطرح ش��د که نش��ان مي داد آقاي رييس دردها را 
مي شناس��د و مي داند که گلوگاهها چه باليي به روز 
اقتصاد کشور آورده است. اما چه اتفاقي افتاده که در 
اين مدت نس��خه اي براي آن پيچيده نش��ده و هنوز 
مانند اس��تخوان الي زخم باقي مانده اس��ت. اگر اين 
اظهارات روحاني درس��ت اس��ت، چرا تاکنون بر رفع 
آنها اقدامي نش��ده اس��ت؟ آيا نظام بانکي بدين اندازه 
اش��کال دارد که توانس��ته چالش اقتصاد ايران را رقم 
بزند؟ اگر اين اظهارات روحاني درس��ت باش��د، نشان 

مي دهد که وزراي قبلي مس��ير اش��تباهي را رفته اند 
و باي��د ت��اوان ناداني و ناکارآمدي خود را بدهند. بدتر 
اينکه نگران هس��تيم که مبادا آقايان مي دانس��ته اند 
و از س��ر تعمد مس��ير اش��تباه را طي کرده اند تا کشور 
را به چالش بکش��انند. اما با روي کارآمدن دژپس��ند 
و س��خنان روحاني در بين مس��ووالن ارش��د وزارت 
اقتصاد، ديگر بهانه اي براي هيچ کس باقي نمي ماند 
و باي��د منتظ��ر بمانيم و عملکرد دژپس��ند و تيمش را 
زير ذره بين داش��ته باش��يم و اميدوار باشيم که مسير 

اشتباه را نروند. 

همزمان با دور جدید تحریم ها اتفاق افتاد

بهروز كاویانی - شهردار اندیشه 

شهرداری انديشه در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 5/556/ص مورخ 97/05/14 موضوع بند 9 مصوبه شماره 54 مورخ 97/05/7 و مجوز شماره 5/۳۲4/ص 
مورخ 97/4/6 موضوع بند 10 مصوبه شماره 46 مورخ 97/۳/۲0 شورای اسالمی شهر انديشه و بودجه مصوب سال 97، اجرای عمليات های ذيل را از طريق مناقصه 

عمومی به پيمانکاران واجد شرايط و دارای صالحيت )رتبه 5 ابنيه( واگذار نمايد :
1- موضوع مناقصه : برابر جدول ذيل

مدت انجام کارسپرده شرکت در مناقصه)به ريال(مبلغ اعتبار)به ريال(موضوع مناقصهرديف
ساخت و نصب پل فلزی روی نهرهای معابر1

۲ ماه۲/700/000/0001۳5/000/000 فاز 5 شهر انديشه

4 ماه4/450/000/000۲۲۲/500/000تجهيز،بهسازی و نوسازی مدارس سطح شهر۲

۳ ماه۳/000/000/000150/000/000پياده رو سازی و ترميم پياده روهای فرسوده سطح شهر۳

))آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم – نوبت اول ((
شهرداری اندیشه 

2-   سپرده شركت در مناقصه :  باید به صورت موارد مندرج در بند 2 ماده 5 آئین 
نامه مالی شهرداریها به شرح ذیل ارائه گردد .

ال�ف – رس��ید بانک��ی واری��ز وجه مزبور به حس��اب جاری س��یبا به ش��ماره 
0106212988001 نزد بانک ملی شعبه فاز سه اندیشه 

ب- ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه 
ج- اسناد خزانه 

3- مهلت و محل فروش اسناد مناقصه : مهلت خرید اسناد مناقصه از تاریخ چاپ 
آگهی لغایت روز چهارشنبه مورخ 97/09/7 به نشانی : شهریار ، شهر اندیشه 
، فاز 3 ، بلوار آزادی ، تقاطع خیابان ش��هرداری ش��رقی ، س��اختمان مرکزی 

شهرداری اندیشه، واحد امور قراردادها می باشد .
4- مهلت و محل ارائه پيشنهادات : پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 97/09/8 

دبیرخانه شهرداری اندیشه 
 5- زمان و محل بازگش�ایی پيش�نهادات واصله: روز ش��نبه مورخ 97/09/10 

ساعت 14:30 سالن جلسات شهرداری اندیشه 
6- مدارک الزم : رونوشت و اصل گواهی صالحیت پیمانکاری دارای اعتبار و 

درخواست کتبی با مهر و امضاء معتبر شرکت 
7-  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای واصله مختار است .

8-  برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 

9-  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .
تاريخ نوبت اول : 97/۸/15
تاريخ نوبت دوم : 97/۸/۲۲
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صنعت و معدن

غنيمت حضور شرکت هاي کوچک معدني 
عضو هيات مديره خانه معدن ايران گفت: بيشتر شرکت هاي خارجي حاضر 
در چهاردهمين نمايشگاه بين المللي ايران کانمين 2018 بنگاه هاي کوچک و 
متوسط )SME( معدني به شمار مي رود و مي تواند راهي براي کاهش فشارهاي 
اقتصادي در شرايط کنوني تحريم ها باشد. »محمود گوهرين« در حاشيه اين 
نمايشگاه در گفت و گو با ايرنا افزود: اين روزها حضور شرکت هاي معدني 
ايراني در نمايشگاه هاي بين المللي به دليل مشکالت ارزي و ساير مشکالت 
با محدوديت روبروست. به گفته وي، حضور پر رنگ شرکت هاي کوچک و 
متوسط خارجي مي تواند فرصت خوبي براي کسب ايده و تبادل تجربيات، 
همچنين انعقاد تفاهمنامه هاي همکاري باشد. اين فعال معدني بيان داشت: 
يکي از نيازهاي فوري معدن و صنايع معدني کشور، توليد ماشين آالت معدني 
در داخل اس��ت تا ضمن رفع نياز از خارج که در برهه کنوني تحريم ها از آن 

ضربه خورديم، به اشتغالزايي بپردازيم.

افزايش قابل توجه صادرات کاالهاي صنعتي 
ميزان صادرات 2۴ کاالي منتخب صنعتي در پنج ماهه نخست سال جاري 
در قياس با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته، اعالم شد. به گزارش ايسنا، شرايط 
صادرات بخش صنعت طي پنج ماهه نخست سال جاري به گونه اي است 
که از 2۴ قلم کاالي منتخب صنعتي طي مدت مذکور نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته ارزش صادرات 1۳ قلم کاال با افت روبه رو ش��ده و صادرات 11 
قلم کاالي ديگر نيز رشد مثبت داشته است. محصوالت غذايي و آشاميدني، 
محصوالت توتون و تنباکو، چوب و محصوالت چوبي به استثناء مبل، کاغذ 
و محصوالت کاغذي، کک و فرآورده هاي حاصل از نفت، مواد و محصوالت 
شيميايي، محصوالت کاني غيرفلزي، فلزات اساسي، تجهيزات حمل و نقل، 
ضايعات و پسماند و فرش و صنايع دستي کاالهاي صنعتي هستند که طي 
پنج ماهه نخس��ت س��ال جاري نس��بت به مدت مشابه سال قبل رشد مثبت 
صادراتي داشته اند. از سوي ديگر منسوجات، پوشاک، محصوالت چرمي و 
انواع پاي پوش و پرداخت چرم، انتش��ار و چاپ، محصوالت از الس��تيک و 
پالستيک، محصوالت فلزي فابريکي به استثناء ماشين آالت و تجهيزات، 
ماشين آالت دفتري و حسابداري، ماشين آالت و دستگاه هاي برقي، راديو و 
تلويزيون و وس��ايل ارتباطي، ابزار پزش��کي و اپتيکي و دقيق و انواع س��اعت، 
وسايل نقليه موتوري، مبلمان و ساير مصنوعات، 1۳ قلم کاالي صنعتي هستند 
که طي 1۵0 روزه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 1۳۹۶ با 

افت صادرات روبرو شده اند. 

تجارت قانوني با ايران محترم شمرده شود
 چين ضمن ابراز تاس��ف از بازگش��ت تحريم هاي آمريکا عليه ايران، اعالم 
کرد همکاري تجاري قانوني اين کشور با ايران بايد محترم شمرده شود. به 
گزارش ايسنا، هوا چوني ينگ، سخنگوي وزارت خارجه چين در کنفرانس 
خبري روزانه اظهارات فوق را مطرح کرد اما در خصوص معافيت اعطا شده 
از سوي آمريکا در خصوص تحريم هاي نفتي ايران اظهارنظر نکرد. بر اساس 
گزارش رويترز، تحريم هاي آمريکا که از روز گذشته اجرا شد فروش نفت و 
بخش بانکي را هدف مي گيرد. دولت چين پيش از اين با تحريم هاي يکجانبه 
آمريکا عليه ايران مخالفت کرده بود. مقامات آمريکايي در اوت اظهار کرده 
بودند نتوانسته اند چين را متقاعد کنند واردات نفت ايران را متوقف کند با اين 
حال چيني ها موافقت کرده بودند خريدشان را افزايش ندهند. مايک پمپئو، 
وزير خارجه آمريکا روز جمعه بدون نام بردن از کشورها، اعالم کرد هشت 
کشور معافيت خواهند گرفت. تحليلگران پيش بيني کرده اند هند، کره جنوبي 
و ژاپن مطمئنا معافيت ها از تحريم هاي آمريکا عليه صادرات نفت ايران را 
دريافت خواهند کرد و چين، ترکيه، امارات متحده عربي و تايوان نيز احتماال 

معافيت خواهند گرفت.

اخبار کوتاه

 گروه صنعت و معدن: در نشست خبري »سيدکمال 
سيد علي«، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات 
ايران موضوعات اميدوارکننده اي مطرح شد که 
عمدتا حاکي از حمايت همه جانبه اين صندوق از 

صادرکنندگان بود.

مقابله با دور جديد تحريم ها ���
مديرعام��ل صندوق ضمانت ص��ادرات ايران گفت: 
اين صندوق در دوره تحريم ها همچون س��پر دفاعي 
مدافع صادرکنندگان کش��ور خواهد بود و ريسک آنها 

را پوشش مي دهد.
به گزارش ايرنا، »سيدکمال سيدعلي« روز دوشنبه در 
نشست خبري با اشاره به آغاز تحريم هاي آمريکا عليه 
ايران ، افزود: در دور جديد تحريم ها، آمريکا به دنبال 
تحريم نقل و انتقال بانکي و فروش نفت ايران است که 
خوشبختانه عقب نشيني يک هفته اخير دولت آمريکا در 
خصوص فروش نفت نويد مي دهد که بتوانيم همچنان 

به صادرات نفت بپردازد.
اين مقام مسئول ادامه داد: در موضوع نقل و انتقاالت 
بانک��ي ني��ز اين صندوق کمک مي کند که همه وجوه 
صادرکنندگان به موقع پرداخت و در غير اين صورت 
پوشش ريسک آن را انجام خواهد داد. سيدعلي تاکيد 
کرد: هرچه تحريم ها سنگين تر باشد وظيفه صندوق 

براي پوشش ريسک افزايش مي يابد.
وي پيش بيني کرد با توجه به تغيير نرخ ارز، امسال با 
افزايش صادرات و کاهش واردات مواجه باش��يم و در 
مجم��وع چهار تا پن��ج ميليارد دالر تراز تجاري مثبت 

خواهد بود.

��� عملکرد صندوق ضمانت صادرات در نيمه نخست 
امسال 77 درصد رشد کرد

رئي��س هي��ات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران 
گفت: حجم عملکرد پوشش هاي بيمه اي و ضمانتي 
اين صندوق در ۶ ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه 

پارسال 77 درصد رشد داشته است.
سيدعلي ادامه داد: حجم کلي پوشش هاي بيمه اي و 
ضمانتي صندوق در سال ۹۶ به رقم يک ميليارد و 7۶2 
ميليون دالر رسيد که رشد 11 درصدي نسبت به سال 

۹۵ نشان مي دهد. وي پيش بيني کرد، پوشش امسال 
صندوق بر اساس عملکرد ۶ ماهه، تا پايان سال به 2 

ميليارد و 200 ميليون دالر برسد.
س��يدعلي همچنين خاطرنش��ان کرد: حجم عملکرد 
پوششي در بخش بيمه نامه هاي اعتبار صادراتي کوتاه 
مدت با رکورد ۳70 ميليون دالري، رشد ۹۳ درصدي 

نسبت به سال ۹۵ داشته است.
س��يدعلي خاط��ر نش��ان  کرد: عقد ق��رارداد اتکايي با 
کنسرس��يومي از معتبرترين شرکت هاي بيمه اتکايي 
جه��ان ب��ه رهبري »مونيخ ري« براي نخس��تين بار 
در طول فعاليت صندوق در 20 س��ال گذش��ته، يکي 
از دس��تاوردهاي منحصر به فرد س��ال ۹۶ به ش��مار 

مي رود.
اين مقام مسئول توضيح داد: قرارداد اتکايي مشارکت 
)Quata share treaty( با بزرگترين اتکايي گر جهان 

به منزله مهر تاييد بر فرآيندهاي اعتبار سنجي صندوق و 
پذيرش خودکار درصدي از ريسک هاي صندوق توسط 
شرکت هاي مذکور است. رئيس هيات مديره صندوق 
ضمانت صادرات ايران گفت: کارمزد اين صندوق براي 
صادرات به عراق و افغانس��تان به يک درصد کاهش 
يافته و ميانگين حق بيمه براي صادرکنندگان به ۶7 
صدم درصد کاهش يافته اس��ت. وي افزود: صندوق 
ضمانت صادرات ايران رشد چشمگيري در زمينه بيمه 
داشته به طوري که از ۹0 ميليون دالر در سال ۹۴ به 
۳70 ميليون دالر در سال ۹۶ رسيد و در ۶ ماهه نخست 

امسال نيز ۴1۳ ميليون دالر بوده است.
س��يدعلي ي��ادآور ش��د: مجموع پوش��ش بيمه اي و 
ضمانتنام��ه اي صندوق در س��ال ۹۵ ب��ه ميزان ۴۳۶ 
ميليون دالر بوده است، اما در ۶ ماهه نخست امسال 
به 712 ميليون دالر رس��يد. وي همچينن از کاهش 

۴8 درصدي پرداخت خسارت از سوي اين صندوق در 
مقايس��ه با س��ال هاي گذشته خبر داد و گفت: در ۶ ماه 
ابتدايي امسال نزديک به 2۶ ميليارد تومان خسارت از 
سوي صندوق پرداخت شده است. رئيس هيات مديره 
صندوق ضمانت صادرات ايران يادآور شد: در سال هاي 
گذش��ته بيش از 200 ميليون دالر نيز به س��رمايه هاي 
صندوق اضافه ش��ده اس��ت. وي افزود: سرمايه فعلي 
صندوق 1۵00 ميليارد تومان است که هفت تا 10 برابر 
آن مي توان به پوشش ريسک پرداخت و اميد داريم که 

سرمايه صندوق افزايش يابد.

پيمان سپاري ارزي  ���
اين مقام مسئول درباره برخي اعتراض ها به بازگشت 
ارز حاصل از صادرات، آن را رويه اي معمول در بيشتر 
کشورهاي جهان از جمله ايتاليا و کره جنوبي برشمرد 

و گفت: صادرکنندگان مي توانند ارز حاصل از صادرات 
را با نرخ نيمايي به کشور برگردانند.

وي تاکيد کرد: وقتي با مش��کالت سياس��ي و س��اير 
مش��کالت اقتصادي در کش��ور روبرو هس��تيم، همه 
باي��د مل��ي فکر کنند که اين مس��اله بويژه مش��مول 

صادرکنندگان و واردکنندگان مي شود.
س��يدعلي همچني��ن درب��اره درخواس��ت برخ��ي 
صادرکنندگان به عراق براي معافيت از پيمان سپاري 
ارزي، اين موضوع را به حق دانست، زيرا به اعتقاد وي 
صادرات با پول محلي انجام مي ش��ود و بايد به ياري 

اين گروه از صادرکنندگان شتافت.

رتبه ريسک ايران ���
وي يادآور شد: ايران اسالمي کشوري بزرگ با اقتصادي 
بزرگ، معادن سرش��ار، فوالدسازي ها، کارخانه هاي 
سيمان بزرگ و غيره است و حتي اگر سه سال صادرات 

نفت قطع شود، مي توانيم کشور را اداره کنيم.
س��يدعلي خاطرنش��ان کرد: در س��ال هاي گذش��ته 
۳2 ميلي��ارد دالر فاينان��س درياف��ت کرديم و حتي در 
شرايط سخت تحريم ها اقساط آن را به موقع پرداخت 
کرديم، بنابراين انتظار مي رود درجه پوش��ش بيمه اي 
ريسک کشورمان کاهش يابد. به گزارش ايرنا، کمک 
ب��ه صادرات کاالها از بندهاي سياس��ت هاي اقتصاد 

مقاومتي است که در سال 1۳۹2 ابالغ شد.
صندوق ضمانت صادرات ايران با همکاري کنفرانس 
تجارت و توس��عه س��ازمان ملل )آنکتاد( به عنوان تنها 
ش��رکت دولتي بيمه اعتبار صادراتي وابسته به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در سال 1۳۵2 تاسيس شد و 
فعاليت خود را زير نظر مرکز توسعه صادرات ايران آغاز 

کرد اما به داليلي فعاليت آن متوقف شد.
اي��ن صن��دوق در س��ال 1۳7۳ دوباره فعال ش��د تا به 
صادرکنندگان در بازيافت موقعيت تجاري خود که در اثر 
هشت سال جنگ تحميلي مختل شده بود کمک کرده 
و موجبات افزايش درآمدهاي غيرنفتي را فراهم آورد. 
اين صندوق به پشتوانه حمايت هاي مالي دولت عالوه 
بر پوشش خطرپذيري هاي سياسي و تجاري صادرات، 
با صدور انواع ضمانتنامه اعتباري، به تامين منابع مالي 

مورد نياز صادرکنندگان نيز کمک مي کند.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرکنندگان تشريح کرد؛

 سپر دفاعي صادرکنندگان در زمان تحريم

قرائت گزارش توقف ثبت سفارش خودروشرايط کنوني تحريم ها، آزموني براي اروپا استفاده از جوانان؛ رويکرد جديد وزارت صمت
وزير صنعت،معدن و تجارت تاکيد کرد: 
اگ��ر دولت الکترونيک و سيس��تم هاي 
مکانيزه را در کش��ور توسعه دهيم قطعا 
فساد کاهش پيدا خواهد کرد و در مقابل 
خدمت رس��اني ب��ه م��ردم افزايش پيدا 

مي کند. رضا رحماني در گفت وگو با ايلناگفت: بدون ترديد يک 
ش��فاف س��ازي اصولي را انجام خواهيم داد تا مردم به خوبي در 

جريان امور و آن چه در وزرات خانه مي گذرد، قرار گيرند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين که سامانه ها را تقويت 
و مکانيزم ها را کامل خواهيم کرد، اظهار داش��ت: س��امانه جامع 
تج��ارت، ثب��ت س��فارش ها ، انبارها و بس��ياري ديگر را تکميل 
خواهيم کرد و هنگامي که آن ها با يکديگر لينک شوند مهم ترين 

و موثرترين راهکار براي شفاف سازي هستند.

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: 
ش��رايط کنوني تحريم ه��ا، آزموني براي 
اروپايي ه��ا اس��ت و باي��د ببيني��م در آن رد 
مي شوند يا کانال ها و نهادهاي مالي جديد 
براي ايران ايجاد مي کنند به گزارش ايرنا، 

»مجتبي خس��روتاج« روز دوش��نبه در آيين قدرداني از صادرکنندگان 
منتخب صندوق ضمانت صادرات ايران افزود: امروز بسياري کشورها 
به ماهيت رياکاري، خواري و خفت آمريکايي ها پي بردند زيرا نشان 
داد حتي در حد يک شرکت هم نمي تواند به تعهدات خود پايبند باشد. 
معاون وزير صنعت شرايط کنوني کشور را بسيار خاص توصيف کرد و 
گفت: بايد همه مسائل با هم و در کنار هم ديده شود و با در نظر گرفتن 
مسائلي همچون توليد، مصرف، نرخ ارز و غيره به نقطه بهينه تصميم 

گيري ها رسيده و حتي يک لحظه از صادرات غافل نشويم.

س��خنگوي کميس��يون صنايع و معادن 
گزارش »توقف ثبت سفارش��ات خودرو و 
افزايش تعرفه واردات خودرو« را در جلسه 
علني قرائت کرد. به گزارش تجارت، ولي 
ملکي در جلسه علني روز گذشته مجلس 

شوراي اسالمي گزارش کميسيون صنايع و معادن متبوع خود درباره 
»توقف ثبت سفارشات خودرو و افزايش تعرفه واردات خودرو« قرائت 
کرد.  الزم به يادآوري اس��ت که گزارش کميس��يون  صنايع و معادن 
طبق ماده 2۳۶ آيين نامه داخلي با همکاري کميسيون ويژه حمايت 
از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساس��ي تدوين ش��ده 
اس��ت. درانتهاي اين گزارش آمده اس��ت: در خاتمه تقاضاي اخذ رأي 
از نمايندگان محترم طبق ماده 2۳۶ آيين نامه داخلي مجلس در موارد 

تخلفات بندهاي الف، ب و ه� جمع بندي مذکور را داريم«.

