
صفحه 2 صفحه 2

 سوء مدیریت خود را در پوشش
 » اعتماد به مردم« توجیه نکنیم

 اولویت ایران، همکاری اقتصادی
 با کشورهای مسلمان

ريي��س مجلس ش��وراي اس��امي با انتق��اد از اظهارات 
نس��نجيده و توهين آميز رييس جمهوري آمريکا نس��بت 
به برخي کش��ورها گفت: اين س��خنان نه تنها به دوستي 
و پايداري همکاري هاي کش��ورها کمک نمي کند بلکه 

شکاف ها و دشمني ها را افزايش...

اجازه نداريم به سوءمديريت و کم کاری خود لباس »انتخاب 
مردم« و »اعتماد به مردم« بپوشانيمرئيس قوه قضاييه با تأکيد 
بر لزوم ايجاد راههای امن متعدد در فضای مجازی گفت: بايد 
کاری کني��م ک��ه مردم ح��ق انتخاب ميان گزينه های امن را 

داشته باشند و مضّطر به استفاده از راه ناامن ...
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سرمقاله

دولت زدگی
 آفت رشد اقتصاد

سال هاست وضعيت اقتصاد کشور را به گونه ای 
معرفی می کنند که قطعا نياز به يک جراحی بزرگ 
دارد .رنج اقتصاد ازبی بنيه ای و فقدان مديريت 
در اجرای سياست های کان است .برنامه ريزان 
کان اقتصادی بر اين باورند که  ايجاد اش��تغال 
پايدار با راه اندازی بنگاههای دارای پشتوانه مالی 
کاف��ی و همچني��ن تکنولوژی ه��ای به روزقابل 
تحقق اس��ت .چراکه چرخه توليد عما س��رمايه 
گذاری اشتغال زا را وارد کشور می کند، اشتغالی 
که راه را برای توسعه هرچند بيشتر اقتصاد هموار 
می س��ازد  .اين در حالی اس��ت که  دولتها تاش 
می کنند با وجود تنگناهای بودجه برای اشتغال 
زايی پايدار به س��مت اس��تفاده از سرمايه گذاری 

خارجی بروند.
ادامه در صفحه5

مهرشاد نبی ���

یادداشت 

یادداشت 
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آسيب هاي پول رساني
 غير استاندارد

حمایت از ورود پول 
هوشمند به بورس

 پدرام پور عسگري ���
shouroonews@gmail.com

��� احمد اشتیاقی
shouroonews@gmail.com

تعادل بازار ارز به  زیان فعاالن اقتصادی
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نصب برچسب آب اجباری می شود بافت های فرسوده گرفتار بی پولی 
گزارش  از اجرای  یک طرح  درآینده نزدیک  فعاالن عرصه مسکن بر حضور خصوصی ها تاکید کردند 
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 فضای آرام
 پیش شرط جذب سرمایه گذار

جهانگيری تاکيد کرد

 صرافي ه��اي غيرمج��از، در حال��ي اين روزها تنفس در هواي آلوده چهارراه 
استانبول تا فردوسي را سخت تر مي کنند که نهادهاي نظارتي داراي ابزار اجرايي، 
بايد واکنش س��ريعتري نس��بت به فعاليت آنها داش��ته باشند. به خصوص اينکه 
بازار ارز اين روزها، پرتقاضاترين ايام سال را سپري مي کند، ايامي که در آستانه 

سال نو ميادي و سفرهاي خارجي و تسويه حساب شرکتهاي بين المللي در 
ايران، رونق زيادي دارد. گش��ت و گذاري در فاصله چهارراه اس��تانبول تا ميدان 
فردوسي هم اين را به خوبي نشان مي دهد. جنب و جوش بازار را در برگرفته و 
متاسفانه در کنار همه صرافي هاي مجاز، غير مجاز هم به خوبي نقش آفريني 

مي کنند.در اين ميان، بانک مرکزي بارها و بارها با نامه نگاري نسبت به توقف 
فعاليت صرافي هاي غيرمجاز به نهادهاي نظارتي از جمله نيروي انتظامي که 
داراي ابزارهاي اجرايي براي برخورد با غيرمجازها هس��تند، اقدام کرده اس��ت؛ 

اما هنوز هم هستند...

کارشناسان درگفت و گو با  از تزریق  ارز مداخله ای انتقاد کردند

انتقاد شقایق فراهانی از برخی سیاست های داوری در گفت و گو با 

 دست کوتاه بازیگران پرکار
 از سیمرغ فجر!

ویـترین امـروز

4صنعت، تجارت

11فرهنگ و هنر

3بين الملل

شهرها در آستانه 
 فجایع

 زیست محیطی 

معاون عمران وزیر کشوردر خصوص پسماندهاهشدار داد 

باال گرفتن نارضایتی از مشکالت اقتصادی در عربستان 

از مسئوالن انکار، از مردم اصرار 
9جامعه

احتمال خیزش مردمی
 کابوس »آل سعود«

 اینترنت 
در برزخ گرانی

جنگ قدرت در عربستان تا جايی پيش رفته است که احتمال انقاب 
افرادی در داخل اين خاندان عليه وليعهد سعودی و تبديل آن به درگيری 
های خونين وجود دارد.هر چند آل سعود ا ز مدت ها قبل به اين موضوع 
مباهات داشته است که بر خاف شيوخی که پيش از آل سعود بر جزيره 

العرب حکومت می کردند، کشور را از هرگونه درگيری ...

حدود دو ماه از اجرايی ش��دن طرح تغيير در تعرفه های اينترنت ثابت 
می گذرد و طی اين مدت همه مسئوالن ارتباطی کشور از رضايت مردم 
نسبت به نرخ های جديد خبر دادند.وزير ارتباطات و فناوری اطاعات 
چن��د روز پي��ش گفته بود که»در مجم��وع تعرفه های اينترنتی کاهش 

يافته است وبراساس نظرسنجی ها باالی ۷۰ درصد...

رئیس شورای اسالمی شهر هیدج:

 دومین هتل آپارتمان بهزیستی
 ویژه سالمندان زن افتتاح می شود

مهندس خلیل حقیقی عنوان کرد

 کسب مقام اول تولید گندم 
مازندران  توسط بهشهر

رئیس شورای اسالمی شهر هیدج 
از افتتاح قریب الوقوع س�اختمان 
هتل آپارتمان با حضور مس�ؤوالن 
خب�ر داد و گف�ت: س�اختمان هتل 
دومی�ن  بهزیس�تی  آپارتم�ان 
س�اختمان وی�ژه س�المندان زن 
در س�طح کش�ور و نخس�تین در 

شمالغرب کشور است.
عباس عسگری در جریان بازدید 
از هت�ل آپارتمان بهزیس�تی ویژه 
بانوان نرگس اقدامات شهرداری 
و بهزیس�تی در راس�تای س�اخت 
و ایج�اد هت�ل آپارتم�ان وی�ژه 
س�المندان را اقدامی مفید و خوب 
خواند و از تالش های شهرداری در 
راستای تکمیل و تحویل ساختمان 
ب�ه بهزیس�تی تش�کر و قدردانی 
ک�رد. وی از افتت�اح قریب الوق�وع 
س�اختمان هتل آپارتمان با حضور 
مس�ؤوالن کش�وری، اس�تانی و 
شهرس�تانی خب�ر داد و گف�ت: 
ساختمان هتل آپارتمان بهزیستی 
دومین س�اختمان ویژه سالمندان 
زن در س�طح کش�ور و اولی�ن در 
ش�مالغرب کشور است و خدمات 
ده�ی و اقدام�ات مرک�ز نی�ز باید 
در س�طح کش�ور ای�ده آل و کامال 

مطلوب باشد.

رئیس شورای اسالمی شهر هیدج 
تصری�ح کرد: امیدواریم با حمایت 
مس�ؤوالن و حض�ور آن�ان در این 
مراکز و توجه ویژه و هرچه بیشتر 
به سالمندان بتوانیم گامی هرچند 
کوچک در راس�تای ارج نهادن به 

جایگاه سالمندان برداریم.
عس�گری از شهروندان و خیرین 
بزرگ�وار هیدجی درخواس�ت کرد 
ت�ا ب�ا حض�ور در جمع س�المندان 
ای�ن مرک�ز ضمن دی�دار و گفتگو 
ب�ا آن ها موجب دلگرمی و ش�ادی 
این عزیزان و کارکنان زحمتکش 
مرکز باشند.شهردار هیدج نیز در 
ای�ن بازدی�د اظهار کرد: بی ش�ک 
این مجموعه یکی از مجموعه های 

عالی و بی نظیر در حوزه نگهداری 
سالمندان در سطح کشور است.

وی ضم�ن قدردان�ی از اقدام�ات 
صورت گرفته در راس�تای احداث 
هت�ل آپارتم�ان، ایث�ار و فداکاری 
زحمتک�ش  کارکن�ان  و  عوام�ل 
بهزیس�تی را س�تود و از زحم�ات 
بی من�ت همه پرس�نل بهزیس�تی 

تشکر و قدردانی کرد.
ش�هردار هی�دج پ�س از گفتگو با 
مس�ئوالن و کارکن�ان این مرکز و 
ش�نیدن صحبت ها و خواسته های 
آن ه�ا ، دس�تور پیگی�ری و اق�دام 
س�ریع برای رفع مشکالت مطرح 
 ش�ده را ب�ه واحد ه�ای ذیرب�ط 

صادر کرد.

س�طح زی�ر کش�ت زراع�ت گن�دم 
براساس آمار سازمان جهاد کشاورزی 
اس�تان مازندران در سال زراعی 97-
96، معادل 48744 هکتار می باشد که 
37درصد از این س�طح برابر 18000 
هکتار به شهرستان بهشهر اختصاص 
دارد که بهشهر از نظر سطح زیر کشت 
و تولید گندم رتبه اول استان را داشته 
و س�االنه ح�دود 29 درص�د از اراضی 
زراعی این شهرس�تان تحت کش�ت 
ای�ن زراع�ت مهم و اس�تراتژیک قرار 
م�ی گی�رد. ب�ه دلیل وجود کش�اورزان 
پیش�رو و آگاه به کش�ت و کار اصولی 
این زراعت، متوسط تولید گندم)آبی و 
دیم( در واحد سطح 3200کیلوگرم در 
هکتار می باشد. در سال زراعی جاری 
برابر برنامه ریزی انجام شده سطحی 
مع�ادل 18000 هکتار با تعداد 6115 
نف�ر از کش�اورزان اق�دام ب�ه کش�ت 
گندم نموده که س�طحی برابر 9270 
هکت�ار گن�دم آب�ی و 8730 گندم دیم 
می باشد که در سه منطقه دشت میان 
بند و مناطق کوهس�تانی کش�ت ش�ده 
است. در این راستان به میزان 1513 
تن ارقام مختلف گندم در طبقه گواهی 
ش�ده بین کش�اورزان گندمکار توزیع 

گردیده است.
زمان کاشت گندم: شروع کشت گندم 
در حوزه زارعی شهرستان بهشهر در 
منطقه دشت از بازه زمانی 15 آبان ماه 
ش�روع و لغایت 30 آذرماه پایان و در 
منطقه کوهس�تان و میان  بند از اواسط 

مه�ر لغایت پایان آب�ان ماه خاتمه 
می یابد.روش کاش�ت گندم: 

ب�ا وج�ود تعداد بالغ بر 60 
دس�تگاه خط�ی کار در 

منطقه، سطحی معادل 
هکت�ار)24   4465
اراض�ی  از  درص�د( 
زراعی گندم به روش 
کاماًل مکانیزه و مابقی 

با استفاده از سانتریفوژ 
م�ورد کاش�ت ق�رار می 

گیرد.
ارق�ام م�ورد کش�ت: مروارید- 

گنب�د- احس�ان ب�وده ک�ه در بین این 
ارقام بیش�ترین س�طح مربوط به رقم 

احسان)معادل 53 درصد( می باشد.
اقدامات آموزشی: در طول دوره زراعی 
کش�ت گن�دم برنام�ه های آموزش�ی 
متنوع�ی پیرام�ون مراح�ل کاش�ت، 
داش�ت و برداشت گندم با بهره گیری 
از محققین مرکز تحقیقات، کارشناس 
ستادی و کارشناسان مروج مستقر در 
مراکز دهستان ها به منظور ارتقا دانش 
فنی بهره برداران به مرحله اجرا درمی 
آید که به مواردی بش�رح ذیل اش�اره 

می گردد:
مرحله کاشت

- آموزش خاک ورزی مناسب
- آم�وزش تنظیم دنبال�ه بندها)خطی 

کار، کودپاش و ...(
- آم�وزش مصرف بهین�ه نهادها )کود 
شیمیایی، سموم( و خصوصیات ارقام 

مرحله داشت:
- آم�وزش نح�وه چگونگ�ی و زم�ان 

مناسب با علف های هرز
مراح�ل  در  تغذی�ه  مدیری�ت   -

رشدی)رویشی، زایشی(
- مب�ارزه ب�ا آفات و بیماری های مهم و 

زیان آور گندم
مرحله برداشت:

-آم�وزش کمبای�ن داران ب�ه منظ�ور 
جلوگیری از افت ریزش

شایان ذکر است در طول دوره زراعی 
گن�دم، عملی�ات نظ�ارت ب�ر مراح�ل 
کاش�ت، داش�ت و برداش�ت توس�ط 
کارشناس�ان م�روج مس�تقر در پهنه 
ها )مراکز دهس�تان ها( بطور مس�تمر 
انجام می ش�ود و مس�ائل و مش�کالت 

فنی کشاورزان را مرتفع می نمایند.



ناگفتههايی
ازآتشسوزينفتکشايراني

امير دريادار »حسين خانزادي« پيرامون حادثه 
آتش سوزي و غرق شدن کشتي نفت کش ايراني 
و عملکرد تکاوران نيروي دريايي ارتش در اعزام 
ب��ه چين، گفت: اي��ن حادثه دلخراش، بالغ بر ۸ 
هزار مايل دريايي دورتر از مرز هاي کش��ورمان 

اتفاق افتاد.
به گزارشي ميزان، وي افزود: روز هاي اول حادثه، 
هم��ه منتظ��ر اين بوديم ک��ه به محض اطفاي 
حريق، امکان حضور تيم کنترل صدمات بر روي 
عرشه شناور وجود داشته باشد. در روز هاي اول 
و دوم حادثه و درحاليکه بخش هايي از ش��ناور 
در حريق نبود و به زعم ما امکان حضور کساني 
در ش��ناور ب��راي امداد و نج��ات مهيا بود، بنده 
تصور کردم که شايد جرات رفتن به روي کشتي 
وج��ود ن��دارد و به همين خاطر به ش��رکت ملي 
نفت کش و سازمان بنادر و دريانوردي پيشنهاد 
داديم که کاله سبز هاي نيروي دريايي آمادگي 
دارند بر روي عرشه شناور حاضر شوند و فقط بايد 
تشريفات اعزام آن ها به چين فراهم شود.  وي 
گفت: فرآيند رفت و برگشت صدور ويزاي چين 
براي کاله سبز هاي نيروي دريايي کمي طوالني 
شد و ۲ تا ۳ روز طول کشيد. همکاران من در روز 
هفتم وارد صحنه ش��دند و در روز هفتم با توجه 
به اينکه کش��تي از س��واحل چين دور ش��ده و به 
س��واحل ژاپن نزديک شده بود، امکان اعزام به 
وسيله بالگرد به دليل فاصله زياد وجود نداشت. 
با سريع ترين شناوري که امکانش بود، تکاوران 
درياي��ي را ب��ه صحنه اع��زام کردند و به محض 
آمادگي اعزام تکاوران به کشتي، انفجار مهيبي 
اتف��اق افت��اد و تمام عرش��ه را آتش فراگرفت و 
متاس��فانه با اندوه زياد در همان لحظات ش��اهد 

غرق شدن اين شناور بوديم.

عربستان،بحرينوامارات
براياجالستهراننمايندهاي

نفرستادند
دس��تيار ويژه رييس مجلس در امور بين الملل 
گفت: با وجود دعوت مستقيمي که از عربستان، 
بحرين و امارات براي ش��رکت در س��يزدهمين 
کنفرانس مجالس کش��ورهاي عضو س��ازمان 
همکاري اسالمي صورت گرفته ولي آنها تاکنون 
نماينده اي را براي حضور در اين اجالس اعزام 

نکردند.
 ب��ه گزارش ايرنا، حس��ين اميرعبداللهيان روز 
دوشنبه در حاشيه نشست کميته عمومي مجمع 
مجالس کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي 
اس��المي در جمع خبرن��گاران درباره حضور يا 
عدم نمايندگان کش��ورهاي عربستان، بحرين 
و امارات در اين کنفرانس گفت: از عربس��تان، 
بحرين و امارات براي ش��رکت در اين اجالس 
به صورت مستقيم دعوت شد ولي آنها تاکنون 
نماين��ده اي را ب��راي حض��ور در اي��ن اجالس 
اع��زام نکردن��د. وي افزود: براي دعوت از اين 
کشورها از طريق نمايندگي ايران در نيويورک 
دعوت نامه هايي را براي مقامات اين کش��ورها 

ارسال کرديم. 
وي اظهار داشت: همزمان دبيرخانه کنفرانس 
نيز از اين س��ه کش��ور دعوت کرد که در اين 
اجالس شرکت کنند ولي هنوز آنها نمايندگاني 
را براي حضور در اين اجالس معرفي نکرده اند. 
اميرعبداللهيان افزود: اين انتظار وجود داش��ت 
ک��ه اين کش��ورها بدون توج��ه به موضوعات 
مباح��ث دوجانبه و قطع روابطي که وجود دارد 
با نگاه موس��ع تري و به دور از سياس��ت هاي 
جنگ افروزان��ه ب��ه اين اج��الس توجه و در آن 

حضور پيدا مي کردند. 

ناامنيوتروريسمازعوامل
بازدارندهتوسعهجوامعاسالمي

رئيس کميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: ناامني و تروريسم از عوامل بازدارنده 
پيش��رفت جوامع اسالمي اس��ت و توسعه پايدار 
بدون صلح و امنيت تحقق نمي يابد.  به گزارش 
ايرنا، محمدرضا پورابراهيمي در ششمين نشست 
کميت��ه دائمي امور اقتصادي و محيط زيس��ت 
اتحاديه مجالس س��ازمان همکاري اسالمي که 
در تهران برگزار شد، ضمن بيان مراتب خرسندي 
از حضور در اين نشست که به موضوع مهم امور 
اقتصادي و محيط زيست اختصاص دارد، گفت: 
اميدوارم اين نشس��ت بتواند براي دس��تيابي به 
رش��د اقتصادي و حفاظت از محيط زيس��ت بين 
کشورهاي اسالمي و اشتراک بهترين اقدامات و 
تجارب مفيد واقع شود. نماينده مردم کرمان در 
مجلس شوراي اسالمي تصريح کرد: به باور ما، 
کشورهاي اسالمي داراي ظرفيت هاي گسترده 
اقتصادي، انس��اني، فناوري و جغرافيايي براي 
پيش��رفت و توسعه هس��تند اما برخي از عوامل 
مانع از بهره برداري از پتانس��يل هاي آنها ش��ده 
است. ناامني و تروريسم نيز يکي از عوامل اصلي 
بازدارنده توسعه و پيشرفت جوامع اسالمي است 
و توس��عه پايدار به عنوان عامل رش��د اقتصادي 
همه جانبه بدون صلح و امنيت به دست نمي آيد 
و هيچ صلحي بدون توسعه پايدار دست يافتني 
نيس��ت. پورابراهيمي اف��زود: گرچه بدنه اصلي 
گروه هاي تروريس��تي تکفيري شکست خورده 
است، اما هنوز بسياري از ظرفيت هاي چالش زا 
و تهديدساز از تروريسم و خشونت طلبي گرفته 
تا ملي گرايي افراطي، نژادپرستي و اشغالگري، 
کماکان به قوت خود در کشورهاي اسالمي باقي 

است و به تداوم بحران ها کمک مي کند.
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یک نگاه

تصميماتنابخردانه
عاملانزوايآمريکا

دبير شوراي عالي امنيت ملي تاکيد کرد: تاکتيک 
ترس��اندن جامع��ه بين الملل��ي از تصميمات يک 
ديوان��ه، تک��راري و فاقد اث��ر بوده و هيات حاکمه 
آمريکا به واسطه تصميمات نابخردانه و اشتباهات 
مکرر در شرايط انزواي جهاني قرار گرفته است. به 
گزارش ايرنا از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، 
علي شمخاني روز دوشنبه در ديدا حموده يوسف 
صباغ رئيس مجلس سوريه با اشاره به دستاوردهاي 
گسترده و پيروزي هاي ميداني سوريه که حاصل 
همراهي دولت و ملت اين کشور در ايستادگي در 
برابر تروريست ها و حاميان آن هاست اظهار کرد: 
اراده محکم ملت س��وريه آينده اين کش��ور را که 
پيروزي در همه عرصه ها و بازگش��ت به روزهاي 
پرشکوه است تعيين خواهد کرد. وي گفت: آينده 
مناطق تحت اشغال تروريست ها در سوريه صرفا 
در عرصه رويارويي پرقدرت با گروههاي تکفيري 
و اتکاء به قدرت مردمي مشخص خواهد شد و هيچ 
يک از طرف ها نمي تواند به بهانه آتش بس، لزوم 
مبارزه با گروه هاي تروريس��تي را ناديده گرفته يا 

در مسيراجراي آن مانع تراشي کند.
دبير شوراي عالي امنيت ملي با تاکيد بر ضرورت 
پيگيري مسير سياسي و گفت وگو با هدف تقويت 
حاکميت دولت قانوني اين کشور و افزايش اشراف 
بر تمام س��رزمين س��وريه افزود: هر اقدام سياسي 
يا نظامي که با هدف قراردادن بخشي از سرزمين 
سوريه در اختيار گروه هاي تروريستي و يا اشغال 
خاک سوريه از سوي نيروهاي خارجي انجام شود 
برخالف منافع مردم و تهديدي براي کشورهاي 

منطقه بوده و محکوم به شکست است.

ايرانانفجارهايتروريستي
بغدادرامحکومکرد

س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه انفجاره��اي 
تروريستي امروز بغداد را محکوم کرد. 

به گزارش ايلنا، بهرام قاسمي س��خنگوي وزارت 
ام��ور خارج��ه انفجارهاي تروريس��تي صبح روز 
گذش��ته در منطقه ميدان طيران بغداد که منجر 
به شهادت و جراحت ده ها نفر از کارگران، کسبه 
و م��ردم ع��ادي عراقي ش��د را به ش��دت محکوم 
کرد. وي ضمن ابراز تسليت و همدردي با دولت 
و مل��ت ع��راق، به ويژه بازماندگان و وابس��تگان 
قربانيان اين جنايت هولناک تروريستي، بار ديگر 
ب��ر تداوم حمايت قاطع جمهوري اس��المي ايران 
از مب��ارزه راس��خ و بي  ام��ان دولت و ملت عراق با 
تروريسم که ريشه در افکار افراط گرايانه گروه هاي 
تکفيري - تروريس��تي وابس��ته به خارج از عراق 

دارد، تاکيد کرد.

سپاهجانباختندريانوردان
نفتکشسانچيراتسليتگفت
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در پيامي حادثه تلخ 
جان باختن کارکنان کشتي نفتکش سانچي را به 
مق��ام معظم رهبري، ملت اي��ران و خانواده هاي 
داغدار تس��ليت گفت.  به گزارش ايلنا، در بخش��ي 
از اين پيام آمده است: بي شک همدردي باشکوه 
آحاد ايرانيان درغم جانباختن مظلومانه دريانوردان 
خدوم و فداکار کش��تي نفت کش س��انچي بيانگر 
عظمت و بزرگي آنان و قدرشناسي از مجاهدت و 

فداکاري در راه پيشرفت کشور است.
در پيام س��پاه پاسداران انقالب اسالمي با تسليت 
اين ضايعه اندوه بار و فراموش ناش��دني به مقام 
معظ��م رهبري، ملت ايران و خانواده هاي داغدار 
از درگاه خداون��د متعال براي جانباختگان رحمت 
واس��عه اله��ي و براي بازمان��دگان صبر و آرامش 

طلب شده است.

کنديروندراهاندازي
»شبکهملياطالعات«

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان 
اينک��ه »متاس��فانه روند راه اندازي ش��بکه ملي 
اطالعات در کشور به کندي پيش مي رود«، گفت: 
مجلس حاضر اس��ت براي پيشرفت روند شبکه 
ملي اطالعات، با تصويب قوانين به دولت کمک 
کند.  حميدرضا فوالدگر نماينده مردم اصفهان در 
گفتگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، 
درباره شبکه ملي اطالعات گفت: متاسفانه روند 
راه اندازي شبکه ملي اطالعات در کشور به کندي 
پيش مي رود.وي با اشاره به حوادث اخير کشور 
افزود: اين حوادث نشان داد که ما به شبکه ملي 
اطالعات در کش��ور نياز داريم.عضو کميسيون 
صنايع و معادن مجلس تاکيد کرد: درحال حاضر 
کشور هايي که فشار هاي استکبار ي ندارند به اين 
نتيجه رس��يده اند که بايد مجهز به ش��بکه ملي 
اطالعات باش��ند؛ به عنوان مثال کش��ور کره که 
اولين قدرت آي تي آسياس��ت توانسته است ۸۰ 
درصد شبکه اينترنت خود را ملي کند و فقط ۲۰ 
درصد آن را از بيرون تهييه مي کند.اين نماينده 
مجلس تصريح کرد: کش��وري، چون کش��ور ما 
که هميش��ه در معرض تهديدات هس��تيم و در 
مرحله رويارويي با نظام س��لطه قرار دارد قطعا 
بايد به ش��بکه ملي اطالعات مجهز باش��د. وي 
ب��ا بيان اينکه راه اندازي ش��بکه ملي اطالعات 
سالهاس��ت از س��وي مجلس به تصويب رسيده 
است، ادامه داد: در حال حاضر فرايند راه اندازي 
ش��بکه ملي اطالعات در کش��ور به کندي پيش 
م��ي رود. فوالدگر با بي��ان اينکه مجلس حاضر 
است براي پيشرفت روند شبکه ملي اطالعات، با 
تصويب قوانين به دولت کمک کند، بيان داشت: 
راه اندازي شبکه ملي اطالعات از جمله الزامات 
اصل��ي نظام ما تلقي مي ش��ود ل��ذا حوادث اخير 
کش��ور نش��ان داد که ما به شبکه ملي اطالعات 

نياز داريم.

اولویت ایران، همکاری اقتصادی با کشورهای مسلمان
الریجانی در نشست رؤسای مجالس کشورهای اسالمی تشریح کرد :

رييس مجلس ش��وراي اسالمي با انتقاد از 
اظه��ارات نس��نجيده و توهين آميز رييس 
جمهوري آمريکا نس��بت به برخي کشورها 
گف��ت: اين س��خنان نه تنها به دوس��تي و 
پاي��داري همکاري هاي کش��ورها کمک 
نمي کن��د بلکه ش��کاف ها و دش��مني ها را 
افزاي��ش مي ده��د.  به گ��زارش ايرنا، علي 
الريجاني روز دوش��نبه در بيستمين جلسه 
کميته عمومي اتحاديه مجالس کشورهاي 
عضو سازمان همکاري اسالمي در واکنش 
ب��ه اظهارات تحقير آميز ترامپ نس��بت به 
برخي کش��ورها افزود: تاس��ف بار است که 
ترامپ اخيرا صحبت هاي نسنجيده اي را در 

مورد برخي کشورها بيان کرده است.
وي تصري��ح ک��رد: اين صحبت ها بس��يار 
تحقيرآميز و توهين آميز بود، در اين دوره ما 
را به سمت به يک توحش مدرن هل مي دهد 
که ادبيات سياسي هم از حالت عادي خارج 
شده است و به جاي اين که به ملت ها احترام 
بگذارند با ادبيات زننده و تحقيرآميز صحبت 
مي کنند.  رييس مجلس شوراي اسالمي با 
تاکي��د ب��ر اين که همه اينها نش��ان از کم 
بينشي دارد، ادامه داد: اين حرف ها تحريک 
آمي��ز اس��ت و ملت ه��ا را عصباني مي کند. 
الريجان��ي همچنين گفت: ما کش��ورهاي 
اس��المي بايد اي��ن رفتارها را تقبيح کنيم و 
نباي��د هيچ ريي��س جمهوري هيچ ملتي را 
تحقير کند، حال مي خواهد آفريقايي يا غير 
آفريقايي باش��د. وي تصريح کرد: اين که 
رييس جمهوري آمريکا با زبان تحقيرآميز 
نسبت به برخي ملت ها صحبت کرده است 
بسيار تاسف انگيز است، آنها بايد روش خود 

را اصالح کنند چرا که اين نوع صحبت ها به 
دوس��تي و پايداري همکاري هاي کشورها 
ن��ه تنها کمک نمي کند بلکه ش��کاف ها و 
دش��مني ها را افزاي��ش مي دهد. الريجاني 
در بخ��ش ديگري از س��خنان خود با بيان 
اي��ن که ام��روز فلس��طين دغدغه بزرگي 
ب��راي کش��ورهاي اسالمي اس��ت، اظهار 
داش��ت: هميش��ه فلس��طين، موض��وع 
مهمي براي کش��ورهاي جهان اسالم بوده 
اس��ت و دولت ه��ا و پارلمان ه��ا نگاه جدي 
به آن دارند. وي گفت: در س��ال هاي اخير 
توطئه هاي زيادي عليه فلسطينيان بوجود 
آمده اس��ت. که اين نشس��ت فرصتي است 

که ما از ملت فلسطين حمايت کنيم. رييس 
مجلس ش��وراي اسالمي اضافه کرد: امروز 
کشورهاي اسالمي همچون عراق و سوريه 
نيز مشکالت زيادي دارند و متاسفانه رژيم 
صهيونيس��تي با توطئه آمريکا در شرايطي 
که برخي کشورهاي اسالمي مشکالتي را 
دارن��د، تالش مي کند بي��ت المقدس را به 
عنوان مرکز خود قرار دهد ولي هوش��ياري 
سياس��ي ملت هاي مس��لمان مانع اين کار 
ش��ده اس��ت. الريجاني خاطرنش��ان کرد: 
م��ا نباي��د اج��ازه دهيم اي��ن اتفاقات براي 
مردم مظلوم فلس��طين بيفتد. اتحاديه بين 
المجالس کش��ورهاي اسالمي صداي امت 

اسالم است و ما بايد صداي مردم فلسطين 
را به گوش مردم دنيا برسانيم.

وي تاکيد کرد امروز ظرفيت هاي مهمي از 
جمل��ه مناب��ع انرژي و نيروهاي متخصص 
در جهان اس��الم وجود دارد که کشورهاي 

مختلف بايد به آن توجه کنند.
ريي��س ق��وه مقنن��ه ب��ا تاکيد ب��ر اين که 
همکاري هاي اقتصادي ميان کش��ورهاي 
جهان اس��الم بايد افزايش يابد، گفت: بايد 
زيرساخت هاي اقتصادي را فراهم کنيم، در 
اين راس��تا اولويت جمهوري اسالمي ايران 
در هم��کاري اقتص��ادي ب��ا کش��ورهاي 
اسالمي اس��ت. الريجان��ي افزود: مس��ئله 

تروريسم امروز به يک جنبش مهاجر پذير 
تبديل شده است و آنان از کشوري به کشور 
ديگ��ر مي روند. وي ادام��ه داد: مادامي که 
برخي کش��ورها پش��ت صحنه ماجراهاي 
تروريس��تي هستند کش��ورهاي مسلمان 
ضربه مي خورند. ما همگي بايد به يک واحد 

براي مبارزه با تروريسم تبديل شويم.
رييس مجلس ش��وراي اسالمي تاکيد کرد: 
ايران تجربه متنوع در مبارزه با تروريس��م 
دارد و آمادگي دارد در اين راستا با کشورهاي 
منطق��ه همکاري کني��م. الريجاني گفت: 
اميدوارم اين کنفرانس س��مت گيري آينده 
نگر براي مسائل مختلف باشد. وي به وجود 
برخي اختالفات بين کشورها در سال هاي 
اخير اش��اره کرد و يادآور ش��د: به جاي آنکه 
بنش��نيم و آن را ح��ل کنيم ع��ده اي آن را 
تش��ديد کردند، بايد از گذش��ته پند گرفت 
ت��ا تجرب��ه اي براي آينده ما باش��د. رييس 
ق��وه مقننه در پايان از پيام تس��ليت رييس 
مجلس مالي براي درگذشت جمعي از خدمه 
نفتکش ايراني در آب هاي چين تشکر کرد 
و از خداون��د متع��ال براي خانواده هاي اين 

عزيزان طلب صبر کرد.
به گزارش ايرنا، بيس��تمين جلس��ه کميته 
عمومي س��يزدهمين کنفران��س مجالس 
کش��ورهاي عض��و س��ازمان هم��کاري 
اس��المي امروز ب��ا حضور عل��ي الريجاني 
رييس مجلس ش��وراي اسالمي و رييسان 
و ناي��ب رييس��ان مجال��س و هيات ه��اي 
پارلماني از ٤٤ کش��ور عضو اين س��ازمان 
در هت��ل اس��پينانس پاالس تهران آغاز به 

کار کرد. 

میز خبر

رئي��س قوه قضاييه ب��ا تأکيد بر لزوم ايجاد راههای 
ام��ن متع��دد در فض��ای مجازی گف��ت: بايد کاری 
کني��م که مردم ح��ق انتخاب ميان گزينه های امن 
را داش��ته باش��ند و مضّطر به اس��تفاده از راه ناامن 

دشمن نباشند
 به گزارش ميزان  آيت اهلل آملی الريجانی در جلسه 
مسئوالن عالی قضايی با تسليت مجدد جان باختن 
تع��دادی از دريانوردان کش��ورمان در جريان حادثه 
تصادف نفت کش سانچی در آب های چين، تالش 
اي��ن دريانوردان برای اعتالی کش��ور را جهادگونه 
توصيف کرد و گفت: اين حادثه واقعًا مصيبت بسيار 
بزرگ��ی بود ک��ه عالوه بر خانواده های اين عزيزان، 
کل کشور را عزادار کرد. اين جان باختگان، فرزندان 
ايران بودند که در جريان خدمت به کش��ور گرفتار 
اي��ن حادث��ه غم بار ش��دند.آيت اهلل آملی الريجانی 
ب��ا اش��اره به تالش های آمريکا ب��رای تغيير برجام، 
تأکيد کرد: جمهوری اس��المی بار ها گفته اس��ت که 
برجام قابل تغيير نيس��ت و هيچ کش��وری نمی تواند 
برجام را به مسائل ديگر از جمله موضوعات دفاعی 
اي��ران گ��ره بزند. برجام هرچه که هس��ت به همين 
شکل فعلی اجرا خواهد شد و کشور های طرف اين 
قرارداد نيز بايد به آن پايبند باشند.رئيس قوه قضاييه 

گس��ترش دايره تحريم ها به بهانه های گوناگون را 
از جمله اقدامات موذيانه آمريکا دانس��ت و با اش��اره 
به انتش��ار فهرس��ت جديد تحريم های اش��خاص و 
س��ازمان ها از جمله شخص رئيس دستگاه قضايی، 
برخی نهاد های مرتبط با س��پاه و همچنين ش��ورای 
عال��ی فضای مجازی اظهار کرد: تحريم رئيس قوه 
ي��ک کش��ور، عبور از هم��ه خطوط قرمز بين المللی 
اس��ت و آمريکا بايد بداند که جمهوری اس��المی در 
برابر چنين اقدامی س��اکت نخواهد نشست. البته نه 
به لحاظ ش��خصی بلکه از نظر ملی بايد مس��ئوالن، 
عکس العمل مناس��بی نشان دهند که بيانيه وزارت 
ام��ور خارج��ه در اين زمينه قابل قدردانی اس��ت، اما 
آمري��کا باي��د بدان��د که هر رفت��ار خصومت آميزی 
واکنش متناسب خود را از سوی ايران در پی خواهد 
داش��ت.رئيس قوه قضاييه با اش��اره به تحريم خود از 
س��وی آمريکا تأکيد کرد: از نظر ش��خصی اين امر 
را افتخ��اری ب��رای خود می دان��م و معتقدم که اين 
اق��دام دلي��ل بر صحت مس��ير و راهی اس��ت که در 
پي��ش گرفت��ه ايم لذا از اين جهت اقدام آمريکا هيچ 
اهميتی ندارد. مهم اين است که جمهوری اسالمی 
به عنوان يک نظام مقتدر در مسير استقالل خود گام 
برمی دارد و مس��ئوالن نظام نيز با پش��توانه مردمی 
 که همواره در صحنه هستند، هيچ خوفی به خود راه 
نمی دهند.رئي��س قوه قضاييه ادامه داد: اس��تدالل 
برخ��ی مانن��د اين اس��ت که پليس ب��ه جای انجام 
وظيف��ه انتظام بخش��ی خ��ود بگويد من همه چيز را 
آزاد می گذارم تا مردم خودشان ترافيک را مديريت 
کنن��د. اي��ن به هيچ عنوان عقالنی نيس��ت. ما اجازه 
نداري��م ب��ه س��وءمديريت و ک��م کاری خود لباس 
»انتخ��اب م��ردم« و »اعتماد به مردم« بپوش��انيم. 
حرف ما اين است که دشمن بايد فيلتر شود، اما راه 
م��ردم در فض��ای مجازی باي��د متعدد، هموار و امن 
باشد. چه کسی در کشور می پذيرد دشمن شاهراهی 
 را در اختيار داش��ته باش��د که مردم باالضطرار بايد 

در آن رفت و آمد کنند؟

يک عضو هيات رييسه کميسيون اصل ۹۰ مجلس، 
از پرون��ده مفتوح��ه تخل��ف ه��زار ميلي��ارد تومانی 
در واگذاری يک ش��رکت آلومينيوم س��ازی در اين 
کميسيون خبر داد و گفت: اين پرونده موجب شده ۵۰ 
 تا ۶۰ درصد بازار آلومينيوم کشور دست يک خانواده

 بيفتد. 
بهرام پارسايی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ايلنا با 
اشاره به کشف تخلفات گسترده در اين شرکت اعالم 
کرد: بر اساس شکايتی که درخصوص واگذاری شرکت 
مزبور به کميسيون اصل ۹۰ آمده و سازمان بازرسی نيز 
پيگير آن بود ، پيش از انجام روند واگذاری اين سازمان، 
به ص��ورت کتب��ی به وزارت اقتصاد اعالم می کند که 
واگ��ذاری دارای تخلفات��ی اس��ت و جلوی آن گرفته 
 شود اما سازمان خصوصی سازی توجه الزم را انجام

 نمی دهد.
وی مدعی شد: سازمان خصوصی سازی باوجود اين 
مکاتب��ه، ح��دود ۱۲ روز بعد واگذاری را انجام می دهد 
و اقدام به بازگش��ايی پاکت های مزايده می کند، در 
حالی که تنها ش��رکتی که در مزايده ش��رکت کرده 

بود، فروآلياژ گنو بود.
عض��و هيات رييس��ه کميس��يون اص��ل ۹۰ مجلس 
خاطرنش��ان ک��رد: بعد از واگذاری مجدداً س��ازمان 
بازرس��ی به اين موضوع ورود و آن را پيگيری کرد و 
داليل مستند و متقنی در مورد تخلف در واگذاری و 

فساد در آن مشخص شد.
او ادام��ه داد: اي��ن پرون��ده در کميس��يون اص��ل ۹۰ 
مجلس مطرح بود و ما ديروز در کميسيون اقتصادی 
جلس��ه ای در اي��ن باره برگزار کردي��م و نمايندگانی 
از س��ازمان بازرس��ی و ديوان محاس��بات، ايميدرو و 

خصوصی سازی در آن شرکت کردند.
نماينده  مردم شيراز در مجلس تاکيد کرد: هم اکنون 
ابهامی جدی در واگذاری اين شرکت و عدم دقت در 

ارزش گذاری دارايی های آن وجود دارد.
بنا به ادعای پارس��ايی ، در ارزيابی ماش��ين آالت اين 
شرکت ۸۲ درصد ، در ارزيابی زمين و ساختمان ۶۲ 

درصد و در حق امتيازها ٤۸۰ درصد تخلف انجام شده 
اس��ت.اين عضو کميس��يون اصل ۹۰ مجلس در اين 
باره توضيح داد: حدود ۳۲ هزار تن شمش آلومينيوم 
در اين شرکت بوده که ارزش گذاری نشده و چند هزار 
تن ضايعات آنودی بالغ بر ٤۰۰ ميليارد تومان وجود 
داش��ته که آن هم ارزش گذاری نش��ده است. عالوه 
ب��ر اين ش��رکت مذکور ت��ا االن ۳۰۰ تا ٤۰۰ ميليارد 
توم��ان بدهی ه��ای معوق به بيمه، ماليات، اداره برق 
 و بخش انرژی دارد که نس��بت به پرداخت آنها اقدام 

نکرده است.
وی تاکي��د کرد: يکی از مس��ائل مه��م در واگذاری، 
تضمين ه��ای اخ��ذ ش��ده از خري��دار و بدهی ه��ا به 
بانک های خارجی و داخلی آن اس��ت که با تضمين 
دول��ت ب��وده و ضمانتی جايگزي��ن تضمينات دولت 
نکرده اس��ت بنابراين دولت بدهی ها را از بيت المال 

پرداخت می کند.
عض��و هيات رييس��ه کميس��يون اص��ل ۹۰ مجلس 
همچني��ن گف��ت: بانک های خارج��ی هم مطالباتی 
دارن��د و چون دول��ت ضامن بوده موظف به پرداخت 
آن اس��ت. چندين بانک  داخلی هم از اين ش��رکت 
طلبکار هس��تند و در اخذ مطالبات ش��ان به مش��کل 

جدی بر خوردند.

 سوء مدیریت خود را در پوشش
تخلف 1000 میلیارد یک شزکت آلومینیوم سازی » اعتماد به مردم« توجیه نکنیم

عضو کمیسیون اصل 90 خبر داد:

وجود فضای آرام، پیش شرط جذب سرمایه گذار
معاون اول رييس جمهوري گفت: آمريکا به دنبال آن 
است که فضاي ايران را براي کار نامطمئن جلوه دهد ؛ 
به نظر من بهترين راه حل نشان دادن وحدت و انسجام 

و راه اندازي گفت وگوي ملي است.
به گزارش ايرنا، اس��حاق جهانگيري روز دوش��نبه در 
بيست و سومين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي 
که در تاالر امام خميني اين دانشگاه برگزار شد، افزود: 
آمري��کا و خصوص��ا رييس جمهوري فعلي آن که برخي 
آمريکايي��ان ب��ه دليل عدم تعادل پيش��نهاد کرده اند به 
مراکز درماني مراجعه کند، در طول يک س��ال گذش��ته 
فش��ارهاي متعددي را با هماهنگي صهيونيس��ت ها و 

برخي کشورهاي عرب به ايران وارد مي کند.
وي ادامه داد: به فضل الهي تمام فشارها و برنامه هاي 

آن ها با شکست روبرو شده است.
معاون اول رييس جمهوري خاطرنش��ان کرد: آخرين 
بار تصميم رييس جمهوري آمريکا در رابطه با موضوع 
برخي از نارضايتي ها در داخل کشور بود که تالش کرد 

آن را به شوراي امنيت ببرد.
جهانگيري گفت: ده برابر از اين تظاهرات ها در کش��ور 
آمريکا اتفاق مي افتد که طبيعي است و يک مورد آن در 
س��طح بين المللي مطرح نمي شود. آمريکا فکر مي کرد 
با اين اقدام به ايران فشار مي آورد ولي اعضاي شوراي 
امنيت س��ازمان ملل جلس��ه را به نشس��تي عليه آمريکا 

تبديل کردند که چرا اين کار را انجام مي دهد.
وي ادامه داد: يکي ديگر از اقدامات آمريکا در خصوص 
برج��ام ب��ود که در رابطه با ع��دم پايبندي به تعهداتش 
اظهارنظ��ر و ت��الش مي کند تا فضاي ايران را نامطمئن 
براي کار درست کند. چرا که مي داند مسئله اصلي ايران 
بيکاري، معيشت و رفاه مردم است و راه حل آن ايجاد 

آرامش و ثبات و امنيت در کشور است.
ب��راي  گف��ت:  جمه��وري  ريي��س  اول  مع��اون 
س��رمايه گذارمهمترين مسئله وجود فضاي آرام است و 

اين کش��ور طبق برنامه ريزي هاي پيش بيني ش��ده هر 
س��ال بايد ۶۵ ميليارد دالر منابع جذب کند ولي آمريکا 
در هر فضايي تالش مي کند تا زهر خود را بريزد و اوج 
خباثت خود را به ملت نش��ان دهد و بگويد اين کش��ور 

محل خوبي براي سرمايه گذاري نيست.
جهانگيري تصريح کرد: راه حل من اين است که وحدت 
و انسجام را نشان دهيم و گفت وگوهاي ملي در سطح 
کش��ور راه بيفتد و نش��ان دهيم هيچ کس قادر نيس��ت 

جريان ديگر را حذف کند.
وي گفت: عقل براي اين موقع است و حکم مي کند در 
زماني که در چنين شرايطي هستيم دست به دست هم 
دهيم و اگر در داخل مش��کالت، گله ها و نقد تند وجود 
دارد، در حال حاضر نيازمند نمايش وحدت و انس��جام 

بزرگ در داخل کشور هستيم.
معاون اول رييس جمهوري اضافه کرد: فکر مي کنم اين 
فرصت هاي استثنايي و نيروي انساني توانمندي که در 
کش��ور وجود دارد، کش��ور قادر است مسائل و مشکالت 

خود را حل کند.
جهانگيري گفت: مديران کشور بايد با انگيزه پاي کار 
بايس��تند و وزير بهداش��ت يکي از مديراني که در دولت 
يازده��م ب��ا حضور به موقع از اقصي نقاط کش��ور ديگر 
مدي��ران را ب��ه کار و فعالي��ت وا مي داش��ت و اميدواريم 

همچنان ادامه داشته باشد.
وي اضافه کرد: مديران بايد با حضور تمام وقت پاي کار 
بايستند و اگر کسي احساس کرد مدير چنين شرايطي 
نيست، ميدان را به ديگري که عالقه مند به آينده کشور 

است، واگذار کند تا کار را پيش ببرد.
معاون اول رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنان 
خود گفت: سياست هايي که براي توليد علم و فناوري 
اتخاذ ش��د رتبه ايران را افزايش داد و اين سياس��ت ها 

مي تواند موجب رشد و شکوفايي کشور شود. 
جهانگيري با بيان اينکه اداره کشور با منابع طبيعي به 

آخر خط رسيده است، گفت: اگر فکر مي کنيم از طريق 
ف��روش مناب��ع نفت و گاز مي توان کش��ور را اداره کرد، 
کار غيرواقعي و دش��واري اس��ت و در س��ال هاي آينده 

غيرممکن است. 
وي افزود: بهترين روش، اتکا به مغز دانشمندان خود و 
نيروهاي انساني است. بايد شرکت هاي دانش بنيان در 
اولويت قرار گيرد. اتفاقي که در برخي شرکت ها مي افتد، 
جهت را نشان مي دهد که با حداقل سرمايه به سرعت 

بزرگ مي شوند و ايجاد اشتغال مي کنند. 
معاون اول رييس جمهوري خاطرنشان کرد يقينا راهبرد 
زيرس��اخت اصلي متکي به تحقيق و پژوهش اس��ت که 

بايد پژوهش در کشور نهادينه شود. 
جهانگيري گفت: در حوزه پزشکي به دليل پيوند عميق 
ک��ه با زندگي مردم و س��المت م��ردم دارد، مي تواند در 
موض��وع پژوهش نقش محوري تري داش��ته باش��د و 
جش��نواره رازي در طول س��ال هاي گذش��ته از اعتبار 

علمي ممتازي برخوردار شده است. 
وي اف��زود: دو نکت��ه اصلي وج��ود دارد که يکي حرفه 
پزش��کي و پزش��کي ايران است که توانسته به نقطه اي 
برس��د که امروز هر ايراني به آن افتخار مي کند. زماني 
که مجلس بوديم دغدغه داشتيم بودجه اي براي اعزام 
بيماران کليوي به خارج تعيين کنيم ولي امروز توانمندي 
پزش��کي ايران به نقطه اي رس��يده که در جهان پذيرفته 
ش��ده اس��ت و خيلي از بيماران کشورهاي منطقه براي 

درمان به مراکز درماني ايراني مراجعه مي کنند. 
معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: بحث دوم خدمات 
ط��رح تحول س��المت اس��ت که اج��راي اين طرح کار 
بزرگي بود و ريس��ک بزرگي داش��ت و نيازمند شجاعت 

و تصميم گيري بود. 
جهانگيري افزود: کش��وري که مي دانست در تحريم و 
با محدوديت منابع روبرو است ولي با اتکا به توانمندي 
و فرصت هاي کشور اين طرح را در دستور کار قرار داد 

که توفيقاتي براي کش��ور داش��ت و هزينه هاي مردم را 
به شدت کاهش داد. 

