
دادس��تان تهران در خصوص آخرين وضعيت پرونده هاي 
مهم اقتصادي گفت: در هش��ت ماه اخير ۲۸۲ نفر بازداش��ت 
و ۸۶۰ نفر ممنوع الخروج شده اند و ۱۳۸ کيفرخواست صادر 
گردي��ده و ۱۲۱ نف��ر تحت تعقيب قرار گرفتند و احکام ۱۰۰ 
نفر در حال اجرا اس��ت. عباس جعفري دولت آبادي افزود: 
در پرونده هاي پتروشيمي ۱۳ نفر؛ پرونده هاي دالالن ارزي 
۲۹ نفر؛ پرونده هاي گوشت و الستيک ۴ نفر، پرونده تلفن 
همراه ۱ نفر؛ پرونده سامانه بهين ياب صمت ۴ نفر، پرونده 
گمرک، ۸ نفر، پرونده س��ازمان حمايت ۴ نفر، پرونده کاغذ 
۱۷ نفر و پرونده واردات خودور و سامانه هاي ثبت سفارش 
۲۰ نفر بازداش��ت هس��تند. وي از انهدام باند ۷ نفره قاچاق 
سازمان يافته عينک خبر داد و گفت: اين افراد ۲۰ هزار عينک 
قاچاق وارد کرده بودند که ۴ هزار فقره آن کشف شد که به 
حبس و ۱۴ ميليارد تومان جزاي نقدي و ضبط عينک هاي 
مکش��وفه محکوم ش��دند. جعفري دولت آبادي در ارتباط با 
آخرين وضعيت پرونده ورمي کمپوست گفت: متهم اصلي 
به ۱۰ س��ال حبس محکوم ش��ده و ۱۳ هزار نفر شاکي دارد، 

اما مثل همه پرونده هاي بزرگ اين پرونده نيز مشکل رد مال 
دارد و اموال کمي براي رد مال وجود دارد. در مورد دو نفر از 
محکومان با اعتراض دادس��تاني، پرونده در دادگاه کيفري 
يک استان تهران تحت رسيدگي است .وي درباره آمار کلي 
درباره عفو گسترده محکومان بيان کرد: تاکنون ۵ هزار آزادي 
و ۳ هزار تخفيف مجازات در استان تهران داشته ايم و طبق 
اعالم رئيس سازمان زندان ها، ۴۰ هزار آزادي و ۳۰ هزار نفر 
تخفيف مجازات در کل کشور صورت گرفته است. دادستان 
تهران درپاسخ به موضوع پرونده بانک سرمايه تصريح کرد: 
کيفرخواس��ت بخش��ي از پرونده بانک سرمايه صادر شده و 
بخشي هم مفتوح و در حال انجام است. جعفري دولت آبادي 
درباره آقاي يقيني يکي از متهمين اين پرونده گفت: وي فرار 
نکرده بلکه جراحي داش��ته و در بيمارس��تان است. دادستان 
تهران ادامه داد: بانک سرمايه نمادي از فساد بزرگ اقتصادي 
است و دادستاني با تمام وجود و امکانات آن را پيگيري مي کند 
و تمام کساني که چه در گذشته بودند يا در خارج ا ز کشور 
هستند، تحت تعقيب قرار گرفته اند.وي در خصوص علت کم 
بودن رد مال ها در پرونده هاي اقتصادي و در پرونده کمپوست 
اظه��ار ک��رد: ما يک معضلي که در پرونده هاي بزرگ داريم 
اين است که چالش کار زياد است و متهمان با زرنگي و عدم 
نظارت، اموال را يا به خارج از کشور برده و يا جا به جا مي کنند 
و زماني که دادستان و پليس ورود مي کند يا مال نيست و يا 

کم است، در پرونده ثامن، طالي شادي، عظيم خودرو و ده ها 
پرونده بزرگ مالي متاسفانه متهمان با يک زرنگي مجرمانه 
اموال را جا به جا مي کنند. دادستان تهران با بيان اينکه اين 
افراد گاهي اوقات اموال را حتي به نام کارگرانشان مي کنند، 
گفت: اين افراد به لحاظ اينکه از مقررات کشور اطالع دارند 
اين اموال را جا به جا مي کنند، ما اکنون ده ها پرونده مشابه 
داريم و در پرونده هاي شرکت هرمي نيز به اين گونه است، 
بنابراين اين موضوع يک ضايعه بزرگ براي تحقق عدالت 
محس��وب مي ش��ود. وي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده 
کاغذ گفت: در اين پرونده هشت شرکت تحت تعقيب قرار 
گرفته اند که مجموع اين شرکت ها حدود ۱۹۰ ميليون يور ارز 
گرفته اند و ۱۷ نفر بازداشتي دارد. هر آنچه که در توان داشتيم 
انجام داده ايم و جزء دو و س��ه متهم اصلي که فرار کرده اند، 
اين پرونده در همان آغاز کش��ف ماجرا ۱۷ متهم بازداش��ت 
شدند. جعفري دولت آبادي در ادامه افزود: کساني که کاغذ 
آورده اند آن را در بازار آزاد فروختند، چون فاکتور هاي صوري 
تهي��ه کردن��د، بنابراين يا کاغذ نياوردند و ارز ها را فروختند و 
يا آوردند و کاغذ را با فاکتور هاي صوري فروختند، بنابراين 
کاغذ ها به دست مصرف کننده واقعي نرسيد. وي ادامه داد: 
کش��ور ارز را مي دهد کاال يا وارد نمي ش��ود و يا اگر هم وارد 
مي شود بدست مصرف کننده نمي رسد، دستگاه هاي مسئول 

بايد نظارت کنند.

عزم جدی دستگاه قضا در مبارزه با فساد
دادستان تهران از ۲۸۲ بازداشت و۸۶۰ ممنوع الخروج خبرداد؛

عضو شوراي شهر تهران در انتقاد از افزايش بودجه فرهنگي 
ش��هرداري تهران براي س��ال ۹۸ گفت: در حال حاضر براي 
تعمير ۸۰۰ اتوبوس که در تعميرگاه ها خوابيده اند و براي احياي 
بافت ه��اي فرس��وده که در صورت زلزل��ه جان بيش از يک 
ميلي��ون نف��ر را به خطر مي اندازند پول نداريم؛ در اين صورت 
چرا بايد ۲۰۰ ميليارد تومان را به کارهاي فرهنگي فوق برنامه 

اختصاص دهيم؟
به گزارش ايلنا، مجيد فراهاني در جمع خبرنگاران در مخالفت با 
افزايش ۲۰۰ ميليارد توماني بودجه فرهنگي در صحن شوراي 
ش��هر گفت: در اليحه بودجه ش��هرداري حدود هزار ميليارد 
تومان براي ماموريت فرهنگي پيشنهاد شده بود اما دوستان 
کميسيون فرهنگي و اجتماعي اصرار داشتند که اين بودجه 

۲۰۰ ميليارد تومان افزايش يابد. من با اين امر مخالف بودم و 
علت هم اين بود که اصلي ترين مطالبات مردم شامل آلودگي 
هوا، ترافيک، کاهش فاصله شمال و جنوب تهران، نوسازي 
بافت هاي فرسوده و... است و اگر امروز خدايي ناکرده در تهران 
زلزل��ه اي بياي��د جان بيش از يک ميليون نفر به خاطر زندگي 
در بافت فرس��وده در معرض خطر مرگ و آس��يب هاي جدي 
است. بنابراين اين هزينه ها بايد در راستاي اولويت هاي مردم 
خرج شود نه جايي که در گذشته براي هزينه هاي انتخاباتي 
و فعاليت هاي پوپوليستي به انحاي مختلف صورت مي گرفته 
اس��ت. رئيس کميته بودجه ش��وراي شهر تهران گفت: امروز 
مردم در تردد خود با مترو و اتوبوس به حدي دچار مش��کل 
هستند که در ساعات پيک تعداد زيادي گزارش نزاع داريم؛ 

آنگاه مي خواهيم در بخش فرهنگي هزينه کنيم.
فراهاني با بيان اينکه اکنون در تهران نياز به ۹ هزار اتوبوس 
وج��ود دارد گف��ت: در حال حاضر تعداد کل اتوبوس ها حدود 
۵۴۰۰ عدد اس��ت و ۸۰۰ اتوبوس هم در تعميرگاه ها معطل 
تجهيزات و لوازم هستند و پول براي تعمير آنها نداريم. در چنين 
شرايطي چرا بايد روي هوا ۲۰۰ ميليارد تومان را به کارهاي 

فرهنگي فوق برنامه اختصاص دهيم؟
رئيس کميته بودجه شوراي شهر تهران در خصوص کسري 
بودجه درس��ال ۹۷ هم گفت: اکنون براس��اس آخرين آمار از 
۳۵۰۰ تا ۵هزار ميليارد تومان کسري بودجه داريم و بيش از 
۳ هزار ميليارد تومان از بودجه تا پايان س��ال محقق نخواهد 

شد. 

رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه براي حل مسائل 
فعلي کشور نيازمند رسيدن به فهم عمومي هستيم، گفت: 
حل مشکالت نيازمند عزم حکمرانان و فهم مشترک مردم 
است چرا که مردم تصور مي کنند منابع موجود به خوبي توزيع 
نمي شود اين درحاليست که اين منابع بسيار کم بوده و مردم 
دچار سوءتفاهم شده اند. به گزارش ايسنا، علي الريجاني 
با تأکيد بر اينکه در کشور به علت فربه شدن دستگاه هاي 
اداري، س��رمايه گذاري در بخ��ش  عمران��ي کاهش يافته 
است، مطرح کرد: با اتمام جلسات رسيدگي به بودجه ۹۸، 
مبلغي حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار ميليارد تومان به بخش عمراني 
اختصاص يافته اين درحاليست که اين مبلغ در اين بخش 
مناس��ب نيس��ت چرا که پروژه هاي عمراني موتور محرک 

کشور هستند.
الريجاني با اش��اره به دس��تور مقام  معظم رهبري مبني بر 

تشکيل جلسه اي توسط روساي سه قوه براي حل اعتبارات 
پروژه ه��اي عمراني، اظهار ک��رد: يکي ديگر از مهمترين 
موضاعات مورد توجه مس��ئوالن افزايش توليدات کش��ور 
است از اين رو در تبصره هاي بودجه ۹۸، در دو بخش اتمام 
۶۰۰ هزار پروژه  نيمه کاره و ايجاد اشتغال ُخرد، تسهيالت 
بانکي آسان تري در نظر گرفته شده است. وي با تأکيد بر 
اينکه کشور در شرايطي است که بايد رويکرد توليدمحور 
داشته باشد، خاطرنشان کرد: ظرفيت هاي خوبي در کشور 
براي اشتغال و ارتقاء توليدات وجود دارد به طوري که افزايش 
اختيارات استانداران براي آباداني استان ها از جمله اقداماتي 
اس��ت که در جهت ارتقاء و رونق توليدات در تمامي نقاط 
کش��ور صورت گرفته اس��ت. رئيس مجلس ادامه داد: مبلغ 
قاب��ل توجه��ي افزون بر ۳۱۰ هزار ميليارد تومان از بودجه 
س��ال آينده به هزينه هاي ضروري مانند تجهيز امکانات 

نيروهاي نظامي در ش��رق و غرب کش��ور اختصاص يافته 
اس��ت. وي ب��ا بيان اينک��ه ۸۰ هزار ميليارد تومان در حالي 
به بازنشستگان اختصاص يافته که صندوق هاي مربوطه 
بايد در اين حوزه فعاليت مي کردند، ادامه داد: تا هنگامي که 
ساختار بودجه مشکل داشته باشد نمي توان اميدي به حل 
مسائل موجود در کشور داشت. الريجاني با اشاره به وظيفه 
مهم و نقش پررنگ رسانه در بحث روشنگري، مطرح کرد: 
در بودج��ه ۹۸ توجه��ي به افزايش يارانه مطبوعات به ويژه 
مسأله کاغذ صورت گرفته چرا که بخش مهم روشنگري 

بر عهده اصحاب رسانه است.
وي در رابطه با ظرفيت باالي گردش��گري اس��تان همدان 
در ايجاد اشتغال و ارتقاء توليدات نيز اظهار کرد: همدان نيز 
يکي از استان هاي کشور است که عالوه بر ظرفيت باالي 

گردشگري، مزيت کشاورزي و صنعتي نيز دارد.

جدال بودجه ای در بهشت

نیاز اقتصاد به رویکرد تولید محور

روز پرتنش در شواری پایتخت؛

رئیس مجلس شوراي اسالمي تاکید کرد؛ 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

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

ب��ر اس��اس آماره��اي 
موج��ود در بهم��ن ماه 
سال جاري ۲۰ هزار و ۸۶۲ مبايعه نامه 
ب��ه امض��ا رس��يد که با توجه ب��ه تعداد 
مبايعه نامه ه��اي بهمن م��اه ۱۳۹۵ که 
بالغ بر ۱۹ هزار و ۲۰۲ مورد بود، آمارها 
حاک��ي از افزاي��ش ۸.۶ درصدي تعداد 
قرارداده��اي خري��د و ف��روش امالک 
دارد. بر همين اس��اس، در کل کش��ور 
ني��ز آماره��اي رش��د ۱۰.۶ درص��دي 
قرارداده��اي خريد و فروش امالک در 
بهمن ماه را نشان مي دهد. در بهمن ماه 

امسال ۶۴ هزار و ۶۷۴ مورد ...

جهت دهي شايعات 
به معامالت ملك
محمدعلي مهري

کارشناس شهرسازي

يادداشت

در اينکه بيکاري از مرز 
سه ميليون و ۵۰۰ هزار 
نفر گذشته شکي نيست اما مهمتر اين 
است که آمار واقعي بيکاري بسيار بيشتر 
از اين حرفهاست. اگر دانشجويان، زنان 
خانه دار، دستفروش��ان و کساني که هر 
کاري انجام مي دهند اما به عنوان بيکار 
در هي��چ مرجعي ثبت ن��ام نمي کنند را 
ني��ز به آمار بي��کاران اضافه کنيم، آمار 
بيکاري وحش��تناک خواه��د بود. نکته 
مهم اين است که قانون اساسي وظيفه 
اش��تغالزايي را به دولت واگذار و تاکيد 

کرده که هر ايراني بايد...

معضل بي توجهي
 به كارآفريني

کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com

سرمقاله

چهار شنبه 15 اسفند 1397  28 جمادی الثانی 1440 
سال ششم   شماره 1540  8 صفحه 1000 تومان
W e d 6 M a r c h . 2 0 1 9 8 p a g e

گروه سیاسی: مدتي است گراني و تورم دست به دست هم 
داده ت��ا ب��راي کش��ور چالش ايجاد کند. م��ردم نيز که زير بار اين 
مشکالت کمر خم کرده اند،از دولت و دولتمردان انتظار مديريت 
اين بحرانها را دارند اما زهي خيال باطل، چرا که قيمت ها روزانه 
باال مي رود و دولت نيز نس��بت به همه چيز بي تفاوت اس��ت. اما 
اظهارات جديد معاون اول رييس جمهور باعث تعجب و شايدهم 

تاسف شد.اسحاق جهانگيري در توييتر ...

گروه سیاسی:دادس��تان تهران در خصوص آخرين وضعيت 
پرونده هاي مهم اقتصادي گفت: در هش��ت ماه اخير ۲۸۲ نفر 
بازداشت و ۸۶۰ نفر ممنوع الخروج شده اند و ۱۳۸ کيفرخواست 
صادر گرديده و ۱۲۱ نفر تحت تعقيب قرار گرفتند و احکام ۱۰۰ 
نف��ر در حال اجرا اس��ت. عباس جعفري دول��ت آبادي افزود: در 
پرونده هاي پتروشيمي ۱۳ نفر؛ پرونده هاي دالالن ارزي ۲۹ نفر؛ 

پرونده هاي گوشت و الستيک ۴ نفر...

به  منتقدان به موقع 
جواب خواهيم داد

عزم جدی دستگاه قضا 
در مبارزه با فساد

ادامه در صفحه3

ادامه در صفحه3

همین  صفحه  صفحه2

روابط عمومی شركت گاز استان تهران

ش�رکت گاز اس�تان ته�ران در نظر دارد پروژه اختص��اص کدهای آدرس 
مش��ترکين )عمده و جزء( به اطالعات مکانی پارس��ل های غرب اس��تان تهران را 
با مشخصات و شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومی به متقاضيان واجد شرايط 

واگذار نمايد. 
1-نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان تهران 

 تهران، خيابان ايرانشهرشمالی، نبش خيابان اراک، ساختمان شماره ۱۶۰، طبقه چهارم
 بلوک ۷، امور ق�راردادها 
2-  موضوع مناقصه :

اختصاص کدهای آدرس مش��ترکين )عمده و جزء( به اطالعات مکانی پارس��ل 
های ش��هری ش��هر تهران، تعيين موقعيت علمک ها، ترس��يم انشعابات و الصاق 
کروکی و ازبيلت انشعابات به آنها جهت ورود به سامانه اطالعات مکانی شرکت 

گاز استان تهران 
3- مدت اجراء پروژه: ۹۰ )نود( روز تقويمي مي باشد .

4-  محل اجراء پروژه: در محدوده غرب استان تهران – مناطق ۳.۴.۹.۱۰.۱۱ 
گازرسانی تهران می باشد .

5- نماینده دستگاه مناقصه گزار: مديريت بهره برداري
 6- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ لغايت ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

 مي باشد .
7- زمان ارسال پیشنهادات: روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ مي باشد .   
8- زمان گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ می باشد 

9- مدت اعتبار پیشنهادات: مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مي باشد .

10- شرایط متقاضي: 
-داشتن شخصيت حقوقي. 

- حداقل گواهينامه صالحيت مشاور با رتبه ۳  و يا باالتر در زمينه تخصصی GIS و  رتبه ۲ نقشه 
برداری زمينی در گروه تخصصهای مش��ترک س��ازمان مدريت و برنامه ريزی کش��ور با دارا بودن 

ظرفيت کار آزاد
- تبصره داشتن همزمان دو تخصص ذکر شده در بند باال برای مشاوران جهت شرکت در فرآيند 

الزامی است 
- داشتن تجربه کافي و مرتبط با موضوع مناقصه. )انجام حداقل يک کار مشابه(

- داشتن حسن سابقه در کارهاي قبلي. 
- داشتن توان مالي. 

- ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
- داشتن گواهينامه تائيد صالحيت ايمني از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي. 

عطف به آئين نامه اجرايي راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي، انعقاد قراردادهاي 
بيش از ۱۰ برابر نصاب معامالت متوسط، صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابدار رسمي ، 

عضو جامعه حساب داران رسمي مورد نياز مي باشد. 
ضمنا هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضياني که داراي شرايط مذکور در بند "۱۱ " فوق بوده و آمادگي اجراي پروژه را دارند، مي توانند 
در مهلت تعيين شده فوق الذکر، جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفي نامه و ارائه 
گواهينامه معتبر و کپي آخرين تغييرات روزنامه رسمي )حداقل ۲ سال( و کپي گواهينامه صالحيت 
ايمني و فيش واريزي به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ريال به حساب جاري به شماره ۱۷۰۳۳۲۶۸۷ بانک تجارت 

شعبه دکتر مفتح به نام شرکت گاز استان تهران مراجعه نمايند.

مناقصه عمومي ) دو مرحله اي ( 
به شماره 97-12/0093

روابط عمومي شركت گاز استان مركزي

1– موضوع مناقصه: شرکت گاز استان مرکزي در نظر دارد در اجراي جزء يکم بند "ق" تبصره 
۲ قانون بودجه کل کش��ور، اجراي ش��بکه و انش��عابات پراکنده در سطح روستاهاي يوالق، باغ شاهي، 
چرم��ک، دينارآب��اد و قلع��ک از توابع س��اوه راب��ه روش C و از طريق مناقصه عمومي به پيمانکار واجد 

صالحيت واگذار نمايد.
ش�رح مختصر پروژه: ) اجراي ۲۰۰۰ متر ش��بکه توزيع پلي اتيلن و نصب ۴۰۰ عدد علمک پلي 

اتيلن (
2- مناقصه گزار: شرکت گاز استان مرکزي 

3- میزان و نوع تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هيئت دولت به ش��ماره 
۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه� مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ و به مبلغ ۱۵۳.۲۰۱.۰۰۰ ريال خواهد بود.

4-پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد.
5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي و گشایش پیشنهادها: 

 - مح�ل دریاف�ت اس�ناد ارزیاب�ي کیف�ي: س��ايت اينترنت��ي ش��رکت گاز اس��تان مرک��زي
 www.nigc-mpgc.ir قسمت مناقصه و مزايده

- مهلت تحویل اسناد ارزیابي کیفي: لغايت ساعت ۱۴ مورخ ۹۸/۰۱/۱۹ 
- زمان ارسال مدارك مناقصه: پس ازمرحله ارزيابي کيفي، دعوتنامه و اسناد مناقصه جهت مناقصه 

گراني که حائز حداقل امتياز ارزيابي کيفي شده اند، ارسال مي گردد.
- قيمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.

- زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر مي گردد.
6- مبلغ برآوردي و پیشنهادي دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ ۳.۰۶۴.۰۰۶.۰۰۰ريال بر اساس 

فهارس بهاي تخصصي نفت و گاز منتشره سال ۹۷ مي باشد.
7- پيمانکاران بايس��تي داراي گواهينامه ايمني از اداره کار، گواهينامه صالحيت در رش��ته تاسيس��ات 

وتجهيزات، کد اقتصادي، شناسه ملي اشخاص حقوقي ايراني و کد کاربري پايگاه ملي مناقصات باشند.
 مناقص��ه گ��ران مي توانن��د جه��ت کس��ب اطالع��ات بيش��تر ب��ه وب س��ايت پايگاه اطالع رس��اني

 WWW.shana.ir مراجعه و يا با شماره تلفنهاي ۴-۳۲۴۱۲۰۸۱ -۰۸۶ امور قراردادهاي شرکت گاز 
استان مرکزي تماس حاصل فرمايند. 

تلفکس: ۰۸۶-۳۲۷۷۶۶۶۰ 

آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي نوبت دوم ) 97-88(
كد پايگاه ملي:  3194508   شماره :1397-6584

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r
آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان تهران )سهامی عام(

نوبت دوم
شماره مجوز: 1397/6610

1

رئیس مجلس شوراي اسالمي تاكید كرد؛ 

نیاز اقتصاد به رويکرد تولید محور

اينستکس
 رويای بدون تعبیر 

بي اعتمادي ملت ايران به قاره سبز ادامه دارد؛

گروه سیاسی: تحريمهايي که آمريکا عليه ايران اعمال کرد، با واکنش 
جدي اروپاييان رو به رو ش��د و براي آنکه ش��رکتهاي اروپايي با مجازات 
آمريکايي ها رو به رو نشوند، کانال ويژه مالي اروپا با ايران رسما راه اندازي 
ش��د و آلمان، فرانس��ه و انگليس با انتش��ار بيانيه اي مشترک از راه اندازي 

کانال ويژه مالي با ايران خبر دادند. 
در اين بيانيه آمده است: انگليس فرانسه و آلمان در ادامه تعهد و تالش هاي 
خود براي حفظ توافق هس��ته اي که به تصويب ش��وراي امنيت س��ازمان 
ملل رس��يده اس��ت، به طور رسمي اعالم مي کنند که "INSTEX" )ابزار 
حمايت از تبادالت تجاري( راه اندازي شد.هايکو ماس، ژان ايو لودريان 
و جرمي هانت وزيران امور خارجه آلمان، فرانسه و انگليس در ادامه بيانيه 
مش��ترک خود آورده اند: INSTEX يا همان SPV س��ازوکاري است که 

امکان تجارت مش��روع اپراتورهاي اقتصادي اروپايي با ايران را فراهم 
مي سازد.سه کشور اروپايي تاکيد مي کنند که تالش هايشان براي حفظ 
تمهيدات اقتصادي برجام منوط به اجراي کامل تعهدات مرتبط هسته اي 
ايران ذيل اين توافق، شامل همکاري کامل و به موقع با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي است.انگليس، فرانسه و آلمان در بيانيه خود با تاکيد بر اينکه 
INSTEX اولين گام مهم به شمار مي آيد، مراحل فعاليت اين سازوکار 
را اين گونه مشخص مي کنند:- سه کشور اروپايي با يکديگر، از طريق 
INSTEX به کار روي جزئيات دقيق و عملياتي براي مش��خص کردن 
روش فعاليت اين شرکت ادامه مي دهند.- سه کشور اروپايي همچنين با 
ايران همکاري مي کنند تا يک نهاد نظارتي شفاف و مؤثر ايجاد کنند چراکه 
الزم است INSTEX را عملياتي کند. در ادامه اين...           صفحه 2

انرژی

3اقتصاد كالنمدیرعامل بورس انرژي  تشریح کرد؛

7راه و مسكن

4تجارت

بقاء بنگاه ها 
در گرو حمايت دولت

رنجوری كسب وكار
 از بد بینی ها

مسکن گران نمی شود

ويـتـريـن

عوامل ناكامی عرضه های نفتی

5
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تطبيق٩٨ حزب با قانون جديد 
سخنگوي وزارت کشور گفت: در اجراي 
قان��ون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي 
سياس��ي تع��داد 98 ح��زب تاييد و مجوز 
ادام��ه فعالي��ت دريافت کرده اند.س��يد 
س��لمان ساماني با اشاره به اجراي قانون 
جدي��د اح��زاب اظهارداش��ت: در اجراي 
قان��ون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي 

سياسي، کميسيون ماده ١٠ وضعيت احزاب موجود در کشور را با شرايط 
مندرج در قانون جديد تطبيق داده اس��ت که نهايتا تعداد 98 حزب تاييد 
و مج��وز ادام��ه فعالي��ت را دريافت کرده اند.وي در ادامه افزود: اين احزاب 
مي توانن��د در مجم��ع عمومي خانه احزاب که در تاريخ ٢٣ اس��فندماه 9٧ 
برگزار مي ش��ود ش��رکت کرده و در تش��کيل ارکان خانه احزاب مشارکت 
داش��ته باش��ند.قائم مقام وزير کش��ور در امور مجلس و هماهنگي استانها 
تصريح کرد: 98 حزب ياد ش��ده از يارانه خانه احزاب که در قانون بودجه 

پيش بيني شده است، بهره مند خواهند شد.

اميدواري ژاپني ها به همکاری با ايران 
س��فير ژاپن در ايران گفت: ش��رکت هاي ژاپني با وجود تحريم ها به آينده 
کار با ايران اميدوار هس��تند.به گزارش ايرنا، ميتس��وگو س��ايتو در ديدار با 
محمدصادق معتمديان استاندار خراسان جنوبي افزود: شرکت هاي ژاپني 
به شدت درگير تحريم ها هستند اما با اين وجود برخالف خروج بسياري 
از ش��رکت هاي اروپايي همچنان در جمهوري اس��المي فعاليت مي کنند.
وي با بيان اينکه آمريکا به قرارداد بين المللي برجام اهميتي نداد، گفت: 
جمه��وري اس��المي ايران همواره به اي��ن موضوع اهميت داده و موارد را 
رعايت کرده است.س��فير ژاپن در ايران اظهار داش��ت: امروز جامعه بين 
المللي )اروپا( ديد درستي از اين مسير دارد و از آن حمايت مي کند.وي با 
اشاره به اينکه استان خراسان جنوبي از پتانسيل هاي زيادي برخوردار است، 
تصريح کرد: در صورت درخواست کشور ايران در بخش هاي مختلف، ژاپن 
حتما اين درخواست ها را بررسي مي کند.سايتو ادامه داد: سرمايه گذاري 
شرکت هاي ژاپني در اين استان نيازمند وقت و بررسي است که حتما به 
اين مهم توجه خواهيم داش��ت.معتمديان اس��تاندار خراسان جنوبي نيز در 
اين ديدار با تشريح ظرفيت ها و قابليت هاي اين استان به ويژه در بخش 
اقتصادي گفت: خراسان جنوبي پذيراي سرمايه گذاري شرکت هاي ژاپن 
در ايجاد صنايع فراوري محصوالت معدني است و مي توانيم براي پويايي 

اين ظرفيت عظيم با اين کشور همکاري کنيم.

ادعاي انتقال سالح از ايران به يمن
وزي��ر امورخارج��ه آمريکا با تکرار ادعاي بي اس��اس خود مبني بر حمايت 
تس��ليحاتي ايران از حوثي ها گفت که آمريکا ديگر نخواهد پذيرفت که 
موش��کي از يمن به س��مت عربستان پرتاب شود.به گزارش ايسنا، مايک 
پمپئو در دبيرستاني در ايالت آيووا در جواب اين که چرا واشنگتن همچنان به 
فروش سالح به عربستان ادامه مي دهد درحاليکه تأثير آن را بر غيرنظاميان 
يمني مي بيند، به تکرار ادعاهاي بي اساس و نخ نماي خود عليه کشورمان 
پرداخت و عربس��تان را متحد اس��تراتژيک آمريکا در منطقه خواند.وي با 
طرح اين ادعاي واهي که ايران سامانه هاي تسليحاتي در اختيار حوثي ها 
قرار داده است، گفت: يمن جاي بسيار پيچيده اي است. ايران به حوثي ها 
س��امانه هاي تس��ليحاتي داده اس��ت و اکنون موشک هايي در آنجا )يمن( 
ساخته شده است که در عربستان سعودي فرود مي آيند. نه، ما اين مسئله 
را ب��راي ب��ار دوم نخواهي��م پذيرفت.پمپئو افزود: اگر ايراني ها به گروهي 
در دس موينس )منطقه اي در آمريکا( موش��ک مي داد، به طور قطع ش��ما 
از دولت انتظار داش��تيد که در برابر اين اتفاق بايس��تد و با آن مقابله کند، 

همان گونه که دولت سعودي در حال مقابله با آن )در يمن( است.

روابط خوب عراق با ايران به نفع همه 
رئيس جمهور عراق با اشاره به روابط ميان 
ايران و عراق گفت که س��فر آتي رئيس 
جمهور ايران به بغداد مهم خواهد بود.به 
گزارش ايسنا از الفرات نيوز، برهم صالح 
گفت: س��فر روحاني، رئيس جمهور ايران 
به بغداد سفر مهمي خواهد بود. من پيش 
از اين به تهران سفر کردم و گفت وگوهاي 

عميقي در رابطه با مسائل متعدد با مقامات ايراني داشتم.وي افزود: روابط 
ما با ايران بس��يار مهم اس��ت، به تمام کش��ورهايي که به آنها س��فر کردم 
اعالم کردم که منفعت عراق در اين است که روابط بسيار خوبي با ايران 
داش��ته باش��د و من به عمد اين عبارت را تکرار مي کردم و مي گفتم که 
منفعت عراق به اين اس��ت که چنين روابطي را تداوم دهد.رئيس جمهور 
ع��راق در ادام��ه گف��ت: رواب��ط ما ب��ا ايران بر همان اس��اس روابطمان با 
کشورهاي عربي نيست و اين روابط به ضرر روابطمان با کشورهاي خليج 
)فارس( و کشورهاي ديگر نيز نخواهد بود، بلکه روابطي مفيد براي ملت 
ع��راق و تم��ام طرف ه��ا خواهد بود.برهم صالح گفت که ما با ايران ١۴٠٠ 
کيلومتر مرز مشترک داريم همچنين ميان دو ملت اشتراکات فرهنگي و 
اجتماعي وجود دارد. در زمان مبارزه عليه نظام قبلي )نظام صدام( ايران 
ب��ه معارض��ان عراق��ي پناه داد، در زمان جن��گ اخير با داعش نيز ايران از 
آوارگان عراقي اس��تقبال کرد و در حمايت از نيروهاي عراقي مبارز عليه 

داعش نقش مهمي ايفا کرد.