دکتر س��يد ضياءالدين مظهري متخصص تغذيه و رژيم 
درماني؛ مدرک کارشناسي،  کارشناسي ارشد و دکتراي خود 
را با معدل A در کشور آلمان اخذ و از سال 1۹7۳- 1۹7۵ 
دستيار و همکار علمي پرفسور کرمر )رئيس انستيتو تغذيه 

دانشگاه ژستون فون آلمان( بوده است.
وي از سال 1۳۵۶-1۳80 داراي مسووليت هاي مختلفي 
از رياست بيمارستان شهيد اکبر آبادي گرفته تا رياست در 

انجمن تغذيه ايران بوده است.
دکتر مظهري عضو هيات علمي دانش��کده پزشکي علوم 
پزشکي ايران، مدرس و عضو هيات مؤسس مرکز مطالعات 
و توس��عه آموزش پزش��کي، بنيانگذار و قائم مقام انستيتو 
ژنتيک و صداي مش��اور سازمان بهزيستي، مشاور معاون 
آموزشي دانشگاه علوم پزشکي ايران، مؤسس و مديرگروه 
دوره فوق ليس��انس تغذيه دانش��کده بهداشت و راه اندازي 
دوره دکترا، و عضو هيئت مديره و مش��اور بس��ياري ديگر 
از موسس��ات و واحدهاي علمي و آموزش��ي و اجرايي بوده 
و هس��ت. در ادام��ه بخش هاي��ي از مصاحبه خبرنگار ما را 
با دکتر س��يد ضياءالدين مظهري در باره فعاليت و زندگي 

علمي ايشان مي خوانيد.
*آقاي دکتر لطفاً بفرمائيد چطور ش��د که رش��ته تغذيه را 
انتخاب کرديد و از شرايط دوران تحصيلتان و فعاليت هايتان 
برايمان بگوييد. من دوران کودکي در مدارس تبريز و تهران 
تحصيل کردم؛ در تهران عالوه بر تحصيل کار مي کردم. 
دوره اي راگذراندم و مدتي کمک مهندس تله کامنيکيشن 

بودم.
خواهرم دانش آموخته در انگلستان بود. من حدود 1۳ سال 
ترک تحصيل کردم. در آس��تانه دهه س��وم عمرم بود که 
تصميم گرفتم ادامه تحصيل بدهم. بررسي کردم و به اين 
نتيجه رس��يدم که رش��ته تغذيه از اهميت بااليي برخوردار 
است و براي آيندگان مفيد خواهد بود. بنابراين کشورآلمان 
را براي ادامه تحصيل انتخاب کردم. سال 1۹۶2 يک دوره 
در فرانسه بودم. سال 1۹۶۵ کالج را در دارمشتات تمام کردم. 
دکتري را در حضور پروفسور کرمر گذراندم و دوره اي راهنما 
و مش��اور دانش��جويان در آلمان بودم. به ايران که برگشتم 
از اوض��اع موج��ود راضي نبودم تا اينکه با خانم پيرنيا مدير 
عامل انجمن حمايت مادران و نوزادان که ايش��ان هم در 

آلمان تحصيل کرده بود آشنا شدم.
او به دنبال من براي همکاري مي گشت. او در زمان هيتلر 
رييس بخش کودکان دانش��گاه آزاد برلين بود.... او از من 
دعوت به همکاري کرد. در طول يک سال همکاري منتهي 
به انقالب، تحوالت ارزشمندي انجام دادم که ماندگار شد. 

خاطرات زيادي دارم از آن دوران ... .

از خان�واده و فرزندانتان برايمان بگوييد. اينکه چقدر  ���
در اين راه به شما کمک کرده اند.

من سه پسر دارم و دو نوه پسري )آرمان و آرام( که روح من 
هستند. فرزندانم متولد آلمان هستند.

در دوران انقالب که مدرسه ايران و آلمان در تهران منحل 
ش��ده بود، مش��کالت فراواني متحمل ش��ديم تا با کمک 
معل��م خصوص��ي بچه ها ادامه تحصي��ل دهند ولي امروز 

درموقعيت هاي شغلي مهم و بسيار خوبي قرار دارند.
يکي از پسران مهندس مکانيک و جزو مديران رنو است. 

يک��ي ديگ��ر دوره اقتصاد رايانه اي ديده و دکترا دارد. فرزند 
آخرم مهندس کامپيوتر اس��ت و در زمينه ش��بکه س��ازي 

فعاليت دارد.
من به دو زن مديون هستم. يکي مرحوم مادرم که شخصيت 
م��ا را پ��رورش و اس��تقالل را به ما آم��وزش داد و ديگري 
همس��رم که با تمام س��ختي هاي دوران دانش��جويي من 

همراهم بود.
اينکه مي گويند پش��ت س��ر هر مرد موفق يک زن خوب و 

فداکار است؛ من دو زن را حامي و پشتيبان خود مي دانم.
من خودم را فردي موفق مي دانم چون بيش از آن چه که 

استحقاق دارم، خداوند به من لطف کرده است.
با اين بد آموزي ها و الگوهاي تغذيه اي نادرست من نگران 
نس��ل آينده هس��تم... . تهاجم فرهنگي فقط در موضوع 
فرهن��گ اخالق اجتماعي نيس��ت بلک��ه در تغذيه نيز اين 

موضوع مطرح است.
س��فره هاي پربرکت با غذاهاي س��نتي ما تبديل به فست 
فودها و نوشابه هاي مضر شده است که غير از لذت موقت 

و پايه گذاري حسرت دائم هيچ خاصيتي ندارد. 

��� به نظر شما اولويت هاي امروز انجمن ها به ويژه انجمن 
تغذيه ايران چيست؟

درحقيقت فاصله زيادي بين اولويت هاي امروز انجمن هاي 

فعال درحوزه غذا و تغذيه باضروريت ها و اولويت هاي کشور 
وجود دارد.

ه��م اکنون به دليل ش��يوع ب��االي بيماري هاي غير واگير 
در کش��ور، آنچه بيش از پيش اهميت دارد لزوم تدوين و 
اجراي برنامه ها و سياس��ت هاي مبتني بر ش��واهد در حوزه 
غذا و تغذيه براي پيش��گيري از بروز اين بيماري ها اس��ت، 
يعني حوزه هايي که انجمن ها براي پيش��برد آن مي توانند 

نقش بسيار مهمي داشته باشند.
در عي��ن ح��ال تح��والت نظ��ام س��المت، ويژگي هاي 
دموگرافي��ک جامع��ه و معضالت اجتماعي و اقتصادي به 
قدري لجام گس��يخته و س��ريع بر جوانب مختلف سالمت 
و الگوهاي غذايي اثر گذاش��ته اند که بيش��تر انجمن ها به 
لحاظ س��اختاري و برنامه اي تاکنون نتوانسته اند متناسب 
با اين تحوالت مس��ئوليت هاي اجتماعي خود را در نظام 

سالمت ايفا کنند.
از اين رو آنچه ماحصل اين وقايع است، تمرکز غير منسجم 
بر درمان اس��ت در حاليکه پيش��گيري، يعني حوزه اي که 
دانش آموختگان تغذيه در آن مي بايد نقش پر رنگي داشته 

باشند، کماکان مقوله اي است که مهجور مانده است.
 در اين ميان طرح تحول نظام سالمت با هدايت منابع مالي 
فراوان به سمت درمان و تحقق پوشش همگاني سالمت 
سبب شده است که اقبال براي کسب تخصص هاي درماني 

رشد چشمگيري داشته باشد، به طوري که هم اکنون رقابت 
بسيار شديدي براي ورود به رشته هاي پزشکي و درماني 
در گروه علوم تجربي مش��اهده مي ش��ود و رشته هاي فني 
مهندسي، علوم اجتماعي و همچنين تخصص هايي که در 
پيشگيري از بروز بيماري ها نقش دارند رفته رفته متقاضي 

کمتري دارند.
اين روند هم اکنون و در سال هاي آينده هر بيشتر منجر به 
مازاد نيروي انساني در بخش درمان خواهد شد و بيش از 
آنچه متناسب با نيازهاي کنوني جامعه بتواند رشد سريع بروز 
بيماري هاي غير واگير را متوقف کند، براي حفظ منفعت 

مالي، خود توليد کننده بيمار خواهد بود.

ني�از ب�ه آم�وزش علمي تغذيه در جامع�ه را تا چه حد  ���
ضروري مي دانيد؟

براي آنکه مداخالت جامعه محور تغذيه بتواند اثر بخشي 
مناسبي داشته باشد، الزم است تدوين و اجراي آنها متناسب 
با سطح دانش و آگاهي آحاد جامعه باشد. متأسفانه در بسياري 
از موارد آموزش هاي تغذيه بيشتر آن گروه هاي اجتماعي را 
در نظر مي گيرند که الزاماً جزو عمده گروه هاي در معرض 
خطر ابتال به بيماري هاي ناشي از سوء تغذيه نيستند. بنابراين 
بيشتر اوقات اين آموزش ها يا نفوذ مناسبي در جامعه هدف 
اصلي ندارند يا اساساً به علت عدم تناسب با علم مخاطب، 
منجر به تغيير نگرش و رفتار در ميان آنها نمي شوند و کماکان 
معضالت تغذيه اي پابرجا باقي مي مانند، حال اينکه منابع 
مالي و انساني زيادي در اين ميان اتالف شده است. بنابراين 
زماني که از آموزش علمي تغذيه در جامعه صحبت به ميان 
مي آيد، مي بايد اين آموزش ها به گونه اي تدوين و اجرا شوند 
که در نهايت بتوانند سواد تغذيه اي را در تمامي گروه هاي 

اجتماعي در معرض خطر ارتقاء بخشند. 

ب�ا توج�ه به افزايش جمعيت کهنس�ال در کش�ور،  ���
تغذيه س�المندي مطرح اس�ت. مهم ترين توصيه ها و 

ديدگاه هاي شما چيست؟
س��المندان کش��ور ما واقعاً احتياج به توجه فراوان دارند. 
اين افراد نه تنها تغذيه خاص خود را دارند بلکه به غذاي 
روح هم نياز دارند. آن ها با افزايش س��ن، قدرت چش��ايي 
و ذائقه را از دس��ت مي دهند وهمانند جوانان احس��اس 
تشنگي ندارند. براي بهبود طعم غذا از نمک زياد استفاده 

مي کنن��د. اين افراد مش��کالت دندان��ي و هضمي دارند. 
الزم است که انجمن هاي مرتبط کارگروه هاي داوطلب، 
تغذي��ه س��المندي راه اندازي کنند. اين ه��ا چون دندان 
ندارن��د اغل��ب غذاي تليت ش��ده مي خورند و در معرض 
خطر گرسنگي هاي سلولي هستند. کيفيت تغذيه از نظر 
تأمين نيازهاي س��لولي مهترين اولويت اس��ت. اين افراد 
ب��ه دلي��ل عدم تغذيه صحيح اغل��ب دچارآرتروز و پوکي 
اس��تخوان هس��تند، فشار خون دارند. بايد خدماتي به اين 
افراد بطور اختصاصي داد. ملت بايد نذر کنندو به شکرانه 
سالمتي با يکديگرهمدلي کنند و يکي دو روز را صرف 

عيادت از بزرگترها و سالمندان خود کنند. 

بهترين اقدامات و رژيم هاي غذايي براي تناس�ب  ���
اندام چيست؟

عزيزاني که مي خواهند س��المتي آنان خدش��ه دار نشود 
بايد قبل از انجام هر اقدامي براي کاهش يا افزايش وزن 

کمي تفکر کنند.
اگر کسي ادعا مي کند که در هفته چندين کيلو از چربي ها 

قادر به آب شدن است، کاماًل صوري و کذب است.
روزانه حدود ۵ تا 7 هزار کالري نيازبه انرژي داريم. هيچ 
ک��س نمي توان��د با نخ��وردن و رژيم غذايي در مدت يک 
هفته حدود ۳۵ هزار کالري دريافتي را کم کند که منجر به 

کاهش ۵ کيلوگرم کاهش وزن در يک هفته شود.
در اينگونه رژيم هاي تبليغ شده ترفندهاي خطرناکي براي 
بدن وجود دارد که طي آن آب تخليه مي شود، عضالت 

مي سوزد. اسکلت پوک وعمرکوتاه مي شود.
کم خوري، تک خوري، بد خوري، مصرف داروهايي که به 
عبور غذا از دستگاه گوارش شتاب مي دهند، داروهايي که 
سوختن انرژي را باال مي برند يا جذب را کاهش مي دهند، 

اقداماتي ماندگار، مؤثر و بي ضرر نيستند.
ب��ي ش��ک بع��د از مدتي، وزن از دس��ت رفته برمي گردد 
و گاه��ي بيش��تر از دفعه قب��ل افزايش وزن ايجاد خواهد 
ش��د.ريزش مو، چروک ش��دن پوست صورت و افزايش 
ظاهري سن تا 10 سال، ترميم نشدن خون، اسکلتي که 
دچار پوکي مي شود يا تحليل عضالت به خاطر کاهش 
سوخت و کاهش ميتوکندري هاي داخل سلول بخشي از 
پيامدهاي ناگوار تن دادن به تبليغات فريبنده و روش هاي 
غير علمي و سودجويانه است. افزايش قند، چربي، اوره و 
ايجاد بيماري نقرس و... همه از پيامدهاي بي توجهي به 

تغذيه سالم، متناسب و متعادل است.
بايد به گونه اي عمل کرد که سيستم دفاعي بدن متوجه 
نشود که فرد انرژي ورودي بدن را کاهش واز طرف ديگر 
س��وخت و س��از و خروجي را افزايش داده است. همه چيز 

بايد آهسته و با برنامه ريزي انجام شود.
اس��ترس ناش��ي از رژيم هاي غير علمي و با هدف کاهش 
ع��دد وزن و س��ايز، عالوه ب��ر ايجاد کم خوابي، تحريک 
پذيري، ريزش موو ... در برخي افراد موجب ولع و گرسنگي 
روحي براي خوردن غذا مي شود به طوريکه وقتي شروع 
به خوردن بکنند ديگر نمي توانند دست بردارند و بدن از 

وضعيت قبلي خود بدتر خواهد شد.
در چنين ش��رايطي اس��ت که چربي جايگزين عضالت از 
دست رفته طي رژيم هاي غير علمي مي شود و به دنبال 

آن کمبودهاي ريز مغذي بدن هم جبران ناپذير مي شود. 
پس چرا عاقل کند کاري که باز آرد پشيماني.

ماحصل تجربه شما در امر غذا، تغذيه و تناسب اندام  ���
چگونه بيان مي شود؟

هيچ وقت با نخوردن انسان الغر نمي شود. بايد تاکيد کرد 
که »بخور و الغر ش��و«. بايد براي رژيم هاي علمي تمام 
نيازهاي بدن به ريز مغذي ها و تمام عوامل تأثير گذارروي 
غدد درون ريز را در نظر گرفت و فقط انرژي را در حدي 
کم کنيم که بدن بتواند بر اساس سن و جنس فرد بطور 
هفتگي از 2۵0 گرم، ۳۵0 گرم، 7۵0 گرم و يا يک کيلو وزن 
کم کند. تمام اين ها به سن، جنس و وضعيت فيزيولوژيک 
افراد بستگي دارد. با اين الغري هاي سيستماتيک با يک 
تير چند نشان زده مي شود: هم اندام شکيل مي شودو هم 
نتيجه بدست آمده ماندگار خواهد بود، سطح قند خون ناشتا 
و هموگلوبين اي وانسي و چربي خون متعادل مي شود، 
آپنه ها و وقفه تنفسي و خروپف شبانه، فشار و سنگيني روي 

مفاصل کم مي شود و راه رفتن بهبود مي يابد. 

حاصل شش دهه تالش علمي و درماني شما در تبيين  ���
اصول اساسي و طاليي تغذيه چيست؟

تناسب: هر فرد با توجه به سن، قد، وزن و جنسيت خود 
بايد مقدار متناس��بي از مواد غذايي را وارد بدن کند. کم 
خ��وري و پ��ر خوري ضررها خود را دارد. تناس��ب غذايي 
مانند اثر انگشت است. غذايي که يک فرد نياز دارد براي 
برادر دوقلوي خود مي تواند مضر باش��د و متناس��ب وي 
نباشد. تعادل: انتخاب غذا بايد بگونه اي متعادل باشد که 
مواد معدني، آنتي اکسيدان ها، اسيد آمينه ها و اسيدهاي 
چرب ضروري اسيدهاي مايع و جامد و فيبرهاي مختلف 
در تعادل باش��د. مانند س��اختمان سازي که مصاح و همه 
چيز بايد متناسب باشد. بدن ما خيلي پيچيده تر و بلندتر 
از آسمان خراش ها است. تصور کنيد از يک سلول تخم 
ورزشکاراني بوجود آمدند که قهرمان جهان اند... . تنوع: 
چ��ون هي��چ غذاي��ي وجود ندارد که تنوع مورد نياز بدن را 
پاسخگو باشد از اين رو بايد از غذاهاي متنوع و به ميزان 
متعادل ومتناسب استفاده کرد. برخورداري از نان و غالت 
که کف هرم غذايي است. طبقه بااليي از دو بخش تشکيل 
شده که يکي بزرگتر است و سبزيها و ميوه ها را تشکيل 
داده ک��ه بي��ن 200 - ۵00 گ��رم ميوه و بين ۵00 - 700 
گرم سبزيجات که واحدشان يک ليوان خام و نصف ليوان 
پخته است. بعدي شير و لبنيات کم چرب طبيعي، گوشت 
و جايگزين گوش��ت ها که بايد در برنامه غذايي گنجانده 
ش��ود. مثاًل به جاي گوش��ت مي توان از تلفيق حبوبات و 
غالت هم استفاده کرد. کمبود آهن را با تخم مرغ و شير و 
ماهي بر طرف کرد و اين رژيم غذايي از گرسنگي سلولي 
پيشگيري مي کند. اين توجه و دقت طول عمر با عزت و 

سالمتي به افراد هديه مي دهد. 

ي�ادآوري: مت�ن کام�ل مصاحبه با س�يد ضياءالدين  ���
مظهري در سايت »تجارت آنالين« بارگذاري شده و 

در دسترس خوانندگان محترم قرار دارد.

دکتر سيد ضياءالدين مظهري در گفت و گو با تجارت تبيين کرد؛

تغذيه درست، کليد طاليي سالمت 

اجتماعی 
www.tejaratonline.ir

 تهاج�م فرهنگ�ي فق�ط در 
اخ�اق  فرهن�گ  موض�وع 
اجتماع�ي نيس�ت بلک�ه در 
تغذي�ه نيز اي�ن موضوع مطرح 
است.س�فره هاي پربرک�ت ب�ا 
غذاه�اي س�نتي م�ا تبديل به 
فست فودها و نوشابه هاي مضر 
شده است که غير از لذت موقت 
و پايه گذاري حسرت دائم هيچ 

خاصيتي ندارد. 
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r عملياتي شدن ۶ هزار کيلومتر خط لوله دريايي 

محمد بهروزي امور تاسيس��ات 
مش��ترک مناط��ق عمليات��ي 
ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس 
راهبري ح��دود ۶ هزار کيلومتر 
خ��ط لوله انتق��ال گاز به عنوان 
ش��ريان حياتي انرژي در پارس 
جنوبي و تاسيس��ات مش��ترک 

عملياتي را به عهده دارد.به گزارش ش��رکت ملي نفت ايران، 
وي اعالم کرد: امور تاسيسات مشترک مناطق عملياتي سال 
۹۱ در اين ش��رکت ايجاد ش��ده و وظيفه راهبري خطوط لوله، 
کابل هاي برق و فيبر نوري موجود در محدوده فازهاي منطقه 
و همچنين مسئوليت نگهداري و تعميرات بخش خطوط لوله 
دريايي فازهاي پارس جنوبي را به عهده دارد.وي با اش��اره به 
گس��تردگي حوزه هاي  کاري امور تاسيس��ات مشترک مناطق 
عمليات��ي گف��ت: در مجم��وع، حدود ۶ ه��زار کيلومتر خط لوله 
دريايي و ۳۵۵ کيلومتر خط لوله بخش خش��کي از س��وي امور 
تاسيس��ات مش��ترک مناطق عملياتي اداره مي شود که با توجه 
ب��ه بهره ب��رداري از فازهاي باقيمانده پارس جنوبي در ۲ س��ال 

آينده، اين مقدار با افزايش روبه رو خواهد شد.

مخالفت اتحاديه اروپا 
با ازسرگيري تحريم ها عليه ايران

کميس��ر ام��ور اقتصادي اروپا اع��الم کرد اتحاديه اروپا مخالف 
تصميم آمريکا براي وضع مجدد تحريم هاي نفتي و مالي عليه 
ايران است.به گزارش ايسنا، پي ير موسکوويچ ساعاتي پس از 
آغاز تحريم هاي آمريکا عليه ايران، به ش��بکه راديويي فرانس 
اينفو گفت: اتحاديه اروپا موافق اين تحريم ها نيست.بر اساس 
گزارش رويترز، واش��نگتن تصميم گرفته تدابير تنبيهي را که 
تحت توافق هسته اي سال ۲۰۱۵ دولت پيشين آمريکا برچيده 
ش��ده بودند را مجددا وضع کند.با اين حال با صدور معافيت از 
سوي واشنگتن براي برخي از خريداران نفتي تهران، صادرات 
نفت ايران ادامه پيدا خواهد کرد.واشنگتن روز جمعه اعالم کرد 
به هشت واردکننده اجازه خواهد داد موقتا به واردات نفت ايران 

ادامه دهند اما به نام و جزييات معافيت ها اشاره اي نکرد.

