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قدس پايتخت دولت فلسطين 
خواهد ماند

کشورهاي جهان
 از آمريکا نهراسند

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با اشتفان 
ش��ولتز س��فير اتريش پيرامون روابط دو کش��ور و مواضع 
جمهوري اسالمي در مسائل منطقه و بين الملل گفت وگو 
کرد. آيت اهلل س��يد محمود هاشمي شاهرود در ديدار سفير 

اتريش، با اشاره به سابقه طوالني...

تصمي��م ترام��پ ب��راي انتق��ال س��فارت آمري��کا ب��ه 
اس��ت. نادرس��ت و غيرقانون��ي   ق��دس گس��تاخانه، 
 حجت االس��الم و الس��لمين دکتر حس��ن روحاني عصر 
سه شنبه، در فرودگاه مهرآباد  در تشريح برنامه ها و اهداف 

سفر به ترکيه، گفت: اين سفر ...
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سرمقاله

پيامدهاي زيانبار 
فساد اقتصادي

پديده فس��اد و مبارزه با آن امروزه در بس��ياري از 
کش��ورهاي مختلف جهان به عنوان يک مس��ئله 
اساس��ي موردنظر اس��ت. مهم ترين علل فس��اد 
اقتص��ادي در بخش عمومي به تصدي هاي دولت 
در اقتصاد مربوط مي شود از اين رو فساد اقتصادي 
سبب کاهش سرمايه گذاري و کندي رشد اقتصادي 
و در نهاي��ت باع��ث ع��دم تحقق اهداف توس��عه 
اقتصادي در کشور مي شود.حال اين پديده در کشور 
در حال رشد است تا جايي که فعاالن اقتصادي با 
توجه به ش��يوع فس��اد در اقتصاد کشورمان در حال 
حاضر احس��اس مي کنند ،مس��يري که در اقتصاد 
مي پيمايند در ش��رايط مطلوب نيست.چراکه رواج 
فس��اد گريبان اقتصاد کش��ور را به گونه اي گرفته 
اس��ت ک��ه تج��ارت بين الملل اي��ران را نيز در گير 
مصائب خاص کرده اس��ت . خارج از مس��ايل مالي 
،فضاي نامناسب کسب و کار، هرج و مرج ها ،زدو 
بندها و عوامل ديگر هر کدام تيشه به ريشه اقتصاد 
زده اند .بدنبال اين معضالت بسياري از طرح هاي 
اقتصادي قرباني رواج فساد شده است .از همين رو 
افزايش فعاليت هاي زيرزميني ،موجب بي ثباتي در 
کشور، اختالل در سرمايه گذاري بلند مدت، انحراف 

استعدادها، اعتماد عمومي و...
ادامه در همین صفحه

مهرشاد نبي  ���
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رويکردهاي بودجه 97 و نقش 
بازار سرمايه در تحقق آن
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shouroonews@gmail.com

بخشدار جاجرم از حرکت های صورت گرفته و 
گام های برداشته شده برای توسعه اقتصادی 
و الگو ش�دن روستای امیرآباد این شهرستان 
خبر داد و در همین زمینه به معرفی این روستا 
ب�ه عنوان روس�تای فاق�د بیکار و ظرفیت های 
آن برای تبدیل ش�دن به قطب تولید پس�ته در 
خراس�ان ش�مالی اش�اره کرد.مهندس »امیر 
گواه�ی« گف�ت: پیرو تاکید اس�تاندار محترم 
خراس�ان ش�مالی در سخنرانی ش�هریور ماه 
س�ال ج�اری در جاج�رم مبن�ی بر ای�ن که هر 
شهرس�تان اس�تان باید یک روس�تای بدون 
بیکار تعریف و اجرایی شود، روستای امیرآباد 
جاج�رم ب�ه عن�وان مبنای اولیه ای�ن طرح در 
این شهرس�تان و در بخش مرکزی به عنوان 
روستای فاقد بیکار به سازمان برنامه و بودجه 
اس�تان معرفی ش�د. بخش�دار جاجرم افزود: 
روس�تای امیرآباد جاجرم، ظرفیت تولید پسته 
در خراس�ان ش�مالی و تبدیل ش�دن به قطب 
تولید این کاال را دارد و قرار است با طرح های 
حمایتی، زمینه اش�تغال جوانان این روس�تا و 
روستاهای کویری اطراف در این زمینه محقق 
شود. وی اضافه کرد: جاجرم، موقعیتی مناسب 
برای کاش�ت درختان پس�ته دارد به طوری که 
س�طح زیر کشت پس�ته در این شهرستان به  
هزار و 200 هکتار رسیده  و در حال حاضر حدود 
200 هکتار از باغ های پسته این شهرستان به 
باردهی کامل رسیده است و پیش بینی می  شود 
200 تن محصول از آن ها برداش�ت ش�ود. وی 
اب�راز ک�رد: ب�ا توجه به اهمی�ت موضوع وجود 
سم آفالتوکسین در پسته و نقش عمده آن در 
مسمومیت های غذایی، وجود ترمینال فراوری 
پس�ته حائز اهمیت اس�ت و آب و هوا یکی از 
عوامل مهم در پراکنش گونه های گیاهی است 

و در م�ورد درخت�ان می�وه، ص�رف نظر از وطن 
اصل�ی آن ه�ا، هرجا که ش�رایط آب و هوایی و 
خاک آن ها مناس�ب باش�د، می توان به کش�ت 
آن ه�ا اق�دام ک�رد. وی تصریح ک�رد: جاجرم 
ب�ا توجه ب�ه موقعیت جغرافیای�ی دارای اقلیم 
خشک و نیمه خشک و معتدل سردسیری است 
و در این شهرستان می توان انواع درختان میوه 

نیمه گرمسیری و معتدل را کشت کرد.
بخشدار مرکزی جاجرم افزود: پسته های این 
منطقه از لحاظ کیفیت با پس�ته های دامغان و 
رفس�نجان قابل رقابت اس�ت و این کیفیت به 
پیش�ینه چند هزار س�اله باغ های بزرگ پس�ته 
ای�ن شهرس�تان بر می گردد و ب�ه همین دلیل 
کش�اورزان ای�ن خط�ه تصمیم دارن�د که این 
شهرس�تان را در زمینه کشت پسته به جایگاه 
قدیم�ی خ�ود برگردانند. مهن�دس »گواهی« 
تصری�ح ک�رد: ایج�اد چنین روس�تاهایی می 
توان�د ب�ه الگویی برای دیگر روس�تاها تبدیل 
شود تا به تدریج بتوان شهرستان بدون بیکار 
داش�ت و در ی�ک برنام�ه م�دون و زمان بندی 
شده، در سراسر استان معضل بیکاری برطرف 
ش�ود. وی ابراز کرد: پس از برگزاری جلس�ات 
متع�دد ب�ا روس�ای ادارات جهاد کش�اورزی، 
می�راث فرهنگی، تع�اون، کار و رفاه اجتماعی 
و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس�تان مبنی 
بر جمع بندی ظرفیت های موجود، پروژه های 
پیش�نهادی برای جذب اعتب�ارات مربوطه در 
قالب روستای فاقد بیکار، برای ارائه به مبادی 
ذی ربط ارسال شد و در انتظار تایید و تخصیص 
اعتبار مورد نیاز هستیم.مهمترین برنامه ریزی 
میان مدت و بلند مدت تدوینی برگرفته از جمع 
بندی نظرات کارشناسی در سه فصل بندی به 

شرح ذیل ارائه شده است:

1-ب�ا توج�ه به اولوی�ت اصلی و مزیت رقابتی 
منطقه برای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در 
روستا به عنوان قطب پسته خراسان شمالی، 
تحویل نهال پسته و خدمات کانال کنی برای 
اراض�ی متقاضی کش�ت و هزین�ه کرد نهایی 
)کاشت و حفرکانال( برای هر هکتار به ارزش 
50 میلیون ریال و ایجاد درآمد پایدار و قابلیت 
صادرات و پایه گذاری کش�ت کم آب طلب به 
جای کاشت چغندر )از گیاهان پر آب طلب( که 
در حال حاضر وضعیت مناسبی به دلیل عرضه 
بی�ش از تقاض�ا در منطقه وجود ندارد و بخش 
عظیمی از محصوالت منطقه در مقابل کارخانه 
های قند شهرس�تان های جوین و ش�یروان 

بالتکلیف باقی مانده اند .
 2-تامی�ن اعتب�ار مطالعات ط�رح مرتعداری 
منطق�ه در 20 مح�دوده مختل�ف با هزینه کرد 
هر طرح به صورت میانگین به مبلغ 50 میلیون 
ری�ال ب�ه مش�اور طرح که پ�س از انجام این 
مهم اراضی ملی محدوده های فوق الذکر برای 
ظرفیت های پیشنهادی مشاور طرح در اختیار 
مرتعداران و افراد بیکار در خانواده آنان برای 
اش�تغال و توس�عه پایدار واگذار می شود؛ )به 
عنوان مثال در محدوده معروف به س�یاه جیغ 

تعداد 52 مرتعدار وجود دارد(.
3-تامین زیرس�اخت آب و برق و گاز و تلفن 
دو طرح سرمایه گذاری گردشگری مربوط به 
»حسن آموزگار« و »عابد عابدی« در محدوده 
روس�تا و تامین زیرس�اخت آب و برق و گاز و 
تلفن طرح سوله ذخیره محصوالت کشاورزی 
)ده هزار تنی( و باسکول 60 تنی جاده ای در 
روس�تا متعلق به ش�رکت تعاونی سنبل کشت 
جاج�رم ب�ا مدیریت »معصوم�ه ابراهیمی« و 

تسهیالت برای تکمیل طرح.

ظهورقطب جديد پسته کشوردرجاجرم 

معرفی »اميرآباد« به عنوان روستای فاقد 
بيکار در جاجرم الگوی جديدی درکشور

جناب آقای دکتر فريدون نوحی  مدير بيمارستان قلب شهيد رجايی
     بدینوس�یله از زحمات آن بیمارس�تان و پرس�نل و پزش�کان معزز بخش هفت مردان و همچنین از کوش�ش بی دریغ 
س�رکار خانم دکتر کریم زادگان- جنابان آقایان دکتر ش�اکریان، دکتر بهارس�تانی و دکتر خلیلی که در بهبود اینجانب 

تمامی تالش های خود را مبذول نمودند تشکر و قدردانی می نماید.
محمود رحمانی 

رییس جمهور در جمع خبرنگاران:

قدس پایتخت دولت فلسطین خواهد ماند

هاشمي شاهرودي:کشورهاي جهان از آمریکا نهراسند

پيامدهاي زيانبار فساد اقتصادي

 تصمي��م ترام��پ ب��راي انتق��ال س��فارت آمري��کا ب��ه 
 ق��دس گس��تاخانه، نادرس��ت و غيرقانون��ي اس��ت.

حجت االس��الم و الس��لمين دکتر حس��ن روحاني عصر 
س��ه ش��نبه، در فرودگاه مهرآباد و در گفتگو با خبرنگاران 
در تش��ريح برنامه ها و اهداف س��فر به ترکيه، گفت: اين 
س��فر به دعوت رييس جمهور محترم ترکيه که رياس��ت 
س��ازمان هم��کاري اس��المي را نيز برعه��ده دارد و براي 
شرکت در نشست اضطراري سران عضو سازمان همکاري 
اس��المي انجام مي گيرد.به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
دولت، رييس جمهور افزود: حادثه اي که امروز با آن مواجه 
هستيم بسيار اهميت دارد. قدس و بيت المقدس سرزمين 
و ش��هري اس��ت که براي ما مسلمان ها و همچنين براي 
مسيحيان و يهوديان شهر مهم و مقدسي است. روحاني 
ادامه داد: در س��رزمين فلس��طين آنچه که غريب و غريبه 
است، صهيونيست ها هستند وگرنه مسلمان ها، يهودي ها 
و مس��يحي ها قرن ها در کنار هم در اين س��رزمين زندگي 
کردند.رييس جمهور اظهار داش��ت: تصميم نادرس��ت و 
غيرقانون��ي ريي��س جمه��ور آمريکا، ب��راي اعالم اينکه 
سفارت آمريکا به بيت المقدس و قدس منتقل شود، در برابر 
مسلمان ها گستاخانه بود، به دليل اينکه سرزمين قدس و 
بيت المقدس تعلق به يک ملت يا يک منطقه جغرافيايي 
ندارد. اين سرزمين مورد احترام همه مسلمان هاي جهان 

اس��ت. قبله اول مس��لمان ها مسجد االقصي بوده و امروز 
هم س��ومين مکان مقدس براي مسلمان هاس��ت.دکتر 
روحاني با بيان اينکه اگر مس��لمانان در برابر اين تصميم 
نادرست و غلط و غيرقانوني، ساکت بودند و عکس العمل 
نشان نمي دادند، چه نقشه هاي شومي بعداً طراحي مي شد، 
تصريح کرد: اين همه نقش��ه اس��تکبار و صهيونيسم عليه 
فلسطين و جهان اسالم نيست. اين بخشي است که ظاهر 
شده و آنها دارند احساسات مسلمان ها، افکار عمومي جهان 
اسالم و خود فلسطيني ها را تست مي کنند.رييس جمهور 
خاطرنش��ان کرد: ش��ما مي بينيد از هم��ان لحظه اي که 
اين تصميم نادرس��ت اعالم ش��د، سراسر دنياي اسالم به 
مخالفت برخواستند. يعني از شرقي ترين نقاط در اندونزي تا 
غربي ترين نقاط در مراکش، تمام سرزمين هاي اسالمي بپا 
خواستند. همه آن را محکوم کردند و خوشبختانه اکثريت 
قاطع، کش��ورهاي جهان و سياس��يون جهان هم اين کار 
را محکوم کردند و حتي برخي از صاحبنظران و نخبگان 
در خود آمريکا هم اين تصميم را نادرس��ت اعالم کردند. 
روحاني گفت: اين تصميم، س��رآغاز يک تنش جديد در 
منطقه خواهد بود و اگر مسلمان ها وحدت و اتحاد خودشان 
را حفظ کنند و در برابر اين تصميم بايستند، يک پيروزي 
بزرگ براي مس��لمان ها و فلس��طيني ها خواهد بود. مردم 
فلسطين در اين چند روز، شجاعانه به صحنه و به خيابان 

آمدند و تظاهرات کردند و انتفاضه جديد را اعالم کردند.
ريي��س جمه��ور اضافه کرد: ديروز که تلفني با آقاي هنيه 
صحبت مي کرديم، ايشان گفت که ۴ نفر از مردم مسلمان 
فلسطيني در غزه شهيد شدند، ۱۵۰۰ نفر مجروح شدند و 
در بيمارستان ها هستند. اين حرکتي که در فلسطين آغاز 
ش��ده، اين صداي واحدي که امروز در فلس��طين به گوش 
مي رس��د، وحدت مس��لمان ها در فلسطين و فلسطينيان، 
اولين موضوع اس��ت و وحدت جهان اس��الم، مس��أله دوم 
است که مي تواند در برابر اين توطئه، مقاومت و ايستادگي 
کند.روحاني اظهار داشت: در اجالس استانبول به جهان 
اسالم و به شرکت کنندگان در اجالس خواهيم گفت که 
مس��أله قدس تعلق به کل دنياي اس��الم دارد. س��رزمين 
مقدس براي همه ما است. امروز راهي جز وحدت و اتحاد و 
همبستگي براي ما وجود ندارد. يکصدا بايد در برابر تصميم 
غلط آمريکا ايستادگي کنيم و آن را محکوم کنيم و بگوييم 
که اين کار شدني نيست و اگر آمريکايي ها بخواهند به آن 
عمل کنند، منطقه ما با يک فاجعه بزرگ مواجه مي شود.
رييس جمهور تصريح کرد: استکبار جهاني در طول اين 
سال هاي اخير بخاطر تروريسمي که بر منطقه مسلط کرد، 
موضوع فلس��طين را به موضوع دوم منطقه تبديل کرد و 
فکر کرد که موضوع فلسطين از ذهن ها فراموش شده و 

از اعتقادات مردم پاک شده است.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با اشتفان 
ش��ولتز س��فير اتريش پيرامون روابط دو کش��ور و مواضع 
جمهوري اسالمي در مسائل منطقه و بين الملل گفت وگو 

کرد.
به گزارش ايسنا، آيت اهلل سيد محمود هاشمي شاهرود در 
ديدار س��فير اتريش، با اش��اره به سابقه طوالني روابط دو 
کشور گفت: اميدواريم روابط خوب و داراي سابقه تاريخي 
دو کشور، در دوران مأموريت شما در تهران، در ابعاد مختلف 
به ويژه در امور علمي، فکري و مس��ائل مربوط به حقوق 
انس��ان ها و ملت ها توس��عه پيدا کند.وي مواضع اتريش 
را در مس��ائل بين المللي عاقالنه و متين توصيف کرد و 

گفت: انتظار داريم دو کشور از روابط خود در حل مسائل 
جهان امروز و مشکالت منطقه از قبيل حرکات گروه هاي 
تروريستي استفاده کنند؛ چرا که امروزه ترور و تروريسم 
جهان را دچار مش��کالت فراواني کرده اس��ت.وي روابط 
اتريش با کشورهاي اسالمي و حضور انبوه مسلمانان در 
اين کشور اروپايي را ظرفيتي مناسب براي گسترش روابط 
ارزيابي کرد و گفت: مي توانيم از اين فرصت براي معرفي 
اس��الم ناب به جاي قرائت نادرس��ت و انحرافي استفاده و 
با اين کار از ضرباتي که به حقيقت اس��الم و آموزه هاي 
آن وارد مي شود، جلوگيري کنيم.رئيس مجمع تشخيص 
مصلح��ت نظ��ام به اقدام اخير رئي��س جمهور آمريکا در 

خصوص انتقال سفارت اين کشور به قدس شريف اشاره 
کرد و گفت: امروز شاهديم که همه کشورها عليه حرکت 
غيرمعقول و جاهالنه رئيس جمهور آمريکا، اعالم مخالفت 
و اعتراض کرده اند و بر همگان اثبات شده است که آمريکا 
ب��ا اي��ن حرکت هاي نابخردانه و ظالمانه قصد دنباله روي 
از صهيونيست ها را دارد. بحمدهلل همه کشورهاي جهان 
ه��ر ي��ک به نوعي اين اق��دام را محکوم کرده اند و انتظار 
اين است که از آمريکا هراس نداشته باشند و در عمل به 
برجام و تعهدات جامعه جهاني به ايران، از آمريکا تبعيت 
نکنند تا روابط کشورها و ملت ها، در سايه منافع مشترک 

گسترش يابد.

ادامه از همین صفحه
شديدا روحيه فعاالن اقتصادي را تضعيف مي کند و لطمه 
جبران ناپذيري به اقتصاد ايران مي زند.از ديگر مشکالت 
در اقتص��اد کش��ورمان حض��ور برخي نهاده��اي دولتي 
برخوردار از اطالعات و انحصارات دولتي يا توانايي ويژه 
در فعاليت هاي اقتصادي است که همين موضوع يکي از 
مهم ترين عوامل ايجاد فضاي غيررقابتي و ناس��الم است 
که سرمايه گذاران را نااميد و فراري مي کند. کشورهايي 
که با پديده فرار سرمايه روبرو مي شوند، مفاسد اقتصادي 
زي��ادي گريبان گير اقتصادش��ان خواهد ش��د.پيامدهاي 

منفي اين فساد بسيار عميق تر و تهديدکننده تر از رشوه 
خواري در ادارات دولتي اس��ت .از جمله عامل س��اختاري 
ديگري که در اقتصاد ما مشکل ساز مي باشد، پيچيدگي 
و نامتناس��ب بودن مقررات اس��ت. سيس��تم هاي بانکي، 
گمرکي، مالياتي و س��اير دس��تگاه هاي متولي در کش��ور 
آن قدر پيچ و خم دارند که بس��ياري از س��رمايه گذاران 
ترجيح مي دهند يا اصاًل در آن وارد نشوند و يا از طرق غير 
قانوني و با پرداخت رش��وه و زدوبندها هرچه زودتر خارج 
از سيس��تم پيچيده اداري به مقصود خود برس��ند که اين 
زمينه ساز مفاسد اقتصادي و اداري خواهد بود.دربسياري 

از کش��ورهاي جهان س��وم، مردم با سوء ظن شديد نسبت 
به فساد در سيستم اداري و قضايي مي نگرند و به نخبگان 
خود در بخش هاي خصوصي و دولتي بي اعتماد هستند. 
اين بدگماني ها به مش��روعيت دولت آس��يب وارد آورده و 
حاکميت قانون را متزلزل ساخته ودر نهايت به تهديدهاي 
جدي امنيتي تبديل مي ش��وند.همين موضوع به دليل در 
هم پيچيدگي قوانين و مقررات هرگونه حرکت س��ازنده 
و مثب��ت را از فع��االن اقتصادي گرفته و انرژي مديران پر 
تالش در بنگاه ها صرف حل مش��کالت به دليل اين در 

هم پيچيدگي ها مي شود.

صفحه 2

جريان هاي تروريستي را
 نبايد پايان يافته تلقي کرد

هشدارعلوي در سمينار امنيت منطقه اي در غرب آسيا رانت ارزي
 ادامه می يابد

ارزيابی کارشناسان ازنرخ دالر در بودجه 97 زير ذره بين

 دولت در اليحه بودجه س��ال ۹۷ کل کش��ور، نرخ دالر را ۳۵۰۰ تومان 
در نظر گرفته است؛ فعاالن اقتصادی می گويند با اين حساب، رانت ارز 
در سال آينده هم برقرار خواهد بود و تنها عده ای از آن نفع می برند.هر 
س��ال اليحه بودجه که منتش��ر می شود، يکی از اعدادی که خودنمايی 

کرده و توجه همه را به خود جلب می کند، نرخ ارز اس��ت؛ نرخی که در 
اليحه بودجه س��ال ۹۷ کل کش��ور، ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. اکنون فعاالن اقتصادی بر اين باورند که نرخ پيش بينی ش��ده 
صفحه5 برای سال آينده، رانتی بزرگ را در اختيار عده ای ...  
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ساختمان ناايمن درپايتخت

ريیس کمیسیون خدمات شهري شوراي شهر 
تهران خبرداد

فقر بودجه گريبانگير 
مستند سازان 

 اهالي سینما از مشکالت تولید فیلم   مستند
 به  گفتند

علي رغم سرمایه گذاري
 2 میلیارد دالري دولت دوازدهم

سرمایه گذاري خارجي در 
بخش صنعت ؛تقریبا هیچ

ميزان س��رمايه گذاري خارجي مستقيم در 
بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۵ معادل 
۰.۷ ميلي��ارد دالر بود که بنا بر هدف گذاري 
صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در دولت دوازدهم قرار بر اين است 
که در س��ال ۱۴۰۰ اين س��رمايه گذاري اين 
رق��م به ۷ ميليارد دالر افزايش يابد.به دليل 
ش��رايط پيش آمده در دوران تحريم قبل از 
س��ال ۱۳۹۲ مشکالت و مس��ائل فراواني 
جهت جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
به ويژه در بخش صنعت کشور وجود داشت 
به گونه اي که در اين س��ال ش��اهد کاهش 
جذب ميزان س��رمايه گذاري خارجي براي 
س��ومين س��ال پياپي بوديم. و با به سرانجام 
رسيدن برجام رفته رفته بارقه هاي اميد جهت 
جذب س��رمايه گذاري خارجي چه در بخش 
صنع��ت و چ��ه در بخش مع��دن با توجه به 
پتانسيل هاي موجود در اين حوزه ها به وجود 
آمد هر چند که اين مس��ئله نيازمند گذشت 

زمان، جذب اعتماد...
صفحه4



سياسي 2

انتقال سفارت آمريکا کاري 
»احمقانه« بود 

مع��اون اول رئيس جمهور با اش��اره به تصميم 
رئيس جمه��ور آمري��کا در انتقال س��فارت اين 
کشور به بيت المقدس اظهار داشت: اين اقدام 
کاري احمقانه و بازي با احساسات، افکار و دين 
مس��لمانان جهان بود و عواطف جامعه جهاني 
را عليه آن ها تحريک کرده اس��ت. به گزارش 
ميزان، اس��حاق جهانگيري در جلس��ه شوراي 
اداري اس��تان خوزس��تان، با اش��اره به تصميم 
رئيس جمه��ور آمري��کا در انتقال س��فارت اين 
کشور به بيت المقدس اظهار داشت: اين اقدام 
کاري احمقانه و بازي با احساسات، افکار و دين 
مس��لمانان جهان بود و عواطف جامعه جهاني 
را علي��ه آن ها تحريک کرده اس��ت.وي گفت: 
بيت المقدس قبله نخس��ت مس��لمانان و شهر 
مورد توجه دنياي اسالم است و اقدام نمايشي 
ريي��س جمهور آمري��کا که مي داند تصميمش 
انج��ام نش��دني اس��ت، نتيج��ه اي جز حرکت 
جهان اس��الم، کش��ور هاي دنيا و نهاد هاي بين 
المللي نداشته است و قطعا اين توطئه به فضل 
الهي منجر به شکس��ت خواهد شد.معاون اول 
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود 
با اش��اره به جايگاه و اهميت کش��ور در منطقه 
و جهان گفت: مسووالن جمهوري اسالمي بايد 
متناس��ب با جايگاه ايران تالش و فعاليت کنند 
و با انس��جام و وحدت و يکپارچگي از موقعيت 
 ب��ي نظير جمهوري اس��المي ايران حراس��ت

 کنند.

نشست رئیس قضا بانمايندگان 
تشکل های دانشجويی 

رئيس قوه قضاييه در نشستی صميمانه که قريب 
به ۸ ساعت به طول انجاميد به سواالت نمايندگان 
تشکل های دانشجويی پاسخ داد. به گزارش ايلنا، 
آيت اهلل آملی الريجانی در ابتدای اين نشست، نشاط 
جوانی، فرصت تفکر و صدق لس��ان را س��ه ويژگی 
برجسته دوران دانشجويی دانست و تصريح کرد: 
دانشجويان از حيث نشاط و عدم اشتغاالت، در بهترين 
دوران عمر قرار دارند و بايد از اين دوران بيش��ترين 
بهره را ببرند. يکی از مهمترين وظايف دانشجويان، 
تالش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبيل 
اهلل است.رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه اقتدار نظام 
و کش��ور به تالش علمی دانشجويان است، افزود: 
دانشجويان و همه کسانی که در عرصه علمی تالش 
می کنند، پيشرانهای اقتدار جامعه هستند و امروز 
انجام کار علمی با استانداردهای اصيل، برای کشور 
واجب است.آيت اهلل آملی الريجانی با اشاره به نقل 
قولی از مرحوم شيخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن 
اجته��اد از جه��اد، ادامه داد: غ��رب در دوره ای تز بی 
طرف��ی را مط��رح و از آن دفاع می کرد اما امروز اين 
سخن که ميان حقايق و ارزشها فاصله ای پرناشدنی 
وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار 
م��ی گي��رد. ما هم برای آنکه بتوانيم به علوم وجهه 
ارزشی دهيم بايد تالش زيادی داشته باشيم و مبانی 
را اصالح کنيم.رئيس قوه قضاييه در ادامه با تأکيد بر 
ضرورت توجهدانشجويان به اخالق و تقوی اظهار 
کرد: لحظاتی که از دوران جوانی می گذرد ديگر قابل 
بازگش��ت نيس��ت و انسان زمانی به خود می آيد که 
می بيند بسياری از فرصت ها از دست رفته است. بنده 
بنا به مناسبتی محضر مرحوم آيت اهلل العظمی بهجت 
حضور يافتم که ايشان در آن جمع فرمودند طوری 
زندگی کنيد که هنگام مرگ حسرت نداشته باشيد. 
اين سخن را شخصيتی می گويد که مدام در سير و 
سلوک بود و هيچ دلبستگی به دنيا نداشت.آيت اهلل 
آملی الريجانی با اشاره به اين روايت پيامبر اسالم 
)ص( که »اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب الليل« 
خاطرنشان کرد: همين مضمون دو کلمه ای را اگر 
کسی درست اخذ کند سعادتمند است يعنی رفاقت با 
قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان بايد در محضر 
قرآن باشد و با آن انس بگيرد زيرا قرآن تجلی حق 
تعالی اس��ت و زمانی ارزش مؤانس��ت با قرآن برای 
انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق 

حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.

 گزارش سفر جانسون
 به پارلمان 

وزي��ر خارج��ه انگلي��س گفت ک��ه ديدارهاي 
سازنده اي را در تهران و بر سر شهروند ايراني-

انگليسي بازداشت شده داشته است. به گزارش 
ايلنا به نقل از اينديپندنت، »بوريس جانسون« 
وزير خارجه انگليس در ارائه گزارشي به پارلمان 
اين کش��ور درباره س��فر اخيرش به ايران گفت 
که از تهران خواسته است شهروندان دوتابعيتي 
اين کشور از جمله »نازنين زاغري« را به داليل 
بشر دوستانه آزاد کند.وي تاکيد کرد که معتقد 
اس��ت پيامش از س��وي ش��خصيت هاي ارشد 

ايراني درک شده است.
 اين موضوع پيچيده اي است و افراد و نهادهاي 
متف��اوت جداگان��ه اي در ايران در اين مس��اله 
 دخي��ل هس��تند و من نمي خواه��م در اين باره

 اميد کاذب ايجاد کنم.با اين حال جانسون تاکيد 
کرد که اکنون بسيار زود است که از نتايج اين 
س��فر اطمينان حاصل کرد.تنش ميان انگليس 
و ايران بر س��ر پرونده نازنين زاغري ش��هروند 
دوتابعيتي ايراني-انگليس��ي که طي يک سفر 
به ايران به اتهام جاسوس��ي بازداش��ت ش��ده 
بود، تش��ديد ش��ده است.جانس��ون که در ميان 
نمايندگان پارلمان انگليس س��خن مي گفت، 
تاکي��د ک��رد: »در زمينه مس��ائل دوجانبه ميان 
ايران و انگليس، اولويت من وضعيت شهروندان 
دوتابعيت��ي بازداش��تي در اي��ران بود.«وزي��ر 
خارج��ه انگلي��س افزود: »من از آنها خواس��تم 
که اين ش��هروندان را به داليل بشردوس��تانه 
 آزاد کنن��د؛ جاي��ي ک��ه دليل��ي ب��راي اين کار

 وجود دارد.
وي تاکيد کرد: »ديدارهاي من در تهران ارزش 
خود را داش��ت و مجل��س نمايندگان مي تواند 
اطمينان داشته باشد که ما از هيچ تالشي براي 

آزادي اين شهروندان فروگذار نمي کنيم.

ماجراي دعواي نمايندگان 
خوزستان و کالنتری 

عضو مجمع نمايندگان اس��تان خوزستان 
دلي��ل بح��ث و درگيري نماين��دگان اين 
اس��تان با رئيس س��ازمان محيط زيست را 
تش��ريح کرد.قاسم س��اعدي عضو مجمع 
نمايندگان استان خوزستان در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ در تشريح بحث 
نمايندگان اين اس��تان با کالنتري رئيس 
سازمان محيط زيست گفت: اين بحث در 
ش��وراي اداري اس��تان خوزستان با حضور 
جهانگي��ري مع��اون اول رئي��س جمهور، 
اردکاني��ان وزي��ر نيرو، حجت��ي وزير جهاد 
کشاورزي و کالنتري اتفاق افتاد.وي ادامه 
داد: اخيرا کالنتري رئيس محيط زيس��ت 
کشور در يک اقدام غيرمترقبه طي نامه اي 
محرمانه خطاب به جهانگيري اعالم داشته 
که خوزس��تان داراي ي��ک ميليارد و 100 
ميلي��ون مت��ر مکعب آب اضافه اس��ت که 

قابليت اجرايي دارد.
نماينده مردم دشت آزادگان و هويزه تصريح 
ک��رد: ريزگردها به عن��وان يک چالش در 
خوزستان نفس مردم را در اين استان گرفته 
است تا حدي که مقام معظم رهبري سال 
گذشته به اين موضوع ورود مستقيم داشتند 
و دس��توراتي را هم دادند و ش��خص رئيس 
جمهور جلس��ه اي را ب��ا مجمع نمايندگان 
اين اس��تان براي رفع مش��کالت داشت و 
مصوبات خوبي هم در هيئت دولت تصويب 
شد اما متأسفانه هيچکدام عملياتي نشدند.
عضو مجمع نمايندگان اس��تان خوزستان 
تأکي��د کرد: آق��اي کالنتري غيرعالمانه و 
بدون در نظر گرفتن ش��رايط خوزس��تان و 
چالش هاي��ي ک��ه حتي ديگر اس��تان هاي 
همج��وار خوزس��تان را تهديد مي کند اين 
دستور و نامه را ارائه کرده که بدترين نامه 
و مجوز در طول تاريخ است.ساعدي بيان 
کرد: اگر اين روند ادامه پيدا کند و کالنتري 
از م��ردم خوزس��تان عذرخواه��ي نکن��د، 
احتماال با 70 رأي ش��خص رئيس جمهور 
 را در صح��ن علن��ي مجلس به اس��تيضاح

 مي کشانيم.

ضرورت تقويت
 بنیه دفاعي کشور 

عض��و کميس��يون امنيت مل��ي مجلس، 
تاکي��د ک��رد: تقويت بنيه دفاعي، توس��عه 
س��فارتخانه ها و احيا معاونت اقتصادي به 
افزايش اعتبارات مالي نيازمند است که بايد 

در بودجه سال آتي در نظر گرفته شود. 
مسعود گودرزي در گفت وگو با خبرگزاري 
خانه مل��ت در توضي��ح اولويت هاي بودجه 
بخ��ش دفاعي و وزارت امور خارجه، گفت: 
در دو حوزه تقويت بنيه دفاعي و مناسبات 
خارج��ي نيازمن��د منابع مالي بيش از پيش 
هس��تيم زي��را وضعيت و ش��رايط متفاوت 
کنوني ايجاب مي کند تا موضوع منابع مالي 
نيروهاي  مسلح مورد توجه ويژه قرار گيرد.
نماينده مردم ممس��ني و رستم  در مجلس 
شوراي اسالمي با يادآوري تهديدات محيط 
پيرامون��ي، تصري��ح کرد: تهديدات محيط 
پيراموني هر روزه پيچيده تر شده، تهديداتي 
ک��ه ه��دف آن درگيرس��ازي جمه��وري 
اس��المي با تحوالت منطقه اي است، حال 
آنکه هدف ايران تنش زدايي بوده به نوعي 
که کش��ورهاي منطقه خ��ود به دنبال رفع 

مشکالتشان باشند.
وي با تاکيد بر اينکه جمهوري اسالمي ايران 
قائل به مداخالت سياسي نيست، افزود: با 
توج��ه به متغيرهاي ناامن س��از در محيط 
پيرامون��ي و وج��ود احتم��ال س��رريز اين 
مس��ائل در کش��ور ما، بنيه دفاعي در بحث 
مرز، تجهيزات و پرس��نل بايد تقويت شود.
گودرزي در ادامه به وضعيت سفارتخانه ها 
اشاره کرد و گفت: فضاي کنوني جمهوري 
اس��المي در حوزه بين الملل مطلوب است 
زيرا با ديپلماسي موفق توانسته ارتباطاتي 
ب��ا کش��ورهاي خارج��ي برق��رار کند،اما 
افزاي��ش ارتب��اط و بهره من��دي از مزاياي 
اي��ن ارتباط��ات ب��ه نيروه��اي مجرب و 
ب��ه کارگي��ري تجهيزات م��درن نياز دارد 
ت��ا از اي��ن امکان��ات براي نزديک س��ازي 
منافع اقتصادي بهره مند ش��ويم. بنابراين 
 وزارت ام��ور خارجه ب��ه منابع مالي مکفي

 نيازمند است.

گزارش »زلزله کرمانشاه« 
هفته آينده نهايي مي شود 

س��خنگوي کميسيس��ون عمران مجلس 
اي��ن  اس��المي گفت:گزارش  ش��وراي 
کميس��يون درباره زلزله کرمانش��اه هفته 
آين��ده نهاي��ي و به صح��ن علني مجلس 

ارسال خواهد شد. 
صدي��ف ب��دري در گفت وگو با خبرگزاري 
مي��زان، گفت: گزارش کميس��يون عمران 
درباره زلزله کرمانشاه - ۲1 اذر ۹۶ - هفته 
آينده نهايي و به صحن علني مجلس ارسال 

خواهد شد.
وي افزود: اين گزارش به ابعاد موضوعاتي 
از قبي��ل: خدمات رس��اني، امدادرس��اني، 
موضوعات تخصصي اعم از زيرساخت هاي 
جاده اي و س��اختماني و ابنيه هاي دولتي و 

همچنين مسکن مهر مي پردازد.
س��خنگوي کميس��يون عمران مجلس با 
بي��ان اينک��ه تحقيق و تفحص از مس��کن 
مهر از دس��تور کار کميس��يون خارج نشده 
است، گفت: گزارش نهايي سانحه برخورد 
دو قط��ار تبري��ز - مش��هد - ۵ آذر ۹۵ - 
در کميس��يون عمران هنوز نهايي نش��ده 
اس��ت و انش��اء اهلل تا آخر بهمن ماه به اتمام 

مي رسد.

قطع ارتباط  با رژيم صهيونيستي 
235 نماينده مجلس در بيانيه اي از کشورهای اسالمی خواستند

گروه سیاسی: نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي در بيانيه اي از همه کش��ورهاي 
اسالمي خواس��تند که در اسرع وقت روابط 
ديپلماتيک خود را با رژيم صهيونيستي قطع 
کنند و مراودات اقتصادي خود با آمريکا را 

به حداقل کاهش دهند.
 ۲3۵ نف��ر از نماين��دگان مجل��س در اي��ن 
بيانيه همچنين از پارلمان هاي کشورهاي 
اسالمي خواس��تند که دولت هاي خود را در 
اصالح مس��ير متناس��ب با مطالبات امت 

اسالمي هدايت کنند.
مجلس��ي ها در اين بيانيه که محمدحسين 
فرهنگي عضو هيات رييس��ه مجلس آن را 
در جلس��ه علني سه ش��نبه مجلس قرائت 
کرد، يادآور ش��دند: بيت المقدس قبله اول 
مس��لمانان و مام مق��دس براي همه امت 
اسالمي اس��ت.در اي��ن بياني��ه نمايندگان 
مجل��س تصري��ح کردند: متاس��فانه اخيرا 
ريي��س جمه��وري تاجر مس��لک اياالت 
متح��ده آمري��کا آن را به عن��وان پايتخت 
ر ژيم جعلي صهيونيستي اعالم کرده و اتفاقا 
همي��ن اقدام رييس جمهوري آمريکا خود 
روشن ترين دليل بر بي هويتي و ساختگي 
بودن ر ژيم صهيونيس��تي است که مجبور 
است يک به اصالح ابر قدرت با استفاده از 
عنصر زور و بدون توجه به ساير ابعاد موضوع 
سرزمين مسلمانان را به عنوان پايتخت آن 

رژيم اعالم کند.
در ادام��ه اين بيانيه همچنين آمده اس��ت: 
از ط��رف ديگ��ر امروز باي��د خالصانه ترين 
س��الم هاي خود را تقديم روح مطهر امام 
عظيم القدرمان کنيم که ماهيت اين رژيم 
فاقد هويت را به خوبي ش��ناخته و معرفي 
کرده بودند که با اسرائيل، منطقه روي صلح 
و آرامش را نخواهد ديد و ساده انديشاني که 
در دهه ۹0 ميالدي جشن و پايکوبي ايجاد 
رون��د صلح در خاورميانه را با موفقيت هاي 
اسلو يک و دو شادمانه برگزار کردند امروز 
دريافته ان��د که اياالت متحده آمريکا حتي 
ب��ه قراردادها و موافق��ت نامه هاي نيم بند 
خ��ود ني��ز اعتنايي نکرده و مي��خ آخر را بر 
تابوت روند به اصطالح صلح در خاورميانه 
کوبيده است. نمايندگان مجلس در بخش 
ديگ��ري از اين بيانيه خاطرنش��ان کردند: 
اياالت متحده آمريکا و رژيم صهيونيستي 
ک��ه به تعبي��ر رهبر فرزان��ه انقالب چنين 
تصميمات س��خيفي را از س��ر عجز اتخاذ 
مي کن��د، بدانند امت اس��المي در برابر اين 
اقدام��ات جناي��ت بار س��کوت نمي کند و 

آمريکا مس��ئول عواق��ب اين تصميم خود 
اس��ت.به گزارش خبرن��گار پارلماني ايرنا، 
مجلسي ها در اين بيانيه از همه کشورهاي 
اسالمي خواس��تند که در اسرع وقت روابط 
ديپلماتيک خود را با رژيم صهيونيستي قطع 
کنن��د و مراودات اقتص��ادي خود با آمريکا 
را ب��ه حداق��ل کاهش دهند و پارلمان هاي 
کش��ورهاي اس��المي دولت هاي خود را در 
اصالح مس��ير متناس��ب با مطالبات امت 
اس��المي هدايت کنند. در اين بيانيه تاکيد 
شده است: بي ترديد دولت و ملت ايران به 
پيروي از امام و رهبري همواره پش��تيبان 
آرمان هاي مقدس انقالب اسالمي از جمله 
مبارزه با رژيم صهيونيس��تي به رغم همه 
اختالف��ات جناحي و سياس��ي، يک صدا و 
متحد هستند.به گزارش ايرنا، دونالد ترامپ 
رييس جمهوري آمريکا چهارش��نبه هفته 
گذش��ته اع��الم کرد که بي��ت المقدس را 
ب��ه عنوان پايتخت رژيم صهيونيس��تي به 
رس��ميت مي شناسد.ترامپ در اين سخنان 
از وزارت خارجه اين کشور خواست که آماده 
ش��ود تا انتقال س��فارت آمريکا را از تل آويو 
به بيت المقدس آغاز کند و س��پس فرمان 
اجرايي شناس��ايي بيت المقدس به عنوان 

پايتخت رژيم صهيونيستي را امضا کرد.
اقلیت ه�اي دين�ي مي توانن�د نام�زد  ���
انتخاب�ات ش�وراهاي اسالمي ش�هر و 

روستا شوند
ش��وراي  مجل��س  -نماين��دگان 
اس��المي تصويب کردن��د ک��ه اقليت هاي 

ديني مي توانند نامزد انتخابات ش��وراهاي 
اسالمي ش��هر و روستاي محل اقامت خود 
ش��وند.به گزارش خبرن��گار پارلماني ايرنا، 
نمايندگان در ادامه جلس��ه علني سه شنبه 
مجلس جزييات طرح يک فوريتي اصالح 
قان��ون تش��کيالت، وظاي��ف و انتخابات 
انتخ��اب  و  اسالمي کش��ور  ش��وراهاي 
ش��هرداران را تصوي��ب کردند.نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��المي در ماده يک اين 
ط��رح با 1۵۲ راي موافق، 41راي مخالف، 
13 راي ممتن��ع از مجم��وع ۲31 نماين��ده 
حاض��ر مقرر کردند ک��ه اقليت هاي ديني 
ش��ناخته ش��ده در قانون اساسي ساکن در 
شهرها و روستاهاي کشور مي توانند نامزد 
انتخابات ش��وراهاي اسالمي همان شهر و 
روستا شوند.نمايندگان در تبصره ماده يک 
اين طرح مقرر کردند که اقليت هاي ديني 
شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسالم 
بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي 
داش��ته باشند.همچنين نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي ماده ۲ اين طرح را با 1۵۶ 
راي موافق، 14 راي مخالف، 7 راي ممتنع 
از ۲۲۶ نماين��ده حاض��ر تصويب کردند.بر 
اس��اس اي��ن ماده، دبيرخان��ه دائمي هيات 
مرک��زي نظارت بر انتخابات در مجلس در 
اجراي ماده ۵3 اين قانون با امکانات موجود 
در مجل��س مس��تقر مي ش��ود.با تصويب 
نمايندگان، کميس��يون شوراهاي مجلس 
موظف اس��ت آيين نامه ساختار متناسب را 
تدوين و به تصويب برساند و حداکثر ظرف 

م��دت ۶ م��اه آن را تهي��ه کرده و به منظور 
تصوي��ب در اختي��ار کميس��يون آيين نامه 
داخلي مجلس قرار دهد.نمايندگان مجلس 
ش��وراي اس��المي ماده 3 اين طرح را نيز با 
14۲ راي موافق، 3۵ راي مخالف، 10 راي 
ممتنع از ۲۲4 نماينده حاضر تصويب کردند.

مجلسي ها در اين ماده مقرر کردند: هيات 
تطبي��ق مصوبات ش��وراي اسالمي ش��هر 
ته��ران، ش��هر ري و تجريش به عضويت 
و رياس��ت فرماندار تهران و عضويت يک 
قاضي به انتخاب رييس قوه قضاييه و يکي 
از اعضاي ش��وراي اسالمي اس��تان تهران 
به انتخاب اين ش��ورا تش��کيل مي ش��ود.
نماين��دگان در بن��دي از اين ماده تصويب 
کردند که هيات تطبيق مصوبات ش��وراي 
اسالمي ش��هرهاي باقرش��هر، کهريزک و 
حس��ن آباد فش��اپويه به عضويت و رياست 
فرمان��دار شهرس��تان ري و عضويت يک 
قاض��ي ب��ه انتخاب رييس ق��وه قضاييه و 
يک��ي از اعضاي ش��وراي اسالمي اس��تان 
ته��ران ب��ه انتخ��اب اين ش��ورا تش��کيل 
مي ش��ود.بر اساس مصوبه مجلس شوراي 
اس��المي، هيات تطبيق مصوبات شوراي 
اسالمي ش��هرهاي اوشان، فشم، ميگون، 
شمش��ک و لواس��ان به عضويت و رياست 
فرماندار شهرس��تان شميرانات و عضويت 
ي��ک قاضي به انتخاب رييس قوه قضاييه 
و يکي از اعضاي ش��وراي اسالمي اس��تان 
تهران به انتخاب اين شورا تشکيل مي شود.

