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تالش براي ارتقاي
 سطح شادي در جامعه

بازسازي سوريه 
دردستور کار

کرملين در بيانيه اي از ديدار روساي جمهور سوريه و روسيه 
در سوچي خبر داد.اسد در حضور فرماندهان نظامي روس 
و مقامات ارش��د سياس��ي اين کشور با والديمير پوتين در 
س��وچي ديدار کرد و در نشس��ت فرماندهي عالي نيروهاي 

مسلح روسيه به رياست...

رييس شوراي شهر تهران، ري و تجريش بر لزوم توجه 
ب��ه ارتقاي برنامه هاي ش��ادي آفري��ن در جامعه تأکيد 
کرد.به گزارش ايس��نا، محسن هاشمي در ابتداي جلسه 
بيست وس��وم ش��وراي شهر تهران گفت: ماه ربيع االول 

سرآغاز شادي براي مردم است و...
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یادداشت اول

هوشمندي ايران در برابر 
رفتارهاي شتاب زده عربستان

معلوم نيست عربستان وارد يک بازي هوشمندانه 
شده و يا اقداماتي نابخردانه که مي تواند ديگران را 
هم در گرداب خود فروکشد.اين روزها اخباري دور 
از انتظار درباره تحوالت داخلي عربستان سعودي 
و روابط خارجي آن ش��نيده مي ش��ود که پيش از 
اي��ن براي افکار عمومي ک��ه عادت به خبرهايي 
از مراس��م رقص شمش��ير و سفرهاي تشريفاتي 
و پرهزين��ه خان��دان س��عودي در عکس هايي با 
عينک هاي آفتابي داشتند، نامانوس است. ضمن 
اينکه اقدامات ش��تابزده در س��اختار داخلي تحت 
عن��وان "اصالح��ات" و رفتارهاي خارج از عرف 
ديپلماتيک نس��بت به شرکاي سياسي منطقه اي 
ناخودآگاه ارتباطي را بين اين دو برقرار مي سازد.... 
ادامه در همین صفحه  

عباس پرورده ���
 کارشناس مسائل خاورمیانه 
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ضرورت توجه موسسات 
مالي به عقود اسالمي 

ارائه تسهیالت ارزان برای 
نوسازی بافت های فرسوده

عباسعلي ابونوري ���
 اقتصاددان  

shouroonews@gmail.com

��� سیدکمال الدین شهریاری
shouroonews@gmail.com

موانع شفافیت  اقتصادی
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ثبت سفارش خودرو در انتظار تعیین تکلیف تأمین مالي  پروژه های شهري  از راه بورس
شریعتمداری ضوابط جدید  را تشریح کرد فصل مشترک همکاري بازار سرمایه و شهرداري آغاز شد
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وعده صادق سردار
سلیمانی در نامه به رهبر معظم انقالب پايان شجره خبیثه داعش را تبريک گفت

رهبر معظم انقالب در پاسخ به نامه حاج قاسم سلیمانی: 

شما با متالشی ساختن اين توده سرطانی
 خدمت بزرگی به بشريت کرديد

يک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی تشريح کرد

wwww.shoroonline.ir
آخريــن اخبــار و تحليل روز اقتصــادي را در پايگاه اينترنتي شــروع آنـالين بخوانيد

شروع آنالين

اعتراض مديرعامل بنیاد ملي بازي هاي رايانه اي به عدم اخذ عوارض از خارجي  ها

بي عدالتي در حق بازي سازان داخلي 

ویـترین امـروز

5اقتصاد کالن

11فرهنگ و هنر

تداوم روند 
خصوصي سازي

 و جذب فاينانس

معاون وزير نیرو با اشاره به ظرفیت توسعه تجديد پذير ها خبرداد

بر اساس طرح پیشنهادي مجلس رقم خورد
7انرژی

رابرت موگابه 
باالخره استعفا کرد

رئي��س پارلم��ان زيمبابوه اعالم کرد که رابرت موگابه، رئيس جمهور 
اين کش��ور از س��مت خود کناره گيری کرده اس��ت.به گفته جاکوب 
مودنا، موگابه نامه استعفای خود را روزگذشته) ۲۱ نوامبر (به پارلمان 
زيمبابوه داده و به اين ترتيب روند استيضاح او در مجلس متوقف شده 
اس��ت.اعالم اس��تعفای موگابه با شادی و تش��ويق پرشور نمايدنگان 

پارلمان روبرو شد.

نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي گويند که بر اساس طرح پيشنهادي 
مجلس، بخش خصوصي از ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار حذف 
شده است و جايگاه شوراي فقهي و نسبت آن با فعاليت بانکها مشخص 
نيس��ت.به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرويزيان در جلس��ه هيات 

نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: اصالحيه قانون...

حذف بخش خصوصي
 از شوراي پول و اعتبار

اگر خواهان كاهش وزن ماندگار و كم عارضه با يك برنامه غذايي 
متناسـب و متنوع جهت حفظ سـالمت و نشـاط پايدار هسـتيد، 
الزم اسـت بـا مطالعـه اين كتـاب، آگاهي هـاي الزم را به تدريج 

كسب كرده و به اجرا بگذاريد.

تغذيه و تناسب اندام
تاليف: دكترسيدضياءالدين مظهري

متخصص تغذيه و رژيم درماني

تلفن سفارشات و روابط عمومي:
6 6 4 3 5 6 6 6 -8
خريد آنالين از طريق وب سايت:
www.zendegionline.ir

z e n d e g i o n l i n e . i r
z e n d e g i _ o n l i n e
3000    711    822

قیمت
۸۰۰۰
تومان

سالمتي وتناسب اندام
پيش به سوي 

مینا ابراهیمي بسابي���
فق��ر پديده اي اجتماع��ي و اقتصادي 
اس��ت که به صورت ه��اي گونا گون 
نظير برآورده نشدن نيازهاي انسان در 
کنار نابرابري وارتباط آن با بيکاري و عدم رش��د و توس��عه 
اقتص��ادي ب��ه عن��وان نوعي معضل و آس��يب که خود در 
 ايجاد انحرافات افراد جامعه تاثير بسزايي دارد مورد تاکيد 
قرار مي گيرد.با توجه به دستاوردهاي درخشان جمهوري 
اسالمي در مبارزه با فقر اما متاسفانه هنوز به قول انديشمندان 
فقر در ايران چهره عريان و آشکار دارد.نتايج فقر را مي توان را 
به صورت مهاجرت گسترده ، قانون گريزي ، طالق ، فحشا 

، گرايش به مواد مخدر ، نزاع هاي اجتماعي ، دزدي ، قاچاق 
کاال ، انزوا و گوشه گيري ، ايجاد عقده هاي روحي و رواني 
، تخريب و ضعف عقيدتي و علمي ، اضطراب ، احس��اس 
حقارت و نظاير آن را در جامعه مش��اهده کرد. اما براس��تي 
عل��ت اين فقر چيست؟کارشناس��ان عل��ل فقر را بيماري 
اقتصاد ايران و بس��ياري از سياس��ت ها و برنامه ريزي هاي 
 اقتص��ادي دول��ت که متاثر از جن��گ تحميلي و تحريمها 
بودند مي دانند. در اين ميان افزايش ثروت هاي کالن باد 
آورده در دست اقليت خاص و تقسيم ناعادالنه ثروت ،تورم 
قيمت ها ، ايجاد مش��اغل کاذب ، عدم موفقيت سيس��تم 
اقتصادي در توزيع عادالنه ثروت از جمله تسريع کننده هاي 

اين روند به شمار مي آيند. اما متوقف کننده هاي اين روند 
کدامند؟به زعم کارشناسان مهمترين علت فقر عدم توليد 
ثروت ملي در بخش هاي مختلف اقتصادي است چنانچه 
نام و شعار سال96 نيز با مضمون اقتصاد مقاومتي، توليد و 
اش��تغال در برگيرنده آن اس��ت که با بهبود فضاي کسب و 
کار و ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب و جديد به افزايش 
توليد و اشتغال پايدار و رفع بيکاري که يکي از اصلي ترين 
راههاي مبارزه با فقر اس��ت خواهيم رس��يد هرچند در اين 
راه نيازمند به آموزش و اس��تفاده ازآخرين دس��تاوردهاي 

تکنولوژي و فناوري مي باشيم...
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ادامه از همین صفحه
مرور تاريخچه تحوالت چند دهه گذش��ته اين کش��ور به 
خصوص در مقاطعي که مقامات سعودي دست به اقداماتي 
جهت اصالحات زده اند، نش��ان مي دهد جنس اقدامات 
در حال انجام از گذش��ته متفاوت به نظر مي رس��د.همين 
موضوع باعث ش��ده حتي متحدان عربس��تان نيز جانب 
احتياط را در موضع گيري ها رعايت کنند و تصميم ها را 
در اتاق انتظار نگه دارند. "محمد بن س��لمان" به عنوان 
نماينده نسل جوان سعودي ها که به نظر مي رسد اکنون 
زمام امور را در دست دارد، به دليل نبود گردش نخبگان 
در س��اختار آريستوکراتيک وراثتي سعودي به مدت چند 
دهه که فرصت ارتقا در س��اختار حکومتي را نداش��ته و 
ناگهان در صدر تصميم گيري هاي سرنوش��ت س��از قرار 
گرفت��ه، توانايي ه��ا و ناتوانايي ه��اي آن نيز براي جهان 
تقريبا در پرده ابهام قرار دارد. به اين ترتيب در عربستان 
با يک معادله دو مجهولي روبرو هس��تيم که يک س��وي 
آن محمد بن س��لمان به عنوان نماينده نس��ل تازه اي که 
دنبال تغيير هستند قرار دارد و سوي ديگر ساختار سياسي 
کهنه و محافظه کاري که معلوم نيست تا کجا توان تحمل 
تغييرات را خواهد داشت.رفتارهاي شاهزادگان سالخورده 
پيش��ين از يک الگوي ش��ناخته ش��ده پيروي مي کرد و 
تقريب��ا قابل پيش بين��ي بود. آن الگو ترکيبي از محافظه 
کاري، سنجش هزينه - فايده تصميمات، درونگرايي و 
حفظ ميراث آل س��عود بود. اما اکنون اين الگو در نس��ل 
جديدي که در مناصب عربستان در حال پا گرفتن هستند، 
دگرگون ش��ده و جاي خود را به اقدامات ش��تاب زده داده 
اس��ت. طبيعتا مواجهه با چنين وضعيت جديدي نيازمند 
س��ازوکارهاي تازه اي اس��ت. وليعهد ۳۲ ساله عربستان 
چندي پيش "اس��الم معتدل" و "ريش��ه کن کردن همه 
بقاي��اي اف��راط گرايي در آينده اي نزديک" را مطرح کرد. 
اين چنين وضعيتي هم متضمن تهديدهاي ناشناخته اي 
اس��ت که اگر دقت الزم لحاظ نگردد، مي تواند منجر به 
پيامدهاي ناخواسته و خسارت باري گردد و در عين حال 
چنين وضعيتي ممکن است موجد فرصت هايي براي ساير 
بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي باشد.به لحاظ داخلي، 
آنچه که اکنون تحت عنوان اصالحات در عربس��تان در 
ح��ال انج��ام اس��ت، از حدود چهار ده��ه پيش در مقاطع 
مختلف در واکنش به حوادث داخلي يا خارجي به شکل 
محدود وجود داشته و مخرج مشترک همه آنها دو ويژگي 
"واکنشي بودن" و "حفظ بقاي سلطنت" در برابر مطالبات 
داخلي از يک سو و فشارهاي خارجي از طرف ديگر بوده 
است. اگرچه از سال هاي ۲00۳ به بعد مهمترين مطالباتي 
که عموما طي عريضه نويسي ها به ملک عبداهلل منتقل 

مي ش��د، ضرورت برداش��تن گام هايي به سوي تاسيس 
حکومت مش��روطه بر اساس نهاد هاي منتخب، تفکيک 
قوا، آزادي بيان و پايان بخشيدن به تبعيض عليه اقليت 
شيعه بود. ضمنا شفافيت بيشتر در امور مالي کشور و تهيه 
اطالعات دقيق و تفصيلي از منابع درآمدي و هزينه هاي 
عمومي نيز از ديگر مطالبات گروه هاي اصالح طلب بوده 
است. اما آنچه که تاکنون در نتيجه اصالحات به دست 
آمده پاس��خگوي مطالبات مطرح ش��ده نبوده است. حال 
بايد ديد آيا اصالحات شتاب زده فعلي درصدد جامه عمل 
پوش��اندن به مطالبات گفته ش��ده جامعه عربستان است 
و يا اينکه پاش��نه امور همچنان بر حفظ بقاي س��لطنت 
ب��ا ظواهري تازه خواهد چرخيد. براي پيش بيني احتمال 
موفقيت اصالحات پر سرو صداي کنوني نيز بايد در نظر 
داش��ت رياض براي برداش��تن گام هاي اساسي به سوي 
اصالحات با موانعي روبروس��ت. اهم اين موانع عبارتند 
از نخس��ت مخالفت نهادهاي مذهبي با تغييرات وس��يع 
سياسي، چون تصور بر اين است اصالحات جدي منجر 
به تضعيف توافق و تک صدايي عقايد وهابيت خواهد شد 
و دوم اقتصاد تک محصولي و اتکا به درآمدهاي نفتي و 
نهايتا وابستگي به حمايت هاي سياسي و نظامي خارجي.

با اين حال گفته مي شود بن سلمان طي اقدامي بي سابقه 
تعدادي از روحاني هاي تندرو و همچنين ش��اهزادگان و 
سرمايه داران عربستاني را به اتهام فساد مالي بازداشت 
کرده است. بازداشت شاهزادگان در زماني انجام شد که 
فقط چند ساعت از فرمان تشکيل کميته مبارزه با فساد 
از سوي ملک سلمان گذشته و هنوز کميته شروع به کار 
نکرده بود و همين موضوع ش��ائبه تس��ويه حس��اب هاي 
سياسي و حذف رقبا را ايجاد کرده است. همچنين هنوز 
معلوم نيست مقابله با گروه هاي متنفذ مذهبي که اکنون 
با بازداش��ت برخي روحانيون شروع شده، چه پيامدهايي 
براي اين کش��ور داش��ته باش��د. اما از منظر روابط منطقه 
اي، به نظر مي رسد الگوي رفتاري پيش بيني ناپذيري و 
اقدامات با خطرپذيري باال که در داخل در حال اجراست، 
بر روابط خارجي نيز س��ايه انداخته اس��ت. استعفاي سعد 
حريري نخست وزير لبنان از رياض که اقدامي بي سابقه 
در عرف ديپلماتيک است و همچنين اخباري که از حصر 
خانگ��ي عبدربه منصور هادي، رئيس جمهور مس��تعفي 
يمن و متحد عربس��تان در جنگ با اين کش��ور و عدم 
اجازه خروج او از عربس��تان وجود دارد، نش��ان از نوعي 
قالب ش��کني در سياس��ت هاي شناخته شده سعودي ها و 
هم هنجارش��کني در روابط ديپلماتيک دارد و بر اس��اس 
قواعد شناخته شده ديپلماتيک نمي توان هزينه فايده هاي 
اينگون��ه اقدام��ات نوظهور را ارزيابي کرد.روي هم رفته 

در ارزيابي آينده اصالحات در عربستان، کشوري که به 
دلي��ل وجود حکومت متمرک��ز و نبود آزادي هاي مدني، 
فاقد رس��انه هاي آزاد بوده و از اتفاقاتي که در قصرهاي 
ش��اهزادگان و جلس��ات تصميم گيري ه��اي حکومتي 
مي افت��د، گ��ردش اطالعات دقيقي وج��ود ندارد، ايجاد 
فضاي ابهام و رازآلودي است که معموال با گمانه زني هاي 
بعضا ضد و نقيض از س��وي تحليلگران و ناظران همراه 
اس��ت. حتي برخي آگاهان به مس��ائل عربس��تان نسبت 
به اصالحات آغاز ش��ده در اين کش��ور ابراز خوش��بيني 
ک��رده و آن را ناش��ي از بکارگي��ري تجرب��ه انقالب ها و 
اصالحات انجام شده در ديگر کشورها از سوي مقامات 
سعودي مي دانند.از اين جهت به نظر مي رسد با توجه به 
فقدان اطالعات دقيق از مناس��بات موجود در حاکميت 
و همچنين اليه هاي اجتماعي و سياس��ي عربس��تان و به 
خص��وص ع��دم پيمايش علمي از ميزان اثرگذاري طبقه 
تحصيلکرده و تکنوکرات که عموما تحصيلکردگان غرب 
هس��تند، نيروهاي ناش��ناخته اي در اليه هاي اجتماعي و 
سياسي اين کشور ممکن است وجود داشته باشند که به 
دليل فضاي تک صدايي و مطالبات متراکم ش��ده، پس 
از باز شدن فضا به صورت ناگهاني بروز يابند. به همين 
دليل عربس��تان و آينده اصالحات در اين کش��ور چندان 
قابل پيش بيني نيس��ت.اما آنچه که براي ايران اهميت 
دارد، رويکردهاي تهران نس��بت به فصل جديد رفتاري 
عربس��تان نمي تواند مبتني بر الگوهاي س��ابق باشد. اين 
وضعيت يادآور سخنان اخير دکتر محمدجواد ظريف به 
مناس��بت روز معلم در دانش��کده روابط بين الملل وزارت 
خارجه اس��ت که اظهار داش��ت: "مهمترين چالش امروز 
در روابط بين الملل چالش تغيير و تحول است و در واقع 
نامش��خص بودن ش��رايط و غيرقابل پيش بيني بودن آن 
است." از اين جهت سياست خارجي ايران در منطقه که 
عربستان به بازيگري تاثيرگذار اما در عين حال غير قابل 
پيش بيني تبديل ش��ده، نيازمند بازنگري اساس��ي است. 
اقداماتي که اين روزها در عربستان رخ مي دهد، به حدي 
ش��تاب زده مي نمايد که به نظر مي رس��د تصميم گيران 
هزين��ه فاي��ده آن را بررس��ي نکرده اند. در واقع برخالف 
الگوهاي محافظه کارانه نسل سالخورده، اکنون الگويي 
از خطرپذيري باال و جس��ارت در رفتارها ديده مي ش��ود 
که تاکنون بي سابقه بوده و حتي مي تواند نه فقط براي 
کشورهاي منطقه، بلکه براي خود عربستان هم خسارت 
بار باش��د. امروز عربس��تان در منطقه بازيگري غيرقابل 
پيش بيني است و معلوم نيست وارد يک بازي هوشمندانه 
ش��ده و يا اقداماتي نابخردانه که مي تواند ديگران را هم 

در گرداب خود فروکشد. /ديپلماسي ايراني

اقتصاد ايران و بیماري فقر

هوشمندي ايران در برابر رفتارهاي شتاب زده عربستان
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سياسي 2

برجام،آزمونمهميبراي
ادامههمکاريهايبينالمللي

روس��اي جمهوري اسالمي ايران و فرانسه در 
تماسي تلفني درباره مهمترين مسايل دوجانبه 
، منطق��ه اي و بي��ن الملل��ي گفت و گو و تبادل 

نظر کردند.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين 
حس��ن روحان��ي در تم��اس تلفن��ي "امانوئل 
مک��رون" ب��ا وي، با تش��کر از ابراز همدردي 
دولت، ملت و رييس جمهور فرانس��ه با دولت 
و ملت ايران به خاطر زلزله اخير در کرمانشاه 
،تصريح کرد که جمهوري اسالمي ايران آماده 
است روابط خود را با فرانسه در همه عرصه هاي 
م��ورد عالقه دوجانبه، منطقه اي و بين المللي 
ب��ر مبن��اي احترام متقابل و منافع مش��ترک ، 

توسعه دهد.
ريي��س جمه��ور در ادامه با اش��اره به موضوع 
برجام و با قدرداني از تالش فرانسه و اتحاديه 
اروپ��ا براي تحکيم اي��ن معاهده بين المللي، 
اظهارداش��ت: از ديدگاه ايران از يکسو اجراي 
کامل و دقيق برجام آزمون مهمي براي س��اير 
همکاري هاي مهم در عرصه بين المللي است 
و از سوي ديگر، اضافه کردن بخشي به برجام 
و يا حذف بخش هايي از آن ، موجب فروپاشي 

کامل اين توافق خواهد شد.
ريي��س جمه��ور فرانس��ه ني��ز در اين تماس 
تلفن��ي ب��ا تاکيد مجدد بر ضرورت گس��ترش 
همکاري ه��اي ته��ران – پاري��س در هم��ه 
عرصه هاي مورد عالقه گفت که همه کشورها 
بايد براي حفظ برجام تالش کنند و فرانس��ه 

کامال به اين توافق پايبند است.
"امانوئ��ل مکرون" پايبندي به برجام را باعث 
تقويت اعتماد س��ازي دانس��ت و گفت: دولت 
فرانس��ه هم��ه ت��الش خود را ب��کار گرفته تا 
بانکه��ا و تج��ار بتوانند رواب��ط خود را با ايران 

تقويت کنند.
وي همچني��ن تداوم گفت وگوهاي س��ازنده 
ميان کشورها بويژه در منطقه را براي تقويت 
ثبات و امنيت آن از سياستهاي پاريس برشمرد 
و گف��ت: م��ا در يک موضع ميانجيگرانه دنبال 
کاس��تن از فعاليته��اي خصمان��ه در منطقه و 

تقويت ثبات هستيم.

روابطخوبيدرتمامسطوح
بااروپاداريم

مع��اون وزي��ر امور خارجه گفت: پس از برجام 
ارتباطات ايران و اتحاديه اروپا بس��يار توس��عه 
يافته است و با اروپا روابط خوبي در تمام سطوح 
داريم.عباس عراقچي که در س��ومين سمينار 
سطح باالي همکاري هاي بين المللي ايران و 
اتحاديه و اتحاديه اروپا سخن مي گفت ، خطاب 
به مهمانان اظهار کرد: به شهر زيباي اصفهان 
که ش��هر خودم هس��ت، خوش آمديد. تشکر 
مي کنم از خانم اش��ميد دوست قديمي و خوبم 
براي س��ازمان دهي اين س��مينار و همچنين 
از اتحاديه اروپا . وي افزود: ديروز دور س��وم 
گفتگوها را با اتحاديه اروپا داشتيم. همچنين 
بحث کرديم در خصوص بانکداري س��رمايه 
گذاري و ارتباطات فرهنگي و ارتباطات مردم 
ب��ا مردم و موضوعات مختلف مانند مهاجرت 
و حقوق بش��ر. عراقچي گفت: به بس��ياري از 
موضوعات رس��يديم تا نقش��ه راه را بيان کند. 
برج��ام در آوري��ل 2013 امضا ش��د و يکي از 
مهمترين زمينه ها بحث انرژي با اروپا اس��ت 
و نفت و گاز اين ارتباطات را قوت مي بخش��د. 
عراقچي تصريح کرد: ما قرار دادهايي با توتال 
داريم و همکاري هاي قابل گسترش��ي داريم. 
پ��س از اين، س��ميناري در اي��ن حوزه برگزار 

مي کنيم.

امکانمذاکرهمجدد
برايبرجاموجودندارد

معاون مس��ئول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
با بيان اينکه 9 بار آژانس انرژي اتمي گفته که 
ايران به تعهدات خود عمل کرده است اعالم 
کرد: من از طرف خانم موگيريني خيلي واضح 
مي گويم که امکان مذاکره مجدد براي برجام 
وج��ود ندارد و ب��راي همه طرفين برجام الزام 
است و سران اتحاديه اروپا در آخرين نشست 
صحبت هاي ش��فافي داشتندکه همه طرف ها 
ملزم به رعايت برجام هس��تند.هلگا اشميد در 
در سومين سمينار سطح باالي همکاري هاي 
بي��ن الملل��ي اي��ران و اتحاديه اروپا گفت: من 
امروز خوش��حالم که در ميان ش��ما عزيزان در 
يک ش��هر پر از معماري جالب به نام اصفهان 
هس��تم اين دومين س��فر من به اصفهان است 
و اميدوارم نصف جهان را بيش��تر بشناس��م. 
اين نشست اهميت بااليي براي هر دو طرف 
دارد.وي اف��زود: مذاکراتي که ما با اروپا داريم 
نشان مي دهد که همه حمايت مي کنند و همه 
خواهان استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي 

هستند.

جاعلعناوينبزرگ
دستگيرشد

 وزارت اطالعات در اطالعيه اي از دستگيري 
ف��ردي ک��ه با جعل عناوي��ن مختلف از جمله 
ب��ازرس ويژه بي��ت رهبري و کارکنان وزارت 
اطالعات اقدام به اخاذي و دريافت رش��وه از 
طعمه هايش در تهران و کرج مي کرد، خبر داد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطالع رس��اني وزارت 
اطالعات، در بخشي از اين اطالعيه آمده است: 
در بازرسي از منزل اين جاعل کارت ها و احکام 
جعلي ديگري از قبيل مشاور محاکم عمومي و 
انقالب دادس��تاني ته��ران، معاون بازرگاني و 
مکاتبات جعلي با سازمان بازرسي کل کشور، 
وزي��ر اطالع��ات و ديگر س��ازمان ها و نهادها 
بدس��ت آمده اس��ت.وزارت اطالعات در اين 
اطالعيه تصريح کرد: در بين مدارک اين جاعل 
ديپلمه، مهر جعلي پزش��ک متخصص قلب و 

عروق با کد نظام پزشکي نيز وجود دارد

ماندنآمريکادرسوريه
باهدفمقابلهباروسيهوايران

سخنگوي رئيس جمهور ترکيه با بيان اينکه 
ب��ه نظ��ر مي آيد آمري��کا بيش از زمان مورد 
انتظار در س��وريه بماند، گفت که واشنگتن 
براي مقابله با روسيه و ايران قصد انجام اين 
کار را دارد.به گزارش ايسنا، ابراهيم کالين، 
مشاور و سخنگوي رئيس جمهور ترکيه در 
گفت وگو با ش��بکه فران��س 24 با پرداختن 
به تالش هاي ايران، روس��يه و ترکيه براي 
حل بحران س��وريه اظهار داش��ت: به نظر 
مي آي��د ک��ه آمريکا قصد دارد بيش از زماني 
که انتظار مي رفت در سوريه بماند و ممکن 
است براي مقابله با روسيه و ايران بخواهد 
اي��ن کار را انج��ام ده��د.وي ادامه داد: اگر 
هدف اين باش��د، موجب پيچيده تر ش��دن 
وضعي��ت خواهد ش��د. اين در حالي اس��ت 
ک��ه هدف اصل��ي بايد محافظت از تماميت 
ارضي سوريه باشد.کالين همچنين با اشاره 
ب��ه مذاکرات روس��يه، اي��ران و ترکيه براي 
حل بحران س��وريه در آستانه تاکيد کرد که 
اي��ن تالش ها هيچ منافاتي با مذاکرات ژنو 

درباره سوريه ندارد.

تماسپوتينبااميرقطر
کاخ کرملي��ن اع��الم ک��رد: رئيس جمهور 
روس��يه در تم��اس تلفني ب��ا امير قطر، وي 
را در جريان روند مذاکرات ايران، روس��يه و 

ترکيه درباره سوريه قرار داده است.
به گزارش خبرگزاري رس��مي کويت)کونا(، 
کاخ رياس��ت جمهوري روسيه)کرملين( با 
انتش��ار بياني��ه اي اعالم ک��رد که والديمير 
پوتين رئيس جمهور روس��يه و ش��يخ تميم 
آل ثاني امير قطر روز دوشنبه در يک تماس 
تلفن��ي با يکديگر درب��اره تحوالت منطقه 
خاورميانه و خليج)فارس( گفت وگو کرده اند.
در اين بيانيه آمده است که دو طرف همچنين 
درب��اره بحران س��وريه و پيروزي هاي اخير 
مب��ارزات علي��ه گروه هاي تروريس��تي که 
مي توان��د ب��ه حصول يک راه حل سياس��ي 
در س��وريه کمک کن��د، رايزني کرده اند.بنا 
ب��ه اع��الم کرملين، پوتين در اين گفت وگو 
امير قطر را از روند مذاکرات مقدماتي براي 
نشس��ت س��ه جانبه ايران، روس��يه و ترکيه 
درخصوص سوريه که قرار است در سوچي 

برگزار شود، مطلع کرده است.

فلسطينبينايرانوآمريکا
يکيراانتخابکند

وزير اطالعات رژيم صهيونيس��تي با طرح 
ادعاهايي عليه کشورمان گفت که فلسطين 
باي��د بي��ن ايران و آمريکا يک��ي را انتخاب 
کند.به گزارش روزنامه هاآرتص، يس��رائيل 
کات��س وزير اطالعات رژيم صهيونيس��تي 
در س��خنراني اش در ي��ک کنفران��س از 
تالش ه��اي دونالد ترام��پ، رئيس جمهور 
آمري��کا در حماي��ت از رژي��م متبوع��ش 
 به وي��ژه در براب��ر فلس��طينيان قدردان��ي
 کرد.اي��ن وزي��ر صهيونيس��تي در ادامه به 
طرح ادعاهايي عليه ايران پرداخت و گفت: 
اتفاق��ي نيس��ت که ترامپ دني��ا را اين گونه 
مي بيند و آش��کارا به دو محور اصلي تقسيم 
مي کند؛ محور ش��رارت که توس��ط ايران و 
کره شمالي هدايت مي شود و محور دوستي 
که تحت رهبري آمريکا قرار دارد. فلسطين 
بايد تصميم گيري کند که مي خواهد بخشي 
از محور ش��رارت باش��د يا به محور دوستي 

بپيوندد.

حمايتکميسيون
امنيتمليازنيروهايمسلح

سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست 
خارج��ي مجل��س گفت که در جلس��ه  روز  
سه شنبه اين کميسيون تاکيد شد که جهت 
آمادگي کافي براي دفاع از امنيت کشور بايد 
حمايت و پش��تيباني از نيروهاي مس��لح در 
اولويت بودجه کشور قرار گيرد.سيد حسين 
نقوي حس��يني در توضيح جلسه کميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار 
کرد: در اين جلس��ه مديران ارش��د سازمان 
مديريت و برنامه ريزي و مسئوالن اعتبارات 
و بودجه س��تاد کل نيروهاي مس��لح حضور 
داش��تند که تکاليف قانون��ي دولت در برابر 
نيروهاي مس��لح متعاقب با احکام بودجه و 
مصوبات قانوني از جمله قانون اقدام متقابل 
با نقض عهد آمريکا مورد بررسي قرار گرفت.

به گفته وي در اين جلس��ه معاون س��ازمان 
مديريت و برنامه ريزي به اين موضوع اشاره 
داشت که تبديل شدن ايران به يک قدرت 
بالمنازع در منطقه افتخار ديني و ملي است 
و با حمايت هاي صورت گرفته امنيت داخلي 
در مرزها در ش��رايط بس��يار خوبي اس��ت و 
باي��د براي همه اولويت اول، امنيت باش��د.

سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس در جمع بندي گفت: در اين 
جلسه مقرر شد که به دليل تهديدات موجود 
علي��ه جمهوري اس��المي ايران و ضرورت 
آمادگي کافي براي دفاع از امنيت کش��ور، 
حمايت و پش��تيباني از نيروهاي مس��لح در 
اولويت بودجه کشور باشد. سازمان مديريت 
و برنامه ريزي نيز بايد با توجه ويژه به تامين 
اعتبارات مصرح در قانون، پنج درصد بودجه 
دفاع��ي را ص��د در صد تامين کرده و دولت 

نيز به طور قطعي اقدام نمايد

وعده صادق سردار
سلیمانی در نامه به رهبر معظم انقالب پایان شجره خبیثه داعش را تبریک گفت

گروه سیاسی: فرمانده نيروي قدس سپاه 
در پيامي ب��ه محض��ر مقام معظم رهبري با 
اعالم پايان س��يطره شجره خبيثه داعش، 
رهبري حکيمانه ايش��ان و پايداري ملت، 
دول��ت، ارتش و نيروه��اي مردمي عراق و 
س��وريه و مجاهدين و شهداي مدافع حرم 
از ديگر کشورهاي اسالمي را عامل پيروزي 

جبهه مقاومت دانست. 
به گزارش ايسنا، در بخشي از اين پيام آمده 
اس��ت: آنچه پس از لطف خداوند س��بحان 
و عنايت خاص رس��ول معظم اسالم )صل 
اهلل عليه و آله( و اهل بيت گرانقدرش باعث 
شکست اين توطئه سياه و خطرناک گرديد، 
رهبري خردمندانه و هدايت هاي حکيمانه 
حضرت مس��تطاب عال��ي و مرجع عاليقدر 
حض��رت آي��ت العظمي سيس��تاني بود که 
موجب بس��يج کليه امکانات براي مقابله با 

اين طوفان مسموم گرديد. 
يقينًا پايداري دولت هاي عراق و س��وريه و 
پايمردي ارتش ها و جوانان اين دو کش��ور 
خصوص��ًا حشدالش��عبي مق��دس و ديگر 
جوانان مس��لمان س��اير کشورها با حضور 
مقتدران��ه و مح��وري حزب اهلل به رهبري 
سيد پر افتخار آن، جناب سيد حسن نصراهلل 
)حفظه اهلل تعالي (نقش تعيين کننده اي در 
به شکس��ت کشاندن اين حادثه خطرناک 

داشتند. 
قطعًا نقش ارزشمند ملت و دولت خدمتگزار 
جمهوري اسالمي خصوصًا رياست محترم 
جمهوري اس��المي، مجلس، وزارت دفاع 
و س��ازمان هاي نظامي و انتظامي و امنيتي 
کشورمان در حمايت از دولت ها و ملت هاي 

کشورهاي فوق الذکر قابل تقدير است. 
حقير به عنوان سرباز مکلف شده از جانب 
حضرتعالي در اين ميدان، با اتمام عمليات 
آزادس��ازي ابوکمال آخرين قلعه داعش با 
پايين کش��يدن پرچم اين گروه آمريکايي 
– صهيونيستي و برافراشتن پرچم سوريه، 
پاي��ان س��يطره اين ش��جره خبيثه ملعونه 
را اع��الم مي کن��م و ب��ه نمايندگي از کليه 
فرماندهان و مجاهدين گمنام اين صحنه 
و هزاران شهيد و جانباز مدافع حرم ايراني، 
عراقي، س��وريه اي، لبناني، افغانس��تاني و 
پاکستاني که براي دفاع از جان و نواميس 
مسلمانان و مقدسات آنان جان خود را فدا 
کردند اين پيروزي بسيار بزرگ و سرنوشت 
ساز را به حضرت عالي و ملت بزرگوار ايران 
اسالمي و ملت هاي مظلوم عراق و سوريه 
و ديگر مس��لمانان جهان تبريک و تهنيت 
عرض مي نمايم و پيشاني شکر را در مقابل 
پيش��گاه خداوند قادر متعال به شکرانه اين 

پيروزي بزرگ بر زمين مي ساييم. 
تشکر روحاني از سردار سلیماني ���

ب��ه گ��زارش خبرن��گار سياس��ي ايلن��ا، 
حجت االس��الم والمسلمين حسن روحاني 
در پنجمين کنگره سراسري خانه کشاورز 
ب��ا بي��ان اينکه داعش��ي ها به هيچ کس��ي 
رح��م نکردن��د، عن��وان ک��رد: هيچ وقت 
فک��ر نمي کردي��م در قرن بيس��ت و يکم 

جنايتکاران اينچنين وحشي و مورد حمايت 
قدرت ه��اي بزرگ ب��ه ويژه امريکا و رژيم 
صيهونيس��تي قرار بگيرند. اربابان آنها فکر 
مي کردند آنها تا ساليان دراز در اين منطقه 
مي مانن��د و آدم کش��ي و جنايت و اختالف 
را ادام��ه مي دهند اما ب��ا عنايات پروردگار 
و مجادت ه��اي ملت هاي منطقه اين ش��ر 

برداشته يا کمتر شده است.
روحاني با بيان اينکه اس��اس و بنيان اينها 
کنده شد و اين کار، کار بزرگي بود، يادآور 
ش��د: اين پيروزي را به رهبري، نيروهاي 
مس��لح، ارت��ش، س��پاه و ني��روي قدس و 
س��ردار س��ليماني که بسيار زحمت کشيد و 
همچنين به ديپلمات هاي ما در عرصه هاي 
ديپلماتيک به ويژه در اجالس هاي آستانه 
ت��الش کردند صلح را ايجاد کنند، تبريک 

گفت��ه و از آنه��ا تش��کر مي کنم. در همين 
راه روساي جمهور سه کشور ايران، روسيه 
و ترکيه در روس��يه براي مس��ئله سوريه و 
منطقه جمع مي شوند و اين يک خبر خوشي 
ب��راي م��ردم ايران و منطق��ه بود. البته کار 
اصل��ي را م��ردم و ارتش س��وريه، عراق و 
لبنان انجام دادند و البته برخي از کش��ورها 
ياري کردند از جمله ايران چراکه اين مسئله 

وظيفه همه ما بود.
کمر داعش شکسته شد  ���

رييس مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره به 
ظرفيت هاي مجمع مجالس آسيايي گفت: 
اين مجمع رفته رفته به سمت نقش آفريني 
در حوزه اقتصادي و رفع مرافعات منطقه و 

آسيا پيش مي رود.
به گزارش ايس��نا، عل��ي الريجاني رئيس 

مجل��س ش��وراي اس��المي که در راس 
هيئت��ي ب��راي حض��ور در دومي��ن مجمع 
عمومي مجمع مجالس آس��يايي به ترکيه 
سفر کرد، در بدو ورود به فرودگاه بين المللي 
آتات��ورک در جمع خبرن��گاران گفت: حل 
برخ��ي ماجراجويي هاي آمريکا در منطقه 
طوالني شده است از جمله مسائل تروريسم 
ک��ه چند دهه اس��ت گرفتاري آن دامنگير 
منطقه ش��ده است.الريجاني ادامه داد: در 
حال حاضر کمر داعش در منطقه شکسته 
شده و ظرفيت هاي خوبي در منطقه وجود 
دارد ک��ه عليرغ��م حمايت ه��اي آمري��کا 
مي توانند مقاومت کنند، که اين پيروزي ها 
با ارزش است.رئيس قوه مقننه در ادامه در 
پاس��خ به سوالي درباره نشست سوچي آن 
را نقطه عطفي در منطقه دانس��ت و افزود: 

بعد از گذشت چند سال از ماجراجويي ها در 
عراق برخي کشورها در صف مقدم مبارزه 
با تروريسم ايستادند و اکنون ايران، ترکيه 
و روس��يه جمع خوب و مکملي هس��تند که 
اگر آن را دنبال کنند مي توانند نقش آفريني 
مهم تري در آسيا داشته باشند چراکه کاري 
که اين کش��ورها در س��وريه کردند آن را 
به س��مت آرامش و تروريس��ت ها را تا حد 
زيادي از بين برد حاال نوبت ايجاد ثبات در 
منطقه اس��ت که اجالس س��وچي با هدف 
تثبيت ش��رايط س��وريه برگزار شده و بسيار 

مهم است.
نام�ه نمايندگان مجل�س درپي پايان  ���

داعش 
جمع��ي از نماين��دگان مجلس طي نامه اي 
پايان داعش را به مقام معظم رهبري، ملت 
ايران و س��اير مسلمانان جهان تبريک و از 

زحمات مدافعان حرم تقدير کردند.
ب��ه گزارش ف��ارس، نماين��دگان مجلس 
ش��وراي اس��المي نامه اي را تهيه و تدوين 
کرده اند که طي آن به مقام معظم رهبري، 
ملت ايران و ساير مسلمانان جهان تبريک و 
از زحمات مدافعان حرم تقدير شده است.

حجت االس��الم مجتبي ذوالنوري نماينده 
مردم قم و عضو کميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگ��و با فارس ضم��ن تأئيد اين خبر، 
گف��ت: نماين��دگان در ح��ال تهيه نامه اي 
هس��تند که به موجب آن پايان داعش به 
مق��ام معظم رهبري، ملت ش��ريف ايران، 
عراق، س��وريه و لبنان و همچنين س��اير 
کشورهايي که داعش به آنان آسيب رسانده 

بود تبريک گفته اند.
وي اضاف��ه ک��رد: همچني��ن در اين نامه 
از مجاهدت ه��اي نيروه��اي مس��لح ب��ه 
خصوص نيروي قدس س��پاه پاس��داران و 
تمامي رزمندگاني که در اين پيروزي سهم 
داش��ته اند تقدي��ر و تش��کر ب��ه عمل آمده 
اس��ت.»در نامه از جريان مقاومت در ساير 
کش��ورهاي منطقه از جمله لبنان، سوريه، 
افغانس��تان، پاکستان و س��اير کشورهاي 
اس��المي که مقاب��ل اين جري��ان تکفيري 
ايف��اي نق��ش کرده اند قدردان��ي به عمل 
آمده اس��ت زي��را اين مجاه��دان راه حق 
مقاب��ل اف��رادي که ب��ه نمايندگي از نظام 
س��لطه در کشورهاي اسالمي آتش جنگ 

برافروخته اند ايستادگي کرد.«
عض��و کميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس در عين حال خاطرنش��ان 
ک��رد: ج��ا دارد تش��کر وي��ژه اي از آق��اي 
س��ردار س��ليماني و تمامي عزيزان��ي ک��ه 
براي برافراش��ته ش��دن پرچ��م مقاومت و 
پايين کش��يدن داعش گام برداشتند تقدير 
و تش��کر وي��ژه کنيم.ذوالنوري اعالم کرد 
ک��ه به صورت تلفن��ي همراهي تعدادي از 
نماين��دگان ب��راي اين نامه جلب ش��ده و 
پيش بيني کرد که نامه مذکور امضاي قابل 
توجهي کسب و در نشست فردا )چهارشنبه( 

از تريبون مجلس قرائت شود.

ميز خبرسياست نامه
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براي گرفتن طلبمان از انگلیس به تالشمان ادامه مي دهیم

واشنگتن پست: آمریکا آماده حرکت بعدي ایران در سوریه باشد 

س��خنگوي دول��ت گفت: جبه��ه مقاومت با وجود همه 
س��ختي ها و نامردمي ها از س��وي تروريست ها يک بار 
ديگر نشان داد که اگر ايستادگي از سوي مردم صورت 
گيرد، پايانش پيروزي است. به گزارش مهر، محمدباقر 
نوبخت س��خنگوي دولت در نشس��ت خبري هفتگي با 
رسانه ها با اشاره به پيروزي جبهه مقاومت در مقابله با 
تروريسم اظهار کرد: اين جبهه با وجود همه سختي ها 
و نامردمي ها از س��وي تروريس��ت ها با عنايت خداوند 
و پش��تيباني مردم بزرگ س��وريه و عراق جبهه باطل 

داعش را در هم ريخت و يک بار ديگر نش��ان داده ش��د 
که اگر ايس��تادگي از س��وي مردم صورت گيرد، پايانش 
پي��روزي اس��ت.وي تصريح کرد: دولت سپاس��گزار و 
قدردان نيروهاي مس��لح اس��ت؛ به وي��ژه برادر فهيم، 
رشيد، سليم و عزيزمان سردار قاسم سليماني است که 
در قواره يک لشکر و نظام ايفاي نقش کرد.وي درباره 
حمايت دولت از زلزله زدگان گفت: 2۸1 ميليارد تومان 
ب��ه صورت بالعوض براي امر اس��کان موقت 11هزار 
خانوار روس��تايي، 4۵00 خانوار شهري، تخصيص داده 
ش��د. ۶۵9 ميليارد تومان نيز در قالب تس��هيالت ارزان 
قيم��ت ب��ه زلزله زدگان تخصيص يافت.نوبخت درباره 
بيانيه نفتي ترامپ گفت: هر نوع تخلفي از سوي طرفين 
توافقنامه و قرارداد برجام صورت گيرد مکانيزم برخورد 
با آن در داخل کش��ور و در س��طح بين الملل وجود دارد. 
امريکايي ها دم به دم از اين اقدامات خالف دارند مطمئن 
باشيد کميته مربوطه بررسي کرده و ما فعاالنه برخورد 
خواهيم کرد.س��خنگوي دول��ت درباره مواضع مجلس 
شوراي اسالمي درباره قرارداد توتال گفت: اين قرارداد 

ي��ک فرآين��د طوالن��ي را طي کرد و در ايس��تگاههاي 
مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت، يکي از نقاط قوت اين 
قرارداد آن بود که اگر توتال کوتاهي کند چه واکنش��ي 
بايد انجام داد، ما از منافع خود عدول نخواهيم کرد. امروز 
همه مي بينند که اين فضاهاي تاريک از سوي آمريکا به 
وجود مي آيد. در برجام نيز همگان بر حسن نيت ايران 
و پايبندي بر اين توافقنامه تاکيد کردند.نوبخت درباره 
نام��ه نمايندگان براي پرداخت بدهي دولت به صندوق 
تامين اجتماعي گفت: بخش��ي از اين بدهي ها ناش��ي از 
تکاليف قانوني است و تامين اجتماعي بايد پرداخت کند، 
نماين��دگان از وض��ع طرح هاي عمراني باخبرند و از اين 
به بعد انش��ااهلل کمتر طرح هايي را که دولت را بدهکار 
مي کند پيگيري کنند البته قرار ش��د صدور اوراق براي 
پرداخت مطالبات تامين اجتماعي در نظر گرفته ش��ود. 
آنچه در چارچوب قانون برنامه شش��م اس��ت را دنبال 
مي کنيم. اما اينکه نمايندگان بخواهند در اين ش��رايط 
خاص ما تمام بدهي هاي طول تاريخ به تامين اجتماعي 

را پرداخت کنيم تکليف مااليطاق است.

نوبخت درباره انتقادات بر مسکن مهر و اظهارات اخير 
وحيد حقانيان گفت: در س��ر پل ذهاب س��اختمانهاي 
مس��کن مهر تخريبش��ان بيش��تر بود. هر دلسوزي اين 
س��وال را مي پرس��د که چرا بايد اين س��اختمان اينگونه 
باش��د و ساختمان ديگري خراب نشود. براي مسئوالن 
نظام بايد اين مطرح شود که آيا نمي شد دقت بيشتري 
روي ساخت و سازها انجام شود.وي افزود: اين طبيعي 
اس��ت که از رئيس قوه مجريه در گام نخس��ت ش��نيده 
ش��ود که بايد در اين نوع س��اخت و س��ازها دقت ش��ود. 
البته نمي توان گفت همه مسکن هاي مهر اين وضع را 
داشته باشد. ممکن است يک سازنده محاسبات درستي 
انجام داده باشد اما اين به آن معنا نيست که در مجموع 

احساس ناامني به وجود آيد.
نوبخت درباره اينکه آيا درخواستي براي خروج مخالفان 
جمهوري اسالمي ايران از شمال عراق در پي فشار ارتش 
عراق به پ ک ک براي خروج از ش��مال عراق مطرح 
شده يا نه، گفت: چنين مطالبي در شوراي عالي امنيت 

ملي مطرح نشده است.

واشنگتن پست در يادداشتي با اشاره به حضور فرمانده 
س��پاه قدس ايران در منطقه آزاد ش��ده البوکمال نوشت 
که تهران به دنبال کنترل مناطق تحت نظارت نيروهاي 
تحت حمايت آمريکاست؛ درحالي که واشنگتن مشغول 
جش��ن گرفتن توافق آتش بس با روس��يه اس��ت، ايران 

مناطق بيشتري را تحت کنترل خود درآورده است. 
به گزارش ايلنا به نقل از واش��نگتن پس��ت، آمريکا بايد 
خودش را براي حرکت بعدي ايران در سوريه آماده کند.

در اين گزارش آمده است در حالي که دولت ترامپ توافق 
جديدش براي توقف جبهه هاي جنگ در جنوب سوريه 
را جش��ن مي گيرد، دولت اس��د و ايران آماده فاز بعدي 
اقداماتشان در جنگ طوالني مدت سوريه هستند. آنها 
سعي دارند بقيه کشور را نيز تحت کنترل خود دربياورند.

