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در ش��رايطي كه در كنگ��ره آمريكا، جمهوريخواهان اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
مخال��ف دول��ت ب��اراك اوباما، مدام بر طبل ضديت با 
 اي��ران م��ي كوبن��د و از هر گونه تواف��ق با ايران انتقاد 
م��ي كنن��د، و بنيامين نتانياه��و مقامات دولت اياالت 
متح��ده را از ه��ر گون��ه توافق با اي��ران نهي مي كند، 
ناگه��ان ج��ان كري وزير امور خارجه آمريكا همراه با 
وندي شرمن كه بارها و بارها در مذاكرات هسته اي 
طي دو سال اخير با هيات ايراني گفت و گو كرده اند، 
به محل اقامت سفير ايران در سازمان ملل متحد در 
نيويورك مي روند تا پيام تازه اي توس��ط رس��انه هاي 
جهان مخابره شود. همه مي دانند دفاتر و اقامتگاههاي 
ديپلماتيك نمايندگان هر كشوري در كشوري ديگر، 
خاك كش��ور ميزبان محس��وب نمي شود و اين يعني 
جان كري وزير امور خارجه آمريكا، در ديدار با ظريف، 
عمال از منظر ديپلماتيك وارد خاك ايران شده است. 
انتخاب اين مكان براي مذاكره با ايران توس��ط جان 
كري، طبيعتا اتفاقي نيست و آن را حداقل داراي سه 
ادامه در صفحه2 پيام اصلي مي توان دانست.   

 در گس��تره جهان��ی، ب��ه صورت پراكن��ده، چند ميليون 
ايران��ی در كش��ورهای مختلف زندگ��ی می كنند و نوعًا 
برخی از آنها از فرهنِگ مام خويش دور افتاده اند، اينان 
ضمن اينكه نوعًا به لحاظ علمی دارای تحصيالت عاليه 
و تخصص ه��ای متع��دد هس��تند، به لحاظ ماّدی هم از 
تم��ّول خوب��ی برخوردارند و ه��م در برخی مراكز علمی 
مهم، به جهِت تخصص خود )مانند پزشكی(، حضوری 
ج��ّدی و تأثيرگ��ذار دارن��د؛ صرف نظر از جهات علمی و 
تخّصصی ايرانيان مقيم خارج از كشور كه نيازمند يك 
برنامه ريزی گسترده است، شايد تنها گردش مالی آنان 
نيز به چندين ميليارد دالر برس��د. در اين راس��تا، ضمن 
اينكه استفاده بهينه از اين منابع خاموش انسانی و مالی 
می تواند در سرنوشِت كشور در مقطع حّساس و كنونی 
كشور، تأثيرگذار باشد، عقل حكم می كند >يك راهكار 
قانونی< هم بايس��تی برای اين منظور تعبيه ش��ود كه 
چتر حمايتی امكانات كش��ور ش��امل تمامی ايرانيان در 
سراس��ر جهان نيز بش��ود.از آنجا كه طبيعتًا در اليه هاي 
مختل��ف دول��ت و مجلس هم دغدغه ه��اي زيادي در 
خصوص وضعيِت ايرانيان مقيم خارج از كش��ور هست، 
پيشنهاد خاّص ما اين است كه ما در حال حاضر حدود  
31 اس��تان حقيقي در كش��ور داريم؛ اگر همزمان با حل 
نسبي مشكالت و مسايل بين المللي ايران با قدرتهاي 
جهاني، ان ش��اء اهلل تمهيدي انديش��يده شود با حركتي 
نمادين و ابتكاري و با فرايندي كارشناسانه و فني، استان 
سي و دوم كشور را با نام پيشنهادي >استان ايرانيان< 
به صورتي كاماًل  >مجازي< براي پوشش دهي تمامي 
ايرانيان خارج از كشور، تشكيل شود؛ بدون ترديد، ضمن 
اينك��ه ب��ه صورتي عقالني، تأليف قلوب و ايجاد الفت و 
محبتي براي همدلي با ايرانيان فراموش شده در خمول 
كش��ورها كرده ايم، همچنين توانسته ايم از اين ظرفيت 
سرشار مادي � معنوي، ولي تقريبا خاموش، به صورتي 
هوشمندانه، هدفمند با بستري سالم و قانوني، در راستاي 
پيش��رفِت كش��ور، بهره بگيريم. البته در بخش اجرايي و 
قانون گذاري، دقيقًا تش��كياِلت استان حقيقي مي توان 
عم��ل ك��رد، مثل تعداد نماين��ده در مجلس، تخصيِص 
بودجه، اعتبارات، اختصاص شبكه استاني تلويزيوني و ... 
كه همه و همه با نام دقيق، لطيف و ظريِف >ايرانيان< 
ارائه مي ش��ود؛ فقط با اين تفاوت كه محدوده اس��تان 
حقيقي به لحاظ جغرافيايي يك پيوستگي فيزيكي دارد، 
اّم��ا اينجا، پراكنده و پيوس��تگي اش كاماًل >مجازي< 
خواهد بود و طبيعتًا وضع قوانيني جديد براي اين موضوع 
جديد، در مجلس، اجتناب ناپذير اس��ت. بر اين پايه، در 
اقدام نخس��ت بايس��تي يك بررسي عميق مطالعاتي از 
وضعيِت ايرانيان سراس��ر گيتي صورت  گيرد، كه البته 
آمارهاي دقيقي در دست حضرتعالي است. براي نمونه در 
موضوع رأي گيري نمايندگان مجلس، متناسب با تمركز 
و تجم��ع ايراني��ان نماينده انتخاب مي كنند؛ در جاهايي 
كه مثاًل بيشترين تمركز ايرانيان است )به مانند قوانين 
اس��تان حقيقي( مثاًل س��ه نماينده متعهد و متخصص به 
انتخاِب خود ايرانيان آن سامان، انتخاب مي شود كه آشنا 
به ادبيات آن مردم مي باشند و يا اگر جمعيت منطقه اي 
اندك باشد مي توان با فرايندي مثاًل يك نماينده براي 
ايرانيان مقيم كشورهاي حوزه ديگري به مجلس فرستاد 
و همينطور ساير موارد، مانند انتخاب استاندار و فرماندار 
و اينها كه به نظر مي رسد ضمن اينكه يكي از محاسن 
اين كار شناس��ايي هرمي ايرانيان در كشورهاي خارجه 
اس��ت؛ توانائي ها، امكانات، توانمندي ها و ظرفيت هاي 
متعدد آنان نيز براي بهره گيري در كشور، مورد شناسايي 
قرار مي گيرد.آنچه كه مهم است اينكه، اين امر نسخه اي 
عقالن��ي و س��ازوكاري منطق��ي براي ارتب��اط مداوم با 
ايرانيان خارج از كش��ور و آگاهي از پتانس��يل هاي بين 
آنهاس��ت؛ گرچه به لحاظ سياس��ي ممكن است برخي از 
ايرانيان مقيم خارج، به دالئل سياسي و غيره، مشكالتي 
حاّد هم با نظام اسالمي داشته باشند، ولي واقعيتي را بايد 
پذيرفت كه آنها در كل، رقم ناچيز 3-4 درصد را شامل 
ميشوند؛ به هر تقدير اگر سازوكار درستي براي اين امر 
چيده شود، حتي آنها را هم به جهِت ايراني بودن و تعلق 
خاطرشان به وطن و فرهنگ كهِن خود دارند، ميتوان به 
گونه اي جذب نمود و به نظر مي رسد اين امر )تأسيس 
استان ايرانيان( بهترين راه براي حّل بنيادي مشكالت 
ايراني��ان مقي��م خارج از كش��ور و نيز جذب، اس��تفاده و 
هدايت و تزريِق بهينه امكاناِت سرش��ار آنان، به كش��ور 
باشد ان شاء اهلل. به اين ترتيب تمامي ايرانيآن خارج از 
كش��ور، تحت پوش��ش و قوانين اين استان مجازي قرار 
مي گيرند و طبيعتًا ترديدي نيس��ت كه پيش از تش��كيل 
اين استان، بايستي تمهيداتي كارشناسانه انديشيده شود 
و با تصويِب قوانيني فاخر و وزين و متناسب با حساسّيِت 
ايرانيان مقيم خارج از كشور، بر اساس >اصل سمحه و 
س��هله< ابتدا در كميس��ونهاي مختلف مجلس، با دقت 

بررسي مي شود.
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استاد فرهيخته
 جناب آقاي دكتر ابطحي

بدينوس��يله درگذش��ت برادر گراميتان را از 
صميم قلب تسليت گفته و از خداوند متعال 
ب��راي آن مرح��وم علو درج��ات اله��ي و براي 
جنابعالي و س��اير بازماندگان صبر و شكيبايي 

مسئلت مي نمايم.

اصغر نعمتي

شورش بي سابقه در بالتیمور آمريكا
گروه بین الملل : ايالت مريلند آمريكا 
به دليل ش��دت گرفتن خشونتهاي 
ميان سياهپوستان و پليس در شهر 
بالتيمور اعالم حالت اضطراري كرد. 
ب��ه گزارش تجارت، اين خش��ونتها 
پس از مراسم تدفين "فردي گري" 
يك جوان سياهپوست رخ داد كه در 
بازداشت پليس جان باخته بود.  شهر 
بالتيمور با يكي از بدترين شورشهاي 
خود از س��ال 1968 تا كنون روبرو 

ش��ده اس��ت. در ماههاي گذشته مرگ چندين ش��هروند سياهپوست درخشونت پليس 
باعث اعتراضات گسترده شده است. به گزارش فايننشال تايمز، فرماندار ايالت مريلند 
ش��ورش هاي چند ش��ب اخير در مريلند را محكوم كرد. با گس��ترش خشونت و غارت از 
فروش��گاهها ،مقامات ش��هر بالتيمور براي يك هفته قانون منع عبور و مرور از س��اعت 
10 شب تا 5 صبح را از روز گذشته اعمال كردند. نيروهاي پليس از آتش كشيده شدن 
چندين س��اختمان و خودرو خبر داد و افراد زيادي را بازداش��ت كرده اند.آخرين بار در 
سال 1968 در تنش هاي مبارزات آزاديخواهانه مارتين لوتر كينگ عليه تبعيض نژاد 
در آمريكا در شهر بالتيمور شش پليس زخمي شدند.  فرماندار ايالتي اعالم كرد مردم 
حق اعتراض دارند ولي خانواده هاي ش��هر بالتيمور شايس��ته امنيت و صلح در جامعه 
خود هس��تند. ش��هر فرگوس��ن از ايالت ميس��وري نيز اخيرا با بدترين شورشها در تاريخ 
خود روبرو ش��د. به دنبال مرگ "فردي گري" كه در بازداش��تگاه براس��ر ضربه به نخاع 
جان باخته بود .شش پليس به دليل اين حادثه معلق شدند و وزارت دادگستري درحال 

بررسي اين مسئله است.
 5 هزار نيروي ارتشي و 5 هزار نيروي پليس از ديگر ايالتها به بالتيمور ارسال شدند تا 
از افزايش شورش جلوگيري كنند. تمامي مدارس ابتدايي و دبيرستانهاي شهر تعطيل 
شدند. خانواده گري خواستار اعتراض صلح آميز شدند تا آرامش به شهر بازگردد. شورش 
در زماني رخ داد كه نوجوانان به پليس كردن اجسام مختلف پرتاب كردند. گفته شده 
اي��ن شورش��ها نتيج��ه تنش بي��ن مردم و پليس و همچنين منعكس كننده ش��رايط بد 
اقتصادي اس��ت. در گزارش هاي اخيرموسس��ه سياس��ت عدالت اعالم كرده 45 درصد 
از جمعيت درسن كار اين شهر بيكار هستند درحاليكه 33 درصد دانش آموزان مدرسه 

اي در كالسها حاضر نمي شوند.

افزايش رونق اقتصادی با بسته حمايتی بانک صادرات ايران 
 نشس��ت مطبوعات��ی مديرعام��ل بانك ص��ادرات ايران با 
رس��انه ها برگزار و از بس��ته حمايتی اين بانك كه با هدف 
افزايش رونق اقتصادی عرضه گرديده است، رونمايی شد. 
اسماعيل ل�له گانی مدير عامل بانك صادرات ايران در جمع 
خبرن��گاران، از ارايه تس��هيالت ب��ه خريداران محصوالت 
داخل��ی خب��ر داد و اف��زود: با توجه ب��ه تاكيد رييس جمهور 
و وزير امور اقتصادی و دارايی و اجرايی ش��دن بخش��نامه 
بانك مركزی برای حمايت از توليدكنندگان داخلی، بانك 
صادرات طرح حمايت از توليد داخلی را در دستور كار قرار 
داده اس��ت. وی اظهار داش��ت: اين طرح به منظور افزايش 
قدرت خريد از واحد های توليدی و خريد كاالهای ايرانی 
اجرا می شود و در قالب آن واحد های توليد داخلی می توانند 

از بانك صادرات تسهيالت دريافت كنند.
او تصريح كرد: واحد های توليدی كه امكان توليد محصول 
دارند، اما امكان فروش ندارند می توانند با اس��تفاده از اين 

طرح از تسهيالت بانك صادرات استفاده كنند.
مديرعامل بانك صادرات با بيان اينكه طرح حمايت از واحد 
های توليدی در ش��عب بانك صادرات ايران اجرا می ش��ود، 
افزود: تمام واحد های توليدی می توانند به شعب اين بانك 
در سراسر كشور مراجعه و درخواست ارائه كنند تا با افتتاح 

حساب در اين بانك از اين تسهيالت بهره مند شوند.
وی درباره شرايط افتتاح حساب واحدهای توليدی در بانك 
صادرات، گفت: سقف و طول مدت مشخصی برای افتتاح 
حساب از سوی واحد های توليدی در نظر گرفته نشده است.
ل�له گانی با اشاره به اينكه اين طرح تنها مخصوص واحد 
هايی است كه امكان توليد دارند، اما توان فروش كمتری 
دارند، گفت: براس��اس ارزيابی مش��تری و توان بازپرداخت، 
ميزان تسهيالت مشخص می شود كه در حال حاضر اين 

سقف معادل دو ميليارد ريال به ازای هر خريدار است.
وی ادامه داد: ضمانت بازپرداخت اين تسهيالت نيز با توجه 

به شرايط مشتری، اعتبارسنجی از وی و نظر كميته اعتباری 
شعب تعيين خواهد شد. مديرعامل اين بانك با بيان اينكه، 
در حال حاضر پنج روز از ابالغ دس��تورالعمل اين طرح به 
شعب اين بانك می گذرد، افزود: در راستای اين طرح گردش 
مال��ی واحده��ای توليدی در بانك قرار می گيرد و خدمات 
اعتباری اس��نادی داخلی و ارزی و همچنين س��اير خدمات 
از طريق بانك صادرات انجام می ش��ود كه به همين دليل 
قيمت تمام ش��ده پول در بانك كاهش می يابد.وی درباره 
ديگر ويژگی های اين طرح، گفت: اين طرح در راس��تای 
حمايت از خريداران و توليدات داخلی است كه البته می تواند 

واحد های اقتصادی را نيز از ركود خارج كند.
وی افزود: با تسهيالتی كه اين بانك به خريداران توليدات 
داخل��ی م��ی ده��د اين امكان به وجود می آيد كه خريداران 
تولي��دات داخل��ی بتوانند به صورت اقس��اط محصوالت را 
خريداری كنند در حالی كه پرداخت برای توليدات خارجی 
بايد نقدی باشد.مديرعامل بانك صادرات ايران درباره ارائه 
تسهيالت به خريداران خودرو نيز گفت: الزم است در ابتدا 
ش��ركت های خودروس��ازی به بانك مراجعه كرده و تفاهم 
نامه داشته باشند تا خريداران اين خودروهای داخلی بتوانند 

از اين تسهيالت خريد استفاده كنند.

هاشمی رفسنجانی:

 سیاست ايران گسترش روابط با کشورهای آسیای میانه است
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام يكی از اولويت های 
سياس��ت خارجی جمهوری اس��المی را گس��ترش روابط با 
كشورهای آسيای ميانه دانست و گفت: در طول تاريخ چند 
ساله اين كشورها، يعنی از زمان استقالل تاكنون اين اشتياق 

را در مردم كشورهای آسيای ميانه هم ديديم.
به گزارش ايسنا، آيت اهلل اكبر هاشمی رفسنجانی، در ديدار 
سفير ازبكستان در جمهوری اسالمی، استقالل كشورهای 
آسيای ميانه را فرصتی مناسب برای ترميم عقب ماندگی های 
تاريخی دانست و گفت: اشتياق مردم كشورهای آن منطقه 
برای استقالل و جشن های ملی پس از آن بسيار معنادار بود. 
رئيس مجمع تش��خيص مصلحت نظام، با بيان خاطراتی از 
سفرهای خود به كشورهای آسيای ميانه و به ويژه ازبكستان، 
خاطر نش��ان كرد: در بازديدهايی كه با رئيس جمهور ش��ما 
از جاهای مختلف داش��تيم، ظرفيت ازبكس��تان برای انجام 

طرح ه��ای س��ازندگی را گس��ترده دي��ده بوديم. هاش��می 
رفس��نجانی درباره كش��ورهای آسيای ميانه نيز اظهار كرد: 
با توجه به ش��رايط بين المللی، امنيت سياس��ی و اجتماعی 
منطقه ش��ما خوب اس��ت و اميدواريم دامنه اتفاقات اوكراين 
به مناطق همجوار گسترش نيابد. وی در خصوص روابط دو 
كشور و زمينه های مستعد گسترش همكاری ها، خاطر نشان 
كرد: فرهنگ مشترك بهترين ظرفيت برای گسترش روابط 
است كه اميدواريم مسؤوالن مربوطه در بخش های مختلف 
از اين ظرفيت اس��تفاده كنند. هاش��می رفس��نجانی، يكی از 
اولويت های سياست خارجی جمهوری اسالمی را گسترش 
روابط با كش��ورهای آس��يای ميانه دانس��ت و گفت: در طول 
تاريخ چند ساله اين كشورها، يعنی از زمان استقالل تاكنون 
اين اش��تياق را در مردم كش��ورهای آسيای ميانه هم ديديم. 
بر اساس اين گزارش الهام اكرم اف، سفير ازبكستان نيز در 

اين ديدار با يادآوری حمايت ايران از اس��تقالل ازبكس��تان و 
تشكر از مردم و مسؤوالن جمهوری اسالمی، گزارشی از فراز 
و فرود روابط دو كشور در سال های گذشته ارائه كرد و گفت: 
مردم و مسؤوالن ازبكستان تمايل زيادی به گسترش روابط 
با كشورهای همسايه به ويژه ايران دارند. سفير ازبكستان با 
اعالم اين خبر كه »امسال در ازبكستان سال بزرگ ساالن 
اس��ت«، به برنامه های دولت برای اين قش��ر از مردم اشاره و 
خاطر نشان كرد: قرار است از كسانی كه 60 سال به باال دارند، 
در هر جا كه هستند، از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و پزشكی 
حمايت ش��ود. وی درباره سياس��ت ازبكس��تان در خصوص 
اتفاقات اوكراين گفت: بر حّل مسايل در مذاكرات تأكيد داريم. 
الهام اكرم اف گفت: خوش��حالم كه پس از 15 س��ال حضور 
در تهران، در آغاز و پايان مأموريت با شما ديدار می كنم كه 

سفارش اكيد مسؤوالن عالی كشور متبوع من است.

پايان رقابتهاي فوتبال دسته اول
سیاه جامگان هم لیگ برتری شد

سياه جامگان مشهد با تساوی خانگی جواز صعود به ليگ برتر فوتبال را به دست آورد.
به گزارش ايس��نا، هفته بيس��ت و دوم و پايانی ليگ دس��ته يك فوتبال )جام آزادگان( با برگزاری بازی های 
گروه »ب« به پايان رس��يد و در نهايت س��ياه جامگان با تس��اوی مقابل داماش جواز صعود مس��تقيم به ليگ 
برتر را كسب كرد. در يكی از حساس ترين بازی ها سياه جامگان مشهد در خانه خود برابر داماش گيالن رده 
شش��می به تس��اوی يك بر يك رس��يد و با 39 امتياز به طور مس��تقيم به ليگ برتر صعود كرد. در ديگر بازی 
سرنوش��ت س��از گروه، پاس همدان در خانه مقابل حريف رده هش��تمی خود، فوالد يزد با نتيجه يك بر يك 
متوقف ش��د و با توجه به يك امتيازی كه مس رفس��نجان از ديدار خود به دس��ت آورد فرصت صعود به ليگ 
برتر را از دس��ت داد. مس رفس��نجان 36 امتيازی هم كه چش��م به صعود مس��تقيم به ليگ برتر داش��ت برابر 
ميهمان خود پارسه تهران با تساوی يك بر يك متوقف شد و با 37 امتياز به عنوان تيم دوم به پلی آف ليگ 
برتر صعود كرد. تيم رده يازدهمی ش��هرداری بندرعباس با يك گل از س��د صنعت نفت آبادانی گذش��ت كه با 
33 امتياز در رده چهارم قرار داشت. همچنين شهرداری تبريز كه هدايت آن را خداداد عزيزی بر عهده دارد 
با تس��اوی دو بر دو برابر گل گهر س��يرجان 23 امتيازی متوقف ش��د اما با اين وجود از س��قوط به دس��ته پايين تر 
نجات پيدا كرد. هر چند شاگردان عزيزی بايد برای بقا در ليگ يك در ديدار پلی آف به مصاف استقالل اهواز 
بروند. روز دوش��نبه نيز بازی های گروه الف برگزار ش��ده بود كه مس با تس��اوی برابر آلومينيوم هرمزگان به 

عنوان تيم دوم به مرحله پلی اف رسيد. 

پرونده » تجارت« درباره واردات و اجاره خودروهای لوكس

ويراژ ميلياردی ها در خيابان های تهران
صفحه6
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پدافند هوایی به اس-300 وابسته نیست
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء ارتش با اش��اره به 
این که سامانه اس-300 تعهدی از سوی روس ها بوده که آنها 
باید به تعهد خود عمل کنند، گفت: پدافند هوایی وابس��ته به 
اس-300 نیس��ت. ما جزء 6 کش��ور بزرگ در تولید رادارهای 
3000 کیلومتری هس��تیم. به گزارش ایس��نا امیرسرتیپ فرزاد 
اس��ماعیلی در س��خنان خود در حوزه علمیه آیت اهلل ایروانی با 
اش��اره به این که سیس��تم های پدافند هوایی نوس��ازی و بهینه 
سازی شده است، گفت: نیروهای پدافند هوایی در داخل کشور 
آم��وزش می بینن��د. وی در ادامه افزود: ایکائو آس��مان ایران را 
امن ترین آس��مان خاورمیانه اعالم کرده اس��ت. قبل از حوادث 
اوکراین و داعش روزانه 400 فروند هواپیما از آس��مان ایران 
عب��ور می ک��رد ام��ا بعد از این حوادث این تعداد به 1200 فروند 
رسید. این آمار جدا از پروازهای داخلی است. در این مدت ما یک 
سانحه هوایی هم نداشتیم. امیر اسماعیلی درادامه خاطرنشان 
کرد: هواپیمای رئیس جمهور یک کشور قدرتمند بدون اجازه 
می خواست از آسمان ایران عبور کند، ولی ما پرواز او را دو ساعت 
معطل نگه داشتیم تا خلبان آن پرواز از ما عذرخواهی کرد. به ما 
می گفتند که ما نمیتوانیم پهپادهای دشمن را شناسایی کنیم، اما 
ما با استفاده از سسیتم های خود که تولید داخلی بود توانستیم 
پهپادهای دش��من را شناس��ایی کنیم. ما 5 برابر س��امانه هایی 
ک��ه وارد می کنی��م را تولید می کنیم. اکنون برد رادارهای ما به 
3000 کیلومتر می رسد. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی در بخش 
دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که اکنون پدافند در 3600 
نقطه گسترده شده است، افزود: پدافند هوایی اولویت دفاعی ما 
است. زیرا اکنون جنگ ها، هوایی شده است. اگر پدافند هوایی 
یمن س��یلی محکمی به آل س��عود می زد این جنگ در همان 
روزهای اول تکلیف اش مشخص می شد. اکنون به همین دلیل 
غرب بحث مذاکره بر س��ر موش��ک ها را مطرح کرده، اما زهی 
خیال باطل. ما توانمندی های خود را با دس��ت خود س��اخته ایم 

و هیچ گاه زیر بار حرف دشمن نمی رویم.

سرمقاله

پیامهاي حضور كري 
در خاك دیپلماتیك ایران

ادامه از صفحه1
نخس��ت اینکه این دیدار نخس��تین حضور یک مقام رس��مي 
بلندپای��ه آمری��کا در مکان��ي متعلق به ای��ران – بخوانید جزو 
 خ��اك دیپلماتی��ک ایران – اس��ت و به همی��ن دلیل مي تواند 
نش��انه اي از عزم آمریکا براي گذر از دیوار بلند بي اعتمادي 
بین دو کشور طي 36 سال گذشته باشد.دوم اینکه جان کري 
با این اقدام تالش کرده عزم دولت اوباما را براي توافق با ایران 
و حمایت از توافق هسته اي روز سیزدهم فروردین نشان دهد. 
ای��ن ام��ر از ای��ن جهت حایز اهمیت اس��ت که چند روز پس از 
حصول توافق بین دو طرف برخي مخالفان مذاکرات بویژه در 
آمری��کا ت��الش کردند اهمیت توافق را کمرنگ س��اخته یا زیر 
سوال ببرند و این امر اندك اندك به طرفهاي دیگر هم تسري 
یاف��ت. ب��ه همی��ن دلیل نوعي جو بي اعتمادي و مملو از س��وء 
تفاهم در مورد توافق ایجاد شد که نمي توانست رویداد مثبتي 
تلق��ي گ��ردد. بویژه با توجه به اینک��ه طرف ایراني روي یکجا 
برداشته شدن تحریمهاي اقتصادي تاکید داشت اما پیامهایي 
که از طرف مقابل مي رس��ید، چنین معنایي را به ذهن متبادر 
نمي س��اخت و بر برداش��ته شدن تحریمها به صورت تدریجي 

تاکید داشت. 
به نظر مي رس��د جان کري با حضور در محل اقامت نماینده 
ایران در نیویورك خواس��ته حس��ن نیت خود نسبت به توافق با 
ایران را نشان دهد و نوعي اطمینان در طرف ایراني ایجاد کند 
ک��ه آنه��ا همچنان ب��ه توافق پایبندند و به همین دلیل با وجود 
مخالفتها و انتقادها در داخل آن کشور که ممکن است به دلیل 
حضور هیات ایراني در ملکي ایراني ایجاد شود، حاضر شده اند 
براي مذاکره با ظریف به محل اقامت سفیر ایران در نیویورك 
بروند و انتقادهاي احتمالي را هم به جان بخرند.اما پیام س��وم 
ک��ه از مجم��وع رویدادهاي ماههاي اخیر و همچنین پیامهاي 
فوق ایجاد مي شود این است که دولت باراك اوباما که آخرین 
ماهه��اي حیات خود را س��پري مي کن��د، با تمام وجود تالش 
دارد تواف��ق ب��ا ای��ران را نهایي ک��رده و به عنوان یک موفقیت 
دیپلماتی��ک در کارنام��ه دموکراته��ا ثبت کند و از این طریق به 
جمهوریخواهان جنگ طلب اثبات کند که اگر در موارد مشابه 
هم از ابزار دیپلماسي استفاده مي کردند، شاید موفق مي شدند. 
ای��ن م��ي تواند نقطه مثبتي ب��راي مذاکره کنندگان ایراني هم 
با ش��د که در مذاکرات دس��ت باال را دارند و همین دس��ت باال 
موجب ش��ده جان کري، به محل اقامت نماینده ایران بیاید و 

100 دقیقه مهمان ایران باشد.

يادداشت

توافق هسته اي 
و استان مجازی "ایرانیان"

ادامه از صفحه1
به نظر میرسد همسو با نگاه راهبردي دولت به توسعه ارتباطات 
بین المللي، این پیش��نهاد ابتکاري، اگر مورد توجه عزیزان در 
دول��ت و مجل��س ق��رار گیرد، از آنجا که نماین��دگان متعهد و 
متخص��ِص آن م��ردم در مجلس، از جنِس خودش��ان خواهند 
بود، با اس��تقبال قابل توجهي از س��وي ایرانیان خارج از کش��ور 
مواجه ش��ود، بس��یاري از مش��کالت موجود در س��ر راه وزارت 
امور خارجه در رفع مشکالِت ایرانیان خارج از کشور، با انتقال 
این حوزه به وزارت کش��ور، حّل خواهد ش��د و به این ترتیب 
نظ��ارِت بهت��ري هم در زمینه امور ایرانیان در خارج از کش��ور، 
صورت خواهد گرفت. طرح استان مجازي ایرانیان در مجلس، 
مخص��وص تمامي ایرانیاني اس��ت ک��ه در اقصي نقاط جهان 
زندگي میکنند و میتواند نخس��تین طرح بزرگ مطرح ش��ده 
در مجلس پس از پیروزي انقالب اس��المي باش��د. این اس��تان 
مجازي تمامي ایرانیان خارج از کشور را که داراي تخصص و 
توان مالي نسبتا خوبي هستند را پوشش میدهد به گونه اي که 
مانند همین اس��تانهاي کش��ور  به نسبت منطقه اقامت و تعداد 
ایرانی��ان داراي نماین��ده در مجلس خواهد بود اگر این موضوع 
ابتکاري به تصویب برسد میتوان تنها با اختصاص پنجاه درصد 
درآمد خالص همین برنامه اختصاصي، به "مس��ایل جوانان" 
مطمئن باش��ید، وضعیت ازدواج و تحصیل جوانان زیر و رو  و 

بهتر خواهد شد، ان شاء اهلل.
الزم ب��ه ی��ادآوري اس��ت ک��ه این طرح پی��ش از نیز به برخي 
اعض��اي محترم هیئت رئیس��ه مجلس )همچون آقایان دکتر 
منادي(، شوراي ایرانیان خارج از کشور )همچون دکتر احمدي 
و دکتر شهیدي( و نیز برخي اعضاي محترم وزارت امورخارجه 
)همچون جناب آقاي قش��قاوي(، جهت بررس��ي دقیق ارسال 
شده است و امیدواریم در خصوص امکان سنجي آن در ساختار 
دولت و مجلس، از زوایاي مختلف مورد بررس��ي کارشناس��انه 
قرار گیرد، تا در صورت تأیید نهایي، بتوان در نخستین روزهاي 
پس از توافق، گامهاي س��ازوکارهاي اجرایي آن برداش��ته شود 

ان شاء اهلل.

خبر

سياسي

امیدواری آمانو به توافق هسته ایحضور مردم در تصمیم گیری ها عامل ثبات استانتشار فکت شیت دیگر مفید نیست
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی اظهار 
کرد: امروز دیگر از بحث انتشار فکت 

شیت ایرانی عبور کرده ایم.
 ب��ه گ��زارش ایس��نا امی��ر دریابان 
شمخانی در جمع خبرنگاران در پاسخ 

ب��ه ایس��نا درباره صحت این موضوع ک��ه برخی نمایندگان 
اعالم کرده اند که مقام معظم رهبری دس��تور انتش��ار فکت 
ش��یت ایرانی را داده اند اما دولت آن را منتش��ر نکرده اس��ت 
اظهار کرد: "دستور"، "مطالبه" و "توصیه" مسائلی متفاوت 
هس��تند و به نظر می آید در منتش��ر نش��دن فکت شیت زمان 
بی تاثی��ر نبوده اس��ت و از زمان ای��ن "توصیه" تا "تاخیر" در 
انتش��ار آن زمانی طی ش��ده اس��ت که به نظر می آید این امر 

دیگر مفید فایده نیست.

ی��ادگار ام��ام گفت: ج��رم در هر بعد 
و فس��اد در هر اندازه ای بد اس��ت و 
منتخبین مردم چش��م و گوش آنان 
بوده و به ازای نعمت انتخاب ش��دن 
توس��ط مردم باید توجه ش��ان به این 

بعد بیشتر باشد. 
به گزارش جماران، حجت االس��الم والمس��لمین سیدحسن 
خمینی در دیدار با اعضای شورای عالی استان ها و جمعی از 
نمایندگان شوراهای اسالمی شهر و روستای سراسر کشور 
افزود: هرچقدر کشور به سمت حضور بیشتر مردم در تصمیم 
گیری ها برود جامعه عمق و ثبات بیش��تری می یابد که این 
امر مورد هدف امام بوده اس��ت و امیدواریم که در آینده این 

هدف بیش از پیش تحقق یابد.

مدی��رکل آژان��س بین المللی اتمی 
ضم��ن ابراز خش��نودی نس��بت به 
حصول یک توافق هس��ته ای جامع، 
گف��ت: اجرای پروتکل الحاقی برای 
اطمین��ان از فعالیت های هس��ته ای 

ای��ران ض��روری اس��ت. به گزارش ایس��نا یوکی��ا آمانو، در 
گفت وگو با ش��بکه س��ی بی اس نیوز نس��بت به حصول یک 
توافق هسته ای جامع میان ایران و گروه 1+5 تا پایان ماه ژوئن 
اب��راز امیدواری کرد. مدیرکل آژانس بین المللی اتمی گفت: 
علی رغم پیشرفت های حاصل شده میان ایران و قدرت های 
جهان��ی در خصوص برنامه هس��ته ای ته��ران، آژانس هنوز 
در انتظ��ار هم��کاری کامل ایران در زمینه مس��ائل گذش��ته 

به سر می برد.

رییس جمهوری با بیان این که وضعیت نابسمان 
اقتص��ادي کش��ور حاص��ل تحریم ها اس��ت و 
توانس��تیم با مذاکرات فشرده هسته اي ساختار 
این تحریم ها را نابود کنیم افزود:اکنون دالالن 

تحریم باید به فکر شغل دیگري باشند.
به گزارش تجارت ،رئیس جمهور در هفته کارگر 
با حضور در جشن کارگران در خصوص وضعیت 
معیش��تي کارگران و مسائل اقتصادي صحبت 
کرد.مهمترین صحبتهاي روحاني در خصوص 
تحری��م ه��اي بین الملل��ي و اثر آن بر اقتصاد و 
معیشت کارگران بود و در همین راستا مهمترین 
 اولوی��ت کش��ور را فروپاش��ي نظ��ام س��ازمان 
تحریم ها عنوان کرد.حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانی در بیست و ششمین جشنواره ملی 
امتنان از جامعه کار و تولید، افزود: خوشبختانه 
امسال ایام بزرگداشت کارگران مصادف است با 
ایام میالد با سعادت موالی متقیان علی )ع( که 
او مرد جهاد و شجاعت بود، مرد ایمان و معنویت 
ب��ود، او م��رد علم و دان��ش بود، مرد یتیم نوازی 
کودکان و دس��تگیری بینوایان بود و او مرد کار 
بود.رییس جمهوری ادامه داد: امیرالمومنین )ع( 
با آن عظمت و مقامش که هیچ انسانی در روی 
زمین بعد از پیامبر)ص( به مقام و منزلت او نمی 
رسید و او همواره به عنوان الگو نه تنها برای ما 
مسلمانان که برای همه آزادمردان جهان است، 
همواره کار و تالش و کوش��ش را به عنوان راه 

زندگی خود می دانست.
روحانی اضافه کرد: آن همه زمین های اطراف 
مدینه که با دست مبارك او احیا شد و آن همه 
چاه ها که به دس��ت او حفر ش��د و وقتی آب چاه 
جاری می شد؛ امام نماز شکر به جای می آورد 
و ش��کر خداون��د می ک��رد و آب آن چاه را برای 
فق��را و بینوای��ان وقف می کرد که هنوز هم بعد 
از ق��رن ه��ا در اطراف مدینه همان چاه ها وجود 
دارد و از آب آن چاه ها نخلس��تان ها بهره مند 

می شوند.
ما به توسعه نیاز داریم ���

رییس جمهوری اظهار داشت: افتخار آفریننان! 
ما نیاز به توسعه داریم. توسعه یک هدف بسیار 
بلند و باال برای همه کش��ورها اس��ت. ما ایران 
توسعه یافته را می خواهیم. چشم انداز 20 ساله 
ابالغی رهبر معظم انقالب در یازده سال پیش 
به ما می گوید ایران ظرف 20 سال باید کشور 
توس��عه یافته باش��د؛ این هدف بلندی است که 

همه باید آن را دنبال کنیم.
روحانی تاکید کرد: چگونه توسعه حاصل می 
ش��ود؟ چگونه ما می توانیم پرچم عزت ایران 
و پرچم عزت اس��الم را در جهان باال ببریم؟ 
آن روزی که در این کش��ور بیکاری نباش��د، 
آن روز، روز ع��زت ای��ران و ع��زت اس��الم در 

ایران است.

تاکید بر س�ه جانب�ه گرایی کارگر، کارفرما  ���
و دولت

رییس جمهوری با تاکید بر این که همه باید در 
صف واحد قرار بگیریم، گفت: دولت، کار آفرین 
و کارگر؛ ما در یک مس��یر س��ه جانبه گرایی می 
توانیم به توسعه کشور برسیم. مهم ترین ستون 
توس��عه کش��ور کار و کارگر اس��ت اما آیا بدون 
کارآفرین فضای کار به وجود می آید؟ و آیا بدون 
هماهنگی دولت، کارگر و کارآفرین ما می توانیم 
مسیر توسعه را بپیماییم؟روحانی افزود: یادمان 
نرود که در سال 91، شرایط توسعه کشور رشد 
منف��ی 6.8 ب��ود که این ب��ه معنای قفل زدن در 
مسیر کار و تالش کشور است و باز یادمان نرود 
در سال 92 باز هم رشد ما منفی 1.9 بوده است. 
کشوری که در دو سال رشد منفی داشته است 
با همت شما کارگران، با ایثار مردم و با حمایت 
مردم و رهبر معظم انقالب افتخار داریم که به 
دنیا بگوییم بعد از دو س��ال رش��د منفی، در سال 

93 ایران دارای رشد مثبت بود.
از اقتص�اد نفت�ی به اقتصاد مقاومتی حرکت  ���

کنیم
رییس دولت تدبیر و امید تاکید کرد: این رش��د 
مثب��ت را ادامه خواهیم داد، بدون رش��د مثبت، 
اش��تغال برای بیکاران امکان پذیر نیست. بارها 
و بارها به وزیر کار گفتم که همه توان را به کار 
بگیرید تا کارگری بیکار نشود این درد و غم بر 
دل همه ما است که یک نفر شب به خانه برود 
 و در براب��ر زن و فرزندان��ش گرفتار و ش��رمنده
 باش��د . روحان��ی تصری��ح کرد: این رس��الت و 
وظیفه ما است، باید از اشتغال کارگران و ادامه 
فعالیت آن ها صیانت کنیم و دوم این که برای 
آن هایی که تا امروز فرصت ش��غلی نیافته اند، 
فرصت اش��تغال به وجود بیاوریم.رییس دولت 
 یازدهم با طرح این سوال که چگونه می توانیم 
میلیون ها بیکار را در صحنه کار و فعالیت قرار 
دهیم؟ گفت: باید تولید رش��د کند. باید اقتصاد 
نفتی به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کند. باید 
روی پای خودمان بایستیم باید سرمایه در این 
کشور روی زمین مستقر شود. روحانی ادامه داد: 
باید فناوری نوین در این سرزمین بتواند تبدیل به 
برند تجاری شود و بتواند علم به تجارت تبدیل 
ش��ود. همه باید دس��ت به دس��ت هم بدهیم و با 
شعار ما می توانیم در این کشور توسعه به وجود 
بیاوریم. دولت و ملت؛ س��الی که س��ال همدلی 
است همه باید همدالنه در کنار یکدیگر فضای 

کار، اشتغال، توسعه و تولید را باال ببریم.
برای تولید به اخالق نیاز داریم ���

ریی��س جمهوری تاکید ک��رد: البته برای تولید 
نی��از ب��ه اخالق داریم. ما برای توس��عه به کار و 
وج��دان کاری نی��از داریم و جای تردید نیس��ت 
ام��ا در کن��ار آن نیاز ب��ه فناوری نوین، مدیریت 

کارآمد، سرمایه گذاری و حضور کارآفرینان در 
این کشور داریم.

روحانی اظهار داش��ت: در طول 20 ماه گذش��ته 
دول��ت تالش ک��رد قدرت خرید مردم همچون 
گذش��ته کاهش نیابد و لذا مهار تورم در دس��تور 
 کار دولت بوده اس��ت. س��ال های 92 و 93 را با 
س��ال های گذش��ته مقایس��ه کنید. طی این دو 
س��ال در دولت یازدهم افزایش حقوق کارگران 
بر میزان تورم متوسط ساالنه برای نخستین بار 
پیشی گرفته است. اگر تورم ما 15 درصد بوده؛ 

حقوق کارگران 17 درصد اضافه شده است. 
ریی��س جمهوری ادام��ه داد: به وزیر کار تاکید 
می کنم که برای بازنشستگان و کمک به آنان 
فکر جدی ش��ود. آن ها در تنگدس��تی هستند و 
همچنین برای حل معضالت کارگران گام های 
جدی تر برداریم. روحانی از وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی قدردانی کرد که توانس��ت برنامه 
دولت را در س��ال 93 اجرایی و عملیاتی کند و 
یادآور ش��د: برای نخس��تین بار 8 میلیون و 500 
ه��زار نفر که دارای دفترچه بیمه درمانی نبودند 
امروز دارای این دفترچه هستند و این قولی بود 
که در انتخابات به ملت ایران داده بودم که هیچ 
ایرانی بدون دفترچه بیمه نباش��د.رییس دولت 
یازدهم با اش��اره به این که همچنین وعده داده 
بود که از مش��کالت حوزه س��المت ، بهداشت و 
درمان نیز کاسته شود، گفت: به این دو وعده در 
سال 93 عمل کردیم و آن را ادامه خواهیم داد. 
ریی��س جمه��وری خطاب به 8.5 میلیون نفری 
که دفترچه بیمه درمانی دریافت کرده اند، گفت: 
بیمه درمانی مخصوص سال 93 نبوده و این بیمه 
تمدید خواهد شد. نگران تمدید نباشید. ما باید 
به س��مت دفترچه تامین اجتماعی برای زندگی 
م��ردم و دوران کهولت و بازنشس��تگی حرکت 
کنیم. روحانی با بیان این که دولت برای بهداشت 
و درمان ، آموزش و رفاه اجتماعی بودجه بسیار 
سنگینی را صرف می کند، اظهار داشت: انشاءاهلل 

با فضای بهتری که امس��ال برای کار و فعالیت 
ب��ه وج��ود خواهد آمد در زمینه رفاه؛ گام های نو 

و جدی برخواهیم داشت. 
رییس دولت تدبیر و امید با اش��اره به مش��کالت 
جامعه کارگری که در این مراس��م مطرح ش��د، 
اظهار داش��ت: به وزیر کار دس��تور می دهم این 
مس��اله را که س��هام عدالت به برخی کارگران 
نرسیده ، پیگیری کند. ما برای این که معضالت 
این کشور را حل کنیم ، مردم و کارگران عزیز، 
مردان سخت کوش و زنان پرتالش؛ همه باید 
بدانی��م فضای��ی را برای کش��ور ایجاد کنیم که 
س��رمایه داخل��ی و خارج��ی و تکنولوژی جذب 

شود. 
حل مساله هسته ای نخستین گام برای رفع  ���

معضالت اساسی است 
رییس جمهوری در بخش دیگری از س��خنان 
خود با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: برخی 
تصور می کنند در ماجرای مذاکرات هسته ای، 
دولت تنها به دنبال این است که یک معضل و 
آن برنامه پرونده هسته ای را حل کند. در حالی 
که این نخستین گام برای حل معضالت اساسی 
اس��ت.روحانی با اش��اره به این که بدخواهان و 
دش��منان ای��ن ملت دو معض��ل را به ناروا ایجاد 
کرده اند، افزود: نخست این که به ما تهمت زدند 
و گفتند دنبال سالح اتمی هستیم و دوم ساز و 
کار غلطی ایجاد کردند تا سیس��تم بانکی ما را 
فلج کند، س��رمایه ای وارد کش��ور نشود و خرید، 

صادرات و فروش با مشکل مواجه شود. 
ریی��س دول��ت تدبی��ر و امید تاکید ک��رد: ما در 
مذاکرات به دنبال دو مس��اله هس��تیم نخس��ت 
رفع اتهامات. می خواهیم به دنیا ثابت کنیم که 
بدخواهان ما به جهان دروغ گفتند، ایران به دنبال 
فناوری صلح آمیز بوده و نه ساخت بمب مخرب 
و ویرانگری که طبق فتوای رهبر معظم انقالب 
بر ما حرام و ممنوع اس��ت. روحانی اضافه کرد: 
ثانیا ما در این مذاکرات می خواهیم مش��کالت 

و معضالت��ی را ک��ه بدخواه��ان پیش پای ما به 
وج��ود آورده ان��د، برداری��م که با توافق نهایی و 
اگر طرف مقابل ما اراده جدی داش��ته باش��د در 

ماه های پیش رو امکان پذیر است. 
��� دالالن تحری�م از ه�م اکنون به فکر ش�غل 

دیگری باشند 
رییس جمهوری با بیان این که شرایط تولید در 
ایران به مراتب بهتر خواهد شد، گفت: دالالن 
تحریم از هم اکنون به فکر شغل دیگری باشند. 
ما با هدایت رهبر معظم انقالب و حمایت ملت 
ایران، راه تعامل سازنده با جهان را ادامه خواهیم 
داد و کس��ی در دنیا نمی تواند فش��ار و تحریم 
ب��ر ای��ران را در ماه ها و س��ال های آینده ادامه 

دهد. 
س�ازمان تحری�م در ح�ال فروریزی کامل  ���

است 
روحان��ی ب��ا بیان این نکته که س��ازمان تحریم 
در حال فروریزی کامل اس��ت، خطاب به 5+1 
اظهار داشت: بدانید دولت و ملت ایران در کنار 

هم و پشتیبان هم هستند. 
ریی��س دول��ت یازدهم اضافه کرد: همه ما برای 
توس��عه کش��ور باید تالش کنیم و وظیفه ش��ما 
کارگران س��خت تر و س��نگین تر است. مبادا به 
ذهن شما بیاید که دولتمردان امروزتان، کارگران 
و معضالت آن ها، فضای کار و مش��کالت این 

فضا را فراموش کرده اند، هرگز هرگز. 
��� برای زنان و مردان سیاس�ت های ش�غلی 

برابر به وجود آورید
ریی��س جمهوری خطاب ب��ه جامعه کارگری، 
گفت: ما به مش��کالت ش��ما آگاهی و برای رفع 
آن از خ��دا م��دد م��ی خواهیم و می دانیم روزی 
در این کشور عزت اسالمی خواهد بود که همه 
کارفرمای��ان، س��رمایه و مدیری��ت خود را برای 
اش��تغال و ش��ما کارگران، تالش خود را برای 
عظم��ت اس��الم و ایران ب��ه کار بگیرید چرا که 
عظمت اس��الم در س��ایه کار و تالش همانند 
ت��الش امیرالمومنین علی )ع( اس��ت. روحانی 
در ادامه س��خنان خود افزود: امس��ال باز هم می 
خواهم تاکید کنم آقای وزیر کار، نباید بین زنان 
و مردان امتیاز باش��د. سیاست های شغلی برابر 
را به وجود آورید و آن هایی که در محیط بسیار 
س��خت و زی��ان آور کار م��ی کنند و س��ختی و 
مرارت می کش��ند برای بازنشستگی زودهنگام 
آن ها همانطور که گفته شد تالش کنید. دولت 
از ا ین مس��یر حمایت خواهد کرد. رییس دولت 
تدبی��ر و امی��د با بیان این ک��ه کارگران عزیز ما 
ستون اقتصاد، سیاست، جامعه و پشتوانه بزرگ 
اسالم، جمهوری اسالمی ایران و دولتی هستند 
ک��ه خادم آن هاس��ت، گف��ت: ما هم افتخار می 
کنیم که بتوانیم بیش از گذشته به ملت ایران و 

کارگران عزیز خدمت کنیم.

رئیس جمهور در جشن بزرگ كارگري

دالالن تحریم به فکر شغل دیگری باشند

نخستين حضور يك مقام آمريكايي در ملكي ايراني پس از 36 سال

ديدار ظريف – كري به صرف پسته ايراني
گروه سیاس�ي : تابو ها یک به یک در حال شکس��تن ش��دن 
اس��ت. پس از شکس��ته شدن تابو مذاکرات ایران و آمریکا در 
س��طح وزرای خارجه، تابو ورود یک مقام عالی رتبه به خاك 
ایران پس از گذشت 36 سال شکسته شد تا محمد جواد ظریف 
وزی��ر ام��ور خارجه ایران با پس��ته ایراني از همتاي آمریکایي 
خود پذیرایي کند. جالب اینجاس��ت که ایران در س��ال 2014 
توانس��ته رتبه اول تولید پس��ته در جهان را بار دیگر از آمریکا 
پ��س بگی��رد و ح��اال روي میز کنار ظری��ف و کري، ظرفي از 

پسته ایراني خودنمایي مي کند.
دیدار وزرای خارجه دو کش��ور دوش��نبه ش��ب در محل اقامت 
خوشرو، سفیر ایران در آمریکا انجام گرفت تا پس از 36 سال 
این نخستین بار باشد که یک مقام عالی رتبه آمریکایی به طور 
رسمی و علنی قدم به ملکی از ایران می گذارد. مطابق قوانین 
بین المللی دفا تر نمایندگی های بین المللی و سفارت خانه های 
کشور ها در کشورهای دیگر خاك آن کشور محسوب می شود 
و به این ترتیب این حضور را می توان نخس��تین حضور وزیر 
خارج��ه ای��ران پس از 36 س��ال به خاك ای��ران ارزیابی کرد. 
جان کری و معاونش وندی ش��رمن در حالی برای نخس��تین 
بار پس از 36 س��ال وارد اقامتگاه س��فیر ایران در نیویورك 
ش��دند و به گفته ماری هارف س��خنگوی وزیر خارجه آمریکا 
بر فرش ایرانی قدم گذاشتند و با پسته ایرانی پذیرایی شدند 
که نزدیک به دوسال است که به واسطه مذاکرات هسته ای 
با همتای ایرانی خود توانس��ته اند تابوی مذاکره مس��تقیم و 
بدون واس��طه، رس��می و علنی دو مقام عالی رتبه ایرانی و 

آمریکایی را نیز بشکنند.
ظری��ف و ک��ری اولی��ن بار در پاییز س��ال 1392 در نیویورك 
دیدار کرده بودند. آن اولین بار طی بیش از 30 س��ال بود که 
مقام های ایران و آمریکا در یک چنین س��طحی علنا درباره 
یکی از حساس ترین موضوعات مورد اختالف دیدار و گفتگو 
می کردند. نشس��ت آن س��ال به شدت مورد توجه رسانه های 
جهانی قرار گرفت اما از آن زمان دیدارهای دو مقام در جریان 
مذاکرات اتمی ایران به روندی عادی بدل ش��ده اس��ت. پیش 
از آن هم حس��ن روحاني و باراك اوباما روس��اي جمهور دو 
کش��ور با هم تلفني گفت و گو کرده بودند که نخس��تین گفت 
و گوي روس��اي جمهور دو کش��ور پس از انقالب اس��المي 

محسوي مي شد. 
دی��دار ص��د دقیق��ه اي ظریف و کری با حضور هیأت بلند پایه 
ای از وزارت ام��ور خارج��ه آمری��کا و تی��م مذاکره کنندگان 
هس��ته ای کش��ورمان از جمله س��ید عباس عراقچی، مجید 
تخ��ت روانچ��ی معاونان ظریف ،وندی ش��رمن معاون کری 
و همچنین غالمعلی خوش��رو س��فیر و نماینده دایم ایران در 

سازمان ملل برگزار شد.
در دیدار ظریف – کري چه گذشت؟ ���

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پس از دیدار با جان کری 
وزی��ر خارج��ه آمریکا با بیان اینک��ه روند نگارش متن توافق 
»بسیار وقت گیر« خواهد بود، گفت: توافق کردیم که هر قدر 
کار کارشناسی یا در سطح مدیران سیاسی و وزیران زمان نیاز 
باش��د، برای این موضوع اختصاص دهیم. ظریف پس از این 
دیدار در یک نشس��ت مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داش��ت: 
در این جلسه ما در مورد نحوه ادامه کار صحبت هایی داشتیم 
و نگرانی خود را نس��بت به بحث های مطرح ش��ده در داخل 
آمریکا به ایش��ان منتقل کردیم که وزیر امور خارجه آمریکا 
ب��ار دیگ��ر تأکید کرد آمریکا بر تعهدات بین المللی خود فارغ 
از مش��کالت داخلی خود پایبند خواهد بود. وزیر امور خارجه 
اف��زود: در نهای��ت قرار ش��د از همی��ن هفته با جدیت، ایران و 
1+5 نگارش توافق نامه نهایی را ش��روع کنند و این کار در 
هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت. رییس دستگاه دیپلماسی 
جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر اینکه کار نگارش توافق 
نامه بسیار وقت گیر خواهد بود، گفت: توافق کردیم تمام وقت 
الزم برای هر میزان کار کارشناسی، در سطح وزرا و مدیران 
سیاس��ی و کارشناس��ان درجهت ادامه کار را اختصاص دهیم. 
ظریف افزود: طبق برنامه از پیش تعیین شده قرار است پس 
از دو روز اول اج��الس ان. پ��ی. تی که وزرا و سیاس��تمداران 
کش��ورها بر روی اجالس بین المللی بازنگری معاهده عدم 
اشاعه سالح های هسته ای متمرکز هستند، از روز چهارشنبه 
با ورود مدیران ارش��د دیگر کش��ور های مذاکره کننده، کار 
ب��ر روی ن��گارش متن نهایی توافق ادامه یابد. مذاکره کننده 
ارش��د هس��ته ای ایران تصریح کرد: در این دیدار قرار ش��د با 
جدیت از همین هفته ما و پنج بعالوه یک، ادامه نگرش متن 
را شروع کنیم و این کار را هفته آینده هم ادامه دهیم تا متن 
نهای��ی حاصل ش��ود. وزیر ام��ور خارجه درباره واکنش هیات 
آمریکایی به مصوبه اخیر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 
درباره توافق احتمالی با ایران و نیز پیگیری آن در نشس��ت 
های کنگره گفت: آنچه که ما از دولت آمریکا و س��ایر دولت 
ه��ا توق��ع داریم، این اس��ت که به تعهدات بی��ن المللی خود 
پایبند باش��ند. ظریف تصریح کرد: یک بار دیگر آقای کری 
تکرار کرد که اگر به توافق برس��یم، آمریکا بخش مربوط به 
خ��ودش را از تواف��ق اج��را خواهد ک��رد؛ البته مقررات داخلی 
دارند که مسوولیت خود آنهاست که پیگیری کنند. وزیر امور 
خارجه در پاس��خ به این س��ووال که آیا مذاکرات ایران و 5+1 
در س��طح کارشناس��ی یا معاونان وزیران از هنگام ورود هیات 
ایرانی به نیویورك آغاز شده است یا خیر؟ گفت: روز دوشنبه 

افتتاحی��ه کنفران��س بین المللی بازنگری معاهده ان. پی .تی 
و هم��ه هی��ات ها تمرکزش��ان ب��ر آن بود و عالوه بر آن هنوز 
همکاران مدیران سیاس��ی از کش��ور ها وارد نیویورك نش��ده 
اند. وی افزود: قرار ما این بود که مذاکرات بعد از دو روز اول 
اجالس آغاز شود چون بخش عمده فشار کاری اجالس ان 
پی تی در س��طح مدیران سیاس��ی اس��ت و اجالس بازنگری 
معاهده تا نزدیک به یک ماه ادامه پیدا خواهد کرد. وزیر امور 
خارجه کش��ورمان گفت: از آنجا که در دو تا س��ه روز نخس��ت 
کنفرانس بازنگری ان پی تی، زمان س��خنرانی های وزیران 
خارجه کش��ورها و بحث های سیاس��ی اجالس است، قرار ما 
بر این بود که مذاکرات هس��ته ای آغاز نش��ود تا بتوانیم بر 
روی کنفرانس ان. پی. تی متمرکز شویم و از روز چهارشنبه 

مذاکرات را دوستان ما آغاز خواهند کرد.
ظریف در پاس��خ به س��وال دیگری که علت حضور جان 
کری در محل اقامت وزیر خارجه ایران را جویا شد، گفت: 
ما از ابتدا با طرف های مذاکره قرارمان این بوده است که 
ی��ک نوب��ت ما مهمان آنها باش��یم و یکب��ار آنها مهمان ما. 
رییس دس��تگاه دیپلماس��ی ایران افزود: معموال این کار را 
در ژن��و، ل��وزان و در وین نیز انج��ام می دادیم، یعنی یکبار 
مح��ل مذاک��رات را م��ا تعیین می کردیم و یکبار هم محل 
مذاک��رات را ط��رف مقاب��ل تعیین می ک��رد و این بار نوبت 
طرف آمریکایی بود که به محل ما بیاید و محل مذاکرات 
را ما انتخاب کنیم و با توجه به اینکه بنده در اقامتگاه سفیر 
ایران اقامت دارم، از این محل اس��تفاده کردیم کما اینکه 
نوب��ت قب��ل م��ا به هتل اقامت آنها رفتیم و دفعه ما قبل آن، 
آنها آمدند، این روشی بود که ما تا به حال ادامه داده ایم و 

اتفاق جدیدی نیفتاده است.

امیدواري کري به توافق جامع با ایران ���
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی اش در کنفرانس 
 )NPT(بازنگری معاهده منع گس��ترش س��الح های هسته ای
در نیویورك با اش��اره به تفاهم حاصل ش��ده در لوزان سوئیس، 
اظه��ار ک��رد: ما و دوس��تانمان در گ��روه 1+5 به عالوه ایران به 
راه حل هایی رس��یده ایم که در صورت نهایی و اجرا ش��دن تمام 
راه های ایران برای دستیابی به مواد هسته ای الزم برای ساخت 
سالح هسته ای را مسدود خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا 
گفت: ایران و گروه 1+5 بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به 
یک توافق جامع هسته ای نزدیک هستند. این توافق همچنین 
به جامعه بین الملل اطمینان خواهد داد که برنامه هسته ای ایران 
ماهیت کامال صلح آمیز دارد. کری یادآور شد: می خواهم بدانید 
که کارهای سخت هنوز به اتمام نرسیده  و برخی مسائل اساسی 
حل نشده باقی مانده اند اما ما در حقیقت بیش از هر زمان دیگری 
به توافق خوبی که دنبالش بودیم نزدیک هس��تیم. اگر به آن 
دس��ت پیدا کنیم جهان امن تر خواهد بود. وی همچنین گفت: 
م��ا هم��واره گفته ایم که هر توافقی با ایران بر اس��اس وعده ها 
و گفته ها نیس��ت بلکه بر ش��واهد اس��توار خواهد بود. این توافق 
عالوه  بر این بر راستی آزمایی که مرکز اصلی روند ان پی تی و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی اس��ت بنا خواهد ش��د. وزیر امور 
خارجه آمریکا تاکید کرد: راستی آزمایی در حقیقت قلب ان پی تی 
اس��ت و یک��ی از بهترین راه ها ب��رای اینکه بتوانیم اهداف منع 
اش��اعه خود را دنبال کنیم از طریق تقویت پادمان های آژانس 
اس��ت. ک��ری در ادام��ه هدف از مذاکرات هس��ته ای را مجاب 
ک��ردن ای��ران به انجام تعهداتش توصیف کرد و گفت: اگر این 
مذاکرات با موفقیت به پایان برس��د، بار دیگر ثابت خواهد کرد 

که دیپلماسی بهتر از درگیری است.
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سال ۹۴ وهشت ابر پروژه کلیدی
 وزارت اقتصاد

 وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان یک ابر وزارت خانه تقریبًا 
در ٢٠ حوزه تخصصی اعم از بانک، بیمه، بورس،گمرک،مالیات، 
س��رمایه گ��ذاری خارجی و حوزه های متن��وع اقتصادی دیگر 
فعالیت دارد.ایجاد مش��کل در هرکدام از این حوزه ها می تواند 
منجر به بحرانی در کشور شود. بنابراین برای جلوگیری از بروز 
این مشکالت و رهایی از غرق شدن در موضوعات کوتاه مدت و 
کم عمق، داشتن یک نگاه راهبردی و ایجاد تغییرات ساختاری-
نه��ادی را مبن��ای کار خودم و وزارت اقتصاد قرار دادم.با کمک 
تیمی از همکارانم، عزم خود را در وزارت خانه جزم کرده ایم که 
فراتر از گرفتاری های روزانه و بدور از هیاهو، هشت ابرپروژه را 
به صورت ویژه طراحی، اجرا و رصد کنیم. همچنین سازمان های 
وابسته را ملزم به انتشار اسناد راهبردی شان در وب سایت های 
خود کرده ام.در این بین برخی به من توصیه اکید داش��تند که 
برنامه ها و پروژه ها را اعالم نکرده و آنان را به مطالبه عمومی 
تبدیل نکنم، اما تصمیم من این بود که تعهدات و برنامه های 
خ��ود را ب��ه مردم اع��الم کنیم. می دانم این کار برای مجموعه 
وزارت اقتصاد تبعات زیادی در پی دارد اما منافع آن که شامل 
مشارکت و نظارت مردم و تبدیل آن به خواست عمومی است 

بیشتر از هزینه های آن است. 
عنوان این هشت ابرپروژه عبارتند از:

      توس��عه و تس��هیل تجارت فرامرزی با ایجاد پنجره واحد 
تجاری

           ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطالعات اقتصادی )بیتا(
           مدیریت دارایی های دولت )مولدسازی دارایی ها(

           شفاف سازی و هوشمندس��ازی عملیات مال��ی دول��ت 
)خزانه داری  الکترونیک(

           بهبود محیط کس��ب وکار )بسترس��ازی و توانمندس��ازی 
اقتصاد مردمی(

           متوازن سازی و روزآمدسازی نظام تامین مالی کشور
           سهولت بخش��ی و ش��فافیت بخش��ی ب��ه نظ��ام جام��ع 

مالیاتی
           س��اماندهی س��هام عدال��ت و تاس��یس صن��دوق ه��ای

 دارایی های مردمی
امید است که نظارت و مشارکت عموم جامعه بتواند بر کیفیت 

و سرعت ابرپروژه ها بیافزاید.

