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گسترش اختالس اقتصادی
در فضای مجازی

اقتصاد ايران و چالش جذب 
سرمايه های خارجی

محمدعلی پورمختار 
عض�و کمیس�یون قضای�ی و 

حقوقی مجلس

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی

سرمقاله

يادداشت

گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت 
فعال س��ازی هر چه بیش��تر اقتصاد دریا در کش��ور گفت: 
ساکنان مناطق ساحلی ما با این موهبت عظیم الهی که 
در اختیار دارند نباید دغدغه اشتغال داشته باشند. به گزارش 
اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل سیدابراهیم 
رئیس��ی در ادامه س��فر اس��تانی خود به هرمزگان در جمع 

اقشار مختلف مردم، خانواده شهدا و ...

گروه سیاسی: رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید 
ب��ر اینک��ه هیچ ابتکاری در عرصه سیاس��ت خارجی از 
آمریکایی ها ندیدیم، از ایجاد نظام امنیتی جدید در منطقه 
اس��تقبال کرد. به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری 
خانه ملت، دکتر علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی، در مصاحبه ای که  روز )سه شنبه، 9 مهرماه ( 

با خبرنگار شبکه تلویزیونی...

پشت پرده قاچاق  
سازمان يافته كشف شود

مشكالت منطقه از طريق 
نظامی حل نمی شود

 صفحه 2 صفحه 2

... بررس��ی مبس��وط 
عوامل موثر بر کاهش 
سرمایه گذاری خارج از ظرفیت این بحث 
است. آمارهای دهه 9۰ و حتی قبل از آن 
نیز نشان می دهد که در زمان التهاب های 
اقتص��ادی و جهش های یک باره قیمتی، 
از میزان س��رمایه گذاری کاسته می شود. 
اصوال وقتی التهابات در بازارهای دارایی 

افزایش...

عرص��ه دنیای مجازی 
در کنار گس��تردگی که 
دارد؛ کارکرده��ای مثب��ت و منفی هم به 
همراه داش��ته اس��ت؛ ج��دا از فرصتهای 
مثبتی که این فضا به همراه داشته زمینه 
س��از وقوع جرایمی هم ش��ده اس��ت؛ در 
سال های اخیر دنیای مجازی بستر وقوع 

برخی جرایم شده...

ادامه در صفحه4

ادامه در صفحه 4

گزارش ویژه

برای چهارمین روز متوالی و با قربانی شدن 44 نفر صورت گرفت:

تداوم اعتراض ها در عراق

وزیر صنعت تشریح کرد؛

صادرات، پیشران اقتصاد
 در سال رونق تولید 

»تجارت« بررسی کرد؛

رنج اقتصاد از پروژه های 
ناتمام پتروشیمی

گروه انرژی - کورش شرفشاهی: در اینکه دولت های نهم و دهم در نوبه خود 
بی همتا بوده اند شکی نیست، اما نکته اینجاست که منظور ما از...         صفحه 5
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»تجارت« اظهارات کارشناسان  را بررسی کرد؛

دالیل افت ارزش صادراتی کاال
3

امنيت مردم خط قرمز نيروی انتظامی است

دستورالعمل نحوه تملك سهام بانك ها ابالغ شد

منتقدان نحوه اعمال سهميه های كنكور پزشكی به كميسيون اصل 90 شكايت كنند

حضور 20 ميليونی در اربعين برای دشمن سنگين است

گ�روه اجتماع�ی:  فرمان�ده نیروی انتظام�ی گفت: امنیت 
مردم خط قرمز ما است و اگر کسی بخواهد کوچک ترین 

خدشه ای به آن وارد کند با اقتدار برخورد می کنیم.
سردار »حسین اشتری« پیش از خطبه های نمازجمعه این 
هفته تهران با بیان اینکه اعتماد مردم بزرگ ترین سرمایه 
ما است، افزود: امنیت کشور از مهم ترین اولویت ها است 

و ما با اقتدار با هرگونه ناهنجاری مقابله می کنیم.
وی با گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هدای دفاع مقدس و 
حرم و امنیت و تبریک هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: 
پلیس حافظ ارزش های دینی و ملی کشور، جان، مال و 
ناموس مردم است که در این ارتباط به لطف خدا گامهای 

خوبی برداشته شده است.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ش��عار امس��ال ناجا 
پلیس هوشمند امین مردم است، گفت: در این ارتباط اگر 

پلیس بخواهد بیشترین و بهترین خدمت را با سرعت و 
دقت بیشتری به مردم ارائه دهد باید از توانمندی باالیی 

برخوردار باشد.
س��ردار اش��تری با تاکید بر این که باید در مسیر هوشمند 
کردن پلیس حرکت کنیم، افزود: در بحث زیر س��اخت 
ها به س��مت هوش��مند کردن پلیس و حرفه ای کردن 
همکاران در رشته های مختلف تاکنون گام های خوبی 
برداشته شده است که به لطف الهی تا سه سال آینده به 

آن دست پیدا می کنیم.
وی ادامه داد: به هر میزان از فناوری و اطالعات روز بهره 
مند شویم به مراتب موفقیت ما در انجام ماموریت های 

محوله نیز بیشتر ی شود.
وی به ۱۳ هزار شهید نیروی انتظامی اشاره کرد و اظهار 
داشت: ما در خدمت مردم هستیم و اقتدار ناجا برای افرادی 

خواهد بود که بخواهند قانون گریزی کنند.
س��ردار اش��تری تصریح کرد: افرادی که به دنبال شرارت 
هستند بدانند که با سرپنجه قوی ناجا با آنها برخورد خواهد 
شد زیرا ناجا همیشه در حال دفاع از امنیت و حقوق مردم 
است. وی با  بیان اینکه نیروی انتظامی برای تامین امنیت 
خود را خادم مردم می داند، افزود: حقوق مردم باید در هر 
جایگاهی محفوظ باشد و کسانی که به حقوق خود پایبند 

هستند حقوق آنها محفوظ خواهد بود.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین به تشریح عملکرد این 
نیرو پرداخت و گفت: ناجا در انجام ماموریت های مختلف 
خود از جمله کاهش جرائم، کش��فیات رتبه جالبی را در 
بین دیگر دس��تگاه ها کس��ب کرده اس��ت.وی به شبکه 
های قاچاق مواد مخدر اشاره و خاطرنشان کرد: همکاران 
خدوم ناجا با تالش شبانه روزی خود تاکنون توانسته اند 
توفیقات بسیار خوبی در زمینه کشفیات، شناسایی و جمع 
آوری خرده فروشان، قاچاقچیان و غیره در مقایسه با سال 

گذشته از خود نشان دهد.
فرمانده ناجا با بیان اینکه امیدوارم با برنامه ریزی خوب 
ناجا شاهد کاهش هر چه بیشتر تخلفات و اعتماد هرچه 
بیش��تر مردم باش��یم، اظهار داشت: باید با درایت بیشتری 
همکاری تشکل ها و مردم را با نیروی انتظامی افزایش 
دهیم زیرا هر جایی که مردم حضور دارند توفیقات بیشتر 

خواهد شد.
سردار اشتری یادآور شد: تمامی مسئوالن، دستگاه ها و 
مردم باید بدانند که در امنیت کشور سهم دارند و باید به 

نیروی انتظامی به هر نحو ممکن کمک کنند.
وی همچنین گفت: نیروی انتظامی با تمام توان و قدرت 
ب��ا تکی��ه بر الطاف الهی آماده اج��رای تمام ماموریت ها 
اس��ت و اجازه نخواهد داد خدش��ه ای به امنیت مردم و 

کشور وارد شود.

گ��روه اقتص��اد کالن: ریی��س کل بانک مرکزی اظهار 
داش��ت: در اجرای حاکمیت ش��رکتی و حمایت جدی از 
حقوق س��پرده گذاران و س��هامداران و ثبات و سالمت 
بانک ها، دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک ها اخیرا 

به بانک ها ابالغ شد.
به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی در اینس��تاگرام خود 
نوش��ت: در اجرای حاکمیت ش��رکتی و حمایت جدی از 
حقوق س��پرده گذاران و س��هامداران و ثبات و سالمت 
بانک ها، دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک ها اخیرا 

به بانک ها ابالغ شد. بر اساس این دستورالعمل :
۱.تمل��ک بی��ش از ۳۳ درصد س��هام بانک ها برای هر 

مالک واحد )اش��خاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط 
مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی( ممنوع 
است. ۲. تملک سهام بین ۱۰ تا ۳۳ درصد صرفا با تایید 

بانک مرکزی مقدور است.
۳. س��هام داران عمده بایس��تی، تا پایان سال، نسبت به 
تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری اقدام و نسبت به 

واگذاری سهام مازاد خود اقدام نمایند.
۴. از آن پس نس��بت به س��ود توزیع ش��ده سهام مازاد و 
ح��ق تق��دم فروش رفته آن، ص��د در صد مالیات تعلق 
گرفت��ه و ح��ق رای آن در مجامع نی��ز در اختیار وزارت 

امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.

۵. بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش از ۱۰ درصد را با 
تصویب هیات انتظامی، دارا است و برنامه اش جلوگیری 

از تامین مالی ترجیحی مالک واحد است.

گروه اجتماعی: نماینده مردم در مجلس دهم، از منتقدان 
نحوه اعمال سهمیه ها در کنکور پزشکی که معتقدند این 
امر موجب تضییع حقوق س�ایر ش�رکت کنندگان ش�ده 
خواس�ت ت�ا ش�کایت خ�ود را در دیوان عدال�ت اداری یا 

کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کنند.
محمدج��واد جمالی نوبندگان��ی در گفت  وگو با خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به انتقادات برخی پیرامون 
نحوه اعمال سهمیه ها در کنکور پزشکی که معتقدند این 
امر موجب تضییع حقوق سایر شرکت کنندگانی شده که 
امتیازی برابر با این افراد داشته اند، گفت: آنچه که قانون 
تعیین کرده، برای همه الزام آور می شود، کما اینکه در این 
مورد در قانون درصدی برای هر کدام از واجدین شرایط 
بهره مندی از سهمیه ها اعم از ایثارگران، خانواده شهدا و 

مناطق محروم مشخص شده است.
نماینده مردم فس��ا در مجلس ش��ورای اس��المی، ادامه 
داد: آنچه مس��لم اس��ت در خصوص تحصیل در رش��ته 
پزش��کی که با جان مردم ارتباط دارد باید در اعمال این 
س��همیه ها دقت بیش��تری شود، کما اینکه در قانون آمده 

برای بهره مندی از سهمیه های کنکور باید امتیاز کسب 
شده توسط فرد یک درصدی پایین تر از آخرین پذیرفته 

شده در رشته مورد نظر باشد.
جمال��ی نوبندگانی تصریح ک��رد: اگر قانون در این مورد 
به طور صحیح اجرا شود هم حق و حقوق سایر افراد در 
جامعه تضییع نمی شود و هم افراد واجد شرایط استفاده از 

سهمیه ها از حقوق قانونی خود بهره مند می شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: اگر فردی 
تصور می کند اقدامی خارج از روالی که در قانون پیش بینی 
ش��ده در تحقق س��همیه ها صورت گرفته است، می تواند 
ش��کایت خود را یا در دیوان عدالت اداری یا کمیس��یون 
اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی مطرح کند تا به موضوع 

رسیدگی شده و تظلم خواهی کنند.

گروه سیاسی: خطیب جمعه این هفته تهران با تاکید بر 
اینکه آمریکا به دنبال پایمال کردن حقوق ملت هاس�ت 
و اربعین پرچم ظلم ستیزی را باال می برد، گفت: دیدیم 
که خدای متعال در برابر فشار حداکثری، به آمریکایی ها 
ذلت حداکثری داد و آبروی آن ها را به طور حداکثری در 

دنیا برد. این قدرت خدا و ثمره استقامت است.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل امامی کاشانی در خطبه های 
این هفته نماز جمعه تهران، با اش��اره به مش��کالتی که 
امروز جامعه با آنان روبه رو است، بیان کرد: امروز جامعه 
با مشکالت مختلف از جمله مشکل اقتصادی، بیکاری 
و اشتغال مواجه هست که در برابر این مشکالت همگی 
عهد داریم و آن حفظ دین و عمل به دین است. مشکل 
اینجاست که دشمن در همه امور برنامه ریزی می کند 
تا در عفت دختران و زنان ما و معنویت جوانان و مسائل 
سیاسی و نظامی ما اثر بگذارد. دشمن اتاق فکر دارد و ما 
نیز باید اتاق فکر داشته باشیم. او در اتاق فکر می گوید 
چگونه باید دختران اسالمی را بی بند و بار کرد که آن 

ها راه گناه را بروند. این کار دشمن است.
وی تاکید کرد: مال را باید در کشور صرف تولید کرد و 
به اش��تغال اهمیت داد. از اش��تغال جوانان باید لذت برد 

نه اینکه به دنبال س��ود بیش��تر باشیم. با امانت و تعهد و 
درایت باید نیاز کشور را در داخل تولید کنیم. دولت باید 

به این امر توجه کامل داشته باشد.
امامی کاش��انی تاکید کرد: همان طور که رهبر انقالب 
تاکید کردند اگر آثار و افکار ش��هدا و پدران و مادران و 
همسران آن ها در تاریخ ثبت شود، بسیار برای آینده ها 

درس اخالق و ایثار به همراه خواهد داشت.
امامی کاشانی در ادامه با تاکید بر اینکه مال حرام، دروغ، 
مقام پرستی، عیاشی و آبرو بردن در آخرت خود را نشان 
می دهد، تصریح کرد: این فقط شهدا هستند که حیات 
واقعی دارند. افرادی که راه شهید را طی کنند و در برابر 
مش��کالت و دش��من مقاومت کنند و نترس��ند به حیات 

واقعی دس��ت خواهند یافت. دش��من برای نابودی امت 
اسالم و کشورهای اسالمی کمر بسته است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آمریکا و صهیونیس��ت و 
آل س��عود دش��من خدا هستند و می خواهند حق مخفی 
باشد و از بین رود، اظهار کرد: این واقعیت دنیای امروز 
اس��ت و تنها راه نجات، پیمودن راه ش��هدا و مقاومت در 
برابر اس��تکبار اس��ت. امروز مردم یمن در برابر حاکمان 
بدبخت سعودی خود را نشان دادند. خداوند آبروی آل 

سعود و آمریکا و صهیونیست را برد.
وی افزود: آمریکا شعار اعمال فشار حداکثری علیه ایران 
را س��ر داد و هم پیمانان آن و س��عودی ها در این راه آن 
را یاری کردند اما دیدیم که خدای متعال در برابر فشار 
حداکث��ری ب��ه آنان ذل��ت حداکثری داد و آبروی آن ها 
را ب��ه ط��ور حداکثری در دنیا برد. این قدرت خدا و ثمره 
استقامت است. وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته 
نیروی انتظامی، بیان کرد: نیروی انتظامی تالش های 
زیادی می کنند و زحمت می کش��ند امیدوارم خداوند 
متع��ال ب��ه آن ها اجر ده��د و قدرت آنان را فزون کنند. 
ان شاءاهلل افرادی که با قدرت کار می کنند و به شهادت 

می رسند به اجر جلیل برسند.

سردار اشتری به مناسبت هفته ناجا:

رييس كل بانك مركزی؛
خطيب نماز جمعه تهران؛

گردشگری ،  ظرفیت  
مغفول  اقتصاد

صنعت گردشگری کشور نیازمند نقشه راه جامع است

 گردشگری نیازمند سرمایه گذاری 21 میلیارد دالری است

 در استفاده از ظرفیت های حوزه گردشگری موفق نبوده ایم

4

رییس اتاق ایران از سهم نیم درصدی  کشور در صنعت توریسم جهانی خبر داد؛

))تجدید فراخوان((
))هفت فرصت سرمایه گذاری((

جهت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری به آدرس www.shahrood.ir  یا اداره سرمایه گذاری 
و مشارکت های مردمی شهرداری شاهرود مراجعه فرمائید.

محسن احمدی- شهردار شاهرود

نوبت اول
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آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد
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نباید اجازه داد حقایق دفاع مقدس کهنه
 فراموش و یا انکار شود

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
دست اندرکاران کنگره ۶۲۰۰ شهید استان 
مرکزی که در تاریخ ۸ مهر 9۸ برگزار شده 
ب��ود، صبح دی��روز در محل این همایش در 
اراک منتشر شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای 

در این دیدار، با تأکید بر لزوم جمع آوری خاطرات گرانبهای پدران، مادران 
و همسران شهدا افزودند: شهادت، موهبت و امتیازی است که خداوند 
متعال نصیب این برجستگان کرده است و شرح حال و زندگانی شهیدان، 
جانبازان و رزمندگانی که در این مسیر درخشان قرار دارند، سراسر درس، 
و نش��ان دهنده مراتب باالی معنوی آنان اس��ت. رهبر انقالب اسالمی 
برجسته تر و درخشنده تر شدن یاد شهیدان را روحیه بخش، امیدبخش 
و جهت بخش خواندند و خاطرنشان کردند: از جمله مواردی که باید در 
ثبت خاطرات خانواده های ش��هدا موضوع س��ؤال و بررسی قرار بگیرد، 
انگیزه های آنان از موافقت با حضور فرزندان و همسرانشان در میدان 
جهاد در راه خدا اس��ت. ایش��ان انگیزه ش��هیدان از جهاد را کسب رضای 
الهی و ذکر و نام حضرت سیدالشهداء علیه السالم برشمردند و گفتند: 
نباید اجازه داد این حقایِق برجسته، کهنه و فراموش شود، و یا مجالی 
برای انکار آنها به وجود آید، همچنان که امروز برخی افراد، پاره ای از بّینات 

انقالب را صراحتاً انکار می کنند.

آخرین وضعیت الیحه »صیانت، کرامت و تأمین 
امنیت بانوان در برابر خشونت« 

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در رابطه با همکاری این معاونت 
ب��ا ق��وه قضائیه در خصوص تدوین الیحه »صیانت، کرامت و تأمین 
امنیت بانوان در برابر خش��ونت« گفت: در ابتدای روند بررس��ی با قوه 
قضائیه در ارتباط بودیم اما ماه های آخر ش��اید بیش��تر در درون خود 
ق��وه نظ��رات و تف��اوت دیدگاه هایی بود ک��ه در نهایت تغییراتی را که 
مدنظرش��ان بود اعمال کردند. معصومه ابتکار در گفت وگو با ایلنا در 
خصوص خبر تکمیل الیحه »صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان 
در برابر خشونت« از سوی قوه قضائیه و ارسال آن برای دولت گفت: 
خبر ما این اس��ت که الیحه به دس��ت دولت رس��یده و از طریق آقای 
جهانگیری به کمیسیون لوایح ارجاع شده است و این کمیسیون هم 
در جلسه اخیر خود تصمیم گرفته که در حداقل زمان ممکن بررسی ها 
را انجام دهد تا این الیحه هر چه زودتر و در اس��رع وقت به مجلس 

شورای اسالمی ارسال شود. 

قاسمی حادثه خشونت بار اخیر
 در پاریس را محکوم کرد

سفیر کشورمان در فرانسه حادثه اخیر در این کشور و کشته شدن تعدادی 
از نیروهای پلیس را محکوم کرد. به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی ضمن 
محکوم دانس��تن حادثه خش��ونت باری که به کش��ته شدن تعدادی از 
نیروهای پلیس در شهر پاریس منجر شد با خانواده و بازماندگان تمامی 

قربانیان این حادثه اسفبار ابراز همدردی کرد.

ایران در منطقه دخالت نظامی نمی کند
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هر جا مقاومتی هست 
جمهوری اسالمی است که ایستاده است؛ ما دخالت نظامی نمی کنیم 
اما راه مقاومت را به نسل های کشورهای همسایه و منطقه یاد داده ایم 
و در برابر همه هجمات ایستاده ایم و مدیون شهدا هستیم و از این بابت 
خداوند را شاکر هستیم. به گزارش ایلنا،  آیت اهلل صادق آملی الریجانی 
در یادواره هفتاد و شش شهید سرافزار منطقه لفور و مقام مرحوم آیت اهلل 
العظمی صالحی مازندرانی و آیت اهلل شهید عبدالوهاب قاسمی، گفت: 
روح علما، نفس علما و عمل علما در پیمودن راه حق به ما کمک می 
کند. همانطور که مرزهای مادی نیاز به حافظ مرز دارد، علما هم مرزهای 

ایمان مردم را حفظ می کنند.

ضرورت حضور جدی
 اصالح طلبان و اصولگرایان در انتخابات

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی ضمن تشریح جزئیاتی از 
طرح گفت وگوی ملی، گفت: در صورت عدم حضور جدی اصالح طلبان 
و اصولگرایان در انتخابات، خطر حضور جریان فرصت طلب با فعالیت 
تخریب��ی علی��ه نظ��ام وجود دارد. محمدرضا عارف در پایان س��فر دو 
روزه خود به ش��هرقم، در گفت وگو با خبرنگاران و در پاس��خ به س��ؤال 
خبرنگار ایلنا مبنی بر تش��ریح جزئیات طرح گفت وگوی ملی، گفت: 
طرح گفت وگوی ملی که آن را در مجلس مطرح کردیم، خوشبختانه با 
استقبال خوبی روبرو شد؛ البته بنا  بود خیلی هم بحث های گفت وگوی 
ملی رسانه ای نشود که بتوانیم به سمت همگرایی بخصوص در مسائل 

مشترک برسیم.

ای کاش مریم میرزاخانی زنده بود 
سخنگوی دولت گفت: در الیحه اعطای تابعیت به کودکان مادر ایرانی 

بیش از مسئله حقوقی، جنبه اخالقی و انسانی مطرح است.
به گزارش ایلنا، علی ربیعی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود 
در توئیتر نوشت: »خوشحالم که الیحه اعطای تابعیت به کودکان مادر 
ایرانی پس از چهار سال از اولین نامه ای که ارسال کردم مصوب شد. در 
این مسیر فراز و نشیب های حقوقی، سیاسی و فرهنگی تجربه شد. به 

نظرم  ریشه در منطق مردانه از امنیت نیز داشت.«
ربیعی تاکید کرد: »در الیحه، بیش ازمسئله حقوقی، جنبه اخالقی وانسانی 
مطرح است. نه تنها زنان در داخل بلکه شامل بانوانی هم که درخارج 
از کش��ور ازدواج کردند اما عاش��ق ایران هس��تند و مایلند هویت ایرانی 
به فرزندشان بدهند می شود. ای کاش مریم میرزاخانی هم زنده بود و 

می توانست برای فرزندش درخواست شناسنامه ایرانی دهد«

ایران همکاری خود با آژانس را بهبود داده است
سرپرست موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که ایران همکاری 
خود با این نهاد را بهبود داده اس��ت. به نقل از رویترز، »کورنل فروتا« 
سرپرست موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر این که ایران 
همکاری های خود را با آژانس بهبود داده است، گفت که ما طی هفته های 
گذشته مذاکرات بسیار فعالی با ایران درخصوص مسائل فنی و همچنین 

در سطوح باالتر انجام داده ایم.

