کاغذهای در گمرک
مانده ترخیص می شود
معاون فنی گمــرک ایران خبر داد :بر اســاس تفاهمنامه
جدید امضا شده با سازمان استاندارد ،کااهایی که به دلیل
طبقهبندی براســاس کاربرد در گمرک معطل هستند ،به
زودی ترخیص میشــوند« .مهرداد جمال ارونقی» گفت:
طبقهبندی برخی کااهای وارداتی بر اســاس کاربرد انجام
میشود و وقتی کاا به گمرک رسید ...
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عامل مجهول بین قیمت
رب و گوجه فرنگی
w w w. a s r e - e g h t e s a d . c o m

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
شنبه  30شهریور 1398
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 8صفحه  /قیمت  2000تومان

اسداه کارگر ،رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی
با بیان اینکه کارخانجات تولیدکننده رب ســال گذشته
اعام کردند که به دلیــل افزایش قیمت گوجه فرنگی،
رب را گــران کــرده اند ،گفت :در حــال حاضر قیمت
گوجه به حداقل رسیده و کارخانجات باید نرخ محصول
تولیدی خود را کاهش می دادند اما ...

رتبه بندی از دو روز دیگر اجرا می شود

وعده سر مهر وزیر
بهمعلمان

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت :رتبــه بنــدی معلمــان در فراینــد
تصویب است و اجرای آن حتما از اول مهر خواهد بود.
ـا� مـ یـ�زا� در نشســت نهمـ ی ن
محســن حـ ب
ـ� دوره مجلــس
ی
دانــش آمــوزی کــه در ســاختمان مجلــس قدیــم شــورای ا گســای برگ ـزار
شــد ،اظهــار کــرد :ایــن فعالیــت در مجلــس فرصــت بــزر� اســت کــه
دانــش آمــوزان توانمنــدی و ظرفیــت اجتمــای خــود را افزایــش دهنــد

خوداتکایی
در تولید محصوات کشاورزی

3

طرح جامع جدیدی
برای پایانه مهران تهیه میشود

5

اجرای شهرکهای صنعتی مشترک

با کشورهای همسایه در دستور کار است

3

و هــر چــه قــدر پیونــد اجتمــای بیشـ تـ� شــود ظرفیــت علــی و ذهـ نـ�
عمیق تر خواهد شد.
گ
وی افــزود :زنــد� جمــی در فرهنــگ دیـ نـ� مــا بســیار توصیــه شــده
و بســیاری مناســک وجه جمی دارد و بر تقویت آن تاکید شــده اســت.
شــکل گـ یـ�ی چنـ ی ن
ـ� اجتمــای در راســتای فرهنــگ دیـ نـ� مــا نـ ی نـ� ارزشــمند
است و کاری با ارزش ت
تل� یشود...

اختصاص  ۱۰۰هزار میلیارد تومان
تسهیات به بخشهای پیشران
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ن
رضوا�فر:
محمد

در صفحه  8بخوانید

تن
واشنگ� به هشدارهای ایران نسبت به یک جنگ تمام عیار واکنش نشان داد؛

ن
«آمریکا�»
نشی�
عقب
ی

حکم تخلیه ساختمانهای
بازرسی اصناف صادر شد
| سرمقاله |
مسالمت یافریب؟
مرضیه صدری

ُ
کــری خوانــدن هــای ای ـران و آمریــکا بــا محوریــت
ت
حمله نظای به تاسیســات نفی آمریکا و انتخاب میان
راه حــل هــای مســالمت جویانــه و یــا قهــری ب ـرای مقابله
بــه مثــل اواخــر هفتــه گذشــته اوج گرفتــه بود که به نظر
ی رســد آمریــکا همچنــان تــاش دارد ایــن حــس را بــه
ای ـران القــا نمایــد کــه ســایه جنــگ بــر � او قرار دارد تا با
یــک شــیوه نــخ نمــا ،خواســته هــای خــود را بــه جمهــوری
اسای ایران تحمیل کند.
صــدور وی ـزا ب ـرای وزیــر امــور خارجــه کشــورمان و
هیــات هم ـراه کــه بــه منظــور ش�کــت در مجمــع عمــوی
سازمان ملل به نیویورک سفر کرد ،در آخرین لحظات
و با تعلل از ســوی آمریکا همراه شــد که ی ن
هم� موضوع
ها� را ایجاد کرد.
حاشیه ی
همچنـ ی ن
ـ� بــا وجــود اعــام منابــع آگاه مبـ نـی بــر
موافقــت ترامــپ یــا خــط اعتبــاری ۱۵میلیــارد داری،
آمریــکا از اعمــال تحریــم هــای جدیــد و شــدید تــر علیــه
خ� داده است.
ایران ب
حــرف اول و آخــر را البتــه رهـ بـ� معظــم انقــاب
در سـ ن
ـخنا� در جلســه درس خــارج فقــه بیــان کردنــد کــه
حــای از اتفــاق نظــر همــه مســئوان کشــور در مذاکــره
نکردن با آمریکا در این ش�ایط بود.
هفتــه گذشــته همچنـ ی ن
ـ� مراســم معارفــه رئیــس
جدیــد ســازمان خصــو� ســازی برگ ـزار شــد کــه وزیــر
اقتصــاد در ایــن مراســم خـ بـ� مهــم اصــاح روش هــای
واگذاری و خصو� سازی را اعام کرد.
از جملــه رویدادهــای اقتصــادی مهــم در هفتــه
گذشــته ،برق ـراری ســوئیفت روی ب ـرای مبــادات ای ـران
ت
انتقادا� در داخل مواجه
با این کشور بود که هرچند با
شــده اســت امــا ی تــوان یــک راهــکار مناســب ب ـرای دور
زدن دار در مبــادات تجــاری باشــد .بــه ویــژه در ش�ایــط
امــروزکــه بیــش از هــر زمــان دیگــری نــا امیــدی هــا نســبت
اروپا� ها افزایش یافته است.
به ساز وکار اینستکس
ی
ین
خ�
همچن� حذف یارانه ثروتمندان از مهرماه دیگر ب
مهی بودکه توسط سخنگوی دولت اعام شد وبراساس
آن به ۲00هزار خانوار ن
یعی حدود 700ای ۸00هزار نفر از
ش
قرمرفه جامعه دیگریارانه پرداخت نخواهد شد.
اما مهم ترین اتفاق هفتهگذشته را باید همان حادثه
حمله به آرامکوونوسانات شدید قیمت نفت دانست.
قیمــت جهـ نـا� نفــت در هفتــه ای کــه گذشــت بــه
دلیــل حمـ ت
ـا� کــه ین�وهــای یمـ نـی بــه تاسیســات نفـ تـی
عربستان انجام دادند ،تا مرز هفتاد دار باا رفت.
با وجود این قیمت نفت در اواسط هفته با تکیه
گ
بــر افزایــش عرضــه و آمــاد� آمریــکا ب ـرای برداشــت از
ش
ذخایــر اسـ تـ�اتژیک نفــت دچــارکاهــی شــدید شــد و بــه
سطوح باای  ۶0دار بازگشت.
امــا ادامــه نگ ـر نا� هــا نســبت بــه کمبــود عرضــه و
همچنـ ی ن
ـ� افزایــش تنــش هــا در منطقــه خاورمیانه موجب
شــد کــه قیمــت نفــت در روزهــای پایـ نـا� هفتــه بــار دیگــر
بگ�د .نفت برنت در معامات
رونــدی افزایـ شـی بــه خــود ی
پایـ نـا� هفتــه در بــازه  ۶3داری معاملــه شــد کــه نشــان از
گ
افزایش هفتی  3داری این شاخص دارد...
ادامه در صفحه ۲
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«شستا» در آبان به بورس میآید

6

2

افزایشقیمتنفت
با رشد تنشها در خاورمیانه

5

ن
موم� خطاب به نمایندگان مجلس:
فرشاد

تصویب ایحه تجارت مشکات
قضایی را  10برابر می کند

ت
ب
خار� ،خودروهای
اطاعا� که ثبت شده مانند مسافرتهای
فــرد ،نــوع شــغل ،کارفرمــا بــودن و تعــداد پرســنل ،معامــات انجام
شــده و دار یا�های مختلف که بر مبنای کد می افراد ثبت شــده
شناسا� و کنار گذاشته یشود.
ی
امــا وقـ تـی کــه یارانههــا حــذف شــد اف ـراد بــا توجــه بــه پیامــی
کــه دریافــت یکننــد یتواننــد ب ـرای اعـ تـ�اض مراجعــه کننــد .در
ایــن مرحلــه وقـ تـی کــه بــه پیشــخوان دولــت مراجعــه کردنــد از آنهــا
در مــورد رضایتشــان ب ـرای اســتعام حســاب بانــی و مــای نـ ی نـ�
استعام یشود.
بر این اســاس حســاب مای و بانی یارانه بگ�ان ن
زما� مورد
ی
برری قرار یگ�د که یارانه آنها قطع شده و اگر ت
اع�اض به این
ی

ایران ارزانترین مقصد گردشگری
در ی ن
ب�  ۱40کشور جهان

فرمانــدار همــدان گفــت :ای ـران ارزان تریــن
مقصد گردشگری در ی ن
ب�  1۴0کشور جهان است
کــه متأســفانه تمــام ظرفیــت هــای آنهــا ناشــناخته
ی ن
مانده و
همچن� همدان متناسب با ظرفیت های
ن
ن
معر� نشده است.
تاریی آن
گردشگری و آثار
بــه گ ـزارش تســنیم ،عــی تعــای در کارگــروه
گردشــگری شهرســتان همــدان بــا اشــاره بــه اهمیــت
توســعه صنعــت گردشــگری اظهــار کــرد :یــی از
فاکتورهــای توســعه هــرکشــوری صنعت گردشــگری
اســت امــا کشــور ای ـران بــا وجــود داشـ ت ن
ـ� منابــع قــوی
و ظرفیــت گردشــگری ف ـراوان در ســال  ۲0۱3در کل
دنیا تنها یک درصد از گردشگری سهم و ارزان ترین
مقصد گردشگری را داشته است.
وی با بیان اینکه ایران از نظر منابع گردشگری
و بهــره منــدی از آثــار تاریـ نـی متعــدد جــزء  ۱۵کشــور
جهان محســوب ی شــود ،افزود :طبق چشــم انداز
 ۱404کشــور بایــد ی ن
م�بــان  ۲0میلیــون گردشــگر
ن� به ی ن
خار� باشــد و درآمد حاصل از آن ی ن
ب
م�ان ۲۵
میلیــون دار برســد کــه بایــد بــا برنامــه ریــزی مناســب
طبق برنامه پنجم توسعه و چشم انداز ترسیم شده
به اهداف رسید.
فرمانــدار همــدان رونــق اشــتغال ،جــذب �مایــه
گذار و بهره مندی از اقتصاد پویا را از امتیازات صنعت
 :در صـ ت
ـور� کــه همــه
گردشــگری برشــمرد و گفــت
ن
معر� شود به لحاظ سیای ی ن
ن�
ظرفیت های کشور
خو� در
ثبات
از
و
شد
تبلیغات
با
ی توان مانع مقابله
ب
سطح جهان داشته باشیم و در تعامل با فرهنگ های
دیگر و نشان دادن ش
پیرفت ها اثرگذار است.
وی با اشــاره به گزارش رقابت پذیری گردشــگری
در ســال  ۲0۱3کــه توســط انجمــن جهـ نـا� اقتصــاد
منتـ شـر شــده اســت ،ببیــان کــرد :براســاس ایــن گ ـزارش
ای ـران بـ ی ن
ـ�  ۱40کشــور جهــان رتبــه  ۹۸را دارد کــه البتــه
ایــن جایــگاه بســیار پایـ ی ن
ـ� اســت در حــای کــه بــه لحــاظ
ت
قیمی هزینه های سفر در ایران منحر به فرد است.
تعــای افــزود :ای ـران ارزان تریــن مقصــد
گردشــگری در بـ ی ن
ـ�  ۱40کشــور جهــان اســت امــا
متأســفانه تمــام ظرفیــت هــای آنهــا ناشــناخته مانــده
و همچنـ ی ن
ـ� همــدان متناســب بــا ظرفیــت هــای
ن
گردشگری و آثار ن
معر� نشده است.
تاریی آن

وی دربــاره جاذبــه هــای گردشــگری همــدان
 :در شهرســتان همــدان غارهــای باسـ ن
ـتا�،
اذعــان کــرد
بکــر و منحــر بــه فــردی وجــود دارد کــه اگــر مــورد
تحقیــق و کاوش ق ـرار گـ یـ�د کمـ تـ� از غارعلیصــدر
ن
نیستند وی متأسفانه از ظرفیت کشور برای معر�
استان استفاده نی کنیم.
فرمانــدار همــدان بــا انتقــاد از اینکه مـ ی نـ�ان ورودی
گردشــگران و امکانــات در حــد ظرفیــت شهرســتان و
ت
مت�که،
استان نیست ،تصری ــحکرد :اماکن زیار� ،بقاع ب
آثار تار ن
یی و جاذبه های گردشــگری همدان ی تواند
زمینــه تبدیــل شــدن اســتان را بــه یــی از قطــب هــای
گردشگری استان فراهم کند و زمینه توسعه باشد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا توســعه صنعــت گردشــگری
یــک منبــع درآمــدی به همــدان افزوده ی شــود ،افزود:
مـ ی نـ�ان رضایــت نسـ بـی گردشــگران نــوروزی از ارائــه
خدمــات بــه لحــاظ اســکان ،اطــاع رسـ نـا� ،تمرکــز امور
سبب شدکه ی ن
م�ان ماندگاری مسافران به  3روز برسد.
تعــای همــدان را چهــار راه عبــوری گردشــگران
ن
ـر� کــرد و گفــت :بــه
غــرب و جنــوب کشــور معـ
منظــور ســاماندی بهسـ تـ� برنامــه هــای گردشــگری
در فصــل تابســتان  ۹کمیتــه اعــم از حمــل و نقــل،
ت
امنیی و ترافیی،
امــداد و نجــات ،خدمــات انتظــای،
گ
هماهنــی امــرو شــهری ،خدمــات اســکان و رفــاه،
گ
نظــارت و تنظیــم بــازار ،ارزیـ بـا� عملکــرد و رســید� به
ت
بهداشی و سامت و کمیته آمار
شکایات ،خدمات
ن
رسا� و تبلیغات تشکیل شده است.
و اطاع
وی یی از نواقص در بخش صنعت گردشگری
ـ� امنیــت دانســت و افــزود :احســاس ن
را تأمـ ی ن
ناامی از
جملــه �قــت ،عــدم وجــود آرامــش و غـ یـ�ه باعــث
ی شــود کــه مســافران شــهر را ســری ــع تــرک کننــد بــر
ایــن اســاس شــاخص هــای توســعه رد کشــور از نظــر
معیشــت ،حاشــیه نشـ ن
ـیی و غـ یـ�ه پایـ ی ن
ـ� اســت و
شاخص امنیت ی ن
ن� متناسب با آن حرکت ی کند.
فرماندار همدان بیان کرد :ازم است مدموران
انتظای و آگای به صورت گشت های نامحسوس
در مراکــز تفریــی ،اقامـ تـی و گردشــگری همــدان
ین
حضور یابند و یا اینکه با نصب
دورب� های متعدد
تمام نقای که مسافران حضور ت
بیش�ی دارند برای
ت
گ�د.
حفظ امنیت تحت کن�ل قرار ی
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بگ�ان چک یشود؟
حساب بانی یارانه ی

بــا شروع قطــع یارانــه اف ـراد پــر درآمــد ،حســابهای مــای و
ن
بانــ� یارانــه بگـ یـ�ا� کــه حذف شــدهاند بعــد از دریافت رضایت
از آنها چک خواهد شد.
بگ�ان پر
به گزارش ایسنا ،با اعام رسی دولت حذف یارانه ی
درآمد از شهریور ماه سال جاری و طبق تکلیف قانون بودجه ن
مبی
بر حذف ســه دهک باای درآمدی آغاز شــده اســت؛ به طوری که
شناسا�
ها� که در دهکهای باا
ی
حدود  ۲00هزار نفر از خانواده ی
شده بودند در این ماه از لیست سازمان هدفمندی کنار رفتند.
مبنا� حذف خواهد شد در دو
اما اینکه یارانه افراد بر چه
ی
دســته تقســیم بندی یشــود که به قبل از حذف یارانه و بعد از
آن بر یگردد .قبل از اینکه یارانه افراد حذف شود آنها بر مبنای

خودنماییکولهپشتیهای
آمریکایی  ۲میلیونی در بازار تهران!

موضوع داشته باشند باید حساب بانی و مای آنها چک شود.
بگ�
در ایــن حالــت ممکــن اســت تعــداد زیادی از اف ـراد یارانه ی
بــا وجــود اینکــه خواهــان دریافــت یارانــه در هــر مــاه باشــند بــه
دلیــل عــدم تمایــل بــه بــرری حســابهای بانــی و مــای ،از ایــن
درخواست انراف دهند.
بــرری حســابهای بانــی ب ـرای قطــع یارانــه پردرآمدهــا
موضوی است که از سالهای گذشته بارها مطرح شده و البته
دولــت و مســئوان بانــی آن را خــط قرمــز اعــام کــرده بودنــد.
حی حدود دو ســال پیش و در هنگام تصویب قانون بودجه ی ن
ت
ن�
بــرری تراکنشهــای مــای اف ـراد در مجلــس پیشــنهاد شــد وی در
ت
عملیا� نشد.
نهایت مورد موافقت قرار نگرفت و

تشکیل کارگروه تخصی طا
و جواهرات در وزارت صنعت

سرپرســت معاونــت صنایــع وزارت صمــت از تشــکیل کارگــروه و مـ ی نـ� تخصی
طا ،جواهرات و فلزات گرانبها با حضور اتحادیهها و تشکلها در وزارت صنعت،
خ� داد.
معدن و تجارت ب
بــه گ ـزارش وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت؛ هــم اندیـ شـی انجمنهــا و تشــکلهای
فعــال در زمینــه طــا ،فل ـزات گرانبهــا و ســنگ تزییـ نـی بــا حضــور عضــو مجمــع تشــخیص
ت
ره�ی تشکیل شد.
مصلحت و رئیس گروه اقتصادی معاونت برری دف� مقام معظم ب
ت
ـاد� نیــار� در ایــن نشســت بــا اعــام ایــن خـ بـ�گفــت :نگاه مــا در وزارت
مهــدی صـ
زنج�ههای ارزش است و از این
و
توسعه
اقتصاد
کان
مباحث
به
صنعت معطوف
ی
رو مباحــث مطــرح شــده در جلســات تخصــی بایــد تبدیــل بــه اقتصــاد و مزیتهــای
اقتصادی شود.
وی با اشــاره به تاکیدات مقامات ارشــد کشــور در ش
پیرفت اقتصادی کشــور افزود:
اه�دهای اصی
نگاه به ظرفیتهای درونکه جزء تاکیدات مقامات ارشد نظام است از ر ب
وزارت صنعت ،معدن و تجارت است ،اما همانطورکه این مقامات به درون ز یا� اقتصاد
نفی ی ن
غ� ت
ن� توجه ویژه دارند.
تاکید دارند ،بر برونگر یا� و توسعه صادرات ی
ت
ـاد� نیــار� در ادامــه بــه تبیـ ی ن
صـ
ـ� وضعیــت صنعــت فل ـزات گرانبهــا پرداخــت و بــا
پیشنهاد تشکیل کارگروی فرا از اتحادیهها در حوزه این فلزات گفت :اگرگروی متشکل
از صاحــب نظ ـران زنجـ یـ�ه صنعــت فل ـزات گرانبهــا اعــم از حــوزه ط ـرا� ،ماشـ ی ن
ـ� آات،
بگ�یــد تــا
صــادرات ،ســاخت طــا و جواهــر و بازاریـ بـا� ف ـرا از تشــکلها و اتحادیههــا شــکل ی
اه�دهای این صنعت با همکاری صنف و انجمنها آنها تهیه شود.
چشم اندازها و ر ب
وی با اشــاره به اهمیت طا و جواهر در اقتصاد کشــور افزود :پیشــنهاد یشــود
مرکــزی مســتقل تشــکیل شــود کــه همــه اضــاع فل ـزات گرانبهــا نظـ یـ� طــا ،جواه ـرات و
اه�دی این
ســنگها و حـ تـی صــادرات و فــروش در آنهــا تجمیــع شــود تــا تحقــق ســند ر ب
صنعت تسری ــع بشود.
سرپرســت معاونــت امــور صنایــع وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت گفت :ارتباط
ـو� میــان دولــت و ســایر قــوا وجــود دارد و از ایــن ظرفیــت یتــوان ب ـرای بلــوغ کامــل
خـ ب
صنعت و برطرف کردن سنگاخها و موانع استفاده کرد.

یک مقام مسئول اعام کرد

سقف وام مسکن جوانان افزایش یافت

مدیــر امــور طــرح و برنامــه بانــک عامــل بخــش مســکن از افزایــش
ســقف تســهیات پرداخـ تـ� از محــل حســابهای پسانــداز مســکن
خ� داد.
جوانان افتتا� سال  1398ب
بــه گ ـزارش وزارت راه و شهرســازی ،محمــد حســن م ـرادی از افزایــش
ت
پرداخی از محل حســابهای پسانداز مســکن جوانان
ســقف تســهیات
افتتــا� ســال ۱3۹۸خـ بـ� داد و گفــت :ب ـرای افتتاحکننــدگان حســاب در
ســال  ،۱3۹۸نرایــب ازم ب ـرای اســتفاده از ســقف تســهیات در پایــان
ســال پنجــم  ۸.۹7برابــر حداقــل واریــزی ماهیانــه در شــهر ته ـران۶.۵۸ ،
برابــر حداقــل واریــزی ماهیانــه در شــهرهای بــزرگ و  ۵.0۲برابــر حداقــل
واریزی ماهیانه برای سایر شهرهاست.
وی اعــام کــرد :ســقف تســهیات اعطـ یـا� و مبالــغ واریــزی ب ـرای
حســابهای پسانــداز جوانــان افتتــا� ســال  ۱3۹۸در مناطــق مختلــف
جغرافیـ یـا� افزایــش یافــت .بــر ایــن اســاس ،ســقف تســهیات متعلقــه
براســاس تقســیم بندی جغرافیای در پایان ســال پنجم برای حســابهای
افتتــا� ی ســال جــاری در شــهر ته ـران ،شــهرهای بــزرگ (کــرج ،مشــهد،
بت�یز ،اصفهان ،اهواز ،قم ،شـ یـ�از و کرمانشــاه) و ســایر شــهرها به ترتیب
 ۱۱00 ،۱۵00و ۸40میلیــون ریــال و در پایــان ســال پانزدهــم بــه ترتیــب
 ۲۱00 ،۲۵00و  ۱۸40میلیون ریال خواهد بود.
م ـرادی اظهــار کــرد :چنانچــه دارنــده حسـ بـا� بخواهــد در پایــان ســال
پنجــم تــا پانزدهــم از ســقف تســهیات فــوق الذکــر اســتفاده کنــد بایــد
سـ پـ�دهگذاری خــود را بــا مبالـ نـی بیشـ تـ� آغازکنــد .ب ـرای افتتــاح کننــدگان
حســاب در ســال  ،۱3۹۸نرایب ازم برای اســتفاده از ســقف تســهیات
در پایــان ســال پنجــم  ۸.۹7برابــر حداقــل واریــزی ماهیانــه در شــهر ته ـران،
 ۶.۵۸برابــر حداقــل واریــزی ماهیانــه در شــهرهای بــزرگ و  ۵.0۲برابــر
حداقــل واریــزی ماهیانــه ب ـرای ســایر شهرهاســت .همچنـ ی ن
ـ� ،حداقل مبلغ
واریــزی ماهیانــه ب ـرای افتتــاح کننــدگان حســاب پــس انــداز مســکن جوانــان
در ســال  ۹۸مبلــغ  ۵00ه ـزار ریــال اســت کــه ایــن رقــم در ســالهای بعــدی
تــا پایــان دوره  ۱۵ســاله بــه تدری ـ ــج افزایــش یافتــه و بــه یــک میلیــون و ۶0
هزار ریال یرسد.
به عنوان مثال اگر فردی قصد دارد در تهران پس ازگذشت  ۵سال
از افتتاح حساب ،از تسهیات  ۱۵00میلیون ریای استفاده کند ،باید در
سال اول به جای ماهانه  ۵00هزار ریال 4 ،میلیون و  4۸۵هزار ریال در
س�دهگذاری کند.
حساب خود پ
م ـرادی در ایــن بــاره افــزود :یــی ازمزایــای حســاب پــس اندازمســکن
جوانــان برنامــه ای بــودن حســاب ی باشــد و ایــن امــکان را بــه سـ پـ�ده گــذار
ی دهــد کــه بتوانــد واریــزی هــای خــود را ی  ۵تــا  ۱۵ســال بــه صــورت
ماهیانــه یــا ســالیانه و یــا یکجــا در زمــان افتتــاح حســاب واریــزکنــد .از دیگر
مزایــای ایــن حســاب ،اســتفاده از تســهیات جوانــان ب ـرای خریدیــا احداث
ن
مسکو� ،جعاله و توأم با حساب صندوق پس انداز
و تکمیل یک واحد
ین
زوج� است.
مسکن یکم ،اوراق گوای حق تقدم به صورت انفرادی و

جناب آقای ابراهیم درستی

نماینده وزیر صمت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

درگذشـت فرزنـد گرامیتان را بـه حضرتعالـی و خانواده محترم تسـلیت عرض نمـوده و از
خداونـد متعـال علو درجـات آن مرحوم و صبـر و اجر بـرای بازمانـدگان خواهانیم.
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تن
واشنگ� به هشدارهای ایران نسبت به یک جنگ تمام عیار واکنش نشان داد؛
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مسالمت یا فریب؟
قیمــت ارز در هفتــه ای کــه گذشــت تقریبــا رونــدی بــا
ـز� را ســ�ی کــرد .ایــن در حــای اســت کــه بـ ن
نوســانات جـ ئ
ـر� از
پ
معاملــه گ ـران افزایــش نــرخ ارز را بــه دلیــل افزایــش تنــش هــا و
همچنـ ی ن
ـ� تشــدید فضــای تحریــم علیــه ای ـران پیــش بیـ نـی ی کنند.
بــا ایــن حــال قیمــت دار آمریــکا در بــازار ته ـران از  ۱۱400تومــان
ابتدای هفته به  ۱۱4۵0تومان در معامات ن
پایا� هفته رسید
کــه نشــان از رشــد  ۵0تومـ نـا� ارزش ایــن ارز دارد .قیمــت هــر
گ
ن
توما� به
یــورو نـ ی نـ� در پایــان هفتــه بــا افزایش هفتی حدود ۱00
 ۱۲743تومان رسید.
شــاخص بــورس نـ ی نـ� در جریــان معامــات هفتــه گذشــته بــا
 ۵7۶4واحــد کاهــش ،برابــر بــا  ۱.۹۲درصــد افــت بــه کار خــود
پایان داد.
در جریــان معامــات بــورس اوراق بهــادار در هفتــه ای کــه
ت
معاما� تعداد  37۶۶0میلیون انواع اوراق
گذشت ی  ۵روز
بهــادار بــه ارزش  ۱۱70۲4میلیــارد ریــال در بیــش از  3میلیــون
و  70ه ـزار دفعــه مــورد معاملــه ق ـرارگرفــت کــه بــه ترتیــب ،۲۱3
 ۱۲۶و  ۱۲۹درصــد افزایــش را نســبت بــه هفتــه قبــل تــر کــه ســه
ت
معاما� داشت ،تجربه کردند.
روز
شــاخص بــورس هــم در پایــان معامــات هفتــه منتــی بــه
۲۹شــهریور ،بــا  ۵7۶4واحــد کاهــش بــه رقــم  ۲۹4۱۶7واحــد
رســید .شــاخص کل هــم وزن نـ ی نـ� بــا  74۸واحــد افزایــش معــادل
 0.۹0درصد رقم  ۸4۲47واحد را به نمایش گذاشت.

| اخبار |
ن
واع� اعام کرد

تهران و آنکارا هسته اصی تعامل
توسعه محور در منطقه
رئیــس دفـ تـ� رئیسجمهــور ،از ای ـران و ترکیــه
بــه عنــوان دو کشــور اســای و همســایه بــا ظرفیتهــای ســیای،
اقتصادی و جغرافیا� استثنا� در ی ن
ب� کشورهای اسای منطقه
ی
ی
نــام بــرد و تاکیــد کــرد :ته ـران و آنــکارا یتواننــد هســته اصی تعامل
توسعه محور با سایر کشورهای منطقه باشند.
بــه گ ـزارش پایــگاه اطاعرسـ نـا� دولــت ،محمــود واعـ نـی روز
چهارشــنبه در همایــش فرصتهــای �مایــه گــذاری ای ـران و ترکیــه بــا
اشــاره بــه برگ ـزاری منظــم نشســتهای ســه جانبــه �ان کشــورهای
ایران ،روسیه و ترکیه با هدف حل بحران سوریه و برقراری آرامش
و صلح و ثبات در این کشــور ،اظهارداشــت :تاش روســای جمهور
ســه کشــور در ایــن نشســتها همــواره ایــن بــوده کــه بــا هــم اف ـز یا� و
همــکاری ضمــن حــل بح ـران ســوریه ،بــه تامـ ی ن
ـ� امنیــت منطقــه کمــک
کنند.
وی تصری ـ ــح کــرد :در کنــار اجــاس ســه جانبــه اخـ یـ� ،فرصــت
ـو� ب ـرای روســای جمهــور ای ـران و ترکیــه فراهــم شــد کــه
بســیار خـ ب
جلســه دو جانبه بســیار ســازنده و صمیی برگزار کنند و هیاتهای
ن
ـو� بــا همتایــان خــود
ی
عال�تبــه دو کشــور نـ یـ� دیدارهــا و مذاک ـرات خـ ب
داشــتند .رئیــس دفـ تـ� رئیــس جمهــور  ،بیســت و هفتمـ ی ن
ـ� کمیســیون
ت
مشــ�ک اقتصــادی دو کشــور را در مقایســه بــا کمیســیونهای قبــی
ارزیا�کرد و اظهار داشــت :مشــکات مطرح شــده در
بســیار موفق
ب
ایــن کمیســیون نســبت بــه گذشــته کمـ تـ� بــود و دســتاوردهای بســیار
باا� داشت.
ی
واعـ نـی ادامــه داد :هماف ـزا� موجــود بـ ی ن
ـ� ای ـران و ترکیــه بویــژه
ی
در ارتبــاط بــا مســایل اقتصــادی یتوانــد نقطــه عطـ نـی در نزدیکــ�ت
کــردن ملتهــای دو کشــور باشــد .وی خاطرنشــان کــرد :بــا توســعه
تبــادات تجــاری و �مایهگــذاری مشـ تـ�ک وکمــک بــه افزایــش حجــم
ت
سمی حرکت کنیم که بتوانیم همه
تجارت و �مایهگذاری باید به
نیازمندیهای دو ملت در دو کشور را خودمان تولید و ی ن
تام� کنیم.

