
بررس��ي کليات اليحه بودجه س��ال 98 کل کشور در 
نوبت عصر صحن علني مجلس ش��وراي اسالمي با 
س��خنراني پن��ج مواف��ق و پنج مخال��ف هر کدام به 
مدت 10 دقيقه انجام ش��د که در نهايت نمايندگان 
با 117 راي موافق با کليات اليحه بودجه س��ال 98 

کل کشور موافقت کردند.
به گزارش فارس در حالي که مخالفان اليحه بودجه 
س��ال 98 کل کش��ور، نکاتي از جمله متناسب نبودن 
اليحه پيش��نهادي با ش��رايط سخت کشور را مطرح 
کردند، موافقان معتقد بودند، نقطه مثبت بودجه سال 

آينده، شفافيت آن است.
ج��واد کريمي قدوس��ي در مخالفت با کليات اليحه 
بودج��ه گف��ت: م��ردم در راهپيماي��ي 22 بهمن به 
نماين��دگان پي��ام مي دادن��د که خواه��ش مي کنيم 
حقوق ه��ا را افزاي��ش ندهي��د بلکه جل��وي تورم و 
کاه��ش اررزش پ��ول مل��ي را بگيريد. نمي خواهيم 
حق��وق افزاي��ش دهيد قدرت خريد ما را حفظ کنيد.

وي اف��زود: اليح��ه بودجه 98 نس��بت به س��ال 97 
وابس��تگي اش به نفت 3 درصد و نس��بت به عملکرد 
س��ال 97 به ميزان 35 درصد افزايش دارد. در حوزه 
مالي��ات 8 درصد رش��د و در ح��وزه عملکرد ماليات 
19 درصد رش��د ديده مي ش��ود. همچنين در ارتباط 
با س��ود ش��رکت هاي دولتي نقش سود شرکت هاي 
دولتي در بودجه 98 به مقدار 50 درصد کاهش پيدا 
کرده در حالي که بودجه اين ش��رکت ها 51 درصد 

رشد پيدا کرده است.
نماينده شهر بابک در موافقت گفت: اگر چه انتقاداتي 
از س��وي کارشناس��ان اقتصادي به بودجه 98 مطرح 
ش��ده اما  آنچه حائز اهميت اس��ت رس��الت بودجه 
دول��ت در س��ال 98 ايف��اي نقش مؤث��ر براي ايجاد 
و حفظ ثبات اقتصادي کش��ور و مقابله با تحريم ها 
و صيان��ت از تولي��د و تأمي��ن معيش��ت مردم به رغم 
کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام 
است.علي اسدي گفت: بهبود نظام بودجه نويسي و 
شفافيت در بودجه نويسي از ويژگي هاي مثبت بودجه 
سال 98 و از نکات قابل توجه در اين نوع بودجه ريزي 
است اما بايد بدانيم ما هنوز به بودجه ريزي برمبناي 
عملکرد به معني واقعي کلمه نرس��يديم و براي اين 
منظور مي بايس��ت کارشناسان متخصص اقدامات 

جدي تري انجام دهند.
همچني��ن نماين��ده تهران به عن��وان مخالف گفت: 
به طور کلي اليحه بودجه 98 کش��ور را در ش��رايط 
ويژه نگاه نکرده اس��ت، در حقيقت ما به تعبيري در 
يک ش��رايط جنگ اقتصادي قرار داريم ولي بودجه 
98 به گونه اي ترس��يم ش��ده که تالش مي کند اين 
وضعيت پنهان بماند، با توجه به شرايط ويژه کشور 
و تنگناهاي ناش��ي از تحريم هاي ظالمانه و احتمال 
زياد تشديد اين فشارها در سال آينده، انتظار مي رفت 
دولت در تنظيم اليحه بودجه 98 فراتر از يک س��ند 
ش��بيه اسناد حس��ابداري عمل کند. محمود صادقي 
گفت: در اليحه بودجه 98 منابع حاصل از صادرات 
نفتي بسيار بيشتر از واقعيت پيش بيني شده است، با 
توجه به اينکه مخارج پيش بيني شده هم بر اساس 
اين درآمدهاي غيرواقعي و موهون تنظيم شده است، 

به نظر مي رسد سال آينده ما با کسري بودجه بسيار 
زيادي مطابق برآورد کارشناس��ان مرکز پژوهش ها 
که تا حدود يکصد هزار ميليارد تومان کسري واقعي 

بودجه پيش بيني کردند، مواجه شويم. 
از س��وي ديگر نماينده ماکو به عنوان موافق گفت: 
م��ا 5 منب��ع درآم��دي در بودجه داريم که اولين منبع 
صادرات نفت خام اس��ت، وابس��تگي بودجه به نفت 
مشکل امروز کشور نيست بلکه اين بيماري از قبل 
از انقالب بوده و ش��يطنت هاي اس��تکبار جهاني در 
40 س��ال گذش��ته مانع از رهايي ما از اين بيماري 
شده است. عين ا... شريف پور تصريح کرد: مخالفت 
با کليات بودجه منطقي نيست، پيش بيني اختصاص 
14 ميلي��ارد دالر از مح��ل ف��روش نفت براي تأمين 
کاالهاي اساس��ي نش��ان از رويکرد مثبت بودجه به 
اقشار آسيب پذير جامعه دارد که موجب ايجاد آرامش 

و اميد در جامعه خواهد شد.
در ادام��ه نماين��ده مرن��د و جلفا در مخالفت گفت: در 
کدام قس��مت اين اليحه چش��م انداز 20 س��اله بر 
احکام ش��ما توسعه اقتصاد مقاومتي، قانون هدفمند 
کردن يارانه ها، کوچک کردن دولت و اصل 44 ديده 
شده است؟ محمد حسن نژاد ادامه داد: قيمت ها سه 
برابر ش��ده، اما ما تنها يک يارانه 45 هزار توماني به 
ه��ر ايران��ي مي دهيم و آن هم م��ادام به ملت براي 
اي��ن يارانه س��رکوفت مي زني��م کل يارانه که دولت 
مي پردازد پول رانت يک واردکننده سويا و يا گوشت 
نمي ش��وددر حالي که يک ش��خص ماهي 200 ليتر 
بنزي��ن مي س��وزاند و در قبالش ي��ک ميليون يارانه 
بنزين دريافت مي کند و يک شخص فقير که خودرو 
ندارد هيچ رايانه اي درباره بنزين نمي گيرد آيا يارانه 
هدفمند کردن يارانه ها اين بود بر اساس اين بودجه 

هيچ اتفاق خاصي در کشور نخواهد افتاد.
پس از آن نماينده اردکان به عنوان موافق گفت: در 
ش��رايط حساس کش��ور قرار داريم، از اين رو بودجه 
صرفا براي ما بس��تر مالي نيس��ت بلکه رد يا تاييد آن 
از نظر امنيت ملي اهميت دارد، از اين رو نمايندگان 
بايد به کليات آن راي دهند. محّمدرضا تابش ادامه 
داد: هيچ کجاي دنيا با اين ش��فافيت بودجه دفاعي 
را مش��خص نمي کنند، ولي ما در اين اليحه ش��اهد 
ش��فافيت بودجه دفاعي هس��تيم. وي اظهار داشت: 
پرهي��ز از تمرکزگراي��ي، هدايت جريان نقدينگي به 
بورس به جاي رفتن به سمت سکه و مسکن نيز از 

ويژگي هاي بودجه 98 کل کشور است.
در ادامه نماينده گرمسار در مخالفت گفت: اليحه اي 
که به کميس��يون تلفيق داده ش��ده داراي 171 بند 
بوده که به 243 بند افزايش يافته اس��ت، در همين 
مورد 4 هزار پيش��نهاد توس��ط نمايندگان در سامانه 

ثبت ش��ده، همه اين ها با فش��ار دستگاه هاي اجرايي 
انجام شده، اگر قرار باشد دولت اليحه بياورد و بعد از 
آن دستگاه هاي اجرايي بخواهند بندهاي مربوط به 
خود را اضافه کنند که کاري پيش نمي رود. غالمرضا 
کاتب گفت:  ما واريزي به صندوق توس��عه ملي را از 
33 ب��ه 23 درص��د کاه��ش داديم، براي اين کار اذن 
گرفتي��م، ع��الوه ب��ر آن 2.5 ميليارد دالر از صندوق 
توس��عه برداش��ت کرديم. چه حجتي وجود دارد که 
14.5 درصد به حساب شرکت ملي نفت واريز کنيم، 
بودجه ش��رکت نفت ۶00 هزار ميليارد تومان اس��ت 

که هيچکس هم رسيدگي نمي کند.
همچني��ن نماين��ده ش��هرکرددر موافقت گفت: من 
معتق��دم اينک��ه در بودجه 98 نفت با قيمت 54 دالر 
پيش بيني ش��ده يک امر واقع بينانه اس��ت و نش��ان 
مي دهد ما با احتياط عمل کرده ايم. اردش��ير نوريان 
افزود: در بودجه 98 وابس��تگي به درآمدهاي نفتي 
کاه��ش يافته، ب��ه اين صورت که درآمدهاي دولت 
از فروش نفت در سال 97 به ميزان 27 ميليارد دالر 
بوده که اين درآمد در بودجه 98 به 21 ميليارد دالر 
کاهش پيدا کرده است که از اين ميزان 14 ميليارد 
دالر به تأمين کاالهاي اساسي اختصاص يافته که 

به نظر من اين نقطه قوت اين بودجه است. 
از س��وي ديگر نماينده اليگودرز در مخالفت گفت: 
ع��دم انطب��اق با احکام برنامه شش��م توس��عه، عدم 
مديريت مناس��ب منابع ارزي، عدم استفاده مناسب 
از فرصت هاي ايجاد ش��ده ناش��ي از شرايط تحريم، 
ع��دم توجه کافي ب��ه واقعيت هاي اقتصادي موجود 
در جامعه، عدم توجه به گزارش ديوان محاس��بات 
کش��ور در خصوص حذف تبصره ها و يا احکام فاقد 
عملکرد در بودجه  س��نوات گذش��ته و کم توجهي به 
وزارت آم��وزش و پ��رورش و انفع��ال اين وزارتخانه 
در اين خصوص از ايرادات اليحه بودجه س��ال 98 
است. محمد خدابخشي افزود: درباره کاهش قدرت 
خريد مردم و به ويژه اقش��ار آس��يب پذير بايد گفت 
ک��ه خ��ط فقر براي مناطق مختلف کش��ور متفاوت 
است، اما آنچه در اين باره قابل ذکر است اين است 
ک��ه خانواده هاي زير خط فقر امکان خريد گوش��ت 
يارانه اي را هم ندارند به دليل آنکه عرضه آن ناکافي 
است و توزيع آن هم نامناسب است و سياست هاي 
حمايتي فعلي نمي تواند به صورت واقعي و عادالنه 
از اقش��ار آس��يب پذير و زير خط فقر حمايت کند و 
اين منجر به افزايش ش��کاف طبقاتي مي شود )متن 
کامل(. در ادامه نماينده گچساران به عنوان موافق 
گفت:  تکليف ما را مشخص کنيد ما نفت بفروشيم يا 
نفروشيم، کم بفروشيم يا زياد بفروشيم. مي فرمايند 
قيم��ت نف��ت در دني��ا 80 دالر اس��ت اما ما 50 دالر 
گذاشته ايم در حاليکه اين حسن بودجه است و نبايد 
قبح بودجه باش��د و بايد بگوييم ما احتياط را رعايت 
کرده اي��م و اقتص��اد و بودج��ه جنگ��ي يعني همين. 
غالمرض��ا تاجگ��ردون افزود: اگر 80دالر ش��د که 
نمي گوييم نفت مان را 80 دالر مي فروشيم و پولش 
را در خزانه مي فرس��تيم و بودجه از کس��ري خارج 
مي ش��ود يا بايد قيمت را زياد کنيم و يا توليد را زياد 

کنند و يا قيمت  حامل را افزايش دهند.

تصويب کليات اليحه بودجه 
با راي اکثريت نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي رقم خورد؛ 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنيد.

پ��س از انقالب صنعتي 
و با توسعه شرکت هاي 
س��هامي، س��رمايه گ��ذاران در اداره 
واحده��اي اقتصادي مورد مش��ارکت 
خود نقش مستقيمي نداشته و از طريق 
هي��ات مدي��ره و نظارت بر آنها ، بر اداره 
واح��د اقتصادي خود همت مي گمارند . 
حاصل اي��ن فرآيند تفکيک مالکيت از 
مديريت شرکت ها بود . جدايي مالکيت 
منجر به پيدايش تئوري نمايندگي شد 
، تئوري نمايندگي خود عمدتا منجر به 
تضاد منافع و عدم تقارن اطالعاتي بين 

مدير و مالک مي شود...

پيامدهاي منفي عدم تقارن 
اطالعاتي بر روي ارزش سهام

ندا قلی زاده فرايم
کارشناس مالی

يادداشت

دي��روز همزم��ان ب��ا 
بررس��ي اليحه بودجه 
98 در مجل��س ش��وراي اس��المي، 
بهارس��تان ش��اهد رف��ت و آمد وزراي 
اقتص��ادي دولت بود . آنچه از برگزاري 
اين نشس��ت ها حاصل مي شود معرفي 
دالر و نوسانات ارزي، سودجويي فرصت 
طلب��ان و تحريم به عنوان عامل اصلي 
گران شدن روز افزون کاالهاست که نه 
دردي از مردم درمان مي کند و نه جلوي 
سيل خروشان گراني ها را مي گيرد. اين 
در حالي است که افزايش لجام گسيخته 

قيمت ها و گراني...

گراني شب عيد
 كابوس خانوار هاي ايراني 

حسين خدنگ
روزنامه نگار

سرمقاله

فرمانده سپاه از سکوت  اسالم آباد انتقاد کرد؛

هشدار جدی به حامیان تروریست ها
پیکر مطهر 27 تن از شهدای حادثه تروریستی خاش-زاهدان بر روی دست های مردم والیتمدار اصفهان تشییع شد

سیاسی

کاخ سفید زیر تیغ نقد دولتمردان جهان؛

کنفرانس مونیخ
 ائتالف علیه آمریکا
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با راي اکثريت نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي رقم خورد؛ ارزیابي »تجارت« از دیدگاه صاحب نظران نشان مي دهد؛

تصويب کليات
 اليحه بودجه 

در نشست پايش وضعيت صنعت غذايي کشور تشريح شد؛

افزایش ۱۰ درصدي 
صادرات صنایع غذایي

وعده ها محقق نشد؛

گيجی ادامه دار
 در  بازار خودرو 

گروه صنعت و معدن: اگرچه وزير صنعت وعده داده بود که با افزايش رسمي قيمت خودرو از 
سوي خودروسازان، عرضه به بازار افزايش يافته و جلوي شکل گيري حاشيه بازار گرفته خواهد 
شد، اما بازار خودرو آشفته تر از قبل شده است.به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاري مهر، حدود 
يکماهي مي شود که با خواسته چندين و چند ساله خودروسازان مبني بر کنار زدن شوراي رقابت و 
جايگزيني مکانيزم بازار بر تعيين قيمت خودرو، موافقت شده و اگرچه خروج مکانيزم قيمت گذاري 
خودرو از دست مراجع نظارتي، مورد مخالفت بسياري از...                                            صفحه 4

1

4

 يك شنبه 28 بهمن 1397  11 جمادی الثانی 1440 
سال ششم   شماره 1525  8 صفحه 1000 تومان
S u n 1 7 F e b r u a r y. 2 0 1 9 8 p a g e

2

گروه انرژي: شش ماه است که توتال به صورت رسمي ايران 
و قرارداد فاز 11 پارس جنوبي را ترک کرده اس��ت اما هم چنان 
از ش��رکت چيني CNPC که طبق قرارداد بايد جايگزين توتال 
فرانسوي شود، خبري نيست. به طوري که وزير نفت، هفته آينده 
براي تعيين تکليف اين فاز و حضور چيني ها به چين سفر خواهد 
کرد. وزير نفت گفت: با وجود اينکه 81 درصد قرارداد توسعه فاز 

11 پارس جنوبي به صورت رسمي به ... 

محم��ود حجتي وزير جهاد کش��اورزي با بي��ان اينکه توليد 
محصوالت شيالتي بعد از انقالب 40 برابر رشد داشته است، 
گفت: صادرات محصوالت ش��يالتي از 11 ميليون دالر در 
سال 57 به 507 ميليون دالر در سال 9۶ رسيده است.محمود 
حجتي در آئين معارفه رئيس جديد سازمان شيالت ايران با 
بيان اينکه توليد محصوالت ش��يالتي ايران پس از انقالب 

اسالمي 40 برابر رشد داشته است...

تعيين تكليف فاز 11 
پارس جنوبی

ارتقای 43 پله ای ايران 
در توليد شيالت

ادامه در صفحه3

ادامه در صفحه3

 صفحه5 صفحه5

 صفحه3

 جوالن گرانی
در فضای حرف درمانی
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روابط آمريکا و اروپا شکننده شد
مشاور رئيس  جمهوري اسبق آمريکا در واکنش به درخواست معاون 
» دونالد ترامپ « براي خروج کشورهاي اروپايي از برجام گفت: 
روابط آمريکا و اروپا ش��کننده ش��ده و بعيد مي دانم که اروپايي ها 
مايل باش��ند تا در ارتباط با برجام به موضع آمريکا نزديک ش��وند.

دکتر »جک کاراوالي« در گفت وگو با ايرنا گفت که اروپايي ها قباًل 
موضع خود را درباره پايبندي به برجام اعالم کرده اند. آن ها تمايل 
دارن��د ک��ه رابط��ه تجاري خود با ايران را حفظ کنند و در اين رابطه 
مشوق هاي مالي جديدي را در نظر گرفته اند.وي خاطرنشان کرد 
در حال حاضر يک جو بي اعتمادي و ترديد نسبت به سياست هاي 
واش��نگتن ش��کل گرفته اس��ت. کاراوالي تحريم را ابزاري براي 
کش��ورش توصيف کرد که از آن براي تنبيه و تغيير رفتار طرف 
مقابل استفاده مي کند که در ماجراي ايران تاکنون مؤثر نبوده است.

وي افزود: آمريکايي ها عاشق تحريم هستند. تحريم در سياست 
خارجي آمريکا ابزاري بين جنگ و اينکه هيچ کاري در ديپلماسي 

انجام نشود به شمار مي رود. 

هشدار آمريکا به پاکستان 
وزير امور خارجه آمريکا به دنبال حمله تروريستي در جامو و کشمير 
هند از اس��الم آباد خواس��ت پناه دادن به تروريست ها را پايان دهد.
اين حمله تروريستي منجر به کشته شدن حدود ۴۵ تن شد.گروه 
"جيش محمد"، وابسته به طالبان و القاعده مسئوليت اين حمله را 
بر عهده گرفته است.هند، پاکستان را به دست داشتن در اين حمله 
متهم کرده و پاکستان نيز از هند خواسته به جاي نتيجه گيري هاي 
شتابزده آمادگي خود را براي همکاري در تحقيقات پيرامون اين 
پرونده اعالم کند. به گزارش ايسنا، مايک پامپئو، در توئيتر نوشت: 
آمري��کا حمله تروريس��تي هولناک علي��ه نيروهاي امنيتي هند را 
محکوم مي کند. براي قربانيان اين حادثه و خانواده هايش��ان دعا 
مي کنم. ما در مخالفت با تروريسم در کنار هند هستيم. پاکستان 
نبايد براي تروريست هايي که امنيت بين المللي را تهديد مي کنند 

پناهگاه امن مهيا کند.

مجلس خواستار برخورد با تروريست
۲۲۱ نماينده مجلس در بيانيه اي خواستار برخورد قاطع نهادهاي 
نظامي، امنيتي و قوه قضائيه با عوامل جنايت تروريستي زاهدان 
ش��دند.به گزارش ايلنا، در پايان جلس��ه علني نوبت صبح مجلس 
بياني��ه اي ب��ا امضاي ۲۲۱ نماينده درخصوص حادثه تروريس��تي 
زاهدان قرائت ش��د. در بخش��ي از اين بيانيه آمده است:در حالي که 
حضور حماسي و پرشکوه مردم در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
و جشن هاي چهل سالگي نظام جمهوري اسالمي ايران بار ديگر 
حقانيت و اقتدار نظام و انقالب را به رخ جهانيان کشيد و پيام رهبري 
معظ��م مبن��ي ب��ر گام دوم انقالب و فراخوان مردم به ويژه جوانان 
در مسير توسعه کشور، اميد به آينده را در جامعه بارور نموده است، 
استکبار جهاني به سرکردگي آمريکا و عوامل منطقه اي آن توطئه 
ديگري را به دست تروريست هاي دست پرورده خويش عليه مردم 
و نظام جمهوري اسالمي تدارک ديده و جمعي از بهترين فرزندان 
اين سرزمين و يادگاران دفاع مقدس که وظيفه پاسداري از مرزها 
و امنيت در جنوب ش��رقي کش��ور را برعهده داش��ته و تعدادي از 
آنها از فرزندان شهدا و ايثارگران بودند، به صورت ناجوانمردانه به 
ش��هادت رس��اندند تا به نحوي کينه توزي خود را عليه ملت ايران 

به نمايش درآورند.

خبر کوتاه

سياسي

گروه سياسی: پنجاه و پنجمين دوره کنفرانس دفاعي و امنيتي مونيخ روز 
جمعه با سخنراني ولفگانگ اشينگر، رئيس اين کنفرانس، آغاز شد که 
سه روز ادامه دارد. در اين دوره، 35 رئيس جمهور و نخست وزير،50 وزير 
ام�ور خارج�ه و 30 وزي�ر دفاع ش�رکت دارند.در دومين روز اين کنفرانس 
امنيتي، صدر اعظم آلمان در سخنراني خود تصميم آمريکا براي خروج از 
سوريه را زير سوال برد و برجام را توافقي کارآمد خواند. آنگال مرکل خروج 
نيروهاي آمريکايي ازسوريه را زير سوال برد و گفت: آيا کار درستي است 
که نيروها را فوري از س�وريه خارج کرد؟ آيا اين اقدام ايران و روس�يه را 
تقويت نمي کند؟وي از برجام حمايت کرد وگفت که برجام توافقي کارآمد 

است که به حفظ کردنش مي ارزد.

���حمايت موگريني
همچنين اتحاديه اروپا در بيانيه اي اعالم کرد: »فدريکا موگريني«، 
مس��ئول سياس��ت خارجي اين اتحاديه با »محمد جواد ظريف«، 
وزير خارجه ايران درباره مس��ائل مختلف از جمله اجراي برنامه 
اقدام »کارگروه اقدام مالي« )FATF( رايزني کرده است. در بيانيه 
اتحاديه اروپا آمده است: »آنها درباره وضعيت اجراي برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برجام( رايزني کردند. مس��ئول سياست خارجي 
اتحادي��ه اروپ��ا بر عزم راس��خ اين اتحاديه ب��راي حفظ برجام که 
کماکان در تحقق اهدافش موفق است و براي امنيت منطقه اي 
و جهاني اهميت دارد تأکيد کرد.«اين بيانيه تصريح کرده موگريني 
ضرورت اجراي اين توافق از س��وي همه طرف ها را مورد تأکيد 
قرار داده و در همين ارتباط دو طرف در خصوص ثبت »س��از و 
کار ويژه حمايت از تبادالت تجاري« )ساحات يا اينستکس( نيز 
بحث و تبادل نظر کرده اند.در ادامه آمده است: »مسئول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا و وزير خارجه ايران ظريف در خصوص چند 
 ،FATF مس��ئله ديگر از حقوق بش��ر گرفته تا اجراي برنامه اقدام
تا بحران هاي منطقه از جمله در س��وريه، يمن و افغانس��تان نيز 

رايزني کردند.«

���رد درخواست واشنگتن 
از س��وي ديگر وزير خارجه آلمان درخواس��ت مايک پنس از کش��ورهاي 
اروپايي در نشست ضد ايراني ورشو براي خروج از توافق هسته اي را رد 
کرد. هايکو ماس از توافق هس��ته اي ۲۰۱۵ دفاع کرد که در آن ايران به 
طور جدي برنامه هسته اي خود را در ازاي لغو تحريم ها محدود کرد.وي 
در کنفرانس امنيتي مونيخ گفت: همراه با انگلستان، فرانسه و تمام اتحاديه 
اروپا روش هايي براي نگه داشتن ايران در توافق هسته اي تا به امروز پيدا 
کرده ايم.ماس افزود: هدف ما ايراني بدون سالح هسته اي است، به ويژه 
به خاطر آنکه مي بينيم مايک پنس در کنفرانسي در ورشو حفاظت اروپايي ها 

از توافق هسته اي را متهم مي کند.

���تکرار اتهامات بي اساس 
در همين رابطه مسئول گروه اقدام ايران در پي ناکامي آمريکا در نشست ورشو، 
ادعاهايي بي اساس درباره ايران را دستاويزي قرار داد تا سياست هاي يک جانبه 
و شکست خورده آمريکا در منطقه و به خصوص در برابر ايران را توجيه کند.به 
گزارش ايسنا، برايان هوک در گفت وگو با الشرق االوسط به تفاوت ميان رويکرد 

آمريکا و اروپا در برابر ايران اشاره کرد.وي با اشاره به نقش ايران در منطقه مدعي 
شد: اگر به چالش هايي که اين منطقه با آن روبه رو است توجه کنيد، ايران معمواًل 
در مرکزيت تمام آن ها قرار دارد. اين مقام آمريکايي درباره سخنراني افراطي و 
خصمانه مايک پنس، معاون رئيس جمهور آمريکا و تفاوت هاي اساسي ميان 
آمريکا و اروپا در ارتباط با ايران گفت: ما قطعاً با اروپايي ها براي توافق هسته اي 
)۲۰۱۵( مخالفيم. تصميم گرفتيم از اين توافق خارج ش��ويم و از اين طريق 
آزادي عمل زيادي براي اعمال فشار بر ايران به دست آورديم.وي درباره نقش 

اروپا در مقابله با فعاليت هاي ايران در منطقه مدعي شد: ما باور داريم اروپايي ها 
در چند ماه اخير اقداماتي در راستاي اعمال فشار بر ايران برداشته اند.هوک در 
ادامه اتهام زني هاي متوهمانه دولت آمريکا مدعي شد که ايران ترورها، اقداماتي 
براي بمب گذاري و توطئه هايي در قلب اروپا انجام داده است.وي در راستاي 
اين ادعاهاي بي اساس تصريح کرد: در واقع ايران به مدت ۴۰ سال است که 
در اروپا به تروريسم پرداخته است. بنابراين ما خوشحاليم که اروپا به آن اقدامات 
واکنش نشان مي دهد؛ اتحاديه اروپا، اخيراً براي اولين بار پس از انجام شدن 
توافق هسته اي تحريم هايي بر ايران اعمال کرد که اين يک چيز مثبت است.وي 
درباره اظهارات مايک پمپئو، وزير امور خارجه آمريکا، مبني بر مقابله با »حزب ا...، 
حماس و حوثي ها« در ادعايي بي اساس مطرح کرد که ايران براي حماس 
و جهاد اسالمي حدود ۱۰۰ ميليون دالر در سال تأمين مي کند. اين موضوع 
»داللت جديدي« بر اين است که تأمين بودجه ايران، زندگي فلسطيني ها را 
بهبود نمي بخش��د. هوک در ادامه بر اين ادعاهاي خود افزود که »حکومت 
تهران همچنين ۷۰۰ ميليون دالر در سال صرف حزب ا... لبنان مي کند و ۱۶ 
ميليارد دالر از سال ۲۰۱۳ صرف تأمين بودجه عمليات هاي سوريه، عراق و 

يمن کرده است. اين ها عوامل بي ثباتي در منطقه هستند«.

���پاسخ قاسمي به پنس 
در اين رابطه سخنگوي وزارت امور خارجه، خطاب به مايک پنس معاون 
رييس جمهور آمريکا گفت: صبور باشيد، بخوانيد و بياموزيد که تاريخ مملو 
از حقايقي است که هرگز هيچ قدرتي براي هميشه قادر به حذف و يا تغيير 
آن نيست.بهرام قاسمي در گفت وگو با ايسنا گفت: سابقه تاريخي و فرهنگي 
ايران در همزيستي و احترام به اديان الهي به ويژه دين يهود در اسناد معتبر 
تاريخي ملل مختلف ثبت شده و تاريخ و تمدن دير پا و چند هزار ساله ايران 
گوياي نوع تفکر و نگاه ايرانيان به ديگر فرهنگ ها و اديان و همزيستي 
مسالمت آميز و برخورداري از تسامح و تساهل در اين گونه موضوعات 
است.وي افزود: آناني که اندک شناخت و دانشي از تاريخ و فرهنگ جهان 
دارا هستند و به عبارتي با کتاب و تاريخ آشنايي دارند و از ذره اي انصاف و 
عدالت در بيان و گفتار برخوردار هستند، اين گونه بي پروا سخن بيهوده 
و به دروغ و خطا بر زبان جاري نمي سازند.اين ديپلمات ارشد کشورمان با 
بيان اينکه اين گونه اظهارات "پوچ و تبليغاتي" که از سر کينه و عصبيت 
مطرح مي شود، خدشه اي بر نوع نگاه ايرانيان مسلمان به هموطنان يهود 
خ��ود و جامع��ه يهودي��ان جهان وارد نمي کند، افزود: مالک و معيار ما در 
سياست خارجي خوي تجاوزگري و اشغالگري رژيم جعلي و غيرقانوني 
صهيونيستي و ماشين کشتار و مرگ مردم فلسطين است که با تحميل 
ظالمانه خود، عامل نفاق و تفرقه ميان کشورهاي منطقه شده و ريشه 
بحران ها و تنش هاي فرساينده و پرهزينه خاورميانه است.وي خاطرنشان 
کرد: آنها بايد بدانند با اين اتهامات و سخنان باطل و بي ربط مشکلي از اصل 

موضوع و ريشه هاي بحران و عصبيت حاد شأن حل نخواهد شد.

کاخ سفید زیر تیغ نقد دولتمردان جهان؛

کنفرانس مونیخ؛ ائتالف علیه آمریکا

  دست خالي آمریکا در نشست ورشو   ایران هرگز گلوله اول را شلیک نکرده است خروج لهستان از لیست شرکاي اقتصادي ایران
عضو فراکسيون مستقلين واليي با اشاره 
به رفتار ورش��و در برگزاري اجالس ضد 
ايراني در لهستان ، خواستار موضع گيري 
قاطع تر دولت ايران نسبت به اين نشست 
ش��د و گفت:دولت لهستان بايد از ليست 

شرکاي اقتصادي ما خارج شود.غالمعلي جعفرزاده در گفت و گو 
با خانه ملت با بيان اينکه کنفرانس خائنانه ورشو با عنوان جعلي 
"ارتق��اء آين��ده صلح امني��ت در خاورميانه" و محوريت منافقين و 
س��لطنت طلب ها تش��کيل شد گفت:به کس��اني که در کنفرانس 
ورش��و ش��رکت کردند توصيه مي کنم اسير نقشه هاي تروريستي 
صهيونيست ها نشوندوي ادامه داد: وزير امور خارجه لهستان اعالم 
مي کند که ما اينجا تروريسم نداريم ولي به اصطالح گل سرسبد 

تروريست هاي دنيا يعني نتانياهو حضور دارد.

