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اقتدار نظام در بُعد بيروني

 

 به بهترين وجه
دوره »نگفتن ها« و »نديدن ها« 

گذشته است
ي��ادگار امام گفت: معتقدم دوره »نگفتن ها« و »نديدن ها« 
گذش��ته اس��ت و ب��ه طور ج��ّد بايد ضعف ه��ا را بازگو کرد، 
ام��ا هم��ه وظيف��ه داري��م امي��د را در جامعه حف��ظ کنيم.
حجت االسالم والمسلمين سيدحسن خميني   با بيان اينکه 

اعتماد معلول »شجاعت« و »صداقت«...

فرمانده نيروي قدس س��پاه پاس��داران با اشاره به موضوع 
اقتدار نظام در ابعاد بيروني و داخلي گفت: اقتدار نظام در 
بُعد بيروني به بهترين وجه محقق ش��ده اس��ت؛ امروز ما 
بسياري از توطئه هاي دشمنان را به سبب رهبري حکيمانه 

رهبرمان شکست داده ايم و ...
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سرمقاله

  الزامات ديپلماسي 
نوين ايران

در خصوص برجام، با توجه به اهداف ماجراجويانه 
اي��االت متح��ده، باي��د اروپ��ا را ب��راي پذيرش 
مسئوليت بيشتر در سناريوهاي مختلف در مرکز 
ديپلماسي خود نگه داريم و در قبال هر اقدامي که 
آمريکا براي تهي ساختن اين تعهد انجام مي دهد 
راهکارهاي: مذاکره اي، حقوقي و بين المللي را 
فعال کنيم. سرانجام پس از هفته ها کشمکش و 
زورآزمائي، دونالد ترامپ نتوانست هدف تبليغاتي 
دوران رياست جمهوري خود مبني بر خروج اين 
کش��ور از برجام را عملي س��ازد و مجددا برجام را 
ب��راي ي��ک دوره ديگر تمديد کرد، هر چند، طبق 
عادت، همزمان، تعدادي از افراد و شرکت ها را در 

فهرست تحريم هاي خود وارد کرد.هر چند
ادامه در همین صفحه

سید احمد حسیني  ���

یادداشت 

یادداشت 
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 ضرورت تحول اساسي
 در زمينه صادرات غيرنفتي

 توصيه هايي براي
 ايجاد رشد پايدار اقتصادي

 امیر مسعود طايفه ���
shouroonews@gmail.com

��� علیرضا پورفرج
shouroonews@gmail.com

رنج اقتصاد از دالر پايان ندارد!
کارشناسان در گفت وگو با  از نوسانات شديد قيمت ارز انتقادکردند 

پازل پيچيده
 قيمت مسکن

آيا مي توان از ازدواج جوانان جلوگيري نمود يا همانند گذشته 
چند خانوار با هم زير يک سقف زندگي کنند،تا اضافه تقاضا از 

بين رفته وبازار داغ مسکن متعادل شود؟!
آيا دولت به عنوان اصلي ترين عامل در برقراري عدالت اجتماعي 
نمي تواند اين معما را حل کند؟رسانه ها به ويژه تلويزيون، با الگو 
قراردادن خانواده هاي به ظاهر پول دار وفرهنگ سازي در اين 
زمينه چه کرده اند؟يا ش��ايد کمبود مصالح س��اختماني ، نبودن 

کارگر ونيروي انساني ...

کارشناسان  برناکامی طرح های تامین 
سرپناه برای مردم تاکید کردند 
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 آژير قرمز
 در ۹۶ سد کشور 

تغيير اقليم در جهان يکي از اصلي ترين داليل کم آبي در کشور 
است. منابع آبي هر کشور مقدار بارشي است که از طريق برف، 
باران يا تگرگ به سطح آن مي ريزد که اين ميزان به طور معمول 
ثابت است. اما از زماني که کره زمين گرم شده و سال به سال 
نيز گرمتر مي شود، به دليل تغيير دماي هوا، بارش در مناطق 
پربارش بيش��تر و در مناطق خش��ک کمتر ش��ده است.الگوي 
بارشي ايران تحت تاثير تغيير اقليم، به سمت بي نظمي حرکت 

مي کند. تا پيش از اين شرايط...

 کاهش ۵ درصدی 
نزوالت آسمانی موجب شد
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ویـترین امـروز

اوباما به جهان سياست بازمي گردد 

9جامعه

3بين الملل

گره  کور آلودگی هوا
هيچ يک از طرح ها راهگشا نبود! 

مقام بورسی با توجه به انتشار اوراق در اليحه بودجه  تصريح کرد 

1

حامل های انرژی گران نمی شود

6بورس

11فرهنگ و هنر

 نقدشوندگي بدهي ها 
در دستور کار دولت 

سفر به ايران گران ترين سفر جهان 

م��رور اليح��ه بودجه 97 نش��ان مي دهد در اي��ن اليحه نيز همچون 
قانون بودجه 96 به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي 
اسالمي در بازارهاي پول و سرمايه کشور، کميته اي متشکل از رئيس 
س��ازمان برنامه و بودجه، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس ک�ل 

بان�ک مرکزي بر نحوه انتشار اوراق موضوع...

اگر نگراني ترامپ وجمهوري خواهان 
ب��راي نوامب��ر تنها حف��ظ اکثريت 
مجلس نمايندگان و س��ناي آمريکا 
ب��ود، آنه��ا اکنون دليل ديگري هم 
براي نگراني دارند: باراک اوباما.به 

گزارش نيوزويک...

 دست برتر ديپلماسی ايران
عضو حزب اعتماد ملی در گفت وگو با  تشريح کرد

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

شروع آنالين

ادامه از همین صفحه
رئيس جمهور آمريکا با يک فرمان ساده مي توانست تکليف 
اياالت متحده با اين توافق را روشن کند و از زير بار تعهدات 
خارج شود اما روندي که منجر به نگهداشتن آمريکا در اين 
موضع شد، حاوي نکته ها و ابعاد مهمي است که بايد نسبت 
به آنها، هوشياري داشت و نسبت به طراحي دقيق سياست 
خارجي کش��ورمان اقدام کرد.نظر به اهميت و حساس��يت 
موضوع و با توجه به اينکه س��روصداها و ش��رط و ش��روط 
ترام��پ ب��راي مواجهه ب��ا برجام براي دوره ديگر نش��ان از 
ت��داوم کارش��کني ها و زي��اده خواهي ها دارد، در اين فرصت 
تالش مي شود، نکاتي در خصوص شرايط حاکم بر سياست 
خارجي آمريکا، مالحظات کش��ورها بخصوص اروپا نسبت 
به اين تحوالت و نيز مالحظاتي که بايد از سوي جمهوري 

اسالمي ايران رعايت شود، مورد اشاره قرار گيرد.
مسیري که آمريکا مي پیمايد ���

همانطور که از ابتداي روي کار آمدن دونالد ترامپ پيش بيني 
مي ش��د، اياالت متحده در سياس��ت خارجي خود، خط مشي 
اي در پيش گرفته که نه تنها هيچ حامي بيروني غير از رژيم 
صهيونيستي و آل سعود ندارد بلکه در داخل نيز، با سخت ترين 
انتقادها و مخالفت ها مواجه است.شخصيت ترامپ، ترکيب 
تيم سياست خارجي وي و رويکردي که در پيش گرفته، قدرت 
جريان سازي و ائتالف سازي را از اين کشور گرفته و برخالف 
دوران اوباما، اين کشور در عرصه ديپلماسي بصورت پياپي 
با ناکامي ها و سرخوردگي هائي مواجه مي شود که در تاريخ 
سياس��ت خارجي دهه هاي اخير اين کش��ور کم سابقه بوده و 
قدرت نرم اين کشور را بشدت دچار فرسايش ساخته است.
اين وضع نش��ان از پيدايش نقاط ضعف در سياس��ت خارجي 
اياالت متحده دارد که براي همگان از جمله ايران، فرصت 
مغتنمي اس��ت تا همگان ماهيت سياس��ي، زياده خواهي ها و 
برخوردهاي غيراخالقي اين کشور با جهان را ببينند و براي 

مواجهه با آن، فکري کنند.
رفتار اروپا در برابر ترامپ ���

چنان که اش��اره ش��د رفتار ترامپ، نزديک ترين متحدان اين 
کش��ور در اروپ��ا را ني��ز نگ��ران کرده و آن��ان متوجه اين امر 
شده اند که اگر در برابر ماجراجوئي هاي اين کشور ايستادگي 
نکنند، بر اس��اس تجربه هاي تاريخي، بايد هزينه بس��ياري 
در آينده بپردازند.اکنون کشورهاي اروپائي دريافته اند حفظ 
برج��ام نه تنه��ا بعنوان يک توافق چندجانبه بلکه اهرمي که 
امنيت و پرس��تيژ اروپا در مواجهه با چالش ها و مش��کالت 
فراروي بخصوص در منطقه خاورميانه به آن وابسته است. 
همين عناصر باعث شد که اروپا اين بار، رفتاري متفاوت از 
گذشته بروز داده و از تمام توان و ظرفيت خود براي متوقف 
کردن ماش��ين ويرانگر آمريکاي ترامپ اس��تفاده کند. اما در 
پس اين خطري که اروپا احس��اس مي کند، انگيزه هائي نيز 
براي برخي کش��ورهاي اين قاره همانند فرانس��ه ايجاد شده 
ک��ه ي��ک فرص��ت طالئي نصيب آنان ش��ده تا نقش خود را 
بعن��وان بازيگ��ري تعيين کننده باال ببرند و کانون اين نقش 
آفريني منطقه خاورميانه و آن هم به بهانه ايران است.اکنون 
تفاوتي که در سياس��ت مجموعه غرب ديده مي ش��ود که بر 
خالف دوران اوباما، اروپا با محوريت فرانس��ه در تکاپوس��ت 

که نگران هاي مربوط به ايران را برجس��ته س��اخته و اين بار 
از عنصر آمريکا براي هم افزائي در مس��ير وارد کردن فش��ار 

بر ايران استفاده کند.
ائتالف نیروهاي ماجراجو ���

در کن��ار ش��رايطي ک��ه بازيگران پي��دا کرده اند بايد به وجود 
ائتالف: آمريکا، اس��رائيل و رژيم س��عودي اش��اره کرد. اين 
همگرائي ايجاد شده هم خود منشاء خطر است که نمونه اخير 
آن را در اغتشاش��ات در برخي ش��هرهاي ايران ديديم و هم 
اينکه در اصل وارد کردن فشار بر ايران با کشورهاي اروپائي، 

هم سو هستند و لذا بايد توجه جدي به آن صورت گيرد.
مالحظات و پیشنهادها ���

شرايطي که در آمريکا با روي کار آمدن ترامپ پيش آمده، 
قدرت مانور و توان ائتالف سازي اين کشور را کاهش داده و به 
چهره آمريکا، آسيب جدي زده است. جمهوري اسالمي ايران 
تاکنون توانس��ته اس��ت با خويش��تنداري و ابتکارات صورت 
گرفت��ه، صحن��ه بي��ن الملل��ي را رصد نم��وده و با مجموعه 
اقداماتي، گسل ها و شکاف هاي مورد اشاره را شناسائي و با 
تمرکز بر آنها، سناريوهاي دشمنان را عقيم سازد.با اطمينان 
به الطاف الهي، اصالت حرکت انقالب اس��المي، خون هاي 
پاک شهيدان و هوشياري و درک خوبي که در جامعه ايراني 
وجود دارد، اين مسير عزتمندانه را به پيش خواهد برد اما با 
اين حال شايس��ته اس��ت تدابيري انديشيده شود که ذيال به 

اهم آنها اشاره مي شود:
ابزارهاي قدرت ايران در منطقه ���

ايران در سالهاي اخير از طريق درک درست روندهاي منطقه 
اي، اس��تقامت اس��طوره اي و برخورداري از عنصر رهبري 
آگاه به عمق و ماهيت اين تحوالت توانسته است به قدرتي 
اثربخش و تاثيرگذار در محيط پيراموني خود تبديل ش��ود. 
اين جايگاهي است که به لطف الهي و مجاهدت هاي بسيار 
و برغم دشمني ها و سنگ اندازيهاي بسيار کسب کرده ايم و 
اکنون در مرحله مديريت و تثبيت آن قرار داريم.اين وضعيت 
نياز به يک چتر حمايتي گس��ترده از س��وي همه ملت دارد و 
بايد بدرس��تي آن را به جهان بشناس��انيم و ماهيتش را که در 
جهت مقابله با بي نظمي ها و تهديدها و افراط گرائي هاست، 
نش��ان دهيم. بصورت مش��خص بايد با اروپا، روس��يه و چين 
صحبت کنيم و همسايگان را در مدار ديپلماسي خود داشته 
باشيم. عالوه بر موضوع منطقه اي بايد در مورد توان نظامي و 
موشکي خود، از يک طرف محکم موضوع بگيريم و آن را به 
دژ تسخيرناپذيري تبديل کينم اما در عين حال بايد الزامات 
آن از جمله: عدم تحريک ديگران، بکار بردن ادبيات درست 
و اطمينان بخش و نيز تالش جهت کيفي شدن اين ظرفيت 
را بکار بريم.در اين خصوص الزم است، مکانيسم هاي گفتگو 
با کشورهاي مهم اروپائي برقرار کنيم و منطق و ديدگاه خود 

را در اين موارد براي آنان بازگو کنيم.
دفاع چند اليه از برجام ���

در خص��وص برج��ام، با توجه به اهداف ماجراجويانه اياالت 
متح��ده، باي��د اروپ��ا را براي پذيرش مس��ئوليت بيش��تر در 
سناريوهاي مختلف در مرکز ديپلماسي خود نگه داريم و در 
قبال هر اقدامي که آمريکا براي تهي ساختن اين تعهد انجام 
مي دهد راهکارهاي مذاکره اي، حقوقي و بين المللي را فعال 

کنيم.بايد به گونه اي چنداليه و نقطه به نقطه از اين توافق 
مراقبت کنيم تا همه طرفها از مواضع غيرقابل عدول ايران 
در اين تجربه بين الملل آگاه ش��وند و همان گونه که جنگ 
تحميلي براي ايران در بخش تهديدهاي نظامي، بازدارندگي 
ايجاد کرد، اين تجربه نيز بايد در مقابل سناريوهاي سياسي 
عليه کشورمان ظرفيت بازدارندگي ايجاد کرده و براي دوره 
پس از س��پري ش��دن دوره زماني برجام، طراحي هاي دقيق 
را از ه��م اکن��ون انج��ام دهيم.در اين خصوص الزم اس��ت 
بر اين اصل اساس��ي تاکيد ش��ود که ايران تا زماني که اين 
توافق منافع ملي و انجام عملي تعهدات طرف ها را تضمين 
کند در آن باقي مي مانيم و منتظر مش��اهده آخرين رفتار و 

اقدام آنها شويم.
حفظ شرکاي منطقه اي و غیر اروپائي ���

اصل تنوع در روابط و داش��تن ش��رکاي سياس��ي و اقتصادي 
گس��ترده، از عناصر قدرت هر کش��وري از جمله جمهوري 
اس��المي ايران اس��ت که همواره در جهت گيريهاي سياست 
خارجي خود در دهه هاي گذش��ته، به اين قاعده واقع بينانه 
عمل کرده اس��ت.در موضوع هس��ته اي نيز همواره رايزني، 
مش��ورت و به اش��تراک گذاري مس��ائل و موضوعات با دو 
کش��ور چين و روس��يه و س��اير دوس��تان در منطقه و خارج از 
منطقه در دس��تور کار بوده اس��ت. متاس��فانه ديده مي ش��ود 
اخي��را حرکت ه��اي معني داري ب��راي تخريب روابط با اين 
دو کش��ور با اس��تفاده از فضاسازي هاي منفي در شبکه هاي 
مج��ازي ص��ورت گرفته و افکار عمومي مردم را بر عليه اين 
کشورها، تخريب مي کند.اين در حالي است که کشورهائي 
همانند: ترکيه، عربس��تان س��عودي، مصر و ديگران که در 
گذشته کامال در بلوک غرب قرار داشته اند، سياست گسترش 
تعامالت با اين کش��ورها و کاس��تن از تکيه بيش از حد به 

غرب را آغاز کرده اند.
توجه به عناصر قدرت در داخل کشور ���

يکي از مولفه هاي مهم حفظ قدرت ايران و نقش آفريني آن 
در منطقه، توجه به ش��رايط داخلي و وضعيت عمومي مردم 
اس��ت. عالئ��م بس��يار و ح��وادث اخير در ش��هرهاي ايران، 
نش��ان از آن دارد که دش��من با تمام ابزارها و ظرفيت خود 
درصدد زدن به پشتوانه هاي داخلي قدرت ايران و جدا کرن 
مردم از سيس��تم اس��ت.دقت نظري در برنامه هاي مختلف: 
شبکه هاي تلويزيوني، اينترنتي، شبکه هاي مجازي و فعال 
شدن گروه هاي مخالف نظام در بخش جنگ رواني، حکايت 
از طراحي گسترده در اين زمينه دارد. رقباي ما بدرستي متوجه 
حضور و نقش آفريني مردم و انس��جام جامعه در مولفه هاي 
تش��کيل دهن��ده قدرت ايران ش��ده و ب��راي آن خواب هائي 
ديده اند. سخن در اين زمينه بسيار است اما اجماال بازسازي 
دروني جامعه و توجه جدي به نقاط ضعف و آس��يب کش��ور 
از ضرورت هائ��ي اس��ت که تمرکز بي��ش از پيش مقامات و 
نهادهاي فکري، تحليلي و پژوهشي کشور را مي طلبد. بايد 
بصورت واقعي، ظرفيتهاي علوم انساني را در اين زمينه بکار 
بست و تحوالت را درست و هوشمندانه مديريت و نقطه نفوذ 

و تخريب دشمن را گرفت./ديپلماسي ايراني 
 *کارش��ناس و تحلي��ل گ��ر ارش��د مس��ائل سياس��ي

 وبين المللي

يادگار امام گفت: معتقدم دوره »نگفتن ها« و »نديدن ها« گذشته 
اس��ت و به طور جّد بايد ضعف ها را بازگو کرد، اما همه وظيفه 
داريم اميد را در جامعه حفظ کنيم.حجت االسالم والمس��لمين 
سيدحس��ن خميني   با بيان اينکه اعتماد معلول »ش��جاعت« و 
»صداقت« است، گفت: در مجموعه ي يک رسانه بايد به اين 
دو رکن کلي بهاي زيادي داده شود. البته که شجاعت به معناي 
»تهّور« نيس��ت. وي با اش��اره به قواي »عاقله«، »غضبيه« و 
»شهويه« که فلسفه اخالق براي انسان ها قائل شده است، افزود: 
اگر آدمي قوه عاقله اش تحت تأثير اقتدار قوه غضبيه  او قرار گيرد 
آنگاه تهور شکل خواهد گرفت و اين ديگر به معناي شجاعت 
نيس��ت. وي افزود: اگراز طرفي قوه ش��هويه عقل آدمي را تحت 
تأثير قرار دهد نيز اتفاقات ديگري مي افتد. يادگار امام با تأکيد بر 
اينکه شجاعت به معناي »حرکت در مدار اعتدال ميان تهور و 
جبن« است، اظهار کرد: هر وقت احساس کرديد در محاسبات 
خودتان ضعف قوه نفساني مي گويد که اين کار را کنيد يا آن کار 
را نکنيد، بدانيد ترس وارد ماجرا شده است و اين آغاز مرحله اي 
است که شجاعت از ميان مي رود.سيدحسن خميني تأکيد کرد: 
انصاف اين اس��ت که وقتي کاري مي کنيد خود را جاي همان 
فرد که براي او کاري مي کنيد بگذاريد. يکي از بزرگان مي گويد 
مدار اخالقي بودن »خيال است«؛ يعني خود را جاي ديگران قرار 
دهيد، چرا که اگر اين کار را نکنيم نمي دانيم آنچه که مي گوييم 
در روح و جان طرف مقابل چه تأثيري مي گذارد. ما اگر نتوانيم 
خ��ود را ج��اي ديگران ق��رار دهيم نمي فهميم که با حرف مان 
چگونه آتش به دل ش��خصي مي زنيم يا با گفتن س��خني نيکو 
او را خوشحال مي کنيم.وي ادامه داد: اين موضوع مطرح است 
ک��ه ادبي��ات و ب��ه ويژه داس��تان و رمان و فيلم ها و کارتون ها در 
اخالقي شدن يک جامعه نقش دارد چرا که با به تصوير کشيدن 
شخصيتي در اين داستان ها و فيلم ها امکان هم ذات پنداري با 
آنان براي مخاطب پيش مي آيد و آن وقت متوجه مي شود که 
تأثير گفته هايش در يک فرد يا افراد مختلف چگونه خواهد بود.
سيدحسن خميني با بيان اينکه اگر نتوانيم خود را در رفتارهايمان 
با ديگران، جاي آنان بگذاريم اخالقي زندگي نکرده ايم گفت: 
نقطه مقابل خيال که در اخالق به دليل آنچه که مطرح کردم 
اهميت دارد، »توهم است«. به اين معنا که آدمي خود را محور 

جهان بداند و بگويد هرکس و هر چيزي که به من نزديک باشد 
مهم است و براي مثال، اگر شخصي از اطرافيان من به دردي 
مبتال شود اهميت پيدا مي کند؛ اما اگر فرد يا افرادي کيلومترها 
دورتر از من به دردي مبتال شوند، براي من اهميتي نداشته باشد 
که اين به معناي دور ش��دن از اخالق اس��ت.يادگار امام با تاکيد 
مجدد بر اينکه ايسنا بايد خود را موظف به رعايت انصاف بداند 
تأکيد کرد: حداقل نتيجه اين کار همين مي شود که اين مجموعه 
اگر مي خواهد خبري را نقل کند، مخاطب احساس نکند که اگر 
فالني را در آن خبر کوچک يا بزرگ مي کند غرضي دارد؛ البته 
هيچ کس بدون هدف کاري نمي کند و تمام کس��اني که اينجا 
حضور دارند از کارهايش��ان اهدافي را دنبال مي کنند، اما اينکه 
داراي هدف سياسي و فکري باشيم و آن را دنبال کنيم و در عين 
حال انصاف را هم رعايت کنيم موضوعي است که بايد به دنبال 
پيگيري آن باشيم.وي تأکيد کرد: براي يک مجموعه رسانه اي 
بسيار مهم است که اميدافزا عمل کند چرا که براي خروج از هر 
بن بست و بحراني اميد الزم است. براي خروج از هر منجالبي 
اميد الزم است؛ پس اميد را در مجموعه رسانه اي کشور نبايد از 
دست دهيم که البته اين به معناي پمپاژ کردن دروغ در رسانه ها 
نيست، ولي بايد اين را به خود گوشزد کنيم که ما نمي توانيم از 
مرحله فعلي عبور کنيم مگر آنکه نقاط مثبت را افزايش دهيم 
و البت��ه نق��اط منف��ي را هم ببينيم، بگوييم و درصدد اصالح آن 
برآييم.سيدحسن خميني با بيان اينکه يکي از موارد رعايت اميد 
در رسانه ها وجود کانون ها، نهادها و ساختارهاي اميدزا در بطن 
جامعه است اظهار کرد: معتقدم دوره »نگفتن ها« و »نديدن ها« 
گذش��ته اس��ت و به طور جّد بايد ضعف ها را بازگو کرد، اما همه 
وظيفه داريم اميد را در جامعه حفظ کنيم. البته باز هم بايد تأکيد 

کرد که اميدواري با خيال بافي متفاوت است.
وي ادام��ه داد: يک��ي از نق��اط مثبت اميدوار بودن و تفاوت آن با 
خيالبافي اين است که خود را پشت پرده خيالبافي گم نمي کنيم 
و ضعف ها را نمي پوشانيم و دروغ را هم مطرح نمي کنيم؛ بلکه 
تالش را بر اين مي گذاريم که اگر انتقاد مي کنيم براي اميد به 

بهسازي و بهبود است که چيزي را مطرح کنيم.
يادگار امام با بيان اينکه هرکدام از ما متفاوت مي انديشيم و اين 
يک امر بديهي است، اظهار کرد: اين مجموعه بايد در درون خود 

انصاف داشته باشد و به اين نکته توجه کنيد که چه مقدار اين 
مسئله عالوه بر اينکه به پيشرفت اخالقي شخص انسان کمک 
مي کند در نهايت در چشم مخاطب هم مجموعه خبرگزاري را 
بزرگ مي سازد.سيدحسن خميني تأکيد کرد: يکي از مسائل ديگر 
در بحث اميد که من در سالگرد مرحوم آيت اهلل هاشمي هم به آن 
اشاره کردم اين است که پمپاژ يأس به جامعه هيچ نتيجه اي ندارد. 
يکي از متفکرين معاصر مي گويد من نمي گويم که »هميشه 
اميدواران به نتيجه مي رسند اما مي دانم که مأيوسان هرگز به 
نتيجه نخواهند رسيد«. اينکه ما جامعه را به صورت تيره و تار 
ترسيم کنيم و فضاي يأس آلود از آن ارائه دهيم دردي از جامعه 

دوا نمي کند و سر منشاء مصائب و بحران است.
وي در پايان تأکيد کرد: البته اين موضوع به اين معنا نيست که 
ضعف ها را نگوييم؛ اما گفتن ضعف ها و سستي ها براي اينکه 
همه با هم به سمت برطرف کردن آنها برويم يک امراست که 
مطلوب و واجب است و در مقابل تبيين اشکاالت به صورتي که 
همه را به اين نتيجه برساند که هيچ راه نجاتي نيست، يک امر 
ديگر است و باطل است؛ بايد به گونه اي اميدوارانه مشکالت را 

مطرح کنيم تا براي مرتفع کردن آنها آماده شويم.

معاون سياسی وزير امور خارجه طی روزهای پنج شنبه و جمعه در 
راس هياتی به منظور انجام رايزنی های سياسی بين وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ايران و وزارت امور خارجه جمهوری 
فدرال آلمان به برلين س��فر کرد.به گزارش ايلنا، س��يد عباس 
عراقچی در جريان اين س��فر با ليندنر، معاون وزير امور خارجه 

آلمان ديدار و گفت وگو کرد. در اين ديدار، موضوعات مختلفی در 
حوزه روابط دوجانبه، منطقه ای و بين المللی مورد تبادل نظر قرار 
گرفت.از جمله محورهای اين مالقات، بررسی آخرين تحوالت 
برجام بود و دو طرف بر ضرورت حفظ برجام و لزوم اجرای تعهدات 
همه طرف ها طبق برجام تاکيد کردند.معاون سياسی وزير امور 

خارجه همچنين با ماخنيگ، معاون وزير اقتصاد و انرژی آلمان 
مالقات کرد. در اين مالقات، آخرين تحوالت دوجانبه در حوزه 
اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.عراقچی در ادامه با 
حضور در بنياد کوربر به تشريح مواضع جمهوری اسالمی ايران 

در امور منطقه ای و بين المللی پرداخت.

با پايان بررسی جزئيات بودجه 97 در کميسيون تلفيق، متن گزارش کميسيون تلفيق در اختيار 
نمايندگان قرار گرفت تا پيش��نهادات خود را نس��بت به ماده واحده و بندهای آن اعالم کنند.به 
گزارش ايسنا، با توجه به اينکه قرار است بررسی کليات و جزئيات اليحه بودجه 97 از يکشنبه 
هشتم بهمن ماه در دستور کار مجلس قرار گيرد، گزارش کميسيون تلفيق برای بررسی و اعالم 
پيشنهادات در فرصت ۱۰ روزه در اختيار نمايندگان قرار گرفته است.طبق مصوبات کميسيون 
تلفيق، سقف بودجه بيش از هزار ميليارد تومان نسبت به اليحه پيشنهادی دولت افزايش يافته 
اس��ت.از مهم ترين مصوبات کميس��يون تلفيق می توان به تعيين قيمت ۵۵ دالری برای نفت و 
دالر ۳۵۰۰ تومانی، عدم افزايش قيمت حامل های انرژی در سال 97، کاهش ۱۱ هزار ميليارد 
تومانی درآمدهای هدفمندی )که منجر به قطع يارانه ۳۳ ميليون نفر می شود(، ممنوعيت افزايش 
حقوق مقامات در سال آينده، پلکانی شدن افزايش حقوق و تعيين سقف ۱۸ درصدی برای افزايش 
حق��وق کارمن��دان و تعيي��ن معافيت مالياتی حقوق های زير دو ميليون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه 

برای کارمندان و زير يک ميليون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه برای اصناف اشاره کرد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از مس��دود ش��دن ۱6۰۰ کارت بازرگانی خبر داد و گفت: 
پيگيری برای طوالنی کردن مدت اعتبار کارت بازرگانی در حال انجام اس��ت؛ به گونه ای که 
کارت بازرگانی برای تجار قديمی و باسابقه بايد پنج ساله و برای افراد تازه کار مدت اعتبار کمتری 
مثال يک تا دو س��اله باش��د.به گزارش ايس��نا، مجتبی خسروتاج  رييس سازمان توسعه تجارت 
الزمه توسعه کشور را تعامل مناسب بين دولت و بخش خصوصی دانست.وی ادامه داد: در تمام 
کشورهای موفق دنيا، تعامل خوبی بين دولت و بخش خصوصی وجود دارد و ما هم بايد اين 
تعامل را در کشور ايجاد کنيم.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه در بسياری از 
موارد خود بخش خصوصی بيشتر از همه از دولت می خواهد در کارها دخالت و امور را پيگيری 
کند، افزود: بايد در کنار هم و مسئوالنه برای آينده کشور فکر کنيم.وی اظهار کرد: در برخی 
کشورها که اکنون خوب کار کرده اند از جمله ترکيه هم همه چيز بر عهده دولت نيست و بخش 
خصوصی هم با جديت پای کار بوده است.رئيس سازمان توسعه تجارت يادآوری کرد: دولت 

فقط نقش تسهيل گری دارد و بخش عمده کار بر عهده خود بخش خصوصی است.

دوره »نگفتن ها« و »نديدن ها« گذشته استالزامات ديپلماسي نوين ايران

رايزنی های معاون سياسی وزير امور خارجه در برلين

مسدود شدن ۱۶۰۰ کارت بازرگانیحامل های انرژی گران نمی شود



سفر جابري انصاري به روسيه 

دس��تيار ارش��د وزير خارجه در امور ويژه سياسي و 
مذاکره  کننده ارشد ايران در روند آستانه، در راس 

هياتي تهران را به مقصد روسيه ترک کرد. 
به گزارش ايلنا، حس��ين جابري انصاري در اين 
سفر با ميخائيل بوگدانف معاون وزير امور خارجه 
و فرس��تاده وي��ژه رييس جمهور روس��يه در امور 
خاورميان��ه دي��دار و در خصوص تحوالت منطقه 
و همکاري   هاي دو کش��ور براي حل بحران   هاي 

منطقه اي گفت وگو و رايزني خواهد کرد.
دس��تيار ارش��د وزير خارجه در امور ويژه سياسي 
در دومي��ن بخ��ش از س��فر خ��ود در س��وچي با 
مذاکره کنندگان ارش��د روس��يه و ترکيه در روند 
آس��تانه، الکساندر الورنتيف نماينده ويژه پوتين 
در امور س��وريه و س��دات اونال معاون منطقه  اي 
وزارت خارج��ه ترکيه ديدار و درخصوص آخرين 
هماهنگي  ه��ا، ترتيب��ات اجراي��ي و برنامه  هاي 
کنگره گفت وگوي ملي س��وريه مذاکره و تبادل 

نظر خواهد کرد.
کنگ��ره گفت وگوي ملي س��وريه مطابق توافق 
قبلي ايران، روسيه و ترکيه قرار است در تاريخ ۹ 

و ۱۰ بهمن ماه ۹۶ در سوچي برگزار شود.

 لزوم تحليل دقيق
 ریشه اعتراضات

معاون امنيتي انتظامي وزارت کش��ور با اش��اره به 
اينکه بايد گزارش تهيه شده از اعتراضات اخير بر 
اساس اطالعات، توصيف و تبيين واقعيات باشد، 
گفت: اين که عوامل بيروني که سر عناد با ما دارند 
و در اين اعتراضات دخالت مي کنند امري بديهي 
است و ما نبايد صرفا به اين بديهيات بسنده کنيم 
بلکه بايد ببينيم چه آس��يب هايي موجب مي شود 

تهديدات خارجي از آن بهره ببرند. 
حس��ين ذوالفقاري در گفت وگو با ايس��نا، درباره 
تهي��ه گزارش از اعتراضات اخير توس��ط وزارت 
کشور، اظهار کرد: تاکنون گزارش هاي متعددي 
هم توس��ط دس��تگاه هاي اطالعات��ي،  امنيتي و 
انتظامي تهيه و ارائه شده است، اما ضرورت دارد 

يک گزارش کامل و نهايي نيز تهيه شود.
وي اف��زود:  اي��ن گ��زارش براس��اس اطالعات، 
توصي��ف و تبيين واقعي��ات خواهد بود، زيرا بايد 
زمينه ها و شرايطي که منجر به اين اتفاقات شد 
به صورت دقيق بررسي شود. بايد عواملي شتاب 
دهنده شناسايي شده و وضعيت موجود هم دقيق 
تحليل شود يعني عالوه بر زمينه ها و ريشه هاي 
اي��ن اعتراضات بايد توصيف دقيقي از وضعيت و 
اينکه ماهيت قضيه و انگيزه هاي افراد حاضر در 

تجمعات چه بوده است بررسي شود.

قصور احتمالي چين در مورد سانچي 
به صورت کارشناسي بررسي شود

ي��ک عضو کميس��يون انرژي مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت ک��ه ت��ا االن نش��انه اي مبني بر 
کوتاه��ي چي��ن در امدادرس��اني به سرنش��ينان 

نفتکش سانچي وجود ندارد.
جالل ميرزايي در گفت وگو با ايس��نا با اش��اره به 
طرح ابهاماتي در خصوص قصور احتمالي دولت 
چين در امدادرساني به سرنشينان کشتي سانچي، 
گفت: ما نبايد درباره مس��ائلي که اطالع دقيقي 
از آن نداري��م پي��ش داوري کنيم آن هم در مورد 

کشوري که روابط گسترده اي با آن داريم.
وي افزود: چه بس��ا جرياني به دنبال اين اس��ت 
ک��ه اي��ن موضوع را بهانه اي کند تا باعث تيرگي 

روابط ما با چين شود.
نماينده مردم ايالم در مجلس خاطرنش��ان کرد: 
ما بايد در قالب يک هيات کارشناسي و فني اين 
موضوع را بررس��ي کنيم که آيا کوتاهي از طرف 
دولت چين رخ داده يا خير و نبايد اين موضوع را 
در سطح موضع گيري ها تقليل دهيم. در واقع بايد 
اجازه دهيم تيم کارشناسي موضوع را بررسي کند 
و ابع��اد قضي��ه را تحليل کند تا ببينيم چه نتايجي 

به دست مي آيد.
ميرزاي��ي گف��ت: آن موق��ع مي توانيم با چيني ها 
در اي��ن ب��اره صحب��ت کنيم. ت��ا االن چيزي که 
نشان دهد چيني ها در اين حادثه کوتاهي کرده اند 

وجود ندارد.
اين عضو کميسيون انرژي مجلس در پايان اظهار 
کرد: چيني ها در چند مرحله براي خاموش کردن 
آتش تالش کردند اما موفق به مهار آتش نشدند 
اما در هر صورت ما منتظر دريافت گزارش ها در 

اين زمينه مي مانيم.

 ایران و سوریه؛
 محورهاي سفر تيلرسون به اروپا 
وزارت خارجه آمريکا اعالم کرد که وزير خارجه 
اين کشور براي مذاکره درباره ايران و سوريه هفته 

آينده به لندن و پاريس سفر خواهد کرد. 
به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، »هيدر نائورت« 
س��خنگوي وزارت خارجه آمريکا، گذشته اعالم 
کرد، »رکس تيلرسون« وزير خارجه اين کشور، 
هفته آينده در س��فر به لندن و پاريس با همتايان 
خود درباره مسايل ايران و سوريه گفت و گو خواهد 
کرد. به گفته اين س��خنگو، تيلرس��ون ابتدا روز 
يکشنبه به لندن مي رود و با »بوريس جانسون« 
همت��اي بريتانياي��ي خ��ود دي��دار و درخصوص 
مس��ائلي از جمله ايران، س��وريه، کره ش��مالي و 

اوکراين گفت وگو خواهد کرد.
تيلرس��ون همچني��ن ق��رار اس��ت در پاريس با 
مقام هاي ارش��د فرانس��ه در خصوص مس��ائلي 
جهاني از جمله ايران، سوريه، کره شمالي، لبنان 

و اوکراين مذاکره کند.
دولت آمريکا خواهان بازنگري در توافق هسته اي 
ب��ا اي��ران ) برجام( اس��ت اما متح��دان اروپايي 

واشنگتن بر حمايت از اين توافق تأکيد دارند.
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یک نگاه

قدرت های جهانی، مقهور دیپلماسی ایرانی
عضو حزب اعتماد ملی در گفت وگو با »شروع« تشریح کرد:

مس�عود يوس�في - گ�روه سیاس�ی: 
پيروزي اخير جمهوري اس��المي ايران در 
براب��ر آمري��کا و موضع ضعيف و منفعالنه 
ترامپ در قبال برجام را از يک منظر کلي 
بايستي حاصل تالش ها و مجاهدت هاي 
تيم ديپلماس��ي و هس��ته اي کشورمان به 
رهبري دکتر محمد جواد ظريف دانس��ت 
که طي چند س��ال گذش��ته در يک ماراتن 
فرساينده و پرتنش توانست مواضع بديهي 
و برحق ايران اس��المي را اعالم نمايد و از 
يک آزمون دش��وار و طاقت س��وز سربلند 
به درآيد. در همين راستا مناسب ديديم با 
دکتر محمدرضا خباز سياس��تمدار اصالح 
طلب و اس��تاندار س��ابق اس��تان سمنان و 
نماينده چند دوره مجلس شوراي اسالمي، 
که خود دانش آموخته علوم سياسي است 
در ميان بگذاريم. پرسش ما از وي اين بود 
که نقش و جايگاه تيم هس��ته اي ايران در 
پيروزي ها و دستاوردهاي برجامي اخير را 

چگونه ارزيابي مي کنيد؟
دکت��ر محم��د رضا خباز در پاس��خ به اين 
پرسش گفت: قدرت ديپلماسي جمهوري 
اسالمي ايران به حول و قوه الهي و به اتکاي 
برتري علمي و پشتکار مثال زدني فرزندان 
اين سرزمين و بر اساس رهنمودهاي رهبر 
عزيز انقالب توانس��ت تفوق و توانمندي 
اش را در جري��ان مذاک��رات برجام به رخ 
جهانيان بکشاند و در يک اقدام بي سابقه ۶ 
کشور قدرتمند را مقهور قابليت هاي چانه 
زني خودکند. اين سياستمدار اصالح طلب 
افزود: اما با کمال تاسف عده اي که نانشان 
در تداوم تحريم ها بود و از قبال تحريم هاي 
ظالمانه عليه ملت، فربه شدند مايل نبودند 
اي��ن پيروزي تحق��ق پيدا کند و به همين 
دليل شروع به سنگ اندازي و نااميد کردن 
م��ردم کردن��د و با بيان برخي نقاط ضعف 
جزي��ي مذاکرات و آگرانديس��مان کردن 
آن ها س��عي کردند که نگذارند ش��يريني 
تالش ها و مجاهدت هاي تيم ديپلماس��ي 

کش��ورمان کام مردممان را ش��يرين کند. 
وي ادام��ه داد: ام��ا به ي��اري ذات اقدس 
اله��ي و ب��ا اتکا به آموزه هاي مذهبي دين 
مبين اس��الم، خوشبختانه ديديم که حتي 
در جريان نشس��ت » ش��وراي امنيت« به 
غير از يکي، دو کش��ور، بقيه کش��ورهاي 
عضو به س��ود اي��ران موضع گيري کردند 
چرا که ما توانس��ته بوديم دس��ت آمريکا را 
رو کني��م و اگرچ��ه آن ها بار ديگر به ايران 
فرص��ت دادند و تحريم ها را تعليق کردند 
اما تيم ديپلماس��ي ما اعالم کرد که ما از 
منويات خودمان عقب نش��يني نمي کنيم. 
خب��از تاکي��د کرد: اين حرکت در نوع خود 
بي س��ابقه اس��ت که يک کش��ور جهان 
سومي بتواند به اين شکل عمل کند و پشت 
پرده استکبار خبري را برمال و نقشه هاي 
آن ها را برآب کند و حقانيت خود را به اثبات 
برس��اند و بتواند حق هس��ته اي ما را زنده 
کند. اين فعال سياسي در پايان گفت: من 

ب��ه نوبه خودم ب��ه اين پيروزي و موفقيت 
افتخ��ار مي کن��م و اعالم مي کنم که همه 
مردم ايران قدردان تيم ديپلماسي وزارت 
امور خاجه که به تعبير رهبر معظم انقالب 
فرزندان اين سرزمين هستند، مي باشند.

دف�اع تم�ام قد اروپا از برجام ؛ ترامپ  ���
همچنان منزوي

 ماجراجويي ه��اي ض��د برجامي ترامپ و 
دف��اع رهبران اروپايي از برجام موضوعي 
بود که مورد توجه رس��انه هاي عربي قرار 
گرف��ت. اين رس��انه ها در بخش مهمي از 
گزارش هاي خود شکست هاي آمريکا در 
کارزار ضد ايراني و منزوي ش��دن جهاني 

واشنگتن را در کانون توجه قرار دادند.
به گ��زارش ايرنا، »دونالد ترامپ« رئيس 
جمهوري آمريکا ساعات پاياني جمعه شب 
)22 دي ماه( با انتش��ار بيانيه اي پايبندي 
ب��ه برج��ام را تاييد ک��رد. اما تمديد مجدد 
اين تصميم را به برآورده ش��دن ش��روطي 

من��وط کرد.ترامپ که در دوره رقابت هاي 
انتخاباتي و به دنبال آن، از زمان راهيابي 
به کاخ س��فيد همواره از سرس��خت ترين 
مخالف��ان برج��ام بوده، با اي��ن اقدام خود 
عمال براي س��ومين بار در مقابل حاميان 
توافق هسته اي ايران و ۱+5 عقب نشست. 
کش��ورهاي اروپايي که از زمان روي کار 
آم��دن ترامپ بار    ها نس��بت به پيامدهاي 
خروج واش��نگتن از برجام هشدار داده اند، 
ي��ک روز پي��ش از تصمي��م نهايي ترامپ 
ب��راي خروج يا مان��دن در برجام بار ديگر 
حماي��ت خود را از توافق هس��ته اي ايران 
و ۱+5 اع��الم کردند. رس��انه هاي عربي 
اخب��ار و تحليل هاي��ي را در اي��ن ارتب��اط 
منتش��ر س��اختند که اين گزارش به آن ها 

مي پردازد.
پرهی�ز ترام�پ از ريس�ک درب�اره  ���

سرنوشت برجام
روزنامه ه��اي »الحي��ات« چ��اپ لندن، 

»االهرام« مصر و شبکه خبري »الجزيره« 
ب��ا اش��اره ب��ه تعليق دوب��اره تحريم هاي 
هس��ته اي ايران، ترس ترام��پ از ناديده 
گرفتن توافق هسته اي و پيامدهاي آن را 
بررس��ي کردند.به نوشته روزنامه الحيات، 
ترامپ بار ديگر رفع تحريم هاي هسته اي 
ايران را تاييد کرد. او از ريس��ک فروپاشي 
توافق هس��ته اي ايران با کشورهاي گروه 
۱+5 دوري کرد. تهران هم پيش از اعالم 
تصمي��م ترامپ تهديد کرد در صورتي که 
آمريکا از توافق هسته اي عقب نشيني کند 

عکس العمل آن سخت خواهد بود.
ب��ه نوش��ته روزنام��ه االه��رام، ترام��پ 
هنگامي ک��ه تعليق تحريم هاي اقتصادي 
ايران درباره توافق هسته اي را تمديد کرد 
در برخورد با ايران از سياس��ت »چماق و 
هويج« به کار برد. زيرا او در شرايطي اين 
تصمي��م در گرفت که وزارت خزانه داري 
آمريکا ۱4 نفر و نهاد ايراني را در فهرست 

تحريم ها قرار داد.
به گزارش خبرگزاري الجزيره، »محمد جواد 
ظريف« در توئيتي در پاسخ به هشدارهاي 
ترامپ نوشت: سياست ترامپ و بيانيه وي 
تالش هاي مذبوحانه اي براي خدش��ه دار 
کردن يک توافق محکم چندجانبه است. 
وزي��ر ام��ور خارجه ايران تاکيد کرد برجام 
قابل مذاکره مجدد نيست. به جاي تکرار 
لفاظي ه��اي کهنه آمريکا بايد مانند ايران 
به تعهداتش در برجام عمل کند. وزير امور 
خارجه جمهوري اس��المي آمريکا را متهم 
به ناديده گرفتن مغرضانه بندهاي 2۶، 28 

و 2۹ آن توافق را هسته اي کرد.
به دنبال عقب نشيني ترامپ از مهمترين 
معاهده ه��ا و توافق ه��اي بي��ن المللي به 
بهانه اينکه با منافع آمريکا همس��و نيست 
اين کشور در حال منزوي شده است. اين 
موضوع با آغاز رويکرد »نخست آمريکا« 
در دوره ترامپ سبب شده است که آمريکا 

به شدت منزوي شود.

