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یک مقام مسئول در وزارت کار اعالم کرد:

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان اعالم کرد:

شکل گیری انقالب 
کا رآفرینی در ایران

 موج صعودی بورس
در راه است

 پیش فروش خودرو
معامله نیست، قمار است

پیامد شهادت ژنرال سلیمانی 
عبور نفت از مرز ۷۰ دالر

آیا ایران با بستن گلوگاه نفتی هرمز 
تالفی می کند؟

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سهامدارانی که دید کوتاه مدت به بورس دارند، 
در روزهای گذش��ته دچار ضرر شدند، گفت: روند صعودی بازار سرمایه هنوز به پایان 

نرسیده و موج صعودی در راه است...

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور گفت: هرچند توانایی 
ارتقای اس��تاندارد موتورهای خودروها به یورو ۵ نزد قطعه سازان ایرانی وجود دارد، اما 

این طرح بدون ارتقای استاندارد آالیندگی سوخت عقیم می ماند...

مدیرکل توس��عه کارآفرینی و به��ره وری نیروی کار وزارت کار با اش��اره به نقش کلیدی 
کارآفرینی و کسب وکارهای فناورانه نوپا در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار را از 

جمله مزایای راه اندازی بنگاه های کارآفرینی عنوان کرد....
 صفحه  ۵

 صفحه  ۵

 صفحه    6

 صفحه  2 صفحه  3

دولت جمهوری اس��المی ایران در بیانیه اعالم داش��ته در 
صورت اقدام موثر اعضای برجام در چارچوب تعهدات مندرج 
در توافق هس��ته ای، گام پنجم و نهایی برگشت پذیر خواهد 

بود. ب��ا این حال و با فرض برگش��ت دولت های عضو توافق 
هسته ای به روال پیشین این پرسش مطرح است که آیا اوضاع 
منطقه و بین الملل به وضعیت پیش از خروج آمریکا از برجام 

بازمی گردد؟ شکست تالش های دو بازیگر خاورمیانه ای که از 
ابتدای مذاکرات هسته ای جمهوری اسالمی ایران با 6 قدرت 
جهانی، حجم عظیمی از تبلیغات و انواع کارشکنی ها را علیه 

این مذاکرات به راه انداختند، سبب شد تا رژیم صهیونیستی 
و س��عودی ها پس از توافق برجام ف��ازی تازه  و در عین حال 

متفاوت را برگزینند..

تهدید برجام در سایه بی عملی اروپا

وداع تاریخی
با سردار

 صفحه  2

آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که 
کشورهای عضو را در جریان آخرین تحوالت 
در ایران پس از اینکه این کش�ور گام نهایی 
خ�ود را در کاهش تعهدات برجامی اش اعالم 

کرد، قرار می دهد.
به گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
پ��س از آنکه ایران اعالم کرد تمام محدودیت های 
عملیات��ی خود در برجام را کنار خواهد گذاش��ت،  
)دوش��نبه( در بیانیه ای تصریح کرد: ما از اطالعیه 
ای��ران در این زمینه مطلعیم و آژانس کش��ورهای 
عضو را در زمان مناسب در جریان آخرین تحوالت 

در ایران قرار خواهد داد.

آژانس افزود: بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ب��ه فعالیت های خود در راس��تای نظارت و 
راس��تی آزمایی در ایران ادامه می دهند. آژانس در 
همین راستا، کشورهای عضو را در زمان مناسب از 

آخرین تحوالت مربوطه مطلع خواهد کرد.
دولت جمهوری اس��المی یک ش��نبه شب طی 
بیانی��ه ای گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران 
در برجام را اعالم کرد. ازین رو، جمهوری اس��المی 
ایران دیگر با هی��چ محدودیتی در حوزه عملیاتی 
)ش��امل ظرفیت غنی س��ازی، درصد غنی سازی، 
میزان مواد غنی ش��ده، و تحقیق و توسعه( مواجه 

نیست.

وزی��ر امورخارج��ه کش��ورمان با اش��اره به گام 
پنج��م ای��ران در کاهش تعه��دات برجامی تاکید 
 ک��رد که این اق��دام در چارچوب برجام برداش��ته 

شده است.
تروئیکای اروپا موسوم به گروه »E3« نیز بدون 
اش��اره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام و قصور 
خود در جبران بازگش��ت تحریم ها علیه ایران در 
بیانیه ای مش��ترک ب��ا طرح ادع��ای واهی »انجام 
اقدامات خش��ونت آمیز توس��ط ایران« خواس��تار 
پرهیز از این اقدامات و خواستار از سر گرفته شدن 
رعایت مفاد گنجانده شده در توافق هسته ای سال 

201۵ با قدرت های جهانی شدند.

آژانس انرژی اتمی : 
ما از اطالعیه ایران درباره گام پنجم مطلعیم

هر س��ال دولت  برای تدوین بودجه، مس��یر 
معکوس��ی را طی می کند، که ابت��دا هزینه ها 
را مش��خص می کند و س��پس منابع درآمدی 
مرب��وط ب��ه هزینه ه��ا را تعریف م��ی کند. و 
اعدادی که مش��خص می کند معلوم نیس��ت 
چقدر واقعی هس��تند. اساس��ا ارقام اعالم شده 
دولت در الیحه بودجه، همگی به لحاظ آماری 
پیش بینی شده اند و پیش بینی از لحاظ علمی 
نمی تواند یک عدد مطلق باش��د، بلکه باید یک 
محدوده خاص را ش��امل ش��ود. برای مثال اگر 
می گوییم برآورد صادرات نفت در بودجه سال 
آین��ده، روزانه یک میلیون بش��که اس��ت؛ اگر 
انحراف معیار این عدد ۵0 هزار باش��د یا ۵00 
هزار، کامال با دو مفهوم ریاضی متفاوت روبه رو 
هس��تیم. این مساله باالخص در شرایطی که با 
بی ثباتی های مختلف روبه رو هس��تیم، اهمیت 
دوچندانی پیدا می کند و کل مفروضات بودجه 
را زیر سوال می برد. کس��ری بودجه مهم ترین 
مش��کل بودجه س��ال آینده است .  چرا که می 
بینیم بودجه برخی واحدها و نهادها نه تنها کم 
نشده بلکه مثل هر سال افزایش منطبق با تورم 
را دارد ب��ه همین خاطر نیز عده ای می گویند 
بودجه س��ال 99 در رویا نوشته شده است. هر 
س��اله اقتصاد دانان راه نجات کش��ور از کسری 
بودج��ه را ف��روش اوراق قرضه م��ی دانند و از 
س��ویی واگذاری دارایی ه��ای دولت به بخش 

خصوصی راه حل دیگری است...

یادداشت سردبیر

 بودجه
آینه وضعیت 

اقتصادی کشور
* سعید پویش

ادامه   در صفحه2

 جناب آقای خاکی ریاست اتاق بازرگانی در پیامی شهادت سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی را به محضر 
حضرت ولی عصر )عج(، رهبر انقالب ،خانواده واال مقام ایشان و ملت شریف ایران تسلیت گفتند متن پیام بدین شرح است :

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»الذین ءامنوا و هاجروا و جهدوا فی  سبیل اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه عنداهلل و اولئک هم الفائزون

کس��انی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانش��ان به جهاد پرداخته اند، نزد خدا مقامی هر چه واالتر دارند و اینان همان 
رستگارانند«

س��ردار قاس��م سلیمانی این فرزند وطن، امروز پس از س��الها مجاهدت در راه حق به آرزوی دیرینه خود رسید و به پیشوای خود سید الشهدا 
)ع( و همرزمان شهیدش پیوست .

شهادت سردار رشید اسالم، بزرگ مرد عرصه نبرد با دشمنان ایران اسالمی، سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تعدادی از همرزمانش، در حمله ی 
بزدالنه ی نیروهای آمریکایی را به محضر حضرت ولیعصر )عج(، رهبر معظم انقالب اس��المی آیت اهلل خامنه ای، مردم ش��هید پرور کش��ورمان و 
خانواده های عزیز این ش��هیدان واال مقام تبریک و تس��لیت عرض می کنم. بدون ش��ک بر کسی پوشیده نیست که آرامش امروز کشور مدیون و 
مرهون از خود گذشتگی و مبارزه ی این مردان جان برکف است و امیدوارم بتوانیم راهشان را در سایه ی ایمان و اعتقاد به خداوند متعال ادامه 
دهیم .  ایشان در بخشی از پیام ،فعاالن و سربازان جنگ اقتصادی را جهت شرکت در مراسم وداع با این شهدای واالمقام دعوت تا همراه با سایر 

اقشار حضور به هم رسانند در پایان با قلبی آکنده از اندوه، ضمن تسلیت مجدد این ضایعه جانگداز 
از خداوند متعال علو درجات این شهید بزرگوار و همرزمانش را خواستارم.

تسلیت

جمهوری اسالمی ایران محدودیت های هسته ای را تعلیق کرد



شمــاره پیاپی 750  سه شنبه  17  دی  1398 2

فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از آغاز ساز و کار الزم برای اخراج 
نیروهای خارجی از جمله نظامیان آمریکا از این کشور خبر داد.

به گزارش ایس��نا، عبدالکریم خلف، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح 
ع��راق در کنفران��س مطبوعاتی اعالم کرد: دولت عراق س��از و کاری را برای 
اخراج نیروهای آمریکایی از این کش��ور آغاز کرده اس��ت، طوری که فعالیت 
نیروه��ای ائت��الف بین المللی به مش��اوره، تجهیز و آموزش محدود ش��ده و 

نیروهای مسلح آن از عراق خارج خواهند شد.
وی اف��زود: دولت عراق فعالیت زمین��ی و هوایی ائتالف بین المللی را محدود 

کرده و به آنها اجازه فعالیت نمی دهد.
خلف ادامه داد: آمریکایی ها بدون اطالع فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق 

عملیات��ی انف��رادی انجام دادن��د و حمالت اخیر آمری��کا »حماقتی« بود که 
نمی توان در مقابل آن سکوت کرد.

س��خنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق همچنین تصریح کرد، قاسم 
س��لیمانی، سردار نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران میهمانی 
ب��ود که نمی ت��وان او را هدف قرار داد چراکه حض��ور او )در عراق( مربوط به 

خود این کشور است.
وی در بخ��ش دیگری از اظهاراتش با اش��اره به تهدی��د دونالد ترامپ، رئیس 
جمه��وری آمریکا به تحریم کردن عراق گفت: تهدید ش��دن عراق از س��وی 
ترامپ صحیح نیست و دولت عراق از نظر اقتصادی با آمریکا همکاری خواهد 

کرد. چند کشور با اعمال تحریم  بر عراق مخالفت کرده اند.

ساز و کار 
اخراج 
نیروهای 
آمریکا از 
عراق آغاز 
شد

دیروز تهرانی ها سنگ تمام گذاشتند 
و چه زیبا با سردار دل ها، وداع کردند، 
س�رداری ک�ه عش�ق ب�ه او، اتح�اد، 
همبس�تگی، میهن پرس�تی و ایثار به 
یکدیگر را گره زد، همه یک صدا شدند 

و بانگ همدلی سر دادند.
ته��ران چنی��ن جمعیتی را در س��ال ۵۷ 
همزمان با ورود امام خمینی )ره( از پاریس 
به تهران و هنگام تش��ییع این پیر فرزانه در 
سال 6۸ به چشم دیده بود و بعد از گذشت 
س��ال ها، این بار س��یل جمعیت تهران به 
می��دان انقالب آمده بودند تا با حاج قاس��م 
س��لیمانی، مرد روزهای جنگ،  وداع کنند 
و به او بگویند تا آخرین نفس ایستاده اند و 
نخواهند گذاشت تا خونشان به ناحق پایمال 
شود. جمعیت داغدار از اوایل بامداد دوشنبه 
از گوشه و کنار کشور خود را با هر وسیله ای 
به تهران رساندند تا عشق و ارادت خود را به 
س��ردار دلها ابراز کنند، آن مردی که لحظه 
لحظه حیات خود را وقف خدمتگزاری کرد 
و هر مرزی را که در مسیرش دید، درنوردید 

تا آن باشد که باید.

این جمعیت ش��یدا، دین و مذهب، سن و 
س��ال، جنسیت، قوم، زن و مرد نمیشناسد،  
همه آمدند تا عش��ق متقاب��ل را ثابت کنند 
و بگویند رس��م دیرین وف��اداری را هیچ گاه 

فراموش نخواهند کرد.
م��وج جمعیت به قدری وس��یع بودکه با 
وج��ود آن که همه وس��ایل نقلیه عمومی و 
حتی ش��خصی به خدمت گرفته شده بود، 

حداقل ها را هم پاس��خگو نبود. در این روز 
حتی موتورس��واران در خدمت لشکر عشاق 
قرار گرفتند و از هر فرصتی برای رس��اندن 
مردم از گوش��ه و کنار ش��هر ب��ه میعادگاه 

عاشقان در دانشگاه تهران استفاده کردند.
بعضی از موتورسواران چهار نفر را سوار می 
کردند تا زودتر جمعیت عاش��ق را به مقصد 
برس��انند. سرنش��ینان خودروهای شخصی 

نیز با پوش��یدن لباس مشکی و نصب پرچم 
ع��زا بر روی خودروها، به خیابان ها آمدند تا 
در مراس��م مشارکت کنند که البته ترافیک 
س��نگینی را هم به دنبال داشت،  اما بدون 
هیچ گونه اعتراضی،  همه در بهت و حیرت 

بودند و غم مشترکی داشتند.
ازدح��ام جمعیت موج��ب کندی حرکت 
قطاره��ای مترو و گاه��ی توقف قطارها می 
ش��د و در برخی ایستگاه ها درهای قطار باز 
می شد اما مس��افری نمی توانست پیاده یا 
سوار شود. مسافران چند ایستگاه بعد پیاده 
می ش��دند و در خیابان ه��ا هم به جمعیت 

می پیوستند.
خیابان ه��ا، از عطر ذک��ر و صلوات آکنده 
بود و با اش��اره یک نفر، جمعیت یکصدا در 
حالی که اش��ک پاکشان از اشک خیس بود، 
پاس��خ محکمی می دادند تا فریادشان را به 
گوش دش��منان برسد. هر کسی با هر زبانی 
مسئوالن را خطاب قرار می دادند که مبادا 
دی��ر ش��ود. گروهی هم از انتق��ام عاقالنه و 
پرهیز از شتابزدگی و گرفتار شدن در وادی 

احساس صحبت می کردند.

وداع تـاریخی با سردار

سیاسی
روزنامه صبح ایران

خبر
دختر س�پهد شهید قاسم سلیمانی گفت: حاج قاس�م بزرگترین مرد راهبردی در 
محاس�به قدرت و رفتار دش�من بود. در جنگ ها و نبردها عشق ش�هادت او را به 

نزدیک ترین خط مبارزه با دشمن ترغیب می کرد.
به گزارش ایس��نا، زینب س��لیمانی دختر سپهد شهید قاسم س��لیمانی در مراسم میلیونی 
تش��ییع پیکر قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در دانش��گاه تهران، گفت: حاج قاسم گفت 
فرزندان مان را در راه والیت تقدیم می کنیم تا خدای ناکرده ش��ما احس��اس تنهایی نکنید. 
پدرم بیش از 40 س��ال در کشتی عاشورا و با چراغ والیت در تالشی خستگی ناپذیر با شوق 

شهادت در نبرد با دشمنان اسالم و انسانیت شجاعانه پیکار کرد.
وی ادامه داد: او پدری دلس��وز ب��رای فرزندانش و تمام فرزندان ش��هدا بود. او مهربان ترین 
همسر و پدری مجاهد و بی باک و سربازی فداکار برای والیت بود و اطاعت از والیت را شرط 
ایمان می دانست. حاج قاسم بزرگترین مرد راهبردی در محاسبه قدرت و رفتار دشمن بود. 
در جنگ ها و نبردها عشق شهادت او را به نزدیک ترین خط مبارزه با دشمن ترغیب می کرد. 
دختر سپهد شهید قاسم سلیمانی افزود: ترامپ! خیال نکن با شهادت پدرم همه چیز تمام 

شد. عموی عزیزم سید حسن نصراهلل پیام خودش را داد.

زینب سلیمانی: پدرم بزرگترین مرد راهبردی در محاسبه قدرت بود

س�ه کش�ور اروپایی گروه موس�وم ب�ه »E3« در 
بیانیه مشترکی با طرح ادعای واهی »انجام اقدامات 
خشونت آمیز توسط ایران« خواستار پرهیز از آنها 
ش�ده و خواس�تند »رعایت مفاد گنجانده شده در 
توافق هسته ای س�ال 2015 با قدرت های جهانی را 

از سر بگیرد.«
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این بیانیه س��ه کشور 
فرانس��ه، انگلی��س و آلمان همچنین اع��الم کردند که بر 
اهمیت کاس��تن از تنش ها در ع��راق و ایران و عزم خود 
ب��رای مبارزه با داعش تاکید می کنند. در این بیانیه آمده 
است: »ما بر تعهد خودمان در ادامه مبارزه با گروه داعش 
که یک اولویت اس��ت تاکید می کنیم. این ضروری است 
که ما ائت��الف مربوط به آن را حف��ظ کنیم. از مقام های 
عراق می خواهی��م به روند تامین پش��تیبانی الزم از این 

ائتالف ادامه دهند.«
این سه کش��ور همچنین اعالم کردند: »ما آماده ادامه 
مذاکرات با همه طرفها به منظور مش��ارکت در کاستن از 

تنش ها و برقراری مجدد ثبات در منطقه هستیم«.
بر اس��اس این گزارش، ش��نبه شب ایران اعالم کرد که 
دیگر هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی ش��امل ظرفیت 

غنی س��ازی، درصد غنی س��ازی، میزان مواد غنی شده، 
و تحقیق و توس��عه برای خود قائل نیس��ت.  گزارش خطا 

در خبر
 گام نهایی: توقف آخرین محدودیت های عملیاتی 

ایران در برجام
این گزارش حاکی اس��ت دولت جمهوری اسالمی طی 
بیانی��ه ای گام پنج��م و نهایی کاهش تعه��دات ایران در 
برجام را اع��الم کرد. ایران دیگر با هی��چ محدودیتی در 
حوزه عملیاتی )ش��امل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی 
س��ازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه( مواجه 

نیست.
مش��روح بیانیه دولت جمهوری اس��المی ایران به قرار 

زیر است:
جمهوری اس��المی ایران در گام پنجم کاهش تعهدات 
خ��ود، آخرین مورد کلی��دی از محدودیت های عملیاتی 
خود در برجام، یعنی »محدودیت در تعداد سانتریفیوژها« 

را کنار می گذارد.
بدین ترتیب برنامه هس��ته ای جمهوری اسالمی ایران 
دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی )شامل ظرفیت 
غنی س��ازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و 

تحقیق و توسعه( مواجه نیست و منبعد برنامه هسته ای 
ایران صرفا بر اساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت. 
همکاری ایران با آژانس بی��ن المللی انرژی اتمی کمافی 

السابق ادامه خواهد یافت.
در صورت رفع تحریم ها و منتفع ش��دن ایران از منافع 
برجام، جمهوری اسالمی ایران آماده بازگشت به تعهدات 

برجامی خود می باشد.
سازمان انرژی اتمی موظف است در این چارچوب اقدامات 

و تمهیدات الزم را با هماهنگی رئیس جمهور اتخاذ کند.

ادامه از صفحه یک
در آخرین مرحله، دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد 
که آخرین مورد کلیدی از محدودیت های عملیاتی خود در 
برجام، یعنی »محدودیت در تعداد سانتریفیوژها« را کنار می 
گذارد. بدین ترتیب برنامه هس��ته ای جمهوری اسالمی ایران 
دیگ��ر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی )ش��امل ظرفیت 
غنی س��ازی، درصد غنی س��ازی، میزان مواد غنی ش��ده، و 
تحقیق و توس��عه( مواجه نیس��ت. البته این به معنای پایان 
همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیست و بیانیه 
تصریح می دارد در صورت رفع تحریم ها و منتفع شدن ایران 
از منافع برجام، جمهوری اس��المی ایران آماده بازگش��ت به 

تعهدات برجامی خود می باشد. 
احتمال هسته ای ش��دن خاورمیانه پس از روی کار آمدن 
ترامپ و سیاست های وی در راستای گسترش میلیتاریسم در 
منطقه و همچنین تنش های واشنگتن با تهران که به نگرانی ها 
از ب��روز جنگ دامن می زن��د، از نگاه جمع��ی از تحلیلگران 
احتمال ایجاد رقابتی برگش��ت ناپذیر میان کشورهای منطقه 

به سمت هسته ای شدن را به شکل چشمگیری باال می برد.
در این میان، بی تعهدی کش��ورهای اروپایی عضو برجام در 
عمل به تعهدات مبتنی بر توافق هسته ای به عنوان اصلی ترین 
عامل فرساینده این توافق پس از خروج آمریکا، موجب شد تا 
جمهوری اس��المی ایران ناگزیر اما برمبنای بندهای برجام از 

سطح تعهدات خود به صورت پلکانی بکاهد.
واکنش اروپا 

کش��ورهای اروپایی به پنجمین گام ایران برای کاس��تن از 
تعهدات هس��ته ای خود ذیل توافق هس��ته ای برجام واکنش 

نشان دادند.
 س��ران سه کش��ور اروپایی طرف توافق با ایران در »برنامه 
جامع اقدام مشترک« )برجام( در بیانیه ای به گام پنجم ایران 

برای کاستن از تعهدات هسته ای واکنش نشان دادند.
»آنگال م��رکل«، صدراعظم آلم��ان، »امانوئ��ل ماکرون«، 
رئیس جمهور فرانس��ه و »بوریس جانس��ون«، نخس��ت وزیر 

انگلیس در این بیانیه تأکید کرده اند: »ما از ایران می خواهیم 
از تمامی اقداماتی که در راس��تای توافق هس��ته ای نیستند 

عقب نشینی کند.«
توافق هس��ته ای برجام که در سال 201۵، با مذاکره میان 
ایران و پنج کشور عضو شورای امنیت به عالوه آلمان حاصل 
ش��د قرار بود در ازای کاهش تحریم ها علی��ه ایران به ایجاد 
محدودی��ت در بخش های��ی از برنامه هس��ته ای این کش��ور 
منجر ش��ود، اما دول��ت آمریکا به ریاس��ت »دونالد ترامپ«، 
اردیبهش��ت ماه س��ال 139۷ آن را نقض کرده و از آن خارج 

شد. 
دولت آمری��کا بعد از نقض این توافِق مورد تأیید ش��ورای 
امنیت سازمان ملل متحد عالوه بر از سرگیری تحریم ها علیه 
ایران به اقداماتی تحریک آمیز مانند قرار دادن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در فهرست سازمان های اصطالحاً تروریستی 
روی آورده است. واشنگتن در جدیدترین اقدام تحریک آمیز، 
در یک عملیات تروریستی سپهبد »قاسم سلیمانی«، فرمانده 
نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب اس��المی را در نزدیکی 
فرودگاه بغداد به ش��هادت رساند. سران س��ه کشور اروپایی 
در بیانی��ه جدید خود بدون محکوم کردن اقدام تروریس��تی 
آمریکا خواستار »کاس��تن از تنش  ها« شده اند. در این بیانیه 
آمده است: »اکنون وقت تنش زدایی است. ما از همه طرف ها 

می خواهیم خویشتنداری و مسئولیت پذیری نشان دهند.«
در چارچوب برجام

وزارت خارجه روس��یه در بیانیه ای تأکید کرد که به عقیده 
مس��کو، گام پنجم ای��ران در جهت کاهش تعه��د به توافق 
هس��ته ای اقدام��ی تهدیدآمیز نیس��ت. به گ��زارش رویترز، 
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه گفت تصمیم ایران برای 
کنار گذاشتن محدودیت های باقی مانده در زمینه غنی سازی 
اورانیوم، تهدیدی در زمینه منع اش��اعه ایجاد نمی کند. بنا بر 
این گزارش، مسکو همچنین تأکید کرده است که همچنان به 
طور کامل به توافق هسته ای و اهداف آن متعهد است و برای 
کار بر روی آن آمادگی دارد. در بخش دیگری از بیانیه روسیه 

آمده است: »غلبه بر چالش های پیش روی جامعه بین الملل 
در زمین��ه اجرای برنامه جامع اقدام مش��ترک، نیازمند اراده 
سیاس��ی و پاس��خ جمعی قدرتمند، خصوصا از سوی اعضای 
این توافق اس��ت.« مسکو در ادامه اش��اره کرده است که در 
ص��ورت رفع چالش های به وجود آمده ناش��ی از تحریم های 

آمریکا، ایران می تواند اجرای برجام را از سر بگیرد.
آینده برجام

در براب��ر اق��داِم جمهوری اس��المی، کش��ورهای اروپایی 
خصوص��ا س��ه دولت عضو برج��ام یعنی انگلیس، فرانس��ه و 
آلم��ان 2 گزینه اصلی را پیش رو می بینند. برخی از احتمال 
حرکت این سه کش��ور به سمت راه اندازی مکانیسم ماشه یا 
به عبارتی بازگشت تحریم ها و اقدامات تنبیهی در چارچوب 
قطعنامه های ش��ورای امنیت سخن به میان می آورند که این 
وضعیت اوج بی مس��ئولیتی و غیرقابل اعتماد بودن اروپایی ها 
را به تصویر کش��یده و نشان می دهد که این دولت ها به رغم 
مواض��ع اعالنی و تاکید بر اس��تقالل عمل خود، تا چه حد در 
برابر واش��نگتن ضعف و کرنش پذیری دارند. در این صورت، 
وجهه و منزلت اروپا در سطح بین المللی و در پیشگاه حقوق 
و هنجارهای جهانی در س��یاه چاله ناش��ی از فروپاشی برجام 
بلعیده خواهد شد. پیامد دیگر این روند، نسبتی از ثمربخشی 
تالش 1+4 برای رجوع ایران به تعهدات برجامی است. در این 
وضعیت نیز این پرس��ش بسیار جدی خواهد بود که به رغم 
این بازگش��ت آیا شرایط به وضعیت پیش از برجام بازخواهد 
گشت؟ توافق هسته ای به اعتراف بسیاری از مقامات کشورها 
و سازمان های جهانی و صاحبنظران بین المللی، در این سال ها 
همچ��ون حلقه ای محکم در زنجیره عوامل بازدارنده از ایجاد 
بحران های منطقه ای عمل کرده است. این در حالی است که 
فروریختن آجرهای ای��ن بنای دیپلماتیک پیامی از ناامنی و 
فروپاش��ی بسیاری از معادالت سیاس��ی، نظامی و امنیتی به 
به س��طح خاورمیانه و جهان صادر کرده و می تواند دورنمایی 
نزدی��ک از یک خاورمیانه هس��ته ای و در ح��ال انفجار را در 

مجاورت اروپای بی دفاع به تصویر درآورد.  