وي تصريح کرد: به ملت اطمينان مي دهم اين طرح از 
دستور کار دولت کنار نخواهد رفت و جزو اولويت هاي 
اصل��ي دول��ت و م��ردم خواهد بود. مهم اين اس��ت که 
راه��کاري پي��دا کنيم که مش��کالت ط��رح را برطرف 

کنيم. 
معاون اول رييس جمهوري خاطرنش��ان کرد: جامعه، 
دولت و نظام امروز با مسائل و تنگناهاي مختلف روبرو 
اس��ت و آنچه همه مي دانيم فرصت هاي بس��يار خوبي 
در اختيار ايران اس��ت که اگر خوب اس��تفاده کنيم قادر 

هستيم همه تنگناها را برطرف کنيم. 
جهانگيري در اين مراسم با تسليت به جانباختن ۳۲نفر 
از کارکنان شرکت ملي نفتکش گفت: حادثه تلخي است 
که در تاريخ دريانوردي دنيا جز موارد استثنا است که در 
اولين حرکت انفجاري عظيمي بوجود آيد که در همان 
لحظه اول که خبر را شنيدم به سفيرمان در چين اعالم 

کردم آنچه در توان است به کار گرفته شود. 
وي افزود: در همان لحظه اول وزارت امور خارجه ايران 
را از کش��ورهاي منطقه که در اين اتفاق توانايي کمک 
داشتند، درخواست کمک کرد، اگر چه از نظر کارشناسي 
گفته مي شد به خاطر انفجار و گازهاي سمي کسي زنده 
نخواهد بود ولي نخواس��تيم اميد خود را قطع کنيم و با 
همه تالش ها متاسفانه کشتي غرق شد و دسترسي به 
پيکرهاي عزيزانمان غيرممکن اس��ت که اين اتفاق را 

خانواده ها و ملت ايران تسليت عرض مي کنم. 
در اين مراس��م از تعدادي از پزش��کان برگزيده جشنواره 

تحقيقاتي علوم پزشکي رازي تقدير بعمل آمد.  

جهانگیری تاکید کرد



 تعطیلی فرودگاه »معیتیقه «
درپی درگیری های لیبی

گروه ه��ای  می��ان  درگیری های��ی  از  مناب��ع 
ش��به نظامیان مس��لح لیبی در اط��راف فرودگاه 
معیتیق��ه در طرابل��س خبر داد.این درگیری ها در 
اطراف فرودگاه معیتیقه در طرابلس پایتخت لیبی 
به وقوع پیوست.  درگیری ها بین دو گروه حامی 
شورای ریاستی لیبی بود که مورد حمایت جامعه 
جهانی است.پروازها از و به مقصد فرودگاه معیتیقه 
فعال متوقف شده اند.درگیری ها میان "نیروهای 
س��پر ویژه" به رهبری عبدالرئوف کاره که قبال 
تس��لط داش��تند با ش��به نظامیان البقره از منطقه 

تاجوراء در شرق طرابلس به وقوع پیوست.

 تقابل جنگنده های قطری
 با هواپیمای اماراتی 

امارات ادعا کرده که چند جنگنده قطری به یک 
هواپیمای مسافربری اماراتی که در حال پرواز به 
سوی منامه بوده، نزدیک شده اند.بر اساس این 
خبر امارات اعالم کرده که یکی از شرکت های 
هواپیمایی ملی این کشور امروز گزارش داده که 
در یکی از پروازهای روتین خود به سوی منامه و 
در هنگام پرواز در یکی از مسیرهای همیشگی با 
چند جنگنده قطری مواجه شده است.امارات این 
اقدام را تهدیدی خطرناک برای س��المت حمل 
و نق��ل هوای��ی غیرنظامی توصیف کرده و اعالم 
کرده که قطر قوانین و توافق های بین المللی در 
این زمینه را نقض کرده است.خبرگزاری امارات 
به نقل از س��ازمان هواپیمایی این کش��ور تأکید 
کرده که امارات اجازه نخواهد داد سالمت حمل 
و نقل هوایی این کش��ور مورد تهدید قرار بگیرد 
و هم��ه اقدام��ات الزم برای تأمین امنیت حمل و 
نقل هوایی غیرنظامی را اتخاذ خواهد کرد.بعد از 
ش��کل گیری بحران قطر که به وسیله عربستان 
و امارات مدیریت ش��ده بود، عربس��تان، امارات و 
بحرین اعالم کردند که قطر اجازه ندارد از حریم 
هوای��ی این کش��ورها برای حم��ل و نقل هوایی 

خود استفاده کند.

 طالبان به پیروزی خود
 در افغانستان باور دارد

ژن��رال »ج��ان نیکلس��ون« فرمان��ده نیروهای 
آمریکایی و ناتو در افغانستان طی مصاحبه ای با 
سی بی اس نیوز، در جواب پرسش »چرا طالبان 
در ط��ول ای��ن مدت برای مذاکرات با دولت کابل 
موافقت نکرده اند« گفت: به نظر من دلیل عدم 
موافقت طالبان با مذاکرات صلح افغانس��تان این 
اس��ت که آنها مطمئن هس��تند که پیروز خواهند 
ش��د. وی افزود: طالبان باور دارند که ما توانایی 
خود برای پیروزی را از دست داده ایم، زیرا از سال 
۲۰۰۹ ما نه تنها تصمیم به اعزام نظامیان بیشتر 
به این کش��ور گرفتیم، بلکه تاریخ خروج نیرو ها 
را نیز اعالم کردیم؛ زمانی که دشمن شما تاریخ 
خ��روج خ��ود را اعالم می کن��د، پس هیچ نیازی 
ب��ه مذاک��ره نیست.نیکلس��ون در ادامه گفت که 
طالبان می توانند اسلحه خود را بر زمین گذاشته 
به جامعه باز گردند و بخش��ی از آینده افغانس��تان 
باش��ند و زندگی بهتری برای خود و فرزندانش��ان 
داش��ته باش��ند. در غیر این صورت آنها باید مرگ 

را انتخاب کنند.

 احتمال شکل گیری
 اتحاد اروپایی علیه ترامپ

پس از انجام تظاهرات ضد ترامپ در س��وئیس که 
میزب��ان اجالس جهانی اقتصاد در داووس اس��ت 
اکنون احتمال ش��کل گیری اتحادی علیه رئیس 
جمهور آمریکا در این نشس��ت جهانی قوت گرفته 
است.»دونالد ترامپ« این روزها حال و روز خوشی 
ندارد زیرا پس از شکست در شورای امنیت سازمان 
مل��ل در خصوص بیت المق��دس و ایران، ماجرای 
توهین وی به کشورهای آفریقایی و واکنش جهانی 
به اظهارات او و همچنین افش��اگری وال اس��تریت 
ژورنال در خصوص پرداخت حق السکوت به یک زن، 
موجب گیر افتادن ترامپ در گوشه رینگ شد.اما خبر 
می رسد که احتمال دارد در اجالس جهانی داووس 
که از هفته آینده آغاز می شود »آنگال مرکل« صدر 
اعظ��م آلم��ان و »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور 
فرانسه ائتالفی را علیه ترامپ شکل بدهند.در همین 
رابطه رویترز می نویسد: آنگال مرکل در نظر دارد در 
مجمع جهانی اقتصاد در داووس، با امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانس��ه، در مورد چگونگی برخورد 
 ب��ا دی��دگاه های رئیس جمهور ایاالت متحده، وارد 
مذاکره شود. این امر می تواند بار دیگر مرکل را بر 
عرصه بین المللی بازگرداند زیرا مرکل به مدت چند 
ماه درگیر تحوالت داخلی آلمان و مذاکرات تشکیل 
دول��ت ب��وده و همین امر وی را از تحوالت جهانی 
دور کرده اس��ت.ترامپ از زمان به قدرت رس��یدن 
هم��واره موض��ع ضد اتحادی��ه اروپا و حتی مخالف 
سیاس��ت های آنگال م��رکل در پذیرش مهاجران 
داشته است و این مواضع به تنش ها و مشاجراتی 
بین دو رهبر انجامیده است. »چارلز کوپچان« که 
به باراک اوباما س��لف ترامپ در مورد سیاس��ت اروپا 
مش��ورت می داد، ترامپ و مرکل را دو ش��خصیت 
کام��ال متفاوت توصیف کرد که احتماال دوس��تان 

خوبی از آب در نمی آیند.

نخس��ت وزیر سابق ترکیه اطالعات 
مهمی را به کمیته پارلمانی ارائه کرد 
ک��ه درباره ت��الش کودتای نافرجام 
تابس��تان ۲۰۱۶ تحقی��ق می کند.
احمد داووداوغلو، نخست وزیر سابق 
ترکیه خاطرنش��ان کرد، رجب طیب 
اردوغ��ان، رئیس جمه��وری ترکیه 
خودش دستور ساقط کردن جنگنده 
روسیه را داده بود. این اعتراف ممکن 
است روابط دو کشور روسیه و ترکیه 

را وارد بحران جدیدی کنداین در حالی است که اردوغان پیشتر جنبش هیزمت وابسته به فتح 
اهلل گولن، روحانی در تبعید این کشور را به ساقط کردن جنگنده روس متهم کرده و گفته بود، دو 
خلبان وابسته به این جنبش جنگنده روس را ساقط کردند تا موجب تنش و درگیری بین ترکیه 
و روس��یه ش��وند.نیروی هوایی ترکیه جنگنده روس از نوع س��وخوی ۲۴ را ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ به 

ادعای اینکه حریم هوایی ترکیه را در مرزهای مشترک با سوریه نقض کرده ، ساقط کردند.

تارنم��ای روزنام��ه نیویورک تایمز 
نوش��ت: تم��ام ارتش، افس��ران و 
نیروه��ای آمریکای��ی ب��ه صورت 
مس��کوت در ح��ال آماده س��ازی 
ب��رای جنگ احتمالی هس��تند.این 
تارنما با اشاره به تمرین های نظامی 
ارتش آمریکا در ماه گذش��ته افزود: 
»»مجموع��ه ای از ۴8 هلیکوپت��ر 
آپاچی و ش��نوک، نیروهای خود را 
از پای��گاه فورت برگ در کارولینای 

ش��مالی حرک��ت دادن��د و ب��ا اهداف نظامی و تجهیزات آت��ش واقعی تمرین کردند. دو روز بعد 
در آس��مان نوادا، ۱۱۹ س��رباز چترباز در تمرین ش��بیه س��ازی شده تهاجم دشمن از هواپیما در 
تاریکی شب بیرون پریدند.ماه آینده در مراکز نظامی سراسر آمریکا بیش از هزار سرباز تمرین 
های نظامی خواهند داشت تا بیاموزند که چطور مراکزی را برپا کنند تا از این طریق نیروهای 

ارتش را به سرعت به خارج از مرز انتقال دهند. 

مخالفان س��وریه از عدم مشارکت در 
کنفران��س گفت وگوی ملی س��وریه 
در س��وچی ک��ه اواخ��ر م��اه جاری 
میالدی برگزار می ش��ود، خبر دادند.
فاتح حس��ون، یکی از اعضای هیئت 
مخالفان سوریه اعالم کرد که حضور 
نیافتن این هیئت در سوچی به معنای 
رد روند مذاکرات نیس��ت بلکه هیئت 
مذک��ور به دنبال رایزنی در چارچوب 
قطعنامه های سازمان ملل و بیانیه ژنو 

است.پیشتر در دسامبر ۲۰۱۷ هیئت مذاکره کننده مخالفان سوریه که اعضای آن حدود ۴۰ تن 
بود و در بین آن ها گروه های مسلح نیز وجود داشتند از  حضور نیافتن در کنفرانس گفت وگوی 
ملی سوریه در سوچی خبر داد که این اقدام را تالش برای کناره گیری از روند ژنو در حل و فصل 
سوریه قلمداد کرد.این اقدام هیئت گروه های مسلح به رغم این که نصر الحریری، رئیس هیئت 

مخالفان سوری اعالم کرده بود که در کنفرانس سوچی شرکت می کند، صورت گرفت.
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میز خبر

احتمال خیزش مردمی، کابوس آل سعود
باال گرفتن نارضایتی از مشکالت اقتصادی در عربستان 

گ�روه بی�ن المل�ل :جنگ قدرت در عربس��تان تا جایی 
پی��ش رفته اس��ت که احتم��ال انقالب افرادی در داخل 
این خاندان علیه ولیعهد سعودی و تبدیل آن به درگیری 
های خونین وجود دارد.هر چند آل س��عود ا ز مدت ها 
قبل به این موضوع مباهات داش��ته اس��ت که بر خالف 
شیوخی که پیش از آل سعود بر جزیره العرب حکومت می 
کردند، کشور را از هرگونه درگیری خونین بر سر قدرت 
در امان نگاه داشته اند اما اکنون به نظر می رسد اوضاع 
تغییر کرده است و چه بسا در ماههای آینده کشمکش 
قدرت در داخل خاندان حاکم سعودی به درگیری های 
خونین تبدیل شود.تشکیل کمیته پادشاهی برای تایید 
دستورات پادشاهاگر اندکی به عقب بازگردیم باید گفت 
در سال ۲۰۰۷ آل سعود یک کمیته پادشاهی متشکل از 
3۴ عضو تشکیل داد که ماموریت آنان برقراری توازن 
قدرت بین شاهزادگان سعودی و انتخاب پادشاه به اتفاق 
آراء بود، اما این کمیته اکنون به تاریخ پیوس��ته اس��ت و 
حتی اگر همچنان پابرجا باشد نقش آن به ضعیف ترین 
می��زان تنزل یافته اس��ت ت��ا جایی که فقط می تواند به 
دس��تورات پادش��اهی مهر تایید بزند تا به این وسیله آن 

را حاصل توافق جمعی نشان دهد.
رو شدن دسیسه چینی و دو دستگی خاندان حاکم  ���

سعودی علیه یکدیگر
اما اخبار رسمی مبنی بر اینکه خاندان حاکم سعودی با 
یکدیگر توافق و انس��جام دارند، چیزی جز نقابی برای 
پنهان کردن واقعیت ها نیست حال آنکه دسیسه هایی 
که قصر را احاطه کرده اس��ت و معموال بخش جدایی 
ناپذیر خاندان سعودی است، اکنون علنی شده و بر سر 

زبان ها افتاده است. 
طایفه آل سعود ���

از نظر تاریخی شاهزادگان طمع کار سعودی که احساس 
می کنند به حاش��یه رانده ش��ده و مایلند قدرت پادش��اه 
را ب��ه تزل��زل درآورند، به نقاطی دور س��فر می کردند تا 
خود را از خشم بزرگان آل سعود در امان بدارند؛ نمونه 
ای��ن وضعی��ت در مورد امیر طالل بن عبدالعزیز اس��ت 
که در آغاز دهه ش��صت قرن گذش��ته از عربستان راهی 
بیروت و س��پس قاهره ش��د تا با طرح تشکیل پادشاهی 
مش��روطه کس��انی را که از او از نظر س��ن و سال بزرگتر 

بودند، به چالش بکشد.
سر به نیست شدن شاهزادگان مخالف ���

وی سپس مورد عفو قرار گرفت و در برابر دریافت مبلغی 
پ��ول از ق��درت صرف نظر کرد.در همان دهه امیر خالد 
ب��ن مس��اعد، ملک فیصل را ب��رای حضور در تلویزیون 
به چالش کشید که چه بسا این اقدام را بر اساس زیاده 
خواهی های سیاسی عنوان کرد اما بخت با او یار نبود 

و به ضرب گلوله جان خود را از دست داد.
این وضعیت در مورد تمام طوایف س��عودی در جریان 
اس��ت و در واقع آل س��عود از تمام اعضای این خاندان 
می خواهد کورکورانه به آن ایمان داش��ته و هیچ یک 
از بزرگان را هدف انتقاد قرار ندهد و دسیس��ه هایی که 

برایشان روشن می شود جایی بازگو نکنند.
اطاعت از بنیانگذار آل سعود یا همان بن سعود که تقریبا 

برایش��ان حالت تقدس دارد و نیز اطاعت از گروهی از 
فرزندان و نوادگان با نفوذ او، خواس��ته اساس��ی برای 
عضویت در دایره گس��ترده تری از خاندان س��عودی یا 

همان خاندان حاکم است.
مش�ت آهنین بن س�لمان، عامل شکاف در خاندان  ���

حاکم سعودی
اما امروز شاهزاده ای 3۲ ساله به سرعت در حال قدرت 
گرفتن اس��ت و س��خت تالش دارد هرچه زودتر به هر 

قیمتی که شده است به تخت پادشاهی تکیه زند.
اکنون شکاف های زیادی در خاندان حاکم سعودی به 
وجود آمده اس��ت که عامل آن مش��ت آهنین و سیاست 
های خودخواهانه محمد بن س��لمان ولیعهد س��عودی 
در قبال عموزادگان و نزدیکانش اس��ت.به این ترتیب 
این ش��اهزاده س��عودی ش��کی باقی نگذاشته است که 
کشمکش خطرناکی بر سر قدرت در عربستان درجریان 
اس��ت و یکی از نمونه های بارز آن بازداش��ت الولید بن 
طالل و راهی کردن او به همراه عده ای دیگر به زندان 
است، حال آنکه معموال هزاران سعودی مدتها در پشت 
میله های زندان الحائر محبوس می مانند بدون اینکه 

محاکمه عادالنه ای برایشان برگزار شود.
کشمکش بر سر قدرت و ازدحام در زندان الحائر ���

چند روز پیش زندانیان زندان الحائر از اینکه موج جدیدی 
از ش��اهزادگانی که اخیرا بازداش��ت ش��ده اند، به آنان 
ملحق می ش��وند، غافلگیر ش��دند زیرا پس از آنکه ۱۱ 
شاهزاده سعودی در قصری در ریاض حبس شده بودند 
به زندان الحائر منتقل ش��دند.اخبار منابع رسمی حاکی 
از این اس��ت که این ش��اهزادگان به هزینه های دولت 
و افزای��ش قیم��ت کااله��ا و هزینه آب و برق اعتراض 
داش��تند به ویژه اینکه دولت یارانه س��وخت و انرژی را 

حذف کرده است.
در ش��رایط کنونی محمد بن س��لمان خیالپردازی را در 
پیش گرفته است و به دنبال خالص شدن از شاهزادگان 
مخالف است و در نظر دارد یا آنان را روانه زندان کند و یا 
به مناطق مشخص و نامشخص تبعید کند. این در حالی 
اس��ت که در گذش��ته عبدالعزیز بن ترکی از شاهزادگان 
س��عودی پس از انتقاد از خاندان حاکم و مش��ارکت با 
مخالفان س��عودی در یک برنامه تلویزیونی در ش��مال 

لندن، در ژنو ربوده شده و به ریاض بازگردانده شد.
ناپدید شدن دو شاهزاده منتقد سعودی ���

در سال ۲۰۱۵ نیز گروهی از شاهزادگان با انتشار مطلبی 
تحت عنوان » هشدار به آل سعود« در اینترنت به حاشیه 
رانده شدن شاهزادگانی مانند احمد و امیر طاللرا محکوم 
کرده و بزرگان خاندان حاکم س��عودی را به کودتا علیه 

ملک س��لمان و پس��رش فراخواندند.در آن زمان این دو 
شاهزاده سعودی که گفته می شد در این انتقاد اینترنتی 

دست داشتند، ناپدید شدند.
به هرحال هرچند س��خن گفتن از احتمال کش��مکش 
خونین بر س��ر قدرت موجب ایجاد ترس و وحش��ت می 
ش��ود اما بر اس��اس دالیل متعدد نمی توان وقوع آن را 

بعید دانست.
بن سلمان ماجراجویی بی پروا ���

اوال او ثابت کرد که فردی ماجراجو وبی پروا اس��ت و 
رس��انه ها نیز در مورد ویژگی های ش��خصیتی او مبالغه 
کردند تا جایی که توماس فریدمن با اشاره به موقعیت 
متف��اوت بن س��لمان از او ب��ه عنوان یک فرد انقالبی و 

کامال اصالح طلب یاد کرد.
این توصیفات مبالغه آمیز در مورد بن س��لمان در حالی 
است که سیاست های اقتصادی او ثبات نداشته و وارد 
ماجراجویی های منطقه ای ش��ده اس��ت که با توجه به 
آن شایس��ته لق��ب »مبارز صح��را« و یا »اصالح طلب 

لیبرالیسم« نیست.
احتم�ال خی�زش مردم�ی، کابوس خان�دان حاکم  ���

سعودی
سیاست های ابهام آمیز بن سلمان موجب ایجاد نگرانی 
و ترس عمیق در عربس��تان ش��ده اس��ت و بیم آن می 
رود که س��عودی ها در اعتراض به هزینه های سرس��ام 
آور و افزای��ش قیم��ت کااله��ا به خیاب��ان ها بیایند که 
در ای��ن ص��ورت بای��د گفت حضور آنان ب��ه مثابه بهار 
س��عودی خواهد بود که خاندان حاکم س��عودی از زمان 
آغاز آن در مصر و تونس به وحش��ت افتاده و بیم دارند 
معترضان خواس��تار برکناری آنان ش��وند.با وجود تمام 
اقدمات پیش��گیرانه علیه انقالب از س��وی آل س��عود، 

خاندان حاکم همچنان از احتمال بروز انقالب مسالمت 
آمیز در داخل کشور در بیم و وحشت به سر می برد.

نگرانی بن سلمان از چیست؟ ���
در این میان آنچه ذهن بن سلمان را مشغول کرده است 
این احتمال است که شورش علیه او را افرادی از داخل 
خاندان حاکم و به عبارت بهتر افراد نزدیک به او رهبری 
کنند و دلیل این نگرانی، نارضایتی و خشم شاهزادگان 
به حاش��یه رانده ش��ده اس��ت و بدتر از آن اینکه برخی 
محافل س��عودی به دنبال انتقام از بن س��لمان هس��تند 
چرا که او بس��یاری از اعضای خاندان حاکم را تحقیر و 

آزادی های آنان را سلب کرده است.
از نوامبر گذشته بن سلمان گروهی زیادی از شاهزادگان 
را ب��ه حاش��یه ران��ده و ی��ا روانه زندان ک��رد که یکی از 
آنان محمد بن نایف ولعیهد س��ابق اس��ت که از تمام 
پست هایش کنار گذاشته شد.متعب بن عبداهلل از دیگر 
شاهزادگانی است که پست هایش از او گرفته شد و به 
اتهام دس��ت داش��تن در فساد چند هفته بازداشت شد و 

سپس در مقابل پرداخت مبلغی پول آزاد شد.
دوم: آنچه احتمال بروز درگیری های خونین در داخل 
خاندان حاکم را قوت می بخشد تغییر روند افقی انتقال 
قدرت به ساختار عمودی است و قدرت گرفتن بن سلمان 
موجب ش��د بس��یاری از شاهزادگانی که در طول چهار 
دهه اخیر امکان به چالش کشیدن آنان وجود نداشت، 

به حاشیه رانده شوند.
ق�درت گرفت�ن ش�اهزادگان گمن�ام در زم�ان بن  ���

سلمان
از سوی دیگرنسل جدیدی از سعودی ها که از اعضای 
حاش��یه ای خاندان حاکم هس��تند، صاحب پست های 
مهم ش��ده اند زیرا بن س��لمان آنان را تهدیدی واقعی 

علیه خود نمی داند.
در این خصوص برکناری متعب بن عبداهلل از ریاس��ت 
گارد ملی و روی کار آوردن یک شاهزاده گمنام به جای 

او را می توان مثال زد.
ب�ن س�لمان ب�ه دنب�ال س�لب دارای�ی ه�ای  ���

شاهزادگان
آنچه امروز در داخل خاندان حاکم سعودی جریان دارد، 
آغاز روندی اس��ت که چه بس��ا به درگیری های خونین 
ختم شود که به نوبه خود می تواند موجب کاهش قدرت 
خان��دان حاک��م آن هم همزم��ان با کاهش ثروت های 

نفتی سعودی شود.
اگر تا پیش از این شاهزادگان ناراضی و منتقد را با پول 
راض��ی م��ی کردند، اکنون بن س��لمان در تالش برای 
سلب دارایی اهی آنان است تا خزانه خود را که به دلیل 
افزایش رش��د جمیعت و کاهش بهای نفت تحت فش��ار 

است، پر کند.
آیا بن س�لمان عنوان پادش�اه جوان س�عودی را به  ���

خود اختصاص خواهد داد؟
در این شرایط باید گفت اگر محمد بن سلمان همچنان 
شمشیر خود را به روی دشمنانش و رقبایش بکشد بعید 
است بتواند خود رانجات دهد و بتواند به کم سن و سال 

ترین پادشاه آل سعود تبدیل شود.

آمریکا دنبال چند تکه کردن سوریه است

تهدید کره شمالی به عدم حضور در بازی های المپیک زمستانی

وزی��ر ام��ور خارجه روس��یه در کنفرانس مطبوعاتی با رس��انه های این 
کش��ور در مس��کو تاکید کرد، ۲۰۱۷ س��الی دشوار بود که در آن ما شاهد 
تهدیده��ای آمریکا علیه کره ش��مالی و ای��ران بودیم و چنین اقداماتی 

باعث از بین رفتن ثبات می شود.
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در این کنفرانس خبری ضمن 
اظهار امیدواری درباره این که فرایند مذاکرات ملی سوریه در سوچی به 
پیشرفت فرایند ژنو کمک کند گفت: ما می خواهیم جلوی افتادن جهان 
به ورطه آشوب و انحطاط را بگیریم. ما شاهد پیشرفت در مساله سوریه 
هستیم. روسیه مشغول همکاری با ترکیه و ایران بر سر سوریه است در 

حالی که خود سوریه نیز آماده یک کنفرانس ملی می شود.
او در ادامه به فرایند مذاکرات آس��تانه با میانجی گری روس��یه، ترکیه و 
ایران پرداخته و گفت: بعد از آنکه دولت اوباما در تمایز قائل شدن میان 
مخالفان و تروریست ها در سوریه شکست خورد ما این فرایند را به جریان 
انداختیم. وضعیت در سوریه با ثبات شده اما همچنان خطرهایی وجود 

دارند که از جمله آنها حمله اخیر به پایگاه حمیمیم روسیه است.
الوروف گفت: ما به موجب فرایند آستانه می خواهیم به گسترده تر شدن 

ابعاد طرف های سوری شرکت کننده در فرایند صلح کمک کنیم.
الوروف گفت: به نظر می رسد که بین موضع دولت اوباما و دولت ترامپ 

درباره سوریه فرق چندانی وجود ندارد. نشانه ها حاکی از آن هستند که 
ظاهرا آمریکا نمی خواهد سوریه به عنوان کشوری در مرزهای فعلی آن 
حفظ شود. با وجود آنکه غرب به انتقاد از دولت سوریه از بابت اقدامات 
نظامی اش ادامه می دهد اما نیروهای سوری تنها در پاسخ به حمالت 

تروریست های جبهه النصره اقدام می کنند.
وی گفت: ما این نگرانی را داریم که آمریکا مشغول پیگیری سیاست 
چند تکه کردن سوریه است در حالی که در قطعنامه های سازمان ملل 
از ای��ن باب��ت هی��چ چیز وجود ندارد بنابراین ما می خواهیم یک ش��فاف 
س��ازی صورت بگیرد.او گفت: یکس��ری ابتکارعمل های آمریکا برای 

تامین امنیت مرزهای سوریه از طریق نیروهای مرزبانی کرد با واکنش 
منفی ترکیه مواجه شده و در عین حال روسیه هم می خواهد آمریکا به 

پرسش های موجود درمورد حفظ تمامیت ارضی سوریه پاسخ دهند.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه درباره استقرار نیروهای تامین امنیت 
مرزی در سوریه گفت: همانطور که شاهد هستید این اقدام با واکنش 
منفی ترکیه مواجه شده است از نظر ما هم این اقدام سواالت جدی و 
مهمی را در رابطه با حفظ تمامیت ارضی س��وریه به دنبال دارد. مس��اله 
دیگر روابط میان ترکیه و کردهاس��ت. این اولتیماتوم یک جانبه جدید 

نمی تواند در حل و فصل مساله عفرین موثر باشد. 

خبرگزاری رس��می کره ش��مالی هش��دار داد که به دلیل اظهارات تند 
رئیس جمهور س��ئول، پیونگ یانگ ممکن اس��ت به وعده اش مبنی بر 
حضور در بازی های المپیک زمس��تانی که قرار اس��ت ماه آتی میالدی 

در کره  جنوبی برگزار شود، عمل نکند.
پیونگ یانگ در واکنش به اظهارات مون جائه این، رئیس جمهور کره  
جنوبی که اعالم کرده بود تمایل کره شمالی برای برگزاری مذاکرات 
احتماال به دلیل تاثیر فشارهای آمریکا علیه این کشور است، تهدید کرد 
که احتمال دارد در بازی های المپیک زمستانی کره  جنوبی شرکت نکند.

خبرگزاری رس��می کره ش��مالی اعالم کرد: اظهارات تند رئیس جمهور 
کره  جنوبی همچون آب سردی بر روی روند مذاکرات مصالحه در شبه 

جزیره کره ریخته شد و مردم را ناامید کرد.
پیون��گ یانگ از دولت س��ئول خواس��ت که عمیقا ب��ه چنین اظهارات 
"بی ادبانه ای" فکر کند و به یاد آورد که هنوز قطار و اتوبوس حامل هیات 

کره شمالی به بازی های المپیک زمستانی در کره شمالی است.
اولی��ن دور مذاک��رات می��ان نمایندگان دو کره بعد از ماه ها تنش برگزار 

شد.
در ای��ن مذاک��رات دو ط��رف درباره نحوه حضور هیات کره ش��مالی در 
بازی های المپیک زمستانی در کره  جنوبی گفت وگو و تبادل نظر کردند. 
کره ش��مالی بازی های المپیک س��ئول در س��ال ۱۹88 را تحریم کرد و 

در آن بازی ها شرکت نکرد .  
آمریکا ناوها و بمب افکن های بیشتری در اطراف شبه جزیره کره  ���

مستقر می کند
آمریکا در آس��تانه برگزاری بازیهای المپیک زمس��تانی در کره جنوبی، 
بمب افکن های رادارگریز، یک ناو هواپیمابر دیگر و یک کش��تی آبی 

خاکی جدید در اطرف شبه جزیره کره مستقر می کند.
مقامات نظامی آمریکا اعالم کردند: این تحرکات در راستای اقدامات 
معمول و در جهت به روز کردن برنامه نظامی آمریکا در ش��به جزیره 

کره است.
این تحریکات در حالی انجام می گیرد که آمریکا مانورهای گس��ترده 
نظام��ی خ��ود ب��ا س��ئول را به بعد از بازیهای المپیک زمس��تانی در کره 

جنوبی به تعویق انداخته است. دومین دور مذاکرات دو کره قرار است 
برگزار شود.

وزارت اتحاد کره جنوبی در بیانیه خود اعالم کرد، نماینده ای از جانب 
وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری برای انجام این مذاکرات پیرامون 
چشم اندازهای اعزام گروه اجرای هنری به المپیک زمستانی کره جنوبی 
فرستاده خواهد شد.این مذاکرات میان دو کره، در "کاخ صلح" در طرف 
کره جنوبی منطقه غیرنظامی شده "پانمونجوم" و "عمارت تونگیل" در 

طرف کره شمالی این منطقه صورت می گیرد.
جانسون خواهان اتحاد جامعه بین المللی علیه کره شمالی ���

وزیر امور خارجه انگلیس خواستار آن شد که جامعه بین المللی رویکردی 
یکپارچه برای مقابله با برنامه های هسته ای کره شمالی اعمال کند.

بوریس جانسون، رییس دستگاه دیپلماسی انگلیس این اظهارات را در 
حالی مطرح کرد که برای ش��رکت در نشس��تی با محوریت کره شمالی، 

به کانادا سفر می کند.
این نشس��ت دو روزه در ونکوور با حضور نمایندگانی از  آمریکا، کانادا، 

ژاپن، کره جنوبی و برخی از کشورهای دیگر برگزار می شود.جانسون 
در آس��تانه برگ��زاری این نشس��ت، اظهار ک��رد، تحریم هایی که علیه 
کره ش��مالی اعمال می ش��ود، برای پیونگ یانگ مشکل ساز است.وی 
ادام��ه  داد: برنامه های تس��لیحات هس��ته ای غیرقانونی کره ش��مالی 

تهدیدی برای ثبات منطقه ای و بین المللی است.
وزی��ر ام��ور خارج��ه انگلیس تصریح ک��رد: جامع��ه بین المللی باید در 
ای��ن خص��وص یک رویکرد یکپارچه و متح��د اتخاذ کند. تحریم ها به 
کره شمالی آسیب می زنند اما ما باید فشار دیپلماتیک بر حکومت کیم 

جونگ اون را حفظ کنیم.
نشس�ت ���۲۰ کش�ور جه�ان در کان�ادا ب�رای بررس�ی بح�ران 

کره شمالی
وزرای امور خارجه ۲۰ کش��ور فردا سه ش��نبه در حالی برای بررس��ی 
وضعیت کره ش��مالی از طریق فش��ارهای اقتصادی و دیپلماتیک در 
ونکوور حضور می یابند که چین به عنوان عامل کلیدی در حل بحران 

در این نشست غیبت دارد.

 وزارت کشور عراق امروز از حمالت انتحاری به میدانی در بغداد خبر داد که ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت سومریه نیوز، وزارت کشور عراق اعالم کرد، این انفجارها در میدان الطیران در مرکز بغداد در 
حالی رخ داد که عامالن انتحاری گروهی از کارگران در این میدان هدف قرار داده بودند. آمار نهایی این حمالت 38 کشته و 
بیش از ۱۰۰ زخمی اعالم شد.سعد معن، سخنگوی وزارت کشور عراق اعالم کرد، بعد از اطمینان از اطالعات دریافتیم که دو 
انفجار رخ داده که به واسطه دو عامل انتحاری انجام شده است.وی افزود: تکه های بدن قربانیان انفجارها در نزدیکی محل 

انفجار مشاهد شده است.نیروهای امنیتی که مسیرهای نزدیک به محل انفجار را بسته بودند این مسیرها را باز کردند.حیدر 
العبادی، نخست وزیر عراق نیز بعد از نشست امنیتی در بغداد دستور تحت پیگرد قرار دادن بقایای تروریست ها و مجازات آنها 
را صادر کرد.دفتر اطالع رسانی نخست وزیر عراق اعالم کرد، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با فرماندهان 
امنیتی و اعضای سازمان های اطالعاتی در فرماندهی عملیات بغداد تشکیل جلسه داد.این دفتر افزود، این نشست شامل صدور 

دستوراتی در زمینه تحت پیگرد قرار دادن گروه های تروریستی و بقایای داعش و حفظ امنیت شهروندان بود.

 حمالت انتحاری بغداد 
 با ۳۸ کشته
 و بیش از ۱۰۰ زخمی

سیاست های ابهام 
آمیز بن سلمان موجب ایجاد 

نگرانی و ترس عمیق در 
عربستان شده است و بیم 
آن می رود که سعودی ها 
در اعتراض به هزینه های 

سرسام آور و افزایش قیمت 
کاالها به خیابان ها بیایند

“

“

    شورشیان سوری کنفرانس سوچی را تحریم کردندارتش آمریکا در حال آماده سازی برای جنگ احتمالی استاردوغان دستور ساقط کردن جنگنده روس را داد
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بافت های فرسوده گرفتار بی پولی 
فعاالن عرصه مسکن بر حضور خصوصی ها تاکید کردند  

گ�روه مس�کن :فرص��ت آزمون و خطا و نیز اتالف وقت 
برای اجرای بافت های فرسوده که حکم بمب ساعتی را 
برای ش��هروندان دارند دیگر ازدس��ت رفته است و زنگ 
خطر نوسازی بافت های فرسوده خیلی وقت است توسط 
زلزله های مکرر در کش��ور به صدا درآمده اس��ت.اخیرا 
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفته بعد از 
سال ها پیگیری هنوز بافت های فرسوده بازسازی نشده 
و دورنمای آن نیز مطلوب نیس��ت.همزمان با طرح این 
ادع��ا ی��ک نماینده مجلس نیز درگفت وگو با خبرگزاری 
ه��ا ب��ا انتقاد ازعملکرد دولت  طی 5 س��ال اخیر در حوزه 
نوسازی بافت های فرسوده شهری، اظهار کرد: در رابطه 
با احیای بافت های فرسوده اتفاق خاصی روی نداده است. 
دامادی تصریح کرد ه است در این بخش دولت نتوانسته 
برنامه درس��ت و منظمی داش��ته باش��د و تاکنون برنامه  
جامع و کاملی در رابطه با نوسازی بافت های فرسوده به 
کمیس��یون عمران مجلس ارائه نشده است.این درحالی 
اس��ت که سرپرست ش��رکت عمران و بهسازی شهری 
مدعی اس��ت که موضوع بازآفرینی ش��هری نتیجه چهار 
سال تدبیر و اندیشه بوده است که با حمایت های دولت به 
عرصه عمل رسیده و در حال احیای مناطق ناکارآمد است.

درحالی عضو کمیس��یون عم��ران مجلس بی برنامگی 
دولت درحوزه بافت های فرس��وده را به چالش کش��انده 
است که ریس نظام مهندسی تهران براین باوراست که 
در تهران 5 هزار هکتار بافت فرس��وده با جمعیتی حدود 
۲ میلیون نفر وجود دارد و بافت فرسوده یعنی ساختمان 
هایی که اساس��ا قابلیت بهره برداری ش��ان را از دس��ت 
دادند و به طور طبیعی اگر زلزله ای اتفاق بیفتد، این نقاط 
بس��یار آس��یب پذیر خواهد بود.به گفته حسن قربانخانی 
بیش��ترین بافت فرس��وده نیز در مرکز تهران اس��ت و اگر 
زلزله شدیدی در تهران رخ دهد، این ساختمان ها اساسا 
قابلیت بهره برداری خود را از دست داده اند. راه مقابله با 
زلزله، بازسازی بافت فرسوده است.رییس سازمان نظام 
مهندسی استان تهران درهمین حال عنوان کرده است 
که اساس��ا بعد از س��ال ها پیگیری هنوز بافت فرس��وده 

ما با وجود این که کارهایی انجام ش��ده، اما بازس��ازی 
نشده و دورنمای آن نیز خوب نیست.قربان خانی درعین 
حال درباره انتصاب اکبرترکان به س��مت مش��اور رییس 
جمهور دربافت های فرس��وده گفته ش��اید رییس جمهور 
احساس کرده نیاز است در رابطه با کسانی که در حوزه 
بافت های فرس��وده فعالیت دارند، دخالت مس��تقیم پیدا 
کن��د. او تاکی��د ک��رد که در حکم ریی��س جمهور آمده از 
توان نظام مهندس��ی نیز اس��تفاده شود و ما اعالم کردیم 
که هر کمکی از دس��ت ما بر آید، انجام می دهیم.  حتی 
م��ا داوطلبان��ه تعرفه خدمات مهندس��ی را در حوزه بافت 
فرسوده کاهش دادیم.همزمان با این اظهارنظرها حسن 
محتشم- عضو انجمن انبوه سازان استان تهران نیز اخیرا 
به نقد سیاست وعمکلرد دولت درحوزه بافت های فرسوده 
پرداخته و گفته یکی از اقدامات اساس��ی برای نوس��ازی 
بافت های فرسوده این است که شرکت عمران و بهسازی 
ش��هری ایران با همکاری ش��هرداری ها تصمیم جدی 
بگیرند و این مسئله -نوسازی بافت های فرسوده- زمانی 
اتفای می افتد که انبوه س��ازان را وارد این کار کند.وی با 
تاکید بر این که ش��رکت عمران و بهس��ازی با یک سری 
محدودیت ها و موانع قانونی مواجه است که باید آنها را 
حل کند، افزود: اگر این شرکت مصوبه مجلس یا هیئت 
دولت را اخذ کند می تواند موانع را که خیلی هم س��خت 
نیس��ت از پیش روی نوسازی بافت های فرسوده بردارد.

وی با یادآوری این که مطابق قانون باید ساالنه 10 درصد 
از بافت های فرسوده احیا می شد، تصریح کرد: نوسازی 
بافت های فرسوده در کشور به صورت پراکنده انجام شده 
اس��ت.با آن که ش��هرداری ها در این زمینه اتفاقا شرایط 
خوب��ی را فراه��م ک��رده و امتیازات قاب��ل قبولی را ارائه 
داده اما نوس��ازی بافت های فرس��وده کافی نبوده است. 
بدین ترتیب درحالی حسن محتشم امتیاز دهی دولت به 
انبوه س��ازان برای سرمایه گذاری دربافت های فرسوده 
را ناکافی دانسته است که همزمان هوشنگ عشایری- 
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری- تاکید کرده 
اس��ت که به ازای میزان س��رمایه گذاری توس��عه گران 

بافت فرس��وده س��ود تضمین ش��ده 18 درصد پرداخت 
می ش��ود.درباره سازوکار پرداخت این سود 18درصدی 
هنوز اما و اگرهای زیادی مطرح است و بسیاری از انبوه 
س��ازان براین باورند که باید مش��خص شود که مکانیزم 
پرداخت این سود به چه صورت است درعین حال هنوز 
مشخص نیست که آیا این میزان سود برای انبوه سازان 
از جذابی��ت الزم برخوردارهس��ت یا خیر؟درهمین حال 
بی اعتمادی س��ازنده ها ومردم به سیاس��ت های دولت 
در امرنوس��ازی بافت های فرس��وده نیز موضوع دیگری 
است که از عوامل سنگ اندازی در مسیراحیای بافتهای 
فرس��وده اس��ت.نباید فراموش کرد که فرصت آزمون و 
خطا و نیز اتالف وقت برای اجرای بافت های فرسوده که 
حکم بمب ساعتی را برای شهروندان دارند دیگر ازدست 
رفته است و زنگ خطر نوسازی بافت های فرسوده خیلی 
وقت است توسط زلزله های مکرر به صدا درآمده است.

براین اساس انتظار می رود که تمامی دستگاه های ذی 
ربط در این زمینه بایکدیگرتعامل داشته باشند، تا طلسم 
احیای بافت های فرسوده شکسته شود هرچند که نباید از 
این امر غفلت ورزید که عالوه بردولت، مردم و نهادهای 
عمومی نیز از ارکان اصلی نوس��ازی بافت های فرس��وده 

هستند و درکنار آن تسریع در حل پیچیدگی های حقوقی 
مربوط به بافت فرس��وده نیز از مس��ایل بسیار مهم دراین 
فرآیند است که الزم است تدابیرالزم برای رفع حل آنها 

درنظرگرفته شود
مداخله مستقیم دولت در بافت فرسوده شکست خورد

علی بدری کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه ورود 
ترکان به عرصه بافت فرس��وده را خبر خوبی تلقی نمی 
کنم، اظهار داشت: وی هیچ تخصصی در حوزه شهرسازی 
و به ویژه نوس��ازی بافت فرس��وده ندارد.وی با تأکید بر 
اینکه روش مداخله مس��تقیم دولت در بافت فرس��وده 
شهری و تخریب و نوسازی آن در دو دهه قبل در تهران 
به ِگل نشس��ت، افزود: نتیجه اجرای رویکرد تحکمی و 
نگاه از باال به پایین به شهروندان و ساکنان بافت های 
نابسامان، پروژه ای همچون بزرگراه نواب تهران است.

وی با اشاره به رویکرد وزارت مسکن و شهرسازی دولت 
نهم خاصه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در آن 
زمان مبنی بر ورود به محله های فرسوده و آسیب پذیر 
شهرهای مختلف تصریح کرد: نتیجه این شد که دولت 
مس��احت زیادی از این محله ها را خریداری، تخریب و 
پاکسازی کرد ولی این اراضی همچنان روی دست دولت 
باقی مانده اس��ت .این کارش��ناس برنامه ریزی ش��هری 
خاطرنش��ان کرد: در همه دنیا حتی کش��ورهای پیشرفته 
نیز به این نتیجه رسیده اند که تنها رویکرد نوسازی بافت 
های فرسوده شهری، استفاده از توان ساکنان محله ها 
به اضافه مش��وق های مالیاتی، تس��هیالت بانکی ارزان 
قیمت و معافیت های عوارض ش��هری اس��ت تا ساکنان 
محله با اس��تفاده از س��رمایه گذاران بومی همان محله 
دست به دست هم بدهند و بافت را نوسازی کنند.بدری 
تأکید کرد: آقای روحانی باید دقت داش��ته باش��ند زمانی 
ک��ه در دول��ت نه��م درآمد نفتی سرش��ار بود پروژه های 
مداخله مس��تقیم دولت در بافت فرس��وده شکست خورد 
چه رسد به االن که دولت از فقر شدید منابع مالی حتی 
برای امور جاری خود رنج می برد بنابراین نباید چرخ را 

از ابتدا اختراع کرد.

محقق نشدن قانون نوسازی و بهسازی بافت های  ���
ناکارآمد شهری

نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی 
از ادامه بررسی، احیا، بازسازی، نوسازی بافت فرسوده و 
ناکارآمد شهری در نشست این کمیسیون خبر داد.قلی اهلل 
قلی زاده نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و بخش آهوراند 
در مجلس شورای اسالمی،با بیان اینکه در شورای عالی 
بازآفرینی مناطق فرسوده شهری تصمیمات خوبی اتخاذ 
شده است، افزود: شورای عالی بازآفرینی مناطق فرسوده 
ش��هری طرحی برای احیا و مرمت بافت های فرس��وده 
تدوین کرده که پیش نویس آن به نمایندگان ارایه ش��د 
اما هنوز طرح نهایی آن در ش��ورای عالی مصوب نش��ده 
است.این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در جلسات 
از نظرات اعضای کمیس��یون در جهت اصالح و تطبیق 
برنامه پیشنهادی شورای عالی بازآفرینی مناطق فرسوده 

ش��هری اس��تفاده می ش��ود.قلی اهلل قلی زاده با انتقاد از 
محقق نشدن قانون مصوب مجلس در خصوص نوسازی 
و بهس��ازی بافت های ناکارآمد ش��هری گفت: متاسفانه 
قانونی که از س��ال 8٩ مصوب ش��ده و در قانون برنامه 
شش��م هم به آن تاکید ش��ده در خصوص نوسازی بافت 
فرسوده تا کنون محقق نشده است.وی با بیان اینکه باید 
تمام برنامه ها به سمت هر چه عملیاتی کردن این احکام 
هدایت ش��ود، افزود: طبق قانون دولت باید س��االنه ۲٧0 
محله فرس��وده را نوس��ازی کند که تا کنون این موضوع 

عملیاتی نشده است.
نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی 
یادآور شد: بیش از یک سال از قانون برنامه ششم توسعه 
می گذرد، اما در بحث نوسازی بافت فرسوده هیچ اقدامی 
 نش��ده از ای��ن رو اولوی��ت اول محق��ق ش��دن برنامه ها

 باید باشد.