میز خبر

درخواست آمریکایيان یهودي 
براي اخراج سفير ایران

کميت��ه آمريکايي��ان يهودي از دولت آلمان 
خواس��ت ت��ا بناب��ر ادعاي آن ه��ا مبني بر 
جاسوس��ي عوام��ل ايران از س��فارت رژيم 
صهيونيس��تي و يک مهد کودک يهودي ، 

سفير ايران را از آلمان اخراج کند.•	
به گزارش ايس��نا به نقل از اورش��ليم پست، 
دي��دره برگ��ر مدير دفتر اي��ن کميته اظهار 
کرد: ما انتظار داريم تا دولت آلمان گام هاي 
سياسي روشني را در اين باره بردارد و نبايد 
ب��ه گفت وگوي ديپلماتيک راضي بود. بايد 
يک اقدام علني مثل اخراج س��فير ايران در 

آلمان انجام شود.
پيش ت��ر نيز نش��ريه فوکوس گ��زارش داد 
ک��ه در پ��ي اين اتهامات مقام هاي آلمان به 
اماک��ن متعل��ق به ايران در مناطقي از برلين 

وارد شده اند.

 طرح جدیدي براي 
سخت تر کردن مفاد برجام

 با وجود مخالفت هاي مقامات کشورمان و 
مقام��ات اروپايي با هرگونه تغيير در برجام، 
طرحي توسط دو قانونگذار جمهوريخواه در 
مجلس نمايندگان آمريکا ارائه شده است که 
مفاد برجام را براي ايران سخت تر مي کند.

ب��ه گ��زارش ايس��نا به نق��ل از رويترز، اين 
اليح��ه تح��ت عنوان »قان��ون تحريم ها و 
سياس��ت آزادي ايران« توسط پيتر روسکام 
و ليز چني که هر دو جمهوري خواه هس��تند 

معرفي شده است.
چن��ي گفت: اين اليحه واضح بيان مي کند 
که هرگونه توافقي بايد شامل چه چيزهايي 

باشد.
وي در اظهارات��ي بي اس��اس و در حاليک��ه 
آژانس اعالم کرده است سطح دسترسي ها 
به سايت هاي ايران کامل و بي سابقه است، 
گفت: يک توافق با ايران بايد حداقل اجازه 
بازرس��ي در هر زمان و از هر مکان از جمله 
س��ايت هاي نظامي در ايران را ش��امل شود. 
همچني��ن باي��د ي��ک ممنوعي��ت در مورد 
غني سازي اورانيوم در حد نظامي و يک منع 

توسعه برنامه موشکي در آن اعمال شود.
به گزارش ايس��نا، روز پنج شنبه در نشستي 
که با موضوع عدم اشاعه تسليحات هسته اي 
در ش��وراي امنيت سازمان ملل برگزار شد، 
آمري��کا ب��ار ديگر در حمله به برجام منزوي 
بود و تقريبا همه اعضاي اين ش��ورا بر لزوم 

حفظ برجام تاکيد کردند.

نشست سه جانبه ایران، 
روسيه و ترکيه در سوچي

معاون وزير خارجه روسيه گفت که قرار است 
نمايندگان ايران، روسيه و ترکيه در سوچي 
براي گفت وگو در مورد سوريه ديدار کنند.

ب��ه گ��زارش ايس��نا، به نق��ل از خبرگزاري 
کوي��ت، ميخايل بوگدان��وف، معاون وزير 
خارجه روس��يه خبر از برگزاري ديدار س��ه 
جانيه ميان نمايندگان ايران، روسيه و ترکيه 
در ش��هر س��وچي روس��يه را داده است.قرار 
اس��ت اين گفت وگوها براي فراهم ش��دن 
مقدم��ات برگ��زاري کنفرانس گفت وگوي 
ملي س��وريه در سوچي، انجام شود.سازمان 
ملل روز چهارشنبه اعالم کرد که کنفرانس 
گفت وگوي ملي سوريه طبق برنامه مقرر در 

2۹ و 3۰ ژانويه برگزار مي شود.

به برجام صدمه نزنيد
دبي��رکل س��ازمان مل��ل در دف��اع از برجام 
هشدار داد که موضوعات بي ارتباط با برجام 
باي��د بايد براي حفظ اين توافق هس��ته اي، 
جداگانه حل ش��ود.به گزارش ايسنا، به نقل 
از رويترز، آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان 
ملل خواستار آن شد تا نگراني هاي مربوط به 
برجام از طريق مکانيزم هاي تعيين شده در 
اين توافق حل شود.دونالد ترامپ پيش تر از 
متحدان اروپايي واشنگتن و کنگره کشورش 
خواس��ته بود تا با کاخ س��فيد بر س��ر اصالح 
برجام توافق کنند و تهديد کرد که اين آخرين 
باري است که او تعليق تحريم هاي ايران را 
تمديد مي کند.مقامات کشورمان در واکنش 
ب��ه اين اظهارات تاکيد کرده اند که هرگونه 
تغيير در برجام غير ممکن و به معناي نقض 
آن محسوب مي شود.اس��تفان دوجاريک، 
س��خنگوي سازمان ملل در سالروز اجرايي 
شدن برجام به خبرنگاران گفت: برجام يک 
دس��تاورد مهم در زمينه عدم اش��اعه است و 
در حف��ظ صل��ح و امنيت منطقه و بين الملل 

نقش مهمي دارد.

اجازه نمي دهيم برخي 
کشورها برجام را تهدید کنند 
وزير خارجه روسيه طي سخناني در شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد، درباره فروپاشي 
توافق هسته اي ايران) برجام( هشدار داد و 
متذکر ش��د که اجازه داده نخواهد که منافع 
سياسي برخي کشورها اين توافق را تهديد 
کن��د. به گ��زارش ايلنا به نقل از خبرگزاري 
فرانس��ه، شماري از اعضاي شوراي امنيت 
س��ازمان ملل متحد در نشس��ت اين ش��ورا 
درباره اش��اعه تس��ليحات کشتار جمعي در 
روز پنجش��نبه، درخصوص توافق هسته اي 

با ايران ) برجام( صحبت کردند.
»س��رگئي الوروف« وزير خارجه روسيه در 
اين نشس��ت هش��دار داد: »شکست توافق 
هس��ته اي با ايران ب��ه دليل اقدام هاي يک 
ط��رف )آمريکا(، حاوي پيامي هش��دارآميز 
براي کل ساختار امنيت بين المللي و از جمله 
چشم انداز حل و فصل مساله شبه جزيره کره 

خواهد بود.«

توطئه ترامپ را خنثي خواهيم کرد 

اقتدار نظام در بُعد بيروني به بهترین وجه

رئيس دفتر سياس��ي جنبش مقاومت اسالمي فلسطين 
در نام��ه اي ب��ه رهبر معظم انقالب آورده اس��ت بنده به 
نقش بزرگ حضرتعالي در هدايت جمهوري اسالمي و 
فرماندهان مؤمن آن براي رويارويي با پروژه تمام کردن 
مس��ئله فلس��طين و همچنين به بياناتتان براي خيزش 
ام��ت و پرهي��ز از پرتگاهي که حاکمان نفاق و توطئه به 

آن سو سوق مي دهند، ايمان عميق دارم. 
به گزارش خبرگزاري ميزان به نقل، آقاي اسماعيل هنيه 
رئيس دفتر سياس��ي جنبش مقاومت اسالمي فلسطين 
)حم��اس( در نام��ه اي ب��ه حضرت آي��ت اهلل خامنه اي 
رهبر معظم انقالب اس��المي با اش��اره ب��ه ابعاد توطئه 
بزرگ اس��تکبار عليه قدس و ملت فلس��طين با هدف 
س��رنگون کردن غ��زه به عنوان قلع��ه مقاومت و پايان 
دادن ب��ه مب��ارزه عليه رژيم اش��غالگر و عادي س��ازي 
روابط حکام وابس��ته منطقه با آن، از حمايت هاي ملت 
اي��ران و هدايت ه��اي رهبر انقالب اس��المي از جنبش 
مقاوم��ت قدردان��ي و تأکي��د کرد: ما با ش��روع انتفاضه 
خروش��ان مردم��ي در داخل کران��ه باختري و قدس، به 
اذن خداون��د توطئه طاغ��وِت عصر )ترامپ( و حاکمان 
نفاق در پايتخت هاي دور و نزديک را در پايان دادن به 

مسئله فلسطين، خنثي خواهيم کرد.
آق��اي هني��ه در اي��ن نامه با اهداي س��الم فرماندهان 
و مجاه��دان جنب��ش حم��اس و همه مردم فلس��طين 
ب��ه رهب��ر انقالب اس��المي و مل��ت اي��ران، از ايرانيان 
به عنوان مردمي اصيل که در کشوري با ثبات، مقاوم و 
استکبارستيز زندگي مي کنند، ياد کرده و افزوده است: 
تمامي مردم پايدار فلس��طين مواضع ثابت و ارزش��مند 
جمه��وري اس��المي در مس��ئله فلس��طين و ق��دس و 

حماي��ت از مقاومت مردمي فلس��طين با انواع کمک ها 
را، مي ستايند.

در اين نامه به دسيسه هاي بزرگ و خطرناکي که عليه 
امت اسالمي و بويژه قدس شريف در جهت نابود کردن 
پايه هاي مقاومت در جريان است، اشاره و افزوده شده 
اس��ت: اگرچه اين توطئه ها از گذش��ته براي ما واضح 
ب��ود، ام��ا در ماه ه��ا و روز هاي اخير با کنفرانس رياض و 
سخنان ترامپ که ايران، حزب اهلل و حماس را دشمنان 
صف کشيده ي خود خواند و بر نگرش صهيونيستي اش 
در مسئله قدس به عنوان پايتخت يهود تأکيد کرد، اين 

حقيقت آشکارتر از قبل شده است.
آقاي هنيه در ادامه با برش��مردن بخش��ي از آالم مردم 
فلسطين و محاصره و تحريم همه جانبه دارويي، پزشکي 
و اقتص��ادي عليه س��اکنان غزه ب��ا هدف ايجاد بحران 
انس��اني و تضعيف مهم ترين قلعه مقاومت، گفته است: 
آمري��کا و برخي حاکمان شکس��ت خورده درصددند به 
مسئله فلسطين و مقاومت در مقابل رژيم اشغالگر پايان 
دهند تا رهبراني که براي رضايت آمريکا و اسرائيل لَه لَه 
مي زنند بتوانند روابط خود را با رژيم صهيونيستي عادي و 
برمال کنند و در مقابل، با جهت دادن دشمني ها به سمت 
ايران و تحريک تعصبات شيعه و سني، قطب نماي امت 

اسالمي را منحرف سازند.
رئيس دفتر سياسي حماس در اين نامه، اعالم پايتختي 
قدس براي رژيم صهيونيستي از جانب آمريکا را گامي در 
جهت برداشتن موانع از راِه حکام منطقه براي هم پيماني 
عربي- اسرائيلي و خلع سالح مقاومت دانسته و خطاب 
به رهبر انقالب اسالمي افزوده است: بنده به نقش بزرگ 

حضرتعالي در هدايت جمهوري اس��المي و فرماندهان 
مؤم��ن آن ب��راي رويارويي با پروژه تمام کردن مس��ئله 
فلس��طين و همچنين به بياناتتان براي خيزش امت و 
پرهيز از پرتگاهي که حاکمان نفاق و توطئه به آن س��و 

سوق مي دهند، ايمان عميق دارم.
در ادامه نامه از حضور ايران در کنار فلسطين در مراحل 
دش��وار و عمل به وظيفه اس��المي حمايت از مقاومت، 
قدرداني و گفته شده است: بي شک ايران با هدايت هاي 
بزرگوارانه رهبر معظم انقالب اسالمي، برتري بزرگي 
در تقويت مجاهدين و ريش��ه دار کردن گزينه مقاومت 

و مبارزه در فلسطين داشته و خواهد داشت.
آقاي هنيه راه خنثي کردن توطئه جاري عليه فلسطين و 
مسئله قدس را انتفاضه خروشان مردمي در داخل کرانه 
باختري و قدس خوانده و افزوده است: ما اين تصميم را 
با حضور مردم خود در داخل و خارج حمايت خواهيم کرد 
ت��ا تصمي��م طاغوت عصر يعني ترامپ در توطئه بزرگي 
ک��ه در پايتخت ه��اي دور و نزديک براي پايان دادن به 
مسئله فلسطين بويژه نماد ديني آن يعني قدس ايجاد 
کرده اس��ت، خنثي ش��ود و به اذن خداوند هرگز اجازه 

نخواهيم داد اين توطئه تحقق يابد.

فرمانده نيروي قدس س��پاه پاسداران با اشاره 
به موضوع اقتدار نظام در ابعاد بيروني و داخلي 
گف��ت: اقتدار نظ��ام در بُعد بيروني به بهترين 
وجه محقق ش��ده اس��ت؛ امروز ما بس��ياري 
از توطئه هاي دش��منان را به س��بب رهبري 
حکيمانه رهبرمان شکست داده ايم و من بايد 
تأکي��د کن��م که دليل حقيقي اين پيروزي ها و 
آن چيزي که نقش محوري و اساس��ي در اين 
پيروزي ها داشت بدون گفتار هاي تشريفاتي، 
رهب��ري حکيمان��ه مقام معظ��م رهبري بود.

به گزارش ميزان، س��ردار قاس��م سليماني روز 
ش��نبه بيس��ت و سوم دي ماه طي سخناني در 
هجدهمين نشست عمومي »بصيرت؛ يادبود 
سومين سالگرد عروج آسماني شهيد مدافع حرم 
مهدي نوروزي» با قدرداني از دست اندرکاران 
تش��کيل اين جلس��ه معنوي، اظهار کرد: در 
س��الروز عملي��ات کربالي 5 ق��رار داريم؛ اين 
عمليات يکي از حس��اس ترين و سخت ترين 

عمليات ما در دوران دفاع مقدس بود.
رزمن�دگان دوران دف�اع مقدس الگو هاي  ���

رزمندگان جبهه مقاومت هستند
وي ادامه داد: دفاع مقدس در ميان همه دفاع ها 
و جهاد هايي که بعد از آن شکل گرفت سرآمد 
بود و رزمندگان دفاع مقدس اسوه و الگو بودند 
و اکنون نيز که جبهه مقاومت در سطح منطقه 
وس��عت يافته است کماکان رزمندگان دوران 
دف��اع مقدس اس��وه ها و الگو هاي رزمندگان 

جبهه مقاومت هستند.
نورانیت امام راحل امروز در چهره و وجود  ���

رهبر بزرگوارمان متجلي است
سردار سليماني با اشاره به تأثيرگذاري دوران 
دف��اع مق��دس بر جهاد و دف��اع در عرصه ها و 

جبهه ه��اي بع��دي و مش��ابهت اي��ن ام��ر با 
تأثيرگذاري انقالب اسالمي و پايه گذاري اوليه 
آن توسط امام راحل تصريح کرد: نورانيت امام 
راحل امروز در چهره و وجود رهبر بزرگوارمان 
متجلي اس��ت و مق��ام معظم رهبري در همه 
بياناتش��ان از امام راحل به ش��کل عجيبي ياد 

مي کنند.
فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران ادامه داد: 
امام امروز جامعه ما يعني مقام معظم رهبري 
يک جمله خاصي در مورد امام راحل دارند که 
مي فرمايند امام راحل بعد از حضرات معصومين 
سالم اهلل عليها بي نظير بودند و اين کالم مقام 
معظم رهبري کالم بس��يار بزرگي اس��ت؛ يا 
ايشان در جمله اي ديگر فرمودند »اين انقالب 
بي نام خميني در هيچ جاي جهان شناخته شده 

نيست«.
وي با بيان اينکه دفاع مقدس هم درخششي 
مشابه پايه گذاري انقالب اسالمي توسط امام 
راحل را دارد، گفت: در جريان عمليات کربالي 
5 من با لش��کر 2۷ محمد رس��ول اهلل)ص( در 
غ��رب کانال ماهيگيري بودم و برادر مرتضي 
قرباني هم با لش��کر 25 کربال حضور داشتند؛ 
صحنه هاي عجيبي بود؛ در اين عمليات در هر 

متري براي دفاع از کشور شهيد داديم.
س��ردار س��ليماني اف��زود: م��ن وقتي صحنه 
نابخردانه آن نادان در آتش زدن پرچم ايران را 
ديدم خيلي دلم سوخت؛ گفتم  اي کاش به جاي 
پرچم من را )نه تصوير من را( بلکه من را ده بار 
آتش مي زدند؛ چرا که ما براي س��رافرازي اين 

پرچم در هر قله اي ده شهيد داده ايم.
فرمانده نيروي قدس س��پاه پاس��داران با بيان 
اينکه دفاع مقدس مکمل انقالب بود، تصريح 

کرد: کاربرد کلمه »مقدس« در مورد جنگ 8 
س��اله به دليل شکل گيري و وقوع اتفاقات آن 
است که منشأ آن ها اخالص بود و موجب شد 
تحول عظيمي در صحنه مقاومت ايجاد شود 
که نمونه آن همين جنگ متحيرکننده اي است 
که شکست در آن مي توانست تاريخ منطقه و 
مسير دنيا را عوض کند و در زمره خطرناک ترين 

حوادث بود.
وي افزود: در اين حادثه گروه هاي تکفيري چه 
با نام داعش و چه بانام هاي ديگر، ترسناک تر 
از هر گروه ديگري ظاهر شدند؛ آن ها نزديک 
به ۷ هزار انتحاري در درون خود داشتند؛ آن ها 
انتح��اري اعتقادي بودند؛ بعضي ها مي گويند 
آن ها را شس��ت و ش��وي مغزي داده بودند و يا 
داروي��ي به آن ها خوران��ده بودند؛ نه، اينگونه 
نيست؛ در تاريخ هم مواردي مشابه وجود دارد؛ 
وقت��ي جنگ ه��اي »جمل« و »نه��روان« را 
مطالعه مي کنيم مي بينيم که چه لجاجت هايي 
دربراب��ر ق��رآن ناطق علي)ع( وجود داش��ت.

سردار سليماني با بيان اينکه تمام دنيا مديون 
پيروزي فرزندان اين ملت و پيروزي تشيع بر 
جريان تکفيري هاست، اظهار کرد: منشأ اين 
پيروزي ها و اين تحوالت، انسان بود؛ بصيرت 
فقط بُعد سياس��ي ندارد اگر فردي داراي پايه 
اعتقادي ضعيف باش��د هر حرکت سياس��ي او 
را زمين گي��ر مي کند. اما آن هايي که پايه هاي 

اعتقادي قوي دارند، نمي لرزند.
فرمانده نيروي قدس س��پاه پاس��داران با بيان 
اينکه فتنه ها گاهي آنقدر نامش��خص هستند 
که انس��ان به سادگي تش��خيص نمي دهد و 
ناخ��ودآگاه در دام فتنه مي افتد، گفت: منش��أ 
همه اين پيروزي ها و غلبه بر توطئه ها، بصيرت 

انسان هايي مانند شهيد نوروزي بود که امروز 
شما در سالگرد شهادت اين بزرگوار جلسه خود 
را با نام او برگزار کرده ايد.وي با بيان اينکه انسان 
قابليت اين را دارد که جام جهان نماي خداوند 
ش��ود، تصريح کرد: در زمانه ما خطوط روش��ن 
است؛ شايد حجتي که ديروز بر بزرگان ما بود، 
امروز حتي بر افراد عادي جامعه هم نيس��ت؛ 
امروز دوست و دشمن مشخص است و جبهه 

حق و باطل به خوبي نمايان شده است.
س��ردار س��ليماني با اش��اره به ايثار و فداکاري 
مدافع��ان ح��رم در جبهه هاي حق عليه باطل 
گفت: انسان اقداماتي را از اين مدافعان حرم چه 
در سوريه و چه در عراق مي ديد که ناخودآگاه 
مي خواس��ت خود را به زمين بکش��اند و پاي 
خالقان اين اقدامات را ببوس��د.فرمانده نيروي 
قدس سپاه پاسداران گفت: در عراق پدر مدافع 
حرمي را ديدم که پسرش شهيد شد، اما حاضر 
نش��د جبهه دفاع از حرم و نبرد با دش��منان را 

ترک کند و در تش��ييع پيکر مطهر فرزندش 
شرکت جويد.وي افزود: در داخل کشور ما نيز 
مدافعان حرم اغلب داوطلبانه اعزام شدند و در 
اين رابطه تبليغات حاکميتي نشد و رسانه ها و 
دولت ما خيلي به اين موضوع نپرداختند، اما افراد 
زي��ادي از نوج��وان تا پيرمرد با اصرار و التماس 
توانستند از خانواده و وابستگان خود رضايتنامه 
بگيرند تا کسي مانع آن ها نشود.سردار سليماني 
با بيان اينکه بصيرت به معناي تشخيص دقيق 
است، گفت: ما چه تصوري براي خود در نظر 
گرفته ايم، آيا مي خواهيم عمرمان را فداي راه 
حق کنيم يا در جهت باطل بهره ببريم؟ برنده 
کس��ي اس��ت که راه حق را انتخاب مي کند و 
هم��ه چي��ز خود را فداي اي��ن راه مي کند؛ هم 
شهداي ديروز و هم شهداي امروز ما اين کار 
را کردند و پيروزي هاي بزرگي را براي اسالم، 
 تش��يع، نظ��ام، ملت و حتي جه��ان به ارمغان

 آورده اند.

نامه اسماعيل هنيه به رهبر معظم انقالب؛

سردار سليماني اعالم کرد :



 پاپ قربانيان جنسي
 را به تهمت زني متهم کرد

پاپ فرانس��يس، رهبر مسيحيان کاتوليک 
جهان که مش��غول تور سفرش به دو کشور 
ش��يلي و پرو اس��ت و قرار است امروز جمعه 
وارد پرو شود، در اظهارات تعجب برانگيزي 
در ش��يلي به جاي حمايت از قربانيان س��وء 
اس��تفاده هاي جنسي يک کشيش بدنام در 
اي��ن کش��ور، اين قربانيان را ب��ه افطرازني 

متهم کرد.
به گزارش خبرگزاري آسوش��يتدپرس اين 
اظه��ارات پاپ فرانس��يس در حالي مطرح 
ش��د که انتظار مي رفت او در اين س��فر در 
جه��ت التي��ام درد و رنج هاي قربانيان يک 
رس��وايي س��وء استفاده جنس��ي که اعتبار 
کليس��اي کاتوليک را در ش��يلي زير س��وال 
برد، تالش کند.فرانسيس گفت: تا زماني که 
کس��اني که اسقف خوان باروس را متهم به 
سرپوش گذاشتن بر جرايم جنسي کشيش 
فرنان��دو کاراديما کرده اند براي ادعايش��ان 
س��ند و مدرک ارائه نکنند، چنين اتهاماتي، 
افطراي تمام و کمال هس��تند.اين اظهارات 
پاپ فرانس��يس با ش��گفتي ش��يليايي ها و 
واکن��ش منف��ي قرباني��ان اين رس��وايي و 
وکاليش��ان مواجه ش��د. آنها خاطرنش��ان 
کردند که کس��اني ک��ه اتهام زني کردند به 
قدري ادعاهايش��ان معتبر بوده که واتيکان 
در سال ۲۰۱۱، کشيش کاراديما را محروم 
و مج��ازات ک��رد. در عي��ن حال يک قاضي 
ش��يليايي نيز تاکيد داش��ته که کامال براي 
جرايم کشيش کاراديما سند و مدرک کافي 

موجود بوده است.
يکي از اين قربانيان نيز به نام خوان کارلوس 
ک��روز گف��ت: آيا من زماني ک��ه کاراديما از 
من س��وء اس��تفاده مي کرد و خوان باروس و 
ديگ��ران نظاره گر بودند، حتما بايد از خودم 
عکس مي گرفتم. مس��ئله رس��وايي جنسي 
کاراديما موضوع غالب در سفر پاپ فرانسيس 
به شيلي بود و احتماال در سفر سه روزه او به 
 پرو نيز که از امروز جمعه آغاز ش��ده، مطرح

 خواهد شد.

 انتقاد شديد دوترته
 از کويت

رئي��س جمهور فيليپين اعالم کرد مس��ئله 
ممنوعي��ت اع��زام کارگران اين کش��ور به 
کويت به دليل س��وء استفاده هايي که عليه 
اين کارگران در اين کش��ور انجام ش��ده را 
بررسي مي کند.به گزارش رويترز، رودريگو 
دوترته رييس جمهور فيليپين در اظهاراتي 
در يک مراس��م گفت، از موارد بس��يار س��وء 
استفاده جنس��ي عليه زنان کارگر فيليپيني 
در کويت اطالع داش��ته و درباره آن با وزير 
امور خارجه دولتش صحبت کرده اس��ت و 
مي خواهد اين مسئله را با دولت کويت مطرح 
کند.دوترته در مراسم افتتاح يک بانک جديد 
که قرار است به حمايت از حقوق فيليپيني ها 
بپردازد، گفت: نصيحت من اين اس��ت که 
م��ا ب��ا آنها صحبت کرده و حقيقت را به آنها 
بگوييم و تاکيد کنيم اين مساله ديگر قابل 
قبول نيست. ما به آنها هشدار مي دهيم که 
ي��ا اين وضعي��ت را اصالح کنند و يا در غير 
اي��ن صورت ما ممنوعيت کامل براي اعزام 

کارگرانمان به کويت اعمال مي کنيم.
آمارها حاکي از آن اس��ت که بيش از ۲۵۰ 
هزار کارگر فيليپيني در کويت مش��غول به 
کار هستند که اکثر آنها به عنوان خدمتکاران 
خانه هاي ش��خصي کار مي کنند. عالوه بر 
آن تع��داد زيادي کارگ��ران فيليپيني نيز در 
چند کشور ديگر عربي شامل عربستان، قطر 
و ام��ارات متح��ده عربي کار مي کنند. گفته 
شده که بيش از ۲.۳ ميليون کارگر فيليپيني 
برخوردار از اسناد رسمي در خارج از اين کشور 

مشغول به کار هستند.
دوترته گفت: من نميخواهم با دولت کويت 
جدال داشته باشم. من به رهبرانشان احترام 
مي گ��ذارم ام��ا آنها باي��د کاري در قبال اين 
وضعي��ت انج��ام دهند زيرا بس��ياري از اين 
زنان کارگر قرباني سوء استفاده، خودکشي 
کرده اند. آنها مي گويند قرباني سوء استفاده 
جنس��ي و يا سوء استفاده هاي ديگر شده اند 

و تحت فشار قرار دارند.

آزار جنسي ده ها کارمند زن 
سازمان ملل 

يک روزنامه انگليس��ي نوش��ت که تعدادي 
از کارکن��ان زن س��ازمان مل��ل مورد آزار و 
اذيت جنس��ي ق��رار گرفته اند ام��ا به دليل 
ت��رس از پيامدهاي ش��کايت در اين زمينه 
س��کوت کرده اند. به گزارش ايلنا، روزنامه 
انگليس��ي گاردين با افش��اي اينکه شماري 
از کارمندان س��ازمان ملل متحد مورد آزار 
و اذي��ت جنس��ي ق��رار گرفته اند، نوش��ت: 
»اطالعاتي که از کارکنان کنوني و پيشين 
س��ازمان ملل به دس��ت آمده اس��ت، نشان 
مي دهد که در اين سازمان فرهنگ سکوت و 
عدم مصونيت برقرار است«.از ميان کساني 
ک��ه مورد مصاحبه قرار گرفته اند، ۱۵ نفر به 
روزنامه گاردين عنوان کرده اند که آزارهاي 
جنس��ي صورت گرفته آزار کالمي تا تجاوز 
بوده اس��ت.کارمندان س��ازمان ملل متحد 
ک��ه از ۱۰ کش��ور جه��ان در اين س��ازمان 
مش��غول به کار هس��تند، خواستار آن شدند 
 ک��ه ب��ه دليل ع��دم انتقام از آنها نامش��ان

 فاش نشود.

عمليات نيروهای ترکيه عليه 
کردهای منطقه عفرين 

خبرگ��زاری رويترز به نقل از »نورالدين جانيکلی« 
وزي��ر دف��اع ترکيه از آغاز عمليات اين کش��ور عليه 
ش��به نظاميان کرد در منطقه عفرين س��وريه خبر 
داد.به گزارش ايرنا به نقل از رويترز، جانکلی امروز 
جمعه اظهار داش��ت که حمالت خمپاره ای ش��روع 
ش��ده اما نيروهای ترکيه وارد عفرين نشده اند.وی 
در مصاحبه ای که با شبکه Ahaber داشت ،گفت: 
در واق��ع، اي��ن عمليات با حمالت خمپاره ای عمال 
آغاز شده اما نيروهای ترکيه از مرز عبور نکرده اند.

وی اف��زود: وقت��ی می گويم »عمال«، به اين دليل 
اس��ت که نمی خواهم سوءبرداش��تی ايجاد ش��ود. 
اين عمليات بدون عبور از مرز ش��روع ش��ده است.

جانيکلی گفت که ترکيه در حال توسعه سامانه های 
تس��ليحاتی عليه موشک های ضدتانکی است که 
اعض��ای »يگان های حفاظت خلق – ی.پ.گ« 
از آن اس��تفاده می کنند.يگان های حفاظت خلق 
اعالم کرده که نيروهای ترکيه نيمه شب در اقدامی 
که از نيمه ش��ب گذش��ته ش��روع شده است، حدود 
7۰ خمپاره به روستاهای کردنشين منطقه عفرين 
ش��ليک کردند.اين نيروهای ش��به نظامی کردی 
اين اقدام را س��نگين ترين حمله ترکيه بعد از آغاز 
تهديده��ای آنکار توصيف کردند.يک تصوير بردار 
رويترز تصاويری از توپخانه ترکيه را در روس��تای 
مرزی »س��وگديگی« ضبط کرده که صبح جمعه 
منطقه عفرين را در ش��مال غرب س��وريه بمباران 
می کنند.به گزارش ايرنا، دولت ترکيه مدعی است 
شمال سوريه از جمله منطقه عفرين به پرورشگاه 
عناصر گروه های تروريس��تی از جمله پ.ک.ک، 
پ.ی.د و داعش تبديل شده است که تحت رهبری 
آمريکا تهديدی عليه ترکيه محس��وب می ش��وند.

دولت ترکيه بارها اعتراض خود را به حمايت مالی 
� تسليحاتی آمريکا از معارضان ُکرد سوريه اعالم 
و در چند روز گذش��ته حمالت توپخانه ای خود را 
عليه مواضع ی.پ.گ و پ.ک.ک در عفرين انجام 
داده اس��ت.مقامات دولت ترکيه از روزهای گذشته 
با اعالم نارضايتی از همکاری آمريکا با گروه های 
تروريس��تی و معارضان ُکرد سوری به طور مستمر 
نس��بت به احتمال آغاز عمليات نظامی در اطراف 

عفرين و منبچ هشدار داده بودند.

انگليس با بحرين در نقض 
حقوق بشر همدست است

سازمان گات اعالم کرد که فروش سالح از سوي 
دولت انگليس به بحرين به معناي اين است که 
اي��ن کش��ور ني��ز با بحرين در نقض حقوق بش��ر 
همدست است.به گزارش ايسنا، به نقل از شبکه 
اللؤل��ؤة، س��ازمان "گات" که بر مقابله با تجارت 
س��الح در س��طح جه��ان نظ��ارت دارد و مقر آن 
در انگليس اس��ت اعالم کرد که فروش س��الح 
از س��وي دول��ت انگلي��س به بحري��ن به معناي 
اين اس��ت که اين کش��ور نيز با بحرين در نقض 
حقوق بش��ر همدست اس��ت.اين سازمان اعالم 
کرد: نمايش��گاه بين المللي س��الح و تجهيزات 
امنيت��ي ک��ه در لن��دن درح��ال برگزاري اس��ت 
ميزبان بزرگترين ش��رکت هاي س��الح در جهان 
و هيئت ه��اي نظامي از کش��ورهاي نقض کننده 
حقوق بش��ر از جمله عربستان، امارات، بحرين و 
ديگر کش��ورها بوده اس��ت.در بيانيه اين سازمان 
آمده اس��ت: يک نظرس��نجي نش��ان داد که 76 
درص��د اف��راد بالغ در انگلي��س مخالف صادرات 
س��الح براي نظام هاي س��رکوبگر هستند و 64 
درصد نيز مخالف حمايت دولتي از نمايشگاه هاي 
س��الحي هستند که نمايندگان کشورهاي نقض 

کننده حقوق بشر در آن شرکت دارند.

اتحاديه اروپا تحريم هاي جديدي 
عليه ونزوئال وضع مي کند

منابع وابسته به اتحاديه اروپا اعالم کرده اند اين 
اتحاديه در نشس��ت عصر پنجشنبه خود موافقت 
کرده تا تحريم هاي جديدي را عليه ونزوئال اعمال 
کند.به گزارش خبرگزاري رويترز اين منابع گفتند 
اتحاديه اروپا توافق کرده چند مقام ونزوئال را به 
فهرست تحريم هايش اضافه کند. اين نخستين 
بار است که اتحاديه اروپا دست به تحريم اعضاي 
حکومت نيکوالس مادورو، رئيس جمهور ونزوئال 
مي زند.ب��ه گفت��ه ديپلمات ه��ا هفت عضو دولت 
مادورو از س��وي اتحاديه اروپا در فهرس��ت سياه 
تحريم ها قرار گرفته اند که شامل انسداد دارايي ها 
و ممنوعيت مس��افرت مي شود.اتحاديه اروپا اين 
تحريم ها را بعد از آن اعمال کرد که نسبت به "سوء 
استفاده هاي حقوق بشري" در ونزوئال که در يک 
سال گذشته شاهد اعتراضات عليه دولت مادورو 
بوده، اظهار نگراني کرد.به گفته يک مقام اتحاديه 
اروپا که نامش را فاش نکرد، روز پنجشنبه سفراي 
۲۸ کش��ور عض��و اين بل��وک با توجه به وضعيت 
ونزوئ��ال ب��ر تحريم افراد جديد توافق کرد.در ماه 
نوامبر نيز اتحاديه اروپا تحريم هاي تسليحاتي و 
همچنين تحريم تجهيزاتي که ممکن است براي 
س��رکوب مخالفان سياس��ي در ونزوئال استفاده 

شوند، عليه اين کشور وضع کرد.
دول��ت ونزوئ��ال و نمايندگان مخالفان اين دولت 
روز پنجشنبه دور جديد مذاکراتشان را براي حل 
بحران اين کش��ور در جمهوري دومنيکن برگزار 

کردند.
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یک نگاه

دور جدید رقابت تسلیحاتی هند و پاکستان 
دور جدید آزمایش موشکی اسالم آباد موجب می شود: 

گ�روه بی�ن المل�ل : پاکس��تان و هن��د به 
عنوان تنها صاحبان س��الح هاي هسته اي 
در منطق��ه جنوب آس��يا، ب��ه نوعي درحال 
رقابت تسليحاتي هستند و تالش مي کنند 
در زمينه توليد و نيز برخورداري از فناوري 
توليد انواع سالح و و موشک هاي بالستيک 

از يکديگر پيشي بگيرند.
وق��ت'  'ن��واي  زب��ان  اردو  روزنام��ه 
نوشت:پاکس��تان ب��ه زودي رون��د جديد 
آزمايش موش��ک هاي بالستيک و کروز را 
آغاز مي کند که هدف اصلي آن نيز توسعه 
برنامه هاي موشکي کشور و بررسي جوانب 

فني و تکنيکي موشک ها مي باشد.
در اين گزارش آمده است:پاکستان با توجه 
به اوضاع امنيتي منطقه قدرت خود را نيز در 

اين برهه به نمايش خواهد گذاشت.
نواي وقت به نقل از منابع آگاه نوشت:قرار 
اس��ت موشک هايي با سوخت جامد شامل 
'ش��اهين يک A، ش��اهين ۲ و شاهين ۳' به 
زودي پرتاب ش��ده و ش��اهين ۳ با برد دو 
هزار و 7۵۰ کيلومتر است که قابليت حمل 

سالح هاي متعارف و هسته اي را دارد.
پاکس��تان همچني��ن قرار اس��ت برخي از 
موش��ک هاي کروز بروز رس��اني و جديد از 
سري 'بابر' را نيز مورد آزمايش قرار دهد.

خاطر نشان مي شود که پاکستان در حالي 
خود را براي آزمايش جديد موش��ک هاي 
بالس��تيک آماده مي کند که هند به عنوان 
همسايه و رقيب سنتي پاکستان روز گذشته 
يک موش��ک قاره پيماي ' آگني ۵' را، که 
داراي قابلي��ت حم��ل کالهک هس��ته اي 

است، آزمايش کرد.
چهارده��م تيرماه امس��ال ني��ز همزمان با 
س��فر نخس��ت وزير هند به سرزمين هاي 
اش��غالي ب��راي امض��اي ق��رارداد خري��د 
تس��ليحات ب��ه ارزش ي��ک ميليارد دالر با 
رژيم صهيونيس��تي، ارتش پاکستان نسل 
جديد و پيشرفته تر موشک هاي بالستيک 
خود از سري موشک هاي 'نصر' را آزمايش 

کرد.
پاکس��تان جزو کش��ورهاي توليد کننده و 
صاحب سالح هسته اي است و همه ساله، 
تعدادي از موشک هاي بالستيک جديد خود 
با قابليت حمل کالهک هاي هسته اي و يا 
کالهک هاي متعارف را به نش��انه نمايش 
قدرت و توان نظامي و با هدف تقويت توان 

بازدارندگي خود، آزمايش مي کند.
پاکس��تان و هن��د به عن��وان تنها صاحبان 
س��الح هاي هس��ته اي در منطق��ه جنوب 
آس��يا، به نوعي درحال رقابت تس��ليحاتي 
هس��تند و تالش مي کنند در زمينه توليد و 
نيز برخورداري از فناوري توليد انواع سالح 
و و موشک هاي بالستيک از يکديگر پيشي 

بگيرند.
هند مذاکرات خريد موشک از اسرائیل  ���

را از سر مي گیرد
رژيم صهيونيستي اعالم کرد، هند به زودي 
گفت وگوهاي مربوط به خريد موشک هاي 

ضد زره اسرائيلي را از سرمي گيرد.
به گزارش ايس��نا، دفت��ر بنيامين نتانياهو، 
نخس��ت وزير اس��رائيل با صدور بيانيه اي 
ضمن اش��اره به اي��ن مطلب، افزود: دولت 
هن��د در س��ال ۲۰۱4 تصمي��م ب��ه خريد 
موش��ک هاي "سبايک" گرفت که ارزش 
مال��ي اين ق��رارداد ب��ه ۵۰۰ ميليون دالر 
مي رس��يد. ش��رکت تس��ليحاتي "رافائل" 
اس��رائيل در ماه ژانويه اعالم کرد که هند 

اين قرارداد را لغو کرده است.
حال بنيامين نتانياهو که در سفري تاريخي 
ب��ه هند رفته اس��ت، اع��الم کرده که پس 
از مذاکره با ناريندرا مودي، نخس��ت وزير 
هن��د، دولت دهلي تصميم به ازس��رگيري 
مذاک��رات مربوط به خريد اين موش��ک ها 

گرفت. 
اسرائيل ساليانه يک ميليارد دالر تجهيزات 
نظام��ي و جنگ��ي به هند مي فروش��د. لغو 
ق��رارداد مذک��ور به اين خاط��ر بوده که به 
اعتقاد دهلي واردات موشک هاي مذکور به 
ظرفيت هاي داخلي هند در توليد تسليحات 

لطمه مي زند.
نخس��ت وزي��ر رژيم صيهونيس��تي هفته 
گذش��ته ط��ي س��فري 6 روزه راه��ي هند 
ش��د. اين سفر به مناسبت بيست وپنجمين 
س��الروز آغ��از رواب��ط ديپلماتيک ميان دو 

طرف انجام گرفت.
بنيامي��ن نتانياه��و در اين س��فر با ناريندرا 
مودي ديدار کرده و راه هاي تقويت روابط 

دوجانبه به ويژه روابط تجاري را با او بررسي 
کرد. حدود ۱۳۰ بازرگان اسرائيلي نتانياهو 

را در اين سفر همراهي مي کنند.
به گزارش مرکز اطالع رس��اني فلسطين، 
ب��ه دنب��ال اين س��فر دهلي ن��و � پايتخت 
هن��د � صحنه برپايي تظاهراتي گس��ترده 
در اعتراض به س��فر نتانياهو به اين کش��ور 
بود. تظاهرات کنندگان پرچم فلس��طين را 
به دس��ت گرفته و شعارهاي ضد اسرائيلي 
س��ردادند و آدمک نتانياهو را هم به آتش 
کش��يدند. آن��ان همچنين جناي��ات رژيم 
اشغالگر صهيونيستي عليه ملت فلسطين 

تاريخچه منازعه هند و پاکستان ���
در شبه قاره هند از 6۰ سال قبل به اين سو 
بين دو کش��ور پرجمعيت هند و پاکس��تان 
درگيري بوده که ريش��ه ي اين منازعه به 
کش��مير بازمي گ��ردد. در م��اه مه ۱96۵ با 
توس��ل به زور توسل هند بحران کشمير از 

فاز سياسي وارد فاز نظامي شد.
ابت��دا يک گ��ردان نيروي هندي با عبور از 
خط آتش بس س��ال ۱949، چند پاس��گاه 
پاکس��تاني را در کارگيل اشغال کردند و به 
دنبال اعتراض مردم مس��لمان کش��مير در 
ماه ژوئن، هند ۱۵۰ هزار نيروي خود را به 
شمال هند اعزام کرد. اين اقدام سبب شد تا 
هزاران نيروي داوطلب از کشمير آزاد و مرز 
پاکستان بگذرند تا به کمک مردم کشمير 
هند بش��تابند. از اين زمان به بعد دو کش��ور 
کليه مذاکرات را کنار گذاشته و جنگي تمام 

عيار را آغاز کردند.
البته نبايد از ياد برد که اگرچه در نبرد ۱96۵ 
هند آغاز کننده ي جنگ بود اما هندي ها در 
دو دهه قبل از آن همواره در بحث کشمير 
کوت��اه آم��ده و علي رغ��م برتري قوا تن به 

عقب نش��يني در برابر پاکستان در دهه ۵۰ 
داده بودند. البته مردم مسلمان کشمير نيز 
در اين سال ها همواره خواستار استقالل از 

دولت هندوي هندوستان بوده اند.
آغاز جنگ ���

پس از آن که هندي ها اعالم کردند بخشي 
از مهاجمان کش��ميري نظاميان پاکستاني 
هس��تند که لباس محلي پوشيده اند، ۱۵۰ 
هزار نيروي خود را در چند محور به حرکت 
درآوردن��د و ب��ا درهم کوبي��دن نيروهاي 
مرزب��ان و پراکن��ده پاکس��تان وارد بخش 
کش��مير آزاد )تحت حاکميت پاکس��تان( 
ش��دند و ظرف مدت کوتاهي به عمق 4۰ 

کيلومتري پاکستان رسيدند.
ژن��رال اي��وب خان رهبر پاکس��تان در اين 
زمان دس��تور بس��يج قوا ب��راي برخورد با 
نيروهاي هندي را داد حال آن که آن زمان 
نيروهاي هندي به ۲۱ کيلومتري مظفرآباد 

)مرکز کشمير پاکستان( رسيده بودند.
در اول س��پتامبر ۱96۵ ه��زاران ني��روي 
پاکستاني در جنوب اسالم آباد )راولپندي( 
ب��ا عبور از مرز پاس��گاه هاي مرزي هند را 

تصرف کردند.
هن��د که انتظار حمله ي پاکس��تان در چند 
صد کيلومتري کشمير را نداشت از نيروي 
هوايي اس��تفاده کرد و در حمالتي وس��يع 
صده��ا تان��ک و خودروي پاکس��تاني را به 
آتش کش��يد. اما س��رعت عمل و پايداري 
پاکستاني ها سبب شد تا آن ها بتوانند تا بر 
جاده ه��اي جامو- س��ري نگر که راه ورود 
هندي ها به کشمير هند بود مسلط شوند.

هن��د از اي��ن لحظه به بع��د درنگ را جايز 
ندانس��ت و با تجهيز قوا در نزديکي الهور 
پاکس��تان جبهه را باز کرد و از س��ه جناح 

حمله اي گازانبري را براي تسخير اين شهر 
مهم هند آغاز کرد.