بیانیه 3 کشور اروپایی درباره تصمیم برجامی ایران

جمهوری اسالمی ایران محدودیت های هسته ای را تعلیق کرد
تهدید برجام در سایه بی عملی اروپا

 طرح سه فوریتی مقابله
 با  اقدامات  تروریستی آمریکا

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از بررسی طرح 
س�ه فوریتی مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا 

فردا در نشست علنی مجلس خبر داد.
به گزارش ایلنا، اس��داهلل عباس��ی، سخنگوی هیئت 
رییس��ه مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: در  واکنش 
ب��ه اقدام تروریس��تی  و رذیالن��ه اخیر آمری��کا در به 
ش��هادت رسانیدن شهید سپهبدحاج قاسم سلیمانی و  
همرزمانش و بنا به تصمیم  هیأت رئیسه ، طرحی سه 
فوریتی در لبیک به رهبر معظم انقالب و در پاس��خ به 
مطالبات مردم انقالبی، در دس��تور کار  جلس��ه صحن 
علن��ی ، ق��رار می گی��رد. این طرح واکنش��ی به اقدام 
ش��رورانه آمریکا در به ش��هادت رساندن شهید سپهبد 

قاسم سلیمانی و دیگر شهدای همرزم ایشان است.
اسداهلل عباسی در تشریح این طرح گفت: اقدام اخیر 
آمریکا نه تنها از نظر هیئت رییسه مجلس ، بلکه از دید 
اغلب کشورهای جهان، تروریسم دولتی به حساب می 
آید و تصویب طرح سه فوریتی یادشده به این موضع  ،  

هویت حقوقی می بخشد.

انتقاد »دیده بان حقوق بشر« 
از تهدید ترامپ علیه مراکز 

فرهنگی ایران
دیده ب��ان حقوق بش��ر در مطلبی ک��ه در تارنمای 
اینترنتی این سازمان منتش��ر شد افزود: دولت آمریکا 
بای��د فورا تصریح کند که همواره به قوانین جنگی بین 

المللی پایبند است.
»آن��درا پراس��و« )Andrea Prasow( قائ��م مقام 
مدیر دیده بان حقوق بش��ر سازمان ملل گفت: ترامپ 
باید علنا تهدیدهای خود را علیه دارایی های فرهنگی 
ایران پس بگیرد و به طور ش��فاف اعالم کند که مجوز 
یا دستور جنایت جنگی را صادر نمی کند. وزارت دفاع 
آمریکا نیز باید به طور آشکار بر تعهد خود برای پیروی 
از قوانین جنگی و تبعیت از دس��تورات نظامی قانونی 
تاکی��د کند. قوانین جنگی حم��الت عمدی به اهداف 
غیرنظامی و استفاده از آنها برای اهداف نظامی را منع 
می کند. اش��یا دارای اهمیت ف��وق العاده برای میراث 

فرهنگی مردم نباید هدف حمالت قرار گیرند.
این گزارش اف��زود: تهدیدهای ترام��پ علیه میراث 
فرهنگی ایران بازتاب بی توجهی گس��ترده تر دولت او 
به مس��ائل حقوق بشر اس��ت. تحریم های اخیر آمریکا 
مانع دسترس��ی مردم عادی این کش��ور ب��ه داروهای 
ضروری ش��د اس��ت. تهدید اخیر آمریکا برای حمله به 
دارایی های فرهنگی ای��ران احتماال این دیدگاه را نزد 
ایرانی ها تقوی��ت می کند که آمریکا توجه چندانی به 
سالمت و رفاه آنها ندارد. پراسو همچنین گفت: تهدید 
ترامپ برای حمله به میراث فرهنگی ایران بی توجهی 
او ب��ه قوانین جنگی جهانی را نش��ان می دهد. ترامپ 
با خ��ودداری از محکوم کردن قت��ل بیرحمانه »جمال 
خاش��قچی« نویسنده س��عودی یا بخشش جنایتکاران 
جنگِی محکوم ش��ده کمترین توجه را به حقوق بش��ر 
به عنوان بخش��ی از سیاست خارجی آمریکا نشان داده 
اس��ت. ترامپ در تازه ترین اظه��ار نظر خود در توئیتر 
تهدی��د کرده ک��ه ۵2 اثر تاریخی و فرهنگ��ی ایران را 

نابود می کند.
ترام��پ پیش از این مدعی ش��ده بود ک��ه حمله به 
امکان فرهنگی ایران به تالفی ۵2 آمریکایی خواهد بود 

که سال ها پیش ایرانی ها گروگان گرفته بودند.

خبر

 ترامپ: پول مان را بدهید 
تا از عراق خارج شویم

ترام�پ ع�راق را تهدی�د به اعم�ال تحریم های 
شدید کرد.

ب��ه گزارش عصرای��ران به نقل از بی بی س��ی، دونالد 
ترام��پ رئی��س ایاالت متح��ده آمریکا تهدی��د کرد در 
صورتیکه عراق نیروهای آمریکایی را از کش��ورش اخراج 
کند، وی ش��دیدترین تحریم ها را علیه این کش��ور اجرا 

خواهد کرد.
  ترام��پ به خبرن��گاران گفت که آمری��کا یک پایگاه 
بس��یار ویژه و گرانقیمت در آنجا س��اخته که میلیاردها 

دالر هزینه برای این کشور داشته است.
 وی اف��زود: "ما آنجا )عراق( را ت��رک نمی کنیم مگر 

اینکه آنها هزینه این پایگاه را بدهند".
  ترام��پ که در هواپیم��ای اختصاصی رئیس جمهور 
آمری��کا با خبرنگاران صحبت می کرد گفت که اگر عراق 
به دالیل غیردوستانه از نیروهای ایاالت متحده بخواهد 
ک��ه این کش��ور را را ت��رک کنند، "ما این کش��ور را به 
صورت��ی تحریم می کنیم که هیچگاه در گذش��ته اتفاق 

نیفتاده است".
 وی گف��ت که تحریم ها علیه عراق طوری خواهد بود 
که "تحریم های اعمال ش��ده علیه ای��ران ناچیز به نظر 

بیایند"

نشست اضطراری وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا

وزی�ر خارجه آلم�ان در واکنش به ترور س�ردار 
س�لیمانی و رای پارلم�ان ع�راق مبنی ب�ر اخراج 
نیروه�ای ائتالف ض�د داعش، برگزاری نشس�ت 
اضطراری وزرای خارجه اتحادیه اروپا را خواس�تار 

شد.
ب��ه گزارش رویت��رز، هایکو ماس وزی��ر خارجه آلمان 
ب��ه دنبال تنش های اخیر منطقه ای ک��ه محصول اقدام 
خصمانه آمریکا در به ش��هادت رس��اندن س��ردار قاسم 
سلیمانی است خواستار برگزاری نشست بحران از سوی 
وزرای خارجه اتحادیه اروپا ش��د. وی در بیانیه ای گفت: 
در مقام کشورهای اروپایی، ما در همه طرفین، کانال های 
ارتباط��ی مقاوم را آزمون و خط��ا کرده ایم و باید از آنها 
در این ش��رایط نهایت اس��تفاده را ببریم. هایکو ماس از 
»جوزف بورل« مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
خواس��ت این هفته نشس��تی را با حضور وزرای خارجه 
این اتحادیه در راس��تای اتخاذ رویکردی واحد در قبال 
تحوالت اخی��ر تدارک ببین��د. وی همچنین از تصمیم 
ب��رای صحبت با دولت بغداد پیرامون رای پارلمان عراق 
مبنی بر اخراج نظامیان خارجی از خاک این کشور خبر 
داد. وزی��ر خارجه آلمان در این باره مدعی ش��د: عالقه 
وافر ما به ثبات و اتحاد عراق نباید قربانی ش��رایط فعلی 
ش��ود. این در حالی اس��ت که وزیر دف��اع آلمان نیز در 
توئیت��ی  از تعویق روند جایگزینی نظامیان این کش��ور 

در عراق خبر داد.

 بازداشت 60 ایرانی
 در مرز کانادا

یک موسس�ه آمریکایی از بازداشت غیرقانونی 
و  کان�ادا  و  آمری�کا  مرزه�ای  در  ایران�ی  ده ه�ا 

بازجویی های مختلف از آن ها خبر داد.
به گزارش فارس، یک موسسه آمریکایی از دستگیری 
ده ها ایرانی و ایرانی-آمریکایی در ش��هر »بلین«، در مرز 
کانادا ب��ا آمریکا و توقیف گذرنامه ه��ای آن ها خبر داد. 
به گزارش موسس��ه »کر واش��نگتن« روز شنبه بیش از 
60 ایران��ی و ایرانی آمریکایی در مرزهای آمریکا و کانادا 
توس��ط آژانس محافظ��ت از گمرک و مرزه��ای ایاالت 
متحده دس��تگیر ش��ده و مورد بازجویی ق��رار گرفتند. 
بر اس��اس این گ��زارش، ب��ه دلیل کمب��ود ظرفیت در 
آژانس محفاظت از گمرک و مرزهای آمریکا به واس��طه 
دس��تگیری و بازجویی از ایرانیان، شماری زیادی از این 
افراد موفق به ورود به خاک آمریکا نشدند. گفته می شود 
که گذرنامه های دستگیرش��دگان توقیف شده و آن ها با 
بازجویی ه��ای مختلف از جمله نوع گرایش، دیدگاه های 
سیاس��ی و حتی رش��ته تحصیل��ی در دانش��گاه مواجه 
شدند. بر اساس گزارش این مؤسسه، وزارت امنیت ملی 
آمریکا به تازگی با صدور دس��توری به آژانس محافظت 
از گمرک و مرزهای ایاالت متحده دستور داده هر ایرانی 
تبار ب��ه طور بالقوه مظنون یا دش��من، فارغ از وضعیت 
شهروندی اش را دستگیر کنند. این خبر در حالی منتشر 
می ش��ود که روز گذشته رس��انه های آمریکایی گزارش 
دادند وزارت امنیت داخلی آمریکا از بیم پاس��خ ایران به 
ترور سردار »قاسم سلیمانی«، دستورالعمل های امنیتی 

تازه ای صادر کرده است.

بروز مشکل برای برخی 
ایرانی ها هنگام ورود به آمریکا

در پی افزایش تنش میان آمریکا و ایران، گزارش 
هایی در ش�بکه های اجتماعی منتش�ر ش�ده که 
بیانگر بروز مشکل برای بعضی از شهروندان ایرانی 

تبار ساکن آمریکا در مبادی ورودی آمریکاست.
به گزارش بی بی س��ی بعضی از این افراد که شهروند 
آمریکا یا دارنده اقامت دائمی در این کش��ور هستند، به 
صورت طوالنی مورد س��وال و جواب ق��رار گرفته اند و 
ماموران از آنها درباره نظرشان درباره تنش میان ایران و 

آمریکا سوال کرده اند.
اما به رغم ابراز نگرانی چند نماینده کنگره، س��ازمان 
گمرکات و حفاظت مرزی آمریکا عصر یکشنبه با انتشار 
یک توییت ''بازداش��ت ش��هروندان ایرانی- آمریکایی و 

ممانعت از ورود'' آنها به ایاالت متحده را رد کرد.

بودجه؛ آینه وضعیت اقتصادی کشور 
ادامه از صفحه یک

 که متاس��فانه خود همین موضوع در بخش خصوصی 
س��ازی به مش��کالت فراوان��ی خورده اس��ت از آنجا که 
دولت برای س��ال های متمادی نتوانسته است مطالبات 
پیمان��کاران خود را در موعد مقرر پرداخت کند، همانند 
فردی بازاری شده اس��ت که تاکنون چک های بی محل 
زیادی کشیده و به همین دلیل پذیرش چک های جدید 
از س��وی وی، با دشواری بس��یاری روبه رو است. چندی 
پی��ش که به نرخ بهره موث��ر اوراق قرضه نگاه می کردم، 
دو نکته توجه مرا به خود جلب کرد. اوراق قرضه برخی 
ش��رکت های خصوصی در بازار با نرخ های بهره کمتری 
پذیرفته می ش��وند که تقریبا در هیچ جای دیگر جهان 
ممکن نیست ریسک ایفای تعهدات دولت بیش از بخش 
خصوصی باش��د. از س��وی دیگر مشاهده می شود که در 
روزهای آخر که به سررس��ید اوراق نزدیک می ش��ویم، 
نرخ ه��ای بهره به ش��دت اوج می گیرند که به روش��نی 
حکایت از آن دارد که خریداران اوراق از نگهداری اوراق 

تا روز سررسید پرهیز می کنند.
منبع دیگر فروش اموال مازاد دولت اس��ت که رقمی 
مع��ادل ۵/ 49 هزار میلیارد تومان از این بابت در بودجه 
سال آینده پیش بینی ش��ده است؛ در حالی که میانگین 
رقم محقق شده در سال های اخیر از این بابت فقط ۵00 
میلیارد تومان بوده است. از آنجا که اموال دولت، معموال 
ش��امل زمین ها و ساختمان های بزرگ است، معموال در 
ش��رایط پرنوسان سیاس��ی و اقتصادی یافتن خریداران 

بالفعل برای این اموال بسیار دشوار است.
البته اش��تباه برخی از سیاس��تمداران این اس��ت که 
بودجه را عامل مش��کالت اقتص��ادی می دانند در حالی 
ک��ه بودجه وضعی��ت اقتصادی کش��ور را به نمایش می 
گ��ذارد. و بجای اص��الح بودجه باید س��اختار اقتصادی 

کشور ترمیم شود . 

یادداشت سردبیر
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در  تنش ه�ا  تش�دید  دنب�ال  ب�ه 
خاورمیان�ه و تهدید ترامپ برای وضع 
تحری�م ها علیه ع�راق قیمت نفت در 
معامالت روز دوشنبه از ۷0 دالر فراتر 

رفت.
در حال��ی که تنش ها بین ایران و آمریکا 
به شکل بی سابقه ای افزایش یافته و ترامپ 
تهدید ک��رده که تحریم هایی را علیه عراق 
وضع کند، قیمت نفت روز دوش��نبه بیش 
از 2 درصد افزایش داش��ت و نفت برنت به 

باالی ۷0 دالر رسید.
بر اساس گزارش رویترز، قیمت هر بشکه 
نفت برنت روز گذش��ته ب��ا یک دالر و 6۷ 
سنت معادل 2.4 درصد افزایش نسبت به 
رقم پایان��ی روز جمعه ب��ه ۷0 دالر و 2۷ 
س��نت رس��ید. قیمت نفت وس��ت تگزاس 
اینترمدییت آمریکا هم دیروز با یک دالر و 
34 سنت معادل 2.1 درصد افزایش به 64 
دالر و 39 س��نت رسید. اوایل روز دوشنبه 
قیم��ت نفت خام آمری��کا تا 64 دالر و 44 

سنت باال رفته بود.
ب��ار آخری ک��ه قیمت ش��اخص جهانی 
نف��ت، برن��ت، از ۷0 دالر عب��ور ک��رد، در 
ماه س��پتامبر و پس از حمالت موشکی به 
تاسیسات نفتی آرامکو بود که موقتا قیمت 

نفت را تا ۷0 دالر افزایش داد.
پس از شهادت سردار سلیمانی در بغداد 
که توسط آمریکا انجام گرفت، قیمت نفت 
در روز جمع��ه بیش از 3 درص��د افزایش 
یافته ب��ود و این روند افزایش��ی همچنان 
ادامه دارد. ترور س��ردار سلیمانی نگرانی ها 
و  در خاورمیان��ه  درگی��ری  از گس��ترش 
احتمال اختالل در عرضه نفت این منطقه 
که حدود نیم��ی از تولید نفت جهان را بر 

عهده دارد افزایش داده است.
روز یکش��نبه ترام��پ تهدی��د ک��رد که 
اگ��ر نیروه��ای آمریکای��ی وادار ب��ه ترک 
عراق ش��وند، تحریم های��ی را علیه دومین 
تولیدکننده بزرگ نفت اوپک وضع خواهد 
کرد. بغداد پیشتر خواستار خروج نیروهای 
آمریکایی و سایر نیروهای خارجی از خاک 

عراق شده بود.
مقام��ات عراق��ی اع��الم کردن��د تخلیه 
کارکنان آمریکایی روی فعالیت های نفتی، 
تولید یا صادرات این کش��ور ک��ه با تولید 
حدود 4.62 میلیون بش��که در روز، دومین 
عضو ب��زرگ اوپک اس��ت، تاثی��ر نخواهد 

گذاشت.
آیهام کامل، تحلیلگر موسس��ه اوراس��یا 
گروپ در یادداشتی نوشت، شهادت سردار 
سلیمانی »موجب ایجاد چرخه ای طوالنی 

از تقاب��ل منطق��ه ای می گردد و ریس��ک 
فراوان��ی را متوج��ه دارایی ه��ای امریکا و 
زیرساخت های انرژی خاورمیانه می سازد.«  
»هرچن��د جنگ تمام عیار بعید اس��ت رخ 
دهد، اما ریسک رویارویی محدود باالست. 
این رویارویی احتماال شامل حمالت ایران 
به اهداف آمریکای��ی در منطقه و درگیری 
دریایی مستقیم بین ایران و آمریکا خواهد 

بود.« 
آی�ا ای�ران از حربه ب�ازار نفت برای 
س�لیمانی  س�ردار  ش�هادت  تالف�ی 

استفاده می کند؟
پس از ترور فرمانده نیروی قدس س��پاه 
انقالب اس��المی ایران به دس��ت نیروهای 
آمریکای��ی س��وال اصلی این اس��ت که آیا 
ایران از حربه ب��ازار نفت برای اقدام تالفی 

جویانه استفاده خواهد کرد یا نه؟
پای��گاه خبری بیزنس اس��تاندارد در این 
خصوص نوشت: تحوالت سال 2019 نشان 
داد ک��ه عرضه جهانی نفت تا چه اندازه در 
برابر هر اتفاق کوچکی آسیب پذیر بوده و به 
س��رعت واکنش نشان می دهد. اکنون پس 
از ترور فرمانده نیروی قدس س��پاه انقالب 
اسالمی ایران به دست نیروهای آمریکایی 
سوال اصلی این است که آیا ایران از حربه 
بازار نفت برای اقدام تالفی جویانه استفاده 

خواهد کرد یا نه.
بر اساس آمارهای موجود، در ماه گذشته 
میالدی حدود 34 میلیون بش��که نفت از 
عربس��تان، عراق و کوی��ت از طریق خلیج 

فارس به بنادر آمریکا ارسال شد.
حمالت ماه سپتامبر علیه تاسیسات نفتی 
عربس��تان در عبقیق و خوریس موجب شد 
ت��ا برای مدتی ۵.۷ میلیون بش��که در روز از 
ظرفیت تولید نفت این کش��ور کاسته شود. 
همین حادثه زنگ خطری بود مبنی بر اینکه 
چتر امنیتی کشور دارنده بزرگترین ظرفیت 
تولید ذخیره نفت جهان به اندازه ای که تصور 
می رف��ت قابل اعتماد نیس��ت. این حمالت 
موجب افزایش ناگهانی قیمت نفت ش��د، اما 
به دلیل چشم انداز تیره و تار اقتصاد جهانی و 
عملیات جبران سریع سعودی ها رشد قیمت 

نفت چندان طوالنی مدت نبود.
اما اکنون وضعیت اندکی متفاوت اس��ت. 
قیمت نفت از اوایل م��اه اکتبر روند افزایش 
جدی��دی را آغاز کرده و با ش��هادت س��ردار 
س��لیمانی، قیمت ها به باالتری��ن رقم از ماه 
آوریل رسیده است. هرچند رشد تقاضا برای 
نفت در نیمه نخست امسال هنوز بهبود نیافته 
اس��ت، اما در پیش بودن توافق تجاری میان 
آمریکا و چین موجب افزایش خوش بینی ها 
نس��بت به باال رفتن تقاضا برای نفت ش��ده 
اس��ت. در عی��ن حال، در بخ��ش عرضه نیز 
اوپک و متحدانش تواف��ق کرده اند از ابتدای 
امسال تولید نفت خود را نیم میلیون بشکه 
دیگر کاه��ش دهند. به عالوه، انتظار می رود 
شتاب رشد تولید نفت آمریکا در سال جاری 

میالدی کاسته شود.
بدین ترتیب کاهش ش��کاف میان عرضه 
و تقاض��ا در بازار نفت بدان معناس��ت که 
هرگونه اتفاق ناگهانی در تاسیس��ات نفتی 
منطقه ممکن اس��ت تاثیراتی طوالنی تر از 
آنچه در ماه س��پتامبر ش��اهدش بودیم بر 
ب��ازار بگذارد و همین دلی��ل اصلی نگرانی 
بازاره��ای نفت از واکنش احتمالی ایران به 

ترور سردار سلیمانی است.
ایران می تواند با بستن گلوگاه نفتی 

هرمز دردسری بزرگ ایجاد کند
یک مقام س��ابق پنتاگون ب��ا بیان اینکه 
سناریوی بستن گلوگاه  نفتی تنگه هرمز از 
س��وی ایران و به آتش کشیدن کشتی های 
عبوری در این منطقه محتمل است، گفت: 
تالف��ی اقدام تروریس��تی آمریکا از س��وی 

ای��ران می تواند اقتصاد منطق��ه را به رکود 
بکشد.

راش��اتودی به نقل از یک مقام رس��می 
پنتاگ��ون اعالم ک��رد که ته��ران می تواند 
با بس��تن گل��وگاه نفت��ی تنگ��ه هرمز که 
اصلی ترین مس��یر کشتی در منطقه خلیج 
فارس اس��ت، دردس��ر بزرگی را برای بازار 

نفت و اقتصاد جهانی ایجاد کند.
مای��کل مال��وف می گوی��د: همانطور که 
قیم��ت نف��ت از روز جمع��ه افزایش قابل 
توجهی را به دلیل ترور قاس��م س��لیمانی 
فرمانده س��پاه قدس ایران داش��ت، اقدام 
متقاب��ل ایران هم بر بازار نفت تاثیر خواهد 
گذاشت. این مقام سابق پنتاگون می گوید: 
در صورت��ی که ای��ران بخواهد اقدام تالفی 
جویانه ای به هر ش��کلی داش��ته باشد مثال 
بخواه��د تنگه هرم��ز را ببن��دد و یا اینکه 
کش��تی هایی که از این منطقه عبور و مرور 
می کند به آتش بکشد می تواند باعث رکود 
اقتصادی در منطقه ایجاد کند چرا که 40 
درصد تردد کشتی های نفتی از این منطقه 

است.
ش��اید تاثی��ر بس��تن این گل��وگاه نفتی 
برای آمری��کا که تولید نف��ت زیادی دارد 
بسیار تاثیرگذار نباش��د اما کشورهایی که 
بزرگتری��ن مصرف کننده نف��ت در جهان 
هس��تند با عملی کردن چنین س��ناریویی 

تحت تاثیر جدی قرار خواهند گرفت.
ایران حتی می تواند پاالیشگاه های نفتی 
کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس را هدف 
ق��رار دهد که از ای��ن طریق در حقیقت به 
طور غیرمس��تقیم منافع آمریکا را با خطر 

مواجه خواهد کرد.
مال��وف هش��دار داد:  ایرانی��ان می توانند 
چنی��ن اقدامات��ی را بدون اینک��ه مواجهه 
مس��تقیمی ب��ا آمریکا داش��ته باش��ند در 
منطق��ه انج��ام دهندکه قطعا بر ش��رایط 

اقتصادی جهان تاثیر خواهد گذاشت.
احتم�ال افزای�ش 20درصدی قیمت 

نفت با بستن تنگه هرمز
اق��دام آمریکا در به ش��هادت رس��اندن 
س��پهبد قاسم س��لیمانی با ش��وک شدید 
ب��ه بازارهای ارز و ب��ورس و افزایش فوری 
قیم��ت ط��ال و نفت همراه بوده اس��ت. در 
همین راس��تا وزیر بازرگانی تایلند با اشاره 
ب��ه افزایش چهار درص��دی قیمت نفت از 
زمان هدف قرار گرفتن س��ردار س��لیمانی 
توس��ط آمریکا گفت: با ای��ن روند، افزایش 
قیمت ها قطعی به نظر می رس��د و جدای 
از آن، س��رمایه گذاران را از سرمایه گذاری 

های جدید فراری خواهد داد.
به گزارش بانگکوک پس��ت، پیمچانوک 
وونکرپن چشم انداز میان مدت و بلندمدت 
اقتصاد جهانی را تحت تاثیر افزایش تنش ها 
منفی ارزیابی کرد و افزود: اطمینان فعاالن 
تجاری و مالی به بازارها تضعیف شده است. 
اگ��ر چه احتمال می رود ک��ه در مجموع، 
اقتصاد جهانی نس��بت به سال قبل بهبود 
پیدا کند اما این تنش ها مس��لما ریس��ک 
کاهنده ای بر سر راه رشد اقتصادی جهانی 

خواهد بود.
وزی��ر بازرگانی تایلن��د هم چنین ضمن 
ابراز نگرانی نس��بت به اقدام تالفی جویانه 
ایران یا بس��تن تنگه هرمز گفت که قیمت 
نفت در شرایطی که تنگه هرمز بسته شود 

احتماال 20 درصد باال خواهد رفت.
 همچنی��ن ی��ک تحلیل گ��ر نفت��ی در 
مصاحبه با سی ان بی سی گفت: در صورتی 
که افزایش تنش ها بین ایران و آمریکا باعث 
اختالل در عرضه نفت از خاورمیانه ش��ود، 
قیمت نفت می تواند تا ۸0 دالر جهش کند. 
بازارهای نف��ت پس از حمله هوایی آمریکا 
در بغداد که منجر به ترور ش��هید سپهبد 
قاسم سلیمانی شد، بسیار ملتهب هستند.  
تحلیل گر گروه اوراسیا که یک گروه مشاور 
تحلیل ریسک سیاسی است، در یادداشتی 
تحقیقاتی پس از ش��هادت سردار سلیمانی 
نوشت: »یک چیز روشن است؛ ایران پاسخ 
خواه��د داد. ما انتظار داری��م برخوردهای 
نظامی س��طح متوسط و س��طح پایینی تا 
یک ماه در ع��راق اتفاق بیافت��د. نظامیان 
تحت پشتیبانی ایران به پایگاه های آمریکا 
حمل��ه خواهن��د کرد و برخی از س��ربازان 
آمریکا کش��ته خواهند ش��د. آمریکا هم با 
حمله های درون عراق پاس��خ خواهد داد.« 
او ادامه داد: قیمت نفت حول ۷0 دالر باقی 
خواهد ماند اما اگ��ر درگیری ها به مناطق 
نفتی جنوب عراق یا کش��تی رانی نفت در 
تنگه هرمز کشیده شود، قیمت تا ۸0 دالر 

باال خواهد رفت.

پیامد شهادت ژنرال سلیمانی؛ عبور نفت از مرز ۷0 دالر
آیا ایران با بستن گلوگاه نفتی هرمز تالفی می کند؟

انـرژی
روزنامه صبح ایران

خبر
وزیر نفت با بیان این که اقدام آمریکایی ها در ترور سردار سلیمانی وضعیت منطقه 
را بی ثبات کرده اس�ت، گفت: مسئولیت بی ثباتی فعلی بازارهای نفت و همین طور 
اقدامات آتی که پیامد شهادت سردار سلیمانی باشد به طور مستقیم متوجه آمریکا 

و حامیان این کشور است.
به گزارش تس��نیم، بیژن نامدار زنگنه ضمن تسلیت ش��هادت سردار سلیمانی گفت: سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی از تجلیات وجه رب بود و شخصیت ایشان به همین دلیل جاودانه 
است. وزیر نفت افزود: این شهید بزرگوار، سردار و قهرمان جاودانه ملت ایران  است و برای 
همه نسل ها الگو، اسوه و نمونه خواهد ماند. وی همچنین اظهارداشت: شهادت سردار بزرگ 
قاسم سلیمانی خسران بزرگی برای مردم ایران است. وزیر نفت گفت: این که امروز ملت ایران 
از شهادت سردار قهرمان خود به شدت متأثر و سیاهپوش هستند نشان از اخالص باالی این 

شهید بزرگوار دارد و به یک معنا مردم عمل ایشان را پذیرفته اند.
وی در ادام��ه به بازار نفت اش��اره کرد و اف��زود: جدا از تجاوز، جنایت آش��کار و همین طور 
غیرقانونی و غیرعرفی بودن ترور س��ردار سلیمانی هیچ کس تصور نمی کرد که آمریکایی ها 

دست به چنین کاری بزنند.
نام��دار زنگنه اب��راز کرد: این اقدام آمریکایی ها وضعیت منطق��ه را بی ثبات کرده و بی ثباتی 
هم به طور مس��تقیم روی بازارهای نفت اثر می گذارد چرا که تأمین بخش عمده ای از نفت 
دنیا مربوط به همین منطقه اس��ت. وی ادامه داد: مسئولیت بی ثباتی فعلی بازارهای نفت و 
همین طور اقدامات آتی هم که پیامد ش��هادت سردار سلیمانی باشد به طور مستقیم متوجه 
آمریکا و حامیان این کش��ور خواهد بود. وزیر نفت یادآورش��د: ترور سردار سلیمانی جنایت 

آشکار علیه حقوق بشر و قواعد بین الملل است.