خبر كوتاه

سياسي

گ�روه سیاس�ی: رئی�س قوه قضاییه با تاکی�د بر ضرورت فعال 
سازی هر چه بیشتر اقتصاد دریا در کشور گفت: ساکنان مناطق 
س�احلی ما با این موهبت عظیم الهی که در اختیار دارند نباید 

دغدغه اشتغال داشته باشند.
ب��ه گ��زارش اداره کل رواب��ط عمومی ق��وه قضاییه، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی در ادامه سفر استانی خود به هرمزگان در 
جمع اقشار مختلف مردم، خانواده شهدا و برگزیدگان استان، 
بر ضرورت استفاده حداکثری از نعمات الهی از جمله نیروی 
انسانی متراکم جوان کارآمد انقالبی و همچنین ظرفیت های 
مادی بویژه در مناطق ساحلی کشور تاکید کرد و گفت: برخی 
کشورهای اروپایی که رابطه شان با دریا بسیار کم است، بیش 
از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ش��ان وابس��ته به اقتصاد 
دریاست. لذا در کشور ما که حدود ۱۴۰۰ کیلومتر ساحل داریم، 
باید اقتصاد دریا بسیار فعال باشد و مردم این مناطق به هیچ 

عنوان دغدغه اشتغال نداشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به اهتمام مجموعه دس��تگاه های 
نظام برای مقابله با قاچاق کاال اظهار کرد: دغدغه ما مبارزه با 
قاچاق سازمان یافته است، نه کولبری ها و حمل چند کاالی 
قاچاق توسط مرزنشینان برای گذران زندگی و ارتزاق خانواده 
هایشان. امروز دستهایی پشت پرده قاچاق های کالن سازمان 
یافته و کانتینری مش��غول تهدید تولید ملی هس��تند که باید 

آنها را کشف کرد.
آیت اهلل رئیسی همچنین با قدردانی از نیروهای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی برای مبارزه با قاچاقچیان صید، خاطرنشان 
کرد: از قدیم، بومیان هرمزگان به امر صیادی مش��غول بوده 
ان��د و م��ی دانن��د که چه زمانی، کجا و چگونه صیادی کنند که 
نه تنها دریا و آبزیان تهدید نشوند بلکه به نوعی حافظ امنیت 
دریا و موجودات آبزی هستند اما مقابله با عوامل خارجی که 

از اساس آبزیان را تهدید می کنند باید ادامه یابد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از س��خنان خود با تاکید 
بر ضرورت رعایت عدالت آموزش��ی و اس��تخدامی در کشور، 

خاطرنش��ان کرد: ما در گام دوم انقالب باید ظرفیتها را برای 
شکوفایی استعدادها و توانایی هایی مردم به شکلی عادالنه 
توزیع کنیم. بسیاری از جوانان ما در خانواده های کم بضاعت 
یا مناطق روستایی اگر فرصت و موقعیت به صورت عادالنه 
در اختیارش��ان باش��د، می توانند تبدیل به یک نیروی خالق 
و کارآفرین ش��وند که نه تنها در منطقه خود بلکه در کش��ور 

تاثیرگذار باشند.
آیت اهلل رئیسی افزود: پارتی بازی و رابطه ناسالم، مضر است 
و اعتم��اد عموم��ی را از بی��ن می برد. آنچه مقام معظم رهبری 
در بیانیه گام دوم در خصوص اجرای عدالت تبیین فرمودند، 
ناظر به عدالت در همه ابعاد است و حوزه ها در جمله در عرصه 
آموزش و اس��تخدام نیروهای توانمند اس��ت؛ به نحوی که در 

فراخوان های عمومی، بهترین ها جذب شوند و همه امکان 
رقابت داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه، فقر، بیکاری و تبعیض را محصول ارتباطات 
ناس��الم ابنای بش��ر و عدم استفاده صحیح از موهبتهای الهی 
دانس��ت و تاکید کرد: فقر را خدا نمی پس��ندد. ممکن اس��ت 
کسی متمکن باشد و نخواهد از ثروت خود استفاده کند. این 
ب��ه خودش مربوط اس��ت ام��ا امیرالمومنین علی )ع( فرمودند 
»ع��دل بهتر از جود اس��ت« زی��را عدل به معنای قرار گرفتن 
هر چیز در جای خود اس��ت اما جود، قرار گرفتن چیزی خارج 
از موضع متعارف اس��ت و یک امر فردی، ش��خصی و جریانی 
به ش��مار می آید.آیت اهلل رئیس��ی در پاس��خ به برخی انتقادات 
مبنی بر اینکه بندرعباس به عنوان تبعیدگاه شناخته می شود، 

خاطرنش��ان کرد: امروز بندرعباس تبعیدگاه نیست. زمانی در 
آیی��ن نام��ه های مربوطه، برخی ش��هرها به عنوان تبعیدگاه 
ذکر ش��ده بود اما این امر منس��وخ ش��ده و امروز همه ما باید به 
خدمت به مردم شیعه، سنی، خانواده شهدا و همه اقشار که در 
این منطقه مرزبانانی غیور در حراست از خلیج همیشه فارس 
هستند و هر جا انقالب به آنان نیاز داشته است حضور جانانه 

داشته اند، افتخار کنیم.
رئیس قوه قضاییه درباره تخلفات زیست محیطی نیز با بیان 
اینکه تخلف و جرم، کم و زیاد ندارد و باید با آن برخورد کرد، 
گفت: حفظ دریا و محیط زیست از حقوق عامه است و همگی 
وظیفه داریم که از آن صیانت کنیم. همانگونه که مقام معظم 
رهب��ری نی��ز اخیرا فرمودند، حقوق عامه مربوط به همه مردم 
حتی غیرمسلمانان است و ما به هیچکس اجازه تجاوز به کوه، 

جنگل، دریا و ... را نخواهیم داد.
آیت اهلل رئیس��ی، خانواده ش��هدا را پرچمهای برافراشته حفظ 
ارزشهای اسالمی دانست و با بیان اینکه رمز بقای خون شهدا 
اتصال آن به ثاراهلل است، تصریح کرد: منسوبین به شهدا برای 
همه ما محترم هستند و نام شهید در هر کوی و برزن، پرچم 
رشادت، شجاعت، جهاد، ایثار و رمز افتخار ملی ماست. گاهی 
شنیده می شود که در برخی موارد، به نام شهید کم توجهی شده 
است. مبادا نام، یاد، راه و منزلت شهید در نگاه ما کمرنگ شود 

زیرا در این صورت به غضب الهی گرفتار خواهیم شد.
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به در پیش بودن راهپیمایی 
عظیم اربعین اظهار کرد: دشمنان نمی خواستند نام اباعبداهلل 
الحس��ین )ع( رفع��ت یابد اما ام��روز می بینید که یک حضور 
میلیونی بی سابقه در جهان، حول محور سیدالشهدا )ع( شکل 
می گیرد و هر کسی فارغ از قومیت و گویش و ... فقط »لبیک 
یا حسین« بر لب دارد. این یک حرکت عظیم مربوط به جهان 
اسالم و پشتوانه ای بزرگ برای جبهه انقالب اسالمی است 
ک��ه ام��روز افتخ��ار، عزت و اقتدار آن در تمام دنیا به برکت نام 

ابی عبداهلل )ع( زبانزد است.

رئیس قوه قضاییه در سفر به هرمزگان:

پشت پرده قاچاق سازمان یافته کشف شود

گروه سیاسی: رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه هیچ 
ابتکاری در عرصه سیاست خارجی از آمریکایی ها ندیدیم، از ایجاد 

نظام امنیتی جدید در منطقه استقبال کرد.
ب��ه گ��زارش تجارت به نق��ل از خبرگزاری خان��ه ملت، دکتر علی 
الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس��المی، در مصاحبه ای که  روز 
)سه شنبه، 9 مهرماه ( با خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره داشت 
به س��واالتی پیرامون پیش��نهاد آتش بس انصاراهلل یمن، اظهارات 
اخیر ولیعهد س��عودی، احتمال وقوع جنگ، برجام و حادثه آرامکو 

پاسخ داد.
الریجانی در باره پیامی که از طرف مقامات سعودی به ایران داده 
ش��ده، گفت: ما  بارها گفته ایم که مس��ائل منطقه از جمله مس��ائل 
امنیتی و اختالفات سیاس��ی باید با کمک کش��ورهای منطقه حل 
و فصل ش��ود و این موضوع در مورد عربس��تان هم صدق می کند؛ 
از ابتدا که این مس��ائل در رابطه با جنگ یمن در عربس��تان مطرح 
بود، گفتیم درهای ایران به سوی مذاکرات و حل مساله باز است؛ 
آنها بودند که فحاشی می کردند و حتی گاهی برخی مسئوالنشان 
گفتند ما جنگ را به تهران می کشیم. ما از اینکه آنها متوجه شدند 
که مس��ائل منطقه باید از طریق سیاس��ی و گفت و گو حل ش��ود، 

استقبال می کنیم.
نگاه ما همیش��ه حل مس��ائل در منطقه از طریق گفت و گو بوده و 
تشکر می کنیم از این که سعودی ها در مراسم حج نسبت به حجاج 
ایران��ی خیل��ی خ��وب عمل کردند و همچنین از این که گاهی برای 
حل مس��ائل عمره ایرانی ها مذاکره می کنند. بس��یاری از مسائل را 
می توان از این طریق حل کرد و ایران همیش��ه برای حل و فصل 

مسائل از طریق گفت و گو روی گشاده داشته است.
وی افزود:   اگر مس��ئوالن کش��ور س��عودی به این امر توجه کردند 
که به جای تکیه بر آمریکایی ها و ایجاد آشفتگی ها در منطقه باید  

از طریق مذاکره مسائل را حل کنند و پیشنهاد و مدلشان را مطرح 
کنند،  این کار عملی اس��ت. ما این کش��ورها را اس��المی می دانیم و 
دلیلی ندارد که در این زمینه حرف مبهمی بزنیم؛ اگر توجه کردند، 

پیشنهاد خود را ارائه کنند و مذاکره قابل اجراست.
ریی��س مجل��س در ای��ن باره که ولیعهد س��عودی تصریح کرد که 
تمایلی به راه حل نظامی ندارند و خواستار راه حل سیاسی برای حل 
مسائل شان با ایران هستند، آیا ایران ایده ای برای راه حل سیاسی 
دارد و چه راه حل سیاسی ممکن است پیش رو باشد؟ پاسخ داد:  من 
هم شنیدم که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان این مطلب را گفته 
و این قدری متفاوت تر از حرف های گذشته شان است؛ ما همیشه در 
مورد حل و فصل مسائل از طریق مذاکره استقبال می کنیم؛ ایشان 
روش��ن بگویند چگونه می خواهند عمل کنند، ایران فکر می کند و 

پاسخ خواهد داد؛ در این رابطه مشکلی وجود ندارد.
الریجانی عنوان کرد:  من فکر می کنم تمامی کش��ورهای منطقه 
قبول دارند که مش��کالت منطقه از طریق نظامی حل نمی ش��ود، 
بلکه آتش اختالفات گسترده تر می شود؛ به عنوان مثال مگر مشکل 
یمن پس از سال ها حل شد؟ بنابراین کامال در منطقه جاافتاده که 
با حضور نظامی مس��ائل حل نمی ش��ود و این امکانپذیر نیس��ت .در 
مورد مساله سوریه هم همین طور، زمانی که اوایل بروز مشکالت 
در این کش��ور بود، برخی از کش��ورهای منطقه می گفتند راه حلی 
جز فش��ار نظامی وجود ندارد، اما بس��یاری از کش��ورها متوجه شدند 
که این راه حل واقعی نیس��ت، بلکه رویاس��ت و حتی برخی  از آنها 
سفارت خانه های خود را در سوریه باز کردند. همین مساله در مورد 
یم��ن نی��ز ص��دق می کند. همان زمان گفتند که ظرف چند هفته ما 
مساله یمن را حل می کنیم، اما این مساله چندین سال طول کشیده 
است. اینکه کشورهای منطقه و رهبران آنها متوجه شدند، مسائل 
منطقه از طریق گفت و گوی سیاس��ی قابل حل اس��ت، نش��ان می 
دهد که  یک پله به جلو رفته ایم و این درست است. رییس مجلس 
در این گفتگو  تصریح کرد: ایران پس از انقالب اس��المی همیش��ه 
معتقد به رابطه برادرانه  و مراودات سیاسی، همکاری های امنیتی 
و اقتص��ادی ب��ا کش��ورهای منطقه بوده اس��ت و حتی وظیفه خود 
دانستیم به برخی کشورهای منطقه مانند عراق و دیگر کشورها که 
دچار تروریس��م وحش��ی شدند و از ما کمک خواستند، کمک کنیم. 
بنابراین مشی ایران کمک به کشورهای اسالمی است. ما با گذشت 
۴۰ س��ال پس از انقالب اس��المی سابقه تعرض به هیچ کشوری را 
نداریم، بلکه در جنگ تحمیلی به ما تعرض هم ش��د و  بس��یاری از 
کش��ورهای منطقه به صدام کمک مالی و نظامی کردند، اما بعد از 
جنگ گذش��ت کردیم و بر اس��اس مش��ی اصلی جمهوری اسالمی 
که همان همکاری با کشورهای اسالمی است، عمل کردیم و این 

میداِن آزمون دیگری است.

الریجانی در گفت و گو با شبکه تلویزیونی الجزیره عنوان کرد:

مشکالت منطقه از طریق نظامی حل نمی شود

گروه سیاس�ی:  رئیس سازمان اطالعات 
سپاه گفت: سرویس های عبری و عربی 
برای ترور سرلشکر قاسم سلیمانی برنامه 
ریزی کرده بودند که با شکس�ت مواجه و 
تروریس�ت ها توس�ط تیم ترور سازمان 

اطالعات سپاه دستگیر شدند.
به گزارش س��پاه نیوز؛ حجت االس��الم 
والمسلمین "حسین طائب" روز پنجشنبه 
در بیست و سومین مجمع عالی فرماندهان 
سپاه از طراحی و برنامه ریزی چندین ساله 
سرویس های امنیتی عبری-عربی برای 
ترور سرلشکر حاج قاسم سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس سپاه و ایجاد جنگ مذهبی 
در ایام فاطمیه و محرم و ناکامی و شکست 
آنان و نهایتاً دستگیری اعضای تیم ترور 

پرده برداشت.
وی اضافه کرد: س��رویس های عبری-

عربی برای ترور سرلش��کر حاج قاس��م 
س��لیمانی برنامه ریزی ک��رده بودند که  
تیم ترور توس��ط سازمان اطالعات سپاه 

دستگیر شدند.
رئیس سازمان اطالعات سپاه یادآور شد: 
دش��منان انقالب اس��المی و ملت ایران 
پ��س از ناکام��ی توطئه ه��ا و فتنه های 
مختلف برای تس��لیم جمهوری اسالمی 
و راه اندازی دوقطبی جنگ و مقاومت و 
پیامده��ای معکوس آن با ش��کل گیری 
احس��اس غ��رور مل��ی و افزایش روحیه 

مقاوم��ت و اس��تقامت برابر فش��ارهای 
اقتصادی، در صدد بودند در ایام فاطمیه و 
یا ایام محرم اقدامی در جنوب شرق کشور 
انجام دهند که به واس��طه فضای حاکم 
و اش��راف همه جانبه نیروهای امنیتی و 
اطالعاتی و اقدامات خوب نیروی زمینی 

سپاه موفق نشدند.
وی افزود: آنها با س��رخوردگی از ناتوانی 
در اق��دام ض��د امنیتی در این خصوص و 
نیز عملیات علیه مقرهای س��پاه، برنامه 
ریزی چند س��اله خود برای ترور س��ردار 
حاج قاسم سلیمانی را عملیاتی کردند تا 
بتوانند وی را در داخل کشور و در استان 

کرمان هدف قرار دهند.
رئیس سازمان اطالعات سپاه در تشریح 
بخشی از طراحی سرویس های عبری-

عرب��ی برای ت��رور فرمانده نیروی قدس 
سپاه وی بیان داشت: در این طراحی قرار 
بود تیم تروریس��تی وابسته و اجیر شده با 
ورود به کش��ور در ایام فاطمیه، محلی در 
جوار  حسینیه مرحوم پدر سردار سلیمانی 
را خریداری کرده و با استقرار در آن ۳۵۰ 
ت��ا ۵۰۰ کیل��و مواد منفج��ره را تهیه و از 
طریق ایجاد کانال در زیر حس��ینیه قرار 
دهند تا زمانی که این سردار عزیز به رسم 
همه س��اله در ایام تاس��وعا و عاش��ورا در 
این حسینیه و در جمع عزاداران حسینی  

حضور می یابند، آن را منفجر کنند.

لزوم حفظ حقوق عمومی آحاد ملتدخالت فرانسه وجاهت قانونی نداردیک موفقیت مهم حقوقی برای ایران
س��فیر ای��ران در انگلی��س، نتیجه رای 
دادگاه و ال��زام خزان��ه داری آن کش��ور 
ب��ه پرداخ��ت غرامت به بان��ک ملت را 
یک موفقی��ت مهم حقوقی برای ایران 

توصیف کرد.
به گزارش ایرنا، حمید بعیدی نژاد روز جمعه با انتش��ار پیامی در 
توییتر نوشت:  غرامت دولت انگلیس به بانک ملت که بر اساس 
رای چهار ماه پیش دادگاه می باید به آن بانک پرداخت میشد، 

پرداخت شده است.
وی اف��زود: ای��ن غرام��ت بر مبن��ای رای دادگاه بریتانیا و بعلت 
غیر قانونی بودن تحریم هایی اس��ت که خزانه داری انگلیس از 
س��ال ۲۰۰9 میالدی برای چند س��ال بر علیه بانک ملت اعمال 

کرده بود.

س��خنگوی دستگاه دیپلماسی مداخله 
وزارت خارجه فرانس��ه در پرونده اتباع 
ایران��ی را فاق��د موضوعیت و وجاهت 
دانست و گفت: این اقدام نه تنها کمکی 
به حل موضوع نمی کند، بلکه منجر به 
پیچیده تر شدن روند دادرسی می شود.

به گزارش خبرگزاری ها س��ید عباس موس��وی در واکنش به 
اظهارات مداخله جویانه س��خنگوی وزارت امور خارجه فرانسه 
در خص��وص یک��ی از اتب��اع ایرانی گفت: تابعیت مضاعف اتباع 
ایرانی وفق قوانین جمهوری اسالمی ایران به رسمیت شناخته 
نشده و لذا خانم عادلخواه یک تبعه ایران محسوب می شود و 
به عنوان یک ایرانی از تمامی حقوق ش��هروندی ش��ناخته شده 

برای اتباع ایرانی بهره مند است.

عضو فراکسیون امید مجلس به بیانات 
رهب��ر معظ��م انقالب مبن��ی بر حفظ 
حق��وق عمومی آحاد ملت گفت: فصل 
س��وم قانون اساس��ی یکی از مصادیق 
ب��ارز حق��وق عمومی را در بیان حقوق 

ملت بیان کرده است.
»محمود صادقی« در گفت و گو با ایرنا افزود: اصطالح حقوق 
عمومی یک اصطالح تفسیربردار است. بخشی از آن به حقوق 
اساسی مردم مربوط می شود که رهبری به آن اشاره داشتند. 
حق تحصیل، حق برخورداری از تامین اجتماعی و سالمت، حق 
آزادی بیان و مطبوعات، حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب 
شدن و انتخاب کردن از آن جمله محسوب می شود که به طور 

کلی شامل حق مشارکت مردم در حاکمیت است.
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رئیس سازمان اطالعات سپاه خبر داد:

شکست توطئه ترور سردار سلیمانی 
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تصویب الیحه مالیات بر ارزش افزوده
 کشور را از درآمدهای نفتی بی نیاز می کند

عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س می گوید تصویب الیحه 
مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده عالوه بر اینکه افزایش س��طح رفاه 
اجتماع��ی را رق��م می زند، کش��ور را از درآمدهای نفتی بی نیاز 

می کند.
معصومه آقاپور علیشاهی در گفت وگو با  خبرگزاری خانه ملت 
گفت: در جریان بررس��ی این الیحه در کمیس��یون اقتصادی، 
نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، سازمان مالیاتی و اتاق  
بازرگانی حضور داشتند و حتی در برخی از جلسات کمیسیون از 

اصناف نیز دعوت به عمل آمد تا نظرات خود را بیان کنند.
نماین��ده م��ردم شبس��تر در مجلس ش��ورای اس��المی افزود: 
کمیسیون از اصالحات انجام گرفته بر الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده، دو هدف داشت؛ نخست آنکه نواقص قانون آزمایشی 
سال ۱۳۸7 اصالح شود -چراکه این قانون موقت بود و ساالنه 
تمدی��د می ش��د- و دوم آنکه بت��وان قانون دائمی در این حوزه 

برای کشور تصویب کرد.
کمیسیون اقتصادی پیش از تصویب الیحه ارزش افزوده،الیحه 
مربوط به صندوق مکانیزه فروش را بررسی آن را در ۲7 ماده 
تصویب کرد تا انصاف و عدالت در پرداخت مالیات رعایت شده 

و وصول مالیات شفاف شود

شورای عالی اشتغال بیکار شد
یک فعال کارگری با اعالم اینکه شورای عالی اشتغال به یک 
ش��ورای صوری تبدیل ش��ده، گفت: این شورا در تدوین برنامه 
های اش��تغالی دولت نقش��ی ندارد و عمال بیکار ش��ده، برنامه 
های اش��تغالی هم در جای دیگری در دولت تدوین می ش��ود 
که معموال اثرگذار نیس��ت.حمید حاج اس��ماعیلی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، درباره ارزیابی اش از 
جایگاه ش��ورای عالی اش��تغال در توسعه بازار کار کشور گفت: 
ب��ا توج��ه ب��ه نرخ بی��کاری دو رقمی که در کش��ور وجود دارد، 
شورای عالی اشتغال اهمیت بیشتری پیدا می کند. گروه های 
جمعیت��ی مانن��د جوانان ، فارغ التحصیالن و زنان نرخ بیکاری 
ب��االی ۲۵ درص��د دارن��د، همین موضوع اهمیت این ش��ورا را 

بیشتر می کند.
وی ادامه داد: دغدغه کارجویان برای به دس��ت آوردن ش��غل 
تأثیرات منفی روی امید و آینده آنها و خانواده آنها می گذارد و این 
آثار منفی در جامعه ایجاد می کند. در همین راستا  برای مدیران 
کشور به عنوان مسئول این نگرانی وجود دارد که افزایش نرخ 

بیکاری می تواند تبعات منفی در کشور داشته باشد. 

خبر

اقتصاد كالن

گروه اقتصاد کالن: براساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی 
اتاق بازرگانی تهران، تنها در مرداد امسال، صادرات کاالیی بدون 
نفت خام کشور نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۱۶ درصد کاهش 
داش�ته اس�ت. در همین راس�تا باتوجه به ارزش صادرات و واردات، 
ت�راز بازرگان�ی ب�دون نف�ت خام کش�ور در مرداد ب�ه بیش از منفی 
2۰۰ میلیون دالر رسیده است. در بررسی عوامل کاهش صادرات 
غیرنفتی می توان مجموعه عوامل اقتصادی و سیاس�ت خارجی را 

موثر دانست.
رضا پدیدار کارشناس اقتصادی در این خصوص می گوید: این در 
حالی است که به باور مسئوالن و بسیاری از کارشناسان، تحریم های 
جدید نفتی باید به عنوان فرصتی برای توس��عه صادرات غیرنفتی 
تلقی ش��ود. در این ش��رایط چرایی کاهش صادرات غیرنفتی در ۶ 
ماه نخس��ت امس��ال قابل تامل اس��ت. به گفته بسیاری و براساس 
ش��واهد موجود، ادامه سیاس��ت های غلط اقتصادی و وجود قوانین 
دست وپاگیر برای تولیدکننده داخلی مانع از رشد صادرات غیرنفتی 
ش��ده و این مش��کل کماکان ادامه دار اس��ت. البته از تاثیر مستقیم و 
غیرمس��تقیم تحریم ها بر صادرات نفتی هم نمی توان گذش��ت. اما 
آیا همه سرزنش ها متوجه تحریم و آثار اجتناب ناپذیر آن بر اقتصاد 
است؟ مسئوالن و کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران عوامل 
دیگ��ری را موث��ر ب��ر کاهش صادرات غیرنفتی می دانند که در کنار 
محدودیت های تحریم منجر به کاهش صادرات غیرنفتی ایران در 

۶ ماه نخست سال شده است.
ب��ه گ��زارش تجارت این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه می دهد:  
در مجموع می توان گفت نبود ش��رکت های صادراتی برای صدور 
کاالهای موجود و نیز تولید کاالهایی که در مقیاس صادراتی نیستند 
در کنار عواملی مانند نبود ش��فافیت در آمار اقالم صادراتی، پایین 
بودن سطح فناوری و کمبود صادرکنندگان توانمند منجر به کاهش 

صادرات غیرنفتی می شود.
نتیاج فاجعه بار شوک درمانی ها �  

همچنین استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در این باره اظهار داشت: 

داده های که در مورد نتایج شوک درمانی ها وجود دارد بسیار تکان 
دهنده اس��ت و متاس��فانه در مورد آنها با توطئه مش��کوک سکوت 
روبه رو هس��تیم. االن ارزش دالری هر تن کاالی صادراتی ایران 
از ۴۱7 دالر در بهار س��ال ۱۳97 به ۲۸۵ دالر در بهار س��ال جاری 
سقوط کرده است، یعنی این کاهش فاجعه آمیز در دوره یک سال 
اخی��ر ب��ه دلیل توهمات و س��هل انگاری در زمینه برخورد با ارزش 
پول ملی بوده و به همین موازات قدرت چانه زنی و امنیت ملی ما 
در برابر رقبا نیز تحت شعاع قرار گرفته است. به نقل از ایلنا، فرشاد 
مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: کشور ایران 
جزو کشورهای نادر دنیا است که در قرن بیستم دو انقالب فراگیر 

را با هدف برون رفت از دوره های باطل توسعه نیافتگی تجربه کرد. 
از این نظر شاید کشور چین را همتراز ایران دانست. اما در واکاوی 
این نافرجامی ها شاهد تالش های مشکوک و غیرمشکوک برای 
بالتکلیف سازی اندیشه ای روبه رو هستیم. یعنی از یک سو با طرح 
یک سلسله شبهات، دستکاری و وارونه نمایی واقعیت ها و از سوی 
دیگ��ر ب��ا بی اعتنایی نظام آموزش��ی در زیر ذره بی��ن قرار دادن این 
تجربه ها، از پندهای آن محروم مانده ایم. برای عملیاتی کردن این 
تجربه باید از سطح توسعه به آن نگاه شود و از همین روی تجربه 
ده سال اول انقالب اسالمی حاوی بیشترین ذخیره دانایی در این 

مورد است که می تواند کمک فراوانی کند.