نماين��دگان مجل��س در بند ديگري از ماده 

3 اي��ن ط��رح مقرر کردند که هيات تطبيق 
مصوبات شوراي اسالمي شهرهاي بومهن 
و پردي��س به عضويت و رياس��ت فرماندار 
شهرس��تان پرديس و عضويت يک قاضي 
ب��ه انتخ��اب رييس ق��وه قضاييه و يکي از 
اعضاي ش��وراي اسالمي اس��تان تهران به 

انتخاب اين شورا تشکيل مي شود. 
همچني��ن نماين��دگان مجلس ش��وراي 
اس��المي ماده 4اي��ن طرح را ب��ا 130 راي 
مواف��ق، 30 راي مخال��ف،1۹ راي ممتنع 
از مجم��وع ۲۲3 نماين��ده حاض��ر تصويب 
کردند که بر اساس آن، اين قانون از زمان 
برگزاري انتخابات دوره پنجم ش��وراهاي 

اسالمي شهر و روستا الزم االجرا است.
به گزارش ايرنا، کليات اين طرح در جلسه 
چهارشنبه هشتم آذر ماه به تصويب مجلس 

شوراي اسالمي رسيد.
تصوي�ب کلی�ات طرح اص�الح بودجه  ���

براي کمک به مناطق زلزله زده
 نماين��دگان مجل��س ب��ا کليات طرح يک 
فوريت��ي اص��الح بند ه تبص��ره 1 و الحاق 
يک بند به تبصره ۹ قانون بودجه س��ال۹۶ 
موافقت کردند.به گزارش ايس��نا اين طرح 
در جلس��ه علني مجلس در دستور کار قرار 
گرف��ت ک��ه نمايندگان با 17۲ راي موافق، 
۲۶ راي مخال��ف و 1۲ راي ممتن��ع از 
 مجم��وع ۲۲۸ نماينده حاضر با آن موافقت

 کردند.پي��ش از تصوي��ب کليات اين طرح 
عل��ي الريجاني گف��ت: اينکه براي کمک 
به زلزله زدگان از يارانه اقش��ار ديگر گرفته 
ش��ود موضوعي اس��ت که با برنامه شش��م 
مغاي��رت دارد ام��ا در ح��ال حاضر بحث ما 
کلي��ات اي��ن طرح اس��ت و پس از تصويب 

کليات مي توانيم اشکاالت را رفع کنيم.
رئي��س مجل��س همچنين تاکي��د کرد که 
موارد پيش بيني ش��ده براي کمک به زلزله 
زدگان فقط مختص به کرمانش��اه نيست و 
س��اير مناطق زلزله زده هم مي توانند از آن 
بهره مند ش��وند.به گزارش ايس��نا، در اين 
طرح پيش بيني ش��ده در طول 4 ماه پاياني 
س��ال جاري 10 درصد از مبالغ پرداختي از 
ه��ر ي��ک از افراد خانوار بابت اجراي قانون 
هدفمندي به اس��تثناي خانواده هاي تحت 
پوشش کميته امداد، بهزيستي و افراد ساکن 
در منطقه زلزله زده به طور ماهانه کس��ر و 
براي ترميم زيرس��اخت هاي اصلي مناطق 

زلزله زده اختصاص پيدا کند.
مجل��س پ��س از تصويب کليات اين طرح 

وارد بررسي جزييات آن شد.
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جلسه کميسيون مشترک برجام زير سايه بدعهدي آمريکا

هشدارعلوي در سمينار امنيت منطقه اي در غرب آسيا :

جريان هاي تروريستي را نبايد پايان يافته تلقي کرد

دهمين جلسه کميسيون مشترک برجام در حالي امروز 
در هتل کوبورگ وين برگزار مي ش��ود که بدعهدي و 
بالتکليف��ي آمري��کا در اين زمينه، همچنان ادامه نقض 
روح و متن توافق هس��ته اي اس��ت و انتظار مي رود اين 
کميس��يون صحنه مباحثاتي جدي براي تضمين منافع 

ايران باشد.
پس از هشتمين جلسه کميسيون مشترک برجام در 30م 
تيرماه در وين و نهمين جلس��ه اين کميس��يون که ۲۹م 
ش��هريورماه در س��طح وزيران در نيويورک برگزار شد، 
فضاي ابهام و بالتکليفي طرف آمريکايي درباره اجراي 
تعهدات اين کش��ور در توافق هس��ته اي تشديد شده که 
اوج آن سخنراني دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا 
در اين باره و اعالم عدم تاييد ادعايي پايبندي ايران به 

برجام در روز جمعه ۲1 مهر ماه )13 اکتبر( بود.
طبق تصميم ترامپ، کنگره آمريکا مي بايد ظرف مدت 
۶0 روز در مورد برجام و قانون مربوط به آن موسوم به 
قانون مرور توافق هس��ته اي ايران )INARA( تصميم 
بگي��رد . اي��ن قان��ون ۶0 روز به کنگره فرصت مي داد تا 
تحريم ه��اي هس��ته اي را مجددا اعم��ال کند يا قانون 
جدي��دي درب��اره نحوه مش��ارکت آمريکا در اين توافق 

به تصويب برساند. 
اين مهلت امروز همزمان با نشست کميسيون مشترک 
برجام به پايان مي رسد و خبري از تصميم کنگره آمريکا 
در اين مورد نيست و به نظر مي رسد که سرنوشت برجام 
در آمريکا بار ديگر به دست ترامپ افتاده است. رئيس 
جمه��وري آمري��کا در تازه ترين موضع خود در اين باره، 
در سخنراني جمعه شب گذشته خود در جمع هوادارانش 
در فلوريدا بار ديگر مدعي ش��د 'من براي جلوگيري از 
دستيابي ايران به بمب هسته اي، از تاييد فاجعه موسوم 

به توافق هسته اي ايران خودداري کردم. ' 
پايان مهلت کنگره و بازگش�ت سرنوش�ت برجام  ���

به دست ترامپ
مهل��ت کنگره آمريکا براي تصميم گيري درباره توافق 
هس��ته اي ايران ديروز پايان يافت و نش��انه ها حاکي از 

آن هستند که کنگره در اين زمينه اقدام قابل مالحظه 
و مشهودي انجام نخواهد داد.

ب��ه گزارش ايرن��ا، »دونالد ترام��پ« رئيس جمهوري 
آمريکا هر ۹0 روز بايد در گزارشي به کنگره اين کشور 
تاييد کند که ايران همس��و با ش��رايط اين توافق عمل 
مي کن��د. ترام��پ پس از دو بار تايي��د پايبندي ايران به 
توافق هس��ته اي س��ال ۲01۵، با تعيين مهلتي ۶0 روزه 
مس��ئوليت تصميم گيري در باره اين توافق را برعهده 

کنگره آمريکا گذاشت. 
وي در آخري��ن دور از تايي��د اين توافق، مطابق با قانون 
مصوب کنگره اين کشور وظيفه داشت تا 1۵ اکتبر )۲3 
مه��ر( در خص��وص پايبندي ايران به توافق هس��ته اي 
اعالم نظر کند.وي در نهايت روز جمعه )13 اکتبر - ۲1 
مهر( با وجود بارها تاييد پايبندي ايران به توافق هسته اي 
از س��وي آژانس بين المللي انرژي اتمي و س��ازمان ملل 
متحد از تاييد پايبندي ايران خودداري کرد و سرنوشت 

برجام را به کنگره سپرد. 
دبيرکل سازمان ملل اعالم کرد که ايران به طور کامل 

به توافق هسته اي پايبند است.
 به گزارش تارنماي 'الناس��يون' به نقل از خبرگزاري 
فرانس��ه، آنتونيو گوترش در گزارش��ي به شوراي امنيت 

سازمان ملل تاييد کرد که ايران به طور کامل به توافق 
هسته اي وفادار بوده و به آن احترام مي گذارد.

وي در اين س��ند که روز دوش��نبه در اختيار خبرگزاري 
فرانسه قرار گرفته و قرار است 17 دسامبر)۲7 آذر( توسط 
شوراي امنيت مورد بحث قرار گيرد، عنوان کرد: توافق 
هسته اي بهترين راه براي تضمين ماهيت منحصرا صلح 

آميز برنامه هسته اي ايران است.
اين مقام ارش��د س��ازمان ملل تصريح کرد: امتناع اخير 
رئي��س جمهوري آمريکا در ع��دم تاييد پايبندي ايران 
به تعهداتش در قبال توافق هس��ته اي متاس��فانه شک 
و ش��بهات و بالتکليفي در مورد آينده اين توافق ميان 

ايران با کشورهاي 1+۵ ايجاد کرده است.
با اين حال گوترش افزود: تاکنون نس��بت به پايبندي 

امريکا به توافق هسته اي اطمينان دارم.
خبرگ��زاري فرانس��ه دراين گ��زارش تصريح کرد: اين 
اظهارات گوترش در حالي مطرح شده که دونالد ترامپ 
تصميم گي��ري در م��ورد اعالم پايبندي ايران به توافق 

هسته اي را به کنگره آمريکا واگذار کرده است.
پايبندي ايران به توافق هس��ته اي از س��وي آژانس بين 
المللي انرژي اتمي نيز چندين بار تاييد شده و ترامپ نيز 

قبال پايبندي ايران به اين توافق را تاييد کرده بود.

به گزارش ايرنا، حجت االسالم و المسلمين سيد محمود 
علوي در سمينار تروريسم، افراط گرايي و امنيت منطقه اي 
در غرب آسيا، اظهار کرد: کار امنيتي چه در بخش نرم افزار 
و چه در بخش  سخت افرازي وظيفه دستگاه هاي اجرايي 
و امنيتي است ولي مطالعه آن مختص به ما نيست بلکه 
همه دس��تگاه ها بايد در اين باره همراهي و هم انديش��ي 
کنن��د. وي ادام��ه داد: يک نم��ود اطالعات 3۶ ميليوني 
مدنظ��ر ام��ام که به اطالعات ۸0 ميليوني تبديل ش��ده 
است، همين همايش و هم انديشي هاي نخبگاني است. 
بايد اين هم فکري ها ادامه داش��ته باش��د که نتيجه آن 
اطالعات دانش پايه و استوار باشد. وزير اطالعات با بيان 
اينک��ه اف��راط  گرايي مذهبي در هر ديني به حرکت هاي 
نامعقول و ناهنجار از جمله تروريس��م منجر مي ش��ود، 
گفت: ما شاهد حرکت هاي افراط گرايانه سيک ها در هند 
که به ترور گاندي منجر شد، حرکت هاي افراطي بودايي 
در ميانم��ار و... بودي��م. افراط گرايي مذهبي در هر ديني 
منجر به تروريسم مي شود و بايد براي شناخت تروريسم 
بايد بس��ترها و ريش��ه هاي آن را شناخت. وزير اطالعات 
با بيان اين که تحقير ملت ها از عوامل منجر به پيدايش 
تروريس��م اس��ت، عنوان کرد: تحقير مسلمان دراروپا و 
امريکا و شهروند دوم محسوب شدن موجب شده تا عقده 
حقارت پيدا کنند و همين موجب گرايش مسلمانان آن 
منطقه به تروريسم شود. عصبيت هاي نژادي و مذهبي 
موجب مي ش��ود تا افراد به س��مت عقالنيت نروند بلکه 
به س��مت و س��وي تروريسم بروند. علوي يادآور شد: ما 
در مذاکره اي که با س��رويس اطالعاتي آلمان داش��تيم 
که مرکز اس��المي در هامبورگ وجود دارد. برويد ببنيد 
چرا در اين مرکز که عمر 70 س��اله دارد يک تروريس��ت 

پرورش نداده اس��ت ولي در مراکز اس��المي تحت نظر 
عربستان تروريست پرورش مي يابد. وي با تاکيد بر اين 
که امروز جريان هاي تروريس��تي مانند داعش ضرباتي 
اساسي خورده اند، بيان کرد: امروز داعش حاکميت ندارد 
ولي وجود دارد زمين را از دس��ت داده اند ولي اس��لحه را 
از دس��ت نداده اند و به دنبال تملک زمين در افغانس��تان، 
پاکس��تان و آس��ياي ميانه هس��تند تا از اين طريق ايده 
خالفت اس��المي را به قول خودشان احيا کنند. بنابراين 
جريان ه��اي تروريس��تي را نبايد پاي��ان يافته تلقي کرد 
هرچند حاکميت آن پايان يافته اس��ت. علوي در بخش 
ديگري از سخنانش گفت: نفس مذهب و دين خواستگاه 
تروريس��م نيس��ت، اروپا و آمريکا س��عي کردند اسالم را 
منش��ا تروريس��م قلمداد کنند و اين مس��ئله اي است که 
بايد در نشس��ت ها و کنفرانس ها به آن پرداخته ش��ود.

وي تصريح کرد: آنچه نطفه تروريسم را منعقد مي کند 
افراط گرايي اس��ت، خواه اسالمي باش��د، خواه مسيحي، 
يه��ودي، بوداي��ي و هر مذهب ديگر باش��د.وي با بيان 
اينکه منش��ا تروريس��م، وهابيت و حامي آن عربس��تان 
و ام��ارات و قط��ر و بعضا کويت هس��تند اظهار داش��ت: 
هدف اين ايدئولوژي احياي خالفت اسالمي اس��ت که 
آرمان جوانان مسلمان است. چه بسا اينها قدرت طلبي 
خود را پش��ت اين آرمان دنبال مي کنند.وزير اطالعات 
اضافه کرد: ابوبکر بغدادي که ريشه در حزب بعث دارد 
به دنبال احياي خالفت نيس��ت.وي خاطرنش��ان کرد: 
جريان ه��اي تروريس��تي الگ��وي انحرافي از اس��الم و 
خالفت اسالمي هستند و توسط استکبار به عنوان يک 
الگوي جايگزين انقالب اسالمي و انقالب اسالمي بدلي 
معرفي مي شوند.علوي هدف از پيگيري اين سياست را 

رويگرداني جوانان مسلمان سني از انقالب اسالمي ذکر 
کرد و اظهار داش��ت: اين در حالي اس��ت که انقالب ما 
يک انقالب اسالمي است و نه شيعي.وي با بيان اين که 
در جهان اس��المي نفرت از آمريکا و رژيم صهيونيس��تي 
روز به روز افزايش مي يابد، اظهار داش��ت: ترامپ با اين 
احس��اس که همگرايي در دنياي اس��الم به هم ريخته و 
اعراب ديگر دشمن اول را رژيم صهيونيستي نمي دانند 
جابجايي سفارت را اعالم کرد، هر چند اقدام وي باعث 

شد روح تازه اي در جامعه اسالمي دميده شود.
اقدام ترامپ؛ اعالم حمايت از رژيم صهیونیستي  ���

مع��اون ام��ور حقوقي و بين الملل��ي وزارت امور خارجه 
تصري��ح ک��رد: اقدام ترامپ در شناس��ايي بيت المقدس 
ب��ه عن��وان پايتخ��ت رژيم صهيونيس��تي اع��الم پيام 
حمايت و پش��تيباني امريکا از اين رژيم اس��ت؛ حمايتي 
که در دوره اوباما مقداري متزلزل ش��ده بود.به گزارش 
خبرگزاري صداوسيما، سيدعباس عراقچي در همايش 
مل��ي قدرت ه��اي بزرگ و امنيت منطقه اي غرب آس��يا 
با بيان اينکه منطقه غرب آس��يا با تهديدات مختلف و 
عوامل تنش آفرين متعددي مواجه است گفت: يکي از 
مهم ترين معضالت اين منطقه، رقابت تس��ليحاتي در 
خاورميانه است، به طوري که طبق برآوردهاي مؤسسات 
تحقيقات��ي، خاورميانه بزرگ ترين بازار تس��ليحاتي در 
دنياس��ت.معاون امور حقوق��ي و بين المللي وزارت امور 
خارجه با بيان اينکه بازار تس��ليحاتي از س��ال ۲01۲ به 
اين طرف 10 درصد رش��د داش��ته است افزود: اين رشد 
در منطقه غرب آس��يا و خاورميانه ش��کل بس��يار جدي 
تري به خود گرفته اس��ت.عراقچي گفت: عربس��تان، 
قط��ر، ام��ارات و ترکيه بزرگ تري��ن خريداران و امريکا 

بزرگ ترين فروش��نده تسليحات به خاورميانه است.وي 
افزود: بودجه نظامي عربستان در سال ۲017، شصت و 
چهار ميليارد دالر بوده و عربستان بعد از امريکا، چين و 
روس��يه چهارمين بودجه نظامي را در دنيا داش��ته و رژيم 
صهيونيس��تي هم در رده پنجم قرار داش��ته اس��ت، در 
حال��ي ک��ه ايران در رده نوزدهم ق��رار داد و هزينه هاي 
نظامي ايران نس��بت به بقيه کش��ورها بسيار پايين است.

مع��اون وزي��ر امور خارجه گفت: اين رقابت تس��ليحاتي 
و انباش��ت تس��ليحات در منطقه زمينه بسيار خطرناکي 
ب��راي درگي��ري فراهم مي کند.وي اف��زود: البته داليل 
مختلفي وجود دارد که کش��ورهاي حاش��يه خليج فارس 
به س��مت خريد س��الح حرکت مي کنند، از جمله رقابت 
بين آنها باعث ش��ده اس��ت که هر کدام براي جلب نظر 
اروپا و امريکا به خريد هر چه بيشتر سالح روي بياورند.

عراقچي گفت: مش��هور اس��ت که عربستان براي اينکه 
ترامپ را به رياض بکش��اند و اولين س��فر رئيس جمهور 
امريکا به رياض باش��د، تعهد 400 ميليارد دالري براي 
خريد س��الح داد و يا کش��ور قطر به خريد تس��ليحات از 
امريکا و اروپا روي آورده که آخرين آن، خريد جنگنده ها 
از کشور فرانسه بود.وي در بخش ديگري از سخنانش 
اظهار داش��ت: به اين مس��ابقه تس��ليحاتي متعارف بايد 
س��الح هاي غيرمتع��ارف را هم اضاف��ه کنيم که عمدتا 

دست رژيم صهيونيستي است. 

امروزدر وين برگزار مي شود
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میز خبرمیز خبر

 برخي از پشت
 به من خنجر زدند

نخس��ت وزي��ر لبنان اعالم ک��رد، برخي از 
اح��زاب در جري��ان بح��ران اخي��ري که بر 
وي گذش��ت، از پش��ت ب��ه او خنج��ر زدند.

س��عد حريري، نخس��ت وزير لبنان تصريح 
ک��رد، انتخاب��ات پارلماني آتي براي جريان 
المس��تقبل و براي لبنان سرنوش��ت س��از 
است.وي گفت: ما از بحران دشواري عبور 
کرديم، کس��اني بودند که مي خواس��تند از 
"رابطه برجسته" ما با عربستان براي اهانت 
به ش��خص من سوء اس��تفاده کنند. احزاب 
سياس��ي بودند که ت��الش کردند از طريق 
خنج��ر زدن از پش��ت، براي خود جايگاهي 
را در اي��ن بح��ران به دس��ت آورند.حريري 
خاطرنشان کرد: من با اين موارد هرکدام به 
ص��ورت جداگانه تعامل خواهم کرد، اما من 
طبيعتًا از کسي کينه به دل نمي گيرم، چراکه 
م��ن بر اين باورم که وطن براي پيش��رفت 

نيازمند تمامي مردمانش است.

دور جديد مذاکرات آستانه 
۳۰ آذر آغاز مي شود

وزارت خارجه قزاقس��تان در بيانيه اي تاکيد 
ک��رد ک��ه دور جدي��دي از مذاک��رات صلح 
سوريه در ۲۱ و ۲۲ دسامبر جاري در آستانه 
برگزار مي ش��ود.وزارت خارجه قزاقس��تان 
اع��الم کرد ک��ه اين مذاکرات به ويژه روي 
سرنوش��ت اف��راد ربوده ش��ده و زندانيان و 
رس��اندن کمک هاي انساني و بررسي روند 
فعالي��ت مناط��ق کاه��ش تن��ش متمرکز 
خواهد بود.مذاکرات اخير آس��تانه در اواخر 
اکتبر گذش��ته هيچ پيش��رفت ملموس��ي را 
حاصل نکرد، اما روس��يه پيش��نهاد داد که 
نشس��تي با حضور ۳۰ گروه سياسي سوري 
از تمامي طرف ها برگزار شود اما تحقق اين 

امردشوار به نظر مي رسد.

حمالت آمريکا عليه نيروهاي 
دولتي سوريه "قانوني" بود!

رئيس جمهور آمريکا تاکيد کرد، واشنگتن به 
عنوان بخشي از کمپين نظامي ائتالف ضد 
داع��ش حمالت "قانوني" را عليه نيروهاي 
دولت سوريه و نيروهاي حامي دولت انجام 
داده اس��ت!دونالد ترام��پ، رئيس جمه��ور 
آمري��کا در نام��ه اي ب��ه کنگره کش��ورش 
نوش��ت، از زم��ان آخرين گ��زارش دوره اي 
نيروهاي مس��لح آمريکا که در کمپين ضد 
داعش که در س��وريه ش��رکت دارند تعداد 
مح��دودي حمالت هواي��ي عليه نيروهاي 
دولت س��وريه و نيروه��اي حامي آن انجام 
داده ان��د.وي افزود: اي��ن حمالت اقداماتي 
"قانوني براي مقابله با تهديد قريب الوقوع 
علي��ه آمريکا و نيروهاي ائتالفي ش��رکت 
کنن��ده در اين کمپي��ن" بودند.ائتالف ضد 
داع��ش ک��ه متش��کل اس��ت از بيش از ۷۰ 
کشور، حمالت هوايي و توپخانه اي را عليه 
تروريس��ت هاي داعش در عراق و س��وريه 
انج��ام داده اس��ت. اين حم��الت هوايي در 
ع��راق با حمايت دولت اين کش��ور صورت 
گرفته ان��د ام��ا حمالت هوايي در س��وريه 
هيچگونه مجوزي از سوي دولت دمشق و 

شوراي امنيت سازمان ملل ندارند.

ترکيه ديگر دمشق را خطري 
عليه خود نمي داند

وزي��ر خارج��ه ترکيه ضمن تأکي��د بر اينکه 
کش��ورش ديگر دمشق را خطري عليه خود 
نمي داند، گفت که آنکارا با مش��ارکت کردها 
در روند حل و فصل بحران س��وريه مش��کلي 
ندارد.مول��ود چ��اووش اوغل��و، وزير خارجه 
ترکيه در مصاحبه با ش��بکه ان تي وي اين 
کش��ور گفت: اگر الزم باش��د آنکارا با مسکو 
جهت عمليات نظامي عليه يگان هاي مدافع 
خلق کرد در سوريه به هماهنگي مي پردازد. 
يگان هاي مدافع خلق کرد احتماال تهديد به 
حس��اب بياين��د و اگر عملي��ات نظامي عليه 
آن ها انجام دهيم با هماهنگي هم پيمان مان 
روسيه اين کار را خواهيم کرد. گروه هاي کرد 
متفاوت��ي در س��وريه وج��ود دارن��د ک��ه ما 
ارتباطم��ان را ب��ا آن ها حفظ خواهيم کرد. ما 
عليه کردها نيستيم در کنار آن ها هستيم اما 
اين درباره تروريس��ت ها نيس��ت و ما در اين 
باره با طرف روس صحبت کرده ايم.چاووش 
اوغلو گفت: ما مخالف مش��ارکت گروه هاي 
ک��رد در رون��د ح��ل و فصل بحران س��وريه 
نيس��تيم و ليس��تي از گروه ه��اي ک��رد را که 
درباره آن ها توافق صورت گرفته به روس��يه 
داده اي��م.وي گف��ت: ايران ني��ز با يگان هاي 
مداف��ع خلق ک��رد به دليل ارتباطش با حزب 
کارگران کردستان ترکيه)پ ک ک( مخالف 
اس��ت. روس��يه نيز حتي اگر از موضع ما دفاع 
نکن��د اما به موضع م��ا احترام مي گذارد.وي 
تصري��ح کرد: در حال حاضر صحبتي درباره 
تهديد از س��وي نظام س��وريه عليه ما وجود 
ندارد پيش��تر حادثه س��قوط جنگنده ما وجود 

داشت اما اين خطر ديگر رفع شده است.

 عدم حمايت بين المللي
 از مخالفان سوري

فرس��تاده س��ازمان ملل به سوريه خطاب به 
مخالفان دولت اين کش��ور در هشتمين دور 
نشس��ت ژنو گفت، تغيير نظام س��وريه تنها 
از طريق قانون اساس��ي يا انتخابات ممکن 
است.استفان دي ميستورا، فرستاده سازمان 
ملل به سوريه به مخالفان دولت اين کشور 
اب��الغ ک��رد که دولت ب��ا مذاکرات مخالف 
است.دي ميستورا افزود، شکست مذاکرات 
ژن��و به منزل��ه جايگزيني آن ب��ا کنفرانس 
س��وچي اس��ت.وي به مخالف��ان گفت، در 
ح��ال حاض��ر آنها از هيچ حمايت بين المللي 
برخوردار نيس��تند و ترکيه روند س��وچي را 
حمايت مي کند.همچنين اين مقام مسؤول 
به مخالفان دولت س��وريه گفت، تغيير نظام 
تنها از طريق قانون اساس��ي و يا انتخابات 
امکان پذير است.اين در حالي است که هيئت 
دمشق نيز به مقر سازمان ملل در ژنو رفته تا 

با دي ميستورا نشست برگزار کند.

  ترکيه ميزبان نشست
 امنيتي سه جانبه 

رئي��س ارت��ش ترکي��ه اعالم ک��رد که ۱۴ 
دسامبرسال جاري ميالدي ميزبان نشستي 
س��ه جانبه با مسئوالن ارشد نظامي آمريکا 
و ع��راق اس��ت.ژنرال خلوصي آکار، رئيس 
ستاد مشترک ارتش ترکيه قرار است درباره 
مس��ائل امنيتي منطق��ه اي با ژنرال عثمان 
غنيم��ي، همت��اي عراق��ي اش، "کورتيس 
اس��کاپاروتي"، فرمانده نيروهاي آمريکايي 
در اروپا و "جوزف ووتل"، فرمانده نيروهاي 
مرکزي آمريکا ديدار و گفتگو داش��ته باشد.

اين نشس��ت س��ه جانبه قرار اس��ت در مقر 
س��تاد مش��ترک ارتش ترکيه و در تاريخ ۱۴ 

دسامبر برگزار شود.

 تصميم آمريکا براي جنگ
 با طالبان نتيجه نخواهد داد

وزير خارجه روسيه اعالم کرد تصميم آمريکا 
ب��راي جنگ با طالباني که صلح نمي خواهد، 
نتيجه نخواهد داد.سرگئي الوروف وزير خارجه 
روس��يه طي اظهاراتي در جمع خبرنگاران در 
دهلي نو گفت که بحران افغانستان تنها زماني 
مي تواند حل شود که تمامي طرف ها از جمله 
طالبان، جزئي از راه حل اين بحران باش��ند.

وزير خارجه روس��يه با ابراز اين مطلب گفت 
که تصميم اياالت متحده آمريکا براي جنگ 
با طالباني که صلح نمي خواهد، نتيجه نخواهد 
داد.الوروف همچني��ن از آمري��کا به خاطر رد 
کردن »روند مسکو« درباره صلح افغانستان، 
انتقاد کرد.وي همچنين تأييد کرد که مسکو 
ب��ا طالب��ان تم��اس دارد و هدف از اين تماس 
کش��اندن اين گروه بر سر ميز مذاکرات صلح 
با دولت افغانستان است نه پشتيباني و حمايت 
از طالبان.الوروف گفت: هرگز، هيچ مدرکي يا 
واقعيتي وجود نداشته است که روسيه از طالبان 
پش��تباني مي کند يا طالبان را تجهيز مي کند؛ 
موضوع��ي که برخ��ي از مقامات آمريکايي به 

آن اشاره داشته اند.

پاسخ اردن به حکم دادگاه 
کيفري بين المللي 

پ��س از آنکه دادگاه کيفري بين المللي اعالم 
کرد که درصدد ارجاع پرونده اردن به شوراي 
امنيت به دليل عدم همکاري امان با اين دادگاه 
براي بازداش��ت عمر البش��ير است، يک منبع 
رسمي اردني گفت: امان چيزي پيرامون حکم 
دادگاه کيف��ري بي��ن الملل��ي مبني بر اين امر 
دريافت نکرده است.يک منبع رسمي اردني در 
مصاحبه با اسپوتنيک گفت، اردن هيچ چيزي 
پيرامون حکم دادگاه کيفري بين المللي مبني 
بر ارجاع پرونده عدم همکاري خود با اين دادگاه 
پيرامون بازداشت عمر البشير، رئيس جمهوري 
سودان دريافت نکرده است.اين منبع گفت: ما 
هنوز چيزي دريافت نکرديم، اردن بر اس��اس 
منش��ور اتحاديه ع��رب، تمامي رهبران عربي 
را به نشس��ت س��ران عرب دعوت کرد.در اين 
راستا وزارت خارجه اردن از حکم دادگاه کيفري 
بين الملل��ي مبني بر همکاري نکردن اردن در 
مساله عمر البشير و ارجاع اين پرونده به شوراي 
امني��ت انتقاد ک��رد و آن را ظالمانه خواند.اين 
وزارتخان��ه افزود: امان تمامي راه هاي حقوقي 
و سياسي را براي تعامل با حکم دادگاه کيفري 
و اش��کاالت وارده در آن را بررس��ي مي کند.
محمد کايد، س��خنگوي رسمي وزارت خارجه 
اردن گف��ت: دول��ت اردن اي��ن حک��م را که از 
س��وي دفتر بدوي دادگاه کيفري در خصوص 
اس��تقبال از عمر البش��ير در اردن صادر ش��ده 

بررسي مي کند.

فرستاده ويژه رئيس جمهوري فرانسه و سفير اين کشور 
در رياض هفته گذشته به مالقات گروهي از شاهزادگان 
بازداش��ت ش��ده در هتل ريتز کارلتون رفت،  اين در حالي 
اس��ت که وليد بن طالل، ش��اهزاده عربس��تاني هر گونه 
توافق با بازرسان را رد کرده و خواستار محاکمه اي علني 
ش��ده اس��ت.برخي منابع عالي رتبه در پاريس به روزنامه 
مستقل راي اليوم اعالم کردند که فرستاده ويژه امانوئل 
ماکرون، رئيس جمهوري فرانس��ه به همراه س��فير اين 
کش��ور در رياض به مالقات ش��اهزادگان بازداشت شده 
و التويج��ري، مدي��ر دفتر عبداهلل بن عبد العزيز، پادش��اه 
پيش��ين عربس��تان رفتند.هدف فرستاده فرانسه ديدار با 

تک تک اين ش��اهزادگان به صورت جداگانه  اس��ت اما 
محمد بن س��لمان، وليعهد عربس��تان تصميم دارد که 
فرستاده و سفير فرانسه در يک ديدار با حضور مسؤوالن 
رسمي عربستان با شاهزادگان ديدار کنند.طرف فرانسوي 
بر ديدار با وليد بن طالل و ش��اهزاده متعب بن عبداهلل 
به صورت جداگانه پافشاري کرد اما عربستان نپذيرفت.

هنوز برخي ش��اهزادگان عربس��تاني نمي پذيرند در ازاي 
چشم پوشي از بخشي از دارايي هاي خود آزاد شوند.وليد 
بن طالل در راس اين جريان مخالف است و بر برگزاري 
محاکمه اي علني جهت تفهيم اتهام و حضور بازرگانان و 
شرکت هاي بين المللي به عنوان شاهد و شرح چگونگي 
افزايش ثروتش در بازارها و سرمايه گذاري هاي خارج از 
کش��ور بيش از بازارهاي داخلي عربس��تان اصرار دارد.با 
گذشت بيش از يک ماه از بازداشت شاهزادگان عربستاني 
اکنون بن س��لمان خود را درون مش��کل بزرگ و جدي 
مي بيند،  از يک طرف نمي تواند شاهزادگان بازداشت شده 
را به صورت علني محاکمه کند و از سوي ديگر نمي تواند 
آنها را بدون اخذ بخشي از دارايي هايشان آزاد کند چون در 

اين صورت آزادي آنها به معناي بي گناهي آنها است.

کره ش��مالي با اعالم پيروزي سياس��ي و نظامي خود 
ب��ر آمري��کا، واش��نگتن را ب��ه طرح مس��ائل حقوق 
بش��ري علي��ه پيونگ يان��گ با وجود عدم ش��واهد 
کافي متهم کرده است.ش��وراي امنيت سازمان ملل 
وضعيت حقوق بش��ر در کره ش��مالي را روز دوش��نبه 
و به درخواس��ت آمريکا، فرانس��ه و انگليس و ش��ش 
 کش��وري که عضويت دائم ندارند، مورد بررس��ي قرار 

داد.
 اين جلس��ه با وجود مخالفت هايي از س��وي چين و 
روس��يه برگزار ش��د. پکن اين مس��اله را مورد بررسي 
قرار داد که زمان بندي اين نشست بر تنش در منطقه 

مي افزايد.اين نشس��ت چند روز پس از آزمايش يک 
موش��ک بالس��تيک قاره پيما در اواخر نوامبر از سوي 
کره ش��مالي برگزار ش��د. روسيه با محکوم کردن اين 
آزماي��ش موش��کي، آمريکا را مقص��ر تحريک کره 
شمالي دانست.با وجود هشدارها از سوي "وو هايتائو"، 
معاون سفير چين در سازمان ملل که نشست درباره 
مسائل حقوق بشري کره شمالي مي تواند در اين برهه 
 زماني غيرسازنده باشد، کشورهاي عضو آن را برگزار

 کردند.
روس��يه نيز در کنار چين گفت که اين نشس��ت نبايد 
برگزار ش��ود.هيات دائم کره ش��مالي در سازمان ملل 
در بيانيه اي اعالم کرد که غرب از مساله حقوق بشر 
ب��ه عنوان بهان��ه اي براي منحرف کردن توجهات از 
شکس��ت سياس��ي و نظامي اش در مقابل کره شمالي 
استفاده مي کند.اين هيات اعالم کرد:  اين يک اقدام 
از روي اس��تيصال از س��وي نيروهاي متخاصم است 
که در تقابل نظامي و سياسي با کره شمالي شکست 
خورده اند چون کره ش��مالي هم اکنون يک کش��ور 

داراي سالح اتمي است.

اعالم پيروزي کره شمالي بر آمريکاديدار فرستاده فرانسه با شاهزادگان عربستاني بازداشت شده 

روزنامه اس��رائيلي هاآرتص اعالم 
ک��رد که دس��تور والديمير پوتين 
براي عقب نشيني نيروهاي روس 
از س��وريه، بخش��ي از ط��رح وي 
درب��اره مش��ارکتش در انتخابات 

رياست جمهوري روسيه است.
ايمي فري��س روتم��ن، تحليلگ��ر 
روزنامه هاآرت��ص  اس��رائيلي 
نوش��ت: دس��تور والديمير پوتين، 
رئيس جمه��وري روس��يه ب��راي 
عقب نش��يني نيروهايش از سوريه 
بخش��ي از طرح وي درباره شرکت 
در انتخاب��ات رياس��ت جمهوري 
روس��يه در س��ال ۲۰۱۸ اس��ت. او 
مي خواهد مردمش را مطئمن کند 
که فرزندانش��ان به زودي از جنگ 
پرهزينه س��وريه بازخواهند گشت.

وي اعالم پوتين براي ش��رکت در 
انتخابات رياست جمهوري روسيه 
را به سفر غيرمنتظره اش به سوريه 
رب��ط داد.اين روزنامه نوش��ت: اين 
اق��دام در حال��ي صورت گرفته که 
قرار است اين هفته پوتين کنفرانس 
مطبوعاتي تلويزيوني ساالنه خود را 
که خالصه اي از نتايج سال ۲۰۱۷ 
اس��ت در حض��ور بي��ش از ۱۰۰۰ 
خبرن��گار برگزار کند.ب��ا اين اقدام 
پوتين قادر خواهد بود به س��ؤاالت 
مربوط به موفقيت ها در س��وريه و 
نه شکست ها يا موعد عقب نشيني 
پاسخ دهد. به رغم اينکه پيش بيني 
مي ش��ود پوتين در اي��ن انتخابات 
پيروز شود اما بي توجهي و بي خيالي 
رأي دهن��دگان از دوره طوالني در 
باالترين س��طح خود ق��رار دارد. با 
توجه به اينکه روابط ميان روس��يه 
و غ��رب در بدتري��ن وضعيت خود 
قرار دارد اين مس��اله منطقي است. 
ه��ر پيروزي عليه آمريکا انگيزه اي 
براي پوتين و انگيزه احتمالي براي 
رأي دهندگان جهت رفتن به پاي 

صندوق هاي رأي خواهد بود.

خروج  پوتين از سوريه بخشي از طرح 
انتخاباتي  اوست

وزير امور خارجه آلمان حضورش 
در ديدار نمايندگان کش��ورهاي 
عضو اتحاديه اروپا با نخست وزير 
رژيم صهيونيستي که قرار بود روز 
دوش��نبه در بروکسل انجام شود 

را لغو کرد.
برخ��ي مناب��ع در وزارت خارجه 
آلم��ان اع��الم کردن��د، زيگمار 
گابري��ل، وزير ام��ور خارجه اين 
کش��ور دليل ع��دم حضورش در 
نشس��ت روز دوش��نبه را بيماري 
يک��ي از اعض��اي خان��واده اش 

عنوان کرد.
پس از اين اعالم شد که نماينده 
آلم��ان در س��ازمان ملل به جاي 
گابري��ل در اين نشس��ت حضور 

خواهد يافت.

خبرگزاري آلمان به نقل از برخي 
مناب��ع تاکيد ک��رد،  عدم حضور 
گابري��ل هرگز موجب نارضايتي 
مس��ئوالن اروپايي و اس��رائيلي 
نخواهد ش��د، برخي کارشناسان 
اين اقدام وزير امور خارجه آلمان 
را به لغو ديدارش در آوريل گذشته 
با بنيامين نتانياهو، نخس��ت وزير 
رژي��م صهيونيس��تي در اراضي 
اش��غالي از سوي نتانياهو مربوط 

دانستند.
ق��رار ب��ود نتانياه��و در اراض��ي 
اش��غالي با گابريل ديدار کند اما 
اي��ن ديدار را به بهانه نشس��ت و 
گفتگ��وي اين مس��ئول آلماني 
ب��ا نهاده��اي حقوقي اس��رائيل 
ک��ه جنايت رژيم اش��غالگر عليه 
فلسطيني را افشا کرده بودند لغو 
کرد.گابريل اين اقدام نتانياهو را 
توهيني ديپلماتيک قلمداد کرد.
گفتني اس��ت نتانياهو با حمايت 
وزير امور خارجه ليتواني خواستار 
دي��دار با نمايندگان کش��ورهاي 
عضو اتحاديه اروپا در بروکس��ل 

شده بود.

 غيبت وزير خارجه آلمان 
در نشست در بروکسل

س��خنگوي ني��روي هوايي چين 
اع��الم ک��رد، چندي��ن جنگنده، 
بمب افکن و هواپيماي شناس��ايي 
چيني طبق معمول و برنامه ريزي 
ش��ده به گشت زني براي حفاظت 
از حاکمي��ت ملي و تماميت ارضي 

پرداختند.
پي��ش از اي��ن يک ديپلمات چيني 
تهدي��د کرد که اگ��ر تايوان براي 
جدايي تالش کند و يا کشتي جنگي 
آمريکاي��ي به آب هاي اين منطقه 
بيايد وارد عمل مي شود و حمله اي 
عليه تايوان صورت مي گيرد و پس 
از اين لفاظي ها بود که چين اقدام 
ب��ه گش��ت زني در نزديکي تايوان 
ک��رد. ارتش چين امروز سه ش��نبه 
اي��ن فعاليت نظام��ي را تاييد کرد.

به گفته س��خنگوي نيروي هوايي 
چي��ن، اين جنگنده ها بر فراز تنگه 
مياک��و در جن��وب ژاپ��ن و کانال 
باش��ي ميان تاي��وان و فيليپين به 
پ��رواز درآمدن��د ت��ا "قابليت هاي 
واقعي رزمي س��نجيده شود." اين 
جنگنده ها ش��امل بمب افکن اچ-

۶کا )۶K-H(، جنگنده س��و-۳۰ 
)Su-۳۰(، جنگن��ده ج��ي-۱۱ 
)J-۱۱(، هواپيماهاي شناس��ايي 
و س��وخت گيري مي شد.در همين 
حال، وزير دفاع تايوان در بيانيه اي 
اعالم کرد، آنها هواپيما و کش��تي 
براي نظارت بر اين فعاليت ارتش 
چي��ن اعزام کردن��د.او افزود، اين 
مانوره��ا غي��ر معمول نيس��تند و 
م��ردم نبايد احس��اس خطر کنند. 
چين امسال چندين بار گشت هاي 
مشابهي در نزديکي تايوان داشته 
است.چين تاکيد دارد اين مانورها 
در راس��تاي برنامه مدرن س��ازي 
ارتش اس��ت که ش��امل س��اخت 
ناوهواپيمابر و جنگنده مي ش��ود تا 
توانايي نفوذ فراتر از س��واحلش را 

پيدا کند. 

مانور نيروي هوايي چين
 اطراف تايوان

تصميمآمريکادربارهقدساوضاعراپيچيدهميکند
رئيس جمه��ور ترکيه پس از دي��دار با والديمير پوتين، 
همتاي روس��ي اش در کنفرانس خبري مشترک اعالم 
کرد، مقامات روسيه و ترکيه در روزهاي آتي براي نهايي 
کردن توافق S-۴۰۰ با يکديگر ديدار و گفت وگو خواهند 
کرد.والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه دوشنبه براي 
گفت وگو با رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه به 

آنکارا رفت.در نشس��ت خبري مش��ترک دو رهبر پس از 
ديدار دوجانبه، اردوغان اعالم کرد: آنکارا و مس��کو هر 
دو در برابر اقدام آمريکا درباره قدس موضع مش��ترک 
دارند و دو طرف در اين باره در تماس هستند.پوتين نيز 
در اين کنفرانس خبري مش��ترک اعالم کرد: روس��يه و 
ترکي��ه ه��ر دو بر اين باورند که اين تصميم اخير آمريکا 

کمکي براي عادي س��ازي ش��رايط در خاورميانه انجام 
نمي دهد و تنها باعث پيچيده شدن شرايط مي شود.وي 
در ادامه هشدار داد: اين مساله ممکن است در روند صلح 
اسرائيل – فلسطين رخنه ايجاد کند.اردوغان اضافه کرد 
در ديدارش با پوتين رويکرد مش��ترکي اتخاذ کرده اند.

وي گفت: اس��رائيل از اين مس��اله به دنبال يک فرصت 

براي افزايش فشارها و اعمال خشونت عليه فلسطينيان 
استفاده خواهد کرد.رئيس جمهور ترکيه در ادامه درباره 
توافق S-۴۰۰ ميان آنکارا و مسکو بدون اشاره مستقيم 
به اين مساله گفت: ما در اين ديدار سرانجام درباره يک 
توافق معتبر به تفاهم رس��يده و اميدوارم که اين توافق 

در نزديکترين زمان ممکن امضا شود.

 25 کشور اروپايي پيمان دفاعی امضا کردند

وزيران دفاع کشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي نخستين 
ب��ار توافق مرب��وط به همکاري ه��اي نظامي دائمي اين 
اتحاديه)پسکو( را امضا کردند. سندي که توسط ۲۵ کشور 
عضو اين اتحاديه امضا شد. سه کشور دانمارک، انگليس 

و مالت از امضاي اين توافق نامه خودداري کردند.
ب��ه گ��زارش آناتولي، اتريش، بلژيک، فنالند، فرانس��ه، 
آلمان، يونان، مجارس��تان، ايتاليا، ايرلند، لوکزامبورگ، 
هلند،  پرتغال، روماني، اسپانيا و سوئد کشورهايي هستند 
که در اين اتحاد جديد عضو هس��تند.اين تصميم در پي 
بيانيه مشترک کشورهاي عضو درباره تمايل براي حضور 
در اي��ن اتح��اد امنيتي و دفاعي صورت گرفته اس��ت.در 
۱۳ نوامب��ر وزراي ۲۳ کش��ور عض��و اتحاديه اروپا بيانيه 
مشترکي را درباره ايجاد اين اتحاد جديد امنيتي و دفاعي 
امضا کردند. ايرلند و پرتغال در تاريخ هفتم دس��امبر آن 
را امض��ا کردند.براس��اس اين بيانيه، اين توافق ش��امل 
۱۷ پ��روژه درب��اره آموزش، آمادگي عملياتي و توس��عه 
ظرفيت هاي دفاعي و امنيتي است.همچنين در ادامه اين 
بيانيه آمده اس��ت: انتظار مي رود اين پروژه ها به صورت 
رسمي توسط شوراي اروپايي اوايل ۲۰۱۸ مورد تاييد قرار 
گيرند.همکاري در زمينه هاي دفاعي و نظامي در ش��مار 
ضعف ه��اي اتحادي��ه اروپا بوده اس��ت. به ويژه مخالفت 
مس��تمر انگليس همواره مانع از ايجاد يک اتحاد دفاعي 
توس��ط کش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا شده است.هدف 
از تش��کيل اتحاد دفاعي کش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا 
افزاي��ش نقش و حض��ور منعطف تر نيروهاي نظامي اين 
اتحاديه در بحران هاي بين المللي اعالم ش��ده اس��ت. از 
آن گذشته اتحاديه اروپا با تشکيل چنين اتحادي بر آن 
است تا در استقالل بيشتري از اياالت متحده آمريکا عمل 
کند.اي��ن همکاري نظامي قرار اس��ت زمينه هاي ايجاد 
يک اتحاد نظامي اروپايي را فراهم آورد. از آن گذش��ته، 
ساختار اين همکاري، ساختاري نيست که يک بار براي 
 Permanent( "هميش��ه تعريف ش��ود. آنچه به "پسکو
Structured Cooperation/هم��کاري س��اختاري 

مداوم( ش��هرت يافته ناظر بر تنظيم دائمي عملکرد اين 
هم��کاري نظام��ي در تطبيق با نيازهاي دفاعي اس��ت.

تش��کيل يک س��پاه مش��ترک براي حضور و مش��ارکت 
س��ريع تر در بحران هاي جهاني از جمله مواردي اس��ت 
که در طرح اتحاد نظامي اروپايي پيش بيني ش��ده اس��ت. 
فرانسه يکي از مدافعان جدي اين طرح به شمار مي رود.
س��نگ بن��اي ايجاد يک اتح��اد نظامي اروپايي عمال در 
نشس��ت م��اه نوامبر وزيران ام��ور خارجه و وزيران دفاع 
کشورهاي عضو اتحاديه اروپا برداشته شد که کشورهاي 
عالقه مند طرح آن را عنوان کردند. تصميم اخير وزيران 
دفاع کش��ورهاي عضو اين اتحاديه، نخس��تين گام در 

راستاي ايجاد چنين اتحادي تلقي مي شود.
موضوع تش��کيل يک اتح��اد نظامي يا هماهنگ کردن 
برنامه ه��اي مرب��وط به همکاري ه��اي نظامي و دفاعي 
کش��ورهاي عضو، موضوع جديدي نيس��ت. نخس��تين 
ب��ار، ۸ س��ال پي��ش، يعن��ي در س��ال ۲۰۰۹ و با تصويب 
کارپايه ليس��بون )قانون اساس��ي اتحاديه اروپا( موضوع 
همکاري هاي نظامي و دفاعي کشورهاي عضو اتحاديه 
اروپ��ا زمينه عملي ياف��ت. اما مخالفت هاي انگليس چه 
در آن هنگام و چه پس از آن، عمال مانع از ثمربخش��ي 
اين تالش ها ش��ده است.خروج انگليس از اتحاديه اروپا 
در سال ۲۰۱۹ عمال مانع بزرگ موجود بر سر راه ايجاد 
چنين اتحادي را از بين برده است. دو کشور ديگر عضو 
اتحاديه اروپا نيز با طرح گسترش همکاري هاي دفاعي 
اتحاديه اروپا موافق نيس��تند: دانمارک و مالت.دانمارک 
همواره از حضور و شرکت در هرگونه همکاري نظامي، 
دفاعي و امنيتي اروپا اجتناب ورزيده اس��ت و اين بار نيز 
حاضر به ش��رکت در همکاري هاي دفاعي اين اتحاديه 
نيست. مالت نيز مايل نيست مطابق تصميم کشورهاي 
عض��و اتحاديه اروپ��ا، بودجه نظامي خود را افزايش دهد 
و از اين رو، پيش ش��رط هاي ش��رکت در چنين اتحادي 

را تامين نمي کند.

بوريس جانس��ون ،وزير امور خارجه انگليس با تاکيد بر 
اينک��ه تنه��ا راه ح��ل پايان يافتن بح��ران يمن راه حلي 
سياسي است گفت در سفرم به ابوظبي و ديدار با مسئوالن 
امارات��ي خواس��تار لغو محاص��ره يمن و ورود کمک هاي 
بشردوستانه به اين کشور شدم.وزير امور خارجه انگليس 
پس از بازگشت از سفرش به منطقه که شامل کشورهاي 
عم��ان، اي��ران و امارات بود در مجلس عوام اين کش��ور 
اع��الم ک��رد: درخصوص لزوم صدور مجوزي براي ورود 
کمک ه��اي بشردوس��تانه به يم��ن و ايجاد فضايي براي 
فعاليت ه��اي تج��اري در بندر الحدي��ده که ۸۰ درصد از 
واردات غذايي يمن از اين بندر انجام مي شود، به توافق 
رسيديم.جانسون درباره حل بحران يمن نيز گفت: لندن 
بر اين باور است که در اين راه حل براي مقابله با حوادث 
فاجعه بار کنوني در يمن در پيش گرفتن راه حلي سياسي 
اس��ت.وزير امور خارجه انگليس با اش��اره به اتفاق نظر با 
مسئوالن عمان درخصوص بحران يمن گفت: با سلطان 
قابوس )پادش��اه عمان( به ش��کلي مفصل درباره فاجعه 
يم��ن گفت وگ��و کردي��م و درمورد تحلي��ل اين بحران و 
راه ح��ل پاي��ان دادن به درگيري ها اتفاق نظر داش��تيم.
وي با تاکيد بر اينکه لندن با ش��رکاي خود در راس��تاي 
بازگرداندن طرف هاي درگير در يمن به ميز مذاکرات با 
حضور آمريکا در اوايل سال آتي ميالدي تالش خواهند 
کرد کش��ته ش��دن علي عب��داهلل صال��ح، رئيس جمهور 
پيش��ين يمن را موجب تش��ديد درگيري ها در اين کشور 
دانس��ت.وزير امور خارجه انگليس در س��فرش به منطقه 
عالوه بر سلطان قابوس با حسن روحاني، رئيس جمهور 
 ايران و محمد بن زائد، وليعهد ابوظبي ديدار و گفت وگو 

کرد.
جانسون افزود: در اين سفر درباره بحران يمن که اکنون 
بدترين بحران انساني جهان است گفت وگو کرديم.وي 
با اش��اره به ش��ليک موش��ک بالس��تيک در تاريخ چهارم 
نوامبر به فرودگاه بين المللي ملک خالد در رياض گفت: 
نيروهاي وابسته به انصاراهلل بايد شليک موشک  به سمت 

عربستان را متوقف کنند.
ميليون يمني در آستانه خطر قحطي هستند ���8 

يک مسئول برجسته در سازمان ملل با اشاره به اينکه ۸ 
ميليون يمني در آستانه خطر قحطي قرار دارند تاکيد کرد، 
همه طرف هاي درگير در يمن بايد اجازه دهند کمک هاي 

بشردوستانه به دست مردم برسد.
جيمي مک گولدريک، هماهنگ کننده امور بشردوستانه 
سازمان ملل در يمن طي بيانيه اي اعالم کرد: محاصره 
مستمر بنادر يمن باعث نقص شديد سوخت، موادغذايي 
و دارو در اي��ن کش��ور ش��ده و اي��ن ام��ر تع��داد زيادي از 
س��اکنان يمن را نيازمند کمک هاي فوري کرده اس��ت.