عضو کميس��يون امني��ت ملي مجلس 
گفت: جمهوري اسالمي ايران بر اصول 
خود به شدت پايبند است و به هيچ وجه 
عدول نمي کند و در مرزبندي با دشمنان 
نيز بس��يار حس��اس اس��ت، ما حس��اب 

دش��منان انقالب اس��المي به ويژه آمريکا و رژيم صهيونيستي را 
کامال جدا مي دانيم و معتقديم با قدرت بايد در مقابل نظام سلطه 
بايستيم.عالء الدين بروجردي در گفت و گو با خانه ملت، افزود: 
ايران در هيچ معرکه اي آغاز کننده نبوده و گلوله اول را ش��ليک 
نکرده و در بسياري از تحوالت ۴۰ سال گذشته نيز پيوسته سياست 
راهبردي دفاع از مظلومان و مس��تضعفان جهان را داش��ته است، 
ايران همواره مظلوم واقع شده اما علي رغم دشمني ها، با قدرت 

پوز همه قدرت هاي جهاني را به خاک ماليده است.

عضو فراکسيون اميد مجلس به تحقق 
پيدا نکردن اهداف آمريکا در نشس��ت 
ورشو اشاره کرد و گفت: نشست ورشو به 
گونه اي پيش رفت که آمريکايي ها هيچ 
دستاوردي را عليه ايران بدست نياوردند.

قاسم ميرزايي نيکو در گفت و گو با خانه ملت، گفت: دولتمردان 
آمريکا فکر مي کردند با برگزاري اين نشست تا حدودي با توجه 
به اعتراضات جليقه زردها شرايط را براي تشکيل اروپاي جديد 
و جوان فراهم کنند.وي افزود: آمريکايي ها وقتي که متوجه شده 
اند؛نمي توانند در تشکيل اروپاي نو وپياده کردن اهداف هميشگي 
خود موفقيتي داشته باشند،سمت و سوي اين نشست را به ايران 
سوق داده اند. نماينده تهران گفت: قرار بود نشست درسطح وزير 

باشد اما درحد سفير يا پايين تر شد.

س��خنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
ب��ه اي��ن که وفاق خوبي بين دولت و مجلس براي موضوع 
تنظيم بودجه متناسب با جنگ اقتصادي به وجود آمده است، 
گفت: قرار ش��د دولت در مورد گراني ها پيگيري هاي الزم 
را انج��ام ده��د چ��ون ۱۱ ميليارد دالر در اختيار دولت براي 
تامين کاالهاي اساسي است. به گزارش ايسنا، بهروز نعمتي 
در توضيح جزييات جلسه غير علني، اظهار کرد: اين جلسه 
براي بررسي بودجه و الزامات آن و چالش هاي احتمالي با 
حضور آقاي نوبخت، زنگنه، حجتي و رحماني برگزار شد. 
وي با اش��اره به اين که در ابتداي اين جلس��ه تاجگردون، 
رئيس کميسيون تلفيق گزارشي از مصوبات کميسيون را 
ارائه کرد، در اين باره گفت : همچنين ۹ نفر از نمايندگان نيز 
در اين جلسه صحبت هاي خود را مطرح کردند. جمع بندي 
اين جلسه بر اين بود که بودجه بايد در اختيار صادرات، توليد 
و خدمت به اقشار آسيب پذير جامعه باشد.سخنگوي هيأت 
رئيسه مجلس خاطر نشان کرد: يکسري بحث ها در مورد 

رق��م ۳۰۰ هزار ميليارد توماني درباره پرداختي هاي حقوق 
اعم از کارکنان دولت و بازنشستگان مطرح شد که اين خود 
چالشي است. در مورد مواردي که مقام معظم رهبري هم 
خدمت رؤس��اي قوا بيان کردند نيز بحث هايي مطرح ش��د. 
به گفته نعمتي، برخي دغدغه ها درباره نحو صادرات نفت 
وجود داشت که زنگنه گزارش خوبي از نحوه اقدامات درباره 

صادرات بيان کردند.

تاکيد مجلس به دولت براي حل مشکل گراني ها
وزير دفاع تاکيد کرد: زيردريايي فاتح به س��امانه هاي 
رانش الکتريکي، مديريت نبرد ترکيبي، سامانه هدايت 
موشک زير سطح به سطح و هدايت اژدر برخوردار است.

به گزارش ايلنا، امير سرتيپ امير حاتمي گفت: بحمدا... 
با تالش متخصصان متعهد و توانمند س��ازمان صنايع 
دريايي وزارت دفاع، زيردريايي پيش��رفته »فاتح« پس 
از موفقي��ت در انجام تس��ت هاي نهاي��ي، به زودي به 
ناوگان نيروي دريايي ارتش جمهوري اس��المي ايران 
الحاق مي شود.وي با بيان اينکه فاتح به عنوان نخستين 
زيردريايي کالس نيمه  سنگين ايران داراي ويژگي هاي 
منحصربه فردي اس��ت، اظهار داشت: زيردريايي فاتح 
کامال بومي بوده و از صفر تا صد آن توسط متخصصان 
توانمن��د صنايع دريايي وزارت دفاع طراحي و س��اخته 
شده و از فناوري هاي روز دنيا برخوردار است.وزير دفاع 
با بيان اينکه فاتح به عنوان نخس��تين زيردريايي نيمه 
سنگين ايران ويژگي هاي برجسته اي دارد تصريح کرد: 

زيردريايي فاتح از سامانه   هاي سوناري، رانش الکتريکي، 
مديريت نبرد ترکيبي، سامانه هدايت موشک زير سطح به 
سطح، هدايت اژدر، جنگ  هاي الکترونيکي و مخابراتي، 
س��امانه مخابراتي امن و يکپارچه و ده     ها س��امانه مدرن 
ديگر برخوردار اس��ت که به نوبه خود موجبات افزايش 
ق��درت دفاع��ي و آفندي نيروي درياي راهبردي ارتش 

جمهوري اسالمي ايران را فراهم مي  کند.

وزير دفاع توان زيردريايي فاتح را تشريح کرد 

نوبخت از مشکالت ارزی در صورت عدم تصویب خبر داد؛

فرمانده سپاه از سکوت  اسالم آباد انتقاد کرد؛

رسيدگی نهایی پالرمو در جلسه آینده مجمع

هشدار جدی به حاميان تروریست ها

اعضاي مجمع تش��خيص مصلحت نظام به ادامه بررس��ي اليحه 
پالرمو يکي از لوايح مرتبط با FATF پرداختند. در جلس��ه گذش��ته 
)شش��م بهم��ن ۹8( اعضاي مجمع درب��اره اليحه الحاق ايران به 
اين کنوانس��يون به نتيجه نرس��يدند و قرار بود در اين جلس��ه درباره 
آن تصميم گيري کنند.اين اليحه پيش از اين در کميسيون هاي 
سياس��ي – امنيت��ي و حق��وق – قضايي بررس��ي ک��ه به تاييد اين 
کميسيون ها نرسيد. بازهم مجمع تشخيص مصلحت نظام به نتيجه 

نرسيد و دو اليحه مهم از FATF همچنان سرگردان ماند.
در ابت��داي اي��ن جلس��ه آيت ا... صادق آمل��ي الريجاني به اليحه 
پالرمو اشاره کرد و گفت: درباره اين موضوع در عين حال که بايد 
مصالح کش��ور را رعايت کنيم، به نکاتي که از هر دو طرف مطرح 
مي شود توجه بکنيم. بايد به موضوع عزت مردم و عزت کشور هم 
توجه داشته باشيم.رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه 
کرد: احساس مي شود که اروپايي ها در جريان اينستکس با وجود 
اين تعويق و تعليقي، نشان دادند چيزي که طلب مي کنند فراتر از 
اين حرف ها است. ما بايد به اين مطلب توجه داشته باشيم که در 
تاييد و تصويب پالرمو اگر نظري بدهيم آيا واقعا آن چيزي اس��ت 
که اروپايي ها از ما خواس��ته اند يا امر فراتري همچون FATF را از 

ما توقع دارند و جمهوري اس��المي، مجمع تش��خيص مصلحت، 
مجلس و نهادهاي ديگر آيا واقعا مصلحت است که با اين طلب هاي 
قلدرمابانه کش��ورهاي غربي همراهي کنند؟ همچنين يک عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره گفت: با توجه به اينکه 
همه کساني که براي اظهار نظر درباره موضوع بررسي پالرمو وقت 
خواسته بودند، نتوانستند نظرات شان را بيان کنند، ادامه بررسي اين 
موضوع به تصويب رسيد و قرار است از جلسه بعدي ما اين مذاکرات 
را ادامه دهيم و بعد به نتيجه گيري برسيم.غالمرضا مصباحي مقدم 
در گفت وگو با ايس��نا در پاس��خ به اين که "آيا در جلس��ه مجمع به 
مهلت تعيين شده چهار ماهه توسط گروه اقدام مالي مشترک که 
به زودي نيز به پايان مي رسد توجه شده است گفت: چنين چيزي 
در جلسه مجمع مطرح نبود؛ چون براي ما هيچ قانوني به جز قانون 

جمهوري اسالمي مبنا و مرجع تصميم گيري نيست.
اما اين تاخير با واکنشهاي بسياري رو به رو شد به نوعي که رييس 

سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: تصويب نشدن لوايح مرتبط با 
FATF واردات و مبادالت ارزي کشور را سخت تر مي کند.به گزارش 
خانه ملت، »محمدباقر نوبخت گفت: در شرايط کنوني، کشور براي 
جابجايي پول با مشکالتي روبرو است و جز برخي کشورها، مابقي 
در اين زمينه با ايران همکاري نداشته اند.وي خاطرنشان کرد: حتي 
برخي کش��ورهاي دوس��ت نيز اعالم کرده اند که اگر ايران به لوايح 
FATF نپيوندد، نمي توانند مبادالت ارزي با جمهوري اسالمي انجام 
دهد.رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر کشورهاي دوست نيز 
با ايران مبادالت ارزي نداشته باشند، شرايط درخصوص واردات و 

پرداخت ها سخت تر مي شود.
همچنين معاون پيش��ين امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري در 
صفحه ش��خصي خود در توييتر نوش��ت: اينک که دولت و اکثريت 
مجلس با بررسي همه جانبه خود بر الحاق به لوايح چهارگانه اصرار 
دارند، مجمع تشخيص مصلحت نظام در برابر آزموني دشوار قرار 

گرفته اس��ت. ش��هيندخت موالوردي افزود: در عرف بين الملل و 
در چارچوب گفتمان جهاني عدالت و حقوق بش��ر، مفهوم مخالف 
عدم الحاق به اسناد، هنجارها و استانداردهايي که اغلب با اجماع 
کش��ورهاي جهان س��وم شکل گرفته اند، موافقت با عدم شفافيت 
و در نتيجه مشارکت در جرايم سازمان يافته فراملي و پولشويي و 
تامين منابع مالي تروريس��م و ... اس��توي يادآور ش��د: اينگونه است 
ک��ه ام��روزه اکثر قريب به اتفاق کش��ورها ب��راي تامين حداکثري 
مناف��ع مل��ي خود اراده، همراه��ي و همگرايي خود را با اين جريان 
جهاني به نمايش گذاشته انددستيار سابق رييس جمهور در حقوق 
ش��هروندي يادآور ش��د: اينک و در اين ش��رايط که دولت و اکثريت 
مجلس با بررسي همه جانبه خود بر الحاق به لوايح چهارگانه اصرار 
دارند و آن را الزمه تعامل و ارتباط مالي با بانکهاي جهاني و حتي 
بانکهاي کش��ورهاي دوست مي دانند، مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در برابر آزموني دشوار قرار گرفته است.موالوردي خاطرنشان 
کرد: آيا مجمع تشخيص، مصلحت نظام و کشور را در ادامه وجود 
نام ايران در کنار کره شمالي به عنوان تنها کشورهاي غيرهمکار 
گروه ويژه اقدام  مالي)FATF(در فهرس��ت س��ياه که حاصل آن 

خودتحريمي است، مي بيند؟

مراسم تشييع پيکر شهداي حادثه تروريستي خاش با حضور مردم 
و جمعي از مقامات کشوري و لشکري در ميدان بزرگمهر اصفهان 
برگزار ش��د.در اين مراس��م حجت االسالم منتظري دادستان کل 
کشور، حجت االسالم شهيدي رئيس بنياد شهيد، سرلشکر صفوي 
مشاور عالي مقام معظم رهبري، فرماندهان نظامي و انتظامي استان 
اصفهان و امام جمعه زاهدان تعداد زيادي از سران طوايف استان 
سيس��تان و بلوچس��تان که براي عرض تس��ليت به اصفهان س��فر 
کرده اند، حضور دارند. فرمانده کل س��پاه با بيان اينکه همانگونه 
که رئيس جمهور و رئيس ش��وراي عالي امنيت ملي عنوان کردند 
شرايط با گذشته متفاوت بوده و دولت پاکستان بايد نحوه برخوردش 
با اين عناصر ضد انقالب را تغيير دهد، تأکيد کرد: در صورتي که 
پاکستان در اين زمينه به مسئوليت هاي خود عمل نکند جمهوري 
اسالمي ايران بر اساس قوانين و مقررات بين المللي حق مقابله با 
تهديدات پيراموني در مرزهاي کشور مجاور را براي خود محفوظ 
دانس��ته و با اعمال اقدامات جبراني به مجازات تروريس��ت هاي 
مزدور سازمان هاي جاسوسي کشورهاي منطقه و فرامنطقه خواهد 

پرداخت.فرمانده س��پاه با اش��اره به اينکه دش��منان کش��ور، حق و 
اس��الم يکي دو تا نيس��تند، ادامه داد: دش��منان بسيج شده اند تا در 
کش��ور ناامني ايجاد کنند و نيروهاي مس��لح مدام در حال مبارزه با 
آنها هستند. مرزهاي سيستان و بلوچستان از ۹ سال پيش تاکنون 
توس��ط نيروهاي س��پاه برقراري امنيت مي ش��ود که لشگر ۱۴ امام 
حسين )ع( يکي از نيروهاي تأمين امنيت آن منطقه است.به گزارش 
ايسنا، سرلشکر عزيز جعفري در مراسم تشييع پيکر شهداي حادثه 
تروريستي خاش )سيستان و بلوچستان( افزود: عربستان و امارات 
به دنبال ناامني و ورود به کش��ور از بخش هاي ش��رقي و جنوب 
ش��رقي کش��ور بوده اند. اما نيروهاي امنيتي نگذاشتند که مشکلي 
ايجاد شود و اکثر پاسگاه هاي آن منطقه همچون دژ مستحکمي در 
برابر آنها ايستاده است.وي تاکيد کرد: آنها به دنبال انجام عمليات 
انتحاري در داخل استان سيستان و بلوچستان بخصوص در خاک 

زاه��دان بودن��د که کيلومترها با مرز فاصله دارد و مي خواس��تند از 
اي��ن راه ضرب��ه بزنن��د. چندين بار تالش کردند اما ناموفق بودند تا 
در اين عمليات آخر توانس��تند به نتيجه برس��ند. آنچه ملت ما بايد 
بداند اين اس��ت که نيروهاي امنيتي س��پاه و بس��يج در مرزها به 
دنبال عمق بخش��ي هس��تند و انتقام اين ش��هدا را خواهند گرفت.
فرمانده کل س��پاه با بيان اينکه آمريکا و اس��رائيل کودک کش در 
ايجاد ناامني و ترور در کشور فعال هستند، گفت: اطالعات موثق 
وجود دارد که نيروهاي اطالعاتي عربستان با وجود زمينه هاي در 
بلوچستان ايران و پاکستان فعاليت هايي را در زمينه ايجاد ناامني 
انج��ام مي دهد.جعف��ري تصريح کرد: آنچه مس��ؤوالن و مقامات 
مختلف اش��اره کرده اند از جمله رئيس جمهوري و رئيس ش��وراي 
امنيت ملي اين است که جمهوري اسالمي ديگر مالحظات قبلي را 
انجام نمي دهد و براي انتقام خون اين عزيزان مستقيم وارد عمل 

مي ش��ود.وي تاکيد کرد: انتظاري که از کش��ور همسايه و مسلمان 
خود يعني پاکس��تان داريم اين اس��ت که همکاري کند. چرا ارتش 
و سازمان اطالعات امنيت پاکستان اين گروه را پناه مي دهد؟ اين 
پناه را نوعي حمايت مي دانيم. سازمان اطالعات و امنيت پاکستان 
محل اختفاي اين گروه را مي داند، اما سکوت پيشه کرده است.وي 
ادامه داد: دولت هاي خائن عربستان و امارات بدانند صبر جمهوري 
اسالمي به سر آمده و حمايت از گروه هاي تکفيري را تحمل نخواهد 
کرد. ما انتقام خون ش��هيدان را از دولت هاي عربس��تان و امارات 
خواهي��م گرف��ت و از رئيس جمه��ور و رئيس ش��وراي امنيت ملي 
مي خواهيم که دس��ت ما را باز بگذارند و دولت پاکس��تان بايد بداند 
من بعد حمايت سازمان ISI )سازمان اطالعات و امنيت پاکستان( 
بايد بپردازد و اين هزينه، هزينه سنگيني خواهد بود.جعفري ادامه 
داد: دشمنان بايد بدانند بخصوص آمريکا و اسرائيل متوجه باشند 
آنچه خون شهيد در مسير رشد انقالب نياز داريم خواهيم داد و امروز 
تمامي پاس��داران و بس��يجيان مصمم تر از گذشته و با عزمي راسخ 

آماده برقراري امنيت ايران اسالمي هستند.

تاکيد پاريس بر حمايت از برجام  ���
وزارت امور خارجه فرانسه در واکنش به اظهارات ضدايراني-اروپايي معاون رئيس جمهوري آمريکا نوشت: پاريس همچنان از توافق هسته اي 
قدرت هاي جهاني با ايران موسوم به برجام حمايت مي کند.به گزارش ايرنا، وزارت امور خارجه فرانسه اين مطلب را در تارنماي اطالع رساني 
رسمي خود و در واکنش پرسش خبرنگاري درباره اظهارات اخير 'مايک پنس' معاون رئيس جمهوري آمريکا مبني براينکه »ساز وکار حمايت از 
مبادالت تجاري ايران و اروپا« )INSTEX( اقدامي ناعاقالنه است که صرفا باعث تقويت ايران و تضعيف اتحاديه اروپا و شکاف بيشتر ميان آمريکا 
و اروپا مي شود، منتشر کرده است.در بيانيه وزارت امور دستگاه ديپلماسي فرانسه آمده است: فرانسه درچارچوب احترام به توافق هاي بين المللي و 
امنيت جهاني نسبت به اجراي برجام متعهد است. مادامي که ايران به تعهدات خود پايبند باشد، پاريس به حمايت خود از برجام که به اتفاق آرا در 
قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل به تص ويب رسيده، ادامه خواهد داد.اين بيانيه همچنين مي افزايد فرانسه به همراه آلمان و انگليس 
از رويکردي که به نظارت بلندمدت به برنامه هسته اي، برنامه موشکي و فعاليت هاي منطقه اي ايران مربوط مي شود، حمايت مي کند. همه 
اعضاي اتحاديه اروپا روز چهارم فوريه بر ضرورت رهيافتي جامع و متعادل در برابر ايران تأکيد کردند. در ادامه اين بيانيه آمده است: تالش هاي 
انجام شده با شرکاي اروپايي مان بويژه آلمان و انگليس براي ايجاد ساز و کار ويژه مالي اتحاديه اروپا با ايران، به منظور تسهيل معامالت تجاري 

قانوني با اين کشور است؛ اقدامي که منطبق بر قوانين اتحاديه اروپا و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل است. 

آگهي حصر وراثت
خانم اعظم عباس نژاد جناقرد داراي شناس��نامه بش��ماره ۶۶۳ به ش��رح پرونده 
کالسه ۱۹۵۰-۹۷ اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که ش��ادروان رحيم اصالني به ش��ماره شناسنامه ۲8۴۲۷ در تاريخ ۹۷/۷/۲ 
در اردبيل اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر اس��ت 
به : ۱- اعظم عباس نژاد جناقرد فرزند قباد شماره شناسنامه ۶۶۳ زوجه متوفي 
۲- تابست پرهيزکاري سامياني فرزند موسي به شماره شناسنامه 8۶8۱۵ مادر 
متوفي ۳- مبين اصالني فرزند رحيم ش��ماره شناس��نامه ۱۴۵۲۰۵۴۹۷۵ فرزند 
متوفي ۴- نعيم اصالني فرزند رحيم ش��ماره شناس��نامه ۱۴۵۱۷۹۱8۷۹ فرزند 
متوفي ۵- محمد طاها اصالني فرزند رحيم ش��ماره شناس��نامه ۱۴۵۲8۳۹۶۷۰ 
فرزند متوفي. اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي در خواس��ت مزبور را در يک 
نوب��ت آگه��ي مي نماي��د ، هر کس اعتراض دارد و يا وصيت نامهاي از متوفي نزد 
او مي باش��د . از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهي 
صادر و هر وصيتنامه جز سري و رسمي که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط و بال اثر خواهد بود .
دفتر شعبه ۱۱ شور اي حل اختالف اردبيل

-----------------------
آگهي ابالغ دادنامه

ب��ه موجب دادنامه ش��ماره ۹۵۰۹۹۷۰۴۹۳۵۰۱۳۰۳ مورخه ۹۵/۱۰/۲۷ پرونده 
کالسه ۹۵۰8۲۱ مطروحه در شعبه ۵ خوانده دعوي ۱- خاطره نورآذر ۲- مهري 
ن��ور محم��دي ، خوان��دگان دعوي به صورت تضامني محکومند به پرداخت مبلغ 
۳۳/۵۳۱/۴۵۶ ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۱۰8/۳8۶ ريال از بابت هزينه 
دادرسي و پرداخت حق الوکاله وکيل به لحاظ دخالت وي در مراحل دادرسي و نيز 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ ۹۵/۲/۳۰ لغايت اجراي حکم به مانده اصل بدهي 
برابر قرار داد منعقده در حق خواهان محکوم شده است نظر به اينکه آدرس دقيق 
مش��اراليه مش��خص نبوده و مجهول المکان اعالم ش��ده است لذا مفاد دادنامه به 

طريق درج در يکي از جرايد کثيراالنتشار به وي ابالغ مي گردد.
دفتر شعبه ۵ شوراي حل اختالف اردبيل

-------------------------
-شوراهاي حل اختالف گيالن

رونوشت آگهي
آقاي محمد خشنودي دادخواستي به شماره ۹۷۰۹۹8۵۲۶۰۱۰۰8۲۷ به خواسته 
صدور گواهي حصر وراثت مرحوم/مرحومه وجيح اله خوش��نودي بش��رح ذيل 

معرفي نموده است
۱- ن��ام و ن��ام خانوادگي:آق��اي محم��د خش��نودي  ش��ماره شناس��نامه: ۱۲ 

نسبت:پسر
۲- ن��ام و ن��ام خانوادگ��ي: آقاي محمد علي خش��نودي  ش��ماره شناس��نامه: ۶ 

نسبت:پسر
۳- نام و نام خانوادگي: آقاي بشير خشنودي  شماره شناسنامه: ۱۲ نسبت:پسر
۴- نام و نام خانوادگي: خانم آمنه خشنودي  شماره شناسنامه: ۱۱ نسبت:دختر

۵- ن��ام و ن��ام خانوادگ��ي: خان��م کفاي��ت خش��نودي  ش��ماره شناس��نامه: ۱ 
نسبت:دختر

۶- ن��ام و ن��ام خانوادگ��ي: خان��م فاطم��ه خش��نودي  ش��ماره شناس��نامه: ۱۰ 
نسبت:دختر

۷- ن��ام و ن��ام خانوادگ��ي: خان��م سهيالخش��نودي  ش��ماره شناس��نامه: ۱۲۵ 
نسبت:دختر

8- ن��ام و ن��ام خانوادگ��ي: خان��م ام البنين خش��نودي  ش��ماره شناس��نامه: ۱۰ 
نسبت:دختر

۹- ن��ام و ن��ام خانوادگ��ي: خانم خوش آيند خش��نودي  ش��ماره شناس��نامه: ۱۲ 
نسبت:دختر

۱۰- ن��ام و ن��ام خانوادگ��ي: خان��م صل��م خش��نودي  ش��ماره شناس��نامه: ۱۱ 
نسبت:دختر

۱۱- نام و نام خانوادگي:خانم گل بهار روش��ن  ش��ماره شناس��نامه: ۳ نس��بت: 
همسر

لذا چنانچه کس��ي يا کس��اني از متوفي/متوفاه فوق الذکر وصيت نامه س��ري يا 
هرگونه نوشته ديگري داشته باشد مي تواند از تاريخ نشر اين آگهي بمدت يکماه 

به اين شورا ارائه دهد واال گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.
قاضي شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان ماسال-عليرضا محمودي
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عدم انطباق افزايش ۲۰درصدي حقوق ها 
با واقعيات تورمي جامعه

ريي��س کميس��يون اقتص��ادي 
مجلس، گفت: عددي که اکنون 
ب��ه عن��وان ۲۰ درص��د افزايش 
حق��وق ارائ��ه ش��ده انطباقي با 
واقعي��ت تورمي جامعه ندارد، لذا 
نماين��دگان پيش��نهاداتي براي 
تغيي��ر آن در صحن علني مطرح 

ک��رده اند. به گزارش تج��ارت، محمدرضا پور ابراهيمي داوراني 
در گفت و گو با خانه ملت، با اش��اره به مصوبه کميس��يون تلفيق 
درباره افزايش ۲۰ درصدي حقوق کارکنان دولت در س��ال 98، 
گفت: سال گذشته در کميسيون تلفيق بودجه سال 97، افزايش 
حقوق ها به صورت پلکاني تصويب شد که براين اساس درصد 
افزايش حقوق هايي که پايين تر از يک رقمي بودند بيشتر شده 
و حقوق هاي��ي ک��ه از ي��ک ميزاني باالتر هس��تند کمتر افزايش 
مي يافت. نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي، 
افزود: افزايش حقوق پلکاني امسال در کميسيون تلفيق بودجه 
سال 98، راي نياورد و مبناي افزايش ها اين شد که ۲۰ درصد به 

شکل يکسان به تمامي حقوق ها اضافه شود.

معرفي ۲۲۵۰۰ بيکار 
در سال جاري براي مهارت آموزي

مديرکل حمايت از مش��اغل و بيمه بيکاري وزارت کار گفت:در 
س��ال 97 تاکن��ون 18۲۰ ميليارد توم��ان از محل رونق توليد به 
بنگاه هاي اقتصادي پرداخت ش��ده است. کريم ياوري مديرکل 
حمايت از مشاغل و بيمه بيکاري وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي 
در گفت وگو با فارس، نقش کارگران در پيروزي انقالب را بي بديل 
توصيف کرد وگفت: هم اکنون هم کارگران عليرغم مضايق مالي 
و دس��تمزدهاي حداقل��ي با تمام ت��وان در پايداري توليد و حفظ 
حيات اقتصادي بنگاه ها دوشادوش کارفرمايان در رفع مشکالت 
بنگا ه ها اهتمام دارند. وي با اشاره به فرايند رصد، پيگيري و حل 
و فصل مش��کالت بنگاه هاي اقتصادي مش��کل دار، گفت: اين 
وظيفه در ابتدا بر عهده سهامداران، مالکان،  و مديران بنگاه هاي 
اقتصادي اس��ت و چنانچه موفق به حل مش��کل نشوند از طريق 
وزارتخانه صادر کننده مجوز تاسيس و بهره برداري و پس از آن 
از طريق کارگروه هاي اس��تاني و ملي تس��هيل و رفع موانع توليد 

بايد پيگيري و اقدام شود.

واردات کاالهاي گروه ۴ به مناطق آزاد
 تا سقف ۱۴۰ميليون دالر مجاز شد

بر اس��اس مصوبه کارگروهي متش��کل از ۴ دس��تگاه دولتي، 
مقرر ش��د تا س��قف 1۴۰ ميليون دالر ثبت س��فارش کاالهاي 
اولويت ۴ در مناطق آزاد تا تاريخ ۳1 فرودين ماه سال 98 انجام 
ش��ود. ب��ه گزارش خبرگزاري مه��ر به نقل از گمرک ايران، پيرو 
جلسه کميسيون اقتصادي دولت در تاريخ 1۵ بهمن ماه، جلسه 
بررس��ي موضوع واردات کاالهاي اولويت چهارم به مناطق آزاد 
ت��ا س��قف 1۴۰ ميليون دالر با محوري��ت بانک مرکزي، وزارت 
صنعت، دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد و گمرک جمهوري 

اسالمي ايران برگزار شد.  

خبر

اقتصاد كالن

گروه اقتصاد کالن: حدودا يک هفته پيش بود که فرهاد دژپس�ند 
وزير اقتصاد و دارايي در پاس�خ به س�ؤالي مبني بر اينکه مردم از 
گراني شکايت دارند و در اتاق هاي فکر اقتصاد کشور چه مي گذرد، 
اظهار کرد: »مردم از گران فروشي خيلي عصباني و ناراحت هستند 
ح�ق ه�م ب�ا مردم اس�ت، دولت هم دارد ش�بکه نظارتي تهيه و با 
گران فروش�ي مقابله مي کند«. اما س�ير گراني و گرانفروش�ي طي 
ماه ه�اي اخي�ر نش�ان مي دهد که قول ها و وعده هاي مس�ئوالن و 
همچني�ن خ�ط و نش�ان هاي نماين�دگان براي دولتي ه�ا تا کنون 
نتوانس�ته اس�ت از روند رو به افزايش گراني ها کم کند و افزايش 
نرخ کاال بي اعتنا به اظهارات مسئوالن راه خودش را مي رود ودر 
اين ميان مردم هم که شاهد اين اتفاق ناخوشايند هستند همچنان 

گاليه مند و آزرده خاطر در انتظار تحقق وعده ها هستند.

عذرخواهي نماينده تهران از مردم بابت گراني ها؛ ���
از جمله نهادهايي که مي بايستي براي مقابله ومبارزه با گراني هاي 
افسارگسيخته، تمهيدات الزم به کار بگيرد و با تصويب قوانين 
کارآمد مس��ير برخورد با ابرچالش مورد نظر را تس��هيل و هموار 
کند خانه ملت و مجلس شوراي اسالمي است. اما به تعبير سايت 
تابناک گراني ها آنقدر در بازار هاي مختلف زياد شده که صداي 
نمايندگان مجلس را نيز درآورده است.در اين ارتباط هفته گذشته 
يک نماينده مجلس در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: متأسفانه 
مشخص نيست، منشأ اين وضعيت کجاست و کسي هم در اين 
باره پاسخگو نيست و ميزان تأثير عوامل مختلف در اين باره نيز 
مشخص نشده است. احمد مازني افزود: در مجلس صحبت هايي 
با برخي نمايندگان شده تا براي اين موضوع فکري شود. پيشنهاد 
من اين بود که وزراي مرتبط با موضوع اقتصادي از جمله دژپسند، 
حجت��ي، رحمان��ي، حجتي و رئي��س کل بانک مرکزي را دعوت 
کني��م و اگ��ر ه��م الزم ش��د، از رئيس جمهور در اين باره س��ؤال 
کنيم. اين نماينده مجلس در ادامه يادآور شد: اگر ما نمايندگان 
مردم و خود مردم دقيقا متوجه ش��ويم همه مش��کالتي که ناشي 
از فشار خارجي است در مقابل آن کوتاه نمي آييم و آماده ايثار و 
فداکاري هس��تيم و اوضاع را تحمل مي کنيم و مي توانيم کاري 
کنيم که فش��ار متوازن به همه وارد ش��ود. اگر قرار اس��ت حقوق 
کارگ��ران ق��راردادي و حقوق معلم��ان را ندهند، حقوق نماينده 
مجلس را هم ندهند. يک ماه حقوق نمايندگان مجلس را قطع 
کنند تا نماينده بداند کارگر چه مي کشد. يک ماه حقوق وزير را 
قطع کنند، يا 1۰ درصد آن را بدهند تا وزير بداند به دليل کمبود 

بودجه چه فشاري به زيردستان آنها وارد مي شود.