زمان برگزاري اجالسيه خبرگان
اطالعيه دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري درباره زمان برگزاري ششمين 
اجالس رس��مي اين مجلس در دوره پنجم منش��ر ش��د.به گزارش ايلنا، 
اطالعيه دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري درباره زمان برگزاري ششمين 
اجالس رس��مي اين مجلس در دوره پنجم به ش��رح ذيل اس��ت: به اطالع 
نماين��دگان محت��رم مجلس خبرگان رهبري، دوره پنجم، مي رس��اند که 
ششمين اجالس رسمي اين مجلس، در تاريخ ٢١ و ٢٢ اسفند ١٣9٧، به 
مدت دو روز در تهران، س��اختمان س��ابق مجلس شوراي اسالمي واقع در 
خيابان امام خميني)ره( تش��کيل مي شود.خواهش��مند است، رأس ساعت 
8:٣٠ صبح س��ه ش��نبه تاريخ ٢١/١٢/9٧ در محل اجالس حضور داش��ته 

باشند.

ايجاد التهاب با برگزاري رفراندوم 
ريي��س کميس��يون امنيت ملي مجل��س تاکيد کرد که برگزاري رفراندوم 
براي لوايح مرتبط با FATF چه از طرف مجلس شوراي اسالمي و چه از 
طرف دولت باعث ايجاد فضاي التهابي در کشور مي شود به خصوص در 
جامعه فعلي که به اندازه کافي به دليل مس��ائل اقتصادي رنجيده خاطر 
است.حش��مت ا... فالحت پيش��ه در گفت وگو با ايسنا گفت: اخيراً مباحثي 
درباره برگزاري رفراندوم براي کنوانس��يون هاي مرتبط گروه اقدام ويژه 
مالي )FATF( مطرح شده است که بنده با برگزاري رفراندوم در اين باره 
مخالف هستم.وي با اين توضيح که رفراندوم تعريف مشخصي دارد، اظهار 
کرد: در مواردي که محلي براي تصميم گيري وجود نداشته باشد به مردم 
رجوع مي ش��ود تا نظرش��ان را اعالم کنند نمونه آن موضوع برگزيت در 
انگليس است که براي خروج رفراندوم برگزار کردند، اما کنوانسيون هاي 
مرتب��ط ب��ا FATF مح��ل قانون گذاري دارد و س��ير آن از دولت، مجلس 
ش��وراي اس��المي و ش��وراي نگهبان گذشته و اکنون در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مي باش��د.رئيس کميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس ش��وراي اس��المي با انتقاد از عدم حضور رئيس جمهور در جلسات 
مجمع تش��خيص براي بررس��ي اليحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه 
با جرايم س��ازمان يافته فراملي )پالرمو( گفت: بنده در طول مدتي که به 
عنوان نماينده مجلس شوراي اسالمي در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
براي تش��خيص پالرمو حضور داش��تم آقاي رئيس جمهور در اين جلسات 
نبودند، ولي معمواًل فضاي مجمع تحت تأثير مصاحبه هاي شخص رئيس 
جمهور و برخي اعضاي دولت، منفي مي ش��د و اين مصاحبه ها اثر منفي 

برموضع گيري ها مي گذاشت.

خبر کوتاه

سياسي

گ�روه سياس�ی: تحريمهايي که آمري�کا عليه ايران اعمال کرد، 
با واکنش جدي اروپاييان رو به رو ش�د و براي آنکه ش�رکتهاي 
اروپايي با مجازات آمريکايي ها رو به رو نشوند، کانال ويژه مالي 
اروپا با ايران رسما راه اندازي شد و آلمان، فرانسه و انگليس با 
انتشار بيانيه اي مشترک از راه اندازي کانال ويژه مالي با ايران 

خبر دادند. 
در اين بيانيه آمده است: انگليس فرانسه و آلمان در ادامه تعهد 
و تالش هاي خود براي حفظ توافق هس��ته اي که به تصويب 
شوراي امنيت سازمان ملل رسيده است، به طور رسمي اعالم 
مي کنن��د که "INSTEX" )اب��زار حمايت از تبادالت تجاري( 
راه ان��دازي ش��د.هايکو ماس، ژان اي��و لودريان و جرمي هانت 
وزي��ران ام��ور خارجه آلمان، فرانس��ه و انگليس در ادامه بيانيه 
مش��ترک خود آورده اند: INSTEX يا همان SPV سازوکاري 
است که امکان تجارت مشروع اپراتورهاي اقتصادي اروپايي 
با ايران را فراهم مي سازد.سه کشور اروپايي تاکيد مي کنند که 
تالش هايشان براي حفظ تمهيدات اقتصادي برجام منوط به 
اجراي کامل تعهدات مرتبط هس��ته اي ايران ذيل اين توافق، 
ش��امل همکاري کامل و به موقع با آژانس بين المللي انرژي 
اتمي اس��ت.انگليس، فرانس��ه و آلمان در بيانيه خود با تاکيد بر 
اينکه INSTEX اولين گام مهم به شمار مي آيد، مراحل فعاليت 
اين سازوکار را اين گونه مشخص مي کنند:- سه کشور اروپايي 
ب��ا يکديگ��ر، از طريق INSTEX ب��ه کار روي جزئيات دقيق 
و عملياتي براي مش��خص کردن روش فعاليت اين ش��رکت 
ادامه مي دهند.- سه کشور اروپايي همچنين با ايران همکاري 
مي کنند تا يک نهاد نظارتي ش��فاف و مؤثر ايجاد کنند چراکه 
الزم است INSTEX را عملياتي کند. در ادامه اين بيانيه آمده 
است: INSTEX از تجارت مشروع اروپا با ايران حمايت مي کند 
و در ابتدا بر بخش هايي که براي مردم ايران ضروري تر هستند 
تمرکز دارد، همچون اقالم دارويي، تجهيزات پزشکي و غذا و 
کش��اورزي. هدف INSTEX در بلند مدت اين اس��ت که براي 
اپراتورهاي اقتصادي کش��ورهاي ديگر که خواهان تجارت با 
ايران هستند، باز باشد و اين سه کشور اروپايي نيز به تالش خود 
براي کشف چگونگي دست يافتن به اين اهداف ادامه مي دهند.

همچنين در اين بيانيه آمده اس��ت: INSTEX تحت باالترين 
اس��تانداردهاي بين المللي مطابق با قوانين مقابله با پولش��ويي 
، مقابله با تروريسم و تحريم هاي سازمان ملل و اتحاديه اروپا 
عمل خواهد کرد. در همين راستا، اين سه کشور اروپايي از ايران 
مي خواهند تا هر چه س��ريع تر تمام عناصر طرح اقدام خود در 

خصوص گروه اقدام مالي )FATF( را اجرايي کنند.
افزايش حساسيت ها ���

اما هنوز اتفاق خاصي رخ نداده و در انتظار اجراي اين س��از وکار 
مالي هستيم. در اين رابطه رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي 
در ديدار هيئتي از انديش��کده فرانس��وي مونتين گفت: رويکرد 
اروپ��ا در قب��ال برجام، حساس��يت ها را مضاع��ف کرده و موجب 
بي اعتمادي افکار عمومي در ايران به اروپا ش��ده اس��ت.به گزارش 
ايلنا، کمال خرازي افزود: با توجه به رويکردهاي همراه با فش��ار 
غرب، حساس��يت ش��ديدي در ايران در خصوص FATF وجود 
دارد.خ��رازي گف��ت: رويکرد اروپا در قبال برجام، حساس��يت ها را 
مضاع��ف ک��رده و موجب بي اعتمادي اف��کار عمومي در ايران به 
اروپا ش��ده اس��ت.وي خاطرنش��ان کرد: عملکرد سريع تر اروپا در 
اجراي اينستکس مي تواند فضاي کنوني را عليه اروپا تغيير دهد.

رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي درباره موضوع سوريه که 
مح��ور ديگ��ري در گفتگوه��اي امروز بود، گف��ت: با وجود برخي 
اختالف نظرها بين ايران، روسيه و ترکيه، سه کشور منافع مشترکي 
در ايجاد ثبات و امنيت در س��وريه دارند و رايزني هاي بين س��ه 
کشور در اين خصوص مفيد و سازنده بوده است.خرازي با اشاره 

به تشديد لفاظي هاي نخست وزير رژيم صهيونيستي عليه ايران 
نيز تصريح کرد: نتانياهو براي انتخابات نياز به نمايش قدرت دارد، 
اما به خوبي مي داند که هرگونه تحرک عليه منافع ايران برايش 
انتحار سياسي خواهد بود.وي با تاکيد بر اينکه همه کشورها بايد 
ه��دف ايج��اد ثب��ات و آرامش را در س��وريه پيگيري کنند، افزود: 
نيروه��اي خارج��ي ک��ه بدون هماهنگي با دولت س��وريه در اين 
کشور حضور دارند، بايد هر چه سريع تر خاک سوريه را ترک کنند.
رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي ايجاد بحران در سوريه را 
در راس��تاي منافع رژيم صهيونيس��تي خواند و در پاس��خ به سوالي 
درباره چرايي سفر بشار اسد، رئيس جمهور سوريه به ايران بدون 
اعالم قبلي گفت: به دليل رعايت مسائل امنيتي، اين سفر بدون 
اعالم قبلي انجام گرفت.خرازي با اش��اره به اينکه ملت س��وريه 
به ش��دت از تروريس��م ضربه خورده اس��ت، گفت: ملت سوريه از 
اس��د براي ايجاد آرامش و همچنين مقابله با تروريس��م حمايت 
مي کن��د.وي تصريح کرد: تحليل دولت هاي اروپايي از تحوالت 
در سوريه و ديدگاه ملت سوريه واقع بينانه نيست.خرازي با اشاره 
به تحوالت و اعتراضات مردمي در اروپا خاطرنش��ان کرد: منافع 
آمريکا در راس��تاي تضعيف اروپا تعريف ش��ده و حمايت آمريکا از 

برخي تنش ها و رخدادهاي اعتراض آميز در کش��ورهاي اروپايي 
در راستاي تضعيف اروپا است.

ارزش بيش از اندازه نباشد ���
در همين رابطه سخنگوي پيشين وزارت امور خارجه گفت: ما نبايد براي 
صرف ثبت و اعالم ساز و کار مالي اروپا، ارزشي بيش از اندازه واقعي 
آن قائل شويم که از يک طرف انتظارات مردم و ناظران را باال بريم و از 
طرف ديگر طرف اروپايي را دچار اشتباه محاسباتي کنيم.سيدمحمدعلي 
حسيني در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين که چقدر کانال مالي اروپا 
مي تواند پاسخگوي باقي ماندن ايران در برجام و ادامه اجراي تعهدات 
هسته اي باشد؟ با بيان اينکه ارزيابي يک اقدام، مربوط به زماني است 
که در ميدان عمل شاهد اتفاق جديدي باشيم. ما هنوز اتفاق ملموسي 
را از سوي اروپاييان شاهد نيستيم که نتيجه آن را بتوانيم ارزيابي کنيم، 
معتقد است: ساز و کار حمايت از مبادالت تجاري موسوم به اينستکس 
عليرغم يک تأخير طوالني و خسته کننده، حداقل انتظارات ايران را 
نيز برآورده نساخته است.وي ادامه داد: آن گونه که سه کشور اروپايي 
فرانسه، انگليس و آلمان اعالم کرده اند، قرار است، تاکيد مي کنم، قرار 
است آنان کار بيشتري روي جزئيات اين طرح انجام دهند تا بتوانند شيوه 
کار شرکت هاي اروپايي با ايران را تعريف کنند. از سوي ديگر اعالم 
کرده اند که اين ساز و کار قرار است فعاًل فقط مراودات تجاري کاالهاي 
اساسي شامل صادرات مواد غذايي و دارويي و تجهيزات پزشکي را از 
اروپا به ايران تسهيل کند. از سويي هيچ تاريخ مشخصي را براي آغاز 
فعاليت اين ساز و کار اعالم نکرده اند. اضافه بر اين ساير کشورهاي 
اروپايي، به هر دليل حاضر نش��دند در اين مرحله اين س��ه کش��ور را در 
برداشتن همين گام حداقلي، همراهي کنند.سفير پيشين ايران در ايتاليا 
اظهار کرد: به هر حال اروپا بايد اين نکته مهم را مورد توجه قرار دهد 
که طرف ايراني هر آنچه الزمه حسن نيت بوده را به نمايش گذاشته 
و اص��ل احت��رام و اق��دام متقابل اقتضا مي کند که اروپا در اجراي کامل 
تعهدات خود و ارائه نتايج قابل بهره برداري آن براي ايران تسريع کند.
سخنگوي پيشين وزارت امور خارجه درباره رويکرد ايران به ساز و کار 
مالي اروپا گفت: آنچه از مواضع اعالمي مقامات ذيربط کشورمان درک 
مي کنم اين است که آنان از مجموعه تالش هايشان به دنبال کاري 
که صرفاً داراي ارزش سياسي باشد، نبوده اند بلکه لغو تحريم ها و يا دور 
زدن آنها با هدف دستيابي به منافع مشروع و قابل اندازه گيري از برجام 
و س��از و کار مالي پيش��نهادي نيز مورد اهتمام و توجه آنان بوده اس��ت.
حسيني گفت: اين کانال بر خالف تعهد قبلي اروپا، فعاًل تضميني براي 
خريد و فروش نفت نمي دهد و در صورت اجرايي شدن تنها شامل مواد 

غذايي و دارويي و تجهيزات پزشکي مي شود.

بي اعتمادي ملت ايران به قاره سبز ادامه دارد؛

اينستکس، رويای بدون  تعبير 

 ميانجي گري ايران بين هند و پاکستان  بخش عمده ريشه مشکالت، اقتصادي است مخالف قاطع ترکيه عليه تحريم هاي ايران 
وزير امور خارجه ترکيه با اشاره به موضع 
مخال��ف ترکي��ه در قبال تحريم ها عليه 
اي��ران گفت: ترکي��ه موضع قاطعانه در 
قبال تحريم ها عليه ايران داش��ته است. 
به ايس��تادگي در براب��ر اين تحريم ها و 

همبستگي با مردم ايران ادامه خواهيم داد. ما بدون در نظر گرفتن 
عامل و يا هدف آن، مخالف تمام اقدام هاي نادرست هستيم. به 
گزارش ايسنا، مولود چاووش اوغلو گفت: به منظور بهبود روابط 
خود با تمام همس��ايگان س��عي کرده و خواهيم کرد. مي خواهيم 
منطقه را به دايره اي از آرامش، ثبات و توسعه تبديل کنيم. وي 
ضمن اش��اره به ادامه تالش آنکارا جهت يافتن راه حل سياس��ي 
براي بحران س��وريه، تأکيد کرد که ترکيه ش��رق رود فرات را از 

تروريست ها پاکسازي خواهد کرد.

رئيس س��ازمان بازرس��ي کل کشور با 
اش��اره به تنگنا هاي اقتصادي به خاطر 
تحريم ه��ا گف��ت: س��ال آينده، س��ال 
بودجه اي سختي است. همکاران سال 
98 را ب��ا جديت ش��روع کرده و اجراي 

برنامه هاي پيش بيني شده را از همان روز هاي نخست سال 98 
آغاز کنند.قاضي ناصر سراج گفت: بخش عمده ريشه مشکالت 
کش��ور، اقتصادي اس��ت. در سازمان بازرسي کل کشور نيز اين 
رسالت برعهده معاونت اقتصادي است که مي توانيم بسياري از 
مشکالتي که هم اکنون گريبان گير کشور است، در حد صالحيت 
س��ازمان با پيگيري و کار خوب و کيفي برطرف کنيم. در حال 
حاضر با کمبود نيرو مواجه هستيم، ولي اميدواريم در سال آينده 

با حضور نيرو هاي جديد، اين مشکل تا حدي حل شود.

درگي��ري بي��ن هند و پاکس��تان باال 
گرفت��ه و از درگيري ه��اي لفظي فراتر 
رفته و مقابله نظامي را شاهد بوده ايم. از 
سوي ديگر تهديدها به جنگ هسته اي 
کش��يده شده است. در اين رابطه وزير 

امورخارجه کش��ورمان گفت: با وزيرخارجه پاکس��تان صحبت 
کرده ام و با مس��ئوالن هندي نيز در تماس هس��تيم تا کاري 
که مقدور اس��ت را انجام دهيم.به گزارش ايس��نا، محمد جواد 
ظريف با اشاره به التهابات بين پاکستان و هند، بيان کرد: ادامه 
اين وضعيت به صالح منطقه نيست. وي در خصوص مسائل 
م��رزي بي��ن ايران و پاکس��تان گفت: مس��ائل اين حوزه را نيز 
پيگيري مي کنيم، پاکستاني ها گفته اند، همه نوع اقدامي را انجام 

مي دهند براي اينکه مانع از تکرار مشکالت گذشته شوند.

رييس س��تادکل نيروهاي مس��لح گفت: امروز مي بينيم 
کشوري که چهار دهه با انواع تهديدات و تحريم ها مواجه 
بوده هر روز ش��اداب تر از گذش��ته با تهديدات مواجه و از 
فرصت ها استفاده مي کند و سعي دارد تا بهترين روابط را 

با همسايگان برقرار کند.
به گزارش ايرنا، سرلشگر »محمد حسين باقري در مراسم 
دانش آموختگي دانش��جويان  دانشگاه فرماندهي و ستاد 
)دافوس( ارتش جمهوري اسالمي ايران گفت: جمهوري 
اسالمي ايران کشوري نيست که از سياست هاي وارداتي 
استفاده کند، از دانش ديگران بهره مي بريم اما بر اساس 
آنچه خود تصميم مي گيريم  دکترين را تدوين مي کنيم.

وي افزود: دانش را از موضوعات با اهميت براي نيروهاي 
نظامي عن��وان ک��رد و افزود: ما از دانش و تجربه ديگران 
حداکثر استفاده را مي کنيم اما تقليد گر  نيستيم. وي تصريح 
کرد: جمهوري اس��المي ايران با تهديدات مختلفي روبه 
رو اس��ت که نيروهاي مس��لح بايد خود را براي رويارويي 
ب��ا آنه��ا آم��اده کنند. رييس س��تاد کل نيروهاي مس��لح 
ي��ادآور ش��د: افتخار ما اين اس��ت که ب��ا پيروزي انقالب 
اس��المي تمامي راهبرد ها، برنامه ه��اي ايران بر اس��اس 
آموزه هاي دين مبين اس��الم  انجام مي ش��ود که به دانش 
و دانش پژوهي ارزش��ي واال مي دهد. سرلش��گر باقري 
خاطرنش��ان ک��رد: م��ا از دانش و آم��وزش به عنوان يک 
اولويت نگاه مي کنيم و به آن افتخار مي کنيم. وي افزود: 
ايران به عنوان کش��وري مس��تقل با گذشت چهار دهه از 

انقالب اسالمي، در گام دوم انقالب نگاهي بسيار جدي 
و آرماني به موضوع علم و دانش دارد. رييس س��تاد کل 
نيروهاي مسلح با بيان اين که با تهديدات و فرصت هاي 
جديدي روبه رو هستيم، گفت: وجود کشوري تابع انقالب 
اسالمي که قلدري قدرت هاي جنايت کار را بر نمي تابد و 
توصيه به آزادي براي ملت ها دارد، مورد پسند آنها نيست، 
از اين رو با ما دشمني مي کنند. سرلشگر باقري ادامه داد: 
ما امروز با انواع تهديد هاي ناهمتراز، همتراز، جنگ هاي 
نيابتي توسط اشرار و تروريست ها و امنيتي مواجه هستيم 
از اين رو نيروهاي مسلح بايد براي رويارويي با انواع آنها 

آماده باشند.
وي خاطرنش��ان کرد: رييس س��تاد کل نيروهاي مس��لح 
تصري��ح ک��رد: در منطقه اي ک��ه قدرت ها در حال تالش 
براي به هم ريختن امنيت وآرامش آن هستند ،ايران در 

امنيت کامل است.

ايران هر روز شاداب تر از گذشته با تهديدات مواجه مي شود
رئيس س��ازمان تعزيرات حکومتي در نشس��ت تخصصي 
توجيهي شيوه نامه ضوابط اختصاصي حمل و نقل و نگهداري 
دام زنده، بر ضرورت عمل به موقع در برخورد با تخلفات براي 

حفظ حقوق مردم تاکيد کرد.
به گزارش ميزان، جمال انصاري گفت: س��ازمان تعزيرات 
يک س��ازمان حکمي اس��ت و وظيفه سختي بر دوش دارد و 
همه بايد اهتمامان نسبت به گذشته بيشتر شود تا تعبير مقام 
معظم رهبري )مدظله العالي( در مورد رسيدن به خودباوري 

در دهه ۵٠ اين انقالب شکوهمند محقق شود.
معاون وزير دادگستري وي با اشاره به اهميت سرعت در امر 
پيشگيري و برخورد تخلفات، اظهار داشت: خطا هاي رفتاري 
ما پر هزينه و غيرقابل بازگشت است و اگر آنچه را که بايد 
ديروز انجام مي داديم را امروز انجام بدهيم؛ حتما هزينه تاخير 
را خواهيم داد پس چقدر خوب است که به موقع عمل کنيم تا 
موجب هزينه براي نظام مقدس جمهوري اسالمي يا تضييع 

حقوق مردم نشويم.
انصاري با اشاره به وظايف متعدد سازمان هاي حاضر در اي 
نشس��ت، تصريح کرد: اگر قرار اس��ت چنين وظيفه حساس 
و خطي��ري ب��ه کارمان اضافه ش��ود، مطمئن باش��يد بدون 
هماهنگي و نظام سازمان يافته و بدون شرايط فوق العاده، 

چنين کاري اجرايي نيست.
رئيس سازمان تعزيرات حکومتي با بيان اينکه قاچاق معضل 
تازه اي نيست، گفت: اگرچه همه به خوبي مي دانيم که قاچاق 
مخرب اس��ت و يک تخلف و بعضا جرم اس��ت، اما مس��اله 

قاچاق مساله جديدي نيست و سال ها است در حال برخورد 
با اين پديده شوم هستيم، اما قاچاق دام معضل جديد است 
که اگر در همين موقيعت حساس با آن برخورد الزم انجام 
نشود؛ تبعات خواهد داشت. معاون وزير دادگستري با بيان 
اين مطلب که پرونده هاي قاچاق تنها ١٠ درصد پرونده هاي 
مورد رس��يدگي س��ازمان تعزيرات را تشکيل مي دهد، خاطر 
نشان کرد: ماموريت هاي سازماني تعزيرات گستره وسيعي 
دارد، اما سازمان تعزيرات عزم خود را براي برخورد با قاچاق 
جزم کرده اس��ت و رش��د چش��مگير در صدور حکم، کاهش 
تعداد پرونده هاي مانده، کاهش مدت زمان رسيدگي و دقت 
در صدور حکم در س��ازمان تعزيرات نس��بت به سال گذشته 
نمايانگ��ر اي��ن عزم جدي اس��ت. وي در پايان ضمن اعالم 
آمادگي براي همکاري در اجراي سياس��ت گذاري هاي در 
تعزيرات سراسر کشور، ابراز اميدواري کرد که آثار اقدامات 

بتواند براي مردم و نظام اثرگذار باشد.

خطا هاي رفتاري ما پر هزينه و غيرقابل بازگشت 

 جهانگيري در واکنش به منتقدان مطرح کرد؛

به منتقدان به موقع جواب خواهيم داد

معاون حقوقي رييس جمهور تشريح کرد؛

لزوم برخورداري ايران از امتيازهاي معاهده پالرمو 

مدتي است گراني و تورم دست به دست هم داده تا براي کشور چالش 
ايجاد کند. مردم نيز که زير بار اين مشکالت کمر خم کرده اند،از دولت 
و دولتمردان انتظار مديريت اين بحرانها را دارند اما زهي خيال باطل، 
چرا که قيمت ها روزانه باال مي رود و دولت نيز نسبت به همه چيز بي 
تفاوت است. اما اظهارات جديد معاون اول رييس جمهور باعث تعجب 
و شايدهم تاسف شد.اسحاق جهانگيري در توييتر خود نوشت: همه 
حرف هايي که عليه دولت زده مي شود را مي توان ظرف ۵ دقيقه جواب 
داد. وقتي زمان آن برسد حتما جواب خواهيم داد اما االن شرايط کشور 
به گونه اي است که هيچ موضوعي و هيچ دغدغه اي مهمتر از اداره 
کشور و رفع مشکالت زندگي مردم نيست.به همين دليل ما به خاطر 

مردم و کشورمان بايد برخي از ادعاها را تحمل کنيم.

حذف روزانه يک کاال از سفره مردم  ���
در اين رابطه نماينده نايين در مجلس ش��وراي اس��المي با انتقاد از 
عملک��رد نظارت��ي دولت بر قيمت کاالهاي ضروري مردم بيان  کرد: 

هر روز يک کاال از س��فره مردم حذف مي ش��ود. عباسعلي پوربافراني 
گفت: قرار بود با تدبير، اميد را در دل مردم زنده کنيد. قرار ما نابساماني 
در قيمت و توزيع کاال نبود. مردم از وضعيت نابسامان توزيع کاالهاي 
اساسي به ستوه آمده اند. مگر مي شود اين همه ارز از کشور خارج شود، 
هزينه بدهيم اما به دليل بي تدبيري اميد مردم خدشه دار شود؟ آن هم 
مردمي که در تمامي عرصه ها در صحنه حضور دارند.وي خاطر نشان 
کرد: چرا بايد هر روز شاهد افزايش بي رويه قيمت ها باشيم؟ يک روز 
مرغ از س��فره مردم پر مي کش��د و يک روز ديگر نيز گوش��ت از سفره 
مردم خارج مي ش��ود و يک روز ديگر قند و ش��کر. هر روز يک کاال از 
سفره مردم حذف مي شود. آيا وقت آن فرا نرسيده است که نان خالي 
و آب آش��اميدني را از س��فره مردم حذف کنيد؟ رييس جمهور، دولت 
و مجلس شوراي اسالمي فکري به حال مردمي که از اين نگراني به 

ستوه آمده اند کنيد. 

جراحي اقتصادي صورت گيرد ���
در همي��ن رابط��ه عض��و کميس��يون عم��ران مجلس گف��ت: بايد 
برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي نظام به سمتي هدايت شود که 
حداقل زندگي کيفي و متوسطي را براي مردم جامعه ايجاد کرد. مجيد 
کيان پور در گفت وگو با ايسنا گفت: ارتقاء زندگي مردم به صورت عام 
ضروري اس��ت و نبايد به گونه اي عمل ش��ود که قش��ري مرفه و ورود 
نيازمندان به تحت پوشش قرار گرفتن کميته امداد و بهزيستي بيشتر 
شود چراکه اين زيبنده کشورمان نيست.نماينده دورود و ازنا با بيان اينکه 
بايد بتوانيم جامعه اي توانمند و کارآفرين ايجاد کنيم، اظهار کرد: بايد 
بتوانيم توسط خود مردم بخش خصوصي قدرتمندي ايجاد کنيم و اگر 

روزي ببينيم که نيازمندان از چرخه امداد خارج و توانمند شدند، آن روز، 
روز جشن ملي ماست.کيان پور با اشاره به اينکه در خصوص توانمند 
کردن بخش خصوصي کار خاصي انجام نداديم، عنوان کرد: متأسفانه 
دولت بخش خصوصي را رقيب خود مي داند و به همين دليل مردم 
رغبت بيشتري دارند که کارمند باشند و از امکانات دولتي بهره ببرند.
وي گفت: بايد براي داشتن زندگي باکيفيت و جلوگيري از مهاجرت 
بتوانيم از تمام ظرفيت ها در راستاي اجرايي کردن منويات مقام معظم 
رهبري در بخش اقتصاد مقاومتي استفاده کرد تا به بهره وري برسيم 
و توان توليد ناخالص ملي را افزايش دهيم و به موفقيت هاي خوبي 
برسيم.نماينده دورود و ازنا گفت: نبايد به گونه اي عمل شود که فقرا 
فقيرتر و اغنيا غني تر شوند، چون در اين حالت قشر متوسط جامعه به 
سمت فقير شدن مي روند.وي بر اجراي اصالحات اقتصادي محکم 
در کشور تأکيد کرد و افزود: بايد جراحي اقتصادي الزم صورت گيرد 
و به جاي دادن يارانه هاي پنهان، توليد ثروت کرده و وضعيت معيشتي 

مردم را بهتر کنيم.

اليحه عضويت ايران در کنوانسيون بين المللي مبارزه با جرايم سازمان 
يافته فراملي موسوم به پالرمو براي تبديل شدن به قانون در دستور کار 
مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد؛ در جلسه اخير اين مجمع تصميم 
گيري درباره پالرمو به سال آينده موکول شد.اليحه پالرمو يکي از چهار 
اليحه دولت براي عضويت در گروه ويژه اقدام مالي است؛ اين گروه نهاد 
سياست گذار در زمينه تنظيم مقررات براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي 
تروريسم است.از چهار اليحه دولت، اصالحيه قانون مبارزه با پولشويي 

و اصالحيه قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم به قانون تبديل و ابالغ 
شده است؛ بجز پالرمو، اليحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين 
مالي تروريسم )CFT( نيز در نوبت بررسي در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام قرار داده است.گروه ويژه اقدام مالي در آخرين نشست خود، فرصت 
ايران براي عضويت در اين گروه را تا ماه ژوئن )خرداد 98( تمديد کرد؛ 
نظام بانکي و اقتصادي ايران اميدوار است با تعيين تکليف عضويت ايران 
در اين گروه و خروج کامل از فهرست کشورهاي غيرهمکار، مشکالت و 

محدوديت هاي فعلي در مسير توسعه روابط تجاري، بانکي و کارگزاري 
با دنيا برداشته شود.کنوانسيون بين المللي مبارزه با جرايم سازمان يافته 
فراملي در س��ال ٢٠٠٠ به تصويب مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد 
رسيد؛ هدف از تدوين آن مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق اسلحه ومبارزه با 
پولشويي در جهان است.ايران جزو کشورهايي است که اين کنوانسيون 
را امضا کرده ولي هنوز به تصويب مجلس نرسانده است؛ بوتان جمهوري 
کنگو، پاالئو، پاپوآ گينه نو و جزاير سليمان، سومالي، سودان جنوبي و تووالو 

ديگر کشورهايي هستند که هنوز اين کنوانسيون را تصويب نکرده اند.
معاون حقوقي رييس جمهوري گفت: وقتي ايران طبق قوانين داخلي مفاد 
کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي)پالرمو( را اجرا مي کند، بايد 
با الحاق به اين معاهده بين المللي از امتيازهاي معاهداتي آن هم برخوردار 
شود.لعيا جنيدي در گفت و گو با ايرنا درباره اينکه گفته مي شود بسياري از 
بندهاي معاهده پالرمو در قانون مجازات اسالمي ديده شده است، اظهار 
داشت: برخي مي گويند که وقتي قوانين متناظر با اين معاهده در کشور 
وجود دارد چه نيازي به الحاق به آن است؛ من عکس آن را مي گويم و 
معتقدم وقتي آنچه به عنوان تعهد در اين کنوانسيون مطرح شده را در 
داخل اجرا مي کنيم چرا نبايد از ديگر کشورهاي متعاهد بخواهيم که آن 

را براي ايران هم اجرا کنند.



