روحانیت سنّت کهن خود را
حفظ کند

«شبکهسازیامنیتی»
راهکار نیل به ثبات منطقه ای
وزير امور خارجه تاکيد کرد :در غرب آسيا ،در
تمام سطوح با کاستي در انجام گفتوگو روبرو
هس��تيم :بين حاکمان و مردم ،بين دولتها و
بين ملتها .هدف گفتوگوها بايد اين باش��د
که روشن سازد همه....

رهبر انقالب اسالميتاکيد کردند :حاال که علما و روحانيت،
به يک موقعيتي در عالم سياست دست پيدا کردهاند ،نبايد
آنچه را تاريخچ ه ما و س ّنت کهن ما است از دست بدهيم.
حضرت آيتاهلل خامنهاي در ابتداي درس خارج روز دوشنبه
مورخ دوم بهمنماه ،به ذکر حديثي از اما م صادق(ع)...
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نقد کارشناسان در خصوص فاصله صادرات با روزهای خوب را بررسی می کند

ويـترينامـروز
کارشناسان برفرسایش 2و نیم برابری خاک در ایران نسبت به متوسط جهانی هشدار دادند

مرگ خاموش خاک در ایران

تصوي��ر م��رگ خاموش خاک در ايران به ش��دت نااميدکننده اس��ت.
فرس��ايش خاک در ايران تقريبا  2/5برابر متوس��ط جهاني اس��ت.يک
حساب کتاب سرانگشتي نشان ميدهد که با قيمت تخميني  ۲۸دالر
براي هر تن ،هزينههاي فرسايش خاک بين  ۵ ۶ميليارد تا ۱۱۲ميليارد
دالر است .شايد به همين دليل است که در صدر فهرست کشورهايي
قرار گرفتهايم که با معضل فرسايش خاک سخت دست به گريبانند.
بحران منابع خاکي ايران در شرايطي است که...
جامعه

کابوسوارداتبرسرصنعتخودرو

در شرايطي صادرات خودروهاي سواري ايران  ۳۸ميليون دالر است که
در سال  ۱۳۹۵بالغ بر يک ميليارد و  ۹۳۵ميليون دالر خودروهاي خارجي
وارد شده که ارزش آن در قياس با صادرات  ۵۰.۹۲برابر است.آمارهاي
رسميگوياي آن است که در سال  ۱۳۹۵در بخش تجارت خودروهاي

س��واري در ايران بيش از  ۶۰۰۰تن خودرو به ارزش��ي بالغ بر  ٣٨ميليون
دالر به کش��ورهاي مختلف صادر ش��ده است.البته ارزش اين صادرات و
وزن آن در قياس با سال قبل يعني سال  ۱۳۹۴افزايشي نزديک به سه
برابر داش��ته و  ۱۴ميليون دالر به  ۳۸ميليون دالر رس��يده اس��ت با اين

وجود اين رقم نس��بت به س��ال  ۱۳۹۳که صادرات انواع خودرو بيش از
 ۱۰۰ميليون دالر ارزش داشت همچنان رقميپايين محسوب ميشود.
حتي اين رقم در سال  ۱۳۹۱از اين نيز فراتر رفته و به  ۳۲۵ميليون دالر
ميرسيد که اين مسائل به خوبي گوياي آن است که ...

علي بيگدلي


درسيوهشتميندورهرقابتهايبينالملليکشتيفرنگي

دستگاه سياست خارجي به دليل اظهار نظرهاي
مکرر در خصوص خط قرمز بودن مذاکرات درباره
توان دفاعي ايران ،کش��ور را به نقطهاي رسانيده
اس��ت که جمهوري اسالميايران ميان برآورده
ک��ردن انتظ��ارات مردم از برجام به ويژه انتظارت
اقتصادي ،حفظ توافق هسته اي ،خط قرمزهاي
تعييني خود و حفظ روابطش با اروپا به تناقض و
حتي بن بست رسيده است .اروپا از برجام حمايت
خود را دارد و اين حمايت منافاتي با نکات مطرح
ش��ده ما ندارد .اما نکته اينجا اس��ت که مس��اله و
نگرانيه��اي غير برجامياروپا ميتواند بر توافق
هستهاي سايه بيفکند .ثانيا در همان سفر ظريف
به بروکسل و در جريان ديدار با وزراي امور خارجه
س��ه کشور اروپايي پيش��نهاد شد يا بهتر بگوييم
ادامه در همین صفحه
تکليف شد که...

رییس قوه قضاییه

ايران قهرمان

قضات متخلف به مردم
معرفی می شوند

کشتي فرنگي

جام تختي شد
10

اردکانیان در سفر به قم بر نقش آموزه های دینی در حل بحران آب تاکید کرد

استمداد وزیر نیرو از مراجع

سالهاس��ت ک��ه کم آبي ايران را تهدي��د ميکند .وضعيتي که فرايند
گرم ش��دن زمين و کاهش نزوالت جوي از يک س��و و س��وء مديريت
منابع آبي به عنوان س��رمايه محدود از س��وي ديگر ،تهديدي جدي را
براي جمعيت روبهرشد شهرها و کالنشهرهايي نظير تهران در بردارد.
افزايش جمعيت و تحول در سبک زندگي ،نيازها و خواستهاي جديدي
را ايجاد کرده که براي اين نيازها بايد فرهنگسازي...
انرژی

ایران از فرصت همکاری
با اروپا استفاده کند

صفحه4
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ورزشی

سرمقاله

صفحه4

یادداشت

دولت تأثيرگذارترين عامل در
توسعۀ صادرات غير نفتي است

7

از تفاوت100ميليون تا ١٥ميليارد ،بودجهاي جشنوارههاي هنري گزارش می دهد

صفحه2

صاحبنظران بر لزوم کاهش مصرف سوخت های فسیلی تاکید دارند

ضعف زیرساخت برای استفاده از خودرو برقی

فرهنگ و هنر

صفحه7
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گزارش

از تحول در خدمات نظام بانکی نشان می دهد:

افزایش سرعت و امنیت در بستر مبادالت پولی

صفحه5
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فصل تبعیض در دخل وخرج جشنواره ها
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shouroonews@gmail.com
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شمخانی تاکید کرد

استحاله جمهوری اسالمی ،آرزوی بر باد رفته
علیشمخانیگفت:تضعیف یااستحالهجمهوریاسالمی
ایران یک آرزوی بر باد رفته اس��ت که بعضی از کش��ورها
از ابت��دای پی��روزی انقالب دنب��ال می کردند و بارها نیز
شکست خوردند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتوگو با شبکه العالم
پیرام��ون اعتراضات اخی��ر در محیط داخلی ایران اظهار
کرد :موضوع اعتراض به عنوان حق طبیعی مردم در برابر
حاکمیت در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد ،شما
مشاهده کردید در سالگرد انتخاب ترامپ اعتراض وسیعی
توسط مردم آمریکا صورت گرفت ،متاسفانه در اکثرکشور
های منطقه اصوال اعتراض و حق اعتراض به رس��میت
شناخته نمی شود ،لذا در ایران که حق رای و صندوق آرا
تعیین کننده سرنوشت آحاد مردم می باشد ،شکل گیری
این موضوع برای کشورهایی که به شکل قبیله ای اداره
می ش��وند بس��یار عجیب است ،در این کشورها اعتراض
هم نوعی از عالمت ناآرامی و بروز بحران تلقی می شود.
در این خصوص خاطره ای دارم که ش��نیدن آن خالی از
لطف نیست« ،یکی از همین رهبران کشورهای منطقه در
سفری به ایران به من گفت که روزنامه ها و رسانه های
شما انتقادات واختالفات را زیاد منعکس می کنند و این
موضوع موجب تحریک مردم می شود ،شما چرا جلوی
اینگونه اقدامات را نمی گیرید؟ به وی گفتم  :این سبک
زندگی مردم ایران بعد ازپیروزی انقالب است وما نه تنها
نگران نیستیم بلکه ان را به رسمیت می شناسیم؛ البته او
نگران انعکاس این نوع نگاه مترقی و مردم ساالرا نه در
کشور خودش بود.وی در ادامه این مصاحبه تصریح کرد؛
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حق تجمع را یک
حق مشروع و طبیعی دانسته و مردم را در بیان اندیشه و

انتق��ادخ��ودآزادم��یداند؛ازنظرماایناعتراضاتهمدر
مسیری طبیعی در قالب بیان مطالبات قرار داشت لیکن
برخی اغتشاش��گر به صورت هدفمند دس��ت به اقدامات
خشونت آمیزی زده و به دنبال ایجاد ناامنی بودند .مردم
طبیعی در حوزه
وقتی که احساس کردند این اعتراضات
ِ
های مختلف در روند س��و اس��تفاده قرار گرفته است فورا
صف خود را از اغتتش��ا ش��گران جدا نموده و همراهی
نکردند.اثباتتالشمعاندینبرایسواستفادهازتجمعات
فوق نیازمند ارایه مدارک اطالعاتی محرمانه نیست .بلکه
مراجعه مس��تقیم به رسانه های رسمی کشورهای معاند
و همچنی��ن رس��انه های��ی که به صورت غیر رس��می از
س��وی عناصر وابس��ته به نظام سلطه مدیریت می شوند
اثبات کننده این موضوع اس��ت .با یک رصد س��اده می
ش��ود این اقدامات را مش��اهده واثبات کرد؛ وقتی رئیس
جمهور یک کش��ور درپیام توئیتریش اعالم می کند من
هر کمکی که برای شعله ور شدن اغتشاشات الزم باشد
انجام می دهم و موضوع ایران را به ش��ورای امنیت می
برم ،و یا نماینده رسمی این کشور در سازمان ملل متحد
با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی شعارهای ساختار شکن
مطرح شده در برخی تجمعات را تکرار می کند می شود
برداشت دیگری بغیر از دخالت کامال آشکار در این روند
داشت؟ طبیعتا وقتی مردم این دخالت اشکار که با هدف
انتقام گیری علیه اقتدار منطقه ای کشورش��ان صورت
می گیرد؛ مشاهده کردند ضمن جدا کردن صفوف خود
از اغتشاش��گران به مقابله با آن بر خواس��تند.وی افزود:
روند حل برخی از مش��کالت که ما آن را زخمی داخلی
توصیف می کنیم از ماهها قبل آغاز شده است و با برنامه
ری��زی ص��ورت گرفت��ه و تمرکز بر حل هر چه س��ریعتر

مشکالت ،اجازه نخواهیم داد فرودگاه مناسبی برای فرود
هیچ هواپیمای بیگانه بدخواه در کشور به وجود آید ،برای
حل این مشکالت همه قوای سه گانه در تالش هستند و
اطمینان داریم کشور ظرفیت رفع موانع و حل مشکالت
وچالش ها را دارد.دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح
کرد :ما قانون وضعیت اضطراری در کشورنداریم ،در ۴۰
س��ال اس��تقرار نظام جمهوری اسالمی علی رغم ایجاد
برخی بحران های حاد در ایران هیچگاه شرایط اضطراری
اعالم نکردیم ،اما در فرانسه پس از ترقه بازی گروه های
تکفیری مورد حمایت برخی از کشورهای منطقه شرایط
اضطراری اعالم ش��د ،در ترکیه هنوز ش��رایط اضطراری
حاک��م اس��ت ،اما در ای��ران پس از هفته ای که تجمعات
اعتراضی برگزار ش��د ،زندگی کامال عادی جریان دارد.
حتی در دوران اعتراض هم زندگی عادی جریان داشت،
ایران  ۸۰میلیون نفر جمعیت دارد و این تجمعات بسیار
محدود بود.ش��مخانی افزود :امریکا و رژیم صهیونیستی
علی رغم سرمایه گذاری های فراوان برای ناامن سازی
ای��ران و اج��رای طرح هایی چون تحمیل جنگ هش��ت
س��اله ،اعمال تحریم های گس��ترده و ایجاد ائتالف برای
انزوای ایران هیچگونه موفقیتی بدس��ت نیاوردند.وی
تصریح کرد :شکس��ت های مکرر نظام س��لطه در قبال
ایران نشان می دهد که شناخت آنان از مردم و ظرفیت
های نظام اسالمی ایران اشتباه بوده وخداوند را شاکریم
که دش��منان ما را از احمق ها آفریده اس��ت.وی تصریح
ک��رد :ما برای حل مش��کالت داخلی خ��ود برنامه های
مدونی داریم ،و برنامه  ۵ساله و سند چشم اندازچارچوبی
اس��ت برای پیش��برد اصالحات و حرکت به سمت توسعه
و پیشرفت است.
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ایران از فرصت همکاری با اروپا استفاده کند
ادامه از همین صفحه

...بايد تهران مواضع خود را در کاهش و رفع نگرانيهاي
آمريکا که فصل مش��ترک سياس��ت خارجي با اتحاديه
اروپا اس��ت را داش��ته باشد .در غير اين صورت تغيير رويه
اروپا هم در حمايت از برجام محتمل است .ضمنا اگر چه
در آن دي��دار ه��م حمايت از برجام از س��وي اين مقامات
اروپايي صورت گرفت ،اما اکنون سران اروپا به اين نتيجه
رسيدهاند که بايد ميان حمايت از برجام و بر طرف کردن
نگرانيهاي خود و آمريکا تعادل ايجاد کنند .لذا اروپا در
شرايط جديد به اين باور رسيده است که "در کنار برجام"،
تاکي��د دارم "در کن��ار برج��ام" و به موزات تعهد به توافق
هسته اي ،مسائلي چون توان دفاعي کشور ،حقوق بشر
و نقش ايران در خاورميانه را هم پيگيري کند.بايد گفت
ک��ه مواضع واکنشه��اي ايران به خصوص درباره توان
موشکي و دفاعي کشور نسنجيده بود .مواضعي که بايد
ار سر منطق ارائه شود .البته نه اين که کشور عزت خود
را زير س��وال ببرد ،بلکه ديپلماس��ي س��نجيده بايد عزت
را به بهترين وجه براي کش��ور فراهم کند ،عرتي که از
سر عقل و منطق سياسي شکل بگيرد يقينا با عزتي که
در س��ايه و برخي اظهار نظرهاي بس��ته ايجاد شود ،فرق
بس��ياري دارد .البته اين مس��اله ناشي از خطاي راهبردي
دستگاه سياست خارجي کشور بود ،چرا که تهران به باور
خود فکر ميکرد در س��ايه برجام اروپا به صورت مداوم
حمايت خود را از توافق هس��ته اي ،بدون چون و چرا در
مقابل فشارهاي آمريکا خواهد داشت .اما مسائل چند روز
اخير و نيز واکنش س��ران و مقامات اروپايي خالف اين

باور را نش��ان داده اس��ت .هر چند تا کنون اروپا از برجام
حمايت کرده است ،اما چناني که گفتم در ادامه تضميني
براي تداوم اين حمايت وجود ندارد .چرا که اخيرا اروپا در
حال نش��ان دادن چهره دوم خود در همراهي با مواضع
ترامپ به خصوص در مورد پيگيري  4ش��رط در فرصت
 120روزه اس��ت .در نتيجه ش��رايط کشور براي برجام در
کمتر از  4ماه آينده شرايط بسيار حساسي است ،شرايطي
که حساس��يت آن به مراتب براي س��ران و مقامات کشور
بيش��تر اس��ت و با کوچکترين اشتباه به خصوص موازي
کاري در ديپلماس��ي و امر سياس��ت خارجي و مواضع گاه
نس��نجيده ميتوان��د چالشهاي جدي براي کش��ور در
پي داش��ته باش��د .البته در اين ميان هم پيش��نهاد توقف
توان موش��کي ايران در  2هزار کيلومتر از جانب تهران
مورد پذيرش اروپا نبوده اس��ت که اين مس��اله حساسيت
فضاي موجود را باالتر ميبرد ،خصوصا که تهران نيز به
دلي��ل اظه��ار نظرهاي مکرر در خصوص خط قرمز بودن
مذاکرات درباره توان دفاعي ايران که اش��اره ش��د ،کشور
را به نقطهاي رس��انده که جمهوري اس�لاميايران ميان
ب��رآورده ک��ردن انتظارات مردم از برجام به ويژه انتظارت
اقتصادي ،حفظ توافق هسته اي ،خط قرمزهاي تعييني
خود و حفظ روابطش با اروپا به تناقض و حتي بن بست
رس��يده اس��ت؛ اين تناقض در مواضع و عدم ايجاد تعادل
در رسيدن به اهدف تعييني ،شرايط سخت و در عين حال
جدي همراه با چالشهاي بس��يار پيچيدهاي را در مقابل
اي��ران و توافق هس��تهاي در فرص��ت  120روزه ترامپ
گذاش��ته اس��ت.خروج و يا عدم خروج اياالت متحده از

همان ابتدا براي همه اعضا مهم و حياتي بوده است .در
ثاني در همان اظهار نظر الوروف که به آن اش��اره ش��د،
او بي��ان م��يدارد ک��ه اگر آمريکا از برجام خارج ش��ود به
صورت خودکار برجام از هم ميپاش��د ،چرا که بيش��ترين
بار تحريميهستهاي ايران از جانب امريکا صورت گرفته
و تحريمهاي اروپا متاثر از از اين تحريمهاي آمريکا بوده
اس��ت .از اين منظر با نبود واش��نگتن در توافق هستهاي
دوباره تحريمها عليه تهران احيا خواهد ش��ود و اگر هم
چنين اتفاقي بيفتد ،احتمال بازگشت تحريمهاي اروپايي
هم باال خواهد بود.اساسا جمهوري اسالميايران به دليل
وعدهها و مسائلي که در ميان افکار عموميداخلي مطرح
کرده ،خود را در يک منگنه سياس��ي و ديپلماتيکي قرار
داده اس��ت که نه ميتواند جواب افکار عموميکش��ور را
بدهد و مردم را به قناعت برساند و نه ميتواند در مقابل
خواستههاي اتحاديه اروپا واکنش مناسبي از خود نشان
دهد .لذا اگر در اين شرايط اروپا از جانب ايران در خصوص
رفع نگرانيهاي خود که فصل مش��ترکش با سياس��ت
خارجي آمريکا است ،پاسخ مناسب نگيرد ،يقينا به سمت
واش��نگتن س��وق خواهد يافت .از همين رو بايد ايران از
ه��ر فرصت��ي براي در کنار خود نگاه داش��تن اروپا کمال
به��ره و اس��تفاده را بب��رد .براي اي��ن کار هم بايد ايران از
تعيين خطوط قرمز و کاشتن اين وعدهها و ايجاد برخي
خواستهها در ميان افکار عمومياجتناب کند ،به موازاتش
هم از سر دادن برخي شعارها و وعدهها که دست يافتني
هم نيستند ،جلوگيري کند/.ديپلماسي ايراني
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رسيدگي سريع به پروندهها
بخشي از عدالت است

حج��ت االس�لام والمس��لمين بهراميدر
اختتامي��ه چهارمين همايش مديران دفاتر
اس��تاني ضمن تبريک به مناس��بت ميالد با
سعادت حضرت زينب کبري(س) گفت :بار
س��نگيني از دي��وان عدالت اداري بر دوش
مديران دفاتر اس��تاني ميباش��د و در حدود
نيمياز پروندهها در اس��تانها ثبت و ارسال
ميش��ود.به گ��زارش ايس��نا ،رئيس ديوان
عدالت اداري بيش��ترين آمار ارس��الي را از
اس��تان اصفهان دانس��ت و گفت :ارش��اد و
راهنماي��ي مدي��ران دفاتر اس��تاني کمک
بس��زايي در جلوگيري از تش��کيل پروندهها
ميکن��د و از ورود موضوعات��ي ک��ه ديوان
عدال��ت اداري صالحيت رس��يدگي به آنها
ندارد جلوگيري ميش��ود.حجت االس�لام
والمسلمين بهراميبه تفکر  ،تحول و ابتکار
در ام��ور تأکي��د کرد و گف��ت :ابتکار در امور
موجب تسهيل در کارها ميشود و در چندين
ماه گذش��ته تحوالتي هم در ديوان عدالت
اداري ش��کل گرف��ت و معاونتهاي جديد
تأس��يس شد و توانس��تيم با دقت و سرعت
بيش��تري به امورات رس��يدگي و آثار مثبت
آن را مش��اهده کنيم.وي در ادامه گفت :در
واق��ع ديوان عدال��ت اداري مرجع تظلمات
اداري بوده و هدف از تأس��يس آن شکايات
مردم عليه دس��تگاههاي اجرايي و برخي از
موسسات عموميميباشد.حجت االسالم
والمس��لمين بهرام��يدر ادامه به س��رعت
رس��يدگي در پروندهه��ا تأکيد کرد و گفت:
رسيدگي سريع به پروندهها بخشي از عدالت
است و اگر شخصي حقي در موضوعي دارد با
حکم عادالنه و به سرعت بايد رسيدگي شود.
رئيس ديوان عدالت اداري تعداد پروندههاي
وارده را بيش��تر از ظرفيت ديوان دانس��ت و
اف��زود :در ماه گذش��ته ح��دود چهارده هزار
پرونده در ش��عب بدوي مختومه شده است
در حاليکه آمار مش��ابه س��ال گذشته ميزان
مختومه را هفت تا هشت هزار پرونده اعالم
نموده که از تالش قضات و کارکنان تقدير
و تشکر ميکنيم .وي گفت :در موضوعات
مش��ابه که حجم پروندهها افزايش مييابد
با تعامل دس��تگاه مربوط��ه ميتوان از اين
حج��م پرون��ده جلوگيري و ب��ا صدور رأي
وحدت رويه ميتوان سرعت کار را بيشتر و
از اطاله دادرسي جلوگيري کرد.گفتني است
در پاي��ان اي��ن همايش مدي��ران برتر دفاتر
استاني در دو گروه انفرادي و تيميانتخاب
و ب��ا اه��داي لوح از آنان تقدير به عمل آمد.
استان خراسان رضوي ،فارس و يزد در گروه
انفرادي و استان اصفهان به عنوان دفتر برتر
در حوزه کار گروهي انتخاب شدند.

جنون روحي آمريکا و رژيم
صهيونيستي در برابر ایران

س��فير ايران در س��ازمان ملل متحد گفت:
جاي تاسف است که شوراي امنيت در حل
موضوعات مهميچون اشغال دائم فلسطين
و يا بمباران يمن ،منفعالنه عمل ميکند.
به گزارش ايس��نا  ،اسحاق آل حبيب ،سفير
و معاون نماينده دائم ايران در سازمان ملل
در بحث عموميشوراي امنيت درباره غرب
آسيا و فلسطين ،تالشهاي اخير نظام سلطه
براي به رس��ميت شناختن قدس اشغالي به
عنوانپايتخترژيمصهيونيستيرانمونهاي
از اين سياستها برشمرد و محکوم کرد.وي
با يادآوري سوابق رژيم صهيونيستي گفت:
م��ا ه��ر بار در اينجا جمع ميش��ويم خبري
تازه در مورد شهرکسازيهاي غير قانوني
اين رژيم ميش��نويم چرا که اين رژيم ،به
صورت مس��تمر در پي تحکيم اش��غالگري
خ��ود و انکار حقوق فلسطينيهاس��ت.وي
اظهار کرد  :ش��هرک سازيهاي رو به رشد
اسرائيل نه تنها تخلف از کنوانسيون چهارم
ژن��و ،بلک��ه يک جنايت جنگ��ي و حاکي از
اين واقعيت اس��ت .وي افزود :نقش مخرب
آمريکا در منازعات بين المللي ،خصوصا در
خاورميانه ،قابل انکار نيست و آمريکا هرگز
در مس��ئله فلسطين ش��ريکي صادق براي
صل��ح و عدالت نبوده است.س��فير و معاون
نماين��ده دائم ايران در س��ازمان ملل گفت:
جاي تاسف است که شوراي امنيت در حل
موضوعات مهميچون اشغال دائم فلسطين
و يا بمباران يمن که طي س��ه س��ال گذشته
ادام��ه يافته اس��ت منفعالنه عمل ميکند.
بمبارانهاي يمن ،قحطي ،بيماري و نابودي
براي مردم يمن به همراه داشته است و بنا به
تاييد مقامات سازمان ملل متحد ،بزرگترين
قحط��ي دني��ا در چند دهه اخير را براي آنان
رقم زده است.
انفعال ش��وراي امنيت س��ازمان ملل نتيجه
مستقيم مانع تراشي آمريکاييها در شوراي
امنيت است.آل حبيب با اشاره به تالشهاي
آمريکا و رژيم صهيونيستي براي تغيير دادن
محور بحثهاي غرب آسيا در شوراي امنيت
گف��ت :ظاه��را ايران هراس��ي براي اين دو
رژي��م ب��ه نوعي وس��واس و جن��ون روحي
تبديل ش��ده اس��ت اما در واقع اينها که بر
طب��ل ايران هراس��ي ميکوبند همانهايي
هس��تند ک��ه با دالرهاي خ��ود در پي خريد
يا فروش «تس��ليحات زيب��اي» آمريکايي
هس��تند و اتهامات��ي که علي��ه ايران مطرح
ميکنند هيچ گونه ارتباطي با صلح و امنيت
در غرب آسيا ندارد.
وي با اشاره به تالشهاي ايران در مبارزه با
گروه تروريستي صهيونيستي داعش گفت:
واقعي��ت اين اس��ت که زمان��ي که ايران در
عراق و س��وريه در حال کمک به مردم اين
دو کشور و در مبارزه با داعش بود ،آمريکا و
متحدان آن ،گروهاي تروريس��تي را مسلح
ميکردند.
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رهبر انقالب اسالميتاکيد کردند :حاال که علما و روحانيت ،به يک موقعيتي در عالم سياست دست پيدا
کردهاند ،نبايد آنچه را تاريخچ ه ما و س ّنت کهن ما است از دست بدهيم.حضرت آيتاهلل خامنهاي در
ابتداي درس خارج روز دوشنبه مورخ دوم بهمنماه ،به ذکر حديثي از اما م صادق(ع) ،درباره خصوصيات
جناب سلمان فارسي پرداختند ،که نظر به اينکه اين حديث ميتواند الگويي اخالقي و رفتاري براي
بن
حضرتآیتاهللخامنهای :نيروهاي مؤمن و انقالبي باشد ،خط حزباهلل براي اولينبار آن را منتشر کرده استَ «:عن َمنصو ِر ِ
لت أِ َلبي َعبد ِهّ
سم ُع م َ
لمان الفارسي» راوي
زرج ،قالُ :ق ُ
ِکر َس َ
ِالل ّ
الصادِق(ع) :ما أَک َث َر ما أَ َ
بَ َ
ِنک يا َسيدي ذ َ
روحانیت ميگويد چقدر من زياد ميشنوم از شما که نام سلمان را ميبريد و از او ياد ميکنيد[...حضرت فرمود]
سنّت کهن خود ميداني چرا؟ ...سه خصوصيت در سلمان بود که اين موجب ميشود که من او را زياد ياد کنم:
ميل خود غلبه ميداد
 -۱ميل اميرالمؤمنين را بر ِ
را حفظ کند از اين معلوم ميشود که بيش از يک بار چنين چيزي اتّفاق افتاده که حضرت چيزي را اراده کردند،
سلمان چيز ديگري در دل خود و در ذهن خود ميخواسته است وليکن ميل و هواي #اميرالمؤمنين

Sat 27 Jan 2018

را َ «-هوي» يعني ميل -بر ميل خود ترجيح داده است.
 -۲فقرا را دوست ميداشت
بعضيها از طبق ه مستضعف جامعه اص ً
ال بدشان ميآيد؛ حاضر نيستند طرف آنها بروند ،نگاه بکنند
به آنها! خودشان را برتر از آنها ميدانند؛ او نه؛ فقرا را دوست ميداشت ،آنها را بر اهل ثروت ترجيح
ميداد ...اينها درس است ديگر .ما طلبهها ،ما جامع ه روحانيت و علمي ،يکي از خصوصياتمان از ا ّول
همين بوده است که با ضعفا و طبق ه ضِ عاف نزديک بودهايم؛ اين خيلي امتياز بزرگي است ...اين خيلي
چيز مهمياست؛ اين را بايد نگه بداريم .حاال که علما و روحانيت ،به يک موقعيتي در عالم سياست
دست پيدا کردهاند ،نبايد آنچه را تاريخچ ه ما و س ّنت کهن ما است از دست بدهيم.
 -3جناب سلمان علم را دوست ميداشت ،علما را دوست ميداشت
صادق با آن جاللت و عظمت ،نسبت به
اين سه خصوصيت در اين بزرگوار ،موجب ميشود که امام
ِ
محبت -يا تجليل و تعظيم -نسبت به او بکند.
او گرايش پيدا کندّ ،

رییس قوه قضاییه

رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر نظارت مستمر
بر مجموعههاي قضايي در سراس��ر کشور
به قضات متخلف هش��دار داد که در آينده،
طب��ق برنامهاي خاص نام و تصوير آنان در
رسانهها منتشر خواهد شد.
ب��ه گ��زارش اداره کل رواب��ط عموميقوه
قضايي��ه آي��ت اهلل آمل��ي الريجان��ي در
گردهمايي رؤس��اي کل دادگس��تريها و
دادس��تانهاي مراکز استان سراسر کشور با
تأکيد بر لزوم نگاه کالن مسئوالن و مديران
ب��ه نظ��ام جمهوري اس�لامي ،اهداف آن،
قانون اساسي ،شرايط فعلي کشور و موقعيت
کشور در جغرافياي منطقه و جهان ،تصريح
کرد :اين نگاه کالن براي همه مديران نظام
الزم اس��ت زي��را در غير اينصورت وظايف
خ��ود را نميتواني��م به نحو کامل ،صحيح و
نافذ انجام دهيم.

قضاتمتخلفبهمردممعرفیمیشوند

دس�تگاههاي امنيتي با سرش�اخههاي

مرتب�ط ب�ا بيگان�گان در فض�اي مجازي
برخورد کنند

رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه مس��ئوالن
در اين زمينه در حال چارهانديش��ي هستند،
به جلس��ه ش��وراي عالي فضاي مجازي در
محض��ر رهب��ر معظم انقالب اش��اره کرد و
گفت :اين معضل بايد هر چه س��ريعتر حل
شود و در کنار آن همه دستگاههاي امنيتي
موظفندباسرشاخههايداخلي کهدر فضاي
مج��ازي اق��دام به همکاري با دش��منان و
بيگانگان ميکنند برخورد کنند.

همه بايد نس�بت به فس�اد در دس�تگاه

قضايي حساس باشند

آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه با اشاره به
نظارت هر چه بيشتر بر خود دستگاه قضايي،
تأکيد کرد :فساد در دستگاه قضايي حتي اگر
کم باش��د باز هم براي ما بس��يار زياد است.
به هيچ عنوان پذيرفته نيس��ت که دستگاه
متولي مبارزه با فساد خود درگير فساد باشد.
دس��تگاه قضايي ترازوي برخورد با مفاس��د
اس��ت و بر اين اس��اس همه بايد نس��بت به
هرگونه فساد در قوه قضاييه حساسيت تام
داشته باشند.رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه
تخلف در قوه قضاييه غيرقابل اغماض است
ودراين زمينهچونبحث اعتمادمردمونظام
در بين است جاي هيچگونه ترحمينيست،
تصري��ح ک��رد :دس��تگاه قضايي با س��از و
کارهايگوناگونبهمبارزهباتخلفاتدروني
ميپردازد و بر اين اس��اس افراد متخلف و
فاس��د ،از قوه قضاييه منفصل ميش��وند.
برخوردهاي ما در اين زمينه ش��دت يافته و
دليل آن نيز حفظ حرمت و احترام نيروهاي

نيس��ت که ما مردم را در ش��اهراه متعلق به
دشمنان رها کنيم .ما هرگز قائل به بستن
فضاي مجازي نيس��تيم بلک��ه ميگوييم
باي��د خودمان مس��يري امن ايجاد کنيم تا
ش��هروندانمان حق انتخاب داشته باشند و
مجبور نباشند که به اضطرار در مسيري که
اختيار آن با دشمن است حضور يابند.

سالم و پاک دستگاه قضايي است.

هيچگون�ه فس�ادي را در ق�وه قضاييه

تحمل نخواهم کرد

آيت اهلل آملي الريجاني خطاب به رؤساي
کل دادگس��تريهاي سراس��ر کشور اظهار
کرد :به همه افراد زيرمجموعه خود هشدار
بدهيد که هيچگونه فسادي از سوي بنده و
دس��تگاههاي نظارتي تحمل نخواهد شد و
در آينده طبق برنامهاي خاص،آراي دادگاه
عالي صالحيت قضات پس از تأييد در دادگاه
عالي تجديد نظر و تأييد رئيس قوه قضاييه
هم��راه ب��ا نام و تصوي��ر قضات متخلف در
رسانهها منتشر خواهد شد .اين در واقع اتمام
حجت با همه قضات متخلف است تا جاي
هيچگونه گاليهاي باقي نماند و بدانند فساد
و ارتکاب جرائم در دس��تگاه قضايي تاوان
بزرگي خواهد داشت.

ص�دور قرار بازداش�ت موق�ت بايد به

حداقل برسد

رئيس قوه قضاييه در ادامه با تأکيد بر لزوم
نظارت مس��تمر رؤس��اي کل دادگستريها
در قال��ب بازديده��اي س��رزده و نوبهاي و
همچنين توجه جدي به احياي حقوق عامه
در چارچ��وب قوانين و مقررات ،به موضوع
بازداش��تهاي موقت پرداخت و خاطرنشان
ک��رد :در اين زمين��ه نيز بايد نظارت کاملي
صورت گيرد تا صدور قرار بازداشت موقت به
حداقل برسد و در مواردي که واقعا ميتوان
از اين قرار استفاده نکرد ،به هيچ عنوان صادر
نش��ود .از سوي ديگر نبايد به گونهاي باشد
که به عنوان مثال قرار وثيقه در زماني صادر
شود که امکان توديع آن وجود نداشته باشد
و متهم به ناچار روانه زندان شود.
آي��ت اهلل آمل��ي الريجاني با تأکيد بر لزوم
بهرهمن��دي از ظرفيته��اي قانوني براي
صدور مجازاتهاي جايگزين حبس به ويژه
با توجه به مشکالت عديده سازمان زندانها
از نظ��ر بودج��ه ،امکانات و فضاي فيزيکي

تنش ميان ايران و آمريکا و منطقه را آزار ميدهد
نخستوزير عراق گفت که تنش ميان ايران و آمريکا،
منطقه و کشورش را آزار ميدهد.
به گزارش ايسنا به نقل از السومريه نيوز ،حيدرالعبادي
نخستوزير عراق در حاشيه نشست جهاني داووس در
رابطه با اختالفات ميان ايران و آمريکا و تاثيرات آن
بر عراق ،اظهار کرد :تنش ميان اين دو کشور عراق
و منطقه را آزار ميدهد و اين مساله به اين معناست
که در يکي از نقاط جهان درگيري وجود دارد و عراق
از آن مصون نخواهد بود.
وي اف��زود :م��ا تالش ميکنيم که وضعيت موجود را
حف��ظ کنيم و اميدواري��م که روابط و گفتوگو ميان
دو کشور تداوم داشته باشد.
العبادي در ادامه با اش��اره به اينکه «در ميان برخي
کش��ورها اختالفات��ي وج��ود دارد و همين اختالفات
باع��ث ب��ه وجود آم��دن داعش ش��دند» ،گفت :اين
اختالفات بايد از طريق گفتوگو حل شوند و سياست
عراق عدم دخالت در امور ديگران است.
همچنين روس��يااليوم گزارش داد که س��عدالحريري
نخستوزير لبنان نيز در حاشيه اين نشست اقتصادي،
گفت :ايران کش��وري اس��ت که بايد با آنها تعامل

داشته باشيم.
وي افزود :من به عنوان نخستوزير لبنان ميخواهم
که بهترين روابط را با ايران داشته باشيم اما اين روابط
بايد دوجانبه باشد.
سعدالحريري در ادامه با بيان اينکه «ايران نبايد در
امور يمن مداخله کند» ،مدعي شد :چه بسا ايران يک
چالش در منطقه اس��ت اما با گفتوگو ميتوان اين
چالش را حل کرد و ما خواهان اين امر هستيم.
نخس��توزير لبنان در ادامه با اش��اره به اينکه «ما به
عنوان يک کش��ور اگر گمان کنيم که ميتوانيم در
امور ديگران دخالت کنيم هزينه س��نگيني خواهيم
داد» ،گفت :تنها راهي که به نفع لبنان است سياست
خويشتنداري است.
اين اظهارات در شرايطي مطح ميشود که مسووالن
کش��ورمان بارها تاکيد کردهاند که ايران دخالتي در
امور داخلي ديگر کشورها ندارد.
بر اس��اس اين گزارش ،چهل و هش��تمين نشس��ت
اقتص��ادي داووس روز سهش��نبه در س��وئيس
آغ��از و ام��روز جمع��ه ب��ه کار خ��ود پاي��ان خواهد
داد.

نيز يادآور شد :در حال حاضر ظرفيتهاي
بسيار خوبي در قانون وجود دارد و رؤساي
کل دادگس��تريها بايد نظارت کنند که اين
ظرفيتها در صدور حکم و همچنين تبديل
مجازات و اجراي آن از سوي قضات محترم
مورد استفاده قرار گيرد.رئيس قوه قضاييه
در ادامه با اشاره به حساسيت فضاي مجازي
و لزوم توجه به آن گفت :فضاي مجازي در
کشور ما به شکلي که امروز اداره ميشود،
صد درصد خالف امنيت ملي اس��ت .تمام
اطالعات شهروندان ما در اختيار بيگانگان
ق��رار ميگي��رد و مبادله دادهها تحت رصد
آنهاس��ت .دش��منان با در اختيار داشتن اين
ام��کان و پاالي��ش اين دادهه��ا به انحاي
مختل��ف ميتوانند اطالعات گوناگون را از
داخل کشور ما بدست آورند و با دستيابي به
ذائقه مخاطبان ضمن انواع شايعهپراکنيها
عليه نظام و امنيت کشور اقدام کنند.آيت اهلل
آمليالريجانيافزود:بههيچعنوانمنطقي

ش�عب تخصصي رس�يدگي به جرايم

فض�اي مج�ازي ايجاد و از کارشناس�ان
اين حوزه استفاده شود

آي��ت اهلل آملي الريجاني همچنين با تأکيد
بر لزوم ايجاد ش��عب تخصصي رس��يدگي
ب��ه جراي��م فضاي مجازي در دادس��راها و
دادگاهه��ا اظهار کرد رئيس جمهور محترم
در جلسهاي پيشنهاد دادند که در رسيدگي
ب��ه پروندههاي مربوط به فضاي مجازي از
نظرکارشناسيشورايعاليفضايمجازي
براي تش��خيص موضوعات استفاده شود.
به نظر ميرس��د اين پيشنهاد خوبي است و
قضات گر چه در تش��خيص جرم و صدور
حکم مس��تقل هس��تند و بايد به نظر خود
عمل کنند اما اس��تفاده از نظر کارشناس��ي
ب��راي تش��خيص موضوعات ب��ه ويژه در
عرصههايي نظير فضاي سايبري کار بسيار
خوبي اس��ت که به اتقان و اس��تحکام آراء
کمک ميکند.

ادعاهاي پادشاه اردن عليه ايران در نشست داووس
پادش��اه اردن در نشس��ت جهان��ي داووس ب��ا طرح
ادعاهاي بياساس مدعي دخالت ايران در کشورهاي
منطقه شد.
به گزارش خبرگزاري رسميعربستان (واس) ،ملک
عبداهلل دوم پادش��اه اردن در نشس��ت جهاني داووس
که در حال برگزاري است ،مدعي شد :کشور عربستان
به رياست ملک سلمان نقش فعالي دارد و در مقابل
دخالتهاي ايران و گروهکهايي که از آنها حمايت
و کش��ورهاي عربي را تهديد ميکند خطوط قرمزي
قرار ميدهد.
وي در ادام��ه ب��ا ط��رح اي��ن ادعا که «ايران از ش��به
نظامي��ان مس��لح حماي��ت و دي��ن را وارد اختالفات
سياس��ي ميکند» ،مدعي ش��د :چيزي که ما امروز
ش��اهد آن هس��تيم يک هالل ايراني اس��ت و ما در
اردن اس��تفاده از دين به عنوان يک ابزار سياس��ي را
رد ميکنيم.
ملک عبداهلل دوم در ادامه با هش��دار دادن نس��بت به
وق��وع جنگ مدعي ش��د :اي��ران در منطقه ما دخالت
ميکند و ما امروز به جاي گسترش درگيري نيازمند
گفتوگو هس��تيم و ايران اس��تراتژي بلندمدت براي

منطقه در پيش گرفته است.
پادشاه اردن در رابطه با توافق هستهاي ايران با اشاره
ب��ه اينک��ه «تفاهم آمريکاي��ي ـ اروپايي ـ ايراني در
رابطه با اين توافق وجود دارد» ،گفت :اردن خواهان
اين است که منطقه خاورميانه خالي از سالح هستهاي
باش��د.به گزارش ايس��نا ،پادشاه اردن در حالي مدعي
نقش فعال و س��ازنده عربس��تان در منطقه اس��ت که
ائتالف متجاوز عربي نزديک به س��ه س��ال است که
مناطق مسکوني يمن را بمباران و کودکان و زنان آنان
را به قتل ميرساند و مانع رسيدن کمکهاي انساني
از جمله غذا و دارو به يمن ميشود تا جايي که اين امر
باعث ش��د اخيرا نام ائتالف متجاوز عربي به رهبري
عربستان در ليست سياه سازمان ملل قرار گيرد.
جمهوري اس�لاميايران همواره خواس��تار تفاهم و
گفتوگو با کش��ورهاي منطقه و حل مش��کالت از
طريق راهحل سياس��ي بوده است.مقامات کشورمان
هم��واره تاکيد ميکنند که جمهوري اس�لاميايران
خواهان ايجاد صلح ،ثبات و امنيت در منطقه بوده و
براي ريش��هکن کردن تروريسم تالشهاي فراواني
کرده است.

ظریف پیشنهاد کرد

«شبکهسازیامنیتی»،راهکارنیلبهثباتمنطقهای
وزي��ر ام��ور خارجه تاکيد کرد :در غرب آس��يا ،در تمام
سطوح با کاستي در انجام گفتوگو روبرو هستيم :بين
حاکم��ان و م��ردم ،بين دولته��ا و بين ملتها .هدف
گفتوگوها بايد اين باش��د که روش��ن س��ازد همه ما
نگرانيه��ا ،بيمه��ا ،اميدها و آرزوهاي مش��ابه داريم.
چنين گفتوگويي ميتواند و بايد جايگزين تبليغات و
لفاظيها شود .اين گفتوگو بايد هم زمان با اقدامات
اعتمادساز انجام شود.
به گزارش ايلنا ،متن يادداش��ت «محمدجواد ظريف»
در روزنام��ه ينيش��فق ترکيه ب��ا تيتر «همکاريهاي
منطقهاي پسا داعش» به شرح زير است:
شکس��ت داع��ش تنها نويدبخش بازگش��ت ثبات به
بخشه��اي بزرگ��ي از منطق��ه نب��وده و همزمان اين
شکس��ت به تنشها و بحرانهاي جديدي دامن زده
اس��ت ،از جمل��ه ي��ک تالش هماهنگ ب��راي احياي
هيجانات عصبي که مدتهاس��ت واقعيت سياس��ت
خارجي ايران را پوش��انده اس��ت .داعش تاريکترين
اعماق اهريمني در جامعه بشري را به نمايش گذاشت.
ب��ا اي��ن حال ،همي��ن موضوع فرصتي را براي گرد هم
آمدن و مبارزه با اين تهديد وجودي را پديد آورد.اقدام
مشترک عليه داعش ميتواند نويدبخش دوراني جديد
باش��د .براي اين منظور ،به ادبيات و رهيافت جديدي
نياز است تا متناسب با جهاني باشد که در حالگذاربه
يک نظم جهان پس��ا غربي اس��ت .دو مفهوم ميتوانند
به الگوواره (پارادايم) در حال ظهور غرب آس��يا ش��کل
دهند :ايده منطقه قوي و شبکهس��ازي امنيتي ،جايي
که کش��ورهاي کوچک و بزرگ  -و حتي آنهايي که
در ط��ول تاري��خ ،رقيب هم بودهاند  -به ايجاد ثبات در
منطق��ه کمک ميکنند.هدف منطقه قوي که مخالف

اس��تيالطلبي و حذف ديگر بازيگران اس��ت ،ريشه در
شناسايي لزوم احترام به منافع همه طرفها دارد .هر
اقدام استيالجويانهاي از سوي هر يک از کشورها ،نه
تنها عملي بيجاس��ت ،بلکه اساس�� ًا غيرممکن است:
کس��اني که بر اين مس��ير اصرار دارند ،ايجاد بيثباتي
ميکنند .مسابقه تسليحاتي منطقه ما ،نمونهاي از اين
گونه رقابتهاي مخرب است؛ هدر دادن منابع حياتي
براي پر کردن خزانه سازندگان تسليحات هيچ کمکي
به ايجاد صلح و امنيت نکرده است و نظاميگري صرفا
به ماجراجوييهاي فاجعهبار منجر شده است.همچنين
بسياري از الگوهاي رايج ايجاد ائتالف منسوخ شدهاند.
ب��ا نگاهي به دني��اي درهم تنيده امروز درمييابيم که
اي��ده امنيت دس��تهجمعي ،به وي��ژه در منطقهاي مثل
منطقه خليجفارس ،کارايي خود را به يک دليل اصلي
از دست داده است :پيش فرض اين ايده اشتراک منافع
اس��ت« .شبکهسازي امنيتي» ايده ابداعي ايران براي
پرداختن به مس��ائلي اس��ت که از واگرايي در منافع تا
تفاوت در قدرت و وسعت کشورها ناشي ميشود.
متغيرهاي اين ايده ،ساده ولي موثرند :اين ايده بجاي
تالش براي چشم پوشيدن از تعارض منافع ،تفاوتها
را ميپذي��رد .در هم��ان ح��ال ،ب��ا مفروض دانس��تن
مش��ارکتگرايي ،همچون س��دي از ايجاد يک نظام
اليگارشي توسط کشورهاي بزرگ جلوگيري ميکند و
به کشورهاي کوچک امکان مشارکت ميدهد .قواعد
اين نظم جديد ،سرراست هستند .همان استانداردهاي
مشترکي که از همه مهمتر در اهداف و اصول منشور
ملل متحد وجود دارند :برابري حق حاکميت دولتها،
پرهيز از تهديد يا توس��ل به زور ،حل مس��المتآميز
مناقش��ات ،احترام به تماميت ارضي کش��ورها؛ عدم

مداخله در امور داخلي کشورها و احترام به حق تعيين
سرنوشت کشورها.
شبکهس��ازي امنيت��ي يک خيالپردازي نيس��ت .اين
ايده تنها راه واقعگرايانه براي خروج از چرخه معيوب
فعل��ي اس��ت که بر اتکاء ب��ه قدرتهاي فرامنطقهاي،
ائتالفه��اي مبتن��ي بر ح��ذف و توهم خريد امنيت با
دالرهاي نفتي يا چاپلوس��ي بنا ش��ده است .انتظار اين
اس��ت که کش��ورهاي ديگر بهخصوص همس��ايگان
اروپاي��ي م��ا اين رويکرد را به نفع خود ديده و متحدين
ايشان را در منطقه به پذيرش آن فراخوانند.
برايگذاراز آشفتگي فعلي به سمت ثبات ،بايد قبل از
هرچيز رو به سوي گفتوگو و ساير اقدامات اعتمادساز
بياوريم .در غرب آس��يا ،در تمام س��طوح با کاس��تي در
انجام گفتوگو روبرو هس��تيم :بين حاکمان و مردم،
بين دولتها و بين ملتها .هدف گفتوگوها بايد اين
باشد که روشن سازد همه ما نگرانيها ،بيمها ،اميدها
و آرزوهاي مشابه داريم .چنين گفتوگويي ميتواند و
بايد جايگزين تبليغات و لفاظيها شود .اين گفتوگو
بايد هم زمان با اقدامات اعتمادساز انجام شود.
ترويج گردش��گري ،ايجاد کارگروههاي مش��ترک در
موضوع��ات مختل��ف از ايمني هس��تهاي تا مديريت
آلودگ��ي محيط زيس��ت و فجاي��ع طبيعي ،ديدارهاي
مش��ترک نظام��ي ،اطالعرس��اني قب��ل از مانورهاي
نظام��ي ،شفافس��ازي در حوزه تس��ليحاتي ،کاهش
هزينهه��اي نظام��يو همه اينها در نهايت ميتواند به
دستيابي به يک توافق عدم تجاوز متنهي شوند.
به عنوان اولين گام ،جمهوري اسالميايران پيشنهاد
ايج��اد ي��ک «مجمع گفتوگ��وي منطقهاي در خليج
ف��ارس» را ميده��د .دعوت ديرپاي ما براي گفتوگو

همچن��ان پابرجاس��ت و در انتظار روزي هس��تيم که
همس��ايگانمان اين دعوت را بپذيرند و متحدين آنها
در اروپا و غرب نيز آنها را به آن تشويق کنند.
آمريکا و عربستان به داعش سالح دادند
همچنين وزير امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبي در
فضاي مجازي بر کمک تسليحاتي آمريکا و سعوديها
به گروهک تروريستي داعش تاکيد کرد.
ب��ه گزارش خبرگزاري مه��ر ،محمدجواد ظريف وزير
ام��ور خارج��ه کش��ورمان درباره کمک تس��ليحاتي
آمري��کا و عربس��تان ب��ه گروه��ک تروريس��تي
داع��ش مطلب��ي را در صفح��ه توئيت��ر خود منتش��ر
کرد.
ظريف در اين مطلب آورده است:
«ه��ر قدر بوقهاي تبليغاتي ترامپ و همدستانش��ان
حقاي��ق جايگزي��ن (تقلب��ي) توليد کنن��د ،هر ميزان
که عربس��تان س��عودي ب��ازي تبليغاتي چش��مانداز
نوراني(اشاره به ادعاي وزير خارجه سعودي در داووس)
راه بيندازد و هر قدر آمريکا تالش کند شکست داعش
را ب��ه ن��ام خود ثبت نمايد ،نميتوانند واقعيتهاي زير
را تغيير دهند:
 -۱اي��ن اي��ران بود که براي شکس��ت دادن داعش به
کمک مردم عراق و سوريه شتافت.
 -۲اين آمريکا و عربستان سعودي بودند که به داعش
سالح دادند».
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بودج ه دستگاهها به طور کامل
تخصيصنمييابد

رئيس دفتر رئيسجمهور ،گفت :بحث بودجه
فقط در حوزه تئاتر محدوديت ندارد بلکه بقيه
دس��تگاهها هم با محدوديت مواجه هس��تند و
بودجهش��ان به طور کامل تخصيص نمييابد.
با اين حال يک نکته ديگر آن است که همين
مقدار بودجهاي که صرف هنر ميشود بايد در
جاي درس��ت مصرف شود .به گزارش ميزان،
محمود واعظي در حاش��يه بازديد از هشتمين
روز جش��نواره بينالمللي تئاترفجر در پاس��خ
ب��ه س��وال خبرنگاران درب��اره بهبود وضعيت
تئاترش��هر و محوطه اطراف اين بناي هنري
که در حال حاضر شرايط خوبي ندارد ،گفت :در
اين دولت هماهنگي نزديکتري با شهرداري
وج��ود دارد و قطع��ا معاونته��اي فرهنگ��ي
ش��هرداري تهران و وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لاميهم بايد ارتباط نزديکتري داش��ته
باش��ند تا حل اينگونه مس��ائل راحتتر ش��ود.
وي تصري��ح ک��رد :بحث بودجه فقط در حوزه
تئاتر محدوديت ندارد بلکه بقيه دستگاهها هم
با محدوديت مواجه هس��تند و بودجهش��ان به
طور کامل تخصيص نمييابد .با اين حال يک
نکته ديگر آن است که همين مقدار بودجهاي
که صرف هنر ميش��ود بايد در جاي درس��ت
مصرف ش��ود.آنطور که پايگاه اطالعرس��اني
دولت ،گزارش داده است ،واعظي بيان داشت:
تالش س��ازمان برنامه و بودجه اين اس��ت که
بودجهها به نحوي تخصيص يابد که بيشترين
استفاده را دستگاهها داشته باشند و اين مساله
به برنامهريزي ما هم مربوط ميش��ود و اينکه
مثال قيمت نفت به همان ميزاني که در اليحه
بودجه تعيين ش��ده ،باش��د.رئيس دفتر رئيس
جمه��ور ،خاطرنش��ان کرد :ب��ا توجه به اينکه
پروژههاي بزرگ در اختيار داريم و بودجه هنر و
تئاتر چندان زياد نيست ،اميدوارم در اين حوزه
بودجهها به طور کامل تخصيص يابد.

