
ــپوليس ايران كه بعد از  ــزارش «تجارت» پرس ــه گ ب
ــيا، نتايج  صدرنشيني در گروه C ليگ قهرمانان آس
ــرد و به ترتيب  ــب ك ــل حذفي كس ــي در مراح بزرگ
ــد را  ــارات، الدحيل قطر و الس ــره ام ــاي الجزي تيم ه
ــت داد، در ديدار رفت فينال كه هفته قبل در  شكس
ژاپن برگزار شد، با نتيجه 2 بر صفر برابر كاشيما آنتلرز 
ــالش برانكو ايوانكوويچ  ــوب شد شاگردان ُپر ت مغل
ــزار تماشاگر بهره  ــه از حمايت بيش از 80 ه ــم ك ه
مي بردند، نمايش دلسرد كننده اي ارائه دادند و با در 
مجموع نتيجه 2 بر صفر مغلوب تيم ژاپني شدند. ديدار 
ــاعت 18:30  ــيا از س برگشت فينال ليگ قهرمان آس
ديروز شنبه بين تيم هاي فوتبال پرسپوليس و كاشيما 
انتلرز در ورزشگاه آزادي درحالي آغاز شد كه اسحاق 
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، جياني اينفانتينو 
ــيون  ــليمان رئيس كنفدراس ــا و شيخ س ــس فيف رئي
فوتبال آسيا از مهمترين مهمانان اين ديدار هستند.
ــپوليس در اين ديدار با تركيب عليرضا بيرانوند،  پرس
سيدجالل حسيني، محمد انصاري(68 احسان علوان 
زاده)، شجاع خليل زاده، شايان مصلح، آدام همتي(65 

فرهاد ربيع خواه) ، كمال كاميابي نيا، احمد نوراللهي، 
علي عليپور، گادوين منشا و بشار رسن به ميدان رفت.
ــرشناس كاشيما هم در  زيكو مدير فني برزيلي و س
ــت. بازي برابر دنبال شد و  ــژه حضور داش ــاه وي جايگ
ــا وجود تالش هايي كه براي ايجاد موقعيت  ــم ب دو تي
ــر داشتند، در گلزني ناكام  ــاي يكديگ روي دروازه ه
بودند.پرسپوليس تالش زيادي براي به ثمر رساندن 
گل انجام داد اما به خاطر اين كه در حمله كم تعداد 
ــتند كاري از پيش ببرند. در اين بازي  بودند، نتوانس
محمد انصاري از ناحيه زانو مصدوم شد و جاي خود 
ــپوليس  ــان علوان زاده داد.تماشاگران پرس را به احس
ضمن حمايت همه جانبه تيمشان، مرتبا به خاطر از 
دست رفتن موقعيت ها و اشتباهات بازيكنان خودي 

عصبي شدند و افسوس خوردند.

  تيم ملي فوتبال سـاحلي ايران قهرمان جام 
بين قاره اي شد

ــاحلي ايران با  ــر تيم ملي فوتبال س ــري ديگ در خب
ــاره اي فوتبال  ــدار فينال جام بين ق ــروزي در دي پي

ــت پيدا  ــاحلي به مقام قهرماني اين رقابت ها دس س
كرد.به گزارش مهر، ديدار نهايي مسابقات جام بين 
ــن تيم هاي ملي ايران و  ــاحلي بي ــاره اي فوتبال س ق
ــاعت 19:30 در كشور امارات برگزار  ــيه از س روس
ــا پيروزي 4 بر 2 ملي  ــابقه در نهايت ب ــد. اين مس ش
پوشان ايران به پايان رسيد تا ايران براي دومين بار 
قهرمان اين مسابقات شود. ايران در مرحله گروهي 
هم توانسته بود تيم روسيه را شكست بدهد.در اين 
بازي بهزادپور دروازه بان ايران باز هم درخشان ظاهر 
ــا برخورد با مدافع حريف  ــوت از راه دور او ب ــد و ش ش
ــه بر صفر شود. در  ــيه شد تا بازي س وارد دروازه روس
ــيه با حركت در عرض  آغاز نيمه دوم بالزيمت روس
ــاند. گل  ــيه را به ثمر رس زمين و شوت، گل اول روس
چهارم ايران نيز باز هم بعد از شوت بازيكن ايران با 
برخورد به مدافع حريف به ثمر رسيد. 4 دقيقه مانده 
ــيه گل دوم را زدند تا  ــان بازي بازيكنان روس ــه پاي ب
ــود تيم ملي  ــا نتيجه 4 بر 2 به س ــت ب ــازي در نهاي ب
ــام شود و بازيكنان ايران كاپ قهرماني را  ــران تم اي

باالي سر ببرند.

نماينده دائم ايران در سازمان ملل سياست هاى يكجانبه 
ــات غيرقانونى آمريكا را مغاير حاكميت قانون،  و اقدام
اصول حاكم بر منشور سازمان ملل و چندجانبه گرايى 
دانست. به گزارش ايسنا، غالمعلى خوشرو در سخنرانى 
ــازمان ملل، به انتقاد شديد از  خود در شوراى امنيت س
سياست هاى يكجانبه گرايانه آمريكا پرداخت و گفت: 
سياست هاى خودخواهانه و اقدامات يك جانبه آمريكا 
ــارى بين المللى و چند جانبه گرايى را  ــاى همك بنيان ه

به مخاطره انداخته است.
ــا، خروج آن از  ــن رويكرد آمريك ــه اي ــزود: نتيج وى اف
ــكو، پيمان پاريس و برجام  ــوراى حقوق بشر، يونس ش

شد.

وى اضافه كرد: «خروج آمريكا از برجام و بازگرداندن 
ــه تحريم ها، آشكارا قطعنامه 2231 شوراى  ــك جانب ي
امنيت را نقض مى كند و مغاير حقوق بين الملل است. 
ــازمان  ــراى اولين بار در تاريخ س ــه داد: ب ــرو ادام خوش
ملل، آمريكا كه عضو دائم شوراى امنيت و داراى حق 
ــت، ديگر ملت هاى جهان را نه به خاطر نقض  وتو اس
ــوراى امنيت، بلكه به خاطر تبعيت از  ــك قطعنامه ش ي
آن مجازات مى كند. دنيا نبايد به آمريكا اجازه دهد كه 
به اين رفتار يكجانبه، متكبرانه و خودخواهانه اش كه 
متمركز بر جهان مبتنى بر قدرت به جاى حاكميت قانون 
ــت، ادامه دهد». سفير جمهورى اسالمى ايران هم  اس
ــه خوددارى آمريكا از اجراى حكم اخير ديوان  ــن ب چني

بين المللى دادگسترى اشاره كرد و خواستار محكوميت 
و مردود دانستن تحريم هاى آمريكا از سوى جامعه بين 
ــه تنها در حرف بلكه در عمل شد. وى افزود:  ــى، ن الملل
طبق 12 گزارش آژانس بين المللى انرژى اتمى، ايران 
به كليه تعهدات خود عمل كرده و در آينده نيز به اجراى 
تعهداتش متناسب با منافعى كه دريافت مى كند، ادامه 
ــت كه  ــت كه در اين نشس خواهد داد. الزم به ذكر اس
ــى راه هاى تقويت چندجانبه گرايى برگزار  براى بررس
شده بود، بسيارى از دولت ها از لزوم تقويت چندجانبه 
ــورت صريح يا ضمنى  ــرده و به ص ــت ك ــى حماي گراي
ــت آن دولت در قبال  ــى آمريكا و سياس ــه گراي يكجانب

برجام را مورد انتقاد قرار دادند.

سرخ هاي پايتخت با شايستگي نايب قهرمان آسيا شدند

دنيا اجازه يكجانبه گرايى  به آمريكا ندهد
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نماينده دايم ايران در سازمان ملل خواستار شد؛نماينده دايم ايران در سازمان ملل خواستار شد؛

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنيد.

ــده پيشنهاد دارد  نگارن
ــراي  ــت ب ــام نخس گ
بازسازي فرايند اعتمادسازي دوباره در 
ــت بردارد و از همان  ــراي ارز را دول ماج
جايي كه اين آتش روشن شده از همان 
ــد. بي اعتمادي  ــوش كن ــا آن را خام ج
ــويه به بدترين پيامدهاي  فزاينده دو س
ــيد. مارپيچ  ــا و ناشناس خواهد رس آشن
ــوزي  ــده بي اعتمادي به آتش س فزاين
ــد و بازار ارز را مي سوزاند  بيشتر مي رس
ــتر تبديل مي كند..  در يك  و به خاكس
ــت خوش بينانه مي توان تصور كرد  حال

دولت دوازدهم بر پايه ارزيابي...
ادامه در صفحه 3

يادداشت

ــت و  ــوزه سياس در ح
اقتصاد شرايط متفاوت 
ــت. مدتي است كه دولتمردان  شده اس
ــا هر بهانه اي اعالم  ــت و ب در هر نشس
ــاز  ــد تحريم هاي آمريكا كارس مي كنن
ــت، اما هرگز اعتراف نمي كنند كه  نيس
فرار رو به جلو داشته اند و كار را به جايي 
ــانده اند كه تحريم در برابر اين همه  رس
ــومديريت شرمنده است. كافي است  س
ــال 97 توجهي  ــه روزهاي آغازين س ب
ــم و قيمت هاي آن روز را با  ــه باشي داشت
ــه كنيم. قيمت دالر  قيمت امروز مقايس

3500 تومان،  مرغ 5500 تومان،...
ادامه در صفحه 4

اقتصاد كشور اقتصاد كشور 
درگير سومديريت

دولت به بخش خصوصي دولت به بخش خصوصي 
اعتماد كنداعتماد كند

كورش شرفشاهي

k.sharafshahi@gmail.com

حسين سالح ورزي

 نايب رييس اتاق بازرگاني

سرمقاله

پرسپوليس ايران صفر - كاشيما ژاپن صفر 

سرخ هاي پايتخت با شايستگي نايب  قهرمان آسيا شدند

راه و مسکن

لبنان نيز از تامين سوخت پروازهاي كشورمان خودداري كرد؛

چالش تامين سوخت 
هواپيماهاي ايراني

1

2

واكنش ها به تصويب لوايح 4 گانه نشان مى دهد؛

FATF مسير سخت
كدخدايى: CFT  غيرقابل اصالح است                      ظريف: رد FATF خود تحريمى است

عضو سنديكاى صنعت برق تشريح كرد؛عضو سنديكاى صنعت برق تشريح كرد؛

رونق صادرات برق 
با واقعى شدن قيمت ها

سخنگوى اتحاديه اروپا خبرداد؛سخنگوى اتحاديه اروپا خبرداد؛

قاره سبز در انديشه 
حفظ روابط تجارى با ايران
دژپسند در حاشيه اجالس سراسرى استانداران تشريح كرد؛دژپسند در حاشيه اجالس سراسرى استانداران تشريح كرد؛

عبور از پيچ تحريم
 با هماهنگى و هم افزايى

گروه اقتصاد كالن: امروز اقتصاد كشور در حوزه هاى مختلفى همچون نظام بانكدارى، 
كارآمدى نظام مالياتى، گمركات، كسب و كار و ساير حوزه هاى اقتصادى با مشكالت 
جدى دست به گريبان است و براى حل اين معضالت نياز است تا مردم، مسئوالن و 

دستگاه ها با هماهنگى هرچه بيشتر شرايط دشوار فعلى را پشت سر...       صفحه 3

5

2
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رئيس جمهور در پايان نشست مشترك سران سه قوه تاكيد 
كرد: مردم ايران يكبار ديگر با استقامت و ايستادگى خود، 
نقشه ها و توطئه هاى آمريكايى ها را كه فكر مى كردند 13 
آبان مبدايى براى رسيدن به آرزوهاى نادرست شان نسبت 
به ملت ايران خواهد بود، نقش بر آب كردند. به گزارش ايلنا، 
ــن روحانى گفت: مردم ايران دقيقًا به  ــالم حس حجت االس

عكس عمل كرده و با استقامت...                      صفحه2

ــت و معدن: توليد و اقتصاد كشور با مشكالت  ــروه صنع گ
ــت و استان ها در اين حوزه  ــت به گريبان اس ــياري دس بس
ــتي با هم افزايي  ــتي ها و نقائص زيادي دارند كه بايس كاس
ــئوالن ملي و محلي مرتفع شود.  هرچه بيشتر و بهتر مس
همايش استانداران سراسر كشور فرصتي بود تا اين مسائل 
ــاي الزم در جهت حل آن ها ارائه شود.  ــن و پيشنهاده تبيي

وزير صنعت و معدن نيز با حضور در اين...          صفحه 4

هدف تحريم
 فشار بر مردم ايران

رشد 30 درصدي
 ذخيره كاالهاي اساسي 

روابط عمومي منطقه يك عمليات انتقال گاز

مد ت قرارد اد : 365 روز شمسي 
زمان توزيع اسناد  مناقصه: توزيع اسناد  مناقصه و كاربرگ استعالم ارزيابي 
كيفي بين مناقصه گران از تاريخ انتشار آگهي نوبت د وم د ر روزنامه كثيراالنتشار 

به مد ت 5 روز كاري خواهد بود .
رشته: ارائه پايه 5 رشته ابنيه و ساختمان از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري 

و يا كد  تعمير و نگهد اري ازاد اره كار و امور اجتماعي
نظر به اينكه جهت انعقاد  قرارد اد  ،داشتن تاييد  صالحيت ايمني صاد ره از اد اره 
كار،تعاون و رفاه اجتماعي الزامي است لذا پيمانكاران مي بايست د ر روز گشايش 

پاكات مالي تاييد  صالحيت مزبور را ارائه نمايند .

نوع و مبلغ تضمين شركت د ر فرآيند  ارجاع كار: مبلغ 1/189/317/163 
ــيبا  ــاب س ــه شماره حس ــد ي ب ــه نق ــيد  وج ــا رس ــي و ي ــه بانك ــال ضمانتنام ري

2174632211009 و د ر وجه شركت انتقال گاز ايران-منطقه يك
تلفن امور پيمانها منطقه يك: 061-52654511

جهت كسب اطالعات بيشتربه سايت منطقه 1 عمليات انتقال گاز 
به آد رس:www.nigc.zone1.ir مراجعه فرمائيد .

آد رس: خوزستان-اميد يه-ميانكوه-شركت انتقال گاز ايران منطقه يك

نوبت اول: 97/8/20 ،  نوبت دوم: 97/8/26

فراخوان مناقصه عمومي/يك مرحله اي/دونوبته
شماره آگهي: 8757018

موضوع: تعميرات كلي منازل كارمند ي اميد يه
شركت انتقال گاز ايران

منطقه يك

نوبت اولنوبت اول
شماره مجوز:شماره مجوز:40024002..13971397
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رئيس گروه اقدام ايران به منظور رايزنى براى افزايش فشار به تهران، 
به خاورميانه سفر مى كند.به گزارش ايلنا از امور خارجه آمريكا، «برايان 
هوك» رييس اقدام عليه ايران  در حالى به خاورميانه سفر مى كند كه 
گفته مى شود محور سفر او موضوع «ايران» است. هوك در تاريخ 12 
و 20 نوامبر به اسرائيل و امارات متحده عربى سفر خواهد كرد. وى در 
اين سفر با مقام هاى دو طرف مالقات مى كند تا درباره همكارى هاى 
آمريكا با رژيم صهيونيستى و امارات در مورد مقابله با تهديدهاى ايران 
ــفر به ابوظبى، در مجمع  گفت وگو كنند.رئيس گروه اقدام ايران در س
بنى ياس شركت خواهد كرد.وزارت خارجه آمريكا مدعى شد كه سفر 
هوك به منظور پيشبرد استراتژى آمريكا عليه ايران و افزايش فشار بر 
تهران براى متوقف ساختن اقدامات ايران، از جمله  توليد سالح هاى  
ــكى است. ايالت متحده با همكارى متحدان خود با   ــته اى و موش هس

اعمال حداكثر فشار بر تهران، به دنبال تغيير رويه ايران است.

تشكيل گروه هاى مافيايى در تحريمتشكيل گروه هاى مافيايى در تحريم
رئيس كميته سياسى فراكسيون اميد مجلس گفت: نگرانى اين است 
ــمتى ببرد كه گروه هاى  كه تحريم ها به تدريج و ناخودآگاه ما را به س
ــلطه پيدا  ــكل بگيرد و اين گروه ها بر تجارت خارجى ما س مافيايى ش
ــختى بتوانيم از  ــود و به س ــت ما آلوده ش كنند و بر مبناى آن هم سياس
اين مسائل رهايى پيدا كنيم. ما بايد خيلى مراقبت كنيم كه به اسم دور 
زدن تحريم ها در دام اين گروه ها نيفتيم. جالل ميرزايى در گفت وگو 
ــت كه گروه هاى جديد با پيچيدگى  ــنا افزود: روند به گونه اى اس با ايس
بيشتر وارد ميدان مى شوند تا از شرايط سوءاستفاده كنند. لذا بايد دقت 
زيادى انجام شود. مجلس هم به بهانه اينكه شوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى سران قوا مشغول انجام كارهايى است نبايد از وظيفه نظارتى 
خود غفلت كند. بلكه بايد اين وظيفه را پررنگ تر از قبل پيگيرى كنند.
نماينده مردم ايالم در مجلس ادامه داد: االن توجه ها بيشتر به سمت 
مقابله اقتصادى است به اين معنا كه گروه هايى شكل بگيرند و تحريم ها 
را دور بزنيم. در حاليكه همه مى دانيم اين روش پر هزينه اى است و در 
بلندمدت جواب نمى دهد. ما نبايد از ظرافت هاى ديپلماسى غافل شويم. 
ما با بهره گيرى از ديپلماسى توانستيم به برجام برسيم و گشايش هايى 
ايجاد كنيم. حاال هم خروج آمريكا از برجام نبايد ما را از ابزار ديپلماسى 

براى حل مشكالت مايوس كند.

به سمت اجراى قوانين پيش برويمبه سمت اجراى قوانين پيش برويم
يك نماينده سابق مجلس گفت: با اجراى دقيق قانون منع به كارگيرى 
ــتفاده از تجارب باتجربه ها و نيروى جوانان، شاهد  ــتگان و اس بازنشس
تحوالت مهمى در عرصه مديريت خواهيم بود.محسن عليمردانى در 
گفت وگو با ايسنا، در ارتباط با نزديك شدن به زمان اجراى قانون منع 
به كار گيرى بازنشستگان اظهار كرد: مواردى كه در اين قانون ديده 
شده است ضمانت اجرايى بااليى دارد ، خيلى از بازنشستگان با اجرايى 
شدن اين قانون بايد از مشاغل دولتى كنار بروند.وى ادامه داد: به نظر 
من ورود ديوان محاسبات و دستگاه هاى ناظر بر اين قانون با توجه به 
حساسيت هاى مردمى كارى كرده تا به نسبت قوانين ديگر، قانون منع 
به كارگيرى بازنشستگان بهتر و سريع  تر اجرايى شود.اين فعال سياسى 
ــدن قانون منع به كارگيرى  ــان كرد: اميدوارم با دقيق اجرا ش خاطرنش
بازنشستگان شاهد استفاده صحيح از ظرفيت جوانان باشيم.وى ابراز 
عقيده كرد: نگاه من اين است كه كال در كشور قوانين خوبى  نوشته شده، 

اسناد باالدستى ما هم دقيق و درست نوشته شده است. 

خبر كوتاه

سياسي

رئيس جمهور در پايان نشست مشترك سران سه قوه تاكيد 
ــتادگى خود،  ــتقامت و ايس كرد: مردم ايران يكبار ديگر با اس
نقشه ها و توطئه هاى آمريكايى ها را كه فكر مى كردند 13 
ــت شان نسبت  ــيدن به آرزوهاى نادرس آبان مبدايى براى رس

به ملت ايران خواهد بود، نقش بر آب كردند.
ــن روحانى گفت: مردم  ــالم حس به گزارش ايلنا، حجت االس
ــتادگى  ــتقامت و ايس ايران دقيقًا به عكس عمل كرده و با اس
ــت كه  ــن كردند اين هيات حاكمه آمريكا اس خود كامال روش

به فكر فشار و ظلم بر ملت ايران است.
ــاى نابجا و غلط خود  ــا تحريم ه ــا ب ــزود: آمريكايى ه وى اف
ــى و صادرات نفت و برخى  ــتم بانك ــدف قرار دادن سيس و ه
ديگر از اقالم صادراتى كه مرتبط با درآمد و منابع كل كشور  
ــت، مى خواهند بر زندگى و  ــى اس و واردات كاالهاى اساس

معيشت روزمره مردم تأثير منفى بگذارند.
ــه كرد: بنابراين، اين حرف كه آمريكا به  ــور اضاف رئيس جمه
دنبال فشار بر مردم نيست و به دنبال فشار بر نظام و حكومت 
ــت و خودشان در عمل  ــت اس ــت، كامًال ناصحيح و نادرس اس

اين واقعيت را آشكار كردند.
روحانى ادامه داد: نكته دوم و بسيار مهم اين بود كه اين دور 
ــد، هيچ  تحريمى كه به اصطالح آنها از پنجم نوامبر آغاز ش
ــت چون آمريكايى ها  ــور نداش تأثيرى در روند اقتصادى كش
هرچه تير در تركش داشتند، قبًال عليه ملت ايران رها كرده 
بودند و چيز جديدى نداشتند كه ارايه كنند و لذا ناچار شدند 
ــد، از يك طرف نام  ــت كنن ــت بلندبااليى را درس ــك ليس ي
ــعبات بانك ها را اضافه  ــد از يك طرف ش ــى را ببرن بانك هاي
ــركت هواپيمايى را ببرند و از  كنند و از يك طرف نام يك ش
طرف ديگر شماره سريال هواپيماها را ذكر كنند تا صفحه را 
ــان مى    دهد كه  ــيوه كار و نحوه اين اعالم نش پر كنند. اين ش

هدفشان صرفا تاثير روانى عليه ملت ايران است.
ــد آمريكايى   ها  ــن ش ــه بعدى اينكه روش ــه داد: نكت وى ادام

نمى   توانند صادرات نفت ايران را به صفر برسانند.
ــالمى ايران از  ــئوالن جمهورى اس رئيس جمهور افزود: مس
ــت صادرات نفت  ــت مى    گفتند كه آمريكا قادر نيس روز نخس
ايران را به صفر برساند و در مقابل آمريكايى ها مرتب تكرار 
مى كردند كه ما اين كار را انجام مى دهيم اما اخيرا خودشان 
اعتراف كردند كه نمى   توانيم نفت ايران را به صفر برسانيم.
روحانى اضافه كرد: استدالل آنها اين بود كه اگر نفت ايران 
را به صفر برسانيم،  قيمت هر بشكه نفت به 150 دالر افزايش 

ــت كه از روز اول  ــد و اين تبيين همان حرفى اس ــدا مى كن پي
ــت ايران را صفر كند و در  ــت، نف ــم كه آمريكا قادر نيس  گفتي
ــود يا اگر نفت ايران متوقف  منطقه يا نفت همه صادر مى ش

شود،  بقيه هم دچار مشكل خواهند بود.
ــه مورد هجمه  ــل اينك ــه دلي ــا ب ــه داد: آمريكايى ه وى ادام
افكارعمومى دنيا قرار گرفته بودند، ناچار شدند عقب نشينى 
ديگرى را انجام دهند و بگويند كه موضوع مواد غذايى، مسئله 
ــت كه البته حرف آنها  ــتثناء اس ــكى اس دارو و تجهيزات پزش
نادرست است چراكه وقتى سيستم بانكى را تحريم مى كنند، 

همه چيز را تحت تأثير قرار مى دهند.
ــاخت: در  رئيس جمهور خطاب به ملت بزرگ ايران اظهار س
ــاز و ضرورى مردم هيچ  ــى و مورد ني ــه كاالهاى اساس زمين
ــى  ــكلى نداريم و انبارهاى ما براى تامين كاالهاى اساس مش
ــتر آمادگى دارد  ــه بيش مردم براى ماه هاى طوالنى، از هميش
ــى و  ــى، واردات كاالهاى اساس و براى توليد كاالهاى اساس

دارو و ساير نيازمندى ها، مشكلى نداريم.
روحانى افزود: امروز بحمداهللا  وضعيت توليد در كشور نسبتًا 
شرايط خوبى دارد و صادرات در هفت ماهه امسال در مقايسه 
با مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده است كه افزايش به 

معناى، افزايش توليد و افزايش كسب و كار مردم است.
ــال توانستيم پول گندم كاران  رئيس جمهور اضافه كرد: امس
را به موقع پرداخت كنيم و اين به معناى آن است كه زندگى 
ــال آينده نيز تمهيدات  ــاورزان رونق مى       گيرد و براى س كش
الزم در زمينه اقالم كشاورزى و خريد تضمينى محصوالت 

مدنظر قرار گرفته است.
روحانى ادامه داد: از طرف ديگر امروز براى مردم روشن شد 
كه تبليغات آمريكايى    ها درباره 13 آبان و 5 نوامبر، صرفا يك 
ــارهاى اقتصادى كه  ــير جنگ روانى بود و فش تبليغات در مس
تبليغ مى    شد از اين تاريخ اعمال خواهد شد، همان فشارهاى 
اقتصادى است كه از ماه ها پيش عليه ايران اعمال مى كردند 

و باز هم آن را ادامه خواهند داد.
ــئوالن براى جبران  ــر چه زمان بگذرد هم مس ــزود: ه وى اف
مشكالتى كه براى مردم پيش آمده، آماده تر مى شوند و هم 
ــتر خواهد شد.  ــان در برابر اين توطئه ها بيش مردم استقامت ش
ــده به خوبى خواهند فهميد كه  ــاى آين ــا در ماه ه آمريكايى ه
ــير،  ملت ايران  ــتباهى را انتخاب كردند. اين مس راه غلط و اش
ــتر و براى اينكه  ــته نمى كند، ملت را براى توليد بيش را خس
ــورهاى دوست داشته  ــايگان و كش روابط نزديك تر با همس

باشد، آماده مى كند.
رئيس جمهور اضافه كرد: در جلسه سران سه قوه، در خدمت 
رياست مجلس شوراى اسالمى و رياست قوه قضائيه، يكى 
ــور و  ــى آخرين وضعيت اقتصادى كش از مباحث مهم، بررس
ــه راهى بود كه بايد براى ماه هاى آينده، طبق  ــيم نقش ترس

فرمايش و دستور مقام معظم رهبرى، انجام شود.
ــه راه و روابط نزديك تر  روحانى ادامه داد: راجع به اين نقش
ــايگان مان و همچنين روابط اقتصادى مان صحبت  با همس

كرديم.
وى افزود: در اين نشست روابط اقتصادى با كشورهاى دوست  
ــى قرار داديم و  ــرق و غرب جهان را مورد بحث و بررس از ش
ــكالت احتمالى كه فراروى توليد و بانك    هاى  همچنين مش

ما وجود دارد، از جمله مباحث اين جلسه بود.
رئيس   جمهور اضافه كرد: اين مباحث را در جلسه شوراى عالى 
هماهنگى اقتصادى كه به صورت هفتگى تشكيل مى    شود، 

نيز مورد بررسى قرار خواهيم داد.
روحانى ادامه داد: دولت اولين بسته حمايت غذايى را در ماه 
آبان به افرادى كه مشكالت بيشترى دارند و در فشار بيشترى 
ــاءاهللا اين روند تا پايان  ــتند، پرداخت خواهد كرد و ان   ش هس
سال در چند نوبت ادامه مى    يابد تا بتوانيم مشكالتى كه براى 

مردم پيش آمده است را تا حدى جبران كنيم.
ــتمزد  ــال آينده نيز براى حقوق و دس وى افزود: در بودجه س
ــكالت  ــه بتوانيم تا حدى مش ــم ك ــى مى كني پيش بينى هاي

اقتصادى را جبران كنيم.
رئيس جمهور اضافه كرد: خدمت ملت بزرگوار و عزيز اعالم 
ــود و ايام والدت با  ــر بركت ربيع المول ــه در ماه پ ــم ك مى    كن
ــأن اسالم و امام صادق (ع) شرايط  ــعادت پيامبر عظيم الش س
ــته به پيش خواهد رفت و ملت  ــور بهتر از ماه هاى گذش كش
ــير  ــجام، يگانگى و يكپارچگى به مس ما در كنار وحدت، انس
ــت  ــه خواهند داد و بهانه هاى آمريكايى ها را از دس ــود ادام خ

آنها مى گيرند.
ــه دروغ ادعا مى      كنند  ــا بيان اينكه آمريكايى ها ب ــى ب روحان
ــت، تصريح كرد: همانطورى  ــم اس ايران حامى مالى تروريس
ــم بوده  كه ملت ايران همواره در خط مقدم مبارزه با تروريس
ــتى جلوگيرى  ــى براى گروهك هاى تروريس ــن مال و از تأمي
ــر در قوانين و مقررات خود  ــت، امروز هم مصمم ت ــرده اس ك
ــت  ــد و اين بهانه هاى واهى را نيز از دس ــد مى كن ــر آن تأكي ب

دشمنان  خواهد گرفت.

روحانى استدالل هاى دولت آمريكا را غلط دانست؛

هدف تحريم، فشار بر مردم ايران

آمانو تعهد ايران به برجام را تاييد كردآمانو تعهد ايران به برجام را تاييد كردپيشنهاد پيشنهاد 1414 استاندار جديد به هيات دولت استاندار جديد به هيات دولتدولت آمريكا درحال فروپاشي استدولت آمريكا درحال فروپاشي است
رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي 
ــام بدعهدي هاي آمريكا،  ــت: با تم گف
ايران تصميم گرفت تعهدات خود را در 
رابطه با برجام ادامه دهد و با همكاري 
ــر با اتحاديه اروپا و ديگر  ــك و مؤث نزدي

شركاي خارج از برجام خود اجازه ندهد كه اين بحران تشديد شود. 
به گزارش ايسنا، سيدكمال خرازي افزود:آمريكا با اين تصور كه 
با خروج از برجام ايران نيز از آن خارج خواهد شد در نظر داشت 
ــت  ــيج نموده، به اهداف خود دس جامعه جهاني را عليه ايران بس
يابد.وي افزود: با درايت مسئولين ايراني و كشورهاي اروپايي و 
ــكني آمريكا، ايجاد مكانيزم هاي  عدم همراهي آنان با قانون ش
ــدف براندازانه دولت آمريكا  ــراي همكاري با ايران، ه ــد ب جدي

درحال فروپاشي است. 

ــر اينكه 14 تن  ــور با تاكيد ب ــر كش وزي
ــمول قانون منع به  ــتانداران مش از اس
ــه  ــتگان را در جلس كارگيري بازنشس
ــتيم گفت: به نوعي  ــتانداران داش با اس
ــه خداحافظي با آنان بود كه براي  جلس

آنها آرزوي توفيق و خدمت بيشتر به نظام جمهوري اسالمي را 
ــنا، عبدالرضا رحماني فضلي افزود: براي  داريم.به گزارش ايس
ــته، گزينه هايي را آماده داريم و  ــتاندار بازنشس جايگزيني 14 اس
تا روز يكشنبه آنها را به دولت مي بريم، ولي اگر اين روند ادامه 
ــت منصوب خواهيم كرد. وي  ــتان ها سرپرس پيدا كند، براي اس
افزود:در جلسه با استانداران موضوع معطوف به تحليل شرايط 
ــا، توانمندي ها و ظرفيت هايي كه  ــوع همكاري ه ــادي، ن اقتص

استان هاي ما در اين شرايط مي توانند داشته باشند، بود. 

