
طیب نیا اعالم کرد؛

آغاز فصل جدید روابط اقتصادی ایران با جهان
وزیر اقتصاد در افتتاحیه اجالس ســاالنه بانک جهانی و صندوق 
بیــن المللی پول گفت: فصل جدیــدی از ارتباطات اقتصادی ایران با 

کشورهای جهان آغاز شده است.
علی طیب نیا در جلســه افتتاحیه اجالس ســاالنه بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول که در آن روســای بانک جهانی، صندوق بین 
المللی پول و وزرای اقتصادی کشــورهای عضو و روســای کل بانک 
های مرکزی حضور داشــتند، اظهارداشت: ایران از جمله کشورهایی 
اســت که با پتانسیل های باالی اقتصادی، می تواند به عنوان کشوری 

باشد. نوظهور 
وزیــر امور اقتصادی و دارایی کشــورمان که به منظور شــرکت 
در این اجالس در لیما پایتخت کشــور پرو به سر می برد، دارا بودن 
منابع طبیعی، موقعیت اســتراتژیک، نیروی انسانی تحصیلکرده، بازار 
بزرگ داخلی و زیر ســاخت های مناسب را تنها بخشی از مزیت های 

اقتصادی کشــور عنوان کرد و افزود: همه این مزیت ها، تنها بخشی از 
مزیت های اقتصادی کشورم هســتند که در بین کشورهای خاورمیانه 

دارد. انحصاری  موقعیت 
وی در عین حال با اشــاره به اینکه با تالش های انجام شــده 
شــاهد بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل تورم در کشورمان بودیم، 
توســعه بیشــتر اقتصاد ایران را مســتلزم انتقال دانش فنی، سرمایه 
گذاری مســتقیم خارجی و تامین منابع مالی دانست و افزود: انتظار 
مــی رود در این بخــش ها بانک جهانی و ســایر موسســات بین 
المللی توســعه ای بتوانند به کشــورم در دســتیابی به این مســیر 

نمایند. کمک 
طیــب نیا در ادامه تصریح کرد: ایران بــه عنوان یکی از اعضای 
بانــک جهانــی و صندوق بین المللی پول همیشــه تعهــد خود را به 
موسســات بین المللی ایفا کرده اســت و انتظار دارد این موسســات 

خدمات خود را برای توســعه پایدار کشورم ایفا نمایند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامــه تاکید کرد: بانک جهانی 
مــی تواند بــه دلیل نقش توســعه ای در تامین مالی کشــورها، برای 

توســعه کشورهای عضو، بدون تبعیض نقش خود را انجام دهد.
طیب نیا تصریح کرد: بعد از ســال ها مشکل در ارتباطات ایران 
و بانک جهانی به دلیل تحریم های جهانی، هم اکنون زمان آن اســت 
که کشــورها به ویژه ایران از تامین مالــی و فاینانس های بانک های 

توسعه ای برخوردار باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شــد: همکاری با موسسات 
توســعه ای بین المللی باالترین اولویت برای کشــورم اســت. انتظار 
دارم نه تنها در تامین مالی بلکه تجارت و ســرمایه گذاری موسسات 
توســعه ای بین المللی در این فصل جدید از ارتباطات از این فرصت 

استفاده شود.

 تشکیل شورای 
همکاری ایران و زیمبابوه 

در بخش تعاون

 سیف: دنبال تداوم 
ثبات و آرامش در بازار 

ارز هستیم
در دیدار رئیــس اتاق تعاون ایران با رئیس توســعه تعاونی های 
زیمبابوه، بر لزوم تشکیل شورای مشترک همکاری و گسترش مناسبات 

در بخش تعاون تاکید شد.

ولی اله ســیف گفت: باید با تمام تــوان درصدد ایجاد آرامش 
در بازار ارز باشــیم تا امکان سوء اســتفاده ســوداگران از این بازار 

سلب شود...

دفاع وزیر کار از آمارهایی ایجاد اشتغال؛

وزیر نفت بــا بیان اینکه عرضه کارتی بنزین 
متوقف نخواهد شــد، گفت: یکــی از برنامه های 
پیشــنهادی تبدیل کارت های هوشــمند بنزین به 
کیف پول الکترونیکی با قابلیت پرداخت اعتباری 
اســت.بیژن زنگنه در بازدید از ســامانه هوشمند 
ســوخت شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
گفــت: فعالیت هــای زیادی بــرای اجرای طرح 
تخصیــص گازوئیل به ازای پیمایش انجام و برای 
نتیجه مطلوب چند ســامانه بهم متصل شده است.
وزیر نفت با اعالم اینکه هدف از اجرای این طرح 
این اســت که گازوئیل که سوختی ارزشمند است 
برمبنای پیمایش به خودروها تحویل شود، تصریح 
کرد: بــرای اجــرای موثر این طــرح هماهنگی، 
اطالع رســانی و فرهنگ سازی میان دستگاه های 
مربــوط و عوامل مرتبط بــا آن و رانندگان انجام 
گرفته اســت.این عضو کابینه دولت با بیان اینکه 
گام نخســت اجرای این طرح به صورت بارنامه 
ای برای خودروهای برون شــهری نیمه ســنگین 
برداشــته شده اســت، بیان کرد: اجرای این طرح 
عرضه گازوئیل، تا یکســال آینــده باید با نصب 
جی. پی. اس بر روی خودروها، با هماهنگی سایر 
دستگاه ها کامل شود. وزیر نفت با یادآوری اینکه 
یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح جلوگیری از 
قاچاق سوخت است، اظهار کرد: اجرای این طرح 
در ساماندهی و ایجاد نظم در کارکرد خودروهای 
برون شــهری و بدون ایجاد هیچ محدودیتی برای 
راننــدگان صورت مــی گیرد و نقــش مهمی در 
مدیریت سوخت دارد. وی افزود: طرح تخصیص 
گازوئیــل به ازای پیمایش، یکی از هماهنگ ترین 
طرح های مهم است که با هماهنگی سه وزارتخانه 
)کشــور، راه و شهرســازی و نفت( اجرایی شده 
اســت. این مقام مســئول با بیــان اینکه طرح می 
توانــد اطالعات خوبی را در اختیار تصمیم گیران 
و مسئوالن کشــور قرار دهد و انضباط خوبی در 
سیستم حمل و نقل بار و مسافر ایجاد کند، درباره 
سرنوشت کارت سوخت هوشمند هم توضیح داد: 
ســامانه کارت بنزین باقی خواهــد ماند ولی باید 
تدبیری اندیشید تا کارکردهای دیگری به آن داده 
و انگیزه بیشــتری برای استفاده از آن ایجاد شود. 
زنگنه در پایان خاطرنشــان کــرد: از کارت های 
بنزیــن می توان به عنوان کیــف پول الکترونیکی 
بــا قابلیت پرداخت اعتباری اســتفاده کرد که این 
موضوع می تواند به صورت یک مشــوق در نظر 

گرفته شود.

رئیــس مرکز آمــار و اطالعــات راهبردی 
وزارت کار با پژوهشــگر ارشــد و مسئول گروه 
تعاون سازمان بین المللی کار دیدار و گفتگو کرد.

در دیدار نعمت اهلل نصیری با مســئول گروه 
تعاون ســازمان بین المللی کار، انتقال تجربه ایران 
در خصوص جمــع آوری آمار بخــش تعاون و 
محاسبه حســاب اقماری تعاون به سایر کشورها 

مطرح شد.
رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت 
کار در دیدار با خانم سمیل اسیم؛ پژوهشگر ارشد 
و مسئول گروه تعاون سازمان بین المللی کار، نظام 
آماری بخش تعاون کشــور و همچنین چگونگی 
طراحی و اجرای طرح تهیه حساب های اقتصادی 

بخش تعاون کشور را مورد بررسی قرار داد.
طرح تهیه حســاب های اقتصــادی بخش 
تعاون کشور با همکاری مرکز آمار ایران و وزارت 
جهاد کشــاورزی در ابتدای برنامه پنجم توسعه با 
هدف تعیین و تحلیل سهم تعاون و زیربخش های 

آن در اقتصاد کشور به اجرا گذاشته شد.
انجام این طرح که با اســتفاده از شیوه های 
نوین و در چارچوب توصیه های بین المللی برای 
اولین بار در ایران و آســیا صورت گرفته است از 
نظر کارشناســان ذیربط در سازمان بین المللی کار 
بسیار مورد توجه قرار گرفت. در این نشست خانم 
سمیل اســیم خواستار مشــارکت ایران در انتقال 

تجربه خود به سایر کشورها از جمله ترکیه شد.
الزم به ذکر است همزمان با ایران پنج کشور 
اروپایی اســپانیا، بلژیک، بلغارستان، صربستان و 
مقدونیه نیز با حمایت مالی کمیســیون اروپایی و 
کمک فنی "مرکز بین المللی اطالعات و تحقیقات 
 )CIRIEC(" در اقتصاد اجتماعی و تعاون اسپانیا
اقدام به تهیه این حســاب بــرای بخش تعاون و 

تشکل های همیار کرده اند.
از ابتــدای ثبت حیات تعاونی ها در کشــور 
تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار تعاونی در کشور به ثبت 
رسیده که حدود ۱۰۰ هزار از آن در حال فعالیت 

هستند.

شمارش معکوس به منظور بازگشت شرکت 
پتروبراس به صنعت نفت آغاز شــده است و به نظر 
می رسد این شــرکت برزیلی به رقیب جدی برای 
غول های نفتی در دوران پساتحریم ایران تبدیل شود.
هر چند این روزها بحث حضور شرکت هایی 
همچون شــل و برتیش پترولیــوم انگلیس، توتال 
فرانســه، انی ایتالیــا، او. ام. وی اتریش، لوک اویل 
روســیه، اینپکس ژاپن و چندین شــرکت اروپایی 
و آســیایی در صنعت نفت و گاز ایــران در دوران 
پســاتحریم جدی به نظر می رسد و شانس شرکت 
پتروبراس برزیل کمتر از شرکت های اروپایی برای 

امضای قراردادهای نفتی با ایران نیست.
جمهوری اســالمی ایران و برزیــل در دوران 
تحریم از سطح همکاری های باالیی در حوزه سیاسی 
و بین المللی برخوردار بودند که روابط سیاســی و 
دیپلماتیک تهران- برازیلیا هم در طول سال های اخیر 
و در جریان مذاکرات هسته ای ایران و غرب کماکان 

در سطوح باالیی قرار داشته است.
بر این اســاس حتی حســن روحانی رئیس 
جمهوری ایران و خانم دیلما روسف رئیس جمهور 
برزیل در حاشــیه نشست ســاالنه مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفتگو کردند.
توســعه همکاری های اقتصادی با محوریت 
حــوزه نفت و انرژی، مهمتریــن محور گفتگوهای 
رئیس جمهور ایران و برزیل در نیویورک بود و حتی 
رئیس کابینه دولت تدبیر و امید خواســتار مشارکت 
شرکت ها و کمپانی های برزیل در بخش های مختلف 
صنعتی و عمرانی در ایران شــد که این پیشــنهاد با 

استقبال رئیس جمهور برزیل روبرو شده است.
در این بین شرکت پتروبراس برزیل به عنوان 
یکی از بزرگترین شــرکت های نفتی فعال در منطقه 
آمریکای جنوبی با تخصص فعالیت و حفاری در آب 
های عمیــق تا پیش از اعمال تحریم های بین المللی 
یکی از شــرکت های فعال در صنعت نفت کشور 

بوده است.
پیــش از اعمــال تحریم های نفتی، شــرکت 
پتروبراس برزیل حتی در تهــران دفتر و نمایندگی 
رسمی داشت که با افزایش محدودیت های خارجی 
دفتر این شرکت بزرگ نفتی برزیل در تهران تعطیل 

شد.
مهمترین پروژه مشــترک شــرکت ملی نفت 
ایران با شرکت پتروبراس برزیل کشف ذخایر جدید 
هیدروکربوری در بلوک های اکتشافی ایران در خلیج 

فارس همچون تفتان بود.
در این بیــن هر چند این شــرکت برزیلی با 
حفاری دو حلقه چاه از کشف ذخایر نفتی اقتصادی 
در این بلوک اکتشافی ایران در خلیج فارس خبر داده 
بودند اما مســئوالن مدیریت اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران تاکید کرده بودند: نفت کشف شده توسط 
پتروبراس برزیــل در میدان تفتان خلیج فارس قابل 

توجه و اقتصادي نیست.
سانتیاگو ایرازابال مورائو سفیر برزیل در تهران 
هم پیشتر درباره احتمال بازگشت شرکت پتروبراس 
برزیــل به صنایــع نفت و گاز ایران پــس از توافق 
مقدماتــی ایران و کشــورهای ۵+۱، گفت: در حال 
حاضر پتروبراس برزیل بخــش عمده فعالیت های 
خود را بر روی توســعه صنایــع نفت و گاز برزیل 
متمرکز کرده اســت.با این وجود بازگشایی قریب 
الوقوع دفتر شــرکت پتروبراس برزیل در تهران در 

آینده ای نزدیک دور از ذهن نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان 
هواپیمایی اعالم کرد آزادسازی نرخ بلیت هواپیما 
تا پایان امســال اعمال می شود، اما این امر لزوما 
به معنای افزایش قیمت ها نیست.‹علی عابد زاده‹ 
اظهارکرد: براســاس برنامه پنجم توسعه مصوب 
مجلس شــورای اسالمی، دولت مکلف است نرخ 
بلیت هواپیما را آزاد کند و سازمان هواپیمایی نیز 
مامور اجرای آن است.وی گفت: از عوامل مؤثری 
که در توســعه حمل و نقل هواپیمایی مؤثر بوده، 
مساله آزادســازی نرخ بلیت ها است که با ایجاد 
فضای رقابتی، به بهبود خدمات رسانی به مسافران 

می انجامد.
عابدزاده خاطرنشان کرد: مطابق برنامه ریزی 
انجام شــده، در مســیرهای پر تردد نظیر تهران، 
مشــهد، اصفهان، شیراز، تبریز و غیره نرخ ها آزاد 
می شــود، امــا در نرخ های مســیرهای کم تردد 
نظیر یاســوج، نوشهر، رامســر و غیره که شرکت 
هــای هواپیمایی کمتر به این نقــاط پرواز دارند، 
محدودیــت هایــی ایجاد خواهد شــد. وی بیان 
داشت: در مسیر تهران – کیش که تقریبا نرخ های 
رقابتی اعمال می شود، به رغم آزاد بودن مسیر در 
یک ســال اخیر افزایش بهایی نداشــته ایم و امید 
می رود با مدیریت مناسب هیچ افزایش نرخی در 

سایر خطوط نیز نداشته باشیم. 

 پاسخ زنگنه 
 به منتقدان 

کارت های بنزین

 تفکیک 
حساب های اقتصادی 

بخش تعاون

رقیب جدید 
غول های نفتی از 

برزیل می آید

نعمت زاده اعالم کرد:

تشکیل کمیته کارشناسی تعیین تعرفه واردات خودرو 

تغییرات جدید وام ۸۰ میلیونی

وزیر صنعت از تشکیل کمیته کارشناسی تعیین 
تعرفه واردات خودرو خبرداد و گفت: خدمات پس 
از فروش خودرو باید متحول شود.محمدرضا نعمت 
زاده در سی و چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری 
خــودرو گفت: شــبکه خدمات پــس از فروش در 
دستیابی به رضایتمندی مشــتریان  را در این جلسه 

مورد بحث و بررسی این جلسه قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت افزود: در این 
جلســه ضمن تاکید بر ارتقای مستمر میزان خدمات 
پــس از فروش تا حصول رضایت کامل مشــتریان، 
تاکید شــد که باید خدمات مورد نیاز مشــتری ارائه 
شــود و ماندن در نوبت  بــرای تعمیر را باید به حد 

انتظار مشتری رساند .

وی تصریح کــرد: حق نداریم در خدمات پس 
از فروش به مشتری بگوییم ما قطعه  نداریم، چرا که 
وظیفه داریم مشــتری را در خدمات پس از فروش 

راضی از تعمیرگاه بیرون بفرستیم .
نعمت زاده در  ادامه خواســتار برطرف کردن 
هر چه ســریع تر کسری قطعات در تعمیرگاهها  شد 
و اعالم کرد: باید روشهایی اتخاذ شود که مشتریان به 

رضایتمندی برسند.
وی ادامه داد: وزیر صنعت تاکید کرد که انتظار 
مشــتری برای تعمیرات باید منطــق زمانی خود را 
داشته باشد و بیش از زمانهای استاندارد مشتری نباید 

در تعمیرگاه متوقف گردد .
نعمت زاده خطاب به خودروســازان گفت: 

کاهش مراجعه مشــتریان بــه تعمیرگاهها  را در 
دســتور کار خود  قرار دهید ولی بــه هر دلیلی 
مشــتری اگر ناگزیر از مراجعه به تعمیرگاه شــد 
بایــد به عنوان یک وظیفــه، حتما راضی برگردد 
و درایــن رابطه عملکــرد صحیح مــا می تواند 
بهترین تبلیغ باشــد. وی با اشــاره بــه اینکه  ما 
بایــد بعد از همه اقدامات از خود مردم بازخورد 
ها را دریافت کنیم خاطرنشــان کرد:   باید تالش 
شــود تا عملکرد خــود را به قضاوت مشــتری 
بگذاریــم وپــس از هر اقدامی، نظر مشــتری را 
جویا شــویم چون اگر قضاوت را خودمان انجام 
دهیم احتمال خطا در آن وجود خواهد داشــت.

نعمــت زاده با بیــان اینکه همــواره ضرورت 

روند بهبــود خدمات پس از فروش باید مورد توجه 
قرار گیرد افزود: در این رابطه روند بهبود نســبت به 
سال قبل مهم اســت ولی ما باید خدمات خود را با 

شاخصهای جهانی مقایسه کنیم .
وزیر صنعــت،  معدن و تجــارت در ادامه با 
تاکید بر اینکه شرکتهای خودروساز موظف هستند 
قطعــات بدون کیفیت را از قطعه ســازان دریافت 
نکنند یادآور شــد: برای جلوگیری از ارائه قطعات 
نامناســب در شــبکه خدمات پس از فروش و با 
توجه به اینکه شــرکتهای خودروساز قطعات مورد 
نیاز را برای شــبکه خدمات پــس از فروش تامین 
می کنند، شــرکتهای خودروســاز موظف هســتند 

قطعه بدون کیفیت را دریافت نکنند.

صندوق پس انداز مسکن آخرین تغییرات ایجاد 
شــده در زمینه دریافــت وام های مرتبــط با صندوق 
پس انداز مسکن یکم پس از موافقت بانک مرکزی برای 

اجرا به شعب بانک مسکن ابالغ شده است.
آخرین تغییرات صندوق پس انداز مسکن یکم از 
ســوی معاون برنامه ریزی اداره کل طرح و برنامه بانک 
مسکن با هدف تسهیل شرایط سابق دریافت تسهیالت 
خرید یا ســاخت واحد مســکونی از محل صندوق 
پس انداز مسکن یکم بانک مسکن، هفته گذشته به کلیه 

شعب این بانک ابالغ شد.
حذف شرط تأهل

در این ابالغیه با اشاره به موافقت بانک مرکزی در 
تاریخ ۲۶ شهریور با شرایط تسهیل گر مورد درخواست 
بانک مســکن در خصوص اعطای تسهیالت خرید و 
ســاخت واحد مســکونی از محل حســاب صندوق 

پس انداز مســکن یکم به متقاضیان، آمده است که کلیه 
شعب بانک مسکن مجازند تســهیالت ۸۰، ۶۰ و ۴۰ 
میلیون تومانی خرید و ســاخت واحد مسکونی را به 
ترتیب در شهرهای تهران، باالی ۲۰۰ هزار نفر و کمتر از 
۲۰۰ هزار نفر را به افرادی که متأهل یا سرپرست خانوار 
نیستند، اعطا کنند. البته این متقاضیان باید باالی ۱۸ سال 

بوده و درآمد مستقل داشته باشند.
حذف شرط استعالم فرم »ج« همسر متقاضی

همچنین از دیگر شــرایط تسهیل شده در اعطای 
وام ۸۰ میلیون تومانی مســکن، حذف شرط لزوم اخذ 
استعالم فرم »ج« از وزارت راه و شهرسازی و سبز بودن 
آن برای همسر متقاضی است؛ اگر همسرِ متقاضِی وام 
۸۰ میلیونی، قبال تســهیالت خرید مسکن یا امکانات 
دولتی تهیه مســکن دریافت کرده باشــد، مانعی برای 
دریافت این تســهیالت نیست. ولی اگر خودِ متقاضی 

قبال از این امکانات استفاده یا وام خرید مسکن دریافت 
کرده باشد، دیگر مشمول این وام نخواهد شد.

اگر همســر یا فرزندان صغیــر متقاضی وام ۸۰ 
میلیونی از محل صندوق یکم، انواع تســهیالت بخش 
مسکن شــبکه بانکی اعم از »خرید«، »احداث«، »انتقال 
سهم الشــرکه« و یا »جعاله تعمیر واحد مســکونی« را 
دریافت کرده باشــند نیز مانع از دریافت تسهیالت ۸۰ 
میلیونــی صندوق یکم نخواهند بــود و تنها اگر خودِ 
متقاضی این وام ها را قبال اخذ کرده باشد دیگر مشمول 

وام صندوق پس انداز مسکن یکم نیست.
حذف شرط حداکثر ۳ سال عمر واحد مسکونی و 

تبدیل آن به حداکثر ۱۵ سال عمر واحد
از دیگر شرایط تسهیل گر دریافت وام ۸۰ میلیونی 
صندوق پس انداز مسکن یکم، امکان اعطای این وام از 
سوی شعب بانک مسکن به متقاضیانی است که واحد 

مسکونی یا پالک ثبتی با عمر حداکثر ۱۵ سال از تاریخ 
صدور پروانه ساختمانی )جواز ساخت( آنها می گذرد، 
خریداری کنند. در ابالغیه قبلی این تســهیالت، شرط 
سنی ســاختمان حداکثر ۳ سال ذکر شــده بود که در 
بخشــنامه جدید بانک مسکن به ۱۵ سال افزایش یافته 

است.
همچنین شــرط تاریخ پایان کار نیــز در ابالغیه 
جدید حذف شده اســت. در ابالغیه سابق می بایست 
حداکثر ۷ ســال از تاریخ صدور پایان کار گذشته باشد 
که در فرم جدید اعطایی به متقاضیان دریافت تسهیالت 

صندوق یکم، نیازی به ذکر تاریخ پایان کار نیست.
بر اســاس دســتورالعمل جدید بانک مسکن به 
شــعب،  مفاد این دســتورالعمل برای ثبت نام کنندگان 
صندوق پس انداز مســکن یکم در تاریخ های پیش از 

ابالغیه جدید نیز جاری می شود .

آزادسازی نرخ بلیت 
هواپیما تا پایان سال

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی با اشــاره به اینکه نرخ تورم ۱۵ درصدی 
هم باالســت گفت: دولت موظف به کاهش فشار به 

مردم و تورم است.
محمدباقــر نوبخت پیش از ظهر پنجشــنبه در 
دومیــن روز اجالس جامعه مدرســان حوزه علمیه 
قم در ســاری، بابیان اینکه کمتر از دو سال فرصت 
خدمتگزاری برای دولت باقی مانده اســت، تصریح 
کرد: برای ارزیابی عملکرد دولت باید شرایط قبل از 

دولت نیز بررسی شود.
وی گفت: درآمد ایران قبــل از دولت یازدهم 
از ۱۱۸ میلیــارد دالر بــه حــدود ۵۲ میلیــارد دالر 
کاهش یافت و همچنین پیش نویس نفت برابر غذا نیز 

روی میز دشمنان کشورمان بود.
وی اظهار داشــت: میــزان درآمد کشــور در 
ســال جاری از ۵۲ میلیارد دالر بــه ۲۴ میلیارد دالر 
کاهش یافته اســت و برای اینکــه بتوانیم حلقه تنگ 

ظالمانه و ضد انســانی را رفع کنیم باید برنامه ریزی 
داشته باشیم.

نوبخت به دو شــاخص مهم اقتصادی کشــور 
اشــاره کرد و گفت: این شاخص به منفی ۶.۸ درصد 
و منفی ۹ درصد رســیده بود و تورم نیز به باالی ۴۰ 

درصد رسیده بود.
تحریم ها  اینکه  بابیــان  رئیس جمهور  معاون 
به اوج رســیده بود، گفت: با همــه تحریم ها و 
فشــارها دولت موفق شــد تــورم را به زیر ۱۵ 
درصد برســاند و رشد منفی اقتصادی را به رشد 

برساند. مثبت 
نوبخــت با اشــاره بــه اینکه میــزان تورم ۱۵ 
درصدی باالســت تصریح کرد: دولت موظف است 
که این میزان تورم را کاهش دهد و فشــار را از روی 

دوش مردم بردارد.
وی گفت: بیــش از ۲۴۶ طرح بزرگ ناتمام در 

دو سال گذشته به سرانجام رسید.
نوبخــت با اظهار اینکه دو هــزار و ۹۰۰ طرح 
ناتمام به دولت به ارث رســیده است گفت: خیلی از 

طرح ها توجیه اقتصادی ندارد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه نمی توانیم 
طرح جدید شــروع کنیم گفت: ما محکومیم از بین 
طرح هایی که قباًل کلنگ زده شده بود را انتخاب کرده 

و آن را به سرانجام برسانیم.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
گفت: طبق گــزارش صنــدوق بین المللی پول نرخ 
شــاخص به شــش تا هفت درصد افزایش می یابد 
و تورم نیز کمتر می شــود و این نشــان می دهد که 

تحریم ها بی اثر بوده است.
نوبخت با اشاره به کاهش نرخ قیمت خام نفت 
از ســوی عربستان ســعودی تصریح کرد: متأسفانه 

درآمدهای نفتی کشور باز کاهش یافته است.
معــاون رئیس جمهور از پرداخــت وجه گندم 
کاران و چــای کاران خبر داد و گفت: دولت همواره 
خواهان توجه به اقشــار کم درآمد اســت و بیش از 
چهار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار ر قالب طرح تحول 
سالمت به بیمارســتان ها و مراکز درمانی تخصیص 

داده شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به 
دو طرح مهم اشــاره کرد و گفت: برای شروع برجام 
منتظر نظر مجلس شــورای اســالمی هستیم و هنوز 

کارمان را در این زمنیه شروع نکرده ایم.

نوبخت یادآور شد: ســال گذشته موفق شدیم 
با رشــد سه درصد، ۷۰۰ هزار جوان از مجموع ۸۰۰ 
هزار جویای کار را صاحب شغل کنیم اما ۱۰۰ هزار 

نفر به خیل بیکاران اضافه شده است.
معاون رئیس جمهور با اشاره بودجه ۱۸۴ هزار 
میلیارد تومانی کشــور گفت: هنر این است که رشد 
اقتصادی را افزایش و تورم را کاهش دهیم که باید از 

اقتصاد مقاومتی بهره گیریم.
نوبخت یادآور شد: با صنعت داخلی می توانیم 
بــرای خروج از تحریم گام برداریم و باید از صنعت 

کشور حمایت شود.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
گفت: تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات 
عمرانی در کشور تخصیص داده شده است و تا پایان 

سال این رقم به ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی گفت: در سال جاری دو هزار میلیارد تومان 
برای راههای شــمال هزینه می شود و از ابتدای سال 
۹۵ برنامه ششــم آغاز می شــود و این برنامه شامل 

بخش هایی چون فرهنگ، اقتصاد است.
نوبخت یادآور شــد: در برنامه ششــم تصمیم 
نداریــم به همه چیز بپردازیم بلکه می خواهیم به چند 
برنامه خاص بپردازیم که اگر به آنان توجه نشــود به 

بحران دچار می شویم.
موضوعات  داد:  ادامــه  رئیس جمهــور  معاون 
خاصی که بحران می آفریند آب و محیط زیست است 
و  موضوعــات اقتصادی، صنعت و گردشــگری از 

دیگر موضوعات موردتوجه خواهد بود.
وی بیان داشــت: احــکام برنامه در دســت 
تهیه اســت و از جامعه مدرســین حوزه علمیه قم 
می خواهیم دولت را در بخش فرهنگ برنامه ششم 

کنند. یاری 

معاون رئیس جمهور:

تورم ۱۵ درصدی هم باالست

صفحه4

هفته  نامه
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واکنش ربیعی به منتقدان دولت
 مهم ترین رویکرد و سیاست دولت در بحث اشتغال تمرکز در بنگاه های خرد و کوچک و متوسط 

و استفاده از ظرفیت آنها در مشاغل خرد و خانگی است

صفحه3

 صدور محصوالت 
 ایران خودرو دیزل 
به عراق و ساحل عاج

صفحه4
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رئیس سازمان توسعه تجارت:

صادرات را رقابت پذیر می کنیم
رئیس ســازمان توســعه تجارت با تاکید بر حمایت از صادرات 
گفت: با نگاه مقررات زدایــی و کاهش هزینه تولید ؛ صادرات کاال را 
رقابتی می کنیم.ولی اهلل افخمی راد در حاشیه نشست اقتصادی ایران و 
ژاپن در جمع خبرنگاران به آمار صادرات اشاره کرد و گفت:  صادرات 
شــش ماه امسال از نظر وزنی افزایش داشــته اما با احتساب میعانات، 
ارزش صادرات غیرنفتی با 14 درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال به  20 میلیارد و 500 میلیون دالررسیده است.
وی گفــت:  محصوالت پتروشــیمی از نظر وزنــی در صادرات 
40 درصد افزایش داشــته در حالی که همان رقم قبلی را برای کشــور 

ارزآوری داشــته اســت.افخمی راد درباره اینکه اخیراً دستور پرداخت 
100 میلیارد تومان کمک به بخش صادرات مطرح شــده است ، گفت: 
دســتورالعمل پرداخت اینگونه کمک ها تهیه شده است تا برای امضای 
ســایر اعضا ارســال کنیم و این امکان را خواهیم داشــت تا بخشی از 
هزینه هــای حضور تجار ایرانی را در خارج از کشــور و بخشــی از 

هزینه های اعزام هیئت های تجاری را بپردازیم.
وی کمــک به پرداخــت بخشــی از کارمزد تســهیالت بانکی 
صادرکننــدگان یارانه برای حمل و نقل صادراتی اعم از کشــتیرانی یا 
ریالی را از پیشنهادهایی بیان کرد که در پیش نویس مصوبه وجود دارد 

اما باید تمام اعضای شورای عالی صادرات آن را بپذیرند.
روابط تجاری با ژاپن را گسترش می دهیم  

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه چین و عراق از شرکای 
اول تجاری ایران هستند ، گفت: ژاپن هم سابقه همکاری خوبی با ایران 
داشته است و بنا داریم روابط تجاری خود را با این کشور توسعه دهیم.
افخمــی راد درباره اینکــه برندهای معتبر ژاپنــی در چین تولید 
می شــود و آیا برنامه ای برای جذب این شــرکت ها در جهت سرمایه 
گذاری در ایران وجــود دارد ، گفت : بنا داریم درحلقه تولیدات ژاپن 

هم وارد شویم.

بازار انرژيدنياي خودرو

شرایط دریاچه ارومیه ناگوار است
وزیر نیرو گفت: دریاچه ارومیه در شــرایط سخت و 
ناگواری قرار دارد.حمید چیت چیــان با بیان این مطلب که 
کشور ما به  طور طبیعي با کم آبي مواجه است و خشکسالي 
نیز به آن اضافه شده است، گفت: به همین خاطر مسئله آب 
براي ما حیاتي و حاد اســت.وزیر نیرو اظهارداشــت: طرح 
احیاي دریاچه ارومیه از ابتدا در دســتور کار دولت یازدهم 

بود و هم اکنون نیز به طور جدی پیگیری می شود.
وزیــر نیرو افزود: یکــي از دغدغه هــاي رهبر معظم 
انقالب، مســئله آب اســت که امیدواریم با تالش مسئوالن 
مشکل کم آبي حل شود. دریاچه ارومیه در شرایط سخت و 
ناگواري قرار دارد. به همین دلیل در همان آغاز، کارگروهي 

براي نجات این در یاچه تشکیل شد.
چیت چیــان ادامه داد: دولت یازدهــم با تمام توان و 
اســتفاده از دانش و تجربیات سایر کشور ها براي حل این 
معضل اقدام کرده و از متخصصان کشورهاي آمریکا، آلمان، 

 روسیه و ژاپن نیز در این خصوص کمک گرفت.
وي با اشــاره به نشســتي که به همین منظور در اروپا 
برگزار شــد، گفت: ما در این نشست به جمع بندي بزرگي 
رســیدیم و حاصل آن 2۷ راهکار مهم براي احیاي دریاچه 

ارومیه بود که به تصویب رسید.
وزیر نیرو از انتقال آب از سد کاني سیب به عنوان یکي 

از طرح هاي برجسته براي نجات دریاچه ارومیه یاد کرد.
وی ادامه داد: رئیس جمهــور در نامه اي به مقام معظم 
رهبري شــرح مبســوطي در خصوص پروژه هــاي آبي با 
موضــوع کم آبي، بــه منظور تخصیص اعتبار الزم ارســال 
کردنــد که ماحصل آن اعتباري به میزان 10 میلیارد دالر بود 
که از صندوق توســعه ملي براي اجراي این طرح در اختیار 

دولت قرار گرفت.
وی در بازدید از ســد ســلیوه نیز گفت: سد سلیوه در 
مرحله پایاني کار قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال جاري 

به بهره برداري برسد.
چیت چیــان در خصوص طرح هــا و پروژه هاي آبي 
ســد ســلیوه بیان داشــت: اجراي پروژه هــاي آبي باعث 
رونق اقتصادي در اســتان آذربایجان غربي شــده و صنعت 
کشاورزي و تامین آب شرب مناطق آذربایجان غربي را نیز 

متاثر از خود مي سازد.

۳ برنامه پتروشیمی در پساتحریم
همزمان بــا باال گرفتن رقابت بین هنــد و چین برای 
واردات محصوالت پتروشیمی ایرانی در دوران پسا تحریم، 
۳ برنامه توســعه ای صنایع پتروشــیمی تدوین و آماده اجرا 

شده است.
هــر چند ایران خــود را برای از ســرگیری صادرات 
محصوالت پتروشیمی و فرآورده های پلیمری به کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا در دوران پساتحریم آماده می کند اما هند 
و چین به مشــتریان اصلی محصوالت پتروشیمیایی کشور 

تبدیل شده اند.
بر این اســاس چند محموله از دو محصول پتروشیمی 
ایران شــامل تولوئن و پارازایلین به شــرکت های هندی و 
چینی صادر شــده و حتی پیش بینی می شــود در صورت 
لغو تحریم ها، این دو کشور آسیایی کماکان بازارهای بزرگ 

پتروشیمی ایران باقی خواهند ماند.
در این بین با توجــه به افزایش تقاضای مصرف انواع 
محصوالت پتروشــیمی در هند و چین بــه عنوان دو بازار 
بزرگ و اســتراتژیک، قطعا با آزادسازی موانع صادراتی به 
اتحادیه اروپا، رقابت بین این دو کشور آسیایی برای واردات 
محصوالت پتروشیمی ایرانی شدیدتر از دوران تحریم ادامه 
می یابد.حمید ســتوده فر مدیرعامل پتروشــیمی اصفهان با 
اشــاره به صادرات تولوئن به هند گفت: محصول پارازایلین 
این واحد پتروشــیمی به چین صادر می شــود و برنامه ای 
در دســت اســت تا با تبدیل این محصوالت به مواد دیگر 
زنجیره ارزش را در این واحد پتروشــیمی افزایش داد.این 
مقام مســئول با بیان این که ۷0 درصد تولیدات پتروشیمی 
اصفهان صادراتی اســت، تصریح کــرد: ارزش کل محموله 
های صادراتی از ابتدای سال بیش از 4۳ میلیون و 1۶۸ هزار 

دالر بوده است.
همزمان با افزایش صادرات محصوالت پتروشــیمیایی 
ایران به کشــورهای آســیایی، برنامه های توســعه صنایع 
پتروشیمی ایران در دوران پساتحریم در حال تدوین است.

در همیــن حال احمد مهدوی دبیــرکل انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروشــیمی ایران با اشاره به احتمال لغو 
تحریم های بین المللی پیش روی صنایع پتروشــیمی ایران، 
گفت: با لغو تحریم ها و توافق جامع هسته ای، فضای حاکم 
بر صنعت پتروشــیمی و صنایع تکمیلی پتروشــیمی کشور 

تغییر خواهد کرد.

 طرحهای اولویت دار مناطق عملیاتی 
سیری و الوان مشخص شدند

اولویتهای تامین و تخصیص اعتبار سرمایه ای طرحها 
و پروژه های مناطق عملیاتی سیری و الوان مشخص شد.

اقتصادی  امکانسنجی  بررســی،  معاونت  کارشناسان 
و مالی طرحهــای مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شــرکت 
ملــی نفت ایران در بازدیدی از مناطق عملیاتی ســیری و 
الوان، وضع پیشــرفت مالی، صورت وضعیتها و اعتبارات 
درخواســتی را بــه منظور اعمال در جلســات تخصیص 
اعتبــار، با حضور پیمانکاران و گــروه نظارت کارفرمایی 
مورد بررســی قرار دادند و اولویتهای تامین و تخصیص 
اعتبــار ســرمایه ای طرحها و پروژه های ایــن مناطق را 

بررسی و مشخص کردند.
براساس اعالم این معاونت، این بازدید به منظور شناسایی 
اولویتهــای تامین و تخصیــص منابع اعتباری پــروژه های 
نگهداشت و پشتیبانی توان تولید و توسعه ای طرحها و پروژه 
ها در مناطق عملیاتی شــرکت نفت فالت قاره ایران و بررسی 
نحوه هزینه کرد اعتبارات و بازدهی طرحهای توسعه ای اجرا 
شــده در گذشته، انجام شد و کارشناسان طی سه روز از محل 
Land Fall خط لوله انتقال گاز ســیری به عسلویه، سکوی 
)NGL(دریایی مبارک، تاسیســات کارخانــه گاز و گاز مایع
سیری، ایستگاه تقویت فشار گاز سلمان، واحد تزریق آب 120 
هزار بشکه ای و واحد های مسکونی کارکنان عملیاتی در منطقه 
سیری و سکوهای گازی میدان سلمان، مخزن شماره ۷ و پروژه 

F&G منطقه الوان بازدید کردند. 
در جلسات برگزار شده، ضرورت انجام اولویت بندی 
و غربالگــری طرحها و پروژه ها بــا توجه به محدودیتهای 
منابع اعتباری و استفاده از دیگر منابع اعتباری نظیر فاینانس 
و بیع متقابل برای انجام طرحها و پروژه های اولویت دار، به 

گروه نظارت کارفرما یادآوری شد.
به گزارش شانا، بسته ســرمایه گذاری الوان با هدف 
اســتفاده از پتانســیل ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیر و ارتقای نظام مالی و  بند)ق( تبصره)2( قانون بودجه 
ســال 1۳۹۳ کل کشــور تدوین و برای تصویب در شورای 

اقتصاد ارسال شده است. 