چهار شنبه 15 اسفند 1397   شماره 1540
W e d 6 M a r c h . 2 0 1 9

3

w
w

w
.t

e
ja

ra
to

n
li

n
e

.i
r

انکارواقعيتتحريمهاراکماثرنميکند
معاون اقتصادي رئيس جمهور با اش��اره 
ب��ه تاثيرات تحريم ها گفت: واقعيت اين 
است که اقتصاد ايران وارد مرحله جديدي 
از تحريم ها ش��ده است که انکار واقعيت 

نمي تواند آن را کم اثر کند.
ب��ه گ��زارش ايلنا، محم��د نهاونديان در 
پنجمين همايش مديريت اس��تراتژيک 

گفت: توجه به مديريت اس��تراتژيک يعني تاکيد بر س��ه نکته محوري که 
اولين آن نگاه بلندمدت اس��ت يعني يک مدير اس��تراتژيک نگاه بلندمدت 
دارد و خود را در لحظه دفن نمي کند کسي که اهداف کل سازمان را تعريف 
مي کند خود را در رفتارهاي واکنش��ي کوتاه مدت محدود نمي کند دومين 
موضوع مالحظه عوامل محيطي اس��ت، يک مدير اس��تراتژيک نمي تواند 
نسبت به مسائل پيراموني بي تفاوت باشد. نکته ديگر توجه به نقاط قوت و 
ضعف داخلي است مدير استراتژيک در قبول ضعف هاي سازماني نبايد بيم 
و ابايي داشته باشد و شجاعت ارزيابي مستمر و تشخيص اشتباهات نقطه 
قوت مديريت استراتژيک است چون شناخت ضعف ها توانايي برطرف کردن 

آنها را نيز ميسر مي کند.

تعللذينفعاندرايجادپنجرهواحدثبتمالکيت
معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه پنجره واحد ثبت مالکيت مصوبه خرداد 
۹۶ اس��ت، گفت: در گام اول ش��هرداري تهران، س��ازمان مالياتي، سازمان 
ثبت اسناد و سازمان تأمين اجتماعي بايد به اين پنجره وصل شوند. حسين 
ميرشجاعيان در گفت و گو با مهر در خصوص پنجره واحد ثبت مالکيت، 
اظهار داشت: بر اساس مصوبه ۹۶.۳.۱ هيأت وزيران بايد پنجره واحد ثبت 
مالکيت ايجاد شود. معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در 
حال حاضر افرادي که براي نقل و انتقال امالک به سامانه ثبت آني مراجعه 
مي کنند چند استعالم و مفاصا حساب بايد از شهرداري ها، سازمان تأمين 
اجتماعي و سازمان امور مالياتي بگيرند. وي ادامه داد: اگر پنجره واحد ايجاد 
شود فرد تنها به دفترخانه مراجعه مي کند و نياز نيست به سازمان هاي ديگر 
مراجعه کند. ميرشجاعيان گفت: اين اقدام طي سال هاي گذشته به صورت 
پايلوت انجام ش��ده ولي هيچ وقت فراگير نش��د؛ سازمان امور مالياتي بايد 
به طور کامل درگير اين موضوع شود و تمامي امالک را )نه فقط امالک 

مسکوني( را زير نظر بگيرد.

ادغامباعثافزايشکفايتسرمايهبانکهاميشود
يک کارشناس بانکي ادغام بانک هاي وابسته به نيروهاي مسلح را مناسب 
دانس��ت و گفت: ادغام در نظام بانکي موجب مي ش��ود، بانکي قوي تر با 
س��رمايه بيش��تر تشکيل ش��ود و با کاهش شعب، شاهد کاهش هزينه ها 
و باالرفتن نسبت کفايت سرمايه و بهبود وضع مالي خواهيم بود. احمد 
مجتهد، استاد دانشگاه عالمه طباطبايي در گفت وگو با ايسنا، به تشريح 
ابعاد ادغام بانک هاي وابس��ته به نيروهاي مس��لح پرداخت و اظهار کرد: 
مثبت ترين ويژگي ادغام اين اس��ت که باعث افزايش نظارت و کنترل 
بانک مرکزي بر اين بانک ها مي شود و با توجه به اينکه تحت يک قانون 
و مقررات قرار مي گيرند و بانک سپه در نظام بانکي، بانک منظمي محسوب 
مي شود، مي توانند به خوبي سر و سامان بگيرند.وي افزود: برخي از اين 
بانک ها وارد فعاليت هاي بنگاه داري شدند و ضررهايي داشته اند که با توجه 
به ماهيت متفاوت شان و با استناد به صورت هاي مالي آنها مي توان گفت 
برخي سودآور و برخي زيان ده هستند و تشخيص اينکه از نظر سوددهي 

در چه جايگاهي قرار دارند، فرايندي زمان بر است.

خبر

اقتصاد كالن

گ�روه اقتص�اد کالن: بنگاه هاي اقتص�ادي و کارگاه هاي صنعتي 
ب�ه دلي�ل التهابات ناش�ي از افزايش قيم�ت ارز و کمبود و گراني 
مواداوليه با مشکالت جدي روبرو شده اند و متاسفانه هر روز اخبار 
ناگواري از تعطيلي اين بنگاه ها و کارخانجات به گوش مي رسد 
و بالطبع موجب بيکاري تعدادي شاغل و مستخدم و نيروي کار 
مي ش�ود و ب�ه اي�ن ترتيب وعده مس�ئوالن و ت�الش آن ها براي 

صيانت از اشتغال موجود محقق نمي شود و ناکام مي ماند. 

حل مشکل استغال نيازمند تصميم جدي ���
بر اس��اس آنچه که اظهار ش��د صيانت از اشتغال موجود نيازمند 
تصميم و عزم جدي تر مسئوالن است. در همين راستا مهرماه 
گذشته رهبر معظم انقالب اسالمي در جلسه دو ساعت و نيمه 
با س��ران قوا درباره مس��ائل اقتصادي گفتند: براي حل برخي 
مس��ائل کليدي اقتصاد مانند مشکالت نظام بانکي، نقدينگي، 
اش��تغال، ت��ورم و فراين��د بودجه ريزي بايد تصميم هاي جدي و 
عمليات��ي بگيريد.حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي در همان ديدار 
قواي سه گانه بويژه دولت را به استفاده از نظرات و راه حل هاي 
اقتصاددان��ان دلس��وز و فع��االن بخش خصوص��ي فراخواندند 
و گفتند: ش��رايط کنوني کش��ور موجب ش��ده اس��ت نخبگان و 
فعاالن دلس��وز احساس مس��ئوليت مضاعف کنند و ظرفيت ها 
و داش��ته هاي علمي و تجربي خود را به مس��ئوالن عرضه کنند، 
بنابراي��ن ق��در اي��ن فرصت را بدانيد و از پيش��نهادهاي فعاالن 

دانشگاهي و اقتصادي استفاده کامل کنيد.

همه وعده هاي دولت ���
حس��ن روحان��ي چ��ه در هنگام کارزاره��اي انتخاباتي و چه در 

نشس��ت ها و همايش ها و چه در فرصت هاي مختلف، بر ايجاد 
اش��تغال و کاهش بيکاري تاکيد ورزيده اس��ت اما اين وعده ها 
چندان که بايد محقق نشده است و جامه عمل به خود نپوشيده 

است. 
ساير مسئوالن دولت از معاون اول و وزراي اقتصادي تا مديران 
ارش��د و کارگ��زاران مي��ان رده دولتي ني��ز قول ها و وعده هايي 
ب��ه س��ياق رييس جمهور محترم داده ان��د و اين قول دادن ها و 

وعده ها همچنان ادامه دارد اما همان طور که ذکر شد در عمل 
مج��ال تحقق پي��دا نمي کنند. در چنين وضعيتي وکالي مردم 
وظيف��ه دارن��د تا در خصوص بديهي ترين و ابتدايي ترين حقوق 
ش��هروندان؛ يعني ايجاد اش��تغال از يک سو و صيانت از اشتغال 
موج��ود از س��وي ديگ��ر پيگيري الزم به عم��ل آورند و مطالبه 
مردم را به ويژه در حوزه کار و اشتغال به دولتي ها متذکر شوند 

و اجراي جدي آن را خواستار شوند. 

ضرورت توجه به اشتغال و معيشت مردم ���

در اين راس��تا روز گذش��ته نمايندگان مجلس در ديدار با وزير 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعي تاکيد کردن��د اين وزارتخانه بايد 
اشتغال و معشيت مردم را در اولويت خود قرار دهد و با حمايت 

از کارآفرينان شرايط را براي مردم بهبود ببخشد.
علي س��اري ، نماينده مردم اهواز در مجلس ش��وراي اسالمي با 
اشاره به ديدار با وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي به خبرگزاري 
خان��ه مل��ت گفت: ب��ا توجه به ش��رايط روزجامعه در خصوص 
معيش��ت، فقر و ش��رايط سخت اقتصادي انتظار مي رود تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي براي رفاه مردم گام بزرگي بردارد. درست 
اس��ت که منابع محدود اس��ت و دولت دارد تالش مي کند ولي 
به ش��کل خاص از اين وزارتخانه انتظار مي رود در هر 4 محور 

گام هاي بزرگي بردارد.

بيکاري گريبان گير جامعه است ���
برنامه ريزي کوتاه مدت و بلند مدت براي ايجاد اشتغال و رفع 
بيکاري و در نتيجه بهبود معيشت مردم بايستي از اولويت هاي 
وزراتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي باش��د. محس��ن بيگلري، 
نماينده مردم س��قز و بانه در مجلس ش��وراي اس��المي در اين 
باره گفت: مشکالتي مثل بيکاري که گريبان گير جامعه است 
يک روزه حل نمي ش��ود، اش��تغال جوانان و معيش��ت مردم بايد 

مدنظر باشد. 
از س��وي ديگ��ر س��يدناصر موس��وي الرگان��ي، نماينده مردم 
فالورجان در مجلس شوراي اسالمي نيز عنوان کرد: اولويت اول 
تامين اجتماعي و اشتغال است و وزارتخانه براي توسعه اشتغال 

بايد تالش کند. بايد از افراد کارآفرين و توانمندحمايت کرد.

تجارت راهکار هاي حفظ اشتغال را بررسي کرد؛

بقاء بنگاه ها در گرو حمايت دولت

راه اندازي بازار متشکل ارزي با نرخ سنا افزايش حقوق براي تمام کارمندان روش مناسب براي توزيع کاالهاي اساسي
عض��و کميس��يون برنام��ه، بودج��ه و 
محاس��بات مجلس مي گويد از آنجايي 
که کارت الکترونيکي قابليت رصد وجود 
دارد تا حدودي چالش هاي روش کوپني 

و رانت ها برطرف مي شود.
به نقل از خانه ملت، محمد حس��يني با اش��اره به مصوبه مجلس 
براي تهيه کاالهاي اساسي در سال ۹8 در سند مالي سال آينده، 
گفت: با توجه به ش��رايط و تجربه اي که در س��ال ۹7 داش��تيم و 
ب��ا وج��ود اينکه کاالهاي اساس��ي را ب��ا ارز 4 هزار و 200 تومان 
تهيه کرديم اما به علت عدم جامع و کامل بودن ش��بکه توزيع 
کاالهاي اساس��ي به قيمت مناس��ب در دس��ترس جامعه هدف 

قرار نگرفت.

س��خنگوي ستاد بودجه ۹8 در سازمان 
برنام��ه وبودجه با بيان اين که افزايش 
حق��وق 400 هزار تومان��ي براي تمام 
کارمندان يکسان است گفت: اعتباري 
ک��ه باق��ي خواه��د مان��د، طب��ق يک 

فرمول بين ضريب صفر تا ۱0 درصد به حقوق پرس��نل اضافه 
مي شود.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، مژگان خانلو افزود: »اين درصد 
براي همه کارمندان در نظر گرفته شده بود؛ البته با دريافت پلکاني 

ماليات تفاوت هاي دريافتي به تناسب پيش بيني شد.«
وي ب��ا اع��الم اينکه در مجلس گزينه هاي جايگزين براي اين 
افزايش 20 درصد مطرح بود، اظهار کرد: »در کميسيون ها نيز 

همين ميزان راي گيري شد و به صحن آمد.«

ريي��س کميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي گفت: بازار متشکل 
ارزي از ابت��داي س��ال ۹8 راه ان��دازي 
مي ش��ود و مبناي تس��ويه در اين بازار 

نرخ هاي سامانه سنا خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، محمدرضا پورابراهيمي در آخرين 
جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در سال ۹7 
که در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، افزود: در ماههاي اخير 
بانک مرکزي مشوق هاي خوبي را براي بازگرداندن ارز حاصل 

از صادرات داشته و موارد را تسهيل کرده است.
وي افزود: اکنون صادرکنندگان دس��ت بازتري در فروش ارز 
صادراتي خود دارند و حتي مي توانند در سقف بيشتري ارز خود 

را به صورت حواله يا نقدي صرف واردات کنند .

گروه بورس: شاخص بورس روز گذشته )سه شنبه( با افت يک هزار و 645 پله اي نسبت 
به ديروز به جايگاه 162 هزار و 593 واحدي عقب نشيني کرد.

به گزارش ايرنا، در معامالت روز گذش��ته 2 ميليارد و 2۶0 ميليون س��هم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش هفت هزار و 78۱ ميليارد ريال در ۱۳۶ هزار نوبت به فروش رسيد. 
بررسي شاخص هاي اصلي بازار سرمايه نشان مي دهد شاخص قيمت )وزني - ارزشي( 
که در آن ارزش سهام شرکت هاي بزرگ اثر بيشتري بر شاخص مي گذارد، 47۶ واحد 
افت کرد و ش��اخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه ش��رکت هاي بزرگ 
و کوچک در محاس��به ش��اخص کل، يکس��ان در نظر گرفته مي ش��ود، 82 واحد کاهش 
يافت. ش��اخص قيمت )هم وزن( نيز 57 واحد پايين آمد؛ اين ش��اخص بيانگر س��طح 
عمومي قيمت س��هام ش��رکت هاي پذيرفته ش��ده در بورس است. شاخص آزاد شناور 2 
هزا رو 50 واحد کاهش يافت؛ اين ش��اخص بخش��ي از س��هام قابل معامله شرکت ها در 
بورس را نش��ان مي دهد.ش��اخص بازار اول مربوط به ش��رکت هاي برتر از نظر سرمايه، 
س��ودآوري و درصد س��هام آزاد ش��ناور يک هزار و 57۱ واحد افت کرد و ش��اخص بازار 
دوم بورس نيز يک هزار و 57۶ واحد کاهش يافت. همچنين در معامالت روز گذشته، 
نمادهاي فملي )ملي صنايع مس(، واميد )گروه مديريت س��رمايه گذاري اميد(، کگل 
)صنعتي و معدني گل گهر(، کچاد )صنعتي و معدني چادرملو( و شبندر )پااليش نفت 

بندرعباس( با افت خود بيش��ترين تاثير منفي را بر ش��اخص داش��تند؛ در مقابل، مبين 
)پتروش��يمي مبين(، فارس )هلدينگ خليج فارس( و هاي وب )داده گس��ترعصرنوين( 

بيشترين تاثير مثبت را برجا گذاشتند.

��� بانک ها در صدر معامالت
گروه بانک در معامالت روز گذش��ته بورس صدرنش��ين ش��د؛ در اين گروه ۳۶۳ ميليون 
س��هم به ارزش ۶۱۳ ميليارد ريال دادوس��تد ش��د. گروه خودرو به ارزش ۳48 ميليارد 
ريال و ش��يميايي به ارزش ۳44 ميليارد ريال، به ترتيب جايگاه هاي دوم و س��وم را به 

خود اختصاص دادند.  
گروه فلزات اساسي با دادوستدي به ارزش ۳00 ميليارد ريال در رده چهارم معامالت 
روز گذشته قرار گرفت و گروه قند و شکر نيز با معامالتي به ارزش 2۶8 ميليارد ريال 

رده پنجم را از آن خود ساخت.

��� افت فرابورس
معامالت روز گذش��ته ش��اخص فرابورس )آيفکس( 2۶ واحد افت کرد و در جايگاه 2 
هزار و ۶4 واحدي قرار گرفت. در اين بازار 7۶2 ميليون سهم و اوراق بهادار به ارزش 
بيش از ۶ هزار و ۳۹4 ميليارد ريال دادوس��تد ش��د. نمادهاي هرمز )فوالد هرمزگان 
جن��وب(، ميدک��و )هلدينگ معدني خاورميانه(، کگهر )س��نگ آهن گهر زمين( و ذوب 
)ذوب آهن( بيش��ترين تاثير منفي و دماوند )توليد برق دماوند( و سرچش��مه )س��رمايه 

گذاري مس سرچشمه( باالترين فشار منفي را وارد کرد.

با افت يک هزار و 645 واحدي صورت گرفت؛

عقب نشيني  شاخص بورس

عضو هيات رييس��ه کميس��يون برنامه، بودجه 
ومحاسبات مجلس شوراي اسالمي گفت: در دنيا 
دو راه براي کنترل و مهار نقدينگي س��رگردان 
در جامعه وجود دارد يکي بانک ها وديگري بازار 
س��رمايه! اما ازموثرترين راهکارهاي که در دنيا 
براي مهار نقدينگي بيشترمورد توجه قرار مي گيرد 

اس��تفاده از ظرفيت هاي بازار س��رمايه است. به 
گزارش تجارت، علي کاظمي باباحيدري به پايگاه 
خبري بازار سرمايه )سنا(، گفت: با توجه به اينکه 
معامالت در بازار س��رمايه با نظارت دقيق و به 
صورت شفاف صورت مي گيرد، مي توان بخش 
قابل توجهي از نقدينگي کشور را به سمت اين 

بازار سوق داد. وي اظهار داشت: هدايت نقدينگي 
به بازار س��رمايه يک نکته کليدي اس��ت و براي 
هدايت نقدينگي به بازار سرمايه بايد از مکانيزم 
شفافيت بورس استفاده کرد. کاظمي گفت: جايي 
که نقدينگي به س��هام تبديل ش��ود مي توان در 

بنگاه ها در دراز مدت سرمايه گذاري کرد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس ضمن بيان 
اينکه عملکرد س��ازمان بورس و اوراق بهاداردر 
۳ سال اخير قابل تحسين است، گفت: به رغم 
آنکه بازار س��رمايه در س��ال هاي گذشته تحت 
تاثير ريس��ک هاي بيروني همچون تحريم ها و 
نوس��انات نرخ ارز قرار گرفت اما با برنامه ريزي 

دقيق و اصولي از مشکالت عبور کرده و اکنون 
روند طبيعي خود را طي کند. محمود شکري با 
تاکي��د بر اينکه مکاني��زم بورس بايد به اولويت 
نخست اقتصاد کشور تبديل شود، به پايگاه خبري 
بازار سرمايه )سنا(، گفت: به طوري يقين استفاده 
از ابزار هاي مالي جديد در بازار سرمايه مي تواند 

به جذب نقدينگي هاي سرگردان در جامعه منجر 
ش��ود. وي با اش��اره به اينکه بازار سرمايه کامال 
براي جذب حجم قابل قبولي از نقدينگي آماده 
است اظهارداشت: با توجه به شرايط فعلي اقتصاد 
کالن کشور بهترين گزينه براي مديريت حجم 

نقدينگي، بازار سرمايه است.

بازار سرمايه کليد کنترل نقدينگي بورس توسعه ابزارها و آغاز فصل جديد بازار سرمايه 
www.tejaratonline.ir

يک فعال بورس مدعي شد:

كارنامه قبولي بازارسرمايه با وجود محدوديت ها 

طي ماه هاي گذش��ته محدوديت هاي بي شماري 
بر حوزه اقتصادي س��ايه افکند که اين موضوع بر 
بازارسرمايه نيز اثرگذار بود،  با اين حال کارشناسان 
به عملکرد اين بازار نمره قبولي مي دهند و معتقدند 
در اين مدت س��رعت گردش ب��ازار،  تنوع ابزارها، 
محصوالت و اندازه بازارسرمايه رشد قابل توجهي 
داش��ته اس��ت. به گفت��ه کارشناس��ان با کاهش 
محدوديت ها مي توان ش��اهد رشد بيشتري نيز در 
اين بازار بود. علي اس��المي بيدگلي،  رييس هيات 
مديره شرکت مش��اور سرمايه گذاري آرمان آتي، 
عملک��رد ب��ورس طي ۳0 ماه گذش��ته را مطلوب 
دانست و به پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا( گفت: 

با توجه به محدوديت هايي که سال جاري در فضاي 
اقتصادي کش��ور و بازارس��رمايه وجود داشت، اما 
اقدامات مهمي انجام شد. وي به فضاي اقتصادي 
کش��ور اش��اره کرد و افزود: محدوديت هاي مالي 
بخش خصوصي در سال جاري سبب شد تا توسعه 
بازارسرمايه با اندک مشکالتي مواجه شود. اما به 
رغم اين محدوديت ها در طول اين مدت  اقدامات 
خوبي انجام شد و مهمترين موضوع ورود چند ابزار 
جديد به بازارسرمايه بود. اين کارشناس بازارسرمايه 
ادامه داد: س��ال جاري س��رعت گردش بازار،  تنوع 
ابزارها، محصوالت و اندازه بازارسرمايه به ميزان 
قابل توجهي افزايش پيدا کرد و در مجموع گام هاي 
شايسته اي براي توسعه بازار سرمايه برداشته شد 
و ب��ه طور قطع اگ��ر چنين محدوديت هايي وجود 
نداش��ت،  ش��ايد روز گذش��ته مي توانستيم شاهد 

کارنامه بسيار بهتري هم باشيم.  وي تصريح کرد: 
در حوزه دستورالعمل اعتباري سهام کارگزاري ها و 
در مجموع بازنگري دستورالعمل هاي شرکت هاي 
کارگزاري در ماه هاي گذشته اقدامات مثبتي انجام 
شد. اين اقدامات منجر به کاهش ريسک معامالت 
در نهادهاي مالي به ويژه کارگزاران شد و از طرفي 
هم ريسک سرمايه گذاران در بازارسرمايه را کاهش 
داد. اي��ن موضوع يکي از برجس��ته ترين اقدامات 
اخير س��ازمان بوده اس��ت. اسالمي بيدگلي افزود: 
معامالت آتي زعفران و س��بد سهام هم گام هايي 
آغازي��ن احي��اي معامالت ابزارهاي مش��تقه در 
بازارهاي مالي بود که در نوع خود شايس��ته تقدير 
است، اما بايد گفت که در اين حوزه هنوز با اندازه ها 
و اس��تانداردهاي بين المللي در بازارهاي مالي دنيا 
فاصله داريم. البته در برخي شاخص ها قابل مقايسه 

با بازارهاي بين المللي دنيا هس��تيم. وي در پاس��خ 
به اين پرسش که نياز به چه ابزارهاي ديگري در 
مقطع کنوني احساس مي شود، توضيح داد: يکي 
از خالهاي جدي بازارس��رمايه، همچنان  فعاليت 
اندک ابزارهاي مش��تقه و نيز ابزارهاي جايگزين 
)Alternative( در اين بازار است. ما بايد در حوزه 
ابزارهاي جايگزين،  پويايي بيشتري داشته باشيم. 
حج��م معام��الت ابزارهاي مش��تقه در بازارهاي 
مالي ديگر دنيا چند برابر معامالت نقدي اس��ت و 
بازارسرمايه ما هم بايد فعاليت بيشتري در اين حوزه 
داشته باشد. بنابراين، اگر تالش کنيم تا در سال هاي 
پيش رو بتوانيم اين حوزه را توس��عه دهيم،  کمک 
شاياني به توسعه، افزايش عمق و کاهش ريسک 
در بازارسرمايه خواهيم داشت. رييس هيات مديره 
آرمان آتي در خصوص توسعه بازار ابزارهاي مشتقه 

نيز گفت: به هر حال برخي محدوديت ها وجود دارد 
که سبب گرفتن سرعت و پويايي الزم مي شود. البته 
هرکدام از ابزارهاي مشتقه گاهي داراي اشکاالت 
ش��رعي هس��تند و قطعا اخذ مصوبات الزم با توجه 
به اس��المي بودن بازار مالي ما گريزناپذير اس��ت. 
اين امر طبيعتا زمان بر اس��ت با اين پيش فرض، 
ش��ايد بهتر باشد آن دس��ته از ابزارهايي که داراي 
مشکالت شرعي نيستند را سريعتر به بازار سرمايه 
وارد کنيم. اس��المي بيدگلي در پايان گفت و گو با 
س��نا تاکيد کرد: بايد ابزارهاي واس��طه اي و نهادها 
را توسعه دهيم و سپس به فرهنگسازي بپردازيم. 
با توجه به پيچيدگي مهندسي مالي در اين حوزه، 
نياز به فرهنگس��ازي بيش��تري هم براي آن وجود 
دارد تا اين ابزارها با شکست مواجه نشوند. اين امر 
مي تواند از طريق برگزاري سمينارها، همايش ها، 
تدوين مقاله ها،  کمک از دانشگاه ها،  و نيز استفاده 
از رسانه هاي جمعي و جرايد تخصصي انجام شود 
تا در زمان حضور چنين ابزارهايي در بازارسرمايه 

 شاهد رونق آنها باشيم.

در جريان بررسي اليحه بودجه ۱۳۹8در نهايت آنچه 
تاکنون مصوب ش��ده نش��ان از رش��د بيش از 40 هزار 
ميلياردي بودجه دارد که عمده منابع عمومي ثبت شده 
است. به گزارش ايسنا، آمدن اليحه بودجه به مجلس 
همواره با اختالف نظرها، توافق ها و پيشنهادات مختلفي 
بين نمايندگان و دولت همراه بوده است و اين تغييراني در 
سقف منابع و مصارف نسبت به موارد پيشنهادي دولت 
در اليحه ايجاد مي شود به موضوعي طبيعي تبديل شده 
است؛ هرچند که در پايان سال مالي معمواًل تحقق منابع 
و مصارف بودجه به آنچه در ابتدا در اليحه پيشنهاد شده 
بود نزديک تر اس��ت. اما جريان بودجه ۱۳۹8 در س��ال 

جاري تا حدي متفاوت از گذشته بود و تغييرات اعمال 
شده در بندها و تبصره ها و در نهايت ارقام کالن نسبت 
به س��ال هاي قبل بيش��تر به چش��م مي خورد و البته در 
برخي موارد پرحاشيه بوده است. اين در حالي است که 
در مجموع آنچه تاکنون در مورد سقف دخل و خرج دولت 
در مجلس مصوب شده است نشان از افزايش حدود 4۱ 
هزار ميلياردي سقف کلي بودجه دارد؛ به گونه اي که از 
۱,70۳ هزار ميليارد تومان اليحه به حدود ۱,744 هزار 

ميليارد تومان افزايش يافته است. اين رقم شامل بودجه 
عمومي دولت و بودجه بانک ها، ش��رکت هاي دولتي و 
مؤسس��ات انتفاعي وابس��ته به دولت مي شود. بودجه 
عمومي که در اليحه پيشنهادي دولت 478 هزار و ۶2۶ 
ميليارد تومان برآورد شده بود در نتيجه تغييرات مجلس 
با رشد 4۹ هزار و 7۳۹ ميليارد توماني به 528 هزار و ۳۶5 
ميليارد تومان رسيده است؛ از اين رقم 448 هزار و 58۱ 
ميليارد تومان به منابع عمومي و 7۱ هزار و 427 ميليارد 

تومان به درآمد اختصاصي مربوط مي شود.
منابع عمومي بارشد 40 هزار ميلياردي باالترين سهم 
را در رش��د س��قف کلي بودجه ۱۳۹8 دارد، اين بخش 
از بودج��ه تأمي��ن کننده منابع دولت براي س��ال مالي 
بوده و از س��ه بخش درآمدهاي ناش��ي از فروش نفت 
و فرآورده هاي آن، درآمدها که عمده آن ماليات اس��ت 
و همچنين واگذاري دارايي مالي ش��امل انتشار اوراق، 
تشکيل مي شود. در رابطه با جز ديگر کل بودجه يعني 

بودجه بانک ها، شرکت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي 
وابسته به دولت بايد گفت که با وجود رشد بيش از 40 
درصدي که در مقايس��ه با س��ال جاري داش��ت، حدود 
2000 ميليارد ديگر نيز در جريان تصويب در مجلس 
به آن اضافه شده و به ۱,27۶ هزار ميليارد تومان رسيده 
اس��ت که در کنار بودجه بيش از 528 هزار ميلياردي 
عمومي س��قف ۱744 هزار ميليارد توماني بودجه سال 
آينده را تشکيل مي دهد. با وجود تغييرات اعمال شده و 
تعيين سقف درآمد و مصارف، تا زماني که اليحه به قانون 
تبديل نشده بعيد نيست که اين ارقام دستخوش تغييرات 

ديگري در بخش درآمدي و هزينه اي شود.