مالی��ات، می��زان عوارض و حقوق ورودی ٩5٩ مدل 
خودروی ایرانی و خارجی در سال ٩٧ از سوی سازمان 
امور مالیاتی ابالغ ش��د.به گزارش مهر، س��یدکامل 
تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه 

ای به مخاطبین، رییس امور مالیاتی ش��هر و اس��تان 
تهران، مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده ش��هر و 
استان تهران، مدیر کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و 
مدیران کل امور مالیاتی استان ها؛ جدول مالیاتی ٩5٩ 
مدل خودروی داخلی و خارجی را برای اجرا در سال 
٩٧ اب��الغ ک��رد.در این ابالغیه با عنوان اعالم بهای 
فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش 
گمرک��ی و حق��وق ورودی انواع خودروهای وارداتی 
موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ آمده است: در اجرای مواد ۴۲ 
و ۴۳ قان��ون مالی��ات بر ارزش افزوده مصوب 1۳8٧ 
بدینوسیله لوح فشرده )CD( حاوی بهای فروش انواع 
خودروه��ای تولی��د داخل و مجموع ارزش گمرکی و 
حق��وق ورودی ان��واع خودروهای وارداتی که مبنای 
محاس��به مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر ش��ده و 
همچنی��ن حق الثب��ت موضوع ماده )1۲۳( اصالحی 

قانون ثبت قرار می گیرد

حدود دو ماه از اجرایی ش��دن طرح تغییر در تعرفه های 
اینترنت ثابت می گذرد و طی این مدت همه مس��ئوالن 
ارتباطی کشور از رضایت مردم نسبت به نرخ های جدید 
خب��ر دادند.وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات چند روز 
پیش گفته بود که»در مجموع تعرفه های اینترنتی کاهش 
یافته اس��ت وبراساس نظرس��نجی ها باالی ٧0 درصد، 
رضای��ت عموم��ی در این باره وجود دارد و بررس��ی های 
مختلف��ی که انجام ش��ده حکای��ت از کاهش جدی نرخ 
اینترنت دارد و حتی در برخی موارد قیمت به یک س��وم 
کاه��ش یافته است.مس��ئوالن مخابراتی هم از رضایت 
م��ردم نس��بت به تغییر در تعرفه ه��ای اینترنتی خبر می 
دهند و سخنگوی شرکت مخابرات تهران افزایش تعداد 
پورت های ADSL را به رضایت مردم از تعرفه های جدید 
مربوط می داند.به گفته محمدرضا بیدخام » مشتریان در 
سراسر کشور از طرح های جدید استقبال کرده اند و پس از 
تصویب تعرفه های غیرحجمی ۶50 هزار پورت پرسرعت 

به ش��رکت مخابرات تهران افزوده ش��ده است.درحالیکه 
اکثر به اتفاق مسئوالن ارتباطی کشور از رضایت فراگیر 
کارب��ران از  ن��رخ تعرف��ه ه��ای جدید دم م��ی زنند ؛ اما 
نظرس��نجی ها و گزارش��ات میدانی حکایت از نارضایتی 
مردم از تغییر تعرفه ها دارد.جمعه گذشته اقتصادآنالین 
از مخاطبان خود خواست تا در نظرسنجی با مضمون » 
حدود دو ماه از تغییر در تعرفه های اینترنت ثابت می گذرد 
؛ به نظر شما آیا نرخ های جدید اینترنت نسبت به گذشته 
به نفع مصرف کنندگان تمام شده است؟ « شرکت کنند 
که بیش از ۴ نفر در آن رای دادند و از این تعداد  ۳ هزار و 
۶00 نفر گزینه »خیر« را انتخاب کردند.علیرضا مشکینی 
یکی از مش��ترکان اینترنت پرسرعت دراینباره می گوید: 
تبلیغاتی که قبل از اجرایی ش��دن تعرفه های جدید می 
شد ، بر کاهش چشمگیر قیمت اینترنت خبر می داد ، ولی 
وقتی نرخ های جدید اعالم شد متوجه شدم که استفاده 
از اینترنت داخلی و بین المللی به طور ترکیب شده اعالم 

ش��ده اس��ت و با این احتس��اب قیمت ها در بهترین حالت 
هیچ فرقی نکرده است . حاال بماند که در بیشتر موارد با 
افزایش نرخ ها نیز مواجه بوده ایم.ریحانه امیرافشار یکی 
دیگر از مش��ترکان اینترنت پرس��رعت نیز معتقد است که 
تعرفه های جدید به نفع کاربران نبوده و تنها شاهد عوض 
شدن نوع ارایه آن به کاربران بوده ایم.به گفته امیرافشار 
در بس��یاری از کش��ورها اینترنت به طور غیرحجمی ارایه 
می شود ؛ اما نوع ارایه آن با ایران کامال متفاوت است و 
به طور کلی پهنای باند در کشورهای صنعتی بسیار ارزانتر 
در اختیار کاربران قرار می گیرد که در ایران اینطور نیست.
س��ینا ولی نژاد از دیگر مش��ترکان اینترنت پرسرعت نیز 
درب��اره تعرف��ه های جدید می گوید :به نظر من این طرح 
به نفع ش��رکت ها ارایه دهنده اس��ت ؛ چون با این تعرفه 
ها مردم مجبور می شوند تا بیشتر از قبل از اقدام به خرید 
حجم اینترنت کنند زیرا حجم های ارایه شده بسیار کم 
است حتی برای مصرف کاربران خانگی نیز کفایت نمی 

کند. این مش��ترک اینترنت پرس��رعت ادامه داد: با تغییر 
تعرفه های اینترنتی مس��ئوالن از ارزانی پهنای باند خبر 
دادند ؛ حاال س��وال من اینجاس��ت که چرا قیمت خرید 
یک گیگابیت اینترنت ارزان نش��ده اس��ت و حتی برخی 
ش��رکت ه��ا آن را افزایش دادهاند؟ب��ه گفته ولی نژاد  با 
ترکیب اینترنت داخلی و خارجی فقط شاهد اجبار مردم به 
محتوای و استفاده از سایت های داخلی هستیم که این 

مسئله به هیچ وجه با منطق جور در نمی آید

اینترنت در برزخ گرانیمالیات و عوارض ۹۵۹ مدل خودرو  
از مسئوالن انکار از مردم اصرار از سوی سازمان مالیاتی تعیین تکلیف شد ؛

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم
جلس��ه مجمع عمومي فوق العاده ش��ركت تعاوني مس��کن اصناف شهر سرابله   
رأس ساعت 10 روز شنبه مورخ 96/04/31در محل حسینه ثاراهلل واقع در 
ش��هر سرابله  تشکیل میگردد از عموم اعضاء دع�وت بعمل مي آيد كه در روز 
مقرر و در محل مذكور حضور بهم رس��انند ،بديهي است حض���ور   كلیه اعضاء 
در جلس��ه ض���روري و در صورت عدم حضور برابر مفاد اساس��نامه هیچگونه 
اعتراضي در رابطه با تصمی���م��ات   متخذه مؤثر نخواهد بود ضمناً هر عضو مي 
تواند استفاده از حق رأي خود را به يك نماينده تام االختیار ازمیان اعضاءو يا 

خارج از اعضاء واگذار كند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1-گزارش وضعیت تعاوني توسط هیئت مديره
3- تمديد دوره فعالیت تعاونی

4-تصويب اساسنامه جديد
5- مأموريت ثبت تصمیمات حاصله به هیئت مديره

حمید گراوند
رئیس هیئت مديره شركت تعاوني مسکن اصناف شهر سرابله  
---------------------------------------

آگهی فقدان سند مالکیت
اقای علی صفر عبدی به وكالت از ورثه شمس اله عبدی آب بخشانی با تسلیم 
دو برگ فرم استش��هاديه گواهی ش��ده ش��ماره 28055 م��ورخ 96/10/23 
دفتر اس��ناد رس��می ش��ماره 1 بروجرد مدعی می باشد كه س��ند مالکیت يك 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک 173 فرعی از 11 اصلی واقع در بخش 4 
بروجرد ذيل ثبت 4120 صفحه 510 دفتر 26 به شماره چاپی 421664 بنام 
مش��ارالیه ثبت و سند مالکیت صادر و تس��لیم گرديده است و بعلت جابجايی 
مفقود گرديده اس��ت. لذا باس��تناد تبصره يك الحاقی بم��اده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهی می ش��ود اگر ش��خصی به 
نحوی از انحاء مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د می تواند اعتراض 
خود را كتبآ پس از نشر آگهی بمدت ده روز به اين اداره تسلیم نمايد در غیر 
اينص��ورت پس از انقضائ م��دت قانونی و اعالم گواهی س��ند مالکیت المثنی 

بنام مالك صادر خواهد شد.
آدرس ملك: بروجرد – ابتدای كمربندی مالير میدان دو راهی كوچه آهنچی

ملك نیاز اس��دالهی- معاون مدير كل و سرپرس��ت اداره ثبت اس��ناد و امالک 
شهرستان بروجرد

-----------------------------------------------
دادنام��ه  ش��ماره   - ام��ل  شهرس��تان  خان��واده  دادگاه   9 ش��عبه 
960997121901479- تاري��خ تنظی��م: 96/10/24- ش��ماره پرون��ده : 

9609981210900645- شماره بايگانی : 960660
دادنامه - پرونده كالس��ه 9609981210900645 شعب 9 دادگاه خانواده 

شهرستان امل تصمیم نهايی شماه 9609971210901479
خواه��ان: خان��م طاهره اصغر نژاد ش��انی فرزند س��بزعلی به نش��انی اس��تان 
مازندران – شهرس��تان امل – ش��هر امل – خیابان طالب املی دريای 32 نجف 

در 1 پالک 44
خوانده : اقای سید يوسف ابراهیمی فرزند ذبیح اله به نشانی مجهول المکان 

خواسته : طالق به درخواست زوجه 
رای دادگاه - در خص��وص دادخواس��ت خانم طاهره اصغر نژاد ش��انی فرزند 
س��بزعلی بطرفیت سید يوسف ابراهیمی فرزند ذبیح اله  كه بخواسته تقاضای 
صدور حکم طالق وفق موازين قانونی خواهان اظهار داشت حسب سند نکاحیه 
اينجانب زوجه دائمی خوانده می باش��د كه در س��ال 1370 با يکديگر ازدواج 
دائم نموديم حاصل اين ازدواج دو فرزند دختر 23 ساله و پسر 19 ساله می 
باشد شوهرم چند سال است ما را ترک كرده و هیچکس سراغ و نشانی از او 
ندارد من و پس��رم كار میکنیم خرج خودمان را تامین می كنیم  ش��وهرم اهل 
مواد بود و همیش��ه در پارک ها و خیابان ها او را جمع می كرديم و چند س��ال 
هم هس��ت كه كس��ی از او خبر ندارد واقعا در عس��رو حرج هستم و از ادامه 
اي��ن زندگ��ی كراهت دارم مهريه و نفق��ه و اجرت المثل اي��ام زندگی همه را 
ب��ه زوج در قبال طالق بذل می كنم تقاضای صدور رای به ش��رح دادخواس��ته 
نمود خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاريه از طريق نش��ر اگهی حضور نیافته و 
اليحه دفاعیه ارس��ال ننموده در وقت رسیدگی بعدی خواهان گواهانی تعرفه 
نمود كه اضهارات وی را مبنی بر مجهول المکان بودن زوج در چند س��ال اخیر 
تايی��د نمودند ولیکن خوانده برای بار دوم علی رغم نش��ر اگهی حاضر نگرديد 
دادگاه موض��وع را به داوری ارجاع و خوانده داوری معرفی ننمود دادگاه برای 
وی تعیی��ن داور نمود داوران به ش��رح لواي��ح تقديمی مبادرت ب��ه اظهار نظر 
نمودن��د و امکان ادامه زندگی را برای زوجه مقدور ندانس��ته اند ضمنا داور 
زوج اعالم نمود با تماس تلفنی با برادر زوج ايش��ان اظهار داش��ت برادرم چند 
س��الی است متواری اس��ت دادگاه با بررس��ی به محتويات پرونده و قبول نظر 
قاض��ی مشاور،خواس��ته خواهان را صحیح و موجه تش��خیص مس��تند به مواد 
26و27و28و29و33 قان��ون حماي��ت خان��واده و تبص��ره م��اده 1133 ق . م 

گواهی عدم امکان سازش صادر و حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن خواهان 
)زوج��ه( ص��ادر و اعالم می دارد با توجه به بذل مهري��ه و نفقه و اجرت المثل 
ايام زندگی توسط خواهان دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد نوع طالق خلع بائن 
نوبت اول می باش��د مدت اعتبار حکم طالق ش��ش ماه پس از تاريخ ابالغ رای 
فرجامی يا انقضای مهلت فرجام خواهی اس��ت زوجه به موجب گواهی پزشکی 
بش��ماره 4724/7750/م/28/13  باردار نمی باش��د به سر دفتر نمايندگی 
داده می ش��ود در ص��ورت عدم حضور زوج و عدم اعالم موج��ه يا امتناع او از 
اجرای صیغه، صیغه طالق را جاری و ثبت نمايد . رای صادره ظرف بیس��ت روز 
قابل واخواهی در اين دادگاه و س��پس ظرف بیست روز هم قابل اعتراض در 

دادگاه تجديدنظر استان مازندران می باشد 
رئیس شعبه 9 دادگاه حقوقی امل - علی معافی 

--------------------------------------------
ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان امل - دادنامه - ش��ماره دادنامه 
:9509971210501391-تاري��خ تنظی��م : 95/12/14- ش��ماره پرونده 

:9409981210500988- شماره بايگانی :941093
پرون��ده كالس��ه 9409981210500988 ش��عبه 5 دادگاه عموم��ی حقوقی 

شهرستان آمل تصمیم نهايی شماره 9509971210501391
خواهان : ش��ركت گرما الکتريك ش��مال ب��ا وكالت اقای محم��د محمدی فرزند 
نعمت اله به نش��انی امل میدان 17 شهريور جنب درمانگاه فرهنگیان مجتمع 

تجاری فجر طبقه 3 پالک 83
خوانده : آقای طاهر رحیم لو فرزند محمود به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها : 1- مطالبه وجه چك 2- تامین خواسته 
رای دادگاه - درخصوص دعوی ش��ركت گرما الکتريك ش��مال) سهامی خاص ( 
ب��ا مدير عامل��ی پرويز عرب حلوايی و با وكالت س��ید محمد محمدی به طرفیت 
طاهر رحیم لو بخواس��ته مطالبه وجه به میزان 264/920/000 ريال بعنوان 
الباق��ی از كل وجه يکفقره پك بخ مبلغ هش��تصد و پنجاه میلیون ريال بداللت 
گواه��ی عدم پرداخت چك ش��ماره 374186 مورخ��ه 1 / 10 /93 بانك ملی 
ش��عبه شرف خانه شبستر قرارداد فروش خط تولید خوراک دام و طیور ، فرم 
گردش حساب 130104 از اسناد مالی و تجاری شركت خواهان آگهی تاسیس 
ش��ركت خواهان صرفنظر از عدم حضور خوانده جهت دفاع از مدركیه ابزاری 
صراحتا داللت بر اش��تغال ذمه خوانده در برابر خواهان داش��ته و نامبرده در 
برابر ادعای خواهان و برائت ذمه خود دفاعی معمول نداش��ته با اس��تحاب به 
بقای دين و اس��تمرار مش��غولیت ذمه خوانده دادگاه خوان��ده را با اجازه ماده 
198 قانون ايین دادرس��ی مدن��ی و م��واد 292، 310، 314 ، و 320 قانون 
تج��ارت به پرداخت مبلغ 264/920/000 ريال بعنوان اصل خواس��ته مورد 
مطالبه از چك مورد اس��تناد و مبلغ هش��ت میلیون پانص��د هزار ريال بعنوان 
هزين��ه دادرس��ی پرداختی و حق الوكال��ه وكیل طبق تعرفه و خس��ارت تاخیر 
تاديه از زمان س��ر رس��ید تا زمان پرداخت بر مبنای خواس��ته در حق خواهان 
محکوم مینمايد رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواه��ی در اين دادگاه می باش��د و پس از ان ظرف بیس��ت روز ديگر قابل 

تجديد نظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان مازندران است.
دادرس علی البدل ش��عبه پنج��م دادگاه عمومی حقوقی آمل - نعمت ش��هاب 

نوايی 
---------------------------------------

-479 دادنام��ه:   -  96/10/12 ش��ماره   -96/6/12 تاري��خ  دادنام��ه- 
96/6/26

به تاريخ در وقت مقرر/ فوق العاده جلسه شورا با حضور اعضاء تشکیل است 
قاضی شورا با توجه به محتويات پرونده و اعالم نظر اعضای شورا ختم رسیدگی 

اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نمايد : 
خواهان: ش��ركت فراورده های لبنی صالح با وكالت احس��ان خاكزاد – ياس��من 

پاشايی- خوانده : سحر ابراهیمی فرزند محمد علی 
خواسته : مطالبه وجه 23/160/000 ريال به انضمام كلیه خسارات قانونی 

رای قاضی ش��ورا - در خصوص دادخواس��ت تقديمی ش��ركت ف��راورده های 
لبنی صالح به طرفیت س��حرابراهیمی به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به 
ش��ماره و سر رسید 00062806 پست بانك به ارزش 23/160/000 ريال 
با حتس��اب كلیه خس��ارات قانونی وارده اعم از هزينه دادرس��ی ، حق الوكاله 
وكیل ، خس��ارت تاخی��ر تاديه ، نظر به محتويات پرونده با توجه به مس��تندات 
ابرازی خواهان كه مصون از هر گونه ايراد و اشکال باقی مانده و وجود اصول 
مستندات در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان مندرج در ان 
می باشد و خوانده هم در قبال ادعای خواهان دفاعی به عمل نیاورده است و 
در پرونده هیچ گونه دلیل و مدركی كه مبین برائت ذمه خوانده بر ابطال دين 
باش��د وجود ندارد بنابراين با توجه به اعالم نظر شورا و مراتب مذكور دعوای 
خواهان وارد تش��خیص و به اس��تناد م��واد 310 و 314 قانون تجارت و مواد 
198 و 515 و519 قانون ائین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
چك و اصالحات و الحاقات بعدی مصوب س��ال 1379 مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خوانده به پرداخت مبلغ 23/160/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 

415/000 ريال هزينه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تاديه از مورخه سررسید 
چك لغايت اجرای حکم با رعايت تناس��ب تغییر ش��اخص بانك مركزی جمهوری 
اس��المی ايران و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه در له خواهان محکوم می نمايد 
و رای ص��ادره غیاب��ی بوده ظرف مدت 20 روز پس از اب��الغ قابل وخواهی در 
همی��ن ش��عبه و پس از ان قابل تجديد نظر خواه��ی در محاكم عمومی امل می 

باشد
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف آمل- علی معافی

--------------------------------------------
اجرای شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محموداباد - شماره درخواست 
: 9610461239000029- ش��ماره پرونده : 9309981227100268- 

شماره بايگانی شعبه :950008- تاريخ تنظیم : 1396/10/16
اگهی مزايده نوبت اول - به حکايت پرونده كالسه 950008 اجرای شعبه اول 
دادگاه حقوقی محمود اباد و به موجب اجرائیه شماره 9410421227100332 
محکوم علیه اقای غالمحس��ین دريايی با وكالت اقايان نعمتی و موسوی محکوم 
هس��ت به پرداخ��ت مبل��غ 3/112/870/090 ريال در حق محک��وم له علی 
فارس��یان با وكالت اقای مجیدی در اي��ن دادگاه و مبلغ 76/875/000 ريال 
بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با عنايت به عدم پرداخت  دين از 
ناحیه محکوم علیه نس��بت به توقیف يك مجتمع مسکونی واقع در محمود اباد 
س��احل 21 انتهای كوچه قسمت ش��رقی اقدام گرديد كه مشخصات ساختمان 
عبارتنداز :س��اختمان فوق به میزان 120 س��هم مشاع از 260 سهم مشاع از 
18000 س��هم شش��دانگ پالک ش��ماره 8 فرعی از 30 اصلی بخش 11 ثبت 
محموداباد به مس��احت 18000 مت��ر مربع ذيل ثبت ش��ماره 10927 صفحه 
312 و دفتر 63 به نام اقای غالمحسین دريايی صادر شده است محدود تحت 
تصرف بر اساس گواهی شماره 1843 مورخ 87/02/09 كمیسیون ماده صد 
شهرداری محموداباد عبارتند از : شمال بطول 16 متر ، شرقا بطول 7/20 متر، 
جنوب��ا بطول 16 متر و غربا بطول 7/20 متر به كوچه ده متری. در عرصه فوق 
يك مجتمع مس��کونی در چهار طبقه ش��امل 5 واحد با عمر تقريبی ده س��ال و 
زير بنای كلی 368/69 متر مربع از اس��کلت بتنی احداث شده است در طبقه 
همکف در ش��مال غربی يك اتاق بعنوان دفتر، در جنوب شرقی پاركینگ و در 
ش��رق يك دستگاه سوئیت شامل پذيرايی و هال و سرويس بهداشتی و حمام  
و اش��پزخانه اوپن مجهز به كابینت فل��زی ، در طبقه اول دو واحد تك خوابه و 
در طبقه دوم و س��وم هر طبقه مش��تمل بر يك واحد دو خوابه هر يك ش��امل 
هال و پذيرايی و اش��پزخانه اوپن مجهز به كابینت از جنس MDF  اس��ت در 
حد فاصل طبقه س��وم و بام با اس��تفاده از پله سبك فلزی ، يك اتاق مسکونی 
تعبیه ش��ده است . كف طبقه همکف در محل پاركینگ از سنگ و ساير طبقات 
از سرامیك و ديوار ها از بلوک و اجر با پوشش گچ و سیمان و رويه از پوشش 
س��لولزی مانند بلکا پله از سنگ است پنجره از الومینیم رنگی ، درب از چوب 
، مجه��ز به چارچ��وب فلزی ، نمای اصلی در طبقات اول و دوم از س��نگ ، طبقه 
س��وم فاقد پوش��ش ، نمای ش��مالی از ايزوگام و نمای جنوبی از سیمان و پودر 
سنگ، بام از نوع شیروانی از جنس ايرانیت با زير سازی فلزی است سیستم 
گرمايش از بخاری گازی ) طبقات دوم و س��وم مجهز به ش��ومینه است ( دارای 
ابگرمکن ، سرمايش از نوع كولر پنجره ای و اسپیلیت و ساختمان دارای امتیاز 
اب مشاع و سه كنتور گاز و دو كنتور برق و در عرصه با ديوار و درب فلزی دو 
لنگه محصور ش��ده اس��ت .نتیجتا با توجه به عوامل موثر در تقويم بهای امالک 
و بن��ا از جمله، موقعی��ت مکانی ، ارزش روز ، تاسیس��ات و امتیازات ماخوذه ، 
مس��احت ملك ، دسترس��ی ها و ... ارزش عرصه و اعیانی مقدار 120 س��هم 
مشاع از 360 سهم مشاع از 18000 شهم ششدانگ پالک شماره 8 فرعی تز 
30 اصل��ی بخش 11 محموداباد جمعا به مبلغ 5/200/000/000 ريال ) پنج 
میلیارد و دويس��ت میلیون ريال ( ارزياب��ی و تعیین گرديده ، لذا نظر به عدم 
اعتراض از ناحیه نامبردگان نسبت به نظريه كارشناسی عرصه و اعیان توقیفی 
مع��ادل محکوم به و هزين��ه های اجرايی بصورت مش��اعی از طريق مزايده در 
تاريخ 1396/11/15 س��اعت 11:00 در ش��عبه اجرای احکام حقوقی دادگاه 
محموداباد و در صورت نیاز در محل به فروش می رس��د متقاضیان شركت در 
مزاي��ده می توانند حداق��ل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كس��ب اطالعات 
بیشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی محموداباد مراجعه نمايند . مزايده از 
قیمت پايه شروع و كسانی كه باالترين قیمت را پیشنهاد نمايند برنده مزايده 
خواهند ش��د همچنین 10 درصد مبلغ اعالمی ان فی المجلس برابر ماده 129 
قانون اجرای احکام مدنی و مابقی ثمن ظرف مدت يکماه اخذ خواهد شد و يك 
هفت��ه پس از برگ��زاری مزايده و عدم وصول اعتراض به ان پس از پرداختن 
كامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت چنانچه برنده مزايده 
باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت يکماه تعیین ش��ده نپردازد سپرده او پس 

از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
منشی واحد اجرای احکام شعبه اول حقوقی محموداباد – اسدی

--------------------------------------------
آگهی 650

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم جواد سعادتی 

فرزند عباداهلل
خواه��ان آقای/خان��م نورمحمد بابايی دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده آقای/

خانم ش��ركت طراحان س��نگ داتیس ش��ماره ثب��ت 507402 و علی آذرنگ و 
جواد س��عادتی به خواس��ته مطالبه وج��ه چك مطرح  كه به اين ش��عبه ارجاع و 
به ش��ماره پرونده كالس��ه 9609982823300475 ش��عبه 23 شورای حل 
اختالف قزوين ثبت و وقت رس��یدگی مورخ 1396/11/30 س��اعت 16:45 
تعیین كه حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرس��ی 
مدنی ب��ه علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يك 
نوبت در يکی از جرايد كثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود ت��ا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل 
خود، نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مس��ئول دفتر ش��عبه ش��ورای ح��ل اختالف ش��عبه 23 ش��ورای ح��ل اختالف 

شهرستان قزوين- مريم رشوندملی
000000000

آگهی 649
آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم به آقای/خانم نجف فتوحی 

فرزند محمد
خواهان آقای ايرج شکوری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای نجف فتوحی به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی يك خط تلفن همراه و خسارت قانونی مطرح  
كه به اين ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982821100785 
ش��عبه 1 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان قزوين ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1396/12/02 س��اعت 09:00 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده )نجف 
فتوحی( و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود، نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان 

قزوين- معصومه حقانی زاده
000000000

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای جمشید ناظری دارنده شماره شناسنامه 390 فرزند منصور از اين شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه مرحوم منصور 
ناظری در تاريخ 1396/06/06 در سمنان كه آخرين اقامتگاه دائمی وی بوده 

است وفات يافته و ورثه آن مرحومه منحصر است به:
1- افش��ین ناظری ش��ماره شناس��نامه 261 نام پدر منصور نس��بت با متوفی 

فرزند متوفی
2- فرهاد ناظری ش��ماره شناس��نامه 310 ن��ام پدر منصور نس��بت با متوفی 

فرزند متوفی
3- طاهره ش��عبان شماره شناسنامه 207 نام پدر علی نسبت با متوفی همسر 

متوفی
4- جمش��ید ناظری ش��ماره شناس��نامه 390 نام پدر منصور نسبت با متوفی 

فرزند متوفی
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تاهركسی 
اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از ناريخ نخس��تین آگهی 
ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری 
و رس��می كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد 

بود. م الف 2063
ريیس شعبه نهم شورای حل اختالف سمنان- محقق

0000000000000
آگهی 549

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: 
1- علی كارفرما فرزند طاهرقلی به نش��انی اس��تان قزوين- شهرس��تان البرز- 

شهر الوند خ امام روبروی پرديس ف شقايق
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:
1- شهناز كشاورزی نام پدر فیض اله 

ش��ماره  ب��ه  مربوط��ه  حک��م  اج��رای  درخواس��ت  بموج��ب  ب��ه:  محک��وم 
9610092938200849 و شماره دادنامه مربوطه 9609972938200488 
محکوم علیه محکوم اس��ت ب��ه پرداخت 18/560/000 ريال اصل خواس��ته و 
می��زان 634/000 ريال بابت هزينه های دادرس��ی و در حق محکوم له محکوم 
و اع��الم می دارد كه اجرای احکام ش��ورا مکلف اس��ت كه خس��ارت تاخیر تاديه 
چکه��ای فوق الذكر را از تاري��خ سررس��ید آن 1396/04/10 لغايت اجرای بر 
طبق شاخص بانك مركزی محاسبه از محکوم علیه اخذ و در حق محکوم له ايصال 

نمايد. ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد.
مس��ئول دفتر ش��عبه سوم ش��ورای حل اختالف ش��هری البرز اس��تان قزوين- 

حسنی

فرصت آزمون و خطا و 
نیز اتالف وقت برای اجرای 
بافت های فرسوده که حکم 

بمب ساعتی را برای شهروندان 
دارند دیگر ازدست رفته است 
و زنگ خطر نوسازی بافت های 
فرسوده خیلی وقت است توسط 

زلزله های مکرر در کشور به 
صدا درآمده است

“

“
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سرمقاله

یک نگاه

ادامه از صفحه 1
مهم این است که استفاده از سرمایه های خارجی 
نی��ز بای��د با تدبیر و سیاس��ت های مهم دولت آن 
ه��م ب��ه صورت ناظر بر برنامه ها ، با نقش آفرینی 
بخش خصوصی قابل اجرا ومثمر ثمر است . برای 
افتادن در این مسیر می بایست با مشارکت بخش 
خصوص��ی ،طنی��ن آهنگ حمایت از تولید بیش از 
گذشته به گوش برسد برای رسیدن به این هدف 
،باید نگاه مداخله جویانه دولت در اقتصاد به نگاه 
نظارت��ی تبدیل ش��ود و ای��ن ممکن تنها با اجرای 
سیاست های اصل 44 قانون اساسی قابل اجراست 
چراکه  در ابتدا هدف این بود که مدیریت منابع و 
سرمایه   به بخش خصوصی سپرده شود  و در آنجا 
کارآی��ی و به��ره وری را افزایش و در نتیجه اقتصاد 
به سمت شکوفایی برود .در این صورت می توان 
امید وار بود که دیگر اقتصاد یک اقتصاد شکننده 
نیس��ت .سال هاست اقتصاد ایران بواسطه دولتی 
بودن در تحریم ها بیش��ترین ضربه را خورد این 
شکست نشان از نقض در اجرای قانونی است که 
می بایس��ت خیلی زودتر از این زمان اجرا می ش��د 
چراک��ه ب��ا توجه به اعمال تحریم های بی رحمانه 
از س��وی آمریکا ،ش��رکت های دولتی و یا وابسته 
به دولت در لیست تحریم ها بوده اند .ریل گذاری 
اقتصاد با محوریت حضور بیشتر  بخش خصوصی 
با توجه به سیاست های کنونی  دولت فاصله زیادی 
دارد .این حقیقت بر کسی پوشانده نیست که رهایی 
اقتصاد از زنجیرهای دولتی تعادل را به تمام بخش 
ه��ای تولی��د و بازاربر می گرداند .اکنون از بازار ارز 
تا مسکن و عمران ، از خودرو تا نظام بانکی همه 
دچار بیماری دولت زدگی شده است و درمان این 
بیماری با واگذاری بخش های مهم اقتصادی به 
شبه دولتی ها وضعیت را بسیار وخیم تر می کند. 
دول��ت در س��اختار اقتصادی خ��ود باید بپذیرد که 
الزم است تا برای بازگشت تعادل به چرخه تولید 
و صنعت و در نهایت افزایش اشتغال برای توسعه 
اقتصاد می بایس��ت با تغییر در سیاس��ت های خود 
مسیر و سرنوشت اقتصاد کشور را به سمت و سویی 
هدایت کند که از فجایع اقتصادی و رکود دور تر 
ش��ود . دولت تنها می تواند مدیر خوبی برای این 
مسیر باشد در بخش مدیریت نیز باید پذیرفت که 
بنگاه های اقتصادی سیاسی نیستند.تنها دولت با 
اعمال مدیریت بر تمام بخش های کالن قادر است 
که ا قتصاد را به ریل اصلی مسیر حرکتش برگرداند 
و با هدایت بخش خصوصی س��کان این قطار رابا 
بهترین نحوه و مطابق با استانداردهای جهانی به 

بازیگران اصلی توسعه اقتصادی بسپارد .  
*کارشناس حقوق ارشدتجارت بین الملل

 ورود »يوان« چين
 به ذخاير ارزي آلمان

بان��ک مرک��زي آلمان تصمیم گرفت، یوان چین را به 
ذخایر ارزي خارجي خود وارد کند.به گزارش ایسنا به 
نقل از رویترز، آندرئاس دامبرت، یکي از اعضاي هیات 
مدیره بانک مرکزي آلمان، روز دوشنبه در کنفرانسي 
در هنگ کنگ با اعالم این خبر افزود: امروز مي توانم 
بگویم که بوندس بانک- بانک مرکزي آلمان- هم 
تصمی��م گرف��ت تا رنمینبي را به ذخایر ارزي خارجي 
کش��ور اضافه کند. بانک مرکزي اروپا در ژوئن س��ال 
گذش��ته بخش��ي از ذخایر ارزي دالري خود به ارزش 
۵۰۰ میلیون یورو را به یوان چین تبدیل کرد که بیانگر 
افزایش استفاده از ارز چین و اهمیت پکن به عنوان یکي 

از بزرگترین شرکاي تجاریه اتحادیه اروپا است.

سقوط ارز ديجيتال قطعي است
رییس بانک مرکزي سنگاپور ابراز امیدواري کرد که 
تکنولوژي هاي زیرس��اختي ارزهاي مجازي، مانند 
بالک چین، تحت تاثیر س��قوط ارزهاي دیجیتال، 
از بی��ن ن��رود. ریی��س بانک مرکزي س��نگاپور روز 
دوشنبه اعالم کرد که امیدوار است تکنولوژي هاي 
زیرساختي ارزهاي مجازي، مانند بالک چین، تحت 
تاثیر س��قوط ارزهاي دیجیتال، از بین نروند.اگرچه 
سنگاپور، مرکز  هاي تک و فناوري مالي شده است اما 
مقامات آن درباره خرید ارزهاي دیجیتال هشدارهاي 
جدي داده اند. راوي منون، مدیر کل اداره پولي و مالي 
سنگاپور )بانک مرکزي سنگاپور( مي گوید: من واقعا 
امیدوارم که وقتي تب ارزهاي دیجیتال فروکش کرد 
و سقوط اتفاق افتاد، این رخداد موجب آسیب دیدن 
تکنولوژي هاي مربوط به آن که بس��یار عمیق تر و 

بامعني تر از ارزهاي دیجیتال هستند، نشود. 

افزايش 5 دالري طال با ادامه 
تضعيف ارزش دالر

قیم��ت ط��ال در معامالت با تضعی��ف ارزش دالر با 
4.91 دالر افزای��ش 1342.۵۵ دالر فروخت��ه ش��د و 
به باالترین رقم در بیش از 4 ماه اخیر رس��ید. قیمت 
طال در معامالت روز گذشته با تضعیف ارزش دالر، 
به باالترین رقم در بیش از 4 ماه اخیر رس��ید.ارزش 
دالر در برابر س��بدي از ارزهاي بین المللي به پایین 
میزان در 3 سال گذشته رسیده است.هر اونس طال 
ب��ا 4.91 دالر افزایش 1342.۵۵ دالر فروخته ش��د. 
ای��ن فل��ز گران بها 1344.44 دالر، باالترین رقم از 8 
سپتامبر را ثبت کرده است. استفان اینس، تحلیلگر بازار 
گفت: »درحالي که تضعیف ارزش دالر عاملي اصلي 
افزاي قیمت طالس��ت اما سرمایه گذاران تنش هاي 

ژئوپلتیکي در منطقه غرب آسیا را رصد مي کنند.«

ورود اتحاديه اروپا به رقابت توليد 
ابررايانه برتر

13 کش��ور عضو اتحادیه اروپایي ابتکار عملي را به 
امضا رسانده اند که به موجب آن تالش هاي مشترکي 
به منظور تولید ابررایانه هاي قدرتمند و سریع صورت 
خواهد گرفت. تالش ها در این زمینه از مارس سال 
گذش��ته آغاز ش��ده و بر اساس توافق این 13 کشور 
ابررایانه تولیدي این گروه باید حداقل صد کوادریلیون 
سرعت داشته باشد که معادل یک میلیارد محاسبه 
در یک ثانیه است. طرح یادشده که EuroHPC نام 
دارد به تولید دوابررایانه منجر خواهد شد. همچنین 
محققان دو ابررایانه متوس��ط نیز تولید خواهند کرد 
که قادر به انجام دهها کواردیلیون محاسبه خواهد 
بود. انتظار مي رود این ابررایانه ها تا س��ال 2۰2۰ در 

دسترس قرار بگیرند.

تعادل بازار ارز به  زیان فعاالن اقتصادی
کارشناسان درگفت و گو با »شروع  « از تزریق  ارز مداخله ای انتقاد کردند 

گوهر زارع باشی- گروه اقتصاد :صرافي هاي 
غیرمج��از، در حال��ي این روزها تنفس در هواي 
آلوده چهارراه استانبول تا فردوسي را سخت تر 
مي کنند که نهادهاي نظارتي داراي ابزار اجرایي، 
باید واکنش س��ریعتري نس��بت به فعالیت آنها 
داش��ته باش��ند. به خصوص اینکه بازار ارز این 
روزها، پرتقاضاترین ایام سال را سپري مي کند، 
ایامي که در آستانه سال نو میالدي و سفرهاي 
خارجي و تسویه حساب شرکتهاي بین المللي 
در ایران، رونق زیادي دارد. گش��ت و گذاري در 
فاصله چهارراه استانبول تا میدان فردوسي هم 
این را به خوبي نش��ان مي دهد. جنب و جوش 
ب��ازار را در برگرفت��ه و متاس��فانه در کن��ار همه 
صرافي هاي مجاز، غیر مجاز هم به خوبي نقش 
آفریني مي کنند.در این میان، بانک مرکزي بارها 
و بارها با نامه نگاري نس��بت به توقف فعالیت 
صرافي ه��اي غیرمجاز ب��ه نهادهاي نظارتي 
از جمل��ه نیروي انتظامي ک��ه داراي ابزارهاي 
اجرایي براي برخورد با غیرمجازها هستند، اقدام 
کرده اس��ت؛ اما هنوز هم هس��تند صرافي هاي 
غیرمجازي که فعالیت سمي خود را در بازار ارز 
ادام��ه مي دهن��د و با تحرکات خود، همه چیز را 
ب��ه ض��رر مردم و البته سیاس��تهاي ارزي، تمام 
مي کنند. به خصوص اینکه، سیاستگذار پولي، 
ابزار اجرایي در دس��ت نداش��ته و نهادهاي ناظر 
باید در برخورد قاطع با این صرافي ها، مصمم تر 

عمل کنند.
نحوه نظارت بانک مرکزي بر صرافي ها ���

درخصوص نظارت بانک مرکزي بر صرافي ها 
باید گفت نظارت بر صرافي هاي مجاز به صورت 
حضوري و غیرحضوري انجام مي ش��ود که در 
خص��وص نظارت غیر حضوري با اس��تفاده از 
سامانه نظارت ارز )سنا( آمار و اطالعات مبادالت 
صرافي ه��ا کنت��رل، پایش و به مقامات ارش��د 
بانک گزارش مي شود ضمن اینکه با استفاده از 
نتیجه هاي این نوع گزارش ها، بازرسي حضوري 
نیز انجام و عملیات صرافي مورد بررس��ي قرار 
مي گیرد.از دیگرسو و با برنامه ریزي هاي قبلي، از 
صرافي هاي داراي مجوز فعالیت بانک مرکزي، 
بازرسي حضوري برنامه ریزي شده )دوره اي( و یا 
موردي انجام و نتیجه بازرسي در پرونده صرافي 
درج و اگر عملیات صرافي داراي مغایرت هایي با 

مقررات مرتبط باشد در صورت نیاز، به صرافي 
تذک��ر ی��ا اخطار داده مي ش��ود. در مواردي که 
صرافي داراي اخطارهاي متعدد بوده و اصرار به 
ادامه فعالیت هاي برخالف مقررات کند، با ارجاع 
گزارش عملکرد صرافي به کمیسیون مقررات و 
نظارت موسسات اعتباري، در خصوص تعلیق 
ی��ا ابطال مجوز فعالیت صرافي، تصمیم گیري 
مي ش��ود.در این میان ابزار بانک مرکزي براي 
برخورد قانوني با تخلفات صرافي ها، براس��اس 
ماده 42 دستورالعمل اجرایي تاسیس، فعالیت و 
نظارت بر صرافي ها، صدور تذکر، اخطار، تعلیق 
فعالیت و در موارد تخلف هاي متعدد و ش��دید، 

ابطال مجوز فعالیت است.
فعالی�ت ���۶۰۲ صراف�ي ب�ا مج�وز بان�ک 

مرکزي
در ح��ال حاض��ر تع��داد ۶۰2 ش��رکت صرافي 
)تضامني و سهامي خاص( داراي مجوز فعالیت 
از بانک مرکزي هستند که فهرست و اطالعات 
مربوط به این شرکت ها در پایگاه اطالع رساني 
بانک مرکزي به نش��اني )www.cbi.ir( و در 
قس��مت نظارت بانکي ب��راي اطالع و آگاهي 
عم��وم مردم در دس��ترس اس��ت.درباره تعداد 
واحدهاي صنفي غیرمجاز فعال در حوزه ارز در 
تهران و س��ایر شهرهاي کشور، مي توان گفت 
که براساس آخرین مرحله از مکاتبات با پلیس 

اطالعات و امنیت عمومي ناجا تعداد 42۷ واحد 
صنف��ي غیر مجاز فع��ال در حوزه ارز در تهران 
و س��ایر ش��هرهاي کشور شناسایي و به منظور 
جلوگیري از فعالیت آنها به آن نیرو، معرفي شده 
اند.مسئوالن بانک مرکزي وعده داده بودند که 
قیمت بعد از تعطیالت ژانویه کاهش یابد و بازار 
روند منطقي خود را در پیش گیرد؛ اما اکنون باز 
هم افزایش قیمت در بازار به چشم مي خورد و 
همین امر منجر به برخي رفتارهاي غیرمنطقي 
از س��وي صرافي ها ش��ده است. برخي از مردم 
نیز اس��یر هیجانات و وضعیت کنوني بازار ارز 
ق��رار گرفت��ه و براي خرید دالر و یورو به عنوان 
یک سرمایه گذاري به بازار مراجعه مي کنند که 
همین امر، قیمت را به دلیل افزایش تقاضا باال 
برده اس��ت.اما تجربه بلندمدت نش��ان داده که 
سرمایه گذاري هاي این چنیني نه تنها منجر به 
س��ود نش��ده؛ بلکه ضرر خریداران را هم در پي 
داشته است؛ چراکه صرافان به همان راحتي که 
ارز مي فروشند، در چنین شرایطي ارز نمي خرند 
و همی��ن ام��ر، منجر به ض��رر خریداران خرد و 
آن دس��ته از افرادي مي ش��ود که بدون توجه به 
محاسبات و تحلیل هاي منطقي، ارز را به عنوان 
یک کاال براي سرمایه گذاري انتخاب مي کنند.

در این میان، یک مقام مسئول در بانک مرکزي 
در گفتگو با مهر از توزیع ارز مداخله اي در بازار 

ب��راي کاه��ش قیمت خبر داد و گفت که بانک 
مرکزي براي کنترل قیمت، ارز با نرخ مناسب 
را در بازار عرضه مي کند و طي روزهاي گذشته 

نیز این ارز توزیع شده است.
وي افزود: مجموعه اقداماتي باید صورت گیرد تا 
بازار ارز به تعادل برسد و قیمت ها روند غیرمنطقي 
به خود نگیرند؛ به همین دلیل عالوه بر تشدید 
نظ��ارت ب��ر صرافي ها، توزیع ارز به صورتي که 
رون��د منطق��ي و طبیعي را بر ب��ازار حاکم کند، 

صورت مي گیرد.
در این میان، ولي اهلل س��یف، رئیس کل بانک 
مرک��زي نی��ز اول هفته جاري اعالم کرده بود: 
از س��ال 92 تاکنون نرخ ریال نس��بت به دالر 
31 درصد تضعیف ش��ده این در حالي اس��ت که 
تضعی��ف روبل روس��یه در برابر دالر حدود ۷۵ 
درص��د، لیر ترکی��ه 9۵ درصد و یورو 12 درصد 
اس��ت.رئیس کل بان��ک مرک��زي، افزود: این 
نوس��انات ارزهاي بین المللي با یکدیگر اس��ت 
که ناشي از متغیرهاي اقتصادي در کشورهاي 

مختلف بوده و طبیعي است.
سیف، تصریح کرد: نرخ ارز ثبات نسبي مناسبي 
در مقایسه با گذشته داشته و بانک مرکزي تالش 

مي کند این نوسانات را به حداقل برساند.
ضربه به اقتصاد از سوی مداخله دولت  ���

نیل��ی در خص��وص مختص��ات مداخله بانک 

مرک��زی ای��ران در بازار ارز گفت : دخالت بانک 
مرکزی در این بازار همواره

»یک طرفه« و در جهت کاهش نرخ ارز با هدف 
کنترل افزایش قیمت ها صورت گرفته اس��ت. 
که نتیجه این نوع دخالت از یک س��و کاهش 
رقابت پذیری اقتصاد و از دس��ت رفتن تولید و 
اشتغال و از سوی دیگر ایجاد فشار بر ذخایر ارزی 
بانک مرکزی و به دنبال آن جهش یکباره نرخ ارز 

در جهت تطبیق با واقعیت ها بوده است. 
عضو هیات علمی دانش��گاه ش��ریف  با اشاره به 
این که بازارهای ارز و پول همواره با دخالت های 
دولت ها روبه رو بوده افزود: در مورد نرخ ارز سه 
عام��ل به عن��وان دلیل اهمیت ن��رخ ارز برای 
سیاس��ت گذاران مطرح است. نخست اهمیت 
نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر تراز بازرگانی، دوم 
اهمیت نرخ اسمی ارز به عنوان یک متغیر اقتصاد 
کالن از نظر نقش اطالع رسانی آن در مورد ابعاد 
شوک هایی که به اقتصاد وارد شده و سرانجام 
سومین عامل که اهمیت نرخ ارز به عنوان یک 
جایگزین پول داخلی است و اینکه پول خارجی 
می تواند در برابر شوک های خارجی در معرض 

حمالت سوداگرانه قرار گیرد.
این اقتصاددان با اشاره به این که بازارهای ارز و 
پول همواره با دخالت های دولت ها روبه رو بوده 
افزوده است: در مورد نرخ ارز سه عامل به عنوان 
دلیل اهمیت نرخ ارز برای سیاست گذاران مطرح 
است. نخست اهمیت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن 
بر تراز بازرگانی، دوم اهمیت نرخ اس��می ارز به 
عن��وان یک متغیر اقتص��اد کالن از نظر نقش 
اطالع رس��انی آن در مورد ابعاد شوک هایی که 
به اقتصاد وارد ش��ده و س��رانجام سومین عامل 
که اهمیت نرخ ارز به عنوان یک جایگزین پول 
داخلی اس��ت و اینکه پول خارجی می تواند در 
براب��ر ش��وک های خارجی در معرض حمالت 
سوداگرانه قرار گیرد.نیلی اضافه کرده است: با 
تحقق نرخ تورم زیر ۵ درصد وجه اهمیت اول 
به میزان درخور توجهی کاهش پیدا خواهد کرد. 
با گسترش بازارهای سرمایه و افزایش شناخت 
اطالعاتی میان دولت و بازار نیز وجه س��وم از 
می��زان اهمی��ت کاهش یافته و از این رو عمدتا 
محور دوم اهمیت به عنوان عامل توجه دولت ها 

به نرخ ارز حفظ شده است.

