
وزرا به مجمع سازمان گسترش نیامدند

صورت های مالی 
سد راه شد

رئیس جمهور: ایران به دنبال صلح بلندمدت در منطقه است

وحانی با »ابتکار صلح هرمز« به سازمان ملل رفت ر

با وجود گذشــت بیش از ۸۵ ســال از عمــر قانون 
تجارت، ضرورت تغییر آن خدشه بردار نیست؛ با این 
حال حضور ذی نفعان در تصویب آن می توانســت به 

تصویب قانونی جامع تر یاری رساند.
قانون فعلی تجارت کــه هم اکنون در کشــور اجرا 
می شــود، در ســال ۱۳۱۱ به تصویب رســیده و در 
ســال ۴۷ نیز اصالحاتی در آن صورت گرفته است. 
به این اعتبار قانون تجارت ایران ۸۵ ســال است که 
در کشور اجرا می شــود. با توجه به اهمیت این قانون 
که زیر ســاخت تعامالت اقتصادی کشور است، از آن 
به عنوان یک قانــون مادر هم یاد می شــود و این در 

حالی است که در این مدت هشت دهه و نیم اقتصاد و 
روابط بین المللی دستخوش تحوالت گوناگونی شده 
و به همین علت دیگر قانونی با این قدمت پاسخگوی 
نیازهای کشور ما نیست. درنتیجه در ضرورت اصالح 

و بازنگری آن هیچ شکی نیست.
در این رابطــه اقدامات متعددی صــورت گرفته که 
بررســی جزییات آن در این بحث نمی گنجد ولی به 
طور اجمالی می توان گفت که در دوره دولت هشتم 
الیحه ای از طــرف دولت به مجلــس رفت و مجلس 
نیز با اســتناد به اصــل ۸۵ قانون اساســی آن را به 
کمیسیون قضایی ارجاع داد. سرانجام و پس از کش 
و قوس های فراوان در سال ۹۱ این قانون به تصویب 
رسید و به شــورای نگهبان رفت. با این حال شورای 
نگهبان با توجه به اهمیت این قانون آن را به مجلس 
بازگرداند تا مواد آن در صحن مطرح شده و سپس به 
تصویب برســد. پس از اصالحاتی که در جزییات آن 

انجام شــد به صحن علنی مجلس آمد و در شهریور 
امسال نیز به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.

با این حــال اعتراضاتی به این مصوبــه صورت گرفته 
اســِت این انتقادات ربطی بــه این ندارد که کســی 
اهمیت تغییر و اصالح قانون ۸۵ ســاله را زیر ســوال 
برده بلکه مســاله بر سر این اســت که ذی نفعان باید 
بیشتر در جریان امور باشد. در واقع یک قانون، به ویژه 
قانونی زیربنایی و مادر چون قانون تجارت برای اینکه 
کمترین ایرادات ممکن را داشــته باشد، بهتر است در 
جریان تغییــرات آُن ذی نفعان نیز حضور مســتقیم 
داشــته باشــند. منظور از ذی نفعان هم صرفا بخش 
خصوصی نیست؛ قضات دادگاههای مربوطه نیز جزو 
آن دسته از کسانی هستند که ضعف های قانون قبلی 
را به خوبــی می دانند و می توانند بــه تصویب قانونی 
جامع تر یاری رســانند. هدف از اصــالح قانون کهن، 
تامین نیازهای کشور و سرعت دادن هر چه بیشتر به 

فعالیت های تجاری است. عالوه بر این باید کاری کرد 
که قوه قضاییه نیز چون گذشته با پرونده های گوناگون 
مواجه نباشد و هر چه کمتر کار به دعوی قضایی بکشد.  
نباید فراموش کنیم که کشــور زیر فشار تحریم های 
طاقت فرســا قرار دارد و از قضا تجــارت و بازرگانی از 
جمله بخش هایی اســت که با محدودیت های جدی 
رو به رو شده اســت. به همین دلیل صرف حضور یک 
نماینده در صحن مجلــس کفایت نمی کند. هنگامی 
که در عرض دو ســاعت ۱۰۰ ماده به تصویب می رسد 
هیچ تک نفری نمی تواند به شــکل جامع مســایل را 
واکاوی کند. این قانون یک و نیــم دهه برای تصویب 
به عقب افتاد و اگر بررسصی آن توسط ذی نفعان یک 
ســال دیگر هم بر این زمان می افزود، مشکل بزرگی 
پیش نمی آمد. حال آن که اگر یک قانون قابل تفســیر 
به تصویب برسد، مسایل رو به فزونی می گذارد یا الاقل 

نتایج الزم از تغییر قانون گرفته نخواهد شد.
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رئیس جمهور: ایران به دنبال صلح بلندمدت در منطقه است

وحانی با »ابتکار صلح هرمز« به سازمان ملل رفت ر
خریدار     رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت حضور 
در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، اظهار داشت: 
حضور در این اجالس فرصت بســیار مناســبی است 
که نظــرات و دیدگاه های ملت بزرگ ایــران و بویژه 
اقدامات غیرمنصفانه و ظالمانه ای که امروز نسبت به 
ملت ایران روا داشته می شود، برای مردم و کشورهای 

جهان توضیح داده شود.
حجت االسالم والمســلمین حســن روحانی دیروز 
پیش از عزیمت به نیویورک برای شــرکت در هفتاد 
و چهارمین اجــالس مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد در فــرودگاه مهرآباد و در جمــع خبرنگاران، 
گفت: با توجه به مســایل پیچیده و سختی که امروز 
منطقه خلیج فارس با آن مواجه اســت، امسال سفر 
به نیویورک  برای حضور در نشســت سالیانه مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد اهمیت ویژه ای دارد.
رئیــس جمهور خاطر نشــان کرد: چنین احســاس 
می شــود که آمریکایی ها تمایل زیــادی ندارند که 
هیأت ایرانی در رده های مختلف در مقر سازمان ملل 
متحد حضور و سخنرانی داشته باشد که این موضوع 
می تواند دالیل مختلفی داشته باشد، از جمله اینکه از 
بیان سخن حق هراس دارند و یا نمی خواهند در افکار 

عمومی مردم خودشان تأثیر داشته باشیم.
روحانی تصریح کــرد: وقتی آمریکایی هــا تمایل به 
حضور هیأت ایرانــی ندارند، اتفاقاً مــا باید برای این 
حضور اصرار داشته باشــیم و برخالف تمایل آنها باید 
به ســازمان ملل رفته و دیدگاه ها و ســخنان خود را 
به صراحت در آن بیان کنیم چرا کــه دارای منطق و 
استدالل هستیم و این دشمنان ما هستند که دالیل 

کافی در اختیار ندارند.
 رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: امسال در شرایطی 
به سازمان ملل سفر می کنیم که تحریم های ظالمانه 
آمریکا علیه ملت ایران به حدی رســیده اســت که 
خودشان اعتراف دارند که چیزی برای تحریم نمانده 
و هر اقدامی بوده انجام داده اند و اخیراً تحریم هایی که 
قباًل اعمال شده را مجدداً آغاز کرده اند و این به معنای 

استیصال کامل آمریکایی ها است.
روحانــی با تأکید بــر اینکه تحریم هــای حداکثری 
آمریکا نتوانســته دســتاوردی برای دشمنان داشته  
باشد، اظهار داشت: ملت ایران در مقابل این تحریم ها 
به خوبی استقامت و ایســتادگی کرده است و به فضل 
الهی رونــد حرکت اقتصادی کشــورمان در ماه های 
اخیر نسبت به گذشته رشد داشته و این نشان می دهد 

که توان مقابله کافی با تحریم ها را داریم.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه در هفته های 

اخیر مسایل منطقه ای هم شــرایط حادی پیدا کرده 
است، گفت: در این راســتا برخوردها و نگرانی هایی 
وجود دارد که ریشــه آن کاماًل مشــخص است، اما با 
اتهاماتی که آمریکایی ها می زنند، مشــخص است که 

به دنبال اهداف دیگری هستند.
روحانی اضافــه کرد: وزیــر خارجه آمریــکا در این 
راســتا مدام حرف های بی ربطی می زند و از عجایب 
تاریخی اســت که یک وزیر خارجه به طور مســتمر 
حرف های ناصحیح و نادرســتی را بیان می کند، آنها 
در مســایل منطقه بیش از آنچه در آرامکو خســارت 
وارد شده، تبلیغ می کنند و نسبت به خسارت های آن 

بزرگنمایی دارند.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دلیل اینگونه اقدامات 
این است که آمریکا می خواهد به طور کامل منطقه را 
تحت ســلطه خود در آورد و همه نفت منطقه شرقی 
منطقه عربســتان را در اختیار داشته باشد و البته این 

دعوای آمریکا عمدتاً با چین و دیگران است.
دکتر روحانی اظهار داشت: آمریکایی ها می خواهند 
از این فرصت نهایت استفاده را ببرند و اینکه به دنبال 
انعقاد قراردادهای میلیارد دالری برای سیستم های 
پدافند با کشورهای منطقه هســتند، نشان می دهد 
که آنان اهداف دیگــری را برای حضور مســتمر در 

منطقه دارند.
رئیس جمهور با اشــاره به طرح صلــح هرمز که قرار 
اســت در مجمع عمومی ســازمان ملل آن را تشریح 
نماید، گفــت: در ایــن طرح بــه دنبــال همکاری 
دســته جمعی درون منطقه خلیج فارس برای امنیت 
منطقه هستیم و می خواهیم همه کشورهای منطقه 
در این مسیر مشارکت و همکاری داشته باشند و ابعاد 
مختلف آن را در مجمع عمومی ســازمان ملل مطرح 
خواهیــم کرد.دکتر روحانی تصریح کــرد: این طرح 
تنها جنبه امنیتی ندارد و مســایل دیگری را هم در بر 

می گیرد و اسم آن ابتکار صلح هرمز است.
رئیس جمهور با اشــاره به نام ابتکار صلح هرمز به نام 
»امید« که بر گرفتــه از حرف اول کلمات تشــکیل 
دهنده ابتــکار صلح هرمز اســت)HOPE (،  گفت: 
همه کشورهای ســاحلی خلیج فارس و منطقه هرمز 
در آن دعوت می شوند و سازمان ملل نیز برای حضور 
در ایــن طرح دعوت شــده و برای تأمیــن و تضمین 

امنیت منطقه فعال خواهد شد.
دکتر روحانی افــزود: امیدواریم بتوانیم با این طرح به 
دنیا اعالم کنیم که ایــران به دنبال صلح بلند مدت در 

منطقه است.
رئیس جمهور افــزود: هنوز عکس العمل ها نســبت 

به این طرح ابتکاری مشــخص نیســت، ضمن اینکه 
آمریکایی ها هم دیروز اعالم کردند که منتظر روشن 
شدن ابعاد این طرح هستند.دکتر روحانی در ادامه با 
تأکید بر اینکه راه حــل منطقه از درون منطقه خواهد 
بود و کســانی که از بیــرون بیاینــد نمی توانند برای 
منطقه ما صلح و آرامش بیاورنــد، گفت: آمریکایی ها 
از ســال 2۰۰۱ در منطقه هســتند امــا هیچ وقت 
نتوانســتند در منطقــه امنیت ایجــاد کنند.رئیس 
جمهور مسأله ۱+۴ و موضوع هســته ای و همچنین 
موضوع کاهش تعهــدات ایران در برجــام را از دیگر 
موضوعات مطرح در این ســفر عنوان کرد و گفت: در 
اجالسی که در ســطح وزیران برگزار می شود، منطق 

کاهش تعهدات ایران تشریح و بررسی خواهد شد.
دکتر روحانی در ادامه با اشــاره به اینکه خوشــحالم 
برای اولین بــار در تاریخ تخاصم ایــران و آمریکا در 
۱.۵ سال اخیر به نقطه ای رســیدیم که آمریکا از نظر 
سیاسی منزوی شده اســت، گفت: به جز یک الی دو 
کشــور کوچک از اذناب آمریکا، اکثر قاطع کشورها 