 اعالم آمادگی فولکس واگن 
برای حضور در ایران

رییس اتاق بازرگانی نیرساکسن آلمان از تمایل کارخانه 
اتومبیل ســازی فولکس واگن برای همــکاری در زمینه تولید 

خودرو و قطعات خودرو با ایران خبر داد.
در حاشــیه جلسه هیات اعضای بانک صنعت و معدن و 
هیات ســرمایه گذاری آلمانی، شراگه با اشاره به حضور چهار 
روزه خود در ایران با اشــاره به عالقه وافر شرکت های ایرانی 
برای همکاری بــا طرف آلمانی درباره ی هدف ســفر هیات 
آلمانی به ایران گفت: هدف ما از سفر فراهم کردن بستری برای 
همکاری بلند مدت در زمینه تجارت و ســرمایه گذاری است. 
ایالت نیرساکسن مهد تولید خودروی فولکس واگن است و از 
نظر تولید خودرو و قطعات آن ظرفیت قابل مالحظه ای دارد. 
این ایالت همچنین در بحث صنایع کشاورزی و صنایع وابسته 
بــه آن همچون صنایع غذایی و همچنین تولید ماشــین آالت 
پیشــرفت های قابل مالحظه ای داشــته و آمــاده همکاری با 

شرکت های ایرانی در این زمینه است.
شــراگه همچنین بــا اعــالم تمایل زیاد شــرکت های 
خودروسازی ایرانی برای همکاری دو طرفه گفت: شرکت های 
خودروســازی ایرانی در زمینه نوســازی در ساخت و صنایع 
خــودروی ایران و همچنین در زمینــه قطعات خودرو تمایل 
زیادی ابراز کرده اند که در این ســفر ما وارد یک گفتمان برای 

آغاز همکاری های دوطرفه شده ایم.
از ســویی دیگر مدیر عامل بانک صنعــت و معدن در 
حاشــیه این جلسه از مشارکت شرکت های توانمند آلمانی در 
سرمایه گذاری نیروگاه های برقی، کشاورزی و دارویی خبر داد.

افخمی با اشاره به حضور شرکت های توانمند و باسابقه در 
ایران از سرمایه گذاری مشارکتی آلمان ها با ایران در نیروگاه های 
برقی، کشــاورزی و دارو خبر داد و گفت: این که شرکت های 
حاضر به صورت 100 درصدی در ایران ســرمایه گذاری کنند 
محتمل نیست، اما قطعا این شــرکت ها با شرکای ایرانی وارد 

مذاکره شده اند.
وی همچنین در خصوص نرخ ســود ســرمایه گذاری 
در رابطه با ســرمایه گذاری آلمانی ها با ایران افزود: بانک های 
توســعه ای همچون بانک صنعت و معدن در زمینه تامین مالی 
سرمایه گذاری مشــترک متعادل کننده رفتار کردند و حتی نرخ  
ســودهای خودشان را پایین تر از نرخ معمول بازار که 2۷- 2۸ 

درصدی به 20-21 رسانده اند.
مدیــر عامل بانک صنعــت و معدن همچنیــن با ابراز 
خرســندی از حمایت اخیر دولت در ایجاد یارانه نرخ ســود 
برای صنایع گفت: امیدواریم با عملیاتی شدن حمایت دولت در 
برنامه با یارانه نرخ سود صنایع تسهیالت بانک های توسعه ای 

در زمینه ی سرمایه گذاری افزایش یابد.
افخمی در ادامه با اشاره به مشارکت بانک های توسعه ای 
همچون بانک صنعت و معدن بــا بانک های آلمانی در تامین 
مالی اظهار کرد: ما در تامین بخشــی از منابع مالی پروژه های 
ســرمایه گذاری خارجی در ایران با بانک های آلمانی مشارکت 
خواهیم داشت و سرمایه گذاران به نسبت میزان سهام خودشان 
و مطابق با تعرفه جهانی بســته به توافق طرفین پروژه ســود 

خواهند برد.

 ورود خودروهای 
نیمه اتوماتیک تویوتا به بازار

تویوتــا موتور قصد دارد برای جــا نماندن از رقابت در 
عرضه خودروهای خودران، تا حدود سال 2020 خودروهایی 
را به بازار عرضه کنــد که می توانند به صورت اتوماتیک خط 
عوض کنند، با ترافیک جاده هماهنگ شوند و از خودروهای 

دیگر در بزرگراه سبقت بگیرند.
بزرگترین خودروساز ژاپن با نمایش جدیدترین فناوری 
ایمنی خود به رسانه ها، اعالم کرد در خودروی آینده رانندگان 
می توانند گزینه اتو پایلوت را با یک ســوییچ ســاده فعال یا 

غیرفعال کنند.
تویوتا اعالم کرد امســال سه مدل در ژاپن عرضه خواهد 
کرد که مجهز به فناوری سیســتم حمل و نقل هوشــمند )آی 
تی اس( هستند. این فناوری امکان ارتباط خودرو با خودرو و 
خودرو با ارتباطات زیرساخت را فراهم می کند تا به رانندگان 

درباره خطرات احتمالی هشدار دهد.
بر اســاس گزارش رویترز، تویوتا اعالم کرد فیس لیفت 
ســدان »کراون« که هفته گذشــته در بازار ژاپن رونمایی شد، 
نخستین خودروی جهان است که از فناوری آی تی اس استفاده 
می کند. نسل چهارم مدل هیبریدی پریوس که قرار است تا پایان 

سال در ژاپن رونمایی شود، یکی از این سه مدل خواهد بود.

تولید خودرو نصف شد
تولید انواع خودرو در کشور در شهریورماه امسال 4۷.۶ 

درصد کاهش یافت.
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید 
انواع خودرو در کشــور در شهریور ماه امســال با افت 4۷.۶ 
درصدی از 115 هزار و 4۶2 دســتگاه در شهریور 1۳۹۳ به ۶0 

هزار و 5۳۳ دستگاه کاهش یافت.
در این مدت تولید انواع ســواری بــا افت 44 درصدی 
از ۹۷ هزار و 2۶4 دســتگاه در شــهریور 1۳۹۳ به 54 هزار و 
50۳ دستگاه کاهش یافت.تولید انواع وانت نیز با کاهش ۶۸.5 
درصدی از 1۶ هزار و 2۸1 دستگاه در شهریور 1۳۹۳ به 51۳4 
دستگاه کاهش یافت.شهریور ماه امسال تولید انواع مینی بوس و 
میدل باس با رشد 150 درصدی از 20 دستگاه در شهریور 1۳۹۳ 

به 50 دستگاه افزایش یافت.
در ایــن مدت تولید انواع اتوبوس با افت 5۳.1 درصدی 

از 4۹ دستگاه در شهریور 1۳۹۳ به 2۳ دستگاه کاهش یافت.
شهریور ماه امسال تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده 
با کاهش 55.5 درصدی از 1۸4۸ دستگاه در شهریور 1۳۹۳ به 

۸2۳ دستگاه کاهش یافت.
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت شش 
ماهه نخســت امســال نیز تولید انواع خودرو بــا کاهش ۳.۸ 
درصدی از 520 هزار و ۹۳2 دســتگاه در شش ماهه نخست 

سال گذشته به 501 هزار و 104 دستگاه کاهش یافت.
در این مدت تولید انواع سواری با رشد چهار درصدی از 
442 هزار و 5۹4 دستگاه در شش ماهه نخست سال گذشته به 

4۶0 هزار و 1۹2 دستگاه افزایش یافت.
شش ماهه نخست امسال تولید انواع وانت با کاهش 51.1 
درصدی از ۷1 هزار و ۳2 دســتگاه در شش ماهه نخست سال 

گذشته به ۳4 هزار و ۷۳0 دستگاه کاهش یافت.
در این مدت تولید مینی بوس و میدل باس با رشد 12۹.۶ 
درصدی از 115 دستگاه در شش ماهه نخست سال گذشته به 

2۶4 دستگاه افزایش یافته است.
شــش ماهه نخست امسال تولید انواع اتوبوس با کاهش 
۳۳.۳ درصدی از 441 دســتگاه در شــش ماهه نخست سال 

گذشته به 2۹4 دستگاه کاهش یافته است.
تولید انواع کامیونت، کامیون و کشــنده نیز با افت 1۶.۷ 
درصدی از ۶۷50 دستگاه در شش ماهه نخست سال گذشته به 

5۶24 دستگاه کاهش یافته است.
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همزمان با آغاز شــمارش معکوس برای ابطال سهمیه های 
بنزیــن ۷00 تومانی، وزارت نفت طرحی را به شــورای اقتصاد 
ارســال می کند کــه در صورت تصویب، خریــد بنزین با کارت 
سوخت شخصی توسط مردم مشمول پاداش و جایزه خواهد شد.
با آزادســازی قیمت ها و حذف سهمیه های بنزین، مردم این 
روزها تمایل چندانی برای اســتفاده از کارت ســوخت شخصی 
خود بــرای خرید بنزین در جایگاه ندارنــد؛ موضوعی که مورد 
تاییــد جایگاه داران ســوخت و مســئوالن شــرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ایران هم قرار گرفته است.
از ســوی دیگر، همزمان با خانه نشــین شــدن کارت های 
شــخصی ســوخت خودروها، مردم به جای اســتفاده از کارت 
سوخت شخصی برای خرید بنزین از کارت سوخت جایگاه داران 
اســتفاده می کنند که این تغییر رویکرد با توجه به محدود بودن 
تعــداد کارت جایگاه ها منجر به افزایش زمان ســوخت گیری و 

شکل گیری صف در پیش روی پمپ بنزین ها شده است.
در این بین، مسئوالن شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی با دفاع از عملکرد و قابلیت های کارت های هوشــمند 
ســوخت، تاکید می کنند که عرضه کارتی بنزین ادامه می یابد و 

هیچگونه برنامه ای برای حذف کارت های بنزین نداریم.
در همیــن حال، بیــژن زنگنه وزیر نفت هم شــهریور ماه 
امســال در آخرین نشســت خبری خود در جمع خبرنگاران با 
تائید مشــکالت عرضه کارتی بنزین پس از آزادسازی قیمت ها، 

تاکید می کند، یک سناریو حذف کارت بنزین آزاد جایگاهداران 
و مجبــور کردن مردم برای خرید بنزین با اســتفاده کارت بنزین 
شخصی تعریف شده اســت.این عضو کابینه دولت تدبیر و امید 
بــا تاکید بر اینکه با حــذف کارت جایگاهداران احتمال افزایش 
مشــکالت مردم وجــود دارد و فعال دنبال اجرای این ســناریو 
نیستیم، یادآور شده است: از پیشنهادهای جدید برای سازماندهی 
وضعیت عرضه کارتی بنزین و کاهش مشکالت مردم استفاده می 
کنیم. پس از آزادســازی قیمت بنزین، دولت یک محدوده زمانی 
برای مصرف ســهمیه های بنزین ۷00 تومان ذخیره سازی شده در 
کارت های ســوخت تعریف کرد و قرار بود این سهمیه ها تا پایان 
شــهریور ماه از چرخه عرضه و توزیع خارج شــود و با مصوبه 
جدید تاریخ مصرف ســهمیه های بنزین ۷00 تومانی تا پایان آبان 

ماه سال جاری تمدید شد.
بر اساس آخرین گزارش رسمی منتشر شده از سوی شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، باقیمانده بنزین ۷00 
تومانی در آخرین روز شهریورماه سال جاری حدود ۶01 میلیون 
لیتر اســت که از این مقدار 4۷4 میلیون لیتر مربوط به خودروها 

و بقیه که 12۷ میلیون لیتر بوده به موتورسیکلتها مربوط است.
در شــرایط فعلی میانگین برداشــت روزانــه از باقیمانده 
موجودی بنزین ۷00 تومانی 10 تا 11 میلیون لیتر است که مطابق 
با گزارش وزارت نفت، تا پایان روز دوشــنبه سهمیه بنزین ۷00 

تومانی کارت ها به حدود 45۸ میلیون لیتر کاهش یافته است.

با اتمام دوره مصرف ســهمیه بنزیــن ۷00 تومانی کارت ها 
عمال 10 تا 15 درصد مردم هم که از کارت ســوخت شــخصی 
برای خرید بنزین اســتفاده می کنند، به جمــع طرفداران کارت 
ســوخت جایگاهداران برای خرید بنزین مــی پیوندند و عمال 

استفاده از کارت شخصی بنزین به حداقل کاهش می یابد.
با این وجود، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران اخیرا ســناریوی جدیدی را به شورای اقتصاد پیشنهاد داده 
اســت که در صورت تصویب و ابالغ آن، خرید بنزین با کارت 

سوخت شخصی مشمول پاداش و جوایزی خواهد شد.
منصور ریاحی قائم مقام شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی هفته گذشــته در جمع خبرنگاران در پاســخ به این پرسش 
مهر که مردم هیچ گونه انگیزه ای برای اســتفاده از کارت هوشمند 
شــخصی خود به منظور خرید بنزین در جایگاه ها ندارند، گفت: 
هم  اکنون چندین ســناریو جدید برای افزایــش انگیزه مردم به 
منظور اســتفاده از کارت های بنزین تعریف شــده است که پیش 
بینی می شــود تا دو ماه آینده، این ســناریوها در شورای اقتصاد 

تصویب و ابالغ شود.
این مقام مســئول با یادآوری اینکه در صورت تعریف این 
ســناریوها، انگیزه مردم برای اســتفاده از کارت هوشمند بنزین 
شــخصی افزایش می یابــد، تاکید کرد: هم اکنــون در حال انجام 
رایزنی به منظور اخذ مجــوز و مصوبات الزم از وزارت نفت و 

شورای اقتصاد برای اجرای این طرح جدید بنزینی هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اشاره به 
اینکه ایران پس از مذاکرات هســته ای به یک ثبات جدی دست 
پیدا کرده است، گفت: تجار خارجی به دنبال سنجش فرصت های 

موجود در بازار ایران هستند.
محســن جالل پور صبح چهارشــنبه در جمع اعضاي اتاق 
بازرگاني، صنایع، معادن و کشــاورزي استان سمنان در محل این 
اتــاق، با بیان اینکــه تاکنون بیش از ۳0 هیئــت تجاری خارجی 
با اتاق ایران نشســت مشترک داشــته اند، افزود: این اتاق بعد از 

توافق هســته ای به طــور روزانه هر روز دو نشســت و دیدار با 
هیئت های تجاری خارجی یا سفرا و نمایندگان بخش خصوصی 
کشــورهای مختلف داشته اســت.رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، 
معادن و کشــاورزي ایران همچنین با بیان اینکه سفر هیئت های 
تجاری خارجی به ایران ســه دلیل عمده داشته است، اضافه کرد: 
نخســتین دلیل آن اعــالم حضور و آمادگی این کشــورها برای 

فعالیت اقتصادی و مراودات تجاری و صنعتی با ایران است.
جالل پور دومین دلیــل حضور هیئت های تجاری خارجی 
به ایران را در راستای ســنجش، ظرفیت های کشورمان بر شمرد 
و تصریــح کرد: بســیاری از این کشــورها سال هاســت مراوده 
اقتصادی با ایران نداشته اند به طور مثال دیروز یکی از بزرگ ترین 
شــرکت های ژاپنی که به نوعی بخش عمــده اقتصاد ژاپن را در 
دســت دارد در ایران حضور داشــت و می گفتند که آخرین کار 

مشترک آنها با ایران به 15 سال پیش برمی گردد.
وی خاطرنشــان کرد: خیلی از کشــورها شناخت دقیقی از 
ظرفیت های فعلی ما ندارند و با این ســفرها می خواهند شناخت 
خود از ظرفیت ها و فرصت های موجود در بازار ایران را بسنجند.
رئیس اتاق بازرگانــي، صنایع، معادن و کشــاورزي ایران 
با بیــان اینکه یکی دیگر از اهداف ســفر این هیئت های تجاری 

خارجی زمینه سازی برای انعقاد قرارداد و تفاهمنامه با طرف های 
ایرانی اســت، گفت: چرا که آنها مثل ما بــاور قطعی و اطمینان 
100درصدی به اجرایی شــدن برجام و بهبود شرایط، ظرف دو 
ســه ماه آینده ندارند لذا خیلی از هیئت هــای تجاری خارجی، 
هیئت هایــی کاربــردی و اجرایی نیســتند و از همین رو تاکنون 

مذاکرات و نشست ها به انعقاد قراردادی نرسیده است.
جالل پور با اشــاره به شــاخص های اقتصادی ایران گفت: 
برآوردها حکایت از آن دارد که به ازای هر یک درصد کم شــدن 
از آمــار بیکاری، 5 درصد تورم کاهــش خواهد یافت و بنابراین 
دولت اگر می خواهد تورم را هم کنترل کند، باید سیاست خروج 
از رکــود را در پیش گیرد که منجر به کاهش بیکاری و در نتیجه 

تقلیل نرخ تورم هم خواهد شد.
وی افزود: بر این اســاس، بخش خصوصی خواســتار این 
است که دولت به جای تمرکز بیش از حد بر روی کنترل تورم، بر 
روی خروج از رکود و حل معضل بیکاری متمرکز شــود تا بتوان 
کشور را از شرایط رکود فعلی و کاهش نرخ بیکاری نجات داد.

رئیس اتاق بازرگانــی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: 
اعتقاد فعاالن اقتصادی این اســت که دولت نباید به بهانه کاهش 

تورم، با سیاست های انقباضی، منجر به تشدید رکود شود.

همایش نماینــدگان فروش و خدمات پــس از فروش ایران 
خودرو دیزل برگزار شد.  

به گزارش ایکو پرس در این همایش صفایي عضو هیات مدیره 
گواه، نمایندگان را جزو خانواده ایران خودرو دیزل دانست و گفت: 
در استاندارد جهاني هر مشتري راضي 10 مشتري جدید براي شرکت 

جذب مي کند.
وي تامین به موقع قطعات یدکي، تماس با مشتري 4۸ ساعت 
بعــد از تحویل خودرو، کیفیت خدمات و تماس در مورد وضعیت 
تحویل را از جمله شاخص هاي ماندگاري مشتري دانست و افزود: 
اجرت فروش نمایندگي هاي گواه از اول ســال گذشته 5۷ درصد 
تعیین شده و در بهار امســال نیز 1۷ درصد به این عدد اضافه شده 

است.
درادامه ي همایش پارسي نژاد مدیر فروش ایران خودرو دیزل 
از رشــد فروش نمایندگي ها نسبت به دفتر مرکزي در سال گذشته 
خبر داد و گفت: ایران خودرو دیزل با برنامه زمان بندي تصدي گري 

فروش را به کل به نمایندگي ها مي دهد.
وي برگزاري جلســات هم اندیشــي به صــورت هفتگي با 
نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش را از اقدامات شرکت در 
جهت بهبود فروش و خدمات ذکر کرد و گفت: حق العمل نمایندگان 
امسال از نیم به یک درصد و خودروهاي اماني در سال جاري 200 
درصد افزایش یافته است.پارسي نژاد از تعریف و اجراي 15 پروژه 
ارتقاي کیفیت محصوالت سخن گفت و افزود: 412 نفر ساعت در 

سال ۹۳ آموزش تخصصي به شبکه داده شده است.
مدیر فــروش ایران خودرو دیزل افزایش نرخ جریمه تاخیر و 
استقرار امکانات براي تسهیل واریز وجوه مشتریان و توسعه آموزش 
کارگاهي را از دیگر اقدامات براي بهبود شــبکه فروش و خدمات 
ایران خودرو دیــزل ذکر کرد و افزود: فــروش اینترنتي نیز در فاز 
آزمایشي است  و با دست یابي به شاخص هاي الزم استقرار مي یابد.
در ادامــه همایش جلیلي محب مدیر تضمیــن کیفیت ایران 
خودرو دیزل نیز در سخناني ظرفیت تولید ایران خودرو دیزل را  25 
هزار دســتگاه کامیون، 5500 دستگاه اتوبوس و ۶500 دستگاه میني 

بوس، ون و پیکاپ ذکر کرد.
وي افزود: ایران خودرو دیزل با وسعت ۷۶0 هزار متر مربع و 
پنج هزار نفر شــاغل، هفت شرکت را تحت پوشش دارد که در آن 

شرکت ها نیز پنج هزار نفر شاغل هستند.
جلیلي پشــتیباني فني و مهندسي شــبکه، همکاري در تامین 
بودجه خدمات، نظارت بر نحوه هزینه شدن، دفترچه هاي گارانتي، 

سرویس و راهنماي مشتریان  و تدوین و ابالغ ایین نامه ها را از برنامه 
هاي کیفیتي براي بهبود شبکه گواه عنوان کرد.

در ادامه این همایش فرجي رییس انجمن صنفي نمایندگان نیز 
به نمایندگي از اعضا موارد قابل بهبود را مطرح کرد.

در پایــان همایش نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش 
ایران خودرو دیــزل رزازی نیز در ســخناني ضمن تاکید بر نقش 
خدمات در موفقیت محصول و شــرکت، از مذاکرات جدید با بنز 
براي تولید محصــوالت جدید خبر داد و گفت:تمرکز کار با چیني 
ها ناشي از شــرایط تحریم بود. ما در گذشته با بنز و هیوندایي کار 
کــرده بودیم که هم کیفیت و هم خدمات پس از فروش براي آن ها 

خیلي مهم بود.
وي افــزود: در دور تــازه همکاري با بنز، ارزیابي و بررســي 
آمادگي شــبکه خدمات پس از فروش یکي از پیش شرط هاي مهم 
است. شرکاي تجاري سنتي ما همه به دلیل تحریم ها با ما قطه رابطه 
کرده بودند و قطعه نمي دادند؛ اما امروز شرایط عوض شده و روابط 
در حال بهبود اســت. چیني ها هم در این چند ســال تجربه کسب 
کرده و بهتر شــده اند و انتظار مي رود رضایت مشتریان را بیش از 
پیش تامین کنند.رزازي، ایران خودرو دیزل را بزرگ ترین ســازنده 
خودروهاي تجاري منطقه دانســت که پتانسیل مهندسي و ظرفیت 

تولید قابل توجه دارد.
مدیرعامل ایران خودرو دیزل از کامیونت جدید شش تن آرنا 
خبر داد که طراحي شــده و در حال آزمون است و به زودي به بازار 

عرضه مي شود.
وي افــزود: در مذاکرات جدید با بنز قرار شــده موتور جدید 
ســري ۹00 که از توان واســتاندارد باالتر برخوردار است روي آرنا 
نصب و در شرکت ایدم هم به تولید برسد. این موتور در میني بوس 

آرین نیز جایگزین موتور کامینز خواهد شد.
رزازي ادامــه داد: قراردادهاي جدید با بنز تا یک ماه دیگر به 
امضا مي رسد و گفت: کشنده اکتروس که از موتور قوي تر برخوردار 
است، جاي اکسور را خواهد گرفت که در آینده از مدار تولید خارج 

مي شود .
مدیرعامل ایران خودرو دیزل از طراحي میني بوس هفت متري 
دو در جدید با ظرفیت بیشــتر  خبر داد و گفت: اتوبوس شــهري 
12 متري و 1۸ متري نیز طراحي و نمونه ســازي شده و در مرحله 

آزمون است.
وي افزود: بر اســاس برنامه دولت، تولید 1۷ هزار دســتگاه 
اتوبوس گازسوز در دست اجرا و قرار است موتور جدید بنز سري 
۹۳۶ که پایه گاز ســوز هست، روي این اتوبوس ها نصب شود. دو 
نمونه از این موتور دریافت شده و در حال نصب آزمایشي است که 

تا دو ماه آینده آزمون خواهد شد.
رزازي اتوبوس جدید بین شهري با شاسي بنز و گیربکس زد 
اف و طراحي داخلي و خارجي مدرن را از دیگر محصوالت جدید 
ایران خودرو دیزل ذکر کرد که به زودي نمونه ســازي و تست مي 
شود.مدیرعامل ایران خودرو دیزل از شروع صادرات به ساحل عاج 
و عراق در سال جاري خبر داد و گفت: به زودي محصوالتمان را به 

سوریه و عمان نیز صادر خواهیم کرد.
وي جایگزیني قطعات براي کامیون واگن هود را از دیگر برنامه 
هاي جدید ذکر کرد و گفت: این کامیون با موتور 45۷ و اســتاندارد 
یورو4 تولید و پروژه هایي براي ارتقاي بدنه و تزیینات آن اجرا مي 
شود. این محصول سال گذشته 10  درصد ارتقاي کیفیت داشته که 

باید سرعت آن افزایش یابد.
رزازي اســتفاده از برندهاي چیني فوتون و یوتونگ ، اروپائي 
مرســدس بنز و برند ملي را راهبرد ایران خودرو دیزل براي ســبد 
محصول عنوان کرد و گفت: با توجه به تامین صورت گرفته توزیع 
قطعات یدکي در نیمه دوم سال بیشتر مي شود. در برنامه جدید این 
شرکت، پیش از عرضه هر محصول، شبکه خدماتي آن ایجاد مي شود 

و ایران خودرو دیزل این را تعهد مي دهد.
مدیرعامل ایران خودرو دیزل از رفع برخي محدودیتهاي بانکي 
بــا کمک وزارت صنعت ، معدن و تجــارت خبر داد که هنوز ادامه 
دارد و با انجام آن وضعیت کســب و کار شــرکت و شرکت گواه 

بهبود مي یابد
در پایان این همایش، نمایندگان سواالت خود را مطرح کردند 

و مسووالن ایران خودرو دیزل و شرکت گواه به آن پاسخ دادند.

اجرای طرح جدید بنزینی از آذر

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اعالم کرد:

تجار خارجی به دنبال سنجش فرصت ها

رزازي در همایش نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو دیزل  اعالم کرد:

صدور محصوالت ایران خودرو دیزل به عراق و ساحل عاج

وزیر نفت درنامه ای بــه رئیس مجلس 
نوشــت: گازرسانی به شــهرها و روستاهای 
نماینــدگان مجلس و  کشــور بدون حمایت 

نبود. قابل تحقق  کمیسیون های تخصصی 
بیژن زنگنه در نامــه ای خطاب به دکتر 
علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی، 
قدردانــی 220 نماینده مجلــس را به منظور 
گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور سبب 
دلگرمی کارکنان صنعت نفت دانست و گفت: 
گازرسانی به شهرها و روستاها بدون حمایت 

نمی شد. نمایندگان مجلس محقق 
متــن کامل نامه بیــژن زنگنه، وزیر نفت 
خطــاب به علــی الریجانی، رئیــس مجلس 

شورای اسالمی در پی می آید.
احترامــا، نامــه تقدیــر و حمایت 220 
نماینــده مردم در مجلس شــورای اســالمی 
از طــرح توســعه گازرســانی به شــهرها و 
روستاهای کشــور موجب دلگرمی مدیران و 

همکاران وزارت نفت گردید.
نمایندگان  توجهــات  از  ضمن ســپاس 
محتــرم به امر خطیر گازرســانی و فعالیتهای 
وزارت نفت به عنوان پیشران  توسعه کشور، 

بر خود الزم می دانم ضمن ســپاس از توجه 
نماینــدگان محترم تاکید کنم که این امر خطیر 
محقق نمی شــد مگر با اقدام قاطع نمایندگان 
و کمیســیون های تخصصــی مربوطه مجلس 
محترم شورای اســالمی که با تصویب تبصره 
2 بنــد ق الیحه بودجه 1۳۹۳و ماده 12 قانون 
رفــع موانع تولید، ظرفیت عملی الزم را برای 

اجرای این اقدام ملی آماده کردند.
برخود الزم می دانم مراتب سپاس خود 
و مجموعه همکاران را در وزارت نفت از این 
توجه و همراهی ابراز دارم. بی شک مجموعه 
زحمتکشــان صنعت نفت با همکاری عزیزان 
نماینده اســت کــه می تواننــد در خدمت به 
اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اســالمی و 

باشند. کامیاب  ایران  ملت شهیدپرور 
امید که تداوم ایــن همکاری و همراهی  

راه را در تداوم این مسیر هموار کند.
به گزارش شــانا،  220 نماینده مجلس 
شورای اســالمی، هشتم مهرماه امسال در نامه 
ای بــه رئیس جمهوری از تالشــهای وزارت 
نفت و مهندس زنگنه در تامین گاز روســتاها 

و ایجاد شبکه آن قدردانی کردند.
در متــن آن نامــه که در جلســه علنی 
روز چهارشــنبه مجلــس قرائت شــد، آمده 
اینجانبان نماینــدگان مردم در  بود: احترامــًا 
مجلس شــورای اســالمی از تالش و اهتمام 
جناب آقای مهندس زنگنه و همکاران ایشــان 
در وزارت نفت در راســتای اقتصاد مقاومتی 
و تحقــق عدالت اجتماعی از طریق توســعه 
گازرسانی به شــهرهای کوچک بویژه مناطق 

نمائیم. محروم روستایی قدردانی می 
امید اســت با تداوم حمایــت دولت و 
مجلــس، این حرکــت به گونــه ای تدبیر و 
مدیریت شــود تا انشاءاهلل تا سال 1۳۹5 تمام 
مناطق شهری و روستائی کشور از نعمت گاز 

برخوردار شود. طبیعی 

وزیر نفت در پاسخ به قدردانی ٢٢٠ نماینده و خطاب به رئیس مجلس؛

حمایت نمایندگان، گازرسانی به شهرها و روستاها را تسهیل کرد



 خبرهای دریافتی حاکی اســت با وجود 
مخالفت صریح دولت، وزارت صنعت همچنان 
به دنبال خروج محصوالت پتروشیمی از بورس 

کاال و بازگشت به سیستم حواله ای است.
بیاتیــان، عضو کمیســیون صنایع  محمد 
و معــادن مجلــس درایــن باره گفــت: بحث 
پتروشیمي  محصوالت  خروج  غیرکارشناســي 
از بــورس کاال به بهانه تأمین آســان مواداولیه 
و انعقاد قراردادهــاي بلندمدت بین واحدهاي 
تولیدي و پتروشــیمي، پس از چندین بار تالش 
بي نتیجه، کماکان پیگیري مي شود. او تأکید کرد: 
به اعتقــاد بنده این تالش ها نشــان دهنده البي 

قدرتمند دالالن بازار پتروشیمي است.
او گفت: حتما بحث هاي غیرمنطقي مطرح 
شده در مورد خروج پتروشیمي ها از بورس کاال 
را در کمیســیون صنایع و معادن مجلس مطرح 
خواهیم کرد تا یك بار براي همیشه به تالش هاي 

غیرعقالیي و دور از منافع ملي پایان دهیم.
    دولت هم مخالف است

محمدباقر نوبخت، ســخنگوي دولت در 
نشســت خبري اخیر خود درباره درخواســت 
وزیر صنعت براي خروج پتروشــیمي از بورس 
کاال گفت: این مســئله در دولت مطرح نشــده 

اســت. وزیر صنعت در اوایل تابســتان امسال 
در نامه اي به معاون اول رئیس جمهور خواستار 
خروج پتروشــیمي ها از بورس کاال، شده بود. 
پیش ازآن در اواســط اردیبهشــت ماه پارسال 
هم وزیــر صنعت دســتور خــروج معامالت 
پتروشیمي از بورس کاال را صادرکرده بود، این 
موضعگیري سخنگوي دولت در آن زمان کافي 
بود تــا محمدرضا نعمــت زاده، از موضع خود 

عقب نشیني کند.
    اصرار وزیر صنعت

وزارت صنعت، معدن و تجارت در 2سال 
اخیر برخالف سیاســت هاي مندرج در بندهاي 
الف و ب سیاســت هاي ابالغي اصل 44 بارها 
موضوع خارج شــدن محصوالت پتروشــیمي 
از بورس کاال و بازگشــت به سیســتم منسوخ 
حواله اي را دنبال کرده است. سناریوي تكراري 
وزیر صنعــت باعث نگراني خیــل عظیمي از 
دست اندرکاران بازار پتروشیمي ازجمله صنایع 
پایین دســتي را فراهم آورده است. فعاالن این 
صنایــع در ماه هاي اخیر 2 نامه به مقامات عالي 
رتبه کشور  نوشته و خواســتار استمرار عرضه 
محصوالت پتروشــیمي در بازار شفاف بورس 
کاال شــده اند. لیكن به نظر مي رسد به رغم همه 

به دنبال   مخالفت ها، همچنــان وزارت صنعت، 
طرح شكست خورده دولتي سازي  بازار، به شیوه 

دهه 60 است.
    پاسخ به دغدغه هاي وزارت صنعت

این میان شهریار شهمیري مدیرعامل  در 
کارگزاري ســهم آشــنا درباره تبعات خروج 
از بورس کاال گفت:  پتروشــیمي  محصوالت 
بورس بازاري شفاف بوده و مدیریت ریسك 
دارد که این موارد در بازار ســنتي کمتر دیده 
مي شود.شــهمیري با اشــاره بــه دغدغه هاي 

وزارت صنعت در این خصوص توضیح داد: 
یكي از دغدغه هاي وزارت صنعت این است 
پتروشیمي  امكان خرده فروشي محصوالت  که 
در بورس کاال فراهم شــود اما باید بدانیم که 
پتروشــیمي  محصول  خرید  حداقل  هم اکنون 
در بــورس کاال بین ۱۱ تا 20 تن اســت که 
این امكان در بورس کاال وجود دارد. دغدغه 
دیگر این اســت که کاال بدون واسطه به دست 
مصرف کنندگان برســد که ایــن امكان نیز در 

بورس کاال فراهم شده است.

رئیس کل بانک مرکزی:

دنبال تداوم ثبات و آرامش در بازار ارز هستیم
رئیــس کل بانك مرکزی گفت: باید با تمام توان درصدد ایجاد 
آرامش در بازار ارز باشــیم تا امكان سوء اســتفاده سوداگران از این 
بازار سلب شــود.ولی اله سیف در مالقات با اعضای کانون صرافان 
ایرانیان در بانك مرکزی گفت: متاســفانه در گذشته از ظرفیت های 
صرافان در آرامش بخشــی به اقتصاد کشــور آنگونه که باید و شاید 
اســتفاده نشده است.رئیس شــورای پول و اعتبار با بیان اینكه بانك 
مرکزی عالقه مند است با همكاری کانون صرافان در بازار ارز، ثبات 
و آرامــش ایجاد کند، تصریح کرد: بایــد با تمام توان درصدد ایجاد 
آرامش در این بازار باشــیم تا امكان سوء استفاده سوداگران از بازار 

ارز ســلب شــود. در چنین فضایی قطعا زمینه پیش بینی پذیر بودن 
اقتصاد و بازار برای فعاالن اقتصادی فراهم خواهدشد.وی ادامه داد:  
نرخ اعالم شده در وب ســایت www.sanarate.ir  که براساس 
میانگیــن معامالت در بــازار صرافی های مجاز به دســت می آید، 
نشان دهنده متوسط نرخ واقعی معامالت انجام شده ارز است.رئیس 
کل بانــك مرکزی با تأکید بر ضــرورت انطباق عملكرد صرافی ها با 
مجموعه مقررات و دســتورالعمل های ابالغــی بانك مرکزی، گفت: 
کانون صرافان ایرانیان باید به ســالمت و صحت معامالت ارز کمك 
کند و با ارایه مشورت های کارشناسی به بانك مرکزی، زمینه فعالیت 

بــا ثبات و آرام را برای فعاالن این بازار فراهم آورد.
حمیــد تهرانفر، معاون نظارتی بانك مرکزی نیز در این نشســت 
گفت: کانون صرافان باید حضور فعال تر و نقش جدي تري در آرامش 
بخشي به بازار داشته باشد و الزم است صرافی های مجاز از طریق این 

کانون خواسته های خود را مطرح کنند.
وی گفت: خوشبختانه بیشــتر صرافان به ضوابط قانونی پایبند و 
خواهان فعالیت در چارچوب و ضوابط ابالغی بانك مرکزی هستند. در 
دستورالعمل اخیر، شرایط برای فعالیت صرافی های مجاز تسهیل شده 

است و به مرور نواقص احتمالی برطرف خواهد شد.
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شنبه18مهر 1394-شماره 454

بیمهیادداشت

8 عضو شورای رقابت منصوب شدند
رئیس جمهوری به پیشــنهاد وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی، »رضا شــیوا« و »فرهاد خداداد کاشــی« را به عنوان 
»صاحبنظــر اقتصادی« و »ســیدابوالفضل فاطمی زاده« را به 
عنوان »متخصص در امور مالی« به عضویت شورای رقابت 

منصوب کرد. 
روحانی همچنین به پیشــنهاد وزیــر صنعت، معدن و 
تجــارت، »ابراهیم بهادرانی« و »ســید محمد روحانی پور« 
را بــه عنوان »صاحبنظر در امر تجــارت« و مهندس »احمد 
دوست حسینی« را به عنوان »صاحبنظر در امور صنعت«، به 

عضویت شورای رقابت منصوب کرد. 
رئیس جمهوری همچنین به پیشنهاد وزیر دادگستری، 
»ولی رستمی« را به عنوان »حقوقدان« و »احمد داوودی« را 
به پیشنهاد معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشــور بــه عنوان »صاحبنظــر در خدمات 

زیربنایی« در شورای رقابت برگزید. 
روحانــی در این احــكام، توفیق اعضــا را در انجام 
شایســته وظایف و مســئولیت های محوله با رعایت اصول 
قانونمداری، اعتدال گرایی و منشــور اخالقی دولت تدبیر و 

امید، از خداوند متعال مسألت کرده است.
 

  طرح تازه مجلس 
برای تعیین تکلیف سهام عدالت

 مجلــس، طرحی را به منظور تعیین تكلیف مدیریت و 
مالكیت و ساماندهی سهام عدالت آماده کرده است.

حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از 
تولید و اصل 44 مجلس با اعالم این خبر تأکید کرد: سال 
آینده فرصت ۱0ســاله براي اتمام مستهلك کردن اقساط 
سهام عدالت به پایان مي رســد ولي هنوز حتي رقم قابل 
پرداخت براي این ســهام از محل سود ســهام مستهلك 
نشــده و صاحبان سهام عدالت هیچ مالكیت و مدیریتي بر 

دارایي خود ندارند.
فوالدگر گفت: مردم باید بتوانند به طور واقعي بر سهام 
عدالت و ســود آن مدیریت داشته باشــند که این موضوع 
تاکنون عملي نشده اســت. اعضاي کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید و اصل44مجلــس، در قالب این طرح تازه به دنبال 

نزدیك کردن سهام عدالت به اهداف واقعي اش هستند.
او توضیــح داد: دولــت هنوز متصــدي و اداره کننده 
شــرکت هاي زیر مجموعه ســهام عدالت اســت و هدف 
نماینــدگان از ارائــه طرح یادشــده، حمایــت از مالكیت 
عمومي براي دارندگان ســهام عدالت اســت. وي همچنین 
گفت: طرح تازه نماینــدگان مجلس امكان مالكیت، عرضه 
و مدیریت ســهام عدالت را براي عموم ســهامداران آن  در 
بورس فراهم خواهد آورد. درصــورت تصویب نهایي این 
طرح، دارندگان ســهام عدالت مي توانند به خرید و فروش 
ســهام خود از راه هاي قانوني بپردازند و سود سهام خود را 

مستقیم دریافت کنند.