زنگنه: آمریکا مسئول مستقیم بی ثباتی بازار نفت در پی ترور سردار سلیمانی است ورود شرکت ملی نفت به معامالت 
دریایی فرآورده های نفتی

نماینده ش�رکت ملی نفت ایران در بورس انرژی 
با اشاره به دو نوبت عرضه دریایی گازوئیل توسط 
ش�رکت ملی نفت در بورس انرژی گفت:  بر اساس 
برنامه ریزی ه�ای صورت گرفته، قرار اس�ت از این 
پ�س عرض�ه دریای�ی فرآورده های نفتی توس�ط 

شرکت ملی نفت ایران انجام شود.
»امیرحس��ین تبیانیان« در گف��ت و گو با ایرنا با بیان 
اینک��ه برنامه ریزی صورت گرفته اس��ت ت��ا تمام عرضه 
دریای��ی فرآورده های نفتی از طریق ش��رکت ملی نفت 
ایران انجام شود،  ادامه داد: در این ماه دو عرضه گازوییل 
صورت گرفته است. وی افزود: 4 دیماه، 2۵0 هزار بشکه 
گازوئیل عرضه دریایی شد که همه آن به فروش رسید.  
تبیانی��ان تاکید کرد:  همچنین عرض��ه دوم در 11 دی 
ماه انجام ش��د که بر اساس آن عرضه دریایی 333 هزار 
بش��که گازوئیل با موفقیت انجام ش��د. وی با بیان اینکه 
قیمت گذاری از طریق شرکت نفت انجام می شود،  گفت: 
گازوئیل یک درصد سولفور تحویلی به بندر ماهشهر به 
قیمت منفی ۸.۷ دالر نس��بت به گازوییل ۵00 پی پی ام 
خلیج فارس از س��وی ش��رکت ملی نفت ای��ران عرضه 
می ش��ود. به گفته نماینده ش��رکت مل��ی نفت ایران در 
بورس انرژی همچنین برنامه ریزی انجام شده تا شرکت 
ملی نفت عرضه دریایی س��ایر فرآورده ها را نیز بر عهده 
بگیرد که در آینده عرضه نفت کوره در دس��تور کار قرار 
داده شده اس��ت.  وی تاکید کرد:  البته همچنان عرضه 
زمینی فرآورده های نفتی بر عهده ش��رکت ملی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران خواهد بود. تبیانیان 
در خص��وص عرضه نفت خام در بورس انرژی نیز افزود: 
نفت خام در قالب ش��یوه نامه جدید، یکبار عرضه شد اما 

معامله ای انجام نشد.

برای هر خودرو چند بار کارت 
سوخت صادر می شود؟

پس از سهمیه بندی بنزین، استفاده از کارت سوخت 
الزامی شد. در این بین درخواست های متعددی برای 
دریافت کارت سوخت المثنی به وجود آمد که طبق 
گفته های سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی، محدودیتی برای توزیع کارت سوخت المثنی 

برای متقاضیان وجود ندارد.
فاطمی کاهی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که الزم 
اس��ت افراد در نگهداشت کارت سوخت خود دقت کافی 
را داش��ته باش��ند، تصریح کرد: اگر به ه��ر دلیلی مالک 
خودرو تقاضای کارت سوخت المثنی داشته باشد، کارت 

برای آن فرد صادر می شود.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع به معنای این نیست 
ک��ه برای هر خودرو دو بار کارت س��وخت صادر ش��ود، 
اظهار کرد: در شرایط مفقود شدن کارت یا دالیل دیگر 
کارت سوخت المثنی جدید صادر می شود و این مساله 

محدودیتی ندارد.

 کویت برای ۱5 سال 
از قطر گاز می خرد

شرکت دولتی قطر پترولیوم یک توافق 15 ساله 
برای تامین س�االنه س�ه میلیون ت�ن گاز طبیعی 

مایع )LNG( برای کویت امضا کرد.
ب��ه گزارش رویترز، قطر پترولیوم در بیانیه مش��ترک 
با ش��رکت کویت پترولیوم اعالم کرد تحویل LNG به 
بندر الزور کویت در س��ال 2022 آغاز خواهد شد تا به 
تامین نیازهای انرژی رو به رش��د کویت به خصوص در 

بخش تولید برق کمک کند.
قط��ر که بزرگترین صادرکننده LNG جهان اس��ت، 
قصد دارد تا س��ال 202۷ تولی��د گاز طبیعی مایع را به 

126 میلیون تن در سال افزایش دهد.
خال��د الفاضل، وزی��ر نفت کوی��ت در بیانیه ای اعالم 
ک��رد این تواف��ق به کویت کمک خواهد ک��رد، الزامات 
برای داش��تن مناب��ع انرژی پاک تر را تحقق ببخش��د و 
آالیندگی ه��ا را کاه��ش داده و کیفی��ت ه��وا را بهبود 
ده��د و در حال��ی ک��ه ش��رکت نف��ت کوی��ت تالش 
می کن��د تولی��د داخل��ی گاز طبیع��ی را افزایش دهد، 
 ض��رورت ب��رای تضمین تامی��ن گاز از طری��ق واردات 

وجود دارد.
کویت وابس��تگی خود به گاز واردات��ی را برای تامین 
تقاض��ا برای نیرو ب��ه خصوص در تابس��تان که مصرف 
سیستم های خنک سازی به شدت افزایش پیدا می کند، 
باال برده اس��ت اما همچنین در راستای استراتژی رشد 

2040، تولید گاز خود را افزایش می دهد.

الف آمریکایی ها درباره نابودی 
پاالیشگاه های ایران 

مع�اون اس�بق وزی�ر نف�ت گف�ت: در جن�گ 
تحمیل�ی در حالی  ک�ه به دفعات پاالیش�گاه های 
م�ا توس�ط هواپیماهای م�درن آمریکای�ی مورد 
حمله قرار گرفت ام�ا تولید فرآورده هیچکدام از 

پاالیشگاه های ما متوقف نشد.
علیرض��ا ضیغم��ی معاون اس��بق وزیر نف��ت و مدیر 
عامل اسبق ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران در گفت وگو با فارس در پاس��خ به ادعاهای 
سناتورهای آمریکایی مبنی بر نابود کردن پاالیشگاه های 
ایران گفت: بنده در زمان جنگ تحمیلی نیز در صنعت 
نفت این کش��ور مش��غول به خدمت بودم. در آن زمان 
نیز آمریکایی ها و اروپایی ها به همراه کشورهای منطقه 
مثل عربستان از صدام حمایت می کردند و انواع امکانات 
جنگ��ی را در اختیار او می گذاش��تند تا پاالیش��گاه ها و 
تجهی��زات ما را مورد حمله ق��رار دهند اما در آن زمان 

نتوانستند کاری از پیش ببرند.
وی ادامه داد: البته نیروه��ای صدام با حمایت کامل 
آمریکایی  ها برخی مناطق نفتی ما را بمباران کردند ولی 
نتیجه ای نگرفتند و پاالیش��گاه های م��ا در مدار بودند. 
ح��اال هم ترامپ و برخ��ی س��ناتورهای آمریکایی ادعا 
کرده اند که پاالیش��گاه های ما را نابود می کنند که باید 
گفت این حرف ها یک ش��عار توخالی است تا بتوانند بر 
عزم و اراده ما برای انتقام خون ش��هید قاسم سلیمانی 

خلل وارد کنند.
ضیغمی همچنین اف��زود:  در جنگ تحمیلی امکانات 
ما در صنعت نفت بس��یار بس��یار محدود بود و علیرغم 
محدودی��ت امکانات، حتی یک روز هم تولید و صادرات 
نف��ت و تولید فرآورده ما متوقف نش��د. در حالی  که به 
دفعات پاالیش��گاه های م��ا توس��ط هواپیماهای مدرن 
آمریکایی مورد حمله قرار گرفت اما نتوانستند در کار ما 
خلل جدی وارد کنند. بنابراین این ادعاها همه توخالی 

و الف زنی است.
معاون س��ابق وزیر نفت اظهار داشت: حاال شما فرض 
کنید که جرئت داشتند و حمالتی هم به پاالیشگاه های 
ما انجام دادند، کارکنان و مهندسین ما در صنعت نفت 
به طور کامل از لحاظ فنی و مهندسی آمادگی دارند تا 
با روحیه جهادی وارد عمل شده و خسارات ایجاد شده 

را در اسرع وقت ترمیم کنند.
وی خاطر نش��ان کرد: در زم��ان دفاع مقدس ما توان 
کنون��ی را در س��اخت داخلی تجهی��زات صنعت نفت 
نداشتیم و آن زمان با امکانات محدود کارهای بازسازی 
را انجام می دادیم. به برخی از مناطق ما بیش از 40 بار 
حمله نظامی ش��د و تجهیزات ما بمباران ش��دند اما در 
کمتر از 4۸ س��اعت بازسازی ها انجام می شد و مراکز ما 

آماده فعالیت می شدند.
ضیغمی تاکید کرد: ما در آن زمان تمامی پیش بینی ها 
را انجام داده بودیم و در صورتی که تجهیزاتی آس��یب 
می دید؛ فوری تجهیزات جدید جایگزین می ش��د. شما 
فکر نکنید که از بین بردن یک پاالیشگاه به این راحتی 
اس��ت. اگر به این راحتی بود در زمان جنگ این کار را 

می کردند که نتوانستند.
مع��اون س��ابق وزیر نف��ت در پابان گف��ت: در زمان 
جن��گ تحمیلی ص��ادرات نفت مان اس��تمرار داش��ت. 
حت��ی آن زمان هجمه ی رس��انه ای انج��ام می دادند تا 
اینگون��ه وانمود کنن��د که ایران دیگ��ر نمی تواند نفتی 
صادر کند چون پاالیش��گاه هایش نابود ش��ده است، اما 
ما به خری��داران نفت خبر می دادیم ک��ه روند تولید و 
فروش نفت ایران اس��تمرار دارد. هی��چ زمانی در آن ۸ 
س��ال تولید و ف��روش نفت و همچنی��ن تولید فرآورده 
هیچک��دام از پاالیش��گاه های م��ا متوقف نش��د و االن 
 هم ای��ن ادعاه��ای آمریکایی ها صرفا برای جوس��ازی

رسانه ای است.

یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی، شماره 98-33

آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در نظر دارد پروژه های مذکور در جدول ذیل )ابنیه(  را ازطریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید .

الزم به ذکر اس��ت مدارک و مس��تندات شرکت در مناقصه ش��امل برآورد ریالی، وسایر جزئیات در پایگاه اینترنتي اداره 
www. و س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس  www.rul.ir کل راه وشهرس��ازي لرس��تان به نشاني

setadiran.ir قابل دریافت نیز می باشند . 
تاریخ انتشار در سامانه 139۸/10/1۷

مهلت دریافت اسناد مناقصه 139۸/10/21
مهلت  تحویل پیشنهادات مورخ 139۸/11/01

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه عمومی مورخ 139۸/11/02

مبلغ تضمین) ریال(مبلغ برآرود) ریال(عنوان پروژهردیف 

۵۵6.000.000 ریال11.114.190.26۷ ریالتکمیل سالن پینگ پنگ شهرستان خرم آباد1

404.200.000 ریال۸.0۸0.3۷۸.4۸9 ریالاجرای حصار هالل احمر شهرستان دورود2

609.200.000 ریال12.1۸3.433.۷19 ریالتکمیل زورخانه شهرستان دورود3

212.200.000 ریال4.242.123.۵۷۸ ریالتکمیل ساختمان و محوطه مصلی نورآباد4

2.00۷.000.000 ریال40.133.۷9۵.۷06 ریالتکمیل کتابخانه نورآباد۵

16۷.600.000 ریال3.3۵1.۵۷9.۸02 ریالتکمیل مصالی شهرستان الشتر6

161.000.000 ریال3.21۵.3۷۵.12۷ ریالهالل احمر الشتر۷

تکمیل کتابخانه عمومی درجه 3 شهر گراب ۸
۸۷2.۷00.000 ریال1۷.4۵2.۸۸2.۵09 ریال)شهرستان کوهدشت(

1.۸66.000.000 ریال3۷.31۵.۸31.۵۷0 ریالکتابخانه کوهدشت9
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مدیر ام�ور ط�رح و برنام�ه بانک 
مسکن به سه پرسش رایج متقاضیان 
خرید مسکن با استفاده از تسهیالت 
صندوق پس انداز مسکن یکم پاسخ 

داد.
 محمد حس��ن مرادی، مدیر امور طرح 
و برنامه بانک مس��کن اعالم کرد: دریافت 
تس��هیالت از محل حس��اب صندوق پس 
انداز مس��کن یکم ضوابط خ��اص خود را 
دارد و متقاضیان باید با در نظر گرفتن این 
ضوابط نسبت به ثبت نام برای دریافت این 

تسهیالت اقدام کنند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه دریاف��ت 
تس��هیالت خرید مس��کن با اس��تفاده از 
اوراق گواه��ی حق تقدم تس��هیالت هیچ 
محدودیتی ندارد.  وی خاطرنشان کرد: از 
آنجا که در زمان س��پرده گذاری و افتتاح 
حساب برای متقاضیان دریافت تسهیالت 
از محل صن��دوق پس انداز مس��کن یکم 
از بابت واجد ش��رایط بودن ی��ا نبودن فرد 
متقاض��ی ب��رای دریافت این تس��هیالت 
اس��تعالم به عمل نم��ی آید و اس��تعالم 
مربوط به این موضوع در زمان سررس��ید 
موعد پرداخت تسهیالت به وی انجام می 
شود بنابراین الزم اس��ت متقاضیان، خود 
نسبت به رعایت ضوابط تعیین شده برای 
دریافت این تسهیالت دقت کافی به عمل 

آورند.
  مرادی توضی��ح داد: به ای��ن معنا که 
همه متقاضیان می توانند اقدام به سپرده 

گذاری و افتتاح حس��اب در صندوق پس 
انداز مس��کن یکم کنند اما پ��س از اتمام 
دوره س��پرده گذاری و در زم��ان اعطای 
تسهیالت، بانک نس��بت به واجد شرایط 
بودن ی��ا نبودن متقاضیان ب��رای دریافت 
این تس��هیالت اس��تعالم به عمل آورده و 
در صورتی که فرد مالک واحد مس��کونی 
دیگری باش��د ،قب��ال از تس��هیالت خرید 
مسکن استفاده کرده باشد و سایر ضوابط 
مربوط به دریافت این تسهیالت را رعایت 
 نکرده باشد تسهیالتی به وی تعلق نخواهد

گرفت. 
 وی در پاسخ به اینکه برخی متقاضیان 
س��وال می کنند که اگر ف��ردی در زمان 

س��پرده گذاری و افتتاح حساب صندوق 
پس انداز مس��کن یکم واجد شرایط بوده 
است اما در طول دوره سپرده گذاری اقدام 
به دریافت تسهیالت با اس��تفاده از اوراق 
برای خرید مس��کن کرده باشد باز هم می 
تواند تس��هیالت صندوق یکم را دریافت 
کند،گف��ت: خیر،این فرد چ��ون اقدام به 
دریافت تس��هیالت دیگری کرده است و 
مالک واحد مس��کونی دیگری است،دیگر 
مشمول دریافت تس��هیالت مسکن یکم 
نخواهد ش��د؛ چون هم دیگ��ر خانه اولی 
محس��وب نمی ش��ود و هم از تس��هیالت 
دیگری یعنی تس��هیالت اوراق اس��تفاده 

کرده است.

با این ح��ال آن دس��ته از اف��رادی که 
قبال تس��هیالت خری��د مس��کن از محل 
صن��دوق پس انداز مس��کن یک��م گرفته 
اند م��ی توانن��د در آین��ده با اس��تفاده از 
 اوراق اق��دام به دریافت تس��هیالت خرید 

مسکن کنند.  
وی در پاسخ به س��وال دیگری مبنی بر 
اینکه آیا فرد خانه اولی که تسهیالت یکم 
دریافت کرده وهم اکنون در حال پرداخت 
اقساط تس��هیالت خود هس��ت می تواند 
اقدام به دریافت تس��هیالت از محل اوراق 
و خرید یک واحد مسکونی دیگر کند،نیز 
گفت:بله،دریافت تسهیالت از محل اوراق 
هیچ محدودیتی ندارد و در چنین حالتی 
فرد می تواند اقدام به دریافت تس��هیالت 
اوراق نیز بکند،به شرط آنکه بتواند اقساط 
ماهانه را پرداخت کند و همچنین مدارک 
ش��غلی ودرآمدی وی نش��ان دهد وی از 
توان مالی کافی برای پرداخت هر دو قسط 

برخوردار است.  
مرادی همچنین در پاس��خ به س��وال 
سوم که سپرده گذاران صندوق پس انداز 
مس��کن یکم می توانند امتی��از خود را به 
چه اش��خاصی واگذار کنند، خاطرنش��ان 
کرد: در ص��ورت تمایل س��پرده گذار این 
اش��خاص م��ی توانن��د امتیاز خ��ود را به 
اقوام بس��یار نزدیک خود یعنی پدر، مادر، 
فرزند، همس��ر، خواهر، برادر، پدربزرگ، 
مادربزرگ و نوه منتقل کنند. اقوام درجه 

دوم مشمول این ضابطه نخواهند شد.

پاسخ به پرسش های رایج متقاضیان تسهیالت مسکن یکم
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن تشریح کرد

بانک و بیمه
کارت هایتان را به راحتی در اپلیکیشن 60 اضافه کنیدروزنامه صبح ایران

س�وی  از  ارز  تامی�ن  روش  دو 
فی�ش  باتایی�د  مرک�زی  بان�ک 
کااله�ای  جه�ت  س�فارش  ثب�ت 
اساس�ی،دارو،تجهیزات پزش�کی و 
کاالهای اس�تراتژیک به ن�رخ بانکی 
وتامین ارزازطریق سیستم نیمابانرخ 
بانکی نیما برای سایر کاالها انجام می 

شود. 
کارش��ناس ام��ور مال��ی در نشس��ت 
تخصص��ی معرفی خدمات بانک توس��عه 
صادرات ایران در زنجان افزود: برای تامین 
ارز به نرخ بانکی نیما، پ��س از تایید فیش 
ثبت س��فارش/ثبت خدمت از سوی بانک 
مرکزی، متقاضی م��ی تواند ب��ا نرخ نیما 
از طری��ق صرافی ها و یا بان��ک عامل خود 
با مراجع��ه به سیس��تم نیما اق��دام کند؛ 
الزم به ذکر اس��ت منابع فروش برای این 
اینگونه ارزها، ارز ه��ای حاصل از صادرات 

پتروشیمی هاست.  
کارش��ناس امور مال��ی در ادامه اظهار 
داشت: یوان چین، وون کره، روپیه هند و 
یورو، ارزهای بانکی در دس��ترس هستند؛ 
که البته ی��ورو صرف��ا بابت اق��الم خاص 
پزش��کی و داروی��ی ب��ا تایی��د وزارتخانه 
متب��وع، ی��ورو و دره��م ب��ا ک��د کارگزار 

NICOIRTH صرف��ا جه��ت واردات 
دارو و تجهیزات پزش��کی ارائه می ش��ود.  
فی��روزی در خص��وص گ��روه کاالیی 2) 
نیمایی( گفت: این گ��روه در هفت طبقه 
از گروه کاالی��ی 21 ت��ا 2۷ اولویت بندی 
می ش��ود؛ ارزهای در دسترس برای گروه 
کاالی��ی 21 تا 23 یوان چی��ن، وون کره و 

روپیه هند است.
 ارز گروه کاالیی 24 تا 2۷، ارز اشخاص 
است که از محل ارزهای صادراتی شرکت 
یا ارزهای صادراتی دیگر تامین می شود؛ 
همچنین به منظ��ور ثبت خدم��ت بابت 
تسویه اقساط تسهیالت اعطایی، ارزهای 

یوان، روپیه و وون کره در دسترس است.
  این کارشناس بانکی نرخ سود سپرده 
های م��دت دار دالری، یورویی و درهم را 
برای سپرده های ش��ش ماهه، 2 درصد و 
برای سپرده های یکساله به ترتیب 3.2۵، 
3 و 2 درص��د اع��الم کرد و گف��ت: افتتاح 
سپرده های مدت دار ارزی برای مشتریان 
صرفا با ارز منش��ا خارجی و یا اس��کناس 
ام��کان پذیر اس��ت و ارزه��ای قابل قبول 
جهت س��پرده گذاری صرف��اً دالرآمریکا، 

یورو و درهم امارات هستند.
  به گزارش پایگاه خب��ری اگزیم نیوز، 

نرخ سود س��پرده های مدت دار ریالی در 
بانک توس��عه صادرات ایران، برای سپرده 
های کوتاه مدت 10 درص��د و بلند مدت 
یکس��اله 1۵ درصد در نظر گرفته ش��ده 
است.   این کارشناس بانکی موارد مصرف 
ارز حاصل از صادرات را برش��مرد و گفت: 
ارز حاص��ل از ص��ادرات صرف گش��ایش 
اعتبار و یا برات اس��نادی، خرید ارز مورد 
نظر به نرخ نیما و از طریق ثبت در س��امانه 
جامع تجارت بر اس��اس بخش��نامه اخیر 
بانک مرک��زی، دریافت اس��کناس ارزی 

ب��ه می��زان ده درص��د از میانگی��ن وزنی 
ارزهای منشا خارجی س��ال قبل تا سقف 
300 هزار ی��ورو برای اش��خاص حقوقی 
و ۵0 هزار یورو برای اش��خاص حقیقی با 
رعایت مقررات پولشویی مربوط به سقف 
دریافت روزانه اس��کناس ) 10 هزار دالر( 
می باش��د. وی اضاف��ه کرد: ب��رای افتتاح 
حساب های ارزی دیداری و مدت دار و نیز 
تسویه اقساط تس��هیالت ارزی مشتریان 
 می توان از ارز حاصل از صادرات اس��تفاده 

گردد.

کارشناس ارزی بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
روشهای تامین ارز برای صادرکنندگان
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رییس کل بانک مرکزی :
مقاومت سردار سلیمانی را 
الگوی خود قرار می دهیم

ریی�س کل بان�ک مرک�زی گف�ت: کاری که ما 
اقتصادی ها می توانیم انج�ام دهیم فارغ از آنچه 
مس�ئوالن سیاس�ی تصمی�م می گیرن�د، مقابله 
با فش�ار اقتصادی آمریکاس�ت و اینک�ه بتوانیم 
اقتص�اد مقاومت�ی را تقویت کنی�م و آثار منفی 
تحریم را بر اقشار مختلف و اقتصاد کاهش دهیم 
و تم�ام توان مان را خواهیم گذاش�ت ک�ه در راه 
س�ردار سپهبد سلیمانی که همان مقاومت است، 
قدم برداریم و استقالل اقتصادی کشور را تقویت 

و فشار اقتصادی دشمن را خنثی کنیم.
به گزارش ایس��نا، عبدالناصر همتی ضمن تس��لیت 
ش��هادت س��ردار حاج قاس��م س��لیمانی، اظهار کرد: 
همانگون��ه که حضور ایش��ان برای کش��ور نعمت بود، 
شهادت شان هم برای کش��ور نعمت شده است؛ از این 
لحاظ که حماسه ملی را در سراسر کشور موجب شدند. 
پیکر این ش��هید بزرگوار در ش��هرهای مختلف کشور 
تشییع شد و حتی شهرهایی هم که تشییع نشد، ملت 

بزرگ ایران به پا خاستند.
وی افزود: ایش��ان تمام عمرش��ان را برای جمهوری 
اس��المی و مقاومت اس��المی صرف کردند و بزرگترین 
فش��ار اکنون از س��وی آمریکا علیه جهموری اسالمی 
برای شکس��تن مق��اوت اس��ت و فش��ار حداکثری به 

کشورمان وارد می شود.
همتی گفت: اینکه بعد از شهادت ایشان چه واکنشی 
نش��ان داده ش��ود و چه تصمیم اتخاذ شود، مربوط به 
مس��ئوالن سیاسی کشور و نظام است. اما باالخره تمام 
حرکت هایی که آمریکا انجام می دهد این اس��ت که در 
فش��ار حداکثری که ب��ه کش��ور وارد می کند مقاومت 
اقتصادی شکسته شود و هدف شان نابودی و فروپاشی 
اقتصاد ایران بود که ظرف یک سال و نیم گذشته مردم 

مقاومت کردند.
 دولت و نظام نیز تدبیر داش��تند و توانس��تیم کشور 
را از عواقب فش��ار آمریکا دور کنی��م. رئیس کل بانک 
مرک��زی که در ی��ک برنامه رادیویی س��خن می گفت 
ادامه داد: ش��هادت سردار سلیمانی هم برای این است 
ک��ه مقاوم��ت را بش��کنند و کاری که م��ا اقتصادی ها 
می توانیم انجام دهیم فارغ از آنچه مس��ئوالن سیاسی 
تصمیم می گیرند، مقابله با فش��ار اقتصادی آمریکاست 
و اینک��ه بتوانیم اقتص��اد مقاومت��ی را تقویت کنیم و 
بتوانی��م در واقع آثار منفی تحریم را بر اقش��ار مختلف 
و اقتص��اد کاهش دهی��م و تمام توان م��ان را خواهیم 
گذاش��ت که در راه سردار س��پهبد سلیمانی که همان 
مقاومت است، قدم برداریم و استقالل اقتصادی کشور 
را تقوی��ت کنیم و فش��ار اقتصادی دش��من را خنثی 
 خواهیم کرد که در این صورت روح ایش��ان هم ش��اد 

خواهد شد.

 حمایت بیمه رازي
 از روستاییان نوآور کشور

به گزارش روابط عمومي بیمه رازي ؛ نخس�تین 
روی�داد معرف�ي و تقدی�ر از نوآوران روس�تایي 
کش�ور با نام “جشنواره روس�تایي شو” در سالن 
همایش�هاي س�تاد ت�وان افزای�ي و حمای�ت از 

سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران برگزار شد.
 در این جش��نواره که با حمایت مالي و معنوي بیمه 
رازي برگزار گردید تعدادي از روس��تاییان کار آفرین و 
نوآور کش��ور در خصوص فعالیت خود و مس��یري که 
ب��راي موفقیت طي نموده اند با حض��ار صحبت کردند 
در ادام��ه مهندس بختی��اري مدیر عام��ل بیمه رازي 
دقایقي را به س��خنراني پرداختن��د؛ وي ضمن تمجید 
از اس��تعداد و نبوغ روستاییان گفت: “ این همه همت ، 
خالقیت و نوآوري در میان روستاییان انسان را شگفت 
زده مي کن��د و موجبات تکریم و تحس��ین این عزیزان 
را ب��ر مي انگی��زد.“ وي افزود: “بیمه رازي در راس��تاي 
ایفاي مس��ئولیت اجتماعي خود وظیفه خود دانس��ته 
و مي دان��د تا از این همه اس��تعداد موجود در روس��تا 
حمای��ت کند.” وي در ادامه با ی��ادآوري اهمیت بیمه 
در کس��ب و کار و فعالیت روس��تاییان گفت: قطعاً این 
فعالیتها که با زحمت و تالش ش��ما روستاییان عزیز به 
ثمر نشسته است نیازمند یک آینده نگري در خصوص 
مهار ریس��کها و خطراتي است که این کسب و کاها را 

تهدید مي کند. 
وي با ذکر حادثه سیل سیجان در استان البرز خاطر 
نشان کرد :“ در سیل سیجان، آینده نگري و هوشمندي 
خانم طباطبایي دهیار روستا سبب شد زندگي بسیاري 

از روستاییان از خطر فروپاشي نجات یابد. 