عمده قاچاق سوخت قبل ازجايگاه است
ابراهيم کاوه، کارش��ناس حوزه س��وخت گفت: نتيجه کشف و 
ضبط قاچاق تانکري س��وخت نش��ان مي دهد که عمده قاچاق 
س��وخت پيش از رس��يدن به جايگاه عرضه انجام مي ش��ود.به 
گ��زارش مه��ر، وي با اعالم اينکه حجم عمده قاچاق س��وخت 
پيش از رسيدن به جايگاه سوخت انجام مي شود، تصريح کرد: 
بايد س��امانه نظارتي پيش از ورود س��وخت به جايگاه را بيش از 
گذشته توسعه داده و ضريب دقت آن را باال ببريم. چرا که سود 
قاچاق س��وخت بس��يار باال است و قاچاق هاي تانکري اغلب از 
مبادي توليدي و پيش از ورود به جايگاه ها انجام مي ش��ود که 
بايد اليه نظارتي بر اين روند را افزايش دهيم.به گفته کاوه، از 
امسال سامانه بارنامه اي براي تانکرهاي حامل سوخت طراحي 
شده است، اما با توجه به اينکه همچنان سوخت قاچاق بصورت 
تانکري کشف و ضبط مي شود، مي توان نتيجه گرفت که اين 

سامانه نوپا بوده و با قدرت عمل نکرده است.

نفت و نیرو

گ�روه ان�رژی : محم�د صادق زاده معاون وزیر نیرو با بیان اینکه 
براس�اس رایزنی هایی که با بخش خصوصی داش�تیم بین 20 
ت�ا 30 درص�د افزایش ن�رخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر را 
شاهد خواهیم بود گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز تعرفه خرید 

برق نیز باید به روز شده و افزایش یابد.
به گزارش ايلنا، وی اظهار داش��ت: نوع فناوری و اقليم کش��ور 
اقتض��ا می کن��د که نيروگاه ه��ای تجديدپذير با تعداد زياد و به 
صورت پراکنده در کشور وجود داشته باشد که مجموع آنها به 
اندازه نيروگاه های بزرگ است اما سرمايه گذاری در آنها خرد 
است و امکان جمع آوری نقدينگی و اشتغالزايی دارند. بنابراين 
توسعه آنها نسبت به ساير سرمايه گذاری ها که با شرايط نرخ ارز 
و تحريم ها آسيب ديده اند کمتر دچار مشکل شده اند. البته نرخ 
ارز و تحريم در تجديدپذيرها هم شاهد بوده ايم ولی در هرحال 
توس��عه نيروگاه های با ظرفيت بزرگ دچار کندی بيش��تری 
ش��ده اند.وی با بيان اينکه تعداد نيروگاه های خورش��يدی که 
توس��ط مش��ترکين نصب می شود نس��بت به گذشته افزايش 
يافته اس��ت افزود: در حال حاضر ظرفيت اين نوع نيروگاه ها 
به ۱۰ مگاوات رس��يده اس��ت که ۱7 هزار مگاوات ساعت برق 
درسال توليد می کنند و هر ماهه تعداد قابل توجهی وارد مدار 
می ش��وند.معاون وزير نيرو افزود: تعداد نيروگاه های کوچک 
مقياس تجديدپذير س��ال گذش��ته ۳ مگاوات بوده و امس��ال ۵ 
مگاوات وارد مدار ش��ده اس��ت.صادق زاده گفت: در س��ال ۹۶ 
نسبت به سال ۹۵ نرخ رشد تجديدپذيرها در کشور 7۰ درصد 
بوده اس��ت و تا پايان س��ال شاهد افزايش ۳۰ درصدی نسبت 
به سال گذشته خواهيم بود.وی در ادامه بيان کرد: همانگونه 
که س��ال قبل آمار جذب س��رمايه گذاری در اين حوزه باال بود 
امس��ال اميدواريم که باالترين نرخ س��رمايه گذاری را از محل 

نقدينگی داخلی و تامين فناوری داخلی ش��اهد باش��يم.معاون 
وزير نيرو  با اشاره به شرايط تحريم و تامين تجهيزات در بخش 
انرژی های تجديدپذير خاطرنشان کرد: در حال حاضر دارای 
پنج خط توليد صفحات خورش��يدی ش��ده ايم و تعدادی نيز در 
حال احداث اس��ت. بنابراين در زمينه نيروگاه های خورشيدی 
اقدامات بومی سازی انجام شده و شرايط تحريم نمی تواند کار 
تامي��ن صفحات اي��ن نيروگاه ها را دچار وقفه کند.صادق زاده 
گفت: در زمينه س��اخت نيروگاه تجديدپذير ۶7 درصد ارزش 

مربوط به صفحات و ۳۳ درصد باقی مانده مربوط به استراکچر 
آن اس��ت که ۱۰۰ درصد اين ۳۳ درصد توس��ط هفت ش��رکت 
داخلی توليد می ش��ود. البته ۱۵ درصد تجهيزات مورد نياز نيز 
وارداتی است که برای آنها نيز ابالغيه  تشويقی ازسوی وزارت 
نيرو برای اس��تفاده از توان داخل صادر ش��ده که تاثير مثبتی 
خواهد داش��ت و به اين ترتيب تا دو ماه آينده ارقام تش��ويقی 
برای محقق ش��دن اين امر در تعرفه ها اضافه می ش��ود.وی 
ک��رد: ب��رای ۱۵ درصد تجهيزاتی ک��ه نياز به واردات داريم ۳ 

مرکز دانش بنيان در مش��هد، تهران و ش��يراز احداث ش��ده که 
نسبت به طراحی اينورترها اقدام می کنند اما در هرحال با توجه 
به اينکه اين محصوالت در دنيا انبوه س��ازی ش��ده اند ش��رايط 
تحريمی ايران روی آنها تاثيری ندارد و برای ورود به کش��ور 
دچار محدوديت نبوده بنابراين نگران نيس��تيم. ضمن اينکه 
با توجه به هزينه تمام ش��ده مقرون به صرفه نيس��ت که هر 
محصولی در هر جايی توليد ش��ود و يا تمام محصوالت مورد 
نياز را داخلی س��ازی کنيم.وی داش��ت: ۱۵ درصد تجهيزات 
وارداتی از 4۰ کش��ور دنيا قابل تامين اس��ت که اين کش��ورها 
کره، چين، مالزی، اروپای ش��رقی و غربی و... بوده و البته در 
داخل کشور نيز اينورترها به صورت نمونه ساخته شده است. 
بنابراي��ن در ش��رايط خ��اص از نظر فناوری و تامين س��رمايه 
دچار آس��يب نمی ش��ويم.وی همچنين گفت: در حال حاضر 
فرهنگ اس��تفاده از تجديدپذيرها در کش��ور توس��عه يافته و 
نقدينگی های سرگردان وارد عرصه شده اند و به همان مقياس 
س��رمايه گذاری های خارجی که در سال گذشته داشتيم منابع 
داخل��ی جذب می ش��ود. البته تنه��ا مانعی که وجود دارد بحث 
تعرفه ها است که ظرف چند ماه آينده با توجه به افزايش نرخ 
ارز تعرفه های خريد تضمينی برق بايد به روز ش��ده و افزايش 
يابد.وی تاکيد کرد: اکنون در حال رايزنی با بخش خصوصی 
هس��تيم و به محض اينکه به نقطه تعادل برس��يم مشکل حل 
می ش��ود. بنابراين بايد گفت تجديدپذيرها کمترين آس��يب را 
در حوزه اقتصاد می بينند.صادق زاده با بيان اينکه بيش از ۹۵ 
درصد نيروگاه های تجديدپذير در مناطق روستايی و محروم 
احداث ش��ده اند افزود:  ۲هزار نيروگاه کوچک مقياس، ۲ هزار 
اش��تغال ايجاد کرده و اميدواريم اين تعداد به 4 هزار مگاوات 

برای سال آينده افزايش يابد.

معاون وزیر نیرو اعالم کرد:

احداث 95 درصد نیروگاه های تجدیدپذیر در مناطق محروم

عرضه نفت خام سبک در تاریخ 20 آبانشدت مصرف انرژي سه برابر میانگین دنیاستتامین 95 درصد سوخت نیروگاه ها با گاز
مديرعام��ل  طرزطل��ب  محس��ن 
نيروگاه ه��اي حرارتي کش��ور گفت: در 
ش��ش ماهه اول امسال ۹۵ و نيم درصد 
س��وخت مصرفي نيروگاه هاي حرارتي 
کش��ور گاز بوده است.به گزارش صدا و 

سيما، محسن طرزطلب با اشاره به اينکه 4 و نيم درصد سوخت 
مصرفي نيروگاهها در شش ماهه اول امسال سوخت مايع بوده 
اس��ت افزود: فقط ۲ و ۳ دهم درصد س��وخت مصرفي نيروگاه ها 
مازوت بود در حاليکه پارس��ال ميزان مصرف گاز نيروگاههاي 
کش��ور 88 و 8 دهم درصد بوده اس��ت.طرزطلب ادامه داد: قرار 
اس��ت ۵ هزار و ۲۲۳ مگاوات نيروگاه حرارتي در قالب ۲۵ واحد 
نيروگاه حرارتي و ۲ برنامه ارتقاء و بهسازي نيروگاههاي قديمي تا 

تابستان ۹8 به مدار بهره برداري برسد.

حميدرض��ا صالحي عضو س��نديکاي 
صنعت ب��رق ايران گفت: ارزان قيمت 
بودن انرژي سبب شده تا شدت مصرف 
ان��رژي در ايران ۲ ت��ا ۳ برابر ميانگين 
جهاني باش��د.به گزارش ايرنا، ش��دت 

مصرف انرژي يکي از ش��اخص هاي بررس��ي کارايي مصرف 
انرژي اس��ت؛ اين ش��اخص از تقس��يم ميزان مصرف انرژي به 
توليد ناخالص داخلي حاصل مي ش��ود.وي افزود: نرخ برق بايد 
به گونه اي تعريف ش��ود که مش��ترکان آن را يک کاال بدانند نه 
اينک��ه ب��ه برق به عنوان يک خدمت عمومي رايگان نگاه کنند.

وي تاکيد کرد: تا زماني که همه متوجه ارزش انرژي و به هم 
خوردن تعادل در توليد و مصرف آن نباش��ند، مش��کل مصرف 

باالي انرژي در کشور ادامه خواهد داشت.

اطالعي��ه عرض��ه نفت خام س��بک 
شرکت ملی نفت ايران در رينگ بين 
المل��ل بورس انرژی در تاريخ ۲۰ آبان 
منتشر شد. به گزارش NIOC، اطالعيه 
عرضه نفت خام س��بک ش��رکت ملی 

نفت ايران در رينگ بين الملل در س��ايت بورس انرژی ايران 
منتش��ر ش��د. 7۰۰هزار بشکه نفت خام در مرحله جديد عرضه 
با قيمت 7۱.۵۹ دالر به ازای هر بشکه عرضه خواهد شد.. در 
اين نوبت عرضه نيز همانند نوبت قبل حجم خريد حداقل تعداد 
۳۵ هزار بش��که تعيين ش��ده است. در نخستين مرحله عرضه 
نفت خام در رينگ بين الملل بورس انرژی يکشنبه ۶ آبان، 8 
محموله ۳۵ هزار بش��که ای به قيمت 74.8۵ دالر به ازای هر 

بشکه از طريق سه کارگزاری خريداری شد.

گروه اصناف: مهرداد توریان مدیر مرکز اطالعات لوازم 
خانگي با اشاره به فروش برخي لوازم خانگي  معمولي 
با بسته بندي برندهاي با کیفیت و گران  قیمت در بازار، 
ب�ه خری�داران توصیه ک�رد کاالهاي مورد نیاز خود را از 
نمایندگي ها تهیه کنند تا از اصالت کاال مطمئن شوند.

مدير مرکز اطالعات لوازم خانگي - در گفت وگو با ايسنا، از 
وج��ود کااله��اي تقلبي و غيراصل در بازار لوازم خانگي خبر 
داد و گفت: افزايش نرخ ارز و کمبود کاال باعث ش��ده برخي 
از افراد س��ودجو دس��تگاه هاي ايراني با کيفيت معمولي را در 
بسته بندي برندهاي معتبر داخلي يا بين المللي در بازار عرضه 
کنند. وي با بيان اين که خريداران، شاخصي براي تشخيص 
اص��ل ي��ا تقلبي بودن اين کااله��ا ندارند، اظهار کرد: در اين 
ش��رايط بهتر اس��ت که خريداران، کاالي مورد نظر خود را از 

نمايندگي  شرکت هاي معتبر تهيه کنند.
به گفته توريان، افزايش ميزان اجاره  مغازه ها و فروشگاه هاي 
عرضه لوازم خانگي و رکود بازار باعث شده برخي مغازه داران 
ب��راي تامي��ن هزينه هاي خود به ف��روش کاالهاي تقلبي و 
غيراصل اقدام کنند؛ بنابراين احتمال فروش اين اجناس در 

مغازه هايي که پروانه کسب ندارند، بيشتر است.
وي در پايان خاطرنش��ان کرد: مصرف کنندگان مي توانند از 
طريق س��امانه ۱88۲ از اصالت برندهاي داراي نمايندگي و 
شناسنامه و همچنين خدمات پس از فروش برندهاي لوازم 

خانگي مطمئن شوند.
در اي��ن گ��زارش ام��ده که لوازم خانگي کش��ور گرچه پس از 
افزاي��ش قيمت ه��اي چند باره با آرامش نس��بي، البته براي 
توليدکنن��دگان داخلي مواجه ش��د، ام��ا خريداران واقعي را از 

اين بازار دور کرده است.

خبره��ا از گوش��ه و کن��ار بازار لوازم خانگي کش��ور به گوش 
مي رسد که برخي عالوه بر افزايش قيمتي که در چند ماهه 
گذش��ته داش��ته اند، بازهم دس��ت به افزايش قيمت زده اند 
چنانکه در چند هفته گذشته يک برند خارجي افزايش قيمت 
نجومي را در ليس��ت قيمت هاي جديد خود درج کرده بود که 
برخورد اتحاديه لوازم خانگي، ليس��ت قيمت خودرا از س��ايت 

شرکت حذف کرد.
نکته قابل تامل اين روزهاي بازار کش��ور، رش��د قيمت انواع 
محصوالت و کاالهاي موجود در بازار است که در خالء هاي 

نظارتي صورت مي گيرد چنانکه مي بينيم با اينگونه افزايش 
قيمت ها معموال برخورد خاصي از سوي نهادها و سازمان هاي 
مربوطه صورت نمي گيرد و هرکسي آنطور که بخواهد دست 
به افزايش قيمت مي زنند و نگران پاس��خگويي به هيچ نهاد 

و سازماني هم نيست.
در ش��رايطي ک��ه افزايش قيمت در ب��ازار لوازم خانگي تا حد 
زيادي بي قائده و قانون است، خالء نظارتي نيز مزيد بر علت 
ش��ده تا برخي از ش��رکت ها به واس��طه مجوزهاي غير علني 

دست به گرانفروشي بزنند. 

نکته جالب ماجرا اينجاس��ت که در چنين وضعيتي نهادهاي 
نظارتي مربوطه تنها به جمله " هر گونه افزايش قيمت بدون 
مجوز قانوني و رسمي تخلف است" بسنده مي کنند که به نظر 
مي رس��د به دليل عدم توانايي در کنترل بازار لوازم خانگي، 
تس��ليم وضعيت موجود ش��ده اند. از همين رو طي ماه هاي 
گذشته شاهد افزايش قيمت افسار گسيخته بيشتر کاالهاي 

توليد داخل بوده ايم.
نب��ود کاال در ب��ازار ني��ز يک��ي از اصلي ترين داليل گراني در 
ب��ازار ب��ود ک��ه در برهم خوردن وضعيت بازار نقش اساس��ي 

ايفا کرد.
از ي��اد نبريم که بس��ياري از همي��ن توليدکنندگان داخلي در 
حوزه لوازم خانگي که در زمان باز بودن واردات به شدت به 
مس��ئوالن حوزه صنعت انتقاد مي کردند که چرا به واس��طه 
واردات کمر توليد ملي را مي ش��کنيد، تا به امروز نتوانس��تند 
بازار را تامين کنند. البته در مواقعي اين نتوانس��تند بر اس��اس 
"نخواستن" بوده و عمال با عدم عرضه کاال به بازار و احتکار، 

کمر مصرف کننده را شکستند.
بازار لوازم خانگي نيازمند نظارت بيشتر است چنانکه با نزديک 
ش��دن به پايان س��ال حجم تقاضا براي خريد افزايش خواهد 
ياف��ت. گرچ��ه اي��ن حجم تقاضا مانند س��ال هاي قبل نبوده 
چراک��ه ب��ا کاهش قدرت خريد مردم، ميزان توانايي خريد در 
اينچنين بازار آش��فته اي بس��يار کم خواهد بود اما با اين حال 

نبايد از اين بازار غافل شد. 
نهادهاي نظارتي و البته سازمان هاي مربوط در نظارت عرضه 
کاال ب��ه بازار بايد س��ايه نظارت��ي خودرا در بازار لوازم خانگي 
نگه داش��ته تا ش��ب عيد خريداران جهزيه به مانند شب هاي 

بلند زمستان، سرد و تاريک نشود.

مدیر مرکز اطالعات لوازم خانگي در خصوص نمونه های تقلبی در بازار هشدار داد؛

خرید مطمئن فقط از نمایندگی های معتبر مجوز اجراي طرح سايبان ها صادر شد
پيش بيني مي شود ظرف پنج سال آينده ، يک ميليون هکتار باغات کشور زير 
س��ايبان بروند.به گزارش وزارت جهاد کش��اورزي، دکتر ولي اله بني عامري 
مجري طرح توس��عه گلخانه هاي کش��ور افزود: امس��ال براي اجراي طرح 
س��ايبان ها نزديک به يک هزار هکتار مجوز صادر ش��ده اس��ت.وي کاهش 
تنش هاي محيطي و تبخير آب، سرمازدگي، گرمازدگي، آفتاب سوختگي، 
بادها و باران هاي شديد، جلوگيري از خسارات ناشي از آفات و پرندگان را از 
اهداف اجراي اين طرح کالن برشمرد.وي اظهار داشت: در راستاي توسعه 
سايبان در باغات در ۱7 استان کشور، پايلوت تحقيقاتي برنامه ريزي کرده 
ايم که در حال تصويب است.بني عامري اظهار داشت: جنس سايبان ها از 
پوشش پوليمري هستند و تا ۱۰ سال دوام دارند.وي گفت: در ايتاليا بخش 
عمده اي از باغات زير پوشش سايبان است و کشورهاي اروپاي شرقي همچون 

صربستان در باغات از سايبان استفاده مي کنند.

روزبازارها و فروشگاههاي زنجيره اي 
رمق بازار را گرفته اند

محمود اسدي نماينده اتاق اصناف ايران در استان کرمان، شهرستان سيرجان 
گفت: در ش��رايط رکود بازار، فعاليت چش��مگير روز بازارها و فروش��گاههاي 
زنجيره اي رمق بازار و کسبه را گرفته است.وي درگفت وگو با اصناف ايران 
افزود: اصناف بزرگترين مجموعه در بخش خصوصي است که به صورت 
آزاد فعاليت مي کند و هيچ گونه باري بر دولت ندارند و در سالهاي اخير آن 
طور که بايد و شايد به اصناف پرداخته نشد و مصوبات هيات عالي نظارت 
براي صدور مجوز گسترده فروشگاههاي زنجيره اي در شهرهاي کوچک 
توان بازارها را گرفته و ظلم مضاعفي در حق اصناف ش��د. وي اظهار کرد: 
روزبازارها و فروشگاه هاي زنجيره اي ناخواسته بر روند فعاليت کاسبان تاثير 
منفي گذاشته و نياز است تصميم سازان عرصه اقتصادي به اين مهم، توجه 
ويژه داشته باشند چرا که امروزه به علت نبود اشتغال مولد در شهرستان ها، 
جوانان براي رفع بيکاري و ارتزاق خانواده خود، اغلب تمايل به فعاليت هاي 

صنفي دارند. 