 مقابله با تورم دلیل رکود نیست
دکتر محمد نصراصفهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
اقتصاد ایران همچنان با رکود تورمی دست و پنجه نرم می کند 
اما جنس این رکود تورمی با دو سال گذشته متفاوت است. دولت 
در این دو سال توانسته تا اندازه ای تورم را مدیریت کند، اما مشكلی 
که همچنان بر اقتصاد کشور حاکم است رکود عمیق در صنعت و 
تولید کشور است. رشد منفی اقتصاد، کاهش معنی دار در چهار عامل 
تولید، درآمد، اشتغال و تجارت از رکودی حكایت می کند که باید 
ضمن مراقبت از نرخ تورم با آن مبارزه شود. البته برخی معتقدند 
که همین مهار نرخ تورم موجب تشدید رکود اقتصاد شده است و 
مطابق با تئوری های علم اقتصاد مهار تورم منجر به کاهش تولید 
و اشتغال شده است اما اساساً این نظریه صحت ندارد چراکه در 
ایران به سبب نرخ تورم و بیكاری باال و دو رقمی )که از مجموع 
آن شاخص فالکت به دست خواهد آمد( نظریات اقتصادی نظیر 
منحنی فیلیپس و رابطه منفی بین بیكاری و تورم)به این معنی که 
کاهش تورم، به بهای رکود و بیكاری است( صادق نیست. تورم و 
رکود دو سم مهلك برای هر اقتصاد به شمار می رود که باید هر دو 
مدیریت شود. تورم، افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت ها و 
روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است که اکنون 
دولت توانسته تا اندازه ای آن را کنترل کند اما این اقدام تنها عامل 

تشدید رکود اقتصادی کشور و کاهش اشتغال نبوده است.
از این بابت منحنی فیلیپس و بده بســتان)تریدآف( بین 
تورم و بیكاری برای اقتصاد ایران که تولید محور نیســت و با 
نرخ فالکت دو رقمی مواجه است نظریه ای رد شده محسوب 
می شود. بنابراین از نظر تئوریك و علمی نمی توان تصور کرد 
که اگر دولت سیاست های انبساطی برای اقتصاد در پیش بگیرد 
رکود و بیكاری برطرف خواهد شــد. امــا از جنبه عملی نیز 
می توان اثبات کرد رکود ایران به طور مستقیم ناشی از مدیریت 
تورم و اتخاذ سیاست های ضدتورمی و انقباضی نبوده است. در 
حال حاضر آنچه موجب شــده که رکود بر اقتصاد حاکم شود 
فراتر از رســیدن نرخ تورم به پوسته سخت آن است به طوری 
کــه می توان گفت عوامل برون زا بیشــتر از این نرخ تورم در 

شكل گیری رکود نقش داشته اند.
در شرایط فعلی کشور تولیدکنندگان و خریداران تمایل 
چندانی به حضور در بــازار ندارند چراکه ناامنی در بازار های 
کشــور وجود دارد و انتظارات مردم از آینده اقتصاد مثبت تر از 
حال آن اســت. این انتظارات و ناامنــی که موجی از رکود در 
اقتصاد کشور به راه انداخته است با تزریق پول قابل حل نیست. 
در شــرایطی که اقتصاد در انتظار آینده ای بدون تحریم نشسته 
اســت و اغلب فعالیت های اقتصادی قفل شــده اند اگر دولت 
سیاست انبساطی در پیش گیرد دوباره اقتصاد کشور را وارد دور 
باطلی خواهد کرد که با افزایش تورم و رونقی وابسته به مسكن 
و کوتــاه مدت همراه خواهد بــود. از این بابت مخارج دولت 
که اکنون نیز متناســب با وضع اقتصاد نیست افزایش خواهد 
یافت اما نه تنها راه حل نیســت بلكه گره های کور اقتصاد را 
بیشتر خواهد کرد. بنابراین دولت باید برای خروج از رکود به 
اصالح ذهن فعاالن بازار و ارائه پاسخی شفاف به انتظارات آنها 
بپردازد تا فضای بالتكلیفی و بی اطمینانی اقتصاد از بین برود و 
شاهد شكست اقتصاد نباشیم. در این حالت شاید سرمایه گذاران 
آســان تر وارد بازارهای پولی و مالی شــوند و اقتصاد از رکود 

چندماهه خود رها شود.
عوامل برونزا که همان مســائل مربوط به سیاست خارجی 
کشور، روند توافق هسته ای و لغو تحریم ها و همچنین قیمت نفت 
در بازارجهانی است عواملی هستند که تا اندازه ای خارج از اراده 
دولت است و مجموعه اینها رکود فعلی را رقم زده اند. به این ترتیب 
اگر دولت در خصوص سیاست خارجی کشور شفاف سازی کند، 
سیاست های پولی و مالی خود را با وضع فعلی تطبیق دهد و فضای 

کسب و کار را متحول کند می توان به خروج از رکود امیدوار بود.

 قیمت وام مســكن از شــهریور پارسال 
تاکنــون 2۹ درصد کاهش یافتــه و این کاهش 
به معنای این اســت که متقاضیان خرید مسكن 
می توانند در فرابورس بــه وام های تأمین مالی 

دسترسی داشته باشند.
درست در میانه هاي ســال گذشته قیمت 
اوراق تسهیالت مسكن در فرابورس در برخي 
از سررسید ها به مرز ۱00هزار تومان رسید. این 
موضوع در آن زمان نگراني هاي بســیاري را در 
بازار ســرمایه به وجود آورده بود. آمارها نشان 
مي دهد 3 ماه پس از آن تاریخ، قیمت این اوراق 

روي ریل نزول افتاده است.
حال پس از یك سال، میانگین قیمت این 
اوراق از ۹4هزارو833تومان در شهریور پارسال 
به 70هزارو563تومان در شهریور امسال رسیده 
و این به معناي این است که در یك سال گذشته 
قیمت این اوراق 2۹درصد کاهش یافته اســت. 
آمارها نشان مي دهد در مهر ماه نیز روند عمومي 
کاهش قیمت در این بازار به شــكلي آرام ادامه 
یافتــه و در روزهاي اخیــر قیمت اغلب اوراق 
تسهیالت مسكن با ســر رسیدهاي مختلف در 
فرابــورس به زیر 70هزار تومــان کاهش یافته 
اســت. آیا قیمت اوراق تســهیالت مسكن در 

آینده رشد خواهد کرد؟
دولت در بسیاري از طرح ها و برنامه هایش 
و حتــي در طرح خــروج از رکود به صراحت 
اعالم کرد که در تالش اســت تا بازار مسكن را 
به عنوان یك پیشران اقتصادي به حرکت وا دارد 
بر این اســاس بسیاري بر این باورند که ممكن 
است قیمت ها در بازار مســكن ظرف ماه هاي 
آینده دســتخوش تغییر شــود. آیا این تغییرات 
منجر به رشــد قیمت وام مسكن در فرابورس 
خواهد شــد؟بانك مرکزي اخیــرا در گزارش 
تحوالت بازار مســكن تهــران، پیش بیني کرده 

اســت معامالت بازار 
مســكن در ماه هــاي 
آینده بــا رونق مواجه 

شود.
مرکزي  بانــك 
تحــوالت  گــزارش 
شــهر  مســكن  بازار 
تهران در شــهریورماه 
ســال ۱3۹4 را منتشر 
کــرد کــه براســاس 
ایــن گــزارش حجم 

معامالت واحدهاي مســكوني شــهر تهران در 
نیمه نخست سال جاري 2 درصد کاهش نسبت 
به دوره مشابه ســال قبل را تجربه کرد. بخشي 
از این کاهش در ماه هاي مذکور متاثر از فضاي 
حاکم بر اقتصــاد کالن به ویژه انتظارات فعاالن 
بازار نسبت به تعیین تكلیف مذاکرات هسته اي 

بوده است.
بانك مرکزي پیش بیني مي کند: با مشخص 
شــدن نتایــج مذاکــرات هســته اي و کاهش 
نااطمیناني هاي متصــور در فضاي اقتصاد کالن 
در نتیجه گشــایش هاي حاصلــه در تعامالت 
بین المللي کشــور و تصمیمات اخیر شــوراي 
پول و اعتبار در کمك به تسهیل اعتباري بخش 
مســكن و ارتقاي قدرت خرید مسكن خانوار 
بهبود و رونق نســبي معامالت بازار مسكن در 
ماه هاي آینده دور از انتظار نیســت. فرا بورس 
چه کمكي به معامالت وام مسكن کرده است؟

درگذشته قیمت هر برگ اوراق تسهیالت 
مسكن دربنگاه هاي معامالت امالك بین ۱30تا 
۱40هزاروگاه تا۱70هزار تومان دادوستد مي شد 
اما از زمانــي که مصوب شــدمعامالت اوراق 
تســهیالت مســكن درفرا بورس انجام شود، 
قیمــت ایــن اوراق کاهش یافــت و حتي در 

برهه اي از زمان به دلیل 
فرا  معامالت  شفافیت 
بــورس، قیمــت این 
35هــزار  بــه  اوراق 
تومان رسید. به اعتقاد 
فعاالن بــازار اگر این 
در  همچنــان  اوراق 
امالك  معامالت  دفاتر 
شاید  مي شد  دادوستد 
در حال حاضر قیمت 
هــر بــرگ 500هزار 
توماني وام مســكن به بیش از 200هزار تومان 
رســیده بود اما مكانیسم شــفاف قیمت گذاري 
در فرابورس قیمت ایــن اوراق را هم اکنون به 

70هزار تومان رسانده است.
    چه چیز باعث رشد قیمت شده بود؟

واقعیت این است که علت اصلي افزایش 
قیمت وام مســكن در نیمه دوم ســال گذشته 
افزایش ســقف اعتبار ایــن اوراق به 35میلیون 
تومان و کمبود ســپرده هاي ممتاز بانك مسكن 
بود.برخي به اشــتباه بر این باور بودند که علت 
این اوراق، مســئوالن فرابورس  رشــد قیمت 
هســتند، درحالي که فرابورس فقط محلي براي 
مبادله این اوراق اســت. بــه بیان بهتر با صدور 
مجوز افزایش سقف اعتبار این اوراق از شوراي 
پــول و اعتبار از 20بــه 35میلیــون تومان در 
۱6دي ماه سال ۹2، حجم تقاضا براي خرید این 

اوراق به طور خودکار افزایش یافت.
تا قبــل از آن هر متقاضي قــادر بود فقط 
40برگ اوراق تســهیالت مســكن بخــرد اما 
بــا مصوبه جدیدهــر متقاضي مي توانســت تا 
35میلیون تومان و زوج ها تا45میلیون تومان وام 
مسكن خریداري کنند. براین اساس هر خریدار 
مجــاز بود حداقــل 70برگ اوراق تســهیالت 

مســكن 500هزار توماني خریــداري کند این 
موضوع به طور خــودکار میزان تقاضا براي این 
اوراق را افزایش داد و چون میزان ســپرده هاي 
ممتاز بانك مســكن جوابگوي انتشــار اوراق 
جدید براي افزایش میزان عرضه نبود قیمت این 
اوراق ظرف چند ماه در ســال گذشته به شدت 
رشد کرد. آیا خرید وام مسكن به صرفه است؟

شاید از خودتان بپرســیدآیا خرید اوراق 
تسهیالت مســكن از فرابورس براي خرید یك 
آپارتمان به صرفه اســت یا خیر؟ براي پاسخ به 
این پرسش باید ارزش ذاتي این اوراق محاسبه 
شــود.در حال حاضر نرخ بهره مؤثري که مردم 
براي خرید وام مســكن در فرابورس پرداخت 
براي  است. سرمایه گذاران  مي کنند 20.5درصد 
خرید هر برگ اوراق تســهیالت مســكن باید 
70هــزار تومان پرداخت کننــد و درعین حال 
۱6درصدنیز نرخ بهره اســمي این اوراق است 
که در مجمــوع نرخ بهره مؤثر ایــن اوراق در 

محدوده۱۹تا 20درصد محاسبه مي شود.
این به معناي این است که هرچقدر قیمت 
این اوراق درفرابورس کاهــش یابد این وام ها 
به صرفه تراز ســایر وام هــاي رایج بانكي و در 
عین حال هزینه تأمین مالي مســكن براي مردم 
نیز کمتر مي شود.کارشناسان معتقدند به واسطه 
آنكه نــرخ بازپرداخت این اوراق ۱2ســاله و 
۱6درصد اســت، هنوز این وام ها در مقایســه 
با ســایر وام هایي که توســط بانك ها پرداخت 

مي شود به صرفه تر است.
شاید به همین دلیل است که عموما حجم 
تقاضا براي این وام ها نســبت بــه عرضه آنها 
بیشــتر است. بانك مســكن ماهانه 400میلیارد 
تومان اوراق جدید وام مســكن منتشر مي کند 
درحالي که میزان وام هایي که ماهانه از این بانك 

دریافت مي شود 600میلیارد تومان است.

از  بانــك مســكن  مدیرعامــل 
بررســی پرداخــت وام ۱00 میلیون 
تومانی خرید مســكن شامل وام 80 
پس انداز  صنــدوق  تومانی  میلیــون 
مسكن یكم و تســهیالت 20 میلیون 
تومانی جعاله مسكن در شورای پول 

و اعتبار خبر داد.
پایــگاه خبــری وزارت راه و 
شهرســازی نوشت: بت شكن درباره 
تومانــی خریــد  میلیــون   ۱00 وام 
مســكن اظهــار کــرد: وام جعالــه 
مســكن به طــور طبیعی از ســوی 
بانك های  برابــر  دو  مســكن  بانك 
تجــاری پرداخت می شــود و چون 
جعاله مســكن بانك های تجاری در 
حال حاضر ۱0 میلیون تومان اســت 
ما هــم به بانــك مرکزی پیشــنهاد 
جعاله  وام  ســیاق  همین  بــه  دادیم 
میلیون   20 به  مســكن  بانك  مسكن 
تومــان افزایــش یابد کــه اگر این 
پیشــنهاد در شــورای پول و اعتبار 
میلیونی خرید   80 تصویب شود وام 
مســكن  پس انداز  صندوق  مســكن 

یكــم به همراه این 20 میلیون تومان 
جعاله مســكن به ۱00 میلیون تومان 

می یابد. افزایش 
مدیرعامــل بانك مســكن ادامه 
داد: ایــن وام بــا وام ۱00 میلیونــی 
ســاخت مســكن ویژه انبوه ســازان 
متفــاوت اســت آنچه هفته گذشــته 
شــده  اعالم  شــرایط  شــد  تكذیب 
از ســوی رئیــس کانون سراســری 
انبوه ســازان درباره وام ۱00 میلیونی 
ساخت مسكن بود که در آن مصاحبه 
گفته شده بود سود این وام ۱4 درصد 
اســت در حالی که وام انبوه سازی با 
ســود 24 درصد مصوب شورای پول 

و اعتبار پرداخت می شود.
وی در تشــریح ایــن موضوع 
به پایگاه خبــری گفت: ما در بانك 

مســكن بســته ای برای بخش تولید 
کرده ایم  طراحی  مســكن  ساخت  و 
و شرکت های  انبوه ســازان  ویژه  که 
ساختمانی اســت؛ این افراد حقوقی 
رســوب  بتوانند  اینكــه  فــرض  با 
حســاب ها و گــردش مالی خود را 
ما  کنند،  منتقــل  بانــك مســكن  به 
نیــز در این بانك بــه آنها بابت هر 
تومان  میلیون   ۱00 واحد مســكونی 
تســهیالت با دوره زمانی مشــخص 
و نرخ های مصوب شــورای پول و 
اعتبار می دهیم؛ تقســیط این وام نیز 
بر اســاس حدودی که بانك مرکزی 
به ما داده اســت انجام می شود؛ این 
بسته در حال تدوین نهایی است که 
مرکزی  بانك  قطعی  موافقت  از  پس 

کرد. خواهیم  نهایی  را  آن 

تازه ترین گزارش بانك مرکزی درباره وضعیت 
بازار مســكن از رشــد ۱2.4 درصدی اجاره بها در 

یك سال منتهی به شهریورماه حكایت دارد.
فــارس نوشــت: بانــك مرکزی با انتشــار 
گزارشــي اعالم کرد در شــهریورماه سال ۹4 از 
22 گانه شــهرداری تهران بیشــترین  میان مناطق 
متوســط قیمت یك متر مربع زیربنای مســكونی 
معامله شــده معادل 77.6 میلیون ریال به منطقه 3 
و کمترین آن بــا 20.۹ میلیون ریال به منطقه ۱8 

است. داشته  تعلق 
این گزارش صرفًا معطوف به بررســی حوزه 
تحوالت بازار معامالت مســكن شــهر تهران بوده 
و لــذا نتایج حاصل از آن قابــل تعمیم به معامالت 
مســكن ســایر مناطق شــهری و تحوالت رونق و 

رکود در ساخت و ساز نیست.
    حجم معامالت مسکن

در شهریورماه ۹4 تعداد معامالت آپارتمان های 
مسكونی شهر تهران به ۱2 هزار و ۹00 واحد مسكونی 
رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۱5.5 درصد 
کاهش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای 
مسكونی معامله شــده به تفكیك عمر بنا در شهریور 
ســال ۹4 حاکی از آن است که واحدهای نوساز با 5 
سال ساخت با ســهم 54.۱ درصد بیشترین حجم از 
واحدهای مسكونی معامله شده را به خود اختصاص 
داده اند. این سهم در مقایسه با شهریور سال ۹3، ۱.۱ 

درصد کاهش نشان می دهد.

تحوالت قیمت مسکن
در شــهریورماه سال ۹4 متوســط قیمت یك 
متر مربع زیربنای واحد مســكونی معامله شــده از 
طریق بنگاه های معامالت ملكی شــهر تهران 3۹.۱ 
میلیون ریال بوده که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه 
ســال قبل به ترتیب ۱.5 درصد افزایش و 2 درصد 

کاهش داشته است.
بیشــترین رشــد متوســط قیمت در این ماه 
نســبت به ماه مشابه ســال قبل به منطقه 3 )معادل 
4.۹درصد( و بیشــترین کاهش قیمت به منطقه ۱۹ 
)معادل 7.۱درصد( تعلق دارد. در شــهریور امسال 
از میان مناطق 22 گانه شــهرداری تهران بیشــترین 
متوســط قیمت یك متــر مربع زیربنای مســكونی 
معامله شــده معادل 77 میلیون و 600 هزار ریال به 
منطقه 3 که کمتریــن آن با 20 میلیون و ۹00 هزار 

ریال به منطقه ۱8 تعلق داشته است.
تحوالت بازار معامالت مسکن

معامــالت  تعــداد  امســال  اول  مــاه   6 در 
آپارتمان های مســكونی شــهر تهران به 72 هزار و 
500 واحد مسكونی بالغ شد که در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال قبل 20 درصد کاهش یافته است. در 
این مدت متوســط قیمت یك متر مربع بنای واحد 
مسكونی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت 
ملكی در شــهر تهران 38 میلیون و 600 هزار ریال 
بوده است که نســبت به دوره مشابه سال قبل ۱.3 

درصد کاهش نشان می دهد.

توزیع فراوانی تعداد معامالت بر حسب سطح 
زیربنای هر واحد مسکونی

توزیــع فراوانــی تعداد واحدهای مســكونی 
معامله شــده بر حســب ســطح زیربنای هر واحد 
مســكونی در شــهریورماه ســال ۹4 نشان می دهد 
بیشترین ســهم از معامالت به واحدهای مسكونی 
بــا زیربنای 60 تا 70 متــر مربع )معادل ۱5.۹ دهم 
درصد( اختصاص داشــته اســت. واحدهای دارای 
زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع به ترتیب با 
سهم ۱5.7 و ۱3.۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار 
دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسكونی با 
سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 57.۹ درصد از 

معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
رشد 12.4 درصدی کرایه در یک سال اخیر

در شــهریورماه سال ۹4 شاخص کرایه مسكن 
اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت 
به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۱ و ۱2.4درصد 

رشد نشان می دهد.
شاخص اجاره بهای مسكن تحت تأثیر ماهیت 
قراردادهای اجاره مســكن که غالبًا یك ساله تنظیم 
می شــوند و البته تحت تأثیر تحوالت قیمت مسكن 
در ســال های اخیر روند افزایشی خود را ادامه داده 
است. سهم هزینه مســكن )اجاره بهای مسكن اعم 
از شخصی و غیرشــخصی( در محاسبات شاخص 
کل بهــای کاالها و خدمــات مصرفی معادل 28.4 

درصد است.

 کاهش ۲۹ درصدی قیمت وام مسکن؛ در یک سال

 طرح خروج پتروشیمی از بورس کاال؛ همچنان روی میز

 وام خرید مسکن 1۰۰ میلیون می شود؛ 

وام جعاله بانک مسکن ۲۰ میلیون تومان می شود

 ۵۸ درصد معامالت مسکن تهران با زیربنای کمتر ۸۰ متر؛ 
رشد ۱۲.۴ درصدی اجاره بها

باركد 25866067 : آگهي تغييرات شركت  فرين سازه عاج   با مسئوليت محدود  به شماره ثبت 447639  و شناسه ملي  14003812727      به استناد صورت جلسه  مجمع 
عمومي عادى بطور  فوق العاده  مورخ 94/5/13 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد :  افراد ذيل بسمت اعضاى هيئت مديره براى مدت نامحدود انتخاب شدند :  مازيار شيخ االسالمى ش 
م 0452371953 و سيد مجيد رضا صهرى ش م 0071234306   اميرعلى آفرين ش م 0068402473 خارج از شركا و على زارع مايوان ش م 0681733901 خارج از شركا 
– فرانك فرزانه اسرافيلى ش م 0057870810 خارج از شركا و فرنوش پورصفوى ش م 0451386329 خارج از شركا و فرهاد مال حسينى ش م 1816013811 خارج از شركا 
و ميالد افضلى ش م 0081108125 خارج از شركا   با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب مديران انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و 

در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس مي باشد 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور   اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري تهران        120324/ م الف             

باركد 25865691 : آگهي تغييرات شركت  فرين سازه عاج   با مسئوليت محدود  به شماره ثبت 447639  و شناسه ملي  14003812727      به استناد صورت جلسه  هيئت 
مديره  مورخ 94/5/13 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد :  افراد ذيل بسمت اعضاى هيئت مديره براى مدت نامحدود انتخاب شدند :  مازيار شيخ االسالمى ش م 0452371953 بسمت 
مديرعامل و عضو هيئت مديره    سيد مجيد رضا صهرى ش م 0071234306  بسمت رييس هيئت مديره   اميرعلى آفرين ش م 0068402473 بسمت عضو هيئت مديره خارج 
از شركا   على زارع مايوان ش م 0681733901 بسمت عضو هيئت مديره خارج از شركا   فرانك فرزانه اسرافيلى ش م 0057870810 بسمت عضو هيئت مديره خارج از شركا   
فرنوش پورصفوى ش م 0451386329  بسمت عضو هيئت مديره خارج از شركا   فرهاد مال حسينى ش م 1816013811 بسمت عضو هيئت مديره خارج از شركا   ميالد افضلى 
ش م 0081108125  بسمت عضو هيئت مديره خارج از شركا انتخاب گرديدند    كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك سفته برات قراردادها و عقود با امضاى 
مديرعامل بتنهايى همراه با مهرشركت و اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل بتنهايى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد   با ثبت اين مستند تصميمات تعيين وضعيت حق امضا 

تعيين سمت مديران  انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس مي باشد 
      120325/ م الف             سازمان ثبت اسناد و امالك كشور   اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري تهران 

ملى  شماره  به    477684 ثبت  شماره  به   94/6/1 تاريخ  در  صنعت     پردازش  الكترو  نامداران  مهندسى  محدود   مسئوليت  با  شركت  تاسيس   :  25872582 باركد    
14005171257   ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل جهت اطالع عموم آگهى ميگردد  موضوع شركت:   فعاليت مرتبط با كليه امور مهندسى 
مشاوره طراحى نظارت اجرا ساخت تامين تعمير و نگهدارى و ارائه خدمات پس از فروش و خدمات نرم افزارى غير فرهنگى و غير ديجيتالى واردات و صادرات خريد و فروش 
انواع محصوالت وكاالهاى بازرگانى مجاز قطعات ومحصوالت تجهيزات وماشين آالت صنعتى و قطعات كامپيوترى و شبكه تاسيس دفاتر نمايندگى و دفاتر فنى و مهندسى داخلى 
ابزار دقيق تاسيسات سرمايش و  الكترونيكى مخابراتى كنترلى و  وخارجى و فعاليت در زمينه  اتوماسيون صنعتى ماشين آالت صنعتى و تجهيزات و قطعات رايانه اى برقى 
گرمايش الكتريكال ومكانيكال و سيستم هاى هوشمند ساختمان مرتبط با صنايع راه و ساختمان خودرو سازى نفت گاز پتروشيمى رايانه ايى حمل و نقل انعقاد قرارداد با كليه 
اشخاص حقيقى و حقوقى شركت در كليه مناقصات و مزايدات داخلى و بين المللى اخذ وام و تسهيالت ريالى و ارزى از كليه بانكهاى داخلى و خارجى گشايش اعتبار و ال سى 
براى شركت نزد بانكها اخذ و اعطاى نمايندگى داخلى و خارجى ثبت سفارش و ترخيص كاال از كليه گمركات كشور احداث شعبه در سراسر ايران و جهان   در صورت ضرورت 
قانونى انجام موضوعات پس اخذ مجوزهاى الزم    مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود  مركز اصلى شركت: تهران   بزرگراه جالل آل احمد نبش شهرآرا پالك 66 
طبقه اول 1 واحد   ك پ 144953141     سرمايه شركت: مبلغ 10/000/000 ريال مى باشد   اولين مديران شركت براي مدت نامحدود بشرح ذ يل تعيين شدند :  محمد 
يادگار توچاهي   بسمت مديرعامل و رييس هيئت مديره ش م 0053629086   دارنده 5/000/000  ريال سهم الشركه و مهدي آهن پوش     بسمت نايب رييس هيئت 
مديره  ش م 0067860095    دارنده  5/000/000  ريال سهم الشركه     دارندگان حق امضا:  كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك سفته بروات 
قرارداها و عقود اسالمي و اوراق عادي  و ادارى به امضاى مديرعامل و نايب رييس هيئت مديره   همراه با مهر شركت معتبر است  اختيارات نماينده قانونى: طبق اساسنامه  

ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد 
   120326/م الف       اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجارى تهران سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

  باركد 25860676 : آگهي تغييرات شركت  پرتو پرديس آكام  با مسئوليت محدود  به شماره ثبت 474890 و شناسه ملي  14005051140    به استناد صورت جلسه  
مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 94/5/18 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد :  مهدي حجار ش م 0071959696 با پرداخت 50/000/000 ريال بصندوق شركت در رديف شركا 
قرار گرفت   سرمايه شركت از 100/000/000 ريال به 150/000/000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدين شرح اصالح گرديد   ليست سهامداران 
بعد از افزايش سرمايه :  محمد علي مقيمي ش م 0071750738 دارنده 50/000/000 ريال سهم الشركه   مهدي وكيلي ش م 0063242249 دارنده 50/000/000 
خ مهستان  بهمن   22 اصفهاني خ  اشرفي  تهران  بنشاني  آدرس شركت  الشركه   ريال سهم   50/000/000 دارنده   0071959696 مهدي حجار ش م  الشركه   ريال سهم 
كوچه شكوفه 14 پالك 2 واحد 6 ك پ 1473754687 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدين شرح اصالح گرديد    با ثبت اين مستند تصميمات تغيير محل تغيير 
نشاني در يك واحد ثبتي و افزايش سرمايه از طريق ورود شريك جديد  انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي 

هاي سازمان ثبت قابل دسترس مي باشد 
      120327/ م الف             سازمان ثبت اسناد و امالك كشور   اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري تهران 

  باركد 25860989 : آگهي تغييرات شركت  پايژه سازه نما  با مسئوليت محدود  به شماره ثبت 321892 و شناسه ملي  10103586215    به استناد صورت جلسه  مجمع عمومي 
فوق العاده  مورخ 93/5/18 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد :  شركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم و وحيد محمدي فر ش م 0051351196 بسمت مدير تصفيه انتخاب شدند و 
نشاني محل تصفيه تهران فلكه اول تهرانپارس خ شهيد اميري طائمه پالك 182 طبقه 2 واحد 3 ك پ 1561897894 مي باشد   با ثبت اين مستند تصميمات انحالل انتخاب شده 

توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس مي باشد 
      120328/ م الف             سازمان ثبت اسناد و امالك كشور   اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري تهران 

باركد 25861365 : آگهي تغييرات شركت  پرتو پرديس آكام  با مسئوليت محدود  به شماره ثبت 474890 و شناسه ملي  14005051140    به استناد صورت جلسه  مجمع عمومي 
بطور فوق العاده  مورخ 94/5/18 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد :  محمد علي مقيمي ش م 0071750738  بسمت مديرعامل و رييس هيات مديره و مهدي حجار ش م 0071959696 
بسمت عضو هيات مديره براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند   كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور مالي  شركت از قبيل چك – سفته- بروات – قراردادها عقود اسالمي  و موافقت 
نامه و مبايعه نامه و اوراق عادي و اداري با امضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد  با ثبت اين مستند تصميمات  تعيين وضعيت حق امضا تعيين سمت مديران   

انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس مي باشد 
      120329/ م الف             سازمان ثبت اسناد و امالك كشور   اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري تهران  



استرالیا و کانادا عالقه مند به جذب نیروی کار ایرانی
رییس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی از استرالیا و 
کانادا به عنوان بازارهای مناسب برای نیروهای کار ایرانی نام برد و گفت: 
برنامه و استراتژی مدونی از سوی وزارت کار برای اعزام نیروی کار ایرانی 
به خارج دیده نمی شود.حسن کرباسی افزود: به دنبال سفر هیات ایرانی به 
استرالیا و حضور مقامات استرالیا در کشورمان، چندین جلسه برگزار شد 
که پیش نویســی را تهیه و برای مقامات استرالیا ارسال کردیم و در انتظار 
پاســخ آنها هستیم.وی افزود: در صورتی که نظر آنها مثبت باشد در قالب 
امضای یک تفاهم نامه همکاری میان دو کشــور اعزام نیروهای کار ایرانی 
اتفاق خواهد افتاد.رییس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی 
ایــران )اصکابا( درباره اعزام نیروهای کار ایرانی به کشــورهایی همچون 
کانادا، گفت: چند ایالت کانادا از جمله آلبرتا عالقه مند به جذب نیروی کار 

است. ایالت آلبرتا در بخش نفت و گاز فعال است و به نیروی کار ماهر و 
متخصص نیاز دارد اما ایرانیان به دلیل شرایط سخت این استان تمایل زیادی 
به استقرار در آنجا ندارند و بیشتر به استقرار در مونترال و تورنتو عالقه مندند 
لذا در حال پیگیری و رایزنی هســتیم تا فرصت های خوبی در این بخش 
جذب کنیم.کرباســی از استرالیا به عنوان یکی دیگر از کشورهای مطلوب 
بــرای اعزام نیروی کار نام برد و افزود: برنامه اعزام نیروهای کار ایرانی به 

این کشور در دست پیگیری و انجام است.
وی همچنین درباره اعزام نیروی کار به کشورهای همسایه گفت: با 
وجود آنکه این کشورها به شدت عالقه مند به حضور نیروهای کار ایرانی 
هستند به ویژه کشور عراق که در بحث بازسازی و فعالیت های عمرانی از 
نیروهای ماهر ایرانی استقبال می کند اما به دلیل عدم اطمینان از امنیت این 

کشورها متقاضی اعزام به آنها کاهش یافته است.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی )اصکابا( با 
بیان اینکه برنامــه ای در وزارت کار برای اعزام نیروهای کار ایرانی وجود 
ندارد، گفت: متاســفانه عزم جدی برای اعزام نیروی کار ایرانی به چشــم 

نمی خورد و برنامه مدون و پایه گذاری شده ای نیز در دست نیست.
کرباسی با اشاره به کارگروه ماده 35 آیین نامه اجرایی کاریابی ها گفت: 
بر اســاس قانون متولی برنامه ریز در حوزه اعزام نیروی کار، کارگروه ماده 
35 اســت که نمایندگان تمام دستگاههای مرتبط، عضو آن هستند. وظیفه 
این کارگروه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای اعزام است و باید با ریاست 
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار برگزار شود که متاسفانه از 

ابتدای دولت یازدهم تاکنون یکبار هم تشکیل جلسه نداده است.
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طراحی استراتژی های جدید اشتغال
قائم مقام وزیر کار با اعالم اینکه در قالب سیاست های 
جدید به دنبال پاسخگویی به نیاز اشتغال ۴.5 میلیون دانشجو 
هستیم، گفت: در پساتحریم همکاری های بین المللی باید به 

توسعه پایدار و اشتغال مولد بیانجامد.
محمدتقی حســینی در دیدار با هیات اعزامی صندوق 
بین المللی پول، در مورد سیاســت های جمهوری اسالمی 
ایران برای بهبود فضای کســب و کار گفتگو کرد. قائم مقام 
وزیــر کار در امور بین الملل افزود: بهبود فضای کســب و 
کار و پاسخگویی به نیازهای اشتغال از اولویت های دولت 

جمهوری اسالمی ایران است.
حســینی، کاهش نرخ تورم، اســتفاده از ظرفیت های 
اقتصادی کشــور، افزایش بهره وری و بهبود فضای کسب و 
کار را از دســتاوردهای مهم دولت تدبیر و امید در دو سال 
اخیر برشمرد و گفت: بخشی از سیاست های فعال بازار کار 
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم در تدوین بسته سیاستی 

و توسعه اشتغال پایدار شکل گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد: آموزش عالی در ایران گسترش 
پیــدا کرده و فارغ التحصیالنی کــه دارای مهارت و توانایی 
هســتند روانه بازار کار داخلی و شرکت های معتبر خارجی 
می شــوند. در عین حال بخش دیگری از فارغ التحصیالن 
نیاز به افزایش مهارت دارند تــا بتوانند در بازار کار جذب 
شوند. برای این منظور تاکید بر گسترش آموزش های فنی و 
حرفه ای بیشتر شده و تقریبا استقبال خوبی از ناحیه جوانان 

جویای کار از این موضوع صورت گرفته است.
قائم مقام وزیر تعــاون، کار و رفاه در امور بین الملل 
افزود: افزایش جوانان تحصیل کرده و ایجاد شغل برای آنان 
از جمله چالش هایی فراروی دولت است که نیازمند برنامه 
ریزی مداوم و دقیقی است. در این زمینه از تجربیاتی که در 

جاهای دیگر وجود دارد استقبال می کنیم.
حسینی ادامه داد: در حال حاضر شاهد رشد اقتصادی 
مالیم هســتیم، اما در رابطه با اشتغال و برای پاسخگویی به 
نیازهای بازار کار به رشد اقتصادی خیلی بیشتری نیاز داریم 
که این موضوع از جمله  هدفگذاری های دولت جمهوری 

اسالمی ایران به شمارمی رود.
وی در ترسیم ســیمای تقاضا برای کار در ایران ادامه 
داد: ما در حال حاضر تقریبا ۴.5 میلیون نفر دانشــجو داریم 
که در آینده نزدیک وارد بازارکار می شــوند. عده ای دیگر 
در حال حاضر به دنبال شــغل مــی گردند و گروهی دیگر 
هم شاغل هســتند اما از شــغل خود رضایت ندارند و لذا 
در جستجوی شغلی بهتر هســتند. استراتژی اشتغال در پی 

پاسخگویی حداکثری به همه این نیازهاست.
این مقام مســئول در وزارت کار گفــت: هر چند که 
توافق جمهوری اسالمی ایران با کشورهای طرف گفتگو در 
موضوع هســته ای نتایج خود را دارد و الجرم بر روی بازار 
کار تاثیر خواهد داشــت که حتما در برنامه ریزی ها مورد 
توجه قرار می گیرد، اما سیاســت اشتغال همه توجه خود را 
بــه این موضوع معطوف نکرده و منتظر این نتایج نمی ماند. 
همانگونه که در شــرایط تحریم نیز سعی شده که از اثرات 
فشــار خارجی کاسته شــود اکنون نیز توجه به سایر عوامل 

داخلی اقتصاد است.
حسینی خاطر نشــان کرد: ما در شرایط بعد از تحریم 
نیز به ایــن نکته توجه خواهیم کرد که همکاری بین المللی 
بایســتی به توسعه پایدار و ســرمایه گذاری و اشتغال مولد 
منتهی شود. طبعا برنامه ریزان کشور از باز کردن درها برای 
کاالهای ساخته شده و مصرفی اســتقبال نمی کنند. طبیعی 
اســت سرمایه گذاران و شــرکت هایی در این فرایند موفق 

خواهند بود که به این نکته توجه کنند.
قائم مقام وزیر تعــاون، کار و رفاه در امور بین الملل 
در پیــش گرفتن سیاســت اقتصاد مقاومتی را که از ســوی 
رهبر معظم انقالب ابالغ شده سرلوحه کار نهادهای اجرایی 
معرفی کرد و گفت: در این رابطه تاکید بر صیانت از نیروی 

کار و حمایت از تولید داخلی است.
در بخش دیگری از این دیدار مارتین ســری ســوال؛ 
رئیس هیات اعزامی صندوق بین المللی پول هدف از ســفر 
هیات خود به ایران را در چارچوب ماموریت های نهاد بین 
المللی متبوع خود به منظور آشــنایی با بخش های مختلف 
دولت جمهوری اسالمی و برداشت آنان از بازار کار برشمرد 
و گفت: نتایج این ســفر در اختیار هیات مدیره صندوق بین 

المللی پول قرار می گیرد.
همچنین نماینــدگان معاونت هــای مختلف وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش های مالی وابسته به این 
وزارتخانه در این نشســت توضیحات کارشناسی الزم را در 
خصوص ابعاد مختلف طرح های اشتغال زایی بیان کردند.