فروش ۱۳ هزار میلیارد ریال گواهی 
سپرده بانک ملت

ف�روش 13 ه�زار میلی�ارد ری�ال اوراق گواهی 
س�پرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری بانک ملت 

از روز 1۶ دی ماه سال جاری شروع می شود. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک ملت، ب��ا مجوز 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران، مرحله چهارم 
گواهی س��پرده  مد ت  دارویژه س��رمایه گذاری )عام(  با 
 ن��ام در ای��ن بانک به می��زان 13.000 میلی��ارد ریال 
 از روز دوش��نبه 16 دی م��اه امس��ال ب��ه مش��تریان

عرضه شد.
 ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، ف��روش ای��ن اوراق به 
م��دت ی��ک روز و ف��روش تدریج��ی آن ب��ه مدت ۵ 
روز ت��ا پای��ان روز یکش��نبه 22 دی م��اه 9۸ تعیین 
ش��ده  اس��ت. بر ای��ن اس��اس، گواهی س��پرده مدت 
دار وی��ژه س��رمایه گ��ذاری )ع��ام( با ن��ام بانک ملت، 
 دارای تاریخ سررس��ید یک س��ال پس از تاریخ انتشار 

خواهد بود. 
نرخ سود علی الحساب این اوراق، 1۸ درصد ساالنه و 
قابل پرداخت در مقطع ماهانه و نرخ سود بازخرید آن، 
قبل از تاریخ سررسید معادل 10 درصد سالیانه در نظر 

گرفته شده است.

خبر

 قدرداني رئیس فدراسیون
  تکواندوي کشور از مدیران 

بیمه سرمد
رئیس فدراس�یون تکواندوي کش�ور ضمن 
حضور در بیمه س�رمد، با اعطاي نش�ان ویژه به 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت، از 
حمایت هاي بیمه سرمد در بازي هاي مقدماتي 

المپیک 2020 قدرداني کرد.
به نقل از روابط عمومي بیمه سرمد، پوالدگر در این 
دیدار، نقش این ش��رکت را در ایجاد انگیزه و تشویق 
در ملي پوش��ان کاراته، مه��م ارزیابي ک��رد و افزود: 
حمایت هاي مالي و پوش��ش هاي بیمه اي از بازیکنان 
تکواندو توسط بیمه سرمد براي این فدراسیون بسیار 
ارزش��مند بوده اس��ت، چرا که حمایت از رشته هاي 
انفرادي ورزشي، کمتر از سوي شرکت ها مورد توجه 

قرار مي گیرد.

حضور بیمه »ما« در همایش ملي 
استاندارد ۳4 هزار منابع انساني

در راس�تاي حض�ور ش�رکت س�هامي بیمه 
»م�ا« در همایش ملي اس�تاندارد 34000 منابع 
انساني، ارزیابان این همایش، جایگاه توسعه و 
تعالي سازمان در حوزه سرمایه انساني را مورد 

بررسي قرار دادند.
به نقل از روابط عمومي بیمه »م��ا« ، همایش ملي 
استاندارد 34000 منابع انس��اني ، 1۷ و 1۸ دي ماه 
س��ال جاري در دانش��گاه تهران – دانشکده مدیریت 
برگزار خواهد ش��د و ش��رکت س��هامي بیمه »ما« به 
منظور پیشبرد اهداف توس��عه و تعالي و خیزش براي 
چشم اندازهاي آتي در حوزه س��رمایه انساني در این 
همایش حض��ور خواه��د داش��ت .اس��تاندارد مدل 
34000 بطور یکپارچه و منس��جم هم��ه فرایندهاي 
منابع انساني را آس��یب شناسي و اثر بخش��ي آنها را 
ارزیابي و س��ازمان ها را در جهت ایج��اد و ارتقاء آنها 
ی��اري مي کند. ب��ر اس��اس م��دل 34000 مي توان 
وضعیت موجود مدیریت منابع انس��اني در ش��رکت 
را بررس��ي و پروژه ها و اقدامات بهبود و توسعه آنها را 
فراهم و یک فرهنگ تعالي و کمال را در سازمان ایجاد 
کرد.بر اساس این گزارش ، شرکت سهامي بیمه »ما« 
با حضور در این همایش، در دو محور نگرش ش��غلي 
و فرآیندهاي س��ازماني، جایگاه و رتبه خود را از دید 
داخلي و خارجي در صنعت بررس��ي و آسیب شناسي 

خواهد کرد.

 آرمان هاي شهدا هرچه بیشتر
 براي جامعه تشریح شود

مدیرعام�ل بان�ک ص�ادرات ای�ران گف�ت: 
شهادت سپهبد قاسم سلیماني بسیار هوشیار 
کننده بود و بای�د آرمان ش�هدا در ایثارگري و 
جانفشاني ش�ان را ب�راي جامعه هرچه بیش�تر 

تشریح کرد. 
حجت اله صیدي در مراس��م گرامي داش��ت یاد و 
خاط��ره رش��ادت ها و ایثارگري   هاي س��ردار دل ها، 
سپهبد شهید قاس��م س��لیماني که با حضور اعضاي 
هیئت مدیره، مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران 
در نمازخانه برج سپهر برگزار ش��د، بر تشریح هرچه 
بیشتر آرمان هاي ش��هدا تاکید و لزوم توجه بیشتر به 
آنها را متذکر ش��د. حجت اله صیدي با اشاره به اینکه 
استکبار جهاني و به ویژه در راًس آنها آمریکا به صورت 
اس��تراتژیک با جمهوري اس��المي ایران تقابل دارد و 
آشکارا در پي دس��ت یابي به منابع کشور ما است، دو 
نکته را مورد تاکید قرار داد. وي گفت: باید آرمان هاي 
شهداي بزرگي چون حاج قاسم سلیماني که برگرفته 
از آرمان هاي امام راحل)ره( و راهبردهاي مقام معظم 
رهبري اس��ت را براي جامعه تبیین کنی��م و جوانان 
باید بدانند که آمریکا به روش��ني براي منابع انساني، 
معدني، نفت و گاز و سایر ثروت هاي ایران برنامه دارد 
و حتي با جذب برخي استعدادهاي جوانان ما به دنبال 
فکر ایراني هس��تند.  مدیرعامل بانک صادرات ایران 
همچنین بر تالش حداکثري براي خدمت به مردم و 
اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: جبهه ما همین جایي 
است که مشغول به کار هس��تیم و باید تالش کنیم تا 
از ایجاد هر گونه مش��کل در اقتصاد کشور جلوگیري 
کنیم. وي با بیان اینکه ایثارگري موجب مي ش��ود تا 
کار م��ردم در اولویت قرار بگیرد، اظه��ار کرد: آمریکا 
براي ضربه زدن به ایران در پي آسیب هاي نرم افزاري، 
مالي و اقتص��ادي اس��ت و مي خواهند اقتص��اد ما را 

زمین گیر کنند. 

معرفی الگوی کلی مراحل مطالعات 
ارزیابی تاثیرات اجتماعی

می�ز مطالع�ات اجتماعی پژوهش�کده بیمه 
س�خنرانی علم�ی ارزیابی تاثی�رات اجتماعی 
راننده مح�ور ش�دن بیمه ش�خص ثال�ث را با 
س�خنرانی دکتر محس�ن ب�دره مس�ئول میز 
مطالعات اجتماعی پژوهش�کده بیمه و حضور 
ادریس رام�وز مردم ش�ناس و جامعه ش�ناس 

فرهنگی در قالب ویدئو کنفرانس برگزار کرد. 
به گزارش روابط عمومی پژوهش��کده بیمه الگوی 
کل��ی مراحل مختل��ف مطالع��ات ارزیاب��ی تاثیرات 
اجتماع��ی از جمله شناس��ایی نیاز به انج��ام مطالعه 
ارزیابی تاثیرات اجتماعی، شناسایی اقدام توسعه ای، 
دامنه یابی، جمع آوری داده ای پایه ای، برآورد اولیه 
از تأثیرات احتمالی، گزینش و مطالعه تأثیرات مهم، 
ارزیابی گزینه های بدیل، تدوین پیش��نهادات برای 
کاستن از اثرات منفی، طراحی و اجرای نظام نظارت 
و ارزیابی پژوهش در این نشست مطرح شد و شرکت 
کنندگان نیز درباره تاثیرات راننده محور شدن بیمه 

شخص ثالث به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مش�تریان بانک ملی ایران می توانند به راحتی کارت های بانکی 
خود را در سامانه رمز یکبار مصرف حذف یا اضافه کنند.

 سامانه رمز یکبار مصرف این بانک بر اساس شماره کارت بانکی فعال می 
شود، از این رو با تغییر شماره کارت که به دلیل تعویض یا فرارسیدن تاریخ 
انقضای کارت رخ می دهد، به صورت طبیع��ی باید اطالعات کارت جدید 

در این سامانه وارد شود.  همچنین کاربران در صورت نیاز به حذف کارت، 
می توانند با ورود به منوی »لیس��ت کارت ها« و کش��یدن انگشت بر روی 
شماره کارت، آن را حذف کنند. از س��وی دیگر هر مشتری می تواند همه 
کارت های بانک ملی ایران خود را بر روی این س��امانه ثبت کرده و از رمز 

یکبار مصرف برای آنها استفاده کند.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سپه با حضور در 
منزل پاسدار ش��هید مدافع حرم وحید زمانی نیا، همراه 
و همرزم س��ردار  شهید قاسم س��لیمانی، شهادت وی را  
به خانواده اش تبریک و تس��لیت گفتن��د. محمدکاظم 
چق��ازردی مدیرعامل ب��ه همراه مصطف��ی پرتوافکنان 
عضو هیئت مدیره، بزرگی مدیر امور حراس��ت، هاشمی 
مدیر امور حوزه مدیری��ت و روابط عمومی، صفری مدیر 
امور مناطق تهران و ش��عب ممتاز مستقل، طبخی مدیر 
منطقه جن��وب و معاون��ان منطقه و قاس��میان فرمانده 
حوزه مقاومت بس��یج ش��هدای بانک با حضور در منزل 
ش��هید وحید زمانی نیا هم رزم س��ردار ش��هید قاس��م 
س��لیمانی که همراه ایش��ان در اقدام تروریستی آمریکا 

به شهادت رس��ید، با خانواده وی ابراز همدردی کردند.  
بر اس��اس این گزارش چقازردی در این دیدار خطاب به 
بیت معظم شهید گفت: بنا بر فرموده مقام معظم رهبری 
سردار قاسم س��لیمانی و همرزمان شهیدشان به دست 

شقی ترین افراد به شهادت رسیدند و این شهادت فوض 
عظیمی اس��ت که به پاس اخالص و فداکاری از س��وی 
پروردگار متعال نصیب آنان ش��ده اس��ت.  چقازردی با 
ابراز خرس��ندی از اینکه یکی از فرزن��دان خانواده معزز 
شهید جزو کارکنان بانک سپه است خطاب به پدر شهید 
بزرگوار گفت: فرزندان صالح ثم��ره لقمه حالل و تربیت 
اسالمی والدین اس��ت و ما به نمایندگی از همه کارکنان 
بانک سپه، مراتب همدردی خویش را با بیت معظم این 
ش��هید بزرگوار اعالم می کنیم. این گ��زارش می افزاید: 
حسین زمانی نیا برادر شهید وحید زمانی نیا، از کارکنان 
بانک س��په و ش��اغل در مدیریت ش��عب منطقه جنوب 

تهران )شعبه میدان خراسان( می باشد.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سپه در منزل شهید زمانی نیا
حضور در منزل همرزم شهید سپهبد قاسم سلیمانی؛

در پی برگزاری مجم��ع عمومی عادی به طور 
فوق الع��اده بان��ک دی و انتخاب اعض��ای جدید 
هیات مدیره، برات کریمی ب��ه عنوان مدیرعامل 
جدید بانک دی منصوب ش��د. برات کریمی که 
پیش از این عضو هیئت مدیره بان��ک ملی  ایران 
بود با تحصیالت کارشناسی ارش��د حسابداری، 
دانش��جوی دکت��ری رش��ته DBA در مرحله 
دفاع و دارای 32 سال س��ابقه درخشان کاری در 

نظام بانکی کشور است و سوابقی از جمله معاون 
مدیرعامل بانک ملی ایران در امور شعب ، عضویت 
در کمیته های عالی پیگیری و وصول مطالبات، 
اعتبارات، مناب��ع و مصارف و عضوی��ت در هیات 
تخلفات اداری بانک ملی را در کارنامه خود دارد.  
همچنین کریمی ک��ه یکی از مدی��ران مجرب و 
خوشنام نظام بانکی کشور اس��ت ، مدیریت امور 
اس��تان تهران، ریاس��ت اداره امور اس��تان های 

گلستان و مازندران و ریاست شعبه مرکزی بانک 
ملی در تهران را برعهده داش��ته اس��ت.  بر اساس 
این گزارش، در نخس��تین جلس��ه هیئت مدیره 
جدید بان��ک دی، نصرت اهلل ش��هبازی به  عنوان 
رئیس هیئت مدیره ، فریدون رش��یدی به  عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره و رحیم طاهری به عنوان 
عضو اجرایی هیئ��ت مدیره ای��ن بانک منصوب 
شدند.  گفتنی است، نصرت اهلل ش��هبازی با 34 

سال سابقه در نظام بانکی دارای مدرک کارشناسی 
ارشد حقوق اس��ت و عضویت در هیئت مدیره و 
معاونت اعتبارات بانک اقتصاد نوین، مدیریت امور 
اعتباری و مدیریت امور ش��عب منطقه یک بانک 
ملی ایران ، مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کارکنان بانک ها و مدیرعامل��ی و ریئس هیئت 
مدیره شرکت لیزینگ صندوق بانک ها از جمله 

سوابق کاری ایشان است.

برات کریمی مدیرعامل بانک دی شد
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درحالی که در قانون بودجه س�ال 13۹۸ انتش�ار اوراق مالی اس�المی با 
اولویت هزینه کرد منابع حاصل از آن در بازآفرینی ش�هری و بافت های 
فرسوده به ش�هرداری های کشور واگذار شده بود در الیحه بودجه سال 

۹۹ این کار به شرکت های دولتی واگذار شد.
به گزارش فارس،مرکز پژوهش��های مجلس در گزارش��ی که به بررس��ی الیحه 
بودجه س��ال 1399 کل کشور در بخش مس��کن و شهرسازی پرداخته است در 
گزارش��ی با عنوان بررسی الیحه بودجه سال 1399 کل کشور در بخش مسکن 
و شهرس��ازی آورده اس��ت: در تبصره »۵« ماده واحده الیحه بودجه سال 1399 
انتش��ار اوراق مالی اسالمی با اولویت هزینه کرد منابع حاصل از آن در بازآفرینی 
شهری و بافت های فرسوده به شرکت های دولتی واگذار شده است درحالی که در 
قانون بودجه سال 139۸ انتشار این اوراق به شهرداری های کشور و سازمان های 
وابس��ته آنان واگذار شده بود. بر اساس این گزارش ،در تبصره »14« ماده واحده 

الیحه بودجه س��ال 1399، پتانسیل جدیدی در حوزه مسکن از اعتباری برابر با 
102 هزار میلیارد ریال به تولید و اشتغال )بند »الف« تبصره »1۸«(، حمل ونقل 
ریلی، مس��کن و نهاده های کش��اورزی در نظر گرفته ش��ده که هرچند سرجمع 
اعتباری قابل مالحظه است، بااین وجود محل  هزینه کرد آن به طور شفاف تبیین 

نشده و سهم بخش مسکن تدقیق نشده است.
 بر اس��اس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی، در تحلیل امور 
و فصول با جداس��ازی اعتبارات موضوع آب و فاضالب؛ فصل مس��کن )با اعتبار 
49۷ میلیارد ریال( در حدود 40 درصد افزایش، فصل توسعه و خدمات شهری، 
روس��تایی و عشایری )با اعتبار 31.196 میلیارد ریال( حدود ۷ درصد افزایش و 
فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی )با اعتبار 1.461 
میلیارد ریال( حدود 4۵ درصد افزایش در الیحه بودجه س��ال 1399 نسبت به 

بودجه مصوب سال 139۸ داشته است.

بافت های 
فرسوده 
با اوراق 
مالی 
اسالمی 
نو نوار 
می شوند

وزی�ر اقتص�اد و دارایی گف�ت: رفتار 
جهادی، اخالص، پشتکار و والیتمداری 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی باید 
الگ�و و م�الک عم�ل همه ب�ه خصوص 
مدی�ران و کارگ�زاران در کش�ور قرار 

گیرد.
به گزارش اقتصادآنالین فرهاد دژپس��ند 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمریکایی 
ها ضمن دس��ت زدن به ت��رور ناجوانمردانه 
سردار رش��ید اسالم حاج قاس��م سلیمانی 
اعالم می کنن��د تحریم های ای��ران را هم 
تش��دید خواهند کرد ح��ال این تالش ها و 
اظهارنظرها از سوی آمریکایی ها در شرایطی 
که کش��ور درگیر جنگ اقتصادی است چه 
معنی می تواند داش��ته باشد، اظهارداشت: 
اینک��ه آمریکا چنین موضع گیری داش��ته 
باشد چیز بعید و غریبی نیست چون خوی 

ددمنشانه و شیطانی دارند.
خارجی  تجارت  اظهارداش��ت:  دژپس��ند 
ایران به رغم تمامی تحریم ها و محدودیت 
ه��ای بین المللی در طول 14 ماه گذش��ته 
کم و بیش مشابه سال قبل اتفاق افتاد و در 
ضمن تراز بازرگانی کش��ور هم مثبت بوده 

است. وی ادامه داد: نرخ تورم ماهانه به ۷.1 
درصد رس��یده بود که بر اساس آخرین آمار 
مرک��ز آمار ایران این ع��دد هم اکنون روی 

خط 3.2 درصد قرار دارد.
وزی��ر اقتص��اد و دارایی گفت: بر اس��اس 
آماره��ای بان��ک مرک��زی و مرک��ز آم��ار 
ایران رش��د اقتصادی غیر نفتی کش��ور در 

ش��ش ماهه نخس��ت س��ال جاری مثبت و 
همینطورنرخ بیکاری تابستان 9۸ نسبت به 

9۷ کاهشی بوده است.
وی افزود: این موارد و مس��ائل نشان می 
دهد به رغم تمامی فشارها و محدودیت ها 
می توان مس��یر مدنظر را ب��ا قدرت هرچه 
تمامتر دنبال کرد به ش��رط اینکه نرخ بهره 

برداری از ظرفیت تولید افزایش یابد.
دژپسند اظهارداشت: هم اکنون ۵0 درصد 
ظرفیت صنایع کشور در حال استفاده و بقیه 
خالی است حال اگر این ظرفیت ارتقاء پیدا 
کند همگان ش��اهد رونق تولید و اش��تغال 

افزایی بیشتر در جامعه خواهند بود.
وی گف��ت: عام��ل دوم اینک��ه بازارهای 
صادراتی در کشورهای همسایه توسعه پیدا 
کند و این بازارها هم به کاالها و محصوالت 
ایرانی به شدت نیاز مند هستند. وزیر اقتصاد 
و دارای��ی افزود: میزان ص��ادرات غیر نفتی 
ای��ران به رغم تمامی فش��ارها و محدودیت 
ها در 9 ماهه س��ال جاری 32 میلیارد دالر 
بوده که عدد قابل توجهی اس��ت. وی بیان 
داشت: نکته سوم اینکه باید بتوان در بخش 
حکمرانی برهزینه های دستگاه های اجرایی 
دولتی با رویکرد انضب��اط مالی کاهش داد 
تا نیاز به اس��تفاده از منابع نفتی به حداقل 
ممکن برسد. دژپس��ند در ادامه یادآورشد: 
مودیان مالیاتی نیز در این ش��رایط س��خت 
تحریمی و اقتصادی مالیات های خود را به 
موقع پرداخت تا دولت در اداره کشور کمتر 

نیازمند به منابع نفتی پیدا کند.

50 درصد ظرفیت صنعت ایران خالی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی:

اقتصـاد کالن
روزنامه صبح ایران

رئی�س کل بان�ک مرکزی تاکید ک�رد: بانک مرک�زی همچون ماههای گذش�ته با 
قدرت، تالش کس�انی که در آرزوی بی ثبات کردن بازارها هستند را ناکام خواهد 

گذاشت.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداش��ت اینس��تاگرامی خود نوشت: روز 16 
دی 9۸ یکی از حماسی ترین و باشکوه ترین رخدادهای انقالب اسالمی بود. خیل عظیم مردم 
از همه گرایش ها و تمام کس��انی که به کشورش��ان و اهداف انقالب اسالمی ایران عالقمند 
هس��تند، برای تشییع و تجلیل از قهرمان ملی خود، س��ردار سرافراز مقاومت اسالمی، حاج 
قاسم عزیز به میدان آمدند. وی افزود: خون شهید سلیمانی فصل جدیدی از عظمت و شکوه 

ملت ایران در سراسر کشور ایجاد و همبستگی عمیق ملی را موجب شده است.
به گفته همتی، این رزها و لحظات را قدر بدانیم و اتحادیه و همبس��تگی ملی ایجاد شده را 

برای پیشبرد آنچه که حاج قاسم نیز یک عمر برای آن تالش کرد، حفظ و تقویت کنیم.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز در همین مسیر و در این مرحله 
از جنگ اقتصادی دش��من، از هیچ تالشی برای خنثی س��ازی فشار حداکثری آنها به مردم 
ایران و برای حفظ و تداوم ثبات در بازار ارز و پول و نیز س��ایر بازارها، فروگذار نخواهد کرد 
و قطعا همچون ماههای گذشته با قدرت، تالش کسانی که در آرزوی بی ثبات کردن بازارها 

هستند را ناکام خواهد گذاشت.

بی ثبات کنندگان بازارها را ناکام می گذاریم
خبر

خبر
یک مقام مسئول در وزارت کار اعالم کرد:
شکل گیری انقالب کا رآفرینی 

در ایران

مدیرکل توس�عه کارآفرین�ی و بهره وری نیروی 
کار وزارت کار با اشاره به نقش کلیدی کارآفرینی 
و کس�ب وکارهای فناورانه نوپا در رشد اقتصادی، 
ایجاد اش�تغال مول�د و پای�دار را از جمله مزایای 

راه اندازی بنگاه های کارآفرینی عنوان کرد.
رحیم س��رهنگی در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا تاکید بر 
اهمیت کارآفرینی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها، 
اظهار کرد: بس��یاری از کش��ورهای در حال توس��عه با 
اس��تفاده از حداکثر امکانات و بهره ب��رداری از ظرفیت 
کشور خود، آحاد جامعه را به سمت وسوی فعالیت های 
کارآفرینان��ه هدای��ت کرده ان��د. انق��الب کارآفرینی در 
ح��ال حاضر از انقالب صنعتی اهمیت بیش��تری دارد و 
صاحبنظران و کارشناس��ان ح��وزه کارآفرینی معتقدند 

باید انقالب کارآفرینی در کشور شکل بگیرد.
وی به مزایای راه اندازی ش��رکتهای کارآفرین اش��اره 
کرد و گف��ت: یکی از محاس��ن و مزیته��ای راه اندازی 
ش��رکت های کارآفرینان ایجاد اش��تغال مولد است و به 
طور متوس��ط با به کار گرفتن یک نفر برای حداقل سه 

دیگر به شکل غیر مستقیم ایجاد شغل می شود.
مدیرکل توس��عه کارآفرینی و به��ره وری نیروی کار 
وزارت کار افزود: ایجاد اشتغال مولد نیازمند شناسایی، 
خلق فرصتهای ش��غلی و اس��تفاده از ظرفیت اش��تغال 
موجود اس��ت و از مهمترین دالیل توجه به کارآفرینی 

به شمار می رود.
س��رهنگی با اش��اره ب��ه نق��ش کلی��دی کارآفرینی 
و کس��ب وکاره��ای فناوران��ه نوپا در رش��د و توس��عه 
اقتصادی کش��ورها اظهار کرد: کارآفرینان نقش موثری 
در پیش��رفت جوام��ع داش��ته اند و در راس کس��ب و 
کارها ق��رار گرفته و نقش موثری در پیش��رفت جوامع 
داش��ته اند. بس��یاری از کارآفرینان پیشگام موفقیتهای 
تجاری هس��تند و به لحاظ رهبری، مدیریت، خالقیت، 
 نوآوری، بهره وری و اشتغالزایی، نقش اثرگذاری در رشد 

اقتصادی دارند.
مدی��رکل توس��عه کارآفرین��ی و به��ره وری نی��روی 
کار وزارت کار در پای��ان ارائ��ه خدمات مش��اوره ای به 
کارآفرین��ان، برگ��زاری کارگاههای  آموزش��ی پرورش 
ایده، تش��ویق سرمایه گذاران به حمایت از ایده های نو و 
خالقانه، برگزاری کافه های کارآفرینی در دانشگاهها به 
منظور ش��ناخت و درک مفهوم کارآفرینی و فعالیتهای 
مبتنی بر نوآوری و همکاری با دانشکده های کارآفرینی 
از طریق انتقال دان��ش و تجارب کارآفرینی را از جمله 
اقدامات وزارت کار در راس��تای حمایت از کارآفرینان و 

فعالیتهای کارآفرینانه در کشور برشمرد.