اقدامات آمریکا را محکوم می کنند.
رئیس جمهور در همین رابطه به موضوع تأسیســات 
نفتی آرامکو عربستان اشــاره کرد و گفت: در موضوع 
آرامکو که محصول تجاوز آمریکا، عربســتان، امارات، 
صهیونیســم و اذنابش به یمن اســت، همه افکار آزاد 
جهان آن را محکوم می کند. آمریکایی ها ظاهراً ظلم 
و ستم به کشــورها را برای خودشان توجیه می کنند. 
اما پاسخ یمن به تجاوز را نمی توانند ببینند و برایشان 

سنگین است و ظلم به مردم یمن را نمی بینند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در نشست ۱+۴ در سطح 
وزرای خارجه در نیویورک به دنبــال تبیین کاهش 
تعهدات خــود هســتیم، تأکید کرد: خوشــبختانه 
آمریکا در این موضوع نیز از نظر سیاســی موفق نشده 
و یک بار که به شــورای حکام در مــورد این موضوع 
مراجعه کردند پاســخی که شــنیدند این بود که این 
موضوع ربطی به شورای حکام ندارد و باید در نشست 
۱+۵ مطــرح شــود.دکتر روحانی مالقات با ســران 
کشــورها در نیویورک را از دیگر برنامه های خود در 
این ســفر اعالم کرد و گفت: مالقات هایــی با ۱۵ نفر 
از سران کشــورهای مختلف در مدت ۳ روز اقامت در 
نیویورک پیش بینی شــده عالوه بر آن چند مصاحبه 
مطبوعاتی و نشست با مدیران رسانه ها و فرهیختگان 

و صاحبنظران آمریکا خواهیم داشت.
رئیس جمهــور افزود: در ســخنرانی مجمع عمومی 
سازمان ملل نیز مواضع اصولی ایران اسالمی را برای 

دنیا تبیین خواهیم کرد.
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در وزارت صمت
وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت، بــا تاکید بر 
ضرورت جایگزینی معدن با نفت گفت: امســال 
۷ محور برای ســال رونق تولید در وزارتخانه در 
نظر گرفته شــده و در آن ۳۴ برنامــه عملیاتی 
شــده اســت.رضا رحمانی در مجمــع عمومی 
عادی ســاالنه ایمیدرو ضمن بیــان این مطلب 
گفت: امسال ۷ محور برای ســال رونق تولید در 
وزارتخانه در نظر گرفته شده و در آن ۳۴ برنامه 

عملیاتی شده است.
وی افــزود: یکــی از محورها، توســعه معادن و 
صنایــع معدنی اســت کــه در آن، موضوعاتی 
همچون اکتشــاف، تکمیــل زنجیــره فلزات 
اساســی، توســعه معادن کوچک و غیره مطرح 

است.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با اشــاره به آغاز 
نهضت ساخت داخل در کشور، گفت: این روند، 
اقدام بزرگی است که می تواد صنعت را بالیده و 
فعال کند و اشتغال را تحت تاثیر محسوسی قرار 
دهد. خوشــبختانه در این میان، شــرکت های 

دانش بنیان و استارتاپ ها وارد شده اند.
وی افزود: قرار است تا سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ 
میلیارد دالر از بخش واردات به حوزه ســاخت 
داخل اختصاص یابد. در این راســتا، پیشــنهاد 
کرده ایم در هر نمایشــگاهی، پیوســت ساخت 
داخل و بستر حضور شــرکت های دانش بنیان 

فراهم شود.
رحمانی با اشاره به ســخن مقام معظم رهبری 
مبنی بر اینکه حفظ تولید، کار جهادی اســت، 
اظهار داشت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بر این موضوع تاکید کرده ایم و در همه روزهای 

هفته حتی تعطیالت، کار را ارجح دانسته ایم.
وی ادامه داد: از نظر ما، سالمت کاری مهم است 
چرا که کار مقدس است. بنابراین مدیران اجازه 

ندهند کار آلوده شود.

حذف آزمایشی یارانه نقدی 
وتمند ۲۰۰هزار ایرانی ثر

ســخنگوی ســتاد یارانه تبصــره ۱۴ از حذف 
آزمایشی یارانه 2۰۰هزار نفر از افرادی که توان 

مالی باالیی دارند خبر داد.
حسین میرزایی، ســخنگوی ستاد یارانه تبصره 
۱۴ در برنامــه تیتر امشــب گفت: بــه دو دلیل 
تاکنــون برای حــذف یارانــه پردرآمد ها اقدام 
نشده که یکی آن اســت که داده های مناسب در 
کشور وجود نداشــته و دلیل دیگر هم اجتناب 
از حساســیت های اجتماعی که مالحظه ذائقه 
مردم را می کرده انــد، اما وقتــی اقدامی به نفع 

کشور باشد باید شجاعانه عمل کرد.
وی با بیــان اینکــه اآلن اطالعــات کافی برای 
شناســایی پردرآمدهــا وجــود دارد، گفــت: 
همچنین در حال حاضر حساســیت اجتماعی 
کافی بین مسئوالن و مردم و رسانه ها برای لزوم 
اجرای قانون حــذف یارانه نقــدی پردرآمدها 
ایجاد شده اســت.رحیم زارع، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی نیز با مرور 
سرگذشت یارانه و بی اعتنایی دولت ها به فراهم 
کردن دولت الکترونیک گفت: باید در سنجش و 
اجرای »آزمون وسع« بیشــتر دقت شود و نباید 

دنبال حذف یارانه افراد با درآمد پایین باشیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی ترس مسئوالن از 
حذف یارانه نقدی ثروتمندان را زشــت ارزیابی 
کرد و گفت: میزان یارانه نقدی فقرا و مشموالن 
کمیته امداد باید افزایش یابد تا عدالت یارانه ای 
محقق شود.سخنگوی ستاد یارانه تبصره ۱۴ در 
ادامه امکان بروز اشتباه را رد نکرد و درباره دالیل 
آن گفت: برخی بروز مشــکل به واسطه حساب 
بانکی افراد است و گاهی تغییر یا فوت سرپرست 
خانــوار و بعضی وقت ها هم تأخیــر در پرداخت 

یارانه از ناحیه بانک هاست.



وزرا به مجمع سازمان گسترش نیامدند

صورت های مالی سد راه شد
محبوبه فکوری    علیرغم دعوتنامه رســمی رضا 
رحمانی، وزیــر صنعت، معدن و تجــارت برای وزرا و 
ســازمان برنامه و بودجه، مجمع سازمان گسترش و 
نوســازی ایران)ایدرو( به دلیل اشکاالت مالی و عدم 

تصویب صورتهای مالی لغو شد.
فصل برگزاری مجامع ۳۱ شهریورماه به پایان رسید. 
تمامی شــرکتهای دولتی مکلف شــده اند تا قبل از 
پایان شــهریورماه، حتما مجمع خود را برگزار کرده 
و صورتهــای مالی خود را به تصویــب اعضای مجمع 
برســانند؛ به خصوص اینکه این شــرکتهای دولتی، 
عالوه بر اینکه یکی از وزرا را بــه عنوان رئیس مجمع 
خود در اختیار دارند، باید ســایر وزرا یــا نمایندگان 
قانونی آنها را در جلســات خود داشته باشند تا جلسه 
به رسمیت رسیده و صورتهای مالی برای ادامه کار در 

سال بعد، تصویب شود.
در این میان، در شرایطی که در سایه تحریم، سازمان 
گســترش و نوســازی صنایع ایران نقش مهمی در 
پیشبرد اهداف توسعه صنعتی داشته و به عنوان یک 
سازمان توســعه ای، سهامدار بســیاری از پروژه های 
صنعتی در سراســر کشــور است، امســال در مهلت 
قانونی خود یعنــی ۳۱ شــهریورماه، مجمع خود را 
برگزار نخواهد کرد. این در شــرایطی اســت که این 
سازمان، سهامدار بسیاری از صنایع بزرگ و حساس 
در مقطع کنونی از جمله خودروسازان هم هست که 
سایه ســهامداری اش، اکنون بر سر واگذاری های دو 

خودروساز بزرگ سنگینی می کند.
در حالی این حساســیت ها بر ســر مجمع امســال 
ســازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران وجود 
دارد که اگر تــا پایان وقت اداری امروز یکشــنبه ۳۱ 
شهریورماه ســال ۹۸، مجمع ایدرو برگزار نشود، به 
طور قطع گامــی غیرقانونی برای ادامه مســیر خود 
برداشته اســت و در عین حال، مشــخص نیست که 
آشــفتگی در صورتهای مالی این سازمان که به گفته 
یک مقام مسئول در ســازمان برنامه و بودجه، عامل 
اصلی لغو این مجمع شده است،چطور قرار است یک 
سازمان توسعه ای همچنان مورد اعتماد سهامداران 

باشد. 
اکنون، بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ 
کل کشور، که به صراحت شــرکتهای دولتی از جمله 
ایدرو را مکلف کرده اســت که مجامــع عمومی خود 
را با رعایــت بند »ه« تبصره 2۰ قانــون برای تصویب 
صورتهای مالی ســال ۹۷، حداکثر تا ۳۱ شهریورماه 
ســال ۹۸ برگزار نمایند و صورتجلســات مربوط را 
حداکثر تا ســی ام مهرماه ســال ۹۸ به تائید وزارت 

امور اقتصادی و دارایی برســانند، اقدامی در خصوص 
برگزاری مجمع لغو شــده تا این لحظه انجام نشــده 

است.

قانون در مورد برگزاری مجامع شرکتهای 
دولتی چه می گوید؟

مجامع سازمان های دولتی مطابق با مصوبه سال ۸2 
هیات دولت، شرایط و ضوابطی برای خود دارد.درست 
شبیه همان شرایطی که یک شــرکت بورسی باید بر 
اساس ضوابط تعیین شده از ســوی سازمان بورس و 
اوراق بهادار، صورتهای مالی تهیه کرده و گزارش های 
مالی حسابرسی شــده ای را ارایه دهد تا سهامداران 
اطمینان حاصل کنند کــه می توانند به هیات مدیره 
حاضر در هر یک از شــرکتها اعتماد کرده و ســکان 

هدایت آن بنگاه یا مجموعه را به دست آنها بسپارند.
در شــرکت های دولتی هم، کار به همین روال پیش 
می رود. در واقع، یک شــرکت دولتی مطابق با آنچه 
در آیین نامه تشــکیل مجامع عمومی و شورای عالی 
شرکتهای دولتی آمده است، باید مطابق تبصره یک 
ماده 2 »کلیه مســتندات و اطالعات مربوط به موارد 
دستور جلســه را در موعد مقرر قانونی برای اعضای 

مجمع ارسال نمایند«.
از همه مهمتر اینکه در ماده ۳ ایــن آیین نامه، هیات 
مدیره و یا هیات عامل شــرکتهای مشــمول موظف 
شده اند تا پانزدهم شــهریورماه هر سال، هدفها، خط 
مشی و برنامه عملیاتی و بودجه ســال بعد خود را به 
همراه گزارش هــای توجیهی و مســتندات مربوط، 

برای مجمع عمومی یا شورای عالی ارسال نمایند.
از سوی دیگر، شــرکتهای مشــمول مکلف شده اند 
تا نســبت به ارایه به موقع صورتهــای مالی و گزارش 
هیات مدیره در مورد عملکرد و وضع عمومی شرکت 
در ســال مالی مربوط به حســابرس و بازرس قانونی 
اقدام و گــزارش حسابرســی و بازرســی مربوط به 
صورتهای مالی و گزارش عمکرد را برای رئیس مجمع 
یا شــورای عالی ارســال کنند تا به همراه دعوتنامه 
تشکیل مجمع یا شورای عالی برای اعضای مجمع یا 

شورا فرستاده شود.
به هر حــال علیرغم اینکه ممکن اســت ســازمان 
گسترش و نوســازی صنایع ایران خود را مستثنی از 
این قانون به لحاظ نوع اساســنامه خود بداند، اما در 
قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور مکلف شده است که 
مجمع خود را تا پایان نیمه اول سال ۹۸ حتما برگزار 
نماید؛ به همین دلیل، اینجا است که چالش برگزاری 
مجمع سازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران 

با ســازمان برنامه و بودجه، شــکل گرفته و کار به لغو 
برگزاری مجمع انجامید. 