مرگ ۲.۳ میلیون نفر در حوادث شغلی
یک مقــام مســئول در وزارت کار گفت: ســالیانه ۲ 
میلیون و 3۴۰ هزار کارگر در سراسر جهان بر اثر حوادث و 

بیماری های شغلی جان خود را از دست می دهند.
علی مظفری گفت: ســازمان جهانی کار در طول مدت 
فعالیت خود 3۹۹ ســند اداری شامل ۲۰۴ توصیه نامه، ۱۸۹ 
مقاولــه  نامــه و ۶ توافق نامه را تدویــن و مصوب نموده که 
حدود نیمی از آن با موضوعات ایمنی و بهداشت کار مرتبط 

است.
سرپرســت مرکز تحقیقات و تعلیمــات حفاظت فنی 
وزارت کار اظهارداشــت: طبق اعالم این ســازمان، میزان 
تلفات جانی ناشــی از حوادث و بیماری  های شــغلی در 
جهان حدود ۲ میلیون و 3۴۰ هزارنفر در ســال است که از 
این تعداد 3۱۷ هزارنفر در اثر حوادث ناشــی کار و بیش از 
دو میلیون نفر نیز به دلیل انواع بیماری  های شغلی جان خود 

را از دست می دهند.
مظفری ادامه داد: این آمار برابر با مرگ روزانه ۶ هزار 
و ۴۰۰ کارگر در سراســر جهان اســت. بر مبنای مطالعات، 
میــزان مرگ و میر ناشــی از بیماری  های شــغلی حدود ۶ 
برابر حوادث مســتقیم کاری برآورد می    شود. نتایج آخرین 
مطالعات مشترک سازمان بین  المللی کار و سازمان بهداشت 
جهانی، زیان  های ناشــی از بیماری  ها و حوادث شغلی در 
کشورهای صنعتی جهان را بین 5 تا ۷ درصد تولید ناخالص 

داخلی آن کشورها برآورد می  کند.
وی ادامه داد: تحقیقات آژانس ایمنی و بهداشــت کار 
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱3 نشان می  دهد، خسارات ناشی 
از حوادث و بیماری  های ناشــی از کار در کشورهای عضو 
ایــن اتحادیه برای نروژ حــدود ۶ درصد، فنالند ۴ درصد، 
ســوئد ۸.3 درصد، ایتالیا ۲.3 درصد و دانمارک ۷.۲ درصد 

تولید ناخالص داخلی این کشورها است.
این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: بیماری  های 
سرطانی و خونی ناشــی از کار به ترتیب با میزان 3۲ و ۲3 
درصد از مهم ترین علل مرگ و میر نیروی انسانی در جهان 
به شمار می  روند. حداقل نرخ هر واحد سرمایه  گذاری در 
زمینه اقدامات پیشگیرانه ایمنی و بهداشت کار در بنگاه  های 
اقتصادی می  تواند 5۰۰ درصد در سال بازگشت سرمایه در 

پی داشته باشد.

درخواست معاون وزیر کار از تشکل های 
کارگری و کارفرمایی

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
تشکل های کارگری و کارفرمایی باید برای اصالح قوانین کار 
پیش قدم شــوند، چرا که این قوانین برای بهبود معیشــت و 

زندگی قشر کارگری است.
ســید حســن هفده تن، در کارگاه آموزشی و تخصصی 
بررسی قراردادهای کشورهای جهان در هتل آسمان، اظهار کرد: 
قوانین و مقررات کار و تولید برای ارتقای بهتر زندگی اســت 
و هرگاه این قانون ها نتوانست چنین امری را تضمین کند باید 
تشــکل های کارگری و کارفرمایی برای اصالح آن پیش قدم 

شوند.
وی افزود: در شرایط فعلی و به واسطه مشکالت سال های 
اخیر، اقتصاد ایران نمی تواند به رشــد زیادی دست پیدا کند و 
نیازمند یک نظام تامین اجتماعی به منظور حفظ حداقل معیشت 

اجتماعی در کشور است.
معــاون روابط کار وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
خاطرنشان کرد: هزینه مبادالت در کشور بسیار زیاد است که در 
رقابت های اقتصادی نمی توانیم به جایگاهی خوب دست پیدا 
کنیم بنابراین باید تالش شود هزینه تولید محصول کاهش یابد.
هفده تن با اشــاره به رقم 55 میلیــارد دالری درآمدهای 
تولید و تجارت در کشور در سال، گفت: البته باید این رقم به 
سه میلیارد دالر در ســال برسد تا دستمزد و پس انداز نیروی 

کار نیز بهتر شود.
وی با اشــاره به اصل ســه جانبه گرایی بین تشکل های 
کارگری، کارفرمایان و دولت در قوانین جهانی کار، اظهار کرد: 
باید شرکای اقتصادی نگاهی برد- برد به این موضوعات داشته 
باشند تا نشاط، امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و 
کار تامین شود. هم چنین فراموش نکنیم که نیروی کار ماهر باید 

سرمایه ای ارزشمند تلقی شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
در ایران و در زمان سابق روابط عاطفی و انسانی بین کارگران 
و کارفرمایان حاکم بود، اما در حال حاضر بر اســاس گزارش 
رقابت پذیری در سال ۲۰۱3 تا ۲۰۱۴ رتبه کشور در بین ۱۴۸ 

کشور جهان در رده های پایین است.
هفده تن با بیان اینکه تعداد ۱۰ شاخص تخصصی و یک 
شــاخص عمومی در بحث رقابت پذیری مد نظر قرار گرفته 
است، ادامه داد: در زمنیه روابط بین کارگر و کارفرما رتبه ایران 
۱۲۸ است که نشانگر آن است نقش قوانین در خصوص کارگر 

و کارفرما کمرنگ شده است.
وی با اشــاره به رتبه ۱3۸ ایران در بحث انعطاف پذیری 
حقوق و دستمزد، گفت: این رقم نیز نشانگر آن است که در این 
زمینه نیز چانه زنی خوبی بین شرکای کاری انجام نشده است. 
البته رتبه ۱۰۹ اســتخدام و اخراج کارگران در ایران در این رده 

بندی جهانی گویای قوانین ناکارآمد در این عرصه است.
وی ادامه داد: رتبه کشور در زمینه آموزش نیروی کار نیز 
بسیار پایین است، در حالی که بحث توانمند سازی نیروی کار 

اهمیت باالیی دارد.

مدیریت بر واردات کاال پس از لغو تحریم ها
رییــس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشــور 
گفت: دولت باید بر نحوه واردات کاال از کشــورهای خارجی 
پس از لغو تحریم ها نظارت و مدیریت داشــته باشد تا تولید 

داخلی دچار آسیب نشود.
غالمرضا عباسی اظهار کرد: پس از توافق هسته ای بسیاری 
از کشورها عالقمندی خود را برای حضور و سرمایه گذاری در 

ایران نشان دادند و همراه هیاتهای خود عازم ایران شدند.
وی افزود: طبعا این کشورها خواهان عرضه محصوالت 
خود و به دست گرفتن بازارهای ایران هستند اما این جریان باید 
به گونه ای مدیریت شــود که به ضرر تولید داخلی و زمین گیر 

شدن کارخانه های ما تمام نشود.
بــه اعتقاد رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
کشــور، واردات از کشورهای خارجی شــاید در کوتاه مدت 
خوب باشــد ولی در دراز مدت به نفع اشتغال و تولید داخلی 

نخواهد بود و باید خط قرمزی برای آ ن قایل شد.
عباســی گفت: دولت باید کاالهایی را که در داخل تولید 
نمی شود و کشــور به آنها نیازمند اســت وارد کند و از وارد 
کردن کاالهای مشابه داخلی جلوگیری کند. همچنین واردات 
محصــوالت کیفی را مدنظر قرار بدهــد و به تولیدات داخلی 

اولویت داده شود.
رییــس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشــور 
همچنین با اشــاره به پول های آزاد شده ایران اظهار کرد: انتظار 
داریم پول هایی که از محل تحریم ها بلوکه و اکنون آزاد شــده 
اســت در حوزه اقتصاد خصوصی و غیــر دولتی و در بخش  

اشتغال هزینه شود.
وی گفت: اگرچه در حوزه های دیگر هم دارای مشکل 
هســتیم ولی بخش اقتصاد همواره زمینه ساز مسایل سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی بوده است از این رو دولت باید شرایط را 
به گونه ای مهیا کند که وضعیت اقتصاد کشور بهبود یابد و رشد 

اقتصادی حاصل شود.

حرکت به سمت آموزشهای بازار محور
مدیــر کل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان تهران 
مهمتریــن برنامه و سیاســت این ســازمان را شناســایی 
مشــاغل جدید و توسعه آموزشــهای بازار محور عنوان 
کرد و گفت: راه ایجاد اشــتغال پایدار حرکت به ســمت 

آموزشهای بازار محور است.
حمیدرضا خانپور اظهار کرد: وجود صنایع بزرگ تولیدی 
و خدماتی در تهران در فراهم کردن بستر توسعه آموزشهای فنی 

و حرفه ای و ایجاد اشتغال پایدار موثر است.
وی ادامــه داد: آموزش های فنــی و حرفه ای، مهارتهای 
خاص و مورد نیاز صنایع و مهارتهای عمومی بازار کار را فراهم 
می کند و برای شــاغالنی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار 
کاهش کارایی می شــوند امکان به روز شــدن و ارتقای سطح 

مهارت را به وجود می آورد.
به اعتقاد مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان تهران 
امروز کشور بیش از هر چیز به تربیت افراد کارآفرین نیاز دارد و 
برای دستیابی به اشتغال پایدار باید به سمت ایده یابی و توسعه 

کارآفرینی در فضای کسب و کار برویم.
وی در ادامه بر لزوم آشنایی کارگران با قانون کار و دقت 

در امضای قراردادهای کار تاکید کرد.
خانپور گفت: متاسفانه یکی از مشکالتی که امروز جامعه 
در بحث روابط کار به آن گرفتار شده بی اطالعی افراد نسبت به 
حقوق قانونی خود است در حالی که آشنایی با نوع کار، حقوق 
و دستمزد، مرخصی ها و ساعات کار از جمله اطالعاتی است 

که دانستن آنها برای افراد ضروری است.
به گفته وی عدم آگاهی و آشنایی از قانون کار موجبات 
تضییع حقوق کارگر و کارفرما را فراهم کرده و بعضا پیامدهای 
جبران ناپذیری به دنبــال دارد.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
اســتان تهران در پایان آشنایی افراد به مواد قانون کار را توصیه 
کــرد و گفت: هر نوع بی دقتی در تنظیــم قرارداد کار منجر به 

تضییع حقوق افراد می شود.

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب 
به منتقدان اشــتغال دولت گفــت: آمارهایی که 
درباره ایجاد اشتغال اعالم می شود صحیح است 
و عملکرد دولت در این زمینه موفق بوده است.
علــی ربیعــی در همایــش مزیت هــا و 
ظرفیت های بخش تعاون در توســعه اقتصادی 
و اجتماعــی اظهار کرد: مهم تریــن رویکرد و 
سیاســت دولــت در بحث اشــتغال تمرکز در 
بنگاه های خرد و کوچک و متوســط و استفاده 
از ظرفیت آنها در مشاغل خرد و خانگی است.

وی افــزود: هم اکنــون ظرفیت های خالی 
در بنگاه های کوچک و متوســط وجود دارد که 
با یک تحرک ســاده می توان بخشی از اشتغال 
کشور را در طول چهار سال آینده از طریق آنها 

تامین کرد.
ربیعی گفــت: هم اکنون طــرح دولت در 
زمینه ی مشــاغل خــرد و مشــاغل حمایتی و 
اجتماعی آماده شــده اســت و دولت در صدد 
اســت تا از ظرفیــت SMEهــا و بنگاه های 

کوچک و متوسط استفاده کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ی 
موضع گیری های اخیر نســبت به آمــار ایجاد 
۷۰۰ هزار شــغل و برنامه اشتغال دولت گفت: 
متاســفانه شــاهد برخی رفتارها و اظهارات در 
خصوص آمارهای اشتغال هستیم که بعضا ایجاد 
۷۰۰ هزار شــغل را در حد یک ادعا دانستند در 
حالــی که ایــن آمارها صحیح اســت و دولت 
عملکرد موفقی از خود در زمینه ی اشتغال نشان 

داده است.
وی ادامــه داد: یــک بخــش از آمارها را 
عکس می گیرند و بزرگنمایی می کنند و براساس 
آن قضــاوت غیرمنصفانه ای ارائــه می دهند در 
حالــی که وقتی آمار اشــتغال را اعالم می کنیم 
هم اشــتغال خالص و هم ریــزش آن را اعالم 
می کنیم. مثال در ســال ۱3۹3، ۴۰۰ هزار شغل 

خالص رسمی و بیمه اجباری ایجاد شد.
ربیعی افزود: در حال حاضر ۲۲.5 میلیون 
شاغل در کشور داریم ولی تعداد بیمه شده های 

ما ۱5 میلیون نفر اســت، لذا بین شغل رسمی و 
غیررســمی فاصله وجود دارد و ما براین اساس 
ادعا می کنیم که از شغل های رسمی ایجاد شده 
بیش از ۶۰۰ هزار شــغل به وجود آمده که ۴۰۰ 
هزار شــغل آن با احتســاب دفترچه های بیمه 

تامین اجتماعی خالص بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
خوشــبختانه کمیته امداد، ســازمان بهزیستی، 
وزارت جهاد کشاورزی و بخش های ICT به 
جای رسمی شدن به سمت بیمه ای شدن رفتند 
و مجموع اشــتغال این بخش ها قابل قبول بوده 
است که بخش اعظمی از این شغل ها در حوزه 
کسب وکارهای خرد و متوسط و در کارگاه های 

زیر پنج نفر بوده است.
وی در عیــن حال از معرفــی 3۰۰ هزار 
متقاضی کار به کارگاه های زیر پنج نفر خبر داد 
و گفت: از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر مشغول کار 
شده اند و ۱۰۰ هزار نفر دیگر به دلیل تغییر ذائقه 

شغل ها را نپذیرفتند.
ربیعی در بخش دیگری از ســخنان خود 
از تســهیالت صندوق کارآفرینی امید با کارمزد 
چهار درصد به تعاونی های گردشگری خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
یکی از برنامه هایی که در بخش اشــتغال دنبال 

می کنیم ایجاد تعاونی های گردشــگری است و 
از تعاونی های گردشگری که درحوزه روستاها 

شکل بگیرد حمایت می کنیم.
به گفته وی در روستاهایی که تعاونی های 
گردشگری ایجاد شود به هر نفر وام و تسهیالت 
پرداخت می شود و در صورت شکل گیری یک 
تعاونی گردشــگری وام چهــار درصد بهره از 
سوی صندوق کارآفرینی امید پرداخت می شود.
ربیعی به ظرفیت باالی اشــتغال در حوزه 
زعفــران و کفش اشــاره کرد و گفــت: با یک 
تحرک کوچک موفق به ایجاد ۱5 هزار شــغل 
در بخش کفش شــده ایم که این طرح در هشت 
اســتان مورد مطالعه قرار گرفته و در 3۰ استان 

کشور آغاز خواهد شد.
به گفته وی وزارت تعاون به دنبال متصل 
کردن تعاونی ها با ســازمان فنــی و حرفه ای و 
ارتباطات اســت تا حوزه کارآفرینی و مشاغل 

پشتیبان را به سمت تعاونی ها سوق بدهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه 
به حضــور تعاونی ها در عرصه ساخت وســاز 
اشاره کرد و گفت: در حوزه مسکن یک میلیون 
و ۴3۰ هزار واحد مسکن مهر برعهده تعاونی ها 
بوده اســت که سال گذشته با تفاهم و همکاری 
دکتر آخوندی وزیر راه و شهرســازی بخشــی 

از کار ســاخت و تکمیل مســکن مهر را آغاز 
کردیــم و ۹5۰ هزار واحــد را تحویل دادیم و 
امیدواریم باقی مانده واحد ها را تا ســال ۱3۹5 

تحویل بدهیم.
ربیعی گفت: همچنیــن تفاهم نامه ای را با 
وزیر راه و شهرسازی در بحث مسکن حمایتی 
و اجتماعی در قالب تعاونی ها امضاء کردیم که 
براســاس آن در تامین بخش مسکن کارگری از 
ظرفیت اتحادیه های مسکن کارگران و در بخش 
بازنشســتگان از ظرفیت تعاونی های مســکن 
اســتفاده خواهیم کرد تا با آورده خود و کمک 
در  ســپرده گذاری  و  بازنشستگی  صندوق های 

بانک مسکن برابر آورده متقاضیان وام بدهیم.
وی اضافه کرد: طرح دیگر ما این اســت 
که خانه های نیمه ســاخته و یــا آماده ایم که در 
حال حاضر بــرای تکمیل یا تحویل آن توانایی 
وجود ندارد، به صندوق های مسکن حمایتی و 

اجتماعی واگذار کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی متذکر 
شد: خوشبختانه کار مشــترکی با وزارت راه و 
شهرســازی در حوزه معلوالن در دســت اجرا 
داریم که براســاس آن مسکن حمایتی در قالب 
تعاونی ها و با همراهی ســازمان بهزیســتی و 
کمیتــه امداد به پیش خواهیــم برد که ثمره اش 
را ســال ۱3۹5 خواهیم دید. ربیعی همچنین از 
تصویب پنج هزار میلیارد تومان اعتبار در جلسه 
گذشته شــورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: 
این اعتبار به بخش مســکن اختصاص می یابد 
و بخشــی از آن در اختیار مســکن حمایتی و 

اجتماعی قرار خواهد گرفت.
وی در پایان دربــاره ی زمان اجرای طرح 
مسکن اجتماعی گفت: جلسات آن شروع شده 
و نمی خواهیــم به سرنوشــت طرح های دیگر 
دچار شــود. از محل هدفمندی یارانه ها رقمی 
برای بخش مســکن پیش بینی شــده که منتظر 
هستیم گشــایش بیشــتری حاصل شود و اگر 
سهم مان را از محل هدفمندی بگیریم می توانیم 

طرح را آغاز کنیم.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت 
صد هزار تعاونی فعال در کشور با عضویت ۱۱ میلیون نفر و اشتغال 

یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر خبر داد.
سیدحمید کالنتری در همایش مزیت ها و ظرفیت های بخش 
تعاون در توســعه اقتصادی و اجتماعی گفت: تعاون در ایران سابقه 
۸۰ ساله دارد و با صد هزار تعاونی فعال در سه گرایش تعاونی های 
تولیدی با 5۰ درصد، تعاونی های خدماتی با ۲۸ درصد و تعاونی های 
توزیعــی با ۲۲ درصد ظرفیت بخش تعاون در بیش از ۱۱۰ گرایش 

شغلی مشغول فعالیت اند.
وی افــزود: هم اکنون ۶۴۰ اتحادیه اســتانی و 3۱ اتاق تعاون 
استانی سازمان کار نهاد مردمی بخش تعاون در سطح کشور هستند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
تعاونی ها شــبکه بزرگی از تشکل های مردمی هستند که از مرکز تا 
دورترین نقطه روستایی کشور و مرزها در همه رشته های اقتصادی 
حضــور فعالی دارند، لذا باید فضا بــرای ظهور و بروز تعاونی ها و 

عرضه توانمندی های آنها فراهم کنیم.
کالنتری خاطر نشان کرد: برابر قانون دستگاه های اجرایی کشور 
موظفند بخشی از فعالیت تعاون را دنبال کنند. براین اساس ما زمینه ی 
همکاری دستگاه ها برای توســعه تعاون و جایگاه تعاونی ها را باید 

فراهم کنیم.
وی تامین مشوق ها و منابع مالی در تعاونی ها را به عنوان یک 
پیش نیاز اساســی مورد تاکید قرار داد و افزود: در کنار این موضوع 
باید توسعه بازار و برند تعاونی ها به منظور استاندارد سازی فعالیت 

تعاونی ها و توسعه صادرات آنها مدنظر قرار بگیرد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با 
تشریح مزیت های بخش تعاون اظهار کرد: تعاونی ها بهترین ساختار 
توســعه عدالت اجتماعی، توزیع عادالنــه درآمد و ثروت و کاهش 

فاصله طبقاتی هستند و ظرفیت بزرگی برای اشتغال و رفع بیکاری 
جوانان و زنان به شمار می رود.

کالنتری گفت: تعاونی ها در واحد های کوچک و متوســط که 
یک ســوم هزینه سرانه ایجاد شــغل را به خود اختصاص می دهند 
می توانند با برخورداری از شــبکه بزرگی که دارند رشد اقتصادی و 

اجتماعی را به ارمغان بیاورند.
وی تصریح کرد: تعاونی ها با سازماندهی مناسب منابع انسانی 
و مدیریت سرمایه های خرد و کوچک موجب هم افزایی و رفع فقر 
و محرومیت در مناطق روستایی می شوند و با سازماندهی واحد های 
تولیدی زمینه ی افزایش بهره وری و تــوان رقابتی آنها در بازارهای 

خارجی و داخلی را فراهم می کنند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاین 
با بیان این که باید به تعاون به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصادی 
توجه کنیم، خاطر نشان کرد: بخش تعاون با ظرفیت ها و پتانسیل های 
باالیــی کــه دارد می تواند مکمل بخش خصوصی باشــد و بخش 

خصوصی نیز متقابال پیشران توسعه تعاون باشد.

حســن طایی - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار 
تعاون - در ادامه این همایش با اشاره به سهم باالی بخش خدمات 
در اشتغالزایی اظهار کرد: هم اکنون سهم اشتغال خدمات ۴۸ درصد 
و ارزش افزوده آن 5۲.3 درصد اســت. در حالی که ســهم اشتغال 
بخش صنعت 3۴.5 درصد و ارزش افزوده آن 3۹.۴ درصد اســت 
و در بخش کشاورزی بخش اشــتغال ۱۷.5 درصد و ارزش افزوده 

۱۱.5 درصد است.
وی با بیان این که باید بسترهای شغلی بیشتر در بخش خدمات 
فراهم شــود، افزود: در دو فعالیت کشــاورزی و صنعت با کاهش 
نیروهای کار مواجه هستیم ولی در بخش خدمات به دلیل هم افزایی 
میان نهادها با افزایش فرصت های شغلی، بهره وری و درآمد مواجه 
می شویم بنابراین اگرچه شد و توسعه کشاورزی و صنعت ضروری 
است، ولی بخش خدمات با افزایش فرصت های شغلی بیشتر همراه 
خواهد بود.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تعاون در 
عیــن حال با تاکید بر این که نیازمنــد تغییر و تحول در نگرش های 
اقتصادی هستیم، افزود: باید از نگرش سنتی و اقتصاد کالسیک که 
در آن تقاضا فراوان و عرضه محدود است به یک نگاه نوین با عرضه 

فراوان و تقاضای محدود برسیم.
طایــی با بیان این که نباید تنها به حمایــت مالی از کارآفرینان 
بپردازیم، خاطر نشان کرد: برای حمایت از کارآفرینان ابتدا باید محیط 
کسب وکار را برای ظهور و بروز کارآفرینان بالقوه فراهم کنیم و سپس 

قوانین و مقررات را صریح و با حداکثر ضمانت اجرا تدوین کنیم.
وی تصریح کرد: در راستای حمایت از کارآفرینان اقتصاد باید 
شفاف و سالم و امن و غیررانتی شود، دیوان ساالری سهل و روان و 
چابک شــود و نظام آموزش فنی و حرفه ای به گونه ای به کار گرفته 
شود که نسل آینده نسلی با پشــتکار، جست وجو گر و رقابت پذیر 

بار بیاید.

در دیدار رئیس اتاق تعاون ایران با رئیس توسعه تعاونی های 
زیمبابوه، بر لزوم تشکیل شــورای مشترک همکاری و گسترش 

مناسبات در بخش تعاون تاکید شد.
بهمــن عبداللهی در دیدار با رئیس اتاق SME و توســعه 
تعاونــی های زیمبابوه گفــت: ما عالقه داریم روابــط مان را با 
کشــورهای در حال توسعه، گســترش دهیم. رئیس اتاق تعاون 
ایران با بیان توضیحاتی از روند پیشــرفت کشور از زمان انقالب 
اسالمی افزود: انقالب ما اهداف بزرگی را برای توسعه کشور در 
نظر داشــته و ما توانستیم طی سال های گذشته به بخشی از این 
اهداف برســیم و با هدفگذاری بعــد از انقالب قدم های بزرگی 

برداشته شد.
وی تصریح کرد: در طول این ســال ها کشــورهای غربی 
موانع زیادی را مثل تحریم و جنگ بر سر ما قرار دادند و ما تقریبا 
نیمی از عمــر انقالب را درگیر جنگ بودیــم و با وجود وجود 
جنگ و تحریم ها توانســتیم با اتکا بــه توانمندی های داخلی و 

همدلی و اتحاد مردم راه پیشرفت خود را باز کنیم.
عبداللهی با بیان اینکه اگر این موانع وجود نداشــت، اکنون 
کشــور ما پیشرفت بیشــتری می کرد، گفت: با وجود این موانع 
توانستیم کشوری آباد، مستقل و سرافراز برای ملت خود بسازیم. 
وی پیشــرفت اهداف انقالب را مرهون تعامل همه اجزا انقالب 

دانست.
رئیــس اتاق تعاون ایران یکی از بخش های مهم کشــور را 
تعاون و بنگاه های کوچک ذکر کرد و گفت: تعاون از دستورات 
دین مبین اســالم اســت و ما به مقوله تعاون فقط به عنوان یک 

موضــوع اقتصادی نگاه نمی کنیم، بلکه نــگاه دینی به آن داریم 
به همین دلیــل تعاون و بنگاه های کوچــک در اقتصاد ما نقش 

پُررنگی دارند.
وی بیان داشت: تعاون موجب توزیع عادالنه ثروت و ایجاد 
عدالت می شود. عبدااللهی تاکید کرد: همکاری با اتاق بازرگانی 
زیمبابوه در ســه مقوله انتقال تجربیــات تعاونی ها و بنگاه های 
کوچک، انتقال دانش فنی و خدمات فنی و تامین صدور کاالهای 

مورد نیاز به این کشور می تواند شکل بگیرد.
عبدالهی با اشــاره به تحریم هایی که بر هر دو کشور وارد 
شده است، گفت: دو کشــور در این زمینه نقطه مشترک دارند و 
می توانند از تجربیات یکدیگر اســتفاده کنند. رئیس اتاق تعاون 
ایران با بیان جمله ما شریک غم همه مظلومان عالم هستیم از امام 

خمینی، گفت: این جمله محور سیاست خارجی ما است.
وی تاکید کــرد: بنابراین خود را کنار شــما می دانیم و بر 
اســاس این جمله که فلســفه انقالب ما است، حرکت می کنیم. 
در ادامه این دیدار، همچنین رئیس اتاق SME و توسعه تعاونی 
های زیمبابــوه نیز با بیان اینکه ایران از لحــاظ تکنولوژیکی در 
شرایط خوبی قرار دارد، گفت: تحریم ها به ما ثابت کرد که ایران 
دارای توانایی فوق العاده ای اســت و ما به این نتیجه رسیدیم که 

دوست خوبی مثل ایران داریم.
رئیس اتاق توســعه تعاونــی های زیمبابوه افــزود: ما می 
خواهیم از شــما بیاموزیم همانطور که شــما در مقابل تحریم ها 
پیروز شــدید، ما نیز به موفقیت برسیم؛ چرا که غرب می خواهد 
اقتصاد ما از بین برود. ایــن مقام زیمبابوه ای گفت: ایران روابط 

حســنه خود را به ما نشان داد و اکنون ضرورت دارد که شورای 
ایران - زیمبابوه تشــکیل دهیم و برنامه مشترک بین دو کشور را 

تدارک ببینیم.
وی تشــکیل یک کمیته و اجرای مفاد تفاهم نامه همکاری 
بین دو طرف که پیش از این بین دو طرف به امضا رســیده بود و 
حضور نماینده ایران در زیمبابوه را ضروری دانست. رئیس اتاق 
SME و توسعه تعاونی های زیمبابوه تاکید کرد: ما می خواهیم 
از ایران و اتاق تعاون بیاموزیم که چطور در اقتصاد موفق باشــیم 
و به پیروزی هایی دســت یابیم و از اینرو می خواهیم راه رفتن، 

دویدن و پرواز کردن را بیاموزیم.
رئیس اتاق توســعه تعاونی های زیمبابــوه تاکید کرد: ما به 
تکنولوژی ایران نیاز داریم و شــرکت های کوچک و متوسط و 

تعاونی می توانند در توسعه به ما کمک کنند.

ســخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور از 
کارگران فاقد بیمه و کارگران ساختمانی در سراسر کشور خواست تا 

در سامانه پیامکی 3۰۰۰۱۶33 ثبت نام کنند.
هادی ابوی درباره آخرین وضعیت ثبت نام کارگران در سامانه 
3۰۰۰۱۶33، گفت: تاکنون ۴۰۰ هزار نفر از کارگران سراســر کشور 
به این ســامانه پیامک زده و کد شهرستان و استان محل اقامت خود 

را ارسال کرده اند.
وی افزود: ثبت نام ها همچنان ادامه دارد اما انتظار داریم کارگران 
فعالتر عمل کنند تا کار شناسایی و ساماندهی و بیمه افراد با سرعت 

بیشتری دنبال شود.
بــه گفته ابوی در حال حاضر نزدیک بــه ۶ میلیون کارگر در 

کشور فاقد شناسنامه کار هستند.
این مقام مسوول کارگری درباره برقراری بیمه تکمیلی کارگران 
مشهد، گفت: در فاز نخست طرح، ساماندهی 5۰۰۰ نفر از کارگران 
صنوف در مشهد را برعهده گرفتیم این عده کسانی بودند که ثبت نام 

اولیــه را انجام داده و ما به طور رندوم 5۰۰۰ نفر از آنها را انتخاب و 
پس از ساماندهی نسبت به برقراری بیمه تکمیلی آنها اقدام کردیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصریح 
کــرد: به دنبال تفاهم نامه ای که با شــرکت بیمه ایران منعقد کردیم 
موضوع برقراری بیمه تکمیلی این دسته از کارگران را که از صنوف 
مختلف هستند در دستور کار داریم و از ۲۰ مهر ماه به شکل نهایی 
دنبال خواهیم کرد.وی گفت: در حال حاضر بین هزینه های قابل قبول 
از نظر سازمان تامین اجتماعی به عنوان بیمه گر اول و پرداختی کارگر 
تفاوت هست که بر این اساس باید به تدریج به سمت بیمه تکمیل 

درمان کارگران برویم.
ابوی متذکر شــد: بخش اعظمی از کارگران کشور به ویژه 

کارگــران زیرپله ای، فاقد بیمه هســتند که به دنبال شناســایی و 
ســاماندهی آنها از طریق ســامانه 3۰۰۰۱۶33 هستیم و از تمام 
کارگران فاقد بیمه و کارگران ساختمانی سراسر کشور می خواهیم 
که در این ســامانه ثبت نام کنند تــا از طریق کانون وضعیت آنها 

رسیدگی شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در عین 
حال از اجرای طرح آموزش کارگران ساختمانی در استان مازندران 
خبــر داد.وی گفت: به منظور کاهش حوادث ناشــی از کار، طرح 
آموزش کارگران ساختمانی کشــور را در دستور کار قرار دادیم که 
در مرحله نخست، این طرح در استان مازندران به اجرا درآمده و در 

مشهد نیز در دست اجرا است.
به گفته ابوی، کمیته ای متشکل از سازمان نظام مهندسی، تامین 
اجتماعی و فنی و حرفه ای تشــکیل شــده و مقدمات کار آموزش 
کارگران ســاختمانی را فراهم کرده اســت که انتظار می رود با ارائه 

آموزشهای الزم حوادث ناشی از کار به شدت کاهش یابد.

واکنش ربیعی به منتقدان دولت در بحث اشتغال

معاون وزیر تعاون خبر داد:

ایجاد یک میلیون و 600 هزار نفر شغل در بخش تعاون

تشکیل شورای همکاری ایران و زیمبابوه در بخش تعاون

 کارگران فاقد بیمه 
به 30001633 پیامک بزنند



قنات گناباد در پرونده ثبت جهانی یونسکو قرار گرفت
معاون سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: قنات 
قصبه گناباد در پرونده زنجیره ای ثبت جهانی قنات های ایران در سازمان علمی، 

آموزشی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( قرار دارد.
محمد حسن طالبیان با اشاره بر ویژگی نخستین قنات شاخص ایران در 
فهرست 11 گانه قنات های ایران که در پرونده زنجیره ای قنات های کشور برای 
ثبت جهانی به یونسکو ارسال می شود، گفت: قنات قصبه گناباد از مهمترین 
قنات های کشور است که شاهکار نبوغ بشر و از ابداعات نیاکان ما در احصاء و 

مدیریت منابع آبی محسوب می شود.
در زمان حاضر بیش از 40 هزار قنات در ســطح کشور وجود دارد که 
بسیاری از آن ها به دلیل ناکارآمدی در مدیریت آب و حفر بی رویه چاه های 

غیرمجاز خشک شده و رها مانده اند. 

پرونده زنجیره ای ثبت جهانی قنات های کشــور در فهرست یونسکو 
برای نخستین بار در کشور با همکاری سه جانبه وزارت نیرو، وزارت جهاد و 
کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین شده 
است. این پرونده در شرایطی برای ثبت جهانی در یونسکو پیشنهاد شده است 

که ایران در شرایط کنونی با بحران شدید آب و خشکسالی مواجه است. 
براساس گزارش میراث فرهنگی ، طالبیان افزود: گناباد در گذشته منطقه 
ای بود که آبی در آن جاری نبود ، چشمه ای نیز از دل این سرزمین خشک نمی 
جوشید اما مردم منطقه 2500 سال پیش با حفر قنات موجب رونق این خطه و 

شکل گیری مناطق مسکونی شدند. 
وی پرونده زنجیره ای ثبت جهانی قنات های ایران را در بازخوانی تاریخ 
و استفاده از تجارب گذشــتگان در حفظ منابع آبی کشور در شرایط کنونی 

مناسب دانست.
معاون میراث فرهنگی سازمان گفت: قنات قصبه گناباد، در سرزمینی حفر 
شده است که میزان باران متوسط در آن به باالتر از 160 میلی متر نمی رسد با 
این وجود این قنات کهن ترین قنات کشور است که بیش از 2500 سال آب 

دارد و هنوز زنده است.
اگرچه قدمت قنات قصبه گناباد با دوره هخامنشیان برابری می کند اما 
مهمترین شاخصه این قنات به عمق مادرچاه و تکنولوژی حفر قنات، همچنین 
شیوه بهره برداری آب از این قنات کهن کشور بازمی گردد. قنات قصبه گناباد 
از 2500 سال پیش تاکنون بدون کاهش میزان آب هنوز مورد بهره برداری قرار 
می گیرد و با مدیریت سنتی تا فاصله 40 کیلومتری از شمال گناباد را سیراب 

می کند.
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توليد - گردشگری
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توليد - فرهنگ و ادب

توليد - فن آوری

توليد - شهری

توليد - هنری
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پایگاه ملی پلهای تاریخی زاینده رود به 
زودی راه اندازی می شود

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: پایگاه ملی پلهای تاریخی رودخانه زاینده رود به 

زودی راه اندازی می شود.
به گزارش واحد خبر پایگاههای ثبت جهانی استان اصفهان 
»فریدون اله یاری » در جلسه بررسی مسائل و مشکالت پایگاههای 
جهانی و ملی در میان مدیران پایگاههای اســتان اصفهان افزود: 
باتوجه به اهمیت پلهای تاریخی که برروی رودخانه زاینده رود قرار 
گرفته است، خال وجود پایگاه پلهای تاریخی زاینده رود احساس 

می گردد، که امیدواریم به زودی راه اندازی شود.
وی به وجود چهار پایگاه جهانی و پنج پایگاه ملی در استان 
اصفهان اشاره کرد و افزود: استان اصفهان به عنوان یکی از استان 
های پیشتاز در راه اندازی پایگاه بوده که خوشبختانه تاکنون بخوبی 

فعالیت کرده است.
»فرهاد عزیزی« مدیر کل پایگاههای میراث جهانی سازمان 
میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري در این جلسه با اشاره 
به این که استان اصفهان اولین استانی بودکه پایگاه در آن افتتاح شد، 
افزود: فعالیت این پایگاهها به گونه ای بوده است که بعداز  5 الی 

6 سال از راه اندازی آنها بی وقفه و بدون تعطیلی فعالیت کردند.
وی اظهار داشت: ارتقاء و نگاه روبه جلوی پایگاههای استان 
اصفهان یکی از اهداف مهم سازمان است،که نیازمند عزم جدی و 

برنامه ریزی مستمر و مداوم در این راستا است.
وی با تأکید بر اینکه پایگاههای میراث فرهنگی از سازمان 
میراث فرهنگی جدا نمی باشند، افزود: همه در یک خانواده و با 

اهداف مشترک درجهت اعتالی میراث فرهنگی تالش می کنند.
مدیر کل پایگاههای میراث جهانی سازمان میراث فرهنگي، 
صنایع دستي و گردشگري خاطر نشان کرد: مسئووالن پایگاهها باید 
تالش کنند، تا با ایجاد فضای تعاملی با دستگاههای مرتبط همچون 

شهرداری و بنیاد مسکن جلب همکاری کنند.
عزیزی استفاده از ظرفیتهای بین المللی به لحاظ فنی و مشاوره 
ای ، استفاده از ظرفیت دانشگاهی در مباحث علمی و فرهنگی  ، راه 
اندازی مرکز اسناد و ظرفیتهای مردمی در جهت کمکهای  معنوی و 

مادی را مورد تاکید قرار داد.
وی با ابراز نارضایتی از امکانات زیر ســاختی پایگاهها 
ملی و جهانی افزود: با تعامالتی که صورت گرفته قرار است، 
بخشــی از اعتبارات  به زیرســاختهای پایگاهها در خصوص 
تجهیز سرویســهای بهداشتی و نمازخانه ، فضای فروشگاهی 

برای عرضه صنایع دستی و فضاهای پذیرایی اختصاص یابد.

