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گروه سیاسی: رییس مجلس شورای اسالمی در دیدار رییس 
سازمان امور مالیاتی بر مقابله با فرار مالیاتی و معافیت اقشاری 
همچون کشاورزان و قالیبافان از مالیات بر ارزش افزوده تاکید 
کرد. به گزارش ایلنا، امید علی پارسا،  رئیس سازمان امور مالیاتی 
کشور با علی الریجانی ، رییس مجلس شورای اسالمی دیدار 
و گفت و گو کرد. علی الریجانی در دیدار رییس سازمان امور 

مالیاتی گفت: درآمدهای مالیاتی...

گروه صنعت و معدن:  وزیر صمت گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ 
در صنعت سرمایشی و گرمایشی کشور باید حدود ۲۰۰ میلیون 
دالر، ش��رایط داخلی س��ازی انواع نیازهای وارداتی این صنعت 
ایجاد شود. به نقل از شاتا، رضا رحمانی افزود: با توجه به مقدمات 
ایجاد ش��ده از س��ال گذش��ته تاکنون در چارچوب پیگیری های 
اه��داف نهضت س��اخت داخل بی��ش از ۸۰ میلیون دالر امکان 

داخلی سازی این صنعت در کشورمان فراهم...

ضرورت هوشمند سازی 
نظام  مالياتی كشور

رشد صنايع با نهضت 
داخلی سازی
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حسن روحانی به خاطر 
موضوع اف ای تی اف 
ناراحت و دلخور است. او چهارشنبه گذشته 
در  جلس��ه هیئت دولت، یک نهاد خاص 
را مورد خطاب قرار داد و اینطور گفت: » 
افتخار ما این اس��ت که با تروریس��ت ها و 
فساد می جنگیم و مقابله می کنیم، لذا نباید 
اجازه دهیم که در سیستم بانکی مان اتهام 

پولشویی به ما...

نشست کمیته بررسی 
الیح��ه ش��فافیت ب��ا 
حض��ور تش��کل های 
مردم نهاد مبارزه با فس��اد از جمله دیده 
بان شفافیت و عدالت، دانشکده مدیریت، 
ش��بکه ملی مبارزه با مفاس��د اقتصادی، 
سازمان مردم نهاد ایده پردازان مشارکت 
اجتماع��ی، س��ازمان مردم نه��اد پایش 

شفافیت و ...

ادامه در صفحه4

ادامه در صفحه 4

گزارش ویژه

عضو کمیسیون بهداشت  مجلس در گفتگو با »تجارت« تشریح کرد؛

صنعت داروسازی
 نسخه جایگزین نفت

آمارهای گمرک چین از واردات 539 هزار تنی
 نفت ایران خبر می دهد؛

 بی اعتنایی پکن  به تحریم ها 

خطیب جمعه موقت تهران تصریح کرد؛

دفاع از منافع ملی
 در گرو اقتدار اقتصادی

گروه سیاسی:  حجت االسالم و المسلمین سید حسن ابوترابی فرد در خطبه های نماز جمعه 
تهران گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای همسو با آنها فقط یک زبان را می فهمند و آن 
زبان قدرت است؛ کشورهایی که می خواهند از منافع ملی خود در برابر ...        صفحه 2
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»تجارت«  بررسی کرد؛

الزامات تداوم بهبود فضای کسب و کار
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تحريم، فرصت بزرگ رهائی از اقتصاد نفتی

تالش برای رسيدن به نرخ مشترک ارز

ترامپ باعث گسترش نفوذ ايران در سوريه شد

گروه سیاسی:نائب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
بای�د بتوانی�م در چنین ش�رایطی با اتکا به بودجه ی بدون 
نف�ت پی�ش روی کنیم در غی�ر این صورت امروز یا فردا از 

بین خواهیم رفت.
مس��عود پزش��کیان در بازدید از غرفه ایس��نا در دهمین 
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان در گفت وگو 
ب��ا خبرن��گار این خبرگ��زاری، ، در خصوص متکی بودن 
کشور به بودجه ی بدون نفت، اظهار کرد: تاکنون کشور 
را با نفت مدیریت کرده ایم، شبیه فرزندی هستیم که از 
ارثیه ی پدری خود خرج می کند ولی با تمام ش��دن این 
س��رمایه مش��خص نیس��ت درآینده در چه وضعیتی قرار 

خواهد گرفت.
وی افزود: س��رمایه ی نفت و گاز روزی به پایان خواهد 
رسید و زمانی از خواب بیدار می شویم که کار از کار گذشته 
و سرمایه ها تمام شده اند، در آن روز مانند فردی که بدون 
آموختن هیچ هنر و مهارتی در زندگی تنها سرمایه ی پدری 

خود را خرج می کرد، گرسنه خواهیم ماند.

پزش��کیان با بیان این که کش��ورهایی که هیچ سرمایه ی 
نفت��ی ندارن��د با خریداری نف��ت و گاز از ایران،  بهتر از ما 
زندگی می کنند، گفت: چرا ما باید نفت را بفروشیم و متکی 

بر پول آن زندگی کنیم؟.
وی ادامه داد: معتقدم تحریم ها فرصت بسیار بزرگی برای 
ماس��ت، باید در ش��رایطی قرار بگیریم که  بتوانیم بدون 
پول نفت زندگی  و حتی برای خریداری آن، پول پرداخت 
کنیم، نه این که چنین سرمایه ای را برداشت کرده و پول 
آن را برای خود هزینه کنیم و زمانی که به اتمام رس��ید، 

از گرسنگی بمیریم.
وی ب��ا بی��ان این که آمریکا ب��ا تصور زمین گیر کردمان، 
کش��ور ما را تحریم کرده اس��ت، افزود: تحریم ها برای ما 
فرصت بزرگی است که نشان دهیم می توانیم روی پای 

خود ایستاده و متکی به توان خود پیش رویم.

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی در واکنش به امضا 
و ارائه ی طرح حذف تدریس انحصاری زبان انگلیس��ی 
در مدارس از سوی نمایندگان مجلس، اظهار کرد: بنده 
بیکار نیستم چنین طرحی را امضا کنم! برخی از نمایندگان 
چنی��ن طرح��ی را ارائ��ه کرده  و جهت اجرای آن نیز امضا 
کرده اند.وی افزود: حدود 75۰ سال قبل در دانشگاه ربع 
رشیدی تبریز به هفت زبان جهان از جمله عربی، اسپانیا 
و غیره تدریس می شد، چه کسی گفته تنها با یک زبان 
باید درکشور تدریس شود، معتقدم هر چه بتوانیم زبان های 
زیادی یاد بگیریم، بیشتر می توانیم از تجربیات و طرز فکر 
بقیه ی افراد بهره مند شویم.وی بیان کرد: هر چقدر خود را 
محدود کنیم در واقع تجربه و فکر خود را محدود کرده ایم، 
معتقدم هر چه بتوانیم زبان های بیشتری را یاد بگیریم، 
پیش��رفت کش��ور به همان اندازه سریع رقم خواهد خورد.
پزشکیان خاطرنشان کرد: بعید می دانم چنین طرحی در 

مجلس شورای اسالمی رای بیاورد و تصویب شود.

خوانساری گفت: خوشبختانه نوسانات در بازار ارز به 
حداقل رسیده است.

رئی��س ات��اق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرنگار 
صنعت،تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره وضعیت ثبات نرخ ارز در بازار 
اظهار کرد:  هم اکنون یک ثبات نسبی ارزی در بازار 
ش��کل گرفته و همین امر موجب ش��ده که وضعیت 

بازار، به یک شرایط طبیعی برسد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: خوشبختانه 
نوس��انات در بازار ارز به حداقل خود رس��یده اس��ت و 
سامانه نیما در تالش برای همسان سازی نرخ با بازار 

آزاد است، فاصله نرخی این ۲ بازار بسیار اندک شده 
است. امیدواریم این وضع ادامه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: دولت با کسری بودجه مواجه  �  
است 

خوانس��اری ب��ا تاکی��د بر اینکه اصرار بی��ش از اندازه 
به ثبات نرخ ارز، تولید را دچار مش��کل و بس��یاری از 
ش��رکت های تولیدی را با معضالت جدی مواجه می 
کن��د، تصری��ح کرد: امیدواری��م دولت ها عواقب نرخ 
سازی در بازار ارز را بررسی و  راهکار و چاره اساسی 
برای ایجاد یک نرخ واحد و واقعی اندیش��یده باش��ند. 
باید اجازه دهیم که ارز هم به عنوان یک کاال، قیمت 

گذاری ش��ده و دولت تنها کنترل و مدیریت آن را به 
عهده داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه اظهار کرد: برخی 
کارشناسان معتقدند دلیل اصلی کاهش نرخ ارز مربوط 
ب��ه اقدام��ات بانک مرکزی در ح��وزه مدیریت ارزی 

کشور است.
گفتنی است، چندی پیش همتی رئیس بانک مرکزی 
در نشست اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه هم اکنون 
در شرایط ثبات نسبی بازار ارز قرار داریم،  اما برخی از 
تصمیمات اقتصادی و پولی به جایی مربوط می شود 

که در اختیار بانک مرکزی نیست.

گ�روه سیاس�ی: نیوی�ورک تایمز در گزارش�ی به خروج 
ترام�پ از س�وریه پرداخ�ت و نوش�ت: ترامپ به پوتین 
اجازه داد دولت س�وریه را پیروز کند - ترامپ به پوتین 
اجازه قدرت بیش�تر در س�وریه را داد به ایران فرصتی 
برای گس�ترش نفوذ خود را بخش�ید. آمریکا این امکان 
را به ایران داد تا از سوریه به عنوان سکویی برای حمله 

به اسرائیل استفاده کند.
به گزارش ایلنا به نقل از نیویورک تایمز، داعش دشمن 
مشترک عراق، روسیه، حزب اهلل، بشار اسد و ایران  بود. 
آمریکا با شکس��ت داعش فش��ار زیادی را از شانه های 
ایران، بش��ار اس��د، حزب اهلل و روسیه برداشت و به آنها 

اجازه قدرت گرفتن و گسترش قدرت خود را داد. 
»جان آرکیال« ، اس��تاد دانشکده نیروی دریایی ایاالت 
متحده گفت: داعش همیشه در  سوریه و عراق مشکل 
ب��ود و م��ا باید با آنه��ا متفاوت رفتار می کردیم. اما ما در 
س��وریه بعد از شکس��ت داعش غیرمس��ئوالنه و بدون 
تفکر عمل کردیم.  وی افزود: ما می توانستیم از کردها 
محافظت کنیم و روس ها، ایرانیان ، حزب اهلل و اسد را 
مجبور کنیم که داعش را در آنجا نابود کنند. اما ما بدون 
اندیشه عمل کردیم. ما در قبال کمک هایی که کردها 
برای شکست داعش به ما کردند از آنها حمایت نکردیم. 
ما روس��یه، ایران، حزب اهلل و اس��د را از یک فشار بزرگ 

رهای��ی بخش��یدیم و آنه��ا را توانمند کردیم. آنچه واقعا 
دیوانه کننده اس��ت این اس��ت - ما این کار را به صورت 
رایگان انجام دادیم! ما حتی برای متحدان کرد خود در  

سوریه خواستار استقالل نبودیم.
استاد دانشکده نیروی دریایی ایاالت متحده هم چنین 
گفت: من برای کردها نگران هس��تم. ترامپ به پوتین 
اجازه داد دولت س��وریه را پیروز کند - ترامپ به پوتین 
اجازه قدرت بیش��تر در س��وریه را داد به ایران فرصتی 
برای گس��ترش نفوذ خود را بخش��ید. ما این امکان را به 
ایران دادیم تا از س��وریه به عنوان س��کویی برای حمله 

به اسرائیل استفاده کند.

نايب رييس نائب رئيس مجلس شورای اسالمی تاكيد كرد؛ 

رئيس اتاق بازرگانی تهران بيان كرد:

نيويورک تايمز:

جنبش عدم تعهد قطب 
جدید قدرت جهانی 

تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت های مستقل

استقبال ایران از مذاکره و احترام متقابل
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رئیس جمهور در اجالس باکو تشریح کرد:
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ضرورت هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور
رییس مجلس شورای اسالمی در دیدار 
رییس س��ازمان امور مالیاتی بر مقابله با 
فرار مالیاتی و معافیت اقشاری همچون 
کشاورزان و قالیبافان از مالیات بر ارزش 

افزوده تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، امید علی پارسا،  رئیس سازمان امور مالیاتی کشور 
با علی الریجانی ، رییس مجلس ش��ورای اس��المی دیدار و گفت 

و گو کرد.
علی الریجانی در دیدار رییس سازمان امور مالیاتی گفت: درآمدهای 
مالیاتی باید به تدریج جایگزین درآمدهای نفتی شده و بودجه کشور 

براساس درآمدهای مالیاتی تدوین شود.
 علی الریجانی در این نشست با بیان این که باید سرمایه گذاری 
الزم در زمین��ه هوشمندس��ازی امور مالیات��ی صورت گیرد، افزود: 
کشورهای پیشرفته جهان، امور مالیاتی خود را هوشمند کرده اند و 

نیروی انسانی در این امور نقشی ندارد.
رئیس مجلس همچنین بر معافیت اقشاری از جامعه مانند کشاورزان 

و قالیبافان از  پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد.

با شورای نگهبان همکاری بسیار جدی داریم
وزیر کشور گفت: از نظر ما حزب مجموعه ای از افراد است که با یک 
مرام مشخص و با مجوز قانونی فعالیت سیاسی می کنند، بنابراین 
چیزی به نام حزب کاغذی نداریم و هرکس مجوز دارد و ش��رایط 
مجموعه خود را با قانون جدید احزاب تطبیق داده است از نظر ما حزب 

محسوب می شود و می تواند در چارچوب قانون فعالیت کند.
به گزارش خبرگزاری ها، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش 
استانداران سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: 
در مراسم اربعین حسینی امسال لطف خدا شامل دو ملت ایران و 
عراق و به ویژه خادمین زائرین عزیز ش��د تا در امنیت و در ش��رایط 

مطلوب این مراسم برگزار شود.
وی افزود: در جوار بارگاه مطهر رضوی همایش ۲ روزه استانداران 
سراسر کشور برگزار شد تا ارزیابی از مجموعه عملکرد وزارت کشور 
و استانداری ها در حوزه های امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی صورت بگیرد، همچنین کمیسیون های مختلفی پیرامون 

این حوزه ها تشکیل شد.

واکنش اینستاگرامی محمدرضا عارف 
به نامه جمعی از هواداران تیم استقالل

محمدرضا عارف به نامه جمعی از هواداران تیم استقالل واکنش 
نشان داد.  به گزارش ایلنا، رئیس فراکسیون امید در واکنش به نامه 
جمعی از هواداران تیم فوتبال استقالل کی از او و فراکسیون امید 
خواستار ورود برای حل برخی مشکالت این باشگاه شده بودند،در 

صفحه اینستاگرام خود نوشت:
نامه جمعی از هواداران تیم استقالل یکی از  تیم های محبوب فوتبال 
کشورمان درخصوص برخی مسائل و مشکالتی که این باشگاه با آن 
روبه رو است مطمئناً مورد توجه جدی فراکسیون امید قرار می گیرد 

و شخصاً با مسئوالن مربوطه صحبت خواهم کرد.
معتقدم اگر دولت خود را از تولی گری و باش��گاه داری کنار بکش��د 
مشکالتی که اکنون برخی باشگاه ها با آن دست به گریبان هستند 
به حداقل می رسد. در این خصوص تالشهای بسیاری از گذشته تا به 
امروز صورت گرفته است و نگرانیهایی نیز از سویی مطرح است. باید 
بنا بر حل مسئله باشد و به همین دلیل الزم است همه ورزشکاران و 
ورزش دوستان به ویژه فوتبال دوستان عزیز راهکارهای پیشنهادی 
و البته عملیاتی خود را برای برون رفت از مش��کالت اینچنینی به 

نمایندگان فراکسیون امید و دیگر مسئوالن ارسال کنند.

اطالعیه دفتر معاون اول رئیس جمهور 
FATF در مورد

مع��اون اول ریی��س جمهور درخصوص س��خنان اخیر اس��حاق 
جهانگی��ری در ب��اب لوایح مرتبط با FATF اطالعیه ای منتش��ر 
کرد.  به گزارش ایلنا دفتر معاون اول رییس جمهور با اشاره به آن چه 
»برداشت های متفاوت و موضع گیری سیاسی و غیراخالقی برخی 
افراد و رس��انه ها از س��خنان دکتر جهانگیری در نشست با جمعی 
از علم��ا و روحانی��ون« خوانده،  تصریح کرد: برخی تالش دارند تا 
هدف اصلی این س��خنان مبنی بر ضرورت ش��فافیت در تصمیم 
گیری ها و اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF را به 
حاشیه ببرند.  متن کامل این اطالعیه به شرح زیر است:   »بسم 
اهلل الرحمن الرحیم.     از آنجا که برداشت های متفاوتی از سخنان 
مهم جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رییس 
جمهور در نشست روز سه شنبه مورخ ٣۰/7/٩۸ با جمعی از علما 
و روحانیون منتشر شده است و نیز با توجه به موضع گیری های 
سیاسی و غیر اخالقی برخی افراد و رسانه ها که در چند روز اخیر 
س��عی کردند هدف اصلی این س��خنان مبنی بر ضرورت شفافیت 
در تصمیم گیری ها و نیز اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط 
با FATF برای کاهش مسائل معیشتی مردم و جلوگیری از ایجاد 
مشکالت جدید بانکی و اقتصادی برای کشور را به حاشیه ببرند، 
دفتر معاون اول رییس جمهور ذکر این نکته را الزم می داند که 
دکتر جهانگیری در این نشست تاکید نمودند" سران قوا در دو-سه 
جلس��ه خود تصویب کردند که لوایح مرتبط با FATF برای اداره 

کشور بسیار ضروری است".«  

تأکید ایران و روسیه بر حفظ برجام
معاونان وزرای امور خارجه جمهوری اس��المی ایران و فدراس��یون 
روسیه در دیدار و گفت  وگو با یکدیگر بر حفظ توافق هسته ای موسوم 
به برجام تأکید کردند. وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای با 
اشاره به دیدار »سرگئی ریابکوف« و »سیدعباس عراقچی« اعالم 
کرد: در این نشس��ت، دو طرف به تبادل نظر درباره اجرای برنامه 
جامع اقدام مشترک در خصوص نحوه حل و فصل برنامه هسته ای 
ایران پرداختند. بر اساس این بیانیه، دو طرف بار دیگر بر پایبندی 
خود به اجرای کامل این توافق با رعایت دقیق تعهدات آن، البته با 
در نظر گرفتن تعادل منافع و اصل اجرای متقابل که برنامه عملیاتی 

بر اساس آن بنا شده، تأکید کردند.

خبر كوتاه

سياسي

گروه سیاسی: رئیس جمهور در اجالس سران عدم تعهد در باکو 
تاکید کرد: جنبش عدم تعهد به پشتوانه  جمعیت فراوان و قلمرو 
وسیع و با توجه به آراء خود در مجامع بین المللی، می تواند قطب 
جدیدی از قدرت را در جهان چندقطبی آینده پایه گذاری کند.

به گزارش تجارت به نقل از س��ایت های خبری، متن س��خنان 
حجت االس��الم و المس��لمین حسن روحانی در اجالس سران 

عدم تعهد در باکو  به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جن��اب آق��ای اله��ام عل��ی اف، ریی��س محت��رم جمه��وری 
آذربایجان

رؤسای جمهور و نخست وزیران محترم
رؤسای محترم هیأت ها

خانم ها، آقایان
در آغاز الزم می  دانم مراتب قدردانی خود را از آقای الهام علی اف، 
رئیس جمهور کش��ور همس��ایه و برادر، جمهوری آذربایجان به 
خاطر برگزاری شکوهمند این اجالس و مهمان نوازی های گرم 
و صمیمانه، ابراز نمایم. همچنین از جمهوری بولیواری ونزوئال 
و رئیس جمهور مادورو، برای تالش ها و اقدامات ارزشمندشان 

در دوره ریاست، تشکر می نمایم.
حضار گرامی

با فروپاشی نظام دوقطبی در عرصه  بین المللی، ایاالت متحده 
تالش کرد با ش��عار نظم نوین جهانی، یک نظام تک قطبی و 
سلطه گرایانه  را به اتکای قدرت نظامی و اقتصادی و رسانه ای 
خود بر جهان تحمیل کند. در مقابل، جنبش عدم تعهد تالش 
مش��ترک خ��ود را جه��ت مقابل��ه با یک جانبه گرای��ی در نظام 
بین الملل��ی متمرک��ز کرد. ابزارهایی ک��ه امریکا برای تحقق 
نظ��ام تک قطب��ی به کار گرفت، عمدتًا به ضّد آن تبدیل ش��د. 
در عرصه اقتصاد، توس��عه  تجارت آزاد در جهان عماًل زمینه را 
برای رشد کشورهای درحال توسعه و ظهور قدرت های جدید 
اقتص��ادی و تکنولوژیک در جه��ان فراهم کرد؛ به گونه ای که 
امروزه، هژمونی آمریکا را در عرصه اقتصاد و تکنولوژی به طور 

جدی به چالش کشیده است.
در عرصه نظامی، آمریکا برای ادامه س��لطه  خود، جنگ های 
بزرگ و خانمان سوزی در مناطق مختلف جهان، به ویژه غرب 
آس��یا به راه انداخت و صدها هزار کش��ته و هزاران میلیارد دالر 
خسارات را به ملّت های منطقه تحمیل کرد. این جنگ ها، آتش 
فرقه گرای��ی و افراطی گ��ری و تروریس��م را در منطقه و جهان 
برافروخت؛ آتشی که زبانه های آن، تا ده ها سال گریبان مردم 
دنیا را رها نخواهد کرد. با این حال، ناتوانی تجاوزگران در تحقق 
اهداف خود در کش��ورهای اشغال ش��ده، س��بب شکسته شدن 
هیمنه نظامی و سیاس��ی آمریکا در عرصه بین المللی ش��ده و 
اعتماد به نفس کش��ورهای مس��تقل را، برای پیگیری حقوق و 

منافع خود افزایش داده است.
طی این دوران، نارضایتی مردم آمریکا از قربانی شدن هزاران 
جوان آمریکایی و صرف هزاران میلیارد دالر از منابع عمومی 
در جنگ ه��ای بی حاص��ل، و از میان رفتن صدها هزار ش��غل و 
گس��ترش نابراب��ری و فق��ر در اثر موج جهانی س��ازی اقتصاد، 

روزبه روز گس��ترش یافته اس��ت. کاهش شدید اعتماد عمومی 
به نظام سیاس��ی، احزاب و نخبگان حاکم در این کش��ور، در 
نهایت منجر به ظهور عده ای در عرصه سیاس��ی این کش��ور 
ش��د که سیاس��ت های آنان، آغاز پایان هژمونی آمریکا، و نظام 

تک قطبی است.
خانم ها و آقایان

این اجالس در ش��رایطی برگزار می ش��ود که جهان به سرعت 
در حال گذار به س��وی نظام چندقطبی اس��ت. در این عرصه 
پیچیده، خشونت و درگیری در مناطق مختلف رو به گسترش 
است؛ حاکمیت ملی کشورهای مستقل، به شیوه های گوناگون 
نقض می شود؛ گرایش به قطب بندی های نظامی، رقابت های 
تس��لیحاتی، راه اندازی جنگ ها و تش��دید منازعات، و واگرایی 
قوم��ی و منطق��ه ای افزایش می یاب��د و قانون گریزی و نقض 
تعهدات بین المللی و مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل، 
رو به افزایش  است. امروز، آمریکا از روی استیصال، چنان بی پروا 
و گستاخانه از ابزارهای اقتصادی ظالمانه برای تحمیل مقاصد 
سیاسی نامشروع خود بر ملّت های مستقل استفاده می کند که 

نمی توان نامی به جز تروریسم اقتصادی بر آن نهاد.
در این شرایِط آشفته، جنبش عدم تعهد به عنوان مجموعه ای 
که بیش از دوسوم اعضای سازمان ملل متحد را در برمی گیرد، 
می تواند به نمایندگی از ملّت های عضو و جامعه  بشری، پیش گاِم 
یافتن راه حل هایی برای مشکالت کنونی جهان، در چارچوب 
قانون گرایی، پایبندی به تعهدات بین المللی، اعتدال و پرهیز از 
خشونت و افراطی گری باشد. جمهوری اسالمی ایران با درک 
مخاطرات گروه های تروریستی و افراطی، در شصت و هشتمین 
نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد، پیشنهاد »جهان 
عاری از خش��ونت و افراط گرایی« را مطرح نمود که منجر به 
تصویب دو قطعنامه در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد در 

س��ال های ۲۰۱٣ و ۲۰۱5 ش��د و این موضوع در هفدهمین 
اجالس عدم تعهد در ونزوئال نیز مورد تاکید قرار گرفت. در این 
وضعیت، کش��ورهای مستقل برای پاسداری از منافع خویش، 
بیش از پیش نیازمند هم فکری و هم افزایی و هماهنگی هستند. 
در این میان، جنبش عدم تعهد به پش��توانه س��وابق و تجربیات 
ارزش��مند خود، می تواند متناس��ب با اقتضائات دنیای جدید، به 

طور مؤثر برای تحقق منافع اعضاء نقش آفرینی کند.
عالی جنابان

ام��روز، ش��اهد درگیری  های منطق��ه  ای  در کانون هایی چون 
فلسطین، یمن، سوریه و افغانستان هستیم. تنها راه برون رفت از 
این بحران  ها، احترام به حق ملّت ها در تعیین سرنوشت خویش، 
تعهد به عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، س��امان دهی به 
همکاری ه��ای منطق��ه ای برای تضمین صلح و ثبات و مبارزه 
با تروریس��م، و ایجاد بس��تر مناسب برای تعامل و گفتگوست. 
این چارچوب، بهترین راِه پایان بخشیدن به منازعات منطقه ای 
اس��ت و ما در این راه پیش  گام بوده ایم، در موضوع س��وریه، 
مشارکت ایران و روسیه و ترکیه در فرآیند آستانه، آرامش و ثبات 
را برای بیش��تِر مناطق این کش��ور به ارمغان آورده و میلیون ها 