ماجرای لغو مجمع سازمان گسترش
نکته حائز اهمیت در این میان، دعوتنامه ای است که 
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضای 
خود برای اعضای مجمع سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران)ایدرو( ارسال کرده و از آنها دعوت کرده 
که در این مجمع حضــور یابند؛ غافــل از اینکه عدم 
ارســال صورتهای مالی حسابرسی شــده به سازمان 
برنامه و بودجه، گره بزرگی بر برگزاری مجمع امسال 

این سازمان زده است. 
در همیــن ارتباط یک منبــع آگاه  در حــوزه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش در گزارش 
ذکر نشــود، در گفتگو بــا مهر گفت: بــه نظر می آید 
سازمان برنامه و بودجه به دلیل تاخیر یا  ابهامات مالی 
که در گزارش های مالی سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران مشــاهده کرده، با عدم حضور نماینده 

خود اجازه برگزاری مجمع را نداده است.
همچنین یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه 
در گفتگو با خبرنگار مهر لغو مجمع سازمان گسترش 
و نوســازی صنایع ایران را علیرغم ارسال دعوتنامه از 
ســوی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
تائید کرد، اما اظهارنظر در مــورد علت اصلی لغو این 
مجمع را بــه وزارت صنعت، معــدن و تجارت محول 

نمود.

 متن دعوتنامه وزیر صنعت برای دعوت 
به مجمع ایدرو

رضا رحمانی، وزیر صنعــت، معدن و تجارت به عنوان 
رئیس مجمع ســازمان گسترش و نوســازی ایران، 
علیرغم همه ابهاماتــی که در صورتهــای مالی این 
سازمان وجود داشــته و برگزاری مجمع را غیرممکن 
می کرده، هفدهم شهریورماه امسال با ارسال نامه ای 
به اعضای مجمع شامل محمد شــریعتمداری، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهاد دژپسند وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، ســرتیپ امیــر حاتمی وزیر دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مســلح، منصور غالمی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری، رضــا اردکانیان، وزیر نیرو 
و محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
به عنوان اعضای اصلی، خواســتار شرکت در جلسه 
مجمع عمومی عادی ســازمان گســترش و نوسازی 
صنایع ایران در تاریخ چهارشنبه 2۷ شهریورماه شده 

بود که طبق قانون این مجمع برگزار نشد. 
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 بانک های ایرانی قرار اســت تا پایان سال جاری 
بر اســاس میــزان تحقق حاکمیت شــرکتی و 

بانک داری دیجیتال رتبه بندی شوند.
رتبه بندی بانک ها موضوعی اســت که تاکنون 
چندین بار از سوی مســئوالن مربوطه از جمله 
روســای وقت بانــک مرکزی مطرح شــده، اما 
تاکنون هیچ گونه نتایج رسمی از سوی یک نهاد 
دولتی برای رتبه بندی بانک های ایرانی منتشر 

نشده است.
در ســال ۱۳۹۶ قرار بود که بانک های ایرانی از 
ســوی بانک مرکزی رتبه بندی شــوند، اما در 
نهایــت رتبه بندی بانک ها به خودشــان واگذار 
شــد، البته در حال حاضر برخی شــرکت های 
خصوصی هســتند که اقــدام بــه رتبه بندی 
شرکت ها از جمله بانک های ایرانی می کنند، اما 
تاکنون هیچ نهاد رسمی و دولتی اقدام به انتشار 

نتایج رتبه بندی بانک ها نکرده است.
رتبه بندی بانک های ایران از سوی شرکت های 
مختلف بر اساس شاخص های متفاوتی از جمله 
بازدهی آن هــا در بورس، میزان ســپرده ها و ... 
اســت، اما این نخستین بار اســت که قرار است 
یک نهاد رسمی دولتی بانک ها را از دو نظر مورد 

ارزیابی قرار دهد.
فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
بیان اینکه  رتبه بندی بانک ها بر اســاس میزان 
تحقق حاکمیت شرکتی و بانک داری دیجیتال 
از ســوی معاونت امــور بانکــی وزارت اقتصاد 
در پایان ســال جاری انجام خواهد شــد، گفته 
است: با تحقق حاکمیت شــرکتی به طور کامل 
مشخص می شود، مشــکالت یک بانک، چقدر 
متاثر از عوامل برون سازمانی مانند حجم باالی 
تســهیالت تکلیفی و چه مقدار ناشی از عوامل 
درون ســازمانی مثل پایین بودن بهره وری و... 
اســت.وی تصریح کــرد: نظام بانکی بــا بهبود 
مدیریت و کاهش هزینه ها باید به ســمت کارا 

کردن سیستم خود پیش برود.
به گزارش ایسنا، رتبه بندی بانک ها از سوی یک 
نهاد دولتی می تواند شــرایط بانک های مختلف 
از نظر حاکمیت شرکتی و بانک داری دیجیتال 
را برای مشــتریان تحلیل کند.اگر این بار وعده 
مسئوالن درخصوص رتبه بندی بانک ها عملی 
شود، می توانیم شــاهد یک رتبه بندی رسمی 

برای بانک های ایرانی باشیم.
در عین حال ممکن است که وزارت اقتصاد پس 
از پایان رتبه بندی، نتایج آن را به صورت عمومی 
اعالم نکند که باید دید این وزارت خانه این آمار 
را منتشــر می کند یا تنها به عنوان یک گزارش 

خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد.

کمیته اجرایی عملیات بازار باز 
تشکیل شد

رئیس کل بانک مرکزی طــی حکمی با تعیین 
اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک 

مرکزی، آغاز به کار این کمیته را ابالغ کرد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانــک مرکزی، با 
عنایت به مصوبه یکهزار دویســت و شصتمین 
جلســه مورخ ۹۸/۱/2۷  شــورای پول و اعتبار، 
آقایان محمــد نادعلی، محمود نــادری کزج، 
احمد گــودرزی، رضا بوســتانی و هومن کرمی 
خرم آبادی را به عنوان اعضــای کمیته اجرایی 

عملیات بازار باز در بانک مرکزی منصوب کرد.
همچنین  محمد نادعلی به عنوان مســئول این 
کمیته تعیین شد.بر اســاس این حکم، تدوین 
و پیگیری سیاســت پولی، رصد و پایش انتقال 
پولی، تدویــن و پیگیــری برنامه هــای اعالم 
موضع، برنامه ریزی و نظارت بر بازار بین بانکی، 
برنامه ریزی، نظارت و اجرای عملیات بازار باز و 
پیشنهاد مقررات سیاست پولی و الگوی نظارت 
آن از جملــه مهمترین وظایــف کمیته اجرایی 

عملیات بازار باز محسوب می شود.



پروژهای عمرانی و زیرساختی در شهر باغستان با استاندار تهران افتتاح شد

باغستان در مسیر سازندگی 
مریم بیرامی    بهره بــرداری از پروژهای خدماتی 
و عمرانی شــهر باغســتان با اعتباری بالــغ بر ۳۶۰ 
میلیارد ریال با حضور استاندار تهران و نوراهلل طاهری 
فرماندار شهرستان شــهریار ؛و هیئت همراه صورت 

پذیرفت.
سالن ورزشی ســردار شــهید حاج یدا... کلهر، سالن 
ورزشــی ســردار شــهید حاج مهدی باکری، پایانه 
مسافربری سردار شــهید حاج حسین همدانی، ضلع 
شــرقی و غربی کمربندی ســعید آباد و ســاختمان 
ایســتگاه آتش نشــانی شــهرک صنعتــی گلگون 
پروژهای عمرانی و خدماتی  مورد افتتاح این مراســم 

بود.
در آغاز آیین بهره برداری پروژه ای عمرانی باغستان 
اســتاندار تهران به همراه هیئت همــراه با حضور در 
منزل شــهید گرانقدر باغستان ســردار شهید حاج 
یداهلل کلهر و دیدار با ایشــان یــاد و خاطره دالوران و 

ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.
در نخستین گام پایانه مســافربری سردار شهید حاج 
حسین همدانی باغســتان در محله نصیر آباد افتتاح 
و مورد بهره برداری قرار گرفــت . این پایانه را میتوان 
به منظور تسهیل حمل و نقل مسافرین و ایجاد رفاه و 
آسایش شهروندان یکی از موارد بسیار ضروری برای 

مردم دانست.بهره برداری از سالن ورزشی شهید حاج 
یداهلل کلهر از دیگر پروژهای عمرانــی بود که در گام 
بعد به بهره برداری رســید .توجه به پتانسیل مناسب 
ورزشی و ارتقای ســطح کیفی و کمی سرانه های این 
حوزه از دستاوردهای ویژه ای است در که شهرداری 
باغســتان مورد توجه قرار گرفته است .و با افتتاح این 
دست از مجموعه ها بخش مهمی از نیازهای جوانان و 

نو جوانان این شهر مرتفع خواهد شد.
یکی دیگر از پروژهای ارزشــمند و تاثیرگذاری که با 
حضور اســتاندار تهران به بهره برداری رسید مربوط 
به گســترش راه های مواصالتی شــهر بــا توجه به 
موقعیت جغرافیایی باغستان است که با بهره برداری 
از ضلع ضلع شــرقی کمربندی ســعید آباد به طول 
شــش کیلومتر میتواند از بارترافیکــی صبح گاهی و 
عصرگاهی این منطقه به طور چشــم گیری کاسته و 
باعث تسهیل در عبور و مرور شهروندانی گردد که در 

از محور غرب استان تهران تردد می کنند.
افتتاح و بهره برداری از ایستگاه آتش نشانی مجموعه 
صنعتــی گلگــون در زمینــی به مســاحت ۱۵۵۴ 
متر مربع و با ارزشــی بالغ بر ۶۰ میلیــارد ریال که با 
اعتباری حــدود ۳۰ میلیارد ریال طراحی و ســاخت 
شده اســت این مجموعه با ظرفیت ۴ خودروی آتش 

نشــانی و پیش بینی تمام فضاهای اداری و ایستگاه 
چند منظــوره عالوه بر رفــع نیاز شــهرک صنعتی 
گلگون پاسخگوی منطقه سعید آباد و پشتیبان شهر 
باغســتان و حومه میباشــد .بهره برداری از ایستگاه 
آتش نشــانی مجموعه صنعتی گلگون نشــانگر عزم 
جدی شــهرداری برای تامین رفاه و ارائه خدمات به 

این مجموعه صنعتی و تولیدی است .
دکتر رنجبر شهردار باغســتان در حاشیه این مراسم 
در جمــع خبرنــگاران گفت:امــروز شــاهد افتتاح 
همزمان پروژه های عمرانی و خدماتی ارزشــمندی 
در شهر باغستان هستیم که بخشی از آنها با اعتبارات 
شهرداری و بخش دیگر به همت فرمانداری و از محل 

اعتبارات ارزش افزوده تامین گردیده است .
در ادامه رنجبر از احداث کمپ ورزشی با اعتباری بالغ 
بر 2۶ میلیارد تومان صحبت به میــان آورد که امید 
اســت با اتمام این پروژه در آینده ای نزدیک بتوان با 
ارتقای ســطح کمی ســرانه های ورزشــی و تزریق 
امکانات مورد نیاز برای  شهروندان بتواند عمده ای از 

مشکالت این منطقه را مرتفع نماید.
رنجبر در پایان خاطرنشان کرد در هر کجای شهر که 
قدم بگذارید امروز آثار کارمستمر؛تالش و سازندگی 

را به عینه شاهد خواهید بود.