اعضای بنیاد ملی نخبگان از جاذبه های 
گردشگری دیدن کردند

اعضــای بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح ملی ایران، مرز 
پرگهر از پروژه های ملی و جاذبه های گردشگری کشور بازدید 
کردند.به گــزارش روابط عمومی مرکز گردشــگری علمی-
فرهنگی دانشــجویان ایران )istta(، رحیم یعقوب زاده رئیس 
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران گفت: این 
مرکز با همکاری ستاد اجرایی سازی سند راهبردی نخبگان به 
منظور پیشبرد ســند راهبردی کشور در امور نخبگان و جهت 
آشنا ســاختن اجتماع نخبگانی با جاذبه های طبیعی، زیارتی، 
فرهنگی و اجتماعی کشــور و ارتقای خودآگاهی ملی و حس 
دلبستگی به میهن و همچنین افزایش آگاهی از خدمات متقابل 
اسالم و ایران با تأکید بر جایگاه بی بدیل اسالم در شکل دهی به 
هویت ایرانی و ارتقای تمدن ایرانی اقدام به برگزاری بازدیدهای 
علمی، فرهنگی و پژوهشــی ویژه این بنیاد در قالب طرح ملی 

ایران، مرز پرگهر با رویکرد مهارت- محور کرده است.
وی افزود: این بازدیدها نظر به تاکید مقام معظم رهبری 
در استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت های علمی نخبگان در 
راستای توسعه کشور و لزوم حرکت انقالبی در مسیر موانع و 
مشــکالت تولید دانش و جنبش نرم افزاری برنامه ریزی شده 

است.
وی ایــن بازدیدها آغازگر حرکتی دانســت که طی آن 
اعضای بنیاد ملی نخبگان در سراسر کشور در قالب اردوهای 
علمی و تخصصی برای بازدید از پروژه های ملی و دستاوردهای 

فناورانه نظام مقدس جمهوری اسالمی اعزام خواهند شد.
رئیس مرکز گردشــگری علمی-فرهنگی دانشــجویان 
ایران در ادامه به ارائه توضیحات مختصری درخصوص نحوه 
اجرا و جزئیات بازدیدها پرداخت و گفت: در اولین مرحله از 
بازدیدهای برگزار شده برای اعضای بنیاد ملی نخبگان شرکت 
کنندگان در دو اردوی درون استانی و یک اردوی برون استانی 
شرکت کردند.مقصد اردوی دوروزه برون استانی استان زنجان 
بود که طی آن دانشــجویان از نیروگاه سیکل ترکیبی و شرکت 
ایران ترانسفو به عنوان پروژه های ملی و صنعتی و همچنین گنبد 
سلطانیه )یکی از آثار ثبت شــده میراث جهانی( و موزه مردم 
شناســی )رختشــویخانه( به عنوان میراث فرهنگی این استان 

بازدید کردند.
بازدیــد از پژوهشــگاه رویــان و باغ پرنــدگان مقصد 
اردوی بعدی بود که طی آن دانشــجویان با حضور در کارگاه 
آموزشــی)همراه با پرسش و پاســخ( با تاریخچه، فعالیت ها، 
عملکرد و اهداف این پژوهشگاه آشنا شدند و سپس از نزدیک 
از آزمایشــگاه های بافت شناسی، زیست شناسی مولکولی و 

پروتئومیکس بازدید کرده و با نحوه فعالیت آنها آشنا شدند.

حمایت از هنرمندان نوآور در صنایع دستی
مدیرکل حمایت از تولیدات صنایع دســتی از جمع آوری 
اطالعــات و حمایت از هنرمندانی کــه در تولید محصوالت 

صنایع دستی ابتکار و نوآوری به خرج داده اند خبر داد.
فریدون میرزالو ، درباره ثبت رشته های نوآوری شده در 
صنایع دستی بیان کرد: با این کار می خواهیم وضعیت تولیدات 
صنایع دستی را به لحاظ تغییراتی که در آن اتفاق می افتد رصد و 

بتوانیم این رشته ها را ثبت کنیم.
او ادامه داد: به معاونت صنایع دســتی استان ها هم اعالم 
کرده ایم که صنایعی که در تکنیک، رشــته، مــواد اولیه و ابزار 

و تجهیزات یک محصول نوآوری داشته اند را در نظر بگیرند.
مدیرکل حمایت از تولید صنایع دســتی بــا بیان اینکه 
هم اکنــون در حال جمع آوری اطالعات اولیه هســتیم گفت: 
این موضوع را تا زمانی که هر اســتان اعالم کند در این زمینه 
هنرمندانی محصــوالت نوآور خلق می کنند، ادامه خواهیم داد 
و فکر نمی کنم قرار باشــد هر لحظه در این زمینه یک نوآوری 
اتفاق بیفتد اما ممکن اســت 6 ماه دیگر هنرمندانی نوآوری در 
صنایع دســتی را ادعا کنند و ما بتوانیم از کاربری صنایع دستی 
آنها و کسانی که در این حوزه نبوغ خاصی دارند، استفاده و آنها 

را حمایت کنیم.
وی اظهار کرد: تاکنون 4 اســتان اطالعات شان را در این 

زمینه ارسال کرده اند.

 ارسال مدارک تجاوز به حریم عمارت کاله 
فرنگی به دادسرای نظامی

مدیــرکل میراث فرهنگی تهران با انتقــاد از عدم توقف 
ســاخت و سازهای انجام شــده در میدان سپاه و حریم درجه 
2 عمارت کاله فرنگی گفت: مدارکمان را به دادســرای نظامی 

فرستاده ایم.
رجبعلی خسروآبادی گفت: دادسرای نظامی از ما خواست 
تا مدارکی که نشــان می دهد در محدوده میدان سپاه و عمارت 
کاله فرنگی تا چه ارتفاعی ساخت و ساز مجاز هست را ارسال 
کنیم. این کار دو هفته پیش انجام و قرار شد نتیجه را به ما اعالم 

کنند. ولی هنوز چیزی به دستمان نرسیده است.
وی گفــت: در محدوده درجــه دو عمارت کاله فرنگی 
ساخت و ساز تا ارتفاع 16 متر مجاز است اما اکنون ساخت و 
سازهای سپاه تا ارتفاع بیش از ۳5 متر نیز رسیده و ما هیچ المان 
و یا نمادی را مشاهده نمی کنیم که نشان از عدم توقف ساخت 
و ســاز و یا حتی تخریب باشد. بنابراین اکنون منتظریم ببینیم 
دادسرای نظامی چه تصمیمی می گیرد. چون تا زمانی که حکم 
قضایی نیاید از دست ما هم کاری ساخته نیست. امیدواریم این 

موضوع هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
خســروآبادی گفت: یک بار در شورای عالی معماری و 
شهرســازی گزارشــی مربوط به حریم این اثر تاریخی متعلق 
به قبل از انقالب مطرح شــد که نشان می داد حریم آنجا چه 
محدوده ای را شــامل می شود. دوســتان گفتند که این حریم 
مربوط به 60 سال پیش است و حریم جدید را روی نقشه فعلی 
به ما بدهیم ما هم به استناد حرف دوستان مجدد شورای حریم 
آثار تاریخی را تشکیل دادیم و قرار شد در محدوده حریم درجه 
یک هیچ ســاخت و سازی نشود و در حریم درجه دو این اثر 
اجازه ساخت و ساز تنها با ارتفاع 16 متر ساخته شود. اما اکنون 
می بینیم که این ارتفاع تا االن دو برابر حد مجاز باال رفته است.

مسجد تاریخی شاهرود مرمت شد
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
شهرســتان شاهرود از مرمت مســجد تاریخی شیخ علی اکبر 

شاهرود خبر داد.
حمیدرضا حســنی گفت: در ایــن مرحله از مرمت، کار 
سبک سازی بام طلبه خانه و بام ورودی شرقی، انجام ایزوالسیون 
و آجر فرش، انجام کاهگل و سیم گل نماهای جانبی، اصالح و 

بندکشی پایه ها ورودی شرقی انجام شد.
وی افــزود: بنای این مســجد در اواخر قرن 1۳ هجری 
قمری ســاخته شــده و ایوان و گنبد مرتفع آن دارای تزئینات 

آجری است.
حسنی گفت: بنای این مسجد مشتمل بر سردر ورودی، 
صحن، ایوان، شبســتان های متعدد، آب انبار قدیمی، حجره ها 
و بناهای خدماتی اســت. این مســجد دارای پنج محراب در 
شبســتان های اصلی و تابستانه است که در فصول مختلف به 

تناسب وضعیت هوا از آنها استفاده می شده است.
مسجد شیخ علی اکبر دارای داالن ورودی، صحن حیاط 
مرکزی، طلبه خانه و آشپزخانه است و در قسمت شمال شرقی 
آن آب انبار بزرگی وجود دارد که دو ورودی جداگانه آن را به 
صحن مسجد و خیابان جنب آن متصل می کند. این مسجد در 
16 شــهریور 1۳76 به شماره 1918 در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است.

 کاروانسراهای مرنجاب و گبرآباد 
به مدت ۱۲ سال واگذار شدند

صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی کاروانسرای مرنجاب 
را به تعاونی روســتایی آران و بیدگل واگذار و کاروانســرای 

گبرآباد را نیز وارد چرخه اقتصادی کرد.
کاروانســرای تاریخی مرنجاب از سوی صندوق احیا و 
بهره بــرداری از اماکن تاریخی در قالب مزایده ای به شــرکت 
تعاونی توسعه و عمران دهیاری های روستاهای شهرستان آران 

و بیدگل به مدت 12 سال واگذار شد.
کاروانســرای تاریخی مرنجاب در فاصله 50 کیلومتری 
شــمال شرق شهرســتان آران و بیدگل از استان اصفهان واقع 
شده با شماره 12121 در فهرست میراث ملی ثبت شده است. 
قلعه یا کاروانســرای مرنجاب متعلق به دوره صفوی است که 
در کویر آران و بیدگل و در مســیر راه ابریشــم قرار دارد و در 
گذشته کاروان ها برای سفر به خراسان، اصفهان، ری و برعکس 
از این مسیر می گذشــتند.صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی 
همچنین کاروانسرای تاریخی گبرآباد را نیز با برگزاری مزایده 
ای وارد چرخه اقتصادی اماکن تاریخی کرد. این کاروانسرا در 
جاده قمصر به کاشــان قرار دارد و یکی از زیباترین و وســیع 
ترین کاروانســراهای واقع در دشت های فالت ایران است که 
از دوران صفویه به یادگار مانده و با شماره 1095 در فهرست 
آثار تاریخی به ثبت ملی رســیده است.با توجه به ویژگی های 
منحصــر به فرد این بنا و واگذاری آن به بخش خصوصی، می 
توان بسترهای الزم برای مورد توجه قرار گرفتن کاروانسرای 
تاریخی گبرآباد را بیش از پیش فراهم کرد. این کاروانســرا نیز 
به مدت 12 ســال به بخش خصوصی و فردی به نام مزرعتی 
واگذار شده است.در کنار این کاروانسرای تاریخی، جاذبه های 
تاریخی و گردشــگری نظیر غار نیاســر، خانه بروجردی ها، 
آرامگاه سهراب ســپهری ، آرامگاه بابا افضل کاشانی، آرامگاه 
محتشم کاشــانی، آرامگاه فیض کاشــانی ، مدرسه آقا بزرگ 
کاشان، حمام عبدالرزاق خان، حمام مجموعه اردهال، مسجد 
میرعماد، امامزاده حبیب بن موسی، امامزاده شاهزاده عیسی و 
یحیی، بقعه ابولؤلؤ )باباشجاع الدین(، باغ  و کاخ تاریخی فین، 
روستای ابیانه، تپه های سیلک، کاروانسرای مرنجاب، آب سرخ 

فریزهند قرار گرفته است.

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع دســتی 
گفــت : تبریز پایتخت و مهــد هنر- صنعت، 

فرش جهان است.
مسعود ســلطانی فر شامگاه سه شنبه در 
آیین معرفی تبریز به عنوان ›شهر جهانی بافت 
فــرش‹ ،افزود : با این انتخاب تبریز حرف را 
در فرش دنیــا خواهد زد و در واقع تبریز در 

فرش دنیا برند منحصر به فردی است . 
وی بــا بیــان اینکــه حضور ایــران در 
بازارهــای فــرش دنیا پررنگ تر از گذشــته 
خواهد شــد، افزود : هنرمندان تبریز همواره 

خالق آثار کم نظیری در فرش هستند . 
وی با اشــاره بــه اینکه کســب عنوان 
جهانی شــهر تبریز در حوزه فرش تاثیر مهمی 
در گردشــگری منطقــه نیز برجــای خواهد 
گذاشــت، گفت : تبریــز به عنــوان یکی از 
مقاصد هدف گردشــگران خواهد بود و این 

اتفاق مهمی در بخش گردشگری است . 
ســلطانی فر خاطر نشان کرد : تبریز و 
آذربایجــان همواره جزو یکی از کانون های 
با کسب  ایران و جهان بوده و  گردشــگری 
این عنوان میزان گردشــگران در این شــهر 
افزایــش خواهد یافــت. وی همچنین گفت 
: قالی بافان، طراحان، نقشــه کشــان، تولید 
کننــدگان مواد اولیه و تجار فــرش تبریز با 
کســب این افتخار باید برای خود رســالت 
بزرگی برای توســعه این هنــر صنعت قائل 

شوند. 
وی با بیان اینکه هیچ کشوری نمی تواند 
فــرش ایران را تولید کنــد ، افزود : فرش در 
اشــتغال، صادرات و معیشت مردم آذربایجان 

شرقی و ایران موثر بوده است . 

معــاون رییــس جمهور تاکیــد کرد : با 
وجود اینکه کپی ســازی از روی فرش ایران 
توسط برخی از کشــورهای دنیا صورت می 
گیرد ولی کماکان فــرش تبریز حرف اول را 
مــی زند و همچون اتومبیل مرســدس بنز که 
برند اول صنعت خودروســازی جهان اســت 

این فرش هم برند نخست در دنیاست . 
سلطانی همچنین با اشاره به اینکه کشور 
وارد شــرایط سیاســی جدیدی خواهد شد، 
گفت : با تدبیر رهبر معظم انقالب و مدیریت 
رییس جمهــوری حقوق هســته ای ایران به 
رسمیت شناخته شد و بر این اساس پایه های 

تحریم درحال فرو ریختن است . 
وی اضافه کرد : با اجرای ›برجام‹ کشــور 
وارد فضای سیاسی و اقتصادی جدیدی خواهد 
شد و فرصت جدیدی برای پیشرفت و توسعه 
در زمینه های مختلف برای کشور فراهم خواهد 

شد . 
وی یادآور شــد : دیدگاه دولت استفاده 

از ظرفیت اقتصادی تمام کشــورهای جهان و 
تعامل با همه ســازمان های بین المللی است 
و انتخــاب تبریز نیز بر اســاس بهبود همین 
تعامالت و همکاری ها با ســازمان های بین 

المللی می باشد . 
وی گفــت : بــا افزایــش صــادرات و 
فعالیــت های مرتبط با حوزه فرش در اثر این 
همــکاری های بین المللی ، ایجاد اشــتغال و 
تحقق اقتصــاد مقاومتی رهبرمعظم انقالب نیز 

در این بخش محقق می شود . 
رییس ســازمان میــراث فرهنگی،صنایع 
با تمجید از  دســتی و گردشــگری همچنین 
جایگاه فرهنگی و هنــری خطه آذربایجان و 
تبریز،اظهار کــرد : آذربایجان قهرمان و تبریز 
بزرگ در حوزه صنایع دســتی و گردشگری 

پررونق تر از قبل خواهد بود . 
وی با اشاره به ســاخت موزه تخصصی 
فــرش در تبریز، تاکید کرد : موزه فرش تبریز 
را حداکثر تــا هفته دولت ســال آینده آماده 

 . کنیم 
معــاون صنایع دســتی ســازمان میراث 
و صنایع دستی کشور  فرهنگی، گردشــگری 
نیــز در ایــن آیین با اشــاره بــه اینکه 1.5 
میلیــون نفر در بخش صنایع دســتی کشــور 
شاغل هســتند، گفت : 200هزار میلیارد ریال 
فروش صنایع دستی در ســال اتفاق می افتد 
که 500 میلیــون دالر آن صادرات بوده و از 
این مقــدار۳00 میلیون دالر صادرات مختص 

فرش است . 
بهمــن نامــور مطلــق افزود : امســال 
۳6درصددر صنایع دستی، 20 درصد در فرش 
و 12 درصد در بخش گردشگری کشور رشد 
داشته ایم که نســبت به متوسط جهانی وضع 
امیدوارکننده ای داریم . همچنین در این آیین 
از تمبر یادبود ›معرفی تبریز به عنوان ›شــهر 
جهانی بافت فرش‹ رونمایی و توســط معاون 

رییس جمهور ابطال شد . 
رونمایی از مشــابه فرش دستباف موزه 
›چلســی‹ بافته شده در ســال 1۳19 ،توسط 
خانواده جمشــیدی جهت اهدا به موزه فرش 
تبریز و اهدا اعتبارنامه شهر جهانی بافت شهر 
تبریز بــه وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی و شهرداری تبریز از دیگر بخش 

های مراسم یاد شده بود . 
مراســم معرفی و اعطای اعتبارنامه شهر 
جهانی فرش تبریز شــامگاه سه شنبه در تاالر 

معلم این شهر برگزار شد.
بازدید از کارگاه های تولیدی و دانشگاه 
هنر اســالمی و برپایی نمایشــگاه هایی برای 
معرفی فرهنــگ و هنر آذربایجــان از برنامه 

های جنبی این مراسم بود.

ارتقا و تقویت ســاختار تشکل ها  معاون گردشــگری 
در صنعت گردشــگری کشور را به عنوان دستاورد همکاری 
معاونت گردشــگری با کمیســیون گردشگری اتاق بازرگانی 

کرد.    مطرح 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان 
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری؛ »مرتضی 
رحمانــی موحــد«  در دیدار بــا »احمد اصغــری« رییس 
کمیســیون گردشــگری اقتصاد هنر و اقتصــاد ورزش اتاق 
بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران و تعدادی از 
اعضا ضمن اشــاره به این موضوع که هر تشکل و اجتماعی 
چنانچه با ســه عنصر مقبولیت، مشروعیت و جامعیت همراه 
باشــد می تواند ادعای راهبری یک موضوع را داشــته باشد 
گفــت: از آنجاییکه اتاق بازرگانی بــه عنوان نهاد و پارلمان 
بخش خصوصی با ســابقه ای دیرینه توانســته است به این 
سه شــاخص مهم دست یابد؛ لذا همکاری بخش گردشگری 
بــا این حوزه می تواند عالوه بر شــکل گیری تشــکل های 
مشابه ســبب ارتقا و تقویت نظام تشــکل سازی در صنعت 

شود.  کشور  گردشگری 
وی افزود: خروجــی انتخابات اتاق بازرگانی به عنوان 

فرآینــدی دموکراتیک، شــفاف و مشــخص همــواره مورد 
توافــق و اجماع نظــر همه بازرگانان و اعضای اتاق اســت 
و از ســوی آنان پشــتیبانی می شــود؛ به همین دلیل در این 
شــرایط  دولت هــا مجبور بــه تمکین از چنین ســاختاری 

 . هستند
رحمانــی موحد با بیــان اینکه نیاز بــه تعریف مکانیزم 
گفتگــو و همکاری میان معاونت گردشــگری و کمیســیون 
گردشــگری اتاق بازرگانی وجــود دارد؛ اظهار کرد: در این 
نظام ارتباطی که بر دو عنصر ســاختار و محتوا بنا می شــود 
می توان موضوعات کالن مشــترک و فرابخشــی را مطرح و 
نتیجــه آن را از طریق این ســاختار به محیــط های اجرایی 
یعنی کمســیون های اســتانی و ادارات کل میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری اســتان ها منتقل نمود. 
معاون گردشــگری همچنین با بیــان اینکه نگاه کالن و 
حرفه ای مورد نظر شــکل گیری هر چه ســریع تر ساختار 
ارتباطــی مذکور اســت؛ تصریح کــرد: ما در قالــب نگاه 
راهبردی ســازمان به دنبال فرمولی هســتیم که به واسطه آن 
بتوانیم وضعیت ســاختار تصمیم ســازی و تصمیم گیری در 
صنعت گردشــگری را به فعاالن، متولیان و متصدیان مربوطه 
واگــذار کنیم امــا نمی خواهیــم که این مســاله به آزمونی 

شود.  تبدیل  ناموفق 
وی تصریح کرد: نخســت باید این نگاه از زیر بناهای 
الزم برخــوردار شــود؛ در این صورت زمانــی که تفویض 
وظایــف انجام گرفت جای بخــش خصوصی و دولتی تغییر 
خواهــد کرد و این بار بخش دولتی اســت که نتایج امور و 

فعالیت ها را پیگیر خواهد شــد.  
د: در حال حاضر ما ســه  مه دا دا نــی موحــد ا رحما
یــت و نظارت را در ماموریت های  عنصــر حمایت، هدا
گردشــگری  و  دســتی  فرهنگی، صنایع  میراث  ســازمان 
ز بحــث نظارت که بــه عنوان  را هســتیم کــه غیــر ا دا
نــون نمی تــوان آن را به  بــر با قا یــه حاکمیتــی، برا پا

مکان  نهــادی تفویض کرد؛ در بحــث حمایت و هدایت ا
ای  های حرفه  تشــکل  و  بخــش خصوصی  به  واگذاری 

رد. صنعت گردشــگری وجود دا
وی خاطر نشــان کرد: بخش خصوصــی مورد نظر در 
ایــن فرآیند به خوبی بــر امور موجود اشــراف دارند، دانا 
هســتند و کارآزموده شــده اند. تجربیات موفق را یاد گرفته 
اند و حاال منافع تشــکل و صنف شــان را بر منافع شخصی 
خود ترجیح می دهند؛ در این حالت اســت که خروجی کار 

با اثر بخشــی مطلوبی همراه می شود.
رحمانــی موحد با بیــان اینکه از تشــکل های حوزه 
گردشــگری خواســته اســت که اراده و توافــق جمعی را 
جایگزین منافع و اراده شــخصی نمایند؛ یادآور شــد: وقتی 
هر فرد بــا هر حرفه، تجارت و شــغلی وارد شــاکله اتاق 
بازرگانــی می شــود؛ خود را وقف این تشــکل می داند نه 
بنــگاه اقتصادی خود یا چنانچــه منفعتی نیز برایش به همراه 
داشته باشــد بی شــک مغایرتی با جمع ندارد؛ این موضوع 
همان نگاه حرفه ای اســت که ما برای تشــکل های صنعت 

داریم. انتظار  کشور  گردشگری 
همچنیــن رحمانی موحد پس از شــنیدن نظرات رییس 
کمیســیون گردشــگری، اقتصاد هنــر و اقتصاد ورزش اتاق 
و کشــاورزی گفــت: موضوعاتی  معادن  بازرگانی، صنایع، 
چون بهره گیری از ظرفیت کشــورهای عضو اکو، عضویت 
اتاق بازرگانی در شــورای راهبری گردشــگری ســالمت، 
حضور شایســته استان ها در جلســات کمیسیون گردشگری 
و نیز ایجاد ارتباط دو ســویه مطلوب میان بخش خصوصی 
گردشــگری و کمیســیون گردشگری در دســتور کار قرار 
دارد تــا بتوانیــم برپایه همکاری هایی از این دســت به قله 
اعتبار و افتخار صنعت گردشــگری کشور یعنی ایجاد رونق 
در مشــاغل، روســتاها، صنایــع، ابتــکارات، خالقیت ها و 
بســیاری از تحوالت که منشاء خیر و برکت برای همه مردم 

یابیم. دست  دارد؛  پی  در  کشورمان 

نیایشــگاه آدریان اثری ملی اســت که  آتش آن از آتشکده یزد به این آتشکده آمده است.حوزه 
میراث و گردشــگری گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قبل از اینکه به آتشکده آدریان که در 
سال 129۳ خورشــیدی پایه گذاری شد قدم بگذارم تنها نام آن را به عنوان گونه ای از نیایشگاه های 
زرتشــتیان شــنیده بودم، اما قرار گرفتن در فضای این آتشکده درکی بیشــتر از یک واژه به همراه 
داشت.عناصر مقدس در آئین زرتشتی آب، هوا، خاک و آتش است و کوشش می شود که این عناصر 
آلوده نشــوند، آتش در نیایش های دینی زرتشتیان از جایگاه ویژه ای برخوردار است،تا جایی که در 
آتشــکده ها که محل نیایش زرتشتیان است آتش عنصر محوری است.شکل و بنای آتشکده ها بیشتر 
دارای هشت درگاه و چند اتاق هشت گوشه در اطراف بود و آتش مقدس در وسط آن می سوخت، 
با گذر زمان اتاقی در وســط ساخته شــد و آتش درون آن و در فضای بسته قرار گرفت،  آتشی که 
در آتشــدان آتشکده قرار دارد خاموش نمی شود.نیایشــگاه آدریان در تاریخ 12 بهمن ماه 1۳81 با 
شــماره 7442 به عنوان یک اثر ملی به ثبت رسیده است مربوط به دوره قاجار است.سنگ بنای این 
آتشکده با حضور ریاســت انجمن زرتشتیان تهران پایه گذاری و ساخت آن در سال 1296 به پایان 
رســیده است، اتمام ساخت این ســاختمان با  کمک مالی پارسیان هندوستان ( بهرام جی بیکاجی)  
و زرتشــتیان ایرانی ساکن ایران و هند ساخته شــد و آتش آن با مراسمی خاص پس از 25 روز از 
آتشــکده یزد به تهران آورده شد،آتش بیانگر انرژی و تغییراتی است که انرژی در ماده و حاالت آن 
بوجود می آورد.دربی در این آتشکده قرار دارد که توسط خانم مروارید جمشید جمشیدی و همسر 
ایشان روانشاد اسفندیار نوشیروانی در مهر ماه 1۳89 مرمت شده است و نمای بیرونی و محوطه این 
آتشکده در حال مرمت است.این بنا در زمینی به مساحت حدود 1۳00 مترمربع و بنای مرکزی 206 
متر مربع قرار دارد. روبه روی بنا مانند آتشــگاه یزد حوضی بیضی شکل به قطرهای 8 و 4 متر دیده 
می شــود. ســاختمانی با نمای سنگ سفید و کنگره ای در باالی دیوار و شش ستون که در جلوی در 
ورودی آن زیر طاقی قرار گرفته اند و سر ستون هایی سنگی که هر کدام چهار سر گاو دارند و گویی 
تمام وزن این ساختمان را به دوش می کشند.نمای سنگی ساختمان آدریان به یاد بود روانشاد شیرمرد 
فرهمند با هزینه آقای فریدون فرهمند در ســال 1۳45 خورشــیدی انجام گرفته اســت، در قسمت 
مرکزی بنای نیایشگاه اتاقی چهار گوش بنا شده که دیوارهای آن تا ارتفاع 80سانتی متری باال آمده اند 
و پس از دیوارها، شیشــه های یکدست و ضخیم تا سقف ادامه دارد. در اتاق، یک ظرف مسی قرار 
دارد که که به آن آفرینگان )مجمر( می گویند، داخل آفرینگان کنده ای نیم سوخته و خاکستر بسیاری، 

از آتش به جای مانده و شعله ای باریک در میان ظرف، آتش را زنده نگه داشته است.

ســال گذشته شهرهای تبریز و اصفهان به عنوان شهرهای 
برجســته در زمینه فرش و صنایع دســتی به ســازمان جهانی 
صنایع دســتی معرفی شــدند و پس از ارزیابی اعضای هیئت 
رئیسه این سازمان هر دو شهر به عنوان شهرهای جهانی بافت 

فرش و صنایع دستی انتخاب شدند.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری آذربایجان شــرقی؛ بهمن نامور 
مطلق معاون صنایع دســتی با حضــور در برنامه تلویزیونی 
» آذربایجانیم » در شــبکه ســهند ، گفت: اهمیت شــهرهای 
جهانــی روز به روز، افزون می شــود و بــا انتخاب جهان 
شــهرها عناوین و مســئولیت هــای تازه ای برای شــهرها 

است. شده  تعریف 

نامور مطلق ادامه داد : ســازمان جهانی صنایع دســتی در 
۳ ســال اخیر 10 شــهر را به عنوان شــهرهای جهانی انتخاب 
کرده است و خوشــبختانه دو شهر از ایران در بین این شهرها 

وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه لوح شــهر جهانی بافت فرش 
بــه تبریــز اهدا می شــود، ادامه داد : فردا آغــاز جهانی 
شــدن تبریز اســت و پس از اهدای این لوح همه سازمان 
، معدن و  از جمله میراث فرهنگــی، صنعت  متولــی  های 
باید دســت به دســت هم دهند تا  تجارت و شــهرداری 
نند هنر و صنعت فرش را در ســطح جهانی و توســط  بتوا

تبریــز مدیریت کنند.
ینکه  ا به  اشــاره  با  ســازمان،  دســتی  صنایع  معاون 

باید  نــی  مدیریــت جها یــن  ا هــای  زیرســاخت  یــد  با
هیم تبریز در  گــر بخوا فراهم شــود، خاطر نشــان کرد: ا
باید  ند مدیریتی جهانی داشــته باشــد  بتوا عرصــه فرش 
 ، لمللی  ا بیــن  بانک  رتباطــی همچون  ا زیرســاخت های 
باشــد  داشــته   . . و. فرش  لمللی  ا بین  ه  نمایشــگا و  موزه 
یــن مدیریت جهانی را عملــی کند و در غیر  ند ا تــا بتوا
نــی صنایع  متیاز توســط شــورای جها ا ین  ا ین صورت  ا

دســتی سلب می شود.
وی در پایــان گفــت: تاریخ ثابت کرده اســت که تبریز 
سابقه مدیریت جهانی داشته اســت و مکاتب گوناگون هنری 
از این شهر برخاسته است و ما اطمینان داریم که تبریز شایسته 

این انتخاب و مدیریت است.

معاون رییس جمهور:تبریز پایتخت هنر- صنعت فرش جهان است

معاون گردشگری کشور مطرح کرد:

ارتقای ساختار تشکل ها با همکاری کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی

محل نگهداری آتش مقدس در تهران

تبریز راه جهانی شدن را آغاز می کند

باركد 25728783: تاسيس شركت با مسئوليت محدود سام  تجهيز افزار خاورميانه   در تاريخ 94/5/28  به شماره ثبت 477515 به شناسه ملي 14005163254  ثبت و امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد     موضوع شركت:  خريد و فروش توزيع توليد بسته بندي واردات و صادرات و خدمات پس 
از فروش كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و كليه قطعات و تجهيزات صنعتي و كشاورزي اعم از گيربكس هاي صنعتي و پمپ هاي صنعتي و خانگي تجهيزات برق صنعتي و ادوات كشاورزي 
صنعتي اخذ و اعطاي نمايندگي شركت هاي معتبر داخلي و خارجي اخذ وام و تسهيالت بانكي بصورت ارزي و ريالي از كليه بانكها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي گشايش 
اعتبارات و ال سي براي شركت نزد بانكها ترخيص كاال از كليه گمركات داخلي ايجاد شعب و نمايندگي در سراسر كشور برپايي غرفه و شركت در كليه نمايشگاه هاي معتبر داخلي و 
خارجي و بين المللي عقد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت در كليه مناقصات و مزايدات و پيمانها اعم از دولتي و خصوصي بين المللي  (درصورت ضرورت قانوني 
انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم)     مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود   مركز اصلي شركت :  تهران طرشت ميدان حسيني خ حبيب اله كوچه چراغعلي پالك 24 
واحد 6  ك پ 1455634347   سرمايه شركت: مبلغ 100/000/000 ريال مي باشد     اولين مديران شركت :  مهدي نظم ده بسمت مديرعامل و عضو هيئت مديره   به شماره 
ملي 0063902966  دارنده 60/000/000  ريال سهم الشركه و علي نظم ده  به سمت عضو هيئت مديره به شماره ملي 0010596755 دارنده 20/000/000 ريال سهم 
الشركه و سيد محمد سجاد هاشميان مطلق   بسمت رييس هيئت مديره به شماره ملي 0082079692  دارنده 20/000/000  ريال سهم الشركه  به  عنوان اعضاي هيئت مديره 
براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند   دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك – سفته- بروات – قراردادها عقود اسالمي با امضاء مديرعامل 
بتنهايي و اوراق عادي و اداري با امضاي مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد       اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه   ( ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد)
  122767/ م الف             سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري تهران

  باركد 25248882 : آگهي تغييرات شركت  ارك ميربها با مسئوليت محدود  به شماره ثبت 337370 و شناسه ملي  10103730828    به استناد صورت جلسه  مجمع عمومي فوق 
العاده  مورخ 94/2/23 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد :  كليه سهم  الشركه بهاء مير محمد صادقي ش م 1280576642 بميزان 1/000/000 ريال به موجب آگهي حصر وراثت بشماره 
231/106/89 مورخه 89/5/25 و گواهي نامه واريز ماليات بر ارث شماره 26426 مورخه 93/12/18 بين ورثه ايشان بشرح زير تقسيم شد :   عصمت فرهنگ اصفهاني ش م 
1285250575 مبلغ 127/000 ريال   محمدعلي مير محمد صادقي ش م 1285337239 مبلغ 194/000 ريال   احمد  مير محمد صادقي ش م 0049514822 مبلغ 194/000 
ريال   صديقه مير محمد صادقي ش م 1285367979 مبلغ 97/000 ريال   زينب السادات  مير محمد صادقي ش م 1284459381 مبلغ 97/000 ريال   اشرف السادات  مير 
محمد صادقي ش م 0049422278 مبلغ 97/000 ريال   مريم  مير محمد صادقي ش م 0036219721 مبلغ 97/000 ريال   طاهره مير محمد صادقي ش م 0451311485 مبلغ 
97/000 ريال   اسامي شركا و ميزان سهم الشركه آنان پس از نقل و انتقال :   عصمت فرهنگ اصفهاني ش م 1285250575 دارنده مبلغ 4/127/000 ريال   محمدعلي مير محمد 
صادقي ش م 1285337239 مبلغ 10/194/000 ريال   احمد  مير محمد صادقي ش م 0049514822 مبلغ 10/194/000 ريال   صديقه مير محمد صادقي ش م 1285367979 
مبلغ 5/097/000 ريال   زينب السادات  مير محمد صادقي ش م 1284459381 مبلغ 5/097/000 ريال   اشرف السادات  مير محمد صادقي ش م 0049422278 مبلغ 
5/097/000 ريال   مريم  مير محمد صادقي ش م 0036219721 مبلغ 5/097/000 ريال   طاهره مير محمد صادقي ش م 0451311485 مبلغ 5/097/000 ريال   با ثبت اين 
مستند تصميمات نقل و انتقال سهم الشركه انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس مي باشد 

      122768/ م الف             سازمان ثبت اسناد و امالك كشور   اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري تهران 

باركد 25729055 : آگهي تغييرات شركت  پاك انرژي كاوان  با مسئوليت محدود  به شماره ثبت 440036 و شناسه ملي  14003514183    به استناد صورت جلسه   هيئت مديره   
مورخ 94/4/19 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد :  سمت اعضا هيات مديره بشرح ذيل تعيين گرديد :  زهرا السادات طوسي ك م 0051057573 بسمت عضو هيات مديره و مديرعامل   
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فعالیت۱۰۰هزار فرهنگی به عنوان بازرسان پلیس نامحسوس
وزیــر آموزش و پرورش گفت: حدود 100 هزار نفر از فرهنگیان به 
عنوان بازرســان پلیس نامحسوس هستند.به گزارش مرکز اطالع رسانی و 
روابط عمومی آموزش و پرورش، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش 
دیروز در مراسم همایش طالیه داران فرهنگ ترافیک که در سالن 12 هزار 
نفری آزادی برگزارشد، اظهار داشــت: بدون شک مهم ترین و موثرترین 
عنصر زندگی انســان، کودکی و نوجوانی اوست، زیرا شخصیت وی در 
این دوره پایه ریزی شده و شکل می گیرد.وی افزود: امروزه چه بخواهیم و 
چه نخواهیم کودکان ما می آموزند و تجربه می کنند با کنجکاوی به شناخت 
اطراف خود بپردازند، آنها برای زیستن و برای با دیگران زیستن می آموزند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تربیت اجتماعی و شــهروندی 
و حفظ محیط زیست امروز در ادبیات آموزش و پرورش دنیا به اثبات 

رسیده و ثابت شــده کودکان و نوجوانان تنها به مراقبت های جسمانی 
نیاز ندارنــد؛ بلکه باید هدایــت و راهنمایی شــوند.فانی اضافه کرد: 
دانش آموزان جوانان فکور فردا هســتند و می توانیم با فرهنگ ســازی 
صحیح شــهروندانی را تربیــت کنیم که بتوانند بــه قوانین و مقررات 

راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند.
وی افزود: اگر قوانین راهنمایی و رانندگی را در کودکی به دانش آموزان 
بیاموزیم دیگر آنها در دوران بزرگسالی با مقررات و قانون آشنایی دارند و 

جامعه ای سالم و از نظر ترافیکی منظم خواهیم داشت.
عضو کابینه تدبیــر و امید گفت: حضور فعال دانش آموزان به عنوان 
همیاران پلیس وظیفه و امری ضروری تلقی می شــود زیرا کودکان امروز، 
نوجوانان و جوانان فکور فردا هستند و با مشارکت در همیاران پلیس، خود 

انگیخته خواهند شد و اندیشه همیار پلیس به تدریج در گفتار، رفتار و عمل 
آنها وارد می شود و این موضوع به یقین تبدیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: توسعه مقررات و قوانین اجتماعی در راهکار 8-8 
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده اســت و آموزش و پرورش 
نیز مشــارکتی فعال در جذب و ســاماندهی و آموزش همیاران، فرهنگ 
یاران پلیس با کمک اداره کل فرهنگی هنری و راهنمایی و رانندگی داشته 
اســت که اقدامات آنها شامل تشکیل کارگروه فرهنگ ترافیک در آموزش 
و پــرورش، امضای تفاهم نامه بین معاونت پرورشــی و فرهنگی با پلیس 
راهور، جذب 9 میلیون دانش آموز با عنوان همیاران پلیس در دوره ابتدایی، 
پلیس یار نوجوان در مقطع اول متوســطه و پلیس یار جوان در مقطع دوم 

متوسطه است.
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اخباراخبار

منا  مفقودان  برخی   امکان حضور 
عربستان بازداشتگاه های  در 

وزیر بهداشــت با بیان اینکه آمار دقیق جانباختگان 
فاجعــه منا پس از بازگشــت کامل حجاج از عربســتان 
اعالم خواهد شــد، تاکید کرد: اطــالق واژه متوفی فقط 
برای کســی صحیح اســت که پیکر او به کشــور منتقل 

باشد. شده 
دکتر سیدحســن هاشــمی در خصوص تعداد کشته 
شــدگان فاجعه منا گفــت: طبق اطالعیــه ای که روابط 
عمومی بعثه مقام معظم رهبری و ســازمان حج و زیارت 
منتشر کردند، تعداد کشته شدگان 465 نفر اعالم شده بود 
که از نظر دولت ایــران لحاظ واژه متوفی برای همه آنها 
درست نیست و آمار دقیق جان باختگان پس از بازگشت 

از عربستان اعالم خواهد شد. کامل حجاج 
وی افزود: همــه باید دقت کنند که در مصاحبه های 
خود از به کار بــردن واژه متوفی پرهیز کنند. تعدادی از 
ایران با ویزای عربســتان وارد خاک این کشور شده اند، 
طبیعــی اســت که بــه همان تعــداد هم باید به کشــور 

بازگردند.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه تــا کنون بیش از 300 
پیکر وارد کشــور شــده اســت، ادامه داد: مابقی را باید 
بتوانیــم در روزهای آینــده از ســردخانه هایی که هنوز 
بازدید نشــده اســت، پیدا کنیــم و تعدادی هــم که از 
سرنوشــت آنها اطالعی در دست نیســت، مطالبه دولت 
جمهوری اســالمی ایران از دولت پادشــاهی عربســتان 

بود. خواهد 
بنابراعــالم وب دا، هاشــمی همچنیــن اظهار کرد: 
بخشــی از مفقودین ممکن اســت جز دســتگیر شدگان 
باشــند و در بازداشــتگاه ها و زندان های عربستان باشند 
یا در بیمارســتانهای عربستان باشــند که به دلیل وسعت 
فاجعه رخ داده هنوز مســئولین مربــوط اطالعی از آنها 

باشند. نداشته 
وزیر بهداشــت ضمن تاکید بــر اینکه اطالق واژه 
متوفی فقط برای کســی صحیح اســت کــه پیکر او به 
کشــور منتقل شــده باشــد، تعداد آنها را حدود 300 

کرد. اعالم  نفر 

 »زن قلب خانواده«؛ 
امسال هفته ملی سالمت زنان شعار 

اهمیت ســالمت زنــان به عنوان نیمــی از جمعیت 
کشور بر هیچکس پوشــیده نیست و زنان محور و مدیر 

هستند. خانواده  سالمت 
بخش مهمی از فعالیت های مربوط به خود مراقبتی 

و مراقبت در منزل به عهده زنان است.
مرگ و میــر، ناتوانــی و رفتارهای آنهــا، همه ابعاد 
ســالمت خانواده را تحت تاثیر قــرار می دهد. به عالوه با 
توجــه به یادگیری رفتــار در خانواده و نقــش مادران در 
شــبکه یادگیری اجتماعی، آثار رفتارهای زنان و مادران بر 
جنبه های مختلف ســالمت و بیماری و تاثیر آن در فرهنگ 

رفتاری همه اعضای خانواده غیر قابل انکار است.
هفته ملی ســالمت بانوان ایران در مهر ماه هر سال با 
هدف حساس سازی و اطالع رسانی در خصوص مهم ترین 
اولویت هــای ســالمت زنان به کل جامعــه از جمله زنان، 

مردان، مدیران و سیاستگذاران برگزار می شود.
شــعار هفته ملی سالمت بانوان ایران در سال جاری 

»زن قلب خانواده » است.