رايانه همچنان پشت درهای گمرک
س��يد مهدی مير مهدی کمجانی رئيس اتحاديه صنف فناوران رايانه گفت: 
مصوبه دولت برای دريافت مابه التفاوت جهت ترخيص تلفن همراه، موجب 
شد که بازرگانان صنف ما نتوانند کاال را از گمرگ ترخيص کنند، افرادی هم 
که وارد کردند کااليشان به اندازه ای گران شد که قدرت خريد برای آن وجود 
ندارد.به گزارش اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران، پس از گذشت چند ماه  
از خبر تخصيص دالر 4۲۰۰ تومانی به واردات کاالهای کامپيوتری و با توجه 
به چند برابر شدن قيمت »ارز«، وارد کنندگان اين صنف با مشکالت فراوانی 
در اين عرصه روبه رو هستند. اين مشکالت باعث تعطيلی مغازه ها و بيکاری 
بسياری از اعضا و کارکنان جوان و تحصيل کرده در اين صنف شده است.وی 
در ادامه داد: در اين شرايط تمام اعضا صنف ما از جمله واردکنندگان، مغازه داران 
و کارکنان آنها در شرايط بسيار دشواری به سر می برند و اکثريت عظيمی از 
آنها در حال حاضر زيانده هس��تند. بس��ياری از آنها اکنون از س��رمايه خود که 
حاصل سال ها زحمت و تالش آنهاست برای بقا استفاده کرده و برخی نيز با 
قرض و بدهکاری روزگار می گذرانند.وی خطاب به مسئولين تصريح کرد: 
اعضا صنف ما امسال بعلت کسادی بازار و نوسان ارز و کمبود کاال در حال 

زيان دادن هستند و امکان پرداخت ماليات برای آنها مقدور نيست .

اصناف و کشاورزی

عب��اس پاپي زاده عضو کميس��يون کش��اورزي 
مجل��س گفت: وزارت جهاد کش��اورزي قيمت 
پيشنهادي خريد تضميني گندم براي سال ۹8 را 
۱۵8۰ تومان اعالم کرده که نمايندگان مجلس 
به پايين بودن اين قيمت اعتراض کردند.وي در 
گفت وگو با فارس، با بيان اينکه قيمت پيشنهادي 

خريد تضميني گندم براي س��ال ۹8 که از س��وي 
وزارت جهاد کشاورزي اعالم شده ۱۵8۰ تومان 
است و اين قيمت در مقايسه با تورم بسيار پايين 
است.وي با بيان اينکه اعضاي کميسيون به اين 
قيم��ت پايين اعتراض کردند، گفت: در حالي که 
پيش بيني مي شود تورم کشور تا سال آينده به 4۰ 

درصد برسد، قيمت پيشنهادي ۱۵8۰ تومان ظلم 
به کش��اورز است. پاپي زاده همچنين تأکيد کرد: 
کشور ۹۵ درصد دانه هاي روغني مورد نياز را وارد 
مي کند، اگر حمايت از کش��اورز صورت گيرد نياز 
به واردات و خروج ارز از کشور به ويژه در شرايط 

تحريم نخواهيم بود.

اي��ران در ح��ال حاضر رتبه دوم صادرات پس��ته، 
رتبه س��وم صادرات کش��مش و خرما را در اختيار 
دارد ح��ذف ايران از بازار جهاني ممکن نيس��ت.

به گزارش خبرگزاري ميزان، خش��کبار از جمله 
محصوالتي ايراني است که سهم مهمي را در سبد 
صادراتي کش��ور به خود اختصاص داده اس��ت و 

جايگاه ويژه اي در بين مش��تريان خارجي دارد و 
يکي از پرفروش ترين محصوالت ايراني در تمام 
دنيا است.محمدحسن شمس فرد رئيس اتحاديه 
صادرکنندگان خش��کبار در گفتگو با خبرگزاري 
ميزان با اش��اره به اينکه ايران درجهان رتبه دوم 
صادرات پسته، رتبه سوم کشمش و رتبه سوم خرما 

را در اختيار دارد اظهار کرد: بيشتر اين محصوالت 
به کش��ور هاي اروپاي��ي، آفريقايي و خاور دور به 
ويژه چين صادر شده است.شمس فرد درباره تاثير 
تحريم هاي داخلي بر تجارت خش��کبار، تصريح 
کرد: همانطور که در گذشته تحريم ها را دور زديم 

باز هم اينکار را تکرار خواهيم کرد.

قیمت پیشنهادي ۱5۸0 تومان ظلم به کشاورز است اصناف بازار خشکبار حذف شدني نیست
www.tejaratonline.ir

قیمت مرغ در خرده فروشي ها مالک نیست قیمت پوشک داخلي متعادل شد

محمد يوس��في رئي��س انجمن پرورش 
دهندگان مرغ گوش��تي گفت: هم اکنون 
ه��ر کيل��و مرغ با ن��رخ ۱۰ هزار تومان در 
خرده فروشي ها و در ميدان بهمن حدود ۹ 
هزار تومان عرضه مي شود.محمد يوسفي 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با 
بيان اينکه قيمت مرغ در خرده فروشي ها 
مالک نيس��ت، اظهار کرد: هم اکنون هر 
کيلو مرغ بس��ته به مناطق مختلف با نرخ 

باالي ۱۰ هزار تومان در خرده فروش��ي ها و در ميدان بهمن 
ح��دود ۹ ه��زار تومان عرضه مي ش��ود.رئيس انجمن پرورش 
دهندگان مرغ گوش��تي ، نرخ واقعي هر کيلو مرغ زنده درب 
مرغ��داري را 7 ت��ا 7 ه��زار و ۵۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خرده 
فروش��ي را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد.يوس��في افزود: 

ب��ا توجه ب��ه افزايش هزينه ه��اي توليد 
پيش بيني مي ش��ود که ن��رخ مرغ بين ۹ 
هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان باشد.رئيس 
انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي با 
اشاره به اينکه مسئله کاميون داران آسيب 
جدي به صنعت مرغداري وارد کرده است، 
بيان کرد: با وجود آنکه مشکل حمل و نقل 
نهاده هاي دامي تا حدي مرتفع شده است، 
اما همچنان کاميون داران براي حمل بار 
مبلغ اضافه اي پشت بارنامه طلب مي کنند و مرغداران به سبب 
کمبود دان در مرغداري ها و جلوگيري از تلف ش��دن مرغ ها 
چاره اي ندارند. رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي 
، در پايان نرخ هر کيلو ذرت تحويل بنادر را يک هزار و ۲۰۰ 

و کنجاله سويا را ۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد.

عباس فصيح خوشگرد رئيس انجمن صنايع 
س��لولزي بهداشتي ايران با بيان اينکه قيمت 
پوشک متعادل شده است، گفت: متولي مديريت 
بازار قيمت پوشک خارجي دولت است که بايد 
نظارت الزم را انجام دهد.وي در گفت وگو با 
تسنيم، با اشاره به اينکه در حال حاضر توليد 
پوش��ک به وفور توسط توليدکنندگان داخلي 
صورت مي گيرد، اظهارداشت:در طول چند ماه 
گذشته مشکالت ترخيص مواد اوليه و موارد 

ديگر باعث شد تا بازار پوشک با اختالل روبه رو شود که خوشبختانه 
اين موضوع برطرف شده است.وي با بيان اينکه قيمت پوشک متعادل 
شده است، افزود: متأسفانه در دو ماه گذشته برخي از سودجويان از 
اختالل بازار استفاده کرده و پوشک ها را با رقم هاي متفاوتي به مردم 
مي فروختند که اين موضوع با همکاري بخش هاي نظارتي از بين 

رفته است.وي در خصوص قيمت پوشک هاي 
خارج��ي ک��ه در بازار با ارقام بس��يار بااليي به 
فروش مي رس��انند، گفت: توليدکننده داخلي 
تواناي��ي تأمي��ن تمام نياز کش��ور را در بخش 
پوش��ک دارد و به همين واس��طه هم واردات 
قانوني پوشک از يک سال و نيم پيش ممنوع 
شده است. اگر هم اين روزها پوشک خارجي 
در بازار بفروش مي رسد براي سفارشات سال 
۲۰۱۵ هس��تند.فصيح خوشگرد اضافه کرد: 
متولي مديريت بازار قيمت پوشک خارجي دولت است که بايد نظارت 
الزم انجام دهد.وي در رابطه با احتمال کاهش قيمت پوشک داخلي 
هم گفت: قيمت ها ارتباط مستقيمي با ارز دارد که به نحوي که اگر 
دولت تدبيري براي کاهش قيمت ارز داشته باشد قيمت کاالهاي ما 

نيز روند کاهشي را تجربه خواهد کرد.

ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر نیازمند حمایت
سيد هاشم اورعی رئيس انجمن علمی انرژی بادی ايران با بيان 
اينکه نيروگاه های تجديدپذير کش��ور نيازمند حمايت دستگاه 
های دولتی است، اعالم کرد: ساخت پروژه های نيروگاه های 
خورشيدی و بادی به دليل عدم حمايت های الزم و نوسانات 
نرخ ارز در ماه های اخير متوقف ش��ده اس��ت.وی افزود: پروژه 
ه��ای متوقف ش��ده در مراحل مختلف اجرا ق��رار دارند؛ اعتبار 

اسنادی )ال.سی( برخی از اين طرح ها گشايش يافته و برخی 
حت��ی تس��هيالت طرح را نيز دريافت ک��رده اند. وی ادامه داد: 
با توجه به نوس��انات نرخ ارز، هزينه ها س��ه برابر افزايش يافته 
اما نرخ خريد تضمينی در اين مدت ثابت بوده است؛ به همين 
سبب، سرمايه گذاران منتظر تعديل قراردادها هستند تا بعد از 
آن پروژه ها را ادامه دهند. وی اضافه کرد: در اين مدت برخی 

بانک های ايرانی به سرمايه گذاران اعالم کرده اند که »طرح 
س��اخت انرژی تجديدپذير در ش��رايط کنونی توجيه اقتصادی 
ن��دارد و نم��ی تواني��م ريس��ک آن را قبول کني��م.در ادامه اين 
نشست بهزاد آسايی عضو انجمن علمی انرژی های بادی ايران 
گفت: اکنون متوس��ط بازدهی نيروگاه های توليد برق حرارتی 
۳8 درصد اس��ت؛ يعنی ۶۲ درصد انرژی هايی که برای توليد 

برق در اين نيروگاه ها هزينه می ش��ود، از بين می رود. با اين 
وضعيت به ش��ما قول می دهم که خاموش��ی ها به دليل مقرون 
به صرفه نبودن توليد برق حتی در نيروگاه های حرارتی در راه 
است. وی گفت: افزايش نرخ ارز به گونه ای بوده است که بايد 
قيم��ت خري��د تضمينی برق از نيروگاه های تجديدپذير حداقل 
دو برابر افزايش يابد و به 84۰ تومان در هر کيلووات س��اعت 
برس��د. اتفاقا وزارت نيرو نيز به دليل نداش��تن بودجه همين را 
می خواهد که س��رمايه گذاران قبل از اينکه به ته خط برس��ند، 

خسته شده و کنار بروند.
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ریتینگ کردن شرکتهای بیمه به عنوان یک ضرورت
مدیرعامل بیمه تعاون با تاکید بر اهمیت وجود رش��ته مدیریت ریس��ک به 
عنوان رشته دانشگاهی گفت: متاسفانه چنین رشته  دانشگاهی نداریم در 
 "PHD حالی که این موضوع در مقاطع "کارشناس��ی، کارشناس��ی ارشد، و
در دانشگاه های معتبر دنیا تدریس می شود. دکتر مظلومی مدیرعامل بیمه 
تعاون در سمینار"روش های تامین مالی شرکت های دانش بنیان از طریق 
بازار سرمایه در تبریز با تاکید بر اهمیت وجود رشته مدیریت ریسک به عنوان 
رشته دانشگاهی در کشور، گفت: متاسفانه چنین رشته  دانشگاهی نداریم 
 "PHD در حالی که این موضوع در مقاطع "کارشناسی، کارشناسی ارشد، و
در دانشگاه های معتبر دنیا تدریس می شود. یونس مظلومی با بیان این که 
یکی از متداول ترین کارهای انتقال ریسک، بیمه کردن است، افزود: بیمه در 
ادمه ی فرآیند مدیریت ریسک بوده و یکی از منابع تولید ارزش و به عنوان 
بخشی از خدمات مالی در کشورهای توسعه یافته است. وی با بیان این که 
در کشور آمریکا سهم تمامی صنایع و کشاوری از تولید ناخالص داخلی ۲۵ 
درصد بوده و صرفا بخش خدمات مالی ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی 
را ب��ه خ��ود اختصاص می ده��د، گفت: این موضوع اهمیت خدمات مالی را 
می نمایاند؛ اما کشور ما در مجموع خدمات مالی و همچنین بیمه ضعف دارد. 
وی با بیان این که ایران، یکی از قدیمی ترین کش��ورهای منطقه در حوزه 
فعالیت های بیمه ای است، افزود: ایران، ۸۰ سال سابقه فعالیت صنعت بیمه 
را دارد و هرچند در این رابطه در منطقه وضعیت خوبی داریم اما در دنیا جزو 
کشورهای عقب مانده در این حوزه محسوب می شویم. مدیرعامل بیمه تعاون 
افزود: امید است سایه شوم تحریم از اقتصاد کشور برداشته شده و به پشتوانه 
درآمدهایی که از منابع فسیلی به دست می آوریم، بتوانیم در آینده همانند 
نروژ ش��رکت های بیمه ای داش��ته باشیم که درآمدشان بیشتر از درآمد های 
نفت باشد. وی افزود: متاسفانه ما در بحث بانک و در صنعت بیمه به دنبال 
ریتینگ نرفته ایم و حتی ادبیات ریتینگ را نیز جا افتاده نکردیم تا اگر شرایط 
فراهم شد بتوانیم در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم. وی افزود: ما 
باید از فرصت ها استفاده کنیم البته شرایط فعلی برای این کار فراهم نیست 
و باید به سمت ریتینگ برویم و با کشورهای دنیا در زمینه بیمه ارتباط داشته 

و نیروی انسانی متناسب با صنعت بیمه را پرورش دهیم.

نقش پدافند غیرعامل در حفاظت از صنعت بیمه 
مدی��ر دفت��ر حراس��ت بیم��ه دانا، یکی از وظایف مه��م پدافند غیرعامل در 
ش��رکت های بیمه را، حفظ و صیانت از س��ایت ها و امکانات الکترونیکی 
دانست. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، سیداصغر 
دفین دبیر کمیته پدافند غیرعامل این شرکت در گفتگویی اعالم کرد: پدافند 
غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که قبل از بروز خطر انجام مي گیرد و در 
هنگام اتفاق هرگونه تهدید طبیعي و غیرطبیعي موجب کاهش  آسیب پذیری 
نیروی انسانی، ساختمان  ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های حیاتی 
یک کشور می شود. وی افزود: یکی از راه های مقابله با تهدیدها این است 
که وضعیت داخلی به گونه ای س��اماندهی ش��ود که دش��من از پیروزی خود 
مطمئن نباشد و زمینه را برای ماجراجویی فراهم نبیند. ندانستن اینکه دشمن 
چه در س��ر دارد و چه می خواهد بکند، غفلتی اس��ت که ممکن اس��ت ما را از 
امکان برخورد و دفاع محروم کند. از جمله وظایف مهم و کلیدی این حوزه 
در صنعت بیمه را حفظ و صیانت از سایت ها و امکانات الکترونیکی صنعت 
بیمه و اقتصاد کشور دانست و به این نکته مهم اشاره کرد که یقیناً دشمنان 
کشور و انقالب، ضربه زدن به بخش های اقتصادی و مهم از طرق مختلف، 
مخصوصاً فضای مجازی را در دستور کار خود قرار داده و برای جلوگیری 
از این موضوع ضرورت دارد بخش حفاظت از فناوری اطالعات ش��رکت 

نقش پررنگی را ایفا نماید.

گیشه

بانک و بیمه

مدیرعام��ل بان��ک صادرات ایران با اش��اره ب��ه آغاز فرایند تهاتر ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی 
بدهی پیمانکاران، دولت، ش��رکت های دولتی و عمومی، بانک ها و بانک مرکزی گفت: 
امیدواریم تا چند هفته آینده کار نهایی ش��ده و اوراق اس��ناد خزانه برای آن منتش��ر ش��ود.  
حج��ت اهلل صی��دی در گفت وگ��و با خبرگزاری ف��ارس، درخصوص روند اجرای تبصره ۵ 
قانون بودجه س��ال 9۷ که براس��اس آن تا س��قف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های 
پیمانکاران، دولت، شرکت های دولتی، شرکت های عمومی، بانک ها و بانک مرکزی، تهاتر 
می شود، اظهارداشت:  فرم هایی به بانک داده شده است که پیمانکاران و سایر بدهکاران 
به بانک آن فرم ها را پر می کنند و پس از بررسی و تایید نهایی، مجموع بدهی ها در قالب 
اوراق اسناد خزانه منتشر می شود. وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از بدهی بانک 
صادرات در این چارچوب تس��ویه و تهاتر خواهد ش��د، گفت: س��همیه ای که برای بانک 
صادرات در نظر گرفته اند ۸۵۰۰ میلیارد تومان است و ما در این چارچوب مطالبات مان را 
از پیمانکاران و شرکت های دولتی و عمومی غیردولتی وصول و بدهی بانک را با بانک 
مرکزی تسویه می کنیم. مدیرعامل بانک صادرات در پاسخ به این سوال که این تسویه  

و تهاتر ها تا پایان سال انجام خواهد شد؟ گفت: امیدواریم تا چند هفته آینده انجام شده و 
اوراق اسناد خزانه مرتبط با آن منتشر شود. صیدی همچنین درخصوص خبرهای منتشر 
شده مبنی بر توقف انجام  حواله های ارزی در بانک ها، اظهارداشت: خیر تاکنون مشکل 
خاصی بابت انجام حواله های ارزی وجود نداش��ته اس��ت و تا زمانی که امکان اس��تفاده از 
سامانه پیام رسانی مالی وجود داشته باشد، حواله ارزی هم انجام می شود وی اضافه کرد: 
هر چند ممکن است یک بانک خارجی به عنوان کارگزار حواله ارزی ما را قبول نکند اما 
بانک های دیگری این حواله را می  پذیرند.  وی ادامه داد: بنابراین انجام حواله های ارزی 
متوقف نشده است و تا زمانی که امکان پیام رسانی مالی بین بانک های ایرانی و خارجی 
وجود داش��ته باش��د، انجام حواله ارزی هم امکان پذیر اس��ت. مدیرعامل بانک صادرات در 
پاسخ به این پرسش که آیا بانک ها با سامانه های پیام رسان دیگری برای نقل و انتقاالت 
مالی استفاده می کنند، گفت: بانک مرکزی در تالش است تا سامانه پیام رسان جایگزین 
سوئیفت ایجاد کند اما هنوز سامانه ای جایگزین سوئیفت برای پیام رسانی های مالی کل 

سیستم بانکی اجرایی نشده است.

تجارت-اس��تان مرکزی:مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان مرکزی گفت: ۲۵ وقف جدید 
امسال در این استان به ثبت رسیده است.حجت االسالم »حسین دالوری« به مناسبت دهه 
وقف در جمع خبرنگاران در اراک، افزود: وقف های ثبت شده هنوز ارزشگذاری نشده است. 
وی بیان کرد: انتظار اس��ت واقفان اس��تان گام های بلندی در راس��تای حمایت از نخبگان و 
علوم و فناوری جدید نیز داشته باشند.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی ادامه داد: 
6۵ عنوان ویژه برنامه در دهه وقف این استان پیش بینی شده که از ۱۵ تا ۲۵ آبان ماه جاری 
اجرایی می شود.حجت االسالم دالوری اظهار داشت: 3۰ بقعه متبرکه این استان در ۲۸ ماه 
صفر آماده پذیرایی از عاش��قان و دوس��تانداران رس��ول اکرم و اهل بیت )ع( در برگزاری آیین 
های رحلت پیامبر )ص( و امام حس��ن مجتبی )ع( اس��ت.وی عنوان کرد: غبار روبی ۱۲ بقعه 
ش��اخص اس��تان، برگزاری ۱۰ محفل انس با قرآن کریم، دعای ندبه در اول ماه ربیع االول، 
گلباران قبور ش��هدای گمنام و تش��ریح عملکرد یک س��ال ادارات اوقاف و امور خیریه بخشی 
از برنامه های دهه وقف است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی اضافه کرد: دیدار 
با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، استاندار مرکزی و نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی و برگزاری همایش روحانیان و یاوران وقف از دیگر برنامه های 

پیش بینی شده در این دهه است.حجت االسالم دالوری افزود: در اجرای طرح بنیاد توسعه 
و عمران موقوفات کش��ور در این اس��تان یکهزار و 4۰۰ هکتار زمین در بخش کش��اورزی زیر 
کشت مکانیزه قرار دارد که ۲۵ نفر به صورت مستقیم و ۲ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در 
این بخش فعالیت دارند.وی تصریح کرد: روزانه ۱۰ تن شیر در بخش گاوداری صنعتی این 
طرح با ۷۵۰ راس دام در استان مرکزی تولید می شود که اشتغال مستقیم این بخش ۲4 نفر 
و اش��تغال غیرمس��تقیم آن ۲۰۰ نفر اس��ت.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی افزود: 
۲ هزار و ۸۰۰ راس گوس��فند نیز در بخش تولید گوش��ت قرمز در راس��تای طرح بنیاد توس��عه و 
عمران موقوفات در این اس��تان وجود دارد که اش��تغال مس��تقیم این بخش پنج نفر و اش��تغال 
غیرمستقیم آن ۱۰ نفر است.حجت االسالم دالوری بیان کرد: اشتغال مستقیم بخش عمرانی 
این طرح سه نفر، غیر مستقیم 4۰ نفر و اشتغال مستقیم بخش اداری ۱4 نفر است.وی تاکید 
کرد: جهاد کشاورزی استان مرکزی بر طرح بنیاد توسعه و عمران موقوفات نظارت جدی و 
مس��تمر دارد.بیش از پنج هزار و ۲۰۰ موقوفه در نقاط مختلف اس��تان مرکزی به ثبت رس��یده 
است که بیش از ۲ هزار موقوفه اقتصادی و درآمد زا هستند.از ۱۵ تا ۲۵ آبان ماه جاری به نام 

دهه وقف نامگذاری شده است.