جهت دهي شايعات به معامالت ملک
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...قرارداد خريد و فروش در کل کشور انجام شد. اين در حالي است که سال گذشته 58 
هزار و 47۱ قرارداد خريد و فروش به امضا رسيده بود. در سطح شهر تهران قراردادهاي 
اجاره در بهمن ماه 2۹ درصد کاهش يافت. در اين ماه ۱۳ هزار و 740 قرارداد اجاره 
منعقد شد، اين در حالي است که بهمن ماه سال ۱۳۹5 تعداد اجاره نامه ها ۱7 هزار و 777 
مورد بود. آمارهاي بهمن نشان مي دهد، در کل کشور نيز شاهد کاهش 2۳ درصدي 
اجاره نامه ها هستيم. در بهمن ماه امسال 45 هزار و ۱۱8 مورد قرارداد اجاره در کل 
کشور به امضا رسيد که با توجه به 55 هزار و 4۶2 مورد اجاره نامه هاي سال گذشته 
آمارها حاکي از کاهش 2۳ درصدي اين نوع قراردادها دارد. شايد مهم ترين عامل 
در افزايش معامالت بازار مسکن و خيلي از کاالهاي اساسي شايعات و متعاقب آن 
تقاضاي بيشتر در زمان ايام گراني است، به نوعي که اين تقاضاها منجر به گراني هاي 
مجدد مي شود. با توجه به اينکه اکثر خريداران به نحوي تمايل دارند در آستانه سال 
نو خريدهاي موردنياز خود را انجام دهند و متقاضيان مسکن هم از اين قاعده مستثنا 
نيستند و به رسم و سنت قديمي هرچه به ماه هاي پايان سال نزديک مي شويم بازار 
تب وتاب بيشتري را به خود مي بيند، تقاضاي خريداران بيش ازپيش مي شود. اگر 
کسي سرمايه يا وامي براي تأمين مسکن پس انداز کرده است، سعي بر آن دارد در اين 
ماه هاي پايان سال با خريد مسکن پول خود را تبديل کند. فروشندگان نيز اين فرصت 
را مغتنم شمرده و واحدهاي خود را با قيمت حداکثري در معرض فروش قرار مي دهند. 
گراني ديگر کاالها و مصالح ساختماني بهانه اي مرتبط شد تا اين قيمت ها روزبه روز 
افزايش يابد، به  نحوي  که هر هفته شاهد تغييرات افزايشي چند صدهزارتوماني در 
فروش هر متر واحد مسکوني هستيم. يکي ديگر از عواملي که تقاضاي خريد فزوني 
بخشيده است، تصور اين است که قيمت ملک يا ديگر کاالها نسبت به سال گذشته 
دو تا سه برابر افزايش داشته است و اگر شخصي ملکي را کمتر از يک سال خريده 
اس��ت، امروزه با قيمت 200 تا ۳00 درصدي مي تواند آن را در معرض فروش قرار 
دهد. عامل ديگر تقاضاي مردم به خريد مسکن از حيث سکونت براي خود يا خريد 
و فروش ايمن بودن اين معامالت است. در سال جاري، تحرکاتي از سوي متوليان 
سکه و ارز براي کنترل يا کاهش قيمت ارز پس از به اوج رسيدن قيمت ها صورت 
گرفت، به نحوي که نوسانات در اين معامالت کاماًل مشهود بود و جماعتي از اين 
معامالت منتفع يا متضرر شدند. اين موضوع باعث شد تا سرمايه هاي خود را از بازار 
سکه و ارز خارج کنند و مجدد به سمت خريد مسکن بروند. از ديگر عوامل تقاضاي 
مشدد مسکن در اين ايام گراني، نبود نظارت يا تحرکات براي کنترل بازار مسکن 
از سوي دستگاه هاي متولي است و تصور گراني مجدد براي متقاضيان همچنان 
محتمل است. هرچند که در ماه هاي پاياني سال اين تقاضاها بيشتر مي شود. ناگفته 
نماند در ماه پاياني يعني اسفندماه خصوصاً از نيمه دوم برابر سنوات و تجربيات گذشته 
معامالت مسکن به حداقل مي رسد و معمواًل معامالت به صورت اندک و اضطراري 
خصوصاً افرادي که بدهکار باشند، انجام مي شود. در ايام پاياني سال مردم بيشتر 
توجه خود را صرف امور ديگر مي کنند تا خريد و فروش مسکن. مهم ترين مکانيسم 
اثرگذاري در اين بازار تصور متقاضيان موثر از گران تر شدن مجدد قيمت مسکن 
است يا اينکه اگر نتوانند در اين ايام پايان سال مسکن مورد نياز خود را تأمين کنند، 
ممکن است با ورود به سال جديد و نامشخص بودن بازار، با گراني بيشتر مواجه شوند 
بطوري  که با سرمايه کنوني خود در سال جديد از تأمين بهاي مسکن ناتوان بمانند. 
اين عوامل باعث تالش بيش  از پيش متقاضيان موثر در ايام پاياني سال است، البته 
در ايام باقي مانده تا پايان سال، فرصتي چشمگيري وجود نخواهد داشت و معامالت 
به صورت حداقلي اس��ت و امکان اينکه آمار خريد و فروش در مقايس��ه با بهمن ماه 

روندي مشابه يا افزايشي داشته باشد متصور نيست.
منبع: فصل اقتصاد

يادداشت

معضل بي توجهي  به كارآفريني
 

ادامه از صفحه يک
 شغل ابرومندي داشته باشد که از درآمد آن بتواند هزينه هاي زندگي 
خود را تامين کند. اکنون سوال اينجاست که دولت تا چه اندازه ميز و 

صندلي خالي دارد که بيکاران را پشت آن بنشاند. بي شک بزرگترين 
مشکل کشور، فربه بودن دولت است و همين امر باعث شده تا بخش 
زيادي ازبودجه کشور صرف هزينه هاي جاري دولت به ويژه دستمزد 
و حقوق نيروي کار شود. دليل اين معضل بي توجهي به کارآفريني 
است. اگر بخواهيم مشکل بيکاري را حل کنيم به جاي حساب بازکردن 
روي دولت، بايد روحيه کارآفريني را تقويت کنيم تا بيکاران در وهله 
اول براي خودشان شغل ايجاد کنند و در وهله دوم بيکاراني که توان 

کارآفريني ندارند را به کار بگيرند. اين مهم مي طلبد که ابتدا کارآفرينان 
خوش فکر شناسايي شوند و در مرحله بعدي مورد حمايت همه جانبه 
قرار گيرند. بايد باور داش��ته باش��يم که روحيه کارآفريني در کش��ور ما 
مورد بي مهري قرار گرفته و باعث شده تا جوانان ما از همان ابتدا در 
فکر حقوق بگيري باشند و آب باريکه را به رودخانه اي جوشان ترجيح 
بدهند. اما چه کنيم تا روحيه کارآفريني تقويت شود. اگر به آمار مهاجرت 
يا بهتر بگوييم فرار سرمايه از ايران توجه کنيم، متوجه مي شويم که 

فضاي کسب و کار در ايران آرامش ندارد. بي ثباتي قيمت ارز، ادبيات 
نامناسبي که نسبت به کارفرمايان وجود دارد، برخوردهاي توهين آميز 
با کارآفرينان و بس��ياري موارد ديگر باعث ش��ده تا نه تنها اش��تغال در 
بخش خصوصي جدي گرفته نشود بلکه شاهد فرار سرمايه و سرمايه 
گذار باشيم. اين اتفاقي است که اگر به صورت جدي مديريت نشود، 
در آينده نه چندان دور بايد دنبال س��رمايه گذار و کارآفرين باش��يم تا 

مشکل بيکاري را با وجود آنان رفع کنيم.

سرمقاله

تغييرات 40 هزار ميلياردي بودجه 9۸
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تجارت

همکاري هاي منطقه آزاد ارس ايران و نخجوان 
بررسي شد

در جري��ان س��فر 'محس��ن نريمان' 
مديرعام��ل منطقه آزاد ارس ايران و 
هي��ات هم��راه به نخجوان و ديدار با 
مس��ووالن اين جمهوري خودمختار 
همکاري ه��اي فيمابي��ن ب��ررس 
ي ش��د.به گ��زارش ايرنا ب��ه نقل از 
سرکنس��ولگري ايران در نخجوان، 

مديرعام��ل منطق��ه آزاد ارس را در اي��ن س��فر که با هدف توس��عه 
مناس��بات منطق��ه اي انج��ام گرف��ت، هيات 18 نفره متش��کل از 
مس��ئولين و تجار و صاحبان صنايع همراهي کردند. هيات ايراني 
با حضور در سرکنسولگري با 'منصور آيرم' سرکنسول ايران ديدار 
و درجري��ان فعاليت ه��اي صورت گرفت��ه و ظرفيت هاي همکاري 
در ابعاد اقتصادي،فرهنگي و گردش��گري با جمهوري خودمختار 
نخجوان قرار گرفتند. مديرعامل منطقه آزاد ارس و مديرکل گمرک 
جلف��ا در دي��دار ب��ا 'واصف طالب اف' رئيس مجلس عالي نخجوان 
ضمن ابالغ سالم استاندار آذربايجان شرقي، همکاري هاي ميان 
دو طرف را داراي س��ابقه طوالني و توام با حس��ن نيت و برادري 

توصيف کرد.

چين و عراق، اولين و دومين شرکاي تجاري ايران
رئيس کل گمرک ايران گفت: کشور چين با 8.۳ ميليارد دالر اولين 
و اصلي ترين شريک تجاري ايران است و عراق با 8.۲ ميليارد دالر 
ش��ريک دوم تجاري اس��ت. به گزارش ايسنا، مهدي ميراشرفي در 
حاش��يه بازديد از گمرک بندرامام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
هدف از سفر به خوزستان بازديد از گمرکات استان است. همانطور 
که استان خوزستان به لحاظ کلي يک استان راهبردي در زمينه هاي 
مختلف کشاورزي، معدني، صنعتي، اقتصادي، تجارت و بازرگاني 
است، گمرکات خوزستان نيز يکي از راهبردي ترين گمرکات کشور 
هستند. وي افزود: در بحث گمرکات مجموعه اي از تمامي مرزها را 
در خوزستان داريم به شکلي که شاهد گمرکات بنادر دريايي، مرز 
هوايي و خشکي با کشورهاي همسايه در اين استان هستيم. عماًل 
آن چيزي که در کش��ور به دنبال آن هس��تيم، نگاه به همس��ايگان 
در بخش تجارت خارجي اس��ت. رئيس کل گمرک ايران با بيان 
اينکه در 11 ماهه اول سال جاري ۴۰ ميليارد دالر صادرات نفتي 
و غيرنفتي به عراق داش��ته ايم، تصريح کرد: کش��ور چين با 8.۳ 
ميليارد دالر اولين و اصلي ترين شريک تجاري ما است و عراق با 

8.۲ ميليارد دالر شريک دوم تجاري ايران است.

کوپن غير هدفمند، بي فايده است
يک عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است تا زماني که کمک هاي 
دولت به اقشار کم درآمد جامعه به شکلي هدفمند برنامه ريزي نشود، 
نمي توان انتظار داشت برنامه ريزي هايي که در حوزه يارانه يا کوپن 
شکل گرفته تأثيرگذار شوند. مهرداد الهوتي در گفت وگو با ايسنا، 
اظه��ار ک��رد: يکي از اصلي ترين موضوعاتي که دولت بايد در حوزه 
حمايت از اقشار آسيب پذير به آن توجه داشته باشد، چگونگي اجراي 
اين طرح هاست، زيرا در صورتي که تنها يکي از مراحل اين فرايند با 
مشکل مواجه شود، نه تنها اقشار هدف از حمايت هاي الزم بهره مند 

نمي شوند که حتي امکان ايجاد فساد نيز ايجاد خواهد شد.

داد و ستد

گروه تجارت: از عملکرد حکمراني در قبال بخش خصوصي 
گل�ه دارد؛ هميش�ه ب�ه صراح�ت گاليه بخ�ش خصوصي را 
بلند بلن�د مي گوي�د. پ�درام س�لطاني دليل س�لبريتي نبودن 
فع�االن اقتص�ادي را در حکمران�ي ب�د و قضاوت منفي افکار 
عمومي جس�ت وجو مي کند. او معتقد اس�ت هردو به تخريب 
وجه�ه فع�االن بخ�ش خصوص�ي منجر ش�ده اس�ت. اتاق 

بازرگاني با وي گفتگويي انجام داده است که مي خوانيد.

آي�ا کارآفرين ه�ا مي توانن�د در گ�روه س�لبريتي هاي  ���
عمومي جاي  گيرند؟

س��لبريتي ها چهره ها يا اش��خاصي هستند که موردعالقه و 
محبوبيت جامعه يا اقش��اري از جامعه هس��تند يا کنجکاوي 
عمومي عالقه مند اس��ت س��بک زندگي و کارهاي آن ها را 
دنبال کند. به اين واژه يا تعبير ش��ايد نزديک ترين گروه ها 
هنرپيش��گان، هنرمندان، ورزش��کاران و ستاره هاي سينما 
باشند. در اکثر جوامع سياستمداران  هم در اين رديف هستند. 
در جوامع��ي ک��ه اصواًل فرهنگ عموم��ي و فضاي فعاليت 
اقتصادي اين اجازه را مي دهد که فعاليت اقتصادي شفاف 
باش��د و فعاالن اقتصادي شناخته ش��ده، رش��د و نمو داشته 
باش��ند، س��لبريتي بودن فعال اقتصادي تابو يا ضد ارزش 
نيست و فعاالن اقتصادي سرآمد و نوآور در دسته سلبريتي 
قرار مي گيرند. با اين توضيح در کشور ما به داليل فرهنگي 
و به داليل سياسي فعاالن کسب وکار معتبر و شناخته شده، 
اواًل خود ترجيح مي دهند ناش��ناخته باقي بمانند و کمتر در 
رس��انه ظاهر ش��وند و درباره مسائل عمومي ديدگاه خود را 
مطرح کنند. از طرف ديگر رسانه چهره سازي مثبت از اين 
افراد ندارد. سوءظن هاي سياسي هم باعث مي شود چنين 
اقبالي نباشد و رويکرد کلي حاکميت هم جلوگيري از طرح 
چنين چهره هايي در جامعه اس��ت. اگر هم فرصت مطرح 
شدن فراهم شود، بيشتر با برچسب هاي منفي است، يعني 
کساني که از موقعيت خود سوءاستفاده کرده، از رانتي بهره 
برده يا پرونده آن ها به دادگاه ارجاع ش��ده بيش��تر رسانه اي 
مي شوند. پس سوء استفاده گرها بيشتر موردتوجه هستند تا 
چهره هاي نوآور و سرآمد در بنگاه داري و توليد ثروت. پس 
اين سه گانه اي که اشاره شد فرصت را به وجود نياورده که 

فعاالن اقتصادي در رديف سلبريتي ها قرار گيرند.

يعني در حوزه اقتصاد س�لبريتي بودن با بعد منفي آن  ���

آميخته است؟
منظور من اين است که فراز سلبريتي شدن بيشتر در زمان 
تخلف اشخاص رخ مي دهد و پاي اين افراد به رسانه هاي 
عمومي باز مي ش��ود. البته ما اشخاصي از نمايندگان بخش 
خصوصي، بنگاه هاي موفق و اتاق هاي بازرگاني داريم که 
استثناهايي بر اين قاعده اند. ولي رويکرد منفي نمايي چهره 

بخش خصوصي در کشور ما قاعده است.

چ�را فعال ه�اي اقتص�ادي ترجيح به ناش�ناخته بودن  ���
دارند؟

آن ها در کشور احساس خطر مي کنند. در کشوري که اقتصاد 
آزاد دارد فعاالن اقتصادي از مطرح ش��دن احس��اس خطر 
نمي کنند. در ايران سقف شيشه اي براي فعاالن اقتصادي 
به وجود آمده که باال رفتن از آن سقف شيشه اي هزينه دارد. 
اگر کسي به اين سقف نزديک شود سر خود را خم مي کند 
تا کمتر ديده شود. اين رويکرد، رويکرد سوءظن بود که بعد 
از پيروزي انقالب با مصادره بنگاه هاي بزرگ به وجود آمد 
و ريش��ه س��وءظن بعدي گذاشته شد. اين رويکرد علي رغم 
تالش مس��ئوالن هيچ گاه در عمل و به واقع اصالح  نش��ده 

اس��ت. از طرف ديگر تخريب فرهنگي هم در جامعه اتفاق 
افتاده به اين معنا که گروه هايي که به سرمايه و سرمايه داري 
و رشد و نمو فعاالن اقتصادي سوءظن دارند فضايي فکري 
و رس��انه اي ب��ه وج��ود آورده اند که گويي هرکس��ي موفق 
باش��د حتمًا متخلف بوده و سوءاس��تفاده کرده اس��ت. براي 
همين فعاالن اقتصادي به واسطه نگراني از افکار عمومي، 
خ��ود را ط��رح نمي کنند تا اين برچس��ب ها به آن ها نخورد. 
متأسفانه برچسب زدن به افراد به دليل ضعف قانوني ساده 
و کم هزينه اس��ت. اين برچس��ب ها در فضاي عمومي چون 
ويروس پراکنده مي شود و منبع آن نامشخص مي ماند. در 
اين ش��رايط چهره فرد تخريب مي ش��ود ولي منشأ و عامل 
اين خبر معلوم نمي ش��ود و زماني که منبع مش��خص شود، 
بيش��تر ربط به کانون هايي خاص دارند. لذا افراد ريس��ک 
تقاب��ل ب��ا آنه��ا را نمي کنند که موض��وع را دنبال کنند يا به 

دادگاه بکشانند.

��� يعني سلبريتي بودن شمشير دولبه است؟
س��لبريتي بودن شمش��ير دولبه نيس��ت بلکه محيط حاکم 
ب��ر اقتص��اد با دو بازوي قدرت و فرهنگ عمومي شمش��ير 

دولبه اي اس��ت که از هر دو طرف فعال اقتصادي را مورد 
آسيب قرار مي دهد.

*به نظر مي رس��د جامعه به س��لبريتي هاي سياس��ي اقبال 
نشان نمي دهد و به سمت سلبريتي هاي فرهنگي مي رود. 

آيا اين اقبال به کارآفرين ها هم مي شود يا نه؟
پاسخ من منفي است. متأسفانه به دليل اشتباهات پي درپي 
حکمراني، بخش خصوصي بخش محبوب و داراي چهره 
مثبتي در جامعه ايراني نيس��ت. چهره بخش خصوصي را 
حکمران��ي با رويکرد سوسياليس��تي و تهمت زني ها خراب 
کرده است. ضعف حاکميت قانون در کشور سبب شده که 
فعاالن اقتصادي عالقه و زمينه اي براي س��لبريتي ش��دن 
نداش��ته باش��ند زيرا آنان احس��اس امنيت نمي کنند. نظام 
قضايي نتوانس��ته در حد بااليي اعتماد فعاالن اقتصادي را 
جلب کند يا شفافيت الزم در زمان بروز مشکل داشته باشد تا 

معلوم شود که مّر قانون و عدالت در آنجا عمل مي شود.

برخ�ي معتقدن�د فع�االن اقتص�ادي چ�ون گذش�ته  ���
نمي خواهند وارد فعاليت اجتماعي و سياسي شوند.

اص��واًل الزم نيس��ت فعال اقتص��اد وارد فعاليت اجتماعي يا 
سياس��ي ش��ود تا تبديل به س��لبريتي ش��ود. در کشورهاي 
داراي اقتصاد آزاد، فعال اقتصادي به واسطه فعاليت موفق 
در اقتصاد س��لبريتي مي ش��ود نه حضور در قدرت. البته آن  
هم مي تواند نقاط مثبت تلقي شود. اما سلبريتي بودن فعال 
اقتصادي به بزرگي کس��ب وکار و موفقيت بنگاه بس��تگي 

دارد.

در اين مسير نقش مسئوليت اجتماعي چيست و چقدر  ���
مي تواند راه را براي فعاالن اقتصادي هموار کند؟

مس��ئوليت اجتماعي فعاليتي اس��ت که اصواًل هر سلبريتي 
اعم از اينکه ستاره فوتبال باشد يا خواننده، هنرپيشه باشد 
ي��ا فعال سياس��ي و اقتص��ادي آن را به عنوان يک وظيفه و 
پيش��ران براي بهبود چهره عمومي خود مورداس��تفاده قرار 
مي دهد. اينکه خود مس��ئوليت اجتماعي فردي را سلبريتي 
کند در مورد کساني چون مرحوم باغچه بان يا مادر ترزا صدق 
مي کند که کل زندگي خود را وقف مس��ئوليت اجتماعي و 
مردم کردند. مسئوليت اجتماعي براي کساني که شغلشان 
آن ها را س��لبريتي مي کند اهرم تقويت کننده اي براي باال 

بردن وجاهت و چهره عمومي فرد است.

عضو اتاق بازرگاني تهران از نگاه منفی به بنگاه داری انتقاد کرد؛

رنجوری کسب وکار از بد بینی ها

ارزش پول ملي را از واقعیت ها جدا کرده ايمبه حل مشکالت استارتاپ ها تالش مي کنیمانتقاد از پروسه طوالني تخصیص ارز
معاون کسب و کار اتاق بازرگاني گفت: 
طوالني بودن پروس��ه تخصيص ارز از 
س��وي بانک مرکزي، به حدي اس��ت 
ک��ه هنگام اع��الم تخصيص ارز، ديگر 
قيمت ه��ا تغيير کرده يا ش��رايط خريدار 

عوض ش��ده يا ديگر صرفه اقتصادي براي وارد کردن آن کاال 
وجود ندارد.

هوم��ن حاجي پ��ور در گفت وگ��و با خبرنگار اقتص��ادي ايلنا در 
خصوص مشکالت تخصيص ارز از سوي بانک مرکزي گفت: 
پيرو مش��کالت عمده اي که امس��ال در حوزه اقتصادي به سبب 
تحريم هاي ترامپ شاهد آن بوديم در حوزه تصميم گيري يک 
س��ري پيچيدگي هاي به وجود آمده که باعث بروز مش��کالتي 

در کشور شده است.

مع��اون علمي و فناوري رييس جمهور 
در مراس��م افتتاح شتابدهنده پرسيس 
ژن گف��ت: ش��رکت هاي دانش بنيان 
و اس��تارتاپي، ب��ر خالقي��ت و نوآوري 
بنيان گ��ذاران خالق و کارآفرينش��ان 

استوارند و تحول آفرين ساختارهاي سنتي اقتصاد مي شوند. بر 
همين اس��اس تالش مي کنيم راه براي فعاليت و نقش آفريني 
اين کس��ب و کارها در اقتصاد هموار ش��ود.به گزارش ايس��نا، 
س��ورنا س��تاري ادامه داد: جهت گيري اقتصاد اس��تان بايد به 
س��مت دانش بنيان ش��دن برود. تالش��مان در اين راستا است و 
ش��رکت هاي دانش بنيان و اس��تارتاپي که از چشمه خالقيت و 
نوآوري بنيان گذاران جوانشان حيات گرفته اند، اقتصاد کشور را 

به مسير ارزش آفريني و اشتغال از نوآوري هدايت مي کنند.

يک عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد 
اس��ت تا زماني که ارزش پول ملي 
بر اس��اس واقعيت ه��اي اقتصادي 
تعيين نش��ود، نه تنه��ا نمي توان از 
نرخ دقيق آن سخن گفت که حتي 

ام��کان برنامه ري��زي براي فعاالن اقتص��ادي نيز از بين 
مي رود. عباس آرگون در گفت وگو با ايس��نا، اظهار کرد: 
شوکي که از ناحيه نرخ ارز در سال جاري به اقتصاد ايران 
وارد ش��د حاصل عملکردمان در س��ال هاي گذش��ته بود. 
وقتي براي چند س��ال با تزريق مداوم ارز به بازار تالش 
شد ارزش پول ملي حفظ شود اما در واقعيت تنها قيمت ها 
بود که پايين نگه داشته مي شد، بايد انتظار اتفاقات سال 

جاري را داشتيم.

گروه صنعت و معدن: وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه 
توس�عه بخش معدن و صنايع معدني سياس�تي هوشمند است، 
از سياس�ت حذف تدريجي خام فروش�ي محصوالت اين بخش 

خبر داد.
به گزارش ايلنا از وزارت صمت، رضا رحماني در جمع فعاالن 
اقتصادي شهرس��تان خرامه با اش��اره به اينکه توليد، خط مقدم 
جبهه جنگ اقتصادي اس��ت، گفت:  در اس��تان فارس ۲ پروژه 
را کلنگ زني کرديم که هر دوي آنها در حوزه معدن و صنايع 
معدن��ي ب��ود و دولت نيز توس��عه اين ح��وزه را در اولويت هاي 
خود قرار داده اس��ت؛ چراکه کش��ور پتانسيل فراواني در بخش 

معدن دارد.
او با بيان اينکه انقالب معدني را آغاز کرده ايم، افزود: اگر برخي 
از کشورها، تعدادي از عناصر را دارند، تقريبا در ايران تمام اين 
عناصر و فلزات وجود دارد. رحماني با اش��اره به تدوين نقش��ه 
راه معدن، گفت: س��ال گذش��ته زمان زيادي توسط نمايندگان 
مجلس، کارشناس��ان، دانشگاهيان، معدن کاران، معاونت هاي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت صرف ش��د تا کش��ور امروز از 

نقشه راه معدن برخوردار باشد.
وزي��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت ارزش توليدات معدن و صنايع 
معدني کش��ور را ۲۰ ميليارد دالر عنوان کرد که 8 ميليارد دالر 
آن صادر مي شود، گفت:  در حمايت از فردي که در حوزه معدن 
و صنايع معدني سرمايه گذاري کند، محدوديتي نداريم، امسال 

هم اين حمايت را از معادن کوچک آغاز کرديم.

او افزود: خوراک واحد توليد ۲و نيم ميليون تني گندله آهن که 
امروز اينجا کلنگ زني ش��د، کنس��انتره است و مردم مي توانند 
در منطق��ه در اي��ن حوزه س��رمايه گذاري کنن��د و محصول را 
به ش��رکت گندله س��ازي بفروش��ند که با اين کار زنجيره توليد 

شکل مي گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه تدارکات، جذب 
ني��رو و... واحده��ا باي��د از نيروهاي بومي منطقه باش��د، گفت: 
مشکالت در مقابل اراده و پتانسيل ما نمي تواند عرض اندام کند 

و با اتحاد ميان مردم و مسوولين مشکالت قابل حل است.
او با اشاره به سياست حذف خام فروشي در حوزه معدن، اظهار 
کرد: خام فروش��ي در معدن را توصيه نمي کنيم، چنانکه براي 
ص��ادرات م��واد معدن��ي خام بايد عوارض پرداخت ش��ود و اگر 
عوارض امس��ال 5 درصد اس��ت، س��ال بعد 8 درصد و به همين 
ش��کل افزايش مي يابد.به گفته رحماني در افق چش��م انداز، در 
کشور بايد 55 ميليون تن فوالد، يک و نيم ميليون تن آلومينيوم 

و 8۰۰ هزار تن مس توليد شود.
او با اشاره به پروژه تکميل زنجيره فلزات اساسي، اعم از فوالد، 
آلومينيوم و مس، افزود: در ابتداي انقالب، زنجيره توليد فوالد 
۲.۴ ميليون تن بود که امروز به ۲۲۰ ميليون تن رسيده است.

رحماني ادامه داد: توسعه معادن هوشمند بوده و وضعيت متوازن 
شده است؛ در حالي که در گذشته متوازن نبود و مجبور بوديم خام 
فروشي کنيم و هر چه جلوتر مي رويم اين توازن افزايش مي يابد. 
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه هدف تهاجم اقتصادي 
دشمن، تعطيلي توليد است، آرزوي دشمن را تعطيلي واحد هاي 
توليدي دانست و گفت: از مسووالن استاني مي خواهم، تکميل 
پروژه هاي باالي 6۰ درصد جدي گرفته ش��ود، اختيارات س��تاد 
تسهيل را نيز به استان ها تفويض کرديم و هر مصوبه اي ستاد 

استاني داشته باشد، به منزله مصوبه ستاد ملي است.
او افزود: مجلس ش��وراي اس��المي نيز قانون حمايت از توليد را 
اصالح کرد و در حال طي مراحل اس��ت تا س��تادهاي تس��هيل 

بيشتر از امروز قدرت اجرايي داشته باشند.

وزير صمت تاکید کرد :

باز هم هيچ خودرويي ۵ ستاره نگرفت!راهبرد وزارت صمت،  پرهیز از خام فروشی
ش��رکت بازرس��ي کيفيت و استاندارد ايران وضعيت کيفي خودروهاي 
س��واري توليدي در بهمن ماه امس��ال را اعالم کرد که براس��اس آن 
همچون روال ماه هاي گذشته، باز هم هيچ خودرويي موفق به کسب 

پنج ستاره کيفي نشده است.
به گزارش ايسنا، بر اساس ارزيابي صورت گرفته از سوي شرکت بازرسي 
کيفيت و استاندارد ايران، در بهمن ماه سال جاري در خودروهاي توليد 
ش��ده در س��طح قيمتي گروه پنج، همه توليدات دو س��تاره از پنج ستاره 
کيفي را کسب کرده اند. بر اين اساس سايپا 1۳1 ،1۳۲ و 111، همگي 

دو ستاره از پنج ستاره کيفي را به خود اختصاص داده اند.
عالوه بر اين س��ورن، پژو پارس، س��مند، پژو ۴۰5، س��اينا، تيبا و تيبا ۲، 

دو ستاره از پنج ستاره کيفي را کسب کرده اند.
در گروه قيمتي سوم اما، خودروهاي B۳۰ و چانگان CS۳5 چهار ستاره، 
آريزو MVM X۲۲ ،5 س��ه س��تاره و ليفان X6۰ اتوماتيک دو س��تاره از 

پنج ستاره کيفي را به خود اختصاص داده اند.
همچنين کيا سراتو و هيونداي Accent، در رده کيفي چهار ستاره از پنج 
 S7 ستاره کيفي قرار گرفته اند که در ليست قيمتي دو قرار دارند. هايما
اتوماتيک، تيگو 5، هايما S5 اتوماتيک، جک S5 و جک S۳ داراي سه 
 ،X۳۳ ستاره کيفي هستند. در ليست قيمتي گروه دو تنها ام وي ام جديد
دو ستاره کيفي را کسب کرده است. در ليست قيمتي گروه يک، همه 
خودروهاي توليدي شامل پژو ۲۰۰8، نيو مزدا ۳ و سوزوکي گراندويتارا 

چهار ستاره از پنج ستاره کيفي را به خود اختصاص داده اند.

توضيحات يک شرکت توليدکننده لوازم خانگي 
درباره دريافت مجدد پروانه استاندارد

به دنبال اعالم ابطال پروانه اس��تاندارد چند ش��رکت توليدکننده لوازم 
خانگي، يکي از اين ش��رکت ها از کس��ب مجدد پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد اجباري محصوالت خود خبر داد. حدود دو سال پيش، مديرکل 
اس��تاندارد اس��تان تهران از ابطال پروانه هفت شرکت توليدکننده لوازم 
خانگي غيراستاندارد خبر داد کهنام شرکت نوژن گاز هم در ميان  آنها 
ديده مي ش��د.به تازگي اين ش��رکت در تماس با ايس��نا اعالم کرد که 
مشکالت مربوط به استاندارد محصوالت توليدي خود )اجاق گاز خانگي 
فردار و طرح فر( را برطرف کرده و مجدداً پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
اجباري را به شماره 666۴186۹55 از سازمان ملي استاندارد ايران اخذ 
کرده اس��ت. اين ش��رکت مدارک و مستندات مربوط به کسب مجوز از 

سازمان ملي استاندارد ايران را در اختيار ايسنا قرار داده است.

بررسي تشکيل کميته نظارت بر توليد کاالي ايراني
اولين جلسه هم انديشي حمايت از توليد داخلي و برنامه ريزي با هدف 
توس��عه و تعميق س��اخت داخل با حضور معاونين وزير صنعت، معدن 
وتجارت برگزار ش��د. به گزارش خبرگزاري تس��نيم به نقل از ش��اتا، 
در اين نشس��ت تخصصي که مديران س��ازمان گس��ترش و نوس��ازي 
و س��ازمان صنايع کوچک وش��هرکهاي صنعتي ايران حضور داش��تند، 
فرشاد مقيمي معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن وتجارت با تاکيد 
بر ضرورت توجه به توس��عه س��اخت داخل برخي از کاالهاي وارداتي 
خواستار تشکيل کميته سياستگذاري داخلي سازي در راستاي اجراي 

قانون استفاده حداکثر از توان توليدي و خدماتي کشور شد.

اخبار کوتاه

رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني ايران ) ايميدرو ( گفت: 
از ابتداي امسال تاکنون افزون بر ۲،۲ ميليارد 
دالر طرح افتتاح شده است و در سال آينده نيز 
س��ه ميليارد دالر پروژه ديگر به بهره برداري 

خواهد رسيد.

به گزارش ايرنا، خداداد غريب پور در گردهمايي 
مدي��ران ايميدرو پيرامون دس��تاوردهاي اين 
بخش در س��ال ۹7، اف��زود: صادرات بيش از 
هف��ت ميلي��ارد دالر از توليدات بخش معدن 
و صنايع معدني و دس��تيابي به رش��د توليد ۲ 
رقمي، افزايش ۳۲ درصدي توليد گندله و رشد 

۲1 درصدي کنس��انتره س��نگ آهن از جمله 
دستاوردهاي اين بخش محسوب مي شود.

فعالي��ت ص��ورت گرفته در دولت تدبير و اميد، 
در توسعه فعاليت هاي اکتشافي معادن موجب 
شد که در دوره ۹6- 1۳۹۳ ميزان ذخاير جديد 

فلزي به 1.5 ميليارد تن برسد.

مدير کل دفتر صنايع نساجي و پوشاک از تالش 
براي حفظ وضعيت موجود توليد و اشتغال در سال 
۹8 خب��ر داد و گف��ت: با اجراي دو پروژه »توس��عه 
توليد و تجارت« و » ارتقا توان توليد ملي با افزايش 
1.۲ ميليارد دالري سهم ساخت داخل محصوالت 
صادرات گرا« تالش داريم وضعيت را حفظ کنيم.به 

گزارش ايلنا از وزارت صمت، افسانه محرابي با اعالم 
اين خبر گفت: پيگيري بازسازي و نوسازي خطوط 
توليد، پيگيري تأمين سرمايه درگردش مورد نياز 
واحده��اي توليدي، مديري��ت تعرفه اي و اصالح 
قيمت ه��اي پاي��ه وارداتي و صادرات��ي با رويکرد 
حمايت از توليد داخل از ديگر برنامه هاي سال ۹8 

است. وي با بيان اينکه اجراي ساماندهي واردات 
و عرضه پوش��اک خارجي هم بايد به طورمس��تمر 
پيگيري شود، افزود: پيگيري و اقدامات الزم جهت 
کاهش قيمت تمام ش��ده کااله��اي توليد داخل 
همچون اصالح قوانين، ضوابط تأمين اجتماعي، 

امور مالياتي و ... هم انجام مي شود.