آواره را به موطن خود بازگردانده است.
درباره سایر مسائل موجود در منطقه غرب آسیا نیز، از هرگونه 
ابت��کار عمل��ی که مبتنی بر گفت وگو، مذاکره، و احترام متقابل 
باش��د اس��تقبال می کنیم و در این زمینه پیش قدم بوده ایم. ماه 
گذش��ته، اینجانب در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد، طرح 
»اق��دام صل��ح هرم��ز« برای صلح و ثبات منطقه را ارائه کردم. 
هدف این طرح، ارتقای صلح، ثبات، پیش��رفت و ایجاد تفاهم 
متقابل  و روابط صلح آمیز و دوس��تانه میان کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس و تنگه هرمز و اجتناب از مداخله و تهدید است. این 
طرح حوزه های مختلف همکاری مانند مشارکت منطقه ای در 

تأمین امنیت انتقال انرژی و تضمین آزادی کشتیرانی در حوزه 
تنگه هرمز و فراتر از آن را با مشارکت کشورهای منطقه دربر 
می گیرد. ما معتقدیم که ثبات و امنیت همسایگان ما، ثبات و 
امنیت ما اس��ت و دس��تیابی به امنیت و توس��عه منطقه ای، فقط 
از طریق همکاری و مش��ارکت جمعی همس��ایگان امکان پذیر 

خواهد بود.
خانم  ها و آقایان

سلطه  آمریکا بر نظام مالی بین المللی این فرصت را در اختیار 
آمریکا قرار داده تا طی دهه های گذش��ته و به ویژه س��ال های 
اخیر، به کّرات از دالر برای اعمال فشار سیاسی بر کشورهای 
مس��تقل، که عمدتًا از اعضای جنبش عدم تعهد هس��تند، سوء 
استفاده کند و با اعمال تحریم  های مختلف، دسترسی کشورها 
ب��ه سیس��تم مالی بین المللی را مح��دود نماید. این اقدامات در 
تع��ارض مس��تقیم ب��ا حقوق و آزادی های مش��روع ملّت های 
مس��تقل اس��ت و جنبش عدم تعهد می تواند گام های مهمی 

برای بی اثرکردن این ابزار بردارد.
راه خارج کردن این ابزار شوم از دست رژیم خودخواه و مستبد 
آمری��کا، پایبن��دی بین المللی به الزام��اِت پایداری اقتصادی، 
توس��عه روابط تجاری بر پایه پیمان های پولی دو و چندجانبه، 
به کارگیری ابتکارات مستقل در حوزه  خدمات بانکی و توسعه  
بهره گیری از رمزارزهاست. البته، این مسیر باید با رعایت قواعد 
بین المللی در حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم 
طی ش��ود. بس��یاری از کشورهای عضو جنبش، از جمله ایران، 

این مهم را در دستور کار خود قرار داد ه اند.
همکاران گرامی

یکی دیگر از مخاطراتی که امنیت و استقالل ملّت های آزاده 
را در دنیای امروز تهدید می کند، ناامنی در فضای س��ایبری و 
بهره برداری نامش��روع از ش��بکه های اجتماعی و کالن داده ها 
ب��رای اثرگ��ذاری ب��ر افکار عمومی جوام��ع، به ویژه در عرصه  
سیاس��ی  اس��ت. امنیت فضای س��ایبری و سالمت شبکه های 
اجتماعی، الزمه  اس��تقالل و آزادی ملّت های مس��تقل در  قرن 
بیس��ت و یکم اس��ت. جنبش می تواند پیشگام اتخاذ راهبردی 
منس��جم و تدوین تفاهمی بین المللی در حوزه  مس��ائل مرتبط 
با امنیت س��ایبری باش��د و آس��یب پذیری ملّت های مستقل را 
در براب��ر حم��الت س��ایبری و سوء اس��تفاده از فضای مجازی 

کاهش دهد.
حضار محترم

م��ن ب��ر این ب��اورم که جنبش عدم تعهد به پش��توانه  جمعیت 
فراوان و مس��احت س��رزمینی گس��ترده و قلمرو وسیع خود و با 
توجه به آراء خود در مجامع بین  المللی، می تواند قطب جدیدی 
از ق��درت را در جه��ان چندقطب��ی آین��ده پایه گذاری کند. نیل 
ب��ه این هدف، نیازمن��د درک واقعیت  های جدید منطق ه ای و 
بین  الملل��ی و به کارگی��ری ابزارها و امکاناِت نویِن جهاِن امروز 
است. جمهوری اسالمی ایران همچون گذشته، از هیچ کمکی 
برای س��ربلندی جنبش عدم تعهد و نیل به اهداف واالی آن 

فروگذار نخواهد کرد.
 از توجه شما متشکرم

رئیس جمهور در اجالس باکو تشریح کرد:

جنبش عدم تعهد قطب جدید قدرت جهانی 

گروه سیاس�ی: حجت االس�الم و المس�لمین س�ید حس�ن 
ابوترابی فرد در خطبه های نماز جمعه تهران گفت: آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و کشورهای همسو با آنها فقط یک زبان را 
می فهمند و آن زبان قدرت است؛ کشورهایی که می خواهند 
از منافع ملی خود در برابر این زیاده خواهان دفاع کنند باید 
به قدرت سیاسی، علمی، دفاعی، اقتصادی آراسته شوند و با 

زبان برآمده از اقتدار حافظ منافع خویش باشند.
حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد در خطبه دوم نماز 
جمعه تهران ضمن تشکر از ملت عراق و دولتمردان برآمده از 
اراده ملت عراق در مدیریت شایسته مراسم انسان ساز و اقتدر 
آفرین اربعین حسینی، گفت: امیدوارم این حرمت انقالبی، 
الهی و سیاسی و عبادی راه را برای وحدت امت اسالم در مسیر 

تحقق اهداف عاشورا در مسیر دین اسالم هموار نماید.
ام��ام جمع��ه موقت تهران افزود: این س��خن که عده ای بر 
تعامل سازنده با دنیا و عده ای بر تقابل مستمر با جهان تاکید 
دارند، قرین انصاف نیست؛ امروز یک چهره عالم و متعهد و 
سیاستمدار را نمی شناسم که معتقد به تقابل مستمر با جهان 
در مقابل نگاه تعامل سازنده با دنیا باشد؛ چگونه در نهاد علم 

و دانشگاه این سخن قابل طرح است.
وی افزود: براساس سند  چشم انداز۲۰ ساله جمهوری اسالمی 
که از باالترین عقبه علمی و کارشناسی برخوردار است و ۱۴ سال 
قبل رهبری معظم انقالب آن  را ابالغ کرده اند تا نقشه راه ملت 
و دولت باشد، در حوزه سیاست خارجی و تقویت روابط خارجی 
بر گسترش همکاری های دو جانبه منطقه ای و بین المللی، 
ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها تاکید شده است؛ کدام 
سیاستمدار و جریان درمقابل این تفکر به تقابل مستمر با جهان 
اعتقاد دارد؟ خطیب جمعه تهران خاطرنشان ساخت : راهبرد 
ما طبق فرموده رهبری معظم انقالب، ادامه پرهیز از تشنج در 
روابط با کشورها است و تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر 
متخاصم؛ بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی  است و 
مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی مورد 
تاکید است. وی ادامه داد: تالش برای رهایی منطقه از حضور 
بیگانکان و امریکا که موجب ارتقای امنیت و اقتدار ملت ایران 
و اسالم است؛ مقابله با تک قطبی شدن جهان از موارد هدف 
گذاری شده در چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسالمی است؛ 
بنابراین با صراحت می توان گفت: راهبرد جمهوری اسالمی 
ایران که مورد حمایت آحاد ملت و جریان های سیاسی است، 
تعامل سازنده  با جامعه جهانی است. به گفته ابوترابی فرد،  این 
استراتژی امریکا و رژیم صهیونیستی است که از آغاز حرکت 
انقالبی ملت ایران و شکل گیری نظام اسالمی به جنگ افروزی 
و تقابل مس��تمر با جمهوری اس��المی ایران پرداخته اند؛ این 
راهبرد آمریکاست و امروز به راهبرد رئیس جمهوی امریکا در 
برابر جامعه جهانی تبدیل شده است؛ ملت ایران از جریان های 

سیاسی از هر گروه و جناح از این فکر پاکیزه اند.

خطیب جمعه موقت تهران تصریح کرد؛

دفاع از منافع ملی در گرو اقتدار اقتصادی

نماین�ده م�ردم تهران، ری، ش�میرانات و اس�الم ش�هر 
در مجلس ش�ورای اس�المی گفت: برخورد با فس�اد باید 
ب�ه ص�ورت عادالن�ه و در همه جناح های سیاس�ی به یک 

صورت انجام شود.
به گزارش  تجارت به نقل از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران 
جوان، علی مطهری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات 
و اسالم شهر در مجلس شورای اسالمی در همایش گام 
دوم انقالب، فرصت ها و چالش ها اظهار کرد: اگر با تخلف 
برخی اشخاص در یک جناح سیاسی برخورد می شود باید 
به تخلفات مشابه جناح سیاسی مقابل هم رسیدگی شود که 
در این زمینه مواردی به تازگی در قوه قضاییه در حال اقدام 
است. او ادامه داد: فساد اقتصادی در هیچ کدام از مسووالن 
رده باالی کشور و نظام وجود ندارد و همه این مسووالن 
پاک دست هستند، ولی وجود فساد در برخی مسووالن 
رده پایین غیر قابل انکار است. نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات و اسالم شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: 
نبود نظارت دقیق مس��ووالن و دس��ت اندرکاران ذیربط، 
مجلس شورای اسالمی و نهاد های نظارتی مانند دیوان 
محاس��بات در بروز فس��اد اقتصادی موثر است. مطهری 
افزود: رس��انه ها در برخی موارد مس��ایل مربوط به فس��اد 
اقتصادی را به صورت نادرست و خالف واقع درشت نمایی 
ک��رده و ب��ه گون��ه ای جلوه داده اند که گویی همه در حال 
تاراج اموال هس��تند. او اظهار داش��ت: برخی از فساد هایی 
که با عنوان اختالس چند هزار میلیارد تومانی در رسانه ها 
و جامعه از آن یاد می شود مربوط به معوقات بانکی است 
که برخی دریافت کنندگان تس��هیالت به دلیل ش��رایط 

اقتصادی توانایی بازپرداخت آن ها را نداشتند.
نماینده مردم تهران، ری، ش��میرانات و اس��الم ش��هر در 
مجلس شورای اسالمی گفت: تخلفات برخی اشخاص در 
جامعه به صورت علنی در فرآیند رسیدگی مطرح می شود 
که بعد از مدتی بیگناهی آنان ثابت می ش��ود، اما آبروی 

آن ها در معرض خطر قرار می گیرد.
مطه��ری ب��ا بیان اینکه من موافق طرح ش��فافیت آرای 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیستم افزود: با توجه 
به مسایل و وضعیت کشور اجرای این طرح موجب هجمه 
علیه نمایندگان می شود و ممکن است برخی افراد معترض 
به دفتر و وسیله نقلیه نمایندگان حمله کنند. او ادامه داد: 
ش��فافیت آرای نمایندگان به صالح مجلس نیست مگر 
اینکه گروه های فشار در جامعه نباشند یا روش های خود 
را تغییر دهند. نماینده مردم تهران، ری و ش��میرانات در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نباید از هر وسیله ای 
برای حفظ نظام جمهوری اس��المی اس��تفاده کرد اظهار 
داش��ت: در این راس��تا نباید با مخالفان تندی نموده و به 

منتقدان سخت گیری کنیم.

سال جاری سال فرصت ها و چالش هاستتوسعه روابط تهران و باکوآمریکایی ها باید زانو بزنند تا مذاکره کنیم
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
گف��ت: در ای��ران هش��ت س��ال جن��گ 
تحمیلی که بر ما ش��د گناه نابخش��ودنی 
برای آمریکایی ها اس��ت که باید به خاطر 
ایرباس گرفته تا بقیه موارد زانوی ادب در 

مقابل ایران بزنند تا بشود با آنها صحبت کرد. ولی اهلل نانواکناری در 
گفت و گو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که چرا برخی برجام و حتی 
خروج دولت ترامپ از برجام را مبنایی برای انتقاد به دیپلماسی دولت 
روحانی و آقای ظریف قرار می دهند؟ و آیا حمایت های الزم از آقای 
ظریف و دستگاه دیپلماسی کشور انجام می شود؟، گفت: تعبیراتی 
که مقام معظم رهبری نسبت به آقای ظریف داشتند، تعبیرات بسیار 
خوب و پشتیبان بسیار قوی برای آقای ظریف است که رئیس دستگاه 

دیپلماسی خارجی کشور است.

یک دیپلمات پیش��ین کشورمان گفت: 
پیش تر روابط تهران و باکو دارای فراز و 
نشیب هایی بوده اما واقعیت این است که 
در حدود پنج سال اخیر این روابط بیشتر 
دچار فراز بوده اس��ت. س��ران دو کشور به 

دنبال این هستند و اراده قوی دارند تا منافع دو کشور در این رابطه 
لحاظ شده و عوامل ثالث به خصوص رژیم صهیونیستی که مانع 
شکل گیری رابطه دوجانبه هستند را به خوبی شناخته اند. محسن 
پاک آیین در گفت وگو با ایلنا با اش��اره به ش��رکت رئیس جمهور در 
نشس��ت س��ران کش��ورهای عضو جنبش عدم تعهد در خصوص 
اهمیت این جنبش گفت: اجالس جنبش عدم تعهد که این بار در 
آذربایجان برگزار می شود می تواند از اهمیت باالیی برای کشورمان 

در حوزه های منطقه ای، بین المللی و دوجانبه  برخوردار باشد. 

معاون سیاس��ی وزارت کشور گفت: سال 
جاری س��ال فرصت ها و چالش هاس��ت، 
هن��ر مدی��ران ارش��د در چنین ش��رایطی 
مدیریت چالش ها و بهره گیری حداکثری 
از فرصت های موجود اس��ت. به گزارش 

ایلنا، جمال عرف در نشست پایانی همایش استانداران سراسر کشور 
که در مشهد مقدس در حال برگزاری است، ضمن تقدیر از استانداری 
خراس��ان رض��وی بابت میزبانی این روی��داد ۲ روزه، اظهار کرد: پس 
از موافقت وزیر کش��ور برای برگزاری همایش اس��تانداران در مشهد 
مقدس، ساختار این همایش در قالب ٣ کمیسیون تخصصی شامل 
»کمیسیون تخصصی سیاسی، انتخابات و اجتماعی«، »کمیسیون 
تخصصی امنیتی و مدیریت بحران« و»کمیسیون تخصصی توسعه 

و مدیریت و منابع، اقتصادی و عمرانی« مصوب شد.

شنبه 4 آبان 1398   شماره 1713
S a t 2 6 O c t . 2 0 1 9

نماینده مردم تهران؛

برخورد با فساد اقتصادی باید عادالنه انجام شود
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حال اقتصاد ایران رو به بهبود است
بلومبرگ در گزارشی از اقتصاد ایران نوشت که روند بهبود وضعیت 
به تدریج در حال آشکار شدن است به گونه ای که در یک نظرسنجی 
تازه صورت گرفته اکثریت شرکت کنندگان معتقدند که کارزار فشار 
حداکثری دولت ترامپ راه به جایی نخواهد برد. به گزارش ایسنا، 
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران با اشاره 
به پیش بینی کاهش رشد اقتصادی به منفی ٩.5 درصد در گزارش 
جدید صندوق بین المللی پول نوشت: در نگاه اول به نظر می رسد 
که رویکرد موسوم به "فشار حداکثری" دولت ترامپ در حال جواب 
دادن اس��ت اما در همین گزارش پیش بینی ش��ده است که اقتصاد 
ایران سال آینده از این رکود عمیق خارج شده و به تدریج به سمت 
رش��د مثبت حرکت کند. با نگاهی دقیق تر در می یابیم که بهبود 
تدریجی اقتصاد ایران همین اکنون نیز در حال انجام است؛ ثبات 
نس��بی به قیمت های مصرف کننده، تولید، تجارت و ارزش پول 
ملی بازگشته است. بلومبرگ در ادامه، تقویت ۴۰ درصدی ارزش 
ریال در مقایسه با سال قبل را مشهودترین نشانه از بهبود وضعیت 
اقتصاد ایران خوانده و افزوده است که اقدامات موثر بانک مرکزی 
نظیر به کارگیری فناوری های جدید و اتصال شبکه صرافی ها به 
بانک ها باعث ش��ده اس��ت تا سوءاستفاده از شرایط ارزی دشوارتر 
شود. به گفته بلومبرگ، ریال قدرتمندتر، خود به مهار تورم کمک 
کرده اس��ت تا جایی که ش��اخص مصرف کننده در ماه سپتامبر به 
۶.۱ درصد رسید که کمترین رقم ثبت شده در طول ۱۸ ماه اخیر 
محسوب می شود. ثبات در بازار ارز از تقویت تولید نیز حمایت کرده 
است به گونه ای که پس از چند ماه کوچک شدن، شاخص مدیران 
تولید پس از 7 ماه از 5۰ واحد گذش��ت. به گفته بلومبرگ، انتظار 
می رود که صادرات غیرنفتی ایران امسال به ۴۰ میلیارد دالر برسد 
ک��ه ی��ک رکورد تازه خواهد ب��ود. در صورت تحقق این امر، برای 
نخس��تین بار در تاریخ مدرن ایران، صادرات غیرنفتی از صادرات 
نفتی پیشی خواهد گرفت. سقوط صادرات نفتی باعث شده است تا 
دولت ایران چاره ای جز اصالحات ساختاری برای تقویت صادرات 
غیرنفتی نداشته باشد و حاال که صنعت نفت به سختی بیش از ۲۰ 
درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل خواهد داد، نمی توان 
دیگر ایران را یک اقتصاد نفتی دانست. بلومبرگ در ادامه می افزاید: 
مردم عادی ایران عموما دید خوبی نس��بت به وضعیت اقتصادی 
کنونی ندارند اما به نظر می رسد شرایط رو به تغییر است. در یک 
نظرسنجی فراگیر تازه صورت گرفته، 5۴ درصد شرکت کنندگان 
معتقد به بدتر ش��دن ش��رایط بوده اند که این رقم ۱۰ درصد کمتر 
از مدت مشابه سال قبل است. همچنین شمار افرادی که معتقد 
بوده اند کارزار فش��ار دولت ترامپ راه به جایی نخواهد برد، به ۶٣ 

درصد افزایش پیدا کرده است.

خبر

اقتصاد كالن

گروه اقتصاد کالن:  اگرچه روز گذشته بانک جهانی طی گزارشی 
خبر از صعود یک رتبه ای ایران در زمینه بهبود محیط کسب و کار 
داد اما کشورمان تا رسیدن به شرایط ایده آل در این خصوص راه 
طوالنی در پیش دارد. ضرورت این امر و خطیر بودن وضعیت کار 
و اشتغال در کشورمان موجب شد تا آنطور که معاون وزیر اقتصاد 
گفته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه یک برنامه 

ضربتی را تدارک دیده و بر اجرای جدی آن اصرار بورزد. 
به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری ها، طی چهار سال گذشته، 
روند تغییر رتبه ایران سیر نزولی به خود گرفته بود که امسال، با 
تالش های صورت گرفته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی 
به عنوان مرجع ملی بهبود محیط کسب و کار  و همکاری دستگاه 
های اجرایی مسئول در هر نماگر ، این رتبه بهبود یافته است. در 
گزارش ۲۰۲۰ شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی 
که روز پنجش��نبه گذش��ته منتشر شده است، جمهوری اسالمی 
ایران با کسب امتیاز  5۸.5 ، با یک رتبه صعود به رتبه ۱۲7 دست 
یافته اس��ت.   رتبه ایران در س��ال ۲۰۱٩ میالدی ۱۲۸ و امتیاز 
ثبت ش��ده در این ش��اخص، 5۶.٩۸ بود.  این گزارش می افزاید: 
شاخص سهولت کسب و کار ، یکی از شاخص های بین المللی 
است که بر اساس آن، بانک جهانی ساالنه ۱٩۰ کشور جهان را 
با ۱۰ نماگِر "ش��روع کس��ب و کار" ، "اخذ مجوز س��اخت و ساز" ، 
"ثبت مالکیت" ، "اخذ مالیات" ، "تجارت فرامرزی"، "دسترسی 
به برق"، "اخذ اعتبار"، "ورشکستگی و پرداخت دیون"، "حمایت 
از سهامداران خرد" و "اجرای قراردادها" مورد ارزیابی قرار داده و 

طبق امتیازات مکتسبه، کشورها را رتبه بندی می کند.  
عوامل بهبود فضای کسب و کار �  

در ای��ن م��ورد، مدت��ی قبل معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و 
دارایی   با بیان اینکه در س��ال ٩7 فضای کس��ب و کار کش��ور با 
مشکالتی مواجه بود اظهار داشت: در سال ٩7 جنگ اقتصادی 
علیه ایران آغاز شد و محیط کسب و کار بیشترین آسیب را دید 

از س��وی دیگر بررس��ی و اقدامات حاکمیت و دولت در رابطه با 
کسب و کار اقدامات موثر و مثبت قابل توجهی نبود برخی از این 
اقدامات هم توس��ط بانک جهانی مورد پذیرش قرار نگرفت. به 
گزارش »نود اقتصادی« محمدعلی دهقان دهنوی در نشس��ت 
خبری که برای گزارش اقدامات انجام شده در حوزه بهبود محیط 
کس��ب و کار برگزار ش��د، اظهار داشت: مجموع این عوامل باعث 
ش��د تا ش��رایط مس��اعدی برای فضای کس��ب و کار در سال ٩7 
فراهم نشود اما در سال ٩۸ روندو جریان ها تغییر پیدا کرد و شاهد 
بهبود شاخص های مرتبط با فضای کسب و کار هستیم. دهقان 

دهنوی با اشاره به عواملی که باعث بهبود این شاخص شده است 
گفت: پایدار ش��دن فضای اقتصادی، کاهش تنوع بخش��نامه ها، 
انتش��ار اخبار امیدبخش از آینده اقتصاد، بهبود فضای تولید و ... 
از جمله عواملی بوده اس��ت که باعث ش��د تا فضای کس��ب و کار 

در کشور بهبود یابد.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اقدامات ضربتی در وزارت اقتصاد 
برای س��رعت بخش��یدن به فرآیندها در حوزه کسب و کار اظهار 
داشت: با فعاالن کسب و کار مذاکراتی شده و صحبت های آنها 
را ش��نیدیم در نهایت به این نتیجه رس��یدیم که در دو دس��تگاه 

گمرک و مالیات باید اصالحات و تغییراتی صورت بگیرد بنابراین 
تکالیفی را تعریف کردیم که برای اجرای آن مهلت ٩۰ روزه به 

این دستگاه اعالم شد.
ضرورت نظارت بر فضای کسب و کار �  

باز در همین ارتباط  یک کارشناس حوزه کار نظارت مجلس بر 
قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شد و گفت: تا زمانی 
که در تصویب قوانین و اصالح بخشنامه ها نظر بخش خصوصی 

را نگیریم فضای کسب و کار در کشور بهبود نخواهد یافت.
با ارزیابی فضای کسب و کار، اظهار کرد: در ماده 7۶ قانون برنامه 
پنجم توسعه و بند "ب" ماده ۱۲ احکام دائمی قانون برنامه ششم 
اجازه داده شده تا کارگروهی تشکیل شود و قوانین و مقررات مخل 
کسب و کار، بخشنامه ها، رویه ها و موازی کاری بین دستگاههای 
اجرای��ی برگرفت��ه از نظر بخش خصوصی و دولتی را اس��تخراج 
کند و برای اصالح به مجلس و دولت بدهد. لبافی ادامه داد: در 
ماده ٣ این قانون هم دستگاههای اجرایی مکلف شده اند هنگام 
تدوین یا اصالح مقررات، بخش��نامه ها و رویه های اجرایی، نظر 
تش��کلهای اقتصادی مرتبط را اس��تعالم کنند. در ماده ۶۰ قانون 
رفع موانع تولید هم آمده است که حتما باید نظر بخش خصوصی 
تاثیر پذیر از این بخشنامه و رویه گرفته شود. ولی با وجود آنکه 
دولت خودش مقید و مصر به اجرای قانون است این موارد اجرا 
نمی شود. این کارشناس حوزه کار یادآور شد: معاون اول رئیس 
جمهوری نیز مدتی قبل در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
بهبود فضای کسب و کار را مستلزم حذف مقررات و موانع دست 
و پاگیر از پیش روی بخش خصوصی و تولید دانس��ته بود ولی 
به ندرت می بینیم بخشنامه هایی که صادر می شود جنبه عملی 
ب��ه خ��ود می گیرد و هنگامی که اثرات منفی بر بخش خصوصی 
گذاشت به فکر اصالح آن می افتیم. وی در پاسخ به این پرسش 
که چرا اصالح بخش��نامه ها و حذف مقررات زائد از ابتدا صورت 
نمی گیرد تا مانع فعالیت کارآفرینان نشود؟ گفت: دلیلش این است 
که اعتقاد پیداد نکردیم که نظر بخش خصوصی هم مهم است 
و باید بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها 
مشارکت بدهیم. کشور کره ابتدا با بخش خصوصی برای توسعه 
کشور مشارکت کرد ولی مدتی بعد اعالم کرد که تمام حوزه های 

اقتصادی را به بخشهای اقتصادی خود واگذار کرده است.