تاکيد مجلس به دولت براي حل مشکل گراني ها ���
پيرو اظهارات احمد مازني، روز گذش��ته س��خنگوي هيات رييسه 
مجل��س گفت: قرار ش��د دولت در م��ورد گراني ها پيگيري هاي 
الزم را انج��ام ده��د چ��ون 11 ميليارد دالر در اختيار دولت براي 
تامين کاالهاي اساس��ي اس��ت. به گزارش ايس��نا، بهروز نعمتي 
در حاشيه جلسه علني ديروز خاطر نشان کرد: آقاي حجتي هم 
درب��اره تأمي��ن کاالهاي اساس��ي گزارش خوب��ي را بيان کردند 
که در آن درباره تأمين نيازمندي هاي کش��ور هم اش��اره اي شد. 
نماين��دگان ني��ز در بحث گراني ها هم دغدغه هاي جدي را بيان 
کردند. سخنگوي هيأت رئيسه در ادامه صحبت هاي خود با اشاره 
به اين که بعد از گزارش وزير صمت بحث هاي نمايندگان تندتر 
ش��د، در اين باره افزود: درباره گراني ها قرار ش��د دولت مجدانه 
پيگير باش��د، چون 11 ميليارد دالر در اختيار دولت براي تأمين 
کاالهاي اساس��ي اس��ت، خود پتانسيل خوبي است که مي تواند 

شرايط را متعادل تر کند.

جوالن گراني  و سکوت سازمان حمايت  ���
گران��ي کااله��اي اساس��ي در حالي رون��د صعودي خود را طي 

مي کند که سازمان هاي نظارتي در اين باره سکوت مي کنند و 
يا به امور غير الزم سرگرم هستند. تسنيم در اين مورد نوشت: 
سازمان حمايت از مصرف کنندگان که در اوج گراني هاي اخير 
خودرو، گوش��ت، مرغ، رب و حتي پوش��ک، ترجيح داده سکوت 
کند و با اين س��کوتش از همه، حمايت کند، اال مصرف کننده 
و مردم، حاال قصد دارد با برگزاري همايش��ي ميلياردي، حس��ن 

ختامي داشته باشد براي سال پرکار خود.
تس��نيم مي افزايد: افزايش نرخ ارز از ابتداي تابس��تان 97، بهانه 
خوبي ش��د براي افزايش قانوني و چند برابر غيرقانوني قيمت 
انواع کاالها و خدمات؛ در اين بين هم مردمي که روزانه و حتي 
س��اعتي، شاهد افزايش افسارگسيخته قيمت کاالها از پوشک 
و رب گوج��ه فرنگ��ي گرفت��ه تا گوش��ت و م��رغ بودند، منتظر 
اقدام فوري دولت در کنترل گراني ها و برخورد با گرانفروشان 
بودند اما سازمان حمايت از مصرف کنندگان به عنوان پيشاني 
دستگاه هاي دولتي در حمايت از حقوق مصرف کنندگان نشان 
داد بيش��تر از آنکه ناظر باش��د نظاره گر اس��ت و تنها نام حمايت 
از حقوق مصرف کننده را يدک مي کشد و بازار را به حال خود 

رها کرده است.

لزوم کنترل شديد سازمان هاي نظارتي ���
کنترل شديد سازمان هاي نظارتي از اهرم هايي است که در چنين 
مواقعي بايس��تي به کار گرفته ش��ود تا مانع از گراني کاالها شود. 
در اي��ن خص��وص يک اقتصاددان مي گوي��د: بايد روي افزايش 
قيمت ها و گران ش��دن هاي بي اس��اس، س��ازمان هاي نظارتي 
کنترل ش��ديدتري داش��ته باش��ند ولي مي بينيم قيمت خودرو 
بالتکليف اس��ت و تحويلش هم معلوم نيس��ت! قيمت گوش��ت 
براي چندمين بار افزايش مي يابد و در اين ميان تقلب ها هم زياد 
مي شود و يک سري چيزهايي شنيده مي شود که قاطي گوشت ها 
مي شود و شبهه ايجاد مي کند! قيمت اقالم مصرفي و سبد خانوار 

براي چندمين بار افزايش مي يابد و ... «
ب��ه گزارش رس��الت آلبرت بغزيان عن��وان مي کند: »واقعا چقدر 
کسب و کار حرفه اي به هم ريخته حاال چه برسد به توليدکنندگان 
صنعتي که االن مش��کل قطعه هم دارند؛ به هر حال تا نظارت 
نباشد و اراده مقابله با گران فروش ها و بازارسازان محتکر نباشد 
اين افزايش قيمت ها و باز کاهش هاي جزئي فقط به عنوان يک 

راه حل انجام و بازار به حال خود رها مي شود.«

کلمه اي به اسم گراني نداريم!  ���
يک اقتصاددان ديگر در اين مورد نظر ديگري دارد و با بررسي 
ريش��ه اي گران��ي از منظ��ر ديگري قضيه را م��ورد کنکاش قرار 
مي دهد و مي گويد: »ما در مباحث اقتصاد کالن و خرد کلمه اي 
به اسم گراني نداريم! منتها از منظر مصرف کننده اي که قدرت 
خريدش کاهش پيدا کرده و قدرت پرداخت ندارد اين امر به اسم 

گراني مطرح مي شود.«
رسالت در ادامه آورده است: جمشيد عدالتيان تاکيد دارد که قدرت 
خريد مردم به شدت کاهش يافته و به دليل اينکه درآمدهايشان 
با مخارج ش��ان هماهنگ نيس��ت توان خريدشان ديگر به برخي 
اقالم نرسد. وي مي افزايد: »در خصوص قيمت کاالهاي ايراني 
خيلي واضح اس��ت که وقتي قيمت تمام ش��ده کاالها و س��رمايه 
در گردش اغلب بنگاه ها ي اقتصادي بين دو تا س��ه برابر ش��ده 
قيمت تمام شده کاالها به شدت باال رفته و از توان مردم خارج 

مي شود.«
... اي��ن اقتص��اددان معتق��د اس��ت که از ابتداي س��ال اقتصاد از 
تعادل خارج ش��ده اس��ت و برگش��ت به نقطه تعادل هم کار دولت 
اس��ت؛ ل��ذا باي��د هم قدرت خريد افزاي��ش يابد و هم قيمت هاي 
تم��ام ش��ده را کاه��ش ده��د تا بتوانيم به نقط��ه تعادل يا قيمت 

مناسب برسيم.«

ارزيابيتجارتازديدگاهصاحبنظراننشانميدهد؛

جوالنگرانیدرفضایحرفدرمانی

راهحلترميمشکافاقتصاديتصويب3/5ميليارددالرسرمايهگذاريخارجيتعارضسرمايهداريبااقتصادمقاومتي
يک کارش��ناس ارش��د اقتصادي با بيان 
اينکه، چش��م انداز اقتصاد ايران بايستي 
بر اس��اس بياني��ه گام دوم رهبر انقالب 
تدوين ش��ود، گفت: بايد دقت داشت که 
ب��ا جهان بيني س��رمايه داري نميتوانيم 

اقتصاد مقاومتي ديني را پياده کنيم.
ب��ه گزارش تس��نيم ،  ابراهيم رزاقي ب��ا بيان اينکه، در اصول اوليه 
قانون اساس��ي ايدئولوژي اقتصادي انقالب اس��المي تبيين شده 
است، همچنين حضرت امام نيز چارچوب اصلي اقتصاد اسالمي که 
مبتني بر استقالل سياسي و اقتصادي است را طرح کرده اند، گفت: 
ايجاد رابطه مستقيم و همه جانبه بين بخشهاي تعاوني، خصوصي 
و دولتي بايد شکل ميگرفت که متاسفانه نتوانستيم در اين حوزه 

توفيق جدي داشته باشيم و دچار نوعي تناقض شديم.

 سرپرس��ت سازمان س��رمايه گذاري و 
کمک هاي اقتصادي و فني ايران درباره 
آخرين وضعيت جذب س��رمايه گذاري 
خارجي گفت: جذب سرمايه ها بيشتر در 
حوزه صنعت بوده به طوري که از ابتداي 

امس��ال تاکنون 1۵۰طرح با س��رمايه گذاري مستقيم حدود ۳.۵ 
ميليارد دالر توسط هيات سرمايه گذاري خارجي به تصويب رسيده 
اس��ت. »احمد جمالي« در گفت وگو با ايرنا افزود: از اواخر س��ال 

1۳9۴ شاهد حضور هيات هاي خارجي به کشورمان بوديم.
وي بيان داش��ت: اين س��ازمان پس از اجرايي ش��دن برجام بين 
س��ال هاي 1۳9۴ تا 96 نس��بت به اعطاي مجوزهاي الزم براي 
انجام س��رمايه گذاري هاي خارجي و آغاز فعاليت اين ش��رکت ها 

در کشورمان اقدام کرد.

ناي��ب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: 
ب��راي ترميم ش��کاف اقتص��ادي بايد 
ب��ار کارآفرين��ي از بخش هاي دولتي و 
غيرعمومي دولتي به بخش خصوصي 

منتقل شود.
به گزارش ايرنا، پدرام سلطاني در جشنواره بين المللي تجربيات 
برتر کارآفريني در بوشهر افزود: در کارآفريني بايد پايداري ايجاد 
شود تا بتوان آن را به عنوان موتور حرکت رشد و توسعه اقتصادي 

کشور مورد استفاده قرار داد.
وي بيان کرد: اين مهم تضادي با آرمان هاي ما در اقتصاد ندارد و 
بايد بتوانيم با يک تعريف صحيح از کارآفريني به عنوان بهترين 
و شايد آخرين فرصت يکبار براي هميشه بار اقتصاد کشور روي 

دوش کار آفريني با مفهوم درست آن بگذاريم.

گروه بورس: ش�اخص کل بورس تهران روز گذش�ته با کاهش 196 
واحدي مواجه شد . در نخستين روز کاري هفته جاري با وجود معامالت 
رخوت آور و کم حجم، اما عرضه اوليه روز گذش�ته، نقدينگي 1695 

ميليارد توماني را از بورس مکيد.
به گزارش فارس، شاخص کل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار 
تهران )تدپيکس( در پايان معامالت روز گذشته شنبه ۲7 بهمن ماه 97 

با کاهش 196 واحدي به رقم 1۵7 هزار و 11۳ واحد رسيد.
شاخص کل هم  وزن اما با کاهش ۲۳ واحدي عدد ۲9 هزار و 69۳ 
واحد را به نمايش گذاش��ت. ش��اخص س��هام آزاد شناور نيز با کاهش 

۳17واحدي به رقم 17۳ هزار و 8۵6 واحد دست يافت.
ش��اخص بازار اول اما در حالي با کاهش ۲8۰ واحدي به رقم 116 
هزار و 719 واحد دست يافت که شاخص بازار دوم با افزايش ۲۴9 

واحدي عدد ۳۰8 هزار و ۲9۴ واحد را به نمايش گذاشت.
روز گذشته همچنين شاخص کل فرابورس )آيفکس( نيز با افزايش 

1۲ واحدي بر روي رقم يک هزار و 9۴8 واحد نشست.
بر اساس اين گزارش، روز گذشته معامالت سهام در نماد معامالتي 
ش��رکت هاي پااليش نفت اصفهان با 8۵ واحد و پتروش��يمي پارس 
با 8۳ واحد و تاپيکو با 6۴ واحد افزايش بيش��ترين تأثير مثبت را بر 

برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل، معامالت س��هام در نماد معامالتي ش��رکت هاي معدني 
و صنعت��ي ب��ا 89 واح��د، معدن��ي و صنعت��ي گل گهر ب��ا 87 واحد و 
پتروش��يمي مبين ب��ا 7۴ واح��د کاهش ، بيش��ترين تأثير منفي را در 

محاسبه اين نماگر به دوش کشيدند.
ب��ه گ��زارش فارس، ارزش کل معامالت روز گذش��ته بورس تهران 
در حالي به بيش از ۴۴۲ ميليارد تومان نمايش داده شد که ناشي از 

دست به دست شدن يک ميليارد و ۲9۰ ميليون سهم و اوراق مالي 
قابل معامله طي 188 هزار و 6۵6 نوبت داد و ستد بود.

طي معامالت روز گذش��ته نماد معامالتي ش��رکت هاي فوالد کاوه 
جنوب کيش، حق تقدم خريد س��هام تکادو، ليزينگ رازي، س��يمان 
الر سبزوار، توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا، توليدي چدن سازان، 
نيروکلر از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد معامالتي 
ش��رکت هاي ايران ارقام، س��رمايه گذاري ساختماني اعتماد گستر، 

صنعت��ي ج��ام دارو، معدني و صنعتي چادرملو و فرآورده هاي نس��وز 
ايران متوقف شدند؛ روز گذشته همچنين نماد معامالتي دو شرکت 
مواد ويژه ليا و بانک گردشگري با توجه به تصميم هيات پذيرش در 
فرابورس لغو شد. روز گذشته همچنين نماد معامالتي شرکت هاي 
کارتن ايران و سيمان بجنورد به دليل نوسان ۲۰ درصدي قيمت سهام 

به مدت 6۰ دقيقه در مرحله سفارش گيري مجدد قرار گرفت. 
به گزارش فارس، روز گذشته در بازار ۲ بورس تهران که به معامالت 

درون گروهي سهامداران عمده اختصاص دارد کمتر از 1۲۳ ميليون 
س��هم فوالد خوزس��تان به ارزش بيش از 1۰۵ ميليارد تومان کد به 
کد شد؛ در معدني و صنعتي چادرملو نيز ۳۰ ميليون سهم به ارزش 
1۳.۵ ميليارد تومان به کدهاي درون گروهي سهامدار عمده انتقال 
يافت.  براس��اس اين گزارش، روز گذش��ته بورس تهران در حالي 
معامالتي کم حجم را در نخستين روز معامالتي هفته جاري تجربه 
کرد که بازارهاي جهاني در ۴8 س��اعت گذش��ته ش��اهد رش��د قابل 
توج��ه ن��رخ کاماديتي ه��ا و همچنين نفت خام بود؛ با اين همه وقوع 
برخ��ي رخداده��ا در آمريکاي جنوب��ي به ويژه در حوزه معدني گروه 
س��نگ آهني ها را در کانون توجه قرار داده اس��ت، هرچند که خشک 
ش��دن حوضچه نقدينگي در بورس باعث ش��ده تا جريان نقدي به 
س��هم هاي بزرگ بازار ورودي نداش��ته باشد؛ در اين بين سهم هاي 
کوچک بازار از جمله گروه هاي بسته بندي و کاغذ تک سهم هاي بازار 
پايه و شرکت هاي برخوردار از افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد 
ارزيابي دارايي بهانه اي براي حضور بورس بازها در تاالر شيش��ه اي 
باشند، با اين همه انتظار براي اعالم برخي اصالحات جديد در بازار 
پايه باعث شده تا معامله گران بورس تهران، نقد بودن را بر سهامدار 

بودن ترجيح بيشتري دهند. 
روز گذشته گروه سيماني ها با وجود تداوم تقاضا از سوي حقيقي ها 
براي جمع آ وري سهام در دامنه نوسان منفي قيمت ها شاهد اصالح 
قيم��ت ب��ود. در عي��ن حال مواجه ش��دن با روزهاي پاياني س��ال و 
لزوم تامين نقدينگي در کنار عرضه اوليه 169۵ ميليارد توماني روز 
گذشته باعث شد تا نماگرهاي بازار قرمزپوش باقي بمانند؛ هرچند 
که س��هم هاي بازار دومي و به ويژه فرابورس��ي ها همچنان به بورس  

بازها چراغ سبز نشان مي دهد.

درپايانمعامالتنخستينروزهفتهرقمخورد؛

عقبگرد196واحديشاخصکلبورس گراني شب عيد كابوس خانوار هاي ایراني 

ادامه از صفحه يک
... روز به روز کاالها آن هم در آس��تانه عيد نوروز س��بب فش��ار مضاعفي به مردم ش��ده اس��ت و آنان از 
نمايندگان مجلس و دولت انتظار دارند که يکبار براي هميشه با قانونگذاري و نظارت ريشه هاي اين 
گراني را از بين ببرند. در اين ميان به نظر مي رسد آنچه بيش از يافتن مقصر گراني ها و انداختن توپ به 
زمين مجلس و دولت مهم است همداستاني مسئوالن براي مبارزه با گراني و تورمي است که سفره 
خانواده ها را کوچک تر و خالي تر کرده است. خودرو؛ لوازم خانگي؛ طال و سکه و مسکن اين روزها 
انگار در مسابقه اي داغ در جاده گراني مي تازند و ديدن قيمت پرايد ۴6 ميليوني و گوشت 1۰۰ هزار 
توماني براي کارگران و کارمنداني که دريافتي شان سالهاست زير خط فقر سير مي کند کابوسي تلخ 
و دردناک است.  بي شک وقت ان رسيده که هر وزير، نماينده و يا مدير و دست اندرکار اين روزها 
خود را به جاي کارگري بگذارد که هر شب با شرمندگي و دستهاي خالي به خانه مي رود تا بتواند درد 
نهفته در دلهاي بيش از نيمي از خانواده هاي ايراني را حس کند.  بايد باور کنيم اين روزها و همزمان با 
خريدهاي نوروزي و در رقابت شتابان قيمت ها حقوق يک ميليون توماني يک کارگر حتي جوابگوي 
هزينه روزمره خانواده ها هم نيست چه برسد به خريد شب و عيد و خرج پوشاک و ميوه و شيريني 
شب عيد! شب عيد براي بخش فراواني از خانواده هاي ايراني با وجود اين گراني ها متاسفانه نه همراه 
شادي خريد رخت و لباس نو است و نه بوي سبزي پلو با ماهي 6۰ هزار توماني در خانه اي مي پيچد؛ 
مگر اينکه مجلس و دولت اين باربا همراهي همديگر نسخه اي درست و کامل براي مبارزه با تورم 

بيانديشند و شادي را دوباره به جمع خانواده هاي کم درامد و آسيب پذير برگردانند. 

پيامدهاي منفي عدم تقارن اطالعاتي بر روي ارزش سهام

ادامه از صفحه يک
...عدم تقارن اطالعاتي زماني به وجود مي آيد که افراد درون سازماني )مديران( از يک سو از اطالعات 
بهتر و بهنگام تري )مزيت اطالعاتي( در مورد شرکت نسبت به ساير گروهها )افراد برون سازماني يا 
سرمايه گذاران( در سوي ديگر بازار برخوردار باشند که اين امر زمينه سودهاي غيرمجاز و رانتي را فراهم 
مي نمايد. وجود اطالعات نامتقارن در بازار به مسئله گزينش مغاير )نامناسب( در معامالت منجر مي شود 
که نهايتا ناکارآمدي بازار را به همراه خواهد داشت . در اين راستا مديران تمايل دارند افشاي اخبار بد را 
به تاخير بيندازند و اخبار خوب را هر چه سريع تر افشا کنند . تمايل مديران براي افشا نکردن اخبار بد 
، به ايجاد ريسک سقوط قيمت سهام منجر مي شود .نتيجه اين عمليات موجب مي شود تصوير واحد 
تجاري بهتر از وضعيت واقعي به نظر برسد و انگيزه افراد برون سازماني براي سرمايه گذاري در واحد 
تجاري افزايش يابد . که اين مسئله منجر به بيش ارزشيابي)ارزشيابي بيش از واقعيت( قيمت سهام 
به صورت موقت خواهد شد . اگر مديران بتوانند براي مدت طوالني از افشاي اخبار بد خودداري کنند 
، اخبار منفي در داخل شرکت انباشته مي شود. البته الزم به ذکر است ميزان اخبار بدي که مديران 
مي توانند انباشته کنند محدود است. براين اساس وقتي حجم اخبار منفي انباشته به آستانه معيني 
مي رسد نگهداري و افشا نکردن آن براي مدت زمان طوالني غير ممکن و پر هزينه خواهد شد . در 
نتيجه توده اخبار نامطلوب پس از رسيدن به اوج خود ناگهان وارد بازار مي شود و به افت شديد بازده 
سهام يا سقوط قيمت سهام مي انجامد . بنابراين الزم است که سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان 
حسابرسي با الزامات قانوني و استاندارد گذاري ، شرکت ها را ملزم به افشاي کافي و ارائه اطالعات 
کامل و شفاف براي تصميم گيري سرمايه گذاران و ارزيابي آنها از عملکرد شرکت نمايند و تاحدي 
از اختيارات مديران براي مديريت کردن سودها بکاهند. سرمايه گذاران نيز بايد هنگام ارزيابي سهام 
شرکت ها ، به دقت صورتهاي مالي آنها را بررسي کرده و تمام جوانب شرکت ها را همچون عدم تقارن 
اطالعاتي مدنظر قرار دهند و از انجام معامالت ذهني بر پايه عقايد ديگر سرمايه گذاران خودداري 
کنند . اين مهم با ارائه آموزش هايي از طرف سازمان بورس اوراق بهادار براي سرمايه گذاران ، پيرامون 
مفاهيم و قواعد سرمايه گذاري، ارزش يابي سهام شرکت ها و عمومي کردن نتايج پژوهش هاي انجام 

شده بازار اوراق بهادار در کاهش خطاهاي ارزشيابي عملي خواهد شد .

سرمقاله

یادداشت

مديرعام��ل و عضو هيأت مديره ش��رکت تأمين 
سرمايه اميد، با اشاره به روند بازار تا پايان سال و 
جذابيت آن نس��بت به بازارهاي موازي به پايگاه 
خبري بازار سرمايه )سنا(، گفت: بازار سرمايه در 
کش��ور به دو بخش اصلي اوراق و س��هام تقسيم 
مي شود و به طور معمول در پايان هر سال، بحث 

انتشار اوراق وجود دارد. در سه ماهه آخر هر سال، 
با توجه به اينکه شرکت هاي دولتي، سازمان ها و 
وزاتخانه ها ملزم به تامين مالي هستند از همين رو 
فشار انتشار اوراق در سه ماه پاياني سال افزايشي 
است و اين موضوع بازار سهام را تحت تاثير قرار 

مي دهد. 

حبي��ب رضا حدادي ادامه داد: در س��ال هايي که 
رون��د بازده��ي در بخش س��هام قابل پيش بيني 
نباش��د، به شکل سيستمي بازار به سمت دريافت 
بازدهي ثابت و معموال اوراق حرکت مي کند و اين 
موضوع مي تواند يکي از ريسک هاي بازار سرمايه 

تا پايان سال باشد.

کارش��ناس بازار س��رمايه گفت: به  صورت ستني 
در اين فصل از س��ال يکي از مولفه هاي اثرگذار 
ب��ر معامالت بازار س��هام م��وارد مرتبط با بودجه 
اس��ت که از جمله اين موارد مي توان به مقدار و 
قيمت تعيين شده براي فروش نفت در سال آينده، 
قيمت حامل هاي انرژي، ميزان پيش بيني درآمد 

مالياتي، تامين مالي دولت از محل انتش��ار اس��ناد 
خزان��ه، افزايش هزينه هاي جاري دولت و ميزان 

اعتبارت عمراني اشاره کرد.
عل��ي زارع��ي در گفتگو با ايبِنا افزود: در اين ميان 
اثرپذيري بازار سهام از مولفه اي به نام نفت از دو 
جنبه قابل بررسي است. نخست اينکه عدم تطابق 

مقدار و قيمت تعيين ش��ده براي فروش نفت در 
بودج��ه ب��ا آنچه در واقعيت در س��ال آينده اتفاق 
مي افتد به کس��ري بودجه منجر ش��ده و اقتصاد 
کش��ور را ب��ه لحاظ درآمده��اي نفتي تحت تاثير 
گذاشته و در پي تاثيرپذيري اقتصاد از اين رخداد، 

بازار سرمايه نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.

ريسکهايبازارسرمايهتاپايانسال بورس تاثيربورسازوضعيتفروشنفتدربودجه9۸
www.tejaratonline.ir

دادوستد ۴59ميليارد سهم طي ۲1۷ روز صعود بورس هاي جهاني
تعداد ۴۵9 ميليارد و 6۵7 ميليون سهم 
و ح��ق تقدم از ابتداي امس��ال تاکنون 
در م��دت ۲17 روز معامالتي به ارزش 
1۳87 هزار و ۳۴9 ميليارد ميليارد ريال 
در بورس اوراق بهادار دادوس��تد ش��ده 

است.
ب��ه گ��زارش ايبِن��ا، از ابتداي امس��ال 
تاکن��ون در م��دت ۲17 روز معامالتي 
تعداد ۴۵9 ميليارد و 6۵7 ميليون سهم 

و ح��ق تق��دم ب��ه ارزش 1۳87 ه��زار و ۳۴9 ميليارد ريال در 
۲8 ميليون و 76۳ هزار و ۳16 دفعه در بورس اوراق بهادار 
مورد معامله قرار گرفته اس��ت. همچنين بررس��ي معامالت 
بازار سهام به تفکيک بازار نشان مي دهد در اين مدت ۳17 
ميليارد و 1۰۰ ميليون سهم به ارزش 796 هزار و 79۵ ميليارد 
ري��ال در 1۵ ميلي��ون و 8۵۵ ه��زار و ۳۲۴ نوبت در بازار اول؛ 
1۳۴ ميليارد و ۵71 ميليون سهم به ارزش ۴۲9 هزار و ۴۰۳ 
ميليارد ريال در 1۲ ميليون و 6۳8 هزار و 696 نوبت در بازار 

دوم؛ 11۳ ميليون سهم به ارزش 111 
ه��زار و ۴6۳ ميلي��ارد ريال در ۳۲ هزار 
و ۲۵9 نوب��ت در ب��ازار بدهي؛ ۳ ميليارد 
و 1۳7 ميلي��ون س��هم ب��ه ارزش ۴۳۲ 
ميليارد ريال در 6 هزار و 6۴9 نوبت در 
بازار مشتقه و ۴ ميليارد و 7۳6 ميليون 
واحد از صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قابل معامله در بورس تهران به ارزش 
۴9 ه��زار و ۲۵7 ميلي��ارد ريال در ۲۳۰ 

هزار و ۳88 نوبت مورد معامله قرار گرفته است.
اين گزارش مي افزايد: شاخص کل نيز که معامالت امسال 
ب��ورس را از ارتف��اع 96 ه��زار و ۲9۰ واحد آغاز کرده اس��ت 
تاکن��ون ب��ا 61 ه��زار و ۲1 واحد افزاي��ش معادل 6۳ درصد 
رش��د را به ثبت رس��انده و به ارتفاع 1۵7 هزار و ۳11 واحد 
رس��يده اس��ت؛ شاخص بازار اول نيز در اين مدت با ۴8 هزار 
و 876 واحد رش��د و ش��اخص بازار دوم با 1۰1 هزار و ۵۵9 

واحد افزايش مواجه شده اند.

بورس هاي جهاني با افزايش اميدواري ها نسبت 
به نتايج مذاکرات تجاري بين چين و آمريکا در 

مسير صعودي قرار گرفتند.
ب��ه گزارش ايس��نا به نقل از رويت��رز، در بورس 
وال استريت، شاخص هاي "داو جونز" و "نزدک 
کامپوزي��ت" ب��ا ثبت هش��تمين صعود هفتگي 
متوالي به کار خود خاتمه دادند. هم چنين شاخص 
"اس اند پي ۵۰۰" با ثبت چهارمين رشد مثبت 
متوالي خود در باالي سطح ميانگين ۲۰۰ روزه 

اخير خود قرار گرفت تا وارد محدوده تکنيکال مهمي ش��ود. اين س��ه 
ش��اخص ب��ه ترتي��ب 1.7۴ درصد، ۰.61 درص��د و 1.۰9 درصد صعود 
کردند. آمريکا و چين در پايان مذاکرات خود در پکن توافق کردند دور 
بعدي مذاکرات در واش��نگتن برگزار ش��ود. هر دو طرف در بيانيه هاي 
جداگانه اي از پيشرفت در مذاکرات و تمايل به حل و فصل اختالفات 
سخن گفته اند. آلن کارتر، مدير يک صندوق سرمايه گذاري در نيويورک 
گفت: حل مس��ائل تجاري بين چين و آمريکا مي تواند انگيزه الزم را 

براي تقويت رشد بازارهاي جهاني به آن ها بدهد.

برخي منابع آگاه از احتمال ديدار دونالد ترامپ، 
رئي��س جمه��ور آمريکا با همت��اي چيني اش تا 
پي��ش از پاي��ان مهلت يکم مارس خبر مي دهند 
تا پيشرفت در مذاکرات تجاري شتاب بيشتري 
بگي��رد. آمري��کا تهديد کرده اس��ت در صورت 
نرسيدن به توافق، بر واردات کاالهايي به ارزش 
۲۰۰ ميليارد دالر از چين تعرفه وضع خواهد کرد. 
در ديگر نقاط جهان نيز بورس ها عمدتاً با صعود 
ب��ه کار خ��ود خاتمه دادند به گونه اي که در اروپا، 
شاخص استوکس 6۰۰ که در بر دارنده نماد 6۰۰ شرکت بزرگ اروپايي 
است 1.8۴ درصد صعود کرد، در انگليس شاخص "فوتسي 1۰۰" بورس 
لندن با ۰.۵6 درصد افزايش بسته شد، در فرانسه شاخص "کک ۴۰" 
1.79 درصد و در آلمان شاخص "دکس" 1.89 درصد باالتر رفتند. در 
بازار نفت، هر بشکه نفت خام "وست تگزاس اينتر مديت" به ۵۵.۵9 
دالر رس��يد و نفت برنت به ازاي 66.۲۵ دالر در هر بش��که معامله ش��د. 
هر اونس طال با 1.1 درصد افزايش به ازاي 1۳۲1.۳6 دالر و هر اونس 

نقره با ۰.16 درصد افزايش به ازاي 1۵.78 دالر معامله شد.
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تجارت

انتصاب جديد در وزارت صمت
وزير صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمي  پيمان زندي را  به سمت 
رئيس مرکز اصناف و بازرگانان منصوب کردبه گزارش خبرگزاري 
صداوسيما از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛    رضا رحماني  در بخشي 
از حکم انتصاب پيمان زندي  آورده است:  دست اندرکاران، مديران 
و مس��ئوالن محترم در دس��تيابي به اهداف و ايفاي ماموريت ها و 
وظايف،   با محور قرار دادن سياست ها و برنامه هاي اين وزارتخانه،   

مساعدت و همکاري الزم را معمول خواهند نمود.

واردات پنبه به ۶۳ تن رسيد
بر اساس آمار گمرک در ۹ ماهه سال ۹۷ بيش از ۶۳ تن پنبه از ۳ 
کشور جهان وارد ايران شد. به گزارش ميزان، آمار مقدماتي گمرک 
از تجارت خارجي در ۹ ماهه سال ۹۷ نشان مي دهد که در اين مدت 
بيش از ۶۳ تن پنبه حالجي شده يا شانه زده از ۳ کشور جهان وارد 
ايران شده است.بنا بر آمار گمرک واردات ۶۳ هزار و ۲۳۰ کيلوگرم 
پنبه باعث خروج ۲۴۷ هزار و ۲۵۱ دالر يا به عبارتي ۱۰ ميليارد و 
۳۲۷ ميليون و ۶۶۲ هزار و ۱۷ ريال بوده است.طبق آمار بيشترين 
واردات از کش��ور ايتاليا و به حجم بيش از ۴۰ تن و به ارزش ۱۸۲ 
ه��زار و ۷۳۶ دالر و مع��ادل ۷ ميلي��ارد و ۷۲۴ ميلي��ون و ۹۳۳ هزار و 

۳۹۳ ريال ثبت شده است.