جهانگ�ی به ت
هم� و نهاوندیان
ماموریت
ی
برای حمایت از تولید و صنعت
معــاون اقتصــادی رئیسجمهــور از ســوی جهانگـ یـ�ی
ماموریت یافت برنامه ویژهای برای افزایش رمایهگذاری تدوین
و ارائه کند.
جلســه برری نحوه حمایت از بخش تولید و صنعت کشــور
در ســالهای  ٩٨و  ٩٩بــه ریاســت معــاون اول رئیــس جمهــور برگ ـزار
جهانگ�ی در این جلسه با اعام اینکه
شد .به گزارش ایلنا ،اسحاق
ی
برنامه دولت در سال رونق تولید حمایت همه جانبه از بخشهای
مختلــف تولیــدی اســت ،اظهــار داشــت :بایــد برنامهریــزی دقیـ تـی
ب ـرای حمایــت ویــژه از طرحهــا و تولیــدات صادرات محور ،طرحهای
محــرک و پیـ شـران اقتصــاد ،بخــش مســکن و تولیــدات اشــتغال زا و
زودبازده بویژه در بخش کشاورزی داشته باشیم.
در ایــن جلســه کــه بـ ن
ـر� وزرا و نماینــدگان دســتگاههای ذیربــط
نـ ی نـ� حضــور داشــتند ،بــا عنایــت بــه اینکــه بخــش قابــل توجــی از
تسهیات بانکها در پایان سال رف ی ن
تام� �مایه و قراردادهای
موجود و سایر اولویتهای ی ن
نظ� خسارت دیدگان سیل
تعی� شده ی
و غـ یـ�ه خواهــد شــد؛ مقــرر شــد رئیــس کل بانــک مرکــزی جلســات
ویــژهای بــا بخشهــای صنعــت ،کشــاورزی ،مســکن و گردشــگری
نها� کردن اولویتهای سال  ۹۸برای حداقل ۱00
برگزار و ضمن ی
هزار میلیارد تومان از منابع بانی برنامه ریزی ویژهای در چهار حوزه
فوق انجام دهند و تصمیمات را اباغ کنند.
ین
همچن� مقرر شد جلسات دیگری برای حل
در این نشست
ت
مالیا� ،ی ن
غ�ه
مشکات
تام� اجتمای ،بهبود فضای کسب و کار و ی
در جهت رونق تولید برگزار شود.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی اعام کرد

ت
دریا�
مش�ک
تشکیل کمیته
ی
چ�ن
و بندری ایران و ی

رئیس ســازمان بنادر و دریانوردی از تشــکیل کمیته مشـ تـ�ک
گ
دریا� و بندری ایران و ی ن
چ� و امضاء تفاهم خواهرخواند� بندر
ی
شــهید رجــا� و بنــدر نینگبــو چـ ی ن
ـ� در راســتای افزایــش تعامــات و
ی
مبادات تجاری ی ن
خ� داد.
ب� دو کشور و دو بندر ب
محمــد راســتاد در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :مهمتریــن
توافــق صــورت گرفتــه بــا ن
گ�ی کمیتــه
چییهــا در ســفر اخـ یـ� ،شــکل ی
ت
ت
عملیا�
همکاریهــای دریـ یـا� و بنــدری بــود کــه به صــورت مصدا� و
بتوانــد بــه تمــام موضوعــات دریـ یـا� و بنــدری ورود کــرده و بــه
ت
عملیا� منجر شود.
تصمیمات
گ
وی افــزود :مســئله مهــم دیگــر انعقــاد تفاهــم خواهرخوانــد�
ـ� بنــدر شــهید رجــا� و نینگبــو چـ ی ن
بـ ی ن
ـ� بــه عنــوان یــی از بنــادر بــزرگ
ی
چیی و مســئوان این بندر ی ن
دنیــا بــود ،کــه از طــرف مقامــات ن
ن� مورد
استقبال قرار گرفت.
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد :این قراردادها ی ن
ب�
بنــادر زیــادی از ای ـران بــا بنــادر مختلــف دنیــا امضــاء شــده اســت و این
تفاهــم نامــه از نظــر تبــادل تجربیــات ،توســعه همکاریهــا و روابــط
بندری ی ن
ب� دو کشور بسیار تسهیل کننده است.

| اخــبــار |

اظهــارات ضــد و نقیــض
مســئوان آمریــکا� بــر خــاف ن
بر� تحلیلها و
ی
برداشتهای سطی از روی ردرگی و ابهام
نیست بلکه بلوفهای متعدد ران این کشور
نســبت به تحوات ی ن
ب� الملی که بیشـ تـ� خاور
میانــه را هــدف گرفتــه اســت ،یــک سیاســت
مشــخص و زیرکانــه را دنبــال ی کنــد و آن هــم
نگهداشـ ت ن
ـ� منطقــه خاورمیانــه در یــک تنــش
ن
و آشــوب دائــی .در بیــا� ســاده تــر ادعاهــای
آمریــکا تنهــا یــک ترفنــد و شــوی رســانهای ب ـرای
پنهان کردن نیت واقی آنهاست.
پــس از حادثــه حملــه بــه تاسیســات نفـ تـی
عربســتان (آرامکو) و ادعای این کشــور ن
مبی بر
اینکــه ایــن حملــه از ســوی ای ـران و بــه دســتورات
مقامات جمهوری اســای ایران رخ داده اســت،
مایــک پنــس ،معــاون رئیــس جمهــور آمریــکا بــا
اشــاره بــه اینکــه ایــن حملــه بــزرگ تریــن حملــه
تاری ــخ به یک تاسیسات ت
نفی بود ،اعام کرد که
ترامپ دســتور وضع تحریمهای جدید و شــدید
تــری علیــه ای ـران داده اســت .ترامــپ بــه وزیــر
خزانــه داری خــود دســتور داد کــه تحریمهــا علیه
ایران را به طور قابل ماحظهای افزایش دهد.
از ســوی دیگــر مقامــات ارشــد امنیــت مــی
ت
فهرسی از
دولت آمریکا در جلسهای به برری
هدفهــای بالقــوه ب ـرای مقابلــه بــه مثــل نظــای
علیه ایران پب�دازند.
ایــن اقدامــات آمریــکا همزمــان بــا اظهــارات
ـکا� مبـ نـی بــر اینکــه ترجیــح
مقامــات آمریـ ی
ـنگ� راه حــل مســالمت ی ن
واشـ ت ن
آم� اســت ،انجــام
یشود.
مایــک پمپئــو وزیــر امــور خارجــه آمریکا این

جملــه را بعــد از مصاحبــه ظریــف بــا ی ان ان
و جمــات هشــدار گونــه وی نســبت بــه آمریــکا
گفته است.
وزیــر امــور خارجــه ای ـران در مصاحبــه
اختصــا� بــا شــبکه خـ بـ�ی ی ان ان هشــدار
گ
داد ،حملــه نظــای بــه ای ـران بــه «جنــی تمــام
عیار» منجر ی شود و عربستان باید تا آخرین
آمریکا� بجنگد.
سرباز
ی
عبـ ت
ـار� کــه بازتابهــا و واکنشهــای زیادی
از ســوی آمریکا�هــا داشــت و پمپئــو همچنـ ی ن
ـ�
ی
بــا وارونهنمـ یـا� اظهــارات محمــد جــواد ظریــف
وزیــر امــور خارجــه ای ـران ،افــزود :در حــای کــه
وزیــر خارجــه ای ـران تهدیــد به جنــگ تمام عیار تا
ـکا� یکنــد ،مــا اینجاییم تا
نابـ
ـودی آخریــن آمریـ ی
ن
ائتا� برای رسیدن به صلح ایجاد کنیم.
ظریــف نـ ی نـ� در پاســخ بــه ایــن اظهــار نظــر
در توئیــت روز جمعــه خــود نوشــت« :پامپئــو

اشتباه متوجه شده است ،این ایران نیست که
آمریکا� را دارد.
آرزوی جنگ تا نابودی آخرین
ی
بلکــه تیــم «ب» اســت کــه ی خواهــد تــا آخریــن
ـکا� بــا ای ـران بجنگــد .ای ـران هیــچ تمایــی بــه
آمریـ ی
جنــگ نــدارد ،البتــه مــا از مــردم و کشــور خــود
دفاع کرده و خواهیم کرد».
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در مصاحبــه
بــا ی ان ان ،ایــن نکتــه را هــم گفــت کــه ای ـران
امیــدوار اســت وارد درگـ یـ�ی در منطقــه نشــود
و خواســتار مذاکــره بــا رقبــای منطقــه ای خــود
و امــارات اســت .امــا امــکان مذاکــره بــا آمریــکا
وجــود نــدارد مگــر ایــن کــه واشـ ت ن
ـنگ� طبق توافق
هســتهای ســال  ۲0۱۵تحریمهــای ای ـران را بــه
طور کامل لغو کند.
وزیــر امورخارجــه ای ـران افــزود :اگــر
تحریمها� که به طور غ� ن
قانو� اعمال شدند،
ی
ی
لغــو شــوند ،وضعیــت فــرق خواهــد کــرد .آن گاه

هفت ابتکار دیپلماتیک ایران
آم�ن
برای گفتوگوی مسالمت ی

یتوانیم مذاکره را برری کنیم .آنها هرکاری را
که ی توانســتند انجام دادند اما نتوانســته اند
ما را به زانو در آورند.
همچنـ ی ن
ـ� روز چهارشــنبه رســانهها اعــام
کردنــد کــه ای ـران از طریــق ســفارت ســوییس در
ته ـران بــه عنــوان حافــظ منافــع آمریــکا در ای ـران،
پیای را در ارتباط با موضوع آرامکو و اظهارات
ـکا� در مــورد نقــش ای ـران در ایــن
مقامــات آمریـ ی
حوادث به آمریکا ارسال کرد.
در ایــن پیــام ضمــن تکذیــب اظهــارات
پمپئــو و ترامــپ در مــورد نقش ایران در حادثه
آرامکــو تاکیــد کــرده کــه اگــر اقــدای علیــه ای ـران
صــورت گـ یـ�د بافاصلــه بــا پاســخ ای ـران روبــرو
خواهــد شــد و دامنــه آن محــدود بــه منشــاء
تهدیــد نخواهــد بود.
هشــدارهای ای ـران کــه حــاوی پیامهــای
مهــی ب ـرای دولــت آمریــکا بــود ،باعــث شــد
نشیی ن
عقب ن
آمریکا� از مواضع
لفی مقامات
ی
خــود در مــورد حملــه نظــای بــه ای ـران شــود و بار
دیگر بر گفت و گو و مذاکره به عنوان راه حل
مسالمت ی ن
ره�
آم� اشاره کنند اما همانطورکه ب
معظــم انقــاب هــم تاکیــد کردنــد طــرح مجــدد
ـکا�» اســت
موضــوع مذاکــره یــک ترفنــد «آمریـ ی
و ایــن اصــل را دیگــر همــه مقامــات و سیاســیون
ایران ی دانند.
آمریکا نه به دنبال صلح است نه به دنبال
ن
جنــگ .بلکــه مهــم تریــن هــد� کــه دنبــال یکنــد
تن
م�لــزل و معلــق نگهداشـ ت ن
ـ� خاورمیانــه میان این
دو حالت است تا به ر ت
احی با وضعیت سیای
و اقتصــادی کشــورهای ایــن حــوزه بــازی کنــد تــا
چشــم انــداز و آینــده کشــورهای منطقــه همواره
غ� قابل پیش ن
بیی و پر ریســک باشــد و ظریف
ی
ـو� تعبـ یـ� تروریســم اقتصــادی را ب ـرای
بــه خـ ب
سیاستهای ترامپ به کار برد.

تام� مای طرحهای اقتصادی ایران به ی ن
پیشنهاد ی ن
چ� و روسیه
رئیــس ســازمان رمایــه گــذاری و
کمکهــای فـ نـ� اقتصــادی بــا رد تامـ ی ن
ـ� خــط
اعتبــاری  ۴00میلیــارد داری از ســوی چـ ی ن
ـ�
گفــت :در مذاک ـرات اخـ یـ� طرحها و پروژههای
مختلـ نـ� ب ـرای تامـ ی ن
ـ� منابــع مــای بــه چـ ی ن
ـ� و
روسیه پیشنهاد شد.
ســید عــی محمــد موســوی درگفتوگــو با
فــارس در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ی روزهــای
اخـ یـ� در رســانهها عنــوان یشــود کــه خــط
اعتبــاری  400میلیــارد داری میــان ای ـران و ی ن
چ�
برق ـرار خواهــد شــد و در روزهــای اخـ یـ� نـ ی نـ� یــی
از اعضــای اتــاق بــازر ن
گا� ایــن موضــوع را عنــوان
ث
کــرده ،امــا مشــخص شــد کــه همــان بحــی اســت
کــه در رســانهها مطــرح بــود ،اظهــار داشــت:

روابــط مــای میــان ای ـران و چـ ی ن
ـ� وجــود دارد ،امــا
عدد و رقم آن ی ن
چ�ی که گفته یشود ،نیست.
بســیاری از طرحهــا و پروژههــا در دســت مذاکــره
اســت و نیدانــم چــه کــی چنـ ی ن
ـ� رقــی را گفتــه
و آن را نشنیدهام.
معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دار یا� بــا
ـو� میــان مســئوان
بیــان اینکــه مذاک ـرات خـ ب
کشــورهای ایران ،روســیه و ی ن
چ� در حال انجام
 :در ایــن ر ن
ایز�هــا روابــط پــوی و
اســت ،گفــت
مــای و �مایــه گــذاری مســتقیم و فاینانــس
مطــرح اســت ،امــا هنــوز ســندی امضــا نشــده و
گ
مهمتــر آنکــه تامـ ی ن
ـ� خطــوط اعتبــاری بســتی بــه
ها� دارد که در کشــور وجود داشــته و به
پروژه ی
خار� پیشنهاد یشود.
ب
طرفهای

رئیــس ســازمان �مایــه گــذاری و
کمکهــای فـ نـی اقتصــادی ادامــه داد :ایــن
گونــه نیســت کــه یکبــاره تمــای طرحهــا و
پروژههــای پیشــنهادی بــه تصویــب برســد و
ً
منابــع آن تامـ ی ن
ـ� شــود .مثــا ب ـرای یک پروژه 3
میلیــارد داری کــه اج ـرای آن  ۶ســال بــه طــول
یانجامــد ،نیــاز بــه پیشبیـ نـی منابــع از ســوی
طــرف مقابــل وجود دارد.
فاینانس جدید نداریم
وی بــا بیــان اینکــه حجــم کل پروژههـ یـا� کــه
سازمان �مایهگذاری در اختیار دارد ،به ی ن
م�ان
عــدد و رقــم گفتــه شــده در رســانهها نیســت،
عنــوان کــرد :در حــال حـ ن
ـار فاینانــس جدیــد
نداریــم و آنچــه در حــال انجــام اســت مربــوط به

�مایهگذاریهــا و فاینانسهــای قدیــی اســت.
البتــه ســازمان �مایــه گــذاری در تــاش و ر ن
ایز�
ب ـرای بــاز شــدن فضــا و ایجــاد روابــط مــای و
اعتباری با کشورها است.
موسوی تاکید کرد :دو  -سه هفته یک بار
طرحهــا و پروژههـ یـا� در ســازمان �مایــه گــذاری
برای ی ن
خار� تصویب یشود.
ب
تام� مای
معــاون وزیــر اقتصــاد یــی از مشــکات
مربــوط بــه فاینانسهــا را مربوط به ی ن
تام� وثایق
 :در مذاک ـرات کنـ ن
ـو� کــه میــان
دانســت و افــزود
کشــور چـ ی ن
ـ� ،ای ـران و روســیه برق ـرار اســت،
صحبـ تـی از روابــط مــای براســاس دار نیســت و
همــکاری ب ـرای تامـ ی ن
ـ� منابــع از طریق یورو ،یوان
و روبل مبنای تفاهمات مای است.

عربستان ،عضو شورای حکام آژانس ی ن
ب�الملی انرژی اتی شد
نماینــده روســیه در ســازمان
ی ن
ب�الملــی ویــن ،روز پنجشــنبه خـ بـ� داد کــه
بــا پایــان گرفـ ت ن
ـ� دوره عضویــت  10کشــور در
شــورای حــکام آژانــس ی ن
ب�الملــی انــرژی اتــی،
 10کشور دیگر از جمله عربستان سعودی و
کویت به عضویت این شورا درآمدهاند.
بــر اســاس اعــام میخائیــل اولیانــوف،
نماینده روسیه در آژانس ی ن
ب�الملی انرژی اتی،
عاوه بر عربستان سعودی وکویت ،کشورهای
اسـ ن
ـتو� ،غنــا ،یونــان ،مجارســتان ،مغولســتان،
نیجریــه ،نــروژ ،پانامــا ،و پاراگوئــه دیگــر اعضــای
جدید شورای حکام آژانس هستند.
گفتـ نـی اســت شــورای حــکام آژانــس

ین
ب�الملــی انــرژی اتــی در کنــار مجمــع عمــوی
اعضــا ،یــی از دو رکــن سیاســتگذاری در
آژانــس ی ن
ب�الملــی انــرژی اتــی اســت .ایــن شــورا
ً
 3۵عضــو دارد و معمــوا پنــج بــار در ســال (در
سپتام� ،پیش
ماههای مارس و ژوئن ،دو بار در
ب
ـام�)
و پــس از جلســه مجمــع عمــوی ،و در دسـ ب
تشکیل جلسه یدهد.
ایــن شــورا کــه از ســال  ۱۹۹۶میــادی بــه
صــورت رســی کار خــود را آغــاز کــرده اســت،
ســاانه پنــج جلســه رســی تشــکیل ی دهــد و
وظایـ نـی از قبیــل بــرری گزارشهــای ارایــه شــده
دربــاره موضوعــات گوناگــون مربوط به وظایف
شــورا ،بــرری برنامــه و بودجه،گزارشهــای

کنفرانــس عمــوی و تصویــب توافــق نامههــا
و پادمــان را بــر عهــده دارد .در عـ ی ن
ـ� حــال
توصیههــای ازم را بــه کنفرانسهــا و اجــاس
عموی آژانس ی ن
ب� الملی انرژی اتی ی کند.
مطابــق مــاده  ۶اساســنامه آژانــس۱0 ،
ً
ب� کشورهای ش
حتما از ی ن
عضو شورا باید
پیرفته
و صاحــب تکنولوژیهــای هســتهای و  7عضــو
دیگــر از بـ ی ن
ـ� کشــورهای اروپـ یـا� انتخــاب شــوند.
ـو�  ۲نماینــده در
ب ـرای خاورمیانــه و آســیای جنـ ب
نظــر گرفتــه شدهاســت؛ کــه امــکان افزایــش ایــن
تعداد وجود دارد.
شــورای حــکام عــاوه بــر تشــکیل پنــج
جلســه در طول ســال ،در صورت نیاز جلســات

فوقالعاده ی ن
ن� برگزار ی کند.
جلســات ظــرف مــدت  4۸ســاعت پــس
از اعــام کنفرانــس عمــوی بــه نرورت تشــکیل
نشســت و بنابــر درخواســت رئیــس ,معــاون و یــا
اعضای آن صورت ی پذیرد.
جلســات عمــوی و خصــو� شــورای
حــکام بــا حضــور دو ســوم اعضــا بــه حدنصــاب
ی رســد و هــر یــک از اعضــا دارای یــک حــق رای
هستند.
دبـ یـ�کل ســازمان ملــل یــا نماینــده وی بــدون
داشـ ت ن
ـ� حــق رای ی تواننــد در جلســات شــورای
ن
حــکام آژانــس بـ یـ� الملــی کــه بــا ســازمان ملــل
مرتبط است ،ش�کت کنند.

سخنگوی وزارت خارجه:

رمایه سوزی با دعواهای جنا� را متوقف کنیم
ســخنگوی دســتگاه دیپلمای کشــورمان
بــا گایــه از بـ ن
ـر� نارضایـ تـ� درکشــورگفــت که
نیــازی نیســت بــا دعواهــای جنــا� دســت بــه
رمایه سوزی بزنیم.
خ�آناین ،سیدعباس موسوی
به گزارش ب
ســخنگوی وزارت خارجــه کشــورمان در کافــه
خ�آناین درباره ن
بر� از نقدهای مخالفان
خ� ب
ب
بــه وزارت خارجــه گفــت :در ایــن روزهــای
حســاس حملــه بــه دســتگاه دیپلمــای و فرمانده
آن و همچنـ ی ن
ـ� حملــه بــه دیپلماتهــای مــا
ت
افزایــش یافتــه اســت .همــه مســائل وکوچک�ین
ضعفهــا بــه شــکل هدایــت شــده ای بــه ســمت
وزارت خارجــه ی آیــد .تکلیــف مــا بــا اف ـرادی کــه
در خارج هستند و از � عناد و برای ایجاد دو
قطـ بـی در داخــل تــاش ی کنند مشــخص اســت
ت
ن
بیش�
حر� با آنان نداریم .روی صحبت من
و
بــا جریانـ تـا� اســت کــه دانســته و یــا ندانســته در
زمـ ی ن
ـ� دشــمن بــازی ی کننــد و �مایههــای مــی
ایران را هدف قرار ی دهند.
موســوی ادامه داد :باید توجه داشــت که
دشــمن بیــکار ننشســته و �ویسهــای امنیـ تـی و
اطاعـ تـا� آنــان نـ ی نـ� ســی دارنــد تــا �مایههــای
کشــور را هــدف ق ـرار دهنــد و توانمندیهای آن
را زیر ســوال بب�ند .ت
حی شــاهد بودیم که رئیس
یعی ترامپ ی ن
جمهور آمریکا ن
ن� اذعان داشت که
ایر نا�ها هیچ گاه در مذاکرات شکســت نخورده
انــد امــا صحبتهــای دیگــری هــم مطــرح کرد که
واقعیت نداشت چرا که ایران از توانمندیهای
دفــای و نظــای عــای برخــوردار اســت و کشــور
ن
ـو� نشــان داده کــه شکســت
مــا نـ یـ� بــه خـ ب
ناپذیراست .بنابراین ما ملت ی ن
روی� نتی هستیم

چه در بعد دیپلمای و چه در بعد نظای .همه
گ
گونه آماد� هم داریم.
وی توضیــح داد :بایــد توجــه داشــته باشــیم
کــه �مایههــای دیپلماتیــک مــا کــه آســان هــم
نگ�د.
بدست نیامده آماج حملههای بیهوده قرار ی
ت
اختافــات ســیای گذراســت و آنچــه کــه بــا�
یماند ملت ایران ،تمامیت ن
ین
همچن�
ار� ایران و
ت
هویی به نام جمهوری اسای ایران است که باید
قــدر دانســت .حــال کــه بــه زمــان انتخابــات مجلــس
نزدیک ی شویم نیازی نیست با دعواهای جنا�
دست به �مایه سوزی بزنیم.
ســخنگوی وزارت خارجــه کشــورمان
همچنـ ی ن
ـ� دربــاره دو قطـ بـی ســازی در داخــل
اه�د دیپلمای بیان
کشورمان در خصوص ر ب
کــرد :متاســفانه فکــر نــی کنــم در هیــچ جــای
دنیــا مســائل خـ ب
ـار� کــه بــه نــوی بــه منافــع
مــی و امنیــت مــی گــره خــورده تــا ایــن حــد بــه
ســطح ن
پاییی رســیده باشــد و همه هم نســبت
بــه آن اظهــار نظــرکننــد .مــن مخالــف نظ ـرات
کارشــنای و دیدگاههــای عمیــق نیســتم امــا
ســوق دادن بحثهــا بــه ســطوح بســیار پایـ ی ن
ـ�
 .انتقـ ت
ـادا� هــم کــه
بــه نفــع کشــور نیســت
ت
ت
شباهی به نقد ندارد و بیش� به یک
یشود
عقــده گشـ یـا� ســیای ی مانــد .ایــن در حــای
اســت کــه ســاحت سیاســت خـ ب
ـار� از جنــس
منافع و امنیت می اســت .بنابراین تصمیی
کــه اتخــاذ و اج ـر یا� ی شــود تصمیــم نظــام
است که به یک جمع بندی رسیده است.
موســوی خاطــر نشــان کــرد :بایــد توجــه
داشــت کــه کشــور بــه همــه ظرفیتهــای خود
نیازمند است و در این راستا همه ظرفیتها

مکمل یکدیگر هستند .طبیی است که عنار
قــدرت مــی دارای مولفههــای زیــادی اســت کــه
دیپلمــای ،قــدرت اقتصــادی ،قــدرت نظــای،
�مایــه انسـ نـا� ،قــدرت تبلیغـ تـا� و رســانه ای و
غـ یـ�ه باشــد کــه همــه ایــن مــوارد بــا هــم ی توانــد
قــدرت مــی کشــوری را در دنیــا بــه نمایــش
بگــذارد .برجســته کــردن یــی از مولفههــا بــه نفع
و یا نرر دیگری با منافع کشور در تضاد است.
اگــر مقاومــت ی کنیــم و تــوان نظــای داریــم باید
آن را ن
زبا� نقد کنیم ،دیپلمای زبان نقد کردن
ن
یپ�وزهــای میــدا� و نظــای اســت .بــا وجــود

�مایههــا و هزینههـ یـا� کــه داریــم بایــد آن را بــا
زبان دیگری نقد کنیم.
وی افــزود :توانمندیهــای یــک کشــور
ماننــد چــی معتـ بـ� بــوده کــه فقــط روی کاغــذ
اســت و اعتبار هم دارد؛ وی باید یک پشــتوانه
ای وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان اعتبــار آن
را نقــد کــرد .بایــد توجــه داشــت کــه دیپلمــای
بــدون قــدرت نظــای معنـ یـا� نــدارد و همینطــور
بالعکــس ،قــدرت نظــای بــدون داشـ ت ن
ـ� قــدرت
چانــه ن
ز� اعتبــاری نــدارد .ایــن دو هماننــد بــای
هستند که کشور ی تواند با آن پرواز کند.

وزیــر امورخارجــه کشــورمان در
توییـ تـ� هفــت ابتــکار دیپلماتیــک ای ـران را در ســطح
ن
جهــا� و منطقــه ای ب ـرای راه حــل گفــت و گــوی
مسالمت ی ن
آم� برشمرد.
بــه گ ـزارش روز جمعــه اداره کل اطــاع رسـ نـا� و امــور
ـخنگو� وزارت امــور خارجــه ،محمــد جــواد ظریــف بــا
سـ
ی
ن
جها� و
برشمردن ابتکارهای دیپلماتیک ایران در سطح
منطقه ای به ن
بر� شعارهای مزورانه واکنش نشان داد:
“ ائتاف برای راه حل مسالمت ی ن
آم�؟
ابتکارهای دیپلماتیک ایران:
 :۱۹۸۵امنیت در خلیج فارس
 :۱۹۹7گفتگوی تمدنها
 :۲0۱3دنیا علیه خشونت
 :۲0۱4مجمع گفتگوی منطقهای
 :۲0۱۵طرح صلح یمن
 :۲0۱7فرایند آستانه
 :۲0۱۹پیمان منطقهای عدم تجاوز”.

«� ب�» در انتخابات
باخت ب
ت
رژیم صهیونیس�
اخ�
نخســتوزیر رژیم صهیونیسـ تـ� پس از ناکای ی
در انتخابــات ایــن رژیــم نــه تنهــا بــا وضعیـ تـ� نامطلــوب
در محافــل ســیای داخــل مواجــه شــده ،بلکــه مهمتریــن
همپیمــان خـ ب
ـار� او یعـ نـ� دونالــد ترامــپ نـ ی نـ� اکنــون
برخورد ردی با وی دارد.
بــه گ ـزارش ایســنا ،روزنامههاآرتــص روز جمعــه در
گ ـز ش
اری تحلیــی بــه موضــوع شکســت بنیامـ ی ن
ـ� نتانیاهــو
در انتخابــات اخـ یـ� پرداختــه و بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده
اســت کــه در پ� ناکایهــای اخـ یـ� ،برخــورد دونالــد ترامــپ،
رئیسجمهــوری آمریــکا کــه پیــش از ایــن بارهــا نتانیاهــو را
دوســت نزدیــک خــود قلمــداد کــرده بود ،اکنون بســیار �د
شده است.
وضعیــت پیچیــدهای کــه پــس از انتخابــات ب ـرای
نتانیاهــو پیــش آمــد ،باعــث شــد کــه او از ش�کــت در یــی
از محبوبتریــن رویدادهــای ی ن
ب�الملــی خــود رف نظــر
کنــد .دفـ تـ� نخســتوزیر رژیــم صهیونیسـ تـی اعــام کــرد کــه
نتانیاهــو امســال بــه نیویــورک نخواهــد رفــت و در نتیجــه
ن
سخ� نا� او در نشست ساانه مجمع عموی سازمان ملل
متحــد لغــو شــده اســت .لغــو ایــن ســفر البتــه نتیجــه دیگری
هــم داشــت و آن لغــو دیــدار برنامهریــزی شــده نتانیاهــو بــا
ترامــپ بــود .ق ـرار بــود در ایــن دیــدار دو طــرف دربــاره یــک
«توافــق دفــای» مشـ تـ�ک صحبــت کننــد امــا بدیــن ترتیــب
بــه نظــر یرســد ترامــپ ترجیــح خواهــد داد کــه صـ بـ�کنــد تا
ت
صحبی ،وضعیت ثبات ســیای ا�ائیل
قبــل از هــرگونــه
و �نوشــت نتانیاهو در عرصه ســیای رژیم صهیونیسـ تـی
مشخص شود.
روزنامههاآرتــص واکنــش �د روز چهارشــنبه ترامــپ
ت
صهیونیسی و وضعیت نتانیاهو
به نتیجه انتخابات رژیم
را یــک وضعیــت دراماتیــک قلمــداد کــرده اســت .ترامپ در
واکنــش خــود نــه تنهــا بــه نــام نتانیاهــو اشــارهای نکــرد بلکــه
گفــت کــه روابــط ویــژه ایــاات متحده با ا�ائیل اســت (نه
با شخص نتانیاهو).

دیدار ترامپ و نخستوزیر
ت
اس�الیا با محوریت ایران
رئیسجمهــوری آمریــکا و نخســتوزیر اسـ تـ�الیا
در کاخ ســفید دیــدار کــرده و دربــاره بـ ن
ـر� مســائل
ن
ی ن
ایز�یکنند.
ب�الملی از جمله ایران ر
ت
بــه گ ـزارش ایلنــا بــه نقــل از رویــ�ز« ،دونالــد
ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا با «اســکات موریســون»
نخستوزیر ت
اس�الیا در کاخ سفید دیدار یکند.
ترامپ و موریسون درباره ارتقای روابط دوجانبه،
چ� ر ن
ایران و ی ن
ایز� خواهند کرد.
بــر اســاس ایــن گ ـزارش ،بــا توجــه بــه افزایــش
ن
ن
ـو� و نگ ـر نا�
تنشهــای ار� بــر � ندریــای چـ یـ� جنـ ب
کشــورهای منطقــه ،رایــز� دربــاره ایــن مســاله از دیگــر
محورهای دیدار ترامپ و موریسون خواهد بود.

ظریف عازم نیویورک شد
وزیــر امورخارجــه کشــورمان ب ـرای شرکــت در
هفتــاد و چهارمـ ی ن
ـ� نشســت مجمــع عمــوی ســازمان
ملل متحد ،عازم نیویورک شد.
محمــود جــواد ظریــف ق ـرار اســت در حاشــیه ایــن
نشســت بــا تعــدادی از همتایــان خــود از دیگــر کشــورها
نـ نـ� دیــدار و رایـ ن
ـز� کنــد ،همچنـ ی ن
ـ� حســن روحـ نـا� رئیــس
ی
جمهــوری نـ ی نـ� ق ـرار اســت روز دوشــنبه بــه نیویــورک
ســفر کنــد .مقامــات دولــت آمریــکا روز پنجشــنبه وی ـزای
مقامــات ای ـران را ب ـرای ســفر بــه نیویــورک جهــت ش�کــت
در مجمع عموی سازمان ملل صادر کرد.
هفتــاد و چهارمـ ی ن
ـ� دور از نشســتهای مجمــع
عموی سازمان ملل متحد با حضور �ان کشورهای
عضو این ســازمان درنیویورک برگزار یشــود .ســازمان
ملــل متحــد در بیانیــهای اعــام کــرد کــه ســال جــاری،
رهـ بـ�ان کشــورهای جهــان عــاوه بــر ش�کت در مباحث
مجمــع عمــوی ،در مجموعــهای از نشســتها بــا
«تغی�ات اقلیی»،
هــدف تقویــت اقدامــات در زمینه
ی
«رشــد پایــدار»« ،ســامت» و «صلــح جهـ ن
ـا�» نـ ی نـ�
پیگ�ی
ش�کــت خواهنــد کــرد .این نشســتها در ادامه ی
اهــداف برنامــه توســعه پایــدار برگ ـزار یشــود کــه ســال
 ۲0۱۵میــادی توســط رهـ بـ�ان کشــورهای جهــان
تصویب شــده اســت.

رونوشت آگهی حصر وراثت
پسر متوفی

آقای ساار محمودی بشناسنامه  3720173712بشرح دادخواستی به کاسه
 8-980847از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین اشعار
داشته که شادروان عبداله محمودی به شناسنامه  339در تاریخ 1397/5/16در
اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از

-6ساار محمودی ش.ش3720173712ت.ت1369/9/15کدملی3720173712
پسر متوفی

 -2شریف محمودی ش.ش 492ت.ت  1346/2/5کدملی 5589689147
پسر متوفی

-8نقره محمودی ش.ش649ت.ت1355/1/1کدملی5589146690دختر
متوفی

-4کاوه محمودی ش.ش 2710ت.ت 164/11/14کدملی3732980340
پسر متوفی

اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می نماید تا
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر این
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .م/الف 10300

 -1طوبی صوفی ش.ش 3ت.ت 1335/1/20کدملی  5589689147همسر متوفی

-3اقبال محمودی ش.ش548ت.ت 1349/10/10کدملی5589145112
پسر متوفی

-5کیوان محمودی ش.ش9643ت.ت 1367/2/17کدملی3733171799

-7زعفران محمودی ش.ش563ت.ت1350/3/5کدملی5589145821
دختر متوفی

-9طا محمودی ش.ش1075ت.ت 1362/5/26کدملی3732513068
دختر متوفی
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| یادداشت |

ی ن
ره�ی
تحس� ب
از حرکت وزارت صمت
به سوی رونق تولید
| لیا ابوالفتی|
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
نـ ی نـ� در ســال رونــق تولیــد اقــدام بــه اج ـر یا� کــردن
 3۵پــروژه در  ۷محــور کــرده کــه از ســوی ســتاد
فرمانــدی اقتصــاد مقاومـ تـ� ،از ایــن تعــداد  6پــروژه
ت
مقاوم�
بــه عنــوان پروژههــای اولویــت دار اقتصــاد
تعیـ ی ن
ـ� شــده اســت .محــور اول برنامههــای وزارت
ن
صنعــت مبتــ� بــر توســعه تولید و تعمیق ســاخت
داخل است .این مساله با توجه به جنگ تحمیی
اقتصــادی کشــورمان از ســوی آمریــکا و تشــدید
تحریمها بیش از پیش مورد اهمیت است .وزارت
صمــت  10برنامــه در ایــن زمینــه دردســتورکار قرار
ـا� بـ ن
داده اســت .در حــال حـ ن
ـر� از واحدهــای
تولیــدی زیــر ظرفیــت خــود مشــغول بــه کارنــد .بــر
ایــن اســاس فعالســازی ظرفیتخــای واحدهــای
ت
تولیــدی بــا تســهیا� معــادل  1۴ه ـزار میلیــارد ریال
در دســتورکار ق ـرارگرفتــه اســت .هــدف کی پــروژه
فعال سازی ظرفیت خای در  2هزار واحد تولیدی
کشور است.
یــی دیگــر از صنایــی کــه مــورد توجــه ق ـرار
گ
گرفتــه توســعه صنایــع لــوازم خانــی در کگشــور
اســت .بــا تشــدید تحریمهــا واردات لــوازم خانــی بــه
کشــور کاهــش و شــاهد افزایــش قیمتهــا در ایــن
بــازار بودیــم .بــا تاکیــد دولــت تعمیــق ســاخت داخــل
و سیاســتهای حمایـ تـی از ایــن صنعــت پیــش بیـ نـی
یشــود شــاهد توســعه بیشـ تـ� ایــن صنعــت باشــیم.
هــدف سیاســتگذار از ایــن طــرح افزایــش ظرفیــت
تولیــد یخچــال بــه ۱000ه ـزار دســتگاه ،ماشـ ی ن
ـ�
ـو� بــه ۸00ه ـزار دســتگاه و بخــاری گازســوز
لباسشـ ی
هرمتیک هوشــمند به 300هزار دســتگاه است.
نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل عمــوی سـ ی ن
ـنگ�
گ
بــا هــدف کاهــش مــرف ســوخت ،کاهــش آاینــد�
هــوای کان شــهرها وتثبیــت اشــتغال  ۲7ه ـزار
نفــری از دیگــر برنامههــای وزارت صمــت اســت .بــر
ایــن اســاس نوســازی  ۶7ه ـزار و  ۵۸۶دســتگاه در
سال ۹۸در دستور کار قرار گرفته است.
حمایــت از تامـ ی ن
ـ� و توســعه نــاوگان حمــل و نقــل
ریــی بــه تعــداد  ۱3ه ـزار و  ۱00انــواع واگــن بــا هــدف
تحقــق اهــداف مــاده  ٥٤برنامــه ششــم و توســعه
اســتفاده حداكـ ثـ�ی ازتوانمندیهــای واگــن ســازان
ومجموعــه ســازان داخــی و اســتفاده از ظرفیــت
بااســتفاده ش�کتهــای واگــن ســازداخی از دیگــر
ها� اســت که در ســال جاری از ســوی وزارت
برنامه ی
صمت دنبال ی شود.
بازســازی و نوســازی صنایــع و صنــوف تولیــدی
بــا حداقــل تعــداد  ۱۵00واحــد بــا هــدف ارتقــاء و
بــهروزآوری ســختافزاری ،نرماف ـزاری ،ســاختاری و
مدیریـ تـی صنایــع و صنــوف تولیــدی بــه منظــور بهبود
بهــرهوری و رقابتپذیــری صنعـ تـی ازدیگــر برنامههــای
سیاســت گــذاران اســت .توســعه کارآفریـ نـی و تجــارت
فــرش دســتباف بــا هــدف تــاش ب ـرای حداکـ ثـ� ســازی
ین
فعال� عاقه مند
مشــارکت اقتصادی کار آفرینان و
بــه �مایــه گــذاری در ح ــوزه ف ــرش دســتباف و بهــره
گ�ی مناســب از ظرفیتهای جمعیت فعال کشــور
ی
ها� است که
در حوزه فرش دستباف از دیگر برنامه ی
در ســال رونق تولید دنبال ی شــود.
اج ـرا و پیادهســازی پــروژه توســعه خوشــههای
صنعـ تـی بــه تعــداد  40خوشــه صنعـ تـی بــا هــدف
توســعه كســب و كارهــای خرد،كوچــك و متوســط
و رونــق تولیــد و اج ـرای برنامههــای ارتقــاء کیفیــت
محصــوات تولیــدی در  ۵00واحــد صنعـ تـی در
گ
صنایــع لــوازم خانــی و خــودرو از دیگــر برنامههــای
وزارت صمت است.
ـو� ب ـرای
بــه بــاور کارشناســان اقدامــات خـ ب
توســعه بخــش معــدن صــورت گرفتــه اســت .توســعه
معــادن و صنایــع معـ ن
ـد� از سیاســتهای دولــت در
ســال رونق تولید بوده و مشــتمل بر  ۵برنامه اســت.
اج ـرای نقشــه راه معــدن و صنایــع معـ ن
ـد� بــا هــدف
برنامــه ریــزی جهــت شــناخت مزیتهــا وپتانســیلهای
معــدن وصنایــع معـ ن
ـد� و توســعه بــه منظــور ارتقــاء
غ� ت
نفی
ـ
س
د
جهت
بخش معدن به
ـتیا� به اقتصاد ی
ب
در راســتای اقتصــاد مقاومـ تـی  ۲7پــروژه در قالــب ۶۶
سیاســت اســت .اج ـرای پــروژه توســعه فعالیتهــای
ن
اکتشــا� ،اجرای پروژه احیاء ،فعال ســازی و توســعه
معــادن کوچــک مقیــاس بــه تعــداد  ۱۵0معــدن بــا
هــدف فعالســازی معــادن کوچــک مقیــاس ،ایجــاد
اشــتغال در بخــش معــدن و افزایــش مـ ی نـ�ان اســتخراج
مــواد معـ ن
ـد�  ،اج ـرای پــروژه تکمیــل زنجـ یـ�ه ارزش
فل ـزات اســای (فــواد ،مــس و آلومینیــوم) بــا هــدف
زنج�ه ارزش فلزات در کشور و ایجاد ارزش
تکمیل
ی
ت
پای� ت
بیش� از معدن تا محصوات ی ن
افزوده
دسی آن
ین
تجه� و ونوسازی معادن کشور است.
و
تکمیل ارتباطات ســامانه جامع تجارت با ســایر
دستگاهها از جمله گمرک ،سازمان بنادر و دریانوردی
و حــذف ارتباطــات کاغــذی و حمایــت از توســعه
فروشــگاهها و بازارهــای ت
الک�ونیــی کاا و خدمــات
ها� اســت که در حال اجراســت.
ازدیگر برنامه ی
وزارت صمــت در ســال  ۹۸برنامههـ یـا� بــا ۶
محــور ب ـرای بهبــود کســب و کار در دســتور کار ق ـرار
داده اســت .اصــاح فرآیندهــا و دســتورالعملها و
ین
قوان�
حــذف یــا کاهــش زمان صدور مجوزها ،تنقیح
زدا� و
و مقــررات مانــع تولیدبــا هــدف کی مقــررات ی
رفــع موانــع تولیــد و تجــارت ،شفافســازی و ایجــاد
دسـ تـ�ی آزاد بــه اطاعــات ب ـرای عمــوم ذینفعــان و
مبــارزه بــا فســاد اداری ،ایجــاد و توســعه ســامانههای
ت
ت
صنعی،
اطاعا�  ،تدوین و اباغ سیاستهای
جامع
معـ ن
ـد� و تجــاری بــا هــدف آسیبشــنای و تعیـ ی ن
ـ�
مشــکات بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت و تدویــن
اه�دی که باید در آن سیاســت ارزی ،ســود
برنامه ر ب
بانــی و اهــداف کان اقتصــادی در زمینــه حمایــت از
تولیــد تعیـ ی ن
ـ� شــود و دســتگاههای دیگــر نـ ی نـ� از اج ـرای
این برنامه حمایت کنند.
بــا توجــه بــه اقدامــات مثبـ تـی کــه ی ماههــای
اخـ یـ� توســط وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ب ـرای
ره� معظم
رونــق تولیــد انجــام گرفتــه باعــث شــده تــا ب
انقــاب اســای در ابتــدای جلســه درس خــارج ،ی
ت
ین
تحس� کردند:
بیانا� اقدامات رو به بهبود تولید را
ـو� هــم در زمینههــای گوناگــون
ب
خ�هــای خـ ب
تولید و رونق تولید ی رسد؛ حاا ان شاءه اثراتش
ً
خو� دارد انجام
را بعــدا مــردم خواهنــد دیــد .کارهــای ب
ی گ�د؛ غفلتها� شده است ،کوتایها� شده ،اماّ
ی
ی
ی
حــاا حرکتهــا ،بحمــده حرکتهــای بــه ســمت اهداف
گ�د.
مطلوب است؛ اینها انشاءه دارد انجام ی ی