البرز

با هدف آماده ســازی هر چه بیشــتر 
سازمان های مرتبط با بحران و پدافند 
غیرعامل، مانور ســطح A شرکت گاز 
استان البرز در ایستگاه CGS  شماره 

یک این شرکت برگزار شد.
مانور سطح A شرکت گاز استان البرز 
با حضور حســین تقی نژاد، مدیرعامل 
شرکت گاز استان البرز، درویش پور، معاون 
هماهنگی امــور عمرانی اســتاندار، 
مهــرور، مدیــرکل مدیریــت بحران 
استانداری البرز و مســئولین استانی 
باهدف آماده ســازی هر چه بیشــتر 
سازمان های مرتبط با بحران و پدافند 
غیرعامل، برای مقابله با شرایط بحران 
احتمالــی و قطعی وافت فشــار گاز و 
همچنیــن ارزیابی میــزان آمادگی 
نیروهــای عملیاتــی  و امــدادی، در 

ایستگاه CGS شماره یک 
شــرکت گاز اســتان البرز 

برگزار شد.
در این مانور سراســری که 
با ســناریو، زلزله و سرقت 
و  ایســتگاه  از  ســارقین 
خرابکاری بود، با همکاری 

دیگر ســازمان های اســتان ازجمله 
اورژانــس، هالل احمر، آتش نشــانی، 
نیــروی انتظامــی، ســتاد مدیریت 
بحران اســتان، شــهرداری فردیس، 
شرکت های گاز اســتان های معین و 
همچنین واحدهای امداد و تعمیرات 
 ،HSE ،گاز منطقــه یک و فردیــس
بسیج سازمان، حراست، حمل ونقل و 

روابط عمومی برگزار شد.
حســین تقی نژاد، مدیرعامل شرکت 

گاز اســتان البــرز پس از 
برگــزاری مانــور در جمع 
اظهار  اســتانی  مسئولین 
داشت: سرمایه های انسانی 
ارزشــمندی در شــرکت 
گاز اســتان البرز برای ارائه 
خدمت در اختیارداریم که 

به آن ها افتخار می کنیم.
اصــل،  اینکــه، ســه  بابیــان  وی 
آمادگی های قبــل از بحــران، حین 
بحــران و پــس از بحران در شــرایط 
اضطراری مهم هســتند گفت: زمانی 
می توانیــد ادعــا کنید که سیســتم 
مدیریت شــرایط اضطــراری را دارید 
که همه افراد سازمان بتواند در شرایط 
پیش، حیــن و پس از بحــران بدانند 
که چــه کاری باید انجــام دهند و این 

امر محقق نخواهد شــد مگر در سایه 
تمرین و استفاده از سرمایه اجتماعی 
تــا بتوانیــم بــه بهــره وری عینیت 
ببخشیم.مدیرعامل شرکت گاز استان 
البرز با اشاره به اقدامات انجام شده در 
شرکت گاز اســتان البرز اظهار داشت: 
نظام نامــه مدیریت بحــران جز اولین 
کارهایی بود که بعد از تشکیل شرکت 
در دســتور کار قرار گرفــت که در آن 
آنچه بایــد قبل، حین و بعــد از بحران 
انجام شــود، مستند شــده است که 
حاصل آن نظام نامه، مانور امروز بود که 
به خوبی اجرا شد.تقی نژاد تصریح کرد: 
این مانــور تلفیقــی از دو بحث زلزله و 
سرقت با حضور افراد خرابکار بود که ما  
را در شرایط آمادگی الزم برای مقابله 

با بحران قرارداد.

امداد

مانور سطح A شرکت گاز استان البرز برگزار شد

4
سه شنبه     2 مهر 1398     شماره 384 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R سرزمین
پیام مدیر عامل منطقه ویژه 

 اقتصادی خلیج فارس
 به مناسبت هفته دفاع مقدس

مدیر عامل منطقه ویــژه اقتصادی خلیج فارس 
در پیامــی فرا رســیدن هفته دفــاع مقدس را 
تبریک گفت.در متن پیام حســن خلج طهرانی 
آمده است: رساترین واژه در قاموس ایستادگی، 
مقاومت و پایداری مردم قهرمان و پرافتخار ایران 
اسالمی، واژه ی دفاع مقدس است و چه زیباست 
مرور جانفشانی، رشــادت و حمیت غیورمردانی 
که با خون خود درخت انقــالب را آبیاری کردند.

به حق دفاع مقدس یکــی از بارزترین نقاط عطف 
تاریخ سیاسی کشور و تبلور ازجان گذشتگی های 

فرزندان برومند این مرز و بوم است.
هفته دفاع مقدس، سال روز پاسداری از ارزش ها 
و آرمان های واالی اسالمی انقالبی به شمار می رود 
که وحدت، ایثار و تمســک به دستورات الهی از 
مهمترین برکات آن بود و همگان آن را جلوه گاه 
اثبات هنر عشــق ورزی ایثارگران و جانبازانی 
می دانند کــه خالصانــه و به نیت قــرب الهی 
و صیانــت از آب و خاک و عزت و شــرف ایرانی، 

نقوشی زرین در تاریخ ایران ترسیم کردند..
گرامیداشت دفاع مقدس و حفظ خون شهیدانی 
که در این راه جان خود را تقدیم کرده اند را نباید 
از خاطر برد چــرا که هدف، دفاع از اســتقالل و 
آزادی مرز و بوم و کیان مقدس اســالم بود و این 
همان آرمان مقدسی است که انقالب اسالمی بر 

مبنای آن شکل گرفته است.
اینجانب نیز به نوبه خــود و از طرف جهادگران 
اقتصــادی منطقه ویــژه خلیج فــارس ضمن 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره رشــادت هــا و 
دالورمردی هــای تمامی شــهیدان گرانقدر، 
رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، 
فرا رســیدن هفته دفــاع مقدس کــه نمودار 
مجموعه ای از برجســته تریــن افتخارات ملت 
ایران اســت را به ســاحت مقدس حضرت بقیه 
اهلل االعظم )عج(، رهبر معظم انقالب اســالمی 
)مدظله العالی(، ملت شهید پرور ایران اسالمی 
باالخص دریادالن هرمزگانــی تبریک عرض 
می کنــم و  ســربلندی هر روزه کشــورمان در 
عرصه های بیــن المللــی را از درگاه ایزد منان 

خواستارم.

تولد اولین نوزاد بارداری از طریق 
ج از رحم  در بندرعباس لقاح خار

تولد اولیــن نوزاد بارداری از طریــق لقاح خارج 
از رحــم )IVF( مرکز ناباوری دانشــگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان واقع در مجتمع آموزشــی 
پژوهشی درمانی پیامبر اعظم)ص( بندرعباس 

با موفقیت به انجام رسید.
دکتر مریم عزیزی، متخصص زنان و فلوشــیپ 
نازایی مرکز ناباروری دانشــگاه علوم پزشــکی 
با بیان اینکه ایــن اولین مــورد از تولد از طریق 
بارداری با IVF پــس از راه اندازی این مرکز در 
مجتمع پیامبر اعظم)ص( اســت، گفت: بیمار 
خانم ۳۴ ساله ای که ۱۳ سال پیش ازدواج کرده 

بود و حدود پنج سال سابقه نازایی داشته است.
دکتــر عزیزی با اشــاره به اینکــه IVF یکی از 
روشــهای پیشــرفته در درمان نازایی در مواردی 
اســت که به روش های معمول جــواب نمی دهد، 
گفت: بــرای درمــان نازایی،  روش هــای درمان 
مختلفی داریــم که بر اســاس شــرایط بیمار، از 
درمانهای اولیه به ســمت درمان های پیشــرفته 
تر مــی رویم. ایــن متخصص زنان و فلوشــیپ 
نازایی در ادامه افزود: این بیمار حدود ۵ ســال 
نازایی داشــت که به روش هــای معمول مثل 
IUI   و روش هــای دیگــر جواب نــداده بود و 
نهایتاً با اســتفاده از IVF در مرکــز ناباروری 
دانشگاه علوم پزشــکی موفق به بارداری شد که 
خوشــبختانه با موفقیت به انجام  و نوزاد پسر با 

سالمت کامل متولد شد.



سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز:

وارید قابلیت ثبت جهانی دارد کاخ مر
خریدار     سرپرســت معاونت میراث فرهنگی اداره 
کل میراث فرهنگی استان البرز در خصوص سرنوشت 
کاخ مروارید گفت: این اثر فاخــر قابلیت ثبت جهانی 
دارد، همچنین گالری عکس، بازارچه صنایع دستی 
و یا موزه های باســتان شناســی و مردم شناسی 

می تواند در دل این کاخ بنا شود.
علیرضا دهقان مهرجردی با اشــاره به اینکه عملیات 
داخلی ســاختمان کاخ مروارید در سال ۴۵ آغاز شد، 
گفت: ماده اصلی تشکیل دهنده ســازه این بنا، بتن 
است، ســاختار بنای کاخ در ســال های ۴۵ تا ۴۷ و 
تزئینات داخلی نیر در بازه زمانی سال های ۴۷ تا ۵۰ 
انجام شده است.سرپرســت معاونت میراث فرهنگی 
اداره کل میراث فرهنگی اســتان البــرز با بیان اینکه 
بنای کاخ در چهار طبقه به شکل رمپ های شیب دار 
احداث شده است، افزود: زیربنای آن حدود پنج هزار 

و ۵۰۰ مترمربع است.
کاخ مروارید پــس از انقالب یعنی ســال ۶۳ به بنیاد 
مســتصعفان واگذار شد و تا ســال ۷۹ در اختیار این 
نهاد بود اما از ســال ۷۹ این مجموعه توســط بنیاد 
مستضعفان به بنیاد تعاون ســپاه واگذار شددهقان 
مهرجــردی اضافه کرد: مجموعــه کاخ مروارید پس 
از انقالب یعنی ســال ۶۳ به بنیاد مستصعفان واگذار 
شد و تا ســال ۷۹ در اختیار این نهاد بود اما از سال ۷۹ 
این مجموعه توسط بنیاد مستضعفان به بنیاد تعاون 
سپاه واگذار شــد.وی تاکید کرد: در ســال هایی که 
مجموعه کاخ مراوید در اختیار بنیاد تعاون سپاه بود از 
آن به عنوان یک مجموعه فرهنگی - ورزشی استفاده 
شده است به نحوی که گاهی شاهد بازدید گروه های 

دانش آموزی و دانشجویی از این بنا بوده ایم.
سرپرســت معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی استان البرز گفت: سال ۸۶ با ریزش صفحات 
پلکســی گالس کار شــده در ســقف به دلیل بارش 
ســنگین برف این بنا به دلیل انجــام عملیات مرمت 

تعطیل و کم کم متروکه شود.
دهقان مهرجردی با اشــاره به اینکــه باال بودن 
هزینه های مرمت برای بنیاد تعاون سپاه مشکل ساز 
بود،  گفــت: از آنجاییکه مالکیــت کاخ در اختیار این 
بنیاد بود، اختصاص اعتبار از ســوی میراث فرهنگی 
برای مرمت کاخ مروارید میســر نبــود و ردیف های 
اعتباری اضطراری بــا مبالغ کم بــه عملیات مرمت 

اختصاص می یافت.
به گفته وی سال ۸۱ گزارشی از وضعیت کاخ مروارید 
به منظور ثبت آن در فهرست آثار ملی تهیه شد در این 
گزارش وضعیت ساختاری این مجموعه هنگامی که 

به میراث فرهنگی واگذار شده، اشاره شده است.

اتاق خواب هایی به شکل صدف
سرپرســت معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان البرز با اشــاره به اینکــه بنای کاخ 
مروارید نورگیرهای زیادی دارد، گفت: در یک قسمت 
از بنا ســقف گنبدی کار شــده، در زیر آن سالن های 
پذیرایی، سینما، تشــریفات و بیلیارد، استخر و سونا، 
سرویس های بهداشــتی، محل نگهداری پرندگان و 
اتاق های متعدد از جمله اتــاق کار و اتاق های خواب 
وجود دارد.وی با اشــاره به اینکه طراحــی اتاق ها به 
شکل گنبدی و از جنس بتن است، افزود: دور گنبدها 
در سقف نیز نورگیرهای به شــکل مروارید از جنس 

صفحات پلکسی گالس کار شده است.
سرپرســت معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان البرز در بخش دگیری در خصوص 
پروژه مقاوم سازی کاخ که سال گذشته با اعتبار بیش 
از ۹۵۰ میلیون تومانی به انجام رســیده است، گفت: 
در این قالب بخشی از اعتبار برای نقشه های اجرایی و 
قسمتی دیگر به منظور مقاوم سازی پایه های بتنی و 

ترمیم سقف گنبدی صرف شد.