تعدیل نرخ های پایه؛ عامل کاهش ارزش صادرات �  
رئیس کنفدراسیون صادرات می گوید تعدیل و واقعی سازی نرخ های 
پایه صادراتی در گمرکات، عامل اصلی در کاهش ارزش صادرات 

در ۵ ماهه نخست امسال بوده است.
محم��د الهوت��ی در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا درباره کاهش ارزش 
صادرات و افزایش وزنی آن گفت: برای بررسی آمار صادرات در ۵ 
ماهه نخست امسال نباید تنها قسمت خالی لیوان را دید. نمی توان 
کاهش ۱۰ درصدی ارزش صادرات را دید اما به افزایش ۳۰ درصدی 

وزنی صادرات توجهی نکرد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران درباره 
اینکه آیا افزایش وزنی صادرات به معنای خام فروشی نیست، اظهار 
داشت: اگر قیمت های پایه صادراتی کشور ثابت می ماند  و ارزش 
صادرات کاهش داشت ولی رشد صادرات وزنی افزایش می یافت، 
به معنای خام فروشی بود اما امروز شاهد هستیم که قیمت های پایه 
صادراتی برای برخی از کاالها به طور متوسط  تا ۳۵ درصد کاهش 
یافته اس��ت. وی کاالهایی که نرخ پایه صادراتی برای آنها تعدیل 
ش��ده را کاالهای غیربورس��ی و غیر از فلزات رنگی و محصوالت 
پتروشیمی عنوان کرد و گفت: نرخ های این کاالها از طریق بازارهای 

جهانی تعیین نمی شود.
چه باید کرد؟ �  

عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است: با مشکالت موجود در فروش 
نفت، به نظر می رسد مسئوالن کشور تا اندازه ای به این جمع بندی 
رسیده باشند که راه نجات اقتصاد، توجه به صادرات غیرنفتی است، 
اما باید توجه داش��ت که اتخاذ چنین رویکردی در مرحله نخس��ت 
نی��از ب��ه ایجاد فرصت های الزم برای بخش خصوصی و واگذاری 
فعالیت های اقتصادی به افراد و بنگاه های صالحیت دار و در مرحله 
بعد رقابت و حضور گسترده در بازارهای جهانی دارد و نمی توان به 
تعدادی انگشت شمار از کشورها و اقالم تولیدی بسنده کرد. رضا 
پدیدار اضافه می کند: البته شاید راه هایی برای تداوم فروش نفت یا 
صادرات غیرنفتی وجود داشته باشد که ضرورت دارد با همفکری و 
دریافت نظر خبرگان به ویژه فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی 
شرایطی را ایجاد کرد که سیاست های اقتصادی را در هر زمینه ای 
به عنوان راهبرد کلی در حفظ ارزش های پایدار برای عبور از بحران ها 
پذیرا باشیم و سراشیبی را در برنامه های اقتصادی شناسایی کنیم و 

ناهمواری ها را به مسیرهای هموار و پایدار مبدل سازیم.

تجارت اظهارات کارشناسان  را بررسی کرد؛

دالیل افت ارزش صادراتی کاال

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران و عضو هیات 
مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار با تش��ریح 
جلسه روز گذشته با موضوع بازار پایه گفت: روز 
گذشته جلسه ای با حضور رئیس سازمان بورس 
در کمیسیون اقتصادی مجلس و نزد نمایندگان 
مردم تش��کیل ش��د. در این جلس��ه تمامی ابعاد 

ب��ازار پای��ه و اصالح قوانی��ن و مقررات این بازار 
توسط دکتر محمدی موشکافی شد.به گزارش 
بازار سرمایه، حسن امیری در ادامه گفت: دکتر 
محمدی در جلسه مذکور عنوان کرد که از اصل 
مقررات زمان زیادی نگذش��ته اس��ت و بازار نیاز 
دارد تا ۱۰ روزکاری مقررات جدید را عملیاتی کند 

و با شرایط جدید منطبق شود.عضو هیات مدیره 
سازمان بورس در ادامه بیان داشت: بازار پایه، هم 
دارای سهام با ارزش است و هم دارای سهام با 
ریسک زیاد. لذا، سهامداران باید حتما به عوامل 
بنیادین سهم توجه داشته باشند و به دنبال سهامی 

باشند که پتانسیل مناسبی داشته باشد.

نماین��ده مردم زرند و کوهبنان اظهار داش��ت: بازار 
محص��والت کش��اورزی با مش��کالت عدیده ای 
در حوزه قیمت گذاری، حضور واس��طه ها و س��ود 
کم کش��اورزان روبه رو اس��ت که اگر مزایای ورود 
محص��والت کش��اورزی در ب��ورس کاال از جمله 
فروش مستقیم محصوالت با قیمت واقعی از سوی 

کشاورزان، کنار رفتن واسطه ها، رشد کیفیت کاالها 
و دریافت سریع وجه معامالت به کشاورزان آموزش 
داده شود بدون شک شاهد توسعه بخش کشاورزی 
و تولیدات خواهیم بود.امیری خامکانی عرضه پسته 
را راهکاری مناسب برای شفاف سازی قیمت این 
محصول صادراتی و ارزآور دانس��ت وتصریح کرد: 

با ورود این محصول جهانی به بورس کاال، مس��یر 
جدیدی پیش روی تجار داخلی و خارجی قرار می 
گی��رد به طوری که بورس کاال می تواند دریچه ای 
جدید در تجارت پس��ته باش��د و در امر قیمت گذاری 
کمک بیشتری به فروشندگان و خریداران داخلی و 

خارجی انجام دهد.

تصمیم گیری در خصوص بازار پایه بررسی می شودکاهش دغدغه باغداران با بورس کاال بورس 
www.tejaratonline.ir

بازگشت بورس های اروپایی و آمریکا 
از روند نزولی

آخرین روز از معامالت بازارهای بورس جهانی تحت تاثیر اخبار 
مربوط به تشدید جنگ تجاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا قرار 
گرف��ت. از طرف دیگر س��طح تولی��دات آمریکا نیز به کمترین 
میزان امسال خود رسیده است که این اتفاقات در کنار کاهش 
رش��د اقتصادی آمریکا، نگرانی ها از وقوع رکود در بزرگ ترین 
اقتصاد جهانی را تشدید کرده است.به گزارش ایسنا به نقل از 
بلومبرگ، با این حال، این اخبار نتوانستند آن طور که انتظارش 
می رفت باعث ریزش ش��دید ش��اخص های بورس��ی در جهان 
ش��وند. در معامالت بازارهای بورس در اروپا روند صعودی از 
سر گرفته شد تا جایی که شاخص " فوتسی ۱۰۰" بورس لندن 
ب��ا افزای��ش ۰.۳9  درص��دی تا 7۱۰۴.9۲ واحد باال رفت، دیگر 
شاخص های مهم بورسی در اروپا نیز صعودی بودند به گونه ای 
که شاخص " کک ۴۰" بورس پاریس با صعود ۰.۲۲ درصدی در 
سطح ۵۴۵۰.9۶  واحد بسته شد و شاخص " دکس ۳۰" بورس 
فرانکفورت در آلمان با افزایش ۰.۰۴  درصدی و ایس��تادن در 

سطح ۱۱ هزار و 9۳۰  واحدی به کار خود خاتمه داد. 

واگذاری یک میلیارد تومان سهم دولتی 
در نیمه نخست امسال

بررس��ی کارنامه س��ازمان خصوصی س��ازی نشان می دهد از 
ابتدای امسال تا پایان شهریورماه در مدت ۶ماه، تنها ۱۳ میلیارد 
ریال سهم و اموال دولتی توسط این سازمان  واگذار شده که 
ای��ن می��زان واگذاری در فرابورس ایران و به صورت تدریجی 
انجام ش��ده اس��ت. همچنین این میزان س��هام واگذار شده در 
۵ ماه گذش��ته مربوط به ش��رکت های گروه یک واگذاری ها 
اس��ت.به گزارش ایبِنا،این در حالی اس��ت که به اس��تناد ماده 
دو فصل دوم سیاس��ت های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساس��ی 
دولت مکلف اس��ت تا ۱۰۰ درصد س��هام شرکت های  »گروه 
ی��ک« را ت��ا پایان س��ال ۸9 به بخ��ش خصوصی واگذار کند.
همچنین در تبصره های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص 
ش��رکت های »گروه ۲« آمده که دولت مجاز اس��ت به منظور 
حف��ظ س��هم بخش دولت��ی در فعالیت های گ��روه ۲ ماده ۲، 
همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت های حاضر در گروه ۲ را 
در اختیار داش��ته باش��د و مکلف اس��ت ۸۰ درصد باقی مانده را 
تا پایان س��ال 9۳ به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی 

غیردولتی واگذار کند.

خبر

تقدیم برنامه اصالح نظام بانکی به رئیس جمهوردولت باید حساب های بانکی را رصد کندتوافقات جدید گمرک ایران و ترکیه
مقامات گمرکی ایران و ترکیه دو کش��ور 
در نشس��تی ک��ه در محل س��تاد مرکزی 
گمرک ایران برگزار ش��د، تمایل خود را به 
همکاری کامل برای اجرای مرحله نهایی تیر 
الکترونیکی، امنیت و تسهیل تجارت، مقابله 

با قاچاق مواد مخدر و کاال، نوسازی و مکانیزاسیون رویه های گمرکی، 
ایجاد دروازه مش��ترک مرزی مجازی، تبادل اطالعات الکترونیکی 
درباره فعاالن مجاز اقتصادی )AEO(، موافقت نامه تجارت ترجیحی و 
افزایش ساعات کاری بین گمرکات و بازارچه های مرزی اعالم کردند. 
به گزارش ایلنا، مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران با اشاره به 
مشترکات فراوان فرهنگی، دینی و جغرافیایی بین دو کشور گفت: 
مناسبات خوب دو کشور موجب تقویت صلح و دوستی است و یکی از 
کم هزینه ترین راه های اشاعه صلح، ارتقای سطح تجارت می باشد. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��المی، رصد حساب های 
بانک��ی را از جمل��ه ابزاره��ای در اختیار 
دولت دانست و گفت: وظیفه حاکمیت، 
رصد حس��اب های مالی است؛ امروز در 

کشورهای توسعه یافته به سادگی حساب همه مردم در سامانه 
های ملی رصد می ش��ود. »س��ید حسن حسینی شاهرودی« در 
پاسخ به ایرنا مبنی بر چگونگی معیار تشخیص سه دهک باالی 
جامعه توسط دولت برای حذف یارانه نقدی آن ها، گفت: معموال 
در تمام جوامع در حوزه های اقتصادی، جامعه از نظر سطح درآمد 
به ده دهک تقسیم بندی می شود. اما نکته مهم این است که هر 
سال ممکن است این حداقل و حداکثرها بسته به تولید ناخالص 

ملی، نرخ تورم و عوامل متعدد دیگری متفاوت باشد.

وزی��ر اقتصاد گف��ت: برنامه اجرایی اصالح 
نظ��ام بانک��ی در نیمه دوم ش��هریورماه به 
رئیس جمهوری تقدیم شد و این وزارتخانه 
راهکاره��ای ارائ��ه ش��ده در این برنامه را تا 
حصول نتیجه از مراجع ذیربط پیگیری می 

کند. به گزارش ایرنا، »فرهاد دژپسند« در جلسه با مدیران عامل بانک های 
دولتی افزود:  افزایش شفافیت، افزایش کارآمدی و مدیریت درست هزینه 
 های بانک  ها، منوط به استقرار بانکداری دیجیتال و همچنین اجرای 
کامل و موثر حاکمیت شرکتی شامل تفکیک مدیرعامل از رئیس هیات 
مدیره، تشکیل هیات عامل و تشکیل کمیته های هیات مدیره است. وی 
اظهار داشت: مقرر شده معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت اقتصاد، بانک ها را از منظر اجرای حاکمیت ش��رکتی و اس��تقرار 

بانکداری دیجیتال مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار دهد.  
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گروه بورس: از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱2۶روز معامالتی 
تع�داد 545میلی�ارد و ۷5۰میلیون س�هم و ح�ق تقدم به ارزش 
۱۷۹۱ه�زار و 322میلی�ارد ری�ال در 45میلی�ون و 332ه�زار 
و ۱۰4دفع�ه م�ورد در ب�ورس اوراق به�ادار معامل�ه قرار گرفته 

است.
به گزارش ایبِنا، همچنین بررسی معامالت بازار سهام به تفکیک 
بازار نشان می دهد در این مدت ۳7۵میلیارد و ۳7۶میلیون سهم 
به ارزش 9۲۰هزار و ۱9۲میلیارد ریال در ۲۱میلیون و 9۶۱هزار 
و 7۱۴نوبت در بازار اول؛ ۱۶۰میلیارد و ۵۵۶میلیون س��هم به 
ارزش 7۱۳ه��زار و ۵۶۱میلی��ارد ریال در ۲۲میلیون و 9۸۴هزار 
و 79۶نوبت در بازار دوم؛ ۵۵میلیون و 9۰۰هزار برگه به ارزش 
۵۴هزار و ۸9میلیارد ریال در ۱۳هزار و ۸۱۳نوبت در بازار بدهی، 
۱۳۳میلی��ون و 9۲هزار ق��رارداد به ارزش ۸۲۲میلیارد ریال در 
۴7هزار و ۵۲۰نوبت در بازار مش��تقه و 9میلیارد و ۶۲۸میلیون 
واح��د از صندوق های س��رمایه گذاری قاب��ل معامله در بورس 

ته��ران ب��ه ارزش ۱۰۲ه��زار و ۶۵9میلیارد ریال در ۳۲۴هزار و 
۲۶۱نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معامالت امسال بورس را از ارتفاع ۱7۸هزار 
و ۶۵9 واح��د آغاز کرده اس��ت، تاکن��ون ۱۴7هزار و ۴۵۸واحد 
رشد،  معادل ۸۲.۵۴درصد افزایش را به ثبت رسانده و به ارتفاع 

۳۲۶هزار و ۱۱7واحد رسیده است.
شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۱۰۲هزار و 99۲واحد 
و ش��اخص بازار دوم با رش��د ۳۱۸هزار و 99۲واحدی به ترتیب 

7۶و 9۲ درصد افزایش داشته اند.
رشد چهار درصدی شاخص بورس در هفته دوم مهر ماه

همچنین در پنج روز معامالت هفته ای که گذش��ت ش��اخص 
بورس ۱۱ هزار و 7۰۸ واحد رشد داشت،  شاخص کل در پایان 
روز چهارش��نبه )س��وم مهر ماه( با عدد ۳۱۴ هزار و ۴۰9 واحد 
به معامالت پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه )دهم مهر 

ماه( به عدد ۳۲۶ هزار و ۱۱7 واحد رسید.

از ابتدای امسال صورت گرفت؛

رشد امسال شاخص بورس به عدد 14۷ هزار واحد رسید

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
در اجرای ماده 2۰8 قانون مالیاتهای مس�تقیم مصوب اس�فند ماه س�ال ۱3۶۶ بدین وس�یله برگ  /برگ های اجرایی با مش�خصات زیر به  مودی / مودیان ذیربط ابالغ 
می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ درج این آگهی به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و نسبت پرداخت کلیه بدهی خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت به اندازه اصل 

بدهی و جرائم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد.

نشانی اداره امور 
مالیاتی

شماره واحد 
مالیاتی جرائم سهم اصناف بدهی بابت 

مالیات منبع مالیاتی عملکرد 
سال

شماره و تاریخ برگ 
اجرایی

شماره ملی 
شناسنامه / ثبت نام مودی شماره پرونده یف

رد

قائمشهر میدان طالقانی              
ابتدای خیابان بابل ۱۲۳۱۱۲ ۲۲7/۰۸۰/7۸۱ ۴۶7/۵۰۰ ۱۲۱/۱۰9/7۵۰ مشاغل بند ج ۱۳9۱ ۱/۱۳۴797۸

۱۳9۸/۰۵/۲۰ ۲۱۶۱۰9۱7۵۱ علی علیزاده خناری ۱۲۳۱۰۰۰۰۱۸۲9 ۱

ناصر حسینی – رئیس امور حسابرسی مالیاتی قائم شهر
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تجارت

گسترش اختالس اقتصادی
در فضای مجازی

ادامه از صفحه یک
... است و متاسفانه در این حوزه با روند رو به رشد روبرو هستیم  که روز 
به روز  صفحه حوادث رسانه ها را قطورتر از گذشته می کند؛ طبق آخرین 
آمار در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۳۰ 
درصد در وقوع جرایم با افزایش روبرو بوده ایم؛  ۶7 درصد جرایم فضای 
مج��ازی مرب��وط ب��ه حوزه اقتصادی، ۱7 درصد مربوط به حوزه اخالقی 
اس��ت و ۱۶ درصد نیز در حوزه اجتماعی رخ داد و در مجموع نیز در این 
مدت ۱7 هزار و ۶۸۴ مورد جرم در فضای مجازی رخ داده است.  جرایم 
اینترنتی یکی از شایع ترین جرایم در دنیای امروز است؛ این جرایم می 
توانند آسیب زیادی به افراد جامعه برسانند، فضای مجازی فرصتی مناسب 
برای دستیابی مجرمان به افکار پلیدشان شده است. مصادیق متعددی از 
جرایم در دنیای مجازی شکل می گیرد، از اختالس های کالن اقتصادی 
و مزاحمت  و توهین ها، س��رقت، جاسوس��ی، هک حرمت، قتل، مسائل 
اخالقی، نقض کپی رایت  تا مسائل سیاسی  از شایع ترین  نوع  جرایم 
در فضای مجازی هستند که مهمترین بخش خبری  جامعه امروزی را 
شکل می دهند. امروز به اشتراک گذاشتن مطالب بازتاب های مثبت و 
منفی را به همراه دارد، گاهی این بازتاب ها با توهین و افترای کاربران 
پایان می پذیرد که این کار تبعات قانونی به همراه دارد که اثبات آن به 
صورت کتبی جرم محسوب می شود؛ مطابق ماده 7۰۰ قانون تعزیرات، 
هر فردی با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا ش��فاهی ش��خصی را هجو 
کند یا هجویه را منتشر کند، به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم می شود. در 
این میان حتی عده ای به نام شخصی دیگر یا عکس شخصی شناخته 
شده از جمله هنرمندان اقدام به ایجاد  پروفایلی کند کاری غیر قانونی 
انجام داده است؛ طبق فصل ۵ قانون جرایم رایانه ای ساخت پروفایل و 
استفاده از اسم و رسم شخصی دیگر بدون اجازه خود فرد جرم محسوب 
میگردد و جزو مصادیق کالهبردای و فریبکارانه محس��وب می گردد. 
جرایمی که در فضای مجازی رخ می دهد در دادسرای ویژه رایانه ای و 
فناوری اطالعات مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد در این دادسرا 
اف��رادی آش��نا و آگاه در زمین��ه اینترن��ت و رایان��ه فعالیت دارند جرایمی 
ازقبیل  کالهبرداری و یا سودجویی اینترنتی مورد پیگیری قرار گرفته و 
افراد آسیب دیده می تواند از طریق این مجتمع قضایی پیگیر مطالبات 
خود باش��ند. در برخی از موارد  دولت اس��تفاده از ش��بکه های مجازی را 
ممنوع می کند آن هم  به دلیل ضریب باالی جاسوسی این شبکه های 
اجتماعی است در این میان برخی از کاربران به نرم افزارهای همچون  
فیلتر ش��کن پناه می برند؛ در اس��تفاده از این نرم افزار ممنوعیت قانونی 
نداریم اما براساس مقررات دولتی استفاده از آن جرم محسوب می شود 

و پیگرد قانونی دارد....
منبع: خانه ملت

يادداشت

گروه تجارت:  رییس اتاق ایران و عضو شورای عالی میراث فرهنگی و 
گردشگری بر این باور است گردشگری در برنامه ریزی های اقتصادی 
کش�ورهای توس�عه یافته جایگاه خاصی را به خودش اختصاص داده 
اما متاس�فانه ما از این بابت خیلی عقب هس�تیم؛ این عقب ماندگی 
زمانی بهتر دریافت می شود که در می یابیم سهم مان از تجارت جهانی 

گردشگری کمتر از نیم درصد است.
ش��افعی رییس اتاق ایران و عضو ش��ورای عالی میراث فرهنگی و 
گردشگری بر این باور است گردشگری در برنامه ریزی های اقتصادی 
کش��ورهای توس��عه یافته جایگاه خاصی را به خودش اختصاص داده 
اما متاس��فانه ما از این بابت خیلی عقب هس��تیم؛ این عقب ماندگی 
زمانی بهتر دریافت می شود که در می یابیم سهم مان از تجارت جهانی 

گردشگری کمتر از نیم درصد است.
رییس اتاق ایران و عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 
گفت: آمار بیانگر این واقعیت است که ما در استفاده از پتانسیل ها و 
ظرفیت های حوزه گردش��گری موفق نبوده ایم و به نظرم مهم ترین 

دلیل آن نداشتِن یک نقشه راه جامع است. 
 ش��افعی رییس اتاق ایران، در جلس��ه کمیس��یون گردش��گری اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی مش��هد که روز گذشته برگزار 
ش��د ، گفت: در تحلیل هایی که ارائه می ش��ود ش��اهد این هستیم که 
صنعت گردشگری با صنایعی همچون خودرو و نفت مقایسه می شود، 
واقعیت این است که این قیاس ها نابجا نیست و در بررسی کشورهای 
توسعه یافته می بینیم که گردشگری جایگاه خیلی باالیی را در اقتصادها 
دارد و ای��ن صنع��ت از نظ��ر بهره وری در صدر یا جزء مولفه های برتر 

اقتصادی قرار می گیرد.
 او تاکید کرد: میزان اثرگذاری صنعت گردشگری بر اقتصاد از تمامی 
بخش های دیگر همانند کش��اورزی، صنعت و... باالتر اس��ت چرا که 
داده هایش به اقتصاد بس��یار زیاد می باش��د و گرفته هایش از اقتصاد 

خیلی پایین تر است.
ش��افعی عن��وان کرد: گردش��گری در برنامه ریزی ه��ای اقتصادی 
کشورهای توسعه یافته جایگاه خاصی را به خودش اختصاص داده اما 

متاسفانه ما از این بابت خیلی عقب هستیم؛ این عقب ماندگی زمانی 
بهتر دریافت می ش��ود که در برخی نظرات گفته می ش��ود ما از نظر 
امکانات و پتانس��یل های گردش��گری بین ۱۰ کشور برتر قرار داریم 
اما س��هم مان از تجارت جهانی گردش��گری کمتر از نیم درصد است. 
اینجا مش��خص می ش��ود که چه جفایی از گذشته تا کنون بر صنعت 
گردشگری روا داشته شده است و باید بررسی کنیم که چطور می توان 

این را جبران کرد.
وی اظهار کرد:حدود ۱۵۰۰ میلیارد دالر گردش درآمدهای گردشگری 
است و پیش بینی می شود این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۱۸۰۰ میلیارد دالر 
برسد؛ بهتر است چیزی درباره ی عدد کشور خودمان در این حوزه را 

بیان نکنیم چرا که بسیار ناچیز است.
غفلت از ظرفیت های گردشگری �  

شافعی خاطرنشان کرد: تمام این آمار بیانگر این واقعیت است که ما در 
استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های حوزه گردشگری موفق نبوده ایم 
و به نظرم مهم ترین دلیل آن نداشتِن یک نقشه راه جامع است. سند 
گردش��گری کش��ور مساله ای است که باید سریع تر پیگیری می شد 
و اگرچه طی دو س��ال اخیر س��ازمان میراث فرهنگی که خوشبختانه 
االن وزارتخانه ش��ده اس��ت، کارهایی را در زمینه این سند انجام داده 
اما هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است و هرآنچه که ما تاکنون در 
حوزه گردشگری انجام داده ایم با چشم بسته بوده چرا که دورنمای 

مشخصی درباره گردشگری نداریم و به همین دلیل بی برنامگی در 
کارها اتفاق می افتد.

عضو ش��ورای عالی میراث فرهنگی و گردش��گری افزود: بسیاری از 
مشکالت دیگر نظیر مجوزهای واحدهای اقامتی، بازرسی ها، قوانین 
مختل��ف و... ب��ه دلی��ل بی برنامگی ما در این حوزه اس��ت؛ البته حوزه 
گردشگری متاثر از شرایط کلی اقتصادی کشور است و ما متاسفانه 

در کلیت اقتصاد کشور نیز شاهد بی برنامگی هستیم.
شافعی بیان کرد: گاهی به ما گفته می شود که مواضع شما مخالف 
اقتصاد آزادی است که طرفدار آن هستید اما این طور نیست و مشکالت 
و معضالتی در کشور وجود دارد که نیازمند تصمیم گیری ها و بازنگری ها 
در حوزه اقتصادی است؛ می بینیم که به بهانه حمایت از فعالیت های 
کوچک و متوسط، برخورد خوبی با واحدهای مولد اقتصادی نمی شود و 
همانند این است که فرزندان مختلفی را متولد کنیم و بی مادر در جامعه 

رها کنیم. واحدهای اقتصادی مولد باید حمایت شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه سیستم اقتصاد ما به گونه ای است که اشکاالت 
اساسی دارد و کارها در زمینه ای پیش می رود که انگار به تمام کارهای 
غیر مولد و غیر شفاف پاداش صورت می گیرد و هر چه کار شفاف است 
باید محاکمه شوند. مالیات نباید به گونه ای باشد که تمام فشارهایش 
به آدم های سالم باشد. اگر روند چنین باشد و به فعالیت های شفاف 
فشار وارد شود و کارهای زیرزمینی سود زیادی داشته باشند، حتی اگر 

انسان سالم هم باشد، وسوسه ی سودهای هنگفت می شود.
ش��افعی افزود: این روندها باید تغییر یابد تا رونق تولید ایجاد ش��ود. 
بخش خصوصی تا کنون فعالیت کرده و تاثیرگذاری خودش را هم 
داشته اما نباید وضعیت به گونه ای باشد که واحدهای اقتصادی مولد 
تاوان غیرمولدها را بدهند. بنابراین می بینیم که این درد همگانی است 
و فقط به حوزه گردشگری مربوط نمی شود که بگوییم چرا هتل ها، 
آپارتمان ها و واحدهای اقامتی مجوزدار درگیر مشکالت فراوان هستند 
اما واحدهای مسافری بدون مجوز به راحتی فعالیت می کنند و سود 
خودشان را می برند. متاسفانه سیستم اقتصادی ما بی برنامه است و 

اشکال دارد.