ت
ت
صنع� مش�ک با کشورهای همسایه
اجرای شهرکهای
در دستور کار است
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در
جمــع فعــاان اقتصــادی اســتان سیســتان
و بلوچســتان گفــت :اج ـرای شــهرکهای
صنعـ تـ� مشـ تـ�ک بــا کشــورهای همســایه جــز
سیاســتهای وزارت صمــت اســت و در
ت
ـا� بــا بـ ن
ـر�
ایــن خصــوص اقدامــات و تفاهمـ
کشورها انجام گرفته است.
بــه گ ـزارش وزارت صمــت ،وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت خاطــر نشــان کــرد  ۱۶ :مــاه
اســت در یــک جنــگ ســخت اقتصــادی بــه �
ی بریــم و نشــانه گـ یـ�ی دشــمنان مســتقیما روی
تولیــد متمرکــز شــده اســت ،خوشــبختانه بــر
خــاف تصــور آنهــا رویــه کنـ ن
ـو� صنعــت کشــور
رو بــه بهبــودی اســت کــه البتــه منــوط بــه اعمال
بـ ن
ـر� سیاســتهای حمایـ تـی داخــی از جمله در
ن
تام� مای به هنگام است.
بخش ی
رحمـ نـا� تاکیــد کــرد  :باید ن
بر� دیدگاههای
بخـ شـی را اصــاح کنیــم و از هیــچ تـ ش
ـای ب ـرای
تســهیل امــور فروگــذاری نکنیــم ،ایــن مهــم یــک
نمــود عیـ نـی از عملکــرد یــک رزمنــده در کارزار
جنگ اقتصادی است.
وی گفــت  :خوشــبختانه امــروز یــک ثبــات

نسی در بازارکشور ایجاد شده و با رصد انجام
ب
گرفتــه از  ۱00قلــم کاای نروری مــورد نیــاز
ث ً
ش
کاهی است.
اک�ا کااها
مردم روند قیمت
ن
رحما� افزود :در ش�ایط جنگ اقتصادی

بایــد در کنــار هــم و هم ـراه هــم مشــکات را یــک
به یک حل کنیم.
افزایش  29و  36درصدی صدور پروانه
بهره برداری و جواز تاسیس در سیستان و

بلوچستان در  ۵ماهه نخست امسال
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت اعــام
کرد :در حوزه صدور جوازهای تاســیس در کل
کشــور در  ۵ماهــه نخســت امســال در مقایســه
با مدت مشــابه ســال قبل  ۱۸.4درصد افزایش
یافتــه اســت ،یعـ نـی عاقمنــدی �مایهگــذاران
در بخــش صنعـ تـی کشــور بیشـ تـ� شــده انــد؛ ایــن
یعـ نـی شکســت تحریــم ،در اســتان سیســتان و
بلوچســتان ایــن عــدد بالــغ بــر  3۶درصــد بــوده
م�هــن از تحــرک خــوب صنعـ تـی
کــه نشــانه ای ب
استان است.
رحمـ نـا� ادامــه داد :در بخــش صــدور
پروانههــای بهــره بــرداری در ســطح کشــور ی
ایــن مــدت  7درصــد رشــد داشــتیم و در اســتان
سیســتان و بلوچســتان ایــن شــاخص بــا افزایــش
 ۲۹درصــدی مواجــه شــده اســت ،ایــن اتفــاق
ارزشمند و امیدواری مردم را باید قدر بدانیم.
وی اظهــار کــرد :حضــور مســتمر در
اســتانها و پیگـ یـ�ی موضوعــات امــروز بــه
یــک راهـ بـ�د اســای در وزارت صمــت اســت
تــا از نزدیــک مســائل رصــد و در مــورد آنهــا
گ�ی یشود.
تصمیم ی

معاون وزارت جهاد کشاورزی اعام کرد:

خوداتکا� در تولید محصوات کشاورزی
ی
مرضیه امیری

معــاون توســعه مدیریــت و
منابــع وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت :فرزنــدان
خوداتکا� کشور در
مس�
جهادگران امروز در ی
ی
تولید محصوات کشاورزی گام بر یدارند.
طا� ،معاون توسعه مدیریت
محمدرضا
ی
و منابــع وزارت جهــاد کشــاورزی در ی و یکمـ ی ن
ـ�
گردهمـ یـا� فرماندهــان مهنــدی رزی جنــگ
جهــاد بــا بیــان اینکــه اقدامــات شــما در هشــت
گ
ســال دفــاع مقــدس و دوران ســازند� بســیار بــا
ارزش بود و هر یک از آنها به عنوان یک مستند
بــزرگ و بــا ارزش محســوب یشــود ،افــزود :در
همایشهـ یـا� کــه بــا محوریــت فرهنــگ جهــادی
و مدیریــت جهــادی برگ ـزار ی شــود خدمــات،
رشــادتها ،ابتــکارات و اقدامــات شــما چــه در
گ
پشـ ن
ـتیبا� و مهنــدی جنــگ و چــه در ســازند�
مناطق محروم و روستاها ،به عنوان یک الگوی
جهادی مطرح است.
وی با اشــاره به تاکید وزیر جهاد کشــاورزی
بــر لــزوم مستندســازی فرهنــگ و مدیریــت جهــاد
گ
در دوران دفــاع مقــدس و ســازند� ،گفــت :در
حوزه نرم افزاری اقدامات موثری صورت گرفته
اســت کــه در ایــن زمینــه یتــوان بــه تهیــه مســتند
ها�
خــاک پــاک اشــاره کــرد .این مســتند مصاحبه ی
بــا پیشکســوتان و در خصــوص تجربیــات دوران
گ
جنــگ تحمیــی ،دوران ســازند� و محرومیــت
زدا� است.
ی
ـا� ادامــه داد :ســامانه �اج پــروژه
طـ ی
دیگــری بــود کــه رونمـ یـا� شــد و اب ـزاری ب ـرای
پژوهش محققان در حوزه دفاع مقدس است.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت
ذخ�هسازی پروندهها
جهاد کشاورزی بیان کرد :ی
بــه صــورت ت
الک�ونیــی نـ ی نـ� از اقدامات مهم دیگر
اداره کل امــور ایثارگ ـران اســت کــه بــه منظــور
مانــدگاری مســتندات صــورت پذیرفتــه اســت و
همچنان ادامه دارد.
نزدیک شدن جهاد نر به بورس و
رمایهگذاری در آن
محمــد فروزنــده ،مشــاور رئیــس جمهــور و
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در ادامه
اظهــار کــرد :امــروز هــم در ســیل خوزســتان یــی
از نقــاط اتــکا ،جهــاد نــر بــود کــه یتــوان ماننــد
دوران جنگ آن را برای عملیاتها فرستاد و هم
برای دوران بحران بسیار ارزشمند است.
وی بــا بیــان اینکــه مــا پیشــنهاد داریــم
جهــاد نــر بــه بــورس نزدیــک شــود و در آن
�مایهگــذاری کنــد ،گفــت :امــروز در یک تحریم
سـ ی ن
ـنگ� ق ـرار داریــم و نیــاز بــه ریســک در مــورد
مدیران مشــاهده یشــود ،این ریســک گای بیش
از  ۵0درصــد امــکان اشــتباه دارد امــا ب ـرای حیــات
کشور ازم است.
فروزنــده تصری ـ ــح کــرد :نتایـ بـی که در جنگ
غ�قابــل پیشبیـ نـی بود و
بــه دســت آمــده از ابتــدا ی
نسبت به دستاوردهای چند قرن گذشته کشور
غ�ممکن به نظر یرسید.
ی
وی افــزود :مــا توانســتیم نظــام و انقــاب
را حفــظ و دســتاوردهای آن را گسـ تـ�ش دهیــم

و بــه عنــوان یــک قــدرت در منطقــه نفــوذ کنیــم
و افکارمــان بــه عنــوان نمــاد ب ـرای اف ـرادی کــه بــه
گ
دنبال زند� ســالم و اســای یگردند ،الگو قرار
گرفــت .مشــاور رئیــس جمهــور بیــان کــرد :جنــگ
خو�هـ یـا� کــه داشــت امــروز در چ ـر یا�
بــا همــه ب
ش�وع ،چ ـرا� انجــام و چ ـرا� ادامــه ،همچنـ ی ن
ـ�
ی
ی
پایانــش ســوال ایجــاد شــده و ایــن ســوال ب ـرای
گ
اف ـرادی اســت کــه هیــچ از خودگذشــتی در طــول
ایام جنگ نداشتند.
وی تصری ـ ــح کــرد :زمـ نـا� کــه کشــور دچــار
مشــکل یشــود همــه یگوینــد ماننــد دوران دفاع
مقــدس پـ یـ�وز یشــویم ،امــا ایــن نکتــه وجود دارد
گ
کــه بایــد ماننــد دوران دفــاع مقــدس آمــاد� کامــل
داشــته باشــیم تــا بتوانیــم بــر ش�ایــط تحریــم و
جنگ اقتصادی غلبه کنیم.
مانند دوران جنگ و دفاع مقدس هم با
شرایط تحریم بجنگیم
عضــو تشــخیص مصلحــت نظــام در رابطــه
بــا تحریمهــا عنــوان کــرد :پــس از جنــگ دوبــاره
دچار تحریم شــدیم که این بار فشــار بیشـ تـ� شــده
و جنــگ اقتصــادی ایجــاد شــده کــه فشــار آن بــر
ت
بیش� است.
جامعه از جنگ تحمیی
وی بــا بیــان ایــن کــه در دوران دفاع مقدس،
اقتصــاد ،جنــگ را پشـ ن
ـتیبا� ی کــرد امــا ایــن
بــار جنــگ بــر خــود اقتصــاد وارد شــده اســت،
خاطرنشــان کرد :در دوران دفاع مقدس ،اعتقاد
ن
جوانا� که
به حفظ نظام کشور وجود داشت و
از جنگ و تاکتیک �رشــتهای نداشــتند در کنار
ین
خو� عمل کنند
متخصص� جنگ توانستند به ب
و بــا صداقـ تـی کــه از خــود نشــان دادنــد ،اعتمــاد
ن
خمیی (ره) را دریافت کردند و سپاه ،بسیج
امام
و جهاد ثمره این اعتماد است.
مشــاور رئیــس جمهــور تأکیــد کــرد :اعتمــاد
وها� با ارزش
امام راحل به ارتش باعث شد ین� ی
از جامعــه ارتــش بـ یـ�ون بیاینــد و اف ـرادی همچــون
شــهید ســپهبد صیــاد شـ یـ�ازی پــا بــه عرصــه
بگذارند.
وی افــزود :تمــام تصمیمــات امــروز یتوانــد
مــورد اشــکال و ســوال ق ـرارگـ یـ�د امــا همه مسـ یـ�ها
بســته اســت و ب ـرای بــاز کــردن مسـ یـ� نیــاز بــه
ریســک و تــوکل بــه خــدا داریــم .مشــاور رئیــس
گ
جمهــور خاطرنشــان کــرد :جهــاد ســازند� نمــاد
شــجاعت ،صمیمیــت ،صداقــت و اعتمــاد بــه
تصمیمات بزرگ و سازنده بود.
ن
شرایط اقتصادی کنو� دهها برابر
سختتر از دوران جنگ است
گردهما� با
بـ ی شـ�ن زنگنــه ،وزیــر نفــت در این
ی
ن
کنو� دهها برابر سختتر
اشاره به اینکه ش�ایط
از دوران جنــگ شــده اســت ،افــزود :مــا امــروز
دوبــاره وارد دوران ســخت شــدیم .اکنــون ش�ایــط
از نظــر اقتصــادی چندیــن برابــر از دوران جنــگ
ســختتر شــده اســت در زمــان جنــگ نفــت مــان
را یفروختیــم و پولــش را دریافــت یکردیــم و
هرچه یخواستیم یخریدیم ،وی اکنون پولش
را نیتوانیــم دریافــت کنیــم .تنهــا وزارتخانــه مــا
نیست وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت نـ ی نـ� در ایــن ش�ایــط در بخــش
واردات مشکل دارند.
وی تصری ـ ــح کــرد :آنچــه در زمــان حـ ن
ـار
مهــم اســت اینکــه بایــد بــا همــان روحیــه دوره

ن
کنو� را “دوره
جنگ ،کار کنیم؛ من اسم دوران
آخریــن نـ بـ�د” یگــذارم .آنجــا عملیــات بــود ،امــا
ین
منافق� است.
اکنون جنگ با آمریکا ،ا�ائیل و
ین
منافق� یخواهند با حمایت کاخ سفید تجدید
حیات کنند.
وزیــر نفــت افــزود :نســل جــوان مــا از
مســائل دوره جنــگ زیــاد نیداننــد ،امــا مــا چــون
ضربــه خــورده ایــم یدانیــم چــه خـ بـ� اســت؛ پــس
بایــد ســخت و پایــدار باشــیم و بــا تدابـ یـ�ی کــه
یاندیشــیم خداونــد هــم کمــک یکنــد .همــه
تــاش کنیــم ،انســانیت و جهــاد همیشــه زنــده
اســت .وی خطــاب بــه فرماندهــان مهنــدی
رزی جنــگ وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت :مــن
نخسـ ی ن
ـت� بــاری کــه بــا شــما جهادگ ـران آشــنا شــدم
ت
بیش� نداشتم؛ اکنون  ۶7ساله هستم.
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خیــی از ب ـرادران شــهید ،گــروی جانبــاز شــدند و
جمــی دیگــر زنــده هســتند؛ امیــدوارم بــه آنهــا
بپیوندیم.
زنگنــه اظهــار کــرد :امــام حسـ ی ن
ـ� (ع) در
کربــا یــک جهــاد بــزرگ و تاریـ نـی انجــام داد کــه
بــه شــهادت خــود ،ب ـرادر و خانــواده اش منجــر
 .امروز ش�ایط ما مانند ن
زما� اســت که فضا
شــد
ب ـرای امــام ســجاد (ع) کــه  30ســال بعــد از امــام
گ
حسـ ی ن
ـ� زنــد� کــرد ســخت و دشــوار بــود وی در
همــان مــدت امــام ســجاد (ع) انســانهای زیــادی
تربیت کردند.
تاش جهادگران برای ی ن
تام� معیشت مردم،
استمرار حماسه دوران دفاع مقدس
حجــت ااســام والمسـ ی ن
ـلم� ســیدرضا
تقــوی ،نماینــده وی فقیــه در وزارت جهــاد
کشــاورزی ،گفــت :برگ ـزاری چنـ ی ن
ـ� نکوداشـ تـی،
انتقــال مـ یـ�اث ش
ارزی بــه نســلهای آینــده اســت
کــه بایــد ســی کنیــم تــاش شــهیدان ،ایثارگ ـران و
رزمنــدگان کــه ســبب بــه وجــود آمــدن ایــن مـ یـ�اث
ارزشمند شده را به نسلهای آینده منتقل کنیم
و برای آنها الگوسازی شود.
ن
ـدردا� از جهادگ ـران
وی اظهــار کــرد :قـ
بایــد هــر ســاله انجــام شــود ،ایــن خــود ،تجلیــل از
ارزشها است که باید از کرامت و صداقت آنها
ن
ـدردا� کنیــم .برگ ـزاری چنـ ی ن
ـ� مراســی ارائــه راه
قـ
گ
برای دیگران اســت که در جهاد ســازند� و دفاع
مقدس حضور داشتند.
حجــت ااســام تقــوی گفــت :مــا معتقدیــم

فرهنــگ بـ شـری مدیــون چهرههــا ،شــخصیتها و
فــداکاری ایــن عزی ـزان بــوده اســت کــه بــا تــاش و
ت
اخــاص توانســتند چنـ ی ن
ـجاعی را
ـ� فــداکاری و شـ
م�اث ش
بری که در اختیار
به وجود آورند .همه ی
ماســت دســتاورد انســانهای برجســته و فداکاری
بوده که توانستند تحوات اجتمای را به وجود
آورند و تمدن را ی ن
ن� ی ن
هم� انسانها ساختند.
نماینــده وی فقیــه در وزارت جهــاد
کشــاورزی تصری ـ ــح کــرد :ایــن تمدنهــا نتیجــه
ها� اســت کــه در ش�ایــط
اندیشــمندی انســان ی
خــاص جامعــه ،فــداکاری کردنــد و همــه مـ یـ�اث
بـ شـری متعلــق بــه آنهاســت ،چـ ی نـ�ی نیســت کــه
گ
بــه ســاد� از آن بگذریــم؛ آنهــا خودشــان متحــول
شــده انــد و تحــول نـ ی نـ� ایجــاد کــرده انــد .ایــن
انســانها بــا ایــن دســتاوردها متعلــق بــه همــه ش
بر
تــا روز قیامــت هســتند و قــرآن هــم ی گویــد آنهــا
را فراموش نکنید.
ن
زدا�
وی افــزود :کســا� کــه ی گوینــد پـ یـ� ی
کنیــد بایــد بداننــد همــه خدمـ تـا� کــه هــم اکنــون
بــه جوانــان ارائــه ی شــود بــه دلیــل تــاش اف ـرادی
اســت کــه اکنــون مســن هســتند؛ جوانــان دچــار
غرور نشوند.
نرورت تبیـ ی ن
ـ� نقــش مهنــدی رزی جنــگ
جهاد در یپ�وزیهای دوران دفاع مقدس
پـ یـ�وز حنـ پـا� ،شــهردار ته ـران در ادامــه
افــزود :یــی از موضوعــات مغفــول مانــده در
مباحــث مربــوط بــه دفــاع مقــدس ،تشــری ــح نقش
مهنــدی در جنــگ اســت کــه پرداخـ ت ن
ـ� بــه آن
جذابیت بیشـ تـ�ی برای نســل امروز دارد.
وی گفــت :افتخــار مــن ایــن اســت که ش�وع
گ
خدماتــم بــا مهنــدی جنــگ جهــاد ســازند� بــوده
اســت کــه بــا گــردان پشـ ن
ـتیبا� و مهنــدی جنــگ
ت
جهــاد آذربایجــان ش�� درگیــان غــرب همــکاری
ی کردم.
حنـ پـا� اظهــار کــرد :در مهنــدی جنــگ
جهــاد ،غـ یـ� ممکنهــا ،ممکــن ی شــد کــه نمونــه
بــارز آن پــل خیـ بـ� بــود کــه بــه طــول  ۱4کیلومـ تـ�
روی آب و بــدون پایــه ،پــی نصــب شــد .همــه
کارخانجــات در آن بــه کمــک مــا آمدنــد و مــن
افتخــار داشــتم در مراحــل نصــب آن در کنــار
برادران جهادگر حضور داشته باشم.
شــهردار ته ـران بیــان کــرد :جهادگ ـران بــا
احــداث زنجـ یـ�ه بیمارســتانهای صح ـر یا� ،رکــورد
زمـ نـا� جراحــت تــا اولـ ی ن
ـ� اتــاق عمــل را کــه تــا قبــل
از آن مربوط به جنگ ویتنام بود ،شکســتند.
وی افــزود :ایــن خدمــات و افتخــارات
بــر اســاس روحیــه جهــادی و اعتمــاد بــه نفــس و
خودبــاوری بــود کــه امــام خمیـ نـی (ره) و شــهدا بــه
مــا یــاد دادنــد .خودباوری مبنای انجام کارها بود،
با دســت خای رای پیدا ی شــد و هیچ ی ن
غ�
چ� ی
ممکن نبود.
حنـ پـا� تصری ـ ــح کــرد ۸ :ســال دفــاع مقدس
بــا وجــود تمــام سـ ت
ـخیها و مشــکات بایــد چ ـراغ
راه آینــده باشــد و تشــری ــح وجــوه مثبــت آن ب ـرای
آینــده کشــور و اســتمرار انقــاب اســای ازم
است .در حاشیه این همایش از سامانه یارانهای
رونما� شد .در این
اسناد جنگ جهاد «�اج»
ی
ســامانه  ۹00ه ـزار ســند شــامل فیلــم ،عکــس،
خاطــره ،کتــاب و غـ یـ�ه در دسـ تـ�س عمــوم ق ـرار
گرفته است.

گ
عامل مجهول ی ن
ب� قیمت رب و گوجه فرن�
گ
قیمــت گوجــه فرنــ� ی روزهــای اخـ یـ� بــا کاهــش
زیادی در بازار مواجه شــده اســت .دلیل این مســاله کشــت
گ
ف ـراوان گوجــه فرنــ� در ســال جــاری اســت .ایــن محصــول
روی دســت کشــاورزان مانــده ،بــا ایــن حــال کارخانجــات رب
همچنــان بــه گرانفـ ش
ـروی خــود ادامــه ی دهنــد و قیمــت هــر
قوی  800گری رب حدود  ١٨هزارتومان است .به گفته
بـ ن
ـر� از مســئوان کشــاورزان امســال در بســیاری از مناطــق
ت
کشور به جای کشت محصول اس�اتژی� همچون چغندر
قنــد بــه دلیــل منطـ تـ� نبــودن نــرخ خریــد تضمیـ نـ� دولت -به
گ
ن
صی� جات از جمله گوجه فرن� روی آورند.
کشت
ایــن امــر ســبب شــده تــا دولــت مجبــور بــه خریــد توافـ تـی
گوجــه فرنـ گـی از کشــاورزان شــود و بــه گفتــه حسـ ی ن
ـ� شـ یـ�زاد،
ـتا� تاکنــون حــدود ١٦٢
رئیــس ســازمان مرکــزی تعــاون روسـ ی
ت
ت
حمایی
توافی و
هزارتن گوجه از کشاورزان کشور به صورت
خریداری شده است.
گ
در حال ن
حار قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنی بنابراعام
کیلو� حداقل  ١٣٠٠تا  ٢٢٠٠تومان در
اتحادیه بارفروشان
ی

ـو�
میــدان مرکــزی میــوه و تــره بــار و قیمــت نــوع ممتــاز آن کیلـ ی
ـ� در مراکــز خردهفـ ش
 ٢٥٠٠تومــان اســت .همچنـ ی ن
ـروی قیمــت
گ
ر�
ر�
کیلو�  ١٥٠٠تومان و قیمت گوجه فرنی ی
غ� ب
ی
گوجه ب
ین
کیلو�  ٢٠٠٠تومان است.
ن�
ی
ایــن درحــای اســت کــه کارخانجــات تولیدکننــده رب کــه
گ
ســال گذشــته در پ� افزایــش قیمــت گوجــه فرنــی قیمتهــای
خــود را افزایــش داده انــد هــم اکنــون بــا کاهــش قیمــت ایــن
محصــول ،همچنــان بــه گرانفـ ش
ـروی ادامــه ی دهنــد و در حــال
ن
حار قیمت هر قوی رب  ۸00گری حدود  ١٨هزار تومان
است.
به گزارش مهر ،اسده کارگر ،رئیس اتحادیه فروشندگان
میــوه و سـ ب نـ�ی بــا بیــان اینکــه کارخانجات تولیدکننده رب ســال
گ
گذشته اعام کردند که به دلیل افزایش قیمت گوجه فرنی،
رب را گ ـران کــرده انــد ،گفــت :در حــال حـ ن
ـار قیمــت گوجه به
حداقل رسیده و کارخانجات باید نرخ محصول تولیدی خود
را کاهش ی دادند اما این کار را نکردند.
گ
وی افــزود :درحــال حـ ن
ـار عرضــه گوجــه فرنــی بســیار

فراوان است و قیمت آن ی ن
ن� برای کشاورزان مقرون به رفه
نیست.
کارگــر ضمــن انتقــاد از عملکــرد کارخانجــات رب
اظهارداشت :باتوجه به اینکه کارخانجات خرید انبوه یکنند
قیمت برای آنان بسیار ت
کم� هم تمام ی شود.
وی تصری ـ ــح کــرد :تقاضــای مــا از مــردم ایــن اســت کــه
خودشــان گوجــه فرنـ گـی بخرنــد و رب مــورد نیازشــان را تامـ ی ن
ـ�
کننند تا مانع اینگونه سوءاستفادهها شوند.
گ
بــه نظــر ی رســد در حــال حـ ن
ـار کــه گوجــه فرنــی بــه
ـ� کننــده رب بــا ف ـر ن
عنــوان محصــول اصــی تامـ ی ن
اوا� عرضــه و
ت
نظار� باید با
کاهش شدید قیمت مواجه شده ،دستگاههای
ورود بــه بــازار رب ،برخوردهــای ازم را بــا تامـ ی ن
ـ� کننــدگان ایــن
محصــول کــه یــی از پرمــرف تریــن محصــوات خانــوار ای ـر نا�
اســت داشــته باشــند .چراکــه هیــچ توجیــی وجــود نــدارد وقـ تـی
گوجــه ف ـراوان اســت و روی دســت کشــاورزان مانــده قیمــت
یــک قــوی رب  ۸00گــری ب ـرای مــرف کننــده  ١٨تــا ٢٢
هزارتومان باشد.

روزنامه عصر اقتصاد

مسئول صفحه :سردبیری

sardabiri@asre-eghtesad.ir
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| خــبـر |
مقیی:

ارتقاء ن
ایم� و كیفیت محصوات
رلوحه اقدامات ایران خودرو
است
درنشســت مدیرعامــل گــروه صنعـ تـ� ای ـران خــودرو بــا
معــاون امــور روابــط كار وزیــر تعــاون،كار و رفــاه اجتمــای و
نماینــده مــردم ته ـران در مجلــس شــورای اســای ،مســائل
ن
موجــود مرتبــط بــا منابــع انســا� ای ـران خــودرو مــورد بــرری
قرار گرفت.
مدیرعامــل گــروه صنعـ تـی ای ـران خــودرو در ایــن نشســت
خواســتار همــدی و هم ـرای وزارت كار و ســازمان تامـ ی ن
ـ�
ن
انسا� این
اجتمای برای برری ورفع مسائل كارگری و منابع
خودروساز شد.
فرشاد مقیی گفت :به دنبال این هستیم تا با مجموعه
فعالیتهــا و اقدامــات گــروه صنعـ تـی ای ـران خــودرو بــه عنــوان
بــزرگ تریــن خودروســاز كشــور ضمــن مقابلــه بــا مانــع ت ـر شای
دشــمنان ب ـرای رونــق خودروســازی ،بــه اهــداف صنعـ تـی و
اقتصادی كشور در ش�ایط تحریم دست یابیم.
وی افــزود :بــا اصــاح روشهــای گذشــته و بهبــود آن و
همچنـ ی ن
ـ� تعریــف و اج ـرای برنامههــای جدیــد ،ش�ایــط فعــی را
بهبود خواهیم بخشید.
مقیــی ضمــن تاكیــد بــر همــدی و هم ـرای مجموعههــای
مرتبط برای افزایش یت�اژ تولید ،كاهش نرخ تولید خودروهای
ناقــص و تكمیــل خودروهــای ناقــص ،ارتقــای ایمـ نـی و كیفیــت
را از دیگــر رویكردهــای مهــم ای ـران خــودرو دانســت و گفــت:
بایــد بتوانیــم محصــوات و خدمــات درخــور و شایســته مــردم
ارائــه كنیــم .مدیرعامــل گــروه صنعـ تـی ای ـران خــودرو بــا بیــان ایــن
كــه محدودیتهــای بـ ی ن
ـ� الملــی را از تهدیــد تبدیــل بــه فرصــت
كردهایــم گفــت :در گذشــته نـ ی نـ� بــه اثبــات رســانده ایــم كــه هــر
چــه پیــچ تحریــم تندتــر بــوده ،ت
به� و با قدرت بیشـ تـ�ی توانســته
ش
ایــم آن را پشــت � بگذاریــم .در �ایــط تحریــم ،همــواره
رشــد صنعـ تـی نــرخ بااتــری داشــته اســت ،بیشـ تـ�ین تكنولــوژی
و فنآوریهــای امــروز حاصــل محدودیتهـ یـا� بــوده كــه در
گذشــته وجــود داشــته و بــا تــاش صنعتگ ـران كشــور بــه ثمــر
رسیده است.
محمدعی وكیی ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اســای نـ ی نـ� در ایــن دیــدار ،ای ـران خــودرو را بخـ شـی از غــرور مــی
هــر ای ـر نا� عنــوان كــرد و همكاریهــای ایــن ش�كــت بــا وزارت كار
در حــوزه روابــط كار را بیانگــر اهتمــام بــه تكریــم جایــگاه اف ـرادی
دانست كه چرخه این خودروساز را به حركت دری آورند.
وی گفــت :از گذشــته تاكنــون تمهیــدات زیــادی ب ـرای
رضایتمنــدی كاركنــان صــورت گرفتــه و درحــال حـ ن
ـار نـ ی نـ�
رضایتمندی كاركنان در كارآمدی و ایجاد حس مسئولیت آنان
نقش آفرین است.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســای ،با اشــاره
بــه جایــگاه ای ـران خــودرو در اقتصاد می كشــورگفت :قضاوت
عموی و گفتمان شكل گرفته در جامعه ،زیبنده این مجموعه
نیست .مدیرعامل جدید این ش�كت ،جوان ،پرانرژی و دارای
كارنامه موفق در حوزه صنعت است كه امیدواریم با حضور
ایشان ،ن ن
م�لت این ش�كت احیا شود؛ چون جایگاه این صنعت
آســیب دیــده و فراتــر از مســائل اقتصــادی ،آســیب اجتمــای
است.
وكیی تصری ــح كرد :ایران خودرو نیازمند مجموعه ای از
ن
ن
سازما� و اقدامات
سازما� برای بهبود جایگاه
اقدامات درون
كیفیــت بخـ شـی و ارتقــا و همچنـ ی ن
ـ� اقدامــات مدیریـ تـی اســت.
ایــن ش�كــت در نتیجــه تصمیمــات غلــی كــه در گذشــته دور و
غ�اقتصــادی اداره ی شــود كــه
نزدیــك بــه آن تحمیــل شــده ،ی
ماحصل آن افت ن ن
م�لت بوده است.
وی ادامــه داد :ای ـران خــودرو بــه عنــوان ش�كــت پیـ شـرو در
خودروســازی كشــور بایــد بــه برنــد مــی ی رســید و بایــد بــازار
كشــورهای همســایه را نـ ی نـ� راهـ بـ�ی ی كــرد ،امــا ش�ایــط فعــی،
نتیجــه خواسـ ت ن
ـ�های نابجــا و غلــی بــوده كــه بخشهــای
مختلف به آن تحمیل كرده اند.
عضــو فراكســیون امیــد مجلــس ضمــن تحسـ ی ن
ـ� جســارت
و توانمنــدی مدیرعامــل گــروه صنعـ تـی ای ـران خــودرو اظهــار
امیــدواری كــرد :در دوره جدیــد عــاوه بــر بازگشــت آرامــش
ـ� بدبیـ نـی بــا تمهدیـ ت
ـ� رفـ ت ن
و از بـ ی ن
ـدا� كــه از ســوی مدیریــت
اندیشــیده ی شــود احســاس امنیــت در میــان مــردم و
مشـ تـ�یان ی ن
ن� ایجاد شــود.
حاتم شاكری ،معاون تنظیم روابط كار وزارت تعاون،كار
و رفــاه اجتمــای نـ ی نـ� در ایــن نشســت كیفیــت محصــول را
ضامــن اشــتغال پایــدار خوانــد و گفــت :انتظــار مــردم توجــه بــه
ارتقــای كیفیــت محصــوات ،ایجــاد آرامــش در بــازار بــا بهبــود
وضعیــت تولیــد و انجــام تعهــدات مشـ تـ�یان در انتظــار دریافــت
خودروهای ثبت نای است.
زنج�ه
وی ادامه داد :بیش از  ۵00هزار نفر ین�وی كار در ی
تامـ ی ن
ـ� و قطعــه ســازی خودروســازان مشــغول فعالیــت هســتند
و هــر توقـ نـی در خطــوط تولیــد خودروســاز بــا تعدیــل نـ یـ�و و
مشــكات كارگری در ش�كتهای قطعه ســاز همراه اســت .شــا
كــری بــا اشــاره بــه اعتبــار و وجهــه بــاای ای ـران خــودرو گفــت:
تامـ ی ن
ـ� كننــدگان آســیب پذیــر هســتند و بایــد بــا بهبــود ش�ایــط
تولید این تهدید برای كارگران قطعه سازی از میان برود.
وی در عـ ی ن
ـ� حــال تصری ـ ــح كــرد :تحقــق ایــن موضوعــات
در ش�ایــط فعــی بســیار ســخت و پرریســك اســت امــا قطعــا بــا
توانمندیهــای مدیرعامــل گــروه صنعـ تـی ای ـران خــودرو ،از ایــن
مس� عبور خواهیم كرد.
ی
معــاون وزیرتعــاون  ،كار و رفــاه اجتمــای روابــط موجــود
میــان كارفرمــا و كارگ ـران در مجموعــه ای ـران خــودرو را تحسـ ی ن
ـ�
كــرد وگفــت :نظــم نـ ش
ـای از رعایــت قوانـ ی ن
ـ� و مقــررات در ای ـران
خودرو قابل تقدیر است.
وی خاطرنشــان كــرد :ماحصــل نظــم موجــود ،احســاس
امنیــت شــغی و تعلــق خاطــر و هــم اف ـز یا� نـ یـ�وی كار اســت كــه
در كمیــت و كیفیــت تولیــد نمایــان ی شــود .ایــن موضــوع بایــد
تقویت شود.
شــاكری همچنـ ی ن
ـ� از ق ـرار دادن ظرفیتهــای موجــود
تعلیمات و تحقیقات در اختیار ایران
وزارت كار از جمله مركز
گ
خ� داد وگفت :این آماد� وجود دارد تا ظرفیتهای
خودرو ب
موجــود ب ـرای ســالم ســازی و استانداردســازی محیــط كار و
همچن� آموزشهای ن
ین
گ�د.
ایمی در اختیار ایران خودرو قرا ر ی
در ادامــه ایــن جلســه خانــم حیــدری مدیــر کل تامـ ی ن
ـ�
اجتمــای غــرب اســتان ته ـران نـ ی نـ� توضیحـ تـا� دربــاره وضعیــت
روابــط موجــود ای ـران خــودرو و ســازمان تامـ ی ن
ـ� اجتمــای و
اقدامــات صــورت گرفتــه ب ـرای تســهیل امــور مربــوط بــه كاركنان
ارایه كرد.
گفتـ نـی اســت ،نماینــده مجلــس ،معــاون وزیــركار و هیــات
همراه ،در بازدید از خطوط تولید ایران خودرو در ســالنهای
پــرس ،بدنه،رنــگ و مونتــاژ بــا فرآینــد تولیــد خــودرو بــه صــورت
تخصی آشنا شدند.
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شرکت بیمه تعاون ،عضو اتحادیه
ی ن
ب� الملی تعاون ( )ICAشد

ـ� الملــی تعــاون بــا ارســال نامــه ای ،پیوسـ ت ن
اتحادیــه بـ ی ن
ـ�
ت
بیمــه تعــاون بــه  ICAرا بــه دکــ� یونــس مظلــوی ،مدیر عامل
بیمه تعاون بت�یک گفت.
ش
به گزارش صنعت کار� ،کت بیمه تعاون عضو اتحادیه
ین
ب� الملی تعاون ( )ICAشد.
ن
عضویــت بیمــه تعــاون در اتحادیــه یب�الملــی تعــاون
( ،)ICAگام مهــی در جهــت گسـ تـ�ش روابــط در ســطح
ین
ب�الملی و همکاریهای بیمه ای با ســایر اعضا  ، ICAانتقال
وتبــادل تجربیــات ودســتاوردهای بیمــه ای و تعریــف پروژههای
مشـ تـ�ک بــا دیگــر اعضــا بیمــه ای ایــن اتحادیــه در ســطح بـ ی ن
ـ�
الملل است.
ن
ب�
اتحادیه
ی الملی تعاون یی از نهادهای رســی ســازمان
ملــل متحــد بــوده کــه در  ۱۸آگوســت ســال ۱۲74( ۱۸۹۵
ب�الملی تعاون در لندن تاسیس شد و ت
شمی) درکنگره ی ن
دف�
مرکــزی آن در شــهر «ژنــو» اســت .پنــج دفـ تـ� منطقــه ای ،آســیا
اقیانوســیه ،آفریقا ،آمریکا ،اسـ تـ�الیا و اروپا ،حلقههای ارتباطدهنــده دفـ تـ� مرکــزی در پنــج قــاره جهان محســوب ی شــوند که
عمــده وظایــف آنــان اطــاع رسـ نـا� ،تحقیق و برری مشــکات،
پیشــنهادها و انعــکاس ره آوردهــای نهضــت تعــاون دنیــا اســت.
ً
اعضای آن عموما ازکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
و در بخشهــای کشــاورزی ،بانکــداری ،انــرژی ،صنعــت ،بیمــه،
ن
تعاو�هــای مســکن ،گردشــگری و مــرف اســت.
ماهیگـ یـ�ی،
ایــن اتحادیــه تــاش خــود را در عرصــه بـ ی ن
ـ� الملــی معطــوف
ن
تعاو�هــا در چرخــه اقتصــادی کشــورها،
ارتقــاء ســهم و جایــگاه
نحــوه تعامــل بــا دولتهــا و توســعه تعــاون بـ ی ن
ـ� تعاونگ ـران وکمــک
بــه تحقــق اصــول هفتگانــه تعــاون ی نمایــد و بــا ســازمانهای بـ ی ن
ـ�
الملــی نظـ یـ� ســازمانهای بـ ی ن
ـ� الملــی کار ( ،)ILOشــورای توســعه
ین
و تجارت ( ،)UNCTADی ن
همچن� در شورای
ن� همکاری دارد.
اقتصــادی و اجتمــای ســازمان ملــل متحــد ()UNIECOSOC
در جایــگاه مشــاور ،فعــال اســت .مشــارکت در تصویــب قوانـ ی ن
ـ�
ب� الملل و تدوین ت
جدید تعاون در حوزه ی ن
اس�اتژیها و تعریف
روشهــای اج ـر یا� مناســب تــر در جهــت ارتقــای الگــوی تعــاون
و اصــول و ارزشهــای آن ،برخــورداری از حمایــت مــای و فـ نـی
 ICAدر جهــت ظرفیــت ســازی و بــه منظــور افزایــش توانمنــدی
ش�کــت بیمــه تعــاون ،دسـ تـ�ی بــه اطاعــات کلیــدی و شــناخت
الگوهــای برتــر تعـ ن
ـاو� در دنیــا ،تعامــل بــا تعاونگ ـران از �ا�
ش
دنیا و برری مباحث اسای و موثر بر فعالیت این �کت در
ن
تعاو� ،برقراری تماس با سایر اعضای  ICAبرای
قالب ش�کت
ت
مقاصــد تجــاری و اشــ�اک اطاعــات در عرصههــای گوناگون را
ی توان از مزایای عضویت در این نهاد ی ن
ب� الملی بر شمرد.