تجارت  بررسی کرد؛

الزامات تداوم بهبود فضای کسب و کار

رئی��س دانش��کده اقتص��ادی و ام��ور اداری 
دانش��گاه لرستان، در حاشیه سمینار "بررسی 
قابلیت های س��رمایه گذاری در بازار سرمایه" 
در دانش��گاه لرس��تان به بازار سرمایه، گفت: 
سوداگری در بازارهایی همچون ارز و سکه و 
طال کمکی به تولید در کشور نمی کند و چه 

بسا مضر به حال اقتصاد و تولید ملی باشد . اما 
کسانی که سرمایه های خرد خود را در بورس 
می گذارند، هم سود شیرین تر و ماندگارتری 
عاید خود می کنند و هم در س��طح کالن به 
اقتصاد کشور کمک کرده اند .مسعود طاهری 
نیا ، اظهار داشت: همایش هایی از این دست 

که بیشتر هم حالت آموزشی و کارگاهی دارد،  
قطعا  برای کل اقتصاد کش��ور مفید اس��ت و 
از این حیث که  انگیزه ای برای دانش��جویان 
ایجاد می کند تا  با بورس و مفاهیم اولیه آن 
آشنا شوند، در دیگر استان ها هم قابل تکرار 

خواهد بود .

مع��اون وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت: گندم 
از کااله��ای یاران��ه ای و وی��ژه اس��ت که به 
کارخانجات آرد با قیمت پایین تر ارائه می شود و 
برای ورود به بورس باید تکلیف توزیع یارانه آن 
مشخص شود. علی اکبر مهرفرد در گفت وگو 
با ایرنا به عرضه گندم در بورس کاال اشاره و 

بی��ان ک��رد: تجارت و یا عرضه گندم بر عهده 
وزات صنعت اس��ت و در این زمینه وظیفه ای 
برعهده ما وجود ندارد.وی اظهار داشت: گندم 
برای ورود به بورس باید تکلیف توزیع یارانه 
آن مش��خص ش��ود. مهرفرد با بیان اینکه اگر 
ش��رایط الزم برای ورود گندم به بورس کاال 

رعایت شود، بهتر است تا این اقدام در دستور 
کار قرار گیرد، گفت: به طور طبیعی ما مخالف 
تبدیل یارانه به رانت و برخی سواستفاده های 
احتمالی هستیم و اگر مکانیزمی در نظر گرفته 
ش��ود که امکان س��و استفاده از این مسایل از 

بین رود ما موافق آن هستیم. 

بازار سرمایه، دریچه خلق ثروت  برای ورود گندم به بورس باید توزیع یارانه آن تعیین تکلیف شود بورس 
www.tejaratonline.ir

بازگشت بورس تهران به کرسی هیات مدیره فیاس
بورس تهران در نشست ساالنه و کمیته کاری فدراسیون بورس های اروپا 
آس��یایی که روز ۲٣ اکتبر ۲۰۱٩ در عمان برگزار ش��د، حضور یافت و برای 
یک دوره ۲ ساله، به عضویت هیات مدیره فیاس برگزیده شد.به گزارش 
ایلنا، در نشست ساالنه و کمیته کاری فدراسیون بورس های اروپا آسیایی، 
بورس های مسقط، مصر، آتن، ارمنستان، فرابورس، فلسطین، بخارست، 
قزاقستان، سوریه، سپرده گذاری مرکزی ایران، سپرده گذاری مصر، سپرده 
گذاری مس��قط و بانک بازس��ازی و توس��عه اروپا  )EBRD( حضور داشتند.
براساس این گزارش در نشست ساالنه فیاس، بورس تهران ضمن معرفی 
خود، برنامه های بازاریابی جدیدی را به منظور ارتقا و توسعه این فدراسیون 
ارایه و پیشنهاد تاسیس واحد بازاریابی با مدیریت بورس تهران را مطرح کرد.
همچنین در این رویداد، برای جایگزینی سه عضو فیاس شامل فرابورس 
ایران، بورس های ابوظبی و قبرس که دوره دو ساله عضویت هیات مدیره خود 
را سپری کرده بودند، رای گیری انجام شد و بورس تهران به عنوان بزرگترین 
و قدیمی ترین عضو فدراسیون که در نشست سال گذشته در ابوظبی جایگاه 
خود را در هیات مدیره فدراسیون از دست داده بود، موفق شد با برنامه ریزی و 
تمرکز، رای قاطع اعضا را برای بازگشت به کرسی هیات مدیره فیاس کسب 
کند.بورس تهران قصد دارد با برنامه ریزی موثر و راهبردی در این فدراسیون 
نقش آفرینی کند و به جایگاه های بین المللی باالتری مانند عضویت کامل 

در فدراسیون جهانی بورس ها )WFE( دست یابد.

شاخص های بورسی جهان قد کشیدند
عقب نشینی نخست وزیر انگلیس از خروج از اتحادیه اروپا به هر قیمتی، 
باعث رش��د ش��اخص های بورسی در سراسر جهان شد.به گزارش ایسنا به 
نقل از بلومبرگ، در وال اس��تریت ش��اخص ها  اکثراصعودی بودند تا جایی 
که به جز ش��اخص "داوجونز ایدانس��تریال اوریج" که ۰.۱۱  درصد ریزش 
کرد و به ۲۶ هزار و ۸۰5.5٣  واحد رسید، دیگر شاخص ها صعودی بودند 
تا جایی که ش��اخص " اس اند پی 5۰۰" با ۰.۱٩ درصد افزایش تا س��طح 
٣۰۱۰.۲٩ واحدی باال رفت و دیگر ش��اخص مهم بورس��ی یعنی " نزدک 
کامپوزیت" با افزایش۰.۸۱ درصدی در سطح ۸۱۸5.۲۰ واحدی بسته شد.در 
دیگ��ر مناط��ق جهان و در معامالت بازارهای بورس در اروپا، ش��اخص ها 
عملکرد بهتری داشتند تا جایی که شاخص " فوتسی ۱۰۰" بورس لندن 
با افزایش ۰.٩٣درصدی تا 7٣۲۸.۲5 واحد باال رفت، شاخص " کک ۴۰" 
بورس پاریس با افزایش ۰.55درصدی در س��طح 5۶۸۴.٣٣  واحد بس��ته 
ش��د و ش��اخص " دکس ٣۰" بورس فرانکفورت در آلمان با افزایش ۰.5۸ 
درصدی و ایستادن در سطح ۱۲ هزار و ۸7۲.۱۰  واحدی به کار خود خاتمه 
داد. در مادری��د ش��اخص " ایبک��س ٣5" ح��دود ۰.۰7 درصد باال رفت و به 

٩٣٩۱.۸۰  واحد رسید.

خبر

پیش  نیازهای اصالح یارانه هابرخورد با فساد در همه جناح ها انجام شود»دژپسند« به اجالس بانک جهانی نرسید
در پی عدم صدور روادید برای ش��رکت 
هیات ایرانی در اجالس س��االنه ۲۰۱٩ 
گروه بانک جهانی و صندوق بین الملل 
پ��ول،  وزی��ر اقتصاد س��فر خود را به این 

اجالس لغو کرد.
به گزارش ایلنا، وزیر اقتصاد، طی نامه ای به رئیس گروه بانک 
جهانی مراتب اعتراض دولت جمهوری اسالمی ایران را نسبت 
به این اقدام دولت آمریکا را اعالم کرد. فرهاد دژپسند در این نامه 
خطاب به "دیوید مالپاس"، اعتراض خود و جمهوری اس��المی 
ایران نسبت به ایجاد موانع بی اساس و اعمال محدودیت های 
غیرقانونی، بی س��ابقه و خصمانه دولت آمریکا علیه کش��ورمان 
ب��ه وی��ژه ع��دم صدور روادید برای اعضای هیات ایرانی از جمله 

جانشین هیات عامل و مشاورین هیات را اعالم کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و 
اسالم شهر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: برخورد با فس��اد باید به صورت 
عادالنه و در همه جناح های سیاسی به 

یک صورت انجام شود.
عل��ی مطه��ری در همای��ش "گام دوم انق��الب، فرصت ه��ا و 
چالش ه��ا" در گناب��اد اف��زود: اگر با تخلف برخی اش��خاص در 
یک جناح سیاسی برخورد می شود باید به تخلفات مشابه جناح 
سیاس��ی مقابل هم رس��یدگی شود که در این زمینه مواردی به 
تازگی در قوه قضاییه در حال اقدام است. وی اظهار داشت: فساد 
اقتصادی در هیچ کدام از مس��ووالن رده باالی کش��ور و نظام 
وجود ندارد و همه این مسووالن پاک دست هستند ولی وجود 

فساد در برخی مسووالن رده پایین غیر قابل انکار است.

رییس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران 
معتقد اس��ت با وجود آنکه بس��یاری از 
کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که 
عملکرد نظ��ام هدفمندی یارانه ها در 
ایران نیاز به اصالحات دارد اما اجرای 

این اصالحات پیش نیازهای مهمی را خواهد خواست.
ب��ه گ��زارش تج��ارت،  محمد الهوتی در گفت وگو با ایس��نا، با 
بی��ان این ک��ه یک��ی از اصلی ترین ش��اخص ها در این اصالح، 
ش��فافیت اقتصادی اس��ت، توضیح داد: تا زمانی که دولت نداند 
م��ردم چ��ه می��زان درآمد دارند و ام��کان دور زدن نظارت ها و 
قوانین مالیاتی وجود داش��ته باش��د، نمی توان دقیقا مش��خص 
کرد که چه اقش��اری نیاز به حمایت داش��ته و چه اقشاری نباید 

یارانه دریافت کنند.
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گروه بورس: یک کارش�ناس بازار س�رمایه گفت: ورود پسته به 
معامالت آتی بورس کاال جذابیت های این بازار را دوچندان کرده 
به نحوی  که این محصول نیامده گوی سبقت را در بخش ارزش 

معامالت از زعفران و زیره سبز، ربوده است.
محمدرض��ا اس��المی در گفت وگ��و با ایس��نا، درب��اره عرضه 
محصوالت کش��اورزی در ب��ورس کاال، اظهار کرد: معامالت 
محصوالت کشاورزی در بورس های کاالیی دارای سابقه ای 
بس��یار طوالنی در بورس های معتبر دنیاس��ت. در ایران نیز از 
زمان تاس��یس بورس کاال رویکرد ویژه به کارکردهای آن در 
خصوص معامالت محصوالت کشاورزی وجود داشته است و 
بستر بورس با توجه به قابلیت های باالیی که در انواع معامالت 
و ابزارهای نوین مالی داراس��ت، می تواند راهگش��ای س��اختار 
س��نتی ب��ازار محصوالت کش��اورزی بوده و ب��ه عنوان ابزاری 
قدرتمن��د در کنار کش��اورزان و س��ایر فع��االن حوزه اقتصادی 

کشاورزی قرار گیرد.
وی افزود: در س��ال های گذش��ته هر چند با نوس��ان معامالت 
محص��والت کش��اوزی در ب��ورس مواجه بودیم، اما هرگز نمی 
توان از موفقیت های چشم گیر طرح قیمت تضمینی در بورس 
کاال، معامالت گواهی س��پرده جو، ذرت، زعفران و معامالت 

آتی زعفران و... چشم پوشی کرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با اشاره به ارزش باالی صادرات 
محص��والت کش��اورزی گفت: ب��رای مث��ال ارزش صادرات 
محص��ول زعف��ران ایران در س��ال ٩7 مبلغ��ی در حدود ٣5۰ 
میلیون دالر و ارزش صادرات پسته در حدود یک میلیارد دالر 
اس��ت که این ارقام نیاز به یک مرجع قیمت گذاری رس��می را 

بیش از پیش آشکار می کند که بورس کاالی ایران به عنوان 
یکی از ارکان مهم اقتصادی کش��ور می تواند نقش مهمی را 

در این زمینه ایفا کند.
وی با اشاره به راه اندازی معامالت آتی پسته در بورس گفت: 
معام��الت قرارداده��ای آتی پس��ته نیز در حالی بعد از ش��روع 
معامالت گواهی س��پرده کاالیی این محصول در بورس آغاز 

شده که معامالت مذکور به دلیل تولید باالی این محصول در 
کشور، مورد توجه فعاالن این حوزه قرار گرفته است.

به گفته اسالمی، نکته مهم در خصوص معامله محصول پسته 
در ب��ورس این اس��ت که با توج��ه به مقدار باالی صادرات آن، 

تاثیر قیمت ارز بر نرخ آن بیش از زعفران است.
وی با اشاره به اینکه باالترین درصد پسته تولیدی کشور متعلق 

به اس��تان کرمان اس��ت، گفت: انجام معامالت پسته در بورس 
کاال در قالب معامالت آتی و گواهی س��پرده کاالیی می تواند 
کم��ک ش��ایانی به رونق معامالت ای��ن محصول و همینطور 

شناخته شدن پسته ایرانی در بازارهای جهانی کند.
این معامله گر بازارهای کاالیی تاکید کرد: ورود پسته به بورس 
کاال در گذشته نیز انجام شد که در آن زمان به دالیلی چندان 
مورد توجه فعاالن بازار قرار نگرفت اما هم اکنون بورس کاال با 
فراهم آوردن بیشتر ابزارهای معامالتی بر روی محصول پسته، 
دست پر وارد میدان شده و امروز عالوه بر انبارهای استاندارد 
پذیرش شده، فرآیند پذیرش انبارهای جدید نیز با جدیت تمام 

در حال اهتمام است.
وی در بی��ان مزای��ای معامالت پس��ته در بورس اظهار کرد: از 
مزای��ای معامالت پس��ته می توان به م��واردی همچون زمان 
و دامنه نوس��ان مناس��ب برای انجام معامالت و برخورداری 
از معافی��ت ه��ای مالیاتی مربوط به محصوالت کش��اورزی و 
ابزارهای نوین مالی در بورس اشاره کرد. همچنین لزوم رعایت 
مش��خصات کیفی اس��تاندارد و نحوه خرید و فروش س��اده از 
دیگر مزایای انجام معامالت پس��ته در بورس اس��ت. افزون بر 
این، بورس بس��تری ش��فاف برای کش��ف نرخ واقعی و پوشش 
ریسک کشاورزان و فعاالن این حوزه تحت تاثیر نوسانات نرخ 
ارز اس��ت. اس��المی اظهار کرد: با رویکرد مناسب بورس کاال و 
همراهی س��ایر نهادهای مربوط به محصوالت کش��اورزی در 
کشور امیدوارم شاهد رشد روز افزون اینگونه معامالت و تنوع 
بیش��تر ابزارهای نوین مالی بر روی پس��ته و س��ایر محصوالت 

کشاورزی در بورس کاال باشیم.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛

سبقت پسته بورسی از زیره و زعفران 

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه هنوز از شوک 
ریزش ۱۱ هزار واحدی ش��اخص بورس فاصله نگرفته اس��ت 
و ترس را می توان همچنان در قدم س��هامداران دید.محمود 
احترامی در گفت و گو با ایرنا به روند معامالت بورس در هفته 
ای که گذش��ت اش��اره و بیان کرد: هفته گذش��ته بازار از روند 
معامالت حاکم بر بازار خارج ش��د و از آن فاصله گرفت.وی 

ادامه داد: بازار از روند نزولی شدیدی که در هفته سوم مهر ماه 
در پیش گرفته بود فاصله گرفت، تا حدودی روند معامالت در 
هفته ای که گذش��ت متفاوت و ش��اهد روند صعودی شاخص 
بودیم.احترامی افزود: همزمان با رس��یدن قیمت ها به نقطه 
جذاب برای خرید، فعاالن بازار از موضع فروش فاصله گرفتند 

و خود را به موضع خرید نزدیک تر کردند.

ارزش بازار س��رمایه در مهرماه امس��ال در مقایس��ه با ماه مشابه 
س��ال قب��ل 57 درص��د افزایش یافت و ب��ه ۱۱۲۴۸۶۰٩ میلیارد 
ریال رسید.به گزارش تسنیم، در مهرماه امسال ارزش معامالت 
بورس اوراق بهادار در مقایس��ه با پایان ش��هریور گذش��ته معادل 
۱۸ درصد افزایش یافت و از ٣۶۸٣۱۲ میلیارد ریال به ۴٣۴۴٩٩ 
میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از ۱۰۲5۰۱ 

میلیون سهم به ۱۰۲75۲ میلیون سهم افزایش یافت.همچنین 
در مهرماه گذش��ته، دفعات معامالت س��هام برابر با ۱۱ درصد در 
مقایس��ه با پایان ش��هریورماه افزایش یافت و از ٩۱٩٩۰7۴ هزار 
دفعه به ۱۰۲5۴۸۲۱ هزار دفعه بالغ گردید.شاخص بورس نیز در 
پایان مهرماه به میزان ۶۲۱۱ واحد برابر با ۲ درصد افزایش یافت 

و از ٣۰۲۱۰۴ واحد به ٣۰۸٣۱5 واحد رسید.

ارزش بورس به ١١۲۴ تریلیون تومان رسیدبازار سرمایه هنوز از شوک ١١ هزار واحدی فاصله نگرفته است
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تجارت

ضرورت عضويت سمن ها
 در شورای عالی شفافيت

ادامه از صفحه یک
...ریشه کنی فساد، اتاق بازرگانی، اندیشکده شفافیت برای ایران، 
موسس��ه حفاظت داده و ش��فافیت اطالعات، انجمن حس��ابداری 
و حسابرس��ی ایران، س��ازمان مردم نهاد س��المت اداری و مرکز 
پژوهش های مجلس برگزار ش��د تا نظرات این س��من ها درباره 
الیحه فوق دریافت و بررسی شود. تعریف برخی از واژگان و ابهام 
آن، از نقدهایی بود که توس��ط این کارشناس��ان به الیحه وارد بود، 
همچنین ضعف ضمانت اجرای این قانون، نداشتن متولی اجرایی 
و مش��خص نبودن ش��اخص های سالمت و صحت اطالعات ارائه 
ش��ده نیز از دیگر انتقادات وارده بود. از س��وی دیگر برخی بندها 
ایرادات��ی دارد از جمل��ه در تبص��ره ماده ۱٩ الیحه عبارتی آمده که 
دریافت اطالعات را منوط به موافقت دارنده اطالعات می کند که 
عمال با این قید، موضوع ش��فافیت زیر س��وال می رود. نمایندگان 
س��ازمان های مردم نهاد حاضر در این جلس��ه بر جامعیت قانون 
شفافیت تأکید داشتند تا با سایر قوانین تعارض و هم پوشانی نداشته 
باش��د. در حال حاضر قوانین مختلفی در این حوزه داریم از این رو 
باید نس��بت این قانون با س��ایر قوانین در نظر گرفته ش��ده و در کنار 
آن به برخی قوانین باالدس��تی مثل قوانین مربوط به کنوانس��یون 
مبارزه با فس��اد که ایران در آن عضویت دارد توجه ش��ود. در این 
الیحه تش��کیل ش��ورای عالی شفافیت آمده که کارشناسان تأکید 
داشتند نمایندگان سازمان های مردم نهاد نیز بتوانند به عضویت 
این شورا درآیند ضمن اینکه شوراها و ستادهای دیگری همچون 
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم که نسبت این شورا 
با ش��وراها و س��تادهای دیگر هنوز مشخص نیست. کارشناسان به 
استثنا شدن شورای عالی امنیت ملی در این الیحه منتقد و معتقد 
بودند که این موضوع حداقل باید زمان مند ش��ود و این ش��ورا با 
قید استثنا از شمول قانون خارج نشود. برخی مواد الیحه شفافیت 
با سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ در تعارض اس��ت. تعریف موسس��ه 
عموم��ی در ای��ن الیحه با برخی قوانین به خصوص قانون خدمات 
کشوری تعارض دارد که باید برطرف شود ضمن اینکه نقش نظارت 
مردمی در این قانون دیده نشده در حالی که شاید مهم ترین ضامن 
شفافیت و به تبع آن مبارزه با فساد، تقویت نظارت های مردمی و 
همچنین نظارت احزاب، تشکل ها و گزارشگری های مردمی باشد 
که باید در این قانون به نحوی از آنها حمایت ش��ود. در این جلس��ه 
همچنین بر شفافیت بودجه ساالنه تأکید شد و کارشناسان معتقد 
بودند اجرای این قانون نباید به سازمان اداری استخدامی موکول 
شود چرا که صالحیت حرفه ای این سازمان به خصوص در حوزه 
مفاسد اقتصادی وجود ندارد و نظر بر این بود که سازمان برنامه و 

بودجه متولی این موضوع شود.منبع: خانه ملت

يادداشت

گروه تجارت: ... تولید صادرات محور ازجمله موضوع هایی است که در 
طول سال های گذشته از سوی فعاالن اقتصادی و هم مسئوالن ارشد 
اجرایی کش�ور بر تحقق آن تأکید ش�ده اس�ت. به اعتقاد حمید زادبوم 
رئیس س�ازمان توس�عه تجارت، » مبحث تولید، در کش�ور ما صادرات 

محور نیست و پتانسیل صادرات در بخش تولید بسیار کم است.«
ب��ه گ��زارش تج��ارت به نقل از ات��اق ایران، در همی��ن زمینه، بهرام 
ش��کوری، افش��ین کالهی و فرشید شکرخدایی راهکارهای افزایش 
تولی��د صادرات محور در بخش های کش��اورزی، فناوری اطالعات، 
معدن، گردشگری و کسب و کارهای جدید را مورد تحلیل قرار دادند. 
آنه��ا معتقدن��د تولید ص��ادرات محور همراه با رف��ع موانع پیش روی 
تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان از طریق اصالح قوانین و مقررات و 

اتخاذ سیاست های تشویقی تنها راه نجات اقتصاد است.
سنگ اندازی دولت در مسیر صادرات �  

یک عضو اتاق ایران در این راستا می گوید: متاسفانه امروز به بهانه 
تکمیل زنجیره ارزش و صادرات کاال با ارزش افزوده بیشتر، در 
شرایطی که حتی امکان تولید بیشتر در زنجیره های پایین دستی 
میسر نبوده، در میسر صادرات مواد معدنی سنگ اندازی می شود. 
به گزارش اتاق ایران،  بهرام شکوری توضیح می دهد: درحالیکه 
از اس��اس، طرح توجیه فنی و اقتصادی تولید زنجیره های پایین 
دس��تی باید به گونه ای تدوین و طراحی ش��ود که حتی با واردات 
تمام مواد اولیه مورد نیاز، باز هم سودآوری مورد نظر زنجیره های 
پایین دستی تامین شود. یک فعال اقتصادی زنجیره پایین دستی 
نمی تواند واحدی را افتتاح نماید و س��ایر حلقه های پیش��ین را 
ملزم به حمایت از خود نماید، بلکه ظرفیت های داخلی تنها یک 
پتانسیل به حساب می آید و فعالین زنجیره های پایین دستی باید 
س��ودآوری تولید را در پر ریس��ک ترین حالت، یعنی واردات تمام 
مواد اولیه بسنجند. وی می افزاید: در شرایطی که تولید و صادرات 
محصوالت زنجیره پایین دس��تی کش��ور در حوزه معدن از مزیت 
کافی برخوردار نبوده، اصرار و فشار بر تکمیل زنجیره و صادرات 

محصول نهایی، تالش��ی بی فایده خواهد بود که کش��ور را هم از 
منافع تجارت مواد معدنی بی بهره خواهد گذاش��ت و هم امکان 

صادرات مواد با ارزش افزوده باالتر در کشور نیز مهیا نیست.
فعالیت استارتاپ ها جهت دار شود  �  

رئیس کمیس��یون کس��ب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران نیز در این 
باره توضیح می دهد:  این گفته که تولیدات صادرات محور نیست، تا 
حدودی در حوزه شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها صادق است؛ اما 
این بحث کلیت ندارد. واقعیت این است که استارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنی��ان م��ا در جایی که هدف گذاری کرده ان��د، صادرات موفق 

داشته اند. افشین کالهی ادامه می دهد: برای مثال صادرات شرکت های 
دانش بنیان در حوزه دارو بسیار موفق است و شرکت های دانش بنیان 
حوزه تجهیزات پزشکی و نانوتکنولوژی فرصت های  قابل توجهی برای 
توسعه صادرات خود دارند که اگر هدف گذاری به درستی صورت گیرد 
و دولت هم حمایت کند قطعاً اعداد حاصل از صادرات این شرکت ها، 
قابل توج��ه خواه��د بود. در حال حاضر کارهایی هم صورت می گیرد؛ 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از صادرات حمایت می کند 
اما این سازمان توسعه تجارت است که متولی این حوزه است و باید 
وارد شود. برای نمونه یکی از ضعف های توسعه صادراتی ما که به حوزه 

سازمان توسعه تجارت هم برمی گردد این است که سفارت خانه های ما 
به عنوان هاب صادراتی، فاقد مشاوران بازرگانی هستند.