پيشخوان

روابط ايران و شرکاي اروپايي به اوج مي رسد
دبی��رکل ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران با 
تاکید براینکه در آس��تانه تحول بزرگ توس��عه همکاری های 
ایران با ش��رکای اروپایی هس��تیم، ابراز امیدواری کرد که پس 
از وقف��ه ای ک��ه براث��ر تحریم ها ایجاد ش��ده بود، به اوج روابط 

تجاری خود برسیم.
به گزارش تجارت به نقل از اتاق بازرگانی ایران، هیات آلمانی 
گلوبال بریدجز روز گذشته با دبیرکل اتاق ایران دیدار کرد که 
ط��ی آن توس��عه همکاری های اقتص��ادی ایران و آلمان مورد 
تاکی��د ق��رار گرفت.حس��ین نقره کار ش��یرازی در این دیدار با 
اش��اره به بیش از پنج قرن روابط دوس��تانه و تجاری بین ایران 
و آلمان، اظهار داش��ت: با توجه به ظرفیت ها و پتانس��یل های 
دو کشور، تمام امکانات برای شروع مجدد، توسعه و پیشرفت 
همکاری های اقتصادی وجود دارد.وی افزود: در ش��روع کار 
دولت یازدهم شاهد حضور هیات های متعددی از آلمان و اکثر 
کشورهای اروپایی در ایران بوده ایم که این نشان دهنده عالقه 
مندی کشورهای اروپایی خصوصا آلمان به افزایش همکاری 
های اقتصادی است.نقره کار شیرازی، تصریح کرد: ایران یک 
موقعیت ژئواس��تراتژیک در منطقه دارد، با 15 کش��ور همسایه 
اس��ت که از این تعداد 1٢ کش��ور نفتی هس��تند، یک بازار 4٠٠ 
میلی��ون نف��ری دارد و همچنین ایران مرکز ثقل همکاری های 
گسترده بین آسیا و اروپا است. با توجه به این شرایط فوق العاده، 
همکاری های اقتصادی دو کش��ور منحصر به روابط دوجانبه 
نخواهد ش��د و به همکاری های س��ه و چند جانبه هم خواهد 
انجامید. دبیرکل اتاق ایران در پاسخ به سوال کارشناس بانکی 
آلمان در خصوص تعرفه گمرک در مناطق آزاد تجاری ایران، 
گفت: از س��رمایه گذاران خارجی در تمام نقاط ایران خصوصا 
مناطق آزاد تجاری اس��تقبال می ش��ود و برای س��رمایه گذاران 
خارجی در این مناطق معافیت گمرکی و مالیاتی وجود دارد.نقره 
کار شیرازی در جواب به سوال وکیل و مشاور سرمایه گذاران 
آلمانی درخصوص آزادس��ازی نرخ ارز یا تک نرخی بودن ارز؛ 
اظهار داشت: در جهت ثبات سیاسی و اقتصادی قدم های خوبی 
برداش��ته ش��ده و درحال حاضر تورم کاهش پیدا کرده و موارد 
دیگر هم تحت کنترل است و امیدواریم بعداز ثبات اقتصادی، 
برون رفت رکود اقتصادی و کاهش تورم به آزادس��ازی و تک 
نرخی بودن ارز برسیم.وی در پاسخ به این پرسش که بازار رقابت 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ اضافه کرد: س��وابق روابط ایران و 
آلمان خصوصا در بخش صنعت بسیار درخشان است و آلمانی ها 
را با صنایع بس��یار موفق آن می شناس��یم. در دوران س��ختی و 
تحریم ناچار به تغییر بازار شدیم و نیازهای خود را از کشورهایی 
تامین می کردیم که کاالهای ایرانی به آن کشورها صادر می 
ش��د.دبیرکل اتاق ایران با توضیح اجمالی در مورد پروژه های 
خط لوله گاز در داخل و خارج کش��ور و همچنین اعالم آماری 
حجم مبادالت تجاری با کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان و 
روس��یه، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک ش��اهد افزایش 
چندین برابری حجم مبادالت با این کش��ورهای همس��ایه خود 
خواهیم بود.نقره کار شیرازی در خصوص ذخایر انرژی و اتمام 
ذخایر فس��یلی، گفت: ایران دومین کش��ور ذخایر گاز و سومین 
کشور نفتی منطقه است. از سال های قبل از انقالب مطالعات 
و بررس��ی های الزم در زمینه انرژی بادی، خورش��یدی، زمین 
گرمایی و مصرف بهینه از انرژی اتمی در زمینه جایگزین شدن 
ذخایر فسیلی انجام شده است.وی در پایان خواستار اعتماد دو 
طرفه ش��د و تصریح کرد: روابط تنها برحس��ب تفاهم و توافق 
نباشد بلکه برحسب اعتماد طرفین باشد تا به این وسیله منشاء 
خدمات بزرگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و 
علمی شود.در ادامه این دیدار، آلبرشت رئیس هیات و مدیرعامل 
شرکت گلوبال بریدجز با ابراز خرسندی از حضور در ایران، گفت: 
هدف از این سفر این است که درک و شناخت بهتر و بیشتری 
از کشور ایران داشته باشیم و از نزدیک با ایران و ایرانیان آشنا 
ش��ویم.وی ادامه داد: اعضاء هیات متش��کل از افراد مختلف در 
زمینه های کاری متفاوت از جمله علمی، رس��انه ای، سیاس��ی، 
اقتصادی و بانکی هستند و برای رسیدن به شناخت بهتر سواالت 
زیادی مطرح است.در پایان مدیرعامل شرکت گلوبال بریدجز 
با ابراز امیدواری برای شروع همکاری های اقتصادی با ایران، 
وفا به عهد و اعتماد را در توسعه همکاری های اقتصادی بین 

دو کشور حائز اهمیت دانست.

يادداشت

اقتصاد كالن

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: تا زمانی 
که کشوری رونق تولید نداشته باشد، نمی توان 
با قانون نوش��تن مش��کل مردم را حل کرد، اگر 
هم اکن��ون مبل��غ پرداخت��ی یارانه نقدی س��ه 
براب��ر ش��ود باز هم مش��کل زندگی مردم حل 

نمی شود.
 به گزارش تس��نیم ، علی الریجانی در مراس��م 
گرامیداش��ت هفت��ه کارگر ک��ه در مرکز فقهی 
ائمه اطهار )ع( قم برگزار ش��د، اظهار داش��ت: 
اس��اس و قوام جامعه ایران به بازوان ارزش��مند 
کارگران استوار است و این قشر ستون فقرات 

کشور محسوب می شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به حضور 
فع��ال قش��ر کارگر در جری��ان پیروزی انقالب 
اس��المی، گفت: کارگران هم در ش��کل گیری 
انقالب اسالمی نقش پر رنگی داشتند و هم در 
دفاع مقدس رشادت های بسیاری از خود نشان 
دادند؛ پس از جنگ نیز این کارگران جامعه بودند 

که چرخ اقتصاد کشور را فعال کردند.
الریجان��ی تصریح کرد: طبقه کارگر وفاداری 
خ��ود را به انقالب اس��المی در طول س��الیان 
گذشته ثابت کرده است اما باید بپذیریم که این 
قشر در شرایط فعلی زندگی سختی دارند و این 
مسئله در برخی سیاست گذاری های حوزه تولید 

در سال های گذشته ریشه دارد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه لزوم حل مش��کالت متعدد 
جامعه کارگری افزود: زجرآور ترین مسئله برای 
مس��ئوالن کش��ور این است که یک کارخانه و 
ی��ا واحد تولیدی تعطی��ل و عده ای از کارگران 
بیکار می ش��وند چراکه این مسئله خود سرآغاز 

بسیاری از مشکالت بعدی است.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه 
باید نس��بت به مس��ائل و مش��کالت کارگری 
حس��اس بود، اظهارداشت: یکی از بخش هایی 
که احتیاج به کمک مستمر دولت از نظر تامین 
اجتماعی و سایر بحث های حمایتی دارد، بخش 

کارگری است.
وی ب��ا تاکی��د براینک��ه باید به بیم��ه بیکاری 

کارگ��ران توجه بیش��تری ش��ود، گف��ت: بیمه 
بیکاری باید به نوعی نهادینه ش��ود که مس��ئله 
نگرانی از بیکار شدن در خانواده های کارگران 

از بین برود.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: س��ازمان تامین 
اجتماع��ی مربوط به دولت نیس��ت بلکه برای 
کارگران اس��ت ب��ه همین منظور اس��تفاده از 
امکانات مالی تامین اجتماعی به هیچ وجه قابل 
قبول نیس��ت، مگر اینکه برای سرمایه گذاری 
و س��ودآوری برای کارگران باش��د. از س��وئی 
دیگر تالش نمایندگان مجلس این اس��ت که 
سازمان تامین اجتماعی پشتوانه محکمی برای 

کارگران باشد.
وی ادامه داد: در س��ال های گذش��ته س��ازمان 
تامی��ن اجتماع��ی همیش��ه به بیمارس��تان ها 
بده��کاری داش��ت، البته این مس��ئله در دوره 

فعلی تاحدزیاد رفع شده است. برای آرام کردن 
تالط��م موجود در هزینه ه��ای بخش درمان، 
مجلس شورای اسالمی سال گذشته اعتبارات 
خوبی برای بخش سالمت در نظر گرفت و این 

مسئله امسال نیز ادامه خواهد یافت.
الریجان��ی خاطرنش��ان کرد: بیم��ه کارگران 
س��اختمانی و قالیبافان از جمله مس��ائلی است 
ک��ه در مجل��س و وزارت کار باید توجه ویژه ای 

به آن شود.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
وضعیت تولید در س��طح کش��ور گفت: تا زمانی 
که کشوری رونق تولید نداشته باشد نمی توان 
با قانون نوش��تن مش��کل مردم را حل کرد، اگر 
هم اکنون مبلغ پرداختی یارانه نقدی س��ه برابر 
شود باز هم مشکل زندگی مردم حل نمی شود. 
باید توجه داشت که اقتصاد صدقه ای هیچ عزتی 

برای کشور ندارد. دولت قبل متاسفانه به جای 
پرداختن به مس��ئله تولید به اقتصاد صدقه ای 

اهمیت می داد.
وی در ادام��ه س��خنانش ب��ا بیان اینکه یکی از 
اقدام��ات مهم دولت یازدهم کاهش تورم بود، 
تاکی��د ک��رد: کاهش تورم س��بب رونق تولید 
و س��رمایه گذاری می ش��ود، اما علی رغم این 
مسائل همچنان در مسئله رکود مشکل داریم. 
بای��د توجه داش��ت که دول��ت از نظر اقتصادی 
سیاس��ت های درس��تی را پیش گرفته چراکه 
بزرگ ترین مس��ئله کش��ور رونق تولید است و 
بای��د ب��رای تحقق این مس��ئله تالش ها ادامه 

پیدا کند.
الریجانی با اش��اره به بخش��ی از سخنان مقام 
معظم رهبری که حضور در اقتصاد را مانند جهاد 
فی سبیل اهلل دانسته اند، گفت: در شرایط فعلی 

مهمترین و بزرگ ترین فعالیت جهادی شرکت 
در رونق تولید کشور است.

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
تصویب الیحه خروج از رکود در مجلس شورای 
اس��المی عنوان ک��رد: دغدغه اصلی کش��ور 
گره گشایی برای سرمایه گذاری مردم است، به 
طور حتم با حضور مردم و سرمایه گذاری آن ها 
مش��کل ایجاد شغل و تامین معیشت کارگران 
رف��ع خواه��د ش��د و باید در زمین��ه تولید وفاق 

عمومی به وجود آید.
وی ادام��ه داد: گاه��ی بحث ه��ای سیاس��ی و 
حاش��یه ای سبب فراموش��ی موضوعات اصلی 
می ش��ود ام��ا مس��ئله مه��م ب��رای خدمت به 
کارگران و انقالب اس��المی رونق تولید اس��ت 
و باید توجه کرد دعواهای سیاس��ی خدمت به 

انقالب نیست.
الریجان��ی با بیان اینکه در کش��ورهای دارای 
دموکراس��ی اختالف نظر وجود دارد، گفت: در 
شرایط کنونی و به دلیل شرایط سخت اقتصادی 
باید برادرانه بر موضوع آبادانی کشور تمرکز کرد 
و قاعدتًا مسئله ای مهم تر از آن وجود ندارد. باید 
توجه داشت که رونق تولید در گرو وفاق عمومی 
است و تا زمانی که وفاق در جامعه شکل نگرفته 

اقتصاد سامان پیدا نمی کند.
وی با بیان اینکه آرامش درونی جامعه س��بب 
رون��ق اقتصاد می ش��ود، تصریح ک��رد: دولت 
یازدهم برای تش��کیل فضایی آرام تالش های 
فراوان��ی انج��ام داده تا مردم ب��ه آینده امیدوار 
باش��ند. همچنین جریان های مختلف سیاسی 
نبای��د ب��ه مح��ض بروز اختالف نظ��ر آن را به 
مش��اجره تبدیل کنند. اگر ما مسئولیت شناس 
هستیم، باید اراده ها را به سمت تالش و آبادانی 
معطوف کنیم.رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
در خاتمه با اشاره به تالش های وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی برای رف��ع دغدغه های 
کارگران خاطرنش��ان کرد: نمایندگان مجلس 
نی��ز در کن��ار این وزارتخانه برای بهتر ش��دن 

زندگی کارگران تالش خواهند کرد.

الريجاني   با اشاره به اقتصاد صدقه اي دولت قبل مطرح كرد:

افزايش 3 برابري يارانه ها هم مشكل مردم را حل نمي كند

رسیدگي به پرونده مؤديان مالیات بر ارزش افزودهرشد 15 درصدی قیمت میوه و خشكبار رصد بر خِط حساب های خزانه داری كل كشور 
ب��ا اس��تقرار س��امانه نس��یم بانک 
مرکزی در خزانه داری کل کش��ور، 
امکان مش��اهده و رصد برخِط کلیه 

حساب ها فراهم آمده است.
 ب��ه گ��زارش تج��ارت ب��ه نقل از 

ش��ادا)پورتال وزارت اقتص��اد و دارائ��ي(، معاونت نظارت 
مالی و خزانه داری کل کش��ور طی گزارش��ی، با اعالم این 
خبر، همچنین از امکان اس��تفاده از س��امانه بینا بانک ملی 
توسط این معاونت به منظور رصد منابع واریزی به حساب 
ها و طراحی سامانه تخصیص اعتبارات بودجه ساالنه کل 
کش��ور در راس��تای تحقق پروژه کلیدی هوشمند سازی و 
ش��فاف س��ازی نظام مالی دولت )خزانه داری الکترونیک( 

خبر داد.

قیمت میوه و خش��کبار در نخس��تین 
ماه س��ال جاری نسبت به اسفند ماه 
س��ال گذش��ته نزدیک به 15 درصد 

افزایش داشته است.
به گزارش تجارت، ش��اخص قیمت 

ش��هری میوه و خش��کبار با در نظرگرفتن س��ال 139٠ به 
عنوان س��ال پایه در نخس��تین ماه سال جاری معادل با ٢99 
بوده است که نسبت به اسفند سال گذشته 14.9درصد افزایش 

قیمت داشت.
بر اساس گزارش مرکز ملی آمار در نخستین ماه سال جاری، 
ن��رخ ت��ورم در بخش میوه و خش��کبار معادل با 11.6 درصد 
و ن��رخ ت��ورم نقط��ه به نقطه در این بخش نیز معادل با 4.3٠ 

درصد بوده است.

رئی��س کل س��ازمان ام��ور مالیاتی 
کش��ور در بخش��نامه ای رسیدگی 
ب��ه پرونده ه��ای کلیه مؤدیان نظام 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده با اولویت 
پرون��ده های س��نوات اولیه را ابالغ 

کرد.به گزارش ایس��نا، علی عس��کری رئیس کل س��ازمان 
امور مالیاتی کشور در این بخشنامه آورده است: همانگونه 
که مطلع هستید ماده »34« قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مق��رر نموده،مؤدیان مش��مول مالی��ات موضوع این قانون 
مکلفند از دفاتر، صورتحس��اب ها و س��ایر فرم های مربوط، 
ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری 
حس��اب که س��ازمان امور مالیاتی کش��ور تعیین می کند، 

استفاده نمایند.

روزنامه حريت گزارش داد

آسيا، مقصد 70 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي جهان 

گروه بين الملل : 7٠ درصد از سرمایه گذاري هاي 
خارجي جهان مستقیما به کشورهاي آسیایي مي 
رود. روزنامه حریت گزارش داد طبق گفته دبیر 
کل کنفرانس تجارت و توسعه در ترکیه ، در سال 
گذشته آمار جهاني حاکي از کاهش 8 درصدي 
سرمایه گذاریها به 1.٢6 تریلیون دالر بوده است. 
درجریان کنفرانس جهاني آژانس��هاي تشویق 
کنن��ده س��رمایه گ��ذاري خارجي ک��ه اعضاي 
گ��روه ج��ي ٢٠ در آن حضور داش��تند ذکر ش��د 
که کش��ورهاي درحال توسعه از طریق سرمایه 
گذاري خارجي 7٠٠ میلیارد دالر جذب کرده اند 
با این حال س��رمایه گذاري در این کش��ورها 14 
درصد کم ش��ده اس��ت. برخي از تحقیقات نشان 
مي دهد ش��رکتهاي بین الملل س��رمایه گذاري 
استراتژیک خود را افزایش مي دهند. اصالحات 
ساختاري یکي از پرهزینه ترین بخش ها براي 
جذب س��رمایه هاي خارجي بوده اس��ت. علي 
باباجان معاون نخس��ت وزیر ترکیه دراین باره از 
تالش کش��ورش در بهبود این امر سخن گفت. 

تغییرات رخ داده در ترکیه در رش��د س��ریع این 
کش��ور در ده س��ال گذش��ته نقش مهمي داشته 
اس��ت. ترکیه نزدیک به 6 میلیارد دالر س��رمایه 
گ��ذاري خارج��ي را در س��ال ٢٠14 جذب کرده 
است. به گفته معاون نخست وزیر ترکیه ، ثبات 
سیاسي و اقتصادي ، فضاي دوستانه تري را براي 
جلب نظر سرمایه گذاران ایجاد مي کند. عواملي 
چون شفافیت ، مدیریت درست و ضمانت نامه 
براي حقوق مالکیت راه را براي سرمایه گذاري 
باز مي کنند. در حالیکه اولین جلسه سال جدید 

میالدي س��ران گروه ٢٠ در اس��تانبول برگزار 
ش��د. عل��ي باباجان اعالم کرد ش��وراي امنیت 
س��ازمان ملل نمي تواند راهکاري براي بحران 
هاي اقتصادي، جغرافیایي و انس��اني ارائه دهد 
و گروه جي ٢٠ باید این حفره را پرکند. سخنان 
معاون نخست وزیر ترکیه که تا حدي به کمپین 
تبلیغاتي تبدیل ش��ده بود بار دیگر از فرصتهاي 
سرمایه گذاري این کشور سخن گفت. شرکت 
کنن��دگان این کنفرانس بر این امر تاکید کردند 
که س��رمایه گذاریهاي خارجي ، اقتصاد جهاني 

را ش��کل داده اس��ت کش��ورهاي چین و هند دو 
نمونه مهم از سرمایه گذاریهاي خارجي هستند 
که باعث نوآوري منابع ، تحقیق و توسعه هستند 
که باعث رشد در طبقه متوسط مي شود. اگرچه 
س��رمایه گ��ذاري خارج��ي خط��ر مهمي چون 
وابس��تگي ش��دید به این سرمایه ها را ایجاد مي 
کند. به گفته کارشناسان هرگونه تغییر در تعرفه 
ها یا مالیات باعث اختالف عمیق مي ش��ود. به 
گزارش وال اس��تریت ژورنال، براساس بررسي 
ه��ا ش��رکتهاي چند ملیت��ي تمرکز خود را براي 
س��رمایه گذاري خارجي در کش��ورهاي در حال 
توسعه افزایش داده اند و توسعه تکنولوژي را به 
تولید ارزان ترجیح مي دهند. درمیان ٢5 شرکت 
کشور برتر مورد هدف سرمایه گذاریهاي جهاني 
تقریبا سه چهارم این شرکتها در بازارهاي درحال 
توس��عه اس��ت. انتظار مي رود با افزایش تمرکز 
این شرکتهاي چند ملیتي در سرمایه گذاري هاي 
خارجي ، اقتصاد جهاني نیز تغییر اساسي کند. در 
تحقیقي که از 5٠٠ مدیر ارشد شرکت هاي چند 
ملیتي در بخش س��رمایه گذاري به عمل آمده 
تمامي این ش��رکت ها درآمد س��االنه اي برابر یا 
بیش��تر از 5٠٠ میلیون دالر بوده و تقریبا درآمد 
نیمي از آنها بیش از 1 میلیارد دالر بوده است و 

بیش از یک س��وم از این ش��رکتها در کشورهاي 
درحال توس��عه دفتر دارند. عالقه به بهره وري 
و ن��وآوري ب��ه جاي کار ارزان ، خبر خوبي براي 
اقتصاد کش��ورهاي در حال توس��عه اس��ت ولي 
این امر مي تواند براي بازارهاي نوظهور جذاب 
نباش��د، به خصوص براي اقتصادهاي کوچکي 
ب��ا نی��روي کار ارزان چ��ون ویتنام و بنگالدش 
است که امید خود را به رشد اقتصادي از طریق 
جذب تولید کنندگان خارجي بسته اند. شرکتها 
نس��بت به چش��م انداز اقتصاد جهاني امیدوارتر 
ش��ده اند و تقریبا 6٠ درصد مدیران به این امر 
خوش بین هس��تند و دو س��وم آنها انتظار مي 
دهند س��رمایه گذاریهاي خارجي تا سال ٢٠16 
افزایش داش��ته باش��د. بر طبق این گزارش ابراز 
عالقه این شرکت ها به سرمایه گذاري در اروپا 
افزایش یافته است . در نظر سنجیها 36 درصد 
نس��بت به چش��م انداز اقتصادي اروپا بیش��تر از 
س��ال گذش��ته خوش بین هس��تند درمقابل 46 
درصد منطقه آسیا اقیانوسیه و بیش از 5٠ درصد 
نسبت به اقتصاد آمریکا خوش بین بودند درعین 
حال عالقه به سرمایه گذاري در آفریقا تنها 19 
درصد بوده و 3٠ درصد به چشم انداز اقتصادي 

این منطقه بدبین هستند.  

فاطمه مهتدي

معاون ارزی بانک مركزی اعالم كرد

برنامه بانک مركزی برای توافق يا عدم توافق هسته اي 
 معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه ثبات نسبی بازار ارز دستاور 
دولت یازدهم در دو سال اخیر است، گفت: برای کنترل بازار ارز 

در شرایط توافق یا عدم توافق هسته ای برنامه داریم.
 غالمعلی کامیاب در نشس��ت تحلیل اقتصاد کش��ور پس از لغو 
تحری��م ه��ا با موضوع بازار ارز، با اش��اره ب��ه کاهش نرخ تورم از 
45 درصد سال 91 به 15 درصد سال 93، افزود: یکی از دالیل 
ثبات بازار ارز اعتماد مردم به دولت و عملکرد صحیح دولت در 
اقتصاد است.وی با بیان اینکه توافق هسته ای در سال گذشته 
و پس از آن بیانیه س��وییس در ثبات بازار ارز موثر بوده اس��ت، 
گفت: تاکنون اتفاق عملی نیفتاده به همین دلیل قیمت ارز پس 
از بیانیه سوییس تغییری نداشته است.کامیاب افزود: هم اکنون 
با پدیده ای در اقتصاد کشور مواجه هستیم که دیگر فروش نفت 
تنها منبع درآمد ارزی نیست و حجم باالی صادرات غیرنفتی به 
رقیب آن تبدیل ش��ده اس��ت.معاون ارزی بانک مرکزی گفت: با 
افزایش مناسب صادرات غیرنفتی و هدایت درآمد حاصل آن به 
بازار داخلی، بخش زیادی از ارز مورد نیاز بازار از محل صادرات 

غیر نفتی تامین می ش��ود.وی با اش��اره به اینکه بانک مرکزی 
برای تشویق صادرکنندگان، الزام بازگرداندن ارز به بانک را لغو 
کرد، اظهار داشت: با این تصمیم صادرکنندگان ارز خود را برای 
تامین نیازهای تولید وارد بازار داخل می کنند که این سیاست در 
تعادل بخش��ی به عرضه و تقاضا در بازار ارز موثر بود.کامیاب با 
تاکید بر اینکه بازار ارز مقوله مجردی نیست و به عوامل متعددی 
بستگی دارد، گفت: یکی از این عوامل نرخ سود بانکی است، زیرا 
نرخ س��ود، تولید و امیدواری همگی در کنار سیاس��ت های پولی 
بر نرخ ارز تاثیر می گذارند.وی گفت: رفتار بازار سرمایه، حرکت 
س��رمایه های مردم به س��مت بازارهایی مانند مس��کن، سرمایه 
گذاری و طال نیز همگی بر نرخ ارز اثرگذارند اما مهم آن اس��ت 
که تعادل ایجاد کنیم.معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به تجربه 
روس��یه در بح��ران اوکرای��ن که بر اث��ر آن ارزش روبل در مقابل 
دالر 1٠٠ درصد کاهش یافت و با دو اقدام وارد کردن ارز زیاد و 
افزایش نرخ سود بانکی روند کاهشی را متوقف و کنترل کردند، 
گفت: در سیاس��ت های پولی و ارزی باید به همه مس��ایل توجه 

داشته باشیم.وی هدف از برقراری ثبات نسبی در بازار ارز را رشد 
اقتصادی، رونق تجارت و فراهم کردن زندگی بهتر برای مردم 
بیان کرد و گفت: یکی از آسیب ها در بازار ارز سفته بازی هایی 
اس��ت که در حال نهادینه ش��دن در بازار اس��ت.کامیاب با بیان 
اینکه یکس��ری از فعاالن بازار ارز و واس��طه ها در بازار معامالت 
فردایی )صوری( بدون تس��ویه انجام می دادند، گفت: این افراد 
ب��ا مبن��ای ن��رخ روز، برای فردا نرخ تعیین می کردند در حالی که 
هیچ مبنایی نداش��ت و این س��بب گمراه ش��دن بازار می شد و از 
نوسانات سوری سود می بردند.وی گفت: کسی منکر تغییرات 
نرخ ارز براساس واقعیات نیست اما اگر افرادی بخواهند با ایجاد 
رفتارهای هیجانی به صورت لحظه ای نرخ را باال و پایین کنند، 
وظیف��ه بانک مرکزی اس��ت که اج��ازه ندهد.معاون ارزی بانک 
مرکزی افزود: برای نخستین بار مقررات عملیات ارزی صرافی 
ها را تدوین و ابالغ کردیم که این اقدام اثر خوبی هم در بازار ارز 
داشت. کامیاب با بیان آنکه اگر رفتارهای هیجانی را در بازار ارز 
کنترل کنیم حتی در شرایط توافق نکردن هسته ای هم می توان 

تعادل در بازار داش��ت، گفت: خوش��بختانه اقتصاد ایران پویاست 
و با اقداماتی مانند سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه های دیگر 
می توان بازار ارز را کنترل کرد.وی گفت: این بانک برای همه 
ش��رایط فکر و برنامه پیش بینی کرده اس��ت.در این نشس��ت که 
در پژوهشگاه پولی و بانکی برگزار شد، تعدادی از کارشناسان و 
مس��ئوالن نظام پولی و مالی نیز دیدگاههای خود را درباره بازار 

ارز در شرایط اقتصادی کشور بیان کردند.

www.zendegionline.ir
كاملترين بانك اطالعاتـي مقـاالت در حوزه سالمـت، روانشناسي،خانواده و آشپزي

 علی طيب نيا
 وزیر امور اقتصادی و دارایی



چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394  شـماره460
w e d 2 9 A p r i l 2 0 1 5

4

w
w

w
.t

e
ja

ra
to

n
li

n
e

.i
r

بازار مالي

اخبار بانك

  افزایش مبلغ قرارداد بانک توسعه صادرات و 
سازمان میرات فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری و 
بانک توس��عه صادرات الحاقیه قرارداد عاملیت این بانک 
را ب��ا افزای��ش مبلغ امضا کردند. به گزارش روابط عمومي 
بان��ک توس��عه صادرات، مبلغ ق��رارداد مابین این بانک و 
س��ازمان میراث فرهنگي، صنایع دس��تي و گردشگري با 
هدف توس��عه صادرات صنایع دس��تی و گسترش صنعت 
توریسم از 450 میلیارد ریال به 600 میلیارد ریال افزایش 
یافت. به موجب تفاهم نامه اي که پیش تر بین مدیر عامل 
این بانک و سازمان یاد شده به امضاء رسیده بود، مقرر شد 
این سازمان درخواست هاي رسیده شرکت ها و اشخاص 
حقوقي را پس از احراز صالحیت متقاضیان به ش��عبه اي 
از بانک توس��عه صادرات ایران معرفي نموده تا بر اس��اس 

ضوابط به درخواست آنها رسیدگي شود.

 قدردانی از بانک رفاه کارگران برای
 پرداخت تسهیالت کشاورزی 

در پ��ی اقدامات بانک رفاه 
درخص��وص  کارگ��ران 
تس��هیالت  پرداخ��ت 
تضمین��ی  خریده��ای 
محص��والت کش��اورزی، 
س��ازمان  عام��ل  مدی��ر 
مرک��زی تعاون روس��تایی 
ایران از بانک رفاه کارگران 

قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
حسین صفایی مدیر عامل سازمان مذکور در نامه خود به 
محمدرضا نظری مدیر عامل بانک رفاه کارگران اقدامات 
این بانک را باعث خرسندی بخشی از کشاورزان برشمرد 

و بدین وسیله از بانک قدردانی کرد.

درخواست دکتر پرویزیان بر ضرورت تالش 
براي وصول مطالبات معوق

دکتر پرویزیان در بازدید از شرکت وصول مطالبات بانک، 
ش��رکت لیزینگ، صندوق قرض الحسنه و واحد آموزش 
بانک تالش مضاعف در راستاي پیگیري وصول مطالبات، 
آموزش کارکنان، حفظ سهم بازار، استفاده بهینه از منابع 
در جهت س��ودآوري و توس��عه فعالیت هاي اجتماعي را 

خواستار شد.
مدیرعامل بانک پارس��یان در بازدید از ش��رکت وصول 
مطالب��ات بانک با تاکی��د بر ضرورت تالش براي وصول 
مطالبات معوق و اهمیت برنامه ریزي در این زمینه، خاطر 
نش��ان ساخت: عملكرد مثبت همكاران در زمینه کاهش 
مطالبات بانک، باید الگویي براي سال 1394 باشد و کلیه 
واحدها مي بایس��ت با جدیت بیش��تر در این زمینه اقدام 

کنند.

 مدیرعامل بانک تجارت :
 کارآفرین ایرانی را تنها نمی گذاریم

مدیرعامل بانک تجارت در جمع مشتریان ارزنده این بانک در 
شیراز تاکید کرد : کارآفرینی و فراهم آوردن زمینه تامین روزی 
ح��الل ب��رای هموطنان ، امری مقدس اس��ت و بانک تجارت 
 حمایت از کارآفرینان شریف ایرانی را مسئولیت پایان ناپذیر خود
 می داند . به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، محمد ابراهیم 
مقدم که شامگاه دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه در جمع مشتریان 
ارزنده این بانک در شیراز سخن می گفت با اشاره به اینكه تولید 
و کارآفرین��ی تنه��ا راه تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی و تضمین 
پیش��رفت پایدار کش��ور است گفت : طی سالهای اخیر بواسطه 
تاثیرات ناشی از محدودیتهای خارجی و برخی سیاستگزاری های 
گذشته ، مشكالت زیادی هم برای تولید کنندگان و هم برای 
بانكها در امر اعطاء و بازپرداخت تسهیالت بوجود آمد ، با اینحال 

بانكها هنوز مهمترین منبع تامین مالی صنایع هستند . 

کاهش ۲ و ۴ درصدی نرخ سود بانکی 
منطقی است

کاهش س��ود بانكی برای س��پرده گذار و تس��هیالت گیرنده و 
انتخاب از بین سیاست های کالن اقتصادی و اثرات آن بر اقتصاد 
خرد )بنگاه ها و مصرف کنندگان( بس��تگی به آگاهی و داش��تن 
اطالع��ات جام��ع از ارتباط بین عرضه کل در برابر  تقاضای کل 
دارد و باید با نرخ بازده سایر بازارها نظیر بازار سرمایه و غیر در 
تعادل باش��د. سیاس��ت گذار پولی هنوز مواضع خود را همراه با 
سیاس��ت گذار مالی و مالیاتی و بازار بورس برای ایجاد ش��رایط 

پایدار در تولید و اشتغال به طور شفاف روشن نكرده است.
بازار متوجه اجرای سیاس��ت های انقباضی هم زمان در مالی و 
پولی شده است و از رکود شدید در رنج است و رقابت ناصواب در 
نرخ های سپرده گیری در بازار غیر متشكل پولی و بازار رسمی 
پول باعث تشدید رکود و ضربه به تولید شده است. سیاستگذاران 
اقتصادی تمرکز خود را به سمت تقاضای کل و کنترل به هدف 
کنترل تورم کرده اند. لیكن در این ش��رایط تناقضاتی از قبیل 
دادن یارانه ها مس��تقیم و غیر مس��تقیم و پرداخت های جبرانی 
ناشی از افزایش هزینه های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 
نم��وده بودن��د. توزیع پول نقد ب��ه میزان 47 هزار میلیارد تومان 
در می��ان بی��ش از 70 میلی��ون جمعیت کش��ور موجب تحریک 
تقاضای اشباع نشده خانوارهای کم درآمد شده است و این امر 
باعث فش��ار بر س��طح عمومی قیمت ها و بر کاالهای نامرغوب 

مصرفی و خدمات بی بازده وارد کرده است.
براین اس��اس، سیاس��ت گذاری های اخیر بر متغیرهای مالی، 
پول��ی، ن��رخ ارز و آزاد کردن تجارت و حتی کنترل دس��تمزدها 
ب��ه ه��دف کنترل تورم، تمرکز را بر س��مت کنترل تقاضای کل 
کرده و در همین شرایط نیم نگاهی بی عنایت بر سیاست های 
طرف عرضه ش��امل سیاس��ت های اشتغال، رقابت در خصوصی 
س��ازی، مش��وق های افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه و 

کار و تولید نشان می دهد.
علیهذا درک درس��ت از ظرفیت بالقوه واقعی کش��ور می تواند 
کمک به ش��ناخت ظرفیت بالفعل کش��ور بنماید که تحت تأثیر 
سیاست گذاری های گذشته و تهدیدات واردات کاالهای آماده 
که متأثر از روابط سیاس��ی و داش��تن درآمدهای سرش��ار ارزی 
بود و س��لیقه و رفاه  مصرف کنندگان را طی س��ال های پیش��ین 
تغییر داده و موجب کاهش بهره وری ش��ده اس��ت. بروز دمینگ 
و مداخالت در تجارت غیررسمی خارجی ظرفیت بالقوه کشور 
را مغفول نگه داشته است و فاصله بین ظرفیت بالفعل کشور از 
ظرفیت واقعی و تحقق یافته بسیار زیاد شده است که این وقایع 
تعادل در بازارهای پولی، ارزی و کاالها و اش��تغال را بهم زده 
اس��ت. لذا تعیین س��قف تعادلی برای تعین نرخ های سود بانكی 

باید مرحله ای انجام پذیرد.
بدین لحاظ با تصویر مختصری از وضعیت اقتصاد کش��ور؛ نرخ 
س��ود س��پرده بانک ها در رقابت نابرابر و بی نظم لیكن متأثر از 
نرخ ش��تابان تورم از تعادل منحرف ش��ده اس��ت و به عنوان یک 
وسیله کسب معاش و در آمد به وجود آمده است. سپرده گذاران 
و به خصوص دارندگان پول زیاد با انتقال ریس��ک به بانک ها 
و مؤسسات پولی با قراردادن رقابت بین آن ها و علی الخصوص 
مؤسس��ات مالی و اعتباری و صندوق های متنوع س��پرده گذار و 
مؤسسات غیربانكی، سودهای انتظاری خود را از بازارهای دیگر 
که دارای ریس��ک هس��تند به س��وی بانک ها و با درآمد معاف از 
مالیات منتقل کرده اند، حال قیمت تمام ش��ده پول جمع آوری 
شده از بازار با نرخ باال و با کسر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و 
نگهداری نقدینگی الزم در شعبه ها و خزانه بانک ها برای مواقع 
رجوع سپرده گذار عماًل ارزش پول به طور میانگین باالی 22 
درصد برآورد می گردد. حال اگر مبلغ 2/5 تا 3 درصد هزینه های 
اداره بانک یا حق الوکاله بانک را به عنوان اس��پلیت )Split( به 
آن اضافه نماییم و همچنین سود انتظاری سهام داران بانک ها 
ب��ه وی��ژه بانک های خصوصی و مؤسس��ات مال��ی و پولی را به 
این رقم اضافه نماییم قیمت تمام ش��ده پول و قابل عرضه به 
متقاضیان تس��هیالت و اعتبار باالتر از 25 درصد در س��ال تمام 
می ش��ود.این برآورد نرخ تمام ش��ده پول با فرض آن اس��ت که 

هزینه مطالبات معوق در محاسبات منظور نشود.
ح��ال ک��ه تورم به دلیل رکود و به ویژه رکود معامالت مس��كن 
و نگاه مثبت و انتظاری جامعه به آینده، کاهش یافته اس��ت با 
فرض ثابت بودن شرایط اقتصادی و سیاسی موجود کشور می 
توان آس��پرینی تجویز کرد و نرخ س��ود س��پرده ها و تس��هیالت 
را به یک نس��بتی منطقی 2 و 4 درصد کاهش مختصری داد. 
لیكن هدف باید به طور شفاف و ملموس مشخص شود. الگوی 
اقتص��ادی در چارچ��وب اقتصاد مقاومت��ی و الزامات آن در چند 
س��ناریو تعریف و ش��اخص ها مش��خص شود. مثال در شرایط به 
فرض ادامه تحریم های ظالمانه موجود چه باید کرد. حالت دوم 
رسیدن به توافق با کشورهای 1+5 متكبر که باالی 60 درصد 
تولی��د ناخال��ص جه��ان را در اختیار دارند و تمام بازارهای جهان 
را بس��ته به 5 ارز متغیر این کش��ورها و ابزارهای مالی و پولی 
فراگیر که در اختیار دارند انجام پذیرد. آن زمان می توان سیاست 
گذاریهایی بلند مدت را تدوین و به اجرا گذاشت. توصیه می شود 
در کوتاه مدت از کاهش ناگهانی و شوک آور بر تعیین سقف نرخ 
پائین برای تسهیالت و اعتبارات خودداری شود. زیرا عالوه بر 
ورشكس��تگی بانک ها و مؤسس��ات پولی موجب بروز انحرافات 

اخالقی )Morality deviation و bad debts( می شود.
نسخه سه بندی برای سیستم بانکی کشور ���

در س��ال جاری که امیدها به کاهش تورم و کاهش فش��ارهای 
تحریم های ظالمانه می رود راهكار مناس��ب برای کوتاه مدت 

یک تا دو سال پیشنهاد می شود:
الف- نرخ سود سپرده های کوتاه مدت یک ساله یک تا دو درصد 

باالی نرخ تورم واقعی به عنوان سقف در نظر گرفته شود.
ب- س��ود تس��هیالت با س��ه الی چهار درصد باالی نرخ تمام 
شده پول محاسبه و سقف را شورای پول و اعتبار برای بانک ها 
و مؤسس��ات پولی و اعتباری و صندوق های س��رمایه گذاری و 

تصویب و کنترل نماید.
ج- ابزارهای متنوع اوراق بهادار )نظیر اوراق مش��ارکت، اوراق 
صكوک، اوراق س��پرده و ... (برای جمع آوری نقدینگی با نرخ 
یک درصد باالتر از سود نرخ سود سپرده های کوتاه مدت منظور 

و به اجرا گذاشته شود.
ای��ن پیش��نهادات مجم��ل با ای��ن نگاه ارائه می ش��ود که فعاًل 
ظرفیت ه��ای خال��ی کش��ور از حال��ت رکود به س��مت تقویت 
ظرفیت های بالفعل و رسیدن به ظرفیت بالقوه و حرکت به سمت 
اشتغال صورت پذیرد. در این شرایط بانک ها تشویق به تأمین 
سرمایه در گردش واحدهای تولید می شوند. اشتغال و تولید به 
حرکت در خواهد آمد و پس از این مرحله و عبور از فش��ارهای 
تحریم و گشایش تعامالت با کشورهای خارج، فضای مساعدت 
برای سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی فراهم می 
ش��ود و کم کم هدف گذاری را به س��وی س��پرده های بلند مدت 
با نرخ معقول و رابطه آن با سایر متغیرهای اقتصاد از قبیل نرخ 

تورم، نرخ بیكاری و سایر؛ قابل تدوین و ارائه خواهد بود.
منبع: تسنیم  

بعد از ناکامی سازمان خصوصی سازی در فروش 
دو تیم محبوب پایتخت در س��ال گذش��ته، قرار 
اس��ت امروز برای س��ومین بار مزایده تیم های 
اس��تقالل و پرسپولیس برگزار شود تا شاید این 
بار مشتریان رضایت داده و نسبت به خریداری 

این دو باشگاه ورزشی اقدام کنند.
ب��ه گزارش ایس��نا، مزایده س��وم س��رخابی ها 
در حال��ی ق��رار اس��ت امروز در محل س��ازمان 
خصوصی س��ازی برگزار ش��ود که به گفته ی 
مس��ئوالن، مزایده سوم متفاوت از مزایده های 
قبلی بوده و احتمال وجود خریدار در آن بیشتر 
اس��ت. مسئوالن سازمان خصوصی سازی می 
گویند که در مزایده س��وم ش��رایط واگذاری به 
نف��ع خریداران تغییر کرده و تس��هیالتی برای 
مش��تریان در نظر گرفته ش��ده اس��ت به همین 
دلی��ل مزایده س��وم حتما با حض��ور متقاضیان 

برگزار می شود.
این در حالی اس��ت که با وجود تغییر ش��رایط 
واگذاری،در این مرحله نیز س��ازمان خصوصی 
سازی نسبت به قیمت پایه 290 میلیارد تومانی 
برای هر دو باش��گاه مقاومت کرده و بر خالف 
برخی صاحبنظران اعتقادی به گران بودن این 
قیمت ندارد، بنابراین در مزایده سوم هم قیمت 
290 میلی��ارد تومان��ی را به عن��وان قیمت پایه 
در نظر گرفته اس��ت. با این حال از ش��رکتهای 
خودروسازی، بانكی و فروشگاه های زنجیره ای 
و به عنوان خریداران احتمالی س��رخابی ها یاد 
می ش��ود و در این میان نیز نام حس��ین هدایتی 
برای خریداری س��هام پرس��پولیس از همه ی 
گزینه ه��ا پ��ر رنگ تر اس��ت. این در ش��رایطی 
ک��ه برخ��ی اظهار نظر ها مبنی بر این اس��ت که 
در ص��ورت نب��ود خریدار برای این دو باش��گاه، 
استقالل و پرسپولیس به اشخاص خاصی داده 
می شود، اما مسئوالن این موضوع را به شدت 
را تكذیب کرده و تاکید دارند که برنده استقالل 
و پرس��پولیس تنها از طریق مزایده مش��خص 
ش��ده و ب��ه هیچ عن��وان از طریق مذاکره برنده 
تعیی��ن نخواهد ش��د و این تنها برداش��ت های 
ش��خصی بوده و صحت ندارد. با این وجود باید 
دی��د اگ��ر همانند مزایده ه��ای قبلی خریداران 
ت��ا آخری��ن لحظه یعنی س��اعت 16 امروز، پا به 
میدان نگذارند، سرنوش��ت این دو تیم با توجه 
به پایان لیگ در تیر ماه به کجا می رس��د؟ زیرا 

رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی اعالم کرده 
است که درصورت عدم  واگذاری پرسپولیس و 
استقالل این دو باشگاه منحل نخواهد شد، اما 
برخی افراد از نحالل این دو باشگاه در صورت 
عدم مش��تری خبر داده اند. بنابراین در صورت 
وجود خریدار، پاکت های حاوی پیشنهادها راس 
س��اعت 14 بعدازظهر فردا، نهم اردیبهشت ماه 
در محل سازمان خصوصی سازی  باز می شوند 
و متقاضیان تنها تا پایان س��اعت اداری امروز 
فرصت دارند درخواس��ت خود را طبق ش��رایط 
اعالم ش��ده به سازمان خصوصی سازی ارسال 

کنند.
در مزایده س��وم تس��هیالتی برای خریداران در 
نظر گرفته شده تا آنها را به خریداری سهام این 
دوباش��گاه ترغیب کند به گونه ای که ش��رایط 
پرداخت اولیه از 25 درصد به 20 درصد کاهش 
یافته و مدت اقس��اط چهار س��ال به پنج س��ال 

افزایش یافته است.

همچنی��ن در مزای��ده اول و دوم س��رخابی ها 
صاحب��ان تیم ه��ای لیگ برتر نمی توانس��تند 
متقاضی خرید باشند که این محدودیت برداشته 
ش��د و در مزایده س��وم صاحبان تیم های لیگ 
برتری هم میتوانند متقاضی خرید این دو باشگاه 
باشند، با این تفاوت که در سال آینده نمی توانند 
هر دو تیم را در لیگ برتر شرکت دهند زیرا این 

موضوع با قوانین فیفا مغایرت دارد.
عالوه بر این متقاضیان خرید به میزان پرداخت 
حصه نقدی می توانند س��ند را از وثیقه س��ازمان 
خصوصی سازی خارج کنند این در حالی است 
ک��ه همانن��د مزایده های قبلی هیچ فرد یا گروه 
نمی توانند هر دو باشگاه را به صورت همزمان 
خری��داری کند.همچنین در صورتی که خریدار 
نس��بت به تاس��یس یک شرکت سهامی اقدام و 
س��پس موارد خریداری ش��ده را به شرکت تازه 
تاس��یس منتقل کند، این اختیار به خریدار داده 
 ش��ده اس��ت که در صورت صالحدید و اختیار 

خود، س��همی را برای پیشكسوتان، هواداران و 
سایر اشخاص، آن هم به میزان اقساط پرداخت 
شده درنظر بگیرد. عدم سابقه محكومیت موثر 
کیفری و عدم س��و س��ابقه امنیتی ثبت شده نیز 
جزو شرایط اهلیت متقاضیان خرید استقالل و 
پرس��پولیس تعیین ش��ده است که بر این اساس 
س��ازمان خصوصی س��ازی پ��س از برگزاری 
مزایده و قبل از اعالم برنده، این سه مورد را از 
مراجع ذی صالح استعالم و نتیجه را به وزرای 
عضو هیات واگذاری گزارش خواهد داد و قرار 
اس��ت پس از تایید صالحیت توس��ط این وزرا، 
برن��ده نهای��ی اعالم ش��ود.به این ترتیب امروز 
روز سرنوش��ت س��ازی برای سرخابی ها خواهد 
بود و باید دید با توجه به حساسیت های این دو 
باشگاه و اقداماتی که از سوی برخی متقاضیان 
برای خرید این دو باشگاه انجام شده است،چه 
شخص یا گروهی اقدام به خرید سهام استقالل 
و پرسپولیس می کنند و آیا پس از سال ها انتظار 

خصوصی سازی باشگاه های فوتبال اتفاق می 
افتد یا این بار نیز مجموعه های ورزشی نصیب 

شبه دولتی ها می شود. 
مش�اور رئیس س�ازمان خصوصی سازی:  ���
دلس�وزان س�رخابی ها از ساعات باقی مانده 

استفاده کنند
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی از احتمال 
وجود مشتری در مزایده سوم سرخابی ها خبر داد 
و گفت: عالقمندان استقالل و پرسپولیس بهتر 
اس��ت از س��اعت های باقی مانده استفاده کند تا 
مزایده به ش��كل رقابتی برگزار شود.سید جعفر 
س��بحانی- مشاور رئیس س��ازمان خصوصی 
س��ازی- در خصوص مزایده س��وم سرخابی ها 
گفت: میزان مذاکرات انجام ش��ده خریداران با 
س��ازمان خصوصی سازی، بسیار امیدواریم که 
مزایده امروز با حضور خریداران برگزار ش��ود، 
ل��ذا ب��ا توجه به ارزیاب��ی از مراجعه و مذاکرات 
خریداران با سازمان خصوصی سازی و تسهیل 

شرایط، احتمال وجود خریدار زیاد است.
س��بحانی ب��ا بیان اینكه اس��امی اعالم ش��ده 
 خری��داران در رس��انه ها نه تایی��د و نه تكذیب 
می ش��ود، در مورد سرنوش��ت س��رخابی ها در 
صورت عدم وجود مشتری گفت: بر فرض اینكه 
مزایده س��رخابی ها امروز مشتری نداشته باشد، 
بالفاصله هیات واگذاری و س��ازمان خصوصی 
سازی تشكیل جلسه داده و راهكارهای قانونی 
مختلفی را بررس��ی می کنند تا تمهیدات الزم 

گرفته شود. 
وی در خصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر نبود 
متقاضی خرید س��رخابی ها به دلیل گران بودن 
قیم��ت پایه گف��ت:از تمامی خریداران احتمالی 
که اس��امی آنها مطرح ش��ده اس��ت، هیچ کدام 
روی قیمت پایه انتقادی نداش��تند و در مجموع 
مذاکرات و درخواست های ارائه شده، هیچ کدام 
از خریداران روی قیمت پایه 290 میلیارد تومانی 
حرفی ندارند، زیرا این دو باشگاه ارزشی بیشتر 

از 290 میلیارد تومان دارد .
مش��اور رئیس سازمان خصوصی سازی توصیه 
کرد: توصیه می ش��ود کس��انی که دلشان برای 
استقالل و پرسپولیس می سوزد،  ریسک نكنند 
چون احتمال اینكه مزایده با حضور خریدار باشد 
زیاد اس��ت و ممكن اس��ت برخی پشیمان شوند 

که چرا در مزایده شرکت نكردند.

سومين مزايده سازمان خصوصي سازي  برگزار مي شود 

روز سرنوشت ساز سرخابي ها

يادداشت

نظام بانکداری ريشه بسياری از مشکالت هفتمين روز پياپی منفی برای شاخص کل بورسمعرفی 2 بانک متخلف به هيات انتظامی 
دبی��ر کل بان��ک مرک��زی با اش��اره به 
اینك��ه 4 بانک ب��زرگ خصوصی ما به 
مؤسسات فاقد مجوز خدمات می دهند، 
اما متأسفانه تا قبل از راه اندازی شاپرک ،  
متوجه نمی شدیم عنوان کرد: اما اکنون 

2 بانک به دستور رئیس کل بانک مرکزی به علت دریافت سود 
باالتر از توافق شده به هیات انتظامی بانک ها معرفی شدند. سید 
محم��ود احم��دی با حض��ور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری در 
همین زمینه گفت: 4 بانک این خدمات را به مؤسسات فاقد مجوز 
ارائه می کنند و مصوبه هیات عامل و دس��تور بانک مرکزی این 
بود که ما همه این خدمات را قطع و وادار کنیم. وی افزود: اکنون 
2 بانک به هیات انتظامی بانكها معرفی شدند که بنده به عنوان 

دادستان هیات انتظامی، این 2 بانک را محاکمه خواهم کرد.

ش��اخص کل ب��ورس و اوراق بهادار 
در پایان معامالت روز گذش��ته بازار 
س��رمایه با افت 68 واحدی در ارتفاع 
65 هزار و508 واحدی ایس��تاد و به 
ای��ن ترتیب هفتمین روز منفی پیاپی 

برای بازار سرمایه رقم خورد.
به گزارش ایرنا، در حالی که ش��اخص 30 ش��رکت بزرگ در 
معامالت دیروز یک واحد، شاخص آزاد شناور150 واحد، بازار 
اول 188 واحد و صنعت 81 واحد افت را تجربه کردند، شاخص 

بازار دوم در معامالت روز جاری 776 واحد رشد کرد.
همچنی��ن در معام��الت دی��روز ش��اخص قیمت)وزن��ی - 
ارزشی(29 واحد، شاخص کل )هم وزن( یک واحد و شاخص 

قیمت)هم وزن(یک واحد افت را تجربه کردند.

ی��ک عضو کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجلس با بیان این که ریش��ه بس��یاری 
از مش��كالت اقتصادی کش��ور در نظام 
بانكداریست گفت که در طرح عملیات 
بانك��ی بدون ربا، ایجاد ش��ورای فقهی 

جهت نظارت شرعی بر عملكرد نظام بانكی پیش بینی شده است.   
حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم در جلسه علنی دیروز به 
عنوان یكی از طراحان فوریت طرح عملیات بانكی بدون ربا گفت: 
30 سال از تصویب قانون عملیات بانكی بدون ربا می گذرد و قطعا 
در این زمان ایرادات فراوانی به عملكرد نظام بانكی وارد شده است. 
وی با تاکید بر این که ریشه ی بسیاری از مشكالت اقتصادی کشور 
در نظام بانكداری است افزود: علما و مراجع تقلید ایراداتی به نظام 

بانكی وارد کردند که الزم است این نظام اصالح شود.
 ابوالقاسم جمشیدی 

دکترای اقتصاد دانشگاه تیلبرگ هلند 

در نامه نمايندگان مجلس  خطاب به رئيس جمهور مطرح شد

كاهش نرخ سود در عقود مبادله اي شايسته تقدير است
گروه��ی از نماین��دگان مجلس در نام��ه ای خطاب به رئیس 
جمهور از کاهش نرخ س��ود بانكی حمایت کردند و نوش��تند: 
جهت گیری جنابعالی در کاهش نرخ سود در عقود مبادله ای 
شایسته تقدیر است زیرا این امر از سه جهت در جهت تحقق 

اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
به گزارش تس��نیم، گروهی از نمایندگان مجلس در نامه ای 
خطاب به رئیس جمهور با حمایت از کاهش نرخ سود بانكی 

نوشتند:
اخیرا جنابعالی در باره سود تسهیالت بانكی از ضرورت کاهش 
نرخ های فعلی یاد کردید. ضمن تشكر و استقبال از این موضع 

درست شما، نكات زیر را تقدیم می کنیم:
1. مس��تحضرید که در نظام ربوی، این مس��أله پذیرفته ش��ده 
اس��ت که "پول" بدون پذیرش خطر زایندگی دارد و در واقع 
ن��رخ به��ره، قیمت خدمات پول)کرای��ه پول( تلقی میگردد، و 
به همین دلیل نرخ بهره ابزاری برای تعادل در بازار س��رمایه 
ش��مرده میش��ود. چون بانک ها رباخواران س��ازمان یافته ای 
هستند که با سپرده های مردم عمل میكنند، معموال برای جلب 
پ��ول نرخ س��پرده ای تعیین نم��وده و با نرخ چند درصد باالتر 
وام میدهند. بانک از مش��تری طرح توجیهی طلب کند، برای 
حصول اطمینان از بازگش��ت وام اس��ت و بانک به سود و زیان 
مش��تری کاری ندارد. البته برای راضی نگهداشتن رباخواران 
خرد و کالنی که پول خود را به بانک سپرده اند، معموال نرخ 
س��ود را، نرخ تورم به اضافه رقم مثبتی تعیین میكنند. قانون 
عملیات بانكی بدون ربا بر اس��اس این حق اس��توار اس��ت که 
"پول" تنها اگر به "سرمایه" مبدل شود، یعنی در یک فعالیت 
واقعی ش��رکت کند و درمعرض خطر زیان قرار گیرد، میتوان 
از آن انتظار س��ود داش��ت. به همین دلیل، بر اس��اس حرمت 

رب��ای قرض��ی ک��ه اع��الن جنگ با خدا و پیامبر اعالم ش��ده 
اس��ت، در قانون مذکور با معرفی انواع معامالت، از ربا پرهیز 
ش��ده اس��ت. مهمترین آن معامالت مشارکت مدنی است. در 
این معامله مشتری با بانک شریک میشود تا مبلغ تسهیالت 
را در پروژه ای بكار گیرد و س��ود و زیان را با بانک به نس��بت 

توافق شده تقسیم کنند. 
در قرارداد های مشارکت مدنی، نه از نظر شرع تعیین نرخ سود 
مجاز است، نه در تجارت دو شریک با هم چنین میكنند و نه 
قانون اجازه میدهد. در  واقع هیچ نیازی به تعیین برخ نیست 
که بحث ارتباط با تورم پیش آید. در واقع سود حاصل با تأثیر 
تورم به دست میآید. سود سپرده نیز نباید تعیین شود. در این 
صورت بس��یاری از مباحث مربوط به ارتباط نرخ تورم و نرخ 
س��ود بی وجه میش��ود.  در قراردادهای مبادله ای مانند خرید 
نقد و فروش نسیه، سقف سود قراردادها باید تعیین شود. اگر 
برای سپرده نرخ تعیین شود، دولت در واقع دارد هزینه فرصت 
پ��ول را تعیی��ن می کند. یعنی ب��ه صاحبان پول اعالم میكند 
که پول ش��ما بدون خطر حداقل به مقدار نرخ مزبور زایندگی 
دارد پس صاحبان "س��رمایه" حداقل انتظارش��ان از بازگشت 

سرمایه، آن نرخ است به اضافه عددی مثبت.
2. مش��كل این اس��ت که روح ربا همچنان بر نظام بانكی ما 
س��لطه دارد و در عمل با قیودی که در قراردادها بانک قبول 
آن ها را به مش��تری تحمیل می کند گردش ربوی پول را در 
عم��ل تضمی��ن میكنند. به یک ماده از فرم یكنواخت قرار داد 
مشارکت مدنی همه بانكها، مصوب جلسه 92/6/26 شورای 

پول و اعتبار دقت بفرمایید:
"م��اده 11 - ش��ریک ب��ا امضای این ق��رارداد متعهد گردید؛ 
مدیری��ت مناب��ع و مصارف موضوع مش��ارکت را به نحوی به 
انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم الشرکه متعلقه 

بانک/مؤسسه اعتباری بعالوه سود ابرازی موضوع مشارکت، 
اعالمی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیالت 
مورخ .................... به حساب بانک/مؤسسه اعتباری منظور 
گردد. در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید؛ سهم 
الش��رکه متعلقه بانک/مؤسس��ه اعتباری بعالوه س��ود ابرازی 
موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک/مؤسسه اعتباری 

را صلح و تبرًعا از اموال خود تأمین و پرداخت نماید"
این همان کارکرد ربوی پول است که به دلیل پیچ و خم دادن 

به آن، هزینه را هم باال برده اند.
3. این سیس��تم بانكی با عملكرد مذکور وقتی به فس��اد و خود 
مختاری مبتال میش��ود همین میگردد که ما داریم: مهمترین 
مانع بر س��ر راه رش��د و تعالی کش��ور! البته این مصیبت نه 
حاصل کار ش��ما، بلكه نتیجه س��الها بی توجهی یا کم توجهی 
به قانون است. و راه اساسی، مبارزه با فساد و تبعیض موجود 
در بانک ها و اجرای درس��ت قانون اس��ت. تا وقتی که تجّری 
نسبت به قانون و مقررات در بانكها به ویژه بانكهای خصوصی 
و به طور اخص، مؤسس��ات اعتباری غیرقانونی وجود داش��ته 
باش��د، و بان��ک مرکزی از هم��ت و ابزار کافی در اعمال مؤثر 
مقررات برخوردار نباشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. یعنی 
پرداخت تسهیالت کالن بدون وثیقه مناسب به صاحبان زر و 
زور، س��ختگیری به متقاضیان خرد تسهیالت، شرکت داری، 
اختصاص عمده اعتبارات به ش��رکت های متعلق به خودشان 
یا به ش��كل ضربدری به ش��رکت های یكدیگر، رشوه خواری 
در اعطای تسهیالت، حساب سازی برای کاهش سهم سپرده 
گذاران از سود بانک، پرداخت پردردسر قرض الحسنه به مردم 
گرفت��ار و ص��رف مناب��ع آن برای پرداخ��ت وامهای کالن به 
کارکنان خوِد بانكها، از کار انداختن سیاست پولی) شبیه همین 
تعیین نرخ سود در معامالت مبادله ای با دادن سود با نرخ های 

باالتر، به ویژه در مؤسسات غیرقانونی و بانكهای خصوصی( 
و ده ها خیانت و تخلف دیگر ادامه خواهد یافت.