یادداشت

آسيب هاي پول رساني
 غير استاندارد

از زمان پیدایش مس��کوکات فلزي در سده 
هفتم پیش از میالد تاکنون، پول نقد یکي 
از ابزارهاي اصلي مورد اس��تفاده به منظور 
مبادله کاالها و خدمات به ش��مار مي رود. 
حتي در س��ال هاي اخیر با وجود گس��ترش 
خدم��ات بانکداري الکترونیکي، اس��تفاده 
از پ��ول نق��د همچنان در س��طح جامعه در 
حال افزایش بوده و بر اساس گزارش هاي 
ارائه ش��ده توس��ط بانک مرک��زي، میزان 
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در 
س��ال گذشته رش��د ۵/8 درصدي را تجربه 

کرده است.
نمي توان انتظار داشت که پول نقد در آینده 
نزدی��ک جایگاه مهم خ��ود را در مبادالت 
کاالها و خدمات از دست دهد. رشد تقریبًا 
صد درصدي تعداد اسکناس هاي در گردش 
در کش��ورهاي عضو اتحادیه اروپا در طول 
ده س��ال اخیر، در حال��ي که انتظار مي رود 
فناوري ه��اي بانک��داري الکترونیکي در 
آن ها به بلوغ رس��یده باش��د، گواهي بر این 
مدعاس��ت. اما پول نق��د نیز خود چندان از 
نوآوري هاي فناورانه فاصله نگرفته اس��ت. 
امروزه خودپردازها به بخشي جدایي ناپذیر 
از فعالیت هاي مالي مردم و ابزار اصلي تأمین 
پول نقد اشخاص تبدیل شده اند. بسیاري از 
بانک ها نیز ترجیح مي دهند به جاي تأسیس 
ش��عب، شبکه خودپردازهاي خود را در این 
مناط��ق توس��عه دهند. عالوه ب��ر این، به 
تازگي فروش خودپرداز توسط شرکت هاي 
خصوصي به اشخاص حقیقي گسترش یافته 
اس��ت.یکي از نیازهاي اصلي دستگاه هاي 
خودپ��رداز، تأمی��ن پول نقد موردنیاز آن در 
زمان مناس��ب اس��ت. ارائه خدمات مرتبط 
با جابجایي پول نقد موردنیاز دس��تگاه هاي 
خودپ��رداز، نیازمند صرف هزینه هاي زیاد 
ب��راي ایج��اد ناوگان پول رس��اني و تأمین 
امنیت آن اس��ت وپول رساني غیراستاندارد 
به شعب و خودپردازها، آسیب هاي متعددي 
را به همراه دارد که در ادامه به بخشي از آن ها 
اش��اره مي ش��ود:1( افزایش آسیب پذیري 
نس��بت ب��ه س��رقت: ب��ا توجه ب��ه این که 
خودروهاي انتقال پول نقد همواره یکي از 
اهداف سارقان هستند، باید استانداردهاي 
امنیت��ي مهم��ي در خودروه��ا و کارکنان 
رعایت ش��ود. در صورتي عدم رعایت این 
اس��تانداردها، آس��یب پذیري ناوگان هاي 
انتقال وجوه نقد نس��بت به سرقت افزایش 
مي یابد.2( گسترش اسکناس هاي جعلي یا 
فرسوده: مراکز تفکیک و اعتبارسنجي پول 
نقد، یکي از اجزاي اصلي در چرخه پول نقد 
است. در مدل هاي غیرمتمرکز چرخه حیات 
وجوه نقد که امروزه در بسیاري از کشورهاي 
جه��ان بکار گرفته مي ش��وند، مس��ئولیت 
تعیین اصالت، کیفیت و تفکیک وجوه نقد 
 بر عهده ش��رکت هاي متخصص گذاشته
 شده است. 3( درگیر شدن نیروهاي مورد 
اعتماد بانک ها در فعالیت هاي پول رساني: 
ماهی��ت امنیتي پول رس��اني، بس��یاري از 
بانک ها را بر آن مي دارد که نیروهاي امین 
و مورد اعتماد خود را مسئول این فعالیت ها 
نمایند؛ در حالي که ممکن است این نیروها 
تخصص هاي دیگري داشته باشند و امکان 
بهره گی��ري از آن ها در س��ایر فعالیت هاي 

بانک وجود داشته باشد. 
4( عدم دسترس��ي به موقع به پول نقد در 
مقاص��د موردنظر: تأمین پول نقد موردنیاز 
خودپردازه��ا و ش��عب به ان��دازه کافي و در 
زم��ان مناس��ب، نیازمند ارزیاب��ي دوره اي 
و دقی��ق حجم پ��ول موردنیاز و بازه زماني 
پول رساني به مقاصد است. در صورت انجام 
فعالیت هاي پول رس��اني توسط هر یک از 
بانک ه��اي تج��اري به صورت مس��تقل، 
فعالیت ه��اي ارزیابي براي یک منطقه باید 
ب��ه تع��داد بانک هاي فع��ال در آن منطقه 
انجام شود که افزایش هزینه ها را به دنبال 
خواه��د داش��ت. عالوه بر ای��ن، هر یک از 
بانک ه��ا تنها به خودپردازها و ش��عب خود 
خدمات مي دهند؛ اما در صورتي که خدمات 
پول رساني چند بانک به یک شرکت خاص 
واگذار شود، مجموعه خدمات ارائه شده، از 

نظر زمان و هزینه بهینه تر خواهد بود.
۵( دش��واري تعام��ل با نهاده��اي امنیتي: 
ناوگان هاي پول رس��اني نیازمند استفاده از 
خودروهاي زرهي و نیروهاي مسلح هستند. 
عدم واگذاري فعالیت هاي پول رس��اني به 
شرکت هاي تخصصي، موجب مي شود هر 
یک از بانک ها یا شرکت هاي وابسته به آن ها 
به صورت جداگانه اقدام به تعامل با نهادهاي 
امنیتي در راستاي تأمین تجهیزات و نیروي 
انس��اني موردنیاز نمایند. با یکپارچه سازي 
و متمرک��ز ک��ردن این فعالیت ها، تمام این 
تعامالت از طریق یک ش��رکت متخصص 
انجام ش��ده و موجب افزایش هماهنگي با 

نهادهاي امنیتي مي شود.
۶( عدم بهره گیري از تیم هاي چندتخصصي: 
به طور خاص، خدمات مرتبط با دستگاه هاي 
خودپرداز تنها محدود به پول رس��اني نشده 
و خدم��ات دیگ��ري از جمل��ه پرس��تاري 
خودپرداز را نیز در بر مي گیرد. با گس��ترش 
ش��بکه خودپردازهاي خارج از ش��عب، نیاز 
ب��ه تیم ه��اي چندتخصصي ک��ه عالوه بر 
پول رس��اني ق��ادر به ارائ��ه خدمات فني و 
پرس��تاري خودپرداز باش��ند، افزایش یافته 
اس��ت. این در حالي اس��ت که بس��یاري از 
بانک ها فاقد چنین تیم هایي بوده و ناوگان 
پول رساني آن ها تنها وظیفه انتقال وجوه نقد 

و اشیاء گران بها را بر عهده دارند.

رئی��س کل بان��ک مرک��زي گفت: در بخش��نامه هاي 
قدیمي بانک مرکزي اجازه پرداخت تس��هیالت براي 
نوسازي بافت هاي فرسوده به بانک ها داده شده و نیازي به 
بخشنامه جدید نیست. ولي اهلل سیف درباره نامه بانک ها 
به بانک مرکزي براي پرداخت تس��هیالت بازس��ازي 
بافت هاي فرس��وده، اظهارداش��ت: نظر بانک مرکزي 

نس��بت به این موضوع مثبت اس��ت. وي افزود: در سال 
93 هم ابالغیه اي به شبکه بانکي داشتیم که بر اساس 
آن بانک ها مي توانند طبق دستورالعمل هاي موجودشان 
نسبت به پرداخت تسهیالت براي نوسازي بافت هاي 
فرسوده اقدام کنند. رییس کل بانک مرکزي با تاکید بر 
اینکه بانک ها در این زمینه هیچ محدودیتي ندارند، افزود: 
بنده قبل از آنکه نامه اي از طرف بانک ها دریافت کنم 
در یکي از رسانه ها خواندم که رییس شوراي هماهنگي 
بانک ها و رییس کانون بانک هاي خصوصي نامه اي به 
من نوشته اند و تقاضاي چنین کاري را دارند. سیف تصریح 
کرد: اگر بانک ها به بخشنامه هاي قدیمي مراجعه کنند، 
مي بینند که اجازه پرداخت تس��هیالت براي نوسازي و 
بازسازي  بافت هاي فرسوده را دارند و در این زمینه نیازي 

به بخشنامه جدید نیست.

راهکارهاي جدید براي توس��عه روابط بانکي ایران و 
ترکیه در دیدار س��ید احمد عراقچي و »مراد یوزل« 

مورد بررسي و مذاکره قرار گرفت.
مع��اون ارزي ای��ن بانک در دی��دار با قائم مقام بانک 
مرک��زي ترکی��ه ضم��ن قدردان��ي از همکاري هاي 
بانکي گذش��ته ترکیه با ایران، با اش��اره به عزم جدي 

روساي جمهور دو کشور بر گسترش روابط اقتصادي، 
توسعه روابط بانکي را الزمه تسهیل مراودات تجاري 

فیمابین دانست.
عراقچي، همچنین ضمن تشریح راهکارهاي جدید 
ب��راي گس��ترش روابط بانکي ای��ران و ترکیه گفت: 
قرارداد سوآپ ارزي منعقد شده بخشي از برنامه هاي 
بانک هاي مرکزي دو کش��ور براي تداوم و افزایش 
همکاري هاست که پیش بیني مي شود به زودي و با 

آماده شدن بسترها اجرایي شود.
قائم مقام بانک مرکزي ترکیه نیز در این نشس��ت با 
اش��اره به سابقه طوالني مراودات تجاري و بازرگاني 
بین ایران و ترکیه گفت: گسترش این مراودات با ایران 
براي ترکیه از اهمیت خاصي برخوردار است که الزمه 

آن بهبود روابط کارگزاري بانکي است.

گسترش روابط بانکي ايران و ترکيه مجوز پرداخت وام نوسازي بافت فرسوده
در نشست مسئوالن بانکي مطرح شد:پاسخ سيف به نامه مديران بانکي

س��خنگوي کمیس��یون تلفیق گفت: پیشنهاد دولت در 
خصوص وام ازدواج ارائه وام 1۰ میلیون توماني به هر 
یک از زوجین با بازپرداخت 4 ساله بود اما با لحاظ نظرات 
کمیسیون تلفیق میزان وام ازدواج به 1۵ میلیون تومان 

با بازپرداخت ۵ ساله افزایش یافت.
علي اصغر یوس��ف نژاد در تش��ریح نشس��ت کمیسیون 
تلفیق بودجه سال 9۷ مجلس شوراي اسالمي گفت: نظر 
کمیسیون تلفیق بر این اساس بود که الیحه پیشنهادي 
دولت به عالوه نظراتي که کمیسیون تلفیق به صحن 
ارائ��ه مي دهد محصول مش��ترک فک��ري بین دولت و 
کمیس��یون تلفیق اس��ت بنابراین هرچه به واقعیت ها، 
ظرفیت ها و توانمندي ها که در جامعه وجود دارد نزدیک 
تر باشد مي تواند بودجه را عملیاتي تر و اجرایي تر کند . 
وي ادامه داد: تصمیمات عمده درباره الیحه پیشنهادي 
دولت گرفته ش��ده و تقریبا بحث بررس��ي تبصره هاي 

الیح��ه بودج��ه به اتمام رس��یده یعن��ي در بخش هاي 
درآمدي و هزینه اي بحث رسیدگي به تبصره ها تقریبا 
به اتمام رسیده البته غیر از مواردي که مراعا باقي مانده 
اس��ت که مي توان به بحث لزوم رعایت اس��تانداردها در 

میزان انتشار اوراق مشارکت اشاره کرد.
سخنگوي کمیسیون تلفیق بودجه افزود: جلسه هیات 
رئیسه کمیسیون تلفیق با دولت به نفع مردم بوده است. 
هرچن��د که پیش��نهادات دولت در خصوص هدفمندي 
یارانه ها تصویب شده اما توصیه ما این است که دولت 
در حذف یارانه بگیران با عجله اقدام نکند و حتي دولت 
این توان را دارد که در شرایط خاص اغلب افراد متقاضي 

یارانه را محروم نکند.
یوس��ف نژاد افزود: در خصوص نرخ حامل هاي انرژي 
نقطه نظر کمیسیون تلفیق به قوت خود باقي است اما 
دولت این اختیار را از 3 سال گذشته در خصوص تغییر 
قیمت ها داش��ته اس��ت و یکي از مسائلي که در جلسه با 
دولت مطرح شد این بود که دولت مي توانست در 3 سال 
گذشته از اختیاراش در خصوص تغییر قیمت حامل هاي 
انرژي استفاده کند بنابراین تغییر قیمت تقریبا جهشي 
حامل هاي انرژي به صورت ۵۰ درصد افزایش قیمت، 
با ش��رایط فعلي کش��ور س��ازگاري ندارد. وي ادامه داد: 
انشاءاهلل گزارش کمیسیون تلفیق که به صحن مجلس 

ارائه مي ش��ود با نظرات نمایندگان در صحن سازگاري 
و تطبیق داش��ته باش��د.  وي در تشریح مصوبات تلفیق 
افزود: پیشنهاد دولت در خصوص وام ازدواج ارائه وام 1۰ 
میلیون توماني به هر یک از زوجین با بازپرداخت 4 ساله 
بود اما با لحاظ نظرات کمیسیون تلفیق میزان وام ازدواج 
به 1۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله افزایش یافت، 
همچنین مقرر شد که بانک مرکزي در این رابطه هر ۶ 
ماه یکبار به کمیس��یون فرهنگي مجلس گزارش ارائه 

کند تا نظارت ها به صورت موثرتر اعمال شود.
نماینده مردم س��اري در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
مقرر ش��د 2 هزار میلیارد تومان توس��ط بانک مرکزي 
براي اش��تغال زایي مددجویان کمیته امداد و بهزیستي 
اش��تغال یابد که از این میزان 14۰۰ میلیارد تومان آن 
س��هم کمیته امداد و ۶۰۰ میلیارد تومان س��هم سازمان 

بهزیستي خواهد بود.

نسخه جدید مجلس براي بانک ها
بازپرداخت وام ازدواج 5 ساله شد

عض��و هیات رییس��ه ات��اق تعاون ایران اعالم کرد: 3 
کش��ور هلند، آذربایجان و روس��یه از اتاق تعاون براي 
حضور در کمیس��یون هاي اقتصادي مشترک دعوت 
کردند. به گزارش ایبِنا، ماشااهلل عظیمي عضو هیات 
رییسه و نماینده اتاق تعاون ایران در شوراي سرمایه 
گذاري خارجي، با بیان مطلب فوق اظهارداشت: طي 

تفاهم نامه اي کمیته مشترک سرمایه گذاري خارجي 
تشکیل مي شود، چنانچه در حال حاضر نیز اتاق تعاون 
ایران از س��وي 3 کش��ور هلند، آذربایجان و روس��یه 
براي حضور در کمیس��یون هاي مش��ترک اقتصادي 

دعوت شده است.
به گفته عظیمي، اتاق تعاون ایران و سازمان سرمایه 
گذاري خارجي بزودي همایش مشترک آموزش براي 

کارآفرینان بخش تعاون برگزار خواهند کرد.
عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران از تشکیل شوراي 
عال��ي س��رمایه گذاري خارج��ي در اتاق تعاون ایران 
خب��ر داد و گف��ت: این ش��ورا متش��کل از نمایندگان 
کمیسیون ها، نمایندگان بعضي دستگاه ها، نمایندگان 
مجلس و نخبگان، فعاالن و کارآفرینان بخش تعاون 

خواهد بود.

انتش��ار اوراق توس��ط دستگاههاي متعدد، ریسک انتشار 
ب��دون ضابط��ه و هماهنگ��ي با خزان��ه داري و به تبع آن 
مشکالت پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق و در نتیجه 
افزای��ش ریس��ک نکول را افزایش مي ده��د. به گزارش 
خبرنگار مهر، انتشار اوراق مالي براي پرداخت بدهي هاي 
دولتي در سال هاي پیش رو، از جمله مواردي است که مزایا 

و معایب بسیاري را در برمي گیرد. اکنون وزارت اقتصاد در 
گزارشي، جایگاه اوراق مالي دولتي در الیحه بودجه سال 9۷ 
کل کشور را اعالم کرده است. در این گزارش اعالم شده که 
در حال حاضر در ایران، اوراق مالي دولتي مختلفي از جمله 
اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسالمي، صکوک اجاره و اوراق 
تسویه خزانه براي تأمین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده 
قرار مي گیرد که میزان انتشار و چگونگي بازپرداخت اصل 
و س��ود اوراق دولتي به موجب احکام قانون برنامه شش��م 
توسعه، در قانون بودجه سنواتي تعیین و تصویب مي گردد. 
الیحه بودجه سال 139۷ کل کشور، اولین بودجه دولت 
دوازدهم است که در راستاي عملیاتي نمودن برنامه هاي 
پیشنهادي دولت و نیل به اهداف قانون برنامه ششم توسعه، 
حاوي احکام متعددي در حوزه مدیریت بدهي هاي دولت 

از طریق انتشار اوراق بهادار است. 

مخالفت وزارت اقتصاد با انتشار بيش از حد اوراق دولتيآغاز فعاليت  بين المللي تعاون با ايجاد شوراي عالي سرمايه گذاري خارجي

کاهش فقر مطلق و ساماندهي هدفمندي یارانه ها در بودجه 97
مشاور معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه 
و بودجه کش��ور گفت: کاهش فقر مطلق و س��اماندهي 
هدفمن��دي یارانه  ه��ا از مهمترین ارکان الیحه بودجه 

139۷ است.
»افشین برمکي« گفت: هدف دولت، حذف افراد نیازمند 
نیس��ت بلکه کاهش فقر مطلق از طریق تحت پوش��ش 
قرار دادن تمام افراد با درآمد کمتر از میزان مس��تمري 

نهادهاي حمایتي است.
بن��ا ب��ر اعالم س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، برمکي 

برنامه ری��زي مبتن��ي بر عملکرد، افزایش ش��فافیت و 
انضباط بودجه اي، تفکیک مصارف از محل درآمدهاي 
اختصاصي به هزینه اي و سرمایه اي و حرکت به سوي 
تمرکززدایي را از اصلي ترین موضوعات مطرح شده در 

الیحه بودجه 139۷ برشمرد.
وي ب��ا اش��اره به اینک��ه برنامه اش��تغال دولت یکي از 
اصلي تری��ن اولویت هاي الیحه بودجه 139۷ اس��ت، 
گفت: نقش اس��تان ها در قالب اش��تغال فراگیر، اشتغال 
عشایر و روستایي و اشتغال حمایتي بسیار پررنگ دیده 

شده است.
��� انتش�ار پیوس�ت هاي اليحه بودجه براي نخستین 

بار 
»امیر باقري« س��خنگوي س��تاد بودجه به تعامل دولت 
و مجلس بر سر بودجه 139۷ اشاره کرد و گفت: دولت 
دوازدهم چند برنامه بس��یار مهم از جمله افزایش رش��د 
اقتص��ادي، کاهش فقر مطلق، س��اماندهي هدفمندي 
یارانه ها و اصالح قیمت انرژي و ... را سرلوحه کار خود 

قرار داده که در بودجه 9۷ تجلي پیدا کرده است.

وي در ادام��ه ب��ه ارای��ه آمار و ارقام از وضعیت اقتصادي 
ایران پرداخت و گزارش��ي از مهم ترین ش��اخص هاي 
 آم��اري ط��ي ش��ش ماهه نخس��ت س��ال 139۶ ارایه 

داد.
سخنگوي ستاد بودجه سازمان، تصریح کرد: در راستاي 
شفاف سازي بودجه، امسال براي نخستین مرتبه تمام 
پیوس��ت هاي بودجه در س��ایت سازمان برنامه و بودجه 
منتش��ر ش��د تا مشخص ش��ود هر دستگاهي چه میزان 

بودجه در اختیار دارد.

یک مسئول در سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد:

پدرام پور عسگري ���
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آگهی تغییرات ش��رکت س��را س��ازه بابک عمران شرکت س��هامی خاص به 
شماره ثبت 1115 و شناسه ملی 10980008771

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بطور ف��وق الع��اده مورخ 
1396/08/15 : 1- اعضای هیات مدیره به ش��رح ذیل به مدت دو سال 
انتخاب گردیدند : خانم س��هیال کافی هرناشک به کدملی 3149624967 
– آقای بیژن کافی هرناش��ک به کدملی 3149483085 – آقای ابوالفضل 
کاف��ی هرناش��ک ب��ه کدمل��ی 3149602009 . 2- خانم عاطف��ه رفیعی 
ش��هربابکی به کدملی 3149902495 به سمت بازرس اصلی و خانم ثریا 
کاف��ی کنگ به کدملی 3149408717 به س��مت بازرس علی البدل برای 
م��دت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند. 3- پس از قرائ��ت گزارش بازرس 
قانونی ترازنامه و حس��اب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1395 مورد 

تصویب قرار گرفت .
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب 
مدیران، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
ش��خصیت حقوقی مرقوم ثب��ت و در پایگاه آگهی های س��ازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهربابک
-------------------------------------

آگهی تغییرات ش��رکت س��را س��ازه بابک عمران شرکت س��هامی خاص به 
شماره ثبت 1115 و شناسه ملی 10980008771

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/08/15 : آقای ابوالفضل 
کافی هرناش��ک به کدملی 3149602009 به س��مت مدیرعامل و رئیس 
هیئ��ت مدیره، آقای بیژن کافی هرناش��ک به کدمل��ی 3149483085 به 
س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم س��هیال کافی هرناش��ک به کدملی 
3149624967 به سمت عضو هیئت مدیره – کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 
و نام��ه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر 

می باشد.
با ثبت این مس��تند تصمیمات تعیین س��مت مدی��ران، تعیین وضعیت حق 
امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهربابک
---------------------------------

آگهی تغییرات ش��رکت سرا سازه هرناشک شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 1115 و شناسه ملی 10980008771

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/15 : 
1- نام ش��رکت به » سرا س��ازه بابک عمران « تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساس��نامه اصالح گردید. 2- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : مشاوره، طراحی و اجرای کلیه 
امور مرتبط به تاسیس��ات از قبیل : مکانی��کال، متریکال، هیدرومکانیکی، 
سیستم سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان ) آب، برق، 
گاز، فاض��الب (، تاسیس��ات و تجهی��زات تصویه خانه ه��ای آب و فاضالب، 
وسایل انتقال )آسانس��ور،پله برقی(، سیستم های خبر و هشدار دهنده، 
نص��ب و راه اندازی نگهداری و تعمیرات موتورخانه ها، لوله کش��ی و برق 
کشی، انواع عایقهای حرارتی و رطوبتی و صوتی، سیستم تهویه هوا، ساخت 
و تولی��د ابزار دقی��ق نصب تجهیزات ب��رق و ابزار دقیق و کالیبراس��یون 
آنها، طراحی، محاس��به، اجرا، نظارت، مش��اوره پروژه ه��ای عمرانی اعم از 
آجری، س��نگی، بتنی و فلزی، فعالیت  در زمینه ساخت و احداث شهرکهای 
مسکونی، تجاری و اداری، جاده سازی، راه سازی، محوطه سازی، پل سازی، 
تونل س��ازی، خاکریزی و خاکبرداری، سد س��ازی، تسطیح اراضی، بهسازی 
و نوس��ازی بافتهای فرس��وده ش��هری و غیر شهری، زیرس��ازی، شن ریزی، 
آس��فالت کشی و خط کش��ی، گاردیل بندی، سرعت گیر و هرگونه پاکسازی 
مربوط به راه، خرید ملزومات، احداث س��وله و اسکلت فلزی، نازک کاری و 
نما سازی، اقالم پیش ساخته، مخازن بتنی، مبلمان پارکی و شهرسازی، انواع 
سازه های پروتبیل از قبیل پارکینگ و آالچیق و اجرای طرح های صنعتی و 
تاسیسات شهری، طراحی نظارت اجرا محاسبه مشاوره در امور ابنیه اعم از 
بتونی و فلزی س��اخت مجتمع های مسکونی تجاری اداری ورزشی و ساخت 
سوله نقشه برداری انبوه س��ازی بهینه سازی و بازسازی بافتهای فرسوده 
شهری و غیر شهری، مشارکت در اجرا و ساخت، انجام امور تاسیساتی اعم 

از الکتریکال و مکانیکال، انجام کلیه امور خدماتی ش��امل تنظیفات، محوطه 
س��ازی فضای سبز، تامین نیروی انسانی مجاز شرکت، تهیه و طبخ غذا )گرم 
س��رد و کترین��گ(، اجرای کلیه خدمات ش��هری اعم از مبلهای ش��هری رنگ 
آمیزی جداول و جدول کش��ی، تس��طیح اراضی، راه سازی، سد سازی خطوط 
انتقال )گاز آب برق(، س��رمایه گذاری و مشارکت در تولید، خرید و فروش 
ان��رژی برق، راه اندازی، مدیریت، خرید و احداث انواع نیروگاه های تولید 
مقیاس بزرگ و کوچک. اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی 
و خارجی، ش��رکت در نمایش��گاههای بی��ن المللی تخصص��ی و غیر تخصصی 
داخ��ل و خارج از کش��ور، خرید و فروش ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای 
مج��از بازرگانی، ش��رکت در مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد با اش��خاص 
حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه 
بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در 
صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم 
) ثب��ت موض��وع مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د. ( 
3- در خص��وص تعداد اعض��ای هیات مدیره : تعداد اعضای هیات مدیره 3 

نفر تصویب شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه ) تغییرنام (، اصالح مواد 
اساس��نامه در تصمیمات پیش بینی نش��ده سامانه، اصالح ماده اساسنامه ) 
تغییر موضوع فعالیت ( انتخاب ش��ده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
ش��خصیت حقوقی مرق��وم ثبت و در پای��گاه آگهی های س��ازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.
اداره کل ثب��ت اس��ناد و امالک اس��تان کرم��ان - مرجع ثبت ش��رکت ها و 

موسسات غیرتجاری شهربابک
--------------------------------------------

--
آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده  نوبت اول

جلس��ه مجمع عمومي عادی  بطور فوق العاده شرکت تعاوني مسکن اصناف 
شهرس��رابله  رأس س��اعت 10:30 روز دوش��نبه  مورخ 96/09/20 در 
محل حس��ینه ثاراهلل واقع در ش��هر س��رابله  تش��کیل میگ��ردد از عموم 
نماین��دگان دع�وت بعمل مي آید ک��ه در روز مقرر و در محل مذکور حضور 
بهم رس��انند ،بدیهي است حض���ور   کلیه نمایندگان در جلسه ض���روري و 
در صورت عدم حضور برابر مفاد اساس��نامه هیچگونه اعتراضي در رابطه 
ب��ا تصمی���م����ات   متخذه مؤث��ر نخواهد بود ضمناً هر نماین��ده   مي تواند 
اس��تفاده از حق رأي خود را به یک نماینده ت��ام االختیار ازمیان اعضاءو یا 

خارج از اعضاء واگذار کند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده    نوبت اول:

1-گزارش وضعیت تعاوني توسط هیئت مدیره
2-قرائت بیالن مالی 

3- انتخاب یاابقاء هیئت مدیره و بازرس
4- مأموریت ثبت تصمیمات حاصله به هیئت مدیره

توضیح:کاندیداهای سمت بازرس��ی می توانندجهت ثبت نام وتکمیل فرم 
مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه فرمایند.

حمید گراوند
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاوني مسکن اصناف شهر سرابله  

---------------------------------------------
-آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول

جلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت تعاوني مسکن اصناف شهر سرابله   
رأس س��اعت 10 روز ش��نبه م��ورخ 96/09/18در محل حس��ینه ثاراهلل 
واقع در ش��هر س��رابله  تش��کیل میگردد از عموم اعضاء دع�وت بعمل مي 
آی��د که در روز مقرر و در محل مذکور حضور بهم رس��انند ،بدیهي اس��ت 
حض���ور   کلیه اعضاء در جلس��ه ض�����روري و در صورت عدم حضور برابر 
مفاد اساسنامه هیچگونه اعتراضي در رابطه با تصمی���م��ات   متخذه مؤثر 
نخواه��د ب��ود ضمناً هر عضو  مي تواند اس��تفاده از حق رأي خود را به یک 

نماینده تام االختیار ازمیان اعضاءو یا خارج از اعضاء واگذار کند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1-گزارش وضعیت تعاوني توسط هیئت مدیره
3- تمدید دوره فعالیت تعاونی

4-تصویب اساسنامه جدید
5- مأموریت ثبت تصمیمات حاصله به هیئت مدیره

حمید گراوند
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاوني مسکن اصناف شهر سرابله  

----------------------------------------------

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده   نوبت دوم
جلس��ه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده ش��رکت تعاوني مسکن اصناف 
شهرس��رابله  رأس س��اعت 11:30 روز سه ش��نبه مورخ 96/10/23 در 
مح��ل حس��ینه ثاراهلل واقع در ش��هر س��رابله  تش��کیل میگ��ردد از عموم 
نماین��دگان دع���وت بعمل مي آید که در روز مق��رر و در محل مذکور حضور 
بهم رسانند ،بدیهي اس��ت حض���ور   کلیه نمایندگان در جلسه ض���روري و 
در ص��ورت عدم حضور برابر مفاد اساس��نامه هیچگونه اعتراضي در رابطه 
ب��ا تصمی���م����ات   متخذه مؤثر نخواهد ب��ود ضمناً هر نماین��ده   مي تواند 
اس��تفاده از حق رأي خ��ود را به یک نماینده تام االختی��ار ازمیان اعضاءو یا 

خارج از اعضاء واگذار کند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادی بطورفوق العاده نوبت دوم:

1-گزارش وضعیت تعاوني توسط هیئت مدیره
2-قرائت بیالن مالی 

3- انتخاب یاابقاء هیئت مدیره و بازرس
4- مأموریت ثبت تصمیمات حاصله به هیئت مدیره

توضیح:کاندیداهای س��مت بازرس��ی می توانندجهت ثبت نام وتکمیل فرم 
مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه فرمایند.

حمید گراوند
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاوني مسکن اصناف شهر سرابله  

--------------------------------
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم

جلس��ه مجمع عمومي فوق العاده شرکت تعاوني مسکن اصناف شهر سرابله   
رأس ساعت 10 روز شنبه مورخ 96/10/23در محل حسینه ثاراهلل واقع 
در شهر سرابله  تشکیل میگردد از عموم اعضاء دع�وت بعمل مي آید که در 
روز مقرر و در محل مذکور حضور بهم رسانند ،بدیهي است حض���ور   کلیه 
اعضاء در جلس��ه ض���روري و در صورت عدم حضور برابر مفاد اساس��نامه 
هیچگون��ه اعتراض��ي در رابطه ب��ا تصمی���م��ات   متخذه مؤث��ر نخواهد بود 
ضمن��اً هر عض��و مي تواند اس��تفاده از حق رأي خود را به ی��ک نماینده تام 

االختیار ازمیان اعضاءو یا خارج از اعضاء واگذار کند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1-گزارش وضعیت تعاوني توسط هیئت مدیره
3- تمدید دوره فعالیت تعاونی

4-تصویب اساسنامه جدید
5- مأموریت ثبت تصمیمات حاصله به هیئت مدیره

حمید گراوند
رئیس هیئت مدیره 

شرکت تعاوني مسکن اصناف شهر سرابله  

یادداشت

 حمایت از ورود پول هوشمند
 به بورس

 

با کاهش نرخ س��ود بانکی از ش��هریور س��ال 
جاری، ش��اهد ورود حجم باالی نقدینگی به 
بازار سرمایه بودیم که البته راهبری این ورود 
با صندوق های سرمایه گذاری به شکل بهینه 

در افزایش شاخص بازار اعمال شد.
تا قبل از کاهش نرخ س��ود س��پرده بانکی از 
س��وی بانک مرکزی در ش��هریوماه گذشته، 
 p/e سپرده 4.5 بود که در همان زمان  p/e
بازار سرمایه روی عدد 6 بود و نتیجتَا بصورت 
منطقی نباید انتظار آن می رفت که س��رمایه 
گ��ذاری در ب��ازار ب��ورس جذابیت خاصی را 
برای س��رمایه گذاران در بر داش��ته باشد. لذا 
با کاهش نرخ س��ود س��پرده از س��وی بانک 
مرکزی، توجه فعاالن اقتصادی به سوی بازار 
سرمایه منعطف شد که به رونق هرچه بیشتر 
بازار بورس ختم شد.اما در این بین نکته قابل 
تامل حضور صندوق های سرمایه گذاری در 
انتق��ال بهین��ه حجم نقدینگی به بازار بورس 
اس��ت. از دیگر نکات مثبتی که می توان در 
نظر داشت تثبیت نرخ سود اوراق بدهی دولتی 
ب��ا نماد "اخ��زا" در فراب��ورس در 16 درصد 
بود.چ��را که اگ��ر این بازدهی در حدود 16 یا 
17 درصد باقی بماند نمی تواند رقیبی برای 
بازار س��رمایه به ش��مار بیاید.در نتیجه حفظ 
نرخ س��ود س��پرده بانکی در حدود 15 درصد 
و اوراق بده��ی دولت��ی ب��ا نرخ 16 درصد می 
توان��د همچنان نوید بخش روزهای طالیی 

برای بازار سرمایه باشد.
باید این را نیز در نظر داش��ت که ورود افس��ار 
گریخت��ه اوراق بده��ی دولتی در بازار بورس 
می تواند موجب افزایش نرخ اوراق مذکور را 
فراهم و به تبع آن تاثیر منفی بر بازار سرمایه 

داشته باشد.
قس��متی از پرتف��وی صندوق ها را س��پرده 
های یکساله با نرخ های سود قبل از کاهش 
تش��کیل می دهند که البته این قراردادها تا 
کمتر از یک س��ال دیگر منقضی می ش��وند. 
نکت��ه دیگر اینکه این صندوق ها با داش��تن 
تیم تحلیلی، در سهام با پتانسیل رشد سرمایه 
گ��ذاری م��ی کنند که می توانند س��ودهای 
باالتری را پوش��ش دهند. البته الزم به ذکر 
است که بخش دیگری از پرتفوی صندوق ها 
نیز مختص به اوراق بدهی است که در صورت 
محدودی��ت جذب منابع برای صندوق های 
سرمایه گذاری ، مدیرت نرخ اوراق بدهی در 
محدوده بازدهی 16درصد با چالش روبرو می 
شود چراکه خریدار اصلی این اوراق، صندوق 
ها هستند. در نتیجه باید این نکته را مد نظر 
داش��ت که هرگونه بی مهری در مس��یر رشد 
و توس��عه صندوق های س��رمایه گذاری می 
توان��د صدمات جبران ناپذیری را در مس��یر 
بس��ط و گس��ترش بازار بدهی از طریق بازار 

سرمایه داشته باشد.

بورس انرژی بر مدار صعود  
در پی افزایش قیمت نفت و نرخ ارز رقم خورد ؛

گروه بورس : بازار سهام اغلب به داده های 
آین��ده یک س��هم و درآمدزایی پیش روی 
آن واکنش نش��ان می دهد. در مورد بورس 
ان��رژی ام��ا مدت ها اس��ت که از ش��رایط 
مطل��وب ای��ن بازار و آینده رو به رش��د آن 
س��خن گفته اند که البت��ه این تحلیل ها بر 
پای��ه داده های واقعی ب��ورس انرژی بوده 
اس��ت. بازارهای مال��ی همچون نمادهای 
ب��ورس انرژی، فراب��ورس، بورس تهران 
و ب��ورس کاال همگ��ی در روزهای اخیر با 
رونق معامالتی و افزایش قیمت س��هام رو 

به رو شده اند.
سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی 
با بیان دلیل رشد قیمت سهام بورس انرژی، 
در م��ورد عرض��ه احتمالی نفت خام در بازار 
فیزیک��ی بورس انرژی گف��ت: اطالعات 
موجود در این باره اطالع رس��انی ش��ده و 
ازسهامداران درخواست می شود، بر اساس 

شایعات تصمیم گیری نکنند.
وی در مورد نوس��ان قیمت سهام این بازار 
مالی در روزهای اخیر گفت: بازار سهام اغلب 
به داده های آینده یک س��هم و درآمدزایی 
پیش روی آن واکنش نش��ان می دهد. در 
مورد بورس انرژی اما مدت ها اس��ت که از 
شرایط مطلوب این بازار و آینده رو به رشد 
آن س��خن گفته اند که البته این تحلیل ها 
ب��ر پایه داده های واقعی بورس انرژی بوده 
اس��ت.وی با اش��اره به افزایش قیمت ها در 

بازاره��ای جهان��ی نفت خ��ام عنوان کرد: 
افزایش جدی قیمت نفت خام در بازارهای 
جهانی و ثبت رکورد بیشترین قیمت جهانی 
نفت برنت از دس��امبر 2014 تاکنون خود 
مح��رک ج��دی ب��رای افزای��ش ارزش 
معامالت بورس انرژی محس��وب می شود 
ک��ه به افزایش قیمت تمامی فرآورده های 
پاالیش��ی و بیشتر محصوالت پتروشیمی 
نیز منجر ش��ده است.حس��ینی رشد قیمت 

دالر در بازار داخلی را محرک دیگری برای 
افزایش قیمت ها و مخصوصًا تقویت حجم 
صادرات دانست و گفت: تمامی این موارد بر 
درآمدزایی بورس انرژی مؤثر بوده و هست. 
در مورد درآمدزایی بورس انرژی نیز شاهد 
وضعیت نس��بتًا مطلوبی هس��تیم که رصد 
وضعیت مالی ش��رکت در سامانه کدال نیز 
همین مطلب را تأیید می کند.به گفته مدیر 
عامل بورس انرژی افزایش تعداد کاالهای 

پذیرش ش��ده در بورس انرژی بس��ترهای 
جدیدی برای رشد حجم و ارزش معامالت 
را فراهم کرده که در رس��انه ها به درس��تی 
به افزایش سقف پرواز بورس انرژی تعبیر 
ش��ده است.حسینی در ادامه گفت: تقویت 
معام��الت ب��رق در ب��ازار فیزیکی بورس 
انرژی هم یکی دیگر از س��کوهای پرتاب 
ای��ن بازار به ش��مار م��ی رود، یعنی خریدار 
نهایی ) اغلب واحدهای صنعتی ( می توانند 

برق مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از 
نیروگاه ها با قیمتی مناسب تر از قیمت های 
رس��می خریداری کنند. در مورد واحدهای  
فروش��نده ب��رق و  فرآورده ه��ای نفتی نیز 
معافیت های مالیاتی در قانون تعیین ش��ده 
که باز هم مزیتی رسمی برای بورس انرژی 
ب��ه منظ��ور تقویت جایگاه این نهادمالی به 
ش��مار می رود. مدیر عام��ل بورس انرژی 
در گفت وگ��و با فارس تصریح کرد: بورس 
انرژی یکی از ش��فاف ترین بازارهای مالی 
در بازار س��رمایه اس��ت که تمام معامالت و 
عرضه ها در تارنمای آن وجود دارد و تمامی 
فعاالن بازار در صنایع و حوزه های گوناگون 
می توانند از توانمندی های این بازار رسمی 
اس��تفاده کرده و از موقعیت های تجاری و 
معافیت های مالیاتی آن منتفع ش��وند.وی 
توصیه کرد: بهتر است فعاالن بازار با تکیه 
ب��ر تحلی��ل ، آگاه��ی و آمارها و اطالعات 
رسمی به معامالت سهام این شرکت وارد 
شوند.حس��ینی وی در مورد برخی شایعات 
و عرض��ه قری��ب الوقوع نف��ت خام در بازار 
فیزیکی این بورس، اعالم کرد: اطالعات 
موج��ود در این مورد در مصاحبه های قبلی 
اطالع رس��انی شده و اگر اخبار جدیدی در 
این باره وجود داش��ته باش��د، در اسرع وقت 
اطالع رس��انی عمومی خواهد ش��د، لذا از 
س��هامداران اکیداً درخواس��ت می شود، بر 

اساس شایعات تصمیم گیری نکنند.

میز خبر

 بحرین صدر نشین
  فاینانس اسالمی

بحری��ن با مجموع دارایی تقریبا 26 میلیارد 
دالری 24 بان��ک اس��المی خ��ود در صدر 
فاینانس اسالمی در میان کشورهای حوزه 

خلیج فارس قرار گرفت.
در پنجمی��ن دوره گ��زارش و ش��اخص 
توس��عه فاینانس اسالمی، بحرین در میان 
کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج 
فارس عنوان بزرگ ترین کش��ور در حوزه 
فاینانس اسالمی را از آن خود کرد و مالزی 
همچنان رتبه نخس��ت فاینانس اس��المی 
در جه��ان را در اختی��ار دارد. بحری��ن با 24 
بانک اسالمی و مجموع دارایی بیش از 25 
میلیارد و 700 میلیون دالر، پیشگام در تامین 

فاینانس اسالمی شناخته شد.
مدیر اجرایی بانک مرکزی بحرین در همین 
حال گفت: فاینانس اس��المی ستون اصلی 
پیشنهاد در منطقه ما است. این روند را ادامه 
می دهیم تا ش��اهد این مطلب باش��یم که 
س��رمایه گذاری هایی که در بخش فناوری 
انج��ام می گیرند تاثیر محسوس��ی دارند و 
منجر به نوآوری و کار آفرینی می شوند.  

همچنی��ن بان��ک مرکزی بحرین به تازگی 
دس��تور العمل جدید شرعی را برای نظارت 
در بخش بانکداری ابالغ کرده که بطرز قابل 
توجهی تاثیر بر روی استانداردهای منطبق 
با ش��ریعت و حاکمیت در میان بانک های 

اسالمی می گذارد.

سقف بورس جاکارتا 
فروریخت

خبره��ا از اندون��زی حاکی اس��ت س��قف 
ب��ورس جاکارت��ا روزدوش��نبه 15 ژانویه بر 
س��ر س��هامداران و معامله گران فروریخته 
و منجر به وارد کردن خس��ارات ش��دیدی 

شده است.
س��خنگوی بورس این کش��ور گفت: سقف 
طبق��ه دوم س��اختمان ب��ورس جاکارتا در 
مج��اورت ورودی ای��ن س��اختمان بر س��ر 
س��هامداران فروریخت��ه و منجر به مجروح 

شدن عده ای از مردم شده است.
س��خنگوی ای��ن بازار ادام��ه داد: هیچ گونه 
انفجاری صورت نگرفته اس��ت و خس��ارتی 
به دفتر بانک جهانی که در این س��اختمان 

واقع است نیز وارد نشده است .
وی ادامه داد: احتمال حمله تروریستی بسیار 
کم است و به نظر می رسد این اتفاق به دلیل 

ایرادات سازه ای بوده است.
هنوز هیچ گونه جزئیاتی از این حادثه منتشر 
نشده است اما شواهد نشان دهنده مجروح 

شدن 28 نفر تا این ساعت بوده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قانون بودجه 
سال جاری، اوراق مشارکت دولت را به منظور تامین 
مالی طرح برقی کردن قطار تهران-مشهد از طریق 
بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره نویسی 

می کند.
پس از تجربه موفق تامین مالی دولت از طریق انتشار 
چندین مرحله اسناد خزانه اسالمی و همچنین سایر 

اوراق دولت��ی ک��ه به منظ��ور تجهیز منابع مالی برای 
طرح ها و پروژه های مختلف از درگاه فرابورس ایران 
رقم خورده است، این بار وزارت امور اقتصادی و دارایی 
بر اساس مصوبه شانزدهم خردادماه 96 هیات  وزیران 
در نظر دارد اوراق مشارکت دولت را که به تعداد 10 
میلیون ورقه منتشر شده از فردا 26 دی ماه و به مدت 

سه روز کاری در فرابورس پذیره نویسی کند.
بر این اس��اس هدف از انتش��ار این اوراق تامین پیش 
پرداخت مورد نیاز برای استفاده از منابع مالی خارجی 
برای طرح برقی کردن قطار تهران-مشهد است که 
ب��ه تع��داد 10 میلیون ورقه به ارزش 10 هزار میلیارد 
ریال در تاریخ 24 دی ماه امسال در فرابورس پذیرش 

شده است.
اوراق مشارکت دولت همچنین 48 ماهه بوده و نرخ 
آن 17 درصد س��االنه تا سررس��ید اس��ت که هر 6 ماه 

یکبار به حساب دارندگان آن واریز خواهد شد.

ش��اخص بورس کش��ورهای آس��یایی در روز دوش��نبه به 
بیش��ترین س��طح خود از سال 2007 میالدی به بعد رسید 
و یورو هم روند صعودی به خود گرفت.س��هام کش��ورهای 
آس��یایی در روز دوش��نبه به دنبال رکورد زنی وال استریت، 
روند صعودی به خود گرفت؛ اما ارزش دالر به دلیل ریسک 
ناشی از سیاست های پولی به دنبال سفت و سخت شدن 
آنها در کشورهای پیشرفته، کاهش پیدا کرد. در همین حال 
میانگین ش��اخص بورس آسیا-اقیانوسیه در منطقه خارج 
از ژاپن با 6 دهم درصد جهش به 591.50 واحد رسید که 
از س��ال 2007 میالدی به بعد به عنوان بیش��ترین صعود 
ش��اخص بورس این منطقه محسوب می شود.در استرالیا 
ش��اخص اصلی بورس این کش��ور 2 دهم درصد باال آمد و 
بورس نیکی ژاپن هم ۳ دهم درصد رش��د را تجربه کرد. 
همچنین بورس هنگ کنگ 9 دهم درصد افزایش داشت. 
همچنین در آمریکا شاخص داوجونز، نزدک و اس اند پی هر 
کدام به ترتیب در طول هفته گذشته 2 درصد، 1.8 درصد 

و 1.6 درصد باال آمدند که یک روند سودهی قابل توجه و 
نوعی رکورد در آستانه سال جدید محسوب می شود.در بازار 
جهانی ارز، شاخص دالر با سیر نزولی به 90.8۳9 واحد رسید 
که از بیست و هفتم ژوئن سال 2017 میالدی پایین ترین 
رقم اس��ت؛ اما یورو با رس��یدن به 1.220۳ دالر در اوج س��ه 
سال اخیر قیمت خود قرار گرفت. این افزایش ارزش یورو 
به دلیل تقویت گمانه زنی مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا 
برنامه محرک پولی گسترده خود را کاهش دهد، رقم خورده 
اس��ت. هر دالر به 110.7۳ ین رس��ید حاکی از پایین ترین 

عملکرد دالر در برابر ین در 6 هفته اخیر است.

بورس آسیا بر فراز قله ۱۱ سال اخیر قطار برقی تهران-مشهد روی ریل  فرابورس

افزایش 715 واحدی شاخص کل بورس تهران
معامله گران بورس تهران در حالی معامالت متعادل را 
به نظاره نشستند که نوسانی شدن قیمت مس، سرب و 
روی در بازارهای جهانی و نزدیک شدن نفت خام به مرز 
70 دالر باعث شد تا گروه معدنی و پاالیشی در کانون 
توجه خریداران س��هام قرار گیرد.ش��اخص کل قیمت و 
ب��ازده نقدی ب��ورس اوراق بهادار تهران )تدپیکس( در 
پایان معامالت روز دوش��نبه 25 دی ماه 96 با افزایش 

715 واح��دی روی رق��م 97 هزار و 944 واحد ایس��تاد.
شاخص کل هم  وزن، اما با افزایش کمتر از یک واحدی 
عدد 17 هزار و 410 واحد را به نمایش گذاشت.شاخص 
س��هام آزاد ش��ناور نیز با افزایش 729 واحدی به رقم  
105 هزار و 518 واحد دس��ت یافت.ش��اخص بازار اول 
ام��ا در حال��ی ب��ا افزایش 717 واحدی به رقم 69 هزار و 
9۳1 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 

424 واحدی عدد  206 هزار و 681 واحد را به نمایش 
گذاشت. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( نیز 
با افزایش یک واحدی روی رقم یک هزار  و 87 واحد 
ایستاد. ارزش کل معامالت بورس تهران در حالی بیش 
از 271 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست 
به دست شدن بیش از یک میلیارد و 54 میلیون سهم و 
اوراق مالی قابل معامله طی 75 هزار و ۳65 نوبت داد و 

ستد بود.بورس تهران در حالی نظاره گر معامالتی آرام و 
متعادل و البته کم حجم را در اغلب نمادهای معامالتی 
نظاره گر بود که صعودی شدن قیمت  کاالئی ها با پیشرو 
شدن مس، سرب و روی در بازارهای جهانی هم زمان 
با نزدیک شدن قیمت نفت خام جهانی به مرز 70 دالر 
باعث شد تا گروه معدنی  و پاالیشی ها دوباره در کانون 

توجه خریداران سهام قرار گیرد.