مرمت بخش هایی از کاخ به دو میلیارد تومان 
نیاز دارد

دهقان مهرجردی در خصوص اقداماتی که امســال 
در صورت تزریق اعتبار می توان در کاخ اجرایی کرد، 
گفت: اولویت مهم برای رســیدگی به پوشش سقف 
اســت و باقی کارها در مورد ترمیم تزئینات آســیب 

دیده داخل کاخ است.
وی در خصوص ردیف های اعتباری که ممکن اســت 
با تکیه بــر آن بتوان کارهای مرمتــی کاخ مرارید در 
ســال جاری را پیش برد، گفت: امیدواریم در تجمیع 
اعتبــارات مختلف از جمله اســتانی و ملــی بتوانیم 
امســال اعتباری حداقــل دو میلیــارد تومانی برای 
پیشــبرد برنامه های مرمتی و بازسازی مجموعه کاخ 
مروارید دریافــت کنیم.سرپرســت معاونت میراث 
فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی اســتان البرز در 
بخش دیگری با اشــاره به اعالم ستاد مدیریت بحران 
در خصوص ســیل فروردین ماه، گفت: برای بناهای 
تاریخی نیــز اعتباری منظور شــده اســت، برآورد 
خســارت برای بنای کاخ مروارید انجام و در ســامانه 
ثبت شده است.دهقان مهرجردی با تاکید بر اینکه در 
چند سال گذشته که مجموعه کاخ مروارید به میراث 
فرهنگی تحویل داده شــده هیچگونه اعتبار استانی 

برای مرمت آن دریافت نکرده ایم، افزود: اســتانداران 
مختلف آمدنــد و رفتند و هر کدام وعــده هایی برای 
کمک به مرمت کاخ مروایــد دادند، وعده ها عملیاتی 
نشــد، این در حالی اســت که ســبک معماری این 
مجموعه نه تنها در البرز و ایران بلکــه در خاورمیانه 

بی همتا است.
مالکیــت کاخ مرواریــد هنــوز در اختیــار میراث 
فرهنگی نیست، بنیاد تعاون ســپاه در قبال واگذاری 
زمین معوض می خواهدوی گفــت: الیروبی دریاچه 
مجموعــه نیازمند تخصیص اعتبار اســت همچنین 

محوطه سازی نیز نیازمند تزریق اعتبار است.
دهقان مهرجــردی در بخــش دیگری با اشــاره به 
وضعیت مالکیت کاخ مروارید، گفت: مالکیت این بنا 
هنوز در اختیار میراث فرهنگی نیســت، بنیاد تعاون 
ســپاه در قبال واگذاری زمین معــوض می خواهد، 
حل این مشــکل نیاز به همکاری دستگاه هایی مانند 

مسکن و شهرسازی و یا منابع طبیعی دارد.

 انتشار فهرست اموال کاخ مروارید
 در دو جلد کتاب

وی با این توضیح کــه بنا بر اصل ۴۴ قانون اساســی 
وقتــی مجموعــه کاخ مروارید در مالکیــت میراث 
فرهنگی باشــد اجازه واگذاری بــه بخش خصوصی 
امکان پذیر می شــود، گفت: ایــن مجموعه ظرفیت 
بســیار خوبی دارد که با تکیه بر توان بخش خصوصی 

می توانیم آن را شکوفا کنیم.
دهقان مهرجردی توضیــح داد: لوازم و اشــیاء کاخ 
مروارید توسط میراث شناسایی و شناسنامه دار شده 
و برچسب اموال دارد، لیست فهرست این اموال نیز در 
دو جلد کتاب تهیه شــده که یک جلد آن مشتمل بر 
وسائل از جمله مبل، میزو صندلی، ویترین ها و دیگر 
موارد این چنینی اســت و در جلد دیگر نیز لیســت 

اشیاء قید شده است.
وی با تاکید بــر اینکه حدود هزار وســیله و شــیء 
شناسایی شــده کاخ مروارید در یک مخزن نگهداری 
می شــود، عنوان کرد: تمامی این اموال بعد از مرمت 

کاخ در سالن ها و ویترین ها چیده می شود.
سرپرســت معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی استان البرز با این توضیح که امسال مجموعه 
کاخ مروارید مجهز به دوربین های مداربســته شده 
است، گفت: ایمن سازی کاخ امسال اجرایی و مبلمان 
موجود به دلیل اقدامات مرمتی جمع آوری شده و در 
انبار کاخ نگهداری می شود تا از گرد و خاک و رطوبت 

در امان باشد.
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ج   علی)ع( در ماهدشت کر
به بهره برداری رسید 

شــهردار کرج با بیان اینکه آرامســتان بهشت 
علی )ع( به غرب کرج و شــهرهای صفادشــت، 
محمدشهر، اشتهارد و... خدمات رسانی می کند، 
گفت: با بهره برداری از این آرامســتان، مدیریت 
شهری یک گام به تحقق شعار محرومیت زدایی 

از مناطق کم برخوردار نزدیک شده است.
علی کمالی زاده  در مراســم افتتاح  فاز نخست 
آرامســتان بهشــت علی )ع(، با بیان اینکه این 
پروژه توســط مدیریــت بحران محقق شــده، 
اظهار داشــت: ســال ۸۵ موضوعــات مربوط 
به مستندســازی این پروژه تکمیــل و مراحل 
مختلف واگــذاری آن نیــز از طریق ســازمان 

جهادکشاورزی و منابع طبیعی به انجام رسید.
وی ادامه داد: فاز نخســت این پروژه حدود ۴۰ 
هکتار است و تمامی زیرســاخت های مربوط به 

تدفین متوفیان در آن ایجاد شده است.
شهردار کرج مســاحت پروژه آرامستان بهشت 
علی )ع( را 22۰ هکتار عنوان کرد و گفت: برای 
 ۱2 فاز نخست این پروژه ۱.۵هکتار حصارکشی ،
هزار تــن بتن ریــزی و شــش کیلومتر نیز 

برق کشی شده است.
فــرج اهلل ایلیات در مراســم افتتاح آرامســتان 
بهشت علی )ع( با اشــاره به اینکه بهره برداری 
از فاز نخســت این آرامســتان گامی در راستای 
خدمات رســانی مطلوب به ســاکنان شهرهای 
اقماری و مناطق کم برخوردار کرج است، اظهار 
داشت: با توجه به اینکه فرایند کفن و دفن بخش 
مهمی از اموات کرج در آرامستان بهشت سکینه 
)ع( انجام می شود، تســریع در افتتاح آرامستان 
بهشت علی )ع( در دســتور کار مدیریت شهری 
قرار نداشــت ولی به واســطه پیگیری ساکنان 
شــهرهای اقماری و مناطق کم برخوردار کرج 

این پروژه به بهره برداری رسید.
وی با اشــاره به ضروت تامین آب مورد نیاز این 
آرامســتان افزود: اکنون مهم تریــن موضوع، 
تامین آب این آرامســتان اســت که باید به آن 

رسیدگی شود.

  ۵۰ شیر هیدرانت آتش نشانی 
ج اضافه می شود به کر

رئیس ســازمان آتش نشانی شــهرداری کرج 
گفت: با توجه به اینکه آتش نشانی جزو مشاغل 
ســخت و زیان آور محسوب می شــود، آمادگی 
جسمی و سالمت روانی این نیروها مداوم پایش 
می شــود تا بتواننــد در زمان وقــوع حوادث به 

بهترین شکل عمل کنند.
محمد یســاولی اظهــار کرد: طی حــدود 2۸ 
سالی که از تاسیس ســازمان آتش نشانی کرج 
می گذرد، در مجموع ۶2 شیر هیدرانت در کرج 
نصب شــده بود ولی امســال با تخصیص اعتبار 
مناسب، به اندازه همه این ســال ها شیر جدید 
خریداری شده است.وی ادامه داد: در نیمه اول 
امسال ۳۰ شیر هیدرانت در مناطق مختلف شهر 
نصب شده و تا پایان ســال هم ۵۰ مورد دیگر به 

این تعداد اضافه می شود.
این مسئول توضیح داد: نصب این شیرها به ویژه 
در مناطــق پرخطر، پرجمعیت و پرتردد شــهر، 
نقش به سزایی در افزایش سرعت خدمات رسانی 
به حادثه دیدگان و کاهش خســارات احتمالی 
خواهد داشــت.وی در ادامه با اشــاره به جذب 
نیروهای داوطلــب آتش نشــانی تصریح کرد: 
ســال گذشــته حدود دو هزار نفــر در دوره ۳۶ 
ســاعته آتش نشــانی شــرکت کرده و موفق به 
دریافت گواهینامه شــدند و نیمه اول امسال نیز 
2۰۰ نفر به در این دوره ها شرکت کرده اند.آتش 
نشانان داوطلب جزو نیروهایی دائم این سازمان 
نیســتند و صرفا در مواقع بحرانــی و ضروری از 

توانمندی آنها استفاده می شود.



هزار و یک توجیه برای افزایش درآمد

چرا مشاوران امالک از درآمدشان ناراضی هستند؟
محسن محروقی    مشاوران امالک معتقد هستند 
که با وجود کســادی معامالت، درآمــد آن ها پایین 

آمده و باید حق الزحمه افزایش پیدا کند.
افزایش کمیســیون دفاتر مشــاوران امالک از نیم به 
یک درصد روی میــز اتاق اصناف ایــران قرار گرفته 
است؛ این در حالی است که مشــاوران امالک معتقد 
هستند که با وجود کســادی معامالت، درآمد آن ها 
پایین آمــده و بایــد حق الزحمه افزایــش پیدا کند. 
مخالفان، اما می گویند که افزایش نرخ کمیسیون به 

گرانی مسکن دامن می زند.
تعدیل کمیســیون دفاتر مشــاور امالک بــه عنوان 
راهکاری برای افزایش درآمد این صنف در شــرایط 
کســاد کنونی و پایین آمدن درآمد مشــاوران، کلید 
خورده اســت.مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه 
مشــاوران امالک اســتان تهران با بیان اینکه شکاف 
عجیبی بین حق الزحمه دفاتر امالک در ایران با سایر 
کشورهای منطقه وجود دارد، گفت: در کشور ترکیه ۶ 
درصد از فروشنده دریافت می کنند در حالی که ما از 

هر طرف نیم درصد می گیریم.
او افــزود: در چند ماه گذشــته معامالت مســکن به 
طور محسوســی کاهش یافته که این موضوع، درآمد 
دفاتر امالک را تحت تاثیر قرار داده اســت. از ســوی 
دیگر قراردادهای مشــارکت، تمدیــد و متمم فاقد 

کمیسیون است.
براســاس این گزارش بســیاری از مخالفان در مقابل 
صحبت های رئیس مشــاوران امالک، بســیاری از 
مخالفان افزایش نرخ کمیســیون معتقد هستند که 
این موضوع به افزایش قیمت مسکن منجر می شود.به 
طوری که سید هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران 
مجلس با بیان اینکه مشــاوران درصــدی از قیمت 
فروش را به عنوان حق کمیســیون دریافت می کنند، 
افزود: با افزایش قیمت ها این افراد ســهم بیشــتری 
خواهند داشت. این موضوع موجب می شود که خود 
امالکی ها به یکــی از دالیل افزایش قیمت مســکن 

تبدیل شوند.