رئیــس کل بانــک مرکــزی از اختصــاص 100
ه ـزار میلیــارد تومــان تســهیات بــه بخشهــای
ش
خ� داد.
پی�ان در نیمه سالجاری ب
عبدالنار ت
همی در صفحه شخیاش در
فضــای مجــازی نوشــت :گ ـزارش اخـ یـ� ایــن بانــک
غ� ت
نفی اقتصاد
حای از بازگشت رشد به بخش ی
غ�
کشور است .در سه ماه اول سال  ،۹۸بخش ی
نفـ تـی کــه بخــش مولــد اقتصــاد اســت ،حــدود 0.4
درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ۹7رشــد داشــته

 .هرچند این رشد ت
کم� از توان بالقوه است
است
وی ،با توجه به رشد ن
منی سه فصل قبل از آن و
در کنار ش�وع کاهش تورم ،امیدوار کننده است.
ایــن مهــم در ســایه بازگشــت آرامــش و ثبــات
نسـ بـی بــازار ارز و تخلیــه اث ـرات شــوکهای خـ ب
ـار�
نـ ش
ـای از تحریــم و فشــار حداکـ ثـ�ی ،تحقــق یافتــه
اســت .ب ـرای تقویــت ایــن رشــد در فصــول آینــده
و رونــق بخشهــای مولــد ،نظــام بانــی خــودش
گ
را متعهــد بــه کمــک در تامـ ی ن
ـ� نیازهــای نقدینــی

بنگاهها یداند.
در ایــن خصــوص در جلســهای بــا حضــور
معــاون اول محـ تـ�م رئیــس جمهــور ،وزرای بخـ شـی
تولید و ن
بر� مدیران عامل بانکها ،توافق شــد که
بانکهــای کشــور ب ـرای نیمــه باقیمانــده ســال ،در
حــدود  ۱00ه ـزار میلیــارد تومــان تســهیات ب ـرای
بخشهــای پیـ شـران اختصــاص دهنــد .فعــاان
ئن
مطم� باشــند که اولویت
اقتصادی و مردم عزیز
اصی کشــور ،احیای تولید و اشــتغال اســت و لذا

همکارانــم در نظــام بانــی ،عیرغــم دشــواریهای
نـ ش
ـای از تحریمهــای ب�ســابقه ،هماننــد ســابق و بــا

تمام توان خود در کنار آنها و در خدمت رشد و
تعای کشور خواهند بود.

تعطیی یک ساله شورای عای اشتغال!
شورای عای اشتغال در حای که طبق قانون باید دو بار
در سال برگزار شود ،در یکسال گذشته تشکیل نشده است.
بــه گ ـزارش مهــر ،شــورای عــای اشــتغال بــه عنــوان بااتریــن
مرجــع سیاســتگذاری برنامههــای بــازار کار طبــق قانــون بایــد
حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه دهد.
بر اســاس آنچه که در قانون تشــکیل شــورای عای اشــتغال
تکلیــف شــده ،ایــن شــورا بــا هــدف بــرری عرضــه و تقاضای بازار
گ
گ
چگونی ایجاد تعادل ی ن
کار و
ب� عرضه و تقاضا و ایجاد هماهنی
بـ ی ن
ـ� دســتگاههای تصمیــم گـ یـ� و موثــر بــر عرضــه و تقاضــای بــازار
گ
ن
کار ،اشــتغال و بیکاری و
پیگ�ی بر چگونی
همچن� نظارت و ی
ی
تحقــق اهــداف کــی وکیـ نـی اشــتغال در برنامههــای مصــوب باید

برگزار شود.
بــا ایــن حــال آخریــن نشســت شــورای عــای اشــتغال۲۱ ،
مهرمــاه  ۹7برگ ـزار شــد و بــا گذشــت یکســال از تشــکیل ایــن
نشست ،این شورا برگزار نشده است.
ایــن در حــای اســت کــه  4مــاه از برگ ـزاری کمیســیون
تخصــی شــورای عــای اشــتغال بــا حضــور شــریعتمداری وزیــر
تعــاون ،کار و رفــاه اجتمــای و نماینــدگان دســتگاههای اج ـر یا�
یگــذرد و مصوبــات ایــن کمیســیون در انتظــار طــرح و بــرری در
شورای عای است.
در همــان جلســه وزیــر کار گفــت« :ایــن جلســه بــه عنــوان
پیــش مقدمــه نشســت شــورای عــای اشــتغال اســت کــه پــس از

جمــع بنــدی و نهـ یـا� شــدن برنامههــای اشــتغال ســال  ،۹۸در
آینــده نزدیــک در شــورای عــای اشــتغال بــا حضــور رئیس جمهور
به تصویب یرسد».
اما در کمیسیون تخصی شورای عای اشتغال ،دو نقشه
راه ب ـرای اشــتغال کشــور هــدف گــذاری شــده اســت .ســناریوی
نخست ن
متغ�های کان اقتصادی» و سناریوی
مبتی بر «بهبود ی
دوم ی ن
ن� ن
مبتی بر «ادامه روند فعی حاکم بر اقتصاد» است.
در ســناریوی نخســت ،ایجــاد یــک میلیــون و  ۹0ه ـزار
فرصــت شــغی پیــش بیـ نـی شــده کــه البتــه در صـ ت
ـور� محقــق
متغ�هــای اقتصــادی از جملــه
یشــود کــه شــاهد یــک تحــول در ی
نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد �مایه گذاری باشیم.

در ســناریوی دوم از چشــم انــداز بــازار کار کشــور در ســال
پیش رو ،ایجاد  ۵37هزار فرصت شغی پیش ن
بیی شده است؛
ایــن هدفگــذاری کــه بــه نظــر یرســد محتملتــر از ســناریوی
نخســت اســت ،بــا ایــن اســتدال روی مـ ی نـ� شــورای عــای اشــتغال
ت
متغ�هــای کان اقتصــادی ایجاد نشــود
ق ـرار دارد کــه تغیـ یـ�ا� در ی
و اقتصاد کشور ش�ایط فعی را ی کند.
با این حال به رغم اینکه بیکاری در فهرست چند ابرچالش
اقتصادی از ســوی دولت از آن نام برده شــده ،انتظار ی رفت،
شــورای عــای اشــتغال حداقــل بــر اســاس تکلیــف قانـ ن
ـو� در بــازه
زمـ نـا�  ۶مــاه یکبــار برگ ـزار ی شــد ،حــال آنکــه بــا گذشــت حــدود
خ�ی از این نشست نیست.
یکسال همچنان ب

کارشناس بان�:

ن
ئن
مطم� ترین راه برای انجام تبادات بان� است
سوئیفت ایرا�  -روی
کارشــناس پــوی و بانــ� تقویــت همکاریهــای
بانــ� خـ ب
ـار� بــا اســتفاده از پیامرســانهای
داخی را اقدای موثر برای دور زدن تحریمها
ن
دانســت و گفــت کــه ســوئفیت ای ـرا� -روی
مسـ یـ�ی مطمـ ئ ن
ـ� ب ـرای انجــام تبــادل پیامهــای
بان� در شرایط تحریمها است.
بــه گ ـزارش پایــگاه اطــاع رسـ ن
ـا� دولــت،
کام ـران نــدری بــه اهمیــت راهانــدازی ســوئیفت
ای ـر نا�  -روی در ش�ایــط تحریــم اشــاره کــرد و
ادامــه داد کــه «ســامانه ســپام» مسـ یـ�ی مطمـ ئ ن
ـ�
برای ارسال پیام بانی ی ن
ب� ایران و روسیه است.
ایــن کارشــناس بانــی توضیــح داد کــه
وقـ تـی بــه دلیــل تحریمهــا از ســوئیفت اســتفاده

نیکنیم برای ارســال پیام بانی باید ســامانهای
جایگزیــن شــود و ســامانه ســپام در ایــن راســتا
جایگزیــن مناسـ بـی ب ـرای حفــظ روابط اقتصادی
کشورمان در ش�ایط تحریم است.
نــدری بــا بیــان اینکــه اکنــون بــه دلیــل
تحریمهــای بانــی ،عمــده روابــط بانــی ای ـران
از طریــق ر نا�هــا صــورت یگـ یـ�د ،افــزود:
ارســال پیامهــای بانــی از مسـ یـ� مطمـ ئ ن
ـ� یــی از
چالشهــای فعــی کشــورمان اســت کــه اســتفاده
از ظرفیــت ســپام یتوانــد در کاهــش مشــکات
در این خصوص موثر باشد.
وی ،تحریمهــا را عامــی ب ـرای افزایــش
هزینــه تعامــات عنــوان کــرد و گفــت کــه یــی از

دایــل افزایــش هزینههــای تولیــد و مــرف در
کشــور ایــن مســاله اســت و در چنـ ی ن
ـ� ش�ایــی
تسهیل روابط بانی از طریق سامانههای بوی
یتواند در این زمینه موثر واقع شود.
ایــن کارشــناس پــوی و بانــی بــه اهمیــت
پیمانهــای پــوی دو جانبــه و مسـ یـ�ی کــه
کشــورمان در ایــن خصــوص ی یکنــد ،اشــاره
کــرد و یادآورشــد کــه پیمــان پــوی دو جانبــه یــی
از رایجترین روشهای تجربه شده در دنیا برای
ب�اثر کردن تحریمهاســت و ازمه موفقیت آن
ثبــات پــول مــی و حمایــت از تجــار در ش�ایــط
نوســان ارزی اســت تــا آنهــا ب ـرای حرکــت در ایــن
مس� ترغیب شوند.
ی

نــدری افــزود :بانــک مرکــزی ب ـرای حفــظ
روابــط بانــی خـ ب
ـار� کشــورمان در ش�ایــط
تحریــم ،پیامرســان مــای بــوی را تحــت عنــوان
سپام طرا� کرده که از طریق آن ارتباط بانی
ای ـران و روســیه بــدون نیــاز بــه ســوئیفت برق ـرار
شده است.
وی عنــوان کــرد :بــا اســتفاده از ســپام
ـت� بــار ،یــک زیرســاخت پیامرسـ ن
ب ـرای نخسـ ی ن
ـا�
واحــد مــای مــی در کشــور ب ـرای تمــام م ـراودات
مــای عمــده بانکهــا از طریــق یــک شــبکه واحــد
پیامرسـ ن
ـا� قابل انجام است.
رئیــس جمهــوری روز چهارشــنبه ۲7
شهریور ماه در جلسه هیات دولت با اشاره به

اقدامـ ت
ـا� کــه دولــت ب ـرای کاهش موانع بانی در
ش�ایــط تحریــم برداشــته گفــت :امــروز جایگزیــن
ســوئیفت پیــدا شــده و روابــط مــا بــا روســیه و
ترکیــه و در آینــده بــا کشــورهای اورآســیا و دیگــر
کشورها از این طریق ،تقویت ی شود.
وی همچنـ ی ن
ـ� برق ـراری روابــط تجــاری و
اقتصــادی بــا اســتفاده از پــول مــی را از دیگــر
اقدامــات دولــت در ش�ایــط تحریمهــا عنــوان
کرد و گفت :امروز در سطح جهان یک مبارزه
گ�ی اســت و بــا
جــدی بــا دار در حــال شــکل ی
ادامه این روند ،سلطه آمریکا بر بازارهای پوی
و مــای جهـ ن
ـا� و سیســتمهای بانــی تضعیــف
شده و از ی ن
ب� خواهد رفت.

ثبت بیش از  8هزار نمونه در مرکز پذیرهنویی سلولهای بنیادی خونساز محک

آگهی مفقودی

سند خودروی پژو 405جی ال ایکس مدل  1390رنگ
خاکستری متالیک شماره پاک 794ط 17ایران  95شماره
شاسی  NAAM01CA2CE375101شماره موتور
 12490277668به نام حیات اورنگ زیب مفقود گردیده
واز درجه اعتبار ساقط می باشد .

آگهی مفقودی

برگ سبز وسند موتور رادان مدل  86شماره شاسی
 8657054شماره موتور  6152603شماره پاک 82247528
رنگ ابی به نام حمید میر مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

سند سفید موتور سیکلت احسان به رنگ سفید مدل
 1395به شماره موتور  120N2N914843وشماره تنه
*** 125G9514503شماره پاک  34974ایران  823مفقود
گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

برگ سبز وسند موتورسیکلت پرواز به رنگ زرشکی مدل
 1395به شماره پاک  32481ایران  597به شماره تنه
 2N**125R9578843و شماره موتور 0125 N2N442917
به نام ظاهر قلندر زهی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط
می باشد.

مرکزپذیرهنویــی ســلولهای
بنیــادی خونســاز محــک در
ی ن
سوم� سال فعالیت خود  8هزار
نمونــه «  » HLA Typingرا بــا
هــدف رفــع دغدغههــای بیمــاران
نیازمنــد بــه پیونــد رار کشــور،
ثبت کرد.
خ�یــه محــک
مؤسســه
ی
براســاس بیانیــه مأموریــت خــود و
در راســتای حمایــت همهجانبــه
از کــودکان مبتــا بــه �طــان،
بخــش پیونــد ســلولهای بنیــادی
بیمارســتان فوقتخصــی خــود
را در ســال  ۱3۹0تأســیس کــرد تــا
تمای شــیوههای درمان �طان زیر
یــک ســقف ممکــن شــود .از ابتــدا
ایــن بخــش همــواره بــا چالــش تأمـ ی ن
ـ�
ســلول بنیــادی خونســاز ســازگار بــا
کــودک نیازمنــد بــه پیونــد ،روبــرو
بــود؛ چ ـرا کــه یــک بیمــار ،تنها حدود
 ۲۵درصد شانس دارد تا از والدین،
خواهــر ،ب ـرادر یــا خویشــاوندانش
ســلول بنیــادى دریافــت کنــد .بــه
همـ ی ن
ـ� دلیــل در ســال  ۱3۹۵و در
ین
چهارم� همایش ی ن
حاشیه
ب�الملی
مســئولیت اجتمای ش�کتها مرکز
پذیرهنویــی ســلولهای بنیــادی
خونســاز خــود را بــه عنــوان اولـ ی ن
ـ�
پــروژه مشـ تـ�ک مســئولیت اجتمــای
با بخش خصو� افتتاح کرد.
دکـ تـ� منصــوره حقیـ تـی،
سرپرســت مرکــز پذیرهنویــی
ســلولهای بنیــادی خونســاز
ن
ـا�
محــک ضمــن بت�یــک روز جهـ ی
اهداکننــدگان ســلولهای بنیــادی

خونســاز و اعــام اینکــه ایــن مرکــز
در ی ســه ســال فعالیــت خــود
بــا مشــارکت نیکــوکاران موفــق
شــد بیــش از  ۸ه ـزار نمونــه HLA
اهداکننــدگان را بــه ثبــت برســاند،
در خصــوص روش جدیــد حمایــت
از کــودکان مبتــا بــه �طــان و
بیماران نیازمند به پیوند سلولهای
بنیــادی خونســاز یگویــد« :جــذب
اهداکننــدگان و افزایــش تعــداد
 HLAثبــت شــده یــی از مهمتریــن
چالشهــای ماســت و ارزش
وجــودی ایــن مرکــز بــه تعــداد و تنــوع
اطاعــات ثبــت شــده در آن اســت.
البتــه وجــود شــبکهای مــی متشــکل
از مراکــز پذیرهنویــی ســلولهای
بنیادیخونســاز در کشــور تــا
دغدغــه را مرتفع کرده
حــدودی ایــن گ
اســت .یکپارچــی میــان ایــن مراکــز
سبب شده تا بتوانیم نمونه سازگار
بــا اف ـراد نیازمنــد بــه پیونــد بــا درصــد
بااتری پیدا کنیم».
بایــد چــه ش�ایــی ب ـرای اهدای
ســلولهای بنیادی خونســاز داشــته
باشیم؟
تــاش در راســتای کاهــش
دغدغههــای بیمــاران نیازمنــد بــه
پیونــد در زمینــه پیــدا شــدن نمونــه
ســازگار ،ســبب شــد تــا محــک بــا در
نظــر گرفـ ت ن
ـ� ســازگاری ژنتیــی بیشـ تـ�
در قومیتهــای مختلــف عــاوه
بــر ته ـران در ســایر شهرســتانها
نـ ی نـ� اقــدام بــه دریافــت نمونــه ب ـزاق
از داوطلبــان اهــدای ســلولهای
بنیــادی خونســاز کنــد .سرپرســت

آگهی مزایده

آگهی مزایده اموال منقول(موتور سیکلت)
به موجب پرونده اجرائی کاسه  9701249علیه محسن حیدرنیا له
خانم معصومه سوار یک دستگاه موتور سیکلت به شماره 74425-462
ایران سیستم ایردکو—تیپ تریل- rt200مدل-1395رنگ مشکی-
تعداد محور– 2تعداد چرخ  2ظرفیت  1نفر-نوع سوخت بنزین -تعداد
سیلندر  -1شماره موتور  nbd0191 501696به شماره شاسی
 nbd***2200r9500587متعلق به محسن حیدرنیا که بابت بدهی
به خانم معصومه سوار بازداشت گردیده است طبق نظر کارشناس رسمی
به مبلغ 50/000/000ریال ارزیابی شده ،از ساعت  9الی  12مورخ
 1398/7/21از طریق اجرای اسناد رسمی سنندج در محل پارکینگ
وسایل نقلیه توقیفی صبا 2نکیه و چمن سنندج از طریق مزایده به

مرکــز پذیرهنویــی محــک در ادامــه اشــاره یکنــد:
«مرکــز پذیرهنویــی محــک تــا کنــون در اصفهــان،
بت�یــز ،شـ یـ�از و کــرج اقــدام بــه ثبــت نمونــه ب ـزاق کــرده
 .ازم به ذکر است استقبال جامعه ن
مد� ایران
است
در ایــن اســتانها بــه قــدری خــوب بوده که ت
دف� جلب
مشــارکتهای مــردی در اســتانهای فــارس و الـ بـ�ز
روزانه اقدام به ثبت نمونه بزاق داوطلبان اهداکننده
سلولهای بنیادی خونساز یکنند».
حــاا اگــر بخواهیــد بدانیــد ب ـرای اهــدای
گ
ســلولهای بنیــادی خــود یبایســت چــه ویژ�هـ یـا�
داشــته باشــید ،دکـ تـ� حقیـ تـی بــه شــما پاســخ یدهــد:
«محــک اولـ ی ن
ـ� مرکــز در ای ـران اســت کــه تعیـ ی ن
ـ� HLA
را از طریــق نمونــه ب ـزاق بــه ثبــت یرســاند و اف ـراد بـ ی ن
ـ�
 ١٨تــا  ٥٠ســای کــه عــدم ســابقه ابتــا بــه بيماريهای
چــون �طــان و بيماريهــاي قابــل انتقــال از طريــق
خــون نظـ یـ� ايــدز و هپاتيــت داشــته باشــد یتوانند در
ین
این مرکز ثبتنام کنند.
همچن� این افراد یبایست
دارای عدم سابقه پیوند سلولهای بنیادی خونساز
یــا پیونــد اعضــا بــوده ،در مراکــز پذیرهنویــی دیگــری
عضــو نشــده باشــند ،ســابقه بیمــاری بدخیــم،
ت
بیماریهــای قلـ بـی  -عــرو� و ریــوی و دیابــت وابســته
بــه انسـ ی ن
ـول� نداشــته باشــد ،ســابقه مــرف داروهــای
خــاص بــه دلیــل بیمــاری قلـ بـی یــا فشــار خــون نداشــته

باشــد و ســابقه پیونــد مغــز اســتخوان ،قرنیــه ،کلیــه و
 ...ی ن
ن� نداشته باشد».
 60نمونه سازگار با بیماران نیازمند پیوند
در مرکز پذیرهنویی محک
مرکزپذیرهنویــی ســلولهای بنیــادی خونســاز
محــک از ابتــدای تأســیس تــا پایــان مــرداد مــاه ۱3۹۸
توانســت بیــش از  ۸ه ـزار نمونــه  HLAرا ثبــت کنــد تــا
گ
ت
بیش�ی
فرصت زند� برای بیماران نیازمند به پیوند
ت
ت
فراهــم شــود .دکــ� حقیــی توضیــح یدهــد« :از ایــن
تعــداد بیــش از  ۶0نفــر بــه دلیل ســازگاری نمونه HLA
بــا اف ـراد نیازمنــد بــه پیونــد ب ـرای اهــدای ســلولهای
بنیادی به شبکه می اهداکنندگان سلولهای بنیادی
ن
خونســاز معر� شــدند که تنها  ۱0نفر آنها به دلیل
ابتا به بیماری ،مهاجرت از کشــور یا دایل دیگر در
مراحــل اولیــه از اهــدای ســلولهای بنیــادی خونســاز
خود انراف دادند».
اهدای سلولهای بنیادی خونساز هیچ
ن
عواری برای اهداکنندگان ندارد
پس از مشخص شدن سازگاری  HLAمیان فرد
داوطلــب اهــدا و بیمــار نیازمنــد به پیوند ،با داوطلب
تمــاس گرفتــه یشــود و ایــن موضــوع بــه اطــاع وی
یرســد .در فرآینــد اهــدا ،از ســلول بنیــادی خــون
محیــی فــرد داوطلــب اســتفاده یشــود .در ابتــدای

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختاف مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک منطقه یک
قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پروندههای تشکیلی طبق قانون
مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در
پرونده به شرح آراء ذیل تایید نمودهاند.
1ـ رأی شماره  139860330001005244مربوط به پرونده کاسه
 1397114430001000768آقای حسن زرین خاک فرزند غامعلی
در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت  125/40مترمربع پاک
شماره  4فرعی از  9439اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  170صفحه  346به موجب
سند قطعی  12820مورخ  90/12/22دفترخانه  40قم (.م الف )2905

فروش می رسد مزایده از مبلغ 50/000/000ریال شروع و به بااترین
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به
عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعام گردد ،مزایده روز اداری
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

2ـ رأی شماره  139760330001018232مربوط به پرونده کاسه
 1396114430001001734غامرضا محمدی فائز فرزند حسین در
ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت  78/15مترمربع پاک شماره
یک فرعی از  11239اصلی واقع در بخش  1حوزه ثبت ملک اداره یک
قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از ابراهیم گل صادره در دفتر
 326صفحه ( .257م الف )2906

تاریخ مزایده 1398/7/21

3ـ رأی شماره  139860330001006493مربوط به پرونده کاسه
 1392114430001003514آقای ابوالفضل ضرابی فرزند مسلم در
ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت  256/5مترمربع پاک شماره
 10645اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند

تاریخ نشر آگهی 1398/6/30
م/الف10298

سازمان ثبت و اماک کشور-اداره کل ثبت اسناد و اماک کردستان-
اداره اجرای اسنادرسمی سنندج

ایــن فرآینــد ،بــه مــدت  3تــا  ۵روز تزریــق زیرجلــدی
(مشــابه واکســن) ب ـرای تحریــک ســلولهای بنیــادی
مغــز اســتخوان در فــرد داوطلــب صــورت یگـ یـ�د
کــه از ایــن طریــق تعــدادی از ســلولهای بنیــادی
وارد خــون محیــی یشــوند .دکـ تـ� حقیـ تـی در ادامــه
یافزایــد« :ازم بــه ذکــر اســت ایــن روش در تمــای
کشــورهای جهــان ب ـرای اهــدای ســلولهای بنیــادی
خونســاز انجــام یشــود و مــورد تأییــد ســازمان
جهـ نـا� بهداشــت و وزارت بهداشــت ای ـران بــوده و
تــا کنــون هیــچ عارضــهای ب ـرای ایــن روش شناسـ یـا�
نشــده اســت .همچنـ ی ن
ـ� بایــد بگویــم کــه اطاعــات
ژنتیــی اهداکننــدگان در تمــای مراکــز پذیرهنویــی
ســلولهای بنیــادی خونســاز مطابــق قوانـ ی ن
ـ� مــی و
ین
ب�الملی حفظ و نگهداری ی شود».
پیونــد ســلولهای بنیــادی خونســاز مثــل
کاشـ ت ن
ـ� یــک بــذر در زمـ ی ن
ـ� بایــر اســت .بــذری کــه بــا
گ
مهــر شــما یتوانــد جوانــه بزنــد و زنــد� یــک بیمــار
را بــه �سـ ب نـ�ی سـ ت
ـامی آذیــن کنــد .محــک بــار
دیگــر روز جهـ ن
ـا� اهداکننــدگان ســلولهای بنیــادی
خونســاز را بت�یــک یگویــد و امیــدوار اســت بــا
هم ـرای مســتمر اهداکننــدگان ســلولهای بنیــادی
خونســاز بتوانــد بیمــاران نیازمنــد بــه پیونــد را تا قله
ت
سامی همرای کند.

قطعی  184787مورخ  95/11/14دفترخانه  3قم و اقرارنامه اصاحی
 186822مورخ  1396/9/9دفترخانه  3قم و سند قطعی 191559
مورخ  1398/2/24دفترخانه  3قم( .م الف )2907
-4رای شماره  139860330001006506مربوط به پرونده کاسه
 1397114430001001356آقای مجید اسدی فرزند عباس در
ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت  110مترمربع پاک شماره 25
فرعی از  9483اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم
مبایعه نامه عادی از وحید – ملوک – زهرا – معصومه – امید همگی
اولیائی صادره در دفتر  366صفحه  146به موجب سند صلح 114457
مورخ  1392/4/4دفترخانه  5قم( .م الف )2908
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی
به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید
آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره
تحویل نمایند ازم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود( .گویه و عصراقتصاد)
تاریخ انتشارنوبت اول1398/6/30 :
تاریخ انتشارنوبت دوم1398/7/14 :

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه یک قم

روزنامه عصر اقتصاد

| اخــبــار |

افزایش قیمت نفت با رشد تنشها در خاورمیانه

گ
ها� دارد؟
ایران پاست
رویا� چه ویژ� ی
ی

نظرات  10مدیر استخوان
خردکرده تپ�وشیی درباره
ایران پاست

شــمارش معکــوس برگ ـزاری سـ ی نـ� ی ن
دهم�
نمایشــگاه ای ـران پاســت آغــاز شــده و در آســتانه
برگ ـزاری بزر ت
گ�یــن گردهمـ یـا� صنعــت تپ�وشــیی،
ســوال مهــم اینجاســت ،هــدف از برگ ـزاری «ای ـران
پاست» چیست؟

وزیــر نفــت :در طــول  ۶ســال گذشــته بــا توســعه
ـو� ،خــوراک تپ�وشــییها افزایــش یافته حاا
پــارس جنـ ب
زمــان آن رســیده کــه ظرفیــت تولیــد اتیلــن بــه عنــوان
خوراک مادر برای توسعه تپ�وشیی افزایش یابد.
«محمدرضــا نعمــت زاده» مدیرعامــل اســبق
صنایع تپ�وشــیی با تاکید بر نرورت رویکرد صادرات
محورشــدن نمایشــگاه ای ـران پاســت ،از راه انــدازی
طرحهای جدید کامپاند و تولید کاتالیستهای پلیمری
به عنوان دو نرورت توسعه صنایع تکمیی تپ�وشیی
یــاد ی کنــد و معتقــد اســت :خیــی از قطعــات بــه ویــژه
گ
در بخــش صنعـ تـی ،لــوازم خانــی و خودروســازی ،مــواد
پلیمر به صورت خام استفاده نی شود بلکه تبدیل به
کامپانــد شــوند و بــه صــورت ترکیـ بـی مــورد اســتفاده ق ـرار
بگـ یـ�د .محمدحســن پیونــدی مدیرعامــل ســابق تاپیکــو:
رویکرد ایران پاست باید از «پی اتیلن» به «پروپیلن»
تغی� کند ،زیرا توسعه ت
آ� صنعت تپ�وشیی ،پروپیلن
ی
محــور بــوده و ای ـران پاســت زمینــه خودکفـ یـا� در تولید
کاتالیستهای پلیمری را فراهم کرد.
عــادل نژادســی ،مدیرعامــل ســابق صنایــع
 :نمایشگاه ایران پاست ت
به�ین
تپ�وشیی خلیج فارس
ت
زنج�ههای ارزش درکشور
فرصت برای توسعه بیش� ی
اســت ،بایــد از فرصــت برگ ـزاری ای ـران پاســت در قالــب
اج ـرای ســه برنامــه کلیــدی جــذب �مایــه و مشــارکت بــا
�مایــه گــذاران خـ ب
ـار� ،امضــای قراردادهــای فــروش و
ین
ماش� آات
صادرات محصوات و مذاکره برای خرید
و تکنولوژیهای جدید استفاده کنیم.
به ـزاد محمــدی ،مدیرعامــل فعــی صنایــع
تپ�وشــیی :بــا افزایــش ظرفیــت خــوراک در باادسـ تـی
تپ�وشــیی بایــد بــه ســمت اج ـرای طرحهـ یـا� بــا خــوراک
کیی اتان ،پروپان ،بوتان ،نفتا و میعانات گازی برویم
تر ب
ن
کــه ت
به�یــن جــا ب ـرای معــر� ایــن برنامــه ،نمایشــگاه ایران
پاست است.
عــی محمــد بســاق زاده مدیــر طرحهــای ش�کــت
ت
ـو� و
مــی صنایــع پ�وشــیی :بــا توســعه پــارس جنـ ب
افزایــش تولیــد «پروپــان» ،برنامــه توســعه تپ�وشــیی
در برنامــه ششــم «پــی پروپیلــن محــور» بــوده و بایــد
بــه ســمت متنــوع ســازی ســبد تولیــد ،عرضــه گریدهــای
جدیــد پلیمــری و پروپیلــن بــا اتــکا بــه خــوراک «پروپــان»
حرکت کنیم.
ـاهدا�» مدیرعامــل اســبق صنایــع
مرضیــه شـ
ی
تپ�وشــیی :هــدف از برگ ـزاری ای ـران پاســت ،زمینــه
ســازی افزایــش تولیــد فرآوردههــای پلیمــری بــوده و بایــد
تولیــد پلیمرهــا را بــه  ۱۲میلیــون تــن در ســال تــا پایــان
برنامــه ششــم افزایــش دهیــم .عبــاس شــعری مقــدم»
مدیرعامــل اســبق ش�کــت مــی صنایــع تپ�وشــیی:
صنعت تپ�وشیی مزیت اقتصاد ایران است و توسعه
زنج�ههــای ارزش مزیــت توســعه
صنایــع تکمیــی و
ی
تپ�وشیی در کشور است.
در  ۵ماهه نخست سال جاری صورت پذیرفت؛

جمع آوری  ۴0هزار تن پسماند
گ
خان� از سطح شهر اراک
– مرکــزی :سرپرســت ســازمان
مدیریــت پســماند شــهرداری اراک گفــت :عوامــل
اجر یا� سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک تنها
در  ۵مــاه نخســت ســال جــاری بیــش از  ۴0ه ـزار تــن
گ
پســماند خان� از منازل شــهروندان ارای جمع آوری
کردهاند.
حمیــد رضــا قنـ تـا� افــزود :از ایــن مـ ی نـ�ان پســماند
جمع آوری شــده بیشـ تـ�ین ســهم پســماندها را پســماند
تر تشکیل یدهد بطوریکه ی ن
م�ان پسماندهای خشک
جمــع آوری شــده در حــدود  ۱۲3تــن اســت کــه در
مقایســه بــا مـ ی نـ�ان پســماندهای تــر بســیار ناچـ ی نـ� بــوده و
این مهم اهمیت توجه به آموزش و فرهنگ سازی در
زمینه تفکیک از مبداء پسماندها را نمایان یسازد.
وی در خصــوص مـ ی نـ�ان پســماندهای عم ـر نا� و
ن
عفو� جمع آوری شــده ی ن
ن� اظهار داشــت:در  ۵ماهه
نخســت امســال مـ ی نـ�ان پســماندهای عم ـر نا� در حــدود
 ۱40تــن بــوده اســت کــه ایــن رقــم ب ـرای پســماندهای
ن
عفو� در حدود  ۶00تن ی باشد.
ت
قنــا� در ادامــه بــا اشــاره بــه جمعیــت شــهر اراک
طبــق آخریــن �شــماری مرکــز آمــار ای ـران خاطرنشــان
کرد:طبــق آخریــن �شــماری مرکــز آمــار ای ـران در ســال
 ۹۵جمعیــت اراک در حــدود  ۵۹۲ه ـزار نفــر بــوده و بــا
توجه به ی ن
م�ان پسماند تر و خشک تولید شده� ،انه
تولید پسماند توسط هر شهروند ارای در حدود 430
گرم در روز ی باشد که با در نظر ت ن
گرف� �انه کشور
( حدود  ۶00گرم ) و جهان ( از  ۲۵0تا  3000گرم )
از وضعیت استانداردی برخوردار است.