اتاق بازرگاني تهران ۳۵۰ مورد نامه نگاري با 
نهادهاي مختلف داشت

ات��اق بازرگان��ي تهران، طي چهار س��ال اخير بي��ش از ۳۵۰ مورد 
نامه نگاري و مکاتبه با س��ازمان هاي مختلف انجام داده، تا پاس��دار 
حقوق بنيادين فعاالن اقتصادي در تجارت آزاد و توس��عه اقتصاد 
آزاد رقابتي باش��د.به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از 
اتاق بازرگاني تهران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کش��اورزي 
پايتخت به عنوان يک بازوي موثر در مش��اوره به س��ه قوه، طي 
چهار سال اخير بيش از ۳۵۰ مورد نامه نگاري و مکاتبه با نهاد ها و 
سازمان هاي مختلف انجام داده است تا پاسدار حقوق بنيادين فعاالن 
اقتصادي در تجارت آزاد و توسعه اقتصاد آزاد رقابتي باشد.تغافل و 
سستي نهاد دولت در اجراي اصالحات اقتصادي و سياسي، ذره اي 
از تکاپوي بخش خصوصي در بيان مطالبات و نقطه نظرات اصالحي 
نکاسته است. بخش خصوصي هميشه اميدوار بوده است به راهي، به 
روزنه اي، به گوش شنوايي. چه انگيزه اي برتر از اميد که اتاق تهران 
را به عنوان پارلمان بخش خصوصي پايتخت برآن داشت که براي 
رفع تنگناها، رفع موانع توليد و تجارت و البته تسهيل امور صاحبان 
کس��ب و کار، بار ها دس��ت به قلم ببرد و در طول چهار س��ال، حدود 
۲۰۰ نامه )با امضاي رئيس اتاق تهران( براي دستگاه هاي مختلف 
سياستگذاري و اجرايي از شوراي امنيت ملي و رياست جمهوري 
گرفته تا مجلس شوراي اسالمي و قوه قضاييه و... بنويسد. مکاتباتي 
که از دل گفت وگوها، مطالعات و نيازسنجي و نظرسنجي از فعاالن 
اقتصادي برخاسته بود و الجرم بايد بر دل دولتمردان مي نشست؛ 
بخش��ي از اين نامه نگاري ها به ثمر نشس��ته و اتاق تهران موفق 
شده است در تفاهم با مسئوالن دولتي بخش مهمي از موانع پيش 
روي کس��ب وکار را از برابر فعاالن اقتصادي بردارد. اما بخش��ي از 
مطالبات بخش خصوصي که در قالب مکاتبات به دس��تگاه هاي 
اجرايي انعکاس يافته بود نيز به کمد بايگاني نهادها، وزارتخانه ها و 

ديگر سازمان هاي دولتي سپرده شد.

اخبار کوتاه

گروه تجارت: معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از رش�د ۱۰ درصدي صادرات صنايع غذايي در ۹ ماهه امس�ال 

خبرداد
ب��ه گ��زارش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرش��اد 
مقيم��ي در نشس��ت پاي��ش وضعيت صنعت غذايي کش��ور که 
ب��ا محوريت بررس��ي ش��اخص هاي مهم صناي��ع نظير توليد 
محص��والت راهب��ردي، وضعيت نقدينگي، رون��د تامين مواد 
اوليه و صادرات برگزارش��ده بود، روند واردات صنايع غذايي را 
کاهشي برشمرد و گفت: واردات اين بخش صنعت از نظر وزني 
۳۰ درصد و از نظر ارزشي ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل کاهش داشته است.
وي گفت:صادرات غير نفتي در اين بازه زماني روند افزايش��ي 
داش��ته و س��هم صنايع غذايي نيز در اين بين روبه رش��د بوده به 
طوريک��ه ص��ادرات اي��ن صنعت از نظر وزن��ي حدود ۷ درصد و 

ارزشي ۱۰ درصد افزايش يافته است.
مع��اون ام��ور صنايع وزارت صنع��ت، معدن وتجارت در بخش 
ديگ��ري از س��خنانش صيانت و حف��ظ توليد را از اهداف اصلي 
وزارت صنعت، معدن وتجارت توصيف کرد و گفت: حفظ توليد 
نيازمند الزاماتي است که بخشي از اين الزامات از طريق وزارت 
صنعت، معدن وتجارت با تسهيل قوانين و مقررات و در برخي 
مواقع از طريق مراجع باالتر قابل رفع بوده و بخش��ي ديگر نيز 

بايد ازسوي تشکل ها و صاحبان صنايع حل و فصل شود.
وي ب��ا اش��اره به محدوديت هاي بي��ن المللي عليه ايران خاطر 
نش��ان کرد: در ش��رايط فعلي با برگزاري نشس��ت هاي پايش و 
بهره مندي از نظرات و پيشنهادات تشکل هاي تخصصي سعي 
داري��م تصوي��ر و برنامه اي مبتني بر نياز هاي صاحبان صنايع و 

واقعيت هاي موجود ترسيم نماييم.
مع��اون ام��ور صناي��ع وزارت صنعت، معدن وتج��ارت تدوين 
برنامه هاي مبتني بر واقعيت صنعت غذايي را مستلزم همکاري 
صاحبان صنايع و تشکل هاي تخصصي برشمرد و افزود: کشور 
ما در صنعت غذايي داراي مزيت هاي رقابتي است و همکاري 

تشکل ها در توسعه اين صنعت بسيار حايز اهميت است.
مقيمي در ادامه افزود: هم اکنون ۸۵ هزار واحد صنعتي در کشور 

مس��تقر هس��تند که از اين تعداد حدود ۱۰ هزار واحد توليدي در 
بخش صنايع غذايي مشغول به کار هستند.

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن وتجارت اش��تغالزايي 
موج��ود در اي��ن بخ��ش را ح��دود ۴۰۰ هزار نف��ر عنوان کرد و 
افزود: صنايع غذايي ۱۱ درصد ارزش افزوده صنعت را به خود 

اختصاص است.
مقيمي درادامه با اش��اره به اهم مش��کالت توليد کنندگان اين 

بخ��ش و اراي��ه راهکار ه��اي اجرايي خاطر نش��ان کرد: نحوه 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي، مبادالت 
ارزي، تامين مواد اوليه مورد نياز اين صنعت، افزايش نرخ حمل 
کاال، قيمت هاي پايه صادراتي و همچنين چالش هاي گمرکي 
از مهمترين دغدغه هاي اين صنعت به شمار مي رود که در اين 
راس��تا طي جلس��اتي با بانک مرکزي و گمرک تصميات خوبي 
اتخاذ شده که بخش عمده اي از مشکالت توليدکنندگان رفع 

خواهد کرد.
در ادامه اين نشس��ت که نمايندگاني از تش��کل هاي تخصصي 
صنعت غذايي و مش��اوران معاون وزير صنعت حضور داش��تند، 
صادق��ي نيارک��ي مديرکل صنايع غذايي، دارويي و بهداش��تي 
وزارت صنع��ت، مع��دن وتجارت نيز ب��ا تبيين وضعيت صنعت 
غذايي کش��ور گزارش��ي از مزيت هاي س��رمايه گذاري در اين 
صنعت ارايه و به تشريح چالش هاي فرآروي اين بخش پرداخت. 
نمايندگان تشکل هاي صنعتي نيز در اين نشست با ارايه گزارشي 
از ظرفيت هاي موجود در صنعت غذايي به مهمترين مشکالت 
اين صنعت اشاره و خواستار اتخاذ تدابيري براي برون رفت از 
وضعيت فعلي شدند. تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع، سرمايه 
در گردش، تسريع تامين مواد اوليه مورد نياز توليد فرآورده هاي 
گوش��تي، ش��يريني و شکالت و لبني، افزايش هزينه حمل کاال 
به خارج از کش��ور، ايجاد مکانيزيمي براي بازگش��ت ارز حاصل 
از ص��ادرات ب��ه چرخه اقتصادي، ل��زوم تغيير قيمت پايه اقالم 
صادراتي و روند طوالني ترخيص مواد اوليه از گمرک از جمله 
موضوعاتي بود که در اين نشست مطرح شد که با حضور معاون 
ام��ور صناي��ع وزارت صنعت، معدن وتجارت تدابيري براي رفع 

اين چالش ها اتخاذ شد.

در نشست پايش وضعيت صنعت غذايي کشور تشريح شد؛

افزايش ۱۰ درصدي صادرات صنايع غذايي

خواب زمستاني رايزن هاي اقتصادي احياي وزارت بازرگاني اتالف وقت استاتاق، براي پسابرجام استراتژي نداشت
عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: پس از 
توافق هس��ته اي شرکت هاي کوچک و 
متوسط آمريکايي براي حضور در ايران 
ابراز تمايل کردند اما عالوه بر گروهي 
ک��ه همواره مخالف حضور آمريکايي ها 

در اي��ران بودن��د عده اي ديگر ني��ز به دنبال انحصار حضور آنها 
با خودش��ان بودند که فقط به واس��طه آنها بتوانند اين شرکت ها 
حض��ور پي��دا کنن��د. به گزارش ايلنا جمش��يد عدالتيان افزود: از 
طرف ديگر به دليل نبود اس��تراتژي مش��خص و برنامه ريزي ما 
به س��مت ش��رکت هاي کوچک و متوسط اروپايي که هيچ گونه 
بازاري در آمريکا ندارند نرفتيم و فقط به دنبال پول هاي بزرگ 
و ش��رکت هاي بزرگ بوديم. همين امر باعث ش��د به راحتي ما 

را تحريم کنند.

عضو کميس��يون کشاورزي مجلس با 
اش��اره به اينکه تفکيک وزارت صنعت 
عماًل نتوانس��ته راه حل��ي براي تنظيم 
بازار باش��د،گفت: امروز کس��اني که از 
تنظيم بازار عاجز هستند پيشنهاد احياي 

وزارت بازرگاني را مي دهند و اين کار نوعي فرافکني و اتالف 
وق��ت اس��ت.احياي وزارت بازرگاني نوع��ي فرافکني و اتالف 
وق��ت اس��تعباس پاپ��ي زاده در گفت وگو ب��ا خبرگزاري فارس 
درب��اره ت��الش دولت براي احياي وزارت بازرگاني گفت: در ۴۰ 
س��ال گذش��ته وزارت صنعت، معدن وتجارت بارها دستخوش 
تغيير قرار گرفته اس��ت و تجربه ادغام ها و تفکيک وجود دارد. 
تفکيک اين وزارتخانه عماًل نتوانسته است کشور را کمک کند 

و راه حلي براي تنظيم بازار باشد. 

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس 
گفت:معاونت ه��اي اقتص��ادي وزرات 
خارجه بايد فعال شوند تا در شرايط تحريم 
از يک سو زمينه صادرات کاالهاي مازاد 
داخل��ي را فراه��م کنند و از س��وي ديگر 

کاالهاي موردنياز داخل را وارد کنند.
ب��ه گ��زارش تجارت حميد گرمابي در گفت وگو با خانه ملت گفت: 
براس��اس صحبت ه��اي انج��ام گرفته مقرر ش��د ب��ه جاي رايزن 
اقتص��ادي، معاون��ت اقتصادي در وزارت امور خارجه ايجاد ش��ود. 
اگرچ��ه اي��ن معاونت ش��کل گرفته اما تاکن��ون عملکرد مطلوبي 
ن��دارد.وي افزود:در صورتي که معاونت اقتصادي س��فارتخانه ها 
عملکرد مناسبي داشته باشد مي توانند در شرايط تحريم به عنوان 

تسهيل کننده معامالت تجاري و صادرات عمل کنند.

گروه صنعت و معدن: اگرچه وزير صنعت وعده داده بود که با افزايش 
رس�مي قيمت خودرو از س�وي خودروسازان، عرضه به بازار افزايش 
يافته و جلوي ش�کل گيري حاش�يه بازار گرفته خواهد ش�د، اما بازار 

خودرو آشفته تر از قبل شده است.
به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاري مهر، حدود يکماهي مي شود 
که با خواسته چندين و چند ساله خودروسازان مبني بر کنار زدن شوراي 
رقابت و جايگزيني مکانيزم بازار بر تعيين قيمت خودرو، موافقت شده 
و اگرچه خروج مکانيزم قيمت گذاري خودرو از دست مراجع نظارتي، 
مورد مخالفت بسياري از کارشناسان و صاحب نظران قرار داشت، اما 
رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت بدون در نظر گرفتن اين 
مخالفت ها، همه تالش خود را به کار بست تا قيمت هاي رسمي خودرو 

افزايش پيدا کند و خودروسازان به خواسته شان برسند. 
البت��ه وزي��ر صنعت وع��ده داد که با افزايش رس��مي قيمت خودرو، 
خودروسازان توليد خود را سرعت بخشيده و کنترل بازار را به دست 
مي گيرند، و اگر هم قرار است سودي از افزايش قيمت خودرو به جيب 
کس��ي برود، آن افراد دالالن نباش��ند و خودروس��ازان از اين افزايش 
قيمت منتفع ش��وند. اين تمام حمايت وزير صنعت از خودروس��ازان 
نب��ود، بلک��ه او ت��الش کرد از دولت مصوب��ه اي بگيرد که با حمايت 
بان��ک مرک��زي ۴ هزار ميليارد تومان در قالب تس��هيالت بانکي به 
خودروسازان پرداخت شود تا مطالباتشان به قطعه سازان را بپردازند 

و چرخه توليد خودرو همچنان به کار خود ادامه دهد.
متاسفانه اين حمايت هاي دولتي، فقط به سود خودروسازان و البته 
دالالن تمام شده و بازار خودرو همچنان آشفته است و قيمت هاي 
عجيب و غريب آن، بسياري از مصرف کنندگان واقعي و خريداران 
خودرو را متعجب کرده است. به اين معنا که طي روزهاي گذشته و 
البته مطابق با طبيعت هر ساله که قيمت خودرو در هفته هاي منتهي 
به پايان سال رو به افزايش مي گذارد و افزايش تقاضا، باال رفتن قيمت 
را رقم مي زند، اين روزها نيز قيمت خودرو عليرغم وعده هاي متعدد 

مسئوالن و خودروسازان سير صعودي به خود گرفته است. 
البته س��ال هاي گذش��ته، نظارت در بازار وجود داشت و خودروسازان 
ني��ز ب��ا افزاي��ش عرضه تالش مي کردند تا قيم��ت را در بازار کنترل 
کنند. اما امسال، عليرغم افزايش رسمي قيمت خودرو در بازار و وعده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر کنترل حاش��يه بازار قيمتي 
ان��واع خودروه��اي تولي��د داخلي، قيمت انواع خودرو هر روز رکورد و 

شگفتي تازه اي را به ثبت مي رساند. 
در اين ميان مش��خص نيس��ت س��ازمان  عريض و طويلي همچون 
سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، چه نقشي در اين 
آشفته بازار دارد و چه نظارتي بر عرضه خودرو و قيمت هاي آن در برخي 
نمايندگي ها مي کند؛ نمايندگي هايي که اين روزها خودشان آتش بيار 
افزايش غيرمنطقي قيمت خودرو ش��ده اند. تا پيش از اين، همواره 
سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مدعي بود که با 
وجود شوراي رقابت، دخالتي در بازار خودرو ندارد، حال هم که شوراي 
رقابت از س��ر راه دالالن و خودروس��ازان کنار رفته اس��ت، مشخص 
نيست که متولي نظارت بر اين قيمت هاي بي ضابطه و عدم عرضه 

از سوي خودروسازان و نحوه فروش  آنها چه سازماني است؟

حاشيه قيمت چند ده ميليون توماني خودروها در بازار ���
هم اکنون هر دستگاه سمند ال ايکس در نمايندگي خودروسازان ۴۳ 
ميليون و ۵۹۷ هزار تومان و در بازار ۷۲ ميليون تومان، هر دستگاه 
پژو ۴۰۵SLX در نمايندگي ۴۵ ميليون و ۶۳۸ هزار تومان و در بازار 
۷۵ ميليون تومان، هر دستگاه پژو پارس اتوماتيک در نمايندگي ۷۶ 
ميلي��ون و ۷۰۰ ه��زار توم��ان و در بازار ۱۰۷ ميليون تومان، پژو ۲۰۷ 
اتوماتيک در نمايندگي ۸۵ ميليون تومان و در بازار ۱۱۷ ميليون تومان 
اس��ت.همچنين قيمت هر دستگاه دانگ فنگ رينگ آلومنيومي در 
نمايندگي ۷۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و در بازار ۱۰۰ ميليون تومان، 
سوزوکي ويتارا اتوماتيک در نمايندگي ۲۵۱ ميليون تومان و در بازار 
۳۱۸ ميليون تومان، پژو GLX ۴۰۵ در نمايندگي ۴۲ ميليون و ۸۲۹ 
ه��زار توم��ان و در بازار ۶۹ ميليون تومان، پيکاب دوکابين فوتون در 
نمايندگي ۱۶۳ ميليون تومان و در بازار ۲۱۵ ميليون تومان اس��ت.
ه��ر دس��تگاه پ��ژو پارس ال ايکس در ب��ازار ۹۹ ميليون تومان و هر 
دس��تگاه رنو کپچر در بازار ۳۰۰ ميليون تومان اس��ت در حاليکه اين 
دو خودرو در نمايندگي ها عرضه نمي ش��وند، همچنين هر دس��تگاه 
پ��ژو ۲۰۶ تي��پ دو در نمايندگ��ي ۴۷ ميليون و ۱۷۴ هزار تومان و در 

بازار ۷۱ ميليون تومان است.
ه��ر دس��تگاه پ��ژو پارس در نمايندگي ۵۳ ميلي��ون تومان و در بازار 
۸۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، هر دس��تگاه پژو ۴۰۵ دوگانه س��وز 
در نمايندگ��ي ۴۵ ميلي��ون و ۱۷۰ ه��زار توم��ان و در بازار ۷۲ ميليون 
توم��ان، رن��و تندرپيکاب در نمايندگي ۷۹ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان 
و در بازار ۸۷ ميليون تومان اس��ت. همچنين س��مند سورن و وسمند 
س��ورن توربو نيز ديگر در نمايندگي ها عرضه نمي ش��ود ولي قيمت 
آنها به ترتيب در بازار ۸۵ ميليون و ۹۵ ميليون تومان است.قيمت هر 

دستگاه دنا پالس در بازار ۱۲۰ ميليون تومان است که در نمايندگي 
عرضه نمي ش��ود؛ ضمن اينکه هر دس��تگاه دنا پالس توربو نيز در 
بازار ۱۳۴ ميليون تومان قيمت خورده اس��ت.همچنين هر دس��تگاه 
قيم��ت پراي��د ۱۳۱ اي ايک��س در نمايندگي ۳۳ ميليون و ۷۲۵ هزار 
توم��ان و در ب��ازار ۴۱ ميلي��ون و ۲۰۰ هزار تومان، پرايد۱۵۱ اس ال 
در نمايندگ��ي ۳۴ ميلي��ون و ۲۰۰ ه��زار تومان و در بازار ۳۸ ميليون و 
۸۰۰ ه��زار توم��ان، پراي��د ۱۳۲ اي ايکس در نمايندگي ۳۴ ميليون و 
۲۰۰ ه��زار توم��ان و در ب��ازار ۴۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، تيبا اس 
ال در نمايندگي ۳۹ ميليون و ۴۲۵ هزار تومان و در بازار ۴۶ ميليون 
تومان است، ضمن اينکه ساينا دنده اي با توقف فروش مواجه شده 
که در بازار قيمت آن به ۵۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيده است.

قيمت هر دستگاه کوئيک در نمايندگي ۶۹ ميليون تومان و در بازار 
۷۴ ميليون تومان و ساينا اتومات نيز در نمايندگي ۶۳ ميليون و ۱۵۵ 

هزار تومان و در بازار ۶۴ ميليون تومان است.

نظارت ها بر قيمت خودروها ضعيف است ���
 در خبري ديگر رئيس اتحاديه صنف نمايشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران موضوع افزايش قيمت خودروها که به تازگي به اجرا 
درآمد، يادآور شد و گفت: نظارت ها بر عملکرد خودروسازان و قيمت 
گذاري خودروها ضعيف است و اين رشد قيمت ها به تنش و نابساماني 

در بازار دامن مي زند.
»س��عيد موتمن��ي« در گف��ت وگو با ايرنا اف��زود: روزها و هفته هاي 
گذش��ته رش��د قيمت کارخانه اي خودروها را که در چند نوبت توسط 
خودروسازان انجام شده، شاهد بوديم و قيمت پرايد از ۳۶.۵ به ۴۱.۵ 

ميليون تومان افزايش يافت.
برخي گزارش هاي رسانه اي درنيمه شهريورماه خبر از نرخ ۳۲ ميليون 

توماني پرايد دادند، درحالي که پيش از آن قيمت اين خودرو در کانال 
۴۰ ميليون توماني جاي داشت و سپس سير نزولي پيدا کرد تا سطح 
۳۲ ميليون تومان، اما در اواخر شهريور و مهر ماه بارديگر سير صعودي 

اين خودرو را نظاره گر بوديم.
رئي��س اتحادي��ه ي��اد ش��ده اضافه ک��رد: روزهاي گذش��ته قيمت 
خودروي هايما از ۱۹۲ به ۲۲۵ ميليون تومان و پژو ۲۰۰۸ از ۲۲۲ به 
۲۵۵ ميليون تومان افزايش داش��ته، در حالي که قيمت ارز افزايش 
نداشته و بهبودي در کيفيت خودروها نيز مشاهده نمي شود.به گفته 
اين مقام صنفي، مرداد ماه امس��ال قيمت گذاري خودرو از س��وي 
خودروسازان با پنج درصد زير قيمت بازار مطرح شد و با آن مخالفت 
ب��ه عم��ل آمد، زيرا به دلي��ل ناتواني خودروس��ازان در توليد کافي، 
نمي توانس��تند از کارايي الزم و کاهش قيمت ها برخوردار باش��ند.به 
گزارش ايرنا، ۱۹ آذرماه امسال »رضا رحماني« وزير صنعت،معدن 
وتجارت به ايرنا گفت: اکنون بازار مبناي قيمت گذاري قرار نگرفته، 
بلکه اين راهکاري اس��ت که خودروس��ازان اتخاذ کرده اند تا نزديک 
به قيمت حاش��يه بازار به عرضه محصوالت خود بپردازند.رحماني 
افزود: مقرر اس��ت خودروس��ازان در هر نوبت عرضه، قيمت را پنج 
درصد از نرخ بازار کمتر ارايه کنند .موتمني در ادامه يادآور شد: رصد 
س��ايت هاي خريد و فروش خودرو در هفته هاي گذش��ته، حاکي از 
تداوم فروش خودرو به صورت کارتکس است، در حالي که مقرر بود 
جلوي آن گرفته ش��ود.»البته رصد س��ايت ها نش��ان مي دهد در چند 
روز گذش��ته اين روند متوقف ش��ده است.«کارتکس يعني عالوه بر 
اينکه خودرو صفر کيلومتر اس��ت، خودرو هنوز پالک نش��ده و س��ند 
خودرو بنام هيچ شخصي صادر نشده است.وي گفت: شاهد بوديم 
قيم��ت پ��ژو ۲۰۶ که مقرر بوده ۵۹.۵ ميليون تومان فروخته ش��ود، 
کارتکس آن در نمايندگي ها ۶۶ ميليون تومان به فروش مي رس��د 
و »همي��ن قيم��ت پايه قيمت گ��ذاري در بازار قرار مي گيرد.«رئيس 
اتحاديه صنف نمايشگاه داران تهران تاکيد کرد:چنانچه نمايندگي ها 
که مجوز فروش محصوالت خودروسازان را داشته و مصوبه هاي اين 
شرکت ها را اجرا مي کنند، نبايد خودروي کارتکسي تحويل بگيرند.
وي افزود: ضرورت دارد عملکرد خودروسازان و توزيع خودرو از سوي 
نهادهايي که وظيفه تنظيم بازار و حمايت از مصرف کنندگان را بر 
عهده دارند، نظارت و پايش شود. موتمني اضافه کرد: وجود انحصار 
در صنعت خودروسازي کشور، موجب مي شود بازار را خودروسازان 
مديريت کنند و نمايشگاه داران نقشي ندارند، بنابراين عرضه نداشتن 
خودرو توس��ط س��ازندگان در بازار، پيامد افزايش قيمت ها را دربر 
خواهد داشت. وي گفت: وقتي شوراي رقابت از بحث قيمت گذاري 
خودروها کنار زده شد، خودروسازان فعاليت انحصاري يافتند، در حالي 
که شاهد افزايش بيش از ۲۰ ميليون توماني قيمت برخي خودروها 
در روزهاي گذش��ته بوديم، برخي منتقدان را به »ضد توليد« متهم 
مي کنند. اين فعال صنفي يادآور شد: قيمت خودرو تا ۲ ماه پيش در 
بازار به ثبات رس��يد، در اين ش��رايط، توليد خودروس��ازان رونق يافت 
و به ش��رايط تعادلي و ريزش قيمت ها نزديک ش��دند، اما بررس��ي ها 
حاکي از کاهش عرضه خودرو در بازار بود که پيامد افزايش قيمت ها 

را بدنبال داشت.

وعده ها محقق نشد؛

رشد ۶1 درصدي توليد کاتد مس در 1۰ ماهه 97گيجی ادامه دار در  بازار خودرو 
توليد کاتد مس در واحدهاي مربوطه در مدت ۱۰ ماهه امس��ال به 
بيش از ۲۰۰ هزار تن رس��يد که در مقايس��ه با عملکرد دوره مش��ابه 
پارس��ال رش��د ۶۱ درصدي را نش��ان مي دهد و نسبت به برنامه ۱۷۸ 
هزار و ۶۰۰ تني پيش بيني شده، رشد ۱۱ درصدي دارد.به گزارش 
ايرن��ا، ج��داول آماري واحدهاي توليدي مس نش��ان مي دهد واحد 
پااليشگاه سرچشمه )کرمان( در ۱۰ ماهه امسال با توليد ۱۱۷ هزار 
و ۶۴۳ تن کاتد مس رش��د ۱۴۷ درصدي را نس��بت به مدت مش��ابه 
پارس��ال ثبت کرد و س��هم نزديک به ۵۹ درصدي از مجموع توليد 
دوره يادش��ده را به خود اختصاص داد.همچنين در اين مدت، توليد 
آند مس به رقم ۲۵۷ هزار و ۸۳۳ تن با رشد ۶۸ درصدي نسبت به 
۱۰ ماهه ۹۶ رسيد که سهم واحد ذوب سرچشمه با رقم ۱۶۵ هزار 
و ۶۳۳ ت��ن در اي��ن دوره افزاي��ش ۱۶۱ درصدي را نس��بت به مدت 

مشابه پارسال ثبت کرد.

92 درصد ارز صادرات پتروشيمي کردستان
 به کشور بازگشت

مديرعامل شرکت پتروشيمي کردستان از بازگشت بيش از ۹۲ درصد 
ارز حاصل از فروش و صادرات اين واحد صنعتي از طريق س��امانه 
نيما به کشور خبر داد.به گزارش تجارت، فريدون خالدزاده در حاشيه 
دي��دار رئي��س کل بانک مرکزي از اين واحد صنعتي اظهار داش��ت: 
توليد روزانه پتروشيمي کردستان يک هزار ُتن است و روزي ۵۰ تريلر 
محص��والت اي��ن کارخانه را به نقاط ديگر حمل مي کنند.وي اضافه 
کرد: در هشت ماه منتهي به آبان امسال، پتروشيمي کردستان ۱۶۰ 
ميليون يورو صادرات داش��ت که پيش بيني مي ش��ود تا پايان س��ال 
اين رقم به ۲۳۰ ميليون يورو افزايش پيدا کند.مديرعامل ش��رکت 
پتروشيمي کردستان افزود: مشکل اساسي در بازگشت ارز به کشور 
داريم که اميدواريم در راس��تاي رفع آن مس��ئوالن بانک مرکزي 
تدبير اساسي بينديشند.او گفت: ظرفيت اسمي پتروشيمي کردستان 
۳۰۰ هزار تن در س��ال اس��ت و اکنون ۷۰۰ نفر در اين واحد صنعتي 

مشغول به کار هستند.

بهره برداري از 129 طرح معدن و صنايع معدني 
تا سال 1۴۰۰

ايميدرو با هدف ايجاد اشتغال فراگير و رشد توليد، ۱۲۹ طرح معدن 
و صنايع معدني را با سرمايه گذاري ۱۷.۸ ميليارد دالر در مدار توليد 
قرار مي دهد. اين طرح ها که طي سال هاي ۹۷ تا ۱۴۰۰ مورد بهره 
برداري قرار مي گيرد، اشتغالزايي بيش از ۴۰ هزارنفر به طور مستقيم 
را به همراه خواهد داشت.به گزارش ايلنا از ايميدرو، سازمان توسعه 
و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در راستاي اهداف و وظايف 
توس��عه اي خود، اس��تراتژي بهره برداري از ۱۲۹ طرح را اعالم کرد.
وضعيت طرح ها و پروژه هاي معدن و صنايع معدني تا س��ال ۱۴۰۰ 
نشان مي دهد، رشد توليد، اشتغالزايي، تامين زيرساخت ها و مشارکت 
با بخش خصوصي محور اصلي برنامه هاي ايميدرو اس��ت.بنابر اين 
گزارش، اين طرح ها در ۳۰ استان کليد خواهد خورد و طبق برنامه 
زمانبندي افتتاح ها، تا سال ۱۴۰۰، اقتصاد ايران ثبت رکوردهاي توليد 

و اشتغالزايي بي سابقه در اين بخش را به خود خواهد ديد.

داد و ستد

رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
ابراز اميدواري کرد که سامانه بانکي کشور بتواند 
طرح ه��اي ب��زرگ صنعت��ي را در اس��تان هايي 
همچون کردس��تان تامين مالي کند.  به گزارش 
ايرن��ا، عبدالناص��ر همت��ي در حاش��يه دي��دار از 
پتروشيمي کردس��تان در جمع خبرنگاران اظهار 

کرد: کارخانه پتروشيمي مهمترين طرح صنعتي 
اين استان است که با تامين مالي و فاينانس سامانه 
بانکي کشور راه اندازي شده لذا ديدار از اين واحد در 

برنامه هاي سفر به کردستان قرار داده شد.
وي اضافه کرد: اميدواريم س��امانه بانکي کش��ور 
بتواند اين نوع طرح ها را در مناطقي مانند کردستان 

تامين مالي کند تا هر روز ش��اهد اش��تغال و توليد 
بيش��تري باشيم.رئيس کل بانک مرکزي افزود: 
بانک مرکزي در صدد آن است که سامانه بانکي 
فعاليت بيشتري در اين استان انجام دهد تا بانک 
بتوانند به تامين مالي پروژه ها کمک کنند و براي 

اشتغال و راه اندازي طرح ها فعال تر شوند. 

 مديرعامل سايپا گفت: اين گروه خودروسازي از 
طريق بهبود مستمر کيفيت و افزايش عمق داخلي 
 سازي محصوالت و استفاده از همه ظرفيت هاي 
دروني کشور تالش مي  کند مسير حرکت خود را بر 
مبناي راه  حل هاي رهبر معظم انقالب هموار کند. 
به نوشته شنبه تارنماي گروه خودروسازي سايپا، 

مديرعامل سايپا به راه حل هاي رهبر معظم انقالب 
در اين بيانيه درباره توجه به ظرفيت هاي داخلي و 
پرهيز از وابستگي به خارج در عرصه توليد و اقتصاد 
اشاره کرد و افزود: سرفصل اقتصادي بيانيه گام دوم 
انقالب، راهبرد ما در صنعت خودرو و گروه س��ايپا 
خواهد بود. به گفته »سيدجواد سليماني«، سايپا قصد 

دارد با بهره گيري از توان شرکت هاي دانش بنيان 
داخل��ي نيازهاي خود در زمينه قطعات خودرويي 
را تامي��ن کن��د و در اين زمينه برپايي نمايش��گاه 
دائمي قطعات برخوردار از فناوري پيش��رفته براي 
معرفي به شرکت هاي ايراني، از جمله اقدام هايي 

است که در سايپا به اجرا درآمده است.