وی بیان می کند: اما برای پاس��خ به این س��ؤال که دقیقاً چه کارهایی 
برای صادرات محور کردن تولیدات اس��تارتاپ ها صورت گیرد؛ نکته 
اساسی این است که باید فعالیت شرکت ها استانداردهای الزم را اخذ 
کنند و فعالیت آن ها جهت دار ش��ود. محصوالت برخی از ش��رکت ها 
نیازمند تغییراتی هستند تا صادرات محور شوند. دفاتر صادراتی بخش 
خصوصی و شبکه سازی باید صورت گیرد تا شرکت های دانش بنیان 

بتوانند محصوالت خود را صادر و اثر تحریم ها را کمرنگ کنند.
  � خوداتکایی به جای خودکفایی 

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب نیز معتقد است:  
مزیت نسبی ایرانی ها تجارت است. اما متأسفانه در طول ۶۰ سال 
گذش��ته، نظام اقتصادی کش��ور بر این مبنا طراحی شده است که 
ما نفت را می فروش��یم و برای رفاه مردم واردات انجام می دهیم. 
فرشید شکرخدایی اضافه می کند: بررسی تجربه کارخانه سازی 
کشور در طول دهه های گذشته و به خصوص بعد از صنعتی شدن 
نش��ان می دهد، بهترین کارخانه های ما به خصوص در دهه ۴۰، 
کارخانه هایی با تولید کاالهای رقابت پذیر بودند. در همان زمان 
اص��ل ب��ر ای��ن بود که کاالهایی را تولی��د کنیم که بتوانیم هم در 
بازار داخل و هم خارج بفروش��یم. با مرور زمان، افزایش تعرفه ها 
به منظور حمایت از تولید کاالها، حاش��یه امن مصنوعی را ایجاد 
کرد که اوج آن در صنعت خودرو بود تا در یک دوران گذار، صنایع 
توانمند شوند و بعد هم با کاهش تعرفه ها، کاالهای ما با دنیا رقابت 
کنند. ش��کرخدایی یادآور می ش��ود: اما در حال حاضر سیاس��ت 
کاهش تعرفه ها مدت هاست که اجرا نمی شود، از همین رو کاالی 
باکیفیت��ی ک��ه حتی در بازارهای داخلی جایگزین کاالی خارجی 
شود، مدت هاست تولید نمی شود. وی می افزاید: نکته بعدی، تیراژ 
تولید است. نمی توان برای مثال با تیراژ ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن 
همراه به رقابت با شرکتی پرداخت که تیراژ تولید آن در سال ۱۰۰ 
میلیون دستگاه است. در حال حاضر در برخی صنایع، تیراژ مناسب 
به یک چالش اساسی تبدیل شده است؛ به همین دلیل به نظر من 
ش��عار خوداتکایی را باید جایگزین خودکفایی کنیم. چراکه تولید 
برخی محصوالت ازلحاظ مزیت نس��بی در توان تولیدی کش��ور 

نیست که بخواهیم در آن به خودکفایی برسیم.

روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران تشریح کردند:

راهکارهای افزایش تولید صادرات محور

تولید خودروهای قدیمی مرتجعانه استتامین بنگاه ها با سرمایه های مردمیتأمین مالی، مهم ترین دغدغه بنگاه ها
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: اکنون 
یکی از اصلی ترین مشکالت اصناف به 
وی��ژه در حوزه صنوف تولیدی، موضوع 
تأمین مالی است که رفع این مشکل از 
طریق اعطای تسهیالت بانکی کم بهره 

قابل جبران است. »سعید ممبینی« در گفت وگو با ایرنا گفت: با 
وجود آرامش نسبی که در بازار حاکم است، نتایج پایش محیط 
کسب و کار در سه ماهه تابستان سال ۱٣٩۸ در مقایسه با مدت 
مش��ابه حاکی از آن اس��ت که فعاالن اقتصادی و صنفی کش��ور 
در سه حوزه اصلی دغدغه مند هستند. وی توضیح داد: به دلیل 
بروز برخی اتفاقات که موجب ناپایداری اقتصادی در س��طوحی 
از فعالیت های صنفی ش��ده اس��ت، توان مالی واحدهای صنفی 

به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

برنامه ه��ای وزارت صمت برای تأمین 
مال��ی بخ��ش صنعت و معدن، موضوع 
نشس��ت معاون��ت ط��رح و برنامه این 
مجموعه با ش��ماری از ش��رکت ها در 
راس��تای اتم��ام طرح ه��ا و پروژه های 

نیمه تمام بود. به نقل از شاتا، علیرضا  هادی مدیر کل دفتر امور 
طرح ها و تأمین مالی وزارت صمت در این نشست گفت: یکی 
از وجوه تأمین مالی، مراجعه به سرمایه های سرگردان مردمی 

با استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه است.
به گفته دکتر علیرضا  هادی، از منظر اش��تغال زایی، بنگاه های 
ت��ا ۱۰ نف��ر ج��زو بنگاه های خرد، ت��ا 5۰ نفر در زمره بنگاه های 
کوچک، تا ۱۰۰ نفر جزو بنگاه های متوس��ط و باالی ۱۰۰ نفر، 

بنگاه های بزرگ محسوب می شوند.

دبیر انجمن قعطه س��ازان همگن گفت: 
برنامه زمان بندی خروج خودروها توسط 
ایران خودرو و سایپا به وزارتخانه اعالم 
شده و اکنون سایپا فعالیت های خود را بر 
روی دو خودروی جایگزین و ایران خودرو 

بر یک خودرو آغاز کرده است و قرار است به محض توقف تولید 
خودروهای قدیمی خودروهای جدید جایگزین آن ش��وند. آرش 
محبی نژاد در گفت وگو با ایلنا گفت:این یک اصل در بازار خودرو 
است که خودروهای با پلتفرم های قدیمی که انتظارات مشتریان 
را برآورده نمی کنند و به لحاظ کیفیت نیز مورد رضایت مشتریان 
نیستند باید از رده خارج و خودروهای جدید جایگزین شوند اصرار بر 
تولید خودروهای قدیمی یک نوع ارتجاع است و حذف خودروهای 

قدیمی جزو تصمیم های کالن کشور به شمار می رود.

گروه صنعت و معدن:  وزیر صمت گفت: تا پایان سال ۱4۰۰ در صنعت 
سرمایش�ی و گرمایش�ی کشور باید حدود 2۰۰ میلیون دالر، شرایط 

داخلی سازی انواع نیازهای وارداتی این صنعت ایجاد شود.
به نقل از شاتا، رضا رحمانی افزود: با توجه به مقدمات ایجاد شده از 
سال گذشته تاکنون در چارچوب پیگیری های اهداف نهضت ساخت 
داخل بیش از ۸۰ میلیون دالر امکان داخلی س��ازی این صنعت در 
کش��ورمان فراهم آمده اس��ت که امروز در این نمایشگاه جلوه های 

مختلف آن را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: در آینده نزدیک نیز میز تخصصی تعمیق ساخت داخل 
در صنایع سرمایشی و گرمایشی با ظرفیت بیش از ۲۰ میلیون دالر 

امکان کاهش ارز بری برگزار خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تا پایان س��ال ۱۴۰۰ در 
صنعت سرمایشی و گرمایشی کشور باید حدود ۲۰۰ میلیون دالر، 
شرایط داخلی سازی انواع نیازهای وارداتی این صنعت ایجاد شود.

رحمانی اضافه کرد: موضوع مهم در خصوص صنایع سرمایش��ی و 
گرمایشی، افزایش صادرات ۲٣ درصدی در سال گذشته و کاهش ۱۰ 

درصدی واردات اقالم کاالیی این صنعت به کشور ما بوده است.
وی خاطر نشان کرد: این نشان دهنده توان رو به رشد صنایع داخلی 
است و امروز شاهد بودیم که در برخی محصوالت همپای تولیدات 
بروز جهان و همتراز با کش��ورهای پیش��رو در این صنعت گام های 

الزم برداشته و موفقیت کسب شده است.
وزیر صمت گفت: صنعت سرمایشی و گرمایشی کشور را رو به رشد 
و ت��وان داخل��ی س��ازی آن و همچنی��ن ارتقاء کیفیت را در آن کاماًل 
مثبت ارزیابی می کنم و انتظار دارم تمام رس��انه ها به ویژه صدا و 
سیما زوایای مختلف این خودباوری و پیشرفت به دست آمده را به 

مردم معرفی نمایند.
رحمانی افزود: پیش��رفت به دس��ت آمده در ش��رایط کامال خاص و 
استثنایی اقتصادی حاضر بوده است و خوشبختانه صنعت گران ما با 
غلبه بر مشکالت موجود و با همت واالی خودشان توانسته اند این 

صنعت را به یک جایگاه خوبی در سطح دنیا برسانند.
وی ادامه داد: شخصاً تاکید دارم که وجوه مختلف و اثرات ارزشمند 
نهضت س��اخت داخل به مردم نش��ان داده شود و امروز شاهدیم که 
در همین نمایش��گاه اکثر محصوالت عرضه ش��ده با توان داخل و 

ظرفیت های داخلی سازی کشورمان است.
وزیر صمت تاکید کرد: واحد های توانمند صنعتی ما در تراز بسیاری 
از شرکت های توانمند جهانی هستند که البته باید در این حوزه باید 
برندسازی مورد توجه قرار گیرد که این مهم به صورت ویژه در دستور 

کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

برندسازی در صنایع سرمایشی و گرمایشی �  
رحمانی تصریح کرد خوشبختانه در صنایع سرمایشی و گرمایشی 
برند های خوبی در سطح کشور شکل گرفته اند و با توجه به کیفیت 
باالی بس��یاری از تولیدات داخلی کش��ورمان، این واحدها در آستانه 

تبدیل شدن به برندهایی معتبر در سطح دنیا هستند.
وی با اشاره به دغدغه های ارزی صادرکنندگان این صنایع خاطرنشان 
کرد: مقررات موجود درباره برخی صنایع و واحدهای صادراتی باید به 

گونه تسهیل شود تا مانعی در برابر افزایش صادرات نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: جایگزینی درآمدهای ارزی 

حاص��ل از ص��ادرات غیر نفتی با ارز حاصل از درآمدهای نفتی امروز 
جزو اولویت های کش��ور اس��ت و بنابر این است که در برنامه رهایی 
از اقتص��اد نفتی، وابس��تگی ب��ه ارز حاصل از نفت به حداقل ممکن 
برسد و ارز مورد نیاز از محل صادرات غیر نفتی تامین شود که این 

توانمندی نیز خوشبختانه در کشور وجود دارد.
رحمانی تاکید کرد: آنچه در این مهم تسهیل کننده امور است ایجاد 
تفاهم متقابل میان دولت و تشکل های بخش خصوصی است که 
به گونه ای تصمیم گیری ش��ود که منافع کش��ور و همچنین بخش 

خصوصی در بهترین شرایط ممکن حاصل شود.
وی گفت: خوشبختانه امسال بسیاری از موانع موجود در این حوزه 
رفع شده است و شرایط بهتر از گذشته است با این حال انتظار داریم 
تصمیمات اتخاذ شده در برخی بخش ها به گونه ای باشد که تولید 
کنندگان و صادر کنندگان ما به معنای واقعی کلمه احس��اس کنند 

که هیچ مانعی در برابر تالش های آنها وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به تعبیر مقام معظم رهبری 
از تولید به عنوان یک کار مقدس خاطرنشان کرد: همه فعاالن این 
ح��وزه، کار جه��ادی انجام می دهند، لذا برای یک امر مقدس و یک 
کار جهادی همه ما مس��ئول هس��تیم که با تغییر نگرش و با همت 

بیشتر به کمک حوزه تولید و صنعت کشورمان بشتابیم.
رحمانی در پایان تصریح کرد: البته در بسیاری از بخش ها مانع جدی 
در برابر صنعت وجود ندارد بلکه وجود برخی بروکراس��ی های زاید 
و اش��کال تراش��ی های بی جهت کارها را متوقف می کند که ما در 
این خصوص، اولویت را به وزارتخانه خودمان اختصاص داده ایم و 
تالش کردیم که بیش از پیش به کارها سرعت ببخشیم و خوشبختانه 
روندی که از س��ال گذش��ته آغاز ش��ده است و همچنین طی امسال 
حوزه کس��ب و کار در وزارت صنعت، معدن تجارت ش��رایط بهتری 
یافته است و امیدواریم در سایر دستگاه ها نیز این شرایط فراهم آید 
تا بتوانیم در کمترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان 

و صادرکنندگان را فراهم کنیم.

وزیر صمت تاکید کرد؛

توسعه روابط خارجیرشد صنایع با نهضت داخلی سازی
 الزمه بهبود كسب و كار

ادامه از صفحه یک
... بچسبد و این به زیان کشور است، البته در خصوص FATF که برخی به 
آن حساسیت دارند سخنی نمی گویم، اما چرا یک عده در مقابل ۴ الیحه ای 
که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع تراشی می کنند و جلوی دولت و 
مجلس ایستاده اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست«. این واکنش از سوی 
 )FATF( ریی��س جمه��ور بعد از آن ص��ورت گرفت که  گروه اقدام ویژه مالی
مهلت ایران برای الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان 
یافته فراملی )پالرمو( و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 
)CFT(را چهار ماه دیگر و البته این بار با لحن تندتری تمدید کرد. نکته اساسی 
که دولت و در راس آن حسن روحانی در سال ها و ماه های اخیر بر آن اصرار 
می ورزد توسعه ارتباط با جهان پیرامون است. مسئوالن حاال به این درک و 
دریافت رسیده اند که قطع ارتباط با دنیا تبعات زیانبار  و ویرانگری برای همه 
حوزه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و به خصوص اقتصادی و از جمله 
کسب و کار دارد. حسن روحانی در این رابطه در همان جلسه هیئت دولت گفته 
است: »باید روابط خود را با جهان روان کنیم به نحوی که بتوانیم کاالهای خود 
را با برند ایرانی صادر کرده و بازارهای کشورها را فتح کنیم«. فضای کسب و 
کار در کشور ما در حال حاضر تعریف چندانی ندارد و همه تالش ها و حمایت 
هایی که در این مورد صورت می گیرد نتوانسته است جوابگو باشد. دلیل آن 
هم، همین ضعف ارتباط با کشورهای همسایه و سایر کشورهاست. مجیدرضا 
حریری عضو شناخته شده اتاق بازرگانی یک وقتی در این مورد گفته بود: » اینکه 
بگوییم ما ۱5 همسایه داریم، در واقع نوشداروی پس از مرگ سهراب است. ما 
باید توجه داشته باشیم که با چند همسایه خود رابطه خوبی داریم؟ با کشورهای 
جنوب خلیج فارس که رابطه نداریم، ترکمنستان اجازه عبور هواپیماهای ما را 
نمی دهد، آذربایجان به دلیل حمایت ما از ارمنستان در موضوع قره باغ مشکل 
دارد. بنابراین وقتی ادعا می کنیم که بازار ۴۰۰ میلیونی در اطراف ما وجود دارد 
نباید فراموش کنیم که با 7۰ یا ۸۰ درصد آن مشکل داریم. اولین شرط تجارت 
برقراری رابطه مناسب است و ما رابطه خوبی با همسایگان بویژه با کشورهای 
پولدار مانند عربستان، کویت، امارات نداریم«. بر این اساس باید گفت آن هایی 
که به قصد تقرب و رضایت پروردگار و رعایت جانب شرع و دین در تایید یا 
رد یک الیحه نظر می دهند و البد به همه جزییات توجه دارند حتما می دانند 
که بهبود محیط کسب و کار و ایجاد اشتغال و گردش چرخ کارخانه ها و بنگاه 
ها و در نهایت کاهش و رفع بیکاری هم رضایت خداوند بزرگ را در پی دارد 
و با شرع مقدس هم منطبق است. بنابراین باید در بررسی لوایح و ارائه نظرات 
کارشناسی تا آنجا که ممکن است شرایط اضطراری کشور و وضعیت بغرنج 
اقتصاد و همینطور توقع قشر بیکار جامعه، به خصوص جوانان منتظر و امیدوار 

مد نظر قرار داده شود.

سرمقاله

رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت که 
با محدود ش��دن صادرات فوالد به تولیدکنندگان 
ای��ن محص��ول، از هرج و م��رج در بازارهای هدف 
جلوگیری شد. بهرام سبحانی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: مقررات زدایی از توسعه صادرات فوالد، 
از اولویت ه��ای کاری انجم��ن فوالد در س��ال ٩۸ 

بوده اس��ت. وی ادامه داد: از ابتدای امس��ال صادرات 
ف��والد صرفا ب��ه تولیدکنندگان یا نمایندگان آن ها 
اختص��اص پی��دا کرد تا ضم��ن جلوگیری از هرج و 
مرج در بازارهای منطقه، فوالدسازان بتوانند بهتر و 
با نرخ های باالتری در بازارهای جهانی حضور پیدا 
کنند. سبحانی افزود: در همین راستا و با پیگیری هایی 

که از طریق هم افزایی با سایر تشکل ها انجام شد، 
مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات هم اصالح 
شد. وی خاطرنشان کرد: در نیمه دوم امسال دومین 
دوره نمایش��گاه ملی فوالد ایران در جهت س��اختار 
اساس��ی برای توسعه بومی سازی در زنجیره فوالد 

آغاز به کار خواهد کرد.

رییس س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران گفت: 
تحریم های ناجوانمردانه دشمنان ایران تجارت 
خارجی کش��ور را هدف قرار داده بود اما با وجود 
این در ۶ ماهه نخس��ت امس��ال صادرات از نظر 
وزنی ۲۲.5 درصد رش��د داش��ت. حمید زادبوم در 
جمع خبرنگاران کاشان بیان کرد: این آمارها به 

خوبی نشان می دهد که روند صادرات با وجود همه 
مشکالت مسیر خود را دارد و برخی آمارها در مورد 
کاهش ۱۰ درص��دی ارزش کاالهای صادراتی 
مربوط به ش��یوه محاسبه قیمت ها در گمرک ها 
است. وی افزود: امسال قیمت هایی که در وزن ها 
ضرب می شود، بخاطر تعهد ارزی صادرکنندگان 

مانند قیمت های سال گذشته در نظر گرفته نشد 
وگرنه ارزش کاالهای صادراتی از ۲۱ میلیارد به 
۲۶ میلیارد دالر می رسید. زادبوم در ادامه تشریح 
کرد: در بخش صادرات بر اساس بند ۱۰ اقتصاد 
مقاومتی باید برای ارزش افزوده بیشتر ارزش قائل 

شده و به طور هدفمند حمایت کنیم.

اثرات محدود شدن صادرات فوالد به فوالدسازانافزایش صادرات ایران با وجود تحریم تجارت خارجی صنعت و معدن 
www.tejaratonline.ir

افزايش قيمت خودرو، كاهش قيمت سكه و ارز
گروه صنعت و معدن: بازار سکه و ارز نخستین روزهای کاری آبان 
را با روند کاهش��ی به پایان رس��اندند و قیمت ها در بازار خودرو در 
نخستین روزهای کاری آبان افزایش یافت.  قیمت دالر در آخرین 

روزهای مهرماه و نخستین روزهای آبان، باز هم کاهش یافت و به 
رقم ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. این در حالی است که شنبه گذشته، 
دالر هفته کاری خود را با قیمت ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان شروع کرده  

بود. در نهایت دالر در پایان مهرماه نسبت به ابتدای سال ٩۸، ٣.۱۴ 
درصد افت داش��ت. طی بازه یک ماهه مهر نیز قیمت این ارز، ۰.۸ 
درصد افت کرد.  قیمت سایر ارزها نیز در آخرین روز معامالتی این 

هفته، پنج شنبه ۲ آبان ماه کاهش داشت. دالر کانادا با قیمت ۸ هزار 
و ۶۱۴ توم��ان،  ی��ورو ب��ا قیمت ۱۲ هزار و ۴٩۴ تومان، پوند با قیمت 
۱۴ هزار و 55۸ تومان، درهم امارات به قیمت ٣ هزار و ۸۴ تومان، 
لی��ر ترکی��ه ب��ا قیمت هزار و ٩5۴ تومان، الری گرجس��تان با قیمت 
٣ هزار و ۸۲۰ تومان و درام ارمنس��تان با قیمت ۲۴ تومان به هفته 

کاری خود پایان دادند.



گروه انرژی: آمارهای گمرکی چین نش�ان می دهد که  این کش�ور به 
رغ�م تحری�م ه�ای آمری�کا همچنان از ایران نف�ت وارد کرده و خرید 
نفت ش�رکت های چینی از ایران در ماه س�پتامبر به حدود 539 هزار 

تن رسیده است.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، آمارهای گمرکی چین نشان می 
دهد که عربس��تان در ماه س��پتامبر همچنان بزرگترین تامین کننده 
نفت چین بوده و خرید نفت شرکت های چینی از ایران به حدود 5٣٩ 

هزار تن رسیده است.
حمله پهپادهای یمنی به تاسیسات نفتی عربستان در ۱۴ سپتامبر که 
موجب تعطیلی نیمی از تولید نفت این کشور شد، احتماال تاثیر خود را 

در آمارهای ماه اکتبر نشان خواهد داد.
بر اساس آمارهای اداره کل گمرک چین، میزان صادرات نفت عربستان 
به چین در ماه سپتامبر به 7.۱7 میلیون تن معادل حدود ۱.7۴ میلیون 
بش��که در روز رس��یده که نس��بت به 7.7٩ میلیون تن ماه اوت کاهش 

نشان می دهد.
در همین حال میزان صادرات ایران به چین نیز در ماه سپتامبر به دلیل 
ادامه تحریم های دولت آمریکا و تنش ها در خاورمیانه کاهش داشته 
اس��ت. بر این اس��اس، میزان خرید نفت چین از ایران در ماه گذش��ته 
میالدی به 5٣۸ هزار و ۸7۸ تن رس��ید، در حالی که این رقم در ماه 

اوت 7۸7 هزار و ۶57 تن بوده است.
بر اس��اس تحلیل جدیدی که توس��ط موسسه رفینیتیو اویل ریسرچ 
انجام داده اس��ت: »همه محموله های نفتی که چین پس از تش��دید 

تحریم های آمریکا از ایران خریده، در مخازن متعلق به ذخایر ملی 
چین در تیانجین، جینژو، هوئیژو و شوشان ذخیره شده است.« اما لیف 
تحلیلگر ارشد مسائل نفتی در این موسسه افزود، تانکرهایی که نفت 

ایران را از ماه می به این طرف تحویل چین داده اند، متعلق به شرکت 
ملی نفتکش ایران بوده اند. بر اساس آمار گمرک چین ایران در ماه 
گذشته میالدی با قرار گرفتن باالتر از آمریکا هشتمین تامین کننده 

بزرگ نفت چین بوده است.
مهلت 2  � ماهه آمریکا به شرکت ها برای تسویه قراردادهای 

خود با کاسکو چین
بزرگترین شرکت تولید نفت و گاز دریایی چین اعالم کرد تحریم 
های آمریکا علیه شرکت کشتیرانی کاسکو تأثیراتی بر فعالیت های 
آن خواهد گذاش��ت ولی تولید نفت و گاز آن تحت تاثیر قرار نمی 
گیرد.  رویترز  نوش��ت، وزارت خزانه داری آمریکا در روز پنج ش��نبه 
یک معافیت دو ماهه برای ش��رکت ها در نظر گرفت تا معامالت 
خود را با شرکت کشتیرانی کاسکوی چین متوقف کنند. این شرکت 
ماه گذشته به اتهام حمل نفت خام ایران توسط آمریکا تحریم شد.  
طبق اطالعیه ای از طرف  دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا ، این معافیت تا ۲۰ دس��امبر ادامه خواهد داش��ت 
و بر اساس آن شرکت ها باید معامالت خود را با شرکت کشتیرانی 
دالیان کاسکو پایان دهند که شامل تخلیه نفت خام غیر ایرانی می 
شود.  دولت ترامپ در اواخر سپتامبر بر چهار شرکت کشتیرانی چینی 
از جمله واحد دالیان ش��رکت کاس��کو به خاطر حمل و نقل عامدانه 
نفت خام ایران تحریم هایی وضع کرد.  نگرانی در مورد تحریم ها 
باعث دو برابر شدن قیمت حمل و نقل نفت و گاز طبیعی مایع توسط 

کشتی در سراسر جهان شد.
 وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد معافیت های روز پنجشنبه به 
شرکت کشتیرانی دالیان کاسکو یا هر نهاد دیگری که 5۰ درصد یا بیش 

از5۰ درصد آن متعلق به این شرکت است، داده می شود.

آمارهای گمرک چین از واردات 539 هزار تنی نفت ایران خبر می دهد؛

 بی اعتنایی پکن  به تحریم ها 

دبی��ر انجم��ن صنفی صنایع روغ��ن نباتی از 
افزای��ش ۱۰ درصدی واردات روغن خام خبر 
داد و گفت: تا پایان سال روغن خوراکی مورد 
نیاز کشور تامین است و کمبودی وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��بکه خبر، 
امیرهوش��نگ بیرش��ک نیاز ساالنه کشور به 

روغ��ن خ��ام را یک میلی��ون و ۶۰۰ هزار تن 
برآورد کرد و افزود: در هفت ماه گذشته ۸۰۰ 
هزار تن روغن مورد نیاز کش��ور تامین و وارد 
ش��ده است.دبیر انجمن صنفی صنایع روغن 
نباتی با اشاره به اینکه روغن خام با ارز رسمی 
۴۲۰۰ تومان تامین می ش��ود، گفت: مش��کل 

عم��ده واردکنندگان روغن خ��ام هزینه زیاد 
نق��ل و انتق��ال پول اس��ت که دولت قول داده 
است ۶ درصد آن را پرداخت کند.به گفته این 
مس��ئول ساالنه برای تامین روغن خام مورد 
نیاز کشور بین یک میلیارد تا ۱.۲ میلیارد دالر 

ارز از کشور خارج می شود. 

رئیس اتحادیه پیراهن فروشان درباره اجرای کد 
شناسنامه کاال در بخش پوشاک اظهار کرد: هم 
اکنون اجرای کد شناسنامه کاال در بخش پوشاک، 
بالتکلیف مانده است و برنامه ریزی مناسبی برای 
آن، وجود ندارد.حسین آقا کوچکی در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه 

۲۰ درصد قاچاق، چمدانی اس��ت،  تصریح کرد: 
متاس��فانه بیشترین ضربه ورود قاچاق به کشور، 
متوجه مردم اس��ت.آقاکوچکی با تاکید بر اینکه 
٩۰ درصد تولیدات داخلی، با برند های خارجی، در 
بازار فروخته می شود اظهار کرد: امیدواریم که با 
همکاری مسئوالن ذی ربط، مشکالت قاچاق در 

بازار مرتفع شود.وی تصریح کرد: شاید اصلی ترین 
دلیل این موضوع، قاچاق پوشاک برند خارجی و 
عدم حمایت صحیح از برند ایرانی باشد.آقاکوچکی 
با تاکید بر اینکه ٣۰ درصد پوشاک موجود در بازار 
قاچاق است، افزود: البته که وضعیت قاچاق، نسبت 

به سال گذشته کاهشی گزارش شده است.