مدير كل آژانس تأكيد كرد: ايران در حال 
اجراي تعهدات هسته اي خود ذيل برجام 
ــت كه ايران اجراي  ــت. ضروري اس اس
كامل اين تعهدات را ادامه دهد. به گزارش 
ايسنا ، يوكيا آمانو در بيانيه اي به مجمع 

ــته اي سازمان  ــازمان ملل به اقدامات نهاد ديده بان هس عمومي س
ملل در راستي آزمايي و نظارت بر اجراي تعهدات ايران ذيل توافق 
هسته اي برجام تأكيد كرد.وي افزود: كماكان به راستي آزمايي و 
ــته اي ايران ذيل برنامه جامع اقدام  نظارت بر اجراي تعهدات هس
مشترك ادامه داده ايم. آمانو گفت: آژانس به راستي آزمايي ها درباره 
عدم انحراف مواد هسته اي اعالم شده توسط ايران ذيل توافقنامه 
ــاره نبود مواد و  ــور ادامه مي دهد. ارزيابي ها درب ــن كش ــي اي پادمان

فعاليت هاي هسته اي اعالم نشده نيز ادامه دارند.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج

ــند  ــاختمان هاي فاقد س ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س ــوع قان ــأت موض هي
رسمي

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

ــات اول/موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره139760306271001721 هي ــر راي ش براب
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حكمعلي عباس زاده فرزند 
ــدانگ اعيان يك باب  ــنامه 2910 صادره از تركمنچاي در شش ــماره شناس امامعلي به ش
ــمتي از پالك71 اصلي بخش 9 واقع در چهارراه  ــاحت 146/28متر مربع قس خانه به مس
ــالت 41 پالك 82 اعيان متعلق به خود متقاضي و عرصه موقوفه قهارقلي ميرزا  گاز رس
محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته  ــخاص نس ــود در صورتي كه اش مي ش
ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند مي توانند از تاريخ انتش باش
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 795
تاريخ انتشار نوبت اول:97/8/5

تاريخ انتشار نوبت دوم:97/8/20
حميدرضا افشار-رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقّدس

--------------------------------------------------
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج
ــند  ــاختمان هاي فاقد س ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س ــوع قان ــأت موض هي

رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 139760306271002467 هيات اول /
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
/حبيب طاهري فرزند محمد بشماره شناسنامه 44 صادره از طبس در يك باب خانه / به 
مساحت 150 متر مربع قسمتي از پالك 65 اصلي بخش 9 واقع در بلوار نبوت بين نبوت 
ــت. لذا  ــاعي خودش) محرز گرديده اس ــهم مش 4 و6 پالك 58 متعلق به خود متقاضي (س
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود.در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 837
تاريخ انتشار نوبت اول:97/8/20
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/9/5

حميدرضا افشار-رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقّدس
--------------------------------------------------

اجرائيه
محكوم له: حامد قهرمانپور- محكوم عليه: 1-سعيد پورجهاني فرزند ايرج- آدرس:مجهول 

المكان
شماره پرونده: 96/187/ش1- تاريخ:96/6/4

بموجب راي شماره 276 تاريخ 96/6/4 شعبه اول شوراي حل اختالف خرم آباد محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت مبلغ 141/800/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/707/000 
ريال بابت هزينه دادرسي و به انضمام حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و خسارت تاخير 

و تاديه از تاريخ گواهي عدم پرداخت تا زمان وصول صادر مي گردد.
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اين برگ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع 
اجرا بگذارد. 2- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد 3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد.(ماده 34قانون اجراي احكام مدني)چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت 
همه اموال منقول و غير منقول،بطور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان 
نزد بانك ها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق 
ــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات  ــابهاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اش حس
او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور 
از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي 

ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مي شود (ماده 8 و 3 قانون نحوه اجراي 
ــي1394)4- خودداري محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال بمنظور  ــت مال محكومي
فرار از اجراي حكم،حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد(ماده 34 قانون اجراي احكام 
مدني و ماده 210ق. م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394) 5- انتقال 
ــه هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي  ــري ب ــه ديگ ــال ب م
پرداخت ديون كافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف 
محكوم به يا هر دو مجازات مي شود(ماده 21قانون نحوه اجراي محكوميت مالي1394) 
ــود آزادي محكوم عليه از زندان  ــي روز ارائه ش 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س
ــط محكوم عليه خواهد  منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل توس

بود(تبصره 1 ماده 3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي1394)
مسئول دفتر شعبه اول حكمي شوراي حل اختالف خرم آباد

--------------------------------------------------
اخطار نتيجه كارشناسي مجدد

بدينوسيله به وراث مرحوم حميدرضا رفيع پور عبارتند از:رسول رفيع پور و اميررضا رفيع 
پور و الهام پيكارجو به نشاني:تنكابن- گليجان ابالغ ميگردد كه در پرونده اجرايي كالسه 
ــناس  ــاورزي عليه وراث مرحوم حميدرضا رفيع پور طبق گزارش كارش فوق له بانك كش
ــدانگ پالك 106/25بخش 4 بمبلغ 37/571/750/000 ريال ارزيابي  تجديد نظر شش
گرديد لذا چنانچه بمبلغ ارزيابي اعتراض داشته مراتب را ظرف مهلت 5 روز پس از انتشار 
آگهي ضمن پرداخت مبلغ 68000000 ريال بابت هزينه دستمزد كارشناسي سه نفره به 
حساب 0109031074003 بانك ملي واريز و نسخه واريزي را به اين شعبه ارسال نمائيد. 
ــول اعتراض ظرف مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض مبلغ ارزيابي  ــدم وص ــورت ع در ص

قطعيت يافته و نسبت به مزايده اقدام خواهد شد.
الياس صهبا 

معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد تنكابن
--------------------------------------------------

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

برابر رآي شماره 139760301055000839 مورخه 97/6/24 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
ــي معصومه عزيزي فرزند  ــالرد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاض ــت ملك م ــوزه ثب ح
ــدانگ يك قطعه زمين با بناي  ــنامه 10241 صادره از تهران در شش ــماره شناس ناصر بش
ــي از 43 اصلي قطعه 2 واقع در  ــر مربع پالك 1708 فرع ــاحت 95/95 مت ــه مس ــي ب احداث
مالرد- فرديس فلكه پنجم خ شيراز شرقي كوچه گلستان 3 پ 13 متقاضي مدعي است 
ــت . لذا به منظور  ــمي ملوك مصفي خريداري نموده اس ــطه از مالك رس بصورت مع الواس
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
ــند مي توانند از تاريخ انتشار  ــته باش ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داش ــبت به صدور س نس
ــيد ظرف  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند . 
بديهي در صورت انقضاي مدت مذكورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. م / الف :1299
رييس ثبت اسناد و امالك مالرد : حسني

--------------------------------------------------
شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان رشت(10 خانواده سابق)

نامه صادره
آگهي ابالغ وقت رسيدگي به نام آقاي حميدرضا مالئي نشرود كلي فرزند :حسن مجهول 

المكان
خواهان:خانم سمانه عزتي چوبري

خواسته:طالق
كالسه پرونده:970792

وقت رسيدگي: دوشنبه 97/9/26 ساعت 9/15 صبح
محل حضور:شعبه سوم دادگاه خانواده رشت

خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي خانواده رشت نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 
سوم دادگاه خانواده رشت ارجاع و دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاههاي 
عمومي و انقالب در امور مدني مراتب در يكي از جرايد كثير االنتشار آگهي منتشر مي گردد 
تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
ــت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال  ــخه دوم دادخواس ــاني كامل خود نس نش
جهت رسيدگي حضور بهم رساند در غير اينصورت دادگاه غيابا رسيدگي و تصميم مقتضي 
اتخاذ خواهد نمود ضمنا بعدا ابالغ به وسيله آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود.م/الف4410
منشي شعبه دهم دادگاه خانواده رشت-عفت پناه

CFT  غيرقابل اصالح

قاره سبز در انديشه حفظ روابط تجارى ايران

رد FATF خود تحريمى است

ــوراى نگهبان تاكيد كرد: فرض ما  ــخنگوى ش س
اين است كه اليحه غيرقابل اصالح است و با اين 
فرض گفته شده خالف منافع ملى است و اگر اين 
ايرادات رفع شود اين مساله هم مبنيا حل مى شود. 
ــت  ــعلى كدخدايى در نشس به گزارش ايلنا، عباس
ــى اليحه اصالح قانون مبارزه  خبرى درباره بررس
ــيون پالرمو  ــويى و اليحه الحاق به كنوانس با پولش
ــابق شورا با عنايت به عدم اعمال  ــكال س گفت: اش
ــخيص مصلحت نظام مبنى بر  نظرات مجمع تش
ــت     هاى كلى  ــرت برخى مواد مصوبه با سياس مغاي
نظام كماكان به قوت خود باقى است لذا مغاير بند 2 
اصل 110 قانون اساسى شناخته شد. وى به بررسى 
اليحه الحاق به CFT در شوراى نگهبان اشاره كرد 
و اظهار داشت: ايرادهاى اصلى شوراى نگهبان 11 
مورد است و 11 مورد ديگر به بندهاى ديگر گرفته 

ــت. در بند 3 ماده واحده نسبت به شمول  ــده اس ش
ــترى  تحفظ در خصوص ديوان بين    المللى دادگس
ــع ابهام اظهارنظر  ــود دارد كه پس از رف ــام وج ابه
ــود. همچنين درباره اين اليحه هيات عالى  مى   ش
نظارت مجمع ايراداتى داشته است. عضو حقوقدان 
ــخ به اين كه فالحت پيشه  ــوراى نگهبان در پاس ش
ــته ،  ــورا CFT را خالف منافع ملى دانس گفته ش
تصريح كرد: فرض ما اين است كه اليحه غيرقابل 
اصالح است و با اين فرض گفته شده خالف منافع 
ــود اين مساله  ــت و اگر اين ايرادات رفع ش ملى اس
هم مبنيا حل مى شود. كدخدايى با بيان اينكه اين 
اليحه هيچ حق شرطى را نپذيرفته فقط حق شرط 
ــت،  پذيرش حق داورى ديوان الهه را پذيرفته اس
خاطرنشان كرد: بند 6 اين كنوانسيون بر اين مساله 
ــت.  ــت كه حق پذيرش را قائل نيس تاكيد كرده اس

وى در پاسخ به اينكه بسيارى مى گويند چرا شوراى 
نگهبان نظرش درباره اليحه الحاق به CFT را دير 
اعالم كرد؟ ابراز داشت: شوراى نگهبان نطراتش را 
ظرف مدت قانونى براى مجلس ارسال كرده بود. 
با اين وجود هيات عالى نظارت مجمع نظراتش را 
براى ما نفرستاده بود و ما منتظر اعالم نظر مجمع 
ــنبه براى ما  بوديم. مجمع نظراتش را عصر روز ش
ــاله را اعالم  ــال كرد و ما هم 13 آبان اين مس ارس
عمومى كرديم. سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ 
به اينكه آيا اعالم نظر شوراى نگهبان همزمان با 
ــوى آمريكا نمى تواند  اعمال مجدد تحريم ها از س
معناى جديدى مبنى بر خودتحريمى داشته باشد، 
بيان كرد: خودتحريمى را بكار نبريم. رييس جمهور 
ــه اعمال مجدد تحريم ها را اعالم  ــكا روز جمع امري
ــنبه بيان كرديم.  ــى ما نظرمان را روز يكش ــرد ول ك
اين نظر شورا است؛ مگر مى شود نظر شورا را اعالم 
ــد، ما  ــته باش نكنيم؟ وقتى مصوبه اى مغايرتى داش

بايد نظرمان را اعالم كنيم.

ــته اى با  ــخنگوى اتحاديه اروپا گفت كه اين اتحاديه در تالش براى حفظ توافق هس س
ــت. به گزارش ايلنا، بلومبرگ گزارش داد كه اتحاديه اروپا  پس از آنكه دولت  ايران اس
ترامپ تحريم هاى خود عليه ايران را به حالت اول خود برگرداند، در تالش براى حفظ 

روابط اقتصادى خود با ايران به منظور كاهش فشار رو به رشد اياالت متحده است.
«ماجا كوسيجانسيك» سخنگوى اتحاديه اروپا با اشاره به تحريم هاى عليه ايران گفت: 
ــران و حفظ روابط اقتصادى و تجارى با ايران  ــته اى با اي ــراى حفظ توافق هس ــالش ب ت
ــت. وى اضافه كرد كه يكى از اقدامات مهم صورت  ــده اس ــتر ش در هفته هاى اخير بيش
گرفته از سوى ما اصالح قانون منع تجارت با ايران بود كه در ماه آگوست اين قانون به 

روزرسانى شد طبق اين قانون تجارت با ايران به نظر ما جايز و مشروع است
عليرغم اظهارات سخنگوى اتحاديه اروپا مبنى بر افزايش تالش ها براى حفظ تجارت 
ــى ايران به  ــر خزانه دارى آمريكا مدعى قطع دسترس ــتيو منوچين» وزي ــران، «اس ــا اي ب
سوئيفت(جامعه جهانى ارتباطات مالى بين بانكى) شد. اتحاديه اروپا اوايل هفته جارى 
ميالدى هشدار داد كه قطع دسترسى بانك هاى ايرانى از شبكه سوئيفت اثرات منفى 
ــت. سخنگوى اتحاديه  ــتم مالى بين المللى خواهد داش ــمارى بر يكپارچگى سيس بى ش

اروپا در ادامه صحبت هاى خود به اين موضوع اشاره كرد كه هدف خاصى كه اتحاديه 
اروپا به دنبال آن است،  كمك به شركت ها در اجتناب از تحريم هاى اياالت متحده و 

ادامه تجارت با ايران است، اما جزئيات اين اقدامات هنوز مبهم است.
برخى از شركت ها، از جمله شركت  توتال فعاليت در ايران را به دليل همكارى با اياالت 

متحده آمريكا متوقف كرده اند.
ــيون اروپا توضيح داد كه اتحاديه اروپا  اين  ــتروم» نائب رييس كميس ــيا مالس «سيليس
ــل توضيح داد: اين  ــاز و كار ويژه مالى را پذيرفت. وى در كنفرانس بروكس هفته ايده س
ايده بر روى كاغذ خوب به نظر مى رسد ولى در عمل اقدامى دشوار محسوب مى شود. 
ــتيم  ــت و ما به دنبال اين هس ــورهاى عضو در حال انجام اس ــديدى با كش بحث هاى ش
ــركت هاى ارروپايى  ــار آمريكا روى ش كه ببينيم چه كارى مى توانيم  براى كاهش فش

در اين راستا انجام دهيم.
نائب رييس كميسيون اروپا گفت: همه ما از رفتار و تصميمات آمريكا نگران و ناراحت 
هستيم. ايران يك طرف اين قرارداد و پايبند تعهدات خود است و جامعه بين المللى هم 

بايد به قرارداد خود پايبند بماند.

ــورمان در ارتباط با بحث FATF و  وزير امور خارجه كش
تحوالت انجام شده در اين زمينه و موضع وزارت خارجه 
درارتباط با آن گفت: موضع ما در مورد FATF روشن است 
ــد و ما در اين  ــته باش ايران بايد بتواند با بانك ها تعامل داش
زمينه نبايد خود را تحريم كنيم. به گزارش ايلنا، محمدجواد 
ظريف با بيان اين كه آمريكايى ها تالش مى كنند با اعمال 
ــد و در ارتباط با تعامل با  ــا را منزوى كنن ــدرى م ــار و قل فش
بانك ها مشكالتى را براى ما به وجود بياورند، ادامه داد: در 
مشكالتى كه آمريكايى ها در صدد به وجود آوردن براى ما 
در اين زمينه هستند خودمان نبايد مشكلى براى خودمان 
ــى لوايح مربوط به  ــاره به روند بررس ايجاد كنيم. وى با اش
FATF در مجلس اظهار كرد: در مورد دو اصالحيه  داخلى 

مرتبط با FATF و همچنين دو كنوانسيون بين المللى كه 
ــته در  ــال گذش ــه س ــت طى دو س در اين زمينه مطرح اس
ــور بحث هاى زيادى صورت گرفته، اين لوايح مورد  كش
ــده است. دبيرخانه  ــى قرار گرفتند. نگرانى ها رفع ش بررس
شوراى عالى امنيت ملى اين موضوع را بررسى كرده است 
و مى توانم بگويم كه صدها ساعت در مورد اين مسائل كار 
كارشناسى صورت گرفته است. مالحظه اى وجود ندارد؛ 
برخى از دوستان در كشور البته با نيت خير نكاتى را در اين 
مورد مطرح مى كنند كه جايگاهى در اين روند ندارد. اين 
ديپلمات عالى رتبه كشورمان در پاسخ به اين كه برخى  از 
مخالفان  پيوستن ايران بهFATF  مى گويند اين نگرانى 
وجود دارد كه نيروهاى نظامى ايران از جمله بسيج و سپاه 

ــتى شناخته  ــوى آمريكايى ها به عنوان گروه تروريس از س
شوند و اين موضوع براى ايران باعث ايجاد دردسر خواهد 
شد گفت: آنچه كه اين دوستان مطرح مى كنند ربطى به 
ــدارد. كل ايران را آمريكايى ها تحريم  ــتم FATF ن سيس
ــال  ــى را عليه ايران مى زنند ايران از س ــد و اتهامات كرده ان
1984 از سوى آمريكايى ها در فهرست كشورهاى حامى 
تروريسم قرار گرفته است و صحبتى كه برخى از دوستان 
در اين زمينه مطرح مى كنند مبتنى بر واقعيت نيست. وى با 
بيان اين كه مهم اين است كه شوراى امنيت چه گروه هايى 
را جزء گروه هاى تروريستى قرار دهد گفت: اين دوستان 
مقدارى بيش از پيش مى روند و آنچه كه مطرح مى كنند 

مبتنى بر واقعيت نيست.

وزير امور خارجه؛

سخنگوى اتحاديه اروپا خبرداد؛

سخنگوى شوراى نگهبان تاكيد كرد؛
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ماليات بر ارث سهام عدالت از ماليات بر ارث سهام عدالت از 66 تا  تا 2424 درصد تعيين شد  درصد تعيين شد 
نحوه محاسبه ماليات بر ارث سهام عدالت از سوي سازمان امور مالياتي كشور 
مشخص شد. به گزارش فارس، در بخشنامه سيدكامل تقوي نژاد رئيس كل 
ــاس بند (2) ماده 17 قانون  ــت: ... نظر به اينكه بر اس ــازمان مالياتي، آمده اس س
ــتقيم و تبصره (2) آن، اموال و دارايي هايي كه در نتيجه فوت  ماليات هاي مس
شخص به وراث طبقه اول انتقال مي يابد نسبت به سهام و سهم الشركه و حق 
تقدم آنها مشمول مالياتي به ميزان يك و نيم برابر نرخ هاي مذكور در تبصره (1) 
ماده 143 و ماده 143 مكرر اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به 
نام وراث مي باشد كه نرخ هاي ياد شده براي وراث طبقات دوم و سوم به ترتيب دو 
و چهار برابر خواهد شد. بنابراين سهام عدالت از مصاديق بند (2) ماده 17 قانون 
ماليات هاي مستقيم بوده كه با توجه به نرخ هاي مذكور در اين بند ماليات متعلق 
به سهام عدالت براي وراث طبقه اول معادل 6� ارزش اسمي و براي وراث طبقه 

دوم و سوم به ترتيب 12 درصد و 24 درصد ارزش اسمي مي باشد.

اسامي نهادهاي معاف از ماليات اعالم شد اسامي نهادهاي معاف از ماليات اعالم شد 
سازمان امور مالياتي كشور، بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي كه مشمول ماليات 
نيستند، را اعالم كرد. به گزارش تجارت،  در بخشنامه نادر جنتي معاون ماليات هاي 
مستقيم سازمان مالياتي آمده است: ... به پيوست تصويرنامه شماره 33306/ 1 
مورخ 21/9/1396 دفتر مقام معظم رهبري به شرح زير جهت اطالع و اقدام 
ارسال مي شود:  اسامي بنيادها و نهادهايي كه براساس نظر مقام معظم رهبري 
مشمول بند مذكور بوده و تحت نظارت اين دفتر فعاليت مي نمايند، به طرح ذيل 
ــازمان امور مالياتي و مراجع ذي ربط براي رعايت مفاد قانون  جهت بالغ به س
درباره انها ايفاد مي گردد.  بديهي است مفاد تبصره هاي ماده 2 قانون درخصوص 
اين بنيادها و نهادها و تكاليف آنها در مورد پرداخت ماليات هاي تكليفي و ماليات 

بر ارزش افزوده همچنان مجري خواهد بود. 
1- بنياد شهيد و امور ايثارگران انقالب اسالمي 

2- كميته امداد امام خميني (ره) 
3- سازمان تبليغات اسالمي 

4- دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم 
5- بنياد مسكن انقالب اسالمي 

6- بنياد مستضعفان انقالب اسالمي 
7- ستاد اجرايي فرمان امام خميني(ره) 

8- مركز خدمات حوزه هاي علميه 
9- موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي 

10- جامعه المصطفي (ص) العالميه 

درآمد درآمد 600600 هزار توماني تا  هزار توماني تا 77 ميليوني ميليوني
 دهك هاي اول تا دهم دهك هاي اول تا دهم

ــهري در دهك اول و  ــط درآمد يك خانوار ش ــان مي دهد كه متوس آمارها نش
دهك دهم فاصله حدود 600 هزار توماني تا 7 ميليون توماني است. به گزارش 
ــي از  ــنيم ،مطابق آمارنامه وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي 1396 گزارش تس
متوسط هزينه و درآمد خالص يك خانوار در دهك هاي مختلف درآمد منتشر 
ــاس تعداد افراد  ــط هزينه و درآمد خالص يك خانوار بر اس ــد. همچنين متوس ش
شاغل وخانوار آنها در سال 95 مطرح مي شود.   رآمد خالص خانوار شهري در 
ــال 95براي دهك اول 75242هزار ريال و براي دهك دهم 864974هزار  س
ريال و همچنين درآمد خالص براي خانوار روستايي در دهك اول 31340هزار 
ريال و براي دهك دهم حدود 473396هزار ريال است. بررسي اين ميزان درآمد 
در يك سال نشان دهنده اين است كه حقوق هر ماه براي دهك اول در يك 
خانوار شهري حدود 62 هزار تومان است و حقوق هر ماه يك خانوار شهري در 

ماه حدود 720هزار تومان است.

خبر

اقتصاد كالن

انتقال پول در دروان تحريم بايد محرمانه بماندانتقال پول در دروان تحريم بايد محرمانه بماندبه قصور بانك مركزي رسيدگي شودبه قصور بانك مركزي رسيدگي شوداصالح قانون صدور چك در دستور كار مجلساصالح قانون صدور چك در دستور كار مجلس
ــخنگوي كميسيون قضايي و نهايي   س
ــون جديد چك  ــس گفت: اگر قان مجل
ــت  ــود موضوع پش ــب نهايي ش تصوي

نويسي چك كنار گذاشته مي شود. 
ــگاه خبرنگاران جوان،  ــه گزارش باش ب

ــيون قضايي و نهايي مجلس  ــن نوروزي سخنگوي كميس حس
ــالمي، درباره طرح اصالح قانون صدور چك گفت:  ــوراي اس ش
باتوجه به اينكه قانون تجارت كشور قديمي بوده و به روز نشده 
از طرفي قانون چك نيز مدت هاست مورد بازنگري قرار نگرفته 
ــاالن اقتصادي ايجاد  ــن زمينه براي فع ــكالتي در اي ــت مش اس
شده بود. سخنگوي كميسيون قضايي و نهايي مجلس شوراي 
ــدور چك براي رفع  ــرح اصالح قانون ص ــالمي ادامه داد: ط اس

مشكالت در حوزه اقتصاد در دستور كار مجلس قرار گرفت.

نماينده مردم زنجان در مجلس، از نامه 
تعدادي از نمايندگان به رييس مجلس 
درباره لزوم تعيين تكليف پرونده قصور 
ــات  ــك مركزي در موضوع موسس بان
ــوه قضاييه  ــط ق ــي و اعتباري توس مال

خبر داد.
ــزاري خانه ملت، از نامه  ــي در گفت وگو با خبرگ ــف چ ــي وق عل
تعدادي از نمايندگان به رييس مجلس درباره لزوم تعيين تكليف 
پرونده قصور بانك مركزي در موضوع موسسات مالي و اعتباري 
ــي ترين و  ــر داد و گفت: يكي از اساس ــوه قضاييه خب ــط ق توس
ــت، كه بايد به آن  مهم ترين وظايف مجلس بحث نظارت اس
توجه جدي شود، چراكه يكي از مشكالت در كشور عدم نظارت 

قاطع بر عملكرد دستگاه هاي مختلف است.

ــه، بودجه و  ــيون برنام ــو كميس عض
محاسبات مجلس تاكيد دارد كه انتقال 
ــم بايد محرمانه  ــول در دروان تحري پ
بماند. عزت ا... يوسفيان در گفت وگو با 
خانه ملت، با اشاره به اينكه رئيس بانك 

مركزي از طراحي سامانه هاي پيام رسان مالي خبر داده است، 
ــتاي  ــت: دولت نمي تواند برخي اقدامات خود در راس اظهار داش
مقابله تحريم ها را اعالم كند چرا كه اگر اعالم شود آنها مانع 

اجراي آن مي شوند از اين رو محرمانه است.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: از 
تحريم هاي دوره قبل تجاربي كسب كرديم كه مي توانيم با اتكا 
به آنها اقداماتي براي مقابله با تحريم هاي كنوني داشته باشيم 

و اقداماتي براي دور زدن تحريم ها طراحي كرد.

ــناس بازار سرمايه گفت: اطالع رساني بهتر  يك كارش
توسط متوليان بازار سرمايه در راستاي فرهنگ سازي 
و دوري معامالت از هيجان،به ارتقاي سطح معامالت 
بورس و عدم هيجان زدگي سرمايه گذاران در اين بازار 
منجر مي شود. ابراهيم خليلي در گفتگو با ايبِنا با اشاره 
به شرايط اين روزهاي بازار سرمايه گفت: در حال حاضر 

سرمايه گذاران و معامله گران در بازار سهام دچار نوعي 
ــتد سهام شده اند؛ چرا  ــردرگمي براي دادوس ترديد و س
ــي كشور  ــبات سياس كه مواردي چون آينده مبهم مناس
ــم انداز روشني  ــده تا چش ــانات ارز موجب ش و نيز نوس
ــركت ها و در نتيجه  ــرمايه گذاري و روند توليد ش از س
برنامه ريزي براي خريد و فروش سهام آنها وجود نداشته 

باشد. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: به همين دليل 
نوع سرمايه گذاري آنها در بورس و فرابورس كوتاه مدت 
و با نگاه نوسان گيري است و در پي از اتفاق شاهد اين 
موضوع هستيم كه در عين حال كه بازار سرمايه يك روز 
را مثبت سپري مي كند براي روز بعد نمي توان پيش بيني 

كرد كه آيا اين روند ادامه خواهد داشت يا نه؟

ــور گفت:ورود  ــورس و اوراق بهادار كش ــازمان ب ــس س رئي
شركت هاي جديد به بورس به شرط اينكه بازدهي مناسبي 
ــدن بازار  ــاد كنند منجر به بزرگ ش ــهام داران ايج ــراي س ب
سرمايه و افزايش عمق بازار سرمايه در اقتصاد كشور مي شود. 
ــاز و كار  ــاپور محمدي در گفت وگو با خانه ملت، درباره س ش
ــعه  ــرمايه، گفت:با توس جذب نقدينگي هاي خرد به بازار س

ــار اوراق مالي كه بازده  ــرمايه گذاري و انتش صندوق هاي س
باال و جذاب دارند مي توان شرايط را براي هدايت بخشي از 
نقدينگي به بورس فراهم كرد.  رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهادار ادامه داد:در سال هاي گذشته عالوه بر برنامه ريزي براي 
ــرمايه اقداماتي نيز براي جذب  هدايت نقدينگي به بازار س
نقدينگي هاي خرد جامعه صورت گرفته است. تعامل سازمان 

بورس با بيمه مركزي براي انتشار اوراق بيمه اتكايي و اوراق 
بيمه رويدادهاي طبيعي  وي ادامه داد: سازمان بورس و اوراق 
بهادار با بيمه مركزي تعامالتي در خصوص موضوعاتي 
مانند اوراق بيمه اتكايي و اوراق بيمه رويدادهاي طبيعي 
انجام داده است كه در جذب نقدينگي خرد به بازار بورس 

تاثيرگذار است. 
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گروه اقتصاد كالن: امروز اقتصاد كشور در حوزه هاى مختلفى همچون 

نظام بانكدارى، كارآمدى نظام مالياتى، گمركات، كسب و كار و ساير 

حوزه هاى اقتصادى با مشكالت جدى دست به گريبان است و براى 

حل اين معضالت نياز است تا مردم، مسئوالن و دستگاه ها با هماهنگى 

هرچه بيشتر شرايط دشوار فعلى را پشت سر بگذارند 

    در همين راستا وزير اقتصادى و امور دارايى گفت: با توجه به ظرفيت 
هاى انسانى، فيزيكى و مالى موجود در كشور، عبور از تحريم هاى 

مجدد سخت نيست و آمادگى عبور از اين مرحله را داريم.
ــت  ــيه نشس ــنبه در حاش ــند» روز ش به گزارش ايرنا، «فرهاد دژپس
استانداران سراسر كشور در وزارت كشور در جمع خبرنگاران افزود: 
دشمن سعى دارد از همه امكانات و فرصت ها براى مواجه با قدرت 

رو به رشد ايران اسالمى استفاده كند.
ــالمى تاكنون، با اين تحريم ها  وى افزود: پس پيروزى انقالب اس
مواجه بوده ايم و شرايط سختى را پشت سر گذاشته ايم و بنابراين 

تجربه هاى خوبى در اين زمينه داريم.
وى اظهارداشت: اكنون برنامه هايى را تدوين كرده ايم تا جايى كه 
ــرايط، در خود وزارت اقتصاد و دارايى حتى در  براى مواجه با اين ش
روزهاى تعطيل نيز جلساتى برگزار كرديم زيرا در اين شرايط بايد از 

همه امكانات از جمله امكانات زمانى خود حداكثر بهره ببريم.
وزير اقتصادى و دارايى كابينه دوازدهم تصريح كرد: عبور از تحريم 
ها سخت نيست، اما اين بدان معنا نيست كه جديت الزم را به خرج 
ــخص كه تدوين  ــرايط با يك برنامه مش ندهيم بلكه بايد در اين ش

شده، حركت كنيم.
ــتگاه هاى ذيربط  ــبختانه وزارتخانه ها و دس وى اضافه كرد: خوش
آمادگى الزم را دارند تا از اين مسير عبور كنيم كه انجام آن همراهى 

مردم ايثارگر كشور را مى طلبد.
ــخت بايد  ــرايط س «بايد بدانيم كه به طور طبيعى براى عبور از ش

مشقت هايى را تحمل كنيم؛ البته اين را نباد فقط مردم تحمل كنند 
بلكه ابتدا بايد ما (مسئوالن)اين مشقات را تحمل كنيم.» دژپسند بر 
ــت كه از لحاظ طرح ها و برنامه هاى اجرايى تجهيزات  اين باور اس

الزم به عمل آمده است.