با تصویب هیات دولت ؛
 تمام خانوارهای مشمول

  بسته حمایت معیشتی
شناسایی می شوند

هیات دولت آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای 
مشمول دریافت بسته حمایت معیشتی را تصویب 

کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، بس��ته حمایت 
معیشتی، هیات وزیران به منظور تعیین نحوه بازتوزیع 
مناب��ع حاصله از افزایش قیم��ت بنزین بین خانوارهای 
مش��مول، آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول 
دریافت بسته حمایت معیشتی و سایر یارانه های دولت 

را تصویب کرد.
100 درص��د وج��وه حاصل از افزای��ش قیمت بنزین 
موضوع ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی )سران قوای 
س��ه گانه( اس��ت که مطابق با ضوابط ای��ن آیین نامه به 

خانوارهای هدف پرداخت می شود.
مطاب��ق ای��ن آیین نامه، بس��ته حمایت معیش��تی به 
خانواره��ای یک نفره با حداقل درآمد ماهانه و س��االنه 
ب��ه ترتیب 40 و 4۸0 میلیون ری��ال، دونفره با حداقل 
درآمد ماهانه و س��االنه ۵0 و 600 میلیون ریال، س��ه 
نفره با حداقل درآمد ماهانه و ساالنه 60 و ۷20 میلیون 
ری��ال، چهارنفره با حداقل درآمد ماهانه و س��االنه ۷0 
و ۸40 میلی��ون ری��ال و پن��ج نفر و بیش��تر با حداقل 
 درآم��د ماهانه و س��االنه ۸0 و 960 میلیون ریال تعلق

نمی گیرد.
هم چنین، خانوارهایی که دارای واحد مسکونی، شغل 
و خ��ودرو به طور »همزمان« ی��ا دارای دو واحد ملکی 
هس��تند، خانوارهای دارای ملک ب��ه ارزش 12 میلیارد 
ریال در تهران و کالن شهرها و 9 میلیارد ریال در سایر 
شهرس��تان ها، دارای خودروی س��واری به ارزش بیش 
از س��ه میلیارد ریال یا خودروی عمومی با ارزش بیش 
از چهار میلی��ارد ریال، خانوارهای دارای بیش از س��ه 
س��فر خارجی غیرزیارتی، کارفرمایان دارای بیش از سه 
بیمه پرداز و گیرندگان تس��هیالت بانکی جمعاً به مبلغ 
بیش از سه میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط 

باشند، مشمول بسته معیشتی نمی شوند.
مبلغ بس��ته حمایت معیش��تی به ص��ورت ماهانه به 
خانوارهای یک نفره مبلغ ۵۵0 هزار ریال، دونفره مبلغ 
ی��ک میلیون و 30 هزار ریال، س��ه نفره یک میلیون و 
3۸0 ه��زار ری��ال، چهارنفره یک میلی��ون و ۷20 هزار 
ریال و پنج نفره و بیش��تر دو میلی��ون و ۵0 هزار ریال 

تعلق می گیرد.
گفتن��ی اس��ت، نحوه اح��راز میزان درآم��د و تعیین 
خانواره��ای هدف براس��اس دس��تورالعملی اس��ت که 
 از س��وی وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی اب��الغ

 می شود.

با ابالغ قانون تجدید ارزیابی دارایی ها 
 معامالت گروه خودرویی
در بورس شتاب می گیرد

یک کارشناس بازار سرمایه به ابالغ قانون تجدید 
ب�ر ارزیابی دارایی ها که زمینه تغییر کلیت بازار را 
فراهم می کند، اش�اره و بیان ک�رد: روند معامالت 
گروه خودرو که با افزایش س�رمایه سنگین همراه 
هس�تند با همین خبر تغیی�ر می کند و روند رو به 

صعود را در پیش خواهد گرفت.
»کمال خانزاده« در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اینکه 
در بازار روز ش��نبه فش��ار فروش در بین اکثر سهم های 
بزرگ از جمله صنایع معدنی، پتروش��یمی و سهم های 
بنیادی گرفته ش��د، اظهار داش��ت: ش��روع معامالت در 
بازار روز گذش��ته در اکثر سهم ها منفی بود اما به دلیل 
حمایت چشمگیر اکثر صندوق ها، بازیگران و سهامداران 
عمده قیمت اکثر س��هم های بنیادی تا آس��تانه س��قف 
قیمتی معامله ش��د و به مرور باعث کاهش افت شاخص 
بورس از پنج هزار واحد به یک هزار و ۵00 واحد ش��د. 
وی ب��ا بیان اینک��ه حجم معامالت انجام ش��ده در بازار 
روز یکشنبه نشانگر یک توافق جمعی مابین سهامداران، 
س��رمایه گذاران و صندوق ها اس��ت، افزود: ب��ا توجه به 
حمایت صورت گرفته از بازار به نظر می رسد که شاخص 
در روز سه ش��نبه بدون در نظر گرفتن اتفاقات سیاسی 
به سمت روند صعودی پیش رود و اکثر سهم های بنیادی 
با صف خرید مواجه خواهند بود. خانزاده اظهار داشت: صف 
فروش سهم های کوچک که جزو بازیگران اصلی در بازار تلقی 
می شوند به مرور جمع خواهد شد و از روز چهارشنبه روند 
بازار به دوران قبل از ترور سردار سلیمانی باز می گردد. این 
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه براساس پیش بینی های 
صورت گرفته اکثر سهم های بزرگ تا پایان هفته جاری به 
قیمت اصلی خود باز می گردند، گفت: سهم های کوچک که 
به صورت حباب گونه و به دلیل س��فته بازی های صورت 
گرفته رش��د کردند با تاخیر زمانی به مسیر اصلی خود باز 
می گردند و به سمت رشد پیش می روند، به نظر می رسد به 
مدت دو هفته طول کشد که این سهم ها به سقف قیمتی 
قبل بازگردند. وی افزود: اتفاقات اخیر نش��ان داد که بهتر 
است سهامداران پرتفو خود را به سمت سهم های بزرگ 
بازار مانند پتروش��یمی، فلزات اساسی و معدنی ها پیش 
ببرند چرا که اینگونه سهم ها در بدترین شرایط بازار باز 

هم خریدار دارند.

 سکه 5 میلیون را رد کرد
قیم�ت ه�ر اس�کناس دالر آمریکا، 
روز گذش�ته درصرافی ه�ای بانکی به 

13330 تومان رسید.
همچنین قیمت هر اسکناس دالر آمریکا 
نسبت به روز یکش��نبه ۵0 تومان کاهش 

داشته است.
در عین حال نرخ خرید هر اسکناس دالر 

در صرافی های بانکی 13230 تومان شد
از س��وی دیگر، هر اس��کناس یورو برای 

خرید14۷30 تومان و برای فروش 14۸30 تومان شد 
بر اس��اس این گزارش قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید، به ۵ میلیون و 

200 هزار تومان رسید.
ه��ر قطعه س��که تمام بهار آزادی ط��رح قدیم 4 میلیون و 9۵0 هزار تومان، نیم س��که 2 
میلیون و ۵30 هزار تومان، ربع س��که 1 میلیون و ۵60 هزار تومان و سکه یک گرمی 940 

هزار تومان شد
ه��ر اونس طال در بازارهای جهانی 1۵۷6 دالر و 32 س��نت و هر گرم طالی 1۸ عیار نیز 

۵01 هزار و 406 تومان است.رید 14۷30 تومان و برای فروش 14۸30 تومان است.

 موج صعودی بورس در راه است
ی�ک کارش�ناس بازار س�رمایه با 
بی�ان اینک�ه س�هامدارانی که دید 
کوتاه م�دت ب�ه ب�ورس دارن�د، در 
روزهای گذش�ته دچار ضرر شدند، 
گف�ت: روند صعودی بازار س�رمایه 
هن�وز ب�ه پای�ان نرس�یده و م�وج 

صعودی در راه است.
مه��دی رباط��ی در گفتگو ب��ا مهر با 
اش��اره به وضعیت بازار س��رمایه در دو 

روز گذش��ته، گفت: بازار س��رمایه تا پیش از اتفاقات اخیر، در وضعیت جذابی نبود و رش��د 
بس��یار شتابانی را در بازار شاهد نبودیم که از منظر کارشناسی می توان نشانه هایی را در آن 
مشاهده کرد که بازار منتظر بهانه ای بود تا وارد فضای اصالح و استراحت شود؛ اما با اتفاقی 
که بامداد جمعه رخ داد و اقدام تروریس��تی امریکا در عراق منجر به ش��هادت سپهبد قاسم 
س��لیمانی ش��د، به نوعی بهانه ای جور ش��د که بازار در قالب آن، خود را اصالح کرده و وارد 

فضای استراحت شود.
کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: در این میان به نظر می رسد که این استراحت و اصالح، 
کاماًل قابل پیش بینی به ویژه در حوزه س��هامی بود که رش��د شتابان و بدون کارشناس ی و 
حتی به صورت س��فته بازانه را تجربه کرده بود؛ بر این اس��اس به نظر می رسد که در دو ماه 
آینده، فضای اصالحی و استراحت را در بازار شاهد خواهیم بود؛ ولی کماکان وضعیت رو به 
رشد بازار سرمایه نیز برقرار خواهد بود و بعد از اصالحات و استراحت، احتماالً بار دیگر وارد 

یک فضای رشد در اواخر سال 9۸ و اواسط سال 99 خواهیم شد.
به گفته رباطی، افرادی که به دنبال س��ود کوتاه مدت هس��تند، در همان دقایق ابتدایی 
بازگشایی بازار و شکل گیری روند نزولی، اول وقت وارد خرید و فروش شده و از بازار خارج 
ش��دند که به طور قطع، آنها ضرر س��نگینی کردند؛ اما برخی هم که نگاه بلندمدت به بازار 
س��رمایه دارند و خیلی از نوسانات مقطعی، نگران نمی شوند، از منفی شدن شاخص استفاده 
کرده و سهام مدنظر خود را که از بخش ارزنده بازار است، خریداری کرده و به پرتفوی خود 

اضافه کردند.
وی اظهار داش��ت: برخی افرادی که در بازار س��رمایه حضور دارند، روحیه سرمایه گذاری 
داش��ته و بنابراین از کاهش ش��اخص نگران نمی شوند؛ چراکه به طور قطع این کاهش گذرا 
خواهد بود و آنها با دید کارشناس��ی، حتی از همین روند کاهش��ی شاخص نیز، برای آینده 

خود سودآوری حاصل می کنند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است که هنوز روند صعودی بازار سرمایه به پایان 
کار خود نرس��یده و س��هامداران نباید نگران باش��ند؛ چراکه یک موج صعودی دیگر در بازار 

سرمایه رخ خواهد داد و آنها فرصت دارند تا سود خود را ذخیره کنند.

آگهی چالدران
آگهی ابالغ دادنامه

بدینوس��یله در پرونده شماره 9۸099۸44311001۷۷ 
ش��عبه اول حقوقی دادگاه چالدران موضوع دعوی آقای 
مراد علی کاظم زاده فرزن��د اروجعلی به طرفیت آقایان 
و خانمها:1-حسن 2-یوس��ف 3-علی 4-نادر ۵-آیدین 
6-اعظم ۷-بتول ۸-س��میه 9-مری��م همگی کاظم زاده 
10-گل خانم قهرمان زاده وراث مرحوم اروجعلی کاظم 
زاده 11-محمدحسین 12-محمدحسن 13-مدینه 14-
معصوم 1۵-ام کلثوم 16-سکینه همگی ابوعلیزاده وراث 
مرحوم ام البنین حق وردی زاده بخواسته الزام خواندگان 
به تنظیم س��ند رسمی یکباب خانه مس��کونی واقع در 
قریه کلیسا کندی تحت پالک ثبتی 3۸۷ فرعی از 164 
اصلی که به ش��ماره دادنامه 9۸099۷4421100۵10 
منجر به صدور حکم محکومیت ش��ده اس��ت که طبق 
حک��م صادره خواندگان محکوم هس��تند ب��ه حضور در 
یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و تنظیم و انتقال رسمی به 
پالک ثبتی ش��ماره 164/3۸۷ بن��ام خواهان و پرداخت 
مبل��غ ۷1۵/000 ریال از بابت هزینه دادرس��ی در حق 
خواه��ان آقای مراد علی کاظ��م زاده فرزند اروجعلی که 
به دلی��ل مجهول المکان بودن خانم معصومه ابوعلیزاده 
اروج کندی فرزند محمد الزم اس��ت برای یک نوبت در 
روزنامه آگهی ش��ود تا محکوم علی��ه هرگونه اعتراضی 
نسبت به حکم صادره داشته باشد ظرف بیست روز پس 
از نش��ر آگهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن در 

محاکم محترم تجدید نظر استان آ.غ مطرح نماید.
  افشارنیا مدیر دفترشعبه اول دادگاه عمومی 
چالدران

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت 
2000 متر مربع با ش��ماره پالک ۷0 فرعی از 31 اصلی 
بخ��ش ۵ قزوی��ن ذیل ش��ماره ثب��ت 14۷01 صفحه 
211 دفت��ر جلد ۵6 به ش��ماره چاپ��ی 3۷۸0۷0  بنام 
آقای حمید گلپور صادر وتس��لیم گردیده اس��ت سپس 
تمامی شش��دانگ طبق س��ند قطعی ش��ماره  36۵91 
مورخ 13۷۸/04/20 دفتر 34  قزوین به آقایان فرش��اد 
عظیمی و  محمد آراسته )بالسویه( منتقل گردیده است 
حال آقای فرش��اد عظیمی مالک س��ه دانگ با ارائه دو 
برگ فرم ش��هادت ش��هود به وارده 6۸01۸260 مورخ 
139۸/09/09 مدعی ش��ده که س��ند مذک��ور به علت 
مفق��ود ش��دن مفقود گردیده اس��ت و با س��ند مذکور 
معامله ای نش��ده و ثبت دفتر امالک موید این ادعا می 
باشد تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی ملک مذبور 
را نموده علیهذا مراتب به استناد تبصره یک ماده 120 
آئین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم میگردد تا هرکسی 
بنحوی از انحاء نس��بت به ملک مذکور حقی داش��ت و 
ی��ا معامالتی بنفع او ش��ده و یا مدعی وجود س��ند در 
نزد خود باش��د از تاریخ انتش��ار ای��ن آگهی تا مدت ده 
روز ضم��ن مراجعه با ای��ن اداره اعتراض خود را با ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه 
در ظ��رف مدت مق��رر اعتراض به این اداره نرس��د و یا 
در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره 
ثبت المثنی س��ند مالکیت را طب��ق مقررات صادر و به 
متقاضی تس��لیم خواهد کرد این آگه��ی در یک نوبت 

بشرح ذیل منتشر خواهد شد.م/الف 943
تاریخ انتشار: ۹۸/10/1۷                                                  
   علی شهسواری - رئیس منطقه 2  ثبت اسناد 
و امالک قزوین

مفقودی خوی
ران��ا  خودروس��واری  س��بز  وب��رگ  س��ندکمپانی 
ش��ماره  1۷_۷6۷ل2۷ب��ه  ش��هربانی  ش��ماره  ب��ه 
شاس��ی  ش��ماره  ب��ه   163B0214۷00 موت��ور 
NAAU01FEVFT114۵41بن��ام زینب رس��تم لو 

مفقود وازدرجه اعتبارساقط میباشد

آگهی مفقودی
ش��ماره : 9۸/36۵46- تاری��خ : 9۸/10/1۵- آگه��ی 
فق��دان س��ند مالکیت- آقای س��ید ابراهیم موس��ویان 
 9۸/10/14-2۵03۸ ش��ماره  استش��هادیه  ارائ��ه  ب��ا 
تنظیم��ی دفترخانه 194- آمل طی درخواس��ت مورخ 
9۸/36۵46-9۸/10/۸  تقاض��ای صدور س��ند مالکیت 
المثنی 3۷۸۷۷4 ششدانگ پالک شماره 1۵19 فرعی 
از 3- اصل��ی واقع در بخ��ش 9 ثبت آمل که در صفحه 
360 جل��د 21۵ ذیل ش��ماره 3۵3۸ ثبت گردیده و در 
اثر جا به جایی مفقود ش��ده را نموده است و طی سند 
رهنی ش��ماره 2۷440-93/۵/16 دفترخانه 194- آمل 
در رهن بانک مس��کن ش��عبه طالب آملی قرار دارد که 
در اج��رای م��اده 120 اصالحی آیین نام��ه قانون ثبت 
مبادرت به نش��ر این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار در 
ی��ک نوبت می گ��ردد چنانچه اش��خاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 
مدت 10روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را 
به همراه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
اعالم نمایند چنانچه پ��س از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به 

صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
سید محمدحسن روشنایی- رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک آمل

آگهی خوی
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای حس��ن قوامی دارای شناس��نامه شماره 1360 به 
شرح دادخواست به کالسه 3/9۸160۸ش ازاین دادگاه 
درخواس��ت حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان مرحوم گوهر عطاردی به شناسنامه 1610 در 
تاریخ 1390/3/4 اقامت��گاه دائمی خودرا بدرود زندگی 

گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1.محمدصادق قوام��ی فرزند ابوالفضل ش.ش 6 صادره 

خوی پسر متوفیه
2. سریه قوامی فرزند ابوالفضل ش.ش 2۵ صادره خوی 

دختر متوفیه 
3. رقیه قوام��ی فرزند ابوالفض��ل ش.ش 4969 صادره 

خوی دختر متوفیه
4. مرضیه قوام��ی فرزند ابوالفضل ش.ش 4۵66 صادره 

خوی دختر متوفیه
اینک با انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور را نوبت 
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی 

اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 
خوی-جعفرزاده چهراقی

آگهی فقدان سند
آگه��ی فق��دان س��ند مالکی��ت- آق��ای محم��ود رضا 
عابدی  با ارائه استش��هادیه ش��ماره 9۸/10/14-66۷2 
تنظیم��ی دفترخانه 3۸3- آمل طی درخواس��ت مورخ 
9۸/36162-9۸/10/۵  تقاض��ای صدور س��ند مالکیت 
المثنی ۸406۸3 دو دانگ و نیم مش��اع از شش��دانگ 
آپارتم��ان پالک ش��ماره 1۵0۵1 فرع��ی از 44- اصلی 
واق��ع در بخ��ش 9 ثبت آمل ک��ه در صفحه ---- جلد 
---- ذی��ل ش��ماره ---- ثبت گردی��ده و در اثر جا به 
جای��ی مفقود ش��ده را نموده اس��ت و دارای یک مورد 
بازداش��تی در پرونده مشاهده ش��ده که در اجرای ماده 
120 اصالح��ی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نش��ر 
این آگه��ی در روزنامه کثیراالنتش��ار در یک نوبت می 
گردد چنانچه اش��خاصی مدعی انج��ام معامله یا وجود 
س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف مدت 10روز 
پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل 
س��ند مالکیت یا س��ند معامله به این اداره اعالم نمایند 
چنانچه پ��س از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و 
یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
سید محمدحسن روشنایی- رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک آمل

آگهی خوی
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای حس��ن قوامی دارای شناس��نامه شماره 1360 به 
شرح دادخواست به کالسه 3/9۸160۸ش ازاین دادگاه 
درخواس��ت حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که 
ش��ادروان عباس قوامی به شناس��نامه 3۸46 در تاریخ 
13۸4/۸/2۸ اقامتگاه دائمی خودرا بدرود زندگی گفته 

ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1.حسن قوامی فرزند عباس ش.ش 1360 صادره خوی 

پسر متوفی
2. هاجر قوامی فرزند عباس ش.ش 3214 صادره خوی 

دختر متوفی
3. راحله قوامی فرزند عباس ش.ش 9493 صادره خوی 

دختر متوفی
4. زهرا گلوانی فرزند حسین ش.ش 3604 صادره خوی 

همسر متوفی
۵. گوهر عطاردی فرزند مال عبداله ش.ش 1610 صادره 

خوی مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور را نوبت 
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی 
اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 
خوی-جعفرزاده چهراقی
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همگ�ن  صنای�ع  انجم�ن  ریی�س 
نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: 
هرچن�د توانای�ی ارتق�ای اس�تاندارد 
موتوره�ای خودروه�ا به ی�ورو 5 نزد 
قطعه س�ازان ایرانی وجود دارد، اما این 
طرح بدون ارتقای استاندارد آالیندگی 

سوخت عقیم می ماند.
»محمدرض��ا نجفی من��ش« در گفت وگو 
با ایرنا افزود: موض��وع اصلی در این زمینه، 
عق��ب مان��دن وزارت نف��ت از اس��تاندارد 
سوخت های تولیدی اس��ت و بدون ارتقای 
استاندارد بنزین و گازوئیل به یورو ۵، حتی 

تولید موتورهای یورو ۵ عقیم می ماند.
رییس انجم��ن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان کش��ور، تاثی��ر اس��تفاده از 
موتورهای ی��ورو ۵ در خودروه��ا بر قیمت 
آنها را منوط به آنالیزهای قیمتی برش��مرد، 
هرچند معتقد است نمی تواند تاثیر چندانی 

بر قیمت ها داشته باشد.
وی تاکید ک��رد:  خودروس��ازان ایرانی از 
نظر فناوری و پژوهش در وضعیت خوبی به 
س��ر می برند و همین که خود را باور داشته 
باشند قادر به انجام کارهای بزرگی خواهند 

بود.
پیش��تر ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی اعالم کرد: ع��الوه بر 

توزی��ع روزان��ه بنزین باکیفی��ت و با میزان 
گوگرد زیر ۵0 پی. پی. ام مطابق استاندارد 
ی��ورو 4، اکنون گازوییل یورو 4 در هش��ت 
کالن شهر و کل استان تهران و 320 جایگاه 

در جاده های اصلی کشور توزیع می شود.
ای��ن در حالی اس��ت که خودروس��ازان و 
قطعه س��ازان موفق به تولی��د موتورهای با 
استاندارد کیفی آالیندگی یورو ۵ شده اند.

به گفته این مقام صنفی، عمده مشکالت 
امروز خودروس��ازان ناش��ی از قیمت گذاری 
غل��ط خودروها اس��ت که س��بب ش��ده تا 

خودروها با ضرر و زیان تولید شوند.
وی بیان داش��ت: این در حالی اس��ت که 
در سال های گذش��ته هر کس توانسته بود 
خودرویی ثب��ت نام کند بی��ن 20 تا 200 
میلیون تومان س��ود برد و ای��ن موضوع از 

اساس اشتباه است.
نجفی منش ادامه داد:  اش��تباه تر این است 
ک��ه این موضوع نه یک معامل��ه، بلکه قمار 
اس��ت، زیرا برپایه برد- برد نیست و همواره 

خودروساز زیان می کند.
وی خاطرنش��ان کرد:  بهتری��ن راه ب��رای 

راضی نگ��ه داش��تن خریدار و فروش��نده، 
تعیین قیمت در حاشیه بازار و سپس اصالح 
آن است؛ کاری که در دهه ۷0 مشابه آن را 

انجام داده و نتیجه هم گرفتیم.
رییس انجم��ن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه سازان کشور تاکیدکرد:  هرچند سال 
گذش��ته تعیین قیمت خودرو با فرمول پنج 
درصد زیر قیمت بازار از س��وی وزیر صنعت 
نی��ز مورد تاکی��د قرار گرفت، ام��ا در عمل 
اجرایی نش��د؛ اما هنوز هم دیر نشده و می 
توان با این ش��یوه به واقعی شدن قیمت ها 

کمک کرد.
وی تاکیدکرد:  اگر 20 تا 30 درصد فروش 
فوری خودروس��ازان با قیمت های حاش��یه 
بازار انجام ش��ود، به تدریج به واقعی شدن و 

کاهش قیمت ها منجر می شود.
این مقام صنفی معتقد اس��ت که »وزارت 
صنع��ت از ت��رس اجتم��اع معترض��ان، از 
شجاعت الزم برای اجرای این کار برخوردار 

نبوده است«.
وی یادآورش��د: ب��رای رف��ع مش��کالت 
خوردوسازان سه راهکار فروش اموال مازاد، 
فروش ش��رکت های غیر ضرور و ارزیابی و 
به روز کردن دارایی های آنها پیشنهاد شده و 
پیش بینی می شود با انجام این کارها بخشی 

از مشکالت شان کاهش یابد.

پیش فروش خودرو معامله نیست، قمار است 
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان اعالم کرد:

صنعت و خودرو
روزنامه صبح ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: واگذاری س�هام شرکت هپکو در دستور 
کار قرار دارد و س�هام این ش�رکت برای عرضه از طریق بازار فرابورس آگهی شده 

است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتش��ار اطالعیه ای در واکنش به برخی ادعاها به نقل وزیر 
اقتصاد مبنی بر اینکه »دولت هفته گذشته سهام هپکو را واگذار کرد« اقدام به شفاف سازی 

کرد.
در این اطالعیه آمده است: سهام شرکت هپکو در مرحله عرضه قرار داشته که اخبار آن به 

اطالع عموم خواهد رسید.
هپکو در س��ال 13۵1 در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین آالت راه سازی 

در اراک تاسیس و از سال 13۵4 شروع به فعالیت کرد.
این ش��رکت 2۵ نوع ماش��ین آالت راه س��ازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند 
که هش��ت نوع از محصوالت آن تحت لیسانس کش��ورهایی چون ژاپن، آلمان، سوئد تولید 
می ش��ود. شرکت هپکو در س��ال 13۸۵ به بخش خصوصی واگذار ش��د که به تدریج دچار 

مشکالت مالی و مدیریتی شد که اعتراضات کارکنان این شرکت را به دنبال داشت.

سهام هپکو در مرحله عرضه قرار دارد خبر

 دولت ارزش افزوده زمین را
 از مالکان بزرگ دریافت کند

یک کارش�ناس بازار مسکن گفت: بعد از تغییر 
قیمت بنزین، خریدهای سفته بازانه طی یک ماه 
اخی�ر منجر به افزایش معامالت ش�د اما بازار در 
شرایط طبیعی که متقاضیان واقعی بتوانند خرید 
کنند قرار ندارد و قیمت ها نیز به این زودی ها باال 

نخواهد رفت.
محمد عدالت خواه در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
وقت��ی که قیم��ت بنزین تغییر کرد تص��ور بر این بود 
ک��ه احیانا قیمت همه چی��ز تغییر خواهد کرد ولی به 
هر ح��ال تغییر قیمت بنزین روی برخ��ی از کاالها و 
بازاره��ا از جمله بازار ارز و مس��کن مطابق اعالم بانک 
مرک��زی  تاثیر گذاش��ت؛ هرچند معتق��دم معامالت 
به ش��کل مصرفی انجام نمی ش��ود و خرید و فروش��ها 
توسط س��فته بازان و سرمایه گذاران  است. مالکانی که 
فک��ر می کنند ارزش پول آنه��ا پایین آمده قیمت های 
پیش��نهادی را باال بردند و برخی واس��طه ها هم اقدام 

به خرید کردند.
این کارش��ناس بازار مس��کن با بی��ان اینکه درصد 
باالیی  از قیمت مسکن را ارزش زمین تشکیل می دهد 
گفت: ت��ا زمانی که کنترلی روی قیمت زمین نش��ود 
نمی توان به رونق واقعی بازار مس��کن و خانه دار شدن 
خانوارهای متوسط و پایین امیدوار بود. زمین، آیتمی 
اس��ت که که می شود با برنامه ای اصولی از جمله ورود 
زمین های موات و سیاس��ت های مالیاتی، قیمت آن را 
کنت��رل کرد. ارزش افزوده زمین در ش��هرهای بزرگ 
به ش��دت باال رفته و این در واقع امتیاز غیرمستقیمی 
است که دولت از طریق زیرساخت ها به مالکان بزرگ 
داده اس��ت. لذا دولت باید ارزش افزوده را از این افراد 
دریافت و مناب��ع آن را به خانه دار کردن دهک های 1 

تا 3 اختصاص دهد.
عدالت خ��واه تصریح کرد: دول��ت بودجه کافی ندارد 
که به تامین مسکن اقشار پایین اختصاص دهد. حتی 
وام های��ی که پرداخت می ش��ود به دلیل اقس��اط باال 
اثرگذاری ندارد. اخیرا اعالم شده که تسهیالت مسکن 
از طری��ق اوراق به  240 میلی��ون تومان افزایش پیدا 
کرده اما هیچ کس توانایی پرداخت اقساط حدود چهار 
میلیون تومانی این طرح را ندارد و در صورت دریافت 
نی��ز در آینده نزدی��ک به بانک ها مقروض می ش��وند. 
راهکار این اس��ت که تسهیالت با سود پایین پرداخت 
شود که از طریق مالیات بر ارزش افزوده ی زمین قابل 

تحقق است.
وی درباره چشم انداز قیمت مسکن گفت: قیمت های 
اس��می ممکن اس��ت باال  برود ولی قیمت های واقعی 
ظرفی��ت افزایش  ن��دارد. قیمت هایی ک��ه هم اکنون 
در ب��ازار می بینیم به دلیل کاهش ارزش پول اس��ت، 
ن��ه این که نرخ های واقعی در این س��طح باش��د. بازار 
مس��کن دچار حباب کاذبی ش��ده که برای دس��تیابی 
ب��ه  یک ش��رایط واقع��ی در این ب��ازار باید س��ال ها 
 صب��ر کرد؛ البته  مش��روط به آن ک��ه  قیمت افزایش 

پیدا نکند.