مک گولدري��ک افزود: زندگي ميليون ها تن از س��اکنان 
يم��ن از جمل��ه ۸.۴ ميليون يمني که در آس��تانه قحطي 
قرار دارند بس��تگي به توان ما در ادامه امدادرس��اني هاي 
پزش��کي، درماني و ارس��ال بس��ته هاي موادغذايي و آب 

آشاميدني دارد.
مس��ئوالن نهادهاي وابس��ته به س��ازمان ملل از جمله 
س��ازمان جهاني بهداشت، کميسيونر عالي پناهجويان و 
صندوق حمايت از کودکان اين سازمان )يونيسف( اخيرا 
در بيانيه اي از ائتالف عربي به رهبري عربستان خواستند 
محاصره اعمال ش��ده عليه يمن را فورا و به ش��کل کامل 
لغ��و کن��د.در اين بيانيه بر لزوم بازگش��ايي فوري و کامل 
تمامي بنادر يمن و سهولت بخشيدن به انتقال کاالهاي 

ضروري تاکيد شد.
س��ازمان آکسفام و پنج سازمان بين المللي حقوق بشري 
ديگ��ر ب��ا انتقاد از محاصره يمن از س��وي ائتالف عربي 
هم��ه طرف ه��ا در اين کش��ور را به توقف فوري حمالت 
دعوت کرده و تاکيد کرد: مردم يمن نمي توانند حمالت 
بيشتري را تحمل کنند.از سوي ديگر فرحان حق، معاون 
سخنگوي دبيرکل سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتي 
در نيويورک اعالم کرد: از ۲۷ آوريل گذش��ته موارد ابتال 
ب��ه بيم��اري وبا در يمن به ۹۷۵ هزار مورد رس��يده که از 

اين تعداد ۲۲۲۴ تن فوت شدند.

ميانجيگرياماراتبرايلغومحاصرهيمن»ِپسکو«دربرابر»ناتو«
جانسون ضمن تاکيد بر حل بحران از راه مذاکره خواستار شد
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سرمایه گذاري خارجي در بخش صنعت ؛ تقریبا هیچ
علي رغم سرمایه گذاري 2 میلیارد دالري دولت دوازدهم

گ�روه صنع�ت، تجارت: ميزان س��رمايه گذاري خارجي 
مس��تقيم در بخش صنعت و معدن در س��ال ۱۳۹۵ معادل 
۰.۷ ميليارد دالر بود که بنا بر هدف گذاري صورت گرفته 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم 
قرار بر اين است که در سال ۱۴۰۰ اين سرمايه گذاري اين 
رقم به ۷ ميليارد دالر افزايش يابد.به دليل شرايط پيش آمده 
در دوران تحريم قبل از س��ال ۱۳۹۲ مش��کالت و مسائل 
فراواني جهت جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ويژه 
در بخش صنعت کشور وجود داشت به گونه اي که در اين 
س��ال ش��اهد کاهش جذب ميزان سرمايه گذاري خارجي 
براي س��ومين س��ال پياپي بوديم. و با به سرانجام رسيدن 
برجام رفته رفته بارقه هاي اميد جهت جذب سرمايه گذاري 
خارجي چه در بخش صنعت و چه در بخش معدن با توجه 
به پتانس��يل هاي موجود در اين حوزه ها به وجود آمد هر 
چند که اين مس��ئله نيازمند گذش��ت زمان، جذب اعتماد 
س��رمايه گذاران خارجي و حل و فصل مش��کالت بانکي 
بين ايران و س��اير کش��ورها بود اما ش��اهد توفيق جدي در 
اين زمينه نبوديم هرچند که اين مسئله دور از انتظار نيز به 
نظر نمي رسيد.براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه 
سازمان ملل )آنکتاد( که به صورت ساالنه منتشر مي شود 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده ازسوي ايران 
در سال ۲۰۱۵ وارد سومين سال متوالي کاهشي خود شد 

و کاهش ۶/ ۲ درصد نس��بت به س��ال قبل از آن را ثبت 
کرد. ايران در سال ۲۰۱۴ با کاهش ۳۰.۹۸ درصدي و در 
س��ال ۲۰۱۳ با کاهش ۳۵ درصدي جذب س��رمايه گذاري 
خارجي مواجه ش��ده بود که اين کاهش بيش��تر به دليل 
اعمال تحريم ها عليه کشور و عدم توانايي سرمايه گذاران 
خارجي در وارد کردن سرمايه به ايران بوده است.با اين حال 
با خروج کش��ور از ليس��ت تحريم ها، لزوم جبران خسارات 
وارده در سال هاي تحريم بيش از پيش احساس مي شود 
که در اين بين جذب سرمايه گذار مستقيم خارجي به ويژه 
در بخش صنعت و معدن که با پتانسيل ها و ظرفيت هاي 
فراواني در کشور همراه است، بايد در دستور کار قرار گيرد.

در سال ۱۳۹۵ ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
در بخش صنعت و معدن معادل ۰.۷ ميليارد دالر بوده است 
که بنابر هدف گذاري کمي صورت گرفته توس��ط محمد 
شريعتمداري به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت قرار بر 
اين است که اين ميزان با افزايش ۱۰ برابر به رقمي معادل 
۷ ميليارد دالر در سال ۱۴۰۰ برسد.در دوران پساتحريم که 
انتظار مي رود وضعيت اقتصادي کشور رو به بهبود حرکت 
کند، همچنان ش��اهد ريسک س��رمايه گذاري در داخل و 
محيط ناشفاف سرمايه گذاري براي خارجي ها هستيم به 
نحوي که به دليل بورکراسي هاي موجود در کشور کماکان 
بستر و آمادگي الزم براي حضور سرمايه گذار خارجي وجود 

ندارد عالوه بر اين ابهامات موجود نيز در برخي موارد نيز 
مانع جدي براي جذب سرمايه گذار خارجي به شمار مي رود. 
بنابراي��ن باي��د منتظر ماند و دي��د آيا اين وعده ۱۰ برابري 
با گذش��ت چهارس��ال از روي کار امدن دولت دوازدهم در 
سال ۱۴۰۰ محقق خواهد شد و صنايع و معادن در کشور 
با کمک دولت خواهند توانست با جذب سرمايه ۷ ميليارد 
دالري از س��وي ش��رکت هاي خارجي گام هاي مهمي در 

اين دو بخش بردارند.
تصوي�ب ���۲ ميلي�ارد دالر س�رمايه گذاري خارجي در 

دولت دوازدهم
در همين حال مديرکل دفتر سرمايه گذاري خارجي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲ ميليارد دالر سرمايه گذاري 
خارج��ي ب��راي اجراي ۳۸ طرح در بخش صنعت، معدن و 
تج��ارت، در دولت دوازدهم تصويب ش��د.افروز بهرامي، 

گفت: از ابتداي دولت يازدهم ۲۵۲ طرح در بخش صنعت، 
مع��دن و تج��ارت به ارزش ۱۱ ميليارد دالر با اس��تفاده از 
سرمايه گذاري خارجي، به تصويب هيات سرمايه گذاري 
خارجي رسيد که ۱۰۶ طرح از اين تعداد، به بهره برداري 
رسيده است.وي با بيان اينکه ۲ ميليارد دالر از اين سرمايه 
گذاري ها مربوط به دولت دوازدهم است، گفت: در ۲۰ سال 
گذشته، مجموعا ۴۰ ميليارد دالر معادل ساالنه ۲ ميليارد 
دالر س��رمايه گذاري خارجي در تمام حوزه هاي صنعت، 
معدن و تجارت جذب ش��ده اس��ت که اين ميزان جذب 
س��رمايه گذاري خارجي، از آغاز دولت يازدهم قابل توجه 
است.بهرامي با تأکيد بر اينکه انتقال فناوري و دسترسي به 
بازارهاي بين المللي در تمامي قراردادهاي خارجي جديد 
لحاظ ش��ده اس��ت، افزود: توزيع س��رمايه گذاري خارجي 
متوازن شده و به سمت استان هاي کشور سوق داده شده 
است؛ به طوريکه در اين مدت استان هاي فارس، بوشهر 
و کرمان به ترتيب بيشترين ميزان سرمايه گذاري خارجي 
را جذب کردند.اين مقام مسئول با بيان اينکه آلمان و ايتاليا 
با عقب راندن چين رتبه هاي اول و دوم س��رمايه گذاري 
در ايران را دارند، گفت: نياز ساالنه بخش صنعت ، معدن 
و تجارت به س��رمايه گذاري )اعم از خارجي و داخلي( ۲۰ 
ميليارد دالر اس��ت که تامين ۶ ميليارد دالر آن از طريق 

سرمايه گذاري خارجي پيش بيني شده است

میز خبر

چهار شنبه   22 آذر 96  شماره 648 Wed 13  Dec 2017  Vol 648

توليدوانتهاي
بيکيفيتادامهدارد

توليد وانت هاي نيسان، آريسان و مزدا در پايين ترين 
س��طح کيفي همچنان ادامه دارد.به گزارش ايس��نا، 
بررس��ي گزارش ارزيابي کيفيت خودروهاي توليدي 
در آبان ماه امس��ال نش��ان مي دهد که سه مدل از اين 
وانت ه��ا همچنان در پايين ترين س��طح کيفي توليد 
مي ش��وند.اين وانت ها ش��امل وانت نيسان )محصول 
زامي��اد(، آريس��ان )محص��ول ايران خ��ودرو ديزل( و 
م��زدا کارا ۲۰۰۰ تک کابي��ن )محصول بهمن موتور( 
هستند که تنها يک ستاره از پنج ستاره کيفي را کسب 
کرده ان��د.در مدل ارزيابي کيفيت خودروهاي داخلي، 
اين محصوالت بسته به کيفيت خود يک تا پنج ستاره 
دريافت مي کنند. يک س��تاره پايين ترين سطح و پنج 

ستاره باالترين سطح کيفي را نشان مي دهد

افزايش۲۱درصديوارداتموز
در۸ماههامسال

بررسي آمار هشت ماهه گمرک جمهوري اسالمي ايران 
نش��ان مي دهد که متوس��ط قيمت هر کيلوگرم موز 
وارداتي برابر ۳۰۰۰ تومان اس��ت.به گزارش ايس��نا، بر 
اساس تازه ترين آمار گمرک جمهوري اسالمي ايران از 
تجارت خارجي هشت ماهه سال جاري، در اين مدت 
۴۶۰ هزار و ۸۱۳ تن انواع موز از کش��ورهاي مختلف 
به ايران وارد شده است که به واسطه اين واردات ۳۵۴ 
ميليون و ۸۹۴ هزار و ۱۵۷ دالر از کشور خارج شده است.
به اين ترتيب متوسط قيمت هر کيلوگرم موز وارداتي 
در هشت ماهه سال جاري برابر ۷۷ سنت است که با 
احتس��اب متوس��ط قيمت ۴۰۰۰ تومان براي هر دالر، 

رقمي در حدود ۳۰۰۰ تومان مي شود.

اختصاصرديفاعتباريبراي
طرحمليگياهاندارويي

مجري طرح ملي توسعه گياهان دارويي با بيان اينکه اين 
طرح براي اولين بار، در بودجه ۹۷ رديف اعتباري مستقل 
دريافت کرده است، گفت:گردش مالي گياهان دارويي 
در ايران ۳۷۶ ميليون دالر است.به گزارش مهر پيمان 
يوس��في آذر در نشس��تي خبري با بيان اينکه طرح ملي 
گياهان دارويي در بودجه ۹۷ بعد از ۳۵ سال براي اولين بار 
رديف اعتباري مستقل گرفته است، گفت: اين اتفاق بسيار 
خوبي در جهت توسعه طرح ملي گياهان دارويي است.وي 
با بيان اينکه در بحث گياهان دارويي در بازارهاي جهاني 
حرف��ي ب��راي گفتن نداريم، افزود: گردش مالي گياهان 
دارويي در جهان حدود ۱۲۰ ميليارد دالر و در کشور آلمان 
حدود ۳۹ ميليارد دالر اس��ت ضمن اينکه گردش مالي 

گياهان دارويي در ايران ۳۷۶ ميليون دالر است.

»گلها«نشانعاليسفيران
سالمتايرانگرفت

مجتم��ع صناي��ع غذايي گلها با بيش از نيم قرن حضور 
پر افتخار در صنعت غذاي ايران و به پش��توانه س��رمايه 
ارزش��مند مش��تريان و مصرف کنندگان فهيم و وفادار 
خود موفق به کسب باالترين درصد آراء در نظرسنجي 
جش��نواره طع��م مان��دگار ش��د و آقاي دکت��ر مهدي 
کريمي تفرش��ي رياس��ت هيات مديره مجتمع صنايع 
غذايي گلها و رئيس تعاوني توليدکنندگان موادغذايي 
و هيات مديره خانه صنعت معدن و تجارت جوانان که 
عنوان سفير غذاي سالم کشور را نيز داراست موفق به 

کسب نشان عالي سفيران سالمت ايران گرديد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي بر استخدام نيروهاي بومي با تنوع 
قومي تاکيد کرد.به گزارش ايس��نا، علي ربيعي در س��فر به اس��تان 
خوزس��تان با اش��اره به برنامه هاي بلند مدت در استخدام نيروهاي 
بومي گفت: يکي از مواردي که به شدت بر آن تاکيد داشتيم استخدام 
نيروهاي بومي بود.وي افزود: برنامه ها و سياس��تگذاري هاي ما با 
بررس��ي ظرفيت اش��تغال اس��تان خوزس��تان، صراحتا بر اين نکته 
تاکي��د دارد ک��ه اولوي��ت ني��روي کار در اين اس��تان بايد بر تکيه بر 
بومي گزيني صورت بگيرد؛ همچنين نبايد ظرفيت هاي قومي را در 

برنامه هاي اشتغالزايي از ياد برد. خوزستان استاني است که با تنوع 
و کثرت فرهنگي مواجه اس��ت.او با تاکيد بر س��رمايه گذاري کالن 
در اين استان، از تخصيص ۵۰۰ ميليارد تومان براي رونق اشتغال 
روس��تايي در روس��تاهاي اس��تان خبر داد. ۵۰۰ ميليارد تومان براي 
رونق اش��تغال روس��تايي به خوزستان اختصاص يافته که از طريق 
آن ۲۰ هزار نفر شاغل مي شوند؛ همچنين در طرح اشتغال فراگير 
مبالغي بودجه به استان خوزستان اختصاص يافته که پيش بيني ما 

۴۰ هزار شغل در پروژه اشتغال فراگير است.

به نظر مي رسد تبديل تکنولوژي براي ارائه نسل هاي باالتر تلفن 
هم��راه قطع��ي  مکالم��ات و کاهش کيفيت ارتباط��ات را به همراه 
داش��ته و به همين دليل وزير ارتباطات پيش��نهاد رايگان ش��دن 
مکالمات زير ۱۰ ثانيه را براي مش��ترکان مناطق مش��کل دار مطرح 
کرده اس��ت.به گزارش ايس��نا، قطعي هاي مک��رر تماس هايي که 
از طريق اپراتورها انجام مي ش��ود، يکي از مش��کالتي اس��ت که 
هن��گام برق��راري تماس وجود دارد و مش��ترکان برخي از اپراتورها 
با آن مواجه هس��تند، به طوري که وزير ارتباطات هم در اين باره 

اظه��ار کرده اس��ت: مي��زان قطعي مکالمات و ع��دم آنتن دهي در 
يکي از اپراتورها در ش��رايط مناس��بي نيس��ت و در دو اپراتور ديگر 
ه��م در تم��ام ش��هر تهران کيفيت مناس��بي اراي��ه نمي کنند و اين 
باعث نارضايتي مردمي مي ش��ود.محمدجواد آذري جهرمي با اشاره 
به کيفيت ارتباطات گفته اس��ت که بعضي از ش��هرها و مناطق با 
اراي��ه نس��ل ۳ و ۴ تلف��ن همراه، ب��ه دليل تبديل تکنولوژي و کامل 
 نبودن ش��بکه، قطعي مکالمات افزايش داش��ته و کيفيت ارتباطات

 کاهش پيدا کرده است. 

پيشنهاد رايگان شدن مکالمات زير ۱۰ ثانيهاستخدام نيروهاي بومي با تنوع قومي
مناطق مشکل دار موبايل کدامند؟وزير کار خبر داد:

سرمایه ها بی راهه مي روند
رييس اتاق بازرگاني تهران ضمن گاليه از نرخ تعيين ش��ده براي دالر 
در اليح��ه بودج��ه ۹۷ و همچنين بدس��ليقگي در تعيين عوارض خروج 
از کشور، اعالم کرد: با توجه به اينکه تعرفه ها نبايد بدون اطالع قبلي 
تغيير کند و ممنوعيت واردات کاالهاي ش��رعي خالف قانون اس��ت، 
ات��اق بازرگان��ي نامه اي به رييس جمه��ور در خصوص محدوديت ها و 
ممنوعيت هاي تجارت خارجي ارس��ال کرده اس��ت.به گزارش ايس��نا، 
مس��عود خوانس��اري در جلس��ه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني از ارسال 
نام��ه اي ب��ه رييس جمهور از س��وي ات��اق بازرگاني تهران در خصوص 
محدوديت ه��ا و ممنوعيت ه��اي تج��ارت خارجي خبر داد و اظهار کرد: 
اکنون تعداد زيادي خودرو در گمرکات بالتکليف است و ثبت سفارش 
اقالم ديگري از جمله الستيک، باتري و تعدادي از تجهيزات مرتبط با 
آن متوقف شده است.وي افزود: تعرفه ها نبايد بدون اطالع قبلي تغيير 
کند. ضمن اينکه ممنوع کردن واردات کاال خالف قانون است و قانون 
مشخص کرده که فقط کاالهاي غير شرعي از جمله مشروبات الکلي، 
اسلحه و مهمات اجازه واردات ندارند. اما در حال حاضر مشاهده مي شود 
که بدون اطالع قبلي، دولت از ثبت سفارش کاالها جلوگيري مي کند 

و اين اقدام فعاالن اقتصادي را دچار مشکل مي کند.

تک نرخي کردن دالر با ���۷۰۰ تومان اختالف!
خوانساري همچنين درباره وضعيت نرخ ارز در بودجه سال آينده توضيح 
داد: نرخ ارز در اليحه بودجه سال آينده ۳۵۰۰ تومان تعيين شده است، 
در حالي که در بازار آزاد نرخ دالر ۴۲۰۰ تومان است و مشخص نيست 
که با چه هدفي اين نرخ تعيين ش��ده و اگر قرار اس��ت به س��مت تک 
نرخي کردن ارز پيش رويم، ۷۰۰ تومان اختالف هيچ نش��انه اي براي 
ت��ک نرخي کردن را نش��ان نمي دهد.وي اف��زود: کليات اليحه بودجه 
در اتاق بازرگاني تهران بررس��ي ش��ده و براين اس��اس اشکاالتي که در 
بودجه وجود دارد را براي رئيس مجلس ش��وراي اسالمي ارس��ال ش��ده 
است. اليحه بودجه سال ۹۷ نشان مي دهد که اين بودجه در سال آينده 
با کس��ري مواجه خواهد ش��د. از س��وي ديگر اثر کاهش حجم دولت در 
اليحه بودجه سال آينده ديده نشده است. در حالي که در برنامه ششم 
هر ساله بايد به ميزان ۱۵ درصد از حجم دولت کاهش يابد که در بودجه 

اثري از اين موضوع نيست.
اس�تقراض دولت از بازار س�رمايه، چيزي براي بخش خصوصي  ���

باقي نمي گذارد
رئي��س ات��اق بازرگان��ي تهران تصريح کرد: دولت در نظر دارد بخش��ي 

از منابع مالي خود را با اس��تقراض از بازار س��رمايه تامين کند. در قالب 
بودجه س��ال ۱۳۹۶ مقرر ش��ده بود که ۷۴ هزار ميليارد تومان از طريق 
استقراض از بازار سرمايه گرفته شود که هر چقدر دولت به اين بخش 
دس��ت درازي کن��د طبيعتا براي بخ��ش خصوصي چيزي باقي نخواهد 
ماند.وي اظهار کرد: به نظر مي رسد بودجه براي گردش نقدينگي جديد 
و س��رمايه در گردش بانک ها بس��يار محدود اس��ت و عمال در بودجه هم 
راهکاري براي سيس��تم بانکي ديده نش��ده اس��ت. در بودجه باز فش��ار 
مالياتي نسبت به مصوب سال ۹۶ در اليحه بودجه مشاهده مي شود که 
اگر اين اختصاص داده شود به قسمتي از مودياني که ماليات نمي دهند 
اتفاق خوبي اس��ت ولي اگر قرار باش��د اين ماليات از کس��اني که به طور 
منظم ماليات پرداخت مي کنند باش��د باز هم مش��کالتي را براي بخش 

توليد بوجود مي آورد.
پيش بيني گرايش سرمايه گذاري به سمت مسکن و بورس ���

رئي��س ات��اق بازرگان��ي تهران به بودجه پروژه ه��اي عمراني در اليحه 
بودجه اش��اره کرد و گفت: امس��ال مثل س��ال گذشته بودجه اين بخش 
کاه��ش يافته و براس��اس گزارش ه��اي مرکز پژوهش هاي مجلس در 
۱۹ س��ال گذش��ته بودجه جاري هر س��ال ۹۷ درصد به صورت متوسط 

پرداخت شده ولي در خصوص بودجه عمراني حدود ۶۹ درصد محقق 
ش��ده اس��ت. همچنين کاهش نرخ س��ود بانکي که در شهريور ماه اتفاق 
افتاد به نظر مي آيد که عالئم آن در اقتصاد خودش را نش��ان مي دهد 
که يکي از اين آثار آن گرايش به س��مت س��رمايه گذاري در مس��کن و 
بورس اس��ت.وي تصريح کرد: در س��ال حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان 
يارانه گازوئيل و ۲۰ هزار ميليارد تومان يارانه بنزين پرداخت مي شود. 
در حالي که هم ترافيک ش��هري ايجاد مي ش��ود و هم آلودگي به دنبال 
تردد ها ايجاد مي شود. در زمينه هدفمندي يارانه ها به نظر مي رسد دولت 
براساس اليحه بودجه ۱۳۹۷ قرار است اقدام خوبي انجام دهد و بيش 
از ۲۰ ميليون نفر را از پرداخت يارانه حذف کند که اميدواريم بودجه آن 

به بخش توليد وارد شود.

گالیه رییس اتاق بازرگاني تهران 

آگهی 380
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای محمد اعتصام فرزند اس��معیل دارای شناس��نامه ش��ماره 404 به شرح 
دادخواست به کالسه 960596 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اس��معیل اعتص��ام فرزند یداله به 
شناس��نامه 54562 در تاری��خ 96/7/27 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زنگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-ابراهیم اعتصام ش ش 66679 صادره از قزوین پسر متوفی

2-محمد اعتصام ش ش 404 صادره از قزوین پسر متوفی
3-فرشته اعتصام ش ش 689 صادره از قزوین دختر متوفی

4-اکرم اعتصام ش ش 454 صادره از قزوین دختر متوفی
5-ربابه اعتصام ش ش 64801 صادره از قزوین دختر متوفی

6-فرزانه اعتصام ش ش 64 صادره از قزوین دختر متوفی
7-هنگامه اعتصام ش ش 75823 صادره از قزوین دختر متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا هرکس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباش��د از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهر قزوین- اسماعیل دهقان نژاد

آگهی 378
خواه��ان رونوش��ت حصر وراث��ت فوزیه رضائ��ی فرزند رحمت اله به ش��رح 
دادخواس��ت تقدیمی ثبت ش��ده ب��ه کالس��ه 9609982938300602 از 
این دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
شادروان زیور محمدی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-فوزیه رضائی به ش.ش 15339 فرزند متوفی

2-جمشید رضائی به ش.ش 421 فرزند متوفی
3-خلیل رضائی به ش.ش 15338 فرزند متوفی

4-مرضیه رضائی به ش.ش 116 فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه به ای��ن دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
قاضی ش��عبه چهارم ش��ورای حل اختالف شهری البرز اس��تان قزوین- حمید 

بابایی

آگهی 379
رونوشت آگهی حصر وراثت

آق��ای محمد اعتص��ام فرزند اس��معیل دارای شناس��نامه ش��ماره 404 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 960597 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان بتول فرامرزی فرزند علی به شناسنامه 28093 
در تاری��خ 92/11/14 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1-ابراهیم اعتصام ش ش 66679 صادره از قزوین پسر متوفی

2-محمد اعتصام ش ش 404 صادره از قزوین پسر متوفی
3-اکرم اعتصام ش ش 454 صادره از قزوین دختر متوفی

4-ربابه اعتصام ش ش 64801 صادره از قزوین دختر متوفی
5-فرشته اعتصام ش ش 689 صادره از قزوین دختر متوفی

6-هنگامه اعتصام ش.ش 75823 دختر متوفی
7-اسمعیل اعتصام ش.ش 54562 همسر متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور یک نوب��ت آگهی می گردد تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهر قزوین- اسماعیل دهقان نژاد

ابالغ اجرائیه به خوانده مجهول المکان آقایان مهدی امامی و ابراهیم جاللیان
محکوم له: پرویز نوری فرزند مسیب

محکوم علیه: مهدی امامی ابراهیم جاللیان فرزند علی محمد

پی��رو آگهی ه��ای منتش��ر در جراید بدینوس��یله ب��ه آقایان مه��دی امامی و 
ابراهی��م جاللی��ان که مجهول المکان می باش��ند ابالغ می ش��ود طبق اجرائیه 
ب��ه موج��ب دادنام��ه ش��ماره  ص��ادره در پرون��ده کالس��ه 960211/ح3 
9609972810300744 مورخ 96/06/27 صادره از ش��عبه سوم دادگاه 
عموم��ی حقوقی قزوی��ن محکوم علیهما متضامنا محکوم ان��د به پرداخت مبلغ 
1/000/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و نیز پرداخت خسارت تاخیر 
تادی��ه مبلغ مذکور از تاری��خ 95/09/21 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 
مبل��غ 34/091/000 ریال بابت خس��ارات ناش��ی از هزینه دادرس��ی و نیز 
پرداخ��ت مبلغ 25/200/000 ریال بابن ح��ق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 
در ح��ق محکوم له می باش��د. پرداخت نیم عش��ر حق اج��را و نیز هزینه های 
اجرائی برعهده محکوم علیه می باش��د. بدیهی اس��ت با توجه به غیابی بودن 
حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از 
محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باش��د لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش��ار 
آگهی نس��بت ب��ه اجرای مفاد اجرائی��ه اقدام گردد. در غی��ر اینصورت واحد 
اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به اج��رای مدلول اجرائیه و وصول هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قزوین- یعقوبی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده  کالسه بایگانی 960438 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قروه 
خواهان آقای امیر غفاری فرزند غالمحسین دادخواستی به طرفیت خواندگان 
آق��ای منصور کرمی فرزند خلیل و مس��عود کرمی فرزند منصور به خواس��ته 
ایفای تعهد به مبلغ 51/000/000 به این دادگاه تقدیم داشته، پرونده به 
کالسه فوق ثبت و برای مورخه 1396/11/10 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی 
تعیین گردیده اس��ت با توج��ه به این که خواه��ان، آدرس خوانده را مجهول 
الم��کان اع��الم کرده لذا مراتب در اج��رای ماده 73 از قانون آیین دادرس��ی 
دادگاهه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی ب��رای یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار چاپ می ش��ود تا خوانده در جلسه رسیدگی حاضر و با اطالع از 
وقت رسیدگی برای اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 

به دفتر دادگاه مراجعه نمایند.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان قروه- 

محمد جواد جعفری
م الف / 637

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ) نسخه ثانی دادخواست و ضمائم (
خواهان مدیریت ش��عب بانک ملت اس��تان کردس��تان دادخواس��تی را به 
طرفیت شیرین مریم زاده – محمد غریب امینی به خواسته مطالبه تسهیالت 
بانکی به این شعبه تقدیم و به شماره 960765 ثبت و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1396/11/02 روز دوش��نبه  ساعت  11:30 تعیین گردیده که با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده و بنا به تقاضای خواهان حسب دستور 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب ابالغ دادخواست و ضمایم  یک 
نوبت از طریق نش��ر آگهی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد که 
خوانده پس از نش��ر آگهی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم و 
اعالم آدرس خود به دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف بانه مراجعه و در 
جلسه شورا حاضر شود در غیر این صورت مفاد دادخواست و ضمایم، ابالغ 
ش��ده محس��وب و چنانچه من بعد نیازی به نش��ر آگهی باشد فقط یک نوبت 

منتشر خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بانه 

م الف / 403

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواه��ان آقای داریوش ناظمی  دادخواس��تی به طرفیت خوانده هیما ناظمی 
ب��ه خواس��ته جلب ثالث مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده 
کالسه 9609988752100495 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان 
س��نندج ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/27 ساعت 16:00 تعیین 
که حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 

در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتش��ار آگهی ب��ه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مس��ئول دفتر ش��عبه اول شورای حل اختالف شهرس��تان سنندج – فریده 

پاویر
م الف / 2707

آگهی مزایده اموال غیر منقول
)نوبت دوم(

حس��ب اجرائیه صادره در خصوص پرونده اجرایی شماره 960373 مربوط 
به خواهان محمد حس��ن م عبدی و غیره... به خواس��ته دستور فروش ملک 
مشاع با توجه به تقاضای ذینفع و مطابق نظریه کارشناسی شعبه اول اجرای 
اح��کام مدنی دادگس��تری بروجرد در نظ��ر دارد از طری��ق مزایده حضوری 
اق��دام به فروش با مش��خصات ذیل نماید. طالبین م��ی توانند حداقل پنج 
روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام بازدید نموده در صورت تمایل 
به شرکت در مزایده الزم است حداقل ده درصد قیمت پیشنهادی خود را 
بصورت وجه نقد همراه داش��ته باش��ند تا در صورت ارائه باالترین قیمت 
وجه مذکور به حس��اب س��پرده دادگس��تری واریز گردد و مابقی ثمن مورد 
مزایده نیز می بایست حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده به حساب 
مذکور پرداخت گردد در غیر اینصورت مبلغ ده درصد س��پرده ش��ده قبلی 
پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط شده و مزایده نیز باطل 

خواهد شد.
مشخصات مورد مزایده:

فروش شش��دانگ ملک مش��اع پالک ه��ای ثبتی ش��ماره 1289- 1288- 
1287- 1286 اصل��ی بخ��ش 1 بروجرد به آدرس خ ش��هدا روبروی بانک 

ملی نبش کوچه حاتمی.
1-عرص��ه 106/25 متر مربع از قرار هر متر مرب��ع 120000000 ریال 
جمع��آ 12750000000 ری��ال معادل )یکصد و بس��ت و هف��ت میلیون و 

پانصد هزار تومان(
2- اعیانی مش��تمل بر مغازه های تج��اری و طبقه اول تجاری به انضمام پله 
و بالکنه��ا و زی��ر زمین و نیم طبقه ها جمعآ به مس��احت 290/96 متر مربع 
از قرار ه��ر متر مربع 2500000 ریال جمع��آ 727400000 ریال معادل 

)هفتاد و دو میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان(
3- ارزش تج��اری و مغازه های همک��ف 106/25 متر مربع از قرار هر متر 
مربع 220000000 ریال جمعآ 23375000000 ریال معادل )دویست و 

سی و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان(
4- ارزش تج��اری طبق��ه فوقان��ی 92/20 متر مربع از ق��رار هر متر مربع 
50000000 ریال جمعآ 4610000000 ریال معادل )چهار صد و ش��صت 

و یک میلیون تومان(
5- ارزش تج��اری زیر زمین انباری تجاری 5 متر مربع از قرار هر متر مربع 

20000000 ریال جمعآ 10000000 ریال معادل )ده میلیون تومان(
6- ارزش تج��اری نیم طبقه انب��اری تجاری همکف 24 متر مربع از قرار هر 
متر مربع 30000000 ریال جمعا 720000000 ریال معادل )هفتاد و دو 

میلیون تومان(
7- ارزش تجاری انباری طبقه فوقانی به مس��احت 6/91 متر مربع از قرار 
ه��ر متر مرب��ع 10000000 ریال جمعآ 69100000 ریال معادل )ش��ش 

میلیون و نهصد و ده هزار تومان (
8- ارزش خدمات ش��هری شامل 1 اش��تراک آب و 4 اشتراک برق بصورت 

مقطوع 40000000 ریال معادل )چهار میلیون تومان(
ارزش تمام��ت ش��ش دان��گ مبل��غ 42391500000 ریال مع��ادل )چهار 

میلیارد و دویست و سی و نه میلیون و صد و پنجاه هزار تومان(
زمان مزایده: 1396/10/6 ساعت 10 صبح.

فلک الدین -  مدیر اجرای احکام ش��عبه اول مدنی دادگس��تری شهرستان 
بروجرد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوس��یله به متهم مجهول المکان اقای عبدالرحمن فتاحی که مش��خصات 
بیش��تری از وی در دس��ترس نمی باش��د ابالغ میش��ود به موجب محتویات 

پرونده کالس��ه 9609986622600167 متهم اس��ت به ارتکاب سرقت. 
ل��ذا نظر به اینکه برای تحقیق و رس��یدگی به اتهام مذکور س��اعت 8 صبح 
مورخه یک ماه پس از نش��ر آگهی تعیین ش��ده الزم اس��ت در موعد تعیین 
شده برای دفاع از اتهام انتسابی در شعبه پنجم واقع در بروجرد دادسرای 
عمومی و انقالب بروجرد حاضر شوید. بدیهی است عدم حضور مانع از ادامه 
تحقیقات و رس��یدگی نبوده و  تصمیم قانونی اتخاذ خواهد ش��د. این آگهی 
ب��ه تجویز ماده 174 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری جهت ابالغ قانونی به نامبرده یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیرالنتشار درج میگردد./
مجید هاشمی- مدیر دفتر شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

بروجرد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوس��یله به متهم مجهول المکان اقای علی مفی��د فرزند محمد مراد که 
مش��خصات بیش��تری از وی در دسترس نمی باش��د ابالغ میشود به موجب 
محتوی��ات پرونده کالس��ه 9509986622901040 متهم اس��ت به جعل 
اس��ناد ف��روش مال غی��ر و کالهبرداری . ل��ذا نظر به اینکه ب��رای تحقیق و 
رس��یدگی به اتهام مذکور وقت رسیدگی مورخ 1396/10/23 ساعت 11 
صبح تعیین شده الزم است در موعد تعیین شده برای دفاع از اتهام انتسابی 
در شعبه 101 دادگاه کیفری دو بروجرد واقع در دادگستری بروجرد حاضر 
ش��وید. بدیهی است عدم حضور مانع از ادامه تحقیقات و رسیدگی نبوده و  
تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. این آگهی به تجویز ماده 344 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری مصوب 1392 جهت ابالغ قانونی به نامبرده یک نوبت در 

یکی از روزنامه های کثیرالنتشار درج میگردد./
حس��ن مقدسی –منشی ش��عبه 101 دادگاه کیفری دو )101 جزایی سابق(  

شهرستان بروجرد 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به متهم مجهول المکان اقایان 1- فرشید امیر سرداری 2- مجید 
امیر سرداری فرزند محمد 3- مهدی گیوکی فرزند علی گچی 4- امین امیر 
س��رداری فرزند حسن که مشخصات بیشتری از وی در دسترس نمی باشد 
ابالغ میش��ود به موجب محتویات پرونده کالسه 9609986622800431 
متهم است به اخالل در نظم عمومی. لذا نظر به اینکه برای تحقیق و رسیدگی 
ب��ه اتهام مذکور وقت رس��یدگی م��ورخ 1396/10/23 س��اعت 10 صبح 
تعیین ش��ده الزم است در موعد تعیین ش��ده برای دفاع از اتهام انتسابی 
در شعبه 101 دادگاه کیفری دو بروجرد واقع در دادگستری بروجرد حاضر 
ش��وید. بدیهی است عدم حضور مانع از ادامه تحقیقات و رسیدگی نبوده و  
تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. این آگهی به تجویز ماده 344 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری مصوب 1392 جهت ابالغ قانونی به نامبرده یک نوبت در 

یکی از روزنامه های کثیرالنتشار درج میگردد./
حس��ن مقدسی –منشی ش��عبه 101 دادگاه کیفری دو )101 جزایی سابق(  

شهرستان بروجرد 
دادنامه

پرونده کالس��ه 9609986622200042 ش��عبه 102 دادگاه کیفری دو 
شهرستان بروجرد )102 جزایی سابق(

اتهام: ترک انفاق  -   رآی دادگاه:
در خصوص اتهام اقای مس��عود ش��عبانیان فرزند احمد بک متواری و فاقد 
مش��خصات هویتی بیش��تر دایر بر ترک انفاق همس��ر دائمی موضوع کیفر 
خواست به ش��ماره 9610430044500903 صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب بروجرد و شکایت شاکی خانم فریبا پیامنی با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده رونوش��ت س��ند نکاحیه و گواهی گواهان و عدم حضور 
متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و نزد این مرجع انتساب بزه وی محرز 
اس��ت و مستندآ به مواد 2و 18و 19و 140و 141و 160و 172و 211 از 
قانون مجازات اس��المی مصوب 92 و م��اده 53 قانون حمایت خانواده متهم 
را به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم می نماید. رآی صادره 
غیابی و بدوآ ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و س��پس ظرف بیس��ت روز دیگر از تاریخ ایالغ قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان لرستان می باشد./
احمد احمدی -  دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان بروجرد
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رانت ارزي ادامه می یابد
ارزیابی کارشناسان  در خصوص نرخ دالر در بودجه ۹۷ زیر ذره بين » شروع «

گروه اقتصاد : دولت در الیحه بودجه سال 
۹۷ کل کش��ور، نرخ دالر را ۳۵۰۰ تومان 
در نظ��ر گرفته اس��ت؛ فع��االن اقتصادی 
می گویند با این حس��اب، رانت ارز در س��ال 
آین��ده ه��م برقرار خواهد بود و تنها عده ای 

از آن نفع می برند.
هر سال الیحه بودجه که منتشر می شود، 
یک��ی از اع��دادی که خودنمای��ی کرده و 
توج��ه هم��ه را به خود جل��ب می کند، نرخ 
ارز اس��ت؛ نرخی که در الیحه بودجه سال 
۹۷ کل کشور، ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته 
شده است. اکنون فعاالن اقتصادی بر این 
باورند که نرخ پیش بینی ش��ده برای س��ال 
آین��ده، رانت��ی ب��زرگ را در اختیار عده ای 
ق��رار می دهد و نش��ان می دهد که دولت، 
قص��د ن��دارد که اجرای ارز ت��ک نرخی را 
در دس��تور کار خود برای س��ال آینده قرار 
ده��د؛ ه��ر چند که این رقم بودجه ای، تنها 
یک رقم محاس��باتی است ولی به هرحال 
تجربه سنوات گذشته به خوبی نشان داده 
که اقتصاد ایران، سیگنال خود را از همین 
نرخ دریافت کرده است، این در حالی است 
که رییس کل بانک مرکزی معتقد اس��ت 
دولت در تالش است تا راه یکسان سازی 

نرخ ارز را هموار کند.
ب��ا توجه به محدود بودن تغییرات در بهای 
جهان��ی قیم��ت نف��ت و ص��ادرات نفتی و 
همچنی��ن محدود بودن رش��د درآمدهای 
غیرنفت��ی، تنها عاملی ک��ه می تواند پیش 
بینی درآمدها را محقق کند، تغییر نرخ ارز 
در بودجه اس��ت. مطابق گزارش ها، مقرر 
شده است که نرخ ارز در هر سال نسبت به 
سال قبل۳.۵ درصد رشد کند.با این حساب، 
با توجه به نرخ ۳ هزار و ۳۰۰ تومانی برای 
ارز بودجه س��ال ۱۳۹۶، نرخ ارز در بودجه 
سال ۱۳۹۷ باید معادل ۳ هزار و ۴۱۵ تومان 
باشد. اما گزارش ها حاکی از این است که 
نرخ پیشنهادی در بودجه سال ۱۳۹۷ بیشتر 
از این و در حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین 
شود. افزایش نرخ ارز در بودجه، یک حرکت 
رو به جلو برای واقعی کردن نرخ ارز در بازار 

ارز خواهد بود.
حذف دالر از معامالت جاری ���

ریی��س کل بان��ک مرکزی از حذف دالر از 
معام��الت جاری ای��ن بانک و نظام بانکی 
کشور خبر داد و گفت : آنچه که مسلم است 
دالر از معامالت جاری بانک مرکزی و نظام 
بانکی کشور حذف شده است و دالر کاربرد 
زیادی در نظام بانکی ما ندارد و ما مطالبات 

خود را با سایر ارزها دریافت می کنیم.
ول��ی اهلل س��یف در جم��ع خبرن��گاران 
اظهارداشت: همچنین پرداخت های ارزی 
ما نیز به س��ایر ارزها انجام می ش��ود. ما در 
زمینه ارزی بحث یکس��ان س��ازی نرخ ارز 
را در پیش داریم که در زمان مقتضی خود 

انجام خواهد شد.
قیم�ت ارز در الیح�ه بودجه ���۹۷ واقعی 

نیست
ب��ا این وجود فعاالن اقتصادی معتقدند که 
قیمت ارز در الیحه بودجه ۹۷ واقعی نیست.

مس��عود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و 
صنای��ع و مع��ادن تهران در در رابطه با نرخ 
ارز در الیحه بودجه س��ال ۹۷ کل کش��ور 
می گوی��د: ای��ن نرخ کام��ال غیرمنطقی و 
غیرواقع��ی اس��ت و به نظر نمی رس��د که 
دول��ت قص��د تک نرخی کردن ارز را در این 

سال داشته باشد.
وی می افزای��د: ب��ه هرحال نرخ ارز یکی از 
اعداد مهم بودجه اس��ت که نقشه راه آینده 

را هم به نوعی مشخص می کند. 
محمدمه��دی بهکیش، اقتص��اددان هم 
ب��ه ای��ن نرخ کامال انتق��اد دارد و می گوید: 
وقت��ی ک��ه ارز در بودج��ه ۳۵۰۰ تومان در 
نظر گرفته شده است و این ارز تنها به عده 
ای تخصیص می یابد، پس مابقی باید ارز 
را از ب��ازار آزاد تهی��ه کنن��د، پس همین جا 
فس��اد شکل می گیرد، و فعاالن اقتصادی 
مجبور هس��تند که فش��ار و بار را با پرداخت 
هایی به برخی کارمندان و کارکنان دولت، 

کم کنند.
وی می افزای��د: دونرخی بودن ارز، ریش��ه 
فس��اد اس��ت و معلوم نیست که چه منافعی 
در این نرخ ارز نهفته اس��ت که کنده نمی 
ش��ود، یا اینکه چرا باید تعرفه ها به یکباره 
امسال افزایش یابد، این در حالی است که 
تعرفه به طور منطقی، تفاوت قیمت داخلی 

و خارجی است.
سیگنال های دالر ���۳۵۰۰ تومانی الیحه 

بودجه به اقتصاد
محم��د الهوتی، عضو ش��ورای گفتگوی 
دول��ت و بخش خصوص��ی در ای��ن رابطه 

ب��ه خبرن��گار مه��ر می گوید: ن��رخ ارز هر 
س��ال در الیح��ه بودج��ه تعیین می ش��ود 
و البت��ه غیرواقع��ی ب��ودن آن نیز، یکی از 
موضوعاتی اس��ت که هم��واره مطرح می 
شود؛ ولی واقعیت این است که عددی که 
در بودجه تعیین می شود، یک عدد فرضی 
برای محاس��بات ریالی اس��ت و البته این 
فرض اگرچه عددی خیلی فاصله دار با اعداد 
واقع��ی مدنظر دولت ب��ه عنوان ارز مبادله 
ای هم نیس��ت؛ ولی نرخ ارز مبادله ای هم 
نیس��ت؛ به این معنا که س��ال گذش��ته نرخ 
دالر در بودجه ۳۳۰۰ تعیین ش��ده بود؛ در 
ای��ن می��ان، با توجه به اینکه تورم کش��ور 
ح��دود ۹ درص��د بوده و تورم بین المللی نیز 
حدود ۳ درصد است؛ آن وقت نرخ ارز باید 
۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد که 
بر این اساس، به همان عدد ۳۵۰۰ تومانی 

الیحه بودجه ۹۷ خواهیم رسید.
ران�ت و فس�اد در س�ال آین�ده همراه  ���

اقتصاد ایران است
همچنین عباس آرگون، عضو کمیس��یون 
بازار پول و س��رمایه اتاق بازرگانی تهران 

نی��ز ب��ا انتقاد از نرخ غیرواقعی ارز در الیحه 
بودجه سال ۹۷ کل کشور به خبرنگار مهر 
می گوید: دولت چندین سال است که وعده 
ت��ک نرخی ک��ردن ارز را می دهد و اکنون 
هم در الیحه بودجه سال ۹۷، شرایط را به 
گونه ای پیش برده که قصد ندارد ارز را تک 
نرخی کند؛ بنابراین فس��اد و رانت هم که 
ناشی از تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز است؛ 
در سال آینده هم وجود دارد و می تواند منشا 

بسیاری از مفاسد اقتصادی باشد.
وی افزود: دولت باید به س��مت تک نرخی 
کردن ارز حرکت کند؛ ولی به نظر نمی رسد 
که بنا داشته باشد این کار را انجام دهد؛ در 
حالیکه دولت باید به سمت شفافیت پیش 
رفت��ه و ارز را ت��ک نرخ��ی کن��د. حتی نرخ 
۳۵۰۰ تومان��ی الیح��ه بودج��ه نیز، با نرخ 
کنونی دالر که در بازار باالی ۴۲۰۰ تومان 
اس��ت، اختالف فاحشی دارد و بر این مبنا، 
اگر بخواهد ارز را تک نرخی کند؛ باید نشانه 

های آن را هم به اقتصاد نشان دهد.
آرگ��ون معتقد اس��ت که دول��ت باید ارز را 
تک نرخی کند؛ چراکه اگر قیمت سرکوب 
شود، بازار داخلی را هم به واردات و قاچاق 
خواهی��م باخت و البت��ه، بازارهای خارجی 
را ه��م از دس��ت خواهی��م داد. پس یکی از 
خواس��ته ه��ای بخش خصوصی در بودجه 
س��ال ۹۷ کل کش��ور این است که سیاست 
ارز تک نرخی، مالک قرار گیرد تا ش��کاف 
برای شکل گیری مفاسد اقتصادی از بین 

برود.
تمام��ی ای��ن اعتراض��ات و گالی��ه ها در 
شرایطی صورت می گیرد که سیف رییس 
کل بان��ک مرک��زی رو گذش��ته در جم��ع 
خبرن��گاران درباره تف��اوت نرخ ارز مبادله 
ای و بازار آزاد و برنامه های بانک مرکزی 
ب��رای مدیری��ت نرخ ارز گفت: طبیعتا نظام 

ارزی کش��ور، نظام ارزی ش��ناور مدیریت 
شده است.