تعاون گران محور اصلی فعالیت های بانک توسعه تعاون هستند  توسعه بانکداری الکترونیکی در روستاها توسط پست بانک
فتاح��ی عضو هیئت مدیره بانک توس��عه 
تع��اون گف��ت: رس��الت و مح��ور اصلی 
فعالیت ه��ای بانک توس��عه تعاون طبق 

اساسنامه توسعه تعاونی هاست.
فتاح��ی عضو هیئت مدیره در جلس��ه ای 
ک��ه ب��ا حض��ور برخی فعالی��ن اقتصادی 
برگزار ش��د بابیان این مطلب خاطرنشان 
کرد: بانک توس��عه تع��اون به عنوان تنها 
بان��ک تخصصی بخش تعاون ۷۰ درصد 

تس��هیالت خ��ود را ب��ه بخش تع��اون و 3۰ درصد را به خارج از 
این بخش پرداخت می کند.

وی بابیان این مطلب که تأسیس بانک های توسعه ای توسط 
دولت ه��ا ب��ا اهدافی حمایتی ص��ورت می گیرد افزود: این نگاه 
حمایتی عالوه برتأس��یس، در دوران فعالیت بانک ها نیز باید 
ادامه دار باشد تا آن ها بتوانند درمسیرتوسعه ای خود باقی بمانند و 

به سمت تجاری شدن حرکت نکند.
فتاح��ی گفت: هر جا ک��ه دولت به عنوان 
سیاس��ت گذار ب��ر اس��اس نیازس��نجی و 
استراتژی کالن ضرورت تکمیل خألهای 
کیفی و توسعه ای را پیش بینی می نماید در 
قالب برنامه ابالغی و با استفاده از تعریف 
ظرفیت و سازوکار مناسب و تزریق منابع 
کافی این ظرفیت را فراهم می سازد و در 
همین راس��تا بر اساس ابالغیه اصل 44، 
بانک توس��عه تعاون نقش توس��عه ای و کیفی بخش تعاون را 

عهده دار شده است.
وی خاطرنشان کرد: به طورکلی بانک های توسعه ای در فضایی 
بین کس��ب س��ود و حمایت از بخش باقی مانده اند و این فاصله 
و ش��کاف را دولت ه��ا با افزایش س��رمایه ای��ن بانک ها ترمیم 

می نمایند.

 دکتر فرحی مدیرعامل پست بانک ایران 
گفت: طی س��ال گذش��ته و شش ماه اول 
سال جاری با حمایت وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، تعداد ۱۲۵۰ دس��تگاه 
خودپ��رداز ای��ن بان��ک در روس��تاهای 
کش��ور نصب و موجب گسترش خدمات 
بانکداری الکترونیکی در روس��تاها شده 

است.
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از 

رواب��ط عمومی پس��ت بانک ایران، وی اف��زود: این بانک به 
منظور اجرای سیاس��ت های مجلس ش��ورای اسالمی، دولت 
و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای کمک به کاهش 
تردد روس��تائیان به ش��هرها و اش��تغال زائی و تقویت اقتصاد 
مناطق دورافتاده، برنامه های الزم را تدوین کرده که درحال 

اجرا است.

فرحی تأکید کرد: عالوه بر افزایش کیفیت 
و تن��وع خدم��ات قابل ارائه در باجه های 
بانکی روستائی و نصب و توسعه دستگاه 
های خودپرداز، سایر درگاه های خدمات 
الکترونیک این بانک نیز ازجمله دستگاه 
ه��ای کارت خوان)POS(، اپلیکیش��ن 
س��که هم��راه، موبایل بان��ک و اینترنت 
بانک در سطح روستاها با استقبال مواجه 

شده است.
فرحی تصریح کرد: پست بانک ایران به عنوان بانک توسعه 
ای و تخصص��ی ح��وزه ارتباطات و فناوری اطالعات و بانک 
عامل صندوق توسعه ملی، عالوه بر توسعه و ترویج بانکداری 
الکترونیک درمناطق دورافتاده، تأمین مالی فعاالن حوزه های 
ICT و اقتصاد روستائی را برای ایجاد اشتغال و رونق تولید در 

اولویت برنامه های خود قرار داده است.

بانک آینده، در راس��تای مس��ئولیت اجتماعی 
خود، جشنواره عکس »نگاه به آینده« را برگزار 
می کند. جش��نواره عکس »نگاه به آینده«، بر 
آن اس��ت تا جوانان هنرمند و عکاس��ان ایرانی 
را به اندیشیدن پیرامون آینده کشور عزیزمان 
تش��ویق کرده و از س��وی دیگر منعکس کننده 

طرز تلقی جوانان هنرمند ایرانی باشد.
نخستین دوره این جشنواره، پذیرای آثاری در حوزه¬های: بهداشت و سالمت، آموزش 
و تحصیل، توسعه پایدار، سفر و گردشگری داخلی، محیط زیست و کسب و کار خواهد 
بود. این جشنواره که به صورت رقابتی برگزار می شود؛ از نیمه آبان ماه جاری آغاز شده 

و تا پایان آذرماه پیش روی، ادامه خواهد داشت.
آثار ارس��ال ش��ده به دبیرخانه جش��نواره، پس از بررس��ی و تأیید اولیه، مورد داوری قرار 
گرفت��ه و آث��ار برگزی��ده ع��الوه بر دریافت جوایز نقدی، در نمایش��گاه عکس »نگاه به 

آینده«، نمایش داده می شوند.
ش��رکت در ای��ن رقاب��ت هنری ب��رای تمام عالقه مندان آزاد اس��ت و ایرانیان در تمام 
گروه های سنی می توانند؛ از طریق تارگاه جشنواره که آدرس آن هم زمان با فراخوان 

جشنواره اعالم خواهد شد؛ آثار خود را ارسال نمایند.

حمید تهرانفر مدیرعامل بانک کارآفرین از سه 
شعبه باغ فردوس، آقابزرگی و فرشته این بانک 

در تهران بازدید به عمل آورد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت ب��ه نقل از روابط 
عموم��ی بانک کارآفری��ن، تهرانفر که در این 
بازدید عزمی معاون مدیرعامل در امور بانکی، 
خورس��ندی معاون مدیرعامل در امور ارزی و 

بین الملل��ی، برزنون��ی مدیر امور ش��عب و اورعی رئی��س اداره روابط عمومی و تبلیغات 
وی را همراهی می کردند، با مس��ئوالن و کارکنان این ش��عب دیدار کرد و در جریان 

وضعیت این شعب قرار گرفت.
در این بازدید مدیرعامل و هیأت همراه، عملکرد این شعب را به لحاظ وضعیت منابع 
و مص��ارف، اعتب��ارات و تس��هیالت، مطالبات غیر ج��اری، ضمانت نامه ها، امور ارزی و 

سایر آمارهای مربوطه مورد بررسی قرار دادند.
موسی بهروزی رئیس شعبه باغ فردوس با تشکر از حضور مدیرعامل و هیأت همراه، 

گزارشی از عملکرد شعبه را به مدیرعامل و هیأت همراه ارائه کرد.
همچنین بتول س��روش حق رئیس ش��عبه آقابزرگی با ارائه گزارش عملکرد ش��عبه، از 

حضور مدیران ارشد بانک تشکر کرد.

»آینده«، در قاب تصویر 
عکاسان ایرانی ثبت می شود

بازدید مدیرعامل بانک کارآفرین
 از سه شعبه در تهران

پیام اربعین، وحدت و مبارزه 
با ظلم است

 سرپرس��ت موسس��ه اعتباري کوثر در مراسم 
اس��تقبال از زائری��ن این موسس��ه گفت: پیام 
اصلي راهپیمایي عظیم اربعین حسیني وحدت 

و مبارزه با ظلم است.
به گ��زارش روابط عمومي موسس��ه اعتباري 
کوث��ر؛ سرپرس��ت ای��ن موسس��ه اف��زود: ان 
ش��اءاهلل آثار و عطر شمیم زیارت، قرین لحظه 

لحظه هاي ش��ما باش��د و ما نیز از آن بهره مند گردیم تا به این واس��طه حس��یني زندگي 
کنیم و حسیني بمیریم. وي تصریح نمود: زائران با زیارت سید جوانان بهشت حضرت 
ابا عبداهلل الحسین )علیه السالم( با پاي پیاده و تحمل رنج سفر مي خواهند اعالم نمایند 
که اي کاش ما در روز عاش��ورا و کربال همراه ش��ما بودیم و موفق مي ش��دیم به نداي 
هل من ناصر ینصرني آن حضرت پاس��خ مثبت داده و به یاري فرزند رس��ول خدا)ص( 
مي شتافتیم و نمي گذاشتیم اینگونه غریبانه و مظلومانه خاندان اهل بیت)علیهم السالم( 
را به شهادت برسانند . دکتر عیسي رضایي نایب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباري 
کوثر نیز اظهار داش��ت: حضور س��الیانه میلیوني زائرین س��االر شهیدان، زن و مرد با هر 
سن و سال، همدردي با حضرت زینب)علیها السالم( و یادآوري ذره اي از مصیبت هاي 

اهل بیت امام حسین)علیه السالم( است.

مدیرعامل بانک صادرات خبر داد:

آغاز فرایند تهاتر بزرگ ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی: 

25 وقف جدید در استان مرکزی به ثبت رسید

تجارت-اس��تان ایالم:به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان ایالم ، سیل به تاسیسات 
آبرسانی شهرستان های سرابله  دهلران و ایالم  خسارت 
وارد کرد.مهندس نوراله تیموری مدیر عامل شرکت آبفار 
اس��تان ایالم با اعالم این خبر گفت: در پی بارش ش��دید 
باران و وقوع س��یل در برخی نقاط اس��تان تاسیسات آب 

آشامیدنی 3۱روستا آسیب دید و منجربه قطع  آب شرب 
4۰۰۰ مش��ترک با جمعیت ۱۸34۰نفر  گردید.تیموری 
خسارت وارده را  به خطوط انتقال ،تاسیسات ،تابلوهای 
برق ، راههای دسترسی ایستگاههای پمپاژ و فنس کشی 
ایستگاههای آب شرب در  ۸ روستای شهرستان سرابله 
،۱۲روستا ی شهرستان دهلران و ۱۱ روستا ی شهرستان 

ایالم  اعالم کرد.مدیر عامل ش��رکت آبفارگفت با توجه 
ب��ه  مش��کالت  راههای ارتباط��ی ، قطع برق  چاههای 
اب ش��رب، تابلوی برق وس��اختمان پمپاژروس��تاها در 
شهرس��تانها با اقدامات  به موقع و س��ریع عوامل اجرایی 
و اکیپهای تعمیرات  آب شرب همه روستاهای یاد شده 

در کمتر از ۱۲ ساعت  وصل گردید. 

تجارت-استان خوزستان:به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و 
با هدف سنجش سطح آمادگی مراکز و دستگاه های عملیاتی 
و حساس استان مانور پدافند غیرعامل  توسط شرکت توزیع 
نیروی برق خوزستان برگزار شد.رضا غضنفری، مدیر عامل 
ش��رکت توزیع نیروی برق خوزس��تان  گفت با توجه به لزوم 
ارتقاء سطح آمادگی مراکز، تاسیسات و دستگاه های عملیاتی 

و حساس استان  در زمان بروز حادثه و بحران، این شرکت در 
یک عملیات هماهنگ، مانور پدافند غیر عامل را با قطع برق این 
مراکز و دستگاه ها و استفاده از مولد های اضطراری برگزار نمود.
رضا غضنفری، مدیر عامل شرکت توزیع برق خوزستان بیان 
کرد: در مانوری که از مرکز کنترل دیسپاچینگ حوزه ستادی 
شرکت توزیع برق خوزستان مدیریت می شد با قطع جریان برق 

به مدت 3۰ دقیقه میزان آمادگی و سرعت عمل مراکز و دستگاه 
های عملیاتی و حساس در استفاده از مولد های اضطراری مورد 
سنجش قرارگرفت.وی افزود انجام این مانور را موفق خواند و 
اظهار داشت عملیات یاد شده بدون وجود هیچ گونه مشکل و 
یا وقفه در عملکرد مراکز و شرکت ها و سازمان های مربوطه با 

تامین برق به وسیله مولد های اضطراری به پایان رسید.

خسارت سیل به تاسیسات شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم شهرستان برگزاری مانور پدافند غیر عامل توسط شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
www.tejaratonline.ir

تجارت-ذوب آهن اصفهان موفق به کسب  تندیس و لوح تقدیر 
صرفه جویی در مصرف انرژی از طرف س��ازمان یونیدو ش��د .این 
موفقیت در خصوص پروژه هات شارژینگ ماشین ریخته گری 
ش��ماره ۵ و نورد ۵۰۰ و همچنین سیس��تم هوای فش��رده حاصل 
گردیده است .لوح و تندیس مذکور به مهندس ایرانپور مدیر پروژه 
و مدیر عامل شرکت مهندسی پویش ساخت به نمایندگی از ذوب 
آهن اصفهان اهداء شد .همچنین در همایش مذکور که نمایندگان 
بسیاری از صنایع و همچنین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت 
و خارجه و سازمان بهینه سازی مصرف انرژی کشور حضور داشتند 
، نماین��ده ذوب آه��ن در پنل تخصصی مربوطه حضورپیدا نموده 
و درخص��وص پ��روژه های اجرا ش��ده مرب��وط به صرفه جویی در 
مص��رف ان��رژی در ذوب آهن اصفه��ان توضیحاتی را ارائه نمود 
.شایان ذکر است یونیدو سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل با نام 
اختصاری UNIDO از سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد 
است . هدف اولیه یونیدو، ارتقاء و شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی 
کش��ورهای در حال توس��عه و کشورهایی است که اقتصاد آنها در 
حال گذار محسوب می شود. این سازمان به طور عمده با دولت ها، 
اتحادیه های کس��ب و کار و ش��رکت های انفرادی کشورهای در 
 United Nations Industrial( حال توس��عه کار می کند.یونیدو
Development Organization( در سال ۱966 به عنوان یکی 
از برنامه های سازمان ملل متحد بنیان  گذاشته شد و در سال ۱9۸۵ 
به عنوان یک س��ازمان تخصصی ملل متحد معرفی ش��د.یونیدو 
مرکز هماهنگ کننده فعالیت های صنعتی کش��ورهای عضو نیز 
هست و این فعالیت را بیشتر از طریق ارتباط و همکاری نزدیک 
با نهادهای اقتصادی منطقه ای انجام می دهد. مقر این سازمان در 

وین پایتخت اتریش قرار دارد.

ذوب آهن اصفهان  تندیس صرفه جویی 
در مصرف انرژی را کسب نمود

آگهى انحصار وراثت آقاى/ خانم صغرى عليمحمدى به شماره شناسنامه 2668 مطابق دادخواست 
تقديمى به كالسه پرونده 1344/791/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان حسن صابرى به شماره شناسنامه 14 در تاريخ 1396/09/18 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حينالفوت وى است منحصر به: 1- اسماعيل 
صابرى شماره شناسنامه 6673 متولد 1362 صادره از تهران پسر متوفى 2- زهرا صابرى 
شماره شناسنامه 35007 متولد 1374 صادره از شهر رى دختر متوفى 3- سحر صابرى كد 
ملى 0018792839 متولد 1374 صادره از تهران دختر متوفى 4- صغرى عليمحمدى شماره 
شناسنامه 2668 متولد 1344 صادره از شهر رى همسر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك 
نوبت آگهى مينمايد تا هر كس اعتراضى دارد يا وصيتنامهاى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد  
110/91138                           رئيس شعبه 791 مجتمع شماره 15 شوراى حل اختالف شهر تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى هادى چهاردولى فرزند خواهان,  
مجتبى ميرزاپور خوانده, هادى چهاردولى خواسته, اعسار از پرداخت محكوم به مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980233200033 (970465) 
شعبه 1131 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران (1131 جزايى سابق) 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,09,28 ساعت 10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست 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.
كيفرى  دادگاه   1131 شعبه  كيفرى  دادگاه  منشى      110/89928
سابق) جزايى   1131) تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  دو 

 
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سيدمحمود سجادى خواهان,  
به  محكوم  پرداخت  از  اعسار  خواسته,  سجادى  سيدمحمود  خوانده,  ميرزاپور  مجتبى 
 9709980233200037 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
(970469) شعبه 1131 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران (1131 
جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,09,28 ساعت 11:30 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست 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.
كيفرى  دادگاه   1131 شعبه  كيفرى  دادگاه  منشى   110,89927
سابق) جزايى   1131) تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  دو 

ابطال دفترچه قرارداد
بدینوسیله اعالم مي دارد بدلیل عدم ایفاء تعهدات آقاي رامین شریفي جهانفره نسبت به دیون خویش در بانک صادرات 
اس��تان ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي مازندران برابر مفاد سه جانبه تنظیمي در دفتر اسناد رسمي اقدام به صدور دفترچه 
قرارداد جانش��یني به نام بانک صادرات اس��تان نموده اس��ت فلذا با اعمال حق جانش��یني بانک صادرات اس��تان در محل 
اجراي طرح اصل دفترچه قرارداد شماره ۱۰9۰۰ مورخ ۱3۸۰/۱۲/۸ که به نام آقاي رامین شریفي جهانفره بوده باطل و 

از درجه اعتبار ساقط گردید. 
-------------------------------------

ابطال دفترچه قرارداد
بدینوسیله اعالم مي دارد بدلیل عدم ایفاء تعهدات شرکت پنجره افق کاسپین )سهامي خاص( نسبت به دیون خویش در 
بانک صادرات استان شرکت شهرک هاي صنعتي مازندران برابر مفاد سه جانبه تنظیمي در دفتر اسناد رسمي اقدام به صدور 
دفترچه قرارداد جانشیني به نام بانک صادرات استان نموده است فلذا با اعمال حق جانشیني بانک صادرات استان در محل 
اجراي طرح اصل دفترچه قرارداد شماره 9۸۱۱ مورخ ۱3۸4/۷/۱۲ که به نام شرکت پنجره افق کاسپین )سهامي خاص( 

بوده باطل و از درجه اعتبار ساقط گردید. 
-------------------------------------

رونوشت اگهي حصر وراثت 
رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي سید احمد بیکایي داراي شماره ملي ۲۰۵۰۷۷6۵۲۷ به شرح دادخواست به کالسه ۵/۸۱۸/9۷ از این دادگاه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدرضا بیکایي بشناسنامه ۲۵ در تاریخ 9۷/6/۲۵ اقامتگاه 

دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱- سید احمد بیکایي فرزند سیدرضا و محترم به ش م ۲۰۵۰۷۷6۵۲۵ متولد ۱3۷6 صادره از بابل )فرزند متوفي(

۲- سید ابوالفضل بیکایي فرزند سیدرضا و محترم به ش م ۲۰۵۰66۵۲۱۰ متولد ۱3۷4 صادره از بابل )فرزند متوفي(
3- سید محمد بیکایي فرزند سیدرضا و مریم به ش ش 4 متولد ۱3۵۷ صادره از بابل )فرزند متوفي(

4- سید علي بیکایي فرزند سیدرضا و مریم به ش ش ۱۲۷۷متولد ۱34۷ صادره از بابل )فرزند متوفي(
۵- سید ابراهیم بیکایي فرزند سیدرضا و مریم به ش ش ۱۰ متولد ۱339 صادره از بابل )فرزند متوفي(

6- سید مهدي بیکایي فرزند سیدرضا و مریم به ش ش ۱۲۷6 متولد ۱346 صادره از بابل )فرزند متوفي(
۷- سید اسماعیل بیکایي فرزند سیدرضا و مریم به ش ش ۲3 متولد ۱34۰ صادره از بابل )فرزند متوفي(
۸- سیده مهري بیکایي فرزند سیدرضا و مریم به ش ش ۱6 متولد ۱344 صادره از بابل )فرزند متوفي(
9- سیده بماني بیکایي فرزند سیدرضا و مریم به ش ش 34 متولد ۱336 صادره از بابل )فرزند متوفي(

۱۰- سیده بدري بیکایي فرزند سیدرضا و مریم به ش ش ۱۲۷۸ متولد ۱349 صادره از بابل )فرزند متوفي(
۱۱- سیده فاطما بیکایي فرزند سیدرضا و مریم به ش ش 6۵ متولد ۱3۵9 صادره از بابل )فرزند متوفي(

۱۲- محترم پور رمضاني فرزند عباسعلي و زینب به شش ۲۱۱۵ متولد ۱3۵6 صادره از بابل )فرزند متوفي(
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد 

و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي 
صادر خواهد شد.