خبر

دالالن دست به کار فروش 
امتیاز طرح ملی مسکن شدند

عضو کمیس�یون عمران مجلس ب�ا بیان این که 
طرح ملی مسکن برای اقشار پردرآمد است، گفت:  
عده ای دالل در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده و 

به دنبال فروش امتیاز خود هستند.
به گزارش تس��نیم، مجید کیانپور با تاکید  بر این که 
قطع��ا یک��ی از اولویت های اصلی حکوم��ت و دولت در 
برنامه ریزی برای تولید مسکن، توجه به طبقات محروم 
جامعه اقش��ار کم درآمد است، رویکردی که در ۷ سال 
اخیر به آن توجه زیادی نش��ده است، اظهار کرد: وزارت 
راه اعالم کرد طرح ملی مس��کن با هدف تأمین مسکن 
اقش��ار ضعیف جامعه عملیاتی می ش��ود، ام��ا در اجرا 
شاهدیم تنها اقشار پردرآمد قادر به تأمین تعهدات مالی 

این طرح هستند.
وی تصریح کرد: در این شرایط وزارت راه و شهرسازی 
به دنبال تولید مس��کن برای اقش��ار کم درآمد با کمک 
بنیاد مس��کن، نهادهای دولتی مثل بنیاد مس��تضعفان، 
سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بهزیستی، سازمان 

بسیج مستضعفان و خیرین مسکن ساز است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه کارگروه ساخت مسکن 
محرومان قرار است که با همکاری دستگاه ها و سازمان 
های مربوطه س��االنه حدود 200 هزار واحد مس��کونی 
برای اقشار ضعیف جامعه ساخته شود. این برنامه با ارائه 
زمین و تس��هیالت ارزان قیمت و بالعوض به اقشار کم 

درآمداجرا خواهد شد.
عضو کمیس��یون عم��ران مجلس با تاکی��د بر این که 
یکی از دغدغه های اصلی برای تولید مسکن محرومان، 
شناسایی دیگر اقشار هدف است، اظهار کرد: در شرایط 
کنونی ش��اهدیم که عده ای دالل در طرح ملی مسکن 
ثب��ت نام ک��رده و امروز ب��ه دنبال ف��روش امتیاز خود 

هستند.

 پرونده صدور پالک تاکسی
در تهران بسته شد

علیرضا قنادان مدیرعامل س�ازمان تاکسیرانی 
ش�هرداری تهران در پاس�خ به این سوال که چرا 
طرح توس�عه تاکس�ی پایتخت مس�دود اس�ت و 
ش�هروندان متقاض�ی نمی توانند جه�ت دریافت 
تاکس�ی در آن  ثبت نام کنند، گفت:  طرح توسعه 
تاکسی در پایتخت بسته شده و علت آن نیز تکثر 

پالک تاکسی در پایتخت است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران افزود: 
اگر قرار بر این باش��د که تارنمای طرح توس��عه تاکسی 
پایتخت مج��دد جهت ثبت نام رانندگان باز ش��ود، این 

ابالغ باید از سوی وزارت کشور انجام شود.
این اظهار نظر در حالی بود که برخی دیگر از مدیران 
اعالم کردند که طرح توسعه تاکسی در پایتخت مسدود 
نیس��ت و متقاضی��ان می توانن��د جه��ت دریافت پالک 
تاکس��ی در تارنمای طرح توس��عه تاکسی پایتخت ثبت 
نام کنند، اما باید گفت پرونده صدور پالک تاکس��ی در 
پایتخت بسته شده است و دیگر تهران رنگ تاکسی زرد 

با پالک جدید را به خود نمی بیند.
یک��ی از تصمیم های چالش زای مدیریت ش��هری که 
به بس��ته ش��دن پرونده ص��دور »پالک ت« )تاکس��ی( 
در پایتخت منجر ش��د، طرح س��اماندهی مسافربرهای 
شخصی بود که ناوگان تاکسیرانی پایتخت را فربه کرد و 
این فربگی به گونه ای بود که نزدیک به 30 هزار دستگاه 
تاکس��ی بیش از ظرفیت این ناوگان در تهران مش��غول 
به فعالیت ش��دند. در حال حاضر تعداد ناوگان تاکس��ی 
در پایتخ��ت رقمی در حدود ۸0 هزار پالک اس��ت که 
با احتس��اب 30 هزار پالک مازاد ظرفیت واقعی تاکسی 

پایتخت رقمی در حدود ۵0 هزار تاکسی است.
حال مدیریت کالن ش��هری به دنبال این است که بار 
حمل و نق��ل عمومی پایتخت را به دوش ش��رکت های 
تاکسی های اینترنتی بگذارد تا از این طریق هیچ تعهدی 
در مسیر نوسازی این ناوگان و دیگر خدمات برای خود 
ایجاد نکند. حال چه میزان شرکت تاکسی های اینترنتی 
پاس��خگوی نیاز خود و مش��تریان خود هستند سوالی 

است که پاسخ های متفاوتی دارد.

بازار عراق، روسیه و قطر پر از 
میوه های ایرانی شده است

در حال�ی که صادرات محص�والت عمده میوه  و 
تره بار در 12 ماهه س�ال۹۷ نس�بت به سال ۹۶ به 
کش�ورهای عراق، روس�یه، قطر و امارات افزایش 
یاف�ت اما ص�ادرات این محصوالت به کش�ورهای 

ترکمنستان و افغانستان کاهش یافت.
به گزارش فارس در 12 ماهه سال 139۷ در مجموع 
2 ه��زار و 392 ت��ن محصوالت می��وه و تره بار به ارزش 
921 میلی��ون دالر صادر ش��د که در مقایس��ه با میزان 
صادرات محصوالت این بخش به عراق در س��ال 1396 
ب��ه ارزش ۵9۷ میلی��ون دالر و به وزن 2 هزار و ۸0 تن 
صادرات محصوالت میوه و تره بار در س��ال 9۷ نسبت به 
سال 96 به لحاظ ارزشی ۵4 درصد و به لحاظ وزنی 1۵ 

درصد رشد داشته است. 
میزان صادرات محصوالت میوه و تره بار ایران به امارات 
در س��ال 9۷ نس��بت به س��ال 96 به لحاظ ارزشی ۵4 

درصد و به لحاظ وزنی 20 درصد رشد داشته است. 
گفتنی اس��ت ص��ادرات محصوالت می��وه و تره بار به 
کشورهای روس��یه و قطر هم در سال 9۷ نسبت به 96 
رشد داشته و در سال 9۷ در مجموع 14۵ میلیون دالر 
به ارزش 2۷2 هزار تن محصوالت عمده میوه و تره بار به 

روسیه صادر شده است. 

 برگزاری مراسم گرامیداشت 
شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در راه آهن قم

مراس��م گرامیداشت ش��هادت سردارسپهبد حاج قاس��م سلیمانی با 
حضور مدیر کل،معاونین،روسای ادارات وجمعی ازکارکنان و پلیس راه 
آهن قم بعد از اقامه فریضه نماز ظهر و عصر در مسجد بقیه اهلل ایستگاه 

راه آهن قم برگزار شد.
در این مراس��م ابتدا مدی��ر کل راه آهن قم ضمن محکوم کردن این 
اقدام تروریستی که منجر به شهادت رسیدن سردار رشید اسالم سپهبد 

حاج قاسم سلیمانی و جمعی از یارانش گردید گفت:
خبر کوتاه بود و بهت آور!! 

سردار اس��الم، سردار مقاومت، س��ردار والیت، س��ردار ملت، سردار 
امنیت، 

حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید.
هرچند که خبر جانس��وز ب��ود و غیرقابل باور اما اس��رائیل و آمریکا 
و دست نشانده هایش��ان بدانند که با ش��هادت این مرد بزرگ، ملت های 
آزاده، متحدتر ش��ده و تنفرشان نسبت به اس��رائیل و آمریکا چندبرابر 

گشت.
شهید قاسم س��لیمانی به عهد خود وفا نمود و به دیدار پروردگارش 

شتافت.
حضرت علی علیه السالم پس از شهادت مالک اشتر فرمود:

"خ��دا مالک را جزای خیر دهد، مالک ک��ه اگر کوه بود کوهی عظیم 
و بزرگ، و اگر سنگ بود سنگی سخت بود، آگاه باشید به خدا سوگند 
مرگ تو ای مالک، جهانی را ویران و جهانی را شاد می سازد یعنی اهل 
ش��ام را خش��نود و عراق را خراب می گرداند، بر مردی مانند مالک باید 

گریه کنندگان بگریند."
آمری��کای جنایتکار بداند بودن ش��هید قاس��م س��لیمانی، پایان کار 
داعش بود و رفتنش پایان اسرائیل و آمریکا را به همراه خواهد داشت، 

ان شاءاهلل.
 # م��ا پرس��نل اداره کل راه آهن قم ضمن 
تبریک و تس��لیت به ملت ش��ریف ایران، اعالم 

می کنیم:

ب��ر این ضایعه عظیم ش��کیبا بوده و برعه��دی که با پ��روردگار، حضرت 
مه��دی عجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف و نای��ب برحق��ش ام��ام خامن��ه ای 
 بس��ته ایم، اس��توارتر و محکم ت��ر خواهیم مان��د و راه آن ش��هید واالمقام را 

ادامه می دهیم.
درادامه این مراسم سرهنگ ساجدی سخنانی را در رابطه با اهمیت نقش 

سپاه قدس و سردارسلیمانی ویارانش
در جلوگیری وممانعت از بثمرنشس��تن اهداف تروریستی امریکا واسرائیل 

درمنطقه را ایرادکرد.
درپایان مداح اهل بیت در سوگ ازدست دادن سردار پرافتخار اسالم ذکر 

مصیبت کرده ومراسم سینه زنی ونوحه خوانی انجام شد.

# روابط عمومی اداره کل راه آهن قم

ایران هواپیمای در حدنو اجاره می کند5 کاالی اولویت دار نظارتی اعالم شد
کار گ�روه تنظی�م ب�ازار، 5 کاالی 
الس�تیک س�نگین، میلگ�رد و ورق، 
حبوبات، ش�کر و خدمات حمل و نقل 
ب�ار را به عنوان کاال و خدمات اولویت 
دار در هفته منتهی به بیستم دی ماه 

معرفی نمود.
حمای��ت  س��ازمان  گ��زارش  ب��ه 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان، پنج 
کاالی الستیک س��نگین، میلگرد و ورق، 
حبوبات، ش��کر و خدمات حمل و نقل بار 
به عنوان کاال و خدمات اولویت دار نظارتی 
در هفته منتهی به بیستم دی ماه معرفی 

شدند.
تعیی��ن کاالهای اولوی��ت دار به صورت 
مس��تمر، در ه��ر هفته از س��وی کارگروه 
تنظی��م بازار صورت می گیرد که بر همین 
اساس ۵ کاالی الستیک سنگین، میلگرد 
و ورق، حبوبات، ش��کر و خدمات حمل و 
نقل بار به عنوان کاال و خدمات اولویت دار 
در هفته منتهی به بیس��تم دیماه  معرفی 

نمود.
س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان ه��ا و س��ازمان حمای��ت مصرف 

کنندگان تولیدکنن��دگان در کنار نظارت 
و بازرس��ی ه��ای معم��ول و همیش��گی 
خود، تمرکز و توجه بیش��تری بر عملکرد 
بنگاهه��ای مرتب��ط به کااله��ا و خدمات 
اولوی��ت دار مذک��ور معط��وف نم��وده و 
رس��یدگی به تخلفات احتمال��ی پیرامون 
این کااله��ا را در اولویت نظارتی قرار می 

دهند.
در ط��ی 9 ماه��ه ابتدای س��ال جاری 
بی��ش از یکصد هزار بازرس��ی در موضوع 
شکر انجام شده و پنج هزار و پانصد و نود 
پرونده تش��کیل شده اس��ت. همچنین در 
موضوع حمل و نقل، ۷ هزار بازرسی انجام 
شده که دوهزار و دویست و پنجاه و هفت 
پرونده تخلفاتی مطابق ب��ا این نظارت به 

عنوان متخلف شناسایی شده است.
هر گونه گزارش و ش��کایات مردمی اعم 
از حقیقی یا حقوقی از تخلفات واحد های 
صنفی و غیرصنف��ی در خصوص کاالهای 
اولویت دار اعالم شده در اسرع وقت مورد 
رس��یدگی قرار خواهد گرفت لذا س��امانه 
تلفن 124 ستادهای خبری آماده دریافت 

گزارش های مردمی می باشد.

برخ�ی از ش�رکت های هواپیمای�ی 
داخل�ی در ح�ال رایزنی ب�رای اجاره 
هواپیماهای دست دوم با سال ساخت 
پایی�ن و تقریبا نو هس�تند ت�ا از این 
طریق مشکل تامین و نوسازی ناوگان 
را تا حدودی در صنعت هوانوردی حل 

کرده باشند.
به گزارش ایس��نا، در حال حاضر حدود 
220 فرون��د هواپیم��ا در ن��اوگان هوایی 
کش��ور در حال عملیات بوده که به گفته 
س��یاوش امیر مکری -مدیرعامل شرکت 
فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی کش��ور- عمر 
آن ها  به صورت متوسط حدودا بین 19 تا 
20 س��ال است. البته در دوره برجام ایران 
قراردادهای متعددی با س��ازندگان بزرگ 
هواپیما از جمله بوئین��گ و ایرباس برای 
ورود هواپیمای جدید و نوس��ازی ناوگان 

امضا شد.
در همان زمان  عب��اس آخوندی -وزیر 
س��ابق راه و شهرس��ازی- بهمن ماه سال 
1394 ب��ا حض��ور در مجل��س ش��ورای 
اسالمی ضمن تشریح جزئیات پیش نویس 
قراردادهای ای��ران برای ورود هواپیماهای 

جدید به کش��ور، گفت: بر اس��اس قرارداد 
با دو شرکت هواپیمایی ایرباس و ای تی آر، 
13۸ فرون��د هواپیم��ا برای نوس��ازی کل 
سیستم هواپیمایی از سال جاری میالدی 
وارد ناوگانی هواپیمایی کشور می شود اما 
پس از چندی این قراردادها با خروج ترامپ 
از توافق کشورهای 1+۵ لغو و تعلیق شد و 
تنها بخش کوچکی از این توافقات فرصت 

ورود به کشور را پیدا کردند.
یکی از راه های تامین و نوسازی ناوگان 
هوایی اجاره هواپیماس��ت که بر اس��اس 
آخری��ن اخب��ار و اطالعات بدس��ت آمده 
خبرنگار ایسنا برخی از ایرالین های داخلی 
در تالش برای اجاره هواپیماهای دس��ت 
دوم با عمر چند ساله و تقریبا نو هستند تا 
بتوانند از این طریق به اهداف خود دست 

پیدا کنند.
هواپیماه��ای در ح��ال تواف��ق از انواع 
کوچک و پهن پیکر است که البته فرآیند 
مذاک��رات ایرالین ها همچن��ان ادامه دارد 
و در ص��ورت قطعی ش��دن و واردات این 
هواپیماها ش��اهد رونمایی از آن توس��ط 

شرکت های هواپیمایی خواهیم بود

بازارتولید لوازم خانگی گرم شده است
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان 
می دهد که تولید انواع لوازم خانگی به جز تلویزیون در هش�ت ماهه امس�ال نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است و بیشترین افزایش تولید نیز به 

ماشین  لباسشویی اختصاص داشته است.
به گزارش ایس��نا،   طبق این آمار در هش��ت ماهه نخست امس��ال 416 هزار و ۸00 دستگاه 
ماشین  لباشویی تولید شده که نسبت به 343 هزار و 400 دستگاه تولید شده در مدت مشابه 
س��ال گذشته 21.4 درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت 603 هزار و 900 کولر 
آبی و شش میلیون و 220 هزار و ۵00 دستگاه الکتروموتور در کشور تولید شده که نسبت به 
میزان تولید این محصوالت در هش��ت ماهه نخس��ت سال گذشته به ترتیب 1۷.9 و 16 درصد 
افزایش داشته است. آمارها نشان می دهد تولید یخچال و فریزر با افزایش 4.۵ درصدی کم ترین 
افزایش تولید را به خود اختصاص داده، به طوری که در هشت ماهه سال های 139۷ و 139۸ به 

ترتیب ۷21 هزار و 300 و ۷۵4 هزار دستگاه یخچال و فریزر تولید شده است.
در این میان تولید لوازم خانگی در هش��ت ماهه اول امس��ال با کاهش ۷.2 درصدی مواجه 
شده و تولید آن از 4۸2 هزار و ۸00 دستگاه در هشت ماهه سال گذشته به 44۸ هزار و 200 

دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است.
وزارت صنعت،   معدن و تجارت اخیرا اعالم کرد که در راس��تای اجرای آیین نامه شناس��ه و 
رهگیری کاال موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که در س��ال 139۵ از س��وی 
دولت ابالغ ش��د، تولیدکنندگان و تشکل های صنعتی لوازم خانگی تولید داخل تا 1۵ دی ماه 
فرصت داش��تند برای هشت گروه کاالیی خود ش��امل کولر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین 
لباس ش��ویی، ماکروویو، جاروبرقی و پکیج، فرایند ثبت و اخذ شناس��ه را انجام دهند و برای 
کاالهای خود شناسه دریافت کنند و بعد از 1۵ دی ماه اگر کاالیی دارای شناسه کاال نباشد در 

سطح بازار کاالی قاچاق تلقی می شود

نیسان سال خوبی را در آمریکا نگذراند
به نظر می رس�د که شرکت نیس�ان موتورز ژاپن در س�ال 201۹ عملکرد موفقیت 

آمیزی در بازار آمریکا نداشته است.
به گزارش ایس��نا، نیس��ان موتورز که یکی از بزرگترین خودروسازان جهان به شمار می رود، 
هم��واره ب��ا معرفی و عرضه مدل خودروهای مختلف س��عی داش��ته نظر و توجه مش��تریان و 
عالقمندانش را به س��مت و س��وی خود جلب کند و به این ترتیب س��هم قابل توجهی را در 
ب��ازار ایاالت متحده آمریکا که یک��ی از بزرگترین و مهم ترین بازارهای فروش خودرو در جهان 
محسوب می شود، به خود اختصاص دهد. بر اساس تازه ترین آمار و گزارش های منتشر شده 
در وب سایت best selling cars، می توان دریافت که این خودروساز ژاپنی در سال 2019 
میالدی نتوانس��ته عملکرد مناس��ب و و موفقیت آمیز را برای خود به ثبت برس��اند، چراکه به 
تازگی اعالم کرده که فروش ماه دس��امبر آن به 43 هزار و 939 کاهش پیدا کرده که نش��ان 

دهنده کاهش شدید 29.۵ درصدی در میزان فروش این شرکت است.
همچنین تمامی خودروهای سواری برند نیسان در ماه دسامبر به جز آرمادا و آلتیما با کاهش 
قابل توجهی در میزان فروش و استقبال مشتریان روبرو شده اند. نیسان آرمادا با تجربه رشد و 

افزایش 3.2 درصدی میزان فروش آن به 296۷ دستگاه رسیده است.
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اهواز : لیال زرگانیان - با ورود انبوه کشتی های حامل انواع کاالهای 
اساس�ی طی نه ماهه س�ال جاری به بندر امام خمینی)ره(، تمهیدات 
مهمی از قبیل اصالح فرآیندهای صدور مجوزهای بازرسی، بهداشتی، 
قرنطیه نباتی و گمرکی، هم افزایی در تأمین ناوگان های ریلی و جاده 
ای و افزای�ش درصد آم�اده به کاری تجهیزات اس�تراتژیک تخلیه و 

بارگیری برای تسریع در خروج کاال اتخاذ شد.
 عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ضمن اعالم خبر 
فوق در خصوص آخرین وضعیت ماندگاری، تخلیه و بارگیری کاال در مجتمع 
بن��دری امام خمینی)ره( اظهار ک��رد: در حال حاضر 4 میلیون و 11۷ هزار و 
212 تن کاال حاصل از تخلیه انواع کاال از کشتی های مختلف در این مجتمع 
بندری ماندگار شده است. دریس ادامه داد: در بازه زمانی 9 ماهه سال جاری 

22 میلیون و 2۷0 هزار و 939 تن انواع کاال تخلیه و بارگیری شده است که 
بیش از 14 میلیون تن انواع کاال از آن مربوط به تخلیه است و ۸ میلیون تن 
آن را بارگیری تشکیل می دهد. وی همچنین افزود:  2 میلیون و ۸۷6 هزار و 
1۷3 تن کاالی اساس��ی ماندگار شده که 2 میلیون و 646 هزار و46۸ تن در 
اراضی پشتیانی )انبارهای بخش خصوصی( و 229 هزار و 3۵2 تن در اماکن 
بندری نگهداری می ش��ود. مدیرمنطقه وی��ژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره( 
افزود: یک میلیون و 136 هزار و 302 تن از این میزان به ش��رکت پشتیبانی 
امور دام و 191 هزار و 396 تن به شرکت بازرگانی دولتی به عنوان صاحبان 
کاال عمده کاالهای اساس��ی تعلق دارد.  یادآور می شود که در مدت نه ماهه 
س��ال جاری بیش از 33 میلیون تن انواع کاالی نفتی و غیرنفتی در پی ورود 

11۸۵ فروند کشتی تخلیه و بارگیری شده است.

 اتخاذ
 تمهیدات 
ویژه برای 
تسریع خروج 
کاال ازبندر 
امام خمینی )ره(

هم�دان مدیرکل آم�وزش و پرورش 
استان همدان گفت: ۹۹.۸ درصد دانش 
آموزان عشایری در دوره ابتدایی تحت 
پوش�ش آموزش و پرورش هستند که 
3500 دانش آموز در دوره های متوسطه 

بازمانده از تحصیل هستند.
محم��د پورداوود در جم��ع خبرنگاران، با 
بی��ان اینکه در حوزه س��وادآموزی اقدامات 
خوبی انجام ش��ده چرا که نیروی انس��انی 
محور توس��عه پایدار و متوازن است، اظهار 
کرد: در اوایل انقالب 4۸ درصد مردم باسواد 
بودند و اکنون 94.۷ مردم در س��طح کشور 
و در اس��تان هم��دان 9۵.6 درصد باس��واد 

هستند.
وی با اش��اره به برنامه های انجام ش��ده 
در ح��وزه س��وادآموزی، اضافه ک��رد: طرح 
عملیاتی نماز در کل اس��تان شکل گرفته و 
برای آموزش دهندگان سوادآموزی، احکام 
و نم��از، حلقه ه��ای کت��اب و کتابخوانی، 
مس��ابقه کتابخوانی، مس��ابقه انشاءنویسی، 
ط��رح توانمندس��ازی زنان روس��تایی و ... 

درنظر گرفته شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان 
با بی��ان اینکه میزان س��وادآموزی خانم ها 
بیش از آقایان اس��ت، تصریح کرد: بیش از 
۵۵ درصد خانم ه��ا و 4۵ درصد آقایان در 

کالس های سوادآموزی شرکت می کنند.
وی با اش��اره به مراکز یادگیری محلی در 
اس��تان، ادامه داد: در چند س��ال اخیر تنها 
یک مورد مرکز یادگیری محلی در اس��تان 
همدان وجود داشت که اکنون به 12 مرکز 
افزایش یافته و مراحل سوادآموزی، تحکیم 
و انتقال دوره های سوادآموزی در این مراکز 

قرار داده شده است.
پ��ورداوود با بیان اینک��ه مراکز یادگیری 
محل��ی معموال در حاش��یه ش��هر مس��تقر 
هس��تند، خاطرنش��ان کرد: آموزش مهارت 

های حرفه ای همچون خیاطی، مبل منبت، 
نقاش��ی، کامپیوت��ر و ... در مراکز یادگیری 

محلی دایر است.
وی با بیان اینکه ش��هرداری، زندان ها و 
بهزیس��تی در این طرح م��ا را همکاری می 
کنند، تصری��ح کرد: مهارت های زندگی در 

کنار سوادآموزی آموزش داده می شود.
پورداوود با بیان اینکه امسال دو مرکز در 
همدان و نهاوند افتتاح ش��ده اس��ت، تأکید 
ک��رد: افراد 10 تا 49 س��اله مش��مول این 
طرح می شوند که ۸000 نفر جامعه هدف 
آموزش و پرورش اس��ت ک��ه ۵000 نفر در 
دوره سوادآموزی و 3000 نفر در دوره های 

تحکیم و انتقال قرار دارند.
وی با بیان اینکه یک��ی از رویکردهای ما 
اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی است، 
یادآور ش��د: در پایان برنامه شش��م توسعه 
اس��تان بای��د ب��ه ۵0 درص��د جمعیت بی 
س��وادان برسیم که میانگین کشوری ما 36 

درصد و سهم ما 42 درصد است.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه ۸۷0 نفر 

از عشایر اس��تان تحت پوشش سوادآموزی 
ق��رار دارد، یادآور ش��د: متأس��فانه در دوره 
سوادآموزی س��رباز معلم داده نمی شود تا 

پوشش بیشتری داده شود.
وی درب��اره وجود کیک های مس��موم و 
آل��وده در مدارس همدان، اظهار کرد: کیک 
های مسموم از بوفه های مدارس خریداری 
نش��ده و از مغازه های اطراف مدارس تهیه 

شده بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان 
درباره تعطیلی م��دارس در دوران آلودگی 
ه��وا نیز گف��ت: کمیت��ه اضط��رار در دوره 
آلودگ��ی هوا وج��ود دارد ک��ه دبیر کمیته 
محیط زیس��ت اس��ت و ما اج��ازه تعطیلی 

مدارس را نداریم.
کبودراهن�گ  و  بیش�ترین  هم�دان 

کمترین سوادآموز را دارد
مع��اون س��وادآموزی اداره کل آموزش و 
پرورش اس��تان همدان نیز گفت: ۷20 نفر 
در مراکز آموزشی مشغول تدریس هستند.

معصوم��ه خدابن��ده ل��و ادام��ه داد: در 

سرشماری سال 9۵ و براساس خوداظهاری 
4۸ ه��زار و 961 نفر در اس��تان همدان بی 
سواد بوده که س��همیه سواد آموزی امسال 
۸۷0۵ نفر سهمیه قرار داده شده که تاکنون 
410۸ نفر مش��خص شده که 192۵ نفر در 
دوره انتق��ال و 2643 نف��ر در دوره تحکیم 
قرار دارند؛ زمان ثبت نام در دوره تحکیم تا 
پایان آذر بوده که صددرصد تحت پوش��ش 

قرار گرفته اند.
وی ب��ا بی��ان این��ه امس��ال 230 نفر از 
س��وادآموزان دوره انتقال در آموزش رایانه 
شرکت می کنند، خاطرنشان کرد: باالترین 
آمار س��وادآموز 9۷ درص��د در همدان، 96 
درص��د در مالیر و 9۵.2 درص��د در نهاوند 
قرار دارد و شهرس��تان های کبودراهنگ با 
92.۷ درصد، رزن با 93 درصد و اسدآباد با 

94 درصد پایین ترین آمار را دارند.
خدابن��ده ل��و ب��ا بی��ان اینک��ه اعتب��ار 
س��وادآموزی بس��تگی به نتیج��ه کار دارد 
و نتیج��ه محور اس��ت، گفت: ب��ه ازای هر 
سوادآموز ۸60 تومان در دوره سوادآموزی، 
930 هزار تومان در دوره انتقال و 164 هزار 
 تومان در دوره تحکی��م به مربیان پرداخت 

می شود.
ای��ن بان��وی مس��ئول ادام��ه داد: مراکز 
یادگی��ری محل��ی به س��ه ش��یوه دولتی، 
غیردولتی و مشارکتی اداره می شود که در 
همدان مرکز دولتی نداریم و مراکز مشارکتی 
به صورت مشارکتی با ارگان ها و دستگاه ها 
اکنون س��ه مورد در دیزج، شهرک مدنی و 
خضر دایر است، هش��ت مرکز غیردولتی و 

یک مرکز در زندان ها وجود دارد.
وی بیان ک��رد: در مراکز یادگیری محلی 
غیر از آموزش س��واد، س��وادآموزان مهارت 
های اجتماعی حقوق ش��هروندی و ش��غلی 
را فرامی گیرند که ای��ن دوره ها رایگان ها 

هستند.