4. با همه این احوال جهت گیری جنابعالی در کاهش نرخ سود 
در عقود مبادله ای شایسته تقدیر است زیرا چنانكه عرض شد 
هزینه فرصت س��رمایه را کاهش میدهد و در نتیجه صاحبان 
ثروت، با س��ود انتظاری کمتر نیز  به س��رمایه گذاری راغب 
میگردند و بدین ترتیب اوال هزینه مبادله در کل سیستم کاهش 
می یابد و ثانیا، سرمایه گذاری بهتر میگردد و ثالثا سهم عامل 
سرمایه در برابر صاحبان نیروی کار به طور نسبی کاهش می 
یابد که به معنای نابرابری کمتر است. هر سه نتیجه در جهت 
اقتصاد مقاومتی اس��ت. قابل ذکر اس��ت که  این امِر س��ازگار با 
نظریه های رایج، علی القاعده باید مورد اس��تقبال کس��انی که 
ب��ه مدل ه��ای غربی اعتماد بیش��تری دارند نیز قرار گیرد چرا 
ک��ه وقت��ی تورم حدود 10 واحد درصد کم میش��ود، نرخ بهره 

هم باید کاهش یابد.
5. حتما اس��تحضار دارید که از حدود یک س��ال پیش "کمیته 
بازنگ��ری و اص��الح قانون عملی��ات بانكی بدون ربا" با حكم 
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی تشكیل شده و حاصل 
تالش های این کمیته اخیرا در قالب طرح یک فوریتی به هیأت 
رئیسه تقدیم شده است. انتظار میرود وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط با تأکید ویژه 
جنابعالی در غنابخش��ی به طرح مزبور مش��ارکت فعال داشته 
باش��ند. در هر حال، چاره اندیش��ی برای معضل رباخواری و 
ناکارآمدی بانكها، نیازمند تش��ریک مس��اعی مخلصانه دولت 
و مجلس و اس��تمداد خاضعانه از عموم صاحب نظر حوزوی، 
دانش��گاهی و بانكی اس��ت.ما آماده ایم در هر اقدامی برای 
مبارزه با فس��اد و تبعیض دربانكها و وضع قوانین مناس��ب با 

دولت محترم همكاری نماییم.
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نفت و انرژي

صنعت نفت هم اکنون صدها پروژه زخمی دارد
مدیر برنامه ریزی تلفیقی ش��رکت ملی نفت ایران گفت: توزیع 
منابع مالی به پروژه های متعدد در س��الهای گذش��ته س��بب شد 
صنعت نفت هم اکنون صدها پروژه و طرح زخمی داشته باشد. به 
گزارش خبرنگار شانا، عبدالمحمد دلپریش در جلسه هم اندیشی 
برنامه شش��م توس��عه با اش��اره به این که در سالهای گذشته و در 
قال��ب برنام��ه پنجم توس��عه صدها پروژه و ط��رح بدون در نظر 
گرفتن منابع مالی برای توس��عه آنها تعریف ش��ده اس��ت، گفت: 
این طرحها و پروژه ها فقط برای صنعت نفت تعهد ایجاد کرد و 
س��بب ش��د منابع مالی محدود صنعت نفت به جای تمرکز بروی 
چن��د پ��روژه و اختصاص به آنها، میان صدها پروژه توزیع ش��ود. 
وی با بیان این که در برنامه ششم توسعه باید تالش شود بروی 
هدف خاصی تمرکز و اولویت بندی طرحها مشخص شود، اظهار 
کرد: اشتباهی که به طور معمول در برنامه ها اتفاق می افتد این 
است که ظرفیت محدود میان طرحهای مختلف توزیع می شود. 
دلپریش با یادآوری این که برنامه پنجم توسعه یکی از بزرگترین 
برنامه های بود که در کشور تدوین شد و درشرایط ویژه سیاسی 
ابالغ شد، افزود: این برنامه به گونه ای تدوین شده بود که شرایط 
داخلی و خارجی امکان اجرای این برنامه را نمی داد. وی با تاکید 
بر این که برنامه ششم باید واقع بینانه و بر اساس شرایط موجود 
کش��ور نوش��ته شود، تصریح کرد: بررس��ی برنامه های گذشته و 
تحلیل آن برنامه ها بدون ش��ک می تواند به تدوین واقع بینانه 
برنامه شش��م کمک کند. مدیر برنامه ریزی تلفیقی ش��رکت ملی 
نفت ایران به بدهی بیش از ٥٠ میلیارد دالری شرکت ملی نفت 
ایران اشاره کرد و افزود: در برنامه ششم باید تالش شود تا رابطه 
مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت تغییر کند. به گزارش شانا، 
دومین جلس��ه هم اندیش��ی برنامه شش��م توسعه روز گذشته در 

وزارت نفت برگزار شد.

 
واگذاریهای غیراصولی، پاشنه آشیل نظارت 

وزارت نفت 
واگذاریهای غیراصولی سبب شد مدیریت و اشراف وزارت نفت 
بر پتروشیمی و پاالیشگاه های واگذارشده کمتر از دستگاههای 
دیگر شود.اس��ماعیل جلیلی، در حاش��یه جلسه علنی روز گذشته 
مجلس شورای اسالمی درباره جزئیات جلسه وزیر نفت با اعضای 
کمیس��یون اصل ٤٤ قانون اساس��ی و تولید ملی به   ش��انا گفت: 
مهندس زنگنه، صنعت نفت را به عنوان پیش��ران صنعت و تولید 
ملی دانست و تأکید کرد اگر از این صنعت حمایتهای الزم انجام 
شود سایر صنایع را نیز به تحرک وامی دارد. سخنگوی کمیسیون 
اصل ٤٤ قانون اساس��ی و تولید ملی افزود: در ادامه این جلس��ه، 
وزیر نفت گزارشی درباره برنامه های شکل گرفته برای حمایت از 
تولید داخلی ارائه کرد که بر اساس آن در قالب ١٠ گروه کاالی و 
تجهیزاتی از تولیدکنندگان داخلی حمایت می ش��ود. این نماینده 
مجلس نهم گفت: وزیر نفت از نبود اختیارات کافی برای مدیریت 
ش��رکتهای پتروش��یمی و پاالیشگاه ها انتقاد و از نحوه واگذاری 
این ش��رکتها اظهار نارضایتی کرد، واگذاریها در این قس��مت به 
بخش خصوصی نبوده بلکه واگذاریها به ش��به دولتیها و س��ایر 
وزارتخانه ها ش��کل گرفته اس��ت. این نماینده مجلس ادامه داد: 
باوجود آنکه ش��رکتهای واگذارش��ده از طرف دستگاههای دیگر 
مدیریت می ش��ود، اما وزارتخانه نفت باید پاس��خ گوی مس��ائلی 
مانند درآمدها باش��د. جعفر قادری، عضو دیگر کمیس��یون اصل 
٤٤ قانون اساسی ظهر امروز در گفتگو با شانا با اشاره به گزارش 
وزیر نفت در کمیس��یون ویژه تولید ملی تصریح کرد: وزیر نفت 
در خص��وص ظرفیته��ای موجود صنع��ت نفت در زمینه ماده ١٥ 

الیحه رفع موانع تولید، گزارشی ارائه کرد.
 این نماینده مجلس بابیان اینکه وزیر نفت به مش��کالت پیش 
روی شرکتهای قابل واگذاری اشاره کرد، افزود: بعضی از بخشها 
مانند توزیع س��وخت در جایگاهها در ش��رکت ملی پخش خیلی 
ضرورت ندارد که تصدی این بخش در اختیار ش��رکت مربوطه 
باش��د، بنابراین با مدیریت س��اختار بخش��ی از شرکت پاالیش و 
پخش که حاکمیتی نیس��ت قابل واگذاری اس��ت. وی گفت: در 
خصوص واگذاریها در شرکت ملی گاز هم اختالف دیدگاه وجود 
دارد، به طور مثال ما معتقد هستیم در شرکتهای توزیع کننده گاز 
می توانند حفظ و بخشی هم قابل واگذاری است. عضو کمسیون 
تولید ملی گفت: هم اکنون درباره قیمت گاز که برای تولید برق 
استفاده می شود اختالف نظر بین نفت و نیرو وجود دارد و وزارت 

نفت تأکید دارد این اختالف نظر باید رفع شود. 
قادری افزود: درباره حمایت وزارت نفت از شرکتهای پاالیشی در 
بورس به منظور بهبود وضع شاخص آن نیز بحث شد. این نماینده 
مجلس گفت: بخش عمده ای از واگذاریها در حوزه وزارتخانه های 
دفاع و رفاه اس��ت اما بخش حاکمیتی در اختیار نفت اس��ت. وی 
گفت: باید به مرور اصالحاتی ایجاد ش��ود تا این دس��تگاهها نیز 
کار بن��گاه داری نکنن��د و فقط در حد س��هامداری فعالیت کنند و 
خصوصی س��ازی به ش��کل واقعی انجام ش��ود. عضو کمیسیون 
برنامه وبودج��ه در خص��وص بروز مش��کل در روند واگذاریها نیز 
گفت: افزون بر وجود مشکل در قانون اصل ٤٤، فرایند واگذارها 

نیز دارای مشکالتی بوده است.

پيشخوان

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه اقتصاد برق نیازمند 
س��اماندهی است، گفت: اصالح نظام یارانه و 
تعرفه برق بس��یار مهم اس��ت و شرکت های 
برق سراسر کشور باید در درآمد به دست آمده 

سهیم باشند.
به گزارش ایسنا حمیدچیت چیان در بیستمین 
کنفرانس ملی ش��بکه های توزیع برق که در 
زاهدان برگزار شد افزود: سیستان و بلوچستان 
نیازمند توجه بیشتری است، با توجه به وسعت 
بس��یار عظیم این منطقه و طول ش��بکه های 
توزی��ع ب��رق، تکیه برتولی��د پراکنده یکی از 
اقدامات حیاتی است که باید مورد توجه قرار 
گیرد. وزیر نیرو در ادامه گفت: ایجاد س��ایت 
انرژی باد در مس��یر عبور بادهای ١2٠ روزه 
سیستان و بلوچستان عاملی برای تامین برق 
منطقه و تامین بخشی از نیازهای کشور خواهد 
ب��ود. وی ب��ا بیان اینکه بحث کاهش تلفات از 
محورهای اصلی ش��رکت های توزیع برق در 

سراسر کشور است افزود: برای اینکه بتوانیم 
ب��رق را در تم��ام نقاط توزیع کنیم اس��تفاده از 
سیس��تم دی جی )تولید پراکنده( امکان پذیر 
نیس��ت زیرا تامین سوخت این واحدها کاری 
بس��یار دش��وار است. وی تصریح کرد: با توجه 
به ظرفیت های خوب سیس��تان و بلوچستان 
در زمین��ه خورش��ید و ب��اد، تولید نیرو و انرژی 
از ای��ن پتانس��یل ه��ا می تواند این اس��تان را 
در مباح��ث مختلف اقتصادی توس��عه دهد و 
کاهش مصرف س��وخت را در منطقه ش��اهد 
باشیم. وزیر نیرو اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم 
ان��رژی های تجدیدپذیر را گس��ترش دهیم 
همکاری بخش خصوصی در این زمینه مهم 
اس��ت. چیت چیان افزود: باید از انرژی هایی 
اس��تفاده کنی��م که کمترین آث��ار تخریبی را 
داش��ته باشند. با استفاده از انرژی های نو دی 
اکس��ید کربن کمتری به محیط وارد ش��ده و 
س��المت انس��ان به خطر نمی افتد. وی گفت: 

برای مدیریت مصرف باید ش��بکه توزیع برق 
را از خطر خاموشی نجات دهیم و این مسئله 

بسیار مهم است و مدیران شرکت های توزیع 
باید تالششان را در این زمینه گسترش دهند. 

چیت چی��ان عنوان کرد: طب��ق قانون بودجه 
در دو س��ال اخیر به همت نمایندگان مجلس 
ش��ورای اسالمی ظرفیت کاهش تلفات برق 
و کاهش مصرف سوخت در شبکه توزیع برق 
و نیروگاه های سراس��ر کش��ور صورت گرفته 
اس��ت. وی در ادامه گفت: اس��تفاده از نیروگاه 
های بخار و همچنین استفاده از سیستم های 
روش��نایی معاب��ر از طری��ق ال ای دی برای 
کاه��ش مصرف انرژی بس��یار مهم و حیاتی 
است که صنعت گران می توانند از این ظرفیت 
جهت تولید این وسایل بهره ببرند. چیت چیان 
بیان کرد: ازمدیر عامل توانیر می خواهم مدلی 
را تنظیم کند که بر طبق آن شرکت های توزیع 
برق سراس��ر کش��ور درامد حاصله از وصول 
مطالب��ات را در جه��ت کاه��ش تلفات هزینه 
کنند. وی در پایان تصریح کرد: امیدوارم این 
همایش زمینه خوبی برای گس��ترش فناوری 

تولید در سراسر کشور باشد.

وزیر نیرو:

اصالح نظام یارانه و تعرفه برق ضروری است

منابع داخلی برای نوسازی میدانهای قدیمی کافی نیستقیمت باثبات نفت به نفع همه استتكذیب صادرات میعانات گازی به لهستان 
س��ید محس��ن قمص��ری مدیر امور 
بین الملل ش��رکت مل��ی نفت ایران 
گف��ت: صادرات میعانات گازی ایران 
به بزرگترین شرکت پاالیشی لهستان 
صحت ندارد. خبرگزاری رویترز روز 

جمعه به نقل از معامله گران اعالم کرده بود که یک محموله 
١22 هزار تنی میعانات گازی ایران به پایانه نفتی بیوتینگ در 
 )Mazeikiai( لیتوانی برای تحویل به پاالیشگاه ماژیکیای
ارسال شده است. در همین حال شرکت پاالیشگر پی کی ان 
اورلن، بزرگترین پاالیشگر نفت لهستان نیز  اعالم کرد که 
گزارشها مبنی بر تحویل یک محموله میعانات گازی ایران 
به پاالیشگاه ماژیکیای این شرکت در پایانه نفتی بیوتینگ 

لیتوانی به دور از واقعیت است.

وزی��ر نفت عربس��تان گفت: قیمت 
عادالن��ه و باثب��ات نف��ت ب��ه نف��ع 
تولید کنن��دگان و مصرف کنن��دگان 
اس��ت و اج��ازه می ده��د عرض��ه و 
تقاضای جهانی با یک روند تدریجی 

رش��د کند. به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، علی النعیمی 
افزود: اگرچه کاهش تقریبا ٥٠ درصدی قیمت جهانی نفت 
از ماه ژوئن سال گذشته به رشد اقتصاد های آسیایی کمک 
کرده، اما چالش های سختی را برای بسیاری از تولید کنندگان 
نف��ت ایج��اد کرده اس��ت. وي  در افتتاحی��ه مرکز تحقیق و 
توس��عه ش��رکت نفت آرامکو عربس��تان در پکن گفت: نفت 
یک تجارت بلند مدت اس��ت و به برنامه ها و س��رمایه گذاری 

بلند مدت نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت 
تاسیسات دریایی با تاکید بر نوسازی 
میادی��ن قدیمی نفت کش��ور گفت: 
منابع داخلی کش��ور برای نوس��ازی 
و بازس��ازی میدانه��ای نفتی کافی 

نیست. به گزارش شانا، غالمرضا منوچهری درهم اندیشی 
برنامه شش��م توس��عه گفت: تنها با س��رمایه گذاری خارجی 
می توان تاسیس��ات این میدانها را بازس��ازی کرد.وی با بیان 
این که باید تالش ش��ود جذابیت بخش نفت برای س��رمایه 
گذاران داخلی و خارجی افزایش یابد، افزود: در صورت تایید 
و حمای��ت از م��دل تازه قرارداده��ای نفتی )IPC(، این مدل 
می تواند انگیزه کافی را برای حضور سرمایه گذاران خارجی 

در ایران ایجاد کند.
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نوبت دوم
رئیس حسابداری شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد خبرداد؛ 

بازدید مدیران ارشد سازمان حسابرسی کشور از 
پاالیشگاه خانگیران

 رئی��س حس��ابداری ش��رکت پاالی��ش گاز ش��هید 
هاشمی نژاد از بازدید مدیران ارشد سازمان حسابرسی 
کش��ور از این مجتمع گازی خبرداد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، علی 
اصغر ساربان مقدم با اعالم این خبر افزود: این بازدید 
با حضور مدیران سازمان حسابرسی کشور و سازمان 
حسابرسی مشهد و به منظور شفاف سازی روابط مالی 

ناش��ی از الحاق واحد ذخیره س��ازی گاز طبیعی به پاالیش��گاه خانگیران صورت 
پذیرفت.وی اظهارداش��ت: در این بازید مدیر عامل ش��رکت پاالیش گاز ش��هید 
هاش��می نژاد گزارش��ی از فعالیت های این مجموعه در س��ال 93 و انجام تکالیف 
قانونی، اضافه تولید، حرکت به سوی تولید پایدار گاز ارائه نمود.این مقام مسئول 
با بیان اینکه ش��رکت پاالیش گاز ش��هید هاش��می نژاد به عنوان تنها تامین کننده 
انرژی گاز در ش��رق کش��ور می باش��د تصریح کرد: این ش��رکت در راستای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و در راستای صیانت از 
ذخایر گازی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت نموده و تعالی سازمانی 
را در دستور کار دارد.ساربان مقدم بیان کرد:  همچنین در این بازدید مدیر عملیات 
پاالیشگاه به ارائه اطالعاتی در خصوص فرآیند چگونگی ذخیره سازی گاز طبیعی 
در مخزن شوریجه و نحوه برداشت گاز پرداخت.در ادامه این جلسه فریده منصوری 
عضو موظف هیات عامل و آقای موس��وی مدیر ارش��د س��ازمان حسابرسی ضمن 
تقدیر از فعالیت های مثبت و س��ازنده مدیران ارش��د و کارکنان ش��رکت پاالیش 
گاز ش��هید هاش��می نژاد در اهتمام به اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، 
از عملکرد این مجموعه در س��ال گذش��ته در ارائه صورت های مالی مطلوب ابراز 
رضایت نمودند.گفتنی است: پاالیشگاه خانگیران در ١6٥کیلومتری مشهد مقدس 
واقع ش��ده و گاز اس��تان های خراس��ان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، 

مازندران و بخشی از استان سمنان را تامین می کند.

روزانه 75 هزار بشکه به توليد نفت ايران اضافه مي شود

پيشرفت 94 درصدي توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالی 
طرح توس��عه میدان نفتی آزادگان ش��مالی که از دهه 8٠ آغاز 
شده است طبق وعده ها با برداشت روزانه 7٥ هزار بشکه در 

قالب فاز اول به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایس��نا، توس��عه میدان نفتی آزادگان که با میدان 
مجنون عراق مشترک است، در نیمه اول دهه 8٠ بنا بود توسط 
ژاپنی ها انجام ش��ود اما با توجه به اینکه قس��مت ش��مالی این 
میدان در هور -آب- قرار گرفته بود و لرزه نگاری سه بعدی آن 
صورت نگرفته بود، ژاپنی ها قرارداد را محدود به بخش جنوبی 
کردند و در همان قسمت هم مشغول به کار شدند و در نتیجه 
این میدان مش��ترک به دوبخش ش��مالی و جنوبی تقسیم شد. 
البته بسیاری از کارشناسان معتقدند جدا کردن آزادگان جنوبی 
و شمالی از ابتدا کار اشتباهی بوده است. در بخش جنوبی این 
میدان مش��ترک که حدود یک س��ال از اخراج پیمانکار چینی 

پ��س از اولتیماتوم ه��ای پ��ی در پی و عمل نکردن به وعده ها 
می گ��ذرد، طب��ق وعده ها افزایش تولی��د زود هنگام به میزان 
روزانه 8٠ هزار بشکه تا پایان سال ١39٤ محقق می شود. در 
بخش شمالی این میدان مشترک نفتی نیز طرح توسعه توسط 
شرکت سی ان پی سی چین به عنوان پیمانکار در حال انجام 
است که پس از اخراج پیمانکار بخش جنوبی عملیات اجرایی 
تا حدودی از ش��تاب برخوردار ش��ده و جدیت این ش��رکت در 
توسعه میدان آزادگان شمالی بیشتر شده است. بر اساس این 
گزارش، طرح توسعه این میدان نفتی از پیشرفت 9٤ درصدی 
برخوردار شده و با بهره برداری از فاز اول در تیرماه سال جاری 
طبق وعده های پیشین مسووالن شرکت ملی نفت، برداشت 
نفت از این میدان مشترک با عراق به 7٥ هزار بشکه و پس از 
اجرای فاز دوم به ١٥٠ هزار بشکه خواهد رسید. در این زمینه، 

کرامت بهبهانی، مجری طرح توسعه میدان آزادگان شمالی با 
اشاره به اینکه مطالعات مخزنی فاز دوم توسعه میدان آزادگان 
ش��مالی نهایی ش��ده است، اعالم کرده که به احتمال زیاد فاز 
دوم توس��عه این میدان به صورت مرحله ای اجرا خواهد ش��د 
که در مرحله اول آن 2٠ حلقه چاه تولیدی برای رس��یدن به 
تولید 2٥ هزار بش��که برنامه ریزی ش��ده اس��ت و برای تحقق 
این تعداد، س��رمایه گذاری تحت االرضی نخواهیم داش��ت تا 
فرصت برای بررسی رفتار چاه ها در فاز اول مهیا شود. به گفته 
او با توجه به اینکه در میدان آزادگان شمالی تولید زود هنگام 
نداش��ته ایم، نمی توان رفتار مخزن را ارزیابی و بر اس��اس آن 
سناریو فاز دوم را تهیه کرد، بنابراین با توسعه مرحله ای در فاز 
دوم فرصتی خواهیم داشت تا رفتار مخازن چاه ها را در فاز اول 
بررس��ی کنیم. بهبهانی همچنین درباره محل دریافت نفت و 

گاز از میدان آزادگان شمالی گفته که تلمبه خانه غرب کارون 
و ان جی ال 32٠٠در صورت آماده ش��دن برای دریافت نفت 
و گاز اس��تفاده خواهد ش��د و در غیر این صورت از روش های 
جایگزین مثل ایجاد کنارگذر اس��تفاده خواهد ش��د که در ابن 
زمینه از ش��رکت س��ی ان پی س��ی آی چین درخواست کردیم 
برای ایجاد کنار گذر اقدام کند و خیلی از اجناس مربوط به این 
کنارگذر سفارش خرید داده شده است. بر اساس این گزارش 
واگذاری این پروژه به چینی ها در مهرماه ١389 انجام و مدت 
اجرای پروژه چینی ها طی مدت ٤8 تا ٥2 ماه تعیین شد،بنابراین 
طبق برنامه این میدان باید در دی ماه سال گذشته به مرحله 
تولید می رس��ید اما این امر محقق نش��د و در صورت به بهره 
برداری رسیدن این پروژه در تیرماه سال جاری باز هم چینی 

ها در این پروژه تاخیر داشته اند.
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پرونده

نخستین اتومبیل وارد شده 
به ایران

 

اولي��ن اتومبيل��ی که ب��ه ایران وارد ش��د، اتومبيل مدل فوردی 
بود که به دس��تور مظفرالدین ش��اه به ایران آمد. این خودرو به 
دليل این که دود زیادی از خود خارج می س��اخت، به »ماش��ين 

دودی« معروف بود.
در س��ال 1281 شمس��ی یا 1902 ميالدی مظفرالدین ش��اه در 
اولين س��فر خود به اروپا با اتومبيل آش��نا ش��د و دو دستگاه از آن 
را خرید و با خود به ایران آورد . این خرید دقيقا در زمانی انجام 
ش��د که خزانه دولت ایران خالی بود و ملت ایران با ش��رایط بد 
اقتص��ادی روب��ه رو بودن��د. او در اولين نظر به اتومبيل ها به آنها 
دل بس��ت و از مح��ل چن��د ص��د هزار ليره اس��تقراضی از بانک 
شاهنش��اهی ایران که متعلق به انگليس��ی ها بود دو دستگاه رنو 

خریداری کرد.
مظفرالدین ش��اه خطاب به مدیر کمپانی رنو می گوید : این دو 
دس��تگاه را با ما چند حس��اب می کنيد ؟ مدیر کمپانی پس از 
تعظيم و عرض ادب خطاب به پادشاه ایران می گوید : اتومبيل 
اول رایگان و اتومبيل دوم 16000 فرانک و اتومبيل های بعدی 
هر کدام 15000 فرانک فرانس��ه . ش��اه می گوید : مگر اتومبيل 
های بعدی در کار است ؟ مدیر کمپانی می گوید : ما حدود 100 
دس��تگاه اتومبي��ل برای صدور ب��ه ایران در نظر گرفته ایم، زیرا 
مس��لم می دانيم به محض بازگش��ت اعليحضرت به ایران، عده 
زیادی از ش��اهزادگان و بزرگان و سياس��تمداران و رجال ایرانی 
خواهان خرید اتومبيل خواهند شد. شاه گفت: ما عادت نداریم از 
بيگانگان چيزی به رایگان بگيریم خواهند گفت » رشوه گرفته 
ایم«. مدیر کمپانی گفت : نه خير قربان امکان ندارد . اس��تدعا 

دارم اولين اتومبيل را به عنوان کادو قبول کنيد.
این اتومبيل نفت س��وز مدل 1900 ميالدی از نمایش��گاه بين 
المللی فرانس��ه به قيمت چهار هزار تومان خریداری ش��د. این 
اتومبيل به وسيله وزیر مختار ایران به ایران فرستاده شد. رنگ 
این اتومبيل آبی آسمانی تيره و راننده آن یک مهندس به نام مسيو 
وارونه فرانس��وی بود. پس از مظفرالدین ش��اه فرزندش محمد 
عليشاه نيز از این خودرو استفاده می کرد تا اینکه روزی که در 
خيابان های تهران حرکت می کرد مورد سوء قصد واقع  شد.

پس از محمد علی ش��اه ، احمد ش��اه یکی دو خودرو برای خود 
خرید و گاهی اوقات سوار آنها می شد. سلطنت رضا شاه با دوران 

تجدد و گسترش مظاهر غربی در زندگی ایرانيان مقارن بود. به 
 همين دليل در این دوران تا زمان اش��غال کش��ور توسط متفقين 
) ش��هریور 1320 ( اتومبي��ل ب��ه ش��کل ی��ک کاالی لوکس و 
تجملی در بين اقشار پولدار، رجال، درباریان صاحب نفوذ، سفرا 
و نمایندگان خارجی در ایران، مالکان و تجار بزرگ رواج یافت 
محمد رضا پهلوی عالقه وافری به اتومبيل داش��ت، به طوری 
که پس از به تخت نشس��تن یکی از بزرگترین کلکس��يونرهای 
اتومبيل در جهان بود . او بيش از یک هزار دس��تگاه اتومبيل از 
ان��واع مختل��ف بهترین اتومبيل های جهان را داش��ت از جمله، 
ف��راری در م��دل ه��ای متنوع، المبورگينی کانتاش، ده ها مدل 
رولز-رویس،بي��ش از  20 م��دل مرس��دس بنز در کالس های 
مختلف، آلفا رومئو، کادیالک، فورد، بی ام و ، کرایسلر و صدها 
دس��تگاه دیگر از برترین خودروهای جهان.در اواخر دوره قاجار 
و رواج اتومبيل در دوره پهلوی اول، اغلب خودروهای ایران از 
دو کشور آمریکا و انگلستان وارد می شد اما سر انجام از اواسط 
دهه 1330 خودروس��ازی ایران ابتدا تنها با مونتاژ خودروهای 
خارجی و سپس با بومی کردن محصوالت کشورهای صاحب 
صنعت خودرو، به ایران وارد شد. در سال 38 ابتدا در جاده کرج 
ش��رکت بازرگانی جيپ کارخانه خودروس��ازی خود را تاس��يس 
کرد و بعد در س��ال 41 ایران خودرو و در س��ال 44 ش��رکت توليد 
اتومبيل سيتروئن نيز به آن جا آمدند و عمال فعاليت خودروسازی 

در ایران رونق گرفت.
در س��ال 1335 بازرگانی به نام جعفر اخوان نمایندگی ش��رکت 
جيپ آمریکا را به دست آورد و در گام اول، اقدام به واردات جيپ 
ویليز کرد که یادگاری از دوران جنگ جهانی دوم بود. در سال 
1338، اخوان کارخانه »شرکت بازرگانی جيپ« را برای مونتاژ 
این محصول در کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج به ثبت رساند. 
این ش��رکت، توليد جيپ ویليز را با تغيير نام به جيپ »ش��هباز« 
آغازکرد و به دنبال آن، وانت »س��يمرغ« در همان س��ال توليد 
شد. بازار خودروهای کشور در دهه 40 شمسی تشنه خودروهای 
سواری بود و با چنين بازاری، تمرکز روی خودروهای شاسی بلند 
نمی توانس��ت آینده ش��رکت را تامين کند. با این دیدگاه، جعفر 
اخوان موفق شد امتياز مونتاژ خودروی »رامبلر« را بگيرد و در 
سال 1346 این خودرو را با نام »شاهين« به عنوان مدل پایه و 
»آریا« به عنوان مدل با امکانات بيشتر به بازار عرضه کرد. قيمت 
این دو خودروها نس��بت به ش��ورولت و فورد آمریکایی پایين تر 
بود و به دليل دوام باال مورد استقبال قرار گرفتند. در همين سال 
خودروی شاس��ی بلند دیگری به نام جيپ »آهو« به خط توليد 
ش��رکت اضافه ش��د.در سال 1347 آریا 2802 دستگاه، شاهين 
1742 دس��تگاه و انواع مختلف جيپ در حدود 2000 دس��تگاه 
عرض��ه ش��ده بودند. اخوان به دنب��ال خودرویی بود که بتواند با 
خودروه��ای لوک��س واردات��ی نيز رقابت کند و در اوایل دهه50 
مذاک��رات ب��ا جنرال موتورز را آغاز کرد. در س��ال 1352 جنرال 
موتورز مشارکت با اخوان را پذیرفت و شرکت جدید با سرمایه 
اوليه 152ميليون و500هزارتومان تاس��يس ش��د که 45 درصد 
س��هام آن در اختيار اخوان، 45درصد در اختيار جنرال موتورز و 
10درصد نيز در اختيار بنياد پهلوی بود. به این ترتيب نام شرکت 
به »جنرال موتورز ایران« تغيير کرد و عرضه آریا و شاهين پس 
از فروش بيش از 22هزار و700 دستگاه، در سال1353 به پایان 
رسيد. برای شروع کار، »اپل کومودور« از محصوالت اپل آلمان 
ک��ه از زی��ر مجموع��ه های جنرال موتورز بود با نام »ش��ورولت 

رویال« 2500 و 2800 روانه بازار ایران شد. 

اوای��ل تنه��ا یکی دو فيلم موبایلی بود که ویراژ 
دادن یک المبورگينی یا مازاراتی گذر موقت را 
در خيابانهای تهران نش��ان می داد. غول هایی 
که با صدای دلهره آور اگزوزهایشان خيابانهای 
ش��بانه پایتخت را به آتش می کش��يدند. حاال 
ام��ا چن��د وقتی می ش��ود برای دی��دن یکی از 
 همين ماشين های آخرین مدل فقط کافيست 
غروب ها س��ری به خيابان های ش��مالی و حتی 
مرک��زی ته��ران بزنيد تا ای��ن خودروهای چند 
ميلياردی را در ترافيک سنگين خودروها ببينيد 
که عمومن صدای موس��يقی بلند و خنده های 
سرنشينان جوانشان توجه همه را به خود جلب 
می کند و شاید همين توجه دیگران باعث شده 
باشد که بسياری حتی برای لحظه ای هم شده 
آرزوی سوار شدن این خودروها را در دل داشته 
باش��ند ت��ا آنج��ا که به سرش��ان بزند برای یک 
ش��بانه روز هم که ش��ده یا حتی کمتر از آن با 
هزینه گزافی که گاه س��ر به ميليون تومان می 
زند یکی از آنها را اجاره کنند. شاید برای همين 
باش��د که حاال صفحات آگهی های نش��ریات 
و یا اینترنت پر ش��ده از ش��رکتهایی که آگهی 
اجازه خودروهای لوکس را به صورت گس��ترده 

منتشر می کنند.
ليس��ت خودروهایی که اجاره می دهند از پراید 
و پ��ژو ت��ا امپراتورهای آلمانی یعنی بنز و بی ام 
دبليو و پورشه و در نهایت فراری و المبورگينی 
ایتاليای��ی را ش��امل می ش��ود. خودروهای در 
دس��ترس این افراد، مزین به انواع پالک های 
ملی، گذر موقت و مناطق آزاد هستند. افرادی که 
مشغول اجاره این اتومبيل ها هستند با یکدیگر 
تيمی را تشکيل می دهند که در صورت نداشتن 
اتومبيلی که مش��تری ش��ان می خواهد، آن را از 

هم اجاره می کنند.
جيب خالي، پز عالي ���

ش��اید ضرب المثل »جي��ب خالی، پز عالی« را 
همه شنيده باشند، این روزها مصداق جالب این 
ضرب المثل، کسانی هستند که کل درآمدشان 
به اندازه یک دهم قيمت یک ماش��ين لوکس 
 هم نيس��ت اما س��راغ شرکت های اجاره چنين 
ماش��ين هایی می روند و ماش��ين های چند صد 
ميليونی را برای اهداف مختلف کرایه می کنند و 
به همه پز می دهند که ماشين شان چنين است 
و چنان! اما داستان پشت پرده این موسسات هم 
جالب اس��ت؛ موسس��اتی که حتی خود مدیران 
ش��ان هم معتقدند بيش��تر مش��تریان شان جز 
عروس و دامادهایی که برای ماش��ين عروس 
خ��ودرو اج��اره می کنند یا ميزبان��ان مهمانان 
بلندپایه خارجی برای گول زدن دیگران و یا در 
مواردی کالهبرداری از آن استفاده می کنند!

باورش کمی سخت است که کسی پول کافی 
نداشته باشد و سوار خودروهای لوکس شود؟ این 
روزها دیگر شاید قضاوت کردن درباره ثروتمند 
بودن افراد تنها با تکيه بر خودرویی که س��وار 
می شوند یک اشتباه باشد چرا که ممکن است 
هر کسی خودرویی را کرایه کرده تا به گردش 
برود یا حتی نقش��ه ای دارد که باید خودش را 

پولدار نشان بدهد.
در ميان مش��تریان این ش��رکت ها 2 دسته جزو 
مشتریان دائمی هستند: جوانان و خارجی هایی 
که برای س��فر به ایران آمده اند. داس��تان این 2 
گروه اما خيلی متفاوت است. توریست ها به هيچ 
عنوان کالهبردار نيستند و خيلی کم پيش می 

آید به تعهدات شان عمل نکنند.
 معموال هم ماش��ين را س��الم تحویل شرکت ها 
می دهند؛ اما جوانان نه! بسياری از این جوانان 
پس اندازشان را به این دليل خرج اجاره کردن 
ماشين های مدل باال می کنند تا بتوانند جلوی 
دوستان شان فخر بفروشند و یک شب در خيابان 

های تهران گشت و گذار کنند.
 این افراد یا ماش��ين را س��الم تحویل نمی دهند 
و ی��ا اینک��ه از پ��س دادن هزینه ه��ای اجاره یا 
تصادف احتمالی برنمی آیند و مجبور می شوند 
خط موبایل شان را عوض کنند تا دیگر تماسی 
از ش��رکت اجاره ماش��ين نداش��ته باشند. در هر 
حال شرکت های اجاره ماشين در این سال ها 
کارشان را ادامه داده اند و بعيد به نظر می رسد 
حاال حاالها کارش��ان کس��اد شود چرا که از هر 
قشری مشتری دارند و هر نوع ماشينی در بساط 

شان پيدا می شود.
 از بنز و بی ام و که ساعتی 40 هزار تومان اجاره 
می دهند تا پراید و پژو که ساعتی 5 هزار تومان 
قيمت اجاره شان است. حتی هستند کسانی که 
ی��ک پرای��د م��دل 86 را 2 روزه 35 هزار تومان 
اجاره می کنند تا مسافرکشی کنند چرا که این 
ش��رکت ها فقط برای بچه پولدارها و عروس و 
دامادها نيستند، بلکه خيلی ها از این شرکت ها 

استفاده می کنند تا درآمد کسب کنند.
با دیدن این ماشين ها در خيابان های پایتخت 
ه��ر کس��ی با خود فکر می کن��د این خودروها 

چگونه وارد ایران شده اند؟
آمارهايي از واردات خودرو ���

بر اس��اس آمار گمرک س��ال 90 حدود 40 هزار 

خودرو به ارزش 824 ميليون دالر وارد کش��ور 
ش��د که درصد تغييرات آن نس��بت به سال قبل 
از لح��اظ تع��داد و وزن حدودا 9 درصد ، و از نظر 

ارزش نيز 8 درصد افت پيدا کرده است.
 در س��ال 91 ني��ز واردات ان��واع خودروه��ای 
س��واری با رش��د 11.3 درصدی نسبت به سال 
90 بالغ بر 44 هزار و 341 دستگاه شد و ارزش 
واردات خودروه��ای س��واری به کش��ور نيز با 
افزای��ش 30.59 درص��دی به یک ميليارد و 84 
ميليون دالر رس��يد. همچنين وزن خودروهای 
سواری با افزایش 12.73 درصدی به 72 هزار 

تن رسيد.
 آمار های منتش��ر ش��ده از گمرک در س��ال 92 
ني��ز نش��ان می دهد ک��ه 78 هزارو 673 خودرو 
سواری به ارزش 3 ميليارد و 17 ميليون دالر به 
کشور وارد شد که این ميزان واردات از نظر تعداد 
74.45 درص��د و از نظ��ر ارزش 174.46 درصد 
رشد را نسبت به سال 91 نشان می دهد. واردات 
خودرو نس��بت به س��ال 92 نيز حدود 70 درصد 
رش��د داش��ته است و از فروردین ماه 93 تاکنون 
نيز ميزان واردات خودرو نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 75 درصد افزایش یافته است.
 بررسي ها نشان مي دهد طي ده سال گذشته به 
طور متوسط ساليانه 20 هزار دستگاه خودروي 
خارجي وارد کش��ور ش��ده است. در برخي سال 
ه��اي خ��اص مانن��د 90 و 91 نيز این ميزان به 
26 تا 30 هزار دستگاه رسيده است. در صورتي 
که متوس��ط س��اليانه 20 هزار دس��تگاه مالک 
ق��رار گي��رد، در حال حاضر 200هزار دس��تگاه 
خودروي خارجي طي این س��ال ها وارد کش��ور 
ش��ده اس��ت. براین اس��اس از بازار 15 ميليوني 
خ��ودروي ای��ران تنها 1.3 درصد بازار در اختيار 
خودروهاي خارجي است. بررسي ها نشان مي 
ده��د ک��ه از این ميزان نيز کمتر از 3دهم درصد 
به خودروهاي باالي 2هزار و 500 س��ي س��ي 
اختصاص دارد. براین اساس ممنوعيت واردات 
این خودروها تاثيري در بازار نخواهد داشت ولي 
قيمت خودروهاي باالي 2هزار و 500 سي سي 

را مي تواند، با رشد قيمت همراه کند.
آم��ار مقایس��ه ای واردات خودرو طی 3 س��ال 
گذش��ته بيانگ��ر افزایش واردات خودرو اس��ت 
به گونه ای که در س��ال 1390 توليد خودروی 
سواری 1 ميليون و 420 هزار دستگاه و ميزان 
واردات خودرو در این س��ال 39 هزار دس��تگاه 
بوده اس��ت. این درحالی اس��ت که در س��ال 92 
مي��زان توليد خودروی س��واری ب��ه 625 هزار 
دس��تگاه تنزل یاف��ت و تعداد واردات خودروی 
س��واری به بيش از 78 هزار دس��تگاه رسيد که 
ای��ن ميزان از واردات معادل 12.6 درصد توليد 

داخل بوده است.
 م��ردم ای��ران در س��ال 92 ح��دود 9 تا 12 هزار 

ميلي��ارد تومان بابت خرید خودروهای خارجی 
هزین��ه کرده اند که رق��م مذکور بيش از نصف 

ارزش کل توليد داخل کشور بوده است.
ني��م نگاهی ب��ه آمار واردات خودرو از گمرکات 
کشور نشان می دهد که در10ماهه نخست سال 
گذش��ته دو هزار و 890 دس��تگاه بی ام و، 719 
دستگاه مرسدس بنز، 16 دستگاه پورشه و 12 

دستگاه مازراتی وارد ایران شده است.
در 10 ماهه نخس��ت 93 در مجموع 71هزار و 
690 دس��تگاه خودرو س��واری وارد کشور شده 
است که در این ميان خودرو های برند هيوندای 
با 33هزار و 395 دس��تگاه بيش��ترین سهم را در 

واردات خودرو به خود اختصاص داده اند.
پس از هيوندای، خودروهای برند کيا با 13هزار 
و ش��ش دس��تگاه رتبه دوم خودروهای وارداتی 
را به خود اختصاص داده اس��ت. پس از این دو 
برند کره ای، تویوتا ژاپن با هش��ت هزار و 234 
دس��تگاه در رتبه س��وم خودرو های وارد ش��ده 

به جای دارد.
ای��ن گزارش نش��ان می ده��د در این مدت در 
مجم��وع 10ه��زار و 844 دس��تگاه خ��ودروی 
هيوندای س��انتافه وارد کش��ور ش��ده است و به 
این ترتيب این خودرو توانس��ت عنوان نخست 
در ميان خودروهای وارد ش��ده به کش��ور را از 

آن خود کند.
ب�ي ام و و لكس�وس، برنده�اي محبوب در  ���

ايران
در ميان برندهای لوکس وارداتی به ایران، ب ام 

و آلمان با دو هزار و 890 دستگاه خودرو بيشترین 
سهم را به خود اختصاص داده است، ضمن آنکه 
لکس��وس توانس��ته با هزار و 84 دستگاه خودرو 
رتب��ه دوم را از آن خ��ود کن��د و از مرس��دس بنز 
پيشی بگيرد. در مجموع 719 دستگاه مرسدس 

بنز وارد ایران شده است.
در این مدت همچنين 16 دس��تگاه پورش��ه و 
12 دس��تگاه مازراتی وارد ایران ش��ده است. در 
ميان برندهای چينی حاضر در بازار ایران، سال 
گذشته جيلی در مجموع 6385 دستگاه خودرو 
وارد کشور کرد. با توجه به اینکه در سال 1393، 

تعداد خودروهای وارداتی به کش��ور، 71 هزار و 
690 دستگاه است، به نظر می رسد که تا پایان 

سال، این آمار مشابه سال گذشته شود. 
شرکت خودروسازي بنز با وجودي که چند سال 
پيش از قصد خود براي خروج از ایران خبر داده 
بود، اما آمار نش��ان مي دهد که این خودروس��از 
آلماني همچنان بزرگترین خودروس��از فعال در 

بازار خودروهاي لوکس ایران است.
براساس آمار گمرک ایران در سال گذشته بالغ 
بر هزار و 163 دس��تگاه انواع خودروهاي بنز به 
ارزش بيش از 65.9 ميليون دالر وارد ایران شد. 
با این ميزان واردات بنز بزرگترین خودروس��از 
لوکس فعال در بازار ایران طي سال گذشته بوده 
اس��ت. بنز همچنين از س��ایر رقباي آلماني خود 

فروش بيشتري در ایران داشته است. 
در بين خودروس��ازان آلماني پس از بنز، پورشه 
با واردات 563 دس��تگاه خودرو به ارزش 49.8 
ميلي��ون دالر در رده دوم ق��رار گرفت و بي.ام.و 
باواردات 262 دس��تگاه خودرو به ارزش 17.1 
ميليون دالر س��وم ش��د. در بين خودروس��ازان 

لوکس آلماني شرکتهاي آئودي، بنتلي و بوگاتي 
هيچ فعاليتي در ایران ندارند و آماري از واردات 
خودروهاي این برندها در گمرک ایران به ثبت 
نرسيده است. این در حالي است که سال گذشته 
16 دستگاه خودروي اپل به 251 هزار دالر وارد 
ایران شد.اپل واحد اروپایي شرکت خودروسازي 

آمریکایي جنرال موتورز است. 
همچنين س��ال گذشته چهار دستگاه خودروي 
اسمارت متعلق به شرکت دایملر وارد ایران شد. 
نکته جالب اینجاست که سال گذشته بزرگترین 
خودروس��از آلمان و اروپ��ا یعني فولکس واگن 
هيچ فعاليتي در بازار خودروهاي وارداتي ایران 
نداشت و واردات تنها یک دستگاه از خودروهاي 
س��اخت این ش��رکت در آمار گمرک ایران به 
ثبت رسيده است. به این ترتيب مي توان نتيجه 
گرفت که س��ال گذش��ته بيش از 133 ميليون 
دالر ان��واع خودروه��اي آلماني وارد ایران ش��د 
که در این بين بنز بيش��ترین س��هم را به خود 
اختص��اص داد. از ن��کات جالب توجه در واردات 
خودروهاي آلماني به ایران طي س��ال گذش��ته 
مي توان به واردات دو دستگاه خودروي بنز ضد 
گلوله براي سرکنسولگري هاي ترکيه در تبریز 

و اروميه اشاره کرد.
تجارتی جديد به نام ماشين بازی ! ���

پرطرفدارترین ماش��ين های لوکس کرایه ای 
در ایران، آنهایی هستند که اصال امکان پالک 
شدن در داخل را ندارند! المبورگينی و پورشه، 
هر چند ماش��ين های بس��يار لوکسی هستند اما 

به هر حال کس��انی هس��تند که پولش را داشته 
باش��ند تا از کش��ور مبدأ آنها را وارد کنند و برای 

شان پالک ایرانی بگيرند.
 به عبارت دیگر ماشين های آمریکایی )ساخت 
کمپانی های فورد، شورلت، اینفينيتی و جنرال 
موتورز( که در ایران پالک نمی ش��وند، خاص 
تر و توی چش��م تر هس��تند. کادیالک از جنرال 
موتورز، موس��تانگ از فورد و کامارو و کوروت 
از ش��ورولت ماشين هایی هستند که تهرانی ها 

بيشتر برایشان سر و دست ميشکنند.
این جور ماش��ين ها را معموال یک ش��ب برای 

عروسی می گيرند اما ماشين های شاسی بلند 
به خصوص هامر را چند روزه و برای سفر و به 
خصوص اس��کی کرایه می کنند. قيمت اجاره 
این ماش��ين ها متفاوت اس��ت و برخی از آنها تا 

سقف یک ميليون تومان هم می رود.
 افرادی که ماشين اجاره می کنند اقشار متفاوتی 
هس��تند و همچنين انگي��زه های متفاوتی هم 
دارن��د. این افراد گاهی دامادهایی هس��تند که 
برای مراس��م عروسی ش��ان ماشين اجاره می 
کنند، گاهی دیگر نيز خواننده ها و یا کارگردانانی 
هستند که برای تهيه کليپ ها و فيلم هایشان 
اتومبيلی را اجاره می کنند و برخی دیگر هستند 
که برای گش��ت و گذار و مس��افرت یا رفتن به 
یک جلسه مهم و … ماشين اجاره می کنند که 

اصطالحا به آن اجاره دربستی می گویند.
 در مي��ان اتومبي��ل های گذر موقت وارد ش��ده 
به ایران، خودروهای آمریکایی بيشترین سهم 
واردات را به خود اختصاص داده اند زیرا ویژگی 
هایی چون سرعت، قدرت، هيجان رانندگی و 
زیبایی ظاهری را با قيمتی بس��يار مناس��ب در 
اختي��ار ش��ما قرار می دهن��د و نمونه کار کرده 
آنها نيز به وفور در کش��ورهای حاش��يه خليج 
فارس یافت می شود.در این ميان، دوج چارجر 
و ف��وردت موس��تانگ ب��ه عن��وان ارزان ترین 
و محب��وب تری��ن عض��و گ��روه اتومبيل های 
آمریکایی گذر موقت شناخته می شوند و پس 
از آنها نيز شورولت کامارو، کرایسلر 300، هامر 
و کوروت بيشترین ميزان واردات را به نام خود 
ثبت کرده اند. آنهایی که از کيفيت مونتاژ و سطح 
امکان��ات رفاهی این خودروهای نس��بتا ارزان 
قيمت راضی نبودند س��راغ مدل های مختلف 

کادیالک رفتند.
کادی��الک ب��ه عنوان ی��ک اتومبي��ل لوکس 
آمریکایی، کيفيت مطلوب و آپشن های زیادی 
را به شما هدیه می دهد. تا سال گذشته نيسان 
350Z هم در ميان واردکنندگان اتومبيل های 
گذر موقت محبوبيت خاصی داشت چون مانند 
فورد دموستانگ، یک اتومبيل کوپه اسپورت و 
ارزان قيمت بوده و توانایی فنی قابل توجهی دارد 
اما کم کم چهره اش تکراری شد و با ورود مدل 

370Z محبوبيتش کاهش پيدا کرد.
اجاره خودروهاي خاص گران قيمت ���

از بح��ث اتومبيل های پرطرفدار و ارزان قيمت 
گذر موقت که بگذریم، نوبت می رسد به خاص 
تری��ن و گ��ران ترین گ��ذر موقت های وارداتی 
که قاعدتا ش��امل اتومبيل های لوکس یا سوپر 

اسپورت های اروپایی بوده اند.
 قرارداد رس��می برای اجاره اینطور ماش��ين ها 
بس��ته نمی ش��ود و اگر وجود هم داش��ته باشد، 
کسی حوصله ثبت و محضر و این کارها را ندارد. 
طرفين ترجيح می دهند با گرفتن چک و سفته 

و مدارک سر و ته ماجرا را هم بياورند.
 قرارداد برای تعداد س��اعات معين بس��ته می 
ش��ود که معموال کمتر از 10 س��اعت اجاره داده 
نمی شود یا اگر هم پایين تر از 10 ساعت اجاره 
داده شود پول همان 10 ساعت گرفته می شود. 
همچني��ن اجاره کنن��ده معلوم می کند که می 

خواهد چند ساعت ماشين را داشته باشد.
 برای ماش��ين های ارزان تر مثل کرایس��لر که 
س��اعتی 30 تا 40 هزار تومان کرایه می ش��وند، 
ی��ک چ��ک معتبر همراه با یک س��ند ملکی به 

عنوان گرو گرفته می ش��ود اما برای ماش��ين 
های گران تر مثل کامارو، صاحب ماش��ين باید 
اج��اره کنن��ده را بشناس��د و به هر کس��ی اجاره 

اش نمی دهد.
اگر مش��کلی برای ماش��ين پيش آمد فرد طبق 
قرارداد باید خودش همه هزینه ها را بدهد. برای 
عروس��ی معموال صاحب ماش��ين یا راننده اش 
پشت سر ماشين می رود، اما این کارها هم الزم 
نيست. ماشين های اینطوری خودشان سيستم 
GPS دارند و می شود آنها را اینترنتی چک کرد 
که ماش��ين دقيقا کجاست، چه مسيری را رفته 

و با چه سرعتی حرکت می کند.
 بعضی از مالک ها هم خودش��ان یک فرس��تنده 
در یک قس��مت ماش��ين که معلوم نباشد نصب 
م��ی کنن��د ت��ا کامال آن را چه کنن��د. اینطوری 
حتی اگر طرف بيش��تر از 120 تا س��رعت هم 
برود، برایش��ان SMS می آید. یعنی همه چيز 

را تحت نظر دارند.
 یک مشکل دیگر باقی می ماند آن هم زمانی 
است که فرد با ماشين تصادف کند. در قراردادها 
ذکر شده که در صورت تصادف فرد هم قيمت 
درس��ت کردن ماش��ين و هم قيمت روزهایی را 
که به واس��طه تعمير، ماش��ين می خوابد را باید 

بپردازد.
نرخ کرایه ماشين های لوکس در تهران متفاوت 
است و برای اجاره این ماشين ها بورس خاصی 
وجود ندارد اما اغلب مشتریان اجاره دهندگان را 
از مي��ان آگه��ی روزنامه ها انتخاب می کنند که 

چه ماشينی را و از کجا کرایه کنند.
معموال قيمت هایی که برای اجاره ماشين ارائه 
می شود مربوط به 24 ساعت است؛ یعنی یک 
شبانه روز در اختيار شماست وبه ازای توافق به 
عمل آمده در مورد هر س��اعت تاخير مبلغی به 

عنوان جریمه پرداخت می شود.
خودروهاي لوكس و دولت تدبير و اميد ���

ای��ن روزه��ا البت��ه تج��ارت ورود و اجاره دادن 
این ماش��ين ها با مصوبه های دولت با چالش��ی 
مهم مواجه شده است و آن بسته شدن پرونده 
ورود خودروه��ای لوکس در دولت تدبير و اميد 

است.
طب��ق اعالم س��ازمان توس��عه تج��ارت دولت 
یازده��م با ابالغ مصوبة ش��مارة 192451/ت 
50391 /ه در تاری��خ 28 اس��فند 1392و لغ��و 
مصوبات قبلی، ثبت س��فارش این خودروها را 

برای همه افراد متوقف کرده است.
 بنابرای��ن، ب��ا توج��ه ب��ه آنچه ذکر ش��د، ثبت 
سفارشات خودرو با حجم موتور 2500 سی.سی 
به باال در نيمه دوم سال 92 صورت پذیرفته که 
ب��ا وج��ود این مصوبات اقدامی مطابق قانون به 
ش��مار می آمده اس��ت اما با ابالغ مصوبة شمارة 
192451/ت 50391 /ه در تاری��خ 28 اس��فند 
1392 ثبت س��فارش این خودروها برای همه 
افراد متوقف ش��د و در س��ال جاری به هيچ وجه 

این نوع خودروها ثبت سفارش نشده اند.
 هرچند ثبت سفارش خودروهای باالی 2500 
سی.س��ی در س��ال جاری براساس مصوبه 28 
اسفند 1392 هيأت وزیران متوقف بود اما با این 
وج��ود هيأت وزیران مجدداً در مصوبه ش��ماره 
70441/ت 51040ه در تاری��خ 23 ش��هریور 
1393 تأکي��د ک��رد که ورود و ترخيص هرگونه 
خودروی سواری از محل تصویب نامه های قبلی 
صرف��ًا برای خودروه��ای با حجم موتور 2500 

سی.سی و پائين تر مجاز است.
 بنابراین باید توجه داش��ت که هيچگونه ثبت 
سفارش��ی ب��رای خودروه��ای ب��االی 2500 
سی.سی از ابتدای سال جاری صورت نپذیرفته 
اس��ت و اگر آماری ارائه می ش��ود مربوط به ثبت 
سفارش��ات س��ال 92 و بر اس��اس مصوبه های 

سه گانه مذکور بوده است.
 ب��ا ای��ن حال، آم��ار واردات خودروهای باالی 
2500 سی.سی در طول سال های 88 تا 92 به 
ترتيب بدین ش��رح بوده اس��ت؛ در سال 1388 
معادل 31 هزار و 312 دس��تگاه؛ س��ال 1389 
معادل 23 هزار و 763 دس��تگاه؛ س��ال 1390 
معادل 18 هزار و 604 دس��تگاه؛ س��ال1391 
معادل 16 هزار و 239 دستگاه و در سال 1392 
نيز 4016 دستگاه خودروی لوکس وارد کشور 

شده است.
 در س��ال ج��اری مي��زان واردات خودروه��ای 
باالی 2500 سی.س��ی ب��ا توجه به ممنوعيت 
ثبت سفارش آنها و تنها از محل مصوبات دولت 
قبل به 133 کاهش یافته اس��ت. این ميزان در 
مقایس��ه با س��ال گذش��ته کاهش 96 درصدی 

داشته است.
 بنابرای��ن ب��ا توج��ه ب��ه توقف ثبت س��فارش 
خودروهای لوکس در پایان س��ال گذش��ته، در 
ش��ش ماه��ه دوم س��ال جاری ب��ه هيچ عنوان 
خودروی باالی 2500 سی.سی وارد و ترخيص 
نشده و نخواهد شد. در این صورت شاید بتوان 
گف��ت در آین��ده ای نزدیک کمتر ش��اهد ویراژ 
خودروه��ای ميلياردی در خيابانهای پایتخت و 

دیگر شهرهای کشور باشيم.

يادداشت

پريسا خليلی

جدول قيمت برخی از خودروهای كرايه ای در ايران
هزینه کرایه 24 ساعتخودرو

250 هزار تومان هيوندای گرنجور
1 ميليون تومان ب ام و 740 
250 هزار تومان ب ام و 530 
 220 هزار تومان سوناتا 2012 
 330i 400 هزار تومان ب ام و 
  s500 1 ميليون و 400 هزار تومان بنز 

190 هزار تومان سانتافه 2012 
200 هزار تومان کيا اسپورتج 2012 

  280 هزار تومان تویوتا لند کروزر
 350 RX 300 هزار تومان لکسوس 

 120 هزار تومان نيسان ماکسيما 
210 هزار تومان هيوندای وراکروز  

 250 هزار تومان هيوندای جنسيس کوپه

پرونده » تجارت« درباره واردات و اجاره خودروهای لوکس

ویراژ میلیاردی ها در خیابان های تهران
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كشاورزي

بدهی سال 90 دولت به دامدران
 همچنان باقی است

مدیرعام��ل اتحادی��ه دام��داران از تصویه نش��دن بدهی  پنج  ماه 
علوفه دامداران  از سال 1390 تا کنون خبر داد.

به گزارش ایرنا،سعید سلطانی در رابطه با خرید شیر خام به قیمت 
پایین تر از قیمت مصوب از دامداران اظهار کرد: علی رغم اینکه 
س��تاد تنظیم بازار قیمت 1440 تومان را برای خرید ش��یر خام از 
 دامداران تصویب کرده اس��ت؛ اما متاس��فانه هنوز هم ش��یر به 
قیم��ت های��ی پایین تر از قیم��ت مصوب، از دامدارارن خریداری 
می شود.وی افزود:متوسط قیمت خرید شیر خام در کشور 1100 
تومان اس��ت و قیمت برای با کیفیت ترین ش��یر خام نیز بیش��تر 
از 1200 تومان نیس��ت و خریداران علت آن را نبود کش��ش بازار 
برای لبنیات عنوان می کنند.س��لطانی سروس��تانی در خصوص 
افزایش قیمت لبنیات در هفته های  اخیر، اظهار کرد: س��ازمان 
حمای��ت از مص��رف کننده باید پاس��خگوی علت افزایش قیمت 
لبنیات باش��د؛مثل زمانی که اگر دامدار ش��یر را گران بفروش��د 
س��ازمان مذکور دامدار را به دادگاه کش��انده و با گران فروش��ی 
برخورد می کند.وی تاکید کرد:از آذر ماه س��ال 1393،به دس��تور 
وزیر جهادکش��اورزی و با کمک س��ازمان تعاونی روس��تایی شیر 
خام با کیفیت را  به قیمت 1440 تومان خریداری کرده ایم، و این 
ش��یرهای با کیفیت به ش��یر خشک تبدیل شده است.مدیرعامل 
اتحادیه دامداران  با اش��اره به اینکه کارخانه جات ش��یر با کیفیت 
را تا سقف 1200 تومان از دامدران خریداری می کنند که قیمتی 
عادالنه نیس��ت ،افزود: قیمت مصوب برای ش��یر 1440 تومان  
تعیین شده است؛بنابراین چرا شیر خام باید به قیمتی زیر قیمت 
مصوب خریداری شود؟سلطانی سروستانی از عدم پرداخت مابه 
التفاوت خرید تضمینی و قیمت کارخانه جات س��ال 93 ، توس��ط 

دولت نیز خبر داد.

 
دليل تایيد نشدن لبنيات و تخم مرغ از سوی 

روس ها اعالم شد
رییس س��ازمان دامپزشکی کشور گفت: برای صادرات تخم مرغ 
و لبنیات ایرانی به روس��یه فقط برخی مش��کالت س��اختاری در 
واحدهای تولیدی وجود داشت که برطرف شد و همچنان منتظر 
پاس��خ روس ها هس��تیم.به گزارش ایسنا ،مهدی خلج اظهار کرد: 
همه  کش��ورهای دنیا برای انجام واردات محصوالت کش��اورزی 
باید از س��المت محصول اطمینان داش��ته باشند، به همین جهت 
روسیه نیز چندین بار تیم کارشناسی خود را به ایران فرستاد تا از 
کارخانه های لبنی و مراکز پرورش طیور و شیالت بازدید کنند.