شعبه ۵ شوراي حل اختالف بابل
-------------------------------------

شعبه ۵ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بابل - دادنامه 
ابالغ دادنامه به خواندگان مجهول المکان آقاي مرتضي علي نیا و محمدباقر کثیري

پرونده کالسه 9۵۰99۸۱۱۱۰۵۰۰۲۱۰ شعبه ۵ دادگاه حقوقي شهرستان بابل تصمیم نهایي شماره 
خواهان: خانم سیده رقیه محمد نژادکاني فرزند سید اباذر با وکالت آقاي محمد گل محمدي ترکي فرزند جمعلي به نشاني 

بابل خیابان طالقاني پاسداران ۲3
خواندگان : ۱- صندوق قرض الحسنه قوامین امیرکال )بانک قوامین( به نشاني امیرکال جنب کالنتري ۱4

۲- آقاي مرتضي علي نیاء به نشاني مازندران بابل کمربندي غربي روبروي توحید توحید 3 )۲۸ جدید( بنگاه خرم
3- آقاي محمدباقر کثري فرزند رحمت به نشاني مازندران بابل کمربندي غربي روبروي توحید 3 )۲۸ جدید( بنگاه خرم

4- اداره ثبت اسناد بابل به نشاني بابل میدان والیت اداره جنب دادگستري ثبت اسناد بابل
خواسته ها: ۱- اثبات مالکیت )مالي غیرمنقول( ۲- الزام به تنظیم سند رسمي ملک

راي دادگاه- در خصوص دعوي خانم س��یده رقیه محمد نژادکاني فرزند س��ید اباذر با وکالت آقاي محمد گل محمدي 
ترک��ي ب��ه طرفی��ت خواندگان ۱- صندوق قرض الحس��نه قوامین امیرکال )بانک قوامی��ن( ۲- آقاي مرتضي علي نیاء 
3- آقاي محمدباقر کثري فرزند رحمت 4- اداره ثبت اسناد بابل بخواسته اثبات مالکیت خواهان و صدور حکم مبني بر 
الزام خواندگان تنظیم سند رسمي انتقال راجع به یک باب منزل مسکوني به پالک ثبتي ۲۱ فرعي از 6 فرعي از 3۲۸۱ 
اصلي واقع در بخش ۲ غرب بابل نظر به اینکه پالک متنازع فیه داراي س��ند رس��مي و پالک ثبتي اس��ت اقامه دعوي 
بخواسته اثبات مالکیت فاقد وجاهت قانوني بوده و دادگاه باستناد ماده ۲ ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهان بخواسته فوق را 
صادر و اعالم مي نماید و اما در خصوص خواسته دیگر با عنایت به مجموعه اوراق و مندرجات پرنده من جمله مندرجات 
و محتویات پرونده استنادي به کالسه ۸۸۰99۸۱۱۱۲9۰۰۷۱۵ مطروحه در شعبه ۱۰۵ کیفري بابل که مخلص آن در 
صورت جلسه دادرسي مورخ ۸4/۸/۲9 تنظیمي في مابین خواهان و خواندگان ردیف اول و دوم و انهایه دعوي اقامه شده 
را وارد و ثابت تشخیص و باستناد مواد ۲۱9 و ۲۲۰ و ۲۲3 قانون مدني خوانده ردیف اول )مرتضي علي نیاء( را به حضور 
در یکي از دفاتر اسناد رسمي بابل و تنظیم سند رسمي انتقال مالکیت راجع به پالک موضوع دعوي در حق خواهان دعوي 
محکوم مي نماید و بعالوه خوانده مذکور به پرداخت مبلغ ۱/6۱۱/۸۰۰ ریال بابت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان دعوي محکوم مي شود و نظر به اینکه سند رسمي پالک مذکور بنام خواندگان دیگر نمي باشد دادگاه دعوي 
اقامه شده را متوجه خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم )صندوق قرض الحسنه – اداره ثبت بابل- محمد باقر کثیري( 
ندانسته و باستناد بند 4 ماده ۸4 ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهان بطرفیت خواندگان یادشده را صادر و اعالم مي نماید راي 
صادره غیابي و ظرف ۲۰ روز بعد از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهي در 

محاکم تجدید نظر مرکز استان است.
شعبه ۵ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بابل- کمال الدین قاسمي

مفقودی
س�ند خودرو س�واری سیس�تم پژو تیپ  405  جی ال ایکس 
ای ۱/۸ م�دل۱۳۸۸ ب�ه ش�ماره پ�اک ۲۷۹ ن ۳۱ ای�ران 
۳4وش�ماره موت�ور ۱۲4۸۸00۷۷۷۳وش�ماره شاس�ی 
NAAM0۱CA۱۹K۹۳۸۹۲5 به نام اینجانب امید کدخدا 

مفقود گردیده وفاقد اعتبار است.

مفقودی
سند خودرو وانت سیستم پیکان تیپ i  ۱600 مدل ۱۳۹۲ به شماره 
 ۱۱۸P00۳6۱۲۱ پاک ۹۸4ج4۸ ایران ۳4وش�ماره موتور
ش�ماره شاس�ی NAAA۳6AA۱EG6۳۹5۳۸ ب�ه ن�ام 

اینجانب امیر حمیدی مفقود گردیده وفاقد اعتبار است.
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راه و مسکن

دریچه 

گ�روه راه و مس�کن: طي س�ال هاي گذش�ته 
هرچق�در ک�ه از توس�عه حم�ل و نق�ل غفلت 
ش�ده اس�ت به همان نسبت فرصت استفاده 
از ظرفي�ت ترانزي�ت کش�ور و دس�تيابي ب�ه 
بازارهاي بين المللي از دست رفته است. اين 
در حالي اس�ت که ايران به خاطر برخورداري 
از موقعيت جغرافيايي و سوق الجيشي خاص 
خ�ود، حرف ه�اي زيادي ب�راي گفتن در حوزه 

حمل و نقل مي تواند داشته باشد. 

راهکار رونق اقتصاد حمل و نقل ���
در همين راستا رئيس شورايعالي هماهنگي ترابري 
کش��ور گفت: استراتژي جمهوري اسالمي ايران را 
توسعه حمل ونقل ترکيبي، گسترش سهم حمل  ونقل 
ريلي، نوس��ازي و کارآمد سازي ناوگان حمل ونقل 
جاده اي براي دس��تيابي به س��هم بزرگ تري از بازار 
بين الملل��ي عنوان ک��رد و گفت: هدفگذاري نيز در 
راس��تاي شکوفايي اقتصاد حمل ونقل با محوريت 

مردم و بخش خصوصي است.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار پايگاه خب��ري وزارت راه و 
شهرس��ازي دويست و دهمين نشست شورايعالي 
هماهنگ��ي تراب��ري کش��ور ب��ه رياس��ت محمد 
اس��المي وزير راه و شهرس��ازي ب��ا حضور اعضا و 
نمايندگان عضو شوراي عالي پيرامون بررسي دستور 
جلسات تحليل وضعيت ناوگان و علل عدم تمايل 
شرکت ها به ملکيت ناوگان باري که منجر به رواج 

خودرومالکي شده است.پرداخت.
محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي و رئيس شوراي 
عالي هماهنگي ترابري کشور در اين جلسه با اشاره 
به راهکارهاي برون رفت حمل ونقل جاده اي کشور از 
وضعيت فعلي و ارتقا کيفي خدمات اين شق ترابري 
اظهار داشت: با نگاهي به فعاليت ۳۳۸ هزار دستگاه 
کامي��ون در ناوگان حمل ونقل جاده اي با ميانگين 
پيمايش ۶۰ هزار کيلومتر در سال که ۲۷ درصد آن  
بيش از ۲۵ سال عمر کرده اند و از ترکيب مناسبي نيز 
برخوردار نيستند، در ميابيم که بي ميلي شرکت ها به 
داشتن ناوگان ملکي حقيقتي انکارناپذير است و براي 
دستيابي به ترکيب بهينه ناوگان بايد تصويرسازي 

درستي شود.
وي افزود: در صورتي که تأکيد بر حمل ونقل ترکيبي 
و توسعه ريلي است، بايد نقشه راه ما بيانگر همين 
مسئله در اذهان مردم، مسئوالن و فعاالن اقتصادي 
باشد. از طرفي مسائل مربوط به مواردي از جمله بيمه 
و ماليات ش��رکت هاي بخش خصوصي نيز بايد از 

سوي دستگاه  مربوطه مورد پيگيري قرار گيرد.

افزايش سهم ناوگان ريلي ���
وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه »در حوزه حمل ونقل 
کاال بايد همه دستگاه ها به خصوص سازمان بنادر و 
دريانوردي، سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 
و س��ازمان هواپيمايي کشوري نقش هاي مختلف 
را بپذيرن��د« گفت: ح��وزه حمل ونقل کاال از منظر 
کس��ب وکار مهم اس��ت و داش��تن ۴۸۰ هزار راننده 

واجد شرايط يک ثروت محسوب مي شود اما نکته 
مهم تر چگونگي استفاده بهينه از اين ثروت همزمان 
با افزايش سهم ريلي در بازار است که بايد به عنوان 

يک استراتژي در دستور کار اين وزارتخانه باشد.
دبير شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور با تأکيد 
ب��ر ايجاد مزيت هاي رقابت��ي براي فعاالن بخش 
حمل ونقل گفت: به منظور ايجاد س��هم مشخصي 
از ب��ار به عن��وان جري��ان زنده و پاي��دار مي توان از 
کسب وکارهاي نوين در قالب شرکت هاي هوشمند 
با هدف حذف يا کاهش حمل يکسرخالي از چرخه 

حمل ونقل استفاده کرد.
اسالمي در خصوص پيشنهادات سازمان راهداري 
و حمل ونق��ل جاده اي براي رس��يدگي به وضعيت 
مالکيت و دس��تيابي به ترکيب بهينه ناوگان اظهار 
داشت: پيشنهادات سازمان در کارگروه تخصصي با 

حضور نمايندگان وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان 
برنامه  و بودجه مجدد مورد بررس��ي قرار گيرد و از 
ظرفيت هاي قوانين مربوط به بهينه سازي مصرف 

سوخت و هواي پاک استفاده شود.
وي افزود: در راستاي توسعه ترانزيت و افزايش سهم 
ناوگان ايراني در بازار هاي جهاني بايد از شرکت هاي 
مقتدر با قابليت تحقق برنامه ها، حمايت و براي آن ها 

رايزني هاي الزم صورت بگيرد.
رئيس شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور در ادامه 
يکي از راهکاري هاي نوسازي ناوگان را استفاده از 
صندوق توس��عه ملي و ظرفيت بودجه  اشتغال زايي 
س��ال ۹۷ عنوان کرد و گفت: نبايد تجارب گذش��ته 
تکرار ش��ود بلکه بايد با ايجاد منفعت مش��ترک از 
رانندگان حمايت و پشتيباني کرد تا از انگيزه و مزايا 

برخوردار شوند.

توسعه حمل و نقل ترکيبي ���
اسالمي خاطرنش��ان کرد: اس��تراتژي جمهوري 
اسالمي ايران توسعه حمل ونقل ترکيبي، گسترش 
س��هم حمل  ونقل ريلي، نوس��ازي و کارآمد سازي 
ناوگان حمل ونقل جاده اي براي دستيابي به سهم 
بزرگ تري از بازار بين المللي با هدف ش��کوفايي 
اقتص��اد حمل ونق��ل با محوريت م��ردم و بخش 
خصوص��ي اس��ت؛ ک��ه در اين مس��ير دولت فقط 
سياس��ت گذار، هم��وار کننده مس��ير و هماهنگ 

کننده است.
وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به لزوم همبستگي 
بين س��ازمان ها و ش��رکت هاي تابعه بيان داشت: 
س��ازمان بنادر و دريانوردي مي تواند از وجوه اداره 
ش��ده براي توس��عه زيرساخت هاي ريلي و احداث 
خطوط آنتني در بنادر استفاده کند و از همين منابع 
براي توسعه ناوگان ريلي همانند اقدامات کمکي 

براي شناورها، حمايت کند.
رئي��س ش��وراي عالي هماهنگ��ي ترابري با بيان 
اينکه »بايد حمل ونقل جاده اي و ريلي متناسب با 
هم توسعه يابند تا سهم هيچ کدام در جابجايي بار 
تضييع نشود« تأکيد کرد: نبايد وعده اي داده شود 
که نتوان به آن عمل کرد. لذا در صورتي که وعده ها 
بر اس��اس سياست ها ساماندهي شوند، دغدغه اي 

ايجاد نخواهد شد.
وي يادآور ش��د: حمل ونقل در ايران از شاهرگ ها 
و مويرگ هايي تش��کيل ش��ده است اگر به خوبي 
مديريت ش��ود تمامي کسب وکارها رونق خواهند 
گرفت و مردم صدمه نخواهند ديد؛ اما در اين بين 
کافي  است برنامه ريزي لجستيک کشور تحت يک 
نظ��ام قاب��ل پايش حرکت کند تا ضمن جلوگيري 
از بروز نوسان همه چيز متناسب با ظرفيت ها ارتقا 

يابد.
گفتني است؛ وزير راه و شهرسازي، رئيس سازمان 
راه��داري و حمل ونق��ل جاده اي را با اختيار کامل 
مس��ئول س��اماندهي ناوگان حمل ونقل جاده اي 
کش��ور اعالم کرد و تأکيد وي بر حفظ اش��تغال 
و نوس��ازي با رعايت عرضه و تقاضا بين ش��قوق 

حمل ونقل بود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد:

ضرورت استفاده از حمل و نقل ترکیبی

تجهیز بندر شهیدرجایي به جرثقیل هاي مدرنوام ۹ درصدي براي بازآفریني شهريشرایط  بلیت هاي چارتر  
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي 
کش��وري گفت: ف��روش هرگونه بليت 
چارت��ري فاقد ش��رايط ابط��ال و تغيير 
براي تعطيالت پايان هفته جاري ممنوع 
اس��ت.   رضا جعفرزاده اظهار داش��ت: با 

توجه به افزايش تقاضاي سفر در ايام پاياني هفته جاري به مشهد 
مقدس و احتمال بروز سوء استفاده در نحوه توزيع و فروش بليت، 
همه شرکت هاي هواپيمايي موظف هستند بر توزيع بليت هاي 
خود در خصوص نرخ و شرايط فروش بليت نظارت داشته باشند. 
وي افزود: با عنايت به اينکه آزادسازي نرخ بليت براي پروازهاي 
برنامه اي سيستمي شرکت هاي هواپيمايي صورت پذيرفته است 
بنابراين هرگونه فروش به صورت چارتري که فاقد شرايط ابطال 

و تغيير باشد ممنوع بوده و قابل پيگيري است. 

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه 
وام ۹ درص��دي بدون س��پرده گذاري از 
جمله تس��هيالتي اس��ت که بايد در اين 
حوزه در اختيار سرمايه گذاران بازآفريني 
ش��هري قرار بگيرد گف��ت: در صندوق 

يکم، بيش از ۵۰۰ هزار فقره سپرده گذاري انجام شده است، اين 
افراد متقاضيان اصلي مسکن هستند که سود بانکي آن ها از ۹ به ۶ 
درصد کاهش داده شده است.  هوشنگ عشايري، در مراسم امضا 
و مبادله تفاهم نامه مشترک ميان شرکت بازآفريني شهري ايران، 
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن و سازمان نوسازي شهر تهران 
با تأکيد بر اينکه توسعه فضاهاي عمومي شهري يکي از محورهاي 
اصلي برنامه بازآفريني است، اظهار کرد: توسعه خدمات روبنايي و 

زيربنايي نيز از ديگر برنامه هاي بازآفريني شهري است.

مديرکل تامين و تجهيزات سازمان بنادر 
و دريانوردي گفت: بندر ش��هيدرجايي 
به آخرين نسل جرثقيل هاي کانتينري 

سوپرپست پاناماکس مجهز شد.
فرهاد منتصر کوهساري افزود: يکي از 

فاکتورهاي اثرگذار در استفاده از کانتينر جهت حمل بار، ارتقاء 
ايمني و کاهش هزينه هاي مترتب بوده که با بسته بندي مناسب 
و مقرون به صرفه، صاحبان کاال تمايل به استفاده از کشتي هاي 
سايز برزرگ پيدا خواهند کرد. وي تصريح کرد: همانگونه که 
نس��بت به اعمال تغييرات در س��ايز و توانمندي هاي کشتي ها 
اقدام مي شود. بنادر نيز بواسطه وابستگي به کشتي ها ملزم به 
استفاده از تجهيزات به روز دنيا است. از اينرو بندر شهيدرجايي 

به آخرين نسل تجهيزات مجهز شده است. 

برقراري ۲۶ رام قطار فوق العاده به مشهد مقدس 
۲۶ رام قطار فوق العاده به مقصد مشهد مقدس در روزهاي پاياني ماه صفر 
راه اندازي مي شود. به نقل از روابط عمومي راه آهن جمهوري اسالمي ايران، 
ميرحس��ن موس��وي معاون مسافري راه آهن بابيان اين خبر اعالم کرد: 
هم زمان با فرارسيدن ايام رحلت پيامبر گرامي اسالم و شهادت امام رضا 
)ع( و براي س��هولت س��فر هم وطنان عزيز، تعداد ۲۶ رام قطار فوق العاده 
با ظرفيتي معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر صندلي از برخي شهرها به مشهد 
مقدس برنامه ريزي شده است. وي افزود: اين قطارها در بازه زماني ۱۲ تا 
۱۹ آبان از مبادي تبريز ، زنجان و تهران به شهر مشهد مقدس در مسير 
رفت وبرگشت سير خواهند داشت . به گفته اين مقام مسئول در ايام يادشده 
، روزان��ه ۵۶ قط��ار برنام��ه اي و درمجموع در اين ايام ۵۰۵ قطار برنامه اي 
در اين مسير سير خواهند داشت که با احتساب قطارهاي فوق العاده جمع 

قطارهاي مسافري براي عزيمت زائرين ۵۳۱ قطار خواهد بود.

بدهي، مانع از سوخت رساني
 به هواپيماهاي ايراني!؟

شرکت ترکيه اي فعال در عرصه سوخت رساني به هواپيماهاي مسافري در 
فرودگاه هاي اين کشور از چند روز قبل رسما فروش سوخت به هواپيماهاي 
ايراني را متوقف کرده و همين مس��ئله مش��کالتي را براي ش��رکت هاي 

ايراني به وجود آورده است. 
مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شرکت هاي هواپيمايي در اين باره 
به ايسنا گفت که موضوع بدهي شرکت هاي هواپيمايي به شرکت هاي 
خدمات رسان فرودگاهي مساله تازه اي نيست و در تمام فرودگاه ها چنين 
روالي وجود دارد. وي افزود: حتي اگر شرکتي بدهي بااليي داشته باشد 
نيز تنها جريمه ش��امل حال آن ش��رکت مي ش��ود اين در حالي است که 
شرکت ترکيه اي به طور همزمان به تمام ايرالين هاي ايراني اعالم کرده 
که به آنها سوخت نخواهد داد و همين مسئله ثابت مي کند که فرضيه 
تاثيرگذاري بدهي بر تصميم شرکت ترک صحيح نيست. ساماني خاطر 
نشان کرد: ايرالين هاي ايراني در طول روزهاي گذشته تالش کرده اند 
با وجود تمام مشکالت شکل گرفته پروازهاي خود به ترکيه را مديريت 
کنند و ما در درخواستي رسمي از سازمان هواپيمايي کشوري خواسته ايم 

اين موضوع را پيگيري کند.

ايجاد بزرگترين فضاي شهري در پايتخت 
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران از موفقيت اين سازمان در دريافت 
رتبه اول گواهينامه صالحيت ماده ۴ قانون حمايت از احياء، بهسازي و 
نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري از سوي شرکت بازآفريني 
شهري ايران خبر داد. به نقل از روابط عمومي شرکت بازآفريني شهري 
ايران کاوه حاجي علي اکبري ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص مسابقه 
بازآفريني محور شهري )طراحي فضاي فوقاني راه آهن تهران- تبريز( با 
بيان اين که اين محور در طولي حدود ۹ کيلومتر در مناطق ۱۷ و ۱۸ بعد 
از بزرگراه نواب شروع شده و تا مسيل کن در انتهاي منطقه ۱۸ ادامه پيدا 
مي کند، خاطرنشان کرد: با پايين رفتن خط راه آهن، فضايي به وسعت 
۵۰ کيلومتر مربع ايجاد شده که مي تواند امکان بي نظيري براي ايجاد 
يکي از بزرگترين فضاهاي ش��هري را در جهان فراهم کند. مديرعامل 
سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اين که اين فضاي شهري در مجاورت 
محروم ترين محالت تهران قرار گرفته که فاقد حداقل استانداردهاي الزم 
براي زندگي و خدمات مورد نياز هستند، يادآور شد: اجراي اين پروژه از سال 
گذشته در دستور کار شهرداري تهران قرار گرفت و مسئوليت برنامه ريزي 

و طراحي آن به سازمان نوسازي شهر تهران سپرده شد. 