نويسنده اين يادداشت مدعي شده تهران هزاران مبارز را 
به سمت سرزمين هاي به دست آمده اش اعزام کرده و در 
حال س��اخت پايگاه هاي نظامي در اين سرزمين هاست. 
اگرچه نيروهاي مورد حمايت آمريکا قسمت هاي شرفي 
رود فرات را در جنوب ش��رقي س��وريه در کنترل دارند و 
همچنين مرزهاي سرزمين هاي اشغالي و اردن را تحت 
کنترل گرفته اند اما ايران سعي دارد با کمک به بشار اسد 
همه مناطق سوريه را پس بگيرد. به ادعاي اين روزنامه 
آمريکايي، قاسم سليماني فرمانده نيروهاي سپاه قدس 
اخيرا با اش��اره به ش��هر شرقي س��وريه يعني ديرالزور بر 
اولويت اين بخش ها براي ايران به منظور دسترسي به 

مناطق غني از نفت اين منطقه اشاره کرده بود. سليماني 
در البوکمال نيز حاضر ش��د . ش��هر البوکمال در مرزهاي 
ش��هر القائم عراق واقع ش��ده و آخرين قطعه از پازل پل 
استراتژيک ايران به سمت بيروت است.واشنگتن پست 
با اشاره به توافق آتش بس ميان والديمير پوتين و دونالد 
ترامپ که طي آن به توافق رسيده بودند که مناطق آزاد 
ش��ده خارج از کنترل اس��د باقي بماند و اين مکان ها به 
تدريج از مبارزان خارجي خالي شود، نوشت: با اين وجود 
سرگئي الوورف وزير خارجه روسيه گفته که مسکو قصد 
ندارد نيروهاي ايران را از سوريه عقب براند. حال چه بايد 
ک��رد؟ گروه��ي از مقام هاي ديپلماتيک و نظامي آمريکا 
بسته اي پيشنهادي به ترامپ ارائه کردند که در آن گفته 
شده بود چطور مي شود از نفوذ ايران در مناطق آزاد شده در 
سوريه و در منطقه جلوگيري کرد.بر اساس اين گزارش، 
موسسه يهودي امنيت ملي آمريکا اعالم کرده است: از 
همه چيز مهمتر اين اس��ت که آمريکا بايد موانع واقعي 
بر سر راه پيروزي هاي ايران توسط بشار اسد در سوريه 
ايجاد کند.اين روزنامه آمريکايي در ادامه اين راهکارها 
نوش��ت: اول اينکه آمريکا بايد سياس��ت هايش در قبال 
سوريه را به طور شفاف ارائه کند تا ترديدها درمورد اينکه 
آمريکا مي خواهد بعد از شکست داعش عرصه را ترک 
کند، از بين برود. اين سياست ها بايد حضور نظامي آمريکا 
روي زمين و در هوا را مادامي که مطمئن ش��وند داعش 
بازنخواهد گشت و اسد کل کشور را تحت کنترل خود در 

نمي آورد، تضمين کند.دومين بند استراتژي پيشنهادي از 
سوي مقام هاي آمريکا به ترامپ به ادعاي اين روزنامه 
آمريکايي اين است که دولت ترامپ بايد دسترسي اش 
را به نيروهايي به گروه هاي تحت حمايت آمريکا کمک 
کرده اند تا مناطق جنوب ش��رقي س��وريه را تحت کنترل 
داش��ته باش��د، حفظ کند. اين مناطق مي توانند منافعي 
اقتص��ادي ب��راي مناطقي که اي��ن نيروها به آنجا تعلق 
دارند، داشته باشند و از طرفي اهرم فشار سياسي براي 
آمريکا به ش��مار مي روند.بند س��وم استراتژي ضد ايران 
اين موسسه يهودي پيشنهاد همکاري آمريکا با متحدان 
منطقه اي براي متوقف کردن ايران براي ارسال سالح 
و نيرو به سمت سوريه است.به ادعاي اين روزنامه، اين 
بند نيازمند مس��دود کردن راه هاي دريايي و اطمينان از 
اين اس��ت که نيروهاي تحت حمايت آمريکا ش��هرهاي 
مرزي ميان سوريه و عراق را تحت کنترل دارند. چنين 
حرکتي مي تواند اقدام هاي ايران را بدون نياز به درگيري 
ب��ا ته��ران تحت نظر قرار دهد.ب��ه ادعاي »چارلز والد« 
ژنرال بازنشسته نيروي هوايي آمريکا اين کشور نيازمند 
قطع توانايي ايران براي ايجاد هالل نفوذ است. ما بايد 
به س��اخت ائتالف با کش��ورهايي که مثل خودمان فکر 
مي کنن��د، ادام��ه دهيم.اين روزنامه آمريکايي ادامه داد: 
ترامپ زماني که مي گويد با يک وضعيت وحشتناک در 
سوريه دست و پنجه نرم مي کند، حق دارد. سياست هاي 
دولت اوباما در حمايت از معارضان در سوريه و ديپلماسي 

خوش بينانه بدون پش��توانه اش وضعيت امروز را ايجاد 
کرده اس��ت. اما ترامپ نبايد اش��تباهات اوباما را تکرار 
کند.به گفته اريک الدمن سفير سابق آمريکا در ترکيه، 
واش��نگتن کارت هاي مختلفي در دس��ت دارد که بايد با 
آگاهي و خرد از آنها اس��تفاده کند.واش��نگتن پس��ت در 
ادامه مدعي ش��ده که آمريکا هيچ انگيزه اي براي يک 
عمليات بلند مدت طوالني در سوريه ندارد اما درس هايي 
از خروج نيروهايش از عراق در س��ال 2011 گرفته که 
هنوز در ذهن بس��ياري از فرماندهان نظامي اين کش��ور 
تازه است. جيمز ماتيس وزير دفاع آمريکا هفته گذشته 
وعده داد که نيروهاي آمريکايي بايد از ايجاد داعش��ي 
ديگ��ر در منطق��ه جلوگيري کنن��د و تا زماني که فرايند 
سياسي الزم طي نشده، خارج نخواهند شد اما او از اينکه 
بگويد آمريکا اقدام هاي خضمانه ايران را متوقف مي کند، 
خودداري کرد.به ادعاي اين گزارش، منافع ملي آمريکا 
روشن است. کنترل طوالني مدت ايران بر مناطق آزاد 
شده در سوريه منجر به بي ثباتي خواهد شد و هيزم بر 
آتش افراط گرايي و بحران خواهد ريخت.نويس��نده اين 
گ��زارش در پايان مدعي ش��ده م��ا بايد دائما بگوييم که 
هيچ راه حل نظامي براي بحران سوريه وجود ندارد. اين 
حقيقت است اما اينکه راه حل ديپلماتيک هم تا زماني 
که ايران و بشار اسد به دنبال پيروزي هاي نظامي هستند 
به جايي نخواهد رس��يد نيز حقيقت ديگري اس��ت که 

نبايد فراموش کرد.

نوبخت در نشست خبري تاکید کرد:

پايگاه اطالع رس��اني KHAMENEI.IR متن پاس��خ رهبر معظم 
انقالب اسالمي به نامه ي سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سليماني 
فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي درباره ي پايان 

سيطره ي شجره ي خبيثه ي داعش را به شرح زير منتشر کرد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

سردار پر افتخار اسالم و مجاهد في سبيل اهلل آقاي سرلشکر حاج 
قاسم سليماني دام توفيقه

خ��داي ب��زرگ را با همه ي وجود سپاس��گزارم ک��ه به مجاهدات 
فداکارانه شما و خيل عظيم همکارانتان در سطوح مختلف، برکت 
عطا فرمود و ش��جره ي خبيثه ئي را که به دس��ت طواغيت جهان 
غرس ش��ده بود، به دس��ت ش��ما بندگان صالح در کش��ور سوريه و 
عراق ريش��ه کن کرد. اين تنها ضربه به گروه س��تمگر و روس��ياه 
داعش نبود، ضربه ي س��خت تر به سياس��ت خباثت آلودي بود که 
ايجاد جنگ داخلي در منطقه و نابودي مقاومت ضّد صهيونيستي 
و تضعيف دولتهاي مس��تقل را به وس��يله رؤس��اي شقي اين گروه 
گمراه هدف گرفته بود. ضربه بود به دولتهاي قبلي و کنوني امريکا 
و رژيمهاي وابس��ته به آن در اين منطقه که اين گروه را به وجود 
آوردند و همه گونه پش��تيباني کردند تا س��لطه ي نحس خود را در 

منطقه ي غرب آسيا بگسترانند و رژيم غاصب صهيونيست را بر آن 
مسلط سازند. شما با متالشي ساختن اين توده سرطاني و مهلک 
نه فقط به کشورهاي منطقه و به جهان اسالم بلکه به همه ملتها 
و به بشريت خدمتي بزرگ کرديد. اين نصرتي الهي و مصداق: و 
ما رميَت اذ رميت و لکن اهلل رمي بود که به خاطر مجاهدت شبانه 
روزي شما و همرزمانتان به شما پاداش داده شد.اينجانب صميمانه 
به شما تبريک ميگويم و با اين حال تأکيد ميکنم که از کيد دشمن 
غفلت نشود.آنهائي که با سرمايه گذاري سنگين اين توطئه شوم 
را تدارک ديده بودند آرام نخواهند نشست سعي خواهند کرد آن را 
در بخشي ديگر از اين منطقه و يا به شکلي ديگر دوباره به جريان 
افکنن��د. حف��ظ انگيزه، حفظ هوش��ياري، حفظ وحدت، زدودن هر 
پسماند خطرناک، کار فرهنگي بصيرت افزا و خالصه، آمادگي هاي 
همه جانبه نبايد فراموش شود. شما را و همه ي برادران مجاهد از 
کشورهاي عراق و سوريه و ديگران را به خداي بزرگ مي سپارم 

و به همه ي شما سالم و دعا ميکنم.
والسالم عليکم و رحمةاهلل

30 آبانماه 139۶  
سيد علي خامنه اي

پاسخ رهبر انقالب اسالمي به نامه سردار سرلشکر حاج قاسم سلیماني 
درباره پایان سیطره شجره خبیثه داعش
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بازسازي سوريه دردستور کار
درديدار پوتين و اسد مطرح شد

گ�روه بی�ن الملل: کرملين در بياني��ه اي از ديدار روز 
دوش��نبه روس��اي جمهور سوريه و روسيه در سوچي خبر 

داد.
اس��د در حضور فرماندهان نظامي روس و مقامات ارش��د 
سياس��ي اين کش��ور با والديمير پوتين در سوچي ديدار 
ک��رد و در نشس��ت فرمانده��ي عالي نيروهاي مس��لح 
روس��يه به رياس��ت والديمير پوتين که بي س��ابقه بوده، 
ش��رکت کرد.پوتي��ن در اين دي��دار پيروزي هاي ارتش 
س��وريه عليه تروريس��ت ها را تبريک گفت و تاکيد کرد: 
مردم س��وريه دوران س��ختي را پش��ت سر مي گذارند و 
به تدريج به مراحل نهايي ريش��ه کن س��ازي تروريس��م 
نزديک مي ش��وند.وي خاطرنش��ان کرد، ديدار با هدف 
هماهنگي و مش��ورت ميان دو طرف روس��يه و س��وريه 
پيش از نشس��ت او با روس��اي جمهوري ايران و ترکيه 
انجام شد که قرار است فردا برگزار شود.پوتين خاطرنشان 
کرد، مهم اکنون انتقال به روند سياسي است و روسيه در 
اين زمينه تالش مي کند.رئيس جمهوري روس��يه تاکيد 
کرد، اهميت زمان اين ديدار براي افزايش هماهنگي ها 
مي��ان دو ط��رف، انجام رايزني هاي بيش��تر، ش��نيدن 
ارزياب��ي رهب��ري س��وريه از اوضاع کنوني اين کش��ور، 
برداش��تن گام هاي آينده، تصور از روند سياس��ي و نقش 
س��ازمان ملل در آن اس��ت.رئيس جمهوري روسيه ادامه 
داد، عمليات ارتش کش��ورش در کنار ارتش س��وريه به 
 بهبود وضعيت انساني، نظامي و سياسي در سوريه منجر 

شد.
وي تصريح کرد، روسيه بر مشارکت فعال سازمان ملل 
در مرحله نهايي حل و فصل بحران س��وريه حس��اب باز 
مي کند.پوتين با بيان اينکه اس��د آماده همکاري با تمام 
کس��اني اس��ت که خواهان صلح و ثبات هس��تند، گفت: 
مساله مهم اکنون در سوريه عبور به مرحله انتقالي است.

وي گفت: شما مي دانيد ما فعاالنه با ديگر کشورها، عراق، 
آمريکا، مصر عربس��تان و اردن همکاري مي کنيم و در 
تماس دائم با شرکايمان هستيم.پوتين افزود: روسيه از 
آمادگي عالي دولت س��وريه و اس��تقبال آن از کساني که 
متمايل به صلح هس��تند و حمايت آن از روند آس��تانه که 
موجب ايجاد مناطق کاهش تنش در سوريه شد، تقدير 
مي کنم.رئيس جمهور س��وريه نيز خطاب به فرماندهان 
نظامي روس با اش��اره به اين که پش��تيباني هوايي ارتش 
روسيه کليد حل و فصل بحران سوريه از طريق ديپلماسي 
اس��ت، گف��ت: از اي��ن که دو س��ال و اندي پ��س از آغاز 
عمليات موفقيت آميز عمليات روسيه با شما ديدار مي کنم 
خرس��ندم. بايد اذعان داش��ت که اين عمليات به ما اجازه 
داد که حل و فصل سياسي بحران سوريه را پيش ببريم. 

اکنون به لطف فداکاري هاي شما و ارتش سوريه مردم 
کشورم به خانه و ديار خود بازگشته اند.اسد با بيان اينکه 
بر حمايت روسيه جهت ممانعت از دخالت هاي خارجي 
در روند سياسي سوريه تکيه کرده، افزود: در اين دوران 
موفقيت هاي بزرگي داش��ته ايم چه در ميدان نبرد و چه 
در عرصه سياس��ي بس��ياري از مناطق س��وريه از دست 
تروريست ها آزاد شده و سوري هايي که مجبور به ترک 

خانه هايشان شدند مي توانند بازگردند. 
پوتين نيز ابراز اميدواري کرد که جنگ با تروريس��م در 
آينده اي نزديک در س��وريه خانمه يابد.دو طرف در اين 
ديدار همچنين درباره اصول اوليه تدوين روند سياس��ي 
جهت حل و فصل مسالمت آميز بحران سوريه گفت وگو 
کردند.روس��اي جمهور روس��يه و س��وريه همچنين به 
بررسي مقدمات جاري براي برگزاري نشست گفت وگو 
ملي در سوچي پرداختند.اسد تاکيد کرد: از هر روند سياسي 
به خصوص بعد کاهش خطر تروريسم حمايت مي کنم 
و درهاي دخلي و بين المللي براي اين روند باز هس��تند 
و با هر راه حل سياسي که بر حاکميت و تصميم سوريه 

متمرکز باشد، هستيم.
تماس تلفني پوتین با ترامپ و رهبران منطقه پس  ���

از ديدار با اسد
کاخ رياس��ت جمهوري روس��يه )کرملين( اعالم کرد که 
والديمير پوتين، رئيس جمهوري اين کشور پس از ديدار 
روز دوش��نبه خود با بش��ار اسد، رئيس جمهور سوريهروز 
گذش��ته با دونالد ترامپ، همتاي آمريکايي اش تماس��ي 

تلفني برقرار مي کند.
بشار اسد روز دوشنبه به روسيه سفر کرد.

رئيس جمهوري روس��يه در اثناي اس��تقبالش از همتاي 
س��وريه اي خ��ود در مق��ر اقامتش در تفرجگاه س��وچي 

خاطرنشان کرد که پس از اين نشست، با ترامپ و رهبران 
خاورميان��ه تم��اس تلفني  برقرار خواه��د کرد.کرملين 
همچنين اعالم کرد که پوتين با همتاي س��وري اش به 
بررسي جنگ عليه تروريسم و فرصت هاي دستيابي به 
حل و فصل سياسي در سوريه پرداخت.در مذاکراتي که 
توسط تلويزيون سوريه پخش شد، بشار اسد از حمايت 
پوتين، وزير دفاع و فرمانده ستاد روسيه از سوريه تشکر 

و قدرداني کرد.
مخالف�ت واش�نگتن ب�ا بیانیه محکومی�ت بمباران  ���

سفارت روسیه در دمشق
نماين��ده روس��يه در س��ازمان ملل اعالم ک��رد، آمريکا 
پيش نويس بيانيه روسيه در شوراي امنيت در خصوص 
محکوميت حمله به س��فارت روس��يه در دمش��ق را رد 

کرد.
سخنگوي نماينده روسيه در سازمان ملل گفت، رهبران 
آنچه که به اصطالح ائتالف ناميده مي ش��ود، بار ديگر 
تاکي��د کردن��د نهادهاي روس��يه در خارج با به کار گيري 
معيارهاي دوگانه درباره حمالت تروريس��تي هدف قرار 
مي گيرند و اين نخس��تين باري نيس��ت که ش��اهد اين 
رفتار هستيم.هيئت روسي روز دوشنبه پيش نويس بيانيه 
شوراي امنيت درباره حمله به هيئت ديپلماتيک روسيه 
در دمشق را ميان اعضا توزيع کرد.دوشنبه وزارت خارجه 
روسيه اعالم کرد، به دنبال حمله افراد مسلح به دمشق، 
يک خمپاره به ديوار بيروني س��فارت روس��يه در سوريه 

اصابت کرده است.
اسد نبرد علیه داعش را فیصله داده است  ���

وزي��ر جنگ رژيم صهيونيس��تي اع��الم کرد که رئيس 
جمهوري سوريه نبرد عليه داعش را فيصله داده است.

آويگدور ليبرمن، وزير جنگ رژيم صهيونيستي تصريح 

کرد، بش��ار اس��د، رئيس جمهوري سوريه در حال حاضر 
٩٠ درصد از مناطق مسکوني در سوريه را تحت کنترل 
خود دارد.وي افزود: بشار اسد ايجاد لشگرها و ارتش ها 
و همچنين سامانه هاي پدافند هوايي را آغاز کرده است 
و م��ا اين مس��أله را مدنظر ق��رار مي دهيم.ليبرمن گفت: 
آموزش ها و آمادگي هاي بيش��تري براي ارتش س��وريه 
صورت مي گيرد و تالش هاي بيشتري انجام مي شود تا 
به صورت ضمني به ما اعالم کنند که آنها آماده هستند.

اين مقام صهيونيستي تصريح کرد: سوري ها سامانه اس 
اي ۲۲ دارند که سالحي بسيار کارآمد است اما آنها با طرز 
اس��تفاده از اين س��الح آشنا نيستند.وي افزود: اسد نبرد 
عليه داعش را فيصله داده است و منطقه شاهد تغييرات 
اساسي است و ما به افزايش بودجه نظامي خود به ميزان 

يک ميليارد دالر نياز داريم.
اگر روسیه نبود بشار اسد سقوط مي کرد ���

سعد حريري نخست وزير لبنان که از رياض اعالم استعفا 
ک��رد، در گفت وگ��و با مجل��ه "الرجل" که به زودي متن 
کامل آن منتشر خواهد شد، بار ديگر به بدگويي از ايران 
و به ستايش عربستان پرداخت.سعد حريري در اظهارات 
خود عليه ايران مدعي شد، حسن روحاني کسي نيست 
ک��ه ب��راي ما تصميم بگيرد که چکار کنيم. ايران تالش 
مي کند قدرت خود را در منطقه نشان دهد و تبليغاتي که 
ايراني ها مي کنند و خود را کساني نشان مي دهند که در 
س��وريه قدرت دارند بخش��ي از اين موضوع است اما اين 
"تحکم" کجاس��ت.او که امش��ب به بيروت بازمي گردد، 
گف��ت: زمان��ي که ايراني ها با جان و دل از بش��ار اس��د، 
رئيس جمهوري س��وريه دفاع مي کردند، روسيه مداخله 
کرد. اگر روسيه نبود اسد سقوط مي کرد.وي در تملق از 
عربس��تان و وليعهد آن گفت: محمد بن س��لمان، وليعهد 
سعودي درايت دارد و کمتر رهبري در جهان چنين ديدگاه 
و درايتي دارد که چالش و مشکل را ببيند و در جهت رفع 
اين چالش عمل کند.حريري افزود: نس��لي جوان را در 
عربستان خصوصا با محمد بن سلمان شاهد هستيم که 

براي اشاعه چنين اميدي تالش مي کند.
س�عد حري�ري ادام�ه داد، رهبر و پیش�وا نمي تواند  ���

ناامید باشد.
نخست وزير مستعفي لبنان در ادامه گفت: ملک سلمان 
نيز حافظه خوبي دارد و هيچ چهره و اس��مي را فراموش 
نمي کن��د. او ني��ز ديدگاهي براي توس��عه رياض به طور 
گسترده دارد و اين کار را با جمع کردن ميراث گذشته و 
نگاهش به آينده صورت مي دهد. از اين رو امروز شاهد 
دس��تاوردهايي هس��تيم که او زماني که امير رياض بود، 

در سر مي پروراند.

میز خبرمیز خبر

 آنکارا عروسک دست
 کشورها نيست

رئيس جمه��ور ترکيه اعالم کرد: تهديدهاي 
خبيثان��ي علي��ه ترکي��ه مط��رح اس��ت اما 
آنکارا عروس��ک نيس��ت و نمي تواند همانند 

کشورهاي ديگر با ما بازي کنيد.
رجب طي��ب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه 
اع��الم کرد: م��ا همانقدر که دولتي متعهد و 
پايبند هستيم، خصومت مان نيز شديد است.

وي ادام��ه داد: در حال��ي که اعالم مي کنند 
سوريه و عراق از داعش پاکسازي شده است 
باز هم حجم گسترده اي از تسليحات به اين 
کشور ارسال مي شود. چرا انتقال تسليحات 
ادامه دارد؟ اين س��الح ها براي چه کشوري 
اس��تفاده خواهد ش��د، اما ترکيه اين نقشه ها 
را مي دان��د و گام ه��اي الزم را برم��ي دارد، 
کس��ي تص��ور نکن��د در برابر اي��ن اتفاقات 
ترکيه مي نش��يند و بدون هيچ اقدامي منتظر 

مي ماند.

حمايت اردن ازلبنان 
پادشاه اردن در ديدار با رئيس حزب الکتائب 
لبن��ان بر حمايت امان از تالش هاي بيروت 
ب��راي عب��ور از چالش ه��ا و حف��ظ وحدت و 
حاکمي��ت مل��ي و امنيت و ثبات اين کش��ور 
تاکيد کرد. عبداهلل دوم، پادشاه اردن در ديدار با 
سامي الجميل، رئيس حزب الکتائب لبنان در 
کاخ الحسينيه در شهر امان با تاکيد بر عمق 
روابط تاريخي و برادرانه ميان دو کشور، اظهار 
داشت: امان از تالش هاي لبنان براي عبور 
از چالش ها و حفظ وحدت و حاکميت ملي و 
امنيت و ثبات اين کش��ور تا تحقق آينده اي 
بهتر براي مردم لبنان حمايت مي کند.الجميل 
نيز در اين ديدار از موضعگيري هاي اردن در 
حمايت از وحدت، ثبات و شکوفايي لبنان و 
تالش هاي مستمرش براي برقراري امنيت 
و ثبات در منطقه و نيز حمايت از ارتش لبنان 
تقدير و تشکر و بر لزوم تقويت روابط دوجانبه 
بي��روت و امان تاکيد کرد.گفتگوها ميان دو 
طرف ش��امل بررس��ي وضعيت شهر قدس، 
راه هايي که ورود پيروان اديان آس��ماني به 
اين شهر را تضمين کنند، نقش سازنده امان 
در گفتگ��وي تمدن ها و اديان و تجربه اردن 

در مورد آوارگان سوري بود.

حکم قاضي فدرال آمريکا 
عليه فرمان مهاجرتي ترامپ

قاض��ي ي��ک دادگاه ف��درال در کاليفرنياي 
آمريکا اقدام به مسدود کردن دستور اجرايي 
دونال��د ترامپ، رئيس جمهور اين کش��ور در 
قط��ع بودجه فدرال به اصطالح ش��هرهاي 
"پناه��گاه" که قرار بوده از فرمان مهاجرتي 

ترامپ استثناء باشند، کرد.
قاضي فدرال آمريکا در سانفرانسيسکو پيش 
از اي��ن در م��اه آوريل ني��ز اين فرمان دولت 
ترام��پ را ب��ه طور موقت مس��دود کرده بود 
اما روز دوش��نبه با يک دس��تور منع دائمي، 
به ش��کايت مطرح ش��ده از جانب دو منطقه 
"سانفرانسيس��کو" و "س��انتا کالرا کاونتي" 
پاس��خ داد.آنها در اين ش��کايت عنوان کرده 
بودن��د که اين فرمان ترامپ برخالف قانون 
اساس��ي اس��ت.اين قاضي نوش��ت: اين دو 
منطق��ه عنوان کردند که اين فرمان اجرايي 
س��بب آس��يب هاي اساسي به آنها به موجب 
نق��ض دکترين تفکيک قوا و محروم کردن 
آنها از حقوقشان طبق اصالحيه هاي پنجم 
و ده��م خواه��د ش��د.ترامپ در م��اه ژانويه 
کمي بعد از آغاز رياس��ت جمهوري اش اين 
فرمان اجرايي را صادر کرد تا بودجه مناطقي 
ک��ه از پايبن��دي به يک قانون مربوط به الزام 
دولت هاي محلي براي اش��تراک اطالعات 
ب��ا مقام هاي مهاجرتي خ��ودداري کرده اند 
قطع کنند.وزارت دادگس��تري دولت ترامپ 
در راس��تاي اين سياس��ت به دنبال مجازات 
شهرها و ديگر حوزه هاي بوده که به جنبش 
فزاين��ده "پناه��گاه" به ه��دف محافظت از 
مهاجران غيرقانوني در مقابل طرح تش��ديد 

استرداد آنها مي پيوندد.

تصاوير روزنامه نگار اسرائيلي 
در مسجد النبي 

به دنبال انتشار خبرهايي از گسترش روابط 
بي��ن اس��رائيل و عربس��تان، روزنامه نگار و 
وبالگ نويس اس��رائيلي عکس هايي از خود 
منتش��ر کرد که در آنها با پوش��ش س��نتي 
عربس��تان در مس��جد نبوي در مدينه منوره 
ظاهر ش��ده اس��ت.بن تزيون، روزنامه نگار و 
وبالگ نويس اسرائيلي در صفحه اينستاگرام 
خود تصاويري از خودش در مکه، جده، مدينه 
و ري��اض منتش��ر کرد.اي��ن وبالگ نويس 
اس��رائيلي در اينس��تاگرامش عکس هايي از 
خود در مس��جد النبي منتش��ر کرد که در آن 
پوشش سنتي عربستان را به تن داشته و کنار 
چن��د زن و مرد عکس گرفته اس��ت.حضور 
ي��ک ش��خصيت يه��ودي در مکان مقدس 
مسلمانان خشم فعاالن را در فضاي مجازي 
برانگيخت و آنها هشتگ "يک صهيونيست 
در ح��رم نبوي" را ثبت کردند.وبالگ نويس 
مذکور زير عکسي که شهروندان سعودي در 
آن هستند، نوشته: "برادر عزيزم عبدالعزيز، 
نسل ما براي نخستين بار و تا ابد بايد پل هاي 
ارتباطي ميان يهوديان و جهان عرب بسازد. 
عربستان و اسرائيل براي تحقق کامل صلح 

در خاورميانه بايد کنار يکديگر بايستند".

مداخله جامعه جهاني
 براي لغو تحريم هاي بغداد

دولت اقليم کردستان عراق از جامعه جهاني 
خواست براي لغو تحريم هاي بغداد عليه اين 
اقليم وارد عمل ش��ود.دولت اقليم کردستان 
ع��راق در بياني��ه اي اع��الم کرد: سياس��ت 
تحريمي ک��ه بغداد علي��ه اربيل به کار گرفته 
نقض تعهدات عراق و مس��ئوليت هايش به 
موجب قوانين بين المللي و انس��اني اس��ت. 
کش��ور بايد به حقوق ش��هروندانش از جمله 
آوارگان احت��رام بگ��ذارد و حمايت الزم را از 
آن ها به عمل آورد.در اين بيانيه آمده اس��ت: 
کاهش بودجه اقليم کردستان در پيش نويس 
طرح بودجه سال ۲٠۱۸ بدون موافقت دولت 
اقليم و بستن حريم هوايي و محدوديت هاي 
اعمال ش��ده درباره س��فر شهروندان اقليم از 
جمل��ه اقدامات مجازات دس��ته جمعي عليه 
ش��هروندان عراقي است. اين اقدامات تا حد 
زي��ادي ت��الش کادر متخصص ب��راي ارائه 
کم��ک ب��ه ۱.۵ ميلي��ون آواره را که به اقليم 
کردس��تان پناه آورده اند، ناکام گذاشته است.

در ادامه اين بيانيه تأکيد شده است: با نزديک 
ش��دن فصل زمس��تان، تعدادي از آوارگان از 
امدادهاي الزم و کمک هاي انساني محروم 
خواهند ش��د. فعالي��ت فرودگاه هاي اربيل و 
س��ليمانيه ب��راي برآوردن نيازهاي انس��اني 
آوارگان الزم است. اعمال محدوديت درباره 
رف��ت و آم��د به صلح و ثبات آس��يب مي زند. 
ممنوعيت سفرهاي بين المللي تأثير منفي بر 
منافع اتباع خارجي که در اقليم کار مي کنند و 
توانايي ش��ان براي ادامه سرمايه گذاري دارد.

در اين بيانيه از جامعه جهاني خواسته شده تا 
ب��راي ترغيب مقامات بغداد به لغو تحريم ها 
درباره پروازهاي هوايي اقليم بدون ش��روط 

وارد مداخله شود.

 درگيري پليس کره جنوبي
 با معترضان 

پلي��س ضد ش��ورش کره جنوب��ي با ده ها تن 
از فع��االن و س��اکنان محلي ک��ه مانع ورود 
خودروها و تجهيزات به پايگاه ضد موشکي 
تاد در جنوب شرقي اين کشور مي شدند، درگير 
شد.پليس حدود ۱٠٠ معترض را از روي پلي 
ک��ه ب��ه پايگاه محل اس��تقرار س��امانه هاي 
آمريکايي تاد در ش��هر س��ئونگجو، در ۳٠٠ 
کيلومتري جنوب ش��رق س��ئول جمع شده 
بودن��د، متفرق کرد. معترضان با خودروهاي 
متعدد و يک کاميون مس��ير را مس��دود کرده 
بودند. پليس هم از ترس س��قوط معترضان 
از روي پل تش��ک هاي هوا زير پل قرار داد.

معترض��ان ش��عارهايي در محک��وم کردن 
سرکوب پليس سر دادند. برگزارکنندگان اين 
اعتراضات هم مي گويند تعدادي از س��اکنان 
محلي در اين سرکوب ها زخمي شدند. حدود 
۵٠ خودرو براي س��اخت لوله هاي آب و زير 
ساخت گرمايشي وارد اين پايگاه شدند.سامانه 
دفاع موش��کي تاد در سئونگجو مستقر است 
که بخشي از تالش ها براي مقابله با تهديدات 
موش��کي رو به رش��د از س��وي کره ش��مالي 
محس��وب مي شود اما س��اکنان اين منطقه 
شديدا مخالف اين استقرار هستند و نگرانند 
که امواج الکترومغناطيسي رادارهاي قدرتمند 
آن روي وضعيت جسماني آنها تاثير بگذارد. 

 رونمايي از طيف جديد
 داعش در افغانستان 

واليت خراسان شاخه گروه تروريستي داعش 
در افغانستان با انتشار تصاوير از نيروهاي جديد 
خود با عنوان »دس��ته ش��يخ عبدالحسيب« 

رونمايي کرد.
واليت خراسان )شاخه داعش در افغانستان( 
از تشکيل دسته هاي ويژه خود تحت عنوان 
»ش��يخ عبدالحس��يب« خبر داد. با نگاهي به 
آراي��ش ن��ژادي عناصر اي��ن طيف از جريان 
تروريس��تي داعش که تحت عنوان واليت 
خراسان فعاليت هاي خود را از دو سال پيش 
آغاز کرده اند، متوجه مي ش��ويم که اتباعي از 
پاکستان، چين، چچن، ازبکستان و کشورهاي 
جغرافياي قفقاز، جنوب آس��يا و بعضاً ش��رق 
آس��يا در بين اين نيروه��ا وجود دارند.داعش 
در تصاوير منتش��ر ش��ده از واژه »تخريج« 
براي نيروهاي خود اس��تفاده کرده که براي 
فارغ التحصيل ش��دن به کار مي رود.يکي از 
تاکتيک هاي رسانه اي که داعش در افغانستان 
پيگيري مي کند رونمايي از هسته هاي جديد 
عملياتي خ��ود در قالب »فارغ التحصيالن« 
پايگاه هاي آموزشي خود است. داعش با اين 
کار و در دقيقه ٩٠ عالوه بر اينکه طيف هاي 
جديد عملياتي خود را به دنيا معرفي مي کند؛ 
دولت افغانستان، نظاميان آمريکا و ناتو را مورد 
هجم��ه رواني ق��رار مي دهد و عناصر خود را 
راهي ميدان نبرد )جهاد( مي کند که رد گيري و 
تعقيب آنها بسيار سخت و دشوار خواهد بود.

توافق با بنگالدش 
درباره آوارگان روهينجا 

رهبر دوفاکتوي ميانمار تاکيد کرد که اميدوار 
اس��ت مذاکرات چند روز آتي با بنگالدش به 
ي��ک تفاهم نامه در خصوص بازگش��ت امن 
مس��لمانان روهينجايي منجر شود که ظرف 
س��ه ماه گذش��ته به بنگالدش فرار کرده اند.

عمليات پاکسازي نظامي که از اواخر اوت سال 
جاري ميالدي در استان راخين ميانمار به راه 
افتاده سبب شده که بيش از ۶٠٠ هزار مسلمان 
روهينجايي از ميانمار به بنگالدش فرار کنند.

آنگ سان سوچي، رهبر دوفاکتوي ميانمار در 
پايان نشست مقامات ارشد آسيا- اروپا که در 
نايپيداو، پايتخت ميانمار برگزار شده بود گفت: 
اميدوارم مذاکرات آتي با بنگالدش منجر به 
يک تفاهم نامه در خصوص بازگش��ت امن 

مسلمانان روهينجا شود.

انگلي��س ب��راي اولين بار از زم��ان آغاز به کار دادگاه 
بين المللي عدالت در ۱٩۴۶ کرس��ي خود را از دس��ت 
داد. اي��ن عقب گردي اس��ت ک��ه از ديد ديپلمات ها و 
مفس��ران نتيجه افول نفوذ بين المللي آن در پي راي 

آن به خروج از اتحاديه اروپاست.
اين دادگاه ۱۵ عضوي جهاني مستقر در الهه هلند، 
عالي ترين نهاد قضايي س��ازمان ملل متحد اس��ت و 
کار آن حل مناقشات ميان کشورهاست. پنج قاضي 
هر سه سال يکبار انتخاب مي شوند و ٩ سال در اين 

پست مي مانند.
پس از چهار دور راي گيري، نمايندگاني از فرانس��ه، 
س��ومالي، برزي��ل،  لبنان ب��ا آراي اکثريت در مجمع 

عمومي سازمان ملل و شوراي امنيت انتخاب شدند. 
کريس��توفر گري��ن وود، نماين��ده انگلي��س و دالوير 
بهانداري، نماينده اي از هند که براي انتخاب مجدد 
در اين دادگاه رقابت مي کردند، مجبور شدند تا براي 
کس��ب کرس��ي پنجم ب��ه دور دوم راي گيري بروند 
چ��را ک��ه گري��ن وود اکثريت را در ش��وراي امنيت به 
 دس��ت آورده ب��ود و نماينده هن��د در مجمع عمومي 

درخشيد.
نهايت��ا حمايت ه��ا از دالوير بهان��داري افزايش يافت 
و موج��ب ش��د ت��ا قاضي انگليس��ي از رقابت در اين 
دادگاه خارج شود. نماينده هند هم دوشنبه به راحتي 
توانست آراي الزم در مجمع عمومي و شوراي امنيت 
را به دس��ت آورد. متئو ريکرافت، س��فير انگليس در 
س��ازمان ملل متحد گفت: طبيعتا ناراحت ش��ديم اما 
ميدان رقابتي با ش��ش نامزد قدرتمند وجود داش��ت. 
انگلي��س همچن��ان حمايت از کار اين دادگاه را طبق 
تعهدات��ش ادامه خواه��د داد.پيش از اين راي گيري، 
روزنامه انگليس��ي گاردين گزارش داد، خارج ش��دن 
نماينده انگليس از اين دادگاه "مايه شرمندگي سياسي 

در عرصه بين المللي" است.

وزير امور خارجه عربستان سعودي تاکيد کرد، کساني 
که در عربس��تان در پرونده هاي فس��اد دست دارند دو 
گزينه در مقابل آنها وجود دارد يا اينکه اموال غارت 
شده را بازگرداند يا اينکه پرونده آنها به دستگاه قضائي 

ارجاع داده شوند.
عادل الجبير، وزير امور خارجه عربس��تان س��عودي 
گفت: مس��ؤوالن زيرربط در عربس��تان پرونده هاي 
۲٠۸ تن را که در مسائل فساد دست داشتند، بررسي 
کردند و هفت تن بي گناهي ش��ان ثابت و آزاد ش��دند.

وي افزود: متهمان به فس��اد در مقابل دو گزينه قرار 
دارند و يا بايد اموال غارت ش��ده را به خزانه دولت و 
مردم عربستان بازگردانند يا پرونده هايشان به دستگاه 

قضايي ارجاع داده شود.
رئيس دس��تگاه ديپلماسي عربستان گفت: آمار نتايج 
اولي��ه تحقيق��ات درب��اره اموال غارت ش��ده به ۱٠٠ 
ميلي��ارد دالر مي رس��د که اين امکان وجود داش��ت 
از اي��ن ام��وال براي توس��عه و پروژه ه��ا و باال بردن 
س��طح س��رمايه گذاري ها در عربستان استفاده شود.
الجبي��ر ب��ا ادعاي اينکه اين پول ها به مردم بازخواهد 
گش��ت، گفت: اقداماتي که عربس��تان عليه فس��اد 
انج��ام داد اي��ن تصوير ش��فاف را در اختيار جهانيان 
قرار داد که ميزان تحمل عربس��تان در برابر فس��اد و 
همچنين راديکاليس��م صفر اس��ت!وزير امور خارجه 
سعودي گفت: اين اقدامات توانايي رياض را نيز براي 
 جذب س��رمايه گذاري هاي داخلي و خارجي بيش��تر 

مي کند.

رابرت موگابه با فش��ارهاي بي سابقه از سوي حزبش 
به منظور استعفا بعد از آغاز بحث درباره استيضاحش 
روبه رو شده و ارتش اين کشور اعالم کرده جانشين 
احتمال��ي او ب��ه زودي به زيمبابوه بازخواهد گش��ت.
رابرت موگابه ٩۳ ساله اواخر روز يکشنبه با وجود ايراد 
يک سخنراني تلويزيوني از اعالم رسمي استعفايش از 
رياست جمهوري بعد از اقدام ارتش در به دست گرفتن 
کنت��رل دولت خ��ودداري کرد.امرس��ون منانگاگوا، 
معاون س��ابق موگابه ضمن درخواس��ت از وي براي 
کناره گيري گفت: الزم است موگابه درخواست هاي 
مردمي را بش��نود و کنار برود.وي با ذکر اين نکته که 
به دليل تهديد زندگيش پس از اخراج از حزب حاکم از 

زيمبابوه گريخته، گفت که موگابه از وي خواسته بود 
به کشور بازگردد اما او تا زماني که نتوانسته تضميني 
براي امنيتش دريافت کند به اين دعوت پاسخ نداده 
اس��ت.منانگاگوا اف��زود: ب��ه رئيس جمه��ور گفتم تا 
زمانيکه از امنيت خود مطمئن نباش��م بازنمي گردم. 
قانونگذاران حزب حاکم زانو – پي اف اعالم کردند 
ک��ه از امروز )سه ش��نبه( نخس��تين اقدامات را براي 
برکناري موگابه از رياست جمهوري بعد از بي توجهي 
او ب��ه اولتيماتوم اس��تعفا اتخاذ خواهند کرد.وونگاي 
موپ��رري، قانونگ��ذار حزب زانو – پ��ي اف گفت: ما 
مي خواهيم از شر اين حيواني که اسمش موگابه است 
راحت شويم! ما از نفرات کافي برخورداريم و مخالفان 
نيز قرار اس��ت از ما حمايت کنند.مکنزي نکوبه، يک 
قانونگ��ذار ديگ��ر حزب حاکم زيمبابوه به خبرگزاري 
فرانس��ه بعد از ديدار با قانونگذاراني که تا همين چند 
وقت پيش وفاداران س��فت و س��خت موگابه بودند، 
گفت: ما قصد داريم استيضاح انجام دهيم. ايشان بايد 
کنار بروند.دوش��نبه شب کونستانتينو چيونگا، رئيس 
ارتش زيمبابوه گفت: در مذاکرات براي توافق مربوط 

به برکناري موگابه پيشرفت حاصل شده است.

کميته بين المللي صليب سرخ نسبت به تبعات وخامت 
بحران آب  ش��رب در يمن به خاطر محاصره ائتالف 

عربي به رهبري آمريکا هشدار داد.
سخنگوي صليب سرخ اعالم کرد که دو شهر "صنعاء" 
و "البيضاء" به علت عدم وجود سوخت براي پمپ هاي 
آب در نتيجه محاصره ائتالف عربي به آب آشاميدني 
سالم دسترسي ندارند.وي همچنين افزود که نزديک 
به دو و نيم ميليون يمني به آب هاي آشاميدني سالم 
در شهرهاي پر ازدحام دسترسي ندارند و در معرض 

خطر ش��يوع گسترده بيماري هاي ناقل به وسيله آب 
هستند.سخنگوي صليب سرخ همچنين خاطرنشان 
کرد که سازمان  آب و فاضالب در استان هاي "ذمار" 
و "عمران" تنها قادر هستند نيمي از آن چيزي که بر 
عهده دارند را پوشش دهند.پيشتر صليب سرخ اعالم 
کرده بود که سه شهر يمن از جمله "صعده"، "تعز" و 
"الحديده" به دليل قطع وارادات س��وخت الزم براي 
پمپ هاي آب و فاضالب در نتيجه محاصره ائتالف 
عربي به آب آشاميدني سالم و پاکيزه دسترسي ندارند.

اخيرا وزارت بهداش��ت يمن اعالم کرد که ۱۵٠ تن 
در صنع��اء ب��ه بيماري وبا و ديفتري مبتال ش��ده اند و 
۱۴ تن نيز بر اثر ابتال به اين بيماري ها جان خود را از 
دس��ت داده اند.جنگ هاي کنوني در يمن در وخامت 
شرايط انساني و شيوع شماري از بيماري ها از جمله 
ديفتري س��هيم اس��ت که به رغم تالش هاي براي 
تسلط بر آن باعث ترس و واهمه گسترده در شماري 

از استان هاي يمني شده  است.

انگليس از ديوان بين المللي عدالت جا ماند

متهمان پرونده هاي فساد دو راه بيشتر ندارند

افزايش فشارها عليه موگابه براي استعفا

وخامت بحران آب در يمن به دنبال محاصره اين کشور 

مرکل برگزاري انتخابات جديد را ترجيح مي دهد
به دنبال ناکامي مذاکرات براي تشکيل دولت ائتالفي در 
آلمان، صدراعظم اين کشور گفت که برگزاري انتخابات 
جديد را به تشکيل دولت اقليت ترجيح مي دهد.به گفته 
آن��گال م��رکل، صدراعظم آلمان مانع اصلي بر س��ر راه 
تش��کيل دولت ائتالفي در کش��ورش اختالف ها بر سر 
مسأله مهاجرت بوده است.صدراعظم آلمان خاطرنشان 
کرد که نس��بت به تش��کيل دولت اقليت ترديد دارد.وي 
در يک گفت وگوي تلويزيوني خاطرنشان کرد: نظر من 
اين اس��ت که برگزاري انتخابات جديد مس��ير بهتري 
خواهد بود.وي پس از ديدار با فرانک والتر اشتاين ماير، 
رئيس جمهوري آلمان گفت که برنامه هاي وي ش��امل 
صدراعظم شدن در يک دولت اقليت نمي شود.در همين 
حال اش��تاين ماير تصريح کرد: آلمان با بدترين بحران 
دولتي در تاريخ ۶۸ ساله خود پس از جنگ جهاني دوم 
مواجه شده است.وي از تمامي جناح ها خواست که براي 
خدمت به کشور بکوشند و به دنبال تشکيل دولت باشند.

اشتاين ماير اظهار کرد: در داخل و خارج از آلمان به ويژه 
در ميان همس��ايگان اروپايي ما، اين نگراني وجود دارد 

ک��ه سياس��تمداران در بزرگترين اقتصاد اروپا نتوانند به 
تعهدات خود عمل کنند.از سوي ديگر، صدراعظم آلمان 
از احزاب ديگر اين کش��ور خواس��ت که توجه بيش��تري 
به رس��الت هاي خود داش��ته باش��ند. وي گفت: اگر قرار 
بر برگزاري انتخابات جديد باش��د، ما بايد اين موضوع 
را بپذيري��م. من از چيزي نمي ترس��م.صدراعظم آلمان 
پيش از اين، با ابراز تاس��ف از خروج حزب دموکراتيک 
آزاد از مذاکرات ائتالف، گفت، احزاب متحد باور داشتند 
که راه مش��ترکي براي توافق وجود دارد.حزب دوستدار 
ب��ازار موس��وم به "دموکراتي��ک آزاد" از مذاکرات براي 
تشکيل دولت به همراه بلوک محافظه کار آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان و س��بزهاي چپگرا خارج ش��د و حال 
احتم��ال برگزاري انتخابات پارلماني جديد قوت گرفته 
است.مرکل به خبرنگاران گفت، احزاب به سازش درباره 
چگونگي آغاز مذاکرات ائتالف رسمي نزديک شده بودند 
اما دموکرات هاي آزاد تصميم گرفتند از اين روند خارج 
ش��وند.با توج��ه به اينکه ح��زب دموکراتيک آزاد به پاي 
ميز مذاکره بر نمي گردد، مرکل مجبور مي شود ائتالف 

کنوني با سوسيال دموکرات ها را ادامه دهد؛ گرچه اين 
حزب چپ ميانه تمايلي به ادامه کار ندارد؛ يا اينکه دولت 
اقليت تشکيل دهد که اين امر بعيد به نظر مي رسد. در 
غير اينصورت آلمان شاهد برگزاري انتخابات پارلماني 
زودهن��گام خواه��د بود.مرکل تاکيد کرد: بايد ببينيم چه 
کاري مي ش��ود انجام داد اما هر آنچه الزم باش��د انجام 
مي ده��م ت��ا اطمينان حاصل کنم کش��ورم به خوبي از 
اين هفته هاي دشوار عبور خواهد کرد.کاترين گورينگ 
اکهاردت، رئيس فراکسيون سبزها در پارلمان آلمان، از 
"دموکراتيک آزاد")اف د پ( انتقاد کرد که به مسئوليت 
خودش در تشکيل دولت ائتالفي عمل نکرد. اکهاردت 
گف��ت:  اح��زاب متحده، اف دپ و س��بزها تنها در نکاتي 
جزئي با هم اختالف نظر داشتند. در موضوع حفظ محيط 
زيست، کشاورزي و مهاجرت بين طرفين اشتراک نظرها 
بيشتر از آن چيزي بود که تصورش مي رفت. چم اوزدمير، 
رهبر حزب سبزها نيز تصميم حزب دموکراتيک آزاد براي 
خروج از مذاکرات ائتالفي را نکوهش کرد و گفت، سبزها 
تا آخرين ثانيه ها آماده بودند تا يک ائتالف تشکيل شود 

اما يکي از طرفين اين آمادگي را نداشت: متاسفانه اف دپ 
از همان آغاز نشان داد که آماده چنين روندي نيست، در 
حالي که س��بزها در مذاکرات نس��بت به بسياري مسائل 
 )SPD( منعطف بودند.حزب سوس��يال دمکرات آلمان
هم پس از شکس��ت ائتالف جاماييکا هرگونه مشارکت 
در دولت آتي را رد کرد. رولف اشتنگر، معاون اين حزب، 
در توييتر نوشت که موضع اين حزب هيچ تغييري نکرده 
و هر گونه ورود به دولت منتفي اس��ت. حزب سوس��يال 
دموکرات پس از ريزش ش��ديد آرا در انتخابات اکتبر، از 
ائتالف بزرگ با احزاب متحده بيرون آمد. در اين ميان، 
ات��اق صناي��ع و بازرگاني آلمان نس��بت به "فاز طوالني 
ناامن��ي" و تاخير در تش��کيل دولت اب��راز نگراني کرده 
اس��ت. اريک ش��وايتزر، رئيس اين اتاق، ناروش��ن بودن 
وضعي��ت دول��ت براي اقتصاد آلم��ان را "يک نااميدي" 
خواند.به عقيده شوايتزر، فرصت براي عبور از مرزهاي 
ايدئولوژيک و يافتن راه حلي اصولي در اين ميان از دست 
رفت: اينک با تاخيري طوالني در پرداختن به مهم ترين 

مسائل پيش رو مواجه هستيم.



مدیرعامل مرکز ش��ماره گذاری کاال و خدمات، از 
امکان ثبت اطالعات کاالهای ایرانی در بزرگترین 
پای��گاه اطالع��ات معتبر و مطمئن محصوالت در 

دنیا )Cloud GS۱( خبر داد.
ب��ه گ��زارش مرک��ز مل��ی ش��ماره گذاری کاال و 
خدم��ات ای��ران، بهزاد عمرانی گفت: امروزه بیش 
از یک میلیون ش��رکت، محصوالت خود را با کد 
GTIN ک��ه ب��ه عنوان فراگیرترین کد شناس��ایی 
محص��والت در جه��ان پذیرفت��ه ش��ده معرفی 
می کنن��د و روزان��ه بی��ش از۶ میلی��ارد تراکنش 
تج��اری براس��اس این کد در عمده فروش��ی ها، 

خرده فروش��ی ها و فروش��گاه های زنجیره ای دنیا انجام می ش��ود.وی با اشاره به اینکه با استفاده 
از همین شناس��ه می توان سیس��تم های ارزش افزوده دیگری در حوزه های خرده فروش��ی، عمده 
فروش��ی، تامی��ن، پخ��ش و توزی��ع کاال و نیز تجارت الکترونیکی ایجاد نماید، اظهارداش��ت: در 
واقع Cloud GS۱ یک س��امانه بین المللی اس��تاندارد و قابل اطمینان محصوالت اس��ت که 
براس��اس اطالع��ات صحی��ح، موث��ق و اصیل��ی که در خ��ود دارد، جعل اطالع��ات را به حداقل 
 رسانده و خدمات متعددی را در بستر B۲B و B۲C به کلیه ذینفعان زنجیره های عرضه، تأمین 

و تقاضا ارائه می دهد.

یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، 
از ارس��ال نام��ه  وزرای صنع��ت و اقتصاد به معاون 
اول رئیس جمهور برای ورود موقت کاال خبرداد و 
گفت: سفته جایگزین وثایق دریافتی جهت ورود 
موقت کاال می شود.به گزارش مهر، محمود بازاری 
در جلس��ه هم اندیشی تشکل های صادراتی حوزه 
صنایع غذایی با مسئوالن وزارت جهاد کشاوزی و 
صنعت، معدن و تجارت که از سوی کنفدراسیون 
ص��ادرات ای��ران برگزار ش��ده، گفت: ورود موقت 
از جمله مواردی اس��ت که علیرغم پیگیری های 
مکرر س��ازمان توسعه تجارت ایران، در رویه های 
بروکراتیک دس��تگاههای اجرایی دچار مش��کالتی ش��ده که صادرکنندگان را به دردسر انداخته 
اس��ت.مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کش��اورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه 
تجارت ایران افزود: در مصوبات س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بندی قرار داده ش��ده اس��ت 
ک��ه دس��تگاههای دولت��ی و ب��ه خصوص گمرک را ملزم می کرد ت��ا برای ورود موقت واحدهای 
تولی��دی صادرات��ی، بدون اس��تعالم، اق��دام به ورود موقت کاال کنند؛ ام��ا علیرغم صراحتی که 
مصوبه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارد و امس��ال نیز در بس��ته حمایت از صادرات، این 

موضوع دیده شده است.

صنعت، تجارت 4

ثبت سفارش خودرو در انتظار تعیین تکلیف
شریعتمداری ضوابط جدید واردات را تشریح کرد

گ�روه  صنع�ت، تج�ارت: در حال��ی حدود ۵ ماه از 
بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو می گذرد که وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در اواس��ط آبان ماه امس��ال، از 
بررسی طرح جدیدی در دولت برای واردات خودرو خبر 
داده است. حدود ۵ ماه از بسته ماندن سایت ثبت سفارش 
خ��ودرو می گ��ذرد؛ ای��ن اتفاق یک ماه مان��ده به پایان 
کار محمدرضا نعمت زاده، وزیر س��ابق صنعت، معدن و 
تجارت افتاد و او دستور بسته شدن سایت ثبت سفارش 
خودرو را داد. اگرچه هدف از این اقدام، جلوگیری از ازدیاد 
خودروهای وارداتی به کشور دانسته شد. رییس سازمان 
توس��عه تجارت در مردادماه امس��ال درباره مدت زمان 
توقف س��ایت ثبت س��فارش خودرو عنوان کرد تا زمان 
ابالغ »دس��تورالعمل و ضواب��ط واردات خودرو و نحوه 
همکاری با ش��رکت های خودروس��از خارجی« سایت 
ثبت س��فارش واردات خودرو متوقف خواهند ماند.طرح 
پیش��نهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر پاییز 
س��ال گذش��ته به هیات دولت ارس��ال شد؛ این طرح که 
واردات خودرو را منوط به تولید خودروس��ازان خارجی 
در ایران می کند، به دلیل برخی ابهامات از سوی هیات 
دولت به بخش های تخصصی چون ش��ورای اقتصاد، 
س��تاد تنظیم بازار و کمیس��یون زیربنایی دولت ارس��ال 
ش��د تا مراحل تصویب آن براس��اس نظرات کارشناسی 
صورت بگیرد.طرح پیشنهادی وزارت صنعت با عنوان 
»دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری 
با شرکت های خودروساز خارجی« دارای چهار بند بود 
که ضمن منوط کردن واردات به تولید، صادرات را نیز 
در دس��تور کار واردکنن��دگان ق��رار می داد؛ با وجود این 
در اصالحات صورت گرفته از س��وی کمیس��یون امور 
زیربنایی بند صادراتی از دستورالعمل حذف شد.در این 
دستورالعمل آمده است؛ درصورتی که وارد کننده دارای 
امکانات و تاسیس��ات تولیدی در داخل کش��ور بوده یا از 
طری��ق انعق��اد قرارداد با یک��ی از تولیدکنندگان داخلی 
نسبت به تولید خودرو )با حداقل ۲0 درصد ساخت داخل 
از زم��ان ش��روع( اقدام کن��د، می تواند معادل ۵0 درصد 
ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام 
کند.« منوط شدن واردات به تولید موضوعی است که 
بارها از سوی مسووالن صنعتی بر آن تاکید شده؛ این 

در ش��رایطی است که بس��یاری از واردکنندگان خودرو 
معتقدند این بند با نفس واردات خودرو در تضاد است.
واکنش اتاق تهران به توقف ثبت سفارش خودرو ���

اما در ش��هریورماه، مس��عود خوانس��اری، رییس اتاق 
بازرگان��ی ته��ران در نامه ای، ب��ه موضوع تصمیم اخیر 
وزارت صنعت در ممنوعیت ثبت سفارش خودرو اشاره 
ک��رده و ای��ن عمل را از مصادی��ق برهم زدن نظم بازار 
و دخال��ت ناگهان��ی و بدون برنامه دولت در روند کاری 
بخ��ش خصوص��ی ارزیابی کرده اس��ت.به گفته رئیس 
ات��اق ته��ران، »تغییرات بدون برنامه قبلی در روندهای 
اقتصادی موجب سلب اطمینان از بخش خصوصی برای 
انجام تصمیم گیری های بلندمدت می شود.خوانس��ای 
متذکر شد: »دیدگاه آقای شریعتمداری بر محور تعامل 
میان بخش خصوصی و دولت در جهت تسهیل و بهبود 
فضای کسب وکار استوار است و در نشست اتاق بازرگانی 
ته��ران نی��ز تاکید کرد که فضای روابط میان دو بخش 
با همکاری و تعامل بیش��تر باید هم راس��تا با نیازهای 
توسعه ای کشور پیش رود. متاسفانه پیش از حضور آقای 
ش��ریعتمداری در وزارت صنعت اقدامی صورت گرفته 
که می تواند مخل فضای کس��ب و کار و منش��ا تالطم 
در بازار ش��ود که به معنای دقیق در خالف جهت این 
دیدگاه قرار دارد. به همین جهت در نامه ای درخواست 
شد در این مورد تجدیدنظر صورت گیرد.وی تاکید کرد: 
»بخش خصوصی از دولت انتظار دارد که پیش از انجام 
اقدامات این گونه طی جلس��ات کارشناسی، از صاحبان 
کس��ب وکار نیز نظرخواهی صورت گیرد. این خواس��ته 
دقیقا در چارچوب قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار 
هم قرار دارد و خواسته ای غیرمنطقی نیست و به همین 
جهت امیدواریم که دولت دوازدهم با دقت نظر بیشتری 

در این مسیر گام بردارد.« )اینجا(
هدفمندسازی واردات خودرو ���

اما در مهرماه، مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه 
تجارت در یک نشس��ت خبری عنوان کرد: »در اواخر 
س��ال گذشته براساس سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
تصمی��م گرفتی��م که در حوزه هدفمندی واردات، بحث 
خودرو را نیز مدنظر بگیریم و تغییراتی حاصل کنیم. در 
چنین شرایطی در مواجهه با کاالهایی مانند خودروهای 

خارجی که کاالی لوکس هم محسوب می شوند، دولت 
بای��د راهی ب��رای هدفمندس��ازی واردات پیدا کند. آیا 
این منطقی اس��ت که یک ش��رکت صاحب برند هر چه 
بخواه��د، ب��ا هر ش��رایطی به بازار ای��ران وارد کند و به 
مواردی مانند تامین قطعات و... کاری نداشته باشد؟به 
گفته وی، »در سال گذشته قرار بر این شد که آیین نامه 
جدید که در دوره وزارت آقای نعمت زاده طراحی ش��ده 
ب��ود، بازنگ��ری این بخش را مدنظ��ر قرار دهد؛ چراکه 
گاه برخی از نمایندگی های خودروسازان دنیا رقم هایی 
حدود ۱0 تا ۲0 هزار خودرو به کشور ما صادر می کنند و 
بر همین اس��اس این رقم ارزش دارد که ما برای ایجاد 
خط تولید یا حداقل قطعه سازی آنها در ایران مذاکراتی 
را انجام دهیم. بر همین اس��اس چارچوب های خاصی 
برای ش��رکت های صاحب برن��د در این عرصه مدنظر 
گرفته ش��د تا اگر امکان س��اخت خودرو در ایران وجود 
ندارد، حداقل در حوزه قطعه سازی در ایران وارد مذاکره 
شوند. البته این موضوع در برخی گروه ها نیز جواب داد 
و اکنون ش��اهدیم که ش��رکت های کره ای یا اروپایی 
قراردادهایی در این حوزه به امضا رسانده اند.خسروتاج 
متذک��ر ش��د: »با توجه به تمام این م��وارد، تصمیماتی 
در ح��وزه توقف ثبت س��فارش ص��ورت گرفت، اما باید 
توجه داش��ت که ثبت س��فارش های ما ۶ماه اعتبار دارد 
و ب��ا توج��ه به این که آخرین ثبت س��فارش ها در تیرماه 
 س��ال جاری ص��ورت گرفته تا دی م��اه فرصت واردات 

وجود دارد.
مع��اون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که 
باید هدفمندی واردات مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: 
»گاه این گونه مطرح می ش��ود که این تصمیم برمبنای 
حمایت از خودروس��ازان داخلی گرفته ش��ده اس��ت، اما 
بی خود برچس��ب نزنید و متهم نکنید. در بخش خودرو 
حمایت های خوبی از خودروس��ازان صورت می گیرد و 
نیاز به حمایت های این گونه وجود ندارد.رئیس سازمان 
توسعه تجارت در ادامه صحبت های خود با بیان این که 
این تصمیم در دوره وزارت نعمت زاده گرفته ش��ده بود، 
تصری��ح ک��رد: »آیین نامه مربوط به این بخش در دوره 
وزارت قبلی نهایی ش��ده بود، اما برای مش��ورت با وزیر 
جدید همچنان زمان در نظر گرفته شده و اکنون این که 

گاه برخی س��ایت ها گمانه زنی هایی را منتشر می کنند، 
موضوعی کامال بی اساس است.« 

طرح جدید دولت برای واردات خودرو ���
در این میان، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت دولت دوازدهم در تازه ترین اظهارنظر در اواسط 
آبان ماه امسال، از بررسی طرح جدیدی در دولت برای 
واردات خودرو خبر داد.وی با اش��اره به مس��دود ش��دن 
سایت ثبت سفارش واردات خودرو، تصریح کرد: »این 
ط��رح ب��رای دولت قبل بوده اس��ت.عضو کابینه دولت 
دوازدهم عنوان کرد: »به همین جهت پیشنهاد جدیدی 
با ضوابط مش��خصی برای واردات خودرو تقدیم هیات 

وزیران شده است. 
هر زمان که طرح پیشنهادی به تایید هیات وزیران برسد، 
ابالغ و اجرایی می شود.شریعتمداری در خصوص زمان 
ابالغ طرح پیشنهادی جدید در زمینه واردات خودرو، تاکید 
کرد: »نمی توان از طرف دولت زمانی را برای این امر بیان 
 کرد، هر زمان در دستور قرار گیرد مراحل قانونی طرح طی

 خواهد شد.« 

مس�وولیت واردات خودرو بدون ثبت س�فارش، با  ���
واردکننده است

در این فضا، دفتر مقررات صادرات و واردات س��ازمان 
توس��عه تجارت اعالم کرد: »ورود خودرو به گمرکات 
بدون ثبت س��فارش به معنای رعایت نکردن قانون و 
مسئولیت ورود بدون ثبت سفارش خودرو یا هر کاالی 
دیگری به گمرکات و بنادر کش��ور، برعهده واردکننده 
است.«گمرک ایران نیر تاکید کرد: »تشریفات ترخیص 
خودرو در گمرک هوشمند شده و واردات خودرو بدون 

ثبت سفارش امکان پذیر نیست.
گزارش ه��ا نش��ان می ده��د ک��ه طی ۷ ماه نخس��ت 
س��ال جاری، ۲۴ هزار و ۳۶۱ خودرو س��واری با حجم 
س��یلندر هزار و ۵00 س��ی س��ی تا ۲ هزار سی سی وارد 
کشور شد. ارزش این خودروها ۶۲۷ میلیون و ۵۱۹ هزار 
و ۸۱۴ دالر است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
۵۳.۲۸ درصد رشد نشان می دهد. سال گذشته در همین 
م��دت ۱۵ ه��زار و ۸۹۳ خ��ودرو به ارزش ۴۱۱ میلیون و 

۷0 هزار و ۲۹۴ دالر وارد شده بود.

یادداشت 
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 ارائه تسهیالت ارزان برای 
نوسازی بافت های فرسوده

 ارائه تسهیالت ارزان قیمت و همچنین 
منابع صندوق توس��عه ملی به بانک ها 
برای ساخت و ساز در بافت های فرسوده 
باید در اولویت قرار بگیرد چراکه  رونق 
بازار مس��کن در گرو افزایش س��اخت 
و س��از اس��ت.برای ایجاد رونق در بازار 
مسکن باید ساخت و ساز در این بازار به 
 ویژه در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

 تحریک شود.
افزایش س��اخت و س��از در عرصه های 
خالی و اطراف ش��هرها به ش��رط تامین 
زیرس��اخت های م��ورد نیاز می تواند تا 
ح��دودی به رونق بازار مس��کن کمک 
کن��د، ه��ر چند تامین زیرس��اخت ها در 
ای��ن نواح��ی هزینه های��ی را در بردارد، 
ام��ا م��ی توان��د ب��ه کاهش انباش��ت 
 تقاض��ا و در نتیج��ه رش��د قیم��ت ه��ا 

کمک کند.
نوس��ازی بافت های فرس��وده راه دیگر 
رونق بازار مس��کن اس��ت، بافت های 
فرس��وده شهری که در دل شهرها واقع 
شده و از نظر دسترسی به زیرساخت ها 
و تجهیزات تقریبا بدون مشکل هستند، 
در صورت نوسازی و بهسازی می توانند 
نقش عمده ای در ساماندهی بازار آشفته 

مسکن ایفا کنند.
باف��ت ه��ای فرس��وده ش��هری ب��ه 
س��اختمان های قدیمی و فاقد پایداری 
که نفوذپذیری در آن ها کم اس��ت، به 
عل��ت فرس��ودگی بناها اکثر س��اکنان 
ای��ن باف��ت ها تمایل��ی به زندگی در آن 
ها نداش��ته و غال��ب مهاجرت ها از این 
مکان ها صورت می گیرد.احیای بافت 
 فرس��وده طبق قان��ون مصوب مجلس

 باید انجام شود.
ب��ا زن��ده س��ازی و احی��ای بافت های 
فرس��وده بس��یاری از مش��کالت اعم 
از تخری��ب بس��یار در نتیج��ه کوچک 
تری��ن زمی��ن ل��رزه نیز مرتف��ع خواهد 
ش��د.احیای بافت های فرسوده نیازمند 
منابع مالی و توجه مسئوالن به اهمیت 
ای��ن موضوع اس��ت، با توج��ه به اینکه 
س��اکنان باف��ت های فرس��وده منابعی 
برای نوسازی این سازه ها ندارد، دولت 
بای��د ب��ا ایجاد تکلیف ب��ر بانک ها ارایه 
 تسهیالت ارزان نوسازی این واحدها را 

تسریع کند.
صن��دوق توس��عه مل��ی م��ی توان��د با 
اختصاص منابع خود به بانک ها، بانک 
ه��ا را در جهت پرداخت تس��هیالت در 
خصوص نوس��ازی بافت های فرسوده 
تقوی��ت کن��د تا نوس��ازی و بهس��ازی 
 س��اختمان ه��ا در ای��ن ن��وع بافت ها

 رخ دهد.
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(داميه) كف دست راست- جراحت حارصه نوك انگشت شصت دست راست 
و مچ دست راست- آرنج راست- پهلوى راست (بعنوان ارش) و كتف راست 
(بعنوان ارش) و به پرداخت 8 درصد ديه كامل از بابت شكستگى ناحيه فوقانى 
استخوان زند اعالى ساعد راست و به پرداخت دو درصد ديه كامل انسان از 
بابت ارش محدوديت حركتى مفصلى ناحيه فوقانى استخوان زند اعالى ساعد 
راست در حق سيدسعيد حاجى صفرى محكوم مى نمايد كه بايستى ظرف 
مهلت دو سال قمرى از تاريخ وقوع حادثه توسط راننده مقصر پرداخت گردد 
راى صادره غيابى مى باشد و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين دادگاه سپس ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

محترم تجديدنظر استان تهران است. 
 1035 شعبه  رئيس  الف                                60829/م   
تهران قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه 

مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران پرونده كالسه 960311 
براى خداداد باقرى فرزند على يار به اتهام سرقت تقاضاى 
ارجاع و  اين شعبه  به  به موضوع  نموده كه رسيدگى  كيفر 
صبح   9/30 ساعت   96/10/27 مورخ  براى  رسيدگى  وقت 
و  بودن  المكان  مجهول  به  عنايت  با  است  گرديده  تعيين 
 344 ماده  مقررات  اجراى  در  و  متهم  به  دسترسى  عدم 
امور  در  انقالب  و  دادگاههاى عمومى  دادرسى  آئين  قانون 
اتهام  از  تا متهم جهت دفاع  كيفرى مراتب يك نوبت منتشر 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است 
در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به 

عمل خواهد آمد. 
 2 كيفرى  دادگاه  منشى  الف          60826/م   
تهران قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع   1032 شعبه 

ابالغيه ابالغ شونده حقيقى: اسماعيل مهدوى به نشانى بالمكان مهلت حضور: 
از تاريخ ابالغ 7 روز  محل حضور: اتوبان تهران قم- نرسيده به عوارضى- 
ضلع شمال شرقى حرم مطهر امام خمينى ره- جنب بخشدارى آفتاب مهلت 
حضور: 7 روز  نوع علت حضور: اخذ توضيح با توجه به علت حضور مندرج 
در اين ابالغيه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غير اينصورت 

مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 60824/م الف                   شعبه 102 دادگاه كيفرى دو بخش آفتاب

به  زاده  خليل  زهره  شكايت  حسب  موسى  فرزند  براتى  محمد  بدينوسيله 
اين  پرونده كالسه 960808  اى در  رايانه  اتهام مشاركت در كالهبردارى 
آيين  قانون   174 ماده  اجراى  در  ميگردد  ابالغ  است  تعقيب  تحت  شعبه 
دادرسى كيفرى مصوب 1392 از تاريخ نشر اين آگهى ظرف يكماه براى 
به  مقررات  وفق  اينصورت  غير  در  شويد  حاضر  انتسابى  اتهام  از  دفاع 
اتهام وى رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد و در ضمن ميتواند 

بهمراه وكيل خود حاضر شود. 
تهران  4 ناحيه  دادسراى  اول  شعبه  بازپرس  الف         60827/م   

كيفرى  دادگاه   1049 شعبه   9509982140600785 كالسه  پرونده  دادنامه 
دو مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران (1049 جزايى سابق) تصميم نهايى 
نجفقلى   فرزند  شيرالى  غالبى  احمد  شاكى:   9609972192400966 شماره 
متهمين: 1- آراز زورچنگ فرزند توحيد با وكالت حميده صفرى فرزند جمشيد 
ايراد صدمه بدنى غير  اتهام: تسبيب در  2- مجيد آكحوان 3- داود فارسى 
عمدى در نتيجه عدم رعايت نظامات دولتى كار دادگاه با توجه به محتويات 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر وجدان 
در  دادگاه  راى  نمايد  مى  راى  صدور  به  مبادرت  اوراق  شرح  به  شرف  و 
خصوص اتهام 1- مجيد آكحوان فرزند محمد 2- آراز زورچنگ فرزند توحيد 
با وكالت حميده صفرى و حسين عبدالملكى 3- داود فارسى فرزند محمود 
مجهول المكان داير بر مشاركت در تسبيب در ايراد صدمه بدنى غير عمدى 
در اثر عدم رعايت مسائل ايمنى و حفاظتى كار به ميزان به ترتيب ده درصد 
و سى درصد و شصت درصد تقصير موضوع كيفرخواست شماره 950833 
مورخ 1396/6/5 صادره از دادسراى ناحيه شش تهران با توجه به شكايت 
شاكى خصوصى احمد غالبى شيرالى فرزند نجف قلى نظريه بازرسى اداره 
كل تعاون كار و رفاه اجتماعى- گواهى پزشكى قانونى- اقرار متهمين رديف 
اول و دوم و عدم حضور رديف سوم براى دفاع از خود در برابر بزه انتسابى 
ضمن احراز بزهكارى نامبردگان دادگاه مستندا به مواد 448-38-37-19-
449-506-549-488-569-635 از قانون مجازات اسالمى 1392 و مواد 85-

91-95-176 قانون كار جمهورى اسالمى ايران حكم بر محكوميت متهمين 
مشتركا به ميزان درصد تقصير به پرداخت چهار پنجم از يك سوم از يك دوم 
ديه كامل بابت خرد شدن استخوان زند اعالى ساعد دست راست كه بدون 
عيب جوش خورده و سه درصد ديه كامل بابت ارش آسيب نسوج نرم محل 
شكستگى در حق شاكى خصوصى و با احراز جهات تخفيف يعنى عدم سابقه 
كيفرى و حسن شهرت حكم بر محكوميت متهمين رديف اول و دوم (آكحوان 
پنج ميليون ريال و محكوميت رديف سوم  به پرداخت  و زورچنگ) هر يك 
(داود فارسى) به پرداخت شصت ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق 
دولت جمهورى اسالمى صادر و اعالم مى نمايد راى صادره راجع به متهمين 
رديف اول و دوم حضورى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
محاكم تجديدنظر استان تهران و راجع به رديف آخر غيابى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف بيست 

روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران است. 
دادگاه   1049 شعبه  رئيس  الف      60828/م   
تهران قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى 

كيفرى  دادگاه   1054 شعبه   8909980500300378 كالسه  پرونده  دادنامه   
دو مجتمع قضايى عدالت تهران (1054 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 
داود  وكالت  با  جواهريان  هفت  سعيد  محمد  شاكى:   9609970002400874
فراهانى متهمين: 1- مريم سادات نعيمى 2- سيما محضرى 3- سيدمحمود 
راى  خواسته:  المكان  مجهول  نشانى  به  همگى  پوربهمن  فرخنده   -4 نعيمى 
تصحيحى دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور 
راى مى نمايد راى دادگاه با توجه به درخواست وكيل محكوم له  استرشاد 
واحد اجراى احكام كيفرى دادسراى ناحيه يك تهران مبنى بر عدم درج شماره 
اسناد در دادنامه 1053-94 مورخ 94/10/12 بدينوسيله دادگاه در سطر هشتم 
دادنامه و در ادامه عبارت (اداره ثبت اسناد و امالك تهران) شماره اسناد را 
به شرح (722193- 87/12/5 تنظيمى در دفترخانه 341 تهران و 214719-

88/7/1 تنظيمى در دفترخانه 6 امالك) تصحيح و اصالح مى كند اين راى به 
استناد ماده 381 قانون آيين دادرسى كيفرى صادر و ظرف بيست روز پس 

از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى مى باشد. 
 1054 شعبه  رئيس  الف                     60832/م   
تهران عدالت  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه 

كيفرى  دادگاه   1051 شعبه   9409980500700749 كالسه  پرونده  دادنامه 
نهايى  تصميم  سابق)  جزايى   1051) تهران  عدالت  قضايى  مجتمع  دو 
9609970002101067 شكات: 1- زينب كنگرلو با وكالت مهران نسيمى فرزند 
با وكالت فرهاد چوپانى قلعه رودخانى  صفر 2- صفورا قلنجى فرزند كاظم 
فرزند قدرت متهمين: 1- مصطفى شاكرى فرزند شكراهللا 2- حميد شاكرى فرزند 
مصطفى 3- زهرا شاكرى همگى به نشانى مجهول المكان اتهام: كالهبردارى 
بر  دائر  شاكرى  مصطفى  و  شاكرى  حميد  اتهام  خصوص  در  دادگاه  راى 
مشاركت در كالهبردارى به مبلغ چهارصد ميليون ريال موضوع شكايت زينب 
كنگرلو و اتهام حميد شاكرى (رديف اول) و زهرا شاكرى دائر بر مشاركت در 
كالهبردارى به مبلغ دويست و چهل  و هشت ميليون ريال موضوع شكايت 
از دادسراى  به كيفرخواست مورخ 96/5/29 صادره  با توجه  قلنجى  صفورا 
ناحيه يك تهران- گزارش مامورين انتظامى و تحقيقات بعمل آمده- اظهارات 
شهود- تصوير اسناد بانكى حاكى از واريز حساب متهمان رديف دوم و سوم- 
عدم حضور متهمان عليرغم احضار از طريق نشر آگهى جهت دفاع از خود در 
دادگاه و ساير داليل قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهكارى متهم را 
محرز دانسته و مستندا به مواد 125 و 134 قانون مجازات اسالمى متهم رديف 
اول را (حميد شاكرى) را به تحمل دو فقره هفقت سال حبس تعزيرى كه صرفا 
يكى از فقرات قابل اجرا است و پرداخت مبلغ ششصد و چهل ميليون ريال جزاى 
نقدى در حق دولت و متهم رديف دوم (مصطفى شاكرى) را به تحمل سه سال 
حبس تعزيرى و پرداخت مبلغ چهارصد ميليون ريال جزاى نقدى در حق دولت 
و متهم رديف سوم (زهرا شاكرى) را به تحمل دو سال حبس تعزيرى و پرداخت 
مبلغ دويست و چهل و هشت ميليون ريال جزاى نقدى در حق دولت و متهمان 
رديف اول و دوم را به رد مبلغ چهارصد ميليون ريال در حق زينب كنگرلو و 
متهمان رديف اول و سوم را به پرداخت دويست و چهل و هشت ميليون ريال 
جزاى نقدى در حق صفورا قلنجى محكوم مينمايد راى صادره غيابى و ظرف 
بيست روز قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران است. 
 1051 شعبه  رئيس  الف                60833/م   
تهران عدالت  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه 

كيفرى  دادگاه   1029 شعبه   9309982140900191 كالسه  پرونده  دادنامه   
دو مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران (1029 جزايى سابق) تصميم نهايى 
 -2 كاال  جهان  جم  بازرگانى  شكات: شركت   9609972190400952 شماره 
حسن رهبرروشن دل فرزند على محمد 3- شركت بازرگانى مهد كيان مهر 
با وكالت مريم فخرائى فرزند على متهمين: 1- عباس موسوى فر 2- محمد 
موسوى فر همگى به نشانى مجهول المكان اتهام ها: 1- تحصيل مال از طريق 
نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات 2- كالهبردارى راى دادگاه در 
خصوص شكايت شركت بازرگانى مهدكيان مهر با وكالت مريم فخرائى عليه 
محمد موسوى فر و عباس موسوى فر دائر به كالهبردارى و تحصيل مال 
از طريق نا مشروع بدين توضيح كه شاكى و وكيل وى بيان داشتند كه چهار 
درخواست  به  بنا  و  بودند  داده  قرار  متهمين  اختيار  در  و  فقره چك صادر 
متهمين در اسفندماه 1387 مقرر شده بود كه چكهاى مذكور را تحويل دهند 
و به جاى آنان چهار فقره چك جديد در وجه حامل با مشخصات مندرج در 
پرونده به متهمان بدهد تا هم ايشان بتوانند چكها را در بازار خرج نموده و در 
سررسيد وصول نمايد در زمان رد و بدل شدن چكهاى قديم با چكهاى جديد 
كارمند ايشان بنام احمدعلى شفيعى چكها را آورده ليكن پس از صدور چكها 
از ناحيه ما تحويل آن به ايشان نامبرده از استرداد چكهاى اوليه خوددارى و 
محل را ترك نمود متعاقبا چكها در اختيار متهمان قرار داده و ايشان با اقدام 
را مطالبه  تمام چكها  با طرح دعوى حقوقى وجه  فقره چك  روى هر هشت 
دادنامه شركت شاكى و  با قطعيت  به محكوميت شاكى گرديده و  كه منجر 
يا مديران آن با تقاضاى تقسيط و صدور حكم به تقسيط در حال پرداخت 
وجه چكها مى باشد و بدين جهت متهمان دچار كالهبردارى و تحصيل مال 
از طريق نامشروع گرديده اند با بررسى محتويات پرونده اوال اقدامات كارمند 
متهمان در مرحله جابجايى چكها تحت عنوان خيانت در امانت در شعبه 1026 
دادگاه عمومى جزايى تهران رسيدگى و نامبرده به موجب دادنامه 1053 مورخ 
به  است  قطعى گرديده  و  تأئيد  تجديدنظر  دادگاه  كه در شعبه 31   89/9/16
تحمل يكسال حبس تعزيرى محكوم كه اجراى آن به مدت پنج سال معلق شده 
با فرض صحت اظهارات  اين مرحله  است مورد رسيدگى قرار گرفته و در 
شاكى اين امور هم از ناحيه كارمند متهمين انجام شده است نه خود ايشان و 
چه آنكه موضوع رسيدگى و اعتبار امر مختومه را برخوردار شده و از طرفى 
فاقد خصيصه  مطالبه وجه  چكها  بر  مبنى  دوم  در مرحله  متهمين  اقدامات 
كيفرى بزه كالهبردارى و  يا تحصيل مال از طريق نامشروع مى باشد چرا 
كه متهمين با داشتن اسناد تجارى با طرح دعوى حقوقى و اخذ راى از محاكم 
قضايى اقدام به وصول اين اسناد نموده اند و اگر مالى نيز از شاكى برده 
شده ناشى از راى دادگاه بوده و نه ناشى از مانور متقلبانه به عبارت ديگر 
رابطه سببيت مستقيم بين مانور متقلبانه اوليه (با فرض صحت) و بردن مال 
وجود ندارد و شاكى مى توانست در دادگاه حقوقى با طرح دعوى تقابل حقوق 
قانون   2 ماده  نامبردگان مشمول  اقدامات  و  نمايد  پيگيرى  را  احتمالى خود 
تشديد مجازات مرتكبين اختالس و ارتشاء نمى گردد بنابراين بلكه بردن مال 
از شاكى به موجب احكام قضايى صادره بوده كه تا به حال بى اعتبارى آن 
به اثبات نرسيده است بنابراين به لحاظ عدم تحقق بزه هاى مذكور با تكيه 
بر اصل برائت و عدم تحقق بزه به استناد ماده 4 قانون آيين دادرسى كيفرى 
و اصل 37 قانون اساسى حكم برائت متهمان صادر و اعالم مى گردد راى 
صادره حضورى ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاكم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 1029 شعبه  رئيس  الف                      60831/م   
تهران قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه 

فرصتی بی نظیر برای معرفی کاالهای ایرانی به بازار جهانیسفته جایگزین وثایق دریافتی جهت ورود موقت کاال شد دپوی ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی غیراستاندارد
رییس سازمان ملی استاندارد ایران از دپوی ۱000 دستگاه خودروی وارداتی غیراستاندارد در سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد.به گزارش ایسنا، نیره پیروزبخت در حاشیه چهاردهمین 
دوره جایزه ملی کیفیت ایران که روزگذشته سالن همایش های بین المللی سازمان صداوسیما برگزار 
شد، در پاسخ به این که چه تعداد خودروی وارداتی که با معیارهای سازمان ملی استاندارد ایران انطباق 
نداشته اند مرجوع و دپو شده اند؟ اظهار کرد: در حال حاضر در گمرکات ما حدود ۱000 دستگاه خودرو 
مج��وز ترخی��ص ندارن��د و مربوط به خودروهای مختلفی از جمله خودروهای اروپایی یا آس��یای دور 
می شوند. تنها در یکی از گمرکات که مربوط به هرمزگان است ۸00 دستگاه خودروی غیراستاندارد 
وجود دارد و در دو گمرک دیگر حدود ۲00 خودرو نیز چنین وضعیتی دارند.وی افزود: این خودروها 
در ح��ال حاض��ر در س��ازمان ام��وال تملیکی قرار دارن��د که اجازه ترخیص یا فروش به آنها نداده ایم و 
از ابتدای امر نیز اعالم کردیم که باید مرجوع یا صادر ش��وند. این خودروها ابتدا در گمرک بودند و 
سپس به اموال تملیکی رفتند و آنجا نیز نتوانستند تاییدیه های الزم را اخذ کنند.رییس سازمان ملی 
استاندارد در پاسخ به این که بیشترین مغایرت تطبیق استاندارد این خودروها چه بوده است؟ گفت: 
این خودروها موفق به اخذ گواهی تاییدیه نو نش��دند و نتوانس��تند ۵۲ اس��تاندارد الزم را کس��ب کنند. 
برخی از آنها در خصوص میزان مصرف سوخت تطبیق نداشتند و برخی دیگر با مسائل دیگری روبرو 
بودند.پیروزبخت همچنین در مورد کیفیت مصالح ساختمانی بیان کرد: استاندارد مصالح ساختمانی 
به روز ش��ده و تولید در این حوزه مطابق اس��تاندارد اس��ت. اما فرآیند س��اخت از ش��ناخت س��اختگاه تا 
مرحله ی نهایی باید براساس استانداردهای مربوطه که شامل ایین نامه ها و مقررات ساختمان است 

مدنظر قرار گیرد و هر کدام از آنها رعایت نشود مشکالتی ایجاد خواهد شد. 

الدین  س�یدکمال  ���
شهریاری 
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 موانع شفافیت  اقتصادی
یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی تشریح کرد:

گ�روه اقتص�اد : يکي از اطالعات بس��يار 
مهم و حياتي در نظام اقتصادي که کاربرد 
زي��اد و تعيين کنن��ده اي در ماليات س��تاني 
عادالنه دولت ها دارد، به داش��تن اطالعات 
ريز و درش��ت اش��خاص حقيقي و حقوقي 
در بانک ها باز مي گردد.در س��ال هاي اخير 
عليرغ��م مخالفت ه��ا و الب��ي  نفوذ گران 
اقتص��ادي در قانون گ��ذاري، تالش ها به 
نتيجه رسيد و سرانجام در ماده 169 مکرر 
قانون ماليات هاي مس��تقيم با افزوده شدن 
اي��ن اطالع��ات راه ش��فافيت اقتصادي و 
اس��تقرار نظام يکپارچ��ه اطالعات مالياتي 
فراهم ش��د.در حال حاضر طبق اين قانون 
مترق��ي اطالعات مال��ي، پولي، اعتباري و 
س��رمايه اي در قال��ب جمع گردش و مانده 
س��االنه انواع س��پرده ها، حساب ها و سود 
آنه��ا، نق��ل و انتقال س��هم و س��اير اوراق 
بهادار، تسهيالت، اعتبارات اسنادي بايد از 
سوي بانک ها به سمت نظام جامع مالياتي 
س��رازير ش��ود، تا عالوه بر ارتقاء شفافيت 
نظ��ام اقتصادي، درياف��ت ماليات عادالنه 
مبناي کارکرد و فعاليت افراد باش��د.قانون 
ماليات ها مصوب 31 تيرماه س��ال 94 بوده 
و از آن موقع تاکنون بنا به داليلي از جمله 
تصويب دس��تورالعمل، نبود، زير ساخت ها 
از سمت بانک ها و سازمان مالياتي و ساير 
موارد بارها به تعويق افتاده است. با اين حال 
مسئوالن س��ازمان مالياتي در سال جاري 
ابراز اميدواري کردند، بتوانند اين اطالعات 
را مالک بررس��ي عملکرد ماليات سال 95 
مؤديان و فعاالن نظام اقتصادي قرار دهند.

در همين راس��تا علي رس��تم پور مديرکل 
دفتر مالياتي س��ازمان امور اقتصادي پايان 
مردادماه امس��ال آخري��ن مهلت بانک ها 
ب��راي ارائه اطالعات دانس��ته و گفته بود، 
برخي بانک ها اين تفاهم نامه را منعقد کرده 
و مباح��ث فن��ي براي برقرار ش��دن ارتباط 
سيستمي در جريان است. بخش ديگري از 
مديران عامل بانک ها تاکنون تفاهم نامه را 

امضا نکردند، اما در شرف انجام است. 
مدي��رکل دفتر اطالعات مالياتي س��ازمان 
ام��ور مالياتي در رابطه با دريافت اطالعات 
حس��اب هاي بانک��ي، اظه��ار داش��ت: از 
مس��ئوالن مؤسس��ات و بانک ها دعوت به 
عمل آمد و آيين نامه ماده 169 مکرر براي 
آنها تبيين شد و اعالم کرديم، متعاقب اين 
جلس��ه تفاهم نامه تب��ادل اطالعات منعقد 
خواهد ش��د. تا جلسات فني براي برقراري 
ارتباط سيس��تمي در بستر سامانه اطالعات 
اقتصادي »بيتا« وزارت اقتصاد انجام شود. 
وي ادامه داد: برخي بانک ها اين تفاهم نامه 
را منعق��د ک��رده و مباحث فني براي برقرار 

ش��دن ارتباط سيس��تمي در جريان اس��ت. 
بخ��ش ديگري از مدي��ران عامل بانک ها 
تاکن��ون تفاهم نام��ه را امضا نکردند، اما در 
شرف انجام است. مديرکل دفتر اطالعات 
مالياتي سازمان امور مالياتي، با بيان اينکه 
ب��ه بانک ه��ا اعالم ش��ده، اظهارنامه هاي 
مالياتي س��ال 95 بايد با حساب هاي بانکي 
بررس��ي و تطبيق داده ش��ود، اظهار داشت: 
فرجه زماني حداکثر پايان مردادماه س��ال 
جاري بايد اين دسترسي به حساب ها براي 
سازمان فراهم شود. اين مقام مسئول افزود: 
از 4۰ بانک و مؤسسه مالي اعتباري حدود 
9 بانک تفاهم را امضا کرده و بقيه در شرف 

اجرا است. 
رس��تم پور در مورد تأخير در اجراي دريافت 
حس��اب هاي بانکي تصريح کرد: اطالعات 
سال 95 را از بانک ها دريافت خواهيم کرد و 
اظهارنامه ها در حال دريافت است و پس از 
آن راستي آزمايي از نيمه دوم امسال شروع 
مي شود. وي تأکيد کرد: يکي از دغدغه هاي 
بانک ه��ا بح��ث خروج س��پرده ها از بانک 
خواهد بود و آن را ريسک تلقي مي کنند، با 
اي��ن حال قول داده اند اطالعات را يک باره 
و از کانال بانک مرکزي در اختيار بگذارند. 
ب��ه گفته مديرکل دفت��ر اطالعات مالياتي 
س��ازمان امور ماليات��ي، دريافت همزمان 
اطالعات حس��اب از تمامي بانک ها دغدغه 
آنها را حل خواهد کرد و مذاکرات با بخش 
فني بانک مرکزي ادامه دارد. رس��تم پور در 
مورد اينکه رئيس س��ابق س��ازمان مالياتي 
عن��وان کردن��د بانک ها از ارائه حس��اب ها 
طفره مي روند و با وجود گذشت 1,5 سال از 

اجراي قانون ماليات هاي مستقيم همچنان 
اطالعاتي دريافت نش��ده است، بيان کرد: 
زمان��ي بانک ها و بان��ک مرکزي مقاومت 
مي کردن��د، زي��را آيين نامه قان��ون وجود 
نداش��ت، اما آيين نامه با همکاري مشترک 
بانک مرکزي تدوين شد و به امضاي وزرا 
رسيد، مقاومت شکسته شد و بخش حقوقي 
بان��ک مرکزي تأييد کرد اصل محرمانگي 
براي دادن اطالعات حساب هاي بانکي به 

سازمان مالياتي وجود ندارد. 
وي تأکيد کرد: اطالعات تسهيالت ريالي 
و ارزي دراختيار س��ازمان اس��ت و بخش 
حساب هاي بانکي يعنيسپرده هاي ديداري 
و غيرديداري نيز که ش��امل جمع گردش 
هر حساب و مانده پايان دوره را بايد اعالم 
کنن��د. 4۲۰ ميليون حس��اب بانکي وجود 
دارد که جمع آوري اين حجم، کار کوچکي 
نيس��ت. مديرکل س��ازمان امور مالياتي با 
بيان اينکه اراده مس��ئوالن بانکي بر ارائه 

اطالعات به س��ازمان مالياتي است، عنوان 
کرد: تمامي بانک ها اعالم آمادگي داش��تند 
و برخي مسائل حاشيه اي هنوز حاکم است. 
طبق قانون حداکثر زمان 1,5 ماه بعد از پايان 
هر سال سازمان بايد اطالعات حساب ها را 
دريافت مي کرد، اما چون موفق نش��ديم و 
بانک مرکزي معتقد بود حساب هاي بانکي 
را در اختيار ندارد، بنابراين با بانک ها جلسات 

برگزار شد. 
وي ادامه داد: بانک ها و موسسات حداکثر 
ت��ا پايان م��رداد بايد اطالعات حس��اب را 
بدهند و با دست پر اظهارنامه هاي مالياتي 
را رس��يدگي کنيم.وي گفته بود به بانک ها 
اعالم شده، اظهارنامه هاي مالياتي سال 95 
بايد با حساب هاي بانکي بررسي و تطبيق 
داده ش��ود، اين مس��ئول با اشاره به اينکه از 
4۰ بانک و مؤسسه مالي اعتباري حدود 9 
بانک تفاهم را امضا کرده و بقيه در ش��رف 
اجرا اس��ت تاکيد کرده بود در فرجه زماني 
حداکثر پايان مردادماه سال جاري بايد اين 
دسترسي به حساب ها براي سازمان فراهم 
شود. با عملي نشدن اين اولتيماتوم و فرصت 
داده شده به بانک ها و مؤسسات مالي عماًل 
اه��داف ترس��يمي ماليات از جمل��ه حذف 
ماليات علي الراس و ماليات ستاني عادالنه 
و ش��فاف را تحت تاثير قرار گرفته اس��ت.با 
فرصت سوزي 3 ماه از فرجه سازمان مالياتي 
اين بار رئيس کل س��ازمان امور مالياتي در 
ضرب االجل��ي مجدد، اوايل آبان ماه براي  
آخري��ن ب��ار به بانک ها اخط��ار داد و آنها را 
تهديد کرد، در صورتي که به قانون تمکين 
نکنند، اس��امي متخلفان را افش��ا مي کند. 

تقوي ن��ژاد عنوان کرده بود، عمده بانک ها 
اين تفاهم نامه تبادل اطالعات حساب هاي 
بانکي را امضا کردند و البته برخي بانک ها 
ابهام داش��تند که در جلس��ات حل و فصل 
مي شود.وي با تاکيد بر اينکه همه بانک ها 
تفاهم نامه را امضا نکردند، گفته است؛ همه 
امضا نکردند و منتظر جلس��ه هستند. بيش 
از نيم��ي از 4۰ بانک و مؤسس��ه تفاهم نامه 
هم��کاري تبادل اطالعات حس��اب هاي 
بانکي را امضا کردند.جاي تاس��ف دارد که 
طبق اظهارات رئيس کل سازمان مالياتي، 
برخي بانک ه��اي دولتي که زير مجموعه 
وزارت اقتصاد بوده و دولت بر آنها اشراف نيز 
دارند و مديران عامل آنها را تعيين مي کند 
از اي��ن قانون تمکي��ن نکرده اند.تقوي نژاد 
بيان کرده بود: برخي بانک هاي خصوصي 
و دولتي هس��تند. در روزهاي اخير دس��تور 
دادم ب��راي آخرين بار نام��ه اي به مديران 
عامل بانک ها ارسال شود و ظرف دو هفته 
آينده اگر بانک ها تفاهم نامه را امضا نکردند، 
ليس��ت بانک هاي امتناع کننده را در اختيار 
رس��انه ها قرار مي دهيم.طبق وعده رئيس 
کل 15 آب��ان م��اه آخرين زمان ارائه ش��ده 
ب��ه بانک ه��ا بوده و اکن��ون 15 روز از اين 
وعده گذش��ته ،اما خبري از اسامي بانک ها 
نيست .به تعويق افتادن شفافيت اقتصادي 
و اج��راي قان��ون در حال��ي رخ مي دهد که 
س��کوت وزي��ر اقتصاد، رئي��س کل بانک 
مرکزي و مسئوالن ستاد اقتصاد مقاومتي 
برخوردهاي ش��عاري و صرف نکردن فعل 
خواس��تن براي پايان دادن به اين مس��ئله 
مه��م حيات��ي را به اذه��ان متبادر مي کند.

مص��داق ديگري که مي ت��وان بر اين ادعا 
صحه گذاشت تغيير حد آستانه ارقام مالياتي 
و آب رفتن دايره مش��موالن اس��ت تا راه را 
ب��راي فرار مالياتي و رس��يدگي عادالنه به 
هم��ه مؤديان��ي را کمرنگ تر مي کند. حاال 
س��کوت رئي��س کل و مس��ئوالن ذي ربط 
س��ازمان مالياتي نه تنها نشان مي دهد که 
آخرين اخطار رنگ باخته که حتي بانک ها 
براي تهديد رئيس کل تره نيز خرد نکردند 
و نشان مي دهد که پشت آنها به جايي گرم 
است. به گزارش فارس، دريافت اطالعات 
از بانک ها و فراهم بودن زيرس��اخت هاي 
نرم اف��زاري و IT س��ازمان ماليات��ي براي 
اس��تفاده از اين ديتاها در مراحل رسيدگي، 
تش��خيص و وص��ول ماليات الزم و ملزوم 
يکديگر هس��تند و ب��ه همين علت يکي از 
بهانه ه��اي مس��ئوالن نظ��ام بانکي آماده 
نبودن زيرساخت ها اين سازمان عنوان شده 
است. همان مسئله اي که بايد در طرح جامع 

طراحي و عملياتي مي شد.

میز خبریادداشت

ضرورت توجه موسسات مالي 
به عقود اسالمي 

مردم نمي دانند که وقتي پولشان را به بانک 
مي سپارند آيا تمام پول و نقدينگي که به بانک 
مي سپارند توسط بانک مرکزي تضمين شده 
اس��ت يا نه؟ چراکه براس��اس تنزيل مجدد 
ي��ا نرخ ذخيره قانوني بانکها، بانک مرکزي 
مي توان��د بخش��ي از پول م��ردم را به مردم 
برگردانن��د ن��ه اينک��ه صددرص��د پولي که 

سپرده گذار در بانک گذاشته است.
موسسات مالي در سال هاي اخير مثل قارچ 
در ايران رش��د کرده اند، اين در حالي اس��ت 
که هيچ کدام از اين موسسات اسالمي نبوده 
و کوچکتري��ن توجهي به عقود اس��المي و 
بانکداري بدون ربا ندارند. مشکلي که امروز 
براي موسس��اتي قبيل کاس��پين پيش آمده 
به سيس��تم و اعتبار بانکداري ما ضربه زده 
و متاس��فانه خود بانک مرکري هم چاره اي 

براي آن نيانديشيده است.
مردم نمي دانند که وقتي پولشان را به بانک 
مي سپارند آيا تمام پول و نقدينگي که به بانک 
مي سپارند توسط بانک مرکزي تضمين شده 
اس��ت يا نه؟ وي ادامه داد: چرا که براس��اس 
تنزي��ل مجدد يا ن��رخ ذخيره قانوني بانکها، 
بانک مرکزي مي تواند بخشي از پول مردم 
را به مردم برگردانند نه اينکه صددرصد پولي 

که سپرده گذاردر بانک گذاشته است. 
اگر بانکها در سيس��تم توليدي فعاليت کنند 
اقتصاد کش��ور رونق گرفته و رشد اقتصادي 
ايجاد و رفاه جامعه تضمين مي ش��ود در غير 
اين صورت بانکها به عنصر فس��يل شده اي 
تبديل ميشوند که نقشي در توسعه اقتصادي 
نخواهند داشت که متاسفانه در حال حاضر 
بانکها چون فاقد کار کارشناس��ي شده بوده 
و نقدينگي هاي��ي ک��ه بان��ک مرک��زي به 
بانک هاي تجاري داده است مشخص نيست 
در کجا خرج شده در سيستم جامعه التهاب 
ايجاد کرده اند.دليل اصلي اين رکود بانکها 
هستند و تا بانکها از اين مخمصه فريز شده 
خارج نشوند اقتصاد کشور نيز رونق نخواهد 
يافت.چيزي که بانکها را دچار دردسر خواهد 
کرد بازار ارز اس��ت، به طوريکه اگر بازار ارز 
را قانونمن��د نکنيم امکان صادرات نيز براي 
ما فراهم نمي شود و هيچ کشوري از ما کاال 

نمي خرد. 
اگ��ر ه��م رابطه اقتصادي در اين ميان وجود 
دارد به معناي اين است که انرژي مجاني که 
ما در توليدات مان استفاده ميکنيم چون در 
اروپا خيلي گران تمام مي شود اين کاالها را 
از ايران وارد مي کنند. براي مثال ما در حال 
حاضر بطري اس��تکان صادر ميکنيم چون 
اگر اروپايي ها بخواهند خودشان آن را توليد 
کنند انرژي که مصرف ميکنند خيلي گران 

تر از هزينه واردات تمام مي شود.

اقتصاد جهان 
۸۳ درصد از تراکنش هاي 

جهان با پول نقد

ف��درال رزرو اع��الم کرد: پول نقد همچنان 
پادشاهي مي کند و مرگ استفاده از اسکناس 
يک مبالغه بيش نيس��ت.فدرال رزرو س��ان 
فرانسيسکو اعالم کرد: سيستم هاي پرداخت 
ديجيتال در سال هاي اخير به سرعت افزايش 
پيدا کرده اند؛ اما ميزان اس��تفاده از دالر در 
چرخه س��بد پولي جهان طي 1۰ س��ال اخير 
۸۷ درصد رش��د پيدا کرده و اين يعني اينکه 
استفاده از پول کاغذي توسط بانک ها، تجار، 
سرمايه گذاران و مردم عادي در اولويت قرار 
دارد.عوامل اقتصادي از قبيل نواس��ان نرخ 
به��ره بانکي و حتي بالياي طبيعي مي تواند 
افزايش تقاضا را براي دالر افزايش دهد و در 
سرتاسر جهان دالر به عنوان يک مامن امن 
در تالطم هاي اقتصادي و سياسي محسوب 
مي ش��ود.در اين گزارش به اين نکته اش��اره 
شده که ۸3 درصد از تراکنش هاي جهاني در 
حال حاضر با پول نقد انجام مي گيرد؛ اما اين 
رقم براي يک دهه گذش��ته ۸5 درصد ثبت 
ش��ده است. همچنين فدرال رزرو نيويورک 
در گزارش جداگانه اي اعالم کرد: بر اساس 
مطالعات انجام گرفته برآورد مي شود حجم 
بيش��تر دالر آمريکا در خارج از اين کش��ور 

نگهداري مي شود.