ریی��س کل بان��ک مرک��زی درب��اره نرخ 
ارز در الیح��ه بودج��ه ۹۷ گف��ت: این نرخ 
یک مبنای محاس��باتی دارد و نرخ ۳۵۰۰ 
تومان در بودجه نیست، بلکه مبنایی برای 
محاس��بات پایه است. ممکن است نرخ ارز 
در بازار باال و یا پایین برود و همچنین حجم 
عرض نیز کاهش یابد ولی نرخ افزایش یابد؛ 
 لذا معادل ریالی در نظر گرفته شده می تواند 

مورد استفاده قرار بگیرد.
وی اف��زود: طبیعت��ا ن��رخ ارز ۴ هزار و ۲۵۰ 
تومان نیست و در آینده نرخ متعادل تری را 
شاهد خواهیم بود. رییس کل بانک مرکزی 
درباره پیش بینی شدن ۱۰۰ میلیارد تومان 
در الیحه بودجه برای یکس��ان سازی نرخ 
ارز، گفت: ما اصوال اقدامی را در دست داریم 
ک��ه برخ��ی از کاالها که تامین ارزی آنها از 
طریق ارز مبادله ای است، به ارز آزاد منتقل 
شود و موارد محدودی وجود دارد که با ارز 

مبادله ای تامین می شود.
سیف ادامه داد: فکر می کنیم برای یکسان 
سازی نرخ ارز مقدماتی الزم است که عمده 
آن انجام ش��ده اس��ت. سایر موارد در شرف 
انجام است و بعد از آن طبیعتا یکسان سازی 
انجام خواهد ش��د. وی ادامه داد: بودجه در 
نظر گرفته ش��ده برای یکس��ان سازی نرخ 
ارز در حقیقت بودجه ای جبرانی برای اقالم 
و کاالهایی اس��ت که در ازای ارز گران تر 
ممکن اس��ت قیمت آن افزایش پیدا کند؛ 
دول��ت از مح��ل آن بودجه حمایت می کند 

که قیمت ها افزایش پیدا نکند.
زمان یکسان سازی نرخ ارز ���

رییس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این 
سوال که آیا می توانید زمانی را برای یکسان 
س��ازی نرخ ارز تعیین کنید؟ اظهارداش��ت: 
روابط بانکی بین المللی در این رابطه خیلی 
مهم اس��ت و هنوز احس��اس می کنیم که 
نیاز به اقدامات دیگری است و نمی توانیم 
زمان بندی کنیم تا آنکه فضای بین المللی 

مهیا شود.
س��یف تصریح کرد که بهتر اس��ت زمانی را 
برای یکس��ان سازی نرخ ارز تعیین نکنیم؛ 
ب��ا ای��ن ح��ال مقدمات کار آماده اس��ت و 
دس��تورالعمل ها و روش های کار روش��ن 
است و به محض آنکه پیش نیاز مهیا شود، 

یکسان سازی عملیاتی می شود.
ح��ال بای��د منتظ��ر مان��د و دید ک��ه رفتار 
مجل��س با نرخ ارز در الیحه بودجه س��ال 
۹۷ کل کشور چه خواهد بود و چگونه می 
توان��د نرخ��ی را تعیین کن��د که دولت را به 
اهدافش در یکس��ان س��ازی نرخ ارز یاری 
کند و اینکه دولت در س��ال آینده می تواند 
 ارز ت��ک نرخ��ی را بر اقتص��اد ایران حاکم

 کند .

اقتصاد جهان تحلیل

وضعیت رقابت پذیری جهانی 
اقتصاد ایران

مرکز پژوهش های مجلس تحلیل وضعیت 
ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی سال 
۲۰۱۸-۲۰۱۷ را ارائ��ه کرد که طی آن رتبه 
ای��ران در ارکان نهادها، ثبات اقتصاد کالن 
و نوآوری بیشترین نوسان را در طی ۷ سال 

اخیر داشته اند.
به گزارش ایبِنا، در این گزارش آمده اس��ت: 
مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۵ گزارشی 
را با عنوان رقابت پذیری جهانی در ۱۲ رکن 
تهیه و منتشر می کند. وضعیت رقابت پذیری 
در جمهوری اسالمی ایران نیز از سال ۲۰۰۹ 
ب��ه همت اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران در این رتبه بندی بین المللی 
تعیین می ش��ود. در آخرین گزارش رقابت 
پذی��ری جهانی که با اس��تفاده از اطالعات 
سال ۲۰۱۷ و با هدف ارائه برنامه اصالحات 
کش��ورها در سال ۲۰۱۸ منتشر شده، ایران 
رتبه ۶۹ را در میان ۱۳۷ کشور مورد بررسی 
کسب کرده که در مقایسه با سال گذشته ۷ 
رتبه بهبود داشته است؛ اما در میان ۲۰ کشور 
سند چشم انداز که در گزارش رقابت پذیری 
ارزیابی می شوند همچنان مانند سال گذشته 

در جایگاه سیزدهم قرار دارد.
در گزارش امسال روند رو به تنزل رتبه ایران 
در س��ال های اخیر متوقف ش��ده و کشور به 
وضعیت سال های قبل از آغاز به کار دولت 
یازدهم بازگشته است. نمودار ۱، امتیاز ایران 
را در ۱۲ رکن رقابت پذیری نشان می دهد. 
طب��ق ای��ن نمودار، بهتری��ن امتیاز ایران در 
رکن بهداش��ت و آموزش ابتدایی و کمترین 
امتیاز در رکن پیشرفته بودن بازارهای مالی 

است.
رتب��ه ای��ران در ارکان نهادها، ثبات اقتصاد 
کالن و نوآوری بیش��ترین نوسان را در طی 
این ۷ سال داشته اند. با مقایسه گزارش سال 
های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ مشاهده می شود رتبه 
ایران در این س��ه رکن و نیز ارکان کارآیی 
بازار کاال، آمادگی تکنولوژیک و پیش��رفته 
بودن بنگاه های تجاری، در گزارش س��ال 
۲۰۱۸ تقریبا به وضعیت گزارش سال ۲۰۱۲ 

بازگشته است.
کش��ور در ارکان اندازه بازار و بهداش��ت و 
آموزش ابتدایی همواره جایگاه خوبی داشته و 
در ارکان زیرساخت ها و آموزش عالی و حرفه 
ای روند رو به رشد مستمر و آرامی مشاهده 
می شود. مانند سال های گذشته، در گزارش 
امسال نیز رتبه ایران در ارکان کارآیی بازار 
نیروی کار و پیش��رفته بودن بازارهای مالی 
ب��رای ایران در بدترین وضعیت قرار دارند و 
تغییرات اندکی در طی ۷ س��ال گذش��ته در 
رتبه این ارکان رخ داده اس��ت.ارکان رقابت 
پذیری ایران به ترتیب بیشترین بهبود نسبت 
به گزارش س��ال گذش��ته عبارتند از: ثبات 
اقتصاد کالن )۲۸ رتبه(، نوآوری )۲۳رتبه(، 
پیشرفته بودن بنگاه های تجاری )۱۲ رتبه(، 
کارآیی بازار کاال  )۱۱رتبه(، آموزش عالی و 
حرف��ه ای )۹ رتبه(، آمادگی تکنولوژیک )۶ 
رتب��ه(، نهادها )۵ رتبه(، کارآیی بازار نیروی 
کار )۴ رتبه(، پیشرفته بودن بازارهای مالی 

)۳ رتبه( و زیرساخت ها )۲ رتبه(.

تک خبر
افزایش نرخ مبادله ای 

دالر و یورو
بان��ک مرک��زی نرخ تبادل��ی ۳۹ ارز را برای 
روزگذش��ته اعالم کرد که بر اساس آن نرخ 
۲۹ ارز از جمل��ه دالر و ی��ورو نس��بت به روز 
دوش��نبه افزایش و نرخ ۹ واحد پولی دیگر 

مانند پوند کاهش یافت.
براس��اس اعالم بانک مرکزی نرخ هر دالر 
آمریکا برای روزس��ه ش��نبه بیس��ت و یکم 
آذرم��اه ب��ا ۴۰ ریال افزایش نس��بت به روز 
قب��ل از آن  ۳۵ ه��زار و ۵۳۹ ری��ال قیم��ت 
خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۱۶۷ ریال 
کاهش نسبت به روز دوشنبه ۴۷ هزار و ۴۰۵ 
ریال و هر یورو با ۱۵ ریال افزایش ۴۱ هزار 

و ۸۲۶ ریال ارزش گذاری شد.
براین اس��اس هر فرانک س��وییس ۳۵ هزار 
و ۸۲۹ ری��ال، ک��رون س��وئد ۴ هزار و ۱۷۲ 
ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۲۳۹ ریال، کرون 
دانمارک ۵ هزار و ۶۲۰ ریال، روپیه هند ۵۵۱ 
ری��ال، دره��م امارات متحده عربی ۹ هزار و 
۶۷۷ ری��ال، دین��ار کویت ۱۱۷ هزار و ۵۶۲ 
ری��ال، ص��د روپیه پاکس��تان ۳۳ هزار و ۶۰ 
ری��ال، صد ین ژاپ��ن ۳۱ هزار و ۳۱۲ ریال، 
دالر هنگ کنگ ۴ هزار و ۵۵۲ ریال، ریال 
عمان ۹۲ هزار و ۴۲۸ ریال و دالر کانادا ۲۷ 

هزار و ۶۵۲ ریال قیمت خورد.
همچنی��ن ن��رخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار 
و ۶۰۸ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۲۵۶ ریال، 
روبل روس��یه ۶۰۳ ریال، ریال قطر ۹ هزار 
و ۷۶۴ ریال، صد دینار عراق ۲ هزار و ۹۹۹ 
ریال، لیر س��وریه ۷۰ ریال، دالر استرالیا ۲۶ 
ه��زار و ۷۶۰ ری��ال، ریال س��عودی ۹ هزار و 
۴۷۷ ری��ال، دین��ار بحری��ن ۹۴ هزار و ۵۱۶ 
ریال، دالر س��نگاپور ۲۶ هزار و ۲۹۵ ریال، 
ده روپی��ه س��ریالنکا ۲ ه��زار و ۳۲۳ ریال و 
صد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۲۷۴ ریال تعیین 
ش��د.نرخ صد درام ارمنس��تان ۷ هزار و ۳۳۲ 
ریال، دینار لیبی ۲۵ هزار و ۹۴۳ ریال، یوان 
چی��ن ۵ ه��زار و ۳۶۷ ری��ال، صد بات تایلند 
۱۰۸ه��زار و ۹۶۱ ری��ال، رینگیت مالزی ۸ 
هزار و ۷۱۱ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۲ 
ه��زار و ۵۷۸ ریال، یکصد تنگه قزاقس��تان 
۱۰ هزار و ۵۸۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۱۶ 
ری��ال، روبل جدید بالروس ۱۷ هزار و ۵۱۱ 
ریال، منات آذربایجان ۲۰ هزار و ۹۱۲ ریال، 
س��ومونی تاجیکس��تان ۴ هزار و ۲۶ ریال و 
بولی��وار جدی��د ونزوئ��ال ۳ هزار و ۵۵۹ ریال 

ارزشگذاری شد.

تزریق 150 میلیارد یوان  چین 
به بازار 

تاج��ران می گوین��د بانک مرک��زی چین ۱۵۰ 
میلی��ارد یوآن )مع��ادل ۲۲.۶۷ میلیارد دالر( را 
ب��ه ص��ورت قراردادهای باز خرید اوراق به بازار 

تزریق می کند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار مهر به نق��ل از رویترز، 
تاج��ران می گوین��د بانک مرک��زی چین ۱۵۰ 
میلی��ارد یوآن )مع��ادل ۲۲.۶۷ میلیارد دالر( را 
ب��ه ص��ورت قراردادهای باز خرید اوراق به بازار 

تزریق می کند.
بان��ک خل��ق چین ۸۰ میلیارد یوآن را به صورت 
توافق نامه ه��ای ۷ روزه بازخرید اوراق قرضه و 
۷۰ میلی��ارد ی��وآن را به ص��ورت بازخرید اوراق 
قرض��ه ۲۸ روزه، ب��ه بازاره��ای مال��ی تزریق 

می کند.
به طور خالص بانک خلق چین ۴۰ میلیارد یوآن 
را از طری��ق فعالیت ه��ای بازار آزاد وارد جریان 
مال��ی خواه��د کرد و ۱۱۰ میلی��ارد یوآن هم با 
بازخرید اوراق قرضه که روز سه شنبه سررسید 

آنهاست به بازار وارد خواهد شد.
بانک خلق چین هفته گذشته ۵۱۰ میلیارد یوآن 
را به طور خالص از بازار های مالی بیرون کشید.

هر دالر ۶.۶۱۷۵ یوآن است.

ادغام بانک های اروپایی 
در دستور کار

ریی��س نظارت بانک مرکزی اروپا گفت: برای 
تسریع بخشیدن به رشد اقتصادی اروپا باید بانک 

های منطقه یورو با یکدیگر ادغام شوند.
»دانیل��ی نوئی« ریی��س نظارت بانک مرکزی 
اروپ��ا گف��ت: ادغام بخش بانک��ی منطقه یورو 
می تواند به س��رعت بخش��یدن رشد اقتصادی 
و کاه��ش بدهی انباش��ته ش��ده در اروپا منجر 

شود.
وی گفت: بانک مرکزی اروپا بارها در مورد تعداد 
بیش از حد بودن بانک ها در اروپا شکایت کرده 
و این موضوع کارآیی بخش بانکداری را کاهش 
می دهد و سود بانک ها را پایین نگه می دارد. 
معضلی که بانک های ضعیف را از انتقال کامل 
سیاس��ت پولی فوق انبساطی بانک مرکزی به 

اقتصاد واقعی باز می دارد.
»نوئی« تصریح کرد: فکر می کنم با بازگش��ت 
رش��د و انج��ام کار زی��اد که در ح��ال حاضر در 
ارتب��اط با وام های غیر فعال )بدون بازپرداخت 
بهره( صورت می گیرد، ش��اهد انجام یکس��ری 
ادغام ها در بانک ها در داخل و خارج از کشورها 

خواهیم بود.
»دانیل��ی نوئ��ی« از تالش های بانک مرکزی 
اروپا برای کاهش دادن سطح وام های غیرفعال 
دف��اع کرد، اما گفت: دس��تورالعمل های جدید 
ب��ر روی اعتباردهی اخیر که ناموزون هس��تند 
ممکن است به دلیل گرفتن بازخورد از صنعت 

چند ماهی به تاخیر بیفتد.

حمله هکرها 
به عابربانک های جهان

گ��روه »آی ب��ی« ک��ه در حوزه پیش��گیری از 
جرائم س��ایبری فعالیت دارد، اعالم کرد که از 
یکس��ال و نیم قبل یک گروه هکری ناش��ناخته 
به س��رقت ۱۰ میلیون دالر از عابر بانک های 

جهان پرداخته است.
گروه »آی بی« مس��تقر در مس��کو که در حوزه 
پیش��گیری از جرائم س��ایبری و کالهبرداری 
فعالیت می کند، اعالم کرد: در سال های اخیر 
یک تیم هکری ناشناخته اقدام به سرقت تقریبا 
۱۰ میلیون دالر از حداقل ۱۸ بانک و عمدتا بانک 
های آمریکایی و روسی کرده است. این هکرها 
با هدف قرار دادن سیستم های انتقال بین بانکی 

اقدام به خالی کردن حساب ها کرده اند.
این شرکت امنیتی هشدار داد که از ۱۸ ماه پیش 
این حمالت س��ایبری ش��روع شده و پول ها از 
طریق عابربانک های به س��رقت رفته و پیش 
بینی می ش��ود این حمالت تداوم داش��ته باشد 
و بانک های مس��تقر در آمریکای التین هدف 

بعدی آنها باشد.
اولین حمله سایبری توسط این گروه ناشناخته 
در بهار سال ۲۰۱۶ میالدی به شبکه بین بانکی 
»استار« که بزرگترین سیستم انتقال پیام بانکی 
متصل به عابر بانک ها در بیش از ۵ هزار سازمان 

در ایاالت متحده است، انجام گرفت.
گ��روه »آی ب��ی« اعالم کرد ک��ه همچنان به 
بررس��ی برخ��ی از حوادثی ک��ه هکرها در مورد 
چگونگی انتقال پول از طریق سیس��تم بانکی 
س��وئیفت تمرکز کرده بودند، پرداخته است؛ اما 
اطالعات بیش��تری را در مورد میزان موفقیت 

آنها منتشر نکرد.

قیمت طال اندکی
 افزایش یافت

قیم��ت ه��ر اونس طال  با ۰.۲ درصد افزایش به 
۱۲۴۴ دالر و ۷۴ س��نت رس��ید.در آس��تانه آغاز 
نشست دو روزه فدرال رزرو آمریکا، قیمت طال 
که روزگذش��ته به پایین ترین رقم در حدود ۵ 
ماه گذش��ته رس��یده بود، با اندکی رش��د مواجه 
ش��د.بر اس��اس این گزارش، قیمت هر اونس 
ط��ال ب��ا ۰.۲ درص��د افزایش ب��ه ۱۲۴۴ دالر و 
۷۴ س��نت رس��ید. روز دوشنبه قیمت هر اونس 
ط��ال ب��ه پایین ترین رقم از ۲۰ جوالی تاکنون 
یعنی ۱۲۴۰ دالر و ۱۰ سنت رسیده بود.قیمت 
طالی آمریکا نیز با ۰.۱ درصد کاهش به ۱۲۴۶ 
دالر و ۳۰ س��نت رسید.س��م الفلین، تحلیلگر 
ب��ازار ط��ال در این باره گفت: »در طی معامالت 
آسیایی امروز و در حالی که تقاضا در چین عامل 
اصلی تحرک بازار بود، قیمت طال ش��اهد رش��د 
اندکی بود.«در همین حال،  ارزش دالر در برابر 
ین اندکی کاهش داشت، اما همچنان در برابر 
سبد ارزهای معتبر جهانی همچنان در نزدیکی 
باالترین رقم ۲ هفته گذش��ته باقی ماند. تجار 
همچنان در انتظار مشخص شدن نتایج نشست 

سیاستگذاری فدرال رزرو هستند.

رئیس پژوهش��کده پول��ی و بانکی، از تدوین طرحی 
پژوهش��ی در خصوص الیح��ه جدید بانکداری خبر 
داد و گف��ت: بای��د ب��ا معضالت نظ��ام بانکی برخورد 

علمی داشت.
علی دیواندری گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران 
و نظام بانکی که با دشواری هایی مواجه است، نظام 
بانکی وارد فاز و مرحله ای ش��ده که باید به صورت 
حرفه ای و با علم و تخصص با آن مواجه ش��د؛ پس 

باید به روش های علمی متمسک گردید. 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در تمام دنیا نیز 
با توسل به تحقیقات عمیق علمی، کار را پیش برده 
اند که در این میان، بانک مرکزی و پژوهشکده پولی 

و بانکی در این مسیر در حال حرکت هستند.
به گفته دیواندری، پژوهش��کده پولی و بانکی تالش 
ک��رده نقش بس��زایی در ح��وزه پژوهش های موثر و 
کارآمد در نظام بانکی داشته و حل معضالت ساختاری 
ک��ه چن��د دهه از انباش��ت آن می گ��ذرد، را با تکیه بر 

پژوهش های کاربردی انجام دهد.
وی اف��زود: در س��ال ج��اری تولید و انتش��ار مقاالت 
پژوهشی، اشتغال به تحصیل دکترای پژوهش محور، 
تغییر جهت گیری تحقیقات از آکادمیک به کاربردی 
و نیز انتشار کتابهای مورد نیاز بانکها از جمله اقدامات 

پژوهشکده پولی و بانکی است.
دیواندری از اجرای طرحی با همکاری وزارت اقتصاد و 
بانک جهانی در حوزه کامپالینس خبر داد و گفت: این 

طرح از سوی پژوهشکده پولی اجرایی می شود.

رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س گفت:افزایش 
درآمدهای مالیاتی در بودجه به معنی رش��د نرخ مالیات 
کشور نیست بلکه تالش می شود با سیستم های جامع 
از فرار مالیاتی جلوگیری ش��ود.محمدرضا پورابراهیمی 
داوران��ی در گف��ت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، 
درخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه 
سال ۹۷ گفت:علی رغم شرایط رکودی در اقتصاد کشور، 
درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه س��ال آینده روند رو 
ب��ه رش��دی دارد اما این موضوع ب��ه معنی افزایش نرخ 

مالیات نیست.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی ادامه داد:بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی 
پیش بینی شده، مربوط به مهار فرارهای مالیاتی است تا با 
انجام این مهم، درآمد حاصل شود.  پورابراهیمی داورانی 
افزود: سازمان مالیاتی در بررسی چند مورد پرونده مالیاتی 
در ماه های ابتدایی س��ال ۹۶ و با بررس��ی تراکنش های 
بانکی،۵هزار میلیارد تومان مالیات وصول کرده است که 
عمال این میزان مالیات مربوط به اشخاصی است تاکنون 
یک ریال مالیات پرداخت نکرده اند.رئیس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود:پیش بینی می 
شود معادل ۴۰ الی ۵۰ درصد میزان مالیات قابل وصول 
مربوط به فرار مالیات در اقتصاد کشور بوده که این موضوع 
بیانگر این است افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه به 
معنی رشد نرخ مالیات کشور نیست و به مفهوم افزایش 
فشار مالیاتی واحدهای اقتصادی و کارمندان نیست بلکه 
تالش می ش��ود با سیس��تم های جامع اقتصادی از فرار 

مالیاتی جلوگیری شود.

رشد درآمدها از محل جلوگیری از فرار مالیاتضرورت برخورد علمی با معضالت نظام بانکی
پورابراهیمی خبر داد:دیواندری اعالم کرد:

خروج پول از شبکه بانکی نخستين پيامد اخذ ماليات از سود سپرده ها

مهلت ۹0 روزه ثبت سفارش کاال ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه تنها ۱۵ 
درصد برای بودجه عمرانی در الیحه پیشنهادی دولت دیده 
شده است، گفت: اخذ مالیات از سود سپرده ها به فرار پول 
از شبکه بانکی منجر می شود.محمود بهمنی در گفت وگو 
با خانه ملت، با اشاره به ارایه الیحه بودجه ۹۷ کل کشور 
ب��ه مجل��س، گفت: هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه 
کل کشور است که از این میزان حدود ۸۰۰ هزار میلیارد 
تومان آن برای امور جاری در نظر گرفته شده است.عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر 
اینکه در الیحه پیشنهادی دولت ۱۵ الی۱۶ درصد برای 

هزینه های عمرانی دیده شد است، افزود: بودجه پیشنهادی 
بسیار شکننده است از این رو دولت باید اعتبارات عمرانی 
کشور را افزایش دهد در غیر این صورت تبعات آن برای 
اقتصاد بسیار خواهد بود.نماینده مردم ساوجبالغ،طالقان 
و نظرآباد درمجلس ش��ورای اس��المی، با بیان اینکه اگر 
دولت خواهان ایجاد اش��تغال اس��ت باید طرح های نیمه 
تمام عمرانی را تکمیل کند، تصریح کرد: با افزایش هزینه 
های جاری سهم بودجه عمرانی کاهش می یابد از این رو 
دولت باید سهم اعتبارات جاری را در بودجه های سنواتی 
کم کند.وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از درآمدهای 

های کش��ور صرف هزینه های جاری می ش��ود از این رو 
کشور باید از فربه بودن خود را برهاند.وی با بیان اینکه هنوز 
حتی نیمی از بودجه عمرانی س��ال گذش��ته کشور در امور 
عمرانی محقق نشده است، تصریح کرد: اگر بودجه عمرانی 
تحقق نیابد همه طرح ها راکد ش��ده و پیمانکارا و طلبکار 
با مش��کالت عدیده ای مواجه می ش��وند که در نتیجه آن 
باید منتظر کاهش اشتغال و تعدیل نیرو باشیم.این نماینده 
مردم در مجلس دهم، با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در 
خصوص ایجاد ۹۵۵هزار شغل جدید و همچنین سخنان 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایجاد ساالنه یک 

میلیون و ۲۵۰ هزار شغل، افزود: با روند فعلی تحقق این 
میزان شغل ممکن نیست با توجه به اینکه از ابتدای سال 
جاری تاکنون حدود ۲۰ هزار نفر نیز به جمعیت بیکارانمان 
افزوده شده است.بهمنی گفت: دولت برای تحقق رشد ۸ 
درصدی باید سازوکار الزم را ایجاد کرده و با جذب سرمایه 
گذاری های داخلی و خارجی مشکالت اقتصادی را کاهش 
دهد.وی با بیان اینکه بسیاری از سرمایه گذاران ما گرفتار 
نرخ های ۲۴ درصد و باالتر سیستم بانکی هستند، افزود: 
باید موانع پیش روی سرمایه گذاری برداشته شود تا بهبود 

اوضاع نمود پیدا کند.

مرک��ز واردات و ام��ور مناط��ق آزاد و وی��ژه 
اقتص��ادی گم��رک ایران اعالم کرد: مهلت 
اعتبار ثبت سفارش کاال ها تا اطالع ثانوی ۹۰ 

روز از تاریخ صدور تعیین شده است.

در بخش��نامه ی ارسالی به گمرکات سراسر 
کشور  آمده است: در اجراي ماده ۴۰ آیین نامه 
اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات در 
خصوص تعیین مهلت ثبت سفارش، حداکثر 

مهلت ورود کاال به کشور و ... جهت اطالع 
و اقدام الزم با رعایت کامل مقررات ارس��ال 

مي گردد.
بر این اس��اس در اجراي ماده ۴۰ آیین نامه 
اجرای��ي قانون مقررات ص��ادرات و واردات 
م��وارد زی��ر جهت اجرا و اقدام الزم، تعیین و 

ابالغ مي گردد: 
۱- مدت اعتبار ثبت سفارش تا اطالع ثانوي 
۹۰ روز از تاری��خ ص��دور تعیی��ن مي گردد. 
بدیهي اس��ت موارد مربوط به تبصره ۳ ماده 
۴۰ آیین نام��ه ف��وق پ��س از تعیین ازجانب 
وزارت جهاد کش��اورزي، به آن دفتر اعالم 

خواهد شد.

۲- اعتبار درخواس��ت هاي ثبت سفارش ۳۰ 
روز تعیین مي گردد.

۳- حداکثرمهلت ورود کاال به کشور:
الف- روش غیربانکي: حداکثر ظرف ۹۰ روز 
از تاریخ صدور ثبت سفارش، واردکننده مجاز 

به ورود کاال به کشور مي باشد.
ب- روش بانکي: مهلت ورود کاال به کشور 
در ای��ن روش پس از صدور ثبت س��فارش، 
تاب��ع مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري 

اسالمي ایران خواهد بود.
۴- حداکثر زمان پرداخت کارمزد، ۷۲ ساعت 
بع��د از تأیی��د پرونده و ص��دور فیش کارمزد 
مي باشد و در صورت عدم پرداخت در مهلت 

مقرر، درخواس��ت ثبت س��فارش و یا تمدید 
حذف مي گردد.

۵- تغیی��ر ن��وع کاالي اساس��ي در ثب��ت 
س��فارش هایي که براي آنها اعتبار اسنادي 
گشایش شده و یا حواله ارزي بانکي ارسال 
شده است، براساس درخواست بانک و مجوز 

دستگاه هاي ذي ربط قابل انجام است.
۶- الزم به یادآوري است تمدید ثبت سفارش 
صرفاً براساس تبصره یک ماده ۴۰ آیین نامه 
اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات و در 
صورت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت 
قابل انجام است و در غیر این صورت تمدید 

ثبت سفارش امکان پذیر نمي باشد.

رییس کل بانک 
مرکزی از حذف دالر 
از معامالت جاری این 

بانک و نظام بانکی کشور 
خبر داد و گفت : آنچه 
که مسلم است دالر از 
معامالت جاری بانک 
مرکزی و نظام بانکی 

کشور حذف شده است 

“

“
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افزايش سهم بازار بدهي در تامين مالي بورس
بودجه 97 به ظرفيت هاي بازار سرمايه روي خوش نشان داد :

گروه بورس : آمارها در بودجه پيش��نهادي س��ال 97، 
حاکي از افزايش قابل توجه س��هم بازار بدهي در تامين 
مالي از طريق بازار س��رمايه اس��ت. انتش��ار اوراق مالي 
اسالمي توسط دولت جهت طرح هاي تملک دارايي هاي 
سرمايه اي نيمه تمام و طرح هاي ساماندهي دانشگاه ها 
نس��بت به س��ال گذش��ته با افزايش 30 درصدي از رقم 
200 هزار ميليارد ريال به 260 هزار ميليارد ريال رسيده 
اس��ت.دولت در اليحه بودجه انتش��ار 73.5 هزار ميليارد 
تومان انواع اوراق مالي اسالمي را براي تسويه بدهي ها 
پيش بيني کرده و انتشار 3 ميليارد دالر اوراق ارزي مالي 
اس��المي را در دس��تورکار قرار داده اس��ت،اين در حالي 
اس��ت که دولت در جداول پيش بيني واگذاري و تملک 
دارايي هاي مالي در س��ال 97 منابع حاصل از فروش و 
واگذاري انواع اوراق مالي اس��المي را با رش��د حدود 12 
درصدي نس��بت به س��ال قبل يعني 38.5 هزار ميليارد 
توم��ان ب��رآورد کرده که منابع حاصل از فروش اس��ناد 
خزانه 9.5 هزار ميليارد تومان، دريافت مطالبات قطعي 
دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي به 
عنوان اوراق تسويه خزانه معادل 3 هزار ميليارد تومان و 
انتشار اوراق مالي اسالمي معادل 26 هزار ميليارد تومان 
پيش بيني شده است.افزايش سهم بازار بدهي در تامين 
مالي از طريق بازار س��رمايه نش��ان مي دهد که تقاضاي 
اوراق همچن��ان در س��طح بااليي ق��رار دارد و جا براي 
عرضه هاي بيشتر نيز ديده شده است.غالمرضا ابوترابي 
مديرعامل شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه 
با بيان اين مطلب گفت: دولت براي سال مالي 96 منابع 
حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسالمي را 
مع��ادل 34.5 هزار ميلي��ارد تومان پيش بيني کرده بود. 
مديرعامل شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه 
با اشاره به برخي تفاوت هاي بودجه 97 نسبت به بودجه 
96 در خصوص اوراق بدهي اظهار داشت: در مهمترين 
بخش در اليحه بودجه سال 97 نسبت به سال گذشته از 
عبارت »اوراق مالي اسالمي« استفاده شده و به عبارتي 
دس��ت دولت را براي انتش��ار اوراق به صورت فراگير باز 
گذاشته است. اين در حالي است که در بودجه سال گذشته 
اوراق مش��ارکت و صکوک عينا ذکر ش��ده بود.ابوترابي 
تاکي��د ک��رد: اگر نظارت صحيحي صورت گيرد، اين امر 
مي تواند به انتشار بيشتر اوراق منجر شده و در نهايت رشد 
و پويايي اقتصاد را به همراه داشته باشد. همچنين انتشار 
اوراق بايد به صورت زمان بندي ش��ده و منظم صورت 
گيرد که تبعات نابس��اماني بر وضعيت اقتصادي کش��ور 
برج��اي نگذارد.وي همچني��ن گفت: ميزان تخصيص 
يافته به ش��رکت هاي دولتي و وابس��ته به وزارتخانه ها 
نس��بت به س��ال گذش��ته از رقم 100 هزار ميليارد ريال 

به 70 هزار ميليارد ريال در بودجه س��ال 97 رس��يده که 
نشان از کاهش 30 درصدي در اين بخش دارد.اين مقام 
مس��وول افزود: انتشار اوراق مالي اسالمي توسط دولت 
جهت طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام 
و طرح هاي س��اماندهي دانش��گاه ها نيز نسبت به سال 
گذشته با افزايش 30 درصدي از رقم 200 هزار ميليارد 

ريال به 260 هزار ميليارد ريال رسيده است.
ابوتراب��ي در ادام��ه ب��ا اش��اره به انتش��ار اوراق توس��ط 
ش��هرداري ها و بدهي هاي دولت گفت: انتش��ار اوراق 
توس��ط ش��هرداري ها نسبت به س��ال گذشته با افزايش 
60 درصدي روبرو ش��ده اس��ت؛ تس��ويه بدهي دولت به 
اش��خاص حقيق��ي و حقوق��ي تعاوني و خصوصي از 50 
هزار ميليارد ريال به 30 هزار ميليارد ريال کاهش داشته 
است.وي ادامه داد: همچنين در بند )ح( تبصره 5 بودجه 
سال 97 به دولت اجازه داده شده براي بازپرداخت اصل 
و س��ود اوراق سررس��يد ش��ده در سال 1397 اوراق مالي 
اس��المي ريالي منتش��ر کند؛ با ذکر اين نکته که براي 
انتش��ار اين اوراق در س��ال 96، سررس��يد 5 ساله در نظر 
گرفته شده بود.ابوترابي در پاسخ به اين سوال که آينده 
بازار صکوک بر اس��اس بودجه س��ال 97 چگونه خواهد 
بود، گفت: گس��ترش بازار بدهي در ذات خود منجر به 
توسعه بازار سرمايه و نظام تامين مالي مي شود. همچنين 
عم��ق دادن ب��ه بازار بدهي، تقويت ابزارهاي سياس��ت 
پولي را نيز به همراه دارد.وي يادآور شد: ظرفيت بالقوه 
تقاضا و همچنين اعتمادي که سرمايه گذاران به اوراق 
دارند، موضوعي اس��ت که بايد به آن توجه جدي ش��ود؛ 
به عبارتي، اگر نظارت دقيق و بهنگامي نسبت به انتشار 
اوراق بدهي در بازار سرمايه صورت نگيرد؛ ممکن است 
شاهد مشکالتي در اين زمينه باشيم.  ابوترابي همچنين 

در پاس��خ به اين س��وال که آيا دولت براي انتش��ار اوراق 
بدهي س��ازوکار نظارتي خاصي در نظر گرفته اس��ت يا 
خير، گفت: خوشبختانه در بودجه سال 97، کميته اي سه 
نفره متش��کل از روس��اي سازمان برنامه و بودجه، بانک 
مرکزي و وزير اقتصاد، مس��ئول تعيين ش��رايط و نظارت 
بر انتشار اوراق دولتي و سازمان هاي دولتي هستند.اين 
مقام مسوول ، در خصوص رويکرد اصلي بودجه و جهت 
گيري هاي آن اظهار داشت: رويکرد اصلي بودجه سال 
آينده »رش��د اقتصادي فراگير، اش��تغال زا و ضد فقر« با 
رويکرد پنج گانه اقتصاد مقاومتي اس��ت.ابوترابي افزود: 
همچنين تصريح شده که بودجه سال آينده دستگاه هاي 
دولت��ي در چن��د جه��ت اصلي از جمله تصريح در اجراي 
سياس��ت هاي کلي اقتصاد مقاومتي، استفاده گسترده از 
ظرفيت ه��اي بخ��ش خصوصي و تعاوني و فعال کردن 
ظرفيت هاي بالاس��تفاده اقتص��اد، تمرکز در حوزه هاي 
پيش��ران رش��د اقتصادي اس��ت .وي همچنين استفاده 
از ظرفيت ه��اي بين الملل��ي در فضاي تعامل س��ازنده 
ب��ا اقتص��اد جهان��ي، کمک به اش��تغال جوانان و زنان با 
تاکيد بر فارغ التحصيالن آموزش عالي، انضباط مالي و 
صرفه جويي در هزينه ها، بهره برداري اهرمي از اعتبارات 
تملک دارايي هاي س��رمايه اي و جلب بيش��تر مشارکت 
بخش خصوصي براي اجراي آنها، ساماندهي بدهي هاي 
دول��ت و کم��ک به خانواده هاي با درآمد پايين به منظور 
کاهش فقر را از ديگر محورهاي بودجه 97 ذکر کرد. 

تاثير بودجه سال آينده بر معامالت بازار سهام ���
ابراهيم خليلي کارشناس بازار سرمايه درخصوص تاثير 
بودجه سال آينده بر معامالت بازار سهام گفت: شايد دليل 
عمده بي تفاوتي معامله گران به بودجه سال آينده را بايد 
در عدم وجود تغييرات قابل توجه در مفاد بودجه س��ال 

97 نسبت به بودجه 96 جستجو کرد.وي اشاره به ارسال 
بودجه س��ال آينده توس��ط دولت به مجلس در روزهاي 
گذش��ته گفت: به طور س��نتي مباحث مربوط به بودجه 
ساالنه کشور يکي از موضوعاتي است که همه ساله در 
آذرماه مورد توجه فعاالن اقتصادي بويژه سرمايه گذاران 
بازار س��رمايه قرار مي گيرد. اين کارشناس بازار سرمايه 
افزود: بر اين اس��اس پس از ارس��ال اليحه س��ال 96 به 
مجلس واکنش خاصي از سوي فعاالن بورس به برنامه 
مربوط به دخل و خرج هاي س��ال آينده بروز داده نش��د. 
وي در خصوص داليل بي توجي س��رمايه گذاران بازار 
س��هام به بودجه س��ال آينده اذعان داش��ت: شايد دليل 
عمده اين بي تفاوتي را بايد در عدم وجود تغييرات قابل 
توجه در مفاد بودجه س��ال آينده نس��بت به بودجه 96 
جستجو کرد. اين کارشناس بازار سرمايه گفت: با وجود 
اي��ن نکات��ي چون تاکيد بر تامي��ن مالي دولت از طريق 
بازار س��رمايه و نيز رش��د بودجه عمراني کش��ور در کنار 
موضوعاتي چون قيمت نفت و دالر و همچنين افزايش 
واگذاري   دارايي هاي مالي دولت از طريق بورس از جمله 
ن��کات قاب��ل توجه در خصوص تاثير بودجه س��ال آينده 
بر بازار س��رمايه هس��تند. وي در ادامه با اشاره به اين که 
در حال حاضر معامالت بازار سرمايه بيشتر تحت تاثير 
افزاي��ش ن��رخ ارز و نيز متاثر از قيمت  هاي جهاني، بويژه 
کاموديتي ها اس��ت اضافه کرد: در مجموع بودجه س��ال 
97 نسبت به بودجه 96 تغييرات چنداني ندارد؛ بنابراين 
عدم واکنش خاص بازار س��مرايه نس��بت به مفاد بودجه 
سال آينده امري طبيعي است. خليلي افزود: بازار سرمايه 
معموال در بلندمدت تحت تاثير عوامل بنيادي است که 
يکي از اين موضوعات موارد مربوط به بودجه س��االنه 
کش��ور اس��ت، از اين جهت معموال مفاد بودجه س��االنه 
مورد دقت و ريزبيني معامله گران قرار مي گيرد و وقتي 
سهامداران واکنشي به بودجه نشان نمي دهند اين مورد 
بيان گر اين مطلب است که موضوع اثرگذاري در بودجه 
س��ال آينده بر بازار س��هام وجود ندارد. اين کارش��ناس 
بازار سرمايه گفت: با وجود اين شايد يکي از اصلي ترين 
ش��اخصه هاي بودجه س��ال آينده، موضوعات مربوط به 
اوراق هاي بدهي است. بر اين اساس پيش بيني مي شود 
در سال آينده هم اوراق هاي بدهي به شکل هاي مختلف 
را در بازار عرضه ش��ود. وي در خصوص تاثير نرخ دالر 
پيش بيني ش��ده در بودجه س��ال آينده بر معامالت بازار 
سهام نيز گفت: با توجه به نرخ ارزي که اين روزها در بازار 
آزاد وجود دارد و نيز تعيين نرخ حدود 3500 توماني براي 
ارز مبادله اي، ديگر بعيد است که قيمت دالر در بازار آزاد 
به کمتر از 4 هزار تومان کاهش يابد، بنابراين معامالت 

بورس مي تواند از اين مولفه تاثيرپذير باشد.
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رويکردهاي بودجه 97 و نقش 
بازار سرمايه در تحقق آن

 محورهاي توجه در بودجه 97 نشان از نقش 
و جايگاه بازار سرمايه و نهادهاي مالي فعال 
در آن و ض��رورت اس��تفاده از ظرفيت هاي 
تأمي��ن مال��ي اس��المي در تحق��ق اهداف 
اقتصادي کش��ور دارد. بديهي است سرعت 
دس��تيابي به اين مهم مس��تلزم آماده سازي 
زيرس��اخت هاي فني، قانون��ي، فرهنگي و 

علمي است.
برخ��ي موضوع��ات در حوزه بازار س��رمايه 
وج��ود دارد ک��ه در محوريت توجه بودجه و 
برنامه توسعه ششم است؛ از جمله مي توان 
از ش��يوه هاي نوي��ن اوراق بهادارس��ازي 
اس��المي همچون اوراق رهني و خريد دين 
در تبديل به اوراق بهادارس��ازي دارايي هاي 
بانک ه��ا و ش��رکت هاي بيمه در راس��تاي 

مولدسازي دارايي ها استفاده کرد.
اس��تفاده از ظرفيت ه��اي بازار س��رمايه در 
انتش��ار اوراق ارزي، ريال��ي و زمينه چين��ي 
انتش��ار اوراق بدهي در بازارهاي بين المللي 
و س��امان دهي بدهي ه��اي دولت از طريق 
سازوکار بازار بدهي، مقاوم سازي اقتصاد در 
مقابل خطرات از طريق ايجاد سازوکارهاي 
فني مورد نياز از جمله موسس��ات رتبه بندي 
اعتباري در اندازه گيري ريس��ک، استفاده از 
اعتبارافزاها و ايجاد زيرس��اخت ها، ابزارها و 
نهادهاي مورد نياز در راس��تاي تأمين مالي 
طرح ه��ا و کس��ب و کاره��اي دانش بنيان و 
جس��ورانه از ديگر موضوعات مورد توجه در 
تدوين بودجه س��ال 1397 و برنامه شش��م 

توسعه بوده است.
توج��ه ب��ه تولي��د، اش��تغال و ص��ادرات 
غيرنفت��ي از جمل��ه صنعت گردش��گري و 
حوزه ه��اي پيش��ران اقتص��ادي همچون 
ان��رژي )نف��ت، گاز، پتروش��يمي، ني��رو( و 
 معادن در کانون توجه سياس��تگذاران بوده 

است.
توج��ه به تملک دارايي هاي س��رمايه اي و 
جلب مشارکت مردم در توسعه کشور با روش 
مش��ارکت عمومي - خصوص��ي در اجراي 
طرح هاي تملک دارايي هاي س��رمايه اي را 
از جمل��ه نق��اط ق��وت در رويکرد بودجه 97 

دانست. 
تصوي��ب اليح��ه مش��ارکت عموم��ي - 
از  اس��تفاده  زمينه س��ازي  و  خصوص��ي 
ظرفيت ه��اي بازارهاي پولي و مالي داخلي 
و بين المللي، ابزارهاي مالي اس��المي جديد، 
تأس��يس نهادهاي مالي جديد، به کارگيري 
توانمندي هاي بخش خصوصي در طراحي، 
ساخت، بهره برداري، تأمين مالي و تعمير و 
نگه��داري پروژه ها در کنار اعطاي مجوزها 
و تضامي��ن خري��د خدم��ات توس��ط دولت 
مي توان��د روند واگذاري ها را تس��ريع  کند و 
در راس��تاي سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي 
زمين��ه مش��ارکت مردم را فراه��م آورد که 
کاه��ش پرداخت ه��اي عمران��ي از ميزان 
 هدفگ��ذاري ش��ده نيز مبي��ن اين موضوع

 است.

جهش ۱۰7۶ واحدي شاخص 
کل بورس تهران

ب��ورس اوراق ته��ران با تقويت حجم و ارزش 
معامالت روزانه رو به رو ش��د، ش��اخص کل 
بورس هم با افزايش 1076 واحدي رو به رو شد 
و حمايت حقوقي ها و صندوق ها از ش��اخص 
بازار تداوم يافت. ش��اخص کل قيمت و بازده 
نق��دي بورس اوراق بهادار تهران )تدپيکس( 
در پايان معامالت روز سه شنبه 21 آذر ماه 96 
ب��ا افزاي��ش 1076 واحدي روي رقم 92 هزار 
و 628 واحد ايستاد.ش��اخص کل هم  وزن اما 
ب��ا افزاي��ش 50 واح��دي عدد 17 هزار و 736 
واحد را به نمايش گذاشت.شاخص سهام آزاد 
ش��ناور ني��ز با افزاي��ش 1146 واحدي به رقم 
100 هزار و 472 واحد دس��ت يافت.شاخص 
بازار اول اما در حالي با افزايش 1014 واحدي 
به رقم 66 هزار و 189 واحد دس��ت يافت که 
ش��اخص ب��ازار دوم با افزاي��ش 967 واحدي 
ع��دد 195 ه��زار و 175 واح��د را ب��ه نمايش 
گذاش��ت،همچنين ش��اخص کل فرابورس 
)آيفک��س( ني��ز با افزايش 7 واحدي روي رقم 

يک هزار و 30 واحد ايستاد.
ارزش کل معام��الت ب��ورس تهران در حالي 
ب��ه بيش از 311 ميلي��ارد تومان نمايش داده 
ش��د که ناش��ي از دس��ت به دست شدن بيش 
از يک ميليارد و 262 ميليون س��هم و اوراق 
مال��ي قاب��ل معامله طي 91 هزار و 222نوبت 

داد و ستد بود.
در ب��ازار 2 ب��ورس ته��ران که ب��ه معامالت 
درون گروه��ي س��هامداران عمده اختصاص 
دارد 225 ميليون سهم ميدکو به ارزش کمتر 

از 40 ميليارد تومان کد به کد شد.
همچني��ن بي��ش از 6.5 ميلي��ون س��هم 
سرمايه گذاري مسکن به ارزش کمتر از 500 
ميليون تومان کد به کد ش��د، 5 ميليون س��هم 
بيم��ه مل��ت ب��ه ارزش 900 ميليون تومان به 
کدهاي درون گروهي س��هامدار عمده انتقال 
يافت، در فوالد مبارکه اصفهان اما 5 ميليون 
س��هم ب��ه ارزش کمت��ر از 1.5 ميليارد تومان 
ب��ا معامالت انتقالي ميان س��هامداران عمده 
هم��راه ب��ود و در مواد ويژه ليا نيز 2.5 ميليون 
س��هم به ارزش کمتر از 3 ميليارد تومان کد 
به کد شد.همچنين در بازار بدهي 1.5 ميليون 
اوراق مرابح��ه گندم ب��ه ارزش 150 ميليارد 
تومان کد به کد شد و در نهايت اندکي بيش از 
952 ورقه اسناد خزانه )6112( به ارزش بيش 

از 81 ميليارد تومان داد و ستد شد. 
ب��ورس ته��ران در حال��ي رک��ورد جدي��دي 
ب��راي ش��اخص کل قيم��ت و ب��ازده نقدي 
)پدپيکس( ثبت کرد که تکاپوي صندوق هاي 
حامي نماگره��اي ب��ازار از جمل��ه صن��دوق 
توسعه و صندوق تثبيت بازار سرمايه در کنار 
اقبال براي جمع آوري س��هام ش��رکت هاي 
ب��زرگ اغل��ب حاضر در بازار اول باعث ش��د، 
 تا همه نماگرهاي بورس��ي امروز س��بزپوش

 باشند.