بانک ها واحدهاي صنعتي را تامين مالي کنند صنعت و معدن بهبود کيفي خودرو همسو با بيانيه »گام دوم انقالب«
www.tejaratonline.ir

یک تير و دو نشان اروپا در تجارت با ایران
کميس��يون اروپا به دنبال افزايش نقش يورو در تجارت انرژي 
اس��ت که اين موضوع مي تواند عالوه بر تس��هيل فروش نفت 
اي��ران، اروپ��ا را به ه��دف کاهش قدرت دالر در اقتصاد جهاني 
نزديک کند. به گزارش ايس��نا، اروپا از زمان تالش براي حفظ 
برج��ام و انج��ام اقداماتي براي تس��هيل تجارت با ايران عالوه 
ب��ر تالش براي نگه داش��تن اي��ران در برجام، به دنبال کاهش 
ق��درت دالر در اقتص��اد جهان��ي و افزاي��ش معامالت در دنيا بر 

پايه يورو نيز بوده است.
اروپا به همين دليل از همان ابتدا س��عي داش��ت س��ازوکار مالي 
براي ايران را بر پايه يورو ايجاد کند تا عالوه بر تسهيل تجارت، 

يورو را نيز بيشتر در اقتصاد دنيا مطرح کند.
اين تفکر اتحاديه اروپا اکنون با اقدامات جديد کميسيون اروپا، 
رن��گ و ب��وي جدي تري به خود گرفته اس��ت؛ به طوري که بر 
اساس آنچه اسپوتنيک نوشته، اتحاديه اروپا به دنبال محدوديت 

اس��تفاده از دالر در واردات انرژي و افزايش نقش يورو اس��ت تا 
بستري را براي تداوم روابط تجاري خود با ايران فراهم کند.

اروپا به دنبال افزايش تجارت انرژي بر پايه يورو ���
بر اساس اين گزارش، کميسيون اروپا در حال مذاکره با مديران 
اجرايي شرکت هاي انرژي اتحاديه اروپا است تا نقش يورو را در 

تجارت بين المللي در بخش نفت و گاز افزايش دهد.
اتحادي��ه اروپ��ا ب��ا تمرکز روي خريد و فروش نفت و گاز به يورو 

در تراکنش ه��ا ب��ه دنبال پررنگ ک��ردن نقش يورو در تجارت 
بين المل��ل اس��ت و مقامات اروپاي��ي مذاکراتي را با نمايندگان 
ش��رکت هاي ب��زرگ ان��رژي اروپايي از قبي��ل OMV، ENI و 
ENGie ش��روع کرده اند تا وابس��تگي تجارت انرژي جهاني به 

دالر آمريکا را کاهش دهند.
کميس��يون اروپا نگراني خود را در مورد س��لطه دالر در صنعت 
انرژي اروپا در بحبوحه افزايش چالش هاي سياسي در تنش هاي 
تجارت بين المللي و نيز افزايش قريب الوقوع نرخ بهره از سوي 
فدرال رزرو که قيمت دالر را در برابر ديگر ارزها از جمله يورو 

باال مي برد، ابراز کرد.
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کيوم��رث دانش��جو مديرعامل 
شرکت آب منطقه اي آذربايجان 
غربي از آغاز رهاسازي آب از سد 
مخزني ساروق به سمت درياچه 
ارومي��ه در س��ال آب��ي 97-98 
خبر داد.به گ��زارش وزارت نيرو، 
"کيومرث دانشجو" ضمن اعالم 

اين خبر گفت: در راس��تاي اجراي مصوبات س��تاد احياي درياچه 
ارومي��ه و پي��رو ابالغيه اخير ش��رکت مديري��ت منابع آب ايران، 
عمليات رهاسازي آب از سد ساروق تکاب با حداکثر دبي مطمئن 
آغاز شد.وي تصريح کرد: رهاسازي آب از سد دريک تا سقف 25 
ميلي��ون مت��ر مکعب ب��دون توقف ادامه خواهد يافت .وي با بيان 
اينکه با رهاسازي اين ميزان آب، مناطق پايين دست سد و رودخانه 
ساروق تحت تاثير قرار خواهند گرفت، از عموم مردم و ساکنان 
محلي خواس��ت ضمن رعايت نکات ايمني، از نزديک ش��دن به 

حريم و بستر رودخانه خودداري کنند.

واردات نفت هند از ايران
 ۴۵ درصد کاهش يافت

واردات نف��ت هن��د از اي��ران ۴5 درصد در ژانويه کاهش يافت و به 
27۰5۰۰ بشکه در روز رسيد.به گزارش رويترز، واردات نفت هند 
از ايران ۴5 درصد در ژانويه کاهش يافت و به 27۰5۰۰ بش��که 
در روز رسيد. اين مقدار کمتر از 3۰۰ هزار بشکه اي بود که براي 
اين ماه پيش بيني کرده بودند. برخي محموله ها تاخير داش��تند . 
آمريکا در ماه نوامبر تحريم هايي عليه ايران با هدف فلج کردن 
اقتصاد وابسته به نفت اين کشور اعمال کرد. ولي يک معافيت 6 
ماهه به هش��ت کش��ور از جمله هند داد تا نفت ايران را وارد کنند 
. هند مي توانست تا 1.25 ميليون بشکه نفت در ماه معادل 3۰۰ 
ه��زار بش��که در روز وارد کن��د. واردات ماه ژانوي��ه از ايران 1۰.۴ 
درصد کمتر از ماه دس��امبر بود . واردات کل هند در ژانويه حدود 
۴.6 ميليون بش��که در روز بود يعني حدود 1۰.۴ درصد کاهش 

نسبت به سال قبل .

روستاهاي برق دار کشور 
از مرز ۵7 هزار روستا گذشت

از ابتداي سال تاکنون 17۰ روستا با جمعيتي بالغ بر دو هزار و 8۰۰ 
خانوار از نعمت برق برخوردار شده اند که با بهره برداري از طرح هاي 
جديد برق رس��اني در ايام دهه فجر جمع روس��تاهاي برق دار ش��ده 
ايران به 57 هزار و 2۰۰ روستا رسيد.به گزارش وزارت نيرو، از ابتداي 
سال تاکنون 17۰ روستا با جمعيتي بالغ بر دو هزار و 8۰۰ خانوار از 
نعمت برق برخوردار ش��ده اند که براي تکميل اين طرح ها بيش از 
۴۴1 ميليارد اعتبار اختصاص يافته و حدود 35۰ کيلومتر شبکه فشار 
متوسط، 1۰6 کيلومتر شبکه فشار ضعيف و 222 ترانسفورماتور نيز 
مورد استفاده قرار گرفته است.براين اساس با بهره برداري از طرح هاي 
جديد برق رساني در کشور جمع روستاهاي برق دار شده ايران به 57 
هزار و 2۰۰ روستا با جمعيتي بالغ بر چهار ميليون و 5۰۰ هزار خانوار 
رسيده است که براي برق رساني به روستاهاي ياد شده بيش از 2۴5 
هزار کيلومتر شبکه فشار متوسط و ضعيف روستايي و 77 هزار دستگاه 
ترانسفورماتور روستايي به ظرفيت هفت هزار و 7۰۰ مگاولت آمپر 

نصب و راه اندازي شده است.

نفت و نیرو

تعطيلي يک ميدان نفتي عربستان گسترش صنعت پايين دستي پتروشيميکاهش توليد اوپک در ماه ژانويه 
توليد 1۴ کشور عضو سازمان کشورهاي 
صادرکنن��ده نفت )اوپک( در ماه ژانويه 
2۰19 نسبت به ماه دسامبر، روزانه 797 
هزار بش��که کاه��ش يافت.به گزارش 
ش��انا، سازمان کش��ورهاي صادرکننده 

نف��ت )اوپ��ک( در تازه ترين گزارش ماهانه خود، مقدار توليد 1۴ 
کشور عضو اوپک را در ماه ژانويه 3۰ ميليون و 8۰6 هزار بشکه 
در روز عن��وان ک��رد که اين رقم در دس��امبر 2۰18، 31 ميليون 
و 6۰3 هزار بش��که در روز بوده اس��ت.در ميان اعضاي اوپک، 
عربستان بيشترين کاهش توليد را با 35۰ هزار بشکه در روز ثبت 
کرده است.اوپک در نشست 175 خود تصميم گرفت توليد خود 
را 8۰۰ هزار بش��که در روز کاهش دهد، بر اس��اس اين تصميم، 

ايران، ونزوئال و ليبي از کاهش توليد معاف شدند.

ربيعي مدير عامل هلدينگ خليج فارس 
گف��ت: عالوه بر راه ان��دازي پروژه هاي 
نيمه تمام با وجود داش��تن طيف وسيعي 
از خوراک مايع و گازي در هلدينگ خليج 
فارس قصد داريم صنعت پايين دس��تي 

پتروشيمي را گسترش دهيم.وي در گفتگو با نيپنا در مورد برنامه هاي 
آتي اين هلدينگ گفت: بهره برداري از طرحهاي در حال ساخت 
اولويت اول هلدينگ است و در سال آينده از سه طرح بيد بلند ، لردگان 
و ايالم بهره برداري خواهد ش��د. عالوه بر راه اندازي پروژه هاي 
نيمه تمام با وجود داشتن طيف وسيعي از خوراک مايع و گازي در 
هلدينگ خليج فارس قصد داريم صنعت پايين دست پتروشيمي را 
گسترش دهيم.وي گفت: از ابتداي سال وظيفه داشتيم که ارز حاصل 

از صادرات را بالفاصله در سامانه نيما عرضه کنيم.

آرامکوي عربس��تان بخش��ي از ميدان 
نفتي دريايي سفانيه را پس از قطع يک 
کابل اصلي برق توسط يک لنگر کشتي 
بست.به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، 
آرامکوي عربستان بخشي از ميدان نفتي 

دريايي س��فانيه را پس از قطع يک کابل اصلي برق توس��ط يک 
لنگر کشتي بست . قطع برق دو هفته پيش اتفاق افتاد و مشخص 
نيست اين ميدان نفتي چه زماني به ظرفيت کامل خود باز خواهد 
گش��ت . ش��رکت دولتي آرامکوي عربستان پاسخي در اين مورد 
نداده است . قيمت نفت خام برنت روز جمعه به بيش از 65 دالر 
در هر بشکه رسيد که باالترين حد در 2۰19 است. دليل آن هم 
مي تواند کاهش عرضه نفت اوپک و بس��ته ش��دن بخش��ي از اين 

ميدان نفتي عربستان باشد . 

محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه توليد محصوالت 
شيالتي بعد از انقالب ۴۰ برابر رشد داشته است، گفت: صادرات 
محصوالت شيالتي از 11 ميليون دالر در سال 57 به 5۰7 ميليون 

دالر در سال 96 رسيده است.
محمود حجتي در آئين معارفه رئيس جديد سازمان شيالت ايران 
ب��ا بي��ان اينکه توليد محصوالت ش��يالتي ايران پس از انقالب 
اسالمي ۴۰ برابر رشد داشته است، اظهار داشت: توليدات شيالتي 
کش��ور از 32 هزار تن در س��ال 57 به 1.2 ميليون تن در س��ال 96 
افزايش يافته که اين دستاورد عظيم حاصل اهتمام و اقدامات بي 

نظير در حوزه شيالت کشور در ۴۰ سال اخير است.
وي با تقدير از مديران و کارکنان س��ازمان ش��يالت،اين سازمان 
را چابک و بهره ور توصيف کرد و گفت: س��ازمان ش��يالت نقش 
موثري در افزايش توليد و درآمدزايي براي کشور داشته و عملکرد 

آن با موفقيت همراه بوده است.
وزير جهاد کشاورزي با اشاره به ارتقاي رتبه جهاني ايران در توليد 
محصوالت شيالتي خاطرنشان کرد: رتبه توليد شيالت کشور از 

حدود هفتادم جهان به رتبه بيست و هفتم رسيده است.
حجتي ادامه داد: در حالي که س��اير کش��ورهاي جهان از دانش، 
تجربه و ابزار و امکانات باالتري نسبت به ايران برخوردار بوده اند 
و در طول ۴۰ س��ال اخير نيز در مس��ير رش��د توليد خود حرکت 

مي کردند، اين دستاوردها حاصل شده است.
وي اقدامات شيالت ايران را مصداق بهره گيري از ظرفيت هاي 
خدادادي انسان و طبيعت برشمرد و افزود: آبزي پروري دريايي، 
صيد در آب هاي عميق و دوردست و همچنين پرورش ميگو در 
آب هاي شور و مناطق کم برخوردار از جمله ظرفيت هاي طبيعي 

بوده که با اقدامات شيالت در اين دوره به فعليت رسيده است.
وزير جهاد کش��اورزي اظهار داش��ت: بر اساس آمار فائو، ايران در 

حال حاضر رتبه نوزدهم آبزي پروري و رتبه بيست و هشتم صيد 
در جه��ان را در اختي��ار دارد و در پ��رورش ماهيان س��ردآبي )قزل 
آال( در آب ش��يرين جايگاه نخس��ت جهان را به خود اختصاص 

داده است.
حجت��ي ادام��ه داد: اي��ران در توليد صيد در منطقه خاورميانه رتبه 
نحست و در آبزي پروري در اين منطقه رتبه دوم را دارد و در صيد 

تون ماهيان در غرب اقيانوس هند در جايگاه اول است.
وي يادآور شد: صادرات محصوالت شيالتي از 11 ميليون دالر 

در سال 57 به 5۰7 ميليون دالر در سال 96 رسيده است.
حجتي سرانه مصرف آبزيان در سال 57 را يک کيلوگرم عنوان 
کرد و افزود: سرانه مصرف آبزيان در سال 96 به 11.2 کيلوگرم 

ارتقا يافته است.
وزير جهاد کش��اورزي گفت: پرورش ماهي در دريا در س��ال 57 
تقريبا نزديک به صفر بوده که اين ميزان در سال 96 به بيش از 

1۴ هزار تن رسيده است.
وزير جهاد کشاورزي دستاوردهاي بخش شيالت را حاصل تالش 

و مشارکت دولت و مردم و از جمله افتخارات کشور و نظام دانست 
و بر ضرورت معرفي و اطالع رساني اين دستاوردها تاکيد کرد.

حجتي با قدرداني از خدمات حسن صالحي رئيس سابق سازمان 
شيالت ايران، بخش عمده اي از موفقيت هاي شيالت را حاصل 
درايت و مديريت نامبرده در پنج سال گذشته عنوان و از تالش هاي 

وي و همکاران سازمان شيالت تمجيد کرد.

پيش بيني توليد ���5 تن خاويار پرورشي در سال جاري
همچنين در اين مراس��م، رئيس س��ابق س��ازمان شيالت ايران 
گزارش��ي از اقدامات صورت گرفته ارائه کرد و گس��ترش صيد در 
آب هاي عميق و دور،توس��عه صيد به روش رش��ته قالب و آبزي 
پ��روري درياي��ي را از جمله مهمترين رويکردهاي اين س��ازمان 
برشمرد. صالحي خاطرنشان کرد: در پنج سال اخير،کارخانه هاي 
فرآوري و کنسروس��ازي به 55۰ واحد و صادرکنندگان به حدود 

8۰ شرکت افزايش يافته است.
وي با پيش بيني توليد 5 تن خاويار پرورشي در سال جاري گفت: 
ميزان صادرات ميگو از ۴9۰۰ تن در سال 91 به 28 هزار تن در 
سال 97 رسيده است. صالحي، سواحل مکران را از ظرفيت هاي 
کم نظير براي توسعه فعاليت هاي کشاورزي به ويژه آبزي پروري 

دريايي،پرورش ميگو و صنايع مرتبط دانست.
نبي اله خون ميرزايي رئيس جديد سازمان شيالت ايران نيز توسعه 
فعاليت هاي آبزي پروري و صيادي را از اولويت هاي اين سازمان 
اعالم کرد و افزود: با همکاري و هم افزايي بخش هاي تحقيقاتي 
و اجرايي ريل گذاري مناس��بي براي انجام فعاليت هاي ش��يالتي 
صورت گرفته است. روز گذشته طي حکمي از سوي وزير جهاد 
کشاورزي، نبي اله خون ميرزايي به سمت معاون وزير و رييس 

سازمان شيالت ايران منصوب شد. 

وزير جهاد کشاورزي مطرح کرد؛

ارتقای 43 پله ای ايران در توليد شيالت قيمت مرغ از۱۵هزارتومان گذشت
درحالي که دبيرستاد تنظيم بازار کشور اعالم کرده بود فروش مرغ باالتر 
از نرخ 11 هزار و 5۰۰ تومان تخلف است، 
قيمت اين کاال در مراکز خرده فروش��ي 
س��طح ش��هر به کيلويي 15 هزار و 5۰۰ 
تومان رس��يده اس��ت.به گ��زارش مهر، 
قيم��ت هرکيلوگرم م��رغ گرم در مراکز 
خرده فروش��ي براساس اعالم اتحاديه 
پرنده و ماهي، روز شنبه 27 بهمن ماه به 
15 هزار و 5۰۰ تومان رسيده است؛ اين در حالي است که چند روز قبل 
عباس قبادي، دبير ستاد تنظيم بازار کشور اعالم کرده بود: با توجه به 
قيمت مصوب، هيچ خرده فروشي حق ندارد مرغ گرم را باالتر از 11 هزار 
و 5۰۰ تومان عرضه کند و در صورت مشاهده با متخلف برخورد قانوني 
مي شود.طبق اعالم اتحاديه پرنده و ماهي قيمت هرکيلوگرم قيمت 
مرغ گرم در عمده فروشي درب کشتارگاه 1۴25۰ تومان، توزيع درب 
واحدهاي صنفي1۴۴5۰ تومان و خرده فروشي 155۰۰ تومان است.

فروش لوازم خانگي ايراني به اسم خارجي
به گفته توليدکنندگان لوازم خانگي برخي فروشندگان محصوالت ايراني 
را با نام برندهاي خارجي و قيمت باالتر در بازار عرضه مي کنند، اما چون 
مصرف کنندگان به کيفيت محصول ايراني باور ندارند اين محصوالت 
را خريداري مي کنند. طحان پور - رئيس اتحاديه فروش��ندگان لوازم 
خانگي - تعداد کل توزيع کنندگان لوازم خانگي را 17۰۰ واحد عنوان 
ک��رد ک��ه ح��دود 3۰۰ توزيع کننده پروانه کس��ب ندارند و به گفته وي 
اين فروش��ندگاني که پروانه کس��ب ندارند محصول ايراني را به اس��م 
محصول خارجي مي فروش��ند.وي افزود: به دليل وضعيت اش��تغال 
نمي توانيم واحدهاي توليدي بدون پروانه را ببنديم، اما اگر تخلف کنند 
با آن ها برخورد مي شود.يکي از توليدکنندگان لوازم خانگي نيز پديده 
فروش لوازم خانگي ايراني با نام برند خارجي را که به گفته او نش��ان 
از کيفي��ت محص��والت ايراني دارد، افتخار توليد داخلي خواند و گفت: 
برخي ش��رکتهاي خارجي به توليدکنندگان داخلي پيشنهاد مي دهند 
که محصوالت ايراني را تحت برند خارجي بفروشند.اين توليدکننده 
همچنين اظهار کرد که با وجود کاهش تيراژ، کيفيت محصوالت ايراني 
در سطحي است که قابليت صادرات دارد، اما مشکل اصلي باال بودن 

قيمت تمام شده لوازم خانگي است.

آغاز توزيع اينترنتي سبد گوشت و مرغ 
تنظيم بازاري

دو فروش��گاه اينترنتي با همکاري دولت، توزيع گوش��ت و مرغ تنظيم 
بازاري را آغاز کردند.به گزارش صدا و سيما فعاليت فروشگاه اينترنتي 
 yakhchaal.com عرضه گوشت تنظيم بازاري ))يخچال(( با آدرس
 mrghasab.com و سايت ))مستر قصاب(( به آدرس yakhchal.ir و
آغاز شده است. قيمت هر سبد 1۴۰ هزار تومان تا 16۰ هزار تومان است 
و به هر خانوار يک بار در ماه اين بسته تعلق مي گيرد.وزن مجموع مرغ 
و گوشتي که در اين بسته ها قرار دارد به ترتيب 5 و 3 کيلو گرم است که 
دربسته هاي تحت عنوان سبد خانواده جمع آوري کرده و در 2۴ ساعت 

تا ۴8 ساعت آينده به مشتريان تحصول مي شود.

اصناف و کشاورزی

علي اصغ��ر ملک��ي رئي��س اتحاديه گوش��ت 
گوسفندي گفت: 11۰۰ رأس دام وارد شده به 
کش��ور ذبح ش��ده و امروز در شهر تهران توزيع 
شد.وي در گفت وگو با ايلنا، در خصوص توزيع 
گوشت دام رومانيايي در تهران اظهار کرد: طي 
روزهاي گذشته به جز محموله 11۰۰ رأس دام 

که چهارشنبه وارد کشور شد، محموله ديگري 
وارد نش��ده ب��ود که اين مي��زان دام هم پس از 
کش��تار در سطح شهر تهران توزيع شد.ملکي 
در رابط��ه ب��ا تاثير اين دام ها بر بازار تاکيد کرد: 
در ح��ال حاض��ر هيچ تاثيري بر بازار نداش��ته و 
ميزان واردات هنوز به قدري نيس��ت که بتوان 

بر آن تکيه کرد.وي با اشاره به ذبح آنواع دام و 
طيور هم که در فضاي مجازي به آن پرداخته 
شده اذعان داشت: اين نوع ذبح که تصوير آن 
پخش شده به هيچ عنوان صحت ندارد و تمام 
کشتارگاه هاي دام و طيور طبق قوانين و شرع 

اسالم کار مي کنند .

2۰ هزار ميليارد ريال اعتبار به منظور بخش��ودگي 
سود، کارمزد و جرايم تسهيالت دريافتي کشاورزان 
خسارت ديده از حوادث غير مترقبه درسال زراعي 
97-96 توزيع شده است.به گزارش مهندس سيد 
محمد موس��وي مديرکل دفتر مديريت بحران و 
کاه��ش مخاطرات بخش کش��اورزي گفت: اين 

حمايت 2۰ هزار ميليارد ريالي دولت شامل آن دسته از 
خسارت ديدگان بخش کشاورزي است که در سال 
زراعي 97-96 دچار حوادث غير مترقبه ش��ده اند و 
سررسيد بدهي آنها از 96/7/1 تا 97/12/29 است.
وي اجراي بند )خ( ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه 
را يکي از راهکارهاي اساسي جبران خسارت ناشي 

از انواع مخاطرات طبيعي دانس��ت و اظهار داش��ت: 
با پي گيري هاي مس��تمر وزير جهاد کش��اورزي و 
حمايت هاي وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه 
و بانک مرکزي موضوع بخشودگي سود، کارمزد و 
جرايم تسهيالت دريافتي اين کشاورزان در 21 آذر 

ماه امسال به تصويب دولت رسيد.

توزيع گوشت1100 رأس گوسفند رومانيايي در بازار اصناف تامين ۲0 هزار ميليارد ريال براي بخشودگي سود
www.tejaratonline.ir

اجراي طرح جامع گلخانه اي ۱۰ هزار هکتاري  يک چهارم رستوران هاي تهران به دليل گراني گوشت تعطيل شد
علي اش��رف منص��وري مديرعامل ش��رکت 
شهرک هاي کش��اورزي، از ايجاد طرح جامع 
گلخانه اي 1۰ هزار هکتاري با زنجيره ارزش در 
کشور خبر داد.به گزارش روابط عمومي شرکت 
شهرک هاي کشاورزي، مهندس علي اشرف 
منصوري گفت: با توجه به چشم انداز توسعه ي 
شهرک هاي کشاورزي در کشور، هنوز در ابتداي 
راه هستيم و با کمک ساير دستگاه هاي اجرايي 
و خلق منابع مالي جديد، درصدد سرعت بخشي 

ب��ه امورات در دس��ت اقدام باالخ��ص در ايجاد طرح جامع گلخانه اي 
1۰هزار هکتاري با زنجيره ي ارزش هس��تيم.وي با ارائه گزارش��ي از 
آخرين وضعيت و اقدامات انجام  ش��ده در خصوص سياس��ت گذاري، 
برنامه ريزي، مطالعات، طراحي، احداث و توسعه  شهرک هاي کشاورزي 
)اعم از گلخانه، ش��يالت و دام و طيور( و همچنين واگذاري، حمايت 
و جذب س��رمايه گذاري در اين بخش را ارائه کرد.مديرعامل ش��رکت 

ش��هرک هاي کش��اورزي از 273 هزار هکتار 
اراضي مس��تعد ايجاد شهرک هاي کشاورزي 
حاصل از مطالعات ش��رکت در س��طح کشور 
خب��ر داد و اف��زود: با توجه به جديت و پيگيري 
همه جانبه ي عوامل شرکت، فعاليت هاي اين 
بخش از قبيل مستندس��ازي، واگذاري، جذب 
سرمايه گذار، تکميل عمليات اجرايي زيرساخت 
و سازه ها و جذب اعتبارات و تسهيالت بانکي در 
سال 97 نسبت به سال 96 به رشد چند برابري 
رسيده است.به گفته وي، سطح واگذاري اراضي از 65۰ هکتار در سال 
96 به ۴ هزار هکتار در س��ال 97 افزايش يافته اس��ت.در اين نشس��ت 
مهندس قاسمي زانياني و نمايندگان وزارتخانه هاي نيرو، صنعت، معدن 
و تجارت، اقتصاد و دارايي و سازمان برنامه و بودجه، گزارش وضعيت مالي 
و اعتبارات طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي مطرح و تصميمات 

الزم براي رفع برخي مغايرت ها اتخاذ شد.

علي اصغ��ر ميرابراهيم��ي  رئيس اتحاديه 
صنف دارندگان رستوران و سلف سرويس 
تهران با بيان اينکه رس��توران ها امسال به 
طرز بي سابقه اي کاهش مشتري داشته اند 
از تعطيل��ي 18۰ رس��توران در ته��ران به 
دلي��ل گراني گوش��ت و کاهش مش��تري 
خب��ر داد.وي با اش��اره ب��ه وضعيت گراني 
مواد اوليه رستوران ها و افزايش مشکالت 
رس��توران داران در ماه هاي گذشته اظهار 

کرد: متاسفانه با گراني هاي اخير، قيمت مواد اوليه از جمله گوشت، 
م��رغ، حبوب��ات و رب به اندازه اي باال رفته که هم باعث کاهش 
ميزان مشتريان شده و هم گاليه همکارانمان را به دنبال داشته 
و رستورانداران هر روز در تماس با ما از وضعيت قيمت مواد اوليه، 
افزايش هزينه ها، ماليات بر ارزش افزوده و … گاليه مي کنند و 
ما هم جوابي نداريم.وي افزود: اين وضعيت به گونه اي است که 

امس��ال به طرز بي سابقه اي، شاهد کاهش 
مشتري در رستوران ها هستيم به طوريکه 
از 7۰۰ رس��توران ثبت ش��ده و داراي مجوز 
در تهران، 18۰ رستوران، تقاضاي انصراف 
از مج��وز و ابط��ال مجوز خود را به ما اعالم 
کرده اند.وي در واکنش به انتش��ار اخباري 
مبني بر فروش خورش بدون گوشت براي 
کاهش قيمت تمام ش��ده و جذب مشتري 
گف��ت: طبخ خورش بدون گوش��ت اصاًل 
امکان پذير نيست؛ چراکه طعم اصلي خورش، به گوشتي است 
که در آن اس��تفاده مي ش��ود؛ لذا »خورش بدون گوش��ت« عماًل 
نمي تواند به عنوان خورش به مش��تري فروخته ش��ود، چون به 
هيچ وجه طعم اصلي خورش را ندارد.وي گفت: هيچ گزارش��ي 
از فروش خورش بدون گوش��ت توس��ط رستوران ها در تهران به 

دست ما نرسيده است.

گروه انرژي: بيژن حاج محمدرضا رئيس 
انجم�ن جايگاهداران س�وخت سراس�ر 
کش�ور اع�ام مي کند ط�رح برندينگ که 
وزي�ر نف�ت آن را مط�رح نموده و حاضر به 
پس گرفتن آن نيست مورد قبول جايگاه 
داران نمي باش�د، زي�را ي�ک جاي�گاه دار 
در چارچوب اس�تفاده درس�ت از سرمايه 
خ�ود س�رمايه گذاري نم�وده و قصد دارد 
که ش�خصا حافظ منافع و س�رمايه خود 

باشد.
بي��ژن ح��اج محمدرضا رئي��س انجمن 
جايگاهداران س��وخت سراس��ر کشور در 
گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص 
وضعيت ايمني جايگاه هاي سوخت اظهار 
داشت: در تهران جايگاه غير ايمن سوخت 
بنزين وجود ندارد و اکثر موارد بررسي غير 

ايمني مربوط به جايگاه هاي گاز است.
وي درخصوص نظارت هاي انجام ش��ده 
بر جايگاه ه��ا گفت: گاها جايگاه هايي را 
انتخاب و از آنها بازديد به عمل مي آورند 
و نظرات خود را اعالم مي کنند که در اکثر 
موارد، نظرات اعالم شده صحيح است اما 
جايگاه مورد نظر به خاطر ضرر و زيان و 
مشکالت مالي نمي تواند عمليات انجام 
دهد، زيرا عمليات ايمن سازي در حوزه گاز 
طبق تعرفه هاي روز دنيا بسيار گران است. 
اين روز ها که کشور دچار مشکالت ناشي 
از تحريم و ساير مسائل است شرکت هاي 

س��ازنده داخلي نيز با قيمت ها به صورت 
ضابطه مند برخورد نمي کنند و به صورت 
س��ليقه اي ارائه مي دهند.  رئيس انجمن 
جايگاهداران س��وخت سراس��ر کش��ور 
افزود: بنابراين بيشتر جايگاه هاي نا ايمن 
در ح��وزه گاز هس��تند و اکثري��ت مطلق 
خس��اراتي که در طول چند س��ال گذشته 
وارد شده در مورد جايگاه هاي گاز بوده و 
اين موارد درخصوص جايگاه هاي بنزين 

به مراتب کمتر است.
ح��اج محمدرض��ا درخص��وص ط��رح 
برندين��گ گفت: برند به س��ازنده مارک 
اطالق مي شود، مثال شل يک برند است 
زيرا بنزين، روغن و مشتقات نفتي توليد 
مي کند و درصد اکتان ها را تغيير مي دهد و 
بر نحوه مصرف اثر مي گذارد، بنابراين شل 

به عنوان يک برند قلمداد مي شود.
وي افزود: اگر بنده يک پمپ بنزين داشته 
باشم نمي توان بنده را به عنوان برند قلمداد 
کرد بلکه بنده در اين نقش، واسطه و دالل 
هستم. شرکت هاي برندينگ کاغذي نيز 
که آقايان به وجود آورده اند به اين صورت 
شکل گرفته است که ناگهان شرکتي را 
ب��ه ثبت رس��انده و لوگوي��ي نيز براي آن 
ساخته اند و اين دسته از شرکت ها تبديل به 
شرکت نشاندار يا برندينگ شده اند. اينها 
کار خاصي براي جايگاه انجام نمي دهند و 
تنها حيات جايگاه را به دست مي گيرند.