مشاوران امالک: گرانی به ضرر ما است
حال، ســوال این اســت که برای دفاتــر امالک، نرخ 
کمیسیون مهم تر اســت یا افزایش معامالت؟ بخش 
مســکن دارای رابطه پیشــین با ۷۸ بخش اقتصاد و 
رابطه پســین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار 
۱.2 اســت. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.2 اشتغال 
غیرمســتقیم ایجاد شــده اســت. تجربه نشان داده 
هرچه معامالت باالتر برود درآمد مشاوران نیز بیشتر 

می شود؛ بنابراین واضح است که گرانی مسکن نه تنها 
به نفع دفاتر امالک نیســت بلکه آن ها به نوعی قربانی 

نوسانات بازار مسکن می شوند.
مسعود نسل شریف یکی از مشاوران امالک گفت وگو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان گفت:  پس از پنج ســال 
کســادی معامالتی بین ســال های ۱۳۹2 تا ۱۳۹۷ 
که با اُفت شــدید درآمد و خروج بســیاری از فعاالن 
صنف مشــاور امالک همراه بود، مجدد این بخش از 
تیر امسال وارد رکود شده اســت. رونق نصفه و نیمه 
بیــش از ۱۸ ماه مهمان مــا نبود و بــه اعتقاد همه ی 
کارشناسان طی 2 تا ســه ســال آینده نباید انتظار 
رونق داشته باشیم؛ بنابراین افزایش نرخ حق الزحمه 
شاید تنها داروی ُمسکن برای حفظ صنف در شرایط 
فعلی باشد.نسل شــریف افزود: با این که طبق مصوبه 
اســفندماه ۱۳۹۴ کمیســیون نظارت شهرســتان 
تهران، حق الزحمــه دفاتر امالک تــا ۵۰۰ میلیون 
تومان نیــم درصد و از ۵۰۰ میلیون بــه باال ۷۵ صدم 
درصد از هر طرف معامله تعیین شــد، در بسیاری از 
شهرســتان ها رقم های پایین تری دریافت می شود. 
خســروی، رییس اتحادیه امالک در نظــر دارد نرخ 
کمیسیون را برای سراسر کشور یکسان کند، اما ابتدا 

باید از تهران شروع شود.

فرمول جدید چیست؟
محمدعلی عباس زاده دیباور، رییس دانشگاه علمی 
کاربــردی اتحادیه امــالک تهران تیم کارشناســی 
دانشگاه پس از بررسی مسائل مرتبط با بازار مسکن و 
افزایش هزینه های واحدهای صنفی همچون مالیات، 
عوارض شهرداری، تابلو، پســماند، تجاری، نوسازی، 
مشــاغل، هزینه های مصرفی انشــعابات، تبلیغات، 
حقوق نیروی انســانی، خدماتی و ... پیشــنهاد داده 
هریــک از طرفین برای قراردادهــای بیع یک درصد 

ثمن معامله را پرداخت کنند.
او ادامه داد: پیشــنهاد دادیــم همچنین درخصوص 
قراردادهای اجاره یک دوم اجــاره بهای یک ماه از هر 
طرف دریافت شود. درخصوص تمدید قرارداد اجاره 
در صورت افزایــش اجاره بها یک چهــارم اجاره بها و 
در صورت عدم افزایش یک ششم اجاره ها از طرفین، 
درخصوص قرارداد مشــارکت در ســاخت بر اساس 
تقویم ارزش موضوع قــرارداد قبل از تخریب ۳ درصد 
از ســازنده و نیم درصد ازهریک از مالکین، در صورت 
تعدد واحدهای پیش از تخریب به ازای هر شش دانگ 
اضافه یک میلیون به حق الزحمه از ســوی ســازنده 
اضافه شــود. همچنین متمم قراراد بر اساس آنچه که 

در قرارداد شرط شــده رایگان و متمم خارج از شروط 
قرارداد، هر متمــم ۱۰۰ هزار تومــان، قراردادهای، 
چون هبه و صلح در صورت بالعوض بودن، هر قرارداد 
2۰۰ هزار تومان شود.پیشــنهاد افزایش حق الزحمه 
دفاتر امالک به اتاق اصناف تهران ارایه شده و اتاق در 
حال بررسی آن اســت. بعضی دست اندرکاران بخش 
مســکن، مخالف افزایش کمیسیون هستند؛ هرچند 
تصمیم گیری در این خصوص با کمیســیون نظارت 
اتاق اصناف است که در شهرســتان های مختلف به 

شکل جداگانه انجام می شود.

عمده مشاوران امالک فاقد تخصص الزم هستند
فرشــید پورحاجت، دبیر کانون انبوه ســازان با بیان 
اینکه دریافت کارمزد باید متناســب با خدمات باشد 
افزود: بسته خدماتی که از ســوی عمده دفاتر صنف 
مشــاوران امالک در ایران ارایه می شــود به درستی 
تعریف نشده اســت. تنها کاری که مشــاوران انجام 
می دهند این است که ملکی را به یک شخص معرفی 

می کنند و یک قولنامه می نویسند.
او ادامــه داد: بســیاری از واحدهای مشــاور امالک 
به گونه ای اســت که یک میز و صندلی در یک واحد 
صنفی می گذارند و افرادی عمدتا فاقد تخصص الزم 

اقدام به عقد قرارداد می کنند.
پور حاجت اظهار کرد: در حالی که مشاوران امالک به 
عنوان امین خریدار و فروشنده باید مبانی حقوقی این 
شغل را بدانند. کما این که در کشورهای توسعه یافته 
دفاتر امالک به مبانی حقوقی این شــغل به شــکل 

حرفه ای مسلط هستند.
از سوی دیگر، مصطفی قلی خســروی با بیان این که 
افزایش کمیســیون در کاهش قیمت مســکن موثر 
است، بیان می کند: ممکن است یک بنگاهی خانه ای 
را باالتر از رقم پیشــنهادی مالک به فروش برساند و 
به مالک بگویــد نیمی از این رقم را بــه من بده. وقتی 
کمیسیون پایین باشد این گونه اتفاقات بعید نیست؛ 
بنابراین از متولیان امر تقاضا داریم برای جلوگیری از 
حجم شکایات و تخلفات با افزایش نرخ کمیسیون به 
میزان یک درصد موافقت کنند.براساس این گزارش 
چند ماهی است که بحث افزایش نرخ کمیسیون های 
مشاوران امالک چندهی مطرح شده و همین موضوع 
باعث نگرانی بسیاری متقاضیان بخش اجاره و خرید 
مسکن شده و مخالفان و موافقان بسیار زیادی دراین 
حوزه اظهار نظر کرده اند که امیدواریم هرچه سریعتر 
به یک نتیجه خوب که مهم تریــن آن افزایش نیافتن 

قیمت مسکن است نرسد.
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افت ۱۰تا ۳۰درصدی قیمت مسکن 
در اغلب مناطق تهران

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک بــا بیان اینکه 
افت قیمت مســکن باعث شده تا ســوداگران 
رغبتی برای حضور در بازار مسکن نداشته باشند 
گفت: سوداگران از بازار مسکن خارج شده اند و 
این خود یک نوید خــوب برای متقاضیان واقعی 

خرید مسکن است.
مصطفــی قلی خســروی با اشــاره بــه اینکه 
سوداگران از بازار مسکن خارج شــده اند و این 
خود یک نوید خــوب برای متقاضیــان واقعی 
خرید مســکن اســت گفت: افت قیمت مسکن 
باعث شده تا ســوداگران رغبتی برای حضور در 

بازار مسکن نداشته باشند.
وی افزود: گزارش ها نشان می دهد به جز یکی یا 
دو منطقه در تهران، ســایر مناطق از افت قیمت 
۱۰ تا ۳۰ درصد برخوردار شده اند بنابراین ثبات 
قیمت و افت در برخی مناطق باعث خواهد شــد 
تا متقاضیان واقعی خرید مسکن راحت تر اقدام 

به انتخاب و خرید مسکن کنند.
خسروی تاکید کرد: رشد افسارگسیخته قیمت 
مسکن در یک سال و نیم گذشــته باعث شده تا 

این روزها بازار مسکن دچار کسادی شود.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک ادامه داد: وقتی 
قیمت ها افزایش و قدرت خریــد کاهش یابد، 
افت معامالت موجب کســادی بازار مســکن 
می شــود و شــک نکنید که با خروج برخی از 
افراد از بــازار مســکن که برای ســودآوری و 
ســرمایه گذاری اقدام به خرید مســکن کرده 
بودند، قیمت مســکن کاهش و بازار مسکن به 

ثبات می رسد.
 بر اســاس آمار رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
در اواخر مرداد ماه قیمت هر متر مربع مســکن 
در منطقه چهار تهــران ۱۵ تا 2۰ درصد کاهش 
یافت. قیمــت مســکن همچنیــن در منطقه 
شــش حدود ۸ درصد کاهــش ، منطقه هفت 
بالغ بر ۱۰ درصد کاهش، منطقه هشــت بالغ بر 
۱۵ درصد کاهش، منطقه ۹ حــدود ۱۵ درصد 
کاهش، منطقه ۱۰ حدود متــری یک میلیون 
تومــان کاهش،   منطقــه ۱۳ حــدود متری 2 
میلیون تومان کاهش، منطقــه ۱۴ حدود یک 
تا دو میلیون تومان کاهــش، منطقه ۱۵ حدود 
۱۵ درصد کاهــش، منطقه ۱۶ حدود ۱۰ درصد 
کاهش،  منطقه ۱۸ حــدود ۱۵ درصد کاهش، 
منطقه ۱۹ حدود ۱2 درصد کاهش و منطقه 22 

حدود ۱۵ درصد کاهش را ثبت کرد.
بر این اساس قیمت مسکن در منطقه ۱۷ حدود 
۱۵ درصــد و در منطقه ۱2 حــدود ۱۵ درصد 
افزایش یافت و در مناطــق ۵ و ۱۱ نیز قیمت ها 

ثابت بوده است.

بازار مسکن اواخر امسال بهبود 
پیدا می کند

یک کارشــناس بازار مســکن با بیــان این که 
در شرایط فعلی تولید مســکن بیش از دو برابر 
تقاضا در شهر تهران اســت، گفت: انتظار داریم 
با رسیدن قیمت مســکن به کف و افزایش اندک 
توان متقاضیان در انتهای ســال جاری وضعیت 

معامالت بهبود پیدا کند.
مهدی روان شاد نیا اظهار کرد: با توجه به وجود 
بیش از سه میلیون خانه خالی در کشور و حجم 
اندک معامالت فروش هر واحد مســکونی ۸۰ 
ســال زمان می برد این به معنای آن اســت که 
بازار مسکن در رکود عمیقی قرار گرفته که علت 
اصلی آن در افت محســوس تــوان طرف تقاضا 

است.
وی ادامــه داد: بــا این وجــود انتظــار می رود 
متغیرهای تقویــت کننده بازار مســکن اواخر 
سال جاری به شــکل کمرنگ بروز کند. تلفیق 
پس انداز خانواده ها با تســهیالت بانکی یکی از 

عوامل کمک کننده به بازار مسکن است.