ب��ورس کاالي اي��ران و »بورس ملي کااليي و مش��تقه 
هند«، در اوايل مهرماه امس��ال، تفاهمنامه ايران براي 
ايجاد س��کوي مش��ترک معامالتي امضا کردند که بر 
اساس آن، زيرساختهاي الزم براي معامالت کااليي 2 
کشور در حال انجام است. جميلي رئيس اتاق بازرگاني 
ايران و هند با بيان اينکه راه اندازي سکوي معامالتي 
اي��ران و هند بر اقتصاد کش��ور تاثي��رات مثبتي خواهد 
داشت، گفت: با اجراي اين طرح مشتريان توانمند هند 
شناسايي شده و با آنها به طور مستقيم معامله مي کنيم 
که در اين صورت واسطه هاي غير ضروري حذف شده 
و معامالت ش��فاف خواهد ش��د.قرار است بر اساس اين 
تفاهمنامه، معامالت مشترک براي صادرات قير انجام 
ش��ود و به تدريج به س��اير کاالها تس��ري يابد.از طريق 
اين س��کوي معامالتي، بازرگانان دو کش��ور مي توانند 
وضعيت س��فارش هاي ارايه ش��ده و قيمت ها را رصد 

کنند.رئي��س ات��اق بازارگاني اي��ران و هند هدف از راه 
اندازي س��کوي معامالتي ايران و هند را ش��فاف سازي 
معامالت و پيدا کردن مشتريان جديد و انجام معامالت 
در يک چهارچوب قانوني دانس��ت و خاطر نش��ان کرد: 
انجام معامالت در قالب بورس کاال باعث شفاف شدن 

معامالت و حذف واسطه هاي غير ضروري مي شود.
ابراهي��م جميلي مزاياي راه اندازي س��کوي معامالتي 
اي��ران و هن��د را مورد توجه ق��رار داد و گفت: همکاري 
بورس کاالي ايران و هند و راه اندازي سکوي معامالتي 
براي فروشندگان و توليد کنندگان و نيز براي خريداران 
مزيت هاي زيادي به همراه داش��ته و محصوالت را از 

واسطه گري نجات مي دهد.
وي افزود: صادرات برخي محصوالت مانند پتروشيمي و 
قير به هند از استانداردهاي الزم برخوردار نبوده و اعتبار 
کاالي صادراتي کش��ور را زير س��وال مي برد و باعث 
کاهش ش��فافيت معامالت مي ش��ود اين در حالي است 
که با انجام معامالت در بورس کاال معامالت شفاف و 

استاندارد شده و اعتبار کاالي ايراني حفظ مي شود.
جميلي با بيان اينکه هند کشوري است که در 10 سال 
آين��ده ج��زو اقتصادهاي برتر دنيا خواهد بود و ارتباط 2 
بورس مي تواند براي 2 کشور مزيت هاي بسياري داشته 
باش��د، خاطرنش��ان کرد: در س��ال هاي گذشته از سوي 

س��ازمان بورس اوراق بهادار و بورس کاال تالش هايي 
ص��ورت گرف��ت تا بتوانيم ش��رکت ها را در س��طح بين 
الملل مطرح کنيم.وي با بيان اينکه اتاق بازرگاني ايران 
و هند از راه اندازي س��کوي معامالتي اين دو کش��ور 
استقبال مي کند، تاکيد کرد: کساني که خواستار انجام 
معامالت ش��فاف هس��تند و مي خواهند تا اعتبار کاالي 
ايراني حفظ ش��ود و مبادالت دو کش��ور گس��ترش پيدا 
کند قطعا از راه اندازي س��کوي معامالتي ايران و هند 
حماي��ت مي کنند.ب��ه گفته رئيس اتاق بازرگاني ايران و 
هند اثرات راه اندازي سکوي معامالتي ايران و هند بر 
اقتصاد کش��ور، افزايش ص��ادرات و همچنين صادرات 
پايدار است، ضمن اينکه با اجراي اين طرح، مشتريان 
توانمند هند شناس��ايي ش��ده و با آنها مس��تقيما معامله 
مي کنيم که در اين صورت واس��طه هايي غير ضروري 

حذف شده و معامالت شفاف خواهد شد.

صادرات پايدار با حفظ اعتبار کاالي ايراني
با راه اندازي سکوي معامالتي ايران و هند محقق مي شود:
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2- مطالبلله وجلله بابللت ... 3- مطالبه خسللارت تاخیرتادیه )رای قاضی شللورا( 
درمورد دعوی بانک قوامین با معرفی نماینده حقوقی حجت اله عطارزاده بطرفیت 
1-مصطفی شللیرزاد 2- قاسم بشیری 3-قاسمعلی یوسفی دائر بر مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریللال و خسللارت تأخیرتأدیلله از تاریللخ تقدیم دادخواسللت 
برمبنای روزانه 65/000 ریال و بااحتساب هزینه دادرسی و باتوجه به محتویات 
و مندرجللات پرونده مدارک ابرازی خواهان ازجمله قللرارداد فی مابین و اینکه 
خواندگان علیرغم اباغ درجلسلله دادرسللی حاضرنشللده و ایراد ودفاعی بعمل 
نیاورده اسللت باوجود مدارک درید خواهان داللت براشللتغال ذمه ایشان دارد 
بنابراین شللورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده وباستناد مواد 210و219 
و220 قانون مدنی و 198 و519 و522 قانون آیین دادرسللی مدنی خواندگان 
را متضامنللا به پرداخت مبلغ مذکور بعنوان اصل خواسللته و پرداخت مبلغ یک 
میلیون و هفتصد وپانزده هزارریال بعنوان هزینه دادرسللی و پرداخت خسارت 
تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواسللت مللورخ 95/10/14 لغایت اجرای حکم 
معادل روزانه 65/000 ریال که از سللوی اجرای احکام محاسللبه خواهدشد در 
حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره نسللبت به خوانده دوم وسللوم غیابی 
نسبت به خوانده اول حضوری است.  وظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 
درهمین شعبه نسبت به خوانده دوم وسوم و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

حقوقی کرج نسبت به خوانده اول میباشد. شعبه 9 شورای حل اختاف کرج

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودروی سواری پژو پارس با مشخصات مدل 1392 به 

رنگ سفید روغنی به شماره موتور
 K 0236435 124 و شللماره شاسللی NAAN 01 CA 8 DH 687265 بلله 
شللماره پاک 741 ق 47 ایران 82 متعلق به آقای قاسللم عاشللوری مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل 
شماره اباغنامه:9610101210707247

شماره بایگانی شعبه:960258
شماره پرونده:9609981210700255

تاریخ تنظیم:1396/09/14
آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد گرجی بال ماهر

خواهللان آقای/خانم شللرکت کیللوان بار دادخواسللتی به طرفیللت خوانده آقای 
محمد گرجی بال ماهر به خواسللته مطالبه ثمن مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه 9609981210700255 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرسللتان آمل ثبت و وقت رسللیدگی مللورخ 1396/12/08 سللاعت 11:30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواسللت خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشللار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشللار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست  و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
منشی 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل-ساناز فاح

مفقودی
اصللل پروانه اشللتغال مریم شللیخ پور دندانپزشللک به شللماره نظام پزشللکی 

132173 به شماره پروانه 81-132173-380 تاریخ صدور 95/3/20 تاریخ 
انقضاء 1400/3/31 مربوط به شهر ساری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. در صورت مشاهده به سازمان نظام پزشکی ساری ارسال گردد.

آگهی اباغ وقت رسیدگی به آقای حمید سرآبادانی فرزند ابوالقاسم
شللاکی آقای/خانم سللیده طیبه زمانیان به طرفیت آقای حمید سرآبادانی فرزند 
ابوالقاسم به خواسته خیانت در امانت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسلله 9609987413100570 شللعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر 
یاسوج)105 جزایی سللابق( ثبت و وثت رسیدگی مورخ 1396/10/25 ساعت 
11:30 تعییللن که حسللب دسللتور دادگاه طبق موضللوع مللاده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشللار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر یاسوج)105 جزایی سابق(- میرزا چرخ 

انداز

خواهللان رونوشللت حصللر وراثت به نللام خانللم جان رضللوی مهریان به شللرح 
دادخواسللت تقدیمی ثبت شللده به کاسلله 9609987430300700 از این 
دادگاه درخواسللت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سیدعزیز رضوی مهریان در اقامتگاه دائمی خود مورخه 76/3/13 بدرود حیات 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-عبدالعلی رضوی مهریان فرزند سیدعزیز به ش.ش 654 فرزند متوفی
2-ابوالفتح رضوی مهریان فرزند سیدعزیز به ش.ش 653 فرزند متوفی

3- نصیب اله رضوی مهریان فرزند سیدعزیز به ش.ش 651 فرزند متوفی
4- خانم جان رضوی مهریان فرزند سیدعزیز به ش.ش 652 فرزند متوفی

5- آبللی جان عللوض زاده مهریللان فرزنللد محمدطاهر به ش.ش 256 همسللر 
متوفی

اینک با انجام تشللریفات مقدماتی درخواسللت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه شللخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشللد از 
تاریخ نشللر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه سوم شورا حل اختاف شهرستان 

یاسوج- زهرا بخشی

آگهی احضار متهم
بدینوسللیله به شللرح کاسلله 9509987417800017 شعبه سللوم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقاب گچساران به متهم آرش شش بلوکی فرزند سیروس 
بلله شللماره ملی 4260088815 که به اتهام سللرقت گوشللی بللا توجه به عدم 
شناسللایی متهم که تحت تعقیب می باشللد و مجهول المکان بودن وی طبق ماده 
115 آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقاب اباغ می گردد تا ظرف یک 
ماه از تاریخ نشللر آگهی در یکی از جراید کثیراالنتشار جهت دفاع از خود در این 
شعبه حاضر و یا آدرس خود را اعام دارند در غیر اینصورت بطور غیابی تصمیم 

قانونی معمول خواهد شد. 96/644/م الف
دادیار شللعبه سوم دادسللرای عمومی و انقاب شهرستان گچساران- اسماعیل 

جعفری

آگهی 583
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقللای محمدرضللا جنللگ فرزند تقی دارای شناسللنامه شللماره 7879 به شللرح 
دادخواسللت به کاسلله 960529 ازاین شورا درخواسللت گواهی حصر وراثت 
نمللوده و چنین توضیح داده که شللادروان آقای تقی جنگ فرزند به شناسللنامه 
633 در تاریللخ 80/2/13 اقامتگاه دائمی خود بللدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-بتول حاجی فتعلی فرزند قاسم به ش ش 851 همسر متوفی

2-حاجیه خانم طهماسی فرزند مشهدی رضا به ش.ش 40120 مادر متوفی
3-محمدرضا جنگ فرزند تقی به ش.ش 7879 فرزند ذکور متوفی

4-حمیدرضللا جنگ فرزنللد تقللی بلله ش ش 2-098994-431 فرزند ذکور 
متوفی

اینک با انجام تشللریفات مقدماتی درخواسللت مزبور را در یللک نوبت آگهی می 
نماید تاهرکی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 14 شورای حل اختاف شهر قزوین

آگهی 584
دادنامه

پرونده کاسلله 9509982975900433 شللعبه 102 دادگاه کیفری دو بخش 
محمدیه)102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509972975901256

شاکی: آقای محرم خدایاری فرزند ابوالقاسم به نشانی قزوین – البرز- محمدیه 
مهرگان فاز 2 تاکسیرانی ک6 بلوک 31 ط4 واحد 15 ش ت 09194811512

متهم: آقای فرشللید صالح زاده به نشانی محمدیه- اتوبان قزوین کرج جنب پل 
هوایی الماس درخشان- ش ت 0917244348

اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین از طریق فحاشی
رای دادگاه- در خصوص اتهام آقای فرشید صالح زاده که شاکی اطاعات دیگری 
از وی ارائه نکرده است و فعا  آزاد به جهت متواری بودن دائر بر ایراد ضرب و 
جرح عمدی موضوع شکایت آقای محرم خدایاری فرزند ابوالقاسم بدین شرح که 
شاکی محترم بیان داشته اند بنده برای دریافت حقوق خود به رستوران مجتمع 
الماس درخشان مراجعه کرده بودم که مشارالیه ضمن توهین، بنده را مورد ایراد 
ضرب و جرح عمدی قرارداده است و از آن تاریخ متواری شده است « دادگاه با 
توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکس در آن، شکایت 
شللاکی، گزارش مرجللع انتظامی و صورت جلسلله مورخلله 95/02/27 کانتری 
مهللرگان در خصوص وقوع درگیری فللی مابین طرفین پرونده که آثار خون ریزی 
بر روی صورت شللاکی را تایید می کند، شهادت شهود، گواهی پزشکی قانونی و 
عدم حضور نامبرده جهت دفاع از اتهام وارده، ارتکاب بزه انتسابی توسط نامبرده 
را محرز و مسلللم دانسته و به اسللتناد مواد 448، 449،452،462،488،709 
و 710 قانللون مجازات اسللامی نامبرده را به پرداخللت 1- دو درصد دیه کامل 
بابت جراحتهای )حارصه( سللمت چپ پیشللانی و سللمت چپ صورت 2- ارش به 
میزان یک و نیم درصد دیه کامل بابات آسللیب نسللوج نرم شللانه چپ و ستون 
فقرات گردنی، ظرف یک سال قمری محکوم می نماید. و اما در خصوص شکایت 
دیگر شللاکی علیه نامبرده، مبنی بر توهین، به جهت عدم کفایت ادله به استناد 
مواد 4، 265 و بند الف ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب 
نامبللرده را صادر و اعللام می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیسللت روز 
پللس از ابللاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیسللت روز پس از آن قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان قزوین می باشد.
سیدمحمد حسینی- دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری محمدیه

آگهی 88
پرونده کاسلله 9509982813800692 شللعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر 

قزوین) 105 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره
شللکات: 1- آقللای عاءالدین ملکی فرزند جمعه به نشللانی قزویللن- خ امام ک 

فرامرزی پ84
2- آقای خیرالدین ملکی فرزند کمال الدین به نشللانی قزوین خ تبریز ک حصار 

تندکی پ 197
متهم: آقای امیرحسین علیزاده به نشانی قزوین- قزوین

اتهام ها: 1- مشللارکت در سللرقت مقرون به آزاد و تهدید با سللاح سللرد 2- 
سرقت 2 دستگاه گوشی موبایل و 75 هزار تومان وجه نقد

به تاریخ 96/8/23 در وقت مقرر جلسه شعبه 105 دادگاه کیفری 2 شهرستان 
قزوین به تصدی امضا کننده ذیل تشللکیل و پرونده کاسلله 951066 ک 105 
تحت نظر است ماحظه می گردد نیاز و ضرورتی به حضور نماینده دادستان نمی 
باشللد و طرفیت پرونده آقایان خیرالدین ملکللی فرزند کمال الدین و عاءالدین 
ملکللی فرزند جمعه اعللام رضایت نموده و حضللور ندارند و متهم امیرحسللین 

علیزاده علیرغم اقدامات قانونی از جمله نشر آگهی و گذشت زمان قانونی حضور 
پیدا نکرده و الیحه ای نیز تقدیم نکرده است علیهذا دادگاه ختم جلسه را اعام 
و با بررسللی محتویات پرونده ختم دادرسی را نیز اعام به شرح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید.
گردشللکار: بلله حکایللت پرونده کاسلله فوق شللکات آقایان خیرالدیللن ملکی و 
عاءالدیللن ملکی علیلله آقایان مهرداد طاهرخانی و امیرحسللین علیزاده به جهت 
مشارکت در سرقت مقرون به آزار شکایت نموده اند به این توضیح که متهمین 
که سوار بر موتور سیکلت بوده و متهم علیزاده راننده و متهم مرداد طاهرخانی 
ترک نشللین بوده در معابر عمویم با تهدید آنان بوسللیله قمه اقدام به سللرقت 
گوشی تلفن همراه و وجه نقد نموده اند و پس از محل متواری شده اند که پس 
از تحقیقات انجام شده توسط مراجع انتظامی متهم مهرداد طاهرخانی شناسایی و 
دستگیر شده و توسط متهمین مورد شناسایی واقع شده که کیفرخواست نسبت 
بلله وی صادر و پرونده به دادگاه ارسللال و در مورد وی رای صادر شللده ولیکن 
متهم امیرحسللین علیزاده متواری شللده که پرونده در مللورد وی مفتوح بوده و 
علیرغم اقدامات انجام شللده وی مورد شناسللایی قللرار نگرفته که النهایه قرار 
جلب دادرسللی و کیفرخواسللت غیابی نسللبت به وی صادر و پرونللده به دادگاه 
ارسللال و به این شللعبه ارجاع شللده ولیکن پس از نشللر آگهی و گذشت زمان 
قانونی حضور پیدا نکرده و الیحه ای نیز تقدیم نکرده است فلذا دادگاه با ختم 
جلسلله و ختم رسیدگی با اسللتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای به 

شرح آتی می نماید.
رای دادگاه- در خصوص اتهام آقای امیرحسین علیزاده که به جهت متواری بودن 
آزاد بوده و مشللخصات بیشللتری از وی درج نگردیده است دایر بر مشارکت در 
سللرقت مقرون به آزار از طریق تهدید با ساح سرد نسبت به شکات آقایان1- 
خیرالدیللن ملکللی فرزند کمللال و 2- عاءالدیللن ملکی فرزند جمعلله با توجه به 
محتویات پرونده و شللکایت اولیه شللکات که متعاقللب آن اعام رضایت نمودند 
و تحقیقات انجام شللده توسللط مرجع انتظامی و مواجهه حضوری انحام شده بین 
شللکات و متهللم دیگر پرونده به نللام مهرداد طاهرخانی که شللکات اعام کردند 
حین سرقت در دو متهم با هم بودند و متهم مزبور راننده موتور سیکلت بوده و 
همین طور تماسللهای انحام شده بین متهم و مهرداد طاهرخانی که معلوم گردیده 
متهم مزبور حین وقوع بزه در محل وقوع بزه حضور داشته که وی به همراه متهم 
دیگر با تهدید به وسیله چاقو اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه شکات و وجه 
نقد آنان نمودند و متهم علیرغم اقدامات قانونی انجام شللده وی متواری شده و 
جهللت دفاع از خود حضور پیدا نکرده و الیحه ای نیز تقدیم دادگاه نکرده علیهذا 
بزه منتسبه به وی محرز تشخیص و با استناد به ماده 652 قانون مجازات اسامی 
مصوب 1375 در بخش تعزیرات حکم به محکومیت وی به تحمل ده سال حبس 
تعزیللری و تحمل 74 ضربه شللاق تعزیری صادر و اعام می گللردد و با توجه به 
رضایت شللکات رد مال منتفی می باشللد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و متعاقب آن ظرف مهلت 20 روز پس 

از اباغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان قزوین می باشد.
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر قزوین- محمد قاسملو

آگهی 382
آگهی اباغ وقت رسللیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم سمیه نوروزی فرزند 

نجفعلی
خواهللان آقای علی رحیمی دادخواسللتی به طرفیت خوانده خانم سللمیه نوروزی 
به خواسللته تنظیم سند خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاسلله 9609982938000525 شعبه اول شللورای حل اختاف شهری البرز 
استان قزوین ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/30 ساعت 09:00 تعیین 
که حسللب دسللتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسللی مدنی به 
علللت مجهللول المکان بودن خوانده و درخواسللت خواهان مراتللب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشللار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواسللت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه اول شورای حل اختاف شهری البرز استان قزوین- 

باقری

موسي احمدي ���
عضو هيات علمي دانشگاه
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کارت زرد بهارستانی ها به وزیر نفت!
با وجود دفاع قاطع زنگنه صورت گرفت؛

   گروه انرژی: وزیر نفت روز گذشته برای 
پاسخ به سواالت نمایندگان در جلسه علنی 
مجلس شللورای اسللامی حاضر شد و در 
مورد علت خرید لوله های بدون درز برای 
پروژه های شللرکت های نفتی از خارج از 
کشور به خصوص چین باوجود ظرفیت در 

صنایع داخلی صحبت کرد.
هللادی قوامی نماینده مردم اسللفراین در 
مجلس به نمایندگی از دو نماینده دیگر با 
طرح سوال گفت: سالیانه حداقل 60 هزار 
تللن انللواع لوله برای چللاه های نفت و گاز 
از خارج کشللور بخصوص چین خریداری 
می شللود که ضربه ای بزرگ به تولیدات 

داخلی است.
 وزیر نفت در پاسللخ به سللوال مشترک سه 
نماینده  درباره علت خرید لوله های بدون 
درز بللرای شللرکت های نفللت از خارج از 
کشللور گفت :  این بحث، درباره لوله های 
عللادی نیسللت، بلکه مربللوط به لوله های 
بدون درز اسللت که با فشللار بسللیار باال در 
درون چاه و برای انتقال نفت از چاه تا واحد 
بهره برداری مورد اسللتفاده قرار می گیرد.

وزیر نفت افزود: ما در سللال های اخیر به 
جللز در مللورد غرب کارون و پارس جنوبی، 
تقریبا در سللایر سرمایه گذاری های دیگر 
در بخش باالدسللتی و پاالیش، نزدیک به 

توقف هستیم.
زنگنلله بللا بیللان ایللن که در واقللع کمبود 
منابللع یکی از مشللکات ما برای امضای 
قراردادهای نفتی است، گفت: حتی اجرای 
یک قرارداد 250 میلیون دالری که به امضا 
رسللیده، به دلیل کمبود منابع و مشللکات 

دیگر متوقف شده است.
بلله گللزارش ایرنللا وی بللا بیللان اینکه به 
سللاخت داخللل، اعتقللاد دارم، اضافه کرد: 
بللرای سللاخت لوله های سللی.آر.ای که 
لوله های بسللیار پیچیده است که در اوایل 
امسال یک قرارداد 563 میلیون یورویی با 
یک شللرکت اروپایی و یک شرکت ایرانی 
بللرای داخلی سللازی آن امضا کردیم.این 
بزرگترین قرارداد تولید داخل است که پس 
از سللاخت توربین کمپرسور نفت، به امضا 

رسللیده اسللت زیرا برای تامین لوله های 
پیچیده سللی.آر.ای به ویللژه تحریم دچار 

مشکاتی بودیم.
زنگنه اضافه کرد: در سللال های 90 و 91 
در مجمللوع به میللزان 40 میلیارد دالر در 
نفت سرمایه گذاری شد، اما میزان سرمایه 
گذاری امسللال تاکنللون 1.5 میلیارد دالر 
هم نرسیده است.وزیر نفت با بیان این که 
ما بی پول شللده ایم، یادآور شللد: حتی اگر 
سللفارش سللاخت هم بدهیم، نمی توانیم 

پول آن را بدهیم.
زنگنه یادآور شد: چندی پیش مناقصه ای 
برای سللاخت لوله هللای بدون درز برگزار 
شللد که شللرکت لوله سازی اسللفراین به 
دلیل نداشللتن شللرایط، کنار گذاشته شده 
و شللرکت دیگری برنده شللد، اما با وجود 
این که این طرح 200 میلیون دالر ارزش 
داشللت به دلیل نداشللتن پول نتوانسللتیم 

عملیاتی کنیم.
وزیللر نفللت با تاکید بللر این که برای خرید 
و سفارش باید مناقصه برگزار شود، گفت: 
خود مجلس تصویب کرده اسللت که برای 

خرید باید مناقصه برگزار شود و نمی توان از 
طریق ترک تشریفات کاال را تهیه کرد.

وی با بیان این که 10 گروه کاالیی را برای 
داخلی سللازی تعیین کرده ایم که تاکنون 
برای بسللیاری از آنها قرارداد امضا شللده 
اسللت، گفت: لوله های سی.آر.ای، ساخت 
کمپرسللور و توربیللن از جمللله کاالهایی 

هستند که بومی سازی می شود.
وزیللر نفت با خاطر نشللان کللردن این که 
شرکت لوله سازی اسفراین نیز تقاضاهایی 
دارد که منطقی است، گفت: به عنوان نمونه 
این شرکت اعام کرده است که لوله های 
آسللیب دیده را بللرای تعمیر به آنها بدهیم 
که ما از آن اسللتقبال می کنیم. همچنین 
درخواسللت کللرده اسللت کلله در مقابللل 
مطالباتللش، لوله های فرسللوده را تحویل 

بگیرد که دستور آن را نیز صادر کرده ام.
وزیر نفت با بیان اینکه سللابقه من نشللان 
داده که تا چه میزان به دنبال ساخت داخل 
بللوده ام، افزود: مللن همه گونه کمک می 
توانم به لوله سازی اسفراین ارایه دهم اما 
برای خرید محدودیت داریم و باید مناقصه 

برگزار شود.
پاسللخ های بیژن نامللدار زنگنه وزیر نفت 
به سوال مشترک هادی قوامی، حسینعلی 
شهریاری و جواد کریمی قدوسی نمایندگان 
اسفراین، زاهدان و مشهد قانع کننده بود و از 
این رو این سوال به رای نمایندگان مجلس 

شورای اسامی گذاشته نشد.
اجللرای طرح برندینگ، تصدیگری دولت 

را کاهش می دهد
وزیللر نفت با بیللان این که طرح برندینگ 
)جایللگاه های زنجیللره ای( جایگاه های 
عرضه سللوخت باعث کاهش تصدیگری 
دولت می شللود، گفللت: برای اجرای طرح 
برندینللگ 85 شللرکت تقاضللا داده انللد و 

انحصاری در طرح وجود ندارد.
نامدار زنگنه همچنین در پاسللخ به سللوال 
حسللینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین 
شهر درباره غیرقانونی بودن طرح برندینگ 
بیان داشللت: اکنون شللرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی، بنزین را به جایگاه داران 
تحویللل می دهللد و پول آن به خزانه واریز 

می شود.

وزیر نفت با بیان این که سلله هزار و 500 
جایللگاه نفللت و بنزیللن و 2500 جایللگاه 
سللی.ان.جی داریللم، افزود: پللس از واریز 
پللول بلله خزانه، وزارت نفت برای پرداخت 
دسللتمزد جایگاه داران و کامیون داران باید 

از خزانه درخواست پول کند.
وی ادامه داد: تحویل بنزین و فرآورده های 
نفتللی به ایللن جایگاه ها اختاف نظرهای 
بسللیاری ایجاد می کند که کار را به دادگاه 
می کشللد، اما اگر طبق مصوبه دولت نفت، 
بنزین، گازوئیل در محل انبار به جایگاه دار 
فروخته شللود، اختاف و دعواها کاسللته 

می شود.
زنگنلله تأکیللد کرد: این که گفته می شللود 
مالکیت جایگاه ها با طرح برندینگ به خطر 
می افتد، درست نیست، این مسئله اختیاری 
است و واگذاری جایگاه ها به صورت اجبار 

انجام نمی شود.
وزیللر نفت بللا بیان اینکه با طرح برندینگ 
کمیت و کیفیت سللوخت، ایمنی جایگاه و 
ظاهر جایگاه نیز مورد توجه قرار می گیرد، 
اداملله داد: برای اجرای طرح برندینگ 85 
شرکت تقاضا دادند و صاحیت آنها بررسی 
شد، بنابراین انحصاری در کار وجود ندارد 
و شرکت های برند تنها می توانند سهم 20 
درصدی در نظارت، سللهم 30 درصدی در 
سطح استان و سهم 50 درصدی در سطح 
شهرستان داشته باشند که این به نفع کشور 

تمام می شود.
وزیر نفت تأکید کرد: طرح برندینگ باعث 
کاهش تصدی و هزینه های دولت می شود، 
هم پاالیشللگاه ها می توانند جایگاه داشته 
باشللند، هم جایگاه دارانللی وجود دارند که 
پاالیشگاه ندارند، این طرح در واقع تشویقی 

است.
نخستین کارت زرد مجلس به وزیر نفت

نمایندگان مجلس شللورای اسامی پاسخ 
های وزیر نفت به سللوال حسینعلی حاجی 
دلیگانی نماینده شاهین شهر را قانع کننده 
ندانستند و بیژن زنگنه نخستین کارت زرد 
خللود را در دولللت دوازدهم از مجلس دهم 

دریافت کرد.

میز خبرمیز خبر

تعطیلی بزرگ ترین خط لوله 
نفت انگلیس 

بزرگتریللن خط لوله نفت انگلیس همزمان 
با سرمای شدید در این کشور، به دلیل کار 
تعمیراتللی غیرمنتظره احتماال به مدت چند 
هفته تعطیل خواهد بود.به گزارش ایسللنا، 
سیستم خط لوله فورتیز که حدود 450 هزار 
بشکه در روز نفت فورتیز را از دریای شمال 
به پایانه فرآوری کینیل در اسکاتلند منتقل 
می کند، از هفت دسللامبر که یک بازرسللی 
متداول نشتی اندکی را برما کرد، با ظرفیت 

پایین تری فعالیت کرده است.
شللرکت اینونللس که مالک ایللن خط لوله 
اسللت، اعام کرد تصمیم گرفته شللده که 
ایللن سیسللتم به طور کامل تعطیل شللود.

معامله گران نفت برآورد کرده اند که تعطیلی 
کامل این سیستم برای نخستین بار از سال 
2011 که شللرکت بی پی اداره کننده وقت 
ایللن خللط لوله آن را در زمان بررسللی یک 
بمب مربوط به جنگ جهانی دوم اسللت بر 
سللر دریا تعطیل کرده بود روی داده اسللت.

سللخنگوی شرکت اینوس اعام کرد هنوز 
زود است مدت زمان مشخصی را برای کار 
تعمیللرات اعام کنیم. ما نمی توانیم برآورد 
دقیقی داشته باشیم و تنها می توانیم بگوییم 

این کار چند هفته طول خواهد کشید.

 قیمت بنزین عربستانی ها
 را نقره داغ می کند

عربسللتان سللعودی قصللد دارد در ژانویه 
قیمت های داخلی بنزین و سللوخت جت را 
در راستای برنامه حذف تدریجی یارانه های 
انرژی در این کشور، افزایش دهد.به گزارش 
ایسللنا، بلومبللرگ به نقللل از یک منبع آگاه 
نوشللت: قیمت هللای بنزین در عربسللتان 
قللرار اسللت حدود 80 درصللد افزایش پیدا 
کند در حالیکه قیمت های سللوخت جت به 
سللطح قیمت هللای بین المللی افزایش پیدا 
خواهد کرد. بنزین و سللایر سللوخت ها مانند 
دیزل، کروسللن و نفت کوره سنگین شاهد 
افزایللش قیمت تدریجللی ظرف مدت چند 
سال آینده خواهند بود.قیمت ها به استثنای 
سللوخت جت، زودتر از سللال 2023 و نهایتا 
تا سللال 2025 به سطح بین المللی نخواهد 
رسللید. تعرفه های برق مسللتقیما افزایش 
پیدا نمی کند اما همراه با سللایر قیمت های 
انرژی به تدریج افزایش خواهد یافت.وزارت 
دارایی عربسللتان که بللر برنامه اصاحات 
یارانه نظارت می کند، در این باره اظهارنظر 
نکرد.برناملله جدید زمانبندی آهسللته تری 
برای حذف یارانه ها را نشللان می دهد زیرا 
دولت عربسللتان تللاش می کند تاثیر این 
تدابیر بر اقتصاد راکد این کشللور را کاهش 
دهد. مقامات عربستان پس از سال ها بحث

T برای نخسللتین بار یارانه ها را در دسللامبر 
سللال 2015 پس از اینکه قیمت های نفت 
ریللزش کللرد کاهش دادنللد و بعدها اعام 
کردند یارانه ها را تا سال 2020 به طور کامل 
حذف خواهند کرد. حذف یارانه ها بخشللی 
از برناملله افللق 2030 محمد بن سلللمان، 
ولیعهد عربستان برای دوران پسا نفت است.

بزرگترین صادرکننده نفت جهان برای کنار 
ماندن با قیمت های پایین نفت به سللختی 
تللاش می کنللد و کاهش هزینه ها با هدف 
کاهش کسری بودجه انجام می گیرد که در 
سال 2015 به حدود 15 درصد تولید ناخالص 
داخلی بالغ شد. اقتصاد عربستان در نیمه اول 

سال میادی جاری کوچک شد. 

 سرمایه گذاری فرانسه
 در انرژی خورشیدی

شرکت نیروی دولتی EDF فرانسه در راستای 
تاش دولت این کشللور برای تحقق اهداف 
آب و هوایی، قصد دارد 30 گیگاوات ظرفیت 
خورشللیدی در فاصله سللال 2020 تا 2035 
ایجاد کند.به گزارش ایسنا، ژان برنارد لوی، 
مدیرعامللل شللرکت EDF یک روز پیش از 
اینکه پاریس میزبان یک نشست آب و هوایی 
باشد، با اعام خبر مذکور به خبرنگاران گفت: 
هزینه این سللرمایه گذاری از سللوی شرکای 
سللهامی، فاینانس پروژه و وام تامین خواهد 
شد.فرانسلله می خواهد سهم انرژی هسته ای 
در تولیللد نیللرو را از ۷5 درصللد کنونی به 50 
درصللد تللا حدود سللال 2035 کاهش دهد و 
مایل اسللت سللرمایه گذاری در انرژی های 
تجدیدپذیر را به میزان قابل توجهی کاهش 
 ،EDF دهد.بلله گفتلله مدیرعامل شللرکت
با توجه به مخالفت شللدیدی که نسللبت به 
سللاخت توربین بادی وجود دارد، خورشیدی 
عما تنها گزینه برای افزایش ظرفیت منابع 
انرژی تجدیدپذیر اسللت.این شللرکت که تا 
پایان سال 2016 تنها 0.2 گیگاوات ظرفیت 
خورشیدی در فرانسه داشت، به مدت 15 سال 
به طور متوسط دو گیگاوات در سال ظرفیت 
خورشیدی خواهد ساخت.مدیرعامل شرکت 
EDF گفللت: مللا امروز در فرانسلله در زمینه 
خورشللیدی شماره یک نیستیم اما می توانیم 

در این زمینه پیش بیافتیم. 

نفت برنت از مرز ۶۵ دالر 
عبور کرد

به دنبال تعطیلی خط لوله دریای شمال که 
عرضه قابل توجهی را از بازار خارج کرد نفت 
برنت برای نخسللتین بار از سللال 2015 به 

باالی 65 دالر در هر بشکه صعود کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامات نفت برنت 
که قیمت پایه برای بازار جهانی نفت است، 
با 60 سنت یا 0.9 درصد افزایش نسبت به 
معامللات روز دوشللنبه، به 65.29 دالر در 
هر بشللکه رسید. برای نخستین بار از ژوئن 
سللال 2015 بللود که برنللت از مرز 65 دالر 
عبللور کرد.نفت وسللت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با 31 سللنت یا 0.5 درصد افزایش، 
نسللبت به روز گذشللته، به 58.30 دالر در 
هللر بشللکه رسللید.به گفته جفللری هالی، 
 OANDA، تحلیلگر ارشللد بازار در شرکت
نفت برنت تحت تاثیر خبر تعطیلی خط لوله 
نفت فورتیز دریای شللمال به مدت چندین 
هفته به دلیل کشف یک نشت کوچک در آن 
روند صعودی پیدا کرد. واکنش بازار نشللان 
می دهللد کلله در یک بازار با عرضه محدود، 
هرگونه مشکل عرضه به افزایش قیمت ها 

منجر خواهد شد.
خللط لوللله نفت فورتیز کلله بزرگترین خط 
لوللله نفللت انگلیس بللا ظرفیت حمل 450 
هزار بشکه در روز است، روز دوشنبه پس از 
کشف نشت تعطیل شد.افزایش قیمت های 
برنت، اختاف قیمت برنت با وست تگزاس 
اینترمدیللت را افزایللش داد و به حدود هفت 
دالر در هر بشللکه در مقایسلله با حدود پنج 
دالر در هفته گذشته رساند و صادرات نفت 

آمریکا را جذاب تر کرد.

رها سازی 300 میلیون 
مترمکعب آب به دریاچه ارومیه 
مدیر کل دفتر مدیریت منابع آب حوضه های 
آبریللز دریللای خزر و دریاچلله ارومیه گفت: 
اسللفند امسللال و فروردین سال آینده 300 
میلیللون مترمکعب آب از سللدهای حوضه 
دریاچلله ارومیه به  سللوی ایللن دریاچه رها 

سازی انجام می شود.
به گزارش ایرنا ، »سللید مرتضی موسوی« 
افللزود: این میزان رهاسللازی از سللدهای 
بوکان و سللد مهاباد و بخشللی از آب سللد 
حسنلو و سدهای کم حجم دیگر مانند سد 
زوال، علویللان، قلعه چای و سللاروق تحقق 

خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه بجز وزارت نیرو و وزارت 
جهادکشللاورزی باید سللایر دسللتگاه های 
دولتللی اسللتانی و محلللی و مللردم به ویژه 
کشللاورزان نیللز در این امر اهتمام داشللته 
باشند، گفت: دریاچه ارومیه بدون مشارکت 
دستگاه های مرتبط و بدون کاهش مصرف، 

احیا نخواهد شد.
ایللن مقللام مسللئول با بیان اینکه امسللال 
سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به خوبی 
مدیریللت شللده اند، گفت: بایللد در مباحث 
جلوگیللری از برداشللت غیرمجللاز از منابع 
آب زیرزمینی، جلوگیری از اضافه برداشللت 
چاه های مجاز، جلوگیری از برداشللت های 
 غیر مجاز آب های سطحی اهتمام بیشتری

  داشته باشیم.
موسوی یادآور شد: پارسال متوسط بارش ها 
در حوضلله دریاچه ارومیه 208 میلیمتر بود 
که نسللبت به سللال قبل از آن 36 درصد و 
نسللبت به متوسللط بلندمدت نیز 24 درصد 
کاهش داشت و در وضعیت نامناسبی برای 

احیای دریاچه بود.
وی بللا یادآوری اینکه مصوبات دولت برای 
احیای این دریاچه نیز به خوبی اجرایی نشده 
است، افزود: این کاهش بارش و اجرا نکردن 
پروژه ها در حد هدف گذاری شللده، سللبب 
شللد تراز دریاچه ارومیه با کاهش شللدیدی 

مواجه شود.
مدیللر کل دفتر مدیریللت منابع آب حوضه 
آبریز دریای خزر با بیان اینکه حجم آبگیری 
سللدهای این حوضه در زمان کنونی 520 
میلیون متر مکعب است در حالی  که پارسال 
در چنین زمانی 600 میلیون متر مکعب آب 
ذخیره شده پشت سدها بود، افزود: اکنون 31 
درصد مخازن سدهای منطقه اشباع شده و 

69 درصد حجم مخازن خالی است

نفت اوپک به باالترین قیمت 
در ۵ هفته گذشته معامله شد

 بر اسللاس محاسللبات دبیرخانه اوپک هر 
بشکه سبد نفت این سازمان متشکل از نفت 
14 کشور، دوشنبه به طور متوسط به قیمت 
61 دالر و 94 سللنت معامله شللد که نسبت 
به جمعه گذشللته 1.5 درصد افزایش دارد و 
باالترین قیمت از هفت نوامبر )16 آبان( است.

بنا به اعام سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک(، بهای نفت این سازمان جمعه 
گذشللته 61 دالر و سلله سللنت در هر بشکه 
بود. قیمت نفت اوپک از ابتدای سال 201۷ 
 تللا روز گذشللته  14.5 درصللد افزایش پیدا

 کرده است.
هر بشللکه نفت برنت دریای شللمال که دو 
سللوم نفت های جهان از جمله نفت اوپک 
بر پایه آن قیمتگذاری می شللود، در پایان 
معامات دیروز بازار لندن با 2 درصد افزایش 
نسبت به جمعه گذشته به قیمت 64 دالر و 

69 سنت معامله شد.
قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
نیز در پایان معامات روز قبل  بازار نایمکس 
این کشللور به 5۷ دالر و 99 سللنت در هر 
بشکه رسید که نسبت به جمعه گذشته 1.1 
درصللد افزایللش داشللت.قیمت نفت های 
پایه اروپا و آمریکا از ابتدای سللال 201۷ تا 
 دیللروز به ترتیللب 13.6 و 8 درصد افزایش 

داشته اند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر اینکه 
وزارت نیرو بر اسللاس قانون پیشللنهاد افزایش قیمت 
بللرق را جمللع بندی کللرده و به دولت منعکس کرده 
است، گفت: سازمان برنامه و بودجه قیمت تمام شده 
برق بیش از 90 تومان را پذیرفت.هوشنگ فاحتیان 
در گفللت و گللو با فارس در پاسللخ به این سللوال که 
آیا وزارت نیرو پیشللنهاد جدیدی در خصوص قیمت 
برق به دولت ارائه کرده اسللت گفت: آنچه که ما در 
خصوص قیمت جدید برق در دولت شنیده ایم مطالبی 
بوده که در سللطح دولت مطرح شللده و این مطالب از 
پل ارتباطی مثل سللازمان برنامه و بودجه اسللت.وی 

افزود: مطالب و موضوعات را وزارت نیرو بر اسللاس 
قانون برای کل کشللور دیده، جمع بندی و منعکس 
کرده  است. دولت کل مسائل کشور را بررسی می کند 
و آنها باید تصمیم بگیرند که چه کنند.فاحتیان ادامه 
داد:وزارت نیرو منتظر اسللت هر تصمیمی که دولت 
گرفت را اجرا کند،اما هنوز مطلب مشخص از سوی 
دولت صادر نشللده اسللت که بخواهیم آن را اعام 
کنیللم. بدنلله وزارت نیرو از اینکه دولت چه اقدامی را 
برای حامل های انرژی مدنظر دارد و چه نرخی را قرار 
اسللت اعام کند اطاع کامل و دقیقی ندارد.معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاسخ به این سؤال 
کلله وزارت نیللرو برای قیمت برق چه میزان رشللد را 
پیشللنهاد داده اسللت، گفت: متوسط فروش برق 6۷ 
تومان و  قیمت تمام شده برق بدون محاسبه سوخت 
در حال حاضر بیش از 100 تومان اسللت، اما به هر 
حال و خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه عدد باالی 
90 تومان را برای قیمت تمام شده برق پذیرفته است 
کلله قابلیللت وجودی دارد بنابراین فاصله بین این دو 

عدد باید به گونه ای جبران و تأمین شود.

عضو کمیسللیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تبصره 
18 الیحلله بودجلله 9۷ بلله منزله چک سللفید امضای 
مجلس برای دولت در مورد افزایش حامل های انرژی 
تلقی می شود.حمیدرضا حاجی بابایی ، با اشاره به الیحه 
بودجه سال 9۷ کل کشور اظهار داشت: به نظر می رسد 
دولللت بلله دنبال افزایش نللرخ حامل های انرژی بوده 
و بللا ایللن تبصللره به دنبال مجوز قانونللی برای انجام 
این کار است.این نماینده مجلس تأکید کرد: تصویب 
ایللن تبصللره به معنای چک سللفید امضای مجلس به 
دولت خواهد بود و عمًا دست دولت را برای هرگونه 
افزایش حامل های انللرژی باز می گذارد.حاجی بابایی 

با اشللاره به ماده 39 قانون برنامه ششللم تصریح کرد: 
طبق این قانون دولت مجوز افزایش حامل های انرژی 
را دارد و می توانللد آن را در بودجه هللای سللاالنه لحاظ 
کند، به همین منظور نیز دولت چنین پیشنهاد ی آورده 
است.وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان افزایش 
حامل های انرژی در سال جاری نیز وجود دارد، گفت: 
تبصره 14 قانون بودجه سال 96 نیز این امکان را برای 
دولت فراهم می کند، درعین حال عبارات استفاده  شده 
در تبصره 18 الیحه سللناریوی افزایش این حامل ها 
در سللال جاری را نیز قوت می بخشللد.عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس افزود: قانون هدفمندی یارانه ها 
9 حامل انرژی مانند بنزین، آب، گاز، نفت و گاز، نفت 
کوره، خوراک پتروشیمی، نفت سفید، CNG و برق با 
تصویب این مجوز افزایش خواهند یافت و آن طور که 
پیش بینی شده، در مسیر تولید و اشتغال به خدمت گرفته 
خواهد شد.حاجی بابایی تأکید کرد: قرار بود، دولت طی 
سال های گذشته )پنج سال 89 تا انتهای 94( هدفمندی 
را اجرا کند و اکنون با توجه به کاهش درآمدها، چاره ای 

جز افزایش قیمت ها وجود ندارد.

۹حامل انرژی گران می شودپیشنهاد  افزایش قیمت برق 

هر ایرانی ساالنه 7۰۰ دقیقه خاموشی برق دارد

افزایش 64 درصدی صادرات گاز ایران

برداشت 715 میلیون بشکه نفت از میدان های غرب کارون

محمود رضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع شللرکت 
توانیر با بیان اینکه براسللاس صورت های مالی توانیر 
در سللال 95 در صنعللت بللرق بللا محدودیت های مالی 
مواجه هسللتیم، اعام کرد: قیمت تمام شللده هر کیلو 
وات سللاعت برق در کشللور ما حدود 98 تومان اسللت 
امللا مللا آن را 66 تومان می فروشللیم کلله این به ضرر 
شللرکت برق اسللت.به گزارش ایسللنا، حقی فام اظهار 
کرد: صنعت برق زیرسللاخت سللایر زیرساخت هاست و 
بر روی سایر بخش ها نیز تاثیرگذار است.وی با اشاره به 
اینکه در تامین برق، چهار نسل داریم، افزود: دسترسی 
یکی از موارد مذکور اسللت که خوشللبختانه هم اکنون 
در کشللور تمامی روسللتاهای باالی 10 خانوار از نعمت 
برق برخوردارند و میزان دسترسللی به برق در ایران در 
مقایسه با سطح استانداردهای جهانی خوب است.معاون 
هماهنگی توزیع شرکت توانیر، میزان قابلیت اطمینان 
را در شبکه های برق امر مهم دیگری برشمرد و گفت: 

باید میزان قابلیت اطمینان را در شبکه هایمان افزایش 
دهیم و عاوه بر آن کیفیت برق هم مسئله مهم دیگری 
است که باید برقی را که به مردم تحویل می دهبم برق 
باکیفیت و مطمئنی باشد.وی به بحث تاب آوری شبکه 
های برق در مقابل زلزله و و حوادث طبیعی هم اشللاره 
و تصریح کرد: ما انتظار داریم که سیستم های سیاست 
گللذاری مللا را کمللک کنند تا در مواقع حوادث طبیعی با 
مشکل مواجه نشویم.حقی فام در ادامه سخنان خود با 
بیان اینکه براساس صورت های مالی توانیر در سال 95، 
در صنعت برق با محدودیت های مالی مواجه هسللتیم، 
اعام کرد: قیمت تمام شللده هر کیلو وات سللاعت برق 
در کشور ما حدود 98 تومان است اما ما آن را 66 تومان 

می فروشیم که این به ضرر شرکت برق است.
وی ادامه داد: ما یک چرخه نامناسللب اقتصادی را در 
صنعت برق داریم که موجب می شللود سللرمایه گذاری 
هللای مللا هم به عقب بیفتد که باید این چرخه درسللت 

شللود.معاون هماهنگی توزیع شللرکت توانیر با تاکید بر 
اینکه تمام مرز و بوم کشور برای ما عزیز است و خواهان 
توسعه همه جای کشور هستیم، گفت: هر استعدادی که 
بتواند به کمیته های ما در شرکت برق کمک کند دوست 

داریم که از خدمات و توان وی بهره مند شویم.
وی در اداملله چنللد وظیفه مهم را برای شللرکت توانیر 
برشللمرد و عنوان کرد: یکی از وظایف بزرگ ما جلب 
رضایت مشللترکان اسللت، پس از آن افزایش سللرعت 
پاسللخگویی، حفللظ کرامللت، حفظ سللامت اداری و 
اسللتفاده از دولت الکترونیک نیز از دیگر وظایف مهم 
ماست.حقی فام به ضرورت کاهش خاموشی های برق 
هم اشللاره و عنوان کرد: میزان خاموشللی های برق به 
ازای هر ایرانی سللاالنه حدود   ۷00 دقیقه اسللت که 
بایللد ایللن میزان کاهش یابد.وی اعللام کرد: به ازای 
یللک درصللد کاهش تلفات در شللبکه های توزیع برق، 
حدود 250 تا 300 میلیارد تومان به صنعت برق کمک 

خواهیم کرد.معاون هماهنگی توزیع شللرکت توانیر در 
پایان خاطرنشان کرد: در غرب کشور اگر همت کارکنان 
شرکت برق کردستان تدوام پیدا کند شرکت توزیع برق 
کردستان می تواند به عنوان یک نمونه و الگو در شرکت 

های برق غرب کشور مطرح شود.