رئي��س انجم��ن جايگاهداران س��وخت 
سراس��ر کش��ور افزود: واضح اس��ت که 
وقتي يک ش��رکت تبديل به برند ش��ود 
بعد از مدتي قراردادي که با شرکت نفت 
منعقد کرده باطل مي ش��ود زيرا يک نفر 
نمي توان��د به طور همزمان به دو مکان و 
دو جا تعهد داشته باشد؛ لذا آنچه که آقايان 
آن را برن��د اط��الق مي کنند در اصل برند 
نيست. اينها مي خواهند بنزين را از شرکت 
نفت گرفته و به ما بدهند تا توزيع کنيم و 
به جاي آن، لباس کار و کفش و کاله به 
جاي��گاه ارائ��ه بدهند که پول اين موارد را 
نيز در آينده با جايگاه حساب خواهند کرد 
اما حيات جايگاه عمال دست آنها خواهد 
ب��ود در صورتيکه جايگاه دار در چارچوب 
اس��تفاده درس��ت از سرمايه خود سرمايه 
گذاري کرده و قصد دارد که شخصا حافظ 
منافع و سرمايه خود باشد. حاج محمدرضا 
افزود: ما اين موارد را اعالم کرده ايم ولي 
اينها برخاسته از ذهن آقاي وزير بوده که 
ايشان به هيچ صورتي نيز حاضر به پس 
گرفتن آن نيست. چند شرکت برند نيز که 
به ثبت رس��يده قريب به اتفاق مربوط به 
کارمندان اخراجي و بازنشسته و مديران 
بازنشس��ته نفت اس��ت که با اجازه وزارت 
نفت و با س��رمايه مربوط به آن اقدام به 
ايج��اد برند کرده اند. نامه هايي نيز براي 
اين افراد به صورت خاص نوشته مي شود 
که ش��هرداري به آن��ان زمين و امکانات 
ديگ��ر تخصي��ص دهد. رئي��س انجمن 
جايگاهداران سوخت سراسر کشور افزود: 
عمال تمايز و تبعيض و غير قانوني بودن 
در اين روند مالحظه مي ش��ود و اين امر 
از چشم جايگاه ها پنهان نيست و بنده به 
عنوان مس��ئول و سرپرست کشوري که 
حدود ۴5 س��ال است اين وظيفه خطير و 
مهم را به عهده دارم نمي توانم چشم خود 
را بر روي اين موضوع ببندم؛ ما روز اول 
اع��الم کردي��م که اين افراد دالل بوده و 

برند نيستند.

گ�روه انرژي: ش�ش ماه اس�ت ک�ه توتال 
به ص�ورت رس�مي ايران و ق�رارداد فاز ۱۱ 
پارس جنوبي را ترک کرده است اما هم چنان 
از ش�رکت چين�ي CNPC که طب�ق قرارداد 
بايد جايگزين توتال فرانسوي شود، خبري 
نيست. به طوري که وزير نفت، هفته آينده 
براي تعيين تکليف اين فاز و حضور چيني ها 

به چين سفر خواهد کرد.
وزي��ر نفت گف��ت: با وجود اينکه 81 درصد 
قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي به صورت 
رسمي به سي.ان.پي.سي )CNPC( چين 
منتقل ش��ده اما اين ش��رکت اقدامي براي 

توسعه اين پروژه انجام نداده است.
به گزارش خانه ملت، بيژن نامدار زنگنه در 
تش��ريح آخرين وضعيت قرارداد توسعه فاز 
11 پارس جنوبي، گفت: 81 درصد قرارداد 
توس��عه ف��از 11 پارس جنوب��ي به صورت 
رسمي به سي.ان.پي.سي چين منتقل شده 
و مذاکراتي با اين ش��رکت انجام ش��ده تا 
مش��خص ش��ود اين شرکت براي اجرا چه 
مي کند. وزير نفت، با بيان اينکه از زماني که 
کار توسعه فاز 11 پارس جنوبي متوقف شده 
سي.ان.پي.سي اقدامي نکرده است، افزود: 
در سفري که با رئيس مجلس در هفته جاري 
به چين خواهيم داش��ت يکي از بحث ها و 
مذاکرات قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي 
است. اين عضو کابينه دولت دوازدهم درباره 
راه اندازي فاز 3 پااليشگاه ستاره خليج فارس 
نيز گفت: افتتاح اين فاز دوشنبه هفته جاري 
انجام مي ش��ود. دوازدهم تيرماه پارس��ال 
نخستين قرارداد جديد نفتي در پساتحريم 
بين شرکت ملي نفت ايران و کنسرسيوم بين 
المللي به رهبري شرکت نفتي توتال فرانسه 
براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي امضا شد. 
بر اساس اين قرارداد، يک کنسرسيوم بين 
المللي به رهبري توتال فرانسه ايجاد شده 
بود که شاخه بين المللي شرکت ملي نفت 
چين )سي.ان.پي.س��ي( و پتروپارس ايران 
اعضاي ديگر آن را تشکيل مي دادند. سهم 
توتال به عنوان رهبر اين کنسرسيوم در اين 

قرارداد 5۰.1 درصد بود. ش��اخه بين المللي 
شرکت ملي نفت چين و پتروپارس ايران نيز 
به ترتيب 3۰ و 19.9 درصد سهم داشتند. بر 
اساس قرارداد در صورت کنار رفتن توتال، 
ش��رکت ملي نفت چين سهم اين شرکت 
فرانس��وي را در اختي��ار گرفت��ه و به عنوان 
رهبر کنسرسيوم، فعاليت مي کند. با توجه 
به خروج توتال از اين فاز به علت تحريم هاي 
آمريکا، اکنون سهام اين شرکت در فاز 11 
پ��ارس جنوبي در اختيار سي.ان.پي.س��ي 
چي��ن ق��رار گرفته اس��ت. همچنين احمد 
م��رادي عضو کميس��يون انرژي مجلس 
معتقد اس��ت بايد داليل نداش��تن حميت 
در توس��عه فاز11 پااليشگاه پارس جنوبي 
را در مش��کالت اقتصادي کنوني کش��ور، 
تحريم ها و خلف وعده شرکت هاي خارجي 
و بي اعتمادي مس��ئوالن به ش��رکت هاي 
داخلي دانست. وي با انتقاد از نيمه کاره ماندن 
توسعه فاز11 پااليشگاه پارس جنوبي، گفت: 
پااليشگاه پارس جنوبي ظرفيت بااليي در 
تولي��د و اس��تخراج نف��ت و گاز دارد لذا بايد 
در راس��تاي جلوگيري از هدررفت سرمايه 
ملي نهفته در فاز 11 به بهره برداري هرچه 
سريع تر آن اقدام کرد اما متاسفانه مديران 
مربوطه باوجود تالش هاي بس��يار به دليل 
عدم اعتماد به توانمندي شرکت هاي داخلي 
مس��ير را اش��تباه رفته اند! وي در مجلس 
ش��وراي اس��المي با بيان اينکه اعتماد به 

ظرفي��ت بخش خصوصي داخلي در حوزه 
نفت و گاز نخستين اقدامي است که بايد در 
جهت راه اندازي فاز 11 پااليش��گاه پارس 
جنوب��ي انج��ام گيرد، اف��زود: اگرچه بايد از 
توانمندهاي علمي و تجهيزاتي شرکت هاي 
خارجي اس��تفاده کرد ام��ا بايد اصل کار در 
دست مهندسين داخلي باشد تا در صورت 
انص��راف هم قطاران خارجي ش��ان کارها 
نخوابد.وي در حالي که معتقد است حميت 
الزم در دولت براي از س��رگيري توس��عه و 
تکميل فاز 11 پااليشگاه پارس جنوبي وجود 
ندارد، توضيح داد: دليل نداشتن اين حميت 
را بايد در مشکالت اقتصادي کنوني کشور، 
تحريم ها و خلف وعده شرکت هاي خارجي 
و بي اعتمادي مس��ئوالن به ش��رکت هاي 
داخلي دانست.وي در مجلس با بيان اينکه 
پااليشگاه پارس جنوبي به عنوان مرزي ترين 
فاز گازي ايران و مش��ترک با کش��ور قطر 
بايد س��ريع تر از فازهاي ديگر توسعه يافته 
و کارهاي مرتبط با حفاري آن انجام شود، 
اظهار کرد: با اين وجود اکنون سرنوشت فاز 
11 پااليشگاه پارس جنوبي و سرمايه هزينه 
ش��ده در آن نامعلوم است و مسئوالن فعال 
تصميمي براي توس��عه آن ندارند.وي بيان 
ک��رد: ب��ه گفته وزير نفت راه اندازي هر يک 
از فازهاي پااليشگاه پارس جنوبي ساالنه 
5 ميليارد دالر درآمد براي کشور به همراه 

خواهد داشت.

بيژن حاج محمدرضا تشريح کرد؛

برندينگ مورد قبول جايگاه داران نيست
بيژن نامدار زنگنه در آستانه سفر به چين تشريح کرد؛

تعيين تکليف فاز 11 پارس جنوبی
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حضور شرکت بيمه سامان
 در جشنواره وب و موبايل ايران

شرکت بيمه سامان در يازدهمين جشنواره وب و موبايل ايران حضوري 
فعال دارد.  به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي ش��رکت 
بيمه سامان، اين شرکت با ارائه خدمات بيمه نامه هاي موبايل در مرکز 
نمايشگاهي جشنواره وب و موبايل ايران، پاسخگوي حاضران و شرکت 
کنندگان است. سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در 
مراسم اختتاميه جشنواره که برگزار شد با بيان اينکه دانشگاه ها بايد درصد 
قاب��ل توجه��ي از درآمد خود را از محل فروش تکنولوژي دريافت کنند، 
گفت: سرمايه گذاران هم بايد روش هاي استفاده از ظرفيت استارتاپ ها را 
فرا بگيرند. برگزيدگان اين جشنواره در سالن خليج فارس پژوهشگاه نيرو 
معرفي مي شوند. جشنواره وب و موبايل ايران با ده ها هزار شرکت کننده، 
به عنوان بزرگ ترين عرصه رقابت ميان وب س��ايت ها و نرم افزارهاي 
موبايل در گروه هاي مختلف شناخته مي شود و از ابتداي زمان تاسيس 
توانسته است نقش مهمي در رشد کيفيت و جايگاه حوزه وب و موبايل 

ايران داشته باشد.

گام بيمه معلم در تعهدات
 بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري

بيمه معلم اندوخته و سود مشارکت در منافع ده ساله کارکنان شرکت 
کشتيراني والفجر )زير مجموعه کشتيراني جمهوري اسالمي ايران( را 
پرداخت کرد. سعيد گيوه چي، مدير بيمه هاي زندگي بيمه معلم اعالم 
کرد: تعداد ۲۳۸ نفر از کارکنان شرکت کشتيراني والفجر در سال ۸۷ تحت 
پوشش بيمه عمر و سرمايه گذاري ده ساله و پنج ساله بيمه معلم قرار 
گرفتند. وي افزود: در بهمن ماه ۱۳۹۷ سررسيد اين بيمه نامه ها به اتمام 
رسيد، بر اين اساس بيمه معلم در اقدامي عملياتي و در انجام تعهدات و 
رضايتمندي مشتريان، اندوخته بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري کارکنان 
شرکت والفجر را طي مراسمي به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمي به 
آنها اعطا کرد. گيوه چي در ادامه تشريح کرد: شرکت بيمه معلم با هدف 
رضايتمندي مشتريان خود و ضمن عمل به مفاد قرارداد، ۲5 درصد بيشتر 
از تضمين قرارداد، سود مشارکت در منافع و اندوخته را به بيمه گذاران 
پرداخت کرد. سعيد گيوه چي مدير توانمند و شايسته بيمه معلم با اشاره 
به شعار بيمه معلم مبني بر قول کمتر، عمل بيشتر تاکيد کرد: بي ترديد 
بقا و دوام هر شرکت بيمه اي وابسته به مشتريان وفادار آن است، به اين 
منظور بيمه معلم پس از ده سال همراهي با شرکت والفجر، تعهدات خود 

را ايفا کرد تا موجب تداوم اين ارتباط شود.

همکاري بيمه حکمت سمنان
 با کانون بازنشستگان سپاه

در راس��تاي معرفي خدمات بيمه اي بيمه حکمت به نيروهاي مس��لح و 
فراهم نمودن شرايط مطلوب و مورد رضايت براي پرداخت حق بيمه، 
شعبه سمنان همکاري خود را با کانون بازنشستگان سپاه اين استان آغاز 
کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بيمه حکمت، 
بر اين اساس شعبه بيمه حکمت سمنان با حضور خود در مراسم انس 
و مودت کانون بازنشستگان سپاه نسبت به معرفي محصوالت بيمه اي 
به بازنشستگان و شاغلين سپاه اقدام نمود. گفتني است، فرماندهي سپاه 
قائم آل محمد )ص( استان سمنان طي سخناني ضمن ابراز خرسندي 
از فعاليت شعبه بيمه حکمت در اين استان، از همکاري في مابين در ارائه 
خدمات بيمه اي به پاسداران سخن گفت و در انتهاي مراسم از کارکنان 

شعبه تجليل بعمل آمد.

گیشه

بانک و بیمه

کاهش حجم آب سدهاي استان اردبيل
اردبيل:مديرعام��ل  تجارت-اس��تان 
ش��رکت آب منطق��ه اي اس��تان اردبيل 
گف��ت: طي س��ال جاري آب س��دهاي 
اس��تان اردبي��ل در ح��دود ۱۱۳ ميليون 
مت��ر مکعب کاهش يافته اس��ت.اصغر 
س��ليمان زاده در نمايشگاه دستاوردهاي 
انقالب اسالمي استان اردبيل در جمع خبرنگاران تصريح کرد: نسبت 
به سال گذشته متاسفانه ۱۰ درصد از ميزان بارش هاي سطح استان 
اردبيل کاهش يافته است.وي با بيان اينکه کاهش بارش ها در شمال 
استان اردبيل محسوس تر بوده ونسبت به سال ۹۶ تا ۳۰ درصد نيز 
افت بارش در منطقه داريم، افزود: در اين راستا توجه به صرفه جويي 
در مناب��ع آب��ي و مه��ار آب هاي مرزي اهمي��ت دوچنداني را خواهد 
داش��ت.مديرعامل ش��رکت آب منطقه اي استان اردبيل به اقدامات 
مطلوب انجام شده در راستاي مهار آب هاي مرزي در استان اردبيل 
طبق موازين قانوني خبر داد و اضافه کرد: حجم آب سدهاي استان 
اردبيل نيز از کاهش ۱۲ درصدي خبر مي دهد.س��ليمان زاده با بيان 
اينکه آب ورودي سد سبالن نيز با کاهش مواجه شده است، افزود: 
هم اکنون بيش از 5۲ ميليون مترمکعب آب در اين سد ذخيره سازي 
ش��ده اس��ت.وي به اهميت س��د يامچي در اردبيل اشاره کرد و افزود: 
با انباش��ت ۱۹ ميليون متر مکعب آب در س��د يامچي مي توان از اين 
سد به عنوان منبع مهم تامين آب شرب شهرستان اردبيل ياد کرد. 
مديرعامل ش��رکت آب منطقه اي اردبيل در پايان به دس��تاوردهاي 
انقالب اس��المي در ۴۰ س��ال گذش��ته تاکيد کرد و يادآور شد: در اين 
مدت 5۲ سد در استان اردبيل احداث شده تا در اين خصوص شاهد 

مهار بيش از ۴۰۰ ميليون متر مکعب از آب هاي سطحي باشيم.

فاز اول پست کيانشهر اهواز
 به بهره برداري رسيد

تجارت-اس��تان خوزس��تان:مديرعامل ش��رکت ب��رق منطقه اي 
خوزس��تان گفت: فاز اول پس��ت کيانش��هر يک اهواز اين شرکت با 
ظرفي��ت 5۰ مگاول��ت آمپر به بهره برداري رس��يد و ورود و خروج 
خط ۲۳۰ کيلو ولت اهواز ۲- س��پيدار در پس��ت صنايع نيز به پايان 
رس��يد.محمود دش��ت بزرگ ارزش س��رمايه گذاري فاز اول پست 
۱۳۲,۳۳ کيلو ولت کيانشهر يک را ۲۱۰ ميليارد ريال اعالم کرد.وي 
افزايش ظرفيت تامين انرژي برق مورد نياز کيانش��هر را از اهداف 
بهره برداري اين پروژه دانست و افزود: کاهش بارگيري پست هاي 
مجاور از جمله پست هاي لشکر، کيان آباد و کيانپارس و افزايش 
پايداري و احتمال خاموشي شبکه توزيع و افزايش قابليت مانور در 
شبکه توزيع از ديگر اهداف برقدار شدن فاز اول پست کيانشهر يک 
است.مدير عامل شرکت برق منطقه اي خوزستان از تکميل ورود و 
خروج خط ۲۳۰ کيلو ولت اهواز ۲- سپيدار در پست صنايع نيز خبر 
داد و تصريح کرد: اين پروژه از ليست ماموريت هاي ويژه شرکت 
براي آماده سازي شبکه جهت عبور از تابستان پيش رو است.دشت 
بزرگ بيان کرد: ارزش س��رمايه گذاري برقداري اين خط هش��ت 
ميليارد ريال مي باش��د و در کاهش خاموش��ي ها و افزايش پايداري 

شبکه در کالنشهر اهواز نقش ويژه اي خواهد داشت.

شهرستانک

گروه بانک و بيمه: مديرعامل بانک در نشست هم انديشي مديران دواير طرح و توسعه 
در مشهد، سرمايه انساني را شالوده اصلي پيشبرد برنامه ها دانست.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک مهر اقتصاد، سيد ضياء ايماني 
مدير عامل بانک در اين مراس��م، ش��رايط امن حال حاضر کش��ور را مديون خون پاک 
ش��هداي انقالب و جنگ تحميلي دانس��ت و ابراز داش��ت: همه بايد تالش کنيم تا با 
حمايت از توليدکنندگان و صنعتگران به س��هم خود در تحقق اهداف کالن اقتصادي 

نظام و پياده سازي اقتصاد مقاومتي سهيم باشيم.
وي با اشاره به دشواري کار و فعاليت حرفه اي در بانک مهر اقتصاد در مقايسه با ساير 
بانکها، افزود: بانک مهر اقتصاد علي رغم محدوديت در اس��تفاده از برخي امکانات و 
س��رويس هاي بانکي، توانس��ته اس��ت با جلب اطمينان و اعتماد عمومي، ضريب نفوذ 
بااليي در بازار پولي و مالي کش��ور داش��ته باش��د و با برخورداري از مش��تريان چندين 
ميليون��ي در رقابت��ي تنگاتن��گ، ضمن رعايت قوانين و مقررات ابالغي از س��وي بانک 
مرکزي، سهم قابل توجهي از بازار را به خود اختصاص دهد. ايماني در بخش ديگري 
از س��خنان خود نيروي انس��اني را ش��الوده اصلي پيش��برد برنامه ها دانست و تاکيد کرد: 
چنانچه در حوزه سرمايه انساني خوب عمل کنيم همه چالش ها و مشکالتي که پيش 

روي بانک قرار دارد جبران مي شود و اين را همه در عمل ديده ايم .
وي ابراز داشت: بايد برخي استان ها که از ظرفيتها و قابليتهاي مناسبي در حوزه تجهيز 

و تخصيص برخوردارند اما به لحاظ عملکردي جايگاه قابل قبولي ندارند را کمک کنيم 
تا در سال آتي تمامي استان ها سود ده باشند لذا بايد بهره وري را در اولويت برنامه ريزي 

و بودجه ريزي قرار دهيم. ايماني با اشاره به وضعيت نقدينگي در بانک گفت: وضعيت 
ما در بانک مهر اقتصاد متاثر از برخي عوامل برون سازماني است لذا بايد نقدينگي را 

مديريت کنيم تا در مواقع لزوم و شرايط دشوار کمترين آسيبي متوجه بانک نگردد.
در ادامه، جعفر صفائي مزيد– معاون طرح و توسعه بانک - نيز در اين همايش با بيان 
اينکه طرح و توس��عه به عنوان مغز متفکر بانک بايد به آينده بينديش��د، گفت: جامعه 
ه��دف بان��ک مه��ر اقتصاد از ابتداي تاس��يس، جامعه بس��يار بزرگي بوده و ويژگيهايي 
همچون مدل کس��ب و کار پردامنه، حجم و ش��کل خدمات و چابکي آن با همه بانکها 
متفاوت و يک تمايز و شاخصه مهم به شمار مي رود که اين مولفه ها باعث شده که به 

يک سازمان ويژه تبديل شويم.
مع��اون ط��رح و توس��عه، بان��ک مهر اقتصاد را دارنده قابليتهاي مناس��بي براي اجراي 
استراتژي تمايز دانست و عنوان کرد: بايد تالش کنيم تا تراز حرفه اي گري در برخي 
شعب بانک افزايش يابد و با اجراي برنامه هاي مدون اهداف مورد نظر را محقق نماييم. 
معاون طرح و توس��عه بانک اضافه کرد: در ش��رايط کنوني بانک مهر اقتصاد به عنوان 
يک بنگاه اقتصادي ارزش��ي، وظيفه دارد با اقدام مناس��ب، نقدينگي را به س��مت توليد 
هدايت کند. صفايي تصريح کرد: الزم است چالش هاي پيش رو شناسايي و براي رفع 
آنها راهکارهاي عملي اتخاذ ش��ود که خوش��بختانه با اقدامات انجام ش��ده در اين زمينه 

بهره وري عملياتي بانک مطلوب بوده است.

تجارت-شهرکرد- روزنامه تجارت- مديرعامل شرکت سيرنگ کوهرنگ چهارمحال و 
بختياري گفت: با پيگيري وهمت مسووالن استاني ،مجتمع آب معدني سيرک کوهرنگ 
با بيش از سه سال وقفه در نيمه دوم امسال فعاليت خود را شروع کرد. عليرضا رضواني 
درجمع خبرنگاران اظهارداش��ت: کارخانه توليدکننده آب معدني س��يرنگ کوهرنگ 
بزرگ ترين کارخانه در نوع خود در کش��ور اس��ت. وي با اش��اره به اينکه اين کارخانه 
عالوه بر آب معدني، ماءالشعير و کنساتره آب ميوه هم توليد مي کند، افزود: با توجه به 
بحث کمبود آب در کشور و با توجه به اينکه اکثر کارخانه هاي توليدکننده آب معدني 
مجبور هستند آب را از طريق لوله کشي از منابع اصلي تا کارخانه بياورند اما اين موهبت 
طبيعي در اختيار اين کارخانه است که در کنار چشمه آب طبيعي شلمزار واقع شود. وي 
با بيان اينکه مالکيت چشمه آب در اختيار کارخانه است، ادامه داد: متاسفانه کارخانه اي 
با اين امکانات و تجهيزات به دليل مس��ائل مختلف در س��الهاي گذش��ته از چرخه توليد 
خارج شده بود و بيش از ۱5۰ نفر نيروي کارنيز از کار بيکارشده بودند. رضواني با تاکيد 
بر اينکه دستگاه ها و تجهيزات اين کارخانه مدرن و منحصر به فرد است،عنوان کرد: 

در صورت استمرار حمايت دولت ، متوليان اين واحد توليدي در کمترين زمان ممکن 
بده��کاري معوق��ه را نيز پرداخت خواهد کرد. مديرعامل ش��رکت س��يرنگ کوهرنگ 
چهارمحال و بختياري بيان کرد: بعد از پيگيري هاي صورت گرفته از سوي مسؤوالن 
و مقامات اس��تان و شهرس��تان همچنين نماينده مردم شهرس��تان هاي فارسان، اردل، 
کيار و کوهرنگ در مجلس ش��وراي اس��المي و با توجه به اينکه اين کارخانه وام بس��يار 
سنگيني به بانک بدهکار بود مصوب شد يک فرجه زماني مقرر تعيين تکليف شود. به 
گفته وي هم اکنون بيش از ۳۰ نفر نيروي کاردر بخش توليد مشغول فعاليت هستند 
که با تمهيدات انديش��يده اين تعداد تا پايان س��ال جاري زمينه اش��تغال مس��تقيم براي 
5۰ نفر ديگر فراهم خواهد ش��د. رضواني، با اش��اره به اينکه آب معدني جزو کاالهايي 
است که نياز به بازار فروش ندارد و در واقع بازار تشنه اين کاالست، تصريح کرد: اين 
آب قابليت صادرات به کشورهاي همسايه ايران را دارد و کشورهاي عراق، افغانستان 
و حوزه خليج فارس طالب آب معدني منطقه کوهرنگ هستند. شهرستان کيار در ۳5 

کيلومتري شهرکرد مرکز چهارمحال و بختياري قراردارد. 

بازديد رئيس گروه مالي گردشگري از نمايشگاه بين المللي گردشگري رشد ۴۰ درصدي منابع بانک قرض الحسنه مهر ايران طي ۱۱ ماه
 مهدي جهانگيري رئيس گروه مالي گردشگري 
با حضور در دوازدهمين نمايش��گاه بين المللي 
گردشگري به بازديد از غرفه هاي اين نمايشگاه 
پرداخ��ت. ب��ه گزارش روزنامه تجارت به نقل از 
روابط عمومي بانک گردشگري، جهانگيري در 
ادامه با حضور در غرفه گروه مالي گردشگري، 
با فعاالن و دست اندرکاران صنعت گردشگري 
به گفتگو نشست و بر حمايت بانک گردشگري 
از صاحبان مش��اغل خرد و کالن اين حوزه در 

زمينه توسعه سرمايه گذاري همسو با سياست هاي اقتصاد مقاومتي و 
ارزان  س��ازي خدمات س��فر براي استفاده عموم هموطنان تاکيد کرد. 
شايان ذکر است؛ گروه مالي با مشارکت و اجراي بسياري از پروژ ه هاي 
مهم گردشگري همچون سرزمين ايرانيان، ميکا مال کيش، سيتي سنتر 
اصفهان، هتل هاي فرودگاهي و ديگر پروژ هاي کالن کوشيده است؛ 
قدم هاي موثري در اين حوزه پيشران بردارد.  همچنين در اين نمايشگاه 

از محصول جديد بانک گردشگري در حوزه سفر 
با عنوان گردش کارت اعتباري رونمايي ش��د. 
گردش کارت اعتباري)خريد اقس��اطي خدمات 
س��فر( باهدف تسهيل س��فر براي هموطنان و 
با اولويت س��فرهاي داخل��ي گروهي به عموم 
هموطنان معرفي ش��د. بر اس��اس اين گزارش 
گردش کارت اعتباري يک کارت اعتباري ويژه 
خريد خدمات سفر است که دارنده آن مي تواند 
به پشتوانه آن از مراکز تامين کننده خدمات سفر 
معتبر، همچون آژانس هاو دفاتر خدمات مس��افرتي، هتل ها، مراکز 
اقامتي تفريحي و گردشگري که با بانک قرارداد همکاري دارند؛ خدمات 
سفر را خريداري و اعتبار مصرف  شده را در مدت زمان معين و در قالب 
اقساط به بانک پرداخت نمايند. الزم به ذکر است؛ از طريق اين کارت 
مش��تريان همچنين مي توانند بليت هواپيما، هتل، بس��ته هاي سفر و 

خدمات تفريحي گردشگري مورد نظر خود را خريداري نمايند.

مديرعام��ل بانک قرض الحس��نه مهر 
ايران در بازديد از ش��عب و دواير س��تاد 
استان اصفهان از رشد ۴۰ درصدي منابع 
قرض الحس��نه و پرداخت بيش از يک 
ميليون ۱۶ هزار فقره تسهيالت قرض 

الحسنه طي ۱۱ ماه گذشته خبر داد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانک قرض الحسنه مهرايران، 
دکت��ر مرتضي اکبري به منظور ارزيابي 

عملکرد مديريت شعب استان اصفهان در تحقق برنامه هاي 
تدوين شده و اعالم راهبردهاي مناسب براي رسيدن به اهداف 
ترسيمي در فرصت باقي مانده از سال به اين استان سفر کرد. 
بررسي عملکرد شعب و دواير ستادي استان اصفهان، ارزيابي 
ش��اخص هاي مديري��ت منابع و مصارف، بررس��ي وضعيت 
مطالبات و نحوه پيگيري شعب در وصول معوقات، مطالعه در 

خصوص پتانسيل هاي موجود و عملکرد 
اي��ن مديري��ت در جذب مناب��ع پايدار از 

اهداف اين بازديد ها بود.
مديرعامل بانک قرض الحسنه مهرايران 
در بازديد از شعب استان اصفهان با اشاره 
به رشد ۴۰ درصدي منابع جذب شده در 
سال جاري، بيان داشت: با توجه به شرايط 
اقتصادي فعلي، اين بانک توانسته است 
به همت کارکنان جوان خود نس��بت به 
پايان س��ال گذش��ته، ۴۰ درصد رش��د منابع داشته باشد. دکتر 
اکبري تصريح کرد: اين بانک در طول فعاليت خود بيش از ۴ 
ميليون و ۲۰۰ هزار فقره تسهيالت قرض الحسنه به نيازمندان 
واقعي جامعه پرداخت کرده است که ۷5۲ هزار فقره آن در سال 
گذشته و بيش از يک ميليون و ۱۶ هزار فقره آن در سال جاري 

پرداخت شده است.

باش��گاه مش��تريان بان��ک اي��ران زمي��ن، در 
يازدهمي��ن جش��نواره وب و موباي��ل ايران به 
عنوان برترين وب سايت از نگاه مردمي معرفي 

شد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت ب��ه نقل از روابط 
عمومي، باشگاه مشتريان بانک ايران زمين که 
در حال حاضر صد هزار عضو فعال دارد توانست 

در بخش بانک و بيمه يازدهمين جشنواره وب و موبايل با راي مردم رتبه برترين وب 
س��ايت را به خود اختصاص دهد. در اين بخش بانک پاس��ارگاد توانس��ت رتبه برتر را از 
نگاه داوران به دست آورد.  جشنواره وب و موبايل ايران با ده ها هزار شرکت کننده، به 
عنوان بزرگ ترين عرصه رقابت ميان وبسايت ها و نرم افزارهاي موبايل در گروه هاي 
مختلف ش��ناخته مي ش��ود. اين جش��نواره هرساله درگروه هاي مختلف، يک وبسايت و 
يک نرم افزار موبايل را با راي داوران به عنوان برگزيده معرفي مي کند و به آن تنديس 
برتري��ن وبس��ايت ي��ا برترين نرم افزار موبايل ايران را ب��ه عنوان بزرگ ترين افتخار در 

حوزه وب و موبايل ايران اهدا مي کند.