انقالب با وجود اختالسو ربا
با خطر مواجه ميشود

يکي از مراجع تقليد گفت :ممکن است انقالب
نيز با وجود اختالس ،حقوقهاي نجوميو ربا
با خطر مواجه شود اين خطر وجود دارد ،اما با
اين وجود ما فرزندان حضرت امير (ع) هستيم
و ب��ا ي��ک اهلل گفت��ن ميتوانيم امور را اصالح
کنيم.ب��ه گزارش خبرگ��زاري فارس ،آيتاهلل
جواديآملي از مراجع تقليد در ديدار با جمعي
از اعض��اي ش��وراي مرک��زي ح��زب موتلفه
اس�لاميگفت :وقت��ي ي��ک نظام��ي ،صبغه
فرهنگي داش��ته باش��د ،دش��من فرهنگي نيز
خواهد داش��ت ،وقتي نظاميصبغه اقتصادي
داش��ته باش��د دش��من اقتصادي به مقابله او
خواه��د آم��د و اگ��ر نظاميصبغ��ه اجتماعي
داش��ته باشد دانش��مندان فن اجتماع به تقابل
آن ميآين��د.وي اف��زود :اما وقتي نظاميطبق
فرماي��ش پيامبر(ص) «جوامع الکلم» ش��د و
قرآن و عترت ،محور آن شدند ،جنگ احزابي
ب��ه رهب��ري اس��تکبار و صهيونيزم به تقابل او
ميآيد .ما از همه طرف در معرض حمله ايم،
چ��ون اين انقالب ح��رف جوامع الکلم دارد و
همه چيزش الهي اس��ت.آيتاهلل جواديآملي
خاطرنشان کرد :در تفکر غرب ،ترس از جهنم
را داراي ريش��ه علمينميدانند ،چراکه آنها تا
چي��زي را نبينند باور نميکنند ،ميگويند تنها
چي��زي را ميپذيري��م که آن را ببينيم و حس
کني��م ،چي��زي که قابل لمس و ديدن نيس��ت
براي آنها علم محس��وب نميش��ود .آنها چون
به حس اکتفا ميکنند انس��ان را حيوان ناطق
ميدانند که بعد از مرگ تمام ميشود در حالي
که در تفکر الهي انس��ان موجودي است ابدي
که در مواجهه با مرگ ،مرگ را ميميراند .لذا
ما تا ابدي فکر نکنيم و در محدوده تفکر حزبي
بمانيم ،نخواهيم توانست به مقصد برسيم.

برنامه موشکي ما
قابل مذاکره نيست

نماين��ده کليمي��ان اي��ران در مجل��س گفت:
هرگاه آمريکا حاضر باش��د درباره از بينبردن
تس��ليحات هس��تهاي خود مذاکره کند ،ما هم
همان موقع حاضريم درباره مس��ائل موشکي
خودمان مذاکره کنيم.
س��يامک مرهص��دق نماين��ده کليميان ايران
در مجل��س ش��وراي اس�لاميدر گفتوگو با
خبرگ��زاري ف��ارس ،با اش��اره به تالشهاي
آمريکا براي مذاکره مجدد در خصوص برجام و
پيرامونتوانموشکيايران،گفت:آمريکاييها
نه تنها به دنبال از بين بردن مؤلفههاي قدرت
جمه��وري اسالميهس��تند بلکه آنها نابودي
هوي��ت جمه��وري اس�لاميايران را دنب��ال
ميکنند .چرا که بخش��ي از قدرت جمهوري
اسالميجنبه سختافزاري دارد و بخش عمده
آن جنب��ه نرمافزاري آن اس��ت.وي افزود :هر
کسي که مدعي است که براي مذاکره با مسائل
موش��کي به ايران س��فر ميکند به نظرم بايد
ورود اين گونه افراد را به کش��ور ممنوع اعالم
کرد.نماين��ده مردم کليميان ايران در مجلس
اظهار داشت :موضوع قابل مذاکرهاي نيست و
ما تجربه جنگ با صدام را فراموش نکردهايم
و هيچ نظاميهم امنيت شهروندان خود را به
مخاطره نمياندازد.
مرهصدق خاطرنشان کرد :طبق قانون اساسي
جمهوري اسالميايران حفظ امنيت ملي جزو
وظايف حاکميت است و چون قدرت موشکي
در شرايط فعلي تنها سالح بازدارنده است که
ميتواند جلوي تهاجم به ارزشها و منافع ملي
ايران را بگيرد به هيچ وجه مذاکره در خصوص
آن معناي��ي ن��دارد.وي افزود :هر وقت آمريکا
حاض��ر باش��د درباره از بين بردن تس��ليحات
هس��تهاي خ��ود مذاکره کند م��ا هم آن موقع
حاضريم در خصوص مس��ائل موش��کيمان
مذاکره کنيم.
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استفادهپيونگيانگازرژه
نظاميتهديدکننده

وزير اتحاد مجدد کره جنوبي اعالم کرد ،کره
شمالي ممکن است يک روز پيش از برگزاري
بازيهايالمپيکزمستانيدرکرهجنوبي،رژه
نظاميتهديدکنندهاي را در هشتم فوريه سال
جاري ميالدي برگزار کند.کره جنوبي روز سه
شنبه اعالم کرد که کره شمالي تاسيس ارتش
خودرادرهش��تمفوريهجش��نميگيردواين
کار را با برگزاري يک رژه نظاميبزرگ انجام
ميدهد.چ��و ميونگ گيون ،وزير اتحاد مجدد
دو کره در سخنراني خود در سئول گفت ،کره
ش��مالي خودش را براي برگزاري اين مراسم
در پيونگيانگ آماده ميکند و قصد برگزاري
يک رژه تمام عيار نظاميرا با حضور نيروهاي
نظاميو تسليحات دارد.
اين رژه بزرگ نظاميدرس��ت يک روز پيش
از برگ��زاري بازيهاي المپيک زمس��تاني در
نهم فوريه سال جاري ميالدي در کره جنوبي
برگزار ميشود.

واکنشآمريکاوعربستانبه
خريداس400توسطقطر

وزارت دفاع آمريکا اعالم کرده است که خريد
سامانههايپدافندهوايياس۴۰۰روسيهيک
حقبرايدولتقطراست.داناوايت،سخنگوي
پنتاگوندرکنفرانسخبريدرپاسخبهسوالي
پيرامون امکان خريد س��امانههاي اس ۴۰۰
روسيه توسط قطر گفت :اين امر يک تصميم
حاکميتيمتعلقبهقطراست.پيشترفهدمحمد
العطيه ،سفير قطر در مسکو گفته بود که قطر
خواهانخريدسامانههايپدافندهواييروسيه
است.از سوي ديگر ،عبداهلل المعلمي ،نماينده
دائمعربستاندرسازمانمللبهگزارشهايي
پيرامون تصميم قطر جهت خريد سامانههاي
پدافند هوايي روسيه از جمله سامانه اس ۴۰۰
واکنش نش��ان داده و در اش��اره به مس��احت
کوچکقطرگفت:درکداممکاناينسامانهها
را مستقر خواهند کرد؟

پوتينونتانياهو ۲۹ژانويه
ديدارميکنند

سخنگويکرمليناعالمکرد،رئيسجمهوري
روس��يه و نخستوزير رژيم صهيونيستي ۲۹
ژانوي��ه دي��دار ميکنند.طبق اعالم کرملين،
بنياميننتانياهو،نخستوزيررژيمصهيونيستي
قرار اس��ت اواخر ژانويه راهي مس��کو شود تا
ب��اوالديميرپوتين،رئيسجمهوريروس��يه
ديداروگفتوگوداش��تهباش��د.انتظارميرود
تحوالت خاورميانه از جمله بحران س��وريه،
رواب��ط دوجانبه و امنيت منطقه جوالن بحث
و تبادل نظر کند.

موافقتاربيلباتحويلکامل
تبهبغداد
نف 

نخستوزيرعراقاعالمکردکهاقليمکردستان
با تحويل کامل نفت به دولت فدرال موافقت
کردهاست.حيدرالعبادي،نخستوزيرعراقدر
سخنانيدرکنفرانساقتصاديداووسگفت:
دولت اقليم کردستان با تحويل تماميذخاير
نفتي به دولت فدرال موافقت کرده است.وي
همچنين گفت :بازسازي عراق ممکن است
بيش از صد ميليارد دالر هزينه داش��ته باش��د
و اي��ن امر ميطلب��د که حمايتها از بغداد به
دليل کاهش توليد نفت ادامه يابد.وي افزود:
تنها راه براي انجام بازسازيهاي عراق جذب
سرمايههاي خارجي است.

تشکيلجلس هدرمورد
فلسطيندرشورايامنيت

دولتکويتضمناشارهبهادامهتجاوزاترژيم
صهيونيستي و نقض قوانين و قطعنامههاي
بين المللي از جمله قطعنامه  ۲۳۳۴ش��وراي
امنيت از سوي اين رژيم ،از برگزاري نشستي
ويژه در مورد فلسطين در شوراي امنيت خبر
داد.نماين��ده دائم کويت در س��ازمان ملل در
س��خناني در نشست ش��وراي امنيت درمورد
خاورميانهتصريحکرد که ادامه تجاوزات رژيم
صهيونيستي نتيجه حتميعدم تحرک جدي
در ش��وراي امنيت براي توقف اين تجاوزات
و نب��ود هيچ تالش��ي براي مل��زم کردن اين
رژيم به پايبندي به قوانين بين المللي از جمله
کنوانسيونچهارمژنواست.العتيبيافزود:اين
جلس��ه از اهميت ويژهاي برخوردار است ،زيرا
اولين جلس��هاي است که از زمان عضويت ما
درشورايامنيتطيسالهاي ۲۰۱۸و۲۰۱۹
به بررسي مسئله فلسطين ميپردازد.به نقل از
مرکز اطالعرساني فلسطين ،وي تاکيد کرد:
اين اقدام در چارچوب مواضع ثابت و تاريخي
مادرحمايتازحقوقملتفلسطينومبارزات
اينملتبرايدستيابيبهحقوقمشروعخود
و تشکيل کشور مستقل فلسطين به پايتختي
قدس شرقي صورت ميگيرد.

بینالملل
میزخبر

وقوع آتش سوزی در یک بیمارستان درکره جنوبی  107کشته و مجروح بر جای گذاشت

گ�روه بی�ن الملل :وقوع آتش س��وزي در
بيمارستاني در کره جنوبي منجر به کشته
شدن دست کم  ۳۷نفر شد.
در اين آتش س��وزي که در بيمارستاني در
جنوب کش��ور ک��ره جنوبي رخ داد  ۷۰نفر
ديگر نيز زخميشدند که جراحات  ۹نفر از
آنها جدي است.
در اين ميان برخي رسانهها از افزايش آمار
کشته شدگان اين حادثه به  41نفر گزارش
ميدهند.آتش س��وزي اين بيمارس��تان از
صبح جمعه آغاز ش��ده و آتش نش��انان از
احتم��ال افزايش ش��مار قربانيان گزارش
ميدهند.ب��ه گفته سرپرس��ت س��ازمان
آتشنشاني ميانگ ،آتشسوزي در بخش
اورژانس آغاز ش��د و به س��رعت به نقاط
ديگر بيمارس��تان گسترش يافت .ماموران
امدادرساني توانستند بيش از دويست تن را
سالم از ساختمان اصلي و يک مرکز نقاهت
واقع در مقابل اين س��اختمان خارج کنند.
او گفته اس��ت که اکثر قربانيان در طبقات
اول و دوم بيمارستان بودند.
آتشس��وزي پرتلفاتتري��ن حادثه از اين
نوع در س��الهاي اخير بوده هرچند وقوع
آتشس��وزيهاي پرتلفات در کره جنوبي
بدون سابقه نيست.
ماه گذش��ته ميالدي حريق در س��اختمان
هش��ت طبقه يک مرکز ورزش��ي در شهر
جچيون به کشته شدن  ۲۹تن منجر شد.
وقوع اين آتش سوزي و تلفات سنگين آن
با اعتراض و انتقاد شديد رسانههاي خبري
مواجه ش��د که س��اخت و س��از نامناسب و
ناکافي بودن امکانات پيشگيري از حريق را
عامل اصلي گسترش آتشسوزي و تلفات
سنگين آن معرفي ميکردند.
خبرگ��زاري يونهاپ کره جنوبي همچنين
گ��زارش کرد به دنبال اين حادثه ،جلس��ه
اضط��راري رس��يدگي ب��ه آتش س��وزي
بيمارس��تان با رياس��ت 'م��ون جائه اين'
رييس جمهوري کره جنوبي تشکيل شده
اس��ت .در همين راستا خبرگزاري يونهاپ
اعالم کرد:

س�فر مق�ام آمريکايي به ک�ره جنوبي

ب�راي افزاي�ش فش�ارتحريمها بر کره
شمالي

يک مقام ارشد وزارت خزانه داري آمريکا
به کره جنوبي س��فر کرده اس��ت تا فش��ار
تحريمه��ا علي��ه کره ش��مالي را افزايش
دهد.

آتش سوزی مرگبار در« میانگ»

ب��ه دنب��ال بهبود رواب��ط دو کره و تالش
دو کش��ور براي برطرف کردن اختالفات،
آمريکا فش��ارهاي اقتص��ادي و تحريمها
عليه کره شمالي را بيشتر کرده است.
اين در ش��رايطي اس��ت که کره شمالي به
دنبال آن اس��ت روند وحدت با کره جنوبي
را هموار کرده و روابط دو طرف را به حال
عادي بازگرداند.
خبرگزاري يونهاپ از کره جنوبي گزارش
کرد 'سيگال مندلکر' معاون وزارت دارايي
آمري��کا در ام��ور تروريس��م و مالي به اين
کشور سفر کرده است.
دقيقا به دنبال س��فر اي��ن مقام آمريکايي
به کره جنوبي ،واش��نگتن از تحريمهايي
عليه شماري از شرکتهاي کره شمالي و
يا مرتبط با اين کشور خبر داد.
مق��ام آمريکايي روز چهارش��نبه وارد کره
جنوبي ش��د و در حال ديدار با ش��ماري از
ديپلماتهاي ارش��د کرهاي است تا آنها را
در باره تحريمهاي يکجانبه آمريکا توجيه
کن��د.وزارت خزانه داري آمريکا از تحريم
 9ش��رکت از جمله دو ش��رکت چيني و 16
نفر و  6کش��تي مرتبط با برنامه هس��تهاي
تسليحاتي کره شمالي خبر داده است.
يک م��اه پيش دولت آمريکا تحريمهايي
را عليه کره شمالي اعمال کرده بود و اين
هش��تمين بار در دوران رياست جمهوري

دونالد ترامپ است که اين کشور دست به
تحريم کره شمالي ميزند.
مق��ام وزارت خزانه داري آمريکا همچنين
ام��روز ب��دون اينکه دليل��ي توجيه کننده
ارايه کند مصاحبه مطبوعاتي با شماري از
خبرنگاران در کره جنوبي را لغو کرد.
آمري��کا ،ژاپ��ن و کره جنوب��ي تا کنون در
چندين نوبت تحريمهايي عليه کره شمالي
اعمال کرده اند.
پس از آنکه کره ش��مالي در ماه گذش��ته
ميالدي يک موشک قاره پيما پرتاب کرد،
ش��وراي امنيت س��ازمان ملل تحت فشار
آمري��کا و ب��ه اتف��اق آرا  ،روز جمع��ه يکم
دي م��اه ،قطعنامه تحريميجديد بس��يار
ش��ديدي عليه اين کشور تصويب کرد که
صادرات نفت و س��وخت به اين کش��ور را
کاه��ش ميدهد.بر اس��اس اين قطعنامه،
تحريمهاي ديگري هم عليه محصوالت
غذايي ،ماشين آالت ،تجهيزات و کشتيها
و بس��ياري از توليدات اين کش��ور اعمال
خواهد شد.همچنين اعضاي سازمان ملل
بر اس��اس اين تحريم حق ندارند ماش��ين
آالت صنعتي ،فوالد و خودرو به کره شمالي
صادر کنند بسياري از مواد ديگر هم اجازه
صادرات به اين کشور نخواهد داشت.
صاحب نظران ميگويند با توجه به سنگين
و فراگير بودن اين تحريمها ممکن اس��ت

آغاز مذاکرات "ائتالف بزرگ" در آلمان

در حاليک��ه چه��ار م��اه از برگ��زاري انتخابات در ماه
س��پتامبر گذش��ته ميگذرد ،آنگال مرکل ،صدراعظم
آلم��ان مذاکرات "ائتالف بزرگ" را با ش��رکاي خود
آغاز کرد.
آن��گال مرکل ،صدراعظ��م آلمان و رهبر حزب اتحاد
دموکرات مسيحي به همراه هورست سيهوفر ،رهبر
متحد بايرني مرکل و مارتين ش��ولتس ،رهبر حزب
سوس��يال دموکرات آلمان مذاکرات ائتالف بزرگ را
آغازکردند.اينمذاکراتبرايمرکلبهتريناميدواري
براي تضمين چهارمين دوره صدراعظمياش است.

بيش��تر کارشناس��ان براين باورند که آنها ميتوانند به
يک توافق دست يابند.
کنگره حزب سوسيال دموکرات آلمان عصر يکشنبه
ب��ا اکثريت��ي  ۵۶درصدي به از س��رگيري مذاکرات
"ائت�لاف ب��زرگ" با بلوک محافظهکار آنگال مرکل،
صدراعظ��م آلم��ان طبق توافق اوايل م��اه راي داد.
مارتين ش��ولتس ،دبيرکل حزب سوس��يال دموکرات
آلمان در سخنراني يک ساعته خود کوشيد تا اعضاي
حزب را براي تقبل مس��ئوليت ائتالف و همراهي با
آنگال مرکل در تش��کيل دولت متقاعد کند .او گفت
راهي دشوار در پيش است.
فاصل��ه زي��اد موافقان و مخالفان در حزب سوس��يال
دموکرات بيش از پيشبيني تحليلگران بود و احتماال
به رهبران اين حزب جرات بيش��تري ميبخش��د تا
س��ختتر در مذاکرات کوشش کنند .مرکل که قصد
دارد براي چهارمين بار صدراعظم شود ،از اين حزب
ميخواهد تا مجددا ائتالف بزرگ را که از سال ۲۰۱۳
بر دژ اقتصادي اروپا حکمراني ميکرد ،احيا کنند.

درامد ارزي کره شمالي در طول سال بين
 250ت��ا  750ميلي��ون دالر ديگر کاهش
يابد.کره ش��مالي تاکيد کرده اس��ت که با
وج��ود تحريمه��اي آمريکا و متحدانش و
سياستهاي خصمانه واشنگتن ،حاضر به
گفت و گو در باره مساله هستهاي و نيروي
اتمينظاميخود نيست.

درخواس�ت تاريخ�ي کرهش�مالي از

همسايه جنوبياش

وزي��ر امور خارج��ه کرهجنوبي اعالم کرد،
س��ئول آماده تمام سناريوهاي احتمالي در
صورت وقوع يک آزمايش تسليحاتي ديگر
از سوي کرهشمالي است و همزمان دو کره
يکسري مذاکرات و ديدارهاي مشترک در
رابطه با المپيک زمستاني ماه آتي دارند.
کان��گ کيون��گ – وا ،وزي��ر امور خارجه
کرهجنوبي در حاشيه مجمع جهاني اقتصاد
در داووس سوئيس گفت :ما اين مذاکرات
را با توجه به درک روشني از آنچه ممکن
اس��ت ،رخ دهد آغاز کرديم .ممکن اس��ت
يک اقدام تحريک آميز ديگر هم رخ دهد
بنابراين ما اين مذاکرات را با در نظر گرفتن
تمام سناريوهاي احتمالي پيش ميبريم و
آمادهاي��م ت��ا با هر آنچه اتفاق بيفتد مقابله
کنيم اما در مجموع اوضاع اکنون مناسب
است.
وزي��ر ام��ور خارجه کر ه جنوب��ي که براي

گفتوگ��و درباره تح��والت اخير در مورد
مذاک��رات دو کره و اطالعرس��اني درباره
تماسه��اي مرتب��ط با المپيک در داووس
حضور دارد درباره جزئيات سناريوهايي که
ک��ره جنوبي بر آنها آماده اس��ت ،صحبتي
نکرد.پ��س از اولي��ن دور از مذاک��رات
رسميدو کره مقامات دو طرف سفرهايي
براي تس��هيل مش��ارکت کرهش��مالي در
بازيهاي المپيک داشتند.
وزي��ر ام��ور خارج��ه کرهجنوبي همچنين
گفت :اين بازيها فرصتي براي مشارکت
و همکاري صلح آميز است و ما بايد بهترين
استفاده را از آن بکنيم .دوره عدم همکاري
با کرهش��مالي بس��يار طوالني بود و ما اميد
داريم اينبار گفتوگوها به مسائل ميان دو
کره و مساله هستهاي کره شمالي بينجامد.
رئي��س دس��تگاه ديپلماس��ي کرهجنوبي
همچني��ن از چي��ن و روس��يه خواس��ت تا
براي ارتقاي اجراي تحريمهاي ش��وراي
امنيت عليه کره ش��مالي اقدامات بيشتري
انجام دهند.
او گفت :طبق تازهترين قطعنامه ش��وراي
امنيت س��ازمان ملل اگر شما اطالعاتي از
انتقالهاي غيرقانوني کش��تي به کش��تي
داش��ته باش��يد اين نقض آش��کار است و
ش��ما بايد جلوي آن را بگيريد .روس��يه و
چين از اعضاي ش��وراي امنيت هس��تند و
وظيف��ه دارند تا ب��ر روند اجراي تحريمها
نظارت کنند.
اين در حالي اس��ت که مقامات کرهشمالي
م��ردم کرهجنوب��ي به تالش در راس��تاي
کاه��ش تنش بين س��ئول و پيونگيانگ
فراخواندند.
دولت کرهش��مالي طي درخواس��تي که از
م��ردم کرهجنوبي داش��ت ،مطرح کرد که
وحدت دو کره مهمترين ماموريت دو ملت
اس��ت .وحدت دو کره مس��الهاي مربوط
ب��ه دو مل��ت و دولت اس��ت و نبايد طرف
س��وميمداخله کن��د و هرگونه مداخلهاي
غيرقابل قبول است.
در اين راس��تا کرهشمالي پيشنهاد کاهش
انتقادها از اين کشور و برنامه هستهاياش
را مطرح کرد؛ مس��الهاي که ممکن اس��ت
روابط دو کش��ور را وارد مش��کالت بيشتر
کند.
پيونگ يانگ از مردم کرهجنوبي خواس��ت
با سياست آمريکا که ممکن است به جنگ
هستهاي بينجامد ،مخالفت کنند.

ديدارهاي جداگانه ديميستورا با هيئتهاي دولت و مخالفان سوري

اولين روز مذاکرات دو روزه وين که با نظارت سازمان
ملل براي بررسي مسئله سوريه برگزار ميشود ،پايان
يافت.
نخس��تين روز اي��ن نشس��ت پ��س از نشس��تهاي
جداگانه اس��تفان ديميس��تورا ،فرس��تاده س��ازمان
مل��ل به س��وريه با دو هيئت دول��ت و مخالفان پايان
يافت.
نشست ديميستورا با هيئت دولت سوريه به رياست
بش��ار جعفري حدود دو س��اعت به طول انجاميد اما
هيچ اطالعاتي از اين نشست منتشر نشد.

هيئت مخالفان س��وري به رياست نصر الحريري نيز
با ديميستورا ديدار کرد.
يحيي العريضي ،س��خنگوي هيئت مخالفان سوريه
گف��ت :مخالفان به قطعنامه  2254پايبند هس��تند و
اي��ن دور از مذاک��رات ي��ک امتح��ان واقعي در مورد
پايبندي تماميطرفها نسبت به اجراي اين قطعنامه
بينالمللي است.
ديميستورا روز چهارشنبه گفت که اين مذاکرات در
مرحله بسيار دشواري انجام ميشود.
پس از مذاکراتي که در وين برگزار ميشود ،کنفرانس
صلحي در سوچي در  29و  30ژانويه بنا به طرح روسيه
و ايران و ترکيه برگزار ميشود.
مس��کو تاکيد کرده اس��ت :نشست سوچي يک طرح
رقابتي با طرح تحت نظر سازمان ملل نيست.
در همي��ن ح��ال ماريا زاخارووا ،س��خنگوي وزارت
خارجه روسيه اعالم کرد که دعوتنامهها براي حضور
در اين نشس��ت ارس��ال ش��ده و توزيع ميشود و اين
دعوتنامهها به دست  1600تن خواهد رسيد.

نماينده چين داليل "پيچيده"ايبراي عدمسفر بهکرهشمالي دارد

نماينده ويژه چين در امور کره شمالي اظهار کرد ،داليل
"پيچيده"اي براي عدم ديدار او از کره ش��مالي تا اين
زم��ان وج��ود دارد اما اقدامات چين براي کمک به خلع
سالح هستهاي از شبهجزيره کره و ايجاد صلح ،پيوسته
بوده و تغيير نکرده است.
"کن��گ زواني��و" ،مع��اون وزي��ر ام��ور خارج��ه چين
ک��ه ن��ژاد ک��رهاي دارد ،در م��اه اوت گذش��ته ،ب��ه
عن��وان نماين��ده وي��ژه پک��ن در کره ش��مالي معرفي
شد.
کن��گ ب��ه خبرن��گاران گفت :دليل آن ک��ه از زمان بر
عهده گرفتن اين س��مت به کره ش��مالي سفر نکردهام،
بس��يار پيچي��ده اس��ت .اما مهم نيس��ت که ب��ه آن جا
رفت��هام ي��ا نه؛ موضع محکم ما درخصوص پايبندي به

حف��ظ صل��ح و ثبات در ش��بهجزيره ک��ره و فرايند خلع
س�لاح هستهاي تغيير نکرده است .اقدامات واسطهاي

روسيه ميتواند با حمله به زيرساختهاي ما هزاران نفر را بکشد

ممانعتآلخليفهازاقامه
نمازجمعهشيعيانبحرين

نظامي��ان رژيم آل خليفه براي هش��تادمين
هفته متوالي از برگزاري بزرگترين نماز جمعه
شيعيانبحريندرمنطقهالدرازممانعتکردند.
قداماتخصمانهوسرکوبگرانهآلخليفهعليه
شيعيان بحريني همچنان ادامه دارد.بر اساس
اين گزارش ،نظاميان آل خليفه براي  ۸۰اُمين
هفته متوالي از برگزاري بزرگترين نماز جمعه
ش��يعيان بحرين در منطقه الدراز ممانعت به
عم��ل آوردند.عالم رس��انههاي بحريني ،به
دنبالايناقدامآلخليفهتظاهراتگستردهاي
توسطبحرينيهاعليهاينرژيمدرمنطقهالدراز
برگزارشد.شرکتکنندگاندراينتظاهراتبا
سر دادن شعارهايي ،سلسله اقدامات خصمانه
آل خليفه را محکوم کردند.
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وزي��ر دف��اع انگلي��س اع�لام ک��رد ،حمله روس��يه به
زيرس��اختهاي حس��اس اين کش��ور ميتواند باعث
کش��ته شدن هزاران نفر ش��ود.گوين ويليامسون ،وزير
دفاع انگليس اعالم کرد :مسکو در حال تحقيق درباره
ارتباطات زيرساختي انگليس با منابع انرژي است .اين
کشور ميخواهد از اين طريق "بحران" ايجاد کند.وي
ادامهداد:هرکشوريچنيناقداميراکامالغيرقابلقبول
تلقي ميکند.در حاليکه لندن روند بازنگري در هزينهها

را آغاز کرده ،وزارت دفاع انگليس اعالم کرده است که
براي مقابله با هرگونه تهديد احتمالي از س��وي روس��يه
ب��ه دنبال تضمين بودج��ه اختصاص يافته به نيروهاي
مسلحاينکشوراست.درهمينراستانيککارتر،فرمانده
ارتشانگليسدراظهاراتيهشدارآميزاعالمکرد:روسيه
ميتواند اقدامات خصومت آميز خود را زودتر از انتظار ما
آغاز کند.ژنرال نيک کارتر تاکيد کرد :والديمير پوتين،
رئيس جمهور روسيه "نماينده اصلي" اين شکل از جنگ
مخفيانه اس��ت و ارائه دهنده پيچيدهترين تهديد عليه
کش��ورمان از زمان پايان جنگ س��رد است .فرماندهان
آمريکايي ،فرانسوي و آلماني هم نظرشان همين است.
ويکتور بوندارف ،رئيس کميته امنيت و دفاعي ش��وراي
فدرال روسيه به تازگي مقامات انگليس را به تالش براي
بياعتبار کردن مس��کو متهم کرد.همچنين يک عضو
کميته امور خارجي دوما اعالم کرد :اظهارات اخير کارتر
يک اقدام تحريک آميز است.

ديپلماتيک فعاالنه ما حتي براي لحظهاي متوقف نشده
است.

ک��ره ش��مالي پيوس��ته عالق��ه کمت��ري را ب��ه روابط
ديپلماتيک با چين برسر برنامه تسليحاتي خود يا شنيدن
درخواس��تهاي پکن نشان ميدهد.چين نزديکترين
متحد کره ش��مالي اس��ت اما آزمايشهاي موش��کي و
هس��تهاي اين کش��ور ،خش��م چين و پيوس��تن آن را به
تحريمهاي س��ازمان ملل عليه اين کش��ور در پي داشته
اس��ت.کنگ اظه��ار کرد ،چين از پيش��رفتهاي اخير
درخصوص دس��تيابي دو کره به توافق بر س��ر مشارکت
کره شمالي در بازيهاي المپيک زمستاني در ماه آينده
اس��تقبال ميکند .وي افزود ،چين اميدوار اس��ت که اين
مذاکرات بتوانند مس��ير بازس��ازي اعتماد دوجانبه و در
نهايت پيش��روي به س��وي حل تنشها ميان دو کره را
هموار کنند.

تجمع لندن در اعتراض به سفر قريب الوقوع محمدبنسلمان

س��ازمانهاي انگليس��ي فع��ال در زمين��ه حق��وق
بش��ر و مخالف��ت ب��ا جنگ تجمع��ي را در مقابل مقر
نخستوزيري انگليس در مرکز لندن برگزار کرده تا
خواس��ته خود را از دولت جهت لغو دعوت از وليعهد
عربستان براي سفر به انگليس مطرح کنند.
نمايندگاني از  ۱۰س��ازمان انساندوس��تانه و حقوقي
انگليس نامهاي را به ترزا مي ،نخس��توزير انگليس
تحويل داده و در آن از او خواس��تند تا دعوت خود از

محمد بن س��لمان ،وليعهد عربس��تان براي س��فر به
انگليس را لغو کند.
آنه��ا به نق��ش وليعهد عربس��تان در ايجاد "بدترين
بحران انساني در جهان از دههها قبل به دليل جنگ
عربستان در يمن" اشاره کرده و هشدار دادند که اين
س��فر پيام مش��خصي مبتني بر اين است که انگليس
به کس��اني که در عربس��تان بازداشت شده يا شکنجه
ميشوند ،سيلي زده است.تجمعکنندگان در پيام خود
به اين مسائل اشاره کردند که عربستان از سرکوبها
در کشورهاي ديگري همچون بحرين حمايت کرده
و س��عد حريري ،نخس��ت وزير لبنان را بازداشت نمود
و محاص��رهاي را علي��ه قط��ر تحميل کرده اس��ت و
دست به تالشهاي نافرجاميبراي تغيير نظامها در
کش��ورهاي داراي حاکميت زده است.آنها همچنين
به تباني انگليس با عربس��تان به دليل فروش س�لاح
و تجهيزات نظاميبه رياض اشاره کردند.

کشتهشدن14نظاميترکيه
در عفرين

در پ��ي ي��ورش ترکيه ب��ه منطقه عفرين در
سوريه ،وزير بهداشت ترکيه اظهار کرد۱۴ ،
تن از س��ربازان ترکيه و شبهنظاميان ارتش
آزاد س��وريه در اين منطقه کش��ته و  ۱۳۰تن
ديگر مجروح شدهاند.
احمد دميرجان ،وزير بهداشت ترکيه پس از
ديدار از س��ربازان زخميدر بيمارستانها به
خبرنگاران گفت ،تا به حال در درگيريهاي
عفرين سه سرباز ترکيه و  ۱۱نيروي ارتش
آزادي سوريه کشته شدهاند.
وي اظهار کرد ۱۳۰ ،تن به بيمارستانهاي
ترکي��ه آورده ش��ده و  ۸۲ت��ن از آنان پس از
درياف��ت خدمات درماني مرخص ش��دهاند.
دميرج��ان اف��زود ،وضعي��ت هي��چ يک از
زخميان در شرايط بحراني نيست و نيروهاي
درماني بيش��تري هم ب��ه اين منطقه اعزام
شدهاند.
ترکيه در ش��نبه گذش��ته حملهاي را عليه
ش��بهنظاميان کرد يگانه��اي مدافع خلق
موسوم به " "YPGدر عفرين سوريه صورت
داد که تشکيل جبهه ديگري در جنگ داخلي
س��وريه و افزايش تنشهاي اين کش��ور در
روابط با واشنگتن را در پي داشت.
نهاد نظارتي سوريه در امر حقوق بشر که يک
ناظر جنگي در انگليس است ،اظهار کرد ،تا به
حال دهها نيرو و بيش از بيست شبهنظاميدر
اين درگيريها کشته شدهاند.

استقبال افغانستان از تحريم
شش عضو طالبان

رياس��ت جمهوري افغانستان از تحريمهاي
تازه آمريکا عليه ش��ماري از اعضاي گروه
طالب��ان و ش��بکه حقان��ي اس��تقبال کرده
است.
وزارت داراي��ي آمري��کا تحريمهاي تازهاي
را علي��ه چه��ار عضو گروه طالبان و دو عضو
شبکه حقاني اعالم کرد.
فهرس��ت اين افراد شامل عبدالقدير بصير،
عنايتاهلل ،حفيظ محمد پوپلزي و عبدالصمد
ثان��ي از گ��روه طالبان و گال خان حميدي و
فقير محمد از شبکه حقاني است.
بر اس��اس اع�لام وزارت داراي��ي آمريکا،
عبدالصمد ثاني و فقير محمد اتباع پاکستان
و بقيه اتباع افغانستان هستند.
شاه حس��ين مرتضوي ،سخنگوي رياست
جمهوري افغانستان ميگويد شماري از اين
افراد در گذشته مسئوليتهاي بزرگي در اين
گروهها داشتند و اکنون مسئوليتهاي مالي
را برعهده دارند.
او در گفتوگويي اختصاصي با بيبيس��ي
گفت" :بدون شک قطع منابع مالي ميتواند
فش��ار مهميبر آنها وارد کند...اگر در بيرون
کش��ور هم از مس��يرهايي که آنها امکانات
ج��ذب ميکنند مورد تحري��م قرار بگيرند،
ميتواند اعمال فشار خوبي باشد".
س��خنگوي ارگ ميگوي��د فش��ار علي��ه
گروههاي تروريس��تي ،منابع و حاميان آنها
از خواس��تهاي بنيادي دولت افغانس��تان
است.
او تاکيد دارد که دولت افغانستان انتظار دارد
اعمال فشارها در محدودههاي کوچک باقي
نماند و وسيع تر شود تا مبارزه عليه گروههاي
تروريستي و حاميان آنها جدي تر شود.
س��خنگوي ارگ در پاسخ به سوال تاثيرات
اي��ن تحريمه��اي بر رون��د گفتوگوهاي
صل��ح در افغانس��تان گف��ت زماني که هيچ
نشانهاي از تمايل مخالفان براي صلح ديده
نميشود حکومت افغانستان نيز در برابر آنها
با قاطعيت و جديت برخورد خواهد کرد.

درخواست آلمان از ناتوبراي
بررسيعملياتنظاميترکيه

وزير خارجه آلمان از دبيرکل ناتو خواس��ت
که مس��ئله عمليات نظاميترکيه در عفرين
سوريه و افزايش تنشها در منطقه را مطرح
و بررسي کند.
زيگم��ار گابري��ل ،وزي��ر خارج��ه آلمان در
بياني��هاي اع�لام کرد :م��ن از دبيرکل ناتو
درخواست کردم که وضعيت اخير در سوريه
به خصوص در شمال اين کشور را با اعضاي
ناتو مورد گفتوگو و تبادل نظر قرار دهد.
وي ادام��ه داد :برلي��ن به هم��راه پاريس از
طرفه��اي دخيل در درگيريهاي اخير در
ش��مال سوريه خواس��ته است که با متوقف
ک��ردن عملي��ات خود از افزايش تنشها در
منطق��ه جلوگيري کرده و راه امدادرس��اني
بشردوستانه به اين منطقه را تسهيل کنند و
همچنين حمايت از غيرنظاميان را در اولويت
دستور کار خود قرار دهد.
گابريل تاکيد کرد :البته در توقف درگيريها
و راهح��ل مدنظر باي��د منافع امنيتي ترکيه
لحاظ شود.
او خاطرنش��ان ک��رد :ش��انس برگ��زاري
مذاکرات سياس��ي براي دس��تيابي به صلح
و ثبات در سوريه هنوز باقي است .بايد اين
فرصت از دس��ت نرود .من بارها اين مسئله
را به دولت ترکيه اعالم کردهام.روز يکشنبه
وزير خارجه آلمان از عمليات آنکارا در عفرين
با بيان اينکه سوريه پس از شکست داعش
نياز به يک برخورد نظاميدر خاک کشورش
ندارد ،انتقاد کرد.از چند روز گذش��ته ترکيه
عمليات عفرين در ش��مال س��وريه را آغاز
کرده اس��ت.وي هش��دار داد ک��ه درگيري
مي��ان ترکيه و کردهاي س��وري خطرات و
عواق��ب غيرقابل پيشبيني به همراه دارد.
او در ادام��ه اظهارات��ش از ترکي��ه و کردها
به دليل زحماتش��ان در مبارزه عليه داعش
قدرداني کرد .او از هر دو طرف خواست که
ب��ر رون��د صلح و مذاکرات سياس��ي تمرکز
کنند.

صنعت،تجارت

4
دولتتأثيرگذارترينعاملدر
توسعۀصادراتغيرنفتياست

امير مسعود سلطانخاني


ص��ادرات غيرنفت��ي ايران
تح��ت تأثير نف��ت ،اقتصاد
دولت��ي و سياس��ت اس��ت
که در هر س��ه م��ورد دولت
عامل اصلي اس��ت .بنابراي��ن دولت ميتواند با
جه��ت گيريه��ا و اس��تراتژيها و برنامههاي
خ��ود تأثيرگذارترين عامل در توس��عۀ صادرات
غير نفتي باش��د و مهمترين اس��تراتژي دولت
براي توسعۀ صادرات غير نفتي ميتواند تقويت
بخ��ش خصوص��ي واقعي در اقتصاد و کمک به
آنها در ايجاد و تقويت صنعت و توليد برون گرا
و رقابتي باشد.
تقوي��ت بخ��ش خصوصي به معن��اي فروش
کارخانج��ات و ش��رکتها به بخ��ش غير دولتي
نيس��ت بلکه توانمند کردن بخش خصوصي در
فعاليته��اي اقتص��ادي و نظارت براي تقويت
و آنهاس��ت.يکي از عواملي که ميتواند بخش
خصوصي را در دس��تيابي ب��ه اهداف اقتصادي
و از جمل��ه توس��عۀ صادرات ي��اري دهد بخش
کارشناس��ي و دانش��گاهها هس��تند .هر اندازه
ارتباط بخش خصوصي و دولت با دانش��گاهها
و مراک��ز علم��يو پژوهش بيش��تر و نزديک تر
ش��ود ،نيازهاي جامعه بهتر شناس��ايي ش��ده و
دانش��گاهيان بهتر ميتوانند پاسخ گوي نيازها
باشند .علم در خدمت اقتصاد و اقتصاد به کمک
علم ميآيد و بدنۀ کارشناسي جامعه از نيروهايي
ش��کل ميگيرد که توانمندي الزم براي کمک
ب��هبخ��شخصوصيودولتيواقتصادکش��ور
خواه��د داش��ت .افزاي��ش ص��ادرات غيرنفتي
يک��ي از آمال اقتصاددان��ان و فعاالن اقتصادي
کش��ورمان در طول دههها بوده اس��ت و با وجود
به دست آمدن پيشرفتهايي در اين زمينه اما به
اعتقاد کارشناسان هنوز آنطور که بايد و شايد از
ظرفيتهاياقتصاديکشورمانبرايگسترش
صادرات غير نفتي بهرهبرداري نشده است.ايران
درنظ��رجغرافياي��يدرمنطقهايقرارگرفتهکه
عموم همس��ايههايش به انواع محصوالت نياز
دارن��د،حت��يروس��يهبهعنواني��کابرقدرت
جهان��ي ميتواند بازار ه��دف خوبي براي انواع
محصوالت ايراني باشد که در حال حاضر توليد
ميشوديااينکهبايدباجذبسرمايهگذاريتوليد
ش��ود.با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهاي
توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژيهاي مناسب،
راهكارهاي جديد توس��عه صادرات غيرنفتي ،با
نگاه��ي ن��و به فرصتها و چالشهاي پيش رو،
زيرساختهايموردنيازتوسعهصادرات،توجهبه
امكانات و محدوديتهاي موجود ،ساماندهي و
تسهيلبهبودونوسازيفرآيندهاياجراييدرامر
توسعهصادراتغيرنفتي،بهينهسازيزنجيرهاي
محص��والت و خدمات براي افزايش صادرات،
آزادسازيتجارتجهان(جهانيسازي)بانگاهي
ن��و به توانمن��دي توليد صادرات گرا موضوعات
مهمياس��ت كه ما را در ارتقاي ميزان صادرات
غير نفتي كشور ياري ميكند.
ذكرايننكتهضرورياستكهمسائليچونبهره
وريپايي��نوب��االبودنهزينههايماليتوليد،
چالشهايرقابتي،الزاماتقانونيمحدوديتها
در روند صادرات تاثير منفي برجاي ميگذارد .در
حالي كه مشوقها ،مزيتهاي بالقوه و بالفعل در
امر صادرات الزامات فني و تكنولوژيكي كشور را
در مسير رسيدن به اهداف صادراتي قرار ميدهد.
ب��راي رس��يدن به اهداف بلندمدت در توس��عه
ص��ادرات غيرنفتي با بررس��ي و كنكاش دقيق
فرصتها و تهديدهاي پيش روي اقتصاد ايران در
حوزه جهاني شدن ميتوان به رفع محدوديتها
وضعفهايموجوددرزيرساختهاياقتصادي
كش��ور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزههاي
مختلفي چون حمل و نقل ،پايانهها ،بسته بندي،
راههايريلي،جادهاي،هوايي،درياييموردكالبد
ش��كافي قرار گيرد تا با ضعفها و محدوديتها
آش��نا شده و نس��بت به رفع آنها اقدام شود.رشد
و توس��عۀ پايدار ص��ادرات غير نفتي زماني معنا
و مفه��وم واقع��ي پيدا ميکن��د که بدانيم در چه
صنايعي و روي چه محصوالتي سرمايه گذاري
کنيمکهدرسطحجهانيبازارپذير،مشتريپسند
ورقابتيباشند.رشدصادراتبدونتعريفدرست
و دقيقي از بازار و مخاطبين در بازار و س��رمايه
گذاري درست روي صنايع داراي مزيت رقابتي،
رشدي فريبنده و گمراه کننده خواهد بود.
تکخبر

نوسازيتاکسيها
درطرحکليدبهکليد

گروه صنعتي ايران خودرو آمادگي خود را براي
افزايش س��رعت نوس��ازي ناوگان حمل و نقل
عموميو جايگزيني خودروهاي فرسوده از جمله
نوسازي  61هزار دستگاه تاکسي در طرح «کليد
ب��هکلي��د»اعالمکرد.درنشس��تيکهباحضور
نمايندگان س��ازمانهاي اس��تاندارد ،حفاظت
محيط زيس��ت ،ش��رکت بهينه سازي مصرف
سوخت و وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگزار
ش��د ،افزايش عرضه خودروهاي گازس��وز مورد
استقبال ايران خودرو قرار گرفت و درباره قرارداد
نوس��ازي دو هزار تاکس��ي با اصالح گنجايش
ظرفيت مخزن گاز از  80به  100ليتر و پيمايش
باال مذاکره ش��د.در اين نشست ،گزارشي درباره
پروژههاي مرتبط با کاهش مصرف س��وخت و
س��طح آاليندگي محصوالت ايران خودرو ارائه
شدکهراهبردهاياينشرکتدرمصرفسوخت
و آاليندگ��ي ،طرحهاي توس��عه محصوالت و
جوان س��ازي ناوگان حمل و نقل سرفصلهاي
اين گزارش بود.همچنين در خصوص عملکرد
نوس��ازي  61هزار دس��تگاه تاکس��ي در طرح
کليد به کليد ايران خودرو که از پارس��ال انجام
شده ،توضيحات الزم ارائه شد و مسئوالن اين
مجموعه صنعتي ،آمادگي افزايش س��رعت در
نوسازي تماميخودروهاي عمومياعم از درون
شهري و برون شهري را با هدف نوسازي کامل
ناوگان در يک دوره سه تا پنج ساله به مسئوالن
کشوري اعالم کردند.
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کابوسوارداتبرسرصنعتخودرو

گ��روه :صنع��ت ،تج��ارت  :ب��ه تازگ��ی مرکز
پژوهشهایمجلسچهارعامللرزهدرصادرات
 ۹۶را شناس��ایی کرد .ارزیابیها نش��ان میدهد
اثربخشی سیاستهای دولت در سالهای اخیر
در جهت توس��عه صادرات و مدیریت واردات به
نحوملموسیقابلمشاهدهنیست«.باقیماندن
ل و انتقال بانکی»« ،باال
برخی مش��کالت نق�� 
لونقل جادهای ،ریلی و دریایی
بودن هزینه حم 
« ،عدمتحقق کامل بس��ته حمایت از صادرات
غیرنفتی در س��الهای  ۹۵و  »۹۶و «باال بودن
هزین��هتامینمالیص��ادرات»ازجملهمواردی
است که براساس گزارش نهاد پژوهشی مجلس
در کاهش صادرات موثر بودهاند..در ش��رايطي
صادرات خودروهاي س��واري ايران  ۳۸ميليون
دالر است که در سال  ۱۳۹۵بالغ بر يک ميليارد
و  ۹۳۵ميليون دالر خودروهاي خارجي وارد شد ه
ک��هارزشآندرقي��اسباصادرات ۵۰.۹۲برابر
است.آمارهايرسميگويايآناستکهدرسال
 ۱۳۹۵در بخش تجارت خودروهاي سواري در
ايران بيش از  ۶۰۰۰تن خودرو به ارزش��ي بالغ
بر  ٣٨ميليون دالر به کشورهاي مختلف صادر
ش��ده اس��ت.البته ارزش اين صادرات و وزن آن
در قياس با سال قبل يعني سال  ۱۳۹۴افزايشي
نزديک به سه برابر داشته و  ۱۴ميليون دالر به
 ۳۸ميليون دالر رسيده است با اين وجود اين رقم
نس��بت به سال  ۱۳۹۳که صادرات انواع خودرو
بيش از  ۱۰۰ميليون دالر ارزش داشت همچنان
رقميپايين محسوب ميشود .حتي اين رقم در
سال  ۱۳۹۱از اين نيز فراتر رفته و به  ۳۲۵ميليون
دالر ميرسيد که اين مسائل به خوبي گوياي آن
استکهدرزمينهصادراتخودروهنوزباروزهاي
خوب خود فاصله بسيار داريم.