   مدیر امور بین الملل شللرکت ملی گاز گفت: صادرات 
گاز ایران در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
پارسال 64 درصد افزایش یافته که این روند در 100 روز 
نخست دولت دوازدهم نیز ادامه داشته است.به گزارش 
ایرنا ، بهزاد بابازاده در تشریح اقدام های شرکت ملی گاز 
در 100 روز نخست دولت دوازدهم اعام کرد: صادرات 
روزانه گاز طبیعی به عراق طی 100 روز گذشته از هفت 
میلیون مترمکعب به حدود 14 میلیون مترمکعب در روز 
رسللیده اسللت.وی افزود: شرکت ملی گاز ایران در سال 

نخست قرارداد صادرات گاز به عراق، متعهد به صادرات 
روزانه هفت میلیون مترمکعب بوده است، اما با توجه به 
نیاز و درخواست طرف عراقی، حجم صادرات را تا حدود 
14 میلیون مترمکعب در روز در اوج فصل گرم در عراق، 
افزایللش داده ایم.مدیر امور بین الملل شللرکت ملی گاز 
اظهار کرد: حجم گاز صادراتی به عراق مطابق این قرارداد 
که به منظور تأمین سوخت نیروگاههای بغداد امضا شده، 
در فصل گرم سال تا 35 میلیون مترمکعب در روز افزایش 
می یابد که این افزایش، با آغاز بهره برداری از خط لوله 

انتقال گاز ششللم سراسللری محقق خواهد شللد.به گفته 
بابازاده و بر اساس آخرین آمار اعام شده، از ابتدای امسال 
تا اواخر مردادماه به طور میانگین روزانه حدود 50 میلیون 
مترمکعب گاز صادر شده که این رقم رشد 64 درصدی 
مجموع صادرات را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان 
می دهد.مدیر امور بین الملل شللرکت ملی گاز ایران در 
ادامه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت های صادراتی، 
گفت: توسللعه زیرسللاخت های صادراتی از جمله اجرای 
خط لوله انتقال گاز ششللم سراسللری و تاسیسات تقویت 

فشار گاز روی این خط، از برنامه های جدی ایران برای 
افزایش سهم خود در بازار تجاری گاز به ویژه کشورهای 
همسایه است که بر اساس برنامه ای مدون در این زمینه، 
در حال انجام است.بابازاده در پایان تصریح کرد: بر اساس 
این آمار، صادرات گاز طبیعی در 100 روز ابتدایی دولت 
دوازدهم با رشدی مناسب، به سه میلیارد و 650 میلیون 
مترمکعب رسللیده، ضمن این کلله راه اندازی طرح های 
جدید گازرسانی تا پایان امسال، می تواند در رشد بیشتر 

صادرات گاز مؤثر باشد.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شللرکت ملی نفت ایران اعام 
کللرد: از مجمللوع حللدود 8۷ میلیارد بشللکه ذخیره نفت 
درجای منطقه غرب کارون، تاکنون ۷15 میلیون بشکه 
نفت برداشت شده است.کریم زبیدی اظهار داشت: ذخایر 
نفت درجای منطقه غرب کارون )مشتمل بر میدان های 
مشللترک و غیرمشترک( حدود 8۷ میلیارد بشکه برآورد 

می شللود که با احتسللاب میانگین ضریللب بازیافت 15 
درصد، بالغ بر 13 میلیارد بشللکه نفت این منطقه قابل 
اسللتحصال اسللت.وی افزود: از این میان، تاکنون ۷15 
میلیون بشکه نفت )کمتر از یک میلیارد بشکه( برداشت 
شللده اسللت.زبیدی، روند پیشرفت طرح های توسعه ای 
میدان های مشترک غرب کارون را با توجه به مشکات 

و محدودیت های بسیار صنعت نفت در تامین سرمایه و 
فناوری، مطلوب برشمرد و گفت: به عنوان نمونه، هزینه 
سرمایه گذاری تولید هر بشکه نفت خام در آزادگان شمالی 
حدود 34 هزار دالر شد و ضریب بازیافت شرکت چینی در 
این میدان حدود پنج درصد بوده است. بدیهی است هزینه 
تمام شده و ضریب بازیافت نمی تواند در این شرایط قابل 

قبول باشللد. وی با یادآوری این که شللرکت های خارجی 
دیگر می توانسللتند با هزینه های کمتر چنین طرح هایی 
را به سرانجام برسانند، گفت: شرکت ایرانی تدبیر انرژی 
در توسللعه یاران شللمالی توانسللت با هزینه ای به نسبت 
معقول یعنی کمتر از 20 هزار دالر برای هر بشکه، طرح 

را به پایان برساند. 

   مدیر امور بین الملل شرکت ملی گازخبر داد:



عاون فرهنگي وامور جوانان اداره کل ورزش وجوانان 
از برگزاري جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان 

مرکزي خبر داد
مرتض��ي امي��دي معاون فرهنگي وامور جوانان اداره 
کل ورزش وجوان��ان اس��تان مرک��زي گفت : طبق 
هماهنگي هاي الزم با اس��تانداري بزودي س��ومين 
جلسه استاني ستاد ساماندهي امور جوانان با حضور 
استاندار ومسئولين استاني برگزار خواهد شد. اميدي 
افزود: از ابتداي س��ال تاکنون تعداد 36 جلس��ه ستاد 

ساماندهي امور جوانان در سطح شهرستانهاي تابعه 
استان تشکيل شده که در اين جلسات در موضوعات 
اش��تغال ومس��کن ،اوقات فراغت ، ازدواج وخانواده، 
آس��يب هاي اجتماعي ، مش��ارکت هاي اجتماعي و 
هويت��ي ، س��امت و برنامه ه��اي هفته جوان بحث 
وگفتگو شده است. معاون فرهنگي وامور جوانان اداره 
کل ورزش وجوانان اس��تان مرکزي تصريح کرد: از 
تعداد 36 جلسه شهرستان اراک با برگزاري 7 جلسه 
بيشتر جلسه را برگزار نموده و وشهرستانهاي زرنديه 

با 5 جلسه، آشتيان،خمين ،ساوه ،کميجان و محات 
هرکدام با 3جلس��ه و شهرس��تانهاي تفرش ،خنداب 
،شازند،فراهان نيز با 2 جلسه و شهرستان دليجان نيز 
با 1 جلسه بيشترين وکمترين جلسه ستاد ساماندهي 
ام��ور جوان��ان را برگ��زار نموده ان��د. اميدي در پايان 
گفت: س��تاد س��اماندهي امور جوانان باالترين مرجع 
تصميم گيري براي جوانان مي باش��د که با مشارکت 
 دس��تگاههاي اجرايي گامهاي مثبتي در اين راستان

 برداشته خواهد شد.

بانک و بیمه

شهرستانكشهرستانك خبر شهرستان

حسابداران و حسابرسان نقش اساسي در سالمت جامعه دارند
شهردار اصفهان:

شهردار اصفهان گفت: حسابداران نه تنها در سالم سازي 
جامعه بلکه در احقاق حق ستمديدگان دعاوي حقوقي 
نيز نقش اساس��ي دارند.قدرت اهلل نوروزي در نخستين 
همايش سراس��ري مش��ترک کارشناس��ي حسابداري 
و حسابرس��ي دانش��گاه اصفهان و کانون کارشناس��ان 
رسمي دادگس��تري اصفهان با بيان اينکه حس��ابداران 
امروزه نقش اساسي در مبارزه با فساد دارند؛ اظهار کرد: 
چن��د روز پي��ش روز جهاني مبارزه با فس��اد و امروز روز 
جهاني حقوق بشر بود. مبارزه با فساد و حقوق بشر هر 
دو رابطه وس��يع و تنگاتنگي با هم دارند چراکه مبارزه 
با فساد يعني سالم سازي محيط و در امان نگاه داشتن 
مردم از گزند فرصت طلبان و نوعي دفاع از حقوق بشر 
است.وي تصريح کرد: اميدوارم برگزاري چنين جلساتي 
بتواند پايه مبارزه با فساد را تحکيم ببخشد. حسابداري 
امروزه يک امر حياتي در اقتصاد هر کش��ور؛ ش��رکت يا 
اداره اي است. بنابراين حسابداران عاوه بر اينکه رازدار 
و امانتدار هر دستگاهي هستند بي طرف و مستقل هم 
بايد باشند.شهردار اصفهان با بيان اينکه حسابداران بايد 
عاوه بر بي طرفي و اس��تقال داراي اخاق حرفه اي 
نيز باش��ند؛ ادامه داد: در صورتيکه خواهان يک جامعه 
سالم بوده و عنصر مسئوليت اجتماعي را خواستاريم بايد 

اخاق حرفه اي را افزايش دهيم چرا که نميشود فردي 
رازدار, مس��تقل و بي طرف باش��د و از اخاق حرفه اي 
برخوردار نباشد. اگر اخاق حرفه اي در تمام امور تقويت 
و ب��ه عن��وان عنصر س��ازنده جامعه الگو ق��رار گيرد به 
طور حتم به س��وي جامعه س��المي پيش خواهيم رفت.
وي تصري��ح ک��رد: امروزه دادگاه ها و دعاوي در جامعه 
از چنان پيچيدگي هايي برخودار اس��ت که هيچ قاضي 

دادگاهي نمي تواند بدون اتکا به نظر کارشناسان حکم 
صادر کند. در واقع تمام دعاوي حقوقي به گونه اي است 
که اگر نظر کارشناس��ان نباش��د قاضي نمي تواند حکم 
صادر کند. وي با بيان اينکه حس��ابداران و حسابرس��ان 
پايه هاي دعاوي حقوقي و احقاق حق را فراهم ميکنند؛ 
تاکيد کرد: اين موضوع نش��اندهنده اين اس��ت که کار 
حس��ابداري و حسابرس��ي نه تنها در سالم سازي جامعه 

نق��ش دارد بلک��ه در احقاق حقوق س��تمديدگان نيز از 
اهميت بس��يار بااليي برخوردار اس��ت. نوروزي گفت: 
امروزه حس��ابداري از چنان پيچيدگي برخوردار اس��ت 
ک��ه قاض��ي نمي توان��د راي خود در م��ورد پرونده هاي 
مربوط را بدون ارجاع به نظر کارش��ناس حس��ابداري 
ص��ادر کن��د.وي با بيان اينکه اين موضوع نش��اندهنده 
اهميت حسابداري در امر قضا؛سامت جامعه و سامت 
سيس��تمهاي اداري اس��ت؛ افزود: مبارزه با فس��اد ابزار 
خ��ودش را مي خواه��د که مهمترين اب��زار در مبارزه با 
فسادهاي اقتصادي سيستم هاي حسابداري سالم براي 
کنترل دروني نظام هاي اداري و شرکت ها و فعاليت هاي 
تجاري اس��ت. بنابراي��ن برگزاري چنين همايش هايي 
به همراه تربيت دانش��جو در اين رش��ته مي تواند سطح 
س��امت جامع��ه را ارتقأ دهد.ش��هردار اصفهان تاکيد 
ک��رد: تروي��ج مقاالت بس��يار خ��وب در ارتباط با حوزه 
حسابداري مي تواند سبب افزايش مسئوليت اجتماعي 
بي��ن کارکنان؛ ش��هروندان؛کارگزاران وفعالين بخش 
خصوص��ي ش��ود. اميدوارم در چني��ن روزهايي که روز 
مبارزه با فس��اد اس��ت تمام حوزه ها بتوانند با تش��کيل و 
برگزاري چنين همايشهايي که با نوشتن مقاالت همراه 

ميشود فساد را در تمام حوزه ها سرکوب کنند.
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 3 پايگاه زمستاني هالل احمر
 در جاده هاي ايالم مستقر مي شود

ايالم- وحيد صدر – خبرنگار شروع: مديرعامل 
جمعيت هال احمر استان ايام گفت: در اجراي 
طرح زمستاني، 3 پايگاه امداد رساني هال احمر 
استان در جاده هاي ايام مستقر مي شود.محمد 
س��ليماني با بيان اينکه از طرح امداد زمس��تاني 
در اس��تان همزمان با سراس��ر کش��ور آغاز شده 
است، اظهارداشت: 11 پايگاه ثابت هال احمر 
اس��تان در نقاط مختلف اس��تان مستقر هستند 
ک��ه در مواق��ع اضط��راري به حادث��ه ديدگان 
امدادرس��اني مي کنند.وي با اش��اره به اينکه در 
اجراي طرح زمس��تاني، 3 پايگاه ديگر در نقاط 
مختلف اس��تان با تجهيزات و امکانات مناسب 
مس��تقر مي ش��وند، افزود: اين سه پايگاه در سه 
راهي ملکش��اهي، پليس راه دره ش��هر و گردنه 
کبيرکوه با حضور نفرات امدادي و آمبوالنس و 
تجهيزات استقرار مي يابند.مديرعامل جمعيت 
هال احمر اس��تان ايام يادآور ش��د: اگر در ايام 
زمستان براي کوهنوردان در مناطق کوهستاني 
استان حادثه اي پيش آيد، نزديکترين بالگرد در 
استان هاي همجوار به ياري حادثه ديدگان اعزام 

خواهد شد.

طرح همياران طبيعت بايد به يک 
جنبش عمومي  تبديل شود

مدي��رکل مناب��ع طبيعي و آبخيزداري اس��تان 
زنجان با بيان اينکه 56 درصد مس��احت استان 
را اراضي ملي و طبيعي تش��کل مي دهد، گفت: 
باي��د ط��رح هميار طبيع��ت را به يک فرهنگ و 
جنب��ش عمومي تبديل نمائيم.به گزارش روابط 
عموم��ي اداره کل منابع طبيع��ي و آبخيزداري 
اس��تان زنجان، خلي��ل آقاجانلو، مديرکل منابع 
طبيعي و آبخيزداري اس��تان زنجان در مراس��م 
تبيين جايگاه همياران طبيعت در قانون که در 
سالن اجتماعات اداره کل برگزار گرديد با اشاره 
به عوامل موثر در گرم ش��دن کره زمين عنوان 
کرد: آب، خاک و پوشش گياهي در ابتداي خلقت 
بر روي زمين وجود داش��تند و ما موظفيم براي 
حفاظت از نعمات الهي برنامه هاي اثربخشي را 

تدوين نمائيم.
اين مقام مس��ئول با اش��اره به کاهش بارش ها، 
افزايش تبخير در سطح کشور به عنوان کشوري 
قرار گرفته در منطقه نيمه خشک تصريح کرد: 
متاسفانه امسال شاهد بارش مطلوبي در سطح 
استان نبوديم، در نتيجه ضروري است مديريت 
مان را در راس��تاي اس��تفاده اصولي از منابع ملي 
و طبيع��ي موج��ود به صورت اصولي و با اهداف 
بلن��د م��دت و نه کوتاه مدت ب��کار ببريم.وي با 
بي��ان اينکه اميدواريم ب��ا هماهنگي و همدلي 
بخش هاي دولتي و خصوصي و همراهي مردم 
بتوانيم در حفظ و حراس��ت از عرصه هاي ملي 
و طبيع��ي موث��ر عمل کنيم، خاطرنش��ان کرد: 
متاس��فانه انسان تصور مي کند که تمامي منابع 
تنها براي وي خلقت ش��ده اس��ت، واقعيت اين 
اس��ت که ما بايد با اعتقاد به توس��عه پايدار براي 
 آين��دگان م��ان آب، هوا و خاک س��الم به يادگار 

بگذاريم.

افزايش 14 درصدي مصرف گاز 
در خراسان رضوي

صاب�ر ابراهي�م ب�اي - خراس�ان رض�وي: 
س��خنگوي ش��رکت گاز خراس��ان رض��وي از 
افزاي��ش 14 درصدي مصرف گاز اس��تان طي 
روزه��اي يازدهم تا هفدهم آذرماه س��الجاري 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 95 خبر داد.سيد 
احمد علوي با اعام اين خبر اظهار کرد: کاهش 
محسوس دماي شهرها و روستاهاي استان طي 
هفته گذش��ته منجر به مصرف 320 ميليون و 
400 هزار مترمکعب گاز طبيعي در بخش هاي 
مختلف استان شد.رئيس روابط عمومي شرکت 
گاز خراس��ان رضوي با اش��اره به مصرف 281 
ميليون و 200 هزار مترمکعب گاز در بازه زماني 
مشابه سال قبل افزود: با احتساب اين رقم شاهد 
رشد 14 درصدي مصرف گاز استان در هفته دوم 
آذرماه96 هس��تيم.علوي اضافه کرد: در همين 
مدت از ميزان 320 ميليون و400 هزار مترمکعب 
گاز مصرفي، 155 ميليون و 700 هزار مترمکعب 
س��هم مرکز اس��تان و 164 ميليون و 700 هزار 
مترمکعب در س��طح س��اير شهرها و روستاهاي 
اس��تان مصرف شده اس��ت.وي با اشاره به آمار 
حوادث مرتبط با گاز طبيعي در فصل زمس��تان 
گفت: بررس��ي و توجه به داغ بودن لوله بخاري 
مهمترين راهکار س��نجش س��امت دودکش 
براي پيشگيري از مسموميت هاي ناشي از گاز 
گرفتگي اس��ت.علوي همچنين به شهروندان 
توصي��ه ک��رد: ضمن رعايت دماي رفاه)بين 18 
تا 21 درجه س��انتي گراد( از گرم کردن بيش از 
حد منازل خود به جهت حفظ سامتي و شادابي 

جسمي خود پرهيز کنند.

تقدير از عملكرد معاونت غذا و 
دارو   دانشگاه علوم پزشكي

کريم�ي – ص�ادق کريم�ي:  اس��تاندار و رئيس 
کارگ��روه توس��عه ص��ادرات غير نفتي اس��تان 
چهارمحال و بختياري با اهداي لوح س��پاس از 
عملکرد مطلوب معاونت غذا و داروي دانش��گاه 
علوم پزشکي شهرکرد تقدير کرد.به گزارش وب 
دا؛ در متن اين لوح تقدير آمده اس��ت: صادرات 
يکي از راه هاي مهم در ايجاد ارزش افزوده منابع 
موجود و توس��عه همه جانبه يک کش��ور است. 
کشوري را در عصر حاضر پيشرو مي توان ناميد 
که در ايجاد ارزش افزوده منابع از رشد مناسبي 
برخوردار باش��د. اينک که تاش آن دس��تگاه در 
راستاي افزايش تعامل بنگاه هاي اقتصادي استان 
با اقتصاد جهاني، حضور موثر در صحنه تجارت 
بين الملل، ارتقاء کيفيت محصوالت صادراتي و 
دستيابي به استانداردهاي جهاني را در بر داشته 
اس��ت عملکرد و فعاليت ش��ما به عنوان يکي از 
"خادمين صادرات" در س��ال "اقتصاد مقاومتي، 
توليد و اش��تغال" اليق قدرداني و س��پاس است.
اقب��ال عباس��ي در پايان اظه��ار اميدواري کرده 
اس��ت؛ با تاش روز اف��زون در عرصه صادرات 
غير نفتي ش��اهد معرفي بيشتر استان و افزايش 
سهم جمهوري اسامي ايران در عرصه تجارت 
جهاني و ارتقاء منزلت و جايگاه استان چهارمحال 

و بختياري در صحنه هاي بين المللي باشيم.

اعطاي تسهيالت اشتغالزايي در اولويت بانک مهر ايران
اکبری خبر داد؛

مديرعام��ل بان��ک قرض الحس��نه مه��ر 
اي��ران گفت: تغيير اس��تراتژي از وام هاي 
مصرفي به س��مت تسهيات اشتغال زايي 
در اولوي��ت برنامه ه��اي آين��ده اين بانک 
قرار گرفته اس��ت. مرتضي اکبري در آيين 
بزرگداش��ت دهمين سالروز تاسيس بانک 
قرض الحس��نه مه��ر ايران اظهارداش��ت: 
ايران اس��امي در سند چشم انداز 1404 به 
عنوان کشوري برخوردار از سامت، رفاه، 
امنيت، تأمي��ن اجتماعي، فرصتهاي برابر 
و توزيع مناس��ب درآمد تصوير ش��ده است. 
براي دستيابي به چنين ايده الي، بي ترديد 
نظام بانکي کش��ور در کنار ساير نهادهاي 
مسئول، به عنوان يکي از ارکان تأثيرگذار به 
شمار مي رود.وي افزود: در اين ميان بانک 
قرض الحسنه مهر ايران به عنوان نخستين 
و بزرگ ترين بانک قرض الحسنه در کشور 
و باتوج��ه ب��ه رس��الت و ويژگيهاي خاص 
خود نظير رويکرد اجتماعي، بدون ربابودن، 
تخصي��ص صحيح منابع قرض الحس��نه، 
س��هولت اعطاي تس��هيات به نيازمندان 
واقعي و افزايش اشتغال زايي مي تواند نقش 
موثرت��ري را در ح��وزه تأمي��ن مالي خرد و 
افزاي��ش کارآيي اقتصادي جامعه ايفا کند.

اکبري ادامه داد: بانک قرض الحسنه مهر 
ايران با سرمايه اوليه 15 هزار ميليارد ريال 
با مش��ارکت بانک هاي بزرگ دولتي وقت 

در 22 آذرم��اه س��ال 1386 با مجوز بانک 
مرکزي جمهوري اس��امي ايران تاسيس 
ش��د و با گس��ترش و توزيع موزون ش��عب 
خود در سراس��ر کش��ور آغاز به کار کرد و 
ه��م اکن��ون با بيش از 530 ش��عبه فعال و 
نزديک به 3 هزار پرس��نل جوان، متعهد، و 
متخصص در سراسر کشور فعاليت مي کند.
مديرعام��ل مهر اي��ران تصريح کرد: اين 

بانک توانسته طي يک دهه فعاليت بيش از 
پنج ميليون سپرده گذارجذب و بيش از 200 
هزار ميليارد ريال به حدود سه ميليون نفر 
تس��هيات اعطا کند که سهم هشت ماهه 
س��الجاري 5400 ميليارد ريال براي 500 
هزار نفر بوده است.وي بيان داشت: در حال 
حاضر منابع قرض الحسنه بانک بالغ بر 90 
هزار ميليارد ريال است که نسبت به ابتداي 

سال بيش از50 درصد رشد داشته است. به 
عبارت ديگر بانک توانسته در سال جاري 
بي��ش از 30 ه��زار ميليارد ريال منابع جديد 
قرض الحسنه جذب کند که در نوع خود بي 
نظير است به طوريکه پيش بيني مي شود تا 
انتهاي سال اين رشد به 70 درصد برسد که 
برگ زريني بر يک دهه فعاليت بانک خواهد 
بود.اکبري اظهارداشت: از افتخارات ديگر 

بانک اين بوده است که در تمام سال هاي 
فعاليت خود، پس از کسر 10 درصد سپرده 
قانوني، تمام منابع قرض الحسنه گردآوري 
شده را به اعطاي تسهيات قرض الحسنه 
ب��ا کارمزد 4 درصد و کمتر اختصاص داده. 
بطوريکه مانده تس��هيات قرض الحسنه 
بانک در پايان آبان ماه س��ال جاري حدود 
80 هزار ميليارد ريال است. در حوزه اعطاي 
تس��هيات کمک هزينه ازدواج نيز در 10 
س��ال گذش��ته مبلغ 11 هزار ميليارد ريال 
ب��ه 250 ه��زار نفر پرداخت ش��ده که خود 
گوياي اهميت اين حوزه در اين بانک است.

مديرعام��ل بانک مهر ايران تصريح کرد: 
نسبت مطالبات غير جاري از ابتداي فعاليت 
بانک، همواره حدوداً يک درصد بوده که اين 
مهم نشان دهنده يکي از بهترين عملکرد ها 
در نظام بانکي کشور است.وي خاطرنشان 
کرد: با توجه به توضيحات فوق بعد از يک 
ده��ه فعاليت ارزش��مند بان��ک مهر ايران، 
مي تواني��م ادع��ا کنيم تأثي��رات ارزنده اي 
در توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جامعه داشته ايم که عاوه بر افزايش توان 
اقتص��ادي مردم، موجب افزايش اعتماد به 
يکديگ��ر در فض��اي جامعه و تقويت حس 
تعاون و همکاري و توسعه فرهنگ قرض 
الحس��نه ش��ده اس��ت.اکبري گفت: امروز 
بانک قرض الحسنه مهر ايران با سرلوحه 

میز خبرمیز خبر
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اعالم شماره حساب بانک ملت 
براي کمک به بيماران پروانه اي

بانک ملت براي کمک به بيماران پروانه اي، 
ش��ماره حسابي را به نام"خانه اي بي ايران" 
افتت��اح کرد.به گزارش روابط عمومي بانک 
ملت، اين بانک در پي درخواست هموطنان 
براي حمايت از بيماران پروانه اي، حسابي 
را ن��زد ش��عبه ون��ک پارک )ک��د 65250( 
وي��ژه اي��ن کمک ها افتتاح کرد.بر اس��اس 
اي��ن گزارش، نيک��وکاران متقاضي کمک 
ب��ه بيم��اران پروان��ه اي )EB( مي توانن��د 
کمک هاي نقدي خود را به ش��ماره حساب 
7830000090 ي��ا ش��ماره کارت بانک��ي 
6104337650545807 ب��ه نام"خانه اي 

بي ايران"واريز کنند.

خاتوني عضو کميته پدافند 
غيرعامل وزارت اقتصاد شد

عض��و هي��ات مدي��ره بانک مل��ي ايران به 
عضوي��ت کميته پدافن��د غيرعامل وزارت 

امور اقتصادي و دارايي منصوب شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بان��ک مل��ي 
ايران، دکتر مس��عود کرباس��يان وزير امور 
اقتص��ادي و داراي��ي طي حکمي، مس��عود 
 خاتون��ي را ب��ه عضوي��ت در اي��ن کميت��ه 

منصوب کرد.
در حکم انتصاب خاتوني که معاون فناوري 
اطاعات و شبکه ارتباطات بانک ملي ايران 
نيز هست، آمده است:»نظر به تعهد، تجارب 
و توانمندي جنابعالي و در راس��تاي اجرايي 
نمودن سياس��ت هاي کلي پدافند غيرعامل 
اباغ��ي از س��وي مق��ام معظم رهبري )مد 
ظل��ه العال��ي( به موجب اين حکم به عنوان 
عض��و کميته پدافن��د غيرعامل وزارت امور 

اقتصادي و دارايي منصوب مي شويد.«

نياز به عزم ملي براي جلوگيري 
از حوادث داريم

رئي��س کل بيم��ه مرکزي تاکيد کرد که براي 
جلوگي��ري از ح��وادث و س��وانح ني��از به يک 
ع��زم ملي داريم.عبدالناصر همتي در صفحه 
ش��خصي خود در توئيتر نوش��ت: در جلس��ه 
اختتامي��ه جش��نواره جلوگي��ري از س��وانح و 
حوادث، فرصتي شد تا مجددا حوادث يکسال 
گذش��ته، ش��رايط نامطلوب امر پيشگيري و 
ايمني و مديريت ريس��ک در کشور را تشريح 
و خسارت هاي فاجعه بار آن را بازگو کنم.وي 
ادامه داد: مجددا بر اين نکته تاکيد کردم که به 

يک عزم ملي در اين زمينه نياز داريم.

اعطاي ۲۵۰ ميليارد تومان 
تسهيالت به استان قم

مبل��غ 250 ميلي��ارد تومان در س��ال 1395 از 
س��وي بان��ک صنعت و معدن ب��ه واحدهاي 
صنعتي اس��تان قم پرداخت شده است پايگاه 
اطاع رس��اني بانک صنعت و معدن، س��هم 
استان قم از کل تسهيات پرداختي اين بانک 
به استان هاي کشور در سال گذشته 1 . 3 درصد 
است.اين تسهيات به منظور ايجاد، توسعه و 
تکميل، بازس��ازي و تامين سرمايه در گردش 
واحدهاي مختلف صنعتي استان قم پرداخت 
شده است.گفتني است بانک صنعت و معدن 
از ابتداي اجراي طرح رونق توليد تاکنون حدود 
172 ميليارد تومان تسهيات نيز در قالب اين 
طرح به صنايع کوچک و متوس��ط اس��تان قم 

پرداخت کرده است.

حضور بيمه آسيا در نمايشگاه 
پژوهش ،فنآوري و فن بازار

بيمه آسيا در هجدهمين نمايشگاه دستاوردهاي 
پژوه��ش ،فنآوري و فن ب��ازار حضور دارد.به 
گزارش روابط عمومي بيمه آس��يا ، مديران و 
کارشناس��ان بيمه آس��يا در غرفه اختصاصي 
اين ش��رکت در س��الن10 و در طول برگزاري 
هجدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش 
،فنآوري و فن بازارکه از 22 تا26آذر سال جاري 
در محل دائمي  نمايشگاه هاي بين المللي تهران 
برگزار مي ش��ود،آماده ارايه خدمات و مشاوره 
بيمه اي هستند.بنابر اين گزارش، حضور بيمه 
آسيا به عنوان بزرگترين بيمه خصوصي کشور 
و حائز رتبه اول براي سه سال متوالي در گروه 
موسس��ات بيمه اي يکصد شرکت برتر کشور 
در نمايش��گاه با دارا بودن 100 ش��عبه و بيش 
از 3000نمايندگي در سراس��ر کشور ، فرصت 
مغتنمي براي گفت و گو و تعامل صنعت بيمه و 

حوزه پژوهش،فنآوري و فن بازار است.

بيمه دي در  آخرين ش��فاف س��ازي صورت هاي مالي 
حسابرسي شده 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 96 
با سرمايه دو هزار و 500 ميليارد ريال اعام کرد سود 
اين ش��رکت نس��بت به دوره مشابه با رشد مواجه شده 
است.ش��رکت بيمه دي که در بازار عادي فرابورس و 
با نماد »ودي« حضور دارد طي دوره ش��ش ماهه به 
مبلغ 99 ريال سود به ازاي هر سهم محقق کرده که 
نسبت به دوره مشابه » 31 شهريور ماه 95« 30 درصد 
رشد را نشان مي دهد.بر اساس اين شفاف سازي، اين 

ش��رکت در ش��ش ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 95 
مبلغ 76 ريال س��ود به ازاي هر س��هم کنار گذاش��ت و 
در پايان دوره 150 ريال س��ود را پوش��ش داده اس��ت.
افزون بر اين بيمه دي سود خالص پايان دوره را 246 
ميلي��ارد و 490 ميلي��ون ريال اعام کرده که منجر به 
س��ود خالص 99 ريالي به ازاي هر س��هم ش��ده است 
که معادل 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزايش داش��ته اس��ت.گفتني اس��ت اين شرکت در 6 
ماهه امس��ال يک هزار و 214 ميليارد و 125 ميليون 
ريال زيان انباشته شناسايي کرد.گفتني است بر اساس 
اطاع��ات تارنم��اي TSETMC در حال حاضر نماد 
معاماتي شرکت بيمه دي »ودي« که در بازار عادي 
فرابورس فعاليت دارد، باز و داد و س��تد به روي س��هام 
آن مجاز است.در سويي ديگر آخرين تحوالت جاري 
اين سهم در بازار سهام نيز نشان مي دهد : P/E سهام 
اين شرکت 3.85 مرتبه و EPS آن نيز 284 ريال در 

آخرين صورت هاي مالي درج شده است.

رواب��ط عمومي بان��ک مهر اقتص��اد موفق به دريافت کاپ 
خاقي��ت از چهاردهمي��ن کنفران��س بي��ن المللي روابط 
عمومي اي��ران ش��د.به گزارش رواب��ط عمومي بانک مهر 
اقتصاد، در اين کنفرانس که با موضوع خاقيت، نوآوري و 
تمايز با حضور اساتيد، مديران و کارشناسان روابط عمومي در 
مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد براي 
اولين بار »کاپ خاقيت« به 10 روابط عمومي برتر اهدا شد 
که روابط عمومي بانک مهر اقتصاد نيز با ارائه سند راهبردي 
ارتباطي بانک در ميان برترين ها قرار گرفت.همچنين در 

اي��ن کنفرنس س��ه مقاله برتر در ح��وزه روابط عمومي نيز 
معرفي شدند که تنديس مقاله سوم به روابط عمومي بانک 
مهر اقتصاد رس��يد.بر اس��اس اين گزارش در آيين  افتتاحيه 
چهاردهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران از دو 
کتاب علمي با عنوان »روابط عمومي دانش  محور و مديريت 
محتوا« و »استانداردهاي روابط عمومي جلد سوم« رونمايي 
شد که اين کتب حاوي فرآيندهاي مديريتي است و بخشي 
از آن براي نخستين بار به راهنماهاي حوزه روابط عمومي که 
توسط انجمن خبرگان روابط عمومي طراحي شده پرداخته 
اس��ت.گفتني اس��ت پذيرش و تطبيق حرفه اي با تاکيد بر 
اصول تمايز، خاقيت و نوآوري، راهبرد هاي توس��عه اي و 
حرفه اي خاقيت و نوآوري، استراتژي، برنامه ريزي و ارزش 
آفريني در روابط عمومي خاق و نوآور، ظرفيت شناسي و 
تاثيرگذاري نوآوري و خاقيت در اثربخش��ي فعاليت هاي 
روابط عمومي، منابع انس��اني، فرهنگ س��ازماني و روابط 
عمومي ن��وآور و خ��اق، توصي��ف و...  از جمله موضوعات 

اصلي اين کنفرانس بود.

بانک مهر اقتصاد برنده کاپ خالقيترشد ۳۰ درصدي سود سهام در شفاف سازي بيمه دي

 سيد حسن ميرعماد در حاشيه جلسه بهره وري آب و 
توسعه محصوالت باغي در اراضي شيب دار در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: طرح توسعه باغات يکي از 
رويکردهاي مهم اين سازمان در برنامه ششم توسعه 
اس��ت که س��هم استان سمنان در اين طرح بالغ بر 12 
هزار هکتار است.وي با بيان اينکه اين طرح در سطوح 
ملي نيز در حال اجرا است خاطرنشان کرد: سامان دهي 
اراضي شيب دار استان سمنان در اجراي اين طرح در 
دس��تور کار قرار دارد.رئيس سازمان جهاد کشاورزي 
اس��تان س��منان با اشاره به اينکه ش��رط اجراي اين 
طرح ميزان بارندگي حداقل 300 ميلي متر در منطقه 
اس��ت اذعان کرد: توليد خ��اک، افزايش نفوذپذيري 
آن و توس��عه محص��والت باغي از مهم ترين اهداف 
اجراي اين طرح اس��ت.وي با تأکيد بر لزوم حفاظت 

از خاک حاصل خيز براي کش��اورزي تصريح کرد: با 
اج��راي اي��ن طرح بخش عمده اي از تهديدات خاک 
در اس��تان سمنان رفع مي شود.ميرعماد اشتغال زايي 
و حف��ظ پوش��ش گياهي را مزاي��اي اجراي اين طرح 
در استان سمنان دانست و گفت: با اجراي اين طرح 
در برخي مناطق کش��اورزي که پوش��ش گياهي در 
رده 5 درص��دي دارن��د بالغ بر 95 درصد از روان آب ها 
در اين مناطق از دس��ترس اراضي خارج مي ش��وند 
و مي��زان خس��ارات وارده ب��ه کش��اورزان را کاهش 
مي ده��د.وي ب��ا بيان اينکه در مناطقي که پوش��ش 
گياهي مطلوبي دارند يادآور ش��د: اگر پوشش گياهي 
در منطق��ه ب��االي 70 درصد باش��د در صورت جاري 
 شدن روان آب ها بيش از 95 درصد از آن جذب خاک 

مي شوند.

در آيين بهره برداري از زمين ورزشي پارک ساحلي که 
با حضور ش��هردار، اعضاي شوراي اسامي، معاونان 
و مس��ئولين واحدهاي ش��هرداري ، بخشدار مرکزي 
باب��ل، مدي��ران ادارات و نهاده��اي ش��هر اميرکا و 
شهرس��تان و نيز آقايان دکتر کريمي رئيس ش��وراي 
اداري و استخدامي اس��تان و عبدي )به نمايندگي از 

استانداري مازندران( در محل پارک ساحلي اميرکا 
برگ��زار گردي��د پس از خ��وش آمدگويي جناب آقاي 
رضانژاد مس��ئول محترم روابط عمومي شهرداري به 
حضار و تبريک اين روز خجس��ته، با قرائت آياتي از 
کام اهلل مجيد، بهره برداري از زمين ورزشي پارک 
ساحلي آغاز گرديد. سپس جناب آقاي قائمي رياست 
محترم ش��وراي اس��امي اميرکا با تبريک والدت 
باس��عادت پيامب��ر گرامي اس��ام)ص( و ام��ام جعفر 
صادق)ع( در سخنان کوتاهي بيان داشتند که اکنون 
با داشتن شهرداري جوان و کوشا که فرزند اين شهر 
مي باشد، فصل نويني در سازندگي شهر اميرکا آغاز 
ش��ده اس��ت و شهرداري و شوراي اسامي تمام توان 
خويش را براي ايجاد ش��هري زيبا و برخوردار به کار 

خواهند گرفت.

بهره برداري از ۲ طرح و کلنگ احداث مزرعه گل در اميرکالاجراي طرح توسعه باغات در ۱۲ هکتار از اراضي سمنان 

به زودی برگزار  می شود

جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان مرکزي 
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شناسایي 7300 ساختمان ناایمن در پایتخت 
ریيس کميسيون خدمات شهري شوراي شهر تهران خبرداد :

گروه جامعه: رييس کميسيون سالمت، محيط زيست، 
و خدمات ش��هري ش��وراي شهر تهران، ري و تجريش 
از شناس��ايي 7300 س��اختمان ناايمن در ش��هر تهران 
خب��ر داد.به گزارش ايس��نا، زه��را صدراعظم نوري در 
ارائه گزارش��ي از راهبردها و رويکردهاي کميس��يون 
س��المت، محيط زيس��ت و خدمات ش��هري شوراي 
اسالمي ش��هر تهران، ري و تجريش با تاکيد بر اينکه 
رويکردهاي محيط زيس��تي بر موضوعات مختلف از 
جمله مباحث اساسي کميسيون سالمت شوراي شهر 
تهران محسوب مي شود، افزود: در ذيل توجه به شاخص 
توسعه پايدار به موضوعاتي همچون سالمت اجتماعي 
و محيط زيست شهري توجه ويژه اي داريم. وي ادامه 
داد: موضوعات��ي همچ��ون جلوگي��ري از آلودگي ها و 
کاهش آلودگي هاي موجود در هوا، خاک و مواد غذايي 
از اولويت هايي است که در کميسيون سالمت پيگيري 
مي ش��ود. ما براي منابع و س��رمايه هاي محيط طبيعي 
رويکرد صيانت و حفظ را در پيش گرفته ايم و آموزش 
و ارتقاي مش��ارکت هاي ش��هروندي را مورد توجه قرار 
داده ايم.رييس کميس��يون س��المت، محيط زيست، و 
خدمات ش��هري شوراي ش��هر تهران، ري و تجريش 
بهينه سازي و کاهش مصرف انرژي و همچنين توسعه 
انرژي ه��اي تجديدپذي��ر را از ديگ��ر محورهاي مورد 
توجه اين کميسيون خواند و افزود: تحول در مديريت 
و ارائ��ه رويک��رد نوين در حوزه ه��اي مختلف از جمله 
پس��ماند، آرامستان ها، کاال و خدمات به صورت جدي 
مورد عنايت ش��ورا بوده است. مهم ترين سياست هايي 
که اقدامات آن در قوانين باالدس��تي مورد تاکيد قرار 
گرفته است، توسط کميسيون سالمت نيز مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت، همچنين در اين راستا سياست هاي 
کلي ابالغي مقام معظم رهبري، سند چشم انداز، طرح 
جامع ش��هر تهران، احکام برنامه 5 س��اله اول و دوم، 
مجموع مصوبات مرتبط با شوراي اسالمي شهر تهران 
و همچنين الزامات قانوني براي راهبردها، تصميمات 
و اقدامات کميس��يون س��المت شورا به طور جد مدنظر 
قرار گرفته است.صدراعظم نوري در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود به بررسي احکام و قوانين باالدستي 
درباره محيط زيس��ت توس��ط کميسيون سالمت شورا 
اشاره کرد و افزود: در طرح جامع شهر تهران 72 حکم 
محيط زيستي آمده که تاکنون 45 حکم محقق شده و 
27 حکم تاکنون محقق نشده است. همچنين از 135 
حکم موجود در برنامه 5 ساله دوم، 60 حکم محقق و 75 
حکم باقي مانده است که از بين 89 مصوبه شهر تهران 
نيز 39 حکم محقق شده و 50 حکم باقي مانده است.وي 

با اشاره به سياست گذاري، وضع مقررات، نظارت و پايش 
و هماهنگي بين بخشي به عنوان اصلي ترين اختيارات 
و وظايف کميسيون سالمت شوراي شهر تهران گفت: 
در حوزه محيط زيس��ت و ارتقاي ش��اخص هاي توسعه 
پايدار موضوع آلودگي هوا، انرژي هاي نو و بهينه سازي 
مصرف انرژي مورد بررس��ي قرار مي گيرد و کميس��يون 
س��المت ني��ز در حوزه نظ��ارت، پيش بيني و کنترل هوا 
به ويژه در حيطه ذرات معلق و کربن س��ياه و کنترل و 
پيشگيري از آلودگي هوا ناشي از منابع آالينده سابق از 
قبيل فعاليت هاي معدني و س��اختماني را مورد پيگيري 
قرار داده است.رييس کميسيون سالمت، محيط زيست، 
و خدمات ش��هري ش��وراي شهر تهران، ري و تجريش 
ب��ا تاکيد ب��ر انجام اقدامات ترويجي و فرهنگ س��ازي 
شهروندان با مشارکت تشکل هاي محيط زيستي افزود: 
ما تقويت هماهنگي و همکاري بين بخشي با مشارکت 
دستگاه هاي اجرايي را دنبال خواهيم کرد، اما احيا و به 
روزرس��اني طرح موضوعي باغات و اراضي مزروعي و 
تکميل شناسنامه باغات را به عنوان طرح هاي پر اهميت 
مورد پيگيري قرار خواهيم کرد.صدراعظم نوري تاکيد 
کرد: تحقق و تکميل گس��ترده پارک هاي موضوعي به 
ويژه بوستان واليت، دانش و تقويت و همچنين تکميل 
و توس��عه طرح هاي راهبردي و ساماندهي روددره هاي 
هف��ت گان��ه تهران مدنظر اين کميس��يون قرار خواهد 
گرف��ت.وي با اش��اره به شناس��ايي 7300 س��اختمان 
ناايمن در ش��هر تهران به تش��ريح اقدامات کميس��يون 
 س��المت در ح��وزه ايمني و مديريت بح��ران پرداخت 
و اف��زود: پيگي��ري و کاهش خطرات س��وانح طبيعي و 

توس��عه زيرس��اخت هاي ايمني و الزام هاي قانوني از دو 
محور اساسي در اين حوزه است که کميسيون سالمت به 
طور جد پيگير آن خواهد بود. بي ترديد در اين حوزه بايد 
موضوع بافت هاي فرس��وده ايجاد، توسعه و ساماندهي 
مراکز آتش نش��اني و امداد و نجات در ش��هر تهران مورد 
توج��ه قرار گيرد.رييس کميس��يون س��المت، محيط 
زيس��ت، و خدمات ش��هري ش��وراي شهر تهران، ري و 
تجريش تقويت نظام پايش و نظارت شورا در پهنه هاي 
کار و فعاليت، همکاري و هماهنگي بين بخشي و استفاده 
از ظرفيت قانوني و اجرايي دس��تگاه ها و س��ازمان هاي 
دولت��ي را از محورهاي��ي ک��ه در حوزه خدمات ش��هري 
توسط اين کميسيون پيگيري مي شود دانست و افزود: 
ساماندهي و توسعه مراکز کار و فعاليت و انتقال صنايع 
و مش��اغل مزاحم و همچنين مديريت پس��ماند توس��ط 
 کميسيون سالمت شوراي اسالمي شهر تهران پيگيري 

مي شود.
ازتذکرساخت وساز غيرقانوني خيابان نارنجستان  ���
تا نامگذاري 2 بوستان به نام شهيدحججي و توران 

خانم
عضو کميس��يون معماري و شهرس��ازي ش��وراي شهر 
تهران درخصوص ساخت و ساز بدون ضابطه در خيابان 
نارنجستان منطقه يک هشدار داد و خواستار برخورد با 
متخلفان از سوي مديريت شهري جديد شد.به گزارش 
ايسنا، علي اعطا در جلسه شوراي شهر تهران در تذکر 
 پيش از دستور خود با بيان اينکه متاسفانه شاهد هستيم
 که در سال 94 براي ملک مسکوني در خيابان نارنجستان 
ششم واقع در خيابان پاسداران پروانه ساخت 15 طبقه 

که شامل 5 طبقه زير و 10 طبقه روي زمين بود صادر 
شده است، گفت: تاکنون 9 طبقه از اين ساختمان ساخته 
شده است.وي گفت: زير پهنه مصوب اين زمين 1149 
متري R122 است که ساخت و ساز با سطح اشغال 60 
درصد و تراکم 300 درصد حداکثر در 5 طبقه پيش بيني 
ش��ده اس��ت و متاس��فانه اطالعاتي مبني بر اينکه تغيير 
کاربري در کميس��يون ماده 5 صورت گرفته نيز موجود 
نيس��ت.عضو کميسيون معماري و شهرسازي شوراي 
ش��هر ته��ران با بيان اينک��ه 39 اصله درخت از جمله 6 
درخ��ت مس��تمر و يک س��اختمان دو طبق��ه کم تراکم 
ني��ز در اي��ن زمين وجود داش��ته که حاال اين درختان از 
بين رفته اس��ت، گفت: قطعا در صورت تکميل س��اخت 
اين س��اختمان به دليل افزايش تراکم فراتر از ضوابط 
پيش بيني ش��ده قطعا با مش��کالتي در حوزه کالبدي، 
ترافيک��ي و... مواج��ه مي ش��ويم ، هرچند اين تخلف در 
دوره مديريت شهري پيشين رخ داده اما انتظار مي رود با 
توجه به حساس شدن افکار عمومي با اين گونه تخلفات 
برخ��ورد و ب��ا توجه به اهميت قانون مداري ش��هرداري 
هرچه س��ريع تر، تخلفات را پيگيري کند و با متخلفان 
برخورد کند.اعطا افزود: ش��هرداري مي بايس��ت اسناد و 
گزارشات توجيهي مربوط به اين ملک و گزارش برخورد 
با متخلفان را به ش��ورا ارائه کند و درخصوص بازنگري 

در پروانه ساختمان اين ملک اقدام کند.
نامگذاري بوستاني به نام شهيد حججي ���

همچنين در ادامه جلس��ه اعضاي ش��وراي شهر تهران 
نامگذاري بوس��تاني بي نام واقع در محدوده منطقه 11 
را به نام شهيد حججي نامگذاري کردند.اين نامگذاري 
بوستان بي نام اولين نامگذاري است که از سوي اعضاي 

شوراي شهر پنجم انجام شده است.
" نامگذاري بوستاني به نام "توران خانم���

اعضاي شوراي شهر تهران پس از نامگذاري بوستاني 
در منطقه 11، نامگذاري بوس��تاني واقع در منطقه 21 
به نام توران خانم را در دستور کار قرار دادند که حجت 
نظري به عنوان پيش��نهاد دهنده اين نامگذاري، گفت: 
ت��وران ميره��ادي از فعالي��ت حقوق ک��ودکان بود که 
تاليفات زيادي در اين حوزه داش��ت و پيش��نهاد مي شود 
در راس��تاي ترويج فرهنگ ش��هر دوستدار کودک اين 
 بوس��تان ب��ه ن��ام اين بان��وي فعال در ح��وزه کودکان 

نامگذاري شود.
با رأي اکثريت آراء اين نامگذاري صورت گرفت. همچنين 
اعضاي ش��وراي ش��هر به نامگذاري بوس��تاني به نام 
 دامپزشکي واقع در خيابان دامپزشکي در منطقه 11 نيز راي 

مثبت دادند.

میز خبرمیز خبر

اعتبار 3500 ميلياردي براي 
پرداخت پاداش پايان خدمت 
معاون توس��عه مديريت و پشتيباني وزارت 
آم��وزش و پرورش جزئيات بودجه آموزش 
و پرورش در اليحه سال 97 را تشريح کرد 
و گفت: اعتبارات ملي اين وزاتخانه 13.3 و 
اعتبارات استاني اش نيز 10 درصد رشد يافته 
ک��ه بدي��ن ترتيب بودجه آموزش و پرورش 
به 36 هزار ميليارد تومان مي رسد؛ چنانچه 
36 ه��زار ميليارد توم��ان کامل تخصيص 
يابد ميزان کس��ري بودجه وزارتخانه بسيار 
کم خواهد ش��د.علي الهيار ترکمن به اعالم 
جزئيات بودجه آموزش و پرورش در س��ال 
97 پرداخت و به ايس��نا گفت: براي س��ال 
آين��ده مناب��ع عمومي 6.1 درص��د و بودجه 
عمومي کش��ور 6.5 درصد افزايش را نشان 
مي دهد حال آنکه رش��د هزينه ها در کالن 
کش��ور 9 درصد اس��ت.وي افزود: در همين 
چارچ��وب، اعتب��ارات آموزش و پرورش در 
اليحه بودجه از چند ويژگي برخوردار شده 
است و چهار تبصره مرتبط داريم که بسيار 
کمک کننده است. منابع اوليه بودجه ثابت 
و مش��خص اند و تبصره ه��ا عمدت��ا مناب��ع 
ثانويه هس��تند که مي توانند راهگشا باشند. 
ي��ک م��ورد بن��د "و" تبصره 4 اس��ت که به 
استناد آن يک ميليارد دالر از منابع صندوق 
توس��عه ملي ب��راي پرداخت پاداش خدمت 
بازنشس��تگان فرهنگي برداشت مي شود و 
يکي از دغدغه هاي اصلي ما در زمينه تامين 
مناب��ع پ��اداش پايان خدم��ت از اين طريق 

برطرف مي شود.