قیمــت نفــت در روزهــای
ن
پایــا� هفتــه پــس از ایــن کــه یــک کاهــش قابــل
توجــه را بعــد از شــوک حملــه بــه تاسیســات
نفـ تـ� عربســتان پشــت رگذاشــت ،بــار دیگــر
بــه دلیــل افزایــش تنشهــای نظــای در منطقــه
خاورمیانــه و همچنـ ی ن
ـ� بدبیـ نـ� معاملــه گ ـران
بــه تــوان عربســتان در بازگردانــدن تولیــد ،بــا
افزایش همراه شد.
گزارشهــا نشــان ی دهــد در حــای کــه پس
از تجــاوز ســعودیها بــه مناطـ تـی از یمن تنشها
در خاورمیانه بار دیگر باا گرفته است ،قیمت
نفــت روز جمعــه افزایــش داشــت و در مسـ یـ�
گ
رشد هفتی بیش از  7درصدی قرار گرفت.
ایــن در حــای اســت کــه عربســتان و آمریــکا
ای ـران را بــه دســت داشـ ت ن
ـ� در ایــن حملــه متهــم
کــرده انــد .امــا ای ـران هرگونــه اتهــای را رد کــرده و
هشــدار داده کــه هرگونــه تجــاوزی را بــه صــورت
قاطع و کوبنده پاسخ خواهد داد.
بــا ایــن حــال همچنــان معضــل تولیــد در
عربســتان از قیمتهــا حمایــت ی کنــد .بــه
خصــوص از آنجـ یـا� کــه همچنــان معاملــه گ ـران
بــه بازگشــت تــوان عرضــه عربســتان اعتمــاد
ندارند.
بــر اســاس گزارشهــای موجــود ســه
پاایشگاه ت
دولی ی ن
چ� انتظار دارند در سه ماهه
چهــارم امســال نفــت عربســتان ســعودی را بــا
تاخـ یـ� دریافــت کننــد زی ـرا برنامــه بارگـ یـ�ی بخـ شـی
از نفــت ق ـرارداد اکتـ بـ� بــه دلیــل مختــل شــدن
تولید این کشور عقب افتاده است.
یــک پاایشــگاه تحــت اداره ش�کــت
تپ�وچاینــا در جنــوب چـ ی ن
ـ� اعام کرد قرار اســت
اکت�
ـر
ـ
خ
اوا
ا
ر
ـت
ـ
ی
ا
ـرب
نفــت عــرب مدیــوم و عـ
ب
در یــک نفتکــش  VLCCتحویــل بگـ یـ�د .بــا ایــن
حــال بــه گفتــه یــک منبــع آگاه در ایــن ش�کــت،
اخ�ا به این پاایشگاه اطاع
آرامکوی سعودی ی
اکت� یک هفته به
داده که تحویل نفت قرارداد ب
تاخ� خواهد افتاد.
ی
ایــن پاایشــگاه معمــوا یــک محمولــه
نفتکــش  VLCCیــا معــادل حــدود دو میلیــون
بشکه نفت خام را هر ماه از عربستان سعودی
گ�د.
تحویل ی ی

ســعودی روز ســه شــنبه در یــک کنفرانــس
ت
مطبوعا� اعام کرد بیش از نیی از تولید ۵.7
میلیــون بشــکه در روز کــه در نتیجــه حمــات
بــه تاسیســات نفـ تـی متوقــف شــده بــود را احیــا
کردیــم و پیــش بیـ نـی کــرد ظرفیــت تولیــد نفــت تا
ـپتام� به  ۱۱میلیون بشــکه در روز و تا
پایان سـ ب
پایــان نوامـ بـ� بــه  ۱۲میلیــون بشــکه در روز احیــا
خواهد شد.
بر این اساس گفته ی شود که تحلیلگران
بــر ایــن بــاور هســتند کــه بعیــد اســت تولیــد نفت
عربستان سعودی تا چند هفته دیگر و با وجود
اب ـراز اطمینــان مقامــات ســعودی و برداشــت از
ذخایر ت
نفی برای حفظ صادرات ،به طور کامل
احیا شود.
ایمان ناری ،مدیرکل امور خاورمیانه در
ش�کــت  FGE Energyدر ایــن بــاره گفــت :آنهــا

یــک پاایشــگاه دولـ تـی واقــع در شــمال
چـ ی ن
ـ� نـ ی نـ� اعــام کــرد بارگـ یـ�ی نفــت فــوق ســبک
عربســتان بــه مــدت یــک یــا دو هفتــه بــه تاخـ یـ�
افتــاده اســت .ایــن پاایشــگاه ق ـرار بــود یــک
میلیــون بشــکه نفــت تــرش ســبک عربســتان
گ�ی کند.
اکت� بار ی
سعودی را در نیمه دوم ب
همچنـ ی ن
ـ� یــک پاایشــگاه دیگــر متعلــق بــه
ن
ش�کت سینوپک از آرامکو اطاعیه ای مبی بر
عــدم امــکان دریافــت نفــت فــوق ســبک دریافــت
کــرده و بــه جــای نفــت ســبک ق ـرارداد ماهانــه،
نفت سـ ی ن
ـپتام�
گ�ی در سـ ب
ـنگ� عرب را برای بار ی
دریافت خواهد کرد .بعاوه به جای نفت فوق
ســبک کــه ق ـرار بــود در اکتـ بـ� بارگـ یـ�ی کنــد ،نفت
عرب مدیوم دریافت ی کند.
یــک منبــع آگاه در ســینوپک گفــت:
گریدهــای نفـ تـی عــرب مدیــوم و عــرب هــوی
عربســتان ســعودی جایگزیــن گریدهــای نفــت
سبک و فوق سبک خواهند شد اما این مسئله
گ
به نیازهای پاایشگاه بستی دارد.
بــه گفتــه فعــاان بازار ،عربســتان ســعودی
ت
حما� که به تاسیسات ت
نفی این کشور
پس از
صــورت گرفــت و نیــی از تولیــد نفت را متوقف
کرد ،تاش برای احیای تولید کامل خود را باا
ت
ن
ـیا� این کشــور در
برده اما بر� از مشــ�یان آسـ ی

کوتــاه مــدت بــا کمبــود عرضــه نفــت عربســتان
مواجه خواهند شد.
یــی از معاملــه گ ـران ســینوپک گفــت:
ـیا� متعــدد انتظــار دارنــد
پاایشــگاههای آسـ ی
تاخ�
گ�ی نفت عربستان سعودی با ی
برنامه بار ی
تغی�ی
هم ـراه شــود امــا در حجــم نفــت دریافـ تـی ی
وجود نخواهد داشت.
ـ� ،تـ ش
در ایــن بـ ی ن
ـاکای تســوکیوکا ،رییــس
انجمــن نفــت ژاپــن در یــک کنفرانــس مطبوعـ تـا�
گفــت :پاایشــگاههای ژاپـ نـی نفــت ق ـرارداد
عربســتان ســعودی ب ـرای بارگـ یـ�ی در اکتـ بـ� را بــا
اخ� به تاسیسات این کشور به
وجود حمات ی
ین
همچن�
طــورکامــل دریافــت خواهنــد کــرد .وی
بــه تمــاس مدیــر واحــد آرامکــو در ژاپــن اشــاره
کــرد و گفــت :وی اطمینــان داده اســت کــه
آرامکــوی ســعودی حجــم نفــت ق ـرارداد اکتـ بـ�
پاایشگاههای ژ ن
اپی را ی ن
تام� خواهد کرد.
مقامات وزارت نفت هند ی ن
ن� اعام کردند
پاایشــگاههای دولـ تـی هنــد ماننــد ایندیــن اویــل،
بهــارات تپ�ولیــوم و ش�کــت پاایــش و تپ�وشــیی
اکت� عربســتان ســعودی
مانگالور ،نفت قرارداد ب
را بدون اختال دریافت خواهند کرد.
بــر اســاس گ ـزارش پاتــس ،شــاهزاده
عبدالعزیــز بــن ســلمان ،وزیــر انــرژی عربســتان

ی تواننــد بگوینــد ظرفیــت تولیــد  ۱۱میلیــون یــا
 ۱۲میلیون بشکه در روز است اما آیا ی توانید
 ۱۲میلیــون بشــکه در روز نفــت خــام را فــرآوری
کرده و به دســت مشـ تـ�یانتان برســانید؟ مســئله
این است .در حال ن
حار بازگرداندن همه ی ن
چ�
سپتام� بسیار بعید
به وضعیت عادی تا پایان
ب
است.
در ی ن
گرمس�ی
هم� حال در آمریکا طوفان
ی
ایملــدا موجــب شــده تــا یــی از پاایشــگاههای
اصــی ایــن کشــور تولیــد خــود را کاهــش دهــد و
یک خط لوله اصی نفت ،پایانهها و یک کانال
ت
کشی ر نا� در تگزاس بسته شود.
بازارهــای نفــت همچنـ ی ن
ـ� بــه مذاک ـرات
ـ� در واشـ ت ن
تجــاری آمریــکا و چـ ی ن
ـنگ� چشــم
دوختهانــد تــا ببیننــد کــه آیــا امیــدی ب ـرای پایــان
دادن به جنگ تجاری وجود دارد یا نه.
بــا ایــن حال تنشهــای خاورمیانه همچنان
بــر بــازار ســایه افکنــده انــد و ایــن مســاله موجــب
شده است که قیمتها افزایش پیدا کنند.
قیمــت نفــت وســت تگ ـزاس ت
این�مدییــت
روز گذشــته بــا  0.۹۶درصــد رشــد برابــر بــا ۵۶
ســنت بــه  ۵۸دار و  7۵ســنت بــه ازای هــر
بشــکه رســید .همچنـ ی ن
ـ� هــر بشــکه نفــت خــام
برنــت نـ ی نـ� بــا  0.۸7درصــد رشــد بــا قیمــت ۶3
دار و  ۸۸سنت معامله شد.

وزیر راه و شهرسازی:

طرح جامع جدیدی برای پایانه مهران تهیه یشود
محمــد اســای وزیــر راه و شهرســازی گفــت :تــا
ی ن
اربع� سال آینده محور مهران به ایام تکمیل خواهد شد.
قبل از
بهگ ـزارش پایــگاه خـ بـ�ی وزارت راه و شهرســازی محمــد اســای
وزیر راهوشهرسازی در جریان بازدید از پایانه مرزی مهران درخصوص
آخریــن وضعیــت حمــل و نقــل در محورهــای مواصـ ت
ـا� اســتان ایــام
اظهــار داشــت :در زمینــه حمــل و نقــل اســتان بــه ویــژه در محور مهران
ت
کیلوم� از این محور ۱0۲
 ایام سال گذشته شاهد بهرهبرداری ۸۲ت
کیلوم�ی بوده ایم
وی ادامــه داد :محــور مه ـران  -ایــام احتیــاج بــه بازســازی بــا
آســفالت و ترمیم داشــت که این اتفاق صورت گرفت .قرار اســت ۱۲

کیلومـ تـ� دیگــر ایــن محــورکــه در حــال آســفالت شــدن اســت بــا تکمیــل
نها� شــدن به بقیه مسـ یـ� اضافه شــود .وزیر راه و شهرســازی ادامه
و ی
داد :بــا توجــه بــه واریانــت کار شــده و افزایــش طــول ایــن محــور۹ ،
کیلومـ تـ� باقیمانــده بــا توجــه بــه کوهسـ ن
ـتا� بــودن منطقــه کــی زمانـ بـ�
خواهــد بــود .امیدواریــم در نیمــه نخســت ســال آینــده و پیــش از ی ن
اربع�
این محور تکمیل و مسافران از  4خط آن بهرهمند شوند.
ایــن عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم تصری ـ ــح کــرد :موضــوع دیگــر
کــه در بحــث محورهــای مواصـ ت
ـا� ایــام در دســتور کار ق ـرار دارد بــه
مواصات ایام از طریق حمیل بری گردد که طرح و احداث تونل آن
در دســت اقــدام اســت تــا بتوانیــم گسـ تـ�ش ظرفیــت محورهــای اســتان

را شاهد باشیم.
وزیر راه و شهرسازی درخصوص برنامههای این وزارتخانه بابت
گسـ تـ�ش ظرفیت پایانه مهران با توجه به اینکه  ۶0درصد ســفرها به
گ�د گفت :از سازمان راهداری
عتبات عالیات از این پایانه صورت ی ی
خواســته شدهاســت کــه طــرح جدیــدی را ب ـرای پایانــه مه ـران تهیــه کند.
ت
مفروضا� که برای پایانه مهران بوده امروز کا محاســبات آن به هم
خردهاست بنابراین باید یک طرح جدید فرض و کار شود تا برای این
پایانه ایجاد ظرفیت به همراه داشته باشد .قطعا با تکمیل مطالعات
مشــاور ایــن موضــوع در برنامــه گذاشــته خواهــد شــد تــا بافاصلــه بــا
تکمیل طرح کار آغاز شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

کریدور تر ت
انزی� ترکیه  -افغانستان با محوریت ایران تاسیس یشود
معــاون وزیــر راه و شهرســازی از تاســیس
مسـ یـ� ترانزیـ تـ� ترکیــه  -ای ـران -افغانســتان خـ بـ�
داد و گفــت :مقــرر شــد بــا محوریــت ای ـران،
صورتجلســه تاســیس ایــن کریــدور در آینــدهای
نزدیــک ب ـرای ترکیــه و افغانســتان ارســال و پــس
از آن در جلســه ســه جانبــهای مـ ت ن
ـ� صورتجلســه
نها� شود.
ی
شــهرام آدم ن ـژاد در گفتوگــو بــا ایلنــا ،از
ت
برنامهریزیهای مش�ک برای راه اندازی و تقویت
خ� داد
کریــدور ترانزیـ تـی افغانســتان -ای ـران -ترکیــه ب

سرپرســت ســازمان مدیریــت پســماند در پایــان
ضمــن تشــکر از مــردم ب ـرای هم ـرای بــا برنامههــای
ایــن ســازمان و نـ ی نـ� ین�وهــای زحمــت کــش پاکبــان کــه
بــه صــورت شــبانه روزی در حــال خدمــت رسـ نـا�
بــه شــهروندان شــهر اراک ی باشــند از شــهروندان
تقاضــا کــرد بــا کاهــش تولیــد ،مدیریــت و تفکیــک
از مبــداء پســماندها ،عــاوه بــر یــاری رســاندن بــه
ین�وهــای ســازمان مدیریــت پســماند در انجــام بهـ تـ�
وظایــف ،بــه حفــظ شــهری پاکـ ی نـ�ه و محیــط زیسـ تـی
پایدار کمک بنمایند.

و گفــت :در هشـ ی ن
ـتم� اجــاس کمیســیون مشـ تـ�ک
حمل و نقل ایران و ترکیه مصوبات اجر یا� این دو
پیگ�ی شد.
کشور در زمینه حمل و نقل ی
مدیــرکمیتــه حمــل و نقــل و ارتباطات بیســت
هفتم� اجاس کمیسیون ت
ین
مش�ک همکاریهای
و
اقتصادی جمهوری اسای ایران و جمهوری ترکیه
بــا اشــاره بــه مذاک ـرات گسـ تـ�ده در تقویــت مسـ یـ�
تر ت
ازیی ش�ق به غرب اظهارکرد :در طول جلسات
ایــن دوره تاکیــد زیــادی بــر راهانــدازی و تقویــت
کریــدور ترانزیـ تـی افغانســتان -ای ـران -ترکیــه صــورت

گرفت و مقرر شد با محوریت ایران ،صورتجلسه
تاسیس این کریدور در آیندهای نزدیک برای ترکیه
و افغانســتان ارســال شــود تــا پــس از آن در جلســه
تن
نها� شود.
سه جانبه ای م� صورتجلسه ی
وی افــزود :همچنـ ی ن
ـ� ارتقــاء فعالیتهــای
ترانزیـ تـی کریــدور ترکیــه -ای ـران -قطــر در چارچــوب
تفاهمنامــه منعقــده در شــهریور  ۱3۹۶و اج ـر یا�
ســازی کریدور اســام آباد -تهران -اســتانبول ()ITI
در دســتور کار دو کشــور ق ـرار گرفــت .در توســعه
همکاریهــا در حــوزه حمــل و نقــل ترکیـ بـی ،مقــرر

شــد ق ـرارداد همــکاری از طریق مجــاری دیپلماتیک
بــه طــرف ای ـر نا� ارســال شــود تــا مــورد بــرری ق ـرار
گ�د.
ی
آدم ن ـژاد دربــاره مذاک ـرات حــوزه حمــل و نقــل
جــاده ای گفــت :ب ـرای اج ـرای مــاده  7موافقتنامــه
حمــل و نقــل جــادهای بـ ی ن
ـ� کشــورمان و ترکیــه دو
طــرف توافــق کردنــد ،نشســت کمیتــه مشـ تـ�ک
همکاریهای حمل و نقل جادهای دو کشــور را در
سه ماهه دوم از نیمه اول سال  ۲0۲0میادی در
تهران برگزار کنند.

از  31شهریورماه و به مدت  ۴روز

ی ن
سوم� نمایشگاه تخصی جایگاههای سوخت و صنایع وابسته برگزار ی شود
ـوم� نمایشــگاه تخصــی و بـ ی ن
سـ ی ن
ـ�
الملــی جایگاههــای عرضــه ســوخت و صنایع
وابســته از تاریـ ـ ــخ  31شــهریورماه تــا ســوم
مهرماه به مدت چهار روز برگزار ی شود.
بــه گ ـزارش شــانا ،بهمــن حسـ ی ن
ـ� زاده،
مدیرعامــل ش�کــت نمایشــگاههای بـ ی ن
ـ� الملــی
جمهــوری اســای ای ـران در آســتانه برپـ یـا�
ـوم� نمایشــگاه تخصــی و بـ ی ن
سـ ی ن
ـ� الملــی
جایگاههــای ســوخت و صنایــع وابســته بــه
اهمیــت ایــن صنعــت اشــاره کــرد وگفــت :ایران
بــا تولیــد کنـ ن
ـو� روزانــه  ۱۱۵میلیــون لیـ تـ� ن ن
ب�ین

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم سیده مهرانگیز جعفری برابر استشهادیه شماره 98/6/26-6258که
به تایید دفتر رسمی شماره  34سنندج رسیده مدعی هستند که سند
مالکیت ششدانگ پاک 13149فرعی از  1اصلی بخش  10سنندج به
شماره چاپی 845463به نام ایشان که برابر سندرهنی شماره -43151
 96/9/8دفتر  34سنندج در رهن بانک مسکن میباشد بعلت نامعلوم
مفقود گردیده و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده
اند که مراتب در اجرای ماده  120آئین نامه اصاحی قانون ثبت مصوب
 1380/11/14در یک نوبت منتشر تا هرکس مدعی انجام معامله و یا
وجود سند مالکیت نزد خود است از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض نماید در غیر این صورت برابر
مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.م/الف10297
جال شجاعی-رئیس ثبت منطقه دو سنندج

بــزرگ تریــن تولیــد کننــده ایــن فرآوردههــا بــا
ظرفیــت روبــه رشــد در میــان کشــورهای عضــو
اوپک و منطقه است و سه هزار جایگاه عرضه
سوخت در کشور داریم که البته تا حدودی با
ن
جها� فاصله داریم.
استانداردهای
وی بــا اشــاره بــه نقــش برگ ـزاری
نمایشــگاههای تخصــی در ارائــه تــازه تریــن
دســتاوردهای ایــن حــوزه و روزآمــد شــدن
استاندارد جایگاههای عرضه سوخت ،افزود:
روزانــه بیــش از  ۱00میلیــون لیـ تـ� فــرآورده از
طریــق جایگاههــای عرضــه ســوخت در ســطح

کشــور توزی ــع ی شــود که گردش مای و ی ن
م�ان
اشتغالز یا� آن را نی توان نادیده گرفت.
ش�کــت نمایشــگاههای
مدیرعامــل
ین
ب�الملــی تصری ـ ــح کــرد :اســتفاده از
فناوریهــای نــو کــه بــه طــور معمــول در
نمایشــگاهها ارائــه یشــود بــا تکیــه بــر تــوان
داخــی ی توانــد بــه بهبــود فناوریهــا در توزی ــع
سوخت در �ا� کشور کمک کند.
حسـ ی ن
ـ� زاده ،توســعه فعالیــت
زنج�ه ای توزی ــع سوخت را برای
ش�کتهای
ی
کاهش هزینهها� همچون ی ن
زم� و هزینههای
ی

جانی بســیار موثر دانســت و اظهار امیدواری
ب
کــرد کــه بــا برگ ـزاری نمایشــگاههای تخصــی
ماننــد جایگاههــای ســوخت ،فنــاوری برتــر در
خدمــت ایــن صنــف و �انجــام مــرف کننده
گ�د.
قرار ی
ـوم� نمایشــگاه تخصی و ی ن
سـ ی ن
ب�الملی
جایگاههــای ســوخت و صنایــع وابســته از
 3۱شــهریور تــا ســوم مهــر در محــل برگ ـزاری
نمایشــگاههای بـ ی ن
ـ� الملــی ته ـران ب ـرای ارائــه
تازهترین دستاوردهای ن
فی و فناوری این حوزه
برپا ی شود.

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای امین سیف پناهی بشناسنامه شماره 457به شرح دادخواست به کاسه
4/282/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین اشعار
داشته که شادروان صغری کریمی فرزند محمود بشناسنامه شماره 325در
تاریخ 1386/10/12در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی
عبارتند از:

-1محمدامین سیف پناهی ف موسی به ش.ش 89کدملی 5589056829ت.
ت1307/1/1صادره از دهگان همسر متوفی
-2امین سیف پناهی ف محمدامین به ش.ش  457کدملی 5589060524ت.
ت1345/6/5صادره از قروه پسر متوفی

-3خالد سیف پناهی ف محمدامین ش.ش  533کدملی5589061288ت.
ت1348/4/7صادره از دهگان پسر متوفی

-4عایشهسیفپناهیشعبانیفمحمدامینش.ش10کدملی5589695996ت.

ت1337/2/14صادره از دهگان دختر متوفی

-5صبیعهسیفپناهیشعبانیفمحمدامینش.ش4کدملی5589689643ت.
ت1335/2/5صادره از دهگان دختر متوفی
-6ناهیده سیف پناهی ف محمدامین ش.ش715کدملی5589063124ت.
ت1359/12/20صادره از دهگان دختر متوفی

-7کلثومهسیفپناهیشعبانیفمحمدامینش.ش4کدملی5589708303ت.
ت1340/7/1صادره از دهگان دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می
نماید تاهرکسی اعتراضی درد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه تقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد .م/
الف 98/46
رییس شعبه چهارم شورای حل اختاف دهگان
از طرف آزاد خالدیان

مسئول صفحه :مرضیه صدری
sadri@asre-eghtesad.ir
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| اخــبــار |
با حضور وزیر نفت

وضع تولید ن ن
ب�ین در پاایشگاههای
بندرعباس و ستاره خلیج فارس
برری شد
نشســت بــرری وضــع تولیــد ن ن
ب�ین در پاایشــگاههای
بندرعبــاس و ســتاره خلیــج فــارس بــا حضور مدیران این دو
پاایشگاه در بندرعباس برگزار شد.

بــه گ ـزارش شــانا ،بـ ی شـ�ن زنگنــه ی ســفر بــه بندرعبــاس بــه
هم ـراه مدی ـران عامــل چهــار ش�کــت اصــی ،در نشسـ تـی بــا مدیران
پاایشــگاههای نفــت بندرعبــاس و میعانــات گازی ســتاره خلیــج
فارس ،وضع تولید ن ن
ب�ین را برری کرد.
آخریــن برنامههــا و اقدامهــای انجــام شــده ب ـرای افزایــش
ظرفیت تولید پاایشگاه ستاره خلیج فارس ی ن
ن� از دیگر مواردی
بود که در این نشست درباره آن بحث و تبادل نظر شد.
مســعود کرباســیان ،مدیرعامــل ش�کــت مــی نفــت ای ـران،
عل�ضــا
حســن منتظــر تربـ تـی ،مدیرعامــل ش�کــت مــی گاز ای ـران ،ی
صــادق آبــادی ،مدیرعامــل ش�کــت مــی پاایــش و پخــش
فرآوردههــای نفـ تـی ای ـران ،به ـزاد محمدی ،مدیرعامل ش�کت می
صنایــع تپ�وشــیی و شــماری از مدی ـران صنعــت نفــت وزیــر نفت
را در این سفر یک روزه همرای ی کنند.
وزیــر نفــت ششــم شــهریورماه در برنامــه «تیـ تـ� امشــب»
شــبکه خــ� گفتــه بــود :آخریــن ن ن
ب�یـ نـی کــه تولیــد ی کنیــم یــورو 4
ب
اســت ،مــا در ســال  ۹۱تولیــد ن ن
ب�یــن یــورو نداشــتیم ،امــا در ســال
 ۹7مقــدار تولیــد روزانــه ن ن
ب�یــن بــا کیفیــت یــورو بــه  7۶میلیــون
لیـ تـ� رســید و اکنــون در کانشــهرها ن ن
ب�یــن یــورو تولیــد ی شــود،
گ
در پاایشــگاه بت�یــز کــه بــه تــاز� چنــد طــرح آن بــا حضــور رئیــس
ن
ن
جمهوری افتتاح شــد و در پاایشــگاه بندرعباس ،ب�ین باکیفیت
و عای تولید ی شود.
ن
تلویزیو� با عنوان
زنگنــه در جریــان ایــن گفــت وگــوی زنــده
«خـ بـ�ی خــوش ب ـرای مــردم ایران» مجموع تولید روزانه ن ن
ب�ین در
کل کشور را  ۱۱۵میلیون ت
لی� اعام کرده و گفته بود :در یت�ماه
و مردادماه به ترتیب مقدار تولید ن ن
ب�ین به  ۱۱۱و  ۱۱۲میلیون
ت
لی� رسید ،بنابراین با توجه به مقدار مرف ن ن
ب�ین کل کشور ،ما
ن
ت
ن
اکنون بیش از  ۱۱میلیون لی� تولید اضافه ب�ین داریم که البته
ب�ین را ی ن
ذخ�ه ی کنیم ،صادرات ن ن
ن� آغازکرده ایم.
این مقدار را ی
وزیــر نفــت همچنـ ی ن
ـ� عنــوان کــرده بــود کــه در زمینــه تولیــد
نفــت گاز نـ ی نـ� بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه  ۱۲۵میلیــون لیـ تـ� ،در
مردادماه  ۱۲0میلیون ت
لی� در روز نفت گاز تولید کردیم.

مطالعات برنامه آمایش
استان تهران تحلیل و برری شد
به استناد بند الف ماده  32احكام دایی برنامههای
توســعه كشــور ،جلســه كمیســیون تخصــی شــورای عــای
آمایــش رزمـ ی ن
ـ� بــا موضــوع بــرری نتایــج و دســتاوردهای
مطالعــات برنامــه آمایــش اســتان ته ـران ،باحضــور اعضــای
كمیســیون ،نماینــدگان دفاتــر بخـ شـی ســازمان و نماینــدگان
ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتانهای منطقــه
و اســتانهای همجــوار اســتان ته ـران بــه ریاســت امــور
برنامهریــزی ،نظــارت و آمایــش رزمـ ی ن
ـ� ســازمان برنامــه و
بودجه كشور ،در محل این سازمان برگزار شد.

بــه گ ـزارش مركــز اطاعرسـ نـا� ،روابطعمــوی و امــور
ین
ب�الملــل ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور ،در جلســه مذكــور،
مطالعــات برنامــه آمایــش اســتان ته ـران بــر اســاس شــرح خدمــات
ن
ابــای ســال  ،۱3۹0بخــش اول شــامل وضعیــت موجــود و
ســاختار فضـ یـا� اســتان در پنــج فصــل و بخــش دوم شــامل
برنامهریزی و سیاستگذاری در سه فصل ،توسط مشاور طرح
ش
پژوهی دانشگاه تهران است ،ارایه شد.
كه معاونت
گ ـزارش مذكــور حــای اســت كــه در پایــان جلســه ،اعضــای
ش�كتكننده به اظهار نظر در مورد مطالعات مذكور پرداختند
و مقــرر شــد كــه نقطــه نظ ـرات اعضــای ش�كتكننــده در جلســه،
دب�خانــه شــورایعای آمایــش �زمـ ی ن
ـ�
بــه صــورت مكتــوب بــه ی
ارسال و در نهایت توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
و مشــاور طرح مطالعات ،در مطالعات اعمال و اصاح شــده و
ین
�زم� سازمان
نتایح آن به امور برنامهریزی ،نظارت و آمایش
برنامه و بودجه كشور ارسال شود.
مدیر بهره برداری از تاسیسات بآ� آب منطقه ای تهران
اعام کرد:

گ
افزایش  60درصدی بارند�ها
در تهران

مدیــر بهــره بــرداری از تاسیســات بآ�
و بــرق بآ� آب منطقــه ای ته ـران بــا اشــاره بــه افزایــش 60
گ
درصــدی بارند�هــای اســتان نســبت بــه ســال گذشــته،
گفــت :بارشهــای مناســب ســال بآ� جــاری موجــب شــده
اســت تــا ذخـ یـ�ه ســدهای پنجگانــه ته ـران بــا افزایــش 300
ت
مکع� نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته از
میلیون م� ب
مرز  9۴0میلیون ت
م�مکعب عبور کند.

محمد شــهریاری با اشــاره به اینکه ی ن
م�ان بارشهای اســتان
تاکنون به 3۸0
مهرماه)
تهران از ابتدای سال بآ� جاری(ابتدای
گ
میلیمـ تـ� رســیده اســت ،ادامــه داد :ایــن مـ ی نـ�ان بارنــد� در مقایســه
با سال گذشته  ۶0درصد و نسبت به مدت متوسط بلندمدت
 4۲درصد افزایش یافته است.
ذخ�ه سدهای پنجگانه استان
وی با تاکید بر اینکه حجم ی
ام�کبـ یـ� ،طالقــان ،ماملــو و ار) بــه  ۹40میلیــون
تهران(لتیــان ،ی
ت
م�مکعــب رســیده اســت ،گفــت :ســال گذشــته در همـ ی ن
ـ� بــازه
ن
ذخ�ه شده در سدهای استان به  ۶40میلیون
زما� حجم آب
ی
گ
ت
م�مکعب رســیده بود که به واســطه بارند�های بســیار مناسب
ت
ســال بآ� جــاری شــاهد افزایــش  300میلیــون م�مکعـ بـی ذخـ یـ�ه
سدهای تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.
شــهریاری بــا اشــاره بــه فعالیــت  ۹واحــد نـ یـ�وگاه بــرق بآ�
ام�کبـ یـ� و نـ یـ�وگاه
ام�کبـ یـ� ،طالقــان ،ی
اســتان در ســدهای لتیــان ،ی
کان ،افــزود :ظرفیــت نصــب شــده ایــن واحدهــا  ۲۶۸مــگاوات
گ
اســت و بارند�هــای ســال بآ� جــاری موجــب شــده اســت تــا
ین�وگاههــای بــرق بآ� اســتان بــا افزایــش  ۹۲درصــدی تولیــد خــود
نســبت بــه تابســتان ســال گذشــته نقــش موثــری در تامـ ی ن
ـ� بــرق
پایدار پیک تابستان امسال داشته باشند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــرف ســاانه آب ش�ب ته ـران بــه
یــک میلیــارد و  ۱00میلیــون ت
م�مکعــب رســیده اســت ،گفــت:
ن
تام� آب
تقریبــا هــر ســال  ۶بــار حجــم مخــزن ســد ی
ام�کبـ یـ� ب ـرای ی
گ�د که در ش�ایط نرمال 70
ش�ب تهران مورد اســتفاده قرار ی ی
درصــد از آب ش�ب ته ـران از آبهــای ســطی و منابــع ســدها و
ن
زیرزمیی ی ن
تام� ی شود.
 30درصد آن توسط منابع
مدیــر بهــره بــرداری و نگهــداری از تاسیســات بآ� و بــرق
بآ� ش�کــت آب منطقــه ای ته ـران خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه
افزایــش  300میلیــون ت
م�مکعـ بـی ذخـ یـ�ه ســدهای پنجگانه اســتان
ش
تهران نســبت به ســال گذشــته امیدواریم با �ایط مطلوب تری
بتوانیــم ب ـرای ســال آ� پیــش رو برنامــه ریــزی کــرده و بــا ت
کم�یــن
ب
چالش نیاز آ� استان را در سال آ�  ۹۹-۹۸ی ن
تام� کنیم.
ب
ب
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| خــبــر |
مدیرعامل شرکت فواد مبارکه اصفهان :

رویکرد جدید فواد مبارکه
بویسازی فرآیندهاست

– اصفهــان :یازدهمیـ ـ ـ ـ ـ ــن نمایشگ ـ ـ ـ ـ ــاه
ی ن
ب�الملــی متال ـ ـ ــورژی ،فـ ـ ــواد ،ریختهگ ـ ـ ــری ،ماشیـ ـ ــنآات
و صنای ـ ــع وابســته بــا حض ـ ــور مدیرعامــل ف ـ ــواد مبارکــه،
ن
مدیــرکل دفـ تـ� صنایــع معــد� و مشــاور معـ ـ ــاونت امور معـ ـ ـ ــادن
ن
و صنایــع معــد� ،مدیــرکل ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان اصفهان و بیش از  120شرکت فعال در حوزۀ فواد،
متالــورژی و صنایــع وابســته از  10تــا  13شــهریورماه در محــل
دائی برگ ـ ـزاری نمایشگاههای اصفهان برگزار شد.