رییس اتاق ایران از سهم نیم درصدی ایران در صنعت توریسم جهانی خبر داد؛

گردشگری ظرفیت مغفول اقتصاد

توزیع الستیک تاریخ مصرف گذشته اقدامات ضدتولیدی دولتبستن مرزها اقتصاد را درمان نمی کند
فرمان��ده مرزبانی کردس��تان گفت: دو 
سال پیش به بهانه ضربه خوردن اقتصاد 
مملکت، بازارچه های مرزی کردس��تان 
بسته شد اما نه تنها اقتصاد کشور درست 
نش��د بلکه معیش��ت مرزنش��ینان نیز با 

مش��کل مواجه ش��د. به گزارش مهر، سردار کیومرث شیخی در 
دیدار فرماندهان انتظامی و مرزبانی استان با نماینده ولی فقیه 
در کردس��تان، اظهار داش��ت: جنگ تحمیلی در استان کردستان 
و دیگر اس��تان های همجوار از اول فروردین ماه ۵۸ آغاز ش��ده 
بود و از آن زمان تا کنون علیرغم پایان جنگ متاس��فانه ش��اهد 
ادامه آن به صورت محدود هستیم و همچنان در این استان ها 
شهادت و زخمی شدن همکاران انتظامی و نظامی را که در نوار 

مرزی قرار دارند را می شنویم و می بینیم.

رئی��س هیئت مدیره ش��هرک صنعتی 
عب��اس آباد اقدامات ضدتولیدی دولت را 
برش��مرد و گفت: دولت قوانین زیادی در 
حمایت از تولید مصوب کرده ولی در مقام 
عمل و اجرا، مجرِی قانون با بهانه تراشی 

قانون را دور می زند.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، سیدس��جاد هاشمی رئیس هیئت 
مدیره ش��هرک صنعتی عباس آباد با اش��اره به اینکه 9۲ درصد از 
واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی عموماً واحدهای متوسط 
و کوچک هستند، اظهار داشت: ما به راحتی می توانیم از ظرفیت 
این واحدهای تولیدی در شرایط تحریم آن هم در سال رونق تولید 
اس��تفاده بهینه  کنیم اما متأس��فانه مشکالت متعدد عاملی شده تا 

فعالیت این واحدهای تولیدی هر روز به سختی انجام شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قوه 
قضائیه باید با متخلفان برخورد و آن ها 
را به اش��د مجازات برس��اند تا دیگر برای 
کس��ب سودهای کالن با زندگی و جان 
م��ردم بازی نکنند. به گزارش تس��نیم،  

مجید کیانپور با بیان این که عرضه الستیک های تاریخ مصرف 
گذش��ته در بازار غیرقابل گذش��ت و بخشش است، اظهار کرد: به 
طور حتم وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به موضوعات 
مطروحه درباره فروش الستیک های تاریخ مصرف گذشته در بازار 
پاسخ دهد، چون متولی اصلی این حوزه است. وی افزود: فروش 
الس��تیک های غیراس��تاندارد و منقضی شده یک موضوع فاجعه 
بار است، چراکه با استفاده از این الستیک ها خطر بروز ترکیدگی 

تایر و تصادف چندین برابر می شود.

گ�روه صنع�ت و مع�دن:  وزیر صنعت، مع�دن و تجارت صادرات را 
پیش�ران اقتصاد در س�ال رونق تولید داخلی دانس�ت و با اش�اره به 
موقعیت جغرافیایی استان گیالن، تأکید کرد که از این فرصت به 

درستی استفاده شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، رضا رحمانی پنجشنبه شب در نشستی با 
فعاالن اقتصادی استان گیالن در رشت افزود: طی سال گذشته 
کشورهای اطراف ما ، یک هزار و ۳۰۰ میلیارد دالر واردات داشتند 
که فقط دو درصد از آن متعلق به ایران بوده و دو برابر کردن این 

میزان، می تواند موجب اشتغالزایی و رونق تولید شود.
وی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز ، صادرات را توجیه پذیر و قاچاق 
کاال را توجیه ناپذیر کرده و بایس��تی از این فرصت برای صادات 
از گیالن به روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر استفاده کنیم 
چراکه صادرات به آنها، زمینه ارتباط ما با کش��ورهای دیگر را نیز 
فراهم می کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه گیالن 
دارای موقعیتی کم نظیر و همسایه با کشورهای مختلفی است ، 
اظهار داش��ت:  عالوه بر این مزیت؛ به مرکز کش��ور و اس��تان های 
تهران،  قزوین،  البرز و استان های شمال غرب هم نزدیک است و  به 
مراکز جمعیتی و اقتصادی کشور دسترسی دارد . رحمانی ارتباطات 
گیالن و رشت را با مراکز جمعیتی و اقتصادی دارای سابقه هایی از 
گذشته های دور عنوان و تصریح کرد: گیالن به عنوان یک قدرت 
اقتصادی مطرح بوده که در این س��فر هدف داریم  این جایگاه را 

فعال و از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی با قدردانی از تالش های فعاالن اقتصادی برای همکاری آنان 
در زمان تحریم های ظالمانه و تهاجم اقتصادی علیه کشورمان ادامه 
داد: هدف از تحریم ها ، تعطیلی واحدهای تولیدی بود اما دشمنان 

با شکست مواجه شدند و اکنون بحرانی که در انتظار آن بودند را 
پش��ت س��ر گذاش��ته ایم و بنا بر اعالم بانک جهانی؛ رشد منفی در 
ایران کم  و س��ال 99 رش��د مثبت می ش��ود و پیش بینی  خودمان 

نیز با توجه به آمارها همین موضوع را نشان می دهد. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تصریح کرد: براساس آمارها؛ جواز تاسیس و توسعه 
واحدهای صنعتی بیشتر از قبل شده اما به معنای این نیست که 
مشکالتی نداشتیم بلکه امسال در راستای تحقق اهداف و برای 
توسعه ، هفت محور را اعالم کرده ایم که این محورها اصول و نماد 
برنامه ها و جهت گیری های وزارت صمت هس��تند. وی یکی از 
محورها را  نهضت توسعه ساخت داخل  عنوان و تصریح کرد: این 
نهضت  شروع شده و هدف گذاری برای تولید معادل ۱۰ میلیارد 
دالر مواد و کاالهایی که از خارج وارد می شود، در داخل کشورمان 
صورت گرفته است. رحمانی تصریح کرد: نزدیک به ۵۰۰ میلیون 
دالر از این هدف گذاری محقق شده که در بخش هایی همچون 
صنایع شیمیایی، مخابراتی و خودرویی این کار را شروع کرده ایم 
و اگر یک میلیارد دالر از واردات کاالها و اقالم را بتوانیم کاهش 
دهیم، ۵۰  هزار فرصت شغلی مستقیم در کشور ایجاد می شود که 
این مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری و در زمره اقدامات دولت 
است. وی هر شغل را یک پروژه خواند و تصریح کرد: بایستی برای 
تحقق هدف گذاری ها هر چه در توان داریم انجام دهیم و اقدامات 
خوبی در این باره انجام شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با اشاره به بازدید خود از واحد تولید قطعات خودرو در گیالن اظهار 
داش��ت:  بس��یاری از این کاالها  از خارج وارد می ش��د اما اکنون در 
کشورمان تولید می شود که نام این اقدامات را تحت عنوان نهضت 

ساخت داخل گذاشتیم.

وزیر صنعت تشریح کرد؛

اقتصاد ايران و چالش جذب سرمايه های خارجیصادرات پیشران اقتصاد در سال رونق تولید 
ادامه از صفحه یک

... پیدا می کند، س��رمایه گذار در این تفکر اس��ت در جایی منابع خود را قرار دهد 
که از ریسک های افزایش قیمت مصون بماند. به بیان دیگر، اگر برای یک فرد 
آینده روشن و واضحی از سرمایه گذاری در یک بخش  ایجاد نشود، او از این کار 
منصرف می ش��ود و به دنبال این اس��ت که با یک عملیات کوتاه مدت به س��ود و 
بازدهی برسد. در سوی دیگر ماجرا، سرمایه گذاری در کشورهای با ثبات )همچون 
همسایگانمان( معنا پیدا می کند. در حال حاضر آمار و ارقام نشان می دهد که طی 
سال های قبل مقدار قابل توجهی از سرمایه های ایرانیان به سمت کشورهایی 
همچون گرجستان، ترکیه، آذربایجان و... مهاجرت کرده است. دلیل اصلی این 
مهاجرت و نیز ثبات موجود در اقتصاد کالن این کش��ور اس��ت.بدون تردید در 
سال های آینده این موضوع به عنوان یکی از چالش های اساسی کشور مطرح 
خواهد ش��د. مهم ترین بحث در ایجاد اش��تغال پایدار، س��رمایه گذاری است. در 
بخش های صنعتی، سرمایه گذاری نیاز به زمان دارد تا به نتیجه برسد، اما اثرات 
آن نیز پایدارتر از سایر بخش ها مانند خدمات است. از سوی دیگر، سرمایه گذاری 
باعث ایجاد رشد اقتصادی پایدار می شود که در بلندمدت باعث افزایش درآمد 
آح��اد اقتص��ادی می ش��ود. این چرخه ادامه پیدا ک��رده و افزایش درآمد منجر به 
سرمایه گذاری بیشتر می شود.گروهی از کارشناسان معتقدند که باید استراتژی 
مدیریت اقتصادی، تغییرات بنیادین پیدا کند، اما واقعیت امر این اس��ت که ما 
استراتژی به معنای یک انتخاب آگاهانه و هوشمندانه نداشته ایم؛ اتفاقی که در 
اقتصاد ایران در چند دهه اخیر افتاده، عمده اش ناشی از سیستم های قدیمی و 
ناقصی بوده که در اقتصادمان هنوز وجود دارد. ایجاد سرمایه و تجمیع آن، بستگی 
به این دارد که بازدهی سرمایه گذاری در اقتصاد به چه شکل است. در شرایط جاری 
و سطح فعلی بهره وری اقتصادی مان و با عدم قطعیت هایی که در اقتصاد وجود 
دارد، قابل انتظار است که بازدهی سرمایه گذاری در اقتصاد کاهش یابد. در نتیجه 
دولتمردان باید فاکتورهایی را که باعث شده بازدهی سرمایه گذاری در اقتصاد 
کاهش یابد، شناسایی و برطرف کنند. بدین جهت یکی از اصلی ترین وظایف نظام 
و دولت باید اصالح شرایط سرمایه گذاری در ایران باشد.   سیاست گذار باید بپذیرد 
که تزریق نقدینگی، راه افزایش سرمایه گذاری نیست. افزایش سرمایه گذاری 
در درجه اول نیازمند شکل گیری انتظارات مثبتی برای بازدهی سرمایه گذاری 
است. زمانی که سیاست گذار این را بپذیرد، مورد دوم مطرح می شود. مورد دوم 
آن است که سیاست گذار توسعه اقتصادی را وظیفه اول خود بداند و در این راه، 
مس��وولیت پذیر باش��د. البته این ها شرایط الزم هستند. اگر سیاست گذار توسعه 
اقتص��ادی و ثروتمن��د ک��ردن مردم را اولویت اول خود نداند یا درک مناس��ب از 
انگیزه های اقتصادی نداشته باشد، امید به بهبود شرایط ساده انگارانه خواهد بود. 
توسعه سرمایه گذاری و رشداقتصادی پایدار، نیازمند کاهش تهدیدهای خارجی 
و بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها و بهره گیری از مزیت تجارت خارجی و 

توسعه بازارهای صادراتی است.منبع: خبرآنالین)با تلخیص(

سرمقاله

رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفت: 
توجه به ظرفیت  های اقتصادی کشور و اجرای 
طرح هایی نظیر فوالد، پتروشیمی وگردشگری 

وابستگی به نفت را کاهش می دهد.
الیاس حضرتی در نخس��تین همایش معرفی 
ظرفیت ه��ای فوالد در چابهار اظهار داش��ت: 

چابهار موقعیت راهبردی مناسبی برای توسعه 
دارد و تامی��ن زیرس��اخت های آن می تواند به 

جذب سرمایه گذاران کمک کند.
وی افزود: صنعت گردشگری در دنیا درآمدزا و 

منشا توسعه اقتصادی است .
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 

اسالمی گفت: وابستگی به نفت سالهاست که 
در ایران ادامه دارد و هر روز نسبت به سال قبل 
بیشتر شده و همیشه نگران تحریم و باال و پایین 
آمدن قیمت نفت هس��تیم و در بحران ها حتی 
نمی ت��وان حقوق کارمندان دولت را پرداخت و 

یا طرحی را به سرانجام رساند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت:  تولید 
انبوه پژو ۳۰۱،  حرکت صنعت خودرو در مسیری 
ن��و و ثمره روحی��ه جهادی صنعتگران ایرانی از 
ش��هریور ماه س��ال 99 آغاز و به بازار عرضه می 
ش��ود. به گزارش ایرنا، »فرش��اد مقیمی« افزود:  
بیش از هزار قطعه نیازمند خودکفایی برای تولید 

محصول پژو ۳۰۱ شناس��ایی شده که افزون بر 
۱۴۰ سازنده برتر داخلی برای تولید آن مشارکت 
دارن��د.  وی با اش��اره به اینک��ه توولید پژو ۳۰۱ 
س��رآغازی برای  تولید محصوالت جدید گروه 
صنعتی ایران خودرو اس��ت، اظهار داش��ت:  این 
خودرو مطابق با استانداردهای ۸۵گانه و دوست 

دار محیط زیست است.  مقیمی، نبود نقص منجر 
به بازگشت خودرو تا ۱۰ هزار کیلومتر پیمایش، 
ش��روع تولید با حداقل سطح کیفی چهار ستاره 
و دس��تیابی به اهداف صنعتی س��ازی و تجاری 
س��ازی در ۶ ماه نخس��ت تولید انبوه را از اهداف 

کالن کیفی تولید این محصول عنوان کرد.

توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور وابستگی به نفت را کاهش می دهدپژو ۳۰1 نیمه نخست سال آینده وارد بازار می شود صنعت و معدن 
www.tejaratonline.ir

كارآفرينی و اشتغالزايی در بستر فضای الكترونيكی و استارتاپی
کارآفرین برتر و مدیر منتخب نمونه ی جوان کشور گفت: حرکت 
استارتاپی ما با چشم انداز سال ۱۴۰۰ در زمینه کارآفرینی ، کاهش 
آسیب های اجتماعی ، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش 
س��طح آگاهی هموطنان اس��ت. این مطلب را مهندس حسن 
باغبانیان اعالم و نقش بخش خصوصی را در ایجاد فضاهای 
مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان داخل بسیار حیاتی دانست و 
تصریح کرد : با یک ایده ی کامأل جدید توانسته ایم گام ارزشمندی 
در حمایت از پوشاک مردانه ی داخلی برداریم که این روند در حوزه 
ی پوشاک بچه گانه و زنانه نیز طی فازهای بعدی اجرایی می 

گردد. وی به نحوه ی عملکرد سرویس رایگان پرو کت و شلوار 
در محل اشاره و تأکید کرد : این سرویس با نام »یقه« بوده که 
اقدام به انجام پرو رایگان کت و شلوار مردانه در محل می کند و  
مورد اقبال مشتریان و تولیدکنندگان نیز قرار گرفته است. خالق 
برند یقه ادامه داد: بدون هیچگونه هزینه ، در کمال آرامش و در 
زمانی اندک ، حدود ۵۰ دست کت و شلوار در طرح ها ، رنگ ها ، 
جنس ها و قیمت های مختلف برای انجام پرو رایگان در محلی 
که مشتریان محترم سفارش داده اند ، با خودروهای مخصوص 
حمل لباس ، توسط دو استایلیست آموزش دیده و مجرب ، در 

دسترس شهروندان تهرانی قرار می گیرد که در فازهای بعدی در 
دیگر کالن شهرها نیز قابل اجرا خواهد بود که همین امر باعث 
ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای تعداد قابل توجهی از 
جوانان نیز می گردد .  باغبانیان گفت : حمایت از تولید داخل و رونق 
تولید ، صرفه جویی در وقت ، کاهش ترافیک ، کاهش آلودگی هوا 
، ارائه ی تخفیف ۸ درصدی از فاکتور فروش و همچنین هدیه ی 
7 میلیون ریالی در قالب بن کارت را از دیگر مزیت های سرویس 
پرو رایگان لباس در محل است. وی یکی دیگر از مزایای این 
سرویس را خدمات خیاطی رایگان در محل اعالم کرد. به گفته ی 

این کارآفرین جوان ، با توجه به نامگذاری امسال به نام رونق تولید 
و ادامه ی روند جنگ اقتصادی ، ایجاد اشتغال برای جوانان این 
سرزمین ، همچنان در اولویت برنامه هاست. وی افزود : در همین 
راستا و با هدف کاهش آسیب های اجتماعی ، یکی از بزرگترین و 
معتبرترین مراکز مشاوره ی روانشناسی تلفنی کشور با نام همکده 
با اخذ کلیه ی مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح تأسیس و راه 
اندازی شده که تا کنون توانسته است حدود ۱۵۰ مشاور روانشناس 
با مدارک کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های مختلف 

روانشناسی را به طور مستقیم مشغول به کار کند.



گروه انرژی - کورش شرفشاهی: در اینکه دولت های نهم و دهم 
در نوبه خود بی همتا بوده اند ش�کی نیس�ت، اما نکته اینجاس�ت 
که منظور ما از بی همتا بودن چیس�ت و مصداق این بی همتایی 
ه�ا ک�دام اس�ت. کارهای بی حس�اب و کت�اب در دولت احمدی 
نژاد زبانزد خاص و عام اس�ت و این بی حس�اب و کتابی در همه 
عرصه ها ملموس اس�ت. روزی که احمدی نژاد دولت را تحویل 
روحان�ی داد و رف�ت، پ�روژه های نیمه کاره بزرگترین معضل بود 
به نوعی که بارها از س�وی دولتمردان اعالم ش�د که بیش از ۷۰ 
هزار پروژه نیمه کاره در کش�ور وجود دارد که بس�یاری از آنها در 
ح�د کلن�گ زن�ی و برخی دیگر نی�ز بین ۱۰ تا ۷۰ درصد عملیاتی 
شده که برای آنکه این پروژه ها نهایی شود به 4۰۰ هزار میلیارد 
توم�ان دالر 3ه�زار تومان�ی نیاز بود. مس�ووالن تاکید کردند که 
پروژه های نیمه کاره به اندازه ای است که اگر اعتبارات عمرانی 
بودجه ها به این پروژه ها اختصاص یابد، اگر تا 2۰ س�ال آینده 
پ�روژه جدی�دی کلنگ زنی نش�ود، باز هم پ�روژه نیمه کاره روی 
زمین باقی می ماند. در دولت احمدی نژاد وزرا عادت نداش�تند 
به نمایندگان مجلس پاسخ منفی بدهند و اگر نماینده ای از وزیر 
راه و شهرس�ازی وقت درخواس�ت می کردن اتوبان چهاربانده 
تا کره میریخ بکش�د، حداقل  کاری که انجام می ش�د کلنگ زنی 
از روس�تایی بود که نماینده آن درخواس�ت کرده بود. اما نتیجه 
این رفتارهای پوپولیستی کلنگ زنی هایی بود که به غیر از نابود 
ک�ردن دالر نفت�ی، هی�چ نتیجه دیگری را ش�اهد نبودیم. یکی از 
این موارد احداث 4 پتروشیمی مصوب دولت نهم در شهرستان 
های فیروزآباد، فسا، جهرم و داراب بود. پروژه هایی که به هیچ 
عن�وان توجی�ه علم�ی و اقتصادی ن�دارد و تنها توقع مردم را باال 
برد و سرمایه های ملی را که می توانست به تولید و اشتغالزایی 

منجر شود، به صورت نیمه کاره روی زمین رها کرد.
یک واقعیت تلخ �  

در ابت��دای آغ��از ب��ه کار دول��ت دهم بود ک��ه زمزمه راه اندازی 

پتروش��یمی جهرم از طرف مس��ئوالن شهرستان به طور جدی 
شنیده شد و در سفر استانی هیات دولت وقت به استان فارس 
این پروژه که جزو مصوبات دولت بود، با قول مساعد مسوالن 
برای بهره برداری آن تا سال 9۲ کلنگ زنی شد. قرار بود طرح 
پتروش��یمی جهرم در زمینی به مس��احت ۳۰۰ هکتار و صرف 
ش��ش هزار میلیارد ریال در ۴۵ کیلومتری جهرم احداث ش��ود. 
مقرر ش��ده بود منابع مالی این پتروش��یمی با س��رمایه گذاری 
۲۰ درصدی وزارت نفت، ۱۴.۵ درصدی سازمان بازنشستگی 
، ۱۴.۵ درص��دی تامی��ن اجتماع��ی، ۱۰ درص��دی صن��دوق 

بیمه روس��تاییان عش��ایر، ۲۰ درصدی فروش اوراق س��هام و 
۱۵ درصدی س��ایر دس��تگاهها تامین ش��ود. بحث خرید سهام 
پتروشیمی از طریق فرابورس نیز آغاز شد و سازمان خصوصی 
س��ازی بلوک ۱9.۸۸ درصدی ش��رکت پتروشیمی جهرم را به 
وکالت از ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی به نرخ پایه هر سهم 
ه��زار و ۴۴7 ری��ال عرض��ه کرد. با وجود تالش و پیگیری های 
مسوالن، این مهم نیز نتیجه ای در بر نداشت و بلوک ۱9.۸۸ 
درصدی شرکت پتروشیمی جهرم در بازار فرابورس خریداری 
نداشت و پیروآن اراده ای برای عملیاتی شدن این پروژه صورت 

نگرفت. در اواس��ط س��ال 9۰ بود که خبری به نقل از غالمرضا 
ابوتراب��ی، مدی��ر نظ��ارت بر بازار اولیه س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار به گوش رسید: سه شرکت فسا، جهرم و داراب در اواخر 
دی ماه س��ال جاری درخواس��ت افزایش س��رمایه داشته اند که 
به علت نقص مدارک درخواس��ت آنها عودت داده ش��ده و این 
درحالیس��ت که تاکنون پاس��خی از آنها جهت تکمیل مدارک و 
رفع ابهامات دریافت نکرده ایم. س��کوت این پروژه تا س��ال 9۳ 
ادامه داشت. محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به جلسه خود با وزیر نفت گفت: پس 
از رایزنی های بس��یار با وزیر نفت قرار ش��د قرارگاه خاتم ادامه 
عملیات س��اخت پتروش��یمی های فیروز آباد- داراب - فس��ا و 
جهرم را عهده دار ش��ود که با موافقت وزیر این کار عملی ش��د 
و در ح��ال حاض��ر ای��ن قرارگاه کار خود را آغاز کرده اس��ت. اما 
چندی پیش استاندار فارس در بازدیدی از پروژه وعده ای ۴۰ 
ماهه به اصحاب رس��انه داد و گفت: این طرح که به خوبی در 
حال پیش��رفت اس��ت حدود۴۰ ماه دیگر به بهره برداری خواهد 
رسید و تاکنون ۵ میلیون دالر از اعتبارات صندوق توسعه ملی 
برای آن هزینه شده است. امروزه واقعیت تلخ پروژه پتروشیمی 

بیش از پیش دیده می شود. 
انتقال پتروشیمی منتفی شد �  

از آنجا که این پتروشیمی ها باعث نگرانی بود و دولت می بایست 
برای این استخوان در گلو که میراث دولت پوپولیستی بود، چاره 
اندیشی کند، زمزمه انتقال آن به عسلویه مطرح شد. اما عضو 
کمیس��یون انرژی مجلس با اش��اره به نگرانی های ۴ نماینده 
استان فارس درباره انتقال پتروشیمی های مصوب دولت نهم 
در شهرستان های فیروزآباد، فسا، جهرم و داراب، گفته بود: در 
جلس��ه کمیس��یون انرژی با وزیر نفت، بحث درخواست قرارگاه 

خاتم االنبیا که سهامدار...                    ادامه در صفحه 8

تجارت بررسی کرد؛

رنج اقتصاد از پروژه های ناتمام پتروشیمی

محمد حس��ن افش��ار رئیس انجم��ن پرورش 
دهن��دگان قارچ خوراکی گفت: براس��اس آمار 
روزان��ه ۳۰۰ ت��ا ۴۰۰ ت��ن قارچ در کش��ور تولید 
می شود که با احتساب مصرف داخل کمبودی 
نداریم.محمد حسن افشار در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، متوسط قیمت فعلی هر کیلو 

قارچ را ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
این در حالی است که انجمن قیمت هر کیلو قارچ 
درجه یک را ۱۴ هزار تومان اعالم کرده اس��ت.