سرماخوردگي، شايع ترين 
بيماري در مناطق زلزله زده

معاون بهداشت، درمان و توانبخشي جمعيت 
ه��الل احمر در م��ورد ارائه خدمات درماني 
به زلزله زدگان کرمانشاه گفت: در طول هر 
هفته سه تيم از استان هاي مختلف در منطقه 
حض��ور مي يابن��د و خدمات درماني به زلزله 
زدگان ارائه مي دهند.حسن صفاريه در مورد 
ارائه خدمات بهداشتي درماني و توانبخشي 
به زلزله زدگان کرمانشاه گفت: روز يکشنبه 
براي بازديد از مناطق زلزله زده به کرمانشاه 
س��فر ک��ردم و از مناط��ق جوان��رود، ثالث 
باباجاني و سرپل ذهاب بازديد کردم.معاون 
بهداشت، درمان و توانبخشي جمعيت هالل 
احمر در مورد خدمات رساني به زلزله زدگان 
کرمانشاه، گفت: جمعيت هالل احمر بعد از 
گذش��ت پنج ش��ش روز از حادثه بيمارستان 
RDH )سريع االحداث( را در منطقه برپا کرد 
و خدمات بيمارس��تاني اورژانسي ارائه شد و 
پس از آن اس��تراتژي ما به اين س��مت رفت 
که در روستاها حضور پيدا کنيم و نيروهاي 

ما به اصطالح به دهگردي پرداختند.

آغاز ثبت نام رزمندگان براي 
کسرخدمت هاي جديد سربازي 
جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا 
اعالم کرد که ازروزگذش��ته رزمندگان نيز 
مي توانند با مراجعه به دفاتر پليس+10 براي 
ثبت نام کس��ر خدمت هاي جديد س��ربازي 
اقدام کنند.س��ردار ابراهي��م کريمي درباره 
آخري��ن وضعي��ت ثب��ت ن��ام براي کس��ر 
خدمت ه��اي ايثارگري، آزادگي و رزمندگي 
به ايسنا گفت : از شنبه هفته گذشته که ثبت 
نام از متقاضيان اين کسرخدمت ها در دفاتر 
پليس+10 آغاز شد استقبال خوبي از اجراي 
اي��ن طرح ص��ورت گرفت و طي مدت يک 
هفته ش��مار ثبت نام کنندگان از مرز 100 
هزار نفر گذش��ت.وي با بيان اينکه 10 روز 
آغازي��ن از مهلت ي��ک ماهه براي ثبت نام 
کسر خدمت هاي جديد سربازي مختص به 
ايثارگران و آزادگان بود، گفت: از روزگذشته 
رزمن��دگان نيز مي توانند با مراجعه به دفاتر 
پليس+10 نس��بت به ثبت درخواس��ت خود 

اقدام کنند.

حضور ٢٤ تيم سالمت روان 
در مناطق زلزله زده

مديرکل دفتر س��المت رواني، اجتماعي و 
اعتياد وزارت بهداشت با بيان اينکه 24 تيم 
س��المت روان در مناط��ق زلزل��ه زده غرب 
کش��ور حضور دارند، گفت: تاکنون 25750 
نف��ر از زلزله زدگان تح��ت غربالگري هاي 
روان��ي اجتماعي ق��رار گرفته اند.به گزارش 
ايس��نا، دکتر احمد حاجب��ي درباره جزييات 
بازدي��د از روند خدمات تيم س��المت روان 
در مناطق زلزله زده کرمانش��اه گفت: هدف 
از اي��ن بازدي��د، بررس��ي وضعيت موجود و 
ارزيابي س��طح آس��يب هاي رواني ناشي از 
حادثه، ش��دت حادثه و تع��داد تقريبي افراد 
آسيب ديده، ارزيابي تعداد نيروي روانشناس 
مورد نياز، امکانات مورد نياز از قبيل اسکان، 
تغذيه و نحوه نقل و انتقال تيم ها به مناطق 
و همچنين هماهنگي با س��اير دس��تگاه ها 
و س��ازمان هاي ذيربط در اس��تان از طريق 
برگ��زاري جلس��ات کميت��ه هماهنگ��ي 
حمايت ه��اي رواني اجتماع��ي درحوادث 
و بالي��ا اس��ت.مدير کل دفت��ر س��المت 
رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداش��ت 
درخصوص روند کار تيم هاي سالمت روان 
گفت: در حال حاضر تعداد 24 تيم سالمت 
روان )48 روانش��ناس( شامل روانشناسان 
اس��تان هاي کرمانشاه، کردستان، همدان و 
لرس��تان در منطقه حض��ور دارند.وي ادامه 
داد: طب��ق گزارش ها، ت��ا 18 آذرماه تقريبا 
25750 نفر از کل افراد غربالگري ش��ده اند 
که از اين تعداد حدود 2803 نفر داراي عالئم 
 استرس هستند و نياز به مداخالت تکنيکال

 دارند.

»مرگ خاموش«
۷۶5۷نفر در ۱0سال

مسموميت با گاز منوکسيد کربن، در 10 سال 
گذشته جان هفت هزار و 657 نفر را در کشور 
گرفته است؛ مرگ هاي خاموشي که حاصل 
بي احتياطي و بي توجهي به هشدارهاست.

ب��ه گزارش مهر، گازگرفتگي هر س��اله در 
نيمه دوم س��ال تعداد زيادي از هموطنان را 
ب��ه کام مرگ مي کش��اند. با مروري بر آمار 
يک دهه گذشته، آشکارا مي توان گفت نياز 
به آموزش بيشتر شهروندان امري ضروري 
است. آمارها مي گويد حداقل فوتي ها بر اثر 
گازگرفتگي، مربوط به سال 1389 است که 
تعداد فوتي ها 497 نفر بوده است و بيشترين 
آن ها مربوط به س��ال 86 و زمس��تان سخت 
آن س��ال که تعداد فوتي ها را به عدد هزار و 

24 نفر رسانده بود.

افزايش ۱0 درصدي کشف 
پرونده هاي کالن اقتصادي

رئي��س پلي��س آگاه��ي ناج��ا درخصوص 
مب��ارزه ب��ا جرايم اقتصادي گفت: کش��ف 
تع��داد پرونده ه��اي کالن اقتص��ادي در 
8 ماه��ه امس��ال نس��بت به مدت مش��ابه 
 س��ال قب��ل 10 درص��د افزاي��ش داش��ته

 است.
 به گزارش مهر، سردار محمدرضا مقيمي در 
نشست تخصصي مديران و روساي ادارات 
مب��ارزه ب��ا جرايم اقتص��ادي پليس آگاهي 
اس��تان هاي سراسر کشور با اشاره به تدابير 
فرمانده ناجا اظهار داشت: طرح هاي مبارزه 
با جرايم اقتصادي را از ابتداي س��ال جاري 
و احتماال در سال آينده با 6 اولويت از جمله 
مبارزه با پولش��ويي، فرار مالياتي، اخالل در 
نظام پولي و بانکي، اختالس، زمين خواري 
و تباني در معامالت دولتي شروع کرده ايم.

رئيس پليس آگاهي ناجا با اشاره به رويکرد 
پلي��س در مب��ارزه با جرايم اقتصادي گفت: 
اصل بر اقدامات پيش��گيرانه و ايجاد فضاي 
امن از طريق اصالح فرايند ها و شفاف سازي 
رويه هاي جاري است.وي با اشاره به اينکه 
امنيت اقتصادي امري فرا س��ازماني است، 
گفت: طبيعتا بايد ديگر سازمان ها در مبارزه 
با جرايم اقتصادي همکاري الزم را داش��ته 
باش��ند و همچنين پليس حمايت از سرمايه 
گذاري، توليد و اش��تغال صحيح و قانوني را 

وظيفه خود مي داند.

۷0 درصد نوجوانان بزهکار 
نياز به روانشناسي دارند

مدي��رکل پيش��گيري هاي فرهنگ��ي قوه 
قضائيه گفت: طبق يک بررس��ي حدود 70 
درص��د ک��ودکان و نوجوانان بزهکار ارجاع 
ش��ده به دادگاه هاي اطفال نيازمند خدمات 
مش��اوره بودند.ب��ه گ��زارش مه��ر،کارگاه 
هم انديش��ي قض��ات برتر محاک��م اطفال 
و نواجوانان 20 اس��تان منتخب کش��ور به 
هم��ت اداره کل پيش��گيري هاي فرهنگي 
و اجتماعي معاونت اجتماعي و پيش��گيري 
از وقوع جرم قوه قضاييه برگزار ش��د.دکتر 
علي محم��د زنگان��ه مش��اور و مدي��رکل 
پيش��گيري هاي فرهنگ��ي و اجتماع��ي در 
افتتاحيه اين کارگاه بر حساسيت محاکمات 
اطف��ال و نوجوان��ان تاکيد ک��رد و گفت: در 
ح��ال حاضر کش��ور درحوزه رس��يدگي به 
بزه��کاري، جراي��م و اخت��الالت اطفال و 
نوجوانان ش��اهد بسترس��ازي هاي نوين و 
تاسيس��ات جديد قانوني هستيم و تغييرات 
خوب و مناسبي در اين زمينه ايجاد شده که 
اتفاق��ات خوبي را رقم مي زند.وي با اش��اره 
به ابعاد مختلف پيش��گيري هاي اجتماعي و 
وضعي، پيشگيري رشدمدار را از محورهاي 
راهب��ردي و کليدي در طراحي برنامه هاي 
پيش��گيرانه دانس��ت و ادام��ه داد: در حوزه 
مداخالت و برنامه هاي ناظر به پيش��گيري 
رش��دمدار، ش��اهد اجراي برنامه هاي بسيار 
متنوعي هستيم. اين مداخالت در سه سطح 
پيشگيري هاي اوليه، ثانويه و ثالثيه طراحي 
ش��ده اس��ت و جامعه هدف آن نيز افراد زير 

18 سال است.

 تداوم آلودگي هوا 
در شهرهاي صنعتي

س��ازمان هواشناسي از ورود سامانه بارشي 
ب��ه کش��ور از عص��ر فردا خب��ر داد و گفت: 
اي��ن س��امانه موجب ب��ارش پراکنده باران 
و کاه��ش دما در اس��تان هاي کرمانش��اه، 
 کردستان، آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل 

مي شود.
مدي��رکل پيش بين��ي و هش��دار س��ريع 
هواشناس��ي با اش��اره به آخري��ن داده هاي 
هواشناس��ي به مهر گفت: س��امانه بارش��ي 
عص��ر فردا از غرب کش��ور وارد مي ش��ود. 
محمد اصغري اظهار داش��ت: براي ش��رق 
اس��تان مازندران، گلستان و بخش هايي از 
خراسان شمالي امروز بارش پراکنده باران و 
کاهش دما پيش بيني مي شود. اين بارش ها 
فردا هم تداوم داشته و باعث کاهش 3 تا 5 
درجه اي دما مي ش��ود. وي ادامه داد: براي 
جنوب ش��رق کش��ور وزش باد و ايجاد گرد 
و خاک پيش بيني مي ش��ود. در استان هاي 
سيس��تان وبلوچس��تان و خراس��ان جنوبي 
وزش ب��اد ب��ا گرد و خاک همراه خواهد بود. 

اين وضعيت امروز و فردا ادامه دارد.

عضو هيات رييس��ه ش��وراي ش��هر تهران نسبت به 
وقوع س��يالب در تهران هش��دار داد و خواهان توجه 
ويژه مديريت ش��هري در اين مس��اله شد.به گزارش 
ايس��نا، زهرا نژادبهرام در تذکر پيش از دس��تور خود 
ب��ا بي��ان اينکه دومين حادثه و بالي طبيعي ش��هر 
تهران بعد از زلزله، سيالب است، گفت: در دو دهه 
اخير وقوع س��يالب در ش��هر تهران حوادث بسياري 
را ايج��اد ک��رده اس��ت، به گونه اي که در س��ال 91 
وقوع س��يالب در تهران که مترو را نيز درگير کرد، 
چندي��ن ميلي��ارد تومان هزين��ه و جراحات بر جاي 
گذاش��ت.وي با بيان اينکه س��يالب سال 94 که در 

حوزه کن رخ داد که کشته و تلفات زيادي داشت و 
هنوز از خاطر نرفته اس��ت، گفت: وقوع س��يالب در 
دو دهه اخير نش��ان مي دهد که س��يالب جدي است 
و اي��ن در حال��ي اس��ت که همه ما نس��بت به زلزله 
حساس��يت کافي داريم اما در مورد س��يالب نداريم.

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران با بيان اينکه 
به نظر مي رسد بايد مديريت شهري نسبت به وقوع 
س��يالب بيشتر آماده شود، اظهار کرد: انتظارمي رود 
مديريت جديد توجه ويژه تري نس��بت به پيشگيري 
از وقوع سيالب داشته باشند.نژادبهرام با بيان اينکه 
راه حل هاي ساده اي براي مهار سيالب وجود دارد، 
گف��ت: باي��د برنامه ريزي بلندمدتي در اين خصوص 
صورت گيرد و جدي تر اين مس��اله را در دس��تور کار 
قرار دهيم چراکه متاسفانه يا مسيل ها بسته شده و بر 
روي آنها مناطق مسکوني ايجاد شده يا آنقدر تنگ 
شده است که امکان عبور سيالب وجود ندارد.عضو 
هيات رييس��ه شوراي ش��هر تهران افزود: اليروبي 
مس��يل ها، اصالح مس��يرها و ايجاد حوزه برون ريز 

مي تواند کمک کننده باشد.

رييس سازمان بهزيستي کشور از رشد 9.2 درصدي 
بودجه اين سازمان در اليحه پيشنهادي بودجه سال 
97 نس��بت ب��ه س��ال جاري خب��ر داد و گفت: بر اين 
اس��اس مستمري مددجويان نهادهاي حمايتي براي 
س��ال آينده حداقل 10 درصد افزايش مي يابد.دکتر 
محسني بندپي با تشريح تبصره 14 اليحه بودجه سال 
97 دولت افزود: بودجه پيش��نهادي بهزيس��تي براي 
س��ال آينده 2445 ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده 
است، اين در حاليست که بودجه مصوب امسال 2210 
ميليارد تومان بود، بنابراين مي توان گفت بودجه اين 
س��ازمان در س��ال 97 ، رش��دي 9.2 درصدي خواهد 
داشت.وي به ايسنا گفت : براساس آنچه که در تبصره 
14 اليحه بودجه لحاظ ش��ده اس��ت، مستمري هاي 
مددجويان س��ازمان بهزيستي و کميته امداد در سال 
آينده حداقل 10 درصد افزايش مي يابد.بندپي در اين 
باره توضيح داد: براساس قانون برنامه ششم توسعه، 
هر س��اله حداقل مس��تمريها بر مبناي حداقل حقوق 

تعيين ش��ده توسط "شوراي عالي حقوق و دستمزد" 
بايد 20 درصد افزايش يابد. براي مثال کف حقوق ها 
امسال 900 هزار تومان بوده که 20 درصد اين رقم، 
180 هزار تومان مي ش��ود؛ برهمين اس��اس امس��ال 
ميانگي��ن مس��تمري هاي خانوارهاي يک نفره 149 
هزار تومان، 2 نفره 250 هزار تومان، 3 نفره 325 هزار 
تومان و 4 نفره 460 هزار تومان بود.رييس س��ازمان 
بهزيس��تي کش��ور با تاکيد بر اينکه امس��ال شرايطي 
ايجاد شد تا افراد متوسط حقوق را دريافت کنند، ادامه 

داد: همين مبنا در سال 97 نيز دنبال مي شود. 

نايب رييس ش��وراي ش��هر تهران از دولت و مجلس 
خواس��ت که در بودجه س��ال 97 هزينه پايتخت بودن 
ش��هر تهران را لحاظ کنند. جلسه بيست ونهم شوراي 
ش��هر تهران در غياب محسن هاشمي با رياست اميني 
برگزار شد که وي در ابتداي جلسه با بيان اينکه در هفته 
ج��اري ريي��س جمهور اليحه بودجه 97 را به مجلس 
ارائه کرد به ايسناگفت: خوشبختانه مواردي پيش بيني 
ش��ده که مي تواند تاثير خوبي در کارکرد ش��هرداري و 
حل مش��کالت کالنش��هرها داش��ته باشد.وي با بيان 
اينکه در بودجه امس��ال به بحث س��اماندهي حمل و 
نقل، محيط زيس��ت، پس��ماند، بافت فرسوده، حمل و 

نقل ريلي و... توجه شده است، گفت: از دولت و رييس 
جمهور بابت در نظر گرفتن مشکالت شهرداري هاي 
کالنشهرها تشکر مي کنم و از نمايندگان مجلس نيز 
تقاضا داريم که مواردي که در بودجه پيش بيني نشده 
است را در نظر بگيرند.نايب رييس شوراي شهر تهران 
با بيان اينکه مواردي در بودجه 97 ديده نشده است که 
بايد نمايندگان مجلس به آن توجه ويژه داشته باشند، 
افزود: يکي از اين مباحث بحث اضافه قيمت حامل هاي 
انرژي است که در تمام دنيا روال است که مابه التفاوت 
حامل ه��اي انرژي به ش��هرداري ها اختصاص يابد تا 
بتوانند به مديريت ش��هر کمک کنند که اميدواريم به 
اين مساله توجه شود.اميني افزود: هزينه اداره ابرشهر 
تهران بسيار سنگين است و بخش زيادي از اين هزينه ها 
به دليل پايتخت بودن تهران است که به نظر مي رسد 
باي��د دولت و مجلس نس��بت به تامي��ن اين هزينه ها 
توجه ويژه اي داشته باشند چراکه مردم حق شارژ خود 
براي زندگي در تهران را پرداخت مي کنند اما برخي از 
 هزينه ها به دليل پايتخت بودن فراتر اس��ت که دولت 

بايد پرداخت کند.

 بخشنامه »برخورد با ورود سالح و مهمات غير مجاز به 
کشور« از سوي آيت اهلل آملي الريجاني به واحدهاي 
قضايي سراس��ر کش��ور ابالغ ش��د.به گزارش ايسنا، 
متن کامل بخش��نامه رئيس قوه قضاييه به ش��رح ذيل 
اس��ت:برابر گزارش هاي واصله ورود سالح و مهمات 
غيرمجازبه داخل کش��ور اخيراً روند رو به رش��دي در 
برخي از اس��تان هاي کش��ور از جمله آذربايجان غربي 
، کرمانش��اه، کردس��تان ، ايالم ، خوزستان و سيستان 
و بلوچس��تان داش��ته است. همچنين با لحاظ وضعيت 
موجود در کشورهاي همسايه به خصوص در مرزهاي 
غربي کشور روشن است ورود سالح و مهمات غير مجاز 
به کشور به صورت کاماًل برنامه ريزي شده و هدفمند 
صورت مي گيرد که تعلل در برخورد با اين پديده مي تواند 
زيانهاي جبران ناپذيري را به همراه داش��ته باش��د، لذا 
موکداً يادآور مي گردد:1- قضات محترم دادس��راهاي 
عمومي و انقالب سراسر کشور در رابطه با گزارش هاي 
راجع به قاچاق سالح و مهمات، نگهداري و استفاده از 

سالح و مهمات غير مجاز و به منظور کشف و جمع آوري 
سالح و مهمات غير مجاز، نسبت به صدور دستورات 
قضايي قاطع ، تعقيب متهمان ، صدور قرارهاي تأمين 
کيفري متناسب و اجراي فوري احکام کيفري اهتمام 
بيش��تري را معمول دارن��د.2- قضات محترم محاکم 
در زم��ان ص��دور رأي ب��ا توجه به نوع ، تعداد س��الح و 
مهمات مکشوفه، سابقه کيفري متهمان و با استفاده 
از تمامي ظرفيت ه��اي قانون مجازات قاچاق اس��لحه 
و مهم��ات، مص��وب 1390 و س��اير قوانين و مقررات 
نسبت به صدور احکام قاطع و بازدارنده اقدام نمايند.3- 
براساس بخشنامه شماره 9000/15521/1000 مورخ 
15/ 4/ 1389، ش��عب ويژه براي رس��يدگي فوري به 
پرونده ه��اي مرب��وط ب��ه قاچاق س��الح و مهمات در 
دادس��راها و دادگاهها و محاکم تجديدنظر اختصاص 
داده ش��ود و رؤس��اي کل دادگستري ها و دادستانهاي 
عمومي و انقالب مراکز اس��تانها بر روند رس��يدگي به 

پرونده ها نظارت کامل داشته باشند.

پایتخت در تهدید سیالب

 کاهش فقر مطلق با پرداخت حقوق به پشت نوبتي ها

هزینه پایتخت بودن تهران در بودجه لحاظ شود 

بخشنامه برخورد با ورود سالح و مهمات غیرمجاز به کشور 

عضو هیات رییسه شوراي شهر تهران هشدار داد:

افزایش حداقل 10 درصدي مستمري نهادهاي حمایتي

درخواست نایب رییس شوراي شهر تهران از دولت و مجلس 

توسط آملي الریجاني ابالغ شد

بررسي مشکل سينماهاي پایتخت و نهادینه کردن نگاه فرهنگي به شهر
رييس کميسيون فرهنگي شوراي اسالمي شهر تهران، 
ري و تجريش، گزارش��ي از عملکرد اين کميس��يون در 
حوزه هاي مختلف فرهنگي در شوراي شهر تهران را ارائه 
کرد.به گزارش ايس��نا، محمدجواد حق شناس در تشريح 
اقدامات 100 روزه کميس��يون فرهنگي ش��وراي ش��هر 
تهران گفت: از پنجم شهريورماه جلسات اين کميسيون 
به صورت رس��مي آغاز ش��ده و در اين مدت 22 جلس��ه 
رسمي و 5 جلسه فوق العاده برگزار شده است.وي افزود: 
واقعيت اين اس��ت که ما از س��ه ماه قبل از ش��هريورماه، 
از هفته اول خردادماه که نخس��تين جلس��ه هم انديش��ي 
بين اعضاي پنجمين دوره ش��وراي اسالمي شهر تهران 
برگزار ش��د. پس از مشخص شدن ترکيب کميسيون ها 
هر هفته دو جلسه براي کميسيون فرهنگي برگزار شد تا 
اعضا نس��بت به مس��ائل شهر و مسائل تخصصي اشراف 
الزم را کس��ب کنند.رييس کميس��يون فرهنگي شوراي 

اسالمي ش��هر تهران، ري و تجريش در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود در معرفي اعضاي اين کميس��يون 
گفت: در حال حاضر خانم فخاري رييس کميته اجتماعي، 
آقاي مسجدجامعي رييس کميته ديني، آقاي خليل آبادي 
رييس کميته ميراث فرهنگي، آقاي نظري ريييس کميته 
ورزش و مشارکت مردمي و بنده نيز رييس نامگذاري را 
در ذيل کميسيون فرهنگي شوراي اسالمي شهر تهران 
برعهده داريم.حق شناس افزود: در اين مدت که فعاليت 
شورا که به طور رسمي آغاز شده است، کميسيون فرهنگي 
در صحن ش��ورا فعال ظاهر ش��ده و اعضا سخنراني هاي 
پيش از دس��تور و نزديک به 21 تذکر داش��ته اند که اکثر 
تذکرات نيز درخصوص روند عملکرد ش��هرداري تهران 
بوده اس��ت.وي ادامه داد: ش��کل گيري کميته ها از اولين 
اقدامات کميسيون فرهنگي شوراي اسالمي شهر تهران 
بود و 7 کميته اي که از قبل بود، در اين دوره نيز کامال حفظ و 

احصا شد.رييس کميسيون فرهنگي شوراي اسالمي شهر 
تهران، ري و تجريش، در تش��ريح مصوبات کميس��يون 
فرهنگي شورا به تعيين روساي کميته ها و ستادها اشاره 
کرد و افزود: طي جلسات مختلف نمايندگان کميسيون در 
مجامع عمومي تعيين و معرفي شدند. همچنين مصوبات 
مربوط به هماهنگي هاي اس��تقبال از مهر و آغاز به کار 
تحصيلي و مصوبات مربوط به الزام اس��ناد باالدس��تي 
و پيوس��ت هاي فرهنگ��ي و اجتماع��ي و نظر اصناف در 
پروژه هاي معاونت فرهنگي و اجتماعي و شرکت توسعه 
فضاهاي فرهنگي نيز توس��ط اين کميس��يون انجام شد. 
همچني��ن مصوب��ات و اقدامات نظارتي و بازديد ميداني 
از مراحل جزييات برگزاري مراس��م اربعين س��ال جاري 
و مصوب��ات مربوط به فعاليت هاي فرهنگي، بين المللي 
شهرداري تهران معطوف به برگزاري يک اجالس بين 
المللي مربوط به امور شهري در تهران و حمايت از عضويت 

سازمان هاي مردم نهاد توسط اين کميسيون انجام شده 
است.حق شناس در بخش ديگري از صحبت هاي خود در 
تشريح اقدامات مهم و قابل ذکر اين کميسيون به بررسي 
ضرورت طراحي استراتژي هاي مشخص براي هر يک 
از حوزه هاي زيرمجموعه کميسيون که مي بايست منجر 
به طراحي و اعالم اس��تراتژي فرهنگي و اجتماعي ش��هر 
و س��اير حوزه ها باش��د، اش��اره کرد و افزود: تعيين س��از و 
کار تش��کيل کارگروه هاي ذيل کميته هاي کميس��يون 
ک��ه ط��ي آن هدف و برنامه هم انديش��ي و بهره گيري از 
نخبگان، دانش��گاهيان و متخصصان با نگرش ش��هري 
ب��راي همه ش��هروندان دنبال خواهد ش��د. همچنين با 
تش��کيل کارگروه ها تالش مي کنيم مديريت شورايي را 
در ش��هر تهران به معناي واقعي نزديک کنيم. اين بدان 
معناس��ت که تصميم س��ازي اصلي به عهده نخبگان هر 

يک از حوزه هاي ذي ربط قرار دارد.

حق شناس در گزارش 100 روزه کميسيون فرهنگي شوراي شهر عنوان کرد
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تيم ايراني در درک مفاهيم مصوبه AFC اشتباه کرده است
عضو سابق AFC: ديپلماسي ضعيفي داشتيم

عضو س��ابق کميته مس��ابقات و بين الملل 
AFC معتقد است که تيم ايراني حاضر در 
 AFC جلسه کميته مسابقات و هيات رييسه
براي موضوع بازي در کشور ثالث در درک 

مفاهيم دچار اشتباه شده است.
مناقشه فوتبالي ايران و عربستان در حالي 
وارد سومين سال خود مي شود که به گفته 
مس��ئولين فدراسيون فوتبال ايران کميته 
مس��ابقات و هيات رييس��ه AFC حکم به 
برگ��زاري ب��ازي نماين��دگان ايران مقابل 
نمايندگان عربس��تان در زمين خوده داده 
ام��ا دبيرکل AFC تاکي��د کرد که ايران و 
عربس��تان همانند دو س��ال گذشته بايد در 

زمين بي طرف بازي کنند.
اي��ن دو تفس��ير از مصوب��ه AFC موجب 
س��ردرگمي تيم ها و هوادران ايراني شده و 
هنوز نمي دانند چه سرنوشتي در انتظارشان 
است.حس��ن غفاري، عضو ايراني س��ابق 
کميت��ه مس��ابقات و بي��ن الملل AFC در 
گفتگ��و با ايس��نا، درباره تفس��ير متفاوت 
دبيرکل AFC و فدراس��يون فوتبال ايران 
از مصوب��ه اي��ن کنفدراس��يون اظهار کرد: 
ميزبان��ي در زمي��ن خودي، جزو جدا ناپذير 
مسابقات فوتبال است، مگر اينکه به دفعات 
اتفاقات��ي رخ بده��د که خط��ر جاني براي 
بازيکنان، ناظرها و تماشاگران تيم مهمان 
باش��د که تاکنون چي��زي اتفاقي در ايران 
رخ نداده است. دبيرکل AFC تصميم گير 
نيست بلکه افرادي که در کميته مسابقات 
حض��ور دارند، راي��ي را صادر مي کنند و در 

99 درصد موارد هيات رييسه اين نظرات را 
مي پذيرد چرا که افراد بسيار کاربلد، باتجربه 
و با دانش��ي در اين کميته ها حضور دارند. 
هيات رييس��ه AFC در جلس��ه اخير خود 
مصوب��ه کميته مس��ابقات را پذيرفته اما با 
توج��ه ب��ه اتفاقات چن��د روزه اخير معتقدم 
در اين ميان اش��تباهي از س��وي تيم ايراني 
رخ داده اس��ت.عضو س��ابق هيات رييسه 
فدراسيون فوتبال در دوره انتقالي، با اشاره 
به ضعف نمايندگان ايران در زبان انگليسي 
گفت: به احتمال زياد نماينده ايران در جلسه 

کميته مسابقات و هيات رييسه AFC دچار 
اشتباه شده و لفظ کالم را متوجه نشده اند. 
دبيرکل AFC تصميم گير نيست اما براي 
اجراي مصوبات و قوانين در جلسات حضور 
دارد و او نمي تواند تصميمي خالف مصوبه 
اعالم کند. تصميم ها را کساني که در جلسه 
مسابقات و هيات رييسه AFC حضور دارند 
مي گيرند، همه اين افراد به زبان انگليسي 
مس��لط هس��تند و زبان مادري دبيرکل هم 
انگليس��ي اس��ت. شما فکر مي کنيد امکان 
اشتباه در متن مصوبه از سوي کدام طرف 

وج��ود دارد؟او در واکن��ش ب��ه اينک��ه تاج 
 AFC نماينده ايران در جلس��ه مس��ابقات
بود، اظهار کرد: زبان انگليس��ي مسئوالن 
فدراس��يون عالي نيس��ت ام��ا نمي گويم 
ضعيف است. به همين دليل مي گويم تيم 
ايراني اشتباه کرده است. يکي از مشکالت 
معضالت ما اين اس��ت ک��ه افرادي که به 
اين جلس��ات مي روند تسلط خوبي به زبان 
بين المللي ندارند. جلس��ه کميته مسابقات 
بيش از دو س��اعت طول مي کش��د و در اين 
بين افراد صداي خود را بلند و براي دفاع از 

حقوق خود با قدرت صحبت مي کنند. بايد 
تبحر دريافت ريز معاني کلمات را داش��ته 
باشيد. ما ضعيف عمل کرديم و ديپلماسي 
ضعيفي داش��تيم. بايد از دو س��ال پيش به 
رايزن��ي مي پرداختيم و اقدامات و مکاتبات 
خودمان را شروع مي کرديم که امروز اينجا 
نباش��يم.غفاري با اش��اره به سابقه شکايت 
 FIFA به AFC فدراسيون فوتبال ايران از
گفت: به خاطر اينکه تيم نوجوانان ايران از 
AFC محروم شده بود و ما نمي توانستيم در 
جام جهاني حاضر شويم، به FIFA شکاتي 
کردي��م و حق مان را از اين طريق گرفتيم. 
من سرپرس��ت آن تيم بودم و از AFC به 
مرجع باالتر يعني FIFAش��کايت کرديم. 
باي��د از دو س��ال پيش مکاتب��ه باFIFA را 
ش��روع مي کرديم و حق مان را مي گرفتيم. 
ميزباني در ايران حق مسلم ماست. تاکنون 
اتفاقي جاني براي هيچ تيم خارجي در ايران 
رخ نداده است. ما ميزبان عالي نبوديم ولي 
ميزب��ان خوب��ي بوديم. س��وريه و عراق در 
کش��ور ما بازي کردند. درس��ت اس��ت که 
مانن��د ام��ارات، قطر و عربس��تان امکانات 
خوبي نداريم اما هيچ گونه ناامني در ايران 
وجود ندارد.او خاطرنشان کرد: براي امسال 
خيل��ي دير ش��ده و باي��د در زمين بي طرف 
ب��ه مي��دان برويم اما براي س��ال هاي بعد 
مي توانيم تالش کنيم. داليل و مستندات 
ما کامل بود و هيچ مش��کلي در اين بحث 
نيست بلکه ما استراتژي مقابله با عربستان 

را نداشتيم.

منهاي فوتبالجهان ورزش
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سرنوشت مبهم ريبري 
و روبن در بايرن مونيخ

کارل هاينس رومينيگه، رئيس باشگاه بايرن 
مونيخ در مورد سرنوشت آرين روبن و فرانک 
ريب��ري در اي��ن تيم صحب��ت کرد.روبن و 
ريب��ري نق��ش مهمي در افتخارات بايرن در 
يک دهه اخير داشته اند؛ اما قرارداد هر دوي 
آنها در پايان فصل به پايان مي رسد و هنوز 
مش��خص نيس��ت که آيا آنها در آليانس آره 
نا باقي خواهند ماند يا خير.رومينيگه گفت: 
ريب��ري و روبن ه��ر دو تاريخچه اي بزرگ 
دارن��د و م��ا نيز مي دانيم که با بودن آنها چه 
چيزي در اختيار داريم؛ زيرا روبن و ريبري هر 
2 براي ما بسيار مهم هستند. اما به هر حال 
آينده آنها و چگونگي ادامه ش��رايط اهميت 
زيادي دارد. ما قصد نداريم خيلي زود در اين 
خص��وص تصميم بگيريم و احتماال در بهار 

آتي سرنوشت آنها مشخص خواهد شد.

رونالدو 
روح رئال مادريد است

ميشل سالگادو، مدافع سابق رئال مادريد به 
تشريح اهميت حضور رونالدو در ترکيب رئال 
مادريد پرداخت.س��الگادو ادعا کرد که اين 
حض��ور رونال��دو بود که فصل قبل تفاوت ها 
را در اروپا و الليگا براي کهکش��اني ها رقم 
زد.سالگادو گفت: شما نمي توانيد از رونالدو 
انتقاد کنيد زيرا او روح رئال مادريد اس��ت. 
زمان��ي ک��ه رونال��دو در زمين حضور دارد او 
روي ترس رقبا از خودش حساب باز مي کند.

رونال��دو نمونه خوب��ي از رئال مادريد فعلي 
است زيرا تيم مانند او عمل مي کند و وقتي 
لحظاتي مهم س��ر مي رس��د، رونالدو ظاهر 
مي شود. فصل قبل حتي اگر نگوييم عملکرد 
رونالدو فوق العاده بود، اما نمي توان کتمان 
ک��رد که او رق��م زننده تفاوت ها در الليگا و 
لي��گ قهرمانان بود.بهترين بازيکن جهان؟ 
بدون ش��ک در حال حاضر اين يک ارزيابي 
ش��خصي اس��ت زيرا چيزي که ما شاهد آن 
بوده ايم هرگز در گذش��ته مش��اهده نش��ده 
است. پله، مارادونا يا رونالدو و مسي عملکرد 
متفاوتي داش��ته و هيوالهاي دنياي فوتبال 

بوده اند.

از روبرو شدن با يووه 
خوشحالم

مائوريسيو پوچتينو، سرمربي تاتنهام مدعي 
شد که از روبرو شدن با يوونتوس در مرحله 

يک هشتم نهايي خوشحال است.
تاتنهام که به عنوان صدرنش��ين به مرحله 
ي��ک هش��تم نهايي صع��ود ک��رد، بايد به 
مصاف قهرمان شش دوره اخير ايتاليا برود 
و کار دش��واري پيش رو خواهد داش��ت. با 
اي��ن ح��ال پوچتينو مدعي ش��د که از روبرو 
ش��دن با تيمي مثل يووه خوش��حال اس��ت.

او گفت: فوق العاده اس��ت زيرا خانواده من 
اهل تورين هستند! استثنايي است. نام من، 
پوچتينو هم ايتاليايي است. خيلي خوشحالم 
ک��ه براي اولين ب��ار به تورين خواهم رفت. 
يووه باش��گاهي اس��ت که هميش��ه دوست 
داش��تم در آن بازي کنم و حاال خوش��حالم 
ک��ه باي��د مقابل اين تيم ب��ازي کنم. اينکه 
بتواني��م روحيه رقابتي مان را نش��ان دهيم 
خيلي مهم است. نشان داده ايم که مي توانيم 

با فشار چمپيونزليگ کنار بياييم.

دوناروما به دنبال فسخ تمديد 
قرارداد با ميالن

نش��ريه کوريره دلو اس��پورت مدعي شد که 
مين��و راي��وال، ايجنت دوناروم��ا قصد دارد 
قرارداد اين بازيکن را که در تابستان تمديد 
شده بود، فسخ کند.دوناروما که در تابستان 
ب��ه دنب��ال جدايي از ميالن ب��ود، در نهايت 
قراردادش را با باشگاه تمديد کرد ولي اوضاع 
ميالن در اين فصل خوب پيش نرفته است. 
از همين رو رايوال قصد دارد ستاره ايتاليايي 
را در ني��م فص��ل راهي تيم ديگري کند و به 
دنبال راهي براي فسخ تمديد قرارداد است.

طبق ادعاي کوريره دلو اس��پورت، دوناروما 
نامه اي به مس��ئولين ميالن ارس��ال کرده و 
طي آن به آنها اعالم کرده که به خاطر فشار 
روحي- رواني، نمي تواند ش��رايط ميالن را 
تحم��ل کن��د و قصد دارد راهي تيم ديگري 
شود. پاري سن ژرمن و رئال مادريد به دنبال 
جذب ستاره جوان ميالن هستند و بايد ديد در 

نهايت سرنوشت او به کجا خواهد رسيد.

مهاجم ليورپول در راه 
والنسيا؟

نش��ريات انگليس از احتم��ال حضور دنيل 
اس��توريج در الليگا خبر دادند.کلوپ اعتقاد 
چندان��ي به اس��توريج ن��دارد و به ندرت در 
م��دت حض��ورش در اين تيم به او بازي داده 
اس��ت. از همين رو استوريج براي حضور در 
جام جهاني، به فکر پيوس��تن به تيمي است 
ک��ه بتوان��د به صورت فيک��س در آن بازي 
کند و توجه س��اوتگيت را به خود جلب کند.

نش��ريه ديلي مدعي شد که والنسيا احتماال 
جدي ترين مقصد س��تاره انگليس��ي است و 
استوريج قصد دارد به صورت قرضي راهي 
اين تيم شده و در آينده در صورت موفقيت، 
انتقالش را دائمي کند. با اين حال بعيد است 
ک��ه ليورپول فعال با انتقال دائمي او موافقت 

کند.

جيمز با جيمز همبازي 
مي شود؟

ش��ايعات از حضور فوق ستاره تيم بسکتبال 
کليولند کاواليرز در تيم هيوس��تون راکتس 

در فصل آينده NBA حکايت دارد.
به نقل از تس��نيم، قرارداد لبران جيمز، فوق 
ستاره تيم بسکتبال کليولند کاواليرز در پايان 
فصل جاري ليگ بسکتبال حرفه اي آمريکا 
به پايان مي رس��د و او هنوز قرارداد خود را 
تمديد نکرده اس��ت به همين خاطر هر 29 
تي��م ديگ��ر حاضر در ليگ به صورت بالقوه، 

خواهان به خدمت گرفتن او هستند.
در اين بين اما شايعه حضور لبران جيمز در 
تيم هيوستون راکتس، قوت بيشتري دارد. 
جيمز هاردن، گارد رأس راکتس، يک فصل 
بسيار خوب را سپري مي کند و نامزد دريافت 
عن��وان باارزش ترين بازيکن ليگ اس��ت. 
کري��س پال هم در کن��ار جيمز، بازي هاي 

خوبي از خود ارائه مي کند.
خريد يک عمارت 17 ميليون دالري در لس 
آنجلس و حضور خانواده جيمز در اين شهر، 
تي��م ليکرز را نيز يک��ي از گزينه هاي لبران 
جيمز براي فصل آينده معرفي کرده است.

فوق ستاره کليولند در هنگام ثبت قراردادش 
ب��ا اي��ن تيم اعالم کرده بود که ديگر انرژي 

و توان تغيير تيم را ندارد.

حمايت ها از گزينه رياست 
کميته ملي المپيک شروع شد

رئيس فدراسيون دو و ميداني پس از اعالم 
گزينه رياست کميته ملي المپيک از حضور 

او حمايت کرد.
س��يد رضا صالحي امي��ري به عنوان خبره 
ورزشي در کميته ملي المپيک جا گرفت تا 
راه براي کانديداتوري او در مجمع انتخاباتي 
باز شود. با اين حال روساي فدراسيون هاي 
ورزشي شروع به حمايت از او کرده اند. مجيد 
کيهاني رييس فدراس��يون دو و ميداني در 
اولي��ن ق��دم اين موضوع را اين طور ارزيابي 
ک��رد: انتخاب آقاي صالحي اميري در جمع 
خبره ورزشي انتخابات کميته ملي المپيک 
بس��يار هوش��مندانه بود. تجربه چند ماهه 
سرپرس��تي وزارت ورزش و جوانان توس��ط 
صالح��ي اميري و عملک��رد خوبش در اين 
مدت نشان داد که او شناخت خوبي از ورزش 
کش��ور دارد و ارتباط نزديک ايش��ان با بدنه 

دولت در اين راستا بسيار مثمر ثمر است.
او در ادامه افزود: اين انتخاب باعث افزايش 
ت��وان مديريتي ورزش کش��ور مي ش��ود و 
تاثيرگ��ذاري زي��ادي در مطالبه حق ورزش 

کشور در مجامع بين المللي دارد.

جمعه، اولين مبارزه بانوان 
کشتي گير روي تشک

اولي��ن دوره رقابت ه��اي قهرماني کش��ور 
کشتي کالسيک بانوان روز جمعه در تهران 

برگزار مي شود.
به نقل از ورزش سه، اولين دوره رقابت هاي 
کش��تي کالس��يک بانوان با حضور کشتي 
گيران خانم از حدود 25 اس��تان کش��ور با 
قضاوت 9 داور بين المللي خارجي و داوران 
داخل��ي از س��اعت 10 صب��ح روز جمعه 24 
آذرماه برگزار مي شود.تماشاي اين رقابت ها 
ب��راي بان��وان عالقمند به کش��تي رايگان 
اس��ت و عالقمندان مي توانند با مراجعه به 
درب غربي اس��تاديوم آزادي، خانه کش��تي 
ش��ماره 2 اين مس��ابقات را از نزديک تماشا 
کنند.اي��ن ب��راي اولين بار اس��ت که بانوان 
کشتي گير به صورت رسمي در يک مسابقه 
شرکت مي کنند. قرار است نفرات برتر اين 
رقابت ه��ا ب��ه تيم ملي راه پيدا کنند تا براي 
اولين بار تيم ملي کش��تي کالسيک بانوان 
هم تش��کيل ش��ود.اولين دوره رقابت هاي 
جهاني اين رش��ته سال آينده برگزار خواهد 
ش��د و فدراس��يون کشتي حساسيت بااليي 
براي آموزش مناس��ب و پيش��رفت کشتي 
گيران زن در يک س��ال اخير به خرج داده 
است.همچنين فدراسيون کشتي ايران از 8 
داور بي��ن المللي )زن( براي قضاوت در اين 
رقابت ها دعوت نموده است. آنا واسيلنکو از 
کش��ور اوکراين نيز بعنوان ناظر فني در اين 

رقابت ها حضور خواهد داشت.
اس��امي داوران خارج��ي در اين رقابت ها به 

شرح زير است:
آني ماجيا آالتو )فنالند(؛ س��اري سوس��انا 
ايليمک��ي )فنالند(؛ پاولينا گئورگيو )يونان(؛ 
وسنا پيپرسکي )صربستان(؛ توالي کارايازي 
)ترکيه(؛ اديت دوزا )ايتاليا(؛ استفاني براون 

)کانادا(؛ دميترا کوتسوپوديوتيس )کانادا(.

اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان ته��ران طي نامه اي به 
رئيس شوراي مرکزي ورزش وزارت نفت اعالم کرد که 
صدور مجوز واگذاري باشگاه نفت به شرکت طالئيه منتفي 
اس��ت.با اعالم رس��مي اداره کل ورزش و جوانان و استان 
تهران مالکيت حميدرضا جهانيان و ش��رکت طالئيه بر 
باشگاه نفت منتفي به نظر مي رسد. ديروز نامه اي با مهر 
و امض��اي رض��ا گل محم��دي رئي��س اداره کل ورزش و 
جوانان اس��تان تهران خطاب به رئيس ش��وراي مرکزي 
ورزش وزارت نفت منتش��ر ش��د که در آن آمده: »با توجه 
به دستور مقام قضايي عدم اجراي تعهدات مندرج در نامه 
مورخه )96/6/21( بدين وس��يله اشعار مي دارد که صدور 
مجوز به نام شرکت پارس طالئيه مقدور نمي باشد. مقتضي 
اس��ت به منظور جلوگيري از بروز اش��کال در ادامه فعاليت 
باشگاه فرهنگي ورزشي نفت سريعا نسبت به تعيين تکليف 
مالکيت و معرفي فرد و يا شرکت واجد شرايط اقدام الزم 
معمول گردد.«براس��اس اين نامه بايد گفت که موضوع 
مالکي��ت حميدرضا جهانيان و ش��رکت پارس طالئيه بر 

باشگاه نفت تهران منقضي و منتفي است.

ماجراي پيچيده نفت ���
از مدت ه��ا قبل بحث پايان ماجراي مالکيت حميدرضا 
جهانيان بر باشگاه نفت تهران مطرح بود تا اينکه ديروز 
اين موضوع ش��کل رس��مي به خود گرفت. براس��اس 
مصاحبه ها و اخبار منتش��ره از س��وي اداره کل ورزش و 
جوانان استان تهران مالکيت نفت به طور مشروط و به 
شرط انجام تعهدات مالي و اداري در مدت زمان معيني 
در اختيار حميدرضا جهانيان و شرکت نفت طالئيه قرار 
گرفت اما آنطور که اداره کل ورزش و جوانان مي گويد، 
اين ش��رکت نتوانس��ته به تعهداتش عمل کند. هرچند 
جهانيان نيز معتقد اس��ت که از مدتها قبل مي دانس��ته 
ک��ه قص��د ندارند مالکي��ت را به او بدهند و او نيز تنها در 
شرايطي حاضر به هزينه کردن و انجام تعهدات باشگاه 
اس��ت که مالکيت را به او واگذار کنند.اداره کل ورزش 
و جوان��ان دو م��اه قبل مدت��ي يک ماهه به جهانيان داد 
و مالکي��ت موق��ت را يک ماه تمديد کرد اما به نظر نفت 
طالئيه نتوانست اين تعهدات را انجام بدهد. جهانيان نيز 
بعد از اينکه متوجه ش��د مالکيت نفت را به او نمي دهند 
رس��ما جلوي هزينه هاي جاري باش��گاه را هم گرفت به 
ط��وري که بازيکنان نف��ت در بازي هاي اخير امکاناتي 
نظير هتل، اتوبوس و حتي ناهار را نداشته اند. حاال بايد 
منتظر ماند و ديد که سرنوش��ت نفت به کجا مي رس��د 
هرچند از مدتها قبل صحبت واگذاري اين باش��گاه به 
کساني است که قبل از جهانيان و بهنام پيشرو اين تيم 

را در اختيار داشتند.

ستاره بيست ساله تيم ملي مراکش يکي از بازيکنان 
موثر تيم شالکه در فصل جاري است.