دادنامه
پرونده ۹۷۰۱۵۱ - کالسه ۹۷۰۹۹۸۰۴۹۴۶۰۰۱۵۱ شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف 
شهرستان اردبيل تصميم نهايي شماره ۹۷۰۹۹۷۰۴۹۴۶۰۰۴۲۲- خواهان ها: ۱- 
آق��اي رض��ا خوش س��يما فرزند ن��وروز ۲- آقاي رئوف خوش س��يما فرزند نوروز با 
وکالت خانم سکينه نوري شکيب فرزند مرسل به نشاني استان اردبيل- شهرستان 
اردبيل- شهر اردبيل- چهارراه امام – خ دادگستري – روبروي ثبت اسناد. خوانده 
:آقاي ابراهيم روغني به نش��اني مجهول المکان- خواس��ته :مطالبه خس��ارت. راي 
قاضي ش��ورا: در خصوص دعوي آقايان رضا خوش س��يما و رئوف خوش س��يما با 
وکالت خانم سکينه نوري شکيب به طرفيت آقاي ابراهيم روغني به خواسته مطالبه 
مبلغ ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال خس��ارت وارده افت خودرو به انضمام خس��ارتهاي قانوني 
و خسارت تاخير تاديه، خواهان مستند دعوي خود را نظريه تامين دليل قرار داده و 
مدعي اس��ت خوانده مبلغ خواس��ته را بدهکار اس��ت خوانده دعوي عليرغم دعوت از 
طريق نشر آگهي در جلسات شورا حضور نيافته و اليحه دفاعيه ارسال نداشته است 
و مس��تندات ابرازي مصون از انکار و تعرض و تکذيب خوانده باقي مانده اس��ت. لذا 
قاضي شورا با بررسي مستندات خواهان، دعوي وي را وارد تشخيص داده و مستندا" 
به مواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ از قانون آئين دادرسي مدني حکم بر محکوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳/۱۲۷/۰۰۰ ريال بابت 
خسارت دادرسي و مبلغ ۱/۰۰۸/۰۰۰ ريال بابت حق الوکاله وکيل در حق خواهان 
ص��ادرو اع��الم م��ي دارد. راي ص��ادره غيابي بوده و ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهي در اين شورا وسپس ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهي در 

محاکم محترم عمومي حقوقي اردبيل مي باشد.
قاضي شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف اردبيل- واعظي
-------------------------------

آگهي ابالغ وقت دادرسي
آگهي ابالغ وقت دادرسي به آقاي ۱- طاهر عبادي ساميان ۲- صغري عباسي در 
تاريخ ۹۷/۶/۱۹ خواهان حامد صحرائي بطرفيت شما دادخواستي به خواسته الزام 
خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد رسمي و تنظيم و انتقال سند رسمي شش دانگ 
يک خودروي سواري پرايد تقديم نموده که به اين شعبه ارجاع و به کالسه ۹۷۰۴۳۱ 
ثبت و وقت رسيدگي براي روز يکشنبه مورخه ۹۷/۹/۲۵ ساعت ۹ قبل از ظهر تعيين 
وقت شده است . اينک به علت مجهول المکان بودن شما و به درخواست خواهان و 
تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني مراتب يک نوبت در يکي از روز نامه هاي 
کثير االنتشار آگهي و از شما دعوت مي شود در جلسه فوق در شعبه ۲۳ شوراي حل 
اختالف مجتمع مرکزي حاضر و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و هر 
گونه دفاع در مقابل دعوي اقامه ش��ده داريد ،بنماييد در غير اينصورت دادخواس��ت 

ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانوني را معمول خواهد نمود .
دفتر شعبه ۲۳ شوراي حل اختالف اردبيل- عطوفت

---------------------------
آگهي

محکوم له: بانک مهر اقتصاد به نمايندگي آقاي محرم خرم- محکوم عليه: پريسا 
حنيفه زاده ، سيد يعقوب خاتمي کلور- پيرو آگهي هاي منتشره در جرايد بدينوسيله 
به پريسا حنيفه زاده و سيد يعقوب خاتمي کلور که مجهول المکان مي باشند ابالغ 
مي شود طبق اجرائيه صادره از شعبه ۸ در پرونده کالسه ۹۷۰۱۱۸ به موجب دادنامه 
ش��ماره ۹۷۰۹۹۷۰۴۹۳۸۰۰۳۵۵ مورخ ۹۷/۴/۳۱ صادره از ش��عبه ۸ محکوم عليه 
محکوم به پرداخت مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواس��ته و نيز پرداخت 
خس��ارت تاخي��ر تاديه مبلغ مذکور از تاري��خ ۹۴/۱۰/۲۶ لغايت زمان اجراي حکم 
و پرداخت مبلغ ۳/۰۴۵/۰۰۰ ريال بابت خس��ارات ناش��ي از هزينه دادرس��ي و نيز 
طب��ق تعرف��ه قانون��ي از بابت حق الوکاله وکيل در مرحله بدوي در حق محکوم له 
مي باش��د. پرداخت نيم عش��ر حق اجرا و نيز هزينه هاي اجرائي بر عهده محکوم 
عليه مي باش��د. بديهي اس��ت با توجه به غيابي بودن حکم ، اجراي حکم غيابي 
منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناس��ب از محکوم له، يا ابالغ واقعي 
اجرائيه به محکوم عليه مي باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يک نوبت دراجراي ماده 
۷۳ آ.د.م و ماده ۹ قانون اجراي احکام مدني در يکي از جرايد کثيراالنتش��ار درج 
مي گردد تا ظرف ده روز پس از انتش��ار آگهي نس��بت به اجراي مفاد اجرائيه اقدام 
گردد. در غير اينصورت واحد اجراي احکام طبق مقررات نسبت به اجراي مدلول 

اجرائيه ووصول هزنه اجرايي اقدام خواهد نمود.
دفتر شعبه ۸ شوراي حل اختالف شهرستان اردبيل
------------------------------

آگهي ابالغ وقت دادرسي
خواهان آقاي افشين پارسي اصل فرزند امير حسين با وکالت آقاي حسين بهرو بطرفيت 
خواندگان آقايان و خانم ها عوض زبان فهم نصيري- علي زبان فهم نصيري – گلثوم 
آقاعزيزي- مريم زبان فهم نصيري- رضا زبان فهم نصيري- افسانه زبان فهم نصيري 
دادخواستي به خواسته الزام به ايفاي تعهد )مالي( مبني بر نصب و تحويل يک دستگاه 
الستيک زني و غيره – مطالبه خسارت تاخير تاديه- مطالبه خسارات دادرسي، تقديم 
دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اردبيل نموده که جهت رسيدگي به شعبه هفتم دادگاه 
عمومي )حقوقي( دادگستري شهرستان اردبيل واقع در کارشناسان ساختمان دادگاههاي 
عمومي و انقالب اردبيل ارجاع و به کالس��ه پرونده ۹۵۰۹۰۴ ب ش ۷ ثبت گرديده و 
وقت رسيدگي به تاريخ ۹۷/۱۰/۹ روز يکشنبه ساعت ۱۰/۳۰ صبح تعيين شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان آقايان و خانم ها عوض زبان فهم نصيري- 
علي زبان فهم نصيري- گلثوم آقاعزيزي- مريم زبان فهم نصيري- رضا زبان فهم 
نصيري- افسانه زبان فهم نصيري و بنا به درخواست وکيل خواهان به تجويز ماده ۷۳ 
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب 
يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خواندگان آقايان و خانم ها 
عوض زبان فهم نصيري وبنا به درخواست خواهان به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي 
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يکي 
از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي شود تا خواندگان پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردند.
دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومي )حقوقي( اردبيل- موثقي
---------------------------------

آگهي مزايده اموال غير منقول
برابر مفاد اجرائيه پرونده به شماره بايگاني ۹۶۰۲۶۷ ب ج ۱ اجرايي در راستاي نيابت 
شماره ۹۶۰۱۴۷ مورخه ۹۷/۷/۱۱ صادره از شعبه اجراي احکام مدني انگوت محکوم 
عليه گشتاسب سرحدي به پرداخت مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته در 
حق محکوم له خانم گلي ساري خاني و نيز پرداخت نيم عشر دولتي در حق صندوق 
دولت محکوم شده است با توجه به معرفي اموال از سوي شخص ثالث در قبال محکوم 
له و توقيف آن به کارشناسي ارجاع قيمت ملک شش دانگ يک دستگاه آپارتمان به 
شماره ثبتي ۲۶/۱۲۵۶/۱۱۹۴/۸۶ به شماره ثبت ۹۶۳۶۶ متعلق به آقاي داود رستم 
نژاد واقع در اردبيل کارشناسان فاز ۱ پشت اداره کل فني و حرفه اي- کوچه بنفشه ۲ 
پالک ۱۰ طبقه سوم ملک مورد نظر طبقه سوم از آپارتمان ۳ طبقه مي باشد. مساحت 
تقريبي عرصه ۱۸۰ متر مربع که بصورت جنوبي در يک پيلوت و سه طبقه مسکوني 
احداث گرديده است. متراژ اعياني تقريبي ۹۶ متر مربع بوده و داراي دو خواب مي باشد. 
س��ازه آن اس��کلت بتني ، اندود ديوارها و س��قف بصورت گچ س��ياه و سفيد بوده، کف 
پذيرايي به پارکت و کف خوابها به موکت مفروش ش��ده اس��ت. کابينت آش��پزخانه از 
جنس ام دي اف ، نماهاي جنوبي و شمالي ساختمان از جنس سنگ سميرم اجرا شده 
است. سيستم گرمايش آن بخاري ، پنجره ها تک جداره فلزي مي باشد. جنس پله ها 
سنگ گوهر و کف پارکينگ )پيلوت( بصورت موزاييکي ، ساختمان بدون آسانسور و 
داراي قدمتي تقريبا" ۱۵ سال مي باشد. با عنايت به شرح ياد شده ارزش ملک مذکور 
با توجه به جميع جهات و عوامل موثر در کارشناسي و موقعيت مکاني ملک و متراژ 
عرصه و اعيان و نوع ساخت و مصالح آن، عرض معبر و قدمت بنا به انضمام انشعابات 
آب و برق و گاز از نظر اينجانب و بدون احتساب مطالبات احتمالي شهرداري و ساير 
ادارات و بانکها به نحوي که بدون هيچ هزينه اي قابل واگذاري باشد و به نرخ روز با 
امعان نظر به تورم ساالنه براي ششدانگ مجموعا" به مبلغ ۲/۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال 
)دو ميليارد و يکصد و دوازده ميليون ريال( برآورد شده است. بنابراين جلسه مزايده 
به روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۹/۷ ساعت ۱۰ الي ۱۰/۳۰ صبح در دفتر اجراي احکام 
دادگاه شعبه اول اجراي احکام مدني اردبيل واقع در کارشناسان دادگاهها عمومي و 
حقوقي اردبيل در حضور نماينده محترم دادس��تان اردبيل برگزار خواهد ش��د. مزايده 
از مبلغ کارشناس��ي ش��روع و به باالترين قيمت پيش��نهادي فروخته خواهد شد طالب 
مي تواند در موعد مقرر فوق در جلسه مزايده شرکت نموده و قيمت پيشنهادي خود 
را اع��الم نماي��د برن��ده مزايده مي تواند از کل ثمن معامله ، في المجلس ده درصد آن 
را پرداخ��ت و م��ا بق��ي آن را ظ��رف يک ماه پرداخت نمايد که در صورت عدم پرداخت 
مابقي در مهلت مقرر، ده درصد واريزي پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط 
خواه��د ش��د. خري��دار مي تواند ۵ روز قب��ل از مزايده با همکاري دفتر اجراي احکام از 

مورد مزايده بازديد و مالحظه نمايد.
مدير دفتر شعبه اول اجراي احکام مدني اردبيل- نوري 

مطابق   2547 شناسنامه  شماره  به  حسين پور  عليرضا  خانم  آقاى/  وراثت  انحصار  آگهى 
درخواست  شعبه  اين  از   970/1347/791 پرونده  كالسه  به  تقديمى  دادخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان هادى حسين پور به شماره 
و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   1397/02/21 تاريخ  در   564 شناسنامه 
ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شوكت چكنى شماره شناسنامه 50 متولد 
 12409 غالمرضا حسينپور شماره شناسنامه   -2 متوفى  اراك همسر  از  1318 صادره 
متولد 1354 صادره از تهران پسر متوفى 3- داود حسينپور شماره شناسنامه 20065  
متولد 1359 صادره از تهران پسر متوفى 4- عليرضا حسينپور شماره شناسنامه 2547 
متولد 1361 صادره از تهران پسر متوفى 5- آذر حسينپور شماره شناسنامه 25421 
متولد 1356 صادره از تهران دختر متوفى 6- سارا حسينپور شماره شناسنامه 25692 
با انجام  متولد 1365 صادره از تهران دختر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او  باشد 
مربوط صادر  گواهى  واال  دارد  تقديم  دادگاه  به  ماه  آگهى ظرف مدت يك  نشر  تاريخ  از 

خواهد شد  
110/91143                           رئيس شعبه 791 مجتمع شماره 15 شوراى حل اختالف شهر تهران

 آگهى انحصار وراثت آقاى/ خانم سهيال يزدانى به شماره شناسنامه 1221 مطابق دادخواست 
تقديمى به كالسه پرونده 970/1349/791 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان منيژه يزدانى اردستانى شماره شناسنامه 16 در 
تاريخ 1397/07/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم 
 1351 متولد   15 شناسنامه  شماره  اردستانى  يزدانى  عباس  سيد   -1 به:  است  منحصر 
صادره از شهر رى پسر متوفى 2- سيد اسداهللا يزدانى اردستانى شماره شناسنامه 850 
متولد 1358 صادره از شهر رى پسر متوفى 3- سهيال يزدانى اردستانى شماره شناسنامه 
اردستانى شماره  يزدانى  مريم  متوفى 4-  دختر  رى  از شهر  متولد 1352 صادره   1221
شناسنامه 1375 متولد 1349 صادره از شهر رى دختر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او 
 باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر 

خواهد شد  
110/91142                           رئيس شعبه 791 مجتمع شماره 15 شوراى حل اختالف شهر تهران

مطابق   7505 شناسنامه  شماره  به  نصرالهى  مرتضى  خانم  آقاى/  وراثت  انحصار  آگهى 
دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 970/1355/791 از اين شعبه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد نصرالهى شماره شناسنامه 18 در 
تاريخ 1397/06/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم 
تهران  از  كليائى شماره شناسنامه 6855 متولد 1311 صادره  زيبا  به: 1-  منحصر است 
از  صادره   1312 متولد   14 شناسنامه  شماره  نصرالهى  خاتون  سكينه   -2 متوفى  همسر 
تهران مادر متوفى 3- فاطمه نصرالهى شماره شناسنامه 8424 متلد 1357 صادره از تهران 
دختر متوفى 4- مهيار نصرالهى شماره شناسنامه 55765 متولد 1355 صادره از تهران 
پسر متوفى 5- مرتضى نصرالهى شماره شناسنامه 7505 متولد 1360 صادره از تهران 
پسر متوفى 6- ميالد نصرالهى شماره شناسنامه 14906 متولد 1365 صادره از تهران پسر 
متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به 
استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او  باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد  
110/91141                           رئيس شعبه 791 مجتمع شماره 15 شوراى حل اختالف شهر تهران

مطابق   17735 شناسنامه  شماره  به  حاصلخيز  زهرا  خانم  آقاى/  وراثت  انحصار  آگهى   
گواهى  درخواست  اين شعبه  از  پرونده 1333/791/97  كالسه  به  تقديمى  دادخواست 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مهين صادقى كردخوردى به شماره 
شناسنامه 628 در تاريخ 1396/10/09 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حينالفوت وى است منحصر به: 1- حسين حاصلخيز شماره شناسنامه 11196 متولد 1351 
صادره از تهران پسر متوفيه 2- محسن حاصلخيز شماره شناسنامه 6199 متولد 1363 
صادره از تهران پسر متوفيه 3- زهرا حاصلخيز شماره شناسنامه 17735 متولد 1353 
صادره از تهران دختر متوفيه و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر 
كس اعتراضى دارد يا وصيتنامهاى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد  
110/91140                           رئيس شعبه 791 مجتمع شماره 15 شوراى حل اختالف شهر تهران

 55271 شناسنامه  شماره  به  بابايى  افتخارالسادات  خانم  آقاى/  وراثت  انحصار  آگهى 
مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 1348/791/97 از اين شعبه درخواست 
به  داده كه شادروان زهرا مشهدى كورهپز  توضيح  و چنين  نموده  وراثت  گواهى حصر 
زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   1395/07/05 تاريخ  در   852 شناسنامه  شماره 
گفته و ورثه حينالفوت وى است منحصر به: 1- افتخارالسادات بابايى شماره شناسنامه 
55271 متولد 1336 صادره از تهران دختر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى 
او  نزد  متوفى  از  وصيتنامهاى  يا  دارد  اعتراضى  هر كس  تا  مينمايد  آگهى  نوبت  يك  در 
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوطه 

صادر خواهد شد  
110/91139                           رئيس شعبه 791 مجتمع شماره 15 شوراى حل اختالف شهر تهران

آگهى انحصار وراثت آقاى/ خانم محسن حيدرنژاد تبريزى به شماره شناسنامه 3534 مطابق 
گواهى  درخواست  اين شعبه  از  پرونده 1350/791/97  كالسه  به  تقديمى  دادخواست 
به شماره  تبريزى  حيدرنژاد  كه شادروان حسن  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر 
شناسنامه 56147 در تاريخ 1397/07/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حينالفوت وى است منحصر به: 1- محسن حيدرنژاد تبريزى شماره شناسنامه 3534 متولد 
1363 صادره از تهران پسر متوفى 2- اعظم حيدرنژاد تبريزى شماره شناسنامه 6423 
شناسنامه  شماره  وحيد  دادخواه  نرجس   -3 متوفى  دختر  تهران  از  صادره   1362 متولد 
68618 متولد 1344 صادره از تهران همسر متوفى 4- اختر كيان فر شماره شناسنامه 
80559 متولد 1314 صادره از همدان مادر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك 
نوبت آگهى مينمايد تا هر كس اعتراضى دارد يا وصيتنامهاى از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد  
110/91137                           رئيس شعبه 791 مجتمع شماره 15 شوراى حل اختالف شهر تهران

دادنامه تاريخ رسيدگى: 1397/07/04 پرونده كالسه 9709980916000115 شعبه 
611 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران تصميم نهايى خواهان: آقاى مجيد 
حاجى محمد خوانده: آقاى عباس ابراهيمى خواسته مطالبه وجه به مبلغ 185/000/000 
ريال گردشكار: خواهان دادخواستى/ درخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم 
داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت 
فوق العاده/ مقرر شعبه به تصدى امضاءكننده ذيل تحت نظر قرار گرفت با توجه به محتويات 
پرونده پس از اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شعبه 611 ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد رأى قاضى شورا  در خصوص دعوى آقاى مجيد 
حاجى محمد به طرفيت آقاى عباس ابراهيمى به خواسته مطالبه مبلغ 185/000/000 ريال 
وجه يك برگ رسيد عادى با احتساب كليه خسارات ناشى از دادرسى شامل هزينه دادرسى 
از  ناحيه خواهان حكايت  از  عادى  ارايه سند  اينكه  به  التفات  با  و  تاديه  تاخير  و خسارت 
استقرار دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذكور در 
يد مدعى داللت بر بقاى دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
را دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى وقت دادرسى در جلسه شورا حضور نيافته 
ارسال  هم  دفاعيه اى  اليحه  و  نداشته  معمول  مطروحه  دعوى  قبال  در  دفاعى  و  ايراد  و 
ننموده و مستندات خواهان مصون از ايراد او خدشه باقى مانده و همچنين خوانده دليلى 
با استصحاب دين خوانده دعوى  لذا  ننموده است  ارائه  و  اقامه  برائت ذمه خود  بر  مبنى 
قانون  و 522  و 519  و 515  مواد 198  به  و مستند  تلقى  بر صحت  محمول  را  خواهان 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ خواسته 185/000/000 يال به انضمام هزينه دادرسى به مبلغ 
 1397/02/24 دادخواست  تقديم  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  و  ريال   2/390/000
لغايت زمان اجراى كامل حكم طبق شاخص تورم اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس در فرجه 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر 

در دادگاه عمومى محل مى باشد 
 110/91136                     قاضى شعبه 611 مجتمع شماره 12 و 13 شوراى حل اختالف شهر تهران

دادنامه پرونده كالسه 9709980918300130 شعبه 634 مجتمع شماره سيزده شوراى 
آقاى  خواهان:   9709970918300572 شماره  نهايى  تصميم  تهران  شهر  اختالف  حل 
اسمعيل حامد فرزند احمد به نشانى استان تهران شهرستان تهران شهر تهران خيابان پانزده 
خرداد بازار بزرگ بازار كفاشها تيمچه حاجج الدوله پاساژ همدانچى پالك 13 خوانده: آقاى 
حسن حاجي احمد بابل خواسته: مطالبه وجه چك خواسته: مطالبه وجه به مبلغ 80/000/000 
ريال به انضمام هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخير تاديه گردشكار: خواهان دادخواستي/ 
درخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه 
و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده/ مقرر شعبه به تصدي 
امضاءكننده ذيل تحت نظر قرار گرفت با توجه به محتويات پرونده پس از اخذ نظريه مشورتى 
رأي  صدور  به  مبادرت  زير  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگى  ختم   634 شعبه  محترم  اعضاى 
مي نمايد رأى قاضى شورا در خصوص دعوى اسمعيل حامد به طرفيت حسن حاجى احمد بابل 
به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره و تاريخ 154080 
دادرسى  دادرسى شامل هزينه  از  ناشى  كليه خسارات  احتساب  با  مورخ 1393/11/10 
از  ناحيه خواهان حكايت  از  ارايه سند تجارى  اينكه  به  التفات  با  و  تاديه  تاخير  و خسارت 
استقرار دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذكور به 
خصوص گواهى عدم پرداخت سند تجارى در يد مدعى داللت بر بقاى دين و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى 
وقت دادرسى در جلسه شورا حضور نيافته و ايراد و دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول 
نداشته و اليحه دفاعيه اى هم ارسال ننموده و مستندات خواهان مصون از ايراد و خدشه 
ننموده است  ارائه  و  اقامه  برائت ذمه خود  بر  مبنى  دليلى  و همچنين خوانده  مانده  باقى 
به مواد  تلقى و مستندا  بر صحت  را محمول  با استصحاب دين خوانده دعوى خواهان  لذا 
310 الى 313 قانون تجارت و قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك 
مصوب 1376/03/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 198 و 515 و 519 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام هزينه دادرسى به مبلغ 1/875/000 ريال و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان اجراى كامل حكم طبق شاخص تورم اعالمى 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى 
بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس در فرجه 20 

روز پس از آن قابل تجديدنظر در دادگاه عمومى محل مى باشد 
 110/91135                                مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 
634 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران- رقيه محمديان ئيالنجق 
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جهان سومی ها چه ویژگی هایی دارند؟

با سی ویژگی مردمان کشورهای جهان سومی از دید یک استاد 
دانشگاه و پژوهشگر توسعه آشنا شوید.