صنعت و معدن حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال در سال 98  بهره برداري از 2/2 میلیارد دالر طرح معدني در سال 97 
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توجه دولت معطوف به بنگاه های کوچک
گروه صنعت و معدن: برابر مصوبه دولت 40 هزار ميليارد تومان 
مناب�ع ب�راي اي�ن گونه واحدها در نظر گرفته ش�ده همچنين در 
س�ال 97 ، 47 ميلي�ارد توم�ان ياران�ه بالعوض به اين بنگاه ها از 
طري�ق مراک�ز مش�اوره اي و کلينک هاي کس�ب و کار تخصيص 

يافته است.
به گزارش تجارت به نقل از ايلنا، معاون وزير صنعت در نشست 
خبري ، ضمن بيان خبر باال فعاليت هاي سازمان صنايع کوچک 
و شهرک هاي صنعتي ايران را تشريح کرد. محسن صالحي نيا 
دراين باره گفت: 6۰ کنسرسيوم صادراتي و 58 شرکت مديريت 
صادراتي تاکنون در اين س��ازمان تش��کيل ش��ده که بيشتر در 
عرصه هاي فضايي، خش��کبار، س��نگ و پوشاک فعاليت دارند. 
همچنين ۹8۳ ش��هرک و ناحيه صنعتي در کش��ور وجود دارد 
که 561 مورد آن ش��هرک صنعتي، ۴1۲ مورد ناحيه صنعتي و 
۹ منطقه ويژه اقتصادي است. در مجموع 1۴7 هزار هکتار در 
اختيار بنگاه هاي کوچک و متوس��ط زيرمجموعه اين س��ازمان 

قرار دارد که تاکنون 5۹ هزار هکتار آن به ثبت رس��يده و بقيه 
نيز در حال اجراي طرح براي توليد هستند.

وي افزود: در مجموع ۴۳ هزار واحد تحت مديريت اين سازمان 
فعاليت مي کنند که  875 هزار نفر در آنها مشغول به کار هستند. 
مع��اون وزي��ر صنعت تصريح کرد: بيش از ۹۳ درصد واحدهاي 
خرد و کوچک ۴ درصد بنگاه هاي متوسط و ۳ درصد واحدهاي 
بزرگ هستند که امسال نيز ۲۲ درصد واحدها با رکود در توليد 
مواجه ش��دند که ش��امل 1۰ هزار واحد مي ش��وند از سوي ديگر 
1۳ ه��زار واح��د ب��ا 5۰ تا 7۰ درصد ظرفيت و هفت هزار واحد با 
بي��ش از 7۰ درص��د با ظرفيت خود فعال هس��تند. اين در حالي 
اس��ت که 7۰ درصد واحدهاي در حال بهره برداري کش��ور در 
شهرک هاي صنعتي مستقر هستند. وي با اشاره به نياز اصلي 
اي��ن بنگاه ه��ا گفت: اصلي ترين نياز آنها منابع مالي و نقدينگي 
است که در نظر داريم از منابع داخلي بانک ها و همچنين منابع 
صندوق توسعه ملي استفاده کنيم. برابر مصوبه دولت ۴۰ هزار 

ميليارد تومان منابع براي اين گونه واحدها در نظر گرفته شده 
همچني��ن در س��ال ۹7 ، ۴7 ميلي��ارد تومان يارانه بالعوض به 
اين بنگاه ها از طريق مراکز مشاوره اي و کلينک هاي کسب و 

کار تخصيص يافته است.
صالحي ني��ا اف��زود: امس��ال به 67۰۰ واح��د صنعتي کوچک و 
متوس��ط تس��هيالت براي ارتقاي تولي��د و فناوري اختصاص 

يافته است
صالحي ني��ا در خص��وص آخرين وضعيت راه اندازي ش��هرک 
صنعتي مش��ترک ايران و ترکيه گفت: ترک ها متقاضي انرژي 
ارزان ايران براي توليد مش��ترک هس��تند که در صورتي که با 
وزارت نيرو به جمع بندي برسيم اين شهرک مشترک راه اندازي 

خواهد شد.
معاون وزير صنعت ادامه داد: مذاکراتي با اتاق بازرگاني استانبول 
و وزارت صنع��ت ترکي��ه صورت گرفته و چندين نقطه نيز براي 
احداث اين ش��هرک صنعتي به آنها پيش��نهاد شده ، پيشنهاد ما 

اين بوده که در دو فاز اين شهرک اجرايي شود که يکي از آنها در 
آذربايجان شرقي و ديگري در آذربايجان غربي است همچنين 
15 نقطه در استان هاي مجاور به ترکيه معرفي کرده ايم و منتظر 

هستيم تا آنها تصميم نهايي را بگيرند.
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 افزايش قيمت نفت است
اس��دا... قره خاني آلوس��تاني س��خنگوي 
کميس��يون انرژي مجلس معتقد اس��ت 
اگرچ��ه امري��کا ب��ه داليل سياس��ي به 
دنب��ال کاه��ش قيمت نفت اس��ت اما به 
لح��اظ اقتصادي ب��ه افزايش قيمت اين 
محص��ول ني��از دارد.وي در گفت وگ��و با 
خان��ه مل��ت درخصوص احتم��ال اينکه 

اوپ��ک مخالفت ه��اي ترام��پ را با افزايش قيم��ت و کاهش توليد نفت 
نادي��ده بگي��رد، گفت: اوپک در آخرين جلس��ه خ��ود، توليد نفت را يک 
ميليون و 500 هزار بشکه کاهش داد لذا ادامه افزايش قيمت و کاهش 
توليد نفت اوپک در راس��تاي تصميمي اس��ت که اعضاي اين س��ازمان 
صادرکننده نفت، به دنبال پايبندي به آن هستند.وي ادامه داد: تالش 
تيم نفتي ايران در اوپک به سرپرستي وزير نفت مانع از رسيدن آمريکا 
و عربس��تان به خواس��ته ش��د چراکه عالوه بر باقي ماندن سهميه ايران، 

اوپک نيز توليد خود را کاهش داد.

3/2 ميليارد دالر سرمايه گذاري در طرح پااليش گاز 
بيدبلند خليج فارس

بهزاد محمدي مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي، برنامه ريزي، 
هماهنگ��ي، کارگروه��ي و همچنين هم افزايي بين نيروهاي توانمند را 
رمز موفقيت در راهبري و پيشبرد طرح پااليش گاز بيدبلند خليج فارس 
دانست.به گزارش شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس، طرح پااليش 
گاز بيدبلند خليج فارس تا نيمه س��ال ۹۴ تنها ۱۸,۶ درصد پيش��رفت 
داش��ت که با سياس��ت گذاري هوش��مندانه وزير نفت و تغيير مالکيت به 
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس و تالش هاي صورت گرفته طي 
2 سال اخير، هم اکنون اين پروژه بيش از ۹2 درصد پيشرفت دارد. 3,2 
ميليارد دالر در اين طرح س��رمايه گذاري ش��ده اس��ت و درآمد اين پروژه 
س��االنه 700 ميليون دالر خواهد بود، همچنين بيش از ۸500 نيروي 
انساني در اين طرح مشغول فعاليت اند.ظرفيت توليد پااليشگاه بيدبلند 
خليج فارس س��االنه ۱0,۴ ميليون تن متان، ۱,5 ميليون تن اتان، يک 
ميليون تن پروپان، 0,5 ميليون تن بوتان، 0,۶ ميليون تن ميعانات گازي 
و 0,۹ ميليون تن گاز اسيدي است. ۱,5 تن محصول اتان اين پروژه از 
طريق خط لوله ۹5 کيلومتري به پتروشيمي گچس��اران ارس��ال مي شود 
و با توليد اتيلن در اين مجتمع، خوراک طرح هاي خط لوله اتيلن غرب 

شاخه دنا تامين مي شود.

30 شهر خراسان رضوي در وضعيت تنش آبي
س��يد ابراهيم علوي مديرعامل آبفاي خراس��ان رضوي از وضعيت تنش 
آبي در 30 شهر اين استان خبر داد.به گزارش وزارت نيرو، وي با اظهار 
نگراني نس��بت به تامين آب ش��رب 73ش��هر تحت پوشش در درازمدت 
گفت: ش��هرهاي گلبهار، قوچان، رضويه، نيش��ابور و ش��انديز به لحاظ 
برخورداري از منابع آب شرب در شرايط قرمز و 25 شهر ديگر استان در 
موقعيت زرد قرار دارند.وي درهمين رابطه خواستار برگزاري نشست هاي 
مش��ترک مديران دو ش��رکت آبفاي ش��هري و آب منطقه اي به صورت 
مرتب با اولويت بررسي و رفع چالش آبي شهرهاي قرمز در استان شد 
و تاکيد کرد: مسير تامين آب شهرهاي بزرگ در قالب طرح جامع براي 
افق ۱۴۱0 بايد مش��خص و براي رفع مش��کل آب آينده 73 ش��هر تحت 

پوشش هم برنامه ريزي شود.

نفت و نیرو

گروه انرژي: سيدعلي حسيني مديرعامل بورس انرژي با بيان 
اينکه با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد ايران بايد به متقاضيان 
خريد نفت و ميعانات گازي در بورس انرژي فرصت بيش�تري 
داد، گفت: تا قبل از پايان امس�ال پذيره نويس�ي ۶۰۰ ميليارد 

تومان اوراق سلف نفتي در اين بورس انجام مي شود.
وي در گفت وگ��و ب��ا خبرگ��زاري فارس با رد هر گونه ش��ائبه 
پيرامون نمايشي بودن عرضه هاي نفت خام و ميعانات گازي 
در اين بازار گفت: عرضه نفت خام و ميعانات گازي از س��وي 
شرکت ملي نفت ايران به موجب قانون انجام مي شود اما شرايط 
خ��اص حاک��م بر اقتصاد و پيچيدگي هاي بازار معامالت نفتي، 
باع��ث ش��ده تا برخي از عرضه هاي ص��ورت گرفته در رينگ 
صادرات��ي ب��ورس انرژي همچون عرضه ۱3 اس��فند منجر به 

معامله نشود.
وي ب��ا بي��ان اينک��ه در اغلب اوقات اش��خاصي براي حضور 
در عرضه ه��اي ص��ورت گرفت��ه از س��وي ش��رکت نفت ابراز 
عالقه من��دي مي کنن��د، اف��زود: با توجه به ش��رايط حاکم بر 
معامالت نفتي و همچنين لزوم مطابقت اين شرايط با وضعيت 
فعالي��ت بخ��ش خصوصي، به طور طبيعي مي بايس��ت زمان 
بيش��تري ب��ه متقاضيان خريد محموله ه��اي نفتي در بورس 
انرژي داد تا بتوانند از مزيت موجود براساس شرايط کسب و 

کار کنوني استفاده کنند. 
به گفته وي، ش��رکت بورس انرژي ايران و ش��رکت ملي نفت 
ايران وظيفه خود را در فراهم کردن بس��تر الزم براي فعاليت 
بخش خصوصي در بازار نفت کشور انجام داده اند اما علي رغم 
تحميل برخي اقدام هاي ناش��ي از عوامل بيروني، بايد منتظر 
ماند و ديد که بخش خصوصي تا چه حد مي تواند از ش��رايط 

موجود بهره ببرد.
حس��يني در پاس��خ به پرس��ش خبرنگار فارس درباره صحت 
و س��قم برخ��ي تحليل ها پيرام��ون افزايش درآمدهاي بورس 
انرژي از محل کارمزد معامالت نفتي و به تبع آن انتظار براي 
رشد قابل توجه قيمت سهام »انرژي« در سه نماد معامالتي 
مختل��ف، گفت: اطالع��ات معامالت و عملکرد بورس انرژي 
به طور منظم و روزانه در حالي منتش��ر مي ش��ود که عملکرد 
مالي اين شرکت سهامي عام نيز در پايان دوره هاي عملکردي 
مختلف در دس��ترس عموم س��رمايه گذاران قرار دارد. از سوي 
ديگر مطابق با مقررات بازار سرمايه، بورس ها از سقف کارمزد 
مش��خصي برخوردارن��د و از اين رو انتظ��ار براي کارمزدهاي 

نجومي واقعي نيست. 

وي ادامه داد: در حال حاضر، س��ه نماد معامالتي »انرژي۱«، 
»انرژي2« و »انرژي3« به س��ه گروه از س��هامداران ش��امل 
نهادهاي مالي، فعاالن اين بورس و ساير اشخاص که در واقع 
سهامداران عادي بازار سهام مي شوند اختصاص دارد که اغلب 
التهاب ه��اي قيمتي ني��ز متعلق به نماد معامالتي »انرژي3« 

بوده که سهام آن در دست عموم مردم است.
مديرعامل بورس انرژي با بيان اينکه ش��رکت بورس انرژي 
ايران همواره از سهامداران وفادار برخوردار بوده است، گفت: 
اين درخواس��ت از س��هامداران وجود دارد که ضمن بي توجهي 
ب��ه تحليل هايي ک��ه قابليت اتکا ندارد تنها بر روي گزارش ها 
و مس��تندات مالي »انرژي« که در کدال منتش��ر ش��ده توجه 

کنند. 
ب��ه گفت��ه وي، ب��ه لحاظ قانوني امکان اينکه س��هامداران هر 
ي��ک از اي��ن نمادها بتوانند س��هام خ��ود را در نماد ديگري به 
فروش برسانند وجود ندارد در عين حال با توجه به روان بودن 
معام��الت و ارزش ب��االي آن ني��ازي به فعاليت بازارگردان در 

اين نمادها نيست.
مديرعام��ل ب��ورس انرژي از برنامه ريزي براي انتش��ار اوراق 
تأمين مالي نفتي خبر داد و گفت: تا قبل از پايان س��ال جاري 

۶00 ميليارد تومان اوراق س��لف موازي اس��تاندارد متعلق به 
ش��رکت تابعه ش��رکت ملي نفت ايران در بورس انرژي پذيره 

نويسي مي شود.

���2 عرض�ه جدي�د نف�ت و ميعانات گازي در بورس تا پيش 
از نوروز

در ادامه نماينده شرکت ملي نفت ايران در بورس انرژي از دو 
عرضه جديد نفت و ميعانات گازي در بورس تا پايان امس��ال 
)بيستم و بيست و هفتم اسفندماه( خبر داد و گفت: جديد بودن 
شيوه فروش نفت در بازار سرمايه و شناخت ناکافي فعاالن بازار 
از داليل عدم موفقيت فروش محموله هاي نفتي بوده است.

اميرحس��ين نماينده ش��رکت ملي نفت ايران در بورس انرژي 
درباره وضعيت عرضه نفت در بورس اظهار داشت: هدف عمده 
از عرضه نفت در بورس فروش محموله هاي کوچک و خرده 
فروشي است و بر همين اساس نفت در محموله هاي کوچک 

35 هزار بشکه اي عرضه مي شود.
نماينده شرکت ملي نفت ايران در بورس انرژي با بيان اينکه 
فروش ه��اي محموله ه��اي بزرگ چند ميليون بش��که اي در 
بورس در ش��رايط کنوني مدنظر نيس��ت، اضافه کرد: هدف ما 

اين است فعاالن اقتصادي براي معامله محموله هاي کوچک 
که نياز به هزينه و ريسک کمتري دارد وارد شوند.

��� چرايي عدم فروش نفت در عرضه آخر
نماينده شرکت ملي نفت ايران در بورس انرژي درباره چرايي 
موفق نبودن ششمين عرضه نفت در بورس اظهار داشت: بايد 
قبول کرد که عرضه نفت در بورس، ش��يوه جديدي اس��ت که 
شناخت فعاالن بازار و خريداران داخلي و خارجي نسبت به آن 
نياز به گذشت زمان دارد. تبيانيان با بيان اينکه عرضه نفت در 
بورس داراي چندين مرحله و بخش است که خريداران بايد به 
آن ش��ناخت پيدا کنند، گفت: اکنون عرضه نفت در بورس به 
ش��يوه تحويل در مبدا اس��ت و بر اين اساس خريدار بايد بتواند 
کش��تي مناس��ب حمل نفت را يافته و همچنين بازاريابي نيز 
انجام داده و پيش پرداخت ها را تامين کند که انجام همه آنها 

به هماهنگي و تجربه کافي خريدار نياز دارد.
وي اضاف��ه ک��رد: خريداران داخلي کمي براي نفت وجود دارد 
و بازيگران خارجي بازار نفت نيز طول مي کش��د که با ش��يوه و 

سازوکار جديد فروش نفت ايران در بورس آشنا شوند.

��� جذابيت قيمت محموله هاي نفتي 
نماين��ده ش��رکت مل��ي نفت اي��ران در بورس ان��رژي با بيان 
اينک��ه قيمت تعيين ش��ده ب��راي فروش نفت در بورس داراي 
جذابيت است، اظهار داشت: به دليل اينکه تامين کشتي براي 
محموله هاي کوچک داراي محدوديت هايي است و همچنين 
به دليل هزينه هاي نقل و انتقال پول در زمان تحريم، قيمت 
نفت را به گونه اي تعيين کرده ايم که داراي جذابيت زيادي بوده 

و خريداران تمايل به خريد نفت از بورس داشته باشند.

��� عرضه هاي جديد نفت در بورس
نماين��ده ش��رکت مل��ي نفت اي��ران در بورس ان��رژي درباره 
عرضه ه��اي جدي��د نفت در بورس نيز گفت: تا پايان امس��ال 
دو عرضه جديد نفت و ميعانات گازي در بورس انرژي انجام 

مي شود.
تبيانيان با بيان اينکه تا پايان اس��فند ماه در روزهاي دوش��نبه 
)20 و 27 اسفند( به نوبت عرضه نفت و ميعانات گازي انجام 
خواهد شد، ادامه داد: در عرضه هاي اسفند ماه انعطاف بيشتري 
براي فروش در نظر گرفته ايم تا خريداران بتوانند با ش��رايط 

راحت تر اقدام به خريد و صادرات نفت کنند.

مدیرعامل بورس انرژي  تشریح کرد؛

عوامل ناکامی عرضه های نفتی

بومي سازي کامل صنعت برق در گام هاي نهایي۳.۲ ميليون ليتر به توليد بنزین یورو ۵ اضافه شدمهار سيالب هاي مخرب در مخزن سدهاي خوزستان
وزير نيرو با اش��اره به اينکه ۹۹۹ پروژه 
مه��م صنع��ت آب و ب��رق در اس��تان 
خوزس��تان در دس��ت اجرا است، گفت: 
اي��ن طرح ها مربوط به پروژه هاي حوزه 
آب، برق و آب و فاضالب است که براي 

اين طرح ها اعتباري بالغ بر 3۶ هزار ميليارد تومان از منابع مختلف 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت.به گزارش وزارت نيرو، رضا اردکانيان 
ادامه داد: در جريان سفر مديران وزارت نيرو به استان خوزستان 
تعدادي طرح و پروژه در شهرستان هاي الري، رامهرمز، ايذه و 
اهواز افتتاح و يا عمليات اجرايي آن ها آغاز خواهد شد.وي تاکيد 
کرد: امروزه در استان خوزستان با وجود سدهاي مخزني بزرگ 
ميلياردها مترمکعب آب ش��يرين نگهداري مي ش��ود به معناي 

امکان کنترل سيالب در اين استان است.

غالمرضا باقري ديزج مديرعامل شرکت 
پااليش نفت تبريز هدف از اجراي پروژه 
مذک��ور را افزاي��ش توليد بنزين يورو از ۴0 
درصد به ۱00 درصد، ارتقاي استاندارد کل 
بنزين توليدي پااليشگاه به يورو 5، افزايش 

سودآوري شرکت، کيفي سازي و کاهش آالينده هاي زيست محيطي 
و افزايش آرام سوزي بنزين در موتور اعالم کرد و با بيان اين که اين 
طرح با توان نيروهاي داخلي و با سرمايه گذاري ۱0 ميليون يورو انجام 
شده است، ادامه داد: صرفه جويي حاصل از طرح ارائه شده در مقايسه 
با احداث واحد جديد، ۱30 ميليون يورو است.بر اساس اين گزارش، 
پيش از اين عليرضا صادق آبادي - مديرعامل شرکت ملي پااليش 
و پخش فراورده هاي نفتي - اعالم کرده بود: ظرفيت توليد بنزين 

يورو ۴ و يورو 5 به 7۶ ميليون ليتر در روز رسيده است.

مرحله نهايي بومي س��ازي همه تجهيزات 
حس��اس ش��بکه انتقال و فوق توزيع برق 
در کش��ور در حال انجام اس��ت.به گزارش 
توانير؛ هاش��م عليپور مديرکل دفتر فني و 
نظارت شبکه انتقال شرکت توانيرافزود: با 

اجراي پروژه هاي مختلف با دانشگاه ها و مراکز علمي براي ساخت رله هاي 
اصلي شبکه، مانند رله هاي ديستانس و ديفرانسيل ترانسفورماتورها و 
خطوط قدرت و دستگاه هاي تست پيشرفته آن در حال انجام است که 
با اجراي اين پروژه ها، تقريبا همه تجهيزات حساس شبکه انتقال و فوق 
توزيع برق بومي سازي مي شود.وي تصريح کرد: رله هاي نسل جديد با 
توجه به قابليت هاي باال و عملکرد مناسب الزم است جايگزين برخي از 
رله هاي قديمي در مناطقي از شبکه شود که اين مهم در قالب برنامه هاي 

اصالح و بهينه سازي دفتر در حال انجام است.

گروه اصناف: نرخ ش�کر و برخي از مواد اوليه توليد ش�يريني 
اي�ن روزه�ا در ب�ازار با افزايش مواجه ش�ده اس�ت اما رئيس 
اتحادي�ه دارندگان قنادي و شيريني فروش�ي تهران مي گويد 
دولت شکر، روغن و آرد مورد نياز واحدهاي قنادي را با نرخ هاي 
مناس�ب تامين کرده اس�ت و توزيع آنها ميان واحدها درحال 
انجام اس�ت. بهر مند پيش بيني کرد بازار ش�يريني و ش�کالت 
امسال با توجه به گراني نرخ آجيل و خشکبار از رونق بيشتري 

برخوردار باشد.
علي بهر مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي 
و کافه قنادي تهران درباره بازار اين صنف در روزهاي پاياني 
سال به پانا گفت:  قنادان و شيريني فروشان تا 20 اسفند مواد 
اولي��ه م��ورد ني��از توليد را تهيه و پس از آن کارگاه ها با حداکثر 
ظرفي��ت تولي��د مي کنند. پيش بيني ما اين اس��ت که به دليل 
افزايش قيمت باالي آجيل نس��بت به اس��فند س��ال گذش��ته 
اس��تقبال مردم از خريد ش��يريني امس��ال بيشتر از سال هاي 

گذشته باشد.
وي افزود:  »يک خانواده چندنفره مي تواند با نهايت 200 هزار 
تومان شيريني، شکالت و نقل مورد نياز خود را تهيه کند اما 
خريد تنها يک کيلوگرم آجيل حدود 250 هزار تومان هزينه 
براي خانواده ها خواهد داشت و پيش بيني ما اين است که بازار 

شيريني  فروشي ها امسال رونق بيشتري داشته باشد.
بهر  من��د ب��ا بي��ان اينکه دولت مواد اوليه م��ورد نياز قنادان را 
ب��ا نرخ ه��اي يارانه اي تامين کرده اس��ت، گف��ت:  نرخ انواع 
شيريني در نوروز امسال افزايشي نخواهد داشت. شکر مورد 
نياز واحدهاي قنادي درحال توزيع است و قرار است روغن با 
نرخ هاي دولتي نيز ميان واحدها توزيع ش��ود و هيچ مش��کلي 

در تامين مواد اوليه مورد نياز واحدها وجود ندارد.

آغاز توزيع شکر دولتي با قيمت ���۳۰۰۰ تومان به قنادي هاي پايتخت
علي بهره مند رئيس اتحاديه قنادان تهران با اشاره به توزيع شکر 
دولتي با قيمت 3000 تومان به قنادي ها و ش��يريني پزي هاي 
پايتخ��ت، اظه��ار کرد: با توجه به تغييرات قيمت ش��کر در بازار 
آزاد، از روز شنبه، اتحاديه قنادان، اقدام به توزيع شکر با قيمت 
مصوب 3000 توماني ميان قنادان کرده اس��ت.وي گفت: هم 
اکنون 2000 تن ش��کر دولتي از س��وي مس��ئوالن ذي ربط در 
اختيار ما قرار گرفته و اين شکر به صورت روزانه بين واحد هاي 

صنفي قنادي هاي تهران توزيع مي شود.بهره مند در پاسخ به اين 
سوال که آيا با وجود توزيع شکر دولتي، افزايش قيمت شيريني 
در تهران منطقي است يا خير تصريح کرد: البته شکر تنها جزئي 
از مواد اوليه طبخ ش��يريني اس��ت، ولي با توجه به رکود بازار و 
وضعيت اقتصادي مردم، به همکارانمان توصيه کرديم تا براي 

شب عيد به هيچ وجه افزايش قيمت نداشته باشيم.

حداکثر قيمت يک کيلو شکر ۴ هزار و ���2۰۰ تومان
همچنين يزدان س��يف مدير عامل ش��رکت بازرگاني دولتي 

گفت: هم اکنون بسته هاي يک کيلويي شکر ۴ هزار و 200 
تومان اس��ت و قيمت هاي باالتر از اين مبالغ گران فروش��ي 
اس��ت.وي افزود: بازار برنج رو به آرامش و روغن نباتي مورد 
نياز مردم هم تأمين شده است.وي با اشاره به تعويق افتادن 
برداشت نيشکر در خوزستان به واسطه بارندگي در اين استان 
گفت: برداش��ت نيش��کر در خوزستان از ۱0 روز پيش آغاز شد 
و با ورود 550 هزار تن ش��کر نياز امس��ال مردم برطرف ش��ده 
است.سيف با اشاره به توزيع 235 هزار تن شکر از محل ذخاير 
کش��ور افزود: براي س��ال آينده مجوز ۴00 هزار تن ش��کر به 
کارخانجات داده شده است.وي با بيان اينکه به اندازه کافي در 
فروشگاه هاي کشور شکر وجود دارد گفت: قيمت بسته هاي 
۹00 گرمي ش��کر ۴ هزار و بس��ته هاي ۱ کيلويي آن ۴ هزار و 
200 تومان است و مردم قيمت هاي باالتر از اين مبالغ را به 
عنوان گران فروش��ي به ۱2۴ اطالع دهند.معاون وزير جهاد 
کشاورزي افزود: شکر مورد نياز صنوف تا پايان فروردين ۹۸ 
هم تأمين ش��ده است.س��يف همچنين گفت: اقدامات الزم 
ب��راي تأمي��ن کاال هاي اساس��ي و آرد و گن��دم مردم صورت 
گرفته اس��ت. وي در پاس��خ به س��والي درباره اجراي مصوبه 
مجل��س در زمينه کاالبرگ ه��اي الکترونيک افزود: فعاًل هيچ 
تصميمي در خصوص تغيير روند کاال هاي اساسي از نرخ ۴ هزار 
و 200 تومان به ديگر نرخ ها گرفته نشده است.سيف گفت: از 
جمله اهداف دولت آن است که بتواند برخي کاال ها را به دست 
مصرف کنندگان اصلي برساند و در اين زمينه تصميمات الزم 
را ب��ه موق��ع انجام خواهد داد. وي در پايان تصريح کرد: مراجع 
نظارتي بايد با کساني با هدف سودجويي خبر هايي را که متقن 
نيس��تند منتش��ر مي کنند و با انتش��ار اين خبر ها ذهن مردم را 

مشوش مي کنند، برخورد کند.

ریيس اتحادیه دارندگان قنادی با اشاره به توزیع شکر دولتی بيان کرد؛

کسب و کار قنادی ها شيرین تر می شود افت ۷0 درصدي فروش کله پاچه در پايتخت
حسين رواس��ي رئيس اتحاديه طباخان، 
فروش��ندگان کله پاچه و سيرابي با اشاره 
ب��ه کاهش قدرت خريد مردم در ماه هاي 
اخير از کم شدن 70 درصدي فروش کله 
پاچه در تهران خبر داد و گفت: بيش از 20 
درص��د واحدهاي صنف طباخان، پروانه 
کسب خود را باطل کرده اند.وي در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم،گفت: 
اين مش��کالت به حدي اس��ت که تعداد زيادي از طباخي ها در تهران 
بسته شده و تعداد زيادي از طباخان، پروانه هاي کسب خود را باطل 
کرده اند و آن هايي هم که به دنبال کسب پروانه بودند، مراحل تکميل 
کسب پروانه خود را رها کرده اند.وي با انتقاد از توزيع کاال تاکيد کرد: 
اگر دولت تدبير مي کرد و همان گوشت را حتي با قيمت باالتر از قيمت 
دولتي، به دست قصابي و کبابي و رستوران بدهد و نياز آن ها را تامين 
کند، نه اين صف ها تشکيل مي شود و نه مشکالت اينچنيني بوجود 

مي آيد که آبروي مردم و کشور برود.

قيمت مرغ در کانال ۱۵ هزار توماني
عظيم حجت عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران گوش��تي گفت: 
ب��ا توج��ه به تفاوت نرخ مصوب نهاده ه��اي دامي با بازار آزاد، قيمت 
مرغ در بازار 2 نرخي اس��ت.وي در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان،گف��ت: ام��روز نرخ هر کيلو مرغ زنده درب مرغداري ۱0 هزار 
و 500 وم��رغ آم��اده ب��ه طبخ در خرده فروش��ي ها ۱۴ هزار و 500 تا 
۱5 ه��زار توم��ان ب��وده، در حاليکه نرخ مصوب م��رغ زنده ۸ هزار و 
500 و مرغ گرم ۱۱ هزار و 500 تومان اس��ت.به گفته وي، قيمت 
مرغ در برخي فروشگاه ها به سبب افزايش هزينه با نرخ هاي باالي 
۱5 هزار تومان در بازار توزيع مي ش��ود.حجت نرخ مصوب هر کيلو 
ذرت را يک هزار و 350 و کنجاله سويا 2 هزار و ۴50 تومان اعالم 
ک��رد و اف��زود: اين درحالي اس��ت که ذرت در ب��ازار آزاد يک هزار و 
۶00 تا يک هزار و 700 تومان و کنجاله س��ويا 3 هزار و 300 تا 3 
هزار و 700 تومان در بازار آزاد به مرغداران عرضه مي شود که اين 
امر بر افزايش هزينه هاي توليد و توزيع مرغ با نرخ باالتر از مصوب 

تاثير بسزايي دارد.