واردات ح�دود دو ميلي�ارد دالر خ�ودرو

سواري

اما در بخش واردات خودرو ،در س��ال گذش��ته
حج��م واردات ايران رقميبالغ بر يک ميليارد و
 ٩٣۵ميليون دالر بوده است که اين رقم نسبت
به س��ال  ۱۳۹۴که واردات اين بخش ارزش��ي
مع��ادل يک ميلي��ارد و  ۲۳۳ميليون دالر بوده،
رشدي قابل توجه را نشان ميدهد.

خودروسازان بخش خصوصي در رقابت با

دولت محکوم به شکست هستند

رئيس انجمن واردکنندگان خودرو تعدد سرمايه
گ��ذاران در صنع��ت خودروي کش��ور را امري
نادرست تلقي و تصريح کرد :در اينصورت بخش
خصوص��ي در رقاب��ت با دولت قرار ميگيرد که
قطعا محکوم به شکست است.فرهاد احتشام زاد
معناي قطب س��وم در صنعت خودرو را حرکت
به س��مت خصوصي س��ازي عنوان و ادامه داد:
«اين حرکت ارزش��مند اس��ت تا به سمت نقش

آفريني بيشتر بخش خصوصي حرکت کنيم و
دولت به جاي دخالت در حوزه توليدي و عمليات،
در بخ��ش تص��دي گري و نظارت بر بازار فعال
باش��د.رئيس انجم��ن واردکنن��دگان خودرو با
اش��اره به حضور ش��رکتهاي خارجي در اين
چرخ��ه توليدي ،گفت« :بخش��ي از اين روند با
حضور دولت و سازمان گسترش شکل ميگيرد
و سهمينيز در اختيار بخش خصوصي ،بعنوان
يکي از واردکنندگان قديمياست.احتشام زاد با
انتقاد از خودرو س��ازان با س��ابقه زياد در صنعت
خودرو داراي ايراداتي هستند ،تصريح کرد« :اگر
تعدد سرمايه گذاري ايجاد شود ،صحيح نيست؛
چراکه بخش خصوصي در رقابت با دولت قرار
ميگيرد که قطعا محکوم به شکس��ت اس��ت.
وي خاطرنش��ان ساخت « :بايد بطور کامل اين
خودروسازانبهبخشخصوصيواگذارشود.زير
س��اختها نيز وجود دارد ولي در اجراي صحيح
اصل  ۴۴قانون اساسي با مشکل مواجه هستيم؛
چراک��ه قصد داريم بخش خصوصي به موازات
دولت شکل گيرد.

هيچ مانعي پيش روي خودروسازان بخش

خصوصي نيست

در ش��ش م��اه اخير بود ،به ي��ک باره و ناگهاني
س��امانه ثبت س��فارش خودرو را بست تا جلوي
واردات خودروهاي خارجي را بگيرد.وي گفت:
دولتبراياينکهجلويناکارآمديخودروسازان
رابگي��ردتعرف��هوارداتخ��ودروراافزايشداد.
استاد دانشکده مهندسي خودرو گفت :افزايش
تعرفه واردات خودرو درمان موقت اس��ت و در
بلند مدت منجر به توسعه صنعت خودرو نخواهد
شد.وي با بيان اينکه در چهار ،پنج سال پيش رو
تعرفه واردات خودرو کاهش يافت ،ولي به يک
باره امسال افزايش يافت ،گفت :با اين حمايت
تعرفهاي از خودروسازان فشار رقابت پذيري در
خودروس��ازان کاهش يافته و صنعت خودروي
کشور توسعه نخواهد يافت.کاکايي گفت :يکي

“
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ریشه این ناامیدی از توسعه

صادرات خودرو را باید اوال در
کیفیت و قیمت نامناسب محصوالت
داخلی و ثانیا در تیراژ ضعیف یا عدم
تولید خودروهای پسابرجامی و ثالثا
نداشتن روابط سیاسی و تجاری

همچنينعضوهيئتمديرهانجمنصنايعهمگن
قطعهسازيخودروبابياناينکههيچمانعيپيش
رويخودروسازانبخشخصوصينيست،سهم
دولت از حضور رنو در صنعت خودروي کشور را
 ۲۰درصد تخمين زد.محمدرضا نجفي منش با
اشاره به سخنان وزير صمت مبني بر لزوم ايجاد
قطب س��وم خودروس��ازي در کشور اظهار کرد:
«بنده از اين سخنان اينگونه استنباط کردم که
بخش خصوصي بايد در صنعت خودرو بصورت
فعالعملکند.ويباذکراينمطلب،افزود«:هم
اينک چندين واحد بخش خصوصي در صنعت
خودروي کشور فعال هستند؛ که اين شرکتها
عم�لا بعن��وان بخش خصوصي در اين صنعت
وارد ش��دهاند و هي��چ مانعي ب��راي آنها اعمال
نميشود.نجفي منش با بيان اينکه سهم دولت
از حضور رنو در صنعت خودروي کشور تنها ۲۰
درصد اس��ت ،ادامه داد« :بخش خصوصي بايد
بيشتر وارد بازار کار شود و سهم بيشتري از بازار
خودروي داخلي داشته باشد».

عدم تغيير س�اختار دولتي خودروسازان با

حمايت تعرفهاي دولت

کاکاييعضوهيئتعلميدانشگاهعلموصنعت
باانتقادازافزايشتعرفهوارداتخودرو،گفت:اين
اقدامموجبميشودصنعتخودروسازيهرچه
بيش��تر دولتي شود.اميرحس��ين کاکايي عضو
هيئت علميدانشگاه علم و صنعت در خصوص
بس��ته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو گفت:
دولت که شاهد افزايش واردات خودرو به کشور

رشد  ٢١درصدي توليد


درم�ان موق�ت صنعت خودرو ب�ا افزايش

تعرفه واردات

قوی با برخی کشورهای منطقه
جستوجو کرد

“

از دالي��ل افزايش تعرفه واردات خودرو حمايت
دولت از محصوالت ش��رکاي خارجي همچون
پژو-سيتروئن و رنو است.

منابع مالي بدس�ت آمده از افزايش تعرفه

واردات در صنعت خودرو خرج نميشود

کاکايي با بيان اينکه به نظر ميرسد منابع مالي
حاصل از افزايش تعرفه واردات خودرو در بخشي
غي��ر از صنع��ت خودرو خرج و س��رمايه گذاري
ش��ود ،گفت :براي بهبود صنعت خودرو بايستي
سرمايه گذاري ويژهاي در بخش زنجيره تامين
خودروسازان صورت گيرد.
عضو هيئت علميدانشگاه علم و صنعت با بيان
اينکه دولت بايستي فضاي کسب و کار را بهبود
ببخشد ،گفت :سرمايه گذاري اصلي و مستقيم
در صنعت خودرو بايس��تي به بخش خصوصي
واگذار شود.وي در پايان گفت :حمايت تعرفهاي
دولت از خودروسازان موجب دولتي شدن بيشتر
خودروس��ازان ميش��ود و س��اختار دولتي اين
خودروسازان تغيير نخواهد کرد

طبق آنچه در آمارهاي منتشر شده اعالم شده،
در س��ال  ۱۳۹۵در کش��ور بالغ بر يک ميليون و
 ۲۵۵دستگاه خودروي سواري توليد شده است
البته به گزارش انجمن خودروسازان ايران ،اين
رقم در شش ماهه نخست سال جاري نيز معادل
 ۶۴۳هزار و  ۳۲۱دستگاه انواع خودروي سواري
بوده است که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل
رشد  ۲۱درصدي را نشان ميدهد.

بزرگترين صادرکنندگان خودرو در دنيا


در ح��وزه تجارت جهاني خودروهاي س��واري،
کش��ورآلم��انباصادراتيمع��ادل ۱۵۲ميليارد
دالر در سال  ۲۰۱۶ميالدي  ۲۲درصد مجموع
ص��ادرات اين بخ��ش را به خود اختصاص داده
اس��ت و در رده اول ج��دول ق��رار ميگيرد پس
ازآنژاپ��نب��ا ۹۲ميلي��ارددالرصادراتکه۱۳
درصد کل بازار ميش��ود در رده دوم قرار گرفته
و آمريکا با  ۵۴ميليارد دالر ( ۸درصد) ،کانادا ۴۹
ميليارد دالر ( ۷درصد) ،انگلس��تان  ۴۱ميليارد
دالر ( ۶درصد) ،جمهوري کره  ۳۷ميليارد دالر
( ۵درص��د) از ص��ادرات خودروي دنيا را به خود
اختصاص ميدهند .همچنين در حوزه توليد بر
اساس آمارهاي اعالم شده کشور چين با توليد
 ۳۴درصد توليد جهان در سال  ۲۰۱۶در رده اول
جدول قرار گرفته و پس از آن کشورهاي ژاپن و
آلمان به ترتيب با  ۱۱و  ۸درصد از کل توليد دنيا،
رتبه  ۲و  ۳جدول را به خود اختصاص دادهاند.

نقاط قوت خودروي ايراني


مهمترين نقاط قوت صادرات خودروي ايراني
بر اس��اس آنچه اعالم ش��ده قيمت تمام ش��ده
مناسب و قابل رقابت اين محصول در بازارهاي
جهاني ،س��رمايهگذاري در برندس��ازي ،کسب
س��هم از بازارهاي جهاني و ماندگاري در بازار،
محصول باکيفيت رقابتي ،ايجاد ش��بکه توزيع
و ف��روش ،انعطافپذي��ري در تنوع محصول،
کس��ب فرصتهاي ورود به بازارهاي جهاني و
رش��د ب��ازار و حفظ رقابت��ي محصول در بازار به
شمار ميرود.

چوبه�اي موج�ود الي چ�رخ ص�ادرات

خودرو

البته در کنار اين موارد موانع متعددي نيز بر سر
راه ص��ادرات انواع خ��ودروي ايراني وجود دارد
که از ميان آنها ميتوان به کاهش قدرت خريد
مردم در منطقه خاورميانه ،عدم ثبات سياسي و
اقتصادي در برخي از بازارها که منجر به توقف
يا کاهش صادرات ميش��ود ،مش��کالت نقل و
انتقال ارز ،هزينه باالي حمل به خصوص حمل
دريايي،عدمارائهتسهيالتارزانقيمتورقابتي
توس��ط بانکهاي داخلي و عدم امکان استفاده
از تس��هيالت بانکهاي خارجي ،عدم پرداخت
مش��وقهايصادرات��ي،تغيي��رقوانينواردات

کش��ورهابهسمتاس��تانداردهايسختگيرانه
و اعم��ال ناگهان��ي اين ن��وع قوانين در برخي از
کش��ورها اش��اره کرد.همچنين مشکالت ارائه
اسناد بازرگاني با مبدا ايران در بازارهاي هدف،
ع��دم تمايل تجار صاحبنام در بازارهاي هدف
به همکاري با ش��رکتهاي ايراني ،عدم امکان
گشايش ال سي ايراني کاالها با مبدا ايران و عدم
تخصيص ارز دولتي در صورت عدم گشايش ال
سيدربازارهايآفريقاييوعدمعضويتايراندر
اتحاديههاياقتصاديازديگرمشکالتصنعت
خودروسازي و صادرات آن به شمار ميرود.براي
رفع اين موارد نيز مواردي مانند برقراري مجدد
مشوقهاي صادراتي ،الگوبرداري از کشورهاي
موفق مانند چين و کره ،واقعي ساختن نرخ ارز،
اختص��اص وامهاي کمبهره ،سياس��تگذاري و
کم��ک به ايجاد ش��رکتهاي حرفهاي حمل،
ايجاد ظرفيت در پايانههاي مرزي ،اتصال خط
ريلي ايران و عراق ،ايجاد ارتباط بين بانکهاي
ايرانيوخارجيوورودايرانبهاتحاديهاقتصادي
از جمله راهکارهاي پيشنهادي در اين بخش به
شمار ميرود.

فقر کیفیت


در این مورد بابک بیات  ،کارش��ناس خودرودر
رابطه با ضعف صادرات در صنعت خودرو معتقد
اس��ت  :ریش��ه این ناامیدی از توس��عه صادرات
خودرو را باید اوال در کیفیت و قیمت نامناس��ب
محصوالت داخلی و ثانیا در تیراژ ضعیف یا عدم
تولید خودروهای پس��ابرجامی و ثالثا نداش��تن
روابط سیاسی و تجاری قوی با برخی کشورهای
منطقه جستوجو کرد .جدای از ضعف کیفی و
قیمت باالی خودروهای داخلی ،در حال حاضر
چالش اصلی دیگر در محقق شدن برنامههای
صادرات��ی صنعت خ��ودرو ،به کم و کیف تولید
خودروه��ای پس��ابرجامی مرب��وط میش��ود.
ویبی��انداش��ت:پ��سازآنکهوزارتصنعت،
معدن و تجارت و خودروس��ازان متوجه ش��دند
امکان توسعه صادرات با محصوالت قدیمی و
کمکیفیت و گران فعلی وجود ندارد ،تمرکز خود
را در ای��ن ح��وزه روی خودروهای جدید حاصل
از قراردادهایی خودرویی گذاشتند.به گفته بیات
در حال حاضر ایران با کشورهای منطقه از جمله
عراق و س��وریه از روابط نزدیکی برخوردار بوده

و در مقاطع بحرانی کمک حال آنها شده است؛
بنابرای��ن فضای سیاس��ی الزم برای باال رفتن
ت��راز تجاری طرفی��ن و بهطور خاص ،صادرات
خودروهای ایرانی به این دو کشور فراهم آمده،
بااینحال،اینشرطکافیبرایصادراتنیست.
وی با بیان اینکه عراق و سوریه شرکای تجاری
دیگ��ری به غی��ر از ایران نیز دارند ،میافزاید :با
این حساب میتوان انتظار داشت رقابت در بازار
خودرو این کشورها به خصوص حاال که جنگ
در آنها رو به زوال اس��ت ،افزایش یابد و این به
معنای س��خت ش��دن کار ایران برای صادرات
خودرو به عراق و س��وریه اس��ت.این کارشناس
تاکید میکند :روابط سیاسی مناسب با کشورها،
ش��رط الزم برای توسعه صادرات خودرو است،
ام��ا کافی نیس��ت و برای ص��دور خودرو به آنها
بای��دمحصوالت��یرقابتپذیر(ت��احدامکانبا
قیم��ت پایین و کیفیت ب��اال) تولید کنیم .بیات
با اش��اره به خودروهای پسابرجامی و امیدواری
به آنها بابت توس��عه صادرات ،میگوید :اینکه
پس��ابرجامیها در حوزه صادرات موفق باشند،
بستگی مستقیم به قراردادهای منعقد شده میان
ایرانباتولیدکنندگاناینمحصوالت(پژوورنوو
سیتروئن و )...دارد .به گفته وی ،باید دید تا چه حد
خودروسازان خارجی را به صادرات محصوالتی
که در ایران میسازند ،متعهد کردهایم و آیا امثال
رن��و و پ��ژو حاضرند خودروهای تولیدی خود در
ایران را روانه بازارهای صادراتیشان کنند .بیات
با اش��اره به اینکه پژو و رنو بهعنوان دو ش��ریک
اصلی خودروس��ازی ایران ،در کشورهایی مانند
روس��یه و ترکیه و منطقه اوراس��یا نفوذ کردهاند،
تاکید میکند :این دو شرکت میتوانند بخشی از
محصوالت تولیدی خود در ایران را روانه روسیه
و ترکیه کنند ،البته مشروط بر آنکه خودروهایی
رقابتپذیر و در سطح کیفی باال و قیمت تا حد
امکان پایین به تولید برسانند .وی میافزاید :پژو
و رنو میتوانند در عوض صادرات خودرو از ایران
به امثال روسیه و ترکیه ،برخی محصوالت خود
در این کشورها را نیز وارد ایران کنند .به گفته این
کارشناس،البتهتحققچنینبرنامهایبستگیبه
روابط سیاسی و تجاری ایران با ترکیه و روسیه و
همچنین نوع قراردادی که با این دو خودروساز
بسته شده ،دارد.

معاون ايدرو خبر داد ۲۰:هزار تن به ظرفيت توليد کاغذ اضافه ميشود

معاونبرنامهس��ازمانگس��ترشونوس��ازيصنايعايرانازاضافهشدن
ظرفيت  ۲۰هزار تني توليد کاغذ از کربنات کلسيم طي  ۱۸ماه آينده بر
اساس مصوبه هيات وزيران خبر داد.ابوالفضل کياني بختياري ارتباط با
تصميم هيات دولت مبني بر سرمايهگذاري در طرح توليد کاغذ از کربنات
کلس��يم توسط س��ازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در شهرستان
خرامه اس��تان فارس که منجر به افزايش  ۲۰هزار تني ظرفيت س��االنه
توليد کاغذ از کربنات کلسيم در کشور خواهد شد ،به ايسنا گفت  :سازمان

گسترش و نوسازي صنايع ايران داراي دو رسالت اصلي مبني بر توسعه
مناطق محروم و توسعه صنايع پيشرفته بر اساس سياستهاي کلي اصل
 ۴۴قانون اساسي است که تصويب تصميم مربوطه توسط هيئت دولت در
راستاي هر دو رسالت ايدرو قرار دارد.وي ادامه داد :منطقه خرامه از نقاط
محروم کشور است که در  ۷۰کيلومتري شيراز قرار دارد و مردم آن نقطه
بر پايه کشاورزي معيشت ميکنند و اين روزها به دليل کمآبي با مشکالت
عديدهاي روبرو شدهاند.معاون برنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع

ايران (ايدرو) در مورد طرح سرمايهگذاري مذکور مبني بر توليد کاغذ از
کربنات کلسيم توسط اين سازمان ،بيان کرد :فعاليت اين کارخانه منجر
به اضافه ش��دن ظرفيت س��االنه  ۲۰هزار تن کاغذ از کربنات کلس��يم را
به همراه خواهد داشت و در صورت استفاده از ساير ظرفيتها و با توجه
به بازار خريد امکان ارتقاي توليد به  ۵۰تا  ۱۰۰هزار تن کاغذ در مراحل
بع��دي ط��رح وجود دارد.کياني ادامه داد :کاغذ س��لولزي با قطع درختان
همراه است و نيازمند مصرف آب باالست .در حالي که کاغذ توليد شده

آگهی 600
پرونده کالسه  9609982840300675شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری
شهرستان البرز تصمیم نهایی شماره
خواهان :آقای مدیریت امور ش��عب بانک توس��عه تعاون اس��تان قزوین با مدیریت آقای
صادق گنج خانلو با وکالت آقای ناصر عبداله نژاد فرزند موس��ی به نشانی استان قزوین-
شهرستان البرز -الوند -بلوار سهروردی -طبقه فوقانی بانک انصار واحد  3شماره تماس
09127883471
خواندگان -1 :خانم مریم برزگر خرقانی فرزند رضا  -2آقای حس��نعلی کش��اورز هریفی
فرزند مومن همگی به نشانی مجهول المکان
خواسته ها -1 :تامین خواسته  -2پرداخت حق الوکاله -3مطالبه وجه بابت
رای دادگاه -در خصوص دادخواس��ت خواهان مدیریت امور ش��عب بانک توسعه و تعاون
استان قزوین با وکالت ناصر عبداله نژاد به طرفیت  -1مریم برزگر خرقانی  -2حسنعلی
کش��اورز هریفی به خواسته وجه نقد به طور تضامنی به مبلغ  32/000/000به انضمام
خس��ارت تاخیر تادیه و هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل ،به این ش��رح وکیل خواهان
با طرح دادخواس��ت اعا دارد خوانده ردیف اول با ضمانت تضامنی س��ایر خواندگان حسب
قرارداد به شماره  2508437مورخ  1394/6/23اقدام به دریافت تسهیالت وام نموده
ولی علیرغ��م انقضای مهلت از بازپرداخت امتناع دارند .دادگاه با عنایت به دادخواس��ت
تقدیمی و مفاد قرارداد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ در جلس��ه دادرس��ی حضور پیدا
نکردند و دلیلی برای برائت ذمه اقامه ننمودند با اس��تحصاب بقای دین خواسته خواهان
را صحی��ح م��ی داند زیرا بر اس��اس قانون الح��اق دو تبصره به م��اده  15اصالحی قانون
عملیات بانکی بدون ربا برابر قرارداد تنظیمی وجوه و تس��هیالت دریافتی به انضمام سود
و خس��ارت و هزینه های دادرس��ی قابل مطالبه و وصول اس��ت و این قرارداد به استناد
قانون اصالح ماده  15قانون مذکور در حکم اس��ناد رس��می و الزم االجرا اس��ت و مادام
که به صحت و فوت خود باقی اس��ت خدش��ه ای به آن وارد نیست که حسب آن قرارداد
خوان��دگان خود را متعهد به پرداخت خس��ارت و س��ود نمودند لذا به ش��رح و اس��تدالل
مذکور مس��تندا به ماده  403قان��ون تجارت و قانون اصالح م��اده  15و الحاق دو تبصره
ب��ه آن در قان��ون عملیات بانکی و م��اده  519 ،198و  520قانون آیین دادرس��ی مدنی
حکم به پرداخت مبلغ مذکور و هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به
انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا وصول محکوم به طبق شاخص
بان��ک مرکزی به طور تضامنی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد به ش��رح مذکور نظر
به اینکه قانونگذار تاریخ محاس��به برای تاخیر تادی��ه تاریخ مطالبه اعالم کرده برای تاخیر
تادیه از تاریخ وام مستندا به ماده 522و  197قانون مذکور حکم به رد دعوی صادر می
گردد .رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی
در همین ش��عبه و پس از مضی مدت مذکور ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در ش��عب
محترم تجدید نظر استان قزوین است/.آ
مروتی -رییس شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان البرز

خواهان رونوش��ت حصر وراثت صفدر احمدی منصور آباد به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی
ثبت ش��ده به کالس��ه  9609987430300899از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر
وراث��ت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عل��ی احمدی منصور آب��اد در اقامتگاه
دائم��ی خود مورخ  1367/9/26بدورد حیات گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر
است به:
 -1حیدر احمدی فرزند علی به ش.ش (245فرزند)
 -2عارف احمدی منصور آباد فرزند علی به ش.ش (754فرزند)
 -3اسفندیار احمدی فرزند علی به ش.ش (653فرزند)
 -4هوشنگ احمدی منصورآباد فرزند علی به ش.ش ( 1157فرزند)
 -5حسین احمدی منصور آباد فرزند علی به ش.ش ( 364فرزند)
 -6صفدر احمدی منصور آباد فرزند علی به ش.ش ( 365فرزند)
 -7ثریا احمدی منصور آباد فرزند علی به ش.ش ( 366فرزند)
 -8فرنگیس حسینی فرزند عبدالمحمد به ش.ش ( 122همسر)
این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور یک نوبت آگهی میگ��ردد تا چنانچه
شخصی 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.
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان یاسوج -راضیه خرام

آگهی 602
پرونده کالس��ه  9609982938000495ش��عبه اول ش��ورای حل اختالف شهری البرز
استان قزوین تصمیم نهایی شماره
خواه��ان :آق��ای س��ید احمد محمودی فرزند س��ید س��عادت به نش��انی اس��تان قزوین-
شهرستان البرز -شهر الوند 8 -متری ولیعصر ک  31پ110
خواندگان  -1 :آقای س��یدناصر ش��هروش فرزند میرضیاءالدین  -2آقای رضا کاظمی -3
آقای امید قهرمانی فرزند امیر همگی به نشانی هر سه مجهول المکان
خواسته :الزام به تنظیم سند خودرو
رای قاضی ش��ورا -در خصوص دادخواست سید احمد محمودی به طرفیت  -1سیدناصر
ش��هروش  -2رضا کاظمی -3امید قهرمانی به خواس��ته الزام خواندگان به تنظیم س��ند
رس��می انتقال خودروی سواری مورد معامله مقوم به س��ی و یک میلیون ریال به انضمام
خسارات دادرسی به این شرح که خواهان مدعی است براساس قرارداد پیوست خودرو
س��واری پ��ژو آر دی به ش��ماره انتظامی ای��ران 568-79د 93را از خوانده ردیف س��وم
خری��داری و کل ثم��ن معامله را پرداخت نم��وده ولی خوانده ردیف س��وم طبق تعهد خود

آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم به آقای/خانم محمدامیر عباس الوار
فرزند محمدباقر
خواه��ان آق��ای غ�لام ال��واری دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده آق��ای محمدامی��ر عباس
ال��وار ب��ه خواس��ته مطالب��ه مطرح که ب��ه این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه
 9609988602500388ش��عبه  25حقوق��ی ش��ورای ح��ل اخت�لاف مجتم��ع ش��هید
مطهری(بان��ک ه��ا و تصادف��ات) شهرس��تان کرمانش��اه ثب��ت و وق��ت رس��یدگی م��ورخ
19/12/96س��اعت 15:30تعیین که حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون
آیین دادرس��ی مدن��ی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده ظرف یک ماه پس از
تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود ،نس��خه ثانی
دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر
گردد/9613 .م الف12/
دبیر ش��عبه  25حقوقی ش��ورای حل اختالف مجتمع ش��هید مطهری(بانک ها و تصادفات)
شهرستان کرمانشاه

براس��اس قرارداد مبنی بر تنظیم س��ند اقدام ننموده و خوانده ردیف سوم خودرو را از
خوان��ده ردی��ف دوم و خوانده ردی��ف دوم از خوانده ردیف اول خریداری نموده و س��ند
رس��می خودرو به نام خوانده ردیف اول اس��ت و تاکنون بابت انتقال سند اقدامی نشده
اس��ت و خوانده نیز تحت تصرف بنده اس��ت که توقیف شده است زیرا طلبکاران خوانده
ردی��ف اول آن را توقی��ف نموده اند خواندگان مجهول المکان ب��وده و علیرغم ابالغ وقت
رس��یدگی مبنی بر نشر آگهی در جلسه حاضر نشده اند شورا با توجه به قرارداد پیوست
رابطه معاملی میان خواهان و خواندگان را محرز دانس��ته و براس��اس مفاد قرارداد سند
رسمی انتقال خودرو باید به نام خریدار (خواهان) تنظیم گردد .تنظیم سند رسمی خودرو
از آثار بیع می باش��د که فروش��ندگان باید نسبت به آن اقدام نمایند و با توجه به اینکه
سند رسمی خودرو به نام ید اول فروشندگان یعنی سیدناصر شهروش می باشد و تنظیم
س��ند رس��می انتقال خودرو توسط کسی که سند رس��می به نام او است .انجام می پذیرد
بنابراین ش��ورا دعوی خواهان را ثابت تش��خیص و مس��تندا به مواد  10و  219و 221
قان��ون مدنی و مواد  198و  515و  519قانون آیین دادرس��ی مدنی خوانده ردیف اول
س��ید ناصر ش��هروش را به حضور در دفاتر اسناد رس��می انتقال خودرو موصوف و انجام
مقدمات الزمه آن و پرداخت  825/000ریال خس��ارت دادرس��ی در حق خواهان محکوم
می نماید .رای صادره غیابی و ظرف  20روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از
آن ظرف  20روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم حقوقی شهرستان البرز است.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف البرز -سجاد کلهر

از کربنات کلسيم مصرف حداقلي آب را به همراه دارد و  ۸۰درصد آن را
کربنات کلسيم ۱۵ ،درصد آن را پلي اتيلن يا پلي پروپيلن و نيز  ۵درصد
آن را مواد افزودني تشکيل ميدهند بنابراين اين اقدام کاهش مصرف
آب را به همراه انتقال فناوري و تکنولوژي به همراه خواهد داشت .عالوه
بر اين بايد خاطرنشان کرد که کاغذ توليد شده از کربنات کلسيم بسيار
مقاوم است و در بست ه بنديها ،پاکتهاي سيمان و گچ ،بنرها و بروشورها
و ساير موارد از اين دست مورد استفاده قرار ميگيرد

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980242000304ﺷﻌﺒﻪ  123ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎ  -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻓﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻜﻴﺒﺎﺋﻰ ﻛﺸﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺭﺿﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ

ﻧﺎﺩﺭﻗﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻏﻼﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
 -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ  -3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ

ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻓﻴﻠﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻜﻴﺒﺎﺋﻰ ﻛﺸﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺑﻪ

ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻏﻼﻣﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻪ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ

ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  568559ﻣﻮﺭﺥ  1395/4/15ﻭ  982090ﻣﻮﺭﺥ  1395/5/12ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ
ﺳﭙﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺁﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻚ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ

ﻣﺪﺭﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ
ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ

ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪﻯ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺴﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮﺁﻧﻜﻪ ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ

ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻼﻓﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﺽ

ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  310ﻭ  313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ
ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺩﻳﻦ ﻭ

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻜﻬﺎ

ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭﻓﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
110/144920

ﺭﺋﻴﺲ

ﺷﻌﺒﻪ

123

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980242600009ﺷﻌﺒﻪ  129ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9509970242600735ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ
ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ )ﻉ( ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻈﺮﻯ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ

ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭﺯﻳﺮﻯ ﺟﻤﺎﻝ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻄﺎﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ  -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﻋﺪﻯ

ﻧﺼﺮﺕ ﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻗﻠﻰ -2ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﺩﻯ ﻛﺮﻳﻢ ﻭﻧﺪ ﺧﺎﻥ ﻗﺸﻼﻗﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ

ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭﺯﻳﺮﻯ
ﺟﻤﺎﻝ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻮﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -1ﺍﺳﻼﻡ ﺭﻋﺪﻯ ﻧﺼﺮﺕ ﺁﺑﺎﺩ

 -2ﻫﺎﺩﻯ ﻛﺮﻳﻢ ﻭﻧﺪ ﺧﺎﻥ ﻗﺸﻼﻗﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﻌﺒﻪ

ﻳﺎﻓﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  94/9/1-201652ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  340/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ

ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﭼﻚ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﺁﻥ

ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻬﻢ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ

ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 198ﻭ515ﻭ 519ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ

ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 310ﻭ313ﻭ 315ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻭ
ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺁﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻨﺤﻮ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ

 340/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  10/901/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ

ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻳﻮﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ

ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
110/144915

ﺭﺋﻴﺲ

ﺷﻌﺒﻪ

129

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺴﮕﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ

ﻛﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺸﻌﻠﭽﻰ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ

ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺴﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ – ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ

ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980213100826ﺷﻌﺒﻪ  178ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/2/8ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ

ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ

ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
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میزخبر

تورم دو رقميشد

بانک مرکزي نرخ تورم دي ماه را هم مانند
آذرماه  ۱۰درصد اعالم کرد.
ب��ه گزارش ايس��نا ،بع��د از اينکه آمارهاي
بانک مرکزي حاکي از آن بود که نرخ تورم
در آذرم��اه دو رقم��يو به  ۱۰درصد رس��يده
اس��ت ،اين رقم براي ديماه نيز تکرار ش��د
و ثابت ماند.براين اس��اس تغييرات شاخص
به��اي کاال و خدم��ات مصرفي در  ۱۲ماهه
منتهي به ديماه و به عبارتي تورم کل به ۱۰
درصد رسيده است .همچنين تورم نقطه به
نقطه (تغييرات شاخص نسبت به ماه مشابه
س��ال قب��ل)  ۹.۵درصد و ت��ورم ماهانه ۰.۴
درصد ثبت شده است.اين در حالي است که
در روزه��اي اخير اعالم مرکز آمار در رابطه
با تغييرات تورم مانند گذش��ته متفاوت و با
اختالف  ۱.۸درصدي نس��بت به آمار بانک
مرک��زي همراه بود؛ به طوري که تورم کل
 ۸.۲درصد اعالم ش��ده بود .همچنين آمار
مرکز آمار نشان داد که تورم نقطه به نقطه
 ۸.۵و ماهانه  ۰.۲درصد بوده است.

انتشارفهرستکشورهاي
امن براي فرار مالياتي

اتحادي��ه اروپ��ا ،نام کش��ورهاي موجود در
فهرست سياه و خاکستري براي فرار مالياتي
شرکتها را منتشر کرد.
اتحادي��ه اروپ��ا يک ماه بع��د از قرارداد ۱۷
کشور در فهرست سياه خود به عنوان مکاني
امن براي فرار ماليات ش��رکتها ،اکنون در
تازهترين گزارش خود نام اين کش��ورها را
به نصف کاهش داد.
اي��ن تصمي��م ب��ه دنبال تعه��دات صورت
گرفته در يک س��طح سياس��ي باال از سوي
برخي کش��ورها به منظ��ور بر طرف کردن
نگرانيهاي اتحاديه اروپا اتخاذ شده است.
در همين حال کش��ورهاي بار بادوس ،کره
جنوب��ي ،ماکائو ،مغولس��تان ،پاناما ،تونس،
امارات متحده عربي و جزيره گرنادا از ليست
سياه اتحاديه اروپا خارج شدند .اتحاديه اروپا
اعالم کرد که اين تصميم در راستاي تعهد
اين کشورها گرفته شده است.
مقامات اروپايي اعالم کردند که سخت کار
ميکنند تا کش��ورها ب��ه اصالحات مالياتي
آنها متعهد باشند و هدف آنها ارتقاء نظارت
مناسب بر ماليات در سطح جهاني است.
همچنين کشورهاي ساموآ ،بحرين ،جزيره
گوام ،جزاير مارشال ،پاالئو ،جزيره ترينيداد
و جزيره توباگو از جمله کشورهايي هستند
که همچنان در فهرس��ت سياه فرار مالياتي
شرکتهها قرار دارند.

افزايش بودجه برنامههاي
زيرساختيترامپ

دونال��د ترام��پ اعالم کرد ک��ه برنامه مورد
انتظ��ار او براي بازس��ازي زيرس��اختهاي
آمريکا ،ش��امل سرمايهگذاري  ۱.۷تريليون
دالري ظ��رف ۱۰س��ال خواهد بود که اين
رقم ،بزرگتر از چيزي اس��ت که قبال اعالم
شده بود.رئيسجمهور آمريکا ،دونالد ترامپ
اع�لام کرد که برنام��ه مورد انتظار او براي
بازس��ازي زيرس��اختهاي آمريکا ،شامل
س��رمايهگذاري  ۱.۷تريليون دالري ،ظرف
 ۱۰س��ال خواهد بود که اين رقم بزرگتر از
چيزي است که قبال اعالم شده بود.
ترامپ در تجمع ش��هرداران در کاخ س��فيد
اعالم کرد که اين برنامه که قس��متهايي
از آن ،در س��خنراني س��االنه «استيت آو ده
يوني��ون آدرس» رييسجمه��ور ،که هفته
آينده انجام ميش��ود ،تش��ريح خواهد شد،
در واق��ع ح��دود  ۱.۷تريلي��ون دالر خواهد
شد .ترامپ پيش از اين ،اين برنامه را ،يک
تريلي��ون دالر ارزياب��ي کرده بود که آن هم
ترکيبي از سرمايهگذاري فدرال و محلي را
شامل ميشد.

رييس صندوق بين المللي پول اعالم کرد که
اگر توليد بيت کوين به اين روال پيش رود،
اتالف انرژي بهانداز توليد س��االنه برق در
کشوري بزرگ مانند آرژانتين خواهد بود.
کريستين الگارد رييس صندوق بين المللي
پ��ول در مجمع جهان��ي اقتصاد در داووس
س��وييس گفت :در صورتيک��ه توليد بيت
کوين و س��اير ارزهاي رمزنگار با اين روند
پي��ش رود ،مق��دار انرژي ب��راي توليد آنها
مع��ادل انرژي مورد نياز يک کش��ور بزرگ
مانند آرژانتين در سال خواهد بود.وي گفت:
اس��تخراج بيت کوين که در آن اس��تفاده از
رايانهها تس��ريع و افزايش پيدا کرده اس��ت
به نوعي به خش��م انرژي تبديل شده است.
برآورد ما اين است که اگر اين روند در سال
جاري ميالدي ادامه پيدا کند ،ميزان مصرف
انرژي برابر با مصرف برق در کشور آرژانتين
خواه��د بود.بر اس��اس دادههاي بلومبرگ،
توليد کنندگان ارزهاي رمزنگار بيش از ۳۷
گيگاوات س��اعت در روز معادل راکتورهاي
هس��تهاي  ۳۹۱.۲گيگاواتي انرژي مصرف
ميکنند .شاخص مصرف انرژي بيت کوين
حاک��ي از مي��زان مصرف برق ب��ه اندازه ۴
ميليون و  ۱۲۴هزار و  ۱۱۵خانوار آمريکايي
دارد و انرژي مصرف شده ميتواند با مصرف
برق عراق مقايسه شود.

Sat 27 Jan 2018

گزارش « شروع » از تحول در خدمات نظام بانکی نشان می دهد:

افزایش سرعت و امنیت در بستر مبادالت پولی
گروه اقتصاد  :اس��تفاده از فناوريهاي نوين
در ح��وزه بانکداري منج��ر به چرخش نظام
بانک��ي از ارائ��ه خدم��ات س��نتي (کاغذي و
فيزيکي) پرهزينه و زمان بر به ارائه خدمات
الکترونيکي ،کم هزينه و س��ريع و اغلب آني
شده است که شاهد اين مدعا ،توسعه مداوم
زيرس��اختها ،سامانهها ،ابزارها و تجهيزات
پرداخت الکترونيکي و گس��ترش متناس��ب
تراکنشه��اي پردازشش��ده ازطري��ق اين
ابزارها و سامانهها است.
ب ه عنوان مثال سهم ارزشي انواع چک از کل
مبادالت غيرنقد کشور با کاهش  ۶۹.۴واحد
درص��دي از  ۹۱.۱درصد در س��ال  ۱۳۸۷به
 ۲۱.۷درصد کاهش يافته اس��ت و درمقابل،
سهم ارزش��ي ابزارها و سامانههاي پرداخت
الکترونيک��ي ب��ا همين ميزان افزايش از ۸.۹
درصد در سال  ۱۳۸۷به  ۷۸.۳درصد در پايان
سال  ۱۳۹۵افزايش يافته است.
همچنين بر اساس آمار بانک مرکزي ،در اين
دوره ،س��هم اس��کناس و مسکوک در دست
اش��خاص از نقدينگ��ي از  ۸.۳درص��د به ۳.۱
درصد افت کرده اس��ت ،که اين آمار بيانگر
جايگزين��ي تدريج��ي نظام نوي��ن پرداخت
الکترونيک��ي بهج��اي ابزاره��اي پرداخت
س��نتي نظير اس��کناس و مس��کوک و انواع
چک است .ضمن آنکه يکي از اهداف بانک
مرکزي تس��هيل مبادالت بازرگاني است که
بانکداري الکترونيکي زمينههاي آن را فراهم
کرده است.فناوريهاي نوين با فراهمسازي
زمينهه��اي ايجاد بس��ترهاي خدماتي جديد

ميتوانند بر کس��ب و کارهاي ش��بکه بانکي
تأثيرگ��ذار باش��ند ،و از اين رو بانک مرکزي
نيز با استفاده از فناوريهاي نوين بسترهاي
ارائ��ه خدمات الکترونيکي نظير س��اتنا ،پايا،
س��يما و غيره را فراهم کرده اس��ت و بانکها
نيز بس��ته به مي��زان خالقيت و در چارچوب
قواني��ن ب��ا اس��تفاده از اين بس��ترها ،هزينه
عمليات��ي خود را کاهش داده و کس��بوکار
خود را بهبود بخش��يدهاند.در همين راس��تا و
با توجه به گس��تردگي فعاليتهاي بانکي در
قال��ب خدمات نوين بانکي و اس��تفاده بيش
از ح��د مردم و مش��تريان بانکه��ا از خدمات
کارت��ي در بانکه��ا ،در جهت س��وء اس��تفاده
احتمال��ي از اطالع��ات حس��اس کارت در
مب��ادالت الکترونيکي ب��دون حضور کارت،
بانک مرکزي از نيمه دوم بهمن ماه سال ،۹۶
انجام تمام تراکنشهاي مالي به جز پرداخت
قب��وض عمومي ،در تمام مس��يرهايي که به
جاي فيزيک کارت از اطالعات آن اس��تفاده
ميشود ،را منوط به رمزنگاري مبدا تا مقصد
تراکنش کرد.
طبق بخشنامه جديد بانک مرکزي به منظور
ارتقاي سطح امنيت مبادالت کارتي مردم و
پيشگيري از سوء استفاده احتمالي اطالعات
حس��اس کارت مردم همچون رمز دوم آنها،
نبايد از مسيرهايي که فاقد رمزنگاري مناسب
بوده و امکان ذخيره س��ازي يا مش��اهده آن
توس��ط عوامل��ي غير از بان��ک يا ارايه دهنده
خدمات پرداخت وجود دارد ،مبادله شوند.
در اين بخشنامه در جهت ارتقاي سطح امنيتي

بسترهاي موجود مبادالت پولي مردم اولين
گام برداشته شده و حرکت به سمت استفاده
از سايتها و برنامههاي کاربردي بانکها و
ارايه دهندگان خدمات پرداخت ،براي انجام
مبادالت کارتي بدون حضور فيزيک کارت به
عنوان راه حل ايمن توصيه ميشود.
براساس اين بخشنامه ارتقاي سطح خدمات
برنامههاي کاربردي پرداخت همراه ،امکان
استعالم مانده حساب متصل به کارت براي
تم��ام کارته��اي بانکها در مرکز ش��تاب
فراهم ميش��ود.مدير کل فناوري اطالعات
بانک مرکزي گفت :بخش��نامه جديد بانک
مرکزي براي افرادي که خدمات پرداخت را
ارائه ميدهند بس��تري را فراهم ميکند که
ازمس��ير يا حالتي اس��تفاده کنند که از لحظه
ورود اطالع��ات کارت ت��ا لحظه پردازش در
بانک ،اطالعات به صورت رمز نگاري ش��ده
مخابره شود .ناصر حکيميمدير کل فناوري
اطالعات بانک مرکزي در خصوص جزئيات
بخش��نامه جديد بان��ک مرکزي در ارتباط با
امنيت مبادالت کارتهاي بانکي گفت :اين
بخش��نامه براي افرادي که خدمات پرداخت
را ارائه ميدهند بستري را فراهم ميکند که
ازمس��ير يا حالتي اس��تفاده کنند که از لحظه
ورود اطالع��ات کارت ت��ا لحظه پردازش در
بانک ،اطالعات به صورت رمز نگاري ش��ده
مخابره شود.
وي اف��زود :اي��ن امر احتمال ش��نود و ذخيره
س��ازي غير مجاز دادهها براي سوءاس��تفاده
احتمال��ي از دادهه��اي اف��راد را ب��ه حداقل

ميرس��اند.حکيمييکي ديگ��ر ازفوايد اين
بخش��نامه را اي��ن ط��ور بيان ک��رد :در حال
حاض��ر برنامههاي کارب��ردي متنوعي براي
عملي��ات پرداخت ب��ر روي تلفنهاي همراه
از س��وي ش��رکتها و بانکهاي ارائه دهنده
خدمات ،توسعه پيدا کرده و با توجه به اينکه
سياست امنيت در اين برنامهها بيش از ساير
روشهاي پرداخت است ،اين امکان را فراهم
کردي��م که برخ��ي از اطالعات را به صورت
ش��تابي در اين برنامهه��اي کاربردي انتقال
دهيم.
گفتني اس��ت براساس بخشنامه جديد بانک
مرک��زي ارتقاي س��طح خدمات برنامههاي
کارب��ردي پرداخت همراه ،امکان اس��تعالم

بانک مرکزي اعالم کرد :

تعيين تکليف سپرده گذاران برخي موسسات غير مجاز

س��پرده گذاران البرز ايرانيان ،افضل توس ،وحدت و فرش��تگان تا
پايان بهمن ماه به شعب مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بانک مرکزي ،پيرو اطالعيههاي
پيشين بانک مرکزي در خصوص ساماندهي تشکيالت موسوم به
البرز ايرانيان و تعاونيهاي منحله افضل توس ،وحدت و فرشتگان
و ب��ا توجه ب��ه اطالعيههاي مندرج در تارنماي بانکهاي تجارت،
آينده و موسسات اعتباري ملل و کاسپين مبني بر فراخوان سپرده

مان��ده حس��اب متصل ب��ه کارت براي تمام
کارته��اي بانکها در مرکز ش��تاب فراهم
ميش��ود.اکبر کميجان��ي با اش��اره به اينکه
فناوريه��اي نوين کاهش هزينههاي ارائه
خدم��ات بانک��ي ب��ه مش��تريان را بههمراه
ب
داش��ته و امکان دسترس��ي لحظهاي کس 
و کارها و مش��تريان به تمام دادههاي بانکي
مرتب��ط را فراه��م کرده اس��ت،تصريح کرد:
در مجم��وع ،فناوريه��اي نوين زمينه ارائه
ارزشها و خدمات جديد صنعت بانکداري را با
هزينههاي کمتر فراهم کرده و اثرات مثبت و
مطلوبي بر کسبوکار صنعت داشته است.
کميجاني با اشاره به تأثير فناوريهاي نوين
بر يکپارچه س��ازي کسب و کارهاي مختلف

مالي گفت :فناوريهاي نوين و نرمافزارهايي
همچون رابطهاي برنامه نويسي باز ،بانکها
را قادر ميسازد تا محصوالت و خدمات خود
را يکپارچ��ه کنن��د و به مش��تريان تنوعي از
محص��والت و خدم��ات گوناگون را ازطريق
اکو سيستم بانکي ارائه دهند.
قائ��م مقام بانک مرکزي خاطرنش��ان کرد:
فناوري بهعنوان عاملي توانمندس��از بانکها
را قادر به ارائه محصوالتي متمايز و خدماتي
ب��ا ارزشاف��زوده باالت��ر ک��رده اس��ت و در
يکپارچهس��ازي خدمات مالي و ارائه خدمات
جديدي که از منظر هزينه ،عملکرد ،سرعت
و راحتي در وضعيت بهتري نسبت به گذشته
قرار دارند ،کمک خواهد کرد.

رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين اعالم کرد:

خريد سهام بانکهاي چيني از سوي ايران

گذاران محترم تشکيالت و تعاونيهاي فوق ،بدين وسيله به اطالع
ميرساند برنامههاي بازپرداخت اعالم شده بر روي تارنماي بانکها
و موسس��ه اعتباري عامل حداکثر تا پايان بهمن ماه س��ال جاري،
قابل اجرا خواهد بود.
از اي��ن رو ض��روري اس��ت آن دس��ته از س��پرده گ��ذاران محترم
تش��کيالت موس��وم به البرز ايرانيان و تعاونيهاي منحله افضل
ت��وس ،وحدت و فرش��تگان که تاکنون نس��بت ب��ه تعيين تکليف
و دريافت س��پردههاي خود مطابق برنامههاي اعالم ش��ده قبلي
اق��دام نکردهان��د ،حداکث��ر تا پايان بهمن ماه س��ال جاري با همراه
داش��تن مدارک مربوطه به ترتيب به ش��عب تعيين شده بانکهاي
تج��ارت ،آين��ده و موسس��ات اعتب��اري مل��ل و کاس��پين مراجعه
کنند.
گفتني است درخصوص تعيين تکليف ساير سپرده گذاران محترم،
مس��ئوالن بانک مرک��زي جمهوري اس�لاميايران و نمايندگان
محترم سران سه قوه با برگزاري جلسات هفتگي در حال پيگيري
وضعيت تعاونيهاي منحله و داراييها هستند که نتايج آن متعاقب ًا
اطالعرساني خواهد شد.