محمود سریع القلم، استاد دانشگاه در یادداشتی که در وبسایت 
ش��خصی اش منش��ر کرد، س��ی ویژگی مردمان کش��ورهای 

جهان سومی را به قرار زیر برشمرد:
۱- اول عصبانی می  شوند، بعد شاید فکر کنند.
۲- سوال کردن را افت شخصیتی می  شمارند.

۳- در تنظیم اولویت  ها بسیار سرگردانند.
۴- خیلی تالش می  کنند خود را اثبات کنند.

۵- مخاطبان خود را دست کم می  گیرند.
۶- موفقیت را در پول زیاد خالصه می  کنند.

۷- خیلی به هرم مازلو اعتقادی ندارند.
۸- تغییر و شکست را یکی می  دانند.

۹- از این که از زحمات افراد تقدیر کنند، پرهیز می  کنند.
۱۰- از ناهماهنگی با یکدیگر لذت می  برند.

۱۱- کنترل دیگران را ارزش می  شمارند.
۱۲- عالقه شدیدی به ورود در مسایل دیگران دارند.

۱۳- در مورد طبع بشر بسیار کم می  دانند.
۱۴- به ندرت ناخودآگاه خود را خانه تکانی می  کنند.

۱۵- قابل اتکاء نیستند و با آگاهی این کار را می  کنند.
۱۶- زیستن در تناقضات را زرنگی قلمداد می  کنند.

۱۷- برای تحقق کارآمدی، کارها را به صد قس��مت تقس��یم 
نمی  کنند.

۱۸- ب��ا بی احترام��ی به دانش��مندان خود آنه��ا را به مهاجرت 
سوق می  دهند.

۱۹- آموزش ندیده اند کارها را برای درازمدت انجام دهند.
۲۰- گرفتار چند غریزه هستند.

۲۱- در استفاده از واژه ها بسیار کم دقت می  کنند.
۲۲- برنامه ریزی و تخیالت برای آنها مساوی هستند.
۲۳- تمایل شدیدی به یکسان  سازی انسان ها دارند.

۲۴- بارها اشتباهات قبلی را تکرار می  کنند.
۲۵- تعداد اشتباهاتشان بسیار باالست.

۲۶- پ��س از ای��ن ک��ه بلند ش��دند، صندلی را ج��ای خود نمی 
 گذارند.

۲۷- در شهرهایشان هنوز آداب مدنی بسیار ضعیف هستند.
۲۸- خودنمایی را با اعتماد به نفس اشتباه می  گیرند.

۲۹- از خودشان بیش از اندازه راضی هستند.
۳۰- و بنابراین رشد نمی  کنند.

قاب روز                                                                                        حرم مطهر امام رضا)ع( در آستانه 28 صفر 
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w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r آيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   

نگاه روز

قیمت بلیت بازی پایانی لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ 
آس��یا که در روزهای گذشته گمانه زنی های 
مختلفی درباره آن صورت گرفته بود، اعالم 
شد.  بلیت بازی برگشت پرسپولیس - کاشیما 
آنتلرز، اعالم شد و دوباره بلیت بازی گران شد. 
روز گذشته قیمت بلیت فینال لیگ قهرمانان 
اعالم شد اما امروز دوباره قیمت ها تغییر کرده 

و گران شده است. جایگاه برای بازی پایانی لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ آسیا که 
برای اولین بار در تهران برگزار خواهد شد، به ارزش ۸۰ هزار تومان، عرضه 
می ش��ود. بلیت روبروی جایگاه ۸۰ هزار تومان خواهد بود که روز گذش��ته 
۵۰ هزار تومان اعالم شده بود و همچنین بلیت سکوهای پشت دروازه ۵۰ 
هزار اتومان و طبقه دوم که بخش اعظم بلیت فروشی این مسابقه را شامل 
می ش��ود، به قیمت ۳۰ هزار تومان ارایه می گردد. با آغاز کار بلیت فروش��ی 
فینال آسیا، در اتفاقی پیش بینی نشده سایت فروش بلیت به دلیل استقبال 
زیاد هواداران از دسترس خارج شد. در همین راستا و در پی بروز مشکالتی 
در روند فروش بلیت دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا بین تیم های 
پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن، فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به باشگاه 

پرسپولیس خواستار ارائه توضیحات مقتضی در این باره شد.

س��اختمان های عظی��م و مس��تحکم که 
در س��ده های میانی توس��ط شاهزادگان 
و ی��ا نجی��ب زادگان در اروپ��ا و خاورمیانه 
بناگردیده اس��ت، دژ ی��ا قلعه نام دارند. در 
ای��ران، س��اخت قلعه و ی��ا دژهای عظیم 
حکومتی به پیش از اس��الم برمی گردد و 
جزء مهمترین آثار تاریخی و معماری کشور 

محسوب می شود. دیشموک، شهری در استان کهکیلویه و بویر احمد 
است که جمعیت آن برابر با ۴۰۵۳ نفر در سرشماری ۱۰سال قبل عنوان 
ش��ده. ش��هر دیش��موک از ش��مال با لردگان، از غرب به ایذه و باغملک 
ارتباط دارد. تنها اثر تاریخی این شهر، قلعه دیشموک است که بر بلندای 

صخره ای گچی قرار گرفته و از جنس سنگ و گچ است.
چیزی عجیب که در این قلعه حائز اهمیت اس��ت تامین آب آش��امیدنی 
برای ساکنین قلعه می باشد. در این قلعه، راه زیر زمینی به طول بیش از 
۲۰۰ متر احداث شده است و راز سر به مهری که سالیان سال هنوز بی 
جواب مانده است این است که چه کسانی در این قلعه زندگی کرده اند؟ 
این قلعه دقیقا متعلق به چه دوره ای است؟ و هزاران سوال دیگر که هنوز 

در این قلعه شواهدی برای دریافت جواب آن ها وجود ندارد.

گرانی مجدد  بلیت بازی پرسپولیس و کاشیما 

شهری با یک سازه تاریخی مرموز در غرب 

اس��نپ فود اعالم ک��رد، در مورد کلیپ 
صوت��ی اخیر که همراه برند اس��نپ فود 
منتشر شده است، الزم می دانیم ضمن 
عذرخواه��ی و اع��الم قطع همکاری با 
ناش��ر محتوای اشاره شده،  توضیحاتی 
را ب��ه منظور شفاف س��ازی و رفع س��و 
تفاهمات ارائه دهیم. بیش از ۸ سال از فعالیت مجموعه اسنپ فود 
)زودفود( در ایران می گذرد و در این مدت این مجموعه دانش بنیان با 
هدف ترویج شیوه های نوین در کسب وکار آنالین همواره در تالش 
بوده تا پیام خود را به گوش مخاطبانش برساند. از آن جمله تبلیغات 
محیطی و آنالین در وب سایت های پربازدید و اخیرا به شکل جدی 
در فضای شبکه های اجتماعی. جهت رفع سو تفاهمات ایجاد شده 
در مورد فعالیت تبلیغاتی این شرکت در شبکه های اجتماعی، الزم 
به ذکر اس��ت آنچه توس��ط این ش��رکت مورد هدف و اس��تفاده قرار 
می گیرد فضای تبلیغاتی و بازدید صفحات مزبور اس��ت و به هیچ 
عنوان هیچ یک از محتواهای منتش��ر ش��ده در این فضا مورد تایید 
این ش��رکت نیس��ت و نیز پیش از انتش��ار به سمع و نظر کارشناسان 

این شرکت نمی رسد.

رئی��س پلیس فتا تهران بزرگ 
گف��ت: ش��هروندان مراق��ب 
روبات های��ی ک��ه کارب��ر را به 
صفحات فیش��ینگ )جعلی( 
هدایت می کند، باشند.  سرهنگ 
تورج کاظمی افزود: بر اساس پرونده های واصله متهمان بدوا اقدام به تهیه 
روبات یا اپلیکیشن ارائه دهنده خدمات مختلفی از جمله افزایش فالوئر، 
دوست یاب، صیغه یاب، ردیاب، دوربین لخت کن و... کرده به نحوی که 
پس از نصب برنامه به منظور فعال سازی اپلیکیشن از کاربر درخواست واریز 
مبلغ اندکی )معموال ۲۰ هزار ریال( و ارجاع به صفحه فیشینگ را می کند. 
وی ادامه داد: این روبات های راه اندازی شده عمدتا ارجاع به درگاه وجود 
نداشته و مستقیما اطالعات و رمز کارت طی چند مرحله از کاربر اخذ شده 
و در تمامی موارد پیغام )صوری عدم ارتباط با بانک( یا تراکنش ناموفق 
نشان داده می شود. همچنین در بسیاری از موارد، مجرمان اقدام به تبلیغ 
روبات یا اپلیکیشن های جعلی در کانال های پر بازدید شبکه های اجتماعی 
به ویژه تلگرام و اینستاگرام، )با چند صد هزار اعضا( کرده و به این ترتیب 
برنامه مورد نظر در معرض دید و دسترس تعداد بسیار زیادی از کاربران 

نرم افزارهای اجتماعی هدف قرار می گیرد.

كسب وكار

ترفند

اقتصاد عمومی

ورزش

ايرانگرد

عذرخواهی اسنپ فود

شیوه کالهبرداری روبات های صیغه یاب 
جهان امروز، جهان برند اس��ت. در واقع، امروز بیش از 
آن که محصوالت بفروشند، این برندها هستند که به 
فروش می رسند. دو خودرو را در نظر بگیرید که از نظر 
امکانات مثل هم هستند ولی مشتری به خودرویی رغبت 
بیشتری دارد که نامش مثاًل "بنز" است چرا که برند "بنز" 
از برندی مانند "رنو" قدرتمندتر است. در دنیای نوشیدنی 
ها، دو برند "کوکاکوال" و "پپسی کوال" دهه هاست که با 
یکدیگر در رقابت اند و تا اینجای بازی، این کوکاکوالست 
که توانسته است گوی سبقت را برباید. در یک آزمایش، 
ابتدا به افرادی دو لیوان نوشابه دادند بی آن که مشخص 
شود برند هر کدام شان چیست. در یکی از لیوان ها پپسی 
و در دیگری کوال ریخته بودند. افراد صرفاً بر اساس طعم 
و مزه نوشیدنی ها را مورد قضاوت قرار دادند؛ نتیجه به نفع 
پپسی بود. سپس دو لیوان نوشابه دیگر به آنها دادند و این 
بار روی هر کدام نوشته شده بود که کوکاست یا پپسی؛ این 
بار، اکثریت به گفتند که طعم و مزه کوکا بهتر بوده است. 
این آزمایش به کرات با گروه های مختلفی تکرار شد و 
همین نتیجه به دست آمد؛ چرا؟ چون کوکاکوال برند قوی 
تری از پپسی کوالست و این قدرت برند، حتی واقعیت 
فیزیولوژیکی به نام درک طعم و مزه را تحت الشعاع قرار 
داد. بنابر این، اگر عرضه کننده محصولی - اعم از کاال یا 

خدمات - می خواهد در دنیای پررقابت امروزی به حیات 
خود ادامه دهد، چاره ای جز برندسازی ندارد و اال در رقابت 
سهمگین کنونی، محکوم به فنا خواهد بود ولو آن که از 
نظر کیفی، حرف هایی هم برای گفتن داشته باشد. ریشه 
کلمه برند به سرزمین های اسکاندیناوی قدیمی می رسد 
که در آن کشاوزران برای شناسایی گاوهای خود، ُمهری 
فلزی و گداخته را بر پوست شان می زدند. به این نشان 
، "برند" می گفتند.  بنابراین برند، نه نام است، نه لوگو و 
نه هیچ چیز دیگر. برند حسی است که درباره یک پدیده 
)اعم از کاال و خدمات و اش��خاص و ...( ایجاد می ش��ود 
و استمرار می یابد. قطعاً هیچ حسی اعم از خوب و بد و 
قوی و ضعیف بی دلیل ایجاد نمی شود. مردم ابتدا کفش 
"اسکیچرز" را در بازار می بینند و به هر دلیلی آن را می 
خرند؛ وقتی تعداد زیادی از افراد راه رفتن "نرم و سبک" 
را در مدت زمانی معقول »تجربه« کنند، نام اسکیچرز با 
حس نرمی و سبکی همراه می شود؛ یا BMW، حس 
رانندگی اسپورت را القا می کند و "ولوو" با حس ایمنی 
همراه است. شاید یک مشتری عادی نتواند نام حسی 
که همراه فالن برند غذایی  است را بگوید ولی همین 
که حس اش مثبت باشد و رغبت به خرید داشته باشد، 

یک بُرد برای آن محصول است.

برند چیست و چگونه برند خود را بسازیم؟ 

روابط عمومي شهرداري چاه مبارک 

تجديد آگهي مناقصه 
نوبت دوم

موضوع:زیرسازي کوچه ها و معبر شهر چاه مبارک فاز اول
نام و نشاني مناقصه گزار:استان بوشهر-شهرستان عسلویه-شهرچاه مبارک-شهرداري چاه مبارک

تاریخ آگهي نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳   تاریخ آگهي نوبت دوم : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵   
آغاز مهلت تحویل اسناد شرکت در مناقصه و پذیرش رزومه متقاضیان:روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
مهلت تحویل اسناد مناقصه به شرکت واجد شرایط: تا پایان ساعت اداري روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

مهلت تحویل پیشنهاد مالي: از روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ لغایت پایان ساعت کاري روز شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
تاریخ بازگشایي پیشنهاد مالي: روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

ش�رح مختصري از کار:زیر س��ازي کوچه ها و معابر ش��هر چاه مبارک با مصالح بیس به ضخامت ۱۰ س��انتي متر و اجراي الیه 
آسفالت به ضخامت ۵ سانتي متر طبق برآورد پیوستي

اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلی و تملک دارایی های  سرمایه ای سال 97
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۱۵۳/۸۳۴/۱۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۱۲۲۲۰۴۹۸۰۰۵ بانک صادرات شعبه چاه 

مبارک با ضمانت نامه بانکي معتبر به نام شهرداري چاه مبارک
• شهرداري در پذیرش و رد پیشنهادات مختار مي باشد.

• هزینه چاپ آگهي به عهده پیمانکار مي باشد.

ش�رکت ش�هرکهاي صنعتي کرمانش�اه در نظر دارد تجدید مناقصه )احداث س��وله هاي کارگاهي در ناحیه صنعتي ثالث 
باباجاني( به شماره ۲۰۰۹۷۱۱۱۵۰۰۰۰۲۶را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۷/۰۸/۱۳ مي باشد.

 مهل�ت زمان�ي دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه از س�ایت : س��اعت ۱۴:۳۰ روز یکش��نبه تاری��خ ۹۷/۰۸/۱۳ ت��ا ۹۷/۰۸/۲۳ 
ساعت ۱۴:۳۰ 

مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه تاریخ ۹۷/۰۹/۰۳
زمان بازگشایي پاکت ها : ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۹۷/۰۹/۰۴

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف 
آدرس : سه راه ۲۲ بهمن ابتداي بلوار نوبهار شرکت شهرکهاي صنعتي کرمانشاه و تلفن : ۰۸۳۳۸۲۴۶۱۰۰)داخلي ۲۰۴(

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴
 دفتر ثبت نام: ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷و۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸

رتبه مورد نيازمبلغ ضمانتمبلغ برآورد)ريال(مدت اجراءحجم پروژهمحل اجراشرح پروژه

احداث سوله هاي 
كارگاهي

ناحيه صنعتي 
ثالث باباجاني

حدودا726 
5ابنيه87/238/406/709361/930/000 ماه شمسيمتر مربع

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي 
)احداث سوله هاي کارگاهي در ناحيه صنعتي ثالث باباجاني( شرکت شهرکهاي صنعتي کرمانشاه

شهرداري اندیشه 

بهروز كاوياني -شهردار انديشه 

ـ نوبت اول آگهي مناقصه عمومي مرحله دوم  
شهرداري اندیشه در نظر دارد با استناد به مجوز شماره ۵/۳۸۶/ص 
م��ورخ ۹۷/۰۴/۱۷ موض��وع بن��د ۱۴ مصوبه ش��ماره ۴۸ مورخ ۹۷/۰۴/۳ 
ش��وراي اسالمي ش��هر اندیش��ه، اجراي عملیات ذیل را از طریق مناقصه 
عمومي به پیمانکاران واجد ش��رایط و داراي صالحیت مرتبط با موضوع 

مناقصه واگذار نماید :
 1- موض�وع مناقص�ه : ممی��زي و جم��ع آوري اطالع��ات ام��الک 

سطح شهر 
2- مدت انجام کار : ۱ سال 

3- مبلغ اعتبار: اعتبار پروژه مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مي باشد. 
4- س�پرده ش�رکت در مناقصه : س��پرده ش��رکت در مناقصه مبلغ 
۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مي باش��د که باید به صورت موارد مندرج در بند ۲ 

ماده ۵ آئین نامه مالي شهرداریها به شرح ذیل ارائه گردد .
الف – رس��ید بانکي واریز وجه مزبور به حس��اب جاري س��یبا به ش��ماره 

۰۱۰۶۲۱۲۹۸۸۰۰۱ نزد بانک ملي شعبه فاز سه اندیشه 
ب- ضمانت نامه بانکي به نفع شهرداري اندیشه 

ج- اسناد خزانه 
5- مهلت و محل فروش اسناد مناقصه : مهلت خرید اسناد مناقصه 
از تاریخ چاپ آگهي لغایت روز چهارش��نبه مورخ ۹۷/۰۹/۷ به نش��اني : 

شهریار ، شهر اندیشه ، فاز ۳ ، بلوار آزادي ، تقاطع خیابان شهرداري شرقي، 
ساختمان مرکزي شهرداري اندیشه، واحد امور قراردادها مي باشد .

 6- مهل�ت و مح�ل ارائ�ه پیش�نهادات : پای��ان وق��ت اداري روز
پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۸ دبیرخانه شهرداري اندیشه 

7- زمان و محل بازگشایي پیشنهادات واصله: روز شنبه مورخ 
۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰ سالن جلسات شهرداري اندیشه 

8- مدارک الزم : رونوش��ت و اصل گواهي صالحیت داراي اعتبار و 
درخواس��ت کتبي با مهر و امضاء معتبر ش��رکت ،ضمنا همراه داش��تن مهر 

شرکت جهت دریافت اسناد الزامي است.
9- ش��هرداري در رد ی��ا قب��ول ه��ر یک از پیش��نهادهاي واصله مختار 

است .
10- برندگان اول ، دوم و س��وم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد 
نش��وند س��پرده ش��رکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداري ضبط 

خواهد شد . 
11- س��ایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اس��ناد مناقصه درج 

گردیده است .
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