اين نيروها با استفاده از برتري قواي چهار 
بر يک خود در برابر پاکستاني ها به پيروزي 
اوليه رس��يده ول��ي در حوالي الهور در پي 
شکس��ت نيروي هوايي هند از پاکس��تان و 
از دست دادن پشتيباني هوايي از يک طرف 
و مقابله مردانه و مؤثر پاکس��تاني ها، تن به 
توقف دادند. اگر هندي ها مي توانستند جاده 
اله��ور به حيدرآباد )در جنوب پاکس��تان( 
را قطع کنند به نقطه ي مناس��بي رس��يده 

بودند.
اما توفق آن  ها در 6 س��پتامبر س��بب شد تا 
مجبور به تن دادن به فشارهاي بين المللي 
ش��وند. هندي ها در اين زمان از س��وي دنيا 
ب��ه دليل حمل��ه ي بي دليل به الهور مورد 
مالم��ت قرار گرفته بودند و چيني ها که در 
۱96۲ با هند جنگيده بودند اين کش��ور را 

تهديد به مداخله ي نظامي کردند.
بنابراين در ۲۳ سپتامبر دو طرف بدون آن 
که به نتيجه اي دس��ت يافته باش��ند آتش 
بس را قبول کردند حال آن که »گرفتاري 

کشمير« حل نشده باقي مانده بود.
در اي��ن نب��رد هندي ه��ا در برابر س��قوط 
7۰ هواپيم��ا تنها ۱9 هواپيماي پاکس��تان 
را س��اقط کردند ح��ال آن که در نبردهاي 
زميني تانک هاي پاکستان ضربات سختي 

از هندي ها متحمل شدند.
نتیجه نبرد ���

جن��گ س��پتامبر ۱96۵ هند و پاکس��تان 
حداقل 7 تا ۱۰ هزار کش��ته برجا گذاش��ت 
و ش��ايد اگر فشار ده ها سياستمدار معروف 
جهان نظير ناصر، گاس��يکين، چوئن الي، 
جانسون، ... و تهديد چين نبود نبرد مذکور 
شدت مي يافت و صدها هزار نفر از نيروهاي 
 اين دو کش��ور فقير جنوب آس��يا کش��ته

 مي شدند.
اگرچه اين جنگ اثر فوري براي هيچ يک از 
دو طرف نداشت اما سبب شد تا دنيا شاهد 
رشد ارتش هاي دو کشور باشد به گونه اي 
که هم اکنون هر دو کشور پرجمعيت ترين 
ارتش هاي جهان را در اختيار دارند. )ارتش 
هند ارتش چهارم جهان و ارتش پاکستان 
ارت��ش هفت��م جهان اس��ت( همچنين دو 

کشور به بمب اتم دست يافتند.
اين دو کشور در ۱97۱ نيز با هم جنگيدند که 
منجر به جدايي بنگالدش )پاکستان شرقي( 
از پاکستان شد. در دهه ي 9۰ نيز طرفين در 
کارگيل به جنگي گس��ترده دست زدند که 
اگرچه به وسعت درگيري هاي قبلي نبود اما 
به جهان اين هشدار را داد که »بمب ساعتي 
 کش��مير« هنوز فعال اس��ت و دنيا را تهديد

 مي کند.,

میز خبر

ي��ک رس��انه عرب زبان با اش��اره ب��ه تداوم حمالت 
موش��کي و ش��رايط سختي که س��عودي ها در يمن 
ب��دان گرفتار ش��ده اند، تنه��ا راه خروج از مخمصه و 
ورطه را گفتگو با انصاراهلل يمن دانس��ت. به گزارش 
خبرگ��زاري مه��ر، راي الي��وم در مطلبي با اش��اره به 
گرفتار شدن سعودي ها در باتالق يمن نوشته است: 
ش��ليک موشک هاي بالستيک حوثي ها به عربستان 
و فرمان سلمان بن عبدالعزيز پادشاه عربستان براي 

اختص��اص دو ميلي��ارد دالر براي بانک مرکزي يمن 
در عدن براي توقف بحران ارزي يمن اوج مخمصه 
و بحراني که سعودي ها در يمن بدان گرفتار شده اند 
را نشان مي دهد.اين رسانه آورده است: موشک هاي 
بالس��تيکي که به جيزان در جنوب غربي عربس��تان از 
س��وي يمني ها ش��ليک شده و تعداد آنها طي ۱۰ روز 
گذشته به ۵ عدد رسيده است به مثابه تهديد امنيتي و 
نظامي براي عربستان است و خزينه مالي اين کشور را 
تهي مي کند به ويژه که گزارش هايي درباره شکست 
س��امانه پاتريوت در س��اقط کردن اين موشکها وجود 
دارد و اينکه نيروهاي سعودي براي ساقط کردن هر 
موشک بالستيک حوثي ها به هفت موشک پاتريوت 
نياز دارند و اگر قيمت هر موش��ک پاتريوت بين پنج 
ت��ا هف��ت ميليون دالر باش��د اين ب��راي خزينه مالي 
عربس��تان بس��يار سنگين است و اين جداي از اثرات 

رواني و امنيتي اين حمالت موشکي است.

ب��ه گ��زارش ايلن��ا به نق��ل از پايگاه خب��ري کنگره 
آمريکا، روز گذشته-چهارش��نبه- همزمان با اعالم 
برندگان »جايزه اخبار ساختگي« که ساخته »دونالد 
ترام��پ« رييس جمه��وري آمريکا اس��ت، س��ايت 
افشاگر »ويکي ليکس« دولت آمريکا را »منبع مکرر 

اطالعات غلط« خطاب کرد.
ويکي ليک��س در توييت��ر نوش��ت: »باوج��ود اينکه 
ويکي ليک��س ب��ه عنوان س��ازماني ب��ر مبناي اصل 
اطالعات، همواره افش��اگري هايش مورد تاييد قرار 
گرفته، حاضر اس��ت درباره اخبار س��اختگي مناظره 
کند. الزم به ذکر است در کنار رسانه هاي آمريکايي، 
دولت ترامپ نيز يک منبع مکرر اطالعات غلط بوده 

است.«
جوايز رقابت ساختگي دولت آمريکا يعني »فيک نيوز 
آوارد« يا همان جايزه اخبار ساختگي، روز گذشته به 
رس��انه هاي نس��بت داده ش��د که همواره مورد انتقاد 

ترامپ قرار داش��ته اند. رس��انه هاي چون سي ان ان، 
نيويورک تايمز و واش��نگتن پس��ت در ميان برندگان 

قرار داشتند.

 تنها گزينه عربستان
 براي خروج از تنگناي يمن گفتگو با انصاراهلل است

 ويکي ليکس دولت آمريکا 
را »منبع مکرر اطالعات غلط« خطاب کرد. 

اوباما به جهان سیاست بازمي گردد 
اگ��ر نگران��ي ترامپ و جمهوري خواه��ان براي نوامبر 
تنها حفظ اکثريت مجلس نمايندگان و س��ناي آمريکا 
ب��ود، آنها اکن��ون دليل ديگري هم براي نگراني دارند: 

باراک اوباما.
ب��ه گ��زارش نيوزويک، باراک اوبام��ا، رئيس جمهوري 
س��ابق آمري��کا از زم��ان خروج از کاخ س��فيد س��ال پر 
مش��غله اي داش��ته است اما حضورش بدون جلب توجه 
ب��ود. اکن��ون اما گزارش ها حاکي از آن اس��ت که اوباما 
قص��د دارد ۲۰۱۸ ب��ه عرصه سياس��ي بازگردد و صحنه 
را براي نقش برجس��ته اي منتهي به انتخابات حس��اس 

ميان دوره اي کنگره آماده کند.
نزدي��کان چه��ل و چهارمين رئيس جمه��وري آمريکا 
پيش بيني مي کنند که او سال سياسي پر باري داشته باشد 

که شامل برگزاري کمپين و ساير اقدامات مردمي شود. 
کيتي هيل،  س��خنگوي او به ش��يکاگو تريبيون گفت: 
اوباما همچنان در ۲۰۱۸ فعاليت هاي سياس��ي خواهد 
داش��ت و کمپين هاي بيش��تر و تاييد نامزدهاي بيش��تر 

در دستور است. 
رئيس جمهوري س��ابق آمريکا بخش��ي از سال ۲۰۱7 را 
به جت گردي در سراسر جهان پرداخت و پس از هشت 
س��ال حکومتداري اکثر اوقاتش را صرف گردش کرد 
اما هموارد تاکيد داش��ت که او هرگز سياس��ت را ترک 
نخواهد کرد. اوباما پيش از ترک کاخ س��فيد متعهد ش��د 
ت��ا به لحاظ سياس��ي فعال بمان��د و با نامزدها همکاري 
کرده و آنهايي که براي حفظ ميراث و دس��تاوردهايش 

تالش کنند، تاييد کند.

اوباما در ۲۰۱7 چندين بار ترامپ را هدف انتقادهايش 
ق��رار داد و گرچ��ه ب��ه ن��درت ن��ام چه��ل و پنجمي��ن 
رئيس جمه��وري آمريکا را مس��تقيما ب��ر زبان آورد اما 
اينب��ار گفت که رياس��ت جمه��وري ترامپ "يک دوره 
غير عادي" را ايجاد کرده است. به طور مشخص اوباما 
عليه تالش ه��اي جمهوري خواهان براي ملغي کردن 
اوباماکر س��خن گفت، در حمايت از حفظ قانون داکا يا 
روياپردازان موضع گيري کرد و از تصميم ترامپ براي 

خروج از تغييرات آب و هوايي انتقاد به عمل آورد.
در حالي که ترامپ در پايان اولين س��ال حضورش در 
کاخ س��فيد ميزان محبوبيت بسيار پاييني داشت، اوباما 
در زمان بازنشس��تگي محبوب تر ش��د و ميزان رضايت 
مردمي از او به بيش از 6۰ درصد رس��يد. در اواخر س��ال 

۲۰۱7 اوباما باز هم ميزان محبوبيتش در ايالت آالباما که 
عمدتا جمهوري خواه هستند، از ترامپ باالتر رفت.

بنابراين حضور اوباما در آغاز کمپين هاي انتخابات ميان 
دوره اي آمريکا بايد موجب وحشت ترامپ و نامزدهاي 
جمهوري خواه ش��ود. در نظرس��نجي ماه س��پتامبر، ۵۲ 
درصد از پاس��خ دهندگان آرزو کردند که اي کاش اوباما 
هنوز در قدرت بود. نقش فعال رئيس جمهوري س��ابق 
آمريکا در انتخابات ۲۰۱۸ ممکن اس��ت باز هم پايگاه 

دموکرات ها را تقويت کند.
در ۲۰۱7 اوبام��ا تنه��ا ي��ک حضور در کمپين انتخاباتي 
داش��ت ک��ه در ويرجيني��ا براي حماي��ت از رالف نورتام 
صورت گرفت و نهايتا هم او نامزد پيروز شد. در ۲۰۱۸ 

او اين تعداد را افزايش خواهد داد.

a مسکو کار انتقال سيستم هاي موشکي دفاع هوايي اس 4۰۰ به چين را بر اساس توافق 
امضا شده در سال ۲۰۱4 آغاز کرد.

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري تاس، يک منبع در مرکز همکاري هاي نظامي روسيه 

گفت: کار اجراي اين قرارداد آغاز شده و اولين محموله براي چين ارسال شده است.
به گفته اين منبع اين محموله شامل مرکز کنترل، مرکز رادار، تجهيزات انرژي و پشتيباني 

قطعات يدکي، ابزارهاي متفاوت و ديگر قطعات الزم براي سيستم اس 4۰۰ است.

تحويل اس ۴۰۰ هاي 
روسيه به چين آغاز شد

مکزيک: پول ساخت ديوار آمريکا را پرداخت نمي کنيم 
وزارت امور خارجه مکزيک بار ديگر تاکيد کرد 
اين کشور هزينه رويا پردازي رييس جمهوري 
اياالت متحده را پرداخت نمي کند. به گزارش 
ايلن��ا ب��ه نقل از رويت��رز، وزارت امور خارجه 
مکزي��ک امروز-پنجش��نبه- در واکنش به 
توييت رييس جمهوري آمريکا، بار ديگر تاکيد 
کرد که مکزيک پول س��اخت ديوار مرزي را 
پرداخت نمي کند.ترامپ در توييتر خود اعالم کرد که برنامه س��اخت ديوار 
در م��رز مکزي��ک تغيي��ري نکرده اس��ت.ترامپ در توييتي ديگر مکزيک را 
خطرناک ترين کش��ور جهان ناميد. وزارت امور خارجه مکزيک همچنين از 

اين توييت ترامپ به شدت انتقاد کرد.

حمله افراط گرايان به مسجدي در هلند
يک گروه وابس��ته به جنبش راس��تگراي افراطي در هلند در اقدامي اس��الم 
ستيزانه به نصب آدمکي موهن بر درب يکي از مساجد واقع در شهر آمستردام 
مبادرت نمود. به گزارش رس��يده، يک گروه وابس��ته به جنبش راس��تگراي 
افراطي در هلند، پالکاردي با مضمون نژادپرستانه و اسالم ستيزانه و آدمکي 
با سر بُريده را بر درب مسجد امير سلطان در شهر آمستردام واقع در اين کشور 
آويزان کردند.گروه افراط گراي مذکور سپس تصوير پالکارد را همراه با نوشته 
»س��ر بريدن« در ش��بکه اجتماعي نيز به اشتراک گذاشت.»قنبر شنر« خادم 
اين مسجد در گفتگو با خبرنگار آناتولي اقدام مذکور را محکوم کرد و اعالم 
کرد که هدف از اين اقدام تحريک مس��لمانان اس��ت.به گفته وي، تحقيقات 

در اين زمينه از سوي پليس آمستردام آغاز شده است.

انفجار بمب در افغانستان جان ۵ نفر را گرفت 
يک مقام افغانستان از کشته شدن دست کم 
۵ نفر در انفجار تصادفي يک بمب خبر داد. 
به گزارش آسوشيتد پرس، »جالني فرهاد« 
سخنگوي والي »هرات« امروز-پنجشنبه- 
از انفجار بمب در خانه اي در اين واليت خبر 
داد.وي اضاف��ه ک��رد اين بم��ب که احتماال 
قرار بوده در آينده مورد اس��تفاده قرار گيرد، 

به صورت تصادفي منفجر ش��ده و جان دس��ت کم ۵ نفر را گرفته اس��ت.اين 
بمب شب گذشته در يک خانه منفجر شد، جان ۵ تن از اعضاي يک خانواده 
را گرف��ت و ۳ ت��ن ديگ��ر را مج��روح کرد.فرهاد افزود که زنان و کودکان در 

ميان کشته شدگان قرار دارند
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یادداشت

 ضرورت تحول اساسي
 در زمينه صادرات غيرنفتي

جامعه ايران در زمينه صادرات غيرنفتي نيازمند يک تحول 
اساس��ي و اصولي در ابعاد گوناگون اس��ت و فضاس��ازي 
مناسب براي صادرات غيرنفتي، مديريت حرفه اي شناخت 
بازاره��اي جهاني، فعاليت هاي بازاريابي حرفه اي و حفظ 
روابط مناسب با کشورهاي خارجي از جمله اموري به شمار 
مي رود که در قالب يک نظام بايد به آنها توجه ش��ود، در 
غير اين صورت فعاليت هاي غيرنفتي را با شعار نمي توان 
پيگيري کرد و انتظار موفقيت در اين زمينه داشت. توسعه 
صادرات غيرنفتي در شرايط کنوني اقتصاد ايران از مهم ترين 
مسائل سياسي و اقتصادي است که مسئوالن کشور بايد 
در نظر داشته باشند، از اين رو توسعه صادرات غيرنفتي نه 
تنها از ديدگاه ارزآوري، بلکه از نظر ايجاد اشتغال در داخل 
کشور از اولويت و اهميت ويژه اي برخوردار است. صادرات 
غيرنفتي يکي از فعاليت هاي مهم در جامعه ايران است که 
با عواملي همچون کيفيت روابط بين الملل و چگونگي 
آن، کاالهاي صادراتي و مزيت آنها و ميزان ش��ناخت و 
بهره وري از بازاريابي تخصصي و نوين به منظور معرفي 
محصول هاي کشور به ديگران، ارتباط مستقيم و نزديک 
دارد. به جاي سرمايه گذاري در تمامي زمينه ها بايد مطالعه و 
بررسي کرد که کشور در چه زمينه هايي قابليت و مزيت دارد 
و سپس در آن بخش ها سرمايه گذاري انجام شود تا عالوه 
بر پاسخ به نيازهاي داخلي، پاسخ گوي تقاضا و انتظارهاي 
بازارهاي خارجي نيز باشد، در واقع در اين زمينه نمي توان 
عجوالنه و به طور سطحي به اين مسائل پرداخت. در گذشته 
مطالعه هايي در حوزه برخي از صنايع که کشور در آن کارآمد 
بود، صورت گرفت که بايد به آنها توجه شود و نبايد بر روي 
محصول ها و صنايعي سرمايه گذاري کرد که در آن قدرت 
رقابت وجود ندارد و در صورتي که در اين عرصه ها توليد نيز 
صورت پذيرد، توليدهايي بهتر و مطلوب تر در خارج از کشور 
وجود داشته باشد و نتوان در آينده با آن رقابت کرد. يکي از 
بخش هايي که مي تواند براي توسعه فعاليت هاي غيرنفتي 
انگيزه داشته باشد، بخش خصوصي است، اما بايد توجه کرد 
تا اين بخش حرفه اي باشد، نه آنکه به صرف داشتن سرمايه، 
وارد بازار شود. بخش خصوصي حرفه اي معتقد به فعاليت 
حرفه اي است و شناخت کافي از بازارها و توليدهاي به روز 
و آمادگي براي رقابت با انواع گروه ها در بازارهاي مختلف 
دارد.بخش کالن نيازمند حمايت دولت و بسترسازي براي 
ايجاد شرايط صادراتي است و بخش خرد به يک تحول در 
مديريت بنگاه هاي اقتصادي نياز دارد. افرادي که سال هاي 
طوالني بيشترين فعاليت هاي خود را در بازار داخلي متمرکز 
کرده اند، نمي توانند با همان شيوه مديريت و ابزارها، انتظار 
موفقيت در بازارهاي خارجي داشته باشند. بنابراين بايد گفت 
يکي از بحث هاي بسيار مهم در صادرات غيرنفتي، سرمايه 
گذاري بر روي مديريت حرفه اي است. چون بدون داشتن 
مديريت حرفه اي در سطح خرد، تحول اساسي در مديريت 
عوامل توليد و فعاليت هاي بازاريابي نمي توان انتظار موفقيت 
در حوزه صادرات داشت.توس��عه س��رمايه گذاري و رونق 
ص��ادرات غيرنفت��ي عامل مؤثري در تحقق اهداف توليد 
ملي بويژه در امر افزايش اشتغال، سرمايه گذاري و رونق 
توليد اوليه اس��ت. در همين رهگذر نقش علم و دانش در 
اقتصاد به دليل ايجاد تخصص و بهبود بهره وري عوامل 
توليد از گذشته مورد توجه قرار گرفته و جايگاه فناوري و 
دانش به عنوان عوامل درون زا در رش��د اقتصادي مورد 

تأکيد قرار گرفته است.

پازل پیچیده قیمت مسکن
کارشناسان برناکامی طرح های تامین سرپناه برای مردم تاکید کردند 

گروه مسکن :آيا مي توان از ازدواج جوانان 
جلوگيري نمود يا همانند گذشته چند خانوار 
با هم زير يک س��قف زندگي کنند،تا اضافه 
تقاضا از بين رفته وبازار داغ مسکن متعادل 

شود؟!
آي��ا دول��ت به عن��وان اصلي ترين عامل در 
برق��راري عدالت اجتماع��ي نمي تواند اين 
معما را حل کند؟رسانه ها به ويژه تلويزيون، 
ب��ا الگو قراردادن خانواده هاي به ظاهر پول 
دار وفرهنگ سازي در اين زمينه چه کرده 
اند؟يا شايد کمبود مصالح ساختماني ، نبودن 
کارگر ونيروي انس��اني ، وباال بودن قيمت 
زمين باعث بوجود آمدن اين گراني ها شده ، 
همچنين باال رفتن نقدينگي با دادن وامهاي 
مختلف و سوق دادن اين حجم از نقدينگي 
به س��مت خريد مس��کن باعث اين فاجعه 
ش��ده اس��ت؟در هر يک از موارد باال معلوم 
مي شود با توجه به اقتصاد بيمار کشور ايران 
، اولي��ن و مهمتري��ن عامل در گراني ها خود 
دولت است، البته اين سنگ بناي نامبارک، 
از دولتهاي گذش��ته کار گذاشته شده است.
چرا چنين ش��ده؟مگر خداوند زمين را براي 
آس��ايش و راحتي بندگان قرار نداده وطمع 
به اين امانت الهي تا چه اندازه الزم اس��ت 
؟زماني که بيشتر زمين ها در انحصار دولت 
وسرمايه داران باشد، دولت و سرمايه داران 
دو بازيگر اين قصه شده ، مردم به فراموشي 
س��پرده مي شوند و سپس فاصله طبقاتي به 
بيشترين حد خود رسيده و زمين حکم طال 
ناي��اب را پيدا مي کند.در زمينه قيمت زمين 
سياس��ت هاي نادرس��ت و ن��ا بجايي که از 
دولتهاي قبل اتخاذ ش��ده در مس��ير کج به 
حرکت ادامه مي دهد.آيا خصوصي س��ازي 
يعن��ي ثروتمند کردن ع��ده اي خاص. چرا 
دولت براي زمينهاي دست نخورده ماليات 

سنگيني وضع نمي کند؟
س�ال آين�ده جه�ش قيم�ت مس�کن  ���

نداريم
معاون مس��کن و 
ساختمان وزير راه 
و شهرس��ازي ب��ا 
بي��ان اينک��ه بازار 
مسکن هم اکنون 
خالي از س��فته بازان اس��ت، گفت: مصرف 
کنن��دگان واقعي ب��ه افزايش ۵۰ درصدي 
معامالت مسکن کمک کرده اند اما جهش 
قيمت در س��ال آينده نخواهيم داش��ت.به 
گزارش ايس��نا، حام��د مظاهريان در جمع 
خبرن��گاران اظهار کرد: افزايش ماليمي را 
در قيم��ت مس��کن و تع��داد مبايعه نامه ها 
داريم که جاي نگراني نيست. من مي توانم 
اين اطمينان را بدهم که تا س��ال آينده هم 
اي��ن فرآين��د به نفع خريداران مصرفي بازار 
اس��ت و جايي براي سفته بازان نيست.وي 
اف��زود: در آذرماه افزايش ۵۰ درصدي را در 
تع��داد معام��الت نس��بت به آذرماه س��ال 
گذش��ته شاهد بوديم. اگر آمار دي ماه بيايد 

مي ت��وان دقيق تر اظه��ار نظر کرد اما فکر 
مي کنم آمار دي ماه مقداري تعديل ش��ده 
اس��ت.معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان 
اينکه وقتي آمار ساالنه بازار مسکن را نگاه 
مي کني��م افزاي��ش قيم��ت نگ��ران کننده 
نيس��ت و تا حدود نرخ تورم اس��ت، تصريح 
کرد: خوش��بختانه دولت توانسته هنوز اين 
بازار را خالي از بازار س��ودآوري هاي کاذب 
نگ��ه دارد.مظاهري��ان در پاس��خ به گمانه 
زني ها مبني بر رشد قيمت مسکن در سال 
آين��ده گفت: ۵۰ درصد تعداد مبايعه نامه ها 
افزاي��ش يافت��ه و اينک��ه اع��الم مي کنند 
قيم��ت جهش مي کند جوس��ازي کس��اني 
اس��ت که مي خواهن��د آپارتمانهاي خود را 
گ��ران بفروش��ند.وي ادام��ه داد: در تهران 
۴۹۰ هزار خانه خالي داريم که به س��ختي 
مي توان براي آنها مش��تري پيدا کرد. بازار 
عمومي فعال براي قش��ر متوس��ط اس��ت و 
هن��وز س��ودآوري اينبازار کمتر از س��پرده 
گذاري بانک اس��ت. ولي خوشبختانه همه 
نش��انه ها مثبت اس��ت که بازار مس��کن به 
س��مت رونق در حال حرکت اس��ت. لذا اين 
اطمينان را مي دهم که در ماه هاي پيش رو 
و س��ال آين��ده جهش هاي قيمتي ش��ديد 
نخواهيم داشت.معاون مسکن و ساختمان 
وزير راه و شهرس��ازي درباره اين صحبت 
که برخي مي گويند بازار مسکن دچار رکود 
تورمي ش��ده اس��ت گفت: من متوجه رکود 
تورمي نمي شوم. اساس��ا بازارها، بازارهاي 
رک��ود و رون��ق هس��تند. اگر دي��د کلي به 
بخش مس��کن داش��ته باش��يم و موجودي 
کاف��ي ک��ه وج��ود دارد مي بيني��م فق��ط 
خانه ه��اي گ��ران قيمت نيس��تند که خالي 
مانده اند. به طور مثال در ش��هر پرند حدود 
۷۰۰۰ مس��کن مهر بدون متقاضي داريم؛ 
بنابراين در سطوح مختلف، قيمتهاي فعلي 

نگران کننده يا نش��ان دهنده جهش قيمت 
نيستند.

گراني خانه هاي نوس�از رکود مس�کن را  ���
عميق تر مي کند)عکس ( 

نايب رئيس کميس��يون عمران مجلس، با 
انتقاد از بزرگ شدن حباب قيمت مسکن در 
بازار خانه هاي نوس��از، گفت: بي توجهي به 
گراني خانه هاي نوساز رکود بازار مسکن را 
عميق تر مي کند.مجيد کيان پور با انتقاد از 
حباب قيمت مس��کن به ويژه در خانه هاي 
نوس��از، گفت: گراني خانه هاي نوساز بيش 
از نرخ تورم هدايت مشتريان به سمت خريد 
خانه هاي قديمي ساز را رقم زده است.نايب 
رئيس کميس��يون عمران مجلس ش��وراي 
اس��المي، با تاکيد بر اينکه رش��د قيمت در 
بخش مس��کن تنه��ا در ب��ازه تورمي قابل 
پذيرش اس��ت، افزود: اگر قيمت خانه هاي 
نوس��از با روند فعلي افزايش��ي بيش از نرخ 
ت��ورم را تجرب��ه کن��د به ط��ور حتم در بهم 
خوردن عرضه و تقاضا نقش پررنگي خواهد 

داشت.
گراني خانه هاي نوساز کاهش تقاضا در  ���

اين حوزه را رقم مي زند
نماينده مردم درود و ازنا در مجلس شوراي 
اسالمي، با بيان اينکه گراني خانه هاي نوساز 
به کاهش تقاضا در اين حوزه منجر خواهد 
ش��د، تصريح کرد: گران��ي اين نوع خانه ها 
بازار واحدهاي چندس��ال ساخت و قديمي و 
همچني��ن خانه ه��اي کلنگ��ي را داغ کرده 
اس��ت.اين نماينده مردم در مجلس دهم، با 
تاکيد بر اينکه بايد راهکارهاي کارشناسانه 
براي تنظيم قيمت ها در حوزه مسکن در نظر 
گرفته شود، گفت: وزارت راه و شهرسازي در 
اين مسير بايد با همکاري سازمان تعزيرات 
حکومتي و سازمان مالياتي به تنظيم نرخ ها 

در حول و هوش تورم کمک کند.

بزرگ ش�دن حباب قيمت ه�ا رکود بازار  ���
مسکن را عميق تر مي کند

وي يادآور شد: مالکاني که به رعايت قيمت 
مسکن در بازه نرخ تورم عمل کرده اند بايد 
با مشوق هاي مالياتي و بخشودگي هايي در 
اين زمينه به ادامه اين روند تشويق شوند و 
کساني که به برهم زدن نظم بازار مشغول 
هس��تند نيز بايد با سياست هاي بازدارنده از 
ادامه مسير منع شوند.نايب رئيس کميسيون 
عمران مجلس ش��وراي اسالمي، ادامه داد: 
اگر راهکاري براي ساماندهي بازار مسکن 
به ويژه در حوزه واحدهاي نوساز انديشيده 
نش��ود قطعا رکودي عميق بازار مس��کن را 

فرا خواهد گرفت
کمب�ود ���۴ ميلي�ون واح�د مس�کوني در 

کشور 
رئيس کميس��يون 
مجلس،  عم��ران 
گفت: در کميسيون 
عم��ران و مجلس 
اعتقاد داريم که در 
کش��ور کمب��ود ۴ ميليون واحد مس��کوني 
وج��ود دارد، ن��گاه وزارت راه و شهرس��ازي 
اينگونه نيس��ت و اعتقاد دارند که مس��کن 
م��ورد ني��از وجود دارد ام��ا از کيفيت کافي 
برخوردار نيستند.محمدرضا رضايي کوچي 
در خصوص وضعيت موجود مسکن کشور، 
اظه��ار داش��ت: در کميس��يون عم��ران و 
مجلس اعتقاد داريم که در کشور کمبود ۴ 
ميليون واحد مسکوني وجود دارد، عرضه و 
تقاضا در بازار مس��کن برابر نيس��ت.رئيس 
کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با 
بي��ان اينک��ه نگاه وزارت راه و شهرس��ازي 
اينگونه نيس��ت و اعتقاد دارند که مس��کن 
م��ورد ني��از وجود دارد ام��ا از کيفيت کافي 
برخوردار نيس��تند، گف��ت: همچنين اعتقاد 

دارن��د باي��د منابع را به جاي توليد مس��کن 
به س��مت احي��ا بافت هاي فرس��وده جهت 
ده��ي کرد.نماينده مردم جهرم در مجلس 
ش��وراي اس��المي با اش��ازه ب��ه اينکه اين 
اختالف نظر بين مجلس شوراي اسالمي و 
وزارت راه وشهرس��ازي وج��ود دارد و مرکز 
پژوهش ه��اي مجلس نيز نظر کميس��يون 
عم��ران را تايي��د ک��رده اس��ت، ادامه داد: 
ت��الش م��ا بر اين اس��ت ک��ه وزارت راه و 
شهرسازي را متوجه کنيم تا به سمت توليد 
مس��کن حرکت کنند.اين نماينده مردم در 
پاي��ان  اس��المي در  ش��وراي  مجل��س 
خاطرنش��ان کرد: توليد مس��کن به معناي 
اش��تغال، پوياي��ي، به کارگي��ري حداق��ل 
۴۰۰ه��زار نف��ر مهندس عم��ران و هزاران 

کارگر ساختماني است
قيم�ت حب�اب  رک�وردار  ته�ران    ���

 مسکن 
 عضو کميس��يون 
عمران مجلس، با 
بيان اينکه رش��د 
حبابي نرخ مسکن 
بيش��تر در تهران 
رخ داده است، گفت: عملکرد بد دولت به 
نابس��اماني بازار مس��کن دامن زده است.
حس��ن خس��ته بند با انتقاد از رشد حبابي 
نرخ مس��کن در کشور، گفت: مشکل باال 
رفت��ن حبابي قيمت مس��کن بيش��تر در 
ته��ران رخ داده و ب��ه عملک��رد بد دولت 
مربوط اس��ت.عضو کميس��يون عمران 
مجلس ش��وراي اس��المي، با بيان اينکه 
رکود عميق در حوزه خانه هاي مسکوني 
و بي تحرکي در بخش س��اخت و س��از در 
چند سال گذشته عامل اصلي شکل گيري 
حب��اب قيمتي در اين بازار اس��ت، افزود: 
هميش��ه نمي توان فنر قيمت را با دس��ت 

نگه داشت تا در وضعيت ثبات باقي بماند 
زيرا بايد در جايي اين فنر براي رس��يدن 
به تعادل رها شود.نماينده مردم بندرانزلي 
در مجلس ش��وراي اس��المي، با تاکيد بر 
اينک��ه اکنون فنر قيمت مس��کن با توجه 
به کاهش رکود در اين بخش رها ش��ده 
است، تصريح کرد: از طرف ديگر در چند 
ماه گذش��ته بدون اينکه اتفاق خاصي رخ 
ده��د قيمت مصالح مربوط به س��اخت و 
س��از کامال افزايش يافت��ه که اين نيز در 
حبابي شدن نرخ مسکن بي تاثير نيست.
خس��ته بن��د با بي��ان اينک��ه بايد بخش 
مس��کن س��ير طبيعي خود را طي کرده و 
دخال��ت در اي��ن ح��وزه وضعي��ت را بدتر 
مي کند، ادامه داد: اگر س��اخت و س��از در 
کش��ور فعال شود عالوه بر ايجاد اشتغال 
براي بسياري افراد، کارخانجات بسياري 
نيز احيا ش��ده و در نتيجه بخش مس��کن 
ني��ز رون��ق مي گي��رد.. وي ب��ا تاکي��د بر 
ضرورت اتخاذ تدابيري مناس��ب از سوي 
دول��ت براي س��اماندهي بازار مس��کن، 
گفت: دولت بايد با ارايه تسهيالت ارزان 
قيمت در رونق بازار مس��کن سهيم باشد.
اي��ن نماين��ده مردم در مجل��س دهم، با 
انتق��اد از بن��گاه داري برخ��ي بانک ها در 
چند س��ال اخير که به آش��فتگي هر چه 
بيش��تر وضعيت بازار مس��کن دامن زده 
اس��ت، افزود: متاسفانه در سال هاي اخير 
بانک ها نيز به س��مت خانه هايي رفته اند 
که س��اخت و س��از آن ها زمان مشخص 
داش��ته باش��د.وي ادامه داد: عدم اعطاي 
تسهيالت بانکي به خانه هاي قديمي ساز 
مش��کالتي را در بازار رفم زده و به نوعي 
گران شدن خانه هاي نوساز را منجر شده 

است.
م�ردم براي اخذ تس�هيالت مس�کن  ���

درگير بخشنامه هاي متفاوت هستند
خسته بند با بيان اينکه دولت بايد در ارتباط 
با بافت فرس��وده نيز همت ويژه اي داشته 
باش��د، گفت: بانک ها در گذشته عملکرد 
خوب��ي در اين حوزه نداش��ته اند و اکنون 
ني��ز بس��ياري از مردم گرفتار بخش��نامه 
و دس��تورالعمل هاي بانک ه��ا براي اخذ 
تس��هيالت هس��تند.وي با اشاره به وعده 
تامين ١۰ درصد تس��هيالت مس��کن از 
س��وي دول��ت، تصريح کرد: ب��ا توجه به 
بدعه��دي دول��ت در اي��ن زمينه و اذعان 
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور به کمبود 
منابع براي تامين اين موضوع بانک ها به 
مردم فش��ار آورده قصد تملک خانه هاي 
آن ه��ا را ب��راي تامين منابع مورد نياز خود 
دارند.عض��و کميس��يون عمران مجلس 
ش��وراي اس��المي، يادآور شد: روند فعلي 
تسهيالت دهي بانک ها در حوزه مسکن 
باعث نارضايتي هاي عديده ش��ده از آيت 
 دول��ت باي��د تجديدنظ��ري در اين حوزه

 انجام دهد

ش��ماره   - آم��ل  شهرس��تان  حقوق��ی  عموم��ی  3دادگاه  ش��عبه 
ابالغنامه:9610101210306305- ش��ماره بایگانی ش��عبه:960618- 

شماره پرونده:9609981210300601- تاریخ تنظیم:1396/10/25
آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم محمد رضا 

کرمی فرزند خواهان آقای/خانم یداهلل داداشپور 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/خانم محمدرضا کرمی به خواسته مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609981210300601 
ش��عبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان آمل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1396/12/15 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
میگ��ردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به 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.
منش��ی ش��عبه 3 دادگاه خان��واده شهرس��تان آم��ل-ام البنین حس��ن زاده 

عالیکالئی
--------------------------------------------

ش��عبه اول حل اختالف آمل  - ش��ماره: 1/96/727- تاریخ:96/8/24 - 
دادنامه:96/469

جلس��ه ش��ورا بتصدی امضا کننده زیر در وقت مقرر ش��عبه اول تشکیل و 
پس از بررس��ی پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح آت��ی مبادرت به 

انشا رای مینماید:
خواهان:صف��ر عل��ی صالحپور به وکالت س��یده مری��م جاللیان آم��ل خ امام 

رضا)ع( پاساژ داوودی
خوانده:اسماعیل امانی تهران شهر قدس میدان مصلی بلوار بهاران میدان 
بهاران خیابان ش��هیریانی خیابان سلیم کوچه سرد 23 پالک 252 طبقه اول 

فضل اله امانی
رای قاضی ش��ورا- در خصوص دعوی خواهان صفر علی صالحپور به طرفیت 
خوانده اس��ماعیل امانی به خواس��ته مطالبه وجه به انضمام هزینه دادرسی 
و خس��ارت تاخیر تادیه به موجب یک فقره چک به شماره837409در تاریخ 
95/05/20 از حساب شماره 101001000421065001 بانک سرمایه 
ش��عبه آمل ش��ورا ب��ا عنایت به اینکه مس��تند خواهان س��ند تجاریس��ت و 
وج��ود آن در ی��د دارنده نش��ان از مدیونیت صادر کنن��ده و ضامن بمیزان 
من��درج در آن میباش��د و خوانده نیز با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه حاضر 
نگردی��ده و دف��اع مقبول��ی در رد ادعا خواه��ان معمول نداش��ته فلذا ادعا 
خواهان وارد تش��خیص و مستند به مواد 310و313 قانون تجارت و 521، 
519، 515و  198 قانون آئین دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
60/000/000ری��ال معادل ش��ش میلی��ون تومان بابت اصل خواس��ته و 
همچنین مبلغ 1/585/000ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل 
و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رس��ید چک لغایت زمان اجرای حکم در 
ح��ق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی اس��ت و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل وا خواهی در این ش��عبه و س��پس ظرف بیست روز دیگر 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم دادگستری آمل می باشد.
قاضی شعبه اول حل اختالف آمل- جعفری

--------------------------------------------
وق��ت  س��اعت:11/45  تاری��خ:96/11/30-  ش��ماره:96/428/ی19- 

رسیدگی
خواهان س��ید مه��دی مهدوی ب��ا وکالت فاطم��ه مهدویان- خوان��ده: عباس 

رستمی-ابراهیم کارخیزان)خیران( مجهول المکان
مطالبه وجه در وقت مقرر در شعبه حاضر گردند.

شعبه 19 شورای حل اختالف آمل
--------------------------------------------

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
تاریخ:96/10/28

شماره:021/96/6311
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 

حوزه ثبتی فریدونکنار
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 ام��الک متقاضیانی که در هیات 
موض��وع ماده یک قان��ون مذکور مس��تقر در واحد ثبت��ی فریدونکنار مورد 
رس��یدگی و تصرف��ات مالکانه و ب��ال معارض آن��ان مح��رز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:

امالک واقع در فریدونکنار به شماره 66 اصلی بخش 2 
باقیمانده 66 اصلی به نام خانم فاطمه ابراهیم زاده نس��بت به شش��دانگ 
ی��ک قطعه زمی��ن با بنای احداثی به مس��احت 122/76 مت��ر مربع واقع در 
فریدونکنار خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب 

اسالمی 
باقیمانده 66 اصلی به نام آقای مهرداد دن نس��بت به شش��دانگ یک قطعه 
زمی��ن با بنای احداثی به مس��احت 430/14 متر مربع واقع در فریدونکنار, 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
باقیمان��ده 70 فرع��ی به ن��ام خانم هاج��ر خات��ون آزادی کناری نس��بت به 
شش��دانگ یک قطعه زمین با خانه به مس��احت 128/11 متر مربع واقع در 
فریدونکنار, خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب 

اسالمی
1495 فرعی به نام خانم فاطمه اسمعیل پور کریمی به ششدانگ یک قطعه 
زمی��ن با بنای احداثی به مس��احت 173/05 متر مربع واقع در فریدونکنار, 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
1516 فرع��ی ب��ه نام خان��م حمیده کبیری کن��اری به شش��دانگ یک قطعه 
زمی��ن با بنای احداثی به مس��احت 162/34 متر مربع واقع در فریدونکنار, 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
1739 فرع��ی ب��ه نام آق��ای منص��ور گیالنی الریمی نس��بت به شش��دانگ 
ی��ک قطع��ه زمین با بن��ای احداث��ی به مس��احت 300 مت��ر مرب��ع واقع در 

فریدونکنار,خریداری مع الواسطه از آقای علی محمد عابدیان مالک رسمی 
2396 فرعی به نام آقای جواد جعفریان کناری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمی��ن با بنای احداثی به مس��احت 68/80 متر مربع واق��ع در فریدونکنار, 

خریداری مع الواسطه از سهم ارث آقای هوشنگ جعفریان مالک رسمی 
3243 فرعی به نام آقای حسن نوتراش کناری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مس��احت 172/90 مت��ر مربع واقع در فریدونکنار 

خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
3579 فرع��ی به ن��ام آقای حس��ین آقاجانی منقاری نس��بت به شش��دانگ 
ی��ک قطعه زمی��ن با بنای احداثی به مس��احت 233/13 مت��ر مربع واقع در 
فریدونکن��ار, خری��داری م��ع الواس��طه از آقای ن��ور علی عب��اس زاده مالک 

رسمی 
3581 فرع��ی به نام آقای س��ید جواد حس��ین زاده نس��بت به شش��دانگ 
ی��ک قطعه زمی��ن با بنای احداثی به مس��احت 167/76 مت��ر مربع واقع در 
فریدونکنار, خریداری مع الواسطه از آقای علی محمد عابدیان مالک رسمی 

3581 فرعی به نام خانم حلیمه کشوری کناری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمی��ن با بنای احداثی به مس��احت 432/83 متر مربع واقع در فریدونکنار, 

خریداری مع الواسطه از آقای زین العابدین عابدیان مالک رسمی 
3904 فرعی به نام آقای حس��ین جان ش��اهکی کناری نس��بت به ششدانگ 
ی��ک قطعه زمی��ن با بن��ای احداثی به مس��احت 47/35 متر مرب��ع واقع در 

فریدونکنار, خریداری مع الواسطه از آقای رجب نادعلیان مالک رسمی 
8068 فرعی به نام خانم فاطمه ترنج نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 218/54 متر مربع واقع در فریدونکنار, خریداری 

مع الواسطه از آقای مراد قربانی مالک رسمی
15553 فرعی به نام آقای محس��ن س��راج فریدونی نس��بت به شش��دانگ 
ی��ک قطعه زمی��ن با بن��ای احداثی به مس��احت 90/50 متر مرب��ع واقع در 

فریدونکنار, خریداری بال واسطه 
 امالک واقع در فریدونکنار به شماره 64 اصلی بخش 2

757 فرع��ی به نام آقای حس��ین عزالدین فومش��ی نس��بت به شش��دانگ 
ی��ک قطعه زمی��ن با بن��ای احداثی به مس��احت 98/38 متر مرب��ع واقع در 
فریدونکن��ار روس��تای نوایی محله, خریداری مع الواس��طه از آقای ش��عبان 

غالمی مالک رسمی 
امالک واقع در فریدونکنار به شماره 13 اصلی بخش 11

477 فرعی به نام آقای گرجی مهلبانی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 249/40 متر مربع واقع در فریدونکنار, روستای 
مهلبان خریداری مع الواسطه از آقای ابوالقاسم رشیدی به شرط رهنی مالک 

رسمی 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگه��ی در دو نوبت به 
فاصل��ه 15 روز از طری��ق این روزنامه و محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها 
منتش��ر و در روس��تاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روس��تاها از تاری��خ الصاق در محل تا دو ماه اعت��راض خود را به اداره 

ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یکماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در ای��ن صورت اقدامات ثبت موک��ول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و 
در صورت��ی که اعتراض در مهل��ت قانونی واصل نگردد ی��ا معترض,گواهی 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/11/14

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونکنار-مرتضی خواجوی
--------------------------------------------

آگهی 658
آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم محمد قلی 

پور فرزند
خواهان آقای/ جواد نصری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ محمد قلی 
پور به خواسته مطالبه وجه مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس��ه 9609982822600367 شعبه 16 شورای حل اختالف شهرستان 
قزوین ثبت و وقت رس��یدگی مورخ 1396/12/16 س��اعت 16:00 تعیین 
که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاری��خ انتش��ار آگهی به دفت��ر 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 ش��ورای حل اختالف ش��عبه 16 ش��ورای حل اختالف 

شهرستان قزوین- کبری قره داغی
--------------------------------------------

آگهی 657
خواه��ان/ ش��اکی خانم توران حی��دری امین آبادی دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��ده/ متهم آقای بهزاد پیکانلو به خواس��ته لغو حضان��ت تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان قزوین نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه 
خان��واده قزوی��ن واقع در قزوین- خیابان دانش��گاه – جن��ب پارک الغدیر- 
دادگستری کل استان قزوین ارجاع و به کالسه 9609982811000920 
ثب��ت گردی��ده که وق��ت رس��یدگی آن 1396/12/08و س��اعت 10 صبح 
تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگه��ی می ش��ود ت��ا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع 
از مف��اد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه خانواده قزوین

--------------------------------------------
آگهی 656

رونوشت حصر وراثت
آقای اس��معیل رمضانی بشناس��نامه 4 باستناد ش��هادتنامه و گواهی فوت 
و رونوش��ت شناس��نامه ورثه، درخواستی بش��ماره 960374 تقدیم این 
ش��ورا نموده چنین اشعار داشته است که ش��ادروان ابراهیمعلی رمضانی 
بشناس��نامه شماره 10 در تاریخ دوشنبه 20 شهریور 1396 درگذشته و 

ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
1-مهدی رمضانی فرزند ابراهیمعلی ش��ماره شناس��نامه 1090 نسبت با 

متوفی فرزند
2-فرخ لقا رمضانی فرزند ابراهیمعلی ش��ماره شناس��نامه 908 نسبت با 

متوفی فرزند
3-حس��ن رمضانی فرزند ابراهیمعلی شماره شناس��نامه 1020 نسبت با 

متوفی فرزند
4-قربان رمضانی فرزند ابراهیمعلی ش��ماره شناس��نامه 774 نس��بت با 

متوفی فرزند
5-ابوالفضل رمضانی فرزند ابراهیمعلی ش��ماره شناس��نامه 840 نسبت 

با متوفی فرزند
6-اس��معیل رمضانی فرزند ابراهیمعلی ش��ماره شناس��نامه 4 نس��بت با 

متوفی فرزند
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
م��ی نماید تاهرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد وی می 
باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف آبگرم- محمدی

--------------------------------------------
آگهی 655

آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم ب��ه آقای/خانم مهدی 
یوسف زاده قزوینی فرزند محمدیوسف

خواه��ان آقای محم��د کریمی فرزند احمد دادخواس��تی به طرفیت خوانده 
آقای مهدی یوس��ف زاده قزوینی فرزند محمدیوس��ف به خواسته الزام به 
فک پالک خودرو مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه 
9609982811200648 ش��عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی قزوین ثبت 
و وقت رس��یدگی مورخ 1396/02/04 س��اعت 11:30 تعیین که حسب 
دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی به علت 
مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی قزوین- حسین 

تسنیمی
--------------------------------------------

آگهی 654
رونوشت آگهی حصر وراثت 

آگهی 654
رونوشت آگهی حصر وراثت

آق��ای علی اصغر نصری فرزند لطف اله دارای شناس��نامه ش��ماره 338 به 
ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 960772 از این ش��ورا درخواست گواهی 
حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان لط��ف اله نصری 
فرزند رمضانعلی به شناس��نامه 170 در تاریخ 85/1/28 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-خلیل نصیری ش ش 12 پسر

2-علی اصغر نصری ش ش 338 پسر
3-زهرا نصری ش ش 308 دختر 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تاهرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف  یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی ش��عبه هفتم ش��ورای حل اختالف ش��هر قزوین- اس��ماعیل دهقان 

نژاد
--------------------------------------------

آگهی 653
آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم ب��ه خواندگان مجهول 

المکان عباس چگینی و غیره
خواه��ان نرگ��س محمدی آراس��ته و غی��ره با وکال��ت آقای ش��هاب الدین 
غریبی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان 1- عباس چگینی 2- عباس��علی 
عبدالله��ی 3- ج��واد عبدالله��ی 4- مریم عبداللهی 5- عفت خداش��ناس 
6- مائ��ده عبداللهی 7- طاهری نیلی به خواس��ته اثب��ات مالکیت و تنظیم 
س��ند و ... مط��رح  ک��ه ب��ه این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 
9609982810300712 ش��عبه 3 دادگاه عموم��ی حقوقی قزوین ثبت 
و وقت رس��یدگی مورخ 1396/12/05 س��اعت 10:00 تعیین که حسب 
دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی به علت 
مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دفت��ر دادگاه حقوق��ی ش��عبه 3 دادگاه عمومی حقوق��ی قزوین- مصطفی 

یعقوبی سرخنی

��� امير مسعود طايفه



 آغاز پلمب
 صرافي هاي غيرمجاز

پلم��ب صرافي ه��اي غيرمج��از ب��ا ورود 
دستگاههاي نظارتي آغاز شد و پنج صرافي 
غيرمجاز تعطيل ش��دند.به گزارش خبرنگار 
مهر، پلمب صرافي هاي غير مجاز توس��ط 
دستگاه نظارتي آغاز شده است.بر اين اساس 
پنج صرافي غيرمجاز که در خيابان فردوسي 
و پاس��اژهاي اط��راف فعالي��ت مي کردند، 
توسط دستگاه هاي نظارتي، پلمب و پرونده 
آنها به دستگاه هاي قضايي جهت رسيدگي 
و تش��کيل پرونده ارس��ال شد.گفتني است 
اگر اين اقدامات مستمر باشد، مطمئنا ديگر 
شاهد حضور صرافي هاي غير مجاز در بازار 
نخواهيم بود. اين در حالي اس��ت که بانک 
مرکزي به صورت مکرر با ارسال نامه هايي 
به نيروي انتظامي، خواس��تار توقف فعاليت 

صرافي هاي غيرمجاز شده بود

تالش ایران برای پس گرفتن 
دارایی های بلوکه در لوکزامبورگ

بان��ک مرکزي ايران براي آزادس��ازي ۴.۹ 
ميلي��ارد دالر پول ايران نزد مؤسس��ه مالي 
کليراستريم لوکزامبورگ به دادگاه شکايت 
کرد.به گزارش خبرگزاري تس��نيم به نقل 
از رويترز، بانک مرکزي ايران ش��کايتي را 
عليه مؤسس��ه مالي کليراس��تريم به عنوان 
يکي از مؤسسات تابعه بورس آلمان تنظيم 
کرده اس��ت.اين شکايت که نزد دادگاه هاي 
لوکزامبورگ طرح ش��ده در پي آزادس��ازي 
دارايي هاي بلوکه ش��ده بانک مرکزي ايران 
است.بر اساس اين شکايت نامه، دارايي هاي 
بانک مرکزي جمهوري اس��امي ايران در 
حساب هاي اين بانک بلوکه شده و مؤسسه 
کليراستريم بايد مجموعًا حدود ۴.۹ ميليارد 
دالر به اضافه س��ود آن را به بانک مرکزي 

پرداخت نمايد.
اين دارايي ها ش��امل دارايي اي حدوداً 1.۹ 
ميليارد دالري است که به شاکيان آمريکايي 

دولت ايران تسليم شده است.
مؤسس��ه کليراس��تريم مدعي شده که اين 
ش��کايت فاقد وجاهت قانوني اس��ت و تمام 
اقدامات الزم و مناس��ب را براي زير س��ؤال 
ب��ردن ادعاه��اي بانک مرکزي ايران به کار 

خواهد گرفت.