خريد سهام بانکهاي چيني از سوي سهامداران بخشخصوصي در
مراحل نهايي به سر ميبرد و بانک مرکزي چين ،مجوز الزم براي
اين اقدام را صادر کرده و اکنون توپ در زمين ولياهلل س��يف قرار
دارد.به گزارش خبرنگار مهر ،خريد سهام بانکهاي چيني از سوي
ايرانيها ،مدتها است که مطرح شده است .اسداهلل عسگراوالدي،
رئيس اتاق بازرگاني مش��ترک ايران و چين ،در گفتگو با خبرنگار
مهر گفت که مقدمات خريد سهام بانکهاي چيني از سوي ايرانيها
فراهم شده است؛ اما قطعي شدن خريد اين سهام ،نيازمند سپري
شدن مراحل قانوني و صدور مجوزهاي الزم از سوي بانک مرکزي

چين بود.وي اظهار کرد :اکنون بر اس��اس گفته مقامات مس��ئول،
بانک مرکزي چين ،مجوزهاي الزم را براي خريد سهام بانکهاي
چيني از سوي ايران را صادر کرده است.
اسداهلل عسگراوالدي ،رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين
گف��ت  :اکن��ون بخشخصوصي اي��ران هم مقدمات کار را فراهم و
براي خريد سهام بانکهاي چيني ،اعالم آمادگي کرد ه است و بانک
مرکزي بايد مجوزهاي الزم را براي طرف ايراني صادر نمايد.
وي در عين حال تصريح کرد :ايرانيها تنها اجازه دارند که ده درصد
سهام بانکهاي چيني را خريداري نمايند.
در عين حال ،يک مقام مسئول در نظام بانکي در گفتگو با خبرنگار
مهر با بيان اينکه بانک مرکزي جمهوري اس�لاميايران ،هنوز به
صورت کامل موضوع خريد س��هام بانکهاي خارجي توس��ط بخش
خصوصي را بررسي و در مورد آن به جمعبندي نرسيده است ،گفت:
احتم��ال اينکه مجوز صادر ش��ود ،وج��ود دارد .در عين حال بخش
خصوصي ايران اگر چنين گاميدر جهت خريد س��هام بانکهاي
چيني برداشته است ،بايد به بانک مرکزي مراجعه کند و درخواست
خود براي دريافت مجوز را ارايه دهد.

رئيس اتاق تعاون خبر داد :

رئيس اتاق تعاون ،با اشاره به رفع بخش عمدهاي از مشکالت پروندههاي
سنگين مالياتي بخش تعاون ،از تفکيک حساب فعاليتهاي اقتصادي
تعاون از بخشخصوصي ،به منظور شفافيت آماري خبر داد.
بهم��ن عبداله��ي در گفتگو با مهر ،درباره آخرين وضعيت بخش��ودگي
جرائ��م مالي��ات بر ارزش افزوده تعاونيها گفت :در خصوص ماليات بر
ارزش افزوده حدود يکماه پيش تفاهم نامهاي با س��ازمان امور مالياتي
به امضا رس��يد که بر اس��اس آن بخش عمده مش��کالت تعاونيها که
مربوط به تعاونيهاي مصرف و توزيع بود طي تفاهم با س��ازمان امور
مالياتي حل و فصل شد.
وي با اشاره به همکاريهاي شخص رئيس سازمان امور مالياتي در رفع
بخش عمدهاي از مشکالت مالياتي تعاونيها گفت :يکي از مشکالت
تعاونيها تش��کيل پروندههاي س��نگين مالياتي بود که در نتيجه جرائم
بسيار زيادي را به فعاالن بخش تعاون تحميل ميکرد اما خوشبختانه

رفعمشکالتپروندههايسنگينمالياتي«بخشتعاون»

با مذاکرات و توافقات انجام شده اين مشکالت برطرف شد.
رئيس اتاق تعاون ايران ادامه داد :تفاهم نامه مذکور از سوي سازمان امور
مالياتي به استانها نيز ابالغ شده است که پيشبيني ميشود تعاونيها
در سال آينده با مشکالت کمتري در حوزه ماليات مواجه شوند.
عبدالهي در بخش ديگري از اظهاراتش در پاسخ به سوالي باره ميزان
س��رمايه بخش تعاون از کل اقتصاد گفت :ميزان س��هم بخش تعاون ار
اقتصاد کش��ور متاس��فانه به صورت جداگانه در حس��ابهاي ملي ثبت
نميشود و به همين دليل آمار دقيقي از سرمايه بخش تعاون در اقتصاد
وج��ود ن��دارد اما برآورد ما نش��ان ميدهد فق��ط  ۵تا  ۷درصد از اقتصاد
کش��ور در اختيار بخش تعاون قرار دارد.رئيس اتاق تعاون ايران افزود:
البته يکي از عوامل س��هم پايين بخش تعاون اين اس��ت که  ۸۰درصد
اقتصاد کشور دولتي و  ۲۰درصد غيردولتي است که حدود  ۷درصد از
اقتص��اد غيردولت��ي در اختي��ار بخش تعاون و مابقي نيز در اختيار بخش

خصوصي قرار دارد.
عبدالهي با اشاره به اينکه به دليل نبود نظام آماري دقيق در بخش تعاون،
ارزش ريالي س��رمايه بخش تعاون از اقتصاد مش��خص نيست گفت :به
عن��وان مث��ال مب��ادالت بخش تعاون با دنيا چه به صورت واردات و چه
در قالب صادرات در حس��ابهاي گمرک به عنوان بخش غيردولتي و
خصوصي ثبت ميش��ود و حس��اب جداگانهاي براي ثبت فعاليتهاي
اقتص��ادي بخ��ش تعاون وجود ندارد.وي گف��ت :البته در حال پيگيري
هستيم تا حسابهاي مربوط به فعاليتهاي اقتصادي از جمله مبادالت
بخ��ش تع��اون را از فعاليته��اي بخش خصوص��ي در مراکز مخلتف
جداسازي کنيم تا آمارهاي بخش تعاون به صورت جداگانه قابل احصاء
باشد.عبداللهي همچنين در پاسخ به سوالي درباره سهم بخش تعاون در
بودجه  ۹۷گفت :اساسا بودجه سال آينده را نميتوان يک بودجه مطلوبي
از جهت فعاليتهاي بخش غير دولتي اقتصاد قلمداد کرد.

بر اساس اعالم OECD؛

رتبه جهاني اعتباري ايران 5پله ارتقاء يافت
بر اس��اس اعالم رس��ميکميته مس��ئول رتبهبندي
ريسک کشورهاي دنيا در  ،OECDمبتني بر تصميم
آن س��ازمان ،رتبه اعتباري کش��ورمان به  ۵ارتقاء پيدا
کرد.به گزارش خبرگزاري مهر ،وزارت امور اقتصاد و
داراي��ي اع�لام کرد :پس از آنکه حدود  ۱۰س��ال رتبه
اعتباري يا ريسک کشوري ايران  ،۷يعني پايينترين
درجه ممکن بود ،از  ۲سال قبل سازمان سرمايه گذاري
و کمکهاي اقتصادي و فني ايران با همکاري وزارت
امور خارجه ،صندوق ضمانت صادرات اقداماتي را براي
مذاکرهوبهبودرتبهاعتباريآغازنمودکهنهايتاعليرغم
مخالفت معدودي از کش��ورهاي عضو ،رتبه ايران در
سال  ۲.۱۷از  ۷به  ۶ارتقا يافت .بر پايه اين گزارش ،اما
از سال  ۲۰۱۷مجددا رايزنيها توسط سازمان سرمايه
گذاري در وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همکاري
صندوق و بويژه وزارت امورخارجه ( سفارت کشورمان
در اتريش) از سرگرفته شد و پس از انجام مذاکرات الزم
و تش��ريح دستاوردهاي اقتصادي و بويژه موفقيتهاي

حاصله در انجام توافقهاي مالي با کشورهاي مختلف
دنيا که خود حاکي از کاهش ريس��کهاي سياس��ي و
اقتصادي کش��ور ميباش��د  ،نهايتا سازمان همکاري
اقتصادي و توسعه(  ) OECDموضوع را مجددا مورد
بح��ث ق��رار داده و رتبه اي��ران را به  ۵ارتقا داد.کاهش
رتبه ريسک ايران در کاهش هزينههاي تامين سرمايه
از نظ��ر مال��ي معموال تا حدود ۱۰درصد و از نظر جلب
سرمايه گذاران خارجي و اساسا بهبود اعتبار کشور در
محافل مالي و بين المللي بس��يار موثر اس��ت .گفتني
اس��ت ک��ه درجه بندي رتبهه��ا در  OECDاز  ۱الي ۷
بوده و ايران در بهترين حالت در دهه هش��تاد به رتبه
 ۴دستيافته بود .بديهي است که تصميمات متخذه در
آن سازمان تحت تاثير عوامل سياسي و به ويژه فشار
برخي قدرتهاي بزرگ است که عليرغم آن ،سازمان
مذکور رتبه ايران را بهبود بخشيد .اين در حالي است
ک��هانتظ��ارم��يروداينرتبهدرآيندهنزديکبهوضع
بهتري ارتقاء يابد.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس خبر داد :

تالش براي تصويب قانون مبارزه با قاچاق تا پايان سال
رئيسکميسيوناقتصاديمجلسشوراياسالميگفت:
همه از موضوع برجام به عنوان يک برنامه سياسي نام
ميبرندوليمنازآنبعنوانيکبرنامهاقتصاديموفق
يادميکنم.محمدرضاپورابراهيميافزود:دربرجامهمه
محدوديتهاي هس��تهاي را به ازاي برداشتن تحريمها
در حوزههاي اقتصادي بويژه در حوزه بانکي و بيمهاي
پذيرفته ايم .وي همچنين با اشاره به برخي چالشهاي
اقتصادي در کشور و راهکارهاي برون رفت از آن گفت:
وظيفه بسيج دفاع و پاسداري از ارزشهاي ديني و ملي
مردم اس��ت و در کنار اين موضوع بايد به س��ازندگي و
برنامه ريزي اقتصادي نيز نگاه ويژه داشته باشد.
پورابراهيمياف��زود :نبايد عملک��رد ضعيف و ناکارآمد

خ��ود را ب��ر گردن دش��منان بياندازيم.وي با اش��اره به
وج��ودمش��کالتمتعدددربخ��شمناطقآزادوعدم
پاس��خگويي آن به نهادهايي مانند گمرگ و س��ازمان
مالياتي در گذش��ته اظهار کرد :با الحاق مناطق آزاد به
مجموع��ه وزارت اقتص��اد و برنامه ريزيهاي صورت
گرفته و با انجام کارهاي مشترک ،مشکالت اين بخش
در حال برطرف شدن است.وي از مبارزه با قاچاق کاال
ب��هعن��وانيکيازدغدغههايرهبرمعظمانقالبياد
کرد و گفت :سعي ميکنيم تا پايان سال جاري ،مراحل
تصوي��ب اصالحي��ه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را
به پايان برسانيم و از ابتداي سال آينده ،اصالحيه اين
قانون را اجرا کنيم.

وي افزود :با توجه به سياستهاي انقباظي دولت در تنظيم بودجه خيلي
نميتوان بودجه سال آينده را يک بودجه مطلوب براي بخش غيردولتي
از جمل��ه بخ��ش تعاون عنوان ک��رد البته ما به عنوان نمايندگان بخش
تعاون ،در جريان بررسي اليحه بودجه در کميسيون تلفيق بودجه ۹۷
تالش کرديم تا حد ممکن برخي موارد مد نظر را براي لحاظ در بودجه
مدنظر قرار دهيم اما در نگاه کلي بودجه  ۹۷از نظر ما مطلوب نيست.
رئيس اتاق تعاون ايران يکي از نقاط ضعف بودجه  ۹۷را کاهش سهم
بودجههاي عمراني عنوان کرد و گفت :اعتبارات عمراني در کشور منجر
به ايجاد رونق ميش��ود که در س��اير فعاليتهاي اقتصادي نيز ميتواند
موثر باشد؛ بنابراين يکي از مشکالت بودجه سال آينده کاهش اعتبارات
عمراني است که باعث رکود در صنوف مختلف و برخي کسب و کارها
ميشود؛ اين موضوع يکي از مباحث اصلي در جريان جلسه نمايندگان
بخش تعاون با اعضاي کميسيون تلفيق بود.

آگهی فراخوان دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم
به :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه
 -1دستگاه مناقصه گزار:
اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه

نشانی :کرمانشاه -خیابان عشایر – خیابان نهضت – اداره کل نوسازی مدارس استان
شماره تلفن  083 -38210636-9شماره نمابر083-38243537 :
 -2موضوع مناقصه:
)کلیه مبالغ به ریال می باشد(
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عنوان پروژه

محل اجرا

شماره فراخوان درج
شده در سامانه ستاد

مبلغ برآورد اولیه بر اساس مبلغ تضمین شرکت در مدت انجام
کار
مناقصه
فهرست بهای سال 96

1

تکمیل سالن
ورزشی

اسالم آباد غرب 200963384000057

4/059/285/529

203/000/000

 6ماه

2

تکمیل سالن
ورزشی

200963384000058

3/336/927/541

167/000/000

 6ماه

3

احداث دبستان 2
کالسه تراز و بره

صحنه-دینور 200963384000059

2/912/205/973

146/000/000

 4ماه

صحنه

نحوه عقد قرارداد :زیربنایی براساس بخشنامه سر جمع
 -3تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی بشماره
/123402ت  50659هـ مورخه  94/9/22بصورت زیر می باشد:
 -1ضمانتنامه معتبر بانکی
 -2واریز به حس��اب س��یبا ش��ماره  2173063752001بانک ملی شعبه کرمانشاه (سپرده
اداره کل نوسازی مدارس استان) قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی
 -4محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد ،تحویل و گشایش پیشنهادها
الف -دانلود اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:
زمان :تا ساعت  14:45تاریخ1396/11/07 :
ب -بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل پاکات:
		
محل :دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه
زمان :تا ساعت  14:45تاریخ1396/11/18 :
ج -گشایش پاکات و پیشنهاد قیمت:
محل :اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه
زمان :ساعت  08:30تاریخ1396/11/19 :

رشته و رتبه پیمانکاران دارای گواهی نامه
صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
شخص حقیقی:
حداقل پایه  1رشته ابنیه
شخص حقوقی:
حداقل رتبه  5رشته ابنیه
شخص حقیقی:
حداقل پایه  2رشته ابنیه
شخص حقوقی:
حداقل رتبه  5رشته ابنیه
شخص حقیقی:
حداقل پایه  2رشته ابنیه
شخص حقوقی:
حداقل رتبه  5رشته ابنیه

د -مدت اعتبار پیشنهادات:
حداقل سه ماه پس از تاریخ جلسه گشایش پیشنهادهای مالی می باشد.
توضیحات:
 -1مناقصه گران بایس��تی عالوه بر ارائه پیش��نهاد قیمت و بارگذاری اس��ناد و ضمانت نامه
در سامانه ستاد ( )setadiran.irبایستی کلیه مدارک و پاکات را بصورت فیزیکی تحویل
دبیرخانه اداره نمایند.
 -2حضور مناقصه گران یا نمایندگان آنها با معرفی نامه کتبی در جلس��ه گش��ایش پاکات
پیشنهادهای مالی آزاد است.
 -3مناقصه گران بایس��تی در س��امانه  Sajar.mporg.irو  setadiran.irثبت نام کرده
باشند.
آگهی فوق به آدرس سایتهای اینترنتی زیر درج شده است.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir :
پایگاه ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir:
سایت اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاهwww.dres.ir/kermanshah :
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واگذاري  ۴۰۵۴ميليارد ريال
سهم دولتي

از ابت��داي امس��ال تا کن��ون  ۴۰۵۴ميليارد
ريال س��هم و اموال دولتي توس��ط سازمان
خصوصيسازي واگذار شده که از اين ميان
 ۱۰۲ميليارد ريال از طريق بورس و ۳۹۵۱
ميلي��ارد ريال از طريق مزايده انجام ش��ده
است.
 4054ميليارد ريال س��هم و اموال دولتي از
ابتداي امس��ال تا کن��ون از طريق بورس و
مزايده واگذار شده است.
از ابت��داي امس��ال تا کن��ون  ۴۰۵۴ميليارد
ريال س��هم و اموال دولتي توس��ط سازمان
خصوصيسازي واگذار شده که از اين ميان
 ۱۰۲ميليارد ريال از طريق بورس و ۳۹۵۱
ميلي��ارد ريال از طريق مزايده انجام ش��ده
است.
همچني��ن از واگذاريه��اي صورت گرفته
در اين مدت ۳۹۲۲ ،ميليارد ريال بهصورت
بلوکي ،يک ميليارد ريال به صورت تدريجي
و  ۱۳۱ميلي��ارد ري��ال ب��ه صورت ترجيحي
صورت گرفته است.
اف��زون ب��ر اي��ن ،از  ۴۰۴۵ميلي��ارد ري��ال
واگ��ذاري ص��ورت گرفت��ه در اي��ن مدت،
 ۳۹۴۸ميلي��ارد ري��ال متعل��ق به گروه يک
واگذاريه��ا و ۱۰۶ميلي��ارد ريال متعلق به
گروه  ۲واگذاريها بوده است.

افزايش  367ميليارد ريالي
ارزش سرمايه گذاري سپه

ارزش بازار ش��رکت سرمايه گذاري سپه در
دوره ي��ک ماه��ه منتهي ب��ه  30ديماه 96
مع��ادل  367ميلي��ارد و  641ميلي��ون ريال
افزايش يافت.
ش��رکت س��رمايه گ��ذاري س��په وضعيت
پورتفوي يک ماهه منتهي به  30ديماه 96
را حسابرس��ي نش��ده و با سرمايه يک هزار و
 309ميليارد ريال منتشر کرد.
س��رمايه گذاري س��په در ابتداي دوره يک
ماه��ه منته��ي به  30دي م��اه  96تعدادي
از س��هام چند ش��رکت بورسي را بهاي تمام
ش��ده  8هزار و  311ميليارد و  392ميليون
ري��ال و ارزش ب��ازار معادل  11هزار و 289
ميليارد و  863ميليون ريال در س��بد س��هام
خود داش��ت.بهاي تمام شده سهام بورسي
اي��ن ش��رکت طي اين دوره ي��ک ماهه ياد
ش��ده مع��ادل  108ميلي��ارد و  674ميليون
ري��ال کاه��ش يافت و در پايان دوره به مبلغ
 8ه��زار و  202ميلي��ارد و  718ميليون ريال
رس��يد .در حالي که ارزش بازار اين ش��رکت
نيز طي اين دوره معادل  367ميليارد و 641
ميليون ريال افزايش يافت و در پايان دوره
معادل  8هزار و  546ميليارد و  495ميليون
ريال محاسبه شد.
بر اساس اين گزارش" ،وسپه" در دوره يک
ماهه گذش��ته تعدادي از سهام چند شرکت
بورس��ي را با بهاي تمام ش��ده  122ميليارد
و  441ميلي��ون ري��ال و مبلغ  115ميليارد و
 146ميليون ريال واگذار کرد و از اين بابت
معادل دو ميليارد و  586ميليون ريال س��ود
شناسايي کرد.
همچني��ن اي��ن ش��رکت در دوره ياد ش��ده
تعدادي از س��هام چند ش��رکت بورسي را با
بهاي تمام ش��ده  13ميليارد و  767ميليون
ريال خريداري کرد.
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دیدگاه

با موافقت بورس برای تأمین مالی جمعی محقق می شود ؛

گروه بورس  :بر اس��اس تعريف س��ازمان
بينالملل��ي کميس��يونهاي اوراق بهادار
( ،)IOSCOتأمي��ن مال��ي جمعي عبارت از
به کارگيري منابع خرد س��رمايهاي از تعداد
زيادي از افراد حقيقي و حقوقي جهت تأمين
مالي شرکتهاي نوپا يا طرحهاي متهورانه
است.
بر اس��اس مدل مورد تأييد س��ازمان بورس،
نهادهاي مالي داراي مجوز از اين س��ازمان
ميتوانند براي تأمين مالي جمعي ،موافقت
اصولي دريافت کنند.
رييسسازمانبورسدربارهماهيت،فرايندو
الزامات تأمين مالي جمعي با بيان اينکه اين
مدل تأمين مالي بر بستر اينترنت و از طريق
وبس��ايتها يا سکوهايي که بدين منظور
طراحي ميش��وند صورت ميگيرد،عنوان
کرد :در حال حاضر شرکتهاي چندي وجود
دارن��د که از طريق س��کوهايي که طراحي
کردهاند اقدام به تأمين مالي طرحها ميکنند
اما با امضاي تفاهمنامه سه وزارتخانه امور
اقتص��ادي و داراي��ي ،ارتباط��ات و فناوري
اطالع��ات و تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعي،
ام��کان تأمين مالي مجوز دار فراهم ش��ده
است.
وي توضي��ح داد :از منظ��ر نهاد ناظر ،تأمين
مال��يجمع��يازدوجنبهقابلتوجهاس��ت:
اول،برق��راري تعادل بين نقش آفريني بازار
س��رمايه در رش��د اقتصادي از طريق تأمين
مال��ي جمعي و حمايت از س��رمايهگذاران؛
و ديگ��ري مد نظر قرار دادن ريس��کهاي
تأمي��نمال��يجمعيوتعيي��نفراينديکه

تأمینمنابعخرددربستراینترنت

ريسکهاي موجود را کمينه کند.
دبير ش��وراي عالي بورس با بيان اينکه در
قبال اين ريس��کها ،کش��ورهاي مختلف
راهکارهاي گوناگوني را پيشبيني کردهاند،
گف��ت :از جمل��ه اي��ن راهکارها ميتوان به
ايج��اد محدودي��ت براي س��رمايهگذاران
حقيق��ي ،ايجاد محدودي��ت براي مجموع
سرمايهگذاري هر طرح بر روي سکو ،الزام
ب��ر گذراندن دورههاي آموزش��ي ،امضاي
بيانيه ريسک توسط سرمايهگذاران ،استفاده
از ش��خص ثالث مانند امين در مدل تأمين
ماليجمعيوالزاماتافشاياطالعاتمتقن

اشاره کرد.به گفته محمدي ،بر اساس مدلي
که مورد تأييد سازمان است ،نهادهاي مالي
داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
ميتوانند نسبت به اخذ موافقت اصولي براي
تأمين مالي جمعي از س��ازمان اقدام کنند.
وي ادام��ه داد:پ��س از اخذ موافقت اصولي،
مجوزفعاليتتوسطکارگروهارزيابيشرکت
فرابورس ايران به نهاد مالي ارائه ميش��ود
و ش��رکتهايي که در حال حاضر در حوزه
تأمي��ن مال��ي جمعي فعاليت ميکنند  6ماه
فرصت خواهند داشت تا با يکي از نهادهاي
مال��ي داراي موافقت اصولي قرارداد منعقد

مدير مطالعات اقتصادي بورس کاال:

ابزار معامالتي جديد اوراق خريد دين روي ميز بورس

مدي��رمطالع��اتاقتص��اديب��ورسکاالازراهاندازي
معامالت قرارداد کشف پريميوم تا  2هفته آينده خبر داد
و گفت :براي کمک به تامين مالي بازيگران بازار امکان
معام�لات اوراق خري��د دين در کميته تدوين مقررات
سازمان بورس در دست بررسي است.
ج��واد فالح  ،مدي��ر مطالعات اقتصادي بورس کاال در
گفتوگ��و با فارس از راهاندازي معامالت قراردادهاي
کش��ف پريميوم دس��تکم تا دو هفته آينده خبر داد و
گفت :معامالت کشف پريميوم معامالتي هستند که بر
مبناي قراردادهاي بلندمدت شکل ميگيرد و برمبناي
قيم��ت روز کاال ،خري��دار ميتواند بر اس��اس فرمول
قيمت توافق ش��ده در آينده با حد نوس��ان مش��خصي
با فروش��نده کاال معامله کن��د.وي افزود :در معامالت
پريميوم مقدار معيني از مابهالتفاوت قيمت مبناي کاال
موردتوافقطرفينمعاملهقرارميگيردوطرفينمتعهد
ميشوند که کاال را در زمان مشخصي بر اساس قيمت
نهاي��يک��هفرموليازقيمتمبنابهعالوهمابهالتفاوت
توافق شده است ،معامله کنند.اين مقام مسئول با بيان
اينک��هدراي��نروشع�لاوهبرقيمتپايه،يکقيمت

آگهی حصروراثت
آقای علی مراد اسفندیاری به شرح دادخواست به کالسه  1121/96مورخه
 96/11/4از این ش��ورا درخواس��ت صدور گواهی حصروراثت را نموده و
چنین توضیح داده که شادروان خدابخش اسفندیاری فرزند رستم در تاریخ
 1368/6/27در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده است و وراث حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به:
 -1عل��ی مراد اس��فندیاری فرزند متوفی  -2جهانبخش اس��فندیاری فرزند
متوفی  -3امیر اس��فندیاری فرزند متوفی  -4جمش��ید اسفندیاری فرزند
متوفی  -5مراد اس��فندیاری فرزند متوفی  -6علی پاشا اسفندیاری فرزند
متوفی  -7صاحب اس��فندیاری فرزند متوفی  -8ش��کر اس��فندیاری فرزند
متوفی  -9طال خیده همسر متوفی  -10قمر اسفندیاری فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا اگر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باش��د
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف سرابله – عباس پاکزاد
اجرائیه
مشخصات محکوم له
نام :محمدرضا نام خانوادگی :ش��اکه نیا نام پدر :حاجعلی ش��غل :آزاد نشانی
محل اقامت :ایالم – خ آیت اله حیدری روبه روی بیمه مرکزی ایران – ش��ر
کت همگام
مشخصات محکوم علیه
ن��ام :ولی��د نام خانوادگ��ی :منصوری فرد نام پدر - :ش��غل - :نش��انی محل
اقامت :ایالم – خ خرمشهر دفتر بیمه ایران
محکوم به:
به موجب دادنامه شماره  32/95/10تاریخ  95/1/30شعبه دهم شورای
ح��ل اختالف شهرس��تان ایالم محکوم علیه محکوم اس��ت ب��ه پرداخت مبلغ
 9/900/000ريال بابت اصل خواسته و به انضمام هزینه دادرسی و تأخیر
در تأدیه از تاریخ  93/9/15لغایت اجرای حکم
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -1در مورد محکوم به غیر مالی ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع را به
موقع اجراء بگذارد  -2در مورد محکوم به تا یک ماه مفاد اجرائیه را به موقع
اج��راء بگ��ذارد -3 .ترتیبی برای پرداخت محکوم به ی��ا دین خود بدهد و یا
برای اجرای حکم قراری بگذارد که به گواهی محکوم له رسیده باشد .در هر
صورت نس��خه ای از موافقت نامه یا رونوشت مصدق آن را به اجراء تسلیم
دارد -4 .مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر باشد
در صورتیک��ه بدهکار خود را قادر به اجرای مف��اد اجراییه نداند باید ظرف
مهل��ت مذک��ور صورت جامع دارایی خ��ود را اعم از منق��ول و غیر منقول به
مس��ئول اجرا تحویل دهد و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید -5 .عالوه بر
موارد باال به مفاد قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات
و الزامات مالی مصوب  22آبان ماه  1352شمس��ی و همچنین مواد مربوطه
در قان��ون اصول محاکمات که مس��تخرجه ای از این دو قان��ون در ظهر برگ
اجراییه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
شعبه دهم شورای حل اختالف ایالم
/96-310ش
آگهی ثبت انتخابات کانون کارگران و بازنشسته شهرستان مهران
ب��ه اس��تناد م��اده  134قان��ون کار جمه��وری اس�لامی ای��ران و در اج��رای
دس��تورالعمل مص��وب  1395/3/16و اصالحی��ه م��ورخ  96/4/27وزی��ر
تع��اون کار و رفاه اجتماعی و به موجب صورتجلس��ه های مورخ 1396/9/1
مجمع عمومی و  1396/9/1هیات مدیره و س��ایر مدارک تسلیمی اسامی و

پريميوم کش��ف ميش��ود و در سررسيد قرارداد ،قيمت
پايه و قيمت پريميوم احتساب ميشود ،افزود :طرفين
در ابتداي انجام توافق ،بايد قس��متي از ارزش حدودي
معامله را نزد اتاق پاياپاي به عنوان وجهالضمان توديع
کنند.فالح از راهاندازي معامالت قراردادهاي تس��ويه
چند مرحلهاي کااليي در آينده نزديک نيز سخن گفت
و افزود :بر اس��اس اين نوع قراردادها خريدار ميتواند
بطور مثال براي خريد ماهانه 100تن پلي اتيلن در شش
ماه آينده بر اساس قيمت تابلوي معامالت با فروشنده
تواف��ق کن��د.وي راه اندازي اين نوع معامالت را منوط
بهمصوبهش��واريعاليبورسدانس��توگفت:دراين
نوع قراردادها مناقصهگذار به عنوان متقاضي دريافت
مقدار معين از کاال با عرضهکننده آن کاال در مورد انجام
معاملهبراس��اسزمانبنديمش��خصتوافقميکند
و عرضهکنن��ده در ازاي تحوي��ل بخش معيني از کاال،
بخشي از مبلغي که توافق شده است ،را دريافت ميکند.
مدير مطالعات اقتصادي بورس کاال به بررسي امکان
معامالت قراردادهاي آتي خاص و يا فوروارد (آتي) در
کميته تدوين مقررات سازمان بورس اشاره کرد و افزود:
اين نوع قراردادها نيز در س��اختار مش��ابه قراردادهاي
کش��ف پريميوم بوده با اين تفاوت که بر روي قيمت
اعالم شده از سوي شخص توافق خواهد شد و امکان
برنامهري��زي ب��راي مديران اقتصادي و توليد کننده را
فراه��م م��يآورد که بتوانن��د کاالي معيني را در زمان
مشخصي در آينده تحويل دهند ،تا به اين ترتيب توليد
کننده نسبت به فروش کاال و خريدار نسبت به دريافت
کاالي مورد نياز خود در آينده نگراني نداشته باشند.

سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل مدیره کانون کارگران بازنشسته
شهرس��تان مهران که در تاریخ  1396/9/1به مدت  4س��ال و بازرسان از
تاریخ یاد شده به مدت  2سال انتخاب شده اند به شرح زیر می باشد.
سمت
نام و نام خانوادگی
ردیف
رئیس هیأت مدیره
صادق جعفری
1
مهناز قاسمی نایب رئیس و خزانه دار
2
دبیر
خلیل نوروزیان
3
اعضاء علی البدل هیات مدیره
عباس حسینی
4
علی حسینی بازرس اصلی
5
بازرس علی البدل
حسن بهزادنیا
6
ضمنا برابر تبصره ماده  20اساس��نامه کانون کلی��ه مکاتبات اداری و اوراق
عادی کانون با امضاء رئیس هیأت مدیره و ممهور به مهر کانون و کلیه اسناد
مالی ،اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره
رس��یده باشند ،با امضاء مش��ترک رئیس هیات مدیره یا نایب مدیره یا نایب
رئیس و خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود.
رئی��س اداره تع��اون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان مه��ران – نعمان برفی
زاده
آگهی انحصار وراثت
بحکایت پرونده ش��عبه س��وم ش��ورای حل اختالف بروجن ،آقای محمد جابر
صفری ابوالوردی ،فرزند محمد به ش��ماره شناسنامه  46400156464در
تاریخ  96/9/4بدرود حیات نموده و وارث حین الفوت متوفی عبارتند از:
 .1مالئکه صفری ابوالوردی به ش��ماره شناس��نامه  1175صادره از شیراز،
نسبت :مادر
 .2محم��د صفری ابوالوردی به ش��ماره شناس��نامه  458صادره از ش��یراز،
نسبت :پدر
و وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور در
روزنامه محل آگهی می گردد تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه اعالم دارد
و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه سری و رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز
شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثر می باشد.
کیهانی  -رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بروجن
آگهی مزایده (نوبت اول):
شماره پرونده9609986705600269 :
به موجب اجرائیه صادره در پرونده ش��ماره  961818اجرای احکام حقوقی
شورای حل اختالف شهرس��تان بروجرد .محکوم علیه محمد باقر فتاحی نیکو
فرزن��د نصیر در حق محکوم له ولی اله چگنی زاده فرزند روح اله محکوم به
می��زان  25/000/000ریال بابت اصل خواس��ته و  765/000ریال بابت
هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاری��خ  96/4/25لغایت اجرای
حکم که حس��ب تقاضای محکوم له اموال زی��ر از محکوم علیه توقیف و طبق
نظر کارشناس منتخب دادگستری بشرح زیر قیمت گذاری گردیده است:
-1خودرو وانت نیس��ان زامیاد مدل  1395پالک  284م  73ایران  24آبی
رنگ و بنزین سوز.
 -2وضعی��ت خ��ودرو :خودرو بر اثر س��انحه واژگون و از قس��مت های ذیل
دچار خس��ارت شده :شیشه جلو – س��قف اتاق – ستون های جلو – کاپوت –
گلگیرهای جلو – چراغ عای جلو – درب جلوی چپ – پهلوی چپ اتاق بار.
 -3نتیجه و اظهار نظر کارشناس��ی :خ��ودرو بابت خرید قطعات و اجرت نصب
و اج��رت صاف��کاری و نقاش��ی و باط��ری س��ازی مبل��غ  4/250/000تومان
معادل ( چهار میلیون و دویس��ت و پنجاه ه��زار تومان) هزینه دارد .با توجه
ب��ه اینکه خودرو س��الم و هم م��دل خودرو فوق ( م��دل  )95در بازار فعلی
مبلغ  30/000/000تومان ارزش دارد و لذا مبلغ تفاوت آن با هم مدلش

ب��ازيعن��يطرحهاييکهفرايندتأمينمالي
آنها به اتمام نرس��يده يا پول تجميع ش��ده
در اختي��ار متقاضي تأمين مالي جمعي قرار
داده نشده است.
دکت��ر محمدي با اش��اره ب��ه اينکه الزامات
متع��ددي براي فراين��د تأمين مالي جمعي
تعيين ش��ده اس��ت ،اظهار داش��ت :از جمله
اين الزامات ،الزام افش��اي اطالعات اس��ت
که تمام ًا در جهت کاهش ريسکهاي اين
ن��وع از تأمي��ن مال��ي و همچنين حمايت از
سرمايهگذاران است.
س��خنگويس��ازمانب��ورستاکي��دکرد:
نکتهاي که بايد خاطر نش��ان کرد اين است
که گرچه اين فرايند از تأمين مالي از طريق
بازار س��رمايه و با مجوز س��ازمان بورس و
اوراق به��ادار ص��ورت ميگيرد و نهادهاي
مالي نيز موظفند طرحهايي را که براي آنها
جذب سرمايه ميکنند ،ارزيابي فني و مالي
کنند ،اما ريس��ک س��رمايهگذاري از طريق
تأمين مالي جمعي همچنان باالس��ت و در
صورت راهاندازي سکوهاي سرمايهگذاري،
س��رمايهگذاران بايد اين موضوع را مد نظر
قرار دهند.
خاطر نشان ميشود :تفاهمنامه تامين مالي
جمع��ي با همکاري وزارت امور اقتصادي و
دارايي ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،
س��ازمان بورس و وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماع��ي ،به عن��وان فرصتي براي تحقق
ايدهه��اي نوي��ن که تاکنون به دليل کمبود
سرمايه محقق نشده بود ،اواخر ماه گذشته
به امضا رسيد.

کنند.
محمدي با اشاره به اينکه الزامات متعددي
براي فرايند تأمين مالي جمعي تعيين شده
است،اظهارداشت:ازجملهاينالزامات،الزام
افش��اي اطالعات اس��ت که تمام ًا در جهت
کاهش ريسکهاي اين نوع از تأمين مالي و
همچنين حمايت از سرمايهگذاران است.
وي تاکي��د کرد :هر طرح نميتواند در بيش
از يک سکو پذيرفته شود و حداکثر هر طرح
ميتواند 500ميليونتومانتأمينماليکند.
ضمن اينکه مجموع طرحهاي باز هر سکو
نميتواند بيش از  5ميليارد تومان باشد.طرح

معاون نظارت بر نهادهاي مالي بورس:

تاثيردستورالعملبازگشايينمادهادرروندمعامالتبورسي

عليسعيديدرپاسخبهاينکهدستورالعملجديدتوقف
و بازگش��ايي نمادها چقدر توانس��ته در چند روز اخير در
روند معامالت موثر واقع شود؟ گفت :اين دستورالعمل
خيلي کار را بهتر کرده است.
ما قبال سود هر سهم را پيشبيني و حسابرس بايد آن
را تاييد ميکرد .در صورتي که حس��ابرس آن را تاييد
نميکرد،نمادمتوقفميشد.معاوننظارتبرنهادهاي
مالي سازمان بورس و اوراق بهادار ميگويد بانکهايي
که با توقف طوالني مدت نماد مواجه هس��تند ،بايد با
توجه به دس��تورالعمل قبلي صورتهاي مالي خود را
افشا کنند.علي سعيدي در پاسخ به اينکه دستورالعمل
جديد توقف و بازگشايي نمادها چقدر توانسته در چند
روز اخير در روند معامالت موثر واقع شود؟ گفت :اين
دستورالعمل خيلي کار را بهتر کرده است .ما قبال سود
ه��ر س��هم را پيشبيني و حس��ابرس باي��د آن را تاييد
ميکرد .در صورتي که حسابرس آن را تاييد نميکرد،
نماد متوقف ميشد.وي با اشاره به تخلفاتي که امکان
داش��ت شرکتهاي بورس��ي مرتکب شوند ،گفت :در
زمان دستورالعمل قبلي توقف و بازگشايي ،اگر شرکت

گزارش پيشبيني س��ود را دير ميداد يا آن گزارش را
به حسابرس نميداد ،نماد متوقف ميشد .مثال امکان
داش��ت ش��رکت مدعي ش��ود که يکي از قراردادهاي
مهمش نهايي نشده و در نتيجه نميتواند صورتهاي
مال��ي اش را تحوي��ل دهد .همه اين موضوعات باعث
ميش��د نماد متوقف ش��ود .در آن زمان برخي بانکها
و بيمهها که صورتهاي ماليش��ان را ارائه نميدادند
نمادش��ان متوقف ميش��د ولي االن ديگر آن بهانهها
وجود ندارد.معاون نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان
بورس در رابطه با اينکه در حال حاضر نيز احتمال دارد
نماد تعليق شود و فقط لفظ تعليق شدن و متوقف شدن
عوضشدهاستاظهارکرد:درعملتعدادشرکتهايي
که پتانسيل تعليق دارند ،به مراتب کمتر از شرکتهايي
هس��تند که پتانس��يل بسته ش��دن نماد دارند .با توجه
به دس��تورالعمل قبلي ،در مواقعي نماد بس��ته ميشد و
کسي نميتوانست آن را باز کند ،چرا که مقررات اجازه
نميداد .االن همان مقررات اصالح شده است.سعيدي
در پاس��خ به اينکه آيا ش��رکتهايي که در حال حاضر
ب��ا توق��ف طوالنيمدت نماد مواجهاند ،بايد با توجه به
دستورالعمل جديد اطالعات خود را افشا کنند يا بايد به
دستورالعمل سابق تمکين کنند؟ توضيح داد :آنها بايد
از دستورالعمل قبلي پيروي کنند ،چرا که دستورالعمل
جديد عطف به ماسبق نميشود .بانکهايي که زمان
زيادي نمادش��ان متوقف بوده در زمان دس��تورالعمل
قبلي نمادشان متوقف شده ،هماينک نيز بايد با توجه
به دس��تورالعمل قبلي صورتهاي مالي خود را افش��ا
کنند.

 25/750/000توم��ان ( بیس��ت و پن��ج میلیون و هفت ص��د و پنجاه هزار
تومان ) محاسبه می گردد.
ب��ا توج��ه به مراتب مزای��ده در تاریخ  1396/11/21س��اعت  10صبح در
مجتمع قضایی ش��ورای حل اختالف دادگس��تری بروجرد برگ��زار و از قیمت
های فوق ش��روع و به کس��ی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار می
گردد .برنده مزایده باید ده درصد مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت که
در صورت انصراف به نفع دولت ضبط می گردد/.
حمید رضا نظری  -مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف دادگستری
شهرستان بروجرد
نظریه کارشناس��ی دادگس��تری عط��ف به ش��ماره بایگان��ی  961846مورخ
 1396/10/4در مورد خودرو سواری پژو پارس – مدل  – 84رنگ نقره ای
متالیک – پالک  467الف  13ایران  - 11ش��ماره موتور 12484053957
 شماره شاسی – 19311046وضعیت بازدید و کارشناس��ی خودرو فوق ( :وضعیت موتور مستعمل موتور
خاموش  -وضعیت اتاق مستعمل دارای رنگ در برخی قسمت ها  -وضعیت
شیش��ه ها س��الم  -کولر دارد  -وضعیت دس��تکاه انتقال نیرو آماده بکار
 وضعیت الس��تیک ها جلو عقب در حد  %50عاج دارد  -وضعیت شاس��یمستعمل  -قابلیت پالک گذاری دارد )
توضیح��ات :پ�لاک عقب و جلو دارد – بیمه ش��خص ثالث و اس��ناد و مدارک
مالکیت مش��اهده نشده و برخی از قس��مت های دور خودرو دارای رنگ می
باشد .تودوزی مستعمل است.
نتیج��ه و اظهارات کارشناس��ی  :با عنایت به وضعیت ظاهری و داش��تن بیمه
ش��خص ثالث و آماده بکار بودن خودرو و سالمت ظاهری و مناسب بودن عاج
الس��تیک ها در حد  %50و شرایط دیگر و اس��تهالک  12سال مدل ساخت و
ش��رایط بازار قیمت پایه کارشناس��ی برای مزایده مبل��غ 145/000/000
ری��ال برابر  14/500/000تومان تعیین و جهت هرگونه اقدامات بعدی به
عرض می رسد/.
محمد حس��نی گودرزی  -کارشناس رسمی دادگستری وسائط نقلیه موتوری
زمینی
آگه��ی اب�لاغ و اخطاریه ب��ه وراث خانم زهرا تفضلی -با احترام بدینوس��یله
به اطالع ش��ما می رس��اند که بابت اضافه مساحت پالک ثبتی  11306فرعی
از  44اصل��ی بخ��ش  9تبدیل گردی��ده به میزان  66متر طی فیش ش��ماره
 149512مورخه  96/11/4توسط آقای وحید امیری الریجانی و خانم ساناز
ملک مالک فعلی پالک فوق به حس��اب س��پرده ای��ن اداره واریز گردیده لذا
مقتضی اس��ت با در دس��ت داشتن کارت شناس��ایی معتبر در ساعات اداری
جه��ت دریاف��ت وجه مراجع��ه نمایید و ی��ا در صورت اعت��راض مراتب را به
دادگاه اع�لام و رس��ید کتبی را ظ��رف ده روز از تاریخ انتش��ار به این اداره
تحویل نمایید در غیر این صورت راسا نسبت به اصالح سند مالکیت نامبرده
اقدام می گردد.
سیدمحمدحسن روشنایی -رییس ثبت اسناد و امالک آمل
آگهی فقدان
دانش��نامه موقت پایان تحصیالت دوره کارشناس��ی بنام سید اکبر معصومی
ناصر آباد فرزند س��ید حمداله به کد مل��ی  4220005714صادره از بویر
احمد متولد  1368در رش��ته حقوق صادره از واحد دانش��گاهی یاس��وج به
شماره س��ریال  2999560مفقود و از درجه اعتبار ساقط و از یابنده تقاضا
می ش��ود اص��ل مدرک دانش��گاهی را به یاس��وج کیلومتر  5ج��اده اصفهان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند.
آگهی 598
پرون��ده

کالس��ه

9609982840100758

شنبه

 7بهمن  96شماره 685

ش��عبه

اول

دادگاه

رونق بورس با سبزپوشي
شاخصها

معامالت آخرين روز کاري بورس در هفته
جاري در جوي آرام و صعودي صورت گرفت.
اي��ن در حال��ي بود که در اواخر بازار ش��اهد
افزايش تقاضا در گروه قندي بوديم.
طي داد و ستدهاي در بورس تهران ،شاخص
کل  297واح��د افزاي��ش را تجربه کرد و به
عدد 99هزار و  522واحد رس��يد .در بورس
تهران يک ميليارد و  273ميليون برگه سهم
ب��ه ارزش  354ميلي��ارد تومان معامله ش��د
ک��ه از اي��ن ميزان  264ميلي��ارد تومان آن
ب��ه معام�لات خرد و حق تقدمها اختصاص
دارد .در نتيجه شاهد افزايش 60درصدي در
ارزش معامالت خرد بود .همچنين شاخص
ه��م وزن ني��ز با  74واح��د افزايش (معادل
0.4درص��د) روي پل��ه 17هزار و  513واحد
ايستاد.در اين معامالت بيشترين تاثير مثبت
را محصوالت شيميايي و فرآوردههاي نفتي
بر بازار داشتند .در اين بين نماد شرکت صنايع
پتروشيميخليج فارس با 115واحد افزايش،
س��رمايهگذاري غدير با 50واحد افزايش و
پتروشيميجم با 40واحد افزايش بيشترين
تاثير مثبت را بر شاخص گذاشتند.
در س��وي ديگر گروه خودرويي و کانههاي
فل��زي اغل��ب بر مدار منفي معامله ش��دند.
ضمنا نماد ش��رکت ملي صنايع مس ايران
و بان��ک مل��ت به ترتيب ب��ا تأثير منفي 46
و  28واح��دي بيش��ترين تاثي��ر منفي را بر
ش��اخص کل داشتند«.بکاب»« ،غپاذر» و
«فنوال» هم که پس از افزايش 20درصدي
قيم��ت در  5روز کاري متوق��ف بودند ،پس
از شفافس��ازي توضي��ح دادند که از تاريخ
گزارشگري قبلي تا کنون اتفاق با اهميتي در
عملکرد شرکت رخ نداده است«.ثفارس» با
تعديل مثبت  25درصدي و افزايش تخمين
سود از  40به  50ميليارد تومان همراه شد.
نماد «حفاري» نيز با توجه به منتفي ش��دن
بدهي احتمالي و افشاي اطالعات با اهميت
در خصوص تعديالت سنواتي متوقف شد و
در پي نامهاي ميزان تعديالت سنواتي خود
را اع�لام کرد«.کف��را» پس از تعديل مثبت
 37درص��دي و افزاي��ش تخمين س��ود هر
سهم از  442به  607ريال بازگشايي و اما در
منفيهاي قيمتي معامله شد .به نظر ميرسد
فعاالن بازار انتظار تعديل مثبت قدرتمندتري
را براي اين نماد داشتند.در سوي ديگر بازار
با انتشار خبر آغاز طرح واگذاري شرکتهاي
زيرمجموعه گروه بانکي شاهد تحرکاتي در
گروه س��رمايهگذاريها بوديم .از اين گروه،
دو نم��اد «وصنع��ت» و «وبانک» اطالعيه
واگ��ذاري برخ��ي از زيرمجموعههاي خود
را منتش��ر کرند .بر اين اس��اس «وصنعت»
قس��متي از سهام دو زيرمجموعه خود يعني
کارگزاري بانک صنعت و معدن و ش��رکت
صراف��ي صنع��ت و معدن را از طريق مزايده
واگ��ذار خواهد کرد .همچنين «وبانک» در
راستاي اجراي بند  16و « 17قانون رفع موانع
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
و خروج بانکها از بنگاهداري» 30ش��رکت
از زيرمجموعهه��اي خود را از طريق بورس
اوراق به��ادار تهران و مزايده عموميواگذار
نماي��د .ب��ا اين واگذاريه��اي بالقوه ،انتظار
ميرود ش��اهد نوس��ان مثبت در اين دو نماد
مهم باشيم.