خبرهای جدید خودرویی در راه است

محصوالت جدید بجای پراید و ۴۰۵ 
مازیار شریف کیان    مدیرکل دفتر صنایع خودرو 
و نیرو محرکه وزارت صنعت گفت: زمان آن رســیده 
اســت که محصوالت جدید جایگزیــن خودروهای 

قدیمی ایران خودرو و سایپا شوند.
ســیدرضامفیدی با اعــالم این خبر گفت: توســعه 
محصول یکی از وظایــف بنگاه ها در راســتای بقا و 
حفظ آن اســت و این مهم در صنعت خودرو نســبت 
به دیگر حوزه ها پیشرو اســت و از دیر باز مورد توجه 
بوده به طوری که در سند اســتراتژی خودور در افق 
۱۴۰۴ هم پیش بینی هایی بــرای این موضوع انجام 

گرفته است.
وی ادامه داد: در تدوین توســعه ســند خــودرو افق 
۱۴۰۴ پیش بینی کرده ایم که محصوالت خارجی که 
وارد بازار ایران می شــوند، حداکثر هفت سال پس از 
اولین النچ در هریک از بازارهای جهانی که می توانند 
تولید می شوند و برای محصوالت داخلی هم با کمی 
زمان بیشــتری محصوالت جدید خــودرا جایگزین 
محصوالت قدیمی کند. این هدفگذاری همیشــه در 
صنعت خودرو بوده و کما اینکه پیکان در ســال۸۴ با 

همین هدف از خط تولید ایران خودرو حذف شد.
مفیدی با اشــاره به اینکه ضرورت دارد درســال ۹۸ 
شــرکت های خودروســاز به منظور جلــب رضایت 
مشتریان و توسعه بازار، محصوالت جدید را جایگزین 
محصــوالت قدیم کننــد، توضیــح داد: محصوالت 
قدیمی به طور معمول وقتی نتوانند مشتری در بازار 
بدســت بیاورند و استاندارد و شــاخص های کیفی و 

ایمنی را پاس کنند، حذف می شوند.
او با اشــاره به اینکه دالیل متعدد بــرای حذف یک 

محصول وجود دارد، افزود: در بعضــی مواقع بعضی 
از محصوالت هــم اگر نتوانند برای بنگاه ســودآوری 
داشته باشند، حذف می شــوند. ولی مهمترین بحث 
در حذف یک محصول این اســت کــه اگر محصولی 
قدیمی شد و از تکنولوژی محصولی به معنی استفاده 
از تجهیزات و آپشن های نوآورانه و های تک جا ماند؛ 
طبیعی اســت که مورد اســتقبال بازار نیست و جای 

خود را باید به محصوالت جدید بدهد.
مدیرکل دفتــر صنایع خودرو و نیــرو محرکه وزارت 
صمت گفت: در برخی بازارها با توجه به شرایط خاص، 
عرضه محصول محدود و از نظــر زمانی طوالنی تر 
می شــود همانند بازار کشــور ما که نتوانســته ایم 
براســاس اهــداف و برنامه هــای پیش بینی شــده 

محصوالت قدیمی را حذف کنیم.
او با اشــاره به محدودیــت های بین المللــی بر علیه 
صنعت خودرو و کشــورمان ادامه داد: در این شرایط 
صنعت خودرو ســعی کرد بازار را تاحدی کنترل کند 
و به مرور که وضعیت بازار پایدارتر می شود، زمان آن 
می رسد که به توســعه محصول هم توجه کرد و زمان 
جایگزینی محصول هم فرا می رســد و از این مسیر 
می تواند تصویر ذهنی بهتری برای مشــتری ایجاد 
کند و اصطالحا IMAGE این صنعت را بهســازی 
کند و مشــتریان در کنار موضوع کمیــت و کیفیت، 

تنوع محصول را هم تجربه می کنند.
مفیدی در ادامه با اشــاره به اینکــه در ایران خودرو و 
ســایپا قدیمی ترین محصول پراید و پژو ۴۰۵ است، 
گفت: به دلیل اینکه عمــری از خطوط تولید، قالبهاو 
جیک و فیکســچرها گذشــته اســت و هزینه های 

بهسازی و بازســازی و ارتقا آنها بیشــتر از طراحی و 
تولید محصول جدید است، این محصوالت جای خود 

را به محصول های جدید می دهند.
او ادامه داد: توقف خط تولیــد این محصوالت باید در 
ســال های پیش اتفاق می افتاد ولی به دالیل متعدد 
از جمله ضعف و مشکالت نقدینگی در صنعت خودرو 
و محدودیت هــای بین المللی و بــرای جلوگیری از 
آشــفتگی بیش از حد بــازار خودرو، خودروســازان 

تصمیم گرفتند تولید این محصوالت را ادامه دهند.
مفیدی بیان کرد: خودروســازان باید تقاضای بازار را 
پاسخگو باشــند و در اولین فرصت و امکانی که فراهم 
شود و با تشــدید نظارتی که از ســوی دولت و وزارت 
صمت صورت خواهــد گرفت، با هــدف پاس کردن 
استانداردهای ســختگیرانه تر و برخورداری جامع از 
محصوالت مطمئن و ایمن تر و بــه لحاظ تکنولوژی 
پیشــرفته  تر؛ این محصوالت تولید را ترک خواهند 
کرد.مدیــرکل دفتر صنایــع خــودرو و نیرومحرکه 
وزارت صمت توضیــح داد: تا پایــان دولت دوازدهم 
محصوالت قدیمی از خط تولید خداحافظی خواهند 
کرد ولی همه دســت اندرکاران و بنگاه ها در تالشند 
که زودتر محصوالت قدیمی را با محصوالت جدیدتر 

جایگزین کند.
او گفت: هر دو گروه ایران خودرو و سایپا برنامه هایی 
برای تولید محصول جدید دارند ولی ســرعت عرضه 
محصــوالت جدید بــا توجه به عمق ســاخت داخل 
و بــا اولویت کاهش ارزبــری، با تاخیر روبرو اســت و 
تحریمهای بین المللی فرصتی برای تولید و طراحی 

محصوالت جدید به وجود آورده است.

پدال

در نشســت مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو با معــاون امور روابط کار 
وزیر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعی و 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی، مســایل موجود مرتبط با 
منابع انســانی ایــران خــودرو مورد 

بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
در این نشســت خواســتار همدلی و 
همراهی وزارت کار و ســازمان تامین 
اجتماعی برای بررســی ورفع مسایل 

کارگری و منابع انسانی این 
خودروساز شد.

فرشــاد مقیمی گفــت: به 
دنبال ایــن هســتیم تا با 
مجموعــه فعالیــت هــا و 
اقدامــات گــروه صنعتی 
ایران خــودرو بــه عنوان 

بزرگ ترین خودروســاز کشورضمن 
مقابله با مانع تراشــی دشــمنان برای 
رونق خودروسازی، به اهداف صنعتی 
و اقتصادی کشور در شــرایط تحریم 

دست یابیم.
بــا اصــالح  افــزود:  وی 
روشهای گذشــته و بهبود 
آن و همچنیــن تعریــف 
و اجرای برنامه های جدید 
شــرایط فعلــی را بهبــود 
بخشــید.مقیمی  خواهیم 
ضمــن تاکید بر همدلــی و همراهی 
مجموعه های مرتبــط برای افزایش 
تیــراژ تولیــد، کاهــش نــرخ تولید 
خودروهای ناقص و تکمیل خودروهای 

ناقــص، ارتقای ایمنــی و کیفیت را از 
دیگر رویکردهای مهــم ایران خودرو 
دانست و گفت: باید بتوانیم محصوالت 
و خدمات درخور و شایسته مردم ارایه 
کنیم.مدیرعامل گــروه صنعتی ایران 
خودرو با بیان این که محدود یت های 
بین المللی را از تهدید تبدیل به فرصت 
کرده ایم گفت: در گذشته نیز به اثبات 
رســانده ایم که هر چه پیــچ تحریم 
تندتر بوده بهتر و با قدرت بیشــتری 

توانسته ایم آن را پشت سر بگذاریم. 

جاده مخصوص
و است ارتقاء ایمنی و کیفیت محصوالت سرلوحه اقدامات ایران خودر
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کرده است
 معــاون هماهنگ کننــده قــرارگاه ثــاراهلل 
سپاه پاســداران انقالب اســالمی گفت: گروه 
خودروســازی ســایپا با تکیه بر توان داخلی و 
طراحی و ســاخت قطعات خودرویی، تحریم ها 

را به یک فرصت تبدیل کرده است.
سردار سرتیپ پاســدار احمد ذوالقدر در مراسم 
افتتاح نمایشگاه دفاع مقدس گروه خودروسازی 
سایپا در شرکت پارس خودرو در سخنانی گفت: 
تحریم ها برای گروه سایپا و سایر فعاالن صنعت 

خودرو به یک فرصت تبدیل شده است.
وی افزود: ســایپا در ایــن نمایشــگاه عالوه بر 
یادآوری حماســه هشت ســال دفاع مقدس، 
دســتاوردها و تولیــدات خــود در زمینــه 
داخلی ســازی قطعات را به نمایــش درآورده 
که حائز توجه است و نشــان می دهد این گروه 
توانســته از امکانات و دارایی های خود به خوبی 

بهره برداری کند.
وی ادامه داد: بــا توجه بــه قابلیت هایی که در 
صنعت خودرو و شرکت هایی نظیر سایپا وجود 
دارد، اگر اراده الزم برای اســتفاده از ظرفیت ها 
و قابلیت هــای جوانان به همیــن صورت وجود 
داشــته باشــد، این صنعت می تواند به جایگاه 

مدنظر در عرصه بین المللی دست یابد.
ذوالقدر گفت: امروز عرصه دفاع مقدس به حوزه 
اقتصادی منتقل شــده و دشمن تالش می کند 
با این حربه، در مســیر حرکت انقالب اسالمی 

اخالل ایجاد کند.
معاون هماهنگ کننــده قرارگاه ثاراهلل ســپاه 
افزود: خودباوری و تکیه بر توانایی های داخلی، 
مهم ترین عامل پیــروزی و موفقیت رزمندگان 
در جنگ تحمیلــی بود و امروز نیــز همین باور 

عامل کنارزدن موانع خواهد شد.
وی تصریــح کــرد: جوانان و فعاالن شــاغل در 
شرکتهای تولیدکننده نظیر ســایپا می توانند 
با اســتفاده از نیروی درونی و امکانات خود، هر 

محدودیت و مانعی را از سر راه بردارند.

بازنگری در بخشی از 
دستورالعمل های حوزه خدمات 

و وش ایران خودر پس از فر
 مدیرعامل گروه صنعتــی ایران خودرو با هدف 
ارتقــاء روزافزون کیفیت ارائــه خدمات فروش 
و پس از فروش، دســتور بازنگری در بخشــی از 
رویه ها و دســتور العمل های این حوزه را صادر 

کرد.
فرشــاد مقیمــی مدیــر عامل گــروه صنعتی 
ایران خودرو در نشســتی صمیمانــه با مدیران 
ارشــد حوزه فــروش و خدمات پــس از فروش 
این شــرکت، نمایندگی های مجــاز منتخب و 
مســئولین صنفی مربوطه گفت: کسب رضایت 
مشتریان و ارائه خدمات مناســب و با کیفیت، 
خط قرمز مــا در خدمات پس از فروش اســت و 
در این زمینه توقع نهایت تالش در اجرای دقیق 
دستورالعمل ها ابالغ شــده، همراه با سرعت در 
اجرا و نوآوری در ارائه خدمات را از نمایندگی ها 

داریم.
وی تســهیل فرآیندهــای تصمیم گیــری، 
کاهــش هزینه هــای ســربار و اقتصادی تــر 
شــدن فعالیت های نمایندگی هــا را به عنوان 
مطالبه ای دیگر در این جمع مطرح کرد و افزود: 
نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش 
ثروت پنهان گروه صنعتی ایران خودرو هستند 
و با برنامه های جدیدی که در برنامه کار شرکت 
قرار گرفتــه، امیدواریم نمایندگی ها شــاهد 
تحول مثبت و ســازنده ای در کسب و کار خود 
باشــند و از این رهگذر، مشــتریان نیز رضایت 
روزافزونی از خدمات دریافتی خود از مجموعه 

داشته باشند.
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یک مقام مسئول از دستور ویژه قائم مقام 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت برای تخلیه 
کاالها در بندر چابهار خبــر داد و گفت: به 
زودی ۵ کشتی حامل کاالهای اساسی به 
ظرفیت 2۸۰ هزارتــن در این بندر تخلیه 

می شود.
ایرج حســن پور در گفتگو با مهــر، با بیان 

اینکه پنج کشــتی به ظرفیــت 2۸۰ هزارتن، بزودی 
کاالهای اساسی را در چابهار تخلیه می کنند، گفت: با 
دســتور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی 
بر ورود ۵۰درصد کاالهای اساســی دولتی از طریق 

بندر چابهار، اولیــن محموله از نهاده های 
دامی)جو( بــه ظرفیــت ۶۷۷۰۰تن در 

اسکله شهید بهشتی چابهار پهلو گرفت.
ی افزود: بر اساس اعالم شرکت پشتیبانی 
امور دام مقرر شــد در مناقصــات آینده، 
مقصد تخلیــه کاالهای اساســی، چابهار 

اعالم گردد.
حسن پور تصریح کرد: شــرکت های دولتی در حال 
رایزنی هستند تا در صورت امکان کاالهایی که از قبل 
خریداری شده و در حال وارد شــدن به کشور است، 

مسیرشان را به بنادر چابهار تغییردهند. 