»تپش قلب«؛ علت ها و راه حل ها
یک متخصــص قلب تاکید کرد: تپــش قلب ممکن 
اســت بیانگر یک بیماری جدی باشــد یا اهمیت چندانی 

باشد. نداشته 
دکتر منوچهر قارونی با اشــاره بــه اینکه تپش قلب 
به معنی آگاهی از ضربان قلب خود اســت گفت: به رغم 
تپش و فعالیت مداوم و بی وقفــه  قلب، این فعالیت نباید 

توسط خود فرد احساس  شود.
وی افــزود: در حالت طبیعی، انســان نباید متوجه 
تپــش قلب در بدن خود  باشــند. کندی ریتــم قلب زیر 
60 ضربــه در دقیقه »برادی کاردی« و ضربان باالی 100 

ضربه در دقیقه »تاکی کاردی« نام دارد.
قارونی با تاکید بــر اینکه تپش قلب به صورت های 
گوناگــون نظیــر کوبیدن، لرزیــدن و تپیدن احســاس 
می شــود، گفت: تپش قلب در افراد ممکن اســت با رخ 
 دادن ضربانی غیرعادی اغلب در قفســه ســینه، گردن یا 
گلــو نیز همراه باشــد. برخی ذکر می کنند که قلب شــان 
می ریزد یــا بعضی می گوینــد که قلب شــان چند دقیقه 

تاپ تــاپ می زند و دوباره به حالت عادی بازمی گردد.
این عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
یادآور شــد: در برخــی نیز تپش قلب بــه صورت دائم 
احساس می شــود. احســاس تپش قلب همیشه به معنی 
ســرعت باالی ضربان قلــب )تاکی کاردی( نیســت؛ به 
طوریکه در ســرعت ضربان خیلی پایین )برادی کاردی( 
هم ممکن است احســاس تپش قلب وجود داشته باشد. 
تپش قلب ممکن اســت بیانگر یک بیماری جدی باشد یا 

باشد. نداشته  چندانی  اهمیت 
وی دربــاره علل تپش قلب گفــت: این عارضه در 
اکثر موارد نشــانه بیماری خاصی نیســت و جای نگرانی 
چندانی ندارد، ولی گاهی ممکن است نشانه بیماری های 

باشد. مهم  خیلی 
قارونی با اشــاره به برخی از علل شــایع تپش قلب 
گفت: برخــی بیماری های قلبی ماننــد ناکافی بودن میزان 
اکســیژنی کــه باید در دســترس ســلول های عضله قلب 
)ایســکمی قلبی( قرار گیرد، بیماری های دریچه ای مختلف 
از جمله افتادگی )پروالپس( دریچه میترال، نارسایی قلبی و 
التهاب عضله قلب )میوکاردیت ها(، التهاب پرده پوشــاننده 
قلب )پریکاردیت( و بی نظمی ضربــان قلب )آریتمی های 

قلبی( از علل بروز این عارضه است.
وی خاطرنشــان کرد: علل روحــی و روانی و نیز 
برانگیخنتی احساســی مانند ترس، اســترس، اضطراب و 

افســردگی نیز از علل شایع احساس تپش قلب است.
این متخصص قلب اضافــه کرد: این عارضه ممکن 
اســت به دنبال ورزش و فعالیت جسمی، مصرف موادی 
ماننــد کافئین، نیکوتیــن، کوکائین و برخی از قرص های 
الغــری نیز ایجــاد شــود. بیماری هایی ماننــد پرکاری 
تیروئید، بیماری های ریوی و کاهش میزان اکسیژن خون 

)هیپوکســی( نیز در ایجاد این مشکل دخالت دارند.
قارونی گفــت: برخی داروها ماننــد داروهایی که 
برای درمان بیماری های تیروئید، آســم، فشــارخون باال 
یا بی نظمــی ضربان قلــب مصرف می شــوند. همچنین 
داروهای ســرما خوردگی حاوی پســودوافدرین نیز در 
ایجاد ین مشــکل تاثیرگذارند. بی خوابی، خســتگی، کم  

خونی و تب نیز باعث احســاس تپش قلب می شوند.

کاهش 7 درصدی شمار قربانیان تصادفات
فرمانده نیروی انتظامی گفت: پلیس در سالهای اخیر 
بــا رویکرد اولویت بخشــی به مســائل فرهنگی و جذب 
مشــارکت های دســتگاه های مختلف گام های موثری در 

برداشته است. زمینه کاهش تصادفات 
  سردار حسین اشتری صبح دیروز در همایش طالیه 
داران فرهنگ ترافیــک که با حضور رییس جمهور برگزار 
شــد، با اشــاره به اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی سهم 
عظیمی در ایجاد امنیت روانی و اجتماعی دارد، گفت:  در 
ســالهای اخیر با تالش پلیس راهنمایی و رانندگی، شاهد 
موفقیت های زیادی در زمینــه کاهش تصادفات و تلفات 

بوده ایم. جاده ای 
وی همچنین گفت: در شش ماه اول سال 94 نسبت 
به شــش ماه اول سال قبل بیش از 7 درصد کاهش تلفات 
تصادفات رانندگی داشــته ایم، این آمار در حالیســت که 

ما شــاهد روند افزایش قابل توجه وسایل نقلیه بوده ایم.
رییس پلیس کشــور تاکید کرد: با اقدامات سازنده، 
برخــورداری از فناوری های روز دنیا، تقویت راهنمایی و 
رانندگــی و رفع تنگناهای موجود بایــد بتوانیم در برنامه  
ششم توســعه تلفات جاده ای را حداقل ساالنه 10 درصد 

دهیم. کاهش 
سردار اشــتری همچنین خاطر نشــان کرد: یکی از 
ابزارهای مهم بــرای افزایش انضبــاط ترافیکی توجه به 
مقوله فرهنگ سازی و ارتقای سطح بینش و آگاهی مردم 

نسبت به قوانین و رعایت آن است.
فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشــاره به اینکه فعالیت همیاران پلیس نتیجه تعامل 
ناجا با آموزش و پرورش اســت، ادامه داد: شایسته است 
ما از زحمات و همکاری های وزارت کشــور، بهداشت، 
راه و شهرســازی، آموزش و پرورش و ســایر دستگاه ها 

کنیم. تشکر  نیز 
وی در پایــان خاطر نشــان کرد: برای تــداوم روند 
کاهــش تصادفات بایــد موانع را رفع کرد مــا به ارتقای 
فرهنــگ ترافیک، اصــالح ســاختار مدیریت، توســعه 
تجهیــزات نوین الکترونیکــی و ارتقای اســتانداردهای 

نیازمندیم. نقلیه  در وسایل  ایمنی 

 ورود پلیس آگاهی 
منا قربانیان  برای تشخیص هویت 

جانشــین فرمانده نیروی انتظامــی از همکاری مرکز 
تشــخیص هویت پلیس آگاهی ناجا با دستگاه های مسئول 
در شناســایی هویت حجاج جان باخته در فاجعه منا خبر 

داد.
سردار اســکندر مومنی در حاشــیه ششمین نشست 
ناجــا با ســفرا و کارداران مســتقر در تهــران با حضور 
در جمــع خبرنگاران گفت: این جلســه بــا هدف انتقال 
تجربیــات دانش پلیس و کشــف جرایم بیــن المللی و 
سازمان یافته از جمله مواد مخدر پولشویی و غیره برگزار 
شــده و ما آمادگی خود برای همکاری با این کشورها در 

حوزه های مختلف را اعالم کردیم.
جانشــین فرمانده ناجا در پاســخ به سوال خبرنگار 
ایســنا درباره اقدامات مرکز تشــخیص هویــت ناجا در 
فاجعه منا و شناســایی اظهار کرد: همکاری در تامین نظم 
و امنیت ورود حجاج و مجروحان به کشور و همین طور 
تشییع جانباختان فاجعه، اعالم آمادگی برای همکاری در 
برگزاری مراســم حج در سال های آتی و تامین امنیت آن 
و همچنین انجام آزمایش های ژنتیکی در مرکز تشــخیص 
هویــت پلیس ناجا از جمله اقدامات ما در این حوزه بود.
مومنی ادامه داد: آزمایشگاه های ژنتیک پلیس آگاهی 
و مرکــز تشــخیص هویت ما با تمام تــوان در فاجعه منا 
وارد شــده و در جاهایی که پیکرهای اجســاد و کشــته 
شــدگان قابل شناســایی نبود کارشناســان پلیس آگاهی 
نســبت به انجــام آزمایش های DNA بــه منظور احراز 

اقدام خواهد کرد. هویت جانباختگان 
مومنــی ادامــه داد: فعالیت مرکز تشــخیص هویت 
پلیس آگاهی در همکاری با دیگر دســتگاه های مسئول تا 

اتباع ادامه خواهد داشت. شناسایی آخرین 
جانشــین فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سوالی 
درباره جرایم اتباع بیگانه در کشــور خاطرنشــان کرد: با 
توجه به اشــراف اطالعاتی پلیس جمهوری اســالمی در 
مورد اتباع خارجی جرائم این افراد کنترل شــده اســت 
و در صورتــی که چنیــن مواردی رخ دهــد در کمترین 
زمان ممکن کشــف خواهد شد. مومنی در پاسخ به سوال 
دیگری درباره فاجعه منا اظهار کرد: شناســایی ابعاد این 
فاجعه و قصورهایی که انجام شده در حال پیگیری است 
ضمن اینکه ایــران نیز نقطه نظرات خود دراین خصوص 

را اعالم خواهد کرد.

پروانه »آب معدنی« دماوند لغو شد
رییس ســازمان غذا و دارو گفــت: نمونه برداری و 
آزمایشات الزم از شــرکت های آب معدنی که تولیدشان 
متوقف شده بود، انجام شده و طی این هفته و هفته آینده 

دوباره وارد بازار می شوند.
دکتر رســول دیناروند ضمن اعــالم این خبر گفت: 
از حدود بیش از 300 نمونه ای که ارزیابی شــد 37 مورد 
مشــکل داشــتند که با تصویب کمیته فنی سازمان غذا و 
داروی وزارت بهداشــت در مورد 12 کارخانه مقرر شد 
تولید و توزیع شــان متوقف شود و پس از اصالحاتی که 
انجــام می دهند و نیز پس از بازرســی و نمونه برداری و 

تایید نمونه، مجددا بتوانند وارد بازار شوند.
وی گفت: از 12 شــرکتی که دستور توقف تولید به 
آنها داده شد، متاســفانه یک شرکت )شرکت آب معدنی 
دماوند( با توجه به برداشــت اشتباهی که داشت توزیع را 
متوقف نکرده بود که ما مجبور شــدیم مجددا این شرکت 

را پلمب کنیم و اطالع رســانی هم انجام دهیم.
دیناروند با بیان این که از 12 شرکت به جز یک شرکت 
که نام برده نشده و هنوز مشکلش برطرف نشده، 11 شرکت 
دیگر از جمله شرکت آب آشامیدنی دماوند اصالحات الزم 
را انجام دادند. البته پروانه آب معدنی دماوند لغو شده است 
و این شــرکت تنها می تواند با استانداردهای سازمان غذا و 

دارو آب آشامیدنی تولید کند.
وی با بیان این که نمونه برداری و بازرسی های الزم 
از این 11 شــرکت انجام شده است، گفت: طی این هفته 
و هفته آینده همه این شرکت ها رفع پلمب و توقف تولید 

می شوند و مجددا وارد بازار خواهند شد.
بنابر اعالم وب دا، رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید 
بر این که نظارت ها در این خصوص جدی تر خواهد شد، 
گفت: تمهیداتی اندیشــیده شده است تا گزارش ها مرتب 

و هر دو هفته یکبار ارائه شــود تا اشکالی پیش نیاید.
دکتر دیناروند در پایان گفت: مردم با خیال آســوده 

فرآورده هایی که وارد بازار می شــوند را استفاده کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر تنها 11 
درصد کودکان سراسر کشور در مهدکودک های سازمان بهزیستی 
حضور دارند که این رقم بســیار کمی است و باید تالش کنیم تا 
میزان حضور کودکان در مهدهای کودک و همچنین خدمات ارائه 

شده به آنها در این مراکز افزایش یابد.
انوشــیروان محســنی بندپــی در اولیــن آییــن تجلیل از 
پیشکســوتان حوزه کودک که در فرهنگسرای اندیشه با حضور 
مدیران مهدهای سراســر کشــور برگزار شــده بود، عنوان کرد: 
دوران کودکی دوران بســیار پر اهمیتی اســت زیرا شکل گیری 
رشد هوشی، خالقیت و بسیاری از فاکتورهای مهم و تعیین کننده 
در سرنوشــت فرد در بزرگســالی در این دوره شکل می گیرد و 
چنانچه اهمیت این دوره را درک کنیم در بزرگســالی مشکالت 
کمتری را خواهیم داشــت به طوری که افراد نیز در رشد کشور 

مشارکت بیشتری خواهند کرد.
وی در ادامــه در خصوص اهمیت نهاد خانواده در رشــد 
و پــرورش کودکان نیز اظهار کرد: یک نهاد مهم در زمینه رشــد 

و پرورش کودک خانواده اســت که به عنــوان نهاد تامین کننده 
نیازهای جســمی و روانی کودک عمل می کنــد اما در این زمینه 
موسسات و نهادهای مهمی چون مهدهای کودک نیز نقش موثری 

دارند.
رئیس ســازمان بهزیستی کشــور افزود: وضعیت امروزی 
جامعه بســتگی به ظرفیت خانواده ها و وضعیت فردا در کیفیت 
بخشی موسســات کودک و مهدهای کودک و همچنین افزایش 

دانش آنها دارد.
بندپی در ادامه ضمن تاکید بر آنکه نگاه تخصصی به مهدهای 
کودک استراتژی اول سازمان بهزیستی است عنوان کرد: مدیران و 
معلمان مهدهای کودک با نونهاالن و کودکان ســر و کار دارند که 
نیاز اســت این گروه عالوه بر انگیزه و تقوا و ویژگی های فردی، 
تخصص این کار را نیز داشــته باشند. به همین دلیل تخصص در 
حــوزه کار با کودک در حال حاضر یکــی از فاکتورهای مهم و 

تعیین کننده برای سازمان بهزیستی است.
بندپی در ادامه در ارتباط با همکاری بهزیستی با سایر نهادها 
در حوزه کار با کودک نیز تشــریح کرد: به منظور غنا بخشیدن و 
ارتقــای فرهنگ کتابخوانی با وزارت ارشــاد تفاهم نامه ای را به 
امضا رسانده ایم تا به سبب آن مهدهای کودک از غنای کتابخانه ای 
و تنوع کافی کتب موجود در این مراکز بهره مند شوند؛ همچنین 
در روز سه شنبه نیز با معاونت آموزشی سازمان کودکان استثنایی 
وزارت آموزش و پرورش توافق نامه ای را به منظور شناسایی به 

موقع کودکان کم توان و ناتوان داشته باشیم.
وی افزود: در سازمان بهزیستی معتقدیم هرچقدر شناسایی ها 
و غربالگری ها در سنین کمتر رخ دهد اثر گذاری بیشتری خواهد 
داشت. به همین منظور نگاه ما به مهدهای کودک باید تخصصی،  

علمی و کارشناسی باشد.

وی همچنیــن عنوان کــرد: در کنار خانــواده و محیط های 
پرورشــی، مراقبتی و آموزشــی باید از ظرفیت های خارج از این 

حوزه نیز در رشد و تعالی بیشتر کودکان استفاده کرد.
بندپی تصریح کرد: برای مثال صنعت اسباب بازی در کشور 
باید اســباب بازیهایی را تولیــد و توزیع کند که در جهت هویت 
فرهنگی کودک ایرانی و رشــد و تعالی شخصیتی و روحی وی 
باشــد. همچنین این مسئله در اموری چون تئاتر و هنر نیز صدق 

می کند.
رئیس سازمان بهزیســتی کشور در ادامه ضمن بیان اینکه 
در حال حاضر محور توســعه پایدار در دنیا، انســان توســعه  
یافته ای اســت که عالوه بر موفقیت ها از اخالق مناســب نیز 
برخوردار بوده و قدرت اجتماع پذیری باالیی داشــته باشــد، 
افزود: رشد جســمی، اخالقی، عاطفی، اجتماع پذیری و غیره 
همگی از عواملی هســتند که باعث رشــد فرد شــده و باعث 

موفقیت وی در آینده می شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه ضمن اشاره به آنکه 
ما آگاهیم که مدیران و مربیان و مسئوالن مهدهای کودک سراسر 
کشور دارای مشکالت عدیده ای هســتند اظهار کرد: بسیاری از 
مربیان مهدها در حال حاضر از حق بیمه برخوردار نیستند و اینها 

مسائلی است که باید به آنها رسیدگی شود.
وی در پایان با بیان آنکه در حال حاضر اقدامات مناسبی اعم 
از ارائــه یک وعده غذای گرم در مهدهای مناطق کمتر برخوردار 
و همچنین تاســیس مهدکودک ها در حاشــیه شهرها، روستاها و 
غیره انجام شده است عنوان کرد: در حال حاضر اقدامات مناسبی 
نســبت به سالیان گذشته در حوزه مهدهای کودک انجام شده اما 
بایــد بتوانیم خدمات خود را در این حوزه افزایش دهیم تا بتوان 

در راستای هرچه بیشتر رهنمودهای رهبری گام برداریم.

رئیس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجا گفت: بر اســاس 
دســتورالعمل ســتاد کل نیروهای مســلح ســربازان متأهل در 

نزدیکترین یگان محل سکونت همسر خدمت می کنند.
  ســردار ســید حمید صدر الســادات در چهارمین روز از 
هفتــه ناجا با بیان اینکه ســازمان وظیفه عمومــی به عنوان یکی 
از پلیس های تخصصی ناجا، ماموریت تأمین ســرباز، فراخوان و 
اعزام به خدمت و رسیدگی به درخواست های معافیت مشموالن 
را برعهده دارد، افزود: براساس قانون خدمت وظیفه عمومی افراد 
ذکوری که به ســن18 سال تمام می رســند می بایست وضعیت 
خدمتــی خود را مشــخص کنند و برای تعییــن تکلیف خدمتی 
خــود به یکی از دفاتر خدمــات الکترونیک انتظامی )پلیس +10 

( مراجعه کنند.
وی اظهار کرد: این ســازمان با هماهنگی ستاد کل نیروهای 
مسلح به تناسب نیازمندی نیروهای مسلح، مشموالن را به یکی از 
نیروهای ارتش، ســپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع برای انجام 
دوره ضــرورت خدمت وظیفه عمومی معرفی می کند و همچنین 
بخشی از این سربازان بنا به نیاز نهاد ها و دستگاه های دولتی برای 

ادامه خدمت در اختیار این سازمانها قرار می گیرند.
رئیــس ســازمان وظیفه عمومــی ناجا گفت: مشــموالن 
درخواستهای اعزام به خدمت، معافیت پزشکی، معافیت کفالت، 
معافیــت مــوارد خاص و ... خــود را از طریــق دفاتر خدمات 
الکترونیک انتظامی ) پلیس +10 ( به این ســازمان برای بررسی 

ارسال می کنند.
وی در ادامه میزان درخواســت های ارســال شــده به این 
سازمان در سال گذشته را حدود 3 میلیون درخواست عنوان کرد 
و گفت: بیشــتر درخواست ها در خصوص معافیت های پزشکی، 
کفالت، ایثارگران، تحصیلی،  تعویض کارت، جریمه مشــموالن 

غایب و ... است.
سردار صدر السادات گفت: براساس بند ط تبصره 16 قانون 

بودجه سال 1394 مشموالنی که بیش از هشت سال غیبت دارند 
با پرداخت جریمه از معافیت برخوردار می شوند.

وی افــزود: همچنین بیش از 288 هــزار متقاضی در طرح 
جریمه مشــموالن غایب ثبت نــام کرده اند که پس از بررســی 
درخواســتهای این افراد، اطالع رســانی الزم از طریق پیامک به 

آنها شده است.
صدر السادات در خصوص ســرباز حرفه ای گفت: موضوع 
سرباز حرفه ای صرفا در فضای مجازی مطرح شده و هنوز مفهوم 
ســرباز حرفه ای در قانون تبیین نشــده اســت و در حال حاضر 
مشموالن هنگام ورود به خدمت آموزش های الزم را می گذرانند.
وی خاطرنشــان کرد: در صورتی کــه اطالعات مربوط به 
انجام خدمت سربازان وظیفه در سامانه وظیفه عمومی کامل باشد 
پس از پایان خدمت ظرف 10 روز تا یک ماه کارت پایان خدمت 

آنان صادر می شود.
وی در ادامــه با اشــاره به تمدید مهلــت کارت های پایان 
خدمت قدیمی گفت: کارت هــای قدیمی پایان خدمت در حال 
حاضر اعتباری نداشــته و مهلت تعویض کارتهای قدیمی نیز به 
پایان رســیده است و افراد هر چه ســریع تر باید برای تعویض 

کارت خود به هوشمند اقدام نمایند.
ایــن مقام مســئول در ادامه به مزایای هوشــمند شــدن 
کارتهای پایان خدمت اشــاره کرد و افزود: تراشه  الکترونیکی 
کارت های هوشمند با دســتگاه های مخصوص سازمان وظیفه 
عمومی قابل مالحظه بوده و خالصه ای از پرونده خدمت فرد 

به شمار می رود.
وی یادآور شــد: کارت های هوشــمند به دلیــل دارا بودن 

ضریب امنیتی باال، امکان جعل را به حداقل رسانده است.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص قانون کسر 
خدمت ســربازی گفت: براساس اصالحات قانون خدمت وظیفه 
عمومی در سال 1390 به مشموالنی که والدین آن ها دارای 30ماه 
ســابقه جبهه یا 24 ماه سابقه اسارت یا دارای 25 درصد جانبازی 

می باشند معافیت ایثارگری تعلق می گیرد.
وی تصریح کرد: مشموالن فاقد غیبت متولد 1372 و قبل از 
آن که والدین آنها در جبهه حضور داشته اما حد نصاب الزم برای 
اخذ معافیت ایثارگری را کســب نکرده اند، می توانند از مزایای 

کسر خدمت برخوردار شوند.
ســردار صدرالســادات در ادامه با اشــاره به نحوه خدمت 
ســربازان متاهل گفت: افراد متأهل به نزدیک ترین مرکز آموزش 
محل سکونت همسر اعزام می شــوند و طبق دستورالعمل ستاد 
کل نیروهای مســلح در نزدیکترین یگان محل سکونت خدمت 

می کنند.
وی یادآور شــد: 7000 متقاضی فاقد شــرایط طرح جریمه 
مشموالن غایب هستند و حدود 12هزار درخواست دیگر نیز در 

حال بررسی است.
وی از تمدیــد مهلت واریز مبلغ جریمه مشــموالن غایب 
خبــر داد و گفــت: آخرین مهلت واریز مبلغ جریمه مشــموالن 
غایب خدمت سربازی 10مهرماه بوده که به مناسبت هفته نیروی 

انتظامی این مهلت تا 20 مهرماه سال جاری تمدید شده است.

در سومین جلسه شورای عالی ساماندهی کودکان کار و خیابان، 
اقدامات کمیته امداد امام خمینی )ره(، ســتاد مبارزه با موادمخدر و 

شبکه کاری کودکان کار و خیابان تشریح شد.
وهــاب زاده، مدیرکل فرهنگی و پیشــگیری ســتاد مبارزه با 
موادمخدر در سومین جلسه شورای عالی ساماندهی کودکان کار و 
خیابان که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با بیان 
اینکه آمار درست و علمی از وضعیت اعتیاد کودکان نداریم، گفت: 
اما در شیوع شناسی کودکان که در سال 90 برای گروه سنی 15 تا 64 
سال انجام شد، مشخص شد که از یک میلیون و 325 هزار نفر معتاد 

رسمی در کشور، 3 درصد در گروه سنی 15 تا 19 سال قرار دارند.
وی افزود: همچنین بیشــترین درگیری را در گروه سنی 35 تا 
39 و 20 تا 24 سال داریم و آمار اعتیاد در این گروه های سنی حدود 

17 درصد است.
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان 
اینکه 37 درصد از آمار معتادان کشــور دارای تحصیالت تکمیلی از 

فوق دیپلم به باال هستند گفت: 63 درصد از معتادان متاهل هستند.

وهــاب زاده به تحقیقی که در جنوب تهران بر روی 87 کودک 
با میانگین سنی 11 سال انجام شده است اشاره و عنوان کرد: در این 
تحقیق مشخص شد که 16.1 درصد از این کودکان به مصرف سیگار 
و 9.1 درصد به مصرف موادمخدر مشغول هستند. همچنین مشخص 
شــد 10 درصد از این کودکان افسردگی دارند که خود این عامل در 

گرایش به مصرف به موادمخدر تاثیر دارد.
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: 
بسته پیشــگیری از اعتیاد را برای گروه های هدف خودمان با کمک 

UNODC طراحی کرده ایم که می تواند کمک کننده باشد.
ملک شــاهی قائم مقام معاونت حمایت و سالمت کمیته امداد 
امــام خمینی )ره( نیز با بیان اینکه کمیته امداد مبارزه با 54 آســیب 
اجتماعی را در دستور کار دارد، گفت: هرچند وظیفه ذاتی نداریم اما 
در تعامل و همکاری با دستگاه های دیگر اقداماتی را در این خصوص 

انجام می دهیم.
قائم مقام معاونت حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینی 
)ره( افزود: 120 دستورالعمل کشوری در کمیته امداد وجود دارد که 2 

دستورالعمل آن مربوط به محو بی سوادی است. همچنین 2 بسته ویژه 
برای حمایت از کودکان کار و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل 
داریم. در حال حاضر 600 هزار کودک در سن 7 تا 18 سال و 200 
هزار کودک در سن صفر تا 6 سال تحت پوشش کمیته امداد هستند.

صالحی، مدیرعامل شــبکه یاری کــودکان کار و خیابان نیز با 
بیان اینکه مهم ترین مشکل کودکان کار مشکل اقتصادی است، اظهار 
کرد: بحث بیکاری، مشــکالت خانوادگی، طالق، بی سرپرســتی و 
بدسرپرستی، پر جمعیتی خانواده ها، اعتیاد، مشکالت فرهنگی چون 
خشونت و... و همچنین موانع قانونی از جمله مسائلی هستند که در 
بحث کودکان کار و خیابان با آنها مواجه هســتیم. در برخی موارد 

خالء قانونی داریم و در برخی مواقع قانون اجرا نمی شود.
مدیرعامل شــبکه یاری کودکان کار و خیابــان افزود: ضمن 
درخواست برای شناسایی وضعیت موجود ایجاد یک مرکز پژوهشی 
و کتابخانــه ای می تواند مفید فایده باشــد. همچنین الیحه حمایت 
از حقوق کودک مدت هاســت در مجلس مانده و باید کمک کنیم 

رسیدگی و تصویب آن تسریع شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبرداد:

حضور تنها 11 درصد کودکان در مهدهای کودک

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد؛

بررسی 12 هزار درخواست »جریمه سربازی«

در جلسه شورای عالی ساماندهی کودکان کار و خیابان مطرح شد؛

54 آسیب اجتماعی در دستور کار کمیته امداد

رئیــس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه 
اهانت بــه افراد در تریبون هــا به هیچ روی 
قابــل دفاع و توجیه پذید نیســت، از وصول 
12 هزار مورد شکایت از دستگاه های اداری 

خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی دیوان عدالت 
اداری، حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر 
منتظری در جلسه هیات عمومی، با بیان اینکه 
مجموعه کارگزاران نظام باید اخالق اســالمی 
را رعایت کننــد، افزود: اهانت بــه افراد در 
تریبــون ها به هیچ روی قابــل دفاع و توجیه 
پذیر نیســت.وی گفت: اینگونه نیست که اگر 
کســی نماینده مجلس شــد و تریبونی را در 
اختیار گرفت، مجاز باشــد هر حرفی را که به 
ذهنش می رسد، بدون رعایت ادب و نزاکت 

بیان کند. اسالمی 
آنهایی  تاکید کرد: مسئوالن، چه  منتظری 
که در مقام قضاوت نشســته اند و چه کسانی 
که بر کرســی مجلس تکیه زده اند یا به عنوان 
مدیر دولتی مســئولیتی را پذیرفته اند، وظیفه 
نظام،  کارگــزاران  دارند در حکــم مجموعه 

اخالق اسالمی را رعایت کنند.
رئیــس دیــوان عدالــت اداری تصریح 
کرد: اگر به عنوان کارگزاران نظام اســالمی، 

اخالق را رعایت نکنیم و هر آنچه به ذهنمان 
می رســد، بر زبــان بیاوریــم از دیگران چه 

انتظاری می توان داشت.
منتظــری با اشــاره بــه روایتــی از امام 
جعفرصادق)ع( در ارتباط با رعایت عدالت در 
موضع اعمال آن، گفت: آن حضرت فرموده اند، 
شــدیدترین گرفتاری و عذاب در قیامت از آن 
کسانی اســت که عدل را توصیف می کنند، اما 

در عمل به غیر آن عمل می کنند.

منتظری افزود: بیش از 12 هزار شکایت 
از دستگاه های دولتی طی شهریور ماه گذشته 
در دیوان عدالت اداری وصول شــد و در ماه 
گذشــته هم نســبت به ماه قبــل از آن و هم 
در مقایســه با ورودی های مدت مشــابه در 
سال گذشته شــاهد افزایش طرح دادخواست 
در دیوان عدالت اداری بــوده ایم، که این به 

نیست. اداری  نظام  هیچوجه شایسته 
وی با بیان اینکه البته نمی خواهم تالش 

هایی را که در ادارات برای خدمت رســانی 
به مــردم انجام می گیرد، نادیده بگیرم، گفت: 
نباید بگذاریم چهــره دولت و وجهه ادارات 
دولتی و دستگاه های اجرایی، با این شکایات 

و افزایش آن مخدوش شود.
رئیس دیوان عدالــت اداری با تاکید بر 
اینکه پیشــگیری از افزایش شــکایات مبنای 
عمل و برنامــه ریزی در دیوان عدالت اداری 
اســت، ادامه داد: دیوان عدالــت بارها تاکید 
کرده که برای همکاری با دستگاه های اجرایی 
آماده اســت اما در عین حال اهتمام دولت و 
مســئوالن اجرایی نیز برای سالم سازی نظام 
اداری، اصالح آن و ارتقای سالمت اداری به 
منظور کاهش شکایات باید بیش از این باشد.
وی از دولتمــردان خواســت، بخشــی 
از تالش خود را به ارتقای ســطح ســالمت 
و رعایت قانــون و قانونمــداری در ادارات 
اگــر  گفــت:  دهند.منتظــری  اختصــاص 
قانونمداری در ادارات فراگیر و نهادینه شود، 
بطور قطع و مســلم آثار و تبعات آن شــامل 
خــود دولت نیز خواهد شــد و به این ترتیب 
چهره دولت تا این اندازه ملکوک نخواهد شد 
و مردم نیز به زحمت نخواهند افتاد و گرفتار 

شد. نخواهند 

رئیس دیوان عدالت اداری اعالم کرد:

وصول 12 هزار شکایت از دستگاه های اداری



معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران خبر داد:

راه اندازی سامانه ملی عوارض خودرو در تهران
معاون مالی و اقتصاد شهری تهران از راه اندازی و فعالیت سامانه ملی 
عوارض خودرو به منظور وصول عوارض خودرو بصورت کامال مکانیزه 

با امکان اتصال به پایگاه های اطالعاتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شــهری شهرداری 
تهران، »قدرت گودرزی« با اعالم اینکه این سامانه از ابتدای سال جاری در 
پرتال اینترنتی شــهرداری تهران راه اندازی شده تاکید کرد: فرآیند طراحی 
و اجرای ســامانه ملی عوارض خودرو با همکاری کارشناســان اداره کل 
تشخیص و وصول درآمد، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
تهران و شــرکت تجارت فناوری اطالعات همفکران از نیمه دوم ســال 

گذشته شروع و از ابتدای سال جاری بطور رسمی آغاز به کار کرده است .
وی افــزود: این پروژه بزرگ یکی از اقدامات تحقق شــهر و دولت 
الکترونیک است و شهرداری تهران پیشگام در توسعه و اجرای این سامانه 

در سطح ملی است.
به گفته معاون مالی و اقتصاد شــهری شــهرداری تهران، این سامانه 
ضعف ها و کاستی سامانه های قبلی عوارض خودرو را نداشته و با توجه 
به اتصال آن به سامانه های اطالعاتی و عملیاتی مرتبط، امکان پرداخت و 
وصول الکترونیکی عوارض وصدور غیر حضوری مفاصاحساب پرداخت 

عوارض مهیا شده است.

گودرزی خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند بدون نیاز به مراجعه 
حضوری از طریق اینترنت نســبت به پرداخت و اخذ مفاصاحساب اقدام 
کنند و این مفاصاحساب اینترنتی در زمان نقل و انتقال خودرو قابل استناد 

است.
وی افزود: تمامی مالکان و شهروندان می توانند با مراجعه به پایگاه 
اینترنتی شهرداری تهران به نشانی www.tehran.ir در بخش عوارض 
خودرو مراجعه و با وارد کردن شماره شناسناسه خودرو ) VIN( نسبت 
به مشــاهده پرداخت عوارض سالیانه خودرو اقدام نموده و مفاصاحساب 

اینترنتی اخذ کنند.

اخباراخبار

هفدهمین دوره انتخابات شهردار مدرسه در 
شمال تهران آغاز می شود

با هدف ارتقاء مشارکت های اجتماعی موثر در بین دانش 
آموزان ، هفدهمین دوره انتخابات شهردار مدرسه در 20 مدرسه 

شمال تهران آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی شهردری منطقه یک ، بی نظیر 
سیاوشــی مدیر اداره آموزشهای شهروندی این منطقه با اعالم 
خبر فوق اظهارداشــت : جلسه توجیهی هفدهمین دوره طرح 
شهردار مدرســه با حضور قائم مقام معاونت امور اجتماعی و 
فرهنگی ،نماینده اداره کل آموزش های شهروندی ، شهرداران 
نواحی، مدیران اجتماعی و کارشناسان نواحی ده گانه ، مدیران 
بیست مدرســه منتخب در طرح شهردار مدرسه و کارشناسان 

آموزش و تسهیلگر نواحی در منطقه یک تشکیل شد .
سیاوشی گفت : این طرح  با هدف باال رفتن سطح آگاهی 
دانش آموزان با مسائل ایمنی ، ترافیک و حمل و نقل ، مسائل 
زیست محیطی ، امور اجتماعی و فرهنگی ، تقویت مسئولیت 
پذیری و تقویت روحیه مشــارکت جویی نوجوانان در سطح 
مدیریت شهری ، شــناخت بهتر شهر و شیوه های اداره آن به 
منظور ایجاد رابطه عاطفی و مسئوالنه نسبت به محیط زندگی 
و... در بیســت مدرسه منتخب به تفکیک هر ناحیه دو مدرسه 

دخترانه و پسرانه و در مقطع متوسطه اول انجام خواهد شد .
قاســملو کارشــناس اداره کل آموزشــهای شهروندی 
شــهرداری تهران با حضور در این جلســه تصریح کرد : تمام 
کاندیداهــای مدارس به عنوان نامــزد انتخاباتی می توانند در 
انتخابات شرکت و تبلیغاتی به صورت آزاد داشته باشند و نفر 
اول این انتخابات در مدارس ، به عنوان شهردار مدرسه تعیین و 
تمامی رای ها در حضور دانش آموزان شمارش و 8 نفر نیز به 
عنوان معاون در نظر گرفته می شوند و صالحیت تحصیلی و 
اخالقی تمامی کاندیداها باید در مدرسه مورد تایید قراربگیرد و  

والدین از این موضوع رضایت داشته باشند .
وی گفت : مزایای انجام این طرح شامل مشارکت دانش 
آموزان در امر آموزش و همچنین مدیریت شــهری می شود و 
شهرداران مدارس می توانند در اموری مانند خط کشی مدرسه 
، اجرای فضای سبز و بازگشایی مدارس مشارکت داشته باشند.
این کارشــناس تصریح کرد: هر شهردار مدرسه باید در 
هر ماه جلســه ای با حضور شــهردار ناحیه و مدیر اجتماعی 
و مدیریت محله داشــته و گزارش نهایــی آن را به اداره کل 

آموزشهای شهروندی ارائه دهد .