عموم��ی (حقوق��ی) دادگس��تری شهرس��تان الب��رز تصمی��م نهای��ی ش��ماره
9609972840101596
خواه��ان :آقای مدیریت امور ش��عب بانک توس��عه تعاون اس��تان قزوین با
مدیری��ت آق��ای صادق گن��ج خانلو با وکالت آق��ای ناصر عبداله ن��ژاد فرزند
موسی به نشانی استان قزوین -شهرستان البرز -الوند -بلوار سهروردی-
طبقه فوقانی بانک انصار واحد  -3کدپس��تی  3413694448شماره تماس
09127883471
خوان��دگان -1 :خان��م طیب��ه آقائی فرزند داود به نش��انی اس��تان قزوین-
شهرستان البرز -شهر الوند -خ آزادی ک19پ 18ط2
 -2خانم سهیال اکبری دوست بارکوسرائی فرزند علی  -2آقای بهروز غالمی
فرزند آزادعلی همگی به نشانی مجهول المکان
خواس��ته ه��ا -1 :مطالب��ه وج��ه باب��ت  -2پرداخت ح��ق الوکال��ه  -3تامین
خواسته
به تاریخ  96/10/26در وقت فوق العاده جلس��ه شعبه اول دادگاه عمومی
حقوقی شهرس��تان البرز به تصدی امضا کننده زیر تش��کیل اس��ت پرونده
ش��ماره  960983تحت نظر اس��ت .مالحظه می ش��ود که رسیدگی به دالیل
طرفی��ن پایان یافته اس��ت .فلذا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از
خداوند متعال ،به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.
دادنامه -در خصوص دعوی آقای ناصر عبداله نژاد فرزند موس��ی به وکالت از
مدیریت امور ش��عب بانک توسعه تعاون اس��تان قزوین به طرفیت آقایان -1
سهیال اکبری بارکوسرائی فرزند علی  -2طیبه آقائی فرزند داود -3آقای بهروز
غالمی فرزند آزادعلی به خواسته الف -محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت
مبل��غ  150میلیون ریال بابت اصل خواس��ته طبق قرارداد ش��ماره 146607
مورخ  1396/8/17ب -پرداخت حق الوکاله به مبلغ  9میلیون ریال ج -مطالبه
خس��ارات دادرس��ی به مبلغ  5475000میلیون ریال  -مطالبه خس��ارت تاخیر
تادیه به این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول به موجب
قرارداد بین طرفین اقدام به اخذ تسهیالت مالی نموده و سایر خواندگان ردیف
دوم و س��وم به عنوان ضامن تعهد به پرداخت نموده اند لکن علی رغم گذشت
مدت حلول اقساط از پرداخت آن خودداری می نمایند .خواندگان با وصف ابالغ
از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و الیحه دفاعیه نیز تقدیم ننموده اند.
برابر اس��تعالم از بانک توسعه تعاون اصل تسهیالت  110میلیون ریال و سود
آن مبلغ  50میلیون ریال می باش��د .دادگاه اوال :جمع اصل وام و س��ود متعلقه
مطابق اعالم بانک به شرح صفحه  8پرونده  160میلیون ریال خواهد بود ولیکن
نظر به اینکه مبلغ اعالمی در ستون خواسته  150میلیون ریال می باشد دادگاه
ت��ا همین میزان مکلف به اظهار نظر خواه��د بود ثانیا در خصوص خواندگان نظر
به مراتب و مندرجات قرارداد بین طرفین و مصون ماندن مس��تندات خواهان
از هرگونه ایراد و اعتراض موجه خواندگان و نتایج استعالم در خصوص میزان
بدهی به نظر دعوی وارد تشخیص و با استناد به مواد  10و  219و  223قانون
مدنی و  403و  404قانون تجارت و  198و  515و  519قانون آیین دادرسی
مدنی خواندگان را محکوم به پرداخت تضامنی مبلغ  150میلیون ریال به عنوان
باقی مانده اصل تس��هیالت اعطایی و س��ود آن برابر مق��ررات مصوب بانکی ،و
پرداخت  5میلیون و چهارصدو هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 9
میلیون ریال حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می نماید
و در خصوص خواسته خواهان دایر بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه با استناد به
ماده  522قانون آیین دادرس��ی مدنی خواندگان را به صورت مش��ترک محکوم
به پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه بر مبنای ش��اخص اعالم��ی بانک مرکزی که در
هنگام اجرای حکم قابل محاسبه است از تاریخ تقدیم دادخواست(تاریخ مطالبه
 )20/8/96ت��ا زمان صدور حکم می نماید .آرای محکومیت غیابی و بدوا ظرف
 20روز قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف  20روز قابل اعتراض
در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است .رای بی حقی حضوری و صرفا به شیوه
اخیر قابل اعتراض می باشد.
محمد قدیمی -دادرس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری البرز
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میزخبر

پايان توافق نفتي اوپک در
تابستان آينده بعيد است

وزيران انرژي روس��يه و عربستان سعودي
اع�لام کردند تقاض��اي جهاني قوي براي
نفت ،کمک خواهد کرد رشد چشمگير توليد
نفت آمريکا جبران ش��ده و از ريزش مجدد
قيمتها جلوگيري شود.
به گزارش ايس��نا  ،اظهارات الکساندر نواک
و خالد الفالح در يک پنل مش��ترک با ريک
پري ،وزير انرژي آمريکا در مجمع اقتصادي
جهان داووس مطرح شد.
وزي��ر ان��رژي آمريکا ني��ز اظهار کرد بر اين
باور است که نفت شيل صنعت نفت را تباه
نخواهد کرد زيرا تقاضاي جهاني به سرعت
در حال رشد است.
خبرگزاري ريانووستي به نقل از وزير انرژي
روسيه نوشت :کشورهاي عضو و غيرعضو
اوپ��ک ک��ه در تواف��ق جهاني براي کاهش
تولي��د نفت ش��رکت کردهان��د ،انتظار دارند
بازار در س��ه ماهه س��وم يا چهارم امسال به
تعادل بازگردد.
خال��د الفالح ،وزير انرژي عربس��تان گفت:
اوپک و متحدانش از توافق کاهش توليد به
آراميو به شکل تدريجي خارج خواهند شد
تا بازارها را در اوايل سال  ۲۰۱۹که تقاضا از
نظر فصلي کند ميشود ،شوکه نکنند.
وي در ادام��ه افزود :بس��يار بعيد اس��ت که
کاهش توليد در ژوئن که ديدار بعدي اوپک
برگزار ميشود ،پايان پيدا کند و وي بر اين
باور اس��ت که اين توافق تنها ممکن اس��ت
تغييراتي پيدا کند.

اعالم آماده باش توانير
در مناطق برفگير

ب��ه گزارش ميزان ،با پيشبيني بارش برف
در شهرهاي شمالي و غرب ايران به ويژه در
استانهاي گيالن ،غرب مازندران و اردبيل،
ش��رکت توانير به ش��رکتهاي توزيع برق
اعالم آماده باش صادر کرد.
مت��ن اطالعيه ش��رکت تواني��ر خطاب به
شرکتهاي توزيع برق بدين شرح است":با
توجه به پيشبيني بارش برف در س��اعات
ابتدايي روز شنبه  ۷بهمن  ،۹۶شرکتهاي
توزي��ع و ب��رق منطقهاي غرب کش��ور و به
وي��ژه در گيالن ،غرب مازندران و اردبيل با
رصد لحظهاي پايداري شبکه در آماده باش
باش کامل باشند" .

بانک جهاني طرحهاي نفت و
گاز را تامين مالي نميکند

نماين��ده دائميبانک جهاني درقزاقس��تان
گف��ت :اي��ن بانک براي مقابل��ه با تغييرات
اقليمي،پ��س از س��ال  2019مي�لادي
طرحه��اي اس��تخراج نف��ت و گاز را تامين
مالي نخواهد کرد .
به گزارش ايرنا '«،آتو برائون» ،روز پنجشنبه
در«س��ومين همايش بي��ن المللي تغييرات
اقليميدر آس��ياي مرک��زي » که با حضور
نمايندگان کشورهاي منطقه در شهر آلماتي
قزاقس��تان  ،برگزاري ميشود ،افزود :بانک
جهان��ي در موردتغييرات اقليميحس��اس
اس��ت.وي افزود :جهان با س��رعت در حال
تغيير اس��ت و همه ما بايد خود را با ش��رايط
جديد تطبيق بدهيم .
نماين��ده بان��ک جهاني گف��ت  28 :درصد
اعتب��ارات بان��ک جهان��ي در س��ال 2020
مي�لادي براي فعاليتهاي آب و هوايي به
کار گرفته خواهد شد .
اول��زاس آقابيک اف ريي��س اداره تغييرات
اقليميوزارت انرژي قزاقستان  ،نيز در اين
هماي��ش گفت :اين کش��ور توافقنامه بين
الملل��ي پاريس مربوط به تغييرات اقليميرا
تصوي��ب کرده و بط��ور داوطلبانه متعهد به
کاه��ش  15درص��د گازه��اي گلخانهاي تا
س��ال  2030نسبت به سال  1990ميالدي
است .
وي اف��زود :در اي��ن ارتب��اط فناوريه��اي
پيش��رفته در حوزهه��اي مختل��ف صنعتي
به کار گرفته ش��ده و از انرژي تجديد پذير
استفاده ميشود .

کاهش ذخاير نفت آمريکا
براي دهمين هفته متوالي

گزارش اداره اطالعات انرژي آمريکا نشان
داد ذخاير نفت خام اين کشور براي دهمين
هفته متوالي کاهش يافته در حاليکه ذخاير
بنزين و ميعانات افزايش داشته است.
به گزارش ايسنا به نقل از رويترز ،ذخاير نفت
خ��ام آمري��کا در هفته منتهي به  ۱۹ژانويه،
 ۱.۱ميليون بش��که کاهش يافت در حاليکه
تحليلگ��ران مي��زان کاه��ش ذخاير را ۱.۶
ميليون بشکه پيشبيني کرده بودند.
ب��ر پايه آم��ار اداره اطالعات انرژي آمريکا،
س��طح ذخاير نفت به  ۴۱۱.۶ميليون بشکه
رس��يده که پايينترين ميزان از فوريه سال
 ۲۰۱۵بود و روند کاهش در مدت  ۱۰هفته
گذشته يک رکورد به شمار ميرود.
ذخاير نفت در کاش��ينگ اوکالهاما کههاب
تحوي��ل ب��راي معامالت آت��ي نفت آمريکا
اس��ت ۳.۲ ،ميليون بش��که کاهش يافت و
به  ۳۹.۲ميليون بشکه رسيد که پايينترين
ميزان از ژانويه سال  ۲۰۱۵بود.
کاهش مستمر ذخاير آمريکا با وجود افزايش
تولي��د روي داد ک��ه اين ب��ار به  ۹.۹ميليون
بش��که در روز رس��يد و فاصل��ه چندان��ي با
شکستن رکورد توليد  ۱۰.۰۴ميليون بشکه
در روز که در س��ال  ۱۹۷۰ثبت ش��د ،ندارد.
اي��ن آمار نش��ان داد فعالي��ت پااليش نفت
 ۳۹۲هزار بشکه در روز کاهش يافت و نرخ
استفاده از پااليشگاه با  ۲.۱درصد کاهش ،به
 ۹۰.۹درصد از مجموع ظرفيت رسيد.
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صاحبنظران بر لزوم کاهش مصرف سوخت های فسیلی تاکید دارند

ضعف زیرساخت برای استفاده از خودرو برقی

گروه انرژي  :روزهايي که گذشت شاهد ثبت
رک��ورد ش��اخص آاليندگي هواي پايتخت و
برخي ديگر از کالنش��هرهاي کشور بوديم و
اگرچه تعطيلي مدارس و محدوديت در تردد
خودروه��ا به عنوان راه��کاري براي کنترل
آلودگي اعالم ش��د اما به نظر ميرس��د بايد به
دنبال راهکارهاي اساسي ديگري براي مقابله
ب��ا آلودگي باش��يم که از جمل��ه آنها ميتوان
به توس��عه حمل و نقل عموميو اس��تفاده از
خودروهاي برقي و هيبريدي اشاره کرد..

موانع توس�عه خودروهاي برقي در ايران

جدي است

سيناپرس :بحث خودروه��اي الکتريکي
و ل��زوم اس��تفاده از آن در روزه��اي اخي��ر بار
ديگر مطرح ش��ده و نبود زيرساختهاي اين
فناوري در کشور به شدت به چشم ميخورد.
اي��ن روزه��ا که نفس تک تک ما به ش��ماره
افتاده بهانهاي است تا به بررسي شرايط فعلي،
چالشها و مش��کالت اين فناوري در س��طح
جهان��ي و داخل��ي بپردازيم.يکي از مهمترين
معضالتي که در دهههاي اخير تقريبا دامنگير
تماميکش��ورها دنيا شده است بحث آلودگي
محيط زيس��ت و ب��ه ويژه آاليندههاي جوي
است که عمدهترين ماده ايجاد کننده آن دي
اکس��يد کربن ناش��ي از مصرف سوختهاي
فس��يلي اس��ت که در بيش��تر موارد از طريق
خودروه��ا و صناي��ع وارد جو ميش��وند .اين
موض��وع در کالن ش��هرها و مراک��ز بزرگ
جمعيتي ،داراي نمود بيشتري است و به همين
دليل پژوهش��گران در پي يافتن راهکارهايي
ب��راي کاهش تولي��د آاليندههاي جوي و به
ويژه دي اکس��يد کربن هس��تند .امروزه بار
ديگر با فرارس��يدن فصل زمس��تان و افزايش
آلودگي هوا که ناشي از پديده وارونگي و تردد
بيش از حد خودروها در سطح کالنشهرهاي
کش��ور اس��ت ،بحث اس��تفاده از خودروهاي
هيبريدي و تمام الکتريکي بار ديگر داغ شده
و نبود زيرس��اختهاي الزم براي اس��تفاده از
اين فناوري در ايران بيش از پيش احس��اس
ميش��ود.يکي از اين راهکارهاي ارائه شده ،
استفاده از خودروهاي الکتريکي است که هيچ
گونه آالينده جوي توليد نميکنند .امروزه بار
ديگر با فرارس��يدن فصل زمس��تان و افزايش
آلودگي هوا که ناشي از پديده وارونگي و تردد

بيش از حد خودروها در سطح کالنشهرهاي
کش��ور اس��ت ،بحث اس��تفاده از خودروهاي
هيبريدي و تمام الکتريکي بار ديگر داغ شده
و نبود زيرس��اختهاي الزم براي اس��تفاده از
اين فناوري در ايران بيش از پيش احس��اس
ميشود
وضعيت خودروهاي الکتريکي در جهان
در س��الهاي اخي��ر همزم��ان با پيش��رفت
فناوريهاي مربوط به خودروهاي الکتريکي،
سياستهاي مرتبط با اين حوزه در کشورهايي
مانند فرانسه ،آلمان ،هندوستان ،هلند ،نروژ،
اس��کاتلند و بريتانيا در راس��تاي توسعه همه
جانبه استفاده از خودروهاي برقي بوده و بر اين
اساس در کشورهاي فوق قانوني به تصويب
رسيده است که بر مبناي آن توليد خودروهاي
ديزلي و بنزيني در فاصله سالهاي  2025تا
 2050به کلي متوقف شده و تنها خودروهاي
مبتني بر س��وختهاي پاک س��اخته خواهند
ش��د .در ادامه اين نهضت جهاني ،ده ايالت از
ايالتهاي کش��ور آمريکا و کانادا نيز قوانيني
مش��ابه وضع کرده و اخي��را پر جمعيتترين
کش��ور جهان يعني چين نيز سياس��تگذاري
مش��ابهي در پي��ش گرفت��ه اس��ت.به اعتقاد
کارشناسان اين حرکت نوعي چالش جدي در
انتقال از خودروهاي احتراقي به اتومبيلهاي
الکتريکي است و دست اندرکاران حوزه حمل
و نقل و صنعت خودرو هنوز قادر به پيشبيني
دقيق آن چه به تبع اين تغييرات رخ خواهد داد
نبوده و کسي نميداند پيامدهاي رشد سريع
صنع��ت خودروهاي الکتريکي چيس��ت و آيا
سياس��تهاي مناسب براي حرکت به سوي
انتقال وجود دارد؟

در داخل کشور زيرساختهاي الزم براي

خودروهاي برقي وجود ندارد

عض��و کميس��يون صنايع ومع��ادن مجلس
شوراي اس�لامياز نامه جمعي از نمايندگان
به وزير صنعت براي کاهش تعرفه خودورهاي
هيبري��دي خب��ر داد.س��يدمهدي مقدس��ي
درب��اره خودره��اي هيبري��دي گفت:براي
کاه��ش مصرف س��وختهاي فس��يلي در
اکث��ر کش��ورهاي دنيا يارانه و مش��وقهاي
ارائه ميش��ود تا خريد خودروهاي هيبريدي
افزاي��ش يابد البته اولويت با خودروهاي تمام
برقي اس��ت.عضو کميسيون صنايع ومعادن

مجلس ش��وراي اس�لاميادامه داد:در داخل
کشور زيرساختهاي الزم براي خودروهاي
برق��ي وج��ود ندارد بنابراي��ن تمايل به خريد
خودروه��اي مذکور کم اس��ت.نماينده مردم
اراک ،کميجان و خنداب در مجلس ش��وراي
اسالميافزود:پيش��نهاد ميش��ود 5درص��د
تعرفه خودروهاي برقي برداش��ته ش��ود حتي
ياران��ه براي خريد خودروهاي برقي پرداخت
ش��ود ،البته بايد زيرس��اختهاي اس��تفاده از
خودروهاي برقي ،در کش��ور فراهم ش��ود تا
مصرف بنزين کاهش يابد.

ضع�ف زيرس�اختي ب�راي اس�تفاده از

خودروهاي برقي

وي ادامه داد:در حال حاضر امکان اس��تفاده
از خودروهاي برقي در کشور به دليل کمبود
زيرس��اختها کم اس��ت ،اما بايد توجه داشت
استفاده از خودروهاي هيبريدي بطور متوسط
ح��دود 20درصد مصرف س��وخت را کاهش
ميده��د و همچني��ن راهکار مناس��بي براي
کم��ک به جلوگيري از آاليندگي هوا اس��ت.
نماين��ده مردم اراک ،کميج��ان و خنداب در
مجل ش��وراي اسالمييادآورشد:تعدادي از
نمايندگان مجلس شوراي اسالميبا افزايش
تعرفه خودروهاي هيبريدي موافق نيستند و
نامهاي به امضاي جمعي از نمايندگان رسيده
و ب��زودي ب��ه وزير صنعت مع��دن و تجارت
تقديم ميش��ود تا نس��بت ب��ه کاهش تعرفه
خودورهاي هيبريدي از 45درصد به 5درصد
اقدام ش��ود همچنين استراتژي براي تقويت
زيرس��اخت خودروهاي برقي تعريف ش��ود.
چگونه نوس��ازي ناوگان حمل و نقل باري و
مسافري به رشد صنهت قطعه سازي کمک
ميکند؟وي با اشاره به سخنان رئيس جمهور
درباره خودرو گفت:ميتوان تعرفه خودروهاي
هيبريدي که در کاهش مصرف سوخت مزيت
بيش��تري دارند ،کنترل ش��ود.نماينده مردم
اراک ،کميجان و خنداب در مجلس ش��وراي
اسالميافزود:نوس��ازي ن��اوگان حمل و نقل
باري و مس��افري ض��رورت دارد ،چراکه اگر
اين مهم اجرايي شود ،صنايع داخلي و صنعت
قطعه سازي رشد ميکند و پيشنهاد ميشود
خودروس��ازان داخلي با برندهاي مشهور دنيا
توافق کنند تا با مش��ارکت ،اقدامات مناس��ب
در اين راستا انجام شود.

جزئيات مذاکره جديد صادرات گاز ايران به عراق

دبير کل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق از موافقت استانداري
بغ��داد ب��راي واردات گاز از اي��ران خبر داد و گفت :وزارت نفت عراق
تمايل دارد گاز را جايگزين فرآوردههاي نفتي کند.
حميد حسيني در گفتوگو با ايسنا ،با اشاره به آغاز دور جديد مذاکرات
بين ايران و عراق براي صادرات گاز گفت :اين مذاکره آغاز ش��ده
و اس��تانداري بغداد براي واردات گاز از ايران موافقت کرده اس��ت.
وزارت نفت عراق عالقهمند است که گاز را در نيروگاهها و صنايع
عراق جايگزين فرآوردههاي نفتي کند.
وي در پاسخ به اين سوال که حجم گازي که قرار است از ايران به
عراق صادر ش��ود چقدر اس��ت؟ گفت :هنوز در مورد حجم صادرات

سالهاس��ت ک��ه ک��م آبي اي��ران را تهديد
ميکن��د .وضعيت��ي ک��ه فرايند گرم ش��دن
زمي��ن و کاه��ش نزوالت جوي از يک س��و
و س��وء مديريت منابع آبي به عنوان سرمايه
محدود از سوي ديگر ،تهديدي جدي را براي
جمعيت روبهرش��د شهرها و کالنشهرهايي
نظي��ر تهران در ب��ردارد .افزايش جمعيت و
تحول در سبک زندگي ،نيازها و خواستهاي
جدي��دي را ايج��اد کرده که براي اين نيازها
بايد فرهنگس��ازي الزم صورت ميگرفت و
عدم توجه به آن و صرفا اتکا به اندوختههاي
برخاس��ته از فرهنگ کهن س��بب شد که در
بسياري از زمينهها واپس بمانيم.
صرفهجوي��ي و الگ��وي مصرف و اس��تفاده
مناسب از هر کاال و نعمت هم در دين مبين
اس�لام و ه��م در فرهنگ کهن ايران زمين
تاکيد ش��ده اس��ت ،اما عدم انتقال فرهنگي
مناسب ،عدم توجه به آموزشهاي فرهنگي
به ش��کلي که در ميان کودکان و نوجوانان
موثر و کارگر باش��د ،باعث ش��ده که جمعيت
روبه رش��د بهويژه در کالنشهر تهران ،دچار
تعارض��ات ،اختالف��ات ،ناهمگون��ي ،عدم
انسجام شوند که در اين ميان رشد فردگرايي
و توجه به منافع شخصي و خانوادگي که به
يک رفتار عموميناپسند در زندگي اجتماعي
تبديل شده باعث ميشود که در همه ارکان
ک��ه از مناب��ع عمومياس��تفاده ميش��ود با
معضالتي مواجه ش��ويم.نبود الگوي صحيح
مص��رف آب در ميان خانوادهها و عدم توجه

گاز صحبت نش��ده اس��ت بلکه فعال کليات موضوع و عالقه وزارت
نف��ت ع��راق مطرح اس��ت .با توجه ب��ه اينکه اي��ران تاکنون هيچ
مذاک��رهاي ب��راي ص��ادرات گاز يا فرآوردههاي نفتي با وزارت نفت
عراق نداش��ته اس��ت ،اين مذاکرات نويد توسعه همکاري بين ايران
و عراق است.
دبير کل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق در مورد نحوه صادرات
گاز به عراق توضيح داد :اين صادرات توس��ط خط لوله خواهد بود.
خط لوله بغداد بين ايران و عراق کش��يده ش��ده و خط لوله بصره
هم در حال تکميل است .ممکن است ظرفيت اين لولهها افزايش
ياب��د و در کن��ار آن لولهگذاري جديد انجام ش��ود .قرارداد صادرات
گاز ايران به عراق ش��ش س��اله اس��ت و احتماال بتوانيم اين مدت را
افزايش بدهيم.
حسيني پيش از اين به ايسنا خبر داده بود که مذاکره جديدي بين
اي��ران و وزارت نف��ت عراق در حال انجام اس��ت که اين وزارتخانه
خريد گاز از ايران را براي اس��تفاده در نيروگاهها افزايش دهد .اين
قرارداد جدا از قرارداد قبلي صادرات گاز از ايران به عراق است ،زيرا
قرارداد قبلي با وزارت نيروي عراق بود .عراقيها اخيرا از امکانات
شرکت گاز بازديد کردهاند.

چند مدل خودروي هيبريدي در دنيا توليد

ميشود؟

سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس،
گف��ت :اطالعاتي که به رئيس جمهور درباره
خودروهايهيبريديارائهشدهغيرکارشناسي
و اش��تباه بوده است.سعيد باستاني با اشاره به
گفت و گوي تلويزيوني رئيس جمهور درباره
خودروه��اي هيبريدي گفت :برخي خودروها
وج��ود دارن��د که موتور آنها موازي اس��ت و
در ابتدا با بنزين کار ميکنند و س��پس روي
ب��رق رفته و در مواقع مختلف روي س��وخت
بنزي��ن م��يرود و برخي خودروها ابتدا با برق
اس��تارت ميخ��ورد و در س��رعتهاي باال و
ش��يبهاي تند مجدد روي س��وخت بنزين
ق��رار ميگيرد.برخي خودروها وجود دارند که
موتور آنها موازي اس��ت و در ابتدا با بنزين
کار ميکنن��د و س��پس روي ب��رق رفته و در
مواقع مختلف روي س��وخت بنزين ميرود و
برخي خودروها ابتدا با برق استارت ميخورد
و در س��رعتهاي باال و شيبهاي تند مجدد
روي س��وخت بنزين قرار ميگيرد.سخنگوي
کميس��يون صنايع و معادن مجلس ش��وراي
اسالميبا بيان اينکه  4نوع خودرو هيبريدي
وج��ود دارد ،اف��زود :ما با اين موضوع که گفته
ش��ده که تعرفه تماميخودروهاي هيبريدي
افزايش يافته مخالف هس��تيم چرا که برخي
خودروها به اسم هيبريدي فروخته ميشود اما
تاثيري در کاهش مصرف بنزين نداشته و يا
تاثير آن بسيار کم است اما برخي خودروهاي
هيبريدي وجود دارد که براي کالنش��هرها و

شهرهايآلودهبهتريننوعخودرواست.تعرفه
خودروه��اي هيبري��دي که امکان حرکت در
ش��هرهاي ب��زرگ را دارن��د بايد کاهش يابد.
وي ب��ا تاکي��د بر اينکه اطالعاتي که به رئيس
جمهور درباره خودروهاي هيبريدي ارائه شده
غيرکارشناسي و اشتباه بوده است ،ادامه داد :بنا
بر اظهارات رئيس جمهور که ميگويد برخي
خودروه��اي هيبريدي اينگونه هس��تند بايد
گفته شود برخي خودروهاي ديگر هيبريدي
وجود دارند که اينگونه نيس��تند.نماينده مردم
تربت حيدريه در مجلس ش��وراي اس�لاميبا
بي��ان اينکه تعرف��ه خودروهاي هيبريدي که
امکان حرکت در ش��هرهاي ب��زرگ را دارند
باي��د کاهش ياب��د ،يادآور ش��د :خودروهاي
هيبري��دي از ترکي��ب دو يا چند منبع مجزاي
قدرت اس��تفاده ميکنند که خودروي هيبريد
موازي ،هيبريد س��ري موازي هيبريد س��ري
از جمل��ه انواع خودروهاي هيبريدي اس��ت.
وي اف��زود :خودروي تمام هيبريد ،خودروي
تمام هيبريد ش��ارژي ،خ��ودروي تمام برقي
و خ��ودروي هيبري��د متوس��ط از جمله انواع
خودروهاي برقي است.خودروي تمام هيبريد،
خودروي تمام هيبريد شارژي ،خودروي تمام
برقي و خودروي هيبريد متوسط از جمله انواع
خودروهاي برقي اس��ت.تامين ميشود ،ادامه
داد :يک خودروي ديگر کامال بنزيني اس��ت
ک��ه مابين آنها  4ن��وع خودرو وجود دارد لذا
اگر گفته ميش��ود که برخي از اين خودروها
تاثيري ندارند به اين دليل است که خودروي
هيبريدي متوسط ميزان مصرف برق آن بسيار

تحقق  99درصدي منابع حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي
بر اس��اس گزارش تفريغ بودجه س��ال  ،95ميزان توليد نفت 103
درص��د رش��د داش��ته 99 ،درص��د از منابع حاص��ل از فروش نفت و
ميعانات گازي تامين 760 ،ميليون بشکه نفت صادر و هفت ميليارد
و  312ميليون دالر درآمد نفتي به حس��اب صندوق توس��عه ملي
واريز شده است.
تفري��غ بودجه به فرآيند تس��ويه بودج��ه از طريق تطبيق اطالعات
صورتحس��اب عملکرد تهيه ش��ده توس��ط وزارت امور اقتصادي و
دارايي با اطالعات تهيه شده توسط ديوان محاسبات کشور و تجزيه
و تحليل نتايج حاصل از آن اطالق ميگردد .برخي پااليش��گاهها و
پتروش��يميها درآمدش��ان را به حس��اب خزانه واريز نکردهاند و اگر
اين کار را ميکردند ،امروز مش��کلي براي بودجه نداش��تيم.در اين
گزارش ضمن اشاره به ميزان تحقق بودجه عموميو عمراني کشور،
جزئيات مصارف بودجه نيز قيد ش��ده اس��ت.در س��ال  ، 1395مقدار
نفت خام توليدي معادل يک ميليارد و  418ميليون بشکه و مقدار
ميعانات گازي توليدي نيز معادل  294ميليون بشکه بوده است.از
نفت خام توليدي و موجودي ابتداي دوره ،مقدار  765ميليون بشکه
به ارزش  33ميليارد و  880ميليون دالر صادر و  609ميليون بشکه
تحويل پااليشگاهها شده است.همچنين از ميعانات گازي توليدي و

موجودي ابتداي دوره ،مقدار 204ميليون بشکه به ارزش  9ميليارد
و  400ميليون دالر صادر و  72ميليون بشکه تحويل پااليشگاهها
و پتروش��يميها ش��ده و يا در بورس انرژي عرضه ش��ده است.مازاد
وجوه حاصل از صادرات گاز طبيعي نسبت به واردات در بودجه سال
 ،95حدود  640ميليون دالر است.در بخش فروش داخلي نفت خام
پيشبيني در نظر گرفته شده در بودجه  611ميليون بشکه بوده که
 97.7درصد معادل  609ميليون بشکه تحقق يافته است.در بخش
فروش داخلي ميعانات گازي نيز پيشبيني در نظر گرفته ش��ده در
بودجه س��ال  95نيز  76ميليون بش��که بوده که  97.7درصد معادل
 72ميليون بشکه آن تحقق يافته است.ارزش پيشبيني شده براي
توليد نفت خام در بودجه س��ال  ،95مبلغ  190هزار و  775ميليارد
تومان و  60ميليارد و  564ميليون دالر بوده اس��ت که با پوش��ش
 99.2درص��دي در نهاي��ت 189 ،ه��زار و  273ميلي��ارد تومان و 60
ميليارد و  402ميليون دالر تحقق يافته است.ارزش پيشبيني شده
براي توليد ميعانات گازي در بودجه سال  ،95مبلغ  39هزار و 135
ميلي��ارد توم��ان و  12ميلي��ارد و  424ميليون دالر بوده اس��ت که با
پوش��ش  108درص��دي در نهاي��ت 42 ،هزار و  422ميليارد ريال و
 13ميليارد و  479ميليون دالر تحقق يافته است.

اردکانیان در سفر به قم بر نقش آموزه های دینی در حل بحران آب تاکید کرد

به نس��ل حال حاضر و نيازهاي نس��ل آتي از
اين منابع باعث شده که معضل کم آبي را به
بحران تبديل کنيم .معضل آب ش��رب شهر
تهران ،امس��ال و س��ال گذش��ته بروز نکرده
ط��وري ک��ه در بازهي زماني بر س�لامت و
کيفيت اين آب ترديد وارد بود ،در زماني ديگر
بر حجم اين منابع و تکافوي نياز شهروندان
را دادند ،س��وال مطرح بود ،اما اين هشدارها
منج��ر به تدوين يک مديريت کارآمد منابع
آب نشد.
مش��کل آب در پس خود مش��کل تغذيه را به
هم��راه دارد و موض��وع تغذيه در درون خود
توجه به کشاورزي و محصوالت باغي را حائز
اهمي��ت ميکند .بنابراين آب در ابتداي يک
زنجي��ره و چرخه ق��رار داد که نبود يا کمبود
آن ميتواند ساير عوامل اين چرخه را از خود
متاثر کند ،چه بس��ا چنانچه در وقت مناس��ب
به موضوع آب براي کشاورزي توجه ميشد
رش��د مهاجرت به شهرها شکل نميگرفت
و ام��روز ش��اهد واردات محصوالت باغي و
کشاورزي نبوديم.
براس��اس پژوه��ش انج��ام ش��ده توس��ط
مرک��ز «آيندهبان» ،مس��أله «تأمين آب» و
«پيامده��اي بح��ران آب» در ميان نخبگان

مديرعامل شرکت انرژي اني ايتاليا گفت قيمتهاي نفت به دليل محدود
ش��دن ميزان عرضه ،نس��بت به چند س��ال گذشته در برابر رويدادهاي
سياسي حساستر شدهاند.
به گزارش ايسنا  ،کلوديو دسکالزي در حاشيه مجمع اقتصادي جهان
در داووس گفت :کاهش توليد از سوي اعضاي اوپک و روسيه و عدم
سرمايهگذاري در ميادين جديد ،بازار را به ميزان فزايندهاي دچار کمبود
عرض��ه ک��رده و زمين��ه را براي باالتر رفتن قيمتهاي نفت ايجاد کرده
اس��ت اما رش��د توليد شيل آمريکا که انتظار ميرود امسال يک ميليون
بش��که در روز افزايش پيدا کند ،به معناي آن اس��ت که متوس��ط قيمت

استمداد وزیر نیرو از مراجع

 ۵حوزه؛ اقتصادي ،محيط زيستي ،سالمت،
علم و فناوري و اجتماعي جزو  ۷مسأله اول
و اساس��ي کش��ور در س��ال  ۹۶است ،اين در
حالي است که اين امر همچنان نتوانسته در
زمره  ۷مسئله اساسي و دغدغه نخبگان حوزه
فرهنگ و سياست قرار گيرد.
در همين راستا اردکانيان وزير نيرو به ديدار
مراجع تقليد و اساتيد حوزه علميه قم رفت تا از
نقطه نظرات ايشان براي رفع معضل کم آبي
و حل بحران آب ايران استفاده کند.
وزير نيرو با بيان اينکه دغدغه آب و برق به
عنوان وظيفهاي مهم در دست اقدام وزارت
نيرو است ،تصريح کرد که از ابتداي مهرماه
ت��ا کن��ون که چهار ماه از س��ال آبي ۹۷-۹۶
گذشته است ،خشکترين سال را در  ۵۰سال
اخير داشتهايم.
به گزارش ايس��نا ،رضا اردکانيان افزود :اميد
اس��ت با لط��ف خداوند ب��اران رحمت الهي
ن��ازل ش��ود ام��ا با توجه به اينک��ه هر چه از
دوست رسد نيکوست ،اين خشکي را ميشود
رحمتي بزرگ در جهت برنامهريزي مصرف
ماده حياتي آب و اس��تفاده شايس��تهتر از آن،
تلقي کرد.
وي اظهار کرد :با وجود منابع محدود ،جامعه

ما جامعهاي مصرف زده اس��ت و متاس��فانه
متناس��ب با منابع محدود موجود به مصرف
مناب��ع نميپردازي��م .در  ۵۰س��ال گذش��ته
ن��زوالت کاهش و رش��د جمعي��ت افزايش
داش��ته اس��ت؛ جا دارد بدانيم اين آب را در
کجا و به چه ش��کل بايد مورد اس��تفاده قرار
دهيم؛ مصرف آب شرب اولويت دارد و دولت
موظف است به هر طريق ممکن منابع الزم
را ب��راي تامي��ن آن فراهم س��ازد و اين جزو
برنامهريزيهاي اوليه است.
اردکانيان يادآور ش��د :در اصليترين بخش
مص��رف ک��ه کش��اورزي اس��ت ،نيازمن��د
تجديدنظرهاي جدي هس��تيم؛ بايد انتخاب
مناس��بترين الگ��و براي کش��ت و بهترين
ش��يوه براي آبياري جزو اولويتهاي دولت
باش��د و همکاري مردم در اين زمينه تعيين
کننده است.
وي ب��ا بي��ان اينک��ه بي��ن دولت ،م��ردم و
دس��تگاههاي مس��ئول و مصرفکنندگان،
نقش گروههاي مرجع بس��يار حياتي اس��ت،
گفت :اميدواريم با نقش موثر گروهها به ويژه
مرجعي��ت و روحاني��ت معظ��م و با موقعيتي
که در سطح افکار عموميدارند ،قادر باشيم
دوراني را تحت عنوان س��ازگاري با کم آبي

اتخاذ کنيم.
وزي��ر ني��رو اظهار کرد :در اين عرصه احتياج
به س��طح بااليي از فرهنگسازي و مصرف
صحيح آب توس��ط مردم داريم؛ نقش علما
در اين فرهنگس��ازي بس��يار تعيين کننده
است.
وزي��ر ني��رو ب��ا تصري��ح ب��ر اينک��ه بحث
خشکس��اليهاي کوتاه مدت نيست ،افزود:
بايد نوع زندگي را سازگار با شرايط اقليميدر
نظ��ر گرفت و طبق آي��ات الهي بپذيريم آن
چ��ه ب��ر ما نازل ميش��ود و در اختيار ما قرار
ميگيرد ،چنانچه صحيح مورد استفاده قرار
گيرد ،ماندگار خواهد بود.
اردکاني��ان اظه��ار ک��رد :باي��د روشهاي
اس��تفاده از منابع بر اساس فناوريهاي روز
باش��د؛ با توجه و تاکيد بر اس��تفاده از پساب و
محدوديتهاي کشت با روشهاي پرآببر
و حتي محدوديت صنايع پرآببر ،ميتوانيم
زندگي بهتري را براي مردم رقم بزنيم.
وي درباره چاره انديش��ي براي حل بحران
خاطرنش��ان کرد :دستگاههايي مانند وزارت
نيرو ،وزارت جهاد کشاورزي ،وزارت صنعت و
معدن و حتي وزارت بهداشت و درمان بايد به
طور مشترک به برنامهريزي بپردازند.

افزايشحساسيتقيمتنفتبهشوکهايسياسي

نفت در سال  ۲۰۱۸بين  ۶۰تا  ۶۵دالر خواهد بود.
قيمتهاي نفت از اواس��ط س��ال ميالدي گذش��ته تحت تاثير توافق
کاهش توليد اوپک ،بيش از  ۵۰درصد رش��د کرده و برنت اخيرا به ۷۰
دالر در هر بش��که صعود کرد که باالترين قيمت از اواخر س��ال ۲۰۱۴
تاکنون بود.برخالف سالهاي پيش ،رويدادهاي سياسي نيز در افزايش
قيمتهاي نفت موثر بودهاند .اين رويدادها شامل کاهش شديد توليد
نفت در ونزوئال ،اختالل در توليد ليبي و نگرانيها نس��بت به احتمال
بازگشت دوباره تحريمهاي آمريکا عليه ايران بودند.
مديرعام��ل ان��ي گف��ت :قيمتها نس��بت به رويداده��اي ژئوپليتيکي

به خودروهاي برقي داخلي نزديک اس��ت اما
خودروهاي��ي همانن��د پالگين يا فول هيبريد
اي��ن تواناي��ي را دارند ک��ه حداقل  50درصد
آلودگي هوا را کاهش دهند لذا چرا بايد تعرفه
اي��ن خودروه��ا افزاي��ش يابد.نميتوانيم به
يکباره س��راغ خودروهاي هيبريدي برويم و
بايد مسيرگذاررا طي کنيم.وي اظهار داشت:
برخي از مسئوالن ميگويند که سيستمهاي
پالگين در کش��ور زيرس��اخت وج��ود ندارد
لذا به دليل عدم زيرس��اخت همه به س��مت
خودروهاي هيبريدي که مصرف باالي بنزين
دارن��د گرايش پيدا ميکنن��د لذا به اين دليل
ميگوين��د که بايد تعرفهه��ا افزايش يابد اما
اين رويه اش��تباه اس��ت چرا که ما به جاي اين
که س��اختار سيستمهاي پالگين را در کشور
و کالنشهرها تعبيه کنيم از آن گذر ميکنيم.
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس
ش��وراي اس�لاميبا بيان اينکه پالگين يعني
اينکه ايستگاههايي وجود داشته باشد که افراد
خودروهاي خود را به برق بزنند تا شارژ شود،
تصريح کرد :اگر نگاه ما اينگونه باش��د از اين
فرآيند خودرو هيبريدي که بين خودرو بنزيني
و خودرو تمام برقي اس��ت که تمام دنيا به آن
ورود ميکنند عقب ميمانيم و اين فرصت از
کشور گرفته ميشود که از خودروهاي برقي
استفاده کنيم چرا که ما نميتوانيم به يکباره
به س��راغ خودروهاي هيبريدي برويم و ناچار
هس��تيم مس��يرگذاررا طي کنيم اما متاسفانه
چنين مسئله شفافي به رئيس جمهور انتقال
نمييابد.

حساس��يت چندان��ي نداش��تند زي��را ذخاي��ر عظيميوجود داش��ت اما
ام��روز ديگ��ر ذخاير احتياطي يا ظرفيت ش��ناور بزرگي وجود ندارد و ما
سيستميداريم که بسيار حساس به قيمت است و بدون ظرفيت شناور
فعاليت ميکند.
دسکالزي اظهار کرد :انتظار دارد تقاضا براي نفت در سال  ۲۰۱۸بين
 ۱.۳تا  ۱.۵ميليون بش��که در روز رش��د کند .وي در ادامه افزود :س��طح
ذخاير تا پايان س��ال ممکن اس��ت به ميزان  ۱۵۰تا  ۲۰۰ميليون بش��که
کاهش پيدا کند و به پايين متوسط چند ساله سقوط کند و باالتر بردن
توليد آمريکا با همين سطح در سال  ۲۰۱۹راحت نخواهد بود.

او افزود :آب بر اس��اس ذاتش مقولهاي چند
ضلعي است و نبايد در يک دستگاه خالصه
شود ،بر اين اساس از ابتداي شروع همکاري
با دولت دوازدهم جلسات منظميرا با مقامات
مسئول اين دستگاهها گذاشتهايم و توفيقات
خوبي در اين ارتباط حاصل شده است.
اردکانيان تصريح کرد :در اين ارتباط حداقل
سرخط پروژههاي مشترک تعريف شده است
و بنا داريم در اين زمينه پروژههاي مشترکي
را در استانهاي مختلف آغاز کنيم که اساس
آن بر بهتر مصرف کردن آب موجود است.
وزي��ر نيرو اضافه کرد :در مقاطع مختلفي در
گذشته که گرفتار خشکساليهاي بلند مدت
شدهايم ،همواره تامين آبهاي جديد ما را از
درمان اين مساله غافل کرده است و به سراغ
اين مساله رفتهايم که از کجا ميتوانيم آب
جديدي حاصل کنيم.
براي جلوگيري از مشکالت خشکسالي بايد
در مصرف آب صرفهجويي کرد
آي��تاهلل جعفر س��بحاني با بي��ان اينکه اگر
انس��انها به گناه روي بياورند خشکس��الي
ايج��اد ميش��ود گفت :ب��راي جلوگيري از
مش��کالت خشکس��الي بايد در مصرف آب
صرفهجويي کرد.
به گزارش ايس��نا ،اين مرجع تقليد در ديدار
با دکتر رضا اردکانيان وزير نيرو اظهار کرد:
مس��اله خشکسالي در کشور اهميت زيادي
داردو برايجلوگيري از مشکالتخشکسالي
بايد در مصرف آب صرفهجويي کرد.

شهرستان
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رشد  ۳۹درصدي توليد حق
بيمه در حمل کاالي بيمه ايران

حق بيمه توليدي در بخش بيمههاي حمل
کاالي بيمه ايران نس��بت به مدت مش��ابه
س��ال قبل  ۳۹درصد رش��د داشته است .به
نق��ل از روابط عموميبيم��ه ايران ،مجيد
رحمتي مدير بيمههاي کش��تي ،هواپيما و
حمل کاالي بيمه ايران با بيان اين مطلب
گفت :در تعداد بيمه نامههاي فروخته شده
در بخ��ش بيم��ه نامههاي حمل کاال نيز در
سال  ۹۵نسبت به سال  ۹۴حدود  ۱۲درصد
رش��د در تعداد داش��تهايم و در  ۹ماه امسال
هم نس��بت به س��ال قبل حدود  ۱۵درصد
افزايش را شاهد بوده ايم.وي درباره متوسط
زمان رس��يدگي به پروندههاي خس��ارتي
در بخ��ش بيمهه��اي باربري و حمل کاال
گفت :درحال حاضر متوسط زمان پرداخت
خسارت به زيانديدگان در بخش حمل کاال
از زم��ان تکميل م��دارک تا زمان پرداخت
خس��ارت ب��ه کمتر از ي��ک ماه تقليل يافته
اس��ت.مدير بيمههاي کش��تي ،هواپيما و
حمل کاالي بيمه ايران با اش��اره به برنامه
ريزيه��اي صورت گرفت��ه براي کاهش
ضريب خسارت در رشته حمل کاال اضافه
کرد :در شرکت سهاميبيمه ايران ضريب
خسارت اين رشته در سال  ۹۴به حدود ۵۴
درصد رس��يده بود که در س��ال  ۹۵به حدود
 ۱۷درصد کاهش يافت و پيشبيني ما اين
اس��ت که براي امس��ال هم عددي نزديک
ب��ه همين مي��زان محقق ميگردد؛ اين در
حالي اس��ت که ضريب خس��ارت در رشته
حم��ل کاال در کل صنع��ت بيمه در س��ال
 ۹۵حدود  ۲۸درصد بوده اس��ت.رحمتي در
بخش ديگري از س��خنانش گفت :در سال
 ۹۴تعداد خس��ارتهاي پرداختي در رشته
حم��ل کاال  ۴۴۰فق��ره بوده اس��ت که در
سال  ۹۵با  ۱۵۴درصد رشد به  ۱۱۲۰فقره
افزاي��ش يافت؛ يعن��ي در تعداد پرداختها
رشد داشته اما به لحاظ مبلغ پرداخت شده،
ش��اهد کاهش بوده ايم و اين دليل اصلي
کاهش ضريب خس��ارت در رش��ته حمل
کاالي بيمه ايران بوده است.

ساري-رييس��ي در راس��تاي حض��ور فعال در
رزمايش بزرگ مدافعان حرم  ،سرهنگ حسين
نژاد فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه بابلسر از
مدير امور آبفاي اين شهرستان قدرداني کرد.
بهگزارششرکتآبفاشهريمازندران،دربخشي
از متن اين تقدير نامه آمده اس��ت:بدين وس��يله
از تالشهاي مجاهدانه و همت بلند حضرتعالي
در رزماي��ش بزرگ مدافعان حرم(عمليات دفاع
از س��احل -عملي��ات دفاع از ک��وي و برزن –
عملي��ات مقابل��ه با اغتشاش��ات) کمال تقدير و
تش��کر را به عم��ل ميآوردم.همچنين در لوح
سپاس ديگري سرهنگ حسين نژاد از مهندس
محمدي رئيسي مدير امور آبفاي بابلسر به دليل
حضور و فعاليت در ماموريتهاي محوله بسيج در
س��ال گذش��ته تقدير کرد.در بخشي از متن اين
تقدير عنوان شد:از زحمات و تالشهاي خالصانه
و بي دريغ جنابعالي و همکاري شايسته در امر
ماموريتهاي محوله به بس��يج در س��ال ۱۳۹۵
نهايت تقدير و تشکر را مينمايم.

پيشرفت شعبه زرنديه در طرح
پرونده الکترونيک بيمه شدگان

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ياداره کل تامين
اجتماعي استان مرکزي ،رضا فرخ رئيس شعبه
زرنديه از پيش��رفت  ٥٤درصدي اين ش��عبه در
طرح پرونده الکترونيک بيمه ش��دگان خبر داد.
وي با اش��اره به اينکه ش��عبه زرنديه به عنوان
ش��عبه پايلوت کش��وري در اج��راي اين طرح
برگزيده ش��ده اس��ت گفت  :تا پايان خرداد ماه
س��ال جاري قريب بر  ١٥هزار پرونده توس��ط
همکاران اين شعبه اسکن و پردازش شده است
.فرخ گفت  :از زمان آغاز اين طرح که به عنوان
يک��ي از مهمترين اولويتهاي برنامه توس��عه
خدمات الکترونيک س��ازمان تامين اجتماعي ،
در س��ال جاري کارکنان ش��عبه زرنديه عالوه
بر پاس��خگويي به مخاطبان خود  ،در س��اعات
اداري و غير اداري با جديت تمام در حال اجراي
اين طرح ملي ميباش��ند و پيشبيني ميگردد
در ط��ي ماهه��اي آينده ش��اهد اتمام اين طرح
در ش��عبه زرنديه باش��يم .رئيس شعبه زرنديه در
ادامه گفت  :گس��ترش روز افزون بيمه ش��دگان
و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي در
سالهاي اخير ،باال رفتن حجم مکاتبات ،تسريع
در پاس��خگويي ب��ه مخاطب��ان  ،حذف گردش
کاغذي اوراق،دسترسي آسان به اسناد و مدارک
و حذف نقل و انتقال فيزيکي پرونده بين شعب از
مهمترين داليل اجراي اين طرح ميباشد.