 انگليس بد ترین
 در پيش بيني شاخص ها

بان��ک مرک��زي انگلي��س کمتري��ن دقت 
پيش بيني نرخ تورم بين بانک هاي مرکزي 
را به ثبت رس��اند.به گزارش ايس��نا به نقل 
از بلومب��رگ، اگرچ��ه هيچ بانک مرکزي در 
دنيا عملکردي عالي در پيش بيني نرخ تورم 
نداش��ته است، اما بانک مرکزي انگليس در 
ص��در بدتري��ن عملکرد قرار دارد. اين بانک 
ک��ه س��ه ق��رن قدم��ت دارد، در رتبه بندي 
بانک هاي مرکزي گروه "جي ۷" بلومبرگ، 
بدتري��ن عملک��رد در پيش بين��ي نرخ تورم 
اقتصاد داخلي را داش��ته اس��ت در حاليکه 
بان��ک مرک��زي کانادا بهتري��ن پيش بيني 
را داش��ته اس��ت.قدرت پيش بيني که از آن 
ب��ه عنوان يک��ي از پايه هاي تصميم گيري 
در خصوص سياس��ت هاي پولي اس��تفاده 
مي ش��ود و روي ش��رکت ها و خانوارها در 
دني��اي واقعي اقتصاد اثر مي گذارد، يکي از 
اصلي ترين عوامل اعتبار يک بانک مرکزي 
اس��ت. مارک کارني، رئيس بانک مرکزي 
انگليس و تيم سياس��ت گذاري او با اتکا به 
چش��م انداز ت��ورم، طي ي��ک دهه اخير تنها 
ي��ک مرتب��ه نرخ به��ره را افزايش داده اند.

پيش بيني هاي��ي ک��ه در واقعي��ت به وقوع 
نمي پيون��دد همواره يکي از ابزارهاي انتقاد 
از بانک هاي مرکزي و روساي انتصابي اداره 
کننده آن هاس��ت. موسس��ات مالي از زمان 
بحران مالي، به دليل مس��ائلي نظير برنامه 
خريد دارايي هاي گس��ترده و نرخ هاي بهره 
منف��ي ک��ه به عقيده برخ��ي از افراد موجب 
گس��ترش نابرابري ش��ده است، تحت فشار 

فزاينده اي قرار گرفته اند.

بيت کوین از نظر شرعی 
اشکال دارد

يک کارش��ناس بانکداری اسامی از وجود 
مشکات شرعی برای معامله با بيت کوين 
خبر داد.س��يدعباس موس��ويان در گفتگو با 
ايبِن��ا درباره بررس��ی پ��ول های رمزی و به 
خصوص بيت کوين از منظر مباحث شرعی و 
فقهی، با تاکيد بر اينکه اصل وجود اين پول 
ها دارای ابهام اس��ت، اظهارداش��ت: اگرچه 
اعام می شود که اين پول ها رمزی است و 
کسی امکان نفوذ در آن را ندارد، اما اينگونه 

ادعاها مربوط به افراد معمولی است.
وی ادام��ه داد: در حال��ی که افراد حرفه ای 
و متخص��ص در مباح��ث الکترونيکی و نرم 
افزاری، چنين ادعايی نداشته و معتقدند در 
نفوذناپذي��ری در اي��ن پول ها، محل ترديد 

جدی وجود دارد.
اين کارش��ناس بانکداری اس��امی افزود: 
همچني��ن ارزش اين پول ها نيز به ش��دت 
دارای نوس��ان اس��ت. يک پ��ول حقيقی يا 
مج��ازی به صورت طبيعی تغييرات قيمتی 
دارد اما در مقايس��ه با دارايی و کاالها بايد 
ثبات داش��ته باش��د تا بتوان کاالها و دارايی 

ها را با آن ارزش گذاری کرد.
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یک نگاه

 توصيه هایي براي
 ایجاد رشد پایدار اقتصادي

 

رش��د اقتصادي يک متغير کان اس��ت و 
ممکن اس��ت از بخش هايي مانند نفت و 
خدمات حاصل شده باشد که تاثير چنداني 
در زندگ��ي م��ردم ندارد. به عبارتي اينکه 
رش��د اقتصادي حاصل مي شود، لزوما به 
اين معنا نيست که در درآمد مردم تاثيري 
ايجاد مي شود چون رشد اقتصادي توزيع 
منطقي در ميان بخش هاي اقتصاد کشور 
را تضمي��ن نمي کن��د. بنابراين مي توانيم 
حتي رش��دهاي باال را تجربه کنيم بدون 
اينک��ه در درآم��د و س��طح زندگي مردم 

تغييري ايجاد شود.
بايد ببينيم که رشد ايجاد شده تاثيري در 
الگوي کسب و کار، تامين نيازهاي مردم 
و بهبود وضعيت بيکاري داش��ته اس��ت يا 
خير؟ که بررسي ها نشان مي دهد که اين 
رش��د گرچه در س��طح کان محقق شده 
ولي در س��طح خرد م��ردم تاثيرات آن را 
احساس نمي کنند، همچنان که از اگر از 
1۰۰ نفر بپرس��يد که اکنون در اقتصاد ما 
رشد ۴ و ۴.۵ درصدي وجود دارد، آيا باور 
مي کنن��د ي��ا خير به نظر من بايد گفت که 

باور نمي کنند.
رش��د اقتصادي که در حال حاضر وجود 
دارد نيازهاي مردم را برطرف نکرده و تاثير 
قابل توجهي در نرخ بيکاري نداشته است 
و همان طور که مي دانيد االن مهم ترين 
مش��کل مردم در اقتص��اد ايران بيکاري 
اس��ت و رش��د اقتصادي باي��د به نحوي 
محقق ش��ود که اش��تغال ايجاد کرده و 
بيکاري را برطرف کند. اگر قرار باشد که 
به دولت راهکارهايي ارائه کنيم که بتواند 
به رشد اشتغالزا دست يابد و از سوي ديگر 
بي��کاري را کنترل کند، اولين راهکار اين 
اس��ت که مانع واردات بي رويه کاال شود. 
علي رغم س��خنان مقام معظم رهبري در 
نوروز س��ال جاري دولت همچنان جلوي 
واردات بي رويه را نگرفته است و واردات 
بي روي��ه در بخش هايي که توليد داخلي 
وج��ود دارد، منج��ر به آن ش��ده که توليد 
داخلي با ورشکستگي روبرو شود. بنابراين 
اولين گامي که دولت بايد بردارد اين است 
ک��ه در جهت جلوگيري از ورشکس��تگي 
بنگاه ه��ا جل��وي واردات کاالهاي��ي که 

مشابه داخلي آن وجود دارد را بگيرد.
اگر تقاضاي مردم به سمت توليد و خدمات 
داخلي پيش برود، مي توان انتظار داش��ت 
که رونق به بنگاه هاي اقتصادي کش��ور 
برگ��ردد و ام��ا راهکار دوم اين اس��ت که 
خدم��ات بانکي به خدمت توليد در بيايد، 
متاس��فانه اکنون خدمات بانکي به هيچ 
وج��ه در خدمت توليد نيس��ت و اگر مثا 
ب��راي اخذ وام ه��م بخش خدمات و هم 
بخ��ش تولي��د درخواس��ت وام دهند، با 
درخواس��ت خدمات موافقت خواهد شد. 
چ��را ک��ه نظ��ام بانکي امي��د دارد بخش 
خدمات زودبازده تر باشد. بنابراين دومين 
توصيه به دولت اين است که نظام بانکي 
را در مس��يري قرار دهد که خدمات الزم 

را به بخش توليد ارائه کند.
س��ومين توصيه به دولت اين اس��ت که 
س��ريع تر يارانه هاي ثروتمندان را حذف 
کند. اين اقدامي است که دولت بايد چهار 
سال پيش انجام مي داد، ولي تعلل کرد و 
علي رغم توصيه کارشناس��ان منابع مالي 
اي��ن بخش با دادن يارانه به کس��اني که 

نيازي به آن نداشتند.
در اين نکته فقط بحث منابع مالي نيست. 
دول��ت بايد با م��ردم برخورد صادقانه اي 
داش��ته باش��د تا مردم انگيزه داشته باشند 
پس ان��داز خود را براي به کارگيري توليد 
کش��ور ب��ه کار ببرند. صداقت س��رمايه 
اجتماع��ي ايجاد مي کند و دولت هايي که 
با مردم صادق نيس��تند نمي توانند اعتماد 

آنها را براي سرمايه گذاري جلب کنند.
همان گونه که گفتم سه توصيه مهم براي 
ايجاد رش��د پايدار اقتصادي و به تبع آن 
حل معضل بيکاري از اين موارد است. در 
غير اين صورت ممکن است که به دنبال 
فروش نفت در وضعيت پساتحريم دولت 
بتواند براي يک يا دو سال رشد کوتاه مدتي 
ايجاد کند. ولي اوال اين رشد فراگير نيست 

دوما که پايدار نخواهد بود.
دول��ت دس��ت به اق��دام خطرناکي زده و 
نمي گويد که به دست آوردن منابع مالي 
اين چنيني به منزله اس��تقراض اس��ت و 
دولت بايد سودهاي آن را پرداخت کند و 
واقعا مشخص نيست که در آينده در چه 
منابعي خواهد توانست سود اوراق بدهي 
را که امروز واگذار مي کند، پرداخت کند. 
بارها به مجلس توصيه کرديم که در اين 
سياس��ت احتياط کند چرا که اگر احتياط 
الزم صورت نگيرد، به هدايت اقتصاد به 

سمت ورشکستگي منجر خواهد شد.
الزم اس��ت بگوي��م که اگ��ر دولت همان 
ابتداي روي کار آمدن يعني در سال 1۳۹۲ 
يارانه ها را حذف کرده بود و مي توانس��ت 
از منابع مالي آن اس��تفاده کند، نيازي به 
اقدام��ات اين چيني از قبي��ل ايجاد بازار 
بدهي نداش��ت. ولي اين مس��ير را رفت و 
به حرف کارشناسان گوش نکرد و اکنون 
ني��ز توصي��ه ما به دولت اين اس��ت که در 

روند خود اخال ايجاد نکنند.

رنج اقتصاد از دالر پایان ندارد
کارشناسان در گفت وگو با »شروع«از نوسانات شدید قیمت ارز انتقادکردند 

رییس کل بانک مرکزی : شادی  دالر رو به پایان است           کارشناسان هشدار دادند :ضربه گرانی دالر به رشد اقتصاد 
گوه�ر زارع باش�ی-گروه اقتص�اد : دالر 
آنق��در در حدود س��ه م��اه اخير جوالن داد و 
رک��ورد زد ت��ا اينکه خ��ود را به کانال ۴۵۰۰ 
تومان رس��اند. جري��ان افزايش قيمت دالر 
در چند ماه اخير اتفاق تازه اي نيس��ت و اين 
روزها شايد بيش از آن که متضرران گراني 
اين ارز پرحاش��يه انتظار ارزان ش��دن آن را 
داشته باشند، خواسته خود را بر گران نشدن 
بيش از نرخ هاي موجود قرار داده اند.قيمت 
ارزه��ا عم��ده به ويژه دالر آمريکا و يورو در 
هفته ه��اي اخي��ر در بازار آزاد رو به افزايش 
نهاده اس��ت؛ در آخرين روز معاماتي هفته 
گذشته، هر دالر آمريکا ۴۴ هزار و ۵8۰ ريال 
و ه��ر ي��ورو ۵۵ هزار و ۷۲۰ ريال به فروش 
رفت.البته افزايش نرخ يورو به دليل رش��د 
ارزش آن در بازاره��اي جهان��ي روي داده 
اس��ت که کارشناس��ان ارزي آن را ناشي از 
اف��ت ارزش دالر آمري��کا در مقاب��ل يورو و 
نيز در س��بد ارزهاي عمده جهاني مي دانند؛ 
ش��اخص دالر نرخ برابري دالر را مقابل 6 
ارز اصلي شامل يورو، ين ژاپن، دالر کانادا، 
پوند انگليس، فرانک سوييس و کرون نروژ 
اندازه مي گيرد.با اين حال افزايش نرخ دالر 
در بازار آزاد ايران بيش از هر چيز در ماه هاي 
آذر و دي ماه ناش��ي از افزايش تقاضا براي 
تسويه حساب شرکت ها با طرف ها و شرکاي 

تجاري خود در پايان سال ميادي است.
گرچ��ه نوس��ان ب��ازار و افزايش قيمت دالر 
در فاصل��ه بي��ن آبان ت��ا پايان دي ماه در هر 
س��ال تا حدي طبيعي ش��ده و بنابه داليلي 
همچ��ون تقاضاي فصل��ي، کاهش عرضه 
ارز پتروش��يمي ها و يا تس��ويه حساب هاي 
خارجي رخ مي دهد، ولي براي س��ال جاري 
روال به گونه اي متفاوت بود. جريان رش��د 
قيمت دالر از ش��هريور ماه ش��روع ش��د و از 
کانال ۳8۰۰ حرکت کرد و در نيمه مهرماه 
خود را به ۴۰۰۰ تومان رس��اند، اين زماني 
ب��ود ک��ه ظاهرا دالر در بازار ارز ايران کانال 
۴۰۰۰ تومان و قيمت هاي رنج ۳۰۰۰ تومان 
را براي هميشه ترک کرد و وارد کانال ۵۰۰۰ 
تومان ش��د. اين موضوعي اس��ت که روال 
قيمت ه��اي اخي��ر نرخ هاي تا ۴۵۰۰ تومان 
بازار و البته اظهارات سياس��تگذار ارزي آن 
را ب��ه گونه اي تائي��د مي کند.قيمت دالر در 
دو هفته اخير به ۴۴۰۰ تومان رسيد و تا آخر 
هفته اي که سپري شد حتي تا ۴۴۹۰ تومان 
ه��م قيم��ت خورد. اين نرخ نش��ان مي دهد 
ک��ه قيمت اي��ن ارز در پنج ماه اخير يعني از 
ش��هريور ت��ا پايان دي م��اه تا ۷۰۰ تومان و 
در کمتر از چهار ماه گذش��ته تا ۵۰۰ تومان 
گران شده است. اين نوسان قابل ماحظه 
ارزي همانقدر که براي بخش��ي از فعاالن 
اقتصادي به ويژه واردکنندگان و در نهايت 
مصرف کنندگان داخلي با ضرر نس��بت به 
قبل همراه اس��ت، رانت موجود در آن براي 
برخي گروه ها بس��يارهم خوشايند است؛ از 
صادرکنن��دگان گرفت��ه تا دالالن و فعاالن 
بازار ارز و البته افراد س��وجويي که در ميان 
نوسان بازار به هر طريقي خود نيز بر اوضاع 

نا آرام آن افزوده اند.
ن�رخ ارز در ماه ه�اي بهم�ن و اس�فند  ���

کاهش مي يابد
رئي��س کل بان��ک مرک��زي در تازه تري��ن 
موضع گي��ري خ��ود در قب��ال جريان بازار و 
آشفتگي هاي آن، از پايان اين شادي در دو 
ماه پاياني س��ال س��خن گفته و خوشحاالن 
اين اوضاع را خوش��حال تر از ترامپ رئيس 
جمهور آمريکا دانس��ته اس��ت. سيف عنوان 
ک��رده ک��ه "ب��ا کمال تعجب بعض��ي افراد 
به محض مش��اهده تغيي��رات در قيمت ارز 
ش��تاب زده تر از دالل ها و سوداگران نسبت 
ب��ه بزرگنماي��ي آن اقدام مي کنند به طوري 
که اين واکنش کمتر از خوش��حالي ترامپ 
نيس��ت. "رئيس کل بانک مرکزي در عين 
حال که از افرادي که از نوسان و ناآرامي بازار 
ارز حس خوشايندي دارند گله کرده گفته که 
اين شادي ها طوالني نبوده و بر اساس روند 
هر س��اله نرخ ارز در ماه هاي بهمن و اس��فند 

با کاهش قيمت مواجه مي شود.
خوش بيني نسبت به بازار ارز ���

حمي��د زم��ان زاده ، مدي��ر امور پژوهش��ي 
پژوهش��کده پولي و بانکي مي گويد با توجه 
به افزايش قيمت نفت انتظار مي رود که در 
ماه هاي آينده بازارهاي سفته بازي فروکش 
کرده و قيمت ارز به ثبات برس��د. همچنين 
درباره رشد حجم نقدينگي نيز بايد بگويم که 
در سال جاري رشد حجم نقدينگي نسبت به 
سال هاي گذشته کاهش چشمگيري داشته 
اس��ت.وي درباره رش��د نقدينگي و روند آن 
چنين توضيح داد :که وقتي به رشد نقدينگي 
در سال هاي گذشته نگاه مي کنيم مي بينيم 
که اين روند نگران کننده نيس��ت، چرا که 
رش��د نقدينگي در سال جاري با سير نزولي 
همراه بوده است. هم چنان که اگر در آبان 
ماه به ۲۲ درصد رس��يده اس��ت، در آبان ماه 
سال گذشته ۲8 درصد بوده است.مدير امور 
پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي در ادامه  
گفت : مه��ار نقدينگي اقدامي موفقيت آميز 
بود. حال در نظر داش��ته باش��يد که از س��ال 
1۳8۰ تاکنون متوس��ط رش��د نقدينگي ۲8 
درصد بوده، ولي در حال  حاضر به ۲۲ درصد 
کاهش يافته اس��ت و حدود پنج الي ش��ش 
درصد از متوس��ط رش��د نقدينگي در دو دهه 

اخير اقتصاد ايران کمتر بوده است. در نتيجه  
مي توانم بگويم که با توجه به رش��د نزولي 
نقدينگ��ي در اقتصاد ايران انتظار نداريم که 
اين رش��د نقدينگي منجر به تورم شود.اين 
اقتصاددان در ادامه  درباره نرخ رش��د حجم 
پول و ش��به پول، گفت : بررس��ي ها نش��ان 
مي دهد که درجه نقد ش��وندگي حجم پول 
بيشتر از شبه پول بوده و در آبان ماه 1۳۹6 
به 1۳.۹ درصد رس��يده اس��ت که در قياس 
با س��ال گذش��ته که ۲۷ درصد بوده، کاهش 
1۴ درصدي يافته است، در نتيجه  به نظرم 
در کوت��اه مدت از ناحيه نقدينگي تاثيري بر 
تورم نخواهيم داشت. البته مساله اين است 
ک��ه ت��ورم در کوتاه مدت صرفا به نقدينگي 
مربوط نيست و به عوامل ديگري نيز بستگي 
دارد که بايد وضعيت آن موارد را هم بررسي 
ک��رد.وي در ادامه  صحبت هاي خود درباره 
وضعيت ارز و سياست هاي ارزي نيز، اظهار 
کرد: اکنون ذخاير ارزي خوب است و قيمت 
نفت نيز به حدود بشکه اي ۷۰ دالر رسيده، 
انتظار ما اين اس��ت که درآمد نفتي افزايش 
يابد و همين مس��اله نگراني ها را درباره ارز 
کاه��ش مي دهد. تاکيد مي کنم که در حال  
حاض��ر ذخاي��ر ارزي ما نامطلوب نيس��ت و 
مش��کلي از ناحي��ه ارز نداري��م. با اين حال 
اکن��ون در وضعيت تقاض��ا تغييراتي ايجاد 
ش��ده که قيمت ارز را افزايش داده اس��ت و 
ما با مازاد تقاضا روبرو ش��ده ايم هر چند که 

گم��ان نمي کنم اين وضعيت ادامه  داش��ته 
باش��د.مدير امور پژوهشي پژوهشکده پولي 
و بانک��ي توضي��ح داد: اگ��ر چه انتظارات در 
بازار تا حدودي تحت تاثير مس��ائل سياسي 
و خارجي قرار داش��ته و ريسک هاي اقتصاد 
اي��ران را ب��ا توجه به سياس��ت هاي خارجي 
دول��ت آمري��کا باال برده اس��ت، ولي با اين 
ح��ال با توجه ب��ه تعليق تحريم ها در دولت 
آمريکا به نظر نمي رس��د که مساله خاص و 
قابل توجهي اتفاق بيفتد و ما انتظار داريم که 
در ادامه  با توجه به افزايش قيمت هاي نفت 
سفته بازي فروکش کند و با توجه به کاهش 
تقاضاي سفته بازي به ثبات برسيم. بنابراين 
پيش بيني من اين است که در طي ماه هاي 
آينده با کاهش قيمت ارز روبرو شده و روند 

افزايش قيمت ادامه  پيدا نکند.
ميزان رشد نرخ ارز منطقي نيست ���

عضو کميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��امي از ت��داوم افزاي��ش قيمت دالر در 
ماه هاي گذش��ته و گراني کاالهاي اساسي 
در بازار انتقاد کرد.سيدکاظم دلخوش اباتري 
در گفت وگ��و ب��ا خانه مل��ت، با انتقاد از روند 
صع��ودي قيم��ت دالر در چند ماه گذش��ته 
گفت:عوامل مختلفي بازار ارز را تحت تاثير 
قرار مي دهد که مي توان به نقش نوس��انات 
بين الملل��ي ن��رخ دالر اش��اره کرد که روي 
قيم��ت دالر در ب��ازار اي��ران تاثيرگذار بوده 
اس��ت.عضو کميس��يون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��امي با بيان اينکه بخش��ي از 
نوس��انات بازار ارز متاثر از تحوالت سياسي 
است، افزود:کارشکني هاي آمريکايي ها در 
اجراي مفاد برجام تاثيراتي بر نرخ دالر داشته 
است همچنين اغتشاشات اخير نيز مقداري 
بر افزايشي قيمت دالر تاثيرگذار بوده اما اين 
تاثيرات مقطعي است.نماينده مردم صومعه 
س��را در مجلس ش��وراي اسامي با اشاره به 
اينکه رش��د تقاضا براي دالر باعث مي شود 
که بازار ارز تحت تاثير قرار بگيرد، افزود:در 
حال حاضر رش��د تقاضا براي دالر در بازار 
خيلي باال نبوده بنابراين دليلي ندارد که نرخ 
دالر ط��ي چندم��اه با اين ميزان رش��د قابل 
توجه روبرو ش��ود ک��ه قيمت دالر به حدود 

۴هزار ۴۴۰ تومان برسد.
دلخ��وش افزود:افزاي��ش قيم��ت دالر در 
ماه هاي گذشته باعث رشد قيمت کاالهاي 
اساسي شده و بطور طبيعي به افزايش تورم 
و گراني منجر ش��د اين در حالي اس��ت يکي 
از دغدغه ه��اي م��ردم وضعيت معيش��تي 
است و نبايد گراني جديد به جامعه تحميل 
مي شد.اين نماينده مردم در مجلس شوراي 
اس��امي افزود:ارز در کشور در اختيار بانک 
مرکزي اس��ت بنابراين بايد اين بانک، بازار 
را مديري��ت کن��د که البته منظور از مديريت 

بازار،کاهش دستوري قيمت دالر نيست.
عضو کميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��امي افزود:روند تداوم دار افزايش نرخ 
ارز، به بخش توليد، آسيب جدي وارد مي کند 
و آرامش نسبي بازارهاي مختلف را با چالش 

روبرو مي کند.
تبع�ات جب�ران ناپذي�ر گران�ی دالر بر  ���

اقتصاد 
علي رحماني کارش��ناس اقتصادي در گفت 
و گ��و ب��ا خبرنگار » ش��روع « در خصوص 
افزاي��ش ن��رخ دالر گفت : فارغ از اينکه چرا 
افزاي��ش قيمت دالر در اقتصاد ايران تا اين 
حد طوالني ش��ده اس��ت بايد توجه کرد که 
افزايش قيمت تبعات جبران ناپذيري براي 
اقتصاد ايران دارد.وي افزود:اگر دولت مانع 
افزاي��ش نرخ ارز نش��ود، تبع��ات تورمي آن 
بر اقتصاد کش��ور تحميل مي ش��ود و چنين 
وضعيتي در ش��رايط کنوني اقتصاد ايران و 
با توجه به تضعيف شديد قدرت خريد خانوار 
ب��ه دليل تحمل تورم هاي دو رقمي فزاينده 
و البت��ه کاهش رش��د اقتصادي قابل قبول 
نيست.رحماني گفت : ارز اهرمي است که در 
دولت هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته 
و دولتها با افزايش ارز کس��ري بودجه خود 
را جب��ران ک��رده و مناب��ع تازه اي براي خود 
ايج��اد مي کنند، اما بيش��تر توليد کنندگان 
و فع��االن اقتص��ادي از اين افزتيش متضرر 
خواهند شد.وي گفت : افزايش قيمت دالر 
بهانه اي به دس��ت س��ودجويان مي دهد که 
بتوانن��د کااله��اي خود را ب��ه صورت غير 
معق��ول گ��ران کنند و اين گراني را به گردن 
افزاي��ش قيم��ت دالر بيندازند و در اين بين 
م��ردم و مص��رف کنندگان ض��رر اصلي را 
متحمل مي ش��وند که گراني لوازم خانگي 
در هفته ه��اي اخير گواه اين مدعاس��ت .به 
هر صورت اگر قرار باش��د روند رش��د قيمت 
دالر به زودي تمام و قيمت ها تعديل شود، 
موضوع مشخص آن است که اقتصاد ايران 
در چند ماه اخير بي تاثير از نوس��انات بازار 
ارز و رش��د قيمت��ي ۷۰۰ تومان��ي و در اهم 
آن ب��ي ثبات��ي جري��ان ارزي نبوده اس��ت. 
گرچه در اين مدت بارها مس��ئوالن دولتي 
از ع��دم تمايل خود براي دالر باالي ۴۰۰۰ 
توم��ان و ي��ا رئيس کل بانک مرکزي از غير 
منطق��ي بودن دالر ۴۲۰۰ توماني و تعديل 
آن سخن گفتند، ولي در هر حال اکنون دالر 
در آس��تانه پش��ت سرگذاشتن کانال ۴۵۰۰ 
تومان اس��ت و فعاالن اقتصاي بايد با وعده 
 پاي��ان ش��ادي دالر گران اي��ن روزها را نيز 

سپري کنند.

میز خبر

مدير اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي با اش��اره به 
انج��ام تراکن��ش با تلفن همراه، گف��ت: اين تراکنش ها 
برخ��ط اس��ت و براي حف��ظ منافع و صيانت از اطاعات 
مش��تريان بايد مدل هاي جدي��د پرداخت با تلفن همراه 
ش��کل گيرد.»محمد بيگي« يکي از مش��کات اصلي 
پرداخت کشور را انجام پرداخت هاي ريز دانست و عنوان 
ک��رد: ب��ا توجه به هزينه باالي تراکنش هاي برخط الزم 
است اقداماتي براي خروج اين تراکنش ها از حوزه برخط 
به برون خط انجام ش��ود.مدير اداره نظام هاي پرداخت 
بانک مرکزي افزود: با توجه به ضريب نفوذ باالي تلفن 
همراه به عنوان ابزار هوش��مند و در دس��ترس مشتريان 
برنام��ه ري��زي الزم براي اس��تفاده حداکثري از اين زير 
س��اخت با معرفي تراکنش هاي مبتني بر نش��ان گذاري 
در سال جديد انجام شده اما براي گسترش و تعميم اين 
ابزار نيازمند ايجاد هماهنگي بين تمام ذينفعان و تدوين 

استاندارد ها هستيم.بيگي با بيان اينکه موضوع هوشمند 
س��ازي کارت هاي بانکي از دو جنبه حائز اهميت اس��ت، 
خاطر نشان کرد: زير ساخت هاي شبکه بانکي کشور بايد 
توان توليد و پردازش تراکنش هاي صادره از ابزار هوشمند 
را داشته باشد و دوم اينکه تعامل پذيري بين ذينفعان براي 
پردازش تراکنش هاي يکديگر نيازمند تدوين مشخصات 
استاندارد هاي واحدو يکساني در شبکه پرداخت است.وي 
تاکيد کرد: استفاده از موبايل مي تواند به سرعت پيشرفت 
هوش��مند س��ازي کارت ها کمک کند چرا که مي توان از 
فضاي امن آن براي نگهداري اطاعات حساس بهره مند 
شد و عاوه بر اين انجام تراکنش برون خط به سادگي 
امکان پذير خواهد بود. البته بايد توجه داش��ت که بانک 
مرکزي امس��ال با معرفي بازيگران جديد نظير پرداخت 
ساز و پرداخت بان در تاش است که چارچوب هاي کان 
فعاليت در اين حوزه را ترس��يم کند.اين مقام مس��وول در 
بانک مرکزي تصريح کرد: ابزار موبايل محيط مناسبي 
براي ايجاد کيف الکترونيک براي مشتريان شبکه بانکي 
است چرا که در اين صورت نيازي به همراه داشتن کارت 
ب��راي پرداخت ه��اي برخط و برون خط وجود ندارد البته 
اين به اين معني نيست که در آينده نزديک کارت ها کنار 
گذاش��ته مي شوند بلکه مش��تريان در واقع حق انتخاب 

خواهند داشت.

مع��اون وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي گفت: ميزان 
هزينه هاي مالياتي و تأمين اجتماعي در اقتصاد کشور 

تنها 1۴ درصد است.
حسين ميرشجاعيان با اشاره به اينکه بخش خصوصي 
در کشور ضعيف عمل کرده است، اظهار کرد: سهم 
بخش خصوصي و دولتي در کش��ور مشخص نيست 

و در کنار دولت قرار دارد.
وي تصري��ح ک��رد: حتي نمي توانيم بگوييم که دولت 
و بخ��ش خصوص��ي در چ��ه حوزه هاي��ي در فعاليت 
هس��تند چرا که س��اختار بروکراسي تمايل به بزرگ 

شدن دارند.
مع��اون وزي��ر اقتص��ادي و دارايي با اش��اره به اينکه 
ب��ه راحتي نمي توان فهمي��د متولي بخش اقتصادي 
کش��ور کيس��ت، خاطرنشان کرد: اعتبارات در بخش 
اقتصادي کش��ور به ش��دت توزيع ش��ده است و اين 

امر فعاليت را براي تمامي دس��تگاه ها دش��وار و فرايند 
تصميم گيري بسيار سخت است.ميرشجاعيان افزود: 
ميزان هزينه هاي مالياتي و تأمين اجتماعي در اقتصاد 
کشور 1۴ درصد بوده در حاليکه در کشورهاي توسعه 
يافت��ه اي��ن ميزان ۴۰ درصد اس��ت.وي با بيان اينکه 
۴۰ درص��د اقتص��اد اي��ران از ماليات معاف هس��تند، 
خاطرنشان کرد: بخش بزرگ فرار مالياتي در اقتصاد 
کش��ور صورت مي گيرد.معاون وزير اقتصاد تصريح 
کرد: وجود ساختارهاي سنتي و بروکراسي اداري به 
معناي آن اس��ت که اين س��اختار مستعد فساد اداري 
است و جامعه ايران نبايد مطالبه گري خود را از دولت 
رها کند و دولت نيز بايد به س��مت ش��فافيت حرکت 
کند.بروکراسي اداري گسترده در ايران شکل گرفته 
است و ضعف بخش خصوصي و تمرکز قدرت موجب 

کوچک و ضعيف شدن اين بخش شده است.

رئي��س کميس��يون اقتص��ادي مجل��س ش��وراي 
اس��امي گفت:چالش اساس��ي فعاالن اقتصادي که 
بيشترين فراواني مراجعان را به خود اختصاص داده، در 
حقيقت مشکات مربوط به تامين مالي بانکي است.
محمدرضا پورابراهيمي افزود: امروز تنها راه کمک به 
فعاالن اقتصادي کشور کاهش نرخ تامين مالي است 
و اين درحالي اس��ت که نرخ تامين مالي در کش��ور ما 
از ميانگين منطقه بيشتر است. وي با اشاره به اينکه 
بخش عمده دارايي بانک ها غير تسهياتي مي باشد 
و اين امر چالش هاي اساس��ي را براي فعاالن عرصه 
اقتص��ادي رقم زده اظهار داش��ت : البته راهکارهاي 
رفع آن انديش��يده ش��ده است. نماينده مردم کرمان و 
راور در مجلس ش��وراي اس��امي ادامه داد: بخشي از 
موضوعات بانکي، مشکات دروني بانک ها است که 
براي رفع اين مشکات مباحث ارتقاء و توانمندسازي 

بانک ها را پشنهاد داده ايم. پورابراهيمي رفع مشکات 
بانک ها را ضروري برشمرد و گفت:استمرار اين روند 
بانکي ما را با مشکل مواجه خواهد کرد و بايد در اين 
زمينه اصاحاتي انجام شود. وي افزود: در حوزه نظام 
بانکي دو اقدام بهبود ش��رايط نظام بانکي و افزايش 
سرمايه بانک ها را در دست اجرا داريم و اولين حرکت 
ب��راي حل اين مش��کل تبدي��ل دارايي هاي بانک ها 
اس��ت. وي با بيان اينکه امروز خاء هاي اساس��ي در 
قوانين پولي و بانکي و قوانين بانکداري داريم، عنوان 
کرد: به دليل اشکاالت اساسي در دو قانون از دو سال 
و نيم قبل براي اصاح اين قوانين اقدام کرده ايم و بعد 
از مدت ها دولت در ابتداي امسال راضي شد دو اليحه 
اصاحي��ه اي��ن قوانين را به مجل��س ارائه دهد. اين 
نماينده مجلس تصريح کرد: خوش��بختانه در کميته 
پولي و بانکي مجلس ۷۰ درصد از موضوعات اساسي 
اين دو قانون جمع بندي شده است. وي گفت: در نيمه 
اول سال ۹۷ براي اولين بار در تاريخ اقتصاد کشور دو 

قانون اقتصادي به روز شده خواهيم داشت. 
پورابراهيمي حجم نقدينگي اقتصاد کش��ور را 1۴۰۰ 
ه��زار ميلي��ار تومان عن��وان کرد و گفت : دليل اينکه 
اثر تورمي نمي گذارد اين اس��ت که تمام آن کتابي و 

کاغذي است و نقدينگي واقعي وجود ندارد. 

در اقدامي عجيب در کنار قواي سه گانه، شرکتهاي 
بيمه، بيمه مرکزي و بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي 
فرمان امام از اخذ سود براي سپرده هاي بانکي خود 

محروم شدند.
ب��ه گزارش اقتصاد آناين، علي اصغر يوس��ف نژاد 
در توضي��ح مصوب��ات کميس��يون تلفيق بودجه ۹۷ 
گفت همه دس��تگاه هاي مش��مول ماده ۲۹ قانون 
برنام��ه شش��م و ماده پنج قان��ون مديريت خدمات 
کش��وري قواي س��ه گانه، دانشگاه ها، شرکت هاي 
بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، 
بنيادها و نهادهاي انقاب مجاز نيس��تند از س��پرده 
گ��ذاري کوت��اه مدت و بلندمدت خ��ود نزد بانک ها 

سود دريافت کنند.
اين در حاليس��ت که ماهيت ش��رکتهاي بيمه و بيمه 
مرکزي بس��يار متفاوت از س��اير ش��رکتهاي دولتي 

اس��ت. پول��ي که در ش��رکتهاي بيمه وج��ود دارد، 
سپرده هاي مردم است که بايد بر اساس محاسبات 
بيمه گري در آينده به مردم پرداخت ش��ود. در همه 
جاي دنيا ذخاير بيمه اي س��رمايه گذاري و س��پرده 
گ��ذاري مي ش��وند ت��ا در آينده بتوان خس��ارات را 
پرداخت کرد. مش��خص نيس��ت با چه اس��تداللي 
 ش��رکتهاي بيم��ه هم مش��مول چني��ن مصوبه اي

 شده اند.
قواي سه گانه و شرکتهاي دولتي و حتي بنيادهايي 
که فروش محصول و کاال دارند ماهيتا تفاوت اساسي 
با شرکتهاي بيمه و بيمه مرکزي دارند که کارشان 
ذخيره س��ازي حق بيمه هاي توليدي مردم اس��ت. 
چني��ن مصوب��ه اي براي يک ش��رکت بيمه در تمام 
دنيا بي نظير اس��ت و براي اولين بار اس��ت مطرح 

مي شود.