وی افزود: با تالش های صورت گرفته در عرصه آبزیان موفق به 
دریافت گواهی سالمت و تاییدهای الزم برای صادرات شدیم و در 
این مورد هیچگونه مانعی وجود ندارد.رییس سازمان دامپزشکی 
کش��ور ادام��ه داد: در م��ورد صنای��ع لبنی هن��وز موفق به رعایت 
استاندارد های مورد نظر کشور روسیه نشده ایم. البته ایرادات بسیار 
جزئی هستند؛ مثال ساختار فیزیکی کارخانه ها که گاهی ایراد از 
رنگ های ریخته ش��ده یا کفپوش اس��تفاده شده بود که قابل رفع 

هستند و برخی از آن ها سریعا اصالح شد.

پيشخوان

معاون برنامه ریزی و اش��تغال استاندار تهران 
گفت: هیچ گونه افزایش قیمتی در سال جاری 
باب��ت آرد و ن��ان یارانه ای نخواهیم داش��ت و 

قیمت ها روال سال گذشته خواهد بود.
به گزارش ایرنا نعمت اهلل ترکی در اولین جلسه 
س��ال جاری ش��ورای آرد و نان اس��تان تهران 
افزود: شهروندان استان باید هرگونه افزایش 
قیم��ت در نانوای��ی هایی ک��ه از یارانه دولت 
استفاده می کنند را گزارش دهند تا رسیدگی 
شود.وی گفت: مقرر بود 20 درصد نانوایی ها 
در س��طح اس��تان تهران تا پایان سال گذشته 
آزاد پز ش��وند که این موضوع محقق ش��ده و 
مابقی نانوایی های اس��تان یارانه ای هس��تند.
ترکی با بیان اینکه یکی از اهداف آزاد پز شدن 
نانوایی ها افزایش کیفیت نان بود تصریح کرد: 
گرچه کیفیت نان کمی بهتر شده اما هنوز به 
حدی نرس��یده که رضایت کامل ش��هروندان 

را به دنبال داش��ته باشد.معاون برنامه ریزی و 
اشتغال استاندار تهران افزود: مقرر شد کمیته 
ای مرکب از اتحادیه نانوایان، پژوهشکده آرد و 
نان و تعزیرات حکومتی تشکیل شده و تعریف 
واح��دی ب��رای کیفیت نان ارائه دهند تا از آن 
ب��ه بع��د این کیفیت مالک عمل نانوایان قرار 
گیرد و براساس آن نان تولید و در اختیار مردم 
قرار دهند.وی گفت: تالش شده برای آزاد پز 
کردن نانوایی ها در نقاط مختلف استان تهران 
ابت��داء ای��ن امر در مناطقی ص��ورت گیرد که 
مردم آن مناطق مشکل کمتری در خصوص 
قیمت های داشته باشند.ترکی با بیان اینکه از 
مجموع یک هزار و 177 واحد نانوایی سنگک 
در استان تهران 307 واحد آزاد پز شده اند تاکید 
کرد: عمده این واحد های آزادپزشده در شهر 
تهران بوده اند.معاون برنامه ریزی و اش��تغال 
اس��تاندار تهران گفت: از مجموع هش��ت هزار 

واحد نانوایی بربری، لواش و تافتون صنعتی و 
سنتی در استان تهران یک هزار و 739 واحد 

تبدی��ل به آزاد پز ش��ده ان��د.وی افزود: بدین 
ترتی��ب تا پایان س��ال 1393حدود 24 درصد 

نانوایی های اس��تان ته��ران تبدیل به آزاد پز 
ش��ده اند.ترکی تاکید ک��رد: نانوایی هایی که 
تبدیل به آزاد پز شده اند موظف هستند با نصب 
بن��ر در خ��ارج از واحد نانوایی خود این موضوع 
را به اطالع ش��هروندان برسانند.معاون برنامه 
ریزی و اشتغال استاندار تهران خواستار ورود 
ج��دی اتاق اصناف ته��ران در بحث افزایش 
کیفیت نان در نانوایی های آزاد پز شد و تصریح 
ک��رد: اتحادیه و اتاق با همکاری مراکز علمی 
برای کیفی سازی وضعیت نان تالش خود را 
به کارگیرند.وی تاکید کرد: هیچ شهرس��تانی 
اجازه ندارد بدون دریافت مصوبه ش��ورای آرد 
و نان اس��تان تهران نس��بت به آزاد پز کردن 
نانوای��ی ها اق��دام کند.در روزهای اخیر برخی 
سایت های خبری و مطبوعات از قصد دولت 
 ب��رای ح��ذف یارانه ن��ان خب��ر داده اند که با 

واکنش هایی روبرو بود.

معاون استاندارتهران:

قیمت آرد و نان یارانه ای به هیچ وجه تغییر نمی کند

قیمت گوشت گاو، خردادماه کاهش می یابدآغاز برداشت رسمی برگ سبز چای در کشورنرخ خرید تضمینی گندم کاهش نیافته است 
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران اعالم 
کرد: گندم های تولیدی کش��اورزان 
بر اساس نرخ مصوب 1155 تومانی 
ب��رای گندم ه��ای معمولی و 1188 
تومانی برای گندم های دروم در حال 

خرید تضمینی از س��وی این ش��رکت است و تاکنون بیش از 
300 ه��زار ت��ن گندم به ارزش 240 میلیارد تومان خریداری 
ش��ده اس��ت.به گزارش ایسنا، شرکت بازرگانی دولتی ایران 
با انتش��ار این اعالمیه کاهش قیمت خرید تضمیني گندم را 
غیر واقعي دانست است و عالوه بر آن افزایش میزان خرید 
نیز نش��ان از تمایل باالی کش��اورزان نسبت به تحویل گندم 
خود به مرکز خرید دولتی به واس��طه قیمت مناس��ب خرید 

دار دانسته است.

  برداش��ت برگ س��بز چ��ای به طور 
رس��می از باغات استان های گیالن 
و مازندران آغاز ش��د.به گزارش ایسنا 
، برداش��ت برگ س��بز چای دیروز با 
حضور استاندار گیالن در شهر کومله 

از توابع شهرستان لنگرود برگزار شد.برداشت، با نزدیک شدن 
پایان نخستین دهه اردیبهشت ماه در باغات شمال آغاز شده 
و 67 درصد بهای برگ س��بز چای توس��ط دولت و 33 درصد 
توس��ط کارخانجات چایس��ازی پرداخت می شود.محمدولی 
روزبهان - رییس س��ازمان چای کش��ور گفت: قیمت خرید 
تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی جاری برای برگ سبز 
درجه یک 21 هزار و 800 ریال و درجه دو 12 هزار و یکصد 

ریال تعیین شده است.

 رئیس اتحادیه گوشت گاوی از ثبات 
قیمت گوش��ت گاو و گوس��اله  طی 
10 ماه��ه اخی��ر خبرداد.به گزارش 
ایس��نا،علی خندان روی در رابطه با 
قیمت گوشت گاو و گوساله در مراکز 

عرضه و فروش این محصوالت اظهار کرد:گوش��ت گوساله 
به طور مخلوط 30 هزارتومان اس��ت.وی قیمت گوش��ت گاو 
و گوس��اله  را در 10 ماهه اخیر ثابت عنوان کرد و از احتمال 
کاه��ش قیم��ت طی ماه آینده خبر داد.خندان روی جوان، در 
رابطه با وضعیت بازار خرید و فروش گوشت، اظهار کرد :در 
حال حاضر بازار خرید و فروش این محصول مناسب است؛ 
ام��ا ب��ا توج��ه به اینکه در ماه های خرداد و تیر کاهش  قیمت 

در پیش داریم تقاضا برای گوشت تغییر می یابد.

اخبار شهرستان
ریيس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

بيماری های قلبی و عروقی در گلستان رو به افزایش است
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی گلستان نسبت به افزایش 

بیماری های غیرواگیر و نیز قلبی و عروقی در این استان هشدار داد.
تقی ریاحی بابیان اینکه هنوز آگاهی های مردم نس��بت به حوزه س��المت و شناس��ایی 
آسیب های این حوزه کامل نیست، افزود: افزایش آمار بیماری های غیر واگیر و قلبی 
و عروقی در سال گذشته در این استان، موید این موضوع است.وی بدون اشاره به آمار 
این بیماری ها اضافه کرد: با آموزش و فرهنگ سازی بیشتر می توان سطح آگاهی های 
مردم را بویژه در زمینه تهیه و مصرف مواد غذایی سالم و انجام اقدامات پیشگیرانه درحوزه 
بیماری های غیر واگیر و قلبی و عروقی افزایش داد.دکتر ریاحی افزود: با وجود اجرای 
طرح تحول بنیادین سالمت و ارائه خدمات درمانی به مردم دراین حوزه، هنوز کیفیت 
س��المت در جامعه رضایت بخش نیس��ت.وی با اش��اره به استمرار طرح تحول سالمت 
درس��الجاری، تصریح کرد: با اجرای این طرح بس��یار مهم، میزان هزینه های مردم در 
چرخه درمان و سالمت در کشور از 65 درصد به کمتر از 40 درصد کاهش یافته است. 
قائم مقام وزیر بهداش��ت و درمان و آموزش پزش��کی هم چنین از اجرای طرح تحول 
سالمت در بخش دهان و دندان درسالجاری خبر داد و گفت: در این بخش که از ابتدای 
امسال آغاز شده است برخی گروه های پرخطر از جمله کودکان و نوجوانان و زنان باردار 
در اولویت درمان خواهند بود.ریاحی، ارتقای امکانات مراکز دولتی و راهاندازی مجتمع 
های دندانپزش��کی درشهرس��تان های مختلف گلس��تان را از جمله برنامه های درحال 
انجام این دانشگاه برشمرد و افزود: یک مجتمع دندانپزشکی درگرگان سال گذشته راه 
اندازی شد و در چند روز آینده مجتمع دندانپزشکی در گنبدکاووس نیز راه اندازی می 
شود.وی با بیان اینکه راه اندازی مجتمع های دندانپزشکی در دیگر شهرهای گلستان 
نیز بتدریج انجام می شود، اضاف کرد: هزینه های تمام شده در این مراکز، حدود یک 

سوم هزینه ها در مراکز بخش خصوصی می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان:
   آگاهی تغذیه فردی، در شکل گيری رفتارهای صحيح و سالمت 

افراد تأثير بسزائی دارد 
مهندس صفرعلی جمال لیوانی گفت : آگاهی تغذیه فردی تأثیربسزائی در شکل گیری 
رفتارهای صحیح و س��المت افراد  دارد.وی اظهار داش��تند: با در نظرگرفتن نقش��ی که 
آموزش تغذیه و اعمال برنامه های رژیم درمانی، در میزان آگاهی تغذیه ای و سالمت 
جسمانی کارمندان دارد، می توان اذعان داشت که اقداماتی از این قبیل در ارتقاء سطح 
آگاهی و سالمت این گروه، بسیار مؤثرخواهد بود. مهندس جمال لیوانی افزود:بی شک 
یکی از زیبا ترین ابعاد مشارکت مردم در تغییر و اصالح اوضاع بهداشتی درگیری کارمندان 
زحمت کش��ی اس��ت که س��المتی ایشان برای پایداری این مرز و بوم از اهمیت باالیی 
برخورداراس��ت.وی در ادامه تصریح کرد: وضعیت تغذیه خوب به عنوان یک ش��اخص 
توسعه در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است، از این رو در کشورهای درحال 
توسعه تغذیه در توسعه اقتصادی و ملی مورد توجه برنامه ریزان بهداشتی، اقتصادی و 
اجتماعی قرار گرفته است.مدیرعامل شرکت گاز گلستان درخاتمه با اشاره به اهمیت  
دوم اردیبهشت روز جهانی زمین پاک اظهار داشتند:حفظ محیط زیست حفظ ارزشهای 
الهی  و احترام به طبیعت، احترام به خالق هستی می باشد بنابراین شایسته است  همواره 

با طبیعت مهربان باشیم  .

کاهش بيش از ۳ درصدي تلفات برق کرمانشاه
 در پایان سال 9۳ 

در بازدید معاونت هماهنگي توزیع ش��رکت توانیر از ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان 
کرمانش��اه بر کاهش بیش از 3 درصدي تلفات برق در این ش��رکت تا پایان س��ال 93 
تاکید ش��د.مهندس علیمراد مرادي مجد؛ مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروي برق استان 
کرمانشاه در جلسه مدیران این شرکت با حضور معاون هماهنگي توزیع شرکت توانیر 
و ترس��یم وضعیت ش��اخص هاي عملکردي ش��رکت نظیر »کاهش تلفات«،»کاهش 
پیک«،»وصول مطالبات« گزارش مبس��وطي از کارنامه س��ال 93 ارائه داد. مهندس 
مرادي مج��د ب��ا تاکی��د بر موفقیت ش��رکت در کاهش بیش از 3 درصدي تلفات برق بر 
تداوم و استمرار تالش مدیران در این راستا خبر داد.مهندس غالمرضا خوش خلق نیز 
در این نشست به تبیین روند شکل گیري طرح »فني و مهندسي کاهش تلفات برق« 
از 24 مهر سال گذشته )24 مهر 1393( و میثاق نامه مدیران براي این طرح جهادي در 

شرکت هاي توزیع پرداخت و این اقدام را از جمله کارهاي جدي و پیوسته صنعت برق 
کشور برشمرد.مهندس خوش خلق با اشاره به تعیین و ابالغ سهمیه کاهش تلفات برق 
براي هر یک از ش��رکت هاي توزیع در این طرح اظهار کرد: معاونت هماهنگي توزیع 
شرکت توانیر برنامه ویژه و جداگانه اي در رابطه با رصد مدیریت تلفات پیگیري مي کند 
که براساس آن روند تلفات هر شرکت با وضعیت سال گذشته و وضعیت فعلي خرید و 
فروش انرژي مقایسه مي شود.عضو کمیته راهبري کمیته کاهش تلفات شرکت توانیر 
با ابراز امیدواري نسبت به روند روبه کاهش تلفات که با پیگیري جدي مقام عالي وزارت 
نیرو نیز همراه بوده است، تصریح کرد: در پایان سال 93 کاهش تلفات در شبکه توزیع 

با کاهش 3.2 درصدي از 15 درصد به 12.8 درصد رسید.

عملکرد کميسيون هاي ماده 11 و 12 استان کرمانشاه 
طي سال 1۳9۳

بهمن خسروانی گفت:طي برگزاري جلسات کمیسیونهاي ماده 11 و 12 بصورت مجزا 
به تخلفات 286 پرونده حمل و نقل بار و مس��افر رس��یدگي ش��د، که از این میزان تعداد 
237 پرونده مربوط به کمیسیون ماده 11 و تعداد 49 پرونده در کمیسیون ماده 12 مورد 
بررسي و صدور حکم قرار گرفت.وي افزود: این جلسات با حضور اعضاي کمیسیون در 
محل این اداره کل برگزار و به تخلفات رانندگان وسایط نقلیه سنگین بار و مسافر برون 
شهري و نیز شرکتهاي حمل و نقل جاده اي رسیدگي گردید.مهندس خسرواني عمده 
تخلفات ارتکابي ش��رکتها را اضافه تناژ عنوان کرد و افزود: احکام صادره در خصوص 
پرونده ها بعضا” به قطع خدمات حمل و نقلي ، تعلیق پروانه فعالیت با مدت معین و یا 
تذکر کتبي به شرکتها و رانندگان متخلف همراه بوده .وي افزود: با توجه به اینکه هزینه 
ساخت راه در چند سال اخیر افزایش یافته ، رانندگان به ویژه وسائط نقلیه سنگین بار باید 
این موضوع را جدي گرفته ومیزان بار حمل شده با مشخصات درج شده در کارت وسیله 
نقلیه مطابقت داش��ته باش��د ضمن اینکه اضافه بار میزان ایمني وس��یله نقلیه را کاهش 
مي دهد ودر ایجاد سوانح جاده اي نقش اساسي دارد.مدیرکل حمل و نقل و پایانه ها 
همچنین به اهمیت همراه داشتن مدارک معتبر توسط رانندگان وسایط نقلیه سنگین 
بار و مسافر تاکید کرد و از رانندگان و شرکتها خواست تا با رعایت قوانین و مقررات در 

برقراري نظم اجتماعي و کاهش سوانح و تلفات جاده اي همکاري نمایند.

اجراي 12 پروژه برق رساني در شهرك ها 
و نواحي صنعتي مازندران  

مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهاي صنعتي مازندران ، از اجراي 12 پروژه برق رس��اني در 
ش��هرکها و نواحي صنعتي اس��تان با هزینه 6 میلیارد ریال خبر داد .به گزارش روابط 
عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران ، سید مصطفي موسوي در بازدید از شهرک 
صنعتي الله آباد بابل گفت : تکمیل زیرساخت شهرکها و نواحي صنعتي براساس نیاز 
و در جهت تکمیل و تجهیز در هر شهرک و ناحیه صنعتي انجام مي شود .مدیرعامل 
شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران افزود : 12 پروژه برق رساني در شهرکها و نواحي 
صنعتي الله آباد بابل ، بشل سوادکوه ، کجور ، جویب�ار ، رستم کال قائم شهر ، ساري2 
، بهش��هر ، گلوگاه ، مرزن آباد چالوس ، اس��الم آباد ، چمس��تان نور و س��اري انجام ش��ده 
اس��ت .موس��وي تصریح کرد : براي اجراي این پروژه ها مبلغ 6 میلیارد ریال از محل 
منابع داخلي شرکت هزینه گردیده است .وي بیان داشت : با اجراي پروژه هاي عمراني 
بویژه برق ، وضعیت ش��هرکها و نواحي صنعتي اس��تان در حوزه برق رس��اني ، مطلوب 
خواهد شد .موسوي با اشاره به مزیت برق در شهرکها و نواحي صنعتي خاطرنشان کرد 
: با تکمیل پروژه هاي عمراني ، شاهد تسریع در عبور و مرور کاال و صاحبان صنعت و 

همچنین رشد و شکوفایي صنعت و تولید خواهیم بود .

اهدا خون کارشناسان آموزش و پرورش استان فارس
به گزارش اداره اطالع رسانی وروابط عمومی آموزش و پرورش فارس،با استقرار اکیپ 
س��یارانتقال خون اس��تان در این اداره کل ، جمعی از کارشناس��ان باحضوردر محل اخذ 
خون گیری اقدام به اهدا مقداری از خون خود کردند.رییس اداره س��المت وتندرس��تی 
آموزش وپرورش فارس گفت:درمدت سه ساعت حضور اکیپ سیار انتقال خون در اداره 
کل آموزش و پرورش بیش از25 هزار سی سی خون توسط کارشناسان این اداره کل 
اهدا شد.بهزاد جامعیان گفت:درایام هفته وحدت نیز کارکنان آموزش وپرورش فارس 

بیش از 23 هزار سی سی خون خود را اهدا کرده بودند

رئيس اداره مراقبت در برابر آسيب های اجتماعی 
آموزش و پرورش فارس خبر داد:

رشد 170 درصدی آثار ارسالی به جشنواره نوجوان سالم
به گزارش اداره اطالع رسانی و  روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ، غریب زارع    
در مراس��م  اختتامیه چهارمین جش��نواره نوجوان س��الم در اس��تان فارس گفت: ترویج 
ش��یوه های زندگی س��الم و پیش��گیری از رفتارهای پرخطر وگرایش به خشونت ، سوء 
مصرف مواد مخدر و دخانیات در بین دانش  آموزان دوره متوس��طه ،از اهداف برگزاری 
این جش��نواره اس��ت.زارع افزود: آثار ارس��الی دانش آموزان ، فرهنگیان و والدین دانش 
آموزان به این جشنواره نسبت به سال گذشته از رشد 170درصدی برخوردار بوده است 
.وی گف��ت : ادارات آم��وزش و پ��رورش ،در مجم��وع  تعداد 93 فیلم کوتاه ، 187 عکس 
،304 مقاله از دانش آموزان به این جش��نواره ارس��ال نمودند. رئیس اداره  مراقبت در 
برابر  آس��یب های اجتماعی آموزش و پرورش فارس  افزود:از مجموع آثار دریافتی ، 
331 مقاله متعلق به  فرهنگیان و  100 مقاله متعلق به  والدین می باش��د.زارع یادآور 
ش��د: 574 روز نامه دیواری و 833 نقاش��ی ،از دیگر آثاری بود که به دبیر خانه جش��نواره 
ارسال گردید.وی گفت: در اختتامیه بخش استانی جشنواره نوجوان سالم، ازمنتخبین 
بخش های مختلف این جشنواره شامل، 129 دانش آموز دختر و 111 دانش آموزپسر 
و 22 نفر از کارکنان و 20 نفر از والدین تقدیر بعمل آمد.در بخش��ی از این مراس��م، پیام 
معاون تربیت بدنی و س��المت وزارت آموزش و پرورش ، قرائت ش��د.در بخش��ی از  این 
پیام که  توسط خانم علویه مریم رحیمی،  رییس گروه پیشگیری از رفتار های پرخطر 
وزارت آموزش و پرورش قرائت شد  ، خطاب به دانش آموزان، همکاران و والدین آمده 
است: سالمتی موهبت بزرگ الهی است که راه شکر این نعمت، مراقبت از خود و کناره 
گیری از رفتارهایی است که موجب به خطر افتادن انسان می شود.در بخش دیگری 
از پیام دکتر مهرزاد حمیدی آمده است: مراقبت از خود شامل همه رفتارهایی است  که 
موجب سالمتی در زمینه های مختلف روانی ، اجتماعی و معنوی می شود.همچنین در 
این پیام آمده است: برای اینکه بتوانیم از خود در برابر رفتارهای مخاطره آمیز مراقبت 
کنیم ، باید قادر باش��یم که ش��ناخت خود را در مورد رفتارهای پرخطر افزایش دهیم، 
مهارت های خود  مراقبتی را در خود تقویت کنیم و این مهارت ها را در بین دوس��تان 

و همکالسی ها ترویج دهیم.

جانشين فرمانده سپاه امام صادق)ع( بوشهر تأکيد کرد:
چيره شدن دشمن در مسأله هسته ای در صورت نبود همدلی و 

همزبانی
بوش��هر- خبرنگار تجارت : جانش��ین فرمانده س��پاه امام صادق)ع( اس��تان بوشهر بر 
چیره ش��دن دش��من در مس��أله هسته ای در صورت نبود همدلی و همزبانی تأکید کرد 
و گفت: دش��من قدرت نظام را با انس��جام، همدلی، همزبانی و وحدت مس��ئوالن و 
دولت باالنس می کند.، حمید خرمدل صبح امروز در همایش سرگروه های حلقه های 
صالحین بس��یجیان خواهر س��پاه شهرس��تان بوش��هر با بیان اینکه بانوان ایرانی یک 
شاخصه اساسی در بین زنان جهان دارند که بقیه ندارند، اظهار داشت: فرزندانی که از 
دامن بانوان ایرانی پرورش یافته اند در جهان بی نظیر هس��تند.خرمدل به دالورمردی 
و شجاعت مردان ایرانی در هشت سال دفاع مقدس اشاره و بیان کرد: در حال حاضر 
که می بینیم در کشورهایی همچون پاکستان، سوریه، لبنان، عراق و یمن مسلمانان 
را به خصوص ش��یعیان را می کش��ند، به خاطر این اس��ت که آنها راه فرزندان ایران 

اسالمی را در پیش گرفته اند.
* چیره شدن دشمن در مسأله هسته ای در صورت نبود همدلی و همزبانی

وی با تأکید بر اینکه فرزندان سربلند ایران اسالمی پرورش یافته مکتب حضرت فاطمه 
)س( هستند، ادامه داد: الگویی برای ما جامعه ای اسالمی باالتر از فاطمه نیست و ما 
باید ببالیم و خدا را شکرگزار باشیم که چنین الگویی داریم.جانشین فرمانده سپاه امام 
صادق )ع( اس��تان بوش��هر با اش��اره به اینکه نامگذاری س��ال به دولت و ملت، همدلی 
و همزبانی نش��ان از افق، نگاه بلند و خاص مقام معظم رهبری به موضوعات کش��ور، 
منطقه و جهان اس��ت، تصریح کرد: چند س��الی بود با توجه به اوضاع اقتصادی مقام 
معظم رهبری نامگذاری سال ها را بیشتر اقتصادی انتخاب می کردند به خاطر حساسیت 
مسائل اقتصادی در آن سال ها این انتخاب ها را داشتند.خرمدل خاطرنشان کرد: ما در 
حال حاضر در ش��رایط س��خت اقتصادی، تحریم و فش��ار ویژه قرار داریم اما با انتخاب 
نامگذاری سال به همدلی و همزبانی نشان برای این بود که می توان به وسیله آن بر 

همه مسائل و مشکالت به راحتی غلبه پیدا کرد.
وی با اش��اره به اینکه نوع اقتصاد ما به گونه ای اس��ت که مس��ائل و مش��کالت آن به 
سختی برطرف می شود اما دشمن نمی تواند آن را متالشی و متزلزل کند، اضافه کرد: 
به همدلی و همزبانی دولت و ملت نیاز است تا بتوانیم به وسیله آن سختی های موجود 

را کمتر کرده و بر آنها غلبه پیدا کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خبر داد:
افزایش شوراهای سازش در استان مرکزی

مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی اس��تان مرکزی از صدور هزار و 731 مورد رای 
سازش��ی در س��ال گذش��ته خبر داد.ناصر شیخی اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی به 
شکایات در سنوات دورتر به بیش از یک ماه هم رسیده بوده، لیکن با اصالح فرایندها، 
تجهیزات و همچنین اضافه ش��دن نیروها، امروز رس��یدگی به ش��کایات در کمتر از 10 
روز امکانپذیر خواهد بود.وی با تاکید بر اینکه مسئوالن مربوطه مکلفند رسیدگی به 
شکایات را ظرف کمتر از دو هفته انجام دهند به کاهش هیئت های تشخیص و افزایش 
ش��وراهای س��ازش در اس��تان به عنوان دیگر دس��تاورد اشاره کرد و گفت: هدف از این 
اقدام ایجاد سازش بین کارفرما و کارگر بوده است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: در حال حاضر بیش از 580 ش��ورای س��ازش در اس��تان فعالیت می کنند.شیخی 
گفت: در سال گذشته بیش از پنج هزار و 100 دادخواست کارگری به این اداره واصل 
و برای نزدیک به هزار و 731 مورد از این تعداد رای سازش��ی صادر ش��ده اس��ت.وی با 
بی��ان اینک��ه پرونده ه��ای واصل��ه به هیئت حل اختالف نیز در این مدت بیش از هزار و 
471 فقره بوده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 35 درصد از این پرونده ها به صورت سازش��ی 
رس��یدگی ش��ده است.ش��یخی به اجرای هش��ت طرح طبقه بندی مشاغل اشاره کرد و 
گفت: با تالش همکاران حوزه روابط کار 47 شورای اسالمی کار، و بیش از 148 تشکل 
کارگری و کارفرمایی و کانون های مرتبط در راس��تای تعامل بین کارگر و کارفرما و 
تحقق اصل سه جانبه گرایی فعالیت می کنند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
صدور آرای سازش��ی در مراجع حل اختالف نس��بت به مدت مش��ابه سال 92 به میزان 
دو درصد رشد داشته است.وی نظم و انسجام در فعالیت های واحد روابط کار، تقویت 
شوراهای سازش، ارائه مشاوره قبل و حین رسیدگی به پرونده های دادخواهی همکاری 
سه جانبه اعضای مراجع و همچنین اطالع رسانی صحیح موازین قانونی را از مهمترین 
عوامل این موفقیت دانست.شیخی گفت: با تقویت شوراهای سازش دورنمای بهتری 
در حل اختالف طرفین کار پیش بینی می ش��ود.وی ضمن اش��اره به لزوم ایجاد تعامل 
مثبت و سازنده میان تشکل های کارگری-کارفرمایی جهت ایجاد رونق اقتصادی در 
کارخانجات و جلوگیری از رکود صنعتی، از نمایندگان کانون انجمن های صنفیکارگری 

استان خواست تا در این زمینه قدم های جدی و جدیدتری بردارند.

سيستم داشبورد در شرکت توزیع نيروي برق استان گلستان
 راه اندازي شد

مهندس قاس��م ش��هابي مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان گلستان گفت: 
مدیریت ارش��د این ش��رکت با باور اینکه نظارت مدیریتي بر عملکرد ها نقش بس��زایي 
بر خدمت رس��اني به مش��ترکین دارد اقدام به طراحي و راه اندازي سیس��تم مدیریت 
داشبورد اطالعاتي براساس شاخص هاي کنترلي برنامه ریزي استراتژیک نموده است.
مهندس ش��هابي افزود: در این سیس��تم به صورت آنالین تمامي اطالعات و وضعیت 
ش��رکت به تفکیک مدیریت ها نمایش داده ش��ده و مدیر هر بخش مي تواند براس��اس 
برنامه استراتژیک شرکت و شاخص هاي مربوطه با یک نگاه متوجه عملکرد خود و 
میزان مطلوبیت یا نقاط ضعف عملکرد خود گردد و براي عارضه یابي و رفع مشکالت 
احتمالي اقدام کند.مهندس س��ید احمد موس��وي معاون فروش و خدمات مش��ترکین 
ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان گلس��تان نیز در خصوص مزایاي سیس��تم داشبود و 
اهداف آینده آن گفت: وضعیت رشد فروش انرژي به صورت کیلووات و ریال و میزان 
رش��د و درصد فروش و وصول ش��رکت در این سیس��تم مقایس��ه و بررس��ي مي گردد. 
موس��وي افزود: در سیس��تم داش��بورد میزان رشد تعداد مشترکین در نوبت به تفکیک 
شبکه موجود و نیاز به توسعه مقایسه مي شود و میزان رشد انرژي به تفکیک تعرفه و 
نوع مصرف آن مورد مقایسه قرار مي گیرد.وي بررسي و تحلیل تلفات بر اساس خرید 
و فروش انرژي به مشترکین، بررسي و رصد مانده وجوه نگهداري شده نزد بانک ها 
از محل انرژي و بررس��ي وضعیت تعهدات ش��رکت به تفکیک مدیریت هاي توزیع را 

از دیگر مزایاي این سیستم برشمرد.

رئيس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت:

استفاده از روغن پالم ناچيز شد
رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی از اس��تفاده نکردن غیرمجاز روغن های گیاهی در 

محصوالت شیری خبر داد.
 به گزارش تس��نیم،  رس��ول دیناروند، با اش��اره به این که مردم 
وزارت بهداش��ت را به عنوان متولی س��المت از جمله در حوزه 
ایمنی و س��المت مواد غذایی می شناس��ند گفت: ما در عمل 
یکی از بازیگران این صحنه هس��تیم چرا که در وزارت جهاد 
کشاورزی، سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات در مورد 
سالمت فرآورده های گوشتی، دامی، آبزیان و همچنین کود و 
سم و نظارت بر مصرف درست آنها نظارت دارند.وی افزود: از 
طرف دیگر سازمان استاندارد و گمرک ها در واردات کاال و نیز 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظارتی که بر تولید دارد، در این 
حیطه نقش دارند از این رو تولیت سالمت  فرآیندی فرابخشی 
به شمار می رود.دیناروند تصریح کرد: تجربه های بین المللی 
متفاوتی وجود دارد ولی روند کنونی در دنیا به سمتی می رود 
که دستگاه نظارتی و متولی در حوزه غذا یکی شود تا پاسخگو 

هم یکی باشد.در ادامه حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون 
بهداش��ت و درمان مجلس، با اش��اره به برنامه پنجم گفت: در 
این برنامه وزارت بهداش��ت متولی س��المت تعریف شده و در 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری هم در بحث مربوط 
به ایمنی غذایی، این امر به وزارت بهداشت مربوط شده است.

وی افزود: طبق قانون متولی وزارت بهداشت است، علت هم 
این است که هر وقت اتفاقی رخ می دهد، این وزارت خانه باید 
پاس��خگو باش��د ولی دو گانگی و چندگانگی موجب مشکالت 
عدیده می ش��ود از این جهت پیش��نهاد ما این اس��ت که متولی 
س��المت را مش��خص کنیم.دیناروند گفت: فرصت مناسب در 
برنامه ششم خواهد بود، پیشنهادهایی آماده شده و در این برنامه 
لحاظ می شود، مجلس هم با رای خود موجب می شود تا گام 
محکمی به سمت ارتقای سالمت به وی ژه در حوزه غذا برداریم.

وی افزود: برنامه شش��م، امس��ال به مجلس تقدیم می ش��ود و 
سال 95، سال شروع آن خواهد بود از این رو سریع ترین قانونی 
است که می تواند در این باره در مجلس طرح شود.شهریاری 

هم با توجه به مشکالتی که در حوزه سبزی، صیفی و میوه ها 
وجود دارد گفت: زمین های کشاورزی ما شناسنامه دار نیست 
و موضوع باقی مانده س��موم در محصوالت کش��اورزی بحث 
جدی به ش��مار  می رود.دیناورند گفت: دو رویکرد در این جا 
وجود دارد، یکی این که ما همه محصوالت را شناسنامه دار و 
عرض��ه محص��والت فله را به تدریج جمع کنیم تا محصوالت 
قابل رهگیری باشند و در مراحل مختلف نظارت شوند کاری 
که در کش��ورهای پیش��رفته انجام می شود.وی افزود:  رویکرد 
دوم آن است که تا زمان رسیدن به امکانات کافی، دست کم 
به کشاورزان آموزش بدهیم چرا که نگرانی ما در زمینه سم و 
کود، بیش از آن که درباره میزان آنها باشد، رعایت نشدن زمان 
مناسب و ورود سم قاچاق به کشور است.معاون وزیر بهداشت 
درباره بروز بیماری اس��هال خونی بین حدود هزارنفر در چهار 
محال بختیاری گفت: معموال این نوع اس��هال ها وابس��ته به 
سبزی و صیفی جات هستند و طبق گزارشی که دریافت کرده 
ایم این مورد هم به س��بزی مربوط می ش��ده است.شهریاری 

گف��ت: سالهاس��ت ک��ه مردم می دانند س��بزی و صیفی جات 
جنوب تهران با فاضالب آبیاری می ش��وند ولی امس��ال شاهد 
هستیم که وزیر جهاد از دستور قلع و قمع این مزارع خبر می 
دهد.دینارون��د در بخ��ش دیگری از س��خنان خود خبر مربوط 
ب��ه مرجوع کردن ماس��ت های پرچ��رب صادراتی به عراق را 
مربوط به گذشته دانست و گفت: خبر آن اگر چه امروز منتشر 
ش��ده ولی مربوط به گذش��ته است.وی افزود: سال قبل حدود 
12 درصد از محصوالت ش��یری ما از چربی گیاهی که عمده 
آن هم روغن پالم بود، استفاده می کردند ولی در انتهای سال 
93 و ابتدای 94 این میزان بس��یار ناچیز ش��ده چرا که نظارت 
های ما جدی اس��ت.دیناروند تصریح کرد: می توان ادعا کرد 
که اس��تفاده غیرمجاز از چربی گیاهی در محصوالت ش��یری 
نداری��م.وی تصری��ح کرد: ما نظارت دقیق بر واردات و توزیع و 
مصرف روغن پالم داشتیم به گونه ای که سال گذشته بیش از 
300 هزار تن کاهش واردات داشتیم، امسال هم سخت گیری 

و نظارت وجود خواهد داشت.
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صنعت، معدن وتجارت

استارت پروژه آلومینیوم جنوب 
پس از 8 سال تاخیر

پس از هش��ت س��ال تاخیر، عملیات ساخت فاز نخست آلومینیوم 
جنوب همزمان با سفر رییس جمهوری به استان فارس در هفته 
ج��اری، ب��ا ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن آلومینیوم آغاز می ش��ود. 
تاریخ تولید آلومینیوم در ایران به س��ال 1۳42 برمی گردد که در 
آن زمان با تاسیس شرکت ایرالکو در اراک امکان تولید آلومینیوم 
با ظرفیت 4۵ هزار تن در سال به وجود آمد و بعد از آن چند واحد 
تولیدی دیگری نیز در این حوزه شروع به  کار کردند؛ تا جایی که 
اکنون ظرفیت تولید آلومینیوم به ۳۰۰ هزار تن در س��ال رس��یده 
اس��ت. با توجه به رویکرد جهان به آلومینیوم، می توان گفت که 
این میزان تولید پاسخگوی نیاز فعلی و آتی کشور نیست. عالوه  
بر این در س��ال های گذش��ته نیز این صنعت همانند دیگر صنایع 
کش��ور از ش��رایط رکود حاکم بر تولید بی نصیب نماند و با کمبود 
نقدینگی و سرمایه در گردش دست وپنجه نرم کرده است. البته 
دول��ت یازده��م برای خروج تولی��د از رکود برنامه های مختلف و 
بس��ته های پیش��نهادی ارائه و تالش کرد که در این راستا برخی 
از این برنامه ها به ثمر نشس��ت تا جایی که اکنون پس از کش و 
قوس های فراوان همزمان با سفر رییس جمهوری به استان فارس 
در هفته جاری، عملیات س��اخت فاز نخس��ت مجتمع آلومینیوم 
جنوب انجام می ش��ود. براس��اس اعالم ایمیدرو پروژه آلومینیوم 
جنوب یکی از طرح های کلیدی در حال اجرای این سازمان بوده 
که به دلیل تاخیر در تامین پیش پرداخت فاینانس از سوی شرکا، 
این طرح با هش��ت س��ال تاخیر روبرو بوده اس��ت. طرح آلومینیوم 
جنوب با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن با مشارکت 4۹ درصدی ایمیدرو 
و ۵1 درصدی گروه سرمایه گذاری غدیر در منطقه ویژه صنایع 
انرژی ب��ر المرد اجرا خواهد ش��د. مزیت اح��داث واحد آلومینیوم 
جنوب در منطقه المرد، دسترس��ی به منابع انرژی و نزدیکی به 

آبراه های بین المللی در خلیج فارس است. 

شاغالن صنعتی و کشاورزی ایران و ترکیه گرد 
هم می آیند

نشس��ت مش��ترک صاحبان مشاغل صنعت، کشاورزی و غذایی 
ایران و ترکیه، شش��م و هفتم خردادماه در نمایش��گاه بین المللی 
تهران برگزار می ش��ود. هدف از برگزاری این نشس��ت گسترش 
مناس��بات اقتص��ادی و ارتق��ای مب��ادالت تج��اری بخش های 
خصوصی عنوان ش��ده است.نشس��ت مشترک صاحبان مشاغل 
ایران و ترکیه با حمایت کمیس��یون مش��ترک اقتصادی ایران و 
ترکی��ه، وزرات صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، وزرات امور خارجه و 
س��ازمان توس��عه تجارت برگزار می شود و بی شک حضور تجار، 
صاحبنظران و تولیدکنندگان صنایع کشاورزی و غذایی می تواند 
نتایج بسیار مثبتی برای اقتصاد و اشتغال زایی کشور ایجاد کند.

سوال خودرویی از نعمت زاده به صحن علنی 
مجلس ارسال شد

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با بیان اینکه 
وزیر صنعت برنامه اساسی برای اصالح صنعت خودروی کشور 
ندارد، گفت: س��وال از نعمت زاده به صحن علنی مجلس ارس��ال 
ش��ده اس��ت. علی علیلو ، به جلسه روز دوشنبه تعدادی از اعضای 
کمیسیون صنایع مجلس با نعمت زاده اشاره کرد و اظهارداشت: 
در این جلس��ه متوجه ش��دیم وزیر صنعت برنامه اساس��ی برای 
اصالح صنعت خودروی کشور ندارد. وی با اشاره به اینکه حتی 
اقدامات مناس��بی برای اجرایی ش��دن نتایج تحقیق و تفحص از 
صنعت خودروسازی نیز توسط وزارت صنعت انجام نشده است، 
افزود: بنده از توضیحات روز گذش��ته وزیر صنعت قانع نش��ده و 
س��وال خود را به رئیس کمیس��یون صنایع برای قرائت در صحن 

علنی مجلس ارسال کرده ام.

پایتخت اقتصادی ایران 
در انتظار سرمایه گذاری آلمانی ها

اس��تاندار هرم��زگان گف��ت: اس��تان می توان��د مرک��زی برای 
انتقال کاالهای کش��ور آلمان باش��د و با تقویت روابط تجاری، 
س��رمایه گذاران آلمانی می توانند از ظرفیت های س��رمایه گذاری 
هرمزگان استفاده کنند. جاسم جادری در دیدار با سفیر آلمان در 
ای��ران اظه��ار کرد: ایران از ظرفیت های خوب اقتصادی و امکان 
مناس��ب برای س��رمایه گذاری برخوردار است. خوشبختانه در دو 
س��ال گذش��ته پیشرفت های خوبی در ارتباطات بین المللی ایران 
بدست آمده و در این مدت شاهد رشد ۳۳ درصدی روابط اقتصادی 
و تجاری میان ایران و آلمان نیز بوده ایم. وی به معرفی ظرفیت های 
اقتصادی و تجاری اس��تان هرمزگان پرداخت و بیان کرد: اس��تان 
هرم��زگان از اهمیتی اس��تراتژیک برخوردار بوده و ظرفیت های 
دریایی و بندری، شیالتی، صنعتی و معدنی از قابلیت های استان 
محس��وب می ش��وند و در زمین��ه ص��ادرات و واردات کاال دارای 
موقعیت مهمی در کشور است. عالوه بر آن برخورداری از 6 منطقه 
ویژه اقتصادی، 2 بندر بزرگ ش��هید رجایی و باهنر، 14 جزیره، 
همسایگی با پنج کشور حاشیه خلیج فارس و سواحل طوالنی از 
جمله دیگر مزیت های اس��تان هرمزگان محس��وب می شوند. 7۰ 
درصد واردات و صادرات کش��ور از طریق اس��تان هرمزگان انجام 
می ش��ود و بندرعب��اس پایتخت اقتصادی ای��ران لقب گرفته که 
می توان این ظرفیت ها را به سرمایه گذاران کشور آلمان معرفی 
کرد. نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اضافه کرد: هرمزگان 
در حال حاضر دارای دو منطقه آزاد است و در آینده نیز در شرق و 
غرب استان، یعنی در شهرستان های جاسک و پارسیان 2 منطقه 

آزاد تجاری و اقتصادی دیگر ایجاد می شود.

سفیر ایران بر روابط خوب تهران - رم تاکید کرد
س��فیر ای��ران در رم تاکی��د ک��رد: ای��ران و ایتالی��ا دارای روابط و 
همکاری ه��ای خوب��ی در زمینه های مختل��ف به ویژه در بخش 
تجاری، گردش��گری و فرهنگی هس��تند که امیدواریم نمایشگاه 
می��الن زمینه توس��عه بیش ت��ر همکاری ها و نزدیکی بیش تر دو 
کش��ور را فراه��م کن��د. جهانگیر مظفری، س��فیر ایران در رم در 
گفت وگ��و با س��ایت خب��ری آکاندرون��وس )akandronos( به 
مناس��بت حضور ش��رکت های ایرانی در نمایشگاه میالن روابط 
ایران و ایتالیا گفت: در طول تاریخ، ایران همواره حلقه اتصال و 
پل ارتباطی شرق و غرب به ویژه برای تجار و بازرگانان با یکدیگر 
بوده است. جاده تاریخی ابریشم به عنوان سمبل ارتباط اقتصادی 
شرق و غرب با ایران مفهوم پیدا می کرد. ایران هنوز آماده ایفای 
چنین نقشی است. رقابت های تجاری و اقتصادی بین قدرت های 
بزرگ می تواند به برخورد و تنش بین آن ها منجر شود اما با توسعه 
صلح و امنیت بین المللی و احترام به حقوق انس��ان ها و کرامت 
انسانی می توان به تدریج همکاری و هم افزایی تجاری و اقتصادی 
را جایگزی��ن رقابت ه��ای مخرب کرد. جمهوری اس��المی ایران 
امیدوار اس��ت هم چون گذش��ته تاریخی خود و با استفاده از منابع 
سرش��ار انرژی و معدنی و نیز فرصت های عظیم س��رمایه گذاری 
خود، فعاالن اقتصادی در شرق و غرب را برای فعالیت در محیطی 

سالم، امن و سودآور به کشور خود دعوت کند.

در حالی که ایران بهترین نوع چرم دامی سبک 
را در اختیار دارد، یک عضو انجمن صنایع چرم 
ایران گفت: برخی سودجویان، اجناس تقلبی و 
چرم های مصنوعی را به عنوان برندهای مطرح 
بین المللی با قیمت های باالتر می فروشند که به 
سالمتی انسان و محیط زیست صدمه می زند. 
مهدی یوس��فی فر در گفت وگو با ایس��نا، با بیان 
این ک��ه ای��ران 12 درصد از جمعیت دامی چرم 
سبک دنیا را در اختیار دارد، اظهار کرد: به طور 
کلی چرم ش��امل س��ه دسته سبک )گوسفندی 
و بزی(، نیمه س��نگین )ش��تر مرغ و پرندگان( و 
چرم س��نگین )گاو، گاومیش و بوفالو( می ش��ود 
ک��ه ای��ران در زمین��ه  چرم س��بک 12 درصد از 
جمعیت دام سبک را در اختیار دارد. به گفته وی 
دام سبک ایران از جمله مرغوب ترین دام های 
دنیاست که از چرم سبک آن برای تولید برخی 

از انواع کیف  و لباس استفاده می شود.
این عضو انجمن صنایع چرم ایران با بیان این که 
صادرات بی رویه مواد اولیه در س��ال های اخیر 
رونق گرفته است، گفت: از سوی دیگر محصول 
نهایی تا حدودی مغفول مانده و قیمت تمام شده 

برای تولید آن نیز باالست.
وی با بیان این که تولید کنندگان داخلی چرم باید 
در زمینه مد و طراحی بسیار کار کنند، اظهار کرد: 
اگر چرم به خوبی فرآوری و دباغی شود، نه تنها 
در ایران بلکه در تمام دنیا به عنوان یک کاالی 
لوکس حس��اب می ش��ود که از استحکام کافی 
برخ��وردار ب��وده و می تواند در دوره های چهار تا 

پنج ساله نیز مورد استفاده قرار گیرد.

یوسفی فر درباره  گران  بودن قیمت محصوالت 
چرمی در کشور ادامه داد: با توجه به این که این 
محصوالت با دس��ت تولید می ش��وند و از سوی 
دیگر گران  بودن مواد اولیه، نیروی انس��انی و 
به طور کلی قیمت تمام ش��ده ذاتا در مقایس��ه 
با محصوالت مش��ابه گران تر هس��تند و ممکن 

اس��ت تا دو و س��ه برابر قیمت نیز برس��ند.این 
عضو انجمن صنایع چرم ایران با انتقاد از ورود 
فروشگاه هایی با برند های مطرح بین المللی به 
بازار چرم گفت: ورود فروش��گاه ها با برند های 
مطرح بین المللی که بعضا مغازه های پر زرق و 
برق در کشور باز می کنند به تولید داخلی صدمه 

زده در حالی که تقریبا تمامی این فروش��گاه ها 
هیچ گونه گواهی بین المللی به عنوان نمایندگی 
رس��می از ای��ن برندها ن��دارد.وی افزود: تقریبا 
می توان گفت این برندها هیچ کدام محصوالت 
اصلی نیستند و بعضا چرم های مصنوعی برای 
محیط زیست و سالمتی انسان نیز بسیار مضر 

اس��ت. این در حالی اس��ت که این محصوالت 
ب��ا قیمت ه��ای چندین براب��ر چرم های داخلی 
فروخته می ش��ود.این عضو انجمن صنایع چرم 
ای��ران ب��ا بیان این که در س��ال های اخیر اقبال 
مشتریان به محصوالت چرمی داخلی افزایش 
یافت��ه اس��ت، گف��ت: یکی از راه ه��ای فروش 
محصوالت چرمی اس��تفاده از توریست هاست 
که با ورود خود به کش��ور از محصوالت چرمی 
به عنوان س��وغاتی برای کش��ور خود اس��تفاده 
می کنند؛ بنابراین امیدواریم در آینده ای نزدیک 
رفت وآمد توریست به کشور افزایش پیدا کند که 
در این ش��رایط کس��انی که روی زیرساخت ها و 
برندها کار کرده اند می توانند با برند های خارجی 
رقابت بس��یار خوبی داش��ته باش��ند.وی با بیان 
این که در حال حاضر بس��یاری از کارخانه های 
چرم ایرانی با کمتر از 2۵ درصد ظرفیت خود کار 
می کنن��د، گفت: دلیل اصلی این موضوع، نبود 
مشتری و بازار فروش کم برای مشتری است. در 
عین حال صادرات نیز مشکالت خودش را دارد، 
چ��را ک��ه اگر برندی نتواند در بازار داخلی موفق 
باش��د قطعا ب��رای ورود به بازار های بین المللی 
هیچ شانسی ندارد. رییس کارخانه نوین چرم با 
بیان این که محصوالت چرمی تولید داخل بین 
شش ماه تا دو سال گارانتی دارند، گفت: خواسته 
ما از مردم کشور این است که با توجه به تولید 
داخل و خرید از آنها راه را برای پیشرفت کشور 
باز کنند و زمینه را برای سو ءاستفاده افراد متقلب 
که بعضا کاالهای تقلبی را با قیمت های باالتر 

به جای اصل می فروشند فراهم نکنند. 

عضو انجمن صنایع چرم مطرح  کرد

فروش چرم های مصنوعی به اسم برندهای مطرح دنیا

پيشخوان

تطبیق استاندارد با نشان بین المللی حالل آسان استدرخواست ایران خودرو برای افزایش قیمت تحول بزرگ توسعه همکاری با شرکای اروپایی
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران با تاکید براینکه در آستانه 
تحول بزرگ توسعه همکاری های ایران 
با شرکای اروپایی هستیم، ابراز امیدواری 
کرد که پس از وقفه ای که براثر تحریم ها 

ایجاد شده بود، به اوج روابط تجاری خود برسیم. حسین نقره کار 
شیرازی با اشاره به بیش از پنج قرن روابط دوستانه و تجاری بین ایران 
و آلمان، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های دو کشور، 
تمام امکانات برای شروع مجدد، توسعه و پیشرفت همکاری های 
اقتصادی وجود دارد. وی افزود: در شروع کار دولت یازدهم شاهد 
حضور هیات های متعددی از آلمان و اکثر کشورهای اروپایی در 
ایران بوده ایم که این نشان دهنده عالقه مندی کشورهای اروپایی 

خصوصا آلمان به افزایش همکاری های اقتصادی است.

مدی��ر عامل ایران خودرو از ارس��ال 
اطالعات محصوالت این ش��رکت 
برای افزایش قیمت به شورای رقابت 
خبر داد.هاش��م یکه زارع در گفت و 
گو با تس��نیم، از ارس��ال مس��تندات 

ایران خودرو به ش��ورای رقابت برای اعمال تغییرات قیمتی 
در محصوالت این ش��رکت خبرداد و اظهارداش��ت: امس��ال 
هزینه های تولید نسبت به سال گذشته با افزایش هایی روبه 
رو شده است به همین منظور ما اطالعات هزینه های تمام 
ش��ده محصوالت خود را به ش��ورای رقابت ارسال کرده ایم.
وی با بیان اینکه امروز اطالعات هزینه ای خود را به شورای 
رقابت ارسال کرده ایم، افزود: قرار است شورا این اطالعات 

را بررسی و نتایج را به ما اعالم کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در دیدار با 
رئیس شورای معامالت تجاری حالل 
اروپا گفت: از آنجایی که همه استانداردها 
در ایران بر مبنای حالل بودن ش��کل 
گرفت��ه اس��ت تطبیق اس��تانداردهای 

طرفین با هم امری ساده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم به 
نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، ولی اهلل افخمی راد  
با  عبدالرحمان میحال فی، رئیس شورای معامالت تجاری حالل 
اروپا و همچنین سوچ گرکلی، مدیرعامل موسسه اعتباری مالی 
کاپیتال مجارس��تان با هدف یافتن راه هایی برای  همکاری در 
زمینه های مالی، بانکی، صنعتی، کش��اورزی، پزش��کی و انرژی 
دیدار کرد. رئیس شورای معامالت تجاری حالل اروپا در این دیدار 

خواستار معرفی بیشتر لوگوی حالل اروپا با کمک ایران شد. 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت در 
تالش است به منظور تسهیل در صادرات، تمامی موانع 

صادرات در مسیر فعاالن اقتصادی را برطرف کند.
مجتبی خسروتاج روز گذشته در حاشیه بازدید از بیست 
و دومین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده 
و بهداشتی، افزود: همه دولت ها باید با تدوین قوانین 
مناسب مسیر حرکت بخش خصوصی را با رفع موانع 
و مزاحمت ها پاکس��ازی کنند.  وی توجه به صادرات 
را راهکاری اساسی در توسعه صادرات کشور دانست و 
ضمن تاکید بر توانایی های بخش خصوصی در کشور، 
گفت: توس��عه صادرات در بلند مدت نیازمند س��رمایه 
گ��ذاری و تولید اس��ت، ضم��ن آنکه در کوتاه مدت نیز 
باید با ش��فاف کردن سیاس��ت های اقتصادی، موانع 
صادرات��ی از س��ر راه صادرکنندگان بخش خصوصی 
برداش��ته ش��ود. به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، بازار داخلی کش��ش محصوالت تولیدی را 
ندارد، لذا بایستی بازارهای جدید را پیدا و بستر مناسب 
را ب��رای ص��ادرات محصوالت صنعتی، کش��اورزی و 
خدمات فنی و مهندسی فراهم کرد. وی با بیان اینکه 
یک��ی از محورهای��ی ک��ه در ص��ادرات تاکنون فعال 
نبوده، خدمات فنی و مهندس��ی اس��ت، گفت: در جلسه 

ش��ورای عالی صادرات تصمیم بر این ش��د تا با تعیین 
مبلغی برای تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی 
صادرکنندگان این خدمات و محصوالت دانش بنیان 
رغبت بیش��تری به ص��ادرات این محصول پیدا کنند. 
خسروتاج، علت اصلی افزایش قیمت برخی از کاالهای 
تولید داخل را ناش��ی از رش��د هزینه ها و قیمت تمام 
شده دانست و گفت: امروز واحدهای تولیدی به دنبال 
مشتری هستند و باید راههای جدیدی را برای فروش 
تولی��دات خ��ود در نظر گیرن��د. برپایه این گزارش، در 
بیس��ت و دومین نمایش��گاه بین المللی مواد شوینده، 
پ��اک کنن��ده و بهداش��تی؛ 2۳7 ش��رکت داخلی و 6۳ 

شرکت خارجی حضور و مشارکت دارند.

مسیر حرکت بخش خصوصی باید پاکسازی شود
رئی��س خان��ه صنع��ت و معدن ایران ب��ا بیان اینکه 
امسال نیز مطمئن هستم یارانه نیز به بخش صنعت 
اختص��اص پی��دا نمی کند، گفت:ه��م اکنون بخش 
صنعت 4۰ هزار میلیارد تومان از دولت بابت س��هم 

خود از منابع هدفمندی یارانه ها طلبکار است
س��یدعبدالوهاب سهل آبادی در گفت وگو با تسنیم، 
در رابطه با س��هم یارانه بخش صنعت که این روزها 
صحب��ت از پیش��نهاد دو ه��زار میلی��ارد تومان��ی در 
کمیس��یون اقتصادی ویژه سازمان مدیریت و برنامه 
ری��زی مطرح اس��ت، اظهار داش��ت: بن��ده صحبتی 
درمورد کم یا زیاد بودن این رقم اعالم نمی کنم چرا 
که مطمئن هستم امسال نیز هیچ یارانه ای به بخش 

تولید اختصاص پیدا نخواهد کرد.
وی با اش��اره به اینکه ما از وضعیت دولت و س��طح 
درام��دی آن ب��ی اطالع نیس��تیم، افزود:هم اکنون 
بخ��ش صنع��ت 4۰ هزار میلیارد تومان از دولت بابت 
سهم خود از منابع هدفمندی یارانه ها طلبکار است

س��هل آبادی گفت: س��طح درآمدی وزارت اقتصاد از 
وصول مالیات در س��ال گذش��ته نس��بت به سال ۹2 
حدود  4۰ تا ۵۰ درصد رش��د داش��ته اس��ت که باید 
بگوی��م حج��م زیادی از این وصول مالیات ها متعلق 

به بخش صنعت است.
رئی��س خان��ه صنعت معدن ایران اضافه کرد: بخش 
صنعت بر اس��اس تعهدات خود به فعالیت می پردازد 
ولی دولت علی رغم تمام وعده ها در اختصاص یارانه 
به این بخش  اقدام مؤثری را انجام نداده است. این 
موضوع باعث شده تمام واحدهای صنعتی همچنان با 
مشکالت متعددی روبه رو باشند.سهل آبادی با تاکید 
بر اینکه امسال نیز مطمئن هستم یارانه نیز به بخش 
صنعت اختصاص پیدا نمی کند تصریح کرد: علی رغم 
تمام مکاتبات خانه صنعت و معدن برای اجرایی شدن 
تمام مطالبات واحدهای صنعتی متاس��فانه هنوز به 

نتیجه مناسبی دست پیدا نکرده ایم.

مطمئنم امسال هیچ یارانه ای به بخش صنعت اختصاص پیدا نمی کند

رييس سازمان ملی استاندارد:

امسال هيچ کاال و خدماتی بدون استاندارد عرضه نمی شود
رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: امسال سیاست بر 
این است که هیچ کاال و خدماتی عرضه نشود مگر اینکه قبل 
از آن اس��تاندارد داش��ته باشد.نیره پیروزبخت دیروز در جلسه 
ش��ورای اس��تاندارد استان ایالم اظهار کرد: یکی از مهم ترین 
مس��ائل صادراتی در اس��تان ایالم به ویژه در مرز بین المللی 
مهران، اس��تاندارد محصوالت اس��ت که در این راس��تا باید با 
عراق شراکت مستقیم و همکاری مناسب داشته باشیم و نباید 
از بازار بکر عراق غافل ش��ویم.وی با بیان اینکه باید مراقب 
جایگاه و شأن صادرات کاالهای خودمان در بازار عراق باشیم، 
افزود: سازمان ملی استاندارد حاکمیتی، نظارتی و فرابخشی 

اس��ت و رخداد بزرگی که در این س��ازمان بعد از ۹ س��ال اتفاق 
افتاد تشکیل شورای عالی استاندارد در اسفندماه سال گذشته 
بود.رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران اضافه کرد: بعد از 
۹ س��ال این ش��ورا دوباره احیا ش��د و البته مصوبات خوبی هم 
داشت و نباید فراموش کرد که حیثیت جمهوری اسالمی در 
عرصه های تجارتی و صنعتی به استاندارد وابسته است و در 
همین راستا وظیفه نظارتی خود را گسترده تر اعمال کرده ایم.

پیروزبخت با اش��اره به اینکه رویکرد کاری اس��تاندارد از سال 
گذشته تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: بند 24 سیاست های 
اقتصاد مقاومتی به سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی 

مربوط اس��ت و سیاس��ت های ما در دولت تدبیر و امید پیرو 
فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه است.وی تصریح 
کرد: 8۰۰ قلم کاال در ایران مشمول استاندارد اجباری هستند 
و 16۰۰ ردیف برای واردات وجود دارد که رویکرد ما به  سوی 
استانداردهای بین المللی است.رییس سازمان ملی استاندارد 
ایران ادامه داد: اعمال نظارت بر تولیدکننده و مصرف کننده 
برای پیاده کردن نظام استاندارد یکپارچه در دستور کار قرار 
دارد و در همین راس��تا تمام س��ازمان ها و دستگاه های دولتی 
باید دفتر استانداردس��ازی داش��ته باش��ند و رابط استاندارد در 
ادارات نیز تعیین ش��ود.پیروزبخت با بیان اینکه س��ازمان ملی 

استاندارد جزو اولین دستگاه هایی بود که سیاست های ابالغی 
اصل 44 را در دستور کار قرار داد، ادامه داد: ۳۰۰۰ نفر کارکنان 
سازمان استاندارد در سطح کشور فعالیت دارند که حدود 1۰۰ 
هزار نفر نیز در بخش خصوصی با ما همکاری می کنند.رییس 
س��ازمان ملی اس��تاندارد گفت: در س��ال جاری در فاز ایمنی 
غذایی نیز وارد کار اجرایی شده ایم که باید استاندارد، اصالت و 
ایمنی رعایت شود.وی اظهار کرد: ایجاد آزمایشگاه تخصصی 
مجهز اس��تاندارد در مرز مهران پیگیری می ش��ود، چرا که در 
حال حاضر آمریکایی ها در مرز افغانس��تان آزمایش��گاه مجهز 

استاندارد را برای این کشور احداث کرده اند. 