کاالهای اساسی
تخلیه ۵ کشتی حامل کاالی اساسی در چابهار

 قائم مقام وزیر صمت:

مردم برای ارزانی، صبور باشند!
خریدار  گمرک نمایشگاه بین المللی ایران افتتاح 
شد، گمرکی که بناست به ترخیص کاالهای مربوط به 
نمایشگاه ها و سایر حوزه های تولیدی کمک کند. در 
این مراسم قائم مقام وزیر صنعت درباره کاهش قیمت 
کاالها پس از پایین آمدن نرخ ارز، گفت که همانطور 
که در هفته های گذشــته شــاهد آن بودیم، قیمت 
برخی کاالها کاهشی شــده و این روند ادامه خواهد 
داشــت. با ثبات نرخ ارز قطعا هزینه تولیدکنندگان 
پایین می آید و این مســئله در بازار تاثیر خود را نشان 

خواهد داد.
این مراســم که در محل نمایشــگاه های بین المللی 
ایران برگزار شــد، ابتدا با حضور رضــا رحمانی، وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت همــراه بود امــا در نهایت 
گمرک به وسیله حســین مدرس خیابانی، قائم مقام 

وی افتتاح شد.
مدرس خیابانــی که مدیریت امــور بازرگانی وزارت 
صمت را بر عهده دارد، در جریان این مراســم ابتدا به 
تشــریح وظایف این گمرک جدیــد پرداخت و اعالم 
کرد: قرار است در گمرک شــرکت سهامی نمایشگاه 
های بیــن المللی ایــران از ظرفیت حضور شــرکت 
های خارجی در نمایشگاه اســتفاده کنیم تا ترخیص 
راحت تر باشــد. جهت گیری گمرک در نمایشــگاه، 
تامین تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان است و قرار 

نیست کاالهای دیگری از این طریق وارد شود.
صحبت های وی به این معنا خواهد بود که اصلی ترین 
تمرکز گمرک نمایشــگاه، کمک به ورود شرکت های 

خارجی به ایران اســت و بــا توجه به برگــزاری این 
نمایشــگاه های متعدد اقتصادی در ایــن مجموعه، 
تالش ایــران بر این اســت که تجهیــزات الزم برای 

حضور در نمایشگاه ها با سرعت بیشتری وارد شود.
بخش مهــم صحبت های مــدرس خیابانــی اما به 
وضعیت قیمت های موجود در بازار اختصاص داشت. 
او که پیش از این نیز اعالم کــرده بود با کاهش قیمت 
ارز،  قیمت کاالها در بازار کاهش خواهد یافت، این بار 
نیز بر موضع قبلی خود تاکید کرد اما از مردم خواست 

که برای نمایان شدن تغییرات صبر کنند.
وی درباره کاهش قیمت کاالها پــس از پایین آمدن 
نرخ ارز، گفــت: همانطور که در هفته های گذشــته 
شــاهد آن بودیم، قیمت برخی کاالها کاهشی شده و 
این روند ادامه خواهد داشــت. با ثبــات نرخ ارز قطعا 
هزینه تولیدکنندگان پایین می آید و این مســئله در 

بازار تاثیر خود را نشان خواهد داد.
به گفته قائم مقام وزیر صمــت، همانطور که افزایش 
قیمت دالر به شــکل دفعه ای قیمت هــا را باال نبرد، 
کاهش این نرخ نیز باید با گذر زمان خود را نشان دهد 

و این مسئله قطعا اتفاق می افتد.
مدرس  خیابانی درباره حواشــی ایجاد شده پیرامون 
قیمت رب گوجــه فرنگی نیز توضیحاتــی ارائه داد و 
گفت: با کاهش قیمت گوجه فرنگــی در بازار، قیمت 
تمام شــده و فروش رب نیز پایین آمده و از حدود 2۰ 
تا 22 هزار تومان در ماه های قبل بــه حدود ۱۵ هزار 

تومان رسیده است.

قیمت انواع دفتر مشق با ارز 
ترجیحی اعالم شد

معاون نظــارت بــر کاالهــای ســرمایه ای و 
خدمات ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان ســقف قیمــت مدیریتی انواع 
دفترچه دانش آموزی بــا ارز ترجیحی را ۴2۰۰ 

تومان اعالم کرد.
وحید منایی افــزود: به منظور اجــرای مصوبه 
پنجاهمین جلســه کارگروه تنظیم بازار قیمت 
دفترچه ۴۰ بــرگ، ۶۰ بــرگ، ۸۰ برگ و ۱۰۰ 
برگ دانش آمــوزی با ابعــاد 2۴.۵ در ۱۷ جلد و 
مشخصات گالســه منگنه ای و خطوط یک و دو 
رنگ با چاپ و کاغذ تحریر گرماژ ۵۵ و ۶۰ گرمی 
برای مصرف کنندگان به ترتیب ۱۷۰۰، 2۵۰۰، 

۳۴۰۰ و ۴2۰۰ تومان تعیین شد.
وی ادامــه داد: قیمت عمده فروشــی دفترچه 
دانش آموزی با مشخصات ذکر شده در ۴۰ برگ 
۱۴۹۳ تومان، ۶۰ برگ 22۴۰ تومان، ۸۰ برگ 
2۹۸۷ تومان و دفترچه صد برگ ۳۷۳۳ تومان 

تعیین شده است.
منایی اظهار کرد: براســاس برنامه ریزی بعمل 
آمده توسط معاونت بازرگانی داخلی و نیز اعالم 
آمادگی شــرکتهای تولیدی دریافت کننده ارز 
رســمی، تولید و توزیع حدود ۱۵ میلیون جلد 
در دست اقدام و به منظور تدوین ضوابط اجرایی 

و سهمیه بندی در استانها در حال انجام است.
این مقام مســئول افزود: همچنین قیمت دفاتر 
دانش آموزی با کاغذهای وارداتــی ارز نیمایی 
راسا« توسط شرکتهای تولیدی با رعایت ضوابط 
قیمت گذاری کاالهای تولید داخل و سود مجاز 

تعیین می شود.
معاون نظــارت بــر کاالهــای ســرمایه ای و 
خدمات ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان ادامه داد: براین اســاس طبق 
اعالم انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان 
کاغذهای سایز شــده ایران، برخی از شرکتهای 
تولیدی به صورت خوداظهاری نرخ دفاتر دانش 
آموزی با مشخصات مذکور که کاغذ مصرفی آنها 
منشاء غیر از ارز رسمی داشته را به وزارت متبوع 

اعالم و مکلف به درج در سامانه ۱2۴ هستند.
منایی متذکر شــد: با توجــه به تنــوع و تعدد 
محصــوالت مالک بازرســان بــرای کنترل 
قیمت های نوشــت افــزار، فاکتورهای معتبر 
خرید بوده کــه واحدهای توزیعــی باید به آن 
ضرایب سود مجاز عمده و خرده فروشی مصوب 
کمیســیون هیات عالی نظــارت را اعمال و به 
مصرف کننده عرضه کنند. بر این اساس حداکثر 
ســود مجاز عمده و خرده فروشــی مجاز برای 
خودکار و مداد، ۵ و ۱۵درصد، برای نوشت افزار 
و لوازم التحریر و دفتر ۳ و ۱۵درصد و برای کاغذ 

فتوکپی ۳ و ۱۰ درصد تعیین شده است.
وی تصریح کــرد: طرح نظارتی لــوازم التحریر 
ویــژه بازگشــایی مراکز آموزشــی در ســال 
تحصیلــی ۹۸-۹۹ از تاریخ دهم شــهریورماه 
لغایت ۱۰مهرماه ســال جاری توســط سازمان 
صنعــت، معدن و تجارت اســتانهای کشــور با 
همکاری اصنــاف، تعزیرات حکومتی و ســایر 
مراجــع مربوطه در حال اجرا بــوده که عالوه بر 
رصد و پایش بازار، شــکایات و گزارشات مردمی 
دریافتی از طریق ســتادهای خبری و ســامانه 
تلفنی ۱2۴ پیگیــری و اقدامــات قانونی الزم 

اعمال می شود.

وش بلیت قطارهای  آغاز پیش فر
اربعین از چهارشنبه

مدیرعامل شــرکت راه آهن از آغاز پیش فروش 
بلیت قطارهای اربعین از روز چهارشــنبه سوم 

مهرماه خبر داد.
ســعید رســولی در نشســت خبری تشــریح 
قطارهــای اربعیــن گفت: پیش فــروش بلیت 
قطارهــای اربعیــن از ســاعت ۱۰ صبــح روز 
چهارشــنبه شــنبه ۳ مهر همزمان به صورت 

اینترنتی و آژانس ها آغاز می شود.
مدیرعامل راه آهن با تأکید بر اینکه امســال به 
هیچ عنوان افزایش قیمتــی در بلیت قطارهای 
اربعین نداریم یادآور شد: امســال ۴۳ درصد از 
نظر تعــداد قطارها و ۴۷ درصــد از نظر ظرفیت 
ایجاد شــده در تعداد صندلی های مســافری 

نسبت به اربعین سال قبل افزایش داشته ایم.
رســولی همچنین بــه راه اندازی مســیرهای 
ریلی جدید در اربعین امســال اشــاره و اظهار 
کرد: این مســیرها شــامل تهران - همدان، قم 
- خرمشخر، قم - کرمانشــاه، اهواز - شلمچه و 
اصفهان - کرمانشاه است. ضمن اینکه دو مسیر 
جدید ریلی مسافری شامل زاهدان - کرمانشاه 
و زاهــدان - خرمشــهر برای جابجایــی زائران 

پاکستانی راه اندازی شده است.
معاون وزیر راه با بیان اینکه امســال در ابتدای 
ســال جاری پس از ســه ســال اجازه افزایش 
میانگیــن 22 درصدی قیمت بلیــت قطار داده 
شــد، گفت: در ایــام اربعین امســال قطارهای 
مناسب برای آسایش مســافران در نظر گرفته 

شده است.
وی با اشــاره به قیمت بلیت قطارهــای اربعین 
گفت: قیمت بلیت قطار در مســیرهای مشــهد 
- خرمشــهر ۴ تخته 2۷2 هزار تومان، مشــهد 
- خرمشــهر ۶ تخته ۱۹2 هزار تومــان، تهران 
- خرمشــهر ۴ تخته ۱۵۳ هزار تومــان، تهران 
- کرمانشــاه ۴ تخته ۱۹۵ هزار تومــان، تهران 
- کرمانشــاه ۶ تختــه ۷۰ هزار تومان، مشــهد 
- همدان ۴ تختــه 2۰۰ هزار تومــان و تهران - 
همدان اتوبوســی ۴۷ هزار تومان تعیین شــده 

است.

کاهش مجدد قیمت دام سنگین 
در بازار

رئیس هیات مدیره انجمن صنفــی گاوداران با 
بیان اینکه قیمت دام ســنگین مجددا حدود ۳ 
هزارتومان در برخی نقاط کشــور کاهش داشته 
است، گفت: تقاضا برای دام سنگین وجود ندارد.

ســید احمــد مقدســی در گفتگــو بــا مهر 
اظهارداشت: قیمت هر کیلوگرم دام سنگین که 
قبل از محرم حدود ۱۰ هزارتومان ارزان شــده 
و از کیلویــی ۳۹ هزارتومان بــه 2۹ هزارتومان 
رســیده بود بعد از دهــه محرم نیــز در برخی 
مناطق کشور حدود ۳ هزارتومان کاهش یافته و 

به 2۶ تا 2۷ هزارتومان رسیده است.
وی با بیان اینکه تقاضا برای این نوع دام در بازار 
وجود ندارد، افزود: قیمت تمام شده هرکیلوگرم 
گوســاله زنده برای دامداران ۳۱ هــزار و ۷۰۰ 

تومان است.
مقدسی دلیل این عدم تقاضا را واردات زیاد انواع 
گوشت به کشور عنوان کرد و ادامه داد: از طرف 
دیگر صادرات نیز متوقف شده و همین مساله به 

شدت به تولید داخل آسیب می زند.