برنامه بانک مرکزي براي ارائه مدل  جديد پرداخت با بستر تلفن همراه

سهم ۱۴ درصدي هزينه هاي مالياتي و تامين اجتماعي در اقتصاد

چالش اساسي فعاالن اقتصادي تامين مالي بانک هاست

شرکت هاي بيمه دولتي از سپرده گذاري در بانک ها منع شدند

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس:مدير اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي:

رئيس کل بانک مرکزي 
در عين حال که از افرادي که از 
نوسان و ناآرامي بازار ارز حس 

خوشايندي دارند گله کرده 
گفته که اين شادي ها طوالني 

نبوده و بر اساس روند هر ساله 
نرخ ارز در ماه هاي بهمن و 

اسفند با کاهش قيمت مواجه 
مي شود

“

“

عليرضا پورفرج ���
 اقتصاددان
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دادنامه
شماره پرونده: 9509986674701097

اتهام: 1- خیانت در امانت  2- فروش مال غیر    -   رآی دادگاه
در خصوص اتهام اقای سامان هدایتی فرزند احمد متواری و فاقد مشخصات 
هویتی بیشتر دایر بر خیانت در امانت موضوع شکایت اقای مهدی موسیوند 
فرزند نصرت اله و کیفر خواس��ت شماره 961043044501154 صادره 
از دادس��رای عموم��ی و انقالب بروجرد اجماآل بدین ش��رح که ش��اکی بیان 
داش��ته به دلی��ل اجاره دادن یک باب مغازه س��اندویچی ب��ه متهم و بدون 
اموال مغازه از قبیل فر و یخچال از ایشان شاکی می باشم. و متهم علیرغم 
اخط��ار از طریق نش��ر آگه��ی حاضر نگردیده اس��ت حال با عنای��ت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده ش��کایت شاکی اس��ناد و مدارک ارائه شده دال 
به اجاره دادن مغازه متعلقات آن به متهم و متواری ش��دن متهم در مرحله 
ی تحقیقات مقدماتی انتس��اب بزه به ایشان محرز و مسلم است و مستندآ 
ب��ه م��واد 2و 18و 19و 140و 141و 160و 164و 171و 211 از قان��ون 
مجازات اس��المی مصوب 1392 و م��اده 674 قانون تعزی��رات متهم را به 
تحمل دو س��ال حبس تعزیری محکوم می نمای��د. و در خصوص اتهام دیگر 
اقای سامان هدایتی دال بر انتقال مال غیر با عنایت به اینکه شاکی ادله و 
مدارکی دال بر اینکه متهم اموال را به ش��خص ثالثی منتقل ننموده است 
ارائه ننموده است لذا به لحاظ فقدان ادله ی اثباتی در راستای ماده 120 
قانون مجازات اس��المی حکم به برائت متهم را صادر و اعالم می گردد. رای 
ص��ادره راجع به محکومیت مته��م غیابی و بدوآ ظرف بیس��ت روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان لرستان می باشد 
و راجع به برائت ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم تجدیدنظر خواهی استان لرستان می باشد./
احمد احمدی -  دادرس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهرستان بروجرد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره پرونده: 9509986622900778

---------------------------------------------
بدینوس��یله به مته��م مجهول المکان اقایان 1- کام��ران ارتباط فرزند علی  
2- علی ارتباط فرزند رحم خدا به اتهام قدرت نمایی با چاقو اخالل در نظم 
و نگهداری س��الح غیر مجاز و خیانت در امانت مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالس��ه 9509986622900778 شعبه 101 دادگاه 
کیفری 2 شهرس��تان بروجرد )101 جزایی س��ابق( ثبت و وقت رس��یدگی 
م��ورخ 1396/12/17 س��اعت 10 تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق 
موض��وع م��اده 344 قانون آیین دادرس��ی کیفری به عل��ت مجهول المکان 
بودن متهمین مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالنتش��ار آگهی 

تا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد./
حسن مقدسی – منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بروجرد

---------------------------------------------
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقای روح اله دالوند 
خواه��ان اق��ای محمد برون دادخواس��تی به طرفیت خوانده اق��ای روح اله 
دالوند به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش��ماره پرونده کالسه 9609986705100298 شعبه 1 شورای حل 
اختالف شهرس��تان بروجرد ثبت و وقت رس��یدگی م��ورخ 1396/12/13 
س��اعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آین 
دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد. تا خوانده 
ظ��رف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد./
فیروزه حس��ینی -  مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان 

بروجرد
---------------------------------------------

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به متهم مجهول المکان اقایان مصطفی عبدالوند و مهدی عبدالوند 
فرزندان غالمعباس که مش��خصات بیش��تری از وی در دسترس نمی باشد 
ابالغ میشود به موجب محتویات پرونده کالسه 9609986622600537 
متهم به ارتکاب مش��ارکت در هفت فقره سرقت ش��بانه است. لذا نظر به 
اینکه برای تحقیق و رس��یدگی به اتهام مذکور ساعت 8 صبح مورخ یک ماه 
پس از نش��ر آگهی تعیین ش��ده الزم است در موعد تعیین شده برای دفاع 

از اتهام انتسابی در شعبه پنجم واقع در بروجرد دادسرای عمومی و انقالب 
بروجرد حاضر ش��وید. بدیهی اس��ت عدم حضور مان��ع از ادامه تحقیقات و 
رس��یدگی نبوده و  تصمیم قانونی اتخاذ خواهد ش��د. ای��ن آگهی به تجویز 
ماده 174 قانون آیین دادرسی 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 انحصار وراثت
بحکایت پرونده 960609 ش��عبه س��وم ش��ورای حل اختالف بروجن، آقای 
مس��عود عزیزی هارونی، فرزند آیت اهلل به ش��ماره شناس��نامه 2081 در 
تاری��خ 96/8/22 بدرود حیات نم��وده و وارث حین الفوت متوفی عبارتند 

از:
1. عاطفه س��لیمانی دهنوی به شماره شناسنامه 4610235331 صادره از 

شهرکرد، نسبت: همسر.
2. فاطمه فرجی به شماره شناسنامه  10 صادره از گندمان، نسبت: مادر 

و وارث دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی در خواست مزبور 
در روزنام��ه محل آگهی  می گ��ردد تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یک ماه به این ش��عبه 
اعالم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه سری و رسمی که بعد از موعد 

مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثر می باشد.
کیهانی - رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف  شهرستان بروجن 

---------------------------------------------
آگه��ی موض��وع  م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رأی شماره 139660315003000294 - 96/09/13 هیأت اول 
موضوع قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهلران تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سلطان خرسان فرزند عدای بشماره شناسنامه 35 
صادره از دهلران در یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 70162.48 
مترمرب��ع پالک 327 فرع��ی از 2742 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 
2742 – اصل��ی قطعه 5 ایالم واقع در دش��ت عب��اس – دهلران خریداری 
و منتس��ب به مالکیت رس��می وراث مفتن رخش ماه و عدای خرسان تایید 
و مح��رز گردیده اس��ت. لذا به منظ��ور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگه��ی به مدت دوماه اعت��راض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
     تاریخ انتشار آگهی نوبت اول:  1396/10/13 

      تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 1396/10/30       
رئیس ثبت اسناد و امالک دهلران– علی پیری نیا

---------------------------------------------
مفقودی

اصل مجوز حمل س��الح شکاری 1 لول گلوله زنی کالیبر 7/92 شماره سالح 
8069-1 مدل گلنگدنی س��اخت ایران به ش��ماره س��ریال 2094703 به 
نام مهرداد ش��اهماری فرزند امیر به ش��ماره ملی 0067313353 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
----------------------------------------------

)احضار متهم(
در پرونده کالسه 960172 شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرستان مریوان 
آق��ای رزگار ب��ادره فرزند احمد به اتهام 1- ای��راد ضرب و جرح عمدی 2- 
تهدید تحت تعقیب می¬باش��د با توجه باینکه مته��م در حال حاضر مجهول 
المکان می¬باشد لذا بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی 
کیفری بنامبرده ابالغ می¬گردد در روز سه¬ش��نبه مورخه 1396\12\15 
س��اعت 12 ظهر جهت دفاع از اتهام منتس��به در این ش��عبه حاضر شود در 

صورت عدم حضور طبق قانون رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد
دادرسی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان مریوان– غالمی

م.الف379 

(---------------------------------------------
احضار متهم(

در پرون��ده کالس��ه 961331 ش��عبه 101 دادگاه کیف��ری دوشهرس��تان 
مریوان آقای خالد مازوجی فرزند محمود به اتهام فروش مال غیر به متراژ 
چه��ار هزار متر مربع تحت تعقیب می¬باش��د با توج��ه باینکه متهم در حال 
حاضر مجهول المکان می¬باش��د لذا بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون 
آیین دادرس��ی کیف��ری بنامبرده اب��الغ می¬گردد در روز یکش��نبه مورخه 
1397\01\19 س��اعت 10 صبح جهت دفاع از اتهام منتسبه در این شعبه 
حاضر شود در صورت عدم حضور طبق قانون رسیدگی و رای مقتضی صادر 

خواهد شد%
دادرسی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان مریوان – غالمی

م.الف377
---------------------------------------------

 )احضار متهم(
در پرونده کالسه 961327 شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرستان مریوان 
آق��ای جمال احمدیان ب��ه اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب می¬باش��د با 
توجه باینکه متهم در حال حاضر مجهول المکان می¬باش��د لذا بدینوس��یله 
در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرس��ی کیفری بنامبرده ابالغ می¬گردد 
در روز ش��نبه مورخه 18/01/1397 ساعت 10 صبح جهت دفاع از اتهام 
منتس��به در ای��ن ش��عبه حاضر ش��ود در صورت ع��دم حضور طب��ق قانون 

رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد%
دادرسی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان مریوان – غالمی

م.الف 378
---------------------------------------------

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای فریدون قلوزی دارای شناس��نامه ش��ماره 2 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 895/96 در این ش��ورا درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان مرحوم اش��کان قلوزی تش��یع مذهب به 
شناس��نامه ش��ماره 3241823733 در تاری��خ 1396/6/2 فوت نموده و 
ورثه مرحوم عبارتند از: پدرش به نام فریدون قلوزی به شناسنامه شماره 
2 متولد 1342/7/16 و مادرش به نام ایران رازیانی به شناسنامه شماره 
275 متول��د 1346/4/9 و بج��ز اینه��ا ورثه دیگری ن��دارد اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به ش��ورای حل اختالف شماره یک کامیاران تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
فرزانه اسماعیلی

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کامیاران
م.الف551

---------------------------------------------
شورای حل اختالف

تاریخ رسیدگی 96/10/9
شماره پرونده 4/96ش/572

حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان ورامین
شماره و تاریخ دادنامه: 915- 96/10/25

خواهان: آقای رضا عرب علیدوستی
خواندگان: 1- علیرضا نوری 2- حمیدرضا ابراهیمی حسین آبادی

خواسته: تنظیم سند موتور سیکلت
در تاریخ 1396/10/9 جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضا 
کننده ذیل تش��کیل اس��ت پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر 
مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای قاضی ش��ورا- در خصوص دعوی خواهان آقای رضا عرب علیدوس��تی 
فرزند حس��ن به طرفیت خواندگان 1- علیرضا نوری فرزند حس��ینعلی 2- 
حمیدرضا ابراهیمی حس��ین آبادی فرزند علی به خواس��ته الزام خواندگان 
جهت تنظیم سند رسمی موتور سیکلت به شماره انتظامی 52867- ایران 
123 و کلیه خس��ارات دادرسی به اس��تناد رونوشت بیع نامه. با عنایت به 
محتویات پرونده چون سند عادی دعوا داللت بر تحقق عقد بیع با تمامی آثار 
و عوارض ناشی از عقد مذکور دارد و حضور در دفترخانه و انجام تشریفات 
مربوط به تنظیم سند جزء لوازم عقد است دعوای خواهان را ثابت تشخیص 
داده و به استناد مواد 10 و 219 و 225 و 230 و 231 قانون مدنی حکم 

ب��ه محکومیت خوانده ردی��ف دوم آقای حمیدرضا ابراهیمی حس��ین آبادی 
که س��ند به نام وی می باشد به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و 
انتقال آن به نام خواهان آقای رضا عرب عیلدوستی صادر و اعالم می نماید 
و خوانده ردیف اول آقای علیرضا نوری سند به نام وی نمی باشد و انتقال 
سند بوسیله وی امکان پذیر نیست دعوا متوجه وی نمی گردد و به استناد 
بند 4 و 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در مورد وی 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی می باشد. 1601خ/م الف
قاضی حوزه 4 شورای حل اختالف ورامین

----------------------------------------
ش��ماره:96/32011- تاریخ:96/10/26- آگهی فقدان س��ند مالکیت- 
آق��ای س��یف اله ابراهی��م زاده فرزند محمد با ارائه استش��هادیه ش��ماره 
تنظیم��ی دفت��ر خان��ه 43- آم��ل ط��ی درخواس��ت م��ورخ 96/31444-

96/10/13  تقاض��ای صدور س��ند مالکیت المثنی 066325شش��دانگ 
پالک ش��ماره 6 فرعی از 3- اصلی واقع در بخش 9 ثبت آمل که در صفحه 
276 ج 48 ذیل شماره 8031  ثبت و به نام سیف اله ابراهیم زاده صادر 
و  تسلیم گردیده و در اثر جابجایی منزل مفقود شده است را نموده است 
که دراجرای ماده 120-اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این 
آگهی در روزنامه کثیراالنتشار در یک نوبت میگردد چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشند ظرف مدت ده روز پس 
از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامل��ه به این اداره اعالم نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام 

مالک خواهد نمود. 
رییس ثبت اسناد و امالک آمل-سید محمد حسن روشنایی

---------------------------------------------
ش��ماره: 96/33309- تاریخ:96/10/27- آگهی فقدان س��ند مالکیت- 
آقای جواد آس��وری- عبدالحس��ین آس��وری با ارائه استش��هادیه ش��ماره 
15620 که به تایید دفترخانه 21 آمل رس��یده طی درخواس��ت وارده به 
ش��ماره 96/33309 – 96/10/27 اعالم داش��ته که اصل س��ند مالکیت 
بشماره چاپی 0491326- سه دانگ و  0491327 سه دانگ از ششدانگ 
پالک ش��ماره 2682 فرعی از 5- اصلی واقع در بخش 9 ثبت سند مالکیت 
ک��ه در صفحه 293- 296 ج 306- 306 ذیل ش��ماره 59585-59584 
ثبت گردیده و در اثر جابجایی منزل مفقود ش��ده اس��ت را نموده است که 
دراج��رای م��اده 120-اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نش��ر این 
آگهی در روزنامه کثیراالنتشار در یک نوبت میگردد چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشند ظرف مدت ده روز پس 
از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامل��ه به این اداره اعالم نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام 

مالک خواهد نمود. 
رییس ثبت اسناد و امالک آمل- سید محمد حسن روشنایی

---------------------------------------------
ش��ماره   - آم��ل  شهرس��تان  حقوق��ی  عموم��ی  دادگاه   4 ش��عبه 
ابالغنامه:9610101210407450- ش��ماره بایگانی ش��عبه:950793- 

شماره پرونده:9509981210400765- تاریخ تنظیم:1396/10/25
آگه��ی اب��الغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم ب��ه آقای/خانم امین 

قلیزاده فرزند حسین خواهان آقای/ عبدالرضا خسروانی 
دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده آقای/ امی��ن قلیزاده به خواس��ته اثبات 
و احرازمالکیت مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 
9509981210400765 ش��عبه4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل 
ثب��ت و وقت رس��یدگی م��ورخ 1397/03/05 س��اعت 10:00 تعیین که 
حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میگردد ت��ا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نس��خه ثانی دادخواس��ت  و ضمائم را دریافت و در وق��ت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل

یک نگاه

رکوردشکني تاريخي در بورس 
در اين روزها که بورس تهران تولد ۵۰ س��الگي 
خود را جشن مي گيرد، دماسنج بازار سرمايه توانسته 
تا مرز قله تاريخي ۹۹ هزار واحدي صعود کند و همين 
موضوع محرک مثبتي براي فعاالن سهام شده است، 
تعدادي معتقدند شاخص کل بازده نقدي و قيمتي به 
زودي سقف ۹۹ هزار واحدي را مي شکند و براي اولين 
بار وارد کانال ۱۰۰ هزار واحدي مي شود. بورس ايران 
در پنج روز کاري گذشته با روند رشد قيمت سهم ها 
مواجه بود.هر چند که در طي هفته هاي گذشته نگراني 
سياس��ت هاي آمري��کا درباره برج��ام باعث افزايش 
ريسک هاي سيستماتيک در بازار سرمايه ايران شد، 
اما با تمديد تعليق تحريم ها توس��ط ترامپ فعاالن 
بازار سرمايه بار ديگر به معامالت سهام روي خوش 
نشان دادند و اين موجب شد شاخص کل بازده نقدي 
و قيمتي تا مرز کانال ۹۹ هزار واحدي رش��د کند.در 
اين روزها که بورس تهران تولد ۵۰ س��الگي خود را 
جشن مي گيرد، دماسنج بازار سرمايه توانسته تا مرز قله 
تاريخي ۹۹ هزار واحدي صعود کند و همين موضوع 
محرک مثبتي براي فعاالن سهام شده است، تعدادي 
معتقدند شاخص کل بازده نقدي و قيمتي به زودي 
س��قف ۹۹ هزار واحدي را مي ش��کند و براي اولين بار 
وارد کانال ۱۰۰ هزار واحدي مي شود.در طي پنج روز 
معامالتي بورس تهران در اين هفته  شاخص کل بازده 
نقدي و قيمتي توانست با بيش از دو هزار و ۷۰۰ واحد 
رشد از تراز ۹۶ هزار و ۱۸۵ تا تراز ۹۸ هزار و ۹۲۳ رشد 
کند.همچنين شاخص آزاد شناور توانست از تراز ۱۰۳ 
هزار و ۴۷۳ تا رقم ۱۰۶ هزار و ۷۳۳ باال برود و شاهد 
رشد سه هزار و ۲۶۰ واحدي باشد.از طرفي شاخص 
بازار اول و دوم هر يک به ترتيب دو هزار و ۴۸۲ واحد 
و س��ه هزار واحد رش��د کرده اند و شاخص صنعت نيز 
توانست با افزايش دو هزار و ۷۰۲ واحدي تا رقم ۸۷ 

هزار و ۴۶۱ باال رود.

 رشد 1/5 درصدي
 شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس در هفته پاياني ديماه امس��ال 
رش��د ۱.۵ درص��دي را ب��ه ثبت رس��اند و در ارتفاع 
۱۰۹۳ واحدي ايستاد.در هفته پاياني ديماه امسال 
معامله گران ۲ هزار و ۲۹ ميليون ورقه به ارزش ۱۸ 
ه��زار و ۸۵۸ ميلي��ارد ريال را در بازارهاي فرابورس 
ايران دست به دست کردند که اين ميزان دادوستد 

در ۳۰۵ هزار دفعه صورت گرفت. 
همچنين اين ارقام در مقايس��ه به هفته پيش��ين به 
ترتي��ب از اف��ت ۰.۲ درصدي حجم در برابر رش��د 
۱۵۴ و ۵۹ درصدي ارزش و تعداد دفعات معامالت 
حکايت داشت.در همين حال شاخص کل فرابورس 
نيز در هفته اي که گذش��ت رش��د ۱.۵ درصدي را 
به ثبت رس��اند و در ارتفاع ۱۰۹۳ واحدي ايس��تاد. 
ب��ه اي��ن ترتيب بازدهي آيفکس از ابتداي س��ال به 
حدود ۲۵ درصد رسيد.همچنين نگاهي به معامالت 
انجام شده در بازارهاي فرابورس د اين مدت نشان 
مي دهد در حالي که تمامي بازارها با افزايش ارزش 
معامالت روبه رو ش��ده اند، حجم معامالت تنها در 
بازارهاي اول و ابزارهاي نوين مالي با رش��د مواجه 
شده است.بر اين اساس در بازار اول حجم و ارزش 
معام��الت بيش از۱۰۰ درص��د و در بازار ابزارهاي 
نوين مالي حجم دادوستدها ۶۵ درصد و ارزش آن 

۲۲۶ درصد رشد کردند.  

نقدشوندگي بدهي ها در دستور کار دولت 
مقام بورسی با توجه به انتشار اوراق در الیحه بودجه  تصریح کرد : 

گ�روه ب�ورس : مرور اليحه بودجه ۹۷ نش��ان مي دهد در 
اين اليحه نيز همچون قانون بودجه ۹۶ به منظور مديريت 
تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسالمي در بازارهاي پول 
و سرمايه کشور، کميته اي متشکل از رئيس سازمان برنامه 
و بودجه، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس ک�ل بان�ک 
مرکزي بر نحوه انتش��ار اوراق موضوع اين قانون نظارت 
خواهند کرد.انتشار اوراق بهادار دولتي در قالب قوانين بودجه 
ساليانه را مي توان از ابعاد مختلفي مورد توجه قرار داد، اما 
آنچه مشخص و غير قابل انکار است تأثير نظام بودجه ريزي 
بر نظام تأمين مالي است. به همين دليل است که به منظور 
توسعه نظام تأمين مالي مي بايست تالش براي همگرايي 
فرصت ه��اي نظ��ام بودج��ه ريزي و اقدام ب��راي واگرايي 

تهديدات آن به طور ويژه اي مورد توجه قرار گيرد.
مهس��ا رادفر رئيس اداره نظارت 
ب��ر انتش��ار و ثب��ت اوراق بهادار 
بدهي س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار با بيان اين مطلب گفت: 
در روزهاي اخير بررسي جوانب 
مختلف بازار بدهي و انتشار اوراق دولتي اهميت بيشتري 
يافته، اظهار داش��ت: دليل اين مس��اله، مباحث مربوط به 
قانون بودجه س��ال ۱۳۹۷ و تصميمات کميس��يون تلفيق 
بودج��ه در خص��وص ام��کان انتش��ار اوراق بدهي دولت، 
ش��رکت هاي دولتي و ش��هرداري ها است.وي توضيح داد: 
بررس��ي اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۷ نش��ان مي دهد در اين 
اليحه براي دولت، ش��رکت هاي دولتي و ش��هرداري ها در 
مجموع ۷۳۵ هزار ميليارد ريال انواع اوراق بهادار اسالمي و 
اسناد خزانه در نظر گرفته شده بود که با توجه به مصوبات 
کميس��يون تلفيق در برخي از رديف هاي مربوط تغييراتي 
صورت گرفته اس��ت.رئيس اداره نظارت بر انتش��ار و ثبت 
اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: 
بر اين اس��اس و با توجه به تصميمات کميس��يون تلفيق، 
براي تأمين مالي شرکت هاي دولتي و وابسته وزارتخانه ها 
و س��ازمان هاي دولتي، همچنين دانش��گاه ها، موسسات 
آموزش عالي و موسسات پژوهشي و پارک ه�اي عل�م و 
فن�اوري ت�ا س�قف هفت�اد ه�زار ميلي�ارد ريال اوراق مالي 
اس��المي در نظر گرفته ش��ده است.رادفر همچنين گفت: 

براي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و 
طرح هاي ساماندهي دانشگاه ها تا مبلغ دويست و شصت 
هزار ميليارد ريال اوراق مالي اس��المي، براي تأمين مالي 
ش��هرداري ها و س��ازمان هاي وابسته تا سقف هشتاد هزار 
ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي، براي بازپرداخت اصل و 
س��ود اوراق سررس��يد ش��ده مبلغ پنجاه هزار ميليارد ريال 
اوراق مالي اسالمي، براي شرکت هاي تابعه وزارت نفت و 
صنع��ت تا س��قف پنجاه ه��زار ميليارد ري��ال اوراق مالي 
اسالمي و براي تکميل فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و 
پ��رورش مبل��غ ده ه��زار ميلي��ارد ري��ال اوراق مال��ي 
اسالمي پيش بيني شده است.وي با اشاره به اينکه در کنار 
اين موارد دولت و مجلس انتشار اسناد خزانه اسالمي را نيز 
همچ��ون س��ال هاي پيش در دس��تور کار ق��رار داده اند، 
تصريح کرد: بر اساس تصميمات کميسيون تلفيق بودجه 
مبلغ صد و پنجاه هزار ميليارد اسناد خزانه اسالمي با حفظ 
قدرت خريد و با سررسيد يک تا سه سال و مبلغ صد هزار 
ميليارد ريال اسناد خزانه اسالمي به منظور استمرار جريان 

پرداخت هاي خزانه داري کل کش��ور با سررس��يد کمتر از 
يک سال مصوب شده است.رادفر افزود: به اين ترتيب و با 

فرض انتشار همه اوراق مصوب شده در کميسيون تلفيق 
بودج��ه، در س��ال آينده مبلغ ۷۷۰ ه��زار ميليارد ريال انواع 
اوراق بهادار اس��المي ريالي و اس��ناد خزانه اس��المي براي 
تأمين مالي دولت، ش��رکت هاي دولتي و ش��هرداري ها در 
بازار سرمايه منتشر خواهد شد.به گفته اين مقام مسوول، 
ب��ا در نظ��ر گرفتن اينکه مبلغ ۱۶۱ هزار ميليارد ريال اوراق 
بهادار دولت و شرکت هاي دولتي و مبلغ ۱۸.۵ هزار ميليارد 
ريال اوراق ش��هرداري ها در سال ۱۳۹۷ سررسيد مي شود، 
مي ت��وان گف��ت به طور خالص بي��ش از ۵۹۰ هزار ميليارد 
ري��ال ب��ه ارزش اس��مي بازار بدهي از مح��ل اوراقي که در 
بودجه سال ۱۳۹۷ پيش بيني شده اضافه مي شود.به اعتقاد 
اين مقام مسوول، شايد بتوان از افزايش امکان تأمين مالي 
دولت از محل انتش��ار اوراق در اليحه بودجه س��االنه کل 
کش��ور يک نتيجه غير مس��تقيم هم گرفت و آن برنامه 

ريزي براي کاهش نرخ سود باشد.
رادفر اظهار داشت: همانگونه که مشخص است در صورتي 
که دولت با نرخ هاي فعلي قصد انتش��ار اوراق داش��ته باشد 

در ي��ک بازه چند س��اله مي��زان بدهي هاي دولتي افزايش 
چشمگيري پيدا مي کند؛ از سوي ديگر اقدامات دولت نشان 
مي دهد تالش مديران دولتي در راس��تاي نظم بخش��يدن 
ب��ه بدهي ه��اي دولت��ي و رفع چالش ه��اي مربوط به اين 
بدهي هاس��ت.رئيس اداره نظارت بر انتش��ار و ثبت اوراق 
بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: 
انتشار اوراق از سوي دولت اين پيام را به همراه دارد که نظم 
بخشي و شفاف سازي حساب هاي مالي دولت و افزايش 
درجه نقدشوندگي بدهي هاي دولتي در دستور کار دولت قرار 
گرفته است. رادفر ادامه داد: نتيجه اين رويکرد تنظيم روابط 
في مابين دارايي ها و بدهي هاي دولت است که ريسک عدم 
بازپرداخت اوراق منتشرشده از سوي دولت به دليل کسري 

بودجه را کاهش مي دهد.
رادفر تصريح کرد: در کشور ما نيز يکي از آثار بازار بدهي که 
از ابتداي توسعه آن مورد توجه قرار گرفت، امکان پيش بيني 
نرخ تأمين مالي بود و گام هاي مختلفي نيز در اين راس��تا 
برداش��ته ش��د. از اين رو، در کنار توس��عه و تنوع در ابزارها، 
در س��ال جاري با ابالغ انجام معامالت ثانويه انواع اوراق 
بهادار اسالمي در بازارهاي تحت نظارت سازمان بورس، نرخ 
تأمين مالي کاهش چشمگيري داشت و امکان پيش بيني 
و اتخ��اذ تصميم بر اس��اس رون��د بازار بدهي بيش از پيش 

فراهم شد.
به گفته اين مقام مسوول، در کنار کاهش کلي نرخ بازده در 
بازار اوراق تامين مالي ناشي از حذف بازارهاي غير رسمي، 
يکي ديگر از مواردي که براي تعيين و پيش بيني پذيري نرخ 
تأمين مالي اهميت دارد ساختار اين نرخ است که در سال 
جاري دستخوش تغيير شد. به طوري که نرخ بازده اوراق 
کوتاه مدت دولت براي نخستين بار پايين تر از نرخ اوراق 
بلندمدت قرار گرفت و نشان مي دهد اين اوراق مي توانند در 

ماه هاي آتي پيشران کاهش نرخ بازده باشند.
رادفر در پايان گفتگو با س��نا خاطرنش��ان کرد: همه اين 
موارد منجر به اين نتيجه گيري مي شود که دولت مي تواند 
با کاهش نرخ سود، در مسير کاهش هزينه اسقراض خود گام 
بردارد. اين مهم نيازمند برنامه ريزي و مديريت بهينه انتشار 
اوراق است تا سنگين شدن کفه عرضه اوراق نسبت به کفه 

تقاضا، سياست کاهش نرخ سود را تحت تأثير قرار ندهد.

يک مقام مسئول از راه اندازي سامانه مديريت ريسک معامله گران از 
بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل جديد اصالح 
شده در نهايت نماد اغلب بانک ها با شرايط تحت احتياط بازگشايي 
خواهد شد.سعيد فالح پور معاون اجرايي سازمان بورس از راه اندازي 
سامانه مديريت ريسک در بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: راه اندازي 
اين س��امانه در چارچوب س��امانه نامک اقدام بزرگي در بازار س��رمايه 

خواهد بود و به توسعه بيشتر بازار خواهد انجاميد.
وي بابيان اينکه تاکنون براي س��فارش س��هام از س��وي مشتري به 

کارگزار هيچ محدوديتي وجود نداش��ت، گفت: با راه اندازي س��امانه 
مديريت ريسک، مجموع اعتبار و موجودي نقد معامله گر بررسي و 

به همان اندازه مي تواند در بازار فعاليت نمايد.
فالح پور با بيان اينکه مديريت ريسک اعتبار تخصيص يافته از سوي 
کارگزار به مشتري نيز در فاز بعدي اقدام هاي سازمان بورس بررسي 
خواهد شد، از تعيين تکليف نمادهاي متوقف بانکي در آينده اي نزديک 
خبر داد و گفت: در هيات مديره سازمان بورس اين موارد تعيين تکليف 
شده و بر اساس دستورالعمل هاي جديد اصالح شده در نهايت نماد 

اغلب بانک ها با شرايط تحت احتياط بازگشايي خواهد شد.
وي در عي��ن ح��ال گمان��ه زني در مورد برخ��ي تغييرات مديريتي در 
س��ازمان بورس را نيز تاييد کرد و گفت: اين جابجايي ها وجود دارد، 

اما هنوز جزييات آن مشخص نيست.
به گزارش فارس، به س��امانه اي که به روز رس��اني حس��اب را انجام 
مي دهد، س��امانه مديريت ريس��ک گفته مي ش��ود. در حال حاضر بر 
اساس سامانه نامک هر شخصي که مي خواهد اختيار خريد را بفروشد، 

موظف است دارايي پايه داشته باشد.

حامد سلطاني نژاد مديرعامل بورس کاال درباره حضور بيت کوين در 
تجارت ايران و بورس کاال اظهار کرد: در گس��تره دامنه بورس کاال 
انجام معامله هاي کااليي با پولي به غير از ارز هاي رايج موثر اس��ت 
و بس��ياري از کاال ها با ارزش بيت کوين مقايس��ه مي ش��وند،بنابراين 
اين موارد مي توانند دليلي براي پيگيري ، بررس��ي ابعاد و زاويه هاي 

مختلف بيت کوين باشند.
سلطاني نژاد تصريح کرد: اجناس گوناگون موجود در بازار ايران تنها 
با ارزهاي رايج به ويژه ريال و دالر قيمت گذاري مي ش��ود، بنابراين 
ايران هم بايد پيش از فراگير شدن اين ارز مجازي به تدوين برنامه 

ريزي و تفکر بر ابعاد آن بپردازد.
س��لطاني نژاد تصريح کرد: اکنون زيرس��اخت هاي قانوني بيت کوين 
در ايران وجود ندارد و داراي ضريب ريس��ک بااليي اس��ت، اما اگر 
جمع بندي هاي کلي نظام اقتصادي به س��مت قانوني ش��مردن اين 
ارز مجازي پيش برود، از ظرفيت هاي آن اس��تفاده خواهيم کرد.اگر 
هم سياس��تي مبني بر محدود س��ازي اين ارز اخذ ش��ود، راه کارهاي 
جلوگي��ري از ورود آن ب��ه ب��ازار را پيش خواهيم گرفت،اما بيت کوين 

اکنون در تجارت هاي ايران از جمله بورس کاال اثري ندارد اما با به 
رس��ميت ش��ناختن بيت کوين از سوي نظام جمهوري اسالمي ايران 
، ب��راي نظ��ارت ب��ر روي آن ب��ا هيچ يک از دفات��ر بين المللي بحث 
وهماهنگي انجام نخواهد شد بلکه تمامي هماهنگي ها تنها محدود 

به فضاي مجازي مي شود.

تاثير بيت کوين بر بورس کاال در حال مطالعه استبازگشايي تحت احتياط نمادهاي بانکي 

 امسال در کنار توسعه و 
تنوع در ابزارها، با ابالغ انجام 
معامالت ثانويه انواع اوراق 
بهادار اسالمي در بازارهاي 

تحت نظارت سازمان بورس، 
نرخ تأمين مالي کاهش 

چشمگيري داشت و امکان 
پيش بيني و اتخاذ تصميم بر 

اساس روند بازار بدهي بيش از 
پيش فراهم شد

“

“



اخباراختالس 100ميليارد 
توماني از زبان وزيرنفت

وزي��ر نفت ضمن ارايه توضيحاتي پيرامون 
اختالس در بخش اکتش��اف نفت، گفت: تا 
اينج��ا ميزان اختالس ح��دود 100 ميليارد 

تومان اعالم شده است.
به گزارش خانه ملت، »بيژن زنگنه« درباره 
انتش��ار اخباري مبني بر اختالس ميلياردي 
يک��ي کارکن��ان وزارت نفت، گفت: اين فرد 
يکي از کارمندان بخش اکتش��اف بوده که 
تخلف کرده اس��ت و خ��ود کارکنان بخش 

اکتشافات اين تخلف را کشف کرده اند.
وي ب��ا اش��اره به اينکه اي��ن فرد به مقامات 
قضايي معرفي ش��ده اس��ت، افزود: مقامات 
قضاي��ي ب��ا جدي��ت اين موض��وع را دنبال 

مي کنند.
زنگنه افزود: اين فرد در حال حاضر به خارج 
از کشور فرار کرده و مقامات قضايي از طريق 
اينترپل پيگير هستند که اين فرد را به کشور 
بازگردانن��د؛ عالوه بر اين در حال بررس��ي 
هستند که اگر اين فرد همدستي دارد با آن 

برخورد کنند.
وزير نفت با بيان اينکه به دليل قصور، چند نفر 
از مس��ئوالن را در اکتشاف از پست هايشان 
برکنار کرده ام گفت: بر اين اس��اس تاکنون 
ي��ک نف��ر به هيات تخلفات معرفي ش��ده و 
ممکن اس��ت چند نفر ديگر به دليل قصور 
و اهم��ال در انجام وظيفه به هيات تخلفات 
اداري وزارت نفت معرفي شوند.زنگنه ادامه 
داد: اين اقدامات غير از اقداماتي اس��ت که 

دستگاه قضا انجام مي دهد.

 ادامه روند رو به رشد
 مصرف بنزين در کشور

ميانگي��ن مص��رف بنزين کش��ور از ابتدا تا 
۲۶دي ماه حدود ۶درصد و از ابتداي س��ال 
تا ۲۶ دي ماه حدود ۷.۹درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته رشد داشته است.
به گزارش ايس��نا، بر اس��اس آخرين آمار، 
ميانگين مصرف بنزين از ابتدا تا ۲۶ دي ماه 
۷۵ ميليون و صد هزار ليتر بوده اس��ت که 
نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته که ۷0 
ميلي��ون و ص��د هزار ليتر بوده حدود ش��ش 

درصد رشد داشته است.
ب��ر اس��اس اين گ��زارش، ميانگين مصرف 
بنزين از ابتداي س��ال 1۳۹۶ تا ۲۶ دي ماه 
۸0 ميليون و ۴00 هزار ليتر بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته که ۷۵ ميليون 
و ۵00 هزار ليتر بوده حدود ۷.۹ درصد رشد 

داشته است.

 افزايش صادرات
 ال پي جي ايران 

صادرات ال پي جي ايران که از شهريور به 
اين طرف به دليل تعميرات در پارس جنوبي 
کاه��ش يافته ب��ود در دي ماه براي دومين 
ماه متوالي افزايش يافت و به ۳۷۴ هزار تن 
رسيد. منابع تجاري گفتند، صادرات ال پي 
جي ايران که از ماه س��پتامبر به اين طرف 
به دليل عمليات دو ماهه تعميرات در پارس 
جنوب��ي کاهش يافته ب��ود، بعد از آغاز روند 
ترميمي در ماه دس��امبر و رس��يدن به ۳۷۳ 
هزار تن، در ماه ژانويه نيز رش��د داش��ته و 
به ۳۷۴ هزار تن رس��يده است. اين گزارش 
حاکي اس��ت، اي��ران در ماه جاري ميالدي 
به کش��ورهاي چين، اندونزي، تايلند، هند، 
پاکس��تان و احتماال شرق آفريقا ال پي جي 
ص��ادر مي کند. مناب��ع آگاه گفتند، ايران در 
سال ۲01۷ مجموعا حدود ۳.۵ ميليون تن 
ال پي جي صادر کرده که بيش��ترين مقدار 
مربوط به ماه اوت يعني قبل از آغاز تعميرات 

بوده که حدود ۴۲۳ هزار تن بوده است.

 افزايش قيمت بنزين
 به صالح مردم نيست

عضو کميس��يون تلفيق مجلس با تاکيد بر 
اينکه گران کردن قيمت حامل هاي انرژي 
و به ويژه بنزين در ش��رايط فعلي به صالح 
مردم نيس��ت، گفت: اش��تباه دولت در مورد 
قيم��ت حامل هاي انرژي اين اس��ت که به 
جاي اينکه هر س��ال 10درصد قيمت ها را 
باال ببرد، امسال تصميم گرفت که به يکباره 
۵00توم��ان نرخ بنزين و 100تومان قيمت 

گازوئيل را افزايش دهد.
مه��رداد بائ��وج الهوت��ي در گفت و گ��و با 
اقتص��اد آنالين اظهار داش��ت: طبق قانون 
دولت مي توانست هر سال 10 درصد قيمت 
حامل هاي انرژي را افزايش دهد اما مرتکب 
اشتباهي در اين زمينه شد و اين کار را انجام 
نداد و براي س��ال آينده يک مرتبه افزايش 

قيمت قابل توجهي را لحاظ کرد.
بائ��وج الهوتي در ادام��ه افزود: بايد به اين 
واقعي��ت اعتراف کنيم که نتوانس��ته ايم در 
زندگي مردم، تغييري ايجاد کنيم و بنابراين 
نبايد دولت و مجلس در مورد افزايش قيمت 
حامل ه��اي انرژي نگاه يک طرفه داش��ته 

باشند و يک طرفه قضاوت کنند.

 صعود قيمت نفت
 در پي کاهش ذخاير آمريکا

قيمت نفت روز پنجشنبه تحت تاثير کاهش ذخاير 
نفت خام آمريکا و تهديد شورشيان در نيجريه براي 

حمله به تاسيسات نفتي اين کشور صعود کرد.
به گزارش ايس��نا، بهاي معامالت آتي نفت برنت 
با 1۸ سنت يا 0.۳ درصد افزايش نسبت به قيمت 
نهايي روز چهارشنبه، به ۶۹.۶۵ دالر در هر بشکه 
رس��يد. نفت برنت روز دوش��نبه به ۷0.۳۷ دالر در 
هر بش��که صعود کرده بود که باالترين قيمت از 
دس��امبر س��ال۲01۴ بود که افت سه ساله قيمت 

نفت آغاز شد.
بهاي معامالت آتي وس��ت تگ��زاس اينترمديت 
آمريکا با ۲۸ س��نت يا 0.۴ درصد افزايش نس��بت 
به قيمت نهايي روز گذش��ته، ۶۴.۲۵ دالر در هر 
بشکه بود. قيمت پايه نفت آمريکا روز سه شنبه به 
۶۴.۸۹ دالر صع��ود ک��رده بود که باالترين قيمت 

از دسامبر سال ۲01۴ بود.
ب��ا اين هم��ه قيمت ها به دنب��ال باال ماندن ميزان 
عرضه و کاهش فعاليت پااليشگاهي، پايين رکورد 

باالي اخيرشان ماندند.
به گفته معامله گران، قيمت هاي نفت پس از انتشار 
گزارش هايي مبني بر اينکه گروه انتقام جويان نيجر 
دلتا تهديد کرده اس��ت تا چند روز آينده حمالتي 
عليه بخش نفتي اين کش��ور انجام دهد، افزايش 

يافت.

 پيوستن غول هاي انرژي
 به جمع خريداران نفت ليبي

ش��رکت هاي رويال داچ شل و BP با قراردادهاي 
س��االنه ب��راي خريد نفت ليب��ي توافق کردند که 
گوياي بهبود روند توليد و امنيت اين کشور و جلب 

شدن غول هاي نفتي جهان است.
ب��ه گزارش ايس��نا، بلومب��رگ به نقل از منابع آگاه 
نوش��ت: قرارداد ش��ل با ش��رکت ملي نفت ليبي 
نخس��تين قرارداد در نوع خود از س��ال ۲01۳ است 
و تحت اين قرارداد، بزرگترين شرکت نفتي اروپا 
نخستين محموله خود را تا چند روز آينده بارگيري 
خواهد کرد. شرکت BP که در سال ۲01۷ قرارداد 
بلندمدت نداشت نيز براي امسال به توافق رسيده 

است.
ليب��ي در س��ال ۲01۷ ب��ا فروکش ک��ردن آتش 
منازع��ات داخلي، توليد نفت خود را به بيش��ترين 
ميزان در چهار س��ال گذش��ته رسيد. بازگشت شل 
و BP به فهرس��ت مش��تريان، خب��ر خوبي براي 
ليب��ي خواهد بود که توليدش همچنان پايين تر از 
دوران حکومت قذافي مانده اس��ت. افزايش توليد 
نفت ليبي به دليل تعهداتي که اين کش��ور تحت 
توافق محدوديت توليد اوپک دارد، چالش برانگيز 

خواهد بود.

 کويت برنامه اي براي خروج 
از توافق اوپک ندارد

وزير نفت کويت اعالم کرد: تا کنون هيچ برنامه اي 
ب��راي خروج از تواف��ق جهاني کاهش توليد نفت 
مطرح نش��ده اس��ت. به گزارش خبرگزاري مهر، 
وزارت نفت، الکويت نوشت: بخيت الرشيدي، وزير 
نفت کويت، امروز )چهارش��نبه ۲۷ دي ماه( اعالم 
کرد از سوي هيچ کدام از توليدکنندگان عضو و غير 
عضو اوپک، برنامه يا قصدي براي خروج از توافق 

جهاني کاهش توليد نفت مطرح نشده است.
وي گف��ت: تواف��ق کاهش توليد نفت براي مدتي 
طوالني پابرجا مي ماند و اکنون هيچ قصدي براي 

خروج از آن وجود ندارد.
وزي��ر نفت کويت همچنين اعالم کرد: نشس��ت 
برخي وزيران کشورهاي عضو و غير عضو اوپک 
که قرار اس��ت هفته آينده در عمان برگزار ش��ود، 
ب��ر پايبندي به تواف��ق جهاني کاهش توليد نفت 

متمرکز خواهد بود.
الرش��يدي گفت: پايبندي به توافق ياد ش��ده در 
ماه دسامبر سال ۲01۶ ميالدي 1۲۵ درصد بوده 

است.

 تالش جمهوري کنگو
 براي پيوستن به اوپک

جمه��وري کنگو در بياني��ه اي اعالم کرد که اين 
کش��ور در تالش اس��ت تا به عضويت س��ازمان 

کشورهاي صادرکننده نفت )اوپک( درآيد.
در بيانيه اي که نخس��ت وزيري جمهوري کنگو 
روز چهارشنبه در اختيار خبرنگاران قرار داده، آمده 
اس��ت: جمهوري کنگو تصميم گرفته اس��ت تا به 

عضويت کشورهاي صادر کننده نفت درآيد.
در اين بيانيه همچنين آمده است: پيوستن قريب 
الوقوع جمهوري کنگو به اوپک نش��ان از تمايل 
»دنيس ساسو نِِگسو« رئيس جمهوري براي قرار 

گرفتن کشورما در رديف بزرگان جهان است.
کارشناس��ان مي گوين��د در صورتي که جمهوري 
کنگو موفق به پيوس��تن به اوپک ش��ود، س��ومين 
توليد کننده بزرگ نفت ميان کشورهاي آفريقايي 

در جنوب صحراي آفريقا خواهد شد.
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جهان انرژی

آژیر قرمز در ۹۶ سد کشور 
کاهش ۵ درصدی نزوالت آسمانی موجب شد:

گ��روه انرژي : تغيي��ر اقليم در جهان يکي از 
اصلي ترين داليل کم آبي در کش��ور اس��ت. 
منابع آبي هر کش��ور مقدار بارش��ي است که 
از طريق برف، باران يا تگرگ به س��طح آن 
مي ري��زد که اين ميزان به طور معمول ثابت 
اس��ت. اما از زماني که کره زمين گرم ش��ده 
و س��ال به س��ال نيز گرمتر مي شود، به دليل 
تغيي��ر دماي ه��وا، بارش در مناطق پربارش 
بيش��تر و در مناطق خشک کمتر شده است.

الگوي بارش��ي ايران تحت تاثير تغيير اقليم، 
به س��مت بي نظمي حرکت مي کند. تا پيش 
از اين شرايط، برف منبع خوبي براي شهرها 
به ويژه تهران بود به ويژه زماني که از فصل 
پايي��ز ب��ارش برف آغاز مي ش��د و تا بهار کم 
کم آب مي ش��د و منابع را س��يراب مي کرد اما 
اکنون با تغيير شرايط آب و هوايي ابرها حدود 
۵00 مت��ر باالت��ر رفته و بارش به بخش هاي 
باالتر يعني مناطق کوهستاني محدود شده 
است. براي نمونه در دهه هاي ۲0 و ۳0 برف 
در دش��ت هاي مناطق مرکزي کش��ور مانند 
گرمس��ار تا اندازه اي ب��ود که حيوانات براي 
يافتن غذا به مناطق مسکوني پناه مي آوردند 
در حالي که س��ال ها اس��ت که در دشت ها و 
مناطق خش��ک برفي نمي بارد. برعکس در 
مناطق خشک به دليل افزايش دما، بارندگي 
افزايش يافته اين گونه نيست که تغيير اقليم 
تنها الگوي بارشي ايران را مورد تاثير قرار داده 
باشد بلکه در ساير نواحي کوهستاني جهان 
مانند کوه هاي آلپ نيز شاهد تغييراتي هستيم. 
گرم شدن کره زمين، نظم بارشي و دما را از 
بين برده اس��ت. براي نمونه س��ه سال دوره 
خشکس��الي و پس از آن هفت س��ال ترسالي 
داريم و ديگر زمان بارش ها قابل پيش بيني 
نيست چون از نظم خاصي پيروي نمي کند.

گرم ش��دن کره زمين باعث افزايش تبخير 
آب و مانع نفوذ آب به زمين ش��ده اس��ت. از 
طرفي رودهايي که تا پيش از آن پس از بارش 
خروشان شده و طغيان مي کردند تا تاالب ها، 
باتالق ها و درياها را سيراب کنند، ديگر آبي 
براي طغيان ندارند. اين ها همگي ناش��ي از 
تغييرات اقليم در جهان اس��ت.از سوي ديگر 
سدها در ايران بيش از آنکه به ذخيره سازي 
آب کمک کند موجب ايجاد بحران در بي آبي 
ايران شده اند و اين امر در کنار کاهش بارندگي 
در سال جاري وضعيت بي آبي ايران را تحت 

تاثير قرار داده است .متاسفانه امسال در بخش 
بارندگي ش��اهد کاهش ۵ درصدي نزوالت 
آسماني به نسبت سال گذشته بوده ايم که از 
نظر بارندگي زير نرمال محس��وب مي شود. 
وضعيت ذخيره آب پش��ت سدها ۲۶ ميليارد 
متر مکعب است که نسبت به سال گذشته دو 
ميليارد متر مکعب کاهش داش��ته است.آژير 
قرمز در ۹۶ س��د کش��ور به صدا درآمد۹۶ سد 
که ۴0 درصد حجم مخازن 1۷۷ س��د مهم 
کشور را تشکيل مي دهند کمتر از ۴0 درصد 
آب دارند. س��دهاي دز، سفيدرود، الر، زاينده 
رود، س��اوه و مالصدرا از آن جمله اس��ت. 1۸ 
س��د کش��ور که ۲۶ درصد مخازن 1۷۷ س��د 
مهم کش��ور را به خود اختصاص داده اند بين 
۴0 تا ۵0 درصد آب دارند. سدهاي کوثر، تهم 
، دامغان ، سهند ، کارون ۳ و کرخه از آن جمله 
اس��ت.۲۷ سد کش��ور که ۲۶ درصد ظرفيت 
مخازن 1۷۷ سد مهم کشور را دارند بين ۵0 
تا ۷0 درصد پر است که سدهاي طالقان، کرج 
، جيرفت، البرز و گتوند اوليا قابل ذکر است.۲۳ 
سد کشور نيز که ۶ درصد از ظرفيت مخازن 
سدهاي مهم را دارند بين ۷0 تا ۹0 درصد پر 
اس��ت، سدهاي نيجران، دو برج، تنگه حمام 
و ش��يرين دره از آن جمله به ش��مار مي آيند و 
1۳ سد ديگر که تنها دو درصد ظرفيت 1۷۷ 
س��د مهم کش��ور را به خود اختصاص داده اند 

بين ۹0 تا 100 درصد پر اس��ت که س��دهاي 
س��ورال ، گاوش��ان، رودبال ، داراب ، بافت و 

داريان از آن جمله است.
 ���31 درصد سدهاي پنجگانه تأمين کننده 

آب شرب تهران آب دارد.
وضع آبي ۵ سد تأمين کننده آب شرب تهران 
بدين ش��رح است:س��د الر ۲۷ ميليون متر 
مکعب، سد طالقان ۲۴۹ ميليون متر مکعب، 
سد کرج 101 ميليون متر مکعب، سد لتيان 
۲۹ ميليون متر مکعب و سد ماملو 1۷۹ ميليون 

متر مکعب آب دارند.
ب��ه اين ترتيب در ح��ال حاضر ۵۸۶ ميليون 
مت��ر مکعب آب در مخازن س��دهاي تهران 
وجود دارد و اين س��دها به ترتيب ذکر ش��ده 
۳، ۵۹، ۵۵، ۳۹ و ۷۲ درصد پر است و نسبت 
به س��ال قبل ۲ درصد حجم آب س��دهاي 
تهران کمتر شده است.ميزان ورودي آب به 
س��دهاي پنچگانه از ابتداي سال آبي جاري 
)مهرم��اه( تاکن��ون 1۶۹ ميليون متر مکعب 
بود که نس��بت به پارس��ال ۷ درصد کاهش 
نشان مي دهد و ميزان خروجي آب نسبت به 
زمان مشابه پارسال ۴1۳ ميليون متر مکعب 
گزارش شده است که ۵ درصد افزايش دارد.