صالحی نیا عنوان کرد

پیش بیني رشد 6 درصدي در بخش صنعت و معدن
دبیر انجمن تولیدکنندگان شیرینی و شکالت مطرح کرد

قاچاق میلیاردی آدامس!
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت موضع وزارت صنعت و 
شورای رقابت را درباره قیمت خودرو عنوان و پیش بینی کرد 
که بخش صنعت و معدن در سال جاری رشد شش درصدی 
را تجربه کند.محسن صالحی نیا در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه رش��د ش��ش درصدی بخش صنعت و معدن در صنایع 
مختلف متفاوت است و این رقم به صورت میانگین پیش بینی 
می شود، گفت: این رشد می تواند در صنایعی که هدف گذاری 
بیش��تری روی آن داری��م مث��ل صنایع فوالد، صنایع خودرو، 
لوازم خانگی یا پتروشیمی بیشتر اتفاق بیفتد و در بقیه صنایع 
نیز بر حس��ب ظرفیت ها و توانایی هایی که دارند ش��اهد رشد 
خواهیم بود.وی با اشاره به توافقات لوزان و با بیان اینکه لغو 
تحریم ها اثرات کالن مثبتی به همراه خواهد داش��ت، اظهار 
ک��رد: در حوزه ه��ای مختل��ف و از جمله بخش های مرتبط با 
صنع��ت، مع��دن و تجارت همین  که امکان مراودات تجاری، 
نقل و انتقال پول و تنظیم قرار داد ها به صورت شفاف و طبق 
روال و عرف بین المللی صورت گیرد اثرات بسیار خوبی خواهد 

داشت که قابل اهمیت است.
هیچ گون�ه بحثی در ش�ورای رقاب�ت یا وزارت صنعت در  ���

رابطه با افزایش قیمت خودرو نداریم
صالحی نیا همچنین درباره درخواس��ت برخی خودروس��ازان 

مبنی بر افزایش قیمت خودرو تصریح کرد: تا به امروز هیچ گونه 
بحثی در شورای رقابت یا وزارت صنعت، معدن وتجارت در 
رابطه با افزایش قیمت خودرو نداریم و اگر هم مواردی توسط 

شرکت ها مطرح شده باشد در حال بررسی است.
وی در عی��ن ح��ال بیان کرد: ش��رکت ها و بنگاه های مرتبط 
می توانن��د درخواس��ت ها و پیش��نهادات خ��ود را در رابطه با 
ه��ر موضوع��ی مطرح کنن��د که مرجع رس��یدگی به آن نیز 
شورای رقابت است و براساس پارامترها و ضوابطی که دارد 

بررسی های الزم را انجام می دهد. 

دبیر انجمن تولیدکنندگان شیرینی و شکالت گفت: هیچ گونه 
نظارتی بر واردات ش��یرینی و ش��کالت صورت نمی گیرد و بر 
اس��اس آمار بدس��ت آمده ساالنه گردش مالی قاچاق آدامس 

1۵۰۰ میلیارد تومان است.
جمشید مغازه ای در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه آدامس در 
میان کاالهای وارداتی صنعت ش��یرینی و شکالت بیشترین 
سهم را دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه این  کاال به صورت 
قاچاق وارد کشور می شود از نظر کیفیت مورد تایید نیست و 

به طور کلی جزو کاالهای شناخته نشده به حساب می آید.
وی میزان تولید شیرینی و شکالت طی سال گذشته را معادل 
یک میلیون و ۵۹6 هزار تن عنوان کرد و گفت: از این میزان 

24۰ هزار تن به ارزش ۵۹8 میلیون دالر صادر شد.
دبی��ر انجمن تولیدکنندگان ش��یرینی و ش��کالت ادامه داد: 
ش��یرینی و ش��کالت ایران حتی به کش��ور های اروپایی و 

آمریکایی نیز راه پیدا کرده است.
مغازه ای در خصوص قیمت ش��یرینی و ش��کالت اظهار کرد: 
قیمت این محصول در س��ال جاری با توجه به ش��رایط فعلی 
افزایش نمی یابد اما اگر قیمت مواد اولیه و سایر عوامل تولید 
افزایش یابد به تبع آن قیمت شیرینی و شکالت نیز افزایش 

خواهد داشت.

وی مهمترین مش��کل صنعت ش��یرینی و ش��کالت را نبود 
نقدینگی و سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: اگر اینگونه 
مش��کالت برطرف ش��ود این صنعت قابلیت ارتقای بیشتری 

دارد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان ش��یرینی و ش��کالت با بیان اینکه 
بس��ته بندی در قیمت تمام ش��ده کاال تاثیر مس��تقیمی دارد، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه شیرینی و شکالت جزو کاال های 
لوکس به حساب می آید طبیعی است که در ازای بسته بندی 

و کیفیت مطلوب قیمت بیشتری داشته باشد.
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ابــالغ احضاريه به آقايان محمد محمــودى و عليرضا محمودى فرزند محمد 
صادق شــاكى شركت تعاونى مسكن ميثم نهاجا به طرفيت شما به اتهام جعل 
و شركت در خيانت در امانت شكايتى را مطرح نموده كه پس از ارجاع به اين 
شعبه 13 باز پرسى دادسراى عمومى و انقالب در ناحيه 6 تهران تحت كالسه 
910099/ب 13 ثبت گرديده اســت به لحاظ مجهول المكان بودن شما و بنا به 
شكايت شاكى و باستناد مواد 115 و 180 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار محلى آگهــى ميگردد تا ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ نشر آگهى جهت رسيدگى به شكايت شاكى در دادسرا حاضر و ضمن 
اعالم آدرس جديد خود از موضوع شــكايت به طور كامل مطلع شويد در غير 

اينصورت دادسرا اتخاذ به تصميم خواهد نمود . 
 53892 م الف باز پرس شعبه 13 دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 6 تهران 

احضار متهم مجتمع قضايى قدس تهران به موجب كيفر خواســت در پرونده 
كالسه 9309982154101340 براى ســيد رضا موسوى به اتهام ترك انفاق 
تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى بــه موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت 
رســيدگى 94/03/09 ســاعت 09:00 تعيين گرديده است با عنايت به  مجهول 
المــكان بودن و عدم دسترســى بــه متهم و در اجراى مقــررات مواد 180 و 
115 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب 
منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســيدگى غيابى 

بعمل خواهد آمد . 
دادگاه   1177 شــعبه  كيفــرى  دادگاه  دفتــر  مديــر  الــف  م   53893
اميــرى صديقــه   – تهــران  قــدس  قضايــى  مجتمــع  عمومــى 

احضار متهم مجتمع قضايى قدس تهران به موجب كيفر خواســت در پرونده 
كالســه 9309982155601380 براى سحر پور حق نوتاش به اتهام توهين به 
اشــخاص عادى تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شعبه 
ارجاع و وقت رسيدگى 94/03/04 ساعت 09:45 تعيين گرديده است با عنايت 
به  مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
180 و 115 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى 
مراتب منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســيدگى 

غيابى بعمل خواهد آمد . 
دادگاه   1177 شــعبه  كيفــرى  دادگاه  دفتــر  مديــر  الــف  م   53894
اميــرى صديقــه   – تهــران  قــدس  قضايــى  مجتمــع  عمومــى 

احضار متهم مجتمع قضايى قدس تهران به موجب كيفر خواســت در پرونده 
كالســه 9309982155701000 براى على اصغرى آلمانى به اتهام ترك انفاق 
تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى بــه موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت 
رســيدگى 94/03/09 ســاعت 12:00 تعيين گرديده است با عنايت به  مجهول 
المــكان بودن و عدم دسترســى بــه متهم و در اجراى مقــررات مواد 180 و 
115 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب 
منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســيدگى غيابى 

بعمل خواهد آمد . 
دادگاه   1177 شــعبه  كيفــرى  دادگاه  دفتــر  مديــر  الــف  م   53895
اميــرى صديقــه   – تهــران  قــدس  قضايــى  مجتمــع  عمومــى 

احضار متهم در پرونده كالسه 4د/930793 آقاى على اخوان و مجتبى راضى 
پور به اتهام عدم رعايت ايمنى حين انجام كار منجر به ايراد صدمه بدنى غير 
عمدى شــاكى آقاى فرود اسماعيلى فرزند ســلطانعلى تحت تعقيب ميباشد به 
واســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبــردگان و تجويز ماده 115 قانون آيين 
دادرسى كيفرى مراتب در روزنامه آگهى تا ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهى 
در شــعبه 4 داد يارى دادســراى عمومى و انقالب ناحيه 1 تهران حاضر و از 
اتهام انتســابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و 

اظهار عقيده خواهد شد .
53896 م الف دفتر شــعبه 4 دادســراى عمومى انقالب ناحيه يك تهران 

احضار متهم در پرونده كالسه 678/1153/93 در شعبه 1153 دادگاه عمومى 
جزايى تهران آقايان ايرج مهدى غالم پور و اســكندر مهدى غالم پور به اتهام 
جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقيب ميباشد و وقت رسيدگى براى روز 
94/03/12 ســاعت 9 تعيين گرديده كه به علت مجهول المكان بودن متهم طبق 
ماده 115 و 180 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب در روزنامه آگهى ميشود 
كه نامبرده در موعد مقرر فوق جهت رسيدگى به اتهام خود در دادگاه حاضر 

شود در صورت عدم حضور دادگاه غيابا خواهد نمود .
عمومــى  دادگاه   1153 شــعبه  منشــى  الــف  م   53897
تهــران  مطهــرى  شــهيد  قضايــى  مجتمــع  جزايــى 

احضار متهم مجتمع قضايى قدس تهران به موجب كيفر خواســت در پرونده 
كالســه 9309982140500436 بــراى محمد شــريفى شــهريور و مصطفى 
شــريفى شهريور و على الهى به اتهام ضرب و جرح عمدى و ورود به مسكن 
يا منزل ديگرى به عنف و تهديد تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع 
به اين شعبه ارجاع و وقت رســيدگى 94/03/11 ساعت 08:30 تعيين گرديده 
است با عنايت به  مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
مقررات مواد 180 و 115 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى مراتب منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد . 
 1039 شــعبه  كيفــرى  دادگاه  منشــى  الــف  م   53898
رجبــى بهــزاد   – تهــران  جزايــى  عمومــى  دادگاه 

رياست محترم اداره روابط عمومى دادگسترى كل استان تهران بدينوسيله به 
اســتناد ماده 115 و 180 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى به آقاى عليرضا هاشــمى فرزند حســين كه از محل سكونت وى 
اطالعى در دست نيست و از سوى دادگاه در پرونده كالسه 930938 به اتهام 
خيانت در امانت نســبت به وجه چك تحت تعقيب است ابالغ ميگردد كه مورخ 
94/2/30 ساعت 10 جهت دفاع از اتهام انتسابى در شعبه 1031 دادگاه عمومى 
تهران حاضر شــوند در غير اين صورت دادگاه به موضوع رسيدگى و حكم 

مقتضى صادر خواهد نمود .  
تهــران عمومــى  دادگاه   1031 شــعبه  منشــى  الــف  م   53899

احضــار متهــم در اجراى ماده هــاى 115 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى به آقاى اميد اسفنديارى كه مجهول المكان به 
اتهام كاله بردارى و سرقت تحت تعقيب ميباشد در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
يا محلى آگهى ميشــود كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج آگهى جهت دفاع 
از اتهام انتسابى در پرونده كيفرى به مطرح در شعبه 14 باز پرسى دادسراى 
ناحيه 16 تهــران حاضر در غير اين صورت دادگاه وفق مقررات مطابق مواد 

115 همان قانون رسيدگى غيابى و اظهار نظر خواهد نمود. 
53900 م الــف بــاز پــرس شــعبه 14 دادســراى ناحيــه 16 تهــران 

دادنامه پرونده كالســه 9209982141200356 شــعبه 1041 دادگاه عمومى 
جزايى مجتمع قضايى قدوســى تهــران دادنامــه ش 9309972191600976  
شــاكى خانم الهام نوروزى شاد متهم آقاى مرتضى موسوى اتهام ترك انفاق 
در خصوص اتهام آقاى مرتضى موســوى پور فرزند سيد قطب الدين داير بر 
ترك انفاق موضوع شــكايت خانم الهام نوروزى شــاد فرزند حسن به شرح 
كيفر خواست صادره از دادســراى عمومى و انقالب ناحيه 7 تهران دادگاه با 
عنايت به شــكايت شــاكى گزارش مرجع انتظامى اظهارات مطلع مالحظه كپى 
ســند ازدواج و ســاير اوراق پرونده ارتكاب بزه از سوى متهم محرز به نظر 
ميرســد لذا دادگاه باســتناد ماده 53 قانون حمايت خانواده و ماده 19 قانون 
مجازات اســالمى مصوب 92 متهــم موصوف را به تحمل شــش ماه حبس 
تعزيرى محكــوم مينمايد  راى صادره غيابى ظــرف ده روز قابل وا خواهى 
در اين دادگاه و ســپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر 

استان تهران است . 
دادگاه   1041 شــعبه  رئيــس  الــف  م   /53905
علــوى  حجــت  ســيد   – تهــران  جزايــى  عمومــى 
دادنامه پرونده كالســه 9309982146700288 شعبه 1031 دادگاه عمومى 
جزايى مجتمع قضايى قدوســى تهران دادنامــه ش 9309972190601069  
شــكات 1- آقاى محمدرضا- طاهره- صديقه – طيبه- ابوالفضل – ســعيد 
و جــواد مينويى فــر2- آقــاى محمدرضا اطمينــان با وكالت آقــاى بهرام 
اديبــى مطلق فرزند محمــد متهمين 1- آقاى مهدى جمالى 2- آقاى حســين 
حقيقــى اتهام ها 1- اســتفاده از اوراق مجعول 2- جعل 3- كاله بردارى در 
خصوص اتهام آقايان 1- حســين حقيقى فرزنــد مصطفى 2- مهدى جمالى 
(متوارى) داير بر مشاركت در 1- كاله بردارى2- جعل 3- استفاده از اوراق 
مجعول طبق كيفر خواســت اصدارى از دادسراى ناحيه 3 تهران بدين شرح 
كــه متهم رديف اول باســتناد به صلح نامه عادى ابرازى مجعول از ســوى 
متهــم رديف دوم بدون اينكه مالكيتى نســبت بــه پ. ث 80/412 بخش 11 
تهران داشــته باشــد آن را طى قرارداد عادى مورخ 86/11/25 به شــكات 
ميفروشــد با نگرش بــه اوراق پرونده نظر به اينكه رفتــار ارتكابى متهمين 
نســبت به اتهــام رديف اول منطبق بــا جرم خاص انتقال مال غير ميباشــد 
لــذا با تغيير عنوان مجرمانه به ترتيــب داير بر انتقال مال غير و معاونت در 
انتقال مال غير با توجه به تصوير مصدق قرارداد مورخ 86/11/25 و نظريه 
كارشناس رسمى دادگسترى مضبوط در پرونده حقوقى مطروحه در شعبه 
24 و دادنامه ش 9209970221001679 – 92/12/5 اصدارى از شــعبه 10 
دادگاه تجديدنظر تهــران دادگاه اتهام رديف اول و دوم را به متهمين محرز 
دانســته و مســتندا به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقــال مال غير ناظر 
بر ماده 1 قانون تشــديد مجازات مرتكبين ارتشــا اختــالس كاله بردارى و 
مــواد 536 و 726 قانون مجازات اســالمى مصوب 1375 بــا امعان نظر به 
حكومت قانون مجازات اســالمى 1370 در خصوص اتهام رديف اول (انتقال 
مــال غير) حكم بر محكوميــت نامبرده به تحمل دو ســال حبس تعزيرى و 
پرداخت جزاى نقدى معادل مال ماخوذه (18 ميليارد ريال) و رد مال در حق 
شــكات و در خصوص اتهام رديف سوم تحمل شــش ماه حبس تعزيرى و 
در خصــوص اتهام رديف اول متهم رديف دوم (معاونت در انتقال مال غير)
حكم بر محكوميت نامبرده به تحمل يك ســال حبس تعزيرى و در خصوص 
اتهام رديف ســوم تحمل شش ماه حبس تعزيرى صادر و اعالم مينمايد اما 
نســبت به اتهام رديف دوم با توجه به عدم كفايــت ادله و عدم اقناع وجدان 
قضايى حكم بر برائت نامبردگان مســتندا به اصل 37 قانون اساسى صادر 
و اعــالم ميگــردد راى صادره غيابى ظرف ده روز قابــل وا خواهى در اين 
دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان 

تهران اســت . 
53906/ م الف دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومى تهران –   شرف بيانى

احضار متهم دادسراى عمومى و انقالب تهران به موجب كيفر خواست 4542 
در پرونده كالسه 940009 براى وحيد اسدى به اتهام جعل و استفاده از سند 
مجعول تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و 
وقت رسيدگى 94/03/4 ساعت 08:30 تعيين گرديده است با عنايت به  مجهول 
المــكان بودن و عدم دسترســى بــه متهم و در اجراى مقــررات مواد 180 و 
115 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب 
منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســيدگى غيابى 

بعمل خواهد آمد . 
شــعبه  كيفــرى  دادگاه  منشــى  الــف  م   53903
افتخــارى  – تهــران  جزايــى  عمومــى  دادگاه   1046

دادنامه پرونده كالســه 9209982141200499 شــعبه 1033 دادگاه عمومى 
جزايى مجتمع قضايى قدس تهران دادنامه ش 9309972190801094  شكات 
1- شركت گروه پزشكى خراســان (بيمارستان توس) 2- خانم مهناز خائفى 
نژاد فرزند محمد 3- آقاى احمد محمدى فرزند صفر 4- دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد رود هن متهمين 1- خانم مرحمت آقا لرى زاده 2- خانم فرشــته حاجى 
محمــد رضايى 3- خانم فريبا حاجى محمــد رضايى 4- خانم مولود غنى 5- 
آقاى حســين كرباســچى اتهام ها 1- تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء 
استفاده و تقلب از امتيازات 2- مشاركت در خيانت در امانت 3- جعل و استفاده 
از ســند مجعول 4- استفاده از اوراق مجعول دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و 
به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مينمايــد در خصوص اتهام متهمين 1- 
خانم فريبا حاجى محمد رضايى فرزند محمدعلى 2- حسين كرباسچى فرزند 
رحمــت 3- مولود غنى فرزند مجتبى 4-  خانم فرشــته حاجى محمد رضايى 
فرزند محمدعلى 5- مرحمت آقا لرى زاده فرزند انور داير بر رديف اول جعل 
و اســتفاده از سند مجعول و خيانت در امانت به مبلغ 31/719/230/794 ريال 
و رديفهاى   دوم و سوم و چهارم و پنجم داير بر مشاركت در تحصيل مال از 
طريق نامشــروع به شرح كيفر خواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب 
تهران با بررســى جامع اوراق پرونده شــكايت شــكاه و گزارش ضابطين و 
پاســخ استعالمات واصله از بانك و اداره گذرنامه و نظريه كارشناس رسمى 
دادگســترى و عدم حضــور و دفاع از ناحيه متهمين رديفهــاى اول و دوم و 
ســوم و چهــارم و دفاعيات غير موجه متهم رديف پنجــم با احراز بزهكارى 
نامبردگان و اســتناد به مواد 527 و 535 و 674 قانون مجازات اســالمى و با 
رعايت مقررات ماده 134 و 125  قانون مجازات اســالمى متهم رديف اول را 
بابت بزه جعل مدرك تحصيلى به تحمل سه سال حبس و بابت استفاده از سند 
مجعول به تحمل سه سال حبس و بابت بزه خيانت در امانت به تحمل سه سال 
حبس محكوم مينمايد كه فقط مجازات اشد قابل اجرا ميباشد و مدرك مجعول 
نيز در اجراى مقررات ماده 215  قانون مجازات اســالمى معدوم خواهد شــد 
و باســتناد به ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كاله 
بردارى متهم رديف دوم حســين كرباسچى را عالوه بر رد اصل مال به مبلغ 
1/337/304/222 ريــال به تحمل يك ســال حبس و رديف ســوم مولود غنى 
را عــالوه بر رد اصل مال به مبلغ 8/865/482/805 ريال  به تحمل يك ســال 
حبس و رديف چهارم فرشــته حاجى محمد رضايى را عــالوه بر رد مال به 
مبلــغ 2/781/224/114 ريال به تحمل يك ســال حبس و رديف پنجم مرحمت 
آقــا لرى زاده را عالوه بر رد مال به مبلغ 1/030/367/673 ريال به تحمل يك 
ســال حبس محكوم مينمايد راى صادره در خصوص متهمين رديفهاى اول و 
دوم و سوم و چهارم غيابى ظرف ده روز پس از ابالغ قابل وا خواهى در اين 
دادگاه سپس ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان 
تهران است در خصوص رديف پنجم حضورى  ظرف مهلت بيست روز قابل 

اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران است . 
53904  م الف رئيس شعبه 1033 دادگاه عمومى جزايى تهران – پاشازاده 

احضار متهم مجتمع قضايى قدس تهران به موجب كيفر خواســت در پرونده 
كالسه 9309982141200096 براى حسن سيادت به اتهام عدم رعايت ايمنى 
در كار كه منجر به صدمه ميشود تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع 
به اين شعبه ارجاع و وقت رســيدگى 94/03/12 ساعت 09:00 تعيين گرديده 
است با عنايت به  مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
مقررات مواد 180 و 115 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى مراتب منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد . 
 1039 شــعبه  كيفــرى  دادگاه  منشــى  الــف  م   53901
رجبــى بهــزاد   – تهــران  جزايــى  عمومــى  دادگاه 

شــاكى آقاى محمدرضــا اصولى متهمين 1- آقاى محســن اصولى 2- خانم 
ســيمين چشــمى اتهام ضــرب و جرح عمــدى در خصوص شــكايت آقاى 
محمدرضا اصولى عليه آقاى محســن اصولى فرزند عيــن على داير بر ايراد 
ضرب و جرح عمدى و نيز عليه خانم ســيمين چشمى داير بر جرح با چاقو با 
توجه به شــكايت مطروحه و مستندات ابرازى شاكى از جمله گواهى گواهان 
ونيز با عنايت به تحقيقات انجام گرفته توسط ضابطين و ارائه گواهى پزشكى 
قانونى و تاييد ايجاد جراحت عميق در پهلوى شاكى از نوع جائفه كه بر اساس 
مستندات ارائه شده توسط متهمه خانم چشمى ايجاد شده است و نيز با توجه 
به كيفر خواســت صادر شــده عليه متهمين در دادسراى عمومى و انقالب در 
تهران و عدم حضور شــان در كليه مراحل رســيدگى و ساير قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزهكارى وى را محرز و مسلم تشخيص و مستندا به مواد 
711 – 446 – 714 قانــون مجازات اســالمى مصــوب 1392 و نيز ماده 614  
قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 و تبصره آن متهم خانم سيمين چشمى 
را به پرداخت يك ســوم ديه كامل بعالوه دو درصد ديه كامل در حق شــاكى 
و تحمل چهار ماه حبس و متهم محســن اصولى را به پرداخت نيم درصد ديه 
كامل بابت كليه صدمات و جراحات وارده به صورت شاكى در حق او محكوم 
مينمايد اما در خصوص ديگر اتهام محســن اصولى داير به توهين به مامور 
دولت و نيز اتهام آقاى عين على اصولى داير بر قدرت نمايى با چاقو موضوع 
كيفر خواســت صادر شده عليه آنان در دادســراى عمومى و انقالب ناحيه 6 
تهران دادگاه مجموع ادله ابرازى عليه آنان را جهت احراز بزهكاريشــان كافى 
تشخيص نداده و مستندا به اصل 37 قانون مجازات اسالمى و تمسك به اصل 
كلــى و الزم الرعايه برائت راى به برائت آنان  صادر و اعالم مينمايد اين راى 
در قســمت محكوميت غيابى و ظرف 10 روز قابــل وا خواهى در اين دادگاه 
و در قســمت برائت ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر اســتان 

تهران است . 
53909/ م الف رئيس شعبه 1036 دادگاه عمومى تهران – دولت خواهى

دادنامه پرونده كالســه 9309980295700752 شــعبه 1152 دادگاه عمومى 
جزايى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران دادنامه ش 9409970214500018  
شــاكى آقاى محمد احمدى اتهام ورود و اقامــت غير مجاز در خاك ايران در 
خصوص اتهام آقاى محمد احمدى فرزند محمود اهل افغانستان داير بر ورود 
و اقامت غير مجاز در خاك ايران بشــرح كيفر خواست اصدارى از دادسراى 
ناحيه 18 تهران با توجه به محتويات پرونده گزارش مرجع انتظامى اقرار متهم 
در مراحل تحقيق و صرف نظر از عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهام وارده 
مجرميت نامبرده به نظر دادگاه محرز اســت دادگاه به اســتناد ماده 15 و 16 
قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران متهم را به تحمل يك سال 
حبس تعزيرى و اخراج از خاك ايران محكوم مينمايد راى صادره غيابى ظرف 

ده روز قابل وا خواهى در اين دادگاه ميباشد . 
53910/ م الف رئيس شــعبه 1152 دادگاه عمومــى تهران – جعفريان 

احضار متهم در پرونده كالسه 9209982144601277 براى على قلعه وند به 
اتهام جعل و كاله بردارى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين 
شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى روز 94/03/09 ساعت 9 تعيين گرديده كه 
بــه علت مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات 
مــاده 115 و 180 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى مراتب در روزنامه آگهى ميشود تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى به عمل  خواهد آمد .
53902 م الــف منشــى شــعبه 1036 دادگاه عمومــى جزايــى تهران 

 دادنامه پرونده كالسه 9309982148900403 شعبه 1031 دادگاه عمومى 
جزايى مجتمع قضايى قدوســى تهــران دادنامه ش 9309972190601066  
شــاكى آقاى روح اله رهبر پور با وكالت خانم هدى جعفرى راميانى فرزند 
عبدالرحيم متهم آقاى جابر ســرباز اتهام كاله بردارى و جعل در خصوص 
اتهــام آقاى جابر ســرباز داير بــر كاله بردارى و جعل بــه مبلغ بيت و نه 
ميليون تومان طبق كيفر خواســت اصدارى از دادســراى ناحيه 3 تهران با 
نگرش به اوراق اوراق پرونده ونظر به پاســخ اســتعالم اداره ثبت شركتها 
اظهــارات مديرعامل شــركت ايمن ليفت مغان نظريه كارشــناس رســمى 
دادگســترى تصوير قرارداد مــورخ 91/7/1 و اينكه متهــم با وصف ابالغ 
از طريق نشــر آگهى در دادگاه حاضر نشــد و دليل و مدركى دال بر رفع 
مســئوليت كيفرى از خود ارائه نداشــته و توجها به اينكه جعل مقدمه كاله 
بردارى بوده لذا دادگاه اتهام انتســابى به وى را محرز دانســته و مستندا 
ماده 1 قانون تشــديد مجازات مرتكبين ارتشــا اختالس كاله بردارى حكم 
بــه محكوميــت متهم به تحمل يك ســال حبس تعزيــرى و پرداخت جزاى 
نقــدى معادل مال ماخوذه در حق دولت و رد مال در حق شــاكى صادر و 
اعــالم مينمايــد  راى صادره غيابى ظرف ده روز قابــل وا خواهى در اين 
دادگاه و پس از انقضاء ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

تجديدنظر اســتان تهران ميباشــد . 
53907/ م الف دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومى تهران – شرف بيانى

شــاكى صندوق مهر رضا بــا نمايندگى آقاى مجتبى شــامرادى كيا كاليى 
فرزند رضا متهم آقاى ســيد محمدرضا كامران پور اتهام جعل و اســتفاده 
از ســند مجعول در خصوص شــكايت و اعالم جرم مدير حقوقى صندوق 
مهــر رضا كه متعاقبا صنــدوق كارآفرينى اميد تغيير نــام يافته عليه آقاى 
ســيد محمدرضا كامران پور فرزند ســيد رضا به جعل در ســند رسمى و 
اســتفاده از آن با اين توضيح كه متهم جهت ضمانت اخذ تسهيالت مبادرت 
بــه جعل ضمانت و گواهى كســر حقوق از نيــروى هوايى ارتش جمهورى 
اســالمى ايران كرده و صندوق شــاكى نيز وام مورد نظــر را به پرداخت 
كرده اســت لذا با توجه به مراتب مرقوم و نيز تحقيقات انجام شده خاصه 
اســتعالم صورت گرفته از مرجع صادر كننــده گواهى كه جعلى بودن آن 
را اعــالم كرده اســت و همچنين نظريه كيفر خواســت صــادره عليه متهم 
در دادســراى عمومــى و انقالب ناحيــه 6 تهران و عدم حضــور متهم در 
كليه مراحل دادرســى و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكارى 
وى را محرز و مســلم تشــخيص و مســتندا به مــواد 523 – 534 – 525 
قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 و با رعايت ماده 134 قانون مجازات 
اســالمى مصوب 1392 وى را به تحمل پنج ســال حبــس به جهت ارتكاب 
بزه جعل و نيز ســه ســال حبس جهت ارتكاب بزه استفاده از سند مجعول 
كه صرفا مجازات اشــد به مرحله اجرا در خواهد آمد محكوم مينمايد سند 
مجعول نيز از درجه اعتبار ســاقط اين راى غيابى و ظرف 10 روز قابل وا 

خواهى در اين دادگاه اســت . 
53908/ م الف رئيس شعبه 1036 دادگاه عمومى تهران – دولت خواهى

آگهــى حصــر وراثــت  ايپك ناز بخشــى به ش ش: 1212 به شــرح دادخواســت به كالســه 
940004/901/94 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان اسفنديارميرزائى مشتقين به ش ش:1024 در تاريخ 93/3/24 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- ايپك ناز بخشى 
به ش ش: 1212 ت ت:1333  صادره نيرهمســر متوفى  2- على اكبر ميرزائى مشتقين به 
ش ش: 5015 ت ت:1350  صادره تهران پســر متوفى  3- قاســم ميرزائى مشتقين به ش 
ش: 2143 ت ت:1359  صادره تهران پســر متوفى  4- مريم ميرزائى مشــتقين به ش ش: 
7016 ت ت:1361  صادره تهران دختر متوفى  5- بهناز ميرزائى مشتقين به ش ش: 6376 
ت ت:1354  صــادره تهــران دختر متوفى  6- فاطمه  ميرزائى مشــتقين به ش ش: 914 ت 
ت:1357  صــادره تهران دختر متوفى  7- ســميه ميرزائى مشــتقين بــه ش ش: 4362 ت 
ت:1364  صــادره تهران دختر متوفى  8- فرحناز ميرزائى مشــتقين بــه ش ش: 3854 ت 
ت:1352  صــادره تهران دختر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد
تهــران اختــالف 19  حــل  شــوراى  شــعبه 901  رئيــس              110/4297  

  اجرائيه  محكوم له:مريم رشيد كورايم  محكوم عليه:فرمان اسماعيلى به نشانى مجهول 
المكان  محكوم به:بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه 
مربوطــه 9309971090200613 محكــوم عليــه محكوم اســت به حضــور در يكى از 
دفترخانه هاى اســناد رسمى و انتقال يك دانگ از شــش دانگ سند اتومبيل مذكور به 
نام خواهان و پرداخت هزينه هاى ناشى از دادرسى و ابطال تمبر اوراق در حق محكوم له   
110/4292                     دبير شعبه 902 مجتمع شماره 19 شوراى حل اختالف شهر تهران

آگهــى حصر وراثت  عليرضا خصوصى مطلق به ش ش: 16519 به شــرح دادخواســت به 
كالســه 940008/94 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان تقى خصوصــى مطلق به ش ش:191 در تاريــخ 92/11/15 اقامتگاه 
دائمــى خــود را بدرود زندگى گفتــه و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- 
نرگــس خصوصى مطلق به ش ش: 73 ت ت:1332/1/20  صادره تهران همســر متوفى  
2- عليرضا خصوصى مطلق به ش ش: 16519 ت ت:1365/2/11  صادره تهران پســر 
متوفى  3- عاطفه خصوصى مطلق  به ش ش: 8426 ت ت:1361/10/23  صادره تهران 
دختر متوفى  4- الهه خصوصى مطلق به ش ش: 4374 ت ت:1363/5/6  صادره تهران 
دختر متوفى  5- الهام خصوصى مطلق به ش ش: 0012923613 ت ت:1369/10/15  
صادره تهران دختر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را باســتناد ماده 361 قانون امور حســبى يك نوبــت آگهى مى نمايد تا 
هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف 

مدت يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد
تهــران اختــالف 19  حــل  شــوراى  شــعبه 906  رئيــس              110/4288  

آگهــى حصــر وراثت  حميد افزونقه به ش ش: 3658 به شــرح دادخواســت به كالســه 
930572/901/93 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان اســداله افزونقه به ش ش:2 در تاريــخ 93/7/28 اقامتگاه دائمى 
خــود را بدرود زندگــى گفته و ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- خير 
قدم آراســته به ش ش: 3845 ت ت:1331  صادره ضياءآباد همســر متوفى  2- حسن 
افزونقه به ش ش: 10649 ت ت:1351  صادره تهران پسر متوفى  3- مهدى افزونقه 
بــه ش ش: 5581 ت ت:1354  صــادره تهران پســر متوفــى  4- حميد افزونقه به ش 
ش: 3658 ت ت:1356  صــادره تهــران پســر متوفــى  5- اعظم افزونقــد به ش ش: 
170 ت ت:1361  صــادره تهــران دختر متوفى  6- فاطمــه  افزونقد به ش ش: 5601 
ت ت:1362  صــادره تهــران دختر متوفــى  و مرحوم ورثه ديگرى نــدارد اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد
  110/4287            رئيــس شــعبه محمــد مكهــر شــوراى حــل اختــالف 19 تهــران

ابالغ وقت رســيدگى  احتراما به پيوست 2 برگ نشر آگهى به همراه اصل فيش واريزى 
مبنى بر دادخواســت آقاى كســرى منصورى به طرفيت آقاى حســن حاتمى به خواســته 
مطالبه خســارت ناشــى از تصادف جهت ابالغ وقت رســيدگى به خوانده حسن حاتمى در 
مورخ 1394/02/09 ساعت 16 در شوراى حل اختالف منطقه 19 تهران حضور يابد در 

صورت عدم حضور طبق مقررات اعمال ميگردد  
110/4282              دبير شــعبه 902 مجتمع شــماره 19 شــوراى حل اختالف شهر تهران

  آگهى حصر وراثت  شكراهللا هاشمى پوربه ش ش: 941 به شرح دادخواست به كالسه 
930491/902/93 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كــه شــادروان مرتضى تقى زاده بــه ش ش:2903 در تاريــخ 55/4/23 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- ليال 
جهانيان به ش ش: 8 ت ت:1331  صادره ســاوه مادر متوفى  2- مهسا تقى زاده به ش 
ش: 0410809251 ت ت:1381  صــادره ورامين دختر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى 
ندارد اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را باســتناد ماده 361 قانون 
امور حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

مربوطه صادر خواهد شد
تهــران اختــالف 19  حــل  شــوراى  شــعبه 902  رئيــس              110/4280  

آگهى حصر وراثت  ابوالفضل كوهى كالش به ش ش: 44374 به شــرح دادخواســت به 
كالسه 940013905 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان ســلملن كوهى كالش به ش ش:2 در تاريخ 94/1/6 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- ابوالفضل 
كوهى كالش به ش ش: 44374 ت ت:1367  صادره تهران پســر متوفى  2- ابراهيم 
كوهــى كالش به ش ش: 0015869385 ت ت:1372  صادره تهران پســر متوفى  3- 
زهرا كوهى كالش به ش ش: 21682 ت ت:1365  صادره تهران دختر متوفى  4- گلى 
خدايارى هشى به ش ش: 186 ت ت:1348  صادره خلخال همسر متوفى  و مرحوم ورثه 
ديگرى ندارد اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را باستناد ماده 361 
قانون امور حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تــا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى مربوطه صادر خواهد شد
تهــران  19 اختــالف  حــل  شــوراى   9 شــعبه  رئيــس              110/4327   

آگهى حصر وراثت  مهدى عليزاده به ش ش: 10887 به شــرح دادخواســت به كالســه 
93390/905/94 از اين شــعبه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان خانم ناز احمديان به ش ش:213 در تاريخ 93/3/17 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- بهارعلى 
عليزاده به ش ش: 316 ت ت:1353  صادره ميانه پســر متوفى  2- شــكراله عليزاده 
به ش ش: 345 ت ت:1356  صادره ميانه پســر متوفى  3- مهدى عليزاده به ش ش: 
10887 ت ت:1364  صادره تهران پســر متوفى  4- رضا عليزاده به ش ش: 30322 
ت ت:1366  صــادره تهــران پســر متوفــى  5- فاطمه عليزاده بــه ش ش: 49018 ت 
ت:1367  صــادره تهران دختــر متوفى  6- صغرى عليزاده بــه ش ش: 1 ت ت:1363  
صــادره ميانــه دختر متوفــى  7- مريم عليــزاده بــه ش ش: 406 ت ت:1360  صادره 
ميانــه دختر متوفى  8- زهرا عليــزاده به ش ش: 398 ت ت:1359  صادره ميانه دختر 
متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
باستناد ماده 361 قانون امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد
تهــران اختــالف 19  حــل  شــوراى  شــعبه 905  رئيــس              110/4321  

آگهــى حصــر وراثت  مهــدى عليزاده به ش ش: 10887 به شــرح دادخواســت به كالســه 
93389/905/93 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان نظر على عليزاده به ش ش:9 در تاريخ 89/11/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگــى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:  1- بهارعلى عليزاده به ش 
ش: 316 ت ت:1353  صادره ميانه پســر متوفى  2- شــكراله عليزاده به ش ش: 345 ت 
ت:1356  صادره ميانه پســر متوفى  3- مهدى عليزاده بــه ش ش: 10887 ت ت:1364  
صادره تهران پسر متوفى  4- رضا عليزاده به ش ش: 30322 ت ت:1366  صادره تهران 
پسر متوفى  5- فاطمه عليزاده به ش ش: 49018 ت ت:1367  صادره تهران دختر متوفى  
6- صغرى عليزاده به ش ش: 1 ت ت:1363  صادره ميانه دختر متوفى  7- مريم عليزاده 
به ش ش: 406 ت ت:1360  صادره ميانه دختر متوفى  8- زهرا عليزاده به ش ش: 398 
ت ت:1359  صادره ميانه دختر متوفى  9-خانم ناز احمديان به ش ش: 213 ت ت:1338  
صادره ميانه همســر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه 

به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد
تهــران اختــالف 19  حــل  شــوراى  شــعبه 905  رئيــس              110/4317  
آگهــى حصر وراثــت  صديقه حاجى پــور آنا قيزى به ش ش: 34 به شــرح دادخواســت 
به كالســه 940008/910/94 از اين شــعبه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و 
چنيــن توضيــح داده كه شــادروان نصرت اهللا حكيمى نســب بــه ش ش:664 در تاريخ 
93/11/30 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:  1- مهدى حكيمى نســب به ش ش: 566 ت ت:1362  صادره تهران 
پســر متوفى  2- سكينه حكيمى نســب به ش ش: 25238 ت ت:1348  صادره تهران 
دختر متوفى  3- ليال حكيمى نســب به ش ش: 5687 ت ت:1353  صادره تهران دختر 
متوفــى  4- رقيــه حكيمى نســب بــه ش ش: 2512 ت ت:1352  صــادره تهران دختر 
متوفى  5- صديقه حاجى پور آنا قيزى به ش ش: 34 ت ت:1334  صادره سراب دختر 
متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
باستناد ماده 361 قانون امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد
تهــران اختــالف 19  حــل  شــوراى  شــعبه 910  رئيــس              110/4308  

  آگهى حصر وراثت  اصلى نورى به ش ش: 76 به شرح دادخواست به كالسه 940004از 
اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مريم 
يــادگارى بــه ش ش:7 در تاريخ 87/1/23 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته 
و ورثــه حيــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:  1- اصلى نورى بــه ش ش: 76 ت 
ت:1303  صادره ابهر مادر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را باســتناد ماده 361 قانون امور حسبى يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر 

آگهى ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد
تهــران اختــالف 19  حــل  شــوراى  شــعبه 916  رئيــس              110/4302  
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  دادنامــه   پرونــده كالســه 9309980231400543 شــعبه 149 دادگاه عمومــى 
حقوقى مجتمع قضايى شــهيد محالتى تهران دادنامه شــماره 9309970231401017   
خواهان:خانم منصوره اشــقلى فراهانــى فرزند نصرت الــه  خواندگان:1-آقاى مصطفى 
محققى به نشــانى مجهول المكان  2-آقاى ســيد على اصغر آقاجانپور ميانده به نشــانى 
مجهول المكان   خواســته ها:  1-مطالبه خســارت دادرســى   2-مطالبه خســارت تاخير 
تاديــه   3- الزام به تنظيم ســند خــودرو  راى دادگاه  در خصوص دادخواســت خواهان 
منصوره اشــقلى فراهانى بطرفيت خواندگان سيد على اصغر آقاجانپور ميانده و مصطفى 
محققى به خواســته الزام به تنظيم ســند رســمى خودرو مقوم به 51000/000 ريال و 
مطالبه خســارت دادرسى دادگاه با مالحظه اوراق و محتويات پرونده دادخواست تقديمى 
رونوشت مصدق قرارداد استنادى كه حاكى از انتقال خودرو موضوع دعوى به موجب عقد 
بيع به خواهان اســت اظهارات خواهان در جلســه دادرســى كه از خوانده دوم خريدارى 
نموده و پاســخ اســتعالم از پليس راهور كه حاكى از مالكيت رســمى خوانده اول است و 
اينكه انتقال سند از آثار بيع است لذا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 
10و219و221و362 قانون مدنى و مواد 198و515 قانون آئين دادرســى مدنى حكم 
به محكوميت خواندگان به حضور در يكى از دفاتر اســناد رســمى و انتقال ســند رسمى 
خودرو به شــماره انتظامى 986 ن 96 ايران 68 بنام خواهان و پرداخت هزينه دادرسى 
توسط خوانده دوم به ماخذ محكوم به در حق خواهان صادر مى نمايد راى صادره غيابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ  

قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر استان تهران ميباشد 
 110/4258               دادرس شعبه 149 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران

عمومــى  دادگاه  شــعبه 149  كالســه 9309980231400497  پرونــده  دادنامــه   
حقوقى مجتمع قضايى شــهيد محالتى تهران دادنامه شــماره 9309970231401001   
خواهان:آقــاى مرتضى آبابائى فرزنــد عبداله  خواندگان:1-آقاى امير فاتحى به نشــانى 
مجهــول المــكان  2-آقاى محمد فاتحى به نشــانى مجهول المكان   خواســته:مطالبه وجه 
چك   راى دادگاه  در خصوص دادخواست تقديمى خواهان آقاى مرتضى آبابائى بطرفيت 
خوانــدگان محمد فاتحى و امير فاتحى به خواســته صدور حكم بــه محكوميت خواندگان 
به پرداخت 240/000/000 ريال بشــرح دادخواســت تقديمى بــا عنايت به محتويات 
پرونده و رونوشــت اســناد و مدارك تقديم شده و اينكه خواندگان عليرغم ابالغ قانونى 
در جلســه دادگاه حاضر نگرديده و دليلى بر برائت ذمه خود ارائه نكرده و اينكه چنانچه 
حق يا دينى بر عهده كســى ثابت شــده اصل بر بقاى آن اســت با اســتصحاب بقاى دين 
اشتغال ذمه خواندگان را مشغول داشته به استناد مواد 209و220 قانون مدنى و مواد 
198و515و519 قانون ائين دادرســى مدنى حكم بــه محكوميت تضامنى خواندگان به 
پرداخت 240/000/000 بابت اصل خواسته محكوم مينمايد نظر به اينكه طى دادنامه 
شماره 920050 مورخه 92/11/27 حكم اعسار خدمات از هزينه دادرسى صادر شده 
اســت و بــا توجه به اينكه محكوم له واقع گرديده اجــراى احكام منوط به وصول آن قبل 
از اجرائيه ميباشد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
دادگاه ســپس ظرف 20 روز پس از ابالغ  قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر 

استان تهران ميباشد
  110/4256               دادرس شعبه 149 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران

 خواهان سارا مثمرى راد دادخواستى به طرفيت خوانده اكبر اجتنابى به خواسته مطالبه 
اجــور معوقه و مطالبه خســارت دادرســى و تامين خواســته تقديــم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان شهرســتان تهران نمــوده كه جهت رســيدگى به شــعبه 154 دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع قضايى شــهيد محالتى تهــران واقع در تهران- بزرگراه شــهيد محالتى خ 
ابوذر جنوبى  مجتمع قضايى شــهيد محالتى ارجاع و به كالسه 9309980231900866 
ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 94/03/30 و ســاعت 10:30 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد
  110/4237                    مدير دادگاه حقوقى شعبه 154 مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران

  اجرائيه  محكوم له:محمد ياسر شمسى زاده  محكوم عليهم:1-سيد حسن امينى فرزند 
ســيد اســماعيل مجهول المكان  2-رضا عظيمى آشــتيانى مجهول المكان  3-محمد طاهر 
نجارى مجهول المكان  4-ســيد رسول امينى فرزند ســيد حسن مجهول المكان  محكوم 
بــه:  بموجب درخواســت اجــراى حكم مربوطه بــه شــماره 9410090231900031 و 
شــماره دادنامه مربوطــه 9309970231900739 حكم بر ابطال ســند 25174 مورخ 
92/12/26 دفترخانه 1065 تهران بشــرح فوق مابيــن مجلوبين و همچنين الزام اقاى 
ســيد رسول امينى به تنظيم ســند رســمى و انتقال مبيع(اعم از آپارتمان و پاركينگ و 
انبارى)بــه شــرح مندرج در مبايعه نامه به نام محكوم له به شــرح فــوق و پرداخت مبلغ 
3/290/000 ريال بعنوان هزينه دادرسى و مبلغ 140/000 ريال تعرفه خدمات و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى كه در اجراى احكام محاسبه خواهد شددر حق محكوم له 

و پرداخت نيم عشر بر عهده محكوم عليه ميباشد
شــعبه  حقوقــى  دادگاه  دفتــر  مديــر                110/4236   
تهــران محالتــى  شــهيد  مجتمــع  حقوقــى  عمومــى  دادگاه   154

  دادنامــه  پرونــده كالســه 9309981090200384 شــعبه 902 مجتمع شــماره 19 
شوراى حل اختالف شهر تهران دادنامه شماره 9309971090200945   خواهان:آقاى 
ســلطانعلى زهرائــى اشــتاق   خوانده:آقــاى داود رحيمــى بــه نشــانى مجهــول المــكان  
خواســته:مطالبه طلب  راى شــورا  در خصوص دعوى آقاى ســلطانعلى زهرائى به طرفيت 
آقاى داود رحيمى به خواسته مطالبه وجه معادل 39/000/000 ريال بابت وجوه اضافه 
دريافتى با احتســاب كليه خســارت قانونى با عنايــت به بررســى اوراق پرونده و داليل 
و مدارك ابرازى خواهان شــامل دادخواســت تقديمى و كپى نظريه كارشناســى و با نظر 
بــه عدم دفاع موثر از ســوى خوانده و به اســتناد مــواد 198 و522 و519 قانون آئين 
دادرســى مدنــى راى بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلــغ 39/000/000 ريال بابت 
اصل خواســته و نيز هزينه هاى ناشى از دادرسى بانضمام هزينه كارشناس طبق تعرفه 
در حــق خواهان دعوى صــادر و اعالم مينمايد راى صادره غيابــى و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در شــورا و 20 روز پس از مهلت مذكور قابل تجديد نظر خواهى در 

محاكم عمومى تهران ميباشد 
تهــران  19 منطقــه  اختــالف  حــل  شــوراى  قاضــى               110/4269  

  آگهى حصر وراثت  ميترا دولتشــاهى به ش ش: 37 به شــرح دادخواســت به كالســه 
930496/902/93 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان عيســى دولتشــاهى بــه ش ش:6182 در تاريــخ 93/8/5 اقامتگاه 
دائمــى خــود را بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- 
ناصر دولتشــاهى به ش ش: 4054 ت ت:1348  صادره تهران پســر متوفى  2- ميترا 
دولتشاهى به ش ش: 37 ت ت:1344  صادره مراغه دختر متوفى  3- مژگان دولتشاهى 
به ش ش: 738 ت ت:1347  صادره باختران دختر متوفى  4- اشــرف سادات ساعتچى 
همايونــى بــه ش ش: 222 ت ت:1318  صــادره قزوين همســرمتوفى  و مرحوم ورثه 
ديگرى ندارد اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را باستناد ماده 361 
قانون امور حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تــا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى مربوطه صادر خواهد شد
تهــران اختــالف 19  حــل  شــوراى  شــعبه 902  رئيــس              110/4267  

آگهى حصر وراثت  محمد دشتى قرابالغ به ش ش: 1006 به شرح دادخواست به كالسه 
930516/902/93 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان على دشــتى قرابالغ بــه ش ش:389 در تاريــخ 93/8/17 اقامتگاه 
دائمــى خــود را بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- 
حســين دشــتى قره بالغ به ش ش: 6333 ت ت:1338  صادره تهران پسر متوفى  2- 
حسن دشتى قرابالغ به ش ش: 957 ت ت:1340  صادره تهران پسر متوفى  3- محمد 
دشــتى قرابــالغ بــه ش ش: 1006 ت ت:1350  صادره تهران پســر متوفــى  4- رضا 
دشــتى قرابــالغ بــه ش ش: 1194 ت ت:1359  صادره تهران پســر متوفــى  5- كبرا 
دشــتى قرابــالغ بــه ش ش: 2271 ت ت:1345  صادره تهران دختــر متوفى  6- زهرا 
دشــتى قرابــالغ بــه ش ش: 432 ت ت:1343  صادره تهران دختــر متوفى  7- خديجه 
دشتى قرابالغ به ش ش: 665 ت ت:1348  صادره تهران دختر متوفى  8- شعله بيك 
زاده اســكوئى به ش ش: 243 ت ت:1318  صادره اسكو همسر متوفى  و مرحوم ورثه 
ديگرى ندارد اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را باستناد ماده 361 
قانون امور حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تــا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى مربوطه صادر خواهد شد
تهــران اختــالف 19  حــل  شــوراى  شــعبه 901  رئيــس              110/4266  
آگهــى حصــر وراثــت  رضا جعفرى به ش ش: 5615 به شــرح دادخواســت به كالســه 
930489/93 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان امينه دولتخواه به ش ش:69696 در تاريخ 91/12/16 اقامتگاه دائمى 
خــود را بدرود زندگــى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- رضا 
جعفرى به ش ش: 5615 ت ت:1362  صادره تهران پســر متوفى  2- خديجه جعفرى 
بــه ش ش: 14075 ت ت:1343  صــادره تهران دختر متوفى  3- فضه جعفرى به ش 
ش: 19656 ت ت:1345  صــادره تهــران دختر متوفى  4- مرضيه جعفرى به ش ش: 
1300 ت ت:1351  صــادره تهــران دختر متوفى  5- فاطمه جعفرى به ش ش: 6951 
ت ت:1356  صــادره تهران دختر متوفى  6- ســيده زهــرا جعفرى به ش ش: 2015 
ت ت:1360  صــادره تهــران دختر متوفى  و مرحوم ورثه ديگــرى ندارد اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى يك نوبت 
آگهــى مى نمايد تــا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشــد از 
تاريخ نشــر آگهى ظــرف مدت يكماه بــه دادگاه تقديم دارد واال گواهــى مربوطه صادر 

خواهد شــد
تهــران اختــالف 19  حــل  شــوراى  شــعبه 902  رئيــس              110/4263  

خواهان ها باران رجبى به قيوميت ســادات ســادات نژاد و ســادات سادات نژاد وزينب 
رجبى به قيوميت سادات سادان نژاد و پروانه رحمانى دادخواستى به طرفيت خواندگان 
احمد سعيدى و اكرم عابدينى گنجه به خواسته مطالبه خسارت دادرسي و الزام به تنظيم 
سند رســمى ملك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت 
رســيدگى به شعبه 154 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران واقع 
در تهران- بزرگراه شــهيد محالتى خ ابوذر جنوبى  مجتمع قضايى شــهيد محالتى ارجاع و 
به كالســه 9309980231900954 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 94/03/31 
و ســاعت 11:30 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى 

حاضر گردد
  110/4239                    مدير دادگاه حقوقى شعبه 154 مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران

دادگاه   4 شــعبه   9109980226400197 كالســه  پرونــده  دادنامــه     
عمومــى حقوقــى مجتمــع قضايــى شــهيد بهشــتى تهــران دادنامــه شــماره 
9109970226400936   خواهان:شركت ملى صنايع پتروشيمى با مديريت 
آقــاى عبدالحســين بيــات   خوانده:آقاى حميــد رضا كاملى به نشــانى مجهول 
المكان   خواســته:مطالبه خسارت  گردشــكار:خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت 
به كالســه فوق و جرى تشــريفات قانونى در وقت مقرر دادگاه به تصدى امضاء 
كننده زير تشكيل اســت و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم 
و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد:  راى دادگاه  در خصوص دعوى 
تقديمى شــركت ملى صنايع پتروشــيمى به مديريت عاملى اقاى عبدالحســين 
بيــات با نمايندگى آقاى عليرضا خــادم ازغدى به طرفيت آقاى حميد رضا كاملى 
به خواســته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خسارات تاخير تاديه 
وارده بــه خواهــان مقوم به بيســت و يك ميليون ريال از زمان برداشــت غير 
قانونى وجوه تا زمان اجراى حكم و كليه خســارات دادرســى دادگاه با توجه به 
محتويات پرونده و لحاظ اظهارات خواهان و مســتندات ايشان و با احراز سمت 
خواهان به داللت فتوكپى مصدق مســتندات پيوســت دادخواست با توجه به 
مفاد دادنامه قطعى شــماره 375 مورخ 87/4/5 شــعبه 1043 دادگاه عمومى 
كيفرى تهــران كه مويد محكوميت خوانده به اتهــام جعل مهر پخش آگهى هاى 
صدا و ســيما و كالهبردارى دارد نظر به اينكه مفاد فتوكپى مستندات ضميمه 
دادخواست (فتوكپى اسناد تجارى و سند پرداخت) داللت بر وصول وجه مورد 
ادعاى خواهان بشــرح مندرج در دادنامه قطعــى (يعنى مبلغ 648/629/856 
ريال) و عدم پرداخت آن به طرف اول قراردادهاى پيوســت دادخواست دارد 
نظر به اينكه مطالبه خســارت تاخير تاديه در صورتــى كه موضوع دعوى دين و 
از نوع رايج آن باشــد با وجود ســاير شرايط مقرر در قانون (مطالبه داين تمكن 
مديون كه اصل برمالئت اســت امتناع مديون از پرداخت تغيير فاحش شاخص 
قيمت ساالنه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت) منطبق با قانون است نظر به 
اينكــه خوانده هيچگونه ايراد و دفاع مفيد و موثرى در جهت رد دعوى خواهان 
يا مستندات ايشان بعمل نياورده است لذا دادگاه با احراز استحقاق خواهان و 
اشــتغال ذمه خوانده دعوى خواهان را وارد و موجه دانسته و مستندا به مواد 
198و519و522 قانون آئين دادرسى مدنى و اصل استصحاب و اصل نفاذ آراء 
كيفرى در دعاوى حقوقى قواعد تسبيب و الضرر و ماده 331 قانون مدنى حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت خســارات تاخير تاديه مبلغ 640/629/856 
ريال از روز مطالبه (تقديم دادخواست) تا اجرا بر اساس شاخص قيمت خدمات 
و كاالهاى اصلى بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 000/425 ريال هزينه 
دادرســى و پرداخت حق الوكاله نماينده قضايى در حــق خواهان صادر و اعالم 
مى دارد ايضا دعوى خواهان را از نظر مبداء احتساب خسارت تاخير تاديه يعنى 
از زمان برداشت غير قانونى بلحاظ مغايرت با قانون فاقد دليل دانسته و حكم 
بر بى حقى خواهان در اين قســمت صادر و اعالم مى گردد بديهى اســت پس 
از قطعيــت در زمان اجرا چنانچه هزينه دادرســى پرداختى مطابق تقويم نبوده 
و بيشــتر باشــد اجرا بدوا از محكوم به ما به التفاوت هزينه دادرسى را اخذ و 
ســپس محكوم به تحويل محكوم له خواهد شد راى صادره غيابى و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 

روز قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه هاى تجديد نظر استان تهران مى باشد
  110/4235             رئيس شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

دادنامه  پرونده كالســه 9309980231600231 شــعبه 151 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران دادنامه شماره 9309970231600567   خواهان: 
آقاى ابراهيم جعفرى  خوانده:اقاى وحيد كريمى به نشــانى مجهول المكان  خواســته ها:  
1-مطالبه خســارت دادرســى   2-مطالبه خســارت تاخير تاديه  3- مطالبه وجه چك  راى 
دادگاه  در خصوص دادخواست تقديمى آقاى ابراهيم جعفرى فرزند خدامراد به طرفيت 
آقاى وحيد كريمى فرزند محمد على به خواســته مطالبــه مبلغ ميزان 56550000 ريال 
وجه چك با احتســاب كليه خســارت قانونى اعم از هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و 
همچنين خســارت تاخير تاديه تا زمان وصول شــرح دادخواســت: به موجب كپى مصدق 
1 فقــره چك تقديمى به شــماره 391940 به تاريخ 86/3/1 عهده بانك ملى شــعبه م 
شــهداى تهران اينجانب مبلــغ 56550000 ريال از خوانده طلبكارم تقاضاى رســيدگى 
و صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواســته به ميزان 56550000 ريال 
به انضمام كليه خســارات قانونى و هزينه دادرســى در حق اينجانب مورد استدعاســت 
خسارت تاخير تاديه به انضمام هزينه دادرسى دادگاه وقت رسيدگى تعيين ضمن ارسال 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم جهت خوانده طرفين را دعــوت دادگاه در وقت مقرر 
تشكيل جلسه داده پس از استماع اظهارات خواهان خوانده در جلسه حاضر نشده است 
اليحه ى دفاعيه نيز ارســال نكرده اســت دادگاه با توجه به دادخواست تقديمى خواهان 
و مدارك و مســتندات ارائه شــده از سوى وى به ويژه وجود اصول چك مذكور و گواهى 
عدم پرداخت صادره از ســوى بانك محال عليه نــزد خواهان و با عنايت به اينكه خوانده 
عليرغم ابالغ در جلســه دادگاه حاضر نشــده و اليحه ى دفاعيه نيز ارسال ننموده اند در 
قبــال دعــوى مطروحه دفــاع و ايرادى ننموده و دليلــى بر برائت ذمه خــود ارائه و ابراز 
نداشــته و بــا عنايت به وصف تجريدى مســتند دعــوى و تجارى بــودن آن عليهذا دعوى 
خواهان وارد و ثابت تشــخيص و با اســتناد بــه مواد 310و313 قانــون تجارت مصوب 
1311و مــواد 198(در صورتيكــه حق يا دينى بر عهده كســى ثابت شــد اصل بقاى آن 
اســت)و 515 (خواهان حق دارد جبران خسارات دادرســى يا تاخير انجام تعهد و اجرت 
المثل و خســارت تاخير تاديه را مطالبه نمايــد)522(در دعاويى كه موضوع آن دين و از 
نــوع وجه رائج بــوده و با مطالبه داين و تمكن مديون مديون امتناع از پرداخت نموده در 
صورت تغيير فاحش شــاخص قيمت ســاالنه از زمان سررســيد تا هنگام پرداخت و پس 
از مطالبه طلبكار دادگاه با رعايت تناســب تغيير شــاخص ســاالنه كه توســط بانك مركزى 
جمهورى اســالمى ايران تعيين ميگردد محاســبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه 
طرفيــن به نحو ديگــرى مصالحه نمايند)قانون آئين دادرســى دادگاه هاى تبصره الحاقى 
به مــاده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب 76/3/10 مجمع تشــخيص 
مصلحــت نظــام و قانــون استفســاريه آن مجمع مصــوب 77/11/17 آن مجمــع و مواد 
1301و1257 قانــون مدنى مصوب 1314 حكم بــه محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
پنجــاه و شــش ميليون و پانصد و پنجاه و شــش هــزار ريال بعنوان اصل خواســته و به 
پرداخت خســارت تاخير تاديه بر اساس شــاخص اعالمى بانك مركزى از تاريخ گواهينامه 
عدم پرداخت چكها تا اجراى حكم كه طبق تعرفه در اجراى احكام محاســبه خواهد شــد و 
مبلــغ 500/796/1 و مبلغ 000/110 ريال هزينه تعرفــه خدمات الكترونيك مجموعا 
بعنوان هزينه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى و ظرف 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه ميباشد پس از انقضاء مهلت واخواهى 
ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه محترم تجديد نظر استان تهران مى باشد
  110/4253           رئيس شعبه 151 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران
  آگهــى ابالغ تجديد نظر خواهى –تبادل لوايح  در خصوص تجديد نظر خواهى آقاى مجيد 
ميرزا زاده نسبت به دادنامه شماره 988/93 بدينوسيله به تجديدنظر خواندگان وحيد 
و مليناو فهيمه مخمور نجف آبادى و عطيقه زينت جف آبادى (مزينى) ابالغ مى گردد ظرف 
10 روز پــس از ابــالغ  با حضور در دفتر اين دادگاه مســتقر در مجتمع قضايى عدالت با 
دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجديد نظر خواهى پاســخ خود را ظرف مهلت 