صادرات شيشه به کشور هاي حوزه خليج فارس
محمدعلي قنبري رئيس اتحاديه شيشه و آئينه گفت: هم اکنون بازار 
شيشه ساختماني در کشور مطلوب است و مشکل چنداني دراين بازار 
ديده نمي ش��ود.وي در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به اينکه در زمينه توليد شيش��ه در کش��ور مش��کلي نداريم اظهار کرد: 
ه��م اکن��ون بس��ياري از کارخانه ه��ا در بازار در حال فعاليتند و از توليد 
روزانه 500 هزار متر مربع شيش��ه و آئينه در کش��ور، حدود ۴0 درصد 
آن به کشور هاي حوزه خليج فارس، آسياي ميانه، اروپا و ترکيه صادر 
مي ش��ود.قنبري با بيان اينکه صددرصد مواد شيش��ه و آئينه در داخل 
تامين مي ش��ود اظهار کرد: مصرف شيش��ه صرفا در حوزه س��اختمان 
س��ازي خالصه نمي ش��ود و تأمين نياز شيشه قفسه ها، ايستگاه هاي 
اتوبوس، ميز ها و شيشه هاي ضد گلوله باعث تنوع و تکثر قابل توجه 

توليدات در اين حوزه شده است.

اصناف و کشاورزی

حس��ن آقا زاده مدير عامل اتحاديه ماهيان گرم 
آبي کشور از افت توليد ماهيان گرم آبي نسبت 
به سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته 205 
هزار تن انواع ماهيان گرم آبي در کشور توليد شد 
که امس��ال با کاهش ۱5 تا 20 درصدي به رقم 
۱۸0 تا ۱۸2 هزار تن رسيده است.وي در گفت 

و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرين 
وض��ع صادرات ماهيان گ��رم آبي افزود: اگرچه 
ارزش صادرات به سبب نوسان نرخ ارز تا حدي 
افزايش يافته اس��ت، اما کاهش توليد نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل توليد را تحت تاثير خود 
قرار داده است.وي افزود: نوسان نرخ ارز، افزايش 

نهاده هاي مصرفي و س��وء اس��تفاده دالالن و 
کمبود نظارت ها موجب ش��ده تا قيمت ماهيان 
گرم آبي نس��بت به س��ال گذشته با افزايش صد 
درصدي در بازار روبرو شود که 30 درصد اين امر 
به نوسان نرخ ارز و مابقي به سوء استفاده دالالن، 

کمبود نظارت ها و کنترل باز مي گردد.

محمد جواد کرمي رئيس اتحاديه نان فانتزي و 
حجيم با اشاره به اين نکته که دولت اگر قصد 
کم کردن يارانه را دارد بايد از بخش نان سنتي 
ک��م کن��د، تصريح کرد: دي��دگاه حذف يارانه 
بخش نان حجيم و فانتزي بسيار اشتباه است.

کرمي در ادامه با اشاره به اين که حذف يارانه، 

قيم��ت نان را افزايش مي دهد، عنوان کرد: از 
آنجايي که با حذف يارانه اين بخش قيمت ها 
افزايش پيدا خواهد کرد ما فکر نمي کنيم دولت 
اين کار را انجام دهد.وي گفت: يکسان سازي 
قيم��ت گندم، آرد و ن��ان بهترين روش براي 
رقابت سالم در مجموعه نان است.وي افزود: 

نان حجيم بخشي از نان صنعتي است که بدون 
ضايعات، بدون جوش شيرين و بدون حرارت 
باال توليد مي ش��ود. دولت در حال حاضر هم 
با پرداخت يارانه به بخش س��نتي، آرد را ۶۶5 
تومان به آنها عرضه مي کند و باعث دو نرخي 

شدن قيمت آرد شده است 

افت ۲۰ درصدي توليد ماهيان گرم آبي اصناف یارانه بخش نان حجيم و فانتزي را حذف نکنيد
www.tejaratonline.ir

جالل محمودزاده نايب رئيس کميس��يون کش��اورزي مجلس، 
گفت: علي رغم اينکه در برنامه ششم توسعه واردات محصوالت 
تراريخته ممنوع ش��ده اما بيش��تر محصوالت کشاورزي وارداتي 
قانوني و غيرقانوني مانند ذرت و س��ويا تراريخته هس��تند و تنها 
برچس��ب تراريخت��ه را ندارن��د.وي در گفت وگ��و ب��ا خانه ملت، 
درخصوص واردات محصوالت کش��اورزي تراريخته، گفت: در 
قانون برنامه شش��م توسعه واردات محصوالت تراريخته ممنوع 
شده است و تنها در مواردي براي انجام تحقيقات امکان واردات 
وجود دارد.وي با بيان اينکه متاس��فانه علي رغم اينکه در برنامه 
ششم توسعه واردات محصوالت تراريخته ممنوع شده اما بيشتر 
محصوالت کشاورزي وارداتي قانوني و غيرقانوني مانند ذرت و 
سويا تراريخته هستند و تنها تابلو و برچسب تراريخته را ندارند، 
تصري��ح کرد: محص��والت تراريخته به نام محصول عادي وارد 

کشور مي شوند.وي با اشاره به اينکه مقرر شده بود که اگر محصول 
تراريخته وارد کش��ور مي ش��ود برچسب داش��ته باشد، ادامه داد: 
خري��داران باي��د بتوانن��د محصول تراريخت��ه را از غير تراريخته 
تشخيص دهد و بر اساس اطالعات خود محصول مورد عالقه خود 
را انتخاب کند، اين موضوع حق قانوني مصرف کننده است.وي 
ادامه داد: واردکنندگان موضوع نصب برچسب برروي محصوالت 
تراريخته را رعايت نمي کنند و بيشتر محصوالت کشاورزي که 
از کش��ورهايي مانند هندوس��تان وارد مي شود تراريخته هستند.
محمودزاده با تاکيد بر اينکه دنيا به سمت کشت و توليد محصوالت 
تراريخت��ه حرکت مي کند، عنوان کرد: محصوالت تغيير ژنتيک 
يافته نسبت به محصوالت عادي توليد چندين برابري دارند، در 
زمينه ذرت مي توانيم با استفاده از روش هاي موجود حجم توليد 

را به 5 برابر ميزان کنوني افزايش دهيم.

محم��د حس��ين کاوياني مدير عامل صن��دوق پنبه گفت: 
بر اس��اس آمار گمرک از ابتداي فروردين تا پايان بهمن، 
 50 هزار و 500 تن پنبه وارد کش��ور ش��ده اس��ت.وي در 
گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرين ميزان 
واردات پنبه از ابتداي س��ال تا کنون اظهار کرد: بر اس��اس 
آم��ار گم��رک از ابتداي فروردي��ن تا پايان بهمن، 50 هزار 
و 500 تن پنبه وارد کش��ور ش��ده، در حاليکه اين ميزان تا 
پايان اسفند ۶۶ هزار تن بوده است.وي افزود: مقايسه آمار 
واردات پنبه با س��ال گذش��ته نش��ان مي دهد که حدود ۱5 
هزار تن پنبه تا پايان اسفند براي تامين نياز صنايع نساجي 
بايد وارد شود.کاوياني با اشاره به اينکه تا پايان بهمن ۱5 
هزار تن پنبه در کارخانه هاي پنبه پاک کني موجود است، 
بيان کرد: با احتس��اب توليد پنبه امس��ال، حدود ۴۴ هزار 

تن پنبه در کارخانه هاي پنبه پاک کني موجود اس��ت که 
2۶ هزار تن از اين ميزان به س��مت صنايع نس��اجي رفته 
ک��ه ب��ا اين وج��ود تنها ۱۸ تا 20 هزار تن پنبه براي صنايع 
نس��اجي تا پايان ش��هريور در کارخانه هاي پنبه پاک کني 
موجود اس��ت.وي نياز س��االنه صنايع نساجي را ۱20 هزار 
تن اعالم کرد و افزود: در ش��ش ماهه دوم س��ال، ماهانه 
حداقل 5 تا ۶ هزار تن پنبه براي تامين نياز صنايع نساجي 
بايد وارد کشور شود و در غير اين صورت با کمبود پنبه در 
ب��ازار روب��رو خواهيم بود.وي درباره علل کاهش توليد پنبه 
در س��ال زراعي ۹7-۹۶ بيان کرد: امس��ال عملکرد توليد 
پنبه ناش��ي از ش��رايط جوي و خس��ارت آفت کرم غوزه در 
برخي استان ها به ويژه خراسان و گلستان حداقل ۱5 درصد 

کاهش يافته است.

واردات ۵0 هزار و ۵00 تن پنبه در سال ۹۷بخش عمده محصوالت کشاورزي وارداتي تراريخته هستند
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تجارت نو در ارزيابي خسارت رکورد زد 
پس از وقوع زلزله در مناطق بنادرالفت، خمير و پل شرقي استان هرمزگان 
از س��وي مدير عامل بيمه تجارت نو، قائم مقام و مدير بيمه هاي اموال اين 
شرکت به مناطق زلزله زده اعزام شدند تا از نزديک برچگونگي فرايند ارزيابي 
خسارت هاي وارده به مدد جويان کميته امداد امام خميني )ره(، نظارت کنند. 
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي؛ در اين رابطه قائم مقام 
مديرعامل با اشاره به رصد دقيق تمام مناطق زلزله زده توسط کارشناسان بيمه 
تجارت نو گفت: پس از اين اتفاق تلخ برحسب تکليف و احساس مسئوليت 
دراولين فرصت تيم کارشناسان ارزياب خسارت دراستان هرمزگان، فعاليت 
خود را با بازديد از تمام اماکني که گزارش حادثه و اعالم خسارت آنها ارسال 
شده بود، آغاز کردند. وي يکي ازسياست هاي بيمه تجارت نو را سرعت عمل 
در ايفاي تعهدات برشمرده و اظهارداشت: ارزيابي خسارت حدود 700 واحد 
مسکوني مدد جويان اين کميته درکمتراز يک هفته صورت گرفت که اين 
اقدام را مي توان رکوردي درارزيابي خسارت با اين وسعت دانست. بني اسدي 
قائم مقام مديرعامل بيشترين خسارت وارده اين زلزله را که 21 بهمن رخ 

داد، مربوط به سه بندرخمير، الفت وپل شرقي اعالم کرد.

پرداخت 10 ميليارد ريال خسارت جرحي
 به يک مصدوم

بيمه آرمان بابت خس��ارت جرحي يک مصدوم حادثه رانندگي در کرمان، 
بي��ش از 10 ميلي��ارد ريال خس��ارت به خانواده زي��ان ديده پرداخت کرد. به 
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بيمه آرمان؛ منصور برهاني 
نژاد سرپرست شعبه کرمان در مراسم اعطاي چک پرونده خسارت جرحي 
به خانواده زيان ديده گفت: خوشبختانه خودروي مقصر حادثه تحت پوشش 
شرکت بيمه آرمان بوده و اين شرکت پس از دريافت مدارک و قطعي شدن 
رأي دادگاه نسبت به ايفاي تعهدات پس از اخذ مجوزهاي الزم اقدام کرده 
است. فرماندار و امام جمعۀ نرماشير نيز در اين مراسم ضمن قدرداني از اين 
اقدام رضايت بخش بيمه آرمان در تس��کين آالم خانواده زيانديده، بيمه را 
موجب امنيت، آرامش و آسايش خاطر خانواده ها دانستند. اين پرونده مربوط 
به تصادف يک کودک ۵ ساله بود که در تصادف با يک خودرو سواري دچار 
مصدوميت شديد شده و در حال حاضر در بستر بيماري است و زندگي نباتي 
دارد. بر اساس رأي صادرۀ از سوي دادگاه، ديه زيان ديده به ميزان ۴۴7.۳۳ 
درصد تعيين شده بود که چک زيان ديده طي تشريفات قانوني به خانواده 

مصدوم تحويل و پرونده مختومه گرديد.

طرح ويژه "چهارشنبه امن" بيمه ملت
مدير بيمه هاي عمر و حوادث بيمه ملت از اجراي طرح "چهارش��نبه امن" 
در روزهاي پاياني سال خبر داد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بيمه ملت، روح اله شاهزاده احمدي با اشاره به نزديک شدن به شب 
چهارش��نبه آخر س��ال و حوادث متعددي که هر س��ال همزمان با برگزاري 
جش��ن هاي مربوط به اين ش��ب، کام مردم را تلخ مي کند؛ افزود: متاس��فانه 
آمارهاي رسمي حاکي از اين است که در چهارشنبه پاياني هر سال، هزاران 
نفر دچار مصدوميت هاي مختلف مي شوند. مدير بيمه هاي عمر و حوادث بيمه 
ملت افزود: با توجه به اين که بيمه ملت به عنوان يک پشتوانه محکم، در همه 
شرايط همراه خانواده هاي ايراني بوده است، امسال نيز در نظر دارد تا با اجراي 
طرح "چهارشنبه امن" در کنار هموطنان عزيز باشد تا ضمن فرهنگ سازي در 
جامعه، از درد و رنج مصدومان بکاهد. شاهزاده احمدي در پايان با آرزوي سالي 
همراه با سالمتي و شادماني، از هموطنان خواست تا ضمن رعايت مسائل 
ايمني در هفته پاياني سال، براي خريد بيمه هاي حوادث ويژه چهارشنبه امن 

به نمايندگي هاي بيمه ملت در سراسر کشور مراجعه کنند.

گیشه

بانک و بیمه

برگزاري چهارمين سالگرد شهيد گيالني مدافع 
حرم “فرهاد خوشه بر” در لنگرود 

تجارت-اس��تان گيالن_آدوس ؛ مراس��م چهارمين سالگرد شهادت 
فرهاد خوشه بر از شهداي گيالني مدافع حرم با سخنراني حجت االسالم 
س��يدجواد س��ليماني امام جمعه لنگرود برگزار ش��د. به گزارش ايثار 
گيالن،حجت االس��الم سليماني در مراسم چهارمين سالگرد شهادت 
فرهاد خوشه بر از شهداي گيالني مدافع حرم،ايستادگي در برابر باطل 
و حماي��ت از جبه��ه ح��ق را درس ب��زرگ ش��هدا به آح��اد ملت ايران 
اسالمي دانست. امام جمعه لنگرود با بيان اينکه شهدا با شمع وجودشان 
راه حق و حقيقت را به مردم نشان مي دهند افزود:شهدا در دنياي معاصر 
و پر زرق و برق امروزي مي خواهند راه روش��ن هدايت و خوش��بختگي 
حقيقي را به مردم نشان داده و شيوه پناه بردن به جوار خداوند متعال 
را به انسان ها بياموزند.  وي مسئوليت خواهي و جهادطلبي را از جمله 
ويژگي هاي برجس��ته و بارز ش��هداي اسالم دانست و گفت:رسانه هاي 
جهان امروز با افس��ون گري خود س��دي در برابر ش��ناخت درست حق 
از جبه��ه باط��ل به وجود آورده اند و مي خواهند با القاي برنامه هاي خود 
افکار پوچ غرب را به مردم ديکته کنند. سليماني با تأکيد بر اينکه جبهه 
حق امروز و در اين شرايط حساس بايد بيشتر از اين ها روشنگري کند 
عنوان کرد: به فرموده حضرت اميرالمؤمنين علي) ع( در جامعه اي که 
در آن با حق بازي شود افراد ظاهرنما و نخبگان دوچهره متولد مي شوند 

و راه را براي سيطره جبهه باطل هموار مي کنند.

ارائه 400 ساعت خدمات عمومي براي متخلف 
برداشت غيرمجاز شن وماسه در رودسر 

تجارت-استان گيالن_آدوس ؛ متخلف برداشت غيرمجاز شن وماسه 
در رودس��ر صدور به ارائه ۴00 س��اعت خدمات عمومي محکوم ش��د. 
به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيس��ت گيالن رييس اداره 
حفاظت محيط زيس��ت شهرس��تان رودس��ر با اعالم اين خبر گفت:در 
راستاي ماموريت هاي گشت وکنترل و جلوگيري از تخلفات برداشت 
غير مجاز شن و ماسه از رودخانه هاي شهرستان مامورين يگان حفاظت 
محيط زيس��ت اين اداره موفق به دس��تگيري يکي از متخلفين ش��ن و 
ماس��ه ش��د. علي محمد پور در ادامه افزود:پس از دستگيري متخلف ، 
پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد. متخلف 
پس طي مراحل قضايي به استناد ماده690قانون مجازات اسالمي به 
۵ ماه حبس تعزيري محکوم وبه استناد مواد ۳7،۳8،6۴،66و 79قانون 
مجازات اسالمي در باب مجازاتهاي جايگزين حبس متهم در راستاي 
بند ب ماده 8۴ قانون مذکور و نيزمواد2،۴،6و8 آيين نامه هاي اجرايي 
مجازات ه��اي جايگزي��ن حبس مکلف به چهارصدس��اعت خدمات 
عمومي رايگان براي محيط زيس��ت در انجام امور پاکس��ازي فضاي 
عمومي ساحل يا حريم رودخانه از زباله و مواد زايد انباشتي با هدايت 

و نظارت محيط زيست شد.

شهرستانک

گروه بانک و بيمه: در حاشيه اولين نشست کانون بانک هاي ايراني در اروپا )فرانکفورت(، اعضاي 
هيات مديره اين کانون، علي ماجدي صاحب نظر اقتصادي و سفير سابق ايران در آلمان و حميد 
تهرانفر مديرعامل بانک کارآفرين در ميزگردي به پرسش هاي خبرنگاران در خصوص مسائل 

اقتصادي روز پاسخ گفتند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک کارآفرين، تهرانفر مديرعامل اين بانک 
در خصوص سازوکار فعاليت اينستکس گفت: محدوديت هايي براي فعاليت اين شرکت در نظر 
گرفته شده است. از جمله سقف يک ميليارد دالري و محدوديت نوع کاالهايي که مبادله خواهد 
شد. اما به هر حال اين ارتباط بايد به طريقي برقرار شود. ان شاءاهلل با همکاري دست اندرکاران 
نظام بانکي در داخل، ارتباطات بين المللي ما گسترش داده خواهد شد. وي افزود: متاسفانه تصور 
غلط برخي در کش��ور اين اس��ت که در صورت نپذيرفتن FATF دولت ها با ايران وارد چالش 
خواهند شد، اين تصور غلط است. در صورت رعايت نکردن قواعد FATF، عماًل هيچ بانکي با 
ما کار نخواهد کرد. با اين که بانک هاي کوچک از طرف دولت  هايشان تحت فشار قرار ندارند، 

ارتباطات بانکي را که در حال حاضر با اين بانک ها داريم، از دست خواهيم داد.
تهرانفر خاطرنش��ان کرد: پس از برجام، با س��اير کش��ورها مذاکرات خوبي در حال انجام بود. 
دولت ها مي خواستند روابط بانکي خيلي زود به پيش از تحريم ها برگردد، اما اين بانک هاي 
خارجي بودند که تصميم گرفتند که فعاًل دس��ت نگه دارند و در برقراري ارتباط تأمل کنند و 
ش��تابزده وارد نش��وند. تهران فر با بيان اين که حتي در صورت اعمال فش��ار از س��وي دولت ها، 
بانک هاي خارجي نمي پذيرند که با بانک هاي ايراني کار کنند، خاطرنشان کرد: اگر FATF را 
نپذيريم، ارتباط بانکي ما با کل دنيا قطع خواهد شد؛ به اين معني که کانال هاي رسمي آن را از 
دست خواهيم داد، هرچند ممکن است بتوانيم با هزينه هاي گزاف بتوانيم از طريق کانال هاي 

غيررسمي کارهايي انجام دهيم. تهرانفر تصريح کرد: غير از ايران تنها 8 کشور در دنيا تاکنون 
به کنوانسيون پالرمو ملحق نشده اند. بررسي شرايط اين کشورها به تمامي سواالت موجود در 
اين زمينه پاس��خ خواهد داد. آيا نام ايران بايد در کنار اين کش��ورها قرار بگيرد؟ FATF ش��امل 
چهل اصل است. هيچ کدام از کشورهاي عضو، به همه اين چهل اصل به طور کامل عمل 
نمي کند. اين امر در مورد تمام قواعد بين المللي صادق است. پذيرفتن و تصويب پيوستن ايران 

به FATF قدم اصلي اس��ت. در ادامه تالش خواهيم کرد که تا حد امکان به قواعد آن عمل 
کنيم. سياوش نقشينه رئيس کانون بانک هاي ايراني در اروپا )فرانکفورت( در خصوص سازوکار 
مالي پيشنهادي اروپا تصريح کرد: اينستکس بدون ترديد باعث گشايش در ارتباط بين المللي 
بانکي براي ايران خواهد شد. ميزان اين گشايش بستگي به حوزه عمل اينستکس دارد. اين که 
نوع کاالهايي که مبادله مي شود به کاالي اساسي و بشردوستانه محدود باشد يا امکان مبادله 
کاالهاي ديگر هم فراهم شود، نقش بسيار مهمي در اين زمينه خواهد داشت. دکتر نادر مالکي 
نايب رئيس هيات مديره کانون بانک هاي ايراني در اروپا )فرانکفورت( در پاسخ به پرسشي در 
خصوص نحوه شکل گيري کانون گفت: کانون بانک هاي ايراني در اروپا )فرانکفورت( در حدود 
دو سال پيش تشکيل شد. هدف از تشکيل انجمن اين بود که يک کانون اقتصادي بانکي به 
وجود بياوريم؛ چرا که تا قبل از آن، بانک ها فعاليت هاي بين المللي خود را به صورت مستقل 
انجام مي دادند. البته شرايط در زمان تشکيل انجمن متفاوت بود و برجام هنوز اجرا نشده بود. 
بعد از اين که توافق نس��بي با آمريکا حاصل ش��د، اين س��ازمان اهميت بيش��تري پيدا کرد؛ زيرا 
روابط ميان بانک هاي ايراني با بانک هاي اروپايي بيشتر شده و نياز به وجود چنين سازماني 
بيشتر از قبل حس مي شود. ماجدي سفير سابق ايران در آلمان در پاسخ به پرسشي مبني بر 
اين که با پيوستن به FATF منافع ملي به مخاطره خواهد افتاد خاطرنشان کرد: پاسخ سوال 
ش��ما به اين بس��تگي دارد که منافع ملي را چگونه تعريف کنيم. نکته اي که مطرح اس��ت اين 
است که حجم کل مبادالت ارزي يک کشور مهم تر است يا موارد ديگري از قبيل کمک هايي 
که به کشورهاي خاص مي کنيم. اگر کشور درآمد ارزي نداشته باشد، عماًل امکان ادامه اين 
کمک هاي بين المللي را هم نخواهد داشت. بنابراين آنچه بايد اصل قرار بگيرد، مبادالت ارزي 

کشور است که نبايد قطع شود.

تجارت-استان مرکزي:مديرکل کميته امداد امام خميني)ره( استان مرکزي گفت: زدودن 
چهره فقر، کمک به افراد بي بضاعت و مستمند ضمن حفظ کرامات انساني از اهداف برگزاري 
جش��ن نيکوکاري تعريف ش��ده اس��ت، اين حرکت ملي عالوه بر تأمين اثرات مادي اثرات 
معنوي و تقويت باورهاي ديني را در دل خود جاي داده است. قنبر موسي نژاد  مديرکل کميته 
امداد امام خميني)ره( استان مرکزي، در نشست خبري به منظور تشريح برنامه هاي هفته 
احسان و نيکوکاري که در سالن جلسات اداره کل برگزارشد گفت: امسال بيست و نهمين 
سال جشن نيکوکاري برگزار مي شود، اين جشن به جشن ملي و فرهنگي ايران تبديل شده 
که در اقصي نقاط کشور برگزار مي شود.وي جشن نيکوکاري را حرکت ملي خواند و تصريح 
کرد: زدودن چهره فقر، کمک به افراد بي بضاعت و مستمند در ضمن حفظ کرامات انساني 
از اهداف برگزاري جش��ن نيکوکاري تعريف ش��ده اس��ت، اين حرکت ملي عالوه بر تأمين 
اثرات مادي اثرات معنوي و تقويت باورهاي ديني را در دل خود جاي داده است.موسي نژاد 
بر ضرورت استفاده از ظرفيت خيرين و مردم در راستاي رفع محروميت زدايي تأکيد کرد و 
افزود: امسال در سطح کشور ميانگين رشد درآمدهاي مردمي کميته امداد ۳۵ درصد است 
اما اين رقم در استان مرکزي ۴6 درصد است که نسبت به ميانگين کشوري 11 درصد رشد 
بيشتري داشته است.اين مقام مسئول اظهار کرد: سال گذشته در جشن نيکوکاري استان 
مرکزي بيش از ۴ ميليارد تومان جمع آوري شد، پيش بيني ما براي امسال با رشد 2۵ درصدي 

رقمي بالغ بر ۵ مليارد و دويست ميليون تومان است که با بسترسازي انجام شده و همراهي 
گروه هاي مختلف و رسانه انتظار بيش از اين رقم است.وي از استقرار ۴۴ پايگاه ثابت و 60 

پايگاه سيار در جهت جمع آوري هدايا و کمک هاي مردمي براي جشن نيکوکاري خبرداد و 
گفت: با تعامل خوب آموزش و پرورش طرح سفيران نيکوکاري با استفاده از ظرفيت اولياي 
مدارس و کارکنان مدارس در يکهزار و 270 مدرس��ه اس��تان اجرايي مي شود.موس��ي نژاد با 
بيان اينکه ۳7 پايگاه مقاومت بسيج ما را در جمع آوري هدايا و کمک هاي مردمي همراهي 
مي کنن��د، ادام��ه داد: ب��راي ۴0 مرکز نيکوکاري حضرت امام)ره( کميته امداد نيز 66 پايگاه 
هدف گذاري شده است و 200 مسجد نيز جهت جمع آوري هداياي مردمي در نظر گرفته 
شده است. مجموع پايگاه هاي جمع آوري کمک هاي مردمي در استان را يک هزار و 677 
پايگاه برشمرد و اظهار کرد: در بخش اکرام محسنين بيش از ۵1 درصد رشد داشته ايم. در 
رابطه با ايتام و فرزرندان محسنين امسال تمرکز بيشتري صورت گرفته است و مردم هم 
خوب همراهي کردند. درآمد ما در 11 ماهه سال 96، 8 ميليارد و 800 ميليون تومان بوده 
است که در 11 ماهه سال جاري به 1۳ميليارد و ۴00 ميليون تومان پول نقد رسيده است 
که افراد ماهيانه به حساب اکرام کميته امداد)ره(واريز کردند.موسي نژاد در پايان اضافه کرد: 
در استان مرکزي 2هزار و ۵0 کودک يتيم و ۴ هزار و ۴۴۵ فرزند محسنين تحت پوشش 
کميته امداد هستند، همچنين 17 هزار و ۳۳0 حامي فعال در استان مشغول فعاليت هستند. 
ميانگين پرداخت هر حامي به حساب اکرام 72 هزار تومان است؛ ميانگين دريافتي هر يتيم 

ما ۳70هزار تومان و ميانگين محسنين نيز 112 هزار تومان است.

فرمانده انتظامي غرب استان تهران : يکي از مهمترين منابع ارائه اطالعات به شهروندان راديو است 

جلوگيري از هدر رفت 700 ليتر آب در ثانيه در چرخه انتقال و توزيع آب اصفهان

سيمرغ زرين مديريت خالق صنعت بانکداري کشور براي بانک تجارت

رونق گردشگري منطقه آزاد اروند با تقويت خدمات حمل ونقل هوايي

همکاري بانک قرض الحسنه مهر ايران و شرکت آب و فاضالب تهران

تجارت-اس��تان اصفهان:معاون بهره برداري 
ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در چند سال اخير با اصالح و بازسازي خطوط 
اصلي انتقال آب طرح آبرساني اصفهان مانع از 
هدر رفت بيش از 700 ليترآب در چرخه توزيع 
شد .ناصر اکبري با بيان اينکه شناسايي و مهار 
نشتي خطوط انتقال و شبکه هاي آبرساني نقش 
موثري در تامين پايدار آب ش��رب مش��ترکين 

دارند اعالم کرد: در سال 9۵ نشتي بيش از 12 هزار و۴00 انشعاب ،در 
سال96 بيش از 16 هزار و 100 انشعاب و در 9 ماهه سال جاري بيش 
از 6 هزارو 100 انشعاب آب در سطح استان شناسايي و مهار شدند.وي 
به نش��ت يابي ش��بکه هاي توزيع آب در سطح استان پرداخت و اظهار 
داشت: در سال 9۵ بيش از مورد 109نشتي شبکه ،در سال 96 بيش 
از 198 مورد نشتي و در 9 ماهه سال جاري نشتي بيش از 1۳6 شبکه 
توزيع آب شناسايي و از هدر رفت آب در اين شبکه ها جلوگيري بعمل 
آمد .معاون بهره برداري شرکت آبفا استان اصفهان با بيان اينکه بمنظور 
کاهش هدر رفت آب ، نشت يابي شبکه هاي آبرساني شهر هاي برف 
انبار،مهاباد،تودشک ،منظريه خميني شهر ،فوالدشهر ،باغ بهادران و 
منطقه ۳ اصفهان در دستور کار قرار داد اظهار داشت: در سال 9۵ هدر 

رفت آب در شهر تودشک حدود ۳۵ درصد بوده 
است در حاليکه اين رقم درپايان بهمن ماه سال 
جاري به کمتراز 16 درصد رسيده است.اکبري 
در مدار قرار دادن 10 کيلومتر ش��بکه آبرساني 
جديد در شهر تودشک را يکي از عوامل موثر 
درکاهش پرت آب در اين شهر برشمرد و عنوان 
کرد: در سال گذشته 10 کيلومتر شبکه آبرساني 
جديد در ش��هر تودش��ک در مدار بهره برداري 
قرار گرفت که اين امر منجر به کاهش حوادث ناش��ي از فرس��ودگي 
شبکه آبرساني شد اين در حاليست که کاهش وقوع حوادث تاثير قابل 
توجهي در جلوگيري از هدر رفت آب دارد.عاون بهره برداري شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان پروژه هوشمند سازي تاسيسات آبرساني 
را موثر در کاهش هدر رفت آب دانست و خاطر نشان ساخت: شرکت 
آب و فاضالب در راستاي هوشمند سازي تاسيسات آبرساني ،توسعه 
س��امانه پايش فش��ار تا ۴72 ايستگاه در کل استان،تکميل سامانه تله 
متري خطوط انتقال آب استان، توسعه تله متري شبکه توزيع آب ده 
شهر بزرگ استان، تهيه نرم افزار تصميم يار جهت مديريت هوشمند 
شبکه و ايجاد زيرساخت مخابراتي پايدار براي استقرار و توسعه شبکه 

هوشمند در سطح استان در دستور کار قرار داده است.

در اج��الس "انتخاب ملي" اس��تراتژي هاي 
توس��عه خدمات،توليدات و صادرات برترين 
ش��رکت هاي ايران، س��يمرغ زرين مديريت 
خ��الق در صنعت بانک��داري به دولت آبادي 

مديرعامل بانک تجارت اعطا شد.
 ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بان��ک تج��ارت، در اين اجالس که از 
س��وي دبيرخانه توسعه صنايع ملي ايران و با 
حضور مرتضي بانک مشاور رئيس جمهوردر 

مناطق آزاد، فرهادي فرماندار تهران، عيسي منصوري معاون وزير 
صنايع، زرآبادي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس،کواکبيان 
نماينده مجلس و جمعي از مديران کارآفرين وشرکت هاي برتر برگزار 

شد، نادر خواجه حق وردي قائم مقام مديرعامل 
بانک تجارت به نمايندگي از سوي دولت آبادي 
مدير عامل اين بانک، سيمرغ زرين مديريت 

خالق در صنعت بانکداري را دريافت کرد.
در اي��ن اجالس همچنين جايزه ملي برترين 
بان��ک کارآمددر صنعت بانکداري از س��وي 
اتحادي��ه اروپ��ا و نش��ان ملي رتبه نخس��ت 
شفافيت و صداقت در ارائه خدمات بانکي به 

بانک تجارت اعطا شد.
 اجالس توس��عه صنايع ملي ايران با همکاري معاونت نهاد رياس��ت 
جمهوري، وزارت راه و شهر سازي،وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران برگزارشد.