وی متوس��ط نرمال روزانه قارچ را 7۰ تن اعالم 
کرد و گفت: با توجه به علمکرد پایین کامپوست 
ه��ا، عرض��ه روزانه به حدود ۴۰ تن تقلیل یافته 

است که همین امر موجب شده قیمت نسبت به 
ماه های گذشته وضعیت بهتری داشته باشد.به 
گفته افش��ار، با خنک شدن هوا، ازدیاد مصرف، 
کاهش عرضه سایر سبزی ها و ازدیاد تقاضا برای 
غذاهای گرم پیش بینی می شود که قیمت قارچ 

در روزهای آتی به ۱۴ هزار تومان برسد.

دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران در خصوص 
عل��ت افزایش قیمت  پوش��اک گف��ت: افزایش 
قیمت پوشاک به عوامل مختلفی بستگی دارد اما 
مهمترین علت  شبکه توزیع طوالنی و قدیمی ما 
است که باعث شد دالل ها و واسطه ها قیمت ها 
راافزایش دهند. نقش این گروه آنقدر پررنگ است 

که اگر از چرخه تبدیل پارچه به پوش��اک حذف 
شوند، قیمت ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا 
می کنند. حس��ن نیل فروش زاده ادامه داد: قیمت 
شلوار ترکیه ای که از مرغوب ترین مواد اولیه تهیه 
می ش��ود و س��پس به ایران صادر می شود  از یک 
شلوار ایرانی ارزان تر است که به دلیل ارتباط مستقیم 

تولیدکننده با فروشگاه های بزرگ است. اما در ایران 
شبکه توزیع آنقدر طوالنی است که یک پیراهن 
چند دس��ت جابه جا می ش��ود تا به مصرف کننده 
نهایی برسد. درواقع مصرف کننده نزدیک به ۳۰ 
تا ۴۰ درصد پولی که بابت خرید پوشاک هزینه 

می کند برای سود دالل و واسطه است.

تولید قارچ در کشور به روزانه 4۰۰ تن رسید۳۰ تا 4۰ درصد پول پوشاک سود واسطه ها است اصناف 
www.tejaratonline.ir

شنبه 13 مهر 1398   شماره 1696
S a t 5 O c t . 2 0 1 9

5
انرژی

w
w

w
.t

e
ja

ra
to

n
li

n
e

.i
r تامین 99درصد تجهیزات سدسازی

 از تولیدات داخل
مدیرعامل ش��رکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 99 درصد 
تجهیزات سدسازی و شبکه از تولیدات داخلی تامین می شود.به 
گزارش پاون محمد حاج رسولی ها افزود: وزارت نیرو پافشاری 
می کن��د نق��اط فنی و مش��کالت را مرتفع کن��د تا تولید داخلی 
محقق شود.مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: 
در زمینه تعرفه ها و فهرس��ت بهای 9۸ نس��بت به س��ال گذشته 
از فعالیت های بس��یار سنگین فوالدی تا جزئی ترین فعالیت ها 
حدود ۱۸۰ درصد افزایش داش��ته ایم که این موضوع در قالب 

حمایت از بخش خصوصی صورت گرفته است.

میزان استقبال مردم 
از کارت سوخت شخصی کم است

عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه داران س��وخت درباره میزان 
اس��تقبال مردم از کارت س��وخت شخصی گفت: در حال حاضر 
در جایگاه ها نش��انی از اس��تقبال افراد نس��بت به این طرح دیده 
نمی ش��ود و برای اجرای این طرح، الزم اس��ت تا از روش های 
درستی استفاده شود. عطاپور با اشاره به آخرین وضعیت قانون 
دریاف��ت ح��ق الزحم��ه و حق العمل از م��ردم گفت: این قانون 
هنوز اجرایی نش��ده اما از طریق مجلس و س��ازمان برنامه به 
دنبال اجرای این قانون هس��تیم.وی با بیان این که پیش بینی 
می کنی��م ک��ه نهایت��ا تا آخر مهر ماه همه افراد کارت س��وخت 
داشته باشند، تاکید کرد: الزم است همه افراد از کارت سوخت 
ش��خصی خودش��ان اس��تفاده کنند که اگر زمانی سهمیه بندی 

صورت گرفت، مشکلی برای این افراد به وجود نیاید.

عربستان ۳۰ هزار تن بنزین از هند خرید
آرامکوی عربس��تان ۳۰ هزار تن بنزین از ش��رکت ریالینس 
اینداس��تریز هند پس از حمله ها به تاسیس��ات نفتی عربس��تان 
خری��د. ای��ن اقدام بخش��ی از طرح عربس��تان ب��رای مقابله با 
کمب��ود احتمال��ی نف��ت برای عمل به تعهداتش در عرضه نفت 
به مش��تریان خود بود.به گزارش تس��نیم به نقل از ایکانامیک 
تایمز،دو تاسیسات نفتی آرامکو که نفت خام سبک پاالیش می 
کردند، در چهاردهم سپتامبر مورد حمله پهپادها قرار گرفتند. به 
نظر می رسد بخش تجارت آرامکو محموله های بنزین، دیزل، 
سوخت هواپیما و حتی مواد خام پتروشیمی خریداری کرده باشد.
یکی از منابع صنعتی گفت:»  ریالینس اینداستریز دو روز پس 
از حمله ها از آرامکو س��فارش داش��ت. آرامکو درخواست کرده 
بود این محموله ها سریعا تحویل داده شود چون  نمی خواست 

در عرضه به مشتریانش اختاللی ایجاد شود«.

نفت و نيرو

تاکید زنگنه بر ضرورت همکاری میان اعضای اوپک گازیساخت 2 پاالیشگاه پتروشیمی در دریای خزربهره برداری از بیش از 2۰۰ طرح آب و برق تا پایان سال
وزی��ر نی��رو از افتتاح بیش از ۲۰۰ طرح 
صنعت آب و برق در سراس��ر کش��ور تا 
پایان سال خبر داد و افزود: طبق برنامه 
ریزی های صورت گرفته در ش��ش ماه 
دوم س��ال جاری طرح های بزرگ آب 

و انرژی کشور در سراسر کشور به بهره برداری خواهد رسید. 
به گزارش ایس��نا، رضا اردکانیان با تاکید بر اینکه تعرفه آب و 
فاضالب در کش��ور پاس��خگو نیست افزود: پیشنهادی مطرح 
کرده بودیم تحت اینکه قیمت را در ابتدا تحت عنوان استفاده 
از یاران��ه آب مط��رح کنی��م تا اج��ازه دهند آب را به قیمت تمام 
ش��ده تامین آب به فروش برس��انیم و مابه التفاوت را دولت 
در قال��ب یاران��ه آب ی��ا ان��رژی به م��ردم پرداخت کند که این 

اتفاق نیفتاد.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
افزود: س��اخت دو مجتمع پتروش��یمی در 
مناطق ش��مالی و در نزدیکی دریای خزر 
در دستور کار این شرکت است.به گزارش 
خبرگزاری صدا وسیما بهزاد محمدی بابیان 

اینکه تولید محصوالت پتروشیمی در ایران به سطح قابل قبولی رسیده 
است گفت: اکنون ساالنه ۱7 میلیارد دالر تولید داریم که تا دو سال آینده 
به ۲۵ میلیارد دالر و در ۶ سال آینده ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی 
ایران به ۳7 میلیارد دالر خواهد رس��ید.وی بابیان اینکه مجتمع های 
پتروشیمی و پترو پاالیشگاه ها به آب فراراون نیاز دارندگفت: به همین 
دلیل ساخت مجتمع های پتروشیمی در مناطقی که نزدیک به منابع 
عظیم آبی قراردارند، در دستور کار قرارگرفته است و برنامه ریزی شده تا 

دو پاالیشگاه پتروشیمی در سواحل دریای خزر تاسیس شود.

وزیر نفت ایران در بیست و یکمین نشست 
وزیران کشورهای صادرکننده گاز در مسکو 
بر ضرورت همکاری میان اعضای این نهاد 
تاکید کرد.به گزارش ایلنا، بیژن نامدار زنگنه 
گفت: ایده اولیه ایجاد سازمانی معادل اوپک، 

اما برای تولید کنندگان و صادر کنندگان گاز طبیعی، اولین بار در سال 
۲۰۰۱ در اجالس��ی در تهران مطرح ش��د. از زمان شکل گیری اوپک 
گازی از ۱۸ سال پیش تاکنون، شاهد پیشرفت های فراوانی در این 
سازمان بوده ایم.وزیر نفت کشورمان در ادامه سخنان خود وظیفه اصلی 
کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز »جی ای سی اف« را تعادل 
بخشی انرژی و تامین پایدار گاز در مسیر توسعه عنوان کرد و گفت: کنار 
این وظیفه، توجه به مسائل زیست محیطی و مقابله با چالش های پیش 

رو در حوزه گاز، الزم و ضروری است. 

گروه اصناف: رئیس س�ازمان دامپزش�کی کشور گفت: به 
لطف پیروزی انقالب اسالمی، اکنون در حوزه فرآورده های 
خام دامی خودکفا هس�تیم این در حالی اس�ت که پیش از 

انقالب، ما در این حوزه وارد کننده بوده ایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، علیرضا رفیعی پور 
رئیس س��ازمان دامپزشکی کشورافزود: همزمانی هفته 
دامپزش��کی و نیروی انتظامی را به مرزبانان س��فیدپوش 
امنی��ت غذایی و سبزپوش��ان امنی��ت اجتماعی تبریک 
می گوی��م و ب��ه مناس��بت چهارده��م مهرم��اه روز ملی 
دامپزش��کی ب��ه نمایندگ��ی از ۴۰ هزار نفر از نیروی های 
دامپزش��کی، بهداش��ت عمومی، امنی��ت غذایی، امنیت 
اقتص��ادی و همچنی��ن تج��ارت بی��ن المللی در خدمت 

نمازگزاران عزیز و ملت شریف ایران باشم.
وی گفت: در حوزه امنیت، س��ازمان دامپزش��کی وظیفه 
دارد از بیش از یکصد و ۴۰ هزار میلیارد تومان س��رمایه 
دامی کش��ور که دایمی و مولد اس��ت حراس��ت کند. در 
کشاورزی و سرمایه دامی هرچه توسعه ایجاد شود قطع 
ب��ه یقی��ن ما به نیت اصلی خود که بس��تن چاه های نفت 

است خواهیم رسید.
آقای رفیعی پور ادامه داد: در حوزه امنیت غذایی، سازمان 
دامپزشکی وظیفه دارد سالمت کیفیت و بهداشتی بودن 
غ��ذای م��ردم را تضمین کند چ��را که بیش از ۸۰ درصد 
س��ه وعده غذایی مردم پروتئین حیوانی اس��ت که باید 
کیفیت و امنیت مردم در این زمینه تأمین ش��ود تا آن را 

مصرف کنند.
وی گف��ت: تولی��د بیش از ۱۵ میلیون تن گوش��ت قرمز، 
آبزیان، تخم مرغ، عس��ل و ش��یر، مس��ئولیت مهمی را 
در ح��وزه امنت��ی غذایی به عهده س��ازمان دامپزش��کی 

می گذارد.
رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد: در حوزه سالمت 
معتقدیم هیچگاه سالمت رخ نمی دهد مگر اینکه اقدامات 
پیشگیرانه و بهداشتی صورت گیرد و سازمان دامپزشکی 
وظیفه صد درصد بهداش��تی و پیش��گیرانه را با کنترل و 
ریش��ه کنی بیماری های دامی و مش��ترک بین انس��ان و 

دام برعهده دارد.

وی تأکید کرد: در حوزه س��المت دامی کش��ور، بیش از 
۶۰ س��ال اس��ت که این حوزه، صنعتی ش��ده و تا قبل از 
پی��روزی انق��الب، ما در ح��وزه فرآورده های خام دامی و 
همچنین محصوالت دامی، وابسته به واردات بودیم، اما 
به لطف انقالب و با توجه به توس��عه همه جانبه س��ازمان 
دامپزشکی کل کشور، هم در حوزه علمی و هم دانشگاهی 
و هم از در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی که به صورت 
تخصصی در این حوزه کار می کنند به لطف الهی مدیریت 
بهداشتی به کمیته مدیریت تولید و مدیریت تولید از بهره 
وری باالتری��ن ارزش اف��زوده را برخوردار بوده اس��ت و 
همچنین در حوزه امنیت غذایی اقداماتی صورت گرفته 
تا محصوالت تولیدی کش��ور در بازار داخلی و همچنین 

در عرصه بین المللی عرضه شود.
رئی��س س��ازمان دامپزش��کی کل کش��ور اف��زود: در 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد 
مقاومتی به وزارت جهاد کشاورزی به دو واژه مهم توجه 

ش��ده اس��ت؛ ۱ � موضوع بهره وری، ۲ � امنیت غذایی 
که در این زمینه با افتخار اعالم می کنم پس از پیروزی 
انقالب اس��المی ایران، زحمات همکاران ما در س��ازمان 
دامپزشکی کل کشور باعث شده تا ما اکنون در سطحی 
از کمیت و کیفیت تولید فرآورده های خام دامی باش��یم 
که به خودکفایی و خوداتکایی در حوزه فرآورده های خام 

دامی رسیده است.
آقای رفیعی پور گفت: سازمان دامپزشکی کل کشور در 
سال رونق تولید که متأسفانه با سال تحریم های دشمنان 
مقارن شد موفق گردید تا در مقابله جنگ اقتصادی همه 
تالش خود را صرف کمک به رزمندگان حوزه تولید قرار 
ده��د ت��ا با کنترل بیماری ها و همچنین تأمین نهاده های 
پشتیبان از جمله واکسن، دارو، مواد بیولوژیک، مکمل ها 
و ریزمغذی ها جنگ اقتصادی را که دشمنان قصد داشتند 
به سود خود تمام کنند اعالم می کنم که ما در سال تحریم 

ها، رونق تولید را شاهد بودیم.

وی افزود: همکاران ما در سازمان دامپزشکی کل کشور 
در حوادث غیرمترقبه مثل سیل و زلزله در سال گذشته با 
کنترل بیماری های دامی مشترک انسان و دام، از خسارت 

قابل جبران پیشگیری کردند.
رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور بیان کرد: از بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سال 9۵ و 9۶ و بیماری 
تب برفکی در سال 9۴ و 9۵ همه اطالع دارند اگر بیش 
از یک سال دیگر این بیماری ها ادامه پیدا می کرد اکنون 
کشور ما در حوزه های شیر و تخم مرغ وارد کننده بود، اما 
همکاران من در سازمان دامپزشکی کل کشور با تالشی 
که انجام دادند این دو طغیان مهم بیماری آفت پرندگان 
و تب برفکی کنترل ش��د و ما در حوزه تولید ش��یر، تولید 

گوشت و تخم مرغ به شرایط صادرات رسیدیم.
وی اضاف��ه ک��رد: بیماری های مش��ترک انس��ان و دام 
می تواند هر س��اله خس��ارات جبران ناپذیری به کش��ور 
وارد کند، اما همکاران من در سازمان دامپزشکی کشور 
شبانه روز تالش می کنند تا این بیماری ها تحت کنترل 
باشد تا خدای ناکرده به مرحله طغیان نرسد. باید بدانیم 
مس��ئولیت ب��ی نظی��ر و کم نظیر دامپزش��کی به راحتی 
محقق نمی شود مگر اینکه همه دستگاه های حاکمیتی 
کشور در سه قوه به سازمان دامپزشکی کل کشور کمک 
کنند و اگر امروز ما در زمره س��ازمان های موفق هس��تیم 
ب��ه س��بب کمک حاکمیت و هر س��ه ق��وه در جمهوری 
اسالمی ایران است که با توجه به مسئولیت های حیاتی 

این سازمان می باشد.
آق��ای رفیع��ی پور در پایان گفت: به مردم توصیه می کنم 
در حوزه حفظ بهداش��ت عمومی،  بیماری های مش��ترک 
بی��ن انس��ان و دام، بیماری های��ی اس��ت که بر اس��اس 
رفتار ش��هروندان اتفاق می افتد و ش��هروندان با عمل به 
توصیه های بهداشتی می توانند از بروز شیوع یک بیماری 
خطرناک مش��ترک انس��ان و دام و یا یک بیماری دامی 
جلوگیری کنند. از مردم می خواهم تا خودشان را در این 
زمینه مسئول بدانند و به خانواده ها، همسایگان و مردم 
کمک کنند تا در کنترل و پیش��گیری بیماری های دامی 

و مشترک بین انسان و دام پیشرو باشیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد؛

خودکفائی در حوزه فرآورده های خام دامی آغاز صید ماهیان استخوانی خزر از ۱۵ مهر
سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت گفت: صید ماهیان 
استخوانی دریای خزر در استان های گلستان و شرق مازندران )میانکاله( ۵ 
روز زودتر از فصل قبل آغاز خواهد شد.به گزارش تسنیم، سید پرویز محبی 
گفت: بر اس��اس تصمیم کمیته مدیریت صید ماهیان اس��تخوانی سازمان 
شیالت ایران، امسال بر حسب مدیریت منطقه ای در برخی از مناطق ساحلی 
دریای خزر از جمله استان گلستان و شرق مازندران )منطقه میانکاله بهشهر(، 
صیادان پره ۱۵ مهرماه تور های خود را در دریا پهن خواهند کرد.وی اضافه 
کرد: خوشبختانه در استان های شمالی با توجه به خودآگاهی جامعه صیادی، 
مشارکت آنان در امر بازسازی ذخایر آبزیان دریا و نیز تامین مولدین و ایجاد 

استخر در مجاورت شرکت ها مطلوب است.

افزایش ظرفیت انبارداری بندر چابهار
 برای مدیریت ترافیک کشتی ها

معاون وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه ش��اهد پیش��رفت خوبی در حوزه 
انبار و انبارداری هستیم، گفت: به جهت مدیریت ترافیک کشتی هایی که 
از ماه آینده آغاز می شود برنامه ریزی هایی برای افزایش ظرفیت انبارش 
بار و کاال انجام شده است.به گزارش تسنیم، یزدان سیف در بازدید از بندر 
شهید بهشتی چابهار اظهار کرد:  چابهار یکی از طرح های توسعه سواحل 
مکران برای توسعه منطقه و مورد تأکید رهبر معظم انقالب و دولت است.

وی گفت: با توجه به این که مدیریت ترافیک کشتی هایی که از ماه آینده 
آغاز می شود برنامه ریزی هایی برای افزایش ظرفیت انبارش انجام شده 
است.معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: حدود ۳۰۰ هزار تن ظرفیت 
انباری محقق شده  و امیدواریم با برنامه ریزی مسئوالن مربوطه، 7۰۰ هزار 

تن ظرفیت دیگر تا سال آینده محقق شود.

کمبودی در بازار شکر وجود ندارد
رئیس انجمن صنایع قند و شکر ایران افزود: تولید شکر در کشور از ابتدای 
مهر ماه آغاز ش��ده اس��ت و خوش��بختانه ش��کر با قیمت مصوبی که دولت 
اعالم کرده با حواله بازرگانی دولتی از س��وی کارخانجات در حال عرضه 
است.علیرضا اشرف در گفتگو با صدا و سیما، ضمن اشاره به اینکه قیمت 
هرکیلو شکر درب کارخانه هم اکنون چهار هزار و ۵۰ تومان است، گفت: 
امکان خرید شکر بصورت مستقیم از کارخانه ها با حواله فراهم شده است.

وی گفت: امسال ۵۵ تا ۶۰ درصد نیاز کشور از محل تولید داخل و بقیه از 
خارج وارد خواهد شد این در حالی است که سال 9۶ و 97 به ترتیب ۱۰۰ و 
7۰ درصد نیاز کشور بصورت داخلی تامین شده بود.اشرف افزود: مجوز ها 
برای واردات شکر صادر شده و به نظر می رسد کشور در سال های 9۸ و 99 

با کمبود شکر مواجه نباشد.

اصناف و كشاورزی
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بانك و بيمه

تجارت-استان اردبیل:رئیس سازمان دارالقرآن 
کریم گفت: بیمه فعاالن قرآني در اختیار وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي بوده و دارالقرآن نقشي 
در معرفي افراد براي استفاده از مزایاي این بیمه 
و تامین اعتبار آن ندارد اما فعاالن قرآني نیامند 
صندوق مستقل بیمه هستند.مهدي قره شیخ لو 

در حاش��یه برگزاري همایش مربیان و فعاالن 
قرآن��ي خلخ��ال افزود: انتظار از معاونت قرآن و 
عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشکیل 
صندوق مستقل بیمه فعاالن قرآني براي رفع 
مش��کل بیمه اي تمامي فع��االن در این حوزه 
در سراس��ر کش��ور اس��ت.او بیان کرد: در حال 

حاض��ر ب��ا توجه به وضعیت اقتصادي کش��ور 
و محدودیت اعتبار برنامه اي براي س��اخت و 
احداث س��اختمان هاي جدید دارالقرآن کریم 
نداری��م و توصیه مي ش��ود از فض��اي موجود 
مدارس،مساجد،حسینیه ها و بقاع  متبرکه براي 

فعالیت هاي قرآني استفاده شود.

 تجارت-اس��تان گیالن:فرماندار شهرس��تان 
آستانه اشرفیه تأکید کرد که برگزاري مراسم هاي 
فرهنگي و یادواره هاي شهدا، زمینه ساز تقویت 
اتحاد و همبستگي ملي باشد نه آنکه به تخریب 
دولت و خدمتگزاران مردم بپردازد.رحیم حیدري 
حضور مردم را پشتوانه محکمي براي انقالب و 

نظام اسالمي دانست و افزود: برپایي آیین هاي 
بزرگداشت شهداي واالمقام ، فرصتي مناسب 
در جه��ت تقوی��ت نظ��ام مقدس ماس��ت ولي 
نبای��د اینگونه مراس��م ، ب��راي تضعیف دولت و 
ایج��اد ی��أس و ناامیدي بین مردم به کار گرفته 
ش��وند.وي با یادآوري برگزاري یادواره شهداي 

واالمق��ام بخش بندرکیاش��هر ط��ي چند روز 
گذشته و اظهارات مطرح شده از سوي سخنران 
خاطرنش��ان کرد: در حالیکه دش��منان انقالب 
اس��المي تالش مي کنند نظام را تضعیف کنند، 
نباید مطالبي تفرقه افکنانه مطرح شود چراکه به 

صالح ملت ایران نیست.

فعاالن قرآني نیازمند صندوق بیمه اي مستقل هستند شهرستان فرماندار آستانه: یادواره هاي شهدا، موجب همبستگي ملي شود
www.tejaratonline.ir

گ�روه بان�ک و بیم�ه: مدیرعام�ل بانک ملی ای�ران کاهش قیمت 
تمام ش�ده پول در این بانک را با تس�ریع در جذب منابع ارزان 
قیم�ت و دریاف�ت کارمزده�ای ابالغی از س�وی بانک مرکزی در 

ارائه خدمات به مشتریان خواستار شد.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا حسین 
زاده که در جمع کارکنان اداره امور شعب استان خراسان رضوی 
بیان داش��ت و گفت، امس��ال همه ارگان های کشور در راستای 
رون��ق تولی��د قدم بر می دارند، ادام��ه داد: نقش نظام بانکی در 
این حوزه بی بدیل است و بانک ملی ایران نیز باید در حمایت 

از تولید، مثل همیشه پیشتاز باشد.
وی ب��ا بی��ان ای��ن که جذب منابع ارزان قیمت به ویژه در بخش 
های قرض الحس��نه پس انداز و جاری باید در اولویت باش��د، 
ادامه داد: کاهش هزینه های بانک از طریق رعایت سود سپرده 
های ابالغی همواره باید مدنظر همکاران باش��د و نباید از نرخ 

های اعالمی شورای پول و اعتبار عدول کرد.
حس��ین زاده همچنین از همه کارکنان بانک خواس��ت؛ افزایش 
صدور ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی داخلی و خارجی را به 
ص��ورت وی��ژه پیگیری کنن��د و ادامه داد: توان واحدهای بانک 
ملی ایران در ارائه خدمات ارزی بسیار باالست و از همین طریق 

می توان ارائه خدمات مطلوب در کنار دریافت کارمزدهای قابل 
توجه را دنبال کرد.

وی با تقدیر از کارکنان اداره امور شعب استان خراسان رضوی که 
به خوبی سیاست های کلی ابالغی را اجرا کرده اند، خاطرنشان 

کرد: محصوالت بانکداری دیجیتال بانک ملی ایران مانند بام 
و بله در کنار خدمات ویژه ای مانند بانک آفیسر، زمینه توسعه 
تعامل با مش��تریان را بیش از پیش فراهم کرده و از همکاران 
انتظار می رود به منظور اثر بخشی بیشتر، نسبت به معرفی این 

سامانه ها به مشتریان گرامی اقدام نمایند.
محمود ش��ایان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این 
جلسه ضمن تقدیر از خدمات کارکنان، راهکارهایی را به منظور 
توس��عه بخش اعتباری و نیز س��ودآوری واحدهای بانک ارائه 

کرد.
محس��ن امی��ن زارع مع��اون ام��ور ارزی و بین الملل بانک ملی 
ایران هم در این نشس��ت ضمن ارائه گزارش��ی از فعالیت های 
ارزی بانک، گفت: حضور زوار خارجی در ش��هر مش��هد مقدس، 
ظرفیت بس��یار خوبی برای توس��عه فعالیت های ارزی و نیز راه 

اندازی خدمات تازه است.
بهرام واقفی رئیس اداره کل بازاریابی و امور مش��تریان، ضمن 
اشاره به ویژگی های خاص سامانه سککوک که ویژه فعاالن 
اقتصادی اس��ت، گفت: در آینده نزدیک نیز بانک ملی ایران از 
محصوالتی رونمایی خواهد کرد که آرامش و آسایش بیشتری 

را برای مشتریان به ارمغان می آورد.