   نظام بانكدارى، مالياتى و گمركى با همكارى اسـتانداران 
چابك مى شود

ــروز در حوزه اصالح نظام  ــور گفت: ام ــر اقتصادى و دارايى كش وزي

ــازى و اقتدار  بانكدارى، افزايش كارآمدى نظام مالياتى و چابك س
گمركات با استانداران سراسر كشور به تفاهم هايى رسيديم تا بتوانيم 

با يكديگر همكارى هاى خوبى داشته باشيم.»
ــاره به استقبال استانداران براى چابك سازى گمرك  ــند با اش دژپس
و افزايش كارآمدى نظام مالياتى، افزود: همچنين در جذب سرمايه 
گذارى خارجى نيز قرار شد استانداران سراسر كشور همكارى هاى 

الزم را به عمل آورند.
دژپسند معتقد است به طور حتم با برنامه هاى تدوين شده موجود و 

اراده استانداران بتوانيم اقدام هاى خود را در اصالح نظام بانكدارى 
ــش ببريم كه البته برخى  ــرعت پي ــك هاى دولتى با س ــوزه بان در ح
ــتان ها راضى  ــتانداران نيز از عملكرد بانك هاى دولتى در اس از اس

بودند.
ــه مشتركى با استانداران،  ــت جلس وى اضافه كرد: همچنين قرار اس
ــتان ها و ادارات  ــتان ها، گمركات اس مديران كل اقتصاد دارايى اس
مالياتى استان ها داشته باشيم كه بتوانيم اين فعاليت ها را با انسجام 
ــه وزير اقتصادى و امور دارايى،  ــترى اجرا كنيم. به گفت ــوت بيش و ق
كشور ما داراى ظرفيت ها و قابليت هاى بومى و قومى خوبى براى 
جذب سرمايه گذراى خارجى است كه اميدواريم بتوانيم از پتانسيل 

باالى مديريت استان ها استفاده كنيم.

   وزارت اقتصاد دارايى فعال بازنشسته اى ندارد
دژپسند درباره مديران وزارت اقتصاد كه مشمول قانون منع بكارگيرى 
ــوند، گفت: تمامى كسانى كه در اين وزارتخانه  ــتگان مى ش بازنشس
ــدند و ديگر كسى را نداريم  ــته ش ــمول اين قانون بودند، بازنشس مش

كه بازنشسته شود.
ــنامه معاونت بانكى و بيمه اى وزارت اقتصاد  وى افزود: طبق بخش
حتى اگر در شركت هاى تابعه كسانى مشمول اين قانون باشند، بايد 
براساس مهلت مقرر در قانون يعنى تا 26 آبان ماه بازنشسته شوند.

   كميسـيون خاص براى شـفاف سـازى اطالعات تشـكيل 
شد

ــخنگوى وزارت اقتصاد و دارايى اظهار  ــدن س وى درباره تعيين نش
ــيون خاصى را براى امر اطالع رسانى و  ــت: در وزارتخانه كميس داش
ــت مديركل روابط عمومى تشكيل داده  ــفافيت اطالعات با رياس ش

ايم.

دژپسند در حاشيه اجالس سراسرى استانداران تشريح كرد؛

عبور از پيچ تحريم با هماهنگى و هم افزايى

بورس تهران، رتبه نخست  فدراسيون جهاني بورس ها 

پتروشيمى ها بورس را ريزشى كردند

افزايش 64 درصدي ارزش بازار فرابورس
ــته رتبه  ــال گذش ــد ارزش بازار بورس تهران در يك س رش
ــيون جهاني بورس ها به  ــت را در ميان اعضاي فدراس نخس
دست آورد.  به گزارش تسنيم،دبيرخانه فدراسيون جهاني 
ــالم كرد: ارزش بازار بورس تهران در  ــا(WFE) اع بورس ه
يكسال منتهي به پايان سپتامبر سال 2018 ميالدي با بيش 
از 120 درصد بازده(به واحد پول ملي) مقام نخست را در ميان 
اعضاي فدراسيون به خود اختصاص داد. بر اين اساس ميزان 
ــورس تهران به دالر در اين دوره حدود  ــازار ب ــازده ارزش ب ب
74 درصد محاسبه شده است كه از اين نظر نيز در باالترين 

ــيون جهاني بورس ها  ــاير اعضاي فدراس جايگاه در ميان س
قرار گرفته و ارزش دالري بورس تهران در پايان سپتامبر 
2018 معادل 173 ميليارد دالر اعالم شده است. همچنين 
شاخص كل بورس تهران در دوره يك ساله منتهي به پايان 
سپتامبر 2018 رشد قابل مالحظه اي داشت و بيش از 127 
درصد بازدهي را از آن خود كرد. عالوه بر اين، متوسط رشد 
ارزش بازار در مناطق مختلف فدراسيون جهاني بورس ها 
براي آمريكا 15 درصد، آسيا، اقيانوسيه منفي 3 درصد و اروپا، 

آفريقا و خاورميانه 5 درصد گزارش شده است.

ــهام گروه خودرو و ساخت  ــرمايه، س ــته در بازار س روز گذش
قطعات با افزايش قيمت مواجه شدند. در عين حال قيمت 

اكثر سهام در گروه محصوالت شيميايى افت كرد.
به گزارش ايسنا، در اولين روز معامالت بورس اوراق بهادار 
ــاخص كل 869 واحد افت كرد و به  تهران در اين هفته ش
رقم 184 هزار و 231 واحدى رسيد. همچنين شاخص كل 
ــزار و 495 واحدى  ــد تا رقم 28 ه ــا 49 واحد رش ــم وزن ب ه

ــته با 910 واحد  ــناور نيز روز گذش ــاخص آزاد ش باال رفت.ش
ــزار و 180 واحدى پايين  ــد و تا رقم 194 ه ــه ش ــت مواج اف
رفت. شاخص بازار اول و دوم نيز هر يك به ترتيب 464 و 
2584 واحد افت كردند.بانك ملت، سرمايه گذارى نفت، گاز 
ــيمى پارس هر يك به ترتيب  ــيمى تامين و پتروش و پتروش
169، 162 و 158 واحد تاثير كاهنده روى شاخص هاى بازار 
داشتند. گروه مديريت سرمايه گذارى اميد، بانك صادرات 

ايران و معدنى و صنعتى چادرملو نيز هر يك به ترتيب 138، 
ــاخص هاى بازار كمك كردند. 82 و 78 واحد به تقويت ش
ــاد بانك صادرات ايران كه جزو تاثيرگذارترين  ــروز در نم دي
نمادها روى شاخص بازار بود، شاهد صف خريد بوديم؛ به 
ــهم حدود پنج  ــه در آخرين قيمت معامله اين س ــورى ك ط
ــاهد بود و به قيمت 124 تومان و  ــد قيمت را ش درصد رش

يك ريال رسيد.

 درفرابورس، از ابتداي امسال تاكنون ارزش بازار بيش 
ــته، در حاليكه معامالت اوراق  ــد داش از 64 درصد رش
تسهيالت مسكن و صندوق هاي قابل معامله در هفته 

گذشته كاهش را تجربه كرده است.
ــورس، در آخرين روز  ــر به نقل از فراب ــزارش مه ــه گ ب
كاري هفته قبل شاخص كل فرابورس باالتر از سطح 
ــد در اين  ــتاد كه با 0.4 درصد رش 2025 واحدي ايس
ــال  هفته بازدهي اين نماگر به 85 درصد از ابتداي س
رسيد. از سوي ديگر ارزش بازار فرابورس در هفته قبل 
ــال  ــد كرد تا اين متغير 63 درصد از آغاز س 2 درصد رش
ــه باالتر از رقم 2 ميليون و 400 هزار  ــد و ب ــش ياب افزاي

ميليارد ريال برسد. 
فرابورس ايران در هفته معامالتي منتهي به 18 آبان ماه 
1397 روزهاي پركار و پرخبري را پشت سر گذاشت كه 
از آن جمله مي توان به يك عرضه اوليه و يك درج نماد 
در بازار دوم، معامله يك عالمت تجاري به ارزش 15 
ميليارد ريال در بازار دارايي فكري، معرفي ظرفيت هاي 
ــه آن ها و مواردي از اين  ــراي عرضه اولي ــركت  ب دو ش

دست اشاره كرد.
ــت، در بازارهاي  ــي از اين دس ــوازات رخدادهاي ــه م ب
فرابورس نيز شاهد افزايش شاخص كل و ارزش بازار، 
ــد همزمان حجم و ارزش معامالت اوراق بدهي و  رش
ــته در مجموع  بازارهاي دوم و پايه بوديم. هفته گذش
ــورس 3236 ميليون ورقه به ارزش 15  ــاي فراب بازاره

هزار و 936 ميليارد ريال دست به دست شد كه اين 
ميزان معامله در 668 هزار دفعه رقم خورد. اين ارقام 
ــه با هفته پيش از آن افت 2 و 4 درصدي  در مقايس
ــدي تعداد دفعات  ــد 44 درص ــم و ارزش و رش حج
ــه با  ــان مي داد. همچنين در مقايس معامالت را نش
ــال قبل اين متغيرها به ترتيب 81،  ــابه س مدت مش

108 و 87 درصد افزايش يافتند.
ــهام فرابورس نشان  رصد معامالت در بازارهاي س
ــه و SME نقل و  ــاي اول، دوم، پاي ــد بازاره مي ده
ــهم را  ــون س ــال 317، 930، 1922 و 0.3 ميلي انتق
ــن معامالت به ترتيب  ــد كه ارزش اي ــه كردن تجرب
1341، 3922، 3751 و 3 ميليارد ريال بود. بازار اول 
در حالي با افت حجم و ارزش دادوستد سهام روبه رو 
شد كه بازار دوم افزايش 6 و 4 درصدي اين متغيرها 
ــد 18 و 9 درصدي  را تجربه كرد؛ بازار پايه نيز رش
حجم و ارزش معامالت را شاهد بود. در همين حال 
ــط افزايش 336  ــركت هاي كوچك و متوس بازار ش

درصدي ارزش معامالت را به ثبت رساند.
ــد بازار ابزارهاي  ــپري ش همچنين در هفته اي كه س
ــت 67 ميليون ورقه به  ــا تغيير مالكي ــي ب ــن مال نوي
ــد. در اين بازار  ارزش 6904 ميليارد ريال روبه رو ش
ــي خريد و فروش 7 ميليون ورقه  ــي در پ اوراق بده
به ارزش 5545 ميليارد ريال، افزايش همزمان 25 
و 23 درصدي حجم و ارزش معامالت را تجربه كرد. 

اين در حالي است كه هفته گذشته معامالت اوراق 
ــكن و صندوق هاي سرمايه گذاري  ــهيالت مس تس
ــد. در اين ميان نگاهي  ــه كاهش يافتن ــل معامل قاب
ــد معامالت در تابلوهاي بازار پايه نيز حاكي  ــه رون ب
ــد حجم و  ــت بازارهاي پايه ب و ج با رش از آن اس
ارزش دادوستدها و بازار الف با كاهش اين متغيرها 

روبه رو شدند.
در هفته اي كه سپري شد همچنين ارزش معامالت 
ــامل دادوستدهاي انجام شده در  ــهام ش خرد بازار س
بازارهاي اول، دوم، پايه، SME و مشتقه به 8133 
ميليارد ريال رسيد كه گروه فلزات اساسي 18 درصد 
از اين رقم را به خود اختصاص داد و صدرنشين ساير 
ــد. پس از آن پتروشيمي ها و  ــي ش گروه هاي بورس
ــتوران با در اختيار گرفتن 14 و 12  گروه هتل و رس
درصد از ارزش كل معامالت بازار سهام در جايگاه 

دوم و سوم قرار گرفتند.
ــاخص  در نهايت در آخرين روز كاري هفته قبل ش
ــطح 2025 واحدي ايستاد  كل فرابورس باالتر از س
كه با 0.4 درصد رشد در اين هفته بازدهي اين نماگر 
ــوي ديگر  ــيد. از س ــال رس به 85 درصد از ابتداي س
ــد  ــورس در هفته قبل 2 درصد رش ــازار فراب ارزش ب
ــال افزايش  ــا اين متغير 63 درصد از آغاز س ــرد ت ك
يابد و به باالتر از رقم 2 ميليون و 400 هزار ميليارد 

ريال برسد.

رشد ارزش بازار سهام طى يك سال گذشته نشان مى دهد؛

ــلطاني خطاب به  ــان س ــين راغفر و احس چهارمين نامه حس
ــي از اين نامه  ــد. به گزارش ايلنا، در بخش ــر ش مردم منتش
آمده است: ... رئيس جمهور روز دوشنبه 14 آبان 1397، در 
جلسه معاونين و مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي- در 
سخناني بي  سابقه طي سه دهه گذشته از زبان باالترين مقام 
اجرايي كشور- از بعضي ديدگاه¬ هاي رايج در حوزه اقتصاد 
ــخنان در اين  ــابقه اين س و نرخ ارز انتقاد كرد. اهميت بي  س
ــت كه نخستين روزنه هاي اميد براي اصالحات، شناخت  اس

مساله است. سخنان رئيس جمهور را مي  توان نخستين بارقه 
اميد براي يافتن مسير درست در اقتصاد كشور تفسير كرد... 
ــديد و تعميق ركود  ــر بحران ارزي و تش ــون درگي ــت اكن دول
ــت. اين همه در شرايطي صورت گرفته است  ــده اس تورمي ش
ــال ركود مستمر فعاليت هاي  ــور در اثر چند س كه اقتصاد كش
ــديد و ناعادالنه، كاهش  ــش خصوصي و تحريم هاي ش بخ
ــتمر واحدهاي توليدي و  ــد مردم و تعطيلي مس ــدرت خري ق

گسترش ركود و بيكاري را تجربه كرده است.

رئيس سازمان ادارى و استخدامى كشور در حكمى فاطمه پهلوانى را 
به عنوان رئيس سازمان ملى بهره ورى ايران منصوب كرد. به گزارش 
خبرگزارى مهر به نقل از سازمان ادارى و استخدامى كشور، معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان ادارى و استخدامى كشور در حكمى 
فاطمه پهلوانى را به عنوان رئيس سازمان ملى بهره ورى ايران منصوب 
ــازمان ملى  ــيد انصارى در حكم انتصاب رئيس جديد س كرد.  جمش
بهره ورى ايران تاكيد كرده است: مأموريت اصلى آن سازمان تالش 
براى دستيابى نظام اجرايى كشور به سهم محورى بهره  ورى در رشد 

اقتصادى كشور بوده و الزم است طراحى و عملياتى نمودن چرخه 
مديريت بهره  ورى در دستگاه  هاى اجرايى كشور و اعمال هماهنگى 
و نظارت بر برنامه هاى ارتقاى بهره  ورى آنها مورد اهتمام ويژه آن 
ــت: الزم  ــازمان قرار گيرد.  در حكم معاون رئيس جمهور آمده اس س
است سنجش كارآيى و بهره  ورى دستگاه  هاى اجرايى و واحدهاى 
ــازمان قرار  عملياتى و بنگاه  هاى اقتصادى مورد توجه خاص آن س
گرفته و با انتشار منظم گزارش وضعيت شاخص  هاى بهره  ورى در 

سطح ملى امكان ارزيابى دقيق وضعيت فراهم شود. 

رئيس سازمان بهره ورى تغيير كردرئيس سازمان بهره ورى تغيير كردمردمي سازي اقتصاد راه نجات كشورمردمي سازي اقتصاد راه نجات كشور

ادامه از صفحه يك
... شتاب زده از دخل و خرج ارزي و بر پايه برآورد نادرست از رفتار 
ــراد، ناگهان اعالم كرد هر ايراني  ــه نهفته در ذات اف ــت جويان ران
مي تواند براي هر مصرفي دالر با قيمت 4200 تومان خريداري 
كند. اين تصميم گيج كننده دولت با موجي از تقاضاي پرشتاب از 
ــترس، دريك ماه  ــوي بازار مواجه شد و مطابق آمارهاي در دس س

پس از اعالم دولت 20 ميليارد دالر ثبت سفارش انجام شد.
اين يك هشدار به ذهن دولت بود كه نمي توان به آساني و بدون 
ــاد كرد. برخي افراد  ــي به بازار اعتم ــرآورد كارشناس ــش و ب پژوه
ــه و نزديك به باورهاي برتري  ــاي محافظه كاران داراي ديدگاه ه
بدون چون وچراي دولت بر بخش خصوصي وقتي با اين تجربه 
ــت خورده مواجه شدند به جاي اينكه آزادي بازار ارز را در  شكس
ــتور كار قرار دهند به اين فكر افتادند كه حاال ديگر نبايد به  دس
ــه به آزادتر شدن بازار منجر مي شود اعتماد كرد.  ــدي ك ــچ رون هي
ــت بخش خصوصي براي آزاد كردن بازار  اين گونه بود كه خواس
ــاز 4200 توماني  ــادآور و رانت س ــاط دالر فس ارز و برچيدن بس

ناديده گرفته شد.
ــتوري، به  ــت برپايي رژيم دالر دس ــاي نخس ــت در آن روزه دول

ــار مي كرد بايد دالر حاصل از صادرات خود را  ــان اجب صادركنندگ
ــت بهت انگيزي  ــتوري به دولت بفروشند. اين خواس به قيمت دس
بود كه از پيش، عدم امكان اجرايي شدن آن براي آگاهان روشن 
بود و اين گونه شد كه چراغ بي اعتمادي دولت به بخش خصوصي 
ــوي يك گروه روشن شد و هنوز ادامه دارد.  در درون دولت از س
ــه بخش خصوصي و پافشاري بر روي  ــادي دولت ب ــن بي اعتم اي
دالر 4200 توماني براي صادركنندگان راه را براي فراري دادن 

دالر از بازار دولت ساخته هموار كرد.
ــط مواجه شد و  ــازار ارز با بدترين شراي ــه ب ــود ك ــب ب به اين ترتي
ــتد ارز در قيمتي  ــرانجام دولت پذيرفت شبكه اي براي دادوس س
ــا 15 هزارتوماني بازار آزاد  ــي و دالر 13 ت ــان دالر 4200 تومان مي
ــت. اين روزها اما در  ــه به دالر نيمايي مشهور شده اس ــد ك ــاز كن ب
ــت هاي گوناگوني كه بخش خصوصي و مديران نهادهاي  نشس
اصلي اقتصادي كابينه به ويژه سه محل فرماندهي اقتصاد يعني 
ــه و وزارت اقتصاد برگزار  ــازمان برنامه وبودج ــك مركزي، س بان
ــل و شناخته شده كاالهاي غير از  ــان اصي ــود، صادركنندگ مي ش
پتروشيمي و غير از فوالد درباره چند نكته با دولت اختالف دارند. 
آن ها از دولت مي خواهند اوًال درباره فرصت برگشت ارز حاصل 

ــد، ثانيًا درباره نرخ دالر  ــه آن ها مهلت بيشتري ده ــادرات ب از ص
ــت كند و اجازه دهد صادركنندگان در  ــازار آزاد تبعي ــي از ب صادرات
اين بازار، ارز خود را بفروشند و ثالثًا درباره ميزان صادرات واقعي 
و اظهاري كه گمرك به صادركنندگان اجحاف و قيمت آن ها را 

در اندازه هاي باال تعيين مي كند به توافق برسند.
ــيده اند كه  همه فعاالن اقتصادي در اين روزها به اين نتيجه رس
ــت كه اصوًال به  جريان انديشه اي پيروز در كابينه، انديشه اي اس
ــدارد. بازرگانان اصيل تاكيد دارند كه  ــي اعتماد ن ــش خصوص بخ
اگر ارزي از كشور خارج و برنمي گردد به دليل رخنه گروهي تازه 
ــت كه ورود آن ها به دليل  ــيده در بازار صادراتي اس به دوران رس
سياست هاي ارزي نادرست دولت بوده است. اين گروه با استفاده 
ــتيابي دارند  ــي اجاره اي به دالر نيمايي دس ــاي بازرگان از كارت ه
ــا 9 هزار تومان خريداري كرده  ــه قيمت 8 ت ــازار ب ــن ب و دالر از اي
ــت آمده را يا وارد كشور  و با صادر كردن انواع كاالها دالر به دس
نمي كنند يا در بازار آزاد به دو برابر قيمت مي فروشند. اين اصرار 
بخش خصوصي اصيل در اين نشست هاي مشترك ميان بخش 
ــه حاال هركدام بايد اثبات  ــيده ك ــي و دولت به جايي رس خصوص

كنند ميهن پرست تراز ديگري هستند.

ــب و اثبات نشده به  ــتند كه به دليل عجي ــت هس ــي در دول مردان
بخش خصوصي اعتماد ندارند اما از بخش خصوصي مي خواهند 
ــتند  به كارشناس بودن آن ها و به اينكه آن ها به فكر ايران هس
اعتماد كنند. بايد از اين گروه دولتي ها پرسيد چرا چراغ بي اعتمادي 
ــرا فتيله آن را باال نگه مي داريد و چرا انتظار  ــد و چ ــن كردي را روش
ــه خالف آن اثبات  ــي به كارآمدي شما ك ــش خصوص ــد بخ داري
ــه ذهني و انديشه اي  ــاد كند؟ اعتماد يك مقول ــت اعتم ــده اس ش
ــت و بايد آن را  ــه و برنامه افراد و سازمان هاس ــر كارنام ــي ب مبتن
ــاس بايد به منطق و خرد احترام  ــت. بر اين اس جاده دوطرفه دانس
گذاشت و توجه كرد كه هر نهادي بر پايه اعتماد نهاد ديگر است 

كه واكنش نشان مي دهد.
ــازي فرايند  ــراي بازس ــت ب ــام نخس ــاد دارد گ ــده پيشنه نگارن
ــت بردارد و از همان  ــراي ارز را دول ــاره در ماج ــازي دوب اعتمادس
ــن آتش روشن شده از همان جا آن را خاموش كند.  ــه اي ــي ك جاي
بي اعتمادي فزاينده دو سويه به بدترين پيامدهاي آشنا و ناشناس 
ــوزي بيشتر  ــيد. مارپيچ فزاينده بي اعتمادي به آتش س خواهد رس

مي رسد و بازار ارز را مي سوزاند و به خاكستر تبديل مي كند.
منبع: اتاق بازرگاني ايران

يك كارشناس بازار سرمايه گفت: ابتدا بايد از سرانجام معامالت قبلي نفت خام با خبر 
ــالت جديد اظهار نظر كرد. اينكه گفته شود خريداران نفت از  ــورد معام ــد در م ــد و بع ش

بورس به كشورهاي خاصي نمي توانند نفت خام صادر كنند درست نيست.
ــام كه امروز (يكشنبه) قرار  ــنا، درباره عرضه نفت خ ــو با ايس ــي در گفت وگ ــان داراب پوي
ــت براي دومين بار طي يك ماه اخير صورت گيرد، اظهار كرد: وقتي افراد جديدي  اس
ــي را ببينند تا متوجه  ــرمايه مي شوند ابتدا بايد اثرات قبل ــد وارد بازار س ــط جدي ــا شراي ب
ــودآوري دارد يا خير. همچنين بايد از روال منطقي و معقول آن  شوند اين معامالت س
ــاس معامالت قبلي تاكنون  مطمئن شوند.  وي تاكيد كرد: اگر تحويل نفت خام بر اس
ــد. البته اگر فردا هم معامله اي  ــالت فردا مي تواند قابل قبول باش ــه معام ــورت گرفت ص
صورت نگيرد دليل بر عدم موفقيت عرضه نفت در بورس نيست.  اين كارشناس بازار 
سرمايه ادامه  داد: افرادي كه در اين بازار خريد كرده اند بايد از سرانجام معامالت قبلي 
ــد معامله جديدي صورت گيرد. به عنوان مثال وقتي معامله نفت در  ــد و بع ــر باشن ــا خب ب
ــتقيما به  بورس انجام شد، گفتند كه خريداران نمي توانند به كشورهايي كه ايران مس
آن ها نفت صادر مي كند، نفت بفروشد. اين موضوع بعد از اطالعيه عرضه مطرح شد. 
البته بورس اين موضوع را نمي پذيرد و با اين افكار مقابله مي كند.  دارابي در پاسخ به 
ــوال كه تعديل قيمت پايه نفت خام در بورس را چطور ارزيابي مي كنيد؟ گفت :  اين س

اين موضوع منطقي بود و مي توان گفت  عرف بين المللي است.
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صنعت و معدن

خلق پول از جيب بخش خصوصي خلق پول از جيب بخش خصوصي 
عضو اتاق بازرگاني ايران در خصوص بررسي دفاتر توسط بازرسان موسسه 
حسابرسي تامين اجتماعي گفت: هر زمان كه منابع با مصارف تامين اجتماعي 
ــازمان به دنبال خلق پول از بخش  همخواني ندارد برخي از مديران اين س

خصوصي هستند. 
علي شريعتي در گفت وگو با ايلنا گفت: بارها من و ساير فعالين بخش خصوصي 
در گفت وگو با رسانه هاي جمعي اعالم كرديم كه بررسي ده ساله دفاتر خالف 
قانون است اما هنوز گزارشاتي در اين خصوص به تشكل ها و انجمن هاي 
بخش خصوصي مي رسد. وي ادامه داد: متاسفانه كار به آنجا رسيده كه بايد 
تصوير مصوبه جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد را انتشار عمومي كنيم 
تا شايد آقايان به اين باور برسند كه اين كار خالف قانون است. عضو هيئت 
مديره كانون صنايع غذايي گفت: همانطور كه در اين صورت جلسه قيد شده 
گزارشات زيادي از فعاالن بخش خصوصي مبني بر اصرار بازرسان بر اين 

تخلف به انجمن ها و تشكل هاي بخش خصوصي رسيده است. 

دولت هاي فرمانفرما اقتصاد را زمين گير مي كنند دولت هاي فرمانفرما اقتصاد را زمين گير مي كنند 
نائب رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران با بيان اين كه دولت هاي 
فرمانفرما، اقتصاد را زمين گير مي كنند گفت: خود تحريمي در اقتصاد ايران 
ــه در آن دارد كه دولت ها فكر مي كنند مي توانند بهتر از ديگران، امور  ريش

را به ثمر برسانند. 
فرهاد آگاهي، نائب رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران در گفتگو 
با تسنيم با اشاره به وجود خودتحريمي هاي متعدد در اقتصاد كشورمان اظهار 
داشت: مشكل اصلي اقتصاد ايران، بزرگ بودن و فرمانفرما بودن دولت ها 
است و تا زماني كه قرار است اين شكل از دولت ها بر كشور ما حكومت كنند، 

جايي براي فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد باز نخواهد شد.
وي ادامه داد: همينكه برخي گزارش ها حاكي از آن است كه نزديك به ده 
درصد اقتصاد ايران در دست بخش خصوصي است، واقعا جاي تقدير و تشكر 
از كرامت دولت ها و بخش خصوصي نوازي ايشان دارد، چرا كه همين مقدار 
هم كه دولت هاي نفت زده و تماميت خواه، توانسته اند عطش خود را كنترل 

كنند و بقاي بخش خصوصي را تحمل كنند، كار بزرگي انجام داده اند.

اصالح ساختار مالكيت خودروسازاناصالح ساختار مالكيت خودروسازان
 در دستور كار مجلس در دستور كار مجلس

ــه يكي از برنامه هاي  ــت از توليد ملي، با بيان اينك ــيون حناي ــس كميس رئي
مجلس كه به زودي طرح آن نهايي مي شود، ساماندهي صنعت خودرو است، 
ــاماندهي بازار خودرو" كه پيش از اين چند باري در مجلس  گفت:"طرح س
رفت و برگشت داشت به دليل شرايط جديد اقتصاد كشور به "طرح ساماندهي 
صنعت خودرو" تغيير يافت.به گزارش اقتصادخودرو؛ حميدرضا فوالدگر گفت: 
تالطمات ارزي و ممنوعيت واردات سبب شد تا نمايندگان در بررسي اين طرح 
به جاي تمركز بر كاهش تعرفه واردات و مسائل مرتبط باتوسعه واردات به ارتقا 
كيفي محصوالت داخلي توجه كنند.  فوالدگر در خصوص اين طرح خاطر 
نشان كرد: اين طرح در حال حاضر در كارگروه هاي مربوطه در حال بررسي 
ــود. وي افزايش  ــيون صنعت ارائه مي ش ــت و به زودي نهايي و به كميس اس
كيفيت توليدات داخلي، كاهش مصرف بنزين، توسعه خودروهاي هيبريدي 
و برقي و همچنين افزايش استانداردهاي توليد را از جمله محورهاي طرح 
ساماندهي صنعت خودرو عنوان كرد و گفت: يكي از مهم ترين محورهاي 

مورد بررسي اصالح ساختار مالكيت خودروسازان است.
عضو كميسيون صنعت مجلس تصريح كرد: يكي از معضالت كنوني صنعت 
خودرو، ساختار مالكيت خصولتي خودروسازان، سهام هاي تودلي است كه در 

اين طرح به دنبال اصالح آن هستيم.

اخبار كوتاه

گروه صنعت و معدن: توليد و اقتصاد كشور با مشكالت 

بسـياري دسـت به گريبان اسـت و استان ها در اين 

حوزه كاسـتي ها و نقائص زيادي دارند كه بايسـتي 

بـا هـم افزايي هرچه بيشـتر و بهتر مسـئوالن ملي و 

محلي مرتفع شود. همايش استانداران سراسر كشور 

فرصتي بود تا اين مسائل تبيين و پيشنهادهاي الزم 

در جهت حل آن ها ارائه شـود. وزير صنعت و معدن 

نيز با حضور در اين همايش ضمن سخنراني خواستار 

همكاري بيشـتر استانداران شـد. وي از استانداران 

خواست پروژه هاي با پيشرفت فيزيكي باال در اولويت 

باشد و اگر طرحي در زنجيره توليد بود و يا با تزريق 

مختصري نقدينگي قابليت بهره برداري داشت حتما 

در اولويت قرار گيرد .

  فرصت تحريم
به گزارش ايرنا از وزارت صنعت، وزير صنعت، معدن 
ــي در  ــالم كرد: ذخيره كاالهاي اساس ــارت اع و تج
ــهريور 30 درصد  ــبت به ماه ش ــال نس آبان ماه امس

افزايش يافت.
ــر  ــتانداران سراس ــا رحماني» در همايش اس «رض
ــرايط جديد تحريم ها فرصتي براي  ــور افزود: ش كش
صادرات محصوالتي نظير مواد معدني، صنايع دستي 
ــت و اكنون  ــور اس ــاخته ها و توليدات داخل كش و س

صادرات بايد توجيه اقتصادي داشته باشد.
ــت مصرف كنندگان  ــازمان حماي ــه داد: س وي ادام
ــت بازرگاني داخلي وزارت  ــدگان و معاون و توليدكنن
ــازار و توليد را رصد  ــن زمينه فعاالنه ب ــت در اي صنع

مي كنند.
وي با تاكيد بر لزوم تفويض برخي اختيارات به استانها 
گفت: براي انجام بهتر امور الزم است برخي اختيارات 
از جمله ثبت سفارش ها و نيز اختيارات شوراي عالي 
معادن به استانها تفويض شود و دفاتر تخصصي ناظر 

انجام بهتر امور باشند.
وزير صنعت با تاكيد بر اينكه هدف اصلي حفظ توليد 
ــه بدهي بانكي دارند اما  ــت، گفت: واحدهايي ك اس
ــوند  ــتند بايد به نحوي حمايت ش ــرپا و فعال هس س
ــت كه اكنون آمار واحدهايي كه  اما اين در حالي اس
ــتند، بيش از 2  به علت بدهي در تملك بانكها هس

هزار واحد است.
ــه طور ويژه از  ــده بايد ب ــاه آين ــه داد: در 6 م وي ادام
ــرا اگر واحدي  ــود زي ــاي توليدي حمايت ش واحده

تعطيل شود، توليد و اشتغال آسيب مي بيند.
وزير صنعت ادامه داد: مواردي در واحدهاي صنعتي 
وجود دارد كه حتي با وجود مخالفت با قانون توانستيم 
با همكاري و صحبت موضوع رو حل و فصل كرده 

و واحد را به توليد برگردانيم.
   افزايـش نيـاز واحدهـاي توليـدي بـه 

نقدينگي
رحماني گفت: در شرايط جديد، نياز واحدهاي توليدي 
ــده و تصويب 30 هزار ميليارد  ــتر ش به نقدينگي بيش
ــيار ناچيز  ــهيالت در طرح رونق توليد، بس تومان تس

است.
ــرفت  ــت پروژه هاي با پيش ــتانداران خواس وي از اس

فيزيكي باال در اولويت باشد و اگر طرحي در زنجيره 
توليد بود و يا با تزريق مختصري نقدينگي قابليت بهره 

برداري داشت حتما در اولويت قرار گيرد .
ــازي  ــازي و بازس ــر صنعت افزود: در طرح نوس وزي
ــروع  ــته ش ــال گذش واحدهاي توليدي نيز كه از س
ــتقبال  ــود 18 درصد بانكي اس كرديم، واحدها از س
نكردند و ما نيز درصدد كم كردن اين عدد هستيم و 

فعًال روي نرخ 12 درصد توافق كرده ايم.
ــود،  رحماني ادامه داد: اگر اين طرح جدي گرفته نش

توليد محصول كيفي و صادراتي نخواهد بود.
ــر صنعت گفت: در اين وزارتخانه پروژه ويژه اي  وزي
تعريف شده است كه بر اساس آن معادل 10 ميليارد 
ــته به تفكيك استان و رشته  ــال گذش دالر واردات س

در داخل كشور ساخته شود.
به گزارش ايرنا، «رضا رحماني» وزير صنعت پنجشنبه 

گذشته از انبار كاالهاي استراتژيك بازديد كرد. 
ــبي براي  وي در اين بازديد گفت كه امكانات مناس
ذخيره سازي و تامين اين نيازها در استان هاي مختلف 
كشور فراهم آمده  و ظرفيتي كه امروز در سوله ها و 
انبارها وجود دارد، براي تنظيم بازار در هر منطقه اي 

قابل دسترسي است. 