مقرر به اين دادگاه ارائه نمايد
  110/4250            مدير دفتر شعبه 103 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

خواهان احمد احدى عهديه  دادخواســتى به طرفيت خواندگان سيد محمود و سيد محمد 
سيد صدر الدين سيد رضا همگى صادقى به خواسته تجويز انتقال منافع به غير و مطالبه 
خســارت دادرسي تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت 
رســيدگى به شعبه 150 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران واقع 
در تهران- بزرگراه شــهيد محالتى خ ابوذر جنوبى  مجتمع قضايى شــهيد محالتى ارجاع و 
به كالســه 9409980231500024 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 94/04/02 
و ســاعت 10:00 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى 

حاضر گردد
  110/4247                    منشى دادگاه حقوقى شعبه 150 مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران

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

پالک1فرعیاز153اصلی
1-برابررأیشماره139360325003013257مورخ08/11/1393بهتقاضای
عینعلیسلطانینسبتبهششدانگیکبابعمارتبهمساحت225مترمربعقسمتی
ازپالک1فرعیاز153اصلیواقعدربخش12استانلرستانشهرستاندلفان

خروجیازمالکیتمالکاولیهآقایحاجمحمدموسیپور
پالک155اصلیبخش12استانلرستانشهرستاندلفان

2-برابررأیشماره139360325003005187مورخ18/06/1393بهتقاضای
زرعل��یمری��دیمحمدآبادینس��بتبهشش��دانگیکبابعم��ارتدوطبقهبه
مساحت69مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12استانلرستان

شهرستاندلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایجعفرفتحی
3-برابررأیشماره139360325003003964مورخ14/05/1393بهتقاضای
خانمفردوسجعفرزادهنس��بتبهشش��دانگیکبابعمارتبهمس��احت10/266
مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12استانلرستانشهرستان
دلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایانحاجاسفندیارنوری،حاجبختیارنوری

،خانمحمدنوریعلیدادنوری
4-برابررأیشماره139360325003010959مورخ09/09/1393بهتقاضای
کرمخدامحمودینسبتبهسهدانگمشاعازششدانگیکبابعمارتدوطبقه
بهمساحت60/218مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12استان

لرستانشهرستاندلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایاسدالهمرادی
5-برابررأیش��ماره139360325003010965مورخ09/09/1393بهتقاضای
سجادمحمودیرادنسبتبهسهدانگمشاعازششدانگیکبابعمارتدوطبقه
بهمساحت60/218مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12استان

لرستانشهرستاندلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایاسدالهمرادی
6-برابررأیشماره139360325003010321مورخ29/08/1393بهتقاضای
علیعباسقبادینسبتبهششدانگیکبابدکانوعمارتفوقانیبهمساحت
40/96مترمربعقس��متیازپالک155اصلیواقعدربخش12اس��تانلرس��تان

 شهرستاندلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایمنصوررحمانی
7-برابررأیشماره139360325003007698مورخ27/07/1393بهتقاضای
سیدخدارحمحسینینسبتبهششدانگیکبابعمارتبهمساحت60مترمربع
قس��متیازپالک155اصلیواقعدربخش12اس��تانلرس��تانشهرس��تاندلفان

خروجیازمالکیتمالکاولیهآقایاخهکرمزمانی
8-برابررأیشماره139360325003006479مورخ15/07/1393بهتقاضای
عزیزنوروزینس��بتبهشش��دانگیکبابعمارتدوطبقهبهمس��احت75/84
مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12استانلرستانشهرستان

دلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایمرتضیمحمدیان
9-برابررأیشماره139360325003010716مورخ04/09/1393بهتقاضای
عزیزعلیجعفریس��رکش��تینس��بتبهشش��دانگیکبابعمارت81/168به
مساحتمترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12استانلرستان
شهرس��تاندلف��انخروج��یازمالکیتمالکاولیهآقایانن��ورمراد،جهانگیرخان

مرادی،علیمرادمرادی،عظیمخان،مرادوصفرخانمرادی
10-براب��ررأیش��ماره139360325003007828مورخ01/08/1393بهتقاضای
پرویزنظریکنکبودنسبتبهدودانگمشاعازششدانگیکبابعمارتسهطبقه
بهمساحت36/222مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12استان
لرستانشهرستاندلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایموسیخانرحیمی

11-برابررأیشماره139360325003007830مورخ01/08/1393بهتقاضای
حجتنظریکنکبودنسبتبهدودانگمشاعازششدانگیکبابعمارتسه
طبقهبهمساحت36/222مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش

12استانلرستانشهرستاندلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقای
12-براب��ررأیش��ماره139360325003007826مورخ01/08/1393بهتقاضای
حش��متنظریکنکبودنس��بتبهدودانگمش��اعازشش��دانگیکبابعمارتبه
مساحت36/222مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12استانلرستان

شهرستاندلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایموسیخانرحمانی
13-برابررأیشماره139360325003014478مورخ10/12/1393بهتقاضای
مرادمحمدیمهرنسبتبهششدانگیکبابعمارتبهمساحت05/223مترمربع
قس��متیازپالک155اصلیواقعدربخش12اس��تانلرس��تانشهرس��تاندلفان

خروجیازمالکیتمالکاولیهآقایمنصوروموسیرحمانی
14-برابررأیشماره139360325003010957مورخ09/09/1393بهتقاضای

نظرعلیعزیزیگردکانهنسبتبهششدانگیکبابعمارتبهمساحت70/135
مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12استانلرستانشهرستان

 دلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایحسنعلیرستمی
15-برابررأیشماره139360325003010576مورخ02/09/1393بهتقاضای
س��یدبابانازارس��اداتینس��بتبهشش��دانگیکبابعمارتبهمساحت86/193
مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12استانلرستانشهرستان

دلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایموالمرادعابدینی
16-برابررأیشماره139360325003009971مورخ19/08/1393بهتقاضای
خانمستارهعظیمیچقاسلمانینسبتبهششدانگیکبابعمارتبهمساحت98
مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12استانلرستانشهرستان

دلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایجعفرفتحی
17-برابررأیشماره139360325003003202مورخ25/04/1393بهتقاضای
غالمرضائیانیترکامیرنسبتبهششدانگیکبابعمارتبهمساحت61/69
مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12استانلرستانشهرستان

دلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایعلیباقرمیرزائیان
18-برابررأیشماره139360325003010303مورخ29/08/1393بهتقاضای
هدایتالهگلمحمدینسبتبهششدانگیکبابعمارتبهمساحت34/176
مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12استانلرستانشهرستان

دلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایعلمخانزمانی
19-برابررأیشماره139360325003009882مورخ18/08/1393بهتقاضایخانم
نورجهاننوریکولهمرزینسبتبهیکویکدومدانگمشاعازششدانگیکباب
عمارتبهمساحت53/128مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12
استانلرستانشهرستاندلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقاییوسفعلیکرمی

20-برابررأیشماره139360325003003679مورخ05/05/1393بهتقاضای
حمیدبرجیحس��نگاویارنس��بتبهس��هدانگمشاعازششدانگیکبابعمارت
دوطبقهبهمساحت35/92مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش
12اس��تانلرس��تانشهرس��تاندلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایبختیار

نوری
21-برابررأیشماره139360325003003687مورخ05/05/1393بهتقاضای
علیرضابرجیحسنگاویارنسبتبهسهدانگمشاعازششدانگیکبابعمارت
دوطبقهبهمساحت35/92مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش
12اس��تانلرس��تانشهرس��تاندلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایبختیار

نوری
22-برابررأیشماره139360325003001622مورخ13/03/1393بهتقاضای
امیدعلینورعلینس��بتبهشش��دانگیکبابعمارتبهمس��احت02/120
مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12استانلرستانشهرستان

دلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایاسدالهمرادی
23-برابررأیشماره139360325003004888مورخ09/06/1393بهتقاضای
فتاحاحمدیهفتچشمهنسبتبهششدانگیکبابعمارتدوطبقهبهمساحت
89/203مترمربعقس��متیازپالک155اصلیواقعدربخش12اس��تانلرس��تان

شهرستاندلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایاخهزمانزمانی
24-برابررأیشماره139360325003003623مورخ05/05/1393بهتقاضای
نورعلیرحیمینسبتبهیکبابدکانبهمساحت10/16مترمربعقسمتیاز
پالک155اصلیواقعدربخش12اس��تانلرس��تانشهرس��تاندلفانخروجیاز

مالکیتمالکاولیهآقایموسیومنصورخانرحمانی
25-برابررأیشماره139360325003011823مورخ04/10/1393بهتقاضای
س��یدنادعلیس��یدینس��بتبهشش��دانگیکبابعمارتبهمس��احت51/125
مترمربعقسمتیازپالک155اصلیواقعدربخش12استانلرستانشهرستان

دلفانخروجیازمالکیتمالکاولیهآقایصفیخانقیصری
رس��یدگیوتاییدوانش��اءگردید.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبه
فاصله15روزآگهيمیشوددرصورتيکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیت
متقاضياعتراضيداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهيبهمدتدوماه
اعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریخ
تسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضایيتقدیمنمایند.بدیهياستدر
ص��ورتانقض��ايمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتس��ندمالکیت

صادرخواهدشد.مالف35
تاریخانتشارنوبتاول:09/1394/02
تاریخانتشارنوبتدوم:1394/02/24

امیر  حسین  خلیلی ،رئیس  اداره  ثبت  اسناد  و  امالک  شهرستان  دلفان 

آگه�ی موض�وع م�اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابررایشماره139360325003006735مورخ07/22/1393هیاتموضوعقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوس��اختمانهایفاقدس��ندرس��میمس��تقردرواحد
ثبتیحوزهثبتملکدلفانتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایشرفخانویسی
کنکبوددرششدانگیکبابعمارتبهمساحت67/65مترمربعقسمتیازپالک
154اصلیواقعدربخش12اس��تانلرس��تانشهرس��تاندلفانخریداریازمالک
رس��میآقایبهراموامیدعلیرس��تمیمحرزگردیدهاس��ت.لذابهمنظوراطالع
عموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاص
نس��بتبهصدورس��ندمالکیتمتقاضیاعتراضیداش��تهباش��ندمیتوانندازتاریخ
انتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپساز
اخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابه
مراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاس��تدرصورتانقضایمدتمذکوروعدم

وصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.مالف43
تاریخانتشارنوبتاول:9/1394/02

تاریخانتشارنوبتدوم:1394/02/24
امیر  حسین  خلیلی
رئیس  اداره  ثبت  اسناد  و  امالک  شهرستان  دلفان

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

براب��ررایش��ماره139360325003014760م��ورخ12/13/1393هیاتموضوع
قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوس��اختمانهایفاقدس��ندرس��میمستقر
درواح��دثبت��یح��وزهثبتملکدلفانتصرفاتمالکان��هبالمعارضمتقاضیخانم
مریمذوالفقاریشریفیدرششدانگیکبابعمارتبهمساحت94/92مترمربع
قس��متیازپالک4فرعیاز156اصلیواقعدربخش12اس��تانلرس��تانشهرستان
دلفانخریداریازمالکرس��میخانمفاطمهکاوهحیدریمحرزگردیدهاس��ت.
لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشود
درصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشته
باش��ندمیتوانندازتاریخانتش��اراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرا
بهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیم
اعتراض،دادخواس��تخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاس��تدر
صورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتس��ندمالکیت

صادرخواهدشد.مالف48
تاریخانتشارنوبتاول:9/1394/02

تاریخانتشارنوبتدوم:1394/02/24
امیر  حسین  خلیلی
رئیس  اداره  ثبت  اسناد  و  امالک  شهرستان  دلفان

آگهی حصر وراثت}نامحدود{
آقایاس��المکرمالهیفرزندکرمبهش��مارهشناس��نامه53صادرهازدلفانباتقدیم
دادخواستیچنیناشعارداشتهکهشادروانمرحوممعصومهزمردیگاوکشفرزند
محمدشابهشمارهشناسنامه8صادرهازدلفانمتولد1364/1/1درتاریخ1393/9/4در

شهرستاندلفانفوتنمودهوراثحینالفوتویمنحصراستبه:
1-فریبرزکرمالهیفرزنداس��المبهش��مارهشناسنامه420583402متولد1381

نسبتبامتوفیفرزند
2-امیررضاکرمالهیفرزنداس��المبهش��مارهشناس��نامه4200775409متولد

1387نسبتبامتوفیفرزند
3-اس��المکرمالهیفرزندکرمبهش��مارهشناس��نامه53متولد1359نس��بتبا

متوفیهمسر
4-همامومنپورفرزندقربانعلیبهش��مارهشناس��نامه1332متولد1348نس��بت

بامتوفیمادر
5-محمدش��ازمردیگاوکشفرزندعالیخانبهش��مارهشناس��نامه518متولد

1343نسبتبامتوفیپدر
طب��قنامهمالیاتبرارثش��ماره40171م��ورخ93/09/19ارزشماترکمتوفی
بیشاز30میلیونریالاس��تفلذاباانجامتش��ریفاتمقدماتیدادخواس��تمذبور
یکنوبتدرروزنامههایکثیراالنتش��اراگهیمیش��ودتاهرش��خصحقوقیو
حقیقینسبتبهاینموضوعاعتراضداشتهیاوصیتنامهایازمتوفیدردست
داردظرفحداکثریکماه)30روز(پسازانتشاربهشورایشعبه7حقوقیدلفان

تقدیمداردواالمستندابهمواد361و362قانونامورحسبیگواهیحصروراثت
صادروبهاعتراضاتخارجازاینمواعدترتیباثردادهنخواهدشد.

شیخی،رییس شورای حل اختالف شعبه 7 حقوقی شهرستان دلفان

آگهی حصر وراثت}نامحدود{
آق��ایمه��دیعینیکریمیفرزندامامعلیبهش��مارهشناس��نامه4200053217
صادرهازدلفانباتقدیمدادخواستیچنیناشعارداشتهکهشادروانمرحومامامعلی
کریمیانیفرزندعینعلیبهشمارهشناسنامه4200370093صادرهازدلفانمتولد
1308/1/1درتاری��خ1392/11/12درشهرس��تانرب��اطکریمفوتنمودهوراث

حینالفوتویمنحصراستبه:
1-مهدیعینیکریمیفرزندامامعلیبهشمارهشناسنامه4200053217متولد

1369نسبتبامتوفیفرزند
2-میالدکریمیانیفرزندامامعلیبهشمارهشناسنامه4200370115متولد1374

نسبتبامتوفیفرزند
3-محس��نعینیکریمیفرزندامامعلیبهش��مارهشناس��نامه46متولد1365

نسبتبامتوفیفرزند
4-شاهینعینیکریمیفرزندامامعلیبهشمارهشناسنامه17متولد1364نسبت

بامتوفیفرزند
5-کامرانعینیکریمیفرزندامامعلیبهش��مارهشناس��نامه430متولد1359

نسبتبامتوفیفرزند
6-محت��رمعین��یکریمیفرزندامامعلیبهش��مارهشناس��نامه429متولد1354

نسبتبامتوفیفرزند
7-فرهنگعینیکریمیفرزندامامعلیبهش��مارهشناس��نامه597متولد1361

نسبتبامتوفیفرزند
8-تاجالدولهس��بزیاتیوندفرزندموس��یبهش��مارهشناس��نامه73متولد1339

نسبتبامتوفیهمسر
طبقنامهمالیاتبرارثشماره1204مورخ94/1/31ارزشماترکمتوفیبیشاز
30میلیونریالاستفلذاباانجامتشریفاتمقدماتیدادخواستمذبوریکنوبت
درروزنامههایکثیراالنتشاراگهیمیشودتاهرشخصحقوقیوحقیقینسبت
بهاینموضوعاعتراضداش��تهیاوصیتنامهایازمتوفیدردس��تداردظرف
حداکثریکماه)30روز(پسازانتشاربهشورایشعبه7حقوقیدلفانتقدیمدارد
واالمس��تندابهمواد361و362قانونامورحس��بیگواهیحصروراثتصادروبه

اعتراضاتخارجازاینمواعدترتیباثردادهنخواهدشد.
شیخی �� رییس شورای حل اختالف شعبه 7 حقوقی شهرستان دلفان 

آگهی احضارمتهم ازطریق نشرآگهی
بدینوس��یلهدراجرایمواد115،180قانونآییندادرس��یدادگاههایعمومیو
انقالبدرامورکیفریبهآقایمیرزاجوزیابالغمیگرددظرفیکماهازتاریخانتشار
آگهیجهترسیدگیبهاتهامخویشمبنیبرایرادصدمهبدنیغیرعمدیناشیاز
عدمرعایتنظاماتدولتیبهمیزان30درصدقصورموضوعشکایتکریمحاجی
پورمیربیگیفرزندعلیاصغردرش��عبهاولدادیاریدادس��رایعمومیوانقالب
شهرستاننورآباددلفانجهتدفاعازاتهاممنتسبهحاضرشویددرغیراینصورت

اینمرجعموضوعرابهصورتغیابیرسیدگیواتخاذتصمیممینماید
دادیاری شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب دلفان 

آگهی حصر وارثت
آقایحنیفهحاتمیدارایش��مارهشناس��نامه1878بهش��رحدادخواستبهکالسه
93_2_8038ازایندادگاهدرخواس��تگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیح
دادهشدهکهشادروانعلیحاتمیبهشمارهشناسنامه54171درتاریخ93/8/20

دراقامتگاهدائمیخوددرزندگیگفتهورثهالفوتآنمرحوممنحصراستبه:
1-امیرحسینحاتمیبهشش4902454912متولد1393پسرمتوفی
2-سمیراعسگریبهشش4270044705متولد1368همسرمتوفی

3-عصمتحاتمیبهشش1644متولد1343پدرمتوفی
4-حنیفهحاتمیبهشش1878متولد1346مادرمتوفی

اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوررادریکنوبتآگهیمینمایدتا
هرکسیاعتراضیدادردویاوصیتنامهایازمتوفینزداوباشدازتاریخنشرآگهی

ظرفیکماهبهشوراءتقدیمداردواالگواهیصادرخواهدشد.
مالف:7350

رئیسشعبه2شورایحلاختالفشهریار-عزیزی 



چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394  شـماره460
w e d 2 9 A p r i l 2 0 1 5

11
w

w
w

.t
e

ja
ra

to
n

li
n

e
.i

r

اصناف

رييس مركز امور اصناف و بازرگان ايران خبر داد:
گذراندن اصول فقه كسب وكار  
پيش شرط صدور پروانه صنفي

رئی��س مرک��ز ام��ور اصناف و بازرگان ایران گفت: در قانون نظام 
صنفی آموزش احکام مکاسب کسب وکار ذکر شده و طی کردن 

این دوره آموزشی قبل از صدور پروانه کسب الزامی است.
ی��داهلل صادق��ی افزود: با توجه به اهمی��ت آموزش اصناف، الزم 
اس��ت همه صنوف در زمینه کس��ب وکار احکام فقهی را بدانند و 

این مساله در قانون آمده است.
وی تصریح کرد: برای آموزش کسب وکار صنوف تفاهم نامه ای 
مش��ترک بین مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران، اتاق اصناف 
ایران و س��ازمان بس��یج اصناف کش��ور منعقد ش��ده و به زودی از 
نیمه اردیبهش��ت ماه این توافق نامه با س��رفصل های آموزش��ی 

تعریف شده اجرا خواهد شد.
صادقی افزود: با اجرای این تفاهم نامه، صاحبان واحدهای صنفی 
قبل از تمدید و صدور پروانه کسب ملزم هستند نسبت به آموزش   

مسایل فقهی کسب وکار اقدام کنند.
وی اظهارکرد: از طریق این آموزش ها می توان فرهنگ س��ازی 
کرد و اطالعاتی درباب مس��ائلی که منتج به ش��کایات و تشکیل 
پرونده ه��ا م��ی ش��ود را در اختیار صنوف گذاش��ت و در مجموع 
اطالعات و آگاهی از مس��ائل فقهی کس��ب وکار جزء ضروریاتی 

است که می تواند از انحرافات احتمالی جلوگیری کند.
صادق��ی تصری��ح کرد: مباحث الزم در این زمینه نهایی ش��ده و 
کتاب های��ی نی��ز در این زمینه به چاپ رس��یده که امیدواریم این 
فعالیت در آینده گسترش پیدا کند تا اصناف در زمینه فرهنگی نیز 

بتوانند به طور روز آمد و هنرمندانه ایفای نقش داشته باشند

سازمان مديريت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران خبر داد:
بيش از 370هزار بازرسي در فروردين امسال

بیش از 370 هزار فقره بازرسی در فروردین ماه امسال از واحدهای 
صنفی سراس��ر کش��ور توس��ط بازرس��ان واحد بازرسي و نظارت 

اتاق های اصناف کشور انجام شد.
بر اس��اس آمار و اطالعات اعالم ش��ده از سوی مدیریت بازرسي 
و نظارت اتاق اصناف ایران، در فروردین ماه 1394 خورشیدي، 
بیشترین تخلفات صورت گرفته، مربوط به نان، میوه و مرکبات، 
تخم مرغ ، گوشت مرغ ، گوشت قرمز و حوزه خدمات مربوط به 

مشاوران امالک و آرایشگران بود.
طبق این گزارش، بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن 
قیم��ت ب��ا 9 ه��زار و 463 فق��ره تخلف، گرانفروش��ی با 6 هزار و 
242 مورد تخلف و صادر نکردن صورتحس��اب با 2 هزار و 517 

فقره تخلف بود.
بنابر این داده ها، از بخش هاي خرده فروش��ي، عمده فروش��ي، 
خدماتي، تولیدي، انبارها و س��ردخانه ها در سراس��ر کش��ور  370 

هزار و 446 فقره بازرسي انجام شد. 

نماينده ولي فقيه در استان مركزي:
بازنگري در ساختار اصلي اصناف 

 زمينه ساز توسعه

تماین��ده ول��ی فقیه در اس��تان مرکزی گف��ت: بازنگری هدفمند 
و بلندمدت در س��اختار اصلی اصناف ، زمینه بالندگی و توس��عه 

اقتصادی کشور را فراهم می کند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی روز س��ه 
ش��نبه در همایش اصناف اس��تان مرکزی افزود: اصناف امروز به 
عنوان سنگرداران عرصه اقتصاد کشور نقش به سزایی در تامین 

نیازهای معیشتی مردم دارند.
وی ادامه داد: با بازنگری در ساختار کمی و کیفی اصناف به ویژه 
به��ره گی��ری از فناوری های نوین ارتباطی در ش��بکه بازار، باید 

شرایط جدیدی را در فضای اقتصادی کشور حاکم کرد.
او بیان کرد: فضای کس��ب و کار در کش��ور به یک س��ازماندهی 
منس��جم و هدفمند نیاز دارد و اصناف با زنجیره منس��جم خود 
در کش��ور ضمن ایجاد فضای رقابت س��الم می توانند در تصمیم 

سازیهای اقتصادی و اشتغال تاثیر گذار باشند.
آیت اهلل دری نجف آبادی تاکید کرد: وظیفه خطیر دیگر اصناف، 
فرهنگ س��ازی برای ارایه کاالها و محصوالت ایرانی اس��ت که 
ضمن حمایت از تولید داخل به توسعه اقتصادی کشور نیز کمک 

شایانی می کند.
رییس اتاق اصناف کشور نیز در سخنانی گفت: اقتصاد کالن کشور 

با فعالیت همه جانبه اصناف جانی دوباره می گیرد

رييس اتحاديه نايلون و پالستيك تهران:
بايد از توليد كننده داخلي حمايت شود

رئیس اتحادیه نایلون و پالستیک 
ته��ران از ل��زوم حمایت جدي از 

تولیدکننده داخلي سخن گفت.
محمد رحیم مقیمي اصل با اشاره 
ب��ه این ک��ه، کارخانه های تولید 
پالس��تیک و نایلون به دلیل باال 
ب��ودن نرخ مواد اولیه با مش��کل 
جدی مواجه ش��ده اند، به تعطیلي 

بعضي کارخانه ها اش��اره کرده و تاکید کرد: ضروری اس��ت که 
حمایت جدی از تولید کننده داخلی به عمل بیاید تا شاهد چنین 
اتفاق هایي نباشیم.محمدرحیم مقیمی اصل افزود: از ابتدای سال 
جاری قیمت مواد اولیه 400 تومان افزایش داشته و سایر هزینه ها 
جاری مانند افزایش دس��تمزد کارگر، بیمه، مالیات، و حاملهای 
انرژی به خصوص برق افزایش داشته که این موارد توان و انگیزه 
تولید را از تولیدکننده می گیرد.وی تصریح کرد: در حال حاضر در 
صنعت پالستیک امنیت کاری و تجاری وجود ندارد و و افزایش 
نرخ مواد اولیه باعث شده برخی از کارخانه های تولیدی کشور که 
قراردادهای خارجی داش��تند، نتوانند به تعهدات خود عمل کنند. 
اگ��ر حمای��ت قطعی صورت نگیرد، برخی از کارخانه های صنعت 
پالستیک با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.مقیمی با گالیه از این 
مواد اولیه تولیدی به صورت فراوان در پتروشیمی تولید می شود 
اما با قیمت و ارزانتر به صورت خام صادر می شود، افزود: صادرات 
مواد اولیه به صورت خام تنها به ضرر تولید و اقتصاد کشور خواهد 
بود و اگر این مواد با قیمت مناسب تر در اختیار تولیدکننده داخلی 
ق��رار بگی��رد، با توجه به اس��تعداد و توانایی تولیدکنندگان ایرانی 

قطعا شاهد موفقیت بیشتری خواهیم بود.

پيشخوان

قدیمي ترها به ش��ان مي گویند حلبي س��ازها اما 
امروزي ترها آنها را به نام آهن سازان ساختماني 
مي شناس��ند. همان کس��اني که زماني کارشان 
س��اختن ش��یرواني بود و این روزها کانال کولر، 
لوله بخاري و برخي وسایل مربوط به مرغداري ها 
را مي سازند. حبیب اهلل بشارتي، رییس صنفشان 
اس��ت، صنفي که به طور رس��مي از سال 1325 
خورش��یدي آغ��از ب��ه کار ک��رد و گواهش هم 
حسینیه اي است در بازار که به نام آنها و صنفشان 

نامیده مي شود: حسینیه حلبي سازهاي بازار.
صنف سختي کشیده اي هستند. فصلي بودنشان 
به کنار،  مالیات باال و از همه بدتر،  رقباي ناسالم، 
بازارش��ان را گرفت��ه و آنه��ا را از ن��ان خ��وردن 
انداخته ان��د. حبی��ب اهلل بش��ارتي، رییس صنف 
آهنسازان س��اختمان از ویژگي هاي صنف شان 
مي گوی��د، از مشکالتش��ان و از راه حل هایي که 

براي این دشواري ها وجود دارند.
تاس�يس صنف آهن سازان ساختمان به چه  ���

زماني برمي گردد؟
ش��غل ما که خیلي قدیمي اس��ت و تاریخچه اش 
به سال هاي خیلي دور مي رسد اما از نظر صنفي 
اگر بخواهید بدانید، از س��ال 1325 خورش��یدي 
داراي صنف شده ایم. حتي در چهارسوي بزرگ 
بازار، حول و حوش بازار نوشت افزارفروش��ي ها، 
ی��ک حس��ینیه اي هس��ت به نام حلبي  س��ازها. 
آن زمان به ش��غل ما حلبي س��از و شیرواني س��از 
مي گفتند. بعدتر که شیرواني س��ازي از مد افتاد، 
رفتیم سراغ ساخت کانال کولر و   نصب کانال هاي 
تهویه مطبوع، لوله بخاري مدتي که گذش��ت و 
محصوالت جدیدي مثل مرغداري ها هم به آن 

اضافه شد.
اتحاديه شما چند عضو دارد؟ ���

آن موق��ع  که اوایل تاس��یس صن��ف بود تا قبل 
از انق��الب خیلي بیش��تر بودی��م. حدود 1300 تا 
1400 عضو داشتیم اما تعداد اعضایمان در طول 
زمان کم شدند تا االن که حدود 600 و خرده اي 
عضو با پروانه کس��ب داریم. البته متاسفانه افراد 
دوره گردي که کار ما را بدون پروانه مي کنند هم 
هستند ولي زیرنظر ما نیستند و غیر از خراب کردن 

بازار، صنف ما را هم با مشکل مواجه کرده اند.
مح�ل اتحادي�ه كجاس�ت؟ همان حس�ينيه  ���

حلبي سازها در بازار؟
ش��رایط خیلي فرق کرده اس��ت. االن حس��ینیه 
حلبي س��ازها فقط به اس��م ماس��ت، چند نفر از 
بچه ه��اي خودم��ان ه��م چند روز در س��ال، در 
روزهاي محرم آنجا هس��تند اما این که  مختص 
حلبي س��ازها باش��د،  دیگر چنین چیزي نیست. 
ای��ن روزه��ا چند نفر از بازاری��ان محترم آنجا را 
مي گردانند که مراسم ماه محرم را برگزار مي کنند 

و خیریه دارند.

قب��ال یعن��ي از س��ال 1368 اتحادی��ه و تعاوني 
آهنس��ازان س��اختماني، همگي ی��ک جایي در 
خیابان ش��هید رجایي ب��ود اما االن فقط تعاوني 
آنجاس��ت و اتحادی��ه را ب��راي راحتي رفت و آمد 
مردم به خیابان صفي علیشاه منتقل کردیم. البته 
در آین��ده دوب��اره مي خواهیم برگردیم به همان 

محل قبلي مان.
اعضاي اتحاديه تان چه شغل هايي دارند؟ ���

بیش��تر اعضا کولرساز هستند، حلبي ساز یا لوازم 
حلبي س��ازي. چن��د تایش��ان ت��وي کار دریچه 
کولر، ل��وازم مرغذاري، س��اخت توري هس��تند. 
خدمات س��رویس کولر، بخاري و آبگرمکن هم 
جزو صنف ماس��ت و در کل 200 عضو خدماتي 

داریم.
اعض�اي صن�ف در راس�ته خاص�ي از بازار يا  ���

منطقه اي از شهر خدمات رساني مي كنند؟
قب��ل از انقالب بورس کار حلبي س��ازها خیابان 
س��یروس یا ش��هید مصطفي خمین��ي، بازارچه 
سعادت و مولوي بود امااالن خیلي ها تغییر شغل 
داده ان��د و آن ج��اي قبلي بورس فرش ماش��یني 
ش��ده اس��ت. اما هنوز هم تعدادي از اعضاي ما 

انجا مشغول به کار هستند
چرا تغيير شغل داده اند؟ ���

کارمان خیلي س��خت اس��ت . نس��ل جدید، چه 
بچه هاي خود صاحب مغازه ها باشند، چه خریدار 
جدید، س��راغ این جور کارها را نمي گیرند. االن 
در تهران مگر چند تا آهنگر مي ش��ود دید؟ تمام 
خیاب��ان عباس آب��اد اصال چیزي به نام اهنگري 
نمي بینی��د. صنف ما هم مثل آنهاس��ت. منتهي 
آهنگري ه��ا نق��ل مکان کرده اند و ما چند نفري 

مانده ایم.
صنف آهنسازان جزو اصناف قرمز رتبه بندي  ���

شده، يعني آاليندگي بااليي دارند و اين طور كه 
مس�ئوالن مي گويند،  صاحبان آن مشاغل بايد 
به زودي در شهرك هاي صنعتي جديدي خارج 
از محدوده شهر مستقر شوند. اين موضوع به 

شما هم ابالغ شده؟
نزدیک به ده سالي هست که دراین باره صحبت 
مي کنند. هر بار جلس��ه اي تشکیل شده، بعد هم 
فراموش مي ش��ود. چون جا و مکاني که بش��ود 
داخلش س��وله یا جایگاهي س��اخته شود، وجود 
ندارد. شهرک هاي صنفي صنعتي در جاده ساوه 
و گرمس��ار هس��ت، اما بیش��تر کارهاي چوبي و 
درودگ��ري انج��ام مي دهند، یک تعداد کمي هم 
آهنگ��ري مي کنند.همکاران م��ا به ندرت آنجا 

هستند. 
يعن�ي ب�ا اين ك�ه ام�كان حضورش�ان در  ���
ش�هرك هاي صنعتي هست، ترجيح مي دهند 

داخل شهر بمانند،  چرا؟
نمي رون��د براي این که مش��تري ها را از دس��ت 
مي دهند. چند تایشان رفتند در آنجا ساکن شدند 
و دیدند که متاسفانه مشتري هایشان را از دست 
داده اند. براي همین دیگر کسي نرفت. یک زماني 
چیزي ساخته شد و عده اي هم رفتند اما االن این 
چیزها در حد حرف اس��ت. مي گویند ش��ما بروید 
زمی��ن را پیدا کنید. وقتي پیدا مي کنیم، همه چیز 
را ب��ه نرخ روز حس��اب مي کنن��د. این که صرف 
نمي کند. براي همین است که اعضاي ما مي روند 
توي خود شهر مغازه مي زنند. چه اصراري هست 

بروند خارج شهر.
مش�كل عمده صنف آهن سازان ساختماني  ���

چيست؟
مش��کل که زیاد اس��ت. یکي وجود دوره گرداني 
اس��ت ک��ه س��عي مي کنن��د با ما رقاب��ت کنند و 

بازار را از دس��تمان مي گیرند. منظورم آدم هایي 
اس��ت که هیچ تخصصي ندارند و مي روند س��ر 
ساختمان هاي نیمه کاره، قرارداد مي بندند و کار 
را مي دزدند. نه ضمانتي مي دهند، نه چیزي. بعد 
هم دس��ت صاحب خان��ه را لنگ مي گذارند، هم 

صنف ما را بدنام مي کنند 
كارفرماه�ا ك�ه مي بينن�د آنه�ا ضمانت نامه  ���
و پروان�ه ندارن�د چ�را كارش�ان را دس�ت آنها 

مي سپارند؟
این آدم ها یک باره داخل ساختمان مي شوند و با 
قیمت پایین یا هر ترفند دیگري کار را مي گیرند. 
صاح��ب کار ه��م اجباري ندارد ک��ه از آدم هاي 
پروانه دار اس��تخدام کند، درنتیجه مي رود سراغ 
همی��ن افراد متفرقه. بماند که این آدم ها ممکن 
است، کننده کار هم نباشند و سرهم بندي بکنند. 
بعد هم دست خریدار به جایي بند نیست. چه بسا 
خیلي از کارها را هم با تقلب انجام دهند  مشکل 
اینجاست که کارفرما مجبور نیست حتما به کسي 
کار بدهد که پروانه کسب دارد. اگر چنین موردي 
در زمان پایان کار دادن لحاظ ش��ود، دس��ت این 
دوره گردها هم از صنف ما کوتاه مي ش��ود. البته 
این فقط مشکل ما نیست. بچه هاي صنف برقکار 
هم با این آدم هاي متفرقه روبه رو هستند، کساني 
که یک فازمتر مي گذارند توي جیبشان و قرارداد 

برقکاري ساختمان مي بندند.
گفتيد مشكالت بيشتري هم داريد. ���

مش��کل ما یکي دو تا نیس��ت. بیمه هم یکي از 
مش��کالت ماس��ت. کارگراني که در صنف ما کار 
مي کنن��د، معم��وال در مغ��ازه نیس��تند و در جاي 
دیگري، پاي س��اختمان مش��غول کار هس��تند. 
باره��ا پی��ش آمده که مام��ور بیمه مي آید و چون 
مي بیند کارگر در مغازه نیست، تخلف ثبت مي کند. 

هرچه مي گویي این بابا کولرساز است، باورشان 
نمي ش��ود. اس��م کارگ��ر را خ��ط مي زنند و کلي 
گرفت��اري پیش مي اید. از طرف دیگر، بعضي ها 
هم هس��تند که پروانه کسب ش��ان باطل ش��ده، 
تمدی��دش نمي کنند ول��ي پول کار هم مي کنند. 
ب��ا این ک��ه مالیات نمي دهند ولي  خوبي به جیب 
مي زنند. ماش��ین هاي آن چناني هم دارند. وقتي 
مي گویی��م برو پروانه ات را تمدید کن، مس��خره 
مي کند و مي گوید، مگر دنبال دردسر مي گردم؟ 

این رفتارشان به ضرر ما تمام مي شود.
در س�ال جدي�د افزايش قيم�ت هم خواهيد  ���

داشت؟
نه. سعي مي کنیم قیمت متعادل باشد و افزایش 
قیمت چنداني نداشته باشیم. البته در این مورد هم 
مشکالتي داریم ولي مشکل خودمان را با مشکل 
درست کردن براي دیگران حل نمي کنیم. یکي 
از مش��کالت جدي ما این اس��ت که مي گویند 
17 درص��د بای��د به حقوق اضافه ش��ود. این 17 
درصد اس��مش این اس��ت. کارگ��ر دو روز دیگر 
بن، حق  اوالد و حق مس��کن مي خواهد. س��نوات 
مي خواهد. عیدي طلب مي کند. خب، وقتي کارگر 
من این همه هزینه اش باال مي رود، من تولیدکننده 
ه��م بای��د پولش را از جای��ي در بیاورم. بعضي ها 
قیمت شان را باال مي برند و همین، تورم را باالتر 
مي برد. حاال این حرف ماست. شاید دولت براي 
م��وارد خاص��ي را در نظر گرفته که هنوز عقلمان 
به اش نمي رسد. بهرحال ما خریدار خبرهاي خوب 

هستیم.
درآمد صنف آهنسازان چطور است؟ ���

هرکس��ي درآمدش با دیگران فرق دارد. بستگي 
دارد ب��ه کاري ک��ه مي گیرند. کارگاهي داریم که 
50-60 کارگر دارد و بعضي ها هم فقط چند نفر 
هستند. اکثر اعضاي صنف ما 5 کارگر دارند. همین 
که گفتید درآمد، یاد مالیات افتادم. مي دانید مشکل 
ما کجاس��ت؟ فرض کنید س��ال پیش کارم خوب 
بوده و امسال وضعم کساد باشد. مامور مالیات که 
مي آید، همان قدري برایم مالیات مي نویس��د که 
سال پیش نوشته است. یادم هست قبل از انقالب 
مي رفتم و همین حرفها را به مامور مالیات مي زدم، 
نصف بچه ها معاف بودند. االن از بین تمام اعضاي 
اتحادیه مان، حتي یک مغازه زیرپله اي هم معاف 

نشده و همه مشمول مالیات شده اند.
ولي درآمدهايي كه از يك س�قف مش�خص  ���

كمتر باشد، مشمول ماليات نمي شود.
ما هم همین  حرف را مي زنیم. مي گوییم کس��ي 
که درآمدش زیر یک میلیون و 500 هزار تومان 
باشد، از مالیات معاف است ولي گوش نمي کنند. 
مي گویند بنابر اختیارات قانوني ش��ان این طوري 
تشخیص داده اند. تقصیري  هم ندارند. خدا وکیلي 
هیچ وقت از ما تقاضاي نادرست نکرده اند. طرف 
دول��ت را مي گیرن��د و نمي خواهند از جیب دولت 
چیزي کم ش��ود. فکر مي کنند کار درست همین 
اس��ت. مشکل اینجاس��ت که به حرف ما گوش 

نمي کنند. باورمان ندارند.

گفت وگوي »تجارت« با رييس صنف آهن سازان تهران:

دوره گردهاي بي تخصص كار را مي دزدند

علي فاضلي، رييس اتاق اصناف ايران گفت:

برای 18 ميليون جوان چينی اشتغالزايی کرديم!
رئی��س ات��اق اصناف ایران گفت: نفس تولید کش��ور بریده 
اس��ت چراک��ه توانس��ته ایم برای 18 میلی��ون جوان چینی 

اشتغالزایی کنیم.
به گزارش خبرنگار ایسنا، علی فاضلی سه شنبه در نخستین 
گردهمایی اصناف استان مرکزی اظهار کرد: سهم بخش 
کشاورزی در تولید ناخالص ملی حدود هشت درصد، معدن 
من های ذخایر نفتی و گاز حدود یک درصد از اقتصاد ملی 
و بنگاه های صنفی حدود 18 درصد از تولید ناخالص ملی 

است، پس باید بپذیریم که اقتصاد ما بنگاه محور است.
وی با بیان اینکه ایران ما نه تنها کش��اورزی  محور نیس��ت 
بلکه صنعت  محور هم نیست، گفت: نظام اقتصادی ایران 

بنگاه محور است.
فاضل��ی ادام��ه داد: بخ��ش کش��اورزی ایران در س��اختار 
اقتصادی قابلیت ایجاد اش��تغال ندارد زیرا از دیرباز به آن 

فکر نشده است.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در بخش اقتصادی 
در حقیقت به سمت اقتصاد دولتی رفتیم و بخش خصوصی 
را ب��ه معن��ای واقعی باور نکردیم و البته امروز هم هنوز آنرا 
باور نداریم.فاضلی عنوان کرد: امس��ال بیش از دو میلیون 
نیروی تحصیل کرده وارد بازار کار می ش��وند. باید بررس��ی 
شود که کدام بخش می بایست برای این تعداد نیرو ایجاد 
شغل کند. بخش کشاورزی ما این توان را ندارد. صنعت هم 
اینگونه است و اگر بتوانیم صنایع بزرگ را در شرایط فعلی 
حفظ کنیم، برده ایم.فاضلی با بیان اینکه باید از این پوسته 
سنتی بیرون آییم، تصریح کرد: دولت برای ایجاد یک شغل 
در کشور باید بین 80 تا 120 میلیون تومان و برای بخش 
صنعت باید بین 120 تا 300 میلیون تومان هزینه کند، در 
صورتی که بخش اصناف هفت میلیون ش��غل ایجاد کرده 

بدون اینکه یک ریال بار مالی بر دولت وارد کند.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر عدم وجود نگاه توسعه ای 
در بخ��ش خصوص��ی و دولتی بیان کرد: 23 میلیون خانوار 
وابسته به اصناف است که حدود یک سوم جمعیت کشور 

را شامل می شود.
وی با تاکید بر لزوم حرکت به س��مت آموزش گفت: ایران 
یکی از مدنی ترین کشورهای دنیاست؛ به طوری که هشت 
ه��زار و 300 اتحادی��ه صنفی در این کش��ور وجود دارد که 

منتخبین مردم هستند.
فاضلی با بیان اینکه رویکرد دولت و مس��ئولین نیز حضور 
مردم در س��اختار اقتصادی اس��ت، گفت: اتاق اصناف ایران 
با همت 361 اتاق کشور تا پایان سال بسیاری از گره های 

موجود در مسیر بنگاه های صنفی را باز خواهد کرد.
وی بی��ان ک��رد: اتاق اصناف تا ش��ش ماه قبل در هیچیک 

از س��اختارهای برنامه ریزی کش��ور عضویت نداش��ت اما، 
ام��روز در اکثری��ت قریب به اتفاق این س��اختارها حتی در 
عالی ترین مرجع توس��عه صادرات غیرنفتی در بندهایی از 

قانون عضویت پیدا کرده است.

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو:

تالش مي کنيم جلوي ورود کاالهاي بي کيفيت را بگيريم
ریی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی 
خودرو، در س��ومین نمایشگاه تخصصي قطغات 
خودرو و ماشین آالت تهران گفت: ما خود را وکیل 
و مدعی مصرف کننده می دانیم و در تالش��یم تا 
از ورود کاالهای بی کیفیت به کش��ور جلوگیری 

کنیم.
به گزارش خبرآنالین، علی اکبر بخشی ضمن بیان 
اینکه در صدد هستیم تا این نمایشگاه را به نحو 
احسن برگزار کنیم، اظهار کرد: یکی از مهمترین 
انگیزه های��ی که ما را بنا داش��ت این نمایش��گاه 
تخصص��ی را برگزار کنیم، ضرورت ها و نیازهای 

اتحادیه و صنف لوازم یدکی خودروست.
وی با اش��اره به اینکه یک دغدغه مش��ترک در 
صنف، ما را به این نتیجه رس��اند که نمایش��گاه 
تخصصی برگزار کنیم، اضافه کرد: حقیقت امر این 
است که ما در این نمایشگاه، فعاالن حوزه توزیع، 
تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان برند را دور 
هم جمع کردیم، تا برای مصرف کنندگان روشن 
شود حامی گروه هایی هستیم که محصوالتشان 
با اعتماد و اطمینان قابل اس��تفاده اس��ت.به گفته 
بخش��ی برگزاری نمایش��گاه جزو ضرورت و نیاز 
مشترکی است که به نفع تولیدکننده، توزیع کننده 
و  مصرف کننده نهایی خواهد بود.وی با اشاره به 
برگزاری دو دوره گذشته این نمایشگاه عنوان کرد: 
این دوره نسبت به دو سال گذشته تغییرات عمده 
ای دارد یکی از آن تغییرات تعداد غرفه ها است که 

به دو دوره گذشته بسیار افزایش یافته است.
دولت اختيارات بيشتري بدهد ���

رئیس اتحادیه لوازم یدکی تاکید کرد:  خواهش ما 
از دولت این است که اختیارات بیشتری به اتحادیه 

بدهد تا فعاالنه تر عمل کنیم.
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه بعضی از قوانین 
به قدری از عمرش��ان گذش��ته که دیگر کارایی 
ندارند، توضیح داد: صنف، ابزار برخورد با متخلف 
و  توانای��ي نظ��ارت در مب��دأ را در اختیار ندارد و در 
ضمن، نمي تواند  قیمت ها را تعیین کند، زیرا  همه 
این  موارد در تصدی دولت است و بازار در اصناف 
اداره نمی شود. مسئولیت نظارت بر کیفیت، قیمت 
و کمیت بر عهده ما نیست این در حالی است که باید 
برای عدم وجود هر یک پاسخگو باشیم.»بخشی« 
ضمن ابراز نگرانی نس��بت به بی اعتمادی که در 
بی��ن مصرف کنندگان این حوزه وجود دارد، بیان 
ک��رد: م��ا به دنبال این هس��تیم ک��ه اعتماد را به 
مصرف کننده برگردانیم اما در این زمینه متاسفانه 
خالء های قانونی بسیاری وجود دارد. وی ادامه داد: 
م��ا خ��ود را وکیل و مدعی مصرف کننده می دانیم 
و در تالش��یم ت��ا از ورود کااله��ای بی کیفیت در 
کشور جلوگیری کنیم همچنین در سامان دهی و 
اص��الح رون��د بازار این صنف و موضوع کاالهای 
بی ن��ام و نش��ان یا بی کیفی��ت ایفای نقش کنیم. 
معتقدی��م ای��ن نمایش��گاه می تواند ت��ا حدی در 
ای��ن بخش کمک کننده باش��د.وي با بیان اینکه 

در این نمایش��گاه، افرادی که صالحیت صنفی 
دارند می توانند کاالیش��ان را معرفی کنند، عنوان 
کرد: به طورکلی در نظر داریم در این نمایش��گاه 
ب��ر کاالی بی کیفی��ت نظارت ک��رده و نیاز بازار را 
برط��رف کنیم.وی افزود: این دوره از نمایش��گاه 
کامال به صورت تخصصی برگزار خواهد ش��د اما 
در دوره های بعدی ضمن اینکه نمایش��گاه را به 
دس��ت ش��ورای برگزاری می سپاریم، از مردم نیز 
برای شرکت در نمایشگاه دعوت خواهیم کرد تا 
با کاالها بیشتر آشنا شده و با آگاهی و دقت بیشتر 

برندهای مختلف را بشناسند.
توليد سرمايه ملي است ���

رییس اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی با 
ی��ان اینک��ه به عنوان توزیع کننده می بایس��ت با 
تولیدکنندگان لوازم یدکی ارتباط تنگاتنگی وجود 
داشته باشد، تصریح کرد: تولید می بایست به عنوان  
س��رمایه ملی مورد توجه باش��د و  الزم است برای 
حف��ظ آن ت��الش کنیم. ارتب��اط و همکاری ما با 
انجمن قطعه س��ازان نیز برای رس��یدن به همین 
ه��دف ب��ود تا بتوانیم توازنی بی��ن توزیع کننده و 
تولیدکننده برقرار کنیم.وی نس��بت به ثبت برند 
»شناس��ا« اب��راز امیدواری ک��رده و ادامه داد: این 
ش��رکت در صنف تاس��یس شده است تا با معرفی 
و تایی��د کااله��ای باکیفیت و ب��ا اصالت از منافع 
مصرف کننده و جایگاه صنف حمایت کند. این در 
حالی است که کاالهای مورد تایید، شناسنامه دار 

و دارای اس��تانداردهای الزم را این شرکت تحت 
برند شناس��ا لیبل گذاری کرده به طوری که قابل 
رهگیری نیز هس��ت. البته این ش��رکت در ابتدای 
راه است اما چون زیر ساخت های الزم و مطالعات 
دقیق و کارشناسانه صورت گرفته امیدواریم این 

مورد به سرعت فراگیر شود
اميدواريم بتوانيم بر بازار نظارت كنيم ���

در ادامه این نشس��ت رییس انجمن قطعه سازان 
ضم��ن نی��ز به همکاری با اتحادی��ه در برگزاری 
نمایشگاه اشاره کرد و گفت:  امیدواریم که بتوانیم 
در کیفی��ت تولی��د قطعات و نظارت بر بازار توزیع 

نقش مهمی ایفا کنیم.
رجال با ابراز تاس��ف نس��بت به افت تولید که در 

س��ال های اخیر ایجاد ش��ده، گفت: ما در س��ال 
1389 خورشیدي سیزدهمین تولیدکننده خودرو 
در رده جهانی بودیم اما در سال های اخیر به دلیل 
اشکاالت موجود در  سطح کشور، رتبه ما نیز بسیار 
کاهش پیدا کرده اس��ت.وی با اش��اره به اینکه در 
بخش تولید کارها به صورت تخصصی و مهندسی 
انجام می شود و نیازمند است که در بخش توزیع نیز 
همین اقدامات صورت بگیرد، ادامه داد: امیدواریم 
بتوانیم با این حرکت بین تولید کننده و توزیع کننده 
قطعات همکاری ایجاد کنیم که منجر به باالرفتن 
کیفیت قطعات و کنترل قیمت شود و عالوه بر آن 
با ایجاد رونق در سطح کشور مشکالت و تنگاها 

را برطرف سازیم.

wwww.tejaratonline.ir
آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد

اشكان خسروپور
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گردشگري

آسیب شناسی مجسمه نادرشاه شروع شد
مجسمه نادر شاه توسط بخش فلز پژوهشکده حفاظت و مرمت 
آثار تاریخی پژوهش��گاه میراث فرهنگی و گردش��گری مطالعه ، 
مستند سازی و آسیب شناسی می شود. به نقل از روابط عمومی 
پژوهش��گاه میراث فرهنگی و گردش��گری ، این طرح بر اس��اس 
توافق انجام گرفته بین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
و اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی در حال انجام 
است. مجسمه نادر شاه و سربازان توسط استاد ابوالحسن صدیقی 
در موسس��ه Bruni ایتالیا )رم(  س��اخته ش��ده  و در سال 1339 بر 
روی پایه سنگی به ارتفاع 17 متر داخل باغ نادری مشهد نصب 
و اجرا ش��ده اس��ت. اثر ش��امل یک مجسمه سواره به ارتفاع 5 متر 
از پایه تا نوک س��ر  و س��ربازان همراه آن  با وزن بیش از 14000 

کیلوگرم است .

زلزله، میراث تاریخی نپال را به خطر انداخت
در پی زلزله 7/8 ریشتری در »کاتماندو« پایتخت نپال، به میراث 
تاریخی این کشور صدمه بسیاری وارد شد.به نقل از آرت دیلی: 
زلزله چند روز گذش��ته در نپال، میراث تاریخی این کش��ور را به 
انبوهی از خرده سنگ و چوب های شکسته تبدیل کرد. در مرکز 
"کاتماندا"، بس��یاری از معابد و مجس��مه ها که در قرن دوازدهم 
تا هجدهم توس��ط پادش��اهان نپال ساخته شده بودند به کلی فرو 
ریختند. لحظاتی پس از زلزله برج 9 طبقه "داراهارا" با 200 پله 
مارپیچ��ی ب��ه عنوان مهم ترین جاذبه های گردش��گری در نپال 
ب��ود، تنه��ا پایه اصلی اش باقی مان��د. بنابر این اظهارات مقامات 
نپ��ال، ح��دود صد تن در زم��ان فروریختن این برج در آن حضور 
داش��ته اند. به گفته نماینده یونس��کو در نپال، آنها در حال بررسی 
و تخمین میزان آسیب وارد شده به سه شهر "کاتماندا"، "پاتان"، 

"بکتاپور" هستند.

 کشف شواهد جدید از تونلی تاریخی در میدان 
امام حسین )ع( اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
اصفهان اعالم کرد : در جریان کاوش��های باس��تان شناس��ی در 
میدان امام حس��ین )ع( )جنب برج جهان نما( ش��واهدی از یک 
تونل تاریخی به دست آمد.به گزارش اداره امور فرهنگی و روابط 
عمومی میراث فرهنگی استان اصفهان ؛ فریدون الهیاری افزود 
: این شواهد امروز در جریان حفر ایستگاه قطار شهری در مرکز 
ش��هر اصفها ن به به دس��ت آمد.وی اظهار داش��ت: این کشفیات 
تاریخی مجموعه ای منحصر به فرد شامل تونلی بسیار طوالنی 
است که هم اکنون کارشناسان مشغول بررسی ابعاد و عمق آن 
می باشند. . مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان اصفهان گفت : طبق ش��واهد موجود این تونل، راهرویی 
زیرزمینی است که احتماال بخش شمالی دولتخانه عظیم صفوی 
را به دیگر بخش ها متصل می کند.به گزارش اداره امور فرهنگی و 
روابط عمومی میراث فرهنگی استان اصفهان همزمان با عملیات 
عمرانی شهر، کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی با جدیت تمام 
ضمن نظارت بر عملیات عمرانی ش��هرداری، در حال اکتش��اف و 

کاوشهای باستان شناسی می باشند.

ظاهرا طرح محرمانه است؛ با وجود آن که بارها 
گفته شده "طرح ارتقای امنیت گردشگران در 
شورای امنیت ملی تصویب شده"، اما جز این 

اطالعات دیگری منتشر نشده است.
وظایف دس��تگاه هایی که ملزم به رعایت این 
طرح شده اند برای عموم مشخص نشده و یک 
گردشگر نمی داند از این پس با تصویب چنین 
طرحی قرار است چه اتفاقی رخ ندهد و یا حتا 
رخ ده��د و در قال��ب این ط��رح از چه حقوقی 

بهره مند می شود.
به گزارش ایس��نا، معاون گردشگری سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
در پاس��خ به این ابهام ها متذکر می شود: "این 

یک وظیفه  بین دستگاهی است."
گفته شده در طرح ارتقای امنیت گردشگران، 
وظایف هر یک از دس��تگاه ها مش��خص شده 
است؛ اما تا کنون هیچ مقام مسؤولی درباره این 
طرح شفاف س��ازی نکرده اس��ت. فقط مسعود 
س��لطانی فر، رییس سازمان میراث فرهنگی و 
گردش��گری گفته اس��ت: این طرح در شورای 
امنیت ملی تصویب شد تا امنیتی که امروز در 

کشور وجود دارد پایدارتر شود.
شورای امنیت ملی طرح ارتقا امنیت گردشگران 
را ک��ه از س��وی س��ازمان می��راث فرهنگی و 

گردش��گری پیش��نهاد ش��ده ب��ود، در آذرماه 
سال 1393 تصویب کرد. پنج ماه از آن زمان 
می گذرد؛ اما گزارش هایی که گاه گردشگران، 
راهنمایان تور و آژانس های گردش��گری ارائه 
می کنن��د، نش��ان می دهد با وج��ود ابالغ این 
طرح و ابراز تمایل دس��تگاه های عضو ش��ورا، 
تغییری در برخوردهای برخی نهادهای امنیتی 

با گردشگران حاصل نشده است.
البته استان هایی هستند که نیروی انتظامی در 
آن مناطق حامی گردشگران است و به امنیت 
جان��ی، روان��ی و مالی آن ها اهمیت بس��یاری 
می دهد.ام��ا بنابر اظهارات مجریان تور، هنوز 
در برخی مناطق بویژه کویری و جنگلی، نیروی 
انتظامی در رفتار با گردشگران داخلی و خارجی 
حساسیت هایی را به خرج می دهد. با این حال 
مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری کشور  
به ایسنا می گوید: ما تاکنون هیچ گزارشی مبنی 
بر این که دستگاه های عضو شورا با اجرای این 

آیین نامه همکاری نکرده اند، نداشتیم.
وی پیش تر از ابراز تمایل دستگاه های عوض 
ش��ورا برای اجرای طرح امنیت گردش��گران 
س��خن گفت��ه و بیان ک��رده بود: تأمین امنیت 
گردش��گران در هم��ه ج��ای ای��ران یکی از 
رویکردهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دس��تی و گردشگری اس��ت. در این موضوع 
هماهنگ��ی، تعام��ل و تب��ادل نظ��ر خوبی با 
دستگاه های مرتبط برقرار شده تا طرح ارتقاء 
امنیت گردش��گران در کش��ور اجرا شود.او از 
تغییر و تحولی که در برخورد با گردش��گران 
پ��س از اب��الغ این مصوبه پیش آمده اس��ت، 
مصداق��ی نم��ی آورد و فق��ط می گوید: هنوز 
گزارش��ی از جایی نداش��تیم که کس��ی با این 
طرح همکاری نداشته باشد.رحمانی موحد در 
ادام��ه بی��ان می کند: من اثرات این مصوبه را 
خیلی خوب دیدم. مصداق آن هم این اس��ت 
که تا به حال گزارشی درباره همکاری نکردن 
دس��تگاه ها نداش��تیم. وی ادامه می دهد: اگر 
دفاتر و تش��کل ها و یا حتی اش��خاصی به ما 
مراجع��ه کنن��د و گزارش��ی مبنی بر همکاری 
نکردن با طرح ارتقا امنیت گردش��گران ارائه 
دهن��د ما حتما در کمیس��یون مربوطه مطرح 
و رس��یدگی می کنیم. معاون گردش��گری در 
پاس��خ به این س��وال که وقتی مجریان تور 
از جزیی��ات ای��ن ط��رح اطالع��ی ندارند و یا 
دربار ه ی آن توجیه نشده اند چگونه این انتظار 
م��ی رود به محض مش��اهده ی رفتار مغایر با 
طرح ارتقا امنیت گردش��گران به این سازمان 
اط��الع دهند؟ می گوید: آن ها )مجریان تور( 

وظای��ف ج��اری خود را انج��ام می دهند. این 
وظیفه ی بین دستگاهی ما است. ما به عنوان 
س��ازمان متولی و سایر دس��تگاه های متولی 
در کمیس��یون امنی��ت گردش��گران راجع به 
موضوعات مش��ترکی بحث می کنیم و هر جا 
که ایرادی وارد ش��ود در کمیس��یون نظارت 
مط��رح و ب��رای آن راه حل پیدا می کنیم. این 

یک مکانیزم همکاری است.
ط��رح ارتق��ای امنیت گردش��گران چه برای 
خارجی ها باش��د چه مس��افران داخلی، در هر 

ح��ال تصوی��ب آن اقدامی مناس��ب در مقابل 
برخوردهای س��لیقه ایی که گاه با گردشگران 
ص��ورت می گی��رد، اس��ت و پاس��خی برای 
ابهام هایی که رسانه های غربی درباره ی وجود 
ناامنی در ایران سبب بوجود آمدن آن شده اند؛ 
اما برای حفظ صیانت از حقوق گردش��گران 
و همچنین تامین امنیت آن ها ش��اید بهتر آن 
باش��د ک��ه درباره ی این مصوب��ه توجیه الزم 
صورت گیرد تا گردش��گران از حقوق خود نیز 

آگاه شوند. 