روغن خام مورد نیاز کشور تامین شدبالتکلیفی اجرای کد شناسنامه کاال در بخش پوشاک اصناف 
www.tejaratonline.ir
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مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: 
ایران حجم عظیمی از ذخایر گازی را داراست از این رو توسعه صنعت 
گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( راهکاری رایج برای درآمدزایی از منابع 
گازی به شمار می آید، از این رو حضور در این صنعت ضروری به نظر 
می رسد.به گزارش شرکت ملی نفت ایران، تالین منصوریان با تاکید 
بر نقش شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران )ایران ال ان جی( در این 
طرح، عنوان کرد: ایران ال ان جی امکانات و تاسیساتی دارد که در این 
طرح از آن ها برای راه اندازی پارک ال ان جی استفاده خواهد شد، این 
طرح ش��امل ۶ واحد ال ان جی در مقیاس تولید س��االنه 5۰۰ هزار تن 
است، همچنین در این طرح شرکت های ملی نفت ایران، سرمایه گذار 

و ایران ال ان جی ذینفع خواهند بود.

دردسر ساز شدن مقررات جدید نفتی
 برای فعاالن

مدیر عامل ش��رکت ملی نفت ایران درباره مش��کالت فعاالن بخش 
خصوصی در حوزه نفت، اظهار کرد: عمده زحمات تولید، اس��تخراج، 
اکتشاف و صادرات  بر دوش فعاالن بخش خصوصی است که شرکت 
ملی نفت ایران را در اجرای طرح های مختلف همراهی می کنند. بدون 
شک فعاالن این حوزه نیاز به تبادل اطالعات و راه های بررسی حل 
مشکالت برای باال رفتن بهره وری خواهند داشت.مسعود کرباسیان 
در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان،درباره اصلی ترین مشکالت 
فعاالن حوزه نفت اظهار کرد: اصلی ترین دغدغه این روزهای نفت 
کشورمان تغییر مقرراتی است که متاسفانه برای پیمانکاران و تولید 
کنندگان داخلی ایجاد مشکل می کند.وی تصریح کرد: مشکالت حوزه 
نفتی کشور باید به سرعت بر طرف شود و مسئولیت انجام این کار بر عهده 
تمام فعاالن حوزه نفت است؛  تعامل بین فعاالن این حوزه و مسئوالن 

آن می تواند منجر به تسریع فرآیند و رفع مشکالت شود.

مشکلی از لحاظ تولید برق در کشور وجود ندارد
معاون وزیر نیرو گفت: مشکلی از لحاظ نیروگاهی و منبع تولید نیرو در 
کشور وجود ندارد فقط مشکل در رساندن برق به مصرف کننده است. 
همایون حائری در جلسه بررسی مشکالت تامین برق شهرک ها و 
واحدهای تولیدی آذربایجان ش��رقی افزود: در برخی مواقع در کش��ور 
حبس تولید نیز داریم و نمی توانیم آن را به صنعتگر برسانیم.وی اظهار 
داشت: با وجود برگزاری جلسات متعدد برای رفع این مشکالت تاکنون 
نتیجه ای حاصل نشده است در حالی که وظیفه ما تامین برق واحدهای 
صنعتی است.معاون وزیر نیرو گفت: در این خصوص یک طرف موضوع 
مصرف کننده های صنعتی قرار دارند و در سوی دیگر تامین برق از 
سوی نیروگاه ها و در طرف دیگر نیز تجهیزات، خط، شبکه و شرکت 

های توزیع وجود دارد که باید با هم هماهنگ شوند.

نفت و نيرو

تدوین دستورالعمل یارانه های متقاطع برقبرنامه ریزی برای ساخت یک طرح جدید پتروشیمی تقویت احتمال سهمیه بندی بنزین در سال آینده
عضو کمیس��یون انرژی مجلس با اشاره 
به اینکه احتمال س��همیه بندی و افزایش 
قیمت بنزین در سال آینده وجود دارد، ادامه 
داد: البت��ه بودج��ه در دولت در حال تدوین 
است و هنوز به مجلس نیامده تا درباره آن 

تصمیم گیری ش��ود.جالل میرزایی، در گفت و گو با ایرنا، افزود: با 
توجه به شرایط موجود به نظر نمی رسد تا پایان سال اتفاق جدیدی 
در حوزه بنزین روی دهد و احتمال سهمیه بندی در سال ٩۸ منتفی 
است.میرزایی تاکید کرد: البته بحث سهمیه بندی و افزایش قیمت 
بنزین، موضوعی فراتر از کمیسیون انرژی است و باید در سطح کالن 
درباره آن تصمیم گیری شود.وی گفت: با توجه به شرایط موجود و 
ثبات قیمت بنزین، به نظر نمی رسد تا پایان سال تغییری در میزان 

استفاده از کارت سوخت شخصی بوجود آید.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در جریان بازدید از مناطق پیشنهادی توسعه 
صنایع پتروشیمی در استان کرمانشاه گفت: 
احداث یک طرح جدید پتروشیمی در این 
استان در مجموعه وزارت نفت و شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی برنامه ریزی شده است.به گزارش شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی با بیان اینکه این طرح توسط وزیر 
نفت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابالغ شده است، افزود: این 
طرح با حضور شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان توسعه دهنده 
و با مشارکت بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: در این طرح به ترتیب گاز طبیعی به 
متانول سپس متانول به پروپیلن  تبدیل می شود و سرانجام پلی پروپیلن 

و متانول به عنوان محصوالت نهایی خواهند بود.

سخنگوی صنعت برق از تدوین دستورالعمل 
یارانه های متقاطع برق خبر داد و گفت: بر 
اساس این دستور العمل مصرف کنندگان 
مختل��ف که تعرفه برق متفاوتی دارند می 
توانند مازد مصرف خود را در بورس عرضه 

کنند.مصطف��ی رجبی مش��هدی، ادام��ه داد: 57 درصد برق تولیدی 
غیردولتی می تواند در بورس انرژی عرضه ش��ود و متقاضیان آن را 
خری��داری کنن��د. آمار نش��ان می دهد خرید ب��رق در بورس انرژی در 
شهریور ماه سال جاری نسبت به مرداد ماه امسال حدود ۲.5 برابر شده 
است که امیدواریم این حجم افزایش یابد.رجبی مشهدی افزود: نیروگاه 
ها می توانند برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود، برق تولیدی خود را 
در بورس عرضه کنند به این ترتیب با شکل گرفتن عرضه و تقاضا در 

بورس انرژی، قیمت برق نیز حقیقی می شود.

گروه اصناف: مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 
گفت: پیش بینی می ش�ود، تولید زعفران امس�ال به حدود 
5۰۰ ت�ن برس�د و ای�ن رکورد، امکان "شکس�ت بازار" و 

عرضه مازاد و غیر متعادل را هشدار می دهد.
به گزارش تسنیم، حسین شیرزاد در ارتباط با خرید حمایتی 
زعفران توسط سازمان متبوع اظهار داشت: خرید حمایتی 
زعفران در سال زراعی ٩7-٩۶ بدون ایجاد هرگونه ضرر 
و زی��ان ب��رای دولت انجام ش��ده و فروش آن نیز در بازار 

بورس کشور بطور شفاف صورت پذیرفته است .
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه بیش از ۲۰۰ ه��زار نفر بصورت 
مس��تقیم و غیرمستقیم در زنجیره ارزش زعفران فعالیت 
دارند تصریح کرد: براساس آمارهای موجود، امسال بیش 
از ۱۱۴ هزار هکتار از اراضی کش��ور به کش��ت زعفران 
اختصاص یافته است و عمده تولیدکنندگان این محصول 
بی نظیر، ساکنین مناطق روستایی کمتر برخوردار کشور 
ب��وده و اصواًل س��اختار حاکم ب��ر بخش تولید زعفران در 

کشور ما، نظام بهره برداری خرده پایی است.
شیرزاد ادامه داد: بنابراین همگان بپذیریم که زعفران کار 
خرده پا در بازار زعفران نیاز به حمایت راهبردی داش��ته 
و باید برای رسیدن به قیمت عادالنه و منصفانه و صرفه 

تولید کننده زعفران تالش نماییم.
تولید زعفران  ایران رکورد می شکند �  

رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
ب��ا ذک��ر ای��ن نکته که زعف��ران از مهمترین محصوالت 

صادراتی کشور بوده به گونه ای که در سال گذشته ٣5۱ 
میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشت خاطرنشان کرد: 
پیش بینی می ش��ود تولید زعفران امس��ال به حدود 5۰۰ 
تن برس��د و این رکورد، امکان "شکس��ت بازار" و عرضه 

مازاد و غیر متعادل را هشدار می دهد.

حسین شیرزاد با اعالم این موضوع که خوشبختانه امسال 
با تالش زعفران کاران و حمایت های آموزشی– ترویجی 
مجری طرح زعفران و حمایت فنی وزارت جهاد کشاورزی 
در کنار میزان بارش مناس��ب، تولید زعفران از وضعیت 
مطلوب��ی برخوردار بوده و روند افزایش��ی داش��ته، تاکید 

کرد: از این رو، به منظور جلوگیری از کاهش و نوس��ان 
نامتعارف قیمت و احتمال ایراد خس��ارت به کش��اورزان، 
خرید حمایتی محصول توس��ط س��ازمان مرکزی تعاون 
روس��تایی کش��ور اجتناب ناپذیر بوده که البته این مهم از 
ماه گذش��ته با برنامه ریزی جه��ت خرید توافقی زعفران 

آغاز شده است.
این مقام مس��ئول با یادآوری اینکه براساس تحلیل های 
قیمتی انجام شده توسط معاونتهای تخصصی و بازرگانی 
وزارتخانه و مؤسسه پژوهشهای اقتصادی و برنامه ریزی، 
قیمت تمام ش��ده هر کیلوگرم زعفران پوش��ال معادل ۸۲ 
میلیون ریال برآورد ش��ده اس��ت اذعان کرد: روز گذشته، 
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور با پیش��نهاد وزیر  جهاد 
کش��اورزی برای مداخله حداقلی در بازار زعفران جهت 
جلوگیری از کاهش قیمت و خرید حمایتی زعفران سال 
۱٣٩۸ موافقت نموده اس��ت که انش��اءا.. دستورالعمل ها و 
سازوکارهای عملیاتی و اجرایی آن در حال تدوین است و 
به زودی با دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی در موقعیت 

زمانی مشخص اعالم خواهد گردید.
شیرزاد در پایان اضافه کرد: با هدف توسعه خدمات کسب 
و کار تولید زعفران کش��ور، اخیرا اقداماتی نظیر کش��ت 
سفارش��ی، توس��عه انبارهای استاندارد و کشت قراردادی 
و ارگانیک زعفران در دس��تور کار ش��رکت های تعاونی 
تولید روستایی کشور قرار گرفته و این مجموعه تالش ها 

همچنان روبه توسعه وگسترش است.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی هشدار داد؛ 

عرضه مازاد و غیر متعادل زعفران در بازار گرانفروشی شیر توسط دامداران صحت ندارد
مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران در واکنش به نامه رئیس سازمان 
حمایت به معاون وزیر جهادکش��اورزی مبنی بر گرانفروش��ی ش��یر خام 
توسط دامداری ها اظهار کرد: یک قیمت پایه برای شیر تعیین شده که 
بر اساس ٣ درصد پروتئین و ٣.۲ درصد چربی است که برای آن قیمت 
پایه در دامداری ۲٣٩۰ تومان اس��ت و مبلغ ۱5۰ تومان نیز به ازای هر 
کیلوگرم بابت حمل تا درب کارخانه توسط دامدار به آن اضافه می شود.

سعید سلطانی در گفت وگو با میزان با بیان اینکه اگر قیمت شیر باال است 
مربوط به درصد چربی و پروتئین باالی آن است، افزود: با افزایش هر 
دهم درصد چربی مازاد بر ٣.۲ درصد، ٣۶ تومان بر قیمت ش��یر اضافه 
می شود.وی تاکید کرد: آنچه که اضافه بر قیمت پایه پرداخت می شود 

پول کیفیت، چربی و پروتئین بیشتر است.

۳۸ درصد برنامه کشت گندم سال جدید اجرا شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون ۲ میلیون و ٣۰۰هزار 
هکتار گندم در کشور کشت شده است گفت: این رقم حدود ٣۸ درصد از 
برنامه کشت گندم است.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی 
بخش��نده در حاش��یه بازدید از چهارمین نمایش��گاه بین المللی شیالت، 
آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته در رابطه با کشت 
گندم و کلزا اظهار کرد: تمام تدارکات مورد نیاز کشت اعم از کود شیمیایی، 
س��موم، علف کش ها، ماش��ین آالت و بذر به وفور تامین ش��ده و ذخایر 
خوبی در اختیار داریم.وی افزود: میزان تدارک دیده ش��ده نس��بت سال 
گذش��ته حدود ٣۰ درصد افزایش داش��ته و کش��اورزان در این خصوص 
مش��کلی نخواهند داشت.بخش��نده با اشاره به اینکه تاکنون ۲ میلیون و 
٣۰۰هزار هکتار از کشت گندم کشور انجام شده است، اذعان کرد: این 
میزان کشت حدود ٣۸ درصد از برنامه کشت گندم است و امیدواریم تا 

پایان فصل کشت از ۶ میلیون هکتار گندم عبور کنیم.

پاکستان ١١۸ هزار تن انبه به ایران صادر کرد
پاکستان در یک ساله منتهی به ماه سپتامبر ۱۱۸ هزار تن انبه به ایران 
ص��ادر ک��رد در حال��ی که این رقم در س��ال گذش��ته ۸۰ هزار تن بود.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، به گفته منابع پاکستانی، ایران چند مجتمع 
ضدعفونی میوه در پاکستان را غیراستاندارد تشخیص داده است. چندی 
قبل یک هیئت از کارشناسان سازمان قرنطینه ایران برای بازدید از این 
مجتمع ها که به ش��هرهای مختلف پاکس��تان س��فر کرده بود.بر اساس 
این گزارش، هیئت کارشناسی ایران مجموعا از ۱٩ مجتمع ضد عفونی 
میوه بازدید کرده و در گزارش اولیه ارسالی خود به دولت پاکستان تنها 

۴ تا 5 مجتمع را استاندارد اعالم کرده است.

اصناف و كشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: صنعت شیالت ایران پس از انقالب 
اس��المی رش��د فزاینده ای داشته است. محمود حجتی با اعالم 
این مطلب، افزود: در ابتدای انقالب اس��المی کل محصوالت 
شیالتی کشور از منابع دریایی شمال و جنوب و پرورش آبزیان 
حدود ٣۰ هزار تن بود در حالی که این میزان تولید در س��ال ٩7 
به بیش از یک میلیون و ۲5۰ هزار تن افزایش یافته و رش��دی 
۴۰ برابری داشته است که افتخار یزرگی برای کشور محسوب 
می شود.به گزارش ایسنا، محمود حجتی افزود: این افزایش تولید 

در حالی حاصل شده است که در کشور کمبود منابع آبی به ویژه 
آب ش��یرین وجود دارد اما با حضور، س��رمایه گذاری، اس��تفاده از 
ابزار و تکنولوژی های نوین و آشنایی با متدهای روز دنیا در این 
صنعت شاهد رشد باالیی هستیم. حجتی با اشاره به این که ایران، 
اولین تولیدکننده ماهی قزل آالی پرورشی در جهان است، اذعان 
کرد: البته کش��ورهای دیگری هم هس��تند که ماهی قزل آالی 
بیش��تری نس��بت به ایران دارند اما در آب های طبیعی و رودخانه 
صید می کنند و ما در نوع پرورشی آن رتبه نخست را داریم.وزیر 

جهاد کشاورزی با اشاره به این که ظرفیت فوق العاده ای برای 
پرورش ماهی در دریاها وجود دارد که بس��یار بیش��تر از میزانی 
اس��ت که ما در حال حاضر تولید می کنیم، تصریح کرد: در این 
زمینه مطالعات گسترده ای انجام و ظرفیت تولید یک میلیون تن 
پرورش ماهی در دریا پیش بینی شده است که مجوزهای زیست 
محیطی آن گرفته شده و در برخی مناطق مانند سواحل مکران 
به دنبال صدور موافقت نامه های اصولی  بی نام هستیم که تمام 
مراحل اداری را پشت سرگذاشته باشد و سرمایه گذار و کار آفرین 

رجوع کننده بتواند به راحتی مجوز بگیرد.وی با تاکید بر شکوفایی 
صنعت شیالت و آبزی پروری خاطرنشان کرد: در زمینه شیالت به 
شکوفایی خوبی رسیده ایم و در این نمایشگاه هم استقبال خوبی 
از جانب تولیدکنندگان ش��ده و ش��رکت های دانش بنیان که در 
تولید بومی برخی قطعات، مخصوصا قطعات مرتبط با پرورش 
ماهی در دریا فعال هستند، ابزارآالتی مانند براکت یا پایه قفس 
که فنی و پیچیده تر بود را به مرحله آنالیز مواد،  کیفیت و افزودنی 

های آن رسانده اند و در مرحله تهیه قالب هستند. 

رشد ۴۰ برابری تولید آبزیان در ایران

تهاتر گاز ايران با برق آذربايجان
وزیر نیرو در دیدار با وزیر انرژی آذربایجان در مورد از س��رگیری 
تبادل انرژی بین دو کش��ور، تهاتر گاز با برق و س��رمایه گذاری 
آذربایج��ان ب��رای اح��داث یک نیروگاه 5۰۰ مگاواتی در آس��تارا 

مذاکره کرد.به گزارش وزارت نیرو، رضا اردکانیان وزیر نیرو برای 
شرکت در هجدهمین اجالس سران کشورهای عضو جنبش عدم 
تعهد، به باکو مرکز جمهوری آذربایجان سفر کرد، با وزیر انرژی 

این کش��ور در خصوص همکاری های مش��ترک مبنی بر توس��عه 
همکاری ها در زمینه انرژی، برگزار ش��د.در این دیدار، اردکانیان 
و ش��هبازوف در خصوص موضوعاتی همچون از س��رگیری تبادل 

انرژی بین دو کش��ور، امکان ترانزیت برق آذربایجان به س��ایر 
کش��ورها در همس��ایگی ای��ران و در ماه هایی ک��ه ایران نیازمند 
واردات برق نیست، نهایی کردن مذاکرات مربوط به هزینه های 
س��اخت س��د مرزی خدا آفرین بر روی ارس و تدارک منابع مالی 
توس��ط آذربایجان برای احداث نیروگاه های برقابی خداآفرین به 

مذاکره پرداختند.
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بانك و بيمه

 تجارت-اس��تان ایالم: مدیر کل بیمه سالمت 
اس��تان ایالم از خدمت رس��انی به ۶ هزار و ۸۰۰ 
زائر اربعین حس��ینی خبر داد.رحیمی در گفتگو 
ب��ا ترن��م به��اری  با بیان اینکه ۶ هزار و ۸۰۰ نفر 
خدمت درمانی به زائرین اربعین حس��ینی ارائه 
ش��ده اس��ت، اظهار کرد: ایستگاه تندرسی بیمه 

س��المت ایالم در مسیر برگشت زائرین اربعین 
برپا ش��د، که  یک تکنس��ین دارویی و یک تیم 
پزشکی مجرب شامل یک پزشک، یک ماما، ۲ 
پرستار خانم و آقا، ۲ نفر از کارکنان اورژانس، به 
مدت ۶ روز خدمات رایگان بهداشتی و درمانی 
در موکب ایستگاه تندرسی به زائران اربعین ارائه 

دادند.رحیمی اضافه کرد: کلیه خدمات بهداشتی 
و درمانی در نظر گرفته شده برای زائران شامل 
ویزیت و داروی رایگان، تزریقات و پانس��مان، 
وصل کردن س��رم، مش��اوره مامایی و پزشکی 
آموزش های بهداشتی و ... بود که به صورت ۲۴ 

ساعته خدمات خود را ارائه می دادند.

تجارت-استان خوزستان:معاون سرمایه گذاری 
س��ازمان منطقه آزاد اروندگف��ت : درصددیم با 
همکاری اعضای کارگروه ارتقا سالمت اداری 
و مقابله با قاچاق کاالو ارز، اروند را بیش از پیش 
به منطقه ای ناامن برای قاچاقچیان تبدیل کنیم.

سید علی موسوی درخصوص خروجی چهارمین 

نشس��ت با اعضای کارگروه مذک��ور، افزود: در 
این جلس��ه مقرر ش��د به کلیه ی واردکنندگان 
درخص��وص ض��رورت ثبت اموال و انبارش��ان 
در س��امانه جامع انبارها اطالع رس��انی ش��ود و 
همچنین به درخواست ثبت سفارش کاالهای 
واردکنندگانی که فاقد شناسه انبار باشند ترتیب 

اثری داده نش��ود.وی تصریح کرد:کنترل های 
الزم درخصوص عدم خروج کاالهای اساس��ی 
مش��مول یارانه دولتی از طریق گردش��گران و 
اتب��اع خارج��ی از مرزهای آبی و خاکی منطقه با 
جدیت بیشتری پیگیری و تدابیر الزم اندیشیده 

خواهد شد.

خدمت رسانی به بیش از 6 هزار زائر اربعین حسینی  شهرستان اروند منطقه ای ناامن برای قاچاقچیان
www.tejaratonline.ir

گ�روه بان�ک و بیم�ه: مدیرعام�ل بان�ک اقتصادنوی�ن گف�ت: در 
ش�رایطي که نظام بانکي کش�ور وارد مرحله تحول تازه اي ش�ده 
و پوس�ت اندازي دیگ�ري را تجرب�ه مي کند، بانک اقتصادنوین به 
عنوان نخستین بانک خصوصي کشور با درک مسئولیت نخستین 

بودن بار دیگر پیشگام تغییرات و تحوالت بنیادي شده است.
به گزارش بانک اقصادنوین: علیرضا بلگوري، حرکت در مس��یر 
اس��تاندارد، ش��فافیت، پاسخگویي و پایبندي به اصول بانکداري 
حرفه اي را از مهمترین ارکان نظام ارزش��ي این بانک دانس��ت و 
گفت: تنها در این چهارچوب است که تضمین منافع توامان همه 
ذیفنعان از جمله س��پرده گذاران، گیرندگان اعتبار، س��هامداران، 

کارکنان و عموم جامعه ممکن خواهد بود.
وي اقدامات بانک مرکزي جمهوري اس��المي ایران در اصالح 
نظام بانکي را بس��یار برجس��ته و امیدوار کننده توصیف کرد و 
گفت: تقویت نظام حاکمیت شرکتي در بانک ها، حمایت جدي 
از حقوق س��هامداران و س��پرده گذاران و تقویت س��المت و ثبات 
بانک ه��ا از جمل��ه مهمترین اقدامات مقام ناظر پولي در ماه هاي 

اخیر بوده است.
بلگوري با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در بانک اقتصادنوین 
براي تقویت ثبات و سالمت بانک گفت: قطعا شفافیت و رعایت 
استانداردهاي حرفه اي در کوتاه مدت عوارضي را به همراه خواهد 

داش��ت اما بانک اقتصادنوین هرگز خوش��نامي، سالمت، ثبات و 
مانایي خود را قرباني منافع کوتاه مدت نخواهد کرد.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین در ادامه به برخي اقدامات در دست 

انجام این بانک اشاره کرد و افزود: با پیگیري هاي حقوقي و قضایي 
خوبي که در ماه هاي اخیر انجام ش��ده اس��ت برخي پرونده هاي 
تس��هیالتي کالن این بانک تعیین تکلیف ش��ده و بخش قابل 

توجهي از این پرونده ها به مرحله وصول نقدي رسیده است.
وي همچنین افزایش س��رمایه بانک، فروش سرمایه گذاري ها، 
فروش امالک تملیکي و پیگیري مس��تمر وصول مطالبات غیر 
جاري را از مهمترین اولویت هاي راهبردي بانک اقتصادنوین در 
شش ماهه دوم سال جاري دانست که انجام آنها مي تواند به اصالح 
و تقویت ساختار مالي بانک منجر شود. به گزارش روزنامه تجارت 
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید گفته بود:  بهبود نس��بی برخی 
شاخص های اقتصادی در مقایسه با سال ۱٣٩7 نشانه شکست 
آمریکا در رس��یدن به اهدافش اس��ت. اما به این معنا نیس��ت که 
ساختار مشکل دار اقتصاد ما اصالح شده و بهبود یافته است. رفع 
مش��کالت اقتصادی خصوصا اصالح س��اختار بودجه کشور نیاز 
به اقدامات و سیاست های اصولی دارد که باید در چارچوب یک 
تفاهم ملی به حل آنها پرداخت. دکتر همتی با اشاره به ناترازی 
مالی برخی بانک ها و مشکالتی که برخی از بانک ها با آن درگیر 
هستند گفته بود: اوال در صحبت از بانک ها نباید خدماتی که به 
اقتصاد کش��ور و جامعه ارائه می دهند را نادیده بگیریم. در حال 
حاضر ٩۰ درصد تامین مالی کشور توسط بانک ها انجام می گیرد 
و بانک ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته و دارند. 
اما باید پذیرفت مشکالت برخی بانک ها سابقه دیرینه دارد و یک 

شبه ایجاد نشده است که یک شبه برطرف شود. 