امين حاريث بازيکن با اس��تعداد مراکش��ي اس��ت که 
فوتبال خود را در يک تيم کوچک فرانسوي آغاز کرد 
و 10 س��ال پيش به آکادمي پاري س��ن ژرمن ملحق 
ش��د.در س��ن پانزده سالگي حاريث فوتبال خود را در 
دني��اي حرفه اي به طور رس��مي آغاز کرد و توجهات 
زيادي را به خود جلب کرد.حاريث که متولد کش��ور 
فرانسه است، درباره انتخاب تيم ملي مراکش گفت: 
»اين تصميم براي من آس��ان نبود. من يک خانواده 
بزرگ دارم. والدينم مراکشي هستند و برخي جزئيات 
باعث شد مراکش را ترجيح بدهم.« اين جمالت باعث 
خوشحالي مراکشي ها و عصبانيت فرانسوي ها شد تا 

جايي که مردم فرانسه او را خائن خطاب کردند.
اين بازيکن که در تيم هاي ملي زير 18 تا زير 21 سال 
فرانس��ه بازي کرده و لقب زيدان کوچک را دريافت 
کرده بود، در نخستين تجربه پوشيدن پيراهن مراکش 

در بازي مقابل گابن از س��وي هم تيمي هايش مورد 
تحسين واقع شد. تا کنون 2 بازي ملي در کارنامه او 
ثبت شده است.حاريث که تنها 20 سال سن دارد، در 
جام جهاني فرصت بسيار فوق العاده اي به دست آورده 
و گمان مي رود که در اين مسابقات در کنار ستارگان 
متعدد س��اير کشورها بتواند خوش بدرخشد. مراکش 
پس از س��ال ها غيبت در مهم ترين تورنمنت فوتبال 
جه��ان، باي��د در گروه مرگ جام جهاني با حريفانش 
رقابت کند و آلماني ها اين پديده 20 س��اله را در بين 
ستارگاني که به دنبال فرصت براي خودنمايي هستند 
قرار داده اند.ستاره 20 ساله شالکه در رقابت هاي اين 
فص��ل بون��دس ليگا 12 ب��ار در ترکيب اصلي تيمش 
حضور داشته و دو بار هم به عنوان بازيکن ذخيره به 
ميدان رفته است. 2 گل و 2 پاس گل در کارنامه اين 
فصل او به چشم مي خورد. ميانگين نمرات او در 15 
هفته اي که از اين فصل س��پري ش��ده، حتي از لئون 
گورتزکا، س��تاره ملي پوش آلماني ش��الکه هم باالتر 
بوده است.بازيکن جواني که در طول يک سال و نيم 
اخير، از آماتورهاي فرانس��ه به ش��الکه آلمان رسيده و 
در س��طح بااليي بازي مي کند، انتخاب کرده که در 
ترکيب شيرهاي اطلس به ميدان برود. او هم اکنون 
پس از عملکردي تحسين برانگيز در جمع آبي پوشان 
س��لطنتي آلمان و انتخاب به عنوان بهترين بازيکن 
زمين در دو هفته گذش��ته، حامل پيام هاي مهمي در 

جام جهاني است.

»زيدان کوچک« در جام جهاني مقابل ايران مي ايستدمالکيت جهانيان بر نفت منتفي شد
امين حاريث پديده جديد شالکهاداره کل ورزش جوانان نامه داد:

تيم ملي با خاطر آسوده به فکر بازي تدارکاتي و نتايج خوب در روسيه باشد

ماجراي عجيب درگيري در دربي منچستر

اولين جلسه ستاد ملي هماهنگي و پشتيباني از تيم ملي 
فوتب��ال اي��ران در جام جهاني با تالوت آياتي از س��وره 

مبارکه فتح آغاز شد.
به نقل از ايس��نا، اولين جلس��ه س��تاد ملي هماهنگي و 
پش��تيباني از تي��م مل��ي فوتبال اي��ران در جام جهاني با 
تالوت آياتي از س��وره مبارکه فتح آغاز ش��د. مس��عود 
س��لطاني فر وزير ورزش و جوانان در ابتداي اين جلس��ه 
ب��ا اش��اره ب��ه گروه ايران در جام جهاني روس��يه گفت: 

قرعه دش��واري داريم ولي تيم ملي بس��يار با انگيزه اي 
داريم. کادر مربيگري و فني توانمندي، هدايت تيم ملي 
را ب��ر عه��ده دارد و مجموعه مديران فدراس��يون کامال 
در خدمت تيم ملي هس��تند و دولت و وزارت ورزش و 
جوانان هم تمام تالش خود را به کار گرفته اس��ت که 
تي��م ملي اي��ران بدون دغدغه در عرصه بزرگ و معتبر 

جام جهاني حاضر شود.
وي ادامه داد: حضور ايران در جمع کشورهاي حاضر در 
ميدان بزرگ و معتبر جام جهاني بسيار مهم است و تيم 
ملي، پشتيباني کامل دولت، وزارت ورزش و جوانان را به 
همراه دارد و هدف ما کسب افتخار و حضور مقتدرانه و 

افزايش غرور ملي و شادي جوانان و مردم است.
وزير ورزش گفت: تيم ملي با خاطري آس��وده فقط به 
فکر بازي هاي تدارکاتي و نتايج خوب در مرحله نهايي 
جام جهاني باش��د. ما بهترين، کاملترين و مجهزترين 
کم��پ را در روس��يه براي تيم مل��ي در نظر گرفته ايم و 
اي��ن کمپ��ي بود که قرار ب��ود در اختيار تيم ملي فوتبال 

ايتاليا باشد.
س��لطاني فر همچنين گفت: جوانان بس��يار با انگيزه اي 

داريم که مرد روزهاي سخت و دشوار هستند و با حمايتي 
که دولت، وزارت ورزش، فدراس��يون فوتبال و مردم از 
تيم ملي کشور دارند. اميدوارم تيم ملي نتيجه اي مناسب 
و شايس��ته ش��أن فوتبال ايران در جمع بزرگان فوتبال 

جهان به دست آورد.
در ادامه جلسه نمايندگان وزارت امور خارجه، فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري، صداو سيما، فدراسيون فوتبال و معاونان و 
مديران ارشد وزارت ورزش و جوانان به بيان ديدگاه هاي 
خود پرداختند و مقرر شد با همگرايي تمام دستگاه ها و 
نهادهاي مسئول، حمايت هاي الزم از تيم ملي فوتبال 

ايران در جام جهاني به عمل آيد.
*مه�دي ت�اج: از انتخاب صالح�ي اميري حمايت  ���

مي کنيم
همچنين مهدي تاج در پايان اين جلسه گفت:  از وزارت 
ورزش و ش��خص وزير بابت اولويت دادن به تيم هاي 

ملي فوتبال و حمايت شان تشکر مي کنم.
رييس فدراس��يون فوتبال فوتبال افزود: براي موفقيت 
در جام جهاني همه بايد هم فکري کنيم. اين تيم متعلق 

به فدراس��يون فوتبال نيس��ت بلکه به يک کشور و ملت 
تعل��ق دارد. ب��ه همين دليل اين موضوع به صورت ملي 
ديده ش��ده و همه دس��تگاه هاي اجرايي براي حمايت از 
تيم ملي فوتبال وارد گود ش��ده اند و براي برنامه ريزي 
در اين خصوص هم فکري انجام ش��د. اميدواريم منابع 
م��ورد نظ��ر هم به زودي تامين تا برنامه هاي س��رمربي 

تيم ملي اجرايي شود.
تاج افزود: هم چنين در اين نشست در مورد بليت فروشي 
و اع��زام اف��راد مختل��ف به جام جهان��ي و همکاري با 
آژانس ها تصميماتي اتخاذ و بنا شد بر اساس آن در آينده 
جلس��ه اي بين فدراس��يون فوتبال، سازمان گردشگري 
و وزارت ورزش برگ��زار ش��ود ت��ا م��وارد نهايي در اين 

خصوص تصويب شود.
ريي��س فدراس��يون فوتبال در م��ورد انتخاب صالحي 
امي��ري ب��ه عنوان خبره ورزش��ي توس��ط کميته ملي 
المپي��ک گفت: دوره اي که صالحي اميري سرپرس��ت 
وزارت ورزش ب��ود اتفاق��ات بس��يار خوب��ي افتاد و من 
 اي��ن انتخ��اب را بس��يار مثبت مي دان��م و از آن حمايت

 مي کنم.

جزئي��ات جدي��دي از پرون��ده درگيري ش��ديد در تونل 
استاديوم الدترافورد ميان ستارگان سيتي و يونايتد فاش 
ش��ده است.حس��اس ترين ديدار اين هفته ليگ برتر با 
برتري 1-2 س��يتي خاتمه يافت اما اين ديدار در پايان 
دستخوش حوادث فراواني بود و بازيکنان دو تيم بعد از 
سوت پايان در رختکن الدترافورد به شدت با هم درگير 
ش��دند.در ابتدا مورينيو از ش��ادي بيش از حد بازيکنان 
سيتي عصباني شده و با تذکر به ادرسون، او را به اتالف 
وقت در صحنه موقعيت مهم لوکاکو در پايان بازي نيز 
متهم کرد که اين اتفاق جرقه درگيري ش��ديدي ميان 

اعضاي کادر فني و بازيکنان دو تيم بود.
در ادام��ه و همانن��د پرونده هاي جنايي، لحظه به لحظه 
درگيري رخ داده در تونل استاديوم را با جزئيات بررسي 

خواهيم کرد؛
1-هنگامي ک��ه مورينيو صداي ش��ادي تمس��خر آميز 
بازيکنان س��يتي را از رختکن آنها مي ش��نود، عصباني 
ش��ده و به س��مت اتاق رختکن سيتي مي رود و حمالت 
کالمي خود را آغاز مي کند؛ ش��ما هيچ احترامي براي ما 

قائل نيستيد.
2- بع��د از آن اخب��اري در م��ورد توهي��ن موريني��و به 

ادرس��ون س��نگربان سيتي گزارش مي شود و آنها به دو 
زبان انگليسي و پرتغالي با يکديگر درگيري لفظي پيدا 
مي کنند.3- مورينيو با پرتاب بطري هاي پاب از سوي 
رقيب مورد هجوم قرار گرفت و اين موضوع توسط کادر 
فني يونايتد به رختکن اين تيم انتقال داده شد؛ بازيکنان 

نيز متوجه شدند سرمربي تيمشان مورد هجوم با بطري 
آب قرار گرفته است.

4- ب��ا رهبري مارکوس روخ��و مدافع مصدوم يونايتد، 
بازيکن��ان اي��ن تي��م از رختکن خارج ش��دند و کاپيتان 
ش��ياطين س��رخ آنتوني والنس��يا نيز رفتار تمسخرآميز 

بازيکنان سيتي به ستوه آمد.
5- چهار بازيکن ديگر يونايتد به نام هاي هررا، راشفورد، 
لوک شاو و توانزبه نيز به صف مارکوس روخو و والنسيا 

پيوسته و درگيري شدت گرفت.
6- از آن س��و بازيکنان س��يتي از جمله ونس��ان کمپاني 
نيز به صف درگيري ملحق ش��دند و درگيري و پرتاب 
اش��يا بيش��تر ش��د و در اين ميان فرناندينيو با ضربه اي 
ناگهاني مواجه ش��ده و يک بطري نيز به صورت آرتتا 
دستيار گوارديوال برخورد کرد. )شايعاتي در مورد پرتاب 

آن توسط لوکاکو شنيده شده است(
7- ديگ��ر بازيکن��ان و اعض��اي کادر فن��ي ني��ز به اين 
درگيري اضافه ش��ده و تعداد حاضران در ماجرا به 30 
نفر رسيد که ترسيم کننده نزاع هاي ورزش راگبي بوده 
اس��ت؛ يک راهروي باريک پر از بازيکناني که در حال 

اثبات قدرت خود بودند.
8- کاپيتان يونايتد مايکل کريک که فرصت حضور در 
ميدان را نيافت نيز در حال جدا کردن طرفين درگيري 
ب��ود؛ از طرف��ي بازيکنان س��يتي را به بي احترامي متهم 
مي کرد و از س��وي ديگر از هم تيمي هايش خواس��ت به 

رختکن بازگردند.

سلطاني فر:

بازخواني يک پرونده جنجالي؛
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فقر بودجه گريبانگير مستند سازان 
اهالي سينما از مشکالت توليد فيلم هاي مستند به »شروع« گفتند:

يازدهمي��ن جش��نواره بي��ن الملل��ي 
س��ينما حقيقت طبق روال هر س��ال در 
س��ينما چارسو در حال برگزاري است. 
جش��نواره اي که طي س��ال هاي اخير 
عالق��ه من��دان ب��ه اين عرص��ه را دور 
ه��م جم��ع مي کند تا بهانه اي باش��د تا 
فيلمسازان فيلم مستند با انگيزه و هدف 

مشخصي اين مسير را ادامه دهند. 
جش��نواره س��ينما حقيقت، با کمترين 
امکان��ات و ب��ا رويکرد اين موضوع که 
سينماي مس��تند بايد مهمترين سينما 
در اي��ران باش��د، آغاز ب��ه کار کرد. اين 
جش��نواره هر س��ال ع��الوه بر پخش 
آثار س��ينماگران جوان و مستندسازان، 
پذي��راي مهمان��ان خارجي اس��ت که 
براي حضورد ر اين جش��نواره ش��رکت 
مي کنند. اما جش��نواره س��ينما حقيقت 
ه��م ب��ا دغدغه هاي فراواني از س��وي 
مستندسازان براي ارائه آثارشان روبرو 
اس��ت. در اي��ن گ��زارش پاي درد و دل 
اهالي قش��ري از هنرمندان نشسته ايم 
که بدون بودجه هاي کالن و با حداقل 
امکانات فيلم هاي خود را مي س��ازند به 
اين جش��نواره ارائ��ه مي دهند تا در اين 

رقابت قرار گيرند. 
فيل�م  کارگ�ردان  امين�ي  لي�ا   ���

»هاسوخته« 
لي��ال امين��ي که پيش از اين س��ينماي 
مس��تند را ب��ا کار تدوي��ن، تجربه کرده 
بود امسال با فيلم »هاسوخته« در بخش 
مسابقه ملي )بلند( يازدهمين جشنواره 

بين المللي فيلم مستند حضور دارد. 
اميني درباره ش��روع کار خود در زمينه 
س��اخت فيلم هاي مستند گفت: دغدغه 
االن من، س��ينماي مس��تند است. فکر 
مي کن��م س��ينماي مس��تند جذابي��ت 
بيشتري نسبت به سينما دارد. يک فيلم 
مس��تند، سال ها ممکن است کارگردان 
را درگي��ر خ��ود کند تا واقعيت را به ثبت 

برساند. 
اميني درباره وضعيت بودجه هاي پائين 
براي ساخت فيلم هاي مستند بيان کرد: 
با توجه به اينکه چند کار مستند را تدوين 
ک��رده ام، معتقدم به اعجاز تدوين فيلم 
مستند، چرا که کارگردان با يک تدوين 
گر خوب مي تواند فيلم را به نقطه مطلوبي 
برس��اند. تدوين معجزه هر فيلمي است. 
تدوين گر در زمينه فيلم هاي مس��تند، 

مي توان��د ي��ک اتفاق جديد را رقم بزند. 
کار مس��تند بايد يک تدوين گر مستقل 
داش��ته باش��د و بودجه ه��م نمي تواند 
س��دي مقابل انتخ��اب تدوين گر، و يا 
صداب��ردار يک فيلم باش��د چرا که نياز 
 اس��ت تا فيلم به ش��کل مطلوب ساخته

 شود. 
گوين�ده  پاي�ه ش�ناس  مرتض�ي  ���

فيلم هاي مستند
مرتضي پايه شناس از جمله کارگردانان 
فيلم مس��تند است که اين روزها عالوه 
بر کارگرداني مشغول نوشتن فيلمنامه و 
خوانش نريشن برخي فيلم هاي مستند 

است.
وي درباره هزينه هاي س��ينماي مستند 
و ع��دم حماي��ت دولت از آن اظهار کرد 
: مش��کل م��ا بس��يار بزرگ ت��ر از اين 
مس��ائل اس��ت. يکي از اين مشکالت 
ن��گاه مديران س��ينمايي، به س��ينماي 
مس��تند است. بسياري از مستندسازان 
يک فيلم مس��تند س��ينمايي را به يک 
گ��زارش تلويزيون��ي تغيي��ر مي دهند. 
مدي��ران ه��م از همي��ن ن��گاه پيروي 
مي کنن��د. مدي��ران زماني که يک فيلم 
مس��تند و فاخر مي خواهند، منظورشان 
يک گزارش تلويزيوني است که در آن 
از تصاوير هلي شات استفاده شده باشد و 

يا سفر خارجي داشته باشد. يعني حداکثر 
افق نگاه آن ها، ش��کل ويژه اي در فرم 
اس��ت. در حالي ک��ه ايجاد يک روايت 
داستاني از يک واقعيت که کار مشکلي 
است، ارزش بيشتري دارد. چرا که شما 
با روايتي روبرو هس��تيد که نمي توانيد 
ب��راي آن قص��ه بنويس��يد ، بلک��ه بايد 
داس��تان را از واقعيت پيدا کنيد. منظور 
من اين است که مديران توقع و سطح 
ديدش��ان بس��يار محدود است و اصوال 
همين مورد روي اختصاص بودجه هم 
تاثير مي گذارد. بارها گفته ام فالن فيلم 
حداقل دو س��ال براي ساخت زمان نياز 
دارد و در واق��ع زمان يعني بودجه؛کدام 
تهيه کننده خصوصي و يا دولتي اعالم 
آمادگي مي کند که بودجه س��اخت يک 
فيلم مستند را در طول دو سال بدهد. 
اين مستندساز ادامه داد: بودجه هايي که 
براي فيلم مس��تند اعالم مي شود، يک 
شوخي است. به همين دليل دوستان من 
فداکاري مي کنند و به خاطر عشقي که 
به فيلم مستند دارند از زندگي خودشان 
خرج مي کنند تا مستند خوبي ارائه دهند. 
البته اگر حمايت باش��د، قطعا مي توانند 

فيلم هاي بهتري را توليد کنند. 
محمد نجفي راد تدوينگر فيلم هاي  ���

مستند

محم��د نجف��ي راد تدوي��ن فيلم هاي 
مستند» هاس��وخته« ب��ه کارگردان��ي 
لي��ال امين��ي، »درجس��تجوي فريده« 
و  موس��وي  آزاده  کارگردان��ي  ب��ه 
ک��وروش عطاي��ي، »ملوان��ان تنها به 
دري��ا نمي رون��د« ب��ه کارگردان��ي اهلل 
ک��رم رضاي��ي زاده و »پري��دن از ديوار 
 آتش« محمدصنگ��وري را انجام داده 

است.
او درباره کار تدوين گفت:حدود 18 سال 
اس��ت که 200 فيل��م مونتاژ کرده ام.در 
هرص��ورت تجربه فيلم مس��تند به من 
مي گويد که تدوين گر فيلم مستند بودن 
نياز به يک آدم کامل و پيچيده اي دارد 

که در شرايط کنوني وجود ندارد . 
اين تدوين گر سينما در ادامه گفت: به 
نظ��ر من جش��نواره مکاني براي حرف 
زدن و دي��دن آث��ار و ي��اد دادن و ي��اد 
گرفتن اس��ت. فارغ از اينکه نتيجه يک 
فيلم چه خواهد ش��د، آيا فيلم ما جايزه 
خواه��د گرفت يا خير؟يک مقدار نقدم 
به کس��اني است که در اين جشنواره ها 
ش��رکت مي کنند تا جايزه بگيرند. اين 
باعث مي شود آن لذتي که بايد و شايد را 
از جشنواره نبريم. به هرحال خوشحالم 
که س��ينماي مس��تند ديده مي ش��ود تا 

فراموش نشود.

»پايتخت«، » ديوار به ديوار« و »شب عيد« مهمان هاي نوروزي 
کدام سريال ها به بهار 97 مي رسند؟ 

ش��بکه هاي س��يما همچون رسم هر ساله، براي ايام عيد 
باستاني نوروز سريال هايي را تدارک ديده اند. رسم ماندگار 
پخش س��ريال هاي تلويزيوني در ايام مختلف، به نوعي 
توجه مخاطبان اين رس��انه ملي را به خود جلب مي کند. 
ام��ا اتفاق جال��ب درباره پخش مجموعه هاي تلويزيوني 
براي ايام نوروز اين بود که امس��ال بر خالف س��ال هاي 
گذش��ته، خيلي زود مجموعه هايي که قرار اس��ت براي 
نوروز پخش شود، در کنداکتور شبکه ها قرار گرفته است. 
ام��ا حضور کارگردان هاي به نامي چون، س��امان مقدم، 
سيروس مقدم و سعيد آقاخاني مي تواند نويد يک نوروز 

پربار با مجموعه هاي ديدني را بدهد. 
پيش��رفت رس��انه ملي در توليدات تلويزيوني و آنچه اين 
ش��ب ها به عنوان سريال هاي شبانه تلويزيوني مشاهده 
مي کنيم، حاصل تالش روز افزون کس��اني اس��ت که در 
طول سال خوراک بصري را براي گرد  هم آمدن خانواده ها 
فراهم مي کنند.از اين رو تا به امروز س��ه ش��بکه سراسري 
سيما، خالي از پخش مجموعه هاي تلويزيوني نبوده و از 
مدت ه��ا قب��ل در تکاپوي توليد برنامه هاي عيدانه براي 
مخاطبان خود هستند.در بين ويژه برنامه هايي که عموما از 
شب عيد آغاز مي شوند، تماشاي مجموعه هاي تلويزيوني 
بيش از پيش در ميان مردم گل کرده و با پيشينه خوبي که 
در توليد سريال هاي نوروزي سيما وجود دارد، بينندگان 

همچنان منتظر فيلم هايي با حال و هواي عيدانه و مفرح 
هستند.در ادامه اين گزارش با برخي سريال ها آشنا شويد 
که در نوروز 1397 به احتمال قوي روي آنتن مي روند؛

»  »پايتخت ���۵
س��يروس مق��دم به عنوان کارگ��ردان و الهام غفوري به 
عنوان تهيه کننده، چند سالي است در کنار گروه بازيگري 
خود يعني ريما رامين فر، محسن تنابنده، عليرضا خمسه، 
مهران احمدي و س��ارا و نيکا  فرقاني اصل، با س��ريال 

پايتخت مهمان خانه هاي مردم مي شوند.

 مجموعه تلويزيوني »پايتخت« تا به امروز در ۴ فصل قصه 
خانواده اي را تعريف مي کند که علي رغم تمام مشغله هاي 
معيشتي و اجتماعي، در کنار يکديگر ايستاده اند. اين بار 
سيروس مقدم پس از ساخت سريال »علي البدل« براي 
نوروز 9۶ ، توليد »پايتخت ۵« را براي عيدانه 97 به پايان 
رس��انده اس��ت و بايد منتظر ماند و ديد که اين بهار هم 

مي تواند در جلب رضايت مخاطبان موفق باشد يا خير.

»آرماندو« ���
اي��رج محم��دي که پيش از اين در نوروز 9۵ ، با س��ريال 
»زعفراني« از شبکه دو سيما مهمان خانه  ايرانيان بود، اين 
بار با همکاري و کارگرداني احس��ان عبدي پور مجموعه 
تلويزيون��ي »آرمان��دو« را براي ايام نوروز 97 آماده کرده 
است. اين مجموعه تلويزيوني با حضور بازيگران کمدي 
مانند محمدرضا هدايتي، علي مسعودي، مرجانه گلچين، 
علي اوجي، سحر ولدبيگي، اليکا عبدالرزاقي و ... قرار است 
با موقعيت هاي کمدي فضاي طنز متفاوتي را رقم بزند.

��� »شب عيد«
س��عيد آقاخاني به تلويزيون برمي گردد؛ در ماه هاي اخير 
پس از يک س��کوت خبري، س��اخت سريال آقاخاني با نام 
»شب عيد« علني شد. »شب عيد« يک ميني سريال ۶ 
قسمتي است که براي پخش از شبکه يک سيما در مشهد 
مقدس توليد ش��ده اس��ت.حميد لواليي، مرجانه گلچين، 
نعيمه نظام دوس��ت، حسين محب اهري، افسانه ناصري، 
زهره صفوي، س��روش جمشيدي و علي هاشمي از جمله 
بازيگراني هستند که در کنار سعيد آقاخاني کارگردان و جواد 
فرحاني تهيه کننده به ايفاي نقشه پرداخته اند.با توجه به 
پيشينه خوبي که از سعيد آقاخاني در ساختار سريال سازي 
براي تلويزيون سراغ داريم و آنچه در نوروز 9۴ از »بيمار 
استاندارد شده« ديده ايم ، به نظر مي رسد اين ميني سريال 
هم مي تواند مانند ديگر آثار آن به خوبي در بين مخاطبان 
جاي باز کند. با اين حال بايد منتظر ماند و پاسخ قطعي آن 

را با تماشاي اين مجموعه تلويزيوني دريافت کند.
» »ديوار به ديوار ���۲

مجموعه تلويزيوني »ديوار به ديوار« به کارگرداني سامان 
مق��دم با ايفاي نقش رويا تيموريان، پژمان جمش��يدي، 
گوهر خيرانديش، فرهاد آئيش، ويشکا آسايش، ياسمينا 
باهر، حسن زارعي، علي شادمان، مجيد شهرياري، آزاده 
صمدي، مهسا طهماسبي، جواد عسگري، شمسي فضل 
اللهي، رضا ناجي، مهوش وقاري، امير مهدي ژوله و … 
در نوروز 9۶ به روي آنتن شبکه 3 سيما رفت. قرار است 
سري دوم اين مجموعه با فيلمنامه اي جديد نوروز امسال 
روي آنتن برود. حس��ن وارس��ته در حال حاضر نگارش 
»افس��انه هزار پايان« را براي ش��هاب عباس��ي بر عهده 
دارد. او قرار اس��ت نگارش فيلمنامه »ديوار به ديوار 2« 
را هم در دس��ت بگيرد. بايد ديد اين همکاري به خوبي 
محقق خواهد ش��د يا نه! گفتني اس��ت؛ تا امروز چيدمان 
مجموعه هاي تلويزيوني در ايام نوروز 97 به اين ش��کل 
مشخص شده است و ۴ کارگردان با ۴ گروه کارگرداني 

مشغول آماده سازي عيدانه ها هستند.

مهندس گلدی زاده مديرکل تعاون روستايی استان گلستان خبرداد:

 درخواست صدور مجوز تامين ميوه مرکبات 
طرح تنظيم بازار ميوه شب عيد از باغداران استان

مريم جوادی بايگی مدير جهاد کشاورزی سربيشه:

 توزيع 215 تن بذر اصالح شده
 در ميان کشاورزان سربيشه

مديرتعاون روس�تايی اس�تان در گردهمايی مديران 
تعاون روستايی استانها در سازمان مرکزی اظهار 
داشت:اس�تان گلستان دارای ۵۵۰۰هکتار باغ 
مرکب�ات ب�ا عملک�رد بالغ ب�ر ۸۰هزارتن ميوه 
مرکبات بوده که مازاد مصرف داخل استان می 

باشد.
گل�دی زاده ضم�ن تاکيد ب�ر صدور مجوز تامين 
وخريد ميوه مرکبات شب عيد سالجاری از باغداران 
استان گلستان اظهار داشت:تعاون روستايی استان 
با دارابودن تجربه مطلوب در زمينه طرح تنظيم بازار ميوه 
و همچنين وجود مراکز س�ورتينگ وانبارهای اس�تاندارد امادگی الزم جهت تامين مرکبات 

مورد نياز ديگر استانها را دارد.
منقوش مدير روابط عمومي اين اداره نيز  ضمن اعام آمادگي در راستاي اجراي اين طرح 
اظهار اميدواري کرد که اين تجربه راهگش�اي عموم مردم گلس�تان و اس�تانهاي همجوار 

قرارگيرد

کميت�ه فنی پهن�ه بندی و مديريت  ���
داده های کشاورزی

ب��ا عناي��ت به  برنامه ري��زی و رصد کردن فعاليت 
کارشناس��ان مس��ئول پهنه، جلس��ه ای با حضور 
کارشناسان مسئول پهنه شهرستان در محل سالن 
جلسات برگزار گرديد. در ابتدای جلسه سرکار خانم 
مهن��دس ج��وادی؛ مدير محترم جهاد کش��اورزی 
شهرس��تان ضمن تش��کر از تالش کارشناس��ان 
مسئول پهنه در ثبت داده های بخش کشاورزی در 
سامانه، به اهميت موضوع و محدوديت زمانی برای 
ثبت داده ها و اطالعات و نيز تذکرات الزم از سوی 
کارشناس��ان موضوعی مبنی بر صحت و دقت در 
ثبت اطالعات زراعی و باغی تاکيد نمودند. در ادامه 
بحث، کارشناس��ان پهنه و کارشناس��ان موضوعی  
نيز مس��ائل و مش��کالت س��امانه جامع پهنه بندی 

را مطرح کردند.

مدير جهاد کش��اورزی سربيش��ه از توزيع 21۵ تن بذر اصالح ش��ده در ميان کش��اورزان سربيشه 
خب��ر داد.مري��م ج��وادی بايگی اظهار کرد: طی س��ال زراع��ی 97-9۶ ،  21۵ تن بذر گواهی 
شده گندم شامل ارقام آنفارم ۴، سيستان، الوند، بک کراس، افق و جو شامل ارقام يوسف، 
نصرت و به رخ بين کشاورزان توزيع شد.وی افزود: با توجه به تغييرات اقليم )تغيير ميزان 
بارش، فصل بارش، نوع بارش، دما و غيره( و ش��رايط جوی خصوصا ش��ديدتر ش��دن 
خشک سالی و در نتيجه کم آبی سفره های آب زيرزمينی و نصب کنتورهای هوشمند 
برروی چاه های آب کشاورزی کاهش حتی يک وعده آبياری بدون کاهش عملکرد 
کمی و کيفی محصول برای کشاورزان بسيار حائز اهميت است.مدير جهاد کشاورزی 
سربيشه ادامه داد: از اين رو توليد و توزيع ارقام با نياز آبی کمتر و زودرس تر به نحوی 
که کشت از کمبود رطوبت آخر فصل رشد فرارکرده و زودتر به مرحله برداشت برسد از 
رموز موفقيت است.جوادی بايگی يادآور شد: در همين راستا هم چنين برای افزايش توليد 
در محصول گندم و با برگزاری کارگاه ها و کالس های آموزش��ی برای توجيه کش��اورزان 
طی س��ال زراعی جاری بالغ بر 21۵ تن بذر اصالح ش��ده س��ازگار با اقليم منطقه و منطبق بر 

شرايط خشک در اختيار کشاورزان قرار گرفت.

اجرای سامانه های نوين آبياری به  ���
مساحت 6۲6 هکتار در سربيشه

س��رکارخانم مريم جوادی بايگی مدير جهاد 
کش��اورزی سربيش��ه  ؛با بيان اينکه تاکنون 
س��امانه های نوين آبياری به مس��احت ۶2۶ 
هکت��ار در شهرس��تان سربيش��ه اجرا ش��ده 
است،گفت:سيستم های نوين آبياری از مهم 
ترين راه های مقابله با کم آبی،پيشگيری از 
کاه��ش ذخيره مناب��ع آب های زير زمينی و 
افزايش کمی و کيفی محصوالت کشاورزی 
اس��ت .وی افزود:مي��زان ۴17/۴7 هکت��ار 

طرح آبياری کم فش��ار با اعتبار يک ميليارد 
توم��ان و همچني��ن 209 هکتار طرح آبياری 
 تح��ت فش��ار با اعتب��ار يک ميلي��ارد تومان

 انجام شده است.
ج��وادی بايگ��ی گفت:اج��رای روش های 
نوي��ن آبي��اری قابليت دسترس��ی بهره بردار 
ب��ه منابع آب بيش��تر،افزايش ام��کان بهره 
ب��رداری از طرح صرفه جويی در مصرف آب 
کش��اورزی،کاهش عل��ف های هرز،کاهش 
هزين��ه و بهب��ود راندم��ان انتقال و توزيع آب 

کشاورزی را به دنبال دارد.
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امام علي سالم اهلل عليه:
ْع َعلَيَْك فيها؛ اِذا اَبَْطـاَِت االَْْرزاُق َعلَيَْك َفاْستَْغِفِر اهللَهّ ُيَوسِّ

هرگاه در روزى تو تأخير و تنگى پديد آمد، از خداوند آمرزش بخواه تا روزى را بر تو 
تحف العقول فراوان گرداند.  ور
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افزايش سه برابري عوارض تنبيه سفر به خارج است!  روزنامه شروع _ علي کاشي کاریکاتور

رسانه های جهان

ضربه طرح مالياتي ترامپ به سرمايه گذاران بورس  ���

ط��رح ماليات��ي دولت دونال��د ترامپ که توس��ط نمايندگان 
جمهوريخ��واه س��نا تصوي��ب ش��ده مي توان��د ب��ر ميليونها 
سرمايه گذاربورس تاثير گذارباشد. براساس اين طرح سرمايه 
گذاران قابليت فروش سهام شان کاهش پيدا خواهد کرد و آنها 
بايد قديمي ترين سهام هاي خود را در ابتدا بفروشند. اين امر 

به دليل افزايش ماليات بر طبقه متوسط خواهد بود. 

انفجار بمب در نيويورک ��� 
انفجار يک بمب دس��ت س��از در يکي از پايانه هاي اتوبوس در 
ميدان تايمز اسکوئر نيويورک 4 زخمي برجا گذاشت . فرد مظنون 
به اين بمبگذاري بازداشت شده است. بيل دو بالزيو، شهردار 
نيويورک اين حادثه را تالش براي ارتکاب اقدامي »تروريستي« 
ارزيابي کرد. عامل حمله روز دوش��نبه عقايداهلل نام دارد و ۲۷ 

ساله اهل بنگالدش و راننده تاکسي است. 

استقبال ماکرون از تکنولوژي سبز  ��� 
با عقب نشيني دونالد ترامپ از قرارداد آب و هوايي پاريس، 
امانوئ��ل ماک��رون رئيس جمهور فرانس��ه با عالقه اي که به 
تکنولوژي س��بز و دوس��تدار محيط زيست دارد سعي دارد در 
اولين اجالس زمين در پاريس روند مبارزه با تغييرات اقليمي را 

با سرمايه گذاري مالي به پيش برد. 

 

هر وقت يک نفر از ديگري کمک بخواهد 
و عوض کمک و فايده، زيان و ضرر ببيند 

اين مثل را مي گويد. 
در يک��ي از آبادي هاي بروجرد اربابي بوده 
خيل��ي ظالم و س��خت گير. يک روز حکم 

مي کند رعيت  ها جفتي دو من کره براي سر سالمتي او بياورند. رعيت  ها 
هم چيزي نداش��تند. هرچه فکر مي کنند چه کنند عقلش��ان به جايي 
نمي رس��د. آخرش مي روند و دس��ت به دامن کدخدا مي ش��وند و از او 
مي خواهند که پيش ارباب برود و بخواهد که آنها را ببخشد و از دادن 
کره معافشان کند. کدخدا هم بادي به غبغب مي اندازد و قول مي دهد 

که کارشان را درست کند و پيش ارباب برود. 

کت��اب »راهبردهاي آموزش زبان دوم« ش��امل 
مقاالت ترجمه ش��ده توسط س��يدعباس ناجي 
حسين دوست، براي عالقه مندان، دانشجويان و 
مدرسان زبان دوم از جمله اموزش زبان فارسي به 

غيرفارسي زبانان منتشر شد.اين کتاب حاوي ۹ مقاله کاربردي است که توسط 
نشر خاموش انتشار يافته است. مقاالت اين کتاب شامل »فرهنگ در آموزش 
زبان دوم«، »ايجاد آگاهي فرهنگي در آموزش زبان خارجي«، »نقش انگيزه 
در يادگيري زبان خارجي و زبان دوم«، »س��بک  هاي يادگيري و تدريس در 
آموزش زبان خارجي و زبان دوم«، »مديريت کالس: نکته کليدي در رويکرد 
راهبردي آموزش زبان دوم«، »تخصصي ش��دن محيط کالس تا چه اندازه در 
يادگيري زبان مهم است«، »بررسي نگرش معلمان و فراگيران انگليسي فارسي 

زبان نسبت به استفاده از طنز و شوخي در کالس« است.

 ما را به آب ديده شب و روز ماجراست زان 
رهگذر که بر سر کويش چرا رود

حافـظ بـه کوي ميکـده دايم به صدق دل 
چون صوفيان صومعه دار از صفا رود

درد دل زي��ادي داري ک��ه نمي تواني به هر 
کس��ي بگويي. رو به س��وي معشوق خود 
مي کن��ي ول��ي او ه��م صداي دل ش��ما را 

نمي شنود و رو برمي گرداند و از بي تفاوتي همه دل تنگ هستي. خودت 
فردي پاکدل هستي به خدايت توکل کن و بدان اگز خدا بخواهد مراد 
دلت را خواهد داد.چند غرولند در خانه مي تواند باشد يا چند مورد اشاره که 
مورد توجه قرار مي گيرد . شما امروز ثابت قدم و مصمم هستيد و به طور 
حرفه اي نمي توانيد اشتباه کنيد . اگر بخواهيد همه را خوش اخالق حفظ 

کنيد امشب يک هياهوي مخصوص خانواده تان درست کنيد.

 

مطالع��ه جديد نش��ان مي دهد افرادي که 
به طور مداوم ُمس��کن مصرف مي کنند در 
معرض ريسک چاقي و همچنين بدخوابي 

قرار دارند.در طول ۱۰ س��ال گذش��ته، تجويز انواع ُمس��کن ها همچون 
گاباپنتينوئيده��ا مانن��د گاباپنتين، پريگبيلي��ن و مخدرها براي کنترل 
درده��اي مزمن نظير ميگ��رن، نوروپاتي ديابتي و کمردردهاي مزمن 
افزايش يافته است.يافته ها نشان مي دهد افراد مصرف کننده داروهاي 
ح��اوي مخ��در و داروه��اي کارديومتابوليک در مقايس��ه با افرادي که 
فق��ط داروهاي کارديومتابوليک مصرف مي کردند، ۹۵ درصد بيش��تر 
در معرض چاقي، ۸۲ درصد داراي اندازه دور کمر بيش��تر و ۶۳ درصد 

بيشتر داراي فشارخون باال هستند.

حکایات

کتاب

حافظ خواني

نسخه

كره را روغن كردي

 عرضه »راهبردهاي آموزش 
زبان دوم« در بازار

 مصرف مداوم ُمسکن ها 
موجب چاقي مي شود منصور قنواتي  ���

باره��ا گفت��ه ام ک��ه روزنامه ه��اي بخ��ش 
خصوص��ي به وي��ژه در حوزه سياس��ي عماًل 
در مقاب��ل مافياي مطبوعات دولتي تس��ليم 
هس��تند. ش��رايط فعلي و گران ش��دن تعرفه کاغذ آنها را آماده 
مراس��م تدفين روزنامه هاي خصوصي کرده اس��ت. تا امروز اگر 
از حضور مطبوعات خصوصي در عرصه رقابتي راه رفتن بر لبه 
تيغ تعبير مي ش��د، با گران ش��دن کاغذ در شرايط اورژانسي قرار 
گرفتند و ديگر بايد مسؤوالن محترم دولت تدبير به فکر مراسم 

تدفين روزنامه هاي خصوصي باشند.
مي ت��وان گف��ت ک��ه عملکرد دولت آق��اي روحاني عماًل باعث 
تضعي��ف تفک��ر اصالح طلبي در ايران ش��د و من به عنوان يک 
رس��انه اي که س��ال ها در زمينه سياست قلم  زده ام، فکر مي کنم 
عملک��رد دولت آقاي روحاني در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگ مناسب نبوده است.
البته گفتن اين حرف ها فايده اي ندارد، چون هيچ گوش شنوايي 
نيست. آقايان بازار را رها کرده اند و هيچ گونه نظارتي به شرايط 
چاپ و نشر وجود ندارد. کجاي دنيا در عرض يک ماه نرخ کاغذ 
۱۲۰ درصد افزايش نرخ پيدا کند؟ وقتي هم که وارد راهروهاي 
آسيب شناس��ي موضوع مي شويم، دس��ت هاي پنهان عجيب و 
غريبي نمايان مي ش��وند. برخي از دوس��تان با علم به اينکه قرار 
اس��ت تعرفه کاغد برداش��ته ش��ود، چندين هزار تن کاغذ را انبار 
کرده ان��د و مث��اًل ت��الش مي کنند تا رعايت ح��ال روزنامه هاي 
خصوص��ي را بکنن��د و کاغذي که ي��ک ماه پيش ۲۲۰۰ تومان 

بود را به قيمت ۳ هزار خرده اي مي فروشند.
هم اکن��ون ک��ه تمام مس��ؤوالن تالش مي کنن��د واقعيت را به  
گون��ه ديگري جل��وه بدهند، ما مطبوعاتي ها مانده ايم با انبوهي 
از مش��کالت نابس��امان. اميدواريم بتوانيم حداقل به پايان سال 
خودمان را برس��انيم؛ چراکه س��ال ديگر را اصال نمي توان با اين 
ش��رايط پيش بيني کرد.متاس��فانه در ايران روزنامه ها حتي ديگر 
مرج��ع ه��م به حس��اب نمي آيند. ولي نمي ت��وان گفت که بعد از 
اينک��ه روزنامه ه��اي خصوصي تعطيل ش��دند عرصه در اختيار 
روزنامه هاي دولتي قرار خواهد گرفت. چراکه در همين شرايط 
هم رقابت نابرابري ميان روزنامه هاي خصوصي و دولتي وجود 
دارد و تا زماني که اين نابرابري وجود دارد نبايد انتظار روزنامه هاي 
پويا را داشته باشيم. البته طبيعتا ميدان داري روزنامه هاي دولتي 
در آينده بيشتر خواهد شد.در همه جاي دنيا رسانه هاي مکتوب 
نس��خه آنالين خودش��ان را عرضه مي کنند و مخاطبان ماهانه 
براي دريافت نسخه اينترنتي روزنامه مورد نظرشان يک آبونمان 
ماهانه پرداخت مي کنند؛ اين درحالي است که در ايران به دليل 
نبود فرهنگ کپي رايت هيچ معيار و نظارتي در اين زمينه وجود 
ندارد. از طرفي هم طبق قانون مطبوعات وقتي روزنامه اي چاپ 

نشود، عماًل ديگر روزنامه محسوب نمي شود.

 روزنامه هاي خصوصي لنگ در هوا!

یادداشت

در راستای جلوگیری از قطع درختان

 تنور گازی رایگان 
بین عشایر شهرستان دشتستان توزیع شد

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی خبر داد:

احداث بیمارستان درمان ناباروری دراستان 

و  طبيعـى  منابـع  رئيـس 
شهرسـتان  آبخيـزدارى 
دشتسـتان گفت: در راسـتاى 
جلوگيـرى از قطـع درختـان، 
تنـور گازى بيـن عشـاير اين 

شهرستان توزيع شد.
ابوالقاسـم محمدى در بازديد 
از مناطـق عشـايرى اظهـار 
داشـت: به منظور جلوگيرى از 
قطـع درختـان براى پخت نان 
توسـط عشـاير، منابع طبيعى 
شهرسـتان  آبخيـزدارى  و 
برنامـه اى  در  دشتسـتان 
ترويجـى و فرهنگـى اقدام به 
توزيع ۳۵ دسـتگاه تنور گازى 
بين عشـاير و روسـتائيان اين 

منطقه کرد.
و  طبيعـى  منابـع  رئيـس 
شهرسـتان  آبخيـزدارى 
دشتسـتان  اضافـه کـرد: اين 
کار در ادامـه طـرح جايگزينى 
سـوخت فسـيلى و تشـويق 
مردم در حفاظت از عرصه هاى 
جنگلى شهرستان انجام شده 
است و بدون شك تاثير مثبتى 

خواهد گذاشت.
وى افزود: انتظار داريم با تجهيز 
خانواده هـاى عشـاير بـه تنور 
گازى از مراتـع و عرصه هـاى 
جنگلـى شهرسـتان مراقبـت 
بيشـترى کنيم و زمينه اى براى 

حفظ طبيعت فراهم شود.

محمـدى، همـکارى 
عشـاير منطقه با 

منابـع  ادارات 
و  طبيعـى 
امور عشـاير 
مطلـوب  را 
توصيف کرد و 

داشت:  اظهار 
الگـوى  تغييـر 

مصـرف سـوخت 
و  عشـاير  بيـن  در 

دامدارن يك ضرورت است 
و فرهنگ سـازى منابع طبيعى 
 در ايـن راسـتا ادامـه خواهـد 
داشـت.رئيس منابـع طبيعى 
شهرسـتان  آبخيـزدارى  و 
در  کنـى  بوتـه  دشتسـتان 
مراتع را نيز يك آسـيب جدى 
دانست که منجر به فقير شدن 
 عرصـه هـاى منابـع طبيعـى 

مى شود.وى تصريح کرد: طرح 
توزيع رايـگان تنور پخت نان 
در بيـن عشـاير در سـال هاى 
آينـده نيز ادامـه خواهيم داد و 
انتظار مى رود شـاهد مشارکت 
برنامـه  بـا  عشـاير  بيشـتر 
 هـاى ترويجـى منابـع طبيعى

 باشيم.

جعفر محسنى رئيس سازمان جهاد 
دانشـگاهى آذربايجان شـرقى از 
برنامه هاى توسعه اى اين سازمان 
براى احداث بيمارستان تخصصى 
درمـان نابارورى و مرکز تحقيقات 

ژنتيك توليد مثل خبر داد.
جعفر محسنى در ديدار مسووالن 
سـازمان جهاد دانشگاهى استان 
بـا مجيـد خدابخـش اسـتاندار 
آذربايجان شـرقى بـا بيان اين که 
جهـاد  پژوهشـى  فعاليت هـاى 
دانشگاهى به سه بخش پزشکى، 
فنـى مهندسـى و علـوم انسـانى 
تقسـيم مى شود، اظهار کرد: مرکز 
خدمات پزشکى از جمله بخش هاى 
درمانى جهاددانشـگاهى است که 
خدماتى نظير آزمايشگاه تشخيص 
طبـى، پاتولوژى و طب کار را ارايه 
مى دهـد.   وى بـا بيان اين که مرکز 
درمان نابـارورى دومين مجموعه  
بخـش درمـان جهاد دانشـگاهى 
استان است، بيان کرد: اين مرکز، 
خدمات درمان نابارورى همسطح 
با استانداردهاى کشورى و جهانى 
بـراى مردم اسـتان و منطقه ارايه 

مى دهد.محسـنى بـا اشـاره بـه 
برنامه هاى توسعه اى مرکز درمان 
نابـارورى، اظهـار کرد: بـه دنبال 
بيمارسـتان تخصصـى  احـداث 
درمـان نابارورى و مرکز تحقيقات 
ژنتيـك توليـد مثـل هسـتيم زيرا 
نزديـك بـه ۲۲ درصـد از زوجين 
جهت رفع مشکل نابارورى نيازمند 
درمان هستند که آمار قابل توجهى 
اسـت. رئيـس سـازمان جهـاد 
آذربايجان شـرقى،  دانشـگاهى 
در ادامـه بـه فعاليت هاى فرهنگى 
ايـن نهـاد اشـاره کـرد و گفـت: 
خبرگزارى هاى ايسنا، ايکنا، مرکز 
افکار سنجى دانشجويان )ايسپا( 
و مرکز گردشـگرى دانشـجويان 
)ايسـتا( از جمله مراکز فعال حوزه 
فرهنگى اين نهاد به شمار مى روند. 
وى با بيان اين که جهاددانشگاهى 
مجموعه  پژوهشى است، گفت: در 
سـال ۶۵ دانشـجويان و برخى از 
مسـئوالن جهاددانشگاهى که کار 
طراحـى و توليد مهمات نظامى در 
جهت حمايت از رزمنگان اسـالم 
مى دادنـد  انجـام  خودکفائـى  و 

در بمبـاران دانشـگاه تبريـز بـه 
در  امـروز  و  رسـيدند  شـهادت 
اسـتمرار فعاليت هاى پژوهشـى، 
اين سـازمان در زمينه انرژى هاى 
تجديد پذيرفعال است.محسنى، 
اضافه کرد: جهاددانشگاهى در اين 
مرکـز براى تأميـن برق چادرهاى 
عشـاير سيسـتم پرتابـل اوليـه 
خورشـيدى طراحى و توليد کرد و 
محصوالت جديد اين مرکز نيروگاه 
خورشيدى پرتابل هاى دو کيلو واتى 
قابـل ارتقـا به پنج کيلو وات و قابل 
حمـل براى مواقع بحرانى اسـت.
رئيس سـازمان جهاددانشگاهى 
اشـاره  بـا  آذربايجان شـرقى، 
آموزشـى  مراکـز  فعاليـت  بـه 
جهاددانشـگاهى  گفـت: عـالوه 
بـر دوره هـاى زبـان، ايـن مراکز، 
آموزش هـاى مهارت محور نيز در 
حوزه هايـى نظير هنر، کشـاورزى 
و علـوم پزشـکى ارايه مى دهند. و 
در کنار اين مراکز، دانشگاه جامع 
علمى کاربردى جهاد دانشـگاهى  
نيز در رشته هاى مختلف به صورت 

مهارت محور فعاليت مى کند.