ميانگين بارش در استان تهران از ابتداي سال 
ابي ۳۵ ميلي متر گزارش شده است که نسبت 
به پارسال ۶۶ درصد ونسبت به دراز مدت ۶۷ 

درصدمنفي است.
وضعيت سدهاي تهران وخيم است ���

مديرعام��ل آب منطق��ه اي تهران گفت: بر 
اس��اس آم��ار ميزان بارندگ��ي در تهران ۳۵ 
ميليمتر بوده که نس��بت به س��ال گذشته ۶۶ 
درصد منفي است. همين مساله وخيم بودن 

شرايط سدهاي تهران را نشان مي دهد.
بختياري در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان 
اينکه برفي که در تهران آمد بسيار ناچيز بود و 
نمي تواند تاثير چنداني بر ميزان منابع داشته 
باش��د گفت: حجم مخازن س��دهاي استان 
تهران نس��بت به س��ال گذش��ته 1۶ ميليون 

مترمکعب منفي است.
به گفته وي سال گذشته ميزان ارتفاع ذخيره 
برف در تهران 1.۵ متر بود که متاسفانه امسال 
تقريبا ذخيره برفي صفر اس��ت و با توجه به 
اينکه سدهاي تهران رژيم برفي دارند و عمدتا 
تا تيرماه از ذخيره برفي استفاده مي کنيم اين 
موضوع نگراني هايي را به وجود آورده است.

وي با بيان اينکه وضعيت بارندگي ها امسال 
در اس��تان تهران مطلوب نيس��ت تاکيد کرد: 
براي رسيدگي به اين بحران جلسات متعددي 
را با ش��رکت آب و فاضالب برگزار کرده ايم 
تا بتوانيم بدون هيچ مش��کلي تابستان سال 

آينده را پشت سر بگذاريم.
وي با اشاره به اهميت مديريت مصرف اظهار 

کرد: الزم است که در اين شرايط مشترکان 
10 تا 1۵ درصد مديريت مصرف داشته باشند 
چرا که تنها از اين طريق مي توان تابس��تان 
را بدون مش��کل در تامين منابع آبي پش��ت 

سر گذاشت.
وي اظهار کرد: به جد خواهش ما از مشترکان 
اين است که به مساله مديريت مصرف توجه 
ويژه داش��ته باشند. گرچه نگراني هايي براي 
تامي��ن آب در فصل تابس��تان وجود دارد اما 
اميدواري��م که ب��ا برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته مشکل خاصي ايجاد نشود.وي تصريح 
کرد: از هم اکنون به فکر جيره بندي منابع آبي 
نيستيم اما الزم است که مشترکان نکات الزم 
در مصرف آب را پيشه کار خود کنند و با نگاه 
جدي تري به اين مساله توجه داشته باشند.

کاهش ���۴۹ درصدي روان آب ها تهديدي 
جدي براي سدها

مع��اون آب و خ��اک وزير جهاد کش��اورزي 
گفت: ميزان بارندگي کش��ور طي 1۵س��ال 
گذش��ته ۲۵درص��د کاه��ش و حج��م روان 
آب ها نيز ۴۹درصد کاهش يافته اس��ت که 
تهديدي جدي براي پرشدن سدها در کشور 
است.علي مراد اکبري گفت: ميزان بارندگي 
س��ال جاري نيز نس��بت ب��ه دوره آماري ۳0 
س��اله، ۶0 درصد و نس��بت به س��ال گذشته 
۳0 درصد کاهش يافته است.وي با اشاره به 
پديده خشکسالي کشور در 1۵ سال گذشته 
و وضعي��ت نامطل��وب منابع آبي عنوان کرد: 
قنوات منابع پايدار آب بخش کشاورزي است 
که بايد به مرمت آن ها توجه شود.معاون وزير 
جهاد کشاورزي بيان کرد: تبخير آب در ايران 
۳ برابر متوسط جهاني است که يکي ديگر از 
راهکارها براي کاهش مصرف آب را اصالح 
الگ��وي کش��ت و آبياري نوي��ن و حرکت به 
س��مت گياهان کم آب طلب است.اکبري با 
اشاره به اينکه ۵0 درصد قنوات کشور نياز به 
بازسازي دارد، گفت: اعتبار مرمت و اليروبي 
قنوات از ۹0 ميليارد ريال در س��ال 1۳۹1 به 
۹00 ميليارد ريال براي س��ال 1۳۹۷ رس��يده 

است که افزايش 10 برابري دارد.
مع��اون آب و خ��اک وزير جهاد کش��اورزي 
گفت: با وجود خشکس��الي کش��ور توليدات 
محصوالت کش��اورزي افزاي��ش يافته که 
بيانگر استفاده صحيح از منابع خاک و بهينه 

سازي مصرف آب در کشور است.

میز خبر

ناي��ب رييس س��نديکاي صنع��ت برق اي��ران مجموع 
بدهي هاي وزارت نيرو را ۳0 هزار ميليارد تومان ذکر کرد 
و گف��ت: 1۴ ه��زار ميليارد توم��ان از اين بدهي مربوط به 
مطالبات بخش خصوصي است که در اليحه بودجه سال 
آينده ساز و کارهايي براي پرداخت آن پيش بيني شده است. 
»پيام باقري« در گفت و گو با ايرنا با بيان اينکه مطالبات 
فعاالن بخش خصوصي صنعت برق شامل پيمانکاران، 
تامين کنندگان تجهيزات و توليدکنندگان برق مي شود، 

گفت: بيشترين حجم مطالبات بخش خصوصي از وزارت 
نيرو مربوط به توليدکنندگان برق )نيروگاه ها( است. وي 
با اش��اره به در نظر گرفتن اوراق مالي اس��المي در اليحه 
بودجه ۹۷ براي پرداخت مطالبات بخش خصوصي، افزود: 
در تبصره پنج اليحه بودجه 1۳۹۷، استفاده از اسناد خزانه 
اسالمي تا سقف ۹ هزار و ۵00 ميليارد تومان براي پرداخت 
مطالبات پيش بيني ش��ده اس��ت. نايب رييس سنديکاي 
صنع��ت ب��رق ايران ادامه داد: البته اين عدد تنها مربوط به 
مطالبات توليدکنندگان برق نيست و ساير حوزه ها از جمله 
طرح هاي عمراني، خريد تضميني محصوالت کشاورزي 
و بيمه سالمت را نيز شامل مي شود. در بند )ه( تبصره پنج 
ماده واحده اليحه بودجه ۹۷ آمده است: دولت اسناد خزانه 
اسالمي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه سال را صادر 
و به طلبکاران )طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي، 
خريد تضميني محصوالت اس��تراتژيک کشاورزي، مابه 
التفاوت قيمت تضميني محصوالت با قيمت فروش، تاديه 

نفت نش��ت کرده از نفتکش ايراني که يکش��نبه در 
آب هاي ش��رق چين غرق ش��د چهار لکه به وس��عت 
مجموع��ا 100 کيلومت��ر مربع ايجاد کرده اس��ت. به 
گزارش خبرنگار مهر به نقل از بي بي سي، مقام هاي 
چيني مي گويند نفت نشت کرده از نفتکش ايراني که 
يکشنبه در آب هاي شرق چين غرق شد چهار لکه به 
وسعت مجموعا 100 کيلومتر مربع ايجاد کرده است.
پيشتر عکس هاي ماهواره اي دو لکه را نشان مي داد. 

اما تازه ترين ارقام سازمان اقيانوس شناسي چين که 
روز چهارشنبه ناحيه را زير نظر داشته حاکي از وجود 
چه��ار لک��ه با ابعاد مختلف از ۵.۵ کيلومتر مربع تا ۴۸ 

کيلومتر مربع است.
دولت چين پيش��تر گفت که محل نشس��ت الش��ه 
نفتکش که پس از هش��ت روز آتش س��وزي و انفجار 

غرق شد را شناسايي کرده است.
وزارت ترابري چين روز چهارشنبه گفت که»موقعيت 
الشه کشتي تاييد شده است« و افزود که کشتي در 
عمق 11۵ متري از سطح آب قرار دارد.براساس اين 
بيانيه گام بعدي »اعزام روبات هايي براي اکتش��اف 

در آب هاي محل دفن الشه است.«
وزارت تراب��ري چي��ن همچني��ن گفت يک گش��ت 
دريايي به اين نقطه رس��يده و خدمه گش��تي ش��روع 
ب��ه ارزياب��ي راه هاي ردياب��ي و متوقف کردن جريان 

نفت کرده اند.

ظاهر شدن چهار لکه نفتي در اطراف نفتکش غرق شدهبدهي4 هزار ميلياردی وزارت نيرو به بخش خصوصي
مقامات چينی اعالم کردندنايب رييس سنديکاي صنعت برق ايرانخبر داد:

اعالم برنامه وزارت نيرو براي برقي شدن خودروها

 آغاز تدریجي مناقصه هاي بسته هاي 
سرمایه گذاري در صنعت نفت

براس��اس برنام��ه ريزي انجام ش��ده از س��وي وزارت 
ني��رو باي��د تا س��ال ۲0۵0 ح��دود ۷0 درصد خودروها و 
موتورس��يکلت ها به س��مت برقي ش��دن بروند که البته 

برقي کردن موتورسيکلت ها در اولويت است.
به گزارش ايس��نا، در حال حاضر ۶0 درصد آلودگي هوا 
مربوط به سيس��تم حمل ونقل مي ش��ود به همين دليل 
نيز از ۲۶ طرح تحقيقاتي و توس��عه فناوري مهم که در 
وزارت ني��رو در ح��ال پيگيري ق��رار گرفته يکي از آنها 

مربط به طرح خودروهاي برقي است.
ب��ه عبارت ديگر توزي��ع برق خودروهاي برقي برعهده 
وزارت نيرو خواهد بود به همين دليل بايد زيرساخت هاي 
آن طوري فراهم شود که امکان شارژ خودروهاي برقي 

در منازل مسکوني و ديگر اماکن تجاري و اداري وجود 
داش��ته باش��د. همچنين هم اکن��ون ۷۶ هزار مگاوات 
ظرفيت منصوبه برق کش��ور اس��ت که از اين ميان به 
طور مثال در زمستان حدود ۳0 تا ۳۴ هزار مگاوات مورد 
استفاده قرار مي گيرد اين در حالي است که قدرت عملي 
نيروگاه هاي کش��ور بيش از ۵۴ هزار مگاوات تخمين 
زده شده است. اين امر نشان مي دهد که بخش زيادي 
از توليد به ويژه در طول زمس��تان بال اس��تفاده مي ماند 
و ب��ه راحتي مي توان در صورت گس��ترش خودروهاي 
برقي کش��ور، آن ها در زمان هاي غيرپيک ش��ارژ کرد 
بدون اينکه فش��اري به ش��بکه نيز وارد ش��ود. از سوي 
ديگر در حال حاضر کل خودروهاي مصرفي کشور در 

داخل حدود يک ميليون خودرو اس��ت که اگر س��االنه 
10 درصد خودروها برقي ش��ود، با احتس��اب هزينه 10 
ميليون توماني براي توليد هر خودرو، هزينه اي نزديک 
به ۲ هزار ميليارد تومان خواهد داش��ت که اين عدد در 

مقايسه اقتصاد کشور عدد ناچيزي است.
به ط��ور کل��ي باي��د گف��ت که اگر برنامه اين اس��ت که 
خودروهاي برقي در کشور توسعه پيدا کند، مي بايست 
پي��ش از آن الزام��ات قانون��ي محکمي براي آن در نظر 
گرفت چراکه در حال حاضر در زمينه توسعه خودروهاي 
برقي در کش��ور قانون محکمي وجود ندارد، در برخي از 
کشورهاي خارجي کارخانه ها ملزم شده اند تا حدود ۲0 
درصد از توليد ساالنه خود را به توليد خودروهاي برقي 

اختصاص دهند، اين مسأله باعث مي شود تا در چند سال 
آينده کليه خودروهاي جديد آن ها برقي شود.

 ه��م اکن��ون در اي��ران 1۷ ميلي��ون دس��تگاه خودرو و 
1۳ ميلي��ون دس��تگاه موتورس��يکلت وج��ود دارد ک��ه 
موتورسيکلت ها چهار برابر خودروهاي معمولي آلودگي 
ايجاد مي کنند.با توجه به ش��رايط فعلي، در آينده برق 
جايگزين بنزين در ايران خواهد شد، لذا وزارت نيرو در 
حال فراهم کردن ش��رايطي اس��ت تا در زمان هاي غير 
پيک با نصب تجهيزات مورد نياز، خودروهاي برقي را 
در مکان هاي مورد نظر ش��ارژ کند همچنين به دنبال 
ايجاد شرايط ارتباط مناسب توليد باطري و خودرو برقي 

در ايران است.

حدود پنج ماه از اعالم خبر آماده سازي بسته هاي پنج 
ميليارد دالري توسط وزير نفت با هدف افزايش توليد از 
ميدان هاي نفتي مي گذرد و طبق آخرين اخباري که از 
سوي مسئوالن اعالم شده، برگزاري مناقصه بسته هاي 

سرمايه گذاري به تدريج آغاز خواهد شد.
به گزارش ايس��نا، بيژن زنگنه در س��ومين کنگره نفت و 
نيرو که در اوايل از آماده س��ازي يک بس��ته پنج ميليارد 
دالري براي افزايش توليد در ميدان هاي در حال بهره 
برداري خبر داد و گفت: يک بس��ته پنج ميليارد دالري 
در حال آماده س��ازي اس��ت که قرار اس��ت در طول دو 
س��ال براي افزايش توليد در ميدان هاي در حال بهره 
برداري اجرا ش��ود که بخش��ي از آن شامل تعمير چاه ها 
و بخش��ي ديگر ش��امل حفر چاه هاي جديد در مناطق 
مختل��ف نفت��ي از جمله مناطق نفت خيز جنوب، فالت 
قاره، مناطق مرزي و غيره مي ش��ود. در اين راس��تا از 
ش��رکت هاي ايراني دعوت مي کنيم که آنها مي توانند 

يک شريک خارجي داشته باشند.
معرفي بسته هاي ۵ ميليارد دالري

وزي��ر نف��ت با بيان اين که جلس��ات براي آماده س��ازي 
بسته هاي مذکور برگزار مي شود، افزود: در اين جلسات 

در مورد تامين مالي نيز صحبت مي ش��ود. براي تامين 
مال��ي بس��ته ها چندي��ن روش از جمله ف��روش اوراق 
مشارکت فاينانس داخلي، يوزانف، وام از صندوق توسعه 
ملي و غيره مدنظر است. اجراي اين بسته ها هم توليد 
نف��ت را افزاي��ش مي دهد و هم اش��تغال ايجاد مي کند. 
تعريف بسته ها در حال انجام است و اسناد براي مناقصه 
و گرفتن مجوز در حال آماده س��ازي اس��ت. اجراي اين 

بسته ها با اجراي اي پي سي متفاوت است.
علي کاردر، مديرعامل ش��رکت ملي نفت ايران نيز در 
کنگره مذکور با اش��اره به آماده س��ازي بسته پنج ميليارد 
دالري ب��راي افزاي��ش تولي��د از ميادي��ن گفته بود اين 
بس��ته در ابع��اد کوچ��ک و تا مي��زان 100 ميليون دالر 
آماده مي شود و عمده کار آن حفاري، خط لوله جرياني 
و تغيي��رات در نمک زداي��ي اس��ت. اجراي بس��ته هاي 
مذکور صادر و در سطح شرکت هاي ايراني است. همه 
شرکت هاي ايراني مي توانند اين بسته ها را اجرا کنند، ما 
از نظر تامين مالي نگران اجراي اين بسته ها بوديم. زيرا 
مدل آن EPC بود اما بازار به اين بسته ها عالقه مندي 
نش��ان داد و ش��رکت هاي ايراني ابراز عالقه کردند که 
تعدادي از آنها مي توانند تامين مالي کنند به همين دليل 

م��دل را ب��ه ETCF تغيير داديم و ش��رکت هاي ايراني 
مي توانن��د پ��روژه را اجرا کنند. بخش ديگر کار توس��ط 
وزارت نفت و بخش��ي ديگر توس��ط بانک ها و صندوق 

توسعه انجام مي شود.
مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با بيان اينکه اجراي 
بس��ته هاي مذک��ور مي��زان تولي��د را ۲00 تا ۲۵0 هزار 
بش��که افزاي��ش مي دهد، اظهار ک��رده که اگر اقدامات 
پيش��گيرانه انجام نش��ود، توليد نفت ساالنه ۳00 هزار 

بشکه کاهش پيدا مي کند.
ميادين کوچک نفتي، هدف بسته ۵ ميليارد دالري

کاردر چندي پيش نيز در اين مورد به ايس��نا گفت که 
هدف اين بس��ته ها ميادين کوچک نفتي هس��تند. براي 
اين منظور از شرکت هاي ايراني دعوت و اين فرآيند به 
صورت مناقصه انجام خواهد شد. فعال اسناد و مستندات 
ميادين درحال آماده سازي و قرار است به ازاي هر ميدان 
يک مناقصه بين ش��رکت هاي ايراني برگزار ش��ود. اين 
ميادي��ن کوچ��ک اکثرا در مناطق عملياتي که زودتر به 
توليد مي رس��ند واقع ش��ده اس��ت؛ مياديني که افزايش 

توليد در دوره هاي کوتاه تر دارند.
تکيه بسته هاي سرمايه گذاري به شرکت هاي داخلي

ب��ر اس��اس اين گزارش، غ��الم رضا منوچهري، معاون 
توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران نيز در آخرين 
اظهارات خودبه بس��ته س��رمايه گذاري که براي اجراي 
 EPCF پروژه هاي نگهداشت و افزايش توليد در قالب
طراحي ش��ده اس��ت اش��اره و اظهار کرده که در اجراي 
اي��ن پروژه ه��ا نيز عمدتا به ش��رکت هاي داخلي تکيه 

مي شود.
وي ابراز اميدواري کرده که با آغاز تدريجي مناقصه هاي 
 EPCF اين بسته سرمايه گذاري که قرار است در قالب
اجرايي شود و همچنين قراردادهاي توسعه ميدان ها که 
پيش بيني مي شود تعدادي از آنها تا پايان امسال يا اوايل 
س��ال آينده امضا ش��ود، شرکت ملي نفت ايران در سال 
آينده شاهد رونق بيشتر در امور و افزايش نقش آفريني 

شرکت هاي ايراني در طرح ها و پروژه ها باشد.



کارشناس شرکت خدمات مالي 
و اعتباري راه اقتصادنوين ؛ 

برگزيده جوان جشنواره فارابي

در نهمين جش��نواره بين المللي فارابي، مهدي 
ص��ارم، کارش��ناس ش��رکت خدم��ات مالي و 
اعتب��اري راه اقتصادنوين با ارائه رس��اله دکترا 
موفق به کسب مقام اول در گروه برگزيدگان 
عل��وم اقتص��ادي، در بخش ج��وان گرديد. به 
گ��زارش رواب��ط عمومي بان��ک اقتصادنوين، 
همزم��ان ب��ا اختتامي��ه نهمي��ن جش��نواره 
بين الملل��ي فارابي که با حضور رئيس جمهور، 
وزي��ر عل��وم، تحقيقات و فن��اوري و جمعي از 
روس��اي دانش��گاه ها و موسس��ات آم��وزش 
عالي و اس��تادان و پژوهش��گران صاحب  نام 
ح��وزه علوم انس��اني اس��امي مهدي صارم 
کارش��ناس ش��رکت خدمات مالي و اعتباري 
راه اقتصادنوي��ن ب��ا اث��ر "تئوري مالي س��طح 
قيمت ها، تعادل انتظارات عقايي و نااطميناني 
سياس��ت پول��ي" مق��ام اول را در بخش جوان 
 گ��روه برگزي��دگان علوم اقتصادي، مديريت و 

حسابداري کسب کرد. 

آغاز مرحله سوم عرضه گواهي 
سپرده بانک آينده

مرحله س��وم عرضه گواهي س��پرده مدت دار 
ويژه س��رمايه گذاري )عام( بانک آينده، از روز 
دوش��نبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۶ آغاز مي ش��ود.اين 
اوراق، با نرخ س��ود علي الحساب ۱۶ )شانزده( 
درصد س��االنه، توس��ط ش��عب بان��ک آينده 
در سراس��ر کش��ور به مدت يک هفته عرضه 
خواهد شد.اوراق مذکور، با سررسيد يک ساله، 
به صورت الکترونيکي با نام و قابل انتقال به غير 
مي باشد. هم چنين، اين اوراق، معاف از ماليات 
بوده و س��ود علي الحساب آن، ماهانه پرداخت 
 ش��ده و ام��کان معامات ثانوي��ه اين اوراق از 
طري��ق ب��ورس و فرابورس اي��ران نيز فراهم 
اس��ت.عاقه مندان، مي توانند؛ جهت کس��ب 
اطاعات بيشتر به تارگاه بانک آينده به نشاني 
اينترنتي:ir.www.ba۲۴ و يا ش��عب بانک در 
سراسر کشور مراجعه و يا با مرکز ارتباط بانک، 
 ب��ا ش��ماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱ تماس حاصل

 فرمايند.
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آغاز تحوالت بنيادين در بانک ملي ايران
دکتر حسين زاده مطرح کرد:

مديرعام��ل بان��ک ملي ايران با تاکيد بر آغاز 
تحوالت بنيادين در اين بانک گفت: با توجه 
به تدوين راهبردها و برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته، اين بانک به يک بانک مدرن، روزآمد 
و کارآمد درس��طح ملي و بين المللي تبديل 

خواهد شد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومي بانک ملي ايران، 
دکت��ر محمدرض��ا حس��ين زاده در همايش 
بررس��ي عملکرد واحد هاي بانک ملي ايران 
ک��ه با حضور اعض��اي هيات مديره، مديران 
امور و روساي ادارات کل، امور شعب و شعب 
مس��تقل بانک در بابلس��ر برگزار شد، با تاکيد 
بر اينکه س��پرده گذاران و س��رمايه داران در 
فض��اي اقتصادي کش��ور به دنب��ال آرامش 
هس��تند، اظهار کرد: طرح هاي جديد بانک 
ملي ايران، اعتماد و آرامش را براي س��پرده 

گذاران فراهم مي کند.
وي ادامه داد: در بخش اعتبارات بانک، تاش 
داريم تا به نحو احسن و با توجه به مصوبات 

دولت به نيازهاي مشتريان پاسخ دهيم.
حس��ين زاده با بيان اينکه ارتباط مس��تمر با 
مشتريان مي تواند ميزان رضايت مندي آنها 
از خدم��ات بان��ک را افزايش دهد، تاکيد کرد: 
تح��والت خوبي در بانک مل��ي ايران اتفاق 
افتاده که بخش��ي از آنها را تاکنون ديده ايد و 

بخش هاي ديگر نيز به مرور رونمايي خواهد 
شد.مديرعامل بانک ملي ايران با تاکيد بر اينکه 
بانک آفيسر يک خدمت تازه و پيشرفته در اين 
بانک است، گفت: اين خدمت به مشتريان ويژه 

بانک و با روشي نوين ارائه خواهد شد.

وي اب��راز ک��رد: اين طرح بايد به درس��تي و 
با همراهي تمام ش��عب پياده س��ازي شود تا 
بتواند اعتبار بانک ملي ايران را بيش از پيش 

افزايش دهد.
حسين زاده با تاکيد بر اينکه اقدامات خوبي در 

حوزه ارزي و بين الملل در پسابرجام انجام شده 
است، بيان کرد: حجم آمار گشايش سوئيفت 
و ضمانتنامه هاي ارزي در کشور در پسابرجام 

بيانگر اين موضوع است.
وي همچنين کسب درآمد بانک ها از محل 

دريافت کارمزد را موجب توس��عه و پيشرفت 
نظام بانکي کشور دانست و عنوان کرد: بانک 
ملي ايران نيز اين موضوع را مدنظر قرار داده 

است.
مديرعامل بانک ملي ايران با تاکيد بر اين که 
همه کارکنان بانک ملي ايران با تمام توان خود 
بايد به سمت نوگرايي و تحول حرکت کنند، 
خاطر نشان کرد: هويت بصري و نظم در موارد 
تبليغاتي، اطاع رس��اني و نماي شعب نقش 
مهمي در جذب مشتريان و سپرده گذاران دارد 
که در پروژه هاي آتي بانک نسبت به آن توجه 

ويژه اي شده است.
وي همچني��ن ب��ه اقدامات صورت گرفته در 
راس��تاي افزايش خدمات رفاهي و معيشتي 
کارکنان اش��اره و اظهار کرد: بخش��ي از اين 
اقدام��ات به نوس��ازي بخش هاي مختلف 
بيمارستان و افزايش امکانات فني و پزشکي 

آن باز مي گردد.
الزم به ذکر اس��ت، در اين همايش دو روزه 
که در مرکز آموزش و رفاه کارکنان بانک در 
بابلس��ر برگزار مي شود، عملکرد ادارات امور 
ش��عب و شعب مستقل با برگزاري پانل هاي 
مختلف مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهاي 
الزم توسط مديرعامل و اعضاي هيات مديره 

ارائه خواهد شد.

میز خبرمیز خبر

افتتاح  يک شرکت با 
تسهيالت بانک صنعت و معدن 

طرح ش��رکت روياي هفت آسمان سبان 
ب��ا 5 و ني��م ميليون يورو تس��هيات ارزي 
و ۱ ميليارد تومان تس��هيات ريالي بانک 
صنعت و معدن درحال اجرا بوده و به بهره 
برداري خواهد رس��يد.به گ��زارش پايگاه 
اطاع رس��اني بان��ک صنعت و معدن، اين 
واحد توليدي که در اس��تان اردبيل در حال 
احداث است با ايجاد ۹۱ شغل مستقيم انواع 
ميوه و سبزي عمل آوري شده توليد خواهد 
کرد.بر اساس اين گزارش، بانک صنعت و 
معدن تاکنون ۲۰ ميليارد تومان تسهيات 
در قالب طرح رونق توليد به صنايع کوچک 
و متوسط استان اردبيل پرداخت کرده است.
گفتني است طرح هاي زيادي در سال هاي 
اخير با تسهيات بانک صنعت و معدن در 
نقاط مختلف کشور به اجرا در آمده و موجب 

ايجاد اشتغال شده است.

 رشد 42 درصدي پرداخت 
وام در بخش مولد اقتصادي

مدير ش��عب منطقه گلس��تان گفت: بانک 
س��په در راس��تاي سياس��ت هاي اقتص��اد 
مقاومت��ي و ب��ه منظ��ور حماي��ت از رونق 
تولي��د، از ابت��داي س��ال ۱۳۹5 ت��ا آذر ماه 
س��ال ج��اري ي��ک ه��زار ميلي��ارد ريال 
تس��هيات به صاحبان واحدهاي توليدي 
 واجد ش��رايط اس��تان گلس��تان پرداخت 

کرده است.
غامرضا خموشي افزود: در ۹ ماه نخست 
امس��ال بانک سپه با پرداخت 5۰۰ ميليارد 
ريال از اين تسهيات براي رونق ۳۰ واحد 
تولي��دي در قالب کارگروه تس��هيل و رفع 
موانع توليد در بين بانک هاي استان گلستان 
رتبه نخس��ت را به خود اختصاص داد.وي 
ادام��ه: پيگي��ري انعقاد ق��رارداد پرداخت 
بي��ش از۲5۰ ميلي��ارد ري��ال تس��هيات 
براي رونق ۳۶ واحد توليدي ديگر اس��تان 
گلس��تان توس��ط بانک سپه درحال نهايي 
ش��دن بوده و به زودي اين تس��هيات در 
 اختي��ار صاحب��ان واحده��اي توليدي قرار

خواهد گرفت.

صنعت بيمه با مش��ارکت ش��رکت  هاي بيمه و هدايت 
و نظارت بيمه مرکزي به  عنوان نهاد حاکميتي توسعه 
مي ياب��د. به گزارش روابط عمومي ش��رکت بيمه کوثر؛ 
مش��اور وزي��ر راه وشهرس��ازي در چهارمين همايش 
مديريت ريس��ک و بيمه با رويکرد ريس��ک هاي مالي 
ضمن بيان مطلب فوق، تصريح کرد: کاهش ريسک ها 
در صنعت بيمه در گرو افرايش سرمايه، ادغام و بزرگ 
شدن شرکت هاي بيمه، تنوع در محصوالت بيمه اي، 
ش��فافيت صورت هاي مالي و اجراي اس��تانداردهاي 
حس��ابداري، کاه��ش ش��رکت داري و گراي��ش ب��ه 

دارايي هاي مالي است.حس��ين عبده تبريزي کاهش 
ريس��ک ها را عامل ايجاد امنيت مادي و فکري عموم 
جامعه برشمرد و گفت: با بهره مندي از مديريت ريسک، 
دانش و بينش حرفه اي، نظريه احتماالت، قانون اعداد 
بزرگ و اکچوئري مي توانيم در راستاي حل مشکات 
صنعت بيمه گام برداريم.وي با بيان اينکه رشد اقتصادي 
کش��ورها با عملکرد بازار س��رمايه، بانک و بيمه ارتباط 
دارد، گف��ت: ش��رکت هاي بيم��ه با ارتقا و بهبود فضاي 
سرمايه گذاري و ارايه ترکيبي بهتر از فعاليت ها به منظور 
کاهش ريس��ک هاي موجود مي توانند براي توس��عه 
اقتصادي نقش موثري را ايفا کنند. عضو شوراي عالي 
سازمان بورس نرخ رشد اقتصادي در دهه هاي اخير را 
بس��يار نازل دانست و افزود: ايجاد سبد سرمايه گذاري، 
ترکيب مناس��ب پرتفو و مش��ارکت در بازارهاي مالي و 
همچنين حضور پررنگ در حوزه هاي بيمه اي از قبيل 
مسئوليت، زندگي و اتکايي توسط شرکت هاي بيمه از 
ديگر فعاليت هاي شرکت هاي بيمه است که مي تواند 

بسترهاي توسعه اقتصادي را فراهم کند. 

ب��ه گ��زارش پايگاه خب��ري بانک مس��کن_ هيبنا، 
ابوالقاس��م رحيمي انارکي در جريان برگزاري مراسم 
هفتاد و نهمين سالگرد تاسيس بانک مسکن، به عنوان 
بيس��ت و يکمين مدير عامل بانک مس��کن معرفي 
شد.وي با بيان اينکه اميدواريم در دوره جديد فعاليت 
بانک مسکن زمينه اجراي کامل تمامي ماموريت هاي 
سند راهبردي ۱۴۰۰ فراهم شود، اظهار کرد: در اين 
ص��ورت مي ت��وان اميد داش��ت در پاي��ان دوره جديد 
کارنامه اي موفق در جهت ارتقاي جايگاه بانک عامل 
بخش مس��کن داشته باش��يم.رحيمي انارکي در عين 

حال با اش��اره به تاريخچه مديريتي بانک مس��کن در 
۷۹ س��ال گذش��ته اظهار کرد: طي سال هاي گذشته 
مجموعا ۲۰ مديرعامل براي اين بانک انتخاب شدند 
ک��ه از اي��ن تعداد ۱۲ مديرعامل در دوره فعاليت بانک 
ب��ه ص��ورت يک بان��ک رهني و 8 مديرعامل در دوره 
تش��کيل بانک مس��کن بودند. آقاي بت ش��کن هم 
بيس��تمين مديرعامل بانک مسکن بودند.مدير عامل 
بانک مس��کن با تاکيد بر اين موضوع که فعاليت در 
دوره جدي��د پ��س از حضور آقاي دکتر بت ش��کن به 
دليل کارنامه عملکرد موفق ايشان بسيار دشوار است، 
افزود: از اين رو به نظر مي رسد مهم ترين اقدام بانک 
مسکن در دوره جديد بايد نهادينه کردن دستاوردهاي 
فعلي بانک مس��کن باش��د تا با تغييرات مديريتي در 
س��ال هاي آتي مجددا بانک مسکن از ريل توسعه اي 
شدن منحرف نشود.او به تکليف مجمع عمومي بانک 
مس��کن براي حرکت اين بانک به س��مت توسعه اي 
اش��اره کرد و گفت: بنابراين در اين دوره قرار اس��ت 

فعاليت توسعه اي بانک مسکن گسترش پيدا کند. 

رويکردهاي جديد بانک مسکن تشريح شدتوسعه صنعت بيمه با مشارکت شرکت  هاي بيمه 

جذب 199 درصدي تسهيالت 
مکانيزاسيون کشاورزي در آمل

رواب��ط  گ��زارش  ب��ه  ساري-رييس�ي 
عمومي س��ازمان جهاد کش��اورزي مازندران، 
س��يد حسين اس��امي گفت: جوانان روستايي 
و عاقه  من��د ب��ه فعالي��ت کش��اورزي ب��راي 
اش��تغال در بخ��ش کش��اورزي و تولي��د پايدار 
نس��بت به دريافت تس��هيات خريد ماش��ين 
آالت کش��اورزي از طريق جهاد کش��اورزي به 
بانک هاي عامل معرفي مي ش��وند.مدير جهاد 
کشاورزي شهرستان آمل اظهار کرد: امسال با 
جذب ۱۹۹ درصدي تس��هيات مکانيزاسيون 
کشاورزي دراين شهرستان، ۱۰۷ ميليارد ريال 
تس��هيات براي خريد ۲۳۴ دس��تگاه ماش��ين 
آالت کش��اورزي و ۹ دس��تگاه دنباله بند بين 
متقاضيان آملي توزيع شد.وي ادامه داد: اضافه 
ش��دن ماشين آالت کشاورزي در عرصه توليد، 
ضمن ترميم و نوس��ازي ناوگان ماش��ين آالت 
و مکانيزاس��يون بخش کشاورزي، سبب ارتقاء 
ضريب درجه مکانيزه در واحد س��طح، تس��ريع 

عمليات و کاهش هزينه ها مي شود.
اي��ن مس��ؤول تصريح کرد: تس��هيات جذب 
ش��ده مربوط به خريد ۹۷ دس��تگاه کمباين، 5۲ 
دستگاه تراکتور نيمه سنگين، ۳ دستگاه تراکتور 
متوسط، ۱۹ دستگاه تراکتور برنج، يک دستگاه 
تراکتور باغي، ۶۲ دس��تگاه تيلر کش��اورزي، ۴ 
دس��تگاه رتيواتور، ۲ دس��تگاه سمپاش بوم دار 
و يک دس��تگاه دروگر ، ديس��ک وچيپر تراکتور 

است.

ابراز همدردي مديران بندر امير آباد 
با خانواده افسر سوم سانچي

ساري-رييس�ي به گ��زارش واحد اطاعات و 
اخب��ار رواب��ط عمومي ؛ در اين ديدار که در منزل 
پدري ش��هيد مياد عنايتي افس��ر سوم کشتي 
حادثه ديده س��انچي ص��ورت گرفت مهندس 
رضواني مدير بندر امير آباد با تسليت به خانواده 
داغدار اين شهيد براي بازماندگان آرزوي صبر 

و شکيبايي کردند.
در ادامه پدر ش��هيد عنايتي با تش��کر از حضور 
مسئولين بندر و ابراز همدردي آنان از تاشهاي 
صورت گرفته توسط سازمان بنادر و دريانوردي 
در اي��ن حادث��ه قدرداني نمود و خواس��تار ادامه 
تاش ها جهت روش��ن ش��دن ابعاد اين سانحه 
شد.شايان ذکر است شهيد دريا مزار مياد عنايتي 
افس��ر سوم کشتي س��انحه ديده سانچي متولد 
سال ۱۳۶8 شهرستان قائمشهر استان مازندران 
 بوده و از وي همسر و يک فرزند به يادگار مانده

 است.

 اهواز :مدير امور بهره برداري ناحيه شرق اهواز گفت: 
 جهت مقابله با پديده ريزگردها و آمادگي براي تابستان 
۹۷ پست اهواز ۲ بهينه سازي شده که اقدامات انجام 
ش��ده يک رکورد عملياتي در بهينه س��ازي پست هاي 
کشور است.  امير زبيدي بيان کرد: پست اهواز ۲ يکي 
از مهم ترين پست هاي برق کشور است و بهينه سازي 
آن گام مهمي در افزايش پايداري ش��بکه برق اس��تان 
خوزستان و شبکه سراسري کشور دارد. وي ادامه داد: 
اقداماتي که براي بهينه سازي صورت گرفته را مي توان 
ب��ه عنوان ي��ک رکورد عملياتي و تجهيزاتي در بهينه 
س��ازي       پس��ت هاي کش��ور به حس��اب آورد چرا که 
لزوم هماهنگ نمودن تجهيزات قديم و جديد و نياز به 
تعدد خاموشي ها در عين پايدار        نگه داشتن شبکه، 
نيازمند انجام حجم گسترده اي از کار به همراه ايمني 
باال بوده است. مدير امور بهره برداري ناحيه شرق اهواز 
اضافه کرد: براي بهينه س��ازي پس��ت اقداماتي شامل 
تعويض دو دستگاه کليد قدرت ۴۰۰ کيلو ولت، تعويض 
چهار دستگاه کليد قدرت ۲۳۰ کيلو ولت، تعويض پنج 
دس��تگاه کلي��د هوايي ۲۳۰ کيلو ول��ت و تعويض ۶۳ 
دستگاه برقگير ۲۳۰ کيلو ولت و 5 دستگاه ۴۰۰ کيلو 

ولت انجام شده است.
زبيدي بيان کرد: از اقدامات انجام شده ديگر مي توان 
به تعويض سه زنجيره مقره روي دکل خط اهواز ۲- 
فوالد، تعويض سيم کشي چهار خط خروجي و T۱ و 
تغيي��ر اتص��االت آن، تغيير اتصاالت چهار فاصله خط 

خروجي T۲، اضافه کردن بشقاب مقره به ۳۲ زنجيره 
 CVT و تعويض يک ست T۲ و T۱ مقره خط خروجي
خروجي ترانسT۴ اشاره کرد.وي به اقدامات در دست 
انج��ام نيز اش��اره کرد و گف��ت: نصب و مونتاژ ترانس 
MVA ۳۱5 شماره T۴ با پيشرفت فيزيکي ۷۰ درصد، 
برنامه سيم کشي خط خروجي ترانس T۴ با پيشرفت 
۹۰ درص��د، برنام��ه راه اندازي سيس��تم مانيتورينگ 
دماي ترانس ها با پيشرفت ۷۰ درصد، برنامه تعويض 
۹ دس��تگاه کليد هوايي ۲۳۰ کيلو ولت و برنامه کابل 
اندازي و نصب رله هاي آنبوالنسي بانک هاي خازني 
از جمله اقدامات در دست انجام هستند.مديرامور بهره 
برداري ناحيه شرق اهواز تصريح کرد: اين عمليات با 
حمايت هاي مديرعامل محترم شرکت، معاونت بهره 
برداري و همکاري مديريت فني مهندسي و واحدهاي 
مختلف بهينه سازي، پشتيباني فني، دفتر فني و نظارت 
مس��تقيم پرس��نل اين امور بدون اعمال خاموش��ي به 

مشترکان صورت گرفته است.

رئي��س کميس��يون اقتص��ادي مجل��س ش��وراي 
اسامي گفت: در نيمه اول سال ۹۷ براي اولين بار در 
تاريخ اقتصاد کش��ور دو قانون اقتصادي به روز ش��ده 

خواهيم داشت.
به گزارش روابط عمومي استانداري کرمان، محمدرضا 
پورابراهيمي در ش��وراي گفت و گوي اس��تاني دولت و 
بخ��ش خصوص��ي در محل س��الن پيامبر اعظم )ص( 
اس��تانداري کرمان، افزود: امروز خاء هاي اساسي در 

قوانين پولي و بانکي و قوانين بانکداري داريم.
وي عنوان کرد: به دليل اشکاالت اساسي در دو قانون 
از دو س��ال و ني��م قبل ب��راي اصاح اين قوانين اقدام 

کرده ايم و دولت در ابتداي امسال راضي شد دو اليحه 
اصاحيه اين قوانين را به مجلس ارائه دهد.

رئي��س کميس��يون اقتصادي مجل��س تصريح کرد: 
خوشبختانه در کميته پولي و بانکي مجلس ۷۰ درصد 
از موضوعات اساس��ي اين دو قانون جمع بندي ش��ده 
است. پورابراهيمي افزود: بخش عمده دارايي بانک ها 
غير تسهياتي است و اين امر چالش اساسي است که 

راهکارهاي رفع آن انديشيده شده است.
وي با بيان اينکه برگزاري مس��تمر جلس��ات ش��وراي 
گف��ت و گ��وي اس��تاني دولت و بخ��ش خصوصي در 
اس��تان کرمان موجب ش��ده که نمايندگان اس��تان در 

ش��وراي گفت و گوي کش��ور مش��ارکت فعالي داشته 
باشند، گفت: کارهاي خوبي در استان کرمان در دست 
انجام اس��ت. پور ابراهيمي اظهار کرد: س��طح کار در 
استان کرمان در سطح بااليي مي باشد و اين نشان از 
پويايي اين استان است. نماينده مردم کرمان و راور در 
مجلس شوراي اسامي ادامه داد: بخشي از موضوعات 
بانکي، مش��کات دروني بانک ها اس��ت که براي رفع 
اين مشکات مباحث ارتقاء و توانمندسازي بانک ها را 
پشنهاد داده ايم. وي افزود: در حوزه نظام بانکي دو اقدام 
بهبود شرايط نظام بانکي و افزايش سرمايه بانک ها را 
در دست اجرا داريم و اولين حرکت براي حل اين مشکل 

تبدي��ل دارايي هاي بانک ها اس��ت. پورابراهيمي ادامه 
داد: بزرگترين چالش فعاالن اقتصادي که بيش��ترين 
فرواني مراجعان را به خود اختصاص داده، مش��کات 
بانک��ي اس��ت. وي بيان کرد: ام��روز تنها راه کمک به 
فعاالن اقتصادي کشور کاهش نرخ تامين مالي است 
و اين درحالي است که نرخ تامين مالي در کشور ما از 

ميانگين منطقه بيشتر است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: استاندار 
کرمان اقدام خوبي را در دس��تور کار خود قرار داده اند 
و تامي��ن مال��ي پروژه هاي بزرگ را در تهران پيگيري 

مي کنند.

حمزه لو معاون زيباسازي سازمان سيما منظر و فضاي 
سبز شهري شهرداري اراک، در ارتباط با اجراي طرح 
نورپردازي س��طح ش��هر با اش��اره به اين که جامعه 
ام��روزه ايجاب مي کند ک��ه فعاليت هاي اجتماعي تا 
پاس��ي از ش��ب ادامه داشته باشد، اظهار داشت: الزمه 
ش��ب هاي زنده در يک ش��هر وجود روش��نايي کافي 
است لذا با هدف زيباسازي و روشنايي فضاي شهري 
پروژه نورپردازي در ش��هر اراک در دس��ت اجرا است.
وي ادام��ه داد: در اي��ن راس��تا تاش ش��ده تا بر اين 
اساس به کارگيري راهکارهايي همچون روش هاي 
اصولي در مکان يابي و طراحي روش��نايي ش��هري، 
رعايت اس��تانداردها و استفاده از المپ هاي متناسب 
با روشنايي مورد نياز در کاهش شدت آلودگي نوري، 
استفاده شود.معاون زيباسازي سازمان سيما منظر و 
فضاي س��بز ش��هري ش��هرداري اراک، ضمن اشاره 
ب��ه اين که اس��تفاده از نوره��اي رنگي به درخت ها و 
المان هاي شهري مي تواند آن را در شب بهتر نمايان 
س��ازد بيان کرد: نورپردازي فرم ها را نمايان مي کند 
و موجب تقويت درک بصري و ش��کل گيري تصوير 
ذهن��ي واض��ح، خوانا و مطل��وب از حضور در عرصه 
عموم��ي را در ذهن ناظران فراه��م مي کند.حمزه لو 
در ارتب��اط ب��ا اقدام��ات صورت گرفت��ه فعلي در اين 
حوزه در س��طح ش��هر، عنوان کرد: 5۴ عدد پروژکتور 
۱۲ واتRGB در بل��وار چه��ار س��رباز مقابل ميدان 
راه آهن بر درختان نصب ش��ده همچنين ۷ پروژکتور 

۳۶ وات سفيد جهت نورپردازي المان گروه موزيک 
ابتداي پل کوي صنعتي، ۱۲ پروژکتور س��فيد المان 
اس��ب و درش��که در بوس��تان فروردين، ۶ پروژکتور 
س��فيد در المان قاصدک واقع در پل محيط زيس��ت، 
۳ پروژکتور س��فيد در المان گلدان هاي آفتابگردان، 
المان واقع در ميدان ورودي کوي صنعتي، ۲پروژکتور 
در المان پسرک فلوت زن در ابتداي بلوار ۱5 خرداد، 
۲۰ پروژکت��ور س��فيد در ديوار س��اختمان نيمه کاره 
جنب ش��هرداري انجام ش��ده است.ي سوزني سفيد 
در ميدان شهدا آذين بندي شده و ۱۱۱ چراغ سنگي 
نوران��ي در ک��ف معب��ر اين ميدان کار ش��ده، گفتني 
است تاکنون ۲5۰۰ متر ريسه در سطح شهرکار شده 
اس��ت.حمزه لو خاطرنش��ان کرد: نورپردازي محوطه 
سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهرداري همچنين 
بلوار ش��هيدان جهان پناه و صخره هاي مقابل ميدان 
محيط زيست در دست اقدام است که به زودي شاهد 

آن خواهيم بود.