  بخشـنامه جديد ارزي براي صادرات در 
راه است

ــس كل بانك مركزي با بيان اينكه به  ــن رئي همچني
زودي تمهيدات نحوه بازگشت ارز صادرات به چرخه 
اقتصاد كشور را اعالم خواهيم كرد، تاكيد كرد: صادرات 
ريالي به مثابه خروج سرمايه از كشور است. به گزارش 
ــر به نقل از بانك مركزي، عبدالناصر  ــزاري مه خبرگ
ــر كشور با تاكيد  ــتانداران سراس همتي در همايش اس

ــاي مقام معظم رهبري مبني بر اهميت  ــر رهنموده ب
ــي دراقتصاد مقاومتي گفت: ما  ــي و برونگراي درونزاي
تهديد تحريم ها را به فرصت پيشبرد امور كشور تبديل 
خواهيم كرد. رئيس كل بانك مركزي با اشاره به وجود 
ــتان مرزي در كشور، افزايش صادرات به 15  16 اس
ــايه را به شرط رعايت مواردي شاه كليد  كشور همس
ــعه اقتصاد كشور در شرايط فعلي خواند و ايجاد  توس
هماهنگي بين بانك مركزي و وزارتخانه هاي كشور، 
ــاد كشاورزي را براي مديريت صادرات  ــت و جه صم
ــت.  وي با بيان  ــتان هاي مرزي ضروري دانس در اس
اينكه صادرات وقتي براي كشور مفيد است كه موجب 
ــور شود، صادرات ريالي را به  ــاال به كش ــا ك ورود ارز ي
ــت و برنامه هاي  ــرمايه از كشور دانس مثابه خروج س
ــزي براي جلوگيري از اين امر و كمك به  ــك مرك بان
صادركنندگان براي ورود ارز حاصل از صادراتشان به 
ــه اقتصادي كشور را تشريح وتاكيد كرد بزودي  چرخ
تمهيداتي را كه براي نحوه برگشت ارز صادركنندگان 
ــه اقتصاد درنظر گرفته شده اعالم مي كنيم.  ــه چرخ ب
رئيس كل بانك مركزي افزود: صادرات غيرنفتي ما 
در هفت ماه اول امسال 27ميليارددالر بوده و نسبت 
ــال گذشته در همين مدت زماني افزايش بيش  به س
ــت. وي همچنين با اشاره به  از 13درصدي داشته اس
ــاندن صادرات نفتي  ــت امريكا در به صفر رس شكس
ــام مذاكرات جدي و مثبت با 8 كشوري  ــور از انج كش
ــت از ايران را گرفته اند خبر داد.  ــه معافيت خريد نف ك
ــال 31ميليارددالر براي  همتي افزود: در 7 ماهه امس
ــت كه  ــات ارز تامين شده اس ــا و خدم واردات كااله
ــط بانك مركزي و  ــارد دالر آن توس ــش از 23ميلي بي
ــط صادركنندگان غيرنفتي  كمتر از 7ميليارد آن توس
ــت و از مبلغ تاميني  ــن شده اس ــا تامي ــامانه نيم درس
ــي  ــون 10ميليارد دالر براي كاالهاي اساس ارز تاكن
ــت و  و دارو و تجهيزات پزشكي اختصاص يافته اس
اميدواريم باتصميماتي كه اتخاذ شده عرضه ارز توسط 
صادركنندگان در سامانه نيما بزودي افزايش يابد. دكتر 
همتي در پايان به سواالت متعدداستانداران پاسخ داد 
و به تشريح اقدامات بانك مركزي براي اصالح نظام 
بانكي و تمهيدات نظام بانكي براي تامين سرمايه در 

گردش واحدهاي توليدي پرداخت.

وزير صنعت خبر داد: 

رشد 30 درصدي ذخيره كاالهاي اساسي 

تعيين تكليف افزايش قيمت خودرو تعيين تكليف افزايش قيمت خودرو دروغ آشكار آمريكايي ها دروغ آشكار آمريكايي ها انتظار جمهوري اسالمي از چين انتظار جمهوري اسالمي از چين 
عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني گفت: 
ــالمي از چين اين  ــار جمهوري اس انتظ
ــائل اقتصادي  ــه در همه مس ــت ك اس
ــد. به گزارش خبرگزاري  كنار ايران باش
ــيما عضو اتاق مشترك ايران و  صداوس

ــانه ملي گفت: در حال حاضر يك چهارم  چين در گفتگو با رس
نفت خام ايران به ارزش 15 ميليارد دالر به چين صادر مي شود. 
ــت درصد نفت  ــزود: چين در مجموع هف ــر موذن اف ــين پي حس
وارداتي خود را از طريق ايران تامين مي كند. وي اظهار داشت: 
ــالمي و رابطه  ــركاي بزرگ تجاري جمهوري اس چين يكي از ش
بازرگاني و اقتصادي ديرينه اي با ايران دارد. عضو هيئت رئيسه 
ــت  ــالمي از چين اين اس اتاق بازرگاني گفت: انتظار جمهوري اس

كه در همه مسائل اقتصادي كنار ايران باشد.

ــنديكاي صاحبان  ــس هيات مديره س ريي
صنايع داروهاي انساني، تاكيد آمريكايي ها 
بر عدم تحريم دارويي ايران را نه تنها يك 
بازي رسانه اي، بلكه دروغي آشكار توصيف 
ــي زاده در گفت وگو با  ــرد. عباس كبرياي ك

ايسنا، در ارتباط با مسائل مختلفي كه در مورد تحريم دارويي ايران از 
سوي آمريكايي ها مطرح مي شود و اين كه مقامات آمريكايي مي گويند 
ايران را تحت تحريم دارويي قرار نداده اند، تصريح كرد: درست است 
كه ترامپ اعالم كرده است ايران را تحت تحريم دارويي قرار نداده اند 
اما عمال زماني كه انتقال پول ممكن نيست و تحريم بانكي مدنظر قرار 
مي گيرد، چه در بخش تامين مواد اوليه براي توليد دارو و چه در حوزه 
تامين قطعات و ماشين آالت، مشكل به وجود آمده و عمال امكان تهيه 

و تامين ملزومات توليد دارو فراهم نخواهد بود.

ــيون صنايع مجلس گفت:  عضو كميس
ــالت مجلس اين  ــام تعطي ــد از اتم بع
كميسيون با برگزاري جلسه اي نظرات 
ــش قيمت  ــان افزاي ــان و مخالف موافق
ــي و در نهايت به جمع  ــودرو را بررس خ

بندي خواهد رسيد.  سعيد باستاني در گفت و گو با تسنيم، با اشاره 
به درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت ها، اظهارداشت: 
افزايش قيمت مواد اوليه و نوسانات نرخ ارز عاملي شده كه اين 
درخواست مطرح شود. وي با بيان اينكه در طول چند ماه اخير قرار 
بود كميسيون صنايع مجلس به صورت جدي موضوع افزايش 
قيمت خودرو را بررسي كند، افزود: با تأخيرهاي متعدد قرار شده 
موضوع افزايش قيمت خودرو در اولين جلسه كميسيون صنايع 

مجلس با حضور وزير صنعت بررسي شود.

اقتصاد كشور درگير سومديريتاقتصاد كشور درگير سومديريت
ادامه از صفحه يك

ــه فرنگي 1800  ــك ميليون تومان، رب گوج ــال ي ــكه ط ... س
ــه اينكه قيمت هر  ــون تومان و خالص ــد 19 ميلي ــان،  پراي توم
ــيار پايين بود تا آنكه بحث خروج  ــبت امروز بس كااليي به نس
ــا مطرح شد. در اين شرايط به نظر  ــام و تحريمه ــا از برج آمريك
ــووالن كشورمان تصميم گرفتند فرار رو به جلو  ــد مس مي رس
داشته باشند و قيمت ها را به جايي برسانند كه اگر تحريم اعمال 
ــيديم. مگر آمريكا به دنبال اين نبود كه  مي شد، بدانجا مي رس
ــقوط كند؟ مگر آمريكا  ــي كشورمان 5 برابر س ــول مل ارزش پ
نمي خواست سكه طال 5 ميليون تومان بشود؟ مگر هدف آمريكا 
ــش 10 برابري قيمت رب گوجه فرنگي نبود؟  ــم، افزاي از تحري
چه معنايي دارد كه قيمت پرايد به 40 ميليون تومان برسد؟ به 
راستي چرا بايد قيمت گوشت قرمز دو برابر بشود و به كيلويي 
ــد؟ چرا بايد قيمت لبنيات، حبوبات، برنج،  80 هزار تومان برس
ــوازم يدكي خودرو، مواد اوليه كارخانه ها و هر آنچه به  ــذ، ل كاغ
فكرمان مي رسد، افزايش معناداري داشته است. چرا كسي پاسخ 
ــت؟ آيا هدف آمريكا غير  نمي دهد كه دليل اين گراني ها چيس
ــه قيمتها را بدين اندازه باال ببرد تا مردم در فشار  ــود ك ــن ب از اي
قرار بگيرند؟ مگر جنگ اقتصادي غير از اين است و اين همه 
ــت؟ هنگامي كه اكثريت  ــت اقتصادي نيس گراني بيانگر شكس
جامعه حقوق بگير زير دو ميليون تومان مي گيرند و بيش از 60 
ــتگان كمتر از حداقل يعني يك ميليون و 100  درصد بازنشس
هزار تومان دريافتي دارند، آيا معلوم نيست اين گراني سرسام 
آور چه باليي به روزگار حقوق بگيران مي آورد؟ به ياد اظهارات 
محمود احمدي نژاد مي افتيم كه در واكنش به گراني هاي آن 
ــتناد مي كرد و از مردم  ــرخيابانشان اس زمان، به ميوه فروش س
مي خواست براي خريد بدانجا بروند. به نظر مي رسد امروز نيز 
حسن روحاني از مغازه هايي خريد مي كند كه تفاوت معناداري 
ــر مغازه ها دارند! ادبيات دولتمردان امروزه ثابت مي كند  ــا ديگ ب
كه يا از جاي ديگري خريد مي كنند يا مفهوم تورم و گراني در 
اقتصاد جهاني عوض شده است. در هر صورت دولتمردان بايد 
ــواره در كنار و همراه انقالب  ــه ملت نجيب ايران هم ــد ك بدانن
بوده اند و نبايد با آنان اين گونه برخورد كرد. اما سوال اينجاست 
ــت در تحريم بوده  ــال اس كه مگر آقايان نمي دانند ايران 40 س
ــده ادامه داشته باشد، مگر آقايان  ــي مي شود در آين ــش بين و پي
ــتند كه با آمدن ترامپ، برجام بدين روزگار مي افتد؟  نمي دانس
مگر از دشمني استكبار خبر نداشتند؟ چرا مسووالن كشورمان 
اقتصاد مقاومتي را درك نكردند؟ كشوري كه 11 درصد منابع 
ــت و  ــته به نفت اس و ذخاير جهان را دارد، چرا همچنان وابس
ــيب پذيري آن را به  ــته اقتصادش را خودكفا كند يا آس نتوانس
حداقل برساند. پاسخ همه اين سواالت و پرسشهاي ديگر تنها 

يك جمله است؛ سومديريت و بس. 

سرمايه گذارى كالن آلمان براى توسعه باترى سرمايه گذارى كالن آلمان براى توسعه باترى 
خودروهاى برقىخودروهاى برقى

ــرمايه گذارى 1.2 ميليارد يورويى قصد دارد به  آلمان با يك س
ــوص خودروهاى الكتريكى و برقى  ــعه باترى هاى مخص توس
بپردازد تا از وابستگى به توليدكنندگان آسيايى خود را برهاند.به 
گزارش ايسنا،  برخى از شركت هاى آلمانى توليدكننده خودرو 
در جهان همچون فولكس واگن، بى ام و، دايملر و غيره تصميم 
ــتگى به كارخانه هاى  گرفته اند كه به منظور رها شدن از وابس
ــراى خودروهاى برقى و الكتريكى كه در خارج  ــرى ب ــد بات تولي
از اين كشور به تامين محصوالت موردنياز اين توليدكنندگان 
ــل جديدى از  ــعه نس ــد، خود به توليد و توس ــزرگ مى پردازن ب

باترى هاى مخصوص خودروهاى برقى بپردازند.

سرمقاله

خبر

آگهى مزايده اموال (نوبت اول)
ــعبه 1 دادگاه خانواده  ــماره 9609970404200088 صادره از ش بموجب دادنامه ش
ــيروس دادرس مرنى فرزند بهمن، محكوم به پرداخت  اردبيل، محكوم عليه آقاى س
به مبلغ 250/000/000 ريال به نرخ روز از بابت مهريه (تاريخ وقوع عقد 1382/8/2)

ــى و مبلغ چهار ميليون ريال بابت حق  و مبلغ 1/485/797 ريال بابت هزينه دادرس
الوكاله وكيل در حق محكوم لها خانم رباب پناهى قشالق محمد بيگ محكوم است 
ــبه  ــى در زمان اجراى حكم محاس ــر دولتى و مابالتفاوت هزينه دادرس به مبلغ نيم عش
ــدانگ ، يك باب  ــت محكوم لها مبنى بر فروش 1- شش ــد نظر به درخواس خواهد ش
خانه مسكونى واقع در پالك ثبتى 135/5059 اصلى بخش سه اردبيل واقع در شهر 
ــهيد صديقى پالك 70-2- خودرو  ــانى اردبيل بهار آباد كوچه ش اردبيل، ملك به نش
وانت پيكان بشماره انتظامى 91 ايران 615 ب 83 توسط كارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذيل ارزيابى و قيمت گذارى شده است.1- ملك مورد ارزيابى براساس سند 
ــاختمان مسكونى  ــدانگ عرصه و اعيان يكباب س ــت از شش مالكيت ابرازى عبارتس
ــاحت حدود  ــد. اعيانى ملك مذكور با مس ــاحت عرصه 100/60 متر مربع مى باش بمس
ــفيد و نوع پنجره ها آلومينيومى  ــيمان س 54 متر مربع از نوع مصالح بنايى با نماى س
ــيمانى و پوشش ديوار  ــپزخانه فاقد كابينت، كف اتاقها س ــامل آش و فضاهاى داخلى ش
ــد. ساختمان مورد  ــتم گرمايش از نوع بخارى گازى مى باش ــفيد بوده و سيس ها گچ س
ــال ، حياط محصور با كف موزاييك فرش در ضلع  ــت س ارزيابى با قدمت حدود بيس
شرقى و ديواره سيمانى سفيد و با دسترسى به كوچه هشت مترى بوده و واحد مورد 
ــتاجر قرار دارد. لذا با توجه به  ــكونت و در اختيار مس ارزيابى در زمان معاينه داراى س
موقعيت مكانى ملك، نحوه دسترسى و بهره دهى، ابعاد و قدمت اعيانى و ساير جهات 
موثر در ارزيابى امالك مسكونى ، ارزش پايه ششدانگ (عرصه و اعيان) ملك مورد 
ــات و با لحاظ قيمت عادله روز در اين تاريخ و از  ــى امتيازات و منصوب ــا تمام ــى ب ارزياب
نظر اينجانب واحد آپارتمانى بدون در نظر گرفتن بدهيهاى احتمالى به بانكها و ساير 
ــات دولتى و خصوصى به مبلغ پايه 1/100/000/000 ريال تقويم و بحضور  موسس
ــماره انتظامى 91 ايران 615 ب83  اعالم ميگردد. 2- خودرو وانت پيكان 1600 بش
رنگ شيرى روغنى نوع سوخت دوگانه (بنزين – گاز) مدل 1389- اطاق، بدنه، موتور 
ــط خش و رنگ پريدگى دارد و فرو  ــا:70 درصد دور اطاق خ ــالم تايره ــر بكس:س ، گي
رفتگى در گلكير جلو سمت چپ دارد با توجه به مدل ساخت و عدم رويت بيمه نامه و 
وضعيت ظاهرى قيمت خودرو به مبلغ 100/000/000 ريال (معادل ده ميليون تومان) 
ــاعت 10  ــنبه مورخه 97/9/5 از س ــه مزايده به روز دوش برآورد مى گردد. بنابراين جلس
الى 10/30 قبل از ظهر در اتاق اجراى احكام مدنى شعبه دو مدنى اردبيل واقع  طبقه 
اول در شهرك ادارى كارشناسان دادگسترى اردبيل در حضور نماينده محترم دادستان 
برگزار خواهد شد و مزايده از مبلغ معينه كارشناسى، جهت اخذ مبالغ محكوم به شروع 
و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته خواهد شد ،طالبين مى توانند در موعد مقرر 
فوق در جلسه مزايده شركت نموده و قيمت پيشنهادى خودشان را اعالم نمايند.مورد 
مزايده به باالترين قيمت واگذار خواهد شد واز برنده مزايده در صورت عدم پرداخت 
كل ثمن معامله را فى المجلس ده درصد اخذ و نسبت به پرداخت مابقى آن حداكثر 
يك ماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واريزى در مهلت مقرره درصد واريزى 

به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. 
مدير دفتر شعبه دوم اجراى احكام مدنى اردبيل- جهدى

----------------------------
آگهى فقدان سند مالكيت

ــت وارده بشماره10007999- ــنگ داديار برابر درخواس نظر براينكه آقاى هوش
ــماره  ــدانگ پالك ق 51 تفكيكى بش ــند شش ــته كه س 1397/4/20 اعالم داش
ــع در بخش 3 اردبيل كه  ــك اصلى واق ــى از ي ــروز از 332 فرع ــى مف 7265 فرع
ــده بعلت نامعلومى  در صفحه 356 دفتر 215 ذيل ثبت 22725 بنام وى ثبت ش
مفقود و پس از جستجوى كامل پيدا نشده و تقاضاى سند مالكيت المثنى نموده 
ــنامه شماره 139780003144000451-97/8/15 بدفاتر  لذا مراتب طبق بخش
ــپس در اجراى تبصره يك ماده 120 اصالحى قانون ثبت  ــمى ابالغ س ــناد رس اس
ــناد  ــند يا اس موضوع يكبار در روزنامه آگهى گرديده كه هر كس ادعائى بوجود س
مالكيت معامله بنام خود داشته باشند ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ انتشار اين 
ــليم اين  ــيد تس ــناد مالكيت را با اخذ رس ــند و يا اس آگهى داليل قانونى و يا اصل س
ــريفات قانونى  ــت پس از انقضاى مدت مقرره و طى تش اداره نمايند. بديهى اس
ــند اوليه از درجه اعتبار  ــد و س ــليم خواهد ش ــند المثنى بنام نامبرده صادر و تس س

ساقط خواهد شد.
رييس ثبت اسناد و امالك منطقه دو اردبيل- محمدى

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

شماره پرونده اجرائى: 964669 بموجب دادنامه شماره 9609970494300342 

صادره از شعبه 13 شوراى حل اختالف اردبيل، محكوم عليه آقاى ثروت هاشم 
پور، به پرداخت مبلغ 174/711/337 ريال بابت اصل خواسته و ساير هزينه ها 
در حق محكوم له خانم فاطمه محمدى ايرلو و مبلغ 6/500/000 ريال بعنوان 
نيم عشر دولتى . با توجه به امتناع محكوم عليه از پرداخت يكجاى آن، محكوم 
ــف و فروش اموال غير منقول متعلق به تيمور خاكى را نموده  ــاى توقي ــه تقاض ل
است كه موضوع به كارشناسى ارجاع و نظريه كارشناسى واصل و به شرح ذيل 
ارزيابى گرديده است. ملك واقع در : اردبيل- خ جام جم- كمد سازى- كوچه 
شهريار كه عبارت است از يك باب ساختمان مسكونى 4 طبقه روى پاركينگ 
ــوم حدود  ــاحت عرصه آن 160 مترمربع و اعيانى طبقات اول دوم و س كه مس
96 متر مربع و هر طبقه شامل دو اتاق خواب هال و پذيرايى آشپزخانه و حمام 
و سرويس بهداشتى مى باشد همچنين طبقه چهارم به مساحت حدود 65 متر 
ــرويس  ــپزخانه و حمام و س ــامل يك اتاق خواب هال و پذيرايى آش مربع و ش
ــاختمانى ملك بصورت بتن آرمه سقف تيرچه  ــتم س ــد سيس ــتى مى باش بهداش
ــپزخانه بصورت  ــفال فاقد نما كف هال و پذياريى و آش ــر س ــاى آج ــوم ديواره ف
ــپزخانه  ــفيد آش ــراميك و كف اتاقها بصورت بتنى نازك كاريها بصورت گچ س س
ــتقل آب برق  ــاى upvc و ملك داراى امتيازات مس ــره ه ــد mdf پنج داراى كم
ــود و پاركينگ واحد ها در طبقه همكف تامين مى  ــى ب ــراى طبقات ــن ب گاز و تلف
ــاز مى باشد . نظر به مراتب ذكر شده در گزارش  ــاختمان بصورت نوس ــد و س باش
موقعيت محلى مساحت قدمت نوع مصالح مصرفى در ساختمان و ساير عوامل 
ــدانگ عرصه و اعيان ملك موصوف بدون در  دخيل در امر ارزيابى ارزش شش
نظر گرفتن ديون و عوارضات محتمله به بانكها ادارات و ساير نهاد هاى حقيقى 
ــصد  ــغ 5/650/000/000 ريال معادل پنج ميليارد و شش ــا" مبل ــى جمع و حقوق
ــه مزايده روز  ــرآورد و ارزيابى مى گردد. بنابراين جلس ــال ب ــون ري ــاه ميلي و پنج
ــاعت 8/30 الى 9 قبل از ظهر واقع در چهارراه  ــنبه مورخ 97/9/14 از س چهارش
ــتان محترم  ــوراى حل اختالف اردبيل در حضور نماينده دادس امام- مجتمع ش
اردبيل برگزار خواهد شد و مزايده ازبا در نظر گرفتن جهات دخيل در كارشناسى  
از جمله موقعيت مكانى و زمانى ، مصالح مصرفى ، كيفيت ساخت و ساز ارتباط 
ــى ، ارزش عرصه و  ــاير عوامل دخيل در كارشناس ملك با گذر هاى اطراف و س
عيان مقدار عرصه و اعيان باستثناى بهاى ثمنيه عرصه و اعيان به مبلغ معينه 
ــنهادى فروخته خواهد شد طالبين  ــروع و به باالترين قيمت پيش ــى ش كارشناس
مى توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزايده شركت نموده و قيمت پيشنهادى 
ــد و برنده  ــان را اعالم نمايند مزايده به باالترين قيمت واگذار خواهد ش خودش
ــبت به پرداخت ما  ــن معامله را فى المجلس پرداخت و نس ــد ثم ــده ده درص مزاي
ــت در صورت عدم واريزى در مهلت  بقى آن حداكثر يكماه مهلت خواهد داش
ــد ضمنا" كليه  ــزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد ش ــد واري ــرره ده درص مق

مخارج قانونى بعهده محكوم عليه مى باشد.
منشى اجراى احكام شوراى حل اختالف اردبيل- جوادى

-------------------------------
آگهى ابالغ وقت دادرسى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى به آقايان 1- مرتضى اشراقى 2- اورج اشراقى در تاريخ 
ــهريار غفارى بطرفيت  ــنه مهر ايران با وكالت آقاى ش خواهان بانك قرض الحس
ــته مطالبه وجه قرار داد قرض الحسنه پرداخت تقديم  ــتى به خواس ــما دادخواس ش
ــيدگى براى  ــه 970451 ثبت و وقت رس ــعبه ارجاع و به كالس نموده كه به اين ش
ــت  ــده اس ــاعت 9 قبل از ظهر تعيين وقت ش ــنبه مورخه 97/9/20 س ــه ش روز س
ــت خواهان و تجويز  ــما و به درخواس ــت مجهول المكان بودن ش ــه عل ــك ب . اين
ــى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روز نامه هاى  ماده 73 قانون آيين دادرس
كثيراالنتشار آگهى و از شما دعوت مى شود در جلسه فوق در شعبه دوم شوراى 
حل اختالف اردبيل مجتمع مركزى واقع در چهارراه امام خمينى (ره) ساختمان 
سابق دادسرا حاضر و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و هر گونه دفاع 
در مقابل دعوى اقامه شده داريد بنماييد در غير اينصورت دادخواست ابالغ شده 

محسوب و شورا اقدام قانونى را معمول خواهد نمود.
دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف اردبيل- عبداللهى
--------------------------------

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
ــرى و آقاى ولى قنبرزاده در تاريخ  ــى به خانم فريبا قنب ــالغ وقت دادرس ــى اب آگه
ــما دادخواستى به  ــنه مهر ايران بطرفيت ش 97/7/10 خواهان بانك قرض الحس
ــه 970432  ــعبه ارجاع و به كالس ــته مطالبه وجه تقديم نموده كه به اين ش خواس
ــاعت 9 قبل ازظهر  ــنبه مورخه 97/9/24 س ــيدگى براى روز ش ثبت و وقت رس
تعيين و ثبت شده است. اينك به علت مجهول المكان بودن شما و به درخواست 
خواهان و تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 

روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى و از شما دعوت ميشود در جلسه فوق در شعبه 
22 شوراى حل اختالف اردبيل مجتمع مركزى حاضر و نسخه ثانى دادخواست 
ــده داريد بنماييد  ــه دفاع در مقابل دعوى اقامه ش ــر گون ــت و ه ــم را درياف و ضمائ
در غير اينصورت دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونى را معمول 

خواهد نمود.
دفتر شعبه 22 شوراى حل اختالف اردبيل- فيروزى
-------------------------------

آگهى مزايده (نوبت اول)
ــتان نير  ــعبه اجراى احكام دادگاه عمومى شهرس ــه 970171 ش در پرونده كالس
ــالف اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعى اردبيل ، كارگاه  ــات حل اخت ــب را هي بموج
ــويى شيران سبالن محكوم است به پرداخت مبلغ 99/218/901 ريال  ــه ش ماس
در حق محكوم له آقاى بهمن كمالى و مبلغ 1/800/000 ريال از بابت نيم عشر 
ــه فاز  ــتگاه الكتروموتور س ــت و يك دس دولتى در حق صندوق دولت بدهكار اس
آماده بكار(مربوط به دستگاه سرند) با مارك baldor به قدرت 11 كيلووات(15 
اسب بخار)بامشخصات1460دور در دقيقه به شماره سريال 0203186372pبه 
ارزش 15/000/000 ريال بامشخصات مذكور در نظريه كارشناسى با قيمت پايه 
مذكور توقيف و ارزيابى گرديده است. بدينوسيله به اطالع عموم عالقه مندان به 
شركت در مزايده مى رساند تشريفات مربوط به انجام مزايده و فروش مال مذكور 
در تاريخ 97/9/7 راس ساعت 10 قبل از ظهر در محل شعبه اجراى احكام دادگاه 
ــنهادى از  ــتان نير انجام و مال مورد مزايده به باالترين نرخ پيش عمومى شهرس
سوى خريدار يا خريداران فروخته خواهد شد. افراد عالقمند به شركت در مزايده 
ــده  ــتگاه توقيف ش مى توانند تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده ، ضمن بازديد از دس
ــه شويى شيران سبالن، قيمت پيشنهادى  ــيران، كارگاه ماس ــتاى ش واقع در روس

خود را نيز در پاكت سر بسته به اين اجرا ارائه نمايند.
مدير اجراى احكام دادگاه عمومى شهرستان نير- مظهرى

------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسيدگى

كالسه پرونده: 970155- خواهان:عليرضا شاددل با وكالت خانم رقيه جهانگيرى 
ــين صالح فرزند امير و ميرعابدين  ــت آباد- خواندگان: حس ــى دول ــم فتح و ابراهي
ــته: مطالبه وجه و صدور حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان  فاطمى- خواس
ــاب تاخير تاديه از تاريخ  به مبلغ 350/000/000 ريال بابت 2 فقره چك با احتس
ــارات دادرسى- هزينه  ــاب كليه خس ــيد لغايت زمان اجراى حكم با احتس ــر رس س
ــته فوق بطرفيت خواندگان  ــتى بخواس ــى- حق الوكاله. خواهان دادخواس دادرس
ــوم حقوقى  ــعبه س تقديم دادگاههاى حقوقى اردبيل نموده كه پس از ارجاع به ش
ــنبه 97/10/8  ــه 970155 حقوقى اين دادگاه ثبت و به روز ش اردبيل به كالس
ــت، بلحاظ مجهول المكان بودن  ــاعت 10 قبل از ظهر تعيين وقت گرديده اس س
ــت  ــتور رياس ــت خواهان و دس ــين صالح و مير عابدين فاطمى بنا به درخواس حس
ــى مدنى مراتب يك نوبت  ــتناد ماده 73 قانون آيين دادرس محترم دادگاه و به اس
ــود تا خواندگان قبل از  ــار چاپ و آگهى ميش در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
وقت رسيدگى با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را تحويل 
ــود. در غير اينصورت دادگاه تصميم  ــه دادگاه حاضر ش و در روز محاكمه در جلس

قانونى را اتخاذ خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى اردبيل
------------------------------

آگهى حصر رواثت
آقاى حجت حبوبى داراى شناسنامه بشماره 219 به شرح پرونده كالسه 10196-
97 اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
سعداله حبوبى به شماره شناسنامه 29273 در تاريخ 94/12/2 در اردبيل اقامتگاه 
دائمى خود بدرود حيات گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- حجت حبوبى 
ــر متوفى2- اكبر حبوبى فرزند سعداله  ــماره شناسنامه 219 پس ــعداله ش فرزند س
شماره شناسنامه 5522 پسر متوفى3- امير حبوبى فرزند سعداله شماره شناسنامه 
691 پسر متوفى 4- مليحه حبوبى فرزند سعداله شماره شناسنامه 95064 دختر 
ــنامه 8186 دختر متوفى  ــماره شناس ــعداله ش متوفى5- مالحت حبوبى فرزند س
ــنامه 8702 دختر متوفى 7- عادله  ــماره شناس ــعداله ش 6- مريم حبوبى فرزند س
عزيز جنتى فرزند يوسف شماره شناسنامه 70429 همسر متوفى. اينك با انجام 
ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد ، هر كس  ــريفات مقدماتى در خواس تش
ــر آگهى  ــد . از تاريخ نش اعتراض دارد و يا وصيت نامهاى از متوفى نزد او مى باش
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر و هر وصيتنامه جز سرى و 

رسمى كه بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثر خواهد بود .
دفتر شعبه 11 شور اى حل اختالف شهرستان اردبيل



گروه انرژي: حميدرضا صالحي عضو هيئت مديره سنديكاي صنعت 

برق گفت: تا زماني كه اقتصاد برق در كشـور شـكل نگيرد و قيمت 

برق واقعي نشـود، صادرات در اين بخش نيز رونق نخواهد گرفت.  