علیرضا بلگوری تشریح کرد؛

بانک اقتصادنوین پیشگام تغییرات در نظام بانکي 

بيمه پارسيان در سطح اول صنعت بيمه قرار گرفت
بیمه پارسیان همچنان در سطح یک توانگری مالی صنعت بیمه 
کشور قرار دارد. به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان؛ با ارسال 
تأییدیه بیمه مرکزی سطح توانگری مالی این شرکت همچنان 
در سطح اول صنعت بیمه قرار دارد.براساس این گزارش نسبت 

توانگری مالی بیمه پارسیان که در سال های اخیر همواره در سطح 
اول توانگری مالی قرار داشته و در متن تأییدیه بیمه مرکزی که 
در راستای اجرای ماده ۶ نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی 
موسس��ات بیمه برای بیمه پارس��یان ارسال شده است به صورت 

های مالی سال ٩7 و همچنین محاسبات و تعدیالت جدید اشاره 
شده که بر اساس آن بیمه پارسیان ضمن ارتقای نسبت توانگری 
مالی خود همچنان در سطح اول توانگری مالی صنعت بیمه کشور 
با عدد ۱۲۰ به کار خود ادامه می دهد.سبد پرتفوی مناسب، رشد 

فروش و مدیریت ریسک حرفه ای از جمله مواردی هستند که 
بیمه پارسیان همواره سعی کرده در فعالیت بیمه گری خود رعایت 
نماید تا همچنان به عنوان یک ش��رکت توانمند و حرفه ای در 

صنعت بیمه کشور جایگاه خود را حفظ کند.

تجارت اس��تان بوش��هر  :  مدیرکل بیمه س��المت استان بوشهر با 
بیان اینکه مطالبات موسسات درمانی و تشخیصی طرف قرارداد 
بیمه س��المت اس��تان بوش��هر تا تیرماه پرداخت شده است گفت: 
ب��ه ط��ور میانگی��ن ماهانه ۸۲ میلیارد ری��ال در درمان افراد تحت 
پوشش بیمه سالمت استان بوشهر هزینه می شودپرویز رمضانی 
در نشس��ت مس��ئوالن بیمه سالمت با اس��تاندار بوشهر از اجرای 
نسخه نویس��ی الکترونیکی بیمه س��المت خبر داد و اظهار داشت: 
اجرای این طرح ضمن تسریع در ارائه خدمات درمانی مطلوب و 
جلوگیری از هزینه های اضافی از تداخل تجوز داروها و آزمایشات 
مختلف پیش��گیری می کند.وی، از حذف دفترچه های اضافی و 
تکراری در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد:در اجرای طرح رفع 
همپوشانی بیمه ها تاکنون ۲۰ هزار دفترچه بیمه درمانی تکراری 
حذف شده است.مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر با اشاره به 
پرداخت تمامی مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سالمت 
استان تصریح کرد: مطالبات موسسات درمانی و تشخیصی طرف 
قرارداد بیمه س��المت اس��تان بوش��هر تا تیرماه به صورت کامل و 
بی��ش از ۶۰ درص��د مطالبات مرداد هم به صورت علی الحس��اب  
پرداخت شده و اگر اسناد پزشکی مرداد ماه هم تحویل  شود کامل  
هزینه ها پرداخت می ش��ود.رمضانی با بیان اینکه مطالبات مراکز 

درمانی طرف قرارداد بیمه س��المت اس��تان  در سه ماه باقی مانده 
سال قبل پرداخت می شود خاطر نشان کرد: به طور میانگین ماهانه 
۸۲ میلیارد ریال در درمان افراد تحت پوشش بیمه سالمت استان 
بوشهر هزینه می شود.وی، نیروهای بیمه سالمت استان بوشهر را 
۶5 نفر دانست و گفت: سال گذشته ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بار بیمه 
شدگان سالمت استان بوشهر به مراکز درمانی مراجعه کرده اند و 
٣۲ هزار پرونده بستری تشکیل شده است.مدیرکل بیمه سالمت 
استان بوشهر با اشاره به کاهش هزینه های درمانی در استان خاطر 
نشان کرد: با توجه به رشد ۱۲ درصدی تعرفه های درمانی ولی با 
اجرای رفع هم پوش��انی و اجرای  نسخه نویس��ی الکترونیکی بیمه 
سالمت هزینه های درمانی سال قبل نسبت به سال ماقبل آن ۱۰ 
درصد کاهش یافت.رمضانی کاهش ۲5 درصدی مراجعات درمانی 
در برخی بیمارستان ها را در اجرای نسخه نویسی الکترونیکی بیمه 
سالمت مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: با اجرایی شدن نسخه نویسی 
الکترونیکی بیمه سالمت ٣۰ درصد کل هزینه های درمانی کاهش 
یافته است.وی، با اشاره به برگزاری همایش بیمه سالمت گفت: 
به مناسبت سالروز تصویب قانون بیمه سالمت همگانی و هفته 
بیمه سالمت در همایشی از پزشکان و موسسات و دفاتر پیشخوان 

طرف قرارداد این بیمه تجلیل می شود.

مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر خبرداد:

۸۲ میلیارد ریال  هزینه ماهانه بیمه سالمت استان بوشهر 
شهرستانك

نقش مهم روابط عمومی ها در اعتمادسازی 
تجارت-اس��تان خوزس��تان:مدیریت روابط عمومی س��ازمان آب و برق 
خوزستان گفت: روابط عمومی ها بعنوان سخنگوی مجموعه در معرفی 
خدمات و ارائه اطالعات با تکیه بر اصول، صحت، دقت، سرعت و اطالع 
یابی نقش مهمی در اعتماد سازی و امیدآفرینی در بین مردم دارند.نشست 
تخصصی مدیران روابط عمومی های س��ازمان آب و برق خوزس��تان و 
ش��رکت های طرف قرارداد برگزار ش��د.مدیریت روابط عمومی سازمان 
آب و برق خوزس��تان در این نشس��ت اظهار داش��ت: روابط عمومی ها 
بعنوان سخنگوی مجموعه در معرفی خدمات و ارائه اطالعات با تکیه 
بر سه اصل صحت، دقت و سرعت نقش مهمی در اعتمادسازی و امید 
آفرینی در بین مردم را دارند."مهران مومن غریب" اس��تفاده از فناوری 
های نوین در حوزه روابط عمومی را الزامی دانس��ت و گفت: نگاهی به 
تاریخچه روابط عمومی گواه این موضوع میباشد که برای دور نماندن 
از قافله اطالع رسانی و عدم ریزش مخاطب، باید این مجموعه خود را با 
ظرفیت ها و بسترهای جدید هماهنگ کند و با گسترش فضای مجازی، 
از این فرصت برای پیشبرد اهداف خود بهره برداری نماید.مدیریت روابط 
عمومی سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: در بخش های مختلف 
این س��ازمان اقدامات بزرگی انجام می ش��ود که الزم است این خدمات 
با بهره گیری از ظرفیت های مختلف رسانه ای به نحو شایسته اطالع 
رس��انی ش��ود تا مردم بطور کامل در جریان امور قرار گیرند.گفتنی است 
در این نشس��ت مقرر ش��د تا این جلس��ات بصورت ماهانه برگزار و برنامه 
های استراتژیک تدوین، و در راستای شیوه های مناسب اطالع رسانی 

به مخاطبان سازمان تصمیمات واحدی اتخاذ شود.

ساختمان کتابخانه عمومي محله بانبرز شهر ایالم
 در آستانه بهره برداري

مهن��دس کاظمي مدیرکل راه وشهرس��ازي اس��تان ای��الم در بازدید از 
ای��ن پ��روژه از مراح��ل نهایي تکمیل این س��اختمان خبر داد.به گزارش  
اداره ارتباطات و اطالع رس��اني راه وشهرس��ازي اس��تان ایالم مدیرکل 
این دستگاه اجرایي در این بازدید گفت: این ساختمان با زیربناي 7٣۰ 
متر مربع در دوطبقه در زمیني به مس��احت ٣ هکتار به صورت مجتمع 
در کنار پروژه هاي دیگر از قبیل پایگاه خدمات اجتماعي بهزیس��تي و 
درمانگاه با هدف باز آفریني محله بانبرز ش��هر ایالم احداث و در آس��تانه 
بهره برداري اس��ت.وي افزود س��اختمان کتابخانه محله بانبرز ش��امل: 
س��النهاي مطالع��ه، آمف��ي تئاتر و اجتماع��ات، و اتاقهاي کودک و رایانه 
و فضاهاي اداري اس��ت.مهندس کاظمي اعتبار هزینه ش��ده این طرح 
را بال��غ ب��ر ۱۶ میلی��ارد ریال عنوان ک��رد که از محل اعتبارات بازآفریني 

شهري وزارت راه وشهرسازي تأمین شده است.

توسعه بازار با به کارگیری محصوالت بانک توسعه تعاونتامین مالی در قالب اعتبار خریداربانکداری دیجیتال لمس روح مشتری است
مدیرعامل ش��رکت داده ورزی س��داد گفت: 
بانکداری دیجیتال نتیجه ی تمرکز بر مشتری 
و لمس روح اوس��ت به گونه ای که مش��تری با 
محص��ول پیون��د عاطفی برقرار کن��د و آن را 
بخشی از هویت خود بداند.حمیدرضا مختاریان 

در نخستین سمپوزیوم بانکداری نوین با اشاره بر اهمیت کسب وکارهای 
نوین اظهار داشت: شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن ها مشتری محور هستند 
و تمرکز زیادی بر روی انسان داشته اند تا جایی که امروزه کسب وکارهایی 
مانند فیسبوک وجود دارد که حتی یک محتوا تولید نمی کند؛ اما بزرگ ترین 
زیرساخت انتقال محتوا را دارد و از طرف دیگر اوبر باوجوداینکه یک خودرو 
نیز ندارد، بزرگ ترین شرکت تاکسی اینترنتی جهان است.وی افزود: در مسیر 
جدید کسب وکارها باید وارد هم رقابتی)رقابت هم کارانه( با یکدیگر شوند و 

اتفاقی که مناسب مشتری خواهد بود را رقم بزنند.

معاون اداره کل تامین مالی بین المللی بانک 
توسعه صادرات ایران گفت: یکی از روشهای 
حمایت از صادرات اعطای تسهیالت اعتبار 
خریدار است که باعث افزایش قدرت رقابت 
پذیری صادرکنن��دگان و پیمانکاران ایرانی 

خواهد شد و منحصرا در بانک توسعه صادرات ایران اعطا می گردد.به گزارش 
اگزیم نیوز داریوش یوس��فی در ادامه ش��رایط عمومی اعطای تسهیالت 
صادراتی را برش��مرد و گفت: ایرانی بودن حداقل ۶۰ درصد ارزش کاال و 
طرح صادراتی، توجیه پذیری طرح صادراتی، احراز توانمندی صادرکننده، 
پیمانکار یا سرمایه گذار ایرانی، پوشش بیمه ای ریسک سیاسی و تجاری 
تسهیالت اعطایی )در صورت لزوم( ضروری است.وی روش های تامین 
مالی را در سه بخش تامین مالی صادرات قبل از حمل، تامین مالی صادرات 

بعد از حمل و تامین مالی سرمایه گذاری تعریف کرد.

حج��ت اله مهدیان رئی��س هیات مدیره و 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون: محصوالت 
بانک توس��عه تعاون موجب توس��عه بازار و 
افزایش رضایت مشتریان می گردد.حجت 
اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

بانک توسعه تعاون در اختتامیه کارگاه آموزشی گفت: محصوالت بانک 
توس��عه تعاون مبتنی بر موارد تجهیز منابع، اعطای تس��هیالت و ارائه 
خدمات تخصصی امکان ارائه خدمات به تعاونگران، کارآفرینان و فعاالن 
عرصه های مختلف اقتصادی را فراهم می آورد و ازاین جهت محصوالت 
بانک از مهم ترین راهکارهای توسعه بازار به شمار می آیند.وی ایجاد 
ترکیب بهینه منابع سپرده ای را برای پیشبرد نقش توسعه ای بانک و 
اعطای تسهیالت تکلیفی الزامی برشمرد و مانده منابع سپرده ای بانک 

را در حال حاضر ۱۴5هزار میلیارد ریال اعالم کرد. 

سککوک معامالت را شفاف می کند
مدیرعامل بانک ملی ایران سامانه کشوری کسب و کار موسوم 
به "سککوک" را ابزاری برای ایجاد شفافیت در معامالت تجاری 
و فرصتی ویژه برای کس��ب و کارها دانس��ت.به گزارش ایس��نا، 
محمدرضا حس��ین زاده در نشس��ت “کارگاه نیم روزه آموزش��ی، 
کارشناس��ی و همفکری س��امانه سککوک” که با حضور اعضای 
هیات مدیره، معاونان و روس��ای ادارات کل بانک در اداره کل 
آموزش برگزار شد، با تاکید بر اینکه سککوک یک ابزار اعتباری 
است، اظهار کرد: با این سامانه محل دقیق هزینه کرد اعتبارات 
مش��خص می ش��ود و بدین ترتیب می توان ش��اهد ش��فافیت در 
معامالت بود.وی با بیان اینکه معرفی سامانه سککوک از سوی 
بانک ملی ایران می تواند فرصتی ویژه در بازار کسب و کار برای 
فعالیت آن ها بدون واس��طه و بر اس��اس مدل تجارت به تجارت 
B۲B باش��د، تصری��ح کرد: هدف بانک مل��ی ایران از راه اندازی 
س��امانه کش��وری کس��ب و کار، ارتقا و تسهیل تعامالت تجاری 
داخلی و بین المللی است و صاحبان بنگاه های تولیدی و خدماتی 
می توانند با عضویت در این سامانه، کاال، خدمات و محصوالت 
خود را بدون واسطه عرضه کنند.حسین زاده اظهار کرد: با توجه 
ب��ه ل��زوم ورود بانک ملی ای��ران به زنجیره های اقتصادی جدید 
و حرکت به س��مت هوشمندس��ازی، سامانه سککوک می تواند با 
متن��وع کردن مدل های کس��ب و کار، ب��ه عنوان ابزاری کارآمد 

برای این بخش عمل کند.

خسارت زیان دیدگان اجتماع بزرگ اربعین
 بیش از حق بیمه است

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه مس��ائل مرتبط با پوش��ش 
بیمه ای راهپیمایان شریف اربعین در ظرف محدود اصول بیمه ای 
نمی گنجد،گفت:خساراتی که در روزهای اخیر پرداخت شده از 
حق بیمه دریافتی باالتر است.به گزارش بیمه مرکزی، غالمرضا 
سلیمانی با ابراز قدردانی از تالش های صورت گرفته در عرصه 
ه��ای گوناگ��ون خدمات رس��انی صنعت بیمه به زائران کربالی 
معلی، ضمن اعالم این خبر افزود: تعهد فراتر از قواعد بیمه ای 
و اصول ریس��ک پذیری برای برقراری آرامش دربین ش��رکت 
کنندگان  یکی از گسترده ترین رویدادهای ساالنه جهان اسالم 
از ت��وان ب��االی تخصص��ی، فنی و همچنین مس��ئولیت پذیری 
اجتماعی صنعت بیمه کشور حکایت دارد.رییس کل بیمه مرکزی 
از پرداخت ۱5۶میلیارد ریال خسارت ناشی از بروزحادثه برای ۶5 
جان باخته و سی میلیارد ریال برای 7۸ فوت شده عادی خبر داد 
و افزود: در مراسم امسال، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از سوی صنعت 
بیمه به بیمارستانهای عراق پرداخت شده و مبلغ 5 میلیارد ریال 

دیگر نیز بابت هزینه های پاراکلینیکی هزینه شده است.

تجارت-عل��ی کیوانی -  مالرد، امیر سلحش��ور سرپرس��ت 
شهرداری مالرد از راه اندازی میز خدمت الکرونیکی شهرداری 
مالرد خبر داد.امیر سلحشور سرپرست شهرداری مالرد از راه 
اندازی میز خدمت الکترونیکی شهرداری مالرد خبر داد و افزود 
این س��امانه از امروز آماده س��رویس دهی به ش��هروند گرامی 
میباشد. سلحشور در ادامه گفت : مرحله دریافت نامه از ارباب 
رجوع هنوز در بسیاری سازمان ها به روش های سنتی و بصورت 
دریافت نس��خه کاغذی نامه انجام می ش��ود و مستلزم حضور 
فیزیکی ارباب رجوع میباشد، در حال حاضر بسیاری از ارباب 
رجوع های شهرداری مالرد از شهرها و استان های دیگر جهت 
مکاتبات بایستی با صرف وقت و هزینه به شهرداری مراجعه 
میکردند و بجز هزینه شخصی آنها زمان رسیدگی به اموراتشان 

نیز قطعا طوالنی تر انجام میگردید که با راه اندازی میز خدمت 
الکترونی��ک میتوانند بدون مراجعه حضوری مکاتبات خود را 
انجام دهند. سلحشور در خصوص ویژگی های شاخص این 
س��امانه همچنین به این موارد اش��اره نمود:- حذف مراجعه 
حض��وری ارب��اب رجوع برای ارس��ال و پیگیری نامه،- حذف 
عملیات پرهزینه ارسال نسخه کاغذی به شهرداری،- حذف 
عملیات اسکن و ثبت نامه در سیستم مکاتبات اداری دیدگاه،- 
امکان نظارت کامل برفرآیند ثبت نامه، براساس دسترسی های 
متنوع کاربران دبیرخانه،- ارس��ال پیامک به ارباب رجوع در 
صورت تغییر وضعیت پیگرد نامه های دریافتی،- امکان ورود 
به سیستم از طریق شماره همراه و مشاهده وضعیت نامه های 

ارسالی برای ارباب رجوع.

تجارت-علی کیوانی - ش��هریار؛ جلس��ه س��تاد ساماندهی 
امور جوانان شهرس��تان شهریار به ریاست جلیلی سرپرست 
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری برگزار شد.به 
ریاست سید جمال جلیلی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی 
و اجتماع��ی فرمان��داری و ب��ا حضور صیف��وری رئیس اداره 
ورزش و جوانان، منجیری بخشدار مرکزی شهریار، روسای 
ادارات و مس��ئولین مرتبط و نمایندگان دس��تگاه های عضو 
این س��تاد در محل فرمانداری ش��هریار برگزار شد.بنا بر این 
گزارش؛ سید جمال جلیلی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی فرمانداری شهرس��تان ش��هریار در این جلس��ه با 
تاکید بر اهمیت بحث امور جوانان و فراهم شدن ساز و کار 
مناس��ب برای حضور و موثر آنها در س��طوح مختلف کش��ور 

خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت و فکر جوانان در ساماندهی 
و حل مس��ائل و مش��کالت موجود در حوزه های اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی در کنار تجربه ارزشمند افراد باسابقه و 
صاحب اندیشه به نحو مطلوب استفاده شود.جلیلی با اشاره 
به فضاهای ایجاد شده و اعتبارات مناسبی که توسط دولت به 
موضوع امور جوانان تخصیص یافته است اظهار داشت: باید 
از فرصت های خوبی که با تالشهای فراوان ایجاد شده است 
با برنامه ریزی درس��ت، اس��تفاده گردد و با توجه به تاکیدات 
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب که بکار گیری 
نسل جوان در راستای حرکت امیدوارانه در کشور و رسیدن 
به رش��د و پویایی را متذکر ش��ده اند و راهگش��ای بسیاری از 

چالشها میباشد، بهره برد.

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در  شهرستان شهریار برگزار شد راه اندازی میز خدمت الکترونیکی در  شهرداری مالرد 
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اجتماعی

دريچه

گروه اجتماعی - کورش شرفشاهی: در شرایط تحریم که 
آمریکا و همفکرانش به دنبال قدرت نمایی و تخریب توان 
ایران اس�ت، هر آماری می تواند امیدوار کننده باش�د زیرا 
تولید و اشتغال بیشتر با شکوفایی و رونق بیشتر همراه است. 
می توان همه چیز را سیاه دید و به سیاه نمایی متهم شد یا 
می توان همه چیز را سفید دید و زیر بار انگ خوش بینی بیش 
از اندازه، متهم به دولتی بودن شد. اما مهمترین مساله واقع 
گرایی است. امروزه بخشهای بسیاری در کشور داریم که 
می توانند ابزاری برای مقابله با تحریم ها شوند، اما با کمال 
تاس�ف از آن ظرفیت ها اس�تفاده نمی شود و به بخشهایی 
مانند نفت چسبیده ایم که پاشنه آشیل کشورمان شده اند. 
یکی از این بخشها ظرفیت تولید دارو در کشورمان است. 
بنابر تاکید مسووالن، در حال حاضر حدود 97 درصد داروی 
مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود و البته این داروها به 
اندازه ای کیفیت دارد که نه تنها نیاز داخل را تامین می کند 

بلکه به کشورهای دیگر نیز صادر می شود. 
خودکفایی دارویی �  

برای آنکه از وضعیت صنعت داروسازی کشورمان مطلع شویم، با دکتر 
منوچهر جمالی نماینده رودبار و عضوهیات رییسه کمیسیون بهداشت و 

درمان مجلس شورای اسالمی گفت وگو کردیم.
وی با تاکید بر اینکه اکنون مهمترین بخش تولید دارو در کشور را انجام 
می دهیم گفت: در حال حاضر ٩7 درصد تولید داروی مورد نیاز بیماران 
در کش��ور خودمان اتفاق می افتد و این از موارد مهم اس��ت. به نوعی که 

تولید در این بخش درمانی در مرز خودکفایی قرار دارد.
عضوهیات رییس��ه کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس با اعالم اینکه 
آن بخش از داروهایی که نمی توانیم در داخل تولید کنیم، باید از خارج 
وارد کنیم گفت: اگر تامین برخی داروها مش��کل دارد، به دلیل آن اس��ت 
که فرایندهای واردات دارو مشکالتی دارد که البته آن فرایندها در حال 

اصالح است.
وی از قاچاق دارو به خارج از کشور خبرداد و گفت: به دلیل اینکه قیمت 
دارو در کشورمان از کشورهای دیگر پایین تر است، داروی تولید داخل 

به صورت قاچاق از کشور خارج می شود.
جمالی با تاکید بر اینکه هر کاالی دیگری در ایران ارزان باشد، کیفیت 
خوبی داشته باشد و در دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه قیمت 
مناسب و خریدار داشته باشد، بدون توجه به اینکه چه کاال یا محصولی 
است، قاچاق می شود گفت: متاسفانه عده ای به دنبال سود جویی هستند 
و فرقی برای آنان نمی کند که چه کاالیی با دیگر کشورها تفاوت قیمت 

دارد و قاچاق آن چه بالیی به روزگار مردم کشورمان می آورد.
راهکار جلوگیری از قاچاق دارو �  

وی با اعالم اینکه نمونه بارز قاچاق کاالی ارزان و با کیفیت ایرانی، بنزین 
است گفت: افزون بر بنزین، صادرات بی رویه یا قاچاق برخی محصوالت 
کشاورزی مانند میوه و صیفی جات نیز تاکنون بارها باعث بحران شده 

و همچنان نیز ادامه دارد.
نماینده رودبار با اشاره به اینکه اکنون مرزهای کشورمان در حال کنترل 
است گفت: اینکه در کشور ما چه میزان دارو به وسیله کدام شرکتها تولید 
می شود، مشخص است. شرکتهای پخش کننده نیز معلوم است که از 
کجا دارو تحویل می گیرند و آن داروها را به کدام داروخانه یا بیمارستان 
تحویل می دهند. بنابر این نظارت دقیق بر فرایند تولید تا توزیع دارو می 

تواند باعث جلوگیری از قاچاق دارو بشود.
وی خواس��تار توجه جدی مس��ووالن بر تولید تا توزیع دارو ش��د و گفت: 
ممکن است که قاچاق دارو صفر نشود، اما در نتیجه نظارت می توان از 

قاچاق گسترده دارو به دیگر کشورها جلوگیری کرد.