مدیرعامل بانک ملی ایران دستور داد؛

اقدام برای حل مشکالت فعاالن اقتصادی

رشد صددرصدی سود خالص بيمه سينا در نيمه نخست سال جاری
مدیرعامل بیمه سینا در تشریح عملکرد شش ماهه خود در بیمه سینا از 
رشد 7۴ درصدی حق بیمه صادره این شرکت در مقایسه با مدت مشابه 
در سال گذشته خبر داد و اعالم کرد که میزان حق بیمه صادره بیمه سینا 
در نیمه نخست سال جاری 7 هزار و ۵7۰ میلیارد ریال بوده است.دکتر 
رضا جعفری در ادامه افزود: تعداد بیمه نامه های صادره بیمه سینا در مدت 

زمان شش ماه اول امسال به تعداد ۱9۵ هزار و ۶۱۰ فقره رسیده است.وی 
در راستای اصالح ساختار پرتفوی بیمه سینا و با تأکید بر کاهش سهم 
بیمه های درمان و شخص ثالث در سبد پرتفوی این شرکت تصریح 
کرد: سهم بیمه نامه های درمان از کل پرتفوی این شرکت در سال جاری 
۴ درصد و سهم بیمه نامه شخص ثالث هم در سبد پرتفوی بیمه سینا 

۲۰ درصد کاهش یافته است.ایش��ان با برش��مردن رئوس برنامه های 
راهبردی بیمه سینا در سال جاری، یکی از اقدامات مهم شرکت متبوع 
خود را تمرکز روی سرمایه گذاری در بازار سهام دانست و گفت که بر 
همین اساس، میزان درآمد بیمه سینا ازمحل سرمایه گذاری ها با رشد 
۱۲۸ درصدی در نیمه نخست سال جاری مواجه بوده و درآمد از محل 

س��رمایه گذاری های این ش��رکت نیز به رقم ۴۵۱ هزار و ۴9۸ میلیون 
ریال رسیده است.نایب رئیس هیأت مدیره بیمه سینا در ادامه گفت: در 
حال حاضر قیمت بازار هر سهم بیمه سینا با رشدی ۵۶ درصدی به رقم 
۲۱۶۲ ریال رس��یده، حال آن که قیمت هر س��هم این ش��رکت در مدت 

زمان مشابه سال گذشته ۱۳۸۸ ریال بوده است.

تجارت-اس��تان خوزس��تان:مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
اهواز گفت: س��یل امس��ال حدود چهار هزار و ۴7۰ میلیارد ریال 
به شبکه آب و فاضالب اهواز خسارت زد که تاکنون حدود سه 
هزار میلیارد ریال پروژه براي بهبود شبکه فاضالب تعریف شده 
و ب��راي تکمی��ل آنه��ا به تزریق منابع مالي نیازمندیم تا پیش از 
آغاز زمان بارندگي بخشي از آنها را تکمیل کنیم.بهنام مریدي 
در نشست تخصصي بررسي مشکالت آب و فاضالب اهواز در 
اس��تانداري خوزس��تان بیان کرد: حدود ۸۰ درصد آب مورد نیاز 
ش��هر اهواز از طریق خط انتقال آب غدیر و حیات و ۲۰ درصد 
نیز از طریق رودخانه کارون تامین مي شود و یکي از مشکالت 
این شهر نبود مخزن ذخیره آب است.وي ادامه داد: ۵۰ درصد 
میزان آب تولیدي در هر شهر باید در مخزن ذخیره نگهداري 
ش��ود اما در اهواز به دلیل نبود مخازن مناس��ب تنها حدود ۲۰ 
درصد از این مقدار ذخیره مي ش��ود، در صورت بروز مش��کل در 
تصفیه خانه ها نمي توان آب ش��رب مش��ترکان را تامین کرد.

مریدي گفت: در اثر س��یل اخیر ۲۲۰ نقطه از ش��بکه فاضالب 
اهواز دچار ریزش شد که ۳۰ مورد آن شرایط بدتري نسبت به 
مابقي داش��ت به همین دلیل به مناقصه گذاش��ته ش��د و با ترک 
تشریفات پیمانکار آن انتخاب شد.مریدي یادآور شد: همچنین 

اسکله هاي شرکت آبفا اهواز در اثر سیل اخیر خسارت دیده اند 
که الیروبي آنها یکهزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.وي ادامه 
داد: کلکتور فاضالب ش��رق اهواز تاکنون س��ه بار به مناقصه 
گذاش��ته ش��ده که شرکت کیسون به عنوان برنده این مناقصه 
انتخاب شده است، برآورد ریالي براي انجام این پروژه ۲هزار و 
۲۲۰ میلیارد ریال است.مدیرعامل شرکت آبفا اهواز درخصوص 
تصفیه خانه ش��رق اهواز گفت: درحال حاضر این تصفیه خانه 
۲۰ هزار متر مکعب فاضالب در ش��بانه روز را تصفیه مي  کند، 
ب��ا اختص��اص ۵۰۰ میلیارد ری��ال حدود ۸۰ هزار متر مکعب به 
ظرفیت این تصفیه خانه افزوده مي شود.وي ادامه داد: تصفیه 
خانه فاضالب غرب اهواز نیز باید از طریق فاینانس��ور خارجي 
احداث ش��ود که رقم مورد نیاز براي س��اخت آن ۳9.۱ میلیون 
یورو اس��ت، این پروژه حدود ۱۰ س��ال بالتکلیف مانده بود اما 
با پیگیري استاندار خوزستان خط اعتباري آن گشایش یافت.
مریدي خاطر نشان کرد: قرار است ۸۵ درصد اعتبار مورد نیاز این 
پروژه از طریق فاینانسور چیني و ۱۵ درصد توسط کشور ایران 
تامین شود.وي ادامه داد: طبق طرح جامع فاضالب براي شهر 
اهواز ۶۶ عدد ایستگاه پمپاژ پیش بیني شده با این وجود درحال 

حاضر ۱7۰ ایستگاه پمپاژ در این شهر وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اهواز:

خسارت بیش از 4 هزار میلیارد ریالی سیل به شبکه آب و فاضالب اهواز
نمايشگاه

بازدید ۴۵ هزار نفر از نمایشگاه ایپاس ۲۰۱9
اصغریان گفت: در این دوره از نمایشگاه ایپاس ۳۱۲ شرکت در ۳۲۰ غرفه حضور 
داش��تند و ۵ هزار محصول از ۱۵۵ برند و ۲۳ کش��ور به معرض نمایش درآمد.رضا 
اصغریان مدیرعامل پاس ناجی در مراسم اختتامیه نمایشگاه تجهیزات و لوازم پلیسی، 
امنیتی و ایمنی )ایپاس( گفت: این نمایشگاه با امکانات موجود مطابق انتظارات ما 
برگزار شد.او گفت: همکارانم برای برپایی این این نمایشگاه ده ماه فعالیت کرد تا 
نمایشگاه به خوبی برگزار شود.اصغریان تصریح کرد: در این دوره ۳۱۲ شرکت در 
۳۲۰ غرفه حضور داش��تند و ۵ هزار محصول از ۱۵۵ برند و ۲۳ کش��ور به معرض 
نمایش درآمد.وی با بیان اینکه رکورد ۴۵ هزار نفر بازدیدکننده از نمایشگاه امسال 
به ثبت رسید، افزود: اجزای این نمایشگاه شامل ۳۲ درصد بخش های حفاظتی و 
امنیتی، ۲۰ درصد اتفاء حریق تشکیل شده بود، ۱۴ درصد متعلق به حوزه آی تی بود 
و دیگر حوزه ها نیز در این نمایشگاه فعالیت کردند.مدیرعامل ناجی پاس گفت: در 
نظر داریم تا در سال های بعد به نسبت به عملکرد خود اقدامات بهتر و بیشتری انجام 

دهیم تا نظرات بازدیدکنندگان را نسبت به نمایشگاه ایپاس جلب کنیم.

حمایت از نخبگان و مبتکران تجهیزات پلیسی 
در دستور کار دبیرخانه ناجا

سردار نوری نژاد گفت: به تجاری سازی تولیدات و تحقیقات تجهیزات پلیسی و 
امورات اقتصادی کمک خواهیم کرد.سردار محمد علی نوری نژاد معاون هماهنگ 
کننده ناجا در مراس��م اختتامیه نمایش��گاه تجهیزات و لوازم پلیس��ی گفت: برگزار 
این نمایشگاه به تقویت تولیدات ما کمک خواهد کرد.او گفت: هفته ناجا فرصتی 
است تا پلیس جامعه و مردم را نسبت به تکالیف اجتماعی خود آشنا کند، این امر 
اگر به درستی صورت بگیرد اجرای ماموریت ها راحت تر خواهد بود.سردار نوری 
نژاد تصریح کرد: برخی از همکاران ما در ناجا در خصوص تامین ارائه خدمات در 
غرفه ها حضور و کامال به کار اشراف داشتند.وی افزود: اهداف تعیین شده برای 
برگزاری این نمایشگاه از این قرار است که شناسایی تجهیزات و سامانه های نوین 
انجام شود و در ماموریت های نیروی انتظامی عملیاتی کند، گسترش علم و فن 
آوری در این نمایشگاه از دیگر اهداف ما بود.معاون هماهنگ کننده ناجا ادامه داد: 
ایجاد نمایشگاه ایپاس، فرصتی است تا بین تولید کننده و مصرف کننده ارتباط 
برقرار شود، از نخبگان حمایت خواهیم کرد و به تجاری سازی تولیدات و تحقیقات 
کمک خواهیم کرد و در امر اقتصادی نیز بخش��ی از تکالیف در اهداف برگزاری 
این نمایشگاه است.وی افزود: در ارزیابی این دوره از نمایشگاه باید بگویم که برگزاری 
آن در ارتقا تولید به لحاظ تنوع حرف برای گفتن داشت و چینش نمایشگاه مناسب تر 
از گذشته بود و امور نیز منظم تر انجام شد.سردار نوری نژاد اظهار کرد: نیرو های 
انتظامی عملیات گس��ترده ای دارد و در این عملیات تجهیزات و به روز بودن آن 

حرف اول را می زنند.
وی افزود: در یکی از روز های منتهی به اربعین پارسال، ۱۲۸ هزار نفر به صورت قانونی 

عبور کردند که به کمک تجهیزات پلیسی این اقدام عملی شد.

پاسخگویی 1۰۰ درصدی بانک مسکن به سیل زدگان لرستانیبانک توسعه  تعاون آماده پرداخت تسهیالت به بخش تولیدجهاد مدرسه سازی بانک رفاه، در آذربایجان غربی
سهمانی مدیر عامل بانک رفاه در آیین افتتاح 
این آموزشگاه که با حضور دکتر شهریاری 
اس��تاندار آذربایج��ان غرب��ی، نمایندگان 
شهرس��تان های ماکو و خوی در مجلس 
شورای اسالمی و مسئوالن استانی و محلی 

برگزار شد، ضمن اشاره به مسئولیت های اجتماعی و فرهنگ نهادینه 
شده مدرسه سازی بانک رفاه در اقصی نقاط کشور، مدرسه فاطمه الزهرا 
)س( را نوزدهمین مدرسه برشمرد که بانک رفاه در ساخت و تجهیز آن 
مشارکت داشته و اظهار امیدواری کرد با حمایت های مادی و معنوی 
شرکای اجتماعی این عمل خداپسندانه استمرار و تداوم داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران،مدیر عامل بانک رفاه 
همچنین به ایفای مسئولیت های اجتماعی بانک رفاه در حوزه سالمت 

از جمله اهدا آمبوالنس و تجهیز بیمارستان ها و ... اشاره کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک 
توس��عه  تعاون گفت: این بانک به هیچ 
وجه چالش و کمبود نقدینگی ندارد و از 
آمادگی الزم برای پرداخت تسهیالت و 
حمای��ت از واحدهای تولیدی برخوردار 

است.حجت اهلل مهدیان در نشست اعضای شورای برنامه ریزی 
و توسعه همدان بیان کرد: با وجود اینکه ریالی اضافه برداشت 
از مح��ل  مناب��ع بانک مرک��زی نداریم اما مدیریت خوب منابع 
و مص��ارف موجب ش��ده این بانک با کمب��ود منابع و نقدینگی 
مواجه نش��ود.وی بیان کرد: این بانک ۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد 
ریال از صندوق توس��عه ملی دریافت کرده و از ابتدای امس��ال 
تاکن��ون چه��ار ه��زار و ۲۰۰ میلیارد ریال مجموع پرداختی این 

بانک بوده است. 

مدیر شعب استان لرستان از پاسخ دهی 
۱۰۰ درصدی به تمامی متقاضیان اخذ 
تسهیالت قرض الحسنه بابت خسارات 
وارده ناشی از سیل فروردین ماه امسال 
خبر داد.مرتض��ی دهداری زاده، مدیر 

ش��عب اس��تان لرستان بانک مسکن ادامه داد: از مجموع ۴۵۰ 
میلیارد تومان اعتبار ابالغی به شعب ۲۱ استان خسارت دیده 
در جری��ان س��یل اخیر، ۱۴۴ میلی��ارد تومان اعتبار به مدیریت 
ش��عب اس��تان لرستان برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
به آسیب دیدگان ناشی از سیل اختصاص پیدا کرد.وی اظهار 
کرد: از مجموع اعتبار ابالغی به شعب استان لرستان، تا پایان 
تاریخ چهارم مهرماه، ۱۱۱ میلیارد و 7۰۵ میلیون و ۲۰۰ هزار 

تومان معادل 77.۵ درصد تسهیالت اعطا شده است.

۳۰هزار طرح اشتغال زایی 
برای ۸۴ هزار متقاضی اجرایی شد

بر اساس تفاهم نامه سه جانبه منعقده میان بنیاد برکت، بانک پارسیان و 
صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان که به امضای کورش پرویزیان، 
سعید جعفری و محمدرضا فقیری رسیده بود، ۳۰ هزار طرح اشتغال زایی 
در ۲۵ اس��تان و ۱۵۰ شهرس��تان اجرایی و امکان ایجاد ش��غل برای ۸۴ 
هزار متقاضی به شکل مستقیم و غیرمستقیم فراهم شد.نقاط هدف این 
طرح مناطق محروم روس��تایی و س��یل زده اس��ت و افراد واجد شرایط از 
طریق شبکه ی تسهیل گران بنیاد برکت به شعب بانک پارسیان معرفی 
می شوند.بر اساس این طرح ،۳۰ هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور 
معرفی شده از سوی بنیاد برکت در قالب کسب وکارهای خرد و خانگی و در 
رسته های شغلی مانند صنایع دستی، گلیم بافی، پارچه بافی، سوزن دوزی 
و قالی بافی و ...برای افراد جویای کار در روستاها، مناطق محروم، کم تر 

توسعه یافته، مرزی و سیل زده به بهره برداری رسید.

پرداخت 9۰ میلیارد ریال وام قرض الحسنه
 به هنرمندان

بانک قرض الحس��نه مهر ایران با همکاری صندوق اعتباری هنر به 
بیش از ۱7۰۰ هنرمند تس��هیالت قرض الحس��نه به اعتبار 9۰ میلیارد 
ریال پرداخت کرد.به گزارش ایسنا، سقف وام های اعطایی از محل منابع 
بانک قرض الحسنه مهر ایران ۲۰۰ میلیون ریال بوده است و هنرمندان 
با معرفي صندوق اعتباري هنر، در سراسر کشور از این تسهیالت قرض 
الحسنه برخوردار شده اند.بانک مهر ایران اعالم آمادگی کرده درصورتیکه 
صندوق اعتباری هنر در تامین بخشي از منابع همکاري کند، با ایجاد هم 
افزایي و مشارکت به میزان معادل منابع صندوق به هنرمندان تسهیالت 

پرداخت کند.

آمادگی بانک آینده، برای ارائه خدمات بانکی
 به زائران اربعین حسینی )ع(

هم زمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی )ع(، شعب بانک آینده در سه 
استاِن ایالم، خوزستان و کرمانشاه، آماده ارائه خدمات مطلوب به زائران 
عتبات عالیات، می باشند.در این راستا، به منظور رفاه حال زائران ارجمند 
اربعین حسینی)ع(، کلیه شعب استان های ایالم، خوزستان و کرمانشاه، 
از روز سه شنبه مورخ۱۳9۸/۰7/۲۳  تا روز سه شنبه مورخ۱۳9۸/۰7/۳۰ ، 
به صورت یکسره از ساعت 7:۳۰ صبح الی ۱۸:۰۰، باز بوده و خدمت رسانی 
به عموم مشتریان از سوی کارکنان شعب مذکور، صورت خواهد پذیرفت.
ضمناً، در روز شنبه مورخ ۱۳9۸/۰7/۲7 مقارن با تعطیلی اربعین حسینی 
)ع(، کارکنان بانک آینده، در شعب استان های پیش گفته، از ساعت 7:۳۰ 
صبح الی ۱۴:۳۰، در محل کار خود برای خدمت رس��انی به مش��تریان، 

حضور خواهند داشت.

تجارت-استان ایالم:به گزارش روابط عمومي شرکت پاالیش گاز 
اس��تان، مهندس “ش��هریار داري پور” با اش��اره به اینکه لوح تقدیر و 
جایزه این همایش در بخش “تدوین و ارائه مطلوب گزارش عملکرد 
مسئولیت هاي اجتماعي شرکت” بوده است، افزود: پاالیشگاه گاز 
ایالم از سوي مشاور اجتماعي وزیر نفت مورد تقدیر قرار گرفت .وي 
با بیان اینکه این شرکت در راستاي مسئولیت هاي اجتماعي، قدمهاي 
ارزشمندي براي جامعه هدف برداشته است، اظهار کرد: پاالیشگاه گاز 
ایالم همزمان با انجام ماموریتهاي سازماني با افتخار رویکرد متعالي 
مسئولیت هاي اجتماعي را همواره مد نظر دارد و بر این اصل اعتقاد دارد 
که فعالیت موثر در این حوزه عالوه بر اینکه منشاء اثرگذاري در استان 
است بلکه ضرورت اساسي براي تحقق توسعه همه جانبه پایدار شرکت 
مي باشد .مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: پاالیشگاه 

گاز ایالم در زمینه معرفي شرکت، ذینفعان، رویکرد شرکت به مفهوم 
مسئولیت اجتماعي، کارکنان، جامعه و محیط زیست اقدامات قابل 
توجهي انجام داده که براي آحاد مختلف جامعه ملموس است .داري پور 
با بیان اینکه کسب این عنوان، برگ زرین دیگري در دفترافتخارات 
این مجموعه صنعتي است، خاطرنشان کرد: توسعه مسئولیت هاي 
اجتماعي و ارتقاء رضایتمندي جامعه به عنوان مهمترین موضوعات 
در حیطه مسئولیت اجتماعي شرکت، مد نظر است .مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه مسئولیت هاي اجتماعي مي تواند 
با هدایت کسب و کار به شیوه اخالقي و مسئوالنه در بهره مندي و 
سود آوري شرکت تاثیر گذارباشد،گفت: مسئولیت اجتماعي شرکت 
از وجوه مهم اخالق کسب وکار است که به نقش شرکت ها در حوزه 

اجتماعي اطراف خود مي پردازد .

تجارت-علي کیواني – ش��هریار ، س��مینار آموزش��ي نظام 
پیش��نهادات) مدیریت مش��ارکتي( در شرکت آب و فاضالب 
غرب استان تهران برگزار شد.مدیر دفتر پژوهش و بهبود بهره 
وري آبفاي غرب استان تهران با اعالم این خبر گفت: طي 
برگزاري این سمینار آموزشي تعداد 7۰ نفر از کارکنان شرکت 
آموزش هاي الزم در خصوص چگونگي ارائه پیشنهاد سازنده 
و فرآیند بررسي آن ها داده شد.قاسم قائیني با تاکید بر اینکه 
نظام پیش��نهاد ها را مي توان زمینه ساز شکل گیري فرهنگ 
نخبه پروري و موثرین روش حل و فصل مس��ائل س��ازماني 
دانس��ت، افزود: وجود فرهنگ مش��ارکتي، اعتقاد و باور قلبي 
مدیران ارش��د و ایجاد جایگاه مناس��ب براي نظام پیشنهاد ها 
در سازمان ها را مي توان زمینه ساز رشد و شکوفایي در این 

حوزه دانس��ت.او اظهار داش��ت: نظام پیشنهادات ابزاریست 
بسیار توانمند که مي تواند رویکرد کهنه و منسوخ موجود در 
خصوص نیروي انس��اني را به رویکرد نوین و ناب آن یعني 
س��رمایه هاي انس��اني بدل نماید.قائیني در پایان گفت: این 
نظام شرایط و امکاناتي را در سازمان به وجود می آورد که همه 
کارکنان، مشتریان و ... نظرات، ایده  ها و پیشنهادهاي خود 
را در زمینه حل مشکالت و نارسایي  ها و ایجاد بهبود مستمر 
در فعالیت هاي سازمان به مدیریت ارائه می دهد و مدیریت پس 
از بررس��ي، مواردي که قابل اجرا تش��خیص می دهد به اجرا 
می گذارد و براي دوام ارائه پیشنهاد پاداش مناسبي به پیشنهاد 
دهنده به عنوان حق ارائه پیشنهاد )سهم مشارکت( از طرف 

مدیریت داده خواهد شد.

برگزاري سمینارآموزشي نظام پیشنهادات "مدیریت مشارکتي" در آبفاي غرب استان تهران پاالیش گاز ایالم در چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت تندیس نقره ای گرفت
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راه و مسكن

دريچه

گ�روه راه و مس�کن:  همای�ش س�االنه مدی�ران س�ازمان بنادر و 
دریانوردی با حضور وزیر راه و شهرس�ازی مدیرعامل س�ازمان 
بن�ادر و دریان�وردی گف�ت: آبراه های بین المللی تنگه هرمز، خلیج 
فارس و دریای عمان یکی از امن ترین راه های دریایی با توجه به 

اقتدار و ناوگان نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران است.
محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت و گو 
با خبرنگار پایگاه خبری درخصوص پیش��نهاد ریاست جمهوری 
ایران در بحث امنیت خلیج فارس و دریای عمان و ائتالف منطقه 
ای اظهار داشت: آبراه های بین المللی تنگه هرمز، خلیج فارس و 
دریای عمان یکی از امن ترین راه های دریایی با توجه به اقتدار و 

ناوگان نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران است.
وی ادام��ه داد: در ی��ک ده��ه اخیر نه تنها ش��اهد برقراری امنیت 
دریانوردی توسط ناوگان نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران 
جمهوری اس��المی ایران در آب های تحت مس��ئولیت خودمان 
بودیم بلکه در محدوده های پرخطر سواحل سومالی که تهدید 
دزدان دریایی وجود داشته، نیروهای دریایی ما در تامین امنیت 

کمک کرده و در آنجا حضور داشتند.
وی افزود: بنابراین با توجه به توان و اقتداری که برای تامین امنیت 
توسط نیروی دریایی کشورهای منطقه وجود دارد، قاعدتا انتظار 
می رود که این امنیت توس��ط کش��ورهای منطقه ایجاد شود. در 
این خصوص جمهوری اسالمی ایران هم طبیعتا با توجه به اینکه 
یکی از بزرگترین ناوگان های تجاری دنیا را در اختیار داشته و بنادر 
مهمی در منطقه دارد، توانسته از طریق نیروهای دریایی خودش 

امنیت ناوگان تجاری اش را تامین کند. این رویکردی است که 
قطعا می تواند تضمین کننده آبراه های منطقه باشد.

مدیرعامل سازمان بنادری و دریانوردی تصریح کرد: درخصوص 

پیشنهاد ریاست جمهوری و ایده ایشان چنانچه هماهنگی بین 
کشورهای منطقه با توجه به این پیشنهاد فراهم شود و در قالب 
ائت��الف منطق��ه ای بتوانند صلح و امنیت کش��تیرانی را تضمین 

کنند، به مراتب تساهل های بهتری را شاهد خواهیم بود تا اینکه 
کشورهای خارجی و ائتالف متشکل از کشورهای بیگانه در یک 

منطقه حضور داشته باشند.
وی ادام��ه داد: ط��ی س��ال های متمادی توانس��تیم امنیت آبراه 
های خودمان را تضمین کنیم. هم اکنون از تنگه هرمز س��االنه 
۵۵ هزار تردد کش��تی اقیانوس پیما ثبت می ش��ود که در ایمنی 
و امنیت کامل عبور می کنند. این مس��اله با اقتداری که توس��ط 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران و نیروی دریایی 

سپاه تامین کرده اند، به وجود آمده است.
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی در خصوص چالش ها در 
خلی��ج ف��ارس به خص��وص در بحث امنیتی که هم اکنون وجود 
دارد، اظهار داش��ت: اگر ش��رایط به صورت معمول به کشورهای 
منطقه سپرده شود، قاعدتا هیچ چالشی نخواهیم داشت. چالش 
از زمانی آغاز می شود که دخالت کشورهای بیگانه در این منطقه 
دی��ده ش��ود. وی ادام��ه داد: مهمترین چالش این اس��ت که 
صحبت هایی مبنی بر تش��کیل ائتالف های بین المللی و 
کش��ورهای خارجی که متعلق به این منطقه نیس��تند، برای 
تامین امنیت مطرح می ش��ود که به هیچ وجه مورد قبول 
نیس��ت. تاکید ما به عنوان مرجع دریایی حاکمیتی کش��ور 
این اس��ت که از س��هم و دیدگاه خودمان به عنوان متولی 
بنادر بازرگانی و کشتیرانی این است که امنیت باید توسط 

کشورهای منطقه تامین شود.