هــر چنــد کــه شــاخص کل بــازده نقــدی و
قیمـ تـ� بــورس ته ـران در ابتــدای هفتــه گذشــته
توانســته بــود قلــه  300ه ـزار واحدی را پشــت
ر بگــذارد امــا در نهایــت در پنــج روز کاری
هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل با 1.92
درصــد کاهــش رو بــه رو شــد و در کانــال 29۴
هزار واحدی ایستاد.
بــه گ ـزارش ایســنا در پایــان معامــات هفته
منتــی بــه  ۲7شــهریور  ،۹۸شــاخص کل بــازده
نقــدی و قیمـ تـی بــورس اوراق بهــادار ته ـران بــا
 ۵7۶4واحد کاهش نسبت به هفته ماقبل ،به
رقم  ۲۹4هزار و  ۱۶7واحد رسید.
در ی ن
ع� حال شاخص کل هم وزن با 74۸
واحــد افزایــش معــادل  0.۹درصد رقم ۸4۲47
واحد را به نمایش گذاشت.
شــاخص بــازار اول بــا  4۱۲4واحــد کاهــش
رقــم  ۲۱4ه ـزار و  ۲۲۵واحــدی را تجربــه کــرد و
شاخص بازار دوم با  ۱۲هزار و  ۱3واحد کاهش
عــدد  ۵۹۶ه ـزار و  ۲70واحــد را تجربــه کــرد و
بــه ایــن ترتیــب شــاخص بــازار اول  ۱.۸۹درصــد
کاهــش و شــاخص بــازار دوم بــا  ۱.۹7درصــد
کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
در  ۵روز کاری هفتــه گذشــته ،ارزش کل
معامــات اوراق بهــادار بــه  ۱۱7ه ـزار و ۲4
میلیــارد ریــال بالــغ شــد کــه نســبت بــه هفتــه قبل

ن
رضوا�فر:
محمد

«شستا» در آبان به بورس یآید
مدیرعامــل شســتا بــا بیــان ایــن کــه بــا
وجــود شرایــط ســخت اقتصــادی ،مــا اکنــون
در هیچکــدام از شرکتهــا معوقــات نداریــم
و تــا پایــان تـ یـ� مــاه همــه را تســویه کردیــم ،بــه
رونــد بــوری کردن شســتا اشــاره کــرد وگفت:
دستور ویژه رئیسجمهور در ابتدای سال این
بگ�د
است که هرچه زودتر این فعل صورت ی
و مــا امســال شــاهد بزر ت
گ�یــن عرضــه در بورس
ن
خواهیــم بــود .بــر همـ یـ� اســاس مــا مجمــع
شســتا را در هفتههــای آینــده انجــام خواهیــم
داد و انتظــار داریــم نهایتــا در آبــان مــاه شســتا

وارد بــورس شــود .بحــث افزایــش رمایــه
شستا ی ن
ن� با حمایت سازمان به زودی صورت
خواهد گرفت.
ن
رضوا�فر با اشــاره
به گزارش ایلنا ،محمد
بــه همــکاری مجموعــه تحــت مدیریــت خــود
بــا نهادهــای نظـ ت
ـار� و بــازری گفــت :در تمــام
گزارشها� که به نهادهای باادسـ تـی و نظار�ت
ی
ارائه کردیم اعداد و ارقام پایه اصی گزارشهای
مــا بــوده و ســی کردیــم تمــام آنهــا مســتند بــه
آمــار و گ ـزارش حسابرســان و کارشناســان باشــد
تــا هیچگونــه شــک و شــبههای در آن وجــود

نداشته باشد.
وی تصری ـ ــح کــرد :مــن اصــا بــه دنبــال ایــن
نیستم که این سازمان را با دیگر نهادهای ت
دولی
یــا حاکمیـ تـی مقایســه کنــم .در مقطــی موضــوع
ســازمان تامـ ی ن
ـ� اجتمــای و شســتا بــه غایــت
ســیای و قضـ یـا� شــد و در برهــهای از زمــان
ـر� مدی ـران تعامــات چنـ ن
بـ ن
ـدا� بــا ســازمانهای
نظـ ت
ـار� و مجلــس نداشــتند ایــن درحــای اســت
کــه مجموعــه چــه بخواهــد چــه نخواهــد بایــد با
مجلس در تعامل باشد.
مدیرعامــل شســتا ادامــه داد :مــا در شســتا

مجموعه ت
تعریف
اس�اتژی خود را در  ۱0محور
گ
ن
کردیــم .اولـ یـ� محــور مــا کــه دغدغــه همیشــی
شستا بوده ،بحث ساماندی است .ن
بر� فکر
یکنند که ساماندی ن
یعی واگذاری درحایکه
منظور ما از این موضوع اعم از ادغام ،انحال،
بوری کردن ،خرید سهام و واگذاری است .ما
یــک پرتفــوی داریــم کــه بــه بنــگاهداری نزدیــک
اســت و بــازده کــی دارد .البتــه اول بایــد تعریــف
و معیــار خــود را از بــازدی مشــخص کنیــم آنهــم
در مجموعــهای کــه یــک دارا� بـ ی ن
ـ� نســی ب ـرای
ی
کارگران محسوب یشود.

مدیرعامل شرکت می صنایع مس ایران عنوان کرد:

ن
روند صعودی تقاضای جها� مس
در مجمــوع شرایــط اقتصــادی و رونــد فعالیــت نـ ش
ـاران
بــوری کشــور مســاعد اســت امــا بــا ایــن حــال عوامــل متعــددی
یتواند روی شرایط فعی اثر گذار باشد.
اردشـ یـ� ســعد محمــدی ،مدیرعامــل ش�کــت مــی صنایــع مس
ای ـران در خصــوص رونــد جهـ نـا� مــس تــا پایان ســال به ســنا ،گفت:
پیش ن
بییها در بازار مس نشــان ی دهد که روند تقاضا برای این
فلز همچنان در حال صعود است .
وی در حاشــیه جلســه دیــدار نـ ش
ـا�ان برتــر بــازار �مایــه بــا
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و عضــو مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام ،در خصــوص تاثـ یـ� ش�ایــط ی ن
ب� الملی و داخی بر
بــازار �مایــه گفــت :در مجمــوع ش�ایــط را مســاعد و ســفید ارزیـ بـا�

ی کنــم امــا تمــام ایــن پیش ن
بییهــا بــه روابــط بـ ی ن
ـ� الملــل و مســائل
سیای وابسته است.
وی ضمــن ارزیـ بـا� عملکــرد ش�کــت مــی مــس افــزود:
برنامههــای توســعه ای ش�کــت در حــال عملیـ تـا� شــدن اســت و بــه
چشمگ� خواهیم داشت و فروش نیمه
زودی افزایش �مایه ای
ی
ن
میا� سال جاری تا پایان شهریور معادل کل سال  ۹7است.
ت
عملیا� شــدن فازهای
ســعدمحمدی به برنامههای جدید و
جدیــدی تولیــدی نـ ی نـ� اشــاره کــرد و افــزود :بــا توجــه بــه ش
پیرفــت
برنامهها توسعه محور ،اطمینان دارم که در آینده نزدیک شاهد
ش�ایط ت
به�ی برای ش�کت می مس خواهیم بود.
ش
مدیرعامــل �کــت مــی صنایــع مــس ای ـران بــا تاکیــد بــر اینکــه

ذخایر مس کشور افزایش چشمگ�ی داشته افزود :به رغم ی ن
م�ان
ی
�مایه گذاری بسیار محدود در بحث اکتشاف مس ،با این حال
جایگاه ی ن
ب� الملی خود را حفظ کردیم.
ن
وی بــا اشــاره بــه عوامــل اثــر گــذار بــر تقاضــای جهــا� مــس
گفــت� :مایــه گذاریهــای زیــر سـ ت
ـاخی کشــورهای توســعه یافتــه
ب ـرای یــک دهــه آینــده و از طــرف دیگــر افزایــش تولید خودروهای
ت
الک�یــی ،تقاضــای جهـ نـا� مــس را افزایــش داده و مــا بایــد بــا
برنامه ریزی صحیح از این فرصت بهره برداری کنیم.
سعدمحمدی افزود :به رغم تحریمها و فشارهای اقتصادی
بــه ویــژه در بحــث حمــل و نقــل امــا صــادرات متوقــف نشــده و
افزایش ظرفیت تولید ی ن
ن� در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل فواد کویر مطرح کرد؛

پیش ن
بی� رونق معامات فواد در بورس

نوب
ت
ول
ا

سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت در نظر دارد ت ٌا مین
خدمات مورد نیاز خود را به شرح زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله
ای ( پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه گران ) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
 -1شرح کار و محل اجرای آن :
الف :تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان جهت بهداشت و درمان آغاجاری
ب:تأمین خدمات نیروی انسانی نگهبانی جهت بهداشت و درمان بوشهر و خارک
(تجدید مناقصه)
ج:تأمین خدمات نیروی انسانی ،عمومی اداری و درمانی جهت بهداشت ودرمان آبادان
 -2نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی  :همزمان با چاپ آگهی اسناد ارزیابی کیفی
در سایت ( WWW.PIHO.IRسازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت) جهت تهیه.
میگردد.
تکمیل و ارسال اسناد درج
 -3مهلت و محل تحویل اسناد تکمیلشده ارزیابی کیفی :مناقصه گران حداکثر تا 15
روز پس از درج آگهی نوبت دوم  ،اسناد ارزیابی را تکمیل و به همراه مستندات موردنیاز

و نامه درخواست شرکت در مناقصه با ذکر شرح و محل اجرای کار به آدرس :تهران ـ
میدان ولیعصر (عج) ـ خیابان کریمخان زند ـ خیابان به آفرین ـ پاک  27ـ سازمان
بهداشت ودرمان صنعت نفت ـ طبقه  3ـ امور پیمانها تحویل و در صورت نیاز به
هرگونه اطاعات بیشتر با شماره تلفنهای  88892153یا  83306داخلی 579و246
تماس حاصل نمایند.
 -4سایر شرایط مناقصه:
 -4-1اسناد مناقصه بین متقاضیان واجد شرایط به تشخیص مناقصه گزار پس از
بررسی مدارک شناسایی و ارزیابی کیفی توزیع میگردد .حداقل امتیاز کیفی قابلقبول
جهت شرکت در مناقصه  50است.
 -4-2نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه متعاقب ٌا از طریق دعوتنامه کتبی به
مناقصه گران واجد شرایط اعام خواهد شد.
 - 4 - 3مناقصه گر بایستی شرح کار مناقصه (الف  -ب -ج) را مشخص و بهصورت
کتبی به مناقصه گزار اعام نماید.

انتشار نوبت اول 1398/06/30 :انتشار نوبت دوم1398/07/01 :

روابط عمومی سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت

برگزاری مجمع فوق العاده
ی ن
ماش� سازی ین�و محرکه
مجمــع عمــوی فــوق العــاده
ی ن
ماش�سازی ین�و محرکه برگزار ی شود.
شرکت
مجمــع عمــوی عــادی ســالیانه ایــن ش�کــت ســاعت
 ۱۵:00روز شــنبه مــورخ ۱3۹۸/0۶/30درمحــل
قزویــن ،بلــوار صنعــت ،ابتــدای بلــوار شــهر صنعـ تـی
ین
ماش� سازی ین�ومحرکه برگزار یشود.
ال�ز ش�کت
ب
گ�ی در
دســتور جلســه به شــرح ذیل است :تصمیم ی
خصوص کاهش �مایه -سایر موارد.

باغداران در انتظار آغاز
معامات پسته در بورس کاا
دب� انجمن پسته استان سمنان
ی
بــا بیــان اینکــه باغــداران پســته از عرضــه پســته در
بــورس کاا اســتقبال کــرده و در انتظــار آغــاز
معامــات گــوای سـ پـ�ده هســتند ،گفــت :کشــف
قیمــت واقــی و حمایــت از تولیــد مهم ترین مزیت
عرضــه محصــوات کشــاورزی از جملــه پســته در
بورس کااست.

منصــور عباســیان درگفتگــو بــا «کااخـ بـ�» اظهــار
داشــت :در بــورس کاا بــه دلیــل اینکــه نظــام عرضــه و
تقاضــا حاکــم اســت ،خــود کشــاورز ی توانــد بــر مبنــای
ش�ایــط بــازار ،محصولــش را بــا قیمــت واقــی بفروشــد و
خریــدار نـ ی نـ� ی توانــد براســاس اســتانداردهای مشــخص
محصــول بــا کیفیـ تـی را از باغــدار خریــداری کنــد و ایــن
مهم ترین مزیت عرضه پسته در بورس است.
وی افــزود :در چنـ ی ن
ـ� ش�ایــی کــه نظــام عرضــه و
تقاضــا در بــازار حکمفرماســت ،قیمتهــا از شــفافیت
ـاا� برخــوردار اســت و بــه کمــک فــروش مســتقیم،
بـ ی
دســت واســطهها از ســود باغــداران کوتــاه ی شــود
ن
تــا ســود اصــی عایــد باغــدارا� شــود کــه یکســال ب ـرای
برداشت محصول خود زحمت ی کشند.
وی بــا بیــان اینکــه در بــازار سـ ت
ـنی ایــن واســطهها
هســتند کــه عمــده ســود حاصــل از فــروش پســته را
نصیــب خــود ی کننــد ،گفــت :حضــور داان در حــوزه
محصــوات کشــاورزی مصــداق ایــن نرب المثــل
اســت کــه «نــه بیــل ی زدم نــه پایــه ،انگــور ی خــوردم
در ســایه»؛ بــه عبــارت بهـ تـ� داان و واســطهها بــدون
زحمــت ســود حاصــل از دسـ تـ�نج کشــاورزان را بــه جیــب
خود �ازیر ی کنند.
عباســیان اســتفاده از ابزارهــای مــای همچــون
قراردادهــای ت
آ� را راهــکاری ب ـرای پوشــش ریســک
کشــاورزان ،باغــداران و صادرکننــدگان پســته در مقابــل
ت
قیمی برشمرد و اظهار داشت :تجارت پسته
نوسانات
گ
باا�
به دلیل وابستی زیاد قیمت به نرخ ارز از ریسک ی
برخــوردار اســت؛ بطوریکــه قیمــت پســته همــواره از
تاث� ی پذیرد .اما به کمک قراردادهای
نوسانات ارزی ی
ت
داش� پیش ن
تن
بیی
آ� کشاورز ی تواند ضمن در اختیار
قیمــت در آینــده ،خــود را در مقابــل نوســانات احتمــای
ت
آ� بیمه کند.

فراخوان ارزیابی کیفی  -اصاحیه
شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فات قاره ایران
(سهامی خاص)

مناقصه عمومی و دو مرحلهای شماره /97/072ات/ت1
اجاره یک فروند شناور خدماتی آتشخوار کاس 1

شرکت نفت فات قاره ایران در نظر دارد نسبت به برگزاری فراخوان ارزیابی
کیفی مناقصه فوقالذکر از بین شرکتهای ایرانی واجد صاحیت اقدام نماید:
الف :شرح مختصر خدمات:
اجاره یک فروند شناور خدماتی آتشخوار کاس 1
ب :محل اجرای خدمات:
مناطق علمیاتی شرکت نفت فات قاره در آبهای خلیجفارس
ج :مدت خدمات:
دو سال
سایر موارد که میبایست مدنظر قرار گیرد:
 .1توانایی ارائه ضمانتنامه  -شرکت در مناقصه -به مبلغ  10.635.774.720ریال
 .2توانائی ارائه ضمانتنامه  -انجام تعهدات -به میزان  10درصد مبلغ کل
قرارداد ،طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده شدن.
 .3به تقاضاهای مشروط ،مبهم ،ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در اسناد
و مدارک و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد ،ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 .4شرکت نفت فات قاره ایران در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات در
چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار خواهد بود.

نوب

(شناسایی پیمانکاران) 98/24

بــه دنبــال دارد و ی توانــد راه صنعـ تـی شــدن را
هموارتــر کنــد .همچنـ ی ن
ـ� توســعه بیشـ تـ� ایــن
صنعت ی تواند به گونه ای باشد که در آینده
فــواد جایگزیـ نـی ب ـرای نفــت باشــد .در ایــن بـ ی ن
ـ�
چنانچــه دولــت بازنگــری در وضعیــت مالیات و
بـ ن
ـر� مســائل ایــن چنیـ نـی صنعــت فــواد داشــته
باشــد ی توانــد منجــر بــه ارزش افــزوده شــده
ت
و حـ تـی تمــام مناطــق کشــور را مـ تـ�� کــرده و
اشتغال ز یا� به همراه داشته باشد.
وضعیــت فــروش محصــوات فــوادی در
بازارهــای بـ ی ن
ـ� الملــی چگونــه اســت و تحریمهــا
تــا چــه حــدی بــر فــروش ،بــازار و مشـ تـ�یان
تاث� گذاشته است؟
محصوات فوادی ی
توجــه بــه بازارهــای بـ ی ن
ـ� الملی و رقبا در
ســطح بـ ی ن
ـ� الملــی نـ ی نـ� بایــد مــورد توجــه ق ـرار
گـ یـ�د؛ زی ـرا کســب بازارهــای بـ ی ن
ـ� الملــی یک یا
دو روزه اتفاق نی افتد و بنابراین باید به هر
طریـ تـی بــه فکــر حفــظ آن باشــیم؛ ازمــه آن
نـ ی نـ� صــادرات اســت و تنهــا از طریــق صــادرات
ارها� را که داشته ایم همچنان
ی توانیم باز ی

حفــظ کنیــم؛ درغـ یـ� اینصــورت کســب دوبــاره
بــازار و مشـ تـ�ی کار مشــکی اســت .بــه هــر حــال
آمــار ســال گذشــته از صــادرات مطلــوب فــواد
حکایــت دارد کــه امیدواریــم در پایــان ســال ۹۸
آمارهای به مراتب ت
به�ی در حوزه صادرات به
ثبت رسیده باشد.
نقش بورس کاا در توسعه صنعت فواد
و شــفافیت قیمتهــا چگونــه بــوده و بــورس کاا
تا چه حد توانسته در این زمینه موثر باشد؟
خو�
بورس کاای ایران مرجع مناســب و ب
اســت کــه ی توانــد صنعــت فــواد را در جهــت
صحیــح واقــی کــردن قیمتهــا یــاری رســاند.
بــا حضــور ش�کتهــای فــوادی در بــورس کاا

مــرف کننــدگان نهـ یـا� ایــن محصــول ی توانند
از قیمتهــای واقــی اطــاع حاصــل کننــد و بــر
ایــن اســاس اســت کــه گفتــه ی شــود بــورس کاا
ـو� ب ـرای بــازار محصــوات فــوادی
مرجــع خـ ب
در راســتای کشــف قیمــت اســت .ایــن در
حــای اســت کــه بـ ن
ـر� موانــع بــه ویــژه در حــوزه
ن
س�دهگذاریها ،وثایق و اخذ
تضام� بلندمدت
پ
ی
وجــود دارد کــه براســاس مذاک ـرات انجــام شــده
ایــن موضوعــات در حــال برطــرف شــدن اســت
کــه بــا همــه ایــن تفاسـ یـ� ی تــوان آینــده صنعــت
فــواد و حضــور همــه جانبــه تولیدکننــدگان
ایــن محصــول در رینــگ بــورس کاا را پــر رونــق
پیش ن
بیی کرد.

معارفــه صالــح ،رئیــس کل جدیــد ســازمان
خصــوی ســازی چهارشــنبه هفتــه گذشــته در
وزارت امور اقتصادی و دار یا� برگزار شد.
بــه گ ـزارش روابــط عمــوی ســازمان خصــو�
عل�ضــا صالــح ،رئیــس کل جدیــد
ســازی ،معارفــه ی
ســازمان خصــو� ســازی بــا حضــور وزیــر امــور
اقتصــادی و دار یا� ،تـ نـی چنــد از نماینــدگان مجلــس،
هیــات عامــل و مدی ـران ســازمان خصــو� ســازی،
رئیــس و معاونــان صنــدوق توســعه مــی و  ...در
دار� برگزار شد.
وزارت امور اقتصادی و ی
عل�ضــا صالــح ســه
ایــن گ ـزارش یافزایــد :ی
مقطــع تحصیــی کارشــنای ،کارشــنای ارشــد و
دکـ تـ�ی تخصــی خــود را در رشــتههای تحصیــی
برنامــه ریــزی و توســعه اقتصــادی و علــوم اقتصــادی
از دانشــگاههای شــهید بهشـ تـی و ته ـران اخــذ کــرده
است.
همچنـ ی ن
ـ� در کارنامــه شــغی رئیــس کل جدیــد
ها� چــون
ســازمان خصــو� ســازی ســمت ی
عضویت هیات عامل و قائم مقای صندوق توسعه
مــی ،معاونــت امــور مجلــس ،اســتانها و پشـ ن
ـتیبا�
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور ،ریاســت
امــور بنگاههــا و مجامــع و ریاســت امــور کمیســیونها
و شــوراهای اقتصــادی در معاونــت برنامــه ریــزی
و نظــارت راهـ بـ�دی رئیــس جمهــور  ،معاونــت
برنامــه ریــزی و نظــارت راهـ بـ�دی رئیــس جمهــور ،
عضویــت هیئــت عامــل و معاونــت برنامــه ریــزی
سازمان خصو�سازی و ریاست سازمان مدیریت
وبرنامــه ریــزی اســتانهای اصفهــان و کهگیلویــه و
بویر احمد به چشم ی خورد.

ت

صنعــت فــواد یــ� از
صنایی اســت که به اهداف افق ســال 1۴0۴
نزدیــک شــده اســت بــه طوریکــه تولیــد فــواد
کشــور در حــال حـ ن
ـا� بــه مـ ی نـ�ان  2۵میلیــون
تــن رســیده و بــا طرحهــای در دســت اج ـرا بــه
 30میلیــون تــن و بعــد از آن بــه  3۵میلیــون
ـمگ�ی در این
تن خواهد رســید که رشــد چشـ ی
صنعت مهم کلیدی کشور به شمار ی رود.
ایــن رونــد مطلــوب باعــث شــده کــه تولیــد
فــواد ای ـران در ســال جــاری میــادی بــا ســه پلــه
رشد از رتبه ی ن
س�دهم به جایگاه دهم دنیا برسد.
ـو� کوتــاه بــا احمــد
ـ
گ
و
ـت
ـ
ف
گ
«کااخـ بـ�» در
ی
خــوروش مدیــر عامــل فــواد کویــر بــه بــرری
وضــع صنعــت فــواد و نقــش بــورس کاا در ایــن
توسعه پرداخته است.
وضعیــت صنعــت فــواد کشــور ی
اخ� چگونه بوده و این صنعت مهم
سالهای ی
ایران امروز در چه جایگای قرار دارد؟
فــواد یــی از اسـ تـ�اتژیک تریــن محصوات
ـو�
کشــور اســت کــه صــادرات آن ارزآوری مطلـ ب

آگهی عمومی ارزیابی کیفی

شرکت ملی نفت ایران
سازمان بهداشت ودرمان
صنعت نفت

 ۱۲۶درصد افزایش یافت.
ادامه روند ن
من� شاخص بورس،
تا ابتدای مهرماه
یــک کارشــناس بــازار �مایــه بــا بیــان اینکــه
رونــد منـ نـی بــازار �مایــه تــا ابتــدای مهــر مــاه
ادامــهدار خواهــد بــود ،گفــت :شــاخص بــورس
از اواخــر مهرمــاه بــا توجــه بــه ارائــه گ ـزارش ۶

مــاه ش�کتهــا و نـ ی نـ� مســایل اقتصــادی حاکــم در
مس� صعودی باز یگردد.
کشور به ی
مهــدی طحـ نـا� در گفتوگــو بــا ایرنــا بــه
علــت ریــزش شــاخص بــورس اشــاره و بیــان کــرد:
نوســانات موجــود در بــازار �مایــه را ی تــوان از
تاث�گذار در ریزش شاخص بورس
جمله عوامل ی
اخ� معامات بازار �مایه برشمرد.
در دو روز ی

تاث�گــذار بــر ریــزش
وی بــه دیگــر عامــل ی
شــاخص بــورس تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت:
شــاخص بــورس بــه صــورت مــداوم بــه رشــد 40
درصــدی دســت یافــت و طبیــی اســت کــه تــا
حدودی بازار به دلیل شناسـ یـا� ســود و افزایش
عرضــه از ســوی ســهامداران رونــد منـ نـی را در
گ�د.
پیش ی
طحـ نـا� شــهریور را مــاه پایـ نـا� ســال مــای
بـ ن
ـر� از ش�کتهــای کارگ ـزاری و �مایــه گــذاری
دانســت وگفــت :بخـ شـی از رونــد منـ نـی بــازار بــه
تســویه معامــات و کاهــش اعتبــار کارگزاریهــا
بــر یگــردد کــه بــه نظــر یرســد بازار تــا چند روز
آینده به روند عادی خود باز گردد.
این کارشــناس بازار �مایه به جو ســیای
حاکــم در کشــور و تاثـ یـ� آن بــر ریــزش شــاخص
ت
اخ�ا در
بــورس اشــاره کــرد و افــزود :اتفاقــا� کــه ی
ن
تاث� بر ریزش
عرصه سیاست جها� رخ داد ب� ی
شــاخص نبــود کــه ایــن موضــوع را ی تــوان بــه
عنوان روال طبیی بازار ت
تلی کرد.
ن
وی با اعام اینکه روند منی بازار �مایه
تا ابتدای مهر ماه ادامه دار خواهد بود ،گفت:
شــاخص بــورس از اواخــر مهــر مــاه بــا توجــه بــه
ارائــه گ ـزارش  ۶مــاه ش�کتهــا و نـ ی نـ� مســایل
اقتصــادی حاکــم در کشــور بــه مسـ یـ� صعــودی
بازی گردد.

معارفه رئیس کل جدید سازمان
خصوی سازی برگزار شد

ول
ا

در آئـ ی ن
ـ� افتتاحیــۀ ایــن نمایشــگاه مدیرعامــل فــواد مبارکــۀ
ی سـ ن
ـخنا� گفــت :رویکــرد جدیــد فــواد مبارکــه بویســازی
ن
فرایندهاســت و در نظــر داریــم از تمــای کســا� کــه در ایــن زمینــه
بگ�یــم تــا از ابتــدا تــا انتهــای ایــن صنعــت را
توانـ یـا� دارنــد کمــک ی
بویسازی کنیم.
عظیمیــان بــا تأکیــد بــر اینکــه از آغــاز بهرهبــرداری تاکنــون
تولیــد در ایــن ش�کــت از مــرز  ۱۱0میلیــون تــن فــواد خــام عبــور
کــرده و از یــک تولیدکننــدۀ رف خــارج شــده اســت ،اظهــار
امیــدواری کــرد کــه در آینــده صاحــب دانــش ن
فی در عرصۀ فواد
ن
معر� شویم.
(تکنولوژ) در جهان
وی ادامــه داد :در ســال  ۱3۵7رتبــۀ کشــور در رنکینــگ
جهـ نـا� فــواد جهــان چهلــم بــود و اکنــون بــه رتبۀ دهــم ارتقا یافته
است.
مدیرعامل فواد مبارکه با تأکید بر اینکه ی ن
تأم� بازار داخل
ث
یا� بــه
بــا افزایــش حداکــ�ی تولیــد و تنــوع محصــوات و دســت ب
دانــش فـ نـی ســاخت کارخانــه فــواد در رأس اهــداف فواد مبارکه
اســت ،گفــت :رویکردایــن ش�کــت ایــن اســت کــه از بویســازی
ین
تجه�ات به بویســازی فرایندها برســد .این در حای
قطعات و
اســت کــه در حــال حـ ن
ـار بویســازی بخـ شـی از فرایندهــا در ایــن
ش�کت آغاز شده است.
مهندس عظیمیان با اشــاره به توانا�های کشــور در ی ن
تأم�
ی
نیــاز بــازار داخــل تصری ـ ــح کــرد :در ســال  ۱3۹۲مـ ی نـ�ان  4میلیــون
تن فواد وارد شــده اســت که در حال ن
حار این ی ن
م�ان به ۸00
ه ـزار تــن کاهــش یافتــه اســت و در تاشــیم تــا ایــن رقــم را بــه صفر
برسانیم.
وی اظهــار امیــدواری کــرد بــا حمایــت و همــکاری مســئوان
ذیربــط فوادســازان کشــور بتواننــد بهـ تـ� از قبــل در تأمـ ی ن
ـ� نیــاز
صنایع ی ن
پای�دست و بازار داخی به کار خود ادامه دهند.
ن
مدیرکل ت
معد� و مشاور معاونت امور معادن
دف� صنایع
و صنایــع معـ ن
ـد� وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت نـ ی نـ� گفــت:
ها� کــه انجــام دادیــم مشــکل مــواد اولیــۀ
طبــق تقســیمبندی ی
تولیدکنندگان فواد حل خواهد شد.
ســیفه امـ یـ�ی بــا تأکید بر اینکــه بههیچعنوان صادرات
را ممنــوع نکردهایــم و بــه دنبــال ارزآوری و صــادرات هســتیم،
اظهــار داشــت :ســی کردهایــم در زمینــۀ صــادرات ،امــور را
ساماندی کنیم.
وی اضافــه کــرد :وزارت صمــت بــه دنبــال رفــع نیــاز مــادۀ
اولیــۀ فوادســازان اســت و در ایــن خصــوص صــادرات را بــه
عهدۀ نمایندۀ رســی یا تولیدکنندگان گذاشــته اســت .صادرات
ســنگآهن ب ـرای تولیدکننــدگان دولـ تـی ممنــوع شــده تــا نیــاز
واحدهــای تولیــدی داخــل تأمـ ی ن
ـ� شــود و دیگــر در ایــن زمینــه
مشکی ایجاد نشود.
امی ـ ــری افــزود :وزارت صم ـ ــت ص ـ ــادرات را ســاماندی
کــرده اســت .بهتمــای گم ـرکات کشــور اعــام شــده اســت و فقــط
تولیدکننــدگان و یــا نماینــدگان رســی آنهــا یتواننــد صــادرات
انجام دهند؛ البته باید ش�ط ی ن
تأم� نیاز داخل را انجام دهند.
ت
ت
امـ یـ�ی افــزود :در وزارت صمــت مشــکل الکــ�ود گرافیــی
واحدهــای تولیــد را تــا یــک ســال آینــده رفــع کردهایــم و بــر اســاس
قرارداد جدیدی که بسته شده ،قیمت واردات این ماده کاهش
یافته است.
مدی ـرکل دفـ تـ� صنایــع معـ ن
ـد� وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت گفــت :وزارت صمــت مجــوز جدیــدی ب ـرای واحــد تولیــد
فواد صادر نیکند.
مدی ـرکل دفـ تـ� صنایــع معـ ن
ـد� وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت تأکیــد کــرد :در ســند چشــمانداز  ۱404بایــد  ۵۵میلیــون
تــن فــواد تولیــد کنیــم کــه بــه  ۱۵۵میلیــون تــن ســنگآهن نیــاز
دارد و اگــر صــادرات را ســازماندی نکنیــم ۱0 ،ســال بعــد از
ایــن چشــمانداز ،بــا مشــکل تأمـ ی ن
ـ� مــادۀ اولیــۀ ســنگآهن مواجــه
یشویم.
صنعت فواد  36درصد اشتغال استان را دربردارد
مدیرکل سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان
بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت فــواد  3۶درصــد اشــتغال اســتان را
دربــردارد اظهــار داشــت ۲۲ :درصــد �مایهگــذاری و  ۵0درصــد
محصوات فوادی در استان اصفهان تولید یشود.

پس لرزههای تسویه پایان سال مای کارگزاریها در بورس

| اخــبــار |

شماره مجوز 1398.3791

 .5پیشنهادات مالی باید حداقل سه ماه از زمان گشایش پاکات مالی مناقصه
در کمیسیون مناقصات شرکت نفت فات قاره ایران دارای اعتبار و قابل
تمدید برای یک دوره دیگر باشند.
 .6کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی ،جهت دعوت در مناقصه
فوقالذکر الزامی است.
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت میشود تا حداکثر ظرف یک هفته پس
از انتشار آگهی نوبت دوم ،با همراه داشتن معرفینامه معتبر به آدرس ذیل
مراجعه و حضورا ً نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی اقدام نمایند.
ضمن ًا بایستی ظرف مدت  14روز پس از آخرین مهلت دریافت مدارک ارزیابی
کیفی اطاعات مورد درخواست به آدرس ذیل تحویل گردد .محل و زمان
تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید میگردد.
نشانی محل اعام آمادگی و تحویل اسناد ارزیابی کیفی :تهران ،خیابان
ولیعصر ،نرسیده به تقاطع مدرس ،خیابان تورج ،خیابان خاکزاد ،شماره ،12
شرکت نفت فات قاره ایران ،طبقه  ،5امور قراردادها ،تلفن 021 -23942510
تبصره :متقاضیان میتوانند جهت کسب اطاعات بیشتر در روز آگهی نوبت
دوم به سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR
مراجعه نمایند.

انتشار نوبت اول 1398/06/30 :انتشار نوبت دوم1398/06/31 :

روابط عمومی شرکت نفت فات قاره ایران

| خــبــر |

ادامه ت
اع�اض کسبه دماوند
زنج�های
به افزایش فروشگاههای
ی
شــماری از کســبه دماونــد روز پنجشــنبه
در فرمانــداری ایــن شهرســتان حضــور یافتنــد
و ت
اع�اضشــان را مبـ نـ� بــر آنچــه افزایــش تعــداد
زنج�های خواندند ،اعام کردند.
های
فروشگاه
ی
ایــن اف ـراد معتقــد بودنــد توســعه فروشــگاههای
زنجـ یـ�های بــدون در نظــر گرفـ ت ن
ـ� ظرفیتهــای محــی
و شهرسـ ن
ـتا� ،ســبب تحــت تاثـ یـ� ق ـرار گرفـ ت ن
ـ� فعالیــت
کسبه خرد و ت
سنی و در نهایت تعطیی آنها یشود.
بــه گ ـزارش ایرنــا ایــن نخسـ ی ن
ـت�بار نیســت که کســبه
دماونــد نســبت بــه فعالیــت فروشــگاههای زنجـ یـ�های
اعـ تـ�اض دارنــد ،اواخــر ســال گذشــته بــود کــه گایــه
کســبه بــه افزایــش شــمار فروشــگاههای زنجـ یـ�های
در ایــن شهرســتان ش�وع شــد و مســئوان محــی هــم
اعــام کردنــد بــدون مجــوز نهادهــای شهرســتان ،حـ تـی
اگــر اســتان یــا نهادهــای کشــوری مجــوز داده باشــند،
راهاندازی این فروشگاهها در شهرستان ممنوع است.
حــاا ایــن ت
مع�ضــان کــه امــروز بــه فرمانــداری
دماوند مراجعه کرده بودند مدی هستند بخشنامهای
گ
کــه راهانــدازی فروشــگاههای زنجـ یـ�های بــدون هماهنی
نهادهــای شهرسـ ن
ـتا� را ممنــوع کــرده بــود ملـ نـی شــده و
ق ـرار اســت آیـ ی ن
ـ� نامــه جدیــد در ایــن زمینــه ابــاغ شــود
و در ایــن مــدت بـ ن
ـر� فروشــگاههای زنجـ یـ�ه ای ،دوبــاره
ب ـرای ایجــاد شــعبههای بیشـ تـ� در ایــن مجــال ،فعــال
شدهاند.
دبـ یـ� اتــاق اصنــاف دماونــد و نماینــده کســبه
ت
مع�ض که امروز به فرمانداری این شهرستان مراجعه

خ�نگار ایرنا گفت :اینک
کــرده بودنــد درگفــت وگــو بــا ب
زنج�های در این شهرستان دایر و حدود
 ۱۶فروشگاه
ی
هشت فروشگاه دیگر ی ن
ن� در حال افتتاح است.
حسنهاشــی افزود ۱۲ :مورد از این فروشــگاهها
در شــهر دماونــد فعــال یــا در حــال راه انــدازی و مــا
معتقدیــم کــه ایــن تعــداد فروشــگاه زنجـ یـ�های فراتــر از
ظرفیتهای شهرســتان اســت و موجب تعطیی ســایر
واحدهــای صنـ نـی خواهــد شــد کــه افزایــش بیــکاری و
آسیبهای اجتمای را به دنبال دارد.
وی ادامــه داد :مســئوان شهرســتان اواخــر ســال
گذشــته اعــام کردنــد کــه فروشــگاههای زنجـ یـ�ه ای
عــاوه بــر مجــوز اســتان ،بایــد مجوزهــای محــی را نـ ی نـ�
اخذ کنند ،اما به دلیل مصوبه آزاد شدن صدور پروانه
کســب در ســطح کشــوری ،اخـ یـ�ا تعــدادی فروشــگاه
دیگر ی ن
ن� در حال افزایش است.
هاشــی ادامــه داد :امــروز بخــش عمــده ای از
کســبه از ایــن مهــم گلهمنــد هســتند و خواســتار پیگـ یـ�ی
موضوع از مسئوان منطقه هستند.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چطــور مجــوز
احــداث فروشــگاههای زنجـ یـ�ه ای در شهرســتان داده
یشــود؟ گفــت :ایــن فروشــگاهها بــا مجــوز اتحادیــه
کشوری خود نسبت به اجاره واحدهای دارای کاربری
تجاری در نقاط مختلف شهر اقدام ی کنند.
فاطمــه فــرزام ،معــاون برنامهریــزی و اداری مــای
فرمانــداری شهرســتان دماونــد در ایــن زمینــه در پاســخ
خ�نــگار ایرنــا گفــت :کســبه نســبت بــه افتتــاح
بــه ب
زنج�های نار ن
ا� هستند و معتقدند که
فروشگاههای
ی
ایــن اقــدام موجــب نرردی اقتصــادی آنــان و تعطیــی
ن
بر� از واحدهای تعطیی شده است.