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، وي با بيان اينكه حفظ مبادالت 
ايران با ساير كشورها در اين مقطع بسيار حائز اهميت است افزود: 
يكي از اين مبادالت مهم، صادرات برق ايران به اين كشور است. به 
طوري كه عراق، ساالنه حدود هزار مگاوات برق از ايران خريداري 
ــط حدود 500 تا 600 ميليون دالر درآمد  مي كند كه به طور متوس
ــت كه  ــال اس براي كشور ايجاد مي كند. وي اضافه كرد: چندين س
ــاه خيرخواهانه اي كه دولت  ــاز مبرم عراق به برق و نگ ــل ني ــه دلي ب
ــراق داشته به اين كشور برق صادر كرده و البته پول آن  ــه ع ــران ب اي
ــت. ظاهرا عراق براي تامين اين نياز  را به موقع دريافت نكرده اس
اوليه خود با آمريكا وارد مذاكره شده و توانسته اين معافيت را براي 

خود ايجاد كند.

  اتصال به كشورهاى حوزه مديترانه
صالحي با اشاره به اينكه ايران بايد به  قطب انرژي در منطقه تبديل 
شود، ادامه داد: اتصال ايران به عراق مي تواند زمينه راهيابي به بازار 
كشور هاي حوزه مديرترانه را نيز سبب شود و وقتي برق به عنوان 
ــاير صنايع  ــاير بازار ها راه پيدا كند، راه ورود س ــاخت، به س يك زيرس
ــنديكاي  به اين بازار ها نيز هموار خواهد شد. عضو هيئت مديره س
ــاير كشور ها از جمله عراق،  صنعت برق گفت: صادرات برق به س
ــب منافع حاصل از  تاكنون در اختيار دولت بوده و دولت نيز در كس
ــت. اما اگر صادرات برق به  صادرات اين محصول موفق نبوده اس
ــرعت بيشتري نقد  بخش خصوصي واگذار شود، اين درآمد ها با س
ــاله در  مي شود و دولت نيز از تراكنش ها منتفع خواهد شد. اين مس
مورد صادرات به افغانستان و پاكستان نيز صادق است.صالحي با بيان 
اينكه صادرات برق از سوي بخش خصوصي با موانعي در برنامه هاي 
پنجم و ششم توسعه مواجه است، گفت: در اين قوانين آمده است كه 

بخش خصوصي صرفا سوخت غيريارانه اي را مي تواند صادر كند. 
اكنون نيروگاه ها سوخت يارانه اي دريافت مي كنند و براي رفع اين 
مانع بايد قيمت سوخت نيروگاه ها آزاد شود. در واقع بخش خصوصي 
اجازه ندارد در خريد و فروش مستقيم برق دخالت كند و مشاركت 

اين بخش صرفا به روابط كارگزاري محدود شده است. 

  صادرات برق حاصل از تجديد پذيرها
ــنديكاي صنعت برق  ــو هيئت مديره س ــي عض ــا صالح حميدرض
ــب بخش خصوصي مانند  ــاله صادرات برق ازجان ــد كرد: مس تاكي
موانع صادرات محصوالت پتروشيمي قابل حل است. عضو هيئت 

ــران با بيان اينكه مجوز صادرات  ــنديكاي صنعت برق اي ــره س مدي
ــت، ادامه داد: دولت موافقت خود را  برق خورشيدي صادر شده اس
ــتحصالي از انرژي هاي تجديدپذير اعالم كرده  با صادرات برق اس
ــت. البته اكنون ظرفيت توليد برق از انرژي هاي تجديدپذير از  اس
ــتند.  300 تا 400 مگاوات فراتر نرفته و اين ظرفيت ها پراكنده هس
در واقع در حال حاضر اين شركت ها توان صادرات برق استحصالي 
ــر شركتي برق اين واحدها را دريافت كرده و  ــا اگ ــد.  ام ــود را ندارن خ
ــادرات از اين بخش هم  ــز صادر كند، امكان ص ــورت متمرك ــه ص ب
ــرورت شكل گيري اقتصاد برق  ــي با اشاره به ض ــود دارد.صالح وج
ــي كه اقتصاد برق در كشور شكل نگيرد و  ــزود: تا زمان ــور اف در كش

ــرق واقعي نشود، صادرات در اين بخش نيز رونق نخواهد  ــت ب قيم
گرفت. وي اضافه كرد: ظرفيت نصب شده برق در كشور 80 هزار 
ــرف در زمان پيك 58 هزار مگاوات و  ــت و ميزان مص ــاوات اس مگ
ــر از 40 هزار مگاوات برآورد مي شود. اما به  ــك كمت ــان غيرپي در زم
ــت.  ــت، مصرف رو به افزايش اس دليل آنكه قيمت برق، واقعي نيس
افزايش مصرف به ميزان 2,5 برابر ميانگين جهاني، سبب شده كه 
ــت در خدمت صادرات  ــته اس ظرفيت هاي موجود آنچنان كه شايس
قرار نگيرد.صالحي گفت: با واقعي سازي قيمت، برق بيشتري براي 
صادرات آزاد مي شود و ايران مي تواند در زمان غيرپيك، برق خود 
را به همسايگان شمالي بفروشد و در زمان پيك مصرف، برق را با 

قيمت ارزان تر از اين كشور ها خريداري كند.

  معافيت عراق براي واردات برق و گاز از ايران
سفارت آمريكا در بغداد چند روز پس از وضع مجدد تحريمها عليه 
ــران، اعالم كرد عراق به مدت 45 روز مي تواند به  ــرژي اي ــش ان بخ
ــرژي از ايران ادامه دهد. به گزارش رويترز،  ــي و ان ــاز طبيع واردات گ
سفارت آمريكا در بغداد در ويديويي كه در صفحه فيس بوك خود 
منتشر كرد، اعالم كرد آمريكا به عراق يه معافيت موقتي به مدت 45 
روز براي ادامه خريد گاز طبيعي و برق از ايران داده است. اين معافيت 
به عراق فرصت مي دهد به سوي استقالل انرژي گام بردارد. مقامات 
بانك مركزي عراق در اوت اعالم كرده بودند اقتصاد اين كشور ارتباط 
ــت  نزديكي با ايران دارد به همين دليل بغداد از واشنگتن درخواس
خواهد كرد از برخي از تحريمهايش معافيت بگيرد. معافيت موقتي 
ــت كه عراق براي واردات از ايران، به  فعلي به شرطي داده شده اس
ــت نكند. پيش از اين دو مقام دولتي عراق  ــول پرداخ ــا پ دالر آمريك
كه به دليل محرمانه بودن موضوع، مايل نبودند نامشان فاش شود 
ــه بودند عراق هم چنان گاز طبيعي و برق از ايران  ــرگ گفت ــه بلومب ب
ــاب بانكي براي پرداخت پول واردات ايران  وارد مي كند و يك حس

به دينار ايجاد كرده است.

عضو سنديكاى صنعت برق تشريح كرد؛

رونق صادرات برق با واقعى شدن قيمت ها
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 در شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي در شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي
حميد ايزدي مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس 
جنوبي پس از اتمام موفقيت آميز تعميرات اساسي، از آمادگي 
ــركت براي توليد حداكثري و پايدار گاز در فصل  كامل اين ش
زمستان خبر داد.به گزارش شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي، 
وي در رابطه با تعميرات اساسي انجام شده در اين شركت اظهار 
داشت : از ابتداي سال جاري تا پايان مهر ماه ، تعميرات اساسي 
ــه انتقال نفت، گاز و معيانات  ــوط لول ــر از خط ــزار مت روي 16 ه
ــي  گازي مناطق پنجگانه عملياتي و 621 مورد تعميرات اساس
ــركت، صورت گرفت.وي،  ــي اين ش بر روي تجهيزات فرآورش
ادامه داد: در همين راستا در 6 ماهه ابتداي سال جاري دو هزار 
و 50 مورد انواع عمليات هاي اسيدكاري، سيمانكاري، مشبك 
ــار، تزريق دوره اي  كاري، نمودار نگاري، آزمايش مميزي فش
ــير تزريق درون چاهي  مواد ضد خوردگي، تعمير يا تعويض ش
و شيرآالت تاج چاه، عمق سنجي، آزمايش شاخص بهره دهي 
ــت افزايش  با هدف آمادگي توليد در قالب برنامه هاي نگهداش

توليد ساليانه انجام شده است.

سقوط قيمت نفت ركورد زدسقوط قيمت نفت ركورد زد
بهاي معامالت نفت روز جمعه تحت تاثير نگراني سرمايه گذاران 
نسبت به اشباع عرضه، براي دهمين روز متوالي كاهش يافت و 
از نظر فني وارد روند نزولي شد.به گزارش ايسنا، بهاي معامالت 
ــامبر 48  ــت تگزاس اينترمديت آمريكا براي تحويل در دس وس
سنت يا 0.8 درصد كاهش يافت و در 60.19 دالر در هر بشكه 
بسته شد. قيمت ها براي كل هفته 4.7 درصد كاهش يافت كه 
ــش هفتگي متوالي بود. طبق آمار بازار داوجونز،  ــن كاه پنجمي
ــاخص قيمت نفت آمريكا براي دهمين روز متوالي كاهش  ش
يافته كه طوالني ترين روند كاهشي اين قرارداد از ژوييه سال 
1984 است.نفت برنت براي تحويل در ژانويه 47 سنت يا 0.7 
درصد كاهش يافت و در 70.18 دالر در هر بشكه بسته شد و 
ــه 3.6 درصد كاهش ثبت كرد. نفت برنت حدود  ــراي كل هفت ب
ــتانه  ــر كاهش يافته و در آس ــش در اكتب ــد از اوج قيمت 19 درص

ورود براي روند نزولي است. 

ساخت هفت مخزن ميعانات نفتي ساخت هفت مخزن ميعانات نفتي 
براي كشور عمانبراي كشور عمان

ــورهاي  ــم نفتي براي نصب در ميادين نفتي كش ــازن عظي مخ
حاشيه خليج فارس به دست متخصصان هفشجاني در استان 
چهار محال و بختياري ساخته شد.به گزارش شاتا ، محمد كاظم 
ــازمان صنعت، معدن و تجارت  ــاون امور صنايع س ــزوي مع من
استان چهار محال و بختياري گفت: هفت مخزن عظيم ميعانات 
نفتي براي كشور عمان در شهرك صنعتي هفشجان شهركرد 
ــاخت اين تعداد  ــد.محمد كاظم منزوي افزود: با س ــاخته ش س
مخازن دست ساز منحصر به فرد كه با فن و مهارت نيروهاي 
جوشكار متخصص و بين المللي شهر هفشجان صورت گرفته 
است، بيش از يكصد هزار دالر ارز عايد كشور مي شود.وي ابعاد 
هر يك از مخازن ساخته شده را 11 متر با 3,5 متر قطر اعالم 
كرد و گفت: هر يك از مخازن گنجايش 120 هزار ليتر ميعانات 

نفتي با فشار و ايمني استاندارد جهاني را داراست.

نفت و نيرو

نصبنصب220220 سامانه خورشيدي در استان فارس سامانه خورشيدي در استان فارسسرانه مصرف آب بايد به نصف برسدسرانه مصرف آب بايد به نصف برسدچشم پوشي از نفت ايران هزينه داردچشم پوشي از نفت ايران هزينه دارد
ــت: براي  ــه نفت ايتاليا گف ــس اتحادي رئي
چشم پوشي از نفت ايران بايد هزينه و بهاي 
سنگين تري پرداخت.به گزارش خبرگزاري 
ــوله،  مهر به نقل از روزنامه ايتاليايي ايل س
كالديو اسپيناچي، رئيس اتحاديه نفت ايتاليا 

گفت: ما انتظار نداشتيم كه ايتاليا در ميان هشت كشور معاف شده از 
ــتين خريدار نفت  تحريم نفتي ايران قرار گيرد.وي افزود: ايتاليا نخس
ــال 2018، 5 ميليون و 200 هزار  ــت ماه س ــت و در هش ايران در اروپاس
ــكافاردي،  ــت.در همين حال، داريو اس تن نفت از ايران وارد كرده اس
مديرعامل شركت پااليشگر ساراس گفت: ما همواره خريدار نفت خام 
ايران بوده ايم.وي افزود: تحريم بدون ارائه راه حل، سبب آشفتگي بازارها 
مي شود، به همين دليل است كه ترامپ از به صفر رساندن صادرات نفت 

ايران صرف نظر كرده و به هشت كشور معافيت داده است.

عليرضا نوذري پور قائم مقام مديرعامل 
ــالب تهران گفت:  ــركت آب و فاض ش
ــران 220 ليتر  ــرانه مصرف آب در اي س
است در حالي كه در كشورهاي پر بارش 
اين عدد پايين تر است و بايد اين عدد به 

نصف كاهش يابد.وي افزود: چند مؤلفه مهم در خصوص مديريت 
مصرف آب وجود دارد كه اولين و مهم ترين آن اقتصاد آب است، 
چراكه در دانمارك پربارش براي هر مترمكعب 8 دالر بابت آب 
ــود در حالي كه در ايران براي هر مترمكعب 600  دريافت مي ش
تومان دريافت مي شود و اگر با دالر مقايسه شود اين مبلغ به زير 
8 سنت كاهش مي يابد.وي گفت: مسئله فرهنگي مؤلفه بعدي 
ــاور نداريم كه آب وضعيت  ــت و هنوز ب ــت مصرف آب اس مديري

خوبي ندارد و بايد بپذيريم كه بهينه مصرف كنيم.

ــر بازار برق  ــفيعيان مدير دفت مهدي ش
شركت توزيع نيروي برق استان فارس از 
نصب و راه اندازي 220 سامانه خورشيدي 
ــطح شهرستان هاي استان فارس  در س
ــاري خبر  ــال ج ــت س در 6 ماهه نخس

ــتدارمحيط  دادبه گزارش وزارت نيرو، وي فراواني، پايداري، دوس
زيست و طبيعت، دسترسي آسان را از جمله مزيت هاي نصب اين 
سامانه هاي خورشيدي برشمرد و ادامه داد: اين سامانه ها بي سرو 
صدا بوده و هزينه تعمير و نگهداري آنان نيز حداقل است كه همگي 
اين موارد سبب شده اند تا نصب اين سامانه ها با استقبال خوبي از 
سوي مشتركين روبرو شود.متوسط ميزان تابش استان فارس بين 
2 هزار تا 2200 كيلو وات ساعت بر مترمربع در سال مي باشد كه اين 

ميزان تابش براي نيروگاه هاي خورشيدي مناسب است.

گـروه اصنـاف: مليحه محمدى ايـزد رئيس اتحاديه 

فرش دستباف مركز مازندران گفت: متاسفانه آنهايى 

كه نسبت به توليد فرش دستباف تسهيالت مناسب 

دريافت مى كنند، توليدكننده اصلى نيستند.

وى در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه به دليل نوسانات 
نرخ ارز، بازار فرش دستباف در ركود محض قرار دارد 
و هيچ بازارى براى فروش وجود ندارد، گفت: افزايش 
ــد تا مواد اوليه تهيه فرش هاى  قيمت دالر موجب ش

دستباف بيش از 3 برابر گران شود.

افزايـش 3   برابـرى مـواد اوليـه تهيه فرش 
دستباف

وى با اشاره به اينكه پيش از تغيير نرخ ارز هر كيلوگرم 
ــم را به قيمت 400 هزار تومان مى خريديم اما  ابريش
االن به يك ميليون و 500 هزار تومان رسيده است، 
تصريح كرد: با توجه به اينكه بسيارى از اين مواد اوليه 
در داخل توليد و تامين مى شود اين مواد گران شده و 
دليل اصلى گرانى را نمى دانيم. رئيس اتحاديه فرش 
دستباف مركز مازندران با بيان اينكه در بازار ثبات وجود 
ندارد، گفت: بسيارى از فرش هايى كه در استان هاى 
ديگر به نام همان استان به فروش مى رسد و حتى صادر 
مى كنند در مازندران توليد مى شود اما مسئوالن به اين 

امر و همينطور صادارت آن توجهى نمى كنند.

  لزوم صدور مجوز صادرات به توليدكنندگان 
مازندرانى

رئيس اتحاديه فرش دستباف مركز مازندران با بيان 
ــتباف اين استان قابليت  اينكه تمامى فرش هاى دس
ــئوالن مازندران به  صادرات دارند، تصريح كرد: مس

توليدكنندگانى كه قابليت صادرات فرش را دارند، مجوز 
دهند تا سود اين محصولى كه به بهترين شكل ممكن 

در اين استان توليد مى شود به ساير استان ها نرود.

  زمان بافندگى و گرانى مواد اوليه؛ داليل اصلى 
گرانى فرش دستباف

محمدى با اشاره به داليل گرانى فرش دستباف، اظهار 
كرد: يك كارگر بافنده در طول روز از صبح تا غروب 
تنها مى تواند يك سانتيمتر فرش ببافد و زمانى كه بافت 
يك فرش دستباف 9 ماه طول مى كشد نبايد گفت كه 

اين محصول توليد شده گران است.
وى با بيان اينكه بافت يك فرش 12 مترى با 4 كارگر 

ــاه به طول مى انجامد، تصريح كرد: مدت  ــده 9 م بافن
ــى و گرانى مواد اوليه دليل اصلى گرانى  ــان بافندگ زم

فرش هاى دستباف هستند.
رئيس اتحاديه فرش دستباف مركز مازندران در ادامه 
ــاره به اينكه يك بافنده 9 ماه زمان خود را براى  با اش
بافت يك فرش 12 مترى صرف مى كند و در اين ميان 

شغل ديگرى براى تامين مخارج و هزينه هاى زندگى 
خود ندارد، خاطرنشان كرد: به همين دليل بسيارى از 
اين بافنده ها بدهكار هستند و با دريافت تسهيالت به 

زندگى خود ادامه مى دهند.

  دريافت كننده تسهيالت مناسب، توليدكننده 
اصلى نيست!

ــى از كارگران بافنده، به  ــدى با بيان اينكه برخ محم
صورت نيمه وقت فعاليت مى كنند چرا كه هم تضمينى 
براى خريد فرش بافته شده وجود ندارد و هم در طول 
سال نياز به درآمد براى گذران زندگى خود دارند، گفت: 
برخى از توليدكنندگان براى اينكه بتوانند به امرار معاش 
بگذرانند و چرخ توليدى آنها از كار نيفتد تسهيالت با 
سود بسيار باال دريافت مى كنند. وى با اشاره به اينكه 
ــبت به توليد فرش دستباف  ــفانه آنهايى كه نس متاس
تسهيالت مناسب دريافت مى كنند، توليدكننده اصلى 
نيستند، اظهار كرد: توليدكنندگان اصلى در كارگاه ها 
و منازل خود اقدام به توليد فرش مى كنند و از دريافت 
ــد، برخى نيز كه از اين  ــچ خبرى ندارن ــهيالت هي تس
تسهيالت برخوردار شدند نظارتى بر روى آنها صورت 
ــده  ــود در چه راهى هزينه ش ــخص ش نگرفت تا مش
ــت.رئيس اتحاديه فرش دستباف مركز مازندران  اس
ــدگان بايد از پرداخت ماليات  ــا بيان اينكه توليدكنن ب
ــت، تصريح كرد: فرش  ــند اما اينگونه نيس معاف باش
دستباف مازندران نياز به سرمايه گذاراى دارد كه اين 
امر موجب افزايش اشتغالزايى در اين استان مى شود 
بنابراين اتحاديه فرش دستباف مركز مازندران آمادگى 
خود را براى رشد اين صنعت به منظور سرمايه گذارى 

بر روى آن اعالم مى دارد.

رئيس اتحاديه فرش دستباف مركز مازندران  انتقاد كرد؛

پرداخت تسهيالت؛ به نام توليد كننده به كام ديگران قيمت  لبنيات هفتگى باال مى رودقيمت  لبنيات هفتگى باال مى رود
عباس پاپى زاده عضو كميسيون كشاورزى مجلس گفت: 
قانون تمركز وظايف كشاورزى دروزارت جهاد موسوم به 
ــزاع، اين وزارتخانه را مكلف كرده كه بر قيمت  ــون انت قان
ــازار از جمله لبنيات نظارت  ــاورزى در ب ــوالت كش محص
ــد.وى در گفت وگو با فارس، گفت: متأسفانه  ــته باش داش
ــتند، در  ــتگاه هاى نظارتى در اين زمينه بى تفاوت هس دس
ــه پايين ترين قيمت  ــير از دامداران ب ــه خريد ش ــى ك حال
انجام مى شود، اما صنايع لبنى قيمت ها را روزبه روز باالتر 
مى برند و پول دامداران را با 3 تا 4 ماه تأخير مى پردازند. 
ــاورزى در  ــاس قانون تمركز وظايف كش وى گفت:  براس
وزارت جهاد، وزارت جهاد كشاورزى، مسئول تنظيم بازار 

اين گونه محصوالت است و بايد بر آنها نظارت كنند. 

بهاى مرغ باز هم افزايش يافتبهاى مرغ باز هم افزايش يافت
ــس اتحاديه پرنده و ماهى نرخ  ــف خانى رئي ــدى يوس مه
ــتقات در بازار را اعالم كرد.وى در  جديد مرغ و انواع مش
ــوان، از افزايش 400  ــگاه خبرنگاران ج ــو با باش گفت وگ
ــرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر  ــرخ م ــى ن تومان
كيلو مرغ زنده درب مرغدارى 7 هزار و 400، مرغ آماده 
ــتارگاه 10 هزار و 300، توزيع درب واحد  به طبخ در كش
ــى 11 هزار و  هاى صنفى 10 هزار و 500 و خرده فروش
ــت.به گفته وى، نرخ  هر كيلو ران مرغ با  400 تومان اس
كمر 10 هزار و 400 و ران مرغ بدون كمر برابر با قيمت 
ــاره  ــف خانى با اش مرغ 11 هزار و 400 تومان است.يوس
ــتقات در بازار افزود: قيمت هر كيلوگرم  ــاير مش به نرخ س
ــينه بدون كتف 19 هزار و فيله  ــينه با كتف 18 هزار، س س

مرغ 20 هزار تومان است.

قيمت تضمينى كلزا قيمت تضمينى كلزا 
حداقل حداقل 2020 درصد افزايش يابد درصد افزايش يابد

ــور با  ــا مهاجر مجرى طرح دانه هاى روغنى كش عليرض
ــه دولت هنوز نرخ خريد تضمينى محصوالت  ــان اينك بي
كشاورزى را اعالم نكرده است، گفت: نرخ خريد تضمينى 
كلزا بايد حداقل 20 درصد افزايش يابد.به گزارش فارس، 
وى با بيان اينكه دولت بايد نرخ خريد تضمينى محصوالت 
ــهريور اعالم مى كرد اما تاكنون  ــاورزى را تا پايان ش كش
اعالم نكرده است، اضافه كرد: اعالم به موقع و مناسب 
ــت و توليد  ــطح كش ــد تضمينى در افزايش س ــرخ خري ن
دانه هاى روغنى بسيار مؤثر است.مجرى طرح دانه هاى 
روغنى كشور اظهار داشت: در سال زراعى 97-96 قيمت 
خريد تضمينى كلزا 2766 تومان و 5 ريال بود و اميدوار 
ــتيم دولت حداقل 20 درصد به اين نرخ اضافه كند. هس

عليرضا مهاجر در ادامه صحبت  به رشد سطح زير كشت 
ــته اشاره كرد  ــال هاى گذش و توليد دانه روغنى كلزا در س
و گفت: ميزان توليد دانه كلزا از سال 94 تاكنون 7 برابر 

شده است.

اصناف و كشاورزى

ــاورزى گفت: براى فرآورى برخى  وزير جهاد كش
محصوالت كشاورزى مانند زرشك و عناب مشكل 
داريم كه نياز است شركت هاى دانش بنيان در اين 
خصوص ورود پيدا كنند.به گزارش ايسنا، محمود 
حجتى،  در حاشيه بازديد خارشتر خراسان جنوبى 
ــان جنوبى  ــه محصول اصلى خراس اظهار كرد: س

زرشك، زعفران و عناب است كه در حال گسترش 
ــت.وى ادامه داد: در زمينه فرآورى و بازاريابى  اس
زرشك و عناب نياز به كار بيشترى وجود دارد كه 
اميد داريم بتوانيم با تالش، نياز بازارهاى جهانى 
ــرف كنيم.وزير جهاد  ــه اين دو محصول برط را ب
ــاورزى بيان كرد: براى فرآورى و تهيه اكسير  كش

برخى محصوالت كشاورزى مشكل داريم كه نياز 
ــركت هاى دانش بنيان در اين خصوص  ــت ش اس
ورود پيدا كنند.حجتى تصريح كرد: در حال حاضر 
ــتند  بازارهاى جهانى متقاضى زعفران ايران هس
كه اميدواريم با انجام كارى مشترك، محصوالت 

خراسان جنوبى را به دنيا معرفى كنيم.

اصغر پابرجا  رئيس اتحاديه نانوايان سنگكى 
با بيان اينكه از سال 93 تاكنون قيمت مصوب 
ــنهاد ما  ــت، گفت: پيش نان تغييرى نكرده اس
ــراى جبران هزينه هاى نانوايان فروش نان  ب
به صورت كيلويى است.به گزارش خبرگزارى 
ــش نيافتن  ــان اينكه افزاي ــا بي ــارس، وى ب ف

ــال عليرغم افزايش تورم  قيمت نان طى 4 س
مشكالت مالى بسيارى را براى نانوايان بوجود 
ــت، افزود: دولت حداقل نرخ نان را  آورده اس
ــته افزايش دهد تا  ــال گذش به اندازه تورم 4 س
بخشى از مشكالت اين صنف حل شود. وى 
ــه افزايش هزينه ها  ــان اينكه با توجه ب ــا بي ب

نرخ نان بايد 50 درصد افزايش يابد، گفت: به 
دليل افزايش تعداد نانوايى ها و وجود 20 هزار 
نانوايى مازاد در كشور، ميزان پخت نانوايى ها 
ــه آرد در  كاهش يافته و به اندازه 5 تا 6 كيس
روز رسيده كه به هيچ عنوان اين ميزان پخت 

جوابگوى هزينه هاى توليد نيست. 

شركت هاى دانش بنيان به حوزه كشاورزى ورود كنندشركت هاى دانش بنيان به حوزه كشاورزى ورود كنند اصناف�فروش نان كيلويى شودفروش نان كيلويى شود
www.tejaratonline.ir

ــه مركزى دامداران  ــا عزيزاللهى مديرعامل اتحادي عليرض
ايران گفت: طبق گزارش مركز آمار ايران، توليد شير خام در 
دامدارى هاى صنعتى هر سال با ميانگين رشد 7 تا 8 درصدى 
روبرو است و جذب شير خام در مراكز جمع آورى از دامدارى 
هاى سنتى نيز نسبت به سال قبل تغيير محسوسى نداشته 
است.به گزارش وزارت جهاد كشاورزى، وى ادعاى كاهش 
ــير خام  ــور را رد كرد و افزود: كمبود ش ــير خام در كش توليد ش
در كشور صحت ندارد و هر سال با توجه به افزايش جمعيت 
گاو اصيل در واحدهاى دامدارى صنعتى، رشد متوسط توليد 
ــه طورى كه طبق گزارش مركز  ــد ها را داريم ب ــن واح در اي
ــال 95 حدود 4 ميليون و 800  آمار ايران، اين واحدها در س
ــير خام  ــال 96 نزديك به 5.2 ميليون تن ش هزار تن و در س

ــير  ــت: از حدود 10 ميليون تن ش توليد كردند.وى اظهار داش
ــور، 5 ميليون تن در واحدهاى صنعتى  خام توليدى در كش
ــط كارخانجات لبنى جذب مى  ــا تمام آن توس ــد و تقريب تولي
شود.وى درباره توليد شير خام در واحدهاى دامدارى سنتى 
و روستايى و عشايرى تصريح كرد: طبق آمارى كه از مركز 
ــير  ــير خام دريافت كرده ايم، ميزان جذب ش جمع آورى ش
ــبت به سال قبل تغيير  ــنتى نس خام از واحدهاى دامدارى س
محسوسى نداشته است و اين مركز امسال هم به ميزان سال 
گذشته شير خام از اين دامدارى ها جمع آورى كرده اند.وى 
گفت: 80 درصد شير خام مورد نياز كارخانجات لبنى كشور 
ــى و 20 درصد از واحدهاى  ــدارى هاى صنعت ــق دام از طري

دامدارى روستايى و عشايرى تامين مى شود.

محمدباقر معتمد رئيس اتحاديه فروشندگان شوفاژ و تهويه مطبوع 
گفت: بازار با كمبود محصوالت گرمايشى به خصوص پكيج، روبرو 
نيست و نياز افراد از طريق توليدات داخلى پاسخ داده مى شود.وى 
ــى از حدود 40  ــنا، اظهار كرد: در صنايع گرمايش در گفت وگو با ايس
سال پيش با وجود عمر اندك اين صنعت، تكيه كشور بر توليدات 
داخلى بوده و بيش از 90 درصد از نياز بازار از طريق توليدات داخلى 
ــاره به توليد و صادرات ديگ هاى چدنى  ــود. وى با اش تأمين مى ش
ــتانداردهاى  ــوالدى، افزود: توليدات داخلى باالترين درجه اس و ف
ــد و طراحى و قيمت گذارى آن ها  ــود كرده ان ــى را از آن خ بين الملل
ــته بازارهاى هدف اروپايى را از آن خود  ــت كه توانس به گونه اى اس
كند.معتمد تصريح كرد: بخشى از نياز فرآيند توليد پكيج همچون 
پمپ، شيرآالت، مشعل و كنترلرها از طريق واردات تأمين مى شود. 

با توجه به مسائل ارزى در اقتصاد ايران از ابتداى تابستان، در كنار 
رشد قيمت محصوالت و مواد اوليه، بازار با كمبود مواد اوليه مواجه 
ــد.وى بيان كرد: در حال حاضر به  ــختى بر آن حاكم ش ــرايط س و ش
ــول توليد و براى عرضه با قيمت  ــرف روز بازار، محص ــزان مص مي
مصوب سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان در اختيار 
واحدهاى فروش قرار مى گيرد كه فرآيند فروش تا زمان نصب، از 
سوى نهادهاى نظارتى و كارخانه ها مورد بررسى قرار مى گيرد تا 
محصول به دست مصرف كننده واقعى برسد.وى با تاكيد بر اين كه 
نبايد محصوالت گرمايشى از سوى برخى افراد و مشتريان خريدارى 
و انبار شود، گفت: اگر بازار بنا به هر دليلى نياز مصرف كننده را تأمين 
نكرد، افراد مى توانند با مراجعه به اتحاديه فروشندگان شوفاژ و تهويه 

مطبوع، پيگير خريد و رفع نياز خود باشند.