بازدید شورایاران محالت  از پروژه های عمرانی 
پهنه جنوبی آزادی

شورایاران محالت منطقه 9 با همراهی قائم مقام شهردار 
منطقه ، معاونین و دیگر مسئوالن از پروژه های عمرانی سطح 

محدوده بازدید کردند.
بــه گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه 9 ، بازدید 
شورایاران از پروژه های عمرانی منطقه به منظور ارتقا تعامالت 
و همکاری فیمابین شــهرداری با اعضا شــورایاری محالت 
صــورت گرفت و  در ایــن بازدید معاون امــور اجتماعی و 
فرهنگی ، معاون فنی و عمران ، معاون حمل و نقل و ترافیک ، 

معاون خدمات شهری و محیط زیست حضور داشتند.
قائم مقام شــهردار منطقه 9 در جریان این بازدید گفت: 
در سال گذشته طبق برنامه زمان بندی مشخصی از پروژه های 
عمرانی منطقه بازدید شد و تمامی مشکالت و موانع پیش روی 

پروژه ها احصا و جهت رفع در دستور کار قرار گرفت.
خبازها در خصوص رفع موانع و مشکالت موجود جهت 
پیشبرد این پروژه ها نیز گفت: با حضور در کارگاههای عمرانی 
هر کدام از پروژه ها و احصا مشکالت و مسائل به صورت رو 
در رو با پیمانکاران مطرح شد و در راستای حل این مشکالت 

راهکارهای مناسبی را در نظر گرفتیم.
وی خاطرنشــان کرد: پیشرفت مناســب این پروژه ها و 
تکمیل پروژه های نیمه کاره از سال های قبل در سال گذشته نیز 
حاکی از نظارت دقیق و مستمر مدیران و مسئوالن منطقه داشته 

و این برنامه تا تکمیل تمامی پروژه های باقیمانده ادامه دارد.
برپایه این گزارش، شورایاران از پروژه های سرای محله 
شــهید دستغیب ، سرای محله امامزاده عبداهلل )ع( ، تقاطع غیر 
همسطح میدان فتح ، سرای محله فتح صنعتی و مرکز فوریت 
های خدمات اجتماعی بازدید کرده و از نزدیک روند عملیات 

عمرانی برخی از این پروژه ها را مشاهده کردند.

برپایی نمایشگاه کتاب و اجرای طرح خیمه 
حسینی در ایستگاه های مترو پایتخت

معاون فرهنگی و اجتماعی شــرکت بهــره برداری مترو 
در تشــریح برنامــه های فرهنگــی ویژه ایام محــرم و صفر 
گفت: متروی تهران امســال نیز همچون ســال های گذشته با 
اجرای برنامه های فرهنگی همچون سرودهای مذهبی، نقالی، 
نمایشگاه کتاب، مسابقات کتابخوانی و ... ایام محرم و صفر را 

به سوگواری می نشیند.
محمد صائبی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار است از ابتدای محرم تا 
پایان دهه دوم سرودهای مذهبی در 30 ایستگاه مترو اجرا شود. 
ضمن اینکه همچون ماه رمضان، طرح خیمه حسینی با حضور 
40 تن از بانوان و آقایان روحانی که آماده پاسخگویی به شبهات 

و مسائل دینی مسافران هستند، اجرا می شود.
وی افزود: برگزاری نمایشــگاه کتاب در 10ایســتگاه 
بــا موضوع محرم و صفر و نصب روزشــمار محرم در 30 
ایســتگاه از جمله تجریش، صادقیه، ولیعصــر )عج(، امام 
خمینــی )ره( و... از دیگر برنامه های فرهنگی به مناســبت 

ایام محرم و صفر است.
معاون فرهنگی و اجتماعی شــرکت بهــره برداری مترو 
به اجرای طرح صحابه حســینی، صحابه خمینی اشاره کرد و 
گفت: بر اســاس این طرح، صحابه امام حسین )ع( و صحابه 
امام خمینی )ره( به صورت نوشــتاری و در قالب استند در 30 

ایستگاه مترو به مسافران معرفی می شوند.
به گفته صائبی پیش بینی شــده است تا طی 10روز اول 
ماه محرم، 15ایستگاه میزبان برنامه های نقالی با موضوع عاشورا 

باشند.
معاون فرهنگــی و اجتماعی شــرکت بهره برداری 
مترو در ادامه از اجرای طرح شــور حســینی با موضوع 
نــذری دادن و موضوعات عاشــورایی خبر داد و گفت: 
عالوه بر این در نظر داریم تا مجموعه کارگاه های هنری 
حجمــی و خطاطــی را با موضوع محرم در ایســتگاه ها 
برگزار کنیم. بر این اســاس مســافران با ترسیم تصویر یا 
تحریر نوشــته ای می توانند حس و حال خود را نســبت 

به ماه محرم بیان کنند.
صائبی در پایان با تاکید بر انجام فضاسازی های متناسب 
با ایام محرم و صفر همچون نصب بنر، کتیبه و ریســه کشــی 
مشــکی در ایســتگاه ها تصریح کرد: تالش ما این است تا با 
برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع محرم در تمامی ایستگاه 
ها، اجرای نمایش با موضوع امام حسین )ع( در 20 ایستگاه و 
سایر برنامه های فرهنگی فضای معنوی پرباری را برای مسافران 

فراهم کنیم.

اجرای آیین معنوی طشت گذاری در اماکن 
مذهبی جنوب شهر

آیین معنوی طشت گذاری در آستانه فرارسیدن ماه محرم در 
اماکن مذهبی این منطقه برگزار می شود.

به گــزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه 19، حجت 
االسالم رسول جوادی معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه گفت: طی 
این مراسم که از 16 مهر )24 ذی حجه( در مساجد منطقه انجام می 
شود ضمن اجرای سخنرانی، مداحی و شعرسرایی شاعر اهل بیت، 
ساکنان منطقه به عزاداری پرداخته و به فضای شهر حال و هوای 

معنوی می بخشند.
وی افزود: در مراسم طشت گذاری اقشار مختلف مردم اعم 
از جوانان و نوجوانان نیز حضور دارند و با اجرای این مراسم سنتی 
خود را برای برگزاری ســوگواری سید وساالر شهیدان آماده می 

کنند.
به گفته جوادی این مراسم تا شب اول ماه محرم بعد از نماز 

مغرب و عشاء )ساعت 8/30( اجرا خواهد شد.
این مسئول ادامه داد: مراسم طشت گذاری روز پنجشنبه در 
حسینیه امام سجاد )ع( و روز جمعه در هیئت منتظران المهدی واقع 

در عبدل آباد برگزار می شود.
این مراسم در مسجد باب الحوائج، هیئت علی بن ابیطالب 
)ع(، هیئت شهدای گمنام و جوانان یازهرا )س( در شهرک شریعتی، 
حسینیه سید الشهداء )ع( و هیئت شاهزاده علی اصغر )ع( در عبدل 

آباد نیز برگزار خواهد شد.
همچنین حسینیه قمر بنی هاشــم )ع(، حسینیه حضرت 
ابوالفضل )ع( و مساجد موسی بن جعفر)ع( و حضرت ابوالفضل 
)ع( در محله نعمت آباد از دیگر اماکنی هستند که اجرای این مراسم 

معنوی می پردازند.
جوادی همچنین از کمک به هیئات مذهبی جهت برپایی 
تکایا و اطالع رســانی های ماه محرم خبر داد و افزود: در همین 
راستا تاکنون به 200 هیئت مذهبی مساعدت صورت گرفته است.

 جشن بزرگ روز جهانی کودک 
در منطقه 15 با حضور کودکان کار

شــهردار منطقه 15 از برگزاری جشــن بزرگ روز جهانی 
کودک با حضور 3500 کودک کار شــهر تهران در فرهنگسرای 

خاوران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 15، دکتر انجمنی 
با اعالم مطلب فوق افزود: مراســم جشن با شعار »دنیا با لبخند 
کودکان زیباست« پنج شنبه 16 مهر همزمان با روز جهانی کودک 
و با مشارکت مناطق 22 گانه در سالن آمفی تاتر روباز فرهنگسرای 

خاوران برگزار می شود.
به گفته وی در این مراسم ضمن اجرای برنامه های شاد توسط 
مجریان و بازیگران محبوب کودکان در برنامه های تلویزیونی، تعداد 
20 غرفه نیز شامل گریم، ورزش، بازیهای فکری، آسمان آبی زمین 
پاک، آموزش بازیافت، قصه گویی، داستان نویسی، نقاشی و ... برای 

بهره مندی کودکان دایر می شود .
شهردار منطقه با تاکید بر تحقق شعار »تهران، شهر دوستدار 
کــودک » افزود: عالوه بر این برنامه متمرکز، برنامه های شــاد و 
متنوع بسیاری برای کودکان با توجه به نامگذاری های این هفته 
با موضوعات بازی و سرگرمی، آسمان آبی زمین پاک، فرهنگ و 
هنر، کتاب و کتابخوانی ، ایمنی و سالمت، دانش و مهارت و محیط 

زیست و طبیعت پیش بینی شده که در منطقه به اجرا در می آید.
دکتر انجمنی یادآور شد: برگزاری ایستگاه سالمت کودکان، 
مشاوره روانشناسی مادر و کودک، کارگاههای آموزشی مختلف) 
آموزش پیشــگیری از رفتارهای پرخطردر مــدارس و حوادث 
کــودکان زیر 6 ســال، راهکارهای خالقیت در کــودکان و ...(، 
مسابقات ورزشی دوچرخه سواری، بازیهای فکری و بومی محلی، 
برنامه های اردو و بازدید، اجرای تاتر آموزشی، طرح نسیم بهشت، 
مسابقات نقاشی، تست های شخصیت و ... از جمله برنامه هایی 
است که در طی این هفته در محالت 21 گانه منطقه اجرا می شود.

 کارتن خواب های جنوب تهران 
اطعام می شوند

معاون اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 از توزیع 
وعده های غذایی ویژه افراد آسیب دیده اجتماعی و کارتن خواب 

های این منطقه جنوبی خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه 20، برومند 
نامداری با بیان این مطلــب گفت: طرح یک لقمه مهربانی به 
منظور ایجاد حساسیت در اقشار مختلف جامعه نسبت به افراد 
آســیب دیده اجتماعی و کارتن خواب ها و با همکاری افراد 
خیر وموسسات خیریه در نقاط برآسیب منطقه 20 به اجرا در 

آمده است.
نامداری به شروع فصل سرما اشاره کرد و افزود: با توجه به 
وجود اماکن متبرکه و امامزادگان، ساماندهی کارتن خواب ها از 
مهمترین اولویت های مدیریت شهری در طول سال است، ولی در 
فصل های پائیز و زمستان به دلیل سرما و کوتاه شدن روز این مسئله 

با نگاه ویژه تری انجام می شود.
وی ادامه داد: مددسرای اجتماعی منطقه 20 برای میزبانی و 

اسکان موقت افراد آسیب دیده اجتماعی مهیا شده است.
معاون اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 با اشاره 
به اینکه رویکرد مدیریت شهری برای بازگشت کارتن خواب ها و 
معتادان به شرایط عادی، داوطلبانه است، گفت: عالوه بر خدمات 
رفاهی عمومی، حرفه آموزی و ارائه مهارت های الزم اشتغال زایی 
نیز به آنها ارائه می شود و تاکنون تعداد زیادی از کارتن خواب ها 

موفق شده اند به شرایط عادی برگردند.

اجرای طرح بزرگ نظر سنجی عمومی تفکیک از 
مبدا در منطقه 10 

طرح بزرگ نظر ســنجی عمومی تفکیک از مبدا با حضور 
پرسشگران در درب منازل شهروندان منطقه 10 اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، فرامرز عظیمی 
شهردار منطقه با اعالم این خبر گفت: این طرح با توجه به اهمیت 
موضوع تفکیک از مبدا و لزوم آشناسازی شهروندان با این مقوله 
مهم که تاثیر شگرفی در حفظ محیط زیست و پیشگیری از آلودگی 

های زیست محیطی دارد اجرا شد.
وی افزود: با هماهنگی ها و تمهیدات صورت گرفته تعداد 
15 نفر از پرســنل منطقه طی یک نیمــروز در قالب 4 تیم در 
نواحی مستقر شدند و بر طبق نقشه ضمن دیدار چهره به چهره 
و گفتگو با شهروندان نسبت به نظرسنجی از 300 خانوار منطقه 

اقدام کردند.
عظیمی یادآور شــد: با توجه به وســعت ناحیه یک 180 
پرسشنامه با حضور پرسش گران در درب منازل شهروندان این 
ناحیه تکمیل شد همچنین بین پاسخگویان کیسه های نان خشک 

و زباله توزیع شد.
شهردار منطقه استفاده از ایده ها، نظرات و درخواست های 
شــهروندان و جلب مشــارکت و حمایت های مردمی، افزایش 
سطح آگاهی و ارتقا دانش آنان را از رویکردهای اجرای این طرح 
برشــمرد و تصریح کرد: نتایج حاصل از این نظر سنجی تأثیر به 
سزایی در رفع مشکالت و آگاه سازی شهروندان در مقوله تفکیک 
از مبدا و افزایش خدمات رسانی بر اساس درخواست ها و مطالبات 

شهروندان خواهد داشت.

شــهردار تهران با اشــاره به اینکه مسجد 
احداث شــده ولیعصر)عج( هدیه تهرانی ها به 
مردم ورزقان است، گفت: آن چیزی که روحیه 
مــا را تقویت می کند و ما را در مســیر صراط 
مستقیم قرار می دهد تفکر مسجدی است. باید 
تفکر مسجدی و نگاه دینی را از این مساجد که 
باید محل امید و نشــاط مردم باشــد، به جامعه 
تزریق کنیم و خیلــی از امورات دیگر مردم که 
شاید در مســجد امکان انجامش نباشد را نیز با 

تفکر مسجدی اداره کنیم.
محمدباقــر قالیبــاف، صبح دیــروز طی 
ســخنانی در آئین افتتاح مصلی و مسجد جامع 
حضرت ولی عصر )عج( شهر ورزقان، با تاکید 
بر اینکه مساجد اسالم و جامعه را حفظ کرده و 
سنگر اصلی ما هستند، عنوان کرد: مساجد باید 
محــل امید و توکل مردم هر شــهر و محله ای 
باشد. یکی از مهم ترین کارهایی که در مسجد 
انجام می شود برگزاری نماز است اما اینکه در 

یک مسجد فقط نماز بخوانیم، انصاف نیست.
وی تصریــح کرد: همــه جامعه خصوصا 
نیروهای جوان باید امید، توکل و امورات دنیوی 
و اخروی شان در مســجد باشد، این در حالی 
است که ما از این مقداری فاصله گرفتیم امروز 
مســاجد ما این نقش را ایفا نمی کنند. در زمان 
هــای بعد از دوران دفاع مقــدس و در دهه70 
در بعضی از شــهرها و استان ها شاهد بودم که 
مدیران آن شــهر روز جمعه در مساجد حضور 
پیــدا می کردند و به دور از همه تشــریفات، با 
مردم مالقات داشتند و به امورات آن ها جواب 

می دادند.
قالیباف ابــراز امیدواری کــرد، مصلی و 
مسجد جامع حضرت ولی عصر )عج( که بدون 
شک قلب معنوی ورزقان اســت و باید بتواند 
امید و توکل را به همه شهر و روستاهای اطراف 

منتقل کند.
شــهردار تهران عنــوان کرد: مــا باید به 
خداوند امید داشــته باشیم چرا که امید به خدا 
به کار ما خیر و برکت می دهد و مورد رحمت 
الهی قرار مــی گیریم. همچنین ایــن مکان به 
مردم امید می دهد و اگر مردم امیدوار باشــند، 
مشــارکت و حضورشان در همه امورات بیشتر 
می شــود. از این رو در بســیاری از اوقات می 
توانیم دســت به دســت هم دهیم و بسیاری از 
مشکالت را خودمان با هم حل کنیم. خود این 

کار به ما امید به آینده می دهد و وقتی انســان 
به آینده امید داشــته باشــد، با تالش و رغبت 

بیشتری کار می کند.
وی یادآور شــد: همانطــور که حضرت 
امام)ره( فرمودند مساجد سنگر است. اگر امروز 
محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته، 
این محرم و صفر در همین مســاجد شکل می 
گیرد. در دوران دفــاع مقدس نیز رزمندگان در 
همین مســاجد تربیت شده و شکل گرفتند و از 

همین مساجد به جبهه ها اعزام شدند.
قالیباف تاکید کــرد: آن چیزی که روحیه 
مــا را تقویت می کند و ما را در مســیر صراط 
مستقیم قرار می دهد تفکر مسجدی است. باید 
تفکر مسجدی و نگاه دینی را از این مساجد که 
باید محل امید و نشــاط مردم باشــد، به جامعه 
تزریق کنیم و خیلــی از امورات دیگر مردم که 
شــاید در مســجد امکان انجامش نباشد را نیز 
با تفکر مســجدی اداره کنیم. اگر اینگونه عمل 
کردیم روحیه مبارزه، نشاط کاری و خدمت به 

مردم اتفاق می افتد.
شــهردار تهــران همچنیــن تصریح کرد: 
مبارزه تنهــا در میدان جنــگ و همانند دوران 
دفاع مقدس نیســت بلکه صحنه های مبارزه و 
مجاهدت متفاوت است، هر چه جامعه و مردم 
نیاز دارد، آن صحنه خدمت، مبارزه و مجاهدت 

است.
وی مهم ترین مشــکل جامعه امروز ما را 
مســایل اقتصادی عنوان کرد و گفت: هر کسی 
دلداده نظام، انقالب، والیت و شهداســت باید 
با همه توان خودش برای حل این مشــکالت 

تالش کند و مساجد نیز باید در حل مشکالت 
مردم وگره گشــایی از مردم پیشــگام باشــند. 
همچنیــن اگر تهاجم فرهنگــی وجود دارد، در 
اینجا نیز باید پیشــگام باشــیم و جوانان از این 
فرصت اســتفاده کنند. در کنار این مدیران نیز 
باید فرصت و بستر را برای جوانان فراهم کنند 
تا با همــان روحیه دوران دفــاع مقدس کار و 

تالش کنیم.
قالیباف تاکید کرد: با روحیه جهادی جای 
این ســوال باقی نمی ماند خدمت به این مردم 
را کی شــروع کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ یا چه 
کسی مســئول اســت که به ما بگوید؟ ما همه 
مســئول هستیم و زمان و مکان هم برای ما مهم 
نیســت، هر زمانی، هر مکانــی و هر نیازی که 
برای جامعه و مردم پیدا شد، باید آماده خدمت 

باشیم.
شــهردار تهران در ادامه اظهــار کرد: این 
تعلــل نکردن و مســئولیت پذیری بخشــی از 
روحیــه جهادی اســت و این هم تولید شــده 
فرهنگ انقالب اســالمی اســت. بدون شــک 
انقالب اســالمی ریشــه در نهضت امام حسین 
)ع( و فرهنگ عاشــورایی دارد و اگر این را در 
هر کجا زنده نگه داریــم، عزت خودمان را در 
دنیا و آخرت حفظ کــرده ایم و خداوند نیز به 

کار ما برکت می دهد.
وی همچنیــن در بخش آغازین ســخنان 
خود ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع 
گرم و با صفای مردم شریف، متدین، والیتمتدار 
و محب اهــل بیت )ع( شــهر ورزقانف تاکید 
کرد: شــما در همه صحنه های انقالب ارادت 

خودتان را به اســالم و اهل بیت )ع( نشان داده 
ایــد؛ همینطور نباید فراموش کنیم که امروز هر 
چه عزت و افتخار در کشــور داریم، به برکت 
خون شــهدا و امام شهدا )ره( است و ما مدیون 

خانواده شهدا هستیم.
قالیبــاف بــار دیگر به ابــراز همدردی با 
خانواده هــای داغدار و مصیبت زده حادثه تلخ 
زلزله ورزقان پرداخت و عنوان داشــت: از همه 
افرادی که در راه خدمت به مردم در این منطقه 
زلزله زده تالش کردند تقدیر و تشکر می کنم. 
خصوصا بــه همه کارگران، طراحان و دســت 
اندرکارانی که این بنــای عظیم و محل مبارک 
را فراهم کرده و مصلی و مســجد این شهر را 
ســاختند، خدا قوت می گویم. بدون شــک در 
ساخت این مســجد کار با نگاه سود و منفعت 
اقتصادی از ســوی پیمانکار دنبال نشد و انگیزه 

اصلی خدمت به مردم بود.
شهردار تهران تصریح کرد: ما این کارهایی 
که در ورزقان انجام شــده است را مدیون مردم 
شریف شــهر تهران هســتیم و در حقیقت آن 
ها با امکان و پول خودشــان این را برای شــما 
فراهم کرده اند. در آن زمان شــورای اســالمی 
شــهر تهران پیشنهاد ما را پذیرفت و موافقت را 
انجام داد تا ما هم در سایه این روحیه مشارکت 
و مردمی این کار را انجــام دهیم. همانطور که 
ملــت و مردم ما برای ابــراز همدردی در زمان 
بروز اشــکال، مصیبت و یــا حادثه تلخی برای 
یکی از برادران مســلمان خودشان، این روحیه 

مشارکت را دارند.
وی تاکیــد کرد: پس از ســفر مقام معظم 
رهبری به ورزقان این انگیزه چند برابر شــد و 
همه از جمله مردم شهر تهران و مدیریت شهری 
پــای کار آمدند. از این رو جــای دارد از همه 
عزیزان و مسئوالنی که این تصمیم را گرفتند و 
همچنین از مردم شهر تهران تقدیر و تشکر کنم.
الزم به ذکر است در جریان آئین افتتاحیه 
مسجد و مصلی شــهر ورزقان طی مراسمی با 
حضــور نماینده ولی فقیه و امــام جمعه تبریز، 
شــهردار و فرمانــدار ورزقان، نماینــده مردم 
ورزقان در مجلس شــورای اســالمی، معاون 
استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسئوالن 
نظامی و انتظامی، نشان شهروندی شهر ورزقان 
به پاس تقدیر و تشکر از محمد باقر قالیباف به 

وی اهدا شد.

رییس شــورای اسالمی شــهر تهران با تاکید بر بی ارتباط 
بــودن تعداد اعضای شــورا در بــروز اختالفات گفــت: تمامی 
تصمیم گیری ها در شــورا همانند مجلس بر اســاس رای گیری 

انجام می شود.
مهدی چمران درباره مصوبه اخیر مجلس شــورای اسالمی 
مبنی بر کاهش تعداد اعضای شــوراها، گفت: گاهی در شوراهای 
پنج نفره هم شاهد اختالف هســتیم، قطعا تعداد دلیل بر کاهش 
و یا افزایش اختالف نیســت. این امر طبیعی به نظر می رسد لذا 
تعداد چه کم باشد و چه زیاد در نهایت پیرامون موضوعات مورد 

نظر رای گیری انجام می شود.
وی افزود: در صورتی که تعداد اعضا کم شود این امر دلیلی 
بر رفع اختالفات نخواهد بود. زمانی که بحث در کمیسیون مطرح 
شد آن زمان همین موضوع مطرح گردید که اگر تعداد اعضا زیاد 
شود تشــتت ایجاد می گردد که این طبیعی است البته مقصود از 
تشــتت درگیری و تنش نیست بلکه وقتی تعداد اعضا بیشتر شود 
شلوغ تر است اما اینکه موجب اختالف شود چنین چیزی صحیح 
نیســت بلکه بحث خرد جمعی نمود بیشــتری پیدا می کند. در 
حقیقت در هنگامی که تعداد بیشــتر است خرد جمعی به درستی 

محقق می شود.
وی ادامه داد: نظارت مهمترین چیزی است که شورا باید آن 

را دنبال کند، علی رغــم این امر از دیگر پیامدهای کاهش تعداد 
اعضای شورای شــهر تضعیف نظارت است چرا که تعداد اعضا 

برای تقسیم کارها کافی نخواهد بود.
رییس شــورای شــهر تهران با بیان اینکــه در حال ایجاد 
مقدمات مدیریت یکپارچه شهری هستیم و نباید این مقدمه چینی 
سست شود گفت: قانون اساســی جایگاه ویژه ای برای شوراها 
قائل اســت. براســاس اصل 102 قانون اساسی همه می بایست 
الزامات شورا را در حد قانون اجرا کنند پیاده شدن این امر هنوز 
محقق نشــده و آنچه که در حال حاضر برعهده شوراهاست اداره 

شهرداری است تا زمانی که مدیریت یکپارچه شهری شکل بگیرد.
وی در ادامه سخنان خود در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، 
با بیان اینکه ایجاد مدیریت یکپارچه شــهری خیلی دور نیســت 
گفــت: ما انتظار داریم در این دولــت و در همین زمینه مدیریت 
یکپارچه شهری شــکل بگیرد بنابراین االن خیلی ضرورتی برای 
کاهش اعضا نمی بینیم چرا که طی دو سه سال آینده مجددا تعداد 
شــوراها باید افزایش یابد تا بتوانیم مدیریت یکپارچه شهری را 
شکل بدهیم.چمران درباره کاهش هزینه ها با کاهش تعداد اعضا 
گفت: در ارتباط با مخارج باید بدانیم شوراهای روستا برای کسی 
خرج ندارد یعنی هنوز هیچ گونه منبعی که حق الجســله شورای 
روســتاها را بدهد دیده نشده و در کالنشهرها هم تعداد اعضای 
شوراها زیاد نیستند ضمن اینکه در مقابل بودجه 20 هزار میلیارد 
تومانی شهر تهران بودجه شورا چیزی به حساب نمی آید که آن 

را مطرح کنیم.
وی دربــاره کاهش اختیارات شــوراها به ویــژه در مورد 
استیضاح شهرداران با تصویب ســایر بندهای این مصوبه گفت: 
براساس این طرح اگر شهرداری استیضاح و عزل شد این موضوع 
به هیئت حل اختالف مرکزی می رود و این هیئت اســت که در 
این باره تصمیــم گیری خواهد کرد بنابراین ما با ســلب اختیار 

شوراها در عزل شهردار موافق نیستیم.

شــهردار منطقه 20 خدمات رسانی به روستاهای جنوبی شهر 
تهران را از اولویت های مدیریت شهری برشمرد و به تشریح خدمات  
ارائه شــده پرداخت.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 20، 
منصور کتانباف به مناســبت 15 مهر که به نام روز روستا نامگذاری 
شده است، گفت: به دنبال رویکرد اجتماعی مدیریت شهری تهران 
و به منظور بهره مندی روستانشــینان جنوب شهر تهران از خدمات 
رفاهی و عمومی، تمامی حوزه های شهرداری، ارائه خدمات به این 
محدوده را در دستور کار قرار داده اند.کتانباف با اشاره به اینکه حدود 
30 روستا واقع در سه ناحیه 5، 6 و 7 شهرداری منطقه 20 از خدمات 
اجتماعی، عمرانی، ترافیکی و امورشــهری برخوردار هستند، افزود: 
خدمات امورشهری در قالب رفت و روب روزانه با حجم عملیات 
12 میلیون مترمربــع، الیروبی انهار و کانال ها با حجم عملیات 50 
هزار مترطــول و جمع آوری خاک و نخاله با حجم عملیات 1500 
مترمکعب در هر ماه از جمله فعالیت هایی است که به صورت مستمر 

در محدوده روستاها انجام می شود.
وی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده در محدوده روستاها، 
گفت: به منظور ایجاد امکانات تفریحی نیز 8 بوستان در روستاهای 
غنی آباد، محمودآباد، طالب آباد، قمی آباد، زمان آباد، هفت دستگاه، 
تقی آباد و نظامی و دو باغ راه در روستاهای غنی آباد و زمان آباد طی 

سه سال اخیر ساخته شده است.
کتانباف توســعه فضاهای ورزشــی و امکانات تفریحات سالم 

را از دیگر اقدامات انجام شــده برشــمرد و افزود: 3 مجموعه ورزشی 
چندمنظوره با مساحتی بالغ بر 3 هزار مترمربع در روستاهای زمان آباد، 
قاســم آباد و عباس آباد و 11 زمین چمن مصنوعی با مساحتی بالغ بر 
13000 هزار مترمربع در روســتاهای طالب آباد، غنی آباد، محمودآباد، 
قاســم آباد، نجم آباد، زمان آباد، قلعه نو، مقیم آباد، عمادآور، امین آباد و 
تقی آباد نیز احداث شــده است تا امکان دسترسی ساکنان روستایی به 
اماکن ورزشی فراهم شود.وی با اشــاره به اینکه خدمات رسانی در 
سال های اخیر بیشتر شده است و همچنان این روند صعودی ادامه 
خواهد داشت،یادآور شد: حدود 15هزار مترطول از انهار و جداول 
روســتایی تاکنون بهسازی شده و در سه سال اخیر، به طور متوسط 
سالیانه 4 هزار تن آسفالت برای لکه گیری و روکش آسفالت معابر 

روستایی توزیع شده است.
کتانباف با اشاره به اینکه طرح خط سفید در محدوده روستایی 
به اجرا در آمده است یادآورشد: تاکنون حدود 60 هزار مترطول خط 
کشی عابر پیاده و محوری در روستاهای جنوبی حریم شهر تهران به 

اجرا در آمده است.
وی به اصالح هندســی محمودآباد و دسترسی های روستایی 
نیز اشاره کرد و گفت: احداث پایانه در روستای زمان آباد، مرمت و 
نصب 892 عالئم ترافیکی، نصب 15 ســرپناه ایستگاه اتوبوس و 3 
دستگاه ایستگاه تاکسی و نصب 12 مورد چراغ راهنمایی نیز از جمله 

اقدامات ترافیکی در محدوده روستاها بوده است.

کتانباف به اقدامات حوزه اجتماعی نیز اشــاره کرد و افزود: به 
طور متوسط 6 هزار نفر از روستانشینان هر ساله از ویژه برنامه های 

اجتماع محور مدیریت شهری بهره مند می شوند.
وی رسیدگی به اقشار کم برخوردار را از اولویت های مدیریت 
شهری برشمرد و در خصوص اقدامات انجام شده در محدوده روستا 
ها نیز گفت: حدود 2 هزار نفر از نیازمندان، ایتام و بانوان سرپرست 
خانوار این محدوده شناســایی شده اند و هر ساله عالوه بر دریافت 
بســته های حمایتی، از خدمات رایگان درمانی، مشاوره ای و تغذیه 

ای نیز بهره مند می شوند.
شــهردار منطقه 20 در پایان یادآور شد: تمامی روستاهای تحت 
پوشــش در محدوده حریم شــهر تهران قرار دارد و از لحاظ خدمات 
رسانی در حوزه فرمانداری ویژه شهرستان ری است و شهرداری منطقه 
20 وظیفــه ذاتی برای این گونه خدمات ندارد ولی با توجه به رویکرد 
اجتماعی مدیریت شهری تهران و مهار آسیب های احتمالی وارده از این 
محدوده به محدوده شهری منطقه 20 ، خدمات رسانی به روستاها را در 

دستور کار قرار دادیم.
بر اساس این گزارش روستاهای غنی آباد، اسالم آباد، زمان آباد، 
محمود آباد، قاسم آباد، عباس آباد، کریم آباد، گل تپه، طالب آباد، قلعه 
نو، چالطرخان، قمی آباد، مقیم آباد، نجم آباد، نظامی، تقی آباد، قلعه 
علیمون، ده خیر، فیروزآباد، امین آباد ، کوره فرنگی، هفت دستگاه و 

عمادآور از جمله روستاهای تحت پوشش منطقه 20 است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 4 از اجرای طرح اتاف )ارزیابی تاثیرات اجتماعی 
و فرهنگی( در مجموعه تفریحی و گردشگری تلو خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4، 
ابوذر حسینی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 4 با اعالم این خبر گفت: به منظور شناسایی 
تاثیرات مثبت و منفی پروژه تفریحی و گردشگری تلو و همچنین گروه های تحت تاثیر این پروژه بزرگ، 
طرح ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی ) اتاف ( در این مجموعه گردشگری آغاز شد.وی با بیان اینکه 
منطقه 4 تهران دارای پتانسیل های باالیی در حوزه تفریحی و گردشگری است افزود: منطقه 4 تهران با 
مساحتی در حدود 100 کیلومتر مربع حریم و 60 کیلومتر مربع در درون، این فرصت را فراهم می کند تا 
بتوان اقدامات زیرساختی را در حوزه تفریحی و گردشگری در بزرگترین منطقه تهران گسترش داد.حسینی 
با اشاره به اقدامات فرهنگی و ورزشی در اراضی 1000 هکتاری تلو اضافه کرد: استقرار لوازم و تجهیزات 
ورزشی و تفریحی، احداث زمین والیبال ساحلی و زمین بدمینتون، نصب میزهای پینگ پنگ،فوتبال دستی 
و شــطرنج از دیگر اقداماتی است که در این اراضی گردشگری ایجا شده است.معاون امور اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری منطقه 4 خاطر نشان کرد: با توجه به موقعیت مطلوب جغرافیایی مجموعه تفریحی و 

گردشگری تلو در صددیم تا بستر الزم برای حضور گردشگران را به این مجموعه فراهم نماییم.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه 22 موالیی شــهردار منطقه 22 به اتفاق قائم مقام، 
معاونین و شهرداران نواحی 4 گانه وقتی چند از مدیران شهرداری به مناسبت هفته ی نیروی انتظامی 
طی 3 نشست جداگانه با ســردار بختیاری رئیس دانشگاه پلیس امین، سرکالنتر پنجم راهور منطقه 
22، روسای کالنتری 191، 181، سرکالنتر دوم ناجا، یگان حفاظت شهرداری تهران، معاون هماهنگ 
کننده پلیس پیشگیری تهران بزرگ و سردار  رضایی فرمانده مرزبانی جمهوری اسالمی ایران برگزار 
کردند. در این دیدارها موالیی فرا رســیدن هفته نیروی انتظامی را تبریک گفته و کار پلیس را کاری 
ارزشی دانست که بدون وقفه در تمامی ساعات بدون توجه به تعطیالت همواره در حال خدمت به 
مردم می باشند و این خدمت بی شائبه منجر به ارتقای سرمایه های اجتماعی می شود موالیی اضافه 
کرد که امروزه نیروی انتظامی در تمامی ابعاد در کشور عزیزمان مشغول به خدمت می باشد و مردم 
هم به این نیرو دلگرمند.در این دیدارها ســرهنگ نژاد ابراهیم معاون پلیس پیشــگیری تهران بزرگ 
نیز ضمن تشــکر از حمایت های گوناگون شهرداری در تمامی ابعاد از کارکنان شهرداری به عنوان 
همکار یاد نمود و اظهار داشت نیروی انتظامی در منطقه 22 بسیار عالی حمایت می شود و ما با هم 

فعالیت بسیار خوبی داریم و به نوعی کارکنان شهرداری پشت و پناه ما هستند.

شهردار تهران در آئین افتتاح مسجد و مصلی شهر ورزقان

مساجد باید محل امید و نشاط جامعه باشند

رییس شورای شهر تهران:

تعداد، دلیلی برافزایش یا کاهش اختالفات نیست

شهردار منطقه 20 در آستانه روز روستا اعالم کرد:

خدمات رسانی به بیش از 30 روستای جنوب تهران

امنیت امروز ما مرهون تالشهای پلیس استارزیابی تاثیرات فرهنگی مجموعه تفریحی تلو

7
توليد - اقتصادي 

توليد - گردشگری

توليد - بانك و بيمه

توليد - شهرستان

توليد - ورزشی

توليد - تعاون

توليد - اجتماعی

توليد - فرهنگ و ادب

توليد - فن آوری

توليد - شهری

توليد - هنری
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اخباراخبار

سریعوخشمگینبرایبارهشتممیآید
کارگردانی که فیلم تحسین شده »مستقیم از کامپتون« را 
ســاخته، فیلم هشتم از سری فیلم های »سریع و خشمگین« 

را کارگردانی می کند.
به گزارش اینســایدر، گری گری فیلمساز آمریکایی از 
سوی یونیورســال برای کارگردانی »سریع و خشمگین ۸« 
انتخاب شــد. او پس از کارگردانی فیلم پرفروش تابستانی 
این کمپانی یعنی »مســتقیم از کامپتون« حاال به نظر می رسد 
قرار است قسمت بعدی این مجموعه سینمایی پرطرفدار را 
جلوی دوربین ببرد.روز دوشنبه خبرها حاکی از این بود که 
یونیورسال یك لیســت کم تعداد از کارگردان هایی متشکل 
از گری تا لویی لوتریه کارگردان »منتقل شوندگان« و »حاال 
می تونی منو ببینی« و آدام وینگارد سازنده »تو بعدی هستی« 

و »میهمان« تدارك دیده بود.
پیش از این گزارش شده بود که یونیورسال برای پیدا 
کردن کارگردان قسمت هشــتم این مجموعه دچار دردسر 
شــده و با توجه به این که جیمز وان کارگردان »خشمگین 
۷« که فروشی ۱.۵ میلیارد دالری را در سراسر جهان تجربه 
کرد، نمی خواهد دوباره روی صندلی کارگردانی بنشیند، در 

جستجوی کارگردانی برای این فیلم است.
حتی شــایعاتی به گوش می رسید مبنی بر این که وین 
دیزل بازیگر این فیلم ممکن اســت دست به کارگردانی آن 
بزند. این بازیگر اکشــن دیروز بعدازظهــر تصویری روی 
صفحه فیس بوکش گذاشــت کــه او را در کنار گری گری 

و در کنار پوستر فیلم »سریع و خشمگین« نشان می داد.
در هر حال این نخســتین باری نیست که گری فیلمی 
اکشــن را کارگردانی می کند و او برای کمدی کالســیك 
»جمعه« خیلی محبوب شد و بعد »شغل ایتالیایی« را در سال 
۲۰۰۳ کارگردانی کرد که مــارك والبرگ، ادوارد نورتون و 

شارلیز ترون بازیگران آن بودند.

رونماییازکلهطاسمتیومککاناهی
متیــو مك کاناهی بازیگر ســینما در فیلم جدیدش که 
»طال« نام دارد اصال قابل شناختن نیست چون با سری طاس 
و اضافه وزن زیاد دیده می شود.تصاویر جدیدی که از متیو 
مــك کاناهی بازیگر برنده جایزه اســکار در فیلم جدیدش 
منتشــر شــده، آنقدر چهره متفاوتی از وی ارایه می دهد که 
اصال نمی توان این بازیگر را شناخت.این بازیگر در فیلمی از 
استفن گاگان با عنوان »طال« با سری که جلویش طاس است 
دیده می شود و کلی اضافه وزن دارد.این بازیگر که با تغییر 
بدنی برای ایفای نقش های متفاوت بیگانه نیست، برای بازی 
در نقش یك بیمار مبتال به ایدز در فیلم »باشــگاه خریداران 
داالس« کلــی وزن کم کرد و برای بــازی در فیلم »مجیك 
مایك« در ســال ۲۰۱۲ کلی عضله ساخت. اما او برای فیلم 
جدید کارگردان »سیریانا« که پس از ۱۰ سال پشت دوربین 

قرار گرفته، چندین کیلو وزن اضافه کرده است.