آگهى مفاد اجراييه صادره درباره محكوم عليه مجهول المكان آقاى ناصر صفرى به نفع 
آقاى طاهر بوستانى در پرونده 950082 اين دادگاه   به موجب درخواست اجراى حكم 
توسط وكيل محكوم له حسب اليحه مثبوت به شماره 9610090213702207 و حكم 
غيابى و به شماره دادنامه 9509970213701196 محكوم عليه محكوم به پرداخت 
مبلغ 1/434/380/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 43/111/400 ريال بابت 
هزينه دادرسى و نيز پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين پرداخت خسارت 
تاخير تاديه ازتاريخ 1395/1/3 در حق محكوم له و پرداخت هزينه اجرايى ( نيم عشر 

دولتى ) در حق صندوق دولت مى باشد. 
 110/137860    مدير دفتر شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران 

آگهي  خواهان كبرى اميرى دادخواستي به طرفيت خوانده مريم جندقى خواسته ابطال 
تهران  تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان  ، خسارت دادرسى  سند رسمى 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   186 شعبه  به  رسيدگي  جهت  كه  نموده 
مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  وليعصر  كوى  آباد،  يافت  تهران-  در  واقع  تهران  مطهرى 
ارجاع و به كالسه پرونده 960855 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1396/12/21 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  به علت  است  شده  تعيين  10صبح  وساعت 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور 
مدني ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا 
خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

حاضر گردد. 
 186 شعبه  حقوقي  دادگاه  منشي      110/137859   
تهران مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به تجديدنظرخواندگان:1- على اصغر- 
2 مرتضى 3- ميترا 4- آزيتا 5- روزيتا 6- هلن 7- مسعود 8- مرجان 9- رعنا 10- 
پگاه 11- انوشا همگى مصطفائى وكيل دو  كالسه پرونده: 921260/185 تبادل لوايح 
تجديدنظرخواه شهردارى تهران تجديدنظرخواه دادخواستى تسليم دادگاه هاي عمومي 
به  و  ارجاع گرديده  تهران  به شعبه 185 دادگاههاى عمومى  نموده كه جهت رسيدگى 
ودستور  تجديدنظرخواه  درخواست  به  تجديدنظرخواندگان  بودن  المكان  مجهول  علت 
دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خ تجديدنظرخواندگان از تاريخ نشر آگهى ظرف ده روز به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت نمايد و در مهلت مقرر باال جهت ارائه پاسخ اليحه تجديدنظرخوانده اقدام نمايد. 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   185 دفتر  مدير      110/137858  

آگهي ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسين احمدى فرزند قهرمان  
و  عليرضا  و  حسين  خوانده  به طرفيت  دادخواستي  قاطرچى  دهقان  قسمت  خواهان 
قاسم احمدى به خواسته تقسيم تركه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه پرونده 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   185 شعبه   9609980213600777
مطهرى تهران ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1397/1/15 وساعت 9 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا 
نقالب در امور مدني و مجهول المكان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهي و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 185 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى      110/137857  
تهران مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

آگهى  خواهان خانم اشرف كريمى فرزند اكبر دادخواستى تسليم دادگاه شعبه 266 
تهران نموده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده مرتضى 
خواجه حق وردى به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
در وقت رسيدگى مورخه 1396/12/12 ساعت 11 جهت رسيدگى حضور بهم رساند. 

 110/137856    منشى شعبه 266 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى خانواده 2 (ونك) تهران 

آگهى  خواهان خانم مهناز نعمتى چروده فرزند حسنعلى دادخواستى تسليم دادگاه شعبه 
المكان بودن خوانده  266 تهران نموده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
آقاى رضا دامغانى به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
در وقت رسيدگى مورخه 1396/12/12 ساعت 10 جهت رسيدگى حضور بهم رساند. 

 110/137854    منشى شعبه 266 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى خانواده 2 (ونك) تهران 

مختار   فرزند  كريمى  فريد  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهي 
خواهان آقاى مهدى كمالى دادخواستي به طرفيت خوانده فريد كريمى به خواسته تنظيم 
سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه پرونده 9609980231100696 شعبه 
146 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران ثبت گرديده كه وقت 
دادگاه طبق موضوع  تعيين كه حسب دستور  رسيدگي آن 1396/12/12 وساعت 9 
ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني و مجهول المكان 
بودن خوانده درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي 
مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 146 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى      110/137853  
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

حقوقى  عمومى  دادگاه   84 شعبه   9509982168400301 كالسه  پرونده  دادنامه  
 9509972168400830 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مدرس  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان خانم مرجان عمروآبادى فرزند محمد خواندگان : 1- شركت اساساز خاورميانه 
غفارى  حاجى  محمد سعيد  آقاى  محمد 3-  فرزند سيد  منفرد  زهره صداقت  آقاى   -2
مطالبه  وجه چك 3-  مطالبه  داردسى 2-  ها: 1-مطالبه خسارت  خواسته  احمد  فرزند 
خسارت تاخير تاديه راى دادگاه در خصوص دعوى مرجان عمروآبادى به طرفيت شركت 
آساساز خاورميانه و زهره صداقت منفرد و محمد سعيد حاجى غفارى به خواسته مطالبه 
وجه يك فقره چك به شماره 103665-8316-95/6/13 به مبلغ نهصد ميليون ريال 
با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و مستندات 
دعوى ( فتوكپى مصدق متن چك گواهى عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و بقاى 
اصل آنها در يد خواهان داللت بر ا شتغال ذمه خواندگان داشته و از طرفى خواندگان 
ضمن عدم حضور در جلسه رسيدگى و عدم ارائه اليحه دفاعيه و داليل كه حكايت از 
برائت ذمه آنان باشند ارائه ننموده اند دادگاه دعوى خواهان را حمل بر صحت تشخيص 
و با استحصاب بقا دين مستندا به مواد 249و310 قانون تجارت و مواد 515-198-

519-522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ نهصد ميليون ريال بابت اصل چك و مبلغ سه ميليون و سى هزار بيست تومان به 
عنوان خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت اجراى حكم 
صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همين شعبه و سپس ظرف 20 قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران 

مى باشد. 
 110/137852    دادرس شعبه 84 دادگاه حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران 

احمد اشتیاقی ���
 کارشناس بازار سرمایه
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یک نگاه

 افزايش توليد نفت 
در دستور کار ونزوئال

مانوئللل کللودو، وزير نفت ونزوئللال، اعالم کرد: 
توليد نفت اين کشور پس از افت در سال گذشته 
ميللالدي، اکنللون به حدود يللک ميليون و ۹۰۰ 
هزار بشللکه در روز رسلليده است و در سال جاري 
ميالدي از روزانه ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار بشللکه 

فراتر خواهد رفت.
وي گفت: پس از رسيدن به افت تاريخي، ۲۰۱۸ 
سللال بازسللازي خواهد بود. مللا اکنون به لطف 
کارگران، به توليد يک ميليون و ۹۰۰ هزار بشکه 

در روز نزديک هستيم.
به گزارش مهر؛ وزير نفت ونزوئال جزئيات چنداني 
ارائه نکرد و به بيان اهدافي کلي همچون مبارزه با 
فساد و قدرت دادن به کارگران به عنوان راه هاي 

احياي صنعت نفت اين کشور، بسنده کرد.
با وجود ابراز خوش بيني کودو، برخي کارشناسان 
پيش بيني مي کنند که با استمرار بحران اقتصادي 
در ونزوئال، روند افت توليد اين کشور ادامه يابد. 
وي تحريم هاي آمريکا و فساد را مهم ترين عوامل 

بحران کنوني صنعت نفت ونزوئال برشمرد.

 صحبت در مورد تداوم
 کاهش توليد اوپک زود است

محمد الصدا وزير نفت قطر گفت: صبحت درباره 
استراتژي خروج يا حمايت از توافق کاهش عرضه 
نفت اوپک زود است و فقط زماني که ذخاير نفت 
جهان به ميانگين ۵ سال گذشته باز گردد، بايد کار 
مطالعه بر روي توافق را با توجه به شللرايط بازار 
آغللاز کنيللم. الصدا گفت: اوپک زماني بايد درباره 
معاهده کاهش توليد تصميم گيري دوباره کند که 
ذخاير جهاني نفت خام به ميانگين تاريخي ۵ سال 
اخير باز گردد. به گزارش مهر، سهيل المنصوري 
وزير انرژي امارات متحده عربي چندي پيش گفته 
بود که امارات تغييرات عمده اي در سياست اوپک 
پيش بيني نمي کند که ناشللي از نوسللانات کوتاه 

مدت قيمت نفت باشد.
العيبللي وزيللر نفت عراق هللم در اين باره گفت: 
اميدواريم که اين اراده پويا )توافق کاهش توليد 
اوپک( در سللال ۲۰۱۸ ميالدي هم تداوم داشته 
باشد و اکنون بازار تا حدي در حال با ثبات شدن 

است؛ اما به ثبات کامل نرسيده است.

 راه اندازي فاز ۲ پااليشگاه 
ستاره خليج فارس تا آخرسال

سللردار سرتيپ پاسدارعباداهلل عبداللهي گفت: از 
زمان راه اندازي مرحله نخست پااليشگاه ميعانات 
گازي سللتاره خليج فارس )نهم ارديبهشللت ماه 
امسال( تاکنون ۴ ميليارد ليتر فرآورده هاي نفتي 
توليد شده که يک ميليارد و ۷۰۰ ميليون ليتر آن 

بنزين يورو پنج است.
وي اداملله داد: بللا بهره برداري از مرحله دوم اين 
پااليشللگاه، ظرفيللت توليللد بنزين يللورو پنج از 
۱۲.۵بلله ۲۰ ميليون ليتر در روز افزايش مي يابد. 
در صللورت تأمين اعتبار ما مي توانيم ترين دوم و 
سوم اين پااليشگاه را ظرف مدت يک سال وارد 
مدار کنيم که با بهره برداري از مرحله دوم و تکميل 
مرحله سللوم پااليشللگاه، کشللور در توليد بنزين 
خودکفا مي شود. گفتني است پااليشگاه ميعانات 
گازي سللتاره خليللج فارس بلله عنوان بزرگترين 
پااليشللگاه ميعانللات گازي جهان و نخسللتين 
پااليشگاه طراحي شده بر اساس خوراک ميعانات 
گازي کشور با ظرفيت پااليش ۳۶۰ هزار بشکه 
در روز در قالب سه فاز ۱۲۰ هزار بشکه اي با هدف 
توليد بنزين، گازوييل، گاز مايع و سللوخت جت 
در ۲۵ کيلومتللري غللرب بندرعباس در زميني به 

مساحت ۷۰۰ هکتار احداث شده است. 

ضرورت آمادگي تامين آب شرب 
تابستان 97

مديللرکل مديريللت بحللران وزارت نيرو بر لزوم 
آمادگللي کامللل براي رويارويي با شللرايط ويژه 
تابسللتان ۹۷ تاکيللد کرد و گفللت: از لحاظ منابع 
آبي و ميزان بارندگي، طي ۴۹ سال گذشته تاکنون 
در يکي از بدترين شرايط قرار داريم و استان هاي 
خراسان جنوبي، سيستان، اصفهان، قم و کرمان 

بيش از ۹۰ درصد کاهش بارندگي داشته اند.
به گزارش ايلنا، نشسللت کارگروه مشترک »آب 
و آبفللا« و »بللرق و انللرژي« مديريللت بحران و 
پدافندغيرعامللل وزارت نيرو بللا حضور مديران 
دفاتر مديريت بحران شرکت هاي مادرتخصصي 
و آبفاي اسللتان تهران به منظور بررسللي آخرين 

وضعيت صنعت آب و برق کشور برگزار شد.
در ايللن نشسللت ميثم جعفللرزاده، مديرکل دفتر 
مديريللت بحللران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو 
گفللت: در حللال حاضللر و در شللرايط کنونللي با 
دومينويي مواجه هستيم که با بحران آب شروع 
مي شللود، سللپس به بحران برق تبديل مي شود و 
رفته رفته زيرساخت هاي حياتي و حساس کشور 
را تحللت تاثيللر قرار خواهد داد و در نهايت منجر 
به تنش هاي اجتماعي خواهد شد. مديرکل دفتر 
مديريللت بحللران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو 
اداملله داد: تمامي شللرکت هاي مللادر تخصصي 
وزارت نيللرو وظيفلله دارند تللالش کنند تا در هر 
مرحللله اي اين دومينو قطع و يا سللرعت حرکت 

آن ُکند شود. 

نصب برچسب آب اجباری می شود 
گزارش »شروع «از اجرای  یک طرح  درآینده نزدیک ؛

گ�روه ان�رژي :چهار سللال پيش شللرکت 
آب  و فاضالب و سللازمان ملي اسللتاندارد 
طرحي را براي نصب برچسب انرژي روي 
شلليرآالت به منظللور کاهش مصرف آب 
در نظر گرفتند که تاکنون عملياتي نشللده 
بللود، امللا در آخرين خبرهللا مدير کل دفتر 
اسللتانداردها و طرح هاي آب و آبفا وزارت 
نيرو از نصب اجباري برچسللب اسللتاندارد 
مصرف آب در آينده نزديک در محصوالت 

خانگي آب بر خبر داده است.
برچسب انرژي در کاالهاي انرژي بر براي 
محصوالتللي بلله کار مي رود که يا از انرژي 
برق يا از انرژي گاز اسللتفاده مي کنند. قرار 
بر اين بود که برچسللبي مشللابه برچسللب 
انللرژي به منظور کاهش مصرف آب روي 

شيرآالت نيز نصب شود.
علي رغم اينکه اسللتفاده از وسايل کاهنده 
مصللرف نقش موثللري در کنترل مصرف 
بللي رويلله آب در بخللش خانگي و تجاري 
دارد، اما اجراي اين طرح تا کنون عملياتي 
نشده است و بر خالف وعده سازمان ملي 
اسللتاندارد و شرکت آب وفاضالب که قرار 
بود تمامي شلليرآالت غير استاندارد از بازار 
مصرف حذف شوند، همچنان شاهد ازدياد 
شللير آالت غير اسللتاندارد و پر مصرف در 

بازار هستيم.
در همين راستا تقي عبادي مدير کل دفتر 
استانداردها و طرح هاي آب و آبفاي وزارت 
نيرو از اجباري شللدن نصب برچسللب آب 
روي کاالهللاي آب بللر خبر داده و گفته اين 
طرح هم اکنون اجرايي شللده ولي اجباري 
نشده و هم اينک در حال پيگيري اجباري 
شدن اين طرح هستيم که اين کار مستلزم 
زمان است تا هم براي توليدکنندگان و هم 
براي واردکنندگان قطعي شللود تا در آينده 
نزديک، حتمًا بايستي از برچسب استاندارد 

مصرف آب استفاده کنند.
وي با بيان اينکه پس از اجباري شدن اين 
طللرح، از ورود کاالهللاي داخلي و خارجي 
فاقد برچسللب اسللتاندارد مصللرف آب به 
بازار ممانعت به عمل آمده و بايسللتي همه 
تجهيللزات داخلي و خارجي ملزم به نصب 
اين برچسللب باشللند، عنوان کرد: تا زماني 
که نصب اين برچسب اجباري نشده است، 
نصب آن روي تجهيزات آب بر صرفا جنبه 
اطالع رساني و آگاهي بخشي به خريداران 
خواهد داشت که توليد کنندگان مي توانند 
به صورت داوطلبانه اين برچسب را بر روي 

محصوالت خود نصب کنند.
عبللادي با اشللاره بلله اينکلله وزارت نيرو 

برچسبي را به عنوان برچسب مصرف آب 
براي تجهيزات آب بر تعريف کرده است که 
اين برچسللب در زمان حاضر اجرايي شللده 
و در حال توسللعه اسللت، افزود: در اولين 
گام برچسب مصرف آب براي ماشين هاي 
لباسشللويي در نظللر گرفتلله شللده که بر 
اسللاس آن، مشللخص شده است که براي 
چرک زدايي اسللتاندارد از البسه چه ميزان 
آب مورد نياز است که به صورت گروه بندي 

A تا D دسته بندي شده است.
وي با بيان اينکه در گام دوم با توجه به قانون 
مصرف بهينه آب شرب شهري و روستايي، 
يک سري از تجهيزات از جمله شير آالت 
بهداشللتي داخل ساختمان ها، سردوش ها 
و آب شللويه هاي داخل منازل به سللمت 
اسللتاندارد مصرف سوق داده خواهند شد، 
گفت: اين استاندارد به شرکت هاي مختلف 
ابالغ شد که پس از يک سال تحقيقات، هم 
اکنون بر اساس دسته بندي موجود، مصرف 
هر يک از شيرآالت مشخص شده است.

اين مقام مسوول با اشاره به اينکه سازمان 
ملي اسللتاندارد برچسللب ايللن تجهيزات 
را صللادر کللرده اسللت، افللزود: هنوز اين 
اسللتانداردها اجباري نشللده و در توليدات 
داخلي يا محصوالت وارداتي توسط وزارت 

صنايع با جديت کنترل نمي شود.
برچس�ب اس�تاندارد مصرف بهينه آب  ���

براي سه نوع کاال تدوين شد
همچنيللن علللي سلليد زاده مديرکل دفتر 

مديريت و کاهش آب بدون درآمد شرکت 
مهندسللي آب و فاضالب کشللور گفت: با 
هدف کاهش مصرف و مديريت آب نصب 
برچسللب مصرف بهينه براي ماشين هاي 
لباسشللويي، شلليرآالت اهرمي و سردوش 

حمام تدوين شد.

وي افللزود: ايللن اسللتاندارد براي سللاير 
تجهيللزات و بويللژه کولرهللاي آبي نيز در 

دست تدوين است. 
وي بيللان کللرد: در اين ارتباط مقرر شللده 
تجهيللزات وارداتللي آب بر و آب پخش نيز 

مطابق با استانداردهاي مصرف آب مجوز 
مورد نياز واردات آنها صادر شود. 

سلليدزاده اداملله داد: در طللول سللال در 
بخش هاي شهري و روستايي به ترتيب ۶ 
و ۲ ميليارد مترمکعب آب در کشللور توليد 

مي شود.
وي يادآور شللد: اکنون سرانه هاي مصرف 
شللهري و خانگي در کشور به ترتيب ۲۰۵ 

و ۱۵۵ ليتر در شبانه روز است.
سلليدزاده افزود: مصرف شهري مربوط به 
بخش هاي تجاري، عمومي و فضاي سللبز 

است.
سلليدزاده ادامه داد: با توجه به بحران کم 
آبي در کشور براي تامين آب شرب بخش 
شللهري و روسللتايي مديريللت و کنتللرل 

مصرف اقدامي ضروري است.
اين تفاسللير در حالي اسللت که در بسياري 
از کشللورهاي دنيللا همچون کشللورهاي 
اروپايللي که سللرانه آب تجديدپذير آن ها 
بسلليار باالتر از ايران است، طرح برچسب 
مصرف آب در دستورکار گرفته که در سه 
بخش تجهيزات خانگي مانند شلليرآالت و 
وسايل شست وشو، بخش عمومي و دولتي 
اين قوانين تدوين شده و افزون بر حجم آب، 
فاکتورهايللي مثل دما و مصرف انرژي هم 

ديده شده است.
عالوه بر اين در آسلليا در کشللور سللنگاپور 
روي  برچسللب گذاري   ۲۰۰۹ سللال  از 
تجهيزات مرتبط با آب همچون شيرآالت 

و سامانه هاي فلش تانک اجباري شده است 
و در ادامه حتي ماشين هاي لباس شويي نيز 
در اين کشور ملزم به مشخص شدن ميزان 

مصرف آب هستند.
 البته بايد به اين مسللاله توجه کرد که اين 
موضللوع زمانللي معنللي دار خواهد بود که 
قيمللت آب واقعللي باشللد و مصرف کننده 
بللراي کنترل هزينه هاي خانواده در بخش 
آب، تجهيللزات کم مصللرف را در اولويت 
خريللد قرار دهد. همچنين طبق بررسللي 
به عمل آمده، اگر با نصب اين برچسللب ها 
مديريت مصرف آب را فقط در سلله وسيله 
کولرهللاي آبللي، ماشللين لباس شللويي و 
ظرف شويي براي نصف مشترکان اجرايي 
مي شللد شللاهد ۳۰ درصللد صرفه جويللي 
مصللرف بوديللم به عبارتللي ۲۰۰ ميليون 
 مترمکعللب در سللال صرفه جويي صورت 

مي گرفت.
همچنيللن بللا انجللام اين طللرح در بخش 
شلليرآالت خانگللي و کاهش ۳۰ درصدي 
مصللرف آب، سللاالنه حدود يللک ميليارد 
و ۱۰۰ ميليللون مترمکعللب صرفه جويللي 
مصللرف آب صللورت مي گرفت که همين 
عوامل موجب پايين آمدن سللرانه مصرف 

آب در کشور مي شد.
باتوجلله بلله بحراني بودن شللرايط منابع 
آبللي در کشللور انتظار مللي رود که اجراي 
طرح هايللي که به حفللظ منابع آبي کمک 
خمي کنللد بيش تللر توجه شللود تا در آينده 
 شللاهد جيره بنللدي و يا تشللنگي کشللور

 نباشيم.
البته اين موضوع زماني معني دار خواهد بود 
که قيمت آب واقعي باشللد و مصرف کننده 
بللراي کنترل هزينه هاي خانواده در بخش 
آب، تجهيزات کم مصرف را در اولويت خريد 
قرار دهد. همچنين طبق بررسللي به عمل 
آمده، اگر با نصب اين برچسب ها مديريت 
مصرف آب فقط در سلله وسلليله کولرهاي 
آبي، ماشللين لباسشويي و ظرفشويي براي 
نصف مشللترکان اجرايي مي شللد شللاهد 
۳۰ درصللد صرفه جويللي مصللرف بوديم 
به عبارتي ۲۰۰ ميليون مترمکعب در سللال 

صرفه جويي صورت مي گرفت. 
همچنيللن بللا انجللام اين طللرح در بخش 
شلليرآالت خانگللي و کاهش ۳۰ درصدي 
مصللرف آب، سللاالنه حدود يللک ميليارد 
و ۱۰۰ ميليللون مترمکعللب صرفه جويللي 
مصللرف آب صللورت مي گرفت که همين 
عوامل موجب پايين آمدن سللرانه مصرف 

آب در کشور مي شد.

گزارش ویژه

گزارش از سکوت راديويي 
نفتکش سانچي

نفتکش بزرگ سللانچي کلله هفته پيش با 
يک کشللتي باري در درياي چين شللرقي 
برخورد کرد، روز گذشته غرق شد ،سانچي 
که حامل يک ميليون بشللکه نفت سللبک 
ايللران بلله مقصد کره جنوبللي بود، از زمان 
برخورد با کشتي باري "سي اف کريستال" 
در پنجللم ژانويه در آتش مي سللوخت. اين 
کشللتي کلله پللس از برخورد، بللر اثر وزش 
بادهاي شللديد به سوي آب هاي سرزميني 
ژاپللن نزديک شللده بود ۳۰ ملللوان ايراني 
و دو بنگالدشللي داشللت. محمود راستاد، 
رييس سازمان بنادر و دريانوردي ايران در 
تلويزيون اعالم کرد: متاسفانه هيچ اميدي 
براي يافتن بازمانده اي در ميان خدمه ناپديد 

شده وجود ندارد.
طبق گزارش خبرگزاري دولتي چين، چهار 
امدادگر روز شنبه وارد سانچي شده و پيکر 
دو تن از ملوانان به همراه جعبه سياه کشتي 
را که مشللابه جعبه سللياه هواپيماها بوده و 
اطالعات سفر را ضبط مي کند، يافتند. يک 
پيکللر ديگللر نيز هفته گذشللته در آب هاي 

نزديک اين کشتي پيدا شده بود.
 با اين همه بازرسان مي گويند در اين جعبه 
سياه هيچ گزارش رسمي از سانحه از سوي 
کساني که در کشتي حضور داشتند دريافت 
نشده است. جعبه سياه آمار مختلفي را ضبط 
مي کند که براي بازسازي يک سفر استفاده 

مي شود.
شبکه تلويزيوني چين روز شنبه تصاويري 
از بخش هايي از نفتکش را نشللان داده بود 
که همچنان در آتش مي سللوخت در حالي 
که رنگ بدنه و سللازه کشللتي کامال از بين 

رفته بود. 
شعله هاي سرکش، وضعيت جوي نامساعد 
و ديد ضعيف مانع تالش هاي امدادرسللاني 
شده بود. سانچي که تحت مديريت شرکت 
ملي نفتکش ايران بود و از سللوي شللرکت 
کللره اي "هانووآ توتال پتروشلليمي" اجاره 
شللده بود، حامل ميعانات بود که فوق العاده 
قابل اشللتعال بوده و در معرض انفجار قرار 

دارند.
مقامات چيني پيش از اين اعالم کرده بودند 
هيچ آلودگي نفتي گسترده اي در سطح آب 
پيللدا نشللده و ميعانات بلله محض تماس با 

سطح آب بخار شده اند.

دليل اين برخورد که در ۱۶۰ مايلي ساحل 
شانگهاي روي داد نامعلوم است. دو کشتي 
سللاعت ها پيللش از اين برخللورد، مخابره 
موقعيت خود به سيسللتم رديابي دريايي را 

متوقف کرده بودند.
کشتي "سي اف کريستال" در اين برخورد 
صدملله اندکللي ديد امللا ۲۱ خدمه آن جان 
سالم به در بردند. دست کم ده ها کشتي از 
چين، ژاپن و کره جنوبي در تالش ها براي 
امدادرسللاني و پاکسللازي حضور داشتند، 
اما موفق نشللدند آتش سللوزي سانچي که 
همچنللان در حللال انفجارهاي پياپي بود را 

اطفا کنند.
اين نخستين حادثه دريايي بزرگ مربوط به 
يک کشللتي ايراني از زمان لغو تحريم هاي 
سللازمان ملل عليه تهران در سللال ۲۰۱۶ 

بود.
شللرکت هاي کشللتيراني دولتللي ايران از 
آن زمللان موفق شللده اند از پوشللش بيمه 
برخوردار باشند و ناوگان خود را با بازگشت 
 ايللران به تجللارت نفت دريايي نوسللازي 

کنند.
در اوت سللال ۲۰۱۶ يک نفتکش شللرکت 
ملللي نفتکللش با يللک کشللتي کانتينري 
سوئيسللي در آب هللاي سللنگاپور برخورد 
کللرد، اما هيچ مصدوم يللا آلودگي نفتي به 

دنبال نداشت.
شرکت ملي نفتکش ايران با ناوگاني شامل 
۴۶ نفتکش، يکي از بزرگترين شرکت هاي 
کشللتيراني در خاورميانه اسللت و براي ۲۵ 
نفتکللش جديد به منظور جايگزيني برخي 
از کشللتي هاي فرسوده خود، سفارش داده 
 ،Allianz است.طبق اعالم گزارش شرکت
آب هاي شرق آسيا از نظر سوانح دريايي در 
رتبه نخست قرار دارند و اين منطقه از دست 
رفتن ۳۴ کشتي در سال ۲۰۱۶ يا ۴۰ درصد 
از کل ضرر کشتيراني جهاني را به نام خود 

ثبت کرده است.
ايللن بيمه گللر بين المللي اعللالم کرد اين 
منطقلله يکللي از پرازدحام تريللن ترافيک 
دريايي جهان را داشته و در معرض شرايط 
جللوي نامسللاعدي قللرار دارد، در حالي که 
اسللتانداردهاي ايمني آن از سللاير مناطق 

جهان عقب تر است.
چين پس از وقوع شللماري آلودگي نفتي، 
طي چند سللال اخير تالشللي را براي بهبود 
کنترل هاي محيط زيستي آغاز کرد. شرکت 
ملي نفت چين در سال ۲۰۱۵ موافقت کرد 
۳۲ ميليون دالر خسارت به قربانيان آلودگي 
نفتي نزديک به بندر داليان در سال ۲۰۱۰ 

پرداخت کند.

مديرعامل ساتبا با بيان اينکه تا ۴ سال آينده ظرفيت 
انرژي هاي نو کشور به حدود ۴ هزار مگاوات خواهد 
رسيد، گفت: از حضور شرکت هاي آلماني براي توسعه 

انرژي هاي خورشيدي در ايران استقبال مي کنيم.
سيد محمد صادق زاده با اشاره به اينکه ايران قصد دارد 
تا سللال ۲۰۳۰ ميللالدي ظرفيت انرژي هاي تجديد 
پذير نصب شده در کشور را به ۷۵۰۰ مگاوات برساند، 
گفت: قطعًا اين اقدام مي تواند فرصت بسلليار خوبي 
براي سللرمايه گذاري شللرکت هاي خارجي و داخلي 
باشللد،بنابراين ايران از سللرمايه گذاري شرکت هاي 
آلمانللي به ويژه در توسللعه انرژي هاي خورشلليدي 
در ايللران اسللتقبال مي کند. مديرعامل سللاتبا ادامه 
داد: براسللاس برنامه ششللم توسللعه ايران قصد دارد 
تا پايان اين برنامه حدود ۵ هزار مگاوات ظرفيت جديد 

نيروگاهي در زمينه انرژي هاي نو ايجاد کند.
صادق زاده افزود: قرار اسللت تا ۴ سللال آينده ظرفيت 

انرژي هاي نو در کشور به ۴ هزار مگاوات برسد.
به گفته وي ايران پيش تر فعاليت هايي با شرکت هاي 
آلماني در نيروگاه خورشيدي همدان و کرمان داشته 

که بسيار موفق بوده است.
همچنين در اين ديدار عليرضا دائمي قائم مقام وزير 
نيرو در امور بين الملل با اشللاره به اينکه ۶۰ درصد از 
سللرمايه گذاري اتحاديه اروپا در ايران در حال حاضر 
از طريق آلمان انجام مي شود، گفت: نمي توان گفت 
شللراکت تجاري و مبادالت اقتصادي ميان ايران و 

آلمان در سطح بسيار خوبي دنبال نمي شود.
وي افللزود: ورود و حضللور انجمن سللرمايه گذاري 
شللرکت هاي آلمانللي در حللوزه شللمال آفريقللا و 
خاورميانلله بللراي ايران اين فرصللت را ايجاد خواهد 
کللرد کلله شللرکت هاي فعللال و خللوب آلمانللي در 
زمينلله سللرمايه گذاري بلله راحتي و بلله صورت امن 
سرمايه گذاري انجام دهند، پس اين نشست مي تواند 
بسترسللاز همکاري هاي دوجانبه ميان ايران و آلمان 
باشللد. دائمي خاطرنشللان کرد: بايد توجه داشت که 
صادرات ايران به آلمان ۲۵ درصد کل صادرات ايران 
به کشللورهاي عضو اتحاديه اروپا را در بر مي گيرد، 
بنابراين رابطه اقتصادي ميان دو کشور در سال هاي 
گذشللته روابط بسلليار خوبي بوده اسللت به طوريکه 
مي توان گفت مراودات ايران با اروپا عمدتًا از طريق 

کشور آلمان صورت گرفته است.

محمودرضللا حقللي فام اظهار داشللت، ميزان تلفات 
شللبکه توزيع برق کشللور را ۱۰.۶ درصد اعالم کرد و 
افزود: يک درصد کاهش تلفات ياد شده ۲ هزار و ۵۰۰ 

ميليارد ريال از منابع مالي کشور را ذخيره مي کند.
معاون هماهنگي توزيع شرکت توانير اضافه کرد: در 
اين چارچوب کميته مقاوم سللازي شبکه هاي توزيع 
در کشللور تشللکيل شللده است و اسللتان همدان نيز 
نقاط آسيب پذير شبکه را احصا کرده تا براي تقويت 

آن اقدام شود.
وي گفللت: هللم اکنون ميزان خاموشللي به ازاي هر 
مشللترک در طول سللال ۹۰۰ دقيقه اسللت و براي 
رسللاندن اين رقم به ۷۰۰ دقيقه و مطابق شللدن با 

استانداردهاي جهاني تالش مي کنيم.
بلله گللزارش ايرنللا ،حقي فللام افزود: ميللزان روزانه 
خاموشي کشور در سال گذشته به ازاي هر مشترک 
۲ دقيقلله بللود کلله با توجه به پهنه کشللور رقم قابل 

قبولي است.
وي ريزگردهاي خوزسللتان و ريزش برف در شللمال 
کشور را ۲ مشکل بزرگ شرکت توزيع برق در سال 
گذشته ذکر کرد و گفت: با فعاليت هاي صورت گرفته، 
پايداري شبکه تقويت شده و تاکنون مشکلي در اين 

ارتباط به وجود نيامده است.
حقي فام با بيان اينکه کشور ايران همواره در معرض 
خطراتي مانند سيل، زلزله، ريزگرد و برف قرار دارد، 
خاطرنشان کرد: مقاوم سازي شبکه توزيع در مقابل 

اين پديده ها ضروري است.
وي بللا تاکيللد بر وصول مطالبات اين شللرکت گفت: 
صنعت برق نه تنها خودگردان است، بلکه تامين کننده 
منابع مالي براي بخش هاي ديگر کشور بشمار مي رود 

و نيازمند پايداري اقتصادي است.
معاون هماهنگي توانير اظهار کرد: در وصول مطالبات 
با مشکالتي مواجه هستيم که نيازمند حمايت و تعامل 

ديگر دستگاه هاي اجرايي هستيم.
وي هوشمندسللازي شبکه توزيع را ضروري دانست 
و افزود: نصب کنتورهاي هوشللمند براي مشللترکان 

پرمصرف در اولويت است.
حقللي فللام به افزايش ايمني، آموزش و رفاه کارکنان 
شللرکت توانيللر تاکيللد کرد و گفت: ايللن افراد چرخ 
دنده هاي صنعت برق محسوب شده و بايد به تقويت 

و همگرايي آنها توجه کرد.

تلفاتشبکهبرقکشوربههفتدرصدکاهشمييابدظرفيتانرژيهايتجديدپذيربه۷۵۰۰مگاواتميرسد
حقيفام:تاسال۲۰۳۰

355 دشت ایران با بي آبي دست به گریبان است 
مديللرکل حوزه رياسللت سللازمان جنگل هللا، مراتع و 
آبخيزداري گفت: از ۶۰۰ دشت موجود در کشور، سطح 
آب هاي زيرزميني در ۲۴۵ دشللت افت قابل توجه دارد 

و ۳۵۵ دشت با بي آبي مواجه است.
به گزارش ايرنا 'نگهدار اسکندري شيري' افزود: ميزان 
افت آب هاي زيرزميني در کشور به علت برداشت هاي 
بي رويه حدود ۶ ميليارد مترمکعب در سال بوده و اين 
روند موجب نگراني بسللياري از کارشناسللان حوزه آب 

و خاک شده است.
وي اظهللار کرد: برداشللت بللي رويه با وجود کم آبي در 
بخللش وسلليعي از کشللور همچنان اداملله دارد و منابع 
محللدود آب بللدون حساسلليت به موضوع بي آبي، هدر 
مي رود. مديرکل حوزه رياست سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيللزداري اداملله داد: عللالوه بر مصللرف بي رويه، 
تخريب منابع حفظ کننده آب نظير جنگل ها و مراتع نيز 
از جمله مواردي است که مشکالت بي آبي در آينده را 

تشديد مي کند. اسکندري بيان کرد: روند تشکيل آب در 
سفره هاي زيرزميني بسيار کند بوده و سال هاي طوالني 
زمان نياز داريم تا ميزان هدررفت يک سللاله آب را به 
طبيعت بازگردانيم و اين امر نشللان از لزوم پيشللگيري 

در حوزه مصرف آب دارد.
وي وضعيت درياچه اروميه را ناگوار دانست و گفت: بايد 
همه دست به دست هم دهيم تا با احيا و حفظ منابع آب، 

از بروز مشکل در آينده جلوگيري کنيم.

توليدمجتمعهايپتروشيميمرز۴۰ميليونتننفتبهمرز۷۰دالررسيدرشد۲۹درصديوارداتنفتکرهجنوبيازايران
واردات نفت خام ايران از سوي کره جنوبي در دسامبر نسبت به مدت مشابه 
سال ۲۰۱۶ به ميزان ۳۰.۶ درصد کاهش يافت اما ميزان واردات اين کشور 

از ايران در کل سال ميالدي گذشته، ۲۹.۱ درصد افزايش داشت.
بلله گللزارش ايسللنا، آمار گمرکي کره جنوبي کلله پنجمين واردکننده بزرگ 
نفت خام در جهان اسللت، نشللان داد اين کشللور در دسللامبر ۱.۰۸ ميليون 
تللن يللا معللادل ۲۵۵ هللزار و ۸۱ بشللکه در روز نفت ايران را وارد کرده که در 
مقايسلله با ۱.۵۵ ميليون تن در سللامبر سللال ۲۰۱۶، به ميزان ۳۰.۶ درصد 

کاهش داشته است.
خريللداران آسلليايي بللزرگ از جمله کره جنوبللي خريد نفت ايران را از زمان 
لغللو تحريم هللاي هسللته اي افزايش داده اند. کره جنوبللي عمدتا ميعانات از 
ايران خريداري مي کند، اما آمار واردات اين کشللور به صورت کلي منتشللر 

مي شود.
با وجود تالش ايران براي افزايش صادرات، فروش ميعانات اين کشور به دليل 

مشکالت فني در ميدان نفتي پارس جنوبي با کاهش روبه رو شده است.

نفت در معامالت روز دوشللنبه نزديک به باالترين قيمت سلله سال گذشته 
ايستاد و از تداوم کاهش توليد اوپک و روسيه به رغم افزايش فعاليت حفاري 
آمريکا و کانادا که به توليد باالتر آمريکاي شمالي در آينده اشاره دارد مورد 
حمايت قرار گرفت. به گزارش ايسللنا، بهاي معامالت آتي نفت برنت که 
قيمت پايه بين المللي اسللت، با دو سللنت کاهش نسللبت به قيمت نهايي 
روز جمعه، به ۶۹.۸۵ دالر در هر بشللکه رسلليد. بهاي معامالت آتي وسللت 
تگزاس اينترمديت آمريکا با ۱۰ سللنت کاهش، ۶۴.۴۰ دالر در هر بشللکه 
بود. هر دو قيمت پايه هفته گذشللته به باالترين حد از دسللامبر سللال ۲۰۱۴ 
تاکنون صعود کرده بودند و برنت به رکورد ۷۰.۰۵ دالر و وسللت تگزاس 
اينترمديت به ۶۴.۷۷ دالر افزايش پيدا کرده بود. به گفته تحليلگران گروه 
بانکللي ANZ، قيمللت نفللت اخيرا تحت تاثير آماري که تداوم روند محدود 
شدن عرضه در بازار را نشان مي دهد، افزايش پيدا کرده است. بازارهاي نفت 
از کاهش توليد به رهبري اوپک و روسلليه که با هدف حمايت از قيمت ها 

انجام مي گيرد T به خوبي پشتيباني شده اند.

۵۷ مجتمع پتروشيمي کشللور در ۹ ماه امسللال موفق به توليد حدود ۳۹.۹ 
ميليون تن محصول شدند.

به گزارش مهر؛ ۲۱ مجتمع پتروشيمي مسللتقر در منطقه ماهشللهر از ابتداي 
امسال تا پايان آذرماه ۱۴ميليون و ۷۶۸ هزار تن محصول توليد کردند؛ ظرفيت 
اسمي توليد ساالنه مجتمع هاي پتروشيمي در اين منطقه ۲۵.۶ ميليون تن و 

برنامه توليد سال آنها نيز ۲۱ ميليون تن برآورد شده است.
براسللاس ايللن گللزارش، در اين مللدت همچنين توليد واقعللي ۱۶ مجتمع 
پتروشلليمي واقع در منطقه عسلللويه حدود ۱۶ ميليون و ۸۵۷ هزار تن بود؛ 
ظرفيت اسللمي توليد سللاالنه مجتمع هاي پتروشلليمي در اين منطقه ۳۲.۷ 
ميليون تن و برنامه توليد امسللال آنها نيز حدود ۲۶.۵ ميليون تن پيش بيني 
شده است. ۲۱ مجتمع پتروشيمي مستقر در مناطق داخلي کشور هم از ابتداي 
سال تا پايان آذرماه موفق به توليد حدود ۸ ميليون و ۲۹۴ هزار تن محصول 
شللدند.ظرفيت اسللمي توليد ساالنه اين مجتمع ها ۱۳.۷ ميليون تن و برنامه 

توليد امسال آنها نيز ۱۱.۴ ميليون تن برآورد شده است. 

استفاده از 
 وسايل کاهنده 

مصرف نقش موثري 
 در کنترل مصرف
  بي رويه آب 

در بخش خانگي و 
 تجاري دارد،

  اما اجراي اين طرح 
تا کنون عملياتي 

نشده است

“

“



انجمن مديريت ايران، به عنوان 
انجمن علمي برتر معرفي شد

در نهمي��ن جش��نواره بين المللي فارابي )ويژه 
تحقيق��ات علوم انس��اني و اس��امي(، انجمن 
مديريت ايران به رياست دکتر مجيد قاسمي، 

به عنوان انجمن علمي برتر شناخته شد.
به گزارش روابط عمومي بانک پاس��ارگاد، اين 
جشنواره با حضور دکتر روحاني رييس جمهور، 
دکت��ر غامي وزير علوم، تحقيقات و فناوري، 
مع��اون علمي و فن��اوري رياس��ت جمهوري 
و جمع��ي از ادب��ا، پژوهش��گران، مدي��ران و 
انديش��مندان برگزار ش��د.  در اين جش��نواره 
انجم��ن مديري��ت اي��ران ب��ه رياس��ت دکتر 
قاس��مي به عنوان انجم��ن علمي برتر، از ميان 
بيش از 377 انجمن علمي، به س��بب اقدامات 
شايس��ته و تاش هاي مؤثر در عرصه دانش، 
پژوهش، توسعه و تعالي علوم انساني، موفق به 
دريافت لوح تقدير و تنديس شد.  گفتني است 
جش��نواره بين المللي فاراب��ي، ويژه تحقيقات 
علوم انس��اني و اسامي توس��ط وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري، به صورت س��االنه برگزار 
مي ش��ود. موضوع جش��نواره، تحقيقات حوزه 

علوم انساني و اسامي است. 

با همراه بانک سينا 
جايزه بگيريد

بانک سينا به منظور ترويج فرهنگ بانکداري 
الکترونيک، مس��ابقه عکاس��ي »بانک همراه 

من« را برگزار مي کند.
ب��ه گزارش روابط عمومي بانک س��ينا، عموم 
هموطن��ان مي توانن��د ب��ا نصب و فعالس��ازي 
آخرين نس��خه همراه بانک س��ينا تا تاريخ ۱۲ 
بهمن ماه در مس��ابقه عکاس��ي »بانک همراه 
من« ش��رکت کرده و برنده يک دس��تگاه تلفن 
هم��راه هوش��مند آيفون و جواي��ز ارزنده ديگر 
ش��وند.بر اس��اس اين گزارش، کافي است نرم 
افزار همراه بانک سينا را نصب و اجرا کنيد و با 
چيدمان ميز کار و يا تحصيل خود با محوريت 
همراه بانک سينا عکس بگيريد و تصاوير را با 
هشتگ #بانک_سينا و #بانک_همراه_من 
در اينس��تاگرام به اش��تراک گذاش��ته و دو نفر 
از دوس��تانتان را برروي تصوير بارگذاري شده 

تگ کنيد.
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حضور فعال  بانک سپه در بازار بين بانکي 
بان��ک س��په ب��ا رش��د ۸۱ درص��دي منابع 
س��پرده اي در دو س��ال گذش��ته و برخوردار 
از نقدينگ��ي الزم، بي��ش از 3۶ ه��زار بنگاه 
توليدي در کشور را تامين مالي کرده است.

به نقل از پايگاه اطاع رس��اني بانک س��په، 
مديرعامل بانک س��په در مراس��م توديع و 
معارفه مديرعامل ش��رکت سرمايه گذاري 
اميد با اش��اره به عملکرد برتر بانک س��په در 
زمينه فعاليت هاي ارزي اظهارداشت: بانک 
سپه با رشد ۸۱ درصدي منابع سپرده اي در 
دو سال گذشته و برخوردار از نقدينگي الزم 
بيش از 3۶ هزار بنگاه توليدي در کش��ور را 
تامين مالي کرده است.وي با اشاره به شرايط 
قبل از تحريم ناعادالنه بانک در سال ۱3۸۶، 
افزود: قبل از تحريم ها سهم بانک سپه از کل 
گشايش اعتبارات ارزي 7.۵ ميليارد دالر بود 
ولي از سال ۱3۸۵ تا ۱3۹۴ در دوران تحريم 
امکان انجام فعاليت ارزي از بانک سلب شد 
ليکن با توجه به اعتماد مردم به بانک سپه و 
تجربه متراکم و استحکام بانک، بحمداهلل با 
رفع تحريم هاي ظالمانه، مجدداً فعاليت هاي 
ارزي بان��ک با قوت آغاز ش��د.چقازردي به 
افتتاح ساختمان جديد شعبه پاريس و تجهيز 
و افزايش س��رمايه اين شعبه و بازگشت آن 
به فاز عملياتي پس از تحريم ها اش��اره کرد 
و افزود: با تدابير اتخاذ ش��ده س��اختماني در 
شان نظام بانکي و بانک سپه ابتياع و افتتاح 
ش��د.چقازردي با اشاره به تکاليف و الزامات 

قانوني براي واگذاري شرکت سرمايه گذاري 
اميد اظهار داش��ت: در اجراي دستور رئيس 
جمه��ور محت��رم و وزير محترم امور اقتصاد 
و داراي��ي در خصوص واگذاري دارائي هاي 
مازاد و ش��رکت هاي تابعه، ان ش��اءاهلل در 
ي��ک برنامه زماني مش��خص واگذاريها را 
انجام خواهيم داد.وي با تش��کر از زحمات 
دکتر عس��کري مديرعامل پيشين شرکت 
س��رمايه گذاري اميد گفت: دکتر عسکري 
يک مدير حرفه اي س��الم، با وجدان کاري 

و داراي پش��تکار و درايت است، اثر وجودي 
وي در ش��رکت اميد و بانک س��په، اثر خوب 
و ماندگار است و طي حدود ۲ سال مديريت 
در مجموعه بزرگ اميد کارنامه خوبي از خود 
به جا گذاشته است.رييس هيات مديره بانک 
س��په مهن��دس ابراهيمي مديرعامل جديد 
ش��رکت س��رمايه گذاري اميد را از مديران 
با تجربه در بخش هاي اقتصادي و سرمايه 
گ��ذاري معرف��ي کرد که اش��راف خوبي به 
مجموعه شرکت هاي اميد دارد.مديرعامل 

آماري از عملکرد بانک در مقطع زماني آذر 
۹۴ ت��ا آذر ۹۶ ارائ��ه داد و گف��ت: مهمترين 
مس��اله براي يک بانک تاثيرگذار و توانمند 
بحث سرمايه است، سرمايه پايه بانک طي 
۲ سال 7.۴ برابر رشد داشته و نسبت کفايت 
سرمايه بانک که قبل از تحريم ها ۲ درصد 
بود به ۱۰.۵ درصد رسيده است.چقازردي با 
اشاره به موضوع اضافه برداشت از منابع بانک 
مرکزي خاطر نشان کرد: آذر ۱3۹۴ حساب 
بان��ک س��په نزد بانک مرک��زي منفي بود، 

خوشبختانه در حال حاضر نه تنها حسابمان 
ن��زد بان��ک مرکزي مثبت اس��ت بلکه طي 
اين دو س��ال هميش��ه در بازار بين بانکي در 
موقعيت وام دهي قرار داش��ته ايم.وي رشد 
۸۱ درصدي کل سپرده ها و سپرده هاي موثر 
بانک، رشد ۴۲ درصدي تسهيات اعطايي، 
پرداخت تسيهات به 3۶ هزار بنگاه کوچک 
و متوسط اقتصادي کشور را از ديگر اقدامات 
بانک س��په برشمرد و تصريح کرد: در طرح 
ضربتي وام قرض الحس��نه ازدواج از بانک 
سپه به عنوان يکي از بانک هاي برتر کشور 
تقدير ش��د و درخص��وص طرح رونق توليد 
جزء ۴ بانک اول کش��ور در ارائه تس��هيات 
ب��ه واحدهاي مولد هس��تيم.رييس هيات 
مدي��ره، عامليت بانک س��په در پروژه هاي 
عظيم و اس��تراتژيک کش��ور نظير ابر پروژه 
مهار و تنظيم آب هاي مرزي و پااليش گاز 
بيد بلند، کاهش نسبت مطالبات غير جاري 
به تسهيات اعطايي و رشد 3۸7 درصدي 
نقدينگي را از ديگر موفقيت ها و تاثيرگذاري 
بانک سپه در عرصه کان اقتصادي کشور 
برش��مرد.وي در پايان تجهيز و بازس��ازي 
موزه بانک س��په را به عن��وان اقدامي براي 
حفظ داش��ته هاي ارزش��مند و معرفي تاريخ 
نخس��تين بانک ايراني بس��يار حائز اهميت 
دانس��ت و از حاضري��ن درمراس��م توديع و 
معارفه مديرعامل ش��رکت اميد دعوت کرد 

که از موزه بانک سپه بازديد کنند.