كمبودى در بازار محصوالت گرمايشى نداريمكمبودى در بازار محصوالت گرمايشى نداريمافزايش توليد شير خام ساالنه افزايش توليد شير خام ساالنه 77 تا  تا 88 درصد درصد

ارسال بيش از 15 ميليون ليتر«نفتگاز» به اقليم كردستان عراق
ــال جاري بيش از 15 ميليون و 300  ــت س در هفت ماهه نخس
هزار ليتر نفتگاز در قالب كمك به معيشت مرزنشينان، به اقليم 
ــده است.به گزارش پااليش و پخش،  ــتان عراق صادر ش كردس
فريدون ياسمي مدير منطقه كردستان با اشاره به اجراي طرح هاي 
ــتان، افزود: در همين  ــو با اقتصاد مقاومتي در منطقه كردس همس

راستا و از محل فروش اين ميزان سوخت، بيش از 347 ميليارد 
و 494 ميليون ريال به حساب خزانه واريز شده است.وي تصريح 
كرد: همچنين مبلغ 152 ميليارد و 698 ميليون ريال سود حاصل 
ــتايي  ــرآورده، بين 21 هزار و 300 خانوار روس ــن ف ــروش اي از ف
مناطق مرزي استان تقسيم شده است.مدير منطقه كردستان با 

اشاره به تفاوت قيمت فرآورده در دوسوي مرز و عرضه خارج از 
شبكه سوخت، افزود: با توجه به كيفيت مطلوب نفتگاز صادراتي 
و نظارت هاي بيش از پيش همكاران منطقه، مباحث مربوط به 
ــوخت نيز در بازارچه هاي مرزي  ــه غير قانوني س ــاق و عرض قاچ
استان به حداقل ممكن رسيده است.وي با اشاره به تالش هاي 

اين منطقه براي تامين و توزيع مطلوب فرآورده، با توجه به شرايط 
ــاورزي و صنايع  ــاخت هاي كش خاص جغرافيايي و وجود زير س
استان، اظهار كرد: برگزاري جلسات كارگروه فرآورده هاي نفتي 
استان با حضور سازمان هاي متولي، طرح راستي آزمايي ادوات 
ــوخت واحدهاي  ــكيل كارگروه جهت تبديل س ــاورزي، تش كش
ــهميه مرغداري ها و  ــازي س توليدي به گاز، اجراي طرح بومي س
بازديد از مصرف كنندگان عمده و خرد، از اقدامات اين منطقه در 

راستاي ارائه خدمات مطلوب به هموطنان بوده است.
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تاييد سطح يك توانگري مالي بيمه آسياتاييد سطح يك توانگري مالي بيمه آسيا
ــالمي ايران، سطح يك توانگري مالي  بيمه مركزي جمهوري اس

سال 1397 بيمه آسيا (معادل 107درصد) را تاييد كرد.
ــيا،  ــزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بيمه آس ــه گ ب
ــاره به افزايش معادل درصدي  ــت در اطالعيه اي با اش ــن شرك اي
ــيا از 100به 107درصد،اعالم كرد: بيمه  توانگري مالي بيمه آس
مركزي جمهوري اسالمي ايران در اجراي ماده 6 آيين نامه نحوه 
محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه (شماره 69) و 
براساس صورت هاي مالي سال1396، سطح يك توانگري مالي 

سال 1397بيمه آسيا(معادل 107درصد) را تاييدكرده است.
ــت با همدلي خانواده  ــه اظهار اميدواري شده اس ــن اطالعي در اي
ــيا، شاهد افزايش معادل درصدي توانگري مالي  بزرگ بيمه آس
بيمه آسيا در سال هاي آتي و تداوم ارائه خدمات شايسته بيمه اي 

به هموطنان باشيم.

بيمه البرز بيمه البرز 133133 ميليارد ريال خسارت  ميليارد ريال خسارت 
آتش سوزي و مهندسي پرداخت كردآتش سوزي و مهندسي پرداخت كرد

ــارت هاي بيش از يك  ــاري تا كنون در خس ــال ج ــرز س ــه الب بيم
ــي مبلغ  ــوزي و مهندس ميليارد ريالي در رشته هاي بيمه آتش س
ــارت ديده  ــون ريال به بيمه  گزاران خس ــارد و 762 ميلي 132 ميلي

خود خسارت  پرداخت كرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي و بين الملل بيمه 
البرز،  اين شركت امسال در رشته بيمه  آتش سوزي تا پايان مهرماه 
در پي وقوع 21 فقره حادثه آتش سوزي كه خسارت آنها بيش از 
يك ميليارد ريال بوده در مجموع مبلغ 78 ميليارد و 723 ميليون 

ريال خسارت به بيمه گزاران زيان ديده خود پرداخت كرد.
همچنين بيمه البرز در شش ماه اول سال جاري در رشته بيمه هاي 
مهندسي و مخصوص در پرونده هاي خسارت بيش از يك ميليارد 
ريالي مبلغ 54 ميليارد و 39 ميليون ريال خسارت پرداخت كرد.

برگزاري همايش آموزشي برگزاري همايش آموزشي 
تهديدات زيستي و بيوتروريسم بيمه داناتهديدات زيستي و بيوتروريسم بيمه دانا

به مناسبت بزرگداشت هفته پدافند غيرعامل، همايش آموزشي" 
تهديدات زيستي و بيوتروريسم" در سالن اجتماعات دكتر فرهندي 

واقع در ساختمان سعدي اين شركت برگزار شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بيمه دانا، در اين 
همايش آموزشي كه معاونان مديرعامل و برخي از مديران ستادي 
حضور داشتند و توسط كميته پدافند غيرعامل شركت با همكاري 
ــن عليزاده مدرس دانشگاه امام  مديريت آموزش برگزار شد، حس
ــائل، موضوعات و تهديدات زيست  ــين(ع) به مهمترين مس حس
ــف اين موضوع را براي حاضران  ــت و ابعاد مختل ــي پرداخ محيط

تشريح كرد.
ــي  ــم و بررس ــي واژه ترور، خشونت، بيوتروريس تعريف و بررس
ــم،  ــت ها به بيوتروريس ــر، عوامل جذب بيوتروريس ــخ معاص تاري
ــه مشكالت  ــتي، مقايس ــد جنگ افزارهاي زيس ــي تولي چگونگ
ــي  ــم، بررس ــم و بيوتروريس تحليلي جنگ هاي متعارف تروريس
جنگ افزارهاي زيستي نظام سلطه در دوران دفاع مقدس و بررسي 
ويروس هاي بيماري هاي خطرناك كه جزو عوامل مهم تهديدات 
ــتي بشمار مي رود، از جمله مباحثي بود كه به تفصيل براي  زيس

شركت كنندگان در همايش ارائه شد.

گيشه

بانك صادرات ايران با تامين مالي دو هزار و 567 بنگاه كوچك و متوسط، بيشترين بانك و بيمه
تعداد تسهيالت به اين بنگاه ها را در 5 ماه اول سال 97 در ميان بانك هاي خصوصي 

كشور داشته است.
ــه تجارت به نقل از روابط عمومي بانك صادرات ايران، اين بانك  ــزارش روزنام ــه گ ب
ــي و حمايت از بخش هاي مختلف  ــه برنامه هاي اقتصاد مقاومت ــل ب ــتاي عم در راس
ــط كه موجب افزايش  ــهيالت به بنگاه هاي كوچك و متوس اقتصادي، پرداخت تس

توليد و اشتغال مي شوند را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده است.
بر اساس گزارش  ماهانه پايگاه اطالع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك 
ــت از بخش هاي مولد اقتصادي از ابتدا تا مرداد ماه  ــا رويكرد حماي ــران ب ــادرات اي ص
ــط و طرح هاي نيمه تمام  ــال جاري در زمينه حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوس س
با پيشرفت باالي 60 درصد، با تامين مالي دو هزار و 567 بنگاه كوچك و متوسط، 
بيشترين تعداد تسهيالت به اين بنگاه ها را در 5 ماه اول سال 97 در ميان بانك هاي 

خصوصي كشور داشته است و از نظر تعداد تسهيالت، در بين بانك هاي خصوصي 
كشور، رتبه اول را داراست.

بانك صادرات ايران امسال بالغ بر 20 هزار و 480 ميليارد ريال تسهيالت در اختيار 
بنگاه هاي كوچك و متوسط قرار داده است.

ــئوليت هاي  ــد اقتصاد كشور و عمل به مس ــتا با اهداف بلن ــادرات هم راس ــك ص بان
ــغ بر 970 هزار ميليارد  ــال 96 تا پايان مردادماه 97 بال ــداي س ــود از ابت ــي خ اجتماع
ــت كه مهمترين  ــهيالت حمايتي در بخش هاي مختلف پرداخت كرده اس ريال تس
ــرفصل هاي آن پرداخت وام ازدواج و تهيه جهيزيه، وام اشتغالزايي كميته امداد  س
امام خميني(ره)، بهزيستي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهسازي و نوسازي 
ــاير  ــط، حوادث قهري و س ــتايي، حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوس ــكن روس مس

وام هاي ضروري بوده است.

همزمان با آغاز سال تحصيلي و در آستانه روز دانش 
آموز بانك قوامين نسبت به توزيع نوشت افزار با هدف 
كمك به دانش آموزان برخي استان هاي كم برخوردار 
ــتان زلزله زده كرمانشاه اقدام كرد. به گزارش  و اس
روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانك قوامين، 
مديركل حوزه مديريت و روابط عمومي بانك قوامين 
با اعالم اين خبر گفت : با تدبير اولياء محترم بانك و 

در راستاي ايفاي بخشي از مسئوليت هاي اجتماعي خود در حمايت از دانش آموزان برخي از نقاط 
محروم نسبت به چاپ و توزيع نوشت افزار در بين دانش آموزان دبستاني در استان هاي سيستان و 
بلوچستان و سس شهرهاي زلزله زده استان كرمانشاه اقدام نموده است. مرتضي زياري گفت : اين 
امر به منظور رفع بخشي از نيازهاي نوشت افزاري اين قشر محترم از جامعه در مناطق كم برخوردار 
انجام گرفته است.وي افزود توزيع نوشت افزارهاي مورد نظر در استان سيستان و بلوچستان و با حضور 
مديركل شعب بانك قوامين استان سيستان و بلوچستان و فرمانده محترم انتظامي شهرستان هاي 
مربوطه و در استان كرمانشاه نيز با حضور مديركل شعب بانك قوامين استان كرمانشاه و مدير محترم 

آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب در دبستان هاي مورد نظر توزيع گرديد.

بانك ملي ايران، درگاه پرداخت اينترنتي را در 
ــاعت به متقاضيان واجد شرايط  كمتر از 48 س
واگذار مي كند.  به گزارش روزنامه تجارت به 
ــي ايران، اين  ــط عمومي بانك مل ــل از رواب نق
درگاه با طراحي ساده، زمينه فرآيند پرداخت را 
به راحتي و به سرعت، متناسب با فضايي جذاب 
براي كاربران ميسر كرده است. در طراحي اين 

درگاه سعي شده اجزاي صفحه با جانمايي مناسب و منطقي، استفاده از آن را آسان كند. 
سرعت بارگذاري باال به دليل حجم پايين صفحات، سازگاري با تمام صفحات نمايش 
اعم از موبايل، تبلت و كامپيوتر، سرعت فوق العاده تراكنش با توجه به زيرساخت هاي 
فني روزآمد، مغايرت بسيار اندك با صحت 99 درصدي تراكنش ها، امنيت فوق العاده 
ــتورالعمل هاي شاپرك، هوشمندي و امكان  ــتانداردهاي بين المللي و دس مطابق با اس
ــال پايدار، ارائه خدمت به  ــدون نياز به تكرار مراحل پيشين، اتص ــات ب ــالح اشتباه اص
ــت پذيرنده و ارائه پالگين هاي  ــترداد وجه بنا به درخواس ــاعته، قابليت اس صورت 24 س
ــاه پرداخت از جمله مزاياي درگاه پرداخت  ــايت ها به درگ ــت اتصال انواع س ــوع جه متن
اينترنتي بانك ملي ايران است. ارائه گزارش هاي متنوع و شخصي سازي شده تحت 

وب، از جمله خدمات پشتيباني اين درگاه است.

دكتر مرتضي اكبري، مديرعامل بانك قرض الحسنه 
مهر ايران، طي ويدئو كنفرانس با مدير شعب استان 
اصفهان، بر نظارت در انجام امور، تكريم ارباب رجوع 
ــع و نيز پيگيري  ــاي جذب مناب ــي راهكاره و بررس
وصول مطالبات توسط روساي شعب و دواير ستادي 
تأكيد كرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانك قرض الحسنه مهر ايران، دكتر مرتضي 

اكبري، مدير عامل به منظور حذف محدوديت هاي جغرافيايي در برگزاري جلسات و استفاده بهينه از 
زمان كاري منابع انساني و مديريت كارآمدتر آنها جلسه اي به صورت ويدئوكنفرانس با همكاران ستاد 
و شعب استان اصفهان برگزار كرد. در ديدار آنالين صورت گرفته، دكتر اكبري، خاطر نشان ساخت: 
تمامي كاركنان مي بايست بر طرح هاي بانك تسلط كافي را داشته باشند و به صورت واضح بتوانند 
آنها را براي مشتريان تشريح كنند. مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران ادامه داد: كاركنان بايد 
نظرات و پيشنهادات خود را در هر چه بهتر شدن ارائه خدمات به مشتريان و جذب منابع و پيگيري 
وصول مطالبات بيان نمايند و بر تالش جدي تمامي كاركنان و اولويت دادن به امور بانك براي 

رسيدن به اهداف عاليه بانك دعوت كرد.

بانك سينا به منظور كمك به رونق اشتغال در 
مناطق روستايي در استانهاي آذربايجان غربي 
و كردستان، نسبت به پرداخت تسهيالت يارانه 

دار در اين استانها اقدام كرده است.
ــه نقل از روابط  ــزارش روزنامه تجارت ب ــه گ ب
عمومي بانك سينا، در ادامه اقدامات اين بانك 
ــر  ــاي اشتغالزا در سراس ــت از طرح ه در حماي

ــال با برآورد  ــه مبلغ 905 ميليارد ري ــاري تعداد 130 طرح ب ــاه ج ــان م ــا 6 آب ــور، ت كش
اشتغالزايي جهت 1557 نفر مصوب شده است كه از اين تعداد 118 طرح به مبلغ 783 

ميليارد ريال منجر به انعقاد قرارداد شده است.
طبق اين گزارش، از مجموع قراردادهاي منعقد شده در اين استانها، تسهيالت تعداد 
ــغ 564 ميليارد ريال و برآورد اشتغالزايي 1245 نفر پرداخت شده كه  ــه مبل ــرح ب 104 ط
ــارد ريال با برآورد اشتغالزايي جهت 690 نفر  ــرح به مبلغ 315 ميلي ــداد 63 ط ــن تع از اي

به بهره برداري رسيده است. 
ــتايي و  ــعه روس ــينا با انعقاد تفاهم نامه همكاري با معاونت توس ــت بانك س گفتني اس
مناطق محروم رياست جمهوري و همچنين بنياد علوي، نسبت به اعطاي تسهيالت 

يارانه دار در استانهاي مختلف كشور اقدام مي كند.

چاپ و توزيع نوشت افزار 
توسط بانك قوامين در برخي استان ها

تالش بيشتر در نظارت بر انجام
 امور و تكريم ارباب رجوع

برگزاري نشست مشترك 
مديران عامل بانك هاي خصوصي و دولتي

واگذاري درگاه پرداخت اينترنتي
 بانك ملي در كمتر از 48 ساعت

حمايت بانك سينا از طرح هاي
 اشتغالزاي روستايي در دو استان

با پرداخت ديه؛ بانك آينده
 يك نوجوان زنداني را آزاد كرد

ــران عامل  ــت مشترك مدي ــي و دومين نشس س
ــور، روز شنبه  ــي و دولتي كش ــاي خصوص بانك ه
ــه ميزباني بانك كارآفرين برگزار شد. به  ــان ب 19 آب
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانك 
كارآفرين، اين نشست با حضور آقايان دكتر طالبي 
ــين زاده رئيس  ــل بانك مركزي، دكتر حس دبيرك
ــوراي هماهنگي بانك ها، دكتر پرويزيان رئيس  ش

شوراي عالي بانك ها و مؤسسات اعتباري خصوصي، مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي 
ــاختمان  ــان نظام بانكي كشور در س ــات مالي و اعتباري و جمعي از خبرگان و كارشناس و مؤسس
مركزي بانك كارآفرين برگزار شد. حميد تهرانفر مديرعامل بانك كارآفرين در ابتداي اين نشست 
با خيرمقدم به مديران ارشد بانك مركزي و مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي تصريح 
كرد: در شرايط حاضر كه بانك ها و مؤسسات اعتباري داراي شرايط ويژه اي در داخل كشور هستند، 
متأسفانه با اعالم فهرست جديد وزارت خزانه داري آمريكا، فعاليت هاي خارجي نظام بانكي در 
خارج از كشور نيز با چالش ها جديدي روبه رو شده است. بر اين اساس هماهنگي مديران بانك ها 

براي گذر از شرايط ويژه حاكم در مقطع زماني حاضر بسيار حائز اهميت است. 

با پرداخت ديه و جلب رضايت خانواده مقتول 
ــوان كرماني از  ــك آينده، يك نوج ــط بان توس

زندان آزاد و به كالس درس بازگشت.
دانش آموز 17 ساله كرماني كه از سال 1396 
ــر مي برد؛  در بند نوجوانان زندان كرمان به س
ــل و خيرين و پرداخت  ــاطت اهالي مح ــا وس ب
ديه توسط بانك آينده و جلب رضايت خانواده 

مقتول، از زندان آزاد شد.
بانك آينده؛ در راستاي عمل به مسئوليت اجتماعي خود در قبال اقشار مختلف جامعه 
به ويژه نوجوانان و دانش آموزان، عالوه بر ساخت «مدارس اُميد آينده» و توزيع لوازم 
ــور، در يك اقدام  ــق كم¬تر برخوردار كش ــي در مناط ــته¬هاي فرهنگ ــر و بس التحري
خيرخواهانه، آزادي اين نوجوان كرماني را رقم زد تا وي هم زمان با آغاز سال تحصيلي، 
به كالس درس و به آغوش خانواده خود بازگردد. اين دانش¬آموز، در تابستان سال 
1396، در يك غفلت و در يك نزاع دسته¬جمعي درگير شده كه منجر به ضرب و جرح 
و كشته شدن پسر همسايه گرديده و از اين نظر در دادگاه به پرداخت ديه محكوم و به 

دليل عدم توانايي مالي خانواده، وي در زندان كرمان به سر مي¬برده است.

در گزارش وزارت صنعت و معدن انعكاس يافت؛

رتبه اول بانك صادرات  در اعطاي تسهيالت به بنگاه ها

تجارت-استان گلستان:رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى گلستان، 
ــيار با ارزش  ــتفاده از ظرفيت آب شيرين كن ها در شرايط كم آبى امروز را بس اس
دانست و از وزارت جهادكشاورزى خواست، خريد تضمينى آب را در اليحه بودجه 
سال 98 در دستوركار خود قرار دهد. على محمد چوپانى اظهار كرد: ما در كشورى 
ــى كنيم وكمبود آب هم در بخش شرب و هم كشاورزى  ــك زندگى م ــم خش ــا اقلي ب
ما را تهديد مى كند، اين در حالى است كه ايران محصور بين درياى عمان و خليج 
فارس در جنوب و درياى خزر درشمال است.وى بيان كرد: درياى خزر 420 ميليون 
كيلومتر مربع معادل يك چهارم ايران مساحت دارد.  حجم آب آن 850 هزار ميليارد 
متر مكعب و حداكثر عمق آن 200 متر است. ميزان آب در دسترس كشورما حدود 
ــال ايران را مى تواند  ــت كه اينميزان، نياز آبى 7 هزار س 130 ميليارد مترمكعب اس
ــتان خاطرنشان  تامين كند. رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى گلس
ــت. چوپانى  كرد: ES آب درياى خزر 16 هزار و ES آب درياى عمان 38 هزار اس
ــتگاه هاى حاكميتى بدون توجه به اين قابليت، همواره با موضوع  تصريح كرد: دس
ــازگارى داشتند.وى با بيان اينكه اگر يك ميليمتر از آب  ــر ناس آب شيرين كن ها س
درياى خزر را برداشت كنيم، مى توانيم نياز آب شرب 10 استان كشور را تامين كنيم، 
ــان را  ــفر مقام معظم رهبرى، خط آب شرب چابهار به خراس گفت: دولت از محل س
ــت روزانه يك ميليون مترمكعب آغاز  ــش از يك هزار كيلومتر با برداش ــول بي ــه ط ب
كرده است.چوپانى بيان كرد: در استان گلستان مى توان به صورت پايلوت با ايجاد 

آب شيرين كن هاى بسيار بزرگ، ضمن تامين آب شرب استان گلستان، با امتداد 
ــتان هاى همجوار را هم  ــان شمالى و رضوى، آب شرب اس ــتان هاى خراس آن به اس
تامين كرد. انتقال آب شرب به استان سمنان هم امكان پذير است.وى خاطرنشان 
ــتاى نياز آباد  ــال يك آب شيرين كن را در روس كرد: شركت رعد آب جنوب، امس
شهرستان تركمن به بهره بردارى رساند كه روزانه 10 هزار متر مكعب آب را شيرين 
مى كند و در شبكه آب شرب بندر تركمن و گميشان و روستاهاى اطراف با قيمت 

ــب 1300 تومان تزريق مى كند.رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و  ــر مكع ــر مت ه
ــرى،  ــتان تصريح كرد: همچنين مى توانيم با احداث خط لوله سراس كشاورزى گلس
ــتفاده كنيم. در  ــتفاده از شيوه هاى كشاورزى نوين اس از آب شيرين شده براى اس
ــد و كيفيت و عملكرد  ــه يك هفتم كاهش مى ياب ــرف آب ب ــن مص ــاورزى نوي كش
ــر مى شود. در برخى از كشورها ازآب شيرين كن ها براى ايجاد  ــز بيشت ــول ني محص
ــتفاده كردند كه در آن با توجه به نياز گياه  شبكه آبيارى هوشمند در باغات ميوه اس
آب به آن تزريق شده و از هدر رفت آب جلوگيرى مى شود.چوپانى با اشاره به وجود 
ــتان، گفت:مى توانيم به صورت پايلوت با  700 هزار هكتار اراضى منابع ملى در اس
ــبزى و ميوه  احداث 2000 هزار هكتار گلخانه با تامين آب از آب شيرين كن ها، س
ــن كنيم.وى با بيان اينكه اين كار توجيه اقتصادى دارد،  ــوار را تامي ــاى همج كشوره
يادآور شد: قيمت تمام شده توليد آب بوسيله آب شيرين كن ها، به مراتب كمتر از 
آب سدها است، زيرا درسدها سرمايه گذارى بيشترى مى شود. همچنين آب توليدى 
ــت.رئيس اتاق  ــترس اس ــال) قابل دس در آب شيرين كن ها در زمان كمترى(يك س
بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى گلستان با بيان اينكه دردنيا از اين تكنولوژى 
استفاده مى كنند و ما از آن غافل شده ايم، گفت: اين اقدامات نيازمند آن است كه 
ــال 98 در  ــت خريد تضمينى آب را در اليحه بودجه س وزارت جهادكشاورزى سياس
دستور كار خود قرار دهد. شركت آبفا و آبفار نيز خريد تضمينى آب شرب را پيگيرى 

كنند و دولت هم كار لوله گذارى خطوط انتقال آب را انجام دهد.

خريد تضمينى آب  در دستور  وزارت جهادكشاورزى 

حفظ و تداوم نوار موفقيت هاى شركت فوالد اميركبير كاشان
ــال جارى بهبود يافت.  ــه در خط گالوانيزه براى چهارمين بار در س ــد روزان ــورد تولي رك
درسال حمايت از توليد و كاالي ايراني و با تالش جهاد گونه مديران و كاركنان محترم 
ــزه، موفقيتهاي جديدى در افزايش توليد به مجموعه افتخارات  ــد گالواني ــط تولي در خ
شركت فوالد امير كبير كاشان افزوده شد. انگيزه باالى كاركنان اين شركت، شرايطى 

ــال هاى پر افتخار  ــال جارى به يكى از س را فراهم كرد، تا با ثبت ركوردى جديد درس
و ماندگار در تاريخ فوالد اميركبير كاشان برسيم.كسب اين افتخارات بدون شك در 
سايه رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در خصوص اقتصاد مقاومتى و تالش گسترده 
مديران وكاركنان محترم شركت بدست آمده است كه اميدواريم تا پايان سال جارى 

ــرى در افزايش بهره ورى، رشد توليد و كاهش هرچه بيشتر  ــاى ارزنده ت ــه موفقيت ه ب
ــن موفقيت را به مدير  ــت يابيم.فرصت را مغتنم شمرده و اي ــت دس ــاى شرك هزينه ه
ــخت كوش شركت و تمامى همكاران و خانواده بزرگ فوالد امير  عامل محترم و س

كبير كاشان تبريك عرض مى نماييم.
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تجارت-استان مازندران:به گزارش روابط عمومى منطقه 9 عمليات 
ــه هم انديشى  ــرما، جلس انتقال گاز، با نزديك شدن به فصل س
ــول داودى نژاد مدير منطقه 9 و جعفرشظ احمدپور  با حضور رس
مديرعامل شركت گاز استان مازندران به منظور هماهنگى بيشتر 
بين واحدهاى ستادى اين منطقه و شركت گاز در سالن كنفرانس 

گاز مازندران برگزار شد. مدير منطقه 9 عمليات انتقال گاز در اين 
جلسه با اشاره به آمادگى كامل منطقه براى فصل سرما اظهار كرد: 
در فصل تابستان تمام اقدامات تعميراتى در تاسيسات و همچنين 
پيگرانى خطوط لوله گاز جهت آمادگى كامل منطقه 9 براى ورود 

به فصل سرما انجام شده است. 

تجارت-استان ايالم:مدير كل اوقاف 
ــه  ــتان ايالم  روز س و امور خيريه اس
ــرى با اصحاب  ــت خب ــه در نشس شنب
ــتان ايالم به مناسبت هفته  ــانه اس رس
ــال جارى تا  ــف  گفت: از ابتداى س وق
ــتان  كنون30 مورد وقف جديد در اس
ــت كه 22مورد آن   ــيده اس به ثبت رس
انتفاعى و مابقى منفعتى هستند.حجت 
ــالم عزيزى  گفت:  همچنين در  االس
زمينه پرونده دعاوى موقوفات امسال 
ــه نفع اين اداره  ــوع 12 راى ب در مجم
كل صادر شده است.وى با بيان اينكه 
ــند مالكيت 300  ــار ثبت و صدور س ك
موقوفه استان در دست اجراست اظهار 
داشت: در شش ماهه اول سال جارى 
19 جلد سند مالكيت موقوفات استان 

اخذ شده كه نسبت سال گذشته با رشد 
ــت.مدير  50 درصدى مواجهه بوده اس
كل اوقاف و امور خيريه ايالم در ادامه  
از ديگر فعاليت هاى اين نهاد در نيمه 
نخست امسال عمليات احداث و توسعه 
به ميزان 700 متر مربع، مقاوم سازى 
و مرمت به ميزان سه هزار و 500 متر 
ــع و تكميل فعاليت هاى عمرانى  مرب
ــزار و 100 متر مربع  ــه ميزان يك ه ب
و در بقاع متبركه استان عنوان كرد.به 
گفته وى، طرح جامع ساماندهى بقاع 
متبركه استان نيز براى 10بقعه امسال 
اجرا كه در قالب آن نيازهاى اين اماكن 
ــت. ــايى و رفع شده اس مقدس شناس

ــالم عزيزى از اجراى 12  حجت االس
برنامه در هفته وقف در استان خبر داد  

و گفت: تجليل از ياوران وقف، برگزارى 
نشست هاى تخصصى وقف با اصناف 
و گروه هاى مختلف، سخنرانى پيش از 
خطبه، برپايى ايستگاه هاى همه واقف 
باشيم و خيمه هاى معرفت، غبارروبى 
نمادين از بقاع متبركه شهرستان هاى 
ايالم ، برپايى محفل انس با قرآن، ديدار 
ــتان و ديدار با خانواده  ــئوالن اس با مس
ــاى شهيد واقف از جمله اين برنامه  ه

برشمرد.

ــتان هرمزگان:مديركل كتابخانه هاى هرمزگان از  تجارت-اس
فتتاح هشت باب كتابخانه در هفته كتاب و كتابخوانى در استان 
خبرداد و گفت: يكصد روستاى باالى يك هزار و500 نفر خانوار 
در استان از نعمت كتابخانه محروم هستند.حجت االسالم محمد 
ذاكرى ظهر امروز در نشست خبرى هفته كتاب و كتابخوانى اظهار 
داشت: بدون ترديد كتاب و كتابخوانى و مطالعه يكى از مؤلف هاى 
ــى يك جامعه بشمار مى رود. وى افزود: رشد يك فرد و  ــد مل رش
جامعه در گرو مطالعه افراد جامعه بوده و جامعه امروزى نيازمند 
بازگشت به فرهنگ كتاب و مطالعه است.مديركل كتابخانه هاى 
ــرد: كتاب به كاالى لوكس براى  ــى هرمزگان تصريح ك عموم
خانواده ها تبديل شده است در حالى كه كتاب و كتابخوانى غذاى 
روح انسان است و روح انسان همانند جسم نيازمند تغذيه است.
ــالم ذاكرى ادامه داد: طبق تحقيقات انجام شده در  حجت االس
سه سال گذشته، سرانه مطالعه 13 دقيقه اى ايرانيان اعم از كتب 
ــت.وى گفت:  ــى، نشريات و كتاب، زيبنده مردم ايران نيس درس
نبود زيرساخت هاى الزم و گرانى كتاب سبب شده تا آنگونه كه 
بايد، مردم به كتاب دسترسى نداشته باشند، از مردم تقاضا داريم 
مطالعه كنند چرا كه بهترين كار مراجعه به كتابخانه هاست و ما 
نيز موظفيم زيرساخت هاى الزم را در استان فراهم كنيم.ذاكرى 
ــتان  ــال حاضر تعداد 71 باب كتابخانه  در اس ــت: در ح ــراز داش اب
ــده كه از اين تعداد، 56 باب نهادى و 15  ــدازى ش ــان راه ان هرمزگ
باب نيز مشاركتى است و متأسفانه اين دسته از كتابخانه ها آنگونه 
كه بايد فعال نيستند.مديركل كتابخانه هاى عمومى هرمزگان 
ــتان هرمزگان نيازمند  ــطح مطالعه مردم اس تاكيدكرد: ارتقاى س
فراهم سازى و توسعه زيرساخت هاى الزم در اين زمينه است و 

اين امر بايد محقق شود.ذاكرى اذعان داشت: براى احداث و راه 
اندازى كتابخانه ها در استان، برنامه هاى كوتاه مدت و طوالنى 
ــتاى  ــر گرفته ايم، درحال حاضر بيش از 100 روس ــدت درنظ م
ــتى در  ــت كه بايس باالى يك هزار 500 نفر فاقد كتابخانه  اس
يك برنامه بلندمدت نسبت به احداث و راه اندازى آن اقدام شود.
وى افزود: اولويت نخست اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان 
ــالمى  ــى با مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اس ــان، رايزن هرمزگ
ــراهاى روستايى است كه  ــتفاده از فضاى فرهنگس به منظور اس
تاكنون 43 مورد شناسايى و احصا شده و طبق آخرين جلسات، 
مقرر شده 10 باب كتابخانه  در سال جارى در اين فرهنگسراها 
راه اندازى شود و در تالشيم ساالنه 10 الى 15 باب كتابخانه  در 
استان احداث و راه اندازى كنيم.ذاكرى ضمن تشريح برنامه هاى 
هفته كتاب و كتابخوانى، از افتتاح هشت باب كتابخانه در استان 
هرمزگان خبرداد و گفت: از اين تعداد، پنج باب در جزيره قشم، 
يك باب در روستاى طاشكوئيه حاجى آباد، يك باب در بستك 
و يك باب نيز در شهرستان بندرلنگه با هزينه بالغ بر دو ميليارد 
تومان به عنوان مهم ترين و زيباترين كتابخانه استان احداث و 

راه اندازى مى شود.