تجارت-اس��تان خوزس��تان: مدير روابط 
عمومي و امور بين الملل س��ازمان منطقه 
آزاد اروند گفت: حل مش��کالت و تقويت 
ارائه خدمات مس��افري هوايي در منطقه 
آزاد اروند رابطه مستقيمي با تقويت صنعت 
گردشگري دارد و الزم است تا با برگزاري 
جلس��ات مداوم و پيگيري مش��کالت به 
پررنگ ش��دن نقش اين حوزه در صنعت 
حمل ونقل کمک کنيم.نشس��ت روساي 

ايس��تگاه هاي هواپيمايي مس��تقر در منطقه آزاد اروند با دعوت 
اداره تشريفات و با حضور سيد ابراهيم مير موسوي مدير حوزه 
مديرعامل ومشاور اموربين الملل و رياض فرحاني مدير روابط 
عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه آزاد اروند در محل اين 
س��ازمان برگزار ش��د. رياض فرحاني در اين نشست با تأکيد بر 
نق��ش پررن��گ خدمات هوايي و دفات��ر هواپيمايي در مباحث 
گردش��گري عنوان کرد: با توجه به نقش مهم گردش��گري در 
رونق منطقه آزاد اروند، جابه جايي هاي مسافران تأثير زيادي بر 
اين حوزه دارد. وي افزود: هم انديشي، حل مشکالت و تقويت 
ارائه اين خدمات در منطقه آزاد اروند رابطه مستقيمي با تقويت 

صنعت گردش��گري دارد و الزم اس��ت تا 
با برگزاري جلس��ات م��داوم با مديران به 
پررنگ ش��دن نقش اين حوزه در صنعت 
حمل ونق��ل کم��ک کنيم.مدي��ر روابط 
عمومي و امور بين الملل س��ازمان منطقه 
آزاد اروند با اشاره به مشکالتي که ممکن 
اس��ت در آينده گريبان گير کش��ور شود، 
عن��وان ک��رد: تقويت خدمات حمل نقل و 
نقل هوايي يکي از اقداماتي اس��ت که در 
کاهش اين مشکالت تأثيرگذار است. سيد ابراهيم ميرموسوي 
مش��اوراموربين الملل و مديرحوزه مدير عامل س��ازمان منطقه 
آزاد اروند نيز در اين جلس��ه بيان کرد: تالش دفاتر هواپيمايي 
مس��تقر در منطقه آزاد اروند براي رش��د و توس��عه خدمات اين 
حوزه س��تودني اس��ت و وجود چنين ظرفيت هايي سبب تقويت 

زير ساخت هاي گردشگري در منطقه مي شود.
در ادامه جلس��ه روساي ايس��تگاه هاي هواپيمايي مشکالت و 
دغدغه ه��اي خ��ود را مطرح کردن��د و راه کارهاي برون رفت از 
آن ها نيز بررس��ي ش��د. در خاتمه نيز از مديران و فعاالن اين 

حوزه تقدير و تشکر به عمل آمد.

بانک قرض الحس��نه مهر اي��ران، با امضاي 
تفاهم نامه اي، برنامه اعطاي وام هاي س��بز 
قرض الحسنه در راستاي حمايت از منابع آبي 
و دستيابي به توسعه پايدار محيط زيست را در 
حوزه پروژه شبکه انشعابات فاضالب شهري 
کليد زد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از 
روابط عمومي بانک قرض الحسنه مهر ايران، 
دکتر مرتضي اکبري، مديرعامل بانک قرض 
الحسنه مهر ايران بيان داشت: فرهنگ سازي 

درخصوص مشارکت فعاالنه مشترکان در پرداخت هزينه هاي حقوق 
برقراري انشعاب فاضالب و نيز حفظ محيط زيست و بهينه سازي 
مصرف آب از اهم داليل حمايت بانک قرض الحس��نه مهر ايران 

بوده است.
دکتر مرتضي اکبري افزود: همچنين تشويق 
و فرهنگ س��ازي ش��هروندان به منظور بهره 
مندي متقاضيان از وام س��بز قرض الحس��نه 
بانک قرض الحسنه مهر ايران در زمينه خريد 
انش��عابات فاضالب و نيز، تس��هيل در فرايند 
اجراي پ��روژه فاضالب در محدوده خدماتي 
ش��رکت آب و فاضالب جنوب غربي اس��تان 
ته��ران از ديگ��ر رويکردهاي مورد نظر بانک 
قرض الحس��نه مهر ايران براي انعقاد اين تفاهم نامه بوده اس��ت. به 
متقاضيان معرفي شده از طرف شرکت، وام سبز قرض الحسنه فروش 

انشعابات فاضالب اعطا مي شود.

 بان��ک مل��ي ايران در راس��تاي تحقق اهداف 
بانک��داري الکتروني��ک و ارايه خدمات به روز 
به مش��تريان، خدمت جديد برداش��ت مستقيم 

خودکار را براي مشتريان خود فراهم کرد. 
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت ب��ه نقل از روابط 
عمومي بانک ملي ايران، در رويداد »ملي ش��و 
2« که آخرين دستاوردهاي فناورانه اين بانک 

رونمايي شد، قابليت هاي جديدي در معرض ديد عالقه مندان به سرويس هاي بانکداري 
غيرحضوري قرار گرفت که اين سرويس ها ضمن توسعه خدمات غيرحضوري، مي توانند 
پرداخت هاي خرد مشتريان را تسهيل کنند. برداشت خودکار )DirectDebit( يکي از اين 
سرويس هاست که در اختيار ارائه دهندگان خدمات و محصوالت و همچنين مشتريان 
قرار مي گيرد و مشتريان و مشترکان در قبال استفاده از محصوالت يا خدمات دريافتي 
از پذيرندگان سرويس برداشت مستقيم، اجازه برداشت خودکار از حساب بانکي خود را با 
تعيين مواردي نظير مبلغ، زمان و تعداد برداشت به ارائه دهندگان خدمات اعطا مي کنند. 
از اين سرويس همچنين مي توان عالوه بر برداشت خودکار مبالغ قبوض، براي برداشت 

اقساط، شهريه دانشگاه، خريد شارژ و... به صورت خودکار استفاده کرد.

پيک��ر هم��کار ش��هيد مداف��ع ح��رم »محمد 
قنبري��ان« پ��س از دو س��ال دوري از وطن، بر 
دس��تان هم��کاران بانک ص��ادرات ايران در 

سمنان تشييع شد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت ب��ه نق��ل از 
روابط عمومي بان��ک صادرات اي��ران، محمد 
قنبريان، کارمند سرپرس��تي حوزه يک استان 

سمنان بانک صادرات ايران در سال 9۵ و در حين عمليات مستشاري در سوريه مفقود 
شد و پيکر وي پس از دو سال شناسايي و روز سه شنبه با حضور همکاران ستاد مرکزي، 
مدير شعب بانک در استان سمنان، همکاران، مقامات کشوري و نظامي استان، خانواده 
ش��هدا و عموم مردم ش��هيدپرور س��منان ضمن برگزاري مراسم وداع در معراج شهداي 

اين شهر، تشييع و به سمت زادگاه وي شهر شاهرود بدرقه شد.
بانک صادرات ايران با تقديم بيش از 90 شهيد دفاع مقدس، حادثه منا و مدافع حرم، 
نقش مهمي در تقويت فرهنگ ايثار و ش��هادت در نظام بانکي کش��ور داش��ته و با جذب 
1۴ هزار ايثارگر، رتبه اول را در بين دس��تگاه هاي تابعه  وزارت امور اقتصادي و دارايي 

کسب کرده است.

برداشت خودکار، خدمت جديد
 بانک ملي ايران

تشييع پيکر مطهر »محمد قنبريان«
 شهيد مدافع حرم بانک صادرات

بانک مسکن با اپليکيشن هاي موبايلي
 در سال ۹۸

مدير امور فناوري اطالعات و ارتباطات بانک 
مس��کن از برنامه ري��زي بانک مس��کن براي 
س��رويس دهي در ح��وزه خدم��ات پرداخت از 
طريق برخي از اپليکيشن هاي تلفن همراه در 
سال آينده خبر داد. به گزارش روزنامه تجارت 
به نقل از پايگاه خبري بانک مسکن – هيبنا، 
در چند س��ال اخير ش��رکت هاي ارايه دهنده 

راهکاره��اي پرداخ��ت )PSP( در ح��ال افزودن س��رويس کارت به کارت )انتقال وجه 
ش��تابي( به اپليکيش��ن هاي پرداخت خود هس��تند. از بين ش��رکت هاي پرداخت داراي 
مجوز از ش��اپرک، تعدادي از آنها اپليکيش��ن پرداخت دارند و امکان کارت به کارت از 
مب��داء تع��دادي از بانک ه��ا را ب��ه خدمات خود افزوده ان��د. از آنجا که در تمام دنيا امنيت 
پرداخت ه��اي ب��دون حضور کارت بانکي يک چال��ش بوده و همواره محدوديت هايي 
براي آن در نظر گرفته مي شود، بانک مسکن با لحاظ تمام مالحظات امنيتي از عجله 
و ش��تاب ب��راي ورود ب��ه اي��ن فضا خودداري کرد. اين بانک البته خود نس��بت به ارايه 
اينترنت بانک و موبايل بانک اقدام کرد تا مش��تريان خود را از اپليکيش��ن هاي متعلق به 

ديگر شرکت هاي PSP براي دريافت خدمات پرداخت بي نياز کند. 

 تجارت-علي کيواني –شهريار ، فرمانده انتظامي استان، با حضور 
در ص��دا و س��يما و در مصاحب��ه زن��ده با راديو ته��ران، گفت: راديو 
يکي از مهمترين منابع ارائه اطالعات به ش��هروندان اس��ت. سردار 
"محسن خانچرلي" در مصاحبه زنده با راديو تهران، گفت: فرماندهي 
انتظامي غرب اس��تان تهران از لحاظ جغرافيائي از ش��رق به اتوبان 
آزادگان، غرب و شمال به استان البرز، جنوب به قم و مرکزي منتهي 
مي شود و جمعيتي بالغ بر 2 ميليون و 800 هزار نفر با تنوع قوميت هاي 
مختلف در اين منطقه ساکن هستند.فرمانده انتظامي غرب استان 
تهران در ادامه بيان داشت: با توجه به تنوع قوميتي در اين منطقه و 
مهاجر پذير بودن، اين منطقه نيازمند اقدامات انتظامي ويژه اي است 
که اين امر در دستور کار پليس غرب استان تهران قرار گرفته است.

وي با اش��اره به اينکه فرماندهان و مس��ئوالن مي بايست با حضور 
در راديو، برنامه هاي مربوط به مراسمات چهارشنبه آخرسال و عيد 
نوروز و ... را براي مردم تشريح کنند، افزود: پليس به مقوله چهارشنبه 
آخرسال به عنوان مقوله اي اجتماعي توجه مي کند و رويکرد پليس 
به چهارشنبه آخرسال رويکردي محله محور بوده و اطالع رساني 
و آگاهسازي معاونت اجتماعي و کالنتريها مي تواند نقش بسزائي 
در کاهش حوادث اين روز داش��ته باش��د. س��ردار خانچرلي با اشاره 
به اينکه فرماندهان و مس��ئوالن انتظامي به عنوان خادمان مردم 
مي بايس��ت در فصول مختلف در رس��انه ها حضور يابند و به مردم 
گزارش عملکرد ارائه دهند، گفت: مردم مي بايست در جريان ريز 
عملکردها، توفيقات و کشفيات قرار بگيرند و همچنين اين حضور 

باعث ارائه برنامه هاي پيش بيني شده مي شود.فرمانده انتظامي ويژه 
غرب اس��تان تهران با اش��اره به برگزاري جلس��ات تعاملي باشهردا

ريها،اورژانس،سپاه،بس��يج،آتش نشاني و ساير ادارات گفت: اجازه 
نخواهيم داد افراد هنجارشکن به بهانه چهارشنبه آخرسال خيابانها 
را ببندند،ميادين و خيابان هاي اصلي شاهراه عبور و مررند و پليس ، 
اين عرصه ها را تحت کنترل خود قرار خواهد داد. سردار خانچرلي 
با اش��اره به ارائه آموزش همگاني در حوزه هاي فضاي س��ايبري، 
آگاهي، موادمخدر و اجتماعي متناسب با مسائل و معضالت مردم 
است، گفت: همه ساله در چهارشنبه آخرسال شاهد تلفات جاني و 
مالي براي برخي از شهروندان هستيم که امسال براي کاهش اين 
تلفات، اقدامات فرهنگي و آموزش��ي در نظر گرفته ش��ده و توزيع 

بسته هاي فرهنگي و آموزشي و ارسال پيامک آموزشي از اين قبيل 
است.فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران در پايان با تاکيد بر 
کنترل صنوف و محورهاي مواصالتي استان و انبارهاي توليد مواد 
اوليه آتش زا توسط پليس گفت: به منظور پيشگيري از حوادث تلخ 
چهارش��نبه آخرس��ال، والدين و خانواده ها حرکات و رفتار فرزندان 

خود را کنترل کنند.

اعضاي هيات مديره کانون بانک هاي ايراني در اروپا؛

FATF راهگشاي ارتباطات بين المللي با دنيا

مدير کل کميته امداد امام خميني )ره( استان مرکزي :

کمک به افراد بي بضاعت با حفظ کرامات انساني از اهداف جشن نيکوکاري است 

شهرستان 
www.tejaratonline.ir

مفقودي 
پروان��ه به��ره ب��رداري کوچ��ک روس��تايي ب��ه 
شناس��ايي  ک��د  ب��ا  ۳۳۳۳/91/ن/س  ش��ماره 
1۵910116۳1001۴۵متعلق ب��ه ابراهيم قرباني 
فرزند موس��ي با شماره ملي ۵209۵86782 مفقود 

گرديده و از اعتبار ساقط مي باشد.شاهرود
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راه و مسکن

دریچه 

گروه راه و مسکن: مديرعامل بانک مسکن ضمن تاکيد بر اينکه سال 
آينده مسکن گران نمي شود، اعالم کرد: زنجيره تأمين مالي مسکن 
تابس�تان آينده نهايي و اجرا مي ش�ود که بر اس�اس آن هزينه هاي 

ساخت و ساز تا ۳۰ درصد کاهش خواهد يافت.
به گزارش تجارت، ابوالقاس��م رحيمي انارکي در گفت وگو با ايس��نا، 
درباره ايجاد زنجيره تأمين مالي مس��کن براي کاهش هزينه هاي 
س��اخت و س��از، اظهار کرد: ايجاد اين زنجيره در حال انجام اس��ت 
و بخش��ي از آنکه با بنياد مس��کن اس��ت، نهايي شده که اميدواريم 

بتوانيم تا پايان سال آن را عملياتي کنيم.
وي افزود: در حال تأسيس يک شرکت هستيم که اگر انجام شود، 
کار تا پايان سال عملياتي خواهد شد، در غير اين صورت بايد منتظر 

تأسيس شرکت بمانيم.
مديرعامل بانک مس��کن از نهايي ش��دن اين زنجيره در تابس��تان 
س��ال آين��ده خب��ر داد و تصري��ح کرد: اقدامات نهاي��ي اين کار در 
تابس��تان س��ال آينده انجام مي ش��ود و در تالش هستيم بتوانيم در 
تابس��تان س��ال ۱۳۹۸ زنجيره تأمين مالي مس��کن را به طور کامل 

اجرايي کنيم.
رحيمي انارکي درباره احتمال افزايش قيمت مسکن در سال آينده، 
گفت: بعيد مي دانم که قيمت مس��کن در س��ال آينده افزايش يابد، 
چراکه اصاًل قدرت خريدي بين مردم وجود ندارد که بخواهد باعث 

افزايش قيمت مسکن شود.
وي تاکيد کرد که افزايش قيمت مسکن بسيار بعيد است و احتمااًل 

در حد تورم هم افزايش قيمت نخواهيم داشت.
مديرعامل بانک مسکن همچنين با اشاره به تصويب افزايش ۵۰۰۰ 
ميليارد توماني س��رمايه بانک مس��کن در جريان بررس��ي جزئيات 
اليحه بودجه سال آينده، گفت: اين ۵,۰۰۰ ميليارد تومان افزايش 
سرمايه در واقع از بدهي هاي ما براي مسکن مهر کسر مي شود.

رحيمي انارک��ي ب��ا بيان اينکه ۳۹۴ ه��زار ميليارد ريال بدهي بابت 

مس��کن مه��ر داري��م، اظهار کرد: با تصوي��ب اين تبصره، ۵۰ هزار 
ميليارد ريال از اين بدهي کسر مي شود.

به گزارش ايس��نا، طرح زنجيره تأمين مالي مس��کن، طرحي است 
که توسط بانک مسکن با همکاري ساير نهادهاي مربوطه در حال 
طراحي و قرار است با اجراي آن هزينه ساخت و ساز تا ۳۰ درصد 

از سال آينده کاهش يابد.

درصدي براي انبوه سازان مسکن سود تسهيالت ���۱۷
در خب��ري ديگ��ر مديرعام��ل بانک مس��کن گفت: اي��ن بانک به 

انبوه س��ازان مس��کن که از فناوري هاي جديد و مديريت مصرف 
انرژي اس��تفاده کنند تس��هيالت با نرخ س��ود ۱۷ درصد پرداخت 

مي کند.
به گزارش خبرنگار مس��کن گروه اقتصادي باش��گاه خبرنگاران 
جوان، ابوالقاسم رحيمي انارکي، مديرعامل بانک مسکن امروز در 
چهارمين جشنواره ملي آب که در محل اتاق بازرگاني ايران برگزار 
شد، اظهار کرد: بانک مسکن به انبوه سازان مسکني که در ساخت 
مسکن از فناوري هاي جديد و مديريت مصرف انرژي استفاده کنند، 

تسهيالت با نرخ سود ۱۷ درصد پرداخت مي کند.

مديرعام��ل بان��ک مس��کن، پرداخت اين تس��هيالت را در 
راس��تاي تش��ويق به بهره گيري از روش هاي جديد و نوين 
براي مديريت مصرف آب و انرژي در واحد هاي مس��کوني 

اعالم کرد.
رحيمي انارکي از ايجاد کمپين حمايت از بهينه سازي مصرف 
انرژي از س��ال گذش��ته با حمايت اين بانک خبر داد و گفت: 

امسال نيز اين اقدام بانک مسکن ادامه خواهد داشت.
مديرعامل بانک مسکن گفت: بانک ها نقش کليدي در رونق 
اقتصاد کشور دارد، اگرچه بانک ها درمعرض انواع نوسانات از 
جمله نرخ ارز، مشکالت بانکي و غيره مواجه اند، اما بانک ها 

در قبال جامعه بي تفاوت نيستند.
در ادامه محمدحسين شريعتمداري رئيس همايش ملي آب و 
خاک، از اعالم فراخواني براي عموم مردم درباره راهکار هاي 

مناسب براي مديريت مصرف آن خبر داد.
وي بيان کرد: اين فراخوان از ۲۰ اسفند همزمان با راه اندازي 

پايگاه اطالع رساني آن آغاز به کار خواهد کرد.
رئي��س هماي��ش مل��ي آب و خاک تصريح کرد: قرار اس��ت 
نظ��رات م��ردم در اين فراخوان جمع آوري و با بررس��ي آنها 
بهتري��ن راهکار هاي مديريت مصرف آب براي متوليان آب 

کشور ارسال شود تا مورد استفاده قرار گيرد.
ش��ريعتمداري ي��ادآوري ک��رد: راهکار هاي مناس��بي براي 
تش��ويق مردم براي ش��رکت در اين فراخوان در نظر گرفته 

شده که در اين زمينه اطالع رساني خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه اتاق بازرگاني از سال ۹۰ در بهبود فضاي 
کس��ب و کار نقش داش��ته و از بخش کش��اورزي درخواست 
ک��رده ک��ه در اي��ن امر ورود کند، گفت: از مس��ئوالن دولتي 
درخواس��ت ش��ده که در انجام وظايف خود کوش��ا باش��ند تا 

بحران آب به حداقل برسد.

رحيمي انارکي از اجراي زنجيره تأمين مالي مسکن خبر داد

مسکن گران نمی شود

افزايش ۲۵ درصدي تعرفه خدمات مهندسيرفع مشکل معارضي ۵۳۰۰مسکن مهروزير راه آهن پاکستان به تهران مي آيد
وزير راه آهن پاکس��تان براي گفت وگو 
درباره مس��ائل منطقه اي به ايران س��فر 

خواهد کرد.
ب��ه گ��زارش ايلنا به نق��ل از ژئوتي وي، 
»ش��يخ رش��يد احم��د« وزي��ر راه آهن 

پاکستان به ايران سفر مي کند.
اين مقام پاکس��تاني حامل پيام »عمران خان« نخس��ت وزير 

پاکستان براي مقام هاي ايران است
وزير راه  آهن پاکستان در اين سفر ضمن ديدار با مقام هاي ايران در 
مورد مسائل منطقه گفت وگو و هم چنين در مورد افزايش تنش ها 

بين ايران و پاکستان با سران ايراني مذاکره مي کنند.
تقويت روابط ميان دو کشور به خصوص در زمينه خط ريلي يکي 

ديگر از اهداف سفر شيخ رشيد به ايران بيان شده است.

مديرعامل ش��رکت عمران شهرهاي 
جديد از رفع مش��کل معارضي ۵ هزار 
و ۳۰۰ واحد مس��کن مهر پرديس خبر 

داد.
حبيب ا... طاهرخاني در گفت وگو با مهر 

درباره رفع مشکالت مالکان تعدادي از واحدهاي مسکوني شهر 
جديد پرديس گفت: اين تعداد متقاضي که در س��امانه ثبت نام 
کرده بودند، امکان اس��تفاده از واحد مس��کوني خود را به دليل 

پيدا شدن معارض نداشتند.
وي ادامه داد: مش��کل اين افراد رفع ش��ده است؛ در حال حاضر 
مي��زان عرض��ه مس��کن مهر در ش��هر جديد پردي��س با تعداد 
متقاضي��ان اي��ن واحدها که در س��امانه مس��کن مهر ثبت نام 

کرده اند با اين رفع معارضي، برابر شده است.

رئي��س س��ازمان نظ��ام مهندس��ي 
س��اختمان اس��تان تهران اعالم کرد: 
تعرفه خدمات مهندس��ي در س��ال ۹۷ 
ب��ه ميزان ۲۵ درصد نس��بت به تعرفه 

سال ۱۳۹۶ افزايش يافته است.
به نقل از س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان اس��تان تهران، 
محمد طاهري با قدرداني از وزير راه و شهرسازي براي واقعي 
ش��دن تعرفه خدمات مهندس��ي بر اساس تورم عمومي کشور، 
از تالش ه��اي هيئ��ت رئيس��ه اين س��ازمان و اعضاي هيئت 
مديره دوره هش��تم نظام مهندس��ي تهران براي حل مشکالت 
مهندس��ان و اجراي کامل مقررات ملي س��اختمان در ساخت و 
س��ازها خبر داد و ابراز اميدواري کرد: س��اير دغدغه هاي جامعه 

مهندسي نيز به نحو مقتضي حل و فصل شود.

ايام نوروز فرصتي براي خدمت به مردم
مدير عامل راه آهن با تاکيد بر فرمايشات 
مق��ام معظ��م رهبري در بياني��ه گام دوم 
انقالب مبني بر انعطاف پذيري ، پذيرش 
اش��کالت و رفع نواقص گفت: اکنون که 
در جنگ اقتصادي با امريکا هستيم، ايام 
ن��وروز فرصتي پي��ش روي راه آهن براي 
خدم��ت ب��ه م��ردم و آرام کردن زندگي و 

رضايت آنهاست.به نقل از روابط عمومي راه آهن جمهوري اسالمي ايران، 
س��عيد محمد زاده در س��ومين جلسه شوراي هماهنگي مديران راه آهن 
با موضوع سفرهاي نوروزي و برنامه سال آتي گفت: راه آهن به عنوان 
بخش��ي از حکومت بايد در هر جايي که نقض دارد ، آن را پذيرفته و به 
سمت اصالح و بهبود حرکت کند .وي با تاکيد بر اينکه فرمايشات مقام 
معظ��م رهب��ري باي��د به دقت مورد توجه قرار گيرد ، افزود: نس��ل جوان 
مخاطب مقام معظم رهبر قرار داشت و اگر مي خواهيم شرکت راه اهن 
پر رونق و جدي باشد بايد به نسل جوان ميدان بدهيم و به دنبال توسعه 

حمل و نقل ريلي از طريق توجه به جوانان باشيم.

مشاوران امالک عامل گراني مسکن نيستند
رئيس اتحاديه مش��اوران امالک با انتقاد از س��ايت هايي که به افزايش 
قيمت مسکن دامن مي زنند، گفت: طبيعتًا اگر قيمت ها باال برود معامالت 
پايين مي آيد و درآمد مشاوران امالک کم مي شود، بنابراين دفاتر امالک 
به هيچ عنوان خواستار افزايش قيمت مسکن نيستند.به گزارش ايسنا، 
مصطفي قلي خسروي در اختتاميه ششمين نمايشگاه امالک و مستغالت 
اظهار کرد: کار مش��اور امالک اين اس��ت که بر روي يک فايل داللت 
کن��د. وقت��ي ي��ک نفر خانه خود را براي فروش به دفاتر امالک مي گذارد 
اولين حرفي که مش��اور به او مي گويد اين اس��ت که آيا حاضري ارزان تر 
بفروشي؟ زيرا هدف دفاتر اين است که خانه به فروش برسد تا آنها نيز 
حق الزحمه دريافت کنند. پس ذات شغل مشاوران امالک پايين آوردن 

قيمت مسکن است.

TEU جابجايي کانتينر در مرز 1/5 ميليون
مديرکل بنادر و دريانوردي هرمزگان از تخليه و بارگيري يک ميليون 
و ۴۶۳ هزار TEU کانتينر طي ۱۱ ماهه س��ال جاري در بندر ش��هيد 
رجاي��ي خب��ر داد.به نقل از روابط عموم��ي اداره کل بنادر و دريانوردي 
هرم��زگان، "ال��ه م��راد عفيفي پور" با ارايه گزارش��ي از عملکرد يازده 
ماهه کانتينري بندر ش��هيد رجايي، اظهار داش��ت: در اين دوره زماني، 
در مجم��وع ي��ک ميلي��ون و ۴۶۳ هزار و TEU ۹۲۱ کانتينر)هر تي اي 
ي��و مع��ادل ي��ک کانتينر بيس��ت فوت( در اين بن��در تخليه و بارگيري 
ش��د.عفيفي پور خاطرنش��ان کرد: از مجموع يک ميليون و ۱۰۴ هزار و 
 TEU ۷۲۵ کانتينر پر تخليه و بارگيري شده، ۲۶۴ هزار و TEU ۳۴۱
مربوط به محموله هاي ترانزيتي بوده اس��ت .به گفته مديرکل بنادر و 
دريان��وردي هرم��زگان، حجمي بالغ بر ۲۰۳ هزار و TEU ۹۸۳ کانتينر 
طي ۱۱ماهه امسال از طريق اصلي ترين بندر کانيتنري ايران به ساير 

بنادر منطقه ترانشيپ شده است.
وي در پايان ياد آور شد : بندر شهيد رجايي با بهره مندي از پيشرفته ترين 
پايانه ه��اي کانتين��ري و برخ��ورداري از تجهي��زات روز دني��ا، به عنوان 
بزرگترين و پيش��رفته ترين بندر کانتينري ايران محس��وب مي ش��ود که 
تخليه و بارگيري بيش از ۸۰ درصد کاالهاي کانتينري درس��طح بنادر 

کشور را پشتيباني مي کند.

تجليل از 10 راننده برتر براي رعایت ایمني 
رييس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ضمن تقدير از برگزاري 
دومين جشنواره ايمني رانندگان حرفه اي گفت: فعاليت سازمان هاي 
مردم نهاد براي جلب مش��ارکت مردم در مس��اله ايمني حمل ونقل از 

اقدامات دولتي بيشتر بوده است.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، دومين جشنواره ايمني 
رانندگان حرفه اي با همت جمعيت طرفداران ايمني راه ها و با حضور 

عبدالهاش��م حس��ن نيا، معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي در باغ-موزه دفاع مقدس برگزار ش��د. 
در اي��ن جش��نواره از ۱۰ نف��ر از رانن��دگان برتر در حوزه رانندگي ايمن 

تقدير به عمل آمد.
رييس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي در اين مراسم با اشاره 
به اهميت فعاليت سازمان هاي مردم نهاد و غيردولتي در زمينه ايمني 

حمل ونقل گفت: اين قول را از طرف وزارت راه و شهرسازي و سازمان 
راهداري مي دهم که با نهايت سعي و کوشش، جلساتي مستحکم با 
حاضرين در اين نشست براي برقراري حمل ونقل ايمن برگزار کنيم.

حسن نيا همچنين در گفت وگو با خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و 
شهرسازي، برگزاري اين دست جشنواره ها را بسيار مهم توصيف کرد 

و افزود: براي جلب مشارکت عامه مردم در بحث ايمني، تاثير فعاليت 
بخش خصوصي، مردم و سازمان هاي مردم نهاد در اين مسائل، بسيار 

بيشتر از اقدامات دولتي است. 
وي همچنين با اش��اره به اقدامات س��ازمان راهداري براي افزايش 
ضريب ايمني سفرها گفت: مجموع اقداماتي که سازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي مي تواند براي ايمن کردن سفر انجام دهد، اقدامات 
پيش از سفر است. به اين معنا که ما بايد زيرساخت هاي حمل ونقل و 
سيستم هاي کنترل و نظارت را افزايش دهيم. البته ضرورت دارد در 

حوادث غيرمترقبه  نيز قدرت پاسخگويي باالتري داشته باشيم.