میز خبرمیز خبر

تامين مالي ۲۴۳ طرح صنعتي 
در استان يزد

تامي��ن مالي ۲۴3 طرح صنعتي در اس��تان يزد 
توس��ط بانک صنعت و مع��دن صورت گرفت.

به نقل از پايگاه اطاع رس��اني بانک صنعت و 
معدن،تعداد ۲۴3 طرح شامل طرح هاي به بهره 
برداري رسيده، مصوب و جاري در ۵ سال اخير با 
استفاده از ۱۱۱7 ميليارد تومان تسهيات ريالي 
و 7۱۴ ميليون يورو تسهيات ارزي بانک صنعت 
و معدن در اس��تان يزد تامين مالي ش��ده است.

همچنين تعداد 3۴ طرح صنعتي نيز از سال ۹۲ 
تا پايان آذرماه س��ال جاري، با تسهيات بانک 
صنعت و معدن در اين اس��تان به بهره برداري 
رس��يد.در اين ميان ب��راي افتتاح طرح هاي ياد 
شده مبلغ ۴۲ ميليارد تومان تسهيات ريالي و 
۴۶۵ ميليون يورو تس��هيات ارزي توسط اين 
بان��ک پرداخت ش��ده و ب��راي ۲۲۹۵ نفر ايجاد 
اشتغال کرده است.گفتني است از طرح هاي به 
بهره برداري رس��يده در اس��تان يزد مي توان به 
طرح هاي فوالد ارفع ، الياف گس��تر يزد، آرين 
سرام ابرکوه، کاشي برج اردکان، مولد برق يزد، 
کاش��ي امين ميبد، قيام نخ، کاش��ي مياد يزد و 

مجتمع سلولزي کيان آريانا کوير اشاره کرد.

معرفي نسخه جديد  
 IOS موبايل بانک سيستم عامل
به منظور تسهيل ارايه خدمت به مشتريان بانک 
اقتصادنوين، نسخه جديد "موبايل بانک" سيستم 
عامل IOS اين بانک معرفي شد.به گزارش روابط 
عمومي بانک اقتصادنوين، به رغم محدوديت  هاي 
بين المللي اعمال شده در سيستم عامل IOS، اين 
بانک نسبت به معرفي نسخه جديد اين خدمت 
براي استفاده کنندگان از اين سيستم عامل اقدام 
کرده اس��ت که دسترس��ي به اين خدمت را بيش 
از پيش تس��هيل مي کند.بر اين اس��اس استفاده 
کنندگان از سيستم عامل IOS مي توانند با مراجعه 
به پايگاه اينترنتي بانک اقتصادنوين نس��بت به 
دريافت آخرين نس��خه موبايل بانک منطبق با 
اين نرم افزار اقدام کنند.عاقه مندان به اس��تقاده 
از اين خدمت در صورت بروز هرگونه مشکل در 
دريافت اين نرم افزار مي توانند با مرکز ۲۴ ساعته 
ارتباط نوين به شماره ۴۸۰3۱۰۰۰-۰۲۱ در تمام 

روزهاي هفته تماس حاصل نمايند.

با انتش��ار اطاعات و ش��فاف س��ازي با اهميت مالي از 
سوي بانک کارآفرين، نماد اين بانک متوقف شد. بانک 
کارآفرين بر اساس اعام ناظر بازار بعد از انتشار اطاعات 
مالي جديد در خصوص تغيير با اهميت پيش بيني درآمد 
هر سهم دچار توقف نماد شد و معامات اين شرکت که 
با نماد »وکار« در بازار سهام انجام مي شود، امروز »سه 
شنبه« بدون محدوديت دامنه نوسان به تابلو قرمز تاالر 
شيشه اي باز مي گردد.بر اساس جزييات اطاعات اين 
شفاف سازي، بانک رفاه با سرمايه ۸۵۰ ميليارد توماني 

در علمکرد ۹ ماه سال ۹۶، به ميزان ۵۴ ريال معادل ۴3 
درصد از سود را پوشش داده که عمدتا" ناشي از کاهش 
درآمدهاي مشاع بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۶۴ درصد کاهش را نشان مي دهد.اين گزارش با استناد 
به شفاف سازي صورت گرفته در سامانه کدال مي افزايد 
: بان��ک کار آفري��ن درحال��ي اقدام ب��ه تعديل منفي ۴۸ 
درصدي سود هر سهم »از ۲.۰۵7.۰۴۵ ميليون ريال به 
۱.۰۶۱.۸۴۶ ميليون ريال« کرده که عمده داليل کاهش 
سود هر سهم را کاهش نرخ موثر درآمد تسهيات، رشد 
مطالبات غير جاري که منجر به کاهش سود تسهيات 
و افزايش هزينه مطالبات مشکوک الوصول و همچنين 
رشد هزينه پول بابت تجهيزمنابع بوده اعام کرده است.

اي��ن گ��زارش مي افزايد : بر اس��اس اطاعات تارنماي 
TSETMC در حال حاضر نماد معاماتي شرکت بانک 
کارآفرين که با نماد »وکار« در بازار اول »تابلوي اصلي« 
بورس فعال است متوقف و خريد و فروش روي سهام 

اين شرکت در روز جاري انجام نمي شود.

طرح اس��تعداد يابي به عنوان يکي از زير سيس��تم هاي 
مديريت استعداد، با طراحي 3۸ شاخص در ۴ بعد اصلي 
در استان هاي سراسر کشور اجرا شد.به گزارش روابط 
عمومي بيمه آسيا،حس��ين حسيني، معاون بازاريابي و 
شبکه فروش بيمه آسيا با اشاره به اتمام طرح استعداد 
يابي و ارزيابي اس��تعداد هاي س��ازماني شرکت در کليه 
استان ها کشور،گفت : پس از فاز مطالعاتي طرح شامل 
رجوع به منابع روزآمد در حوزه مديريت اس��تعداد ها   و 
تشکيل گروه هاي کانوني با کارشناسان منابع انساني، 

3۸ شاخص در چهار بعد استخراج شد و کارکنان چند 
استان توسط مقياس استخراج شده، مورد ارزيابي قرار 
گرفتن��د.وي اف��زود: پس از درياف��ت بازخوردها، انجام 
تعديات الزم و بررسي پيرامون روايي و پايايي مقياس، 
کليه کارکنان استانهاي کشور مورد ارزيابي قرار گرفتند.

معاون بازاريابي و شبکه فروش بيمه آسيا مزيت هاي و 
برتري هاي اين طرح نسبت به طرح هاي مشابه را اتخاذ 
همزم��ان رويکرد عام و خاص به بحث اس��تعداد هاي 
سازماني، ارزيابي کارکنان توسط افراد متعدد، استفاده 
همزمان از ش��اخص هاي کمي و کيفي، اس��تفاده از 3۸ 
ش��اخص در چهار محور جهت س��نجش توانايي هاي 
ذهني، ش��ناختي، ش��خصيتي، رفت��اري و عملکردي 
کارکنان، ضريب دهي به نمرات با توجه به جايگاه افراد 
ارزيابي کننده و کاربردي بودن طرح عنوان کرد. حسين 
حسيني برون داد اين طرح را شامل ايجاد يک مخزن 
استعداد سازماني و بانک اطاعاتي صحيح و دقيق در 

خصوص کارکنان دانست.

اجرايطرحاستعداديابيدربیمهآسیابازگشتنمادبانککارآفرينبهتابلوتاالرشیشهای

توليد اقتصادي، نقشه راهبردي 
شرکت سايپاديزل

مديرعامل شرکت سايپاديزل گفت: مهندسي مالي، 
کاهش هزينه هاي توليد و عرضه محصوالت با 
کيفيت به مش��تريان و کس��ب رضايتمندي آنان، 
نقشه راهبردي شرکت سايپاديزل خواهد بود. به 
گزارش سايپا نيوز، محمدهادي نوري مديرعامل 
ش��رکت سايپاديزل در نشست مديران ارشد اين 
ش��رکت ضمن بي��ان مطلب فوق افزود: نقش��ه 
راهبردي شرکت سايپاديزل بر اساس منويات مقام 
معظم رهبري)مد ظله العالي( و سياست هاي دولت 
تدبي��ر و امي��د با محوريت اقتصاد مقاومتي، کار و 
اشتغال ترسيم شده و همه ارکان سازمان موظف 
به اجراي صحيح اين برنامه خواهند بود. وي اضافه 
کرد: يکي از برنامه هاي ش��رکت س��ايپاديزل در 
راس��تاي تحقق اقتصاد مقاومتي، کاهش هزينه 
و م��دت زمان صرف ش��ده براي توليد محصول 
و متعاقب آن عرضه خودرو با ش��رايط مناس��ب به 
مش��تريان عزيز و ارتقاء س��طح رضايتمندي آنان 
اس��ت که ب��راي اين منظ��ور، برنامه هاي توليد 
اقتصادي کليه محصوالت در دس��تور کار جاري 

شرکت سايپاديزل قرار دارد.
 نوري با اشاره به اهتمام سايپاديزل به افزايش 
عمق س��اخت داخل محصوالت با اس��تفاده از 
ظرفيت ه��اي توليدات داخل��ي کيفي و مطابق 
با اس��تانداردهاي جهاني توأم با ايجاد اش��تغال 
مولد خاطرنشان کرد: در حال حاضر محصوالت 
توليدي اين ش��رکت با حداقل ۲۰ درصد داخلي 
سازي توليد و روانه بازار مي شود که طبق برنامه 
ريزي هاي صورت گرفته و اس��تفاده بيش��تر از 
ظرفيت ه��اي بالقوه قطعه س��ازان داخلي، اين 
رق��م را افزاي��ش خواهيم داد تا ضمن جلوگيري 
از خروج ارز از کشور،صرفه جويي در هزينه ها و 
ايجاد ارزش افزوده براي صنعت کشور به ويژه 

شرکت سايپاديزل را شاهد باشيم.

اعطای لوح تقدير به
  مدير روابط عمومي علوم پزشکي 

شهرکرد
ش�هرکرد – صادق کريمي: وب دا؛ سرپرس��ت 
مديريت روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه 
علوم پزشکي شهرکرد موفق به دريافت لوح تقدير 
از سوي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
ش��د. ب��ه گ��زارش وب دا؛ در متن اين تقديرنامه 
خطاب به س��يد علي درخش��ان آماده اس��ت، آن 
چه طي چهار سال گذشته و تحت عنوان "طرح 
تحول س��امت" توسط محققان و انديشمندان 
در ح��وزه بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي 
روي داد، در تاريخ س��امت کش��ور بي نظير بوده 
است. اطاع رساني به موقع، متمرکز و سنجيده 
اين خدمات گس��ترده کش��وري،  نقشي ارزشمند 
در آش��نايي افکار عمومي و کس��ب رضايتمندي 
قريب به هش��تاد درصدي ملت ش��ريف ايران از 
اين حوزه را در پي داشته است به پاس همراهي 
و تاش براي تحقق اين برنامه ملي،  از جنابعالي 
تقدير نموده سامت و سربلندي شما را از خداوند 

مهربان خواهانم.

مدي��ر عامل ش��رکت آب منطق��ه اي مرکزي گفت: 
۴۰ ميليون مترمکعب از کس��ري مخازن س��فره هاي 
زيرزميني استان مرکزي با اجراي طرح مديريت بهينه 

مصرف آب، جبران شد.
عزت اهلل آمره اي بارندگي متنوع آب و برف، بازگشايي 
س��ردهنه و بندها در مس��ير رودخانه ها، جلوگيري از 
روش��ن ش��دن موتورچاه ه��اي آب، مس��دود کردن 
چاه هاي غيرمجاز، جلوگيري از کش��ت محصوالت 
پرآب را از داليل جبران کس��ري مخازان س��فره هاي 
زيرزمين��ي اس��تان مرکزي عنوان ک��رد.وي اظهار 
کرد: پارس��ال متوسط کس��ري سفره هاي زيرزميني 
در اي��ن اس��تان ۲3۰ ميلي��ون مترمکع��ب بود که در 
س��ال آبي جديد به ۱۹۰ ميليون مترمکعب رس��يده 
است.مديرعامل شرکت آب منطقه اي مرکزي گفت: 
اکنون رودخانه قره چاي بعد از هش��ت س��ال جاري 
است و دبي آن به ۵۰۰ ليتر در ثانيه يعني حدود ۲ برابر 

رسيده است.آمره اي افزود: با وجود کاهش بارش ها؛ 
آب در رودخانه اراک نيز جاري اس��ت و ۵۰۰ ليتر از 
حج��م آب اين رودخانه به تاالب ميقان مي ريزد.وي 
بيان کرد: س��ال گذش��ته سد کمال صالح 77 ميليون 
مترمکعب آب ذخيره در سد داشت که در حال حاضر 
7۴ ميليون مترمکعب آب در پشت اين سد وجود دارد.
وي اظه��ار کرد: پايش ها نش��ان مي دهد که اکنون، 
۴۰ ميليون مترمکعب آب در س��د س��اوه وجود دارد 
که س��ال گذش��ته اين ميزان ۱7 ميليون متر مکعب 
بود.مديرعامل ش��رکت آب منطقه اي مرکزي گفت: 
س��طح زير کشت محصوالت پرآب از جمله هندوانه 
در اس��تان مرکزي از چهار هزارهکتار به يک هزار و 
۵۰۰ هکتار کاهش يافته که اين امر با همکاري جهاد 
کش��اورزي محقق شده است.آمره اي گفت: با وجود 
کاهش بارندگي، آب رودخانه شهرآب جاري است و 

آب به شهر مياجرد رسيده است.

ايام- وحيد صدر – خبرنگار شروع: مديرکل حفاظت 
محيط زيست استان ايام گفت: امروزه آلودگي هاي 
ه��وا، خاک، آب، تخريب جنگل ها، پديده ريزگردها، 
کمبود آب و خطر انقراض بسياري از گونه هاي گياهي 
و جانوري از مهمترين دغدغه هاي محيط زيستي به 

شمار مي رود و بايد براي آنها چاره انديشي شود.
مازيار س��ليمان نژاد در نشس��ت با حجت االس��ام و 
المس��لمين امرايي امام جمعه شهرس��تان چرداول با 
بي��ان اينک��ه اميدواريم با همفک��ري، تعامل و برنامه 
ريزي درس��ت و همکاري همه دس��تگاه هاي ذيربط 
و اس��تفاده از ظرفي��ت و قابليت هاي س��ازمان هاي 
مردم نهاد در حفظ محيط زيست گام هاي موثرتري 
برداريم، اظهارداش��ت: اکوسيستم ها و زيستگاه هاي 
ارزش��مندي در شهرس��تان چ��رداول وج��ود دارد و 
خوشبختانه تشکل هاي غير دولتي فعالي نيز در اين 
شهرس��تان شکل گرفته اس��ت که همکاري الزم را 

در آموزش جوامع محلي و حفاظت از محيط زيس��ت 
بر عهده دارند.

ام��ام جمعه شهرس��تان چرداول ني��ز در اين ديدار به 
اهميت موضوع حفظ محيط زيس��ت از ديدگاه دين 
مبين اسام پرداخت و گفت: خدمت به محيط زيست، 
خدمت به خدا اس��ت و حفظ محيط زيس��ت وظيفه 
هر مس��لمان مي باش��د. حجت االسام و المسلمين 
امراي��ي افزود: تاکنون اقدام��ات خوبي در خصوص 
فرهنگ س��ازي محيط زيس��ت انجام شده است و با 
توجه به طبيعت بکر شهرستان چرداول مي بايست با 
تاش همگاني و انسجام همه دستگاه ها از تخريب و 
آلودگي محيط زيس��ت جلوگيري نمود. وي در پايان 
از نقش موثر اداره حفاظت محيط زيست شهرستان 
و اقدام��ات فعاالنه س��ازمان هاي م��ردم نهاد محيط 
زيستي در برنامه هاي پاکسازي طبيعت و حفاظت از 

محيط زيست شهرستان تقدير نمود.

آلودگيآبوهواازمهمتريندغدغههايمحیطزيستيايالم40میلیونمترمکعبآبکسريمخازناستانمرکزيجبرانشد

خبرشهرستانتحلیل

پنجره واحد براي سرمايه گذاران تشکيل مي دهيم
نشست مشترک استاندار با توليدکنندگان ،سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي 

استان اصفهان در تاالر اجتماعات اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد.
س��يد عبدالوهاب س��هل آبادي رييس اتاق بازرگاني اصفهان در اين نشس��ت 
گفت:بخش خصوصي اس��تان اصفهان آماده همکاري و همگرايي با بخش 

دولتي در برطرف شدن موانع کسب و کار است. 
وي با اشاره به عضويت استاندار اصفهان در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران و تهران گفت:برگزاري مراس��م معارفه ايش��ان در اتاق بازرگاني نش��ان 
از توجه ش��ان به بخش خصوصي اس��ت و اميدواريم س��ازمان هاي دولتي با 
تعامل بيش��تر با بخش خصوصي مس��ايل و مش��کات اقتصادي اس��تان را 

برطرف کنند . 
سهل آبادي افزود: صنعتي ترين استان کشور با وجود واحدهاي توليدي بزرگ 
، متوسط و وکوچک همواره فرصت هاي قابل توجهي براي توسعه اقتصادي 
اس��تان و کش��ور را فراهم مي کنند و از اين رو با همدلي بخش دولتي بايس��تي 

از اين ظرفيت بوجود آمده استفاده شاياني کرد.
ريي��س ات��اق بازرگاني اصفهان تاکيد کرد:بخش خصوصي اس��تان اصفهان 
با تمام توان آماده همراهي مس��وولين اس��تان براي حل مس��ايل و مشکات 

مردم است . 
محس��ن مهرعليزاده در اين نشس��ت با اش��اره به توانمندي استان اصفهان در 
عرصه صنعت،معدن،کشاورزي و گردشگري گفت: مساله بيکاري مهمترين 
مس��اله اس��تان است و شايسته نيس��ت صنعتي ترين استان کشور داراي نرخ 

بيکاري دو درصد باالتر از ميانگين کشور داشته باشد.
وي تاکيد کرد:ذکر مصيبت ديگر در شان فعاالن اقتصادي و مسوولين استان 

نيست و بايد با تاش و کوشش مسايل و مشکات را برطرف کنيم.
وي افزود:تاش خواهم کرد که در اس��تان مس��ايل با همکاري س��ازمان ها 

برطرف شود .
وي از ايجاد پنجره واحد ويژه سرمايه گذاري در استان خبر داد و گفت:سرمايه 
گ��ذاران ني��ازي ب��ه مراجعه ب��ه هيچ اداره ايي براي درياف��ت مجوز نخواهند 
داش��ت و ما مکلفيم که مجوزها را براي س��رمايه گذاران اخذ و به راحتي در 

اختيار آنان قرار دهيم . 
وي خطاب به فعاالن اقتصادي گفت:تمام امور و کارهاي ش��ما در ادارات و 

سازمان هاي دولتي سهل خواهيم کرد. 
وي تصريح کرد:با تاش و سرمايه گذاري فعاالن اقتصادي مي توانيم استان 

اصفهان را به جايگاه واقعي اش برگردانيم .
مهرعليزاده به فعاالن اقتصادي که خواستار سرمايه گذاري در استان اصفهان 
قول داد که مس��ايل و مش��کات آنان را ش��خصا دنبال مي کنم و نيازي به 

پيگيري از بازرسي نيست .
وي به اولويت بندي 3۰ پروژه استان اصفهان در بخش هاي مختلف اقتصادي 

اشاره کرد و گفت:احياي زاينده رود ،قطار پرسرعت اصفهان – تهران،توسعه 
فرودگاه اصفهان ،ايجاد پرواز مستقيم اصفهان به ۱۲ پايتخت ،تقويت دفتر 
وزارت امور خارجه در استان ،ايجاد پنج کنسولگري کشورهاي هدف اقتصادي 

در اصفهان از جمله پروژه هاي تعيين شده است. 
وي اضاف��ه کرد:اصفه��ان به عنوان  هاب تهران ش��ناخته مي ش��ود و بايد در 
تمامي زمينه ها بتواند اين شهر را پوشش دهد و نخستين قدم براي آن توسعه 
فرودگاه اس��ت.فرودگاه اصفهان مي تواند کمک کننده فرودگاه امام خميني 

شود و از سفرهاي طوالني به مقصد فرودگاه بکاهد. 
وي با اظهار تاس��ف از اينکه اس��تان اصفهان با وجود قرار داش��تن در مرکز 
کش��ور از داش��تن يک شرکت هواپيمايي )ايرالين( محروم است،افزود:ايجاد 
اين خط هوايي مي تواند نقش موثري در جابه جايي مسافران ساير استان ها 

به تهران و ساير کشورها فراهم کند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود از تعطيل بودن کارگاه طرح انتقال آب 
کوهرنگ 3 انتقاد کرد و گفت:در ش��رايطي که کش��اورز ش��رق اصفهان قطره 
ايي آب براي کشاورزي ندارد و زاينده رود مانند يک مرده ايي در وسط شهر 

باعث ناراحتي مردم شده است بايد تاش بيشتري از خود نشان دهيم.
وي افزود:در طول دو ماه گذش��ته با بررس��ي مس��ايل و مشکات پيش روي 
تونل سوم و برگزاري نشست با پيمانکار آن توانستيم دوبرابر بودجه مصوب 
سال ۹7 را براي کوهرنگ 3 دريافتيم کنيم تا اين طرح وارد مدار شود و ۲۵۰ 

ميليون متر مکعب به زاينده رود اضافه شود.
وي خواستار توجه بيش از پيش فعاالن اقتصادي به صادرات شدو گفت:استان 
اصفهان مهد توليدکنندگان و صنعتگران است و بايستي شرکت هاي مديريت 
ص��ادرات ب��ا تمرکز ب��راي بازرگاني به دنبال ص��ادرات محصوالت توليدي 

استان باشند.

بافت هاي فرسوده چالش 
پيش روي توسعه شهري 

مهن��دس عب��داهلل بهادري مدي��ر کل راه و 
شهرس��ازي مازندران بافت هاي فرس��وده و 
ناکارآمد در استان را چالش پيش روي توسعه 

شهري در استان دانست.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي اداره کل راه و 
شهرس��ازي مازندران مهندس بهادري مدير 
کل راه و شهرس��ازي ، ضم��ن بي��ان وج��ود 
بي��ش از ۴۸۰۰ هکتار بافت هاي فرس��وده ) 
باف��ت ناکارآم��د مياني( و همچنين قريب به 
۱۱۰۰ هکتار س��کونتگاه غير رسمي مصوب 
در ش��هرهاي اس��تان ، خواستار توجه بيشتر 
مديران ش��هري و اس��تاني به مقوله خطير و 
مهم س��اماندهي و توانمند س��ازي محات 

هدف شد.
وي در ادامه افزود : بر اس��اس سياس��ت هاي 
اباغي دولت محترم و س��ند ملي راهبردي 
احياء ، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده 
و ناکارآم��د ش��هري، فعاليت در عرصه هاي 
ناکارآمد در شهرها را به عنوان اولويت اصلي 
اداره کل قلمداد و تاکيد نمود : ناديده گرفتن 
مس��ائل و مش��کات مربوط ب��ه بافت هاي 
فرس��وده و ناکارآمد شهرهاي استان به مرور 
زم��ان مي توان��د به يک چالش براي مديران 
و متوليان ش��هري تبديل ش��ود که جز زيان 
انباش��ت درازمدت چي��زي را در پي نخواهد 

داشت.
مهن��دس به��ادري تصريح نمود : بر اس��اس 
سياس��ت هاي اباغ��ي ، اي��ن اداره کل از 
مح��ل منابع ش��رکت مادرتخصصي عمران 
و بهس��ازي ش��هري ايران، توانس��ته اس��ت 
پروژه ه��اي مختلف��ي را در س��طح محات 
هدف با رقم اعتباري بالغ بر ۹۰ ميليارد ريال 
در زمينه توانمند س��ازي سکونتگاه هاي غير 
رسمي ، ساماندهي حاشيه شهرها و نوسازي 

بافت هاي فرسوده به مرحله اجرا بگذارد.
وي احداث فرهنگسرا و خانه محله ، احداث 
مراکز بهداشت ، پارک معلولين، سالن ورزشي 
مخصوص بانوان در محات هدف آمل ، بابل 
، ساري ، قائمشهر ، نکا و همچنين بهسازي 
و ج��داره س��ازي در مج��اورت رودخانه هاي 
برخي از ش��هرهاي غرب اس��تان را به عنوان 

پروژه هاي شاخص بيان نمود.
در ادامه ارائه تس��هيات به متقاضيان بافت 
فرسوده را مقدمه ورود به محدوده هاي هدف 
دانس��ت و بي��ان نم��ود با توج��ه به مصوبات 
هي��ات محت��رم وزيران و در راس��تاي تحقق 
قانون س��اماندهي، حمايت از توليد و عرضه 
مس��کن و قانون حمايت از احياء ، بهس��ازي 
و نوس��ازي بافت ه��اي فرس��وده و ناکارآمد 
 ش��هري ، ارائ��ه تس��هيات در دس��تور کار

 قرار گرفت.
مهن��دس بهادري مي��زان واحدهاي معرفي 
ش��ده ب��ه بانک ه��اي عام��ل در ۹ ماه��ه 
اول س��ال ج��اري را بي��ش از ۵۹۰ واح��د با 
 رق��م اعتب��اري بي��ش از ۱۸۸ميلي��ارد ريال 

عنوان نمود.

در نشست فعاالن اقتصادي اصفهان با دولتی ها :

میز خبر

مديرعامل ش��رکت توزيع برق مازندران از بهره برداري 
۹۸ پ��روژه برق رس��اني ب��ا اعتبار بي��ش از ۱۰۰ ميليارد 
 ريال در ايام دهه مبارک فجر امس��ال در مازندران خبر 

داد.
ساري-رييس��ي مهندس قاس��م شهابي از بهره برداري 
۹۸ پروژه برق رساني با اعتبار بالغ بر ۱۰۰ ميليارد ريال 
در دهه مبارک فجر امس��ال در مبارک خبر داد و گفت: 

ب��ا بهره ب��رداري از اين پروژه ها ۲۸ هزار و 3۹۲خانوار از 
مزاياي آن برخوردار مي شوند.مديرعامل شرکت توزيع 
ب��رق مازن��دران افزود: اين پروژه ها ش��امل تأمين برق 
مس��کن مهر، احداث و توس��عه و اصاح و بهينه سازي 
شبکه هاي فرسوده روستايي و شهري، رفع ضعف ولتاژ، 
تقويت ش��بکه و برق رس��اني به روس��تاها و افتتاح چند 

پروژه ساختماني است.

اي��ن مس��ؤول تصريح ک��رد: از ۹۸ پروژه اي که در دهه 
فجر امس��ال به بهره برداري مي رس��د ۱۲ پروژه در بابل 
جنوب، س��اري ش��مال ۴ پروژه ، بابلس��ر ۱۶ پروژه ، نکا 
۸ پروژه، بابل شمال ۶ پروژه، سوادکوه ۱3 پروژه، آمل 
۱۱ پروژه، جويبار ۸ پروژه، سيمرغ ۵ پروژه، مياندورود 
و گلوگاه هر کدام دو پروژه، س��اري جنوب و قائمش��هر 
هر کدام 3 پروژه ، س��وادکوه ش��مالي و بهشهر ۱ پروژه 

به بهره برداري قرار مي گيرد.
مديرعامل ش��رکت توزيع برق مازندران با بيان اينکه 
بهره ب��رداري ۹۸ پ��روژه برق رس��اني دهه فجر با اعتبار 
۱۰۰ ميلي��ارد و س��يصدو چه��ل و هش��ت ميليون ريال 
مي باشد، افزود: کلنک زني ساختمان ستاد اين شرکت 
ب��ا اعتب��اري بالغ بر ۲۰۰ ميليارد ري��ال در دهه مبارک 

فجر انجام مي شود.

افتتاح 98 پروژه برق  رساني برق مازندران در دهه مبارک فجر
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یک نگاه

حريق در پاساژي
 در کوچه برلن 

س��خنگوي س��ازمان آتش نش��اني و خدمات 
ايمني ش��هر تهران از آتش سوزي در پاساژي 
در کوچه برلن خيابان فردوس��ي خبر داد.س��يد 
جالل ملکي در مورد اين حادثه گفت: ساعت 
8:09 اين حادثه به س��امانه 125 ش��هرداري 
ته��ران اعالم ش��د و س��تاد فرماندهي، چهار 
ايستگاه را به همراه خودروي تجهيزات تنفسي 

به محل اعزام کرد.
س��خنگوي س��ازمان آتش نش��اني و خدماتي 
ايمن��ي ش��هر ته��ران در م��ورد جزئيات اين 
آتش س��وزي گفت: اين پاس��اژ ش��امل س��ه 
طبق��ه و ي��ک طبق��ه زيرزمين ب��ود و بيش از 
250 ب��اب مغ��ازه و انبارهاي کوچک و بزرگ 
در آن قرار داش��ت که آتش س��وزي در انباري 
ح��دودا 50 مت��ري در طبقه منهاي يک رخ داد 
 و در اين انبار حجم زيادي پوش��اک نگهداري 

مي شد.
وي اضافه کرد: وقتي آتش نش��انان به محل 
رس��يدند آت��ش در اي��ن انبار کامال ش��عله ور 
ب��ود و از دره��ا و شيش��ه ها ب��ه بيرون مي زد و 
س��يم هاي روي س��قف را نيز تحت تاثير قرار 
داده بود، به طوريکه آتش به س��رعت در حال 
س��رايت ب��ه مغازه ها و انباره��اي جانبي بود و 
 دود زي��ادي ه��م طبقات بااليي را در بر گرفته

 بود.

صالحيت مربيان پيش دبستاني 
براي تدريس بازنگري مي شود

مدير کل دفتر پيش دبستاني وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به اسناد تحولي و باالدستي در 
آموزش و پرورش از ساماندهي نيروي انساني 
و بازنگري در صالحيت مربيان پيش دبستاني 
خبر داد و گفت: با توجه به اينکه در اين مقطع 
انتظارات باالست، در صدد هستيم که بتوانيم، 
س��اماندهي در ارتباط با نيروي انس��اني انجام 
دهيم که در اين رابطه گام هاي اوليه برداشته 

شده است.
رخساره فضلي، مدير کل دفتر پيش دبستاني 
وزارت آم��وزش و پ��رورش ب��ا اع��الم اينکه 
امس��ال تاکنون 951 هزار نوآموِز ثبت نام شده 
در سامانه سناد داريم، به ايلنا گفت : نزديک به 
20۷ هزار نوآموز در مناطق محروم با حمايت 
دول��ت جذب ش��دند که عمدت��ا مناطق داراي 
ضريب محروميت، دوزبانه، مرزي و عشايري 
هس��تند ک��ه در واق��ع مناطِق م��ورد حمايت 
 دول��ت از آم��وزش و پ��رورش پيش دبس��تان

 است. 

آغاز جمع آوري دستفروشان 
خيابان ولي عصر از اول بهمن

مع��اون خدم��ات ش��هري و محيط زيس��ت 
ش��هرداري منطق��ه 11 ته��ران گفت: با حکم 
مقام قضايي، جمع آوري سد معبر دستفروشان 
محور خيابان ولي عصر)عج( از اول بهمن ماه 
توسط نيروي انتظامي و شهرداري منطقه 11 

اجرا خواهد شد.
ب��ه گ��زارش ايس��نا، کورش خ��رد در اين باره 
افزود: با توجه به اعتراض هاي کس��به خيابان 
ولي عصر )عج( و اعتراض هاي مکرر مردم در 
پيام هاي 13۷ و 1888 که ناش��ي از نارضايتي 
س��د معب��ر پي��اده رو و مس��دود ش��دن محل 
ت��ردد عابران اس��ت و با توج��ه به تأثيرگذاري 
نامطل��وب ب��ر انضب��اط ش��هري و اجتماعي، 
از اول بهم��ن م��اه نس��بت ب��ه جم��ع آوري و 
س��اماندهي دستفروش��ان و بس��اط گستران 
 مح��ور خيابان ول��ي عصر )عج( اقدام خواهيم 

کرد.

افزايش ۳ برابري »عيدي« 
مددجويان زلزله زده کرمانشاه

رئيس کميته امداد با حضور در روستاي زلزله 
زده کوئيک عزيز از توابع شهرس��تان س��رپل 
ذه��اب، ضمن دي��دار با خانواره��اي مددجو 
گزارش��ي از خدمات اين نهاد به زلزله زدگان 

اعالم کرد.
ب��ه گزارش ايس��نا، س��يد پرويز فت��اح، رئيس 
کميته امداد با يادآوري اينکه کمک معيش��ت 
آبان خانوارهاي مددجوي زلزله زده کرمانشاه 
س��ه براب��ر و در آذر م��اه ني��ز دو برابر پرداخت 
ش��د اع��الم کرد: عي��دي خانواره��اي تحت 
حماي��ت کميت��ه ام��داد در شهرس��تان زلزله 
زده کرمانش��اه در آس��تانه س��ال 9۷ سه برابر 
پرداخت مي ش��ود.وي با تاکيد بر اينکه کميته 
امداد فقط مس��ئوليت حمايت از خانواده هاي 
مددجو زلزله زده را برعهده دارد اظهار کرد: هم 
اکنون با واگذاري کانکس به تمام خانوارهاي 
 مددجو، مرحله اس��کان موقت به پايان رسيده

 است.
فت��اح ب��ا اع��الم اينک��ه عمليات پ��ي ريزي 
واحده��اي مس��کوني مددجوي��ان زلزله زده 
از هفته هاي گذش��ته آغاز ش��ده اس��ت گفت: 
واحدهاي مسکوني خانوارهاي تحت حمايت 
براساس نقشه هاي بنياد مسکن در متراژ هاي 
 ۶0، ۶5 و 85 مت��ري س��اخته و تحوي��ل داده 

مي شود. 

میز خبر

امکان  تحقيق مجدد مجلس 
از شهرداری تهران

يک عضو کميس��يون شوراها و امور داخلي 
مجل��س گف��ت: پيگي��ري و انج��ام مجدد 
تحقي��ق و تفحص از ش��هرداري تهران در 
مجلس وجود دارد و به لحاظ قانوني مشکلي 
نيست.پروانه مافي با اشاره به اظهارات اخير 
شهردار تهران مبني بر اينکه درآمد ناشي از 
قراردادهاي قبلي ش��هرداري تهران صرف 
هزينه هاي تبليغاتي انتخابات شده است، به 
ايسنا گفت: اين امکان براي مجلس وجود 
دارد که مجددا ورود کرده و از ش��هرداري 
ته��ران تحقيق و تفح��ص انجام دهد.وي 
اف��زود: ب��ا توجه به اينکه از مدت زمان راي 
نياوردن تحقيق و تفحص قبلي از شهرداري 
تهران در مجلس، شش ماه گذشته است به 
لحاظ قانوني مشکلي براي ورود و پيگيري 

تحقيق و تفحص در مجلس وجود ندارد.

 ابهام در سالمت
 غذاهاي »تراريخته« 

 

در نشست تخصصي و کارشناسي اعضاي 
فرهنگس��تان علوم پزش��کي، "س��المت 
محص��والت تراريخت��ه" م��ورد ابهام قرار 
گرفت.به گزارش ايسنا و بنابر اعالم روابط 
عمومي و امور بين الملل فرهنگس��تان، نبود 
مس��تندات قوي علمي و مس��تندات معتبر، 
اثر س��وء کمتر ش��ناخته ش��ده يا ناشناخته 
زودرس و دي��ررس محصوالت تراريخته و 
نيز قوانين س��ختگيرانه کشورهاي اروپايي 
ب��راي ورود و مص��رف گياهان تراريخته و 
محص��والت جانبي از جمله داليل ابهامات 
موج��ود در س��المت محصوالت تراريخته 
عنوان ش��ده است.بر اساس اين گزارش از 
وزارت بهداش��ت، درمان وآموزش پزشکي 
به عنوان متولي سالمت آحاد کشور خواسته 
ش��ده بررس��ي هاي علمي و جامع و الزم در 
خصوص ابعاد مختلف سالمت محصوالت 
تراريخته که با استفاده از فناوري هاي نوين 
به عمل آورده و نتايج را جهت آگاهي عموم 

اعالم نمايد. 
 
افزايش۱۰ تا ۲۰ درصدی 
مستمری ها در سال آينده

مدي��رکل کميت��ه امداد ام��ام خمينی )ره( 
استان تهران از تهيه 110 جهيزيه در طرح 
»هر مس��جد يک جهيزيه« به ارزش هفت 
ميليون تومان با همکاری کميته امداد امام 
خمينی )ره(، قرارگاه محروميت زدايی سپاه 
و مرکز رسيدگی به امور مساجد خبر داد.به 
گزارش ايس��نا، محسن وليئی با بيان اينکه 
ازدواج و اشتغال دو مشکل اصلی در جامعه 
هستند، گفت: در حوزه اشتغال با استفاده از 
توانمندس��ازی، آموزش، کارآفرينی و ... به 

دنبال حل اين مشکالت هستيم.
وی ب��ا بي��ان اينک��ه از 2۴ خرداد ماه س��ال 
9۶ طرح هر مس��جد يک جهيزيه به ش��کل 
پايل��وت ب��ه اجرا در آمده اس��ت، افزود: اين 
ط��رح با همکاری س��ه جانبه کميته امداد، 
امور مس��اجد و ق��رارگاه محروميت زدايی 
س��پاه پاس��داران در 500 مس��جد اس��تان 
تهران اجرا ش��ده اس��ت. اين طرح در سال 
نخست به شکل پايلوت بوده اما اميدواريم 
تا در س��ال های آينده در تمام نقاط کش��ور و 

استان ها فراگير شود.
به گزارش ايسنا ،مديرکل کميته امداد امام 
خمينی )ره( استان تهران با بيان اينکه برای 
هر جهيزيه اعتباری در حدود شش ميليون و 
۷00 هزار تومان تا هفت ميليون پيش بينی 
ش��ده است اظهار کرد: بخشی از اين اعتبار 
توس��ط ائمه جمع��ه، نمازگزاران، معتمدين 
و خي��ران جمع آوری ش��ده ک��ه در مجموع 
3۴5 ميليون تومان در اين طرح به ش��کل 
نقدی جمع آوری ش��ده و تبديل به جهيزيه 
برای افراد نيازمند استان تهران شده است.

وليئ��ی ب��ا بيان اينکه اغلب اقالم موجود در 
اين جهيزيه ها از کاالهای ايرانی هس��تند، 
تصري��ح کرد: اين طرح از 2۴ خرداد س��ال 
 9۶ آغاز ش��ده و تا 2۴ خرداد س��ال 9۷ ادامه

 خواهد داشت.
 همچنين قرار است تا طرح مشابه ديگری 
با ستاد برگزاری نماز جمعه نيز اجرايی شود.

وی با تاکيد بر اينکه با توجه به شرايط جامعه 
توس��عه ازدواج، پايين آمدن س��ن ازدواج و 
پايداری آن در اولويت اس��ت ادامه داد: اين 
طرح می تواند کمک ش��ايانی به ترويج امر 
ازدواج در جامع��ه کن��د، چ��را که اين طرح 
ب��ا هم��کاری خود مردم و ب��رای خود آنها 
به اجرا درآمده اس��ت.مديرکل کميته امداد 
امام خمينی )ره( اس��تان تهران با اش��اره به 
اينکه مس��جد در گذش��ته نيز محل رجوع 
نيازمن��دان ه��ر محل��ه بوده اس��ت، اظهار 
کرد: در برخی از مس��اجد قرار اس��ت طرح 
»امداد محله« نيز اجرايی ش��ود تا اين نهاد 
 مق��دس تبدي��ل به رفع نياز م��ردم نيازمند 

هر محله شود.

در آس��تانه س��الگرد حادثه پالس��کو و ش��هادت 1۶ 
آتش نش��ان، معاون پيش��گيري سازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني ش��هر تهران از روز حادثه پالس��کو 
صحبت کرد و گفت: شهداي پالسکو جزو بچه هاي 
ايثارگر آتش نشاني بودند که ايثار کردند و تمام هم و 
غم خود را براي نجات مردم در اين حادثه گذاشتند؛ 
اين درحاليس��ت که تهران هنوز هم س��اختمان هايي 

بدتر از پالسکو دارد. 
محمود قديري در آس��تانه س��الگرد حادثه پالسکو به 
بيان رشادت  آتش نشانان شهيد در روز آتش گرفتن 
س��اختمان پالس��کو و فروريختن آن پرداخت و به 
ايس��نا گفت: ش��هداي پالسکو جزو بچه هاي ايثارگر 
آتش نش��اني بودند. آنها تمام هم و غم خود را براي 
نجات مردم در اين حادثه گذاش��تند و حتي برخي از 

آنها ساختمان را ترک نمي کردند.
 تم��ام تالش آتش نش��انان اي��ن بود که تلفات حادثه 
به حداقل برس��د و بخش زيادي از انرژي آنها صرف 
تخليه س��اختمان شد.شهداي پالسکو جزو بچه هاي 
ايثارگر آتش نشاني بودند. آنها تمام هم و غم خود را 
براي نجات مردم در اين حادثه گذاشتند که برخي از 

آنها ساختمان را ترک نمي کردند.
وي اف��زود: ما مي ديدي��م که بعضي ها در طبقه هاي 
شش��م و هفت��م بودند و چون آنج��ا آتش نگرفته بود 
فکر مي کردند اتفاقي نمي افتد و در اين ش��رايط دور 
پنجره ها را مي پوشاندند تا آب وارد واحد آنها نشود و 

اجناسشان را خراب نکند.
 از آن طرف بچه هاي آتش نش��ان تالش مي کردند 
ک��ه حري��ق توس��عه پي��دا نکن��د و ب��ا ش��هامت و 
 ف��داکاري اق��دام کردن��د و کار آنها غي��ر قابل تصور 

است.
 آنها علي رغم اينکه مي دانس��تند وضعيت خطرناک 
اس��ت ام��ا ايث��ار کردند و ت��ا آخري��ن لحظه تالش 
کردن��د ت��ا س��اکنان را بيرون بياورن��د و افراد زيادي 
را حت��ي به زور از س��اختمان خ��ارج کردند. خيلي ها 

حاضر نبودند اين کار را انجام دهند زيرا دنبال خارج 
ک��ردن م��دارک و چک هايش��ان بودند و حتي گاهي 
 به آتش نش��ان ها مي گفتند که ش��ما نمي دانيد چک

 چيست. 
50 اخطار طي ���21 سال براي ساختمان پالسکو 

داده شده بود
وي با اش��اره به وضعيت ايمني س��اختمان پالس��کو 
پي��ش از حادث��ه، تع��داد اخطارهاي��ي ک��ه در طول 
س��ال هاي مختلف در مورد پاس��اژ پالسکو داده شده 
ب��ود را برش��مرد و گف��ت: از حدود س��ال ۷۴ نزديک 
ب��ه 50 اخطاري��ه در مقاطع مختلف داده ش��ده بود و 
جالب اين اس��ت در اخطاريه س��ال ۷۴ نوش��ته شده 
بود که اگر در اينجا آتش س��وزي رخ بدهد فاجعه رخ 
 مي دهد، اين در شرايطي است که آن زمان تراکم کم

 بوده است. 
در واقع نزديک به 21 سال قبل اين مسئله پيش بيني 
ش��ده ب��ود ک��ه اگر اتفاقي بيفتد فاجعه اس��فناکي رخ 
مي دهد.معاون سازمان آتش نشاني اظهار کرد: حتي 
زماني به ش��وراي تامين اس��تان نيز نامه اي ارس��ال 
مي ش��ود و در پي آن ش��وراي تامين نامه اي به بنياد 
مستضعفان مي زند و بنياد هم به هيئت مديره شوراي 
پالس��کو اين موضوع را اعالم مي کند که ش��ما بهره 

بردار هستيد و اقدام کنيد. 
آنها هم مي گويند آتش نش��اني مي خواهد از اين کار 
پول بگيرد. ما هم مي گوييم که اين طور نيس��ت. در 
مجموع اگر دقيق بررس��ي کنيد در س��ه تا چهار سال 
اخير 10 اخطار براي مالکان ساختمان پالسکو ارسال 
ش��د و حتي يک س��ال پيش از وقوع حادثه نيز آنجا 
مانور برگزار ش��د. بنابراين بخش��ي از مشکالت ما به 

موضوع قانون باز مي گردد.
تهران، ۷300 ساختمان غير مسکوني نا ايمن دارد

قديري در مورد نحوه بررسي ساختمان هاي مشکل 
دار ته��ران و اينک��ه چ��ه تعداد س��اختمان پر خطر در 
تهران شناس��ايي شده است، گفت: ما در آتش نشاني 
س��اختمان هاي پر خطر و ميان خطر را بر اس��اس 2۴ 
ش��اخص ارزيابي کرديم که اين ش��اخص ها ش��امل 
جمعيت، طبق��ات، بافت جمعيتي به معناي اينکه چه 
تع��داد اف��راد پي��ر، بيمار و کودک و ي��ا معلول حضور 
دارن��د، راه ه��اي خ��روج و ف��رار، سيس��تم اعالم و 
اطفاي حريق و... اس��ت که بر اس��اس اين شاخص ها 
 ۷300 س��اختمان غير مس��کوني نا ايمن در تهران 

وجود دارد.