جلسه هم انديشى مدير منطقه جلسه هم انديشى مدير منطقه 99 عمليات انتقال گاز با مديرعامل گاز مازندران عمليات انتقال گاز با مديرعامل گاز مازندران

از ابتداى سال از ابتداى سال 3030 مورد وقف جديد در ايالم به ثبت رسيده است  مورد وقف جديد در ايالم به ثبت رسيده است 

مديركل كتابخانه هاى هرمزگان بيان كرد :افتتاح هشت باب كتابخانه در هرمزگانمديركل كتابخانه هاى هرمزگان بيان كرد :افتتاح هشت باب كتابخانه در هرمزگان

تاسيس شركت سهامى خاص ايده پژوهان تكين درتاريخ 1397,08,12 
و  ثبت   14007925585 ملى  شناسه  به   533402 ثبت  شماره  به 
اطالع  جهت  زير  شرح  به  آن  خالصه  كه  گرديده  دفاترتكميل  ذيل  امضا 
مجتمع  و  سردخانه  تاسيس   : فعاليت  موضوع  ميگردد.  آگهى  عموم 
رايانه   ارائه  و  توليد  ماهيان  و  حيوانات  پرورش  مجتمع  يا  و  كشاورزى 
نرم افزارهاى  پشتيبانى  و  توليد  جانبى،  دستگاه هاى  ارائه  و  توليد   ،
 CD و  نرم افزارى  بسته هاى  پشتيبانى  و  ارائه  مشترى،  سفارش 
بازار  فعاليت  اطالع رسانى  شبكه هاى  خدمات  داخل،  توليد  اطالعاتى 
نمايندگى  و  كارى  العمل  حق  و  داللى  اى  شبكه  غير  و  هرمى  غير  يابى 
ورزشى  باشگاه  تأسيس  و  ورزشى  فعاليت  هرگونه  به  تصدى  تجارى 
و  مهندسى  نظام  فعاليت  مربى  تربيت  آموزشى  هاى  دوره  برگزارى  و 
طراحى پروژه هاى و سد سازى و امثال آن موضوعات مربوط به تجارت 
ساختمان  احداث  قبيل  از  عمرانى  امور  در  ساخت  عمليات  الكترونيك 
يا شبكه هاى آب رسانى امور مربوط به محيط زيست و فعاليت  و راه و 
هاى زيست محيطى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
 : اصلى  مركز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاريخ  از   : فعاليت  مدت  ذيربط 
تهران-محله  شهر   - مركزى  بخش   - تهران  شهرستان   - تهران  استان 
سراج-پالك  عبدى(112)-خيابان  اسماعيل  شهيد  كوثر-خيابان  قنات 
 1689845148 كدپستى   6 سوم-واحد  قائم-طبقه  409-ساختمان 
ريال   300000000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقى  شخصيت  سرمايه 
سهم   1000 تعداد  ريالى   300000 سهم   1000 به  منقسم  نقدى 
گواهى  طى  موسسين  توسط  ريال   105000000 مبلغ  عادى  نام  با  آن 
تجارت شعبه  بانك  نزد   1397,07,14 36,232,31 مورخ  بانكى شماره 
صاحبان  تعهد  در  والباقى  است  گرديده  پرداخت   232 كد  با  پيروزى 
ملى  شماره  به  دانا  حميدرضا  آقاى  مديره  هيئت  اعضا  باشد  مى  سهام 
0011079665و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
به  مديره  هيئت  رئيس  نايب  به سمت  و  2 سال  مدت  به  مديره  هيئت 
0017484049و  ملى  شماره  به  بوستانى  عاطفه  خانم  سال   2 مدت 
هيئت  عضو  سمت  به  و  سال   2 مدت  به  مديره  هيئت  رئيس  سمت  به 
مديره به مدت 2 سال خانم مهسا دانا به شماره ملى 0019747977و 
: كليه  2 سال دارندگان حق امضا  به سمت عضو هيئت مديره به مدت 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات 
رسمى  اسناد  و  آور  تعهد  قراردادهاى  و  اسالمى  عقود  قراردادهاى   ،
شركت  مهر  با  و  متفقا“  مديره  هيئت  رئيس  و  عامل  مدير  امضاء  با 
آقاى  بازرسان  اساسنامه  طبق   : عامل  مدير  اختيارات  ميباشد.  معتبر 
بازرس  سمت  به   2130137024 ملى  شماره  به  فرامرزپور  مجتبى 
شماره  به  شوميا  زاده  قلى  اقدس  خانم  مالى  سال  يك  مدت  به  اصلى 
سال  يك  مدت  به  البدل  على  بازرس  سمت  به   2141558433 ملى 
تعيين  شركت  هاى  آگهى  درج  جهت  تجارت  االنتشار  كثير  روزنامه  مالى 
پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذكور  فعاليت  موضوع  ثبت  گرديد. 

5 باشد.  نمى  فعاليت 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283382)
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راه و مسكن

دريچه 

ــوخت  ــكن: در پي خودداري تركيه از تامين س  گروه راه و مس
هواپيماهاي ايراني كه 4 روز قبل اتفاق افتاد، روز گذشته نيز 
فرودگاه بيروت مانع سوخت گيري هواپيماهاي كشورمان شد 
و به نظر مي رسد اين روند طي روز هاي آينده از سوي برخي 
كشورهاي ديگر تكرار و مشكالت سوخت رساني هواپيماهي 

ايراني گسترده تر شود.

  هشدار به لبناني ها
ــتار، مقامات  ــنيم به نقل از ديلي اس به گزارش خبرگزاري تس
لبناني گفتند، به شركت هاي نفتي بين المللي فعال در فرودگاه 
ــاز ايرالين هايي كه  ــوخت مورد ني ــروت در مورد تامين س بي
ــتند هشدار داده  تحت تاثير تحريم هاي اخير عليه ايران هس

شده است.
مقامات لبناني گفتند، به شركت هاي نفتي بين المللي فعال در 
فرودگاه بيروت در مورد تامين سوخت مورد نياز ايرالين هايي 
كه تحت تاثير تحريم هاي اخير عليه ايران هستند هشدار داده 
شده است. يوسف فنيانوس سرپرست وزارت حمل و نقل لبنان 
در پاسخ به اين سوال كه آيا ايرالين هاي ايراني از توقف در 
فرودگاه بيروت منع خواهند شد گفت: «براي توقف؟ نه. براي 

سوخت گيري مجدد؟ بر اساس تحريم ها، بله.»
يك مقام ارشد فرودگاهي لبنان گفت، پس از وضع تحريم هاي 
ــه ايران در روز دوشنبه گذشته، به شركت هاي  ــن علي واشنگت

نفتي بين المللي اخطار داده شده است.
اين اقدامات بدان معناست كه شركت هاي مرتبط با موسسات 

تحت تحريم ايران، مورد مجازات قرار خواهند گرفت.
ــه «برخي» از عرضه كنندگان  ــام فرودگاهي گفت: ب ــن مق اي
سوخت بر اساس تصميمات داخلي اين شركت ها اطالع داده 
شده، اما فنيانوس تاييد كرد كه هيچ كدام از عرضه كنندگان 
ــدد هواپيماهاي تحريم  ــوخت گيري مج ــازه كمك به س اج
ــط  شده را ندارند. فنيانوس افزود، اين تصميم «مطمئنا توس
شركت هاي آنها» و نه توسط دولت لبنان اتخاذ شده است. 
ــي جمهوري  ــه مديرعامل هواپيماي ــت ك ــي اس ــن در حال اي
اسالمي ايران دو روز قبل و در واكنش به خبر ممانعت تركيه 
از تامين سوخت هواپيماهي كشورمان گفته بود: ناوگان ايران 

مشكلي براي تأمين سوخت ندار.. 
ماجراي توقف هواپيماهاي ايراني در تركيه

ــوخت به برخي  ــه روز جمعه گذشته از دادن س ــاه تركي فرودگ
ــي ايران خودداري كرد. در نتيجه اين اقدام،  ــوط هواپيماي خط

ــافرانشان را كم  يك پرواز لغو شد، برخي شركت ها تعداد مس
كردند و 3 پرواز هم تأخير داشت. 

در همان هنگام رضا جعفر زاده، رئيس روابط عمومي سازمان 
ــودداري شركت ترك از  ــوري در توضيح خ ــي كش هواپيماي
سوخت رساني به پروازهاي ايراني گفت: شركت سوخت رسان 
پترول اوفيسي كه يك شركت ترك است پيش تر در ايميلي به 
شركت هاي هواپيمايي ايراني بدون اشاره به موضوع تحريم ها 
اعالم كرده كه سوخت رساني به پروازهاي آنها را از اول نوامبر 
(پنجشنبه هفته گذشته) قطع مي كند. جعفرزاده تأكيد كرد كه 
بين سازمان هواپيمايي كشوري ايران و تركيه قرارداد تأمين 
سوخت و تعهدهاي دوجانبه امضا شده و امكان عدول از اين 

قراردادها وجود ندارد. 
او افزود: با توجه به روابط ايران و تركيه و موافقتنامه هوايي 
امضا شده بين دو كشور پروازها متوقف نخواهد شد و موضوع 

تأمين سوخت هواپيماها در دست پيگيري است
ــت. به گفته او  ــال شده اس ــان به ايرالين هاي ايراني ارس  رس
اين مشكل فقط روز جمعه رخ داده و روز بعد از آن شركت ها 
ــوخت گيري در تركيه مشكلي نداشتند و روال عادي  براي س

پروازها ادامه داشت. 

** ممانعت از سوخت رساني غيرقانوني است
ــر انجمن  ــاماني، دبي ــعدي س ــتا، مقصود اس ــن راس در همي
ــرد كه شركت فعال در  ــي نيز اعالم ك ــاي هواپيماي شركت ه
سوخت رساني به هواپيماها در تركيه در اقدامي خالف اصول 
همكاري هاي مشترك، سوخت رساني به هواپيماهاي ايران 
را متوقف كرد. در شرايطي كه به طور ميانگين هفته اي 200 
ــوي ايرالين هاي دو كشور  ــران و تركيه از س ــان اي ــرواز مي پ
ــأله خالف همكاري هاي مشترك و  انجام مي شود، اين مس
ــاالنه حدود  ــت. س ــن نيت موجود ميان دو كشور بوده اس حس
ــران و تركيه تردد مي كنند، اين  ــافر ميان اي ــون مس 2,5 ميلي
ــراي فرودگاه هاي تركيه و اقتصاد  ــرواز مشترك ب ــم از پ حج
ــل توجهي ايجاد كرده  ــور امكانات و امتيازهاي قاب ــن كش اي
ــن همكاري مشترك را  ــًا هر گونه اقدامي كه اي ــت و قطع اس
ــد، مي تواند شرايط را براي همكاري هاي  ــا ابهام روبه رو كن ب

آينده دشوار كند.
ــتثني شدن تركيه از تحريم هاي نفتي  ــاماني با اشاره به مس س
امريكا عليه ايران گفت: اين اتفاق نشان مي دهد كه ترك ها 
دليلي براي به وجود آوردن مشكل براي هواپيماهاي ما ندارند. 

مشكل سوخت هواپيما هاي ايراني حل مي شود؟ 

ــت كه  ــابق ايران در ايكائو معتقد اس ــوي ديگر نماينده س از س
ايران مي تواند براساس راه حل هايي كه در توافقنامه پروازهاي 
مشترك با تركيه در نظر گرفته شده، نسبت به موضوع تحريم 
سوخت رساني به ايرالين هاي ايراني اقدام و مقدمات برطرف 

شدن مشكالت موجود را فراهم كند. 
ــت كه  ــابق ايران در ايكائو معتقد اس ــنا نوشت: نماينده س ايس
ايران مي تواند براساس راه حل هايي كه در توافقنامه پروازهاي 
مشترك با تركيه در نظر گرفته شده، نسبت به موضوع تحريم 
سوخت رساني به ايرالين هاي ايراني اقدام و مقدمات برطرف 

شدن مشكالت موجود را فراهم كند.
ــار كرد: در موافقتنامه دوجانبه خدمات  ــا منظري اظه عليرض
ــان دو دولت ايران و تركيه شرايطي براي برقراري  ــي مي هواي
ــيده و در آن، كشورها  ــور به تصويب رس ــان دو كش ــرواز مي پ
متعهد شده اند تا زمينه الزم براي انجام و پذيرش پروازهاي 

بين المللي را فراهم آورند.

  تحريـم سـوخت هواپيما مغايـر توافق ايران و تركيه 
است 

ــيون عمران  ــه كميس در خبري ديگر هم عضو هيأت رئيس
ــه هواپيماهاي ايراني  ــوخت ب ــس گفت: عدم فروش س مجل
ــق همكاري ها و روابط  ــتانبول، مغاير با تواف ــاه اس در فرودگ

دو كشور است. 
ــدي با انتقاد از رويكرد غيرقانوني شركت هاي  ــم يارمحم علي
تركيه در عدم فروش سوخت به هواپيماهاي ايراني در فرودگاه 
استانبول، گفت: اين اقدام شركت هاي تركيه اي مغاير با حسن 
ــرا دو كشور منافع  ــت، زي ــط دو كشور اس ــا و رواب همكاري ه
ــت اقدام بر  ــياري براي هم دارند و قطعا اين دس اقتصادي بس

اين مسائل اثر سوء خواهد گذاشت.

  جمع بندي
ــد ديد كه آيا ميان ايران و  ــه كه گفته شد باي ــاس آن چ ــر اس ب
لبنان نيز توافق دوجانبه براي سوخت رساني به پروازهاي دو 
كشور وجود دارد يا خير و آيا مي توان بر آن اساس عمل كرد يا 
خير؟. نكته ديگر اين كه پيش از اين و در زماني كه هنوز دور 
جديد تحريم هاي آمريكا شروع نشده بود مي بايست تمهيدات 
ــته مي شد كه مشكالتي  ــن روزي به كار بس ــراي چني الزم ب
نظير آن چه كه در فرودگاه هاي استانبول و بيروت پيش آمد 

در خصوص فرودگاه هاي ديگر رخ ندهد.

لبنان نيز از تامين سوخت پروازهاي كشورمان خودداري كرد؛

چالش تامين سوخت هواپيماهاي ايراني

توسعه ترانزيت با معافيت بندر چابهار از تحريم  توسعه ترانزيت با معافيت بندر چابهار از تحريم  انجام دوسوم معامالت مسكن توسط سوداگرانانجام دوسوم معامالت مسكن توسط سوداگرانرادار كوشك بزم تهران افتتاح مى شود رادار كوشك بزم تهران افتتاح مى شود 
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبرى 
هوايى ايران از آماده افتتاح بودن بسيارى 
از پروژه هاى اين شركت خبر داد و گفت: 
رادار كوشك بزم تهران در اينده نزديك 

به بهره بردارى مى رسد. 
ــل و رييس هيات مديره شركت  ــادى، مديرعام ــه مه آب رحمت ال
ــرى هوايى ايران درباره برنامه اين شركت در  ــا و ناوب فرودگاه ه
ــالمى گفت: برنامه هاى شركت فرودگاه ها و  دوران وزارت اس
ناوبرى هوايى ايران ملى است و در چهارچوب اسناد باالدستى 

تدوين مى شود. با جابحايى افراد، اسناد جابجا نمى شوند.
وى ادامه داد: امكان دارد وزير محترم جديد بر انجام برخى امور 
ــت برخى اولويت ها  ــريع آن ها تاكيد داشته باشد. ممكن اس و تس

جابجا شوند. اما ما برنامه هاى خود را ادامه مى دهيم.

ــيون عمران مجلس  ــخنگوى كميس س
ــت هاى  ــا اشاره به اهميت اعمال سياس ب
ــكن، گفت: قطعاً بايد  مالياتى بر حوزه مس
ــوداگرى در  براى مقابله با دالل بازى و س
ــكن تمهيدات ويژه اى انديشيد،  بازار مس

ازاين رو اليحه ماليات بر عايدى مسكن در كميسيون عمران مجلس 
ــى بيشتر و  ــى قرار گرفت، البته اين اليحه براى بررس مورد بررس
كارشناسى تر به كميته مسكن اين كميسيون ارجاع شد تا در زمان 
ــى قرار گيرد. به نقل از خانه ملت، صديف  مقرر موردبحث و بررس
ــوم معامالت  ــاس گزارش مركز آمار، حدود دوس بدرى افزود: بر اس
بازار مسكن توسط دالالن و سوداگران صورت گرفته است، از اين 
 رو موافقان اليحه ماليات بر عايدى مسكن معتقدند كه تصويب اين 

اليحه، فضا را براى فعاليت دالالن بسيار تنگ خواهد كرد. 

ــازى با بيان  ــاون وزير راه و شهرس مع
اينكه معافيت از تحريم ها فرصت بهره 
ــاخت هاى بندر چابهار  بردارى از زيرس
ــراى كشور فراهم مى آورد، گفت:  را ب
ــا يك كشتى كه نزديك  ــه آمريك اينك

يك سال گذشته غرق شده را در ليست تحريم ها قرارداده به 
ــتى براى اعمال اين تصميم  ــد چندان منطق درس نظر مى رس
وجود نداشته است.  محمد راستاد، مديرعامل سازمان بنادر و 
ــو با اقتصادى ايلنا درباره معافيت بندر  ــوردى در گفت وگ دريان
چابهار از تحريم هاى جديد اظهار داشت: صرف نظر از چرايى 
ــى دريايى اين منطقه و ظرفيت هايى كه  اين موضوع، دسترس
پس كرانه هاى آن وجود دارد مى تواند در اين شرايط به كمك 

اقتصاد كشور بيايد و چشم انداز رشد توسعه اى خوبى دارد.

حباب قيمتى در بازار مسكن وجود ندارد حباب قيمتى در بازار مسكن وجود ندارد 
ــازان كشور گفت: حباب قيمتى در بازار  دبير انجمن انبوه س
مسكن وجود ندارد و اين بازار در حالت ركود به سر مى برد. 
فرشيد پورحاجت دبير انجمن انبوه سازان كشور در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان اينكه شرايط كنونى بازار 
مسكن نسبت به سال هاى گذشته بسيار متفاوت شده است، 
ــيد كه بازار مسكن از  ــال به نظر مى رس ــتان امس گفت: تابس
ــده؛ اما نه تنها از ركود خارج نشد بلكه  ــود خارج ش ــت رك حال
ــه  اين بازار وارد دوران ركود تورمى شد. وى ادامه داد: در س
ــكن افزايش يافته بود  ــتان تعداد معامالت بازار مس ماه تابس
ــت،  ــاختمان نيس كه اين به معناى خروج ركود از صنعت س
ــش يافت. پورحاجت اظهار  ــه تنها حجم معامالت افزاي بلك
ــخت،  ــيار س ــكن  يك شرايط بس كرد: شرايط فعلى بازار مس
ــت و انگيزه اى بين  پيچيده، مبهم و غير قابل پيش بينى اس
ــكن وجود ندارد. دبير انجمن  توليدكنندكان براى توليد مس
ــازان كشور تأكيد كرد: بى ثباتى ايجاد شده و اقتصاد  انبوه س
كالن در حوزه بازار مسكن تأثيرگذار بوده و اين بازار بايد به 
دور از صحبت هاى غيركارشناسى و غير واقعى قرار گيرد تا 

شاهد بهبود وضعيت بازار مسكن شويم.

پايان پرواز هاى اربعين پايان پرواز هاى اربعين 
معاون بهره بردارى فرودگاه امام خمينى (ره) از اتمام عمليات 
ــا اعزام و پذيرش بيش از 157 هزار زائر  ــن ب ــاى اربعي پرواز ه
در اين فرودگاه و همزمان با پايان ماه صفر خبر داد.  به نقل 
ــتمى با اشاره به اعزام  از فرودگاه امام خمينى (ره)، على رس
ــزار و 333 زائر در عمليات پروازى اربعين  ــرش 157 ه و پذي
امسال اظهار كرد: در مجموع 78 هزار و 77 نفر در عمليات 
ــر در عمليات برگشت پرواز هاى  ــزار و 356 نف ــت و 79 ه رف
اربعين از طريق فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) اعزام و 
ــد. وى با بيان اينكه در عمليات پروازى اربعين  ــرش شدن پذي
ــش 32 درصدى تأخير پرواز ها بوديم گفت:  ــد كاه 97، شاه
ــت  ــت و برخاس از تاريخ 27 مهر تا 16 آبان ماه 906 نشس
ــد كه 8 شركت هواپيمايى ايرانى به همراه شركت  ــام ش انج
ــينى  ــؤليت انتقال زائران اربعين حس هواپيمايى العراقيه، مس

(ع) را بر عهده داشتند.

ابالغ تغييرات اساسنامهابالغ تغييرات اساسنامه
  1717 شهر جديد ايران  شهر جديد ايران 

ــنامه 17 شهر جديد  با مصوبه هيئت وزيران موادى از اساس
ــد و هشتگرد اصالح شد كه بر  ــه پرديس، پرن ــور از جمل كش
ــاس يكى از مواد اصالح شده تعداد اعضاى هيئت مديره  اس

شركت ها مى تواند از 5 نفر به سه نفر كاهش يابد. 
ــه 14/5/1397 به  ــنيم هيئت وزيران در جلس به نقل از تس
ــاد شماره 02/100/55886 مورخ 3/5/1397 وزارت  پيشنه
راه و شهرسازى در خصوص اساسنامه شركت هاى عمران 
ــتان، بينالود، علوى، گلبهار، عاليشهر،  جديد انديشه، بهارس
تيس، پرديس، پرند، فوالدشهر، مجلسى، رامين، هشتگرد، 
ــر) "، طى نامه  ــار و مهاجران (اميركبي ــدرا، رامش ــهند، ص س
ــط معاون اول  شماره 107214 در تاريخ 14/08/1397 توس

رييس جمهور ابالغ شد.

تاسيس شركت سهامى خاص تجارت بين الملل اورنج درتاريخ 1397,08,06 
امضا  و  ثبت   14007914482 ملى  شناسه  به   533176 ثبت  شماره  به 
ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى 
ميگردد. موضوع فعاليت :-ايجاد شعبات و تاسيس شركت در سراسر كشور 
و در سطح بين الملل انجام كليه فعاليتهاى اقتصادى و تجارى در سراسر كشور 
و در سطح بين الملل در چهارچوب قوانين و مقررات واردات و صادرات ،تهيه 
بازرگانى،سرمايه گذارى ،مديريت واجراى  انواع كاالو خدمات مجاز  و توزيع 
كليه  در  شركت  الملل،  بين  تجارت  و  كشور  سراسر  در  بازرگانى  خدمات 
مناقصه ها ومزايده هاى داخلى و خارجى ، خريد و فروش هر نوع اقالم منقول 
و غير منقول ، گشايش اعتبار و اخذ وام و تسهيالت ارزى و ريالى از كليه 
بانك ها صندوق ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى، مديريت مالى 
،ادارى انواع پروژه هاى داخلى ، خارجى ،بين المللى و سرمايه گذارى ،جذب 
و ارائه و مشاركت در هر گونه خدمت و بسته سرمايه گذارى داخلى و بين 
المللى ، مشاركت ،برگزارى نمايشگاه هاو همايش هاى داخلى و بين المللى 
، انجام كليه فعاليت هاى نمايشگاهى و تشريفات ،اطالع رسانى در ارتباط با 
موضوع شركت، انجام كليه خدمات مشاور ه اى واجرائى و هرگونه فعاليتى كه 
به نحوى به تحقق اهداف و موضوعات شركت در داخل و خارج از كشور كمك 
نمايد، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت 
: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان تهران - شهرستان تهران 
- بخش مركزى - شهر تهران-محله ميرداماد-بلوار ميرداماد-خيابان شهيد 
 1911613111 كدپستى  همكف-  -1-طبقه  تبريزيان-پالك  اميرسهيل 
نقدى  ريال   2000000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقى  شخصيت  سرمايه 
منقسم به 2000 سهم 1000 ريالى تعداد 2000 سهم آن با نام عادى مبلغ 
 45120,221 شماره  بانكى  گواهى  طى  موسسين  توسط  ريال   2000000
مورخ 1397,06,21 نزد بانك بانك ملت شعبه مشتاق كرمان با كد 45120 
پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره آقاى محمد على صادقى به شماره 
ملى 2980086118و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال آقاى 
ميالد صادقى به شماره ملى 2980375438و به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره به مدت 2 سال خانم مژده صادقى به شماره ملى 2981029452و 
به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال آقاى احمد صادقى به شماره ملى 
2992055761و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هيئت 
مديره به مدت 2 سال خانم بتول صادقى به شماره ملى 2992519766و به 
سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : كليه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شركت به امضاى مديرعامل و رئيس هيئت مديره 
متفقا“همراه با مهر شركت و اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل و رئيس 
مدير  اختيارات   . باشد  مى  معتبر  شركت  بامهر  همراه  متفقا“  مديره  هيئت 
به  حساب  هميار  مالى  وخدمات  حسابرسى  بازرسان  اساسنامه  طبق   : عامل 
شناسه ملى 10100313970 به سمت بازرس على البدل به مدت يك سال 
مالى آزمون پرداز ايران مشهود به شناسه ملى 10861687625 به سمت 
بازرس اصلى به مدت يك سال مالى روزنامه كثير االنتشار تجارت جهت درج 
آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 5
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283362)

تاسيس شركت سهامى خاص پارت فناور توان آزما درتاريخ 1397,08,09 
امضا  و  ثبت   14007920785 ملى  شناسه  به   533324 ثبت  شماره  به 
ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى 
ميگردد. موضوع فعاليت :فعاليت بازرگانى در كليه زمينه ها از قبيل صادرات، 
واردات هر گونه كاال، ماشين آالت و تكنولوژى به ويژه صنايع آب و فاضالب، 
نفت و گاز، توليد و انتقال انرژى،تجهيزات صنايع برق، الكترونيك و مخابرات، 
انرژى هاى پاك از قبيل خورشيدى ، بادى و غيره، بنادر و كشتيرانى ، صنايع 
نمايندكى،  واگذارى  خارجى،  و  داخلى  نمايندگى  سازى،اخذ  كشتى  و  دريايى 
ايجاد دفاتر نمايندگى در خارج كشور، مشاركت در توزيع كاال با شركت هاى 
داخلى و خارجى، ايجاد، توسعه، راه اندازى، و مشاركت در انواع پروژه هاى 
و  بنادر  از  كاال  ترخيص  بازرگانى،  كارت  اخذ  بازرگانى،  و  خدماتى  صنعتى، 
گمركات، دريافت وام و تسهيالت مالى و اعتبارى اعم از ارزى و ريالى از بانك 
ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى، حضور و برگزارى نمايشگاه 
جذب  بازرگانى،  و  كارگزارى  مشاوره،  خدمات  ارايه  خارجى،  و  داخلى  هاى 
خدماتى،  و  توليدى  صنعتى،  هاى  پروژه  براى  خارجى  و  داخلى  هاى  سرمايه 
گشايش اعتبارات و ال سى نزد بانك ها و كليه فعاليت هاى بازرگانى مجاز 
لزوم  از مراجع ذيربط درصورت  از اخذ مجوزهاى الزم  لزوم پس  درصورت 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود مركز اصلى : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى 
- شهر تهران-زندان قصر-كوچه شهيد منصور زارتشت-خيابان معلم-پالك 
حقوقى  شخصيت  سرمايه   1639676418 كدپستى  همكف-  83,1-طبقه 
عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 
ريالى تعداد 100 سهم آن بى نام عادى مبلغ 350000 ريال توسط موسسين 
بانك  نزد   1397,06,24 مورخ  96ت,765531  شماره  بانكى  گواهى  طى 
اقتصاد نوين شعبه دكتر بهشتى با كد 127 پرداخت گرديده است والباقى 
در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هيئت مديره آقاى بهمن رضاخانى ها 
به شماره ملى 0046120246و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 1 سال 
و به سمت مديرعامل به مدت 1 سال آقاى شهريار شيرازى به شماره ملى 
0047339802و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 1 سال آقاى مجيد 
امين االسالمى به شماره ملى 0946321711و به سمت عضو هيئت مديره 
به شناسه  ازمايان  توان  به مدت 1 سال فنى مهندسى  البدل  - عضو على 
ملى 10101486524 و به نمايندگى سيد مسعود فخر طباطبايى به شماره 
ملى 4609349434و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 1 سال 
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل 
چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى با امضا مدير عامل و يكى از 
اعضاى هيات مديره همراه با مهر شركت و كليه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد اختيارات مدير عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى سيد امير حسينى به شماره ملى 0062587676 
به سمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى آقاى محسن صبريان به 
شماره ملى 1060295210 به سمت بازرس اصلى به مدت يك سال مالى 
روزنامه كثير االنتشار تجارت جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ثبت 

موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 5
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283378)

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و  ــاده 3 قانون و م ــوع م ــى موض آگه

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139760331011001645 مورخ 1 /8 / 1397  هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبتى ناحيه سه كرج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حميد رضا رضائى 
ــين در ششدانگ يك قطعه  ــنامه شماره 727 صادره از اصفهان فرزند غالمحس بشناس
زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 2000 مترمربع قطعه 10 از صورتمجلس تفكيكى 
شماره 29669 مورخ 10/ 10/ 51 مفروز از پالك شماره 928 فرعى از 141 اصلى واقع 
ــيج و با مالكيت مالك اوليه آقاى اكبر نورمنش  در البرز و با خريدارى از آقاى كريم بس
تاييد مينمايد . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. . م/الف: 12016 / 97 /ف
ــت دوم : 6 /9  ــخ انتشارنوب ــت اول : 20 /8 / 1397                   تاري ــار نوب ــخ انتش تاري

  1397/
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه سه كرج – سيروس قنبرپور

--------------------------------------------------
داره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنگر
ــند  ــاختمان هاى فاقد س هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س

رسمى 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين  نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
ــمى برابر راى شماره 139760318018001466 مورخ  ــند رس ــاختمان هاى فاقد س و س
ــاختمان  12 / 4 / 97 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنگر  ، تصرفات مالكانه  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك س ــمى مس ــند رس هاى فاقد س
ــنامه  ــى زاده شكر باغانى فرزند على به شماره شناس بال معارض متقاضى آقاى نادر موس
ــاحت 90/496 متر مربع با كاربرى  ــاب خانه و محوطه به مس ــك ب ــگ ي ــش دان 17 در ش
مسكونى مجزى شده از پالك فرعى 45 از سنگ 24 اصلى واقع در قريه قاضيان بخش 
12 گيالن كه براى آن شماره پالك 440 فرعى در نظر گرفته شده، خريدارى از مالكيت 
رسمى آقاى محمد حنيفه صداقت شهرستانى از سند شماره 9458 _ 19 / 8 / 47 محرز 
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــبت به صدور س شود در صورتى كه اشخاص نس
باشند مى توانند از تاريخ  انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول  را به مراجع تقديم نمايند.بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م.الف.3869
تاريخ انتشار نوبت اول: 5 /8 / 97 
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/8/20