مفقودی
برگ س��بز خودرو  س��واری پرايد تيپ جی تی ايکس آی به رنگ س��فيد روغنی 
مدل ۱۳۸۷ به شماره پالک ۸۷۴ س ۳۴ ايران ۱۴ و به شماره موتور ۲۴۷۵۷۹۸ 
و ش��ماره شاس��ی S۱۴۱۲۲۸۷۴۴۲۲۶۸ به نام مريم س��رونديان فرزند احمد به 
ش��ماره ملی ۱۷۵۴۵۲۱۸۳۵ و ش��ماره شناسنامه ۳۲۳ صادره اهواز مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

آگه��ي موض��وع م��اده ۳ قانون وماده ۱۳ آيين نام��ه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
واراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

براب��رراي ش��ماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۴۸۱۱ م��ورخ ۹۷/۰۹/۲۹ هي��أت اول/
دوم موض��وع قان��ون تعيي��ن تکلي��ف وضعي��ت ثبت��ي واراض��ي وس��اختمانهاي 
فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي ايرج اميري فرزند حسنعلي به شماره شناسنامه ۴۱۴ صادره 
ازسنقردرششدانگ اعيان يکباب ساختمان به مساحت ۶۷/۲۰ مترمربع درمحدوده پالک 
۵ اصلي واقع دربخش يک حومه کرمانشاه به آدرس بلوارکيهانشهردانشکده کشاورزي 
بزآزادي پالک ۴۲۵ محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله ۱۵ روزآگهي ميشود درصورتيکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشندميتوانندازتاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيدظرف مدت يکماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خودرابه مراجع قضايي تقديم نمايندبديهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشارنوبت اول: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
تاريخ انتشارنوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

جعفرنظري رييس ثبت اسنادوامالک کرمانشاه ناحيه يک
-------------------------------------------------

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند 
رسمي 

آگه��ي موض��وع م��اده ۳ قانون و م��اده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي برابر راي شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۳۹۷۷ 
مورخ��ه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ هي��ات اول/دوم موض��وع قانون تعيي��ن تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرمانشاه 
ناحيه يک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي اقاي /خانم امير شريفي فرزند خمان 
بش��ماره شناس��نامه ۲۰۲ صادره از س��رپل ذهاب در ششدانگ يکباب ساختمان )مغازه( 
به مس��احت ۸/۶۷ متر مربع در محدوده پالک ۲ فرعي از ۸۱- اصلي واقع در بخش 
يک حومه کرمانشاه خريداري از مالک رسمي خانم ابتهاج ارباب اربابي محرز گرديده 
اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي د اشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رس��يد ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض دادخواس��تخود را به 
مراج��ع قضاي��ي تقدي��م نمايند . بديهي اس��ت د ر ص��ورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
تاريخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹۷/۱۱/۳۰

جعفر نظري –رئيس ثبت اسناد وامالک
----------------------------------------------

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند 
رسمي

آگه��ي موض��وع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳ ائين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره۱۳۹۷۱۱۴۴۰۶۰۰۳۰۰۰۱۵۹ هيات اول/موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد احمد حسيني 
فرزند سيديوس��ف ب ش��ماره شناس��نامه ۲۰۲ صادره از نيش��ابور در ششدانگ يک باب 
خانه به مس��احت ۱۳۵ متر مربع قس��متي از پالک ۷۴۸ فرعي از ۷۸ اصلي بخش ۹ 
واقع در بلوار هدايت- هدايت ۳۸ اولين بريدگي س��مت چپ پالک ۹۵ متعلق به خود 
متقاضي )سهم مشاعي خودش(محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور 
س��ند مالکيت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد. م الف ۱۲۳۵
تاريخ انتشار نوبت اول:۹۷/۱۱/۳۰
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۲/۱۵

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

رونوشت آگهي
 آقاي بهمن بخش��ي زادميانگس��کري دادخواس��تي به خواس��ته صدور گواهي حصر 
وراثت به وراث مرحوم طاهر بخش��ي زاد ميان گس��کر تقديم اين ش��ورا نموده است که 
به کالس��ه ۹۷۰۶۴۶ ثبت و در جريان رس��يدگي اس��ت و وراث حين الفوت وي به شرح 

ذيل معرفي نموده است.
 ۱_ بهمن بخشي زاد ميان گسکري شماره شناسنامه ۵۱۶۹۷۰۷۳۱۲ پسر متوفي
 ۲ _حميد بخشي زاد ميان گسکري شماره شناسنامه ۵۷۰۹۱۶۷۶۳۰ پسر متوفي
۳_طلعت بخشي زاد ميانگسکري شماره شناسنامه ۲۶۷۸۴۴۷۱۰۳ دختر متوفي

 ۴_ پوران بخشي زاد ميان گسکري شماره شناسنامه ۵۷۰۹۵۴۳۸۶۱ دختر متوفي 

۵_ توران بخشي زاد ميان گسکري شماره شناسنامه۵۷۰۹۱۶۷۲۱۵ دختر متوفي
 ۶_ ايران بخشي زاد ميان گسکري شماره شناسنامه ۱۰ دختر متوفي

 ۷ _سيد غمزه موسوي خانه کناري شماره شناسنامه۲۶۷۹۴۶۶۶۷۵ همسر متوفي
 لذا چنانچه کس��ي يا کس��اني از متوفي فوق الذکر وصيت نامه س��ري يا هرگونه نوش��ته 
ديگري داش��ته باش��د مي تواند از تاريخ نش��ر اين آگهي به مدت يک ماه به ش��ورا ارائه 

دهد در غير اينصورت گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.
 رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف شاندرمن

-----------------------------------------------
رونوشت آگهي

 خانم مهناز راحتي بياچالي دادخواستي به خواسته صدور گواهي حصر وراثت به وراث 
مرحوم بهمن اسدزاده اسطلخ زير تقديم اين شورا نموده است که به کالسه ۹۷۰۶۷۹ ثبت 
و در جريان رسيدگي است و وراث حين الفوت وي را به شرح زير معرفي نموده است.

 ۱_ پدرام اسدزاده اسطلخ زير شماره شناسنامه ۵۱۶۰۲۳۹۴۲۱ پسر متوفي
 ۲_ گيسو اسدزاده اسطلخ زير شماره شناسنامه ۵۱۶۰۱۳۸۵۴۴ دختر متوفي 
۳_ ساجده اسدزاده اسطلخ زير شماره شناسنامه ۵۱۶۰۱۸۴۳۸۴ دختر متوفي

 ۴_ مهناز راحتي بياچالي شماره شناسنامه ۵۷۰۹۲۵۳۷۹۰ همسر متوفي
 ۵_ برزو اسدزاده اسطلخ زير شماره شناسنامه ۵۱۶۹۸۳۸۲۶۳ پدر متوفي

 ۶_ صغرا حسرتي اسطلخ زير شماره شناسنامه ۵۱۶۹۸۶۲۲۰۲ مادر متوفي
 لذا چنانچه کس��ي يا کس��اني از متوفي فوق الذکر وصيت نامه س��ري يا هرگونه نوش��ته 
ديگري داشته باشد مي تواند از تاريخ نشر اين آگهي به مدت يک ماه به شورا ارائه دهد 

در غير اينصورت گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.
 رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف شاندرمن_ ذوالفقار معاف

-------------------------------------------------
رونوشت آگهي

 آقاي علي نيک فر دادخواستي به خواسته صدور گواهي حصر وراثت به وراث مرحوم 
انوش نيک فر تقديم اين ش��ورا نموده اس��ت که به کالس��ه ۹۷۰۶۴۸ ثبت و در جريان 

رسيدگي است و وراث حين الفوت وي به شرح ذيل معرفي نموده است.
 ۱_ علي نيک فر شماره شناسنامه ۵۱۶۹۹۱۹۹۵۶پسر متوفي

 ۲ _حسين علي نيک فر شماره شناسنامه ۵۱۶۹۵۶۸۱۸۵ پسر متوفي
۳_صادقعلي نيک فر شماره شناسنامه ۵۱۶۹۶۶۶۸۲۲ پسر متوفي
 ۴_ زهرا نيک فر شماره شناسنامه ۵۱۶۹۸۹۵۷۷۱ دختر متوفي 
۵_ شهناز نيک فر شماره شناسنامه۵۱۶۹۵۷۰۳۳۳ دختر متوفي
 ۶_ سميه نيک فر شماره شناسنامه ۵۱۶۹۹۳۱۴۵۱ دختر متوفي

 ۷ _مهيا نيک فر شماره شناسنامه۵۱۶۹۵۷۰۶۲ دختر متوفي
۸- فيروزه نيک فر شماره شناسنامه ۵۱۶۹۵۶۹۱۷ دختر متوفي

۹- مونس عليپور کماء شماره شناسنامه ۵۱۶۹۵۶۶۷۴۳ همسر متوفي
 لذا چنانچه کس��ي يا کس��اني از متوفي فوق الذکر وصيت نامه س��ري يا هرگونه نوش��ته 
ديگري داشته باشد مي تواند از تاريخ نشر اين آگهي به مدت يک ماه به شورا ارائه دهد 

در غير اينصورت گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.
 رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف شاندرمن- ذوالفقار معاف

--------------------------------------------------
رونوشت آگهي

 آقاي عليرضا مرزباني دادخواستي به خواسته صدور گواهي حصر وراثت به وراث مرحوم 
ش��ير محمد مهريان درو تقديم اين ش��ورا نموده اس��ت که به کالسه ۹۷۰۶۸۷ ثبت و در 

جريان رسيدگي است و وراث حين الفوت وي به شرح ذيل معرفي نموده است.
 ۱_ عبدالرضا مهريان درو شماره شناسنامه ۵۱۶۹۵۵۰۹۹۵پسر متوفي
 ۲ _عليرضا مهريان درو شماره شناسنامه ۵۱۶۹۸۷۵۷۰۳ پسر متوفي

۳_روح انگيز مهريان درو شماره شناسنامه ۵۱۶۹۸۳۸۹۱۳دختر متوفي
 ۴_ مرواريد مهريان درو شماره شناسنامه ۵۱۶۹۸۴۸۴۲۰دختر متوفي 
۵_ شهربانو مهريان درو شماره شناسنامه۵۱۶۹۵۵۱۸۹۴ دختر متوفي
 ۶_ افسانه مهريان درو شماره شناسنامه ۵۱۶۹۸۸۵۰۲۴ دختر متوفي

 ۷ _مريم مهريان درو شماره شناسنامه۵۱۶۹۵۵۱۲۵۸ دختر متوفي
۸- الهام مهريان درو شماره شناسنامه ۵۱۶۹۹۹۶۵۱۹۲ دختر متوفي
۹- اعظم مهريان درو شماره شناسنامه ۵۱۶۹۶۲۳۶۸۲ دخترمتوفي

 لذا چنانچه کس��ي يا کس��اني از متوفي فوق الذکر وصيت نامه س��ري يا هرگونه نوش��ته 
ديگري داشته باشد مي تواند از تاريخ نشر اين آگهي به مدت يک ماه به شورا ارائه دهد 

در غير اينصورت گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.
 رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف شاندرمن- ذوالفقار معاف



ايرنا نوشت: يکي از مداحان مشهور که اين روزهاي انتشار عکس هايش در کنار حسين 
هدايتي، واکنش هاي بسياري به همراه داشته است، مي گويد ما در مجلس روضه از 
کسي نمي پرسيم که کيست و به کجا تعلق دارد. انتشار اخبار دادگاه و محاکمه حسين 
هدايتي به عنوان يکي از متخلفان بزرگ اقتصادي، حاشيه ها و واکنش هاي فراواني به 
دنبال داشته است، اما شايد هيچ يک به اندازه اظهارات نماينده دادستان که گفت: »هر 
کس از هدايتي پول گرفته است، بايد پس بدهد« با واکنش همراه نبوده است. حسين 
هدايتي به خاطر بذل و بخشش هايش در باشگاه پرسپوليس به عابر بانک پرسپوليس 
معروف است و حاال با توجه به اظهارات نماينده دادستان، بسياري استنباط کرده اند 
که همه فوتباليست هايي که از هدايتي پول و هديه گرفته اند، بايد آن را بازگردانند. 
البته حسين هدايتي تنها رابطه صميمي با فوتباليست ها ندارد و بسياري از مداحان و 
سياسيون هم ارتباط خوبي با او دارند. انتشار عکس هايي از او در کنار مداحان معروفي 
مانند حاج منصور ارضي، سعيد حداديان، سيد مجيد بني فاطمه اين روزها بازنشر فراواني 
در فضاي مجازي داشته و واکنش هاي متفاوتي به همراه داشته است. اگرچه حسين 
هدايتي مدعي اس��ت که خود او متولي برگزاري جلس��ات عزاداري بوده اس��ت، اما در 
اين ميان بسياري هم مي گويند مداحان هم از بذل و بخش هدايتي بي بهره نبوده اند 
و حتي شايعاتي مبني بر هديه دادن خانه به يک مداح معروف از سوي وي در فضاي 
مجازي دست به دست مي شود. برخي مي گويند اگر مداحان هم از بذل و بخشش هاي 
هدايتي بهره مند شده اند، آيا بايد آن را پس بدهند؟ و سؤال مهم تر اينکه مداحان با توجه 
به جايگاه ويژه خود در ميان افراد جامعه، به ويژه افراد مذهبي، اصاًل چرا بايد با کسي که 
به عنوان يک متخلف در عرصه اقتصادي شناخته مي شود مراوده داشته باشند؟ آيا اين 
افراد به جهت تأثيرپذيري جامعه از آنان به ويژه قشر جوان، نبايد بيش از پيش مراقب 

روابط خود با اصحاب قدرت و ثروت باشند؟ سيد مجيد 
بني فاطمه يکي از مداحاني است که عکس او در کنار 
حسين هدايتي اين روزهاي دست به دست مي شود. او 
در گفت وگو با ايرناپالس در مورد ارتباطش با هدايتي 

مي گويد: چرا به همان کساني که مدنظر شما است زنگ نمي زنيد؟ من با آدم هاي 
زيادي عکس دارم. مگر قرار اس��ت من جوابگوي اعمال کس��اني باش��م که با آن ها 
عکس دارم؟ مي خواهم اين را بگويم که خيلي ها سراغ ما مي آيند و عکس مي گيرند. 
عکس اين موضوع هم صادق است که ديگراني هم که با من عکس مي گيرند، قرار 
نيست جوابگوي اعمال من باشند. بعد هم هيئت است. هيئت سنگر است، يعني همه 
جور مردم از هر قشري و هر نوع تفکر سياسي همه مي آيند، ما وظيفه اي نداريم که 
پاسخگوي اعمال آن ها باشيم. او در پاسخ به سوال آيا رفاقت و رابطه اي با آقاي هدايتي 
داشتيد؟ مي گويد: با ديگران صحبت کنيد و بعد به من زنگ بزنيد، چون من نه سر پيازم 
نه ته پياز. من در کل يک چيز را مي خواهم عرض کنم که ما روضه خوانيم، ما شايد 
خيلي جاها برويم، نمي توانيم جوابگوي خيلي ها باشيم. ما در زندگي کسي نيستيم. 
برويد از همان هايي که با ايشان ارتباط دارند و راه به راه مي رفتند خانه شان و مي آمدند 
و مي خواندند و آن ها حسينيه داشتند، بپرسيد. بنا نيست چهارتا روضه خوان و چهار تا 
مردمي را که مي رفتند به اين ها بگوييم که شما اينجاها رفتيد، چه شد که رفتيد. چيزي 
نيست، روضه است. اين مداح گرفتن هر گونه پولي از هداستي را تکذيب کرد و افزود: 
مگر اگر با کسي در ارتباط بودم، بايد پولي بين ما رد و بدل  شود؟ من کاًل دو بار منزل 
ايش��ان براي روضه رفتم. هزاران نفر ديگر هم رفتند، يک بار هم ايش��ان آمده بودند 

جلسه ما. بنا نيست با اين تعداد ديد و بازديد، پولي رد و بدل شود.

جامعه

توضيح مداح معروف درباره عکسش با حسين هدايتي
يکي از رسوم ما ايراني ها در ايام نوروز مسافرت است. با نزديک 
شدن به ايام باستاني نوروز شاهد رونق گرفتن بازار گردشگري 
در سراس��ر کش��ور هستيم. در اين روزها آگهي هاي متعددي 
در فضاي مجازي پيرامون تورهاي مسافرتي و فروش بليط  
هواپيما، قطار و اتوبوس مش��اهده مي ش��ود که با قيمت هاي 
رقابتي و معرفي خدمات مختلف س��عي در جذب مش��تري 
دارند. انتش��ار گس��ترده اين تبليغات از طريق فضاي مجازي 
مانند: سايت هاي اينترنتي، اپليکيشن هاي موبايل، شبکه هاي 
اجتماعي، ارس��ال پيامک انبوه و... مخاطبان زيادي را تحت 
تاثير قرار مي دهد. شيادان فضاي مجازي با سواستفاده از اين 
شرايط، افراد ناآگاه را طعمه کالهبرداري خود قرار مي دهند. 
بارها مش��اهده ش��ده که افراد پس از خريد بليط هواپيما از 
سايت هاي غيرمجاز و برنامه ريزي سفر خود هنگام مراجعه 
به فرودگاه متوجه تقلبي بودن بليط شده اند. براي جلوگيري 
از اين گونه موارد قبل از خريد بليط هواپيما در فضاي مجازي 
 با مراجعه به سايت "سازمان هواپيمايي کشوري" به آدرس

 "www.cao.ir" نسبت به استعالم اعتبار و مجوز سايت مورد 
نظر جهت خريد بليط هواپيما اقدام کنيد.

فناوری

ماجراي تورها و بليط هاي ارزان قيمت 

هر چند بازار ترقه بازي چهارشنبه سوري از چند روز مانده به آخرين چهارشنبه پايان 
سال حسابي داغ مي شود اما کمتر کسي متوجه گردش مالي عجيبي است که همين 
مراس��م س��وزاننده ايجاد مي کند. صحبت از گردش مالي رقمي حدود 363 ميليارد 
تومان است ، عددي که معادل حقوق 3۲6 هزار کارگر، ساخت ۱۹۲6 کالس درس و 
۴۵۴ تخت بيمارستاني است! به گفته يکي از فروشندگان قانوني مواد محترقه  مجاز و 
ايراني امسال قيمت فرفره دو هزار تومان، قيمت پروانه دو هزار تومان، قيمت موشک 

سه هزار و ۱00 تومان، قيمت مشعل پنج هزار تومان 
و قيمت فالشر دو هزار و ۷00 تومان است. با احتساب 
اي��ن اع��داد و ارقام اگر به صورت ميانگين هر خانوار از 
هر کدام از اين مواد تنها يک عدد بخرد، حدود ۱۵ هزار 
تومان بايد هزينه  کند. از سوي ديگر بنابر اعالم مرکز 
آمار ايران ۲۴ ميليون و ۱۹6 هزار خانوار در ايران زندگي 

مي کنند. اگر به صورت ميانگين اين تعداد خانواده هر کدام براي خريد مواد محترقه 
۱۵ هزار تومان هزينه کنند، نتيجه 363 ميليارد تومان خواهد شد.

خبر

گردش مالي چهارشنبه  آخر سال چند ميلياردي است؟ 

بینالملل

گروه بين الملل : بيش از يک سال است که صحبت از رقابت هسته اي ميان مسکو و 
واشنگتن بر سر همکاري هاي اتمي با رياض مطرح است و دو طرف تالش مي کنند 

سهم قابل توجه اي در توسعه هسته اي عربستان ايفا کنند.
 براساس اخبار غير رسمي عربستان سعودي اگر چه از امضا کنندگان پيمان منع 
گسترش سالح هاي هسته اي است اما همواره به دنبال خريد تسليحات هسته اي 
بوده و بارها متهم شده است که در نزديکي به پاکستان به دنبال دست يافتن به 

سالح هاي هسته اي است.
برخي رس��انه ها در چند س��ال گذش��ته حتي از همکاري هاي عربس��تان و رژيم 
صهيونيستي در اين زمينه خبر داده اند ضمن اينکه عربستاني ها با چيني ها هم در 
خصوص توسعه همکاري هاي هسته اي سر صحبت را باز کرده اند. چند هفته 
پيش اين ماجرا ابعاد تازه اي به خود گرفت چرا که کنگره آمريکا از نگراني خود 
براي همکاري مخفيانه مقامات کاخ سفيد با طرف سعودي دراين خصوص پرده 
برداشت. براساس اخباري که توسط رسانه هاي غربي منتشر شد کنگره آمريکا 
به ش��دت نگران همکاري هاي مخفيانه س��ران واشنگتن با طرف عربستاني در 
حوزه هسته اي است. در همين راستا اعالم شد که سناتور 'مارکو روبيو' از حزب 
جمهوري خواه، و سناتور 'اد مارکي' از حزب دموکرات به طور مشترک طرحي را 
تسليم سناي آمريکا کرده اند که براساس آن، هرگونه توافق هسته اي بين آمريکا 

و عربستان مستلزم کسب موافقت کنگره خواهد بود.
همزمان با اين شرط، دو عضو مجلس نمايندگان از احزاب جمهوريخواه و دموکرات 

هم طرح مشابهي را در اين مجلس مطرح کردند.

طرح پيشنهادي سنا که منع تسليحات اتمي عربستان نام دارد بر اقدامات پيشگيرانه 
براي جلوگيري از استفاده سعودي ها از تاسيسات صلح آميز هسته اي به منظور 

دستيابي به سالح هسته اي تاکيد دارد.
براساس اين طرح، دولت آمريکا پيش از عقد هرگونه »همکاري اتمي ۱۲3« با 
عربستان بايد کنگره را در جريان بگذارد و موافقت نمايندگان را جلب کند. اما در 
سوي ديگر ميدان روسيه قرار دارد کشوري که عربستان به شدت به دنبال نزديک 
شدن به آن براي روز مبادا است، روزي که دير يا زود خواهد رسيد و عربستاني ها 
با قطع حمايت هاي همه جانبه آمريکا روبرو خواهند شد. پاييز سال گذشته بود که 
خبر رسيد شرکت روس اتم با طرف عربستاني برنامه همکاري در زمينه استفاده 

از انرژي صلح  آميز هسته اي امضا کرده است.

پايگاه خبري 'ورلد نوکلير' آن زمان با اعالم اين خبر افزود که اين سند ميان 'خالد 
الفليح' وزير انرژي و منابع طبيعي عربستان و الکسي ليخاچوف، مديرکل و اوگني 

پاکرمانوف رئيس بخش بين الملل شرکت روس اتم به امضا رسيده است.
هدف از اين همکاري ها توليد راکتورهاي کوچک و متوس��ط براي توليد برق و 
نمک  زدايي آب دريا عنوان شد ضمن اينکه گفته شد دو طرف توافق کردند در 
زمينه آموزش پرسنل و توسعه زيرساخت  هاي هسته اي همکاري کنند؛ در اين خبر 

اشاره اي هم به بحث ساخت نيروگاه هسته اي توسط روسيه در عربستان شد.
در تازه ترين تحوالت در رقابت هسته اي روسيه و آمريکا در عربستان، 'سرگئي 
الوروف' وزير امور خارجه روسيه که براي ديدار با سران کشورهاي قطر، عربستان، 
کويت و امارات راهي کشورهاي حاشيه خليج فارس شده است، روز گذشته پس 
از ديدار با 'عادل الجبير' وزير مش��اور در امور خارجه عربس��تان به گفت وگوهاي 
خود با طرف عربستاني اشاره کرد. او در ميان صحبت هاي خود گفت که دو طرف 
در خصوص توسعه پروژه هاي بزرگ جديد در حوزه انرژي و استفاده صلح آميز از 
انرژي اتمي گفت وگو کردند. الوروف توضيحات بيشتري در اين باره ارايه نداد اما 
بنظر مي رسد فروش راکتور اتمي به عربستان مهمترين هدفي است که روس ها 

در گام اول دنبال مي کنند.
آنچه مسلم است اينکه هر دو طرف )مسکو و واشنگتن( در پي حضور در صنعت 
هس��ته اي عربس��تان هس��تند و بر سر اين ماجرا رقابتي سخت را آغاز کرده اند هر 
چند که به دليل نفوذ بيش از پيش واشنگتن بر مقامات سعودي، واشنگتن بخت 

خوبتري در اين زمينه دارد.

دالرهاينفتي،واشنگتنومسکوراوسوسهکردهاست

عطش عربستان براي دست يابي به انرژي هسته اي 
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قاب روز                                   به بهانه روز درخت کاری

اقتصادي،سیاسيواجتماعي
روزنامهصبحايران
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خودرو

چند وقتي است که ايران خودرو طي اطالعيه هايي 
به مشتريان خود، عدم امکان تحويل دنا را با امکانات 
قبلي اعالم کرده است . چند وقتي است که ايران 
خودرو طي اطالعيه هايي به مشتريان خود، عدم 
ام��کان تحوي��ل دنا را با امکانات قبلي اعالم کرده 
اس��ت.حال شاهد هس��تيم که در روزهاي گذشته 
حضور دناي معمولي با امکانات جديد فراگير شده 
و از اين پس بايد مشتريان اين خودرو ، مالکيت دنا 
را با چنين امکاناتي تجربه کنند.  بر اساس اطالعات 
موجود در وبس��ايت گروه صنعتي ايران خودرو، از 
اين پس دنا با کد کالس ۷0۱۱۲ توليد مي شود و 
به جاي داشتن رينگ آلياژي آلومينيومي به رينگ 
فوالدي و قالپاق مجهز است. همچنين کروز کنترل 
اين خودرو نيز حذف ش��ده و جاي خالي آن با يک 
پالستيک مشکي رنگ روي سمت راست فرمان 
وجود دارد. و بر اساس تصاوير مشخص است که 
به راحتي مي توان دناهاي جديد را به خاطر داشتن 
قالپاق نسبت به نمونه هاي قبلي تشخيص داد و از 
سويي نبود کروز کنترل نکته اي که به راحتي قابل 

تشخيص است.

در روزهاي ابتدايي عرضه دنا به بازار ايران، بسياري 
حضور کروز کنترل را بر روي يک خودروي دنده اي 
آن هم در سال هاي ۱3۹3 و ۱3۹۴ آنچنان منطقي 
نمي دانس��تند.  اما ش��اهد بوديم که کروز کنترل به 
عن��وان يک��ي از دارايي ها و ويژگي هاي مهم دنا به 
حساب آمد و اين خودرو توانست با داشتن امکانات 
رفاهي به نسبت کامل، طيف گسترده اي از مشتريان 
خودروهاي اقتصادي ارزان را به سمت خود بکشاند. 
با وجود اينکه همچنان مانيتور، سنسور دنده عقب، 
بلوتوث، سيستم تهويه اتوماتيک، صندلي هاي جلو 
برقي و… بر روي دناي معمولي وجود دارد، اما در 
روزهاي گذشته حذف کروز کنترل و رينگ آلياژي 
آلومينيومي از روي اين خودرو حواشي زيادي را در 

پي داشته است.

دناهاي جديد را بشناسيد

شرکت گاز استان گلستان   

روابطعموميشرکتگازاستانگلستان

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي
شماره1397.6599 

)نوبت دوم(

موضوع: بازسازي ، تعميرو پرو کنتورهاي ديافراگمي و رگوالتورهاي گاز خانگي و تجاري در 
سطح شرکت گاز استان گلستان

مهلت اعالم آمادگي:حداکثرتا ۷ روز پس از درج آگهي نوبت دوم 
زمان دريافت اسناد ارزيابي کيفي و اسناد مناقصه بصورت همزمان: حداکثرظرف 

مدت 3 روز ازتاريخ دعوتنامه شرکت در مناقصه
مهلت تحويل اسناد ارزيابي کيفي و اسناد مناقصه به دبير خانه مرکزي: ظرف 

مدت دوهفته از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه 
زمان و مکان کميسيون مناقصات:از ساعت ۱0 الي ۱۲ روز يکشنبه ۹8/0۲/0۲ شرکت 

گازاستان گلستان 
نحوه دريافت اسناد ارزيابي کيفي و اسناد مناقصه: مناقصه گران ميبايست پس از واريز 
هزينه اوراق) بمبلغ ۴00/000 ريال به شماره حساب )سيبا ( ۲۱۷۴63۴60۲00۱ بانک ملي ( بصورت 

حضوري مراجعه و پس از تحويل رسيد نسبت به دريافت اسناد از امور قراردادها اقدام نمايند.
تضمين هاي معتبر شرکت در مناقصه : بصورت يکي از تضمينهاي

الف:ضمانتنامه بانکي يا ضمانتنامه هاي صادره از موسسات اعتباري غيربانکي با مجوز بانک 
مرکزي   

ب- ضمانتنامه صادره از موسسات بيمه گر داراي مجوز     
 ج- اوراق مشارکت  

د: وجه نقد  
 ه- ضمانتنامه هاي صادره از صندوقهاي ضمانت دولتي  

 و- وثيقه ملکي
مبلغ تقريبي برآورد:  ۱۱/000/000/000 ريال

مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: ۵۵0/000/000 ريال
 www. shana. irشرکت کنندگان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي 
 و ي��ا پاي��گاه اطالع رس��اني الکترونيک��ي ش��رکت گاز اس��تان گلس��تان ب��ه آدرس

 www. nigc-golestan. ir ) بخش آگهي ها – مناقصه هاي پيمان ( مراجعه و يا با شماره 
تلفن 3۲۴8036۵ – 0۱۷ واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمايند.

س�ازمان هواشناس�ي کش�ور درنظردارد مناقصه خريد قطعات 
يدک��ي بويه ه��اي م��وج نگار س��ازمان هواشناس��ي کش��ور مناقصه 
عمومي به شماره )۲00۹۷30۱00000۱۷( را ازطريق سامانه تدارکات 
الکترونيکي دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت 
اس��ناد مناقصه تا ارائه پيش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ايي پاکت ها از 
 طري��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونيکي دولت )س��تاد(به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت 
گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار مناقصه درسامانه تاريخ ۹۷/۱۲/۱۴ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت ۱6:00 روز شنبه 

تاريخ ۹۷/۱۲/۲۵ 
مهلت زماني ارائه پيش�نهاد: س��اعت۱6:00روز يکش��نبه تاريخ 

۹8/۱/ ۲۵
زم�ان بازگش�ايي پاکت ه�ا: س��اعت ۱0:00 روز س��ه ش��نبه 

تاريخ۹8/۱/۲۷
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف: آدرس تهران - ميدان 
آزادي – خيابان معراج روبروي هليکوپتر س��ازي س��ازمان هواشناسي 

کشور و تلفن --660۷00۷۵
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 

مرکز تماس۲۷3۱3۱3۱ دفتر ثبت نام : 88۹6۹۷3۷ و 8۵۱۹3۷68

فراخوان مناقصه عمومي /يک مرحله اي خريد قطعات 
يدکي بويه هاي موج نگار سازمان هواشناسي کشور

م الف 4538

 
 

(س) فاطمه زهرا يدرمانو  يآموزش ،يقاتيمركز تحق شاغل در  2150196743 با كد ملي  رضي فرزند بهزاد مددي آقاي  

در اين هيأت تحت بررسي  صورت متواليه غيبت غيرموجه بنظربه اينكه پرونده شما به اتهام  ، استان مازندران يشهرستان سار

دفاعيه كتبي خود را به انضمام مدارك الزم به دفتر اين هيأت  از تاريخ اين آگهي روز 10حداكثر  لذا مقتضي است مي باشد، 

ساري ميدان امام سه راه جويبار ساختمان ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي نشاني:  به 

  تسليم نمائيد. دفتر هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان درماني مازندران طبقه دوم

بـه   يدگيقانون رس يينامه اجرا نييآ 18ماده  طبق أتيدر مهلت مذكور، ه يكتب هيضمناً درصورت عدم ارسال دفاع

                                    كارمندان عمل خواهد كرد. يتخلفات ادار

  هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 
 
 
 

 هيات بدوي رسيدگي به تخلفات ادرايابالغيه  يآگه    

 دانشگاه علـوم پزشكـي و خدمـات بهداشتي درماني مازندران  
 

 

 
 

كاردان مبـارزه بـا بيماريهـا در شـبكه     پست سازماني   5799775228فرزند اسمعيل  با كد ملي  مهدي اميرخانلوآقاي  

در ايـن   غيبت غيرموجه بصورت متـوالي استان مازندران نظربه اينكه پرونده شما به اتهام  بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه

گرديد. باتوجه به اينكه اين رأي قابل تجديد نظـر   رأي اخراج از دستگاه متبوعصدور هيأت تحت بررسي قرار گرفت و منجر به 

ازتاريخ ابالغ اين آگهي به انضمام مدارك الزم بـه   ظرف يك ماهخود را حداكثر  درخواست تجديدنظرمي باشد شما مي توانيد 
نشاني: ساري ميدان امام سه راه جويبار ساختمان ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران طبقـه  

 دوم دفتر هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان تسليم نمائيد.  

قانون مذكور اين رأي از تاريخ انقضـاء   4تراض به رأي صادره باستناد تبصره يك ماده ضمناً درصورت عدم ارسال اع
 مذكور الزم االجرا خواهد بود. مهلت

  هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 
 
 
 
 

 هيات بدوي رسيدگي به تخلفات ادرايابالغيه  يآگه    

 دانشگاه علـوم پزشكـي و خدمـات بهداشتي درماني مازندران  
 

 

نوبت دوم