جمالی با تاکید بر اینکه باید توزیع دارو به اندازه ای در کشور کنترل شود 
که بیمار ایرانی نگران تامین داروی مورد نیازش نباشد گفت: البته هرگز 
نمی توانیم نظارت ۱۰۰ درصدی داشته باشیم و در هرصورت منفذهایی 

برای خروج غیر قانونی دارو وجود دارد.
وی در پاسخ به اینکه چرا به سوی تولید ٣ درصد داروی خاص نمی رویم 
گفت: داروهایی که نمی توانیم خودمان بس��ازیم، باید فناوری تولید آن 

داروها را به کشور وارد کنیم و تولید داخلی داشته باشیم. 
عضوهیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه 
کارخانه هایی در کش��ور داریم که می توانند دارو را به وفور و با کیفیت 
مناس��ب تولید کنند گفت: فقط باید علم و فناوری تولید آن داروها را به 

کشور وارد کنیم.
وی با اعالم اینکه تولید برخی از داروها در کشور توجیه اقتصادی ندارد 
گفت: بس��یاری از بیماری ها در کش��ور بس��یار نادر اس��ت و اگر بخواهیم 
ب��رای ای��ن بیماران ن��ادر، خط تولید انبوه داروی مورد نی��از را راه اندازی 
کنیم، به هیچ وجه منطقی نیست. بنابر این بهتر است این قبیل داروها 

را به کشور وارد کنیم.
جمالی در پاسخ به اینکه برای بیماران خاص چه برنامه ای دارید گفت: 
واردات داروهای خاص باید با نظارت صورت بگیرد تا امکان سواستفاده از 
واردات این داروها مهیا نشود. این مسوولیت سنگین بر عهده دستگاهای 
انتظامی است که می توانند در زمینه واردات و توزیع این داروها نظارت 

مستمر و تاثیرگذاری داشته باشند.
وی تاکید کرد: دارو از جمله محصوالتی اس��ت که می توانیم به س��وی 

هدفمند کردن در تولید آن پیش برویم.
نماینده رودبار در پاسخ به اینکه اکنون بحث فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی 
به ش��دت مطرح اس��ت و خوش��بختانه داروی ایرانی بازار خوبی در جهان 
دارد، چرا به س��مت گس��ترده کردن تولید دارو و کس��ب درآمدهای ارزی 
از فروش دارو نمی رویم گفت: اکنون این کار را انجام می دهیم. اکنون 
دارویی به نام س��ینوکس که برای درمان بیماران ام.اس مصرف دارد، با 

کیفیت مناسب در داروسازی های کشور تولید می شود.
استقبال از داروی ایرانی �  

وی با اعالم اینکه داروی سینوکس تولید ایران در بازار روسیه با استقبال 
خوبی رو به رو شده است گفت: سینوکس ایرانی برای روسها شناخته شده و 
بازار روسیه را به دست گرفته ایم. همین کار را می توانیم برای دیگر داروها 
نیز انجام بدهیم. داروی ایرانی به صورت هدفمند در کشورهای همسایه 
عرضه می شود و آنها نیز کمال رضایت را از داروی ایرانی دارند، اما می 

توانیم در فکر گسترده کردن تولید و توزیع دارو به جهان باشیم.
جمالی با تاکید بر اینکه مهم این است که ابتدا بازارهای هدف را داشته 
باشیم و سپس به فکر گسترده کردن تولید دارو برویم گفت: اگر کارخانه 
های تولید دارو را گسترش بدهیم و دارو به وفور تولید کنیم، در حالی که 
بازار فروش آن را نداشته باشیم یا یکباره کشورهای هدف به سراغ تولید 
کنندگان دیگر دارو بروند، آنگاه صنعت داروس��ازی کش��ور به زمین می 

خورد، زیرا ظرفیت ایجاد کرده ایم اما بازار فروش نداریم.
وی با اشاره به اینکه علم اقتصاد در همه بخشها از جمله صنعت دارو سازی 
کارایی دارد گفت: اگر دارو تولید کنیم اما قیمت آن مناسب نباشد، یا بازار 
هدف را نبینیم، باید آماده زیان یا ورشکستگی کارخانه های تولید دارو و 
به عبارت بهتر صنعت داروسازی کشورمان باشیم. به همین دلیل باید ابتدا 

بحث عرضه و تقاضا در دارو سازی را مورد توجه قرار بدهیم. 
عضوهیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به اینکه 
آیا دنیا داروی ایرانی را قبول کرده و داروسازی های ایرانی برند جهانی 
دارند گفت: برند داروی ایرانی برای جهان شناخته شده است، اما در حال 
حاضر کشورهای همسایه بیشتر نسبت به داروی ایرانی اقبال نشان می 

دهند و هنوز به فکر بازارهای جهانی نبوده ایم.
وی با تاکید براینکه داروی ایرانی می تواند راهکاری برای کسب درآمد 
ارزی و شکست دادن تحریم ها بشود گفت: دلیلی ندارد با داشتن صنعت 
داروسازی قوی، به دنبال صنایعی برویم که آمریکا روی آنها تمرکز کرده 

و به اشکال گوناگون ما را تهدید می کند.
جمالی در پاسخ به اینکه راهکار مقابله با قاچاق دارو چیست گفت: درخواست 
ما از داروخانه ها و داروسازان در سراسر کشور این است که تحویل دارو به 
بیمار بر اساس نسخه معتبر باشد تا در این بخش مشکلی نداشته باشیم. 
وی با اشاره به توزیع مساله دار دارو در برخی داروخانه ها گفت: بر اساس 

آمارهایی که گرفته می ش��ود، در برخی داروخانه ها فروش دارو بیش��تر 
است که مالک این افزایش، نیاز منطقه ای یا کاربری تخصصی داروخانه 
است که باعث افزایش فروش می شود. به عنوان مثال داروخانه هایی که 
نزدیک بیمارستانهای دولتی یا مراکزی هستند که بیماری های خاص را 
درمان می کنند، فروش برخی داروها در آن داروخانه ها بیشتر است. اما 
داروخانه هایی که درحاشیه و به دور از بازار مصرف فراوان قرار دارند، قرار 
نیست فروش آنچنانی دارو داشته باشند. بنابر این چنانچه داروی خاصی 
در این داروخانه ها فروش زیادی دارد، باید بررسی شود که به چه دلیل 

این فروش صورت می گیرد.
نماینده رودبار با تاکید بر اینکه قصد نداریم به همه داروخانه ها اتهام بزنیم 
گفت: باید بررس��ی صورت بگیرد که چرا در برخی مناطق کم جمعیت 
که میزان جمعیت و بیمار زیاد نیست، توزیع یک یا چند داروی خاص با 

استقبال ویژه ای رو به رو می شود.
وی در مورد بیماران خاصی که به داروهای خاص نیاز دارند گفت: اینکه 
چه دارویی، از کجا، چه مقدار، چگونه و با چه ش��رایطی وارد ش��ود، چه 
کسی تحویل بگیرد و به چه کسی تحویل داده شود، با نظارت مناسب 

قابل حل است.
جوالن مافیای دارو �  

جمال��ی در خص��وص اینکه چرا برخی داروها حتی داروهای تولید داخل 
از بازار آزاد سر درمی آورد و اینکه مافیا در زمینه دارو هرکاری که دلش 
می خواهد انجام می دهد گفت: متاسفانه بازار سیاه دارو سالهاست وجود 
داش��ته وهمچنان نیز وجود دارد. اما بس��ادگی می توان جلوی این مافیا 

را گرفت. 
وی با تاکید بر اینکه داروهایی که بازیچه دس��ت مافیاس��ت، چند گزینه 
دارد گفت: گزینه اول اینکه نام و نوع داروهایی که در دس��ت مافیا قرار 
دارد، مشخص است. نکته دوم این که این داروها گسترده نیست، بلکه 
انواع مشخصی دارد و نکته سوم اینکه مورد نیاز بیماران خاصی در کشور 
اس��ت. اما نکته مهمتر این اس��ت که داروهای خاص وارداتی هس��تند. به 
عبارت بهتر تعداد این داروها زیاد نیست و مقدار مصرف مشخصی دارند 

که همین امر می تواند باعث کنترل در توزیع آنها شود.
عضوهیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مثال بارز برای 
کنترل داروهای خاص را مساله توزیع شیر خشک اعالم کرد و گفت: اکنون 
توزیع شیر خشک برای کودکان خاصی که نمی توانند شیر مادر را به هر 
دلیل استفاده کنند، به صورت سهمیه ای ارسال می شود. این کودکان 
مشکالت آنزیمی دارند و باید از شیر خشکی استفاده کنند که آن آنزیم را 
نداشته باشد. اکنون این شیر خشک به اندازه تامین نیاز این کودکان وارد 
و در اختیار مادران به صورت مستقیم قرار می گیرد و از این طریق دست 

واسطه های ناصر خسرو از توزیع این شیر خشک کوتاه شده است.
وی در توضیح بیشتر گفت: اکنون برای توزیع شیرخشک ابتدا پیامکی به 
مادران ارسال می شود که مبلغ شیرخشک و زمان تحویل آن در منزل 
به مادران اعالم می شود و پس از آن شیرخشک درب منازل به مادران 

تحویل می شود. با این نوع توزیع، واسطه و دالل از بین می رود.
جمالی با تاکید بر اینکه می توانیم بیمارانی که داروهای خاص را نیاز دارند، 
شناس��ایی کنیم گفت: این بیماران با توجه به نس��خه هایی که در دس��ت 
دارند، می دانیم چه دارویی، چه مقدار و چه موقع نیاز دارند. در نتیجه می 
توانیم از طریق وزارت بهداشت که وارد کننده داروهای خاص است، این 

داروهای خاص را به دست بیماران خاص برسانیم.
وی با اشاره به اینکه می توانیم اداره پست را درگیر توزیع داروهای خاص 
کنیم گفت: شبکه پست گسترده است و می توانند داروهای خاص را به 
دست بیماران خاص با قیمت مصوب دولتی برسانند و با توزیع مستقیم از 

واردات به دست مصرف کننده، دست دالالن را کوتاه کنیم. 
عضوهیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ابراز تاسف از 
اینکه احتمال سواستفاده یا تقلب با نسخه جعلی یا تخلف برخی پزشکان 
یا داروخانه ها وجود دارد گفت: تاکنون نیز این قبیل تقلب ها دردسرهای 
بسیاری برای نظام دارو و درمان کشور ایجاد کرده است، اما هنگامی که 
جامعه هدف مشخص و توزیع کننده نیز معلوم باشد، امکان سواستفاده 

به حداقل ممکن می رسد.

عضو کمیسیون بهداشت  مجلس در گفتگو با تجارت تشریح کرد؛

صنعت داروسازی نسخه جایگزین نفت

۴۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سالمتافزایش کالهبرداری اینترنتی حمایت ایران از »دیپلماسی امور قضایی«
مع��اون حقوقی رئیس جمهوری گفت: 
ایران از ایده مطرح ش��ده از س��وی ژاپن 
ب��ا عنوان »دیپلماس��ی ام��ور قضایی« 
حمایت می کند و آماده همکاری در این 
زمینه است. به گزارش معاونت حقوقی 

نهاد ریاست جمهوری، لعیا جنیدی که به نمایندگی از جمهوری 
اسالمی ایران در مراسم آغاز به کار رسمی امپراتور جدید ژاپن 
به توکیو سفر کرده است، امروز پنج شنبه با کاتسویوکی کاوایی، 
وزیر دادگستری ژاپن دیدار کرد. جنیدی ضمن تبریک انتصاب 
کاوایی به سمت وزیر دادگستری ژاپن، بر توسعه همکاری های 
حقوقی و قضایی دو کشور تاکید کرد و افزود: دیپلماسی در امور 
حقوقی و همکاری دو کشور در حوزهای آموزشی و تحقیقاتی با 

کانون های وکال و دانشکده های حقوق انجام شود.

رئی��س پلی��س فتا گف��ت: بیش از ۶۰ 
درص��د جرای��م س��ایبری مرب��وط به 
برداشت غیرمجاز اینترنتی و همچنین 
کالهب��رداری اینترنتی اس��ت؛ بر این 
اساس ضرورت دارد تا برای پیشگیری 

از ای��ن جرای��م رمزه��ای یک بار مصرف هر چه زودتر عملیاتی 
شود. »سردار وحید مجید« در گفت و گو با ایرنا افزود: پنج جرم 
برتر در کشور بررسی شده است اما اولویت اول در این جرائم، 
برداش��ت اینترنتی اس��ت که مصداق بارز فیشینگ است و رتبه 
اول را ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت. وی گفت: کالهبرداری 
اینترنتی، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده ها که 
مصادیق مختلف دارد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب جزو جرایم 

برتر در کشور در حوزه فضای مجازی و سایبری است.

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت از تحت 
پوش��ش قرار گرفت��ن ۴۰ میلیون نفر از 
جمعیت کشور در بیمه سالمت خبر داد 
و افزود: بیمه رایگان از افتخارات کشور 
و بیانگر توجه و حمایت نظام از محرومان 

اس��ت.  »طاهر موهبتی « پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 
افزود: گروه های مختلف مانند کارکنان، بازنشستگان، روستائیان،  
خانواده ش��هدا، ایثارگران، طالب، دانشجویان، مدد جویان تحت 
پوشش سازمان های حمایتی، ودیعه پردازان در دولت دوازدهم از 
بیمه رایگان  و از پوشش این سازمان برخوردار شدند. موهبتی یادآور 
شد:  حدود ٩۰ درصد هزینه های مردم در بیمارستان های دولتی 
و بخ��ش خصوص��ی تعرفه دولتی و 7۰ درصد هزینه های بخش 

سرپایی، از سوی سازمان های بیمه ای پرداخت می شود.

مرگ ساالنه ۸ میلیون نفر در اثر دخانیات
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات در کشور، مصرف 
دخانیات را عامل مرگ و میر هشت میلیون نفر در سال عنوان کرد. 
به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری ایرنا،  »غالمرضا حیدری« روز 
جمعه در نشستی تخصصی با موضوع ترک دخانیات اظهار داشت: 
اعتیاد به مواد دخانی به عنوان یک آسیب اجتماعی موجب بروز بسیاری 

از بیماری های قلبی و عروقی، دیابت و... می شود.  
حیدری با بیان این مهم که بسیاری از بیماری های غیرواگیر نظیر 
بیماری های ریوی و دیابت نیز در اثر مصرف دخانیات افزایش می 
یابد؛ تصریح کرد: بر این اساس ترک دخانیات به ویژه برای بیماران 

دیابتی ضروری است.

امسال هیچ موردی از وبا در کشور 
گزارش نشده است

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: از ابتدای امسال تاکنون هیچ موردی از وبا در 
کشور نداشته ایم و هیچ موردی از انتقال این بیماری بین زائران مراسم 

اربعین نیز گزارش نشده است.
بیماری وبا یک بیماری باکتریایی است که از طریق آب آلوده و دفع 
غیربهداشتی فاضالب منتقل می شود، این بیماری به خصوص از 
طریق سبزی هایی که با فاضالب آبیاری می شوند، قابل انتقال است 
و در س��ال های گذش��ته س��بزی آلوده یکی از عوامل مهم انتقال این 

بیماری در ایران بوده است.

خریداران خودرو قبل از نقل و انتقال
 به مراکز تعویض پالک مراجعه کنند

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: خریداران خودرو 
برای جلوگیری از مشکالتی احتمالی، قبل از نقل و انتقال به مراکز 
تعویض پالک مراجعه کنند. به گزارش پلیس راهور، سرهنگ علی 
محمدی با اشاره به لزوم مراجعه به مراکز تعویض پالک قبل از نقل و 
انتقال خودرو به روش وکالت نامه و قول نامه افزود: برخی از خریداران و 
فروشندگان خودرو متاسفانه قبل از اینکه تعویض پالک انجام دهند و 
اصالت خودرو مشخص شود اقدام به نقل و انتقال خودرو به روش های 
مختلف می کنند که در زمان تعویض پالک ممکن است مشکالتی 
را برای خریدار یا فروشنده به وجود آورد. وی ادامه داد: ممکن است 
فردی قصد فروش خودروی سرقتی داشته باشد و ارکان اصلی )شاسی، 
موتور و... ( آن را با یک خودروی تصادفی و اوراقی تعویض کرده باشد 

و با سند نمره کردن آن، خودرو را بفروشد. 

سال آینده فقط دو نوع مدرسه دولتی
 و غیردولتی داریم

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مصوبه جدید مجلس 
مبنی بر کاهش تعداد انواع مدارس را تش��ریح کرد. حمایت میرزاده 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر 
کاهش تعداد انواع مدارس گفت: مجلس تصمیمش را ابالغ کرده به 
این صورت که تعدد مدارس صرفا باید در همان انواع دولتی و غیردولتی 
باشد.  تنوع مدارس دولتی که بیش از بیست مورد است باید از بین 
برود؛ دیگر مدرسه ای به نام تیزهوشان، نمونه دولتی، شاهد، هیئت 
امنایی و... نباید وجود باشد. مصوبه مجلس این است و اگر شورای 
نگهبان تایید کند باید ابالغ شود.  وی در خصوص ضرورت حذف 
مدارس تیزهوشان گفت: در اکثر کشورها شرایطی که ما داریم وجود 
ندارد؛ یعنی در هیچ کدام از کش��ورهای دنیا س��ال به س��ال از دانش 
آموزان آزمون گرفته نمی شود، هر سال مدارس عادی کمتر و تعداد 
مدارس خاص بیشتر می شود. امور فرعی نباید از اصلی جلو برود. از 
طرفی نمی شود اکثر بهترین ساختمان ها به مدارس خاص با اسم های 

مختلف اختصاص داده شود.

آگهی فقدان سند
آقای محمد خانی بموجب وکالتنامه شماره ۲۰۱۶۸ مورخ ٩٣/۱۰/۲5 دفترخانه یک مالرد از 
طرف مالک مسعود خیرانی شراهی  به استناد دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر 
اسناد رسمی ٩ مالرد مدعی است سند مالکیت یک واحد تجاری به مساحت ۴7/۱۸ متر مربع 
قطعه دوم تفکیکی به شماره ٣۲۶۱۲ فرعی از۲ اصلی ،مفروز ومجزی شده از پالک ۲7۴۲۶ 
فرعی از اصلی مزبور، واقع در قلعه فرامرز - مالرد که به شماره چاپی ۲۲۶5۶7/ب/٩٣ ذیل 
ثبت 777۸۸ صفحه ۲۲۶ دفتر 5٩۴ بنام مالک فوق الذکر ثبت و سند صادرگردیده است و به 
علت اسباب کشي مفقود گردیده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است ،لذا مراتب 
به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشوند تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نس��بت به پالک فوق ویا س��ند مالکیت نزد خود میبا ش��د از تاریخ انتش��ار آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه س��ند معامله به این اداره تس��لیم ورس��ید در 
یافت نمایند در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور ونرس��یدن واخواهی نس��بت به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
ریاست ثبت اسناد وامالک مالرد-حسینی

-------------------------------------------------
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه(کالسه ٩۸۰۰۰۰7

به موجب پرونده اجرایی کالس��ه فوق ش��ش دانگ پالک ثبتی ۱۱٣۴۰ فرعی از ۲ اصلی که 
س��ند ان در صفحه ۲٩۰ دفتر الکترونیکی ۱٣٩5۲۰٣۰۱۰55۰۰۰۶۲٣ جلد ۶5۴ ذیل ش��ماره 
۸7٣5٣ ثبت گردیده  اس��ت به مس��احت ۸٣/۴ مترمربع قطعه ۱۱ بانضمام انباری قطعه ۱۱ 
تفکیکی واقع در مالرد بلوار ارغوان ش��مالی کوچه فرش��ته ش��رقی پ۲۶۲)س��اختمان ماهور(
طبقه٣ واحد جنوب غربی حدود اربعه ملک عبارت است از شماال اول دیوار و پنجره است به 
ورگیر مشاعی دوم که غربی است دیوار و پنجره پنجره است به نورگیر مذکور سوم دیواریست 
اشتراکی با واحد مجاور این تفکیکی شرقآ دیواریست اشتراکی با واحد مجاور این تفکیکی دوم 
که جنوبی است در و دیواریست اشتراکی با راه پله دوم دیواریست اشتراکی  با راه پله جنوبا لبه 
بالکن و دیوار و پنجره است به فضای حیاط جنوبی غربا دیواریست به قطعه ۱۰۴۱ تفکیکی 
س��ابق حدود انباری عبارت اس��ت از به مس��احت ۲/۴٩ مترمربع ش��ماال دیواریست اشتراکی با 
انباری ش��ماره ٩ ش��رقا در و دیواریس��ت به محوطه مشاعی جنوبا اول دیواریست به موتورخانه 
دوم دیواریست به محوطه مشاعی غربا دیواریست به محوطه مشاعی به مالکیت محمدرضا 
احسنت توصیف اجمالی ملک بر اساس نظریه کارشناسی مورخ ٩۸/۶/۲ عبارت است از اینکه 
پالک فوق واقع در مجتمعی ۱۲ واحدی با دو بلوک ش��مالی و جنوبی هریک دارای ۴ طبقه 
بنا مش��تمل بر همکف جهت پارکینگو انباری و تاسیس��ات مرکزی و س��ایر مشاعات و طبقات 
اول تا س��وم مس��کونی و هر طبقه دو واحد در ش��رق و غرب با دو راه پله مجزا و فاقد آسانس��ور 
با قدمت حدود ۱۰ س��ال عرصه ملک با موقعیت ش��مالی نس��بت به گذر و نمای ترکیبی آجر و 
س��نگ با پنجره های فلزی دارای یک س��الن ۲ اتاق بالکن حمام و س��رویس بهداس��تی شرقی 
با لوله کش��ی روکار آش��پزخانه باز با کابینت و س��امانه س��رمایس کولر آبی و گرمایش شوفاژ و 
موتورخانه مرکزی می باشد پوشش کف واحد سرامیک و اتاق ها لمینت و بدنه رنگ شده بود 

و دارای انشا=عابات آب برق و گاز می باشد که به مبلغ ۲/٣۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده 
است پالک فوق در قبال طلب معصومه انجمنی بازداشت گردیده است پالک فوق از ساعت 
٩ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ٩۸/٩/۶ در اداره ثبت مالرد واقع در بلوار اصلی مارلیک طبقه 
فوقانی تاالر مهر آریا از طریق مزایده به فروش می رس��د مزایده از مبلغ ٣۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ 
ریال معادل دویست و سی میلیون تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدآ وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف ۱7۴۸
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مالرد-حسنی

-------------------------------------------------
دادنامه

شماره پرونده:٣/٩5/۱۱۱۲
خواهان:فاطمه خاوری بیدگنه خ بسیج کوچه آذری ها

خوانده:ناصر حس��نی ورامین جوادآباد خ ۱۶ متری روبروی رس��توران الماس شرقی ساختمان 
۲ ط ۲

خواسته :مطالبه نفقه
رای قاضی شورا:در خصوص دعوی فاطمه خاوری بطرفیت ناصر حسنی به خواسته مطالبه نفقه 
خود و فرزندان مش��ترک قاضی ش��ورا نظر به رابطه زوجیت بداللت فتوکپی مصدق س��ند ازدواج 
پیوست دادخواست و با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده 
ش��وهر می باش��د با توجه به اظهار نظر کارش��ناس و اظهارات خواهان که از تاریخ ٩5/۸/۱ ش��وهرم 
نفقه پرداخت نکرده است و طبق اظهارات خواهان و استعالم از زندان خوانده در زندان به سر می 
برد خوانده در جلسه رسیدگی شورا حاضر نگردیده و دلیلی بر پرداخت نفقه ارائه ننموده است فلذا  
دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مس��تندا به ماده ۱۱۰۶و۱۱۰7و۱۱۱۱و۱۱٩٩و۱۲۰۶ 
قانون مدنی و ۱٩۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه زوجه از 
٩5/۸/۱ لغایت پایان سال ماهیانه ٣۶۰/۰۰۰ هزار تومان و از تاریخ ٩۶/۱/۱ لغایت ٩۶/۴/٣۰ زمان 
صدور حکم ماهیانه ۴۰5/۰۰۰ هزار تومان که جمعا ٣/۴۲۰/۰۰۰ سه میلیون و چهارصد و بیست 
هزار تومان می باشد و نفقه فرزندان مشترک از تاریخ ثبت دادخواست ٩5/۱۱/٣ نفقه فرزند مشترک 
۲/5ساله فرزانه حسنی از تاریخ ٩5/۱۱/٣ هرماه بطور جاری ماهیانه ۲5۰/۰۰۰ دویست و پنجاه 
هزار تومان  نفقه فرزاد حسنی ۱۱ ساله از تاریه ٩5/۱۱/٣ ماهیانه بطور جاری هر ماه ۲5۰/۰۰۰ هزار 
تومان به انضمام کلیه هزینه های دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره 
غیابی می باشد و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ۲۰ روز دیگر پس از آن 

قابل تجدیدنظر خواهی در دادگستری مالرد می باشد. 