روزنامه عصر اقتصاد

ش
گشا� مدارس
گزاری از بازار کیف و کوله در آستانه باز ی

ن
خودنما� کوله ت
آمریکا�  2میلیو� در بازار تهران!
های
پش�
ی
ی

ســه روز دیگــر دوبــاره صــدای زنــگ
مدرســهها بلنــد یشــود و ایــن روزهــا معمــوا
دانشآمــوزان در تکاپــوی خریــد وســایل مــورد
نیاز خود هستند.
بــه گ ـزارش ایســنا ،بــا وجــود ایــن در بــرری
میـ ن
ـدا� صــورت گرفتــه ،بــازارکیــف وکولهپشـ تـی
در خیابــان منوچهــری ته ـران چنــدان شــلوغ
نیست.
ین
اول� فروشــندهای که با او همکام شــدیم
از کاهــش حــدود  ۵0درصــدی مشـ تـ�یان خــود
نســبت به ســال گذشــته گفت « :امســال از یک
مــدل ۲00 ،کولهپشـ تـی ب ـرای فــروش آوردم امــا
توانســتم فقــط یــی از آنهــا را بفروشــم؛ ایــن
در حــای اســت کــه ســال گذشــته اوضــاع فــروش
خیی ت
به� بود”.
ت
قیمــت کولهپشــیهای مختلــف در ایــن
فروشــگاه بـ ی ن
ـ�  300تــا  ۶00ه ـزار تومــان اســت.
فروشــنده یگوید که قیمتها نســبت به ســال
گذشته  ۲0تا  ۱00درصد افزایش یافته است.
ت
ها� بــا برنــد خــاص بــه
بــه گفتــه او کولهپشــی ی
قیمــت دو میلیــون تومــان هــم در ایــن بــازار پیــدا
یشود.
ها� با طرحهای
کیف
که
بعدی
مغازه
در
ی

مختلــف کودکانــه نـ ی نـ� در آن بــه چشــم یخــورد،
قیمــت کولهپشـ تـی از  ۱۲0تــا  4۲0ه ـزار تومــان
متغـ یـ� اســت .فروشــنده ایــن مغــازه ی گویــد:
ـکا� در بــازار حــدود دو
«برندهــای خــاص آمریـ ی
میلیون تومان قیمت دارند”.

تکذیب رمایهگذاری  ۴00میلیارد داری
ن
چی�ها در ایران

ن
گا� ای ـران و چـ ی ن
رئیــس اتــاق بــازر
ـ� خـ بـ� رمایهگــذاری  ۴00میلیــارد داری
ن
چی�ها در ایران را تکذیب کرد.
روزسهشــنبه یــی از اعضــای هیــات نماینــدگان دربــاره امضــای یــک ق ـرارداد 400
ـ� ســخن گفــت کــه در بـ ن
میلیــارد داری بـ ی ن
ـ� ای ـران و چـ ی ن
ـر� رســانهها بــه طــور اشــتباه بــا
عنوان خط اعتباری  400میلیارد داری ی ن
چ� برای ایران منعکس شد.
خ� را
«مجیدرضا حریری» درباره صحت این مطلب به ایرنا توضیح داد :این ب
ـر� بــه نــام تپ�ولیــوم اکونومیســت حــدود دو هفتــه گذشــته منتـ شـرکرده
یــک نشــریه غـ ب
بــود .در فضـ یـا� کــه ب ـرای تشــکیل رابطــه بانــی دو جانبــه بــا کشــورهای دیگــر مشــغول
خ� یک شیطنت رسانهای باشد.
مذاکره هستیم ،به نظر یرسد این ب
خ�هــا را پارازیــت خـ بـ�ی دانســت و افــزود :عــدد و رقــم و مـ ی نـ�ان
وی ایــن دســت ب
خ� نی تواند صحیح باشد .ی این
�مایهگذاری اعام شده هم نشان یداد این ب
ســالها حـ تـی مجمــوع �مایهگذاریهــای مــا در نفــت وگاز بــه ایــن انــدازه نبــوده کــه در
مطلب یادشــده عنوان شــده اســت و یتوان گفت اقتصاد ما در کوتاه مدت با 400
میلیارد دار خفه یشود .حریری با انتقاد از مطرح شدن این دست مسائل از سوی
ـر� اعضــای اتــاق بــازر ن
بـ ن
گا� خاطرنشــان کــرد :اگــر قرار اســت درباره چنـ ی ن
اردادها�
ـ� قر
ی
حـ تـی بــا حجمهــای کوچکـ تـ� از ایــن ســخن گفتــه شــود ،بایــد منابــع رســی ماننــد بانــک
ن
رسا� کنند.
مرکزی و وزارت امور خارجه که مشغول مذاکره هستند ،آن را اطاع
وی معتقد است ن
خ�ها در صورت واقی بودن هم مصلحت نیست در
بعی ب
خ�ی شود ،این مساله که کا کذب بود.
ش�ایط فعی ب
رئیــس اتــاق بــازر ن
گا� ای ـران و چـ ی ن
ـ� تاکیــد کــرد :دامــن زدن بــه ایــن جوســازیهای
خـ بـ�ی کار منطـ تـی نیســت و اف ـرادی کــه تریبــون و پســت دارنــد بایــد در ارائه مطالبشــان
ن
دقــت کننــد ،چــون بــه محیــط باثباتتــر نیــاز داریــم و نبایــد محیی را کــه به انداره کا�
تنش دارد ،دوباره متشنج کنیم.

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در شمالغرب طبقه سوم بمساحت
 109/18مترمربع که مقدار  12/19مترمربع آن پیشرفتگی بنا به فضای
خیابان میباشد قطعه  15تفکیکی به شماره  47/15223اصلی مفروز و
مجزی شده از پاک  11250فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش  11تهران
بانضمام انباری قطعه  8و پارکینگ قطع  15تفکیکی با قدرالسهم از عرصه و
سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئیننامه اجرائی
آن ذیل ثبت  395144صفحه  380جلد  1604بنام شرکت صنایع شیشه
خم اژدری ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی  917188صادر گردیده
است .نظر به اینکه آقای غامحسین اژدری دارای کدملی 0794444891
به سمت مدیرعامل شرکت مذکور با ارائه دو برگ استشهادیه که امضاء
گواهان آن توسط دفترخانه  467تهران طی شماره  16936و16936/1
  98/04/23تائید گردیده و به ضمیمه تقاضای به شماره وارده 15259  98/04/23اعام نموده که سند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیدهو تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است لذا بدینوسیله وفق ماده
 120آئیننامه قانون ثبت مورخه  80/11/8مراتب یک نوبت آگهی تا چنانچه
شخص و یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام معامله نسبت به
ملک مذکور که بدان اشاره نشده باشد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله
را در اختیار دارند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به این اداره مراجعه
و ضمن اعام اعتراض اصل سند مالکیت و یا سند معامله را ارائه و رسید
دریافت نماید در غیر اینصورت پس از سپری شدن مهلت مقرر المثنی سند
مالکیت صادر و تسلیم خواهد گردید .مالف 15577 /شناسه آگهی600400
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک قلهک

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم ماهی فرمانی اصالتا با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی
مصدق شده طی شماره  98/5/9 -38574توسط دفترخانه اسناد رسمی
شماره  558تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 98/5/9 - 23017077
مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4592/6
مترمربع قطعه  8تفکیکی شماره  678فرعی از  126اصلی مفروز و مجزی
شده از پاک  287فرعی از اصلی مذکور واقع در باغ فیض شمیران بخش
 11تهران ذیل ثبت  15005صفحه  146دفتر  71/2اماک و به شماره
چاپی  226493به نام مایک میباشد نام خانوادگی در دفتر اماک ثبت
نگردید لیکن طبق سوابق آزبلدی میباشد ثبت و صادر گردید و سپس
تمامی مورد ثبت طبق سند قطعی شماره  20800دفترخانه  19تهران
به آقای شفیق رئوف منتقل گردید و نامبرده نیز تمامی ششدانگ را طبق
سند قطعی شماره  37/1/28 -25673دفترخانه  75تهران به خانم ماهی
فرمانی منتقل نمود .بعلت اثاث کشی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند
مالکیت المثنی آن را از این منطقه نموده است .لذا مراتب در اجرای ماده
 120آئین نامه قانونی ثبت فقط در یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار
(همین روزنامه) آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله
نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت آن نزد خود می باشد از
تاریخ انتشار این آگهی ظرف  10روز اعتراض خود را کتباً به ضمیمه
اصل سند مالکیت به این واحد ثبتی تسلیم نماید تا مورد رسیدگی قرار
گیرد .بدیهی است اصل سند مالکیت پس از ماحظه به ارائه دهنده اعاده
خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده
نخواهد شد .در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر قانونی ،سند
مالکیت المثنی پاک مذکور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
مالف 15579 /شناسه آگهی600405
رئیس ثبت اسناد و اماک کن

او در پاســخ بــه اینکــه چگونــه جنــس
آمریکا� به کشور وارد شده است ،یگوید که
ی
گ
« ایــن برندهــا قبــا در ای ـران نماینــد� داشــتند
و جنسهـ یـا� کــه از قبــل مانــده حــاا در بــازار
فروخته یشود”.

امــا فروشــنده مغــازه بعــدی در پاســخ بــه
این سوال ی گوید« :راه برای رسیدن به کاای
ـار� زیــاد اســت .بعـ نـی ازکیفهــای خـ ب
ـار�
خـ ب
بــازار ،قاچــاق هســتند و بعـ نـی از جنسهــای
قدیــی .اینکــه بگوییــم همــه کااهــای خـ ب
ـار� از
گذشــته در انبارهــا بــوده یعـ نـی داریــم خودمان را
گول ی زنیم”.
بــه گفتــه او قیمــت کولهپشـ تـی ای ـر نا� و
خـ ب
ـار� بــه ترتیــب  ۱۲0تــا  ۲۸0ه ـزار تومــان و
 300هزار تا دو میلیون تومان است.
ایــن مغــازهدار کمبــود کیــف بــه دلیــل
ممنوعیــت واردات ایــن کاا و افزایــش قیمتهــا
را از جملــه دایــل خلــوت بــودن بــازار کیــف
و کولهپشـ تـی یدانــد« :کولهپشـ تـی جــزو
مایحتاج نروری نیســت و از طرف دیگر ت
وقی
دخلوخرجهــا بــا هــم نیخوانــد و بــا وجود چند
برابــر شــدن هزینههــا ،درآمــد مردم ثابت اســت،
دانشآموزارن مجبورند از کیف سال قبیشان
استفاده کنند”.
بــه مغــازه آخــر � یزنیــم و از فروشــنده
یپرســیم کــه آیــا فــروش امســال مثــل ســالهای
گذشــته بود؟ و پاســخ او فقط یک کلمه اســت:
«اصا!»

کاغذهای در گمرک مانده ترخیص ی شود
معــاون فـ نـ� گمــرک ای ـران خـ بـ� داد :بــر
اســاس تفاهمنامــه جدیــد امضــا شــده بــا ســازمان
اســتاندارد ،کااهـ یـا� کــه بــه دلیــل طبقهبنــدی
براســاس کاربــرد در گمــرک معطــل هســتند ،بــه
زودی ترخیص یشوند.
«مهــرداد جمــال ارونـ تـی» درگفتوگــو بــا ایرنا
ت
گفت :طبقهبندی ن
واردا� بر اساس
بر� کااهای
ت
کاربــرد انجــام یشــود و وقــی کاا بــه گمــرک رســید،
بایــد مطابقــت آن را از مرجــع متــوی اســتعام کنــد؛
یعـ نـی آن مرجــع بایــد مطابقــت کاای اظهــاری و
کاا� کــه ثبــت ســفارش
رســیده بــه گمــرک را بــا ی
شــده اعــام کنــد .وی بــا بیــان اینکــه در ایــن زمینــه
ت
مشکا� داشتیم و ن
بر� سازمانها تطابق را اعام
نیکردنــد ،ادامــه داد :ایــن مســاله باعــث رســوب
اقــای ماننــد کاغــذ چــاپ و تحریــر یــا لوله حفاری و
نفت گاز در گمرکات کشور شده بود.
ایــن مقــام مســئول ضمــن اشــاره بــه تفاهــم
انجــام شــده بــا ســازمان اســتاندارد تصری ـ ــح کــرد:
چهارشــنبه هفتــه گذشــته در نشســت مشـ تـ�ک
ســازمان اســتاندارد ،وزارت امــور اقتصــاد دار یا� و
ت
تفاهما� انجام شد.
گمرک،
ارونـ تـی دربــاره تفاهــم صــورت گرفتــه توضیــح
داد :بــر اســاس نخسـ ی ن
ـت� بنــد ،اگــر گم ـرکات اج ـر یا�
مطابقــت کااهـ یـا� را کــه مــاک طبقهبنــدی آنهــا

آگهی احراز تصرفات ،موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه
اجرائی آن مصوب 90/9/20
نظر به اینکه به استناد رأی شماره  139860301026000193تاریخ صدور
 1398/05/19موضوع پرونده کاسه شماره 1397114401026000029
هیئت رسیدگی کننده قانون صدرالذکر مستقر در اداره ثبت اسناد و
اماک قلهک تهران ،تصرفات بامنازع آقای اسرافیل قاسم پور کری بزرگ
بشماره شناسنامه  3و دارای کدملی  6039873256صادره از اردبیل فرزند
عیسی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی در آن بمساحت
( 200مترمربع) دویست متر مربع قسمتی از پاکهای ثبتی  536و 553
فرعی از  43اصلی واقع در بخش  11تهران حوزه ثبتی قلهک به نشانی
میدان هروی-خیابان گلزار-کوچه عبدی-پاک  31انتقالی و واگذار شده
مع واسطه از خانم ها سوزان و کتایون نظامی ورثه احمد مقربینسبت به
 78متر از پاک ثبتی  553/43و آقایان احد بیوک آقا مدبر نسبت به
 122مترمربع از پاک ثبتی  536فرعی از  43اصلی احراز شده و جهت
اجرا و صدور سند مالکیت طی نامه شماره 139860301026000281
تاریخ  1398/06/11به این اداره اعام گردیده است لذا به استناد ماده
 3قانونی مذکور مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه
شخص و یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به موضوع صدور سند
بنام متقاضی مذکور هرگونه اعتراضی دارند ظرف مهلت دو ماه از تاریخ
انتشار اولین آگهی ،به این اداره مراجعه و ضمن اعام اعتراض و اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به دادگاه
عمومی محل وقوع ملک تقدیم نموده و گواهی مربوطه را از دادگاه اخذ
و به این اداره تحویل نماید در غیر اینصورت پس از سپری شدن مهلت
مقرر ،سند مالکیت وفق مقررات صادر خواهد گردید .مالف 15580 /شناسه
آگهی600441
تاریخ انتشار نوبت اول 98/6/30 :و تاریخ انتشار نوبت دوم98/7/14 :
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
خانم میترا افکار به وکالت از طرف مصطفی کاظمی اسفه برابر سند
وکالتنامه شماره شماره  37875مورخ  98/06/16تنظیمی دفتر اسناد
رسمی شماره  607تهران با تسلیم استشهادیه گواهی شده شماره 20392
مورخ  98/02/08دفتر اسناد رسمی شماره  917تهران طی درخواست
وارده مورخ  98/04/12با اعام اینکه سن مالکیت ششدانگ یکدستگاه
آپارتمان آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی بشماره  64296فرعی از
 3526اصلی مفروز و مجزی شده از شماره  8983فرعی از  3526اصلی،
به مساحت ( )55/29پنجاه و پنج متر و بیست و نه دسیمتر مربع ،واقع
در طبقه اول واقع در بخش سه تهران بانضمام انباری مسکونی قطعه
چهارم تفکیکی ،به مساحت ( )1/77یک متر و هفتاد و هفت دسیمتر
مربع ،واقع در مرکز همکف بنام مصطفی کاظمی اسفه فرزند عبدالحسین
شماره شناسنامه  873تاریخ تولد  1342/04/15صادره از آبادان دارای
شماره ملی  1817010050با جز سهم  6از کل سهم  6بعنوان مالک شش
دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان ،موضوع سند مالکیت اصلی بشماره
چاپی  418955سری ب سال  95با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک
 139620301049012973ثبت گردیده است ،بعلت جابجائی مفقود
گردیده ،تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پاک مذکور را نموده است
در اجرای ماده  120آئین نامه قانون ثبت (اصاحی  )80/11/08مراتب در
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10

کاربرد اعام شــده با ردیف تعرفه آن کاا اســتعام
کننــد ،آزمایشــگاههای تاییــد صاحیــت شــده
پاسخگو� به آن هستند.
استاندارد مکلف به
ی
وی بــا بیــان اینکــه دربــاره اســتعام ماهیــت
کااها اختاف نظری ی ن
ب� گمرک و استاندارد وجود
ندارد ،ادامه داد :به نظر ی رسد با تفاهم صورت
گرفتــه بســیاری از کااهـ یـا� کــه امــکان طبقهبنــدی
آنهــا بــر اســاس کاربــرد مقدور نبــود ،اجازه ترخیص
یابند و رسوب آنها به حداقل ممکن برسد.
معــاون فـ نـی گمــرک دربــاره زمــان اج ـرای ایــن
مصوبــه بیــان کــرد :از زمــان ابــاغ ایــن تفاهمنامه که
ق ـرار اســت بــه قیــد فوریــت از طــرف وزارت دار یا�
بــه هــر دو ســازمان ابــاغ شــود ،ترخیــص ایــن کااهــا
آغاز یشود.
ارونـ تـی تاکیــد کــرد :مقــرر شــد گمــرک ای ـران
بــه گم ـرکات اج ـر یا� و ســازمان اســتاندارد نـ ی نـ� بــه
آزمایشــگاههای زیرمجموعــه ،مفــاد تفاهمنامــه را
ابــاغ کننــد تــا شــاهد کاهــش رســوب در گم ـرکات
باشــیم .وی بــا بیــان اینکــه پیشـ تـ� گمــرک نســبت
بــه ترخیــص درصــدی از ایــن کااهــا اقــدام کــرده
بــود ،خاطرنشــان کــرد :بیشـ تـ� کااهـ یـا� کــه اکنــون
در گم ـرکات بــه دلیــل طبقهبنــدی براســاس کاربــرد
معطل هستند ،شامل کاغذ و ن
بر� مواد پلیمری و
لولههای نفت و گاز یشوند.

روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند بدیهی است در
صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا در صورت اعتراض
اصل اسناد مالکیت یا سند معامله ارائه نگردد طبق مقررات المثنی سند
مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد .مالف 15581 /شناسه آگهی600469
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم مریم خلیل پور نفط فروش اصالتاً به تسلیم دو برگ
استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره  98/4/9 -30495توسط
دفترخانه اسناد رسمی شماره  514تهران و برگ تقاضا به شماره وارده
 98/4/9 -23012765مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه
آپارتمان مسکونی به شماره  41734فرعی از  124اصلی قطعه 6
تفکیکی مفروز و مجزی شده از  651فرعی از اصلی مذکور بخش 11
حوزه ثبت کن تهران به مساحت  76/95مترمربع واقع در سمت شمال
شرقی طبقه دوم بانضمام انباری قطعه  8به مساحت  2/25مترمربع
واقع در سمت جنوبی زیرزمین یک بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه
 4تفکیکی به مساحت  11مترمربع واقع در سمت شمال زیرزمین اول
ذیل ثبت و صفحه الکترونیک شماره  139620301023028912به
شماره چاپی  397904به نام خانم مریم خلیل پور نفط فروش ثبت و
صادر گردید و طبق سند رهنی شماره  96/5/16 -47375دفترخانه
 514تهران در رهن بانک مسکن قرار دارد بعلت جابجایی مفقود
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی آن را از این منطقه نموده
اند .لذا مراتب در اجرای ماده  120آئین نامه قانون ثبت فقط در یک
نوبت در روزنامه کثیراانتشار (همین روزنامه) آگهی می شود تا چنانچه
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت
آن نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف  10روز اعتراض
خود را کتباً به ضمیمه اصل سند مالکیت به این واحد ثبتی تسلیم
نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است اصل سند مالکیت پس
از ماحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل
سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد .در صورت عدم وصول اعتراض
ظرف مهلت مقرر قانونی ،سند مالکیت المثنی پاک مذکور صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد گردید .مالف 15582 /شناسه آگهی600507
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کن

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده تلفن همراه  -مربوط به پرونده اجرایی
کاسه 9800182
یک خط تلفن همراه به شماره  09121224346فاقد گوشی با حق
استفاده از سیم کارت متعلق به آقای علی بهرامی مدیون پرونده اجرایی
کاسه  9800182که در قبال قسمتی از بدهی مشارالیه در پرونده اجرایی
فوق الذکر بازداشت گردیده و برابر نظریه مورخه  1398/04/03کارشناس
رسمی دادگستری خط تلفن یاد شده به مبلغ  90.000.000ریال (نود
میلیون ریال) ارزیابی گردید در روز سهشنبه مورخ  98/7/16از ساعت
 9صبح الی  12ظهر در محل تهران میدان ونک چهارراه جهان کودک
ساختمان معاونت اجرای اداره کل ثبت استان سالن مزایده از طریق مزایده
به فروش می رسد و مزایده از مبلغ  90.000.000ریال (نود میلیون ریال)
شروع و به بااترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقدا ً و یا چک تضمین
شده بانک ملی فروخته خواهد شد سایر هزینه های قانونی وفق مقررات

مسئول صفحه :اکرم رضایی نژاد

rezaeinejad@asre-eghtesad.ir
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اصنـاف و بـازرگانی
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|خبر |
رئیس بازری اتاق اصناف تهران:

حکم تخلیه ساختمانهای بازری
اصناف صادر شد
درودیــان گفــت :مالــکان ایــن ســاختمانها که در نقاط
مختلــف ته ـران هســتند از مرجــع قضـ یـا� حکــم تخلیــه
گرفتهانــد و بایــد ظــرف روزهــای آینــده ایــن ســاختمانها
تخلیــه شــوند کــه بــه طــور حتــم ایــن اتفــاق در کار بــازری
اخال به وجود خواهد آورد.
حسـ ی ن
ـ� درودیــان ،رئیــس بــازری اتــاق اصناف تهران در
گفتوگــو بــا ایلنــا خـ بـ� از حکــم تخلیــه مالــکان ســاختمانهای
بازری اصناف تهران داد.
عضــو هیئــت رئیســه اتــاق اصنــاف ته ـران ادامــه داد:
شــبکه بازری اتاق اصناف تهران متشــکل از  ۲30نفر اســت
که برای تهران بزرگ با این تنوع ن
صنی بسیار اندک است اما
هم� مقدار اندک ی ن
ین
ن� اکنون با محدودیت منابع مای مواجه
شــده اســت تا آنجا که  ۶ســاختمان این واحد که اســتیجاری
هســتند و مطابــق قانــون اجارهبهــا آنهــا بایــد توســط ســازمان
صمت استان پرداخت شود ،چندین ماه است که اجاره آنها
پرداخت نشده است.
وی ادامه داد :بر ی ن
هم� اســاس مالکان این ســاختمانها
کــه در نقــاط مختلــف ته ـران هســتند از مرجــع قضـ یـا� حکــم
تخلیه گرفتهاند و باید ظرف روزهای آینده این ساختمانها
تخلیه شوند که به طور حتم این اتفاق درکار بازری اخال
ایجاد خواهد کرد.
ن
ن
:
تام� آنها
درودیان گفت در حوزه وسایل نقلیه ین� که ی
بــر عهــده ســازمان صمــت اســت نـ ی نـ� دچــار مشــکل شــدهایم و
این سازمان نتوانسته به تعهدات خود عمل کند اما به دلیل
اهمیــت کار بــازری و تاثـ یـ� مســتقیم آن بــر آرامــش بازار ،اتاق
اصنــاف از محــل اعتبــارات خــود موقتــا ایــن مشــکل را برطرف
کرده است.
درودیــان در خصــوص ترکیــب بازرســان اصنــاف و
افزایــش نـ یـ�و جهــت بــازری دقیقتــر در ش�ایط فعی اقتصاد
کشــور گفــت ۶0 :درصــد از ین�وهــای بــازری متعلــق بــه
ســازمان صمــت هســتند و  40درصــد متعلــق بــه اصنــاف،
ن
از طــر� چــون حــق اتــاق از محــل جرایــم اصنــاف بیــش از
یکســال اســت کــه پرداخــت نشــده و در آینــده نـ ی نـ� احتمــال
پرداخــت آن بســیار ضعیــف اســت پــس عمــا امــکان افزایــش
ین�وهــای بــازری را نداریــم .امــا ســی داریــم بــا ی ن
هم� بضاعت
موجــود وضعیــت را مدیریــت کنیــم کمــا اینکه بازری اصناف
تا به امروز عملکرد قابل قبوی داشته است.

وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی غیر مترقبه
مواجه گردد جلسه مزایده روز بعد از تعطیلی در همان زمان و مکان تشکیل
خواهد شد .مالف 15584 /شناسه آگهی600512
رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی

آگهی اباغ اجراییه
بدینوسیله به آقای جال اقدامی به شناسنامه  4207صادره از شمیران
فرزند یارمحمد بنشانی :تهران مجیدیه شمالی خ اهیجانی شرقی پ اباغ
میشود خانم آنیا سعید غافلی پور باستناد سند شماره  8055دفترخانه
ازدواج شماره  300تهران برای وصول تعداد  114عدد سکه طای یک
بهار آزادی و هزینه سفر حج عمره مفرده بدهی شما بابت پرونده اجرایی
کاسه  9802829مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده کاسه فوق
در این اداره تشکیل و در جریان اقدام است لذا چون طبق گزارش مامور
پست آدرس تعیین شده در اجرائیه شناخته نشده و بستانکار نیز نمی تواند
آدرس دقیق شما را جهت اباغ واقعی معرفی نماید و برای این اداره هم
آدرس شما معلوم نیست به استناد تقاضای بستانکار و ماده  18اصاحی
آئین نامه اجرای مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه
کثیراانتشار محلی آگهی می شود لذا چنانچه ظرف مدت  10روز از تاریخ
انتشار این آگهی که روز رسمی اباغ اجرائیه محسوب می گردد اقدام به
پرداخت بدهی خود ننمائید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب
می گردد .مالف 15585 /شناسه آگهی600516
رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران
پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
خانم بهاره نجفی زنجانی وکالتاً از طرف آقای محمدرضا ارمندئی طبق
وکالتنامه شماره  88/5/23 -39811دفتر  586تهران و با تسلیم
استشهادیه گواهی شده شماره  88995مورخ  98/5/31دفتر اسناد
رسمی شماره  77تهران طی دستور مورخ  98/06/02با اعام اینکه
سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال شرق طبقه
 4بمساحت  71/53مترمربع قطعه  28تفکیکی به شماره  46فرعی از
 -490اصلی مفروز و مجزی شده از پاک  39فرعی از اصلی مذکور
واقع در بخش  3تهران بانضمام پارکینگ قطعه  6تفکیکی واقع در
طبقه زیرزمین به مساحت  12.50مترمربع و بانضمام انباری قطعه 8
تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین به مساحت  3.41مترمربع ذیل ثبت
 55126صفحه  553دفتر اماک  350طی شماره چاپی 2/829260
بنام ماشاءاله ایشان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و سپس مع الواسطه
طبق سند قطعی  34993مورخ  84/12/24دفترخانه  276تهران به
آقای محمدرضا ارمندئی منتقل گردیده است ،که بعلت جابجایی مفقود
گردیده ،و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پاک مذکور را نموده
اند که در اجرای ماده  120آئین نامه قانون ثبت (اصاحی )80/11/08
مراتب در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود باشند
ظرف مدت  10روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت
نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردد طبق
مقررات المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد .مالف15586 /
شناسه آگهی600517
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران

روزنامه اقتصادي چهار زبانه (فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی )
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی
دارای رتبه  Bروزنامههای کل کشور
صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی
مدیر مسئول :سیف ا ...یزدانی
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
اذان مغرب

اوقات

شرعي

0 5 /2 5
0 6 /4 5
1 2 /5 7
1 9 /2 6

سردبیر :علی پـاکـزاد
نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پاک  11واحد2
شماره های تحریریه 88948104-8 :
شمارههای سازمان آگهیها88945293-7 :
فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

مرام نامه اخاق حرفهایhtp://www.asre-eghtesad.com/content1 :

لیتوگرافی و چاپ :چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا
توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز
سازمان امور شهرستان 88945293-7 :
فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :
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| اخـبــار |
توزیـ ــع 100هزار ورق زینک ت
دول�
به چاپخانهداران و لیتوگرافها

ن
رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران با اشاره به رایز�های
ن
ت
دول� ،گفت :در رایز� با
این اتحادیه برای دریافت زینک
گ
ت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسای ،معاونت فرهن� و دف� امور
چاپ و ش
ن� وزارت فرهنگ و ارشاد اسای  100هزار ورق
زینک مورد نیاز واحدهای لیتوگر نا� ی ن
تام� شده و بهزودی
در میان آنها توزیـ ــع خواهد شد.
احمــد ابوالحسـ نـی رئیــس اتحادیــه لیتوگرافــان ته ـران ادامــه
ن
داد :بر این اساس قرار استکه در واحدهای لیتوگرا�کلکشور
ن
و چاپخانههـ یـا� کــه لیتوگ ـرا� دارنــد و از زینــک اســتفاده یکننــد،
ن
زینــک داده شــود .ابوالحســی بــا اشــاره بــه قیمــت ایــن زینکهــا
توضیح داد :قرار است هر ورق از این زینکها به قیمت  ۱۲هزار
تومان به دست لیتوگرافان وچاپخانهداران برسد.
خو�
وی با بیان اینکه توزی ــع زینک در ماههای ی
اخ� به ب
انجــام شــده اســت ،گفــت :در یــک بــازه زمـ نـا� زینــک قیمــت
ـاا� پیــدا کــرد و تهیــه آن ب ـرای لیتوگرافــان بســیار
بســیار بـ ی
ســخت بــود ،امــا در ماههــای اخـ یـ� بــا توزی ـ ــع زینــک دولـ تـی ایــن
مشکل برطرف شده است.

زبان فاری دژ پایداری
ن
هویت ایرا� است

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســای گفــت :زبــان
ن
فــاری در برابــر تهاجمــات مختلــف دژ پایــداری هویــت ای ـرا�
بوده است ،موضوی که یشود درباره آن کتابها نوشت.
ین
سید عباس صالی در
چهارم� کنگره بزرگداشت استاد
شــهریار و بزرگداشــت روز شــعر و ادب فــاری اظهــار داشــت:
گ
هویت که به زند� و قالب یک ملت بر ی گردد ابزاری شامل
ن
باورهــا ،ارزش هــا ،هنجــار و دیــن و غـ یـ�ه دارد همچنـ یـ� یــی از
اج ـزای هویــت هــر ملــت زبــان اســت؛ امــا زبــان در ملــت هــای
مختلف به یک اندازه نقش ندارد.
ن
مبنا� استکه
وی افزود :در بر� ملت ها زبان رکن پایه و ی
مبنا� بدون جایگزین
کن
ر
انیان
ر
ای
می
هویت
جایگزین ندارد ودر
ی
اســت؛ زی ـرا هــر مقــدار زبــان کهــن تــر ی شــود در تــار و پــود هویــت
نقش اسای تری یابد وزبان فاری چون یک زبان قدیی وکهن
است و در تار و پود هویت ایر نا� نقش اسای دارد.
وزیــر فرهنــگ ادامــه داد :مــا ایرانیــان در چهارراه تاری ــخ در
معرض هجوم های مختلف بوده ایم ،آنچه هویت ایر نا� را از
هجــوم هــای مختلــف حفــظ کــرد زبان فاری بــود ،زبان فاری
حصــن و دژ پایــداری و حافــظ هویــت ای ـر نا� در برابــر تهاجمات
افیا� بوده است.
این چهارراه جغر ی
وی افــزود :عــاوه بــر ایــن زبــان فــاری گنجینــه و دفینــه
مــا ب ـرای معــارف و علــوم ای ـر نا� و اســای بــوده و هســت ،زبــان
فــاری کلیــد علــوم و معــارف ای ـر نا� اســای و انسـ نـا� و بـ شـری
است ،بخش عظیی از حکمت و اخاق و فلسفه جز با زبان
فاری گشوده نی شود.
وی بیــان کــرد :زبــان فــاری بسـ تـ� و پایــگاه شــعر و ادبیــات
است ،داد و ستد زبان فاری و شعر داد و ستد یگانه ای است.
اگــر بپذیریــم شــعر و ادبیــات فــاری جــزء اشــعار مطــرح جهـ نـا�
اســت هیــچ منصـ نـی نــی توانــد بگویــد شــعر و ادبیــات فــاری
گ
جــزء چنــد ادبیــات برتــر نیســت ،روح شــاعرانی ای ـر نا� در طــول
گ
تاری ــخ و ث
ک�ت ،پیوستی و تعای شاعران در تاری ــخ زبان و ادبیات
 .از یکسو شعر فاری آیینه حکمت ایرا�ن
نظ� است
فاری ب� ی
و تفسـ یـ�کننــده ایــن حکمــت کهــن اســت و از ســوی دیگــر شــعر
فــاری تبیـ ی ن
ـ� کننــده احــکام الــی اســت .شــعر و ادبیــات فــاری
تفسـ یـ�کام و� و پیــام اهــل بیــت اســت ،شــعر و ادب فــاری
ن
وحیا� است.
تفس� شفاف و بیان آشکار از معارف
ی
 :نــکات ف ـر ن
اوا� در ایــن نکتــه هســت کــه مــا
وی اضافــه کــرد
چگونــه در شــعر فــاری کــه رهــاورد بیــش از ه ـزار ســال تکاپــوی
فعالیــت فــاری زبانــان بوده اســت ،عماگنجینــه ای در اختیار
داریــم کــه ملــک مشــاع همــه فــاری دانــان و ایرانیان اســت .تمام
ایرانیــان در هــر نقطــه در طــول تاری ـ ــخ در ق ـراردادن شــعر فــاری
در ایــن قلــه از جملــه آذری زبانــان ســهیم و خالــق ایــن نقــش و بــه
نحوی در آبادی باغستان شعر و ادبیات فادی موثر بوده اند.

بازدید عموم مردم از پارک ـ موزه
دفاع مقدس تا پایان سال 98

خ�نگار ما ،نشســت
ســمنان ،به گزارش ب
خ�ی مصاحبه رهنگ سای مدیرکل بنیاد حفظ آثار و
ب
ش
ن� ارزشهای دفاع مقدس با اصحاب رســانه مورخ /26
 98 /6در اداره بنیاد حفظ آثار برگزار شد.
سای بیانکرد :رزمندگان سمنان در خط مقدم جبههها
و عملیاتهاحضور فعای داشتند .آنها با مال و جان خود جهاد
کردنــد و چــون بصـ یـ�ت داشــتند عنایــت الــی بــر آنها نازل شــدو
یپ�وزی که حمایترین جهاد بود نصیب ما شد .دفاع مقدس
یی از قلههای رفیع انقاب بود و باعث شدکه فرهنگ ن
دیی و
گ�ی از فرهنگ
اجتمای و سیای ارتقا پیداکند .و مردم با بهره ی
انقا� و جهادی و با وجود تحریمها ش
ها� داشتند .آثار
پیرفت ی
ب
گ
و تجربیــات دفــاع مقــدس در  40ســال� پـ یـ�وزی انقــاب ب ـرای
گ�ی از تجربیات
مردم جذاب و راهگشا است .و امروز با بهره ی
گ
دفــاع مقــدس یتوانیــم در مقابــل دشــمن ایســتاد� کنیــم .بــر ما
ازم اســت راه مقــدس و حمــای رزمنــدگان را زنــده نگــه داریــم تا
انقاب و ارزش آن حفظ شود.
 :امســال بــا هــدف ن
کییســازی و همســازی
ســای گفــت
دســتگاهها و توســعه فرهنــگ کار گــروی تــاش کردیــم و بــه
کارها� انجام شــد .ما در ســالهای گذشــته از
صورت  7کارگروه
ی
شــهرداری و بانــک انتظــارات ویــژهای داشــتیم و امســال هــم آنهــا
کارگــروه مســتقی تشــکیل دادهانــد و امســال  ۲000فعالیــت و
برنامه در اســتان پیش ن
بیی شــده اســت . .هفته دفاع مقدس از
 3۱شهرویور آغاز خواهد شد و تا  7مهر ادامه خواهد داشت.
اولـ ی ن
ـ� برنامــه مــا در هفتــه دفــاع مقــدس رژه یگانهــای
نظای و انتظای است.
ها� چون ســن،جنس ،اقشــار مختلف
امســال به مولفه ی
توجــه شــد .گروههــای مــردی ش�کــت داده شــدند و همانطــور
کــه مــردم عزیــز مــا در دوران دفــاع مقــدس ســهیم بودنــد مــا
یخواهیــم کــه امــروز در برنامههــای دفــاع مقــدس آحادمــردم
و اقشــار مختلــف جامعــه نـ ی نـ� حضــور داشــته باشــند .مــا ســی
گ
ن
کردیــم از ظرفیتهــای فرهنــی مثــل موشــنگرا� ،انیمیشــن
و  ...اســتفاده کنیــم .در اســتفاده از ظرفیتهــای فضــای
خو� شده است .در فضاسازی
مجازی هم برنامهریزیهای ب
ن
میدا� از ظرفیت شهرداری مثل بیلبورد و
تبلیغات شهری و
تلویزیون های شهری بهره خواهیم برد.