معاون وزیر راه در حاشیه همایش ساالنه مدیران سازمان بنادر؛

امنیت تنگه هرمز پیامد اقتدار نیروهای مسلح ایران

رونق ساخت و ساز نیازمند مساعدت دستگاه ها اخطار به متخلفان فروش بلیط هواپیمااختصاص اتوبوس برای زوار جانباز و  معلول 
مع��اون حمل ونقل س��ازمان راهداری و 
حمل ونق��ل ج��اده  ای از اختصاص ۴۰۰ 
دستگاه اتوبوس دربستی رفت و برگشت 
برای زوار جانباز، معلول و خانواده شهدا خبر 
داد و گفت: این گروه ها با اخذ معرفی نامه از 

دستگاه های متولی می توانند از اتوبوس های دربستی استفاده کنند. 
مهران قربانی اعالم کرد: اتوبوس های دربستی که البته به صورت 
یکطرفه می توانند زائران را به عراق ببرند، باید ۲۴ ساعته به کشور 
برگردن��د، تنه��ا ت��ا دو هفته دیگر می توانن��د این کار را انجام دهند. 
اتوبوس های دربس��تی دو طرفه که در بازه زمانی رفت تا برگش��ت 
می توانند در عراق بمانند، محدود به ۴۰۰ دستگاه اتوبوس بوده و آن  
هم برای خانواده جانبازان، شهدا، معلوالن و برخی اشخاص است 

که نمی توانند بدون وسیله نقلیه به عراق بروند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
از لغ��و مجوز یک دفتر فروش خدمات 
هوای��ی ب��ه عل��ت تخل��ف در فروش 
بلیط اربعین خبر داد و گفت: س��ازمان 
هواپیمایی کشوری به متخلفان فروش 

بلی��ط هواپیم��ا اخطار م��ی دهد که با هرگون��ه تخلف برخورد 
خواهد شد.

رض��ا جعف��رزاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرسازی از لغو مجوز یک دفتر فروش بلیط هواپیما خبر داد 
و گفت: این دفتر از یک س��و اقدام به فروش بلیط پرواز اربعین 
خارج از نرخ توافق شده از سوی شرکت های هواپیمایی کرده 
بود و از س��وی دیگر بلیط صادر ش��ده جعلی بوده و صندلی و 

هواپیمایی متناظر با آن وجود نداشت.

سرپرس��ت معاون��ت  امور مس��کن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: 
مس��کن، ساختمان و صنعت فرآیندی 
است که به همراهی و مساعدت تمامی 

دستگاه ها و وزارتخانه ها نیاز دارد.
ب��ه گ��زارش تج��ارت به نقل از خبرنگار پای��گاه خبری وزارت 
راه و شهرس��ازی، محمود محمودزاده بخش��ی از برنامه ها و 

سیاست های آن معاونت را در دوران جدید تشریح کرد.
محمودزاده با اشاره به اینکه به سیاست مشارکتی اعتقاد دارد، 
گفت: به پیشنهادات و ایده های خالقانه درون مجموعه را که 
در جهت استراتژی و اهداف کالن معاونت مسکن وساختمان 
وزارتخانه اس��ت، بها می دهیم و در صورت عملیاتی و اجرایی 

بودن آنها در صدد تحقق برمی آییم.

کشورهای منطقه آرزوی داشتن
 بندر چابهار را دارند

قائم مقام وزیر صنعت با بیان این  که بس��یاری از کش��ورهای 
منطقه آرزوی داش��تن بندری مانند چابهار را دارند،گفت:  این 
بندر به لحاظ تجهیزات بندری، تخلیه و بارگیری و انبارها هیچ 
کمبودی ندارد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 
به نقل از تسنیم حسین مدرس خیابانی در بازدید از بندر شهید 
بهشتی چابهار و طرح های توسعه ای در حال اجرا، اظهار کرد: 
خیلی از کشورهای منطقه آرزوی داشتن بندر چابهار را دارند و 
امروز بندر چابهار به لحاظ تجهیزات بندری، تخلیه و بارگیری 
و حتی انبارها هیچ کمبود و کس��ری ندارد.  وی با بیان این که 
کشتی ها در بندر چابهار با سرعت قابل قبول تخلیه و محموله 
ه��ای آن منتقل می ش��ود، اب��راز امیدواری کرد: بندر چابهار از 
فرصت های توس��عه ای اس��تفاده کند و بتواند به عنوان تنها 
بندر اقیانوسی کشور، دروازه آفریقا و مسیر آسیای شرقی را باز 
کن��د. وی ب��ا اعالم این که انتخاب بندر چابهار به عنوان مقصد 
کاالی اساس��ی موجب جهش اقتصادی در منطقه خواهد ش��د، 
افزود: بندر چابهار، ایستگاه آغاز  برنامه هایی که موجب توسعه 
محور ش��رق اس��ت و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ترافیک 

بار در بندر چابهار باشیم.

۱۰۰۰۰ واحد مسکن مهر پردیس
 تا پایان مهرماه افتتاح می شود

در س��فر معاون وزیر راه و شهرس��ازی به ش��هر جدید پردیس، 
تأسیس��ات ایس��تگاه پمپاژ آب در فاز ۱۱ این ش��هر به صورت 
آزمایش��ی راه اندازی و اعالم ش��د، تا پایان مهرماه س��ال جاری 

۱۰ هزار واحد مسکن مهر در پردیس افتتاح می شود.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، حبیب اله 
طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
عمران شهرهای جدید، روز چهارشنبه، دهم مهرماه با حضور 
در شهر جدید پردیس، از پروژه های عمرانی این شهر بازدید 
کرد و به بررسی و پیگیری مشکالت موجود در این پروژه ها 
پرداخت. طاهرخانی در سفر به پردیس از تقاطع غیرهمسطح، 
زون یک واحدهای افتتاحی، زون های دوم، سوم و پنجم فاز 
۱۱، عملی��ات خ��ط انتقال فاز پنج و خط اصلی این خط بازدید 
و از نزدیک در جریان جزئیات امور قرار گرفت. وی در بخش 
دیگری از این سفر، ضمن بازدید از تمامی بلوک های دارای 
مش��کل ف��از ۱۱ با پیمانکاران مربوط��ه به مذاکره پرداخت و 
نس��بت به برخورداری از برنامه الزم جهت محاس��بات مالی 

تأکید کرد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
 حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

هی��ات موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد 
سند رسمي  

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۳9۸۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۳۳7۲ 
م��ورخ ۲7. ۵ . 9۸ هی��ات موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 
تصرفات مالکانه بالمعارض خانم ملیحه طاهری فرزند اکبر به ش��ماره شناس��نامه 
۳۰9۸ صادره از همدان در قریه ش��الکو در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر 
س��اختمان به مس��احت ۴۴ . ۲7۲ متر مربع پالک فرعی ۳۸۴۱۸ از اصلی 77 مفروز 
و مج��زا از پ��الک ۳۴7 باقیمان��ده از اصلي 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری 
از مالک رس��می آقای محمد همتی محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نماین��د بدیه��ي اس��ت در صورت انقض��اي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۳۲۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳ . 7 . 9۸ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۸ . 7 . 9۸ 

حسین اسالمی کجیدی_مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
-------------------------------------------------

-رونوشت آگهی 
آقای س��ید جعفر رحمتی گیلوان دادخواس��تی به شماره 9۸۰99۸۵۲۶۱۱۰۰۲۶۸ به 
خواس��ته صدور گواهی حصر وراثت مرحومه س��ید غفار رحمتی گیلوان به ش��رح زیر 

معرفی نموده است.
 ۱_ آقای سید محمد رحمتی گیلوان شماره شناسنامه ۱ نسبت پسر
 ۲_ آقای سید باقر رحمتی گیلوان شماره شناسنامه ۳۰ نسبت پسر
۳_ آقای سید جعفر رحمتی گیلوان شماره شناسنامه ۴ نسبت پسر 
۴_خانم سیده زاده رحمتی گیلوان شماره شناسنامه ۵ نسبت دختر

۵_خانم سیده طاوس رحمتی گیلوان شماره شناسنامه ۵۰۶ نسبت دختر
 ۶_خانم سیده مدینه رحمتی گیلوان شماره شناسنامه ۲۴ نسبت دختر

 7 _خانم سیده سکینه رحمتی گیلوان شماره شناسنامه۲۳ نسبت دختر
۸_خانم سیده مرضیه رحمتی گیلوان شماره شناسنامه 7۳۲ نسبت دختر

9_خانم حمیرا رمضانی ولدی شماره شناسنامه ۳۰۱ نسبت همسر
 لذا چنانچه کسی یا کسانی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا هرگونه نوشته 
دیگری داش��ته باش��د می تواند از تاریخ نش��ر این آگهی به مدت یک ماه به این ش��ورا 

ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال_ حامد مهاجر

------------------------------------------------آگ
هی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود شش��دانگ پالک های مزبور درروس��تای س��وال تحت 
پالک ۴۱۵ اصلي بخش سه اردبیل تاکنون بعمل نیامده است فلذا تحدید حدود 
شش��دانگ پالک های مذکورر در تاریخ ذیل به عمل خواهد آمد بدینوس��یله به 
مال��ک و مجاوری��ن اخط��ار می¬گ��ردد در موعد مقرر در این اداره حاضر ش��ده تا 
طبق مقررات نس��بت به تحدید حدود ملکی ایش��ان اقدام گردد اعتراض بر حدود 
و حقوق ارتفاقی مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تعیین حدود بمدت سی روز 

پذیرفته خواهد شد
۱-  پالک ۲۶۵ فرعی از۴۱۵ اصلی بنام آقای ایرج مهدیزاده فرزند فرهاد ، ششدانگ 

یک باب خانه و مغازه به مساحت ۱۱9/۸۵ مترمربع روز سه شنبه مورخه 9۸/۸/7
مولوی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نمین

------------------------------------------------
آگهی تائید مالکیت 

دراجرای ماده ۱۰آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون س��اماندهی 
وحمایت ازتولید وعرضه مس��کن مصوب س��ال ۱۳۸۸و باس��تنادآراء صادره از 
هیأت موضوع قانون مذبور،تصرف مالکانه ومفروزی امالک واقع درمحدوده 
ش��هرنمین تحت پالک ۴۱7 اصلی بخش س��ه اردبیل بنام اشخاص ذیل تأیید 
وآخرین شماره فرعی برای امالک مزبورتعیین گردیده است ،چنانچه اشخاصی 
دراین مورداعتراض داش��ته باش��ندازتاریخ الصاق ظرف بیس��ت روزاعتراض 
خودرابص��ورت مکت��وب به اداره ثبت محل تس��لیم نمایندوظرف مدت یکماه 
ازتاری��خ تس��لیم به مرجع ثبتی ،دادخواس��ت خودراب��ه مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم وگواهی تقدیم دادخواس��ت رابه اداره ثبت اس��ناد وامالک نمین تس��لیم 
نمایند.بدیه��ی اس��ت درصورت عدم وص��ول اعتراض درموعد مقررویاتحویل 
گواه��ی عدم تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت ،عملیات ثبتی بارعایت مقررات 

تعقیب خواهدشد.
۱-  پالک۸۵۱۵  فرعی از۴۱7 اصلی آقایان کامران و ابراهیم احمدیان  فرزندان قرش 

، ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۱۱۰ مترمربع )بصورت مشاعی(
۲-   پ��الک   ۸۵۱۶  فرع��ی  از۱۴۵ اصل��ی آق��ای  هب��ود غن��ی زاده فرزند مرتضی ، 

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۱99/7۰ مترمربع
مولوی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نمین

------------------------------------------------
 آگهی تائید مالکیت 

دراجرای ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون س��اماندهی 
وحمایت ازتولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۸وباستنادآراء صادره از هیأت 
موضوع قانون مذبور،تصرف مالکانه ومفروزی امالک واقع در محدوده شهرآبی 
بیگلو تحت پالک ۱۴۵ اصلی بخش س��ه اردبیل بنام اش��خاص ذیل تأیید و 
آخرین شماره فرعی برای امالک مزبورتعیین گردیده است ،چنانچه اشخاصی 
دراین مورداعتراض داش��ته باش��ندازتاریخ الصاق ظرف بیس��ت روزاعتراض 
خودرابصورت مکتوب به اداره ثبت محل تس��لیم نمایند و ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تس��لیم به مرجع ثبتی ،دادخواس��ت خود را به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم وگواهی تقدیم دادخواس��ت رابه اداره ثبت اس��ناد وامالک نمین تس��لیم 
نمایند.بدیه��ی اس��ت درصورت عدم وص��ول اعتراض درموعد مقررویاتحویل 
گواه��ی عدم تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت ،عملیات ثبتی بارعایت مقررات 

تعقیب خواهدشد.
۱-  پ��الک ۱۸۵۰ فرع��ی از۱۴۵ اصل��ی آق��ای اللهویردی دش��تی آب��ی بگلو  فرزند 

خالقویردی ، ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶۰/۱۳ مترمربع
۲-   پالک   ۱۸۵۱ فرعی  از۱۴۵ اصلی آقای  کمال جهانی فرزند ایرج ، ششدانگ 

یک باب خانه  به مساحت ۲۵۰ مترمربع
۳-  پالک ۱۸۵۲ فرعی از۱۴۵ اصلی آقای هاتف تدین  فرزند محمود ، شش��دانگ 

یک باب خانه  به مساحت 7۵۴/۳۰ مترمربع
۴-  پ��الک ۱۸۵۳ فرع��ی از۱۴۵ اصل��ی آق��ای برات ثابت آب��ی بگلو  فرزند جالل ، 

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۱۸۸/۵۵ مترمربع 
۵-  پالک ۱۸۵۴ فرعی از۱۴۵ اصلی آقای محمد فیروزان آبی بیگلو  فرزند نعمت 

، ششدانگ یک قطعه زمین محصور  به مساحت ۶۶/۵۰ مترمربع
۶-  پالک ۱۸۵۵ فرعی از۱۴۵ اصلی آقای حسین فروزان  فرزند معرفت ، ششدانگ 

یک باب خانه  به مساحت ۳۰۴/۳۰ مترمربع
7-  پالک ۱۸۵۶ فرعی از۱۴۵ اصلی آقای اس��ماعیل نام آور آبی بیگلو  فرزند خان 

آقا ، ششدانگ یک قطعه زمین محصور  به مساحت ۱9۰/۸۳ مترمربع
اداره كل راه و شهرسازی استان اردبيلمولوی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نمین

       در راستای سیاستهای وزارت راه و شهرسازی ، اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد در اجرای ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت یک قطعه زمین را با قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک جهت بهره برداری با کاربری درمانی و مشخصات ذیل در شهرستان اردبیل واگذار نماید: 

IR  ۶7۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳7۱۰۶۳7۲777 ۱- متقاضیان می بایست پس از تکمیل فرم درخواست آن را به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی ۱- فیش واریزی ستون مبلغ سپرده به حساب شبا به شماره 
با شناسنامه واریز 9۱۳۲۸۶۵۰۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ بنام سپرده سازمان ملی زمین و مسکن نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به مبلغ مندرج در آگهی در وجه سازمان ملی زمین و مسکن 

یا ۲- ضمانتنامه بانکی شرکت در فراخوان با اعتبار ۳ ماهه بنام سازمان ملی زمین و مسکن به طریق ذیل پرداخت و تحویل نمایند: 
۱- ۱پاکت الف لفاف الک و مهر شده: حاوی اصل و کپی فیش واریزی به حساب سپرده یا ضمانتنامه بانکی به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی و تصویر موافقت نامه و پروانه تاسیس 

۱-۲ پاکت ب لفاف الک و مهر شده: تکمیل فرم شرکت در فراخوان و ارائه قیمت پیشنهادی ، هر دو پاکت در یک پاکت لفاف و الک مهر شده با قید جمله )مربوط به آگهی فراخوان زمین با کاربری درمانی( 
بر روی پاکتها تا مدت ده روز )۱۰ روز( پس از انتشار آگهی نوبت دوم به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل واقع در استان اردبیل / شهر اردبیل / شهرک اداری کارشناسان )بعثت( تحویل نمایند. 
به پیشنهادات فاقد فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی یا سپرده کمتر از مبلغ درج شده و یا تحویل داده شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. )مشخصات زمین حتما” بر روی پاکتهای الف و 

ب قید شود(
۲- نتایج فراخوان به مدت یک هفته پس از بازگشایی در تابلو اعالنات نصب خواهد شد که به منزله ابالغ به برنده فراخوان می باشد لذا برنده بایستی حداکثر ظرف دو هفته پس از نصب در تابلو اعالنات اداره 

کل راه و شهرسازی استان اردبیل نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادی اقدام نمایند.
۳- قیمت اعالمی به عنوان قیمت پایه می باشد.

۴- متقاضی باید دارای موافقت نامه و پروانه تاسیس از دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل باشد.
۵- متقاضی باید تعهدات الزم را بابت دارا بودن طرح و اعتبار مناسب جهت اجرای عملیات احداث را به اداره کل راه و شهر سازی استان اردبیل ارائه نماید.

۶- زمین مورد نظر به صورت نقدی بوده و متقاضی می تواند با شرایط نقدی و غیر نقدی شرکت نماید.
7- متقاضیانی که بهترین مبلغ پیشنهادی و باالترین درصد پیش پرداخت و کوتاه ترین زمان اقساط را ارائه نمایند به عنوان برنده فراخوان در اولویت می باشند.

۸- در صورت عدم مراجعه برنده اول مبلغ واریزی بابت س��پرده ، ضبط و زمین مورد نظر برابر مقررات به برنده دوم واگذار خواهد ش��د. در هر حال در صورت انصراف برنده مبلغ س��پرده به هیچ وجه مس��ترد 
نخواهد شد.

9- به پیشنهادات مشروط ، مبهم و قیمتهای پایین تر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۰- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از موقعیت قطعه مورد نظر به اداره واگذاری اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل مراجعه نمایند.

۱۱- پرداخت هزینه های کارشناسی به عهده برنده می باشد.
۱۲- اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

۱۳- وجه سپرده شرکت در فراخوان بعد از ۲ ماه مسترد خواهد شد.
۱۴- برندگان خرید اقساطی موظفند بر اساس اولویت اول ضمانتنامه بانکی در غیر اینصورت چک بانکی و سفته به میزان ۱/۵ برابر ارزش معامله مورد واگذاری با ظهر نویسی ۲ ضامن معتبر )حداقل یک 

نفر کارمند رسمی( ارائه نمایند.
مبلغ سپرده به ریالقیمت برای هر    متر مربع به ریالمساحت عرصه        متر مربعشماره قطعه و پالک زمین مورد نظرردیف

قطعه شماره 3/2 از پالک ۷۱۱۶ فرعی۱
 از ۷3 اصلی بخش 3 اردبیل

۷5۰5/3۶/۰۰۰/۰۰۰2/25۱/۶۰۰/۰۰۰

آگهی فراخوان زمین 
اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

فرم شرکت در آگهی فراخوان زمین
       اینجانب نام .................................................... نام خانوادگی .......................................................................... متولد ................................ دارای شماره شناسنامه ............................................................ 
ش��غل ............................................. س��اکن شهر ......................................... آدرس محل کار ............................................................................................................................................................................. 
محل سکونت ................................................................................................................................................................................... تلفن .................................................. با اطالع از شرایط فراخوان و قبول 
مفاد آن متقاضی خرید زمین واقع در شهرستان ......................................................... به شماره قطعه .......................................................................... پالک ثبتی ................................................................ 

به مساحت ......................................................... متر مربع موضوع آگهی فراخوان مورخ ......................................................... منتشره در روزنامه ......................................................... می باشم.
۱- مبلغ پیشنهادی خود را برای هر متر مربع به میزان ......................................................................................................................... ریال به عدد .............................................................................. ریال 
به حروف ........................................................................................................................................................................ با پیش پرداخت ........................................................................................................... 

درصد نقد و مابقی در اقساط ................................................ اعالم می دارم.
۲- ضمنا” اصل و کپی فیش واریزی به شماره ........................................................................ به مبلغ .................................................................................................................. ریال بابت مبلغ سپرده در 

وجه اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به ضمیمه ارسال می گردد.
                                                                                                                                                                                       امضاء متقاضی

وزارت راه و شهرسازی
  اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل      

نوبت دوم

70درصد خريداران مسكن غير مصرفی هستند
گروه راه و مس�کن: زهرا س�عیدی مبارکه عضوکمیس�یون اقتصادی 
مجلس و یکی از طراحان اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه بخش 

مسکن گفت:۷۰ درصد تقاضای بازار مسکن، غیر مصرفی است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از بانک مسکن، 
زهرا سعیدی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: 
طرحی که ما آماده کردیم بر این موضوع داللت دارد و با ۱۴۵ امضا تقدیم 

هیئت رئیسه مجلس شد که کلیات آن تاکنون تصویب شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بیش از 9۵ درصد مردم از 
این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده اند 

باید بخشی از سود خود را مالیات دهند.
سعیدی درباره تاریخچه این طرح افزود: در سال 9۴ ما بر تولید، مالیات 
بستیم اما بر خانه های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. 
وی گفت: 7۰ درصد معامالت مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب 
سرمایه بیشتر را دارد. متأسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد 

خانه های باال هستند تعیین می کنند.
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فناوری

ه��وآوی ب��ا عرض��ه پرچ��م داران جدی��د خود 
امکان��ات کارب��ردی و جالب��ی را ب��ه کاربران 
 SuperSensing معرف��ی کرد. دوربین ه��ای
 ،99۰ Kirin تراش��ه قدرتمند ،Cine Camera
دکمه های مجازی لبه  دستگاه و... در این مطلب 
نوآوری ه��ا و قابلیت ه��ای جدی��د پرچم داران 
س��ری Huawei ۳۰ Mate را مرور می کنیم. 
گوشی های سری Huawei Mate ۳۰ با شعار 
»بازنگری در انتظارات« معرفی ش��ده  اس��ت. 
ه��وآوی ب��ا اس��تفاده از طراحی زیب��ا و در عین 
 Horizon( حال س��اده، نمایش��گر فوق خمیده
Display(، م��اژول دوربی��ن دایره ای ش��کل، 
دوربین های پیش��رفته و باکیفیت و چیپس��ت 
اختصاصی و قدرتمند در پرچم داران جدید خود، 
قصد داشته مرز انتظارات از گوشی های هوشمند 
را جابه جا کند. صرف نظر از ویژگی های ظاهری 

و امکانات س��خت افزاری، اس��تفاده هوآوی از 
برخی نوآوری های خاص در این گوشی باعث 
ش��ده این دس��تگاه از رقبا متمایز  و به گزینه ای 
جدی برای خرید تبدیل شود. هوآوی در گوشی 
Pro ۳۰ Mate ب��ا حذف دکمه های فیزیکی و 
جایگزین کردن آن با دکمه های لمسی تنظیم 
 Horizon Display ص��دا روی لبه نمایش��گر
توانس��ته از خمش نمایش��گر پرچ��م دار جدید 
خود، حداکثر اس��تفاده را کند. هنگام کار کردن 
با گوشی در سری Huawei Mate ۳۰، لزوماً به 
لمس نمایشگر نیازی نیست و می توان بسیاری 
از دس��تورها را از طریق ژس��ت های حرکتی به 
دستگاه منتقل کرد. به این ترتیب کاربر قادر است 
با جابه جایی دست به باال یا پایین یا مشت کردن 
دست، فرمان های خود را به دستگاه منتقل کند 

یا اسکرین شات بگیرد.

با نوآوری های گوشی  Huawei 3۰ Mate آشنا شوید

 

مدیرکل پیش بینی و هش��دار س��ریع س��ازمان 
هواشناس��ی از تداوم وزش باد و بارش باران در 
بیشتر مناطق کشور طی چند روز آینده خبر داد. 
صادق ضیائیان با اشاره به آخرین وضعیت آب 
و هوایی کشور، با بیان اینکه با توجه به آخرین 
تحلیل های نقش��ه های پیش یابی هواشناسی 
طی س��ه روز آینده در مناطقی از سیس��تان و 
بلوچس��تان، هرم��زگان، جنوب اس��تان های 
فارس و کرمان در س��اعات بعد از ظهر رش��د 

ابر، رگبار،  رعد و برق و وزش باد شدید موقتی 
پیش بینی می شود؛ گفت: در دامنه های زاگرس 
مرکزی واقع در استان های کرمانشاه، همدان، 
لرس��تان، ایالم و از بامداد ش��نبه در مناطقی از 
استان های یزد، اصفهان، شمال فارس، لرستان 
و چهارمحال و بختیاری و همچنین در سواحل 
ش��مالی و ارتفاعات البرز در استان های تهران، 
البرز و قزوین نیز رشد ابر، بارش پراکنده گاهی 

رعد و برق و وزش باد رخ می دهد.