م الف ۱۸۴٩
شورای حل اختالف مالرد

--------------------------------------------------
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال ۱٣٩۸

مطابق مواد ۱۱ و ۱۲ قانون ثبت و ماده 5٩ آیینامه اجرایی قانون ثبت تقاضای ثبت پذیرفته 
ش��دگان در س��ه ماه��ه دوم ۱٣٩۸ ب��ه منظ��ور اطالع عموم مرات��ب در تاریخهای معینه ذیل 

آگهی می گردد :
بخش یک –شهر تنکابن پالک یک اصلی

۱(خانم احترام امینی –شش��دانگ اعیان یک قطعه زمین مش��تمل بر س��اختمان بمس��احت 
۱۶5.۱۲ متر مربع بش��ماره پالک ۸۸۴٣ فرعی از یک اصلیقس��متی از قطعه ۲۰۸ تفکیکی 

بخش یک ثبت تنکابن.
۲(شهرام نیک نام –ششدانگ اعیان یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۲۸.7۰ 
متر مربع دارای پالک ۱7۸۴ فرعی از یک اصلی بخش یک ثبت تنکابن بر روی عرصه پالک 

۱7۸۴ فرعی از یک اصلی بخش یک.
٣( ش��هرام نیکنام –شش��دانگ اعیان یک قطعه زمین مش��جر به مس��احت ۲٩۲.۱۰ متر مربع 
دارای پ��الک۱7۸٣ فرع��ی از ی��ک اصلی واقع در ش��هر بخ��ش ۱ ثبت تنکابن بر روی عرصه 

پالک ۱7۸٣ فرعی از یک اصلی بخش ۱ ثبت تنکابن
۴(خانم اشرف السادات سازش رهبر جو-سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر س��اختمان بمس��احت ۲۰5.۱۰ متر مربع بش��ماره پالک ۸۸۴5 فرعی از یک اصلی واقع در 

شهر بخش یک ثبت تنکابن قسمتی از قطعه ۴۰۶ تفکیکی .
بخش۲ –مرتع خور دینارسرا

۱-خانم حبیبه صفر گالشی-شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر س��اختمان به مس��احت 
۱۱۴۶ متر مربع به ش��ماره پالک ٣٣٣ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در خور دینارس��را بخش ۲ثبت 

تنکابن
۲( شعبان پهالی – ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۰۲۶ متر مربع 

به شماره پالک ٣٣۱ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در خور دینارسرا بخش ۲ثبت تنکابن
٣(اس��فند یار خانه کش��ی - شش��دانگ یک قطعه زمین مش��جر به مس��احت ۴۴۲ متر مربع به 

شماره پالک ٣۱۴فرعی از ۴۶ اصلی واقع در خور دینارسرا بخش ۲ثبت تنکابن
۴( س��ید علی اصغر یاس��ینی ش��یاده- شش��دانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت  7۲۴  متر 

مربع به شماره پالک ٣۱5فرعی از ۴۶ اصلی واقع در خور دینارسرا بخش ۲ثبت تنکابن
5(احمد بهبودی - شش��دانگ یک قطعه زمین مش��جر به مس��احت ٣7۱ متر مربع به ش��ماره 

پالک ٣٣۰فرعی از ۴۶ اصلی واقع در خور دینارسرا بخش ۲ثبت تنکابن
۶ ( منصور خانه کش��ی - شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت 5٩۱.۱۰ متر مربع به ش��ماره 

پالک ٣۴۰ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در خور دینارسرا بخش ۲ثبت تنکابن
7(صادق داجلیری - شش��دانگ یک قطعه زمین مش��جر به مس��احت  ۱۲۲۶.۶  متر مربع به 

شماره پالک ٣٣۴فرعی از ۴۶ اصلی واقع در خور دینارسرا بخش ۲ثبت تنکابن

۸( مجتبی دینارس��رایی - شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت ۲۰۰.۸ متر مربع به ش��ماره 
پالک ٣٣۶ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در خور دینارسرا بخش ۲ثبت تنکابن

٩ ( غالمرض��ا زربخ��ش بح��ری-  شش��دانگ عرص��ه و اعیان  یک قطعه زمین به مس��احت 
۴۰٩.۸۸ مت��ر مرب��ع ب��ه ش��ماره پ��الک ٣٣5 فرعی از ۴۶ اصلی واقع در خور دینارس��را بخش 

۲ثبت تنکابن
۱۰ (سعید معلمی - ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین به مساحت ۱۱٣.۶۰ متر مربع 

به شماره پالک ٣٣7 فرعی از ۴۶ اصلی واقع در خور دینارسرا بخش ۲ثبت تنکابن
۱۱( یداله غفاری باالئی - ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مشجر به مساحت ٩۰۰ متر 

مربع به شماره پالک ٣٣۲ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در خور دینارسرا بخش ۲ثبت تنکابن
۱۲ ( سید سینا بهرامی و محمد قلی دینارسرایی - ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین 
مش��جر محصور بدیوار  به مس��احت ۸۶۴ متر مربع به ش��ماره پالک ٣۲5 فرعی از ۴7 اصلی 

واقع در مرتع دینارسرا بخش ۲ثبت تنکابن
بخش ۲ –مرتع چالو

اقای اس��حق ابوالحس��نی نژاد - شش��دانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مش��تمل بربنا  
به مس��احت ۲۱۲۰.5 متر مربع به ش��ماره پالک ۱۴۶ فرعی از ٣۴ اصلی واقع در مرتع چالو 

بخش ۲ثبت تنکابن
چنانچه اشخاصی نسبت به تقاضای مندرج در این آگهی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی ظرف مدت ٩۰ روز درخواس��ت خود را به این اداره تس��لیم نمایند و ظرف 
مدت ۱ ماه به مراجع ذیصالح تقدیم بنمایند و هرگاه بین متقاضی و دیگری قبل از انتش��ار 
این آگهی دعوی در مراجع قضائی اقامه شده باشد معترض بایستی گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل بدهد که در این صورت اقدامات ثبت شده موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است ودر صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد ویا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به داگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
مینماید . این آگهی در ۲ نوبت به فاصله ٣۰ روز منتشر میگردد. م الف ٩77۲/٩۸/۲۰۰                                

الیاس صهبا- معاون مدیر کل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن
--------------------------------------------------

مفقودی 
برگ س��بز –س��ند وکلیه مدارک خودرو س��واری سیس��تم مزدا تیپ N٣ به رنگ 
س��فید- روغنی مدل ۱٣٩۴ به ش��ماره موتور:;LF۱۱5۸٩٣٣۰ وش��ماره ساس��ی 
:NAGS7CC۲۶FC۶۱۲7۸۶ وش��ماره پ��الک : ای��ران 77 -٣٣٩ و ٣۶ متعلق 
اس��ت به آقای س��ید محمد باقر احمدی به ش��ماره ملی : ۲۴7۰۶٣۶٩۶5  نام پدر: 

سید محمد مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
شهرستان شهریار 

---------------------------------------
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حرم پیامبر گرامی اسالم  )ص(            مدینه منوره / اینترنت

خودرو

دو ش��رکت مط��رح خودروس��ازی ژاپن��ی 
اتومبیل های الکتریکی جدید خود را تا س��ال 

۲۰۲۱ میالدی را عرضه می کنند. 
عرض��ه س��ه مدل از خودروه��ای الکتریکی 
تویوتا و لکس��وس تا س��ال ۲۰۲۱ میالدی؛ 
این خبری اس��ت که نش��ریه اتوکار از س��وی 
این دو ش��رکت منتش��ر کرده است. لکسوس 
و تویوت��ا از جمل��ه مطرح ترین ش��رکت های 
خودروس��ازی در جهان هستند و محصوالت 
آن ها همواره مشتریان بسیاری در کشورهای 
مختلف دارد. احتماال خبر عرضه خودروهای 
الکتریکی جدید این شرکت های ژاپنی موجب 
خوشحالی طرفداران این خودروسازان خواهد 

شد.
نش��ریه انگلیس��ی ات��وکار هم  چنی��ن معتقد 
اس��ت تویوتا و لکس��وس تالش زیادی برای 

توس��عه زیرساخت های مرتبط با خودرو های 
الکتریکی خود در ژاپن و چندین کشور دیگر 
نی��ز انج��ام داده اند. در واق��ع مدیران این دو 
ش��رکت با سرمایه گذاری وسیع در این دسته 
از وس��ایل نقلیه قص��د دارند حضور و فروش 
مناسب خودروهای خود در بازارهای مختلف 

جهان را تضمین کنند. 
برخی از کارشناس��ان خودرو معتقدند شرکت 
تویوت��ا موتور در نمایش��گاه خودروی توکیو 
۲۰۱٩ از کانس��پت اتومبیل الکتریکی مرموز 
خ��ود با ن��ام Toyota LQ رونمایی می کند. 
 RAV۴ پس از رونمایی شاسی بلند الکتریکی
از س��وی تویوتا، طرفداران لکس��وس منتظر 
هستند تا این شرکت نیز شاسی بلند الکتریکی 
جدی��د خ��ود با ن��ام NX برقی را هرچه زودتر 

معرفی کند.

خودروهای الکتریکی تویوتا و لکسوس در راه بازار

 

دادس��تان عمومی و انقالب ش��ادگان با اعالم اینکه 
موضوع نبش قبر مردگان در شادگان صحت ندارد گفت: 
عامل انتشار کلیپ نبش قبر در این شهرستان دستگیر 
شد.   رضا کیانی راد اظهار  داشت: روز گذشته کلیپ غیر 
واقعی باهدف اخالل در نظم و تشویش اذهان عمومی 
و برهم زدن امنیت در شادگان منتشر شد در صورتی 
که مورد نبش قبر در این شهرستان گزارش نشده است. 
وی افزود: انتشار اینگونه اخبار و فیلم های غیر واقعی، 
مصداق بارز تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب از 

طریق سامانه های مخابراتی است و برابر قانون مجازات 
آن تا ۲ سال حبس می باشد. دادستان عمومی و انقالب 
شادگان گفت: افراد خاطی باید بدانند که بی دقتی در نشر 
یک خبر می تواند بازی در زمین دشمن باشد. کیانی راد 
اظهار داشت: افرادی که با نشر چنین اکاذیب و موارد 
مشابه به منظور تاثیرگذاری بر افکار عمومی مردم برای 
دستیابی به اهداف ناصواب خود، امنیت و آسایش مردم 
را به هم می زنند، تاثیر مخرب بلند مدت در شاخص 

های امنیت و رشد اجتماعی دارند.

در دنیا شغلهای عجیبی وجود دارند که دارآمدهایشان هم گاه چشمگیر است. در این 
گزارش شما با عجیب ترین مشاغل جهان آشنا خواهیم کرد.  دوشنده سم مارها: یک 
دوشنده سّم مار، برای گرفتن سم مار ها با خطرناک ترین مار های جهان از کبرا تا مار 
زنگی سر و کار دارد، این سم ها برای به دست آوردن پادزهر پرکاربرد در بیمارستان و 
آزمایشگاه ها استخراج می شوند و قیمت هر گرم از آن تا ۱۰۰۰ دالر است. کارشناسان 
بو و عطر: کارشناس��ان عطر برای ش��ناخت میزان اثرگذاری تولیدات بهداش��تی مانند 
صابون، بدن ش��و، ضد عرق ها، دهان ش��ویه و ... باید تس��ت و آزمایش انجام بدهند و 
مثاًل بوی زیر بغل، بوی پا وبوی دهان را استشمام کنند تا متوجه بشوند که این ماده 
تولیدی چقدر اثرگذار است و از یک تا ده به آن امتیاز بدهند. یک کارشناس در مّدت 
پانزده س��ال، 5۶۰۰ بوی پا و تعداد بی ش��ماری بوی زیر بغل را استش��مام کرد و نام او 

به عنوان کسی که بیشترین استشمام زیر بغل را داشت، در کتاب رکورد های گینس 
ثبت شد. ندیمه عروس: برخی شرکت های خدماتی در دنیا یک خدمت منحصر به 
فرد ارائه می دهند که به آن ندیمگی عروس می گویند. ندیمه عروس که در مراسم 
ازدواج و مراسم مرتبط با آن دیده می شود و در صورتی که عروس درخواستی داشته 
باشد برای او انجام می دهد، کار ها و مأموریت های متعلق به عروس می تواند تا صد کار 
باشد و ندیمه های عروس برای هر جلسه خدمت رسانی از ٣۰۰ تا ۲۰۰۰ دالر دریافت 
می کنند. اندوهگین حرفه ای مراسم تدفین: اندوهگین حرفه ای در مراسم تدفین حاضر 
می شود و برای متوفی ابراز غم و اندوه می کند. در انگلستان شرکتی وجود دارد که اسم 
آن را )اندوهگین اجاره کن( گذاشته اند، تخصص این شرکت اجاره افراد گریه کن و 

اندوهگین در مراسم تدفین است و برای هر دو ساعت 7۰ دالر درآمد دارد.

کارت ویزیت والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
در یکی از وبسایت ها به قیمت دو میلیون روبل )حدود 

٣۱ هزار دالر( فروخته شد. 
فروشنده اظهار داشت این کارت ویزیت متعلق به ۲۰ 
سال قبل است و پوتین آنرا در زمان کار به عنوان رئیس 
کمیته روابط خارجی شهرداری شهر سن پترزبورگ 

به پدرش داده بود.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از سال ۱٩٩۱ 

تا سال ۱٩٩۶ این سمت را عهده دار بود.

والدیمی��ر پوتی��ن به عنوان رئیس جمه��وری ُپرکار 
شناخته می شود که اقتصاد روسیه را از بحران شدید 
دهه ۱٩٩۰ به ثبات و رشد قابل توجه در قرن بیست 
و یک��م هدایت کرده اس��ت. پوتین پیش از ریاس��ت 
جمه��وری روس��یه، س��ابقه همکاری ب��ا کاگ ب را 
در دوران ش��وروی در کارنام��ه خ��ود دارد. همچنین 
عده ای او را به عنوان ورزش��کارترین رئیس جمهور 
دنی��ا می شناس��ند. او همچنین ج��ز ثروت مندترین 

سیاستمداران روسیه است. 

بين الملل

جامعهجهان

درنگ

واقعیت ماجرای دزدی اجساد مردگان در شادگان چیست؟ 

5 شغل عجیب که کمتر درباره شان شنیده ایم! 

کارت ویزیت پوتین فروخته شد! 

گروه بین الملل: با وجود وعده دولت عراق برای تحقق مطالبات معترضان، 
دور جدید اعتراضات در این کشور علیه فساد، بیکاری و مسائل معیشتی 
ب�ار دیگ�ر پ�س از ی�ک وقف�ه چند روزه از دیروز جمعه آغاز ش�د و با مقابله 
ش�دید پلی�س ض�د ش�ورش این اعتراض�ات 2 کش�ته و 227 مجروح به 

جای گذاشت.
بنابر خبر های رس��یده، تجمعات اعتراضی در برخی ش��هر های عراق از 
جمله بغداد، نجف و الناصریه از شامگاه پنج شنبه پس از توقف چند روزه 
بار دیگر  آغاز ش��ده و نیرو های امنیتی برای حفظ امنیت ش��هروندان و 
اماکن دولتی در نقاط مختلف مس��تقر ش��ده اند. این در حالی اس��ت که 
پارلمان عراق خواهان عدم برخورد خشونت آمیز با معترضان در صورت 
رس��یدن آن ها به س��اختمان پارلمان ش��ده است. به گزارش شبکه خبری 
روس��یا الیوم، یک منبع امنیتی اعالم کرد که صدها تظاهرکننده عراقی 
صبح جمعه وارد منطقه الخضرا در بغداد شدند. نیروهای امنیتی عراق در 
پی ورود تظاهرکنندگان به منطقه الخضرا در بغداد از ش��یلنگ آب برای 
متفرق کردن تظاهرکنندگان، استفاده کردند. همچنین گزارش شده که 
دو تن کشته و بیش از 5۰ تن در این درگیری ها زخمی شدند. این اقدام 

پس از س��خنرانی عادل عبدالمهدی، نس��خت وزیر عراق و وعده هایش 
برای انجام اصالحات قانونی صورت گرفت. تظاهرکنندگان موانعی را که 
نیروهای امنیتی در نزدیکی پل الجمهوریه ایجاد کرده بودند برداش��تند. 
تظاهرکنن��دگان در می��دان التحری��ر بغداد تجمع ک��رده و پرچم عراق را 
حمل می کردند.آن ها خواهان انجام اصالحات و از بین بردن فساد شدند. 
همچنین گزارش ش��ده تظاهرکنندگان به س��اختمان ریاست جمهوری 
در منطقه الخضرا یورش بردند و با نیروهای امنیتی درگیر ش��دند.  طبق 
اعالم منابع محلی نیروهای امنیتی از گاز اش��ک آور و بمب های صوتی 
علیه معترضان اس��تفاده کردند. در همین حال گزارش ش��ده استان های 
جنوبی عراق شامل استان ذی قار و المثنی هم به اعتراضات پیوسته اند. 
طبق این گزارش ها صدها تن در میدان الحبوبی در مرکز استان ذی قار 
تجم��ع ک��رده و پالکارهایی را در محکومیت احزاب سیاس��ی در دس��ت 
داشتند شعارهایی در محکومیت نظام فعلی عراق و درخواست برای تغییر 
نظام از پارلمانی به ریاس��ت جمهوری س��ر دادند. عالوه بر این در اس��تان 
المثن��ی در جن��وب ع��راق جمعیت زیادی در مرکز میدان ها تجمع کرده و 
به سمت ساختمان های دولتی حرکت کردند. این درحالی است که عادل 

عبدالمهدی، نخس��ت وزیر عراق درخواس��ت ها برای سرنگونی دولتش و 
برگزاری انتخابات زودهنگام را خارج از قانون اساسی دانست.

شاهدان عینی نیز اعالم کردند که نیروهای امنیتی از گاز اشک آور علیه 
تظاهرکنندگان اس��تفاده کردند. پنجش��نبه تظاهرات عراقی ها که اوایل 
اکتبر شروع شده بود، ازسرگرفته شد. وزارت کشور عراق نیز پنجشنبه از 
وضعی��ت آماده ب��اش برای تظاهرات جمعه خبر داد. عادل عبدالمهدی در 
آس��تانه تظاهرات روز جمعه در س��خنرانی به مردم عراق گفت: دولت در 
رأس اولویت ه��ای خ��ود تضمین آزادی ها، امنیت و ثبات و فراهم کردن 
بهترین خدمات و فرصت های ش��غلی برای ش��هروندان و تحقق رش��د 

اقتصادی را قرار داده است.

۲ کشته و ۲۲7 زخمی در درگیری معترضان عراقی با پلیس

دور تازه اعتراض ها بغداد را به آشوب کشید
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 روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب خوزستان

شرکت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق ماده ۱٣ قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شرکتهای واجد شرایط با ظرفیت آزاد بر اساس بخشنامه شماره ٩۴/٣۰5٩٣  مورخ ٩۴/۰٣/۰5 و با اطالعات عمومی مشروحه ذیل 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد. و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شماره مناقصه 
در روزنامه

شماره فراخوان در سامانه 
تدارکات

الکترونیکی دولت
عنوان مناقصه

مبلغ تضمین 
شرکت در فرایند 

ارجاع کار

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه از طریق 

سایت ستاد

تاریخ و ساعت گشایش 
پاکت های مناقصه از طریق 

سایت ستاد

٩۸/٣۰۱۲۲۰٩۸۰۰57۴۴۰۰۰۱٣٣

خرید دو عدد مخزن پیش ساخته ۱۰۰۰ متر مکعبی 
شامل هزینه های خرید و حمل و اجرا و وارد مدار نمودن 

)مربوط به طرح
اصالح و بازسازی شبکه و تاسیسات آب شهر هفتگل( 

٩۸/۰٩/۰۲ ساعت ۱۱:۰۰تا مورخ ٩۸۰.۰۰۰.۰۰۰٩۸/۰۸/۱٣

٩۸/٣۰۲٣۲۰٩۸۰۰57۴۴۰۰۰۱۱٩
خرید و حمل و نصب و راه اندازی پکیج تلمبه خانه 

پیش ساخته
فیلترهای تحت فشار ناحیه صنعتی ماهشهر

٩۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰تا مورخ ٣5۰.۰۰۰.۰۰۰٩۸/۰۸/۱۲.۱

٩۸/٣۰٣۴۲۰٩۸۰۰57۴۴۰۰۰۱۴۱

خرید لوله پلی اتیلن ٣۱5 م م به مقدار ۲۰۰۰ متر، لوله 
پلی اتیلن ٩۰ م م به مقدار ٩7۴ متر ، لوله پلی اتیلن ۱۱۰ 
م م به مقدار ۲۱۶7 متر، لوله پلی اتیلن ۱۶۰ م م به مقدار 

۱5٩٣ متر )مربوط به طرح تاسیسات آب بهبهان(
٩۸/۰۸/۲7 ساعت ۱۱:۰۰تا مورخ ۴۶5/۰۰۰/۰۰۰٩۸/۰۸/۱۴

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰۲۱-۴۱٩٣۴
اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت می باشد و بر اساس زمانبندی قید شده در سامانه ستاد ،پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد.

تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه می باشد.
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ۱۰ روز گشایش پاکت ها می باشد.

محل تحویل پاکت )الف( اسناد مناقصه: عالوه بر ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در بستر سامانه ستاد، مناقصه گر می بایست اصل تضمین را در یک پاکت مناسب با عنوان پاکت "الف" قرار داده و الک و مهر نماید روی " 
پاکت الف"، عنوان و موضوع مناقصه، نام و مشخصات مناقصه گران، ذکر گردد و طبق برنامه زمانی اعالم شده به شرکت آب و فاضالب خوزستان به آدرس اهواز- کیانپارس -فلکه اول- شرکت آب و فاضالب خوزستان- طبقه پنجم 

دبیرخانه حراست و امور محرمانه ، تحویل دهد.
گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش، بالمانع است.

آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور  http : / / iets . mporg . ir و سایت اینترنتی شرکت : www.abfakhz.ir می باشد .

آگهی مناقصات مندرج در جدول ذیل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
شرکت آب و فاضالب خوزستان

نوبت دوم

 آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای   
)شماره 25ت/98 (

۱- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب 
تهران

2- موض�وع مناقص�ه : انج��ام عملی��ات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها به تعداد 
۲/۲۰۰/۰۰۰ مورد در اقطار عادی و خاص

3- مبلغ برآورد : ۴7/۱57/۶۰۰/۰۰۰ ریال )چهل و هفت میلیارد و یکصد و پنجاه و 
هفت میلیون و ششصد هزار( ریال 

4- مدت زمان کار : ۱۲ ماه 
5- مدارک مورد نیاز جهت ش�رکت در مناقصه : ارائه س��وابق کاری مرتبط و 

گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران وفق اسناد ارزیابی کیفی
6- محل اعتبار : جاری

7- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ۱/7۴٣/۰۰۰/۰۰۰ )یک میلیارد 
و هفتصد و چهل و سه میلیون( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد:

۱(فیش واریزی به حساب شماره ۱- ۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱7 نزد بانک سینا شعبه اکباتان 
به نام شرکت آبفای شهرها و شهرک های غرب تهران   ۲(ضمانتنامه بانکی ٣(ضمانتنامه 
صادره از موسسات اعتباری غیربانکی )دارای مجوز از بانک مرکزی( در وجه شرکت آبفای 
شهرهاو شهرک های غرب تهران ۴( ارائه گواهی صادره از امور مالی شرکت آبفای مبنی 

بر کسر از مطالبات قطعی شده 5(چک بانکی تضمینی 
)به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر 

، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(
8- مهلت و محل دریافت اس�ناد : متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند از 
تاریخ درج آگهی تا پایان ساعت اداری روز   شنبه  مورخ  ٩۸/۰۸/۱۱ به دبیرخانه مرکزی 
شرکت آب و فاضالب شهرها وشهرکهای غرب تهران به نشانی تهران -کیلومتر 7 جاده 

مخصوص کرج ، تهرانسر مرکزی، بلوار اصلی ، خیابان شهید علیرضا راسخ مهر ) یکم 
غربی ( ، س��اختمان ش��ماره ۱  تلفن تماس : ٩-۴۴5۰۸٣٣۶ مراجعه و نس��بت به دریافت 

اسناد اقدام نمایند  .
9- مدارک مورد نیاز جهت خرید اس�ناد  : الف: معرفی نامه مش��تمل بر ذکر ۱( 

شماره اقتصادی ۲( شماره ثبت  ٣(کدپستی ۱۰ رقمی   ۴( شماره نمابر  
ب: فیش بانکی به مبلغ ۱،5۰۰،۰۰۰ )یک میلیون و پانصد هزار( ریال به حساب شماره 
۶- ۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱7 نزد بانک س��ینا ش��عبه اکباتان به نام ش��رکت آبفای ش��هرها و 

شهرکهای غرب تهران   
۱۰-مهلت و محل تحویل پیشنهاد : تا ساعت ۱5 روز  شنبه مورخ ٩۸/۰۸/۲5 به 

دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای شهرکهای غرب در قبال اخذ رسید.
۱۱-زمان و محل گش�ایش پاکات ارزیابی کیفی: س��اعت ۱۴ روز  یکش��نبه 
مورخ ٩۸/۸/۲۶ در دفتر قراردادها و بازرگانی شرکت آب و فاضالب شهرها و شهرکهای 
غرب تهران )تاریخ و زمان بازگش��ایی س��ایر پاکات متعاقباً به مناقصه گران واجد ش��رایط 

اعالم خواهد شد.(
۱2-هزین��ه درج ه��ر دو مرحل��ه چاپ آگهی مرب��وط به این مناقصه بعهده کارفرما می 

باشد .
۱3- به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر 

این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
۱4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

شرکت آب و فاضالب شهرها وشهرکهاي غرب تهران              

 نوبت
دوم

روابط عمومی و آموزش همگانی  
شرکت آب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب تهران

)http://tender.bazresi.ir( نشانی های سایت اینترنتی 
)http://tender.nww.co.ir(,)http://iets.mporg.ir( 

» روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق غرب مازندران «

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران 
موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت نصب انشعابات و تبدیل آمپراژ متقاضیان مشترک 
عادی )کمتر از ٣۰ کیلو وات( شهری و روستایی امور های هشتگانه در محدوده شرکت توزیع 

نیروی برق غرب مازندران
مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه :

داوطلبان می توانند از روز ش��نبه مورخ ٩۸/۰۸/۰۴ لغایت روز ش��نبه مورخ ٩۸/۰۸/۱۱ به منظور 
دریافت اسناد مناقصه  به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

الف( وب سایت www.bargh-gmaz.ir ) شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران(
  www.tavanir.org.ir ب( سایت معامالت شرکت توانیر

   http://iets.mporg.irج( پایگاه ملی مناقصات
مبلغ خرید اسناد مناقصه: مب�لغ 5۴5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خرید اسناد در مدت زمان تعیین 

شده در بند فوق به حساب سپهر )شماره ۰۱۰۱۸5٣7۶5۰۰5( بانک صادرات )کد۲۰۰۸(. 
تضمین ش��رکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار( به مبلغ ۱/۱۱7/۲۲5/۱۱7 ریال ش��رح زیر می 

باشد:
- ضمانت نامه بانکي حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماهه دیگر

- ضمانت نامه های صادره از س��وی موسس��ات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی می باشند 

-  اصل فیش واریز وجه به حس��اب جام  به ش��ماره ۱۶7۲۰۴۰5/5۰ بانک ملت ش��عبه مرکزي 
چالوس 

- ضمانتنامه صادره توس��ط موسس��ات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت 

نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
- کس��ر از محل مطالبات به صورت س��ند حس��ابداري از محل مطالبات قطعی تایید ش��ده از 

سوی امور مالی 
-چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد(

تاریخ تحویل پاکات مناقصه : ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه م�ورخ ٩۸/۰۸/۲۲
 محل تحویل پاکات مناقصه: دفتر حراست و امور محرمانه این شرک�ت واقع درنوشهر- 

بلوار شهید خیریان- میدان ولیعصر- نبش کوچه نیرو- طبقه چهارم  
تاریخ گش�ایش پاکات مناقصه : زمان بازگش��ایي س��اعت ۱۰:۰۰ روز چهارش��نبه مورخ 

٩۸/۰۸/۲۲ در محل اتاق معاون مالی و پشتیبانی  
سایر شرایط : 

- مبلغ پایه مناقصه ۲۶/٣۰7/5۰٣/٩۰۰ ریال می باشد.
- هزینه آگهي مناقصه )هر دو نوبت( به عهده خریدار مي باشد.

- حضور یک نفر از طرف پیشنهاددهندگان با ارائه معرفي نامه کتبي در جلسه گشایش پاکات 
آزاد مي باشد.

- اعتبار خرید کاالی فوق از منابع داخلی تامین شده است.
-  به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

فراخوان واصل می شود، مطاقًا ترتیب اثر داده نمي شود. 
- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا در صورت تمایل به 
کسب اطالعات بیشتر مي توانید با شماره تلفن 5۲۱۴۰۲5۴- ۰۱۱ تماس حاصل نمایید.             

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي( شماره 9۸/159-۰۲

نوبت اول

شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران


