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فقر و نابرابری
پيامد سياستگذاری نادرست

 افزايش تمايل زنان
 برای نمايندگی مجلس

 محسن جالل پور
فعال اقتصادی

سیده فاطمه ذوالقدر
نماین�ده ته�ران در مجل�س 

شورای اسالمی

سرمقاله

يادداشت

سیاس��تمداران در چند 
دهه گذشته همواره بر 
کاهش فقر و نابرابری 
تاکی��د کرده اند. ش��عار عدال��ت اجتماعی 
هرگ��ز از زب��ان آنها نیفت��اده اما مجموع 
سیاست هایی که با هدف حمایت از اقشار 
ضعیف در س��ال های گذش��ته انجام شده 
نتایج زیان باری به دنبال داش��ته و فقر و 

نابرابری وضعیت بدتری پیدا کرده اند.

 در هم��ه ادوار انتخابات 
پ��س از انق��اب و در 
بزنگاه های سیاس��ی، 
زنان،حضور چشم گیر داشته اند. اما به تناسب 
ش��رکت گسترده ش��ان در انتخابات، سهم 
خویش را از کرس��ي ها و مناصب سیاس�ي 
اخ�ذ ننم�وده ان�د. باالخص اینکه با افزایش 
س��طح سواد ،آموزش مدنی ،تبلیغات و آگاه 

سازی گسترده جامعه...

ادامه در صفحه 4

ادامه در صفحه 4

گزارش ویژه

 وزیر صمت در جلسه مشترک با مدیران بانک های عامل کشور؛

تعیین اولویت های استراتژیک 
توسعه صنعتی کشور 

نهاوندیان در جمع فعاالن بخش خصوصی؛

 لزوم نگاه سیستمی
 در مبارزه با فساد

مدیرعامل پتروشیمی آپادانا خلیج فارس:

بازار فروش متانول ایران 
تضمینی است

گروه انرژی- خبرنگار تجارت: مدیرعامل پتروشیمی آپادانا خلیج فارس با بیان 
اینکه میزان مصرف متانول یکی از ش��اخص های توس��عه کشورهاس��ت ودارای ارزش 
افزوده باالیی است...                                                       صفحه 5
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اجرای اصل 44 قانون اساسی زیر ذره بین تجارت؛

 خصوصی سازی در بیراهه

مجريان انتخابات،  قانون را مبنا قرار دهند

پرهيز از سياسی كردن مشكالت واحدهای توليدی

تعيين اولويت های استراتژيك توسعه صنعتی كشور 

گروه سیاسی:  آیت اهلل رئیسی با اعالم آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری با مجریان و 
ناظران انتخابات، تاکید کرد: جرایم و تخلفات انتخاباتی باید در زمان وقوع آن مورد رسیدگی 

قرار گیرد، نه بعد از انتخابات.
به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، یکی از افتخارات بزرگ نظام 
اسامی را ابتنا و اتکا بر رای مردم دانست و تصریح کرد: اینکه امام راحل فرمودند »میزان رای 
ملت است«، یک سخن تشریفاتی و سیاسی نبود بلکه حقیقتا و در عمل به رای و نظر مردم 
اعتقاد داشتند. مقام معظم رهبری نیز به اعتماد عمومی و باور به مردم به نظام، اعتقاد دارند 
و این متفاوت از بسیاری نگاه های سیاسی است که در دنیا به صورت مقطعی به مردم توجه 
می کنند و در میتینگ های سیاسی از مردم سخن می گویند، اما بعد از رقابت های سیاسی و 

انتخاباتی، مردم را فراموش می کنند.
رئیس قوه قضاییه، انتخابات را از جلوه های مهم توجه به رای مردم دانست و ادامه داد: انتخابات 
در کشور ما از نظر ظاهری تفاوتی با انتخابات در سایر نقاط دنیا ندارد، اما از نظر ماهیت، تفاوتی 
اساسی دارد و این تفاوت در »تکلیف مداری« است. اساس اینکه کسی خود را در معرض رای 
مردم قرار می دهد و کسی که رای می دهد باید بر مبنای تکلیف باشد. تکلیف مداری، محور 

ماهیت و سیرت انتخابات در کشور ماست. البته شکل و صورت انتخابات اشکاالتی دارد که باید 
رفع شود و از جمله موضوعاتی است که باید در مجموعه الگو های اسامی - ایرانی پیشرفت، 

مورد توجه باشد و یک شکل متناسب با این الگو ها برای آن تدوین شود.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه مجریان، ناظران، کاندیدا ها و همه مردم باید قانون انتخابات را 
مبنای عملکرد خود قرار دهند، افزود: باید از شعاری عمل کردن، سیاه نمایی، تخریب، اقدامات 
خاف اخاق و قانون و هر اقدامی که نوعی دوگانه سازی در جامعه و برخورد ناجوانمردانه به 
جای برخورد منصفانه و عادالنه به شمار می آید، پرهیز شود. بر این اساس مجریان، ناظران و 
عموم مردم که ناظران همیشگی هستند، باید به خوبی نظارت داشته باشند که اگر تخلفی صورت 

گرفت، فورا به وزارت کشور، شورای نگهبان و حسب مورد به دستگاه قضایی اعام کنند.
رئیس قوه قضایه تاکید کرد: رسیدگی به تخلفات انتخاباتی باید به موقع و متناسب باشد و اقدام 
در خصوص این تخلفات بعد از برگزاری انتخابات، فایده ای ندارد. هر تخلف در هر زمانی که 
رخ داد باید همان موقع با آن برخورد ش��ود. در س��تاد پیش��گیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی 
نیز این موضوعات را پیش بینی کرده ایم. از همکاران خود در دستگاه قضایی می خواهم که 
ضمن همکاری با مجریان و ناظران، نسبت به رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در زمان خود 

اقدام کنند.

 گروه سیاسی: جلسه بررسی مسائل و مشکالت واحدهای 
بزرگ تولیدی استان مرکزی ظهر به ریاست معاون اول 

رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش ایس��نا، اس��حاق جهانگیری در این جلس��ه از 
ش��رکت های هپکو، واگن پارس و آذرآب به عنوان س��ه 
کارخانه مهم صنعتی کشور یاد کرد و گفت: در دوره ای 
که به دنبال احداث کارخانه های بزرگ در کشور بودیم، 
اح��داث این س��ه واحد تولی��دی نقش موثری در صنعتی 

شدن کشور ایفا کردند.
معاون اول رییس جمهور با اش��اره به برخی مس��ائل و 
مش��کات پیش روی این س��ه کارخانه، بر ضرورت حل 

مس��ائل آنها در کوتاه ترین زمان ممکن تاکید کرد و از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خواس��ت برای شناسایی 
موانع و رفع مشکات این سه واحد تولیدی تاش کند.
وی با تاکید بر اینکه مس��ائل کارخانه ها و مش��کات 
کارگری واحدهای تولیدی نباید وارد فاز سیاس��ی ش��ود، 
تصریح کرد: مسائل کارخانه ها باید در سطح دستگاه های 
اجرایی ذیربط و با تدبیر مدیران استان ها و ستاد تسهیل و 
رفع موانع، حل و فصل شود چرا که اگر این مسائل سیاسی 

شود، مشکات پیچیده تر خواهد شد.
جهانگیری با بیان اینکه باید نس��بت به پرداخت بموقع 
حقوق کارگران و جلوگیری از آسیب به وضعیت معیشتی 

آنها حساس��یت داش��ته باشیم، افزود: مدیران بنگاه های 
تولیدی باید تاش کنند کارگران را زیر چتر حمایتی خود 
قرار دهند و با ارتباط و تعامل خوبی که با آنها برقرار می 
کنند، اجازه ندهند مسائل کارگری دستمایه بهره برداری 

جریانات سیاسی شود.
وی همچنین بر لزوم حمایت از مدیران بنگاههای تولیدی 
و عدم دخالت های نابجا دس��تگاههای مختلف در اداره 
امور کارخانه ها تاکید کرد و گفت: نباید احساس امنیت و 
آرامش مالک و مدیران کارخانه ها خدشه دار شود چراکه 
ای��ن ام��ر می تواند به تمایل و رغبت س��رمایه گذاری در 

واحدهای تولیدی آسیب وارد کند.

گروه صنعت و معدن:  وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلس��ه هماهنگی تامین مالی 
صنایع پیشران که با حضور مدیران عامل بانک ها برگزار شد؛ گفت: اولویت های استراتژیک 
توسعه صنعتی کشور شناسایی شده است و این واحد ها جهت تامین مالی و نقدینگی مورد نیاز 
خود به بانک های عامل معرفی می شوند.  به گزارش شاتا، رضا رحمانی با اشاره به مصوبه 
و اباغیه بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به صنایع 
پیش��ران افزود: امس��ال برای حفظ تولید و اش��تغال کشور، تامین سرمایه در گردش واحدها و 
همچنین سرمایه ثابت مورد نیاز جهت راه اندازی طرح های جدید اهمیت باالیی دارد.  وی 
ادامه داد: در استراتژی تعریف شده برای تزریق منابع مالی به واحد صنعتی و همچنین طرح 
های در دست احداث، روی بخش هایی برنامه ریزی شده است که در صورت عملیاتی شدن 
برنامه تولیدشان، دارای بازار فروش مناسب هستند و همچنین می توانند به گردش مالی خود 
بانک ها نیز کمک نمایند.  رحمانی خاطرنش��ان کرد: مس��ائل و محدودیت های بانکها مورد 
توجه ما نیز هست و درصددیم با بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود و هم افزایی دوطرفه 
بهترین نتایج ممکن را در راستای رونق تولید رقم بزنیم.  وی تصریح کرد: راهکارهای نوین 

تامین مالی نیز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با جدیت دنبال ابزارهای 
جدید نیز هستیم.   وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تامین سرمایه در گردش 
مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در سطح کشور گفت: در ۱۴ گروه کاالیی شناسایی شده 
به طور متوسط ۵۰ درصد ظرفیت خالی تولید وجود دارد که بازار فروش الزم را نیز داشته و با 

تکمیل ظرفیت آنها می توانیم تولیدات داخلی را جایگزین واردات کنیم.
 رحمانی با اش��اره به دیدار اخیر خود با تعدادی از هیات های تجاری- اقتصادی خارجی در 
کشورمان و برنامه سفر خود برای حضور در کمیسیون مشترک همکاری های ایران و ازبکستان 
افزود: تکمیل ظرفیت تولید این واحدها حتی روی حجم صادرات کاالیی کشور تاثیر بسزایی 
دارد. وی اضافه کرد: محور اساسی دیگری که برای وزارت صنعت، معدن تجارت در تامین 
مالی واحدهای صنعتی دارای اهمیت است، توجه به تامین مالی واحدهایی است که با تولیدات 
خود می توانند کشور را در بخش های مهمی به خودکفایی برسانند، از جمله در صنایعی همچون 
تولید چادر مشکی، الستیک سنگین، پودر آلومینا و الکترود گرافیتی؛ که امیدواریم با همراهی 

بانک ها در این خصوص گام های مناسب تری برداریم.

آيت اهلل رييسی تاكيد كرد:

جهانگيری توصيه كرد؛ 

 وزير صمت در جلسه مشترک با مديران بانك های عامل كشور؛

 نقد باید بی محابا
 امابا محتوا باشد
واقعیت ها را بیان کنیم، اما برچسب نزنیم

مهارت آموزی  اولویت مهم دانشگاه ها باشد
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روحانی در دیدار دانشجویان دانشگاه فرهنگیان؛

 گروه سیاس�ی: جلس��ه بررسی مسائل و مشکات واحدهای 
بزرگ تولیدی استان مرکزی ظهر به ریاست معاون اول رییس 
جمهور برگزار شد.   اسحاق جهانگیری در این جلسه از شرکت 
های هپکو، واگن پارس و آذرآب به عنوان سه کارخانه مهم صنعتی 
کشور یاد کرد و گفت: در دوره ای که به دنبال احداث کارخانه های 
بزرگ در کشور بودیم، احداث این سه واحد تولیدی نقش موثری 

در صنعتی شدن کشور ایفا کردند.

گروه سیاسی:  آیت اهلل رئیسی با اعام آمادگی دستگاه قضایی 
برای همکاری با مجریان و ناظران انتخابات، تاکید کرد: جرایم و 
تخلفات انتخاباتی باید در زمان وقوع آن مورد رسیدگی قرار گیرد، 
نه بعد از انتخابات.   آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه، یکی از افتخارات بزرگ نظام اسامی را ابتنا و 
اتکا بر رای مردم دانست و تصریح کرد: اینکه امام راحل فرمودند 

»میزان رای ملت است«...

پرهیز از سیاسی کردن 
مشکالت واحدهای تولیدی

 مجریان انتخابات
  قانون را مبنا قرار دهند

همین صفحه  همین صفحه 

وزیر صمت با اشاره به رویکرد جدید این وزارتخانه برای تامین نیاز صنعتی 
کشور از محل ساخت داخل گفت: در این بخش نیز با توجه به برنامه طراحی 
شده در چارچوب داخلی سازی ۱۰ میلیارد دالری واردات صنعتی کشور تا 
سال ۱۴۰۰، تامین منابع بانکی مورد نیاز واحدهای فعال در این حوزه دارای 

اهمیت باالیی است و حتماً باید مورد حمایت بانک ها قرار گیرد.

رحمانی خاطرنشان کرد: این رویکرد مسلماً می تواند به رونق تولید، تثبیت 
اشتغال در کشور و اشتغال زایی جدید بیش از پیش کمک نماید و خوشبختانه 
مورد استقبال و حمایت مردم و حتی و سایر دستگاه های دولتی قرار گرفته 

است.

وی تصریح کرد: اولویت های استراتژیک توسعه صنعتی کشور به طور کامل 
شناسایی شده است و همه موارد را به بانک های عامل معرفی خواهیم کرد و 
حتی حاضریم برای تحقق حداکثری نتایج این برنامه نظارت کاملی در روند 

تخصیص منابع از سوی بانک ها انجام گیرد.

وزیر صمت در پایان تاکید کرد: برخی واحدهای صنعتی کشور فرصت های 
صادراتی و بازارهای جدیدی برای تولید خود دارند که باید به لحاظ تامین 
نقدینگی مورد حمایت قرار گرفته و انتظار داریم متناسب با شرایط موجود 
تصمیم گیری الزم انجام شود و البته ما در تخصیص بهینه منابع نیز حامی 

بانک ها خواهیم بود.
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رایزنی برجامی شینزو آبه 
نخس��ت وزیر ژاپن از رایزنی برای س��فر رئیس جمهور ایران به 
توکیو خبر داد.به گزارش ایس��نا، ش��ینزو آبه گفت که توکیو در 
حال مذاکره درباره س��فر احتمالی حس��ن روحانی، رئیس جمهور 
کش��ورمان به ژاپن در ماه جاری اس��ت و این تاش��ی برای حل 
کردن بن بست هسته ای ایران با آمریکا است.آبه گفت که ژاپن 
می خواهد هر تاش ممکنی را در راستای ارتقای صلح خاورمیانه 

انجام بدهد.

تجهیز بالگرد ترابری به توپ 
فرمان��ده هوانی��روز ارتش از تجهیز بالگردهای ترابری هوانیروز 
ب��ه ت��وپ های ۲۰ میلی متری و راک��ت خبر داد.به گزارش ایلنا، 
امیر خلبان یوسف قربانی با بیان اینکه بالگرد  ۲۱۴ در قالب تیم 
ترابری در گذش��ته نمی توانس��ت از خود دفاع کند، افزود: امروز 
با دس��تان پرتوان متخصصین جوان هوانیروز و صنعت دفاعی 
کش��ور به دس��تاورد جدیدی دس��ت یافته ایم و با تجهیز راکت و 
انواع موشک به بالگرد های ترابری و تهاجمی قابلیت جدیدی 
را در ماموریت ها  آینده خواهیم داش��ت.فرمانده هوانیروز ارتش 
تصریح کرد: موش��ک هایی که در گذش��ته بر روی بالگردهای 
هوانیروز نصب ش��ده بود موش��ک تاو و کنترل بصورت س��یمی 
بود و نهایت برد آن ۳۵۰۰ متر بود اما در دوسال اخیر هوانیروز با 
کمک دانشگاه و صنایع دفاعی اقدام به تولید موشک های دور برد 
و تسلیح بالگردها به این موشک ها کرد. گفت :صنعت هوانیروز 
بسیار پیچیده است، در حال حاضر هوانیروز در حوزه تولید قطعات 
به خود کفایی رسیده و ۲۴۰ هزار قطعه از این صنعت را در داخل 

کشور تولید و مورد استفاده بالگردها قرار دادیم.

آمریکا به دنبال مذاکره با ایران 
مشاور امنیت ملی آمریکا درباره آزادی ژیو وانگ شهروند چینی- 
آمریکایی که به جرم جاسوس��ی در ایران زندانی بود همزمان با 
آزادی دانشمند ایرانی بازداشت شده در آمریکا، از این اتفاق ابراز 
خرسندی کرد و این ادعا را تکرار کرد که وانگ به اشتباه زندانی 
بوده و جاسوس نبوده است. به گزارش ایسنا، رابرت اوبراین در 
پاس��خ به این که آیا آزادی این زندانی می تواند دری برای آغاز 
مذاکرات مس��تقیم با ایران باش��د، ابراز امیدواری کرد که چنین 
اتفاقی بیفتد اما مدعی ش��د: بخش��ی از آزادی ژیو وانگ ناش��ی از 
تحریم های شدید آمریکا در کارزار موسوم به فشار حداکثری )علیه 
ایران( بود. همچنین رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد مذاکره بدون 
پیش شرط با ایرانی ها بر سر یک سری مسائل را مطرح کرده است.
وی ب��ا تک��رار ای��ن ادعا که دولت آمریکا خواهان مذاکره با ایران 
است، افزود: تحریم ها و فشار حداکثری تا زمانی که ایران دست 
از برنامه هسته ای و فعالیت هایش در منطقه برندارد، ادامه خواهد 
داش��ت. با این حال، ما مایل به مذاکره با آنها و گفت وگو درباره 
دیگر زندانیان )آمریکایی( هستیم. می خواهیم تمام شهروندان 

زندانی آمریکایی را به خانه بازگردانیم.

تبادل ۱۹ زندانی میان ایران و کویت
منابع امنیتی کویت اعام کردند که بر اس��اس توافقات موجود 
میان ایران و کویت، دو کش��ور تعدادی از زندانیان خود را تبادل 
کرده اند.به گزارش ایسنا، منابع کویتی اعام کردند: کویت یک 
شهروند خود را که در ایران زندانی شده بود تحویل گرفت. این 
ش��هروند کویتی که به جرم قاچاق مواد روانگردان به ۳۰ س��ال 
حبس محکوم ش��ده و س��ه س��ال از مدت محکومیت خود را در 
زندان های ایران گذرانده، قرار است بعد از بررسی این موضوع 
در دادگاه های کویت بقیه محکومیت را در زندان های این کشور 
بگذراند.ای��ن مناب��ع افزودند: بعد از انجام مذاکراتی میان ایران و 
کویت، ۱۸ ش��هروند ایرانی زندانی در کویت هم تحویل ایران 
ش��ده اند تا ادامه محکومیت خو د را در ایران بگذرانند.این منابع 
خاطرنشان کردند که کویت زندانیان ایرانی را که گفته می شود 
اتهام های امنیتی متوجه آنهاست به تهران تحویل نداده است و 
تمام افرادی که به ایران تحویل داده شده اند به جرم قاچاق مواد 

مخدر و یا موارد مشابه در زندان بوده اند.

تقویت شبکه ملی اطالعات
دادستان کل کشور بر اقدام قوه قضاییه در جهت اجرای دستور 
اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت شبکه ملی اطاعات تاکید 
کرد.به گزارش ایسنا، حجت االسلم منتظری در جلسه مسئوالن 
قضایی بر اقدام قوه قضاییه در جهت اجرای دستور اخیر رهبری 

مبنی بر تقویت شبکه ملی اطاعات تاکید کرد.

رعایت نظم با اختصاص محل تجمع
رئیس پیش��ین کانون وکای دادگس��تری مرکز با بیان اینکه در 
مورد تجمعات مس��المت آمیز اگر قانون و مصوبه ش��ورای شهر 
یا مجلس باش��د خیلی ایده آل تر اس��ت، گفت: همچنین اگر نیاز 
به قانون خاصی نباش��د، محل هایی به تجمعات مس��المت آمیز 
اختصاص داده شود چون در این صورت نظم شهر بهتر حفظ شده 
و حق مردم و تجمعات مسالمت آمیز هم رعایت خواهد شد.امیر 
حسین آبادی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با ابطال مصوبه تعیین 
مح��ل تجمعات مردمی از س��وی هی��ات عمومی دیوان عدالت 
اداری، با بیان اینکه قانون اساسی اجتماعاتی که مخل به مبانی 
اسام و توام با حمل اسلحه نباشد را مجاز می داند، اظهار کرد: این 
بدین معنی است که مردم از هر گروهی می توانند تجمع داشته 
باشند مشروط بر اینکه موضوع این تجمع مطلبی خاف اصول 
و مبانی اسامی نباشد و با خود اسلحه نداشته باشند. همچنین 
شرط دیگر که جزء بدیهیات است این است که تجمعات مخل 
به نظم اجتماعی نباشد و مثا منطقه ای اشغال شود و تعدادی از 
افراد بخواهند در جایی که مزاحمتی برای اشخاص دیگر ایجاد 
می کن��د، تجم��ع کنند. مثا پارک اصوال نه نیازی به مجوز دارد 
و ب��ه طری��ق اول��ی نیازی به قانون هم ندارد.وی افزود: اگر برای 
راهپیمایی و تجمع مسالمت آمیز برای اعتراض، انتقاد و حسب 
حضور اجتماعی، از قبل تمهیدی اندیش��یده ش��ود که اجتماع در 
مناطق خاصی تشکیل شود کار خوبی است و مردم دیگر تکلیف 

خود را می دانند.

خبر كوتاه

سياسي

گروه سیاسی: رئیس جمهور با بیان اینکه دانشجو به عنوان کسی که 
دنبال حقیقت است، باید قدرت را نقد کند ، تصریح کرد: واقعیت ها را 
بیان و انتقاد کنیم اما برچست نزنیم و نقد دانشجو باید بی محابا و در 

عین حال با محتوا باشد.
به گزارش ایلنا، حجت االس��ام حس��ن روحانی در جمع دانشجویان 
دانش��گاه فرهنگیان به مناس��بت روز دانش��جو با تاکید بر اینکه دولت 
بدون اشکال و ایراد نیست و از انتقاد سازنده استقبال می کند، گفت: 
قدرت باید نقد شود چون اگر نقد نشود احتمال انحراف دارد و کشور 
دانشجویی می خواهد که با صراحت و شهامت حرف بزند و مسووالن را 
نقد کند. رئیس جمهور با بیان اینکه دانشجو در رژیم گذشته نمی توانست 
در برابر مقامات بایستد و آنچه را در دل دارد ، بیان کند، گفت: اینکه 
دانش��جو تنها درس بخواند و راجع به علم و پیش��رفت های علمی و 
فناوری راه بپیماید اما در مس��ایل سیاس��ی و اجتماعی نظری نداش��ته 

باشد، حتماً به حق نیست.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دانشجو باید نقد کند و دانشجویی مانند 
حزب نیست، ادامه داد: حزب تشکلی است که برای مدتی معلوم عضو 
آن می شوید، اما دوران دانشجویی سیال است و در این دوران، طبقه 
خاصی به نام ثروتمند و فقیر وجود ندارد و اقوام مختلف در دانشگاه ها 

در کنار یکدیگر هستند.
احتمال انحراف بدون انتقاد �  

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دانشگاه و دانشجو حتماً باید اظهار نظر 
کند و حتما نظام به دانشجو اعتماد و احترام کند، تصریح کرد: رئیس 
جمهور با بیان اینکه همه دانشجویان باید با یک بیان صریح، خوب ، 
روشن و شجاعانه مطالب خود را بیان کنند، تصریح کرد: ما به دنبال 
چنین دانشجویی هستیم که با صراحت در برابر کسانی که مسئولیت 
دارند، مطالب و انتقادات خود را مطرح کنند که البته این دوران و مسئولیت 
نیز محدود است و دانشجو باید با قدرت گفتگو، قدرت را نقد کند وگرنه 
احتمال انحراف در قدرت وجود دارد و این قدرت ش��امل همه قوای 

کشور، نهادها، گروه ها و حتی جامعه بزرگ مردم است.
روحانی تصریح کرد: معتقدم در نقادی، دانش��جو باید بی محابا، اما با 

محتوا نقد کند.
رئی��س جمه��ور با اش��اره به اینکه اگر بگویی��م فان فرد، مخالفین را 
بی شناسنامه خوانده است، حرف نادرستی است، افزود: در یک مراسم 

سخنرانی فردی سخنی بر زبان آورد که مردم و ملت اینچنین می گویند 
و م��ن گفت��م از ط��رف مردم نگویید، بلکه بگویید، نظر حزب من این 
است و منظور من از شناسنامه این بود و اینکه نه به عنوان کل ملت 

ایران، سخن بگویید.
رییس جمهور سخنگوی ملت است �  

روحانی با بیان اینکه اگر کسی بخواهد به نمایندگی از ملت صحبت 
کند، رئیس جمهور است، ادامه داد: اینگونه سخنان را تحریف نکنیم که 
به نفع کشور نبوده و نباید اینگونه عمل کنیم و باید واقعیت ها را درک 

کنیم و همه زوایا را برای منفعت کشور در نظر بگیریم.
وی در خصوص برجام با بیان اینکه توانستیم قراردادی امضاء کنیم 
که تنها مصوب دولت نبود، بلکه مجلس و شورای عالی امنیت ملی نیز 
تصویب کردند، تأکید کرد: آیا اینکه ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان 

ملل کنار رفت، ضرر کردیم؟
برجام به نفع کشور بود �  

رئیس جمهور با اش��اره به اینکه نباید منکر این ش��ویم که ایرادات و 
اشکاالتی وجود دارد، اما این توافق به نفع کشور بود، گفت: قبل از برجام 
صادرات نفت ایران یک میلیون بشکه بود، اما بعد از برجام به ۲ میلیون 
و ۸۰۰ هزار بشکه افزایش یافت که تا قبل از تحریم های اخیر آمریکا 
علیه ایران در سال ۹۷ این صادرات نفت ادامه داشت. روحانی با تأکید 
بر اینکه با تحریم های اخیر آمریکا، خرید اجناس برای کشور ۱۵ تا ۲۰ 
درصد گران تر شده است، گفت: سیستم بانکی نمی تواند مستقیماً کار 
کند و در این مسیر صرافان سهم خود را برمی دارند و کاالها گران تر 

می شود و همه ما برای بهتر شدن زندگی مردم تاش می کنیم.
تخصیص ارز 4200  � برای کاالهای اساسی

رئیس جمهور با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای اساسی 
ادامه داد: بارها در دولت در این خصوص بحث کردیم که این نرخ ارز 
آزاد ش��ود و برخی از وزرا نیز چنین اعتقادی داش��تند، اما در نهایت به 
این نتیجه رسیدیم در صورت آزادسازی، زندگی مردم دچار سختی و 

قیمت ها در بازار ۲ برابر می شود و برخی معتقد بودند این تفاوت قیمت 
را به صورت یارانه به مردم دهیم که در نهایت متوجه شدیم افزایش 

قیمت کاالها با این پرداخت تفاوت قیمت فاصله دارد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جمع دانشجویان 
در دانشگاه فرهنگیان به موضوع اصاح قیمت بنزین اشاره و با تأکید 
بر اینکه قانون ما را موظف می کند قیمت حامل های انرژی را افزایش 
دهیم، گفت: همیشه این بحث وجود داشته که افزایش قیمت بنزین 
به یکباره انجام شود یا به صورت سال به سال و کارشناسان نظرات 

متفاوتی در این زمینه دارند.
در شرایط سختی قرار داریم �  

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به شرایط امروز کشور، گفت: در شرایط 
آسانی قرار نداریم و شرایط سخت است اما مقصر ما نیستیم ، ما توافق 
را به هم نزدیم و تقریبا همه کشورهای دنیا بجز چند کشور، آمریکا را 
مقصر می دانند و اجماع بین المللی وجود دارد که آمریکا این شرایط را 

برای توافق برجام ایجاد کرده است.
روحانی در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان درخصوص اعتماد دولت 
به آمریکا، گفت: ما به آمریکا اعتماد نکردیم به همین خاطر گفتیم که 
توافق را بعد از تصویب در سازمان ملل می پذیریم و امضا می کنیم، 

ما کار خود را درست انجام دادیم.
رئیس جمهور افزود: ببینید امروز آمریکا چقدر از برجام عصبانی است، 
معاون وزیر خارجه این کشور اخیرا گفته است که برجام را باید از بین 
ببریم  زیرا با وجود برجام ، چند ماه بعد خرید و فروش تسلیحات برای 
ایران آزاد می شود و این کشور می تواند از چین، روسیه و اروپا ساح 
بخرد و به همه کشورها ساح بفروشد. روحانی ادامه داد: وزیر خارجه 
آمریکا عصبانی است و می گوید چرا اروپایی ها در مقابل ایران که به 
تعهدات خود عمل نمی کند، اقدامی نمی کنند و این نشان می دهد که 

برجام به نفع ما بوده است و ما کار خود را درست انجام داده ایم.
برجام نه مقدس نه لعنتی �  

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برجام نه مقدس است ونه لعنتی ، گفت 
برجام یک قرار داد بین المللی است که باید تاش کنیم از مزایای آن 
استفاده کنیم ، پیامبر)ص( هم با یهود  بنی قریظه قرار داد بست ، آنها 
خیانت کردند و پیامبر روبرویشان ایستاد، پیامبر با کفارپیمان بست و آنها 

پیمان شکستند. ما باید در هر شرایطی منافع خود را در نظر بگیریم.  

روحانی در دیدار دانشجویان دانشگاه فرهنگیان؛

نقد باید بی محابا امابا محتوا باشد

گ�روه سیاس�ی: وزی�ر ام�ور خارجه در ارتباط با نشس�ت 
کمیسیون مشترک برجام که جمعه گذشته در وین برگزار 
ش�ده ب�ود و همچنین دیگر مس�ائل مرتبط ب�ا این توافق 
بین المللی اظهار کرد: ما حتماً از میزان تعهد اتحادیه اروپا 
و کشورهای عضو به اجرای برجام ناراضی هستیم و این 
موض�وع در روز جمع�ه ب�ه صورت واضح از س�وی ایران و 
همچنین دو کشور غیر اروپایی برجام یعنی روسیه و چین 
با صراحت و با هماهنگی قابل توجهی از سوی سه کشور 

مطرح شد.
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف پس از ورود به ترکیه 
جهت ش��رکت در هشتمین نشس��ت وزیران امور خارجه 
کش��ورهای عضو اجاس »قلب آسیا« گفت: در نشست 
برج��ام در مورد ض��رورت اجرای واقعی تعهدات برجامی 
از س��وی دیگران و اینکه ایران همواره آمادگی داش��ته در 
صورت اجرای تعهدات از سوی طرف های دیگِر عضو این 
توافق بین المللی، اقدامات خود مبتنی بر ماده ۳۶ برجام را 

متوقف کند، تاکید شد. وزیر امور خارجه تأکید کرد: اقدام 
جدید شش کشور اتحادیه اروپا برای پیوستن به اینستکس، 
اقدام مثبتی است؛ ولی آنچه الزم است شاهد آن باشیم، 
عملیاتی شدن اینستکس است که با امضای تفاهم نامه بین 
طرف ایرانی و اروپایی اینستکس، احتمال اینکه این روش 

و مکانیزم در آینده به اجرا درآید، وجود دارد.
 وی در م��ورد اه��داف برگزاری اجاس قلب آس��یا گفت: 
ای��ن اجاس برای هماهنگی همکاری های منطقه ای با 
افغانستان به منظور ایجاد ثبات و توسعه همه جانبه در این 
کش��ور ش��کل گرفته اس��ت. در این چند سال کشورهای 
مختلف، مس��ئولیت های مختلفی در این ارتباط بر عهده 
گرفته اند که مسئولیت ایران بحث آموزش در افغانستان 
بوده است. ظریف ادامه داد: با توجه به برگزاری انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در افغانس��تان و تحوالت مربوط به 
مذاکرات روند صلح در این کش��ور، اکنون ش��اهد شرایط 
ویژه ای در افغانس��تان هستیم و ضرورت دارد کشورهای 
منطقه و همس��ایه افغانس��تان نقش فعال تری را در روند 
صلح و بازسازی این کشور ایفا کنند. به همین دلیل این 
اجاس فرصت خوبی برای کشورهای مختلف برای بحث 
و گفت وگو در حوزه هایی است که می تواند به افغانستان 
و روند صلح در این کش��ور  کمک کند. وزیر امور خارجه 
تاکید کرد که در جریان و حاشیه این اجاس ممکن است 
با برخی مقامات ش��رکت کننده در اجاس از کش��ورهای 

دیگر نیز رایزنی و گفت وگو کند.  

 گروه سیاس�ی: س�خنگوی ش�ورای نگهبان با اش�اره به 
س�وال یک�ی از اعض�ای حزب ندای ایرانی�ان درباره نحوه 
بررس�ی صالحیت ها تاکید کرد: التزام به قانون اساس�ی و 
مفاد آن اصلی ترین مبنا برای ش�ورای نگهبان در بررس�ی 
صالحیت هاس�ت و ای�ن توق�ع نباید باش�د ک�ه اگر فردی 
چارچوب نظام را قبول نداشت توسط شورای نگهبان تایید 

شود چرا که چنین فردی تایید نخواهد شد.
عباس��علی کدخدایی در دیدار دبیرکل و جمعی از اعضای 
شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه شورای 
نگهبان از خطا مبرا نیست و ممکن است در فرآیند کار انسانی 
خودش، خطا هم داشته باشد، گفت: تا جایی که بتوانیم سعی 

می کنیم که جلو اشتباهات را گرفته و اصاح کنیم.
وی با اش��اره به درخواس��ت یکی از اعضای حزب ندای 
ایرانیان درباره برخورد با افراد س��ودجو در مورد بررس��ی 
صاحیت ها تاکید کرد: شورای نگهبان در برخورد با افراد 
سودجو درنگ نکرده و نخواهد کرد لذا اگر کسی اطاعات 
و مستنداتی درباره سودجویی و کاهبرداری افراد در مورد 
بررس��ی صاحیت ها در اختیار دارد، این مس��تندات را در 
اختیار شورای نگهبان قرار دهد تا شورا پیگیری های الزم 
را انجام دهد. سخنگوی شورای نگهبان درباره نحوه اعام 
نتایج بررسی صاحیت ها، خاطر نشان کرد: شورای نگهبان 
نتیجه بررسی صاحیت ها را طبق قانون موظف است به 

خود فرد اعام کند و این کار را خواهد کرد.
کدخدایی با بیان این که در جریان بررسی صاحیت ها ما فقط 

صاحیت های شخصی افراد را بررسی می کنیم و عضویت 
افراد در گروه ها و احزاب بررسی نمی شود، گفت: چون صرفا 
ش��خصیت حقیقی افراد بررسی می شود، لذا اگر شخصیت 
حقیقی کسی مشکل داشته باشد، تایید صاحیت نخواهد 
شد. وی با بیان اینکه انتقاد از شورای نگهبان هیچ منعی ندارد، 
اظهار داشت: متاسفانه گاهی اوقات برخی به شورای نگهبان 
توهین کرده و یا اخبار کذب را به شورا منتسب می کنند؛ ما 
مانع انتقاد نمی شویم بلکه از انتقاد استقبال می کنیم، اما اجازه 
نمی دهیم که افراد، اخبار کذب را به شورای نگهبان نسبت 
بدهند. کدخدایی بر لزوم فعالیت جدی تر احزاب تاکید کرد و 
گفت: احزاب می توانند بیش از این در فعالیت های سیاسی 
مش��ارکت داش��ته باش��ند و باید فعالیت آن ها جدی تر شود. 
قائم مقام دبیر شورای نگهبان یکی از نقایص تحزب را عدم 
فعالیت حزبی پس از راهیابی به مجلس عنوان کرد و گفت: 
قانون باید در مورد احزاب و فعالیت های حزبی اصاح شود 

تا نقش احزاب در کشور پررنگ تر شود. 

بدون روسها هم ایزوتوپ پایدار تولید می کنیمپاسخ کوبنده ایران به هرگونه اقدام احمقانهثبت نام در انتخابات شجاعت می خواست
 یک فعال سیاس��ی گفت: متاس��فانه 
فضای کش��ور به گونه ای اس��ت که 
بسیاری از چهره های شاخص انگیزه 
الزم را ب��رای حض��ور در رقاب��ت پیدا 
نکرده اند و تعداد اندکی ثبت نام کردند. 

مرتضی مبلغ در گفت وگو با ایس��نا افزود: ریش��ه  این موضوع 
ب��ه برخوردهای��ی که تا کنون با چهره های ش��اخص و موثر 
در اردوگاه اصاح طلبی صورت گرفته، باز می گردد، بر این 
اس��اس عده زیادی احس��اس می کنند حضورش��ان تاثیری 
در عرصه سیاس��ت ندارد.وی مدعی ش��د: فضای سیاس��ی و 
امنیتی هم در ایجاد این موضوع بس��یار موثر اس��ت و تعداد 
اندک��ی ه��م که ش��جاعت به خرج دادن��د  و ثبت نام کردند،  

قابل تقدیر هستند.

 س��خنگوی وزارت خارج��ه جمهوری 
اسامی ایران با اتکا بر قدرت مبتنی بر 
فرهن��گ ایث��ار و مقاومت مردم خود در 
دف��اع از کی��ان ایران و امنیت ملی خود 
لحظه ای درنگ و مماشات نخواهد کرد 

و در برابر هرگونه تجاوز و یا اقدام احمقانه، پاس��خی کوبنده و 
پشیمان کننده خواهد داد.به گزارش ایسنا، سیدعباس موسوی 
در واکن��ش ب��ه ادعاه��ا و تهدیدات نظام��ی اخیر مقامات رژیم 
صهیونیس��تی علیه کش��ورمان گفت: تهدیدات رژیم اش��غالگر 
قدس را نش��انه ضعف و ناتوانی این رژیم و با هدف س��رپوش 
گذاش��تن بر بحران ها و مش��کات داخلی س��رمداران آن می 
دانیم؛ رژیمی که شالوده و ماهیت آن در طول ۷۰ سال سابقه 

اشغالگری بر تهدید و تجاوز بنا شده است.

 سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره 
تاثی��ر لغو معافی��ت تحریمی آمریکا از 
ای��ن پ��روژه و قطع همکاری روس ها 
گفت: روس ها به خاطر تمدید نشدن 
معافیت های آمریکا کنار نمی کش��ند 

کما اینکه نیروگاه ۲ و۳ بوشهر را در دست اقدام دارند. به گزارش 
ایس��نا، بهروز کمالوندی افزود: ما می توانیم حتی بدون روس 
ه��ا ب��ه لحاظ فن��ی در رابطه با تولید ایزوتوپ های پایدار کار را 
ادامه دهیم. البته به لحاظ سیاس��ی اگر روس ها کنار ما باش��ند 
حتما بهتر اس��ت.وی گفت: در روش های غیر س��انتریفیوژی 
مرکزی را در س��ایت فردو ایجاد می کنیم که تا چند ماه دیگر 
کار ساختمانی آن تمام می شود تا بدون استفاده از سانتریفیوژ 

ایزوتوپ پایدار تولید کنیم.
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در نشست وزیران خارجه اجالس قلب آسیا مطرح شد 

نارضایتی برجامی ظریف از اروپایی ها
کدخدائی اذعان کرد؛

 شورای نگهبان از خطا مبرا نیست

سخنگوی دولت درباره برخی گمانه زنی ها در مورد اینترنت ملی گفت: با وجود آنکه بسیاری 
این موضوع را پیگیری می کردند اما دولت مخالف چنین طرحی است؛ نمی توانیم و اعتقادی 

به این طرح نداریم و بنای دولت جزیره کردن ایران در دنیا نیست.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست خبری گفت: باید از این فراز و نشیب ها گذر کرده 
و متح��د ب��ا یکدیگ��ر رو ب��ه آینده حرکت کنیم. فراموش نکنیم که در وضعیتی به نام تحریم 
های ظالمانه قرار گرفته ایم که اقتصاد و معیش��ت و حتی ارتباط ما با جهان را تحت تاثیر 

خود قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: طی روزهای اخیر اگر چه شاهد پایکوبی و شادی تحریم گران آمریکایی 
و دنباله روهای رسانه ای آنان بودیم که به زبان های مختلف می گفتند که دیدید تحریم ها 
چه بر سرتان آورد؟ اما در سوی دیگر شاهد وجدان بیدار بشری هم بودیم که در خود آمریکا 

حاکمان خود را نقد می کردند و می گفتند اگر ما به عهد خود و به برجام متعهد بودیم و تحریک 
ها و تحریم های ضدانسانی علیه مردم بیگناه اعمال نمی کردیم، یک ملت چنین تحت فشار 
قرار نمی گرفت. من می خواهم بگویم که ملت ایران همه این واکنش ها را می بیند و شاهد 
است که در چنین روزهای دشواری چه کسانی در کنار ملت ایران است و رنج یک ملِت در 

معرض تحریم را می بیند و با آن همدلی می کند و چه کسانی "عید خون" می گیرند.
وی درباره اینکه چرا آمار کش��ته ش��دگان حوادث اخیر اعام نمی ش��ود، تصریح کرد: تعداد 
مجروحان نیروی انتظامی بیش��تر از مجروحان عادی اس��ت، باالخره در این ماجرا عده ای 

مظلوم واقع شدند و ما نمی توانیم مثل آمریکا آمار فله ای بدهیم.
وی با بیان اینکه عدد و رقمی که از س��وی آمریکایی ها درباره قربانیان حوادث اخیر اعام 
شده، غیرواقعی است، گفت: شاهدی بر ادعاهای آنان وجود ندارد. ما صادقانه و به تفکیک 

استان ها و علت، آمار را اعام می کنیم. اگر تا به حال هم صبر کردیم و اعام نشده به دلیل 
درخواست شورای امنیت ملی است. دولت با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور این آمار 
را به زودی اعام می کند. ربیعی به موضوع انتخابات مجلس یازدهم پرداخت و گفت: باید 
بدانیم که مسیر نجات کشور از انتخابات می گذرد. انتخابات و رجوع به صندوق رأی یکی از 
افتخارات نظام جمهوری اسامی ایران است و در عین حال تنها راه و بهترین راه موجه برای 

ایجاد تغییرات مورد نظر بین نسلی است.
وی اضافه کرد: در میان ثبت نام کنندگان، چهره های سیاسی و نخبگانی از جناح های مختلف 

دیده می شوند که باید امکان رقابت سالم میان آن ها را فراهم کنیم.
ربیعی در مورد وضعیت الیحه CFT که در مجمع تش��خیص مصلحت نظام اس��ت گفت: 
دو کمیس��یون مجمع باهم جلس��ه گذاش��تند؛ همکاران ما در دولت مشارکت جدی داشتند 
مجمع در آخرین جلسه خود که ترکیبی از دو کمیسیون بود اعام کرد این موضوع با توجه 
به س��واالتی که از دولت داش��ته و پاس��خ هایی که از ۱۱ س��وال مجمع دولت پاسخ داده،  نیاز 

به بررسی بیشتر دارد.

ربیعی از مخالفت دولت با اینترنت ملی خبرداد
بنای جزیره کردن ایران در دنیا را نداریم
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مرکز آمار، اطالعات خود را می فروشد
مدیرکل پایگاه های اطاعاتی و اطاع رسانی مرکز آمار گفت: 
بر اس��اس مصوبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ هیات وزیران و مطابق ماده 
۷۰ قان��ون »وص��ول برخ��ی درآمدهای دول��ت و مصرف آن در 
موارد معین« مرکز آمار ایران موظف است در قبال ارائه خدمات 
اطاع رسانی آماری، نقشه ها و نشریات آماری؛ هزینه های این 
گونه خدمات را براساس تعرفه مذکور اخذ و درآمد آن را به خزانه 
واریز کند. محمود عمادی در گفت و گو با ایرنا افزود: این تکلیف 
با راه اندازی سامانه خدمات اطاع رسانی آماری در اول آبان ماه 
)روز آمار و برنامه ریزی( به طور رسمی اجرا و انواع نشریات چاپی 
و الکترونیکی و نیز بسته های اطاعاتی از طریق این سامانه در 

اختیار عموم کاربران گرامی قرار گرفته است.
وی درباره فروش آمار و اطاعات مرکز آمار گفت: تولید آمارهای 
رسمی با استفاده از بودجه عمومی کشور انجام می شود و عرضه آن 
نیز به صورت رایگان و از طریق درگاه ملی آمار )به عنوان رسانه 

رسمی این مرکز( در دسترس عموم کاربران قرار می گیرد.
وی افزود: بر این اساس مجموعه نتایج طرح های آماری در قالب 
انواع فایل، گزارش و چکیده، داده های خام و سری های زمانی با 
رعایت اصول محرمانگی در درگاه ملی آمار منتشر و به صورت 

رایگان به کاربران عرضه می شود.

افزایش قیمت دالر و طال ادامه یافت 
گروه اقتصاد کان: روز گذش��ته هم قیمت دالر و طا روندی 
صعودی را پشت سر گذاشتند و شاخص بورس نیز افزایش یافت. 
ب��ه گ��زارش کارگ��ر آناین ، قیمت دالر در بازار تا س��اعت ۱۵ با 
۴٫۷ درصد افزایش، ۱۳ هزار و ۵۴۶ تومان اعام ش��ده اس��ت. 
این درحالیست که قیمت فروش دالر در صرافی ملی روز دوشنبه 
۱۸ آذر ماه ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان ثبت شده است. این نرخ در روز 
قبل از آن ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بود. مقایسه این دو رقم حاکی 
از رشد ۶۰۰ تومانی معادل ۴٫۶ درصد قیمت دالر صرافی ملی 
تنها طی یک روز است. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید در بازار آزاد تهران دیروز )دوشنبه( با افزایش ۳۵ هزار 
تومانی قیمت نس��بت به روز قبل از آن به بهای چهار میلیون و 
۶۷۵ هزار تومان فروخته ش��د. هر قطعه س��که تمام بهار آزادی 
طرح قدیم در بازار آزاد تهران در ساعت ۱۴ روز گذشته به چهار 
میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رس��ید. عاوه براین نیم س��که نیز دو 
میلیون و ۴۹۰ هزار تومان، ربع س��که یک میلیون و ۵۷۰ هزار 
تومان و هر قطعه س��که گرمی ۹۰۰ هزار تومان داد و س��تد ش��د.  
ه��ر گ��رم ط��ای خام ۱۸ عیار ۴۷۰ هزار تومان و هر مثقال طا 

نیز دو میلیون و ۳۹ هزار تومان به فروش رسید. 

خبر

اقتصاد كالن

اقتصاد کالن: بحث واگذاری شرکت های دولتی به افرادی که اهلیتی در 
این خصوص ندارند به یک چالش عمیق و جدی در اقتصاد کشور تبدیل 
شده است. در حال حاضر از یک سو مسئوالن بر اجرای اصل 44 قانون 
اساسی و خصوصی سازی تاکید دارند و از سوی دیگر غیراصول بودن 
این واگذاری ها صدای کارشناسان و مردم و دستگاه های نظارتی را 
درآورده است. به گزارش تجارت به نقل از ایلنا،از سال گذشته تاکنون 
نمایندگان مجلس با اختصاص وقت زیاد و تشکیل هیاتی به نام »هیاِت 
نظارت بر واگذاری ها« تالش کردند که برای تخلفات صورت گرفته در 
واگذاری  های شرکت های دولتی پرونده های قطور تشکیل دهند. به این 
ترتیب ضدیت با واگذاری های صورت درگرفته در ۶ دولت گذشته به 

فصل مشترک اصول گرایان و اصالح طلبان تبدیل شد. 
ضرورت آسیب شناسی واگذاری ها �  

در همی��ن ارتب��اط روز دوش��نبه وزیر اقتص��اد به مجلس رفت و درباره 
خصوصی  سازی و واگذاری بنگاه ها گفت: در شرایطی که ما تقریبا از 
درآمدهای نفتی محروم هستیم و کم کم به سمت انقطاع اعتبارات 
هزینه ای، اتکای اعتبارات هزینه ای به منابع حاصل از صدور نفت خام 
حرکت می کنیم یکی از موارد مورد توجه چابک سازی، کوچک سازی و 
واگذاری شرکت ها و دارایی های مازاد دولت است. فرهاد دژپسند یادآور 
شد: در آن دوران گفتم که خصوصی سازی در چند دهه ای که در کشور 
انجام شد نیازمند آسیب شناسی عمیق است، تا حتی یک درصد هم 
مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد. بنابراین نخستین اقدام من در 

وزارت اقتصادی و دارایی آسیب شناسی خصوصی سازی بود.
واگ�ذاری ش�رکت های دولت�ی در پس�توهای تو در تو انجام  �  

می شود
مشکل اینجاست که اراده ای برای برخورد های گسترده و افشای کلیه 
مفاسد نه در مجلس و نه در سایر نهادها وجود ندارد. به گزارش ایلنا،  در 
این خصوص سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
اس��امی می گوید: قوه قضاییه مکلف اس��ت که وظیفه خود را انجام 
دهد؛ اما متاسفانه همه روسای جمهور همیشه در ۸ سالی که بر سر کار 

بوده اند، ایستاگی کرده اند. حسین نوروزی افزود: مردم و آنها که برای 
این مملکت جان، مال، ناموس، حیثیت خود را گذاش��تند نباید با این 
مصائب مواجه می شدند؛ اما هم این مسائل رو جلوی چشم خود می بینند 
و هم اینکه می بینند دولت  ها از پاسخ دادن طفره می روند.      این عدم 
پاسخگویی موجب ایجاد تاریکخانه هایی می شود؛ تاریکخانه هایی که 
در آنها  بر علیه منافع جمعی تصمیم گیری می شود. در خیلی از مواد 
حتی در این تاریکخانه ها نفوذ صورت می گیرد. البته اینها تنها مربوط 

به این دولت نیست.
وی با بیان این که این افراد مخل امنیت اقتصادی کشور هستند گفت:  
مثالی می زنم تا روشن شود که چه می کنند. سهام یکی از بزرگترین 
فروشگاه های زنجیره ای کشور را به بخش خصوصی واگذار کردند. 
خریدار به جای اینکه اقساط خود را از محل دارایی هایش بپردازد از محل 

دخل فروشگاه پرداخت می کرد! کشتارگاه گوشت اردیبل را به رئیس 
سازمان خصوصی سازی واگذار کردند. کشت و صنعت دشت مغان را 
که ابتدا قرار بود به بنیاد مستضعفان واگذار کنند با اعمال نفوذ به شرکت 
دیگری واگذار کردند. در یک مورد سازمان بازرسی کل کشور گزارش 
داد که شرکتی را به یک فرد بازاری واگذار کردند که تنها ۴۰ میلیون 
تومان در بازار پول داشت و اقساطش را هم از درآمدهای همین شرکت 
پرداخت کرد. اینها ظلم و جنایِت نابخشودنی است.  نوروزی تاکید کرد: 
اگر بخواهیم واگذار کنیم باید صفر تا ۱۰۰ اصولی این کار را انجام دهیم. 
خون بخش خصوصی را با بهره های ۱۸ درصد، ۲۰ درصد، ۲۴ و ۲۸ درصد 
می مکیم. به جای اینکه از بخش های قوی و مصرف کنندگان پردرآمد مالیات 

بیشتری بگیریم از بخش مولد مالیات دریافت می کنیم. 
  �     ریشه های شکست خصوصی سازی

شرایط نامساعد اقتصادی کشور می طلبد که مسئوالن در واگذاری ها 
جانب احتیاط بیشتری را نگه دارند و حتی در صورت نیاز فعا و تا بهبود 
نسبی اوضاع این خصوصی سازی با سرعت کمتری اجرا شود. در این 
مورد عضو هیئت علمی دانشگاه عامه طباطبایی در نشست بررسی 
خروج از بحران خصوصی سازی با انتقاد از سیاست گذاری و عملکرد 
خصوصی سازی تاکنون گفت: حتی کشورهایی که خصوصی سازی از 
آن ها شروع شده در زمانی که بحران اقتصاد کان روی می دهد، ترمز 
واگذاری ها را می کشند. به گزارش خراسان سید احسان خاندوزی ادامه 
داد: در حالی که االن عمیق ترین رکود اقتصادی و همچنین تحریم های 
شدید در کشور وجود دارد، دولت اصرار دارد شرکت های مهم و حاکمیتی 
را واگذار کند. این کارها نشان می دهد که دولت هنوز سیاست های 
خصوصی سازی را خوب نمی شناسد چون رکود و تجارت خارجی و 
بنگاه های اقتصادی در پایین ترین سطح ارزش دفتری قرار دارند. وی 
با اشاره به تصمیم دولت برای تعیین تکلیف واگذاری خودروسازی ها 
اظهار کرد: برخی مسئوالن دولتی هنوز نمی دانند واگذاری دو شرکت 
خودروسازی به معنی واگذاری کل صنعت است. حتی اطاع ندارند 
چند درصد از سهام ایران خودرو را شرکت های قطعه سازی مانند کروز 
دراختیار دارند. در خودروس��ازی الیه های دوم، س��وم و حتی چهارم 
مالکیتی وجود دارد که مدیران دولتی از آن خبر ندارند. وی تاکید کرد: 

باید ترمز رویه مفسده زا در خصوصی سازی را بکشیم.
همچنین یک کارشناس اقتصاد در بخش دیگر این نشست نیز مشکل 
اصلی خصوصی سازی را نداشتن راهبرد بیان کرد و افزود: االن دولت 
و وزارت اقتصاد اصرار دارند شرکت انفورماتیک از زیرمجموعه های 
بانک مرکزی را که تنها شرکت حاکمیتی در این زمینه است، واگذار 
کنند، همچنین دولت برخی از سیلو های گندم را به قیمت شش میلیارد 
توم��ان ارزیاب��ی ک��رده و می خواهد واگذار کن��د. )من( وقتی از یکی از 
مقامات دولت پرس��یدم اگر مش��کل امنیتی پیدا کردید چگونه بحث 
امنیت غذایی مردم را فراهم می کنید، به راحتی گفت دوباره سیلوها را 

از بخش خصوصی می خریم!

اجرای اصل 44 قانون اساسی زیر ذره بین تجارت؛

 خصوصی سازی در بیراهه

مدیرعام��ل انجمن خیرین راه و ترابری مدیرعامل 
انجم��ن خیری��ن راه و تراب��ری با بیان اینکه »خطر 
رانندگی در ایران ۱۵ برابر زلزله است،«گفت: خسارات 
تصادفات رانندگی ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص ملی را 

شامل می شود و این عدد قابل توجهی است.
س��ید حس��ین میرشفیع در نشس��ت خبری بررسی  

خس��ارت های ناش��ی از تصادفات رانندگی اظهار 
داشت: در کشور با حجم زیادی از تصادفات رانندگی 
مواجه هس��تیم. این تصادفات در س��ال بیش از ۱۷ 
هزار کشته و ۳۷۰ هزار مجروح بر جای می گذارند و 
امکانات دولت کفاف کاهش این حجم از تصادفات 

را ندارد.

وی اف��زود: ظرفی��ت خوبی برای جذب مش��ارکت 
مردمی در حوزه راهس��ازی فراهم ش��ده اس��ت و از 
سال ۹۳ که انجمن خیرین راه و ترابری فعالیت خود 
را آغاز کرده اس��ت، توانس��ته ایم با مشارکت مردم و 
دهیاری ها ۶ هزار کیلومتر راه روستایی را آسفالت و 

پل های زیادی را احداث کنیم.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در نامه ای 
به همتی اس��تاندار هرمزگان مصوبه شورا در خصوص 
مغایرت اساسی طرح جامع- تفصیلی شهر بندر خمیر 
)موضوع الحاق روستای لشتغان به محدوده شهر( اباغ 
کرد. در نامه فرزانه صادق مالواجرد آمده است:   مصوبه 
مورخ ۲۲ اسفند ۹۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

هرم��زگان در خصوص مغایرت اساس��ی طرح جامع- 
تفصیلی ش��هر بن��در خمیر )موضوع الحاق روس��تای 
لش��تغان به محدوده ش��هر در حد طرح هادی مصوب( 
، در جلس��ه مورخ ۳ آذر ۹۸ کمیته انطباق ش��ورای عالی 
شهرس��ازی و معماری، مورد بررس��ی و ضمن عنایت به 
مکاتب��ه ش��ماره ۴۱۷۳ / ۹۲۳۵ م��ورخ چهارم دی ۹۳ 

فرمان��داری شهرس��تان بندر خمیر و ش��ماره ۴۹۴۰۸ 
مورخ ۲۹ دی ۹۴ اس��تانداری هرمزگان، مصوبه مذکور 
دارای مغایرت کلی با سیاست های اباغی شورای عالی 
شهرسازی و معماری مصوب مورخ ۳۰ مهر ۹۷ تشخیص 
داده نشد. فلذا اباغ و اجرای مصوبه صدرالذکر شورای 

برنامه ریزی و توسعه استان، بامانع است.

رانندگی در ایران ۱۵ بار خطرناک تر از زلزلهموافقت شورای عالی با مصوبه شورای برنامه ریزی هرمزگان بورس 
www.tejaratonline.ir

 مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان 
خراسان شمالی منصوب شد

وزیر راه و شهرسازی  با صدورحکمی مدیرکل جدید راه و 
شهرسازی استان خراسان شمالی را منصوب کرد.

در مت��ن حک��م محمد اس��امی در انتخ��اب عبدالمجید 
نژادصفوی به س��مت مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان 

خراسان شمالی آمده است:
انتظار دارد با عنایت به سیاست های اباغی مقام معظم 
رهبری و الگوی اقتصاد مقاومتی و در راس��تای سیاس��ت 
های دولت تدبیر و امید و با رعایت قوانین، آئین نامه ها 
و ستورالعمل های اباغی، از طریق بکارگیری صحیح و 
مطلوب منابع و ظرفیت های موجود در استان نسبت به 
انجام وظایف و ماموریت های محوله در حوزه مسکن و 
شهرس��ازی  با اولویت بازآفرینی ش��هری و تولید مسکن 
و توس��عه ح��وزه حم��ل و نقل و تامین زیرس��اخت های 
مرب��وط، مراقب��ت ه��ای اولیه به عم��ل آورده و در تعامل 
با مس��ئولین محلی در راس آن اس��تاندار محترم و ارتباط 
منظم با شهرداران اهتمام ویژه به عمل آورید. امید است 
در س��ایه توجهات حضرت باریتعالی در خدمت به مردم 
شریف استان در جهت سرافرازی جمهوری اسامی ایران 

موفق و موید باشید.

خبر

پرداخت حمایت معیشتی دهم و یارانه ۲۰ هر ماهآستان قدس رضوی مالیات پرداخت می کندلزوم تقویت استارت آپ ها
ریی��س کل بان��ک مرک��زی با اش��اره 
به اهمیت و روند رو به رش��د ش��رکت 
ه��ای دان��ش بنی��ان و اس��تارتی در 
اقتصادکش��ور اظهار داشت: از نزدیک 
شاهد فعالیت های آنها بودم و به شبکه 

بانک��ی توصی��ه می کنم برای تقویت این بخش مهم اقتصادی، 
در دس��تیابی آنان به نتایج مطلوب برای اقتصاد کش��ور تاش 
بیش��تری کنند. به گزارش بانک مرکزی، »عبدالناصر همتی« 
رییس ش��ورای پول و اعتبار یادآور ش��د: خوش��بختانه در هشت 
ماه سال ۹۸، میزان تسهیاتی که به شرکت های دانش بنیان 
تعلق گرفته، در حدود ۵۲ درصد رش��د کرده و از ابتدای س��ال 
تاکنون نیز نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیات در اختیار 

این شرکت ها قرار گرفته است.

قائم مق��ام تولیت آس��تان قدس رضوی 
گف��ت: بی��ش از یکصد واح��د تولیدی 
زیرمجموعه این آستان مقدس در نقاط 
مختلف کش��ور فعالیت دارند که تمامی 
ای��ن واحدها مالی��ات پرداخت می کنند. 

»مصطفی خاکسار« در آیین رونمایی و راه اندازی خط تولید کمباین 
برنج در شرکت کمباین سازی ایران در اراک افزود: آستان قدس 
رضوی براساس وظایف شرعی و قانونی خود نسبت به پرداخت 
مالیات واحدهای تولیدی زیرمجموعه این آستان نگاه ویژه ای دارد 
و اظهارنامه ه��ای مالیات��ی در تمامی این واحدها تکمیل و مالیات 
پرداخت شده است. وی ادامه داد: افرادی که ادعا می کنند تمامی 
سرمایه ها و دارایی های  آستان قدس رضوی باید مالیات پرداخت 

کنند اطاعات کافی در این زمینه را ندارند.

رییس س��ازمان برنامه و بودجه اظهار 
داش��ت: از ای��ن ب��ه بعد روز ۱۰ هر ماه 
مبل��غ حمایت معیش��تی و ۲۰ هر ماه 
یاران��ه نقدی خانوار ها و قبل از ۳۰ هر 
م��اه حقوق کارکنان دولت را پرداخت 

می کنی��م. ب��ه گ��زارش ایلن��ا و به نقل از صدا و س��یما، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سیاست های مهار تورم 
از قب��ل آغاز ش��ده اس��ت و ادامه خواهد یاف��ت، گفت: اجرای 
این سیاس��ت ها موجب ش��د نرخ تورم کمی کاهش یابد. آقای 
محمدباقر نوبخت درباره آثار بیرونی الیحه بودجه سال آینده 
ب��ا اش��اره ب��ه اینکه الیحه در زندگ��ی مردم ۱۰ تا ۱۵ اثر دارد، 
افزود: این بودجه در سومین سال تحریم برای شرایط تحریمی 

تهیه و تدوین شده است.
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گروه راه و مس�کن: معارفه معاون توس�عه مدیریت و منابع انس�انی 
وزارت راه و شهرس�ازی ب�ا اش�اره ب�ه نقش مثب�ت طرح اقدام ملی 
مسکن در ایجاد شغل، از افزایش 100 درصدی ظرفیت این طرح 

در استان خراسان شمالی خبر داد.
به گزارش تجارت به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی وزارت راه و شهرس��ازی در 
مراس��م تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان خراسان 
شمالی اظهار داشت: در این مراسم مقرر شد از آقای نژادصفوی که 
از مدیران خوشنام و با سابقه وزارت راه و شهرسازی هستند به عنوان 
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان خراسان شمالی و رئیس شورای 
همانگی ادارات کل تابعه وزارتخانه در استان بهره گرفته شود. وی 
افزود: امیدواریم با روحیه خوب و جهادی ایشان پروژه های وزارتخانه 
در این استان رونق جدی به خود بگیرد. این استان مشهور به وفاق و 
همدلی است و اقوام مختلف فارس،  کرد، لر، بلوچ و ترکمن در آن جا 
گرفته اند و تقریبا یک ایران کوچک در این استان شهید پرور شکل 
گرفته است. عبوری با بیان اینکه یکی از اولویت های سند توسعه 
اس��تان بحث تعادل بخش��ی به اس��تقرار نظام جمعیتی در آن است، 
گفت: در این خصوص وزارت راه و شهرسازی و اداره کل استان به 
نمایندگی از وزارتخانه می تواند برای تحقق این ماموریت مهم که در 

سند توسعه استان نام برده شده است، کمک شایانی کند.
وی ادامه داد: اداره کل راه وشهرسازی استان باید اثرگذاری حود 
را در دو حوزه مسکن برای استقرار جمعیت و حوزه زیرساخت و 
حمل و نقل افزایش داده و  این مهم با برنامه ریزی که توس��ط 

اداره کل و مدیران استان باید شتاب جدی به خود بگیرد. توسعه 
مناطق کمتر توسعه یافته در استان اگر با برنامه ریزی درست انجام 
گیرد، به طور حتم به تغییرات جدی و خوبی منجر خواهد ش��د. 
وزارت راه وشهرسازی برای مناطقی همچون شهرهای خراسان 

شمالی طرح بازآفرینی شهری را مدنظر دارد.
۹0  � هزار نفر حاشیه نشین در خراسان شمالی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی با تاکید 
بر دو بخش احیای بافت های فرسوده و توجه ویژه به حاشیه نشینی، 
از س��کونت قریب به ۹۰ هزار از جمعیت اس��تان خراسان شمالی در 
حواش��ی ش��هرها و مناطق آن خبر داد و گفت: الزم اس��ت دو طرح 
اقدام ملی مسکن و بازآفرینی شهری کمک این جمعیت وسیع در 
حاشیه باشند تا در آینده نزدیک به این اوضاع سروسامان داده شود 

و سکونتگاه های غیررسمی استان تعیین و تکلیف شود.
عبوری گفت:  در مرحله نخست طرح اقدام ملی، ظرفیت تولید مسکن 
در خراسان شمالی بیش از پنج هزار واحد بود و در مجموع در قالب 
این طرح، حدود ۹ هزار و ۹۰۰ واحد مس��کونی در این اس��تان اجرا 
می شود.  وی اظهار کرد: یکی از اقدامات ارزنده دولت تدبیر و امید، 
طرح تامین مس��کن و اجرای اقدام ملی اس��ت و خراس��ان شمالی از 
استان هایی است که بخش بزرگی از سهم خود را در مرحله نخست 
محقق کرده اس��ت. وی با اش��اره به نقش صنعت س��اخت و ساز در 
اشتغال زایی گفت: در اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن، ۱۰ هزار 

شغل مستقیم و ۹ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد:

طرح اقدام ملی مسکن در خدمت اشتغال

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهار محال و بختیاری
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه یک شهر کرد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابر رای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۴۰۰۱۰۰۳۳۴۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو شهرکرد تصرفات مالکانه باال معارض متقاضی آقای حسین شارخ شهرکی فرزند صفقلی 

بش��ماره شناس��نامه ۴۱ صادره از کیان در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۳۰/ ۳۰۴ متر مربع پاک ۱۲۶۷ فرعی از پاک )۴۰- اصلی مکرر( که به پاک ۱۵۷۴ - اصلی 
تبدیل گردیده اس��ت واقع در قریه ش��هر کیان خریداری از مالک رس��می آقای صفقلی ش��ارخ محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
ایرج علیاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شهرستان شهر کرد

نوبت دوم اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهار محال و بختیاری
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه یک شهر کرد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۴۰۰۱۰۰۳۳۳۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ش��هرکرد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم پریوش علی 

دوس��تی ش��هرکی فرزند لطفعلی بش��ماره شناس��نامه ۳۵۴۷ صادره از کیان در شش��دانگ  یک باب خانه به مس��احت ۴۸/ ۱۹۲ متر مربع پاک ۴۸۰۳ فرعی از پاک )۴۰- اصلی 
مکرر( که به پاک ۱۵۷۴ - اصلی تبدیل گردیده اس��ت واقع در قریه ش��هر کیان خریداری از مالک رس��می آقای صفقلی ش��ارخ محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه۱۳۹۸/۰۹/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
ایرج علیاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شهرستان شهر کرد

نوبت دوم
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تجارت

 فقر و نابرابری
 پيامد سياستگذاری نادرست

ادامه  از صفحه يك
در تمام سال های گذشته ارتباط دادن سیاست های بازار انرژی، ارز و امثال آن 
به سیاست های رفاهی، منشأ کج روی ها و خطاهای سیاستگذاری فراوان بوده 
و دلیل اصلی ناکامی ها نیز این بوده که از تثبیت قیمت، سرکوب بازار، تهدید 

مالکیت و سرکوب آزادی های اقتصادی برای کاهش فقر استفاده می شود.
مشکل اصلی این است که سیاستمداران همواره از شعار عدالت اجتماعی به 
عنوان سرپوشی برای سیاستگذاری اقتصادی ناکارآمد استفاده کرده اند. وقتی 
می خواهند مردم را راضی نگه دارند، به اسم عدالت اجتماعی قیمت سوخت را 
سرکوب می کنند و چند دهه بعد باز دوباره به اسم عدالت اجتماعی قیمت آن 
را باال می برند. تجربه نشان می دهد در طول چند دهه گذشته، سیاستمداران 
با طرح شعارهای مبتنی بر عدالت در مجلس و دولت، هزینه های سنگینی به 
کشور وارد کردند. نمی دانم در دهه ۴۰ چه اتفاقاتی در سیاست ایران رخ داده که 
درست از این مقطع چند سیاست زیان بار تدوین شده است. مثا در اواسط دهه 
۴۰ آب به عنوان یکی از ارزشمندترین منابع کشور، ملی می شود و بعد از انقاب 
نیز تاش می کنند تا همه از این نعمت برخوردار شوند اما امروز روستاییان، 

بزرگ ترین زیان دیدگان انگاره های نادرست در زمینه آب هستند.
موج مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها در اس��تان هایی مثل کرمان و خراسان 
و یزد از یک فاجعه سیاس��ی و اجتماعی بزرگ خبر می دهد. درس��ت پس از 
وقوع انقاب با هدف برقراری عدالت، صنایع و بانک ها ملی شدند. زمین ها و 
مراتع در اختیار دولت قرار گرفت. بخش خصوصی تقریباً از بین رفت و برای 
اینکه در بازارها عدالت برقرار شود، نهادهای متعدد حمایتی و سرکوب کننده 
قیمت به وجود آمد. کمیته امداد تشکیل شد. جهاد سازندگی شکل گرفت و 
صدها مصوبه و قانون برای ایجاد عدالت اجتماعی تهیه و تدوین شد. در دهه 
۷۰ تعزیرات حکومتی دایر ش��د تا مبادا بازاریان گران فروش��ی کنند. قیمت ها 
تثبیت شد تا مبادا تولیدکنندگان سوءاستفاده کنند. در دهه ۸۰ به بهانه عدالت 
اجتماعی، به س��اختار بانک ها حمله ش��د. یارانه نقدی پرداخت کردند. بخش 
خصوصی را کنار گذاشتند. منابع تقسیم شد. مسکن مهر به وجود آمد اما چرا 
عدالت اجتماعی حاکم نشد؟ چرا همچنان در کشور، میلیون ها نفر فقیر وجود 
دارد؟ چرا این همه فارغ التحصیل بیکار داریم؟ چرا فاصله طبقاتی بیشتر شده 
اس��ت؟ ... ایده های کاغذی و رویاهای بعضاً خیرخواهانه سیاس��تمداران کم 
نیستند، اما راه حل های اقتصادی بسیار اندک هستند. آنقدر اندک که معدود 
راه های موجود حوصله سیاستمدار را سر می آورد. آن گونه که در برابر عقانیت 
علم اقتصاد قیام می کنند. تجربه به حاشیه راندن منطق اقتصادی و جایگزینی 
رفتارهای احساسی و عوام پسندانه تا امروز هزینه های گزافی به کشور تحمیل 
کرده است. باید امیدوار باشیم و این مساله را مطالبه کنیم که سیاستمداران 
نسبت به طرح شعارهای خیالی حساسیت بیشتری داشته باشند. اقتصاد ایران 
پیش از این چند بار در آتش کوره پوپولیسم سوخته و قطعاً بیش از این تحمل 

شوک های ناشی از عوام گرایی در سیاستگذاری را ندارد.

يادداشت

گروه تجارت: معاون اقتصادی رییس جمهوری معتقد است اگر اجازه 
دهیم شکافهای سیاسی وارد موضوع مبارزه با فساد شوند، نمی توانیم 
در مبارزه با فساد موفق عمل کنیم. چرا که اگر مبارزه با فساد شکل جناحی 
و سیاسی به خود گرفت و از شکل ملی خارج شد، قطعا منتفعان مانع 
اقدام ریش�ه ای می ش�وند. به گزارش تجارت به نقل از ایرنا،  »محمد 
نهاوندی�ان« در همای�ش مبارزه با فس�اد ک�ه در در مرکز همایش های 
ص�دا و س�یما برگ�زار ش�د، گفت: اینکه ات�اق بازرگانی به نمایندگی از 
فعاالن اقتصادی کش�ور در نهضت مهم مبارزه با فس�اد اقتصادی گام 
برداش�ته ، نش�ان  می دهد مبارزه با اقتصادی جز با عزم ملی به اهداف 

خود نمی رسد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم برخورد ریشه ای با فساد داشته باشیم، باید 
همه جنبه های ایجاد انگیزه برای فساد اقتصادی را ریشه کن کنیم. 
توجه به فساد نه تنها در ایران که در تمام کشورهای جهان بسیار بیشتر 
از گذشته است که علت آن دسترسی گسترده تر مردم به اطاعات و 

فضای مجازی است.
  � فساد از موضوع اقتصادی به سیاسی تبدیل شده است

نهاوندیان با بیان اینکه فساد دیگر مساله سیاسی است، خاطرنشان 
کرد: بس��یاری از دولتها با فس��اد نه به عنوان موضوع اقتصادی که به 
عنوان موضوعی سیاسی رو به رو هستند که گاهی منجر به اعتراضات 
خیابانی می شود. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوا با اشاره 
به اینکه ممکن است بین واقعیت فساد و احساس فساد فاصله وجود 
باشد، افزود: فساد اقتصادی به رشد آسیب زده و هزینه تولید را افزایش 
می دهد. همچنین فساد به عدالت در جامعه لطمه می زند و در آن صورت 
سرمایه اجتماعی آسیب می بیند، نهایتا تمام مردم از این موضوع متضرر 
می شوند چرا که احساس اعتماد عمومی یک خیر عمومی است و تنها 

حاکمیت از فقدان آن آسیب نمی بیند.
وی تاکید کرد: بنابراین مقابله با فساد جز کمک به رشد اقتصادی، در 

انسجام اجتماعی و قابلت مقاومت جامعه موثر است.
نهاوندیان خاطرنش��ان کرد که توجه به فس��اد اقتصادی اگرچه رو به 

رش��د اس��ت، اما جدید نیس��ت و از ابتدای نقاب مبارزه با فساد یکی از 
شعارهای اصلی بوده است. وی با طرح این سوال که آیا ایران نسبت به 
میزان مقابله با فساد اقتصادی رضایت دارد؟ گفت: انتظار جامعه بیشتر 
از چیزی است که انجام شده است. در مبارزه با فساد کم نذاشته ایم،اما 
اگر میزان توفیق در میل به هدف آنچنان که باید نبوده، پس ریشه آن 
کجاست؟ باید دید کدام بخش ساز و کار انتخاب شده برای مبارزه با 

ریشه ای با فساد نیاز به اصاح دارد.
لزوم نگاه سیستمی برای مبارزه با فساد �  

نهاوندیان بیان کرد: مساله مبارزه با فساد اقتصادی مساله یک دستگاه 
و یک فرد نیست، در مقابله با فساد باید سیستمی نگاه و هماهنگ عمل 

کنیم و نهایتا اقدام ریشه ای را بر اقدام مصداقی ترجیح دهیم. گاهی 
در مبارزه با فساد دستگاهی موضوع را گردن دستگاه دیگر می اندازد و 
علیه دستگاه دیگر صحبت می کند. مردم این موضوع را نمی پسندند، 

بلکه خروجی سیستم را می بینند که باید عادالنه باشد.
وی با اش��اره به موضوع موسس��ات اعتباری غیرمجاز گفت: یکی از 
موضوعات س��پرده گذاران مالباخته می گفتند صدا و س��یما تبلیغ این 
موسس��ات را پخش می کرد، حاال می گویید از بانک مرکزی مجوز 
نداشته اند؟ برای مردم بین بانک مرکزی و صدا و سیما تفاوتی قائل 

نیستند و همه آن را یک مجموعه می بینند.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوا معتقد است حرکت به سمت 

اقتصاد رقابتی با مقاومت هایی از سوی منتفعان آن رو به رو می شود و 
برای غلبه بر آن به نیروی اجتماعی نیاز است.

نهاوندیان با اشاره به ساز و کار تنظیم بازار اظهار کرد: در شرایط انحصار 
ممکن است کاستی هایی وجود داشته باشد. در این صورت، تنظیم بازار 

تنها با شفافیت امکان پذیر است.
هوشمندسازی فرایندها جلوی فساد را می گیرد �  

وی بر هماهنگی ملی در مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: هوشمندسازی 
فرایندها در دستگاه اجرایی اهمیت فراوان دارد. باید رابطه ارباب رجوع با 
کارمند را به حدالقل برسانیم و حرکت اقتصادی مبتین بر قاعده باشد 
نه مبتنی بر مجوز. نهاوندیان با بیان اینکه قاعده باید مبتنی بر آزادی 
کسب و کار بوده و با خاف آن برخورد شود، ادامه داد: اشتباه است اگر 
فکر کنیم مجوز دادن جلوی فساد را می گیرد، برعکس منجر به فساد 
می شود. وی با اشاره به سوء استفاده هایی که از دالر دولتی انجام شد، 
گفت: اگر سامانه های هوشمند را به یکدیگر متصل کرده بودیم، این 
تخلف رخ نمی داد. فرایندهای کس��ب و کار باید الکترونیکی و تمام 

دستگاههای اطاعاتی با یکدیگر مرتبط باشند.
نهاوندیان با اشاره به لزوم مجازات مفسدان اقتصادی افزود: این موضوع 
الزمه سامت سیستم است، اما در شناسایی و مجازات باید توجه کرد که 
هم بی گناهی مجازات نشود و هم گناهکاری نتواند از مجازات بگریزد. 
وی تصری��ح ک��رد: در مج��ازات نیز باید تمام مقررات به اطاع مردم و 
فعاالن اقتصادی رسیده باشد و در مبارزه با تخلف و فساد، قانونمند عمل 
کنیم. البته باید توجه کرد رویه های مقابله با فساد نیز قاعده مند و خالی از 
فساد باشد. این مقام مسئول با اشاره به نگاه سیستمی در مبارزه با فساد 
عنوان کرد: در شناسایی گلوگاه های فساد کار گسترده ای در چند ماه 

اخیر انجام شده است. سیستم بانکی برای مبارزه با فساد
وی ادامه داد: ببینید ناهماهنگی و نداشتن اختیارات کافی در سیستم 
مدیریتی و نظارت بانکها  و موسسات اعتباری، چه برحانی برای کشور 
ایجاد کره است. ریشه اصلی تورم نه نقدینگی که نرخ سود بانکی است.  
هزینه عظیمی بر تولید و رقابت پذیری ملی تحمیل می کنیم به سبب 

نهاوندیان در جمع فعاالن بخش خصوصی؛

لزوم نگاه سیستمی در مبارزه با فساد

شکل گیری تعامل بین اتاق بازرگانی و سه قوهسرمایه گذاری داخلی دچار مشکل استقبح فساد در جامعه ریخته است
رییس ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی ای��ران بیان کرد: مدعی 
هس��تیم که می خواهیم مروج اخاق 
در جامعه باش��یم، اما چه بر سر اخاق 
آورده ای��م؟ ت��ا جایی پیش رفته ایم که 

قبح فساد در جامعه ریخته شده است. غامحسین شافعی در 
پنجمین همایش مبارزه با فساد که در مرکز همایش های صدا و 
سیما برگزار شد، گفت: بیشتر از مشکات اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی که به آن توجه داریم، روند حرکت مسائل اخاقی، 
آینده را با مخاطره مواجه می کند که متاس��فانه این موضوع 
سیر نزولی با شیب تند دارد. وی معتقد است مسائل اقتصادی 
آنچنان برایمان مش��کل آفرین نیس��ت که سقوط اخاقی در 

جامعه مشکل زاست.

ریی��س ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی ته��ران بخ��ش خصوصی را 
نخس��تین قربانی فس��اد دانس��ت و افزود: 
هرچقدر محیط و اقتصاد ش��فاف تر باش��د، 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی بهتر می توانند 

رشد کنند، چرا که در یک محیط آلوده بیشتر علف های هرز رشد می کنند 
تا گیاهان مفید. »مس��عود خوانس��اری« در پنجمین همایش مبارزه با 
فسادگفت: امیدواریم گفتمان مبارزه با فساد در سطح جامعه ترویج دهیم. 
خوانساری رسالت اتاق بازرگانی را ترویج گفتمان مبارزه با فساد دانست 
و گفت: با وجود فساد در کشور، رشد اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری 
میسر نیست. اکنون سرمایه گذاری خارجی به دلیل مشکات بین المللی 
با مشکل مواجه است، اما سرمایه گذاری داخلی نیز به دلیل نابرابری و 

تبعیض و نبود شفافیت دچار مشکل شده است.

رییس کمیس��یون حمایت قضایی و 
مبارزه با فس��اد اتاق بازرگانی تهران 
گفت: اکنون زمینه برای تعامل با قوای 
مجری��ه،  قضائیه و مقننه حول محور 
مبارزه با فساد تا حدود زیادی فراهم 

شده است. »حسن فروزان فرد« در پنجمین همایش مبارزه 
با فس��اد که در مرکز همایش های صدا و س��یما برگزار ش��د، 
گفت: س��ال ۹۴ در دوره هش��تم هیات نمایندگان وقتی اتاق 
بازرگانی ایران، موضوع پیگیری مبارزه با فساد را به اتاق تهران 
واگذار کرد، کارگروه حرفه ای برای رسیدگی به این موضوع 
تشکیل شد. وی ادامه داد: نگاه به کنوانسیون مبارزه با فساد 
نگاهی حرفه ای است چرا که ظرفیت ملی و بین المللی در 

کنار یکدیگر قرار می گیرد.

گروه صنعت و معدن: عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان 
با اشاره به مهمترین چالش های پیش روی تولید، گفت: اجرای 
طرح افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کسب و کارهای کوچک 

را تهدید کرده است.
به گزارش تجارت، اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر، با اش��اره به 
چالش های پیش روی کارفرمایان اظهار داشت: یکی از مشکات 
پیش روی تولید و کارفرمایان عدم ثبات بازار و نوسانات قیمتی به 
تبع افزایش نرخ بنزین است. اجرای این طرح حتی با این توجیه 
ک��ه تم��ام منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم پرداخت 
می شود، در شرایط فعلی منطقی نبود و باعث افزایش تورم شده 
است، البته پولی که مردم نیز از این بابت دریافت می کنند با تورم 

ایجادی بخار می شود.
این عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان  با اشاره به تاثیر 
کسب و کارهای کوچک و متوسط از افزایش قیمت بنزین گفت: 
بس��یاری از کس��ب و کارهای کوچک با توجه به رکود اقتصادی 
داخلی  به دلیل مصرف کمتر از تولید، قدرت افزایش قیمت ندارند 
و به سمت زیاندهی میروند که خطر تعطیلی، این کسب و کارها 

را تهدید می کند.
آهنی ها با بیان اینکه اس��تراتژی های نامناس��ب در تصمیمات 
اقتصادی آثار و لطمه های زیادی به بار می آورد، گفت: یکی از 
مشکاتی که کارفرمایان صادرکننده با آن مواجه هستند موضوع 
نقل وانتقاالت بانکی اس��ت. گردش مالی و تولید وجود دارد اما 

مجرای نقل و انتقال پول می تواند تولید را به مخاطره اندازد.
بازرسی »چند سال اخیر« دفاتر قانونی �  

وی رس��یدگی و بازرس��ی دفات��ر قانون��ی را از دیگر چالش های 
کارفرمایان عنوان کرد و گفت: یکی از مش��کات عمده، آیین 
نامه مربوط به بازرسی و رسیدگی به دفاتر قانونی و بندهای غیر 

شفاف این آیین نامه است.
نایب رئیس کمیس��یون مالیات ،بیمه و قانون کار اتاق ایران  با 

بیان اینکه طی جلسه کارگروه تنقیح قوانین با مدیران سازمان 
تامین اجتماعی، نس��بت به رفع مش��کات آیین نامه قبلی اقدام 
شد و آیین نامه جدید نیز طی دو ماه آینده اجرایی و اباغ خواهد 
ش��د، افزود: در حالی که طبق آیین نامه مصوب در قالب اقتصاد 
مقاومتی، باید یکسال آخر دفاتر قانونی کارفرمایان بازرسی می 

ش��د اما بعضا س��ال های گذش��ته نیز از طریق سند افتتاحیه  مورد 
بازرسی قرار می گیرد که در کارگروه تنقیح قوانین بصورت مرتب 
برای اصاح آیین نامه اقداماتی انجام گرفته و مشکات زیادی 

حل و مرتفع گردیده است.
نایب رئیس کمیسیون اتاق ایران ادامه داد: همچنین با مشارکت 
ش��رکای اجتماعی )کارفرمایان و کارگران (برای احیای شورای 
تامین اجتماعی و مش��ارکت گیری جدی اقدام ش��ده که بسیار با 

اهمیت و قابل تقدیر است.
س�نگینی س�هم 4  � درص�دی س�خت و زی�ان آور 

پیمانکاران 
آهنی ها همچنین با اشاره به مشکل برخی صاحبان مشاغل و 
کارفرمایان با مطالبات معوق ۴ درصد سهم تامین اجتماعی از بابت 
سخت و زیان آوری گفت: موارد زیادی مشاهده شده که نوع شغل 
کارگران در زمان بازنشستگی، سخت و زیان آور تشخیص داده 
شده اما کارفرمای قبلی)پیمانکار( سهم ۴ درصد تامین اجتماعی را 
پرداخت نکرده است و این مطالبات را بعد از زمان قانونی پیمان از 
پیمانکاری که سالها کارآن خاتمه یافته طلب می کنند که این امر 

ضمن اطاله دادرسی مشکات زیادی ایجاد کرده است .
 این فعال صنفی ادامه داد: یکی از شکایات متعدد شرکت های 
پیمانکاری این اس��ت که پرداخت س��هم ۴ درصد سخت و زیان 
آوری »کارگران شاغل در زمان کارفرما یا کارفرمایان قبلی« جزو 
قرارداد آنها نبوده است؛ ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۳ قانون تامین 
اجتماعی کارفرمای قبلی باید مطالبات تامین اجتماعی از بابت 

سهم ۴ درصد سخت و زیان آوری را پرداخت کند.  

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان هشدار داد؛

افزايش تمايل زنان  برای نمايندگی مجلستهدید مشاغل خرد با افزایش قیمت بنزین
ادامه از صفحه یک

... نگرش ها درباره نقش های جنس��یتی تغییر کرده و مردم صرف نظر از 
جنس��یت مس��ئولین، مطالبات خود را مطرح می نمایند.  از آنجا که میزان 
مشارکت زنان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی و راهیابی 
آنان به این مجلس، بیش از دوره های گذشته و حضوری تاثیرگذار بوده است 
خود،عاملی برای افزایش تمایل و حضور بیشتر بانوان در نامزدی نمایندگی 
مجلس یازدهم می باشد چنانچه اطاعات واصله از حضور افراد جهت ثبت 

نام برای نمایندگی، این موضوع را تایید می نماید. 
در راستای امور مربوط به زنان در مجلس دهم، موضوعات قابل توجهی دنبال 
ش��ده اس��ت؛ در زمینه ی اس��تخدام زنان و بکارگیری مدیران زن ، در زمینه 
فعالیت های ورزشی بانوان ، اشتغال و بیمه زنان،تسهیل خروج از کشور،تابعیت 
فرزندان زنان ایرانی با شوهر خارجی ، تسهیل ازدواج،سرپرستی فرزندانشان، 
تامین امنیت زنان، توجه بیشتر به حقوق زنان در قانون برنامه توسعه ششم 
و پیگیری بر اجرای آن و همچنین لحاظ در قوانین بودجه ساالنه وپیگیری 
برخی مطالبات دیگر.  به عنوان نماینده مجلس شورای اسامی، از طریق 
پیگیری ومطالبه از دولت و دیگر نهادها و هم چنین با وضع قانون می توان 
در این موضوعات به بهبود وضعیت زنان کمک نمود که البته این خود، صرفًا 
مستلزم باور بنده و تعدادی از همکارانم نمی باشد بلکه عزمی گسترده تر را 
می طلبد. برخی از این مطالبات،با اقدام از سوی برخی نهادهای مربوطه و یا با 
تصویب برخی طرح ها و لوایح مانند ، اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و تشدید مجازات اسید پاشی محقق شده 
است و برخی نیز در دست اقدام است و برخی هم مانند طرح مقابله با کودک 
همسری ،به رغم عدم کسب آرای موافق به جهت عدم همکاری اکثریت 
نمایندگان مرد، همچنان در دس��ت پیگیری اس��ت تا با رایزنی ها و بررس��ی 
های بیشتری که صورت گرفته است مجددا مطرح گردد. الیحه تامین امنیت 
زنان نیز پس از مطالبه و پیگیری های بسیار باالخره از سوی قوه قضاییه با 
اصاحاتی تایید و به دولت واصل گردید که با تذکر به دولت خواستار تسریع 
در ارسال آن به مجلس جهت تعیین تکلیف نهایی آن هستیم تا با اجرای این 
قوانین و فرهنگ سازی بیشتر،در آینده ای نزدیک باورها و پیگیری هایمان، 
جامه ی عمل بپوشند.   تأثیر مثبت و معنادار زنان در عرصه های اقتصادی  
و سیاسی، قدرت دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آنان را متذکر می 
شود. چرا که رشد ایشان سبب توسعه جامعه است. زنان از یک سو تأثیرگذار 
در روند تغییر و رشد جامعه اند و از سوی دیگر، خود،متأثر از شرایط اجتماعی 
هستند که در آن زندگی می کنند. بنابراین، سیاست ها و قانونگذاری ها و 
مهم تر، خواس��ت جامعه زنان، باید در مس��یری باش��د تا با مهیا سازی زمینه 
حضور زنان چه در کسب کرسی ها و چه پای صندوق های رای، بتواند باور 

و اعتماد عمومی به ایشان را در جامعه نهادینه کند. 

سرمقاله

دبی��رکل جمعی��ت مبارزه با اس��تعمال دخانیات 
ایران با اش��اره به صحبت های اخیر رئیس مرکز 
برنامه ری��زی و نظارت بر دخانیات مبنی بر اینکه 
ساالنه بیش از ۲۰میلیارد نخ سیگار به کشور قاچاق 
می ش��ود، گفت: آمارهای غیرکارشناسی مربوط 
به قاچاق سیگار بهترین ابزار برای تولید ۴۵ برند 

جدید مواد دخانی در کشور است.
به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری ایسنا،  دکتر 
محمدرضا مسجدی در این راستا گفت: متاسفانه 
اعطای مجوز جهت تولید برندهای بیشتر سیگار در 
کشور و تسلط بر بازار مصرف، چیزی جز به سخره 
گرفتن نظام سامت کشور و قوانین مصوب این 

حوزه توسط مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
که خود متولی امر است، نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: براساس آمار گزارش شده، 
در حال حاضر بیش از۹۵ درصد س��یگار مصرفی 
کشور در داخل تامین می شود و میزان قاچاق در 

سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.  

بازس��ازی و افزای��ش خط تولی��د و احیای کارخانه 
نوس��تالژیک نس��اجی مازن��دران در شهرس��تان 
قائمش��هر روز دوش��نبه با امضاء و صدور چک ۵۰ 
میلیارد ریالی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

در محل این کارخانه کلید خورد.
ب��ه گ��زارش تجارت به نق��ل از ایرنا، محمد مخبر 

ریی��س س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام )ره( به 
همراه اس��تاندار مازندران، نماینده مردم اس��تان در 
مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائمش��هر و 
جمعی از مسئوالن استانی و محلی از کارخانه شماره 
۱ نس��اجی قائمش��هر بازدید و سپس در نشستی در 
محل کارخانه، تفاهمنامه احیای آن را امضا و چک 

نخست را صادر کرد.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( پس از 
امضای تفاهمنامه و چک نخست گفت که این ستاد 
در فاز اول ۱۷۰ میلیارد ریال برای احیاء ، بازسازی و 
ایجاد خط تولید جدید در کارخانه نساجی مازندران 

سرمایه گذاری می کند.  

ورود 4۵ برند جدید مواد دخانی به عرصه تولید و فروشبازسازی و احیای کارخانه نساجی مازندران آغاز شد صنعت و معدن 
www.tejaratonline.ir

افزايش 70 درصدی تعداد بازرسی ها در سطح عرضه
گروه صنعت و معدن: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در ام�ور بازرگان�ی در ش�صت و نهمین جلس�ه کارگروه تنظیم 
بازار کشور گفت: تنظیم بازار محدود به کشور ما نیست و اکثر 
کش�ورهای دنیا به عنوان یک برنامه حمایتی از اقش�ار مختلف 
جامعه، این ش�کل از سیاس�ت گذاری را در س�طح بازار انجام 

می دهند.
به گزارش تجارت به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی افزود: 

روند کنترلی بازار بعد از طرح اصاح قیمت بنزین قابل قبول 
بوده و خوشبختانه با همکاری دستگاهها و تشکل های مرتبط، 
جو روانی بازار به خوبی کنترل شده و قیمت ها از ثبات الزم تا 

حدود بسیاری برخوردار هستند و باید تداوم یابد.
وی ادامه داد: بازرس��ان س��ازمان حمایت، سازمانهای صمت 
اس��تان ها، بازرس��ی اصناف و همچنین اتحادیه های تحت 
پوش��ش در ۲۱ روز نخس��ت از اجرای طرح تشدید بازرسی بعد 

از اصاح قیمت بنزین، بالغ بر ۵۱۶ هزار و ۲۹۰ مورد بازرسی 
انج��ام داده ان��د و ب��رای ۳۷ ه��زار و ۹۴۳ متخلف صنفی برگه 
گزارش بازرس��ی به ارزش بیش از یک هزار و ۲۱۷ میلیارد و 
۱۷۵ میلیون ریال صادر و مراتب را جهت بررسی های بعدی 

به تعزیرات حکومتی ارجاع نموده اند.
مدرس خیابانی اضافه کرد: تعداد بازرس��ی س��ازمان حمایت و 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در این ۲۱ روز 

بالغ بر ۲۹۸ هزار و ۷۶۵ مورد بوده که نس��بت به مدت مش��ابه 
خود بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته است.

وی اعام کرد: تعداد پرونده های متشکله در این مدت ۲۵ هزار و 
۴۱۶ فقره بوده که با افزایش ۱۱۰ درصدی را نشان می دهد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: ارزش ریالی 
پرونده های تشکیل شده با ۱۸۵ درصد افزایش، بیش از ۱۶۹ 

میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال برآورد می شود.



گروه انرژی- خبرنگار تجارت: مدیرعامل پتروش�یمی آپادانا خلیج 
ف�ارس ب�ا بی�ان اینکه میزان مص�رف متانول یکی از ش�اخص های 
توس�عه کشورهاس�ت ودارای ارزش افزوده باالیی اس�ت، گفت:در 
حال حاضر پروژه آپادانا 4۷ درصد پیشرفت کرده و شهریور 1400 
این پتروشیمی به تولید محصول می رسد.به گزارش خبرنگار روزنامه 
تجارت ، مهندس جلیل قس�امی مدیر عامل پتروش�یمی آپادانا در 
نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه متانول تولیدی توسط 
پتروش�یمی آپادانا به س�بد محصوالت هلدینگ خلیج فارس اضافه 
می شود، اظهار داشت: متانول در توسعه صنایع پایین دستی نقش 

مهمی دارد که نباید از آن غافل بود.
وی درمورد زنجیر ارزش متانول گفت: در بس��یاری از  کش��ورهای 
پیش��رفته متانول به عنوان س��وخت پاک  و در تکنولوژی های اخیر 

برای تولید اتیلن و ... استفاده می شود .
او افزود: واحد متانول آپادانا تحت لیسانس کازاله سوئیس است که 

ساالنه یک میلیون و ۶۵۰ هزارتن تولید خواهد داشت.
به گفته قسامی ۳۵۴ میلیون یورو برای ساخت، خرید تجهیزات  این 
پتروشیمی پیش بینی شده  و در مجموع ۴۶۲میلیون یورو برای ساخت 
مجتمع هزینه خواهد شد.  مدیرعامل پتروشیمی آپادانا تاکید کرد: 
بخش قابل توجهی از تجهیزات راه اندازی این پتروشیمی از داخل 
تامین شده است و در حال حاضر ۴۷ درصد پیشرفت پروژه بوده و 

شهریور ۱۴۰۰ این پتروشیمی به تولید محصول می رسد.
قس��امی با تاکید براینکه در س��ال ۸میلیون و ۳۰۰ هزار تن متانول 
در کشور تولید می شود، گفت: ۳۰۰ هزارتن از این متانول در داخل 

استفاده می شود و ۸ میلیون تن صادر می شود. 
او بااشاره به اینکه همه متانول ما بر خاف برخی کشورها همچون 
چین که از زغال سنگ تولید می شود، از گاز متان تولید می شود، افزود: 
بازار فروش متانول ما تضمین شده است و نگرانی بابت فروش متانول 

نداریم و تمامی متانول تولیدی این مجتمع صادر می شود.
به گفته مدیرعامل پتروش��یمی آپادانا خلیج فارس، هلدینگ خلیج 

فارس به عنوان شرکت مادر بنا دارد با توجه به ارزش افزوده صنایع 
پایین دستی متانول،پروژه های تبدیل متانول به پروپیلن و اتیلن رادر 
کشور را ایجاد کند. قسامی تاکید کرد: طبق سیاست هایی که تبیین 
شده؛ استفاده حداکثری از تمام تجهیزات ساخت داخل مبنای کار 
قرار دارد و اگر در برخی محصوالت امکان ساخت داخل وجود نداشته 

باشد،از بهترین برندهای جهانی تامین می شود.
تامین سوخت استاندارد کشتی ها در مجتمع پتروشیمی �  

همچنین در ادامه بازدید تقی صانعی مدیرعامل پتروشیمی نوری با 
بیان اینکه از ابتدای سال ۲۰۲۰ کشتی ها باید از سوخت کم سولفور 
استفاده کنند، گفت: با راه اندازی شیرین سازی برش های سنگین در 
این مجتمع، می توان این سوخت را برای کشتی ها تامین کرد وی 

با اش��اره به طرح شیرین س��ازی برش س��نگین برای تولید گازوییل 
یورو ۶  افزود: این پروژه در دس��ت مناقصه اس��ت و تا پایان س��ال 
برنده مناقصه مش��خص می ش��ود و کار اجرایی را اوایل س��ال آینده 

شروع خواهیم کرد.
وی افزود: برش سنگین)هوی اند( با گوگرد ۱۰ تا ۵۰ پی پی ام تولید 
خواهد شد و از این تولیدات در تامین سوخت و یا تولید محصوالت 
پایین دستی استفاده می شود.صانعی تاکید کرد: برش های سنگین 
کم گوگرد، کمک ش��ایانی به تس��ریع و افزایش قیمت محصوالت 
این شرکت خواهد کرد، همچنین با توجه به اینکه از ژانویه ۲۰۲۰ 
کشتی ها نمی توانند سوخت با گوگرد باال  مصرف کنند، این طرح 
می تواند کمک کننده باشد. به گفته صانعی، سرمایه گذاری مورد نیاز 

برای این طرح، ۱۲۰ میلیون دالر است
وی یادآور شد: امروز در پتروشیمی نوری، زنجیره تولید حاکم است 
و ۵۰ درصد پارازایلین تولیدی به پتروش��یمی تندگویان برای تولید 

پت تخصیص پیدا می کند.
مدیرعامل پتروشیمی نوری گفت: واحد »ار اند دی« در این پتروشیمی 
فعال است که دو پروژه نیز به این ترتیب اجرایی شده است، پروژه 
نخست را  واحد شیرین سازی هوی اند و پروژه دیگر اجرای طرح 
زیرو فلرینگ است که عاوه بر کاهش مصرف گاز، تولید ال پی جی 

افزایش پیدا کرده و فلر ) گاز مشعل ( صفر می شود.
صانعی با اشاره به عرضه ۱۰ درصد سهام شرکت در بورس، گفت: 
این سهام در بورس، بازدهی خوبی داشته و رشد به دلیل توانمندی 
این ش��رکت اس��ت.مدیرعامل پتروش��یمی نوری تاکید کرد: کل 
پتروش��یمی ها در س��ال های گذشته کمبود خوراک داشتند و با این 
حال برای تامین پایدار خوراک، در چند سال گذشته در پتروشیمی 
ن��وری، پ��روژه ای اجرا ش��د که ه��دف از آن اتصال مجتمع به تمام 
پاالیشگاه های پارس جنوبی بود.وی افزود: اکنون به همه فازهای 
پارس جنوبی متصل شده ایم و هیچ مشکلی در تامین خوراک وجود 
ندارد.صانعی خوراک دریافتی پتروشیمی نوری را ۱۰۰ هزار بشکه در 
روز بیان کرد و افزود: برنامه تولید این مجتمع در سال ۹۸، دستیابی 
به ظرفیت اس��می ۹۰ درصدی بود که ۹۱ درصد ظرفیت اس��می و 

۱۰۱ درصد برنامه محقق شده است.
وی افزود:اکنون ۱۲۰ درصد برنامه تولید و ۱۱۰ درصد ظرفیت اسمی 
تولید انجام می ش��ود و انتظار می رود رکورد خوبی برای تولید ثبت 
شود. مدیرعامل پتروشیمی نوری گفت: دو پروژه برای افزایش تولید 
پارازایلن و بنزین تعریف شده که در مجموع ۲۰ درصد تولید پارازایلن 

و ۱۰ درصد تولید بنزن را افزایش می دهد.
وی یادآور شد: عرضه ۹۰ درصد ارزهای صادراتی پتروشیمی نوری 
در سامانه نیما انجام می شود و افزود: ۱۰ درصد تولید نیز برای تامین 

قطعات، مواد اولیه و  تجهیزات استفاده شده است.

مدیرعامل پتروشیمی آپادانا خلیج فارس:

بازار فروش متانول ایران تضمینی است

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت: 
از ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه آرد، نان 
و گندم در بودجه س��ال ۹۹ باید حداقل ۸ هزار 
میلیارد تومان به خرید تضمینی گندم اختصاص 
یاب��د ت��ا امکان خرید گندم با قیمت منصفانه از 

کشاورزان فراهم شود.

علی قلی ایمانی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه 
حداق��ل قیمت منصفانه برای خرید تضمینی 
گندم در سال  زراعی جاری ۲ هزار ۵۰۰ تومان 
اس��ت، اظهار کرد: مبن��ای میزان خرید گندم 
از کش��اورزان با توجه به تامین نیاز داخل ۱۰ 
میلیون تن اس��ت که با در نظر گرفتن حداقل 

قیمت منصفانه باید ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار 
به خرید تضمینی آن اختصاص یابد. ایمانی از 
دیگر منابع اعتباری برای خرید تضمینی گندم 
را بانک ها عنوان کرد و گفت: بانک ها نیز مکلف 
هستند بخشی از اعتبار مورد نیاز خرید تضمینی 

گندم را از منابع خود تامین کنند.

به گفته مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ توزیع پوشاک 
ایرانی به نام برندهای خارجی غیرقانونی بوده و با 
آن برخورد می شود. به گزارش تجارت به نقل از 
ایسنا، افسانه محرابی در حاشیه برگزاری مراسم 
افتتاحیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی 

صنعت نساجی و هفتمین نمایشگاه بین المللی 
پوش��اک در جمع خبرن��گاران وضعیت تولید و 
صادرات در صنعت نس��اجی را خوب توصیف 
ک��رد و گف��ت: مش��کاتی در بخش مبادالت 
مال��ی و تامی��ن مواد اولیه در صنعت پوش��اک 
وجود داشته که با تشکیل کمیته هایی در بانک 

گمرک این مشکات رصد شد و در حال حاضر 
این مشکات برطرف شده است. وی در ادامه 
از افزایش ۷۰ درصدی تعداد واحدهای شرکت 
کننده در نمایشگاه صنعت نساجی خبر داد؛ به 
طوری که تعداد این واحد در سالهای ۹۷ و ۹۸ به 

ترتیب ۶۹ و ۱۱۹ واحد اعام شده است.

حداقل اعتبار در بودجه برای خرید منصفانه گندم توزیع پوشاک ایرانی با برند خارجی غیرقانونی است اصناف 
www.tejaratonline.ir
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کشاورزی اقساطی شد
الیحه بودجه سال آینده کل کشور به شرکت های آب منطقه ای 
و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده از محل منابع داخلی 
خود نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب کنتورهای حجمی 

و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز اقدام کنند.
براساس بند»ج« تبصره هشت الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل 
کش��ور اعام کرد: ش��رکت های آب منطقه ای و سازمان آب و 
برق خوزس��تان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخش��ی از 
اعتبارات طرح های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه 
اداره شده نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب کنتورهای 
حجمی و هوشمند چاه های آب کشاورزی مجاز اقدام کرده و 
به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه 
تعیین می شود، اصل و کارمزد این تسهیات را از صاحبان این 

چاه ها دریافت کنند.
برپایه بند یاد ش��ده، صددرصد اقس��اط وصولی برای اجرای 
طرح های احیاء و تعادل بخش��ی منابع آب زیرزمینی در اختیار 
ش��رکت های آب منطقه ای اس��تان ها و س��ازمان آب و برق 

خوزستان قرار می گیرد.

پیش بینی مثبت گلدمن از قیمت نفت 
بانک آمریکایی گلدمن ساکس در پی تصمیم اوپک پاس برای 
عمیق کردن کاهش تولید نفت، پیش بینی خود از شاخصهای 

قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ را باالتر برد.
به گزارش ایسنا، گلدمن ساکس اکنون پیش بینی می کند قیمت 
نفت برنت برای تحویل فوری در سال ۲۰۲۰ به ۶۳ دالر در هر 
بش��که می رس��د که سه دالر باالتر از پیش بینی قبلی ۶۰ دالر 
است. قیمت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا را هم ۵۸ دالر و 

۵۰ سنت در هر بشکه پیش بینی کرد.
به روزرسانی پیش بینی گلدمن ساکس پس از توافق اخیر اوپک 
پاس برای کاهش بیش��تر تولید روی داد. گروه اوپک پاس 
شامل کشورهای اوپک و غیراوپک در نشست رسمی روز جمعه 
در وین با عمیق کردن کاهش تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در 
روز تا مارس سال ۲۰۲۰ موافقت کردند و به این ترتیب مجموع 
تولید اوپک پاس از س��طح تولید اکتبر س��ال ۲۰۱۸ به میزان 
۱.۷ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش ۵۰۰ 
هزار بشکه ای از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ اعمال شده و تا مارس 
ادامه پیدا می کند. این گروه سیاست تولید نفت خود را در یک 
نشست فوق العاده که روزهای پنجم و شش مارس برگزار می 
شود، بازبینی خواهد کرد. بازار نفت با افزایش چشمگیر قیمتها 

از تصمیم اوپک پاس استقبال کرد.

نفت و نيرو

ایران تونل استقالل تاجیکستان را تکمیل می کندروند کاهشی حوادث در شرکت ملی نفت  صنعت برق به دنبال بازارهای منطقه 
وزی��ر نیرو با اش��اره ب��ه تدوین برنامه 
س��ه س��اله همکاری ب��ا صنعت برق 
عراق، گفت: صنعت برق کش��ورمان 
ب��ا وجود تحریم دنبال افزایش حضور 
در بازاره��ای منطق��ه اس��ت. »رضا 

اردکانیان« در مراس��م افتتاح س��ی و چهارمین کنفرانس بین 
المللی برق در محل پژوهشگاه نیرو، افزود: صنعت برق ایران 
با وجود همه تحریم ها صنعتی روبه پیش��رفت اس��ت و هیچ 
مانعی توسعه آن را متوقف نخواهد کرد. وی افزود: براساس 
ارتباطی که با کشورهای منطقه به ویژه با کشورهای هم مرز 
برقرار ش��ده و نیز مش��ارکت در توسعه و عمران این کشورها، 
تاش می شود عاوه بر کسب سهم مناسب از بازارها نقش 

خود در ارتقای امنیت منطقه ایفا کنیم. 

مدیر بهداش��ت، ایمنی و محیط زیست 
شرکت ملی نفت ایران با اشاره به استمرار 
روند کاهشی حوادث در شرکت ملی نفت 
ایران، ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، 
می��زان حوادث و پیامدهای احتمالی آن 

در این شرکت در سال های آینده به صفر برسد. به گزارش ایلنا از 
وزارت نفت، مانی عبداهلل زاده راد در ششمین گردهمایی رؤسای 
اچ اس یی و پدافند غیرعامل شرکت ملی نفت ایران، گفت: حوادث 
شرکت ملی نفت ایران از سال ۹۵ تاکنون، بیش از ۲۵ درصد کاهش 
یافته و ماهیت این حوادث در پنج سال اخیر، از حوادث شغلی به 
حوادث فرآیندی گراییده است. وی ادامه داد: به این ترتیب باید 
با آسیب شناس��ی حوادث فرآیندی در یک برنامه زمانبندی شده، 

میزان این حوادث را کاهش دهیم.

مدیرعامل ش��رکت توس��عه منابع آب و 
نی��روی ایران با اش��اره به توافق صورت 
گرفت��ه بی��ن وزی��ر ان��رژی و ذخایر آبی 
تاجیکس��تان و وزیر نیروی ایران گفت: 
مقرر ش��د کشورمان برای تکمیل تونل 

استقال این کشور اقدام های الزم را به عمل آورد. »بهروز مرادی« 
در گفت و گو با ایرنا افزود: تونل پنج کیلومتری استقال تاجیکستان 
سال ۱۳۸۵ توسط مهندسان ایرانی ساخته شده و برخی قسمت های 
آن ناتمام باقی مانده بود که در توافقی که در روزهای اخیر بین دو 
کشور صورت گرفت مقرر شد ایران نسبت به تکمیل روشنایی های 
ای��ن تون��ل اق��دام الزم را به عمل آورد. تونل اس��تقال که مرکز 
تاجیکستان را با شمال آن پیوند می دهد، به صرف هزینه ۶۰ میلیون 

دالری توسط ایران و در مدت سه سال ساخته شد.

گروه اصناف و کش�اورزی: وجود دالالن، در کنار کس�ب 
درآمد کشاورزان و نقدینگی حاصل از فروش پسته دامغان 
ب�ه ص�ورت تازه خ�وری، از عوامل اصلی اس�تقبال نکردن 
کش�اورزان و س�رمایه گذاران از حض�ور ای�ن محصول در 

بورس کشور است.
پس��ته در س��ال ۸۷ ب��ا چهار نماد معامات��ش را در بازار 
ب��ورس کش��ور آغاز کرد، اما با وج��ود پیش بینی فعاالن 
عرص��ه کش��اورزی و بورس، این محص��ول مورد توجه 
قرار نگرفت و موجب حذف موقت و کاهش اس��تقبال از 

آن در بازار سرمایه شد.
عل��ت اصل��ی کمرنگ ب��ودن این اس��تقبال را می توان 
نقدینگی موجود در بازار فروش پسته تازه دانست که در 
این شرایط، بیشتر کشاورزان پس از برداشت، محصول 
خود را یا به صورت تازه به فروش می رس��انند یا پس از 
خش��ک کردن پس��ته تازه، آن را به دالالن یا بازارهای 

محلی می سپارند.
پسته ایران در سال های اخیر با توجه به افزایش قیمت از 
جمله مواد خوراکی لوکس در سبد خانوار شناخته می شود 
که می توان با اندکی فرهنگ س��ازی آن را در بورس به 

خوبی جای نهاد. 
هم اکنون ، ایران حدود ۵۰۰ هزار هکتار باغ پس��ته دارد 
که طبق اعام وزارت جهاد کشاورزی، بیش از ۹۰ درصد 
آن بارور اس��ت و تولید س��االنه پس��ته در ایران، با توجه 
به وضعیت آب و هوایی و ش��رایط اقلیمی این محصول، 
متغیر است در حالی که با توجه به آمارهای وزارت جهاد 
کشاورزی، میزان تولید پسته در سال جاری بین ۲۲۰ تا 

۲۵۰ هزار تن پیش بینی شد.
بورس پسته در حقیقت برای کمک به کشاورزی در کشور 
راه اندازی شده است که باید با ایجاد فرهنگ سازی و ساز 
و کار مناسب به سمت فرآوری و حضور فعال کشاورزان 

در بورس حرکت کرد.
پذیرش بورس، مشکل اصلی پسته کاران است �  

دبیر انجمن پس��ته اس��تان س��منان در گفت و گو با ایرنا 
ابراز داشت: با وجود تاش های چندسال اخیر، هم چنان 
فرهنگ الزم برای زمینه سازی پذیرش بورس از سوی 

کشاورزان انجام نشده است و عمده پسته کاران، رغبتی 
برای حضور در بورس ندارند.

منصور عباس��یان ادامه داد: برای حضور پس��ته در بورس 
کاال امس��ال چهار نفر از باغداران اعام آمادگی کردند 
که با توجه به قیمت مناسب پسته در بازار فروش، باز هم 

نقدینگی بازار را به جای بورس انتخاب کردند.
وی اظهار داشت: بورس پسته خدمتی جدید برای باغداری 
نوین اس��ت که نیازمند اعتمادس��ازی و حمایت از چندین 

نفر برای پیش قدم شدن در این عرصه است.
عباسیان گفت: ۶۰ نفر در شهرستان دامغان دارای کارت 
بازرگانی هستند و فعالیت هایی چون فرآوری، صادرات، 
واردات و فروش عمده پس��ته را دنبال می کنند که باید 
از ظرفیت این افراد برای پیشبرد اهداف در حوزه بورس 

استفاده کرد.
وی افزود: صندوق حمایت از توسعه کشاورزی و انجمن 
پسته با همکاری هم و ارائه جذابیت های بازار بورس به 

پسته کاران، سعی می کنند تا بورس پسته را فعال کنند 
که برای این راه نیازمند حمایت باغداران هستیم.

عباسیان اضافه کرد: استان سمنان با توجه به قرار داشتن 
در مسیر زائران آستان علی بن موسی الرضا )ع( و محور 
ارتباطی ش��مال به جنوب، از موقعیت جغرافیایی خوبی 

برای فروش پسته در بازارهای محلی برخوردار است.
وی خاط��ر نش��ان کرد: با توجه ب��ه بازار مطلوب فروش 
محصول، بس��یاری از باغداران معتقدند محصول خود را 
در بازارهای محلی به فروش برسانند تا بتوانند از نقدینگی 

سریع آن بهره مند شوند.
دبیر انجمن پسته استان سمنان تصریح کرد: معامله در 
بورس راهی مثبت و اثر بخش است که در شفافیت قیمت 
و تضمین پول باغدار نقش مهمی را ایفا می کند، حضور 
پس��ته در بورس عاوه بر رس��یدن به جایگاه مطلوب می 
تواند با معرفی این محصول در معامات جهانی، ایران را 

به کشور اول صادر کننده پسته جهان تبدیل کند.

شناس�ایی بهترین بازارها در بورس امکان پذیر  �  
است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان در گفت و گو با 
ایرنا، گسترش بازاریابی را مهم ترین عامل برای حضور 
در ب��ورس دانس��ت و اف��زود: با توجه ب��ه وجود تضمین 
در بازار بورس و دسترس��ی بیش��تر س��رمایه داران به این 
امکان، باغداران دارای گواهی س��پرده پس��ته می توانند 
با حضور در س��ازمان بورس، مناس��ب ترین بازارها را از 

آن خود کنند.
محسن طباطباییان تصریح کرد: با ورود پسته کاران به 
معامات گواهی سپرده پسته در بورس کاال، این باغداران 
هستند که می توانند بازار را تصاحب کرده و محصول خود 
را به قیمت واقعی و روز به فروش برسانند و در کوتاه ترین 

زمان وجه حاصل از معامله را دریافت کنند.
وی ادامه داد: امروز بس��یاری از دالالن با بازارگرمی و 
خرید محصول پس��ته از باغ��داران به قیمت غیرواقعی، 
کشاورزان را متحمل خسارت و سود ناشی از این محصول 
را از آن خ��ود م��ی کنند که ب��ا ورود به معامات بورس، 
کش��اورزان در ای��ن زمینه از قدرت بیش��تری برخوردار 

خواهند شد.
طباطباییان اظهار داشت: تضمین خرید در بورس عاملی 
است که بسیاری از خریداران خارج کشور را به معامله در 
بورس تشویق می کند که با این اقدام می توان صادرات 

این محصول را نیز تا حد بسیار زیادی افزایش داد.
وی افزود: تاکنون کارگاه های آموزش��ی بس��یاری برای 
پذیرش بورس در شهرس��تان دامغان برگزار ش��ده است 
ک��ه بای��د در ای��ن زمینه افراد مش��تاق را با حمایت های 
الزم در بورس وارد و این معامات را در سطح باغداران 

نهادینه کرد.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان دامغان گفت: امروز 
فرهنگ فرآوری و عدم تازه فروشی پسته در بین باغداران 
نهادینه ش��ده اس��ت چرا که به س��ود حاصل از فرآوری 
محص��والت پ��ی ب��رده اند و برای ورود به بورس نیز باید 
این فرآیند انجام گیرد تا پسته کاران بتوانند بهتر با نتایج 

حاصل از معامله در بورس آشنا شوند.

جوالن دالالن باعث شده است؛

اخم پسته دامغان به بازار سرمایه   بعد از ۱۰ سال بودجه مستقل گرفتیم
مدیر عامل س��ازمان تعاون روس��تایی گفت: بعد از ۱۰ سال بودجه 
مستقل از سازمان خصوصی سازی گرفتیم و از سیطره این سازمان 
خارج ش��دیم. حسین ش��یرزاد معاون وزیر کشاورزی و مدیرعامل 
س��ازمان تع��اون روس��تایی ایران در گفتگو ب��ا خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بودجه تعیین شده برای این سازمان 
در سال آینده مناسب است؛ با توجه به شرایط سخت فعلی کشور 

بودجه ای که در نظر گرفته می شود باید منطقی باشد.
وی اف��زود:  ب��ا توج��ه ب��ه اینکه ب��ه مدت ۱۰ س��ال تحت عنوان 
شرکت هایی بودیم که ذیل سازمان خصوصی سازی بود، بودجه 
خاصی نیز برای ما در نظر گرفته میشد اما امسال برای اولین سال  
خارج از س��یطره س��ازمان خصوصی س��ازی به این سازمان بودجه 

اختصاص یافت.
مدیرعامل س��ازمان تعاون روس��تایی ایران ادامه داد: در آن شرایط 
سازمان وضعیت آشفته ای داشت و همه مسائل آن تحت الشعاع 
س��ازمان خصوصی س��ازی قرار می گیرد و زیر س��اخت های آن به 
مش��کل میخورد به طوری که بس��یاری از زیر س��اخت های تعاون 
روس��تایی در  زمانی که تحت س��یطره خصوصی س��ازی بود به 
اس��تهاک رفته اس��ت و بودجه های ما قطع ش��ده بود یا به حداقل 

تقلیل یافته بود.

 مبارزه با ملخ صحرایی در ۲ هزار هکتار
 از اراضی کشور

معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: ملخ های صحرایی از 
هند و پاکستان وارد کشور شده اند و در یک ماه گذشته در حدود ۲ 

هزار هکتار از اراضی کشور با این آفت مبارزه شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی علیمراد سرافرازی 
تاکید کرد: در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان 
ب��رای مب��ارزه ب��ا این آفت آماده باش کامل وجود دارد و کار مبارزه 

نیز به خوبی در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه در ۲ هزار هکتار از اراضی برای مبارزه با این 
آفت سمپاشی صورت گرفته است تاکید کرد: پیش بینی می شود 
ظرف یک ماه آینده ورود ملخ های صحرایی به کش��ور ادامه یابد 
و مب��ارزه نی��ز در س��طح ۷۰۰ هزار هکت��ار از اراضی صورت پذیرد. 
س��رافرازی خاطر نش��ان کرد: تاکنون هیچ آس��یبی به محصوالت 
کش��اورزی ازجانب ملخ ها نرس��یده اس��ت و با برنامه ریزی های 
 ص��ورت گرفت��ه هیچ دغدغ��ه ای در این جهت برای کش��اورزان

 وجود ندارد.  

اصناف و كشاورزی
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بانك و بيمه

تجارت-اس��تان گیان-آدوس؛ کارگاه س��ه روزه کاهش 
آس��یب وپیش��گیری از HIV به میزبانی اداره کل بهزیستی 
گیان و با حضور مدیرکل بهزیستی گیان دکتر حسین 
نحوی نژاد ، دکتر باقری دبیر س��تاد مبارزه با مواد مخدر ، 
معاون امور پیشگیری دکتر نوبخت و جمعی از کارشناسان 
استان ها در سالن اجتماعات کادوس برگزار می گردد.دکتر 

نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیان در مراسم افتتاحیه این 
دوره آموزشی عنوان کرد : این کارگاه منطقه ایی و با حمایت 
مالی صندوق جهانی مبارزه با ایدز وبا همکاری س��ازمان 
بهزیس��تی برگ��زار می گردد.وی اف��زود : با توجه به اینکه 
آموزش کارشناسان می تواند در جهت ارتقاء سطح سامت 
جامعه و کنترل بیماری های ناشی از اعتیاد به ویژه ایدز موثر 

واقع شود در این کارگاه سه روزه  در خصوص آموزش های 
الزم در خصوص رویکرد نوین آموزش اچ آی وی ، مروری 
بر توصیه تست اچ آی وی ،مروری بر فرم های الکترونیک 
ثبت خدمات وگزارش دهی ،اصول کاهش آسیب ،هپاتیت ، 
سل ،بیماری های آمیزشی و ... برای کارشناسان و کارکنان 

موبایل سنتر مراکز کاهش آسیب ، ارائه می شود.

تجارت-استان گیان_آدوس؛ فرمانده انتظامي 
اس��تان از رفع تصرف ۱۰ هکتار از اراضي ملي به 
ارزش ۵ میلیارد ریال در شهرستان شفت خبر داد.

س��ردار "عزیزاله ملکي" در گفت  وگو با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، در تشریح جزئیات این خبر 
گفت: در پي دریافت خبري مبنی بر تصرف اراضی 

ملی توسط افرادی در یکی از روستاهای شهرستان 
ش��فت، بررس��ي موضوع در دستور کار پلیس قرار 
گرفت.این مقام ارش��د انتظام��ی افزود: ماموران 
ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناس اداره 
منابع طبیعی به محل اعامي اعزام شدند.وي بیان 
داشت: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد 

۳ نف��ر ۱۰ هکت��ار از اراضی ملی را به تصرف خود 
درآورده و به صورت غیر قانوني آن را به وس��یله 
سیم خاردار و فنس محصور کرده اند.سردار ملکی 
ب��ا بیان اینکه ب��ا حکم قضائي رفع تصرف انجام 
شدگفت: در این راستا متهمان ۳۲، ۵۵ و ۵۷ ساله با 

تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفي شدند. 

برگزاری کارگاه کاهش آسیب وپیشگیری از HIV در بهزیستی گیالن شهرستان اراضی ۵ میلیاردی در شفت رفع تصرف شد
www.tejaratonline.ir

گروه بانک و بیمه : مدیر امور اعتباری بانک مسکن در دومین گردهمایی 
مدیران ارشد این بانک جزییات همکاری بانک مسکن در طرح اقدام 

ملی را تشریح کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از  -هیبنا، محمد حسن علمداری، 
مدیر امور اعتباری بانک مسکن در دومین گردهمایی مدیران ارشد 
این بانک در تشریح جزییات نحوه همکاری بانک مسکن در طرح 
اقدام ملی گفت: تاکنون سه تفاهم نامه بین دستگاه های متولی طرح 

اقدام ملی مسکن و بانک مسکن تنظیم شده است.
وی توضی��ح داد: ای��ن تفاه��م نامه ها در راس��تای اجرای طرح اقدام 
ملی مسکن با سه نهاد متولی این طرح یعنی بنیاد مسکن،شرکت 
عمران شهرهای جدید و شرکت توسعه گران عمران ستاد وابسته 
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(،تنظیم شده است. علمداری 
افزود:تاکنون تفاهم نامه تنظیم شده با شرکت توسعه گران عمران 
وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( برای ساخت و تامین 
مالی ۲۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن به امضا 
رسیده است و بانک مسکن برای امضای سایر تفاهم نامه ها آمادگی 
دارد وب��ه زودی ای��ن تفاهم نامه ها و س��ایر تفاهم نامه های مرتبط با 
همکاری بانک مس��کن با متولیان طرح اقدام ملی به امضا خواهد 

رسید.

وی در تشریح جزییات این تفاهم نامه ها اعام کرد:مصوبات الزم 
برای امضای تفاهم نامه با بنیاد مسکن برای همکاری به منظور ساخت 
۱۰۰ هزار واحد مسکونی اخذ شده است اما هنوز این تفاهم نامه به امضا 

نرسیده است.همچنین تفاهم نامه ای به منظور همکاری با شرکت 
عمران شهرهای جدید برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طرح 
اقدام ملی در شهرهای جدید نیز تنظیم شده است که مصوبات الزم 

برای امضای این تفاهم نامه نیز اخذ شده است اما هنوز این تفاهم نامه 
به امضا نرسیده است.با این حال،تفاهم نامه  مربوط به همکاری برای 
س��اخت ۵۰ هزار واحد مس��کونی طرح اقدام ملی بین بانک مسکن 
و ش��رکت توس��عه گران عمران س��تاد وابسته به ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( به امضا رسیده است.
علمداری همچنین در خصوص مهمترین اهداف اجرای طرح اقدام 
ملی توضیح داد:با اجرای این طرح چند هدف مهم و اساسی از سوی 
متولی بخش مسکن دنبال می شود که از جمله آن می توان کمک به 
تامین مسکن طبقه متوسط و پایین جامعه به لحاظ سطح اقتصادی و 
معیشتی، خانه دار کردن دارندگان صندوق مسکن یکم و ایجاد زمینه 
استفاده از امتیاز حساب مذکور،کمک به رونق تولید مسکن و افزایش 
عرضه،کمک به تعادل بخشی بازار از طریق عرضه مسکن در قالب 
الگوی مناسب مصرف و همچنین ایجاد زمینه استفاده از پس اندازهای 
گذشته خانوار برای پرداخت هزینه های ساخت و پس اندازهای آتی 

برای تامین هزینه های خرید زمین واقساط بانکی اشاره کرد.
همچنی��ن مناب��ع الزم ب��ه منظ��ور س��اخت واحده��ا نیز توس��ط 
خریداران،بانک،نهادهای مجری و سازنده تامین خواهد شد.علمداری 
گفت:واریز مبلغ پیش خریداران در حس��اب های بانک و واریز آن به 

حساب سازنده براساس پیشرفت کار انجام خواهد شد.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن تشریح کرد:

جزییات همکاری بانک مسکن در طرح اقدام ملی

خدمات دهی به مشتريان بانك سينا متحول می شود مدیرعامل بانک سینا با سفر به استان آذربایجان شرقی، با همکاران 
شعب بانک در این استان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، دکتر ایمانی در این سفر، ضمن 
دیدار و گفتگوی صمیمانه با همکاران شعب مرند، ملکان، مراغه و 

بناب، عملکرد این شعب را بررسی و از زحمات آنان قدردانی کرد.
دکتر ایمانی در این دیدارها طی سخنانی با بیان آنکه موفقیت های 
بانک س��ینا حاصل تاش و زحمات همکاران اس��ت گفت: عامل 
محرکه و زمینه ساز پیشرفت هر سازمان و بنگاه اقتصادی، سرمایه 
انسانی آن است که توجه به دغدغه ها و مسائل معیشتی آنها می 

تواند سرعت حرکت بر مسیر پیشرفت و توسعه را بهبود ببخشد لذا 
تاش برای ایجاد همدلی در بین کارکنان در س��رفصل اس��تراتژی 
ها و برنامه ریزی های بانک سینا خواهد بود و سفرهای استانی نیز 
کمک بسیار موثری برای آشنایی با مسائل و شناخت و رفع مشکات 
کارکنان است. دکتر ایمانی با بیان آنکه موفقیت هر سازمانی حاصل 
تاش و خرد جمعی کارکنان آن است، اظهار داشت: پیشرفت سازمان 

ارتباط مستقیم با نگاه مجموعه به نیروی انسانی دارد، هر چه رابطه 
عاطفی و فضای همدلی بین مجموعه با همکاران قویتر و مستحکم 
تر و تاش��ها و برنامه ریزی هوش��مندانه تر باشد، رسیدن به اهداف 
و موفقیت ها بیشتر خواهد بود. مدیرعامل بانک سینا افزود: وظیفه 
بانک به عنوان یک بنگاه خدماتی، ارائه بهینه و مطلوب خدمات به 
هموطنان است و بانک سینا به عنوان بانکی خوشنام، بدون حاشیه 

و برخوردار از محصوالت نوین و رقابتی به ویژه در حوزه بانکداری 
الکترونیک، همواره توجه به مشتری را سرلوحه کار قرار داده و اکنون 
نیز با تنوع بخشی به محصوالت و معرفی سبد خدمات جدید، اقدامات 

موثری را در این راه به انجام خواهد رساند.
دکتر ایمانی به افزایش حدود اختیارات مناطق اش��اره کرد و گفت: 
خدمات دهی سریع و دقیق به مشتریان از جمله اقداماتی است که 
ضمن تامین رضایت آنان، بانک را در پیشبرد بهینه اهداف یاری خواهد 
رس��اند بنابراین با افزایش حدود اختیارات و وظایف مناطق، ش��اهد 

تحول در خدمات رسانی مطلوب به مشتریان بانک خواهیم بود. 

تجارت-استان اصفهان:دکتر خداداد غریبپور، معاون وزیر صمت و 
رئیس هیئتعامل و مدیرعامل ایمیدرو، در همایش مدیران ایمیدرو که 
به میزبانی فوالد مبارکه در اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: پروژۀ 
نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکه، که با همت همۀ کارکنان این شرکت 
با روش بس�یار خوب و همکاری حداکثری ش�رکتهای داخلی شروع 

شده است باید اجرا و در مهلت مقرر تکمیل شود. 
این طرح کمک خواهد کرد که از خامفروشی جلوگیری کنیم.غریبپور 
تأکید کرد: ایمیدرو بههمراه وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت 
همۀ جوانب امر، از اجرای طرح نورد گرم ش��مارۀ ۲ ش��رکت فوالد 
مبارکه حمایت میکند. فوالد مبارکه باید طرحهای توسعه، بهویژه 
در بخش سنگآهن تعریف کند.وی با بیان اینکه سود انباشتۀ سهام 
شرکت فوالد مبارکه در ایمیدرو را به توسعۀ آن شرکت اختصاص 
میدهیم، گفت: ایمیدرو متعهد است در مجامع سالهای آتی، سود سهام 
مبارکه را ذخیره و صرف توسعۀ این مجموعه کند تا تأمین مالی کلیۀ 
طرحهای توسعهای فوالد مبارکه از طریق سود سهام ایمیدرو انجام 
شود. این توسعهها باید در بخشهای مختلفی همچون توسعۀ نورد 
گرم شمارۀ ۲، خرید معدن و شرکتهای زیرمجموعۀ آن در مکران، 
هرمزگان انجام شود.غریبپور افزود: ایمیدرو در بخش اکتشاف، کار 
خوب مدیریت دکتر کرباس��یان را ادامه داده و به گس��ترۀ ۲۷۰ هزار 
کیلومترمربعی قبلی، با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت، ۴۰۰ 
هزار کیلومترمربع دیگر اضافه کرده است. باید اضافه کنم که با تأکید 
بر رعایت پروتکلهای ایمیدرو در اکتش��افات تکمیلی توس��ط بخش 
خصوصی، اکتش��افات یک اصل ضروری در تأمین خوراک حوزۀ 
معدن و صنایع معدنی اس��ت، زیرا امروز ش��رکتهایی همچون فوالد 

مبارکه نیاز مبرم به تأمین خوراک اولیه دارند و در این زمینه، یکی از 
مسائل مهم برای فوالد مبارکه خرید یک کارخانۀ بزرگ گندلهسازی 
است. از سایر مدیران ایمیدرو درخواست میکنم با فوالد مبارکه برای 
داشتن معدنی با حداقل ظرفیت ۵ میلیون تنی همکاری کنند.رئیس 

هیئت عامل ایمیدرو با اعام خبر منتقل شدن ستاد زنجیرۀ فوالد )از 
تولید تا محصول( به ایمیدرو افزود: چون رویکرد ایمیدرو توسعهای 
است و اعتبارات توسعهای ایمیدرو در سال ۹۹، ۴.۲ برابر خواهد شد، 
ش��اهد رش��د و ارتقای زنجیرۀ فوالد در ش��رکتها و بخش خصوصی 

خواهیم بود. وی اکتش��اف، ایجاد و توس��عۀ زیربناها و تأمین مالی را 
از اولویتهای ایمیدرو  در سال جاری خواند و گفت: سرمایه صندوق 
بیمۀ سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، امسال تا ۳۵۰ میلیارد تومان 
افزایش یافته و در سال آتی این رقم تا ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش 
مییابد. همچنین اعتبارات زیربناها در س��ال ۹۹ نس��بت به سال ۹۷، 
هشت برابر خواهد شد.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه فوالد مبارکه میتواند در حوزۀ بومیسازی پیشرو باشد، اظهار 
کرد: در برنامهریزی طرح نورد گرم ش��مارۀ ۲ فوالد مبارکه، اجرای 
بیش از نیمی از پروژه به شرکتهای داخلی سپرده میشود. فوالد مبارکه 
باید بومیسازی را به یک فرایند تبدیل کند و الگو و سمبل بومیسازی 
تکنولوژی، ماش��ینآالت و قطعات باش��د تا دیگر صنایع نیز بتوانند از 
این امکان استفاده کنند.رئیس هیئتعامل ایمیدرو افزود: تحقق این 
مهم، مانع واردات قطعات و تجهیزات مشابه ساخت داخل میشود و 
در کنار آن  میتوان زمینۀ رونق بیشازپیش تولید داخل را فراهم کرد.

غریبپور گفت: کمیتۀ کنترل شرکتها در ایمیدرو تشکیل شده است تا 
از موازیکاری جلوگیری شود و زنجیرۀ ارزش فوالد کشور بهصورت 
متوازن رشد کند. این امر باعث میشود درحالیکه فوالدسازهای کشور 
با کمبود مواد اولیه مواجهاند، کارخانههای گندلهسازی اقدام به ایجاد 
کارخانۀ فوالدسازی نکنند.غریبپور با اشاره به مقولۀ سرمایه اجتماعی 
گفت: سرمایۀ اجتماعی در این حوزه، به میزان اطمینان مردم به ایمیدرو 
داللت دارد.وی با بیان اینکه توس��عه وقتی موفق اس��ت که رضایت 
مردم را در پی داشته باشد تصریح کرد: شرکتهای تحت پوشش و 
مدیران مجتمعها باید ارتباط صادقانۀ متقابل با ایمیدرو برقرار کنند. 

این ارتباط همچنین با ذینفعان و مردم نیز باید برقرار باشد.

معاون وزیر صمت:

 نورد گرم ۲ فوالد مبارکه  اجرا شود  
شهرستانك

 معرفی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر  به عنوان دستگاه برتر 

تجارت اس��تان بوش��هر  : به مناس��بت هفته پژوهش از اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر به عنوان دستگاه برتر در زمینه حمایت از پژوهش 
و فناوری تجلیل شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر، در این آئین که در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد عاوه بر 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر شرکت آب و فاضاب  و اداره کل 

راه وشهرسازی استان نیز به عنوان دستگاه برتر تجلیل شدند.
در حاشیه این آئین تفاهمنامه همکاری علمی پژوهشی اداره کل بنادر و 
دریاوردی استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس با حضور سیاوش ارجمندزاده 

و عبدالمجید مصلح به امضا رسید.
روح اهلل فاتح��ی اف��زود: رونمایی از چهار جلد کتاب، تجلیل از برگزیدگان 
برتر پژوهش و فناوری اس��تان، تجلیل ازدانش آموزان پژوهش��گر و فناور 
برگزیده توس��ط اداره کل آموزش و پرورش اس��تان، برگزاری نمایش��گاه 
دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار در محل طبقه همکف کتابخانه 

مرکزی دانشگاه از جمله برنامه های هفته پژوهش است.
وی در تشریح برترین های پژوهش استان بوشهر نیز  ادامه داد: در حوزه 
علوم پزشکی دکتر حسین ارفعی نیا رشته مهندسی بهداشت محیط  و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و در حوزه علوم پایه دکتر مراد 
علیزاده رشته آمار و عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس به عنوان برتر 
معرفی شدند. فاتحی افزود: در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی دکتر محمد 
گنجه رشته علوم و صنایع غذایی و عضو هیات علمی دانشگاه خرد و در 
حوزه فنی و مهندسی دکتر مسعود مفرحی رشته مهندسی شیمی و عضو 
هیات علمی دانش��گاه خلیج فارس عنوان های برتر را به خود اختصاص 
دادند. وی عنوان کرد: در حوزه علوم انس��انی و هنر دکتر یوس��ف دهقانی 
رشته روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس به عنوان برتر 
و دکتر خسرو آئین جمشید مدیرعامل شرکت آریا پاسماگستر پارس به 

عنوان فناور برتر معرفی شدند.
فاتحی گفت: شرکت پتروشیمی نوری و شرکت ارس بوشهر  نیز به عنوان 

واحدهای برتر تحقیق و پژوهش معرفی شدند.

گسترش شعب بانک قرض الحسنه مهرایرانآشنایی مشتریان با نرم افزار "رمز نت"اعتالی کیفیت خدمات بانکی 
امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک 
توس��عه تعاون اظهار داش��ت: تدوین رویه ها و 
فرآیندهای شفاف در ارائه خدمات بانکی منجر 
به ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان 
می شود.  وی در خصوص اهمیت مأموریت ها و 

رسالت امور اعتباری و سرمایه گذاری گفت: این امور عهده دار سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و هدایت واحدهای استانی و شعب در اعطای تسهیات، صدور 
ضمانت نامه و اعتبار اسنادی می باشد و اجرای بسیاری از جریانات بانکداری 
توس��عه ای در حیطه مأموریت های این امور اس��ت. عملکرد امور اعتباری و 
سرمایه گذاری در تحقق اهداف توسعه ای و اشتغال آفرینی دولت اثرگذار بوده 
است و با تدوین آیین نامه ها، برنامه های زمان بندی، نحوه اخذ وثائق و ارتباط 
با نهادهای سیاست گذار و همچنین راهنمایی معرفی شدگان و راهبری آن ها 

توانسته است شعب را در دستیابی به این اهداف یاری رساند.

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر 
بر اس��تفاده از تمام��ی ظرفیت های این 
بانک با هدف آش��نایی بیش��تر مشتریان 
ب��ا نرم اف��زار "رمز نت" تاکید کرد. رحیم 
طاهری با اشاره به این که استفاده از رمز 

دوم یکب��ار مص��رف با هدف افزایش ضریب امنیت تراکنش های 
بانکی به بانک ها تکلیف ش��ده اس��ت،گفت: در همین راستا بانک 
شهر با تولید نرم افزار"رمزنت" اجرای این طرح مهم و اثرگذار را 
آغاز کرده است. طاهری با اشاره به برنامه ها و اطاع رسانی های 
گس��ترده بانک ش��هر برای استفاده مشتریان از "نرم افزار رمزنت" 
ادامه داد: قطعا این نرم افزار موجب ارتقای امنیت پرداخت و کاهش 
مخاطرات ناشی از برداشت های غیر مجاز و سوءاستفاده از کارت 

های بانکی در تراکنش های اینترنتی خواهد شد.

در راس��تای گسترش شبکه شعب و ارائه 
خدمات بیشتر به مشتریان طی مراسمي، 
س��یزدهمین شعبه بانک قرض الحسنه 
مهرایران در اس��تان گلستان افتتاح شد. 
پ��درام رییس هی��ات مدیره بانک قرض 

الحسنه مهرایران به پتانسیل بسیار مناسب گلستان در جذب منابع 
قرض الحس��نه اش��اره کرد و افزایش ش��عبه در این استان را اقدامي 
شایسته در راستاي اهداف بانک در ترویج فرهنگ قرض الحسنه و 
توانمندسازي جامعه دانست. سیزدهمین شعبه بانک قرض الحسنه 
مهرایران در اس��تان گلس��تان با حضور محسن پدرام رییس هیات 
مدیره، عیسي امامي عضو هیات مدیره، نجدي مدیر امور استان ها و 
همراهي مدیر شعب بانک ملي، مدیر منطقه اي بیمه دانا، امام جمعه 

اهل سنت استان و جمعي از شهروندان به بهره برداري رسید.

 تخفیف ویژه بیمه نامه آتش سوزی
 بیمه پارسیان

مدیریت بیمه های آتش سوزی بیمه پارسیان در نظر دارد از سیزدهم 
آذرماه به مناسب روز بیمه، تخفیفات ویژه ای به بیمه گذاران جدید در 

رشته آتش سوزی منازل مسکونی و اصناف ارایه نماید.
  به گزارش  روابط عمومی بیمه پارسیان ،مدیریت بیمه های آتش 
سوزی بیمه پارسیان از سیزدهم آذرماه به مناسب روز بیمه، تخفیفات 
ویژه ای به بیمه گذاران جدید در رشته آتش سوزی منازل مسکونی 
و اصناف ارایه می نماید. بدین منظور جشنواره ای با عنوان بیمه تا 
یلدا از روز بیمه تا شب یلدا برگزار و طی آن به کلیه مشتریان جدید 
بیمه های آتش سوزی منازل مسکونی و اصناف ۵۰ ٫ تخفیف در 
نرخ تعرفه پوش��ش های آصا و س��ایر خطرات تبعی ارایه می گردد. 
این طرح از تاریخ ۱۳ آذر ماه سال جاری به کلیه واحد های صدور و 
نمایندگی های سراسر کشور اباغ و بیمه گذاران محترم می توانند 
برای دریافت خدمات و تسهیات ویژه این طرح به شعب و نمایندگی 
های بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه و یا برای اطاعات بیشتر 

با شماره تلفن ۸۲۵۹ تماس حاصل فرمایند.

 بیمه معلم در جمع سه شرکت برتر 
پرداخت کننده باالترین سود قرار گرفت

بیمه معلم در جمع سه شرکت برتر پرداخت کننده باالترین سود قرار 
گرفتاخبار پولی مالی-۲۲ درصد س��ود قطعی بیمه معلم به حس��اب 
اندوخته بیمه گذاران بیمه زندگی و سرمایه گذاری واریز شد.   شرکت 
بیمه معلم برای هشتمین سال پیاپی موفق شد سود مشارکت در منافع 
مناسبی نسبت به سود تضمینی سال ۹۷ به بیمه گذاران بیمه های 
زندگی و سرمایه گذاری پرداخت کند. بر اساس این گزارش بیمه معلم 
توانست با استفاده از فرصت های مناسب بازار، ۶ درصد باالتر از سود 
تضمین شده را بین بیمه گذاران این رشته تقسیم نماید . بدین ترتیب 
سود قطعی بیمه معلم در سال ۹۷ معادل ۲۲ درصد به حساب اندوخته 
بیمه گذاران بیمه های زندگی و سرمایه گذاری واریز گردید و پیامک 
آن طی روزهای آتی برای کلیه بیمه گذاران و بیمه ش��دگان ارس��ال 
خواهد شد. در این راستا سعید گیوه چی، مدیر بیمه های عمر و زندگی 
بیمه معلم به تشریح دالیل موفقیت بیمه عمر در این زمینه پرداخت 
و تصریح کرد: بیمه معلم جزء سه شرکت برتر پرداخت باالترین سود 
در بین شرکت های بیمه می باشد تا بار دیگر به کلیه مشتریان و بیمه 
گذاران اعام کنیم کمتر قول می دهیم و بیشتر عمل می کنیم. وی 
در خصوص متوسط سود پرداخت شده بیمه معلم در ۸ سال گذشته 
اذعان داشت: طی این مدت معادل ۲۲٫۸۸ درصد به حساب اندوخته 
بیمه گذاران واریز شده که نشان از برنامه سرمایه گذاری بلند مدت 

ذخایر ریاضی و مدیریت صحیح منابع مالی می باشد. 

تجارت- استان مرکزی:به گزارش اداره ارتباطات واطاع رسانی اداره کل راه وشهر سازی 
استان مرکزی، جلسه ستاد باز آفرینی پایدار شهری استان مرکزی با حضور استاندارمحترم 
مرکزی،معاون هماهنگی امور عمرانی ،فرماندار اراک،مدیر کل دفتر فنی استانداری ، مدیر 
کل راه وشهر سازی استان ،شهردار اراک وسایر دستگاههای خدمات رسان برگزارشد.احمد 
مرزبان در این جلسه بیان داشت: سهم استان مرکزی ساخت ۲۰۸۷ واحد در بافت های فرسوده 
است که بیشترین تعداد آن در شهر اراک و ساوه قرار دارد ومقرر شد از این تعداد، هزار واحد 
در شهر اراک، ۸۰۰واحد در شهر ساوه، ۱۰۰واحد در شهر خمین، ۱۰۰واحد در شهر دلیجان 

و ۸۷ واحد در شهر محات با هماهنگی فرمانداران و برگزاری جلساتی در معاونت عمرانی 
استانداری مرکزی تصمیم گیری و ساخته شود.وی افزود:اگر ۸۰۰ واحد در نظر گرفته شده 
برای شهرستان ساوه ساخته و تکمیل شود، می توان گفت مشکل مسکن این شهر تا حد زیادی 
برطرف می شود. مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: همچنین مقرر شده است  
۱۲هزار واحد مسکونی ۹۹ در دو شهرک مهاجران و امیرکبیر ساخته شود.مرزبان، مدیر کل راه 
و شهرسازی استان مرکزی درخصوص اعطای تسهیات مناسب جهت بازسازی بافت های 
فرسوده در استان مرکزی گفت: در تفاهم نامه ی میان بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی 

مقرر شده است تمام متقاضیان ساخت مسکن  دربافت فرسوده ، در صورت درخواست برای 
بازسازی ملک خود بتوانند از تسهیات ۴۰میلیون تومانی با سود ۹درصد بابت ساخت هر واحد 
استفاده کنند. این مبلغ برای شهروندان سایر شهرستان ها ۳۰میلیون تومان است.همچنین 
این افراد می توانند برای اسکان موقت خود تا بازسازی بافت فرسوده، از تسهیات ودیعه 
مسکن ۲۰میلیون تومانی در شهر اراک و ۱۵میلیون تومانی در سایر شهرستان ها استفاده 
کنند. البته مالکانی که بخواهند از فناوری های نوین در بازسازی منازل خود استفاده کنند 

می توانند از ۴۰ میلیون تومان وام دیگر با سود ۱۸درصد استفاده کنند.

ساخت و بازسازی ۲۰۸۷ واحد مسکونی در بافت های فرسوده استان مرکزی
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راه و مسكن

دريچه

گروه اجتماعی- فلورا دیانتی : خش�ونت علیه زنان یکی 
از مس�ائلی اس�ت ک�ه در عصر حاضر م�ورد توجه جدی 
برخ�ی از کنش گ�ران اجتماع�ی طرف�دار حق�وق زنان، 
مطالعات دانش�گاهی در حوزه مطالعات جامعه شناس�ی 
و زن�ان و برخ�ی از فع�االن مدنی زنان قرار گرفته اس�ت 
و در ای�ن می�ان بن�ا به دالیل�ی قوانین مختلف�ی در زمینه 
پیشگیری، کاهش و مجازات خشونت علیه زنان تصویب 
و به اجرا گذاش�ته ش�ده اس�ت. هرچند که برخی اعتقاد 
دارن�د هن�وز قوانین فعلی فاصله زیادی با خواس�ته های 
زنان دارد اما در هر صورت وجوب وجود چنین قوانینی، 
انکارناپذی�ر اس�ت. موضوع مه�م در زمینه وضع قوانین 
حق�وق زنان، این اس�ت که ب�رای وضع قوانین مطلوب، 
ضروری اس�ت که مصادیق خش�ونت علیه زنان احصا و 
مورد کنکاش و تصدیق صاحب نظران قرار گیرد تا برابر 
چنین مصادیقی، قوانین کاملی وضع شود و همه مسائل و 
چالش های خشونت علیه بانوان را پوشش دهد. از سوی 
دیگر باید مد نظر داش�ت که مصداق های خش�ونت علیه 
زنان بر اس�اس فرهنگ ها و بس�ترهای موجود در جوامع 
تفاوت ه�ای ماه�وی دارد. از ای�ن منظ�ر در این گزارش 

س�عی کرده ای�م نگاه�ی بیندازی�م به قوانین خش�ونت علیه زنان و 
طرف�داران و مخالف�ان چنی�ن قوانین�ی. اما پیش از ورود به موضوع اصلی گزارش، 

الزم است که مفاهیم و مصادیق خشونت علیه زنان را واکاوی کنیم. 
مصادیق خشونت علیه زنان �  

طبق تعریف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳، خشونت علیه زنان عبارت است 
از هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که آسیب یا با احتمال آسیب جسمی، 
جنسی یا روانی مضر و همراه با رنج زنان را موجب شود. خشونت های خانوادگی 
)خش��ونت علیه زنان( به انواع زیر طبقه بندی می ش��ود: ۱- خش��ونت جنس��ی: 
این خش��ونت ممکن اس��ت در حیطۀ زندگی خصوصی، زناش��ویی و خانوادگی 
اتفاق بیفتد و به صورت الزام به تمکین از ش��وهر یا رابطه محارم با یکدیگر در 

حلقه خویش��اوندی علیه زن اعمال ش��ود؛ ۲- خشونت جسمی 
)فیزیکی(: درواقع نوعی اقدام فیزیکی برای آس��یب رس��اندن، 
ترس��اندن یا کنترل کردن همس��ر؛ ۳- خش��ونت روانی: رفتار 
خشونت آمیزی که شرافت، آبرو و اعتمادبه نفس زن را خدشه دار 
می کند؛ ۴- خش��ونت مالی: در بس��یاری از نقاط جهان، زنان 
ب��ه نی��روی کار بی جی��ره و مواجب هس��تند و چنان چه مردان 
خانواده نخواهند از خود سخاوتی نشان دهند، ادامه زندگی زنان 
به مخاطره می افتد ۵- خش��ونت اجتماعی: ممنوعیت ماقات 
با دوس��تان و خویش��اوندان؛ ۶- خش��ونت عاطفی: کوتاهی در 
ب��رآوردن نیازه��ای فیزیولوژیک.  ۷- خش��ونت کامی: رفتار 
خش��نی که مرد در گفتار خود نس��بت به زن آش��کار می کند. با 
وجود چنین رویه های خش��ونت باری به نظر می رس��د که باید 
برای صیانت از زنان، قوانین دقیق و متقنی برای پیش��گیری، 

ممانعت و مجازات پدید آید. 
الیحه ای برای زنان! �  

با افزایش میزان خش��ونت علیه زنان، سیاس��تگذاران کش��ور طی سال های اخیر 
بر آن شدند تا قوانینی را در حمایت از زنان و در راستای منع خشونت علیه زنان 
وض��ع کنن��د. از ای��ن رو الیحه تأمین امنیت زنان، الیحه مقابله با خش��ونت علیه 
زنان یا الیحه منع خشونت علیه زنان در ایران پدید آمد که الیحه ای است برای 
تأمین امنیت جانی زنان که تا آذر ۱۳۹۶ به مرحله نهایی ارائه به مجلس رسید. 
الیحه یادشده شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است. جلوگیری 
از ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال و تأمین خانه امن برای این ها یکی از موارد 
مهم این قانون اس��ت؛ عاوه بر آن معاون فراکس��یون زنان مجلس اش��اره کرده 
است که اسیدپاشی و اینکه شخص جنایتکار که یک زندگی را تا آخر عمر نابود 
کرده با مجازاتی کم دوباره به جامعه برمی گردد نیازمند تصویب قانونی است که 
کس��ی جرات به اسیدپاش��ی نداش��ته باشد. اما در عین حال برخی معتقدند الیحه 
منع خش��ونت علیه زنان در حالی در قوه قضائیه بررس��ی می ش��ود که بسیاری از 
فعاالن حوزه خانواده نس��بت به تبعات تصویب این الیحه و آس��یب های دخالت 
در حری��م خصوص��ی اف��راد انتقاد دارند. وج��ود طرفداران و مخالفان این الیحه، 

باعث شده است که در این رابطه مباحث زیادی صورت پذیرد.
منتقدان چه می گویند؟ �  

منتق��دان در خص��وص الیحه مذکور می گویند که این الیحه 
منع رفت وآمد زوجه یا فرزندان دختر از سوی زوج را به عنوان 
خشونت جسمانی، درخواست تمکین زوجه از سوی زوج را به 
عنوان خشونت جنسی، اطاعت زوجه از زوج را به عنوان خشونت 
روانی، کنترل اش��تغال زوجه از س��وی زوج را به عنوان خشونت 
اقتصادی، مدیریت ازدواج دختر از سوی پدر و ازدواج زنان زیر 
۱۸ س��ال را به عنوان خش��ونت اجتماعی تعریف کرده و برای 
زوج، پ��در و ه��ر نه��اد اجتماعی که در وقوع این موارد نقش ایفا 
کرده باشد مجازات کیفری از ۳ ماه تا ۱۵ سال حبس و مصادره 
اموال در نظر گرفته است. به اعتقاد بخشی از منتقدان، تصویب 
این الیحه موجب تغییر بنیادین روابط و نقش های خانوادگی در 
جامعه می شود و این پتانسیل وجود دارد که ساالنه میلیون ها 
پرونده کیفری در مراجع قضایی کش��ور تش��کیل شود. نظر به 

اهمیت مس��ئله منع خش��ونت علیه زنان برخی از منتقدان الیحه، نگاه ابزاری و 
تنزل گرایانه به زنان را مصداق خشونت علیه زنان تلقی می کنند. اینکه مادری 
نتواند در معابر و مکان های عمومی با خیال آس��وده به فرزند خود ش��یر دهد یا 
دخت��ران پ��س از ازدواج ب��ا محدودیت تحصیل در مدارس دولتی مواجه ش��وند، 

نمونه های واقعی خشونت علیه زنان محسوب می شود.
اقتدار مرد شکسته می شود؟ �  

به اعتقاد برخی از منتقدان این الیحه، اینکه گردآورندگان الیحه منع خشونت، 
ایج��اد هرگون��ه محرومیت یا محدودیت کل��ی یا جزئی در برخورداری از حقوق 
مالی یا کس��ب درآمد و اش��تغال قانونی یا ایجاد مانع در تصرفات مالی قانونی را 

به عنوان خشونت اقتصادی، شمرده است با توجه به ارزش های اجتماعی حاکم 
در خانواده های ایرانی، زمینه مش��اجره زوجین و سس��ت ش��دن بنیان خانواده را 
فراه��م می کن��د. چ��را که در صورت تصویب چنین لوایح فمینیس��تی، پدر و مادر 
حق ندارند نگران دختری باش��ند که امکان دارد بدون اجازه خانواده تا پاس��ی از 
ش��ب بی��رون از خان��ه بماند یا به نوعی مرد خان��واده اجازه ندارد درباره رفت وآمد 
همس��رش دغدغه ای داش��ته باش��د. هم چنین این دس��ته از منتقدان سرسخت، 
می گویند این الیحه که در پوشش دفاع از زنان مطرح می شود نه تنها مصادیق 
اصلی خش��ونت علیه زنان را لحاظ نکرده بلکه در بس��یاری از مواد آن خانواده 
را س��بب خش��ونت علیه زنان تلقی کرده اس��ت. بنابراین با توجه به آس��یب های 
جبران نش��دنی و تبعات این الیحه فمینیس��تی به مبانی حقوقی زنان و خانواده، 
انتظ��ار م��ی رود ق��وه قضائیه با تش��کیک در منافع این 
الیحه، ش��رایط بازنویس��ی الیحه ای کارشناسی برای 
دفاع از حقوق زنان و مادران ایرانی در برابر خشونت های 

واقعی علیه این قشر از جامعه را فراهم کند.
نقل موافقان �  

اما در سوی دیگر میدان، موافقان الیحه منع خشونت 
علی��ه زن��ان وجود دارند. اگر چ��ه برخی از منتقدان این 
الیح��ه، مث��ل روزنامه کیهان ادعا دارند که این الیحه 
در جهت اطاعت از بند ۲ هدف ۵ سند ۲۰۳۰ تهیه شده 
است، اما الیحه مذکور طرفداران پروپاقرصی هم دارد. 
من جمله معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور 
بان��وان و خان��واده معاون رئیس جمهوری در امور زنان 
و خانواده در ش��هریورماه س��ال جاری از ارس��ال الیحه 
تامین امنیت زنان در برابر خش��ونت توس��ط رئیس قوه 
قضایی��ه ب��ه دول��ت خبر داد و گفت: »تایید ای��ن الیحه گام مهمی برای تحکیم 
خانواده و توجه به حقوق زنان است و در دولت پیگیر تصویب نهایی و ارسال این 
الیح��ه ب��ه مجل��س خواهیم بود.« پیش از آن نیز معاون رئیس جمهوری در امور 
زنان و خانواده از رئیس قوه قضاییه خواسته بود تا الیحه تامین امنیت زنان در 
برابر خشونت را تایید کند تا هر چه زودتر در دولت مورد بررسی و تصویب قرار 
گیرد. عاوه بر ابتکار، زنان دیگری نیز در بدنه دولت و مجلس شورای اسامی 
هستند که به شدت پیگیر الیحه منع خشونت علیه زنان هستند و امید دارند که 
چنی��ن الیح��ه ای بتوان��د از زنان در برابر خش��ونت های جاری در خانواده و خارج 

از خانواده صیانت کند.
خألهایی که باید پر شود �  

از س��وی دیگر محس��ن برهانی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانش��گاه تهران، 
نیز نکاتی را در خصوص الیحه تامین امنیت در برابر خش��ونت در گفت وگو با 
خبرگ��زاری ایرن��ا مطرح می کن��د. او قبل از اینکه به انتقاد از پیش نویس الیحه 
بپ��ردازد از آن دف��اع می کن��د و می گوی��د: »الیحه تامین امنی��ت زنان در برابر 
خشونت را نباید رها کنیم چون نوعی بازگشت به عقب است؛ چرا که خألهایی 
در حمایت از زنان در جامعه ما وجود دارد. اینکه نهادهای مختلفی درگیر مسائل 
زنان شده است تا مجامع مختلفی به آن حساس شود، 
نکته ای مثبت است و باعث شده تا خشونت علیه زنان 
به عنوان یک مس��ئله در جامعه مطرح ش��ود.« وی در 
م��ورد پراکنده بودن م��واد قانونی جهت زنان بزه دیده 
در زم��ان حاضر اش��اره م��ی کند و می گوید: »به عنوان 
مثال هم اکنون در قانون مجازات اسامی و در بخش 
تعزی��رات س��ال ۱۳۷۵ ای��ن قانون از ماده ۴۹۸ تا ۷۲۸ 
بخش تعزیرات در یک جا قانون گذار به خاطر حساسیت 
موضوع زنان، ماده ای را ایجاد کرده اس��ت که به دفاع 
از زنان پرداخته اس��ت که همان ماده ۶۱۹ اس��ت. این 
م��اده قانون��ی، تعرض ب��ه زنان در معابر را بیان می کند 
که دو تا ش��ش ماه زندان و ۷۴ ضربه ش��اق برای فرد 

مجرم به همراه دارد.
گامی برای تحکیم خانواده �  

به نظر می رس��د با وجود همه مخالفت ها و موافقت های سرس��ختانه، ارائه الیحه 
»تامین امنیت زنان علیه خشونت« یکی از اقدامات مثبت معاونت زنان در جهت 
تحکیم بنیان خانواده و جایگاه زنان به شمار می رود که اکنون جهت بررسی بیشتر 
در دس��ت رئیس قوه قضائیه قرار دارد. اش��رف گرامی زادگان؛ مش��اور حقوقی و 
پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره در گفت وگو با 
ایسنا می گوید: »این الیحه با توجه بر مسائل اجتماعی و به ویژه مسائل خانوادگی 
تدوین و نوش��ته ش��ده اس��ت تا بتوان برای رفع مشکات خانواده ها از مشاوران، 
م��ددکاران و وکا به��ره گرف��ت؛ به عبارت��ی توجه به درم��ان و تحکیم خانواده 
بیش��تر از س��ایر موارد مورد هدف معاونت زنان قرار دارد. هم چنین برای تدوین 

این الیحه به مدت شش ماه )در مدت زمانی بیش از 
هزار س��اعت( در قوه قضائیه جلس��ات و نشست هایی 
برگزار ش��ده و توس��ط ۱۸ قاضی مورد بررس��ی قرار 
گرفته است. هم چنین در این خصوص سند پشتیبان 
فقهی و حقوقی توس��ط مش��اوران قوه قضائیه در ۱۵۰ 
صفحه نوش��ته ش��ده است که در حال حاضر به عنوان 
یک مجموعه جامع در دس��ت قوه قضائیه قرار دارد. 
اگرچه این الیحه در برخی موارد دستخوش تغییرات 
شد، اما در حال حاضر الیحه تامین امنیت زنان علیه 

خشونت دارای ۵۳ ماده است.«
خروج از سردرگمی �  

یکی از دالیلی که باعث شده است این الیحه به درازا 
به بکشد وجود اختاف نظرها و دیدگاه های مختلفی 
درباره این الیحه است. برخی معتقدند که نباید برای 
مردان سخت گیری کرد زیرا آن ها دارای اختیار هستند 
و ب��ا اج��رای آن اقتدار خانواده دگرگون می ش��ود. این 
اندیشه صحیح است که زنان، همچون مردان دارای 
کرامت بشری هستند و نباید مورد تبعیض قرار گیرند و 
همه باید به این مهم توجه کنند. البته باید توجه داشت 
که خانواده محل س��لطه و اقتدار ظالمانه نیس��ت. خانواده محل 
تعامل، همفکری و همزیستی مسالمت آمیز است که باید به روال گفت وگو و تعامل 
جهت داده ش��ود. اگرچه در قانون مجازات اس��امی برای خش��ونت از سوی مرد 
علیه خانواده دیه تعیین شده است اما در این الیحه خشونت را در ابعاد عاطفی، 
جسمی و روانی تلقی کرده است تا اگر مردی، زنی را مورد تحقیر و توهین قرار 
داد نیز مورد مجازات قرار گیرد که البته توهین در صورتی مجازات تلقی می شود 
که به معنای واقعی خش��ونت به فرد القا ش��ود. در چنین وضعیتی به نظر می رس��د 
که این الیحه هرچه زودتر باید به عنوان یک قانون مرجع به تصویب برس��د تا 
قضات از س��ردرگمی خارج ش��وند تا بتوانند در ش��رایط مطلوب تری به صیانت از 

حقوق و جایگاه  زنان بپردازند.

»تجارت« دیدگاه موافقان و مخالفان الیحه منع خشونت علیه زنان را بررسی کرد؛

مسیر هفت ساله یک الیحه!

خط قرمز پلیس امنیت مردم استنباید ویترینی از »هوشمندسازی« بسازیمافزایش یارانه مراکز نگهداری معلوالن 
رئیس س��ازمان بهزیستی کشور گفت: 
ب��رای مراک��ز نگه��داری اف��راد دارای 
معلولی��ت پیش بینی ه��ای الزم انجام 
و مقرر ش��ده مبلغ یارانه آنها بر اس��اس 
هزینه تمام ش��ده پرداخت ش��ود. بر این 

اس��اس، مبلغ این یارانه از آبان ماه امس��ال به ماهانه ۹۲۰ هزار 
تومان و برای افراد مجهول الهویه و افراد فاقد سرپرس��ت موثر 

به یک میلیون و ۴۰ هزار تومان رسیده است.
وحید قبادی دانا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این مبلغ طبق 
مصوبه هیات وزیران به مراکز نگهداری ش��بانه روزی برای هر 
فرد دارای معلولیت جسمی و ذهنی و سالمند پرداخت می شود. 
افزایش مبلغ یارانه مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت کمک 

خوبی برای مراکز نگهداری و موسسات خیریه است.

رئیس ش��ورای اس��امی شهر تهران 
گف��ت: قرار نیس��ت ی��ک ویترینی به 
عنوان هوشمندس��ازی در شهر تهران 
بس��ازیم، اما پش��ت این ویترین هیچ 
کدام از کارهای مردم تس��هیل نشده و 

همچنان س��نتی باقی بماند. به گزارش خبرنگار ایلنا، محس��ن 
هاش��می در افتتاحیه س��ومین نمایش��گاه شهر هوشمند گفت: 
شهر هوشمند و تهران هوشمند یا مدیریت هوشمند موضوعی 
اس��ت که در افزایش اثربخش��ی تهران بسیار مطرح شده است. 
این مساله در یک دهه اخیر در ایران و قبل از آن در کشورهای 
توسعه یافته مطرح بوده است. نمی شود گفت که نسخه واحدی 
می توان برای همه شهرها نوشت زیرا هر شهر چالش خودش 

را در امر هوشمندسازی دارد.   

فرمان��ده نی��روی انتظام��ی گفت: در 
کنت��رل ناآرامی ه��ا و اعتراضات خط 
قرم��ز پلیس امنیت مردم، حفظ اموال 
عمومی و اعاده نظم در جامعه اس��ت. 
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، 

سردار حسین اشتری در گردهمایی سراسری فرماندهان، روسا 
و معاونان ناجا افزود: مأموران خدوم نیروی انتظامی با هوشیاری 
و اقتدار از جان و مال مردم محافظت کرده و با تقدیم ش��هید 
و مج��روح ب��ه وظیف��ه قانونی و ش��رعی خود عمل کردند. وی 
ادامه داد: هجمه به محور مقاومت و سوءاس��تفاده از مطالبات 
انباش��ته ش��ده مردم در عراق و لبنان و در ادامه آن در ایران 
توطئه برنامه ریزی ش��ده اس��تکبار جهانی با محوریت عبری 

عربی آمریکایی است. 

باید امید را به جوانان برگرداند
رییس دانشگاه آزاد اسامی در همایش روز دانشجو در این دانشگاه 
گفت: باید امید را به جوانان برگرداند و دانشگاه اولین جایی است 
که می توان این کار را کرد. به گزارش خبرنگار ایلنا، مراس��م روز 
دانش��جو با حضور محمدمهدی طهرانچی رییس دانش��گاه ازاد 
اسامی، ابراهیم کانتری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
آزاد اسامی، محمود رضا آقامیری رییس دانشگاه واحد تهران مرکز 
برگزار شد. طهرانچی در این همایش اظهار داشت: این ایام یادآور 
بزرگی دانشجو و حرکت دانشجویی در کشور ماست. چهار ماه از 
کودتای ۲۸ مرداد گذشته بود که عزیزانی در دانشگاه تهران پرچم 
مبارزه با سلطه را به اهتزاز در آوردند. امروز من آمدم که بیشتر گوش 
باشم و بشنوم که چه باید کنیم؟ می دانیم که امروز ما از فضای گام 

اولیه می خواهیم به فضای گام دوم گذار کنیم. 

 ارائه الیحه ای در حوزه استارتاپ
 به شورای شهر

ش��هردار تهران از ارائه الیحه ای در حوزه اس��تارتاپ  به ش��ورای 
شهر خبر داد. به گزارش ایلنا، پیروز حناچی در سومین همایش و 
نمایشگاه شهر هوشمند گفت: عاوه بر خدمات شهروندی وجود 
یک فضای کسب و کار هوشمند اهمیت زیادی دارد، چرا که یکی 
از اصلی ترین ش��تاب دهندگان ش��هر تهران خواهد بود. به زودی 
الیحه ای را به شورای شهر خواهیم داد که فضای مناسبی برای 
استارتاپ ها و شرکت های نوپا فراهم خواهد کرد. شهردار تهران 
درخصوش تش��کیل ش��ورای راهبردی تهران هوشمند گفت: در 
Smart City۲۰۱۹ ش��هرداری تهران یکی از کاندیداهای شش 

گانه دریافت جایزه بود که این حرکت امیدوارکننده است.

 اجرای ۲۹5 پروژه زیرساختی گردشگری
 در گیالن

معاون س��رمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی اس��تان از اجرای 
۲۹۵ پروژه زیرس��اختی گردش��گری در گیان خبر داد. به گزارش 
ایلنا از رشت، رضا حسن پور معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث 
فرهنگی گیان گفت: ۲۹۵ پروژه های گردش��گری در گیان با 
حجم ۲۱۰۰۰ میلیارد ریال در دست اجرا است و با تکمیل پروژه های 
زیرساختی گردشگری اشتغال ۴۳۰۰ نفر بطور مستقیم در استان 
فراهم می کند. وی افزود:  از این تعداد، ۶ واحد هتل پنج س��تاره، 
۵ واحد هتل چهار س��تاره، ۱۵ واحد هتل س��ه س��تاره، ۹ واحد هتل 
دوستاره، ۳واحد هتل یک ستاره، ۱۱ واحد هتل آپارتمان، ۱۱ واحد 
مهمانپذیر، ۳۳ مجتمع گردشگری، ۱۵۵ واحد بومگردی،۱۱ سفره 

خانه سنتی و ۳۶ واحد پذیرایی و ... را شامل می شود.

  موضـوع مهـم در زمينـه 
وضع قوانيـن حقوق زنان، اين 
اسـت كه بـرای وضـع قوانين 
مطلـوب، ضـروری اسـت كه 
مصاديـق خشـونت عليه زنان 
احصا و مورد كنكاش و تصديق 
صاحب نظران قرار گيرد تا برابر 
چنين مصاديقی، قوانين كاملی 

وضع شود

 

   به اعتقاد بخشی از منتقدان، 
تصويب اين اليحه موجب تغيير 
بنياديـن روابـط و نقش هـای 
خانوادگی در جامعه می شـود 
و ايـن پتانسـيل وجـود دارد 
كه سـاالنه ميليون هـا پرونده 
كيفری در مراجع قضايی كشور 

تشكيل شود

 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان 
 اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک سنگر 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي  
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۳۹۰۰ مورخ ۱۳. ۸ . ۹۸ 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی فرحناز شجاعی معز 
فرزند رضا به شماره ملی ۰۰۴۷۶۷۶۸۴۱ در ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت ۹۰ 
/ ۴۵۵ متر مربع  مجزی شده از پاک ۳ و ۲۹ باقیمانده فرعی از سنگ ۷ اصلی واقع در قریه 
ورازگاه بخش ۴ گیان که برای آن شماره ۶۲ فرعی در نظر گرفته شده خریداری از مالکیت 
رس��می آقای یحیی عزیزی دلچه محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۴۰۵۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۹ . ۹ . ۹۸ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۴ . ۱۰ . ۹۸ 

علی نصرتی -رئیس ثبت اسناد و اماک سنگر
---------------------------------------------------

رونوشت آگهی 
س��ید امین اس��حاقی کلور به خواس��ته صدور گواهی حصر وراثت به وراثت مرحوم سید رسول 

اسحاقی کلور دلی جان تقدیم این شورا نموده است که به کاسه ۹۸۰۹۹۸۵۲۶۱۲۰۰۲۹۰
 ثبت و در جریان رسیدگی است و وراث حین الفوت وی را  بشرح ذیل معرفی نموده است.

۱_سید ناظم اسحاقی کلور شماره شناسنامه ۲۵۹ نسبت پسر
۲_سید کمال اسحاقی کلور شماره شناسنامه ۲۶۰ نسبت پسر

۳_سید سجاد اسحاقی کلور شماره شناسنامه ۲ نسبت پسر
۴_سید امین اسحاقی کلور شماره شناسنامه ۱۳ نسبت پسر

۵_سیده فاطمه اسحاقی کلور شماره شناسنامه ۶ نسبت دختر
۶_سیده خدیجه اسحاقی کلور شماره شناسنامه ۲۳ نسبت دختر

۷_سیده آمنه اسحاقی کلور شماره شناسنامه ۸ نسبت دختر
۸_کاسمار حبیبی قرانی شماره شناسنامه ۲۹۸ نسبت همسر

لذا چنانچه کسی یا کسانی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا هر گونه نوشته دیگری 
داشته باشند می توانند از تاریخ نشر این آگهی بمدت یکماه به این شورا ارائه دهند واال گواهی 

حصر وراثت صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه دوم  شورای حل اختاف شاندرمن_ علیرضا محمودی سراوانی

----------------------------------------------------
رونوشت آگهی 

غامحسین عاشوری بهمبری به خواسته صدور گواهی حصر وراثت به وراثت مرحوم حسین 
عاشوری بهمبری تقدیم این شورا نموده است که به کاسه ۹۸۰۹۹۸۵۲۶۱۲۰۰۲۷۷

 ثبت و در جریان رسیدگی است و وراث حین الفوت وی را  بشرح ذیل معرفی نموده است.
۱_غفار عاشوری شماره شناسنامه ۱۸ نسبت پسر

۲_حسن عاشوری بهمبری شماره شناسنامه ۴ نسبت پسر
۳_غامحسین عاشوری بهمبری شماره شناسنامه ۸ نسبت پسر

۴_قربان عاشوری بهمبری شماره شناسنامه ۵ نسبت پسر
۵_زهرا عاشوری بهمبری شماره شناسنامه ۲۷۶ نسبت دختر
۶_قزی عاشوری بهمبری شماره شناسنامه ۸۲۷ نسبت دختر

لذا چنانچه کسی یا کسانی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا هر گونه نوشته دیگری 
داشته باشند می توانند از تاریخ نشر این آگهی بمدت یکماه به این شورا ارائه دهند واال گواهی 

حصر وراثت صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه دوم  شورای حل اختاف شاندرمن_ علیرضا محمودی سراوانی

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

اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۶۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم محبوبه محمدی جو 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه ۰۹۵۰۳۳۳۹۰۵ صادره از افغانستان در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۱۰۶/۵۲ مترمربع قسمتی از پاک ۱۹۲۴ فرعی از ۱۵ اصلی بخش ۹ مشهد واقع 
در بلوار میامی – میامی ۲ ارمون ۶ پاک ۲۹ خریداری از معصومه معانی محزر گردیده است. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میش��ود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م-الف تجارت ۴۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۰۹/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۰۹/۱۹

حمیدرضا افشار-رئیس ثبت اسناد و اماک ناحیه ۵ مشهد مقّدس
-------------------------------------------------

آگهی
آگهی تغییرات ش��رکت س��هامی خاص س��ازه گسترآی نور بنای آراج به شماره ثبت ۱۱۷۵۷ و 
شناس��ه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۴۶۷۴  به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۸/۶/۵ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مهدی فتحی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره حسن فتحی به سمت 
رییس هیات مدیره فرهاد فتحی به سمت نائب رییس هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب 
شدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات 
، عقود اسامی و قراردادها با امضای مشترک آقایان مهدی فتحی و حسن فتحی همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد، همچنین سایر نامه های عادی و اداری منفردا با امضای آقای مهدی 
فتحی همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اس��ناد و اماک اس��تان اردبیل / 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل )۶۸۹۵۴۵(
------------------------------------------------------

آگهی
آگهی تغییرات ش��رکت س��هامی خاص س��ازه گسترآی نور بنای آراج به شماره ثبت ۱۱۷۵۷ و 
شناس��ه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۴۶۷۴  به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ ۹۸/۶/۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان فرهاد فتحی با کدملی ۰۰۶۷۷۶۷۷۹۶ حسن 
فتحی با کدملی ۰۰۸۴۰۰۳۱۲۱ مهدی فتحی با کدملی ۰۰۷۶۹۶۴۵۸۲ به عنوان اعضای اصلی 
هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . آقای رامین طلسچیان با کدملی ۱۴۶۶۱۱۳۷۲۳ 
ب��ه عن��وان ب��ازرس اصلی آقای محمد برقی نیارق با کدملی ۱۴۶۴۸۷۴۴۶۸ به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت ۱ س��ال انتخاب ش��دند . روزنامه کثیراالنتش��ار تجارت جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل / اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اردبیل )۶۸۹۵۴۶(
----------------------------------------------------

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه سند مالکیت مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه از پاک ثبتی صفر 
فرعی از ۳۶۰۱ اصلی واقع در بخش یک اردبیل که سند مالکیت بشرح صفحه ۲۷۴ دفتر ۱۶۱ 
ذیل ثبت ۳۵۰۳۱ بنام خانم ستاره فوالد وند پیراقوم فزند ولی اله بشماره شناسنامه ۱۸ صادره 
اردبیل ثبت و صادر گردیده است و برابر درخواست وارده بشماره ۱۰۱۹۷۹۷ مورخه ۹۸/۹/۵ 
اعام داشته که سند مالکیت پاک فوق الذکر بنام نامبرده فوق بعلت اسباب کشی منزل مفقود 
ش��ده اس��ت و پس از جس��تجوی کامل پیدا نگردیده است تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
را نموده اس��ت لذا مراتب طبق بخش��نامه ش��ماره ۱۳۹۸/۹/۱۱-۱۳۹۸۸۰۰۰۳۱۴۴۰۰۰۵۵۱ 
به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اباغ سپس در اجرای تبصره یک ماده ۱۲۰ اصاحی 
قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه آگهی گردیده که هر کس ادعائی بوجود سند مالکیت یا 
معامله بنام خود داش��ته باش��ند. ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ انتش��ار آگهی دالیل قانونی و 
یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم خواهد شد و 

سند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهدشد.
رییس ثبت اسناد و اماک منطقه یک اردبیل
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قاب روز                                پاییز در چهارباغ - باشگاه خبرنگاران

از آنجا که بازار گوش��ی های هوشمند به مرحله 
اشباع رسیده و شرکت های سازنده نیز با معرفی 
و اف��زودن قابلیت های جدی��د، دیگر نمی دانند 
بای��د برای جلب مش��تریان بیش��تر و رضایت 
طرفدارانشان چه کار کنند، به سمت گوشی های 
هوش��مند تاشو و منعطف روی آورده اند تا شاید 
بتوان��د ب��ازار راکد و بی تاطم را رونق بخش��د و 
تحوالت عظیم و قابل توجهی را برای کاربران و 
شرکت های تولیدکننده موبایل به ارمغان بیاورد. 
بر اساس گزارش وب سایت t۳، در زیر به مروری 
بر برترین گوشی های هوشمند تاشو و مجهز به 
صفح��ه نمایش انعطاف پذیر که روانه بازارهای 

جهانی شده اند، خواهیم پرداخت:
 SAMSUNG( سامس��ونگ گلکس��ی فول��د
GALAXY FOLD(: از بارزترین ویژگی های 
این گوشی هوشمند می توان به موارد زیر اشاره 
ک��رد: نمایش��گر ۷.۳ اینچی - حافظ��ه رم: ۱۲ 
گیگابایت - حافظه داخلی: ۵۱۲ گیگابایت - لنز 
دوربین سه گانه: ۱۶ – ۱۲ و ۱۲ مگاپیکسلی - 

باتری: ۴ هزار و ۳۸۰ میلی آمپر ساعت.
 :)HUAWEI MATE X( ه��واوی میت ایکس
از مه��م تری��ن ویژگی های این گوش��ی های 
هوش��مند تاش��و می توان به صفحهنمایش ۸ 
اینچ��ی، پردازنده ۹۸۰ کایرین و قابلیت اتصال 

به شبکه ۵G اشاره کرد.
 OPPO FOLDABLE( گوشی تاش��وی اوپو
PHONE(: ب��ا اینکه هنوز ش��رکت چینی اوپو 

این محصول خود را به طور رس��می رونمایی و 
عرض��ه نک��رده و اطاعات زی��ادی از آن نیز در 
فضای مجازی و رسانه های خبری منتشر نشده 
است، اما انتظار می رود گوشی قدرتمندی باشد 
که توانایی رقابت با سایر رقبای سرسخت خود را 
داشته باشد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران 
فع��ال در حوزه فناوری ب��رآورد کرده اند که این 
گوش��ی شباهت های فراوانی به گوشی تاشوی 

هواوی میت ایکس خواهد داشت.
 MOTOROLA(  ۲۰۱۹ ری��زر  موت��وروال 
RAZR ۲۰۱۹(: این گوش��ی هوشمند تاشو در 
دو نس��خه مختلف به حافظه رم ۶ گیگابایتی و 
داخلی ۱۲۸ گیگابایتی و تراش��ه پردازنده اسنپ 

دراگون کوالکام ۷۱۰ مجهز شده است.  
ال ج��ی بِندی )LG BENDI(: این محصول نیز 
با اینکه هنوز در مرحله توس��عه قرار دارد، توجه 
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه 
فناوری را به سمت و سوی خود جلب کرده است. 
انتظار می رود این محصول در اوایل سال ۲۰۲۰ 

میادی روانه بازارهای جهانی شود.
 XIAOMI MIX( ش��یائومی میکس فلک��س
FLEX(: این گوش��ی هوش��مند نیز که در حد 
انتشار یک ویدیو معرفی و رونمایی شده است، 
برای بسیاری از طرفداران این برند چینی نوظهور 
جالب توجه است و به نظر می رسد در دو نسخه 
شیائومی دوآل فلکس و میکس فلکس به بازار 

عرضه شود.

بهترین گوشی های تاشو 201۹ را بشناسید

فناوری

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا اعام کرد: 
 Gmail . پلی��س فتا هیچ گونه ایمیلی تحت س��رویس دهنده ه��ای دیگر مانند
Yahoo. hotmail و یا سایر میل سرورها ندارد.  سرهنگ علی محمد رجبی با 
اشاره به ارسال ایمیل تحت نام و نشان پلیس فتا در روزهای اخیر، گفت: ارسال این 
ایمیل ها از سوی پلیس فتا نبوده و شهروندان فریب این دست ایمیل ها را نخورند. 
وی تصریح کرد: ایمیل پلیس فتا تحت سرورهای خود این پلیس می باشد و پلیس 
 Gmail . Yahoo. فتا هیچ گونه ایمیلی تحت سرویس دهنده های دیگر مانند

hotmail و یا سایر میل سرورها ندارد و به هیچ عنوان کاربران را با ایمیل برای 
پاسخگویی نسبت به عملکرد خود در فضای سایبر احضار نمی کند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا خاطرنشان 
کرد: در صورت نیاز به احضار کاربران برای پاسخگویی نسبت به اعمال شان در 
فضای سایبر، این دعوت که به درخواست مراجع قضائی است به صورت کتبی 
به درب منزل کاربران ارسال می شود البته این رویه نه تنها برای کاربران حقیقی 
که کاربران حقوقی مثل شرکت ها، نهادها یا دیگر دستگاه های اجرایی به صورت 

اظهاریه کتبی به درب موسسه یا شرکت ها انجام می شود. براساس گزارش سایت 
پلیس، سرهنگ رجبی یادآور شد: راهکارهای تشخیص اصالت ایمیل های ارسالی 
در س��ایت پلیس فتا موجود اس��ت و ش��هروندان می توانند با مطالعه این مبحث 
اطاعات خوبی کسب کنند. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا ناجا به هموطنان توصیه کرد: در صورت مواجهه ودریافت تماس های 
 www.Cyberpolice.ir مش��کوک، آن را از طریق س��ایت پلیس فتا به آدرس

لینک مرکز فوریت های سایبری با پلیس فتا در میان بگذارند

جامعه

پلیس فتا هیچ گونه ایمیلی در Gmail ، Yahoo, hotmail ندارد

گروه بین الملل: بعد از باال گرفتن اعتراض ها و ناآرامی در 
بغداد و دیگر شهرهای عراق ماجرای انتشار بیانیه و تایید 
نقش داشتن این نیرو در سرکوب معترضان عراقی که در 
وب سایت منتسب به حشد شعبی عراق منتشر شد نشان 
از توطئه گسترده برای بدنام کردن این گروه تاثیرگذار در 
عراق دارد.   روز گذشته حشد شعبی عراق در بیانیه ای  اعالم 
کرد که وب سایت این گروه هک شده است و بیانیه ای که 
یکش�نبه ش�ب درباره حوادث اخیر منطقه السنک و میدان 
الخالنی بغداد در این وب س�ایت منتش�ر ش�ده و به حشد 

شعبی نسبت داده شده است، صحت ندارد. 
به گزارش سومریه نیوز، حشد شعبی عراق تأکید کرد که 

مشکل هک توسط تیم های متخصص رفع شده است.
طبق اعام حشد شعبی، هکرها بیانیه ای را درباره وقایع 
السنک در این وب سایت منتشر کرده و آن را به حشد شعبی 
نس��بت دادند که به هیچ وجه صحت ندارد و این بیانیه را 
حذف کرده است. پیشتر در بیانیه ای که ادعا شده بود توسط 
فرماندهی حشد شعبی عراق صادر شده به جزئیات وقایع روز 
جمعه در میدان الخانی و منطقه السنک در نزدیکی میدان 
التحریر بغداد اشاره شده بود. در این بیانیه آمده است: با توجه 
به حوادثی که بر میدان های تظاهرات سایه افکنده و به ویژه 
آنچه شامگاه جمعه در میدان الخانی و منطقه السنک رخ 

داد و منجر به کشته شدن شماری از معترضان شد، ضروری 
می دانیم که حقایق را برای افکار عمومی بازگو کنیم تا ملت 
بزرگوار عراق از حقیقت آنچه رخ داده مطلع شوند و ریشه 
فتنه را قطع کنند. در این بیانیه تأکید شده است: تعداد زیادی 
از تظاهرکنندگان به درخواست مرجعیت دینی برای مقابله و 
اخراج خرابکاران و محافظت از تظاهرکنندگان پاسخ دادند 
و این باعث خشم گروه های خرابکار مستقر در پارکینگ 
السنک شد که حضور خود را با زور و ارعاب تحمیل کنند. 
حشد شعبی تأکید کرد که به درخواست کمک معترضان 
صلح جو در نتیجه خأل امنیتی و نبود قدرت حکومت لبیک 
گفته است و معترضان و گروه حشد شعبی با شلیک گسترده 
گلوله مواجه شدند که منجر به کشته شدن شماری شد، پس 
از آن برای نجات تظاهرکنندگان ربوده شده و کسانی که 
در داخل پارکینگ السنک به دام افتاده بودند درگیری های 

متقابلی شکل گرفت.

جهان

توطئه پشت پرده برای بدنام کردن حشد شعبی عراق 
گ�روه ورزش: بع�د از کش و قوس های بس�یار و تایید 
و تکذیبه�ای اس�تقاللی ه�ا باالخره روز گذش�ته خبر 
رس�می جدایی س�رمربی تیم فوتبال اس�تقالل از این 

تیم تایید شد. 
این اتفاق در شرایطی افتاد که مدیران استقال از دو روز 
گذشته در تاش بودند که با سرمربی ایتالیایی تیم شان 
مذاکره کنند اما موفق به انجام این کار نشدند و عکس 
رفتن این مربی از ایران در فرودگاه نیز منتش��ر ش��د تا 

وضعیت در استقال قرمز شود. 
به دنبال جدایی آندره آ استراماچونی، سرمربی آبی پوشان 
پایتخت از باشگاه استقال، تعدادی از هواداران این تیم 
روبروی ساختمان باشگاه تجمع کردند و اعتراض خود 

را نسبت به جدایی استراماچونی نشان دادند.
ه��واداران علی��ه امیرحس��ین فتحی،  ج��واد زرینچه و 
کامران منزوی شعار دادند و تاکید کردند استقال بدون 
استراماچونی را نمی خواهند. هواداران عصبانی در ادامه 
اعتراض خود علیه وزیر ورزش و جوانان شعار دادن و او 

را مسئول رفتن استراماچونی دانستند.
همچنین یکی از معاونان باشگاه استقال که برای آرام 
کردن هواداران بین آنها حاضر ش��ده بود، توس��ط آنها 
مورد ضرب و شتم قرار گرفت و درب پارکینگ باشگاه 

استقال شکست.
اندره آ استراماچونی، سرمربی استقال روز یک شنبه در 
بیانیه ای که در اختیار رسانه های ایتالیایی قرار داد، از فسخ 
یک طرفه قراردادش با استقال خبر داد. حدود ۱۶ ساعت 
پس از انتشار این خبر، باشگاه استقال در اطاعیه ای 

راجع به فسخ قرارداد استراماچونی توضیح داد.
در این اطاعیه عنوان شده که بلوکه شدن حساب های 
بانکی استراماچونی در ایتالیا باعث فسخ قرارداد از این 

مربی شده است.
براساس اطاعیه باشگاه استقال، واریز پول از حسابی 
غیر از حساب ارزی باشگاه باعث شده که حساب های 
بانکی اس��تراماچونی در ایتالیا بلوکه ش��ود و به همین 
دلیل وکای اس��تراماچونی با ارسال نامه ای به باشگاه 
استقال، اعام کردند که این مربی ایتالیایی دیگر قادر 

به همکاری نیست.  

ورزش

ماجرای جنجالی جدایی استراماچونی از استقالل 
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روابط عمومی اداره كل بندر و دريانوردی خرمشهر 

موض�وع مناقص�ه : ارتقاء ش�بکه اطفاء حری�ق اداره کل بندر و دریانوردی 
خرمشهر 

 ش�رایط ش�رکت کنندگان: ش�رکت کنندگان باید دارای ش�رایط ذیل 
باشند

1- حداقل پایه 4 رشته آب و5 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه
2- ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی 

3- شرکت های که حائز امتیاز )۶0( در ارزیابی کیفی
 4- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بخشنامه 2۶510 /ت/ 3۹03۹ک 

مورخ 88/2/۹ هیات وزیران.
 در صورت عدم احراز ش�رایط فوق ، س�ایر پاکات مناقصه گران توس�ط 

کمیسیون مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .
مح�ل، مهل�ت و نح�وه دریافت دفترچه ارزیابی : خریداران اس�ناد در 
صورت تمایل می توانند از روز چهارش�نبه مورخ ۹8/۹/20 لغایت س�اعت 

1۷:00 روز دوشنبه مورخ ۹8/۹/25
 ب�ا مراجع�ه ب�ه س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت )س�تاد( ب�ه

ش�ماره  ب�ه  را  مناقص�ه  اس�ناد   www.setadiran.ir آدرس   
20۹80058۶۷00001۷ به صورت رایگان دریافت نمایند. ضمنا دریافت 
آگهی از سایتهای iets.mporg.ir   نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت 

وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است .
محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها: کلیه شرکت کنندگان در مناقصه 
م�ی توانن�د از روز س�ه ش�نبه م�ورخ ۹8/۹/2۶ لغایت س�اعت 1۶:00 روز 
چهارشنبه مورخ ۹8/10/11 اسناد و پیشنهادات خود را در 4 فایل ارزیابی 
کیفی ، الف ، ب ، ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . و همچنین نسبت به تحویل فیزیکی 

) پاک�ت ال�ف( به دبیرخانه به آدرس: خرمش�هر- خیاب�ان مولوی- اداره کل 
بندر و دریانوردی خرمشهر صندوق پستی ۶415۹13141 اقدام و رسید 

دریافت نمایند.
 جلسه پرسش و پاسخ مناقصه: - جلسه پرسش و پاسخ اسناد مناقصه 
رأس س�اعت 14 روز دوش�نبه مورخ ۹8/10/2 در محل خرمش�هر -میدان 
ش�هید مولودی- اداره کل بندر و دریانوردی خرمش�هر- س�اختمان مرکزی 

برگزار خواهد شد. 
 محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها : پیشنهادهای متقاضیان راس 
س�اعت 10:00 صبح روز ش�نبه مورخ ۹8/10/14 در محل دفتر جلس�ات 
ب�ه آدرس خرمش�هر - خیاب�ان مول�وی -می�دان مول�ودی - اداره کل بندر و 

دریانوردی خرمشهر مفتوح می گردد.
شایان ذکر است پاکات پیشنهاد دهندگانی بازگشایی خواهد شد ، که ضمن 
رعایت نحوه دریافت اسناد نام شرکت در لیست خریداران اسناد در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت شده باشد. 
 س�پرده ش�رکت در مناقصه: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون 
قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ ۷/5۹1/350/3۹5 ریال یا اصل 
فیش واریز وجه به حساب سپرده بندر شماره 021۷۶45220300۷ نزد 

بانک ملی شعبه مرکزی کد بانک ۶801 ارائه نمایند.
توضیحات: 

مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر 3 ماه می باشد.
 اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در 

خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های : 
خرمش�هر -خیاب�ان مول�وی- میدان مولودی- اداره کل بن�در و دریانوردی 

خرمشهر تلفن5350۷02۶-5350۷15۹ فاکس 5352223۶

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/9
سازمان بنادر و دریانوردی  سازمان بنادر و دریانوردی /اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

سیستم مدیریت یکپارچه / کد ۱۰/۲6/۰۰/ف

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 
)شماره ۱۰۱/م ج/98( 

شرکت آب و فاضالب استان البرز در نظر دارد 4243 دستگاه کنتور آب توربینی خشک کالس C در سایزهای 1/2، 3/4 و 1 اینچ را از طریق فراخوان 
عمومی و مناقصه یک مرحله ای از تامین کنندگان واجد صالحیت در زمینه تامین کنتورهای آب خانگی خریداری نماید. 

متقاضیان ش�رکت در مناقصه می توانند به منظور دریافت اس�ناد ارزیابی از تاریخ ۹8/۹/20 تا پایان وقت اداری روز دوش�نبه مورخ ۹8/۹/25 با در دس�ت داش�تن 
معرفی نامه به اداره دبیرخانه ش�رکت آب و فاضالب اس�تان البرز واقع در کرج- انتهای بلوار ش�هید چمران- س�اختمان ش�ماره یک مراجعه نمایند. تلفن تماس: 

02۶-3211۷150
مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه ، تا تاریخ ۹8/10/8 مهلت خواهند داشت تا اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت الک و مهرشده به اداره دبیرخانه شرکت 

آب و فاضالب استان البرز واقع در کرج- انتهای بلوار شهید چمران- ساختمان شماره یک تحویل و رسید دریافت نمایند.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات،به آدرس)iets.mporg.ir( مراجعه نمایید.

پذیراي انتقادها و پیشنهادهاي شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه 3000۷122 هستیم.

شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامي خاص(

نوبت اول

آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای
)شماره1۹/ ۹8(

 1- نام دس�تگاه مزایده گزار: ش��رکت آب و فاضاب  ش��هرها و 
شهرکهای غرب تهران 

2-  موضوع مزایده : فروش اقام ضایعاتی و راکد موجود در انبار شرکت  
)شامل ضایعات چدن، آهن واقام مازاد چدنی ، فوالدی وغیر فلزی (

3- مبل�غ تضمین ش�رکت در مزای�ده: ۴۵۵،۰۰۰،۰۰۰ ) چهارصد 
و پنج��اه و پن��ج میلیون( ریال می باش��د که ش��رکت کنن��دگان در مزایده 
 می توانند مبلغ تضمین را به صورت :۱(فیش واریزی به حس��اب ش��ماره

 ۱- ۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای 
ش��هرها و ش��هرک های غرب تهران   ۲(ضمانتنامه بانکی ۳(ضمانتنامه 
ص��ادره از موسس��ات اعتباری غیربانک��ی )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 ۵(

چک بانکی تضمینی تهیه و ارائه نمایند.
)به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر 

از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(
4- مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد مزایده : الف( معرفی نامه  ب( 
 فیش بانکی به مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ )یک میلیون و پانصد هزار( ریال به حساب
 ش��ماره ۶- ۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک س��ینا ش��عبه اکباتان به نام 

شرکت آبفای شهرها و شهرک های غرب تهران   

5- مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مزایده می 
توانند حداکثر تا س��اعت ۱۵  روز  دوش��نبه  مورخ  ۹۸/۹/۲۵ به دبیرخانه 
مرکزی شرکت آب و فاضاب شهرها وشهرکهای غرب تهران به نشانی 
تهران -کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج ، تهرانسر مرکزی، بلوار اصلی ، 
خیابان شهید علیرضا راسخ مهر )یکم غربی ( ، ساختمان شماره ۱  تلفن 
تماس : ۹-۴۴۵۰۸۳۳۶ مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند  .

۶-  تاریخ و محل تحویل اسناد : شرکت کنندگان می توانند پیشنهادات 
خود را  حداکثر تا ساعت ۱۵  روز شنبه مورخ  ۹۸/۱۰/۷ به دبیرخانه مرکزی 

شرکت آبفای شهرکهای غرب در قبال اخذ رسید تحویل نمایند .
۷- تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت ۱۴ روز  یکشنبه مورخ 
۹۸/۱۰/۸ در محل دفتر قراردادها و بازرگانی شرکت آب و فاضاب شهرها 

و شهرکهای غرب تهران 
8- بازدید از اقام منوط به خرید اسناد و پس از هماهنگی با اداره انبارها 

می باشد.
۹- در مقابل فروش موضوع مزایده ، وجه آن نقداً دریافت و هرگونه مالیات 

و عوارض طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار می باشد .
 سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد .

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( 

معاونت بازرگانی

 موضوع مناقصه: خرید خدمات اتومبیل کرایه )آژانس( نوبت اول
 هزین�ه خری�د اس�ناد: جهت خرید اس��ناد مناقص��ه مبلغ -/۵۰۰.۰۰۰ ریال به حس��اب 
IR۷۳۰۱۵۱۰۰۰۰۰۸۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۵۷ بانک سپه به نام صنایع حدید واریز گردد. )اسناد در 

قبال رسید واریز وجه و معرفي نامه تحویل مي شود(
محل تحویل اسناد: تهران - کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج - خیابان سپاه اسام – 

صنایع حدید - معاونت بازرگاني – مدیریت پیمان سپاري.  
مهلت تحویل اسناد: طي یک هفته از انتشار آگهي نوبت دوم.

اوقات تحویل اسناد: روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الي ۱۲ و ۱۴ الي ۱۶
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ -/۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکي، 

چک تضمین شده بانکي و یا واریز نقدي.

محل ارائه پیشنهادها: تهران - کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج - خیابان سپاه اسام 
– صنایع حدید - صندوق مناقصات مستقر در مدیریت بازرسي.

آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها:  ۹۸/۰۸/۲۷ 
تاریخ بازگشایي پاکت ها:  ۹۸/۰۸/۲۸ 
هزینه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 داش��تن گواهینامه معتبر س��متا و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ اباغ برنده ش��دن
 الزامی است. 

مناقصه گزار در رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار مي باشد. 
جه��ت کس��ب اطاعات بیش��تر با تلف��ن۳- ۴۴۹۰۵۶۷۱ داخل��ی ۳۱۵و۳۱۹تماس حاصل 

فرمایید. 

آگهي مناقصه  دومرحله ای شماره  ۲4-98-ح
صنایع حدید 

   م-الف3054