بلیت فروشی بازی تیم ملی ایران با کامبوج از بامداد 
جمعه آغاز شده که تاکنون بانوان استقبال چشم گیری 
از ای��ن اتفاق داش��تند. در فاصل��ه حدودا یک هفته تا 
بازی ایران و کامبوج در مرحله مقدماتی انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۲، بلیت فروشی این دیدار از بامداد جمعه 
آغاز شد. باتوجه به فراهم شدن شرایط حضور بانوان 
در ورزشگاه ها، هر چند ساعت، بلیتهای یک جایگاه 
برای بانوان فعال می ش��ود که در عرض چند دقیقه 
به فروش می رس��د. از ش��ب جمعه تاکنون، جایگاه 

های A9 ، A۸ ،A7 ،A۶ که برای حضور بانوان آماده 
ش��ده، در چند دقیقه ۳۵۰۰ بلیت مربوط به این چهار 
جایگاه به فروش رفتند. پیش بینی می شود با توجه 
به استقبال بانوان جایگاه های دیگری برای تماشای 
بانوان فراهم ش��ود و حداقل ضلع جنوبی ورزش��گاه 
به بانوان اختصاص یابد. البته مس��ئوالن فدراس��یون 
فوتبال و س��ایر مس��ئوالن باید در این زمینه تصمیم 
بگیرن��د و در ح��ال حاضر جایگاهی برای خرید بلیت 

توسط بانوان باقی نمانده است.

بين الملل

ايرانمستطيل سبز

باد و باران کشور را فرا می گیرد استقبال عجیب بانوان از بازی تیم ملی با کامبوج

گروه بین الملل:  در حالی که عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق در 
سخنرانی خود تاکید کرد که مطالبات معترضان را برآورده می کند، تظاهرات 

و درگیری ها برای چهارمین روز متوالی در بغداد پایتخت ادامه دارد.
به گزارش، پایگاه خبری عراقی شفق نیوز، شماری از عراقی ها در اعتراض 
ها به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورشان روز جمعه نیز در میدان التحریر 
این کشور تجمع و تظاهرات برگزار کردند. بنابر این گزارش، نیروهای امنیتی 
عراق برای متفرق کردن معترضان که با نادیده گرفتن مقررات منع رفت و 
آمد به خیابان آمدند، به سمت آنها تیراندازی کردند.  برخی رسانه ها مدعی 
شدند  که تعداد افراد کشته شده در تظاهرات به ۴۴ تن رسیده است. این در 
حالی است که نخست وزیر عراق در سخنرانی شب گذشته خود تاکید کرد که 
»عده معدودی« تالش می کنند تظاهرات اعتراضی در برخی شهرهای این 
کشور را از روند مسالمت آمیز خارج کنند. وی به معترضان عراق وعده داد که 
به مطالبات مشروع آنها پاسخ دهد. برخی از شهرهای عراق از جمله بغداد از روز 
سه  شنبه گذشته در اعتراض به فساد، عدم جدیت برای مبارزه با آن و بیکاری 
شاهد تظاهرات اعتراضی بود که در نتیجه آن، شماری از معترضان کشته یا 
زخمی شدند. به نظر می رسد این تجمعات سراسری که در اعتراض به بیکاری، 

فساد دولت و خدمات عمومی ضعیف برپا شده، فاقد هرگونه رهبری سازمان 
یافته بوده و بزرگترین آن از زمان نخست وزری عادل عبدالمهدی باشد. این 
راهپیمایی ها که با وجود اعالم منع رفت و آمد در بغداد و چند شهر دیگر باز 
هم ادامه یافته سبب ورود نیروهای نظامی به خیابان ها شده تا شهر به یک 
پادگان نظامی تبدیل شود. قطع سرویس اینترنت و اختالل شدید در برخی 
خدمات دولتی از جمله تبعات این درگیری ها است. بر اساس برخی گزارش 
ها؛ این تظاهرات که زیر نام مطالبات اجتماعی برگزار می شود، هدف اصلی 
اش بر اندازی نظام سیاسی در عراق است. آن گونه که مشرق می نویسد: از 
جمله شعارهای مشکوک و بحث انگیز در تجمعات که مورد توجه تعدادی 
از رسانه های عراق نیز قرار گرفته وجود شعاری است که به بهانه اولویت با 
اصالح وضع کشور، مردم را به عدم مشارکت در زیارت اربعین حسینی فرا 
می خواند. در این شعار که بر روی پالکاردها نوشته شده آمده است: »تا ظلم 
و ستم برداشته نشود، پیاده روی به سمت کربال )در اربعین( جایز نیست.« از 
س��ویی؛ تالش فراوانی از س��وی جریان های مش��کوکی برای باز کردن پای 
حشد شعبی به این درگیری ها انجام می شود تا عمال نیروی مقاومت عراق را 
مقابل مردم قرار دهد. به جز انگلیس و آمریکا، شبکه های سعودی در منطقه، 

الحره آمریکا و همچنین دیگر رسانه های نزدیک به جریان بعثی در عراق، 
همچنان در خبرها و گزارش های تصویری و ویدئویی، به صورت لحظه ای 
سعی در تهییج مردم و بزرگنمایی رخدادهای اعتراضات دارند و تالش برای 
ترویج آمارهای غیر رس��می و حتی ش��ایعات علیه دولت و نیروهای امنیتی، 
خط خبری ثابت آنان است.   این تظاهرات که متولیان ناشناخته ای دارد با 
عناوینی مانند »تظاهرات اکتبر« یا »تظاهرات میلیونی« فراخوان شده و با 
حضور جوانان عراقی در حالی برگزار می شود که  گروه های معروف سیاسی 
مانند جریان صدر یا حزب کمونیس��ت و یا گروه های مقاومت اس��المی که 
معموال به عنوان گروه های برگزار کننده تظاهرات های اعتراضی شناخته 

می شوند از پیوستن به آن خودداری کرده اند.

برای چهارمین روز متوالی و با قربانی شدن 44 نفر صورت گرفت:

تداوم اعتراض ها در عراق

Sat 5Oct.2019                                                         1696 شنبه 13 مهر 1398   شماره

رنج اقتصاد از پروژه های ناتمام پتروشيمی
ادامه از صفحه 5

... پتروشیمی فیروزآباد و مجری پتروشیمی فیروزآباد، جهرم، 
داراب و فساس��ت، برای انتقال پتروش��یمی الفین فیروزآباد به 
عس��لویه مطرح ش��د. کورش کرم پور افزوده بود: پیش از این 
زنگنه با انتقال پتروشیمی های فوق الذکر موافقت کرده بود، 
اما در جلسه کمیسیون، وزیر نفت و اعضای کمیسیون نسبت 
به انتقال پتروشیمی الفین فیروزآباد مخالفت کردند و انتقال این 
پتروش��یمی ها منتفی ش��د.وی با تاکید بر اینکه پتروشیمی که 
قرارگاه خاتم االنبیا در عسلویه در حال احداث آن بوده طرحی 
جدید است، ادامه داد: وزیر نفت اعالم کرد که خوراک پتروشیمی 
عسلویه را تامین می کند و انتقال پتروشیمی فیروزآباد به این 
منطقه منتفی اس��ت و خوراک پتروش��یمی های جهرم، فسا و 
داراب را تامین می کند.نماینده فیروزآباد یادآور شد: وزارت نفت 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن اتان را برای این پتروشیمی ها تامین 
می کند تا در پتروش��یمی مادر فیروزآباد تبدیل به اتیلن ش��وند.
وی افزود: اگر س��رمایه گذاران پتروش��یمی یعنی قرارگاه خاتم 
االنبیاء، بانک صادرات و دیگر س��هامداران تمایل داش��تند که 
این پروژه را همانند گذشته ادامه دهند با آنها همکاری شده و 
تسهیالتی که از سوی صندوق توسعه ملی برای این پتروشیمی 
ها در نظر گرفتند در اختیار این سرمایه گذاران قرار می گیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
اگر سرمایه گذاران تمایلی نداشتند که به سرمایه گذاری ادامه 
دهند، با همت مس��ئوالن مربوطه و مردم این شهرس��تان ها 
سرمایه گذار جدیدی جایگزین سرمایه گذاران فعلی می شود 

و پروژه در کمترین زمان به بهره برداری می رسد.
سرگردانی ادامه دار �  

اما با وجود اظهارات فراوان دولتمردان و مسووالن قرارگاه خاتم 
که هیچکدام محقق نش��ده، نماینده فس��ا در مجلس ش��ورای 
اسالمی وضعیت این پتروشیمی ها را اسف بار توصیف کرد و 
گفت: چهار پتروشیمی فسا، جهرم، داراب و فیروز آباد در سال 
۱۳۸۶ کلنگ زنی شده و اسم این پتروشیمی ها پلی اتلین مرکز 
نام دارد و جوری طراحی شده که این چهار پروژه باید با هم تمام 
ش��ود، تا کارآیی داش��ته باشد. محمد جواد جمالی نوبندگانی در 
خصوص ارتباط این ۴ پتروشیمی به یکدیگر گفت: روند ساخت 
این پتروشیمی ها بدین صورت طراحی شده که پلی اتلین مورد 
نیاز را از عسلویه و پارس جنوبی و فاصله صدها کیلومتری به 
فیروزآباد پارس بیاورند و در آنجا از این گاز استحصالی صورت 
بگیرد و سپس با لوله به جهرم ارسال شود تا در آنجا پلی اتلین 
سبک و سنگین استحصال شود و دوباره از طریق لوله به فسا 
برود و در آنجا نیز فقط پلی اتیلن س��بک اس��تحصال ش��ود تا در 
نهایت گاز باقی مانده به داراب برود و در آنجا نیز بخش دیگری 
از پلی اتیلن اس��تحصال ش��ود. وی با تاکید بر اینکه الزم است 
تمام خوراک این پتروش��یمی ها با لوله انتقال داده ش��ود گفت: 
همین که می بایس��ت لوله مرحله به مرحله کار گذاش��ته ش��ود 
تا بتوان خوراک را از آن برداشت کرد. نماینده فسا در مجلس 
ش��ورای اس��المی بزرگترین مشکالتی که این پتروشیمی ها 
داش��ته، مصرف زیاد آب بوده اس��ت گفت: مهمترین موردی 
که مس��ووالن را از اجرای کامل این پروژه دلس��رد کرد، کمبود 
آب بود.  وی با اعالم اینکه تا قبل از بارندگی های س��ال اخیر 
که به سیل منجر شد، مردم این مناطق حتی برای تامین آب 
آش��امیدنی مش��کل داشتند گفت: در حالی که به طور متوسط 

برای هر کدام از این پتروشیمی ها به غیر از فیروزآباد، به طور 
متوس��ط ۳ میلی��ون و ۵۰۰ ه��زار متر مکعب آب در س��ال نیاز 
اس��ت و برای فیروزآباد بین ۳ تا ۸ میلیون مترمکعب آب نیاز 
است، منطقه چنین آبی را ندارد. جمالی با ابراز تاسف از اینکه 
ام��کان تامی��ن این حجم آب به هیچ عن��وان وجود ندارد مگر 
اینکه معجزه رخ بدهد گفت: متاسانه مصوبه راه اندازی این ۴ 
پتروشیمی در زمان احمدی نژاد بود که همه چیز بدون برنامه 
ریزی و به صورت س��لیقه ای انجام می ش��د.  وی با یادآوری 
اینکه برخی از سازمانها قرار بود برای راه اندازی این پتروشیمی 
ها همکاری داشته باشند گفت: متاسفانه تمامی این دستگاهها 
هرگز یک موضع ثابتی نگرفتند و حتی برخی از وزرای نفت می 
گفتند که اتان مورد نیاز این پتروشیمی ها را نمی توانیم تامین 
کنیم و برخی دیگر اصال اعتقادی به تامین اتان مورد نیاز این 

پتروشیمی ها نداشتند.
بی اعتقادی نسبت به یک مصوبه �  

نماینده فسا با ابراز تاسف از اینکه تصور کنید کلنگ احداث ۴ 
پتروشیمی را زده ایم اما سالها طول می کشد تا برای همکاری 
تصمیم بگیریم گفت: حتی دس��تگاههای دولتی نیز اعتقادی 

به این مصوبه نداشتند.
وی به ادامه روند پروژه س��اخت این ۴ پتروش��یمی اشاره 
ک��رد و گف��ت: از س��ال ۱۳9۰ ای��ن پ��روژه را به قرارگاه 
س��ازندگی خات��م االنبیا دادند اما ق��رارگاه، این پروژه را 
فعال نمی کند و دایم گالیه می کنند که توجیه اقتصادی 
ندارد. جمالی گفت: بارها جلسه برگزار کردیم و به صورت 
انفرادی یا نمایندگان اس��تان فارس به ویژه نمایندگان 
این ۴ شهر بارها با هم با مسووالن قرارگاه خاتم جلسه 
گذاش��تیم و اعالم کردیم که وقتی ش��ما از روز اول می 
دانس��تید ک��ه این پروژه ها توجی��ه اقتصادی ندارد، چرا 
پذیرفتند و مردم را امیدوار کردید؟ وی با ابراز تاس��ف از 
اینکه هر بار یک نفر مسوول این پروژه می شود تا مردم 
و نمایندگان محجلس را برای مدتی قالب س��نگ کند 
گف��ت: م��ردم هر چهار شهرس��تان بدانند که تنها حدود 
۱۴ درصد این پتروش��یمی ها پیش��رفت داش��ته و آن هم 
س��اختمان س��ازی نیمه کاره بوده است. نماینده فساد در 
مجلس بخش دیگری از اشکاالت این پتروشیمی ها را 
تحری��م ه��ا اعالم کرد و گفت: راکتورهای مورد نیاز این 
پتروشیمی ها از شرکتهای متفاوتی هستند و فروشندگان 
خارج از کشور تجهیزات، در این شرکتهای سازنده راکتور 
س��هم دارن��د. این ش��رکتها یا متعلق ب��ه صعودی ها یا 
آمریکایی یا ژاپنی هاست. وی گفت: وقتی دالر ۳ هزار 
تومان بود، آقایان برآورد کرده بودند که این پتروشیمی 
ه��ا ۱۰ ه��زار میلیارد تومان اعتب��ار نیاز دارد و اکنون که 
دالر از مرز ۱۱ هزار تومان گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد 

تومان پول می خواهد.
جمالی افزود: ما از مس��ووالن درخواس��ت کردیم که این قضیه 
را خیل��ی اقتص��ادی نبینند و به تبع��ات اجتماعی آن هم توجه 
کنند. به مس��ووالن بارها گفته ایم که به مردم قول داده اید و 
امیدواری ایجاد کرده اید. نماینده فس��اد در مجلس گفت: به 
آقایان اعالم کردیم اکنون که در مورد پتروشیمی ها زیاد برنامه 
و اعتقاد ندارید، بیایید تاسیس��ات پایین دس��تی ایجاد کنید که 
س��هل الوصول تر اس��ت و با پول کمتری افراد بیشتری سرکار 

می روند که در این مورد هم قصور می کنند.
اح�داث پتروش�یمی ه�ا مق�رون ب�ه صرف�ه  �  

نیست
وی با اعالم اینکه اگر این ۴ پتروش��یمی فعال هم بش��ود، در 
هر شهرستان بیش از ۲۲۰ نفر به صورت مستقیم سرکار نمی 
روند گفت: اینکه بگوییم کار بزرگی کرده باش��ند و قرار اس��ت 
تحول عظیمی در استان فارس و کشور اتفاق بیفتد، این طور 
هم نبوده است.تصور کنید که ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای یک 
شهرستان هزینه شود تا ۲۲۰ نیروی سرکار بروند که از نگهبان 
تا مهندس اس��ت. جمالی با تاکید بر اینکه قبول داریم احداث 
این ۴ پتروشیمی برای امروز ما اصال مقرون به صرفه نیست 
گفت: ما اعالم کردیم برای هر ۴ شهرستان صنایع پایین دستی 
پتروش��یمی را ایجاد کنید، اما متاس��فانه قرارگاه ما را در تردید 
نگه داش��ته به نوعی که نمی خواهد این پروژه را انجام دهد و 
هم می خواهد امتیازهایی از برخی وزارتخانه ها یا دستگاه ها 
بگیرد. وی گفت: سهمیه اتان می تواند درآمد خوبی برای یک 
سیستم باشد و البته هنوز به صورت استخوان الی زخم مانده و 
فقط بهره برداری سیاسی به نفع یا زیان برخی نماینگان صورت 
می گیرد و متاسف هستیم که در زمان احمدی نژاد کارهای بی 
منطق زیادی شد که این هم یک مورد بوده است. نماینده فساد 
در مجلس افزود: به هر حال یک س��هم ارزی برای این پروژه 
تعریف کرده ایم، اما قرارگاه که باید این را بس��ازد، تاکید می 
کند که توجیه اقتصادی ندارد و بنابر این سرمایه قابل توجهی 
تبدیل به بناهای نیمه کاره شده که به هیچ دردی نمی خورد. 
وی در پاسخ به اینکه آیا بپذیریم که سرمایه اولیه سوخته است 
گفت: سرمایه گذاری اولیه، اختصاص زمین بود که اکنون در 
برخی از شهرستانها اعالم می کنند زمین تخصیص یافته اما 
زمین ها اشکال دارد، زیرا پتروشیمی به خاکی نیاز دارد که ثبات 
داشته باشد، اما خاک این پتروشیمی ها ثبات ندارد، زیرا ایمنی 
یک پتروشیمی بسیار مهم است. برخی مساله آب را مطرح می 
کنند، برخی دور بودن از مرکز اتان و هزینه انتقال آن را مطرح 
می کنند، برخی دور بودن از بنادر را مطرح می کنند که باعث 
می شود هزینه صادرات باال برود و مشکالت بسیاری دیگری 
را ه��م مط��رح می کنند. جمالی بهترین راهکار را ایجاد صنایع 
پایین دس��تی دانس��ت و گفت: صنایع پایین دستی هم آلودگی 
کمتری دارد، هم اعتبار کمتری نیاز دارد و هم به نسبت، افراد 

بیشتری مشغول بکار می شوند.
وی با اعالم اینکه اکنون اس��تانداری جلس��اتی برگزار می کند 
و بنیاد برکت نیز برای انجام این پروژه پیشنهاداتی مطرح می 
کند گفت: نهایت این اس��ت که هر چند ماه یک بار جلس��اتی 
برگزار می کنند که هیچ چیزی نصیب مردم اس��تان فارس به 
ویژه مردم این ۴ شهرستان نمی شود. نماینده فسا با تاکید بر 
اینک��ه باره��ا نامه نگاری کرده ایم که چون کلنگ زنی کرده و 
توقع ایجاد کرده اید، باید این ۴ پتروشیمی را احداث کنید گفت: 
آنچیزی که به عنوان س��هم آورده مردم مطرح ش��د پولی است 
که از بازنشستگان دریافت کردند. جمالی گفت: بازنشستگان 
وام گرفتند و سالهاست اقساط آن را پرداخت کرده اند که تنها 
۸ درصد کل سهام این ۴ پتروشیمی می شود. یعنی بیش از 7۰ 
درصد سهم متعلق به قرار گاه خاتم و بقیه نیز سهم بانکها و برخی 
صندوقهای بازنشستگی روستایی و عشایری هستند و از اول نیز 

سهم قابل توجهی برای مردم در نظر گرفته نشده است.

تجارت بررسی كرد؛

ش��رکت توس��عه صنایع انرژی برپارس��یان جنوب در نظر دارد جهت سرمایه گذاری 
در احداث طرح  آماده س��ازی ش��هرک پردازش و پش��تیبانی شامل عملیات خاکی، 
ش��بکه معابر، تاسیس��ات مکانیکی، الکتریکی و مخابرات در منطقه ویژه اقتصادی 

پارسیان با مشخصات زیر اقدام نمایید:
• اجرای عملیات آماده س��ازی اراضی فاز اول ش��هرک پردازش و پش��تیبانی به 

مساحت تقریبی ۳7 هکتار
• اجرای خیابان های ش��هرک، ش��امل عملیات خاکی، تحکیم بس��تر، روس��ازی، 
جداول و جوی های هدایت آب های سطحی )عرض و طول دقیق از نقشه های 

اجرایی محاسبه می شود.(
• اج��رای تاسیس��ات کنت��رل س��یالب و کان��ال های مریوطه )طبق نقش��ه های 

پیوست(
• اجرای شبکه آب و فاضالب، آبیاری فضای سبز و آتش نشانی

• اجرای شبکه روشنایی معابر، پست های برق ۲۰ کیلوولت، شبکه برق رسانی
• اجرای سیستم مخابرات

• ایجاد فضای سبز براساس طرح حدود ۱۵ درصد مساحت شهرک
• نحوه پیش��نهاد مالی س��رمایه گذار: براس��اس پیشنهاد سرمایه گذار در خصوص 
میزان درصد مشارکت در عواید حاصل از فروش زمین های قابل واگذاری شهرک 

پردازش و پشتیبانی پس از اتمام عملیات آماده سازی
• م��کان اج��رای پ��روژه: منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارس��یان واقع در 

منتهی الیه غربی استان هرمزگان
• میزان برآورد آورده ی متقاضی سرمایه گذاری حدود ۶۳۰ میلیارد ریال پیش بینی 

می شود.
• آورده ی شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب، اراضی واقع در منطقه می 
باشد که پس از سرمایه گذاری به شرح پیش گفته و واگذاری اراضی به اشخاص 
ثالث، به نس��بت میان ش��رکت توس��عه صنایع انرژی بر پارس��یان جنوب و سرمایه 

گذار تقسیم خواهد شد.
• در طول اجرای پروژه و پس از آن، س��رمایه گذار حقی بر مالکیت اراضی ندارد 
و حقوق ناش��ی از س��رمایه گذاری، به نس��بت اس��تحقاق، پس از انتقال اراضی به 

اشخاص ثالث، بازپرداخت می شود.
• بدینوسیله شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب از کلیه سرمایه گذاران 
دارای امکانات مالی ، فنی و س��ابقه اجرایی مناس��ب در این زمینه دعوت به عمل 
می آورد، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار ش��نبه مورخ 9۸/۰7/۲۴ نس��بت 
به دریافت اس��ناد، جهت ارزیابی صالحیت ش��رکت در این فراخوان از آدرس زیر 

اقدام نمایند.
 )WWW.PSEZ.IR( :وب سایت •

• آدرس: تهران-میدان ونک- ابتدای بزرگراه شهید حقانی- نرسیده به چهارراه 
جهان کودک –شماره۶۳

• تلفن : ۰۲۱-۸۸77۳۵۶۴
• فکس: ۰۲۱-۸۸77۳۶۴9

• توج��ه: ای��ن آگه��ی و مف��اد آن، حت��ی پ��س از دریاف��ت اس��ناد و در ط��ول 
مذاک��ره، ب��رای هی��چ ی��ک از متقاضی��ان، حقوق مکتس��به ایج��اد نخواهد کرد.                                                                                                                        
م/الف ۲۲۶۳                                                                                                                                        

  آگهی تمدید فراخوان جذب سرمایه گذار

 اجرای فاز اول شهرک پردازش و پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان

سیستم مدیریت یکپارچه/کد1۰/25/۰۰/ف

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي
  نوبت اول )شماره ۷۷/ م  ج/98(       

شرکت آب و فاضالب استان البرزدرنظر دارد اجرای عملیات بهره برداری تاسیسات و شبکه های توزیع و انتقال آب، رفع حوادث،کلرزنی و گندزدایی در مناطق تحت پوشش کرج و آسارا را از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه حداقل پایه ۶ در رشته شبکه توزیع و انشعابات و مخازن شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور واگذار نماید.

مدت اجرای پروژه: ۲۴)بیست و چهار( ماه می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۳/۸۸7/۰۲۸/۱۰۸ ریال به صورت واریز نقدي به حساب شرکت ، ضمانتنامه بانکي و یا چک بانکی تضمین شده و یا مطالبات قطعی تایید یا بلوکه شده نزد 

شرکت آب و فاضالب استان البرزمي باشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه:تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 9۸/۰7/۲9 و محل تحویل اسناد اداره دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد.

تاریخ بازگشایي پاکات:ساعت ۱۴روز سه شنبه مورخ9۸/۰7/۳۰خواهد بود.
قیمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال واریزی به حساب شماره 7-۲۲۶۲99۰-۱۱۱-۱7۱7 بانک توسعه تعاون شعبه رجائی شهرکرج.)به نام آب و فاضالب استان البرز(

داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 9۸/7/۱۳ لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 9۸/7/۱۵ با در دست داشتن معرفي نامه به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب 
استان البرز واقع در کرج-انتهاي بلوار شهید چمران-ساختمان شماره یک- طبقه همکف مراجعه نمایند. تلفن تماس ۰۲۶-۳۲۱۱7۱۵۰

هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات،به آدرس)iets.mporg.ir( مراجعه نمایید.

پذیراي انتقادها و پیشنهادهاي شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰7۱۲۲ هستیم.
شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامي خاص(

نوبت اول