مديرکل نوسازي مدارس استان تهران گفت: آمار ۷5 
درصدي مدارس فرسوده غيردولتي در استان تهران 
که دوستان شوراي شهر اعالم کردند قطعا آمار غلطي 

است و آنها از روند مجوزها اطالعي ندارند.
به گزارش مهر، هفته گذش��ته محمد ساالري رئيس 
کميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران 
در سخناني در صحن شورا ادعايي مبني بر فرسودگي 
۷0 درصدي مدارس غيرانتفاعي و تاس��يس آنها در 
منازل قديمي باالي 30 س��ال مطرح کرد که قاعدتا 
چني��ن موضوع��ي در ص��ورت صحت، زنگ خطري 
براي زلزله احتمالي تهران خواهد بود هرچند داريوش 
ورناصري مديرکل نوس��ازي مدارس اس��تان تهران 
ب��ا رد چني��ن آماري به مهر گف��ت: به صورت قطعي 
مي گويم که آماري که دوس��تان ش��وراي شهر اعالم 
کردند اشتباه است. اصال مشخص نيست مبناي اين 

آماري که دادند چيست. 
مث��ال چ��را نگفتن��د 50 درص��د يا ۴0 ي��ا 20 درصد؟ 
اس��اس اين آمار ۷0 درصد را دوس��تان از کدام منبع 

آورده اند؟
وي در ادامه با اش��اره به اين موضوع که قطعا چنين 
مدارس��ي در حوزه مدارس غيرانتفاعي وجود دارد اما 
ن��ه ب��ا چنين آماري، درباره نحوه اخذ مجوز تاس��يس 
مدارس غيرانتفاعي در س��اختمان هاي پيشنهادي از 
س��وي موسس��ان بيان کرد: درست است که سازمان 
نوسازي مجوز را به اين مدارس مي دهد اما مجوزهاي 
ما بر اس��اس گزارش و مجوزي اس��ت که س��ازمان 
نظام مهندس��ي و کارشناس��ان آنها داده اند. در واقع 
اي��ن ما نيس��تيم که اس��تحکام بن��ا را تاييد مي کنيم 
بلکه کارشناس��ي که مهر نظام مهندس��ي و نظارت 
ب��ر س��اختمان را دارد، در نام��ه اي که ب��ه ما مي زند، 
اس��تحکام س��اختمان را تاييد مي کند و مس��ئوليتش 
را ه��م قب��ول مي کن��د.وي ادامه داد: ما در مرحله بعد 
ظرفيت ساختمان را مي سنجيم و بر اساس امکانات، 

مجوز تاسيس مدرسه را مي دهيم. 

آماري که دوستان اعالم کرده اند را نه من دارم و نه 
کس ديگري. در واقع نمي توانيم بگوييم چند درصد 
مدارس غيرانتفاعي واقعا استحکام بنا دارند يا ندارند و 
مطمئن هستم دوستان شوراي شهر اصال از جزئيات 

و روند اطالعي ندارند.
ورناصري درباره اينکه بر اس��اس چه مالک هايي از 
نظر امکانات س��ازمان نوس��ازي به موسسان مدارس 
غيرانتفاع��ي مجوز مي دهن��د نيز اظهار کرد: ما يک 
س��ري مش��خصات داريم که تک تک آنها به لحاظ 
اس��تاندارد بايد تيک بخورد تا در نهايت مجوز صادر 
شود. مثال استاندارد درب ورودي، سيستم تاسيسات 
و س��رويس بهداش��تي، راه پله و... هيچ فضايي را در 
اس��تان ته��ران در ص��ورت تاييد نش��دن هر کدام از 

مشخصات تاييد نمي کنيم.
���25 درص�د م�دارس در ته�ران ايمني مناس�ب 

ندارند
مديرکل نوس��ازي مدارس اس��تان تهران در پاسخ به 
اين پرس��ش که با توجه به زلزله اخير تهران و زنگ 
خطري که در حوزه ايمني س��اختمان مدارس مطرح 
شد، چه ميزان مدارس دولتي ما داراي ايمني هستند، 
گفت: 25 درصد فضاهاي آموزش��ي در س��طح شهر 
تهران ايمني مناس��ب ندارن��د و ۷5 درصد فضاهاي 
آموزش��ي از نظر ايمني هيچ مش��کلي ندارند. نگراني 
ما بابت آن 25 درصد اس��ت که معموال مدارس��ي با 
قدمت باالي ۴0 سال هستند.ورناصري اضافه کرد: 
ما جلس��ات متعددي در زمينه رسيدگي به مشکالت 
اين مدارس برگزار کرديم و بازديدهاي ميداني زيادي 
داشتيم و در شوراي آموزش و پرورش هم در دستور 

کار است. 
بهترين اقدام اين اس��ت که اين فضاها فروخته ش��ود 
و در هم��ان منطق��ه و مطاب��ق هم��ان ميزان فضاي 
آموزشي ساختماني خريداري شود و دوباره مدرسه اي 
احداث ش��ود.وي در پايان درباره اقدامات در دس��تور 
کار اين س��ازمان نيز بيان کرد: بحث استانداردسازي 
گرمايش��ي مدارس در دس��تور کار جدي ماس��ت و 
اين موضوع را در کنار بحث اس��تحکام س��ازي بناها 
جل��و مي بري��م. اميدواريم بودج��ه آموزش و پرورش 
در مجل��س تصويب ش��ود. گرچ��ه واقعيت نياز ما در 
اليحه بودجه نيامده اس��ت و بخش��ي از نياز ما توسط 
خيرين تامين مي ش��ود اما بيش��ترين نياز ما توس��ط 
 همان رديف هاي بودجه مش��خص در اليحه بودجه 

تامين مي شود.

آمار۷۰ درصدي مدارس فرسوده نادرست استتهران ساختمان هايي بدتر از پالسکو دارد
مديرکل نوسازي مدارس استان تهران:5۰ اخطار طي 21 سال 

معاون فني و عمراني شهرداري تهران:

معاون فني و عمراني شهرداري تهران گفت: اگر امکان 
پذير باش��د، بخش��ي از پل گيش��ا به عابرپياده اختصاص 
پيدا کند و عبور س��واره را در زير پل داش��ته باش��يم البته 
ابن موضوع در حد ايده اس��ت و اگر امکان پذير باش��د، 
انجام مي شود.به گزارش ايلنا، پيروز حناچي، معاون فني 
و عمراني شهرداري تهران، روزگذشته در نشست خبري 
که به منظور تشريح عملکردش در معاونت فني و عمراني 
برگ��زار ش��د، گفت:به در ح��ال حاضر 5۶3 کيلومتر معابر 
ش��رياني وجود دارد و ۴0 کيلومتر در دس��ت اقدام اس��ت. 
3۶9 پ��ل و تقاط��ع غيرهمس��طح در تهران داريم که ۴9 
مورد نيز در دس��ت احداث اس��ت. ضمن اينکه بيش از 22 
کيلومتر تونل در پايتخت وجود دارد و طول شبکه اصلي 
جمع آوري آب هاي س��طحي 51۷ کيلومتر است.او ادامه 
داد: در خص��وص تقاطع غيرهمس��طح بزرگراه هاي امام 
علي- صياد شيرازي تجهيز کارگاه صورت گرفته و ۷ پل، 
تقاطع، رمپ و لوپ در آن احدث مي ش��وند که پيش��رفت 
فيزيکي پروژه تاکنون 80 درصد بوده است.حناچي گفت: 
تونل آرش- اس��فنديار خيابان آرش ش��رقي را به بزرگراه 
نيايش وصل مي کند که ش��امل دو زير گذر و تونل اس��ت 

ک��ه اي��ن پروژه نيز با پيش��رفت فيزيکي ۷0 درصد همراه 
بوده اس��ت.معاون فني و عمراني ش��هرداري تهران ادامه 
داد: به دليل گره هاي ترافيکي و حجم باالي ترافيک در 
نيمه اول سال نمي توانيم، اقدامات عمراني را انجام دهيم 
و تاکنون آن بخش از کار که ممکن بود انجام شده است 
البته همکاران من در حال بررس��ي اين موضوع هس��تند 
که اگر امکان پذير باشد، بخشي از پل گيشا به عابرپياده 
اختص��اص پي��دا کند و عبور س��واره را در زير پل داش��ته 
باش��يم البته ابن موضوع در حد ايده اس��ت و اگر امکان 
پذير باش��د، انجام مي ش��ود.حناچي تصريح کرد: در سال 
8۶ بودج��ه معاون��ت ۴۷۷ ميلياردتومان بود که اوج آن در 
سال 92 به 2 هزار و ۷52 ميلياردتومان رسيد. البته طبيعي 
بود که روند به اين ش��کل ادامه پيدا نکند و به اين دليل 
از س��ال 92 به بعد با روند نزولي مواجه ش��ديم.وي افزوذ: 
در س��ال 93 بودجه معاونت به هزار و ۶32 ميلياردتومان 
کاهش پيدا کرد که در نهايت الين بودجه در س��ال 9۶ 
به ۷10 ميلياردتومانرس��يد و پيش بيني ما اين اس��ت که 
با اين آهنگ بودجه معاونت در س��ال 9۷ به 529 ميليارد 

تومان افزايش يابد.

معاون عمران، توسعه امور شهري و روستايي وزير کشور 
گفت: يکي از دغدغه هاي مهم کشور بحث حاشيه نشيني و 
گسترش آن است که تبعات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
نامطلوبي دارد و به همين جهت معاونين عمراني مي بايست 
توجه جدي به اين بخش داش��ته باش��ند.به گزارش ايسنا، 
سيد محمدعلي افشاني که در آيين اهداي احکام انتصاب 
معاونين عمراني اس��تانداري هاي تهران، اردبيل، فارس، 
زنجان و ايالم سخن مي گفت، اظهار کرد: نتايج و عملکرد 
حوزه معاونت عمراني در استانداريها قابل لمس و محسوس 
است به همين جهت اعتقاد دارم هماهنگي و توان باالي 
عملکردي دس��تگاههاي اجرايي رابطه مس��تقيم با ميزان 
توانمندي معاونين عمراني در هماهنگي، هدايت و نظارت 
در استان و پروژه هاي عمراني دارد.معاون عمران، توسعه 
امور شهري و روستايي وزير کشور ضمن اشاره به شرايط 
جوي کشور گفت: با توجه به وضعيت آب و هوايي و کاهش 
نزوالت آسماني در سراسر کشور با مشکل کمبود آب مواجه 
مي باش��يم و لذا بايد تالش و برنامه ريزي جدي در جهت 
جلوگيري از کم آبي در فصول آينده بعمل آيد.وي افزود: 
توصيه اکيد دارم از پس��اب ش��هري بعنوان مهمترين منبع 

آب پايدار ش��هري و در چرخه مجدد قرار دادن آن جهت 
مصارفي همچون فضاي س��بز ش��هري و يا آبياري باغات 
و مص��ارف صنعت��ي تدبيري بيانديش��يم و از هدر رفت آن 
جلوگيري کنيم.رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
کشور در ادامه افزود: نکته خيلي مهم ديگر که مي بايست 
معاونين عمراني به آن اهتمام داشته باشند توجه جدي به 
موضوع پس��ماندهاي ش��هري و روستايي است زيرا تداوم 
فرايند فعلي منجر به فجايع زيس��ت محيطي خواهد ش��د 
که پيامدهاي جبران ناپذيري براي آينده کش��ور دارد.وي 
همچنين با بيان اينکه يکي از کارهاي مهمي که معاونين 
عمراني در استانها مي بايست مدنظر قرار دهند، توجه جدي 
به حاش��يه نش��يني در ش��هرها است، اظهار داشت: يکي از 
دغدغه هاي مهم کشور بحث حاشيه نشيني و گسترش آن 
است که تبعات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نامطلوبي 
دارد و به همين جهت معاونين عمراني مي بايس��ت توجه 
جدي به اين بخش داش��ته باش��ند تا ضمن کاهش حاشيه 
نش��يني در ش��هرها،  تدبير کنند تا با شناسايي مشکالت و 
برنامه ريزي مناس��ب از خالي ش��دن روستاها و ديگر نقاط 

جلوگيري بعمل آيد.

شهرها در آستانه فجايع زيست محیطی احداث ۷ پل در پايتخت
معاون عمران وزير کشوردر خصوص پسماندهاهشدار داد 

پايتخت گرفتار ترافیک خواهد شدجلوگیري از ساخت بناهاي غیرمقاوم در تهران  طرح ترافیک جديد اجرايی  نیست
معايب و مزاياي طرح ترافیک جديداستاندار تهران عنوان کرد؛انتقاد معاون پلیس راهور از پیشنهاد شهرداری تهران 

معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيک پليس راهور ناجا در مورد طرح ترافيک 
پيشنهادي شهرداري تهران گفت: اين طرح اجرايي نخواهد شد چون منفعتي 

براي مردم و سالمت مردم نخواهد داشت.
ب��ه گ��زارش ايس��نا، س��رهنگ عي��ن اهلل جهاني اف��زود: ط��رح ترافيک در 
ته��ران س��ابقه بي��ش از 30 س��ال دارد و ه��دف از اي��ن طرح اي��ن بوده که 
 مح��دوده مرک��زي ش��هر را ب��ه لح��اظ ترافي��ک و آلودگ��ي ه��وا کنترل 

کنيم. 
در طرح اخير اينگونه گفته ش��ده که همه خودروها بتوانند وارد طرح ش��وند 
و س��اعات مختلف جرايم فرق کند، پليس راهنمايي رانندگي معتقد اس��ت 
که بايد در اينگونه طرح ها به صورت کارشناس��ي بررس��ي ش��ود بنابراين با 
اين طرح نمي توان پاس��خگوي مردم س��اکن در مرکز ش��هر شد و اين طرح 
ب��ه غي��ر از بح��ث درآمدي به هيچ وجه طرح مثبتي نخواهد بود بلکه آلودگي 

را نيز افزايش خواهد داد.
 اين طرح اجرايي نخواهد ش��د چون منفعتي براي مردم و س��المت مردم 
نخواهد داش��ت.وي درباره نحوه دريافت اطالعات جريمه خودرو جريمه ها 
گفت: بخش از جريمه ها از طريق دوربين اعمال مي شود که از طريق پيامک 
براي صاحبان خودرو پيامک مي ش��ود. توصيه مي ش��ود براي اطالع دقيق 
از جرايم رانندگي ش��ماره تلفن همراه را ارائه دهند تا در سيس��تم راهنمايي 

و رانندگي ثبت شود.
 VIN کارت ماشين را نيز مي توان به 1102020 پيامک کرد تا ميزان جرائم 
از طريق پيامک ارسال شود.معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيک پليس راهور 
ناجا گفت: متخلف وقتي وارد محدوده طرح ترافيک مي ش��ود بايد بداند که 
اعمال قانون مي ش��ود و عالوه بر اينکه براي زوج و فرد جريمه مي ش��وند 

دوربين ها، معاينه فني را نيز کنترل مي کنند.

استاندار تهران با تاکيد بر نگراني مردم تهران از وقوع زلزله گفت: مديريت 
شهري تهران بايد از بناي ساختمان هاي غير مقاوم در شهر تهران جلوگيري 
کند.به گزارش ايس��نا، محمد حس��ين مقيمي در س��ومين کنفرانس جامع 
مديريت ش��هري ايران که با رويکرد زيرس��اخت ها خدمات و توس��عه پايدار 
شهري در محل دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: مديريت شهري ما امروز 
توس��ط نمايندگان مردم در ش��وراها رقم مي خورد و بر اس��اس 101 قانون 
اساسي براي اينکه به فعاليت هاي عمراني درماني آموزشي و..سرعت دهيم 
مردم در ش��وراي هاي ش��هر و روس��تا ، شوراهاي شهرستان و شوراي عالي 
اس��تان ها نمايندگان خود را براي مديريت انتخاب مي کنند.وي افزود: در 
حال حاضر حدود 1۷ هزار نفر ازمديران مجموعه هاي شهرو روستا که در 
حقيقت منتخبان مردم در شوراهاهستند، مجموعه اي از مديران در سطح 
کشور را تشکيل مي دهند که مي توانند توسعه و پيشرفت شهرها و روستاها 
را رق��م بزنند.مقيمي ادام��ه داد: در حقيق��ت مدي��ران مجموعه اي بزرگ و 
اثرگذاري هس��تند که مش��کالت و کمبودها و نارسايي هاي روستاو شهر را 
بررسي و براي رفع آنها برنامه ريزي مي کنند.وي تاکيد کرد: مديران شهري ، 
مديران اجرايي خود را که همان شهرداران هستند ، انتخاب مي کنند تا به 
پيش��رفت توس��عه شهري سرعت ببخشند. و بخش ديگر مديران روستايي 
با انتخاب دهياران در توس��عه و پيش��رفت روس��تاها نقش به س��زايي را ايفا 
مي کنند.اس��تاندار تهران در بخش ديگري از صحبت هاي خود به نقش و 
جايگاه ش��وراي عالي اس��تان ها در تبيين قوانين کش��ور اشاره کرد و افزود: 
ش��وراي عالي اس��تانها که مش��کالت مديريت شهري و روستايي کشور را 
دنبال مي کنند از ظرفيت خوبي همس��ان با مجلس ش��وراي اس��المي براي 
قانون گذاري برخوردار است به شکلي که مي تواند طرح هايي را به مجلس 

و دولت براي تصويب ارسال کند.

يک کارش��ناس ترافيک گفت: طرح جديد ش��هرداري تهران براي محدوده 
ط��رح ترافي��ک قب��ل از کارآمد کردن حم��ل و نقل عمومي، قابليت اجرا ندارد.

سرهنگ هادي هاش��مي با اش��اره به طرح جديد شهرداري تهران در خصوص 
محدوده طرح ترافيک اظهار کرد: بر اساس اطالعاتي که تاکنون منتشر شده، 
اي��ن ط��رح به عدالت اجتماعي نزديکتر اس��ت؛ ح��دود چهار ميليون خودرو در 
تهران تردد مي کنند که تنها نزديک به 120 هزار خودرو امکان گرفتن طرح 
داشتند اما در طرح جديد، اين امکان براي همه فراهم است و از اين نظر، شرايط 
بهتر خواهد ش��د.وي با اش��اره به معايب طرح بازنگري محدوده طرح ترافيک 
به مهرگفت: يکي از مهمترين مشکالت اين طرح، بي توجهي به زيرساخت ها 
است؛ اينکه چه ميزان وسيله نقليه وارد طرح مي شوند، در محدوده طرح تردد 
مي کنند، چه ميزان خودرو در اين محدوده متوقف هستند و چه ميزان از خودروها 
متعلق به ساکنان محدوده طرح ترافيک هستند؛ شناسايي اين خودروها زمانبر 
است، درحالي که اعالم شده هزينه ها بر اساس ساعت تردد محاسبه مي شود 
و تس��هيالتي نيز به س��اکنان محدوده طرح ترافيک خواهند داد.رئيس اس��بق 
پليس راهور تهران در خصوص معايب ديگر اين طرح توضيح داد: شهرداري 
بهتر از هرکسي مي داند متقاضيان طرح ترافيک چند ده برابر کساني هستند 
ک��ه ط��رح درياف��ت مي کنند؛ يعني اگر حدود 120 ه��زار خودرو طرح دريافت 
مي کنند، بيش از يک ميليون خودرو براي دريافت طرح ترافيک ثبت نام کرده 
بنابراين با طرح جديد مي توانند با خريد طرح، وارد محدوده ش��وند که س��بب 
تراکم ترافيک و افزايش آلودگي هاي محيط زيس��تي مي ش��ود و همچنين اين 
ترافيک قابل کنترل و مهار نيست.وي با اشاره به دريافت عوارض در محدوده 
زوج و فرد نيز گفت: با اجراي طرح جديد، ديگر ساعت پيک و غير پيک نداريم 
و ترافيک در کل شهر، هميشه در پيک قرار مي گيرد. به نظر مي آيد اين طرح 

بيشتر کاسب کارانه باشد تا برنامه اي براي مهار ترافيک پايتخت.
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یک نگاه

 آبنوس تهران از لیگ برتر
 بانوان انصراف داد

باشگاه آبنوس تهران با ارسال نامه ای به صورت 
رسمی از لیگ برتر بانوان کناره گیری کرد.

هفته شش��م دور رفت مسابقات والیبال قهرمانی 
باشگاه های برتر بانوان ایران جام شهید »محسن 
حججی« روز پنج شنبه با سه دیدار در شهرهای 

تهران، اصفهان و بهنمیر پیگیری شد.
آبنوس یکی از باشگاه های شرکت کننده در این 
دوره از لی��گ برت��ر والیبال بانوان بود که تا پایان 
هفته ششم لیگ با ۵ شکست و عملکردی صعیف 

در رده ششم جدول رده بندی قرار داشت.
سهیال تاجی سرپرست تیم آبنوس تهران با ارسال 
نامه ای ضمن قدردانی از فدراسیون والیبال برای 
همکاری با این باشگاه، به دلیل مشکالت مالی 
و نبود اسپانسر به صورت رسمی انصراف خود از 

لیگ برتر والیبال را اعالم کرد.

 قهرمانی مارسل هرشر
 در اساللوم

در ادامه رقابت های جام جهانی اسکی تیم مردان 
ایتالیا قهرمان  اسپرینت تیمی شد و جین چاپویس 

از فرانسه به مدال طالی کراس مردان رسید.
به نقل از  ایس��نا،  جام جهانی اس��کی یکش��نبه 
در پیس��ت های مختلف برگزار ش��د و نفرات برتر 

معرفی شدند.
رقابت های جام جهانی اس��کی اس��اللوم مردان 
در پیست وینگن سوییس انجام شد که در پایان 
چهره نام آشنای این ماده مارسل هرشر از اتریش 
با زمان یکه  دقیقه و 4۵ ثانیه و 4۵ صدم ثانیه بر 
سکوی نخست ایستاد. هنریک کریستوفرسن از 
نروژ با یک ثانیه اختالف دوم ش��د و آندره مایدر 

از سوئد به مدال برنز دست یابت.

 کمانداران تیم ملی
 در امیدیه اردو خواهند زد

فدراس��یون تیران��دازی ب��ا کمان ایران اس��امی 
کمانداران اعزامی در دو بخش آقایان و بانوان و 

در رشته های ریکرو و کامپوند را اعالم کرد.
به نقل از روابط عمومی فدراس��یون تیراندازی با 
کمان، اردوی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات 
قهرمانی جهان آمریکا داخل سالن بهمن ماه 96، 
کاپ آس��یایی تایلند خارج از س��الن اسفندماه 96 
و اولی��ن مرحل��ه آمادگی تیم ملی نوجوانان از روز 
27 دیم��اه آغ��از و ت��ا 17 بهمن ماه 96 در امیدیه 
خوزس��تان برگزار می ش��ود، بر این اساس نفرات 
دعوت ش��ده در بخش های مختلف در رده های 
سنی نوجوانان و بزرگساالن به شرح زیر است:

ریک��رو بزرگس��االن آقای��ان: ص��ادق اش��رفی 
)آذربایجان ش��رقی(، متین س��بزی )لرس��تان(، 
غالم رضا رحیمی )خوزس��تان(، عرفان ارژنگی 
پور )آذربایجان شرقی(، امین پیرعلی )اصفهان( و 

جواد مندنی زاده )سهمیه امید( )خوزستان(
ریک��رو بزرگس��االن بان��وان: پارمیدا قاس��می 
)تهران(، ش��یوا ش��جاع مهر )آذربایجان شرقی(، 
مهس��ا بدخش��ان )تهران(، نگین وداد )جوانان( 
)آذربایجان ش��رقی( و زهرا ش��مخانی )جوانان( 

)البرز(
کامپوند بزرگس��االن آقایان: اس��ماعیل عبادی 
)قزوین(، نیما محبوبی )مازندران(، محمد صالح 
پالیزبان )تهران(، مجید قیدی )مازندران( و امیر 

کاظم پور )یزد(
کامپون��د بزرگس��االن بان��وان: پریس��ا براتچی 
)زنجان(، راحله فارس��ی )الب��رز(، فاطمه گنجی 
)ته��ران(، گیس��ا بایبوردی )جوان��ان( )تهران( و 

بهاره رضایی)جوانان( )مرکزی(
نفرات نوجوانان پس��ران: سید ابوالفضل حسینی 
)تهران(، رضا شبانی )یزد(، کیان مرادی )کیش(، 
امیدرض��ا صفای��ی پور )اصفه��ان( و امیر یزدانی 

)اصفهان(
نف��رات نوجوان��ان دخت��ران: فاطم��ه بهرام��ن 
)گلس��تان(، س��وگند رحمانی )کی��ش(، محدثه 
عصاری )اصفهان(، نازنین زهرا جمالزاده )تهران( 

و حنا عظیمی نیا )قزوین(
ای��ن نف��رات روز چهارش��نبه 27 دیماه باید خود 
را ب��ه کادر فن��ی در باش��گاه ورزش��ی ش��رکت 
 به��ره ب��رداری نف��ت و گاز آغاج��اری امیدی��ه 

معرفی کنند.

صالحی امیری رئیس جدید کمیته ملی المپیک
شهنازی دبیر کل شد، طاهریان و باقرزاده نایب رئیس

 چهل و پنجمین مجمع عمومی و انتخاباتی 
کمیت��ه ملی المپیک در محل آکادمی ملی 
المپیک آغاز ش��د. در این مجمع مس��عود 
سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و کیومرث 
هاشمی رییس کمیته ملی المپیک حضور 
دارن��د. مجمع عموم��ی و انتخاباتی کمیته 
ملی المپیک 6۰ عضو دارد که ۵۸ عضو در 
این مجمع حاضر هستند. محمود مشحون 
یکی از ۵ خبره ورزشی و عضو هیات اجرایی 
کمیته ملی المپیک و محمدعلی ش��جاعی 
رئی��س فدراس��یون تیروکم��ان در مجمع 

غایب بودند.
موافق�ت اعض�ا با برگ�زاری مجمع بر  ���

طبق اساسنامه قدیم
کیوم��رث هاش��می ریی��س کمیت��ه ملی 
المپی��ک در ابت��دای مجم��ع عموم��ی با 
تس��لیت ش��هادت دریانوردان اظهار کرد: 
سال گذشته که مجلس انتزاع کمیته ملی 
المپی��ک از پارالمپیک را مطرح کرد عنوان 
ک��رد اساس��نامه هر دو نه��اد باید همزمان 
اصالح و به هیات وزیران برس��د. ما تمام 
کاره��ا را با هماهنگی وزارت ورزش انجام 
دادیم و اساسنامه  آماده است در مجمع  به 

تصویب برسد.
به گزاش ایس��نا هاش��می همچنین گفت: 
قب��ال ابهام��ی در برگ��زاری انتخاب��ات در 
رابطه با اینکه انتخابات با کدام اساس��نامه 
برگزار ش��ود وجود داش��ت که از کمیته بین 
المللی المپیک و نهاد های داخلی استعالم 
گرفتیم که قرار ش��د انتخابات با اساسنامه 
قدیم برگزار ش��ود چون اساس��نامه جدید 
تصویب نش��ده اس��ت. از این رو از اعضای 
مجم��ع م��ی خواهم نظرخود را با برگزاری 
انتخاب��ات با اساس��نامه فعلی عنوان کنند. 
در این لحظه اعضای مجمع موافقت خود 

را اعالم کردند.
هاش��می همچنین گفت: برای چهارسال 
آین��ده کمیته ملی المپیک آرزوی موفقیت 
دارم. کار همچون دوی امدادی است که در 

این مسیر همه باید به هم کمک کنند.
ارائه عملکرد گزارش مالی و درخواست  ���

شایسته از هاشمی
پ��س از صحبت های هاش��می، ش��اهرخ 
ش��هنازی دبی��رکل کمیته مل��ی المپیک 
عملک��رد چهارس��اله کمیت��ه را به مجمع 

ارائه کرد.
ش��هنازی گفت: فعالیت های وسیع کمیته 

ملی المپیک به صورت س��ی دی در اختیار 
اعضای مجمع گذاش��ته ش��ده است و فقط 
خواس��تم از اعض��ا تش��کر کن��م و آرزوی 

موفقیت داشته باشم.
ش��باک سرپرست خزانه داری نیز گزارش 
مال��ی عملک��رد 9۵ را ب��ه مجمع ارائه کرد 
و اعض��ا موافق��ت خ��ود را ب��ا این گزارش 
مال��ی اعالم کردند.مجید شایس��ته رییس 
فدراس��یون تنی��س س��پس عن��وان کرد: 
تنها جایی در کش��ور هس��تیم که گزارش 
حسابرس توسط خزانه دار ارائه می شود اما 
در مجامع توسط حسابرس ارائه می شود. در 
خواست دارم در اساسنامه این مورد اصالح 
شود که هاشمی هم عنوان کرد در اساسنامه 

جدید این مورد لحاظ شده است.
سه ناظر انتخابات مشخص شدند ���

برای برگزاری مجمع انتخاباتی کمیته ملی 
المپیک باید س��ه ناظر انتخاباتی مشخص 
می شدند از این رو از بین اعضای مجمع که 

ذی نفع نیستند سه نفر انتخاب شدند.
محمدرضایی رییس فدراس��یون اسکیت، 
ث��وری ریی��س فدراس��یون بوکس و  زهرا 
نعمت��ی پرچمدار ای��ران در المپیک ریو به 

عنوان ناظر انتخاب شدند.
کیانوش رس��تمی اس��امی ناظر ها را از بین 

کسانی که تمایل داشتند انتخاب کرد.
خس�روی وفا انص�راف داد، صالح�ی  ���

امیری رئیس شد

پس��ت ریاس��ت تنها دو کاندیدا داشت که 
محمود خسروی وفا کناره گیری کرد و رضا 
صالحی امیری تنها نامزد باقی مانده برای 
پس��ت ریاست شد تا ریاستش قطعی شود. 
در مورد ریاست رای گیری کتبی انجام نشد 

و فقط اعضای مجمع قیام کردند.
پی�روزی ش�هنازی ب�ر عل�ی ن�ژاد در  ���

انتخابات دبیرکلی
در ادام��ه انتخاب��ات هیات رییس��ه وهیات 
اجرایی کمیته ملی المپیک پس از انتخاب 
رضا صالحی امیری به عنوان رئیس کمیته 
ملی المپیک، تکلیف پس��ت دبیرکلی هم 
مش��خص ش��د.در حالی که انتخاب دبیر 
کل به دور دوم کش��یده ش��ده بود، شاهرخ 
شهنازی دبیر کل قبلی کمیته ملی المپیک 
توانست با کسب ۳۸ رای از ۵۸ رای ماخوذه 
ب��ه عن��وان دبیرکل کمیته مل��ی المپیک 
انتخ��اب ش��ود. مه��دی علی ن��ژاد رئیس 
فدراس��یون ووش��و نیز در حالی که در دور 
اول 26 رای داش��ت، در دور دوم 2۰ رای 
آورد.در دور اول رای گیری مهدی علی نژاد 
و شاهرخ شهنازی هر کدام صاحب 26 رای 
شدند تا انتخابات به دور دوم کشیده شود. 
صادق فرجی رییس فدراس��یون کاراته 4 
رای داشت و علی مرادی رییس فدراسیون 
وزنه برداری نیز دو رای بدست آورد. محمد 
درخشان رییس فدراسیون جودو نیز پیش 

از این انصراف داده بود.

طاهری�ان و باق�رزاده نای�ب رئی�س  ���
شدند

در ادام��ه انتخابات نواب رییس هم برگزار 
شد که در دور دوم، طاهره طاهریان، رباب 
شهریان، هادی ساعی و فضل اهلل باقرزاده 
با یکدیگر رقابت کردند و در نهایت طاهره 
طاهریان با ۳۵ رای به عنوان نایب رییس 
اول  و فضل اهلل باقرزاده با کسب 2۵ رای 
نایب رییس دوم کمیته ملی المپیک شدند. 
همچنین رباب ش��هریان 2۰ رای و هادی 

ساعی 19 رای داشتند.
سعیدی خزانه دار شد ���

همچنی��ن انتخاب��ات خزان��ه داری برگزار 
ش��د که کیکاووس س��عیدی  با کسب ۳1 
رای توانس��ت به عن��وان خزانه دار کمیته 
ملی المپیک انتخاب شود.س��عیدی رییس 
فدراس��یون گلف هم اس��ت و باید از سمت 
خود در فدراس��یون استعفا دهد.میترا نوری 
دیگر کاندیدای این پس��ت 2۵ رای آورد و 
مه��دی علی نژاد ه��م انصراف داد.پس از 
اعالم رای س��عیدی، کیومرث هاش��می  با 
تبریک به وی مجددا از او خواس��ت که از 
حضور در فدراسیون استعفا دهد تا دوشغله 

نباشد.
انتخاب ���۷ عضو هیات اجرایی

در دور نخس��ت انتخاب��ات هی��ات اجرایی 
کمیته ملی المپیک تکلیف س��ه کرس��ی 
مش��خص ش��د و س��ه نفر بع��دی در دور 

دوم مش��خص می ش��وند. علیرضا رحیمی 
رییس فدراسیون هندبال با ۳7 رای، مجید 
کیهان��ی، رییس فدراس��یون دوومیدانی با 
۳4 رای و محمد علیپور رییس فدراس��یون 
انجمن های ورزشی با ۳2 رای به عضویت 
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک درآمدند 

و 6 نفر دیگر به دور دوم رفتند.
علی دادگر رییس فدراس��یون تیراندازی با 
29 رای، عبدی افتخاری رییس فدراسیون 
اس��کی با 2۸ رای، مجید شایس��ته رییس 
فدراس��یون تنیس با 2۵ رای، مهدی تاج، 
ریی��س فدراس��یون فوتب��ال ب��ا 22 رای، 
محس��ن رضوانی رییس فدراس��یون شنا با 
19 رای و مسعود خلیلی رییس فدراسیون 
سوارکاری با 19 رای به دور دوم راه یافتند 
تا سه نفر دیگر هیات اجرایی از بین این 6 

رییس فدراسیون انتخاب شوند.
محمد درخش��ان رئیس فدراسیون جودو با 
16 رای، خس��رو قمری رئیس فدراس��یون 
دوچرخه س��واری ب��ا 16 رای، محمد علی 
صبور رئیس فدراسیون سه گانه با 14 رای، 
احمد ضیایی رئیس فدراس��یون والیبال با 
1۳ رای و زه��را اینچ��ه درگاه��ی رئی��س 
فدراس��یون ژیمناستیک با 1۰ رای نفراتی 

بودند که به دور دوم راه نیافتند.
اما دور دوم انتخابات نیز برای تعیین س��ه 
عضو دیگر هیات اجرایی برگزار شد که در 
نهای��ت عبدی افتخ��اری با 27 رای، علی 
دادگ��ر ب��ا 26 رای و مجید شایس��ته با 24 

رای به هیات اجرایی راه یافتند.
محس��ن رضوان��ی ب��ا 2۳ رای، مهدی تاج 
با 22 رای و مس��عود خلیلی با 1۸ رای س��ه 
نف��ری بودند که به هی��ات اجرایی راه پیدا 

نکردند.
این در حالی بود که پیش از این هادی ساعی 
به عنوان نماینده کمیس��یون ورزشکاران 
کمیت��ه مل��ی المپیک ب��ه عضویت هیات 

اجرایی درآمده بود.
ترکی�ب هیات رییس�ه و هیات اجرایی  ���

کمیته ملی المپیک:
ریی��س: رض��ا صالحی امی��ری؛ دبیرکل: 
ش��اهرخ ش��هنازی؛ نواب رییس:  طاهره 
طاهری��ان و فض��ل اهلل باقرزاده؛ خزانه دار: 
کیکاووس سعیدی؛  هیات اجرایی: هادی 
س��اعی، علیرضا رحیم��ی، مجید کیهانی، 
محمد علیپور، عبدی افتخاری، علی دادگر، 

مجید شایسته.

میز خبر

با شنیدن  پیشنهاد بارسا 
گریه کردم

س��تاره اروگوئه ای بارسا واکنشی احساسی 
به پیش��نهاد این تیم در س��ال 2۰14 داشته 

است.
س��وارز در مصاحب��ه ای که ب��ا جرارد پیکه 
در رس��انه جدید او انجام داد فاش کرد که 
بع��د از محرومی��ت در ج��ام جهانی 2۰14 
احس��اس م��ی کرد دیگر بارس��ا ب��ه دنبال 

جذب او نیست.
سوارز گفت: بعد از محرومت در جام جهانی 
احساس می کردم پایان رویای انتقال من به 
بارس��ا فرا رس��یده و من همه چیز را از دست 
داده ام. ام��ا چن��د روز قبل از خروج ما از جام 
جهان��ی م��ن با رئیس باش��گاه و زوبی زارتا 
صحبت کردم و آنها گفتند بارسلونا هنوز به 
دنبال جذب توس��ت و اعتراف می کنم بعد 

از شنیدن این خبر گریه کردم.

کوتینیو هم از پیروزی ما 
به هوا پرید!

یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول ادعا 
کرد اطمینان دارد کوتینیو نیز از پیروزی این 

تیم خوشحال شده است.
مرس��ی س��ایدی ها موفق ش��دند در اولین 
دیدار خود بدون کوتینیو که هفته قبل راهی 
بارس��ا ش��ده بود، ۳-4 سیتی صدرنشین را 
مغلوب کنند که کلوپ از این اتفاق بس��یار 

خوشحال است.
کل��وپ گف��ت: من معتقدم قطعا کوتینیو نیز 
ب��ا دی��دن پیروزی لیورپ��ول در خانه و اتاق 
نش��یمن خود در شهر بارسلون به هوا پریده 
و خوشحالی کرده است. البته برای ما مهم 
بود که نشان دهیم این امکان وجود دارد که 
بدون کوتینیو هم بازی کنیم و این کار را هم 
کردیم. ما قبل از بازی هم می دانستیم این 

دیدار تنها ۳ امتیاز دارد نه بیشتر.

 مورد جالب رئال مادرید 
در نیم فصل اول

رئال مادرید پس از 1۸ بازی و با یک بازی 
کمتر نسبت به رقبا در رده چهارم اللیگا قرار 
دارد.کهکشانی ها فصل را به عنوان مدعی 
اول قهرمان��ی ش��روع کردند و حاال پس از 
گذش��ت یک نیم فصل، باید برای کس��ب 
عن��وان چهارمی و س��همیه لیگ قهرمانان 
با س��ویا و ویارئال بجنگند. رئال یک بازی 
عق��ب افت��اده با لگانس هم پی��ش رو دارد 
و در ص��ورت پی��روزی فاصل��ه با تیم های 
دوم و س��وم یعن��ی اتلتیک��و و والنس��یا به 7 
و ۵ کاه��ش خواه��د یافت. بارس��ا نیز با 19 
امتی��از اختالف، دس��ت نیافتنی به نظر می 
رس��د.نکته جال��ب و البت��ه عجیب در مورد 
رئ��ال این اس��ت که در ح��ال حاضر فاصله 
ای��ن تی��م با تیم های منطقه س��قوط کمتر 
از فاصله با بارس��لونای صدرنش��ین اس��ت. 
رئ��ال که ۳2 امتیازی اس��ت، با دپورتیووی 
رده هجدهم��ی 16 امتی��از اختالف دارد و با 

بارسای صدرنشین، 19 امتیاز!
کهکشانی ها در صورت برتری برابر لگانس 

این معادله را تغییر خواهند داد.

تعلیق فعالیت های داور 
جنجالی لیگ فرانسه

تونی چپرون، داور فرانس��وی پس از ضربه 
زدن و اخراج دیگو کارلوس، مدافع نانت از 

او عذرخواهی کرد.
در جریان دیدار 2 تیم نانت و پاری سن ژرمن 
اتف��اق عجیب��ی رخ داد و داور می��دان بعد از 
برخ��ورد ب��ا بازیکن نانت که در حال دویدن 
ب��ود، او را ب��ا کارت قرمز مواجه کرد که این 
رفتار به ش��دت مورد انتقاد رس��انه ها قرار 
گرفته و حتی رئیس باشگاه نانت درخواست 
محرومیت 6 ماهه چپرون را داده اس��ت. در 
حال حاضر فعالیت های ورزش��ی این داور 
توسط فدراس��یون فوتبال فرانسه به حالت 

تعلیق درآمده است.

۳ لحظه مهم رونالدو در جام های جهانی
سایت فیفا ۳ لحظه مهم کریستیانو رونالدو را در جام های 

جهانی معرفی کرده است.
او چهار بار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، سه قهرمانی 
در جام جهانی باش��گاه ها و یک قهرمانی در یورو را به 
دست آورده است ولی با این حال او در رقابت های جام 
جهانی چندان عملکرد خوبی نداش��ته اس��ت و خاطرات 
حذف در مرحله گروهی در دوره قبل هنوز هم رونالدو 

را اذیت می کند. 
ب��ا ای��ن حال برترین گل��زن تاریخ تیم ملی پرتغال در ۳ 
دوره ای که در جام جهانی بوده اس��ت موفق به گلزنی 
ش��ده اس��ت.در زیر برترین لحظات این بازیکن در جام 

جهانی را مرور می کنیم:
)  انگلیس ۰ )۱( - پرتغال ۰ )���۳

حضور رونالدو در منچستریونایتد حساسیت این دیدار را 
بیش تر کرده بود. او در میانه های بازی زمینه اخراج وین 
رونی را از زمین بازی فراهم کرد و بعد به سوی نیمکت 
خود چشمک زد. بازیکنانی چون فرانک لمپارد، استیون 
جرارد و جیمی کاراگر پنالتی خودشان را از دست دادند. 
رونالدو پشت توپ قرار گرفت و به زببایی توانست برای 

تیمش گلزنی کند و انگلیس را حذف کند.
اظهارنظر ���

کریس��تیانو رونالدو درباره ضربه پنالتی خود: اعتماد به 
نفس باالیی داشتم و با قدرت به توپ ضربه زدم.

آیا می دانستید؟ ���
پرتغال توانست به جمع چهار تیم برتر این رقابت ها راه 

یاب��د ول��ی درگیری کریس��تیانو رونالدو با وین رونی در 
این دیدار تا مدت ها بر س��ر زبان بود چرا که این دو در 

یک تیم بازی می کردند.
 پرتغال ۷ - کره شمالی ���۰

رونالدو پنالتی خود را در این دیدار به دنیس آویرو پدرش 
تقدیم کرد که تقریبا یک س��ال قبل از ش��روع این دوره 
جام جهانی از دنیا رفته بود. او بعد از این گل به آسمان 

نگاه کرد و گل خود را به پدرش تقدیم کرد.
اظهارنظر ���

ری��کاردو کاروالی��و- ای��ن گل خیلی ب��ه رونالدو کمک 

می کند. او همیشه برای ما بازیکن خوب و موثری بوده 
اس��ت و خوش��حال هستیم که او توانست دروازه حریف 
را ب��از کن��د. هر وقت رونال��دو یک گل می زند می تواند 

گل های بیش تری را هم به ثمر برساند.

آیا می دانستید؟ ���
هر چند پرتغال توانس��ت پرگل ترین بازی جام جهانی 
آریقای جنوبی را به نام خود ثبت کند، ولی الین دیدار 
حتی در فهرس��ت ۵ دیدار پرگل برتر تاریخ جام جهانی 
نبوده است.  برتری 1۰ بر یک مجارستان برابر السالوادور 

در جام جهانی 19۸2 اسپانیا هنوز هم پرگل ترین نتیجه 
در تاریخ جام های جهانی بوده است.

 پرتغال ۲ - غنا ���۱
ج��ام جهان��ی برزی��ل ناامیدکننده تری��ن ج��ام جهانی 
کریستیانو رونالدو بوده است. عملکرد ضعیف تیم ملی 
پرتغ��ال و ح��ذف در مرحله گروهی در کنار مصدومیت 
زانو باعث ش��د تا این بازیکن عملکرد مطلوبی در این 
جام نداش��ته باش��د. شکس��ت 4 بر صفر برابر آلمان و در 
ادامه تس��اوی 2 بر 2 برابر آمریکا این تیم را تا حذف از 
جام جهانی نزدیک کرد. در بازی سوم پرتغال توانست 2 
بر یک در برابر غنا به برتری برسد و رونالدو گل برتری 
تیمش را به ثمر رساند تا تیم او حذف شود و اکنون رونالدو 

امیدوار به درخشش در جام جهانی روسیه دارد.
اظهارنظر ���

دروغ است اگر بگوییم که ما تیم بزرگی هستیم. ما تیم 
محدودی هس��تیم و در س��طح برترین ها نیستیم. هیچ 
معجزه ای در کار نیست. می دانستیم در گروه سختی قرار 
گرفتیم که تیم های آن بهتر از ما بودند. من هیچ وقت فکر 

نمی کردم که می توانیم قهرمان جام جهانی شویم.
آیا می دانستید؟ ���

هر چند کریستیانو رونالدو در این دوره تنها یک گل به 
ثمر رساند، ولی 7۰ شوت در هر ۳ بازی به سمت دروازه 
حریفان زد. از سال 1966 تاکنون، تنها رونالدو برزیلی و 
لوییجی ریوا ایتالیایی در یک دوره جام جهانی هم اندازه 

رونالدو به سمت دروازه حریفان شوت زدند.