برای حفظ صیانت و تامین امنیت از حقوق گردشگران صورت گرفت

طرح "محرمانه" برای امنیت گردشگران

پيشخوان

شرط های ایران برای لغو تحریم عمره دشت الله های واژگون میزبان گردشگرانموافق تشکیل اتاق فکر نیستم
 مع��اون ریی��س جمه��وری و ریی��س 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: با وجود اصرار همکاران، 
موافق تشکیل اتاق فکر که بیشتر شکل 
سیاس��ی دارد نیستم، چرا که پژوهشگاه 

میراث فرهنگی و گردشگری این نقش را انجام می دهد.به گزارش 
گروه فرهنگی ایرنا، مسعود سلطانی فر دیروز در دیدار با سیدمحمد 
بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: 
اتاق فکر بهترین عنوانی است که می توان برای پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری در کنار این سازمان در نظر گرفت. وی افزود: 
اگر بخواهیم به صورت مستمر روی مباحث سازمان میراث فرهنگی، 
س��اماندهی امور و تئوریزه کردن برنامه ها پیش برویم، مجموعه 

پژوهشگاه باید به عنوان اتاق فکر دایمی فعالیت کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری چهارمحال و بختیاری 
گفت: س��االنه نزدیک به 60 هزار نفر 
از دش��ت الله های واژگون اس��تان در 
شهرس��تان کوهرنگ بازدید می کنند.

بهمن عسگری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اردیبهشت هر 
سال گردشگران و مسافران زیادی از استان های سراسر کشور 
در قالب تور برای بازدید از دشت الله های واژگون به این استان 
سفر می کنند که بیشتر بازدیدکنندگان از استان های خوزستان، 
اصفهان، تهران و شیراز هستند. وی افزود: همچنین حدود 200 
نفر بازدید کننده خارجی از کش��ورهای اروپایی و به خصوص 
کشورهای آسیای شرقی از قبیل کره و ژاپن با توجه به عالقه ای 

که به گل ها و طبیعت دارند از این دشت بازدید می کنند.

 سخنگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
عذرخواهی رس��می عربستان از ایران و 
مجازات دو مأمور خاطی فرودگاه جده را 
دو شرط اصلی لغو تحریم عمره از سوی 
ایران برشمرد.حسین نوش آبادی درباره 

تأثیر نامه عذرخواهی عربستان در لغو تحریم عمره گفت: تا زمانی 
که دولت عربستان عذرخواهی رسمی اش را به ایران ابالغ نکند و دو 
مأمور خاطی و هتاک عربستان به اشد مجازات نرسند سفرهای عمره 
همچنان لغو خواهند ماند. این دو شرط، دو شرط اساسی جمهوری 
اسالمی برای پایان تعلیق عمره است.او افزود: عذرخواهی رسمی 
هنوز از سوی مراجع رسمی عربستان به دست ما نرسیده است. البته 
دولت عربستان در مذاکرات با مسووالن ما متعهد شده است که دو 

مأمور خاطی فرودگاه جده را به اشد مجازات برساند.

روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان ايالم 

آگهی فراخوان مناقصه 94-2
اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم                   

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 94/2/9 لغایت 94/2/16 – اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم 
مهلت و محل تحویل پیشنهاد قیمت : 94/2/28 – اداره کل راه و شهر سازی استان ایالم 

هزینه انتشار  آگهی به عهده برنده مناقصه ها می باشد . 

نوبت اول 

رشته مورد نیاز مبلغ تضمین )ریال ( مبلغ برآورد )ریال (عنوان پروژه ردیف 

راه و ترابری335،797،415،5641،014،000،000عملیات زیرسازی و تونل کیلومتر صفر الی 6/5محور دره شهر – آبدانان 1

راه و ترابری161،357،267،355490،600،000حفاری تونل و پوشش موقت کیلومتر 9 الی 10 محور دره شهر-آبدانان2

راه و ترابری35،630،492،776113،400،000احداث پل کنجانچم کیلومتر 55/6 3

فرماندار، شماری از مسووالن، دانش 
آموزان و نیروهای خدمات ش��هری 
ش��هرداری خاش به مناسبت گرامی 
داش��ت روز زمی��ن پ��اک زباله های 
روس��تای ناصرآب��اد از توابع بخش 
مرک��زی در حوال��ی ش��هر خاش را  

جمع آوری نمودند.
دکتر عبدالمجید تمنداني ش��هردار 
خ��اش در ای��ن آیین با بی��ان اینکه 
روس��تای ناصرآباد در محور ورودی 
و نی��ز خروجی خاش به زاهدان قرار 
دارد و هم��واره ت��ردد زیادی در این 

مسیر انجام می شود گفت: این روستا 
باید بعنوان س��مبل پاکیزگی خود را 

نشان دهد.
دکت��ر تمندان��ي اف��زود: حض��ور 
مس��ووالن، علم��ا و دانش آموزان و 
فرهنگی��ان در کنار پرس��نل زحمت 
کش ش��هرداری برای جمع آوری و 
پاکسازی زباله ها از سطح این روستا 
گامی مهم و الگویی در نظافت و پاکی 

روستاها است.
وی اظهار داشت: به همت شورای 
روس��تا، دهیاری، امامان جماعت 
مساجد و ساکنان روستا و با حمایت 
بخش��داری و دستگاههای مرتبط 
ای��ن روس��تا به نم��اد پاکی مبدل 
خواه��د شد.ش��هردار خاش گفت: 
این طرح با همکاری و مش��ارکت 
دهیاری ها با هدف پاکسازی محیط 
زیس��ت روستایی و ایجاد فرهنگ 
تفکی��ک زباله و کاهش اس��تفاده 
از پالس��تیک و نایلون در مصارف 
خانگی با جدیت دنبال می ش��ود.
دکتر تمنداني بیان کرد: حل مشکل 

محیط زیست نیازمند عزم جدی و 
همگانی اس��ت و همه باید در قبال 
طبیع��ت و نگهداری آن احس��اس 

مسوولیت کنند.
وي پاکس��ازی روستاها با همکاری 
بخش��داری ها، ش��وراها و دهیاران 
در بخ��ش های مرک��زی، نوک آباد 
و ایرن��دگان، دی��دار با امامان جمعه، 
برگزاری مس��ابقه نقاش��ی، حضور 
دان��ش آموزان در کارخانه س��یمان 
و بازدی��د از بخش��های مختلف آن، 
پاکس��ازی کوهستان، برپایی جشن 
بادبادکها با مش��ارکت اداره ورزش و 
جوان��ان و ارگانهای مربوط، تفکیک 
زبال��ه از مب��داء و اجرای برنامه های 
آموزشی، فرهنگی و ورزشی و زیست 
محیط��ی را از مهمترین برنامه های 
گرامی داش��ت هفت��ه زمین پاک در 

خاش عنوان کرد.
تفكيک زباله های تر و خش�ک  ���

در خاش جایزه دارد
معاون ش��هردار خاش نیز با اشاره به 
اینک��ه طرح تفکیک زباله از مبداء و 

جم��ع آوری آنها با مش��ارکت مردم 
بصورت پایلوت از محله فرودگاه آغاز 
ش��ده است گفت: در راستای اجرای 
این طرح کیس��ه های زباله به مردم 
و خانواده های آموزش دیده تحویل 

می شود.
اف��زود:  هاش��مزهی  عبدالوحی��د 
خانوارهای��ی ک��ه زبال��ه ه��ای تر و 
خشک را تفکیک و تحویل ماموران 
خدمات ش��هری ش��هرداری خاش 
دهند جوایزی مانند مایع ظرفشویی، 
شوینده دست و لباس و غیره تحویل 
م��ی گیرن��د.وی اظهار داش��ت: در 
راستای اجرای این طرح و با همکاری 
ادارات محیط زیس��ت و بهداش��ت و 
حمایتهای دادگس��تری با متخلفان 
رهاس��ازی فاضالبهای ش��هری بر 
خورد می شود.هاشمزهی تعیین مبلغ 
چه��ار میلیون ریال جریمه و معرفی 
متخلف��ان به دادگاه را از برنامه های 
مهم و بازدارنده در جهت پیشگیری 
از رهاس��ازی فاضالبهای شهری در 

معابر عمومی عنوان کرد.

دکتر عبدالمجید تمنداني شهردار خاش بیان کرد:

 روز زمین پاک با پاکسازی 
روستای ناصرآباد در خاش گرامی داشته شد

جمهوري اسالمي ایران
وزارت راه  و شهرسازي

اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم                   

مدی��ر کمیته برگزاری کنفرانس ملی رودخانه کارون 
گف��ت: ط��رح تبدیل کردن رودخان��ه کارون به قطب 
گردش��گری آبی الزامات بس��یاری دارد که باید مورد 

بازنگری و بازبینی قرار گیرد.
س��ید حس��ین فاضلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
گردشگری رودخانه کارون و طرح تبدیل کردن آن به 
قطب گردشگری آبی از مطالبی است که در چند ماهه 
اخیر به طور فراوان مطرح شده است اما باید دید مقوله 
گردشگری و طرح قطب شدن آن چقدر می تواند عملی 
باش��د؟ برای اجرای این طرح، الزامات بس��یاری وجود 

دارد که باید مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد.
ل��زوم حمای��ت ملی از طرح گردش��گری آبی رودخانه 
کاروناظه��ار ک��رد: از مهمتری��ن الزامات اجرای طرح 
گردش��گری آب��ی کارون می توان به یقین و اطمینان 
در حمای��ت هم��ه جانبه ملی از طرح گردش��گری آبی 
رودخانه کارون اشاره کرد. به عنوان نمونه در خصوص 
وضعیت آب اصفهان در هفته دولت، نصف هیات دولت 
به اصفهان عازم شدند تا یک به یک با مسایل بی آبی 
و خشکی زاینده رود آشنا شوند و هر کدام در هر جلسه 
هیات دولت نیم ساعت گزارشی در خصوص زاینده رود 
تهیه کرده اند و این یعنی زاینده رود در صدر موضوعات 

هیات دولت قرار گرفته است.
وی افزود: این خبر خوبی است که دولت این  گونه به 
مقوله آب توجه دارد. نیاز اس��ت که همس��ان با مقوله 
زاین��ده رود گام دول��ت برای رودخانه کارون، دبی آن 
و تبدی��ل ک��ردن آن به قطب گردش��گری برداش��ته 
ش��ود. اگرچه این س��وال پیش می آید که طرح قطب 
گردشگری چقدر بازتاب کشوری داشته و در چند جلسه 

از هیات دولت از آن گزارش ارایه شده است؟
ل�زوم اطمين�ان از حساس�يت مل�ی در تامين دبی  ���

رودخانه کارون
فاضلی، یقین و اطمینان از حساس��یت ملی در تامین 
دب��ی رودخان��ه کارون را ال��زام دیگ��ر در اجرای طرح 
گردش��گری آبی کارون عنوان کرد و گفت: به عنوان 
نمونه بررس��ی محتویات جلس��ه شورای اداری استان 
اصفهان در شهریور 93 نشان داده است که معاون اول 
رییس جمهور بر این باور اس��ت که ریاس��ت جمهوری 

با تمام وجود درباره آب "زاینده رود" حس��اس اس��ت 
و خود ش��خص معاون اول رییس  جمهور بر این باور 
اس��ت که به  طور قطع  اصفهان بدون زاینده رود قابل 
تصور نیست.وی ادامه  داد: همچنین معاون اول رییس 
جمهور در این جلس��ه اعالم کرد که اگر مس��ؤوالن و 
مردم استان اصفهان فکر می کنند باید برای زاینده رود 
ستاد احیا ایجاد شود حتماً  ستاد احیا ایجاد می شود. این 
امر پیام خوش��حالی و خرس��ندی را برای همه دارد که 
دولت این  گونه به حوضه آب و رودخانه توجه خاص و 
دقیق دارد. اگر دولت با این میزان صراحت و قاطعیت 
در حفظ میزان دبی رودخانه کارون و حمایت از نجات 

رودخانه کارون باشد جای امیدواری است.
مدی��ر کمیته برگزاری کنفرانس ملی رودخانه کارون 
بیان کرد: نیاز است ابهامی در این زمینه وجود نداشته 
باش��د ت��ا ب��ا قاطعیت در زمینه طرح گردش��گری آبی 
رودخان��ه کارون گام برداش��ت، در غی��ر این صورت با 
توجه به تجارت چند سال گذشته در حوزه انتقال آب 
کارون، طرح قطب ش��دن گردش��گری آبی رودخانه 

کارون به مخاطره می افتد.
فاضلی، نوع دیدگاه وزارت نیرو به طرح گردش��گری 
آب��ی رودخان��ه کارون را از جمل��ه الزامات دیگر برای 
اجرای این طرح دانست و افزود: به عنوان نمونه نظر 

وزیر نیرو در جلس��ه ش��ورای اداری استان اصفهان در 
شهریور 93 بر این بوده است که وزارت نیرو هم تراز 
زاینده رود از سایر رودخانه ها و سرآب ها به این رود، آب 
منتقل کرده  اس��ت. در این خصوص گزارش عملکرد 
وزارت نیرو به عنوان متولی رودخانه کارون در ارتباط 
با دبی رودخانه کارون و موفق ش��دن گردش��گری آبی 
رودخانه کارون چه بوده است؟ نیاز است دیدگاه وزارت 
نیرو درباره آینده اجرای طرح گردشگری آبی رودخانه 

کارون، بیان و تشریح شود.
فرهنگ س�ازی برای اجرای طرح گردشگری آبی  ���

رودخانه کارون
وی بر فرهنگ س��ازی برای اجرای طرح گردش��گری 
آبی رودخانه کارون تاکید کرد و گفت: بررسی پیشینه 
رودخانه کارون نش��ان داده اس��ت که رودخانه کارون 
ب��ا وج��ود پتانس��یل های بارز در آن نتوانس��ته اس��ت 
نمایانگر بازتابی از عملکرد مس��ؤوالن گردش��گری 
و متول��ی آن باش��د، بنابرای��ن این مس��اله وجود دارد 
ک��ه بدون فرهنگ س��ازی پیش��ین، چگونه می توان 
به س��رمایه گذاری در ایجاد قطب گردش��گری اقدام 
کرد؟ چقدر سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی برای 
فرهنگ س��ازی گردشگری آبی رودخانه کارون انجام 

شده است؟

لب کارون دیگر جذاب نيست

امکان بازديد عموم از اشياء چغاميش در موزه ايران باستان
میراث فرهنگی و گردشگری - 108 قلم از اشیاء بازگشتی 
چغامیش از مؤسسة شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در سالن 
م��وزه ایران باس��تان ج��ای گرفت.به نقل از  روابط عمومی 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری، 
مهن��از گرج��ی رئیس کل موزه ملی ایران، با اعالم این خبر 
گفت: دومین مجموعه از اش��یای اس��تردادی باستانی ایران 
که در پی تالش های پیگیرانه مس��ئولین س��ازمان میراث 
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در دولت تدبیر و امید 
در س��الن موزة ایران باس��تان جای گرفت.گرجی با اشاره به 

اینکه بازدید عموم از این اش��یای تاریخی ارزش��مند از روز 
چهارش��نبه 9 اردیبهش��ت امکانپذیر خواهد بود، گفت: 108 
ش��ی باس��تانی که د ر این نمایش��گاه ارائه شد ه اند  بخشی از 
مجموعه 264 قطعه ای از مجموعه ای اس��ت که د ر س��ال 
1343 برای مطالعات علمی به موسس��ة ش��رقی د انش��گاه 
ش��یکاگو به امانت واگذار ش��د ه بود . این اشیا شامل مد ارک 
مد یریت بازرگانی د ر 5400 هزار سال پیش است که د ر روز 
د وم ارد یبهشت 1394 به ایران برگرد اند ه شد ند .رئیس موزه 
ملی ایران ادامه داد: این اشیای گلی که شامل توپک های 

گلی و ژتون های شمارشی هستند  از جمله کهن ترین شواهد  
مد یریت اقتصاد ی د ر یک بستر شهرنشینی به شمار می روند .

گرجی یادآور ش��د: چغامیش، از کهن ترین زیس��تگاه های 
پیش ازتاریخي ایران د ر خوزستان است. 

ی��ازد ه فص��ل پژوهش های مید انی باستان شناس��ی د ر این 
محوطه با همکاری مش��ترک مرکز باستان شناس��ی ایران 
و مؤسس��ة ش��رقی د انش��گاه ش��یکاگو از 1340 تا 1356 
خورش��ید ی نش��ان د اد ه که چغامیش از اواخر هزارة هفتم تا 
اواخر هزارة اول پیش ازمیالد  به طور پیوسته آباد  بود ه است 

و چغامیش د ر س��ال 1344 به ش��ماره 487 د ر فهرس��ت آثار 
ملي ایران ثبت شد ه است.

او گفت: کاوش های باستان شناس��ی آش��کار س��اخته که از 
همان ابتد ای سکونت انسان د ر چغامیش )نزد یک به هشت 
هزار سال پیش( ساکنان آن از خشت برای ساختن خانه های 
خود  استفاد ه می کرد ند ، با تولید  سفال به خوبی آشنا بود ند  و 
از کشاورزی و فن آبیاري آگاهی د اشتند  که یکی از شواهد  
آن اس��تفاد ه ی گسترد ه از خیش های سنگی و تنبوشه هاي 

سفالِی انتقال آب است. 
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مسكن و عمران

امضا تفاهمنامه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی 
با بانک مسکن

حبیب اهلل طاهرخانی  با اشاره به امضای تفاهمنامه ۱۰۰۰ میلیارد 
تومانی بین شرکت عمران شهرهای جدید ایران و بانک مسکن 
ب��رای تامین منابع مالی خدم��ات زیربنایی و روبنایی پروژه های 
مسکن مهر پردیس،  اظهار کرد: چارچوب کالنی به اسم "مدیریت 
دارایی ها" وجود دارد که بر اس��اس آن اراضی در اختیار ش��رکت 
سرمایه گذاری یا تامین سرمایه بانک قرار می  گیرد. آنها با اعمال 
حق��وق مالکان��ه امکان ارزش افزوده و تبدیل نقدینگی را برای ما 
فراه��م ک��رده و این منابع صرف هزینه ه��ای خدمات زیربنایی، 
روبنایی، آماده س��ازی و محوطه س��ازی پروژه های مس��کن مهر 

خواهد شد.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر این که بح��ث خرید یا ف��روش زمین به بانک 
مسکن مطرح نیست، تصریح کرد: تفاهم نامه مذکور به امضای 
هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ایران و هیات مدیره 
بانک مس��کن رس��یده است. ضمن آن که به تایید آقای آخوندی 
هم رس��یده، اما با این حال قرار اس��ت مجمع مش��ترک بانک 
مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید باید بر این توافق صحه 

بگذارند.
وی تصریح کرد: تجهیز این منابع از طریق مدل های عادی مانند 
مزای��ده و ف��روش اراضی امکان پذیر نیس��ت و باید از مدل های 
جدیدتر اس��تفاده ش��ود. ش��هر پردیس گام اول این برنامه است و 
اگر توافق اجرایی ش��ود این مدل تامین منابع به س��ایر شهرهای 

جدید کشور تسری پیدا خواهد کرد.

 مدير عامل شركت پست:
بستر الزم به منظور طراحی شبکه جديد پستی 

در كشور فراهم شده است
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پست، سال 93 را سالی 
پرفراز و نش��یب برای مجموعه پس��ت کش��ور دانست و با تاکید بر 
اقدامات جدید به منظور تحول در ش��بکه پس��تی کش��ور، گفت: 
بستر الزم به منظور طراحی شبکه جدید پستی در کشور فراهم 

شده است.
حسین مهری درهمایش پست هوشمند درخدمت مردم در مرکز 
همایش های شهید قندی وزارت ارتباطات وفن آوری اطالعات 
گفت: سال جاری برای شبکه پستی کشور سالی سخت تر است، 
چرا که مش��کالت مالی مرتفع ش��ده و این موضوع رس��الت ما را 

سنگین تر کرده است.
وی با اش��اره به ش��عار س��ال 94 پس��ت کشور تحت عنوان پست 
هوشمند در خدمت مردم اظهار داشت: تحقق این شعار در سال 
جاری وظیفه تمام کارکنان ش��رکت پس��ت جمهوری اسالمی را 

دو چندان کرده است.
مهری با اش��اره به اقدامات س��ال گذشته در شرکت پست،گفت: 
س��ال ۱393 اصالحات اساس��ی مناسبی ش��امل اصالح ساختار 
فنی، س��اختار نیروی انس��انی، س��اختار اقتصادی و ساختار مالی 
انجام پذیرفت.وی ادغام بعضي واحدها، کاهش نیروی انسانی، 
کوچ��ک س��ازی س��تاد، اصالح فرایندهای م��وازی، طرح جامع 
توس��عه نیروی انس��انی، ایجاد سرویس های جدید، انعقاد تفاهم 
 نامه با ۱8 اس��تانداری کش��ور، کنترل هزینه ها، تجدید ارزیابی
 دارایی های ش��رکت، حذف قراردادهای زیان ده، تعیین تکلیف 
مالیات، تس��ویه حس��اب کامل بدهی ها، فعال ش��دن پروژه های 
عمرانی و تکمیل پروژهای نیمه تمام را از جمله اقدامات صورت 
گرفته در سال گذشته برشمرد. رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت پست اضافه کرد: سال ۱393 شبکه پستی با رشد ۱2.5 
درصدی ترافیک مرسوالت و 45.3 درصدی درآمد و 24 درصدی 
حجم مرس��والت روبرو بوده اس��ت.مهری در خصوص وضعیت 
ترافیک سرویس های پستی، اظهار کرد: شرکت پست در بخش 
پس��ت ویژه از رش��د 34 درصدی، پیش��تاز 2۰ درصدی، بخش 
سفارش��ی 23 درص��دی و بخ��ش عادی نیز رش��د 2 درصدی را 
ش��اهد بوده اس��ت. وی با اش��اره به توجه ش��رکت پست به وضع 
معیشتی کارکنان این شرکت در سال گذشته از همکاری وزارت 
ارتباطات در این خصوص تقدیر کرد و گفت: در سال جاری نیز 
بهبود وضعیت معیشتی کارکنان با جدیت دنبال خواهد شد. رییس 
هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت پس��ت در خصوص اساسنامه 
جدید پست، گفت:خوشبختانه با رایزنی و هماهنگی بعمل آمده 
با مجلس شورای اسالمی اساسنامه جدید به تصویب کمیسیون 
صنایع و اصل 44 رس��یده که انتظار می رود که در صحن علنی 
مجلس نیز به تصویب رس��د.مهری با بیان اینکه، فعالیت های 
شبکه پست کشور در راستای تحقق شش هدف انجام می شود، 
ارتقاء توان اقتصادی و رش��د بهره وری؛ ارتقاء کیفیت خدمات؛ 
ن��وآوری خدم��ات و محصوالت؛ افزایش س��هم از بازار خدمات؛ 
افزایش رضایتمندی ذینفعان و توانمندس��ازی و توس��عه نیروی 
انس��انی را از جمله این اهداف برش��مرد.وی با بیان اینکه ش��بکه 
پس��تی کش��ور را متح��ول خواهیم کرد، بهره گی��ری از تجارب 
ش��رکت های پس��تی موفق در دنیا را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
پس��ت ایران نیز می تواند با اصالحات اساس��ی در زیرس��اخت ها 
متناسب با کاال و خدمات و نظارت چند الیه اعتماد هرچه بیشتر 

مشتریان را به خود جلب کند. 

عرضه۱۰ درصد سهام كشتیرانی 
جنوب - خط ايران در فرابورس 

در مراس��م معرفی س��هام کش��تیرانی جنوب - خط ایران در بازار 
فرابورس، مرتضی هالکویي مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
کشتیرانی جنوب - خط ایران گفت: کشتیرانی جنوب - خط ایران 
به جهت شفاف سازی و در راستای سیاست های هلدینگ وارد 
بازار سرمایه می شود.وی با اشاره به ورود کشتیرانی دریای خزر 
به بازار سرمایه در سال گذشته، گفت: در سال جاری نیز کشتیرانی 
جنوب - خط ایران از مجموعه گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران به بازار سرمایه وارد می شود و در ماه های آینده نیز سهام 

شرکت های دیگری از گروه کشتیرانی نیز عرضه خواهد شد.
هالکویی یادآور شد: قدمت کشتیرانی جنوب - خط ایران بیش 
از مدت زمان تأس��یس کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران است 
و در زمینه عملیات ترمینال داری و امور لجس��تیک فعالیت می 
کند و دارای نیروی انس��انی کارآمد و توانمندی اس��ت.مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی اظهار داشت: این شرکت عالوه 
بر داش��تن پش��توانه ای قوی از مش��تریان ارزشمند، دارایی های 
کلیدی و ملکی فراوانی نیز دارد و از نقدینگی و سود انباشته باالیی 

هم برخوردار است و مزایای نسبی خاص خود را دارد.

پيشخوان

گروه مسكن : مسکن مهر غیر فنی ترین پروژه 
س��اختمانی کش��ور است به طوري که مصالح 
به کاررفته در آن استانداردالزم ندارند. مسکن 
مهر به خوابگاه های بزرگ در حاش��یه شهرها 
تبدیل ش��ده است وزیرساخت هایي همچون 

درمانگاه و مدرسه و خانه بهداشت ندارد.
 مس��کن مه��ر به جای خان��ه دار کردن طبقه 
ضعیف به خانه دوم و سوم افراد متمکن تبدیل 
شده است وقیمت های بدون هیچ گونه نظارتي 

افزایش پیدا مي کند.
جال��ب اینجاس��ت با تم��ام نارضایتی مالکان 
و کارشناس��ان، هن��وز مس��ئوالن ای��ن طرح 
 از اج��رای خ��ارق الع��اده ای��ن پروژه س��خن

 م��ی گوین��د و همچنان مدی��ران زیر بار نمی 
رون��د و ب��ه هر ترتیبی مش��کالت این طرح را 

منکر می شوند.
معایب و محاس��ن مس��کن مهر در سال های 
اخیر در قالب یک گزارش در کمیسیون اصل 
نود مجلس ش��وراي اس��المي بررسی شد اما 
قول نمایندگان مجلس هم فایده ای نداشت تا 
موجب تبدیل مسکن مهر از پروژه ای اقتصادی 

به معضلی سیاسی در کشور شود.
مدیریت نادرست پروژه مسکن مهر آن هم در 
شرایطی که سیاست های دولت گذشته چیزی 
حدود 55۰  هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد 
کرده است و خبر بدتر آنکه بیش از نیمی از این 

نقدینگی فقط مربوط به مسکن مهراست.
تکمی��ل نب��ودن تجهیزات وزیرس��اخت های 
مسکن مهر وبدقولی مسوالن، ساکنان مسکن 

مهر را کالفه کرده است.
افزای��ش قیمت تمام ش��ده س��اخت خانه ها، 
عم��ل نک��ردن پیمان��کار و مدی��ر تعاونی به 
تعهداتشان در خصوص نصب تجهیزاتی نظیر 
آسانسور،آیفون،محوطه سازی،استفاده نکردن 
از عای��ق ب��رای جلوگی��ری از رطوبت دیوارها 

و دس��ت آخر اس��تفاده از مصالح س��اختمانی با 
کیفیت پایین از مهمترین مش��کالت مس��کن 

مهردر سراسر کشور است.
بعض��ي ازمال��کان مس��کن مهر که یکس��ال 
از اس��کان آنه��ا  می گذرد م��ي گویندبا وجود 
وع��ده وعیده��ای مس��ووالن تعاون��ی ه��ا و 
وزارت راه وشهرس��ازی مش��کالت م��ا هنوز 
 حل نش��ده اس��ت و تکمیل نبودن تجهیزات و 
زیر ساخت های مسکن مهر آسایش را اززندگي 

ما سلب کرده است.
 به طور مثال ش��هر جدید پرند با بیش از ۱۰۰ 
هزارواحد مس��کوني  به تنهایی بار حدود یک 
س��وم واحدهای مس��کونی مس��کن مهر را در 

شهرهای جدید به دوش می کشدو بزرگترین 
س��ایت ساختمانی کشور و به تعبیر مدیرعامل 
سابق این شهرجدید، »پایتخت مسکن مهر« 
لقب گرفته اس��ت؛ پایتختی که به فراموش��ی 
سپرده شده و با بیش از 7۰% پیشرفت فیزیکی 

تقریبا به حالت نیمه تعطیل اداره می شود.
ام��ا معاون مس��کن و س��اختمان وزی��ر راه و 
شهرس��ازی بابیان اینکه مس��کن مهر اولویت 
اول ماس��ت تا هر چه س��ریعتر به اتمام برس��د 
گفت: هیچ دوره ای مانند س��ال گذش��ته آمار 
فروش اقساطی آنها موفق نبوده ، ضمن اینکه 
مس��کن مه��ر اکنون به مراح��ل نازک کاری 

رسیده است. 

حام��د مظاهری��ان تصریح ک��رد : در واقع از 2 
میلی��ون و 3۰۰ هزارواح��د مس��کن مهر ،یک 
میلی��ون و 743 ه��زار واح��د ن��ازک کاری آن 
به اتمام رس��یده اس��ت و با رش��د خوبی دراین 

خصوص مواجه هستیم. 
وي ب��ا بی��ان اینکه زمین رایگان در مس��کن 
 مهر یک افسانه است گفت : زمین که رایگان
 نمی تواند باشد بلکه در این پروژه به دنبال این 
بودند که مسکن را در بیرون از شهر بسازند تا 

قیمت زمین ارزان تمام شود. 
مظاهریان افزود : اینکه قیمت زمین صفر باشد 
اینگونه نیست ، چون آماده سازی زمین 45۰ 
هزار تومان هزینه دارد و زمین بیرون شهر که 

به نظر مجانی اس��ت در عمل با زیر س��اخت ها 
و آماده س��ازی که صورت می گیرد مش��خص 

می شود که چه هزینه هنگفتی دارد. 
راه  وزی��ر  وس��اختمان  مس��کن  مع��اون 
 وشهرس��ازي ادامه داد: در حالی که در س��اخت 
 بافت های فرس��وده این هزینه آماده س��ازی و

 زیر ساخت ها وجود ندارد. 
وي ب��ا بیان اینکه مس��کن مه��ر اولویت یک 
وزارتخانه اس��ت تا به س��ر انجام برس��د گفت : 
وزیر مس��کن برای پروژه هاي مهر ،قائم مقام 
مشخصی را منصوب کردند تا این پروژه ها طی 
س��ال های آینده به اتمام برس��د اما معضالتی 
دارد که باید برطرف ش��ود و الزم اس��ت بودجه 

ای ویژه برای آن در نظر گرفته شود.
 در هر حال مالکان مسکن مهر، از غیر استاندارد 
بودن مصالح به کار رفته در ملک خود س��خن 
به میان می آورند وبراس��تاندارد نبودن مصالح 
از قبیل کاشی، سرامیک، پکیج، درب وپنجره، 
لوله ه��ای آب وفاض��الب، رادیاتورها را تاکید 

مي کنند. 
  ام��ا در مقاب��ل مدی��ران عام��ل تعاونی های 
مس��کن مهر وپیمانکاران ب��ا بیان اینکه کلیه 
اجناس و تاسیس��ات به کار رفته در س��اختما نها 
از م��واد درج��ه یک ایرانی و دارای اس��تاندارد 
هس��تند که به تایید کارشناسان رسیده اند مي 
گویند: در صورت اینکه مشخص شود اجناس 
غیراس��تاندارد هس��تند اقدام به تعویض کلیه 
اجن��اس م��ی کنیم و ب��ا اطمینان کامل در این 

مورد صحبت می کنیم.
در هرحال آنچه مثل روز روشن است مشکالت 
س��اختاري ودروني مسکن مهر در کشور است 
که حوصله بسیاري از مالکان را سر برده است 
به طوري که بس��یاري از کس��اني که اقدام به 
خرید واحدهاي مسکن مهر کرده اند به دنبال 

فروش ویا اجاره این واحدها هستند.

نگاه "تجارت" به غیر فنی ترین پروژه ساختمانی کشور

بي مهري مسكن مهر به مالكان

زائران نجف، نرفته بازگشتند! ساخت و سازهای غیرمجاز در 5۲ هزار روستاتردد ۱۲ میلیون نفر از پایانه های مرزی جاده اي
هواپیمای حامل زائران ایرانی عازم 
ب��ه عراق پس از نیم س��اعت پرواز 

دوباره به فرودگاه بازگشت.
ش��رکت   6357 ش��ماره  پ��رواز 
هواپیمای��ی تاب��ان که س��اعت ۱3 

 سه ش��نبه هش��تم اردیبهش��ت ف��رودگاه بین المللی امام 
خمینی )ره( را به مقصد نجف اشرف ترک کرده بود پس 
از حدود نیم ساعت به دلیل نقص فنی و آنچه که از دست 
دادن یک��ی از موتوره��ای هواپیما عنوان ش��ده، مجبور به 

بازگشت به فرودگاه امام خمینی )ره( شد.
قابل ذکر اس��ت که این اتفاقات براي چندمین باراس��ت 
 ک��ه ط��ي روزهاي گذش��ته ب��راي هواپیماهاي کش��ور

اتفاق مي افتد.

مدی��رکل دفتر ترانزیت و پایانه هاي 
م��رزي ب��ا بی��ان اینک��ه از مجموع 
مسافران عبوري، بالغ بر 3 میلیون و 
343 هزار نفر مسافران و گردشگران 
خارجي بودند که در س��ال گذشته از 

طریق مرزهاي جاده اي به کش��ور س��فر کرده اند گفت: آمار 
این مس��افران نس��بت به سال92 به میزان 8 درصد افزایش 

داشته است.
محمدج��واد عطرچیان افزود: بیش��ترین تردد مس��افران از 
پایانه هاي مرزي مهران با 2 میلیون و 36۱ هزار نفر، شلمچه  
ب��ا ی��ک میلی��ون و 28۰ هزار نفر، باش��ماق با 977 هزار نفر، 
تمرچین با92۰ هزار نفر و آستارا با 783 هزار نفر بوده است 

که تقریبًا نیمي از ترددهاي مرزي را در بر مي گیرد.

محمدرض��ا ش��املومعاون عم��ران 
روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
گفت: از نیمه دوم سال 87 تا اسفندماه 
س��ال گذش��ته 52 هزار مورد ساخت 
و س��ازهای غیرمجاز در روس��تاهای 

کش��ور به فرمانداری ها و اس��تانداری ها گزارش ش��ده است. 
وي تصریح کرد: متاس��فانه ش��اهد تخلفات بیشتری در حریم 
روس��تاها هس��تیم و ساخت و سازهای غیرمجاز در بسیاری از 
روستاها از جمله استان های گیالن، مازندران و تهران، وسعت 
اراضی کشاورزی و باغات را کاهش داده است.شاملوبا اشاره 
به اجرای طرح هادی در روستاهای کشور، اظهار داشت: هم 
اکنون 38 هزار روس��تا در کش��ور باالی 2۰ خانوار هستند که 

طرح هادی 32 هزار و 8۰۰ روستا تهیه شده است.

معاون مسافری راه آ هن خبر داد:

اختصاص 3 رام قطار فوق العاده در مسير تهران – مشهد
معاون  مس��افری راه آهن از اختصاص 3 رام قطار فوق العاده 
در مس��یر تهران – مش��هد همزمان با سالروز والدت حضرت 

امیرالمومنین علی )ع( خبر داد.
  سید محمد راشدی در این باره اظهار داشت: همزمان با سالروز 
والدت حضرت امیرالمومنین علی )ع( و به منظور رفاه حال 
زائران امام رضا )ع(، تعداد 3رام قطار به قطارهای موجود در 

مسیر تهران – مشهد افزوده شده است.
وی گف��ت: ب��ه ای��ن ترتیب یک رام قط��ار درجه دو مورخ ۱۱ 
اردیبش��هت س��اعت 2۱:55 از تهران به مش��هد حرکت کرده 
و بازگش��ت آن س��اعت 2:۱۰ بامداد مورخ ۱3 اردیبهش��ت به 

سمت تهران خواهد بود.
معاون  مس��افری را ه آهن بیان کرد: یک رام قطار اتوبوس��ی 

هم مورخ 9 اردیبهش��ت  س��اعت 2۱:55 از تهران به س��مت 
مش��هد عزیمت کرده و س��اعت ۱۱:45 مورخ ۱۱ اردیبهشت 
به س��مت تهران و همچنین یک رام قطار اتوبوس��ی دیگر 
مورخ ۱۰ اردیبهشت  ساعت ۱4:۱5از تهران به مشهد حرکت 
کرده و بازگشت آن ساعت ۱3 مورخ ۱۱ اردیبهشت  به سمت 

تهران خواهد بود.

مديرروابط عمومی بانک مسكن تشريح کرد

دليل افزايش مجدد سقف تسهيالت خريد مسكن
مدی��ر روابط عمومی بانک مس��کن ب��ا بیان اینکه با تصویب 
طرح افزایش سقف تسهیالت خرید واحد مسکونی در شورای 
پول و اعتبار شرایط و جزئیات پرداخت این تسهیالت اعالم 
می ش��ود گفت: وام 6۰ میلیونی خرید مس��کن برای استفاده 

زوجین خانه اولی در دستور کار است.
مس��عود ایزدی گفت:موضوع افزایش سقف تسهیالت خرید 
مس��کن تا س��قف 5۰۰میلیون ریال برای اس��تفاده فردی و 
6۰۰میلیون ریال برای استفاده زوجین خانه اولی از سال ۱393 
در دستور کار مدیران بانک مسکن قرار گرفته است که با انجام 

اقدامات کارشناسی و رفع ابهامات این طرح، نتیجه به بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده است.

وی افزود:با نهایی شدن این طرح در بانک مرکزی و تصویب 
آن در ش��ورای پ��ول و اعتب��ار، جزییات ب��رای عموم مردم و 

متقاضیان اعالم می شود.
ایزدی با اش��اره به اقدامات بانک مس��کن در افزایش س��قف 
تس��هیالت خری��د مس��کن از اواس��ط س��ال ۱392 ی��ادآور 
شد:موضوع افزایش سقف خرید مسکن از اواسط سال ۱392 

در دستور کار بانک مسکن بوده است.

مدیررواب��ط عمومي بانک مس��کن ادام��ه داد:علیرغم اینکه 
درخواست بانک مسکن در آن مقطع افزایش سقف تسهیالت 
از 2۰۰ میلیون ریال به 5۰۰ میلیون ریال بوده است ولی در 
نهایت در دی ماه سال ۱392 و موافقت بانک مرکزی سقف 
تسهیالت خرید خانه برای استفاده فردی به 35۰میلیون ریال 
و برای زوجین به 5۰۰میلیون ریال و جعاله تعمیر مسکن به 
۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت که خوشبختانه با اتخاذ تدابیر 
الزم تاثیری در افزایش قیمت مسکن نداشته و تعداد و مبالغ 

تسهیالت اعطایی نیز از رشد قابل توجهی برخوردار شد.

عض��و هی��ات مدیره ش��رکت فرودگاه های کش��ور 
گف��ت: ب��ا ورود تجهی��زات و امکانات فنی متوس��ط 
س��ن تجهیزات فرودگاهی کش��ور از ۱5 به ۱۰ سال 

کاهش می یابد
 غالمحس��ین باقریان از ورود تجهیزات فرودگاهی 
و یک رادار تا ش��هریور ماه س��ال جاری با س��رمایه 
گ��ذاری 25۰ میلی��ارد توم��ان خبر داد و گفت: عمده 
این تجهیزات برای فرودگاه های بین المللی مهرآباد، 
مش��هد، اصفهان، ش��یراز و تبریز مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد.
وی با بیان اینکه تجهیزات فرودگاهی بخش اعظمی 
از ایمن��ی پ��رواز را تأمی��ن می کنند و ایمنی پرواز نیز 
مهمترین موضوعی اس��ت که ایکائو )س��ازمان بین 
الملل��ی هوان��وردی( مطرح می کند، اظهار داش��ت: 
موضوع ایمنی در پروازها برای ش��رکت فرودگاه ها 
از ابتدا مورد توجه جدی بوده اما به دلیل محدودیت 
منابع مالی و تحریم ها تامین تجهیزات مورد نیاز با 

مشکل مواجه شد.
 باقریان افزود: اتفاقاتی که سال گذشته در کشورهای 
همس��ایه رخ داد موج��ب افزایش پروازهای عبوری 
از آس��مان ای��ران ش��د ک��ه منابع مالی مناس��بی در 
اختی��ار م��ا قرار داد تا در جهت بازس��ازی، بهس��ازی 
و افزای��ش تجیه��زات ناوبری و ارتباطی فرودگاه ها 
اقدام کنیم و برهمین اس��اس س��ال گذشته مناقصه 
س��رمایه گذاری 25۰ میلی��ارد تومانی برای تامین و 
بروز رس��انی تجهیزات فرودگاهی مناقصه برگزار و 

قرارداد آن نیز منعقد شد که بخش عمده ای از آن را 
تجهیزات ارتباطی، فرس��تنده و گیرنده ها ، ناوبری، 
سوئیچینگ و سیستم اتوماسیون برای مرکز کنترل 
ترافیک هوایی و یک رادار تشکیل می دهند.این عضو 
هیات مدیره شرکت فرودگاه های کشور با بیان اینکه 
پیش بینی می کنیم این تجهیزات تا 6 ماه اول امسال 
 وارد کش��ور ش��ود، گفت: عمده این تجهیزات برای 
فرودگاه های بین المللی مهرآباد، مش��هد، اصفهان، 
شیراز و تبریز است. تجهیزات ارتباطی و مخابراتی نیز 
در تمام فرودگاه ها، سیستم اتوماسیون و سوئیچینگ 
برای مرکز کنترل ترافیک هوایی کش��ور و سیس��تم 
اتوماسیون برای فرودگاه مهرآباد مورد استفاده قرار 

می گیرد.
وی از سرمایه گذاری ۱5۰ میلیارد تومانی برای تامین 
بخ��ش دیگری از تجهی��زات ارتباطی و مخابراتی و 
چند رادار برای کنترل فضای کش��ور در س��ال جاری 

خبر داد.

متوسط سن تجهیزات فرودگاهی کشور به 10 سال کاهش می یابد
آمارها نشان می دهد که در سال گذشته در مجموع 
49 ه��زار و 866 تص��ادف فوت��ی و جرحی در بخش 
برون شهری رخ داده که 6 هزار و 9۱6 نفر در 5 هزار 

و 364 تصادف در سر صحنه جان باختند.
 بررس��ی پنجاه و نهمین جلس��ه کمیس��یون ایمنی 
راه ها، نش��ان می دهد که در بخش تصادفات فوتی 
برون شهری در نوروز گذشته 564 نفر در 357 فقره 
تص��ادف ج��ان خود را )در صحنه تصادف( از دس��ت 
دادند که این میزان در نوروز امس��ال فوت 39۱ نفر 
)درصحنه تصادف( در 292 فقره تصادف بود، این آمار 
نشان می دهد میزان تعداد تصادفات فوتی ۱8 درصد 
و تعداد تلفات ۱6 درصد نسبت در نوروز امسال نسبت 

به نوروز سال گذشته کاهش داشته است.
در بخش تصادفات جرحي برون ش��هری نیز تعداد 
تصادفات جرحی در نوروز امس��ال نس��بت به نوروز 
سال گذشته یک درصد و تعداد مجروح نیز ۱6 درصد 
کاهش را نشان می دهد به طوری که تعداد تصادفات 
جرحی در نوروز س��ال گذش��ته 4 هزار و 889 نفر در 
2 ه��زار و 974 تص��ادف ب��ود که این میزان در نوروز 
94، ج��رح 4 ه��زار و 723 نف��ر مج��روح در 2 هزار و 

932 تصادف بود..
 در مجموع تصادفات )فوتی- جرحی( برون شهری 
در نوروز س��ال گذش��ته 3 هزار و 33۱ تصادف ش��د 
که 5 هزار و 354 نفر فوت یا مجروح ش��دند که این 
می��زان در ن��وروز 94 ف��وت و جرح 5 هزار و ۱۱4 نفر 

در 3 هزار و 224 تصادف بود.

همچنین بررس��ی آماری ترددها آمار مرکز مدیریت 
راههای کشور وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد 
ک��ه میانگین ن��رخ جریان ترد در طرح نوروزی 4۰2 
وسیله نقلیه در ساعت بوده که نسبت به طرح نوروزی 

93 حدود 3.5 درصد افزایش داشته است..
آمارها نشان می هد که محورهای منشعب از تهران 
و آزادراههای کرج- قزوین، ایلخچی- تبریز، ساری 
– قائمشهر، قائمشهر – ساری، آستانه – الهیجان، 
مشهد- چناران، بابلسر- فریدونکنار دارای بیشترین 
حجم تردد در طرح نوروزی 94 بوده اند و بیش��ترین 

حجم تردد در روز هفتم فروردین ماه بوده است..
گزارش س��ازمان پزش��کی قانونی از وضعیت ایمنی 
و تصادف��ات رانندگ��ی ۱393 نش��ان می دهد تلفات 
تصادفات رانندگی در سال ۱393 بیش از 6.3 درصد 
کاهش داشته و در این سال و طی تالش های صورت 
گرفته جان بیش از ۱۱۰۰ نفر در مقایسه با سال ۱392 

در تصادفات رانندگی حفظ شده است.

فوت و جرح بیش از 49 هزار نفر در حوادث رانندگی سال 93
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جامعه

تجمع کارگران مقابل مجلس
گروهی از کارگران ناراضی صبح ديروز در آستانه روز کارگر مقابل 
مجلس تجمع کردند.به گزارش ايلنا، اين کارگران که همزمان با 
ده ها معلم بازنشسته مقابل مجلس تجمع کرده بودند، در اعتراض 
به وضعیت معیشتی خود شعار سر دادند.معترضان حاضر در اين 
تجمع به صورت مش��ترک خواس��تار آزادی کارگران و معلمان 
زندانی شدند.کارگران معترض در عین حال در اعتراض به خلف 
وع��ده نماين��دگان مجلس که پیش از س��ال ۹۴ قول داده بودند 
پرون��ده محکومی��ت دو تن از هماهنگ کنندگان طومار ۴۰ هزار 
امضايی را پیگیری کنند، شعارهايی را سر دادند.الزم به ذکر است 
امضاء کنندگان طومار ياد شده همزمان با رشد صعودی نرخ تورم 
در سال ۹۱ خواستار افزايش دستمزد ها شده بودند.گفته می شود 
اعضای ۷ تش��کل مس��تقل در اين تجمع ش��رکت کرده بودند. در 
پايان اين تجمع قطعنامه ای قرائت و امضا ش��د که نس��خه ای از 

آن در اختیار نمايندگان مجلس قرار گرفت.

حفظ و نشر فرهنگ و تمدن اسالمي، وظيفه همه 
مسلمانان است

قائم مقام تولیت آس��تان قدس رضوي با بیان اينکه آثار منحصر 
به فرد بسیاري در نقاط مختلف جهان وجود دارد که نشان دهنده 
فرهنگ و تمدن غني اسالمي است، تصريح کرد: حفظ و نشر اين 
آثار وظیفه همه مسلمانان است و بايد از طريق تعامالت فرهنگي 
به طور جدي پیگیري شود.به گزارش پايگاه اطالع رساني آستان 
ق��دس رض��وي، مهن��دس مهدي عزيزي��ان در بازديد از مراحل 
چاپ قرآن نفیس به خط »بايسنقر میرزا«، شاهزاده تیموري در 
مرکز بین المللي چاپ و نش��ر قرآن کريم آس��تان قدس رضوي،  
ژرف نگ��ري، هنر پروري و آش��نايي ب��ا حوزه هاي گوناگون را به 
عنوان ويژگي هاي برجس��ته مديريت در مجموعه آس��تان قدس 
رضوي برش��مرد و گفت: مجموع اين ويژگي ها که در ش��خصیت 
آيت اهلل واعظ طبسي، تولیت عظماي آستان قدس رضوي مشهود 
اس��ت، امروزه ش��رايطي را در اين آستان مقدس فراهم آورده که 
افراد توانمند و صاحب تخصص به خوبي مي توانند پیشرفت کنند 

و مسؤولیت هاي مهم را بر عهده بگیرند.

نامگذاری خيابانی به نام »حسين قندی«
صبح ديروز دو فوريت نامگذاری خیابانی به نام اس��تاد حس��ین 
قندی اس��تاد برجس��ته روزنامه نگاری که هفته گذش��ته به ديار 
باقی ش��تافت به تصويب اکثريت اعضای ش��ورای ش��هر رسید.

در پی امضای درخواس��تی توس��ط جمع کثیری از روزنامه نگاران، 
خبرنگاران ، شاگردان و همکاران زنده ياد استاد حسین قندی، در 
صد و چهل و هشتمین جلسه رسمی شورای شهر تهران دوفوريت 
نامگ��ذاری خیابان��ی به نام اين اس��تاد به تصويب اکثريت اعضاء 
رسید و بررسی ها در کمیته نامگذاری برای انتخاب خیابان آغاز 
شد.مهدی چمران با اعالم اين خبر گفت: قطعا شورای شهر در 
راستای حفظ نام اين مرد بزرگ، خیابانی را به نام اين فرد خواهد 
کرد.در ادامه جلس��ه دو فوريت نامگذاری اين خیابان به تصويب 
اکثريت اعضای شورا رسید و بررسی ها در کمیته نامگذاری برای 

انتخاب خیابان آغاز شد.

حوادث

برخورد خونين قطارها در ژوهانسبورگ
در پی برخورد دو قطار مس��افربری در جنوب ژوهانس��بورگ در 
آفريقای جنوبی 8۱ تن کش��ته و مجروح ش��دند.در اين حادثه که 
دي��روز در جنوب ژوهانس��بورگ اتفاق افت��اد يک تن جان باخته 
و 8۰ ت��ن ديگ��ر مج��روح ش��دند.به گفته يک مقام مس��وول در 
ژوهانس��بورگ، يک��ی از لوکوموتیوران��ان در صحنه حادثه در دم 
ج��ان باخ��ت. همچنین طبق اعالم نیروهای امداد و نجات يکی 
از مس��افران که بین بدنه قطار و ديوار حبس ش��ده بود، نجات 
داده ش��ده و به بیمارس��تان منتقل شد.در گزارش نیروهای امداد 
و نجات ژوهانس��بورگ همچنین آمده اس��ت که ديگر مجروحان 
اين حادثه جراحات خفیف و ش��ديد ديده اند و همچنین بس��یاری 
از مسافران پیش از انتقال به مراکز درمانی در محل حادثه تحت 
درمان قرار گرفتند.به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، علت 
برخورد اين دو قطار هنوز مشخص نیست و کارشناسان در حال 

بررسی آن هستند. 

تلفات زلزله نپال به 4400 تن رسيد
نیروهای امداد و نجات در نپال با پاکسازی مناطق زلزله زده از آوار 
و انج��ام چندي��ن عمل  جراحی در مراکز درمانی موقت در تالش 
برای کاستن از شمار تلفات زلزله مرگبار ۷.۹ ريشتری در اين کشور 
هستند.به رغم اين تالش ها عواملی چون قطعی برق در کاتماندو، 
کمبود موادغذايی و مشکل در دسترسی به تمامی مناطق زلزله زده 
عملیات امداد و نجات را با سختی روبرو کرده  است.طبق آخرين 
آمار منتشر شده از میزان تلفات اين حادثه طبیعی، دست کم ۴۴۰۰ 
تن در پی وقوع زلزله جان خود را از دست داده اند و همچنین بیش 
از 8۰۰۰ مج��روح تح��ت درمان ق��رار گرفته اند. به رغم اقدامات 
بین المللی برای رس��اندن کمک به حادثه ديدگان اين زمین لرزه 
بیمارس��تان ها هنوز برای خدمات رس��انی به بازماندگان با کمبود 

کمک ها مواجه هستند.

کالهبرداری 20 ميلياردی در تبریز
رئیس پلیس آگاهی استان آذربايجان شرقی از دستگیری فردی 
که اقدام به کالهبرداری 2۰ میلیارد ريالی از چهل تن از شهروندان 
کرده بود، خبر داد.س��رهنگ عباس زاده در گفت وگو با ايس��نا، 
درتش��ريح جزئیات اين خبر گفت: چندی پیش در پی ش��کايت 
تعداد زيادی از ش��هروندان مبنی بر اينکه فردی با هويت معلوم 
که در امر ساخت و ساز و پیش فروش آپارتمان در کالنشهر تبريز 
فعالیت داشته و اقدام به کالهبرداری از آنان کرده است، پرونده 
در اين خصوص تش��کیل و رس��یدگی به آن در دس��تور کار قرار 
گرفت.وی با اش��اره به انجام تحقیقات تکمیلی در اين خصوص 
افزود: در تحقیقات کارآگاهان مش��خص ش��د، نامبرده به صورت 
مش��ارکتی يا به صورت قرارداد پیش فروش، قولنامه هايی را با 
شاکیان منعقد کرده و بر اساس اين قولنامه واحدهايی را به آنان 
فروخت��ه و تم��ام ي��ا بیش از هفتاد درصد مبل��غ خانه را نیز ازآنان 
اخذ کرده است.عباس زاده با بیان اينکه متهم هیچ واحدی را به 
شاکیان تحويل نداده بود، گفت: رسیدگی به موضوع به صورت 
وي��ژه در دس��تور کار کارآگاه��ان پلیس آگاه��ی قرار گرفت و در 
مراحل بعدی تحقیقات مش��خص ش��د متهم پس از جمع آوری 
وجوه��ات مالباخت��گان و ب��ا فروش بعضی از واحدها به چند نفر و 
ثبت قرارداد با آنان برای فرار از چنگال قانون ، کلیه ی اس��باب 
و اثاثیه خود را از ش��هر تبريز جمع آوری و مخفیانه به ش��هرهای 
ش��مالی و مرکزی کش��ور متواری شده است.رئیس پلیس آگاهی 
استان آذربايجان شرقی با بیان اينکه با تالش و ادامه تحقیقات 
ماموران، متهم شناس��ايی و مش��خص ش��د اخیرا به ش��هر جديد 
س��هند تبريز نقل مکان کرده اس��ت، گفت: پس از هماهنگی با 
مقام قضايی محل اختفای وی شناسايی و متهم در يک عملیات 
غافلگیرانه دس��تگیر و به مقر انتظامی منتقل ش��د.وی با اشاره به 
انج��ام بازجوي��ی از متهم گفت: مته��م در بازجويی های علمی و 
فن��ی ب��ه بیش از 2۰ میلیارد ريال کالهبرداری اعتراف کرد که تا 

کنون چهل نفر از شاکیان نیز شناسايی شده اند.

مديرکل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت ضمن بیان 
اينکه ۷۰ درصد مرگ و میرها در کشور ناشی از بیماری های 
غیرواگیر است، از آغاز اجرای آزمايشی طرح غنی سازی آرد 
ب��ا ويتامین D از س��ال جاری خب��ر داد.دکتر زهرا عبداللهی 
در همايش هفته س��المت در س��اوه با اش��اره به مرگ و میر 
ناش��ی از س��کته های مغزی و قلبی در کش��ور و با بیان اينکه 
بارزتري��ن عل��ت س��کته قلبی، تغذيه ناس��الم و اضافه وزن 
است، افزود: 83 درصد مردم کشورمان که جمعیتی بالغ بر 
۴۷ میلیون نفر را تش��کیل می دهند، تغذيه ناس��الم دارند که 
از اين میزان نزديک به هفت هزار نفر به دلیل عدم رعايت 
الگوی صحیح تغذيه جان خود را از دس��ت می دهند.وی با 
بی��ان اينکه متاس��فانه جامعه ما دچ��ار اپیدمی اضافه وزن و 
چاقی ش��ده اس��ت، ادامه داد: در حال حاضر از هفت عامل 
شناس��ايی ش��ده در زمینه مرگ  و  میر، پنج عامل مربوط به 
مصرف غذاس��ت که با کنترل آنها می توان درصد زيادی از 

میزان مرگ ها در کشور را کاهش داد.
عبداللهی با اشاره به اينکه براساس بررسی های انجام شده 

مصرف چربی و نمک ارتباط مستقیمی با بیماری های قلبی، 
عروق��ی، س��رطان و بیماری های مع��ده دارد، افزود: بايد در 
الگ��وی مصرف غذايی صحی��ح از مصرف قندها، چربی ها، 
روغن و نمک خودداری شود.وی تصريح کرد: برای کاهش 
آمار مرگ و میرهای ناشی از اضافه وزن بر اثر مصرف بیش 
از اندازه نمک و چربی ها بايد مصرف سبزيجات، میوه، لبنیات 

و حبوبات همواره در هرم غذايی مورد توجه باشد.
به گفته وی در حالیکه يک فرد برای حفظ س��المتی خود 
باي��د روزان��ه ۴۰۰ گرم میوه و س��بزی جهت تامین ويتامین 
و فیب��ر ک��ه نقش قابل توجهی در کاهش قند و فش��ار خون 
و نیز بیمارهای های قلبی دارد، مصرف کند اما، متاس��فانه 
تنها ۱2 درصد مردم کش��ورمان اين میزان میوه و س��بزی 
می خوردن��د.وی ب��ا بیان اينکه مصرف نمک در ايران بیش 
از دو برابر مقدار مجاز اس��ت، افزود: نمک مهم ترين عامل 
ازدياد فشار خون است و استفاده از نمکدان در سر سفره يک 
رفتار غذايی ناصحیح اس��ت که متاس��فانه حدود 8۰ درصد 

مردم کشور ما به آن عادت دارند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:

تغذیه ناسالم 47میلیون ایرانی

خبر

بدهی 6 هزار میلیارد تومانی شهرداری به بانکمعوقات فرهنگیان بزودی پرداخت می شودپیگیری رفع مشکل خروج معاون قالیباف ازکویت
مع��اون رس��انه ای مرک��ز ارتباطات 
ش��هرداری ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه 
جلوگی��ری از خروج معاون فرهنگی 
اجتماعی ش��هرداری تهران از کشور 
کويت، از رايزنی سفارت ايران برای 

حل اين مس��اله خبر داد.فرزاد خلفی در گفت وگو با ايس��نا، 
گفت: حجت االس��الم والمس��لمین امرودی چند سال پیش 
ب��ه دلی��ل فعالیت های دين��ی و فعالیت های ضدآمريکايی و 
ضدصهیونیس��تی از کش��ور کويت اخراج شده بود و اخیرا نیز 
به دعوت انجمن دوس��تی ايران و کويت به اين کش��ور س��فر 
کرده بود که متاس��فانه پس از پايان اين س��فر و به داليلی 
که هنوز برای ما روش��ن نیس��ت، از خروج وی از اين کش��ور 

جلوگیری شده است.

ريیس مرکز برنامه ريزی منابع انسانی 
و فناوری اطالع��ات وزارت آموزش و 
پرورش در نشس��ت خب��ری ديروز با 
اشاره به آخرين وضعیت اجرای طرح 
رتبه بن��دی معلمان اظهار کرد: اگرچه 

آموزش و پرورش در دوره های گذش��ته به نوعی رتبه بندی را 
تجربه کرده اما عزم و اراده آموزش و پرورش برای نظم و نسخ 
دادن به رتبه بندی در شرايط حال بنا به مطالبات اسناد باالدستی 
مدنظر است.خس��رو نظری همچنی��ن درباره وعده آموزش و 
پرورش برای پرداخت معوقات فرهنگیان در هفته معلم گفت: 
دولت در تالش است معوقات را بپردازد و ممکن است درصدی 
هم به پايان خردادماه برس��د اما در تالش هس��تیم پرداخت 

معوقات حق الزحمه و ساير موارد به زودی پرداخت شود.

 عضو ش��ورای ش��هر گفت: شهرداری 
6 ه��زار میلی��ارد بدهی به بانک دارد که 
بخش��ی به صورت تهاتر و بخشی ديگر 
را ب��ه ص��ورت نقدی تس��ويه می کند و 
شهرداری حق ندارد مجوز ساخت بدون 

پارکینگ صادر کند.به گزارش باشگاه خبرنگاران ، مهدی چمران 
در نشس��ت خبری ظهر ديروز که به مناس��بت س��الروز شوراها در 
ساختمان شورا تشکیل شده بود با اشاره به اهمیت شوراها اظهار 
کرد: نهم ارديبهشت روز شوراها، سالروز صدور فرمان بی نظیر امام 
اس��ت که منجر به تش��کیل شوراياری ها و قرارگیری اين طرح در 
قانون اساسی است و در اصل ۷ و 8 قانون اساسی به موضوع شوراها 
اشاره شده که امور کشور با حضور مجلس شورای اسالمی و شوراها 

اداره می شود و گذران کشور به دست اين شورا ها است. 

م/ الف 2۱3۷

وضعیت درمان حاشیه تهران زیر ذره بین  

تاسف وزیر بهداشت برای پزشکان متخلف
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 
ضمن انتقاد از اوضاع نابس��امان درمان در 
شهرهای اطراف تهران در عین حال با اشاره 
به برگزاری س��تاد هفتگی برای نظارت بر 
مبحث تعرفه ها، گفت: گاهی در اين س��تاد 
از افرادی نام برده می شود که باعث تاسف 
اس��ت.دکتر سیدحسن هاش��می در مراسم 
تقدي��ر از اعض��ای هیات علمی دانش��گاه 
علوم پزش��کی بقیه اهلل با بیان اينکه نس��ل 
حاضر دست پرورده امام )ره( هستند، افزود: 
جهت گیری اصلی انقالب ما، مستضعفان، 

فقرا و نیازمندان بوده است و بايد اين جهت گیری امتداد پیدا کند.وی با تاکید بر اينکه 
بايد بپذيريم که مردم در حوزه بهداش��ت و درمان با مش��کالت زيادی مواجه هس��تند، 
اظهار کرد: برخی از اين مش��کالت دس��ت پرورده مس��ووالن و برخی ديگر به دلیل 
بداخالقی هايی است که در جامعه پزشکی وجود دارد. بايد تالش شود برنامه های دولت 
و مجلس در مسیر رفع مشکالت باشد.وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان 
اينکه حدود ۱۰ میلیون نفر در حاش��یه ش��هرها زندگی می کنند، افزود: حاشیه نش��ین ها 
تقريبا فراموش ش��ده اند. آنها مش��کالت زيادی در زمینه خدمات بهداش��تی، درمانی و 
آلودگی آب و... دارند.هاش��می ادامه داد: هرچند در نقاط محروم خدمات نس��بتا خوبی 
ارائه ش��ده اس��ت، اما عدالتی در اين زمینه وجود ندارد. برای مثال در ش��هرهای اطراف 

تهران وضعیت درمانی بسیار نابسامان است.