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سنگر _روشن آقازاده
---------------------------------------------

اصالحيه
پيرو ابالغ وقت رسيدگى مورخه 97/7/1 مراتب اصالح ساعت رسيدگى مورخه 97/9/13 
ساعت 9 صبح از طريق يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر و نسخه اى از آن جهت 

درج در پرونده به اين شورا ارسال گردد. م الف1388
شوراى حا اختالف مالرد –شعبه 1

--------------------------------------------------
ابالغ اجرائيه سند رهنى

ــاره 1304 كدملى  ــنامه شم ــا فرزند نادر شناس ــى پرتوني ــاى مصطف ــه آق ــيله ب بدينوس
0073450596 صادره از تهران ساكن فاز سه مارليك انتهاى شيوا مجتمع گل نرگس 
واحد 8 ابالغ مى شود كه بانك رفاه كارگران به استناد سند رهنى شماره 73624 دفتر 48 
كرج جهت وصول مبلغ 542/525/819ريال تا تاريخ 95/12/9 به انضمام خسارت تاخير 
متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر 
ــه 9600026 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش  نموده و پرونده اجرائى به كالس
مورخ 96/2/17 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى 
بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى 
ــى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز  ــى آگه ــار محل كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد مورد وثيقه مندرج  ــوب مى گردد نس ابالغ محس

در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از حاصل 
فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفا خواهد شد. م الف 1389

كفيل اداره ثبت اسناد و امالك مالرد-حسنى
--------------------------------------------------

كارشناسى
رياست محترم اجراى احكام مدنى دادگسترى مالرد

ــوص ارزيابى ملك به پالك ثبتى  ــى شماره 970452 در خص ــرار كارشناس ــراى ق در اج
ــاند اينجانب در مورخ 97/7/29 از محل وقوع ملك در  ــتحضار مى رس 43/20710 باس
شهرك مارليك خ مريم غربى ساختمان فراز طبقه چهارم واحد15 به مختصات جهانى 
ــب را بشرح ذيل بعرض  ــل آورده و مرات ــد بعم Q-35/703215 و Y 50/97535- بازدي
ــند مالكيت تك برگ به شماره  ــناد ومدارك ارئه شده :1-تصوير س مى رساند:الف:اس
ــه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان آپارتمان به شماره  ــريال 97/258109 س س
ــى مفروز و مجزى شده از 7111 فرعى از  ــه 21 تفكيك ــى قطع ــى از 43 اصل 20710 فرع
اصلى مذكور حوزه ثبت ملك مالرد استان تهران به مساحت 90/95 متر مربع واقع در 
ــت بانضمام انبارى قطعه  ــه كه مقدار 2/70 متر آن تراس اس ــمت غرب ميانى طبقه س س
ــاحت 4/56 مترمربع واقع در طبقه پشت بام مى باشد و طى انتقال  23 تفكيكى به مس
ــتان  ــمى شماره 1 مالرد اس ــط دفترخانه رس قطعى شماره 27622 تاريخ 97/6/1 توس
تهران بنام معصومه رحمانى فرزند محمد سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است.2- 
ــى موصوف طى شماره 970452 مورخ 97/7/28 در اجراى احكام  ــالك ثبت ــگ پ ششدان

مدنى مالرد بازداشت مى باشد.
ب-گزارش كارشناسى :طبق بازديد ميدانى و معاينه فنى انجام شده آپارتمان مورد نظر 
با سازه بتن آرمه نما سنگ داراى آسانسور كف سراميك دو خوابه داراى شومينه انبارى 
ــايل گرمايشى شوفاژ با موتورخانه مركزى  آشپزخانه اپن با كابينت ام دى اف داراى وس

و سرمايشى كولر آبى داراى آب گاز مشترك و برق مستقل مى باشد.
نظريه كارشناسى :با عنايت به موارد فوق الذكر كه از نظر گذشت و در نظر گرفتن جميع 
ــى و عرف منطقه اى موقعيت مكانى و زمانى ابعاد و  جهات دخيل در موضوع كارشناس
ــاخت بدون در نظر گرفتن ديون احتمالى و يا در رهن بودن چنانچه  ــاحت كيفيت س مس
ــل و انتقال منع قانونى نداشته باشد ارزش ششدانگ عرصه و  ــر نق ــوف از نظ ــالك موص پ
اعيان پالك ثبتى 43/20710 به مساحت 90/95 مترمربع برابر با مبلغ 1/360/000/000 
ــغ 680/000/000 ريال معادل  ــگ مشاع از ششدانگ برابر با مبل ــه دان ــال و ارزش س ري

سصت و هشت ميليون تومان ارزيابى مى گردد. م الف 1390
كارشناس رسمى دادگسترى :جعفرزاده

----------------------------------------------
وقت رسيدگى

ــتى بطرفيت خوانده شجاع ابراهيم  ــن دمرچى لو فرزند براتعلى دادخواس خواهان محس
پور فشجه به خواسته فك پالك خودرو سوارى پرايد مدل 1376 به رنگ سفيد روغنى 
ــران 38-519 د 49  تقديم دادگاه هاى عمومى مالرد بخش مالرد  ــالك اي ــاره پ ــه شم ب
ــيدگى به شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى مالرد  ــتان شهريار نموده كه جهت رس شهرس
واقع در مالرد ارجاع و به كالسه 9709982660400657ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
ــت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و  ــاعت 10 تعيين شده اس آن 97/10/5 و س
ــتور دادگاه وفق ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مفاد  ــب دس ــت خواهان حس درخواس
دادخواست يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير النتشار به هزينه خواهان آگهى شد و 
خوانده مى بايست ظرف مهلت يك ماه در دفتر دادگاه حاضر و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دريافت نمايد در غير اينصورت دادگاه تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. 

م/الف:1391
مديردفتر شعبه 1 دادگاه حقوقى عمومى حقوقى مالرد-تركاشوند

--------------------------------------------------
اگهى ابالغ دادنامه به اقاى ارش ملكى 

ــيله پيرو اگهى قبلى به اقاى/  ارش ملكى فرزند فرج اهللا فعال مجهول المكان  بدينوس
ابالغ مى گردددر خصوص دعوى اقاى حسن صمصامى با وكالت خانم فرخنده مقيمى 
ــته مطالبه وجه برابر دادنامه شماره 97/307 مورخ 97/4/27 در  بطرفيت شما به خواس
پرونده كالسه 97/115 حضورى حكم بر محكوميت شما به پرداخت مبلغ 30/000/000 

ريال بعنوان اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسى مبلغ 1/190/000 ريال  
ــارت تاخير تاديه از  تاريخ 97/1/20 لغايت اجراى حكم وحق الوكاله وكيل طبق  و خس
ــت  ــب درخواس تعرفه در حق محكوم له صادر گرديد. لذا مراتب جهت اطالع شما حس
خواهان يك نوبت در روزنامه درج مى گرددو از تاريخ درج در روزنامه ظرف مدت 20روز 
ــس از انقضا مهلت مذكور قابل  ــن دادگاه وظرف مدت 20روز پ ــى در همي ــل واخواه قاب

تجديد نظر خواهى در دادگاههاى تجديد نظر مى باشد. م الف 767 
شوراى حل اختالف برازجان 

----------------------------------------------------
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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.   

روزنامه نگاري كه وزير خارجه شدروزنامه نگاري كه وزير خارجه شد
ــوك آور بود و  ــري ش روز 19 آبان 1333، تيتر يك روزنامه هاي سراس
ــپيده دم  ــت كه دير يا زود بايد رخ مي داد: «س خبر از وقوع اتفاقي داش

امروز دكتر حسين فاطمي تيرباران شد.»
روزنامه شرق نوشت: «داستان بعضي چهره هاي تاريخي حتي بعد از 
مرگشان نيز ادامه دارد؛ نه تنها تمام نمي شود، بلكه سويه هاي جالب و 
عجيبي به خود مي گيرد. حسين فاطمي، روزنامه نگاري كه 19 آبان 
سال 1333 اعدام شد، از اين جمله است. نزديك به 60 سال بعد از مرگ 
فاطمي، وزير خارجه مصدق، از يك سو همسرش در كهنسالي به ايران 
مي آيد، ماه ها در هتلي در خيابان دكتر فاطمي سكونت مي كند و بعد 
روابطش با اسفنديار رحيم مشايي حاشيه ساز و سپس بازداشت مي شود و 
هم زمان در نقطه اي ديگر از پايتخت، محمدمهدي عبدخدايي همچنان 
از ترور ناكام وزير خارجه وقت دفاع مي كند. عبدخدايي، از اعضا فدائيان 
اسالم كه هنوز در قيد حيات است، بارها گفته اگر به گذشته برگردم، 
باز هم حسين فاطمي را ترور مي كنم. دكتر سيدحسين فاطمي در بهار 
1329 ازدواج كرد. نام همسر دكتر فاطمي را كسي به خاطر نداشت و 
اصال كسي نمي دانست كه همسر وزير خارجه دولت مصدق در قيد 
حيات است تا اين كه به دعوت شوراي ايرانيان خارج از كشور به ايران 
ــايي زمينه ديدار او با محمود احمدي نژاد را نيز فراهم كرد.  آمد. مش
ــت هاي دكتر حسين فاطمي را  ــطوتي دفترچه يادداش در اين ديدار س
ــه هم اكنون هيچ اطالعي از  ــژاد تقديم كرد؛ در حالي  ك ــه احمدي ن ب
سرنوشت اين دفترچه در دست نيست. پريوش سطوتي در سال 1390 
ــد و پس از آزادي ايران را ترك  ــتگير ش ــوي نهاد هاي امنيتي دس از س
كرد. پريوش سطوتي تنها 16 سال داشت كه به عقد فاطمي درآمد و 
حاصل زندگي كوتاهشان فرزندي به نام سيروس بود كه تقريبا تمام عمر 
خود را خارج از ايران گذراند و 22 خرداد 1394 درگذشت. از فاطمي دو 
ــت. خواهر پريوش  ــين و ناتالي به يادگار مانده اس نوه به نام هاي حس
سطوتي با مهدي رحيمي ازدواج كرد؛ همان كسي كه بعدها فرمانده 
نظامي تهران شد و چند روز پس از پيروزي انقالب در پشت  بام مدرسه 
علوي تيرباران شد. مرحوم عزت ا... سحابي در كتاب «نيم قرن خاطره و 
تجربه» آورده است: «فاطمي ها به لحاظ سياسي به  طور  كلي خانواده 
خوشنامي نبودند. يكي از برادران دكتر فاطمي استاندار خوزستان بود 
كه گفته مي شد عامل اجراي سياست هاي شركت نفت جنوب است. 
ــم در اصفهان در خدمت حاكميت بود و واقعا دكتر  ــرش ه ــرادر ديگ ب
حسين فاطمي در آن خانواده يك استثنا بود.» حسين فاطمي در دوران 
دبيرستان نخستين تجربه هاي روزنامه نگاري  خود را در نشريه هفتگي 
«باختر» كسب كرد و در اصفهان سردبير روزنامه «باختر» شد. پس 
از شهريور 20، فاطمي اولين فعاليت آشكار سياسي خود را در اصفهان 
ــه جانبه  ــه اي تند در روزنامه «باختر» عليه پيمان س ــرد و مقال ــاز ك آغ
فروغي منتشر كرد و او را عامل خارجي و دشمن ملت ايران خواند. در 
پي انتشار اين مقاله، روزنامه «باختر» توقيف و فاطمي بازداشت شد. 
فاطمي پس از آزادي از زندان، روزنامه «باختر» را به تهران منتقل كرد 
و با كمك همفكرانش، مخالفت با كابينه فروغي را ادامه داد. در دهه 
20، «باختر» سرسخت ترين منتقد حكومت پهلوي بود و حمالت تند 
فاطمي به پهلوي ها تا 12 سال بعد ادامه يافت. دكتر مصدق چند روز 
پيش از شروع انتخابات از مديران جرايد ازجمله حسين فاطمي دعوت 
كرد جرايد خود را در اختيار مردم بگذارند و از سالمت انتخابات مجلس 

شانزدهم دفاع كنند.

قاب امروز                                                                                                                                مه صبحگاهى در چين

نگاه روز

ــال هاى  جاجيم دوزهاى «زيارت» حاال س
ــت كه از اين راه نان در مى آورند  ــال اس س
ــت كه  ــان اين اس و همه غصه اين روزهايش
ديگر كسى از آنها جاجيم نخرد و زندگى شان 

لنگ بماند.
ــت  ــت؛ درس ــم يك روستاس «زيارت» اس
ــوى  ــوران و به س ــاده ناهارخ ــداد ج در امت

كوهستان هاى جنوب شهر گرگان. يك روستاى سرسبز و زيبا كه زنانش 
نسل به نسل نخ هاى رنگين و ظريف پشمى را به هم دوخته اند، چله كشى 
كرده اند و نقش بافته اند با دست هاى ظريفشان. زنان روستاى «زيارت» از 
بچگى كارشان همين بوده كه زل بزنند به نقوش لوزى نشسته در رنگ هاى 
راه راه اما شايد فكرش را هم نمى كردند كه يك روز اين جاجيم هاى رنگى 
كه عمر گذاشته اند پايشان ديگر كفاف روزمرگى هايشان را ندهد. خاله طاهره 
يكى از اهالى زيارت است كه خيلى وقت است در زيرزمين نمور خانه اش 
جاجيم مى بافد و خرج خودش و دخترش را از همين راه در مى آورد. او 40 
سال است كه كارش تنيدن گلوله هاى رنگى نخ به دور اين چهارميخ چوبى 
است و اگر همين هم نباشد او ديگر از پس هزينه هاى زندگى برنخواهد آمد. 

او بيمه نيست و هيچ حمايتى هم از سوى هيچ ارگانى ندارد.

ــرش؛ به خصوص  ــيع در بازار ف ــوع وس تن
فرش ماشينى دست شما را براى هرگونه 
خريدى باز مى گذارد، اما الزم است قبل از 
اقدام به خريد، از برخى مسائل آگاه شويد تا 
انتخابى درست انجام دهيد. در اين شماره 
موارد مهم در انتخاب و خريد فرش را بيان 

كرده، كه در ادامه مى خوانيم.   
هر شخصى، يك ويژگى خاص و بارز را از فرش منزل خود در ذهنش 
ــرار دارد، براى  ــرح و رنگ در اولويت ق ــك نفر ط ــراى ي ــد. ب مى پروران
ــخصى ديگر ضخامت و يا ظرافت فرش اهميت دارد و براى فردى  ش
ديگر قيمت فرش مهم است. اما قطعا تمامى اين موارد در كنار يكديگر 
براى همه خريداران حائز اهميت است ولى به ترتيب اولويت. مهم اين 
ــى به عنوان بهترين  ــت كه در اين اوضاع اقتصادى و مالى، چه فرش اس
خريد به حساب مى آيد. از ميان انواع فرش كالسيك، فرش 700 شانه 
به عنوان يك محصول پرفروش شناخته شده، زيرا ويژگى هاى بارز و 
قيمت مناسبى دارد. شايد شما هيچ آشنايى با شانه و تراكم فرش نداشته 

باشيد. پس خواندن اين مطلب را از دست ندهيد.

نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى و هيئت همراه از ديتا سنتر ملى آسياتك به عنوان مدرن ترين و 
پرظرفيت ترين ديتاسنتر كشور بازديد كردند به گزارش روابط عمومى شركت انتقال داده هاى آسياتك در 
اين بازديد سيدجواد حسينى كيا نماينده مردم سنقر و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، احمد صفرى 
نماينده مردم كرمانشاه و عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى، غالمرضا حيدرى، مهدى مظهرى 
و محمد ستارى از مشاورين نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى و جمعى از معاونين و مديران ار شد 
شركت آسياتك حضور داشتند .بر اساس اين گزارش در اين بازديد، حسين عليمحمدى معاون كسب و كار 
شركت آسياتك عالوه بر معرفى علل انتخاب برج ميالد تهران به عنوان ششمين برج بلند مخابراتى جهان 
ــياتك، توضيحات كاملى در خصوص انواع خدمات شركت آسياتك شامل  ــنتر ملى آس ــتقرار ديتا س براى اس
ــرعت +ADSL2 ، پهناى باند اختصاصى  ــنتر، ميزبانى داده ها، دامنه، اينترنت پر س ــرور و ديتا س خدمات س
ــانه هاى تعاملى ارائه كرد . در اين بازديد كليه بخش  ــرويس هاى مبتنى بر رس و اشتراكى، تلفن ثابت و س
هاى ديتا سنتر آسياتك شامل سيستم هاى برق رسانى و برق پشتيبان، سيستم هاى امنيتى و نظارتى 26 
ساعته و همچنين تجهيزات سخت افزارى و نرم افزارى موجود در مدرن ترين و پرظرفيت ترين ديتاسنتر 
كشور مورد بازديد قرار گرفته و توضيحات كاملى در خصوص چگونگى عملكرد آن ارائه شد . در ادامه اين 
بازديد سيدجواد حسينى كيا نماينده مردم سنقر و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: زير ساخت 
هاى بسيار مناسبى توسط شركت آسياتك به عنوان بخش خصوصى ايجاد شده كه به جز قدردانى، نياز به 
حمايت جدى و همه جانبه براى توسعه زيرساخت هاى آن وجود دارد. وى ادامه داد در اين بازديد مشخص 
شد عالوه بر حمايت از توسعه زيرساخت ها، فعاليت در جهت فرهنگ سازى و اصالح الگو و روش مصرف 
ــيار زيادى با تالش  ــياتك ظرفيت هاى بس ــنتر آس ــتور كار قرار گيرد. در ديتا س بايد به صورت جدى در دس
جوانان و متخصصان بوجود آمده و آماده بهره بردارى است كه با افزايش آگاهى مخاطبين و حمايت هاى 
دولت در زمينه ارائه تسهيالت به مخاطبان، مى تواند از حالت بالقوه به بالفعل تبديل گردند تا منابع بخش 

خصوصى به صورت بهينه استفاده شده و باعث توليد و اشتغال شود.

بهترين فرش براى خريد كدام است؟

بازديد نمايندگان مجلس از مدرن ترين و پرظرفيت ترين ديتاسنتر كشور

از «خاله طاهره» جاجيم بخريد

مجري مسابقه تلويزيوني «برنده باش» 
با بيان اينكه ترجيح مي دهد تهيه كننده 
برنامه درباره ميزان دستمزدش صحبت 
ــتمزد به  ــد، تاكيد كرد كه بدون دس كن

تلويزيون نيامده است.  
ــاره حضورش در  ــا گلزار درب محمدرض
ــيع تري  ــت: از طريق تلويزيون من با يك طيف وس ــون گف تلويزي
ــم و خوب  ــته ام مهمان مردم باش ــتم و توانس از مردم در ارتباط هس
ــت. وي همچنين درباره حضور  اين براي من خيلي لذت بخش اس
ــلبريتي ها و بازيگران در تلويزيون و اجراي برنامه هاي مختلف  س
اظهارداشت: من حق مي دهم كه برخي نسبت به حضور بازيگران 
در فضاي اجرا گارد مي گيرند اما بايد فرصت بدهند. من هم تجربه 
ــتم، ورود كردم، تالش كردم، تالش كردم و تالش  بازيگري نداش
ــدن اجرا و برنامه. به هر حال ايرادهايي  ــتاي بهتر ش كردم در راس
ــدنش تالش مي كنيم. گلزار  ــتاي بهتر ش ــته و دارد و ما در راس داش
افزود: تا جايي كه همه منتقدان بدين شكل نقد كنند و غرض ورزي 
در كار نباشد همه را با آغوش باز پذيرا هستم و مي بينيد كه اجرايم 

هم چقدر بهتر شده است. 

ــتان جالبى  امروز قصد  تعريف كرد ن د اس
را براى شما د ارم كه حكايت خيلى از افراد  
د ر د نياى معامله گرى است، اين د استان 
واقعيت تاسف بار معامله گران د ر بازارهاى 

مالى است.
د ر اين حكايت آمد ه است: د ر قطب شمال 
ــا روشى ابد اع كرد ه اند  براى  ــى ه شكارچ
شكار گرگ ها ، به اين صورت كه روي تيغه اي برند ه مقد ارى خون مى 
ــبى رها مى كنند  ريزند  و آن را د ر قالب يخي قرار د اد ه و د ر جاى مناس
ــمت آن جذب شد ه و آن را مى بيند ، يخ را به  . گرگ از بوى خون به س
طمع خون ليس ميزند، يخ روى تيغه كم كم آب مى شود  و تيغه تيز، زبان 
سرد  و بى حس شد ه گرگ را مى بُرد . گرگ ها خون بيشتري مى بينند  
و به تصور و خيال اين كه شكار و طعمه خوبي پيد ا كرد ه بيشتر ليس مى 
زند ، اما نمى د اند  يا نمى خواهد  بد اند  كه با آن حرص وصف ناشد نى و 
شهوت سيرى ناپذير، د ارد  خون خود ش را مى خورد ! آن قدر از آن گرگ 
ــت خود ش كشته مى شود . نه گلوله  ــته خون مى رود  تا به د س زبان بس
اى شليك مى شود ، و نه حتى نيزه اى پرتاب! اما گرگ با همه غرورش 

سرنگون مى شود !

حكايت

جعبه جادو

فضاى مجازى

بازارچه

ايرانگرد

معامله گران به گرگ  ها  شبيه هستند 

دستمزد گلزار در تلويزيون چقدر است؟ 

   اصالحيه آگهي مناقصه عمـومي دو مرحـله اي
  « شماره 97-029»

سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران

شركت سهامى برق منطقه اى هرمزگان در نظر دارد از طريق برگزارى مناقصه عمومى دومرحله اى نسبت به «تامين 
سيم هادى فاز وopgwمورد نياز خط 132 كيلوولت دشتى » اقدام نمايد.

ــامانه تداركات الكترونيكى  ــناد مناقصه به س ــه دعوت بعمل مى آيد، جهت دريافت اس ــن مناقص ــت دراي ــان شرك ــذا ازمتقاضي     ل
ــاب  ــبت به واريز مبلغ500،000 ريال بصورت الكترونيكى به شماره حس دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه ونس
ــخ 97/08/21 لغايت 97/08/23 اقدام  ــايردرآمدها      ازتاري ــد حق انشعاب وس ــوه درآم ــام تمركزوج 4001103104025187 بن
ويك نسخه از اسناد مناقصه را دريافت نمايند . با توجه به اينكه كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد 
از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار مى گردد , الزم است در صورت عدم عضويت فبلى شركتها در سامانه فوق 
ــبت به دريافت گواهى امضا, الكترونيكى اقدام نمايند . شركت كنندگان مى توانند  ــايت مذكورانجام ونس مراحل ثبت نام در س
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره   4-33331700-076 داخلي2298 ، ودر خصوص سامانه با داخلى 2071 تماس حاصل 
ــناد  ــامانه الزامى مى باشد . ضمنا" تاكيد مى گردد اس ــوى شركت كنندگان در س فرمايند . ثبت شماره تلفن ,فكس وايميل از س

بايستى به صورت فيزيكى نيز در روز برگزارى مناقصه به دبيرخانه اين شركت ارائه گردد . 
توضيحات:

1- مبلغ تضمين شركت درفرايند ارجاع كار 2،500،000،000ريال، به صورت ضمانتنامه معتبربانكي ويا واريز نقدي .
2- دستگاه نظارت : معاونت  طرح وتوسعه – امور خطوط  شركت سهـامى برق منطقـه اى هرمزگان       مى باشد وشركتهاى 

متقاضى مى تواننددر خصوص سئواالت فنى خود با تلفن داخلى 2159(آقاى مهندس دشتى) تماس حاصل فرمايند.
3- حداكثـرمهلت تحويل اسنـادبه دبيرخانه اينشركت تاساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ97/09/06  وزمان بازگشايى پاكات 

راس ساعت 10 صبح همان روز دردفتر امور تداركات وقراردادهاي اين شركت مى باشد. 
4- به پيشنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپيشنهاداتي كه بعد ازموعد مقرر به دبيرخانه اين شركت ارسال گردد 

مطلقًا ترتيب اثرداده نخواهدشد.
ــامانه (www.setadiran.ir)بخش "ثبت نام/ پروفايل تامين كننده / مناقصه گر"  قابل مشاهده مي  ــايت س 5- آگهي ما درس

باشد.

سيستم مديريت يكپارچه /كد 10/43/00/ف

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى
نوبت  اول (شماره 120/ م ع /97)

شـركت آب و فاضالب اسـتان البرزدرنظر دارد اجراى خط لوله پمپاژ انتقال فاضالب،كارهاى 
ساختمانى و محوطه سازى تلمبه خانه فاضالب  PMP-1شهر جديد هشتگرد به روش pc را از محل 
اعتبارات طرح هاى عمرانى را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط  و داراى حداقل رتبه 
ــناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد  ــه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اس ــد. كلي ــذار نماي ــه آب واگ 5 در رشت
ــتاد) به آدرس ــامانه تداركات الكترونيكى دولت(س مناقصه گران و بازگشايى پاكتها از طريق درگاه س

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل 
ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهينامه امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
بـرآورد پروژه،مـدت اجـراي پـروژه و مبلغ تضمين شـركت در فرآينـد ارجاع كار: 
ــال 1397، مبلغ  ــات مكانيكى و برقى و شبكه توزيه آب س ــت بهاء ابنيه،تاسيس ــاس فهرس برآورد بر اس
25/159/573/610 ريال و مدت اجراي كار18 (هجده) ماه شمسى (12 ماه ساخت و 6 ماه بهره بردارى) و 
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار1/257/978/680ريال به صورت واريز نقدي به حساب شركت، 
ضمانتنامه بانكي  و يا اوراق مشاركت مي باشد. مناقصه گران عالوه بر بارگذارى فايلPDF تضمين 

شركت در فرآيند ارجاع كار و اسناد ارزيابى كيفى ،موظف به ارائه آن در پاكت الك و مهر شده تا ساعت 
16 روز شنبه مورخ 97/9/17 به دفتر قراردادهاى شركت آب و فاضالب استان البرز مى باشند.

تاريخ بازگشايي پاكات: ساعت 13:30روز يكشنبه مورخ97/9/18 خواهد بود.
ــناد مناقصه از تاريخ  نحوه دريافت اسـناد مناقصه:داوطلبان مي توانند به منظور دريافت اس
ــتاد به آدرس ــامانه س ــورخ 8/27/ 97 از طريق س ــه م ــت اداري روز يكشنب ــان وق ــا پاي 8/21/ 97 ت

www.setadiran.ir  اقدام نمايند. تلفن تماس 026-32117110
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

ــه آدرس ــاني مناقصات،ب ــالع رس ــاه ملي اط ــايت پايگ ــه س ــر ب ــات بيشت ــب اطالع ــت كس جه
(iets.mporg.ir) مراجعه نماييد.

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

شركت آب و فاضالب استان البرز(سهامي خاص)

       شركت سهامى برق منطقه اى 

هرمزگان

روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان       
شناسه آگهى:244889          

«آگهي فراخوان عمومى شناسايى سرمايه  گذار جهت سرمايه  گذاري در طرح  احداث 
واحد پتروشيميGTX  در منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي برپارسيان »

سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو) با نمايندگي شركت توسعه صنايع انرژى بر پارسيان جنوب به عنوان مدير منطقه 
ــت هاى كلى اصل 44  ــتاى اجراى سياس ــيمى در نظر دارد در راس ــركت ملى صنايع پتروش ــيان و با همكاري ش ويژه اقتصادى صنايع انرژى  بر پارس
قانون اساسى در خصوص توسعه صنعت پتروشيمى كشور از طريق مشاركت بخش غيردولتى نسبت به شناسايى و ارزيابى فعاالن بخش صنعت 
ــرمايه  گذارى  ــند، جهت س ــيمى برخوردار مي باش ــب جهت اجراى طرح هاى پتروش ــيمى كه از توانمندى مالى، فنى و مديريت اجرائي مناس پتروش
ــيان  ــاركتي) در طرح  تبديل گاز طبيعي به متانول و زنجيره آن (GTX) در منطقه ويژه اقتصادى صنايع انرژى بر پارس ــتقل و يا مش (بصورت مس

در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايد.
ــيان  ــادى صنايع انرژى بر پارس ــه ويژه اقتص ــايت منطق ــار و وب س ــاى كثيراالنتش ــوان در روزنامه  ه ــى فراخ ــق آگه ــه اول از طري ــد در مرحل ــن فراين اي

(www.psez.ir) انجام مي شود و در مراحل بعدى به صورت مذاكره با سرمايه  گذارانى خواهد بود كه صالحيت ايشان در مرحله اول تاييد شده باشد. 
ــركت نمايند. درصورتى كه  ــركت داخلى و يا خارجى در اين پروژه ش ــتقل يا تركيبى از چند ش ــرمايه  گذاران عالقمند مى  توانند به صورت مس س

سرمايه  گذار، تركيبى از چند شركت باشد، هريك از اين شركت ها بايد فقط در يك گروه مشاركت عضو باشند.

جدول مشخصات طرح پتروشيمي GTX در منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي  بر پارسيان

محصوالتنام طرح

ظرفيت 
اسمي

(هزار تن 
در سال)

ميزان 
قابل 
فروش

(هزار تن 
در سال)

ميزان 
گازطبيعي 
خوراك و 
سوخت

(*م.م.م.ر)

نوع 
محصول

ميزان آب

(**م.م.م.س)

ميزان برق

(مگاوات)

برآورد 
سرمايه

(ميليون 
يورو)

نرخ بازده 
داخلي 
سرمايه

(IRRدرصد)

ميزان 
تقريبي 
زمين 
(هكتار)

 GTX

1,6500متانول

4/7 

مايع

 1775درصد1670 135  11/5

گاز3750پروپيلن

گاز2700اتيلن
جامد220220پلي پروپيلن

جامد200200پلي اتيلن

مايع6060اتوكسيالت

مايع200200پلي ال

مايع2020پروپيلن گاليكول

C4 CUT3333مايع
مايع3636بنزين پيروليز

مايع1414گاز مايع
 3,078783جمع

ماخذ: مديريت برنامه ريزي و توسعه-شركت ملي صنايع پتروشيمي 
*م.م.م.ر: ميليون متر مكعب در روز

**م.م.م.س: ميليون متر مكعب در سال

ــابقه اجرايي مناسب در اين  ــرمايه  گذاران داراي توانمندي مالي، فني و س ــيان جنوب از كليه س ــعه صنايع انرژى  بر پارس ــركت توس ــيله ش بدين وس
ــرمايه گذاري  ــناد فراخوان س ــبت به دريافت اس ــنبه مورخ 97/09/07 نس زمينه دعوت به عمل مي آورد تا حداكثر تا پايان وقت ادارى روز چهارش
ــاور عمومي منطقه ويژه اقتصادى صنايع انرژى بر  ــهر به عنوان مش ــاور ره  ش ــين مش ــركت مهندس ــرمايه گذاري، از ش ــائي جهت س عمومي شناس
ــيار - پالك 3  ــهيدى- كوچه هوش ــاني: تهران- ميدان ونك- ابتداى اتوبان حقانى- بعد از چهارراه جهان كودك- خيابان دكتر ش ــيان به نش پارس

(تلفن: 02182172000- فكس: 02188883868) اقدام نمايند. 
بديهي است پس از بررسي و ارزيابي مدارك پيشگفته، براي شركت هاي واجد صالحيت دعوتنامه شركت در مذاكرات ارسال خواهد شد. 

م/الف م/الف 29162916

نوبت  اول