آگهی 550
اجرائیه

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: 
1- علی کارفرما فرزند طاهرقلی به نش��انی اس��تان قزوین- شهرس��تان 

البرز- شهر الوند خ امام روبروی پردیس ف شقایق
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:

1- ابوالقاسم میرزائی فرزند محمدعلی 
ب��ه  مربوط��ه  حک��م  اج��رای  درخواس��ت  بموج��ب  ب��ه:  محک��وم 
مربوط��ه  دادنام��ه  ش��ماره  و   9610092938200850 ش��ماره 
9609972938200489 محک��وم علی��ه محک��وم اس��ت ب��ه پرداخ��ت 
50/000/000 ریال اصل خواس��ته و می��زان 1/420/000 ریال بابت 
هزین��ه ه��ای دادرس��ی و در حق محکوم ل��ه محکوم و اعالم م��ی دارد که 
اجرای احکام شورا مکلف است که خسارت تاخیر تادیه چکهای فوق الذکر 
را از تاریخ سررسید آن لغایت اجرای بر طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه 
از محک��وم علیه اخذ و در حق محکوم له ایصال نماید. ضمنا پرداخت نیم 

عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد.
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهری البرز استان قزوین- 

حسنی
0000000000000

آگهی 548
اجرائیه

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم:
1- حیدر کارفرما فرزند طاهرقلی به نش��انی اس��تان قزوین- شهرستان 

البرز- شهر الوند- خ جابربن حیان کوچه مفتح 3
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:
1- علی قنبری به نشانی مجهول المکان

محک��وم به: بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره 
دادنامه مربوطه 9609972938100520 محکوم علیه محکوم است به 
پرداخ��ت 90/000/000 ریال از بابت اصل خواس��ته و 2/360/000 

ریال به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت نیم عشر دولتی.
مس��ئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهری البرز استان قزوین- 

اینانلو
00000000000

آگهی 551
خواهان رونوش��ت حصر وراثت مس��یب قدیمعلی لو فرزند جعفر به شرح 
دادخواس��ت تقدیمی ثبت شده به کالس��ه 9609982938400567 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادوران سید احمد موسوی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- خدیجه پور آذر به ش ش همسر متوفی

2- سیده کلثوم موسوی به ش ش 361 فرزند متوفی
3- سیده منصور موسوی به ش ش 2 فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور یک نوبت آگهی می 
گردد تا چنانچه ش��خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف البرز- حمید بابایی

0000000000000000
آگهی 123

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقای حس��ین دالئی میالن ف ایوب متهم اس��ت به حمل کاالی قاچاق، نظر 
ب��ه اینکه نامبرده متواری می باش��د و اقامتگاه وی معلوم نمی باش��د لذا 
به اتهام وی در تاریخ 96/11/18 س��اعت 8/30 در ش��عبه اول دادگاه 
انقالب قزوین رس��یدگی می گردد که در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً 
به اتهام وی رس��یدگی و حکم قانونی صادر می نماید لهذا به علت مجهول 
الم��کان بودن متهم و به تجویز م 394 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب در 2 نوبت به فاصله 10 روز در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا متهم پس از نش��ر آگهی و 
اط��الع از مف��اد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر گردد.
دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی قزوین

00000000000
آگهی 125

دادگاه   108 ش��عبه   9609982813400242 کالس��ه  پرون��ده 
کیف��ری دو ش��هر قزوی��ن )108 جزای��ی س��ابق( تصمی��م نهایی ش��ماره 

 9609972819401374
شاکی: آقای س��عید قلیزاده قارائیلی فرزند عیسی با وکالت آقای حسین 
صمدی فرزند محرم به نشانی بوئین زهرا مقابل دادگستری بوئین زهرا 
متهم: اقای امین کبیری فرزند کمال به نش��انی قزوین خ دانش��گاه کوچه 

پارک الغدیر پالک 48
اتهام: فروش مال غیر

رای دادگاه- اته��ام آق��ای امی��ن کبی��ری فرزند کمال، غایب در جلس��ات 
تحقی��ق و دادرس��ی، دایر اس��ت بر انتقال مال غیر ش��امل یک دس��تگاه 
خودرو س��واری س��انتافه به ش��ماره انتظامی 47ن573ایران 77 از توج 

به اوراق پرونده از جمله ش��کایت شاکی خصوصی، تحقیقات شعبه چهارم 
بازپرس��ی، اس��تعالم از راهور که داللت بر مالکیت آقای پیمان همراه پور 
نسبت به خودرو دارد، سند قطعی انتقال به شرح برگ 25 پرونده، غیبت 
متهم در جلس��ه دادرس��ی با وصف ابالغ، حضور مالک رسمی آقای همراه 
پ��ور در مرجع تحقیق و اظه��ار به مالکیت و عدم انتقال خودرو، قرار جلب 
دادرس��ی بازپرس، کیفرخواس��ت دادس��را، دادگاه اتهام متهم را مقرون 
ب��ه صحت تش��خیص می دهد به اس��تناد ماده 1 قانون مج��ازات راجع به 
انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس 
و کالهبرداری مصوب 1367 مرتکب را به تحمل یک س��ال حبس تعزیری 
و پرداخ��ت یکصد و هف��ت میلیون و پانصد هزار توم��ان جزای نقدی در 
حق صندوق دولت و رد اموال برده ش��ده شامل هشتاد و هفت میلیون و 
پانصد هزار تومان وجه نقد و یک دستگاه خودرو سواری 206 به شماره 
انتظامی 64س497ایران 79 به ش��اکی خصوص��ی محکوم م ینماید. این 
رای غیابی ظرف مهلت بیس��ت روز از تاری��خ ابالغ قابل واخواهی نزد این 
ش��عبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه 

تجدیدنظر شهرستان قزوین می باشد.
حبیب اله امیری- رئیس دادگاه شعبه 108 کیفری دو قزوین

-----------------------------------
آگهی احضار متهم

در پرونده ش��ماره 951116 ش��عبه دوم بازپرس��ی دادس��رای عمومی و 
انق��الب س��نندج آقای ناصر گرگره ای به اتهام حم��ل تریاک به میزان پنج 
کیلو و نهصد و پنجاه گرم تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن 
محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترس��ی به او، طبق 
م��اده 174 قانون آیین دادرس��ی کیف��ری، مراتب یک نوب��ت در روزنامه 
آگه��ی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می ش��ود. پس از انقضای مهلت 

مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
بازپ��رس ش��عبه دوم بازپرس��ی دادس��رای عمومی و انقالب شهرس��تان 

سنندج – موسی شاه گلدی آقاباقر
م الف / 3319

------------------------------------
دادنامه

پرون��ده کالس��ه 9609988713100024 ش��عبه 101 دادگاه کیفری 
دو شهرس��تان س��نندج ) 101 جزای��ی س��ابق ( تصمی��م نهای��ی ش��ماره 
9609978711300712 مته��م : آق��ای راش��د فتحی فرزن��د ایرج به 
نش��انی کامیاران شهرک نعمتی مغازه امین  اتهام : تغییر در ارکان خودرو  
ب��ا عنای��ت ب��ه محتویات پرون��ده دادگاه ضم��ن اعالم ختم رس��یدگی و با 

استعانت از خداوند به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

)) رای دادگاه ((
به موجب کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای شهرستان سنندج به شماره 
1510 مورخ 96/04/01 آقای راش��د فتحی، فرزند ایرج، متهم است به 
تغیی��ر درارکان اصلی خودرو پژو پارس دادگاه با بررس��ی جامع محتویات 
پرون��ده و با عنایت به صورتجلس��ات و گزارش ه��ای مامورین انتظامی و 
اس��تعالمات به عمل آمده و متواری ش��دن متهم بزه انتس��ابی به نامبرده 
را محرز و مس��لم تش��خیص داده و به اس��تناد ماده 720 بخش تعزیرات 
قانون مجازات اس��المی مصوب متهم را به تحمل یک س��ال حبس تعزیری 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ 
قاب��ل واخواهی در همین ش��عبه بوده س��پس ظ��رف 20 روز پس از آن 
قاب��ل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر اس��تان کردس��تان 

می باشد.
مصطفی بیاتی فر – رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو سنندج

رونوش��ت برابر اصل و اداریس��ت- مدی��ر دفتر ش��عبه101 کیفری دو 
سنندج – دانانیانی

م الف / 3317
-------------------------------

اجرائیه
محک��وم له : حس��ین س��هرابی با وکال��ت عبدالباس��ط پ��ورزادی  محکوم 
علی��ه : عل��ی مداح��ی کوپای��ی  محکوم به : ب��ه موجب درخواس��ت اجرای 
حک��م مربوط ب��ه ش��ماره بایگان��ی 950703 و ش��ماره دادنام��ه مربوطه 
9609978802700333 محک��وم علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
200/000/000 میلی��ون ریال معادل بیس��ت میلی��ون تومان بابت یک 
فقره چک به ش��ماره س��ریال 9022/728614 – 12 عهده بانک ملی به 
عالوه مبلغ بابت خسارت دادرس��ی و تاخیر تادیه از تاریخ 1393/12/5 
ک��ه اج��رای احکام می بایس��تی آن را بر اس��اس نرخ ت��ورم بانک مرکزی 
محاس��به و از محکوم به اخذ و به محکوم له پرداخت نماید وپرداخت نیم 
عش��راجرایی در ح��ق صندوق دولت.  محکوم علیه موظف اس��ت از تاریخ 
ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد ) ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی (2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د. 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداندباید ظرف س��ی روزکلیه 
ام��وال خود را ش��امل تعداد ی��ا مقدار و قیمت همه ام��وال منقول و غیر 
منقول و .. ارائه نمایند و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود. 

) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (
مجید عباسی – قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بانه
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 انتظار کارگردان»کاميون« 
براي سيمرغ

کامبوزي��ا پرتوي فيلم نامه نويس و کارگردان 
س��ينماي ايران با فيلم »کاميون« در س��ي و 
شش��مين جش��نواره فيلم فجر حضور دارد. او 
در گفت وگويي درباره مضمون فيلم تازه اش 
مي گويد: »اين فيلم مثل همه فيلم ها، چيزي 
در خودش دارد که نمي شود درباره آن توضيح 
داد. در حقيق��ت نمي خواه��م خ��ط بدهم که 
هم��ه به دنبال همان چيز باش��ند.تصاويري 
که از تازه ترين س��اخته پرتوي منتش��ر شده، 
اين را به ذهن مي رساند که »کاميون« يک 
فيلم جاده اي اس��ت. خودش اما معتقد اس��ت 
فيلمش جاده اي نيس��ت اما بيش��تر در جاده 
و ش��هر مي گذرد.به گزارش ايس��نا،او درباره 
تف��اوت يا ش��باهت فيلمش ب��ه ديگر آثارش 
مي گوي��د: »حتما ش��باهت هايي وجود دارد. 
چ��ون ن��گاه من که تغيير نک��رده و اين فيلم 
هم در ادامه جهان بيني اي اس��ت که تا االن 
ب��ه س��ينما و جه��ان  پيرامون ام داش��ته ام«.

کارگ��ردان »کاميون« درباره پيش بيني اش 
از اتفاقي که در جش��نواره س��ي و ششم براي 
فيلم��ش مي افت��د، مي گوي��د: »نمي توان��م 
پيش بيني کنم ولي خيلي خوشحالم که فيلم 
من به قيد قرعه براي افتتاحيه برنامه سينماي 
دوس��تان مطبوعاتي انتخاب ش��د و اميدوارم 

شروع خوبي براي آنها باشد«.

 »جومانجي«
 صدر گيشه جهاني سينما 

فيل��م ماجراجويان��ه و کم��دي »جومانجي« 
براي دومي��ن هفته پياپي پرفروش ترين فيلم 
سينماي جهان نام گرفت.به گزارش اسکرين، 
»جومانجي: به جنگل خوش آمديد« به عنوان 
دنباله قس��مت اصلي محصول ۱۹۹۵، با توجه 
به آغاز اکران ۴۰ ميليون دالري در سينماهاي 
چي��ن، فروش خارج��ي خود را در اين هفته به 
۸۱ ميلي��ون دالر رس��اند تا براي دومين هفته 
صدرنش��ين گيش��ه بين الملل باش��داين فيلم 
که دنباله مس��تقل فيل��م اصلي »جومانجي« 
ب��ا ب��ازي »رابي��ن ويليام��ز« اس��ت، تاکنون 
۳۰۰ ميلي��ون در س��ينماهاي آمري��کا و ۳۸۳ 
ميليون دالر در س��ينماهاي س��اير کشورهاي 
جه��ان فروخت��ه و فروش جهان��ي نزديک به 
۷۰۰ ميلي��ون دالر را رقم زده اس��ت. »دواين 
جانس��ون«، »کوين ه��ارت«، »جک بلک«، 
»ني��ک جون��اس« و »باب��ي کاناوله« از جمله 
بازيگران فيلم هس��تند که با بودجه اي بالغ بر 

۱۰۰ ميليون دالر ساخته شده است.
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یادداشت

ديگر ادبياتي وجود ندارد!

برخي نويسنده هاي ايراني که تقريبا کار حرفه اي انجام 
مي دهند و مشغول چاپ کتاب هاي شان هستند، فاقد 
هر نوع جهان بيني و انديش��ه اي هس��تند. نويسنده و 
فيلمس��از بايد داراي انديش��ه و جهان بيني باشد. ما از 
فقدان زيرمتن رنج مي بريم. نمي ش��ود فقط تعدادي 
ش��خصيت را در بس��تر يک حادثه عاشقانه و يا حادثه 
مرگ با يک پايان باز تعريف کنيم و ژست روشنفکرانه 
بگيريم، جايزه  برگزار کنيم و خودمان براي خودمان نقد 

بنويسيم، اين ها عالج واقعيت تلخ ما نيست.
م��ا ي��ک جمعي��ت ۵۰۰ نف��ره از ۸۵ ميليون جمعيت 
ايران هستيم که تعدادي از اين ۵۰۰ نفر مي نويسند، 
تعدادي براي ۲۰۰ نفري که در سال کتاب چاپ کرده اند 
نقد مي نويس��ند، تعدادي هم جايزه برگزار مي کنند و 
خودشان براي هم خوشحال هستند. در واقع ادبيات 
در درون خود گنديده است و ديگر ادبياتي وجود ندارد؛ 
البته استثناهايي هم در اين بين وجود دارند، مثال کتاب 
»تهراني ها«ي اميرحسين خورشيدفر و يا مجموعه 

داستان »روي خط چشم« پيمان هوشمندزاده.
نويسنده هاي ما بايد بتوانند به طور منظم کتاب چاپ 
کنند. مثال جويس کرول اوتس، نويسنده اي که باالي 
۷۰ سال سن دارد، سالي يک کتاب مي نويسد؛ کدام 
يک از نويسنده هاي جوان ما اين طور هستند؟ خيلي 
از نويس��نده هاي ما مي گويند مشکل معيشتي دارند، 
نويس��نده هايي هم که اين مش��کل را ندارند حرفه اي 
کار نمي کنند. من با توجه به شناختي که از نويسنده ها 
دارم اين حرف را مي گويم.براي نوشتن اصال تحقيق 
ميداني نداريم؛ کاري که نويس��نده خارجي به راحتي 
انج��ام مي دهد. نويس��نده هاي خارجي در هر ژانري 
که بخواهند بنويس��ند تحقيق مي کنند. مثال اگر در 
ژانر علمي-تخيلي بخواهند بنويسند سراغ تحقيقاتي 
درباره فضا و موجودات فضايي مي روند. نويسنده هاي 
م��ا حوصل��ه تحقي��ق ندارند. ما يک ن��وع از ادبيات را 
چسبيده ايم و آن را ول هم نمي کنيم؛ آن حوزه محدود 
به روابط انساني در زندگي  آپارتماني غالبا هم در تهران 
است که اکثر شخصيت ها دچار شکست در روابط خود 
مي ش��وند و يا مي ميرند، خيلي هم بخواهيم داس��تان 
را الي��ه دار کنيم و اس��مش را ي��ک پودر و يا افزودني 
مجاز بگذاريم، مسائل سياسي و اجتماعي به روي آن 
مي پاشيم در حالي که اين تعريف رمان و داستان نيست. 
اما اصلي ترين مش��کل ما فقدان دانش و جهان بيني 
است.نويسنده هاي نسل اول داستان نويسي ما مانند 
صادق هدايت حداقل يکي، دو زبان مي دانس��تند، به 
آن ها تسلط داشتند و متون کشورهاي ديگر را به زبان 
اصلي مي خواندند. اما تعداد نويسنده هاي ما که زبان 
مي دانند محدود است. نويسنده هاي نسل قبل ما بر 
ادبيات کهن ما از قرن چهارم تا زمان مشروطه اشراف 
داشتند، اما اگر از يک نويسنده ۳۰ ساله بخواهيم که 
ادبيات قرن هشتم را بخواند اين کار را نمي کند. نويسنده 
ما کتاب »فيه ما فيه« موالنا را نخوانده و زبانش ضعيف 
است. در واقع نويسنده ها دانش ضعيفي دارند و دانش 

روز دنيا را دنبال نمي کنند و فاقد جهان بيني هستند.

دست کوتاه بازیگران پرکار از سیمرغ فجر!
انتقاد شقایق فراهانی از برخی سیاست های داوری در گفت و گو با »شروع«

صبا شادور-گروه هنر: حاال کمتر از بيست 
روز تا آغاز  س��ی و شش��مين جشنواره فيلم 
فجر باقی مانده اس��ت. اما در اين دوره هم 
فيل��م های زيادی هس��تند ک��ه با انتخاب 
هيات داوران معرفی شده اند. در اين ميان 
نگاهی به پرکارترين بازيگران زن جشنواره 
فيلم فجر می اندازيم که به نظر می رس��د 
س��يمرغ جش��نواره فيلم فجر را با خود به 

خانه خواهند برد. 
بدون ش��ک همواره يک��ی از جذاب ترين 
بخ��ش های ه��ر جش��نواره ای را بايد در 
بخ��ش بهترين بازيگر مرد و زن دانس��ت 
و جش��نواره فيل��م فج��ر ني��ز از اين قاعده 
مس��تثنا نيست. جشنواره فيلم فجر امسال 
نيز همچون س��الهای گذش��ته با هيجان و 
اخب��ار فراوانی در خصوص بهترين بازيگر 

زن همراه است.
رک�ورداران س�یمرغ بهتری�ن بازیگر  ���

نقش زن
لي��ال حاتمی، فاطم��ه معتمدآري��ا، هديه 
تهران��ی، مريال زارع��ی، پروانه معصومی، 
هنگام��ه قاضيان��ی، نيک��ی کريمی، ترانه 
عليدوس��تی، رؤيا نونهالی، هانيه توس��لی، 
گلچهره س��جاديه، ويش��کا آسايش، ميترا 
حج��ار، گوهر خيرانديش، نگار جواهريان، 
پرين��از ايزدي��ار و فاطمه گودرزی از جمله 
بازيگ��ران زنی هس��تند ک��ه حداقل يکبار 
س��يمرغ بلورين جش��نواره را به خانه برده 

اند.
لیال حاتمی  و فیلم »بمب« ���

ليال حاتمی بازيگر س��ينمای ايران تاکنون 
ده بار برای بازی در نقش های مختلف در 
جش��نواره فيلم فجر نامزد دريافت سيمرغ 
بلورين بهترين بازيگر زن شده و توانسته دو 
بار برای آثاری همچون "رگ خواب" و "بی 

پولی" اين جايزه را به خانه ببرد.
اولي��ن حض��ور لي��ال حاتمی در س��ينما در 
نق��ش کودک��ی کمال المل��ک در فيل��م 
"کم��ال المل��ک" ب��ه کارگردانی پدرش 
"علی حاتمی" بود. در سال ۱۳۷۰ در فيلم 
دلش��دگان که آن هم س��اخته پدرش علی 

حاتمی بود ايفای نقش کرد.
پس از آن در ۱۳۷۵ در  فيلم ليال از داريوش 
مهرجوي��ی نق��ش يک زن نازا را ايفا کرد و 
برای آن ديپلم افتخار جش��نواره فيلم فجر 
را گرف��ت. وی ب��رای فيلم های بی پولی و 
رگ خواب تاکنون دو بار س��يمرغ بلورين 

جشنواره را دريافت کرده است. 
حاتمی امس��ال پرکارتر از س��اير رقبا بوده 
و در دو فيل��م صاحب ش��انس "خوک" به 
کارگردانی "مانی حقيقی" و "بمب" ساخته 
"پيم��ان معادی" ب��ه ايفای نقش پرداخته 
است اما پيش از شروع جشنواره با انصراف 

مان��ی حقيق��ی حاتمی تنها يک فيلم برای 
جشنواره خواهد داشت.

مریال زارعی » سوءتفاهم« ���
مريال زارعی بازيگر مطرح سينمای ايران 
که سال گذشته با فيلم "زير سقف دودی" به 
کارگردان��ی پوران درخش��نده توانس��ت 
س��يمرغ بلورين جش��نواره فيلم فجر را به 
صورت مش��ترک با "ليال حاتمی" دريافت 
کند امسال برخالف سال پيش کم رنگ تر 

حاضر شده است.

زارعی طی س��ال جاری در س��کوت رسانه 
ای ب��ه س��ر م��ی برد و به نوع��ی هيچ کار 
ش��اخصی را نپذيرفت تا اينکه باالخره خبر 
حضورش در فيلم "س��وءتفاهم" س��اخته 
"احمدرضا معتمدی" شنيده شد. البته فيلم 
معتم��دی نيز همچنان در س��کوت خبری 
به س��ر می برد اما تاکنون عالوه بر زارعی 
حضور "کامبيز ديرباز"، "هانيه توس��لی"، 
"اکبر عبدی" و "پژمان جمشيدی" در آن 

قطعی شده است.

گفتن��ی اس��ت مريال زارعی پي��ش از اين 
سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن 
را در سی و دومين جشنواره فيلم فجر برای 
فيلم س��ينمايی "شيار۱۴۳" به کارگردانی 

نرگس آبيار از آن خود کرده بود.
هدیه تهرانی و فیلم »واسطه« ���

تهرانی برای بازی در فيلم روز واقعه انتخاب 
ش��د، اما بعدها الدن مس��توفی جای او را 
گرفت. کيانوش عياری هم او را برای بازی 
در ب��ودن يا نب��ودن انتخاب کرد که بعدها 

عسل بديعی به جای او برگزيده شد.
بازی ه��ای راح��ت و روان او در فيلمه��ای 
غريبانه و به خصوص ش��وکران تحس��ين 
منتقدان را برانگيخت. يکی از بهترين نقش 
آفرين��ی اش که منجر به دريافت س��يمرغ 
بلورين جشنواره فيلم فجر و تنديس زرين 
جشن خانه سينما شد و تحسين نويسندگان 
و منتقدان را در پی داشت، بازی بيادماندنی 

او در چهارشنبه سوری بود.
وی تاکن��ون دو بار برای فيلم های "قرمز" 
س��اخته "فريدون جيرانی" و "چهارش��نبه 
س��وری" از اصغر فرهادی توانسته سيمرغ 
بلورين جشنواره را از آن خود کند. تهرانی 
امسال فيلم "واسطه" ساخته آرش الهوتی 

را در راه جشنواره فيلم فجر دارد.
الناز شاکردوس�ت »سراس�ر ش�ب« و  ���

»دوطبقه روی پیلوت«
النازشاکردوس��ت امسال با توجه به تجربه 
موفق بازی در فيلم خفه گی به کارگردانی 
فريدون جيرانی در جش��نواره سال گذشته 
می خواهد بار ديگر همه را متعجب کند و 
بايد ديد با دو فيلم جديدش آيا به موفقيت 

خواهد رسيد.
وی س��ی و شش��مين جشنواره فيلم فجر را 
با دو فيلم  "سراس��ر ش��ب" به کارگردانی 
"ف��رزاد موتمن" و "دو طبقه روی پيلوت" 
از "ابراهيم ابراهيميان" پش��ت سر خواهد 

گذاشت.
نیک�ي کریمي با فیلم ه�اي » کامیون«،  ���
»آس�تیگمات«، »دارکوب« در جش�نواره 

فیلم فجر حضور دارد. 
اين بازيگر س��ينما تا کنون سيمرغ بلورين 
را ب��راي دو فيل��م در دوره هاي مختلف به 
دس��ت آورده اس��ت.کريمي تا کنون برنده 
ديپل��م افتخار »جايزه ويژه هيئت داوران« 
در بخش س��وداي سيمرغ براي مجموعه 
بازي ه��اي وي و کارگرداني فيلم ش��يفت 
ش��ب، س��ي و سومين جشنواره فيلم فجر و 
نيز برنده سيمرغ بلورين بهترين بازيگر زن 
براي فيلم ديوانه اي از قفس پريد و واکنش 
پنجم، بيست و يکمين دوره جشنواره فيلم 

فجر بوده است. 
فیلم ه�اي  ب�ا  ایزدی�ار  پرین�از  ���

»هت تریک«،» مقیمان ناکجا«
 ک��ه البت��ه در فيل��م »خوک« هم به ايفاي 
نقش پرداخته است که اين فيلم به جشنواره 
سي و ششم نرسيد.اما نيکي کريمي ، مهناز 
افشار، پريناز ايزديار، سحر دولتشاهي، ليال 
حاتمي، هانيه توس��لي، ساره بيات، مهتاب 
کرامتي، مينا س��اداتي و لعيا زنگنه از جمله 
بازيگران زني هس��تند که امس��ال با يک تا 
چند فيلم در سي و ششمين جشنواره فيلم 

فجر حضور دارند. 

کافه خبر

» ایران خودرو«  پیشتاز در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال 
گروه صنعتي ايران خودرو که بزرگ ترين خودروس��از خاورميانه و 
طاليه دار صنعت خودرو کشور به شمار مي رود، توانسته در شاخص 
هاي مختلف توليد،  کيفيت،  خدمات پس از فروش و طراحي و توسعه 
محصول گام هاي مهمي را در مسير تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي 

بردارد.   
آمار و اطالعات موجود از عملکرد اين گروه صنعتي در ۹ ماه سپري 
ش��ده از س��ال ۹6، حکايت از تحقق بخش زيادي از اهداف ترس��يم 
شده ساالنه دارد. در سال جاري گروه صنعتي ايران خودرو توانست 
با ايجاد پايگاه توليد محصول در شهر سمنان و کرمانشاه گام مهمي 
را در ايجاد اش��تغال در اين مناطق و جلوگيري از مهاجرت نيروي 
کار جوان به س��مت ش��هرهاي بزرگ بردارد. با بهره برداري از خط 
توليد در ش��هر س��منان ۱۵۰ نفر به صورت مس��تقيم مشغول به کار 
ش��دند که اش��تغال غيرمستقيم در بخش هاي خدماتي را نيز بايد به 
اين رقم افزود. س��ايت توليد در س��منان در فاز نخس��ت توليد سمند 
را در دس��تور کار داش��ت که در پائيز س��ال جاری توليد پژو پارس نيز 

به آن اضافه شد.
همچنين با بهره برداري از کارخانه ايران خودرو کرمانشاه با ظرفيت 
اس��می س��االنه توليد ۳۰ هزار دس��تگاه و در دو ش��يفت کاري تعداد 
زيادي از جوانان جوياي کار اين شهر مشغول به کار شده اند.. ايجاد 
کارخانه ايران خودرو کرمانشاه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری 
به اس��تان کرمانش��اه بوده اس��ت که در س��ال جاري به بهره برداري 
رس��يد. در فاز نخس��ت اين  کارخانه و در يک ش��يفت کاری، با ايجاد 
۳۰۰ ش��غل به صورت مس��تقيم،  س��االنه ۱۵هزار دستگاه پژو پارس 
توليد می شود که اين ميزان در دوشيفت کاری به ساالنه ۳۰ هزار 

دستگاه افزايش خواهد يافت.
تیراژ تولید و عرضه محصوالت جدید���

توس��عه محصول و عرضه محصوالت جديد از رويکردهاي اصلي 
ايران خودرو اس��ت. در س��ال جاري محصوالت جديد تندر پالس،  
 ۲۰۷i ،دنا پالس،  دناپالس با موتور توربورش��ارژ، پارس اتوماتيک
اتوماتيک و هايما اس.۵ به بازار عرضه شده است. طراحي مجدد و 

توليد اين محصوالت به صورت کامل با توان و تخصص کارشناسان 
گروه صنعتي ايران خودرو محقق شده است. 

پژو ���2008 ، محصول مش�ترك ایران خودرو و پژو نیز در س�ال 
96 روانه بازار شد. 

از ديگ��ر گام هاي��ي ک��ه گروه صنعتي ايران خودرو در س��ال ۹6 در 
مسير خودروساز شدن برداشته امضاي قرارداد و تفاهم نامه ده جانبه 
بي��ن الملل��ي براي طراحي و توليد پلتفرم محصوالت جديد اس��ت. 
براساس اين قرارداد که ميان ايران خودرو،  معاونت علمی-فناوری 
رياس��ت جمهوری، قطعه س��ازان، دانش��گاه های صنعتی شريف و 
اميرکبير، شرکت پينين فارينا ايتاليا، پانچ بلژيک، هيوندای پاورتک 
کره جنوبی و بنتلر و ماهله آلمان امضا ش��د، تمامی مراحل طراحی 
و توليد پلتفرم و محصول اختصاصی ايران خودرو توس��ط برترين 
های صنعت خودروی جهان آغاز شد. پيش بيني مي شود نخستين 
محصول اين قرارداد دو و نيم س��ال آينده وارد بازار ايران ش��ود و در 
۱۰ سال آينده، ۲۳ محصول جديد روي دو پلتفرم طراحي شده توليد 

خواهد شد که تکيه در توليد محصوالت جديد بر قطعه سازان داخلي 
خواهد بود. در سال ۹6، به منظور پيگيري اجراي مفاد قرارداد بين 
المللي ايران خودرو با طراحان برتر جهاني،  نخستين نشست طراحان 

پلتفرم جديد ايران خودرو نيز برگزار شد. 
خدمات پس از فروش  ���

خدمات پس از فروش يکي از شاخص هاي اصلي در تعيين ميزان 
رضايت مش��تريان از محصول اس��ت. ايس��اکو امس��ال در بين ۴۰ 
ش��رکت خودروس��از داخلی و خارجی برای هشتمين دوره متوالی در 
ارزيابی های شرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايران که به نمايندگی 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می ش��ود، موفق به کس��ب 

جايگاه نخست شده است. 
از س��ويي ديگر،  طبق گزارش ارزيابي ش��رکت بازرس��ي کيفيت و 
اس��تاندارد ايران،  ايس��اکو بر اس��اس برنامه ريزی يک ساله  در زمينه 
افزاي��ش س��رعت ارايه خدمات و کاه��ش زمان تعميرات خودرو در 
ش��بکه نمايندگي ها موفق ش��د، زمان تعميرات در ش��بکه خدمات 
پس از فروش ايران خودرو را به ۱.۸ روز کاهش دهد و به رشد قابل 
توجهی در اين حوزه دست يابد. بر اساس نتايج ارزيابي هاي شرکت 
بازرسي کيفيت و استاندارد ايران، رضايت  مشتريان از خدمات پس 
از فروش ايران خودرو، در بهار ۹6 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
۲۵ امتياز افزايش يافته است. طبق گزارش شهريور شرکت بازرسی 
کيفيت و اس��تاندارد ايران، ش��اخص رضايت مشتريان ايساکو که در 
بهار سال گذشته عدد ۷۱۱ را نشان می داد در سه ماهه ابتدای سال 
۹6 به ۷۳6 رس��يد و ش��رکت ايس��اکو با بهبود عملکرد خود باز هم 

موفق به افزايش چشمگير رضايت مشتريان شد.
صادرات محصوالت ���

توسعه صادرات و کسب سهم باالتر از بازار جهاني از جمله اهداف 
و رويکردهاي اصلي ايران خودرو است. ايران خودرو درصدد است 
تا با توس��عه و تنوع بخش��ي به محصوالت و ارتقاي کيفيت بتواند 

سهم مناسبي را در بازار جهاني کسب کند. 
برهمين اس��اس، در س��ال ۹6 تعدادي از محصوالت ايران خودرو 
به بازار کردس��تان عراق معرفي ش��د، با اخذ اس��تانداردها و مجوز 
الزم براي ورود، بازار کردس��تان به روي محصوالت ايران خودرو 

گشوده خواهد شد. 
افزودن سمند به سبد توليدات در اسکندريه نيز از ديگر اقدامات ايران 
خودرو در بخش صادرات است. در سال جاري ۱۰۰۰ دستگاه سمند 
در اين خط توليد و روانه بازار عراق مي ش��ود. عالوه بر س��مند، در 
حال حاضر محصول پژو پارس در اس��کندريه عراق توليد مي ش��ود. 
اين محصوالت س��هم قابل توجهي از ناوگان حمل و نقل عمومي 

کشور عراق را به خود اختصاص داده اند.
از س��ويي ديگر؛ با توجه به اس��تقبال مش��تريان در بازار کش��ورهاي 
هدف، آپش��ن بندي به عنوان بخش��ي از فرآيند فروش خودرو در 
کش��ورهاي صادراتي ايران خودرو درآمده  که با همکاري ش��رکت 
توليد خودروهاي سفارشي ايران خودرو )آپکو( تامين نياز و خواست 
مشتريان به عنوان يکي از اهداف و اولويت هاي اصلي ايران خودرو 

در اين کشورها دنبال مي شود.
قرارداد ایران خودرو و مرسدس بنز در قالب شرکت مشترك ���

يک��ي ديگ��ر از اقدامات ايران خودرو در عرصه مش��ارکت هاي بين 
المللي در س��ال ۹6 عقد قرارداد همکاري با مرس��دس بنز در قالب 
شرکت مشترک بود. قرارداد ايجاد شرکت مشترک در حوزه فروش 
و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری ميان اين دو شرکت به 

امضا رس��يد. قرارداد خودروهای تجاری که امضا ش��ده شامل ايجاد 
شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای 
تجاری اس��ت. اين ش��رکت، به صورت انحصاری مسئوليت فروش 
محصوالت تجاری مرسدس بنز را بر عهده خواهد داشت. همچنين 
ش��رکت دوم که قرار داد آن در ماه آينده نهايی می ش��ود، مس��ئوليت 
توليد را برعهده دارد و نسل فعلی و آينده کاميون آکتروس از جمله 

توليدات اين شرکت خواهد بود.
ستاره هاي کیفي محصوالت ���

افزاي��ش کيفي��ت محص��والت توليدي از طريق بهبود مس��تمر در 
فرآينده��ا و زنجي��ره تامي��ن و تولي��د، رکن اصل��ي فعاليت در ايران 
خودرو به شمار مي رود. به ويژه در سال هاي اخير با عبور از موضوع 
تيراژ توليد و دستيابي به سطح توليد يکنواخت و اقتصادي، ارتقاي 
کيفيت و توسعه محصوالت از محورهاي اصلي فعاليت هاي ايران 

خودرو بوده است. 
بعد از کسب ستاره براي محصوالت در سال گذشته، در سال ۹6 نيز 
به طور ميانگين در هر ماه ستاره اي به ستاره هاي کيفيت محصوالت 
ايران خودرو افزوده شده است. در فروردين ماه امسال سورن از يک 
س��تاره عبور کرده و دوس��تاره کيفيت را کس��ب کرده است. گزارش 
ارديبهشت ماه منتشر شده از سوي شرکت بازررسي و استاندارد ايران 

مبين افزايش ستاره هاي تندر اتوماتيک ايران خودرو بود. 
در ای�ن گ�زارش تن�در اتوماتیک ایران خودرو از س�طح کیفي  ���

3ستاره به 4ستاره ارتقا یافته است. 
در اي��ن مي��ان ش��رکت ايران خودرو با ارائ��ه طرح فيس ليفت تندر، 
موس��وم ب��ه تندرپالس، رويکردي مس��تمر و هم��ه جانبه ايي را در 
اس��تمرار مس��ير ارتقاء کيفيت محصوالت رنو توليدي خود در پيش 
گرفته اس��ت. تندر پالس در اولين ارزيابي خود توانس��ت ۴ س��تاره 

کيفيت را از آن خود کند. 
محص��ول دناپ��الس ني��ز در اولين حضور در ارزيابي هاي ش��رکت 
بازرس��ي کيفيت و اس��تاندارد ايران توانس��ت سه س��تاره کيفيت را 
کس��ب کن��د. پي��ش بيني مي ش��ود، در ماه هاي آين��ده و با اجراي 
پروژه هاي بهبود مستمر کيفيت روي اين محصول جديد، جايگاه 
اي��ن خ��ودرو در رده بن��دي خودروهاي توليد داخل، از رتبه فعلي نيز 
باالتر برود.درس��ال ۹6 محصولH۳۰  کراس نيز موفق به کس��ب 

دوستاره کيفيت شد.
ورود محصوالت ایران خودرو به بازار سرمایه ���

گ��روه صنعت��ي ايران خ��ودرو به منظور تنوع بخش��ي در ابزار هاي 
تامين مالي خود، براي نخس��تين باردر س��ال جاري، تعداد6 هزارو 
۵۰۰ دستگاه خودروي دنا را در بورس کاالي ايران عرضه مي کند. 
اي��ن تع��داد ۲۵ درص��د از توليدات دنا اس��ت. از اهداف عرضه دنا در 
بورس کاال استفاده از معافيت مالياتي ۱۰ درصدي ماليات بر درآمد 
حاصل از فروش،  شفافيت در قيمت و معامالت، انتشار اوراق سلف 
موازي اس��تاندارد در مس��ير تامين مالی جديد و آزاد س��ازی قيمت 
خودرو است. افزايش صادرات ارزآور، افزايش سهم توليد داخل در 
محصوالت که منجر به خروج ارز از کش��ور مي ش��ود و آغاز توليد و 
عرضه محصوالت جديد که باعث اش��تغالزائي در ايران خودرو مي 
شود از جمله اقداماتي است که در سال هاي اخير در گروه صنعتي 
ايران خودرو کليد خورده و در سال۹6 با جديت بيشتري دنبال شده 
اس��ت.گروه صنعتي ايران خودرو در س��ال ۱۳۹6 اهتمام خود را به 
کار بس��ته تا در جهت تحقق ش��عار اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال 

نقش مؤثر و شايسته اي را ايفا کند.

الدن نیکنام ���

خوشحالم در سينما فعال هستم
امابا توجه به اينکه شقايق فراهاني امسال هم نيز در دو فيلم سينمايي به ايفاي نقش  پرداخته اما هر دو اين فيلم ها در جشنواره فجر 
حضور ندارند. در حالي که اين بازيگر فعال س��ينما س��ال گذش��ته با چهار فيلم در جش��نواره فيلم فجر حضور داش��ت اما امس��ال دو فيلم 
»پاس��يو« به کارگرداني مريم بحر العلومي  و فيلم » س��ال دوم دانش��کده من« به کارگرداني رس��ول صدرعاملي را داش��ته است که هيچ 
کدام از اين فيلم ها به جش��نواره فيلم فجر نرس��يدند. البته س��ال گذش��ته هم که ش��قايق فراهاني با ۴ فيلم در جش��نواره فيلم فجر حضور 
داشت، نتوانست سيمرغ بلورين را به خانه ببرد. اين بازيگر سينما در گپي کوتاه با خبرنگار شروع درباره روند برگزاري جشنواره هاي 
فيلم فجر گفت: جشنواره هر سال با سياست هاي تازه اي روبرو مي شود. امسال هم جشنواره فيلم فجر رويکرد متغيري دارد و اميدوارم 
اين تغييرات در راستاي کمک به سينماي ايران باشد. بازيگر فيلم »انزوا« در ادامه بيان کرد: انتخاب داوران براي حضور فيلم ها در 
جشنواره، نوعي تشويق براي دست اندرکاران سينما به شمار مي رود. بازيگراني که تا به حال در جشنواره حضور نداشته اند و اهداي 
جوايز به آنها در کيفيت فيلم ها و آثار و ايجاد انگيزه در آنها بسيار موثر است و به سينماي ما کمک شايان خواهد کرد. بازيگران نياز 
به تشويق دارند و اين امر بايد در مورد همه هنرمندان انجام شود که بسيار تاثيرگذار خواهد بود که اميدوارم مسئوالن مرتبط در اين 
زمينه نيز اقدامات الزم را به کار ببندند.اين بازيگر سينما درباره همکاري با کارگردان هاي فيلم اولي عنوان کرد: بايد اين همکاري ها 

با فيلمسازان فيلم اولي ادامه داشته باشد، تا دوستداران سينما راه کارگردان هاي بزرگ ما را ادامه دهند. 
در پايان فراهاني درباره جش��نواره فيلم فجر گفت:اين هم از خوش��بختي من اس��ت که در س��ينما فعال هس��تم و همين مس��ئله خودم را 
راضي مي کند. اميدوارم بازيگران فعال از نگاه هيات داوران هم دور نمانند، اما ش��رايطي فراهم ش��د که در چند فيلم و در زمان هاي 
مختلف به ايفاي نقش پرداختم . اميدوارم تمام فيلم ها و س��ريال هايي که من به ايفاي نقش پرداخته ام، به نتيجه مطلوب برس��د و 

مردم را راضي کند. 
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پيشي گرفتن فضاي مجازي از دولت در رونق كسب و كار!  روزنامه شروع_ علي كاشي کاریکاتور

رسانه های جهان

حضور داوطلبانه دانشجويان پزشكي در انگليس  ���
با توجه به کمبود نيروهاي پزشکي در بيمارستان هاي انگليس و 
بحران سرما ، دانشگاه هاي پزشکي ازدانشجويان خواسته اند تا 
به عنوان داوطلب در بيمارستان ها فعاليت کنند.انجمن پزشکي 
انگليس اعالم کرد اس��تفاده از دانش��جوياني که قابليت کافي 
را ندارند به ضرر بيمار اس��ت و بيمارس��تان مي توانند با جرايم 

قانوني روبرو شوند. 

گردشگري در شب 
پدي��ده اي نوظهور 
براي استفاده بيشتر 
ظرفيت ه��اي  از 
در  گردش��گري 
مناط��ق و مقاصد 
گردش��گري  مهم 
است. اين نوع از گردشگري را مي توان در شهرهايي که پتانسيل 
و قابليت هاي الزم را دارند اجرا کرد.در شهري مثل مشهد با توجه 
به وجود بارگاه مطهر رضوي و همچنين واحدهاي تجاري فراواني 
که در اطراف حرم براي رفاه حال زائران و مسافران قرار گرفته اند 
و تقريب��ا در تم��ام طول ش��بانه روز در حال ارائه خدمات هس��تند 
مي ت��وان اين نوع از گردش��گري نوي��ن را با توجه به قابليت هاي 
ش��هري و بر اس��اس فرهنگ ايراني – اسالمي پياده سازي و اجرا 
کرد.در واقع با اجراي گردشگري در شب در شهر مشهد زائران و 
مسافران از فضاي آرام براي زيارت حرم بهره برده و در کنار آن نيز 
مي توانند از مراکز و مجتمع هاي تجاري فارغ از ازدحام و شلوغي 
روز بازدي��د کنن��د. عالوه بر آن بازديد از اماکن تاريخي و تفريحي 
ني��ز در ص��ورت برخورداري از تجهيزات و بس��ترهاي الزم براي 
بازديدکنندگان جالب توجه خواهد بود..همچنين ديگر شهرهاي 
توريس��تي ايران مثل ش��يراز، اصفهان، يزد و … نيز ظرفيت هاي 
بي شماري براي اجراي گردشگري در شب براي رفاه حال مسافران 
دارند.اجراي اين نوع گردشگري با زيرساخت هاي مناسب مي تواند 
به صنعتي درآمدزا براي کش��ور تبديل شود…پديده گردشگري 
يا تورسيم به دنبال صنعتي شدن جهان و افزايش درآمد مردم و به 
تبع آن اوقات فراغت بيش��تر رواج پيدا کرد. گردش��گر يا توريست 
به کس��ي گفته مي ش��ود که محل کار و زندگي خود را به منظور 
تفريح يا مسافرت ترک کند.طبق آخرين تعريف سازمان جهاني 
گردش��گري، مجموع��ه فعاليت هاي ف��رد يا افرادي که به مکاني 
غير از مکان عادي زندگي خود مسافرت کرده و حداقل يک شب 
و حداکثر يک س��ال در مکان مورد نظر با هدف گذراندن اوقات 
فراغت اقامت مي کنند، گردشگري يا توريسم ناميده مي شود. البته 
دنبال کردن اهدافي نظير اشتغال و کسب درآمد براي سفر شامل 
پديده توريس��م نمي ش��ود.به دنبال گسترش پديده گردشگري در 
کشورهاي صاحب نام مثل فرانسه و سوئيس، نگاه به گردشگري 
از يک پديده به يک صنعت با درآمد بس��يار باال تغيير پيدا کرد. با 
تغيير زاويه ديد گردش��گري از يک فرايند رايج به يک صنعت در 
کش��ورهاي پيشرفته باعث شد که مسئوالن برنامه ريزي شهري 
در ش��هرهاي جاذب توريس��ت براي حل مشکالت گردشگري در 
روز نظير ترافيک، گرمي هوا، ازدحام مردم در مرکز ش��هرها و در 
نهايت کسب هرچه بيشتر رضايت گردشگران، پديده گردشگري 

در شب را معرفي کنند.

گردشگري در شب
پديده اي نوظهور و درآمدزا

دریچه

?

ديـر  جهادكشـاورزی  مديـر 
اسـتان بوشـهر گفت: نخسـتين 
بـار صـادرات گوجه فرنگی از اين 
شهرسـتان به كشـور قطـر آغاز 
شد.عيسـی محمددوست افزود: 
محصـول گوجه فرنگـی خارج از 
فصـل ديـر تاكنـون از راه زمينی 
به كشـورهای عراق و افغانستان 
صـادر می شـد اما امسـال برای 
نخستين بار صادرات اين محصول 
از طريق دريا به كشـور قطر آغاز 
شـده اسـت.وی اضافه كرد: برای 
ايجـاد تعـادل در بـازار عرضـه و 
تقاضای گوجه فرنگی و حمايت از 
كشاورزان از زمان برداشت امكان 
صـادرات اين محصول به خارج از 
كشـور از جمله كشورهای عراق، 
افغانسـتان و قطـر فراهم شـده 
اسـت.محمد دوسـت بيان كرد: 
سـطح زير كشـت گوجـه فرنگی 
در سـال زراعـی جـاری در ايـن 
شهرستان پنج هزار و 300 هكتار 
است كه پيش بينی می شود 240 
هـزار تن توليد داشـته باشـيم.
مدير جهادكشاورزی شهرستان 
ديـر اظهـار داشـت: از ابتـدای 
برداشـت محصول گوجه فرنگی 
تاكنون 50درصد محصول در اين 
شهرسـتان برداشـت شده كه 10 
هـزار تن از اين محصول به خارج 
از كشور صادر و مابقی در بازارهای 
داخلی به مصرف رسيده است.وی 
در ارتباط با ميزان خريد كارخانه 
های توليد رب گوجه فرنگی افزود: 
كارخانه های رب گوجه فرنگی نيز 
روزانه 10 تن گوجه از كشـاورزان 
ايـن شهرسـتان خريـداری می 
كنند.محمد دوسـت يادآورشد: 
شهرستان دير قطب توليد گوجه 
فرنگی خارج از فصل اسـت كه 10 
هزار كشاورز بصورت فصلی و دائم 
در اين شهرستان مشغول فعاليت 

هسـتند.گوجه فرنگـی خارج از 
فصل در مرداد و شهريور هر سال 
در اسـتان بوشـهر كشت و در ماه 
های آذر و دی برداشـت آن آغاز 

می شود و تا ارديبهشت سال بعد 
ادامه دارد.فصل كشت و برداشت 
 گوجه فرنگی در ديگر نقاط كشور
 فصل های بهار و تابستان است.

wwww.shoroonline.ir
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آغازصادراتگوجهفرنگی
از»دّير«بوشهربهقطر

استاندارهرمزگان:

تسهیالتارزانقیمتبهفارغالتحصیالن
کشاورزیوشیالتپرداختمیشود

اس�تاندار هرم�زگان گف�ت: تس�هيالت ارزان قيم�ت ب�ه 
فارغ التحصيالن كشاورزى وشيالت پرداخت مى شود.

ب�ه نق�ل از اس�تاندارى هرم�زگان، فريدون همتى در نشس�ت 
كارگ�روه توس�عه ص�ادرات غيرنفتى اس�تان هرمزگان با بيان 
اينكه طبق هدف گذارى صورت گرفته ميزان صادرات غيرنفتى 
از هرمزگان تا پايان سال جارى بايد به دو ميليارد دالر برسد، 
اظهار داشت: از ابتداى سال جارى تا پايان آذر ماه بالغ بر يک 
ميلي�ارد و ۶۴۱ ميلي�ون دالر كاالى غيرنفت�ى از هرمزگان صادر 
ش�ده اس�ت كه تا پايان س�ال به رقم دو ميليارد دالر خواهيم 
رسيد.وى ادامه داد: با رقم خوردن اين اتفاق بزرگ براى سال 
آينده بايد هدف گذارى  بيش�ترى را براى صادرات غيرنفتى از 

هرمزگان داشته باشيم.
اس�تاندار هرمزگان با تاكيد بر لزوم رفع موانع صادركنندگان 
و ت�الش در جه�ت تش�ويق بيش�تر فع�االن اي�ن عرص�ه، 
اف�زود: دس�تگاه هاى اجرايى اس�تان باي�د تمامى فرصت هاى 
سرمايه گذارى موجود در حوزه كارى خود را احصا و طرح هاى 
توجي�ه فن�ى و اقتص�ادى آن را نيز انج�ام دهند و پس از صدور 

مجوزات الزم، بسته هاى سرمايه گذارى را تهيه كنند.
همتى بيان داشت: با اين اقدام عالقه مندان به سرمايه گذارى به 
مسير درستى هدايت خواهند شد و براساس عالقه و توانمندى، 

مى توانند از اين بسته هاى سرمايه گذارى استفاده كنند.
وى خاطرنش�ان ك�رد: جوانان�ى كه در حوزه هاى كش�اورزى و 

ش�يالت تحصيل كرده اند، مى توانند با مراجعه به اين ادارات 
از تس�هيالت ارزان قيمت براى راه اندازى واحدهاى پرورش 
دام س�بک و س�نگين، ماهى و ميگو و ديگر فعاليت هاى مرتبط 
بهره ببرند.استاندار هرمزگان تصريح كرد: از جوانان تحصيل 
كرده حوزه كشاورزى و شيالت استان مى خواهم در اين عرصه 
مش�اركت داش�ته باش�ند تا تحول اساس�ى در اين عرصه رقم 
خ�ورده و ش�اهد كارآفرينى ه�اى بزرگ باش�يم.وى خواس�تار 
تجهيز بنادر و گمركات ش�رق و غرب هرمزگان جهت توس�عه 
صادرات و تجارت شد و عنوان كرد: از قبل فعاليت هاى تجارى 
و ملوانى ش�اهد بهبود وضعيت معيش�ت و زندگى مردم ساحل 

نشين در هرمزگان خواهيم بود.