تجارت-اس��تان اصفهان:با اج��راي پروژۀ احداث 
سه خط ريلي انبار روباز واحد اسيدشويي، ظرفيت 
بارگيري و حمل ريلي کالف گرم در اين بخش ۱۰۰ 
درصد افزايش يافت. کارشناس اجراي پروژههاي 
جنبي و پش��تيباني فوالد مبارکه ضمن اعالم اين 
خبر، هدف اجراي اين پروژه را کاهش قابلمالحظۀ 
مصرف انرژي، ارتقاي ايمني حمل و افزايش ضريب 

خوشقولي و درنهايت رضايتمندي هرچه بيشتر مشتريان فوالد مبارکه اعالم کرد.محسن توسلي 
با تأکيد بر اينکه توسعۀ شبکۀ حملونقل ريلي بدون ترديد در توسعۀ متوازن و پايدار، توليد ناخالص 
ملي، رونق اقتصادي، تجارت، صنعت، کشاورزي و بهويژه در اشتغالزايي نقش تعيينکنندهاي 
دارد، از وجود ۹۳ کيلومتر مس��ير ريلي اصلي و فرعي در کارخانههاي فوالد مبارکه و مجتمع 
فوالد سبا خبر داد.وي در همين خصوص افزود: در راستاي اجراي طرحهاي توسعه براي توليد 
۷/۲ ميليون تن فوالد، يکي از موارد مهم افزايش ظرفيت حمل ريلي کالف از فوالد مبارکه 
به س��اير نقاط کش��ور بود که با بررس��يهاي انجامش��ده، پروژۀ احداث سه خط ريلي در محوطۀ 
جرثقيل دروازهاي ۴۱ تن واقع در انبار روباز اسيدشويي در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام 
فازهاي مطالعاتي و طراحي در واحد مهندسي کارخانه و برگزاري مناقصه، با نظارت واحد اجراي 
پروژههاي جنبي و پشتيباني، در مدت ۹ ماه، اين پروژۀ مهم با صرف مبلغ ۲۰ ميليارد ريال اجرا 
شد.کارشناس اجراي پروژههاي جنبي و پشتيباني با اشاره به اينکه خطوط مذکور در انبارهاي 
L ،E۱ و K بهمنظور حمل ريلي کالف و ورقهاي گرم در نظر گرفته شده است گفت: پروژۀ مذکور 
شامل ۹۳۰ متر خط راهآهن مشتمل بر سه خط که دو خط آن در محدودۀ جنوبي جرثقيل ۴۱ 
تن جهت بارگيري کالف به طول مستقيم ۴۰۰ متر است و خط سوم جهت بارگيري کالف از 
سالن در دست احداث در واحد 5۲ پيش بيني شده است. وي خاطرنشان کرد: با احداث خطوط 
مذکور امکان مانور همزمان ۱۶ واگن در دو خط براي بارگيري کالف فراهم شده که منجر به 
افزايش ظرفيت ساالنه ۶۰۰ هزار تن بارگيري و حمل کالف گرم خواهد شد.توسلي در همين 
خصوص از همت و تالش تيم اجرايي اعم از مديريت اجراي پروژههاي جنبي و پش��تيباني، 
واحدهاي حملونقل و پش��تيباني، مهندس��ي کارخانه، امور قرادادهاي خريد، انرژي و س��ياالت، 

شرکت مهندسي فوالد و شرکت قائم رضا بهعنوان پيمانکار اجرايي قدرداني کرد. 

»جش��نواره بهاران��ه« بان��ک آينده آغاز ش��د. 
هم وطن��ان عزيزي ک��ه از تاريخ ۱5 بهمن ماه 
س��ال جاري تا پايان روز ۱5 فروردين ماه سال 
۱۳۹۸، نسبت به افتتاح حساب جديد در قالب 
هر يک از انواع س��پرده هاي کوتاه مدت و بلند 
مدت در يکي از ش��عب بانک آينده اقدام کرده 
و يا اقدام نمايند، مي توانند؛ به پش��توانه سپرده 

خود و توثيق اصل سپرده، از امتيازات مختلف، من جمله، اخذ تسهيالت ارزان با شرايط 
آسان، در قالب شرايط »جشنواره بهارانه«، بهره مند شوند.

بر اساس امتياز ويژه »جشنواره بهارانه«، نرخ سود علي الحساب براي حداکثر تسهيالت 
تا ميزان ۷۰ )هفتاد( درصد مبلغ سپرده، ۱۶ )شانزده( درصد، براي حداکثر تسهيالت تا 
ميزان5۰ )پنجاه( درصد مبلغ سپرده، ۱۴ )چهارده( درصد و براي حداکثر تسهيالت تا 

ميزان ۲5 )بيست و پنج( درصد مبلغ سپرده، ۸ )هشت( درصد، اعالم شده است.
حداکثر تعداد اقساط ماهيانه تسهيالت اعطايي در »جشنواره بهارانه« ۱۲ )دوازده( ماه 

است و نرخ سود سپرده مطابق با نرخ مقرر در نظام بانکي است.

تجارت-اس��تان ايالم: محمد سعيدي کيا، 
رييس بنياد مس��تضعفان کش��ور در سفر به 
شهرس��تان ملکش��اهي در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: بس��ياري از محروميت ها در 
مناطق محروم و روس��تايي ريش��ه در تاريخ 
دارد بنابراين بايد بس��تري براي فعال شدن 
م��ردم فراهم مي ش��ود تا بتوانن��د با توانمند 

سازي و اميد و نشاط زندگي خود را به شرايط بهتري ارتقا دهند.
وي افزود: اولويت واگذاري تسهيالت در قالب طرح پيشرفت و آباداني ملکشاهي 

را طرح هاي کارآفريني در مناطق محروم و روستايي است.
رييس بنياد مس��تضعفان کش��ور بيان داشت: مديران و دولتمردانعالوه بر برقراري 
امنيت، فضاي کار را نيز براي مردم ايجاد کند و با شناسايي مناطق محروم زمينه 

اشتغال پايدار را نيز فراهم کنند.
وي در ادام��ه ب��ه تاکي��دات مق��ام معظ��م رهب��ري در زمين��ه ل��زوم توج��ه ب��ه 
 آبادان��ي مناط��ق مح��روم کش��ور اش��اره کرد و اف��زود: طرح بنياد مس��تضعفان
 ب��راي پيش��رفت مناط��ق مح��روم تاکنون در اس��تان هاي کرم��ان ، کهگيلويه و 
 بويراحمد ، خراس��ان ش��مالي و آذربايجان غربي آغاز ش��ده و شهرستان ملکشاهي
 ايالم پنجمين شهرس��تان محروم اس��ت که تحت اقدام بنياد مس��تضعفان براي 

توسعه است. 
وي تاکيد کرد: اعتماد بنياد مستضعفان به مردم در راستاي محقق شدن شعار بنياد 
»»کار با مردم و براي مردم «« سبب ايجاد اشتغال پايدار در مناطق محروم خواهد 
ش��د و تا زماني که معيش��ت پايدار در مناطق محروم ايجاد نش��ود بنياد مستضعفان 

اين مناطق را ترک نخواهيم کرد.
وي تصريح کرد: يکي از مهمترين اهدافي که بنياد در مناطق محروم دارد فراهم 
کردن بستر براي ورود مردم به انجام کارهاي مشارکتي و پاي کار بودن آنها براي 
توس��عه ش��هر و آباداني روس��تاهاي خود است تا از ظرفيت مردم براي محروميت 

زدايي استفاده شود.

رتبه برتر باشگاه مشتريان بانک ايران زمين 
در جشنواره وب و موبايل

اعطاي تسهيالت ارزان با شرايط آسان
 در بانک آينده

برگزاري مراسم اختتاميه 
هفتمين جشنواره ورزشي بانک پاسارگاد

افزايش ۱۰۰ درصدي ظرفيت بارگيري
 و حمل ريلي کالف گرم

طرح توسعه آبادانی ملکشاهی 
تدوين می شود 

 برگزاري کارگاه آموزشي سامانه مانيتورينگ 
آفت کش هاي نباتي در استان مرکزي

مراسم هفتمين جشنواره ورزشي پاسارگاديان در 
تاري��خ ۲5 بهمن، در محل مجموعه فرهنگي-
ورزشي سبز و با حضور جمعي از مديران و بانکداران 
بانک پاس��ارگاد برگزار ش��د. به گزارش روزنامه 
تجارت به نقل از روابط عمومي بانک پاسارگاد، اين 
بانک  در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي، 
افزايش س��طح س��المت و نشاط آفريني در بين 

همکاران، اقدام به برگزاري جشنواره هاي ورزشي کرده است. در هفتمين دوره اين جشنواره 
که با استقبال بسيار خوبي همراه بود، بيش از ۱۶۰۰ نفر از بانکداران بانک پاسارگاد، در دو 
بخش آقايان و بانوان و در دوازده رشته ورزشي شامل فوتسال، واليبال، طناب کشي، دارت، 
داژبال، فوتبال دستي، آمادگي  جسماني، دو و ميداني، پينگ پنگ، بدمينتون، شنا و شطرنج به 
رقابت با يکديگر پرداختند. گفتني است با توجه به ماهيت شغل بانکداري، حجم فعاليت ها 
و ساعات کاري طوالني، توجه به توازن کار و زندگي و همچنين افزايش سطح سالمت و 
نشاط همکاران از رسالت هاي اجتماعي بانک هاست. برگزاري جشنواره هاي ورزشي يکي 

از پروژه هاي تعريف شده ي بانک پاسارگاد در اين راستا است.

کارگاه  مرکزي:برگ��زاري  تجارت-اس��تان 
آموزش��ي سامانه مانيتورينگ آفتکشهاي نباتي 
کارگاه آموزشي سامانه مانيتو رينگ آفتکشهاي 
نباتي بمنظور آموزش سامانه مانيتورينگ و رفع 
ابهامات، پاس��خ به س��واالت کاربران و برطرف 
ک��ردن مش��کالت موج��ود در س��ازمان جهاد 
کشاورزي استان مرکزي برگزار گرديد. که راس 

ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه با تدريس خانم مهندس اسدي کارشناس مسئول سامانه 
مانيتورينگ و با حضور تقريبا ۱۱۰ نفر از مسئولين و کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزي 
کليه شهرستانها و مسئولين فني فروشگاههاي آفتکش هاي نباتي استان در محل سالن امام 
علي برگزار شد. آقاي مهندس مجد آبادي مدير محترم حفظ نباتات استان با مقدمه اي در 
خصوص لزوم ثبت خريد و توزيع سموم در سامانه تاکيد کرد و گفت :بمنظور جلوگيري از 
بروز تخلف و فروش غير مجاز سموم از مجاري غير قانوني الزم است همه گزارشات خريد 
آفتکش ها از فرموالتور و فروش آنها به بهره برداران توسط مسئولين فني فروشگاهها در 
سامانه ثبت و توسط کارشناسان حفظ نباتات شهرستانها بصورت روزانه گزارش گيري شود. 
ايشان اعالم کردند هرگونه تخلف در ثبت سموم موجب غير فعال شدن فروشگاه و حذف کد 
مانيتورينگ از سيستم شده که منجر به عدم فروش سم شرکتها به فروشگاههاي متخلف 
خواهد شد. خانم مهندس نوبخت کارشناس مسئول سموم شيميايي و سم فروشي ها پس 
از پاسخگويي به مشکالت موجود گفت :جلسات متعددي درباره مسائل مربوط به سموم 
دفع آفات نباتي و سم فروشي ها در سال ۹۸ برگزار خواهد شد. و در راستاي نظارت بر شبکه 
توزيع آفتکشهاي نباتي بازديدهاي بسياري از فروشگاهها با حضور نمايندگان سازمان صنعت، 
معدن، تجارت و تعزيرات حکومتي و پليس نظارت بر اماکن انجام خواهد شد. همچنين افزود 
مشکالت فروشندگي ها در باره اخذ مجوز از اصناف در دستور کار مديريت بوده و جلسات 
ش��وراي گفتگوي اس��تانداري با حضور معاون محترم حفظ نباتات آقاي مهندس قدمي در 
حال پيگيري است. همچنين افزود در سال جاري حداقل ۲۴۰ مورد بازديد از فروشگاهها 
صورت گرفته که ۴ واحد سم فروشي غير مجاز با همکاري پليس نظارت بر اماکن پلمپ 

شده و ۱۰ واحد گياهپزشکي بدون مجوز ساماندهي شده اند.

مديرعامل بانک مهر اقتصاد؛

سرمايه انساني شالوده اصلي پيشبرد برنامه ها

پس از سال ها تعطيلي آب معدني سيرنگ کوهرنگ صورت گرفت؛ 

آغاز به کار بزرگترين واحد صنعتي شهرستان کيار

تجارت اس��تان بوشهر : مديرکل نوسازي، توسعه 
و تجهيز مدارس اس��تان بوش��هر گفت: همزمان با 
دهه فجر انقالب اسالمي ۲۴ کالس درس در قالب 
هش��ت مدرس��ه با ۶هزار و 5۴۰ مترمربع زيربنا و 
۶۸ ميلي��ارد و 55۷ميلي��ون ريال افتتاح و عمليات 
اجرايي ۱5۷ کالس درس در قالب ۲۲ مدرس��ه با 

۲۹ هزار مترمربع زيربنا و ۹۴5 ميليارد و ۲۳۳ ميليون 
ريال اعتبار آغاز شده است.احمد مرادي روز درجمع 
خبرنگاران با بيان اينکه رش��د فضاي آموزش��ي در 
۴۰ س��ال انقالب اسالمي  ايران رشد چشمگيري 
داش��ته افزود: در سال جاري نيز ۱5۱کالس درس 
در قال��ب ۴۷ پ��روژه عمراني آموزش��ي در اس��تان 

بوش��هر با زيربناي ۲۹هزار و ۸۶5مترمربع زيربنا و 
۴5۹ ميلي��ارد و ۴5۱ميلي��ون ريال تحويل آموزش 
و پرورش ش��د.وي افزود: از اين ش��مار ۹۱ کالس 
درس در قالب ۲۰ مدرس��ه و با زيربناي ۱۷هزار و 
۷55 مترمربع زيربنا با ۳۰۹ ميليارد و 5۸۹ ميليون 

ريال اعتبار توسط خيران احداث شده است.

تجارت-اس��تان ايالم:ب��ه گ��زارش رواب��ط 
عموم��ي، طالب صادقيان ب��ا اعالم اين خبر 
اظه��ار داش��ت: براي انتق��ال صنوف آالينده 
و مش��اغل مزاح��م و نيز مش��اغلي که باعث 
ترافيک در س��طح ش��هر مي شوند چند نقطه 
شناسايي و کلنگ احداث ميدان ميوه و تره بار 

و محل دائمي نمايشگاه اتومبيل به زمين زده 
ش��ده است.وي افزود: اين زمين با عرصه اي 
در حدود ۱۱ هکتار توس��ط س��ازمان مسکن و 
شهرسازي و سازمان جهاد کشاورزي در اختيار 
شهرداري قرار گرفته است.وي ادامه داد: مدت 
زمان��ي که براي اج��راي اين طرح پيش بيني 

شده ۱۸ ماه است که با اعتبار آن ۱۴۰ ميليارد 
تومان است.ش��هردار ايالم تصريح کرد: تمام 
س��عي ما اين اس��ت که به محض اينکه طرح 
از نظر طراحي هايي که توس��ط مشاور نهايي 
ش��د با مشارکت بخش خصوصي بتوانيم اين 

طرح را به مرحله اجرا برسانيم

نيمي از پروژه هاي مدرسه سازي استان با مشارکت خيرين انجام مي شود شهرستان صنوف آالينده و مشاغل مزاحم شهر ايالم ساماندهی می شوند
www.tejaratonline.ir
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راه و مسکن

دریچه 

گروه راه و مسکن: وزير راه و شهرسازي در حاشيه افتتاح 
آشيانه شماره ۲ هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران در جمع 
خبرنگاران، با ابراز تس�ليت نس�بت به شهادت تعدادي از 
پاسداران در حادثه تروريستي اخير سيستان و بلوچستان 
گف�ت: ام�روز ش�اهد بهره برداري از اولين آش�يانه هما در 
فرودگاه امام خميني)ره( هستيم؛ به نحوي که هدفگذاري 
ما براي فرودگاه امام خميني)ره(، دستيابي به ظرفيت ۲۰ 
ميليون مسافر در سال است و هما عليرغم مشکالت مالي، 

اين آشيانه را احداث و تجهيز کرده است.
به گزارش تجارت به نقل از مهر، محمد اسللامي افزود: 
امروز شاهد تست سرد ترمينال »سام« در فرودگاه امام 
خميني)ره(، با ظرفيت ۵ ميليون مسللافر در سللال هستيم 
که در بهار ۹۸ آماده خواهد شللد. اين در حالي اسللت که 
در حال حاضر، به طور شللبانه روزي سللاخت و ساز در اين 
زمينه برقرار اسللت و اولويت ما اين اسللت که هيچ کاري 
براي افتتاح باقي نماند؛ چراکه اگر مي خواسللتيم در دهه 
فجر، ترمينال سام را افتتاح کنيم، امکان آن وجود داشت؛ 
اما همزمان با حضور مردم، شاهد عمليات عمراني بوديم 

که نمي خواستيم اين اتفاق رخ بدهد.
وزير راه و شهرسللازي يادآور شللد: با اين حال بخشللي 
از نيروهاي انسللاني در ترمينال سللام مسللتقر شللدند و 
تجهيزات نيز در حال نصب است؛ البته براي عيد ۹۸ اين 
ترمينال آماده نيسللت و اواسللط بهار سللال آينده به بهره 

برداري مي رسد.
اسامي خاطرنشللان کرد: ايران اير زيان ده نيسللت؛ بلکه 
زيان انباشللته دارد که متأثر از خدماتي اسللت که بعد از 

سللالها، از سللوي حسابرس شرکت، استخراج شده است. 
اين شللرکت همزمان، به دولت بدهي داشللته و مطالباتي 
هم دارد که به دنبال تهاتر اين دو با هم هسللتيم. به هر 
حال، هما جزو افتخارات کشور است؛ اما ايران اير راهي جز 
اصاحات ساختاري و حقوقي ندارد و در غير اين صورت 
نمي تواند با رقباي بين المللي رقابت کند؛ از اين رو ناوگان 

اين سازمان، نوسازي و تجهيز خواهد شد.

وي درخصوص برنامه وزارت راه و شهرسازي در سفرهاي 
نوروزي گفت: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، 
آماده سازي و تعمير جاده ها را در دست اقدام دارد. همچنين 
شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل نيز تا قبل 
از سال ۹۸ نيز، ۵۰۰ کيلومتر بزرگراه را که شامل افزوده 
شللدن باند دوم به برخي جاده هاي اصلي اسللت، تکميل 
خواهد کرد. در عين حال، برخي بزرگراه ها تکميل شده و 

منتظر نصب تجهيزات و عائم ايمني هستيم. همچنين 
ناوگان ريلي براي سفرهاي نوروزي تجهيز شده و ناوگان 
جاده اي نيز با نظارت سازمان راهداري، استانداردها را بر 

روي خودروهاي عمومي اعمال خواهد کرد.
اسللامي گفت: شللرکت هاي هواپيمايي هللم با نظارت 
سازمان هواپيمايي، در حال آماده سازي مقاصد گردشگري 
هستند و از مردم مي خواهيم در تعطيات نوروز به چابهار 

و مقاصد گردشگري جنوبي سفر کنند.
وزيللر راه و شهرسللازي درباره ممنوعيللت پرواز چارتري 
گفللت: آنچلله اعام کرديللم اين بود که پللرواز چارتري 
براي پروازهاي برنامه اي، ممنوع اسللت؛ پس ما نگفتيم 
پروازهاي چارتري به طور کامل قطع شود؛ بلکه صحبت 
ما اين بود که پروازهاي چارتري بايد با بسته سفر همراه 
باشد؛ به نحوي که ايراليني که چارتر مي کند، خودش هم 
مسافر بياورد؛ نه اينکه ايرالين ها، پروازها را به آژانس ها 
بفروشللند تا آنها اقدام به چارتر کردن پرواز ها کنند؛ پس 

اين کار خاف است.
به گفته اسللامي، سللازمان هواپيمايي کشللوري دي ماه 
امسال به همه ايرالين ها اعام کرد تا يک بهمن فرصت 
دارند تا پروازهاي چارتري را کاهش دهند. اين سللازمان 
به ۶ شرکت هواپيمايي تذکر کتبي داده است. با اين حال 
هزينه ايرالين متأثر از نوسانات ارزي افزايش يافته است؛ 
به همين دليل قصد داريم براي شرکت هاي هواپيمايي، 
سرمايه در گردش جذب کنيم تا مسائل مالي خود را حل 
کنند و نخواهند بليت ها را به آژانس ها به صورت چارتري 

پيش فروش نمايند.

وزیر راه و شهرسازي چشم انداز فرودگاه امام )ره(را تشریح کرد؛

دستيابي به ظرفيت ۲۰ ميليون مسافر در سال

صنعت ساختمان وابستگي به خارج نداردپاسخگویي هفتگي به متقاضيان مسکن مهرورود مجلس به پروازهاي چارتري
رئيللس کميسلليون عمللران مجلس با 
تاکيللد بر اين کلله فعاليت چارتري ها در 
مسلليرهاي پرتردد قابل قبول نيسللت، 
گفت: فعاليت چارتري ها در مسلليرهاي 
پرتردد قابل قبول نيست، متأسفانه امروز 

قيمت نهايي بليت پروازها توسط چارترکنندگان تعيين مي شود.
بلله گللزارش تسللنيم، محمدرضا رضايي کوچي بللا بيان اين که 
متاسفانه امروز قيمت نهايي بليت پروازها توسط چارترکنندگان 
تعيين مي شود، اظهار کرد: اين مسئله بارها در پروازها در خطوط 
پرتردد رخ داد که به طور مثال ميزان صندلي هاي خالي در يک 
پرواز هوايي يکصد صندلي بود و متقاضيان اين پرواز مثا 2۰۰ 
نفر بودند، حال با اين شرايط چه معنايي دارد که پرواز در قالب 

چارتري صورت گيرد.

مديرعامل شللرکت عمران پرديس در 
ماقات مردمي دسللتور حل مشللکل 
بيش از ۱۰۰ نفر از متقاضيان مسللکن 

مهر را اباغ کرد.
بلله گزارش تجارت، در اين ديدار بيش 

از ۱۰۰ نفر از متقاضيان مشللکات خود را بيان کردند که سلليد 
مهدي هدايت مديرعامل شللرکت عمران پرديس دسللتور حل 
مشکات آنها را به مديران مجموعه اباغ کرد. در حاشيه اين 
ماقات جمعي از خانواده شللهدا و جانبازان شللهرهاي تهران 
وپرديس به مناسبت چهلمين سالروز پيروزي انقاب اسامي و 
پاسداشللت خدمللات مديران خللدوم نظام با تهيه و امضاي لوح 
سپاس از زحمات و تاش هاي علي اصغر جاودان فر مدير اجرايي 

مسکن مهر قدرداني کردند.

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه 
در بخش مسللکن و صنعت ساختمان 
وابسللتگي بلله خارج از کشللور وجود 
ندارد، گفت: داليل عقب ماندگي هاي 
کشورمان در حوزه ساختمان نبود نظام 

حرفه اي است و هنوز بخش عمده اي از ساخت و سازها توسط 
بخش خصوصي غيرحرفه اي انجام مي شود.

حبيللب ا... طاهرخانللي در گفت وگللو بللا ايلنا افزود: در مسللير 
تشللکيل نسل دوم شللهرهاي جديد، شهرها در چارچوب هاي 
شللهر هوشللمند سللازگار با محيط ، حمل و نقل ايمن ، سللريع 
و ارزان به بسللتري جذاب و پويا براي توسللعه شللهري پايدار 
و تعادل بخشللي به سللرزمين و تحقق اهداف کان آمايشللي 

کشور تبديل شوند.

برنامه تازه دولت براي بازار مسکن
 اين بار عرضه تقويت مي شود

معللاون برنامه ريللزي و منابع مالي 
وزارت راه و شهرسللازي در گفللت 
وگو با پژوهشللگر ايرنا درباره تامين 
منابللع مالللي دو طللرح جديد دولت 
بللراي سللاماندهي بازار مسللکن، 
گفت: دو طرح پيشللنهادي وزير راه 
و شهرسللازي براي ايجاد آرامش در 

بازار مسللکن در بخش تقويت عرضه اسللت. ساخت 4۰۰ هزارواحد 
مسللکوني و کارت اعتباري مصالح سللاختماني دو طرحي است که 
مراحل اجرايي آن از آغاز شده است.اميني با اشاره به جزييات طرح 
کارت اعتباري مصالح ساختماني و اثرگذاري آن در بازار مسکن اظهار 
داشت: هدف از اجراي اين طرح اتصال بازار مسکن به کارگاه ها و 
کارخانه هاي توليد مصالح سللاختماني اسللت در اين صورت عرضه 
مصالح به انبوه سازان ارزان تر انجام مي شود که اين کاهش قيمت 
منجر به کاهش هزينه هاي تمام شده براي توليد مسکن مي شود.

معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: طبق برآورد هاي انجام شده 
اين پروسه مي تواند تا 3۰ درصد از قيمت هاي تمام شده توليد مسکن 

را کاهش دهد. 

ابالغ ۴۰ ميليارد تومان اعتبار بازآفريني
 به استان همدان

مديرکل راه و شهرسازي استان همدان با بيان اينکه ۹۵ محله هدف 
بازآفريني در استان همدان مصوب شده است، گفت: حدود 4۰ ميليارد 
تومان اعتبار بازآفريني شهري به عنوان اهرم تشويقي شهرداري و 
دستگاه هاي اجرايي به استان همدان اباغ شده است .به نقل از اداره 
ارتباطات و اطاع رساني اداره کل راه و شهرسازي استان همدان, 
مديراين اداره کل با بيان اينکه ۹۵ محله هدف بازآفريني در استان 
همدان مصوب شللده اسللت، گفت: حدود 4۰ ميليارد تومان اعتبار 
بازآفريني شهري به عنوان اهرم تشويقي شهرداري و دستگاههاي 
اجرايي به استان همدان اباغ شده است .حسن رباني ارشد در ستاد 
بازآفريني شللهري پايدار اسللتان همدان، اظهار کرد: استان همدان 
در محات فرسوده 3۰۰۰ مسکن سهميه دارد که تا کنون ۱2۰۰ 

پروانه ساخت توسط شهرداري ها صادر شده است. 

غول ايرباس ديگر توليد نمي شود؟
شرکت هواپيماسازي ايرباس به تازگي اعام کرده است که تا سال 
2۰2۱ ميادي توليد هواپيماي پهن پيکر A3۸۰ را متوقف خواهد 
کرد.به گزارش ايسللنا، ايرباس A3۸۰ که از زمان سللاخت و عرضه 
نهايي آن ۱4 سال مي گذرد، حاال به نظر مي رسد که به پايان عمر 
خود نزديک شده است چراکه شرکت سازنده آن، ايرباس، به تازگي 
اعام کرده است که تحت تأثير تقاضاي پايين ايرالين هاي مختلف 
در جهان، توليد اين جت غول پيکر و پهن پيکر تا سال 2۰2۱ ميادي 
متوقف خواهد شد.اين هواپيما که در اصل به منظور رقابت با بوئينگ 
۷4۷ ساخته و طراحي شده بود، توسط ايرالين هاي اندکي همچون 
هواپيمايي امارات مورد استقبال فراواني قرار گرفته بود که حاال به 
نظر مي رسللد اين ايرالين ها نيز تصميم گرفته اند ميزان سللفارش 
خود را از اين مدل پهن پيکر کاهش دهند و از ۱۶2 فروند آن را به 

۱23 فروند تقليل داده اند.

 تکميل ایستگاه مترو پرند-تهران تا پایان امسال
گروه راه و مسکن: مديرعامل شهر جديد پرند با تاکيد بر اينکه 
جامانده هاي مسکن مهر پرديس استقبال چنداني براي دريافت 
مس�کن مهر در پرند نداش�ته اند، گفت: تا پايان امس�ال شروع و 

تکميل ايستگاه مترو پرند-تهران انجام مي شود.
محسللن وطن خواهي در گفت وگو با فارس در مورد آخرين 
وضعيللت متللرو پرند - تهران گفت: مترو تهران-پرند بعد از 
اينکه از ايسللتگاه شللاهد حرکت و به سللمت نمايشگاه شهر 
آفتاب و حدود يک سال پيش به فرودگاه امام خميني رسيد، 

چون نام پروژه که موافقت نامه آن را دولت اباغ و شهرداري 
تهللران مجللري آن بود پروژه تهران-پرنللد نام گرفت. وي 
افزود: بنابراين در سللال ۹۰ شللرکت عمران شهرهاي جديد 
32 ميليارد تومان را براي ابنيه فني مسللير مربوط به بخش 
خود را که از شهر جديد پرند شروع و تا فرودگاه امام خميني 
مي رسيد را احداث کرد، اما در سال ۹۱ براي يکپارچه شدن و 
امکان پذير شدن بهره برداري مترو دستگاه اجرايي شهرداري 
تهران شد و دولت در اعتبارات ساليانه اي که هر سال براي 

ايللن پللروژه مي گذارد يک عددي را به عنوان کمک تکميل 
پللروژه اختصللاص داد. وطن خواهي ادامه داد: حال که پروژه 
متللرو پرند-تهللران تا فرودگاه امام به بهره برداري رسلليده 
است بعد از آن پروژه با جديت پيگيري نشد اما به هر حال با 
پيگيري هاي انجام شللده از سللوي شرکت عمران شهرهاي 
جديد جلسات مشترکي با مديرعامل مترو تهران برگزار شد 
و آنها اعام کردند که اگر شللرکت عمران شللهرهاي جديد 
مشللارکت کند و سللهيم شود و براي تکميل کمک کند مترو 

تهران و دولت سللهمي را به اشللتراک مي گذارند تا کار پروژه 
مترو به اتمام برسد.