۳500 دانش آموز همدانی در دوره متوسطه از تحصیل بازمانده اند
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان مطرح کرد:

استان ها
روزنامه صبح ایران

ش�رکت پیش�گامان کویر آس�یا با حضور در دهمین کنفرانس فناوری اطالعات و 
دان�ش )IKT 201۹( به ارائه فناوری های نوین این ش�رکت در زمینه خدمات فنی 

و مهندسی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیش��گامان انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران 
و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات »دهمین کنفرانس فناوری اطالعات و دانش« را با 
هدف رشد و توسعه دانش و فناوری اطالعات و انتقال آخرین تجارب و دستاوردهای پژوهشی 
و صنعتی در این زمینه با حضور شرکت های تجارت الکترونیک پارسیان، مبین نت، رایتل، 
پیش��گامان کویر آسیا، پارک فناوري اطالعات، فناپ تلکام،سفیر،ارگ جدید، سیمرغ رسانه، 

ش��رکت خدمات انفورماتیک و پست بانک در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار 
کردند. س��تار هاش��می معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات در این کنفرانس با اشاره به 
فرصت ها و تهدیدهای هوش مصنوعی در جهان گفت: مطالعه درباره هوش مصنوعی توسط 
پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری اطالعات به جهت گیری مس��یر تکامل این دانش کمک می 
کند. وی افزود: هوش مصنوعی در راس��تای اهدافی است که در کنفرانس فناوری اطالعات 
و دانش مدنظر قرار داده شده است. شرکت پیشگامان کویر آسیا به عنوان مالک فیبر نوری 
دریای��ی و صادرکننده برتر ملی در زمینه خدمات فنی و مهندس��ی نیز در این کنفرانس به 

ارایه دستاوردهای خود پرداخت.

)20۱9 IKT( حضور پیشگامان کویر آسیا در دهمین کنفرانس فناوری اطالعات و دانش

خبرن�گار لرس�تان، نرگ�س س�په ون�د- مدیر کل 
بهزیس�تی لرس�تان گفت: ۹00 معل�ول ضایعه نخاعی 
تح�ت پوش�ش داریم که عل�ت عم�ده معلولیت آنها 

تصادفات و سقوط از ارتفاع بوده است.
فاطم��ه زهرا توکلی در دیدار با مهندس کاملی مدیر عامل 
ف��رودگاه خرم آباد که به منظور عق��د تفاهم نامه جهت ارائه 
صنایع دس��تی جامعه هدف بهزیس��تی در ترمینال فرودگاه 
صورت پذیرفت اظهار کرد: لرس��تان ظرفیت های خوبی دارد 
و امیدواریم ش��اهد تغییراتی در پروازهای فرودگاه خرم آباد 
باشیم. وی ادامه داد: بخش عمده ای از مخاطبان ما را اقشار 
خاص و آس��یب پذیر اعم از معلوالن، سالمند، زنان سرپرست 

خانوار، کودکان و ... تشکیل می دهند.
مدیر کل بهزیس��تی لرستان با بیان اینکه ۵0 هزار معلول 
تحت پوش��ش سازمان بهزیستی اس��تان است، گفت: شیوع 

معلولیت در استان باالست.

توکلی اضافه کرد: 900 معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش 
داریم که علت عمده معلولیت آنها تصادفات و سقوط از ارتفاع 
بوده اس��ت. مدیر کل بهزیستی لرس��تان گفت: متاسفانه در 
گذشته نگرش پزشکی به معلولیت وجود داشت اما در چند 
دهه اخیر این نگرش به رویکرد و نگاه اجتماعی تغییر کرده 
اس��ت. توکلی بیان کرد: در قانون جامع معلولیت به مناسب 
سازی فضای فیزیکی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی 
تاکید شده و این دستگاه ها ملزم به رعایت این قانون جهت 

دسترسی قشر معلول به فرصتهای برابر هستند.
وی عنوان کرد: بس��یاری از معلولین توانمند هس��تند اما 
چون امکان حضور آنها در اجتماع فراهم نش��ده خانه نشین 
شده اند. مدیر کل بهزیستی لرستان یادآور شد: امیدواریم با 
انعقاد تفاهم نامه ای غرفه محصوالت صنایع دستی معلولین 

در ترمینال فرودگاه به مناسب سازی فرهنگی بیانجامد.
توکل��ی افزود: به منظور خ��روج معلولین از ان��زوا و خانه 

نش��ینی، مدت س��ه س��ال اس��ت که هنر درمانی در مراکز 
بهزیس��تی اجرا می ش��ود و در این راستا معلوالن با شرکت 
در مسابقات نقاش��ی برگزار شده در ژاپن توانسته اند به سه 

مقام دست پیدا نمایند.
در ادام��ه این دیدار مهندس کاملی مدی��ر عامل فرودگاه 
خرم آب��اد اظهار کرد: ب��ه دنبال افزایش مقاص��د پروازی و 
تعداد پرواز در اس��تان هس��تیم. کاملی اضافه کرد: جشنواره 
ورزش های هوایی در استان راه اندازی خواهد شد و شادی و 

نشاط را برای استان به ارمغان خواهد آورد.
وی عنوان کرد: معلولین قشری هستند که باید به آنها توجه 
شود و این مهم مستلزم این است که نیازمندیهای معلولین را 
فراهم کنیم. در ادامه این دیدار بازدید از قسمت های اداری و 
ترمینال فرودگاه خرم آباد با هدف برطرف نمودن مش��کالت 
احتمالی و مناسب سازی ساختمان توسط دبیر ستاد مناسب 

سازی استان صورت پذیرفت.

مدیر کل بهزیستی لرستان:
 9۰۰ معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش داریم

خبر

خبر
با حضور شهردار رشت :

موضوع تجمیع دکل های مخابراتی 
در نشستی ویژه بررسی شد

ب��ه گزارش واحد خبر مدیری��ت ارتباطات و امور بین 
الملل ش��هرداری رش��ت، دکتر ناصر حاج محمدی در 
این جلس��ه گفت: تجمیع این دکل ها از چند بعد الزم 
و ضروری است اصلی ترین آن بعد سالمت اجتماعی و 

سالمت محیطی است.
وی ادام��ه داد: تعدد دکل ه��ا همچنین می تواند در 
س��یما، منظر و چهره ش��هر تاثیرگذار باشد و در نحوه 
خدم��ات دهی اپراتوره��ای مختلف هم تاثی��ر بگذارد.
همچنی��ن دکتر احم��د رمضانپور هم در این نشس��ت 
خواستار تشکیل جلس��ه با مدیران اپراتورهای مختلف 

در استان گیالن شد.
رئیس کمیس��یون توسعه و عمران ش��ورای اسالمی 
شهر رش��ت در ادامه گفت: برای س��اماندهی این دکل 
ها باید از امکان بهره گیری از رسانه های گروهی برای 
اطالع رسانی، آگاهی بخش��ی به جامعه و فرهنگسازی 

در این زمینه بیشتر بهره بگیریم.
دکتر ف��رزاد توکلی مدی��ر کل ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات استان گیالن هم قول داد که در اولین فرصت 
امکان برگزاری جلس��ه مش��ترک با مدیران اپراتورهای 
مختلف اس��تان گیالن فراهم شود.وی تاکید کرد: ما در 

این اداره کل از اجرای این طرح استقبال می کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
بیان کرد:

 شهروندان در مصرف گاز
 صرفه جویی کنند

مدیرعامل ش�رکت گاز خراسان رضوی با اشاره 
به آمادگی کامل این ش�رکت ب�رای توزیع پایدار 
گازطبیع�ی در روزه�ای س�رد س�ال، خواس�تار 
مش�ارکت ش�هروندان در مدیریت مصرف ایمن و 

بهینه این نعمت خدادادی شد.
 مش��هد _نظرپور _خبرنگار، سیدحمید فانی با اعالم 
این مطل��ب اظهار کرد: بازدید و بررس��ی تاسیس��ات، 
ایستگاه های تقلیل فشار گاز، خطوط شبکه و شیرهای 
اصل��ی گاز در مرک��ز اس��تان و نواحی شهرس��تانها به 
صورت کامل انجام شده و آماده توزیع پایدار و مطمئن 

گازطبیعی در روزهای سرد سال هستیم.
وی اف��زود: پای��ش و شناس��ایی نق��اط حس��اس و 
رفع مش��کالت احتمالی ش��بکه گازرس��انی اس��تان از 
تابس��تان امسال در دس��تور کار ش��رکت گاز خراسان 
رضوی قرار داش��ته و ب��ا همه ت��وان و ظرفیت نیروی 
متخص��ص و متعهد برای پای��داری جریان گاز طبیعی 
 در سطح ش��هرها و روس��تای خراس��ان رضوی تالش

می کنیم.
فانی مش��ارکت مردم در مدیری��ت بهینه و ایمن گاز 
طبیعی را الزم دانست و گفت: از شهروندان درخواست       
می کنیم با مصرف صحیح، زمینه پایداری و ماندگاری 

این نعمت الهی را فراهم آورند.
وی ب��ا بیان ای��ن مطلب ک��ه اولی��ن آورده و نتیجه 
مدیریت درس��ت مصرف گاز طبیع��ی کمک به اقتصاد 
خانواده به دلیل کاهش هزینه قبوض گاز اس��ت گفت: 
رعایت موضوعات س��اده از جمل��ه درزبندي پنجره ها، 
عای��ق بندي لول��ه ها و مخزن موتورخان��ه ها، خاموش 
کردن بخاري در اتاق هایي که از آن استفاده نمي شود، 
اس��تفاده از پرده ه��اي ضخیم براي پنجره ها، پوش��ش 
مناسب لباس و تنظیم درجه حرارت منازل تا 20 درجه 
سانتیگراد مي تواند تاثیر بسیاري در کاهش مصرف گاز 

داشته باشد.
فانی با اش��اره به س��هم وی��ژه گاز طبیعی در س��بد 
ان��رژی بخش خانگ��ی اظهار کرد: در 9 ماهه نخس��ت 
س��ال 9۸، هش��ت میلیارد و 6۵0 میلی��ون مترمکعب 
گاز تحوی��ل بخ��ش های مصرفی اس��تان ش��د. از این 
آم��ار یک میلیارد و 400 میلی��ون مترمکعب متعلق به 
آذرماه اس��ت که نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته، 
 ۸0 میلی��ون مترمکع��ب مع��ادل 6 درص��د افزای��ش 

داشت.
فان��ی اضافه کرد: در حال حاض��ر 100 درصد خانوار 
ش��هری و 90 درص��د خانوار روس��تایی واجد ش��رایط 
اس��تان از نعمت الهی گاز بهره مند هس��تند. همچنین 
عملی��ات اجرای��ی گازرس��انی در 402 روس��تای دیگر 
در ح��ال انجام اس��ت و با به��ره ب��رداری از این طرح 
 ها ش��اهد نفوذ 9۸ درص��دی گاز در بخش روس��تایی 

خواهیم بود.
مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان گفت: ش��هروندان 
محترم م��ی توانند به صورت ش��بانه روزي با س��امانه 
گوی��ا و مکانیزه امداد 194 تم��اس گرفته و موضوعات 
مرتب��ط ب��ا گاز طبیع��ی را بی��ان کنن��د. همچنی��ن 
تلف��ن 3۷0۷4 مرک��ز ارتباط��ات مردمی ش��رکت گاز 
خراس��ان رضوی نیز آماده ثبت نظرات و پیش��نهادات 
 ش��هروندان درباره اقدامات و فعالیت های ش��رکت گاز 

خراسان رضوی است.
خراس��ان رضوی رتبه اول ش��بکه گذاری و رتبه دوم 

تعداد کل مشترکین گاز کشور را در اختیار دارد.

برگزاری جلسه هیات امناء 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

در وزارت بهداشت
جلس��ه هیات امناء دانش��گاه علوم پزشکی وخدمات 
بهداش��تی درمانی مازندران در محل دبیرخانه مرکزي 

هیات امناء وزارت بهداشت برگزار شد.
در این جلس��ه که با حضور مشاور وزیر و دبیرمجامع 
، ش��وراها و هیات هاي امناء وزارت بهداش��ت ، اعضاي 
حقیق��ي و حقوقي هیات امنا و نمایندگان معاونت هاي 
تخصص��ي وزارت متب��وع ، رئیس و معاونین دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی مازندران برگزار ش��د ، ضمن بررس��ی 
گزارش عملکرد مالی و فعالیت هاي س��ال 9۸ دانشگاه 
علوم پزش��کي مازندران ،  چند دس��تور کار مش��ترک 
 و اختصاص��ي جه��ت تصوی��ب م��ورد بح��ث و تبادل

قرار گرفت .

 در راستای اجرای سیاست های دولت
در اداره کل راه و شهرسازی صورت گرفت:

 ثبت 2800 مورد مراجعه مردمی از 
ابتدای سال تاکنون

آقای داودی مشاور مدیر کل و مسئول بازرسی و رسیدگی 
به حقوق شهروندان گفت : در راستای اجرای سیاست های 
دولت درخصوص بررسی خواسته های مردمی با نگاه حل 
مسائل و رسیدگی به شکایات متقاضیان با تکیه بر رعایت 
حقوق شهروندی در بحث طرح تکریم ارباب رجوع ، مالقات 
مردمی همواره در ایام سه شنبه هر هفته با حضور مدیر کل 
محترم برگزار می باشد . وی اظهار داشت : مالقات مردمی 
مدیر کل در حوزه فعالیت های راه و شهرس��ازی این اداره 
کل در زمینه های مختلف اعم از مس��کن مهر ، س��اخت 
س��اختمان های دولتی ، س��اخت راههای اصلی و فرعی ، 
ساخت و بهسازی و آسفالت راههای روستایی ، تهیه طرح 
های توس��عه شهری و موارد قابل طرح در کمیسیون ماده 
۵ در حوزه شهرسازی و معماری و بازآفرینی و احیای بافت 
فرس��وده و امالک و حقوقی می باش��د . مشاور مدیر کل 
و مس��ئول بازرسی و رسیدگی به حقوق شهروندان عنوان 
نمود: از آنجا که رسیدگی به بخشی از خواسته های مردمی 
مستلزم آنست که مباحث مطروحه با صدور دستور مدیرکل 
محترم علیرغم توجه معاونین ، موضوعات به آن رسیدگی و 
حل مشکل شود . شهروندان عزیز در مالقات مردمی هفتگی 
به صورت صورت چهره به چهره مراجعه پس از استماع خواسته 
ها و ش��کایات مردمی از سوی مدیر کل محترم در چارچوب 
قانون و مقررات به آن رس��یدگی و دس��تور و پاسخ سریع به 
آن داده می ش��ود . و بر همین اس��اس این حوزه ) بازرسی و 
رسیدگی به حقوق شهروندان ( از طریق حوزه های معاونین 

خواسته های مردمی را پیگیری و اقدام می نماید .

اخذ گواهینامه استانداردهای بین المللی 
)IMS( سیستم مدیریت یکپارچه 

  توسط پاالیشگاه شازند
ش��رکت پاالیش نفت ام��ام خمینی )ره( ش��ازند عالوه 
ب��ر ت��الش وافر خ��ود در تأمین بالمنقطع نیاز کش��ور به 
فرآورده های نفتی، در امر استقرار و توسعه سیستمهای 
مدیری��ت کیفیت، محیط  زیس��ت، ایمنی و بهداش��ت 
حرفه ای نیز در زمره ش��رکت های پاالیش نفت پیشرو 
بوده و در این مس��یر، گامهای عملی و موفقی برداش��ته 
اس��ت. ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( ش��ازند، 
اولین ش��رکت پاالیش نفت کشور اس��ت که گواهینامه 
 ISO( اس��تاندارد بین المللی سیس��تم مدیریت کیفیت
9002( را در سال 13۷۸ دریافت نموده است. همچنین 
اولین گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت 
محیط زیس��ت )ISO 14001( خود را در سال 13۷9 
و اولین گواهینامه اس��تاندارد سیستم ایمنی و بهداشت 
س��ال 13۸0  در  را   )1۸001 OHSAS( ای  حرف��ه 
دریافت نموده اس��ت. در همین راس��تا اخ��ذ آخرین و 
 IMS بروزترین گواهینامه سیس��تم مدیریت یکپارچه
شامل اس��تاندارد بین المللی سیس��تم مدیریت کیفیت 
)ISO 9002( ویرای��ش 201۵ ، اس��تاندارد بی��ن المللی 
سیس��تم مدیریت محیط زیست )ISO 14001( ویرایش 
201۵ و اس��تاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و 
بهداشت حرفه ای )ISO 4۵001( ویرایش 201۸ در سال 
139۸ از شرکت TUV INTERCERT آلمان ، آخرین 
دستاورد افتخارآمیز شرکت در حوزه سامانه های مدیریتی 
بوده که در پی تالش و پیگیری مستمر مدیریت و پرسنل 
شرکت بدست آمده و ناشی از نگاه ویژه مدیریت شرکت به 
توسعه پایدار منابع، ایمنی و سالمت کارکنان در کنار تولید 

با کیفیت می باشد.

 کارکنان مناطق نفتخیز جنوب 
با سردار دل ها وداع کردند

حضور فوالد مبارکه در ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی 
نشانه شجاعت این شرکت است 

اه�واز : لی�ال زرگانی�ان -مدی�ران، 
مس�ئوالن و کارکن�ان ش�رکت ملي 
مناطق نفت خیز جنوب و شرکت هاي 
تابع�ه،  )یکش�نبه 15 دي ماه 13۹۸( 
هم�گام ب�ا م�ردم والیتمدار اس�تان 
و   اس�تقبال  مراس�م  در  خوزس�تان 
تش�ییع باش�کوه س�ردار حاج قاسم 
س�لیماني و ی�اران همراه�ش حضور 

یافتند.
مدیران، مس��ئوالن و کارکنان ش��رکت 
ملي مناطق نفتخیزجنوب و ش��رکت هاي 
تابع��ه به همراه خانواده هاي خود با حضور 

گسترده خود در بزرگترین مراسم تشییع 
تاریخ خوزستان، پیکر مطهر سردارشهید 
س��پهبد حاج قاسم س��لیماني، ابومهدی 
المهندس و یاران همراهش��ان را بدرقه و 
بار دیگر ِدین خود را به انقالب اس��المي و 
شهیدان سرافراز این مرز و بوم ادا کردند.

در این مراسم بی سابقه، کارکنان صنعت 
نفت با در دس��ت داشتن تصاویری از امام 
)ره(، مقام معظم رهبري و س��ردار شهید 
حاج قاسم سلیماني، خیل عظیم جمعیت 
حاضر در مراس��م را همراه��ي کردند و با 
سردادن شعارهاي مرگ بر آمریکا و مرگ 
بر اسرائیل انزجار خود را از استکبار جهاني 
و دشمنان قسم خورده ایران اسالمی ابراز 

داشتند.
گفتني است مراسم تشییع پیکر مطهر 
سردار شهید حاج قاسم سلیماني با حضور 
بي نظی��ر و میلیوني مردم اه��واز از میدان 
مولوي )س��ه گ��وش( به س��مت چهار راه 

سلمان فارسي و مصلی اهواز انجام شد.

با حضور تیم اعزامی از بنیاد جایزۀ 
تعالی سازمانی کش�ور، شرکت فوالد 
مبارک�ۀ اصفه�ان از تاری�خ ۹ دی به 
م�دت 4 روز در فرایند ارزیابی جایزۀ 

ملی تعالی سازمانی شرکت کرد.
 در مراس��م اختتامی��ۀ ای��ن ارزیاب��ی، 
حمیدرضاعظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، 
ضمن تش��کر از زحم��ات و واکاوییهای تیم 
ارزیابی عنوان ک��رد: نکتۀ مثبت حضور در 
این فرایند و جایزه این اس��ت که ش��رکت، 
این شجاعت و جس��ارت را داشته است که 
س��ازمانی از بیرون آن را ارزیابی کند و نقاط 
قابلبهبود را به آن گوش��زد نماید. همچنین 
این امر از اشتیاق به یادگیری فوالد مبارکه 
حکایت دارد.وی تأکید کرد: حضور در فرایند 
این جایزه بههیچعنوان نباید شرکت را دچار 
غرور کند. باید به یاد داشته باشیم که تعالی 
س��قف ندارد و حتی اگر مجددا جایزۀ آن را 
دریافت کنیم، نباید در فرایند یادگیری، بهبود 
و تعالی متوقف ش��ویم.مهندس عظیمیان 

با تأکید بر اینکه ش��رکت ف��والد مبارکه دو 
جنبۀ صنعتی و اقتصادی دارد، تصریح کرد: 
در ه��ر دو بخش باید با تولید دانش و ثروت 
به پیش��رفت خود ادامه دهیم.وی در بخش 
پایانی س��خنان خود تصریح کرد: همچنان 
که در قوانین نظام آفرینش آمده است، اگر 
بخواهیم به پله های باالتری از تعالی و کمال 
دست یابیم باید تالش بیشتری داشته باشیم 
از ای��ن رو در فوالد مبارک��ه نیز این نظام و 
قانون حکم فرماست و باید برای رشد فزاینده 
تالش بیشتری  داشته باش��یم در غیر این 

صورت متوقف خواهیم شد.

شورای حل اختالف
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای فرهاد صیادی شهرکی دارای شناسنامه شماره 66 به شرح 
دادخواس��ت به کالسه 3۷0/9۸ ازاین ش��ورا درخواست گواهی 
حصروراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان قدمعلی 
صیادی ش��هرکی بشناس��نامه 101در تاریخ 9۸/09/1 اقامتگاه 
دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- فرهاد صیادی ش��هرکی  فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 

66 فرزند متوفی
2- علی صیادی ش��هرکی  فرزند قدمعلی به ش��ماره شناسنامه 

461004۸24۸  فرزند متوفی
3- مجتبی صیادی شهرکی  فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 

29  فرزند متوفی
4- بهرام صیادی ش��هرکی فرزند قدمعلی به ش��ماره شناسنامه 

1969 فرزند متوفی
۵- مرضیه صیادی ش��هرکی فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 

1۵۷فرزند متوفی
6- مژگان نکوئی ش��هرکی فرزند قدمعلی به ش��ماره شناسنامه 

116فرزند متوفی
۷- فاطمه صیادی ش��هرکی فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 

14۸3 فرزند متوفی
۸- سهیال صیادی ش��هرکی فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 

4090 فرزند متوفی
9- زهرا صیادی ش��هرکی فرزند قدمعلی به ش��ماره شناسنامه 

1۷۸ فرزند متوفی
10- فریبا صیادی ش��هرکی فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 

31 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریقات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه 
آگه��ی می نماید تا هر ک��س اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 1۸ شهرکرد- فضل 
اله اسکندری

مفقودي- شهرستان کهنوج 
ب��رگ س��بز خ��ودرو کامیون��ت ون نیس��ان 2400 ب��ه رن��گ 
آب��ي - روغن��ي  م��دل 13۸9 ب��ه ش��ماره موت��ور۵210۷0 و 
ش��ماره  شاس��يNAZPL140TIM22۸۷۵0به  ش��ماره 
انتظامي49ای��ران1۷6ط2۸ متعل��ق به اقاي اس��داله دار نهال  

فرزند لهراسب مفقود و از درجه اعتبار ساقط میگردد.



فعاالن گردش�گری ایران کمپینی 
را در اعت�راض و محکومی�ت تهدید 
رییس جمه�ور آمریکا ب�رای »حمله 
ب�ه 52 س�ایت ایران،ب�ا ارزش باال و 
با اهمی�ت برای فرهن�گ ایران - به 
نمایندگی از 52 گ�روگان آمریکایی 
که سال ها پیش توسط ایران گروگان 

گرفته شدند«، تشکیل دادند.
به گزارش ایس��نا، فعاالن گردش��گری 
ایران ضمن محکومیت اظهارات »دونالد 
ترامپ«، هرگونه آسیب به میراث بشر در 
هر نقطه از جهان توس��ط هر شخصی را 
برابر با جنایت جنگی علیه فرهنگ و هنر 

و تمدن انسانی می دانند.
رییس جمه��ور آمریکا به دنب��ال ترور 
سردار سپهبد ش��هید قاسم سلیمانی در 
خاک کش��ور ثالث، این پیام را منتش��ر 
کرد: »اگر ایران به هر آمریکایی یا منافع 
آمریکایی حمله کند، ۵2 سایت ایران، با 
ارزش باال و با اهمیت برای فرهنگ ایران 
- ب��ه نمایندگی از ۵2 گروگان آمریکایی 
که س��ال ها پیش توس��ط ایران گروگان 

گرفته شدند- هدف قرار می گیرند.«
کمپی��ن اعتراضی فعاالن گردش��گری 
ایران با هدف اعالم اعتراض به س��ازمان 
مل��ل متح��د در ارتب��اط ب��ا تهدیدهای 
رییس جمه��ور آمریکا که حکم »جنایات 
جنگ��ی« را یافت��ه، در ح��ال جمع آوری 
امضا اس��ت. این کمپین متن��ی را به دو 
زبان انگلیسی و فارسی خطاب به دبیرکل 
س��ازمان ملل متحد به این شرح منتشر 
کرده اس��ت: با امضای ای��ن بیانیه اعالم 
می کنیم که تهدید رییس جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا در حمله به مراکز فرهنگی 

و تاریخ��ی ایران، ارتباطی به اختالفات و 
اهداف سیاس��ی ندارد، میراث تاریخی و 
فرهنگ��ی تمدن ای��ران، متعلق به تمدن 
بشری و همه انس��ان های گذشته، امروز 
و آینده جهان اس��ت و هر گونه آسیب به 
میراث بش��ر در هر نقطه جهان و توسط 
هر ش��خصی برابر اس��ت با جنایت علیه 
فرهن��گ و تمدن انس��انی. ولی تیموری، 
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشورمان نیز 
حمایت خود را از این کمپین اعالم کرد.