اقدامات انجام شده در پست اهواز 2، يک رکورد عملياتي در بهينه سازي پست هاي کشور

در سال ۹۷ دو قانون بانکي و اقتصادي به روز خواهيم داشت

نورپردازي فضاي شهري موجب تقويت درک بصري ناظران مي شود

خبر شهرستانتحلیل

برگزاري دوره هاي آموزشي مدل سازي پيشرفته ژئومکانيک مخزن 
 اهواز: سرپرس��ت واحد ارزيابي و تفس��ير نمودارهاي اداره کل نمودارگيري 
مديريت خدمات ويژه شرکت ملي حفاري ايران از برگزاري دوره هاي آموزشي 
مدل س��ازي پيش��رفته ژئومکانيک مخزن و آناليز پايداري ديواره چاه با نرم 

افزار تخصصي خبر داد.
بيژن جعفربابايي گفت: اين دوره آموزشي به مدت پنج روز براي کارشناسان 

پتروفيزيک شرکت نفت و گاز پارس در شهر مشهد مقدس برگزار شد.
وي افزود: گس��ترش روز افزون دانش ژئومکانيک به عنوان يک علم ميان 
رشته اي فيمابين علوم زمين شناسي، ژئوفيزيک، مهندسي مخازن و مهندسي 
مکانيک، واحد ارزيابي و تفسير نمودارهاي اداره کل نمودارگيري شرکت را 

بر آن داشت تا ضمن به روز رساني و تجهيز به آخرين نسخه از نرم افزارهاي 
تخصصي و ارتقاء دانش فني کارکنان، برنامه ريزي خود را معطوف بر محوريت 

اين دانش در دوره هاي آموزشي آتي نمايد.
جعفربابايي اظهار کرد: : اداره کل نمودارگيري به عنوان زير مجموعه مديريت 
خدمات ويژه ش��رکت در س��ال هاي اخير در راس��تاي عمل به اصل مش��تري 
مداري، برقراري تعامل فني و پژوهشي با کارفرماها و تعهد به مفاد قراردادهاي 
فيمابين، اقدام به تشکيل دوره هاي آموزشي با موضوع فني، تخصصي مرتبط 
با علوم پتروفيزيک، ژئوفيزيک و ژئومکانيک نموده که با استقبال و رضايت 
کارفرماها همراه بوده است. سرپرست واحد ارزيابي و تفسير نمودارهاي اداره 

کل نمودارگيري مديريت خدمات ويژه شرکت در پيوند با اين مطلب گفت: اين 
واحد پيش از اين نيز دوره هايي با موضوع پردازش و تفسير نمودارهاي ويژه 
تصويرگر، آناليز جامع پتروفيزيکي، آناليز پايداري ديواره چاه با نرم افزارهاي 
تخصصي براي ش��رکت هاي ملي مناطق نفتخيز جنوب، مهندس��ي و توسعه 
نفت )متن( و نفت و گاز اروندان )کارگاه آموزشي يک روزه( در اهواز، تهران، 

شيراز و مشهد برگزار کرده بود.
وي اف��زود: در اي��ن زمين��ه مقرر ش��د عاوه بر دوره هاي پيش گفته، دورهاي 
 VSP ديگري با موضوع پردازش و تفسير نمودارهاي برشي دو قطبي، نمودار

و نمودارهاي تصويرگر براي ساير کارفرماها تشکيل گردد.

حضور مسئوالن استان مرکزي 
 CNG در همايش کارگروه

به گزارش روابط عمومي ش��رکت گاز استان 
مرکزي، جواد مهندس مديرعامل اين شرکت 
در همايش کارگروه CNGکه با حضور مدير 
عامل شرکت پخش فراورده هاي نفتي استان 
و ديگر مس��ئولين اس��تاني همچنين مالکان 
ايستگاههاي CNGاستان در شرکت پخش 
فراورده ه��اي نفتي مرکزي برگزار گرديد به 
عنوان يکي از سخنرانان اين همايش حضور 

يافت . 
برپاي��ه اين گزارش مديرعامل ش��رکت گاز 
اس��تان مرک��زي ضم��ن ارائ��ه عملکرد اين 
ش��رکت دراس��تان ،درخصوص گازرس��اني 
به ايس��تگاههاي CNGوهم��کاري جهت 
اتصال تابلومانيتورينگ درايستگاها وعوامل 
گازجايگاهها  تاثيرگذاردرعملکردايس��تگاه 
ازقبيل نصب مخزن آرامش وش��يريکطرفه 
ونصب تجهيزات مناس��ب جهت جلوگيري 
انتقال لرزش به ايس��تگاه و آس��يب نرسيدن 
ب��ه ميترينگ ايس��تگاه گاز وهمچنين نصب 
درايرياخشک کن جهت ايستگاه توضيحات 
کاملي ارائه نموده ودرادامه جلس��ه نس��بت 
سواالت مالکان جايگاهها و مسئولين پاسخ 

مناسبي ارائه نمودند.

اعتبار الزم براي ارتقاي 
ورزش بانوان استان مرکزي

مدي��رکل ورزش و جوان��ان اس��تان مرکزي 
گف��ت: تخصي��ص اعتب��ار الزم ب��ه منظور 
ارتق��اي حوزه ورزش بانوان اس��تان مرکزي 
در دس��تور کار اس��ت و اي��ن مه��م در برنامه 
 ريزي بودجه هيات هاي ورزشي در نظر گرفته

 مي شود. 
عاب��د حق��دادي با اش��اره به وج��ود ظرفيت 
پيش��رفت در ورزش بانوان اس��تان مرکزي 
اظه��ار داش��ت: رويکرد جدي��دي با تغييرات 
ايجاد ش��ده در ورزش بانوان اس��تان مرکزي 
ب��ه وج��ود آمده و در اين زمينه افزايش نيرو و 
برگزاري جلس��ات حوزه ورزش بانوان استان 
مرک��زي با هيئت هاي مختلف در حال انجام 
است.مديرکل ورزش و جوانان استان مرکزي 
افزود: پيگيري مطالبات حوزه ورزش بانوان 
استان مرکزي را در دستور کار قرار داده ايم 
و اعتبارات، درآمدها و تمامي مسائل مربوط به 
هيات هاي مختلف ورزشي، با توجه به حوزه 
ورزش بانوان اين هيات ها در حال رسيدگي 
اس��ت.وي خاطرنشان کرد: وضعيت ورزش 
بانوان اس��تان مرکزي نس��بت به سال هاي 
گذش��ته مطلوب است، به طور مثال در حوزه 
ورزش قهرماني ش��اهد کس��ب موفقيت تيم 
سپک تاکراي بانوان در کشور بوديم.مديرکل 
ورزش و جوانان استان مرکزي تصريح کرد: 
همچنين در رشته هاي انفرادي شاهد حضور 
تک ستاره هاي فعالي در ورزش بانوان استان 
هس��تيم و امس��ال چندين مسابقه کشوري 
بانوان به ميزباني استان مرکزي برگزار شد.

سرپرست واحد ارزيابي شرکت ملي حفاري خبر داد:

میز خبر



ارتباط ۵۰ درصد »طالق «هاي 
کشور با اعتياد 

رييس سازمان امور اجتماعي کشور گفت: استان ها 
را مسئول کرديم که مرکز رصد استاني داشته باشند 
تا هراستاني وضعيت اجتماعي،کمبودها و خالءهاي 
شهرها، روستاها و محالتش را شناسايي کند، البته 
شناسايي محروميت هاي زيرساختي در طرح وزارت 
راه وشهرسازي براي مناطق حاشيه نشين و بافت 
فرس��وده مش��خص شده است اما استان ها را نيز به 
راه اندازي مرکز رصد آسيب هاي اجتماعي موظف 
کرديم.تقي رستم وندي با بيان اينکه اعتياد معلول 
برخي علت ها و عامل آسيب هاي ديگر است و عوامل 
متعددي در مصرف مواد توسط افراد دخيل هستند، 
به ايسنا گفت : کنجکاوي، لذت طلبي، ارتقاي توان 
فردي و... از علل گرايش افراد به مواد مخدر است. در 
حقيقت مصرف مواد مي تواند باعث بروز آسيب هاي 
ديگري نيز شود.وي افزود: تحقيقات نشان داده است 
نيمي از طالق هايي که در کش��ور ثبت  مي ش��ود به 
طور مستقيم يا غير مستقيم با اعتياد همسر ارتباط 
دارد. همچني��ن حدود ۶۰ درصد آس��يب اجتماعي 
همس��رآزاري و ۲۰ ت��ا ۲۵ درصد ک��ودک آزاري با 
مص��رف مواد ارتباط دارد.به عبارت ديگر اگر بتوان 
اعتياد را در کش��ور مهار کرد، برخي از آس��يب هاي 
اجتماعي از جمله س��رقتهاي خ��رد، کودک آزاري 
، همس��رآزاري و برخ��ي از قتل ه��ا کاهش خواهند 

داشت.

بيمه بيکاري ۵٢٤ نفر از کارگران 
ساختمان پالسکو 

معاون بيمه اي س��ازمان تامين اجتماعي گفت: در 
اجراي ماده ۲ قانون بيمه بيکاري، براي ۵۲٤ نفر 
از کارگران بيمه شده شاغل در ساختمان پالسکو 
مق��رري بيم��ه بيکاري برقرار و تا پايان آذر س��ال 

جاري پرداخت شد.
به گزارش ايس��نا محمد حس��ن زدا با اش��اره به فرا 
رسيدن اولين سالگرد حادثه تلخ ساختمان پالسکو 
و گراميداش��ت درگذش��تگان اين حادثه گفت: در 
اجراي مصوبه ۱۹ بهمن سال گذشته هيات محترم 
وزيران، براي افراد غيرمشمول شامل کارفرمايان، 
بيمه ش��دگان اختياري، صاحبان حرف و مش��اغل 
آزاد، کارگاه ه��اي خانوادگ��ي و افراد فاقد س��ابقه 
پرداخ��ت ح��ق بيمه، در مرحل��ه اول )دي و بهمن 
۹۵( ۱۰۵۰ نف��ر و در مرحل��ه دوم ) اس��فند ۹۵ و 
فروردي��ن ۹۶( ۱۰۱۶ نف��ر به ازاي هر ماه مبلغ ۱۰ 

ميليون ريال پرداخت شد.
وي اف��زود: در اج��راي بند ديگري از مصوبه فوق، 
از تعداد ٨۲۹ کارگاه شناس��ايي ش��ده، ۲۶۹ کارگاه 
فعال داراي ليس��ت بيمه، ۲۹ کارگاه فعال و فاقد 
ليس��ت بيم��ه و ۵٧ کارگاه نيم��ه فع��ال و مابقي 
راک��د و فاق��د فعالي��ت بوده ان��د ک��ه در خصوص 
 تقس��يط و يا بخشودگي جرائم بدهي بيمه اي اين

 کارگاه ها اقدام شد.
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میز خبریک نگاه

افزايش تعداد کميسيون هاي 
شوراي عالي استان ها

اعضاي شوراي عالي استان ها امروز طرح دو 
فوريتي افزايش کميس��يون هاي اين ش��ورا را 
به تصويب رس��اندند ک��ه به اين ترتيب تعداد 
کميس��يون هاي شوراي عالي استان ها از پنج 
به هشت کميسيون افزايش يافت.به گزارش 
ايس��نا، دومين اجالس عمومي شوراي عالي 
اس��تان ها در حال��ي برگزار ش��د ک��ه افزايش 
تعداد کميس��يون هاي اين شورا در دستور کار 
اعضا قرار گرفته بود.اعضاي اين ش��ورا پس 
از بح��ث و بررس��ي ط��رح دو فوريتي افزايش 
کميسيون ها نهايتا به اين طرح با اکثريت راي 
دادند و تعداد کميسيون ها از پنج کميسيون به 

هشت کميسيون افزايش يافت. 

ارتقای زنان در مناصب مديريتی
مديرکل بين الملل معاونت امور زنان و خانواده 
رياس��ت جمهوری بر اختصاص س��هميه ۳۰ 
درصدی برای به کارگيری زنان در پست های 
مديريتی همراه با نگاه شايسته ساالری تاکيد 
ک��رد و گف��ت: اگر اين نگاه به درس��تی اعمال 
شود در کمتر از ۳ سال ۱۰ تا ۱۵ درصد از زنان 
در پس��ت های مديريتی قرار خواهند گرفت، 
البته نگاه ما نسبت به اين سهميه نبايد صرفا 
جنس��يتی باشد بلکه بايد ديدی شايسته ساالر 
داشته باشيم.ليال فالحتی در گفت وگو با ايسنا، 
با اشاره به اينکه اختصاص سهميه ۳۰ درصدی 
برای به کار گيری زنان در س��طوح مديريتی 
بايد از ۱۰ س��ال پيش آغاز می ش��د افزود: اين 
انتظاری اس��ت که بايد ۱۰ س��ال پيش اتفاق 
می افتاد. به عبارت ديگر زنان از سال ها پيش 
بايد به سمت مديريت ميانی حرکت می کردند. 
بر اس��اس گفته رييس جمهور تحرک بانوان 
اهميت بااليی دارد،  اين در حالی است که زنان 
در حال حاضر تازه در ابتدای حرکت به سمت 
تجربه مديريتی و کسب سابقه مديريت های 
عالی هستند.فالحتی با انتقاد از اين که انتصاب 
زنان در س��طوح مديريت باال دير اتفاق افتاده 
است، ادامه داد: اختصاص سهميه ۳۰  درصدی 
حداق��ل ميزانی اس��ت که باي��د در خصوص 
بکارگي��ری زن��ان در س��طوح مديريتی اتفاق 
بيفتد. قطعا زنان موفق و صاحب تجربه زيادی 
وجود دارند که می توانند با اهتمام دستگاه های  

مسئول در اين مناصب قرار بگيرند.

کاهش بيش از ۹٤ درصدي 
شماره گذاري موتورسيکلت

رئيس مرکز ش��ماره    گذاري پليس راهور ناجا 
از کاهش بيش از ۹٤ درصدي ش��ماره گذاري 
موتورس��يکلت در کش��ور خبر داد.به گزارش 
ايلن��ا، س��رهنگ علي محم��دي با بيان اينکه 
کش��ور  در  موتورس��يکلت  ش��ماره گذاري 
 بي��ش از ۹٤ درص��د کاهش داش��ته اس��ت،
 گفت: در ۹ ماه امسال، ۱۰۱ هزار و ٧٧٨ مورد 
نقل و انتقال موتور سيکلت انجام شده است.

وي افزود: اين رقم نس��بت به س��ال گذش��ته، 
۱۲ هزار دس��تگاه، معادل ۱۰ و ۶ دهم درصد 

کاهش داشته است.

جانش��ين رييس س��ازمان وظيفه عمومي اعالم کرد که 
ط��ي يک��ي دو هفته آينده نتايج اف��راد واجد صالحيت 
ب��راي بهره من��دي از کس��رخدمت هاي ايثارگ��ري، 
آزادگ��ي و رزمندگ��ي اعالم خواهد شد.س��ردار ابراهيم 
کريمي درب��اره آخري��ن وضعيت افراد ثبت نام کننده در 
طرح کس��رخدمت هاي ناش��ي از ايثارگري، جانبازي و 
رزمندگي و اعالم زمان اسامي ۲۰ هزارنفر واجد شرايط 

اظهارکرد: برابر آمارهاي ما در مهلت تعيين شده براي 
ثبت نام متقاضيان، ۳۵٧ هزار نفر اقدام به ثبت نام کردند 
که بالفاصله پس از اتمام مهلت ثبت نام عمليات بررسي 
مدارک و اس��ناد ارائه ش��ده از س��وي اين افراد در دستور 
کار قرار گرفت.وي با بيان اينکه در حال حاضر عمليات 
بررس��ي مدارک و فرم هاي پر ش��ده توسط اين افراد در 
مراحل پاياني خود قرار دارد، درباره اينکه اس��امي افراد 

واجد شرايط چه زماني اعالم خواهد شد،به ايسنا گفت: 
طب��ق زم��ان بندي هاي ما، ط��ي يکي - دو هفته آينده 
اس��امي افراد واجد ش��رايط اعالم خواهد شد و اين افراد 
بايد اس��ناد و مدارک خود را براي تکميل بررس��ي ها و 
راستي آزمايي به سازمان وظيفه عمومي ناجا ارائه کنند تا 
پس از تاييد صحت اظهارات شان از اين کسر خدمت ها 

بهره مند شوند.

زمان اعالم اسامي ۲۰هزار واجد شرايط کسرخدمت هاي جديد سربازي
سردار کريمي خبرداد
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مجهول المكان بودن  تجديدنظرخوانده و به تجويز  ماده 73 و 346قانون آيين دادرسى 
آگهى  كثيراالنتشار  از جرايد  يكى  نوبت در  لوايح يك  تبادل  مراتب  دادگاههاى  مدنى 
مراجعه  دادگاه   به  روز   ده  نشرآگهى ظرف  تاريخ  از  فوق  تجديدنظرخوانده  تا  ميشود 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت  و چنانچه 
پاسخى دارد ظرف ده روز از تاريخ نشرآگهى تحويل دفترشعبه نمايد واال به همان كيفيت 

به تجديد نظر ارسال مى گرد.
تهران-گرى حقوقى  عمومى  178دادگاه  شعبه  دفتر  مدير      110/138906  

خوشنودى  بنفشه  عليه:  محكوم  اهللا  فرزند  وليزاده  مهدى  له:  محكوم  اجراپيه   
شماره   به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  بموجب  به:  محكوم  محمدعلى  فرزند 
9610090213101571و شماره دادنامه  مربوطه 9609970213100489 محكوم 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  600000000ريال  مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه 
20340000ريال بابت هزينه دادرسى به انضمام خسارت تاخيرتاديه براساس تغيير 
شاخص قيمت بانك مركزى از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان اجراى حكم در حق محكوم 

له و نيز پرداخت نيم  عشر در حق صندوق دولت
تهران-گرى  178 شعبه  حقوقى  دادگاه  مديردفتر     110/138900  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمايم به آقايان و خانم ها محسن پاكزاد اصل-
على پاكزاد اصل-فرحناز قاسمخانى-حسن پاكزاد  اصل-مجيد پاكزاد اصل-زهرا پاكزاد 
دادخواستى  محمودى  اسداله  خواهان  محمودى  قاسمخانى-اسداله  على  اصل-بهرام 
قاسمخانى-حسن  اصل-فرحناز  پاكزاد  اصل-على  پاكزاد  محسن  خوانده   طرفيت  به 
خواسته  به  قاسمخانى  على  اصل-بهرام  پاكزاد  اصل-زهرا  پاكزاد  پاكزاداصل-مجيد 
مطالبه مبلغ 737142850 ريال مطالبه خسارت تاخير تاديه و خسارت دادرسى مطرح 
كه به  اين  شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 920984 شعبه105 دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران واقع در ميدان تجريش خيابان فناخسرو پالك 73 
ثبت  گرديده كه وقت رسيدگى آن براى 96/12/14 ساعت 9 تعيين شده است كه به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز  ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشرآگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را 

دريافت  و در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 105 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى      110/138895  
تهران-رسولى عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

مورخ  شماره 297  اجراييه  بموجب  يونسى  ازاده  عليه  محكوم  به  اجراييه  ابالغ  آگهى   
96/10/11  و دادنامه شماره 9609970001200910 مورخ 96/8/6 صادره از سوى 
شعبه 105دادگاه عمومى حقوقى تهران محكوم عليه ظرف 10 روز از تاريخ ابالغ اجراييه به 
ايشان محكوم است به پرداخت مبلغ 1000000000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 33130000 ريال بابت هزينه دادرسى و نيز خسارت تاخير تاديه برمبناى نرخ تورم 
از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط واحد اجراى احكام از بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايران استعالم ميشود در حق محكوم له و در صورت عدم پرداخت محكوم به محكوم است 
به پرداخت مبلغ 50000000ريال بابت هزينه اجرايى(ماده 9 در مواردى كه ابالغ راجع 
به دعوى طبق ماده 100 قانون ايين دادرسى مدنى به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه 
محكوم عليه محل اقامت خود را به دادگاه اعالم نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به 
ترتيب مقرر در مادتين 118و119 اين قانون آگهى مى گردد و ده روز پس از آن به موقع 
اجرا گذاشته مى شود در اين صورت براى عمليات اجرايى ابالغ يا اخطار ديگرى به محكوم 
عليه الزم نيست مگر اين كه محكوم عليه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اطالع 

دهد مفاد اين ماده بايد در آگهى مزبور قيد شود.
105-اكبرناصرى شعبه  مدير    110/138891  

كاوه همايون-ندا  بابك همايون-  به  و دادخواست وضمايم  ابالغ وقت رسيدگى  آگهى 
همايون-كاوه  بابك  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  ناصح  نگين  پرتو  شركت  همايون 
به  آپارتمان  يك دستگاه  تنظيم سندرسمى  به  الزام  خواسته  به  همايون  همايون-ندا 
مساحت 215 مترمربع و خسارات دادرسى مطرح كه به  اين  شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 960657 شعبه105 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران 
واقع در ميدان تجريش خيابان فناخسرو پالك 73 ثبت  گرديده كه وقت رسيدگى آن 
بودن  المكان  مجهول  علت  به  كه  است  تعيين شده  براى 96/12/15 ساعت 12ظهر 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز  ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى ميشود تا خوانده پس از نشرآگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت  و در وقت مقرر جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 105 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى      110/138887  
تهران-رسولى عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و خواهان سكينه كريمى  دادخواستى به طرفيت خوانده مجتبى 
نكونام فرزند مرتضى و بهرام مصلح قوچان به خواسته ابطال عمليات اجرايى مطرح كه 
به  اين  شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980011000890 شعبه103  
دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
براى 97/2/24 ساعت 9:30 تعيين شده است كه به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و  آيين دادرسى دادگاههاى عمومى  قانون  ماده 73  به تجويز   و  و درخواست خواهان 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى ميشود تا خوانده پس از نشرآگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت  و در وقت مقرر جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 103 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى      110/138881  
تهران-نيلى عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

 دادنامه پرونده كالسه 9509982163700299 شعبه 212 دادگاه عمومى حقوقى 
شماره9609972163700856  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع 
 -2 حسين  فرزند  لو  طالب  خوانده:حمداله  حسين  فرزند  راد   شايان  على  خواهان: 
ها:  خواسته  رضا  فرزند  ميراحمدى  3-حسين  صالح  فرزند  ميرزايى  الدين  كمال 
4-الزام  دادرسى  خسارت  مطالبه   -3 خسارت   مطالبه   -2 كار   پايان  اخذ  به  الزام 
اخذ  به  6-الزام  دادرسى  پرداخت هزينه  از  اعسار   -5 ملك  تنظيم سند رسمى  به 
طرفيت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستى  خواهان  گردشكار  تفكيكى  صورتمجلس 
خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى 
و  است  تشكيل  ذيل  كننده  امضا  تصدى  به  دادگاه  مقرر  وقت  در  قانونى  تشريفات 
با توحه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مى نمايد راى دادگاه درخصوص دعواى  آقاى  على شايان راد به طرفيت حسين 
ميراحمدى به خواسته الزام به اخذ پايانكار الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكى الزام 
7391و  ثبتى  پالك  با  آپارتمان  يكدستگاه  ششدانگ  ملك  رسمى  سند  تنظيم  به 
 85 به مساحت  تهران  ثبتى غرب  10حوزه  در بخش  واقع  اصلى   2 از  فرعى   7392
تعهد  انجام  در  تاخير  التزام  وجه  خسارت  مطالبه  ملحقات  كليه  انضمام  به  مربع  متر 
لغايت   93/11/1 ازتاريخ  50000تومان  مبلغ  روزانه  مذكور  قراردادى  ظهر  طبق 
صدور و اجراى حكم به مبلغ 263000000ريال و مطالبه خسارات دادرسى دادگاه 
با توجه به شرح دادخواست تقديمى خواهان بدين توضيح كه بموجب قرارداد شماره 
 7391 ثبتى  پالك  با  آپارتمان  يكدستگاه  ششدانگ   92/11/14 مورخ   8315408
را  مترمربع   85 به مساحت   تهران   10 بخش  در  واقع  اصلى    2 از  فرعى   7392 و 
از خوانده رديف اول خريدارى ومقرر بوده ايشان  در دفترخانه شماره 783 تهران 
و  امتناع  خود  تعهد  انجام  از  ليكن  نمايد  اقدام  انتقال  تنظيم سند رسمى  به  نسبت 
تقاضاى  دادخواست  بشرح  و  است  نداشته  اثرى  نيز  ايشان  از  مكرر  درخواستهاى 
و  دادرسى  جلسه  در  ايشان  توضيحات  مضافا  و  است  نموده  را  خوانده  محكوميت 
مالحظه تصاوير قرارداد شماره مذكور و شماره مندرج در آن و پاسخ اسعالم ثبتى  كه 
ملك مذكور بصوت مشاعى بنام اقايان حمداله طالبلو حسين ميراحمدى و كمال الدين 
ميرزايى پيرنق مى باشد و مالحظه اظهارنامه ارسالى به خوانده دعوى و عدم حضور 
ايشان در جلسه دادرسى على رغم ابالغ وقت رسيدگى و النهايه مصون ماندن دعوى 
قراردادى   و  حقوقى  رابطه  احراز  ضمن  دادگاه  تعرضى  و  ايراد  هرگونه  از  خواهان 
مدنى  قانون  10-219-220-221-230-338و362  مواد  به  مستندا  فيمابين 
اخذ  به  خوانده  برالزام  حكم  مدنى   دادرسى  ايين  قانون  198و515و519  مواد  و 
پايانكار صورتمجلس تفكيكى و خسارت ناشى از عدم تحويل ملك و وجه التزام تاخير 
و  تعهد  ايفاى  لغايت   93/11/1 تاريخ  از  تومان  هزا  پنجاه  روزانه  تعهد  انجام  در 
اجراى  صادر  خواهان  حق  در  قانونى  تعرفه  طبق  دادرسى  هزينه  دادرسى  خسارت 
از وصول هزينه  التزام پس  مازاد خسارت وجه  به  احكام مدنى مكلف است نسبت 
دادرسى را محاسبه و ابتدا از محكوم به كسر و به حساب خزانه واريز نمايد راجع 
به شق ديگر خواسته بدون طرف دعوى قراردادن ساير مالكين مشاعى ممكن نبوده 
خواسته  به  قانونى  ايراد  مشاعى  مالكين  ساير  به  نسبت  دادخواست  استرداد  و 
موصوف وارد نموده و آن را ابتر نموده است بنابراين خواسته موصوف در موقعيت 
ايين  قانون   2 ماده  استناد  به  و  نداشته  استماع  قابليت  مطروح  شيوه  به  و  كنونى 
دادرسى مدنى  قرار عدم استماع دعوى خواهان صادر مى گردد راى صادره غيابى  و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظرخواهى در مرجع محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد .
 110/138871  رييس شعبه 212 دادگاه عمومى حقوقى تهران- داريوش قاسمى زاده

ابالغ آگهى تبادل اليحه به تجديدنظرخوانده مجهول المكان محسن رجبى-پرونده كالسه 
شما  طرفيت  به  ميرزايى  حاجى  عليرضا  سيد  تجديدنظرخواهى  خصوص  در   960128
گردد  مى  ابالغ  به شما  اين شعبه  از  دادنامه شماره 110007530 صادره  به  نسبت 
با مراجعه به اين شعبه و وصول دادخواست وضمايم تجديدنظرخواهى حسب ماده  تا 
346 قانون آيين دادرسى در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز از تاريخ 
نشرآگهى  كتبا به اين دادگاه تحويل دهيد واال پرونده با همين كيفيت به تجديد نظر 

ارسال مى گرد.
تهران حقوقى  عمومى  103دادگاه  شعبه  دفتر  مدير      110/138876  

دادخواست  مطابق  به شماره شناسنامه 0056540108  خانم محمدرضا صالحى  آقاى, 
تقديمى به كالسه پرونده 961085 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان جعفر صالحى به شماره شناسنامه 5809533558 در 
تاريخ 96,10,1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
 1352,1,1 به ش ش: 0056540108 ت ت  به: 1-محمدرضا صالحى  است  منحصر 
ت  ت   0064051544 ش:  ش  به  صالحى  معصومه   -2 متوفى  پسر  تهران  صادره 
ش: 0069893675  ش  به  صالحى  هاجر  متوفى 3-  دختر  تهران  صادره   1354,2,8
ش:  ش  به  صالحى  منصوره   -4 متوفى  دختر  تهران  صادره   1360,11,25 ت  ت 
0064190536 ت ت 1355,5,19 صادره تهران دختر متوفى 5- فاطمه مصداقى به 
ش ش: 0045392463 ت ت 1344,9,20 صادره تهران همسر متوفى و مرحوم ورثه 
ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را باستناد ماده 361 
قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد و 

اال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران  8 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   352 شعبه  رئيس   110,139889  

دادخواست  مطابق   0016836170 شناسنامه  شماره  به  راد  هوشمند  خانم  آقاى,   
تقديمى به كالسه پرونده 9601070,352 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن هوشمند راد به شماره شناسنامه 44401 
در تاريخ 96,2,28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1-خيار هوشمند راد به ش ش: 0016836170ت ت 1373,1,26 
صادره تهران فرزند متوفى 2- محمد متين هوشمند راد به ش ش: 0150388780 
ت ت 1382,3,22 صادره تهران فرزند متوفى 3- اكرم كاسبى سپرو ش ش: 2 ت ت 
به ش ش: 115 ت ت  راد  على هوشمند  متوفى 4-  نايين همسر  1352,6,9 صادره 
1309,3,17 صادره نايين پدر متوفى 5- خديجه زارع سهيلى به ش ش: 110 ت ت 
1324,1,1 صادره نايين مادر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى، درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران  8 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   352 شعبه  رئيس   110,139885  

طرفيت  به  دادخواستى  زندى پور  محمد  آقاى,خانم  خواهان  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
خوانده آقاى,خانم رسول صالح پور و حسن جوشورى و داريوش طالپور قرائى به خواسته 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 960998185200607 شعبه 
852 مجتمع شماره هجده شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1396,12,13 ساعت 16:15 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110,139882  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  هجده  شماره  مجتمع   852

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى خواهان آقاى,خانم عليرضا اكبرزاده چينى فروش دادخواستى 
مطالبه وجه مطرح  به خواسته  افكارى شهرستانى  آقاى,خانم محسن  به طرفيت خوانده 
شعبه   9609981085200426 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه 
852 مجتمع شماره هجده شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   16:15 ساعت   1397,01,21
و درخواست خواهان  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  دادرسى مدنى  آيين  قانون 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد.
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110,139879  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  هجده  شماره  مجتمع   852

عليه,  محكوم  مشخصات  دمرچلى  نيمتاج   1 لهم  محكوم  له,  محكوم  مشخصات  اجراييه   
محكوم عليهم 1 سيدحسين شجاعى محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه 
به شماره 9610091085200141 و شماره دادنامه مربوطه محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت مبلغ 16,629,000 ريال و كليه خسارات قانونى و تاخير در تاديه در حق 

محكوم له و نيم عشر دولتى 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110,139874
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  هجده  شماره  مجتمع   852

حقوقى  عمومى  دادگاه   212 شعبه   9609982163700611 كالسه  پرونده  دادنامه 
شماره9609972163700970  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع 
فرزند  گرامى  مرادى  رضا  اميراحمدى2-  خوانده:  ولوكال  حسينى  سيدحسين  خواهان: 
اسمعيل خواسته ها: 1-اعسار از پرداخت هزينه دادرسى گردشكار خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و 
ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر دادگاه به تصدى امضا كننده 
ذيل تشكيل است و با توحه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 
حسينى  دعواى  سيد حسين  درخصوص  دادگاه  راى  نمايد   مى  راى  به صدور  مبادرت 
ولوكال بطرفيت خواندگان رضا مرادى گرامى و اميراحمدى بخواسته اعسار از پرداخت 
هزينه دادرسى مربوط به پرونده كالسه 960616 مقوم به 550000000ريال دادگا 
با عنايت به محتويات پرونده اظهارات خواهان در جلسه دادرسى مورخه 96/9/1 كه 
حكيت از تامين مالى خواهان جهت توديع هزين دادرسى را دارد لذا دعوى خواهان به 
نظر غير ثابت تشخيص و به استناد ماده 197  قانون آيين دادرسى مدنى و ماده 1257 
قانون مدنى حكم به بطالن دعوى اعسار از هزينه دادرسى  صادر و اعالم مى گردد راى 
صادره غيابى  و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل قابل تجديدنظرخواهى در مرجع محترم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد .
 110/138867  رييس شعبه 212 دادگاه عمومى حقوقى تهران- داريوش قاسمى زاده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى, خانم پروين مظهرى گوارنى 
فرزند محمد خواهان آقاى وحيد رنجبرتارى با وكالت خانم ها فرشته ملكى و نرگس بابك 
دادخواستى به طرفيت خوانده خانم پروين مظهرى گوارنى به خواسته مطالبه حق الزحمه 
و  خريدار  فى مابين  نامه  مبايعه  تنظيم  بابت  تومان   3,275,000 ميزان  به  كارشناسى 
فروشنده طبق تعرفه بانضمام كليه خسارات قانونى من جمله هزينه دادرسى و حق الوكاله 
وكيل مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981030700866 
شعبه 357 مجتمع شماره هشت شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1396,12,14 ساعت 16:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد.
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110,139897  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  هشت  شماره  مجتمع   357

تقديمى  دادخواست  مطابق   138 شناسنامه  شماره  به  عمرانى  محمدرضا  خانم  آقاى, 
نموده  اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  از  به كالسه پرونده 961055,37 
شناسنامه  شماره  به  كرمانى  زاده  بابايى  نسرين  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و 
2153 در تاريخ 96,8,12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-محمدرضا عمرانى به ش ش: 138ت ت 1322,6,21 
صادره كرمان همسر متوفى 2- شبنم عمرانى به ش ش: 1983 ت ت 1352,3,15 
صادره تهران فرزند متوفى 3- شهرزاد عمرانى به ش ش: 2252 ت ت 1356,2,29 
صادره تهران فرزند متوفى 4- شيما عمرانى به ش ش: 10232 ت ت 1363,4,12 
تشريفات  انجام  با  اينك  ندارد  ديگرى  ورثه  مرحوم  و  متوفى  فرزند  تهران  صادره 
نوبت  يك  در  حسبى  امور  قانون   361 ماده  باستناد  را  مزبور  درخواست  مقدماتى، 
باشد  او  نزد  متوفى  از  وصيتنامه اى  يا  و  دارد  اعتراضى  كس  هر  تا  مى نمايد  آگهى 
مربوط  گواهى  اال  و  دارد  تقديم  اين شعبه  به  يكماه  آگهى ظرف مدت  نشر  تاريخ  از 

صادر خواهد شد.
تهران  8 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   357 شعبه  رئيس   110,139895  

به  تقديمى  دادخواست  مطابق   13807 شناسنامه  شماره  به  خادمى  محمد  خانم  آقاى, 
نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  9601069,352از  پرونده  كالسه 
تاريخ  به شماره شناسنامه 2904 در  و چنين توضيح داده كه شادروان زبيده زارعى 
96,8,6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1-محمد خادمى به ش ش: 13807ت ت 1346,12,10 صادره تهران پسر 
متوفى 2- تقى خادمى ورنامخواستى به ش ش: 18492 ت ت 1349,2,8 صادره تهران 
پسر متوفى 3- عليرضا خادمى ورنامخواستى به ش ش: 7051 ت ت 1358,1,6 صادره 
تهران پسر متوفى 4- فاطمه خادمى ورنامخواستى به ش ش: 9869 ت ت 1344,12,8 
به ش ش: 18228 ت ت  ورنامخواستى  خادمى  زهرا  متوفى 5-  دختر  تهران  صادره 
1365,4,27 صادره تهران دختر متوفى 6- نجمه خادمى ورنامخواستى به ش ش: 7303 
ت ت 1355,5,1 صادره تهران همسر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر 

خواهد شد.
تهران  8 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   352 شعبه  رئيس   110,139892  

شوراي حمل و نقل و ترافيک شهر تهران، طرح جديد ترافيک براي سال ۱۳۹٧ را تصويب کرد. 
شوراي اسالمي شهر تهران نسبت به نحوه اجراي اين طرح و نرخ عوارض تصميم خواهد گرفت.به 
گزارش ايسنا، به دنبال برخي سواالت و ابهامات به وجود آمده در خصوص طرح ترافيک سال ۱۳۹٧ 
به اطالع عموم شهروندان مي رساند که شوراي حمل و نقل و ترافيک شهر تهران با بررسي همه 
جوانب طرح به اتفاق آراء، طرح جديد ترافيک براي سال ۱۳۹٧ را تصويب کرده و بدين ترتيب گام 

مهمي در مسير تصويب اين طرح در مراجع قانوني برداشته شده است.همزمان شوراي اسالمي شهر 
تهران، ري و تجريش نيز با بررسي اليحه پيشنهادي – که يک فوريت آن روز يکشنبه ۲٤ دي ماه 
۱۳۹۶ در صحن شوراي شهر به تصويب رسيد– نسبت به تعيين نحوه اجرا و نرخ عوارض تصميم 
خواهد گرفت.بر اساس طرح تصويب شده، با هدف کاهش ترافيک در محدوده طرح ترافيک، 

تغييرات مهمي در نحوه صدور مجوزها و جنبه هاي اجرايي طرح ايجاد شده است.

شوراي حمل و نقل و ترافيک 
تهران، طرح جديد ترافيک را 
تصويب کرد

گره  کور آلودگی هوا
هیچ يک از طرح ها راهگشا نبود! 

گروه جامعه:  ساالنه ۲۹ هزار نفر در کشور جان خود را در 
اثر آلودگي هوا از دست مي دهند و هيچ يک از طرح ها نيز 
راهگشا نبوده است. مشکل آلودگي هوا گره هاي کوري 
دارد که تاکنون صحبتي درباره آن نش��ده است.رسانه ها 
نخستين بار پيش از انقالب اسالمي درباره آلودگي هواي 
تهران هشدار دادند و گاليه کردند. از آن زمان راه حل هاي 
گوناگون و طرح هاي مختلف به اجرا گذاشته شد و اکنون 
سالهاس��ت هفته پاياني دي ماه هر س��ال با عنوان هفته 
هواي پاک به س��خنراني و نشس��ت درباره اين موضوع 
اختصاص کرده است. نشست ها و همايش هايي که تنها 
اگر روزهاي پيش از آن پايتخت شاهد باد و باران کافي 
بوده باش��د، هوا س��الم )و ندرتًا پاک(  بوده است.عيس��ي 
کالنتري رئيس س��ازمان محيط زيست مي گويد: »حق 
هواي پاک و حق تنفس بر حق هس��ته اي مقدم اس��ت« 
با اين حال بر اس��اس آمار وزارت بهداش��ت هر س��ال ٤ تا 
۵ هزار نفر در تهران و ۲۹ هزار نفر در کش��ور جان خود 
را بر اثر آلودگي هوا از دس��ت مي دهند. به راس��تي کدام 
گره ها باعث ش��ده اين همه س��ال مش��کل هواي تهران 
ادامه دار باشد؟ مردم، کارشناسان، و مسئوالن هر کدام در 
اين زمينه نظراتي ابراز کرده اند اما به نظر مي رسد اتفاقًا 
کورترين گره ها تا کنون به رسانه راه نيافته اند. گره هايي 

که شايد تنها با دندان گشودني باشند.
دي�وار کوت�اه مال�کان خودروهاي ش�خصي، گردِن  ���

کلفت ِ خودروسازان
سهم باالي خودروهاي شخصي در آلودگي هوا همواره 
طي س��ال هاي اخير موضوع بحث رس��انه ها بوده است. 
اما اين آلودگي از کجا ناش��ي مي ش��ود؟ ايجاد آلودگي 
در موتور خودروهاي ش��خصي داليل متعددي دارد. از 
احتراق ناقص گرفته تا افزاينده هاي اکتان س��وخت. در 
خودروهاي بنزيني زماني که ترکيب بنزين و هوا در موتور 
داغ مي شود جرقه شمع آن را از باال منفجر مي کند. با اين 
حال ممکن اس��ت ترکيب هوا و س��وخت به دليل دماي 
باال خود به خود در پايين مشتعل شود و اثري را در موتور 
ايج��اد کند که بي��ن مکانيک ها به »ناک« زدن معروف 
اس��ت. اتفاقي که ممکن اس��ت در صورت تداوم حتي به 
از بي��ن رفت��ن موتور منجر ش��ود.براي رفع اين مش��کل 
افزودني هايي در سوخت مي ريزند که عدد اکتان يا همان 
مقاومت سوخت را در برابر خوداشتعالي باال مي برد. بنزِن 
مع��روف يکي از آن افزودني هاس��ت. ماده اي که ميزان 
مجاز آن در هوا ppm ۵ اس��ت اما تا پيش از س��ال ۹۲ 

در هواي تهران حتي به ppm ۶۰۰ يعني ۱۲۰ برابر حد 
مجاز نيز مي رسيد.س��از و کارهاي ديگري نيز در موتور 
خودرو منجر به ايجاد آلودگي مي ش��ود. خودروس��ازان 
براي رفع مشکل آاليندگي قطعه اي به نام کاتاليست را 
سر راه اگزوز خودروها قرار دادند که معادالتي در جهت 
عکس احتراق را ايجاد مي کند و به اين ترتيب بخش��ي 
از آالينده ه��ا را ب��ه گازهاي بي خطر براي اتمس��فر بدل 
مي کند. مشکل اينجاست که کاتاليست قطعه اي بسيار 
حس��اس و گران اس��ت. يک ضربه جدي مي تواند براي 

هميشه آن را از بين ببرد.
اول مرغ بود يا معيشت؟ ���

دس��تگاه هاي س��نجش آلودگي هوا مي گويند از حدود 
س��اعت ۱۱ ش��ب تا حدود ۵ صبح آلودگي هواي تهران 
به ميزان چشمگيري افزايش مي يابد. در اين ساعت چه 
اتفاق��ي در تهران مي افتد؟وزارت راه براي کاهش مرگ 
و مير ده ها هزار نفري در تصادفات جاده اي و براي حفظ 
ايمني و جان مردم تردد خودروهاي فرسوده با سن باال 
را در جاده هاي بيرون ش��هري ممنوع اس��ت کرده است. 
اما اين به معناي آن نيس��ت که مالکان خودروها از حق 
معيشت برخوردار نيستند. شرايط بد اشتغال و بيکاري در 
کشور به جايي رسيده که حتي ماموران راهنمايي رانندگي 
ه��م ب��راي رف��ع آن به کمک وزارت کار آمده اند: افس��ر 
راهنمايي رانندگي مي گويد اگر من کاميون آلوده کننده 

را بخوابانم زندگي او چگونه تأمين مي ش��ود. اما هزاران 
کاميون فرس��وده که ترددش��ان در جاده ها ممنوع ش��ده 

کجا مي روند؟ 
معماي پاياني، پيش و پس از برجام ���

مس��ئوالن هر بار درصدهاي گوناگوني را براي س��هم 
خودروهاي شخصي، کاميون ها، موتورسيکلت ها و ديگر 
منابع آالينده اعالم مي کنند. اگر هواي ش��هر تهران را 
جعبه اي در نظر بگيريم، آلودگي هواي تهران س��ه منبع 
متمايز دارد. بخش نخس��ت به منابع آالينده خود ش��هر 
ب��ر مي گ��ردد که درواقع آلودگ��ي را از زير وارد اين جعبه 
مي کن��د. خودروها، موتورخانه هاي منازل و صنايعي که 
هنوزدر تهران باشند اين دسته را تشکيل مي دهند. دسته 
دوم را ب��اد از نق��اط ديگ��ر به اين جعبه مي آورد و عمدتا از 
غرب وارد جعبه مطالعاتي ما مي کند. دس��ته س��وم درون 
خ��ود اي��ن جعبه توليد مي ش��ود.مواد مختلفي که از زير 
ي��ا از بي��رون وارد اي��ن جعبه ش��ده آند ط��ي حدود ٧۰ تا 
۱۰۰ واکنش شيميايي به مواد ديگري بدل مي شوند که 
بخشي از محصوالت اين واکنش هاي شيميايي آالينده 
و خطرناک است. تعداد زياد اين معادالت و محصوالت، 
منشأيابي و سهم بندي آلودگي هواي تهران را بي اندازه 
مش��کل مي کند.واقعيت آن اس��ت که منش��أيابي ذرات 
آالين��ده در ه��وا ب��ا وجود اين مع��ادالت پيچيده تنها با 
روش ه��اي آم��اري و درصد باالي خطا ممکن اس��ت و 

همين هم تنها در يک مؤسس��ه در کش��ور آمريکا قابل 
انجام اس��ت که به دليل تحريم ها براي کش��ور ما انجام 

قانون هواي پاک در سال ۹٧ اجرا مي شود
ريي��س س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت ب��ا بيان اينکه 
اميدواري��م ب��ا تصويب آيين نامه ها، قان��ون هواي پاک 
در اوايل س��ال ۹٧ اجرايي ش��ود، گفت: مردم خود بايد 
تشخيص دهند که کاالي آلوده کننده نخرند و در مقابل 
کاالي غيراس��تاندارد مقاومت کنند.به گزارش ايس��نا، 
عيسي کالنتري در پيامي ويديويي به مناسبت روز هواي 
پاک، نقش و وظايف دس��تگاه ها در قانون هواي پاک را 
تش��ريح و اظهار کرد: خوش��بختانه مجلس قانون هواي 
پاک را در مرداد ماه امس��ال تصويب کرد. آيين نامه هاي 
اجرايي اين قانون قرار بود ظرف شش ماه نوشته شود و 
به تصويب دولت برسد اما متاسفانه به دليل آنکه محيط 
زيست بايد آيين نامه هاي اجرايي را توسط دستگاه هاي 
مختل��ف هماهنگ کن��د، اين آيين نامه ها هنوز به دولت 
ارس��ال نشده است.کالنتري با اشاره به اينکه اميدواريم 
تا پايان بهمن ماه امسال بتوانيم آيين نامه ها را به دولت 
ارس��ال کنيم، تصريح کرد: اگر اين آيين نامه ها تا پايان 
س��ال تصويب ش��ود قانون هواي پاک از اول س��ال ۹٧ 
اجرايي مي ش��ود.رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
ادام��ه داد: بخش هاي��ي از قانون هواي پاک در مصوبات 
دولت طي س��ال هاي ۹۰، ۹۳ و ۹۵ اجرايي ش��د ولي بايد 
هر چه سريعتر حالت قانوني به خود بگيرد. ما از مسئوالن 
ذيربط در س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت خواستيم که 
با دس��تگاه هاي اجرايي هماهنگي بيشتري داشته باشند 
چراکه هرچه بيش��تر مش��ارکت آن ها در اين قانون جلب 
شود، تصويب آيين نامه هاي قانون هواي پاک در دولت 
راحت ترص��ورت مي گيرد.مع��اون رييس جمهور با بيان 
اينک��ه اگ��ر اين آيين نامه هاي اجرايي تا پايان س��ال در 
دولت تصويب و به دس��تگاه ها ابالغ ش��ود، کمک بزرگي 
به بهبود وضعيت هواي کالن شهرها و تهران مي شود، 
گفت: سازمان حفاظت محيط زيست بايد اين آيين نامه ها 
را جمع آوري کند و به تصويب دولت برساند که در حال 
حاضر در اين مرحله هس��تيم.کالنتري با اش��اره به اينکه 
مرحله دوم که مرحله پايش دس��تگاه ها در جهت اجراي 
قانون هواي پاک اس��ت، اظهار کرد: اين مرحله بس��يار 
مهم اس��ت و دس��تگاه هايي که خالف قانون اقدام کنند 
با آن ها برخورد و جلوي فعاليت آلوده کننده ش��ان گرفته 

مي شود.نمي شود.
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یک نگاه

 صعود نادال و کرگيوس 
به دور چهارم اپن استراليا

در اولين روز از مس��ابقات دور س��وم تنيس اپن 
اس��تراليا رافائل نادال و نيک کرگيوس حريفان 
خود را شکست داده و به دور چهارم صعود کردند.