میزخبر

بامشارکت بانک توسعهصادرات تخصيص مييابد:

اعتبار 50ميليون دالري براي حضور در بازار بالروس

وزي��ر صنع��ت معدن و تجارت گفت :براي
ف��روش کاالهاي ايران��ي به بالروس ۵۰
ميليون يورو اعتبار توس��ط بانک توس��عه
ص��ادرات ايران در اختيار فعاالن اقتصادي
ايران قرار داده ميشود.
ب��ه گ��زارش روابط عموميبانک توس��عه
ص��ادرات به نق��ل از خبرگ��زاري ميزان،
محمد شريعتمداري در حاشيه چهاردهمين
اجالس کميسيون مشترک همکاريهاي
اقتص��ادي بين جمهوري اس�لاميايران و
جمه��وري بالروس در جم��ع خبرنگاران
اظه��ار داش��ت :در ح��ال حاض��ر رواب��ط
کارگ��زاري بي��ن بانک تجارت س��رمايه
ايران که در کش��ور بالروس مستقر است،
با بانکهاي بالروسي وجود دارد.
وي ب��ا بي��ان اينکه ص��دور ضمانت نامه،
انتق��ال وج��وه و س��وئيفت بين اين بانک و
نظام بانکداري بالروس برقرار شده است،
گفت :سطح روابط کارگزاري هنوز رضايت
بخش نيست.وزير صنعت معدن و تجارت
تصريح کرد :براي فروش کاالهاي ايراني
به بالروس  ۵۰ميليون يورو اعتبار توس��ط
بانک توس��عه ص��ادرات اي��ران در اختيار
فعاالن اقتصادي ايران قرار داده ميشود.
ش��ريعتمداري با اش��اره به تاسيس شرکت

مش��ترک صنايع دارويي ايران در بالروس
اف��زود :در زمين��ه همکاريه��اي علميو
دانش��گاهي و مس��ائل بهداشتي و درماني
توافقهاي خوبي به عمل آمده است.
وي با بيان اينکه يک سند همکاري امروز

در اين حوزه به امضا رس��يد و س��ه س��ند
همکاري در ادامه مس��ير امضا خواهد شد،
گفت :نقش��ه راه همکاريهاي آينده ايران
و ب�لاروس ک��ه همکاران م��ا در روزهاي
گذش��ته تهيه کرده اند ،در جلس��ه اختتاميه

تدوين نقشه راه بانکداري ديجيتال در بانک ملت

مديرعام��ل بان��ک مل��ت اعالم کرد که پياده س��ازي
بانکداري ديجيتال در دستور کار اين بانک قرار گرفته و
درمرحلهکنوني،نقشهراهپيادهسازيايننوعبانکداري
تدوين شده است.به گزارش روابط عموميبانک ملت،
دکترمحمدبيگدليدرپنليدرحاشيههمايشبانکداري
الکتروني��ک و نظامهاي پرداخ��ت ،تاثير فناوريهاي
اطالعاتي نوين را بر آينده صنعت بانکداري تشريح کرد
و گفت :به پيشبيني بسياري از موسسات بين المللي،
بانکداري ديجيتال مدل آينده صنعت بانکداري در دنيا
خواهد بود.وي با بيان اين نکته که بر اساس پيشبيني

اين اجالس به امضا خواهد رسيد که تقريبا
ميت��وان گف��ت :در عرصههاي گوناگون
همکاريهاي دو کش��ور از حاال تا س��ال
 ۲۰۲۰طراحي شده است.
وزي��ر صنع��ت معدن و تجارت در پاس��خ

ب��ه پرسش��ي درب��اره اينکه رقم ق��رارداد
همکاريهاي ايران و بالروس مش��خص
ش��ده است ،اظهار داشت :سقف کلي براي
اين قرارداد در نظر گرفته نشده و روابط ما
بدون محدوديت توسعه پيدا خواهد کرد.
ش��ريعتمداري خاطرنش��ان ک��رد :در
خودروس��ازي کار مش��ترک خ��ود را در
کش��ور بالروس آغ��از کردهايم و راهيابي
خودروهاي ايراني به بازار اورآسيا در دستور
کار ما اس��ت و قطعا ميخواهيم اين هدف
را تحقق بخشيم.
وي در پاس��خ به پرس��ش ديگري مبني بر
اينکه آيا ميزان س��رمايه گذاري دو طرف
مشخص شده است و آيا قرار است که فقط
ما در کشور بالروس سرمايه گذاري کنيم،
گف��ت :فرصتهاي اقتصادي قابل مبادله
را باي��د تجار ،بازرگان��ان ،صاحبان صنايع
و مش��اغل تش��خيص دهند و به انجام آن
اهتمام ورزند.
همچني��ن ووک ،وزي��ر صنايع بالروس با
بيان اينکه تجارت ما در سالهاي اخير زياد
شده و در حال ايجاد طرحهاي جديد براي
مس��ائل تجاري و اقتصادي هستيم ،گفت:
قص��د داريم حجم مراودات تجاري مان را
تا  ۵۰۰ميليون دالر افزايش دهيم.

برداشت وجه بدون کارت بر روي خودپردازهاي بانک پاسارگاد

اي��ن موسس��ات ،بانکداري ديجيت��ال ديگر تنها يک
گزينه نيست که بانکها به راحتي آن را ناديده بگيرند،
تاکيد کرد :طبق پيش بينيها ،بانکداري ديجيتال يک
ضرورتدردس��تورکارروزانهبانکهااس��توبانکها
در سراس��ر جهان به صورت فعاالنهاي در حال اجراي
مباحث ديجيتالي شدن در فرآيندهاي داخلي و خدمات
خود هستند.مديرعامل بانک ملت تاکيد کرد :بانکداري
ديجيت��ال فرات��ر از به کارگيري ص��رف فناوريهاي
ديجيتالي ،تاثير عمقي بر اس��تراتژي ،س��اختار و منابع
انساني بانک ميگذارد.وي با اشاره به اين نکته که به
پيشبيني موسسه گارتنر ،صنعت بانکداري  ۱۱درصد
ارزش اقتصادي صنعت اينترنت اشيا را در سال ۲۰۲۰
از آن خود خواهد کرد ،يادآور شد :اين فناوري پتانسيل
تاثيرگذاري در آينده صنعت بانکداري خواهد داشت.به
گفتهدکتربيگدلي،اينترنتاشيا،مجموعهاستانداردها،
پروتکلها،دستگاههاوفناوريهايالزمبرايبرقراري
ارتباط و انتقال اطالعات بين دستگاههاي هوشمند در
سطح جهاني است.
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بانکپاسارگاد در راستاي ارايه خدمات بدون کارت،
خدم��ات برداش��ت وجه و همچنين مس��دود کردن
کارته��اي پاس��ارگاد بدون ني��از به کارت ،از طريق
دس��تگاههاي خودپ��رداز را ب��ه مش��تريان خود ارايه
دادهاس��ت.به گزارش روابطعموميبانکپاسارگاد،
خدم��ت برداش��ت وجه بدون ني��از به کارت از طريق
دس��تگاههاي خودپرداز ،به مش��تريان اين امکان را
ميده��د که در صورت همراه نداش��تن کارت نقدي
خود ،در موارد اضطراري ،نس��بت به برداش��ت وجه
نق��د از خودپردازه��اي بان��ک پاس��ارگاد اقدام کنند.

بدينمنظور همميهنان ميتوانند با ورود به س��امانه
بانکداريمج��ازي ،در من��وي کارت با انتخاب گزينه
برداش��ت وجه بدون کارت ،نسبت به انتخاب کارت،
تخصيص رمز س��وم و تاريخ انقضاي رمز س��وم اقدام
کنند .سپس قادر خواهند بود تا تاريخ انقضاي انتخاب
ش��ده در بانکداري مجازي به يکي از دس��تگاههاي
خودپرداز بانک پاس��ارگاد مراجعه کنند و بدون وارد
کردن کارت ،با زدن دکمه تاييد ،وارد منوي برداشت
بدون کارت ش��ده ،با وارد کردن کد ملي خود ،مبلغ
مورد نظر و رمز سوميکه در بانکداري مجازي انتخاب
کردهاند ،وجه مورد نظر خود را برداشت کنند.همچنين
ن نياز
اين امکان وجود دارد که در مواقع ضروري بدو 
به در دس��ت داش��تن کارت ،از طريق منوي مس��دود
کردن کارت بر روي خودپردازهاي بانکپاس��ارگاد،
نسبت به غيرفعال کردن کارت خود اقدام کنند .عالوه
ب��ر اين مش��تريان ميتوانند از طريق سيس��تمهاي
موباي��ل بانکپاس��ارگاد ،بانک��داري مجازي و تلفن
بانکپاسارگاد نيز کارت خود را مسدود کنند.

استاندار کرمان:

سال ،۹۵طالييترين سال توليد شغل پس از انقالب در کرمان

استاندار کرمان گفت :مفتخريم در اين دولت ،اتاق بازرگاني ايران بر اساس
ي��ک ق��رارداد توس��عه جيرفت و عنبرآباد را بر عه��ده گرفته و امروز به همت
آقاي طبيب زاده کارهاي بس��يار خوبي انجام ش��ده اس��ت و اين در حالي است
که در گذش��ته محصوالت کش��اورزي اين شهرستان روي دست کشاورزان
ميماند اما امروز حتي يک ميوه هم روي زمين نميماند.
وي با اشاره به اينکه دربرخي استانهاي کشور با سابقه طوالني صنعت نفت،
هنوز هم فقر وجود دارد ،اظهار کرد :ما در دنيا بايد حرف براي گفتن داش��ته
باشيم و در کرمان و در دولت تدبير و اميد با همکاري همه نمايندگان خوب
و همدل ،توس��عه را دنبال ميکنيم.اس��تاندار کرمان با تاکيد بر اين مطلب که
شبکه اداري ايران توانمندي توسعه را ندارد ،بيان کرد :با وجود فرمانداران و
بخش��داران ،بايد بخش خصوصي توس��عه را مديريت کند.وي گفت :در عصر
حاضر که نزديک به نيم قرن از تحقق جمهوري اس�لاميميگذرد ،در تمام
شاخصها بر اساس سند چشمانداز زير  10درصد هستيم و بايد تالش بيشتري
کرده و نبايد نگران حرف و حديثها باش��يم زيرا اقتصاد ما مردمياس��ت و به

دست بانک مرکزي در جيب پوزهاي فروشگاهي!
ايالم -وحيد صدر – خبرنگار ش��روع :پيشرفتهاي
بشري در داد و ستد روز به روز بيشتر و بيشتر ميشود،
از مبادل��ه کاال ب��ه کاال تا ضرب اولين س��کهها و بعد
ظهور اسکانسهاي با ارقام باال و در عصر حاضر ظهور
حسابهاي الکترونيک و پولهاي الکترونيک ،کار را
براي مردم راحت تر کرده و عالوه بر آن امنيت نقل و
انتقال وجوه کالن را نيز بيشتر کرده است.
وقتي پايانههاي فروشگاه و يا « »Posراهي مغازهها
ش��دند و کارته��اي الکتروني��ک جاي پول نقد را در
جي��ب م��ردم گرفت ،حمل و نقل پول راحت تر ش��د،
اندکي از ش��لوغي بانکها کاس��ته ش��د و مردم بدون
حمل پول و تنها با يک کارت به راحتي اقدام به خريد
ميکردند و صاحبان فروشگاهها نيز خوشحال از عدم
نياز مراجعه به بانکها براي واريز درآمدهايش��ان ،از
دستگاهها استقبال کردند.
ام��ا در اي��ن مدت ،زمان واريز پول از عمليات خريد تا
واريز به حساب صاحب دستگاه ،دچار چالش فراواني
شده از تصميمگيري براي اخذ کارمزد تا ديرتر شدن
زمان واريز به حساب!
عملکرد بانک مرکزي و دس��تورات آن به بانکهاي
عام��ل کل کش��ور ب��راي تأخي��ر در واري��ز تراکنش
«»Posه��اي فروش��گاهي ،صاحبان فروش��گاهها
را ب��ا چال��ش اس��تفاده از آنها روبرو کرده اس��ت ،هر

فروش��گاهي به اين اميد مغازه اش را باز ميکند که
در آن روز درآمدي داش��ته باش��د و اين درآمد را بتواند
صرف هزاران مشکل خود اعم از پاس کردن چکها،
پرداخت اقس��اط ،پرداخت قبوض مختلف تجاري و
خانگ��ي و هزينهه��اي روزمره زندگي خانوادگي و ...
کند ،اما دستورالعمل بانک مرکزي براي تأخير حداقل
 24ساعته واريز تراکنشها به حساب افراد ،عملکرد
دس��تگاههاي پوز فروش��گاهي را دچار چالش کرده
است.س��ال  93بود که بانک مرکزي در اقداميتأمل
برانگيزدستوردادتاازتراکنشPOSهايفروشگاهي
کارمزد اخذ کند و با اعالم اين موضوع ،همه اصناف ،در
اقداميهماهنگ اعالم کردند که ديگر از دستگاهها
اس��تفاده نخواهند کرد و با اين اقدام ،بانک مرکزي
عقب نشيني کرده و اخذ کارمزد از دستگاهها کان لم
يکن شد و مردم پيروز اين مناقشه شدند.

تسهيالت حمايتي بانک ملي
ايران براي خانوارها

بان��ک ملي ايران در س��ال جاري تس��هيالت
متنوعي را براي خانوارها از فروش اقس��اطي
کاالي مصرف��ي ب��ادوام داخل��ي گرفته تا رفع
نيازهاي اساس��ي تخصيص داده است .به نقل
از روابط عموميبانک ملي ايران ،تس��هيالت
پرداختي اين بانک به خانوارها از ابتداي سال
تا پايان آذرماه ش��امل  535هزار و  625فقره
تسهيالت رفع نيارهاي اساسي خانوار در قالب
ف��روش اقس��اطي ،جعال��ه و مرابحه به ارزش
 120هزار و  234ميليارد ريال اس��ت که حدود
 23درصد مجموع تس��هيالت پرداختي نه ماه
ابتداي امس��ال را شامل ميشود.همچنين 19
هزار و  509ميليارد ريال تسهيالت تهيه لوازم
و وسايل خانوار در قالب مشارکت مدني بخش
خدم��ات در  99ه��زار و  801فقره توس��ط اين
بانک پرداخت شده است.از مجموع تسهيالت
پرداخت شده بانک ملي ايران در ابتداي سال
ج��اري ت��ا پايان آذرماه 19 ،هزار و  304ميليارد
ريال آن در قالب تس��هيالت قرض الحس��نه
ازدواج و تهي��ه جهيزي��ه در ح��دود  185هزار
فقره تخصيص يافته است.اين بانک در مدت
مذکور حدود  72هزار فقره تس��هيالت فروش
اقس��اطي خريد کاالي مصرفي بادوام داخلي
ني��ز به ارزش ش��ش ه��زار و  321ميليارد ريال
پرداخت کرده است.

هواپيمايي ماهان تحت پوشش
بيمه رازي قرار گرفت

قراردادي متشکل از تماميرشتههاي بيمهاي
مابين ش��رکت بيم��ه رازي با گروه هواپيمايي
ماهان به امضا رسيد.به گزارش روابط عمومي،
پيرو قرارداد همکاري منعقد ش��ده بين اين دو
شرکت،بيمهرازيبيمهنامههايشرکتماهان
را در رشتههاي درمان ،عمر ،حوادث ،اتومبيل،
آتشسوزي ،مسئوليت و هواپيما (بدنه و Loss
) of Licenseصادر خواهد کرد.
میزخبر

خبر شهرستان

استاندار کرمان با تاکيد بر اينکه با سبک فعلي اداره کشور در مسائل اقتصادي
نميتوان اقتصاد کشور را ساخت ،گفت :معتقديم کشور را بايد با ظرفيتهاي
بخشه��اي خصوص��ي و غير دولت��ي و بر مبناي مس��ئوليتهاي اجتماعي
شرکتهاي بزرگ و توسعه گرا ساخت.
به گزارش روابط عمومياستانداري کرمان ،عليرضا رزم حسيني روز پنجشنبه
در آئين بزرگداشت روز صادرات و تجليل از صادر کنندگان برتر استان کرمان،
افزود :در حال حاضر مهمترين چالش اقتصاد ايران ،معيش��ت مردم اس��ت و
معتقديم دستگاههاي حکومتي باور نکردهاند که چالش جدي به نام اقتصاد
و معيشت مردم را پيش رو داريم.
وي ادامه داد :اقداماتي تاکنون و در دولت يازدهم و دوازدهم شروع شده اما
تکيه بر اقتصاد مردميو بخش خصوصي به طور کامل در اقتصاد ايران واقع
نشده است و اتاقهاي بازرگاني نيز موفق نشدهاند که بستر آسان ،روان ،بي
دغدغه و بي دردس��ر را براي بخش خصوصي فراهم کنند تا از ظرفيتهاي
اقتصادي کشور نهايت بهره برداري صورت گيرد.
رزم حسيني از صادر کنندگان به عنوان مجاهدان اقتصادي در عرصه صادرات
ي��اد ک��رد و افزود :بخ��ش خصوصي ما با محدوديتهاي جدي در حوزههاي
مختلف تامين مالي ،بروکراسي اداري و ساير موارد روبرو است.
وي با بيان اينکه سياس��تهاي کالن اقتصادي ما آبس��تن ناکارآمدي براي
توس��عه اقتصاد اس��ت ،گفت :آنچه در اس��تان کرمان دنبال کرده ايم ،مدلي
است که مردم ،دست اندرکاران رسانهاي و بخش خصوصي ميتوانند نتايج
آن را مش��اهده کنند.اس��تاندار کرمان با بيان اينکه معتقديم کش��ور را بايد با
شرکتهاي آن بسازيم ،گفت :امروز در دنيا دولتها ديگر صادر کننده نيستند
و ش��رکتهاي چند مليتي محصوالتي را توليد و صادر کرده و نفع آن را به
کشور خود بر ميگردانند و بر همين اساس ما نيز بايد شرکتها را در امر اقتصاد
وارد کنيم.وي خاطرنشان کرد :به عنوان مثال در منوجان يک شرکت توسعه
گرا ،اشتغال را به خانههاي مردم برده و مردم در خانههاي کوچک کار ميکنند
و اقدامات انجام شده در حوزه آموزش حيرت آور است.
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نفع ما است که مردم حرف خود را بزنند.
رزم حسيني اظهار کرد :ما دولت و حکومت قانوني هستيم و اقتدار جمهوري
اس�لاميبه حدي اس��ت که نبايد وحش��ت کنيم زيرا حکومت ما حکومتي
مردمياست.
وي بر اتخاذ تصميميشجاعانه براي حل بروکراسي اداري تاکيد کرد و گفت:
شرکتهاي بزرگ در سراسر کشور بايد مسئوليت توسعه را بر عهده گيرند و
اگر در منطقهاي شرکتهاي بوميوجود نداشت شرکتهاي ملي مسئوليت
توسعه را بر عهده گيرند.
استاندار کرمان با تاکيد بر اين مطلب که استانداران خط مقدم جبهه توسعه
هستند و بايد با اختيارات ويژه در امر توسعه کمک کنند ،گفت :شرکتهايي
که به عنوان معين اقتصادي وارد عرصه سازندگي شده اند ،پول خرج نميکنند
بلکه پول و ثروت خلق ميکنند.
وي ب��ا بي��ان اينک��ه ب��ا دولت نميتوان کش��ور را س��اخت و کش��ور را بايد با
ش��رکتهاي آن بس��ازيم ،اظهار کرد :با س��بک اداره فعلي کش��ور نميتوان
کشور را به جايي رساند.
رزم حسيني خاطرنشان کرد :در راستاي توسعه امنيت ،ارتقاي سياسي و نيز
در حوزه فرهنگي ،موفقيتهايي داشته ايم که همگرايي فرهنگي ايجاد کنيم
اما در حوزه اقتصاد ناکارآمد هستيم.
وي ادامه داد 2.2 :ميليارد دالر صادرات از استان کرمان رقميبراي اين استان
با وجود ظرفيتهاي آن نيس��ت و معتقدم صادرات اس��تانهايي مانند مش��هد
و اصفهان به هر ميزان که باش��د نيز متناس��ب با ظرفيتهاي اين اس��تانها
نيست.استاندار کرمان با تاکيد بر لزوم ايجاد تحول اقتصادي در ساختار اداري
اقتصادي کشور ،گفت :در استان کرمان با همکاري تماميبخشها ،تحرک و
فعاليتهاي جديدي آغاز شده که هنوز هم در ابتداي راه هستيم.
رزم حس��يني به تقس��يم اس��تان به هشت منطقه اقتصادي اشاره و بيان کرد:
پيش��نهاداتي داريم که با واگذاري اختيارات ،مس��ئوليت توس��عه را بر عهده
فرمانداران قرار دهند و شرکتهاي توسعه گرا نيز پشتيبان توسعه باشند.

تعويض پوشش خط لوله  8اينچ عليآباد – گرگان
ساري-رييسي:سيدمحمدموسويرئيسحفاظت
از خوردگي منطقه شمال از اجراي فاز دوم پروژه
تعويض پوش��ش در خط لوله انتقال فرآوردههاي
نفتي عليآباد – گرگان خبر داد.
ب��ه گزارش روابط عموميش��رکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ايران -منطقه ش��مال ،سيدمحمد
موس��وي رئيس حفاظت از خوردگي منطقه يکي
از اقدام��ات مه��م ب��راي حفاظت از خطوط لوله را
تعويض پوش��ش و بررس��ي ميزان خوردگي آنها
دانست و از اجراي فاز دوم پروژه تعويض پوشش
در خط لوله  8اينچ انتقال فرآوردههاي نفتي علي
آباد – گرگان خبر داد.
وي افزود :اين خط لوله به طول  50کيلومتر تامين
کننده اصلي فرآوردههاي نفتي مورد استفاده مردم
در غرب استان گلستان است که فاز نخست تعويض
پوشش آن در سالهاي گذشته به طول  25کيلومتر
انجام شده است و فاز دوم آن از خردادماه امسال
آغاز و در روزهاي گذشته به پايان رسيد.
موس��وي خاطرنش��ان کرد :تماميمراحل اجراي
اي��ن پروژه با نظارت کامل کارشناس��ان حفاظت
از خوردگ��ي انج��ام ش��ده اس��ت و تعميرات الزم
در خص��وص خوردگيه��ا و عي��وب مش��اهده
ش��ده در حين عمليات تعويض پوش��ش ،توس��ط

واح��د تعمي��رات و نگهداري خط��وط لوله انجام
شده است.
رئيس حفاظت از خوردگي منطقه ش��مال با بيان
اينکه بيش از  30سال از عمر پوشش قديميگذشته
اس��ت ،تاکيد کرد :مهمترين اهداف از اجراي اين
پ��روژه افزاي��ش ايمني و باالبردن طول عمر خط
لول��ه انتق��ال با پيش��گيري از خوردگي و نش��تي
م��واد نفت��ي و در نتيجه اس��تمرار فراين��د انتقال
بوده است.
وي با اشاره به انجام فاز سوم تعويض پوشش خط
 8اين��چ عليآب��اد – گرگان در س��ال آينده ،افزود:
تعويض پوش��ش اين خط بر اس��اس برنامه مدون
منطقه و ستاد انجام ميشود.

دکترغفاري،سرپرستجديد
بيمارستانرسولاکرم(ص)
رشتشد

دکتر محمد غفاري  ،به عنوان سرپرس��ت جديد
بيمارس��تان حضرت رس��ول اکرم(ص) رش��ت
معرف��ي ش��د  .ب��ا حض��ور جم��ع کثي��ري از
همکاران ،از ده سال خدمات ارزنده دکترمحمد
قدس��ي به عن��وان رييس بيمارس��تان حضرت
رس��ول اکرم(ص) تقدير و دکتر محمد غفاري
به عنوان سرپرست بيمارستان معرفي شد.
مدي��ر درمان تامين اجتماعي اس��تان گيالن در
اين مراس��م با قدرداني تالش��هاي ارزشمند ده
س��اله دکتر قدس��ي که موجب تغييرات شگرف
در بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) از جمله
طرح ارتقاي هتلينگ  ،نصب و راه اندازي س��ي
تي اس��کن و ام آر آي و کس��ب باالترين امتياز
در اعتبار س��نجي طي چندين س��ال متوالي از
وزارت بهداشت شد ،اظهار داشت  :نيروي انساني
باارزشترين داش��ته هرس��ازماني اس��ت و ابراز
اميدواري نمود دکتر قدس��ي با توانمندي باالي
خود پس از کسب تخصص باز منشاء خير براي
س��ازمان تامين اجتماعي و بيمه ش��دگان عزيز
شود.دکتر محمد حسين شهدي نژاد رييس جديد
بيمارس��تان را به عنوان مديري با تواناييهاي
ويژه دانست و افزود  :دکتر غفاري با ويژگيهاي
مثب��ت و پيگيريهاي خ��اص خودش ،بهترين
گزينهاي بود که همه همکاران متفق القول بودند
که ايش��ان ميتواند مس��ير ارتقاي کميو کيفي
رش��د بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) را به
طور مستمر ادامه دهد.در ادامه اين مراسم دکتر
محمد قدس��ي با بيان اين که هرکس��ي بايد به
کمال خودش در زمان و مکاني که برايش تقدير
ش��ده برسد  ،تالشهاي خود را درزمان تصدي
رياست بيمارستان  ،کمک به رساندن همکاران
به کمال مطلوب خودشان دانست و گفت  :تنها
راه رسيدن به کمال عشق و محبت است و اين
محبت نيرويي است که هزاران نفر را به حرکت
در ميآورد.دکتر قدس��ي موفقيتهاي بدس��ت
آمده در بيمارس��تان حضرت رس��ول اکرم(ص)
را مديون تالش��هاي همکاران دانس��ت و افزود :
طي اين مدت س��عي کردم فاصلهها را با ايجاد
فضاي دوستي و محبت به حداقل برسانم.دکتر
غفاري ،سرپرس��ت جديد بيمارستان هم در اين
مراس��م ابراز اميدواري ک��رد بتواند با همفکري
و همدلي موجود در بيمارس��تان ،مس��ير رش��د و
توس��عه و ارتقاي س��طح کميو کيفي خدمات را
ادامه دهند .وي راه نيل به اين هدف را استفاده
از تمام تواناييهاي همکاران دانس��ت و افزود:
اميدوارم بتوانيم با تالش و هفکري همکاران ،
موجب افزايش ميزان رضايت پرسنل و بيماران
باشيم.
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کارشناسان برفرسایش  2و نیم برابری خاک در ایران نسبت به متوسط جهانی هشدار دادند

مرگ خاموش خاک در ایران

ساماندهيکولبران
دربالتکليفي

رسول خضري

نماينده مردم سردشت در مجلس

 95و ني��م درص��د
قاچ��اق از طري��ق
معاب��ر رس��ميو با
کانتينر وارد کش��ور
ميش��ود و تنها نيم
درص��د قاچ��اق از
طريق معابر کولبري است.
بع��د از پيگيري از طريق  15وزارت خانه،
س��ازمان و نهاده��اي مختلف بررس��ي
ي��ک فوري��ت اين ط��رح در صحن علني
مجل��س در دس��تور کار ق��رار گرفت و به
راي گذاشته شد که نمايندگان با بررسي
فوري��ت آن مخالف��ت کردن��د بنابراي��ن
طرح به صورت عادي مورد بررس��ي قرار
ميگيرد.
س��اماندهي معاب��ر کولب��ري و ته لنجي
مطالب��ه جدي مردم اس��تانهاي غربي و
جنوب غربي کش��ور است ،امنيت ملي در
گرو معيش��ت ،رفاه و اقتصاد مرزنش��ينان
ب��وده و امنيت پايدار در صورتي در مرزها
تحقق مييابد که تامين معيشت و اشتغال
دائ��م و پاي��دار در دس��تور کار قرار گيرد.
چ��را بايد در مرزها ج��وان ايراني با گلوله
ايراني کشته شود ،اين موضوع نشانه بي
تدبيري مس��ئوالن است زيرا نتوانستهاند
اقداميموثر در جهت ايجاد شغل و تامين
معيشت و اقتصاد مرزنشينان داشته باشند.
چرا جان کولبري تنها بايد براي درآمد50
هزار توماني به خطر افتد؛ انتظار داش��تيم
فوري��ت ط��رح س��اماندهي معابر مرزي
کش��ور ( معابر کولبري و ته لنجي ) مورد
بررس��ي قرار گيرد ک��ه وضعيت کولبران
سريع تر تعيين تکليف شود.در مواد طرح
ساماندهي معابر مرزي  ،شناسايي و احصا
و ص��دور کارته��اي تردد براي کولبران
و همچني��ن شناس��ايي اهالي س��اکن در
 20کيلومت��ري ش��عاع مرزي و همچنين
به ازاي هر مرزنش��ين داراي کد فعاليت
جابجاي��ي ،حداکثر  20محموله در ماه به
صورت شناور لحاظ ميشود که به صورت
نرماف��زاري در دفترچه ثبت ميش��ود.بي
توجه��ي به معيش��ت مرزنش��ينان باعث
خالي ش��دن اين مناطق از س��کنه ش��ده
اس��ت در حالي که ب��ا ايجاد بازارچههاي
م��رزي ميتوان وضعي��ت زندگي آنها را
سامان داد و امنيت و منافع ملي کشور را
تامين کرد 95.و نيم درصد قاچاق از طريق
معابر رسميو از طريق بنادر با کانتينر وارد
کش��ور ميش��ود ،تنها نيم درصد قاچاق از
طريق معابر کولبري اس��ت؛ مقام معظم
رهبري فرمودند منظور از مبارزه با قاچاق
مبارزه با کولبر نيس��ت بنابراين مبارزه با
قاچ��اق نبايد تنها منتهي به کولبر ش��ود؛
انتظار ميرود با تصويب طرح ساماندهي
معاب��ر مرزي مش��کالت کولب��ران رفع
شود.

جامعه

9

گ�روه جامع�ه :تصوي��ر مرگ خام��وش خاک در ايران
به ش��دت نااميدکننده اس��ت .فرس��ايش خاک در ايران
تقريبا  ۲.۵برابر متوسط جهاني است.يک حساب کتاب
سرانگشتي نشان ميدهد که با قيمت تخميني  ۲۸دالر
براي هر تن ،هزينههاي فرسايش خاک بين  ۵۶ميليارد
تا ۱۱۲ميليارد دالر است .شايد به همين دليل است که
در صدر فهرست کشورهايي قرار گرفتهايم که با معضل
فرس��ايش خاک سخت دست به گريبانند.بحران منابع
خاکي ايران در ش��رايطي اس��ت که دولتمردان از عدم
اختصاص منابع براي مقابله با اين بحران گله ميکنند .به
گفته عليمراد اکبري با اينکه درسال اول برنامه ششم
هستيم مبلغي براي تحقق اهداف تعيينشده در اختيار ما
قرار نگرفته است؛ اما کارشناسان اقتصادي بر اين باورند
که بيتوجهي به بحران آب و خاک تنها به مش��کالت
مالي محدود نميش��ود.کاوه زرگران ،رئيس کميسيون
کش��اورزي اتاق بازرگاني تهران ميگويد :برنامه ششم
توسعه در شرايطي بر افزايش توليد تماميمحصوالت
کش��اورزي و دام��يدر ايران تأکي��د ميکند که امروزه
توليد بس��ياري از محصوالت کش��اورزي در داخل معنا
و مفهوميندارد و خودکفايي يک سياست منسوخشده
در دنيا است.

بحران خاک مهمتر است يا بحران آب


بح��ران آب روي بح��ران خاک تأثير ميگذارد و بحران
خاک روي بحران آب اثر ميگذارد .با وجود اين معموال
دولتمردان از کمبود منابع آبي ميگويند .کاوه زرگران،

رئيس کميس��يون کش��اورزي اتاق بازرگاني و صنايع
معادن تهران در اينباره ميگويد :درس��ت اس��ت که
برداش��ت بيش از حد مجاز از منابع زيرزميني ،کاهش
نزوالت آس��ماني ،س��رعت باالي تبخير آب در ايران و
سياستهاي نادرست کشاورزي آينده منابع آبي ايران
را بش��دت در معرض خطر قرار داده اس��ت .اما به هر
حال ميتوانيم کمبود آب را از طريق تکنيکهايي مثل
آبشيرينکن ،بازچرخاني آب و حتي واردات آب تأمين
کنيم؛ اما درباره خاک چنين اتفاقي نميافتد.

رشد توليد محصوالت داميو کشاورزي در شرايط

بحراني آب و خاک

بر اس��اس هدفگذاري صورتگرفته در برنامه شش��م
توسعه توليد تماميمحصوالت کشاورزي بايد افزايش
ياب��د .اي��ن هدفگذاري در ش��رايطي اس��ت که ايران با
بح��ران مناب��ع آبي و خاکي دس��توپنجه نرم ميکند.
رئيس کميس��يون کش��اورزي اتاق بازرگاني تهران در
اينباره ميگويد :اين هدفگذاري در شرايطي است که
تولي��د محصوالت غذايي به ه��ر قيمتي امروزه توجيه
خود را از دس��ت داده اس��ت.در حال حاضر محصوالتي
در کشور ما توليد ميشود که قيمت صادراتي آن حتي
مع��ادل به��اي آب مصرفي براي توليد آن هم نيس��ت؛
خودکفاي��ي تولي��د محصوالت کش��اورزي ديگر يک
سياس��ت منسوخش��ده در همه جاي دنيا است.او با بيان
اينکه سياس��تهاي اس��تراتژيک و مسائل سياسي در
ايران ارجح بر اولويتهاي زيستمحيطي است ،ادامه

داد :يکي از داليل باالبودن فرس��ايش خاک در ايران
چراي بيش از حد دامهاست با وجود اين باز هم بر توليد
محصوالت داميتأکيد ميش��ود.اين فعال اقتصادي در
رابط��ه ب��ا راهکارهاي جلوگيري از کاهش فرس��ايش
خ��اک در اي��ران افزود :ام��روزه در دنيا بخش عمدهاي
از محصوالت کش��اورزي ب��ه صورت گلخانهاي انجام
ميشود .درواقع اينگونه ضمن باالبودن راندمان توليد،
مانعهدر رفت منابع آبي خود ش��ده و فرس��ايش خاک را
به حداقل ممکن کاهش دادهاند.

وضعيت مراتع و جنگلهاي کشور بحراني است


در همي��ن رابط��ه ناي��ب ريي��س فراکس��يون محيط
زيس��ت مجلس گفت :به زودي نشس��ت فراکسيون با
مس��ئوالن محيط زيست براي بررسي وضعيت محيط
زيس��ت کش��ور برگزار خواهد ش��د.جبار کوچکي نژاد با
بيان اينکه برگزاري نشس��ت فراکسيون محيط زيست
مجلس با مس��ئوالن محيط زيس��ت به س��بب بررسي
بودجه در کميس��يون تلفيق به تاخير افتاد ،گفت :دنبال
آن هستيم که با برگزاري نشستهايي با دستگاههاي
دولتي و بخشهاي خصوصي به مسائل زيست محيطي
بيش��تر بپردازيم.نماينده مردم رشت در مجلس شوراي
اس�لامي ،با يادآوري اينکه حال محيط زيس��ت کشور
خوب نيس��ت ،افزود :تخريب محيط زيس��ت ،انقراض
حيات وحش ،خش��کي تاالبها و رودخانهها ،ش��يوع
معضل ريزگردها ،فرس��ايش خ��اک و افزايش آلودگي
هواي کالنشهرها از جمله نشانههاي وضعيت بحراني

فرصت براي تزريق واکسن باقي است

سخنگوي وزارت بهداشت:

شيوع آنفلوآنزا در ۱۰استان کشور
رئيس مرکز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت اعالم کرد که به
دليل شيوع سه نوع آنفلوآنزاي فصلي در کشور ،گروههاي پرخطر حتما از
واکسنآنفلوآنزااستفادهکنند.دکترمحمدمهديگويادربارهآخرينوضعيت
شيوعآنفلوآنزايفصليدرکشورگفت:همهگيريآنفلوآنزاهرسالدرفصل
سرما در تمام دنيا از جمله کشور ما شايع ميشود .از هفته اول آذرماه موارد
ابتالي آن رو به افزايش اس��ت و هر هفته بيش��تر ميش��ود ،اما اين روندي
معمول و قابل انتظار اس��ت .در اين دوره مردم با رعايت نکات بهداش��تي
ميتوانند موارد ابتال به اين بيماري و خطرات آن را به حداقل برس��د.وي
به ايس��نا گفت :آنفلوآنزا براي برخي گروهها عوارض خطرناکي دارد و در

بودجه سالمت در سال آينده فقط  6/4درصد رشد دارد

صورت ابتال ممکن اس��ت بس��تري ش��وند و از فعاليت و کار بازبمانند .ما
هرسال به مردم به خصوص گروههاي پرخطر توصيه ميکنيم که اوايل
پاييز واکس��ن آنفلوآنزا را تزريق کنند .همه مردم ميتوانند از اين واکس��ن
استفاده کنند ،اما تزريق آن براي افراد باالي  ۶۵سال ،زنان باردار ،بيماران
مبتال به بيماريهاي قلبي و ريوي ،افرادي که به دليل ابتال به س��رطان
تحت درمان هستند ،مبتاليان به نارساييهاي کليه و کبد ،افراد مبتال به
ديابت کنترل نشده و افرادي که از داروهاي سرکوب کننده سيستم ايمني
اس��تفاده ميکنند ضروري اس��ت و هنوز هم امکان تزريق آن وجود دارد.
ساير مردم به اندازه اين گروهها در معرض خطر قرار ندارند.

س��خنگوي وزارت بهداش��ت با تاکيد بر اين که براي اصالح نظام
سالمت ،چارهاي نداريم جز اينکه توليت وزارت بهداشت را تقويت
کنيم ،گفت :براي رس��يدن به اهداف برنامههاي توس��عه در حوزه
س�لامت و کاهش پرداختي از جيب مردم ،بايد نقش و مش��ارکت
دولت و بيمهها افزايش يابد و بستههاي خدمات سالمت نيز کنترل
شوند.به گزارش ايسنا ،دکتر حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت در
خصوص بودجه س�لامت ،گفت :تجربه  ۵۰س��ال اخير کشور نشان
ميده��د ک��ه خيريهها ،بيمههاي خصوصي و تکميلي  ۷تا  ۹درصد
از هزينههاي س�لامت را تامين ميکنند.وي با تاکيد بر اينکه ۹۰

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻴﺎﺳﻰ ﺍﺭﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  0203358491ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  961123/651ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺘﭽﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  1511ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/7/15ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺩﻳﺎﻧﺎ ﺳﺎﻋﺘﭽﻰ
ﺵ .ﺵ  -ﻙ .ﻡ  0203358491ﺕ .ﺕ  1394/11/7ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2 .
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻴﺎﺳﻰ ﺍﺭﺍﻧﻰ ﺵ .ﺵ  7779ﻙ .ﻡ  0081972301ﺕ .ﺕ  1364/5/23ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  651ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/143978
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻣﻨﻪ ﻭﻟﻰﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  2148ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 961123/651ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﻭﻟﻰﺍﻟﻪ ﻭﻟﻰﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  25673ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1395/12/24ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ
ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺍﺣﻤﺪ ﻭﻟﻰﭘﻮﺭ ﺵ .ﺵ  0056481306ﺕ .ﺕ
 1351/4/20ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2 .ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻟﻰﭘﻮﺭ ﺵ .ﺵ  0066728150ﺕ .ﺕ
 1354/4/4ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3 .ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﻟﻰﭘﻮﺭ ﺵ .ﺵ  0066947510ﺕ .ﺕ
 1356/9/19ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4 .ﻗﺎﺳﻢ ﻭﻟﻰﭘﻮﺭ ﺵ .ﺵ  0073047414ﺕ .ﺕ
 1358/7/17ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5 .ﺁﻣﻨﻪ ﻭﻟﻰﭘﻮﺭ ﺵ .ﺵ  0075603721ﺕ .ﺕ
 1363/5/25ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -6 .ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭﻟﻰﭘﻮﺭ ﺵ .ﺵ  0052783634ﺕ .ﺕ
 1349/3/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -7 .ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺮﻯ ﺵ .ﺵ  3873682397ﺕ .ﺕ
 1321/11/2ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  651ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/143977
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺍﻳﺰﺩﻯ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ 34155ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ  961245/651ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺍﻳﺰﺩﻯ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  336ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/8/12ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺣﺴﻦ ﺍﻳﺰﺩﻯ ﺵ .ﺵ
 0059566310ﺕ .ﺕ  1353/9/30ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2 .ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻳﺰﺩﻯ ﺵ.
ﺵ  1290991170ﺕ .ﺕ  1352/3/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3 .ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻳﺰﺩﻯ ﺵ.
ﺵ  0059092041ﺕ .ﺕ  1356/12/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4 .ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺍﻳﺰﺩﻯ
ﺵ .ﺵ  0059171960ﺕ .ﺕ  1358/7/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5 .ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻳﺰﺩﻯ
ﺵ .ﺵ  0076180175ﺕ .ﺕ  1363/6/13ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -6 .ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺍﻳﺰﺩﻯ
ﺵ .ﺵ  0011554576ﺕ .ﺕ  1368/11/10ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -7 .ﻧﺎﻫﻴﺪ
ﻛﺮﻳﻢﺯﺍﺩﻩ ﺵ .ﺵ  1639271554ﺕ .ﺕ  1345/1/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﺍﻳﻨﻚ
ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  651ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/143976
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﻫﺪﻫﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  3ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 961266/651ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﺟﺒﻌﻠﻰ ﻫﺪﻫﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  9ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/4/31ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻧﺎﺻﺮ ﻫﺪﻫﺪﻯ ﺵ .ﺵ  3ﻙ.
-2
ﻡ  0452976014ﺕ .ﺕ  1339/10/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ.
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﻟﻮﺍﺳﺎﻧﻰ ﺵ .ﺵ  1ﻙ .ﻡ  0453006809ﺕ .ﺕ  1340/4/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ
ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3 .ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻫﺪﻫﺪﻯ ﺵ .ﺵ  173ﻙ .ﻡ  0450634736ﺕ .ﺕ 1343/6/1
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4 .ﺑﺎﻧﻮ ﺷﻤﺲ ﻫﺪﻫﺪﻯ ﺵ .ﺵ  3ﻙ .ﻡ 0452972167
ﺕ .ﺕ  1332/1/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5 .ﻣﻬﻴﻦ ﻫﺪﻫﺪﻯ ﺵ .ﺵ  5ﻙ.
ﻡ  0452988241ﺕ .ﺕ  1336/1/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  651ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/143975
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﺳﻴﻒ ﭘﻮﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609980241300610ﺷﻌﺒﻪ  116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/3/21ﺳﺎﻋﺖ  12ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/144941
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﺑﺎﺷﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609980241300895ﺷﻌﺒﻪ  116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/3/1ﺳﺎﻋﺖ  9/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/144939

ت بانکی و تأمین منابع مالی س��هم اس��تانداری را
به جذب تس��هیالت ارزانقیم 
عهدهدار خواهد بود.محمد مخبر در آیین امضای این تفاهمنامه ،بیان داشت :در
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ،مطابق بودن طرحها با اقتصاد مقاومتی،
رفع محرومیت و بهرهگیری از ظرفیت مردم ،چارچوب اصلی اقدامات است .ستاد
توسعه و پیشرفت جزیر ه هرمز هم باید مردم را محوریت کارها قرار دهد.وی با
ن که در نظام جمهوری اسالمی ایران کارهای سنگین و خوبی انجام شده
بیان ای 
است ،اظهار داشت :الزم است از رقابتهای سیاسی و جناحی دست برداشت و
هیچ کاری نباید اولویتاش از ساماندهیاشتغال باالتر باشد .باید با بهرهگیری
ی اش��تغال را در کش��ور ایجاد کنیم.مخبر عنوان کرد :یکی از
از مردم ،ظرفیتها 
مشکالت اساسی کشور دمیدن در شیپور ناامیدی است و برخی برای آنکه جریان
سیاسی مقابل را تخریب کنند دست به ناامیدی مردم میزنند و مردم را نسبت به
حاکمیت و نظام مأیوس میکنند .اینان با رفتارهای غیرمنطقی و با ناامید کردن
مردم برای تخریب رقیب سیاسی ،به نظام و ملت به نوعی خیانت میکنند .باید
امیدواری را با کار ،تالش و تولید و اشتغال در جامعه ایجاد کنیم

معاون نظارت شوراي شهر تهران ،ري و تجريش جزئيات و آخرين
تغييرات طرح ترافيک جديد پايتخت را تشريح کرد.افشين حبيب
زاده با اش��اره به تغييرات طرح ترافيکي جديد در ش��وراي ترافيک
پايتخت گفت :طرح پيشنهادي معاونت حمل و نقل با طرحي که
در ش��وراي ترافيک مصوب ش��د ،تفاوتهايي دارد.وي در تشريح
تفاوتهاي طرح پيشنهادي و طرح ترافيک مصوب با بيان اينکه
معاونتحملونقلوترافيکشهرداريتهرانپيشنهاددادهبودکه
زون زوج و فرد حذف و تبديل به زون دوم شود ،گفت :بر اين اساس
طرح ترافيک نيز به زون مرکزي تبديل ميش��د و هر خودرويي
با ورود به زون زوج و فرد بايد عوارضي با يک ضريب مش��خص
پرداخت ميکرد و با ورود به زون طرح ترافيک ،عوارضش بيشتر
ميش��د که اين پيش��نهاد معاونت حمل و نقل در شوراي ترافيک
تغيير کرده اس��ت.به گفته معاون نظارت ش��وراي شهر تهران ،در
شوراي ترافيک پايتخت مقرر شد که زون زوج و فرد همچنان به

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺁﺑﺘﻴﻦ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ
ﻛﻤﻨﺪﻟﻮﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺁﺑﺘﻴﻦ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609980241300825
ﺷﻌﺒﻪ  116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/2/8ﺳﺎﻋﺖ  13ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﺘﺤﻲ ﺗﺒﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﻠﻮﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  103ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ  2ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960910ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  96/12/7ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  9/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ
ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻮﺳﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺍﺷﺮﻑ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻭ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ
ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982208301534ﺷﻌﺒﻪ  260ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1396/12/23ﺳﺎﻋﺖ  11/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ
ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺣﻜﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﭼﻚ ﻭﺳﻔﺘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/5/21ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻣﺠﻴﺪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﺍﻭﺭﻧﮓ
ﺁﺩﺭﺱ :ﺥ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺑﻮﺫﺭ پ 121ﻭﺍﺣﺪ  4ﺷﺮﻗﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ  3ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻯ
117665ﻭ  668340ﻭ  697158ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ.
ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/5/21ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960315/652ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻰ
ﻣﻮﺭﺥ  96/5/21ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻌﺒﻪ  652ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ
ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ 96/5/26 – 9609971065200519 .ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺠﻴﺪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﺍﻭﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻪ  3ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻯ 117665ﻭ  668340ﻭ  697158ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻯ ﻛﻞ ﺷﻌﺒﻪ
ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ
ﻭ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻜﺬﻳﺒﻰ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ
ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ،502 ،198
 522 ،519 ،515ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ
 1379ﻭ ﻣﻮ ﺍﺩ  314 ،313 ،311 ،310 ،309 ،307ﻗﺎﻧﻮﺕ ﺗﺠﺎﺭﺕ؛ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ،
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﺩﻩ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ
ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/143986

110/144934

110/144931

ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  260ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﻟﺒﺎﻧﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺎﺽ ﺑﺨﺶ ﻭ ﻧﺎﺩﺭ ﻣﻈﺎﻫﺮﻯ

ﻭ ﺳﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﻭﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 960574

ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ

ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ

ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺩ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻭﻳﺖ ﻧﻔﻴﺎ ﻳﺎ ﺍﺛﺒﺎﺗﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ

110/144927

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺜﻢ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﻭﺷﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻭﺍﺳﭙﺎﺭﻯ ﺳﭙﻬﺮ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺯﺍﺭﻉ ﻧﮋﺍﺩ ﻧﻴﮕﺠﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﺎﺩﺭ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﻭﺷﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻴﺜﻢ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﻭﺷﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﻭﺷﺎﻧﻰ ﻭ ﻳﺪﺍﻟﻪ

ﻓﺨﺎﺭﻯ ﺍﺳﻔﺮﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ

 9609980241400481ﺷﻌﺒﻪ  117ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/3/29ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
110/144925

ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  117ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980228900194ﺷﻌﺒﻪ  29ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970228901039ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﻣﻴﺮﻫﻮﺷﻨﮓ ﺻﺎﺩﻗﭙﻮﺭﻗﺰﺍﺁﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﻋﺴﻜﺮﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ

ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1:ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻗﺎﺭﻭﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻭﻭﺩ -2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺻﺎﺩﻕ ﭘﻮﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  :ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ 146ﻭ 147ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ( ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ  :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ

ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ

ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ

ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﻫﻮﺷﻨﮓ
ﺻﺎﺩﭘﻮﺭﻗﺰﺍﺁﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﻋﺴﻜﺮﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻗﺎﺭﻭﻧﻰ ﻭ ﻣﻬﺪﻯ ﺻﺎﺩﻕ

ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1394/4/8ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺤﻜﺎﻳﺖ ﺳﻨﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﻛﻪ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﻯ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1394/4/8ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺎﺩﻕ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ )ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺛﺎﻟﺚ(

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻠﻚ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺎﺭﻭﻧﻰ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻋﻠﻰ

ﺍﻳﺤﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  147ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ

ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
110/144922

ﺭﺋﻴﺲ

ﺷﻌﺒﻪ

29

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

تا  ۹۲درصد از بودجه س�لامت از دو منبع اصلي بيمهها و دولت و
همچنين پرداختي از جيب مردم تامين ميش��ود ،افزود :متاس��فانه
اقتصاد سالمت با بيماريهاي مزمني روبرو بوده بگونهاي که ۱۰
سال قبل از اجراي طرح تحول سالمت ،مجموع پرداختي دولت و
بيمهها ،حدود  ۳۵تا  ۴۰درصد بود به عبارت ديگر مردم بايد  ۵۰تا
 ۵۸درصد از هزينههاي س�لامت را از جيب پرداخت ميکردند ،در
حاليکه تجربه جهاني اين شاخص ،ميانگين پرداختي مردم از جيب
بايد  ۱۸تا  ۲۴درصد است و اگر بيشتر از اين باشد ،مردم با هزينههاي
کمرشکن و فقرزاي حوزه سالمت روبرو ميشوند.

آخرينتغييراتطرحترافيکجديدپايتخت

جزیرههرمز

نامهبرایتوسعه
امضایتفاهم 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راستای تحقق تدابیر رهبر معظم انقالب
زمینه محرومیتزدایی و اقتصاد مقاومتی ،با استانداری هرمزگان برای توسعه،
در 
نامه  ۳۷76میلیارد ریالی منعقد
جزیره هرمز تفاهم 
پیشرفت و آبادانی همهجانب ه 
س ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و فریدون
کرد.با حضور محمد مخبر رئی 
همتی استاندار هرمزگان تفاهمنام ه توسعه و پیشرفت همهجانبه و پایدار جزیر ه
هرمز در راس��تای تحقق تدابیر رهبر معظم انقالب در زمین ه محرومیتزدایی و
اقتصادمقاومتیبااعتبار۳۷76میلیاردریالیمنعقدشد.توسعهوپیشرفتهمهجانبه
وپایدارجزیر ههرمز،محرومیتزدایی،آبادانیوریشهکنکردنفقر،توانمندسازی
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مردم ،ایجاد مشارکت مردم ،دولت و بخشهای
غیردولتی ،کمک به کاهش آسیبهای اجتماعی ،افزایش رضایتمندی و امید به
زندگی در مردم ،افزایش جمعیت و مهاجرت معکوس به جزیره و کمک به توسع ه
زیرس��اختهای زیربنایی مورد نیاز جزیره از جمله اهداف این تفاهمنامه عنوان
شده است .استانداری هرمزگان نیز به موجب این تفاهمنامه ،تعهداتی همچون
تسهیلگری و کمک به رفع موانع اجرایی ،فراهمسازی شرایط و امکانات ،کمک

محيط زيس��ت اس��ت.وي تصريح کرد :محيط زيست
از ابرچالش و معضالت اساس��ي کش��ور است که بهبود
وضعيت آن بايد در دس��تور کار تماميدس��تگاهها قرار
گيرد.اين نماينده مردم در مجلس دهم ،با تاکيد بر اينکه
محيط زيست بايد سرلوحه تماميامور و فعاليتها قرار
گيرد ،گفت :متاس��فانه امروزه اغلب اس��تانهاي کشور
درگير معضل ريزگردها است و سالمت مردم در معرض
تهديد قرار گرفته در حالي که خط قرمز محيط زيست
بايد س�لامت مردم باش��د.کوچکي نژاد با انتقاد از اينکه
فرس��ايش خاک در کش��ور دو نيم برابر متوسط جهاني
اس��ت ،اف��زود :ب��راي حفاظت از خ��اک و جلوگيري از
فرس��ايش آن پوش��ش گياهي بايد افزايش و همچنين
آبخيزداري و احداث سازههاي آبي در مسير سيالبها
م��ورد توجه قرار گيرد.نماينده مردم رش��ت در مجلس
دهم ،نس��بت به وضعي��ت بحراني مراتع و جنگلهاي

کش��ور هش��دار داد و گفت :وضعيت جنگلهاي کشور
به علت ويالس��ازي و آفات در مرز بحران قرار داش��ته و
نياز است سازمان جنگلها و دولت براي بهبود وضعيت
آنها چاره انديش��ي کنند.نايب رييس فراکسيون محيط
زيس��ت مجلس ش��وراي اس�لامي ،با تاکيد بر اينکه
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت بايد تالش بيش��تري
براي حفظ و احياي تاالبها و تامين حقابه آنها داشته
باشد ،تصريح کرد :اين دستگاه بايد وظايف دستگاههاي
ذي ربط نس��بت به حفظ تاالبها را مش��خص و آنها را
به س��مت انجام وظايف در قبال تاالبها هدايت کند؛
البته محيط زيست به تنهايي از عهده حفاظت از محيط
زيست بر نميآيد و تماميدستگاهها و مردم و نهادهاي
مردميبايد همکاري الزم را داش��ته باش��ند و از س��ويي
بودجه مناس��ب نيز در نظر گرفته ش��ده و تخصيص يابد
تا حال محيط زيست کشور مساعد شود.

/70061ﻡ ﺍﻟﻒ

ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ  2ﺷﻌﺒﻪ  103ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺎﻇﻤﻰ ﻫﺮﻧﺪﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺥ ﻣﺨﺒﺮ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺩﻳﺎﻧﻪ پ 37ﻭﺍﺣﺪ
 1ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻘﺾ ،ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  70/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ.
ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 96/2/11 :ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 951177/652ﺣﻮﺯﻩ  652ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 14ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎء ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻮﺍﺩ  11ﻭ  5ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ  87/4/18ﺟﻬﺖ
ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﺧﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ،ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
 – 96/2/16 -9609971065200106ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮ ﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎﻯ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺎﻇﻤﻰ ﻫﺮﻧﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻧﺠﺘﻔﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ
ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺜﺒﺖ ﻃﻠﺐ ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ  540ﻣﻮﺭﺥ  1395/9/24ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ  51/709/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺪﺍﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺪ ،519 ،522
 198 ،515ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  51/709/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮ ﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﻴﺰ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻯ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ  11ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  28ﻭ  31ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ  1387ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/143985
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻳﺰﺩﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻨﻔﺮﺩﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  10484ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960755/663ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻳﺰﺩﺍﻧﻴﺎﻥ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ
 27337ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/07/24ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺯﻫﺮﻩ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺵ .ﺵ  68769ﻙ.
ﻡ  0030758165ﺕ .ﺕ  1340/9/25ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2 .ﺳﺎﺭﺍ
ﻳﺰﺩﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﺵ .ﺵ  -ﻙ .ﻡ  0015444716ﺕ .ﺕ 1371/11/16
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3 .ﺯﻫﺮﺍ ﻳﺰﺩﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﺵ .ﺵ  34335ﻙ.
ﻡ  0060427760ﺕ .ﺕ  1358/10/3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4 .ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ
ﻳﺰﺩﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﺵ .ﺵ  10484ﻙ .ﻡ  007270374ﺕ .ﺕ 1361/8/21
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5 .ﻣﻬﺪﻯ ﻳﺰﺩﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﺵ .ﺵ  63197ﻙ.
ﻡ  0082525341ﺕ .ﺕ  1367/3/30ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  663ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/143984

قوت خود باقي بماند و تغييري نکند.وي همچنين گفت :پيشنهاد
ش��ده اس��ت که در مرحله اول تا س��ه ماه طرح ترافيک جديد تنها
در محدوده طرح ترافيک اجرا شود و در صورت موفقيت ،به زون
زوج و فرد هم تس��ري يابد.وي با بيان اينکه عوارض از خودروها
براساس يک فرمول تعيين ميشود ،گفت :در اين فرمول يک عدد
ثابت وجود دارد که عدد پيشنهادي معاونت حمل و نقل  20هزار
تومان است و همچنين ضرايب ديگري همچون ضريب مکان،
زمان ،آاليندگي و  ...نيز وجود دارد.حبيب زاده با بيان اينکه يکي
از ضريبها در فرمول تعيين نرخ عوارض  ،منطقه ترافيکي است
به ايس��نا گفت :بر اين اس��اس ورود به محدوده زوج و فرد ضريب
" "0.5دارد و ورود به زون طرح ترافيک ضريب  1.5دارد .همچنين
براي تعيين ضريب زمان ،زمان به س��ه قس��مت "قبل از س��اعت
 10" ،"10تا "16و "بعد از س��اعت "16تقس��يم ش��ده و مالک نيز
در اين ضريب ساعت ورود و خروج است.

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻴﻮ ﺩﻫﻰﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  105991ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ  960745/663ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﻣﺼﻄﻔﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  544ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/08/19ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻛﻴﻮ ﺩﻫﻰﺯﺍﺩﻩ
ﺵ .ﺵ  105991ﻙ .ﻡ  3871043818ﺕ .ﺕ  1358/3/8ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ -2 .ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺼﻄﻔﺎﺋﻰ ﺵ .ﺵ  805ﻙ .ﻡ  0491654162ﺕ .ﺕ 1358/3/8
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﻯ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3 .ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺼﻄﻔﺎﺋﻰ ﺵ .ﺵ  1610ﻙ .ﻡ 0491708386
ﺕ .ﺕ  1359/3/17ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﻯ ﺩﺧﺘﺮﻣﺘﻮﻓﻰ -4 .ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻣﺼﻄﻔﺎﺋﻰ ﺵ .ﺵ  -ﻙ .ﻡ
 0017030201ﺕ .ﺕ  1373/1/14ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5 .ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺼﻄﻔﺎﺋﻰ ﺵ.
ﺵ  27463ﻙ .ﻡ  0083273891ﺕ .ﺕ  1365/8/6ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮﻣﺘﻮﻓﻰ .ﺍﻳﻨﻚ
ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  663ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/143983
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻰ ﻋﺮﺍﻗﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  7ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ  960743/663ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  1ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/08/10ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻰ ﻋﺮﺍﻗﻰ
ﺵ .ﺵ  7ﻙ .ﻡ  0053485203ﺕ .ﺕ  1326/7/11ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ.
 -2ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻰ ﺵ .ﺵ  2027ﻙ .ﻡ  005570525ﺕ .ﺕ  1345/6/1ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3 .ﺣﺴﻦ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻰ ﺵ .ﺵ1491ﻙ .ﻡ  0075040670ﺕ .ﺕ
 1360/4/26ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4 .ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻰ ﺵ .ﺵ 6923ﻙ .ﻡ
 0056455305ﺕ .ﺕ  1351/10/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5 .ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻰ
ﺵ .ﺵ  68070ﻙ .ﻡ  0082573603ﺕ .ﺕ  1367/7/10ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ.
 -6ﻧﺴﺘﺮﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻰ ﺵ .ﺵ  48795ﻙ .ﻡ  0082382204ﺕ .ﺕ 1366/5/22
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -7 .ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻰ ﺵ .ﺵ  2060ﻙ .ﻡ 0052480348
ﺕ .ﺕ  1343/6/27ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -8 .ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻰ ﺵ .ﺵ 3686
ﻙ .ﻡ  0056391137ﺕ .ﺕ  1350/6/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  663ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/143982
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻐﺮﻯ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  655ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960772/663ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  443ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/05/21ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﺵ.
ﺵ  344ﻙ .ﻡ  0385155565ﺕ .ﺕ  1355/1/12ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2 .ﻣﻬﺪﻯ
ﺳﺎﺟﺪﻯ ﺵ .ﺵ  141ﻙ .ﻡ  0384282512ﺕ .ﺕ  1362/2/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ.
 -3ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﺵ .ﺵ  0ﻙ .ﻡ  0370587030ﺕ .ﺕ  1370/8/18ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ
ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4 .ﺯﻫﺮﺍ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﺵ .ﺵ  19502ﻙ .ﻡ  0381664041ﺕ .ﺕ 1353/9/1
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5 .ﻟﻴﻼ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﺵ .ﺵ  16107ﻙ .ﻡ  0383752264ﺕ.
ﺕ  1359/1/19ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -6 .ﺻﻐﺮﻯ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﺵ .ﺵ  655ﻙ .ﻡ
 0043318746ﺕ .ﺕ  1335/3/21ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  663ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/143981
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  5854ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 960778/663ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  6315ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/09/23ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
-1
ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ:
ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﺳﻴﻦ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺵ .ﺵ  -ﻙ .ﻡ  0201779285ﺕ .ﺕ 1387/11/24
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2 .ﺳﻤﺎ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺵ .ﺵ  -ﻙ .ﻡ  0025881922ﺕ.
ﺕ  1384/12/10ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3 .ﺯﻫﺮﺍ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺵ .ﺵ  5854ﻙ .ﻡ
 0072122455ﺕ .ﺕ  1362/5/18ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4 .ﺻﻐﺮﻯ ﺧﻮﺵ ﺁﺏ
ﺵ .ﺵ  2286ﻙ .ﻡ  0036267465ﺕ .ﺕ  1332/7/2ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ.
 -5ﻳﻮﻧﺲ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺵ .ﺵ  16ﻙ .ﻡ  4323630107ﺕ .ﺕ  1318/9/5ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
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هفته بيستم ليگ برتر فوتبال:

انتقامپرسپوليسازپيکان؛پيروزيفوالدواولينامتيازسائالم

والنسيا ،حريف بارسا در
نيمهنهاييکوپادلري

تيم فوتبال بارس��لونا در مرحله نيمه نهايي
کوپادل ري بايد به مصاف والنسيا برود.
ب��ه گزارش ايس��نا و به نق��ل از آس ،مرحله
نيمه نهايي کوپا دل ري روز گذشته (جمعه)
قرعه کشي شد و چهار تيم راه يافته به اين
مرحله حريفان خود را شناختند.در اين بين
تيم فوتبال بارسلونا که پنجشنبه شب موفق
ش��د با غلبه بر اس��پانيول در دربي کاتالونيا
در مجموع دو ديدار رفت و برگش��ت ،پا به
مرحل��ه نيمه نهايي بگذارد ،با س��ختترين
قرعه ممکن رو به رو ش��د و بايد به مصاف
والنس��يا برود.ديگر ديدار نهايي بين دو تيم
س��ويا و لگانس برگزار خواهد ش��د .لگانس
در مرحله قبل ش��گفتي آفريد و موفق ش��د
رئال مادريد را حذف کند.

ديگربازيکنينميخريم

تيم فوتبال پرسپوليس در ديدار مقابل پيکان
توانس��ت با نتيجه س��ه بر يک از سد اين تيم
عبور کند.
ديدار تيمهاي پيکان و پرسپوليس از ساعت
 ۱۵:۳۰در حالي در ورزش��گاه شهداي شهر
قدس آغاز ش��د که در نيم فصل نخس��ت
پي��کان در آزادي ب��ه برت��ري يک بر صفر
رس��يده بود اما در بازي برگشت پرسپوليس
انتقام اين شکس��ت را از ش��اگردان مجيد
جاللي گرفت.
اي��ندي��دارب��انتيجهس��هبريکبهس��ود
پرس��پوليس ب��ه اتمام رس��يد .در اين بازي
گادوين منش��ا در دقيقه  ۹و علي عليپور در
دقايق  ۱۲و  ۸۳براي سرخپوش��ان و مهدي
ش��يري در دقيقه  ۵۸ب��راي پيکان گلزني
کردند.
پرس��پوليس با اين برد  ۴۸امتيازي ش��د و
همچنان با فاصله صدرنشين است و پيکان
هم با  ۲۸امتياز در رده هشتم باقي ماند.

نيمه نخست:


ژوزه مورينيو ،س��رمربي منچس��تريونايتد
تايي��د ک��رد که تيمش ديگر خريدي در نقل
و انتقاالت نخواهد داشت.منچس��تريونايتد
در نق��ل و انتق��االت زمس��تاني موفق ش��د
الکسيس سانچس را با مخيتاريان معاوضه
کرده و ستاره اهل شيلي را راهي الدترافورد
کن��د .در حالي که برخي ش��ايعات حاکي از
آن بود که يونايتد در پي جذب ژان ميش��ل
س��ري،هافبک نيس نيز بوده اس��ت ،ولي
مورينيو اين موضوع را رد کرد.او گفت :من
راجع به بازيکنان صحبت نميکنم .توانزبه
قرضي جدا ش��د و ديگر کس��ي از تيم ما جدا
نميش��ود ،هيچکس هم ب��ه تيم ما اضافه
نميش��ود .نقل و انتقاالت ما در تابس��تان
هم جزئي خواهد بود .ديدار بعدي منچستر
يونايتد در ليگ برتر ،روز چهارش��نبه مقابل
تاتنهام خواهد بود.

فقط  3بازيکن در اندازههاي
مسيهستند

ستاره آلماني منچسترسيتي خود را هنوز در
سطح مسي و به عنوان بهترين بازيکن دنيا
نميداند.س��انه س��ال گذشته بود که با نظر
گوارديوال از شالکه جدا و به سيتي پيوست.
او حاال تبديل به يکي از مهرههاي ارزشمند
و ثابت سيتيزنها شده و با تکنيک بااليش
چشمها را به خود خيره کرده است.سانه که
همچون مسي چپ پاست ،بعضا با او مقايسه
ميش��ود ولي خودش چنين اعتقادي ندارد.
او در همي��ن رابط��ه ميگويد :براي اينکه به
س��طح بازيکني مثل مسي برسم ،هنوز بايد
راه زي��ادي را ط��ي کنم .در حال حاضر فقط
سه بازيکن در حد و اندازههاي مسي هستند؛
رونالدو ،نيمار و ادنهازارد.

به يک شرط از رئال ميروم

زيدان دش��وارترين روزهاي مربيگري خود
در رئال را سپري ميکند و صندلي او لرزان
تر از هميشه شده است.
رئال در روزهايي پرحاش��يه و بحراني فردا
بايد به زمين والنسيا برود .ديداري که پس
از ح��ذف تحقيرآميز براب��ر لگانس برگزار
ميشود و فشارها روي زيدان مضاعف شده
است .بس��ياري معتقدند که زيدان بيهوده
به دس��تهاي از بازيکنان خود اعتماد دارد و
برخي ذخيرهها به وي خيانت کرده اند .او در
همين رابطه به خبرنگاران گفت :اين حس
که بازيکنان به من خيانت کرده و پش��ت
م��ن را خال��ي کردهان��د را ندارم که اگر غير
اي��ن بود ،از رئال ميرفتم .در فوتبال براي
هر بازيکني روزهاي خوب و بد وجود دارد.
وظيفه من خارج کردن تيم از اين ش��رايط
ب��د اس��ت و خ��ودم را در اي��ن راه قدرتمند
ميبينم .اگر اينچنين نباشد ،يعني مشکل
بزرگ��ي وجود دارد.گفتم که اگر حس کنم
برخ��ي بازيکنان پيغ��ام من را نميگيرند و
ايدهه��اي م��ن را قبول ندارند ،تيم را ترک
خواهم کرد .من هر روز سعي ميکنم خودم
و برنامههاي��م را ب��ه روز کن��م .هيچکس
نميتوان��د ح��س و انگي��زه کار کردن را از
م��ن بگيرد .به اعتقاد من ،بازيکنان مقصر
شرايط کنوني نيستند و فقط نبايد به نتايج
نگاه کرد».مشکل رئال :مشکل اين است
که در ديدارهايي که بايد پيروز شويم ،نتيجه
نميگيري��م .بازي رف��ت را از لگانس برده
بوديم و شايد من نتوانستم انگيزه کافي را
براي بازي برگشت به بازيکنان تزريق کنم.
من تنها کس��ي هس��تم که از اين شکست،
نکات مثبت را اس��تخراج کردم و اوضاع را
منفي نميبينم.اينها را نميگويم تا از خودم
محافظت کنم .کاري که بايد انجام دهيم،
رس��يدن به تداوم در پيروزيهاست .من و
بازيکنانم ،اطمينان داريم که اين وضعيت
را تغيي��ر خواهي��م داد .بازهم ميگويم که
ميتواني��م ليگ قهرمان��ان را فتح کنيم و
هر کاري الزم باش��د براي رس��يدن به اين
مه��م انج��ام خواهيم داد».تي��م دوم رئال
برابر لگانس :پشيمان نيستم و اگر به عقب
برگردم ،بازهم ،همين انتخابم خواهد بود.
افت کيفيت تيم نس��بت به فصل قبل :من
از اين مجموعه راضي هستم .قبل از شروع
فص��ل نيز همين عقيدهام بود .تيميجوان
و تش��نه يادگيري دارم و براي همين اينجا
هستم.حمايت رئيس باشگاه :حمايت تمام
مس��ئوالن باشگاه از جمله فلورنتينو پرز را
با خود دارم.

Vol 685

Sat 27 Jan 2018

دقيق��ه  :۹صادق محرميبا ارس��الي کوتاه
از جن��اح راس��ت به داخ��ل محوطه جريمه
پيکان ،گادوين منشا را صاحب توپ کرد و
اين مهاجم نيجريهاي در حالي که پشت به
دروازه بود با چرخش��ي زيبا با ضربهاي توپ
را به گوشه دروازه رحمان احمدي دروازهبان
پيکان فرستاد تا سرخپوشان با يک گل پيش
بيفتند.
دقيقه  :۱۲حس��ين ماهيني از جناح راس��ت
پرت��اببلن��ديراانج��امدادکهاينتوپبه
پش��ت محوطه جريمه پيکان آمد و به علي
عليپور رس��يد .آقاي گل ليگ برتر هم يک
ضرب ضربه دقيقي را به سمت دروازه پيکان
زد تا توپ در جلوي ديدگان رحمان احمدي
به گوشه دروازه تيم ميزبان برود.

در يکي ديگر از بازيهاي هفته بيستم يکم
لي��گ برتر فوتبال ايران دو تيم س��پاهان و
فوالد خوزس��تان در ورزش��گاه نقشجهان
شهر اصفهان به مصاف يک ديگر رفتند .در
پايان فوالد توانست ميزبانش را با تک گل
حسن بيت سعيد ( )۵۷شکست داد.
عزتاهللپورقازدقيقه۹۴اخراجشدوسپاهان
لحظات آخر بازي را  ۱۰نفره ادامه داد.
با اين نتيجه فوالد  ۳۶امتيازي شد و به رده
دوم جدول بازگش��ت .همچنين س��پاهان با
 ۲۰امتياز بدون تغيير در رده سيزدهم جدول
باقي ماند.

تس�اوي تراکتورس�ازي مقاب�ل

مشکيپوشان در اولين تجربه سائالم

دقيق��ه  :۳۱گادوي��ن منش��ا در ميانه زمين
صاح��ب توپ ش��د و از فاصل��ه دور اقدام به
ش��وت زني کرد که ش��وت او کم جان بود و
رحمان احمدي آن را درازکش مهار کرد.
دقيق��ه  :۳۵پرسپوليس��يها ک��ه ب��ه نظر
ميرس��د روي شوتهاي از پشت محوطه
جريم��ه حس��اب باز کردهان��د ،اين بار روي
يک حرکت ترکيبي س��يامک نعمتي را در
پش��ت محوطه جريمه صاحب توپ کردند.
اين بازيکن پرسپوليس هم بالفاصله ضربه
محکم و زميني را به س��مت دروازه پيکان
زد اما توپ درس��ت جايي رفت که رحمان
احمدي ايس��تاده بود تا دروازهبان پيکان به
راحتي توپ را مهار کند.

نيمه دوم:


دقيقه :۵۰علي عليپور با يک حرکت انفرادي

از جناح راس��ت خودش را به داخل محوطه
جريمه پيکان رساند .او در ادامه پاس رو به
بيروني داد که به گادوين منشا رسيد اما تعلل
منش��ا براي زدن ضربه نهايي باعث ش��د تا
نتوان��د ضربه موث��ري را روانه دروازه کند و
رحمان احمدي اين توپ را مهار کرد.
دقيقه  :۵۴سيامک نعمتي از پشت محوطه
جريمه ضربه خوبي را به سمت دروازه پيکان
زد که اين توپ با اختالف اندک از کنار دروازه
رحمان احمدي به بيرون رفت.
دقيقه  :۵۸پيکانيها با خطاي هند بازيکنان
پرسپوليس از جناح چپ صاحب يک ضربه
ايستگاهي شدند .مهدي شيري با زدن يک
ضربه دقيق و در حالي که کسي در شلوغي
محوطه جريمه ضربهاي به توپ نزد ،يکي از
گلهاي خورده پيکان را جبران کرد.

دقيق��ه  :۶۵علي عليپ��ور به تنهايي در خط
حملهصاحبتوپش��دوخودشبهس��مت
محوطهجريمهپيکانحرکتکردوضربهاي
را از پش��ت محوطه به سمت دروازه رحمان
احمدي زد که او به راحتي اين توپ را مهار
کرد.
دقيقه  :۸۳احمد نوراللهي با ارسال پاسي در
عم��ق عل��ي عليپور را صاحب توپ کرد و او
ه��م با نفوذ به داخل محوطه جريمه پيکان
و زدن يک ضربهي دقيق ،دروازه ميزبان را
براي سومين بار باز کرد.

بازگش�ت ف�والد به رده دوم؛ س�پاهان

همچنان در بحران

ف��والد خوزس��تان ب��ا ي��ک گل ميزبانش
سپاهان را شکست داد تا به رده دوم جدول
بازگردد.

دو تيم مشکيپوش��ان و تراکتورس��ازي در
وضعيت عجيب چمن ورزشگاه امام رضا(ع)
به تساوي بدون گل رسيدند.
در يک��ي از بازيه��اي هفته بيس��ت و يکم
ليگبرتر فوتبال ايران دو تيم مشکيپوشان
و تراکتورس��ازي از س��اعت  ۱۴:۳۰دي��روز
(جمعه) در ورزشگاه امامرضا(ع) شهر مشهد
ب��ه مص��اف هم رفتند که در پايان اين بازي
بدون گل مساوي به پايان رسيد.
محمدحس��ن رج��بزاده ،کمکمرب��ي
مشکيپوش��ان از روي نيمکت اخراج ش��د.
همچنين در وقتهاي تلفش��ده نيمه دوم،
درگيريبينفرزادحاتميومصطفياحمدي
رخ داد که داور مسابقه به هر دو بازيکن کارت
زرد نش��ان داد .اين نخستين تجربه سائالم
به عنوان سرمربي رو نيمکت تراکتورسازي
بود.
ب��ااي��ننتيجهمشکيپوش��ان ۱۴امتيازي
شده و همچنان در انتهاي جدول باقيماند
وتراکتورس��ازيهم ۲۲امتيازهش��دوبدون
تغيير در رده يازدهم جدول ايستاد.

رسانه اماراتي:

رأي AFCبه ضرر عربستان و امارات شنبه اعالم ميشود

کنفدراسيون فوتبال آسيا راي نهايي خود را درباره زمين
بي طرف امروز شنبه اعالم خواهد کرد.
به گزارش ايس��نا و به نقل از العرب اليوم ،با وجود آنکه
تنها سه هفته تا آغاز فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا باقي
مانده است اما هنوز کنفدراسيون فوتبال آسيا راي نهايي
خود را درباره ميزباني کشورها اعالم نکرده است.
از يک طرف عربستان و امارات اصرار دارند که در ايران و
قطر به ميدان نميروند و از طرف ديگر قطر و تا حدودي
اي��ران ه��م اصرار دارند که تنها در خانه خود از تيمهاي
اماراتي و عربستاني ميزباني ميکنند.

س��ايت العرب اليوم با تيتر" کنفدراس��يون فوتبال آس��يا
ب��ازي در زمي��ن ب��ي طرف را لغو ميکند" نوش��ت :روز
جمعه خبرهايي درباره لغو زمين بي طرف و اجبار کردن
تيمهاي اماراتي و عربستاني براي بازي در ايران و قطر
به گوش رس��يد که قرار اس��ت که کنفدراسيون فوتبال
آسيا راي نهايي خود را روز شنبه اعالم کند.

رس�انه امارات�ي :رأي  AFCب�ه ض�رر عربس�تان و

امارات فردا اعالم ميشود

يک رس��انه اماراتي از رد درخواس��ت امارات و عربستان
توس��ط کنفدراسيون فوتبال آسيا براي بازي با حريفان

ايراني و قطري در زمين بيطرف خبر داد.
به نقل از تسنيم ،سايت ابوظبي  24نوشت :کنفدراسيون
فوتبال آسيا ( )AFCدرخواست امارات و عربستان براي
ب��ازي در زمي��ن بيطرف برابر حريفان ايراني و قطري
در فص��ل جديد لي��گ قهرمانان را رد کرد .اين تصميم
 AFCبدين معنا است که تيمهاي اماراتي و عربستاني
بايد در ورزش��گاههاي ايران و قطر به مصاف حريفان
خود بروند.اين رس��انه اماراتي در ادامه خبر خود آورده
است :کنفدراسيون فوتبال آسيا امروز (شنبه) رأي خود
را در اين رابطه اعالم ميکند.

 ۳۷درصد سرمربيان جام جهاني روسيه خارجي هستند

 ۳۷درص��د س��رمربيان حاض��ر در ج��ام جهاني ۲۰۱۸
روسيه خارجي هستند.به گزارش ايسنا و به نقل از آس،
پنجش��نبه باالخره فدراسيون فوتبال استراليا سرمربي
جديد تيم ملي کش��ورش را اعالم کرد و فان مارويک
هدايت تيم ملي اين کشور را در جام جهاني  ۲۰۱۸روسيه
بر عهده خواهد گرفت .با اين اتفاق همه سرمربيهاي
حاضر در اين رقابتها ش��ناخته ش��دند .از  ۳۲سرمربي
حاض��ر در ج��ام جهاني ۱۲ ،نفر خارجي هس��تند که در
مجموع  ۳۷درصد آنها مليت متفاوت با تيم ملي تحت
هدايتشان دارند .در ادامه به سرمربيهاي خارجي جام
جهاني اشاره ميشود.

کيروش و سرمربيان خارجي جام جهاني۲۰۱۸

ريکاردو گارکا


س��رمربي آرژانتيني در س��ال  ۲۰۱۵براي نخس��تين بار
حض��ور در ي��ک تيم ملي را تجربه کرد .او هدايت پرو را
بر عهده گرفت و حاال با اين تيم در جام جهاني حضور
دارد .گارکا پيش از اين سرمربي تيم زير  ۲۰سال آرژانتين
بود و در اين کشور هدايت تيمهاي باشگاهي همچون
ايندپنديته ،تايرس ،بلس و کلن را بر عهده داشت.

وحيد خليل هوژيچ


روبرتو مارتينس


سرمربي اسپانيايي در جام جهاني بر روي نيمکت بلژيک
خواهد نشس��ت .او تجربه زيادي در انگليس داش��ته و
در تيمهايي همچون سوانس��ي ،ويگان و اورتون بوده
است.

خوسه پکرمن


سرمربي آرژانتيني در اسپانيا به خاطر هدايت تيم لگانس
شهرت دارد .او از سال  ۲۰۱۲به عنوان سرمربي تيم ملي
فوتبال کلمبيا ش��ناخته ش��د و در روسيه نيز همچنان با
اين تيم خواهد بود .پيش از اين هدايت تيمهاي زير ۲۰
س��ال آرژانتين و تيم بزرگس��االن اين کشور را بر عهده
داش��ت .پکرمن تجربه حضور در باشگاههايي همچون
تيگ��رس ،تول��وکا ،کولو کول��و ،آرخنتينوس جونيورز و
چاکاريتا را دارد.

اروه رنار


سرمربي فرانسوي در فوتبال آفريقا سابقه زيادي دارد .او
هدايت تيمهايي همچون غنا (به عنوان دستيار) ،زامبيا،
آنگوال و ساحل عاج را برعهده داشت .رنار از سال ۲۰۱۸
به عنوان سرمربي مراکش معرفي شد .حضور سرمربي
فرانسوي در کشور آفريقايي باعث شد مراکش در سطح

جنوبي و امارات حضور داشت.

جهاني دوباره بدرخش��د .با اين حال او تجربه خوبي در
باشگاههاي ليل و سوشوي فرانسه نداشته است.

فان مارويک


سرمربي هلندي آخرين مربي بود که حضورش در جام
جهاني قطعي و به عنوان سرمربي استراليا انتخاب شد.
او پي��ش از اي��ن هدايت تيم ملي عربس��تان را بر عهده
داشت و قرار بود اين تيم را راهي جام جهاني کند ولي
فدراسيون فوتبال عربستان او را کنار گذاشت .مارويک
هدايت تيمه��اي بزرگي همچون فاينورد،هامبورگ و
دورتموند را بر عهده داشت .همچنين توانست به همراه
تيم ملي هلند تا فينال جام جهاني  ۲۰۱۰آفريقاي جنوبي
صعود کند اما در آن ديدار مغلوب اسپانيا شد و از کسب
قهرماني باز ماند.

هکتور کوپر


سرمربي آرژانتيني تجربه حضور در اسپانيا را با تيمهاي
مايورکا ،والنسيا ،رئال بتيس و راسينگ سانتاندر داشت.
کوپر آرژانتيني از سال  ۲۰۱۵بر نيمکت تيم ملي مصر

نشس��ت و توانس��ت اي��ن تيم را به ج��ام جهاني ۲۰۱۸
برساند.

خوان کارلوس اسوريو


س��رمربي کلمبيايي نخس��تين حض��ورش را به عنوان
س��رمربي در تي��م مل��ي تجربه خواهد کرد .او از س��ال
 ۲۰۱۵به عنوان س��رمربي تي��م ملي مکزيک برگزيده
ش��د و اين تيم را به جام جهاني رس��اند .اس��وريو پيش از
اين هدايت تيمهايي همچون س��ائوپائولو ،ناس��يونال،
پوئبال ،اونس��ه کالداس ،نيويورک رد بولز ،شيکاگو فاير
و ميوناريوس را بر عهده داشت.

کارلوس کيروش


س��رمربي پرتغال��ي به علت دوران حض��ورش در رئال
مادري��د ،منچس��تر يونايتد و تيم ملي پرتغال ش��ناخته
شده است .او اغلب هدايت تيمهاي خارجي را بر عهده
و دوران کوتاهمدتي در اين تيمها داشته است اما جاي
تعجب دارد که از س��ال  ۲۰۱۱در ايران مانده اس��ت.
کيروش پيش از اين در تيمهاي ملي پرتغال ،آفريقاي

س��رمربي بوس��نيايي از س��ال  ۲۰۱۵بر نيمکت ژاپن
نشست .مردم اين کشور از عملکرد اين سرمربي راضي
هستند .او پيش از اين در تيمهاي الجزيره و کاستاريکا
حضور داشت .همچنين در سال  ۲۰۰۳هدايت پاريسن
ژرمن را بر عهده داشت .ترابوزون اسپور آخرين تجربه
حضور خليل هوژيچ در يک تيم باشگاهي بود که تنها
چهار ماه طول کشيد.

خوسه آنتونيو پيتسي


س��رمربي آرژانتيني تجربه حضور در تنهريف ،والنس��يا،
بارس��لونا و ويارئال را داش��ته است .او بيش از يک سال
هدايت تيم ملي ش��يلي را بر عهده داش��ت اما نتوانست
اي��ن تي��م را راه��ي جام جهاني کن��د .با اين حال اکنون
فرصت دارد به عنوان س��رمربي تيم ملي عربس��تان در
جام جهاني حضور داشته باشد.

ارنان گومس


س��رمربي کلمبيايي توانس��ت براي نخس��تين بار پاناما
را راهي جام جهاني کند .او از س��ال  ۲۰۱۴هدايت اين
تي��م را ب��ر عهده گرف��ت .گومس پيش از اين در کلمبيا
(دو دوره مختلف) و اکوادور حضور داشت .او در بخش
باش��گاهي تنها در کش��ورش کار کرده است .ناسيونال،
ايندپندينت��ه ِد مدئي��ن و ايندپندينته ِد س��انتافه از جمله
آنها هستند.

تراکتورسازيدوبارهبهخاطرتماشاگرانشجريمهشد

کميت��ه انضباط��ي آراي خ��ود را در خصوص تيمهاي
ليگ برتري صادر کرد.
ب��ه نقل از فدراس��يون فوتب��ال ،ديدار تيمهاي صنعت
نف��ت آب��ادان و پارس جنوبي از س��ري رقابتهاي هفته
 19ليگ برتر برگزار و از س��وي کاظم فراهاني ،مربي
تيم صنعت نفت آبادان تخلفاتي مبني بر اعتراض مکرر
به داور صورت گرفت که از بازي اخراج ش��د .وي به
توبيخ کتبي محکوم شد.
همچني��ن تي��م صنعت نفت آبادان به دليل فحاش��ي،
پرتاب فشفشه به تيم حريف و داوري به  300ميليون
ريال جريمه نقدي محکوم شد .اين راي قابل تجديد
نظر است.
گفتني است ،تيم صنعت نفت آبادان به دليل فحاشي
يک فرد ناشناس به داور به  300ميليون ريال جريمه
نقدي محکوم شد.اين راي قابل تجديد نظر است.
کميته انضباطي اعالم کرد که اگر رفتار تماش��اگران
اي��ن تي��م اصالح نش��ود  ،تيم صنعت نف��ت آبادان با
محروميت از حضور تماشاگران در مسابقات آتي روبه

رو خواهد شد.
همچني��ن ب��ه دلي��ل ش��کايت بيژن حي��دري و علي
ميرزابيگي عليه س��رمربي تيم نفت آبادان داير بر نش��ر
اکاذي��ب از طري��ق مصاحبه با رس��انههاي گروهي و
با توجه به اعالم گذش��ت از ش��کايت مس��تند به ماده
 24از مق��ررات انضباطي ،قرار توقف رس��يدگي صادر
ميشود.
بهروز مکوندي ،مربي تيم استقالل خوزستان در ديدار
برابر پديده خراس��ان به دليل اعتراض به داور از بازي
اخراج ش��د .وي به توبيخ کتبي محکوم ش��د .ضمن
اينکه تيم استقالل خوزستان به دليل پرتاب بطري از
سوي تماشاگرانش به  200ميليون ريال جريمه نقدي
محکوم شد.اين راي قابل تجديد نظر است.
کميته انضباطي اعالم کرد که اگر رفتار تماش��اگران
اين تيم اصالح نش��ود  ،تيم اس��تقالل خوزس��تان با
محروميت از حضور تماشاگران در مسابقات آتي روبه
رو خواهد شد.
تيم تراکتورس��ازي تبريز به دليل تخلف تماشاگرانش

براب��ر تي��م نفت تهران مبني ب��ر اهانت به کادر فني و
مديريت باشگاه(مس��بوق به س��ابقه) به  500ميليون
ريال جريمه نقدي محکوم شد .اين راي قابل تجديد
نظر است.
تي��م گس��ترش فوالد تبريز ب��ه دليل اهانت به بازيکن

تي��م فوالد خوزس��تان به پرداخ��ت  100ميليون ريال
جريمه نقدي محکوم شد .اين راي قطعي است .کميته
انضباطي اعالم کرد که اگر رفتار تماشاگران اين تيم
اص�لاح نش��ود  ،تيم گس��ترش فوالد تبري��ز با جرايم
شديدتري روبه رو خواهد شد.

شنبه
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منهايفوتبال

ايران قهرمان کشتي فرنگي
جام تختي شد

تيم ايران به عنوان قهرماني س��ي و هش��تمين
دوره رقابتهاي بين المللي کش��تي فرنگي جام
تختي دست يافت.
ب��ه نق��ل از روابط عموميفدراس��يون کش��تي،
س��ي و هش��تمين دوره رقابتهاي بين المللي
کش��تي فرنگ��ي جام جهان پهل��وان تختي که
جزء سيس��تم رنکينگ اتحاديه جهاني کش��تي
محس��وب ميش��ود ،روزهاي  5و  6بهمن ماه در
بندر ماهش��هر اس��تان خوزستان برگزار شد و در
پايان تيم ايران با کسب  3مدال طال ،يک مدال
نقره و  8مدال برنز و کس��ب  192امتياز بعنوان
قهرماني رس��يد و تيمهاي ترکيه و قزاقس��تان
پ��س از تي��م ايران به ترتيب با  171و  145امتياز
دوم و سوم شدند.
در اي��ن رقابته��ا تيم ايران توس��ط محمدعلي
گرايي در وزن  77کيلوگرم ،س��امان عزيزي در
وزن  87کيلوگ��رم و بهن��ام مه��دي زاده در وزن
 130کيلوگرم صاحب مدال طال ،مهرداد مرداني
در وزن  60کيلوگرم صاحب مدال نقره و مسلم
ن��ادري خ��ادم ،رضا خدري در وزن  55کيلوگرم،
محم��د نوربخ��ش در وزن  63کيلوگرم ،محمد
الياس��ي در وزن  67کيلوگرم ،فرش��اد بلفکه در
وزن  72کيلوگ��رم ،برومن��د اص�لان در وزن 77
کيلوگرم ،علي اکبر حيدري در وزن  97کيلوگرم
و شهاب قوره جيلي در وزن  130کيلوگرم صاحب
مدال برنز شد.
رده بندي انفرادي و تيمياين مسابقات به شرح
زير است:
*ردهبندي انفرادي:
 55کيلوگرم -1 :اکرم اوزترک (ترکيه)  -2باچانا
پ��وت کارادزه (گرجس��تان)  -3مس��لم ن��ادري
خ��ادم و رض��ا خدري (اي��ران)  -5ابراهيم نوراله
ي��ف و زياد زينالوف (آذربايج��ان)  -7آمانگالي
بکبوالتوف (قزاقستان)  -8فلوريان تيتا (روماني)
 -9حميدرضا خامسي (ايران)  -10کاکا ايرمادزه
(گرجستان)
 60کيلوگ��رم -1 :ژوالم��ان شارش��نبکوف
(قرقيزس��تان)  -2مه��رداد مردان��ي (ايران) -3
داس��تان زارليخان��وف (قزاقس��تان) و ميرامبک
آيناگول��وف (قزاقس��تان)  -5رس��تم تلش��وف
(قرقيزس��تان) و س��اکيت گولي��ف (آذربايجان)
 -7ش��يرزاد بهش��تي طال (ايران)  -8آگوستين
اسپاس��وف (بلغارستان)  -9آيدوس سلطانگالي
(قزاقستان)  -10ميثم دلخاني (ايران)
63کيلوگرم-1:کاليسليمانوف(قرقيزستان)-2
کودايبرگن تورسينوف (قزاقستان)  -3عمربک
آماتف (قرقيزستان) و محمد نوربخش (ايران) -5
کويکا تچيتاوا (گرجس��تان) و دميترو کوسينوک
(اوکراين)  -7طالح ممدوف (آذربايجان)  -8رضا
عباس��ي (اي��ران)  -9عبدالرحمن آلتان (ترکيه)
 -10مصطفي کايدخورده (ايران)
 67کيلوگرم -1 :آلمات کبيس��پايف (قزاقستان)
 -2ف��وزي ماموت��وف (اوکراي��ن)  -3محم��د
الياس��ي (ايران) و آتاکان يوکس��ل (ترکيه) -5
اس��ماعيل ب��وررو مولينا (کوب��ا) و مورات فيرات
(ترکيه)  -7ميرژان شرماخانبت (قزاقستان) -8
ويتال��ي فوگاليف (اوکراي��ن)  -9دانير کالنکف
(قزاقس��تان) -10حسين اسدي (ايران) -13 ...
محمدرضا گرايي (ايران)
 72کيلوگرم -1 :ديميو ژاداريف (قزاقستان) -2
م��ورات داگ (ترکي��ه)  -3ابراگيم ماگومادوف
(قزاقس��تان) و فرش��اد بلفکه (ايران)  -5افشين
بيابانگ��رد (اي��ران) و گ��وگا گوگيبراش��ويلي
(گرجس��تان)  -7آبياليخان آمزيف (قزاقستان)
 -8چنگيز اسالن (ترکيه)  -9سانان سليمان اف
(آذربايجان) و آرتور پوليتايف (اوکراين)
 77کيلوگ��رم -1 :محمدعلي گرايي (ايران) -2
س��رکان آککويون (ترکي��ه)  -3برومند اصالن
(ايران) و فاتح چنگيز (ترکيه)  -5بکوري گوگولي
(گرجستان) و پژمان پشتام (ايران)  -7کايراتبک
توگولبايف (قرقيزستان) و لوئيس انريکه گوتيرز
گومز (کوبا)  9اسين آسانوف (قرقيزستان) و نصير
حسن اف (آذربايجان)
 82کيلوگ��رم -1 :ام��ره کوش (ترکيه)  -2دانيل
الکس��اندروف (بلغارس��تان)  -3آيونگو ريکادزه
(گرجس��تان) و بره��ان آکب��وداک (ترکيه) -5
ياروسالو فيلچاکوف (اوکراين) و کيوان رضايي
(ايران)  -7يوس��ف قادري��ان)  -8آنتونيو دوران
روبلس(کوبا)-9آتابکعزيزبکوف(قرقيزستان)
 -10نيکو ساموئل اوجوگ (روماني)  -11مهدي
ابراهيمي(ايران)
 87کيلوگ��رم -1 :س��امان عزي��زي (ايران) -2
حس��ين موتسولگوف (قزاقس��تان)  -3عظمت
کاس��توبايف (قزاقس��تان) و تارک عبدالس�لام
(بلغارس��تان)  -5گئورگ��ي کاتسانش��ويلي
(گرجس��تان) و سامات شيرداکوف (قرقيزستان)
 -7متهان باشار (ترکيه)  -8بهروز هدايت (ايران)
 -9آرمان عليزاده (ايران)  -10يوري ش��کريوبا
(اوکراين)
 97کيلوگ��رم -1 :اورخ��ان نورايف (آذربايجان)
 -2جن��گ ايلديم (ترکيه)  -3علي اکبر حيدري
(اي��ران) و تروم��ان اي��وب اف (آذربايجان) -5
دوري��ن کنس��تانتين پي��روان (روماني) و محمد
يگانه (ايران)  -7اونگين س��اويتا (اوکراين) -8
عبدالکدير جبي (ترکيه)  -9يروالن ايسکاکوف
(قزاقس��تان)  -10والرين مورانيدزه (گرجستان)
 -11اميرحسين حسيني (ايران)
 130کيلوگ��رم -1 :بهن��ام مه��دي زاده (ايران)
 -2عثم��ان ايلدري��م (ترکيه)  -3ش��هاب قوره
جيل��ي (اي��ران)  -4آلين الکس��يوس (روماني)
 -5ابوالفضل نجفي (ايران)  -6آنتون س��اونکو
(قزاقستان)
*رده بندي تيمي:
 -1اي��ران  192امتي��از  -2ترکي��ه  171امتي��از
 -3قزاقس��تان  145امتياز  -4گرجس��تان 110
امتياز  -5قرقيزس��تان  98امتياز  -6آذربايجان
 88امتياز  -7اوکراين  79امتياز  -8بلغارس��تان
 62امتي��از  -9رومان��ي  42امتي��از  -10کوبا 29
امتياز  -11ايتاليا  24امتياز (الزم به ذکر اس��ت
اين رقابتها بر اس��اس قانون جديد امتياز بندي
شده است)
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میزخبر

«شروع» از تفاوت 100ميليون تا  ١٥ميليارد ،بودجهاي جشنوارههاي هنري گزارش می دهد:

گرانترينرسانههايشهر
پتکيبرسرمردم!

مرتضي نصيري ويلکيج


قانون س��وم نيوت��ن فقط به
فيزي��ک ارتباط ندارد ،همه ما
آن را در زندگ��ي خ��ود لمس
کردهاي��م و آنق��در اپيدميک
شده که ضربالمثل «با هر دستي بدي با همون
دست ميگيري» جزو اولينها در حافظه شفاهي
افراد است.
بزنيم،ميخوريم!فحشبديم،فحشميشنويم!
ب��د رانندگي کنيم ،ترافي��ک ايجاد ميکنيم! بد
مصرف کنيم ،قحطي(خشکسالي) پديد ميآيد!
و . ...اما چيزي که اين روزها ميش��ود از آن به
قانون «سه پالس» نيوتن ياد کرد ،واکنشهاي
اجتماعي در کشور به رخدادهاي مختلف است!
زلزلهميآيدهجوشميکنند؛پالسکوميسوزد،
جک درس��ت ميشود؛ تخم مرغ گران ميشود،
ه��ر روز ي��ک اط��وار و. ...اخت�لاس و باندبازي
ک��ه ديگر جاي خود دارد! افتخار بهروزرس��اني
نسخه جديد از قانون سوم نيوتن يا همان «سه
پالس» به نام ما ايرانيها و صد البته شرکتهاي
تبليغات��ي خواه��د بود؟! همه اينها فقط در يک
کلمه خالصه ميش��ود؛ تبليغات! آنجا که هدف
وسيله را توجيه ميکند!يک ايده تبليغاتي خوب
ايدهاي اس��ت که گفتوگويي پيرامونش شکل
بگيرد و مردم را ناچار به واکنش کند؛ وايرال شدن
از اينجا شروع ميشود! برنديگ هم نتيجه اين
کنش و واکنش است.
اما ايدهاي که از دل گفتوگوهاي مردم بيرون
بياي��د ،حرک��ت روي لبه تيغ اس��ت ،چه برس��د
موج س��واري تبليغاتي بر عقدههاي سياس��ي،
اجتماعي و اقتصادي که منجر به سرخوردگي و
تحقير عموميشده است.گرانترين رسانههاي
ش��هر ،پتکي ش��دهاند بر س��ر مردم!واکنش به
رفتارهاي صورت گرفته طي س��الها عملکرد
نامتع��ارف دولتم��ردان ،از پيامهاي خصوصي و
گروهي با چاش��ني طنز و طعنه خارج ش��ده و بر
بيلبوردهاي تبليغاتي نقش بس��ته است .اين بار
همه اين دردهاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي،
وسيلهاي شده است براي برنديگ چند شرکت!
نشس��تهاند و طوف��ان فکري برپ��ا کردهاند و به
اين نتيجه رس��يدهاند که ميشود با موجسواري
روي بدبختيهاي مردم در ذهنها ماند! آنجا که
در تيزينگ يا فاز بس��ته تبليغاتي خود نوشتهاند:
«به کدوم باند وصلي» يا «ما س��رمايه ش��ما را
ب��اال ميکش��يم».يادآوري دردن��اک همه آن
چي��زي ک��ه مردم از آن بيزارن��د در هر تقاطع از
پايتخت ،ش��ايد ابتدا دلي را ش��اد کند ،چرا که
حرف خود را بر پيکره شهر ميبيند .اما رفتهرفته
عصبانيتر ميشود .يا کم کم وضعيت موجود را
ميپذيرد و اقناع اجتماعي شکل ميگيرد .اما آيا
برندينگ تجاري ش��کل ميگيرد؟!بنابراين اين
کپيها (نوشتههاي تبليغاتي) ،مسير جديدي را
در جامع��ه هم��وار ميکن��د ،آن هم پذيرش اين
پدرخواندگ��ي و مافي��ا در کش��ور اس��ت و هيچ
کارکرد تجاري ندارد و نخواهد داش��ت .آيا ش��ما
ياد گرفتهايد به کس��ي که نمک روي زخمتان
ميپاش��د ،پاداش بدهي��د؟ قطعا تکرار اين روند
ب��راي ه��ر برند تجاري ب��ه کاهش محبوبيت و
مقبوليت ميانجامد و نتيجهاي جز افت فروش
به دنبال نخواهد داشت.
منبع خبرآنالين

گروه هنر-صبا شادور :هر جا که صحبت
از بودجه دولتي به نهادهاي مختلف ميآيد،
رقمهاي بااليي که به بخشهاي مختلف
اختصاص مييابد هم ديده ميش��ود و هم
برايمان تعجب آور است .شايد اين تعجب
به اين دليل باشد که در طول کار ،وقتي اين
بودجهها اختصاص مييابد ،نش��انه مثبتي
از دغدغهه��اي عموم نميبينيم ،اما وقتي
دقي��ق تر ميش��ويم ،دنبال ش��کافهايي
ميروي��م که ش��ايد اي��ن بودجهها صرف
موقعيتهايي ميشود که از اهميت زيادي
برخوردار نيس��ت .کميپيچيده شد! بايد به
سراغ اصل مطلب رفت که بودجه فرهنگيي
و هنري از ديد خيلي از مسئوالن و نهادهاي
مرتب��ط ب��ا اين امر ،رقم ناچيزي اس��ت که
وقتي ميان بخشهاي مختلف فرهنگي و
هنري تقس��يم ميشود ،چيزي از آن براي
کمبوده��اي مال��ي در عرص��ه فرهنگي و
هن��ري باقي نميماند .االن بهترين زمان
براي بخش��ي ناچيز از اين بودجهاي اس��ت
که اين روزها صرف جشنوارههاي مختلف
ميشود .اين موضوع هم به نوع خود طبيعي
است که جشنوارههاي بزرگ در ايران و در
اين فصل برگزار ميشوند.؛ از جشنواره فيلم
فجر تا جشنواره موسيقي ،و تئاتر و هنرهاي
تجسمي .جشنوارههايي که شايد حق آنها
باشد که بيشتر ازاين براي آن هزينه شود.
اما موضوع اين است که چرا اين هزينهها
در بخشهاي مختلف فرهنگي و هنري با
تدبي��ر و برنامه ريزي صورت نميگيرد .به
فرض مثال امس��ال جش��نواره فيلم فجر از
بخش��ي از بودجههاي مالي خود کاس��ته تا
بتواند جش��نواره را با حداقلها برگزار کند.
از طرفي ديگر جش��نواره صنايع دستي که
بيش از چند روز اس��ت در تهران گش��ايش
يافته ،داغ دل دبير خود را از کمبود بودجه
تازه ميکند و همچنان اميدوار به سالهاي
آتي است تا آنچه از کمبود بودجه جشنواره
خود رنج ميبرد را به نحوي جبران کند.
خالصه مطلب اينکه هنوز اين بحث بودجه
تمامين��دارد و حوزهه��اي مختلف با آغاز
فص��ل جش��نوارهها ،اعتراضهاي خود را
ب��ه گونههاي مختلف ميخواهند به گوش
مسئوالن برسانند .البته که بودجه جشنواره
فيلم فجر،با جش��نواره هنرهاي تجسميو
يا جشنواره صنايع دستي متفاوت است اما
همين موضوع و رقمها باعث شده تا نگاه
دبي��ران اي��ن جش��نوارهها و تبيعض ميان
رقم بودجه برايش��ان قابل اهميت شود .بر
همين اس��اس هفته گذشته معاون صنايع
دس��تي و هنرهاي س��نتي کشور دلخوري
خود از کمبود بودجه براي افتتاحيه دومين
جش��نواره صنايع دستي به گوش رسانهها
رساند که شايد در سالهاي آتي فکري به
حال جش��نوارههاي کوچک با هزينههاي
ثاب��ت ش��ود .البت��ه الزم به ذکر اس��ت که
همچنان دومين جش��نواره صنايع دس��تي
در گالريهاي زمس��تان و استاد مميز خانه
هنرمندان از ساعت  ١٤تا  ٢٠داير است.
اما «ش��روع» داليل دبيران جش��نواره را از

فصل تبعیض در دخل وخرج جشنواره ها

رقمها و کمبود بودجه بررس��ي کرده است
که در زير ميخوانيم.

کل فعاليتهاي صنايع دستي در جشنواره
فجر نمايش داده ميشود.
او همچني��ن درب��اره ارتب��اط مخاط��ب با
هنرمندان صنايع دس��تي در جشنواره فجر
بيان کرد :جشنواره صنايع دستي فجر يک
مس��ابقه است و با توجه به اينکه مشخص
اس��ت چه کس��اني اين آثار را ارائه دادهاند.
فعال درخواس��ت مبني بر ارتباط هنرمندان
نداش��تيم اما اگر چنين درخواس��ت وجود
داشته باشد ما ميتوانيم اين ارتباط را برقرار
کنيم و مشکلي در اين زمينه نداريم.
.معاون صنايع دس��تي ب��ا بيان اينکه ما به
صنايع دس��تي به چش��م يک موجود زنده
ن��گاه ميکنيم ،گف��ت :موجود زنده تولد و
مرگ دارد و تمام تالش ما اين اس��ت که
دچار مرگ زود رس نش��ود .مرگ طبيعي
از آن همه هنرها بوده اس��ت .همه هنرها
مکاتب گوناگون داشتهاند و در حال حاضر
ما رمانتيس��م ،کالسيسم نداريم .کسي که
فکر ميکند اين هنرها هميشه بايد باشند،
روح آن را درک نکرده اس��ت .ما معتقديم
اي��ن هنرها پويا هس��تند ،رويش و ريزش
دارند .توجه ما اين است که رويشهايمان
بيشتر شود.

*بودجه کمتر از  100ميليوني جشنواره

صنايع دستي

مع��اون صنايع دس��تي و هنرهاي س��نتي
کش��ور در مراسم افتتاحيه دومين جشنواره
صنايع دس��تي گفت:به جشنواره فيلم فجر
حدود  ١٥ميليارد تومان و براي جش��نواره
تجس��ميحدود يک و ني��م ميليارد اعتبار
اختصاص داده ش��ده اس��ت اما ما با کمتر از
 ١٠٠ميليون تومان جشنواره صنايع دستي
را برگزار ميکنيم.به گزارش ايسنا ،بهمن
نامور مطلق هفته گذشته در مراسم افتتاحيه
دومين جش��نواره صنايع دس��تي فجر بيان
کرد :اميدواريم اين جش��نواره نهادينه شود
و اعتبار مخصوصي براي آن در نظر بگيرند
تا بتوانيم تبليغات در خوري براي معرفي آن
انجام دهيم.او همچنين درباره آثار ارس��ال
شده به دومين جشنواره صنايع دستي فجر
اظهار کرد :امس��ال  ٤٠٠اثر در جش��نواره
حضور دارد و خوش��بختانه خانه هنرمندان
فضاي بيش��تري را در اختيار صنايع دستي
گذاشته است.
وي ادام��ه داد :آث��ار ب��ه نمايش درآمده بر
اس��اس دو أص��ل خالقيت و اصالت تاکيد
دارند تا با حفظ اصالت پاسخگوي نيازهاي
امروز نيز باش��ند .اين آثار توسط هفت داور
ارزيابي ميشوند و در نهايت در روز اختتاميه
آثار فاخر هنرمندان معرفي ميشوند.
مع��اون صنايع دس��تي و هنرهاي س��نتي
ب��ا بيان اينکه فجر صنايع دس��تي در حال
نهادينه ش��دن اس��ت ،افزود :امسال براي
دومين بار اين جشنواره برگزار ميشود.
نامور مطلق درباره تفاوت جشنواره صنايع
دستي فجر با نمايشگاههاي ديگر اين حوزه
توضي��ح داد :نمايش��گاههايي که در طول
سال برگزار ميشوند تخصصي هستند اما
جش��نواره فجر بيالن فعاليتهاي يکسال
را مثل جش��نواره س��ينما ارائه ميدهد .در
واق��ع به نوعي جش��نواره جش��نوارههاي
صنايع دس��تي محس��وب ميشود .معدل

بودج�ه  4ميلي�اردي جش�نواره تئات�ر

فجر

مهدي ش��فيعي (مدي��رکل مرکز هنرهاي
نمايش��ي) ميزان بودجه س��ي و شش��مين
جشنواره بينالمللي تئاتر فجر را  ۴ميليارد
توم��ان پي��ش از آغاز جش��نواره تئاتر فجر
اعالم کرد.
او در ادام��ه بي��ان کرده بود:اين رقم بودجه
با س��ال گذش��ته تغييري نکرده است .اين
در حالي اس��ت که س��ال گذشته سيدرضا
صالحياميري گفته بود؛ بودجه جش��نواره
تئاتر فجر در دوره س��ي و شش��م دو برابر
ميشود.
مديرکلمرکزهنرهاينمايشيخاطرنشان
ک��رد :فجر هيچ وقت محدوديتي به لحاظ
بودجه نداش��ته اس��ت .هرچند جش��نواره
تئاتر فجر و کال جش��نوارههاي تئاتر از آن

رويدادهايي هس��تند که ب��ه لحاظ فرايند
برگ��زاري هزينهب��ر هس��تند؛ باتوج��ه به
اينک��ه وقتي در جش��نواره تئاتر ميخواهد
اثري اجرا ش��ود باي��د کليه فرايند توليد در
جشنواره رخ دهد و همه بازيگران و عوامل
در جش��نواره حضور داش��ته باشند و دکور و
لباس همه چيز س��ر جاي خودش باش��د و
ب��ا اج��راي زنده مواجهي��د و به نوعي همه
عوامل توليدکننده بايد در جشنواره حضور
داش��ته باشند بنابراين هزينههايش نسبت
به جشنوارههاي ديگر قاعدتا بيشتر است و
فرايندش اين را تعريف کرده است.
او ادام��ه داد :ام��ا يک س��نت ديرينه به ما
هم رس��يده اس��ت ک��ه متاس��فانه بودجه
جشنوارههاي تئاتر همچون جشنواره تئاتر
فجر به نس��بت ديگر جش��نوارهها همواره
محدودتر بوده است اما با همه اين حرفها
هيچگاه ما محدوديتي براي تامين اعتبارات
جش��نواره فجر نداش��تيم و خوش��بختانه
هميشه در سرفصل بوده است و دير يا زود
توانس��تيم اين کار را انجام دهيم .در يکي
دو س��ال اخير هم که هميش��ه با اختتاميه
جشنواره فجر همه تعهدات آن انجام شده
است و امسال هم محدوديتي در اين زمينه
نداريم.مدي��رکل مرکز هنرهاي نمايش��ي
يادآور ش��د :س��ال گذشته ما رقميحدود 4
ميلي��ارد تومان اعتبارمان براي جش��نواره
تئاتر فجر بوده کهامسال هم بودجه همان
حدود اس��ت که متناسب با برنامهريزيها
اختصاص پيدا ميکند.
شفيعي با تشريح هزينهکرد اين بودجه در
جشنواره گفت :در جشنواره تئاتر فجر بيش
از  40درصد از اعتبارهاي جش��نواره يعني
بخ��ش عمده آن ب��ه گروهها و هزينههاي
تولي��د آنها اختص��اص مييابد و حدود 15
درصد هزينه اس��کان و تغزيه ميش��ود .در
ح��وزه بينالملل هم ب��ا توجه به فرايندي
ک��ه قبال گفتم ،وقتي گروههاي خارجي را
دع��وت ميکني��م با دکور و عوامل و هرچه
براي اجرايش��ان اهمي��ت دارد بايد بيايند
ک��ه آن ه��م هزينههاي خاص خود را دارد

جايگاه هنرمندان در دولت
برجستهترميشود

ک��ه درصدي را به خود اختصاص ميدهد.
اما معموال مش��کل ج��دي در مورد بودجه
نداشتيم و نخواهيم داشت.
بيش از  ۱۹ميليارد تومان صرف دو جشنواره
ملي و جهاني فيلم فجر
سال گذشته سي و پنجمين جشنواره فيلم
فج��ر در دو بخ��ش ملي و جهاني؛ بيش از
 ۱۹ميليارد تومان خرج روي دس��ت دولت
گذاشته است.
گرچ��ه رض��ا ميرکريمي(دبير جش��نواره
جهاني فيلم فجر) گفته بود :من مجاز نيستم
اي��ن بودجه را اع�لام کنم ،چون با وزارت
ارشاد قرارداد بستم و آنها وظيفه دارند اگر
خواس��تند براس��اس سياستهايشان اين
بودج��ه را اع�لام کنند ،اما س��رانجام رقم
دقي��ق و کام��ل اين بودجه به صورت کلي
اعالم شد.
س��امانه دسترس��ي آزاد به اطالعات در روز
دوم خ��رداد س��ال  ۹۶براي دسترس��ي به
ميزان بودجه و هزينه سي و پنجمين دوره
جشنواره ملي فيلم فجر که در سال  ۹۵و سي
و پنجمين جشنواره جهاني فيلم فجر که در
بهار س��ال  ۹۶برگزار ش��ده است ،سرانجام
اين رقم به تفکيک اعالم شد.
اين س��امانه در پاس��خ به سوال ايلنا اعالم
کرده است :بودجه و هزينه سي و پنجمين
دوره جش��نواره فيل��م فج��ر در بخش ملي
بي��ش از  ۱۱ميلي��ارد توم��ان و در بخ��ش
جهان��ي بي��ش از  ۸ميلي��ارد توم��ان بوده
است.براس��اس اطالعات ارايه شده در اين
س��امانه ،رقم دقيق بودجه و هزينه س��ي
و پنجمي��ن جش��نواره فيلم فجر در بخش
مل��ي  ۷۳۲/۹۹۹/۷۱۴/۱۱۶ريال ،معادل
يازده ميليارد و  ۶۷۱ميليون و  ۴۹۹هزار و
۹۷۳تومانبودهاست.بهگزارشايلنا،هزينه
و بودجه سي و پنجمين جشنواره فيلم فجر
در بخ��ش جهاني نيز ۴۳۷/۱۳۹/۲۵۷/۸۴
ريال ،معادل  ۸ميليارد و  ۴۵۲ميليون و ۷۱۳
هزار و  ۹۴۳تومان بوده است.
1ميلي�ارد و  800ميلي�ون توم�ان رقم

بودجه جشنواره موسيقي فجر

حميدرضا نوربخش مدير جشنواره موسيقي
کهامسال سي و سومين دوره خود را سپري
کرد هم در نشس��ت خبري اين جش��نواره
از رق��م بودجه جش��نواره موس��يقي پرده
برداشت .وي در خصوص بودجه جشنواره
موس��يقي فجر بيان کرد :بودجه جش��نواره
مشابه سال گذشته است؛ وزارت ارشاد يک
ميليارد و  ۸۰۰ميليون تومان براي جشنواره
موسيقي فجر اختصاص داد.
وي در خصوص ش��فاف س��ازي عملکرد
مالي جشنواره در دوره گذشته تصريح کرد:
روند هميشگي من تأکيد بر حضور در اتاق
شيش��هاي اس��ت؛ اما در دورههاي گذشته
يکس��ري ابهاماتي مطرح شد .البته بخشي
از آن قاب��ل پيشبين��ي ب��ود که با تغييرات
س��اختاري جشنواره و تغيير ريل آن چنين
ابهاماتي وجود داشته باشد .در حال حاضر
هم اگر دوستان مايل به ارائه گزارش باشند
قطعا اين کار را انجام خواهم داد.
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«به��رام بدخش��اني»« ،کم��ال تبري��زي»« ،حس��ن
خجس��ته»« ،خس��رو دهقان»« ،رسول صدرعاملي»،
«فرش��ته طائرپور» و «محمدرضا فروتن» آثار بخش
مس��ابقه سينماي ايران س��ي و ششمين جشنواره فيلم
فجر را داوري خواهند کرد.به گزارش ايس��نا و به نقل
از روابط عموميجش��نواره فيلم فجر ،با حکم «ابراهيم
داروغهزاده» دبير س��ي و شش��مين جشنواره فيلم فجر،
«بهرامبدخشاني»(مديرفيلمبرداري)«،کمالتبريزي»
(کارگردان)« ،حسن خجسته» (استاد دانشگاه)« ،خسرو
دهق��ان» (منتقد)« ،رس��ول صدرعاملي» (کارگردان)،
«فرشته طائرپور» (تهيهکننده) و «محمدرضا فروتن»
(بازيگر) آثار بخش مسابقه سينماي ايران سي و ششمين
جش��نواره فيل��م فج��ر را داوري خواهن��د کرد*.بهرام
بدخش��اني ،مديرفيلمب��رداري  ۵۹س��اله متولد تهران،
فارغالتحصيل مدرسه عالي تلويزيون و سينما است .او
آث��اري از جمل��ه «هيوا»« ،مرد باراني»« ،دايره»« ،من
تران��ه  ۱۵س��ال دارم»« ،بماني»« ،دوئل»« ،تقاطع»،
«راه آبي ابريشم»« ،وارونگي» و «نگار» را در کارنامه
خ��ود دارد و ع�لاوه بر بارها نامزدي در جش��نواره فجر
و جش��ن س��ينما ،در دوره يازدهم جش��نواره براي فيلم
«س��ايههاي هجوم» برنده ديپلم افتخار ش��د و در س��ه
دوره سيمرغ بلورين گرفت؛ در دوره هفدهم براي فيلم
«هي��وا» ،در دوره بيس��ت و دوم ب��راي فيلم «دوئل» و
در دوره بيس��تونهم براي فيلم «راه آبي ابريش��م» در

«روز داوری» در سینمای ایران

بخش بينالملل .او از اعضاي اصلي هيأت مديره انجمن
فيلمب��رداران س��ينماي ايران ب��وده و تجربه داوري در
جشنوارههاي مختلف را در کارنامه دارد.
*کم��ال تبري��زي ،کارگردان  ۵۸س��اله متولد تهران،
دانشآموخته رش��ته س��ينما و تلويزيون از دانشگاه هنر
است .تبريزي فعاليت سينمايي را از سال  ۵۸با سينماي
آزاد شروع کرد و سه سال مسئول بخش آموزش مرکز
اس�لاميآموزش فيلمس��ازي بود .او ابتدا در چند فيلم
مانند «توهم» و «آواي غيب» مدير فيلمبرداري بود و
به عنوان مجري طرح و مش��اور ابراهيم حاتميکيا در
اولين فيلمش «هويت» حضور داشت .تبريزي اولين بار
با «عبور» در سال  ۱۳۶۷کارگرداني در عرصه سينماي
دف��اع مق��دس را تجربه ک��رد .مهمترين فيلم او در اين
موفق «ليلي با من اس��ت» اس��ت و
ژانر ،کمدي جنگي ِ
«در مسلخ عشق»« ،کودک قهرمان»« ،مهر مادري»،
«ش��يدا»« ،فرش باد»« ،گاهي به آس��مان نگاه کن»،
«از رئيسجمه��ور پ��اداش نگيري��د»« ،دونده زمين»،
«خيابانه��اي آرام»« ،طعم ش��يرين خيال»« ،امکان
مينا» و «خودسر» از ديگر آثار سينمايي اوست.
*حس��ن خجس��ته ،استاد دانشگاه و کارشناس  ۶۵ساله
متول��د مش��هد ،داراي دکت��راي مديريت اس��تراتژيک
از دانش��گاه عال��ي دف��اع مل��ي اس��ت .وي ليس��انس
جامعهشناس��ي از دانش��گاه تهران و فوق ليسانس مردم
شناس��ي از دانش��گاه تهران دارد .حسن خجسته از سال

 ۱۳۷۰به جمع راديو پيوست .او معاون صداي جمهوري
اس�لاميايران به مدت  ۱۶س��ال بوده و در س��ال ۸۶
به عنوان نايب رييس اتحاديه راديو تلويزيوني آس��يا-
اقيانوسيه ( )ABUبرگزيده شد.
*خس��رو دهقان ،منتقد ،کارش��ناس و اس��تاد دانشگاه
 ۷۰س��اله متولد ش��يراز ،دانشآموخت ه رشته حسابداري
صنعتي در مقطع کارشناسي ارشد است .او از اواخر دهه
 ۴۰فعاليت نوش��تاري در حوزه س��ينما را آغاز کرد و در
خصوص نگارش ،ترجمه ،نقد و تدريس سينما از سابقه
زيادي برخوردار است .دهقان به عنوان فيلمنامهنويس
و يا مشاور کارگردان نيز فعاليت سينمايي داشت ه است.
نگارش فيلمنامه «رنو تهران (»۲۹س��يامک ش��ايقي)،
هم��کاري در بازنويس��ي فيلمنامه «پاييزان» (رس��ول
صدرعامل��ي) و فعالي��ت به عنوان مش��اور کارگردان در
فيلمهاي خاکس��تر سبز ،ش��رم ،صبح روز بعد و سريال
«درپناه تو» را در کارنامه دارد.
*رس��ول صدرعاملي ،کارگردان و تهيهکننده  ۶۳ساله
متولد اصفهان و دانشآموخت ه کارشناسي جامعهشناسي
اس��ت .در کارنام��ه کاري اي��ن س��ينماگر ،کارگرداني،
تهيهکنندگ��ي ،فيلمنامهنويس��ي ،روزنامهن��گاري و
همچني��ن داوري چندي��ن جش��نواره داخلي و خارجي
به چش��م ميخورد .صدرعاملي س��اخت  ۱۴فيلم بلند
س��ينمايي را در کارنامه دارد و با س��اخت آثار پرمخاطبي
چون «گلهاي داودي» و «من ترانه  ۱۵سال دارم» از
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سينماگران جريانساز سه دهه سينماي پس از انقالب
به عنوان کارگردان و تهيهکننده به شمار ميرود و جوايز
متعددي را از جشنواره فيلم فجر و ديگر جشنوارههاي
داخلي و بينالمللي کسب کرده است.
*فرشته طائرپور ،تهيهکننده و فيلمنامهنويس  ۶۵ساله
متولد تهران و دانش آموخته ادبيات انگليس��ي اس��ت .او
ب��ه دنب��ال فعاليت ادب��ي در حوزه کودکان و نوجوانان از
س��ال  ۱۳۶۶در زمينه س��ينماي کودک به کار پرداخت.
همکاري با کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و
گروه کودک و نوجوان سيما و مديريت خانه ادبيات و هنر
کودکان و نوجوانان از جمله فعاليتهاي اوست .او بيش
از  ۱۰فيلم سينمايي و حدود  ۲۰هزار دقيقه آثار ويديويي
در خانه ادبيات و هنر کودکان و نوجوانان تهيه کرده و از
نخستين سينماگران ايراني است که در  ۵۰سال گذشته
توانس��ته به عضويت هيأت رئيس��ه سازمان بينالمللي

فيلمسازان کودک وابسته به يونسکو درآيد.
*محمدرض��ا فروت��ن ،بازيگر  ۴۹متول��د تهران ،فوق
ليس��انس روانشناس��ي باليني و دکتراي روانشناس��ي
س�لامت اس��ت .او عالوه بر کسب جوايز مختلف جشن
س��ينما و جش��نوارههاي س��ينمايي ،در ادوار مختلف
جشنواره فيلم فجر در دو دهه اخير ،نامزد دريافت جايزه
بوده و در هفدهمين و بيست و چهارمين دوره جشنواره
فيلم فجر س��يمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول را
ب��راي فيلمهاي «قرمز» و «به آهس��تگي» (در بخش
بينالملل) از آن خود کرده است« .شب يلدا»« ،اتوبوس
شب» و «عيار  »۱۴از ديگر فيلمهاي مهم اين بازيگر
اس��ت که تجربه داوري در جش��نوارههاي س��ينمايي را
نيز در کارنامه دارد.س��ي و شش��مين جشنواره فيلم فجر
از  ۱۲تا  ۲۲بهمن  ۱۳۹۶به دبيري ابراهيم داروغهزاده
برگزار خواهد شد

محم��ود واعظي ريي��س دفتر رييس جمهور
ب��ا حض��ور در مجموعه تئاتر ش��هر در جمع
خبرن��گارانعن��وانک��رددردولتدوازدهم
نق��ش هنرمندان بايد برجس��ته ت��ر از دولت
گذش��ته باش��د.به گزارش مهر ،پنجشنبه ۵
بهمن ماه محمود واعظي رييس دفتر رييس
جمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوري با
حضور در مجموعه تئاتر شهر به ديدن نمايش
«آکواريوم» به کارگرداني س��يامک احصايي
نشست و سپس با حضور در جمع خبرنگاران
به سواالت آنها پاسخ گفت.واعظي در پاسخ
به اين پرس��ش که با توجه به فش��ارهايي که
رويهنرمندان،آثارهنريوهمچنينمديران
هنري وجود دارد قرار است در سه سال باقي
مان��ده از فعالي��ت دولت چه حمايتي از اهالي
هن��ر ص��ورت گيرد ،گف��ت :هنرمندان عزيز
هم در س��ال  ۹۲و هم  ۹۶از دکتر روحاني و
دولتشان حمايت کردند و اين حمايت متقابل
هم بود که هم در ديدگاه رييس جمهور و هم
در تالشهاي��ي که در دولت يازدهم صورت
گرف��ت و همچنين قولهاي��ي که در دولت
دوازده��م ب��راي حمايت از هنرمن��دان داده
شده ،مشخص است.وي ادامه داد :شادابي و
توسعه کشور عمال بدون اينکه مردميشاداب
واميدوارداش��تهباش��يممحققنخواهدشدو
اي��ن هدف بدون نق��ش هنرمندان به نتيجه
نخواهد رسيد .من هم ميدانم که هنرمندان
محدوديتهايي دارند که ممکن است برخي
از آنها به دولت ارتباطي نداش��ته باش��د و در
اي��ن زمينه دول��ت و هنرمندان در يک صف
ق��رار گيرن��د پس بايد فرهنگس��ازي کنيم و
آرام آرام فضاي بيش��تري براي هنرمندان در
نظر بگيريم .تالش ما بر اين اس��ت که آنچه
ک��ه دول��ت وعده داده ،محقق ش��ود و دولت
و هنرمندان اهدافش��ان را پيش ببرند.رييس
دفتر رييس جمهور و سرپرست نهاد رياست
جمهوري در پاس��خ به خبرنگار مهر مبني بر
اينکه با وجود حمايتهايي که هنرمندان در
دوران انتخاب��ات از ريي��س جمهور کردهاند
چ��را تاکنون ديداري ب��ا آنها صورت نگرفته
است در حالي که رهبري در طول چند هفته
اخير  ۲ديدار با مستندس��ازان و س��ينماگران
داش��ته اند ،عنوان کرد :در ابتداي اين دولت
و ه��ر دولت��ي براي اينکه برنامه ريزي ش��ود
و کاره��ا به درس��تي پي��ش رود ،مدت زماني
صرف اموري ميش��ود که زياد هم به چش��م
نميآيند .از س��وي ديگر مسايل ديگري هم
براي دولت پيش آمد از جمله اينکه ما در برنامه
ريزيهايم��ان دونالد ترامپ و رفتارهايش را
زياد به حس��اب نياورده بوديم و ديديد که از
رفتارهاي او اذيت هم شديم اما طبيعي است
که در آينده با فراغ پيدا کردن دولت ،جايگاه
هنرمندان بايد برجس��ته تر از دولت گذش��ته
باشد.واعظي درباره توجه به حريم تئاتر شهر
و فضاي نامناس��بي که اطراف اين بنا را فرا
گرفته اس��ت ،متذکر ش��د :من زياد در جريان
اين موضوع قرار ندارم اما در اين دولت چون
هماهنگينزديکتريبينشهرداريودولت
اس��ت قطعا بين معاونت فرهنگي شهرداري
و وزارت فرهنگ و ارش��اد نيز بايد هماهنگي
نزديک تري به وجود بيايد که در نتيجه حل
چنين مسايلي آسان تر خواهد شد.رييس دفتر
رييس جمهور درباره تخصيص کامل بودجه
تئات��ر بيان ک��رد :نکته اول اينکه تنها بودجه
تئاتر نيس��ت که در آن محدوديت وجود دارد
بلکه اين محدوديت در بقيه دس��تگاهها هم
هس��ت و ب��ه آنها هم هم��ه بودجه مورد نظر
تخصيص پيدا نميکند .مساله ديگر نيز اين
است که همين مقدار بودجهاي که صرف هنر
ميش��ود بايد مديريت و مهندس��ي شود تا در
جاي درستش مورد استفاده قرار گيرد.وي در
پايان صحبتهايش گفت :نکته سوم نيز اين
است که در سال  ۹۷تالش سازمان برنامه و
بودجه اين است که تمام بودجه در نظر گرفته
شده ،تخصيص داده شود که البته اين مساله
به عوامل مختلف بستگي دارد .بخشي از اين
عواملبهقيمتنفتبازميگرددوياپيشبيني
که براي مالياتها شده است که البته از آنجا
که بودجه هنر بودجه زيادي نيست بايد تالش
کنيم اگر محدوديتي هم وجود دارد در حوزه
هنر بودجه بيشتري تخصيص داده شود.

ل

*تهيه و نصب گاردريل در گردنه زمزيران*

پيمانکاران داراي رتبه  5رش�ته راه و ترابري ميتواند در اين مناقصه ش�رکت نمايند .مدارک و اس�ناد مناقصه از

تاريخ  96/11/07در پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات  www.iets.mporg.irقابل دريافت ميباشد.
 )1تحويل (فروش ) اسناد مناقصه از تاريخ  96/11/07تا تاريخ 96/11/14

 )2تحويل پاکات و پيشنهادهاي تکميل شده تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 96/11/24

 )3تاريخ بازگشايي پيشنهادها روز چهارشنبه ساعت  11:00مورخ 96/11/25

 )4مبلغ برآورد مناقصه 2/594/825/044 :ريال (دو ميليارد و پانصد و نود و چهار ميليون و هش�تصد و بيس�ت

و پنج هزار و چهل و چهار ريال)

 )5مبلغ تضمين ش�رکت در مناقصه 129/741/252 :ريال ( يکصد و بيس�ت و نه ميليون و هفتصد و چهل و يک
هزار و دويست و پنجاه و دو ريال بنام اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان آذربايجان غربي)

اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان آذربايجان غربي

تلفن تحريريه 66910452-66911172 :تلفكس 66431022 :تلفن سازمان آگهيها 66435745:نشاني :ستارخان ،بين توحيد و باقرخان،
كوچه اكبريان آذر پالك ،57طبقه دوم غربي ليتوگرافي و چاپ:گل آذين سازمان آگهي شهرستانها،لیال تاجداری66581927-66581925:

صاحب امتياز :موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سالمت
مديرمسئول و سردبير :نرگس رجايي

کانال تلگرام@shoroodaily :

نسخه الكترونيكي روزنامه را در سايت

کاریکاتور

یادداشت

مشاهده نماييد .آيين نامه اخالق حرفهاي «شروع» را در سايت روزنامه ببينيد

اگر بنزين 2هزار تومان شود! روزنامه شروع _ منبع خبرآنالين

روند نظارت بر مدارس جدي تر شود
مرضيه گرد

رئيس سازمان مدارس غير دولتي

يکي از اقدامات مناسب که بر اساس قانون
هم��ه ارکان آم��وزش و پ��رورش مکلف به اجراي آن هس��تند
تفوي��ض اختي��ار به ادارات کل استانها،شهرس��تانها ،مناطق و
نواحي است که در اولين قدم شوراي نظارت بر مدارس غيردولتي
تش��کيل ش��د تا بتوانيم در اين ش��وراها از نزديک مشکالت هر
منطق��ه را بررس��ي کني��م .در قانون قبل ،اختي��ارات و وظايف
موسس��ان م��دارس غيردولتي محدود بود ام��ا در قانون جديد
وظيفه پاسخگويي به مسائل پرورشي و آموزشي به عهده آنها
گذاشته شده است.
قبال اين ش��ورا را بر اس��اس يک مصوبه داخلي شوراي نظارت
مرکزي داشتيم اما به استناد قانون تفويض اختيار به استانها
آيي��ن نام��ه داخلي براي اين ش��ورا تدوين و براي اجرا به ديگر
استانها ابالغ شد.
بر اس��اس اين آيين نامه موسس��ان مدارس غيردولتي که واجد
ش��رايط بودند نمايندگان خود را در س��طح مناطق آموزش و
پرورش معرفي کردند و پس از انتخاب و تاييد مناطق در سطح
اس��تان با تش��کيل يک مجمع ،شوراي موسسه استاني انتخاب
و در نهاي��ت ي��ک نفر ب��راي حضور در مجمع عموميکش��ور
معرفي شد.
امسال نظارت بر مدارس غيردولتي بر اساس قانون به ادارات
مناطق و شوراي نظارت بر مناطق گذاشته شد اما در هر صورت
اين تفويض اختيار ،از مسئوالن وزارت آموزش و پرورش سلب
مس��ئوليت نميکند.بر اين اس��اس وزارت آموزش و پرورش و
ادارات کل در کنار ش��وراي نظارت مناطق آموزش و پرورش
بر عملکرد فعاليت مدارس غيردولتي نظارت خواهند کرد و به
نظر ميرس��د امس��ال نظارت از س��طوح بهتري برخوردار باشد
زيرا با بررسيهاي صورت گرفته مشخص شد که پيش از اين،
نظارتها روند مناس��بي نداش��ته به گونهاي که برخي مدارس
غيردولتي از س��ال  1388تاکنون هيچ گونه نظارتي بر فعاليت
آنها انجام نشده است.
از بهترين اتفاقات که در قانون مورد تاکيد قرار گرفته ،استرداد
ش��هريه مازاد از مدارس غيردولتي توس��ط شوراي نظارت است
بنابراين اگر چنانچه با تخلف موسس يا موسسان اين مدارس
مواجه ش��ويم ش��وراي سياستگذاري رس��ما ميتواند نسبت به
اس��ترداد وجوه اقدام کند.برغم اينکه تعيين ش��هريه مدارس
غيردولتي منطقي و طبق الگو انجام شدهاما برخي از موسسان
اب��راز نارضايت��ي کردهاند که چرا ش��هريه مدرس��ه آنها تنها 6
درص��د ي��ا  10درص��د افزاي��ش پيدا کرده ح��ال آنکه هر گونه
افزايش ش��هريه و تفاوت درصد بر اس��اس آيين نامه الگوي
شهريه اعمال ميشود.

ابوبکر البغدادي به آفريقا گريخته است


يکروزنامهانگليسيادعاکردکهسرکردهگروهتروريستيداعش
به آفريقا گريخته است.به گزارش سومريه نيوز ،روزنامه «سان»
انگليسامروز–چهارشنبه-باانتشارگزارشيادعاکردکه«ابوبکر
البغدادي»سرکردهگروهتروريستيداعشبهآفريقاگريختهاست
ودرنزديکيچاديانيجريهزندگيميکند.بهنوشتهسان،البغدادي
اميدوار است که ثروت داعش را در آفريقا احيا کند.

پوتين در مراسم سالگر د تاسيس نهاد قضايي "ديوان عالي"

چرا صبح وقتي از خواب بيدار ميشويم،هنوز خستهايم؟
موضوع بياهميتاند .برگشت اسيد معده باعث ميشود تا
مقداري از خواب شبانهتان را از دست بدهيد.
اي��نعارض��هحتيبدونهيچعالمتونش��انهايايجاد
ميش��ود .اين نوع از ريفالکس را «ريفالکس خاموش»
مينامن��د؛چ��راکههنگامبيداريازخوابگوارشکاملي
داش��تهايد و نميتوانيد بگوييد که خوب نخوابيدهايد .اگر
دچار سوزش قلب هستيد ،به پزشک مراجعه کنيد .حتي
اگر سوزش قلب نداريد ،باز هم سعي کنيد دو ساعت قبل
از خواب چيزي نخوريد و در وعده غذايي شام از غذاهاي
اسيدي استفاده نکنيد .برخي از پزشکان جويدن آدامس را
قبل از خواب توصيه ميکنند؛ چرا که باعث افزايش توليد
بزاق و خنثي شدن اسيد معده ميشود.

اگر در طول شب بيقراريد و از اين طرف تخت به آن طرف
ميرويد و اين حرکات و جنبوجوشها ادامه دارند و صبح
هنگام بيدار شدن از خواب آنقدر خستهايد که گويي اص ً
ال
نخوابيدهايد ،احتما ًال به س��ندرم پاي بيقرار دچار هستيد.
پزشکانعلتواقعيآنرانميدانند،امامطمئن ًااينمسألهبه
عدمخوابعميقبستگيدارد.اينبيقرارياجازهنميدهد
که شما وارد مرحله عميق خواب ( )REMشويد .در چنين
مواقعيبهتراس��تهرچهزودتربهپزش��کمراجعهکنيد.
ديابت،آرتروز،کمخوني،بيماريتيروئيدومشکالتکليوي
ميتوانند در بروز اين سندرم دخالت داشته باشند .برخي از
داروها مثل داروي ضد افسردگي ،آنتيهيستامين و ليتيوم
نيز باعث بروز سندرم پاي بيقرار ميشوند

نو

ب
تد

آگهی تجدید مناقصه عمومی

وم

شهرداری نصیر شهر در نظر دارد به استنادمجوز شورای اسالمی نصیر شهر اجرای پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به
پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  ،واگذار
نماید  .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه اسناد و مدارک
ش��رکت و رزومه کاری به امور مالی ش��هرداری نصیر ش��هر مراجعه و پیش��نهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک ش��نبه
مورخ  96/11/17به دبیر خانه شهرداری تحویل نمایند  .ضمنا" هزینه چاپ دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
ردیف

موضوع مناقصه

پروژه محوطه سازی
1
جهت فاز دوم آرامستان
*سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد
*شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است
نوبت اول 96/10/30 :نوبت دوم96/11/05:

کنترل فشارخون باال
با رژيم غذايي

«ايرانيت،مليت،قوميت»
چاپ دوميشد

طبق نتايج يک مطالعه جديد ،افراد مبتال
به فشارخون باال با پيروي از رژيم غذايي
حاوي سديم پايين سريع تر بهبود مييابند.
به گزارش مهر ،به گفته محققان مرکز پزشکي ديکونز بوستون ،تلفيق
مصرف کم سديم همراه با رژيم غذايي ( DASHرژيم غذايي مخصوص
افراد مبتال به فشارخون باال) يا هر يک از اين رژيم غذايي به تنهايي
ميتوان��د ب��ه کاهش فش��ارخون در افراد مبتال ب��ه اين بيماري کمک
کند.در رژيم غذايي  DASHبر دريافت ميزان مناسب مواد خوراکي و
مغذي نظير ميوه ،سبزيجات ،و غالت کامل در کنار لبنيات کم چرب
يا فاقد چربي ،ماهي ،مرغ ،حبوبات ،دانهها و مغزيجات آجيلي به منظور
کاهش فشارخون باال و کنترل آن تاکيد ميشود.

کتاب «ايرانيت ،مليت ،قوميت» نوشته اصغر
شيرازيتوسطانتشاراتجهانکتاببهچاپ
دوم رسيد.به گزارش خبرگزاري مهر ،کتاب
«ايرانيت ،مليت ،قوميت» نوشته اصغر شيرازي به تازگي توسط انتشارات
جهانکتاببهچاپدومرسيدهاست.چاپاولاينکتابپاييزسالگذشته
منتشر و عرضه شد و حاال نسخههاي چاپ دوم آن راهي بازار نشر شدهاند.
هر که گفتمانهاي رايج در ايران صد سال اخير را دنبال کرده باشد ،ميداند
که حساسترين آنها ،گفتمان ناظر بر مسائل ايرانيت ،ملّيت و قوميت
است .از ويژگيهاي اين گفتمان ،يکي هم اين واقعيت است که به سطح
نظريمسئلهمحدودنميشود،بلکهگاهبهصورتبرخوردهاييبيننيروها
و جريانهاي سياسي هوادار مواضع مختلف در ميآيد.
حکایات

دره ،آي مال! دوباره بسماهلل
ماليي با درويش��ي همكار و ش��ريك بود به
هر منزلي كه ميرفتند موقع ناهار يا شام مال
كميكه ميخورد دس��ت از غذا ميكش��يد و
ميگفت" :الحمدهلل" درويش بيچاره هم كه
هنوز نصف شكمش خالي بود و مجبور ميشد دست از غذا بكشد و گرسنه
بماند .چند بار درويش به مال گفت كه" :رفيق اين كار خوبي نيست ،تو زود
دست ميكشي من گرسنه ميمانم" .يك روز كه از دهي به ده ديگر ميرفتند
در دره خلوتي او را گرفت و با تبرزينش تا جايي كه ميخورد زد تا اينكه روزي
مال به عادت قديم وسط غذا خوردن دست از غذا كشيد و الحمداهلل گفت:
درويش رو كرد به مال و گفت" :آي دره دكي مال" 1مال كه قول و قرارش
با درويش و كتكي كه توي دره خورده بود يادش آمد زود گفت" :بله قربان
تازه دن بسماهلل" 2و دوباره شروع به خوردن كرد.

رسانه های جهان

گوناگون

طعم بسيار بد دهان بعد از خواب


نسخه

غررالحكم

کتاب

شبان وادي ايمن گهي رسد به مراد
که چند سال به جان خدمت شعيب کند
ز ديده خون بچکاند فسانه حافظ
چو ياد وقت زمان شباب و شيب کند
به زمين و زمان چنگ انداختهاي و به زور
ميخواهي همه چيز را به دس��ت بياوري.
تا راه راس��ت نروي و س��ر بر آستان خداوند
فرود نياوري به مرادت نميرسي .کليد گنج خوشبختي تو قدم گذاشتن
در راه راست ميباشد.
يک نفر سعي دارد شما را عصباني کند.اين فرصت را به او ندهيد.سعي
کنيد با مهرباني و دلسوزي آنها را خجالت دهيد.اين سالح از انتقام و
مشاجره بهتر است .شايد موضوعي براي شما زياد مهم نباشد اما براي
آنها مهم باشد.سعي کنيد مراقب حرف زدنتان باشيد.

وضعيت ساختمانهاي مسکوني داراي سکنه در شهر "دونا "

بدمزگ��يده��انهن��گامصب��حميتواندنش��اندهنده
ريفالکسه��ايمع��دهايرودهايوي��ابيماريGERD
باشد .اين وضعيت با سوزش قلب همراه است .پژوهشها
نشان ميدهند که حدود  ۲۵درصد از مردم شبها خوب
نميخوابند؛اما،چونس��وزشقلبندارند،نس��بتبهاين
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امام علي سالم اهلل عليه:
اَ َ
ذاب النّا ِر؛
عار َو فِى اآلجِ ل َ ِة َع ُ
لكذِ ُ
ب فِى العاجِ ل َ ِة ٌ
دروغ در دنيا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم.

حافظ خواني

گزارش تصویـری

اگ��ربرخيش��بهانميتوانيدبهراحت��يبهخواببرويد،
بيخوابيتانميتواندداليلبسياريداشتهباشد؛امابعضي
اوقات ش��ب را خوب ميخوابيد ،ولي وقتي از خواب بيدار
ميشويد،احساسخستگي،کوفتگيودردبسيارميکنيد.
علت اين مسأله چيست؟ و آيا خطري جدي سالمت شما
را تهديد ميکند؟

كـــالم نـــور
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مبلغ برآورد اولیه پروژه
(ریال )

محل اعتبار

توضیحات

11/000/000/000

از محل اعتبارات داخلی

داشتن حداقل پایه  5رشته ابنیه جهت
شرکت در مناقصه الزامیست

مهدی محمود پور شهردار نصیر شهر

سيسي نامزد انتخابات رياستجمهوري مصر شد


کمپين انتخاباتي سيس��ي رس��ما مدارک کانديداتوري او در
انتخابات رياس��ت جمهوري آتي را به هيئت انتخابات ارائه
داد.به گزارش شبکه اسکاي نيوز ،روند ارائه مدارک از سوي
کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري سال  ۲۰۱۸ميالدي
مصر به هيئت ملي انتخابات اين کشور از روز شنبه آغاز شده
و به مدت  ۱۰روز ادامه دارد.

بازداشت "وزير بهداشت" داعش در ترکيه


مس��ئوالن ترکيه کفاح بش��ير حسين ،مسئول اداره بهداشت
داعش و  ۱۳تن ديگر را در عملياتي امنيتي در استان شانلي
اورفا در جنوب اين کشور بازداشت کردند .اين عمليات توسط
تيم مبارزه با تروريسم و ادارهامنيت استان شانلي اورفا انجام
شده و بر اساس اطالعاتي مبني بر عبور گروهي از داعشيها
به سمت اراضي ترکيه با کمک قاچاقچيان ،اجرا شد.

با حضور جمعي از مسئولين

عمليات احداث پروژه هاي ورزشي
در جهرم آغاز شد

کلنگ زني و ش��روع عمليات  12پروژه زمين چمن مصنوعي در  4بخش وابس��ته به شهرس��تان
جهرم که با همراهي نماينده مردم شهرستان جهرم در مجلس شوراي اسالمي ،مديرکل
ورزش و جوانان فارس و مسئولين محلي کلنگ  12زمين چمن مصنوعي در شهرها و
روستاهاي بخشهاي وابسته اين شهرستان به زمين زده شد.
به گزارش روابط عموميورزش و جوانان شهرستان جهرم  ،در راستاي افزايش زير
ساختهاي ورزشي در سطح استان کلنگ احداث  12زمين چمن مصنوعي بزرگ و
کوچک با همراهي محمد رضا رضايي رييس کمسيون عمران مجلس و نماينده
مردم شهرس��تان جهرم در مجلس ش��وراي اس�لامي ،مهندس کامياب مدير کل
ورزش و جوانان استان فارس ،عليرضا صحرائيان معاون استاندار و فرماندار ويژه
شهرستان جهرم ،خدا کرم کريميمعاون عمراني اداره کل ،فرامرز عمادي مشاور
مدير کل  ،شهرام عبدالخاني پيمانکار پروژه  ،عبدالرحيم خداجو رييس اداره ورزش
و جوانان جهرم  ،بخشداران و مسئولين محلي و اهالي ورزش دوست اين بخشها با
اعتباري بالغ بر  70ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي و وزارت نفت در شهرها و روستاها
و بخشهاي وابسته اين شهرستان به زمين زده شد و عمليات اجرايي آنها آغاز شد.
بر اس��اس اين گزارش اين طرحهاي ورزش��ي در بخش س��يمکان ،در ش��هر دوزه و روس��تاهاي
ارجويه  ،شاغون  ،دشتدال  -در بخش مرکزي در روستاهاي کناردان و نظام اباد – در بخش کرديان
در ش��هر قطب آباد و روس��تاهاي هورموج و گدامچه و در بخش خفر در روس��تاهاي باغ کبير ،گلبرنجي و کته
ساخته ميشود و در کوتاهترين زمان ممکن در اختيار مردم عالقمند به ورزش در اين شهرستان قرار خواهد گرفت.
در پايان جا دارد از حمايتهاي نماينده پر تالش شهرس��تان جهرم و رييس کمس��يون عمران مجلس آقاي دکتر رضايي و همچنين
مدير کل ورزش و جوانان اس��تان فارس که در کليه حوزهها خصوصا حوزه عمراني بيش از 500هزار متر مربع به س��رانه ورزش��ي
اين اس��تان قهرمان خيز افزايش داش��ته ايم و همچنين معاونت محترم اس��تاندار و فرماندار ويژه شهرس��تان جهرم آقاي مهندس
صحراييان و همه بزرگان و پيشکسوتان ورزش و روساي هياتهاي ورزشي که براي توسعه ورزش و افزايش سالمتي و نشاط و
پويايي جامعه ورزش شهرستان تالش ميکنند تقدير و تشکر نمايم.