اصالح موافقتنامه دولتي مترو تهران -پرند ���
مديرعامل شهر جديد پرند ادامه داد: شرکت عمران پرند تعهد 
کللرد کلله ۱۷۶ ميليارد تومان از منابللع داخلي پرداخت کند که 
در حللال حاضللر در حللال اصاح موافقتنامه هسللتيم چون که 
موافقتنامه دولتي است که 3۰ ميليارد تومان اول آن را آمادگي 
پرداخت داريم و با پيمانکار آن که شللرکت سپاسللد و زير نظر 
قرارگاه خاتم است تفاهمهاي اوليه با مترو تهران در حال انجام 
اسللت و اميد اسللت که با شللروطي که گذاشته ايم فعاليت مترو 

پرند از ايستگاه پرند آغاز شود.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱3۹۷۶۰3۱۷۰۰۱۰۰۵۰۹۸-۹۷/۱۱/۶ هيات اول موضوع 
قانللون تعييللن تکليللف وضعيت ثبتي اراضي و سللاختمان هاي فاقد سللند 
رسمي مسللتقر در واحد ثبتي ناحيه يک اهواز تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضي آقاي سلليد عقيل حويزه فرزند سيد هاشللم بشللماره شناسللنامه 
۱۷4۰۵3۶۵۵۱ صادره از اهواز به شللماره ملي ۱۷4۰۵3۶۵۵۱ در يک باب 
ساختمان به مساحت ۱۰44/۱2 متر مربع در قسمتي از پاک ۱۰/۱ بخش 
۸ اهواز خريداري شده که حکايت از احراز مالکيت متقاضي نسبت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک بصورت رسمي بنام متقاضي ) مالک رسمي(داشته 
، محرز گرديده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهي مي شود در صورتيکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشللته باشللند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي بمدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسللليم و پس از اخذ رسلليد ، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضائي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . ضمنا صدور سند مالگيت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۵/3۱3۰ م/ الف
اکبر افشين– رئيس اداره ثبت اسناد و اماک ناحيه يک اهواز

تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۱/2۸
تاريخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۱2/۱4

-------------------------------------------
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي اراضي و ساختمان فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱3۹۷۶۰3۱۷۰۰۱۰۰2۱۸۵-۹۷/۶/2۱ صادره از هيات 
سوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ناحيه يک اهواز تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضيان در قسللمتي از پاک ۸۹۵/۵۸ باقيمانده بخش 
۷ اهواز خريداري شللده طبق گزارش کارشللناس رسللمي و نامه شللماره 
۶۰۱/۹۶/۱۷۷۸4-۹۶/۷/4 اداره کل محتللرم ثبللت اسللناد و امللاک 
اسللتان خوزستان و نامه شللماره ۹۷/۱۷۰/۱۷۹۹۸۷-۹۷/۵/2۹ روابط 
عمومي شللرکت نفت که حکايت از احراز مالکيت متقاضي نسللبت به 
ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمي بنياد مستضعفان انقاب 
اسامي و ساير مالکين مشاعي ) مالک رسمي( به متقاضي آقاي حميد 
محمدي اهوازي فرزند خضير بشماره شناسنامه ۷۵3 صادره از اهواز به 
شماره ملي ۱۷۵۵3۹۵۰43 در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
۱4۷/۸۸ متر مربع در قسمتي از پاک ۸۹۵/۵۸ باقيمانده بخش ۷ اهواز 
خريداري شده طبق شرح صدر آگهي و انتقال ملک از مالک رسمي بنياد 
مستضعفان انقاب اسامي و ساير مالکين مشاعي ) مالک رسمي( بنام 
وي محرز گرديده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهي مي شود در صورتيکه اشخاص نسبت به صدور 
سللند مالکيت متقاضي اعتراضي داشللته باشللند ميتوانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسللليم و پس از 
اخذ رسلليد ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسللليم اعتراض ، دادخواسللت 
خود را به مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهي اسللت در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سللند مالکيت صادر 
خواهد شللد . ضمنا صدور سللند مالگيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. ۵/3۰42 م/ الف
اکبر افشين– رئيس اداره ثبت اسناد و اماک ناحيه يک اهواز

تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۱/2۸
تاريخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۱2/۱4

----------------------------------------
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي اراضي و ساختمان فاقد سند رسمي
نظر به اينکه طول و ابعاد و مساحت راي شماره ۱3۹۶۶۰3۱۷۰۰۱۰۰3۱2۹-

۹۶/۹/۱۹ برابر راي اصاحي شماره ۹۷/۷/2۱-۱3۹۷۶۰3۱۷۰۰۱۰۰2424 
هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ناحيه يک اهواز تغيير و اصاح گرديد 
و لللذا بدينوسلليله تصرفات مالکانه و بامعللارض متقاضي آقاي فاخر حايي 

اهواز فرزند سلللمان بشللماره شناسللنامه ۱۹۶ صادره از اهواز به شللماره ملي 
۱۷۵332۰2۰۸ در يکباب ساختمان به مساحت 2۸۵/32 متر مربع در قسمتي 
از پاک ۸۹۵/۵۸ باقيمانده بخش ۷ اهواز خريداري شده از بنياد مستضعفان 
انقاب اسامي و ساير مالکين مشاعي ) مالک رسمي( که قبا به متقاضي 
انتقال يافته محرز گرديده بوده ، به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهي مي شود در صورتيکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضائي 
تقديم نمايند. بديهي اسللت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سللند مالکيت صادر خواهد شللد . ضمنا صدور سللند 

مالگيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۵/2۹۹۰ م/ الف
اکبر افشين– رئيس اداره ثبت اسناد و اماک ناحيه يک اهواز

تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۱/2۸
تاريخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۱2/۱4

-------------------------------------------
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي اراضي و ساختمان فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱3۹۷۶۰3۱۷۰۰۱۰۰4۸۵۶-۹۷/۱۰/۱۶ صادره از هيات 
اول موضللوع قانللون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و سللاختمان هاي 
فاقد سللند رسمي مسللتقر در واحد ثبتي ناحيه يک اهواز تصرفات مالکانه 
و بامعللارض متقاضيللان در قسللمتي از پللاک ۸۹۵/۵۸ باقيمانده بخش 
۷ اهواز خريداري شللده طبق گزارش کارشللناس رسللمي و نامه شللماره 
۶۰۱/۹۶/۱۷۷۸4-۹۶/۷/4 اداره کل محترم ثبت اسللناد و اماک اسللتان 
خوزستان و نامه شماره ۹۷/۱۷۰/۱۷۹۹۸۷-۹۷/۵/2۹ روابط عمومي شرکت 
نفللت کلله حکايللت از احراز مالکيت متقاضي نسللبت به ملک مورد تقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمي بنياد مستضعفان انقاب اسامي و ساير مالکين 
مشللاعي ) مالک رسللمي( به متقاضي خانم خديجه مديح فرزند سيد طالب 
بشماره شناسنامه 2۱34۸ صادره از خرمشهر به شماره ملي ۱۸2۷۸۶24۶۸ 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ۱۷2/۹۹ متر مربع در قسمتي 
از پاک ۸۹۵/۵۸ باقيمانده بخش ۷ اهواز خريداري شده طبق شرح صدر 
آگهي و انتقال ملک از مالک رسللمي بنياد مسللتضعفان انقاب اسللامي و 
سللاير مالکين مشللاعي ) مالک رسللمي( بنام وي محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهي مي شود 
در صورتيکه اشللخاص نسللبت به صدور سللند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشللته باشللند ميتوانند از تاريخ انتشللار اولين آگهي بمدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سللند مالکيت صادر خواهد شللد . ضمنا صدور سللند مالگيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۵/2۹۸۷ م/ الف
اکبر افشين– رئيس اداره ثبت اسناد و اماک ناحيه يک اهواز

تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۱/2۸
تاريخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۱2/۱4

-------------------------------------------
اخطاريه

آقاي محمد کاني فرزند عباس مجهول المکان پيرو انتشار مورخ ۹۷/۱۱/۹ 
در روزنامه فرصت امروز بعلت عدم حضور جنابعالي طاق همسللر شللما با 
وکالت شللعبه 2 دادگاه خانواده سللاوجباغ به نوع خلع نوبت اول به شللماره 

ترتيب ۷33 به تاريخ ۹۷/۱۱/24ثبت گرديد. م الف ۱3۵3
سردفتر ازدواج ۱ و طاق3 مارد-آزادي

-------------------------------------------
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي

اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و سللاختمان هاي 

فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 ائين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابللر راي شللماره۱3۹۷۶۰3۰۶2۷۱۰۰32۱۱ هيات اول/موضوع قانون 

تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضي آقاي جليل منفرد فرزند علي محمد به شماره شناسنامه 3۹۱2۶ 
صادره از مشهد در ششدانگ يک باب منزل به مساحت ۹۸/4۵ متر مربع 
قسللمتي از پللاک ۶۵ اصلللي بخللش ۹ واقع در طبرسللي جنوبي ۶۱ بين 
صاحب الزمان 4 و۶ پاک ۵۶ خريداري از مالک رسمي آقاي علي محمد 
منفرد محرز گرديده اسللت .لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شللود در صورتي که اشللخاص نسللبت به صدور 
سللند مالکيت متقاضي اعتراضي داشللته باشللند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسللليم و پس از 
اخذ رسلليد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسللليم اعتراض ، دادخواسللت خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي اسللت در صورت انقضاي مدت 
مذکللور و عللدم وصول اعتراض طبق مقررات سللند مالکيت صادر خواهد 

شد. م الف ۱22۹
تاريخ انتشار نوبت اول:۹۷/۱۱/2۸
تاريخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱2/۱3

حميدرضا افشار-رئيس ثبت اسناد و اماک ناحيه ۵ مشهد مقّدس
-------------------------------------------

شللعبه ۱4 شللوراي حل اختاف مجتمع قضايي شللماره 2)شللهيد بهشتي (
رشتشهرستان رشت

اجرائيه
مشخصات محکوم له/لهم

نام:کرامت نام خانوادگي: رمضان زاده بيشه گاهي  نام پدر: قندعلي  نشاني: 
گيان-رشت-2۰ متري استقامت2-کوچه حافظ-پاک4

مشخصات محکوم عليه/محکوم عليهم
نللام: مريللم نللام خانوادگللي: امجللدي رودپيشللي نللام پللدر:    -۱
نشاني:گيان-رشللت-جانبازان چاپ شللاهد-بن بسللت ۵ بن بست دوم-

منزل امجدي ويايي
محکوم به:

بموجب درخواسللت اجراي اجراي حکم مربوط به شللماره و شللماره دادنامه 
مربوطه ۹۷۰۹۹۷۱32۵4۰۰۵32 محکوم عليه محکوم اسللت به پرداخت 
مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ تقديم دادخواست ۹۷/2/23 لغايت اجراي حکم و هزينه دادرسي بمبلغ 
۱/۰۸۵/۰۰۰ ريال در حق محکوم له چنانچه محکوم عليه در فرجه قانوني 

مدلول حکم اجرا ننمايد وفق مقررات هزينه اجرايي از وي اخذ مي گردد.
-------------------------------------------

مسئول دفتر شعبه ۱4 شوراي حل اختاف رشت-فاطمه احمد پور
قاضي شوراي حل اختاف رشت –حسن رجبي

محکوم عليه مکلف اسللت از تاريخ اباغ اجرائيه : ۱- ظرف ده روز مفاد 
آنللرا بموقللع اجرا گذارد )مللاده 34 قانون اجراي احکام مدني(. 2- ترتيبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استيفا 
محکوم به از آن ميسللر باشللد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه 
نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال خود را شامل تعداد با مقدار و قيمت 
همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشللروح مشللتمل بر ميزان وجوه 
نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسللات مالي و اعتباري ايراني با 
خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و کليه اموالي که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان 
يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائي ارائه نمايد و اال به درخواسللت محکوم له بازداشللت مي شود )مواد 
۸ و 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي ۱3۹4(.4- خودداري محکوم 
عليلله از اعللام کامللل صورت اموال به منظللور فرزاز اجراي حکم، حبس 
تعزيري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و 
ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجراي محکوميت مالي ۱3۹4 (۵- 
انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که 
باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري 
درجلله شللش يللا جزاي نقدي معادل نصف محکللوم به يا هر دو مجازات 
مي شود. )ماده 2۱ قانون نحوه اجراي محکوميت مالي۱3۹4(.۶-چنانچه 
صورت اموال پر از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوم عليه از زندان 
منوط به مودت محکوم له يا توديع وثيقه با معرفي کفيل توسط محکوم 

عليلله خواهللد بود. )تبصللره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 
۱3۹4(.م/الف ۶3۰۸

-------------------------------------------
آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
برابرراي شللماره ۱3۹۷۶۰3۱۶۰۰۱۰۰4۸۱۱ مورخ 2۹/۰۹/۹۷ هيأت 
اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي 
فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضي آقاي ايرج اميري فرزند حسنعلي به 
شماره شناسنامه 4۱4 صادره ازسنقردرششدانگ اعيان يکباب ساختمان 
به مسللاحت ۶۷/2۰ مترمربع درمحدوده پاک ۵ اصلي واقع دربخش 
يللک حومه کرمانشللاه به آدرس بلوارکيهانشهردانشللکده کشللاورزي 
بزآزادي پاک 42۵ محرزگرديده است لذابه منظوراطاع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله ۱۵ روزآگهي ميشللود درصورتيکه اشللخاص نسبت 
به صدورسللندمالکيت متقاضي اعتراضي داشللته باشندميتوانندازتاريخ 
انتشللار اولين آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسللليم 
وپس ازاخذ رسيدظرف مدت يکماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خودرابه مراجع قضايي تقديم نمايندبديهي است درصورت انقضاي مدت 
مذکوروعللدم وصول اعتراض طبق مقررات سللندمالکيت صادرخواهد 

شد.
تاريخ انتشارنوبت اول: 2۸/۱۱/۱3۹۷
تاريخ انتشارنوبت دوم: ۱4/۱2/۱3۹۷

جعفرنظري رييس ثبت اسنادواماک کرمانشاه ناحيه يک
-------------------------------------------

شوراهاي حل اختاف گيان
رونوشت آگهي

خانم مهوش شريفي طالسکوه دادخواستي به شماره ۹۷۰۹۹۸۵2۶۰۱۰۰۸2۶ 
بلله خواسللته صدور گواهي حصر وراثللت مرحوم/مرحومه خوش آيند خانم 

جعفري وشمه سرايي بشرح ذيل معرفي نموده است
۱- نام و نام خانوادگي:آقاي قربانعلي شللريفي طالسللکوه  شماره شناسنامه: 

2۶ نسبت:پسر
2- نام و نام خانوادگي:آقاي سلليروس شللريفي طالسکوه  شماره شناسنامه: 

۱۹  نسبت:پسر
3- نام و نام خانوادگي: آقاي دانيار شللريفي طالسللکوه  شللماره شناسللنامه: 

3۱  نسبت:پسر
4- نام و نام خانوادگي:خانم مهوش شللريفي طالسللکوه  شللماره شناسنامه: 

۵  نسبت: دختر
۵- نام و نام خانوادگي:خانم حليمه شللريفي طالسللکوه  شللماره شناسللنامه: 

۱۵ نسبت: دختر
۶- نام و نام خانوادگي:خانم مينا شريفي طالسکوه  شماره شناسنامه: ۱۱3۸ 

نسبت: دختر
لذا چنانچه کسي يا کساني از متوفي/متوفاه فوق الذکر وصيت نامه سري يا 
هرگونه نوشللته ديگري داشللته باشد مي تواند از تاريخ نشر اين آگهي بمدت 

يکماه به اين شورا ارائه دهد واال گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.
قاضللي شللعبه اول شللوراي حللل اختللاف شهرسللتان ماسللال-عليرضا 

محمودي

مفقودي
بللرگ کمپانللي خللودرو پژو پارس به رنگ سللفيد مدل ۹4 به شللماره پاک ايران 
۷۸-۱۷۵ ه ۷۷ به شللماره شاسللي NAAN۱۱FC3FK۸3۵۶۱2 و شللماره موتور 
۱۶4B۰۰۱4۹۷۰به نام احمد کندري فرزند محمود مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.شهرستان مارد
-----------------------------------------------

-مفقودي
 برگ سبز و برگ کمپاني خودرو پرايد به رنگ سورمه اي تيره مدل ۸۱ به شماره 
پاک ايران ۷۸-۱2۷ ه ۶3 به شماره شاسي S۱4۱22۸۱۸۶۶4۷۹ و شماره موتور 
۰۰4۰۱4۹۰ به نام فرهاد پورعلي رزي فرزند خانحسين در تاريخ ۹۷/۱۱/۷ مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.شهرستان مارد



 قاب روز                 شفق قطبی در فنالند

فناوری

مدت زيادي است که خبرهايي از دهمين پرچمدار 
سري S سامسونگ شنيده مي شود و همه منتظر 
هستند تا اين خانواده باالخره به صورت رسمي معرفي 
ش��ود و ظاهر و مش��خصات آن ها مشخص شود.  
حاال تصاويري از منبعي ناش��ناس به  وب س��ايت 
Gsmarena ارس��ال ش��ده که در آن، مشخصات 
 S10 و گلکسي S10 کامل س��ه دس��تگاه گلکسي
پالس و گلکس��ي S10e مش��خص ش��ده است. 
درباره صحت وس��قم اين تصاوير که از دو صفحه 
يادداشت مربوط به يکي از کانال هاي خرده فروشي 
سامسونگ تهيه شده، نمي توان مطمئن بود؛ اما آنچه 
مش��خص است، اطالعات درج شده تاحدزيادي با 
شايعات قبلي هم خواني دارد. درباره دوربين، سلفي 
10 مگاپيکس��لي با گش��ودگي ديافراگم f/1.9 و 
قابليت ضبط ويدئِو 4K مشخصه اي است که قبال 
نيز گزارش شده بود؛ اما در اين تصاوير، با وجود اشاره 
به فوکوس خودکار دوال پيکسل به وجود لرزشگير 
اپتيکال اش��اره اي نشده است. پيش ازاين، شايعات 
گوناگون از برخوداري محصوالت جديد سامسونگ 
از اين ويژگي خبر داده بودند. همچنين، براس��اس 
دانسته هاي قبلي، هر سه گوشي جديد سامسونگ 

به قابليت ضبط ويدئِو سوپراسلوموش��ن با کيفيت 
دوبرابري درمقايسه با نسل قبل مجهز خواهند بود. 
درحالي که اکثر مشخصات مشاهده شده در تصوير 
مجموعه اي از مشخصاتي است که قبال افشا شده 
بود، اطالعات جديدي نيز ديده مي ش��ود که توجه 
است. يکي از اين اطالعات جديد روشنايي ۸00 نيت 
اس��ت. سامسونگ تاکنون هيچ يک از پرچم داران 
گلکس��ي را با روش��نايي بيش از ۷00 نيت عرضه 
نکرده است. ويژگي ديگر درزمينه اندازه نمايشگر 
گلکسي اس 10 پالس است. شايعات قبلي از وجود 
نمايشگري ۶.4 اينچي در اين مدل خبر داده بودند؛ اما 
اطالعات جديد نمايشگر اين گوشي را ۶.۳ اينچي با 

رزولوشن ۳040 در 1440 پيکسل اعالم مي کند.

انتشار مشخصات گوشي جديد سري گلکسي s10 سامسونگ گروهي وابسته به داعش تصويري را در اينترنت 
منتش��ر کرده که انفجار س��ومين برج بلند لس 

آنجلس را نشان مي دهد.
اين گروه تروريس��تي فعاليت رس��انه اي خود را 
معمواًل بر تهديد به انجام حمالتي در نيويورک، 
واش��نگتن، لس آنجل��س و ش��هرهاي بزرگ 

اروپايي متمرکز مي کند.
حاال اما اين تصوير جديد فردي را با لباس شبه نظاميان و ماسک نشان 
مي دهد که پرچم داعش را در دست دارد و در پس زمينه عکس، افق لس 

آنجلس مشخص است.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه ديلي مي��ل، در اين تصوير همچنين با اس��تفاده از 
تکنيک هاي فوتوشاپي انفجاري در باالي برج "اي ون سنتر" به تصوير 

کشيده شده است.
در پايين اين عکس نوشته شده "وعده ما به زودي عملي خواهد شد".

حمالت تروريستي اي که در سال ۲01۵ در پاريس صورت گرفت، موجب 
شد که مقامات لس آنجلس به اين تهديدات واکنش نشان دهند.

در همي��ن ح��ال دونال��د ترامپ، رئيس جمهور آمريکا با اعالم شکس��ت 
داع��ش تصمي��م خود را براي خروج نيروهاي آمريکايي از س��وريه اعالم 

کرده است.
اعالم اين تصميم از سوي رئيس جمهور آمريکا اما با انتقادات بسياري از 
مقامات آمريکايي و جهاني روبه رو شده که نگران بسيج مجدد نيروهاي 

داعش و آغاز مجدد حمالت اين گروه تروريستي هستند.

هزاران تن از مردم کره ش��مالي ديروز در دماي 
منفي ۸ درجه شهر پيونگ يانگ صف کشيدند 
تا به مناسبت فرارسيدن سالگرد تولد کيم جونگ 
ايل، پدر کيم جونگ اون، رهبر فعلي کره شمالي 
اداي احترام کنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 

کيم جونگ ايل، پسر کيم ايل سونگ، بنيانگذار حکومت کره شمالي و پدر 
کيم جونگ اون، رهبر فعلي است که سالگرد تولدش 1۶ فوريه است و در کره 
شمالي به عنوان روز "ستاره درخشان" از آن ياد مي شود. براساس روايت ها در 
کره شمالي کيم جونگ ايل سال 194۲ در کلبه اي پوشيده از برف در محل 
يک کمپ مخفي در قله پائکتو زادگاه معنوي مردم کره به دنيا آمد. در حالي 
که پدرش مش��غول جنگيدن با نيروهاي اش��غالگر ژاپني بود. با اين حال در 
خارج از مرزهاي کره شمالي مورخان به اسناد رسمي شوروي اشاره مي کنند 
که گفته اند وي يک سال زودتر و در روستاي در سيبري جاي که کيم ايل 

سونگ در آنجا در تبعيد به سر مي برد به دنيا آمده است.
به هر ترتيب اين روز يک س��الگرد مهم در کره ش��مالي تعيين ش��ده اس��ت؛ 
جايي که مردمش از زمان به دنيا آمدن براي گراميداش��ت دودمان پائکتو 
يعني همان خاندان کيم که سه نسل است بر کره شمالي حکمراني مي کنند 

آموزش مي بينيد.
مناسبت "روز ستاره درخشان" با نمايش هاي اسکي روي يخ و نمايشگاه هاي 
گل و همين طور برنامه هاي مخصوص اداي احترام در رس��انه هاي دولتي 
پاس داشته مي شود که همه آنها روايت زير بناي مورد قبول مردم را تقويت 

مي کنند.

بس��ياري از حافظان حقوق بش��ر از حضور و 
فعاليت يک اپليکيش��ن در فروش��گاههاي 
آنالين اپ اس��تور اپل و گوگل پلي اس��تور 
انتق��ادات ش��ديدي ک��رده و از اين دو پلتفرم 
درخواست کرده اند که مانع فعاليت آن شوند.

ب��ه گ��زارش ايس��نا، به تازگي س��ر و صدا و 
جنجال ه��اي فراوان��ي در فضاي مجازي به 

گوش مي رسد که به وجود يک اپليکيشن توسعه داده شده توسط يک شرکت 
عربس��تاني باز مي گردد که لوکيش��ن و موقعيت جغرافيايي زنان و دختران 

عربستان سعودي را به سرپرست خانواده اطالع مي دهد.
اين اپليکيش��ن که به تازگي س��ر و صداي زيادي را در فضاي مجازي به راه 
انداخته است، گفته مي شود در راستاي نقض حريم خصوصي و حقوق بشر 

زنان عربستان سعودي بوده و Absher نام دارد .
اين برنامه و نرم افزار که در هر دو پلتفرم اندرويدي و iOS فروشگاه آنالين 
گوگل پلي استور و اپ استور اپل وجود دارد، به مردان عربستاني اين امکان را 
مي دهد تا زنان و دختران خود را رديابي کرده و از موقعيت جغرافيايي آنها با 
استفاده از گوشي همراه آنها باخبر و مطلع شوند. بر اساس گزارش وب سايت 
phonearena ، حاال منتقدان بسياري از وجود و فعاليت اين اپليکيشن در 
فروشگاه هاي اپ استور و گوگل پلي استور سخن گفته و اعتراض کرده اند و از دو 
شرکت اپل و گوگل به عنوان شرکت هاي توسعه دهنده برنامه و فروشگاه هاي 
آنالين مذکور، درخواست کرده اند که هرچه سريع تر اين اپليکيشن را حذف 

کرده و به اشاعه نظرات مردساالرانه و ضد زن، کمک نکنند.

رسانه

خبر بین المللفراسو

تهديد لس آنجلس از سوي داعش اداي احترام به "کيم جونگ ايل"  در منفی 8 درجهاپليکيشني که زنان عربستاني را رديابي مي کند!

در حالي که هنوز فرار افس��ر س��ابق نيروي هوايي آمريکا به ايران تائيد 
نشده است، يک رسانه آمريکايي عنوان داشت که اين موضوع يک ضربه 

اطالعاتي سنگين به اياالت متحده محسوب مي شود. 
روزنامه نيويورک تايمز به نقل از مقامات س��ابق ضد اطالعات آمريکا 
گ��زارش داده »موني��کا الف��رد ويت« عضو س��ابق نيروي هوايي اياالت 
متحده که به ايران گريخته، ضربات شديدي بر عمليات هاي جاسوسي 

کشور خود وارد آورده است.
او همچني��ن مظن��ون ب��ه لو دادن اسامي جاس��وس هاي دوجانبه بخش 
ضداطالعات ارتش آمريکا اس��ت و ايران برخي از اين جاس��وس ها را 

شناسايي کرده است.
وزارت دادگستري آمريکا به تازگي عليه مونيکا ويت که در بخش ضد 
اطالعات نيروي هوايي اياالت متحده به پرونده هاي بسيار محرمانه اي 
دسترس��ي داش��ته، اعالم جرم کرده است. اين وزارتخانه مي گويد، خانم 
وايت در فوريه س��ال ۲01۲ براي ش��رکت در کنفرانس »هاليووديسم« 

به ايران س��فر کرد، امري که ظاهرا راه را براي فعاليت هاي جاسوس��ي 
وي گش��وده اس��ت. وي در نهايت تابستان سال ۲01۳ به ايران گريخت 
اما از گزارش نيويورک تايمز برمي آيد که اطالعات ذي قيمتي را نيز در 

اختيار ماموران ايراني قرار داده است.
اين گزارش مي گويد، مونيکا ويت که مسلمان نيز شده، متهم به افشاي نام 
هشت مامور ضد اطالعات ارتش آمريکا است و او همچنين مي دانست که 
اياالت متحده چگونه ارتباطات مخابراتي خارجي را رهگيري مي کند.

ويت عالوه بر اينها از عمليات هاي مخفي ارتش آمريکا در نقاط مختلف 
خاورميانه باخبر بوده است.

به گفته يک مقام ارش��د س��ابق اطالعاتي آمريکا، وقتي که مونيکا ويت 
ب��ه اي��ران گريخ��ت، نهادهاي اطالعاتي اياالت متحده به يک س��ري 
»اقدامات دفاعي« دس��ت زدند تا آس��يب هايي را که او وارد آورده بود 

به حداقل برسانند.
ي��ک مق��ام ديگ��ر س��ابق امنيت��ي آمريکا گفته ک��ه اگر قرار باش��د به 

خرابکاري ه��اي وي نم��ره اي از 1 ت��ا 10 بده��د، نم��ره ۷ يا ش��ايد ۸ را 
مناسب بداند.

مونيکا ويت از سال 199۷ تا ۲00۸ به عنوان افسر بخش ضد اطالعات 
نيروي هوايي آمريکا مشغول به خدمت بوده و پس از آن نيز به مدت دو 

سال به عنوان کارمند قراردادي براي اين بخش کار کرده است.
برخي رسانه ها با مخابره اين خبر مدعي شده اند که پرونده وي همچنين با 
نام دو شرکت ايراني »افق نو« و »نت پيگرد سماوات« پيوند خورده است. 

اين دو شرکت هم اکنون تحت تحريم هاي آمريکا قرار گرفته اند.

افشاگری نیویورک تایمز از فرار افسر اطالعاتی آمریکا به ایران؛ 

ضربه سخت اطالعاتی به واشنگتن
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جامعه

جهان

رئيس مرکز اطالع رس��اني پليس پايتخت از علت 
تيراندازي روز گذشته در ميدان نبوت خبر داد.

س��رهنگ بابک نمک ش��ناس رئيس مرکز اطالع 
رس��اني پلي��س پايتخ��ت در گفت وگ��و ب��ا مهر در 
خص��وص ش��ليک تير هوايي در مح��دوده ميدان 
نب��وت اظهار کرد: س��اعت ۶ بع��د از ظهر، ماموران 
پليس امنيت اخالقي به دو نفر از بانوان که با پوشش 
خود، هنجارهاي جامعه را رعايت نکرده بودند، تذکر 
مي دهند که آنان اقدام به جوسازي، هياهو و فحاشي 

نسبت به پليس مي کنند.
نمک ش��ناس اضافه کرد: پليس به علت اهانت و 

جوس��ازي، قصد انتقال آنان به مقر پليس را داش��ته 
که آنان با رفتار و گفتارهاي زننده خود، از دس��تور 
پليس تمرد کردند و با همدستي چند تن از عابران، 
به س��مت خودرو پليس يورش برده و با شکس��تن 
شيشه، قصد چپ کردن خودرو پليس را داشتند که 
يکي از ماموران با شليک تير هوايي مانع اين اقدام 

اخالل گران مي شود.
وي اظهار داشت: پليس براساس وظيفه ذاتي خود، 
در برابر رفتارها و پوشش هاي هنجارشکن مسئول 
است و نمي تواند نسبت به اينگونه مسائل بي تفاوت 
باشد و بدون ترديد ماموران، با افرادي که بخواهند از 

دستور پليس سرپيچي کنند، با اقتدار برخورد خواهد 
کرد و اسير جوسازي رسانه ها نخواهد شد

رئي��س جمهوري آمريکا اعالم کرد، اعالميه مهمي را 
درباره جنگ عليه داعش در سوريه منتشر مي کند.

دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا جمعه تاکيد کرد: 
بياني��ه مهمي درباره س��وريه و موفقيتي که در نابودي 
داعش در آنجا به دست آوده ايم، در اختيار داريم و اين 

اعالميه طي ۲4 ساعت آينده منتشر خواهد شد.

اين اعالميه چند روز بعد از آن منتشر مي شود که ترامپ 
مدعي شده بود، داعش 99 درصد از مناطق تحت سيطره 

خود در عراق و سوريه را از دست داده است.
براس��اس گزارش س��ايت شبکه العربيه، ترامپ هفتم 
فوري��ه ج��اري گفت��ه بود، ظرف روزهاي آينده رس��مًا 
بازگرداندن تمام مناطق تحت کنترل داعش در سوريه 
به دس��ت نيروهاي آمريکايي و هم پيمانان شان اعالم 

خواهد شد.

ترامپ 19 دس��امبر نيز پيروزي بر داعش و آغاز خروج 
نيروهاي آمريکايي از سوريه را که تعدادشان ۲000 تن 

است، اعالم کرد.
اي��ن در حالي اس��ت که ژنرال ج��وزف ووتل، فرمانده 
فرمانده��ي نيروهاي مرک��زي آمريکا تداوم تجهيز و 
کمک نظامي به نيروهاي دموکراتيک سوريه را بعد از 
خروج آمريکا از سوريه خواستار شد و بر اعمال فشار بر 

داعش تاکيد کرد.

علت تيراندازي در ميدان نبوت مشخص شد

ترامپ دنيا را غافلگير مي کند

سيستم مديريت يکپارچه /کد 10/25/00/ف

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي
نوبت دوم )شماره 189/ م ج /97(

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان البرزدرنظر دارد عمليات حفاري،لوله گذاري،آزمايش پمپاژ و سيمانتاس��يون چهار حلقه چاه به روش دوراني در اس��تان البرز را 
از طريق مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط و داراي حداقل رتبه ۵ در رشته کاوش هاي زميني واگذار نمايد.

برآورد پروژه،مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: برآورد براساس فهرست بهاء چاه سال 1۳9۷، مبلغ 11/0۸0/040/000 ريال و مدت اجراي کار1۲ )دوازده( 
ماه و مبلغ تضمين 4۵۷/401/۲00 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شرکت، چک بانکي تضمين شده و يا ضمانتنامه بانکي مي باشد.

مهلت تحويل اسناد مناقصه:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 9۷/1۲/11 و محل تحويل اسناد اداره دبير خانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد.
تاريخ بازگشايي پاکات:ساعت 1۵ روز يکشنبه مورخ9۷/1۲/1۲ خواهد بود.

قيمت فروش اسناد مناقصه:مبلغ ۵00/000 ريال واريزي به حساب شماره 1۷1۷/111/۲۲۶۲990/۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه رجائي شهر کرج. )به نام آب و فاضالب 
استان البرز(.

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است
داوطلبان مي توانند به منظور دريافت اس��ناد مناقصه از تاريخ 11/۲۷/ 9۷ لغايت پايان وقت اداري روز چهارش��نبه مورخ 1۲/1/ 9۷ با در دس��ت داش��تن معرفي نامه به 

دفترقراردادهاي شرکت آب و فاضالب استان البرز واقع در کرج-انتهاي بلوار شهيد چمران-ساختمان شماره يک مراجعه نمايند. تلفن تماس 0۲۶-۳۲11۷1۵0
جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات،به آدرس)iets.mporg.ir( مراجعه نماييد.

شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامي خاص(پذيراي انتقادها و پيشنهادهاي شهروندان از طريق سامانه پيام کوتاه ۳000۷1۲۲ هستيم.

آگــــهـي دعــوت  
مجــمع عــمومي عــادي مــوسسه بــرج پــيونــد کــوکــب 

با تشکر 
هيـات مـديره بـرج پـيوند کـوکب

از اعضاي محترم مجمع عمومي برج پيوند در مورخ 14 اس��فند : س��ه 
ش��نبه س��اعت 19 به آدرس: تهران ،خيابان س��تارخان ،کوچه کوکب ، 
نب��ش کوچ��ه کريمي ،پالک 100 جهت مش��ارکت در موضوعات 

ذيل دعوت بعمل مي آيد. 
1( گزارش عملکرد مالي و اجرائي 

۲( انتخاب هيات مديره