فرماندار تهران خبر داد

تشکیل »قرارگاه مقابله با آسیب های اجتماعی« در تهران
فرماندار تهران از تش��کیل قرارگاه مقابله با 
آس��یب های اجتماعی با حضور نمايندگان 
دس��تگاه های ذيرب��ط در امر آس��یب های 
اجتماعی از اوايل خردادماه سال جاری خبر 
داد.عیس��ی فرهادی در گفت وگو با ايس��نا، 
گف��ت: اين ق��رارگاه با حض��ور نمايندگان 
تام االختیار دس��تگاه های ذی ربط در حوزه 
مس��ائل اجتماعی از جمله نیروی انتظامی، 
بهزيستی، شهرداری و دستگاه قضايی کار 
خ��ود را آغ��از می کند و فرمانداری تهران با 
همکاری ش��هرداری ته��ران که اين طرح 

را پیش��نهاد داده ب��ود مقدم��ات ايج��اد اين ق��رارگاه را فراهم ک��رد.وی با بیان اينکه 
شهرداری تهران ساختمانی برای استقرار اعضا در نظر می گیرد و هزينه های مربوطه 
را نیز تامین می کند، افزود: دس��تگاه هايی که در حوزه آس��یب های اجتماعی از جمله 
معتادي��ن، کارتن خواب ه��ا، ک��ودکان کار و متکديان، متولی هس��تند در اين قرارگاه 
نماينده تام االختیار خواهند داشت، همچنین بهزيستی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی 
انتظامی، دستگاه قضا و شهرداری نیز از مهم ترين اعضا محسوب می شوند.به گفته 
فرماندار تهران، پس از تش��کیل اين قرارگاه، معتادان و متکديان در س��طح ش��هر 
جمع آوری می شوند و به قرارگاه آورده می شوند و در آنجا هر دستگاهی بايد سهم خود 
را بپردازد و به وظايف قانونی خود عمل کند.فرهادی تاکید کرد: قرارگاه  آسیب های 

اجتماعی از اوايل خردادماه کار خود را آغاز خواهد کرد.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد

دریافت مجوز برای استخدام 5000 نیرو
وزي��ر آم��وزش و پ��رورش از دريافت مجوز 
اس��تخدام 5۰۰۰ نیرو در آموزش و پرورش 
از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در 

روز گذشته خبر داد.
علی اصغر فانی روز گذش��ته در گردهمايی 
فرهنگیان شهرس��تان رزن با گرامیداش��ت 
فرارس��یدن سالروز معلم اظهار کرد: نیروی 
انس��انی عام��ل اصلی توس��عه پاي��دار هر 
کش��ورری محسوب می ش��ود به طوريکه 
هر کش��وری که ادعای توسعه يافتگی دارد 
بايد از سهم سرمايه انسانی بااليی برخوردار 

باشد.
وی افزود: نیروی انسانی متخصص و متعهد عامل اصلی توسعه يافتگی است و دستگاه 

بزرگ آموزش و پرورش زيرساخت هر کشوری برای توسعه محسوب می شود.
وی در ادامه دانش آموزان را آينده سازان کشور و مديران آينده برشمرد و تصريح کرد: 
معلمان و آموزش و پرورش امانت دار انسانهايی هستند که آينده کشور را می سازند.

فانی با بیان اينکه معلم امانتداری اس��ت که انس��ان امانت اوس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
آموزش و پرورش تامین کننده زيرساخت نیروی انسانی است که اين نیروی انسانی 
دارای ش��ش رکن اس��ت به طوريکه معلم، مديريت، برنامه ها، کتب درس��ی، فضای 
آموزش، تجهیزات، بودجه و امکانات از ارکان زيرس��اختهای نیروی انس��انی آموزش 

و پرورش محسوب می شوند.

خبر خوش ارشاد برای خبرنگاران
اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی در خص��وص بیمه خبرن��گاران و برخی 

سواالت پیش آمده، اطالعیه مهمی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت ارش��اد 

در اين اطالعیه آمده است:
»فعاالن حرفه ای و اس��تادان ارتباطات بر اين نکته تأکید 
دارند که بیمه مستقیم خبرنگاران توسط دولت با اشکاالت 

زير مواجه است:
اواًل، با استقالل حرفه ای روزنامه نگاران مغاير است و سبب 
می ش��ود آزادی آنان در نقد دولت تحت الش��عاع نیازش��ان 
ق��رار گی��رد و طبع��ًا از دول��ت انتظار می رود ب��ه اين مهم، 

توجه کند.
ثانیًا، مانع تثبیت حرفه ای روزنامه نگاران و ش��کل گیری 
مؤسسات مطبوعاتی است زيرا حضور پايدار روزنامه نگاران 

در تحريريه ها شکل دهندة هويت هر رسانه است.
ثالث��ًا، ب��ا قان��ون مغايرت آش��کار دارد زيرا م��اده ۴6 قانون 
مطبوع��ات ب��ه وظايف مديران رس��انه ها در اين خصوص 

تأکید دارد.
اي��ن س��ه دلیل اصلی و همچنین وج��ود عدد قابل توجهی 

از بیمه ش��دگان دولتی به نام خبرنگار که مش��اغلی غیر از 
خبرنگاری داشته اند و بعضًا کارمند يا دارای شغل آزاد بوده 
اند، س��بب ش��د سیاست »بیمه از طريق رسانه ها« دنبال و 
اجرايی ش��ود اما از آنجا که تحمیل اين هزينه به رس��انه ها 
منطقی نبود در راس��تای سیاس��ت های تش��ويقی معاونت 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، بازپرداخت 
مبالغ هزينه ش��ده برای بیمه خبرنگاران در دس��تور کار قرار 
گرفت و تا کنون در دولت يازدهم در 3 نوبت )ش��ش ماهه 
دوم ۹2 ، ش��ش ماه��ه اول ۹3 و پايی��ز ۹3( اق��دام، واريز و 
اطالع رسانی شد و برای زمستان ۹3 نیز به رسانه ها اعالم 
شده است که فیش واريزی بیمه برای ماه بهمن را به اين 
اداره کل ارس��ال کنند تا س��ه برابر آن )بابت فصل زمستان( 
به حساب آنان واريز شود. خوشبختانه با مسئولیت شناسی 
قاطب��ه مديران رس��انه های مکت��وب و الکترونیک، عمده 
روزنامه نگارانی که در رسانه ها مشغول به کار هستند توسط 
 رسانه متبوع خود بیمه شده اند و از اين سیاست تشويقی نیز 
بهره مند ش��ده اند. البته يکی از ش��روط بازپرداخت مبالغ 
واريزی رس��انه ها به حس��اب س��ازمان تأمین اجتماعی اين 
است که هیچ يک از روزنامه نگاران تمام وقت آن رسانه در 

خصوص بیمه نشدن، به اين اداره کل شکايت نکنند. بديهی 
است در اين صورت و با تعامالتی که با رسانه ها وجود دارد 
ح��ق اي��ن عزيزان احقاق خواهد ش��د. ضمن اينکه يکی از 
داليل شفافیت در اطالع رسانی مبالغ پرداختی به رسانه ها و 
به تفکیک نام رسانه، تعداد افراد بیمه شده و مبلغ پرداختی، 
توجه به همین نکته است.   همچنین مطابق بسته حمايتی 
س��ال ۹۴ اين اداره کل چنانچه روزنامه ها، هفته نامه ها، 
خبرگزاری ها و پايگاه های خبری، فاقد فهرست بیمه ای 
باشند از هر گونه يارانه محروم خواهند شد.ِ )جزئیات بسته 
حمايتی س��ال ۹۴ و همچنین تس��هیالت ويژه در خصوص 

بیمه رسانه ها به زودی منتشر خواهد شد(.
در بخش ديگری از اين اطالعیه می خوانیم:

در خصوص ساير خبرنگاران و بیمه تکمیلی روزنامه نگاران 
نیز نکات زير قابل توجه است:

 ۱( روزنام��ه نگاران��ی ک��ه از کمیته تخصص��ی »صدور کارت 
حرف��ه ای روزنام��ه نگاری« موفق به دريافت کارت خبرگاری 
شوند، چنانچه به صورت آزاد، مشغول به فعالیت باشند و بیمه 
آنان از طريق رس��انه ای پرداخت نش��ود در صورت تمايل می 
توانند از تس��هیالت بیمه ای وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 

استفاده کنند )دستورالعمل، شاخص ها، امتیازات، نوع ارزيابی، 
ترکیب کمیته تخصصی و فهرست دارندگان اين کارت در سايت 
معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی قابل مشاهده است(.

2( خبرنگاران��ی ک��ه به صورت غیرحرفه ای )آماتور( يا پاره 
وقت با رس��انه های مختلف همکاری می کنند می توانند 
با  نام نويسی در صندوق حمايت از هنرمندان، نويسندگان 
و روزنامه نگاران، درخواس��ت بیمه کنند. بعد از بررس��ی و 
کارشناس��ی اين درخواس��ت ها توسط اداره کل مطبوعات و 
خبرگزاری های داخلی و احراز مس��تنداتی که فعالیت او را 
تأيید کند )نظیر معرفی نامه با امضای مديرمسئول، استعالم 
از حوزه های خبری، ارزيابی کمیت و کیفیت آثار و ...( بیمه 
آن��ان ب��ه نام »بیمه روزنامه نگاران غیرحرفه ای« از طريق 

صندوق ياد شده برقرار خواهد شد. 
3( در جهت افزايش پوش��ش بیمه ای فعاالن مطبوعاتی، 
بیمه تکمیلی کلیه روزنامه نگارانی که بیمه پايه آنان توسط         
رسانه هايشان انجام می گیرد توسط اين وزارتخانه )صندوق 
حمايت از هنرمندان، نويسندگان و روزنامه نگاران( صورت 
م��ی گی��رد و يا مبالغ واريزی رس��انه ها بابت بیمه تکمیلی 

همکاران خود، به آنها عودت می شود.    

 مشاور وزیر بهداشت: 
پرداختی مردم در بیمارستان های دولتی افزایش نمی یابد

مش��اور وزي��ر بهداش��ت ضمن تبیین چند نکته درب��اره مصوبه دولت در زمینه 
تعرفه های پزش��کی امس��ال، تاکید کرد: امس��ال هیچ گونه افزايش پرداختی در 
بخ��ش دولت��ی متوجه بیماران نخواهد بود.عباس زارع نژاد، ريیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در توضیح جزيیات تعرفه های پزشکی 
س��ال ۹۴ ضمن اش��اره به نرخ مصوب دولت برای تعرفه های ويزيت در بخش 
دولتی، تاکید کرد: افزايش نرخ ويزيت ها در بخش دولتی توسط بیمه ها تامین 
می ش��ود؛ به طوری که با توجه به رش��د ۱۴ درصدی منابع بیمه ای و افزايش 
میانگین ۹ درصدی تعرفه ها، می توان گفت که هیچ گونه افزايش پرداختی از 
س��وی بیماران در بخش دولتی صورت نمی گیرد و س��هم بیماران در پرداخت 
اين هزينه ها همانند س��ال گذش��ته اس��ت.وی در پاسخ به سوالی درباره افزايش 
2۰ درصدی نرخ هتلینگ در بیمارس��تان های دولتی و چگونگی س��هم بیماران 
در پرداخت اين هزينه ها با توجه به تاکید طرح تحول نظام سالمت بر کاهش 
س��هم جی��ب بیم��اران در پرداخت هزينه ه��ای درمانی نیز مجددا تاکید کرد که 
بن��ا ب��ه برنامه ريزی ه��ا و اقدامات انجام ش��ده، افزايش 2۰ درصدی نرخ اقامت 
در بیمارس��تان های دولتی نیز توس��ط بیمه ها تامین می ش��ود و جای هیچ گونه 
نگرانی درباره سهم پرداختی بیماران وجود ندارد.مشاور وزير بهداشت در همین 
راس��تا افزود: با توجه به بازنگری کتاب ارزش های نس��بی خدمات س��المت در 
س��ال ۹3 و ۹۴، رقم ريالی حق العالج پزش��کان در س��ال ۹۴ در بخش دولتی و 
خصوص��ی تغیی��ری پی��دا نخواهد کرد.بنا بر تاکید وی، نرخ خدمات پاراکلینیک 
در بخش دولتی ش��امل آزمايش��گاه، راديولوژی، س��ونوگرافی و ... نیز امس��ال 
تغییری نخواهد داشت.زارع نژاد همچنین درباره تعرفه های بخش خصوصی و 
چگونگی پرداخت بیماران هنگام مراجعه به اين دسته از بیمارستان ها و مراکز 
درمان��ی، گف��ت: افزايش تعرفه در بخش خصوصی نیز متناس��ب با نوع قرارداد 
بیمه های تکمیلی با بیمه گذاران توس��ط اين بیمه ها پوش��ش داده می شود.وی 
در پايان صحبت هايش با اشاره به رشد متوسط ۹ درصدی تعرفه های پزشکی 
در سال جاری، گفت: اين افزايش بسیار کمتر از نرخ تورم است، اين درحالیست 
که در دنیا نیز ثابت شده که نرخ تورم حوزه سالمت همواره دو برابر نرخ تورم 

عمومی جامعه است.
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فناوري

مایکروسافت ۱۲ سنت از فروش 
هر گوشی از دست می دهد

علی رغم برنامه مایکروسافت برای رسیدن به فروش ۱۰ میلیونی 
تلفن های هوشمند در سه ماهه دوم ۲۰۱۵، ظاهرا مشکالتی در 
این راه ایجاد گشته. رقبایی مانند اپل و گوگل پیش به سوی آینده 
در حال حرکت هستند و این درحالی ست که مایکروسافت در حال 
درجا زدن است. به نظر می رسد ردموندی ها اکنون فقط بر تولید 
گوش��ی های پایین رده تمرکز کرده و خبری از تولید پرچمداری 
جدید به گوش نمی رس��د.با نگاهی به بورس اوراق بهادار مرتبط 
با مایکروسافت، می توان دریافت که شرایط این شرکت چقدر بد 
اس��ت. ردموندی ها در س��ال ۲۰۱۳ با پرداخت مبلغی 7.۲ میلیارد 
دالری، نوکیا را خریداری کردند. با توجه به این موارد، تحلیل ها 
نش��ان می دهند که مایکروس��افت مبلغی در حدود ۱۲ سنت را به 
ازای فروش هر گوش��ی، از دس��ت خواهد داد.همچنین در مورد 
قدرت خرید کسب و کار نوکیا صحبت هایی به میان آمده است. 
مایکروسافت توضیح داده، تبدیل مواد به پول همانطور که تنظیم 
اختالالت و حل مشکالت انجام می پذیرند، باید انجام شود.ساتیا 
نادال، مدیرعامل مایکروسافت نیز بیان داشته که در آینده اقداماتی 
باید انجام گیرد تا هزینه ای که از فروش دستگاه ها از دست رفته، 
بازگردد، همانند برنامه های اولیه ای که برای بخش سخت افزاری 
 ،ComputerWorld ویندوز ۱۰ انجام خواهد شد. بر اساس اعالم
ش��رکت مایکروس��افت در حال کار بر روی اختالالت محاسباتی 
بازه زمانی ماه ژوئن تا اوریل اس��ت تا از آن ها برای ماه می بهره 

بگیرد و مجددا اشباهات تکرار نشوند.

 
همکاری شرکت های فناوری برای کمک به 

بازماندگان زلزله نپال
ش��رکت های بزرگ فناوری در جهان در تالش هس��تند ابزار و 
امکاناتی در اختیار نیروهای امدادی و بازماندگان زلزله هولناک 
نپ��ال ق��رار دهن��د.از جمله ای��ن امکانات می توان ب��ه برقراری 
تماس های رایگان تلفنی با نپال و امکان تماس رایگان شهروندان 
این کش��ور با دنیای خارج، ارائه خدماتی برای ردگیری موقعیت 
مکانی بازماندگان زلزله و انتقال فوری اخبار زلزله زدگان به دنیای 
خارج برای اطالع رسانی به اقوام و دوستان آنها در خارج از کشور 
اش��اره کرد.در همین راس��تا گوگل روز جمعه خدمات خود برای 
یافتن افراد موسوم به Person Finder را راه اندازی کرده که به 
کاربران امکان می دهد به دنبال اقوام و دوس��تان زلزله زده خود 
بگردند.فیس بوک هم سرویسی موسوم به Safety Check را 
فعال کرده که به کاربران این شبکه اجتماعی در نقاط زلزله زده 
اجازه می دهد تا به سهولت برای دوستان و آشنایانشان پیام هایی 
در مورد شرایط و موقعیت خود بفرستند.زلزله نپال با قدرت 7.8 
ریشتر در 8۱ سال گذشته در این منطقه بی سابقه بوده و خسارات 
و تلفات سنگینی به بار آورده است. با توجه به ضریب نفوذ پایین 
اینترنت و تلفن همراه در نپال ارائه خدمات فناوری برای کمک 
به زلزله زدگان در این کش��ور دش��وار اس��ت.گفتنی است که نپال 
کشوری با ۳۰ میلیون نفر جمعیت است، اما تنها ۱۳ درصد مردم 

این کشور به طور منظم به اینترنت دسترسی دارند.

پيشخوان

وزی��ر ارتباط��ات با بیان این که 8۰ درصد فضای 
مجازی برای شبکه داخلی و ۲۰ درصد آن برای 
اینترن��ت بین المللی در نظر گرفته ش��ده، گفت:  
ت��الش داری��م تا مردم بتوانند 8۰ درصد نیاز خود 
را در داخل برآورده کنند و در این راستا مردم در 
روز جهانی ارتباطات حجم کار انجام شده بر روی 

شبکه ملی را خواهند دید.
محمود واعظی در حاش��یه همایش سراس��ری 
مدیران کل، معاونین س��تادی و اجرایی ش��رکت 
پس��ت در جمع خبرنگاران گفت: خوش��بختانه 
در س��ال گذش��ته با توجهی که دولت در برنامه 
پنجم توسعه به شرکت پست داشت و همچنین 
چابک سازی انجام شده توسط مدیران برای اولین 
بار پست جمهوری اسالمی ایران در دهه گذشته 
به سوددهی رسید. چرا که شرکت پست به دلیل 
بدهکاری ها و ضعف شدید مالی که در سالهای 

گذش��ته داش��ت عمال نمی توانست برنامه های 
خود را اجرا کند.وی افزود: پس��ت باید بیش��تر به 
ابزار IT مجهز ش��ود برای این که بتواند خدمات 
سریعتری در حوزه های پست مالی، لجستیکی و 
غیره ارائه دهد.واعظی با اشاره به راه اندازی اپراتور 
دوم پست گفت: راه اندازی اپراتور دوم به معنای 
ایجاد رقابت در این زمینه است که ما اپراتور دوم 
را ن��ه ب��ه عنوان رقیب که به عنوان همکار برای 
ارتقاء  س��طح کیفیت خدمات پس��تی به مردم در 
نظر می گیریم.وی در بخش��ی دیگر از س��خنان 
ب��ا اش��اره به تصمیم دولت درب��اره عدم افزایش 
تعرفه ها در دس��تگاه های مختلف در سال جدید 
گفت: قرار بر افزایش تعرفه ها نیست اما در صورتی 
که دستگاهی تصمیم به افزایش داشته باشد بر 
اس��اس بخش��نامه معاون اول رییس جمهوری، 
این افزایش باید توجیه داش��ته باش��د و در دولت 

مطرح شود که سقف این افزایش ۱۵ درصد معادل 
تورم فعلی اس��ت.وزیر ارتباطات در بخشی دیگر 
از س��خنان خود در پاس��خ به ایراد مطرح ش��ده از 
س��وی مجلس مبنی بر این که پهنای باند نباید 
تا قبل از راه اندازی شبکه ملی ارتباطات افزایش 
می یاف��ت، گفت: این حرف اصال کارشناس��ی و 
صحیح نیس��ت چرا که نمی توان کار کش��ور را 
تعطیل کرد تا ش��بکه مل��ی اطالعات راه اندازی 
شود.وی تصریح کرد: بر اساس رویکرد این دولت 
که رویکرد توسعه ای است و بر اساس برنامه پنجم 
توسعه افزایش پهنای باند باید صورت می گرفت 
و ادامه خواهد داش��ت. ش��بکه ملی اطالعات هم 
ش��بکه ای مبتنی بر خدمات اس��ت که ما آن را 
داشته ایم و در حال توسعه است. باید تالش کنیم 
دستگاه ها، بانک ها و دانشگاه ها برنامه های خود 

را روی فضای مجازی واگذار کنند. 

خبر خوش وزیر برای روز جهانی ارتباطات

توسعه روند افزایش پهنای باند ادامه خواهد داشت

روباتي که 100 برابر وزن خود را از دیوار باال می برداپل باز هم بدقول شدوصله تازه مایکروسافت، گوگل را بلوکه می کند
تازه ترین وصله مایکروس��افت برای رفع 
آس��یب پذیری های مرورگر IE۱۱ باعث 
بلوکه شدن دسترسی به جستجوگر گوگل 
برای برخی کاربران سیستم عامل ویندوز 
شده است.البته این وصله برای نصب بر 

روی رایانه ها هم دچار مش��کالتی اس��ت، اما در صورت اتمام 
نصب کاربران اینترنت را به دردسر می اندازد.بر اساس گزارشات 
کاربران این مشکل تنها منحصر به جستجوگر گوگل نیست و در 
صورت نصب وصله MS 15-032 KB 3038314. دسترسی به 
دیگر جستجوگرهای اینترنتی مانند یاهو هم از طریق مرورگر 
IE۱۱ ناممکن می شود.در حال حاضر کاربران ویندوزهای 8.۱ 
و 7 از وقوع چنین اختاللی خبر داده اند و مشخص نیست اختالل 

یاد شده در دیگر نسخه های ویندوز هم وجود دارد یا خیر.

 اپ��ل در عم��ل به وعده های خود باز هم 
ناکام مانده و نتوانس��ته به میزان کافی 
ساعت هوشمند تولید کرده و پاسخگوی 
سفارشات مش��تریانش باشد.بر اساس 
بررسی های موسسه تجارت الکترونیک 

Slice Intelligence تنها ۲۲ درصد از ۱.7 میلیون ساعت اپل 
که توس��ط مش��تریان آمریکایی سفارش داده شده تا به حال به 

متقاضیان تحویل داده شده است.
از همین رو سه چهارم افرادی که چند روزی است این ساعت ها 
را سفارش داده اند احتماال باید یک هفته دیگر هم منتظر تحویل 
آنه��ا بمانند.کارشناس��ان Slice Intelligence می گویند اکثر 
افرادی که س��اعت های اپل را پیش خرید کرده اند یک هفته 

است در انتظار دریافت آنها هستند .

  مهندس��ان مکانیک دانش��گاه استنفورد 
ایالت کالیفرنیا آمریکا روبات هایی طراحی 
کرده اند که می توانند حین صعود از دیوار 
راست تا ۱۰۰ برابر وزن خود را حمل کنند. 
این قدرت درست مانند این است که یک 

انسان فیلی را ازدیوار باال ببرد.از پایگاه 'ساینس دیلی'، محققان 
دانش��گاه اس��تنفورد آمریکا می گویند :این روبات با وزن 9 گرم 
می تواند همزمان با باالرفتن از یک دیوار راست عمودی باری 
با بیش از یک کیلوگرم را حمل کند.برای تصور بهتر این قدرت 
معادل قدرت مورد نیاز برای کش��یدن یک فیل توس��ط انسان به 
صورت عمودی بر روی دیوار است.محققان همچنین موفق شدند 
 کوچکتری��ن عض��و این خانواده از روبات ها با ۲۰ میلی گرم وزن

 می تواند باری با وزن ۲۵ برابر وزن خود را جابجا کند.

علی بيرانوند - مدير کل آموزش وپرورش استان ايالم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
شماره مجوز 1707 مورخه 94/1/22

 اداره کل آموزش وپرورش اس�تان ایالم درنظردارد براس�اس مجوز فوق نس�بت به واگذاری امورات خدماتی از قبیل تنظیف ، پخت 

و پ�ز ، پذی�رش ، نگ�ه داری و ...م�ورد نی�از مرک�ز رفاه�ی و درمانگاه خود در س�ال 1394 به صورت حجمی و از طریق مناقصه عمومی 

اقدام نماید . 

 مناقص�ه گ�ران م�ی توانن�د جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ه س�ایت اداره کل آم�وزش وپ�رورش اس�تان ای�الم ب�ه آدرس

   www.ilam.medu.ir و ی�ا س�ایت پای�گاه مل�ی اط�الع رس�انی مناقص�ات کش�ور )http://tendar.bazrasi.ir(مراجع�ه و ی�ا ب�ا 

شماره تلفن ،08433342279 )اداره پشتیبانی وتدارکات (تماس حاصل فرمایند .

)نوبت  اول( 

6۰۰۰۰۰۰۰ ریال )شصت میلیون ریال  (مبلغ تضمین در مناقصه

ضمانت نامه بانکی رسمی و معتبر به مبلغ شصت میلیون ریال یا واریز وجه به مبلغ ذکر شده  به حساب شماره نوع تضمین شرکت در مناقصه
۲۱7۳۱۲۰6۳7۰۰۰ بانک ملي مرکزی ایالم به نام اداره پشتیبانی وتدارکات

۱۳94/۰۲/۰9تاریخ انتشار آگهی
از ۱۳94/۰۲/۰9 تا ۱۳94/۰۲/۲۳تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

۱۳94/۲/۲7تاریخ بازگشایی
ایالم انتهای خیابان ۲4 متری حضرت ولی عصر عج اداره کل آموزش وپرورش استان ایالم کد پستی 69۳۱7496۵6آدرس و تلفن مناقصه گذار

سایر مدارک

۱-تصویر اساسنامه وآگهی تغییرات ثبتی شرکت
۲-اصل گواهی و فتوکپی مجوز رسمی فعالیت شرکت و تصویر شناسنامه صاحبان امضاء

۳-ارائه گواهی حسن انجام کار از دستگاه های قبلی
4-تاییدیه صالحیت شرکت

۵-ارائه ضمانت نامه بانکی رسمی معتبر یا واریز وجه
6-پیشنهادقیمت

7-کلیه اوراق و شرایط مناقصه به مهروامضای پیشنهاددهنده رسیده باشد .
8- هزینه چاپ و نشر آگهی در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

مناقصه عمومي )یك مرحله  اي( 
به شماره 1/0009 – 94

 شرکت گاز استان تهران در نظر دارد گازرساني به حفرات خالي و توسعه شبکه  هاي موجود در شهرستان ورامین و جواد آباد را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق 
مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

۱- شرح مختصر کار:
۱( لوله گذاري لوله  هاي فوالدي خطوط شبکه به اقطار "۲، "4، "6، " 8 با فشار 6۰ پوند بر اینچ به طول تقریبي 6۰۰۰ متر.

۲( لوله گذاري لوله هاي فوالدي خطوط تغذیه به اقطار "۲، "4، " 6، "8 و "۱۰ با فشار ۲۵۰ پوند بر اینچ به طول تقریبي ۱۵۰ متر.
۳( لوله گذاري لوله هاي پلي اتین خطوط شبکه به اقطار 6۳ الي ۱6۰ میلي متر با فشار 4ba r به طول تقریبي ۱۲۰۰۰ متر

4( احداث ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت ۱۰۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت ۲ مورد.
۵( انجام عملیات ساخت و نصب، جمع آوري و جابجایي انشعابات فوالدي و پلي اتیلن ۱۰۰۰ مورد

6( نمایان سازي، همسطح سازي، ساخت و نصب حوضچه هاي شیر و نقاط اندازه گیري پتانسیل ۳۰۰ مورد.
7( جابجایي و جمع آوري انشعابات فوالدي و پلي اتیلن ۵۵۰ مورد.

8( رفع نشتي از تاسیسات زیرزمیني ۱6۰ مورد
۲- مدت اجرا پروژه: مدت اجرا پروژه ۳6۵ )سیصد و شصت و پنج( روز تقویمي مي باشد.

۳- محل اجراء پروژه در محدوده شهرستان ورامین و جواد آباد و توابع مي باشد.
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ )پنجاه و سه میلیون( ریال مي باشد.

۵- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکي معتبر براساس آئین نامه تضامین معامالت دولتي مصوبه هیات وزیران به شماره 4۲9۵6/ ت ۲849۳ 
ه مورخه ۱۱ آبان ۱۳8۲ و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهاي پیمانکاري

6- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۳94/۲/۱6 لغایت ۱۳94/۲/۲۲ مي باشد.
7- زمان ارسال پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ ۱۳94/۳/۳ مي باشد.

8- زمان گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ ۱۳94/۳/4 مي باشد.
9- مدت اعتبار پیشنهادات: مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید مي باشد.

۱۰- شرایط متقاضي:
۱- داشتن رتبه 4 تاسیسات، تجهیزات یا رتبه ۵ نفت و گاز از معاونت  برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري

۲- داشتن تجربه کافي و مرتبط با موضوع مناقصه. )انجام حداقل یک کار مشابه(
۳- داشتن حسن سابقه در کارهاي قبلي.

4- داشتن توان مالي
۵- ثبت نام و اخذ کد اطالع رساني مناقصات از معاونت  برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري

6- عطف به آئین نامه اجرایي راهکارهاي افزایش ضمانت اجرایي و تقویت حسابرس��ي، انعقاد قراردادهاي بیش از ۱۰ برابر نصاب معامالت متوس��ط، صورتهاي 
مالي حسابرسي شده توسط حسابدار رسمي، عضو جامعه حسابداران رسمي مورد نیاز مي باشد.

7- ارائه گواهینامه معتبر از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري و روزنامه رسمي جهت دریافت اسناد الزامي مي باشد.
متقاضیاني که داراي شرایط مذکور در بند »۱۰« فوق بوده و آمادگي اجراي پروژه را دارند، مي توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر، جهت دریافت اسناد مناقصه 
با در دس��ت داش��تن معرفي نامه و فیش واریزي به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به حس��اب جاري جام به ش��ماره 6۳۳8۳۳۲796 بانک ملت ش��عبه ایرانش��هر به نام شرکت گاز 

استان تهران به آدرس تهران، خیابان ایرانشهر شمالي، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره ۱6۰، طبقه چهارم، بلوک 7، امور قراردادها مراجعه نمایند.

شرکت ملي گاز ایران
شرکت گاز استان تهران )سهامي خاص(

رو نمايي از جديدترين نوآوري هاي فناوری؛

 از ساعت هوشمند سالمتی تا روبو سوسک های امدادگر
  جه��ان فن��اوری با س��رعت بس��یار 
زی��ادی در ح��ال حرکت اس��ت و تازه 
 تری��ن ه��ای این عرصه را می توان در 
فن��اوری ه��ای پوش��یدنی و لمس��ی 
مش��اهد کرد، ش��رکت ه��ای بزرگ 
فن��اوری دنیا این روزه��ا از این پتنت 
ها و دس��تاوردهای جدید رونمایی می 
کنند که از خانواده ابزارهای دیجیتالی 

پوشیدنی است.
به��رداری هرچ��ه بیش��تر از فناوری 
بیومتری��ک، س��اعت های هوش��مند 
س��المتی و نیز گسترش هرچه یبشتر 
اینترنت در س��طح دنیا گواهی بر این 
مدعاس��ت که ش��رکت ه��ای دنیا با 
گرده��م آوردن فاکتوره��ای الزم به 

دنبال فناوری پوشیدنی اند.
تبدی�ل صفحه نمایش لمس�ی به  ���

اسکنر بیومتریک بدن
ش��رکت یاهو در آزمایش��گاه فناوری 
خ��ود ب��ه دنب��ال ایجاد راه ه��ای تازه 
برای رسیدن به این مقصد است؛ این 
ش��رکت در جدیدترین دستاورد خود با 
 نام بادی پرینت ) BodyPrint ( صفحه 
نمای��ش ه��ای لمس��ی را به اس��کنر 
بیومتری��ک بدن تبدیل کرده اس��ت.

ای��ن سیس��تم جدی��د ق��ادر اس��ت تا 
قس��مت ه��ای مختلف بدن ش��امل 
گ��وش، مش��ت، بندهای انگش��ت و 
ک��ف دس��ت ب��ه همراه ۵ انگش��ت را 
 تش��خیص ده��د. بع��د از ق��رار دادن 

قس��مت های��ی از ب��دن روی صفحه 
نمایش، اجازه دسترس��ی به گوش��ی 
هوشمند داده خواهد شد. این سیستم 
عالوه بر حفاظت از گوشی تلفن همراه 
می تواند فایل ها را قفل کند و یا قابلیت 

های دیگر را به کاربر ارایه کند.

ارتب�اط  س�رویس  ان�دازی  ��� راه 
بی سیم گوگل

ش��رکت گوگل س��رویس ارتباط بی 
س��یم خ��ود را با ن��ام prpject Fi ارایه 
کرد. البته این س��رویس تنها در تلفن 
های هوش��مند نکس��وس 6 ارایه می 
 ش��ود.با اس��تفاده از پروژه ی Fi گوگل 
م��ی ت��وان بین انواع ش��بکه های بی 
 4G LTE سیم، هات اسپات و شبکه ی
س��وئیچ کرد. اس��تفاده از این سرویس 
در هر لحظه ش��ما را به بهترین شبکه 
ی ارتباطی ممکن متصل می کند.این 
ش��رکت برای استفاده از این سرویس 
مبلغ پایه ای را در نظر گرفته اس��ت و 
می توان از این سرویس در ۱۲۰ کشور 

جهان استفاده کرد.
امکان دانلودتاریخچه جست وجو  ���

برای کاربران فراهم می شود
اما خبری دیگر از ش��رکت گوگل. این 
شرکت به تازگی ابزاری جدید توسعه 
داده ک��ه ب��ه کمک آن کاربر می تواند 
تاریخچ��ه کام��ل آنچه که جس��تجو 
ک��رده را دانلود کن��د. این ابزار به طور 
خودکار به حساب های کاربری تمامی 

کاربرهای گوگل اضافه ش��ده اس��ت.
تمامی تاریخچه جس��تجوی کاربر را به 
داخ��ل اکانت گوگل درایو انتقال داده و 
می توان از آنجا به راحتی آن را دریافت 
کرد. نتایج جستجو در فرمت ZIP ذخیره 

شده و به سال و ماه مرتب شده اند.
پتنت جدید برای دستبند سالمتی  ���

سامسونگ
پتن��ت جدید سامس��ونگ ب��ا عنوان 
»دس��تگاه ارتباط��ی موبای��ل« ثبت 
ش��ده اس��ت که قادر اس��ت به صورت 
کامال مس��تقیم و با اتصال به گوش��ی 
هوشمند حرکات ورزشی را دنبال کند.

هدف اصلی دس��ت بندهای سالمتی 
کمک به مردم در جهت ثبت و ردیابی 
اطالع��ات س��المتی خود بر اس��اس 

نیازهایشان است.

فن�اوری جدید توش�یبا م�ی تواند  ���
باعث مرگ دیسک سخت شود

مپانی توشیبا به تازگی راهکاری یافته 
که س��ه برابر حجم بیش��تر از حافظه 
های SDD را با همان هزینه و اندازه 
 ب��رای حافظ��ه های فل��ش به ارمغان 
م��ی آورد.برای م��دت زمان طوالنی، 
مس��یر توسعه ی حافظه های فلش به 

گون��ه ای بود ک��ه هر روزه گیت های 
تولیدی کوچک تر و ظرفیت نگهداری 

شارژ آن ها کمتر می شد.
ساعت اپل با کارایی تلفن همراه ���

این گجت برای افرادی که این ساعت 
را پیش خرید کرده بودند بارگیری شد؛ 
پیش فروش ساعت اپل ۱۰ آوریل )۲۱ 
فروردی��ن( در اس��ترالیا، کانادا، چین، 
فرانس��ه، ژاپن، آلم��ان، هنگ کنگ، 
آمری��کا و انگلی��س آغاز ش��د و تقریبا 
بالفاصله به فروش رسید.تحلیل گران 
بازار تخمین می زنند که ش��رکت اپل 
تنه��ا در آن روز بی��ش از 9۵7 هزار اپل 
واچ را در آمری��کا پی��ش فروش کرده 
است.س��اعت اپل اولین محصول این 
ش��رکت از زمان ارائه آی پد در س��ال 
۲۰۱۰ اس��ت.این س��اعت با اتصال به 
تلفن همراه آیفون می تواند بس��یاری 
 از کارهای��ی را ک��ه ای��ن تلف��ن انجام 
می دهد، انجام دهد برای مثال تماس 
تلفن��ی برق��رار کند، پیامک بگیرد و در 
وب س��ایت به جستجو بپردازد.ساعت 
اپل واچ یک پخش کننده موزیک مانند 
آی پاد است، یک وسیله مفید است که 
اطالعات س��المتی به همراه ضربان 
قل��ب را دنب��ال می کند، یک وس��یله 
ارتباطی اس��ت که تماس و پیامک را 
گرفته و می فرستد، صدا ضبط می کند، 
برنام��ه ه��ای دیگر را کنترل می کند، 
با Apple Pay پرداخت های ش��ما را 
 Apple TV انجام می دهد، و در نهایت
ش��ما را کنترل ک��رده و به عنوان یک 
ریموت کنترل برای کنترل خانه های 

هوشمند به کار خواهد رفت.
 هابل ���25 ساله شد

هابل اولین تلس��کوپی که س��تاره شناسی 
نوی��ن را متح��ول ک��رد و نگ��رش ما را به 
جه��ان ب��ا فراهم کردن امکان مش��اهده 
کهکش��ان ه��ای دور دس��ت تغیی��ر داد، 
۲4 آوری��ل مصادف با چهارم اردیبهش��ت 
م��اه جاری ۲۵ س��اله ش��د.هابل در ایجاد 
ی��ک حس حیرت انگیز در مردم سراس��ر 
 جهان در رابطه با جهانی که در آن زندگی 
می کنیم، نقش اساسی داشته است.به گفته 
جاناتان جونز منتقد هنری انگلیس، تصاویر 
جالب و دیدنی که هابل ارسال کرده است به 
عنوان زیباترین آثار هنری متظاهرانه زمان ما 
توصیف شده است.تصاویر هابل راه خود را به 

 فرهنگ باز کرده است و می توان آنها را در 
 کتاب های بی ش��ماری مشاهده کرد.وی 
می گوید: هابل می تواند در کنار تلسکوپ 
جانشین خود به نام تلسکوپ فضایی جیمز 
وب که ۱۰۰ برابر قویتر از هابل خواهد بود، 
فعالیت کند.قرار اس��ت تلسکوپ فضایی 
جیم��ز وب در س��ال ۲۰۱8 به فضا پرتاب 

شود.
راه ح�ل جدید روبات ها برای زیرآوار  ���

ماندگان
محقق��ان دانش��گاه کارولینای ش��مالی 
درص��دد تجهیز روبات هایی با ش��مایل 
 سوس��ک هس��تند. ای��ن سوس��ک ه��ا 
می توانند صدا را از محیط های بس��ته و 
مح��ل هایی که س��ایر موجودات قادر به 
وارد ش��دن به آن نیس��تند را دریافت کنند 
ت��ا از ای��ن روش به نجات زیرآوار ماندگان 

کمک کند.

نوبت اول
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کارگردان »خانه دختر«:
ای کاش وزارت ارشاد 

تمام قد پای فیلم می ایستاد

مدت��ی ب��ود ک��ه زمزمه تحری��م فیلم »خانه دختر« کار ش��هرام 
شاه حسینی که سال گذشته در سی وسومین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد، از س��وی حوزه هنری ش��نیده می ش��د و با وجود 
اینکه پیش بینی می شد در جلسه روز گذشته شورای صنفی نمایش 
قرارداد اکرانش ثبت شود، سخنگوی شورا خبری از ثبت قرارداد 
این فیلم نداد و حتی اعالم کرد که قراردادی ارائه نش��ده اس��ت. 
این در حالی بود که چندی پیش محمد شایسته تهیه کننده »خانه 
دختر« خبر داده بود که قرارداد اکران این فیلم رادر اولین جلسه 
شورای صنفی نمایش ثبت خواهد کرد و تاکید کرده بود: فیلم ما 
پروانه نمایش دارد و تمام سوء تفاهم های قبلی را برطرف کردیم 
و دوب��اره پروان��ه نمای��ش گرفتیم. در حال حاضر آنونس فیلم هم 
پروانه دارد و پوسترهای آن هم آماده و چاپ شده اند و ما مساله 
توقیف فیلم را تکذیب می کنیم. او که روز اول اردیبهشت ماه با 
ایس��نا گفت وگو می کرد، اعالم کرده بود که در مراجعه ای که به 
وزارت ارشاد داشته اند، گفتند که فیلم مشکلی برای اکران ندارد. 
در فیلم »خانه دختر« حامد بهداد، باران کوثری، پگاه آهنگرانی، 
رعنا آزادی ور، بابک کریمی، بهناز جعفری، محمدرضا هدایتی، 
نس��یم ادبی، امیر علی نبویان، پردیس احمدیه، نادر فالح، مانی 

شاه حسنی، رویا تیموریان حضور دارند.
دیروز کارگردان فیلم »خانه دختر« در نوشتاری نسبت به وضعیت 
بالتکلیف اکران فیلمش واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، در پی 
اظهار نظر بعضی از مدیران هنری درباره اکران فیلم »خانه دختر«، 
کارگردان این فیلم یادداشتی را منتشر کرد. شهرام شاه حسینی - 
کارگردان فیلم »خانه دختر« - در یادداشتی خطاب به حجت اهلل 

ایوبی - رییس سازمان سینمایی - نوشته است:
»چهار ماه از سی وسومین جشنواره فیلم فجر می گذرد و تالش 
ما برای اکران بی نتیجه مانده است. »خانه دختر« بعد از نمایش 
در جش��نواره فیلم فجر مورد بی مهری ش��دید و اجحاف ش��دیدتر 
قرار گرفت که به قول آقای »رضاداد« به نفع فیلم ش��د. »خانه 
دختر« بعد از جش��نواره با اصالحاتی مواجه ش��د که تمامی آن ها 
ص��ورت پذیرف��ت. از آن تاریخ تاکنون اظهار نظر های متفاوت و 
فرامتنی به فیلم ربط داده ش��ده اس��ت که گه گاه از طرف عوامل 
سازنده اش به آن پاسخ داده شده است. اما انتظار می رفت نهادی 
باالتر چون وزارت ارش��اد، تمام قد پش��ت فیلمی که هفت نفر از 
اعضای شورای پروانه ساخت و هفت نفر از اعضای شورای پروانه 
نمایش آن را به رسمیت شناخته اند و امضایشان را پای فیلم زدند، 
بایس��تد و یک بار برای همیش��ه اعالم کند »خانه دختر« دارای 
پروانه نمایش اس��ت و هیچ مش��کلی برای اکران ندارد تا غائله 
برای همیش��ه تمام ش��ود که متأس��فانه این اتفاق هرگز نیافتاد و 
اکنون سخنگوی وزارت ارشاد اعالم کرده برنامه ای برای اکران 

»خانه دختر« ندارد.«
دیروز حس��ین نوش آبادی، س��خنگوی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی اعالم کرده بود که دو فیلم »خانه دختر« و »نهنگ« 

به این زودی ها اکران نخواهند شد.
روز دوش��نبه نیز حجت اهلل ایوبی، رئیس س��ازمان س��ینمایی در 
گفت وگ��و با ایس��نا درباره وضعی��ت بالتکلیف اکران فیلم »خانه 
دختر« گفته بود: هر فیلمی که پروانه نمایش داشته باشد، برای 
اکران مشکلی نخواهد داشت. او در پاسخ به اینکه این فیلم پروانه 
نمایش دارد، افزوده بود: گویا این فیلم نیازمند اصالحات اس��ت 
و بع��د از آن بای��د پروان��ه نمایش بگیرد. ایوبی در پاس��خ به اینکه 
تهیه کننده فیلم اعالم کرده اصالحات را انجام داده است و وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی هم این فیلم را دیده و نظر مس��اعدی 
درباره آن دارد، گفته بود: پروانه نمایش تنها مرجع تصمیم گیری 
اس��ت و بنده کاره ای نیس��تم و س��ازندگان فیلم باید با گفت وگو 

مسائل احتمالی فیلم شان را حل کنند.

سينما طنز

پيشنهاد

حرف آخر

کنسرت گروه مهوار به سرپرستی و خوانندگی مهناز روستا نهم 
اردیبهشت ماه ویژه بانوان در سالن خلیج فارس فرهنگسرای 
نیاوران اجرا می ش��ود. گروه مهوار بنا دارد همچون کنس��رت 
سال گذشته، آثاری از بزرگان موسیقی ایران را در دو بخش، 
بخش اول قطعاتی در دس��تگاه ش��ور آواز دش��تی به نام های 
آتش دل: مرتضی نی داوود، آمان:عارف قزوینی و چند آهنگ 
قدیمی، بخش دوم قطعاتی در دستگاه همایون آواز اصفهان به 
نام های راز دل، باز آمدی ای آشنا، خداوندا چه می شد،جلوه 
بستان و رفته:همایون خرم،مجنون تو:انوشیروان روحانی  و دو 
آهنگ آذربایجانی را همراه با نوازندگی عسل ملک زاده:دف 
،نیوشا بریمانی:کمانچه و غزل مهدوی:پیانو برای عالقمندان 
به موسیقی کالسیک ایرانی اجرا کند  مهناز روستا سرپرست و 
خواننده گروه مهوار اصول اولیه موسیقی را ابتدا نزد استاد بنان 

فراگرفت و سپس نزد افسانه رثایی ردیف موسیقی را اموخت.
وی برای آشنای با شیوه قدما دوره ای را نیز نزد استاد مهدی 
کمالیان آموزش دید و در ادامه از تجربیات مظفر ش��فیعی در 

ارتباط با شیوه های دیگر آواز استفاده کرد.

کنسرت گروه مهوار ویژه بانوان در نیاوران 

تقويم اقتصادي

راهنماي تجارت

دادستان کره جنوبي 28 اپریل 2006 دستور 
دس��تگیري چونگ مونگ - کو مدیرعامل و 
ش��خص اول کارخانه خودروسازي هیونداي 
را به اتهام ارتش��اء و جا به جایي قس��متي از 
پول شرکت به صورت غیرقانوني صادر کرده 
بود. یک مقام دادستاني کره جنوبي گفته بود 
که میزان جا به جایي غیر قانوني پول، معادل 
106 میلی��ون دالر ب��وده اس��ت. جا به جایي 
غیرقانوني در قس��مت فروش قطعات یدکي 
ص��ورت گرفته بود. تعقی��ب قضایي چونگ 
مونگ � کو در حالي صورت گرفته بود که پسر 
او چونگ ایویي � س��ون رئیس کمپاني »کیا 
موتورز« سازنده اتومبیلهایي که طرح قدیمي 

آنها در ایران به »پراید« معروفند تحت تعقیب قضایي بود. در کشور کره، اسامي خانوادگي 
http://iranianshistoryonthisday.com:مقدم بر اسم اول )فرد( ذکر مي شود. منبع

شروع یک کار جدید سخت است اما وقتی درها را باز کردید، کارتان شروع شده است. در 
بسیاری از موارد، باید خیلی بیشتر از زمانی که برای بقیه کار می کردید زمان بگذارید. امروز 
برای موفق ش��دن در یک کار و تجارت، باید انعطاف پذیر باش��ید، برنامه ریزی خوب داش��ته 
باشید و مهارت های سازمانی را بدانید. خیلی افراد با این فکر کاری را شروع می کنند که با 
روش��ن کردن کامپیوترها یا باز کردن در شرکتش��ان، پول پارو خواهند کرد. اما واقعیت این 
اس��ت که پول درآوردن خیلی س��خت تر از آن چیزی اس��ت که فکر می کنید. به همین دلیل 

باید برای برنامه ریزی وقت بگذارید تا موفق شوید. 
نکات زیر می تواند کمکتان کند:

- سازماندهی داشته باشید: ���1
برای موفق شدن در کاری باید سازماندهی داشته باشید. سازماندهی به شما کمک می کند 
کارها را تکمیل کنید و طبق برنامه پیش روید. یک راه خوب برای این کار این اس��ت که 
یک لیس��ت برنامه روزانه داش��ته باش��ید و جلوی هر کاری را که انجام می ش��ود، یک تیک 
بزنی��د. ای��ن کار مطمئنت��ان می کن��د که چیزی را فراموش نکنید و همه کارها را یک به یک 

انجام دهید.
-جزئیات را ثبت کنید: ���2

همه تجارت های موفق جزئیات را ثبت می کنند. با ثبت گزارشات دقیق و جزئی، می فهمید 
که کارتان در چه وضعیت مالی قرار دارد و با چه چالش های احتمالی روبه رو خواهد ش��د. 
فقط دانس��تن این، وقت الزم برای ایجاد اس��تراتژی  هایی برای غلبه بر موانعی که ممکن 

است از موفقیت و پیشرفت کارتان جلوگیری کند، فراهم می کند.
- رقبایتان را تحلیل کنید: ���3

رقابت، سازنده بهترین نتایج است. برای موفق شدن نباید از مطالعه کردن و درس گرفتن از 
رقبایتان بترسید. ممکن است آنها کاری درست انجام می دهند که می توانید برای درآوردن 

پول بشتر در تجارتتان از آن استفاده کنید.
- ریسک ها و پاداش ها را بشناسید: ���4

رمز موفق شدن این است که ریسک های حساب شده بکنید تا به رشد کارتان کمک کند. 
س��وال خوبی که می توانید بپرس��ید این اس��ت که، "چه معایبی دارد؟ " اگر بتوانید به این 
س��وال پاس��خ دهید، می فهمید که در بدترین حالت چه اتفاقی خواهد افتاد. این اطالعات 
به ش��ما کمک می کند بتوانید ریس��ک های حس��اب  شده ای بکنید که می تواند پاداشی عالی 

برای تجارتتان داشته باشد.
- خالق باشید: ���5

همیشه به دنبال راه هایی برای ارتقای کارتان باشید تا آن را در بین رقبا متمایز و برجسته 
کنی��د. بای��د درک کنی��د که ش��ما همه چیز را نمی دانی��د و باید از ایده ها و نگرش های جدید 

برای کارتان استقبال کنید.
- متمرکز باشید: ���6

اینکه کار یا تجارتی را ش��روع کرده اید به این معنی نیس��ت که فوراً به پول خواهید رس��ید. 
زمان می برد که مردم ش��ما را بشناس��ند، به همین علت باید روی رس��یدن به اهداف کوتاه  

مدتتان تمرکز کنید و بگذارید بقیه اتفاقات به موقع خود روی دهد.
- آماده فداکاری باشید: ���7

ش��روع یک کار جدید س��خت اس��ت اما وقتی درها را باز کردید، کارتان ش��روع ش��ده است. 
در بس��یاری از موارد، باید خیلی بیش��تر از زمانی که برای بقیه کار می کردید زمان بگذارید. 
درع��وض بای��د ف��داکاری کنی��د، مثاًل مجبور می ش��وید وقت کمتری را ص��رف خانواده و 

دوستانتان کنید تا موفق شوید.
- خدماتی عالی ارائه دهید: ���8

تجارت های موفق زیادی هستند که فراموش می کنند ارائه خدمات عالی به مشتریان اهمیت 
زیادی دارد. اگر شما خدمات بهتری را به مشتریانتان ارائه کنید، آنها تمایل بیشتری برای 

مراجعه به شما خواهند داشت تا به رقبایتان.
-استوار و ثابت قدم باشید: ���9

ثبات قدم رمز پول درآوردن در یک کار است. باید هر روز برای موفق شدن پشتکار داشته 
باش��ید. این عادت های مثبتی در طوالنی مدت ایجاد می کند که کمکتان می کند به مرور 

زمان سود ببرید.
نتیجه گیری: ���

ش��روع و اداره یک کار موفق می تواند س��خت و درعین حال س��ودآور باش��د. موفقیت نیاز 
به تمرکز، نظم و ثبات قدم دارد. اما موفقیت یک ش��به ایجاد نمی ش��ود — نیاز به تمرکز 
طوالنی مدت دارد و باید در موقعیت های چالش انگیز و دش��وار، پش��تکار و اس��تواری الزم 

را داشته باشید.

اتهام مالي مدیرعامل هیونداي

9 نكته براي یک تجارت موفق 

تفاوت قیمت اجناس و کاالهاي مختلف در ایران بسیار 
باال و گاه حتي نجومي اس��ت. این تفاوتها بس��تگي به 
نوع منطقه و نوع کاال چش��مگیر مي ش��ود و کتاسفانه 
به گونه اي در بین برخي از مردم جا افتاده که باید این 
تفاوتها را پذیرفت. در این میان تفاوت قیمت میوه در 
کش��ور بس��یار چشمگیرتر اس��ت؛ به گونه اي که یک 
کیلو سیب که در نقطه اي ممکن است با قیمت 2000 
توم��ان ب��ه فروش برس��د در منطقه اي دیگر با قیمت 
6000 تومان فروخته مي ش��ود. این تفاوت قیمت در 
بین برخي میوه ها بیشتر هم هست. اگر نوبرانه هایي 
مثل گوجه س��بز را که ابتدا قیمت باالیي دارند و پس 
از مدت��ي قیم��ت آنها کاهش م��ي یابد نادیده بگیریم، 
قیمت برخي میوه ها مثل انگور، هندوانه، موز، کیوي 
و .... در مناطق مختلف بسیار متفاوت است؛ به حدي 
که این شائبه را در ذهن ایجاد مي کند که گویي هیچ 
نظارتي بر قیمت میوه ها نیس��ت. از س��وي دیگر میوه 
هایي که در میادین میوه و تره بار شهرداري با قیمت 
پایینتر عرضه مي شوند، گاه از کیفیت مناسبي برخوردار 

نیستند و گاه به دلیل جلویگري از گزینش میوه توسط 
خری��دار هن��گام خرید به  بهانه "در هم بودن میوه ها" 
میوه مناسبي در اختیار خریدار قرار نمي گیرد و اگرچه 
هزینه پایینتري براي میوه پرداخته، اما چون بخشي از 
میوه خریداري شده را باید دور بریزد عمال ضرر کرده 
یا حداقل سودي نبرده است. باال بودن قیمت میوه ها 
وقتي کامال آشکار مي شود که بدانیم قیمت خرید میوه 
از باغداران و کش��اورزان بس��یار پایین است بطوریکه 
گاه هزین��ه تولی��د یا هزینه هاي زراعي کش��اورزان و 
باغداران را هم پوشش نمي دهد. حتي اگر هزینه حمل 
تا دورترین شهرها را هم در نظر بگیریم باز هم فروش 
میوه اي با قیمت هر کیلو 5000 تومان وقتي از کشاورز 
یا باغدار با قیمت هر کیلو 500 تومان خریداري شده 
توجی��ه ن��دارد و در این بین بخش اعظم س��ود حاصل 
از ف��روش می��وه ها، نه به جیب تولیدکنندگان، بلکه به 
جیب واس��طه ها و در وهله بعدي، فروش��ندگان میوه 
بوی��ژه در مغ��ازه هاي لوک��س مي رود. حاال که دولت 
تدبیر و امید تالش کرده براي حمایت از تولید داخل، 

واردات میوه ها را محدود و عمال در مورد اغلب میوه 
ها متوقف سازد و دیگر براي تنظیم بازار مثال پرتقال 
نیازي به واردات نیس��ت، پیش��نهاد مي ش��ود به طور 

جدي به موضوع تنظیم بازار و متناسب ساختن قیمت 
میوه ها هم بپردازد تا دیگر شاهد تفاوتهاي معنادار در 

قیمت میوه ها نباشیم.

وقتي قیمت میوه ها نجومي مي شود

نگاه آخر

يك معترض در بالتيمور آمريكا  روبروي صفي از نيروهاي پليس بر روي دوچرخه مشت خود را به هوا بلند كرده است. به دنبال شورش هاي رخ داده در بالتيمور وضعيت 
اضطراري اعالم شد/منبع: رويترز

تفالي به حافظ

ای	در	رخ	تو	پیدا	انوار	پادشاهی		
در	فکرت	تو	پنهان	صد	حکمت	الهی 	
		 کلک	تو	بارک	اهلل	بر	ملک	و	دین	گشاده	

صد	چشمه	آب	حیوان	از	قطره	سیاهی 	

حديث روز

اقتصاد از نگاه بزرگان

حضرت محمد)ص(:
مومن کسي است که مردم او را بر جان و مال خود امین کرده باشند

من خیلی پول دوست نیستم، اما مقدار کافی از آن باعث آرامش خاطرم می شود.
روبرت بوش  

سن خیلی ها قد نمی دهد تا روزهایی را به یاد 
بیاورند که جدیدترین خودروهای آمریکایی 
در خیابانه��ای ته��ران در حال تردد بودند؛ 
خودروهای��ی که مهمترین ویژگی ش��ان 
این بود که اگر صاف می رفتی توی دیوار، 
خم به ابرو نمی آوردند، چه برسد به اینکه 
مثل پورشه زرد رنگ معروف در تصادف با 
درخت، تا صندوق عقب جمع شود و دو نفر 
کش��ته ش��وند ... اما کی از آینده خبر دارد؟! 
اصال بعید نیس��ت که روزهایی برس��د که 
دوباره سر و کله خودروسازهای آمریکایی 
در ایران پیدا شود؛ زیرا شرکتهای خودروساز  
آمریکایی برای حضور و سرمایه گذاری در 
بازار ایران ابراز عالقه کرده اند و منتظرند تا 
بیانیه لوزان به یک توافق نامه تبدیل شوند 

و به بازار ایران ورود کنند. 
اتفاق��ا چن��د روز پیش معاون وزیر صنعت، با 

بی��ان اینکه منعی برای ورود خودروس��ازان 
آمریکای��ی ب��ه صنعت خودروی ایران وجود 
ن��دارد، ۷ پی��ش ش��رط ش��راکت ایرانی-
آمریکای��ی را اع��الم ک��رده ک��ه عبارتند از 
همکاری مشترک، ایجاد و توسعه واحدهای 
صنعت��ی، س��رمایه گذاری، ایجاد پلت فرم و 
طرح توسعه آن، عمق بخشی ساخت داخل و 
اینکه استفاده از توانمندی قطعه سازان داخلی 
در رابط��ه با توس��عه صنع��ت خودرو رعایت 
ش��ود. اما اگر راس��تش را بخواهید با توجه 
به بازار خودرو ایران و داس��تانهای قش��نگ 
آن و بالهایی که طی س��الهای گذش��ته سر 
مصرف کنندگان آمده، به نظر می رس��د که 
برای خودروسازان آمریکایی باید هفت پیش 
شرط دیگر گذاشت که خدای ناکرده، زبانم 
الل، روی��م ب��ه در و دیوار، اگر آنها را رعایت 
نکنند کال سیستم تشکیالت خودروسازی و 
خودرو فروشی در کشور گل و بلبلمان به هم 
می ریزد. این پیش ش��رطها اگر چه از طرف 

کسی بیان نمی شود ولی خیلی مهمتر از پیش 
شرطهایی است که معاون وزیر گفته ؛ و ما در 
راستای اطالع رسانی الزم است که آنها را به 
اطالع برادران خودرو ساز آمریکایی برسانیم 

. این شروط از قرار زیر است: 
1- تحت هیچ شرایطی ارزان نفروشید.

2-با کیفیت تولید نکنید.
3-تحویل پیش از یکس��ال نداشته باشید. 
بگذارید مشتری دنبال شما بدود، نه اینکه 

شما دنبال مشتری باشید!
4-نرخ س��ود فروش اقس��اطی کمتر از دو 

برابر نرخ تورم نباشد. 
5- هر وقت باید ارزان کنید، گران کنید و 
هر وقت که باید گران کنید، گرانتر کنید. 
6- غ��الم حلق��ه به گوش قطعه س��ازها 

باشید.
۷- در یک کالم: مطیع و فرمانبردار محض 
خودروس��ازهای داخلی باشید و مبادا بازار 

آنها را به هم بریزید!

هفت شرط خیلی مهم برای حضور خودروسازان آمریكایی 
محمدحسین روانبخش

28تهـران
17

27اصفهان
12

29اهـواز
22

25مشهد
12

24تبـريز
11

25كرمان
9

29يــزد
16
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