رييس بانک مرکزي آمريکا 
استعفا کرد

يل��ن ک��ه دوره وي در اي��ن س��مت، فوريه 
۲۰1۸ به پايان مي رس��د در نامه اي خطاب 
ب��ه دونالد ترامپ ريي��س جمهوري آمريکا 
اع��الم کرد، وقتي »جي پاول« مس��ئوليت 
رياس��ت بان��ک مرکزي را ب��ر عهده بگيرد، 
وي هي��ات مدي��ره اين بانک را ترک خواهد 
ک��رد. يلن مي توانس��ت ت��ا ژانويه ۲۰۲4 در 
س��مت رييس بانک مرک��زي آمريکا باقي 
بمان��د، اما ترامپ تصميم گرفته اس��ت وي 
را در اين کرسي ابقا نکند. اين تصميم بدان 
معني است که ترامپ چهار کرسي خالي در 
هيات عامل هفت عضوي بانک مرکزي اين 
کش��ور خواهد داشت که يکي از آنها کرسي 
معاون رييس است که در اکتبر گذشته توسط 

استنلي فيشر خالي شد. 

ماموريت اقتصادي پسازلزله

روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله خود نوشت 
:در 116 س��ال گذش��ته بيش از ۲۰۷ حادثه 
طبيعي خسارت آفرين در ايران رخ داده است. 
156 هزار نفر از هموطنان ما در اين حوادث 
ج��ان باخته اند. خس��ارت اين تع��داد حادثه 
حداقل 5/ ۲3 ميليارد دالر برآورد مي ش��ود. 
سهم زلزله در اين تعداد حادثه، 1۰6 مورد بوده 
که حدود 1۲ ميليارد دالر خس��ارت به دنبال 
داش��ته اس��ت. سهم س��يل در تعداد حوادث 
طبيع��ي فاجعه آفرين، ۸۸ مورد بوده که 3/ ۸ 
ميليارد دالر خسارت به بار آورده است.ديگر 
حوادث فاجعه آفرين در ايران، توفان و رانش 
زمين هس��تند و خشکسالي ناگهاني نيز جزو 
حوادث طبيعي خس��ارت بار شناخته مي شود. 
اي��ران هم��واره در معرض اي��ن حوادث قرار 
دارد، با اين حال هيچ نش��انه اي دال بر اينکه 
سياست گذاران از حوادث قبل درس گرفته اند 
و از انباش��ت تجربه براي حوادث آينده بهره 
مي گيرند، وجود ندارد.وقوع حوادث طبيعي در 
هر گوشه اي از کشور، خسارت هاي زيادي به 
زيرساخت ها، امکانات و سرمايه هاي انساني 
وارد مي کند. بس��ته به زمان، مکان و ش��دت 
حوادث، خس��ارت هاي وارده نيز متغير است. 
گاهي ش��دت حوادث به حدي است که همه 
دارايي هاي حياتي يک منطقه از بين مي رود. 
در زلزله بم، نيمي از مردم شهر زير آوار ماندند 
و تقريبا تمام زيرس��اخت هاي ش��هر و منازل 

مسکوني از بين رفت.

 تودرتويي نهادي
 و کسري بودجه 

روزنامه جهان صنعت در سرمقاله خود نوشت 
: طبق اخبار اعالم شده، دولت 16 هزار ميليارد 
توم��ان از بانک مرکزي در ش��ش ماهه اول 
امس��ال استقراض کرده است. به اين ميزان، 
خال��ص بده��ي دولت ب��ه بانک مرکزي و در 
نتيج��ه پاي��ه پولي افزايش و به ميزان حاصل 
ض��رب 16 ه��زار ميليارد و ضري��ب فزاينده 
پول��ي، نقدينگي رش��د مي کند. چنين چيزي 
غيرمترقبه نيس��ت. ع��دم تحقق درآمدهاي 
ماليات��ي و درآمده��اي نفت��ي دو علت اصلي 
بروز کس��ري در طرف درآمدهاس��ت. از اين 
مهم تر، طرف هزينه هاس��ت. دولت بيش از 
اندازه بزرگ است اما نه به معناي کالسيک 
کلم��ه، نه ب��ه معناي دولتي که در همه جاي 
جهان از جمله کشورهاي اسکانديناوي وجود 
دارد. اتفاقا دولت به معناي کالس��يک کلمه 
ک��ه با عنوان دولت رفاه ناميده مي ش��ود، در 
ايران کوچک است. سهم هزينه هاي رفاهي 
و اجتماعي از بودجه کم است. دولت به معناي 
عام کلمه بزرگ است. براي اينکه اجزاي نظام 
حاکميتي در ايران تودرتو است. اين تودرتويي 
موجب بروز وضعي ش��ده که دولت در دولت 

بودن وجه مشخصه اساسي آن است.

 مسئوليت بانک ها 
در قبال زلزله زدگان

روزنامه کسب و کار در يادداشت خود نوشت : 
زلزله و ديگر بالياي طبيعي يا قهر طبيعت به 
دنبال خود معموال ناکامي ها و آسيب هايي را 
به همراه مي آورد و جبران زيان هاي ناشي از 
اين بالياي طبيعي به راحتي صورت نمي گيرد 
و به دنبال پيامد اين بدآمدهاي طبيعت بايد 
اقداماتي صورت بگيرد که آثار سوء آن را به 
حداقل برساند. يک نکته مهم در اين قضيه 
تش��ريک مساعي تمام دستگاه ها و ارگان ها 
براي کاس��تن از عوارض رواني و غيررواني 
ناش��ي از اين آسيب ديدگي هاس��ت.زلزله و 
ديگر بالياي طبيعي يا قهر طبيعت به دنبال 
خ��ود معموال ناکامي ها و آس��يب هايي را به 
همراه مي آورد و جبران زيان هاي ناشي از اين 
بالي��اي طبيعي به راحتي صورت نمي گيرد 
و به دنبال پيامد اين بدآمدهاي طبيعت بايد 
اقداماتي صورت بگيرد که آثار سوء آن را به 
حداقل برساند. يک نکته مهم در اين قضيه 
تش��ريک مساعي تمام دستگاه ها و ارگان ها 
براي کاس��تن از عوارض رواني و غيررواني 

ناشي از اين آسيب ديدگي هاست.

زيان قاچاق براي صنعت 
خودروي ايران

روزنامه تجارت در يادداشت خود نوشت :برخي 
گزارش ها نشان از آن دارد که کاالهاي قاچاق 
در بازار قطعات خودرو ايران افزايش پيدا کرده 
اس��ت. کاالهايي که کيفي��ت بااليي ندارند و 
داراي کيفي��ت پايين��ي براي س��اخت خودرو 
هس��تند. کنترل��ي روي کاالي قاچاق��ي که 
از خارج کش��ور وارد ايران مي ش��ود، نيس��ت و 
نظارت در اين زمينه به خوبي انجام نمي شود. 
اکثر شرکت هايي که در نمايشگاه هاي قطعات 
خودرو در ايران شرکت مي کنند، بازرگاناني از 
کشورهاي چين و ترکيه هستند. با توجه به اينکه 
نمايشگاه هايي که در ايران برگزار مي شود بايد 
توانمندي هاي توليد کنندگان داخلي را نشان 
دهد، اما بيشتر تجار خارجي در اين زمينه شرکت 
مي کنند. بخش اعظمي از حجم قطعات يدکي 
خودرو و نيز قطعات مصرفي در توليد خودرو از 

خارج کشور تامين و قاچاق مي شود.

ب��ا دس��تور وزير اقتصاد، تاکن��ون مبلغ 565 ميليارد و 
4۰۰ ميليون تومان با هدف تسريع در امدادرساني به 
هم ميهنان زلزله زده از سوي خزانه داري کل کشور 

به دستگاه هاي ذيربط پرداخت شد.
ب��ا دس��تور وزير اقتصاد، در اج��راي ابالغ معاون اول 
ريي��س جمه��ور در پ��ي وقوع زلزله در اس��تان هاي 
ايالم و کرمانش��اه، تاکنون مبلغ 565 ميليارد و 4۰۰ 
ميليون تومان با هدف تس��ريع در امدادرس��اني به هم 
ميهنان زلزله زده از س��وي خزانه داري کل کش��ور 

به دس��تگاه هاي ذيربط پرداخت شد.بر اساس دستور 
وزارت اقتصاد، از مجموع رقم پرداخت شده، مبلغ 14 
ميليارد و 5۰۰ ميليون تومان به خزانه معين اس��تان 
کرمانش��اه، 1۰ ميلي��ارد و 5۰۰ ميليون تومان خزانه 
معين استان ايالم، 1۰ ميليارد تومان ارتش جمهوري 
اس��المي ايران، 3۰۰ ميليارد تومان س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المي، 45 ميلي��ارد و ۲۰۰ ميليون تومان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، 1۰ ميليارد 
ري��ال جمعي��ت هالل احمر، ۲ ميليارد و 9۰۰ ميليون 
تومان جمعيت جوانان هالل احمر، 5 ميليارد تومان 
اورژانس کش��ور و 1۰ ميليارد تومان اورژانس تهران 
از محل منابع مديريت بحران، خارج از نوبت و بدون 
فوت وقت پرداخت شد.بر اساس اين گزارش، مبلغ 15 
ميليارد تومان به وزارت کشور، يک هزار و 4۰ ميليارد 
و ۸۰۰ ميليون تومان به بنياد مسکن انقالب اسالمي و 
نيز يک ميليارد و 5۰۰ ميليون تومان به دانشگاه علوم 

پزشکي کرمانشاه پرداخت شده است.

قائ��م مق��ام بانک مرک��زي از پايبن��دي بانک ها به 
نرخ س��ود مصوب 15درصدي و رعايت بخش��نامه 
اخي��ر س��ازمان ب��ورس در خص��وص صندوق هاي 

سرمايه گذاري بانک ها خبر داد.
اکب��ر کميجان��ي در جم��ع مديران عام��ل و اعضاي 
هيات مديره بانک ها و موسسات اعتباري، از پايبندي 

بانک ها به نرخ سود مصوب 15درصدي خبر داد.
وي اف��زود: ب��ا بازرس��ي هاي به عمل آمده توس��ط 

بخش نظارت بانک مرکزي در بيش از 36۰۰ شعبه، 
مش��خص شد تاکنون بانک ها عملکرد مثبتي درباره 
رعاي��ت نرخ س��ود بانکي داش��ته اند، اميدواريم اين 
پايبندي بانک ها به نرخ س��ود مصوب ش��وراي پول و 
اعتبار همچنان استمرار يابد و در آينده نزديک شاهد 

کاهش نرخ سود تسهيالت باشيم.
کميجاني درباره بخش��نامه اخير س��ازمان بورس در 
خصوص صندوق هاي سرمايه گذاري بانک ها عنوان 
کرد: همان گونه که س��ازمان بورس نيز تاکيد کرده، 
صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت بايد امور را 
از شعب و بانک ها جدا کنند و نرخ سود مصوب شوراي 
پول و اعتبار نيز بايد در س��پرده گذاري صندوق ها در 

بانک ها رعايت شود.
براس��اس اين گزارش، با تصميم س��ازمان بورس ، از 
14 آبان صدور واحدهاي بيش از 4۰ صندوق سرمايه 

گذاري در بانک ها و موسسات مالي ممنوع شد.

عض��و هيات رييس��ه کميس��يون قضاي��ي و حقوقي 
مجل��س از تصوي��ب کليات طرح اصالح قانون چک 
در کميسيون متبوع خود خبرداد.يحيي کمالي پور در 
گفت: در نشست روز گذشته کليات طرح اصالح قانون 
چک مورد بررس��ي و تصويب قرار گرفت، همچنين 
از جزيي��ات اي��ن ط��رح دو ماده مط��رح و به تصويب 
ش��د.وي اظهار کرد: مهم ترين موضوع مورد بررسي 
در اين طرح اعتبارس��نجي براي چک اس��ت، يعني 
اعتبارس��نجي بايد به صورت سيستم متمرکز توسط 

بانک مرکزي انجام شود، اما نمايندگان مخالف طرح 
معتقدند حوزه عملکردي بانک مرکزي بيشتر نظارتي 
است؛ اين در حالي است که موافقان طرح تاکيد دارند 
که اين رويه نيز نوعي نظارت محس��وب مي ش��ود.

اي��ن نماين��ده مجلس با بيان اينکه به اعتقاد مخالفان 
ب��ا اي��ن قانون اختيار بانک ه��ا در قوانين چک اخذ و 
ب��ه بان��ک مرکزي واگذار مي ش��ود، تصريح کرد: اما 
موافق��ان تاکي��د دارند که بانک ها مي توانند به انجام 
وظايف خود بپردازند، ولي اين سيستم اعتبارسنجي به 
صورت متمرکز ازناحيه بانک مرکزي انجام مي شود.
کمالي پور با اش��اره به اينکه مباحثي نيز درخصوص 
چک الکترونيکي مطرح ش��د، گفت: مخالفان طرح 
معتقدند که در حال حاضر ساز و کار اجرايي شدن چک 
الکترونيکي وجود ندارد، بنابراين ممکن است قانون 
ابتر باقي بماند؛ اما با توجه به اينکه الکترونيکي شدن 
امور بانکي در دس��تور کار بانک ها قرار دارد؛ در حال 

حاضر ساز و کار اجرايي شدن آن وجود دارد.

مع��اون نظارت��ي بانک مرک��زي از تعيين تکليف 9۸ 
درصد س��پرده گذاران تعاوني منحله فرش��تگان خبر 
داد و گفت : درحال حاضر وجوه خود را به طور کامل 
دريافت کرده اند و ۲ درصد باقي مانده نيز که عمدتًا 
سپرده آنها باالي ۲۰۰ ميليون تومان است، هر يک 
ب��ه صورت علي الحس��اب مبل��غ ۲۰۰ ميليون تومان 

دريافت کرده اند.
وي ادام��ه داد: همچني��ن باتوجه به تأکيد مقام معظم 

رهبري به سران سه قوه درباره ساماندهي موسسات 
غيرمج��از، س��ه تعاوني افضل ت��وس، وحدت و البرز 
ايراني��ان ني��ز ب��ه زودي تعيين تکليف خواهند ش��د 
همچنين با عملياتي شدن اصالحات در نظام بانکي 
ش��اهد فعاليت و رقابت س��الم موسس��ات اعتباري و 

بانک ها در شبکه بانکي کشور خواهيم بود.
مع��اون نظارت��ي بان��ک مرکزي با اش��اره به برخورد 
و پيگ��ري قاطعان��ه اين بانک با موسس��ات اعتباري 
غيرمج��از تصري��ح کرد: در س��ال ج��اري برخورد با 
موسسات غيرمجاز با قاطعيت بيشتري پيگيري شد 
و ديگر موسسه غيرمجازي در نظام بانکي وجود ندارد.

حي��دري درباه کمک ب��ه مناطق زلزله زده نيز گفت: 
شبکه بانکي با توجه به مسئوليت اجتماعي خود بايد 
حضور فعاالنه اي در حوادثي همانند زلزله داشته و بايد 
در فعاليت هايي همچون ساخت خانه هاي بهداشت، 

مدارس و ... مشارکت داشته باشد.

پرداخت ۵۶۵ ميليارد تومان از خزانه به دستگاه ها 

حمايت بانک مرکزي از بخشنامه صندوق هاي سرمايه گذاري

تصويب کليات طرح اصالح قانون چک

تعيين تکليف ۹۸ درصد سپرده گذاران فرشتگان

رئيس کل سازمان امور 
مالياتي در تهديدي آشکار 

گفته بود، در صورتي که بانک ها 
اطالعات حساب ها را ندهند، 

اسامي آنها را منتشر مي کند، اما 
با گذشت 15 روزاز اين صحبت 
نه بانک ها اين تهديد را جدي 
گرفتند و نه وعده رئيس کل 

محقق شد

“

“

عباسعلي ابونوري ���
يک اقتصاددان 

نماين��دگان ات��اق بازرگان��ي ته��ران مي گويند که بر اس��اس طرح پيش��نهادي مجلس، 
بخش خصوصي از ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار حذف شده است و جايگاه شوراي 
فقهي و نس��بت آن با فعاليت بانکها مش��خص نيس��ت.به گزارش خبرنگار مهر، کوروش 
پرويزيان در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: اصالحيه قانون بانکداري 
از س��وي نمايندگان مجلس به عنوان يک طرح مطرح ش��ده اس��ت که بر اين اس��اس، 
استقالل سياستگذار پولي براي حمايت از مردم و بخش خصوصي يکي از اهداف اصلي 
اين طرح است که اميدواريم اگر اين اصالحيه به نتيجه مي رسد، اصالحات دقيق تري در 
آن صورت گيرد.عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، اصالحيه قانون بانکداري را نس��بت 
به قانون مصوب س��ال 53 ضعيف دانس��ت و افزود: افت جايگاه ش��وراي پول و اعتبار به 
صورت کامل در اصالحيه کنوني روش��ن اس��ت که در اين طرح پيش��نهادي به يک هيات 
عالي تنزل يافته اس��ت که اين به لحاظ منطق پژوهش��ي و دانش��گاهي مي تواند جوابگو 
باش��د، اما به لحاظ منطق عملي در س��طح نازلي اس��ت و نمي تواند هدف اس��تقالل بانک 

مرکزي را به سامان برساند.
وي تصريح کرد: حذف بخش خصوصي در ارکان و جايگاههاي پيش بيني ش��ده در اين 

طرح مشهود است که در شوراي پول و اعتبار يک نماينده از اتاق بازرگاني، يک نماينده از 
اتاق تعاون حضور داشت ولي در اين طرح پيشنهادي، نهادهاي برآمده از مردم نماينده اي 
ندارند.به گفته پرويزيان، کمرنگ شدن حقوق صنفي صاحبان کسب و کار در اين طرح ها 
ديده مي ش��ود که پيش بيني ش��ده کانوني از س��وي بانک مرکزي شکل گيرد که جايگزين 
کانون منحله بانکهاي کش��ور در س��ال 5۸ ش��ود، ضمن اينکه مساله ديگر که حائز اهميت 
است، تالش شده در اين قانون، مساله استقالل حل و فصل شود ولي مساله همراستايي 
سياس��تهاي پولي با س��اير سياس��تها در بازارهاي مختلف به مش��کل برخورده است و دچار 
ابهام ش��ده اس��ت.وي اظهار داش��ت: عدم وضوح جايگاه ش��وراي فقهي بانک مرکزي و 
نسبت آن با فعاليت بانکها و نيز قانون بانکداري جامع مشکالت بعدي اين طرح هستند. 
البت��ه نکت��ه حائ��ز اهميت ديگر عدم تعيين تکليف دقي��ق رابطه دولت و بخش خصوصي 
اس��ت که در برنامه هاي وزير اقتصاد که به مجلس ارايه ش��د، از جمله اولويت هاي طرح 
ش��ده تامين مالي دولت بود؛ در حاليکه دسترس��ي و تامين مالي مناس��ب و بهنگام بخش 
خصوصي و صاحبان کسب و کار مهم به شمار ميرود که انتظار داريم وزير اقتصاد تامين 

مالي اقتصاد را دنبال کند.

حذف
 بخش خصوصي از 
شوراي پول و اعتبار
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تأمين مالي  پروژه های شهري  از راه بورس
فصل مشترک همکاري بازار سرمايه و شهرداري آغاز شد

گروه بورس: امروزه شاهد افزايش تقاضا 
براي خدمات عمومي و امکانات رفاهي به 
دليل گس��ترش ش��هرها و برجسته شدن 
نقش آنها هستيم ، از همين رو لزوم تأمين 
مالي پروژه هاي شهري با روش هاي متنوع 
در راستاي ارائه خدمات و امکانات با کيفيت 
بهتر به ش��هروندان روز به روز مورد توجه 

بيشتري قرار گيرد.
در کشورهاي توسعه يافته شاهد استقالل و 
اختيارات وسيع شهرداري ها هستيم و اين 
درحالي اس��ت که در کش��ورهاي در حال 
توس��عه، اين اس��تقالل و اختيارات ناکافي 
به نظرمي رس��د و اي��ن محدوديت، باعث 
ناتواني در ارتقاء س��طح درآمدهاي پايدار 

مي شود.
منابع پايدار درآمدي ش��هرداري ها ناش��ي 
از درآمدهاي��ي از جنس عوارض ش��هري 
و مالياته��اي محلي اس��ت ک��ه با افزايش 
اس��تقالل و افزايش اختيارات شهرداريها، 
قاب��ل ارتقاء اس��ت. ام��ا منابع ناپايدار از دو 
مح��ل بازار پ��ول و س��رمايه قابل تأمين 

است.
از بي��ن اي��ن درآمدها آنچه که طريق بازار 
پول قابل تأمين است، مي تواند به صورت 
کلي از دو روش تسهيالت بانکي و اوراق 
بدهي صورت گيرد که هردوي اين روشها 
در کش��ورمان با محدوديتهاي منابعي و يا 
تطابق با اصول بانکداري اس��المي مواجه 
است، اما بازار سرمايه، امکانات وسيعي را 
براي تأمين مالي دارد؛ از اين رو روزگذشته 
۳۰ آب��ان م��اه نشس��ت “ه��م انديش��ي 
راهکارهاي تامين مالي ش��هري از طريق 
بازار س��رمايه” به هم��ت کانون نهاد هاي 
س��رمايه گذاري ايران و شهرداري تهران 

برگزار شد.
در ابتداي اين نشست سعيد اسالمي بيدگلي، 
دبير کل کانون نهادهاي س��رمايه گذاري 
ايران، عنوان کرد: شهرهاي ايران مدت ها 
اس��ت در امر توسعه با مشکالت گوناگون 
مالي روبرو هستند و براي حل اين معضل 
روش ه��اي گوناگون تامين مالي را تجربه 

کرده اند.
وي ب��ا بيان اينکه بس��ياري از روش هاي 
تامين مالي هزينه هاي شهري موفق نبوده 
است، عنوان کرد: يکي از بهترين ابزار هاي 
تامي��ن مالي همه بخش ه��اي اقتصادي 
کش��ور از جمله هزينه هاي ش��هري بازار 

سرمايه است.
اسالمي بيدگلي با اشاره به اهميت شفافيت 
و تامي��ن منابع با هزينه کمتر افزود: اوراق 
مش��ارکت، انواع صک��وک، اوراق بهادار و 
غيره مي توانند راه تامين مالي هزينه هاي 

شهري از طريق بازار سرمايه باشند.
در ادامه اين نشس��ت حجت اهلل ميرزايي، 
معاون��ت برنامه ريزي و توس��عه ش��هري 
ش��هرداري ته��ران، عنوان ک��رد: در دنيا 
ش��هرها به مرکز انباش��ت سرمايه تبديل 

شده اند و فرآيند توسعه در بستر آنها انجام 
مي شود.

وي ب��ا بيان اينکه ش��هر تهران ۹ ميليون 
جمعي��ت ثاب��ت دارد، ادام��ه داد: جمعيت 
باال، س��طح درآمد متنوع و س��بک زندگي 
در تهران س��ه فاکتور مهمي اس��ت که اين 
ش��هر را به بازاري مطمئن براي س��رمايه 

گذاري تبديل کرده است.
ميرزاي��ي افزود: ويژگ��ي مکاني تهران و 
زير س��اخت هاي مختلف و گستردگي فن 
آوري اطالعات در آن، فرصت مهم سرمايه 

گذاري شهري است.
وي با تاکيد بر اينکه اگر س��رمايه گذاري 
در تهران توجيه نداشته باشد در هيچ شهر 
ديگ��ري ني��ز توجيه پذير نيس��ت، افزود: 
مشوق ها و شرايط تهران جذابيت سرمايه 

گذاري در آن را ارتقا داده است.
معاون برنامه ريزي و توسعه شهري، ادامه 
داد: ت��ا کن��ون منابع مالي مورد نياز ش��هر 
ته��ران از طري��ق فروش تراکم و عوارض 
س��اخت و س��از تامي��ن و در واق��ع به يک 
فرآيند هرمي تبديل ش��ده است که نياز به 

اصالح دارد.
وي ادام��ه داد: درآم��د حاص��ل از فروش 
تراکم و عوارض س��اخت و س��از، که ۸۰ 
درصد منابع شهرداري را تامين کرده است 
مس��يري بي ثبات و غير قابل اعتماد است 
و نتاي��ج خطرناک��ي به همراه دارد و امروز 
زيس��ت ش��هري تهران را با چالش روبرو 

کرده است.
ميرزاي��ي ب��ا بي��ان اينک��ه اي��ن رويکرد 
ش��هرداري نابرابري را دامن زده و هويت 
تهران را تخريب کرده اس��ت، گفت: روند 
گذشته ديگر امکان پذير نيست و ظرفيت 

پيش فروش شده است.
وي تصريح کرد: معموال در دنيا هزينه هاي 
ش��هري ي��ا از طريق کمک ه��اي دولتي، 
عوارض مردمي خدمات ش��هري و سرمايه 

گذاري و فاينانس تامين مي ش��ود و بازار 
س��رمايه يکي از بهترين گزينه هاي تامين 
مال��ي اس��ت و ما ني��ز بايد از اين ابزار مهم 
اقتص��ادي براي ش��هرداري تهران بهره 

برداري کنيم.
س��ميع اهلل حسيني مکارم، معاونت مالي و 
اقتصادي ش��هرداري تهران، عنوان کرد: 
ته��ران با س��ه چالش اساس��ي ترافيک و 
آلودگي هوا، آسيب هاي اجتماعي و زيست 
شهري روبرو است و حل آن به منابع مالي 

نياز دارد.
وي ادام��ه داد: در حال حاضر ش��هرداري 
براي تامين مالي با مش��کل مواجه اس��ت 
و طي سال هاي گذشته از طريق عوارض 
س��اخت و س��از و تراکم منابع مالي تامين 

شده است.
م��کارم ب��ا تاکيد بر اينکه اين امکان ديگر 
وجود ندارد، ادامه داد: در حال حاضر ۵۰۰ 
هزار واحد مسکوني خالي و ۲.۱ برابر مراکز 
م��ورد نياز تج��اري در تهران وجود دارد و 
تامين مالي از طريق فروش تراکم امکان 

پذير نيست.
مکارم با اشاره به اينکه در گذشته روش هاي 

مرس��وم تامين مالي شهري مورد استقبال 
نبود اما اکنون در شرايطي هستيم که ديگر 
از روش هاي گذش��ته نمي توانيم استفاده 
کنيم گفت: بايد به سمت شيوه هاي تامين 
مالي مرسوم در دنيا حرکت کنيم و سرمايه 
گذاران و استفاده از بازار سرمايه بهترين راه 

تامين مالي در شرايط فعلي است.
وي افزود: قطعا س��اير ش��هرداري هاي در 
ش��هر هاي کش��ور نيز در اين مس��ير گام 

خواهند برداشت.
امير هاموني ، مدير عامل شرکت فرابورس 
ايران با اشاره به اينکه تعهدات شهرداري 
هفته گذشته با همکاري شهرداري تهران 
و بانک ش��هر ختم به خير ش��د ،گفت: با 
اين اتفاق نگراني بازار سرمايه بابت نکول 
اوراق اوراق شهرداري برطرف شد و همه 

بدهي شهرداري ها تسويه شد. 
وي با تاکيد بر اينکه اين تس��ويه تعهدات 
شهرداري تهران و ساير شهرداري ها پيام 
مثبتي براي بازار سرمايه از طرف شهرداري 
و مديريت ش��هري است، افزود: ابزارهاي 
متنوع��ي در ب��ازار س��رمايه وجود دارد که 
مي تواند آغازگر فصل مش��ترک همکاري 

بازار سرمايه و شهرداري تهران باشد. 
ب��ه گفته هامون��ي صندق هاي س��رمايه 
گذاري و مستغالت مي تواند کاربرد بااليي 
در شهرداري تهران داشته باشد و مشارکت 
مردم در بازار س��رمايه از طريق "ريت"ها 
انجام شود. در حال حاضر "ريتي" در بازار 
سرمايه وجود ندارد . صندوق هاي زمين و 
ساختمان هم جزو اين گروه نيستند چون 
صندوق امالک و مس��تغالت محس��وب 

نمي شوند.
وي صک��وک منفع��ت را در بحث فضاي 
تبليغات ش��هري ابزار مناس��بي دانست و 
اظهار داشت:صکوک منفعت براي تامين 
مال��ي بيلبوردهاي ش��هري گزينه بس��يار 
خوب��ي اس��ت و مي توان��د درآمدهاي آتي 

شهرداري را يکجا و تنزيل شده کند. 
ب��ه گفته هامون��ي در ح��ال حاضر صدا و 
سيما براي تبليغات خود درخواست انتشار 
صکوک منفعت را به سازمان بورس ارسال 
کرده است. مجوزهاي فقهي اين موضوع 

نيز صادر شده است.
مدي��ر عامل فرابورس ايران در بحث هاي 
توسعه شهري ، بحث زير ساخت ها ، حمل 
و نقل و قطار شهري نيز به تامين مالي از 
طريق صکوک منفعت اشاره کرد و افزود: 
ش��هرداري يا س��ازمان هايي که وابس��ته 
به ش��هرداري هس��تند صکوک منفعت را 
مي توانن��د جايگزي��ن دريافت درآمدهاي 
خ��رد خ��رد کنند؛ به اين ترتيب که با اوراق 
منفعت کل درآمد قطار شهري را يکجا در 

ابتداي سال در اختيار مي گيرند .
وي صک��وک اجاره را نيز گزينه مناس��بي 
براي تامين مالي شهرداري دانست و گفت: 
با توجه به دارايي هاي س��نگين شهرداري 
ته��ران ک��ه عموما منجمد و راکد اس��ت و 
استفاده اي از آنها نمي شود صکوک اجاره 
مي توان��د منابع مالي ش��هرداري تهران را 

تحريک کند.
هاموني پيش��نهاد کرد در بحث س��المت 
ش��هري و بحث هاي توريس��م س��المت 
شهرداري پروژه هايي را در قالب صندوق 
پروژه تعريف و از طريق بازار سرمايه تامين 

مالي کند.
وي هچني��ن به ب��ازار دارايي هاي فکري 
براي حراج هاي هنري در حوزه هنر شهري 
اشاره کرد و اظهار داشت: موضوع " اقتصاد 
شادي" مدتي است در استراليا مطرح شده 
و تبديل به يک رش��ته تحصيلي ش��ده که 
در دانشگاه هاي استراليا تدريس مي شود و 
اين موضوعي است که واقعا تهران به آن 
نياز دارد. پروژه هاي تفريحي ، فرهنگي و 
ورزشي را مي توان تعريف کرد و از طريق 

بازار سرمايه تامين مالي شود.
مدير عامل فرابورس ايران پيش��نهاد کرد 
:شهرداري زميني را در اختيار بازار سرمايه 
قرار دهد تا بازار س��رمايه در قالب صندوق 
پروژه نهادهاي مالي فعال را در يک مرکز 
مالي تجميع کند. تشکيل يک مرکز مالي 
در کش��ور مي تواند صرفه ناشي از مقياس 
ايجاد کند ، ترافيک را کنترل کند و منافع 
بس��يار ديگري داش��ته باش��د. قطعا اين 
پ��روژه ک��ه تامين مال��ي آن از طريق بازار 
 س��رمايه هم صورت بگيرد بس��يار سودآور 

خواهد بود. 
وي همچني��ن با اش��اره ب��ه اينکه برخي 
نهاده��اي ب��ازار س��رمايه از ش��هرداري 
طلبکار و برخي بدهکار هس��تند،گفت: اگر 
شهرداري فضاي تهاتر بدهي ها و طلب ها 
را براي نهادهاي بازار س��رمايه ايجاد کند 
مس��ائل مالي نهادهاي مالي بازار سرمايه 
به ش��هرداري به راحتي و به س��رعت حل 

مي شود.

میز خبرمیزخبر
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 تقويت ۵۱۳ واحدي 
شاخص کل بورس

معامله گ��ران ب��ورس تهران در حالي ش��اهد 
تقويت حجم و ارزش معامالت بازار سهام به 
پشتوانه گروه فلزات اساسي و پااليشي  بودند 
که انتظار براي شکستن سقف تاريخي شاخص 
کل ب��ورس به تقويت حجم معامالت در بازار 
اول بورس انجاميد.شاخص کل قيمت و بازده 
نقدي بورس اوراق بهادار تهران )تدپيکس( در 
پايان معامالت روز س��ه ش��نبه ۳۰ آبان ماه ۹6 
ب��ا افزاي��ش ۵۱۳ واحدي روي رقم ۸۸ هزار و 
774 واحد ايستاد.ش��اخص کل هم  وزن اما با 
کاهش يک واحدي عدد ۱7 هزار و ۵۳۵ واحد 
را به نمايش گذاشت.شاخص سهام آزاد شناور 
ني��ز ب��ا افزايش ۵۵۲ واحدي به رقم ۹۵ هزار و 
6۱۳ واحد دس��ت يافت.ش��اخص بازار اول اما 
در حال��ي ب��ا افزاي��ش ۵۵۵ واحدي به رقم 6۲ 
هزار و 47۵ واحد دست يافت که شاخص بازار 
دوم ب��ا افزاي��ش ۸7 واح��دي عدد ۱۹۲ هزار و 
۱۲۹ واحد را به نمايش گذاشت.امروز همچنين 
شاخص کل فرابورس )آيفکس( نيز با افزايش 
دو واحدي روي رقم يک هزار و ۱۲واحد ايستاد.

ارزش کل معام��الت ام��روز بورس تهران در 
حالي به بيش از 444 ميليارد تومان نمايش داده 
ش��د که ناش��ي از دست به دست شدن بيش از 
يک ميليارد و ۳۸4 ميليون سهم و اوراق مالي 
قابل معامله طي 6۸ هزار و ۲4 نوبت داد و ستد 
بود.در بازار نقدي بورس اما ارزش معامالت از 
۳۵۵ ميليارد تومان اندکي فراتر رفت.به گزارش 
فارس، در بازار۲ بورس تهران که به معامالت 
درون گروهي سهامداران عمده اختصاص دارد، 
۲74 ميليون س��هم فوالد خوزستان به ارزش 
بيش از ۱۰7 ميليارد تومان ميان س��هامداران 
عمده اين سهم با معامالت انتقالي مواجه بود.بر 
اساس اين گزارش روزگذشته بورس تهران در 
حالي با تقويت حجم و معامالت سهام در اغلب 
نمادهاي معامالتي به ويژه در بين شرکت هاي 
بزرگ حاضر در بازار اول بورس تهران روبرو بود 
که هم سو با تحرک بازارگردان ها و همچنين 
معام��الت درون گروهي س��هامداران عمده، 
ش��اخص کل بورس تهران خود را آماده عبور 
از س��قف تاريخ��ي ۸۹ ه��زار واحدي مي کند.

کاهش فاصله ش��اخص کل بورس با س��قف 
تاريخ��ي ۸۹ ه��زار و ۵۰۰ واح��دي در حال��ي 
است که قيمت سهام اغلب شرکت ها نسبت 
به س��رمايه پايه آنها با فاصله معناداري مواجه 
اس��ت.انتظار براي رشد سودآوري ها در گروه 
فلزات اساس��ي و معدني در عملکرد س��ه ماهه 
سوم امسال و درعين حال خوشبيني ها نسبت 
به بودجه هاي برآوردي سال آينده در اين گروه 
اصلي ترين اهرم حرکت ش��اخص کل بورس 
براي شکستن سقف تاريخي ۸۹ هزار واحدي 

عنوان مي شود.

 ترافيک عرضه هاي دولت
 در آخرين روز آبان

سهام يک شرکت، زمين هاي مربوط به سه 
جايگاه هاي سوخت، امالک يک شرکت و 
نيز 4۱ جايگاه سوخت، در آخرين روز آبان ماه 

روي مزايده مي رود.
در حالي که بر اس��اس فهرست منتشر شده 
بنگاه هاي دولتي قابل واگذاري، قرار اس��ت 
در س��الجاري ۳۳7 بنگاه واگذاري شود و از 
س��وي ديگر نگاهي هم به کارنامه سازمان 
خصوصي س��ازي در سالجاري در خصوص 
واگذاري ه��ا چنگ��ي ب��ه دل نمي زند، اين 
س��ازمان ع��زم خود را ج��زم کرده تا جبران 

مافات کند.
 ب��ر اي��ن اس��اس  و در آخري��ن روز آب��ان 
م��اه، روز ش��لوغ و پرترافيک��ي در خصوص 
 عرضه ه��ا پي��ش روي اي��ن س��ازمان قرار

 دارد. 
از اين رو بلوک ۱۳.۰۲ درصدي شامل ۹۱۱ 
ميليون و 4۵۵ هزار و ۱7۱ س��هم ش��رکت 
س��رمايه گذاري ملي ايران به قيمت تابلوي 
بورس در روز عرضه )معادل قيمت بس��ته 
شدن روز قبل از عرضه( به اضافه 4۹ درصد 
ب��ه ش��رط آن ک��ه از مبلغ ۲۱۰۰ ريال کمتر 
نباش��د امروز در بورس اوراق بهادار عرضه 

خواهد شد. 
از س��وي ديگر مزايده 4۱ جايگاه س��وخت 
دولتي متعلق به ۱4 اس��تان کشور به همراه 
زمين هاي مربوط به س��ه جايگاه س��وخت 

دولتي برگزار مي شود .

داد و ستد 72 ميليون کيلووات 
ساعت برق در بورس انرژی

نمادهاي بارپايه و کم باري با متوسط قيمت 
۲7۹ و ۲۳7 ريال بر کيلووات س��اعت مورد 

معامله قرار گرفتند.
در جريان معامالت بازار برق بورس انرژي 
ايران ش��اهد معامله 4 ميليون و 44۰ هزار 
ق��رارداد مع��ادل 7۲ ميلي��ون و ۸۰۰ ه��زار 
کيل��ووات س��اعت ب��ه ارزش ۱۹ ميليارد و 

۵76 ميليون ريال بود.
نمادهاي بارپايه و کم باري با متوسط قيمت 
۲7۹ و ۲۳7 ريال بر کيلووات س��اعت مورد 

معامله قرار گرفتند.
همچني��ن در اي��ن روز در بازار س��اير اوراق 
به��ادار قاب��ل معامله بورس ان��رژي ايران، 
س��رمايه گذاري  گواهي ه��اي  ب��ازار  در 
در  و  پ��روژه  س��رمايه گذاري  صن��دوق 
نم��اد پرن��د بال��غ ب��ر ۳۱6 ه��زار گواهي از 
گواهي ه��اي اي��ن صن��دوق ب��ا ارزش ۱ 
 ميلي��ارد و ۵۳ ميلي��ون ريال م��ورد معامله 

قرار گرفت.

دادنامه پرونده كالسه 9609980213100406 شعبه 178 دادگاه عمومى حقوقى 
 9609970213100826 نهايى شماره  تصميم  تهران  مطهرى  قضايى شهيد  مجتمع 
نظرى  مجيد  آقاى  خوانده  جواد  فرزند  فروش  چينى  اكبرزاده  عليرضا  آقاى  خواهان 
فرزند خداداد خواسته ها : 1- مطالبه وجه بابت .  .  .   2- مطالبه خسارت دادرسى 
3- مطالبه خسارت تاخير تاديه دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم دادرسى را 
 : نمايد  مى  راى  به صدور  مبادرت  آتى  بشرح  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و  اعالم 
راى دادگاه در خصوص دعوى عليرضا اكبرزاده چينى فروش به طرفيت مجيد نظرى 
بابت رسيدى عادى مورخ 94/10/24  بر مطالبه مبلغ 314/000/000 ريال  مبنى 
محتويات  مجموع  به  عنايت  با  دادگاه  تاديه  تاخير  و  دادرسى  خسارات  انضمام  به 
پرونده استماع اظهارات خواهان و مالحظه اصول مستندات وى و عدم حضور خوانده 
امارات دعوى  و  لحاظ ساير قرائن  و  ارسال اليحه دفاعيه  و عدم  در جلسه دادرسى 
خواهان مقرون به صحت تلقى و به استناد مواد 198و515و519و522 قانون آيين 
ريال   314/000/000 مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  مدنى  امور  در  مدنى  دادرسى 
انضمام  به  دادرسى  هزينه  بابت  ريال   9/071/550 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت 
خسارت تاخير تاديه بر اساس تغيير شاخص بانك مركزى از تاريخ تقديم دادخواست 
مى  محكوم  خواهان  حق  در  تسبيب  قاعده  باب  از  حكم  اجراى  زمان  تا   96/5/11
نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى 
تجديدنظر  دادگاههاى  در  تجديدنظر  قابل  مزبور  مدت  ظرف  سپس  دادگاه  اين  در 

استان تهران مى باشد. 
تهران حقوقى  دادگاه   178 شعبه  دادرس          110/109353  

 دادنامه پرونده كالسه 9609980200400512 شعبه 234 دادگاه خانواده مجتمع 
 : خواهان   9609970200401271 شماره  نهايى  تصميم  تهران  يك  خانواده  قضايى 
خانم مليحه ابام فرزند صفر خوانده : آقاى بهروز سرودى اودلو فرزند عوض خواسته 
: حضانت گردشكار – خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم 
داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در 
وقت مقرر دادگاه به تصدى امضاكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده 
در  دادگاه  راى  مينمايد  راى  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را  رسيدگى  ختم 
خصوص دعوى خانم مليحه ابام فرزند صفر به طرفيت آقاى بهروز سرودى اودلو فرزند 
عوض و به خواسته واگذارى حضانت فرزند مشترك به نام مائده شش ساله به خواهان 
با  توجه به محتويات پرونده و لحاظ اظهارات خواهان و اينكه از سوى خوانده مخالفتى و 
دفاعى واصل نگرديده است عليهذا دادگاه دعوى خواهان را وارد تشخيص و مستندا به 
مواد 1257 و 1069 قانون مدنى و 45 قانون حمايت خانواده حضانت فرزند مشترك 
مذكور را به خواهان (مادر) واگذار مى نمايد راى صادر غيابى و ظرف مهلت بيست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه مى باشد 
تهران يك)  (خانواده  حقوقى  دادگاه   234 شعبه  رئيس         110/109350

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به آقاى اسماعيل صفى صمغ آبادى 
2- ابوالفضل ايران فرد تجديدنظرخواه شهره خادمى دادخواست تجديدنظرخواهى به 
پرونده  در  دادنامه شماره 960328  به  الذكر نسبت  خوانده فوق  تجديدنظر  طرفيت 
آيين  قانون   346 و   73 ماده  موضوع  طبق  كه  تقديم   206 شعبه   960017 كالسه 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى را  دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين 
دادگاه ارائه نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال 

پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد 
 110/109346          مدير دفتر شعبه 206 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به آقاى اسماعيل صفى صمغ آبادى 2- 
ابوالفضل ايران فرد تجديدنظرخواه ساره صافى دادخواست تجديدنظرخواهى به طرفيت 
به دادنامه شماره 9600331 در پرونده كالسه  الذكر نسبت  تجديدنظر خوانده فوق 
960019 شعبه 206 تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم تجديدنظرخواهى را  دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد 
در غير اين صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه 

تجديدنظر اقدام خواهد شد 
 110/109344          مدير دفتر شعبه 206 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به آقاى اسماعيل صفى صمغ آبادى 
دادخواست  خادمى  شهره  سامانى-  حسنعلى  تجديدنظرخواه  فرد  ايران  ابوالفضل   -2
شماره  دادنامه  به  نسبت  الذكر  فوق  خوانده  تجديدنظر  طرفيت  به  تجديدنظرخواهى 
960330 در پرونده كالسه 960020 شعبه 206 تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 
346 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب 
تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده 
ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى را  دريافت و چنانچه پاسخى دارد 
كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نسبت 

به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد 
 110/109341          مدير دفتر شعبه 206 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران

اجرائيه محكوم له : احسان صادقى كمازانى فرزند اكبر محكوم عليه : مصطفى الدمخى 
دادنامه  شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  موجب  به   : به  محكوم  رضا  فرزند 
مربوطه 9609972164100678 محكوم عليه محكوم است به تمهيد مقدمات و تنظيم 
سند رسمى يك دستگاه خودرو پرشيا به شماره انتظامى 515د65 ايران 99 با احتساب 
خسارت دادرسى به مبلغ 10/280/000 ريال در حق محكوم له و ايضا محكوم عليه 

محكوم است به پرداخت نيم عشر دولتى به نفع صندوق دولت 
 110/109340           مدير دفتر شعبه 216 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران

 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به خوانده خانم مليحه نادعلى پوركلده 
اعظم  خواهان   9 ساعت   96/10/30 رسيدگى  وقت   216/960733 پرونده  كالسه 
 – مطالبه خسارت دادرسى   – رضائى فرد خوانده فوق الذكر خواسته مطالبه وجه چك 
مطالبه خسارت تاخير در تاديه خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى و حقوقى 
تهران مستقر در مجتمع قضايى مفتح نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 216 عمومى 
بودن  المكان  مجهول  بعلت  شده  تعيين  رسيدگى  وقت  و  گرديده  ارجاع  حقوقى  و 
خواندگان/خوانده به درخواست وكيل خواهان و دستور دادگاه و تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خواندگان فوق از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر 

باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند واال وفق مقررات اقدام خواهد شد 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   216 شعبه  دفتر  منشى         110/109337  

 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست تجديدنظر و ضمائم به تجديدنظر خوانده كالسه 
پرونده 960422 وقت رسيدگى 96/10/19 ساعت 9/30 صبح تجديدنظرخواه : منا 
كربالى امينى و سيده فتانه برهانى پور تجديدنظرخوانده : شبنم طرالنى بريس و فاطمه 
طرالنى بريس و توحيد طرالنى بريس و سجاد طرالنى بريس و بابك طرالنى بريس و حامد 
طرالنى بريس و خديجه انبيرى (مجهول المكان) خواسته : تجديدنظرخواهى نسبت به 
تهران  عمومى  دادگاه  از شعبه 47  مورخه 95/10/29 صادره  دادنامه شماره 1351 
جهت  كه  نموده  تهران  استان  تجديدنظر  محاكم  تسليم  دادخواستى  تجديدنظرخواه 
رسيدگى به شعبه 62 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
درخواست  به  و  خوانده  تجديدنظر  فرد  بودن  المكان  مجهول  علت  به  كه  شده  تعيين 
تجديدنظرخواه و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 
سال 1379 مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا تجديدنظر 
خوانده به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در جلسه دادرسى شركت 

نمايد. 
تهران استان  تجديدنظر  دادگاه   62 شعبه  دفتر  مدير         110/109335  

نهاد  زمانى  اقاى سامان  خوانده  به  و ضمائم  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  گهى   
خواهان   10/30 ساعت   96/11/2 رسيدگى  وقت   216/960785 پرونده  كالسه 
كتايون غالمرضائى با وكالت آقاى سيدمحمد حسينى فيروزكالئى خواندگان :1- سامان 
از  ناشى  خسارت  مطالبه  خواسته  خانلر  مجيد   – سقرلو  خانزاده  حسين   – نهاد  زمانى 
كالهبردارى با جلب نظر كارشناس – پرداخت ضرر و زيان – مطالبه حق الوكاله وكيل 
تسليم  دادخواستى  خواهان  دادرسى  خسارات  مطالبه  و  كارشناسى  الزحمه  حق  و 
جهت  كه  نموده  مفتح  قضايى  مجتمع  در  مستقر  تهران  حقوقى  و  عمومى  دادگاههاى 
رسيدگى به شعبه 216 عمومى و حقوقى ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده 
دستور  و  خواهان  وكيل  درخواست  به  خواندگان/خوانده  بودن  المكان  مجهول  بعلت 
دادگاه و تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان فوق از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند واال وفق مقررات 

اقدام خواهد شد 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   216 شعبه  دفتر  منشى         110/109332  

خانى  حسين  1-سجاد  خواندگان  به  ضمائم  و  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  گهى 
2- غضنفر گرائلى درونكال 3- مينا اورعى جوان ظريف كالسه پرونده 216/960750 
وقت رسيدگى 96/10/30 ساعت 9 خواهان محمد نادرى خواندگان فوق الذكر خواسته 
خواهان  تاخيرتاديه  خسارت  مطالبه   – دادرسى  خسارات  مطالبه   – سفته  وجه  مطالبه 
دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى و حقوقى تهران مستقر در مجتمع قضايى مفتح 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 216 عمومى و حقوقى ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خواندگان/خوانده به درخواست وكيل خواهان 
و دستور دادگاه و تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان فوق از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف 
يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند واال وفق 

مقررات اقدام خواهد شد 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   216 شعبه  دفتر  منشى         110/109330  

دهم  شعبه  در  مطروحه   951084 كالسه  پرونده  موجب  به  متهم  احضار   
تهران (شهيد مطهرى) محمد  ناحيه 18  انقالب  داديارى دادسراى عمومى و 
علت مجهول  به  كه  باشد  كيفرى مى  تعقيب  تحت  در  توهين  اتهام  به  سيف 
آيين دادرسى كيفرى مراتب  قانون  لذا طبق ماده 174  المكان بودن متهمان 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار مى شود كه نامبرده ظرف يك ماه از 
تاريخ انتشار آگهى در اين شعبه جهت تحقيق و دفاع از اتهام انتسابى به خود 
حاضر شود و مى تواند يك وكيل دادگسترى داشته باشد در صورت عدم 

حضور اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 60821/م الف                   داديار شعبه 10 دادسراى ناحيه 18 مطهرى تهران

طيب  شاهرخ  متهم  طرفيت  به  اى  شكواييه  پرهيزكار  سبحانى  على  شاكى   
خوئى فرزند نصرت اله به اتهام خيانت در امانت تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان بخش آفتاب شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
101 دادگاه كيفرى دو بخش آفتاب (101 جزايى سابق) واقع در اتوبان تهران 
قم- نرسيده به عوارضى- ضلع شمال شرقى حرم مطهرى امام خمينى ره- 
ارجاع و به كالسه 961593 ثبت گرديده كه به علت  جنب بخشدارى آفتاب 
مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى و به تجويز ماده 174 قانون 
آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن ظرف يكماه به دادگاه مراجعه نمايد عدم حضور 

موجب اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 60822/م الف                  دادرس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو بخش آفتاب 

شاكى محمدعلى خادمى شكواييه اى به طرفيت متهم وحيد كارگر به اتهام خيانت 
در امانت تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان بخش آفتاب شهرستان تهران 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 101 دادگاه كيفرى دو بخش آفتاب (101 
اتوبان تهران قم- نرسيده به عوارضى- ضلع شمال  جزايى سابق) واقع در 
شرقى حرم مطهرى امام خمينى ره- جنب بخشدارى آفتاب ارجاع و به كالسه 
951909 ثبت گرديده كه به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى 
و به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن ظرف يكماه به دادگاه مراجعه 

نمايد عدم حضور موجب اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 60823/م الف                  دادرس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو بخش آفتاب 

سيد  براى   960683 كالسه  پرونده  تهران  قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع 
كيفر  تقاضاى  امانت  در  خيانت  اتهام  به  محمد  سيد  فرزند  مسعود حسينى 
براى  رسيدگى  وقت  و  ارجاع  اين شعبه  به  موضوع  به  رسيدگى  كه  نموده 
مورخ 96/10/26 ساعت 9/30 صبح تعيين گرديده است با عنايت به مجهول 
المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات ماده 344 قانون 
آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به 

عمل خواهد آمد. 
كيفرى2  دادگاه  منشى  الف          60825/م   
تهران قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع   1032 شعبه 

. احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست) مجتمع قضائى 
شهيد مدرس تهران به موجب كيفرخواست در پرونده كالسه 960707 براى 
نعمت صالح تحت شكايت نبى اله و على هر دو فشگى فراهانى به اتهام ايراد 
صدمه  بدنى عمدى و آدم ربايى و توهين تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به 
موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 96/10/20 ساعت 
9/30 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى 
به متهم و در اجراى مقررات مواد 115-180 ق آدك  مراتب يكنوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى 
است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. 
 60816/م الف                 منشى شعبه 1076 كيفري 2 مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران   

احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست) مجتمع قضائى 
شهيد مدرس تهران به موجب كيفرخواست در پرونده كالسه 940461 براى 
آرش حنفى تحت شكايت ميثم ارژنگى به اتهام ضرب و جرح عمدى تقاضاى 
رسيدگى  وقت  و  ارجاع  شعبه  اين  به  موضوع  به  رسيدگى  كه  نموده  كيفر 
مجهول  به  عنايت  با  است  گرديده  تعيين   9 مورخه 96/10/25 ساعت  براى 
المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115-180 ق 
آدك  مراتب يكنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. 
 60817/م الف                 منشى شعبه 1076 كيفري 2 مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران   

در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى جعفر عباس زاده به اتهام 
توهين و تهديد كه فعال مجهول المكان مى باشد و طبق پرونده كالسه 960691 
به  باشد  مى  شعبه  اين  تعقيب  تحت  امروزيان  حسين  شكايت  با  شعبه  اين 
موجب اين آگهى كه يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار منتشر و ابالغ 
مى گردد كه ظرف مدت يك ماه پس از درج آگهى جهت اخذ توضيح و دفاع 
از اتهام خود در اين شعبه داديارى حاضر در غير اينصورت وفق مقررات 

قانونى نسبت به موضوع غيابا رسيدگى خواهد شد. 
 60818/م الف         داديار شعبه 6 دادسراى ناحيه 4 رسالت تهران

اتهام  به  سبزعلى  فاطمه  كيفرى  دادرسى  آيين  قانون   174 ماده  اجراى  در 
توهين و تهديد فعال مجهول المكان مى باشد و طبق پرونده كالسه 960822 
اين شعبه با شكايت داود محمدى تحت تعقيب اين شعبه مى باشد به موجب 
اين آگهى كه يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار منتشر و ابالغ مى گردد 
كه ظرف مدت يك ماه پس از درج آگهى جهت اخذ توضيح و دفاع از اتهام خود 
در اين شعبه داديارى حاضر در غير اينصورت وفق مقررات قانونى نسبت به 

موضوع غيابا رسيدگى خواهد شد. 
 60819/م الف         داديار شعبه 6 دادسراى ناحيه 4 رسالت تهران

 احضار متهم  بدينوسيله در اجراى ماده 174 ق آدك به متهم على هاشمى 
فرزند محمود على كه مجهول المكان و به اتهام ضرب و جرح عمدى تحت 
تعقيب قرار گرفته يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار يا محلى آگهى مى 
شود كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
پرونده كيفرى بشماره 9509980235000620 مطرح در شعبه دهم داديارى 
دادسراى ناحيه 14 تهران حاضر و در غير اينصورت اين شعبه وفق مقررات 

مطابق ماده 406 همان قانون رسيدگى غيابى و اظهار نظر خواهد نمود 
 60820/م الف    داديار شعبه دهم دادسراى ناحيه 14 شهيد محالتى تهران 

با توجه به دارايي هاي 
سنگين شهرداري تهران که 
عموما منجمد و راکد است و 
استفاده اي از آنها نمي شود 
صکوک اجاره مي تواند منابع 

مالي شهرداري تهران را 
تحريک کند

“

“
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تداوم روند خصوصي سازي و جذب فاينانس
معاون وزير نيرو با اشاره به ظرفيت توسعه تجديد پذير ها خبرداد:

گ�روه ان�رژي :   ام��روزه  بهره گي��ري ازانرژي ب��ادي 
يكي ازگزينه هاي اصلي  براي توليدانرژي  درجهان بوده 
و س��هم آن درتوليد جهاني برق به  طور پيوس��ته درحال 
افزايش است.ايران نيز همانند بسياري ازكشورها،برروي 
انرژي بادي متمركزش��ده اس��ت.ازلحاظ  تاريخي ايران 
يكي  ازكشورهاي پيشگام در بهره گيري از انرژي بادي 
در آس��ياب هاي بادي بوده ،اما  نخس��تين كاربرد مدرن 
وصنعت��ي از ني��روي بادي در ايران س��ال 1955 رخ داد 
و دراي��ن س��ال دو توربين ب��ادي مدرن به ظرفيت 500 
كيلووات خريداري شد و در استان گيالن نصب گرديد.