حجت اهلل ایوبی � دبیرکل کمیس��یون 
ملی یونس��کو � ایران � نیز در نامه ای به 
»اودری ازوله« � مدیر کل سازمان علمی 
فرهنگی و آموزشی یونسکو � درخواست 
کرد ت��ا عالوه ب��ر محکوم ک��ردن اقدام 
رییس جمه��ور آمریکا، افکار عمومی را از 

خطرات چنین رفتارهایی آگاه کند.
حج��ت اهلل ایوبی، دبیرکل کمیس��یون 
مل��ی یونس��کو � ای��ران ضم��ن تبریک 
س��ال نوی مس��یحی خطاب ب��ه اودری 

ازوله، مدیرکل س��ازمان علمی فرهنگی 
و آموزش��ی یونس��کو گف��ت: همان طور 
ک��ه مس��تحضرید رئیس جمه��ور ایاالت 
متح��ده آمریکا در اقدامی ش��گفت آور و 
غیرمتمدنانه در توییت مورخ 1۵ دی ماه 
139۸مکان ه��ای مهم فرهنگ��ِی تمدن 
چندی��ن هزار س��اله ایران��ی را تهدید به 

تخریب و نابودی کرده است.
در متن این پیام آمده اس��ت: به خوبی 
می دانید که براساس مصوبه سازمان ملل 
متحد این اقدام ناقض هنجارهای بنیادین 

جامعه جهانی به شمار می رود.
متاس��فانه در ده��ه گذش��ته جه��ان 
ش��اهد ظه��ور گروه های افراط��ی مانند 
داعش می   باش��د که با چنین اندیشه های 
خطرناک��ی ضربه های��ی کاری و جبران 
ناپذی��ر به می��راث فرهنگی بش��ری در 
کش��ورهای منطقه ما وارد آوردند. آنها با 
تخری��ب بناهای تاریخی و کهن، فرهنگ 
و تمدن بش��ری را مورد هدف قرار دادند. 
اینک که به برکت فداکاری و جانفش��انی 

مردم منطقه و رشادت های سردار شهید 
قاسم سلیمانی ریش��ه داعش در منطقه 
خشکانده ش��د، تفکر و اندیشه خطرناک 
داعش ب��ه زب��ان رئیس جمه��ور آمریکا 
بازتولید می شود. توییت اخیر رهبر یکی 
ازبزرگ ترین کش��ورهای جهان به وضوح 
نماد حمای��ت همه جانب��ه از گروه های 
افراط��ی در تخری��ب می��راث فرهنگ��ی 
کشورهاس��ت و مجوزی است برای ادامه 

این کار در آینده.
ب��ا توجه ب��ه نقش کلیدی یونس��کو در 
حف��ظ میراث فرهنگی و ب��ا تأکید ویژه بر 
کنوانس��یون 19۵4 حفظ میراث فرهنگی 
در جریان جنگ مسلحانه و همین طور در 
راس��تای رسالت اصلی یونسکو که استقرار 
صلح و ترویج همزیستی مسالمت آمیز میان 
ملت ها است، از سرکارعالی خواستارم،ضمن 
محک��وم کردن این اق��دام افکار عمومی را 
از خطرات چنی��ن رفتارهایی آگاه نمایید. 
بی گم��ان جامع��ه فرهنگی، نخب��گان و 
دوستداران تاریخ و فرهنگ جهان، منتظر 
اع��الم موضع مناس��ب س��ازمان علمی و 
آموزشی یونسکو به عنوان مهم ترین سازمان 
فرهنگی جهان می باش��ند. طبق قطعنامه 
234۷ ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد 
که در س��ال 201۷ مصوب ش��ده اس��ت: 
»مدیریت حم��الت غیرقانون��ی بر اماکن 
و س��اختمان هایی که به منظ��ور برگزاری 
مراسم مذهبی، آموزش، هنر، علوم طبیعی 
یا کارهای خیری، و یا یادمان های تاریخی، 
تحت شرایط مش��خص و بر اساس قانون 
بین الملل، می تواند یک جنایت جنگی تلقی 
شود و عامالن این گونه حمالت به محاکم 

قضایی کشیده شوند.«

 رویداد »جایزه فیروزه« نخستین بار 
در سیستان و بلوچستان برگزار می شود

پنجمی�ن دوره جای�زه فیروزه 
امسال برای نخستین بار در سطح 
اس�تانی برگزار می شود و استان 
سیستان و بلوچستان یکی از سه 
استانی است که در دو سطح ملی 
و اس�تانی در ای�ن رقابت حضور 

پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، پنجمین دوره جایزه 
فیروزه امس��ال برای نخس��تین بار در 
سطح استانی برگزار می شود و استان سیستان و بلوچستان یکی از سه استانی 
است که در دو سطح ملی و استانی در این رقابت حضور پیدا خواهد کرد. فرید 
شاهمرادی )دبیر اجرایی جایزه فیروزه در استان سیستان و بلوچستان و مدیر 
مرکز نوآوری  صنایع خالق سیستان و بلوچستان( در این باره اظهار کرد: استان 
سیس��تان و بلوچستان، دارای ظرفیت های فرهنگی بالقوه است که از مدل های 
حمایت��ی مثل جایزه فیروزه اس��تقبال می کند. وی افزود: ما برای ش��رکت در 
ای��ن جایزه، رونق حوزه کس��ب وکارهای فرهنگی و صنایع خالق با پتانس��یل 
درآمدزایی را درنظر داشتیم. این رقابت را در مرحله اول در سطح استان برگزار 
و در مرحله بعد به س��طح ملی و حضور در نمایش��گاه پایتخت می رسیم. مدیر 
مرکز نوآوری صنایع خالق استان سیستان و بلوچستان، از مدل حمایتی مشابه 
جایزه فیروزه  در مرکز نوآوری این اس��تان خبر داد و گفت: این مرکز در طول 
یک س��ال و چند ماه پس از تأس��یس، موفق به ثبت و حمایت 23 شرکت در 
حوزه های فرهنگی ش��ده است. دبیر اجرایی جایزه فیروزه در استان سیستان و 
بلوچس��تان، با اشاره به ظرفیت های موجود در حوزه صنایع دستی این استان، 
بیان کرد: علت انتخاب اس��تان سیستان و بلوچستان در نخستین دوره استانی 
جایزه فیروزه، غنای فرهنگی، تاریخی و باس��تانی این استان است. ظرفیت های 
موجود در حوزه صنایع دستی و حضور استعدادهای جوان، موجب استقبال از 
رویدادهای حمایتی مانند جایزه فیروزه می شود. وی درباره تجربه های استانی 
در حوزه مس��ابقات و رقابت های فرهنگی، افزود: این مسابقات در چند دوره در 
دس��ته بندی هایی اعم از کاالهای فرهنگی و تولیدانی مثل پادکست و انیمیشن 
برگزار ش��ده است. با توجه به این که سیستان خاستگاه انیمیشن جهان است و 
نخستین تصاویر متحرک در جام آسوریک در شهر سوخته پیدا شده، انیمیشن 
یکی از حوزه هایی اس��ت که در اس��تان سیستان و بلوچس��تان روی آن تاکید 
می ش��ود و در جایزه فیروزه هم با رویکرد توجه به اِلِمان های فرهنگ بومی به 
موفقیت حوزه امیدواریم. شاهمرادی درباره نحوه حضور در پنجمین دوره جایزه 
فیروزه نیز اظهار کرد: استان سیستان و بلوچستان طبق دسته بندی های جایزه 
فیروزه و با توجه به کس��ب وکارهای فعال در اس��تان، در سه سرفصل اصلی در 
این رویداد فرهنگی ش��رکت خواهد ش��د. بخش هدایای فرهنگی با بهره گیری 
از صنایع دستی متنوع اس��تان در موضوعات سوزن دوزی بلوچی، خامه دوزی، 

سفال، حصیر و اکسسوری های ترکیبی از صنایع دستی به صحنه می آید.
 مدیر مرکز نوآوری صنایع خالق اس��تان سیستان و بلوچستان ادامه داد: در 
بخش دوم، استارتاپ های فرهنگی، با محوریت موضوعاتی مثل تولید محتوای 
صوتی و تصویری، انیمیش��ن و بازی سازی شامل بازی های موبایلی و بازی های 
رومیزی حضور خواهند داش��ت و باالخره بخش س��وم دس��ته بندی های جایزه 
فیروزه در اس��تان سیستان و بلوچستان مربوط به حوزه طراحی معماری بومی 
و فرهنگی اس��ت.  وی با اش��اره به اینکه بخش طراحی و معماری، دسته بندی 
جدی��دی در جایزه فیروزه به حس��اب می آید، ارائه آثاری در این دس��ته بندی 
را مش��وق خوبی برای همه فعاالن اس��تانی معماری و طراحی شهری دانست. 
شاهمرادی به حضور ش��اخصه اصلی معماری سیستان که لوزی بلوچی است، 
در کنار اِلِمان های شهر سوخته، به عنوان نمادی فرهنگی در معماری های جدید 
اس��تان اس��تناد کرد و آن را نش��انه عالقه مندی طراحان چه در حوزه معماری 

داخلی و چه معماری شهری به هویت ایرانی-اسالمی دانست.

رییس سازمان سابق میراث فرهنگی:
 ترامپ با »ایرانیت« 

مشکل دارد

سید محمد بهشتی می گوید: ترامپ با ایرانیت 
و ای�ران بودن ایران مش�کل دارد، با کش�وری 
دارای س�ابقه تاریخی غن�ی و مردمی که دارای 
چنی�ن فرهنگی هس�تند، حتی ف�ارغ از فکر و 

تعلق داشتن به هر نوع جریان سیاسی.
رییس سازمان س��ابق میراث فرهنگی در گفت وگو 
با ایس��نا، با تاکید بر این که براساس کنوانسیون های 
جهانی، حرف های ترامپ هیچ وجاهت قانونی ندارند، 
بیان می کند: به عنوان مثال کنوانسیون 19۵4 اعالم 
می کند »کشورها حتی در شرایِط جنگی، حق ندارند 
به محوطه ها، موزه ها و آثار تاریخی آسیب وارد کنند« 

این بحث نمونه ای از این وجاهت قانونی است.
او با بیان این که این کنوانسیون معموال توسط همه 
دنیا مراعات می ش��د و اگ��ر در نقطه ای خالف آن رخ 
می داد، هیچ کشوری مس��وولیت آن را نمی پذیرفت، 
ادامه می دهد: ام��ا در دو رویداد بعد از جنگ جهانی 
یعنی تخریب بوداهای بامیان توسط طالبان و تخریب 
ش��هر هترا توسط داعش، آثار تاریخی آسیب دیدند و 
کسانی که به آن ها آسیب زدند خود را معرفی کرده و 

رسما مسوولیت کارشان را بر عهده گرفتند.
وی با طرح این پرس��ش که کدام ی��ک از اقدامات 
امریکا قانونی اس��ت، بیان می کند: ترور سردار سپهبد 
شهید س��لیمانی نیز در راس��تای همین موضوع قرار 
می گیرد، کاری که هیچ قانونی پش��ت آن نیست. هر 
چند در مواقع وقوع عملیاتی تروریس��تی توسط یک 
دول��ت، همه قواعد بین المللی آن را محکوم می کنند، 
ام��ا به دلیل زوری که امری��کا دارد، همه ی این کارها 
را به راحتی انجام می ده��د و از آن بدتر این که افکار 
عمومی دنیا در مقابل آن سکوت می کند، اقدامی که 

پشت آن فقط مناقع اقتصادی قرار دارد.
رییس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
می گوی��د: هر چند ترامپ فق��ط یک حرف زده، اما او 
در همین حرف، بیشتر نقاب را از چهره خود برداشته 
اس��ت. در واقع ما و دیگر ملت ها با این پدیده آش��نا 
می ش��ویم که چطور می تواند این ح��رف را راحت به 

زبان بیاورد.
او با اش��اره به اظهارات ضد و نقیض ترامپ در این 
زمین��ه بیان می کند: او یک ب��ار می گوید با حاکمیت 
جمهوری اسالمی مشکل دارد، یک بار بحث مشکل با 
رژیم را مطرح می کند و از سوی دیگر تهدید می کند 
که ۵2 س��ایت ایران به خصوص سایت های فرهنگی 
را از بین می برد. این حرف ها نش��ان می دهد که او با 
ایرانیت و ایران بودن ایران مش��کل دارد، با کش��وری 
دارای س��ابقه تاریخی غنی و مردمی که دارای چنین 
فرهنگی هس��تند، حتی فارغ از فکر و تعلق داشتن به 

هر نوع جریان سیاسی.
بهش��تی اضافه می کند: این ش��رایط نشان می دهد 
نق��اب را از چهره ی حت��ی ایرانی هایی که تحریم های 
ناجوانمردانه امریکا علیه ایران را مجاز می شمردند نیز 

برمی دارد.
او در پاس��خ به این پرس��ش که آیا امکان ش��کایت 
بین المللی از س��وی ایران وجود دارد؟ اظهار می کند: 
ای��ن ام��کان وجود دارد. م��ا می توانیم براس��اس این 
صحبت به یونس��کو اعتراض کرده و از امریکا شکایت 
کنیم. یونس��کو، مراک��ز میراث جهان��ی و ایکوموس 
جهانی باید در این موارد نس��بت به این اتفاق واکنش 
نشان دهند. شورای امنیت ملی باید از طریق شورای 
امنیت موضوع را تعقیب کن��د. ایران باید از این حق 

خود استفاده کند.

آتش به جان محیط زیست -اثر: کارمن روسمان
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جنایت علیه فرهنگ و تمدن انسانی
کمپین اعتراضی فعاالن گردشگری به تهدید ترامپ تشکیل شد

در نشست نقد ترجمه کتاب »داستان دو شهر« 
عنوان ش�د: رعایت سبک دیکنز در ترجمه نبیلی 
به چشم می آید اما در ترجمه یونسی چنین نیست. 
زبانی که این مترجم از آن اس�تفاده کرده و ممکن 
است عامدانه باشد، سبک ابراهیم یونسی است و 
دیگر سبک دیکنز نیس�ت؛ اما به نظر می آید قلم 

او فارسی تر است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی موسسه خانه 
کتاب، ش��انزدهمین نشست از سلسله نشست های »زیر 
چتر نقد« با نقد ترجمه کتاب »داس��تان دو ش��هر « اثر 
چارلز دیکنز با حض��ور محمدرضا اربابی، رئیس انجمن 
صنفی مترجمان استان تهران و علی اکبر پرموزه برگزار 
شد. در این نشست دو ترجمه از »داستان دوشهر« به قلم 
ابراهیم یونس��ی و مهرداد نبیلی مورد نقد و بررسی قرار 
گرفت. در ابتدی نشست محمدرضا اربابی بابیان  این که 
چارلز دیکنز نویس��نده ای درجه یک اس��ت، اظهار کرد: 
این اثر جزو داس��تان های ویژه دیکنز است که برخالف 
س��ایر آثار او که تک روایتی هس��تند، دو روایتی است و 
در دو ش��هر  اتفاق می افتد. ترجمه های متعددی از این 
اثر در بازار وجود دارد ولی امروز سراغ دو ترجمه یونسی 
و نبیلی از این اثر رفتیم. ترجمه ابراهیم یونس��ی مقدم 
بوده و ترجمه مهرداد نبیلی نس��بت به آن موخر است. 

او همچنین بیان کرد: بیش��تر آثاری که در زیر چتر نقد 
بررسی کرده ایم با این هدف بود که بحث ترجمه مکرر را 
هم بررسی کرده باشیم و ببینیم آیا ترجمه مجدد از یک 
اثر توانس��ته چیزی را به ترجمه پیشین بیفزاید یا خیر. 
او درباره یونس��ی و نبیلی گفت: هر دوی این افراد جزو 
مترجمانی صاحب نام و سبک هستند. ابراهیم یونسی به 
واسطه معرفی انجمن مفاخر ایران جزو برگزیدگان این 

انجمن است و شخصیتی نظامی داشت.
علی اکبر پرموزه با اش��اره به این که برای بررس��ی این 
اثر ابتدا باید ش��رایطی که دیکنز در آن پرورش یافته را 
بررسی کنیم اظهار کرد: ملکه ویکتوریا در شانزده سالگی 
به سلطنت رسید، از سال 1۸3۷ تا 1901ملکه انگلستان 
است و تحوالت گس��ترده ای به ویژه انقالب صنعتی در 

این دوران رخ می دهد. یکی از اتفاقاتی که در این دوران 
می افتد نقد انجیل اس��ت، در حالی که تا آن روز کسی 
ج��رات نمی کرد بگوید که نقص��ی در این دین و کتاب 
وارد اس��ت. او افزود: نوشتن کتاب داروین نیز یکی دیگر 
از تحوالت این دوران اس��ت. داروین و چارلز الیل اصول 
جغرافیا را می نویس��ند و مبانی مس��یحیت را زیرسوال 
می برند. مبانی که در گذش��ته می گفت زمین و کلیس��ا 
مرکز جهان اس��ت. این کتاب ها باورهای مس��یحیت را 
زیرس��وال برد. چارلز دیکنز ماحصل این دوره است. این 
مترج��م همچنین بیان کرد: ما نویس��ندگان دیگری را 
می بینیم که به تقلید از مس��ائل علمی باورش��ان نسبت 
به دین از بین رفت. ازجمله جورج الیوت که نویس��نده  
خانوم اس��ت و با اس��م یک مرد کتاب می نویسد؛ به این 
دلیل که دوره خواندن و نوش��تن برای طبقه متوس��ط 
زنان نبود. از این رو شخصی مانند الیوت برای نوشتن در 
قامت یک مرد ظاهر می شد. او با بیان این که اصوال رمان 
برای طبقه متوس��ط نوشته می ش��د و زبان شعر و نظم 
زبان اشرافیت بود گفت: چارلز دیکنز در این دوره که به 
اوج شکوفایی رمان معروف است رشد می کند و خود را 
به عنوان بزرگترین رمان نویس انگلستان در قرن نوزدهم 
مطرح می کند. حتی گفته می ش��ود او بعد از شکس��پیر 

بزرگترین نویسنده انگلستان محسوب می شود.

در نشست نقد »داستان دو شهر« مطرح شد
سبک دیکنز در ترجمه نبیلی به چشم می آید اما در ترجمه یونسی نه!

یك مرحله ای با ارزیابی کیفی- شماره مجوز 6268 .1398

آگهی تجدید مناقصه عمومی
نوبت اول

روابط عمومي -شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان

مناقصه گزار: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان
موض��وع مناقصه: تجدی��د مناقصه عمومي ی��ک مرحله اي ب��ا ارزیابي کیفي 

مشروح زیر:
)) استفاده از بخش خصوصي در سرویسهاي صنعتي منطقه هرمزگان   ((

 تاریخ مهلت ونشاني محل دریافت تحویل اسناد مناقصه:
پ��س از انت���ش��ارآگه���ي نوب��ت دوم در روزنام��ه وخالصه اس��ناد قاب���ل 

برداش����ت از سای���ت هاي :
   http://iets.mporg.irوhttp://monaghese. niopdc.ir
و یا  ب������راي دری������افت کامل اس��ناد مناقصه واس��ناد ارزیابي کیفي به 
دبیرخانه کمیس��یون مناقصات به نش��اني هرمزگان – بلوارپاسداران – جنب 
اس��کله ش��هید باهنر- ش��رکت ملي پخش ف��رآورده ه������اي نفتي منطقه 

هرمزگان مراجعه نمایند.     
شماره هاي تماس: ۷6 و 0۷6-33۵132۷۵

1- ن��وع تضمین فرآیند ارجاع کار ، طب��ق آیین نامه تضمین معامالت دولتي 
 تصویب نام��ه هیئت وزیران م��ورخ 1394/09/22 مبلغ ضمان��ت نامه بانکی
) به جز پس��ت بانک ( 339/000/000 ) سیصدوسي ونه میلیون( ریال به نام 

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه هرمزگان .
2- مبلغ برآورد120 .9۸0.۷۷2.6 ریال و مدت اجراي کار 12ماه مي باشد .

3- طبق قانون داراي حداقل سابقه کاري مرتبط .
4- داراب��ودن گواهینام��ه تاییدصالحیت ایمن��ي وگواهینامه تعیین صالحیت 
کارازاداره کل تعاون وکارورف��اه اجتماعي.)تصویر گواهینامه ها درهردو پاکت 

ب و پاکت ارزیابي کیفي قرارداده شود(.
۵- ارائ��ه آگه��ي مربوط به  ش��خص یا اش��خاصي که طبق آخری��ن تغییرات 
درروزنامه رس��مي مجاز به امضاء اس��ناد تعهد آور ش��رکت مي باشد  .)تصویر 

آخرین تغییرات اساسنامه در پاکت ب و پاکت ارزیابي کیفي قرارداده شود(.
6- تصویر اساس��نامه ش��رکت)مناقصه گر( در پاکت ب و پاکت ارزیابي کیفي 

قرارداده شود.
۷- ارائه تایدییه آخرین نمونه امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره در پاکت 

ب و پاکت ارزیابي کیفي. 
۸- اح��راز امتی��از حداقل60  براس��اس معیارهاي ارزیابي کیف��ی وتوانمندي 

بهداشتي ، ایمني وزیست محیطي الزامي مي باشد.
9- توزی��ع اس��ناد پ��س از انتش��ار آگهي نوب��ت دوم به م��دت ۷روز از تاریخ 
9۸/10/1۸ لغایت 9۸/10/2۵ ، مهلت تحویل پاکت ها به دبیرخانه کمیسیون 
مناقص��ات )ال��ف،ب،ج وارزیابي کیفي(تا س��اعت 14 روز س��ه ش��نبه مورخ 
9۸/11/0۸، بازگش��ایي پاکت هاي ارزیابي کیفي مورخ 9۸/11/12 مي باشدو 
تاریخ بازگش��ایی پاکتهاي) الف ،ب وج( متعاقباً اعالم خواهد ش��د. )هریک از 
پاکت هاي تضامین ،پیش��نهاد فني و مالي مي بایست الک و مهر شده با درج 
عنوان مناقصه و هر س��ه پاکت در یک لفاف سربسته در مهلت و محل تعیین 

شده همراه با نامه به دبیرخانه مناقصات این شرکت تحویل گردد.(
10- تاریخ برگزاري جلس��ه توجیهي س��اعت 9 صبح روز س��ه ش��نبه مورخ 

139۸/11/01 مي باشد.
11- تذکرمه��م: پس از طي مراحل قانوني ، پاکات الف ، ب وج مناقصه گراني 
مفتوح خواهد ش��د که حداقل امتیاز الزم در ارزیابي کیفي وHSEرا کس��ب 

کرده باشند.
12- به پیشنهادهاي فاقدامضاء ،مشروط،مخدوش وهمچنین پیشنهاداتي که 
پس از مهلت مقرر درفراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ارقام به 

ریال و حروف /  عدد درج و فاقد خط خوردگي / الک گرفتگي ... باشد .
13- بازگشایي پاکات نرخ پیشنهادي به هر تعداد پاکات واصله مي باشد.

شرکت ملي پخش فرآورده هاي
 نفتي ایران 

منطقه هرمزگان  »پاتریش�یا آرک�ت« � هنرپیش�ه  آمریکایی س�ریال »تظاهر« 
� در جری�ان هفتاد و هفتمین مراس�م اعطای جوایز س�ینمایی و 
تلویزیون�ی گلدن گلوب  توئیت های اخی�ر رئیس جمهوری ایاالت 

متحده و سیاست های کاخ سفید را مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از ددالین، »پاتریشیا آرکت« که برای بازی در 
سریال »تظاهر«  در ش��اخه بهترین بازیگر زن مکمل یک سریال، سریال 
کوتاه یا فیلم تلویزیونی به عنوان برنده نهایی معرفی ش��د، حین دریافت 
این جایزه در س��خنانی اتفاقات سیاس��ی اخیر به ویژه تصمیم کاخ سفید 
برای ترور س��ردار »قاسم س��لیمانی« و توئیت های اخیر »دوالد ترامپ« 

رئیس جمهور ایاالت متحده را مورد توجه قرار داد. 
»آرکت« در بخش��ی از سخنرانی خود بیان کرد: »بسیار مفتخرم که در 
این مکان حضور دارم ...، اما می دانم امشب پنجم ژانویه سال 2020، شبی 

نیست که قرار باشد در کتاب های تاریخ به آن بازگردیم.«
ای��ن هنرپیش��ه آمریکای��ی ادام��ه داد: »م��ا کش��وری را می بینیم که 
رییس جمهور آن برای تهدید بمباران کردن ۵2 سایت از جمله سایت های 
فرهنگ��ی، توئیت می کند. مردم جوان آن جان خود را به خطر می اندازند 
و به سراسر جهان سفر می کنند. مردم نمی دانند که آیا این بمب ها بر سر 

فرزندانشان آوار خواهد شد یا نه.«
»آرکت«  در پایان گفت: »از آنجایی که فرزندانم را عاشقانه دوست دارم 
از همه شما می خواهم جهان بهتری را برای آن ها به وجود بیاوریم. برای 
کودکانمان و کودکانش��ان، باید در انتخابات س��ال 2020 شرکت کنیم و 
از همه کسانی که می شناسیم عاجزانه بخواهیم در انتخابات سال 2020 

شرکت کنند.«

»پاتریش��یا آرکت« که جای��زه بهترین بازیگر زن مکمل یک س��ریال، 
سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی این دوره از جوایز گلدن گلوب را در رقابت 
با مریل استریپ برای »دروغ های کوچک بزرگ«، هلنا بونهام کارتر برای 
»تاج« و امیلی واتسون برای »چرنوبیل«  دریافت کرده  است، سال هاست 

که به عنوان یکی از منتقدان ترامپ و سیاست های او شناخته می شود.
»مایکل مور« مستندس��از برنده اس��کار و دیگر چهره ه��ای هالیوودی 
چ��ون »رز مک گوان«، »جان کیوزاک«، »راب راینر«، »الک بالدوین« در 
کنار »استفن کینگ« نویسنده مطرح آثار جنایی از چهره هایی بودند که 
نسبت به ترور سردار قاس��م سلیمانی به دستور رییس جمهور آمریکا به 

شدت انتقاد کردند.

انتقاد از توئیت های ترامپ به گلدن گلوب کشیده شد

مراسم بدرقه پیکر فرود گرگین پور، پیشکسوت موسیقی قشقایی 
در س�اعت ۹ صبح روز چهارشنبه )1۸ دی ماه( از تاالر وحدت به 

سمت شهر آباده برگزار می شود.
نازلی جهانگیری � خواهر افسانه جهانگیری خواننده قشقایی و همسر فرود 
گرگین پور � با اعالم خبر برگزاری مراس��م بدرقه این هنرمند پیشکس��وت 
موس��یقی ایران، به ایس��نا گفت: بعد از این مراسم پیکر مرحوم گرگین پور 
برای خاکسپاری به زادگاه او شهر آباده در استان فارس منتقل می شود. فرود 
گرگین پور ش��امگاه سه شنبه، دهم دی ماه پس از تحمل یک دوره بیماری 
در تهران درگذشت. فرود گرگین پور که نوازنده سازهای کمانچه، ویلون، پیانو 
و آهنگس��از قش��قایی بود، خواهرزاده محمد بهمن بیگی، بنیانگذار آموزش 

عشایری در ایران و برادر دکتر فرهاد گرگین پور آهنگساز موسیقی قشقایی 
است. وی آموزش موسیقی را زیر نظر اساتیدی چون علی تجویدی، حبیب 
اهلل بدیعی، علی اضعر بهاری و نورعلی برومند فرا گرفت و تحصیالت تکمیلی 
در حوزه موسیقی را در دانشگاه تهران تمام کرد. »ترکمن صحرا«، »هجران«، 
»کورآغلو«، »منظومه صنم و غریب« و »مجموعه موسیقی قشقایی« از جمله 
آثار به جامانده از این هنرمند پیشکسوت موسیقی قشقایی است که بیشتر 

منابع پژوهشی در حوزه موسیقی اقوام ایران است.
همچنی��ن از ف��رود گرگین پور که خ��ود ردیف دان ب��ود، آهنگ هایی در 
مایه های موسیقی ایرانی به جا مانده که برای خوانندگان مختلف ساخته 

شده است.

زمان تشییع 
پیکر فرود 
گرگین پور 
اعالم شد