رضا� نژاد
مسئول صفحه:اکرم
ی

ن
موم� خطاب به نمایندگان مجلس:
فرشاد

قضا� را  10برابر ی کند
تصویب ایحه تجارت مشکات
ی
مصطفی کمالو

رئیــس موسســه مطالعــات دیــن و
اقتصــاد اظهــار داشــت :مــا بارهــا و بارهــا خطــاب بــه
گ
شــورای عــای هماهنــ� اقتصــادی تاکیــد کردیــم بــا
ایــن تصــورکــه شــما در قلــه حســننیت هســتید وی
فاقــد صاحیــت هــای کارشــنای بایســته هســتید،
ت
بنابرایــن تصمیمــا� کــه اتخــاذ ی کنیــد از نظــر بنیــه
ن
کارشــنای بــه طــرز فاجعــه آمـ یـ�ی ضعیــف اســت
و نیازمنــد ایــن اســت کــه قبــل از اینکــه ایحــه ای
تصویــب و تصمیــی ابــاغ شــود ،حداقــل از یــک
فرآیند نظرخوای از ذینفعان مولد و دانشگای ها
بگذرد و بنیه آن ارتقا پیداکند تا اینگونه استطاعت
ً
پیــدا نکنــد کــه دقیقــا بــه ضــد خــودش تبدیــل شــود،
یعـ نـ� در ســای کــه تحــت عنــوان رونــق تولیــد اســت
و بــه نــام حمایــت از تولیــد ،دوبــاره انــواع فشــارهای
جدید به تولید کننده ها اعمال نشود.
فرشــاد مومـ نـی ،مشــاور اقتصــادی دولــت دوران
دفــاع مقــدس در اولـ ی ن
ـ� جلســه از سلســله نشســت
های اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس با موضوع
«تولیــد محــوری بــه مثابــه حلقــه ی وصــل تجــارت و
توســعه در دوران دفــاع مقــدس» گفــت :بــه ســنت
هــر ســاله ،همزمــان بــا آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس،
چهــار جلســه از سلســله جلســات نشســت هــای
گ
هفتــی موسســه دیــن و اقتصــاد را بــه واکاوی تجربــه
مدیریــت اقتصــادی کشــور در دوران دفــاع مقــدس
ن
ـدردا�
اختصــاص یدهیم،ایــن جلســات ناظــر بــر قـ
کم�یــن توقــع و ت
از کسـ نـا� اســت کــه بــا ت
کم�یــن هزینــه
ن
آم�ترین دستاوردها
برای اداره اقتصاد می و افتخار ی
را در زمینــه عملکردهــای اقتصــادی حاصــل کردنــد.
وجــه بســیار مهــم دیگــر ایــن جلســات مربوط یشــود
بــه آن نــرم افزارهـ یـا� کــه برحســب شــناخت عمیــق از
اقتصــاد ای ـران و بایســته هــای توســعه مــی در دوران
دفــاع مقــدس مــورد توجــه ق ـرار گرفتــه بــوده و عــی
رغــم تغیـ یـ�ات بســیار شــدید در ش�ایــط اقتصــادی و
اجتمــای کنـ ن
ـو� ای ـران همچنــان ی تواند الهام بخش
ن
و راهگشــا باشــد؛ بنابرایــن بازخــوا� تجربــه هــای
مدیریــت دفــاع مقــدس از ایــن زاویــه هــم یتوانــد بــه
عنــوان هدیــه ای بــه مســئوان کنـ ن
ـو� کشــور تلـ تـی
شــود ،تــا مشــاهده کننــد اگــر صداقــت و پایبنــدی
بــه نظــر کارشــنای و همــدی بــا مــردم وجــود داشــته
باشــد در پیچیــده تریــن و ســخت تریــن ش�ایــط تاری ـ ــخ
اقتصــادی معــار کشــور ،ی تــوان کارهــای بــزرگ را
بسیار کم هزینه انجام داد.
وی ادامه داد :در زمان مسئولیت آقای عابدی
جعفــری در وزارت بــازر ن
گا� دوران دفــاع مقــدس دو
نــوآوری نهــادی منحصربهفــرد را در تاری ـ ــخ اقتصــادی
معــار ای ـران شــکل دادنــد کــه متاســفانه ی 30
ســال گذشــته بــه هــر دوی آن هــا ب� اعتنـ یـا� هـ یـا�
نابخشـ ن
ـود� شــد و کشــور از بــاب ایــن ب� اعتنـ یـا� هــا،
هزینههــای بســیار گ ـز نا� را پرداختــه اســت .ایــن دو
نــوآوری نهــادی بــه ترتیــب عبارتند از تفکیک صنوف
تولیــدی از صنــوف توزیــی در دوران مقــدس کــه بــه
نظــر بنــده هــم دالــت هــا و پیامدهــای بســیار قابــل
اعتنا� از منظر اقتصاد ســیای دارد و به هر دلیل،
ی
ایــن مســأله بــا همــه اهمیــت و ن ن
م�لـ تـی کــه دارد کمـ تـ�
مــورد توجــه ق ـرارگرفته اســت .نــوآوری دوم مدیریت
وزارت بــازر ن
گا� در دفــاع مقــدس بــه ایــن بــاز ی گــردد
کــه ب ـرای اولـ ی ن
ـ� بــار در تاری ـ ــخ اقتصــاد نفـ تـی ای ـران ،در
وزارت بــازر ن
گا� یــک معاونـ تـی ایجاد شــد تحت عنوان
ن
«معاونــت پشــتیبا� از تولیــد» .ایــن طــرز نــگاه بــه
گا� کشــور چــه در عرصــه بــازر ن
بــازر ن
گا� داخــی و چــه
ن
ب
خار� مانند آن نوآوری نهادهای
در عرصه بازرگا�
اول از منظــر اقتصــاد ســیای گویــای مســائل بســیار
ین
تعی� کننده و �نوشــت ســازی اســت که متاســفانه
ت
آن هــم بــه انــدازه اهمیــی کــه دارد ،مــورد توجــه ق ـرار
نگرفته است.
مومـ نـی در بخــش دوم ســخنان خــود ،گفــت:
بنــده عــرض ارادت یکنــم بــه همــه کسـ نـا� کــه جــان
خود را فدای آرمانهای انقاب اسای کردند و این

افتخــار را در تاری ـ ــخ ای ـران آفریدنــد کــه پــس از 400
ن
طوا�تریــن جنگهــا
ســال در حالیکــه درگـ یـ� یــی از
ت
سانتیم� مربــع از خاک کشور را از دست
بودیم یک
ندادیــم .وقـ تـی از اداره اقتصــاد کشــور در دوران دفــاع
مقــدس صحبــت یشــود؛ همــه ذهنهــا معطــوف
بــه مهنــدس موســوی یشــود کــه بــه حــق جانفشـ نـا�
ت
مدیرییشــان یــک یــادگار بــزرگ
و تــوان خارقالعــاده
اســت کــه بــه ایــن زودیهــا از خاطــره مــردم جــدا
نخواهد شد.
وی تاکیــد کــرد :امــا در عـ ی ن
ـ� حــال تاکیــد دارم کــه
در اداره اقتصاد آن دوران باید بســیاری از امور را به
شــهید رجـ یـا� نســبت داد کــه در بســیاری از زمینههــا
نقــش موثــری داشــتند و آقــای موســوی خلــف صالــح
رجا� بودند و متاســفم از اینکه هم از شــهید
شــهید ی
رجـ یـا� و خدماتشــان کــم صحبــت یشــود و هــم
ـها� رایج شــد و کسـ نـا� را به ایشــان نســبت
بدلیســازیـ ی
دادند که مایه ش�مســاری کسـ نـا� اســت که آن شــهید
و بدیها را میشناختند.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه تعریــف دقیــق
 :منظــور مــا در یــک جــا تجـ ت
ـار� اســت
تجــارت گفــت
کــه مولــود واردات اســت و در یــک جــا تجــارت
مولــود تولیــد مــی و اب ـزاری ب ـرای تقویــت تولیــد مــی
اســت .رابطــه بـ ی ن
ـ� تولیــد ،تجــارت و توســعه را بایــد از
مفاهیــم آغــازکنیــم .رابطــه تجــارت و توســعه با ســوء
برداشــتها بــه پرمناقشــه تریــن مباحــث در تاری ـ ــخ
اندیشــه اقتصــاد کشــور تبدیــل شــده اســت .وقـ تـی
صحبــت از تولیــد یکنیــم منظــور تولیــد توســعه
گراست .ن
یعی تولید که منجر به رفع فقط و کاهش
گ
عقب ماند� یشــود.این شــاخص گویای این اســت
کــه در الگــوی ســلطه بــر تجــارت یــک کشــور خــام
ش
فروی ،مونتاژ و حیله چه جایگای دارد و در مقابل
تولید توسعهگرا چه جایگای .براساس این شاخص
در سال ن
پایا� جنگ تحمیی ،هر تن کاای صادر تا�
ای ـران بطــور متوســط بــا  ۸۵0دار مبادلــه یشــد کــه
ایــن رقــم پــس از اج ـرای برنامــه تعدیــل ســاختاری بــه
 ۶۵0دار در سال  330 ،۱373دار در سال ۱37۶
و  ۲۶0دار در ســال  ۸0ســقوط کــرده اســت و ایــن
به معنای آن است که مضمون تولید توسعهگرا در
اقــام صــادر تا� کاهــش و مضمــون رانـ تـی روبــه افزایش
گذاشته است.
وی ادامــه داد :همچنـ ی ن
ـ� در بــرری تحــوات
مربــوط بــه الگــوی واردات کشــور از منظــر ســنجش
رابطــه مبادلــه مشــاهده یشــود کــه در ســال ۱37۶
ت
واردا� ۱.۹ ،تــن کاا صــادر
بــه ازای هــر تــن کاای
یشــد کــه ایــن مـ ی نـ�ان بــه  ۲.۶تــن در ســال  ۱3۸4و
 3تــن در ســال  ۱3۹0رســیده اســت و از ایــن منظــر
گ�یهــای ضدتوســعهگرا و خامفروشــانه
هــم جهت ی
ن
ـار� پیــدا کــرده اســت .حقیقتــا طــول و
غ�متعـ
ابعــاد ی
عرض ماجرای فاجعهسازی که به نام برنامه تعدیل
ســاختاری بــه کشــور تحمیــل کردنــد و در حــال ن
حار
ت
غ�متعــارف ،نقــش موثــر
هــم مشــ�یان و ذینفعــان ی
و قدرتمنــدی بــر �نوشــت اداره اقتصــاد کشــور دارد

نیاز به برری مبسوط دارد.
 :شــاید بزر ت
گ�یــن افتخــاری کــه در
وی افــزود
اقتصــاد ســیای ای ـران در دوران دفــاع مقــدس رخ
داده اســت ایــن اســت کــه جابجــا� و دگرگـ ن
ـو�
ی
بنیــادی در ایــن زمینــه اتفــاق افتــاد .در دوران جنــگ
تجــارت مولــود واردات تــا حــد ممکــن کنـ تـ�ل شــد و
ً
ت
واردا� کــه ربــی بــه تولیــد نداشــت تقریبــا بــه
ســهم
صفــر رســید .ایــن کار بــه حــدی بــا عظمــت و بــزرگ
بــود کــه حـ تـی منتقــدان دولــت هــم از آن بــه عنــوان
شــاهکاری ب� بدیــل در تاری ـ ــخ اقتصــادی معــار
مــا نــام یبرنــد .چ ـرا کــه واردات کااهــای تجمــی و
ً
ن
ـر� تقریبــا بــه صفــر رســیده بــود .در حای که در
مـ
ســالهای  ۶۹تــا  7۲انــدازه واردات کااهــای لوکــس
و تجمــی  ۵3برابــر شــد .ایــن واردات ،محصــول
آزاد ســازی اقتصــادی بــود کــه در اصــل در اختیــار
آزادســازی واردات ق ـرار گرفــت و از منظــر اقتصــاد
ســیای یتــوان گفــت تــا امــروز واردات کااهــای
لوکــس و تجمــی مشــمول هیــچ محدودیـ تـی حـ تـی
تحریــم نشــده اســت و تحریــم کننــدگان خــود ت
اع�اف
یکننــد کــه مــا عمــدا واردات کااهــای تجمــی را
تســهیل کردیــم کــه ضربــات مهلــ� بــه تولیــد کشــور
وارد کنند.
مومـ نـی بــا بیــان اینکــه مدیریت اقتصادی کشــور
بایــد بــر روندهــای مخــرب و ضدتوســعه ترمــز کنــد،
اضافــه کــرد :براســاس گ ـزارش رســی کــه در ســال
 ۹۵منتـ شـر شــده اســت ،ای ـران بزر ت
گ�یــن صادرکننــده
نفت کوره شــد .جنبه نمادین این موضوع آن اســت
کــه قیمــت نفــت کــوره در بازارهــای جهـ نـا� از قیمــت
نفــت خــام هــم ی ن
پای�تــر اســت ،یعـ نـی در اثــر دورشــدن
از موازیــن توســعهگرا کــه ســنگ بنــای مســتحکم آن
در دوران دفاع مقدس گذاشــته شــده بود با سیســتم
شــبه مافیـ یـا� روبــهرو هســتیم کــه نتیجــه آن تخلیــه
منابــع مــادی کشــور ،تحمیــل فشــارهای خردکننــده
گ
بــه تولیدکننــده و عامــه مــردم و تشــدید وابســتیهای
ً
ذلــتآور بــه دنیــای خــارج اســت .بنابرایــن عمیقــا
نیازمند آن هســتیم که الگوی تجارت و توســعه رایج
اخ� مورد باز ن
بگ�د.
بیی قرار ی
در ی سال ی
مشاور اقتصادی دولت در دوران دفاع مقدس
طــرز نــگاه بــه بــازر ن
گا� داخــی و خـ ب
ـار� را معجزهآســا
دانســت و افزود :رانتخواران و دالها ب
مو� را راه
انداختهاند که چون در دوران دفاع مقدس سیســتم
کوپـ نـی وجــود داشــت بنابرایــن دولــت هــم تمایــل بــه
کمونیسم داشت ،در حای که دولت آن دوران ت
حی
یــک واحــد توزی ـ ــع کننــده جدید هم ایجاد نکرد؛ بلکه
از همــان سیســتم سـ ت
ـنی توزیــی موجــود کشــور ب ـرای
توزی ـ ــع اقــام بهــره بــرد .امــا بــه دلیــل نظــارت کارآمــد،
راه بر زیاده خوای دالها بســت و نیازهای اســای
کشــور بــدون اینکــه بــار اج ـر یا� ب ـرای دولــت داشــته
باشــد ،توزی ـ ــع و بــا یــک قیمــت در اختیــار شــهروندان
قرار گرفت.
وی خاطرنشــان کــرد :در روزهــای اخـ یـ� یــک کار
پژوهـ شـی منتـ شـر شــده کــه در آن قیمــت تمــام شــده

ت
واردا� مــردم بــا قیمــت
ارزی  ۱0قلــم کاای اســای
فــروش بــه مرفکننــده را مقایســه کــرده اســت.
براســاس ایــن گ ـزارش قیمـ تـی کــه مــرف کننــده ب ـرای
ت
ایــن کااهــا یپــردازد بـ ی ن
واردا�
ـ�  ۵تــا  ۱0برابر قیمت
گ
ن
آن است ن
یعی این ی ن
چن�
میدا� را برای مفتخوار�
و واسطهگری ایجاد کردهاند.
مومـ نـی یــادآور شــد :از منظــر تجــارت خـ ب
ـار�
هــم در آن دوران بــا میانگـ ی ن
ـ� واردات ســاانه ۱۵
میلیــون دار کشــور در زمینــه تامـ ی ن
ـ� اقــام مــورد نیــاز
بــا بح ـران روبــهرو نشــد در حالیکــه در  ۱۵ســال اخـ یـ�
بــا میانگـ ی ن
ـ� واردات ســاانه بالــغ بــر  7۵میلیــارد دار
یتــوان ادعــا کــرد کــه یــک روز بــدون بح ـران را پشــت
� نگذاشتهایم.
ایــن اقتصــاددان بــا اشــاره بــه تصمیمات شــورای
گ
عــای هماهنــی اقتصــادی کشــور گفــت :در ی
و دومـ ی ن
ـ� جلســه ایــن شــورا مصــوب شــد کــه بــدی
واحدهــای تولیــدی بــه عنــوان کمــک بــه رونــق تولیــد
ت
عملیا� آن ،سازمان امور
تقسیط شود اما در بخش
مالیـ تـا� بخشــنامهای صــادر کــرد کــه امتیــاز تقســیط
ن
کسا� یشود که بدیهای گذشته
بدیها نصیب
خود را تا پایان مهر ماه تسویه کنند .در حالیکه همه
یداننــد در  ۲0ســال گذشــته همــواره واحدهــای
تولیــدی بــا بح ـران تامـ ی ن
ـ� �مایــه در گــردش روبــهرو
بودهانــد یعـ نـی یگوینــد در ایــن ش�ایــط بح ـر نا� ،اگــر
چـ ی نـ�ی هــم داریــد در اختیــار مــا ق ـرار دهید و نام آن را
کمک به تولید یگذارند.

براساس برآوردهای
اولیه بنده تا بندهای
تصویب شده ،میزان دعاوی
اجرا شده به قوه قضاییه ظرف
سه سال  ۱۰برابر میزان موجود
خواهد شد و به طرز
غیرمتعارفی بسطر فساد و
ناامن سازی فضای کسب و کار
را فراهم می کند و به همین
دلیل از دولت و مجلس می
خواهیم تصویب ایحه جدید
تجارت را توقف کنند
وی ادامــه داد :در ســالهای اخـ یـ� و بویــژه
پــس از ســال  ،۱3۸۵سیســتم بانــی کشــور پشــت
بــه تولیدکننــدگان و رو بــه واردکننــدگان کــرده اســت
کــه در نتیجــه ایــن سیاســت ،ســهم باقیمانــده بخــش
صنعت و معدن از تسهیات بانی از  ۲۸.۶درصد
در ســال  ۱3۸۶بــه  ۱۶درصــد در ســال ۱3۹۶
کاهــش یافتــه اســت یعـ نـی سیســتم بانــی همراســتا بــا
تحریمکننــدگان گلــوی تولیدکننــدگان را فشــار داده
و آنهــا را بــه ســمت رباخوارهــا پرتــاب کــرده اســت،
البته این موضوع برای بخش کشاورزی هم صادق
اســت .همچنـ ی ن
ـ� براســاس جــدول داده و ســتانده
ســال  ،۱3۹0از کل مالیــات اخــذ شــده در حــدود
 ۶۱.۸درصــد ســهم صنعــت کارخانــهای کشــور بــوده
ً
است که تقریبا چهار برابر سهم این بخش از تولید
ناخالــص داخــی اســت .بایــد توجــه داشــت ســهم
صنعــت کارخانــهای در درآمدهــای مالیـ تـا� کشــور
مالــزی  3.۲درصــد و ب ـرای ترکیــه  ۶.۵درصــد اســت
یعـ نـی فشــار مالیـ تـا� مــا  ۱0برابــر فشــاری اســت کــه
ترکهــا بــه صنعــت کارخانــهای خــود وارد یکننــد.
بنابرایــن بارهــا و بارهــا گفتهایــم کــه مــا بنا را بر حســن
گ
نیــت شــورای عــای هماهنــی اقتصــادی یگذاریــم
امــا تصمیمــات گرفتــه شــده آنها فاقد صاحیتهای
کارشــنای بایســته اســت و بنابراین تصمیماتشــان
بطــور فاجعه ی ن
آم�ی ضعیف اســت.
اســتاد دانشــگاه عامــه طباطبـ یـا� بــا بیــان
ن
غ�متعــار� کــه
اینکــه هیــچ کــدام از فشــارهای ی

بــه تولیدکننــدگان تحمیــل یشــود متوقــف نشــده
اســت ،گفــت :اخـ یـ�ا زمزمههـ یـا� شــنیده یشــود کــه
ـوا� در جهــش نــرخ ارز ،تحــت عنــوان
پــس از رسـ ی
اصــاح الگــوی مــرف ایــن بــار قیمــت ن ن
ب�یــن را
ـو� فاجعــهای کــه در دی مــاه ۸۹
افزایــش دهنــد .گـ ی
در اثــر ایــن کارهــا ایجــاد شــد را فرامــوش کردهانــد.
در ایــن میــان کسـ ن
ـا� حرفهـ یـا� یزننــد کــه بــه
عنــوان کارشــناس از آنهــا ش�م یکنــم .بطوریکــه
وطی در گز ش
ن
اری اســتدال
یی از نئوکاســیکهای
کردهانــد چــون مـ ی نـ�ان تــوان مــردم ب ـرای تخصیــص
خورایهــای اســای ســقوط کــرده اســت ،از همـ ی ن
ـ�
روی پیشــنهاد کردهانــد قیمــت ن ن
ب�یــن افزایــش
بگ�نــد کــه منابــع را ب ـرای
یابــد تــا مــردم ایــن پیــام را ی
نن
ب�یــن کاهــش و بــه ســمت خورایهــا کانالـ ی نـ�ه کننــد.
ً
واقعــا اینگونــه اســتدالها بــه نــام «علــم اقتصــاد»
خجالــتآور اســت و جالــب آنکــه از ســوی کسـ ن
ـا�
مطــرح یشــود کــه طمط ـراق و ادعاهایشــان در
مــورد صاحیتهــای کارشــنای گوشهــا را کــر ،امــا
از نظــر محتــوا بســیار غمانگـ ی نـ� اســت.
ایــن اقتصــاددان خاطــر نشــان کــرد :مــا بارهــا و
گ
بارهــا خطــاب بــه شــورای عــای هماهنــی اقتصــادی
تاکید کردیم با این تصور که شما در قله حسننیت
هســتید وی فاقد صاحیت های کارشــنای بایســته
هســتید ،بنابرایــن تصمیمـ تـا� کــه اتخــاذ ی کنیــد از
نظــر بنیــه کارشــنای بــه طــرز فاجعه آمـ ی نـ�ی ضعیف
است و نیازمند این است که قبل از اینکه تصمیی
ابــاغ شــود حداقــل از یــک فرآینــد نظرخــوای از
ذینفعــان مولــد و دانشــگای هــا بگــذرد و بنیــه آن
ارتقــا پیــدا کنــد تــا اینگونــه اســتطاعت پیــدا نکنــد کــه
ً
دقیقــا بــه ضــد خــودش تبدیــل شــود ،یعـ نـی در ســای
که تحت عنوان رونق تولید است و به نام حمایت
تولیــد ،دوبــاره انــواع فشــارهای جدیــد بــه تولیــد
کننده ها اعمال نشــود.
مومـ نـی تاکیــد کــرد :هماننــد ایــن مســأله دربــاره
رونــدی کــه اان در مجلــس در جریــان اســت ،تحــت
عنــوان بــرری ایحــه تجــارت مشــاهده یشــود .مــن
بــا نهایــت خضــوع بــه هیــات رئیســه محـ تـ�م مجلــس و
نماینــدگان توســعه گ ـر یا� مجلــس عــرض ی کنــم کــه
هــر لحظــه زودتــر ایــن رونــد تصویــب بندهــای و مواد
مختلــف ایــن ایحــه را متوقــف کننــد؛ خســارت هـ یـا�
که به کشور وارد یشود ،کاهش ی یابد .متاسفانه
بنیــه تصمیمــات کــه تاکنــون در ایــن زمینــه گرفتــه
شــده ،بســیار فاجعــه آمـ ی نـ� اســت و بــه یــک بازنگــری
بنیادیــن نیازمنــد اســت و اگــر هیــأت رئیســه مجلــس
این همرای را نکردند من خاضعانه از هیات وزیران
بگ�ند.
خواهش یکنم که این ایحه را پس ی
وی ادامــه داد :بــه طــرز فاجعــه آمـ ی نـ�ی دارنــد
کشــور را بــا نهایــت حســن نیــت امــا در ش�ایــط فقدان
بنیــه کارشــنای بــه ســمت بحرانهــای جدیــد یبرند.
براســاس برآوردهــای اولیــه بنــده تــا بندهــای تصویــب
شده ،ی ن
م�ان دعاوی اجرا شده به قوه قضاییه ظرف
ن
ســه ســال  ۱0برابــر مـ یـ�ان موجــود خواهــد شــد و بــه
ن
غ�متعــار� بسـ تـ� فســاد و ناامــن ســازی فضــای
طــرز ی
ن
کســب و کار را فراهــم ی کنــد و بــه همـ یـ� دلیــل از
دولــت و مجلــس ی خواهیــم تصویــب ایحــه جدیــد
تجارت را توقف کنند.
وی تاکیــد کــرد :متاســفانه  ۱0۹مــاده قانــون
ایحــه تجــارت ی چنــد ســاعت در مجلــس تصویب
غ� عادی است و انقدر
شده است و گ این امر بسیار ی
خای ،آشــفتی و فقدان مضمون توســعه ای در این
ایحــه وجــود دارد کــه بســیار نگ ـران کننــده اســت .از
نماینــدگان توســعهگرای مجلــس در خواســت داریــم
نــگاه ویــژه بــه مــواد  ۱4 ،۵ ،4و  ۱۶داشــته باشــند کــه
بعــد از حــدود  ۸0ســال کــه ی خواهیــم یــک تغیـ یـ�
ایجــاد کنیــم بــه گونــهای نشــود کــه همــه بگوینــد ه ـزار
رحمــت بــه آنچــه کــه در گذشــته وجــود داشــت .بایــد
ً
واقعــا یــک بازنگــری بنیــادی بــر محــور برق ـرار کــردن
ن
یک منطق نظام وار یب� بنیه تولیدی کشور ،الگوی
تجــارت داخی_خـ ب
ـار� و توســعه مــی در دســتورکار
قرار دهیم.

رتبه بندی از دو روز دیگر اجرا ی شود

آناهیتا یاوری

وزیــر آمــوزش و پــرورش
گفــت :رتبــه بنــدی معلمــان در فراینــد
تصویــب اســت و اج ـرای آن حتمــا از اول
مهر خواهد بود.
ب
محســن حــا� مـ یـ�ز یا� در نشســت
نهمـ ی ن
ـ� دوره مجلــس دانــش آمــوزی کــه در
ســاختمان مجلــس قدیــم شــورای اســای
برگ ـزار شــد ،اظهــار کــرد :ایــن فعالیــت در
گ
مجلــس فرصــت بــزر� اســت کــه دانــش
آمــوزان توانمنــدی و ظرفیــت اجتمــای
خــود را افزایــش دهنــد و هــر چــه قــدر پیونــد
ت
بیش� شود ظرفیت علی و ن
ذهی
اجتمای
عمیق تر خواهد شد.
گ
وی افــزود :زنــد� جمــی در فرهنــگ
دیـ نـی مــا بســیار توصیــه شــده و بســیاری
مناســک وجــه جمــی دارد و بــر تقویــت
آن تاکیــد شــده اســت .شــکل گـ یـ�ی چنـ ی ن
ـ�
اجتمــای در راســتای فرهنــگ دیـ نـی مــا
نـ ی نـ� ارزشــمند اســت و کاری بــا ارزش تلـ تـی
یشود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه
تربیی گفت :ن
ت
بر�
ســاحتهای شــش گانه

از ایــن ســاحتها چــون ســاحت زیسـ تـی،
هـ نـ�ی و زیبــا� شـ ت
ـناخی وجــه اجتمــای هــم
ی
ن
دارنــد امــا بــه صورت انفرادی ین� قابل رشــد
هســتند امــا ســاحت ســیای و اجتمــای
الزاما از طریق اجتماع حاصل خواهد شد.
جای خای گفت و گو در جامعه
حـ بـا� مـ یـ�ز یا� ضمــن بیــان اینکــه در
مجموعــه مســائل و مشــکات امــروز جــای
فرهنــگ گفــت و گــو خــای اســت کــه ایمـ نـی
بخــش ،تفاهــم آور ،صمیمــت بخــش
و پشــتوانه امینــت مــی اســت ،گفــت:
خانــوادهای کــه گفــت وگــو در آن شــکل ی
گ�د از آسیبهای اجتمای مصون است.
ی
اگــر ایــن فرهنــگ در خانــواده و در مدرســه
تمریــن کنیــم زمینههــای تقویــت کشــورو
ـتیا� بــه اهــداف بلنــد میرتــر خواهــد
دسـ ب
شــد .هیــچ مســئلهای بــه صــورت پایدار حل
نخواهــد شــد مگــر اینکــه دربــاره آن مســئله
نسی
آثار و تبعات و راه حل ها یک تفاهم ب
شکل گرفته باشد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه
مجلــس دانــش آمــوزی مجــال مهــی ب ـرای
تقویــت و پــرورش فرهنــگ گفتوگــو اســت
و یــک ارزش راهـ بـ�دی بــزرگ ب ـرای کشــور

وعده � مهر وزیر به معلمان

بــه دنبــال دارد گفــت :واگ ـر یا� ،تعــارض در
اهــداف و روشهــا فرصتهــای مــا را زایــل
یکنــد .ب ـرای عمیــق تــر کــردن پیوندهــا و
همــدی یتــوان ازگفــت وگــو بــه عنوان یک
اهرم مهم استفاده کرد.
وی ادامــه داد :بپذیریــم گفتوگــو
ب ـرای مــا یــک اصــل مهــم و کلیــدی اســت و
مســئولیت داریــم ســندتحول بنیادیــن را
محقــق کنیــم .ســندتحول بنیادیــن ســندی
ارزشــمند اســت امــا ب ـرای اج ـرای آن کار
دشــواری در پیــش داریــم .اج ـرای یــک ســند
خــوب چنــد برابــر پیچیدهتــر از تدویــن آن
اســت .ســندی اج ـر یا� خواهــد شــد کــه
تفاهــم و درک مشـ تـ�� میــان همــه ذینفعــان
آن شکل گرفته باشد.
وی بــا بیــان اینکــه تا نتوانیم تقاضای
موثــری را در همــه آحــاد تعلیــم و تربیــت
نســبت بــه تعلیــم و تربیــت چندسـ ت
ـاحی
بوجــود بیاوریــم ،بــا نوشـ ت ن
ـ� آیـ ی ن
ـ� نامــه و
ابــاغ دســت یافتـ نـی نخواهــد بــود مگــر
آنکــه در همــه ســطوح و ارکان نظــام تعلیــم
ـنا� و درک از ســند ایجــاد
و تربیــت آشـ ی
شــده باشــد گفــت :پیشــنهاد یکنــم در
مجلــس دانــش آمــوزی بخــش ویــژهای بــه

فرهنــگ ســازی ب ـرای اج ـرای ســندتحول
اختصــاص یابد.
وی ضمــن اشــاره بــه برخــورداری از
رکــن پایـ شـی و نظــام ارزیـ بـا� دســتگاهها،
اظهــار کــرد :آمــوزش و پــرورش یتوانــد
ن
کسا� ارزیا� شود که ت
مش�یان این
توسط
ب
نظــام بــوده و در معــرض تدابـ یـ� و برنامههــا
هســتند .فرصــت انتقــال بازخوردهــای ۱4
میلیــون دانشآمــوز از ســوی نماینــدگان
مجلس دانش آموزی وجود دارد.
ب
م�ز یا� با طرح این انتقاد که از
حا� ی
پایه اول همه ی ن
چ� بر اســاس مرف کننده
نهـ یـا� یعـ نـی کنکــور تنظیــم یشــود و جهــت
ارزیا�ها به ســمت
گـ یـ�ی همــه آزمــون ها و
ب
ش
آموزی
گ�ی نظام
آن است گفت :جهت ی
ب
نها� به گونهای اســت که معیار
و
خرو� ی
ارزشیا�اش کنکور �ا�ی است.
ب
وی افــزود :امــروز بـ ن
ـر� دانشــگاهها
توانســته انــد در آخــر خــط ،ماکهــای
ـیا� ق ـرار دهنــد و از
دیگــری ب ـرای ارزشـ ب
ظرفیــت هــای اســتارتاپ هــا و گروههــای
کارآفریـ نـی بهــره منــد شــوند .نیتوانیــم
کنکــور را برداریــم بایــد در کنــار آن
متقاضیـ نـا� دیگــری بگذاریــم کــه نســبت

بــه آام مــردم احســاس مســئولیت کــرده و
گ�ی را به سمت خودش بب�د.
جهت ی
احتمال پرداخت معوقات
حقالتدرییها در مهر
همچنـ ی ن
ـ� حـ بـا� مـ یـ�ز یا� در جمــع
خ�نــگاران اظهــار کــرد :در برنامــه بــود بــه
ب
تعــدادی از مــدارس ایــن اختیــار داده شــده
اســت کــه برنامــه دری خودشــان را تنظیــم
گ
کننــد و ایــن تمریــن بــزر� ب ـرای تمرکــز بزرگ
در نظــام آمــوزش و پــرورش اســت و ارتبــاط
ـوزی بــا نیازهــای آمـ ش
محتــوای آمـ ش
ـوزی
است.
وی در ادامــه بیــان کــرد ۱۱ :ســند
در معــرض توجــه مجلــس دانــش آمــوزی
ق ـرار گرفتــه اســت .بـ ن
ـر� خواســتههای ایــن
مجلس تحقق یافته و برایمان تحقق سایر
خواستههای آنها ی ن
ن� مهم است.
وزیر آموزش و پرورش افزود :تا دیروز
بعدازظهــر  ۱4میلیــون و  ۵00ه ـزار نفــر از
دانشآمــوزان ثبــت نــام کردهانــد و حــدود
 300هزارافزایــش نســبت بــه ســال قبــل را
شاهدیم که از جمله علل آن رشد جمعیت
و گشایش در آموزش اتباع است .اکنون با
ن
ت
کسا� که در
دس�ی به آمار موالید و،...

ســن تحصیلانــد شناسـ یـا� یشــوند و اگــر
ثبــت نــام نکننــد بــا خانوادههایشــان تمــاس
گرفته و آنها را دعوت ی کنند.
وی بیــان کــرد :بــا دسـ تـ�ی آمــوزش و
پــرورش بــه آمــار دانــش آمــوزان اف ـرادی کــه
شناسا� یشوند
در ســن تحصیل هســتند
ی
و اگــر ثبــت نــام نکننــد بــا خانوادههــا تمــاس
گرفته یشود که حتما دانش آموزان خود
را در مدارس ثبت نام کنند.
حـ بـا� مـ یـ�ز یا� دربــاره اج ـرای رتبــه
بندی معلمان گفت :امسال  ۲هزار میلیارد
برای آن پیش ن
بیی شده و ی ن
آی� نامه تنظیم
و بــه دولــت تقدیــم شــده و در فرآیــد بــرری
اســت و  ۲ه ـزار میلیــارد اعتبــار آن حتمــا
تخصیص ییابد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره رتبــه
بنــدی معلمــان گفــت :فکــر نیکنــم رتبــه
بنــدی از اول مهــر باشــد ،چــون آیـ ی ن
ـ� نامــه
اآن در حــال تصویــب اســت ،وی اج ـرای
آن حتما از اول مهر خواهد بود.
ها� برای
ب
حا� ی
م�ز یا� گفت :توافق ی
پرداخــت مطالبــات حــق التدریــس کردیــم و
اعتبارهــای تامـ ی ن
ـ� شــده و امیدواریــم هفتــه
اول مهر بخش از مطالبات را ی ن
تام� کنیم.