پس از آن دولت ايران تصميم گرفت تا انرژي بادي در 
ايران را توسعه دهد.

استراتژي انرژي بادي درايران  ���
درحال حاضر ظرفيت كل نيروگاه هاي بادي نصب شده 
در ايران 73/72 مگا وات است كه فاصله زيادي تا نصب 
1690 مگاوات تا سال 2025 دارد. برپايه سند چشم انداز 
بيست ساله جمهوري اسالمي ايران تا پايان سال 2025 
ايران بايد ساالنه 90مگاوات مزرعه بادي تأسيس كند. 
براي دستيابي به اين هدف سازمان انرژي هاي نو تالش 
مي كن��د تا از ظرفيت هاي بخش خصوصي و س��رمايه 
گذاران خارجي براي ساخت نيروگاههاي بادي استفاده 
كند.بدون ش��ك براي توس��عه وارتقاي ظرفيت توليد 
ب��رق ب��ادي درايران به سياس��ت هاي جذاب و محرك 
نياز اس��ت. از اينرو س��انا به عنوان عامل دولتي قانوني 
را ك��ه خريد تضميني انرژي هاي نوناميده مي ش��ود به 
اجرا درآورد.براس��اس اين قانون س��انا برق توليدش��ده 
ازمناب��ع انرژي ه��اي تجديدپذير ش��امل برق بادي را 
خريداري مي كنداما اين س��ازمان در تالش است تا اين 
قان��ون را تغيي��ر داده و قيمت ه��ا را براي ش��رايط جديد 

افزايش دهد. 
ساالنه بايد ���۱۰۰۰ مگاوات نيروگاه بادي در کشور 

راه اندازي شود
بر اساس برنامه ششم بايد ساالنه 1000 مگاوات و هر 
م��اه ي��ك نيروگاه 75 مگاواتي بادي در كش��ور نصب و 
راه اندازي ش��ود تا از توس��عه عقب نمانيم. سهم انرژي 
بادي در جهان روبه افزايش اس��ت و در ش��رايطي كه 
در برخي كش��ورها مانند آلمان اين ميزان به 2۴ درصد 
رسيده در كشورمان اين ميزان 3.7 درصد است.هاشم 
اورع��ي رئي��س هيئت مديره انجمن انرژي بادي ايران 
گفت:ظرفيت انرژي منصوبه بادي در جهان ۴۸7 هزار 
مگاوات است و در اين درحالي است كه ظرفيت منصوبه 
نيروگاهي كشور 75 هزار مگاوات است كه از اين ميزان 

تنها حدود 1۴0 مگاوات شامل انرژي بادي بوده و سهم 
انرژي خورشيدي نيز كمتر و نزديك به صفر است.رئيس 
هيئ��ت مدي��ره انجمن علمي انرژي بادي ايران تصريح 
كرد: عليرغم داش��تن ظرفيت هاي قابل توجه بويژه در 
حوزه انرژي بادي و خورش��يدي در كش��ور، متاس��فانه 
ميزان اس��تفاده از آنها با س��يار كش��ورها رضايت بخش 
نبوده و بسيار كم است.وي يادآورشد: كشورهاي حاشيه 
خليج فارس هم اقدامات بس��يار گس��ترده اي را در اين 
زمينه آغاز كرده اند و دبي، ابوظبي و عربستان سعودي 
در حال راه اندازي ش��هرهايي هس��تند كه تمام انرژي 
مصرفي آنها از طريق انرژي تجديدپذير تامين مي شود.

اين استاد دانشگاه گفت: سال گذشته در كشور اتيوپي 
230 مگاوات نيروگاه بادي نصب شد در حالي كه ميزان 

منصوبه كشور ما نصف اين ميزان است.
هر ماه بايد يك نيروگاه 75 مگاواتي در كش��ور نصب 
شوداورعي در ادامه بيان كرد: بر اساس برنامه ششم بايد 
5 هزار مگاوات نيروگاه بادي در كش��ور ايجاد ش��ود كه 
اين كار بايد در برنامه پنجم هم انجام مي شد كه هنوز 
اقدامي نش��ده اس��ت.بر اين اساس بايد به طور متوسط 
ه��ر م��اه يك نيروگاه بادي ب��ه ظرفيت 75 مگاوات راه 

اندازي كنيم.
اورع��ي اضافه ك��رد: ما دنبال راه اندازي صنعت انرژي 
بادي در كشور هستيم لذا موضوع توسعه فنآوري در اين 
بخش مطرح مي ش��ود و اگر در اين مس��ير گام برداريم 

قادريم به اشتغال و توليد كمك كنيم.
وي تصري��ح ك��رد: صنعت انرژي ب��ادي قابليت رقابت 

پذي��ري در بازاره��اي بي��ن الملل��ي را دارد و مي توان��د 
جايگزين برخي صنايعي مانند خودرو سازي و فوالد شود 

كه تنها با حمايت مستمر دولتي سرپا مانده است. 
��� وضعيت توليد برق بادي در ايران

اين در حالي است كه در حال حاضر حدود 2300 مگاوات 
قرارداد خريد تضميني برق در كشور وجود دارد كه حدود 
۴0 درصد از اين درخواس��ت ها مربوط به نيروگاه هاي 
بادي اس��ت كه به گفته بس��ياري از كارشناس��ان حوزه 
ان��رژي ورود ب��ه جزييات و الزامات اتصال نيروگاه ها به 
ش��بكه برق كش��ور جزو ضرورت ها است.كاربرد نوين 
انرژي باد به ش��كل توربين هاي بادي جهت توليد برق 
در ايران سابقه اي بيش از 20 سال دارد و در اين مدت 
ضمن همكاري با كش��ورها و ش��ركت هاي صاحب نام 
در عرصه س��اخت توربين هاي بادي به توليد در داخل 
كشور اين توربين ها نيز توجه شده است.ايران از نصب 
توربين هاي چند 100 كيلوواتي به ساخت توربين هاي 
چند مگاواتي دست يافته و بر اساس برنامه ششم توسعه 
كش��ور مبني بر توس��عه نيروگاه هاي تجديدپذير جهت 
رسيدن به ظرفيت 5000 مگاوات الزم است كه بخش 
قابل توجهي از اين ظرفيت به توسعه نيروگاهي بادي با 

مشاركت بخش خصوصي اختصاص يابد.
در اين بين پايين بودن بهاي برق و يارانه اي بودن آن، 
ناپايداري در منابع مالي اختصاص يافته به خريد برق توليد 
شده از منابع تجديدپذير، باالبودن نامتعارف هزينه هاي 
خري��د ب��رق تضميني از نيروگاه هاي تجديدپذير، متغير 
بودن توليد انرژي حاصل از منابع تجديدپذير و وابستگي 

آن ها به ش��رايط محيطي و همچنين عدم اطمينان به 
تولي��د برق حاص��ل از نيروگاه هاي تجديدپذير درزمان 
پي��ك مص��رف از جمل��ه چالش هاي جدي در توس��عه 
انرژي هاي تجديدپذير در كش��ور ش��ناخته مي ش��ود.
همچني��ن دورب��ودن منابع تجديدپذير از مراكز مصرف 
برق نيزيكي ديگر از مشكالت برق بادي ها است كه اين 
موضوع تمركز ش��بكه هاي انتقال برق را جهت اتصال 
اين نيروگاه ها به شبكه ضروري مي سازد. عالوه بر اين 
ستفاده از تجربه كشورها و شركت هاي پيشرو در احداث 
و بهره برداري نيروگاه هاي تجديدپذير يكي از مهم ترين 

راهكارها جهت مقابله با چالش هاي پيشرو است.
در همين راستا چندي پيش مجيد فرمد، معاون برنامه 
ريزي و امور اقتصادي شركت توانير گفت: ايران قصد 
دارد از دس��تاوردهاي ارزش��مند كش��ورهاي پيشرو در 
عرصه توس��عه تجديدپذيرها اس��تفاده كند و به زودي 
مشابه آن كشورها در كنار خريد تضميني برق براساس 
روش)تعرف��ه خريد تضميني برق( به برگزاري مناقصه 
براي احداث يك مزرعه خورش��يدي 150 مگاواتي در 
ي��زد اق��دام كند.به گفت��ه وي اين اقدام به واقعي كردن 
قيمت ه��اي خري��د برق از تجديدپذيرها و ايجاد فضاي 
رقابتي س��الم بين دارندگان فناوري تجديدپذير منجر 
خواهد شد.    اين در حالي است كه در نشست مشترك 
قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل و مديركل انرژي 
اتحاديه اروپا بر توسعه همكاري هاي دو طرف در زمينه 
انرژي هاي نو و افزايش بهره وري انرژي تأكيد شد و بر 
اس��اس گفته هاي عليرضا دائمي زمينه همكاري بسيار 
مناسبي بين دو طرف بويژه در زمينه تغيير اقليم و توسعه 

انرژي هاي نو و افزايش كارايي انرژي وجود دارد.
وي با بيان اينكه ايران داراي 75 هزار مگاوات ظرفيت 
منصوبه نيروگاهي اس��ت كه در بين كش��ورهاي جهان 
در رده چهاردهم قرار مي گيرد كه از اين ميان حدود 10 
درصد از ظرفيت منصوبه متعلق به نيروگاه هاي برق آبي 
و كمتر از 1000 مگاوات مربوط به انرژي هاي نو از جمله 
انرژي خورشيدي و بادي است، اظهار كرد:حال حاضر 
بيش از 50 درصد برق كش��ور توس��ط بخش خصوصي 
توليد مي شود و برنامه ما تداوم اين روند خصوصي سازي 
و جذب فاينانس و س��رمايه گذاري خارجي به ويژه در 
حوزه انرژي هاي نو در كش��ور اس��ت.در ايران پتانسيل 
بااليي براي توس��عه تجديد پذير ها به ويژه انرژي باد و 
خورش��يد وجوود دارد كه به در چند س��ال گذش��ته مورد 
توجه سرمايه گذاران قرار گرفته است و به نظر مي رسد 

كه آينده خوبي در انتظار انرژي هاي نو باشد.

میز خبرمیز خبر

 ابرغول هاي نفتي
 به مجنون عراق مي روند

مقامات عراقي مي گويند ميدان نفتي بزرگ 
مجنون عراق توجه ش��ركت هاي بريتيش 
پترولي��وم و ان��ي ايتاليا را به خود جلب كرده 

است.
به گزارش ايس��نا، ش��ركت رويال داچ شل 
قرار است تا ژوئن سال 201۸ از اين ميدان 
نفتي در جنوب عراق خارج ش��ود و به اين 
ترتيب راه براي حضور ساير غول هاي نفتي 
در اين ميدان هموار مي شود. جبار اللعيبي، 
وزي��ر نف��ت عراق ماه گذش��ته اظهار كرده 
بود ش��ركت آمريكايي ش��ورون و ش��ركت 
فرانسوي توتال براي كار در مجنون مشتاق 

بوده اند.
ذخاير اين ميدان 3۸ ميليارد بشكه نفت خام 

برآورد شده است.
گزارش هايي در اواس��ط س��پتامبر منتش��ر 
ش��د كه از تمايل ش��ل براي خروج از اين 
ميدان حكايت داش��ت، اما وزير نفت عراق 
مدعي شد مذاكرات ميان بغداد و شل درباره 
اين ميدان ادامه دارد و اين كش��ور با س��اير 
ش��ركت ها مذاكره نمي كند.يك مقام نفتي 
آگاه به رويترز گفت: ش��ركت هاي بريتيش 
پتروليوم و اني در اكتبر با وزارت نفت تماس 
گرفته و براي توس��عه ميدان نفتي مجنون 
اب��راز عالق��ه  كرده اند. با اين همه هيچ غول 
نفتي اروپايي در اين باره حاضر به اظهارنظر 
نشده است.بريتيش پتروليوم در حال حاضر 
س��رگرم توسعه ميدان رميله در عراق است 
كه در جنوب مجنون در بصره قرار دارد. اين 
ميدان در حال حاضر 1.۴5 ميليون بش��كه 
در روز توليد مي كند.ش��ركت اني نيز ميدان 
نفتي زبير را اداره مي كند كه بين مجنون و 
رميل��ه ق��رار دارد و در حال حاضر ۴30 هزار 

بشكه در روز توليد مي كند.

روند رشد قيمت  نفت
 آهسته شد

قيمت نفت  در ش��رايطي كه تاثير انتظارات 
ب��راي تمديد تواف��ق كاهش توليد اوپك با 

رشد توليد آمريكا جبران شد .
به گزارش ايسنا، نفت برنت كه قيمت پايه 
براي بازار بين المللي اس��ت، با هشت سنت 
افزايش نس��بت ب��ه قيمت نهايي معامالت 
دوش��نبه، 62.20 دالر در هر بش��كه معامله 
ش��د.بهاي معام��الت نفت وس��ت تگزاس 
اينترمديت آمريكا با هش��ت سنت افزايش 
نس��بت به روزدوش��نبه ، به 56.50 دالر در 
هر بش��كه رسيد.معامله گران مي گويند آنها 
از انج��ام معام��الت جديد ب��زرگ به دليل 
ابهامي ك��ه در بازاره��ا وج��ود دارد، اجتناب 
مي كند.سازمان كشورهاي صادركننده نفت 
)اوپ��ك( به همراه گروهي از توليدكنندگان 
خارج از اين سازمان كه در راس آنها روسيه 
قرار دارد، از ابتداي س��ال ميالدي جاري با 
هدف پايان دادن به اش��باع عرضه جهاني 
و حمايت از قيمت ها توليدش��ان را محدود 
كرده اند.توافق كاهش توليد در مارس سال 
201۸ به پايان مي رسد، اما اوپك 30 نوامبر 
ب��راي گفت وگو درباره دورنماي سياس��ت 

توليد خود ديدار خواهد كرد.
انتظار مي رود اوپك با تمديد توافق كاهش 
توليد موافقت كند، زيرا با وجود كاهش اخير 
ذخاي��ر نف��ت جهاني، س��طح آنها همچنان 
باال مانده اس��ت اما ترديدهايي نس��بت به 
تماي��ل برخي از مش��اركت كنندگان براي 
ادام��ه محدودي��ت توليد وجود دارد.به گفته 
تحليلگران شركت مشاوره انرژي FGE، اگر 
كاهش توليد كشورهاي اوپك و غيراوپك 
ادام��ه پي��دا كند، مازاد ذخاير در س��ه ماهه 
سوم سال 201۸ به حدود 50 ميليون بشكه 
باالي متوس��ط پنج س��اله خواهد رسيد، در 
حالي كه اين مازاد اكنون 1۴0 ميليون بشكه 
باالي متوس��ط پنج س��اله است و قيمت ها 
به حدود 65 تا 70 دالر درهر بش��كه صعود 

خواهد كرد.

آغاز فصل جديد روابط روسيه 
و چين با قرارداد روس نفت

روس نف��ت در اظهارنامه رگوالتوري اعالم 
كرد با ش��ركت CEFC چين قرارداد تامين 

نفت امضا كرده است.
به گزارش ايس��نا، دسترسي به نفت روسيه 
ب��ه چي��ن كه بزرگترين واردكننده نفت خام 
جهان است، در بلندپروازي براي ايجاد يك 
زنجي��ره تامين نفت يكپارچه جهاني كمك 
مي كند.ق��رارداد بزرگترين توليدكننده نفت 
روسيه عالوه بر اينكه برتري مسكو نسبت 
ب��ه رياض به عنوان بزرگترين تامين كننده 
 CEFC نفت چين را تحكيم مي كند، شركت
را در رديف 10 بازرگان نفت تراز اول جهان 
قرار مي دهد.همچنين ش��ركت CEFC را 
يك بازيگر مطرح در بازار نفت اسپو مي سازد 
و ممكن اس��ت اين ش��ركت را قادر س��ازد 
بازرگان��ان نفت غربي بزرگي مانند ويتول و 
 CEFC ترافيگورا را به چالش بكشد.شركت
در س��پتامبر موافقت كرد 1۴.2 درصد سهم 
در روس نفت را در قراردادي به ارزش بيش 
از 9 ميلي��ارد دالر خريداري كند.روس نفت 
اع��الم كرده حداكثر 60.۸ ميليون تن نفت 
از اول ژانويه سال 201۸ به مدت پنج سال 
تامي��ن خواهد كرد.قيمت نفتي كه تحويل 
داده مي شود بر مبناي فرمولي خواهد بود كه 

مرتبط با قيمت هاي بازار جهاني است. 

موضع روسيه درباره تمديد 
کاهش توليد نفت

وزير انرژي روسيه اعالم كرد كه اين كشور در 
ماه نوامبر امسال موضع خود را درباره تمديد 
توافق جهاني كاهش توليد نفت مش��خص 

مي كند.
به گزارش مهر ، الكساندر نواك، وزير انرژي 
روس��يه، اعالم كرد: اين كش��ور در روزهاي 
آين��ده )نوامبر(، موض��ع خود را درباره تمديد 
احتمال��ي توافق جهان��ي براي كاهش توليد 
نفت، مش��خص مي كند.وي اف��زود: درباره 
تمديد احتمالي توافق ياد شده، با شركت هاي 
نفتي روسيه رايزني خواهد داشت.قرار است 
تولي��د كنن��دگان نف��ت عض��و و غير عضو 
اوپ��ك، 30 نوامب��ر )9 آذرماه( امس��ال براي 
تصميم گي��ري درب��اره تمديد توافق جهاني 
كاهش توليد نفت، در وين، پايتخت اتريش، 

گردهم بيايند.

رشد 8 درصدي مصرف بنزين 
نسبت به پارسال

ميانگي��ن مص��رف بنزين اي��ران از ابتداي 
سال جاري تا 2۸ آبان ماه ۸1 ميليون ليتر بوده 
كه نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل هشت 
درصد رش��د داشته اس��ت.به گزارش ايسنا، 
ميانگين مصرف بنزين ايران تا يكشنبه 2۸ 
آب��ان م��اه )2۴۴روز( ۸1 ميليون ليتر بوده و با 
رش��د هشت درصدي نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته مواجه بوده است. بر اساس اين 
گ��زارش، ميانگين مص��رف بنزين از ابتدا تا 
2۸ آب��ان م��اه 7۸.2 ميليون ليتر بوده اس��ت.
طبق آمارهاي شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده ه��اي نفتي، ميانگين مصرف بنزين 
كش��ور در ش��ش ماهه نخس��ت سال ۸1.7 
ميليون ليتر بوده است كه نسبت به آمار شش 
ماهه سال گذشته ۸.3 درصد رشد داشته است 
.از نظ��ر حجمي بي��ش از 15 ميلي��ارد و 196 
ميليون ليتر بنزين در ش��ش ماهه نخس��ت 
س��ال 1396 مصرف شده اس��ت. باالترين 
ميزان مصرف بنزين در س��ال جاري در 16 
شهريورماه با 10۴.7 ميليون ليتر و كمترين 
مي��زان مص��رف در 25 فروردين ماه با 62.7 

ميليون ليتر بوده است.

گاز بيش از ۱۰ هزار مشترک 
زلزله زده وصل شد

گاز س��ه هزار و 500 مش��ترك ش��هر ثالث 
باباجاني و هفت هزار مش��ترك ش��هر سرپل 
ذهاب در ادامه روند گازدار ش��دن ش��هرها و 
روس��تاهاي آس��يب ديده زلزله اخير اس��تان 
كرمانشاه وصل شد.به گزارش مهر ، غالمرضا 
مشايخي، معاون امور برنامه ريزي و پشتيباني 
مديريت گازرس��اني ش��ركت ملي گاز كه به 
همراه احمد فعله گري، مديرعامل ش��ركت 
گاز اس��تان كردس��تان و سيروس شهبازي، 
مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان كرمانشاه در 
بازديد از مناطق زلزله زده و روند گازرساني به 
شهرها و روستاهاي آسيب ديده عازم منطقه 
شده بودند، گفت: تزريق گاز به شبكه داخلي 
ش��هرها انجام ش��ده و ش��ركت گاز اس��تان 
كرمانش��اه از هم اكنون آم��اده ارائه خدمات 
و وص��ل گاز من��ازل هموطن��ان در صورت 
درخواس��ت و حضور آنان در منازل، با تأييد 
نظام  مهندس��ي است.وي با حضور در جلسه 
كميته بحران شركت گاز استان كرمانشاه در 
جريان اقدامات انجام ش��ده اين شركت طي 
هفته گذشته قرار گرفت و ادامه داد: تأكيد ما 
بر اين نكته اس��ت كه هموطنان آسيب ديده 
از زلزله اخير تا از بازديد لوله كشي گاز داخل 
منازل خود از سوي كارشناسان سازمان نظام  
مهندس��ي اطمينان حاصل نكرده اند، نسبت 
ب��ه اس��تفاده از گاز ب��راي گرمايش و ... اقدام 
نكنند.معاون امور برنامه ريزي و پش��تيباني 
مديريت گازرس��اني شركت ملي گاز ايران با 
اشاره به وصل گاز در اكثر شهرها و روستاهاي 
آس��يب ديده، تصري��ح ك��رد: در حال حاضر، 
تمامي مش��تركين شهر جوانرود از نعمت گاز 
طبيعي برخوردار هستند و مأموران گازرساني 
در تالش هستند تا هرچه سريع تر گاز منازل 
ديگر مشتركان شهرهاي آسيب ديده را وصل 

كنند.

 گاز ارزان آمريکا تهديدي
 براي توليدکنندگان سنتي گاز

مقامات ارش��د كشورهاي عمده توليد كننده 
گاز اين هفته قرار اس��ت در بوليوي گرد هم 
جمع شوند.به گزارش تسنيم ، مقامات ارشد 
كشورهاي عمده توليد كننده گاز كه اين هفته 
قرار اس��ت در بوليوي گرد هم جمع ش��وند با 
يك واقعيت دش��وار مواجه هستند: افزايش 
عرضه گاز از س��وي توليد كنندگان جديد به 
وي��ژه آمريكا موجب تقويت امكان چانه زني 
خريداران در مورد شرايط قراردادهاي جديد 
ش��ده اس��ت.در حالي كه افزايش عرضه گاز 
موجب كاهش درآمد كشورهاي توليد كننده 
شده است، انتظار مي رود در نشست اين هفته 
مجمع كشورهاي صادر كننده گاز، يا اوپك 
گازي وزراي انرژي از كشورهاي ايران، قطر، 
روس��يه، ونزوئال و بوليوي شركت كنند.اين 
كشورها به نحو فزاينده اي در حال رقابت با 
گاز صادرات��ي و همچنين قيمت هاي تعيين 
شده توسط آمريكا هستند كه در مسير تبديل 
شدن به سومين صادر كننده بزرگ ال ان جي 
جهان بعد از قطر و اس��تراليا قرار دارد.مائورو 
چاوز، تحليلگر ارشد موسسه وود مكنزي در 
اي��ن باره گفت، اي��ن وضعيت »خريداران را 
در موقعي��ت بهتري براي انعقاد قراردادهايي 
ب��ا م��دت زمان هاي كوتاه تر و مس��اعدتر به 
حال مشتريان قرار داده است كه ديگر نيازي 
نيست در آنها بندهاي پرريسك بگير يا بپرداز 

گنجانده شود.« 

قائم مقام وزير نفت گفت: مادر حال مذاكره با مشتريان 
جديدي براي فروش نفت هستيم و بيشتر رويكرد ما 
افزايش صادرات نفت خام به كشورهاي اروپايي است.
مرضيه شاهدايي اظهار داشت: اينكه برخي مشتريان 
آس��يايي نف��ت ايران اق��دام به كاهش واردات نفت از 
كش��ورمان كنند، به معناي متزلزل ش��دن صادرات 
نف��ت ايران نيس��ت.وي افزود: م��ا در حال مذاكره با 
مشتريان جديدي براي فروش نفت هستيم و بيشتر 
رويكرد ما افزايش صادرات نفت خام به كش��ورهاي 
اروپايي است.قائم مقام وزير نفت تصريح كرد: با به ثمر 
نشستن مذاكرات با كشورهاي اروپايي، سهم فروش 
نفت به قاره سبز نسبت به قبل، در سبد صادرات نفت 

خام ايران بيشتر خواهد شد.به گزارش تسنيم، كشور 
هند يكي از بزرگترين مش��تريان نفتي ايران اس��ت. 
اين كشور پس از تالش براي تصاحب امتياز توسعه 
ميدان گازي فرزاد B با مدل مالي گران براي ايران و 
پرامتياز براي هندي ها، و عدم موفقيت در كسب نظر 
مساعد مسئوالن نفتي ايران، اقدام به كاهش واردات 
نفت از ايران كرد. اين اقدام اگرچه به ظاهر به عنوان 
اقدامي تالفي جويان��ه در پ��ي عدم موفقيت هندي ها 
در كس��ب امتياز از وزارت نفت ايران نمود كرد اما در 
حقيق��ت به دليل مذاكرات آمريكايي ها با مس��ئوالن 
نفتي هند به منظور جايگزيني نفت ايران با نفت آمريكا 
بود.مؤي��د اين امر، پهلوگي��ري اولين نفتكش حامل 
نفت آمريكا در بنادر هند در ماه گذش��ته اس��ت. اين 
كشور آسيايي مهرماه نخستين محموله نفتي خود را 
از آمريكا وارد كرد و هند به عنوان يكي از مش��تريان 

جديد نفت آمريكا محسوب مي شود.
ش��واهد امر نش��ان مي دهد آمريكا با رونمايي از حيله 
جدي��د خود در دش��مني با مل��ت ايران با تالش براي 
تصاحب بازارهاي نفتي، گازي و پتروشيمي كشورمان، 

به دنبال حذف كانون هاي درآمدزايي ايران است.

وزير نفت با حضور در جلسه كميسيون انرژي گزارشي 
از آخرين وضعيت اجراي قرارداد فاز 11 پارس جنوبي با 
شركت توتال را ارائه كرد.اسداهلل قره خاني در گفت وگو با 
ايسنا با تشريح جلسه روز گذشته كميسيون انرژي، گفت: 
بيژن زنگنه وزير نفت براي پاسخ به سوال نمايندگان در 
جلسه روز گذشته حضور داشت و نمايندگان سوال كننده 
هم در خصوص برندينگ جايگاه هاي سوخت، استفاده 
از دانش فني و تكنولوژي در طرح ها، باشگاه نفت و نيرو 
و آتش سوزي هاي اخير در پااليشگاه ها و پتروشيمي ها 
س��واالت خ��ود را مطرح كردن��د.وي افزود: در رابطه با 
برندينگ جايگاه هاي س��وخت مقرر شد كه وزير نفت 

و مع��اون پاالي��ش و پخش نامه اي بنويس��ند كه فعال 
پذيرش بيش��تر ش��ركت ها متوقف شود تا اين موضوع 
تعيي��ن تكلي��ف گردد كه چه سياس��تي را اتخاذ كنند.

س��خنگوي كميس��يون انرژي همچنين بيان كرد: در 
زمينه استفاده از دانش فني و تكنولوژي در طرح ها يك 
ماه فرصت داده شد تا بررسي هاي بيشتري به عمل آيد.
قره خاني اظهار كرد: سوال كريمي قدوسي و قاضي پور 
در خصوص باش��گاه نفت و نيرو و آتش س��وزي هاي 
اخير در پااليشگاه ها و پتروشيمي ها نيز به دليل اينكه 
اي��ن دو نماين��ده قانع نش��دند به صحن علني مجلس 
ارجاع ش��د.اين عضو هيات رييس��ه كميسيون انرژي 
مجلس همچنين بيان كرد: وزير نفت گزارشي از آخرين 
وضعيت اجراي قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي با 
شركت توتال را ارائه كرد و گفت توتال كمافي السابق 
كار خود را به پيش مي برد و حتي در ش��رف قرارداد با 
پيمانكاران داخلي است لذا در حال حاضر عقب ماندگي 
در اجراي پروژه ها نداريم و توتال هم طبق زمان بندي 
كار خود را انجام مي دهد، در خالل كار هم مس��اله اي 

مشاهده نشده است.

سهيل المزروعي وزيرصنعت و انرژي امارات متحده 
عربي دوشنبه شب درخصوص تمديد فريز نفتي اوپك 
و نق��ش آن در تع��ادل بازار اين ماده س��وختي تاكيد 
كرد: براي اس��تقرار بازارهاي جهاني، نيازمند تمديد 

فريز نفتي هستيم.
ب��ه گ��زارش اخب��ار نفت ، المزروعي ب��ا بيان اين كه 
قيمت نفت در حال حاضر منطقي و مناس��ب اس��ت و 
ادام��ه فري��ز نفتي ذخاير مازاد نفتي را به صفر خواهد 
رساند، گفت: بازارهاي نفتي براي توازن كامل نيازمند 
كاهش يكصد و 5۸ ميليون بش��كه اي اس��ت كه اين 
موضوع به صورت مس��تقيم س��رمايه گذاري را تحت 

تاثير قرار مي دهد.

اظهارات وزير انرژي امارات يك روز پيش از برگزاري 
نشست كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( در مورد 
چگونگي تمديد توافق كاهش توليد نفت عنوان شده 
است.هر چند برخي توليدكنندگان غيراوپك ممكن 
اس��ت مايل به ادامه همراهي با اعضاي اين س��ازمان 
براي كاهش توليد نباش��ند اما انتظار مي رود اعضاي 
اوپك با تمديد توافق ياد ش��ده موافقت كنند.وزيران 
نفت و انرژي اوپك در نشست رسمي 30 نوامبر 2016 
)دهم آذرماه 1395( خود در وين، براي نخستين بار 
از سال 200۸ ميالدي با كاهش توليد موافقت كردند 
ب��ا كاه��ش مازاد عرضه نفت در بازارها، به باال رفتن 

سطح قيمت ها كمك كند.
براساس اين توافق، مقرر شد اوپك روزانه يك ميليون 

و 200 هزار بشكه از سطح توليد خود بكاهد.
ايران، نيجريه و ليبي تا رسيدن به سطح توليد پيش 
از بحران خود از برنامه كاهش توليد اوپك مس��تثني 

شدند.
اوپك همچنين بيستم آذرماه 1395، توليدكنندگان 
نفت غيراوپك از جمله روسيه را براي كاهش روزانه 

600 هزار بشكه در با خود همراه كرد.

معاون راهبري توليد شركت برق حرارتي ايران اعالم 
ك��رد: تاكن��ون تعميرات 30 ه��زار و 50۸ مگاوات از 
نيروگاه هاي كش��ور انجام ش��ده است و از برنامه زمان 

بندي آماده سازي نيروگاه ها جلوتر هستيم.
به گزارش ايرنا ، »عبدالرس��ول پيش��اهنگ« اظهار 
داش��ت: در چند س��ال اخير نيروگاه ها در تابس��تان از 
آمادگي 99 درصدي برخوردار بوده اند.وي با تاكيد بر 
اينكه بايد امس��ال ۸۸ هزار و 150 مگاوات تعميرات 
نيروگاه��ي در س��طح كش��ور صورت بگي��رد، گفت: 
براس��اس برنامه ري��زي صورت گرفت��ه بايد تاكنون 
29 هزار و 62۸ مگاوات از نيروگاه هاي كش��ور تحت 

تعمي��ر ق��رار مي گرفت كه تاكنون تعميرات 30 هزار و 
50۸ مگاوات از نيروگاه ها انجام شده است.پيشاهنگ 
افزود: هر س��اله 270 روز از س��ال و به تعبيري از 15 
شهريورماه تا 15 خردادماه سال آينده به فعاليت هاي 
تعميراتي نيروگاه ها اختصاص پيدا مي كند و اينگونه 
تعميرات بر اساس الگوهاي مختلفي همچون ساعات 
كاركرد واحدها، قطعات مورد نياز نيروگاه ها، گروه هاي 
تعميراتي، كارگاه هاي تعميراتي، س��وخت نيروگاه ها، 
نياز شبكه و بازار برق برنامه ريزي مي شود.پيشاهنگ 
تصريح كرد: بر اين اساس هرساله در زمان مقرر پس 
از هماهنگي با مديريت شبكه به تمامي نيروگاه هاي 
كشور اعم از دولتي، خصوصي و خريد برق تضميني 
اعالم مي شود كه در زمان مقرر به دليل امنيت شبكه  
ام��ور مرب��وط به تعميرات با كيفيت باال و تامين منابع 
مالي در دستور كار قرار بگيرد.وي تعميرات نيروگاه ها 
را به چهار دسته اساسي، دوره اي، بازديد اتاق احتراق و 
بازديد مسير داغ تقسيم بندي كرد و گفت: مدت زمان 
تعميرات واحدها براساس آيتم هاي ياد شده متفاوت 

است و بين يك هفته تا 120 روز زمان مي برد.

مشتريان جديد برای بازارهاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران 

همکاری توتال  با ايران ادامه دارد

بازار نفت نيازمند تمديد فريز نفتي

بيش از 30 هزار مگاوات از نيروگاه هاي کشور تعمير شد

دردسرسازي عراق براي اوپک
ع��راق ك��ه دومي��ن صادركننده بزرگ اوپك اس��ت با 
نقض سهميه توليد و اخيرا بحران اُفت توليد، دورنماي 
سياس��تگذاري اين س��ازمان را مبه��م و تصميم گيري 
درباره مدت زمان تمديد توافق كاهش توليد را دش��وار 
كرده اس��ت.به گزارش ايس��نا، توليد نفت عراق پس از 
اينكه در كل س��ال مكررا از س��هميه تعيين ش��ده براي 
اي��ن كش��ور فراتر رفت، در اكتب��ر بدنبال درگيري ميان 
ارت��ش ف��درال و نيروهاي ك��رد منطقه نيمه خودمختار 
كردستان كه فعاليت ميادين نفتي در استان كركوك را 
مخت��ل ك��رد، كاهش يافت. اگرچه درگيري اكنون آرام 
ش��ده اس��ت اما طبق آمار رهگيري نفتكش، صادرات 
از ميادين ش��مالي عراق در نيمه اول نوامبر نس��بت به 
زمان پيش از درگيري، ۴0 درصد كاهش داش��ته اس��ت.

س��ازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( قرار است 
هفته آينده در وين ديدار كند. اين س��ازمان پيش از اين 
با توليد متغير در نيجريه و ليبي كلنجار مي رفت و عراق 
اليه ديگري از پيش بيني ناپذيري را اضافه كرده است. 
براي سياس��تگذاران ريس��ك هاي اختالل كوتاه مدت، 

حقيقت بلندمدت تر را پوش��انده اس��ت: عراق كه پيش از 
چند دهه معافيت، س��ال گذش��ته يك سهميه توليد پيدا 
كرد، هرگز با محدوديت ها كنار نيامده و خواهان افزايش 
حداكثري توليد بوده اس��ت.عصام چلبي، مش��اور و وزير 
نفت س��ابق عراق مي گويد: توليد متغير مانده اس��ت. در 
حاليكه براي عراق جايگزين كردن سريع توليدي كه در 
شمال از دست مي دهد دشوار خواهد بود اما نيت واقعي 
اين كش��ور رس��يدن به س��طح توليد 5 ميليون بشكه در 
روز تا پايان سال است.اين ابهام قضاوت در مورد تعادل 
جهان��ي عرض��ه و تقاضا در س��ال آينده و اتخاذ تصميم 
درباره مدت زماني كه محدوديت هاي عرضه بايد تمديد 
شود را براي اوپك دشوارتر ساخته است. اين سازمان به 
دنبال دس��تيابي به توافق با توليدكنندگان خارج از اين 
سازمان شامل روسيه درباره مدت زماني است كه توافق 
كاه��ش تولي��د پس از پايان م��دت اجراي آن در مارس 
سال 201۸ بايد تمديد شود.اگرچه ميزان عرضه از سوي 
ليبي و نيجريه كه تحت توافق كنوني اوپك محدوديت 
توليد رسمي ندارند، نشانه هايي از ثبات را نشان مي دهد 

اما توليد عراق نوس��ان بيش��تري پيدا كرده اس��ت. توليد 
اين كش��ور ماه گذش��ته كه دولت مركزي با نيروهاي 
كرد درگيري پيدا كرد، به ميزان 120 هزار بشكه در روز 
كاهش داشت كه بيشترين كاهش از ماه ژانويه بود. اين 
به معناي آن است كه عراق در اكتبر ۴.35 ميليون بشكه 
در روز توليد كرد كه براي نخس��تين بار در س��ال جاري 
پايين س��هميه اوپك بود.جبار اللعيبي، وزير نفت عراق 
در سپتامبر در كنفرانسي در امارات متحده عربي اظهار 
كرد:ش��ركت هاي بين المللي كه در عراق فعاليت دارند، 
همچنان برنامه هايش��ان براي افزايش ظرفيت توليد را 
ادام��ه مي دهن��د. دولت تولي��د در مياديني كه خود اداره 
مي كند را براي عمل به سهميه توليد اوپك محدود كرده 
است.اس��تراتژي اوپك در كاهش عرضه نشانه هايي از 
موفقيت در باال بردن قيمت ها را نشان داد و نفت برنت 
ماه جاري به باالي 60 دالر در هر بشكه صعود كرد در 
حالي كه س��ال گذش��ته به كمتر از 30 دالر در هر بشكه 
س��قوط ك��رده بود.به گفته دانيل يرگي��ن، نايب رئيس 
ش��ركت IHS ماركيت، درگيري بر س��ر كركوك و ساير 

تنش هاي منطقه اي در افزايش قيمت ها موثر بوده است. 
براي نخس��تين بار اس��ت كه مشاهده مي كنيم مسائل 
ژئوپليتيك��ي منطق��ه اي در قيمت نفت تاثير مي گذارد و 
اين موضوعي است كه اوپك ناچار است با آن دست و 
پنجه نرم كند.مشخص نيست چه زماني جريان نفت از 
ميادين نفتي پيرامون شهر كركوك از سرگرفته خواهد 
شد. صادرات نفت از اين منطقه همچنان مستلزم استفاده 
از خط لوله اي خواهد بود كه در كنترل كردها قرار دارد 
ت��ا ب��ه بازارهاي بين المللي برس��د. طبق آمار بلومبرگ، 
اين خط لوله در نيمه نخست نوامبر 320 هزار بشكه در 
روز ص��ادر ك��رد در حالي كه ميانگين صادرات از طريق 
اين خط لوله در 9 ماه نخست سال ميالدي جاري 565 

هزار بشكه در روز بود.



بانک و بیمه

شهرستانكشهرستانك خبر شهرستان

مشارکت آموزشی بهینه سازی مصرف سوخت با مدارس 
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

ساری-رییسی به گزارش روابط عمومی ، عباس خلیل پور سخنگوی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه س��اری با بیان اینکه امروزه خانواده ها 
در پرورش هوش و استعداد کودکانشان قدمهای محکمتر و موثرتری نسبت 
به گذشته بر می دارند و انتظاراتشان در زمینه کار آمدی فرزندانشان نیز باالتر 
رفته اس��ت ، ادامه داد : آموزش  و بس��تر س��ازی فرهنگ بهینه س��ازی مصرف 
سوخت در بین کودکان و نوجوانان از اهداف فرهنگی منطقه ساری است که 
توسط واحدهای روابط عمومی و امور بهینه سازی واحد برنامه ریزی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه س��اری پیگیری میش��ود .وی ادامه داد : 
باید تفکر و اندیشه کودکان و نوجوانان را در سطوح باالتری پرورش داد و آنها 
را در برابر مشکالت واکسینه کرد و این کار با آموزش مهارتهای زندگی عملی 
می شود .خلیل پور اظهار کرد : روابط عمومی و امور بهینه سازی مصرف واحد 
برنامه ریزی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه س��اری با برنامه 
ریزی قبلی ، حمایتهای مدیریت و دعوت از مدارس بر آن است تا با آموزش 

مبانی مصرف بهینه سوخت و ترویج این فرهنگ در بین کودکان و نوجوانان  
گامی موثر برای بهبود وضعیت موجود در سالهای آینده بردارد.خلیل پور اذعان 

داشت : منطقه ساری با برنامه های آموزشی و دیداری متنوع همچون نمایش 
فیلم ) نفت به زبان ساده ( ، بازدید از نحوه عملکرد سوخت رسانی  ، آموزش 
مبانی مصرف درس��ت س��وخت و چگونگی به وجود آمدن نفت و اس��تخراج آن 
با عروسک گردانی  سعی در نهادینه کردن این فرهنگ می نماید .وی ادامه 
داد : در ادامه  با برگزاری مسابقات متنوع باتوزیع هدایا و جایزه به کودکان و 
نوجوانان محیط آموزش��ی را ش��اد نموده است .سخنگوی منطقه ساری تاکید 
کرد : با توجه به استقبال مدارسی که در این کارگاه آموزشی شرکت کردند ، 
در حال حاضر مدارس متعددی تقاضای شرکت در این کارگاههای آموزشی را 
دارند که روابط عمومی و واحد برنامه ریزی منطقه ساری در حال برنامه ریزی 
و گسترش این طرح می باشند و به دنبال آنند در آینده ای نزدیک کارگاههایی 
با حضور کارشناسان منطقه ساری و عروسک گردانان حوزه تاتر، در مدارس 
استان با هدف بستر سازی و ترویج فرهنگ بهینه مصرف سوخت و نهادینه 

کردن این فرهنگ در بین کودکان و نوجوانان برپا کنند .

8

اجرای طرح ممنوعیت صدور 
بارنامه برای ناوگان فرسوده

سرپرس��ت اداره کل حم��ل و نق��ل و پایانه 
های اس��تان س��منان  از اجرای مرحله اول 
طرح ممنوعیت صدور بارنامه برای ناوگان 
فرسوده باری خبر داد.احسان منصورکیایی 
گفت: به منظور افزایش بهره وری از ناوگان 
باری، تقویت نوس��ازی ناوگان ، به اس��تناد 
بنده��ای 7 و 12 م��اده 7 قان��ون تغیی��ر نام 
وزارت راه به وزارت راه و ترابری و همچنین 
تصوی��ب قان��ون هوای پ��اک، مرحله اول 
طرح ممنوعیت صدور بارنامه برای ناوگان 
فرس��وده باری اجرا می ش��ود.وی افزود: در 
راستای اجرای این طرح از ابتدای سال آینده 
صدور بارنامه برای ناوگان باری 50 سال و 
باالتر )حداکثر س��ال ساخت 1347 شمسی 
یا 1968میالدی و قبل از آن( ممنوع است.
سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های 
استان سمنان  ادامه داد: ناوگان فوق سنگین 
با وزن ناخالص )وزن وس��یله به اضافه وزن 
کاال( باالی 96 تن تا اطالع ثانوی از مشمول 

شدن به این طرح مستثنی هستند.

2 میلیارد ريال کمک های 
زائران اربعین به امداد ايالم 

ای�ام- وحید ص�در: مدیرکل کمیته امداد 
ام��ام خمینی )ره( اس��تان ای��الم گفت: در 
اربعی��ن امس��ال بیش از 2 میلی��ارد ریال از 
محل کمک های نقدی زائران اربعین جمع 

آوری شد.
ضی��ا رضای��ی در گفت وگو با خبرنگار ما، با 
بیان اینکه بخشی از نذورات مردمی زائران 
اربعین به پخت غذا در موکب ها اختصاص 
یافت، اظهارداش��ت: در ایام اربعین امس��ال 
از مح��ل ن��ذورات مردمی هر روز بیش از 9 
هزار و 500 پرس غذا در شهرس��تان های 
چرداول، ایوان، ایالم، ملکش��اهی و مهران 
طب��خ و پخ��ت ش��ده و در اختیار زائران قرار 

داده می شد.
وی ب��ه جم��ع آوری 2 میلی��ارد و 50 
میلی��ون ری��ال صدقات و ن��ذورات زائران 
در شهرس��تان مه��ران اش��اره ک��رد و بیان 
داش��ت: ای��ن ن��ذورات در بین جامعه هدف 
 به مرور توزیع ش��ده و به دس��ت نیازمندان 

خواهد رسید.
مدی��رکل کمیت��ه امداد ام��ام خمینی )ره( 
اس��تان ای��الم همچنین به دایر ش��دن 17 
مکان برای اس��تقرار زائران اربعین حسینی 
در اس��تان اش��اره کرد و افزود: در ایام اربعین 
بی��ش از پن��ج هزار نف��ر از زائران در موکب 
 های کمیته امداد اس��تان ایالم اسکان داده 

شدند.

44 تريلیون دالر سرمايه 
گذاری برای تامین انرژی

 صاب�ر ابراهی�م ب�ای - خراس�ان رض�وی
مهندس مصطفی رجبی مشهدی در همایش 
کارگروه انرژی خراسان رضوی افزود: در بحث 
اقتصاد انرژی ایران در کشورمان قیمت های 
انرژی واقعی نیس��تند و در قبال آن باید یارانه 
پرداخ��ت نماییم بنابراین منجر به این ش��ده 
مصرف انرژی طی چند سال اخیر افزایش قابل 
مالحضه ای داشته باشد.وی اظهارداشت: در 
سال جاری رشد انرژی حدود هفت ممیز هفت 
دهم درصد بوده که به نظر میرسد واقعی کردن 
قیم��ت و اس��تفاده از تعرف��ه های متنوع برای 
مص��رف کنن��دگان یکی از راهکارهای بهبود 
مصرف انرژی باشد.این مقام مسئول تصریح 
کرد: مهمترین چالشی که در حوزه انرژی با آن 
روبرو هستیم رشد تقاضا است و ما اگر موفق 
به مهار آن نش��ویم برای کش��ور محدودیت 
هایی ایجاد خواهد ش��د.رجبی مشهدی تاکید 
ک��رد: کش��ورهای همج��وار از وضعیت آبی 
مناسبی برخوردار می باشند و همچنین ایران 
اس��المی به لحاظ انرژی وضعیت مناس��بی 
دارد بنابرای��ن بای��د این موضوع تحت عنوان 
دیپلماس��ی انرژی پیگیری و در تعامالت بین 
المللی مطرح گردد تا در یک فضای مناس��ب 
وضعی��ت را به س��مت ی��ک فضای برد _ برد 
ترسیم کرد.وی ظرفیت فعلی منصوب انرژی 
های تجدید پذیر را 350 مگاوات عنوان کرد 
و گف��ت: پی��ش بینی ش��ده این رق��م تا پایان 
امس��ال ب��ه 800 مگاوات افزای��ش پیدا کند.

معاون راهبری ش��رکت مدیریت ش��بکه برق 
ایران در ادامه استفاده از انرژی خورشیدی را 
مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: تونل های 
بادی مستعدی در کشور از جمله در شهرستان 
خواف اس��تان خراس��ان رضوی وجود دارد که 
می توان با برنامه ریزی درس��ت طی دو س��ال 

آینده نیروگاه بادی ایجاد کرد.

سهمیه جديد ذخیره سازي 
نفت سفید در البرز

کرج – یحیی اکبریمعاون بازرگاني شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي اس��تان البرز 
از اعالم س��همیه نفت سفید فوق العاده براي 
ذخیره سازي زمستاني توسط خانوارهاي نفت 
س��فید سوز استان البرز خبر داد.اکبر نوروزي 
گف��ت: در ای��ن نوبت  ه��م همانند دوره هاي 
قب��ل اس��تفاده از کارت الکترونیک��ي نف��ت 
س��فید توسط ش��هروندان الزامي مي باشد و 
فروشندگان مي بایست استفاده از این کارت 
را م��د نظ��ر قرار دهند .وي در ادامه افزود؛ در 
ای��ن نوب��ت به خانوارهاي 1 تا 4 نفر به مقدار 
660 لیتر و خانوارهاي 5 نفر به باال  مقدار 880 
لیتر نفت سفید تخصیص یافته که مي توانند 
سوخت مورد نیاز خود را از طریق فروشندگي 
هاي مربوطه دریافت کنند.این سهمیه روي 
پوز کلیه فروش��ندگیها تا پایان آذر ماه س��ال 
ج��اري با قیم��ت مصوب هر لیتر یک هزار و 

پانصد ریال داراي اعتبار است.

کاهش سهم مسکن از کل تسهیالت اعطایی شبکه بانکی
مدیر عامل بانک مسکن خبر داد:

مدیرعامل بانک مسکن در حالی از کاهش 
تدریجی س��هم بخش مسکن از تسهیالت 
اعطایی کل ش��بکه بانکی طی حدود شش 
سال گذشته خبر داده که در این مدت سهم 
تسهیالت بانک مسکن روند افزایشی داشته 
است. پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، در 
حالی که بانک مرکزی در سال های گذشته 
مجوزهای الزم برای ُپررنگ تر شدن نقش 
بانک ه��ای تجاری در پرداخت تس��هیالت 
بخش مس��کن را صادر کرده است اما هنوز 
هم بانک های تجاری تمایلی برای ورود به 
این حوزه از خود نش��ان نداده اند و عمده بار 
تامین مالی مس��کن از طریق شبکه بانکی، 
روی دوش بانک مس��کن است.برابر اعالم 
محمدهاش��م بت  ش��کن، در سال 92 سهم 
بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیالت 
پرداخت ش��ده ش��بکه بانکی در این بخش 
12.2 درصد بوده است که این رقم با قدری 
کاهش در س��ال 93 به 11.8 درصد رس��ید و 
روند نزولی آن همچنان ادامه یافت؛ طوری 
که در س��ال 94 س��هم بخش مسکن از کل 
تسهیالت اعطایی بانک ها به 10.3 درصد و 
در سال 95 به 9.1 درصد تنزل کرد. این روند 
در س��ال 96 نیز متوقف نش��ده است طوری 
که در پنج ماهه نخست امسال سهم بخش 
مس��کن از تس��هیالت پرداختی کل شبکه 
بانک��ی 7.4 درصد بوده اس��ت.در این میان 
بانک مس��کن در س��ال 92 یعنی همزمان با 

آخرین دوره اوج رونق مسکن در سال های 
اخیر، رقمی معادل 17 هزار و 223 میلیارد و 
500 میلیون تومان تسهیالت پرداخت کرده 
اس��ت که عمده تسهیالت بخش مسکن را 
ش��امل می شود. میزان تسهیالت پرداختی 
بانک مس��کن در س��ال های پس از آن نیز 
تقریبا در یک روند ثابت رو به افزایش بوده 
و به ارقام 19 هزار و 836 میلیارد تومان در 
سال 93، 19 هزار و 156 میلیارد تومان در 
سال 94، 22 هزار و 245 میلیارد تومان در 
سال 95 و شش  هزار و 856 میلیارد تومان 

در پنج  ماهه نخس��ت امس��ال رسیده است.
افزایش س��هم تس��هیالت پرداختی بانک 
مسکن در شرایطی که سهم بخش مسکن 
از تسهیالت کل شبکه بانکی رو به کاهش 
بوده اس��ت، حاکی از س��نگین  تر ش��دن بار 
تامی��ن مالی بخش مس��کن ب��ر دوش تنها 
بانک عامل بخش مس��کن بوده و از طرفی 
نشان می دهد تا زمانی که مقررات کاربردی 
روش��نی ب��رای ورود بانک های تجاری به 
اعط��ای تس��هیالت بخش مس��کن وضع 
نش��ود، این بانک ه��ا تمایلی برای پرداخت 

تس��هیالت مس��کن ک��ه اص��وال در گروه 
تس��هیالت بلند مدت دسته  بندی می شود، 
نشان نمی دهند و ترجیح می دهند پرداخت 
ان��واع دیگر تس��هیالت کوتاه و میان  مدت 
را در اولوی��ت ق��رار دهن��د. از این رو به نظر 
می رس��د مداخله سیاس��ت گذار پولی برای 
توزیع بخشی از این بار میان مجموعه شبکه 
بانکی می تواند راهگش��ا باشد.محمدهاشم 
بت  ش��کن، مدیرعامل بانک مسکن درباره 
نقش این بانک در حوزه تامین مالی مسکن 
ط��ی دول��ت یازدهم، پیش  از این در صفحه 

شخصی خود در یکی از شبکه های مجازی، 
به اقداماتی مشتمل بر تجهیز منابع، نوآوری 
و توس��عه محصوالت، اصالحات ساختاری 
و در نهایت پرداخت تس��هیالت اشاره کرد.
بر این اس��اس بانک مس��کن در طول دولت 
یازده��م توانس��ت در بخ��ش تجهیز منابع 
عملکرد مطلوبی رقم بزند به نحوی که 96 
ه��زار و 700 میلی��ارد توم��ان منابع جذب و 
نسبت به »کاهش سپره قانونی به 2 درصد« 
نیز اقدام کرد. این بانک همچنین با رویکرد 
نوآورانه نسبت به تعریف محصوالت جدید 
اق��دام ک��رد ک��ه از آن جمل��ه می ت��وان به 
راه اندازی صندوق پس  انداز مسکن یکم که 
موجب هشت برابر شدن توان مالی خانوارها 
برای خرید مس��کن ش��د و نیز تک  رقمی 
کردن نرخ س��ود این صندوق اشاره کرد.در 
همین زمینه بانک مسکن در دولت یازدهم 
نسبت به افزایش سقف تسهیالت مسکن از 
محل اوراق حق  تقدم »تسه« از 20 به 100 
میلیون تومان نیز اقدام کرد.  بانک مسکن 
به منظور فراهم کردن مس��یرهای جدیدی 
برای تامین مالی پایدار و سالم بخش مسکن 
همچنی��ن در راه اندازی صندوق های زمین 
و س��اختمان در بورس پیش  قدم ش��د و به 
عنوان اولین نهادی که به وسیله ایجاد این 
صندوق ها نس��بت به گردآوری منابع خرد 
برای سرمایه گذاری در بخش مسکن اقدام 

کرده است، شناخته شد.

میز خبرمیز خبر
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 ضوابط همکاری بیمه ای
 با بازاريابان برخط

بیم��ه مرکزی اعالم کرد: بازاریابان برخط 
)آنالین( محصوالت بیمه باید مجوزهای 
الزم را از نهاده��ای ذیص��الح در ح��وزه 
تج��ارت الکترونی��ک نظی��ر ای- نماد )از 
وزارت صنع��ت( و نم��اد س��اماندهی )از 
وزارت ارش��اد( اخذ کنن��د اداره کل روابط 
عموم��ی و ام��ور بین الملل  بیمه مرکزی، 
مدیران شبکه فروش تمامی شرکت های 
بیم��ه از ای��ن پس برای انعقاد قراردادهای 
هم��کاری ب��ا بازاریابان برخ��ط باید طبق 
ضوابط جدید اعالمی از سوی بیمه مرکزی 

اقدام کنند.
بر این اس��اس، بازاریابان برخط )آنالین( 
محص��والت بیمه باید ابزارهای الزم را به 
نح��وی فراه��م کنند که متقاضی خدمات 
بیم��ه ای بتواند مواردی نظیر قیمت نهایی 
محص��ول بیمه ای و مقایس��ه قیمت بین 
بیمه گران و میزان تعهدات بیمه گر و ... را به 
 درستی ارزیابی نموده و تصمیم  گیری درستی

 انجام دهد.
همچنین پس از پایان فرآیند ثبت سفارش 
برخط )آنالین( محصول بیمه ای و قبل از 
ص��دور بیمه نامه، در م��دت زمان متعارف 
ام��کان انصراف  ب��رای متقاضی خدمات 
بیم��ه فراه��م باش��د و مفاد فرم پیش��نهاد 
بیمه، ش��رایط عمومی، به ویژه استثنائات 
و محدودیته��ای محص��ول بیم��ه باید به 
صورتی مناسب و در طی فرآیند فروش و 
قب��ل از ثب��ت تقاضای بیمه برای متقاضی 

خدمات بیمه قابل مشاهده باشد.
طبقه بندی اطالعات به صورت موضوعی 
ب��ه منظور مطالعه مج��دد برای متقاضی 
خدمات بیمه، ارائه میزان حق بیمه و خالصه 
اطالعات ضروری در مورد محصول بیمه 
 ای از ش��رکت بیم��ه منتخ��ب قبل از ثبت 
س��فارش ص��دور بیمه نامه ب��ه متقاضی 
خدمات بیمه و ارائه مستندات فرم پیشنهاد 
و بیمه نامه پس از ثبت س��فارش، پرداخت 
مبلغ حق  بیمه و صدور بیمه نامه به صورت 
فیزیکی و ارسال آن به آدرس بیمه گذار از 
 دیگر مواردی است که بازاریابان برخط باید 

رعایت کنند.

 نماد معامالتی
 بیمه آسیا باز شد

مدیری��ت عملیات بازار ب��ورس اوراق بهادار 
تهران اعالم کرد: نماد معامالتی شرکت بیمه 
آسیا باز شد. نماد معامالتی شرکت بیمه آسیا 
»آسیا« پس از برگزاری مجمع عمومی عادی 
بط��ور ف��وق العاده مبنی ب��ر انتخاب اعضای 
هیئ��ت مدی��ره با محدودیت نوس��ان قیمت 
آماده انجام معامله می باشد. نگاهی به روند 
معامالت امروز بورس هم نشان می دهد در 
ح��ال حاض��ر و در تابلوی قرمز تاالر شیش��ه 
ای قیمت س��هام ش��رکت بیمه آسیا با 1630 
ریال در بورس معامله می ش��ود.این گزارش 
می افزاید: معامالت سهام شرکت بیمه آسیا 
با نماد »آس��یا« در بازار اول - تابلوی فرعی 
بورس اوراق و بهادار تهران دنبال می ش��ود 
و این ش��رکت بر اساس آخرین صورت های 
مال��ی 188 ری��ال EPS اعالم کرده اس��ت. 
همچنین براس��اس اطالعات موجود، نسبت 
P/E این شرکت در بورس 8.4 مرتبه و سهم 

شناور آزاد آن 9 درصد است.

 تسهیالت بانک ملی ايران
 به بخش صنعت و معدن

بان��ک ملی ایران در جه��ت حمایت از بنگاه 
های اقتصادی بخش صنعت و معدن، تعداد 
15 ه��زار و 585 فق��ره تس��هیالت به ارزش 
52 ه��زار و 383 میلی��ارد ری��ال در هفت ماه 
ابتدای امس��ال پرداخت کرده اس��ت.  به نقل 
از رواب��ط عمومی بانک ملی ایران، از ابتدای 
امس��ال ت��ا پای��ان مهرماه، تع��داد 34 هزار و 
926 فق��ره تس��هیالت ب��ه ارزش 15 هزار و 
748 میلی��ارد ری��ال به بخش کش��اورزی و 
صنای��ع تبدیل��ی و تع��داد 24 هزار و 59 فقره 
تس��هیالت ب��ه ارزش 6 ه��زار و 277 میلیارد 
 ریال به بخش مسکن و ساختمان اختصاص

 یافته است.
همچنی��ن س��هم بخ��ش بازرگان��ی از کل 
تسهیالت پرداختی بانک ملی ایران به بخش 
های مختلف اقتصادی کشور طی این مدت، 
71 ه��زار و 142 فق��ره ب��ه ارزش 38 هزار و 
157 میلیارد ریال بوده است.تعداد 485 فقره 
تسهیالت به ارزش یک هزار و 856 میلیارد 
ریال در هفت ماه ابتدای امس��ال، به بخش 
صادرات و 815 هزار و 401 فقره تسهیالت 
ب��ه ارزش 285 ه��زار و 334 میلیارد ریال به 
بخش خدمات اختصاص یافته اس��ت.بخش 
بازرگانی هم 71 هزار و 142 فقره تسهیالت 
به ارزش 38 هزار و 157 میلیارد ریال از بانک 

ملی ایران دریافت کرده است.

درخواست »غیر حضوری« برای دریافت وام، پرداخت 
بازخرید و حواله خس��ارت بیمه نامه های عمر دارای 

ذخیره به بیمه گذاران بیمه ایران ممنوع شد. 
روابط عمومی بیمه ایران، با توجه به ضرورت نظارت 
دقیق تر در مراحل پرداخت وام و حواله های خسارت 
)بازخری��د، دریافت غرامت، اس��ترداد س��رمایه و ...( 
بیم��ه نامه های عم��ر دارای ذخیره، معاونت نظارت 
ب��ر بیم��ه های زندگی مدیریت بیمه های اش��خاص 

بیم��ه ایران در بخش��نامه ای ب��ه واحد های اجرایی 
سراس��ر کش��ور اعالم کرد: از تاریخ )24 آبان 96(، 
تمام��ی »بیمه گزاران« موظف به ارایه درخواس��ت 
کتب��ی خ��ود مبنی بردریاف��ت وام، بازخرید، دریافت 
غرام��ت و ... »ب��ه صورت حضوری و با ارایه مدارک 
شناس��ایی، امضا و اثر انگش��ت« به شعب و واحدهای 
اجرای��ی سراس��ر کش��ور بوده و پرداخ��ت وام، انجام 
بازخرید و ... با ارایه درخواس��ت از س��وی نمایندگان 
و ش��بکه فروش به نیابت از طرف بیمه گزار و بدون 
 حض��ور وی، از س��وی ش��عب و واحده��ای اجرایی 

»ممنوع« است.
بنا بر این گزارش، همچنین اداره های حس��ابداری 
تمام��ی ش��عب و واحدهای اجرای��ی موظف خواهند 
بود مبالغ حواله های وام، بازخرید، غرامت، اس��ترداد 
س��رمایه و ... را »فقط به حس��اب ش��بای بیمه گزار، 

ذینفع یا وکیل قانونی ایشان« واریز کنند.

30تیم ارزیابی خس��ارت ش��رکت بیمه  کوثر پس از 
گذش��ت هش��ت روز از وقوع زلزله خدمت  رس��انی به 

زلزله  زدگان را ادامه می  دهند. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه کوث��ر؛ باتوجه به 
پراکندگی خسارت در مناطق مختلف استان کرمانشاه 
و همچنین تعداد کثیر بیمه ش��دگان تحت پوش��ش، 
ارزیاب��ان خس��ارت با برنامه ریزی مدیر سرپرس��تی 
استان کرمانشاه به شهرهای سرپل ذهاب، اسالم اباد، 

جوانرود و روستاهای اطراف اعزام شده اند.همچنین 
با همت مدیران و کارشناس��ان اس��تان های ایالم و 
کردس��تان تاکنون حدود 450پرونده خسارت مربوط 
به زلزله اخیر تشکیل شده و ارزیابی خسارت از برخی 
منازل نیز صورت گرفته است.زیان دیدگان می توانند 
برای اعالم خس��ارت به سرپرستی و نمایندگی های 
بیمه کوث��ر اس��تان، دفاتر س��ازمان تامین اجتماعی 
نیروهای مس��لح، کانون های بازنشس��تگان ارتش، 
س��پاه، نی��روی انتظام��ی و وزارت دفاع و پش��تیبانی 
نیروهای مس��لح در سراس��ر اس��تان مراجع��ه کنند.

گفتنی اس��ت؛ سرپرستی های استان های یادشده در 
کرمانشاه، خیابان 17 شهریور)برق( نبش کوي شهید 
ابکائي پالک149؛ ایالم، بلوار ش��مالي نرس��یده به 
میدان ش��هدا روبه روي درمانگاه ش��ماره4 نرسیده به 
میدان شهدا؛ سنندج، میدان آزادی، خیابان حسن اباد، 

نبش کوچه نسترن واقع شده است. 

30تیم ارزیابی خسارت بیمه  کوثر در کنار زلزله  زدگان تشدید نظارت بیمه ایران بر پرداختی های بیمه نامه

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی ، مدیرکل 
گف��ت: طرح توانمد س��ازی جوام��ع محلی و  برپایی 
کارگاه های آموزشی با رویکرد توسعه ظرفیت های 
روستایی در استان برگزار می شود.سید محمد حسینی 
افزود: روستاهای استان مرکزی با توجه به  پتانسیل 
ه��ای  گردش��گری موجود م��ی توانند یکی از جاذبه 

های گردشگری استان محسوب شوند . 
اس��ناد توازن منطقه ای و توس��عه روستایی، دولت را 
مکل��ف ک��رده تا با اتکاء به ظرفیت های روس��تایی، 
توانمندس��ازی مهارتی و حرفه ای روستائیان را مورد 
توجه قرار دهد. او در ادامه گفت: برای توسعه جوامع 
روستایی استان مرکزی طرح مطالعاتی، منظومه های 
روس��تایی اجرایی ش��ده که در شبکه یکپارچه سازی 

روس��تایی و محلی به ویژه ظرفیت های اشتغال زایی 
و تولیدی تاثیرگذار است.

 سرپرس��ت معاونت گردش��گری اداره کل نیز در این 
خصوص گفت: بر اس��اس قابلیت ها و ظرفیت های 
مختلف روستای هزاوه در شهرستان اراک و آهو در 
شهرستان آشتیان، طرح توانمندسازی جوامع محلی 
برای ایجاد کس��ب و کار روس��تایی اجرا می ش��ود. 
ب��رای تدوی��ن و اج��رای طرح های اش��تغال زایی و 
توانمندس��ازی روس��تاها، منابع اعتباری بر اس��اس 
قابلیت های کسب و کار توزیع می شود. بوم گردی و 
سکونت گردشگران در خانه های روستایی، بسیاری 
 از روس��تاهای ما را متحول کرده و می تواند منش��ا 

توسعه آنها گردد.
 س��ید حس��ن حس��ینی با اش��اره به مزیت این طرح 
برای روس��تاها در س��ال اقتصاد مقاومتی، افزود: با 
ط��رح هر روس��تا یک محص��ول، امیدواریم تحرکی 
در اش��تغال م��ردم ایج��اد کنیم زیرا توانمندس��ازی 
روس��تایان و تش��کل ها، ازپیش ش��رط های  توسعه 
پایدار است. به منظورتحقق توانمندسازی اجتماعی 
باید مؤلفه های س��رمایه اجتماعی مانند مش��ارکت 
 و اعتم��اد در می��ان افراد به خصوص زنان روس��تایی 

تقویت شوند.

بوش�هر- خبرنگار ش�روع   : تس��ت فنی 30 نقطه 
از خطوط گازرس��انی اس��تان بوشهر بمنظور ارزیابی 
کیف��ی و حص��ول اطمین��ان از رعایت اس��تانداردها 
انجام ش��د.رئیس بازرس��ی فنی ش��رکت گاز استان 
بوش��هربا بیان این خبر افزود: این تس��ت ها ش��امل 
تس��ت های  هیدرو اس��تاتیک و نیوماتیک بوده که 
باه��دف ارزیابی کیف��ی و حصول اطمینان از رعایت 
 استانداردها و اصول الزم در اجرای خطوط گازرسانی

 انجام شده است.
مهندس فرش��ید بش��یری در ادامه با اشاره به اهمیت 
اجرای تست های هیدور استاتیک و نیوماتیک اظهار 
کرد: سال گذشته نیز این تست ها در بسیاری از خطوط 
گازرس��انی اس��تان اجرا و انجام آنها بطور مس��تمر در 

آینده نیز ادامه خواهد داشت.

به گفته بشیری عالوه بر تست فنی خطوط گازرسانی ، 
کلیه ایستگاه های گاز استان نیز با دقت مورد بررسی و 
 نشت یابی قرار می گیرند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی

 پیشگیری شود.
وی در بخ��ش دیگ��ری از توضیح��ات خ��ود ب��ه 
اهمی��ت اج��رای اس��تاندارها در پ��روژه های جاری 
ش��رکت اش��اره و بیان داش��ت: بررس��ی و ارزیابی 
کیفی��ت و نی��ز رعایت اس��تانداردهای الزم در پروژه 
های گازرس��انی اس��تان از اهمیت و اولویت باالیی 
برخ��وردار اس��ت ک��ه ای��ن مهم با جدی��ت و اهتمام 
 کارشناس��ان بازرس��ی فن��ی ای��ن ش��رکت انج��ام

 می شود.
رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان بوشهر در همین 
رابطه به بازرسی سرزده از پروژه های در دست اجرا 
با هدف بررس��ی میزان و نحوه اجرای اس��تاندارهای 
الزم اشاره و افزود : از ابتدای امسال تا کنون در 97 
مورد ، اقدام به بازرس��ی س��رزده از پروژه ها ، اقالم 
و ایس��تگاه ها نموده و ضمن بررس��ی دقیق وضعیت 
موجود ، نواقص و مش��کالت را برطرف نموده ایم تا 
بدین ترتیب ضمن ارتقای ضریب ایمنی پروژه ها، در 
 راستای حفظ سرمایه ملی و ارتقای محیط زیست گام

 برداریم.

تست فنی 30 نقطه از خطوط گازرسانی استان بوشهربرگزاری طرح توانمند سازی جوامع محلی و روستایی

بکار گیری ظرفیت مهندسان برق در بهینه سازی مصرف انرژی
ساری-رییس�ی مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و 
گلستان با تاکید بر استفاده بهینه از انرژی در ساختمان 
خاطرنشان کرد:باید از ظرفیت های مهندسان برق در 
حوزه استفاده بهینه از انرژی، بکارگیری شود.مهندس 
حسین افضلی در ارتباط با نقش مهندسان برق در دست 
یابی به توسعه پایدار در این صنعت، اظهار کرد: انرژی به 
صورت کلی در سطح ساختمان باید به درستی مدیریت 
شود و استفاده بهینه از انرژی یکی از دغدغه های جدی 
اس��ت که نیاز اس��ت اس��تانداردهای الزم در این ارتباط 

به خوبی رعایت ش��ود.وی با اعالم اینکه مهندس��ان 
می توانند در این ارتباط نقش اثرگذاری داش��ته باش��ند، 
گفت: ظرفیت ها و اس��تعدادهای مهندس��ان برق باید 
در حوزه اس��تفاده بهینه از انرژی بکارگیری ش��ود و این 
ظرفیت در مهندس��ان به خوبی وجود دارد.وی با اعالم 
اینکه علوم جدید در بهبود وضعیت جدید و استفاده بهینه 
از انرژی بسیار موثر است، گفت: البته نقایصی در اجرای 
کار وجود دارد ولی اصالحات مناسبی هم در حال انجام 
اس��ت.مهندس افضلی بیان کرد: روند خوبی در دنیا در 

جریان اس��ت، مهندس��ان ما عالقمند به توس��عه پایدار 
هستند و امکان ارائه شرایط مطلوب وجود دارد. با بررسی 
وضعیت گذشته و حال حاضر تغییرات و استفاده بهینه 
از انرژی قابل لمس است، با توجه به پیشرفت و توسعه 
علم امکان تغییرات گس��ترده در حال حاضر هم وجود 
دارد و آینده بسیار مناسبی در این بخش انتظار است که 
به دغدغه های مناسب مردم پاسخ داده شود.مدیرعامل 
ب��رق منطق��ه ای مازندران و گلس��تان، راهکار اجرائی 
برای برون رفت از این موضوع را استفاده از تجهیزات 

اس��تاندارد و نوین عنوان کرد و گفت: نباید کاالی غیر 
استاندارد وارد ساخت و ساز شود و از طرفی دقت الزم 
در طراحی ساختمانی صورت گیرد. در طراحی ها عالوه 
بر زیبا سازی به بحث استفاده بهینه از انرژی و کاهش 

هزینه های ساخت و ساز توجه شود.
وی خاط��ر نش��ان ک��رد: اگر طراح��ی و اجرا به صورت 
استاندارد رعایت شود، هزینه  ها کاهش پیدا کرده و در 
کیفیت تولیدات س��اختمانی به نتایج مناسبی دسترسی 

پیدا می کنیم.

مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان تاکید کرد
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تالش براي ارتقاي سطح شادي در جامعه
محسن هاشمي از دستگاه هاي فعال در حوزه فرهنگي درخواست کرد

گروه اجتماعی: رييس شوراي شهر تهران، 
ري و تجري��ش بر ل��زوم توجه به ارتقاي 
برنامه هاي شادي آفرين در جامعه تأکيد 
کرد.به گزارش ايس��نا، محسن هاشمي در 
ابتداي جلس��ه بيست وسوم شوراي شهر 
ته��ران گفت: م��اه ربيع االول س��رآغاز 
ش��ادي براي مردم اس��ت و اميدواريم که 
جامعه ما به س��مت شادي پيش برود.وي 
با بيان اينکه جامعه ما نياز به شادي دارد 
چراکه متاس��فانه ايران در اين زمينه رتبه 
نامناس��بي را در بين ساير کشورهاي دنيا 
دارد، افزود: دس��تگاه هاي فعال در حوزه 
فرهنگي بخصوص مديريت شهري بايد 
فکري براي ارتقاي سطح شادي در جامعه 
انجام دهند، چراکه منحصرکردن تشيع به 
غم جامعه را افس��رده مي کند و بايد براي 
گسترش ش��ادي در جامعه چاره انديشي 

کرد.
ش�فافيت ب�ه مطالب�ه عمومي تبدي�ل  ���

شود 
همچني��ن روز گذش��ته ريي��س کميت��ه 
ش��فافيت شوراي شهر تهران در بيست و 
سومين جلسه شوراي شهر تهران در نطق 
پيش از دس��تور خود اعالم کرد: شفافيت 
بايد تبديل به مطالبه عمومي شود چراکه 
ش��اه کليد مسائل امروز است.به گزارش 
ايس��نا، به��اره اروين ب��ه ضرورت تحقق 
شفافيت در شوراي شهر و عملکرد شوراي 
پنج��م در اي��ن زمينه اش��اره کرد و گفت: 
امروز و با گذشت تنها سه ماه از آغاز به کار 
رسمي پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر 
تهران، عملکرد اين شورا، استانداردهايي 
بي س��ابقه از ش��فافيت پارلماني در ايران 
را محق��ق ک��رده اس��ت. ش��فافيت جزء 
وعده ه��اي انتخاباتي ليس��ت اميد بود و 
منتخبان ش��وراي شهر ، پايبندي خود به 
ش��فافيت را از همان ابتدا آغاز کردند، در 
روزهايي که هنوز به طور رسمي کار خود را 
شروع نکرده بودند، با پخش زنده اينترنتي 
جلس��ات استماع برنامه هاي کانديداهاي 
ش��هردار ، شهروندان را در جريان فرآيند 
انتخ��اب ش��هردار قرار دادن��د. امري که 
الگوي ش��وراهاي برخي شهرهاي ديگر 
نيز ق��رار گرفت.رييس کميته ش��فافيت 
ش��وراي ش��هر تهران ادام��ه داد: پس از 
رس��ميت يافت��ن پنجمين دوره ش��وراي 
شهر ، اعضاي شورا با دو تصميم مهم در 
حوزه شفافيت، رويه خود را از رويه شوراي 
چه��ارم متمايز کردن��د. تصميم به علني 

برگزار کردن تمامي جلس��ات و نيز پخش 
زن��ده اينترنتي جلس��ات علن��ي، دو رويه 
مهمي ب��ود که پايبندي اعضاي پنجمين 
دوره ش��وراي اسالمي ش��هر ته��ران به 
شفافيت را تداوم بخشيد.آروين اين رويه را 
نشان دهنده اصالح رويه ها و فرآيندهاي 
ناصواب گذش��ته توس��ط اصالح طلبان 
دانس��ته و ادامه داد: اجراي تبصره ماده ۳ 
قانون دس��تورالعمل نحوه اداره جلسات، 
رأي گيري و بررس��ي پيشنهادهاي واصل 
ش��ده به ش��ورا مصوب ١٩ ارديبهش��ت، 
شوراي عالي استانها و قرائت اسامي آراي 
موافق و مخالف در جلس��ه و نيز ثبت اين 
آراء در صورت جلسات، شوراي پنجم را در 

اجراي قانون پيشرو قرار داده است. 
دسترس��ي عمومي به دس��تور جلس��ات، 
صورت جلس��ات و آرشيو صوتي جلسات 
در س��ايت شورا، تحقق استانداردهايي از 
شفافيت است که تاکنون در ايران سابقه 
نداش��ته اس��ت و با پيگيري هيئت رئيسه 
محت��رم ش��ورا و همراهي تمامي اعضاي 
پنجمي��ن دوره ش��وراي اسالمي ش��هر 
تهران محقق ش��ده است.اروين شفافيت 
را ش��اه کليد مس��ائل امروز خواند و افزود: 
تحق��ق نظ��ارت همگاني فقط در بس��تر 
ش��فافيت فرآينده��ا و تصميمات اس��ت 
ک��ه ام��کان بروز و ظه��ور مي يابد. تنها با 
ش��فافيت سيستماتيک است که مي توان 
رواي��ت س��وگيرانه مخالفان سياس��ي و 
افش��اگري هاي تخريب گران��ه  از س��ر 

سياس��ي کاري و بگم  بگم هاي توخالي را 
خنث��ي کرد. افش��اگري هايي که حتي در 
م��وارد مقرون ب��ه صحت نيز جز تخريب 
اعتماد عمومي ثمر ديگري به دنبال ندارد.
وي ادام��ه داد: اما نهال رو به ش��کوفايي 
ش��فافيت در ش��وراي پنجم تنها زماني به 
درختي تنومند و ريشه دار تبديل خواهد شد 
که شفافيت به يک مطالبه عمومي تبديل 
ش��ود. زماني که نه فقط شهروندان ديگر 
ش��هرها اس��تانداردهاي محقق شده در 
پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر تهران 
را از شوراهاي شهر سراسر کشور مطالبه 
کنند، بلکه مهم تر از آن، تمامي آحاد ملت، 
همين حد از شفافيت را از مجلس شوراي 
اس��المي مطالبه کنند.ريي��س کميت��ه 

ش��فافيت شوراي شهر تهران در انتقاد به 
شفافيت در مجلس شوراي اسالمي گفت: 
متاسفانه شاخص هاي شفافيت پارلماني 
در مجلس ش��وراي اسالمي طي 40 سال 
گذش��ته از س��طح آن چه در قانون اساسي 
آمده است، ارتقاي چنداني نيافته است. اين 
درحالي است که آشکار شدن آراي موافق 
و مخالف به طرح ها و لوايح، ثبت اين آراء 
در صورت جلس��ات و برقراري دسترسي 
عمومي روزآم��د ب��ه صورت جلس��ات و 
مش��روح مذاک��رات، از حداقلي تري��ن 
ضرورت ه��اي تحقق ش��فافيت و نظارت 
همگاني است.آروين شفافيت را شاه کليد 
مس��ائل امروز خواند و بيان داش��ت: فساد 
ش��هرداري تهران از بي��ن نمي رود جز با 
شفافيت سيستماتيک و از بين بردن رانت 
اطالعاتي با برقراري دسترسي عمومي به 

اطالعات در حوزه هاي مختلف.
 از همين آقاي نجفي، صدور دو بخش نامه 
ضدفس��اد به عنوان اولين قدم و انتش��ار 
عمومي جزئي��ات قراردادهاي باالي يک 
ميليارد تومان را در دستور کار قرار داده اند 
که اميد است، اين برنامه نيز هر چه زودتر 

به سرانجام برسد.
در کش�ور  ايج�اد کمپي�ن "کانکس" ���

براي زلزله زدگان
عضو کميس��يون حمل و نقل شواي شهر 
تهران پيش��نهاد کرد که کمپين کانکس 
براي زلزله زدگان کرمانشاه ايجاد شود.به 
گزارش ايسنا، شهربانو اماني نيز در تذکر 

پيش از دستور خود در جلسه بيست وسوم 
شوراي شهر تهران با اشاره به بازديدش از 
مناطق زلزله زده گفت: طي بازديدي که از 
مناطق زلزله زده داشتيم، حماسه همدلي 
عي��ان ب��ود و به لطف خدا و با کمک مردم 
و نهادهاي مختلف، مواد غذايي، بهداشتي 
و ديگر ملزومات اس��کان به مناطق زلزله 
زده رس��يده بود.وي با بيان اينکه اکنون 
نوبت اس��کان موقت زلزله زدگان اس��ت، 
تصريح کرد: کانکس و وسايل گرمايشي 
مهم تري��ن ملزوم��ات اي��ن بخش از حل 
بح��ران اس��ت و اي��ن در حالي اس��ت که 
بررس��ي ها نش��ان داده کانکس ه��اي 6 
مت��ر مربعي بيش��ترين کارب��رد را در اين 
مرحله خواهند داش��ت که متوسط قيمت 
اي��ن کانکس ها حدود 2.5 ميليون تومان 
است و به نظر مي رسد اگر کمپيني به نام 
»کانکس« آغاز ش��ود و مردم به صورت 
اش��تراکي اقدام به تهي��ه اين کانکس ها 
ک��رده و به مناط��ق زلزله زده بخصوص 
روستاها بفرستند بار بزرگي از روي دوش 

مردم زلزله زده برداشته مي شود. 
هشدار س�االري درخصوص فعاليت  ���

مبهم دفاتر خدمات الکترونيک شهر
رييس کميس��يون شهرسازي و معماري 
ش��وراي ش��هر تهران درخصوص نحوه 
فعالي��ت دفات��ر الکترونيک ش��هرداري 
ته��ران توضيحاتي ارائه کرد و خواس��تار 
ورود ش��ورا به اين مس��اله مبهم ش��د.به 
گزارش ايسنا،محمد ساالري در سخنان 
خود نيز در صحن علني ش��وراي ش��هر 
تهران به منظور ش��فاف سازي درباره لغو 
مصوبه ارائه تسهيالت 20 ميليون توماني 
در زمان اخذ پروانه س��اخت و س��از اظهار 
داش��ت: اين مصوبه شوراي شهر در سال 
۸۸ تصويب ش��ده که بر اس��اس آن براي 
کارکنان ش��ورا و ش��هرداري که 5 س��ال 
سابقه ممتد همکاري با شهرداري تهران 
داش��ته اند در صورت اقدام براي دريافت 
پروانه براي ملک خود 20 ميليون تومان 
تس��هيالت عوارض دريافت مي کنند؛ اما 
همزمان با آغاز به کار ش��وراي پنجم اين 
مصوبه با رأي هيات عمومي ديوان عدالت 
اداري ابطال شد و اين ذهنيت در فضاي 
رسانه اي و عمومي بوجود آمد که اين ابطال 
توس��ط مديريت شهري جديد انجام شده 
که چنين نبوده و صرفا رأي ديوان همزمان 
 ب��ا آغ��از ب��ه کار مديريت ش��هري صادر

 شده است.

میز خبریادداشت

اقتصاد ايران و بيماري فقر

ادامه از صفحه 1
 از آن جاي��ي ک��ه فق��ر اقتص��ادي و م��ادي 
ارزش��هاي معنوي و اخالق��ي افراد جامعه را 
تح��ت تاثير ق��رار مي دهد و موجب��ات انواع 
کج��روي اجتماع��ي را گاها مس��تقيم و غير 
مس��تقيم فراهم مي نمايد بنابراين بيشترين 
نقش و سهم را دولت در فقر زدايي و کاهش 
تبعيض طبقاتي و استقرار عدالت اجتماعي با 
استفاده از ابزارهاي اجتماعي و قدرت سياسي 
و برنام��ه ريزيهاي اقتصادي صحيح و ايجاد 
همبس��تگي و وحدت و مش��ارکت عمومي  
 تمامي اقشار جامعه براي نيل به اين امر مهم

 خواهد داشت.
دول��ت باي��د يک بار براي هميش��ه با برنامه 
ريزي هاي مبتني بر ظرفيت هاي هر منطقه 
از کل��ي نگ��ري در نظام بودجه ريزي دس��ت 
بردارد. نگاه دولت به مناطق مختلف کش��ور 
نبايد نگاهي يکسان باشد و براي هر منطقه 
نيازمند نسخه اي جداگانه هستيم که با تکيه 
بر مزيت هاي اقتصادي و نيازهاي آن منطقه 

نوشته شده باشد. 
به قول اقتصاد دانان در شرايط کنوني کشور 
عدال��ت ديگر به معن��اي تخصيص منابع به 
صورت مساوي به همه مناطق توسعه يافته 
و غي��ر برخ��ودار و محروم نيس��ت بلکه بايد 
دوب��ت ب��ه هر منطقه در برنام��ه ريزي هاي 
اقتص��ادي ب��ه صورت��ي فدرال��ي و مبتني بر 
مزيت ه��اي آن منطق��ه بنگ��رد.در صورت 
تحقق اين هدف و اصالح نظام بودجه ريزي 
بر اس��اس اين ديدگاه شايد بتوان اميد داشت 
اي��ن فقر پي��ش رونده يکبار براي هميش��ه 
 متوق��ف و ب��ه رفاه و برخورداري همه مناطق

منجر شود.
تک خبر

 تخريب ۱۹۰ خانه بهداشت 
در زلزله

مع��اون ام��ور اجتماعي وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کي به ايس��نا گفت: 
وزارت بهداش��ت حتم��ا ش��کايت خ��ود را 
علي��ه متخلفان س��اخت بيمارس��تان هاي 
تخري��ب ش��ده، تنظي��م خواه��د ک��رد و 
دس��تگاه هاي مسئول، پيمانکاران و ناظران 
بايد پاس��خگوي اقدامات خود باشند.س��يد 
محمدهادي ايازي با بيان اينکه متاسفانه دو 
بيمارستان در شهرستان اسالم آباد و سرپل 
ذهاب بر اثر وقوع زلزله در استان کرمانشاه 
تخريب ش��دند، اظهارکرد: وزارت بهداشت 
حتما شکايت خود را عليه متخلفان ساخت 
بيمارستان هاي تخريب شده، تنظيم خواهد 
کرد و دس��تگاه هاي مس��ئول، پيمانکاران و 
ناظ��ران باي��د پاس��خگوي اقدام��ات خود 
باش��ند چراک��ه 265 بيم��ار در همان زمان 
در اين بيمارس��تان بس��تري بودند و اگر اين 
بيمارستان کامل تخريب مي شد، مسلما ما 
 ش��اهد مشکالت بس��ياري براي تمام اين

 افراد بوديم.

پيش بيني خروج ۵۰۰هزار 
خانوار از چرخه حمايتي 

مع��اون رفاه اجتماع��ي وزارت تعاون، کار و 
رف��اه اجتماعي گف��ت: در حيطه بين المللي 
ش��اخص هايي براي فقر داريم به طور مثال 
اف��رادي ک��ه روزان��ه يک ت��ا دو دالر درآمد 
دارند، اما هنوز در ايران به ش��اخصي براي 
خط فقر نرس��يده ايم.به گزارش ايسنا، احمد 
ميدري در کميس��يون شوراي عالي رفاه که 
در خصوص تصويب سياس��ت هاي رفاهي 
مبتني بر رفع فقر مطلق و کاهش فقر نسبي، 
بررسي و تصويب آيين نامه نحوه تشکيل و 
اداره نشست هاي شوراي عالي رفاه و توابع 
آن در مح��ل س��الن تالش برگزار ش��د، به 
بررسي طرح پيشنهادي تامين حداقل درآمد 
پرداخت.وي با بيان اينکه بحث فقر و حمايت 
از آن از س��وي دولت، پيش��نهادي از س��وي 
وزير کار بود که در برنامه هاي رئيس جمهور 
قرار گرفت، اظهار داش��ت: تعاريف متفاوت 
درباره فقر ارائه مي ش��ود و کش��ورها به طور 
معمول تعريفي ملي از فقر دارند و بر اساس 
شاخص هاي بين المللي نيز گزارشاتي تهيه 

و مورد بهره برداري قرار مي دهند.

نيازمند جراحي هاي سخت 
اجتماعي هستيم

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه 
بايد ش��وراي عالي رفاه در فصل جديد، کار 
کارشناس��ي انجام دهد ت��ا بتوانيم رفع فقر 
را هدف گذاري کرده و مس��ايل را ملموس 
ت��ر کنيم گفت: اکنون نظام چنداليه تامين 
اجتماع��ي را جلو مي بري��م و اين کار جديد 
م��ا خواه��د بود. ما به جراحي هاي س��خت 
اجتماع��ي ني��از داريم.ب��ه گزارش ايس��نا، 
علي ربيعي در جلس��ه ش��وراي عالي رفاه با 
بي��ان اينک��ه دکتر روحاني بحث فقر را جزو 
برنامه هايش قرار داده اس��ت ، گفت : وجه 
ديگر برنامه ششم توسعه نيز مهار فقر است و 
نيازمند آن هستيم که کميسيون هاي اصلي 
تخصص��ي را در اي��ن زمينه فعال کنيم.وي 
اف��زود : بايد س��االنه چهار مرتبه نشس��ت 
شوراي عالي رفاه را برگزار کنيم. همچنين 
بايد بتوانيم منابعي را که از محل هدفمندي 
بدس��ت مي آيد را با س��ازمان برنامه و بودجه 
در قالب برنامه هاي منس��جم رفاهي هزينه 
گذاري کنيم و در عقبه آن يک برنامه نظام 
مند داش��ته باش��يم.وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي با اش��اره به لحاظ ش��دن ١2هزار 
ميليارد تومان براي اشتغال فقرا در روستاها و 
شهرهاي کمتر از ١0هزار نفر گفت: به نوعي 

اشتغال حمايتي را دنبال مي کنيم..

دادنامه
پرون��ده کالس��ه 9509982610200542 ش��عبه 2دادگاه عمومی حقوقی 
ک��رج تصمیم نهایی ش��ماره 9609972610200863 خواهان: غالمحس��ین 
تلخابلو فرزند:حس��ین علی باوکالت س��ید س��عید رضا حس��ینی فرزند:سید 
ش��ریف به نشانی : اس��تان البرز شهرستان کرج رجایی شهر خ داریوش سوم 
نبش اولین 4راه پش��ت فروش��گاه لب��اس عروس صب��ا پ27 خواندگان:1- 
ناصرمحم��دی اوزمچلوئ��ی فرزند:فوالدعل��ی مجه��ول الم��کان 2- ش��هربانو 
صالح��ی 3- علی الماس��ی همگی به نش��انی مجهول المکان خواس��ته:خلع ید 
)رای دادگاه( درخصوص دادخواس��ت غالمحس��ین تلخابلو فرزند حسین علی 
باوکالت سیدس��عید رضا حس��ینی بطرفیت ناصر محمدی اوزمچلوئی شهربانو 
صالحی علی الماس��ی بخواس��ته خلع ید و تقاضای خلع ید از یک باب آپارتمان 
به  مساحت تقریبی 100 مترمربع جزء پالک ثبتی 2329 فرعی از 153 اصلی 
واقع در حوزه ثبتی کرج مقوم  به 51/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 
51/000/000 ریال با این وصف که وکیل خواهان در شرح دادخواست بیان 
داش��ت بموجب س��ند مالکیت تقدیمی ملک موضوع دعوی یک باب آپارتمان 
مس��کونی به مس��احت تقریبی 100مترمربع جز پالک ثبت��ی 2329 فرعی از 
153 اصلی مش��تمل بر س��ند مالکیت م��وکل اینجانب بوده ک��ه بدون مجوز 
قانونی توس��ط خواندگان محترم  تصرف شده است وعلی رغم تذکرات مکرر 
ب��ه تصرفات غاصبانه خود ادامه داده اند. دادگاه بنابه  مراتب مذکور باتوجه 
به پاس��خ استعالم واصله به شماره 193258 مورخه 96/7/20 که حاکی از 
مالکی��ت خواهان دارد وخواندگان  درجلس��ه دادگاه حاضرنش��ده ودفاعی در 
قب��ال دعوی مطروحه بعمل نیاورده اند لذا دادگاه  باس��تناد مواد 308و311 
قانون مدنی ومواد 198و519 قانون آیین دادرس��ی  مدنی حکم به  خلع ید 
خوان��ده از یک باب آپارتمان مس��کونی با اوصاف من��درج در قرارداد صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و پس از انقضاء ظرف 20 روز قابل اعتراض درمحاکم محترم 

تجدیدنظراستان البرز میباشد. شعبه 2 دادگاه حقوقی کرج

960283
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای سیاوش کوهی میرزا 

حسنلو فرزند عبدالرحیم
خواهان آقای بهروز نجفی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سیاوش کوهی 
میرزا حس��نلو  به خواسته مطالبه وجه وخس��ارت تاخیرتادیه مطرح که به این 
ش��عبه  ارجاع و به ش��ماره پرونده  کالس��ه 9609982640900280شعبه 
رس��یدگی  وق��ت  و  ش��هریارثبت  شهرس��تان  حقوق��ی  عموم��ی  9دادگاه 
مورخ1396/11/16س��اعت 10/00 تعیین که حس��ب دس��توردادگاه طبق 
موض��وع ماده73قانون آئین دادرس��ی مدن��ی به علت مجه��ول المکان بودن 
خوان��ده و درخواس��ت خواه��ان مراتب ی��ک نوب��ت در یک��ی از جراید کثیر 
االنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه  پس ازتاریخ  انتش��ار آگهی به 
دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را دریاف��ت و در وق��ت مقرر فوق جهت رس��یدگی دردادگاه حاضر 

گردد.م.الف:29157
منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان 

شهریار- قاسم علی پور

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره پرونده: 95/115 شعبه ششم  شورای حل اختالف 
خواهان : حبیب حاجب فرزند جهانبخش به ادرس گناوه  خیابان بسیج مجتمع 

کوثر ارایشگاه حبیب 
خوانده : هادی  ضامنی فرزند محمد ابراهیم به ادرس مجهول المکان 

خواسته مطالبه در پرونده کالسه 96/115  شعبه ششم شورای حل اختالف 
ثب��ت ک��ه مراتب برابر مق��ررات مربوطه ی��ک نوبت در یک��ی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار چاپ بدینوس��یله به خوانده ابالغ و اعالم می گردد تا در وقت 
رسیدگی روز یکشنبه مورخه 96/10/3 ساعت 9/30  صبح حاضر و چنانچه 
دفاعی دارند ضمن دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم کتبا اعالم در 
غیر این صورت ش��ورای حل اختالف غیابا رس��یدگی و حکم الزم را صادر می 

نمایند. م الف 837
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف گناوه

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره پرونده: 95/301 شعبه ششم  شورای حل اختالف 

خواهان : حبیب حاجب فرزند جهانبخش به ادرس گناوه  خیابان بسیج مجتمع 
کوثر ارایشگاه حبیب 

خوانده : حاجی مرادسلیمی شریف  به ادرس مجهول المکان 
خواسته مطالبه در پرونده کالسه 96/301  شعبه ششم شورای حل اختالف 
ثب��ت ک��ه مراتب برابر مق��ررات مربوطه ی��ک نوبت در یک��ی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار چاپ بدینوس��یله به خوانده ابالغ و اعالم می گردد تا در وقت 
رس��یدگی روز یکش��نبه مورخه 96/10/3 س��اعت 10  صبح حاضر و چنانچه 
دفاعی دارند ضمن دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم کتبا اعالم در 
غیر این صورت ش��ورای حل اختالف غیابا رس��یدگی و حکم الزم را صادر می 

نمایند. م الف 838
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف گناوه

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره پرونده: 95/306 شعبه ششم  شورای حل اختالف 
خواهان : حبیب حاجب فرزند جهانبخش به ادرس گناوه  خیابان بسیج مجتمع 

کوثر ارایشگاه حبیب 
خوانده : علی زامهران فرزند فاروق به ادرس مجهول المکان 

خواسته مطالبه در پرونده کالسه 96/306  شعبه ششم شورای حل اختالف 
ثب��ت ک��ه مراتب برابر مق��ررات مربوطه ی��ک نوبت در یک��ی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار چاپ بدینوس��یله به خوانده ابالغ و اعالم می گردد تا در وقت 
رسیدگی روز یکشنبه مورخه 96/10/3 ساعت 10/30 صبح حاضر و چنانچه 
دفاعی دارند ضمن دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم کتبا اعالم در 
غیر این صورت ش��ورای حل اختالف غیابا رس��یدگی و حکم الزم را صادر می 

نمایند. م الف 836
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف گناوه

آگهی دعوت مجمع عمومی مؤس��س انجمن صنفی کارفرمایی مراکز درمان سوء 
مصرف مواد در استان ایالم

اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور، راس س��اعت 12 ظهر روز دوش��نبه 
مورخ 1396/09/27 به آدرس: بلوار آزادی طبقه چهارم بیمه س��المت مرکز 

درمان میالد برگزار می گردد.
از کلیه کارفرمایان ش��اغل در صنف مربوطه دعوت می ش��ود در جلسه مذکور 

شرکت نمایند.
دستور جلسه:

1-تصویب اساسنامه
2-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان

هیات مؤسس:
1- آقای مهرداد بیگلری  2- آقای محمد احمدی 3- آقای حجت اله آز

تلفن تماس: 09124112794 آقای مهرداد بیگلری

آگهی مزایده نوبت اول
نظر به اینکه حس��ب دادنامه شماره 950495 مورخه 95/11/17 شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی سریش آباد  و اجراییه شماره 96018 این دادگاه حکم 
به محکومیت حس��ین حیدری به پرداخت 114 س��که تمام بهار آزادی و عشر 
دولتی صادر گردیده لذا یک باب ساختمان دو طبقه با کاربری و وضعیت موجود 
مس��احت کل اعیان 242 متر مربع که از این مقدار 76 متر مربع در همکف و 
166 متر مربع با احتس��اب راه پله و پارکینگ در طبقه اول بنا ش��ده از ناحیه 
محکوم علیه معرفی و توقیف و به ش��رح کارشناس��ی طبقه همکف با حیاط ضلع 
جنوب��ی ب��ه مبلغ 750000000 ری��ال و طبقه اول با حیاط ضلع ش��رقی و راه 
پل��ه و پارکینگ به مبلغ 1470000000 ریال ارزیابی ش��ده که جهت مزایده 
اعالم میگردد با عنایت به اینکه ملک مزبور در اس��تان کردس��تان شهرس��تان 
قروه بخش سریش آباد خیابان چمران کوچه 10 متری شهید محمد حیدری می 
باش��د، لذا مراتب فوق آگهی تا متقاضی��ان از تاریخ 1396/09/13 تا مورخه 
1396/09/18 از ملک فوق الذکر بازدید و قیمت پیشنهادی خود را با توجه 
به تاریخ برگزاری مزایده در روز شنبه مورخه 1396/09/18 ساعت 10 صبح 
در محل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش سریش آباد اعالم تا به باالترین 
وجه پیشنهادی به فروش رسیده و اینکه برنده مزایده موظف به پرداخت 10 
درص��د قیم��ت در روز مقرر بوده و مابقی تا تاری��خ 1396/10/18 به اجرای 

احکام مدنی دادگاه عمومی بخش سریش آباد پرداخت و رسید دریافت دارد و 
در صورت انصراف سپرده به نفع صندوق دولت ضبط میگردد.

مدی��ر دفتر اج��رای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش س��ریش آباد- محس��ن 
ضیایی

م الف / 582

آگهی فقدان سند مالکیت
نماینده ش��رکت کشت و صنعت نوش��ینه به موجب وکالتنامه شماره 48834 
مورخ 96/7/24 دفتر 24 سنندج و با تقدیم برگ استشهادیه مدعی هستند 
س��ند مالکیت شش��دانگ ش��ماره پالک 12386 فرعی از 4327 فرعی از یک 
اصلی  واقع در بخش ده سنندج به نام خانم پرستو زندکریمی صادر و تسلیم 

س��پس برابر سند قطعی شماره 42310 مورخ 90/11/26 دفتر 90 سنندج 
به آقای کاوه خان پور انتقال و از طرف ایشان برابر سند رهنی شماره 28850 
مورخ 91/1/22 دفتر 40 سنندج در قبال مبلغ 174522335 ریال در رهن 
بانک ملت قرار گرفته است، بعلت سهل انگاری مفقود و از بین رفته و از این 
اداره تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی را نم��وده اند لذا مراتب در اجرای 
ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 1380/11/14 در یک نوبت 
منتشر تا هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود است از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض نماید 

در غیر این صورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. 
جالل شجاعی -  رئیس ثبت ناحیه دو سنندج

م الف / 2373

شماره  نهايى  تصميم  سابق)  جزايى   1051) تهران  عدالت  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1051 شعبه   9509980500200149 كالسه  پرونده  دادنامه    
9609970002101031 شاكى: سميه سياحى فرزند على با وكالت محسن افشار فرزند سيف اهللا متهم: آزاده حاجيان به نشانى مجهول المكان اتهام: ضرب و 
جرح عمدى راى دادگاه در خصوص اتهام آزاده حاجيان دائر بر ايراد صدمه بدنى عمدى موضوع شكايت سميه سيامى با توجه به كيفرخواست مورخ 96/5/8 
از دادسراى ناحيه يك تهران- گزارش مامورين انتظامى و تحقيقات بعمل آمده- اظهارات شهود- گواهى اخير مورخ 95/6/9 پزشكى قانونى- عدم حضور متهم 
در دادگاه جهت دفاع از خود عليرغم احضار از طريق نشر آگهى و ساير داليل- قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهكارى متهم را محرز دانسته و 
مستندا به مواد 448 و 449 و 569 قانون مجازات اسالمى نامبرده را بابت جراحت حارصه دست از ناحيه ساعد به پرداخت نيم صدم ديه كامل- بابت شكستگى 
استخوان بند انتهايى انگشت دست كه التيام يافته به پرداخت چهار هفتصد و پنجاهم ديه كامل بابت آسيب بافت نرم بند انگشت دست به پرداخت يك صدم ديه 
كامل ظرف مدت يكسال از زمان وقوع جرم در حق مصدوم محكوم مى نمايد اما در خصوص اتهام ديگر وى دائر بر تهديد دادگاه به لحاظ فقد دليلى اثباتي 
كافى بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم مستندا به اصل 37 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران و ماده 120 قانون مجازات اسالمى و ماده 4 قانون آيين 
دادرسى كيفرى حكم بر برائت متهم از بزه انتسابى صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز قابل واخوهى در اين دادگاه و سپس 

ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 60834/م الف             رئيس شعبه 1051 دادگاه كيفرى 2 مجتمع قضايى عدالت تهران

شماره  نهايى  تصميم  سابق)  جزايى   1169) تهران  قدس  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1169 شعبه   9509982159200582 كالسه  پرونده  دادنامه 
9609972180901214 شاكى: غالمرضا محمدنوازقشالقى فرزند بياضعلى متهم: سهيل نيك نژاد اتهام: ايراد صدمه بدنى غير عمدى بر اثر حوادث كار راى 
دادگاه در اين پرونده حسب شكايت شاكى غالمرضا محمد نواز قشالقى فرزند بياضعلى و رسيدگى انجام شده در دادسراى ناحيه ده تهران سهيل نيك نژاد 
فاقد مشخصات ديگر در پرونده بعنوان كارگر شاكى متهم به عدم رعايت موازين و مقررات و نظامات دولتى و حفاظتى محيط كار منتهى به ايراد صدمه بدنى 
عمدى در تاريخ 95/6/3 از بابت تسبيب مى باشد نظر به شكايت شاكى- گواهيهاى پزشكى قانونى- نظر كارشناس مربوطه با تشريح نحوه وقوع حادثه و عوامل 
موثر در حدوث آن- عدم حضور در مراحل رسيدگى قضائى و عدم ارسال اليحه دفاعيه كه در پرونده مصون از تعرض بودن دالئل فوق الذكر و ساير قرائن 
و امارات موجود در پرونده بزهكارى متهم ياد شده محرز و مسلم مى باشد لهذا به استناد مواد 17-448-449-488-709 قانون مجازات اسالمى متهم ياد شده 
را به پرداخت پنج درصد ديه كامل ارش شكستگى پاشنه چپ و نيم درصد ديه كامل بابت سائيدگى حارصه آرنج دست راست و به لحاظ جنبه عمومى- اعمال 
كيفيات مخففه به جهت غير عمدى بودن ماهيت جرم و اوضاع و احوال حاكم بر قضيه با رعايت مواد 37 و 38 قانون مذكور و مواد 91 و 95 قانون كار متهم را 
به پرداخت سه ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى 

در اين شعبه و سپس ظرف بيست روز پس از اتمام فرجه واخواهى قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است. 
تهران  قدس  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1169 شعبه  رئيس  الف                        60835/م   

نهايى  تصميم  سابق)  جزايى   1031) تهران  قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1031 شعبه   9509982143400657 كالسه  پرونده  دادنامه 
9609972190600640 شاكى: مجتبى سعادت فرزند فتح اله با وكالت راضيه سردارى فرزند خليل متهم: عليرضا تاجيك به نشانى مجهول المكان اتهام ها: 1- توهين 
2- اخالل در نظم عمومى 3- ضرب و جرح عمدى دادگاه پس از بررسى محتويات و مندرجات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به انشاء راى 
مى نمايد راى دادگاه در خصوص اتهام عليرضا تاجيك فرزند مجيد بشماره ملى 0410835986 آزاد بلحاظ عدم دسترسى دائر بر اخالل در نظم عمومى درمانگاه 
خانواده ارتش و توهين و ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به مجتبى سعادت با توجه به شكايت شاكى فوق الذكر (مبنى بر مطالبه ديه) گواهى پزشكى قانونى تهران 
دال بر آسيب بدنى شاكى با تعيين نوع صدمات و شكايت اداره بهداشت نزاجا- تحقيقات محلى مرجع انتظامى و تحقيقات صورت گرفته در دادسرا و اظهارات صريح 
گواهان در دادسرا و عدم حضور متهم در جلسه مورخه 1396/8/14 اين دادگاه و عدم تدارك دفاع از خويش بزه انتسابى به نامبرده محرز و مسلم است بنابراين 
دادگاه با استناد به مواد 608 و 618 قانون مجازات اسالمى (تعزيرات) مصوب 1375 و مواد 19-134-448-449-488-709  قانون مجازات اسالمى مصوب سال 
1392 متهم را بابت توهين به تحمل 74 ضربه شالق تعزيرى و بابت اتهام اخالل در نظم عمومى به تحمل يك سال حبس و تحمل 74 ضربه شالق تعزيرى و از 
لحاظ جنبه خصوصى بزه ايراد ضرب و جرح عمدى بپرداخت يك درصد ديه كامل مرد مسلمان از بابت ارش خراشيدگى سمت چپ گردن كه در حد حارصه 
تشخيص داده شده است و يك درصد ديه كامل مرد مسلمان از بابت ديه دو فقره خراشيدگى حارصه پشت دست راست و ساعد دست چپ در حق مصدوم مجتبى 
سعادت فرزند فتح اله محكوم مينمايد كه مجازات اشد اجرا ميگردد و از حيث جنبه عمومى جرم اخيرالذكر نظر بر نوع و ميزان صدمات وارده و با توجه به اينكه در 
خصوص صدمات وارده به شاكى در قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1392 مجازاتى از حيث نوع جراحات مذكور پيش بينى و لحاظ نشده است فلذا اين دادگاه 
بحاظ فقد عنصر قانونى جرم مستندا به ماده 4 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 حكم برائت متهم فوق الذكر را صادر و اعالم مينمايد راى صادره غيابى و 
ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديدنظر استان تهران است. 
تهران قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1031 شعبه  رئيس  الف                       60830/م   

ش��هردار تهران براي اصالح س��اختار س��ازماني شهرداري تهران دستور ويژه صادر کرد.به 
گزارش ايلنا، محمد علي نجفي، شهردار تهران در حکمي ويژه خطاب به معاون برنامه ريزي 
و توسعه شهري، حجت اهلل ميرزايي خواستار تهيه هر چه سريع تر برنامه "اصالح ساختار 

سازماني شهرداري تهران" شد.

همچني��ن ش��هردار از معاون��ت برنامه ري��زي و توس��عه ش��هري خواس��ته اس��ت، 
اص��الح و تنظي��م س��اختار و تش��کيالت در دو ح��وزه ام��ور بان��وان و خزان��ه دار کل 
 را در اولوي��ت ق��رار داده و ظ��رف ي��ک م��اه س��اختار نهاي��ي اين دو بخش براي بررس��ي 

و تصويب آماده کند.

 دستور نجفي
 براي اصالح ساختار سازماني 
شهرداري تهران

دستگاه هاي فعال 
در حوزه فرهنگي 

بخصوص مديريت 
شهري بايد فکري براي 
ارتقاي سطح شادي در 

جامعه انجام دهند

“

“
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جودوکار تيم ملي به ايران بازنگشت
داورزني: پناهندگي جودوکار قطعي نيست

جودوکار وزن 60– کيلوگرم ايران پس از پايان رقابت هاي 
گرن��د پ��ري هلند به همراه س��اير اعض��اي تيم به ايران 
بازنگشت.به  نقل از  ايسنا، رقابت هاي جودوي گرند پري 
2017 هلند، روز يکشنبه به پايان رسيد و تيم   ملي جودوي 
ايران که با ش��ش جودوکار عازم اين رقابت ها ش��ده بود، 
در نهايت با کس��ب دو مدال برنز توس��ط سعيد ماليي در 
وزن 81 – کيلوگ��رم و ج��واد محج��وب در وزن 100 + 
کيلوگ��رم و ح��ذف چهار جودوکار ديگر به کار خود پايان 
داد.اما با پايان اين رقابت ها، محمد رش��نونژاد، جودوکار 
وزن 60 – کيلوگرم ايران اردوي تيم   ملي در کشور هلند 
را ترک کرد و روز دوش��نبه به همراه س��اير جودوکاران به 
ايران بازنگشت.محمدرضا رودکي مدير تيم هاي ملي در 
هلند مانده تا مقدمات بازگشت اين جودوکار به ايران را 
فراهم کند.در عکسي هم که کانال خبري فدراسيون جودو 
روز دوشنبه از بازگشت تيم ملي منتشر کرد، رشنونژاد در 

عکس ديده نمي شود.
واکنش دبير فدراس�يون به ماندن يک جودوکار در  ���

هلند و احتمال پناهندگي
دبير فدراس��يون جودو گفت: فدراسيون هنوز اطالعي از 
وضعيت جودوکار جا مانده در هلند ندارد و به محض کسب 

اطالع مردم را در جريان خواهيم گذاشت.
اميرحسين سياحي با بيان مطلب فوق به مهر، روز دوشنبه 
ساعتي قبل از سفر به تهران، اعضاي تيم براي خريد از 
هتل خارج شدند و پس از بازگشت به هتل متوجه غيبت 
محمدرش��نونژاد ش��ديم.وي افزود: پيگيري سرپرست و 
سرمربي تيم براي يافتن وي به نتيجه نرسيد و االن هم 
اطالعي نداريم که اين جودوکار مفقود ش��ده و يا در کل 

چه سرنوش��تي دارد.س��ياحي در مورد رودکي هم گفت: 
رودکي به عنوان سرپرس��ت اعزام ش��ده بود که در هلند 
ماند تا از طريق سفارت و پليس محلي کارهاي مربوط به 
اين موضوع را پيگيري کند.دبير فدراسيون جودو در پاسخ 
به اين سئوال که رودکي نماينده حراست نيز بوده است، 
گفت: رودکي به عنوان سرپرست به همراه تيم اعزام شد و 
در آخرين لحظه قبل از سفر مسئوليت نماينده حراست هم 
به وي واگذار شد.وي در مورد احتمال پناهندگي اين ملي 
پوش گفت: پيگير کار هستيم و به محض اطالع از آخرين 

شرايط رشنونژاد، در مورد او اطالع رساني خواهيم کرد.
داورزني: پناهندگي جودوکارقطعي نيست ���

مع��اون وزارت ورزش و جوان��ان ب��ا بيان اينکه مس��عود 
س��لطاني فر درباره باشگاه پرسپوليس تصميم مي گيرد، 
گف��ت: پناهندگ��ي ملي پوش ج��ودو ايران در هلند هنوز 
قطعي نيست.محمدرضا داورزني پس از برگزاري جلسه 
هم انديشي با کميته هاي پزشکي فدراسيون هاي ورزشي 
در جمع خبرنگاران گفت: بحث هاي جدي در اين جلسه 
مطرح ش��د. قهرمانان ملي س��رمايه هاي ملي ما هستند 
ک��ه اغلب کمتر به آنها توجه مي ش��ود. م��ا اعتقاد داريم 
وقتي ورزش��کاران از ابتداي فعاليت وارد پروس��ه ورزش 
حرفه اي مي شوند بايد تحت مانيتورينگ کميته پزشکي 
باش��ند. يعني از ابتدا داراي پرونده مش��خصي باشند و در 
طول فعاليت نيز مرتب به آنها توجه شود. هر اتفاقي که 
در بحث تغذيه، مکمل، مصدوميت و ... همه و همه بايد 
م��ورد توجه و مانيتورينگ قرار بگيرند.وي افزود: بعضي 
قهرمانان ملي را به خاطر کم توجهي و عدم مانيتورينگ 
در اوج از دس��ت داديم و آنها دچار مش��کالتي ش��دند و 

گاه��ي با ورزش قهرماني خداحافظي کردند.داورزني در 
خصوص بحث پناهندگي ملي پوش جودو در هلند عنوان 
کرد: اين خبر هنوز قطعي نيس��ت، خود درخش��ان رئيس 
فدراسيون جودو که با وي صحبت مي کردم مطرح کرد 
که ش��ايد چنين اتفاقي افتاده باش��د ولي قطعي نيست. از 
اين اتفاقات در گذش��ته هم وجود داش��ته است، در برخي 
موارد بعضي ورزشکاران در بعضي کشورها ماندند و بعد 
دوباره به کشورمان بازگشتند. در سال نزديک به 16 تا 17 
هزار نفر ورزشکار از وزارت ورزش و جوانان مجوز شوراي 
برون مرزي مي گيرند و بعضا هم اتفاق مي افتد که در اين 
ميان يک نفر در کشوري بماند که البته همين يک مورد 
هم زياد است. در آخرين بحثي که به ما عنوان کردند اين 
موضوع هنوز قطعي نشده و اميدواريم با تالش دوستان 
اين اتفاق نيافتد.معاون وزير ورزش و جوانان در خصوص 
بحث بازنشسته ها و دوشغله ها عنوان کرد: وزارت ورزش 
و جوانان ملزم به اجراي قانون است. فرقي نمي کند که 
اين موضوع در فدراسيون ها يا باشگاه ها مطرح باشد در 

قانون برخي موارد پيش بيني ش��ده و اگر فردي باش��د که 
مستنداتش قابل قبول باشد، مي تواند به فعاليت خود ادامه 
دهد. مستثناهايي در اين زمينه پيش بيني شده که اگر وجود 
نداشته باشند شرايط ادامه فعاليت جرم محسوب مي شود 
و دخ��ل و تص��رف در ام��وال دولت خواهد بود.وي افزود: 
نهادهاي نظارتي مثل سازمان بازرسي کل کشور تاکيد 
دارد که بازنشسته ها و حتي دو تابعيتي ها از ادامه فعاليت 
منع ش��وند، فکر مي کنم در بين مديران فدراس��يون هاي 
ورزشي دو تابعيتي نداشته باشيم، ما اين مورد را پرسيديم 
که دستگاه هاي نظارتي به ما پاسخ بدهند. در حال حاضر 
اگر فردي پاسپورت کشور ديگري را داشته باشد نمي تواند 
به عنوان رئيس فدراسيون يا باشگاه فعاليت کند.معاون 
وزي��ر ورزش و جوان��ان تاکيد کرد: م��ا در وزارت ورزش 
و جوانان با تاکيد ش��خص س��لطاني فر تالش مي کنيم 
ک��ه قان��ون را رعاي��ت کنيم و هر جا الزم باش��د تغييرات 
اتفاق بيفتد، خواهد افتاد تا در بين فدراسيون ها و مديران 

باشگاه ها فردي خالف قانون فعاليت نکند.

میز خبرجهان ورزش
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جانشين بنزما 
در رئال از اينتر مي آيد

ماس��ارو، مهاج��م س��ال هاي نه چن��دان دور 
ميالن معتقد است که کريم بنزما آخرين سال 
حضورش در رئال را پشت سر مي گذارد.کريم با 
تنها يک گل زده در اين فصل، به سوژه انتقادي 
ش��ماره يک هواداران بدل ش��ده و بسياري از 
کارشناس��ان فوتبال اسپانيا اعتقاد دارند که او 
فصل بعد ديگر جايي در رئال نخواهد داشت.

دانيله ماسارو، ستاره سابق ميالن، رم و فيورنتينا 
در همين رابطه به پرميوم اس��پورت گفت: در 
ح��ال حاض��ر مي توانم ادعا کنم که س��ال بعد 
ايکاردي جانشين بنزما در رئال خواهد شد. او 
شايس��تگي هايش براي پوشيدن پيراهن رئال 
را اثبات کرده است. ايکاردي در اين فصل 13 

گل براي اينتر زده است.

 تصميم خودم را براي جدايي
 از بارسا گرفته ام

س��تاره ترکيه اي بارس��لونا س��رانجام تسليم 
خواسته باشگاه شد و عنوان کرد که در انديشه 
جدايي به س��ر مي برد.به نقل از ورزش س��ه، 
آردا دو س��ال پيش و با قراردادي به ارزش 41 
ميليون يورو از اتلتيکو به بارسلونا پيوست و به 
دليل محروميت اين باشگاه 6 ماه نيز به دور از 
ميادين ماند. دو سال، گذشته و ستاره ترکيه اي 
هرگز نتوانس��ته به ترکيب ثابت آبي اناري ها 
راه ياب��د و در اي��ن فصل اوضاع براي او بدتر از 
گذشته نيز شده است.بسياري گمان مي کردند 
که آردا تابستان امسال از بارسا جدا شود؛ ولي 
او اعالم کرد که تالش دارد رضايت ارنس��تو 
والورده را جلب کند؛ اما نه تنها چنين نشد که 
او مدت هاست ديگر در فهرست 18 نفره بارسا 
نيز قرار نمي گيرد. شايعاتي مبني بر جدايي او 
در زمس��تان وجود داشت که حال خودش آنها 
را تاييد مي کند.آردا در مورد وضعيتش در بارسا 
گفت: بارس��لونا از نظر من بزرگترين باش��گاه 
دنياس��ت و هيچ چيز اين را تغيير نخواهد داد 
ول��ي تصميم خ��ودم را براي جدايي گرفته ام. 
شرايط براي من به گونه اي شده است که زمان 
اتخاذ يک تصميم جدي براي آينده ام رس��يده 
است.الزم به ذکر است که آردا تا سال 2020 
با باشگاه کاتاالني قرارداد دارد و گفته مي شود 

که به گاالتاسراي باز خواهد گشت.

تبريز ميزبان مسابقات شناي 
دختران و پسران

ب��راي اولي��ن ب��ار تبريز ميزبان مس��ابقات 
بين الملل��ي ش��نا دخت��ران و پس��ران جام 
گراميداش��ت س��رداران ش��هيد آذربايجان 

خواهد بود.
مس��ابقات بين المللي ش��نا مس��افت کوتاه 
دختران و پسران جام گراميداشت سرداران 
ش��هيد آذربايجان هفتم الي نهم آذر 1396 
در بخش پسران و 14 الي 16 آذر 1396 در 

بخش دختران برگزار خواهد شد.
رقابت هاي پس��ران با حضور 8 تيم داخلي 
و تيم ه��اي جمهوري آذربايجان، جمهوري 
ارمنستان، سوريه، عراق، ترکيه و گرجستان 

برگزار خواهد شد.
رقابت ه��اي دخت��ران ني��ز از 14 آذر ماه با 
حض��ور 7 تيم داخل��ي و تيم هاي جمهوري 
آذربايجان، جمهوري ارمنس��تان، س��وريه، 
ترکيه و گرجس��تان پيگيري مي ش��ود. اين 
رقابت ه��ا در 14 ماده در اس��تخر آبادگران 

تبريز برگزار مي شود.

 سيچلو سرمربي
 تيم دسته دويي ايتاليا شد

خوان س��يچلو به عنوان سرمربي جديد تيم 
واليبال ويال سيه نا در ليگ دسته دوم ايتاليا 

انتخاب شد.
به نقل از  ايس��نا، خوآن س��يچلو، س��رمربي 
آرژانتين��ي تي��م   مل��ي زير 23 س��ال ايران 
ک��ه با تي��م   ملي اميد در مس��ابقات جهاني 
مص��ر به عن��وان هفتمي دس��ت يافت، به 
عنوان س��رمربي جديد تيم واليبال ويالسيه 
 ن��ا در لي��گ دس��ته دوم ايتالي��ا انتخ��اب

 شد.
خوان س��يچلو با وجود 42 س��ال س��ن در 
عرصه مربيگري در ليگ دس��ته دوم ايتاليا 
س��ابقه خوبي دارد چرا که در س��ال 2013 
 A توانس��ته ب��ود تي��م مولفتار را به س��ري 

برساند.
س��يچلو از س��ال 2011 تا 2014 دس��تيار 
خولي��و والس��کو در ايران ب��ود و دوباره در 
س��ال 2016 به هم��راه حضور رائول لوزانو 
بار ديگر به ايران بازگش��ت و با تيم   ملي به 

المپيک ريو رفت.

سرمربي تيم پرسپوليس با اشاره به بازي هاي نه چندان  
قوي تيم هاي حريف در ورزشگاه آزادي از هفت امتيازي 
که تيمش در بازي هاي خانگي از دست داده است ابراز 
نگراني کرد.به  نقل از  ايسنا، برانکو ايوانکوويچ در حاشيه 
تمرين ديروز )سه شنبه( پرسپوليس درباره تساوي اين 
تيم برابر پديده و هم چنين اظهار نظرش مبني بر بحراني 
ب��ودن بازي ه��اي ليگ پس از تعطيالت، اظهار کرد: نه 
متاس��فانه راهي براي خروج از اين بحران نيس��ت. اين 
قضيه مش��کل تمام باش��گاه هاي دنيا است. من از بازي 
تيمم راضي هستم اما فقط نتيجه  نگرفتيم. اگر به نتايج 
ديگر تيم ها دقت کنيد اثرات اين تعطيالت را مي بينيد. 
ما در ديدار با پديده تالش کرديم و مي خواستيم پيروز 

شويم اما موقعيت هاي مان تبديل به گل نشد.

او ادامه  داد: اگر ضربه ايستگاهي قاضي در دقايق پاياني 
به گل تبديل مي ش��د بازي با نتيجه اي بر خالف روند 
90  دقيقه تمام مي ش��د. ما هفت امتياز را در بازي هاي 
خانگي از دس��ت داده ايم. در اين بازي ها نه پيکان، نه 
سياه جامگان و نه پديده شانسي را روي دروازه  ما ايجاد 

نکردند اما ما هفت امتياز در خانه را از دست داديم.
س��رمربي پرس��پوليس  اضافه کرد: دفاع ما مقابل پديده 
خوب کار کرد اما در خط حمله شانس با ما يار نبود. سيد 
جالل حس��يني، منش��ا و عليپور فرصت هايي را از دست 
دادند اما در کل بازي خوبي بود. گل نزدن در هر بازي 
وجود دارد. من بازي الهالل را مش��اهده کردم و آن ها 
نيز در مقابل حريف خود پنج موقعيت خوب را از دست 
دادند. حريفان ديگر نيز به همين شکل هستند. در بازي 
با پديده و در ابتداي نيمه دوم کمي ضعف داشتيم که در 
بازي با سايپا هم اين قضيه پيش آمده بود اما در ادامه  
فشار آورديم.برانکو ايوانکوويچ در مورد حواشي پيرامون 

عليرضا بيرانوند، تصريح کرد: من کار بيرانوند را توجيه 
نمي کنم و به او حق نمي دهم. از هواداران عذرخواهي 
مي کنم، زيرا همه چيز ما براي هواداران اس��ت. گاهي 
اوقات بايد بازيکنان را درک کنيم، زيرا حساسيت هايي 
ايجاد مي شود. بيش تر از همه خود بيرانوند متاسف است. 
بازيکنان در اين ش��رايط بايد کمي درک شوند. بيرانوند 
بايد بداند پرسپوليس باشگاه بزرگي است و بازي کردن 
براي اين تيم س��اده نيس��ت. در هر بازي ۵0 تا 60 هزار 
جف��ت چش��م از نزدي��ک و 30 تا 40 ميلي��ون هوادار از 
خانه اين تيم را حمايت مي کنند و بازي هاي اين تيم را 
مش��اهده مي کنند. ما به هواداران مان افتخار مي کنيم 
و ب��ه ان��رژي که آن ها به ما مي دهند مي باليم. آن ها يار 
دوازدهم ما بودند و ما از اين که آن ها را خوشحال نکرديم 
غمگينيم.او درباره تکرار رفتارهاي نامناس��ب بازيکنان 
پرس��پوليس با هواداران، توضيح داد: ما با اين رفتارها 
برخورد خواهيم کرد اما اين وقايع هميشه پيش خواهد 

آمد. هميش��ه کس��اني هستند که ظرفيت پاييني دارند. 
اين اتفاق در آينده هم خواهد بود اما خدا را شکر اکنون 
به حداقل رس��يده اس��ت. من با اين که ش��ما مي گوييد 
ه��واداران ح��ق زيادي در تيم ما دارند موافق هس��تم. 
ما به خاطر آنان اين جا هس��تيم. من از طرف خودم از 
آن ها عذرخواهي مي کنم.برانکو درباره اين که هواداران 
پرس��پوليس منتظر عذرخواهي بيرانوند هستند، گفت : 
م��ن از طرف خ��ودم عذرخواهي مي کنم. من مي گويم 
او مقصر اس��ت. با بيرانوند برخورد خواهد ش��د و جريمه 
خواهد ش��د. س��رمربي تيم فوتبال پرسپوليس در مورد 
مش��کل هميش��گي بين سکوها و بازيکنان، گفت : مثال 
دو س��ال اس��ت در مورد محسن ربيع خواه مي نويسند اما 
او دو س��ال اس��ت که براي قهرماني پرسپوليس تالش 
مي کند اما آن ها کار خود را مي کنند. گاهي اوقات بايد 
بازيکنان را درک کرد، زيرا ماش��ين نيس��تند و انس��ان 

هستند و بايد آن ها فهميده شوند.

از هواداران بابت بيرانوند عذرخواهي مي کنم
برانکو: راهي براي خروج از بحران تعطيالت ليگ نيست

آگهی 281
پرونده کالس��ه 9609982938100265 شعبه دوم شورای حل اختالف شهری البرز 

استان قزوین تصمیم نهایی شماره 9609972938100520
خواه��ان: آقای حیدر  کارفرما فرزند طاهرقلی به نش��انی اس��تان قزوین- شهرس��تان 

البرز- شهر الوند- خ جابربن حیان کوچه مفتح3
خواندگان1- آقای علی قنبری به نشانی مجهول المکان

2- آقای علی سلطانی نودیجه فرزند رشید به نشانی گلستان – گرگان- مرکزی- گرگان 
روستای نودیجه بعد از مخابرات

خواسته: مطالبه وجه چک
رای شورا- در خصوص درادخواست حیدر کارفرما فرزند طاهرقلی به طرفیت 1-  علی 
قنبری 2- علی س��لطانی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 90/000/000 
ریال به شماره 857971 مورخ 95/12/1 به عهده بانک ملت به انضمام کلیه خسارات 
قانونی و دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان مدعی شده که به موجب 
یک فقره چک فوق مبلغ فوق از خوانده طلبکار می باشد که مشارالیه با وصف مراجعات 
متعدد خواهان از تادیه دین خود امتناع می نماید. ش��ورا با عنایت به خواسته مطروحه 
و مداقه در مفاد مدلول چک موصوف که بر طبق مقررات قانونی صادر شده و وجود آن 
در دست خواهان طبق اصول ظهور در اشتغل ذمه خوانده دارد و خوانده ردیف اول نیز 
علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ای نیز به این مرجع 
تقدیم ننموده و بدین ترتیب مس��تندات دعوی و خواس��ته مطروحه مصون از هرگونه 
ایرادی باقی مانده اس��ت لذا ش��ورا دعوی خواهان را وارد تش��خیص و به استناد مواد 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت خوانده ردیف اول را به پرداخت و در خصوص 
مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه نظر به عدم احراز تغییر فاحش ش��اخص قیمت س��االنه از 
تاریخ چک مس��تنداً به ماده 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی محکوم به رد اس��ت. در 
خص��وص خوانده ردیف دوم نظر به اینکه خواهان دعوی خود را نس��بت به ایش��ان در 
جلس��ه مورخ 96/6/21 مس��ترد نموده است مستندا به بند ب ماده 107 قانون آئین 
دادرس��ی قرار رد دعوا صادر می گردد رای صادره در قس��مت اول غیابی بوده و ظرف 
م��دت بیس��ت روز پس از ابالغ  قاب��ل واخواهی در همین ش��عبه و پس از مضی مدت 
مذکور ظرف بیس��ت روز قابل اعتراض در شعب محترم دادگاه های عمومی شهرستان 
البرز اس��ت. و در قس��مت دوم حضوری و در قس��مت قرار ظرف 20 روز از ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی البرز می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف البرز- کلهر

آگهی 551
پرون��ده کالس��ه 9609982810200021 ش��عبه 2 دادگاه عموم��ی حقوق��ی قزوین 

تصمیم نهایی شماره 
خواه��ان: آق��ای مصطفی حیدری فرزند علی پناه با وکال��ت خانم ندا کلجهء فرزند محمد 
حس��ین به نش��انی قزوین خیابان ش��هید بابایی- نبش کوچه 20 پالک 177 طبقه سوم 

واحد 7 شماره تماس 09123816995
خوانده :آقای حبیب اله شاهسوند گنجی فرزند قدرت اله به نشانی قزوین باغ نشاط- 

خیابان دوم- کوچه گلها پالک 7
خواس��ته ها: 1- مطالبه خسارت دادرس��ی 2- پرداخت حق الوکاله 3- تامین خواسته 

4- مطالبه وجه چک 5- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
رای دادگاه- در خص��وص دع��وای آقای مصطفی حیدری فرزن��د علی پناه با وکالت خانم 
ندا کلج��ه بطرفیت آقای حبیب اله شاهس��وند گنجی بمطالبه مبل��غ 210/000/000 
ریال وجه یک فقره شماره 0154002509 مورخ 1395/07/20 عهده بانک صادرات 
شعبه ولیعصر قزوین بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به اینکه خوانده در 
جلسه مورخ 96/3/30 حضور نداشته و دفاع موثری را طرح ننموده لذا دادگاه با عنایت 
به مالحظه اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه در ید خواهان که داللت 
بر اشتغال ذمه خوانده داشته و همچنین با استصحاب بقای دین دعوی مطروحه را ثابت 
دانس��ته و مستندا به مواد 310، 313 و 249 قانون تجارت و مواد 198، 519، 502 
، 515 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
1284 . و 1301 قان��ون مدن��ی و قانون استفس��اریه تبصره الحاقی ب��ه ماده 2 اصالح 
م��وادی از قانون صدور چک خوانده را به پرداخت مبل��غ 210/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و 6/838/000 ریال بابت هزینه های دادرس��ی و ح��ق الوکاله  وکیل 
دادگستری رابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید ضمنا اجرای احکام مدنی 
الزم است خسارت تاخیر تادیه براساس آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی تحت نظارت 
دادگاه از تاریخ چکها لغایت اجرای احکام محاس��به نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز قاب��ل واخواهی در همین دادگاه و متعاقباً ظ��رف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه 
ه��ای تجدیدنظر قزوین می باش��د./ راجع به تقاضای تأمین خواس��ته بلحاظ عدم تامین 
موردنظر دادگاه در مهلت مقرر باس��تناد ماده 325 ق آ دم م قرار رد درخواست تامین 

خواسته را صادر و اعالم می دارد.

خواهان رونوش��ت حصر وراثت صغری پرخاش فرزند عباس��علی به ش��رح دادخواست 
تقدیمی ثبت ش��ده ب��ه کالس��ه 9609987430300525 از این دادگاه درخواس��ت 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان فریدون طالبی فیروزآباد 
فرزند هدات ش.ش 25 مورخه 95/7/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 

و ورثه حین الفوت آن عبارتند از:
1- ریح��ان طالب��ی فیروزآب��اد فرزند فریدون ب��ه ش.ش 4221353554 نس��بت با 

متوفی: )فرزند متوفی(
2- رحم��ان طالب��ی فیروزآب��اد فرزند فریدون ب��ه ش.ش 4220710086 نس��بت با 

متوفی: )فرزند متوفی(
3- آسیه طالبی فیروزآباد فرزند فریدون به ش.ش 4221070145 نسبت با متوفی: 

)فرزند متوفی(
4- آمنه طالبی فیروزآباد فرزند فریدون به ش.ش 4221208678 نسبت با متوفی: 

)فرزند متوفی(
5- آذر طالبی فیروزآباد فرزند فریدون به ش.ش 4220792333 نس��بت با متوفی: 

)فرزند متوفی(
6- صغری پرخاش فرزند عباسعلی به ش.ش 400 نسبت با متوفی: )همسر متوفی(

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مس��ئول دفتر شعبه ش��ورای حل اختالف ش��عبه سوم ش��ورای حل اختالف شهرستان 

یاسوج- زهرا بخشی

م��درک ف��ارغ التحصیل��ی اینجان��ب ماهدخ��ت داوری فرزن��د اس��فندیار ب��ه کد ملی 
4232128727 صادره از بویراحمد در مقطع کارشناس��ی ناپیوس��ته در رش��ته علمی 
کاربردی- حس��ابداری صادره از واحد دانشگاهی یاسوج به سریال 1697384 مفقود 
گردی��ده اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د. از یابنده تقاضا می ش��ود اص��ل مدرک را به 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد یاسوج به نشانی یاس��وج- بلهزار ساختمان دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند.

اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: 1- غالمرضا سعیدی فرزند تقی به نشانی قزوین – 

خیابان نواب شمالی دفتر پیشخوان دولت
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1- کامران سامانی صفت فرزند عزیزمحمد به 

نشانی مجهول المکان
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610092821300434 
و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9609972821300561 محکوم علیه محکوم اس��ت به 
پرداخت 10/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و 390/000 ریال هزینه دادرسی 
و خس��ارت تاخیر تادیه چک را از تاریخ سررسید آن مورخ )93/06/25( لغایت اجرای 

حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان قزوین- 

اعظم کریمی پنابندانی

آگهی 287
اجرائیه

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: 1- علی اکبر خلج فرزند ذبیح اله به نشانی روستای 
یحیی آباد خ آیت اله طالقانی نبش ک کاج

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم: 1- مجتبی انهاری باال گخشه فرزند غالمحسین 
مجهول المکان

2- میالد انهاری باال گخشه فرزند غالمحسین به نشانی مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه

جواد حیدری فرزند قاس��م به نش��انی قزوین- قزوین- قزوین- نادری شمالی روبروی 
چاپ سوره 1 پل روگذر ط فوقانی آزمایشگاه درنا ط2 واحد 3 وکیل علی اکبر خلج

محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610092822800681 
و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9609972822800435 محکوم علیه محکوم اس��ت به 
پرداخت تضامنی مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته ، مبلغ 5/125/000 
ریال بابت هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/7/30 

لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق اجرا.
مسئول دفتر شعبه 18 شورای حل اختالف شهرستان قزوین- ویدا معروفی

آگهی 283
اجرائیه

مش��خصات محکوم ل��ه/ محکوم له��م: 1- ابراهیم محمدی فرزند محرمعلی به نش��انی 
قزوین محمدیه- منطقه 4 کوچه 18

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1- زهرا جنت آبادی به نشانی مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه

جواد حیدری فرزند قاس��م به نش��انی قزوین- قزوین- قزوین- نادری شمالی روبروی 
چاپ سوره 1 پل روگذر ط فوقانی آزمایشگاه درنا ط2 واحد 3 وکیل ابراهیم محمدی

محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره9610092822600648 
و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9609972822600325 محکوم علیه محکوم اس��ت به 
پرداخت 25/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 765/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید 
آن مورخ 95/10/10 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام نیم عش��ر دولتی 

در حق صندوق دولت.
مسئول دفتر شعبه 16 شورای حل اختالف شهرستان قزوین- فاطمه رضائی

آگهی 286
پرونده کالسه 9609982938200066  شعبه سوم شورای حل اختالف شهری البرز 

استان قزوین تصمیم نهایی شماره
خواهان: آقای مس��لم ابراهیم پ��ور فرزند حاجعلی با وکالت آقای رحیم افش��ار فرزند 
مصطف��ی به نش��انی قزوین- الب��رز- خیابان س��هروردی - پایین تر از دانش��گاه کار- 

ساختمان نیما 3 طبقه دوم واحد 5
خواندگان: 1- آقای مهدی موس��وی فرزند مفید 2- خانم معصومه رش��وند فرزند علی 

همگی مجهول المکان
خواسته مطالبه وجه چک

رای قاضی ش��ورا- در خصوص دادخواست آقای مس��لم ابراهیم پور فرزند حاجعلی با 
وکالت آقای رحیم افش��ار فرزند مصطفی به طرفیت خواندگان 1- آقای مهدی موسوی 
فرزن��د مفید 2- خانم معصومه رش��وند فرزند علی به خواس��ته مطالبه وجه چک مبلغ 
110/000/000 ری��ال یک فقره چک بانکی به ش��ماره 0156/111410 از حس��اب 
جاری ش��ماره 0107033116000 عهده بانک صادرت با احتس��اب خسارت دادرسی 
و تاخی��ر تادی��ه بدین ش��رح که خواهان مدعی ش��ده که به موجب ی��ک فقره چک فوق 
التوصیف مبلغ 110/000/000 ریال از خواندگان طلبکار می باش��د که مش��ارالیه با 
وص��ف مراجعات متعدد خواهان از تادیه دین خود ماتناع می نماید. ش��ورا با عنایت به 
خواسته مطروحه و مداقه در مفاد مدلول چک موصوف که بر طبق مقررات قانونی صادر 
ش��ده و علی االصول وجود و بقای آن در ید خواهان ظهور در اش��تغال و اس��تمرار ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه آن دارد و از آنجای��ی که خواندگان دعوی 
با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه دادرس��ی حاضر نش��ده و الیحه دفاعیه ای نیز به این 
مرجع تقدیم ننموده بدین ترتیب مستندات دعوی و خواسته مطروحه مصون از هرگونه 
ایراد و تعرض خواندگان باقی مانده اس��ت از این رو ش��ورا با توجه به مراتب مطروحه 
دعوای خواهان را وارد و ثابت دانس��ته و به اس��تناد مواد 198 و 515 و 522 قانون 
آئین دادرسی و تبصره الحاقی به ماده قانون چک مصوب 1355 با اصالحیه های بعدی 
آن و م��واد 310 و 313 از قان��ون تجارت خواندگان را ب��ه صورت تضامنی به پرداخت 
110/000/000 ریال اصل خواسته و 2/860/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد که اجرای احکام 

شورا مکلف است که خسارت تاخیر تادیه چک فوق الذکر را از تاریخ سررسید آن مورخ 
1395/01/05 لغایت اجرای بر طبق ش��اخص بانک مرکزی محاس��به از خوانده اخذ و 
در ح��ق خواهان ایصال نمای��د. رای صاده غیابی بوده و ظرف مدت بیس��ت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از مضی مدت مذکور ظرف بیست روز قابل 

اعتراض در شعب محترم دادگاه های عمومی شهرستان البرز است.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان البرز- محمد واعظی فرد

آگهی 288
اجرائیه

مش��خصات محکوم له/ محکوم لهم: 1- بانک مهر اقتصاد به نمایندگی جواد تک روستا 
به نش��انی قزوی��ن- قزوین مرکزی قزوی��ن- ح ولیعصر بلوار آیت ال��ه خامنه ای نبش 

گلستان 3
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1- صدیقه محمدخانی غیاثوند فرزند یعقوب به 

نشانی کرج- مالرد میدان ارغوان – فرشته غربی ساختمان نیلوفر واحد یک
2- علی محمدخانی غیاثوند فرزند لطف اله به نشانی کرج مالرد میدان ارغوان – فرشته 

غربی ساختمان نیلوفر واحد 1
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610092938600481 
و ش��ماره دادنامه مربوطه 9609972938600008 محکوم علیهم تضامناً محکوم اند 
به 1- پرداخت 180/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الومکاله 
طبق تعرفه، و 5/410/000 ریال خس��ارت دادرسی محکوم می نماید و اعالم می دارد 
که اجرای احکام دادگس��تری مکلف اس��ت که خسارت تاخیر تادیه چک فوق الذکر را از 
تاریخ سررس��ید آن مورخ 95/3/25 لغایت اجرای حکم بر طبق ش��اخص بانک مرکزی 

محاسبه 2- نیم عشر دولتی
مس��ئول دفتر ش��عبه هفتم ش��ورای حل اختالف ش��هری البرز اس��تان قزوین- کبری 

شهبازی

آگهی 293
آگهی معرفی داور- در خصوص دعوی نرگس عظیمی فرزند محرم بطرفیت احمد باختری 
فرزند باب اله مبنی بر طالق به درخواست زوجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
بدینوسیله  یک نوبت نشر آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک هفته از تاریخ نشر آگهی 
یک نفر داور از بستگان نسبی باالی 30 سال جهت اعالم نظر داوری در پرونده طالق به 

این شعبه معرفی نماید در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان البرز- بهرامی

شعبه ششم شهری شورای حل اختالف شهرستان آمل
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

شماره پرونده:6/96/697
تاریخ تنظیم:1396/08/25

نازیال آبگون فرزند نادر)کریم( با وکالت س��ید عبداله میری دادخواس��تی که به شماره 
96/697این ش��ورا ثبت گردیده درخواس��ت  صدور گواهی انحص��ار وراثت نموده و 
اعالم داشته که حبیب اله آبگون فرزند:ذبیح اله به شماره شناسنامه:11509 صادره 
آمل در تاریخ:1393/09/30 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه / وراث حین 

الفوت وی عبارتند از / عبارت است از:
1-کریم 2-ناصر 3-خسرو 4-نادره همگی آبگون 5-انسیه رحیمی نوایی

وال غیر,اینک ش��ورا پس از انجام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباش��د 
از تاری��خ انتش��ار آگهی ظرف یک ماه به این ش��ورا مراجعه و تقدی��م نماید و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف آمل-آقای عیسی رضوانی

شعبه ششم شهری شورای حل اختالف شهرستان آمل
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

شماره پرونده:6/96/696
تاریخ تنظیم:1396/08/25

نازیال آبگون فرزند نادر)کریم( با وکالت س��ید عبداله میری دادخواس��تی که به شماره 
96/696این ش��ورا ثبت گردیده درخواس��ت  صدور گواهی انحص��ار وراثت نموده و 
اعالم داشته که کریم آبگون فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 754 صادره آمل در 
تاری��خ:1396/02/30 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه / وراث حین الفوت 

وی عبارتند از / عبارت است از:
1-نازیال آبگون 2-انسیه رحیمی نوایی

وال غیر,اینک ش��ورا پس از انجام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباش��د 
از تاری��خ انتش��ار آگهی ظرف یک ماه به این ش��ورا مراجعه و تقدی��م نماید و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف آمل-آقای عیسی رضوانی

شعبه9شورای حل اختالف آمل
شماره:94/491/ش9
تاریخ:1396/08/23

برگه اجرائیه
مشخصات محکوم له:                                     

نام:نادعلی                                                      
نام خانوادگی:باقر نژاد دالور با وکالت حسین خان بابایی                                    

شغل:آزاد
نشانی محل اقامت:بابل-توحید19-ط2-لوازم اداری مسرت                

مشخصات محکوم علیه:
نام:کاظم                                                      

نام خانوادگی:امیری یاسوج                                    
شغل:آزاد

نشانی محل اقامت:مجهول المکان
بموجب رای شماره 857 مورخه 95/11/5 شعبه9شورای حل اختالف شهرستان آمل

)و رای شماره...تاریخ...شعبه...( دادگاه عمومی چستان که قطعیت یافته است
 محکوم علیه محکوم اس��ت:به پرداخت مبلغ 25/000/000ریال بابت اصل خواسته 

و 160/000ریال هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه اززمان سر رسید 94/3/10 
لغای��ت اج��رای حک��م وهمچنین حق الوکال��ه وکیل طب��ق تعرفه در ح��ق خواهان صادر 

میگردد.
ضمنا نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد.

ب��ه اس��تناد م��اده 19 آئی��ن نام��ه اجرای��ی م��اده 189 قان��ون برنامه س��وم توس��عه 
اقتصادی,اجتماع��ی فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت:پس از اب��الغ این برگ اجرائیه 
ظ��رف ده روز مف��اد آنرا بموقع اج��را بگذارد و یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به و یا 
انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه9شورای حل اختالف آمل-درویشی

قاضی شورا-صانعی

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان آمل
شماره درخواست:9610461210500028

پرون��ده:9509981210500845-9509981210500678- ش��ماره 
9609981210500456-9609981210500164

شماره بایگانی شعبه: 960466-960170-950923-950750
تاریخ تنظیم:1396/07/03

آگهی ابالغ وقت دادرسی
ابالغ وقت دادرسی به مجهول المکان 1-طلعت هاشم لو2-منیژه طاهری3-مریم علی 

پور4-شهال واثقیان5-علیرضا پور اصالنی
موضوع کالسه های 950750و950923و960170و960466

وقت رسیدگی به تاریخ 1396/10/6 ساعت 10 صبح
خواه��ان ه��ا خانم طن��از ش��ریعتمداری و س��ولماز کیخائی و آق��ای جواد حس��ین خانی 
دادخواس��تی مبن��ی بر ورود ثالث در پرونده 950750ش��عبه ی پنج��م دادگاه حقوقی 
آمل به خواس��ته الزام به تنظیم س��ند رس��می تس��لیم دادگاه عمومی آمل نمودندکه 
جهت رس��یدگی به ش��عبه پنجم حقوقی آمل ارجاع گردیده که ب��ه علت مجهول المکان 
بودن خواندگان به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت از طریق جراید کثیر االنتشار آگهی میشود خواندگان 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حضور بهم رسانند.م الف939
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه حقوقی آمل-ابراهیمی 

شعبه 2 شورای حل اختالف  شهرستان محمودآباد
شماره ابالغنامه:9610102056200644

شماره پرونده:9609982056200275
شماره بایگانی شعبه: 960275

تاریخ تنظیم:1396/08/29
ابالغیه

مشخصات ابالغ شونده حقیقی:
1-نام:رحمان

2-نام خانوادگی:حسن جان زاده
تاریخ حضور:1396/10/12 سه شنبه ساعت09:30 محل حضور:محمودآباد

تاریخ حضور:1396/10/12 ساعت حضور 09:30 
در خصوص دعوی محمد باقر دل خاک به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید
توجه:

پ��س از دریافت این ابالغیه ابالغ اوراق قضایی بصورت الکترونیک انجام خواهد ش��د 
و ابالغ بصورت کاغذی در موارد محدود و اس��تثنا انجام میشود بنابراین ضروری است 
نس��بت به ثبت نام و مش��اهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق س��امانه اقدام 

نمایید.
چنانچه جهت ورود به س��امانه حساب کاربری)شناس��ه و رمز(دریافت ننموده اید جهت 
ثب��ت نام به یکی از دفات��ر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترس��ی به 

نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید.
 شعبه 2 شورای حل اختالف  شهرستان محمودآباد

دادنامه: 
کالسه پرونده: 9/902/95

شماره دادنامه: 96/7/30-563
خواهان فرهاد اکبرنژاد  بادرس: بابل-ش��هاب نیا نبش غربی حر 8 آپارتمان 9 واحدی 

ط سوم
خوان��ده: 1- مجتبی محس��نی ب��ادرس: بابل- انته��ای کاظم بیگی جنب میوه فروش��ی 

)ارزانسرا( چهارفصل س اونیار ط همکف دفتر کار آقای هوشنگ نامی2
2-احمد فتحعلی آشتیانی بادرس: مجهول المکان

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی 
رای قاضی شورا

در خص��وص دع��وی فره��اد اکبرن��ژاد ف ابراهی��م به طرفی��ت خوان��دگان 1- مجتبی 
محسنی 2- احمد فتحعلی آش��تیانی ف ابوالقاسم خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
یکدستگاه خودروی پژو پارس به شماره شهربانی ایران 11-394 ط 37 مقوم به میزان 
100/000/000 ریال باستناد مبایعه نامه شماره 024039 مورخ 95/7/15 و سند 
و فاکتور فروش خودرو تاییدیه نقل و انتقال خودرو و شناسنامه مالکیت خودرو شورا 
با توجه به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی و با توجه به مبایعه نامه ارائه شده 
توسط خواهان که به امضا خواهان و خوانده ردیف اول رسیده است و با عنایت به احراز 
معامله بین طرفین واینکه ردیف دوم  بعنوان مالک رس��می اتومبیل اس��ت خواندگان 
هیچ اقدامی جهت انتقال سند انجام ندادند لذا شورا با توجه به عدم حضور خواندگان 
در جلس��ه رس��یدگی و عدم دفاع و تعرض نس��بت به دعوی مطروحه رای به محکومیت 
خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد  رسمی و انتقال سند اتومبیل به شماره ایران 
11- 394 ط 37 و پرداخت مبلغ 000/ 580/ 2 ریال بعنوان هزینه دادرسی صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همی��ن ش��عبه و پس از آن ظرف 20 روز قاب��ل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

عمومی شهرستان بابل می باشد.
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف بابل. محسن سیار
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طنين آواي ناظري به نفع زلزله زدگان 
تصميم بزرگ اهالي موسيقي انجام شد

 گروه موسيقي_کنس��رت شهرام ناظري 
و گروه کامکارها در تاالر وزارت کش��ور با 
حضور جمعيت زياد مشتاقان برگزار شد.در 
ابتداي اين کنسرت که با يک ساعت تاخير 
در س��اعت 21:30 دقيقه ش��روع شد مارال 
دوستي به عنوان مجري روي صحنه امد و 
به دکلمه گويي و تقدير از مخاطبان براي 
حضور در اين کنس��رت و امر خدا پس��ندانه 

کمک به زلزله زدگان پرداخت.
دوس��تي از حضار خواس��ت کساني که کرد 
هستند بايستند. با ايستادن جمعيت تقريبا 
بخش اعظم حضار را هموطنان کرد تشکيل 
مي دادند. در ميانه سخنان مجري لوريس 
چکناواريان وارد س��الن شد و مورد تشويق 
حضار قرار گرفت. بعد از تشويق ها مجري 

برنامه اجراي خود را به پايان رساند.
بعد از دقايقي گروه کامکارها متش��کل از 
هوشنگ، اردشير، ارسالن، بيژن، پشنگ، 
ارژن��گ، قش��نگ و اردوان کام��کار، امير 
ناص��ر رنجبر و س��ياوش ناظ��ري به روي 
صحنه امدن��د و در پايان با حضور ش��هرام 
ناظري در صحنه، تشويق حضار که با ورود 
هر کدام از نفرات به صحنه انجام مي ش��د 

بيشتر شد. 
ش��هرام ناظ��ري پ��س از اج��راي قطعات 

"الل��ه بهار" و "س��فر" گف��ت: اين روزها 
زلزله کرمانشاه غم بزرگي براي همه ما به 
همراه دارد و امروز جمع شده ايم تا در کنار 
همه مردم که به زلزله زدگان سلحش��ور، 
س��تمديده و اصي��ل ک��رد کم��ک کردند 
سهمي داش��ته باش��يم، از اين که براي اين 

امر خير پيش��قدم ش��ده ايد تشکر مي کنم و 
دست همه شما را مي بوسم.

وي ادامه داد: ما نيز اجراي اين کنسرت که 
کمترين کار براي مردم کرمانش��اه است با 
گروه کامکارها که اعضاي آن کرد، نجيب، 
کاربلد، ش��ناخته شده و همشهري هستند 

براي برنامه به توافق رسيديم و اين کنسرت 
با ضرب االجل زيادي به برگزاري رسيد.

ناظري افزود: براي اس��تقبال خوب و گرم 
ش��ما، حس ميهن دوس��تي و وطن پرستي 
و اين که ما را تنها نگذاشتيد از شما تشکر 
مي کنم و اين صفات س��رمايه هايي اس��ت 

که انسان را دلگرم مي کند.
در برنامه ش��هرام ناظري و گروه کامکارها 
قطعات فارسي از جمله "الله بهار"، "سفر" 
و "اي اي��ران" و چن��د قطعه کردي از جمله 
دو گويش کرمانشاهي و سنندجي را براي 

مخاطبان اجرا کردند.
عل��ي مرادخاني معاونت وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اسالمي، لوريس چکناواريان و رويا 
نونهالي از مهمانان کنسرت ديشب شهرام 

ناظري و گروه کامکارها بودند.
شهرام ناظري در اين برنامه از رويا نونهالي 
دعوت کرد تا روي صحنه حاضر ش��ود و با 
مردم صحبت کند. نونهالي بعد از حضور در 
صحنه گفت: آمدن بر روي صحنه کنسرت 
ش��هرام ناظري براي من بسيار غافلگيرانه 
اس��ت و ص��د البته افتخ��ار مي کنم که در 
کنار اس��اتيد موسيقي هستم. به هيچ دليل 
ديگري نمي توانم روي اين صحنه باش��م 
جز اين که بخواهم براي تصميمات بزرگي 
که مي گيريم و خواهيم گرفت مشّفق هم 

باشيم.
برگزاري کنس��رت ش��هرام ناظري و گروه 
کامکاره��ا ک��ه عوايد حاصل از آن به زلزله 
زدگان غرب کشور اختصاص يافت بر عهده 

موسسه فرهنگي هنري ققنوس بود.

کافه خبریادداشت

آقاي وزير
 منتظر ديدار با شماييم

��� حميدرضا نوربخش 
ساز و کار جشنواره 
موس��يقي فجر به 
ش��کلي ب��وده که 
ط��ي چن��د س��ال 
گذش��ته رو به جلو 
هداي��ت ش��ده و اينگونه نب��وده که فضاي 
کاري بدون ضابطه باش��د ولي به نظرم ما 
رويه برگزاري جش��نواره مي تواند به عنوان 
يک دس��تورالعمل تدوين ش��ده مورد توجه 
 مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي قرار 

گيرد.
به اعتقاد من مهم تر از اين موضوع ماجراي 
»س��ند موس��يقي« اس��ت که تا همين چند 
س��ال قبل صحبتي از تدوين آن نداش��تيم. 
ب��ه هر حال چهل س��ال از پيروزي انقالب 
اس��المي ايران مي گذرد ام��ا تا چندي قبل 
س��ندي در حوزه موسيقي وجود نداشت که 

بتوان به آن تکيه کرد.
»سند موسيقي« يکي از مهم ترين اتفاقات 
حوزه موس��يقي اس��ت ک��ه تمامي مديران 
فرهنگ��ي و مس��ئوالن کش��ور مي توانن��د 
ب��ا توجه ب��ه تصويب آن در ش��وراي عالي 
انق��الب فرهنگ��ي به آن اس��تناد کنند و هر 
جا اختالفي به ميان آمد با کمک آن به امور 

رسيدگي کنند. 
اصال سوال من اين است اگر دولتي سر کار 
مي آي��د و نگاه��ي به عرصه فرهنگ دارد و 
از س��وي ديگر هم نهادي خارج از دولت به 
اين مجموعه اش��کال مي گيرد بايد به کجا 
مراجعه کند؟ به اعتقاد من قطعا بايد به يک 
س��ند مراجعه کرد؛ س��ندي که مستقيما زير 
نظر ولي فقيه تهيه شده و همه ارکان مملکت 
بايد از آن تبعيت کنند. متاسفانه ما تا چندي 
پيش چنين سندي نداشتيم اما حاال که اين 
موضوع در کميسيون هنر و معماري شوراي 
عالي انقالب فرهنگي مطرح شده است بايد 

حداقل سندي تهيه شود.
امي��دوارم فض��ا نيز به گونه اي پيش رود که 
اين س��ند هرچه س��ريع تر به صحن ش��ورا 
برود تا بتوانيم روي جاي محکمي بايس��تيم 
و موارد اختالفي را با اين س��ند به س��رانجام 

برسانيم.
 بنابراين قبل از ماجراي اساسنامه جشنواره 
موس��يقي فج��ر ک��ه تاييد آن توس��ط وزير 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي امري ضروري 
است موضوع »سند موسيقي« مطرح است 
که اميدوارم هرچه س��ريع تر شاهد تصويب 

آن باشيم.
من متاسفم از اينکه همه چيز معطل عزل و 
نصب ها مي ماند. اين موضوع به خودي خود 
يک معضل است به عبارتي ما در اين مواقع 
شاهد اين هستيم که قبل از انتخابات رياست 
جمهوري مي گويند، ببينيم سرنوشت رييس 
جمه��ور آينده چه مي ش��ود؟ بعد مي گويند 
ماجراي هيات دولت و وزير چه مي ش��ود؟ 
بعد هم که وزير انتخاب مي شود اين عبارات 
دايم مطرح مي ش��ود که بهتر اس��ت منتظر 
بماني��م تا ببيني��م مديران قبلي و بعدي چه 
سرنوش��تي پيدا مي کنند؟ و همين موضوع 
ادام��ه پي��دا مي کند تا ب��ه يک باره مي بينيد 
زم��ان زي��ادي را صرف همي��ن ماجراهاي 

تکراري کرده ايد.
م��ا ب��ا تمام اي��ن موارد س��عي مي کنيم راه 
خودم��ان را بروي��م و مطالبات ما س��ر جاي 
خود قرار دارد و در اين زمينه هم هيچ تعارفي 
نداريم و در هيچ کجايي هم عقب نش��يني 

نمي کنيم.
 آق��اي ريي��س جمهور ش��اهد هس��تند که 
هنرمن��دان قب��ل از ايام انتخابات براي وي 
س��نگ تمام گذاش��تند زي��را صحبت هايي 
از س��وي وي ارايه ش��د ک��ه جامعه هنري 
احساس کرد نظرات وي با خواسته هاي آنها 
همپوش��اني دارد. حال اگر همين هنرمندان 
غي��ر اين را ببينند در نظرش��ان تجديدنظر 
مي کنن��د و اي��ن حماي��ت ادام��ه نخواهد 
داشت. جامعه هنري همان گونه که در ايام 
انتخاب��ات آم��ده، حمايت ک��رده و جامعه را 
تح��ت تاثي��ر قرار داده ت��ا اينکه به يک نفر 
 اقبال نشان دهد، هم اکنون منتظر و نگران

 است.

جوليان مور در نقش زني که تنها 
زندگي مي کند

"جوليان مور" بازيگر برنده اس��کار هاليوود 
ب��راي بازي در فيلم "گلوريا" به کارگرداني 

"سباستين ليو" انتخاب شد.
فيلم س��ينمايي "گلوريا" براي اولين بار در 
سال 2013 توسط همين کارگردان ساخته 
و مورد استقبال منتقدين و مردم قرار گرفت 
و ح��اال وي مي خواه��د بار ديگر همان فيلم 
را با بازيگران جديد بازس��ازي کند.پيش از 
جوليان مور حضور بازيگراني همچون جان 
تورت��ورو، مايکل کرا، برد گارت، هالند تيلور 
و کارن پيس��توريوس در اي��ن فيل��م قطعي 
ش��ده بود.گلوريا نام زني اس��ت که در دهه 
1990 ب��ه تنهاي��ي زندگ��ي کرده و از وضع 
خود راضي اس��ت تا اينکه مردي در زندگي 
او وارد ش��ده و هم��ه چي��ز را تغيير مي دهد. 
اتفاقات��ي ک��ه گلوريا را براي تالش بيش��تر 
ترغيب مي کند.اين در کشور اسپانيا ساخته 
ش��ده و همه بازيگران به زبان اس��پانيايي 
صحب��ت مي کنند. به احتمال فراوان گلوريا 

پاييز 2018 اکران خواهد شد.

برنده جايزه ادبي »گيلر« 
معرفي شد

»مايکل ردهيل« موفق شد جايزه »گيلر« 
کان��ادا را از آن خ��ود کند.به گزارش ايس��نا، 
»سي.بي.س��ي« نوش��ت: جايزه 100 هزار 
دالري »گيل��ر« ک��ه يک��ي از گران تري��ن 
جايزه ه��اي ادب��ي دنياس��ت، در اين دوره 
نصيب »مايکل ردهيل« � نويس��نده رمان 
»ميدان بلونو« � شد.»ردهيل« پس از اعالم 
برنده شدنش، از نويسندگاني چون »مايکل 
اونداجي« و »ليندا اسپالدينگ« که طي 30 
سال گذشته درهايي را به روي او گشودند، 
تشکر کرد و گفت: از آن ها به خاطر اشتياق 
و دلگرمي که به زندگي ام بخشيدند، ممنونم.
هي��ات داوران جاي��زه »گيلر« اين کتاب را 
به خاطر »گرم و مفرح بودن و هوش��مندانه 
نوشته شدن« مورد تقدير قرار داد و خواندن 
آن را لذت بخ��ش توصيف کرد. »ردهيل« 
سال 2001 هم براي نگارش رمان »مارتين 
اس��لون« به فهرست نامزدهاي نهايي اين 
جاي��زه کانادايي راه پيدا کرده بود.»راس��ل 
کاسک«، »اد اواگلين«، »ايدن رابينسون« 
و »مايکل وينترز« رقيب هاي اين نويسنده 

براي کسب جايزه »گيلر« 201۷ بودند.

بي عدالتي در حق بازي سازان داخلي 
 مديرعامل بنياد ملي بازي هاي رايانه اي ضمن اش��اره به بالتکليفي س��ه 
س��اله طرح اخذ عوارض واردات از بازي هاي خارجي عدم اجراي اين طرح 

را بي عدالتي در حق بازي سازان ايراني توصيف کرد.
حس��ن کريمي قدوس��ي مديرعام��ل بنياد ملي بازي ه��اي رايانه اي پيش در 
نشست خبري هفتمين جشنواره بازي هاي رايانه اي تهران که در محل سالن 
نشس��ت هاي اين بنياد برگزار ش��د، زبان به گاليه از برخي نواقص قانوني 
و بي عدالتي ها نس��بت به بازي س��ازان ايراني گشود.کريم قدوسي  در ابتداي 
صحبت هاي خود با اش��اره به برگزاري هفتمين دوره جش��نواره بازي هاي 
رايانه اي تهران تأکيد کرد: تالش داريم امسال قوي تر از سال قبل به بحث 
مصرف در حوزه بازي هاي ديجيتال توجه داشته باشيم. هرچند از دوره هاي 
گذش��ته به دنبال اين بوديم که به جاي اهداي جوايز مادي، بيش��تر به دنبال 
فراهم آوردن بس��تر عرضه بازي ها به کاربران ايراني باش��يم اما در اين دوره 

تمرکز بيشتر و ويژه تري روي اين مقوله خواهيم داشت.
وي در ادامه گفت: در همين راستا هم امسال دو جشنواره نوروزي و تابستاني 
فروش بازي هاي رايانه اي را را در کنار برگزاري رويداد س��االنه بازي هاي 
رايانه اي تهران تعريف و به بازي سازان هم اعالم کرده ايم که در قالب اين 
جشنواره ها به ازاي هر ريال فروش، همان ميزان حمايت از بنياد هم دريافت 
خواهند کرد تا به اين ترتيب هم بازي س��ازان براي عرضه محصوالت خود 
در بازار رغبت و تالش بيش��تري داش��ته باش��ند و هم فرآيند عرضه بازي ها 

به گيمرها تسهيل شود.
ب��ه گ��زارش مهر؛مديرعامل بني��اد ملي بازي ها با تأکيد بر اينکه »اين مدلي 
است که از تجربه ديگر کشورها در حوزه حمايت از عرضه و فروش بازي ها 
به آن رسيده ايم« گفت: تحليل ما اين است که در سال هاي آينده مخاطبان 
نيازهاي خود را از بازارهاي ديجيتال رفع مي کنند کمااينکه همين امروز هم 
شاهد اين تغيير فضاي عرضه در بازار هستيم. به همين دليل بايد در زمينه 
بازي هم مخاطبان را با اين بازارهاي ديجيتال جديد آش��نا کنيم و در طرح 

حمايتي نوروزي و تابستانه به اين نکته توجه ويژه اي خواهيم داشت.
کريمي قدوس��ي گفت: همزمان کمپين هاي حمايت از بازارهاي ديجيتالي 
ت��ازه و بازي ه��اي جديد ايراني را در فضاي مجازي و ش��بکه هاي اجتماعي 
ب��ه راه خواهي��م انداخ��ت که اين فراگيري تبليغ با اجرايي ش��دن لغو فروش 
حجمي اينترنت که وزارت ارتباطات آن را مطرح کرده و در جلسه اي با جناب 
آقاي جهرمي هم وعده داده شد که زودتر به سرانجام برسد، عرصه را براي 

عرضه بازي هاي رايانه اي پر حجم هم فراهم تر مي کند.
براي نخود عوارض مي گيريم براي بازي نه!

مديرعامل بنياد ملي بازي هاي رايانه اي در اين نشست خبري وقتي از سوي 
خبرنگاري با س��وال درباره س��رانجام طرح اخذ عوارض واردات از بازي هاي 
خارجي مواجه ش��د، صراحتا اعالم کرد: فقط مي توانم بگويم متاس��فم براي 

افراد و جريان هايي که در خصوص اجرايي شدن طرح اخذ عوارض بازي هاي 
خارج��ي هن��وز ه��م مقاومت مي کنند. در حالي که ما فکر مي کرديم کارمان 
در اين زمينه به نتيجه نزديک شده است، به صورت ناگهاني در جلسه اي در 
س��ازمان مديريت برنامه ريزي و در غياب نماينده بنياد کار مجدد به مش��کل 

برخورد و اجراي طرح منتفي شد!
وي ب��ا »عجي��ب و ناراحت کنن��ده« توصيف کردن ش��رايط حاکم بر فرآيند 
تصويب اين طرح ادامه داد: اصال براي من قابل درک نيست در کشوري که 
حتي براي نخود عوارض واردات مي گيريم، چگونه يک محصول ديجيتال 
خارجي بدون عوارض وارد مي ش��ود و با ش��رايط کامال برابر با يک محصول 
ايراني اجازه عرضه در بازار پيدا مي کند. در اين شرايط چرا بازي ساز ايراني 
بايد اميد به توليد داشته باشد؟ شخص من اگر روزي از بنياد بازي ها بروم با 
اين شرايط ترجيح مي دهم بازي بدون عوارض وارد کنم و سراغ توليد بازي 

نروم! اين يک رقابت کامال نابرابر و ظالمانه است!
کريمي قدوس��ي با اش��اره به اينکه در صورت اجرايي ش��دن اين طرح »رقم 
عوارض مهم نيست« گفت: اخذ عوارض تنها مي تواند يک مزيت رقابتي براي 
بازي ساز ايراني باشد که ما همين را هم از او دريغ مي کنيم. نمي دانم مقاومت 

مقابل اين طرح براي چيست و با چه منطقي جلوي آن را مي گيرند.
مردم فکر مي کنند بازي رايگان است!

کريمي قدوسي در بخش ديگري از نشست در پاسخ به سوالي درباره عرضه 
غيرقانوني بازي هاي خارجي در فروش��گاهاي ديجيتالي مورد حمايت بنياد 
گفت: مخالفت خود را با اين اقدام اعالم کرده ايم و در حال حاضر اين اقدام 

متوقف شده است.
مديرعامل بنياد ملي بازي ها در عين حال تأکيد کرد: اين توقف عرضه کامال 
اخالقي اس��ت و بد نيس��ت بدانيد در حال حاضر عرضه اينگونه يک بازي 
خارجي هيچ منع قانوني اي در کشور ندارد و اين يک آفت بزرگ براي بازار 

بازي هاي رايانه اي کشور است.

اعتراض مديرعامل بنياد ملي بازي هاي رايانه اي به عدم اخذ عوارض از خارجي  ها

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوای ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله ای انجام خدمات خط کشی سطوح پرواری 
فرودگاههای کش�وربه همراه مصالح )350000کیلو گرم رنگ ترموپالس�ت س�ردبهمراه تینر طبق مش�خصات فنی( به 
شماره 200961010000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.) کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس : www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.(
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز سه شنبه مورخ 7/ 96/9 می باشد.

آخرین مهلت ارائه پيشنهاد : روز دوشنبه مورخ  20/ 96/9 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ  21/ 96/9 می باشد.

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر درخصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاکت الف: 
ادرس ته�ران – ف�رودگاه مهرآب�اد – خ معراج –ش�رکت فرودگاهها و ناوبری هوای�ی ایران –اداره کل تدارکات – اداره 

قراردادها. تلفن: 61022486
م الف/2752

ت دوم
نوب

انجام خدمات خط کشی سطوح پرواری فرودگاههای کشوربه همراه مصالح 
)350000کيلوگرم رنگ ترموپالست سرد بهمراه تينر طبق مشخصات فنی(

روابط عمومی شهرداری چغادک

 CNG آگهی مزايده جايگاه 
بصورت اجاره ساليانه

ش�هرداری چغادک به اس�تناد مجوز ش�ماره 21 مورخ 96/8/8 ش�ورای محترم اس�المی شهر در نظر دارد نسبت 
به واگذاری جایگاه CNG واقع در بزرگراه خلیج فارس بصورت اجاره س�الیانه اقدام نماید. بدینوس�یله از کلیه 

شرکتهای دارای ظرفیت خالی و مجوز از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران دعوت بعمل می آید.
قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری برای اجاره ماهیانه جایگاه مبلغ 265,650,000 ریال 

تعیین گردیده و متقاضیانی که قیمت باالتری پیشنهاد دهند به ترتیب بعنوان برنده اعالم خواهند گردید.
1-تاریخ و محل توزیع اسناد مزایده: از تاریخ 96/8/24 لغایت 96/9/8 امور مالی شهرداری چغادک می باشد.

2- آخرین مهلت تحویل اسناد: شنبه مورخ 96/9/25
3-تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه 96/09/26 ساعت 14 در محل شهرداری چغادک می باشد.

4-س�پرده ش�رکت در مزایده:مبلغ 160,000,000 ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حس�اب ش�ماره 
3100000425004 بنام سپرده شهرداری نزد بانک ملی 

5-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
6-چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مندرج است.
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده می باشد.

ت دوم
نوب

کمیسیون معامالت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 يک مرحله ای خريد ورق پليمری شماه 2015

س�ازمان جهاد کش�اورزی اس�تان سمنان در نظر دارد از طریق مناقصه 
عمومی نسبت به خرید ورق پليمری برای شهرستانهای تابعه استان 
س�منان از طری�ق س�امانه ت�دارکات الکترونيکی دولت اق�دام نماید، 
ل�ذا مناقص�ه گ�ران م�ی توانند جهت دریافت اوراق ش�رایط مناقصه و 
برگ پيش�نهاد قيمت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه 

نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت 

در مناقصه را محقق سازند.
مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه: پایان وقت 1396/09/02

مهلت زمانی ارسال پيشنهاد: پایان وقت 1396/09/12
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 مورخ 1396/09/13

مبلغ تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار: 550/000/000 ریال
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مناقصه گران می توانند جهت 
دریافت اطالعات بيش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه با ش�ماره تلفن 
33447057-023 تماس گرفته و برای ارسال پاکت الف، به آدرس 
س�منان- صندوق پس�تی 189-35135 به نام کميس�يون معامالت 
س�ازمان جهاد کش�اورزی اس�تان سمنان از طریق پست پيشتاز اقدام 

نمایند. 
م الف 1705

ت اول
نوب

قطب الدین صادقي

تئاتر ایران به کاالیي گرانبها و تجمالتي تبدیل شده است
قطب الدين صادقي نويسنده، کارگردان و 
پژوهش��گر تئاتر در خصوص روند عملکرد 
تماش��اخانه هاي خصوصي تئاتر در کشور 
گفت: بخش عمده اي از جمعيت حال حاضر 
ايران را جوانان و از جمله دانشجويان جوان 

تش��کيل مي دهند. از ميان اين قش��ر دانشجو رشته هاي 
هنرهاي نمايشي مخاطبان زيادي داشته و افراد فراواني 
براي تحصيل به اين رش��ته ها گرايش پيدا مي کنند. به 
همين دليل بايد براي اين جمعيت که کم نيس��تند بس��تر 
اجرايي فراهم شود و با توجه به کمبود سالن هاي دولتي 
احداث سالن هاي خصوصي مي تواند راهگشا باشد.وي در 
همين راستا افزود: متأسفانه بخش فرهنگي طي ساليان 
اخير تنها دو س��الن دولتي حافظ و رودکي را افتتاح کرده 
است. اين دو سالن به هيچ وجه پاسخگوي تعداد باالي 
فارغ التحصيالن تئاتر نيست و بايد براي پاسخگويي به نياز 
آنها هرچه سريعتر اقدامات عاجلي صورت گيرد.کارگردان 
نمايش "طلسم صبح گل" با اشاره به خروجي زياد فارغ 
التحصيالن رشته نمايش تاکيد کرد: وقتي ساالنه تعداد 

زيادي فارغ التحصيل در رش��ته نمايش فارغ 
التحصيل مي ش��وند به موازات بايد برايشان 
کار ايجاد شود. در اينجا احداث تماشاخانه هاي 
خصوصي معنا پيدا مي کند.وي با نقد برخي 
از تماشاخانه ها مبني بر گيشه زدگي تصريح 
کرد: متأسفانه در بدو امر اين تماشاخانه ها بايد مکاني براي 
فعالي��ت همي��ن جوانان مي بودند اما اين روزها با دريافت 
هزينه هاي س��نگين از گروه ها آنها را مجبور به اس��تفاده 
از چهره ه��اي غير تئاتري و س��ينمايي کرده اند. گروه ها 
بايد براي فروش بيش��تر از چهره هاي س��ينمايي استفاده 
کنند و اگر غير از اين عمل کنند بدون ش��ک شکس��ت 
س��نگيني مي خورند.اين پژوهشگر تئاتر ادامه داد: اتفاق 
غم انگيزي در تئاتر کشور در حال روي دادن است و آن 
اين اس��ت که تئاتر به طور کلي تبديل به يک کاال ش��ده 
و هرکس بتواند اين کاال را گران تر بفروشد پيروز است. 
جاي تأسف دارد که اين روند گيشه پروري نه تنها از سوي 
تماش��اخانه هاي خصوصي بلکه از سوي تماشاخانه هاي 

دولتي نيز اعمال مي شود.
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صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سالمت
 مدیرمسئول و سردبیر: نرگس رجایي
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امام صادق سالم اهلل علیه :
ُه فى اَْهِل بَیْتِِه زيَد فى ِرْزِقِه؛ َمْن َحُسَن بِرُّ

هر كس به شايستگى در حّق خانواده اش نیكى كند، روزيش زياد مى شود.
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مقاومت مسكن مهر در هنگام زلزله! روزنامه شروع_ علي كاشي کاریکاتور

رسانه های جهان

ايستادگي مركل پس از شكست مذاكرات ائتالف  ��� 
با شکس��ت مذاکرات تش��کيل دولت ائتالفي ، صدراعظم 
آلمان از استعفا دادن امتناع کرد. آنگال مرکل متعهد شد در 
صورتي که انتخابات تازه برگزار شود بار ديگر در انتخابات 
سراسري شرکت خواهد کرد وي تاکيد کرد آلمان نيازمند 
ثبات اس��ت.بحران تش��کيل دولت آينده مرکل را از توازن 

خارج کرده و باعث نگراني در اروپا شده است.

خروج ���59 هزار زلزله زده هايیتي از آمريكا 
ب��ا پاي��ان يافت��ن مهل��ت دوره حمايتي کاخ س��فيد از زلزله 
زدگان هاييتي ، 59 هزار ش��هروند هاييتي بايد خاک آمريکا 
را ترک کنند. دولت از زمان زلزله هاييتي 2010 ش��هروندان 
اي��ن کش��ور در آمريکا به س��ر مي برند اکن��ون دولت ترامپ 
خواس��تار پايان دادن به حضور اين افراد اس��ت که در ايالت 

فلوريدا مستقر هستند.

بازرسي از گروه طرفدار برگزيت  ��� 
گروه طرفدار برگزيت )راي براي ترک( تحت بازرسي درباره 
هزينه هاي اين کمپين پيش از برگزاري همه پرسي برگزيت 

قرار گرفته است.
اي��ن گروه متهم اس��ت که بي��ش از هزينه 7 ميليون پوندي 
خود خرج تبليغ براي خروج انگليس از اتحاديه اروپا را کرده 

است. 

هرگاه نيکيها و خدمات خود و همچنين بديها 
و ناجوانمرديهاي کسي را يکايک برشمرند و 
در معرض ديدش قرار دهند تا جاي انکار و 
تکذيب باقي نماند به اين عمل در اصطالح 
عامه گفته مي شود : به رخش کشيدند يا به 

عبارت ديگر : باالخره فالني به رخش کشيد ، يعني با ايراد حجت و برهان 
قاطع به طرف مقابل مجال انکار و تکذيب نداد . 

اکثريت مردم ايران و ساير فارسي زبانان گمان مي کنند رخ همان چهره و 
صورت آدمي است و از اصطالح به رخ کشيدن اين طور بايد استنباط کرد که 
مطلب مورد نظر از مقابل چهره و صورتش گذرانيده شد تا از نزديک ببيند و 
ديگر مجال انکار و تکذيب نداشته باشد .ولي آنچه از گفتار اهل اصطالح 

و آثار محققان برمي آيد از اين رخ معني چهره افاده نمي شود.

 

رمان��ي از کاترين هي��وز با عنوان »راز« به 
زبان فارسي ترجمه و منتشر شد.نشر آموت 
رماني از کاترين هيوز را با عنوان »راز« و با 

ترجمه سودابه قيصري منتشر کرد.»کاترين هيوز« در سال 19۶۴، در 
آتري نِم، ِچش��ر، حدود چند مايلي جنوب منچس��تر به دنيا آمد و اولين 
کتاب خود »نامه« را در س��ال 2015 منتش��ر کرد که در همان س��ال 
پرفروش تري��ن کت��اب Ebook و نامزد جايزه بهترين رمان بر اس��اس 
تاريخ شد.»سودابه قيصري« به عنوان مترجم اين اثر متولد 1۳۴0 در 
آبادان و فارغ التحصيل زبان انگليس��ي از دانش��گاه شهيد چمران اهواز 
اس��ت. او که تا س��ال 1۳۸۳ دبير زبان انگليس��ي بوده، کار مطبوعاتي 

خود را نيز از سال 7۴ آغاز کرده است.

بخت ار مدد دهد كه كشم رخت سوي دوست 
گیسوي حور گرد فشاند ز مفرشم

حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست
 آيینه اي ندارم از آن آه مي كشم

فکر مي کنيد هميشه جوان مي مانيد. از آينده 
بي خبر مانده ايد و فقط به خوش��گذراني و 

عيش مي پردازيد. مي گوييد بهش��ت همين جاس��ت ولي شما اسير هوي 
نفس ش��ده ايد نمي خواهيد قبول کنيد که جهنمي هم وجود دارد اگر به 
همين منوال ادامه دهيد اضطراب و نگراني و مفلسي دامنتان را مي گيرد. 
ظاهر پس��ند نباش��يد.زود از ديگري دست خداحافظي تکان ندهيد قبل از 
اينکه دس��ت ديگري براي س��الم از افق تکان بخورد) تا امکانات جديد 
فراهم نشده قبلي را رها نکن ( خوب حقيقتاً نبايستي هر چيزي عجيب 

باشد اطمينان و شخصيت شما دارند يک هدف را مي سازند. 

 

طب��ق نتايج ي��ک مطالعه جديد، با پيروي 
از يک رژيم غذايي عمدتا گياهي سالمت 
قلب تضمين ش��ده است.به گزارش مهر، 

محقق��ان دانش��کده آيکان نيويورک در اي��ن مطالعه پنج الگوي رژيم 
غذايي را ارزيابي کردند. آنها دريافتند افرادي که اکثر اوقات رژيم غذايي 
گياهي مصرف مي کنند در طول چهار س��ال مطالعه، ۴2 درصد کمتر 
در معرض ابتال به نارس��ايي قلبي قرار داش��تند. در نارس��ايي قلبي، قلب 
قادر به پمپاژ خون کافي براي حفظ حجم کار خود نيست.اين مطالعه 
ش��امل بيش از 15,500 فرد بزرگس��ال آمريکايي ۴5 س��ال به باال بود 
که مبتال به بيماري قلبي يا نارساي قلبي نبودند. نتايج نشان داد چهار 

رژيم غذايي ديگر با کاهش نارسايي قلبي همراه نبودند. 

حکایات

کتاب

حافظ خواني

نسخه

به رخ کشيدن

افشاي »راز« در 
کتابفروشي هاي تهران

 کاهش خطر نارسايي قلبي 
با غذاي گياهي مجید ابهري  ���

کمتر کسي هست که از چهارراهها 
و خيابانهاوميادي��ن ته��ران واکثر 
ش��هرهاي بزرگ عب��ور کند اما با 
انب��وه گدايان قد ونيمقدوزن ومرد 
وپيروجوان روبرو نش��ود؛ گداياني 

که باسماجت تمام از عابرين تقاضاي پول ميکنند.
تکدي به ش��کلهاي مختلف در اکثر ش��هرهاي دنيا وجود 
دارد؛اما با اين شکل وروش کمتر ميتوان ديد؛ميتوان گفت 
گدايان درتهران توس��ط مافيايي پيچيده اداره ميش��ودکه 
تعيين محل کار و قيمت سرقفلي اماکن شلوغ وپررفت آمد 
مثا ميادين بزرگ امامزاده ها؛بازار هاي روزووو از اين جمله 
هس��تند. گاه دختران نوجواني را مي بينيم که اصال ازدواج 
نکردن��د ام��ا ي��ک يا دو کودک کوچک ي��ا در بغل دارند ويا 

بر پشت بسته اند.
درواقع اين کودکان کرايه اي هستند واز والدين معتاد بين 15 
تا 20 هزار تومان اجاره ميشوند؛اگردقت کنيد ازصبح تا شب 
در س��روصداي خيابانها و س��رما وگرما اين کودکان معصوم 
خواب هس��تند؛والدين بيرحم آنها؛صبحها موقع تحويل به 

آنها ترياک ميخورانند تا بي سروصدا الال کنند.
يعن��ي جوانتري��ن معتادان در همين قش��ر حضور دارند.50 
درصد گدايان ثروتمند بوده وداراي چندين باب خانه ومغازه 
هس��تند و درآمد روزانه آنها بين 50 تا ۴00 هزار تومان بر 
حس��ب مکان وس��اعات فعاليت متفاوت ميباشد.بسياري از 
اين افراد بشکل خانوادگي گدايي ميکنند؛و صبحها وانتهاي 
س��رويس آنهارا در محل استقرارش��ان پخش کرده وشبها 
جمع ميکنند.کودکان حاضر در چهارراهها که ۸5 درصد از 
آنها غير ايراني هس��تند؛ زير پوش��ش فروش گل فال چسب 
دع��ا ووو شيش��ه پ��اک کني روزانه بي��ش از چند نفر درآمد 
دارند اکثر آنها فقط روزانه يک س��اندويچ و 10 تا 15 هزار 
تومان مزد ميگيرند؛۸0درصد ازآنها از کشورشان يا دزديده 
شدند ويا بعنوان کار به ايران آورده شدند؛بيماريهاي پوستي 
وگوارش��ي وريوي وآزارهاي جنس��ي کمترين کارها برعليه 
آنهاست. حاال که اموزش وپرورش ثبت نام کودکان خارجي 
حت��ي بدون شناس��نامه را مج��از اعالم کرده ديگر بهانه اي 

براي حضور آنها در خيابانها نيست.
اي��ن ک��ودکان ک��ه ب��ه "ک��ودکان خياباني"ش��ناخته 
ميش��وند؛تفاوت اساس��ي با کودکان کار دارند که در صورت 
ني��از ب��ه آن خواهم پرداخت.اما چ��را روز به روز به جمعيت 
اين افراد اضافه مي ش��وند؟تنبلي درآمد کالن وبي زحمت 
 اصلي تري��ن دالي��ل گراي��ش به اين رفتار ض��د اجتماعي

 ميباشد.

 با انبوه گدايان چه کنيم؟

یادداشت

 مديركل اوقاف و امور خیريه اس�تان اردبیل از ثبت 20 وقف از ابتداي س�ال جاري تاكنون در اس�تان 
خبرداد. 

 مديركل اوقاف و امور خیريه اس�تان اردبیل به مناس�بت هفته وقف درنشس�ت با اصحاب رس�انه به 
ثب�ت20 وق�ف در اس�تان از ابت�داي س�ال جاري اش�اره كرد و گفت: اين موقوفات اع�م از انتفاعي و 

منفعتي به ثبت رسیده بطوريكه اين آمار در سال گذشته 33 وقف بود . 
حجت االسالم اكبر قیامي با اشاره به وضعیت تعیین تكلیف موقوفات در استان گفت: در سال جاري 
100 هكت�ار زمی�ن موقوف�ه در قال�ب 751 رقبه در كاربري هاي مختلف اخذ س�ند و از متصرفان خلع 

يد شده است. 
وي تعیین تكلیف زمین هاي موقوفي در س�ه س�ال اخیر را يادآور ش�د و افزود: در س�ه س�ال اخیر يک 

هزار و 700 هكتار زمین در كاربري هاي مختلف تعیین تكلیف و اخذ سند شده است . 
 قیامي عمل به نیات واقفین را يكي از رسالتهاي اوقاف دانست و گفت: تمامي تالش خود را كرده ايم 
تا نیات واقفین در جايي كه مد نظر آنها بود خرج شود بطوريكه با تشكیل واحد مشاوره وقف در اين 

اداره تمام تالش خود را بكار بسته ايم تا به افزايش وقفهاي فرهنگي در استان كمک كنیم. 
قیامي به اجراي 30 عنون برنامه در هفته وقف اش�اره كرد و گفت: در دهه وقف از 25 آبان تا پنجم 
آذر 30 عنوان برنامه با عنوان همايش ياوران وقف با مش�اركت آموزش و پرورش و هم انديش�ي با 

استادان و بازديد از امامزاده ها در استان اردبیل برگزار مي شود. 
مديركل اوقاف استان اردبیل با اشاره به وضعیت سامان دهي امام زاده هاي استان گفت: 17 امام زاده 

در استان شناسايي شده كه الزم است براي ساماندهي آنها زير ساخت هاي الزم فر اهم شود. 
وي اقدامات انجام شده در امام زاده صدر الدين اردبیل را يادآور شد و بیان كرد: هزينه ساماندهي 
اين مجموعه 15میلیارد ريال پیش بیني مي شود بطوريكه در تالش هستیم با كمک خیران و اعتبارات 

دولتي اين هزينه را تامین كنیم. 
 به گفته وي فاز اول عملیاتي اين امام زاده با مساحت 800 به اتمام رسیده و فازهاي بعدي هم در 

آينده اجرا مي شود .

مديرکل اوقاف و امور خيريه استان اردبيل:

ثبت 20 وقف 
از ابتداي سال جاري در اردبيل 

آموزش وبگردی

 اگر فکر مي کنيد پول خيلي زيادي براي دسترسي به خدمات اينترنت مي پردازيد 
در اش��تباه هس��تيد، زيرا بورکينافاس��و گران فروش ترين کشور جهان در زمينه ارائه 

خدمات اينترنت است.
به گزارش وي تري، هزينه دسترس��ي به اينترنت در اين کش��ور غرب قاره آفريقا 
حدود 1000 دالر در ماه است و لذا استفاده از خدمات مذکور براي اکثر ساکنان اين 

کشور نسبتا فقير مقرون به صرفه نيست.
 BDRC Continental بررسي هايي که به طور مشترک توسط دو شرکت انگليسي
و Cable.co.ukدر 19۶کشور جهان و در فاصله زماني آگوست تا اکتبر سال جاري 
ميالدي انجام شده نشان مي دهد مردم بورکينافاسو براي استفاده از اينترنت بايد 

هر ماه به طور متوسط 95۴.5۴ دالر بپردازند.
در مقابل کشور ايران مقرون به صرفه ترين هزينه دسترسي به اينترنت را بر مبناي 
نرخ محاسباتي دالر دارد و هزينه استفاده از خدمات يادشده در اين کشور ماهانه به 
طور متوسط 5.۳7 دالر است که رقم ناچيزي محسوب مي شود. هزينه استفاده از 

اينترنت در عراق که همسايه ايران است ده برابر بيشتر است.
از مجموع ده کشوري که هزينه دسترسي به اينترنت در آنها از ديگر کشورهاي جهان 
کمتر است، شش کشور جزء جمهوري سابق شوروي هستند که دسترسي به اينترنت 

در آنها تا يک دهه قبل با کندي و دشواري زيادي صورت مي گرفت.
شرايط در اين حوزه در کشورهاي واقع در مرکز قاره آفريقا بسيار نامناسب است و 

۳1 کشور اين منطقه گران قيمت ترين اينترنت دنيا را دارند.
در غرب اروپا، ايتاليا با هزينه 2۸.۸9 دالر در ماه ارزان ترين اينترنت را به کاربران ارائه 
مي دهد و آلمان با هزينه ۳۴.07 دالري در ماه رتبه دوم را دارد. دانمارک و فرانسه 

با هزينه هاي ۳5.90 و ۳۶.۳۴ دالري در ماه سوم و چهارم هستند.
در خاورميانه، سوريه با هزينه 12.15 دالري در ماه در رتبه دوم است. عربستان و 
بحري��ن و عم��ان و قط��ر و ام��ارات با هزينه هاي حدودا ۸۴، 10۴، 1۴7 ، 1۴9 و 155 

دالر در ماه جزء کشورهاي گران قيمت در اين زمينه محسوب مي شوند.

فصل نهم از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به اموال بدس��ت آمده ناش��ي از قاچاق 
مي پردازد که به شرح ذيل مي باشد:

 ماده 5۳- دس��تگاه هاي کاش��ف و ضابطين موظفند کاال هاي قاچاق مکش��وفه و 
کليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه  اعم از زميني، دريايي و هوايي را که در 
اجراي اين قانون، توقيف مي  شوند، به استثناي کاالي ممنوع و وسايل نقليه موضوع 
ماده )5۶( اين قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقيف و تشخيص اوليه 
ارزش کاال، بالفاصله پس از کشف، تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي 
نمايند. اين س��ازمان اقدام به نگهداري کاال نموده و فروش کاالي قاچاق منوط به 

صدور رأي قطعي است. اين ماده داراي تبصره هاي ذيل مي باشد:
تبصره 1- در کليه مواردي که کاالي قاچاق مکشوفه بالصاحب يا صاحب متواري و 
يا مجهول المالک باشد، عين کاالي مزبور به نهاد مأذون از سوي، ولي فقيه تحويل 
مي  ش��ود و ي��ا ب��ا هماهنگ��ي و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کاالي مزبور توس��ط 
س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي به فروش مي رس��د و وجوه حاصل از آن 

به حساب نهاد مأذون از سوي، ولي فقيه واريز مي شود.
تبصره 2- سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي موظف است درمورد کاال هاي 
سريع الفس��اد، سريع االش��تعال، احش��ام و طيور و يا کاال هايي که مرور زمان س��بب 
ايج��اد تغيي��رات کم��ي و کيفي در آن ها مي ش��ود، پس از أخ��ذ مجوز فروش از مرجع 

رسيدگي کننده، بالفاصله کاال را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.
تبصره ۳- ش��رکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف اس��ت فرآورده هاي نفتي 
قاچاق مکش��وفه را از دس��تگاه کاش��ف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله 

را به خزانه داري کل کشور واريز نمايد.
تبصره ۴- دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظّن قاچاق را به حساب تعيين 
ش��ده از س��وي بانک مرکزي واريز نمايد و پس از قطعيت حکم آن را به حس��اب ويژه 
خزانه داري کل کشور واريز کند. در صورتي که وجوه موضوع اين تبصره از مصاديق 

قيد شده در تبصره )1( اين ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام مي شود.

چه سرنوشتي در انتظار اموال ناشي از قاچاق است؟بورکينافاسو و ايران گران ترين و ارزان ترين اينتر نت دنيا را دارند

گزارش  تصویـری  

ديدار تيم هاي فوتبال پرسپوليس و پديدهبرداشت پنبه از مزارع خدا آفرين