پایهیتلربهتهرانبازشد
مردم تهران این روزها می توانند به دیدن دو تابلوی نقاشی 
از آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، بروند.

نمایشــگاه »رنگ، بوم، معماری« با نمایش ۲۵ اثر هنری 
از هنرمندان داخلی و خارجی شــامگاه دوشنبه، ۱۳ مهرماه، در 
گالری »دفینه« افتتاح شد. این نقاشی ها متلق به گنجینه  رنگ و 
نقش مؤسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان هستند. یکی از 
نکات قابل توجه این نمایشگاه، نمایش دو تابلوی نقاشی آبرنگ 

از آدولف هیتلر و مربوط به قرن ۱9 میالدی است.
گلناز گل صباحی، مســئول برگزاری این نمایشــگاه، در 
گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در نمایشگاه »رنگ، بوم، 
معماری« نقاشــی هایی از خزانه رنگ و نقش مؤسسه فرهنگی 
موزه های بنیاد با رویکرد معماری به نمایش گذاشته شده است. 
در یك پروسه طوالنی ۲۵ اثر از نقاشان ایرانی و خارجی برای 
این نمایشــگاه انتخاب شد. در ابتدا آثار بیشتری انتخاب کرده 
بودیم، اما در نهایت ترجیح دادیم بهترین ها را در معرض دید 

عالقه مندان قرار بدهیم.
او به نمایش دو نقاشی از آدولف هیتلر در این نمایشگاه 
اشاره کرد و گفت: جالب توجه ترین نقاش خارجی که در این 
نمایشگاه دو اثر از او روی دیوار رفته، آدولف هیتلر است. هیتلر 
تالش می کرد نقاش شــود و نقاشی هایش هم بیشتر رویکرد 

معمارانه داشت.
گل صباحی همچنین درباره  این دو تابلوی نقاشی اظهار 
کــرد: دو اثر هیتلر در اختیار بنیاد مســتضعفان بود. بعدها که 
مؤسســه فرهنگی موزه های بنیاد شــکل گرفت، این دو تابلو 
اثر هنری تشــخیص داده شدند و در اختیار این مجموعه قرار 
گرفت. دربــاره  این دو اثر روایت های مختلفــی وجود دارد. 
نزدیك ترین روایت به حقیقت این است که این دو تابلو مربوط 

به آقای افشارنامی از بلندپایه گان رژیم سابق بوده است.
او ادامــه داد: این دو اثــر در دوره  حضور هیتلر در وین 
نقاشی شده اند. بر اساس گواهی اصالت آثار تخمین زده می شود 
که آن ها در اولین دهه قرن ۲۰ خلق شــده اند و هر دو بنایی را 
در شهر نشان می دهند. یکی سر در کلیسا و تئاتر شهر و دیگری 

ساختمانی که ممکن است دانشگاهی قدیمی بوده باشد.
مســئول برگزاری نمایشگاه »رنگ، بوم، معماری« درباره 
بخش های دیگر این نمایشگاه نیز گفت: بخش کوچی هم داریم 
که ســعی کردیم به آثار »اوژن فالندن« توجهی داشــته باشیم. 
فالندن سیاحی بود که قرن ۱9 به ایران آمد و از بناها و فضاهای 

معماری ایران طرح و نقاشی تهیه کرد.
گل صباحی همچنیــن درباره رویکــرد معمارانه آثار 
این نمایشــگاه اظهار کرد: بیشتر آثار این نمایشگاه رویکرد 
معمارانه دارنــد. معماری جزء جدایی ناپذیر زندگی بشــر 
از گذشــته تا امروز بوده اســت. در حال حاضر در زندگی 
شــتابنده ما ممکن است به نظر نیاید، اما اگر در اطرافمان و 
در زندگــی اجتماعی زیبایی می بینیم، حاصل حس و ادراك 

و هنرمندی معماران است.

ســعید جعفرزاده مشهور به »پرواز همای« 
ســرانجام بعد از کــش و قوس هــای فراوان 
تازه ترین کنسرت موســیقایی خود را در تاالر 

وحدت تهران برگزار کرد.
پــرواز همای بعد از حل مشــکل قضایی 
خود پیرامــون برگزاری اجراهای زنده در ایران 
و برگزار نشــدن تازه ترین کنسرت موسیقایی 
اش که قرار بود قبل از سانحه آتش سوزی، در 
تاالر بزرگ وزارت کشور برگزار شود سرانجام 
ســه شنبه شــب ۱۴ مهر ماه بعد از هشت سال 
با ارکستر ســمفونیك »پرواز« در تاالر وحدت 
اولین برنامه زنده خــود را برای مخاطبان اجرا 

کرد.
این  خواننده و آهنگساز موسیقی ایرانی که 
طی سال های اخیر با حاشیه های فراوانی روبه 
رو بوده است، بعد از ورود ارکستر هشتاد نفره 
متشکل از سازهای زهی، بادی، کوبه ای ایرانی 
و جهانی بــه رهبری انریکو جــروال ایتالیایی، 
در یــك ورود غیر متعــارف و خارج از عرف، 
درحالیکه شاخه های گل را به سمت تماشاگران 
پرتاب می کرد، با قطعه »به نام یزدان« کنسرت 

خود را آغاز کرد.
وی بعد از اجرای این قطعه از کنســرت 
کــه حال و هوایــی متفاوت تــر از اجراهای 
ارکسترهای ســمفونیك داشت، خطاب  رایج 
به تماشــاگران گفت: به نام یزدان کنســرت 
خــود را آغاز کردیم کــه در همین ابتدا الزم 
مــی دانم یاد و خاطره جــان باختگان فاجعه 

مصیبــت بار منا را گرامــی بدارم و یادی کنم 
از هنرمند تازه در گذشــته فرهنگ و هنر این 
سرزمین زنده یاد هما روستا که همه ما با هنر 
این هنرمند شریف تئاتر، ســینما و تلویزیون 
کشــورمان آشــنایی کامل داشــتیم. از سویی 
دیگــر با تمام وجود یــاد و خاطره یار و هم 
نفس شمالی خودم زنده یاد هادی نوروزی را 
هم گرامی می دارم و از شــما می خواهم به 
احترام مواردی که به آن اشاره کردم ۳۰ ثانیه 

کنیم. سکوت 
پرواز همای بعد از این سکوت چند ثانیه 
ای به تماشــاگران گفت: کنسرت امشب را به 
کسانی تقدیم می کنم که تالش کردند من روی 
صحنه اجرای زنده در ایران حضور داشته باشم 
و البته تقدیم می کنم به کسانی که نهایت تالش 
خــود را انجام دادند تا مــن روی صحنه نروم. 

به هر حال همین که امشــب می توانم همراه با 
گروه اجرایی ارکستر، برنامه هایی را تقدیم شما 
عزیزان کنم بسیار خوشحالم و با این خوشحالی 

برنامه را آغاز می کنیم.
خواننده آلبوم »درشب گیسوان تو« بعد از 
اجرای قطعه دو زبانه فارســی و آذری توضیح 
داد: با اینکه یك رشتی هستم اما ارادت خاصی 
به آذری های دارم، به همین جهت قطعه »گمنام« 
را به همه هموطنان آذری زبان خودم تقدیم می 
کنم و الزم می دانم در همین جا از ارکستر این 
کنســرت که طی این مدت و در کمترین زمان 

تمرین همراه من بودند، تشکر کنم.
قطعه های »مادر« و »بی َکس« آثار دیگری 
بودند کــه پرواز همای در این کنســرت برای 
مخاطبان اجرا کرد، این در حالی اســت که در 
حین اجرای قطعه مادر وی به سمت مادر خود 

که در ردیف اول تماشــاگران نشسته بود، رفت 
و دسته گلی را به او هدیه کرد.

وی بعــد از اجرای قطعــه »خدایا خرابم 
من« در این کنســرت که نه از حــال و هوای 
یك کنســرت با نظــم و ترتیب ارکســترهای 
سمفونیك خبری بود و نه در قالب یك کنسرت 
پاپ تعریف می شــد، خطاب بــه حاضران در 
تاالر توضیــح داد: چون خیلی دیر توانســتیم 
در خدمت شــما عزیزان باشــیم بنابراین چاپ 
بروشور توضیح قطعات نیز برای ما مقدور نبود، 
به همین جهت از همه شما عذرخواهی می کنم 
که بدون معرفی قطعات کنســرت خود را برای 

شما عزیزان اجرا می کنیم.
پرواز همای با اجرای قطعاتی چون »گرگ 
درون« و »درشب گیسوان تو« بود که بخش اول 
کنســرت خود را به پایان بــرد و بعد از پانزده 
دقیقه اســتراحت به ســراغ بخش دوم کنسرت 

رفت.
این خواننده موســیقی ایرانی که ســابقه 
اجــرای اپرا را نیــز در کارنامه کاری خود ثبت 
کــرده، قبل از بخش دوم کنســرت از همراهی 
انریکو جروال رهبر ایتالیایی ارکستر تشکر کرد 
و گفــت: طی این مدتی که گذشــت یك نابغه 
ایتالیایی به نام انریکو جروال به ما کمك زیادی 
کــرد و من می خواهم به افتخار این همراهی و 
همکاری قطعه اول بخش دوم کنســرت را که 
در قالب یك اپرای ایتالیایی اجرا می شــود به 

او تقدیم کنم.

دبیرکل ســتاد صیانت از محصوالت فرهنگی و سینمایی 
از مسدود شدن ۷۰ درصد سایت هایی که امکان دانلود غیر 

مجاز فیلم هــای ایرانی را فراهم کرده بودند، خبر داد.
از  صیانــت  ســتاد  دبیــرکل  ابطحــی  ســیدمصطفی 
محصــوالت فرهنگــی و ســینمایی به تــالش های صورت 
گرفتــه و هماهنگی های بــه عمل آمده با دســتگاه قضایی 
درباره محصوالت فرهنگی و ســینمایی اشــاره و بیان کرد: 
با هماهنگی های صورت گرفته بــا کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه، عملیات مسدودســازی ســایت هــای اینترنتی که 
امــکان دانلود فیلــم های ایرانی را فراهم مــی کردند انجام 

گرفت.
وی ادامه داد: متعاقب جلســات مختلف و پیگیری های 
انجــام گرفته، ۱۸۲ ســایت اینترنتی که فیلم های ســینمایی 

ایــران را به صــورت غیرمجاز عرضه می کردند شناســایی 
شــد. اسامی این ســایت ها به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه 
ارائه و حســب گزارش رســمی که توســط ایــن کمیته به 
ســتاد صیانت واصل شــد تا امروز بیــش از ۷۰ درصد این 
سایت ها مسدود شــده اند. مابقی نیز در سامانه رصد برای 

اند. گرفته  قرار  مسدودسازی 
دبیرکل ســتاد صیانت از محصوالت فرهنگی و سینمایی 
عنــوان کرد: این اقدام با هــدف مقابله با عرضــه غیرمجاز 
فیلم های ســینمایی گام بزرگی برای مقابله با پدیده شــوم 
قاچاق در فضای مجازی اســت و امیدواریم تهیه کنندگانی 
که فیلم آن ها در این ســایت ها عرضه شده با تنظیم شکایت 
در محاکم قضایی، نســبت به اســتیفای حقوق قانونی خود 

اقدام و از مالکان این ســایت ها شکایت کنند.

به گفته وی در شــش ماه گذشــته بیش از ســه و نیم 
میلیون نســخه ســی دی و دی وی دی غیرمجاز کشــف و 

است. شده  ضبط 
وی گفــت: امیدوارم با اقدامات موثــر انجام گرفته در 
حوزه میدانــی، فضای اینترنتی، فرهنگســازی و تنظیم آیین 
نامه ها و مقررات مربوطه، ریشــه قاچاق فیلم های سینمایی 

شود. خشك 
دبیــر کل ســتاد صیانــت از محصــوالت فرهنگــی و 
ســینمایی در پایان اظهار کرد: این مهم با تداوم کار مشترك 
میان دســتگاه قضایی، نیروی انتظامی، ســتاد صیانت از آثار 
فرهنگــی و هنری و حضور و همراهی تهیه کنندگان ســینما 
صــورت خواهد گرفت بدیــن صورت ســینمای ملی نوید 

روزهای درخشــانی را در آینده شاهد خواهد بود.

۷۰ درصد سايت های غيرمجاز دانلود فيلم های ايرانی مسدود شدند

همایدرتاالروحدتپروازکرد؛

یادبود فاجعه منا در یک کنسرت
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دنبال تداوم ثبات و آرامش
 در بازار ارز هستیم

صادرات را رقابت پذیر
 می کنیم  

گروه اقتصادی :رئیس کل بانک مرکزی گفت: باید با تمام توان درصدد ایجاد آرامش در بازار ارز باشیم 
تا امکان سوء استفاده سوداگران از این بازار سلب شود.

ولی اله سیف در مالقات با اعضای کانون صرافان ایرانیان در بانک مرکزی گفت: متاسفانه در گذشته از 
ظرفیت های صرافان در آرامش بخشی به اقتصاد کشور آنگونه که باید و شاید استفاده نشده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی عالقه مند است با همکاری کانون صرافان در بازار 
ارز، ثبــات و آرامــش ایجاد کند، تصریح کرد: باید با تمام توان درصدد ایجاد آرامش در این بازار باشــیم تا 
امکان سوء استفاده سوداگران از بازار ارز سلب شود. در چنین فضایی قطعا زمینه پیش بینی پذیر بودن اقتصاد 

و بازار برای فعاالن اقتصادی فراهم خواهدشد.
وی ادامه داد:  نرخ اعالم شــده در وب ســایت www.sanarate.ir  که براســاس میانگین معامالت در بازار صرافی های مجاز به دســت می آید، 
نشــان دهنده متوســط نرخ واقعی معامالت انجام شده ارز است.رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت انطباق عملکرد صرافی ها با مجموعه مقررات و 
دســتورالعمل های ابالغی بانک مرکزی، گفت: کانون صرافان ایرانیان باید به ســالمت و صحت معامالت ارز کمک کند و با ارایه مشورت های کارشناسی به 

بانک مرکزی، زمینه فعالیت با ثبات و آرام را برای فعاالن این بازار فراهم آورد.

گروه اقتصادی :رئیس ســازمان توســعه تجارت با تاکید بر حمایت از صادرات گفت: با نگاه مقررات 
زدایی و کاهش هزینه تولید ؛ صادرات کاال را رقابتی می کنیم.ولی اهلل افخمی راد در حاشیه نشست اقتصادی 
ایران و ژاپن در جمع خبرنگاران به آمار صادرات اشــاره کرد و گفت:  صادرات شش ماه امسال از نظر وزنی 
افزایش داشته اما با احتساب میعانات، ارزش صادرات غیرنفتی با 14 درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال به  20 میلیارد و 500 میلیون دالررسیده است.
وی گفت:  محصوالت پتروشــیمی از نظر وزنی در صادرات 40 درصد افزایش داشته در حالی که همان 
رقم قبلی را برای کشــور ارزآوری داشته اســت.افخمی راد درباره اینکه اخیراً دستور پرداخت 100 میلیارد 
تومان کمک به بخش صادرات مطرح شــده اســت ، گفت: دستورالعمل پرداخت اینگونه کمک ها تهیه شــده است تا برای امضای سایر اعضا ارسال کنیم و 

این امکان را خواهیم داشت تا بخشی از هزینه های حضور تجار ایرانی را در خارج از کشور و بخشی از هزینه های اعزام هیئت های تجاری را بپردازیم.
وی کمک به پرداخت بخشی از کارمزد تسهیالت بانکی صادرکنندگان یارانه برای حمل و نقل صادراتی اعم از کشتیرانی یا ریالی را از پیشنهادهایی بیان 
کرد که در پیش نویس مصوبه وجود دارد اما باید تمام اعضای شورای عالی صادرات آن را بپذیرند.رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه چین و عراق 
از شرکای اول تجاری ایران هستند ، گفت: ژاپن هم سابقه همکاری خوبی با ایران داشته است و بنا داریم روابط تجاری خود را با این کشور توسعه دهیم.
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ترفندی برای جذب رانندگان 
فولکس واگن

گروه اقتصادی :فیات کرایسلر اتوموبیل 
در شــرایطی که فولکس واگن بر ســر تقلب 
در تســتهای آالیندگی با مشکالت عدیده ای 
روبروســت، با تخفیف 1500 یورویی )1700 
دالر( درصدد جذب مشــتریان رقیب آلمانی 
خود اســت.فیات کرایســلر ایــن تخفیف را 
عالوه بر مشــوقهای دیگر بــرای مبادله کردن 
خودروی هر یــک از برندهای فولکس واگن 
عرضــه می کنــد.در حالیکه ســخنگوی این 
تورین  در  ایتالیایی-آمریکایــی  خودروســاز 
حاضر به اظهارنظر درباره این گزارش نشد اما 
فروشــندگان خودرو در گفت و گو با نشریه 

»ایل جیورنال« این موضوع را تایید کردند.
در حالیکــه تخفیفهــای معاوضــه برند 
غیرمعمول نیســت اما پیشــنهادهایی که برای 
خودروهــای یــک شــرکت خــاص عرضه 
می شــوند، کم ســابقه اســت. فیات در حالی 
دســت به این اقدام زده اســت کــه فولکس 
واگن درگیر بزرگترین بحران تاریخ خود شده 
اســت و همچنان روابط خصمانه ای میان این 
دو خودروســاز وجود دارد.سرجیو مارچیونه، 
مدیرعامــل فیات کرایســلر در ســال 2012 
فولکس واگن را متهم کرد با استراتژی قیمت 
گذاری خود در شــرایطی که تولیدکنندگان با 
رکود بازار دســت و پنجه نرم می کنند، حمام 
خــون در اروپا به راه انداخته اســت.فولکس 
واگــن هم در واکنــش به این اتهــام، تهدید 
کرد اتحادیــه تولیدکنندگان خودروی اروپا را 
که البی اصلی صنعت خــودرو در این منطقه 
اســت و در آن زمان تحت ریاست مارچیونه 
قرار داشــت، ترک کند.اتحادیه تولیدکنندگان 
خــودروی اروپا که فولکــس واگن همچنان 
در آن عضویت دارد، اکنون بخشــی از انزوای 
رو به رشــد بزرگترین خودروساز اروپا شده 
است. این خودروســاز 18 سپتامبر اعالم کرد 
11 میلیــون خودروی دیزلی این شــرکت در 
سراســر جهان مجهز به دســتگاهی هستند که 
برای گمراه کــردن آزمایش کنندگان آالیندگی 

طراحی شده است.

گروه اقتصادی :رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی با اشــاره به اینکه ایران پس از 
مذاکرات هســته ای به یک ثبات جدی دست پیدا 
کرده اســت، گفت: تجار خارجی به دنبال سنجش 

فرصت های موجود در بازار ایران هستند.
محســن جالل پور صبح چهارشنبه در جمع 
اعضاي اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي 
اســتان ســمنان در محل این اتاق، با بیــان اینکه 
تاکنون بیش از ۳0 هیئــت تجاری خارجی با اتاق 
ایران نشســت مشترک داشــته اند، افزود: این اتاق 
بعد از توافق هســته ای به طــور روزانه هر روز دو 
نشســت و دیدار با هیئت هــای تجاری خارجی یا 
ســفرا و نمایندگان بخش خصوصی کشــورهای 
مختلف داشته اســت.رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، 
معادن و کشــاورزي ایران همچنین بــا بیان اینکه 
ســفر هیئت های تجاری خارجی به ایران سه دلیل 
عمده داشــته اســت، اضافه کرد: نخستین دلیل آن 
اعالم حضور و آمادگی این کشــورها برای فعالیت 
اقتصادی و مــراودات تجاری و صنعتــی با ایران 
اســت.جالل پور دومین دلیل حضــور هیئت های 
تجاری خارجی به ایران را در راســتای ســنجش، 
ظرفیت های کشــورمان بر شــمرد و تصریح کرد: 
بسیاری از این کشورها سال هاست مراوده اقتصادی 
با ایــران نداشــته اند به طور مثال دیــروز یکی از 
بزرگ ترین شــرکت های ژاپنی که به نوعی بخش 
عمده اقتصاد ژاپن را در دست دارد در ایران حضور 
داشــت و می گفتند که آخرین کار مشــترک آنها با 

ایران به 15 سال پیش برمی گردد.
از کشــورها  وی خاطرنشــان کــرد: خیلی 
شــناخت دقیقی از ظرفیت های فعلی ما ندارند و با 
این سفرها می خواهند شناخت خود از ظرفیت ها و 

فرصت های موجود در بازار ایران را بسنجند.
رئیــس اتــاق بازرگانــي، صنایــع، معادن و 
کشــاورزي ایران با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف 
ســفر این هیئت های تجاری خارجی زمینه ســازی 
بــرای انعقاد قــرارداد و تفاهمنامه بــا طرف های 
ایرانی اســت، گفت: چرا که آنها مثل ما باور قطعی 
و اطمینان 100درصدی به اجرایی شــدن برجام و 
بهبود شــرایط، ظرف دو ســه ماه آینده ندارند لذا 

خیلی از هیئت های تجــاری خارجی، هیئت هایی 
کاربردی و اجرایی نیســتند و از همین رو تاکنون 
مذاکرات و نشســت ها به انعقاد قراردادی نرسیده 
اســت.جالل پور با اشاره به شاخص های اقتصادی 
ایران گفت: برآوردها حکایت از آن دارد که به ازای 
هر یک درصد کم شــدن از آمار بیکاری، 5 درصد 
تورم کاهش خواهد یافت و بنابراین دولت اگر می 
خواهد تورم را هم کنترل کند، باید سیاست خروج 
از رکود را در پیش گیرد که منجر به کاهش بیکاری 

و در نتیجه تقلیل نرخ تورم هم خواهد شد.
وی افــزود: بر این اســاس، بخش خصوصی 
خواستار این است که دولت به جای تمرکز بیش از 
حد بر روی کنترل تورم، بر روی خروج از رکود و 
حل معضل بیکاری متمرکز شــود تا بتوان کشور را 
از شرایط رکود فعلی و کاهش نرخ بیکاری نجات 
داد.رئیــس اتاق بازرگانــی و صنایع و معادن ایران 
تصریح کرد: اعتقاد فعاالن اقتصادی این اســت که 
دولت نباید به بهانه کاهش تورم، با سیاســت های 

انقباضی، منجر به تشدید رکود شود.
به گفته جالل پور، در شــرایط کنونی اقتصاد، 
باید خروج از رکود و رونق فضای کسب و کار در 
اولویــت قرار گیرد و به همین دلیل، اتاق بازرگانی 
ایران، 10 راهکار را برای خروج از رکود پیشــنهاد 

می کند، چراکه کشور در شرایط رکود به سر می برد 
و بنگاه های کوچک و متوسط شرایط خوبی از نظر 
تولید ندارند.وی اظهار داشت: بنگاه های اقتصادی، 
ســرمایه  ملی هستند که ســال ها و ده ها سال طول 
کشــیده تا شکل بگیرند و این ســرمایه ها ناشی از 
فروش نفت نیســتند که دوباره در شرایط حساس 
محقق شود بلکه ساعت ها فکر و خالقیت در حفظ 
این بنگاه ها موثر بوده است.رئیس اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران با تاکید بر ضرورت واگذاری 
پروژه هــای نیمه تمام به بخــش خصوصی، اظهار 
داشــت: واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی، 
از جمله مسائلی بود که مقام معظم رهبری در دیدار 

اخیر خود با هیئت دولت بر آن تاکید داشتند.
جــالل پور همچنین گفت: این در شــرایطی 
است که اگر تنها 10 درصد از این طرح ها به بخش 
خصوصی واقعی ســپرده شــود، 40 هزار میلیارد 
تومان بار مالی از دوش دولت برداشــته می شود، 
البته از ســال 82 تا ۹2 باید به طور متوســط 52۶ 
طرح خاتمه می یافت در حالی که آمارها نشــانگر 
این اســت که تنها 12۶ طرح در هر ســال خاتمه 
یافته اســت.وی، با اشــاره به امنیت باالی موجود 
در ایران اســالمی، از آن به عنــوان فرصتی مغتنم 
برای افزایش و جذب ســرمایه  گذاری های خارجی 

نام برد و خاطرنشان کرد: بســیاری از کارشناسان 
معتقدند که دامنه سلفی گری در منطقه در سال های 
آینده افزایش یافته و حتی ممکن است دامنه آن به 
کشــورهایی نظیر اندونزی نیز برسد اما جمهوری 
اسالمی ایران در این منطقه پربحران از امنیت بسیار 
پایدار و با دوامی برخوردار است و همین می تواند 
به جذب سرمایه گذاران خارجی بیشتر در کشورمان 
بیانجامد.رئیــس اتاق بازرگانــی و صنایع و معادن 
ایران، با بیان اینکه نگرانی هایی در این شــرایط هم 
وجــود دارد، ادامه داد: یکــی از این نگرانی ها این 
اســت که ما باید چگونه با این هیئت های خارجی 
وارد مذاکره شویم که البته اتاق ایران بر این عقیده 
اســت  که این دوره باید یک دوره مشارکتی باشد 
و این مراودات محدود به صادرات و واردات کاال 
نشــود و این مهم را به مســئوالن دولتی نیز منتقل 

کردیم.
جالل پــور، با اشــاره به دیگــر نگرانی خود 
از شــرایط پیش رو، اضافــه کرد: نگرانــی ما این 
اســت که ظرفیت کشــور ما و به ویژه بنگاه های 
اقتصادی ما چنــدان برای ایــن کار و بویژه برای 
مشــارکت اقتصادی با این کشورها فراهم نشده لذا 
ممکن اســت که این روند به انعقاد تفاهمنامه ها و 
قراردادهای غیرمفیــدی بیانجامد.وی، با بیان اینکه 
بنگاه های ما در شــرایط ســخت اقتصادی پیش از 
توافق قــرار دارند، تصریح کــرد: نگرانی دیگر ما 
این اســت که این هیئت های خارجی در شرایطی 
به کشور ما می آیند که فعاالن اقتصادی ما با فشارها 
و گرفتاری های متعددی دست و پنجه نرم می کنند 
و از این رو ممکن اســت در شــرایط نابرابری در 
مقابــل هیئت های خارجی قــرار گرفته و هر آنچه 
آنها بخواهند، بپذیرند.جالل پور در پایان اضافه کرد: 
باید در ســرمایه گذاری خارجی بدانیم چه کســی 
و در کجا و بر روی چه موضوعی ســرمایه گذاری 
کرده و کار را با شــرکای خود پیش می برد که بر 
این اساس پیشــنهاد ما در شورای گفتگوی دولت 
و بخــش خصوصی این بوده کــه دولت و فعاالن 
اقتصادی تفاهم نامه ای به امضا برسانند که بر مبنای 
آن نقشه راه جذب سرمایه گذاری خارجی مشخص 

باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اعالم کرد:
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شاخص کل بورس 181 واحد 
تقویت شد

گروه اقتصادی :شاخص کل بورس اوراق 
بهادار تهران در پایان معامالت دیروز با 181 واحد 
افزایش به ۶1 هزار و ۳۹1 واحد رســید.  بر اساس 
اطالعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری 
بورس تهران، شــاخص کل بــورس اوراق بهادار 
تهران در پایان معامالت آخرین  روز کاری هفته با 
181 واحد افزایش به ۶1 هزار و ۳۹1 واحد رسید.

ارزش کل بــازار دیروز به 2۶2 هزار میلیارد تومان 
رســید و دیروز معامله گران بورسی بیش از 285 
میلیون برگه بهادار شامل اوراق و حق تقدم در قالب 
25 هزار و 7۹0 نوبت معاملــه و به ارزش حدود 
۶1 میلیارد تومان داد و ستد کردند.دیروز شاخص 
قیمت با معیار وزنی ارزشــی 70 واحد رشد کرده 
و به 24 هزار و 47 واحد رســید. شاخص هم وزن 
با 15 واحد افزایش به ۹ هزار و 4۶۶ واحد رســید 
شاخص قیمت با معیار هم وزنی با 1۳ واحد افزایش 
به 8 هزار و 77 واحد رسید.شاخص آزاد شناور با 
245 واحد افزایش به ۶7 هزار و ۶74 واحد رسید. 
شاخص بازار اول بورس با 141 واحد افزایش به 42 
هزار و 5۳۳ واحد و شاخص بازار دوم با ۳04 واحد 

افزایش به 1۳۶ هزار و 700 واحد رسید.

جدید ترین گزارش مالی 
3 ناشر بورسی

:آخریــن اطالعات مالی  اقتصادی  گروه 
سه شــرکت قند هگمتان، مدیریت گروه سرمایه 
گذاری امید و جوشــکاب یزد به بازار سهام اعالم 
شد.قند هگمتان در نخستین پیش بینی بودجه سال 
مالی منتهی به پایان شــهریور ماه ۹5 با اعالم سود 
بــرآوردی 225 ریالی از تعدیل منفی ۳۶ درصدی 
این سود برآوردی نسبت به عایدی بودجه سال مالی 
۹4 خود خبر داده است.دلیل کاهش سود برآوردی  
در صورت های مالی »قهکمت«؛ عدم تحقق سود 
ناشی ازسرمایه گذاری ، عدم قیمت گذاری فروش 
کاالتوسط دولت با توجه به افزایش قیمت چغندر 
خریداری شده و انرژی مصرفی وهمچنین افزایش 
حقوق مصوب دولت و عدم کسب درآمد مربوط به 
سهمیه قند و تفاله خشک چغندرکاران عنوان شده 

است.

این روزها زندگی شــهر نشــینی برای همه یک ویژگی 
مشــترک دارد که نامش ترافیک است. بسیاری از ما هر روز 
ســاعاتی را در ترافیک می گذرانیم و گاهی با گوش کردن به 

موزیک مسکنی به فضای خسته کننده اش تزریق می کنیم. 
اما برای گیربکس دستی خودرویمان مسکنی وجود ندارد 
و مدام مجبور به نیم کالچ کردن و تعویض دنده هستیم. عملی 
که شاید آنقدرها به چشم نیاید اما باعث افزایش خستگی در 
بدن و باال رفتن اســتهالک خودرو می شود. احتماال به دلیل 
قرار داشــتن محل کار یا منزل در نقاط شــلوغ شهر، باید به 
اجبار این ترافیک طاقت فرسا را تحمل کنیم اما به نظر شما 
راه حلی برای آرامش جســم و روح در ترافیک وجود دارد؟ 
احتماال شما هم می خواهید یک خودروی مجهز به گیربکس  
اتوماتیک را پیشــنهاد کنید تا از شر تعویض دنده های مداوم 

خالص شوید. اما کدام خودرو و با چه ویژگی هایی؟
مناسب ترین خودروی مجهز به گیربکس

 اتوماتیک در ایران
خودروهای مختلفی در بازار خودروی کشــور وجود 
دارند که با گیربکس اتوماتیک ســاخته می شوند. یکی از 
این خودروها تندر ۹0 اتوماتیک اســت که حدود سه سال 
از عرضه آن توسط ایران خودرو می گذرد. تندر اتوماتیک 
فقط توســط ایران خودرو تولید می شود و باید گفت یک 
ســرو گردن از تندر ۹0 اســتاندارد باالتر است. هر چند 
پیشرانه این خودرو همان نمونه 1.۶ لیتری تندر ۹0 است 
کــه می تواند 105 اســب بخار نیرو تولیــد کند و نمودار 
گشتاورش هم تا 140 نیوتن متر در دور ۳750 باال می رود 
اما، گیربکس اتوماتیک این خودرو داســتان دیگری دارد. 
این گیربکس توســط کمپانی معروف ZF آلمان طراحی 
و ساخته شده اســت. تورک کانورتور) مبدل گشتاور که 

وظیفــه انتقال گشــتاور را در گیربکس اتوماتیک بر عهده 
دارد(  ایــن گیربکس که با کد CT2 شــناخته می شــود، 
توانایی تحمل گشــتاوری تا 240 نیوتن متر را دارد. حتی 
رنو ورژنی از همین گیربکس را بر روی مدل نیمه لوکس 
مگان نصب کرده، امــا نکته جالب این که گیربکس مورد 
اســتفاده در تندر ۹0 اتوماتیک بــه دلیل اصالحاتی که در 
تورک کانورتورش صورت گرفته است، دنده ها را با فشار 
کمتری تعویض می کند و دوام آن افزایش یافته است.  این 
گیربکس که در حالت تیپ ترونیک هم عملکرد مناســب 
و بدون تاخیری دارد، می تواند در حاالت رانندگی اسپرت 
عصای دست راننده باشــد. برنامه ریزی نرم افزار سامانه 
الکترونیکی آن به گونه ای اســت که در شتاب گیری های 
ناگهانی، اگر تشــخیص بدهد که معکوس کردن دو دنده 
آسیبی به گیربکس  نمی رساند، به جای یک دنده دو دنده 
معکوس می کشــد تا شــتاب گیری خودرو به بیشترین 
حد ممکن برســد. به بیانی ساده تر، گیربکس حتی توانایی 
معکوس کردن دنــده از 4 به 2 را دارد. البته از اصالحات 
صورت گرفته روی آن نباید چشم پوشی کرد زیرا کیفیت 
انتقال گشــتاور در گیربکس تنــدر ۹0 اتوماتیک، حتی از 
رنو مگان 2000 سی سی هم بهتر است. کیفیت باالی این 
گیربکس باعث شده رنو از آن در کراس اور داستر و چند 
محصول دیگر نیز استفاده می کند. از هم خانواده های دیگر 
تندر ۹0 اتوماتیک باید به رنو ساندرو اشاره کرد که آن هم 

از همین گیربکس بهره می برد. 
خوشبختانه تندر ۹0 از باکیفیت ترین تولیدات داخلی 
به شــمار می رود و همواره در سال هایی که ساخته شده ، 
در باالترین رده های کیفی بازار قرار گرفته است. از این رو 
تاییدیه کیفیت این خودرو را کمپانی رنو فرانسه و سازمان 

اســتاندارد ایران صادر کرده اند. مجوزی که در تاریخ ۳0 
دی ماه ســال 1۳۹1 از سوی وزارت صنایع و معادن برای 
تولید تندر ۹0 اتوماتیک در ایران خودرو صادر شد و برای 
بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه بیش از ۶7 میلیارد ریال 
هزینه در بر داشــت. البته کیفیت ساخت باال و محبوبیت 
این خودرو در بازار نشان می دهد ایران خودرو به درستی 

و  هدف مند عمل کرده است.
از جملــه قابلیت های دیگر تنــدر ۹0 اتوماتیک باید به 
قابلیت حرکت خودرو در مسیرهای لغزنده اشاره کرد. برای 
اســتفاده از این امکان کافی است از حالت حرکت در مسیر 
لغزنده گیربکس که توسط دکمه ای در کنار دسته دنده فعال 
می شود، استفاده کنید. در این حالت گشتاور انتقالی به چرخ 
ها کاهش یافته و خودرو با دنده دو شروع به حرکت می کند. 
این نوع برنامه ریزی در گیربکس این خودرو باعث می شود 
دینامیک حرکتی تندر در مســیرهای لغزنده افزایش یافته و 
چرخ ها دچار هرزگردی نشــوند. همچنین برای مطلع شدن 
از وضعیت دنده درگیر نیز یک نمایشــگر در میان نشانگرها 
راننده را راهنمایی می کند. دسته دنده ارتفاع بلندی دارد ولی 
ارگونومی کابین را برهم نزده است و برای استفاده از آن الزم 

نیست به جلو خم شوید.
این تنــدر اتوماتیک ایران خــودرو را می توانید از روی 
شکل جدید ســپرش تشخیص بدهید زیرا در بخش زیرین 
ســپر و ورودی های هوا به ســمت رادیاتور و دیسک های 
چرخ ، تغییراتی انجام شده که اتفاقا این خودرو را به روز تر 
کرده است. مصرف سوخت 8.۳ لیتری این خودرو در سیکل 
ترکیبی نیز یکی از ویژگی های مناســب آن است که باعث 
می شــود تندر ۹0 اتوماتیک به عنوان خودروی مناسب برای 
تردد در ترافیک شــهرها و گذر از جاده های برون شــهری 

شناخته شود. این خودرو را باید جزو ارزان ترین خودروهای 
مجهز به گیربکس اتوماتیک در کشــور به حساب آورد که 
البتــه از نظر کیفیت عملکرد گیربکس نه تنها از همه رقیبان 
عملکرد بهتری دارد بلکه، حتی می توان گیربکس این خودرو 
 J5 را با خودروهای یک کالس باالتر نیز مقایسه کرد. جک
اتوماتیک یکی از رقیبان تندر ۹0 اتوماتیک ایران خودرو است 
که حجم موتوری معادل 18۳4 سی سی دارد و مقایسه آن با 
تندر شاید آنقدرها منصفانه نباشد. اما جک حتی با پیشرانه ای 
که نســبت به تندر  2۳4 سی سی حجیم تر است و ۶ اسب 
بخار نیز قوی تر) قدرت پیشرانه جک J5 به 111 اسب بخار 
می رســد(، باز هم نمی تواند از پس تندر ۹0 اتوماتیک برآید 
و این پیروزی را باید به حســاب دقت در طراحی ضرایب 
گیربکس تندر گذاشــت. حتی برلیانس سری H۳00 که به 
بازار ارائه شده است از نظر قیمت و کالس بندی در رده تندر 
۹0 جای می گیرد اما با توجه به گشــتاور 1۳1 نیوتن متری 
پیشرانه اش نمی تواند برنده پیکار با تندر ۹0 اتوماتیک باشد. 
برلیانس در تیپ مجهز به گیرباکس اتوماتیک حتی از تندر ۹0 

هم چند میلیونی گران تر است. 
تنــدر ۹0 اتومانیک را باید خــودروی ارتقاء یافته ای 
برشــمرد که ضمن حفظ محاسنی همچون صندوق عقب 
510 لیتــری و کیفیت مونتاژ باال، اســتهالک پایین، بازار 
دست دوم خوب، فراوانی قطعات یدکی و خدمات پس از 
فروش مناسب، می تواند عبور از شهر ها و جاده ها  را برای 
سرنشینان و به خصوص راننده سهل تر کند. ضمنا مصرف 
ســوخت پایین تندر ۹0 اتوماتیک باعث می شــود کم تر 
در صفوف پمپ بنزین بایســتید. همچنین شبکه گسترده 
خدمات پس از فروش ایران خودرو همیشه می تواند پاسخ 

گوی مشتریان باشد. 
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