به نقل از ايسنا، ديروز با شروع بازي هاي دور سوم 
تنيس اپن استراليا ، رافائل نادال اسپانيايي مقابل 
دامير جومهور از بوسني قرار گرفت و با نتيجه سه 
بر صفر پيروز ش��د.نادال هر س��ه س��ت اين بازي 
را با اختالف زياد و با نتايج ٦-١، ٦-٣ و ٦-١ از 
آن خود کرد.در بازي مهم و حس��اس ديگر نيک 
کرگيوس استراليايي به مصاف جو ويلفرد سونگا 
از فرانس��ه رفت و با نتيجه س��ه بر يک پيروز شد. 
نتاي��ج چهار س��ت اين ب��ازي ٧-٦، ٤-٦، ٧-٦ و 
٧-٦ بود. همچنين مارين چيليچ از کرواسي مقابل 
ريان هريسن از آمريکا به زمين رفت و اين بازي 
را س��ه بر صفر به نفع خود به پايان رس��اند. نتايج 
سه ست اين بازي ٧-٦، ٦-٣ و ٧-٦ بود.در ديگر 
بازي هاي مردان اندرآس سپي، پابلو کارنيو، کايل 
ادموند، ديه گو شوارتزمن و گريگور ديميترف به 

دور چهارم راه يافتند.

 پيروزي کليولند 
با درخشش توماس

تيم هاي کليولند کاواليرز و هيوس��تون راکتس با 
درخش��ش گارد رأس هاي خود توانستند حريفان 
خ��ود را شکس��ت دهند.ب��ه نق��ل از تس��نيم، در 
ديدارهاي صبح جمعه ليگ بس��کتبال حرفه اي 
آمريکا، تيم کليولند کاواليرز با 2١ امتياز ايس��ايا 
توماس از س��د ميهمان خود در س��الن کوئيکن 
لونز گذش��ت.کليولند در ١١ ثانيه مانده به پايان 
ب��ازي ب��ا 2 پرت��اب آزاد توماس توانس��ت با يک 
امتي��از اخت��الف، اورالندو مجي��ک را از پيش رو 
بردارد.لب��ران جيمز، فوق س��تاره تيم کليولند در 
اين ديدار ١٦ امتياز کسب کرد. او تنها 25 امتياز 
ديگ��ر ت��ا ثب��ت ٣0 هزار امتي��از در NBA فاصله 
دارد. او هفتمي��ن بازيک��ن تاريخ ليگ خواهد بود 
ک��ه ٣0 ه��زار امتياز خواهد گرفت.درک رز، گارد 
رأس تي��م کليولن��د نيز پ��س از 2 ماه مصدوميت 
زانو به ميادين بازگش��ت و 9 امتياز در ١٣ دقيقه 
کس��ب کرد.در بازي ديگري که در س��الن تويوتا 
س��نتر ش��هر هيوستون انجام ش��د، تيم ميزبان با 
١9 امتي��از، 9 پ��اس گل و ٦ ريبان��د کري��س پل 
مقابل مينه س��وتا تيمبر وولوز به پيروزي رس��يد. 
اري��ک گوردون نيز ٣0 امتياز ديگر براي راکتس 
به دس��ت آورد.نتايج ديدارهاي صبح امروز ليگ 
NBA به شرح زير است:فيالدلفيا 89 – بوستون 
80؛ اورالندو ١0٣ – کليولند ١0٤؛ مينه سوتا 98 
– هيوس��تون ١١٦؛ اينديانا 8٦ – پورتلند ١00.
در پايان ديدارهاي روز جمعه، بوستون سلتيکس 
و تيم هاي تورونتو رپتورز صدرنش��ين کنفرانس 
شرق و تيم هاي گلدن استيت وريرز و هيوستون 

راکتس در صدر کنفرانس غرب هستند.

 بغض ستاره هاي هندبال 
در آسيا ترکيد

تيم ملي هندبال ايران در اولين ديدار خود موفق 
به پيروزي مقتدرانه مقابل ازبکستان شد.

رقابت هاي هندبال قهرماني آس��يا از روز جمعه 
براي ايران آغاز ش��د و تيم ملي ايران موفق ش��د 
با نتيجه قاطع ٣٧ بر ١8 ازبکس��تان را شکس��ت 

دهد.
ماچک در ابتداي بازي از بازيکنان اصلي استفاده 
نکرد اما ساير بازيکنان نمايش فوق العاده داشتند 
و  به راحتي ازبکستان را شکست دادند تا تيم ملي 

بعد از ٣ سال قدرت سابق را به دست بياورند.
اي��ران ب��ا اين پيروزي ب��ه مرحله بعدي رقابت ها 
صع��ود ک��رد و روز ش��نبه در آخرين ديدار مرحله 
گروه��ي ني��ز بايد به مصاف تيم ژاپن برود و اين 
بازي سر گروه را مشخص مي کند. در پايان ديدار 
تيم هاي ملي ايران و ازبکس��تان جالل کياني به 

عنوان بهترين بازيکن زمين انتخاب شد.

مهرام باخت اول را جبران کرد
تيم بس��کتبال مهرام موفق ش��د در دومين بازي 
مرحله نيمه نهايي ليگ برتر پتروشيمي را شکست 

دهد.
در حالي که روز پنجش��نبه اولين بازي تيم هاي 
پتروشيمي و مهرام در چارچوب مرحله نيمه نهايي 
ليگ برتر بسکتبال به سود ميزبان در بندرامام به 
پايان رس��يده بود، ديروز دومين بازي اين 2 تيم 

مدعي در اين شهر برگزار شد.
در حالي که ش��اگردان مهران ش��اهين طبع نيمه 
اول را با حس��اب ٣٧ بر 2٧ به س��ود خود به پايان 
ب��رده بودن��د، عملکرد خوب مه��رام در نيمه دوم 
باعث ش��د تا شاگردان مصطفي هاشمي در پايان 

نتيجه را به سود خود رقم بزنند.
مهرام توانست با درخشش بازيکنان خارجي خود 
در پايان 8٣ بر ٧٧ به برتري رس��يده و شکس��ت 

روز اول را جبران کند.
بازي هاي س��وم و چهارم 2 تيم در تهران برگزار 
مي ش��ود و ه��ر ي��ک از آنها بتوانن��د هر 2 بازي 
را به س��ود خود به پايان برس��انند، راهي فينال 

خواهند شد.

تساوي استقالل و پديده و نخستين پيروزي »کريمي« با سپيدرود
هفته بيستم ليگ برتر فوتبال:

تيم فوتبال استقالل در هفته بيستم 
ليگ برتر فوتبال با تساوي بدون گل 

مقابل پديده متوقف شد.
ب��ه نق��ل از ايس��نا، دو تي��م فوتبال 
پديده و اس��تقالل در هفته بيس��تم 
لي��گ برتر فوتبال ايران از س��اعت 
١5 در ورزش��گاه ثام��ن مقابل هم 
ق��رار گرفتند که اين ديدار در پايان 
با تس��اوي بدون گل به پايان رسيد 
تا اس��تقاللي ها باز ه��م از پيروزي 
مقاب��ل ش��اگردان مهاجري در اين 

فصل عاجز بمانند.
دقيق��ه ٦: پ��اس در عمق و قطري 
بازيکنان اس��تقالل به وريا غفوري 
رسيد و اين بازيکن با پاسي در عرض 
جابر انصاري را که پش��ت به دروازه 
ب��ود، صاحب ت��وپ کرد که مهاجم 
آبي پوش��ان با يک دور زيبا ضربه را 
ب��ه س��مت دروازه پديده راهي کرد 
ک��ه توپ با واکن��ش زيباي جاللي 

راد برگشت داده شد.
دقيقه 2١: اشتباه مدافعان استقالل، 
ت��وپ را در فاصله 25 متري دروازه 
در اختي��ار مي��الد کمنداني قرارداد 
که ش��وت س��رکش اي��ن بازيکن 
ب��ا فاصل��ه اي کم از ب��االي دروازه 

رحمتي به بيرون رفت.
دقيق��ه ٣2: نفوذ امي��د ابراهيمي به 
زمي��ن پدي��ده با يک و دو با فرش��يد 
اس��ماعيلي همراه ش��د که توپ در 
محوط��ه جريم��ه به صورت اتفاقي 
ب��ه اميد ابراهيمي رس��يد که ضربه 
ناگهان��ي اين بازيکن با پش��ت پا را 
جالل��ي راد برگش��ت داد ت��ا مانع از 

گلزني آبي ها شود.
دقيقه ٣٤: س��انتر فرش��يد باقري به 
چشمي رس��يد که ضربه اين بازيکن 
را مدافعان پديده برگش��ت دادند اما 
اشتباه قاضي در دفع توپ باعث شد 
مجيد حس��يني در موقعيت سرزني 
ق��رار بگي��رد که ضربه س��ر مدافع 
اس��تقالل را عبداهلل حسيني از روي 

خط دروازه برگشت داد.
دقيقه ٤5: محمدرضا خلعتبري جاي 
مي��الد کمنداني را در ترکيب پديده 

گرفت.
دقيقه 2٣: جحسين فاضلي به عنوان 
دومين بازيک��ن تعويضي پديده به 

جاي محمد مهدي خاني وارد زمين 
شد.

دقيق��ه 55: حرک��ت و س��انتر وريا 
غف��وري به روي دروازه، چپاروف را 
در موقعيت خوبي براي سرزني قرار 
داد که ضربه سر چکشي چپلروف از 
کنار دروازه به ش��کلي خطرناک به 

بيرون رفت.
دقيقه 5٧: بازيکنان استقالل معين 
عباسيان را در پشت محوطه جريمه 
متوقف مي کنند و ضربه ايستگاهي 
به س��ود پديده اعالم مي يش��ود که 
ضرب��ه خلعتبري با برخورد به مدافع 

استقالل راهي کرنر مي شود.
دقيق��ه ٦0: پ��اس بلن��د مرادمند به 
خلعتب��ري رس��يد که اي��ن بازيکن 
قاضي را در محوطه جريمه صاحب 
توپ کرد که مهاجم پديده با عبور از 
مدافع استقالل، ضربه ارامي را روانه 
دروازه ک��رد که ت��وپ به راحتي در 

اختيار رحمتي قرار گرفت.
دقيقه ٦٤: حرکت معين عباس��يان 
از س��مت راس��ت و س��انتر زيباي 
بازيک��ن از از محمد قاضي رد ش��د 
ام��ا توپ در مقاب��ل دروازه خالي به 
خلعتبري رس��يد که ضربه بي دقت 
ش��ماره ١0 پديده از کنار دروازه به 

بيرون رفت.
دقيق��ه ٧0: بهن��ام برزاي جايگزين 
فرش��يد اسماعيلي در تيم استقالل 

شد.
دقيقه ٧٦: علي قرباني به جاي جابر 

انصاري وارد ميدان شد.
دقيق��ه ٧8: حرک��ت زيب��اي امي��د 
ابراهيم و عبور از خلعتبري، توپ را 
در محوط��ه جريمه به بهنام برزاي 
رس��اند که سانتر اين بازيکن پس از 
برخورد به پا مدافع پديده به س��مت 
دروازه کمان��ه ک��رد که توپ پس از 
واکن��ش جالل��ي راد به تيرک هاي 
افقي و عمودي دروازه پديده برخورد 
ک��رد اما ب��ه درون دروازه راهي پيدا 

نکرد.
دقيقه 80: حرکت ترکيبي بازيکنان 
پدي��ده ت��وپ را در پش��ت محوطه 
جريمه به امين قاسمي نژاد رساند که 
ش��وت زميني اين بازيکن به راحتي 

در دستان رحمتي قرار گرفت.
دقيقه 8١: قاس��مي نژاد جاي خود را 

به ساالر افراسيابي داد.
دقيق��ه 8٦: حرک��ت نورافک��ن در 
محوط��ه جريم��ه با س��ر توپ اين 
بازيکن همراه شد اما برخورد دست 
بازيک��ن پدي��ده با مچ پاي نورافکن 

باعث شد هافبک استقاللي ها تعادل 
خ��ود را از دس��ت ده��د تا اش��کان 
خورش��يدي اع��الم ضرب��ه پنالتي 
کن��د. امي��د ابراهيمي پش��ت توپ 
ق��رار گرفت واما واکنش فوق العاده 
جاللي راد مانع از گل ش��دن پنالتي 

ابراهيمي شد.
استقالل با اين تساوي 29 امتيازي 
ش��د و در جايگاه ششم قرار گرفت. 
پدي��ده ني��ز با 2٣ امتياز در رتبه دهم 

باقي ماند.
ترکي��ب پديده: س��عيد جاللي، رضا 
ناصحي، عبداهلل حس��يني، حسين 
مرادمند، اکبر صادقي،سعيد صادقي 
امين قاس��مي نژاد، ميالد کمنداني، 
محم��د مهديخاني، محمد قاضي و 

معين عباسيان
ترکيب اس��تقالل: مهدي رحمتي، 
مجي��د حس��يني، روزبه چش��مي، 
وريا غف��وري، ميالد زکي پور، اميد 
ابراهيم��ي، فرش��يد باق��ري، اميد 
نورافکن، فرش��يد اسماعيلي، سرور 

چپارف و جابر انصاري
نف�ت تهران س�ياه جام�گان را  ���

گل باران کرد
نف��ت تهران با چهارگل ميهمانش 

سياه جامگان را شکست داد.

به نقل از ايس��نا، در يکي از بازي ها 
هفت��ه بيس��تم ليگ برت��ر فوتبال 
اي��ران تي��م نفت تهران از س��اعت 
١5 در ورزش��گاه تختي شهر تهران 
ميزب��ان س��ياه جامگان ب��ود که در 
پايان نفتي ها با نتيجه چهار بر يک 
توانس��تند ميهمانش��ان را شکست 

دهند.
شاگردان رضا عنايتي در همان دقايق 
آغازين بازي توسط پيام ملکيان )2( 
به گل رس��يدند اما نفتي ها تس��ليم 
نش��دند و با فش��ار آوردن به دروازه 
سياه جامگان توانستند در دقايق ٣2 
و ٣9 توسط رضا حبيب زادگان و سيد 
امين منوچهري به گل برس��ند و با 
پي��روزي به رختکن بروند.در حالي 
ک��ه تنه��ا چهار دقيق��ه از نيمه دوم 
گذش��ته بود محسن بنگر توانست 
دروازه ش��اگردان عنايتي را بازکند. 
اما اين پايان ماجرا نبود و در دقيه 5٦ 
اميرحسين فشنگچي توانست گل 
چهارم را وارد دروازه س��ياه جامگان 
کند.با اين نتيجه شاگردان افاضلي 
20 امتيازي شدند و با يک پله صعود 
به رده س��يزدهم جدول رس��يدند. 
سياه جامگان هم با همان ١٣ امتياز 

در قعر جدول ماند.

اولي�ن پي�روزي عل�ي کريمي با  ���
سپيدرود

س��پيدرود دو ب��ر يک س��پاهان را 
شکس��ت داد تا کريمي نخس��تين 
پي��روزي خود را در تيمش بدس��ت 

بياورد.
در يکي از بازي هاي هفته بيس��تم 
لي��گ برت��ر فوتبال اي��ران دو تيم 
س��پيدرود و س��پاهان اصفه��ان از 
ساعت ١5 در ورزشگاه سردارجنگل 
ش��هر رش��ت به مصاف هم رفتند. 
در پايان اين بازي ش��اگردان علي 
کريمي توانستند با نتيجه دو بر يک 

سپاهان را شکست دهند.
حس��ين  دي��دار  اي��ن  ابت��دا  در 
ابراهيمي بازيکن سپيدرود توانست 
ب��ا ي��ک ش��وت از راه دور دروازه 
اصفهاني ه��ا را باز کند. دومين گل 
س��پيدرود را علي رضا نورمحمدي 

)8٣( به ثمر رساند.
تک گل سپاهان را مروان حسين  ���

در دقيقه ۹۰ به ثمر رساند.
با اين نتيجه س��پيدرود ١9 امتيازي 
ش��د و ب��ا ي��ک پله صع��ود به رده 
چهاردهم جدول رس��يد. س��پاهان 
ه��م ب��ا 20 امتي��از در رده دوازدهم 

باقي ماند.
گرد و خاک بازي فوالد - پيکان  ���

را لغو کرد
بازي تيم هاي فوالد و پيکان از هفته 
بيس��تم ليگ برتر فوتبال کشور به 
دليل بروز پديده گرد و خاک برگزار 

نشد.
س��يداکبر پورموس��وي، سرمربي 
تي��م فوتب��ال ف��والد در گفتگو با 
ايسنا اظهار کرد: با توجه به اعالم 
هواشناسي مبني بر افزايش غلظت 
گ��رد و خ��اک در زم��ان برگزاري 
اي��ن مس��ابقه، دي��دار تيم ه��اي 
ف��والد و پيکان برگزار نش��د.وي 
بي��ان ک��رد: اين ب��ازي در صورت 
مس��اعد بودن هوا در روز ش��نبه به 
انج��ام مي رس��د.به نقل از ايس��نا، 
براس��اس برنام��ه قرار ب��ود فوالد 
خوزس��تان از س��اعت ١5 ديروز در 
ورزش��گاه غدير پذيراي تيم پيکان 
 باش��د. اين ديدار به امروز )ش��نبه( 

موکول شد.

جهان ورزش

 سلطان فوتبال 
در بيمارستان بستري شد

پله، بهترين بازيکن قرن فيفا پس از وخامت 
حالش در بيمارستان بستري شده است.

پله که در يکس��ال گذش��ته با بيماري هاي 
مختلفي دست به گريبان بوده، پس از اينکه 
در منزلش از حال رفت، به بيمارستان منتقل 
شد و در حال حاضر تحت مراقبت قرار دارد. 
پزش��کان اعالم کرده اند که فعال خطر رفع 
شده و اگر مشکل خاصي پيش نيايد، به زودي 
مرخص ميشود.س��لطان ٧٧ ساله فوتبال به 
همين دليل سفرش به لندن براي حضور در 
يک مراسم تجليل که به افتخار او ترتيب داده 
ش��ده بود را لغو کرد. گفته مي ش��ود که فشار 
عصبي و خس��تگي ش��ديد دليل از حال رفتن 
پله بوده اس��ت. پله با برزيل س��ه بار قهرمان 

جهان شده است.

سانچس بزرگ ترين پول پرست 
تاريخ فوتبال است

مدافع سابق آرسنال واکنش تندي به انتقال 
احتمالي الکسيس سانچس به منچستريونايتد 
نشان داد.به نقل از ورزش سه، مارتين کئون 
که س��ابقه ١١ فصل بازي براي توپچي ها را 
در کارنامه دارد به ديلي ميل گفت: سانچس 
بزرگترين پول پرست تاريخ فوتبال است. از 
نظر من، س��يتي بهترين تيم ممکن براي او 
بود.سانچس سابقه کار با گوارديوال را داشت 
و س��بک بازي س��يتي کامال مناسب وي؛ با 
اي��ن حال پول بيش��تر يونايتد را ترجيح داد. 
احتماال فکر مي کرد اگر تا تابس��تان منتظر 
س��يتي بماند، قرارداد خوبي به وي پيش��نهاد 
نخواهد شد. سانچس به همين دليل فرصت 
را مغتنم ش��مرد و با يونايتد توافق کرد. همه 
اينها به خاطر پول است و او فوتبال خودش 

را قرباني کرد.«

 اولتيماتوم اينتر
 به بارسلونا نتيجه داد

رافينيا نزديک تر از هميشه به اينتر است.
نزديک به يک هفته است که اينتر و بارسلونا 
براي رافينيا مش��غول مذاکره هس��تند و البته 
هنوز به نتيجه روش��ني نرسيده اند.پيشنهاد 
اول اينتر 20 ميليون يورو بود که رد ش��د و 
سپس ايتاليايي ها رقم را به ٣5 ميليون يورو 
افزاي��ش دادند. طبق ادعاي موندودپورتيوو، 
باش��گاه اينتر به بارسا اولتيماتوم داده بود که 
تا ظهر جمعه نتيجه را به آنها اعالم کند که 

گويا پاسخ بارسلونا مثبت بوده است.

»کن« قهرمان نيم فصل ليگ تکواندو بانوان

ذوبي ها قهرمان نيم فصل ليگ برتر واليبال بانوان شدند

حذف زودهنگام هر ۳ جودوکار ايران در گرندپري تونس

در پايان رقابت هاي نيم فصل ليگ برتر 
تکوان��دو بانوان، تي��م لوازم خانگي کن 
توانس��ت عنوان نايب قهرماني را کسب 

کند.
ب��ه نق��ل از ايس��نا، مب��ارزات دو هفته 
پاياني )دوازدهم و س��يزدهم( نيم فصل 
اول س��يزدهمين دوره لي��گ جوان��ان 
و بزرگس��االن زن��ان تکوان��دو با عنوان 
"يادواره ش��هداي هس��ته اي کش��ور" 
پنجشنبه 28 دي با حضور ١٤ تيم در خانه 
تکواندو البرز برگزار شد که در پايان، تيم 
ل��وازم خانگي کن به عنوان قهرماني در 
نيم فصل اول اين رقابت ها دست يافت.

لوازم ورزش��ي کوروش، هيات تکواندو 
شهرس��تان کرج، بيمه رازي، دانش��گاه 
الزه��را)س(، ل��وازم خانگي کن، هيات 
تکواندو حوزه شمال شرق، هيات تکواندو 
ورامين، هيات تکواندو خراسان رضوي، 
هيات تکواندو خوزستان، هيات تکواندو 
گي��الن، ققنوس جويبار، هيات تکواندو 
مرکزي، آينده س��ازان لوازم خانگي کن 
و آينده سازان هيات تکواندو جنوب شرق 
تيم ه��اي حاضر در ليگ برتر تکواندوي 

ايران هستند.
در پاي��ان نيم فصل اي��ن رقابت ها، تيم 
لوازم خانگي کن با ١2 برد و يک تساوي 
و ٣٧ امتياز توانست قهرماني نيم فصل را 
به نام خود ثبت نمايد، تيم بيمه رازي نيز 

با ١١ برد، يک تساوي، يک باخت و ٣٤ 
امتي��از در جاي��گاه دوم قرار گرفت و تيم 
آينده سازان لوازم خانگي کن با ١0 برد، 2 
تساوي، يک باخت و ٣2 امتياز رده سوم 
را ب��ه خود اختصاص داد. تيم دانش��گاه 
الزه��را )س( نيز ک��ه انتظار مي رفت در 
ميان س��ه تيم اول حضور داش��ته باشد 
با ١0 برد، س��ه باخت و ٣0 امتياز عنوان 

چهارمي را بدست آورد.
همچنين تيم هاي هيات تکواندو استان 
گيالن، هيات تکواندو حوزه شمال شرق، 
لوازم ورزش��ي کوروش، آينده س��ازان 
هي��ات تکوان��دو جنوب ش��رق، هيات 
تکواندو اس��تان مرکزي، هيات تکواندو 
ورامي��ن، ققنوس جويبار، هيات تکواندو 
استان خوزستان، هيات تکواندو خراسان 
رضوي و هيات تکواندو شهرستان کرج 
به ترتيب در رده هاي پنجم تا چهاردهم 
قرار گرفتند.نتايج کس��ب ش��ده در اين 

رقابت ها به شرح ذيل است:
هفته دوازدهم ���

لوازم ورزشي کوروش 0 - لوازم خانگي 
کن 8؛ هيات تکواندو حوزه شمال شرق 
0 - بيمه رازي 8؛ هيات تکواندو استان 
مرکزي 5 - هيات تکواندو شهرس��تان 
ک��رج ٣؛ آينده س��ازان هي��ات تکواندو 
جنوب ش��رق 2 - دانش��گاه الزهرا )س( 
٦؛ هي��ات تکوان��دو اس��تان گيالن 5 - 

هيات تکواندو خراسان رضوي ٣؛ آينده 
س��ازان ل��وازم خانگي ک��ن ٧ - هيات 
تکواندو ورامين ١؛ هيات تکواندو استان 

خوزستان ١ - ققنوس جويبار ٦.
هفته سيزدهم ���

لوازم ورزشي کوروش ٣ - هيات تکواندو 
حوزه ش��مال شرق 5؛ لوازم خانگي کن 
8 - هيات تکواندو شهرس��تان کرج 0؛ 
بيم��ه رازي ٧ - دانش��گاه الزه��را )س( 
١؛ هي��ات تکواندو اس��تان مرکزي ٤ - 
هيات تکواندو خراسان رضوي ٤؛ آينده 
س��ازان هيات تکواندو جنوب شرق ٤ - 
هيات تکواندو ورامين ٤؛ هيات تکواندو 
اس��تان گي��الن 5 - ققن��وس جويبار ٣؛ 
آينده سازان لوازم خانگي کن ٧ - هيات 

تکواندو استان خوزستان 0.
ج��دول رده بن��دي ليگ برتر تکواندوي 

بان��وان اي��رن در پايان نيم فصل اول به 
قرار زير است:

١( لوازم خانگي کن/ ٣٧ امتياز؛ 2( بيمه 
رازي/ ٣٤ امتياز؛ ٣( آينده س��ازان لوازم 
خانگي کن/ ٣2؛ ٤( دانشگاه الزهرا)س(/ 
٣0 امتي��از؛ 5( هي��ات تکواندو اس��تان 
گي��الن/ 22 امتي��از؛ ٦( هيات تکواندو 
حوزه ش��مال ش��رق/ 22 امتياز؛ ٧( لوازم 
ورزش��ي ک��وروش/ ١8 امتياز؛ 8( آينده 
س��ازان هيات تکواندو جنوب شرق/ ١٧ 
امتياز؛ 9( هيات تکواندو استان مرکزي/ 
١٦ امتي��از, ١0( هيات تکواندو ورامين/ 
١٤ امتي��از؛ ١١( ققن��وس/ ٧ امتي��از؛ 
١2( هيات تکواندو اس��تان خوزس��تان/ 
٦ امتي��از؛ ١٣( هيات تکواندو خراس��ان 
رض��وي/ 5 امتي��از؛ ١٤( هيات تکواندو 

شهرستان کرج/ ٣ امتياز.

ذوب آهن با شکس��ت بهنمير قهرمان نيم 
فصل ليگ برتر واليبال بانوان شد.

ب��ه نق��ل از تس��نيم، هفته پايان��ي از دور 
رفت ليگ برتر واليبال بانوان )پنجش��نبه( 
ب��ا برگ��زاري دو ديدار پيگيري ش��د که با 
قهرمان��ي تي��م ذوب آهن اصفهان در نيم 
فص��ل رقابت ها همراه بود.در رقابت هاي 
دي��روز تي��م ذوب آه��ن در خان��ه ميزبان 
بهنمير بود که ش��اگردان فريبا صادقي در 
اي��ن دي��دار با نتيجه ٣ بر صفر حريف خود 
را شکست دادند. ذوبي ها در ست نخست 
ب��ا امتي��از 25 بر 2١ به پيروزي رس��يدند 

و در س��ت دوم بازي را کاماًل در دس��ت 
گرفتند و با نتيجه 25 بر ١2 رقيب خود را 
شکست دادند. ست سوم نيز با نتيجه 25 
بر١٤ به س��ود ذوب آهن به پايان رس��يد. 
به اين ترتيب ذوب آهن با ٦ پيروزي از ٦ 
بازي، قهرماني نيم فصل ليگ برتر واليبال 
بانوان را از آن خود کرد.در ديگر مس��ابقه 
ديروز دو تيم س��الوت و نماينده تهران به 
مص��اف هم رفتند. دي��دار نزديکي که در 
نهاي��ت ب��ا نتيجه ٣ بر 2 به س��ود نماينده 
تهران به پايان رسيد. در اين ديدار سالوت 
توانست ست نخست را با نتيجه 25 بر ١٧ 

به س��ود خود به پايان دهد و س��ت دوم نيز 
با نتيجه 25 بر ١2 با پيروزي س��الوتي ها 

به پايان رسيد.
در س��ت س��وم و چه��ارم ش��اگردان 
مريم هاشمي توانس��تند با نتيجه 25 بر 2١ 
پيروز ميدان ش��وند تا کار به س��ت پنجم 
کش��يده ش��ود. ست پنجم نيز با نتيجه ١5 
بر 8 به سود نماينده تهران به پايان رسيد 
و به اين ترتيب نماينده تهران مسابقه اي 
را که با شکست شروع کرده بود، با پيروزي 
ع��وض ک��رد و در جاي��گاه چهارم جدول 
رده بن��دي ليگ ق��رار گرفت. زينب گيوه، 

مائده برهاني و شکوفه صفري با حضور در 
سالن خانه واليبال تهران از نزديک شاهد 

بازي سالوت و نماينده تهران بودند.
در اي��ن هفت��ه از رقابت ها دي��دار دو تيم 
آبنوس و ش��هرداري تبريز لغو ش��د. ديدار 
معوقه تيم آبنوس تهران و شهرداري تبريز 
روز پنجش��نبه، پنجم بهمن ماه در تهران 
برگزار خواهد شد تا آخرين ديدار دور رفت 
اين رقابت ها نيز برگزار شده باشد.بر اساس 
اعالم س��ازمان ليگ فدراس��يون واليبال، 
دور برگشت ليگ برتر بانوان از روز جمعه 

١٣ بهمن ماه آغاز مي شود.

روز نخس��ت رقابت هاي گرندپري تونس 
20١8، ب��ا ح��ذف زودهنگام هر ٣ نماينده 

ايران همراه بود.
به نقل از ايسنا، در جريان نخستين روز از 
رقابت هاي جودو گرندپري تونس 20١8، 
٣ نماين��ده ايران به روي تاتامي رفتند که 
عل��ي قل��ي پ��ور در وزن ٦0- و عليرض��ا 
خجس��ته و قاسم نوري زاده در وزن ٦٦- 
کيلوگرم با شکست مقابل رقبايشان از دور 

رقابت ها حذف شدند.
عل��ي قل��ي پ��ور در ج��دول ٣١ نفره وزن 
منه��اي ٦0 کيلوگ��رم در گام نخس��ت 
برابرجوآکي��ن گوم��ز از اس��پانيا در مدت 
زم��ان 5٤ ثاني��ه ضربه فني ش��د و از دور 

رقابت ها کنار رفت.
در جدول ٣٣نفره وزن منهاي ٦٦کيلوگرم، 
عليرضا خجس��ته پس از استراحت در دور 
نخس��ت، برابر کنت ونگانسبگ از بلژيک 

به برتري رسيد اما در دومين مبارزه مقابل 
پتريکوف از جمهوري چک در مدت زمان 
يک دقيقه و ٤٦ ثانيه ايپون شد و او نيز از 

دور رقابت ها کنار رفت.
قاس��م ن��وري زاده ديگر نماينده ايران در 
اين وزن پس از استراحت در دور نخست، 
مقابل س��ينان صندل از ترکيه به برتري 
رسيد اما در دومين مبارزه مقابل ون هارتن 
از هلند ايپون ش��د و از دور رقابت ها کنار 

رفت.
محمد مهدي بريمانلو در وزن ٧٣-، سعيد 
مالي��ي در وزن 8١- و ج��واد محجوب در 
وزن ١00+ کيلوگرم ٣ نماينده ديگر ايران 

در اين رقابت ها هستند.
هداي��ت تي��م اعزامي به اي��ن رقابت ها بر 
عهده محمد منصوري اس��ت و محس��ن 
زکري��ا ني��ز مربيگري تيم ملي را بر عهده 

دارد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660301060008302 هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واح��د ثبتی حوزه ثب��ت ملک ورامین 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / حس��ن ایوبی فر فرزند تقی بش��ماره شناس��نامه 53 
صادره از ورامین در ششدانگ یک باب خانه/ به مساحت 143/35 متر مربع پالک 3819 فرعی 
از 111 اصل��ی قطع��ه اول تفکیکی واقع در ش��هر ورامین خریداری از مالک رس��می آقای حاجیه 
امینی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 806ث/ م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/15

محمد رحیم پور راینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

حل  شوراى  دو  شماره  مجتمع   64 شعبه   9609981011400554 كالسه  پرونده   
اختالف شهر تهران تصميم نهايى شماره 9609971011400812 خواهان: آقاى احمد 
خصوص  در  شورا)  قاضى  (راى  طلب  مطالبه  خواسته:  ابك  مجيد  آقاى  خوانده:  رجبى 
مطالبه  خواسته  به  ابك  مجيد  آقاى  طرفت  به  رجبى  احمد  آقاى  خواهان  دادخواست 
وجه، خواهان برابر دادخواست تقديمى به استناد دو فقره رسيد عادى به مشخصات 
 16,000,000 مبلغ  به   1396,4,8  -2 ريال  ميليون  يكصد  مبلغ  به   1396,10,6  -1
اصل  به  خوانده  محكوميت  تقاضاى  مى باشد  ريال   116,000,000 مجموعا  كه  ريال 
نموده اند  را  تاديه  تاخير  و خسارت  و خسارت دادرسى  ريال  خواسته 116,000,000 
الزم به ذكر است كه در ستون خواسته مبلغ 120,000,000 ريال قيد شده است كه 
خواهان برابر اليحه مورخ 1396,6,6 خواسته خود را تصحيح نموده اند لذا با عنايت به 
محتويات پرونده و عدم حضور خوانده در جلسه و اينكه على الرغم ابالغ قانونى «نشر 
آگهى» وكيل يا اليحه اى جهت دفاع از خود ارائه ننموده است و اعتراضى به خواسته 
خواهان واصل نشده است كه مستندا به ماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى خوانده 
محترم به پرداخت اصل خواسته 116,000,000 ريال به انضمام خسارت دادرسى مبلغ 
3,110,000 ريال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ ارائه دادخواست 1396,6,4 لغايت 
اجراى حكم مى باشد راى صادره غيابى محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در شعبه و مضى مدت 20 روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

عمومى حقوقى تهران مى باشد.
تهران اختالف  حل  شوراى   2 شماره  مجتمع   59 حوزه  شورا  قاضى   110,139870  

پرونده كالسه 9609981010300566 شعبه 53 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 
شهر تهران تصميم نهايى شماره 9609971010301298 خواهان: خانم صدف صادقى 
با نمايندگى خانم زهرا مراديبه خوانده: خانم مهديه رمضانى نوروز خواسته: مطالبه وجه 
چك گردشكار- خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته 
كه پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر 
حوزه به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و 
تبادل نظر و با استعانت از خداوند متعال ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح زير مبادرت 
به صدور راى مى نمايد: (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خواهان صدف صادقى با 
وكالت زهرا مرادى به طرفيت خوانده مهديه رمضانى نوروز محله مبنى بر مطالبه مبلغ 
96,300,000 ريال وجه چك به شماره 9224,569053 مورخ 94,02,30 عهده حساب 
با  و  خواسته  اصل  عنوان  به  دانگه  چهار  ملى شعبه  بانك  جارى 0107991048001 
احتساب هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير در تاديه با توجه به مفاد دادخواست 
تقديمى، تصاوير مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه و صورتجلسه 
مورخ 1 396,10,02 اعضاى محترم حوزه مبنى بر مالحظه اصل اسناد مزبور در يد خواهان 
و نظر به اين كه بقاى اصول مدارك در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده در مقابل 

وى را دارد و خوانده دفاعى موجهى عليرغم ابالغ وقت دادرسى معمول نداشته است.
 بنابراين خواسته خواهان مقرون به واقع تشخيص و با استناد ماده 9 قانون شوراى 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محكوميت  به  حكم   1379 و   1394 مصوب  اختالف  حل 
96,300,000 ريال بابت اصل خواسته و نيز به استناد مواد 502، 515، 519 و 522 
قانون اخيرالذكر حكم به محكوميت وى به پرداخت مبلغ 3,283,000 ريال به عنوان 
هزينه دادرسى و مبلغ 3,000,000 ريال به عنوان حق الوكاله وكيل انتخابى وفق تعرفه 
از زمان  تغيير فاحش شاخص قيمت ساالنه  از  ناشى  تاخير  پرداخت خسارت  و  قانونى 
مركزى جمهورى  بانك  جانب  از  اعالمى  با شاخص  متناسب  پرداخت  تا هنگام  سررسيد 
اسالمى ايران كه احتساب آن موقع پرداخت با واحد محترم اجراى احكام مدنى خواهد 

بود در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد.
 راى صادره غيابى محسوب ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين حوزه و 
سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى تهران مى باشد.

 110,139865 قاضى شورا حوزه پنجاه و سه مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف تهران
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یک نگاه

 خانه »نيما«
 ميراثي که فراموش شد

 

خانه نيما يوشيج در منطقه تجريش تهران و انتشار 
اخباري  مبني بر خارج ش��دن آن از فهرس��ت آثار 
ثبت شده در ميراث فرهنگي و تمايل مالک فعلي 
براي تخريب اين بنا در روزهاي اخير در بسياري از 
محافل ادبي موردتوجه قرار گرفته است. اين خانه 
که سال هاست مورد بي مهري قرار گرفته و مبدل 
به ويرانه اي شده در سال هاي حيات سيمين دانشور 
و با پيگيري وي به عنوان بنايي فرهنگي در سازمان 
ميراث فرهنگي ثبت شد اما به تازگي و به درخواست 
مالکان، ديوان عدالت اداري اين خانه را به دليل نبود 
اسنادي که تعلق آن به نيما را در سال هاي دور به 
اثبات مي رس��انده آن را از ذيل آثار ثبتي خود خارج 
کرده اس��ت.به دنبال اين موضوع با دکتر منوچهر 
آش��تياني خواهرزاده نيما يوش��يج که مي توان از او 
به عنوان يکي از آخرين بازماندگان خاندان اين شاعر 
بلندآوازه ايراني ياد کرد تماس گرفت و درباره اين 
خانه و مالکيت آن سوال کرد.آشتياني در اين زمينه 
عنوان داش��ت: منطقه اي که اين خانه در آن قرار 
دارد در زماني که زمينش را به نيما دادند بيابان بود. 
جايي خارج از ش��هر تهران آن روزها. نيما به دليل 
اينکه پولي براي تهيه منزل نداشت اين زمين را از 
سوي آموزش و پرورش وقت گرفت و به کمک چند 
نفري براي خود منزلي ساخت. آل احمد هم بعدها در 
نزديکي همان منزل زميني گرفت و خانه اي ساخت.

خاطرم هست که وقتي ۱۳ ساله بودم هر پنجشنبه 
شب شاعران و نويسندگان زيادي از جمله شاملو و 
کسرايي در همين خانه جمع مي شدند و تا صبح شعر 
مي خواندند و بحث مي کردند. اين ماجرا بود تا اينکه 
من در سال ۱۳۳۳ به فرانسه رفتم و در آنجا بودم که 
خبر درگذشت دايي ام را شنيدم و از من خواسته شد 
که براي مراسمي به ياد او بيايم و سخنراني کنم.در 
تعلق اين منزل به نيما شکي نيست. منتهي پس از 
مرگش اين منزل سرنوشت خوبي پيدا نکرد. مدتي 
پسرش، شراگيم در اين منزل زندگي کرد و او هم در 
نهايت خانه را به قيمت ۱۰ ميليون تومان فروخت و 
ماترک پدر را با خود به امريکا برد. اين ماترک شامل 
همه دست نويس هاي نيما بود از نثر و نظم که برخي 
از آن ها هنوز هم منتش��ر نش��ده است. شراگيم در 
آمريکا تکه هاي اين دست نويس ها را هم فروخت، 
ت��ا اينک��ه به کمک آق��اي حدادعادل آنچه از آن ها 
باقي مانده بود به مبلغ ۵۰ ميليون تومان خريداري 

شد و به ايران آورده شد.

از انصراف رابعه زند از نامزدي تا انتقاد به نحوه اجراها
رابعه زند آهنگساز و نوازنده قانون که نامش در فهرست 
کانديداه��اي دريافت بهترين آهنگس��ازي موس��يقي 
معاصر بي کالم از جش��نواره موس��يقي فجر اعالم شده 
بود ضمن انتقاد به بسياري از مسائل کنوني اين جشنواره 

و خانه موسيقي، اثرش را از اين بخش خارج کرد.
رابعه زند )آهنگساز، نوازنده قانون و سازنده ساز( درباره 
کناره گيري اش از بخش »جايزه باربد« سي و سومين 
جش��نواره موسيقي فجر گفت: من خودم هيچ اطالعي 
نداشتم که آلبومم با عنوان »قانون بي قانون« در بخش 
جايزه باربد جش��نواره موس��يقي فجر شرکت داده شده 
چه برس��د به اينکه مطلع باش��م در بخش آهنگس��ازي 
موس��يقي معاصر بي کالم کانديد نيز ش��ده ام. در واقع 

وقتي از طرف جشنواره با من تماس گرفتند و گفتند در 
اين بخش کانديد دريافت جايزه ش��ده ام متوجه ماجرا 
شدم. البته من تمايلي به شرکت در جشنواره نداشتم و 

در اين بخش نيز حاضر نخواهم شد.
اين موزيس��ين درباره عدم تمايل خود براي حضور در 
بخش جايزه باربد عنوان کرد: دليل اصلي عدم تمايلم 
به حضور در بخش جايزه جشنواره موسيقي فجر به اين 
مسئله باز مي گردد که طي چهار پنج سال گذشته جزو 
کس��اني بودم که هم به جش��نواره موس��يقي فجر و هم 
خانه موس��يقي انتقاداتي داش��تند ولي متاسفانه با توجه 
به تمامي صحبت هايي که ش��د در نهايت هيچ اتفاق و 
اصالحي صورت نگرفته اس��ت. من ۱۵ س��ال است که 

عضو درجه يک خانه موس��يقي هس��تم و طي اين مدت 
هيچ حمايت صنفي از من به هم به عنوان موزيس��ين 
و هم در جايگاه يک بانوي موزيس��ين صورت نگرفته 
اس��ت؛ ضمن اينکه از س��اير موزيس��ين ها و همچنين 
خانم هاي موزيسين نيز آنگونه که بايد و شايد حمايت 
صنفي صورت نگرفته است. در چنين شرايطي ضرورتي 
نمي بين��م ک��ه با ش��رکت در رويدادي مانند جش��نواره 
موس��يقي فجر مهر تاييدي بر کارهايي بزنم که نس��بت 

به آنها همواره انتقاد داشته ام.
وي همچنين عنوان کرد: در جش��نواره موس��يقي فجر 
نيز همچون بسياري موارد ديگر در اين عرصه مسائل 
پنهاني وجود دارد و مس��ائل آن روش��ن و شفاف نيست؛ 

اعتقاد دارم روند جش��نواره مش��کل دارد و بايد اصالح 
شود اما با وجود تمام انتقاداتي که صورت گرفته تغييري 
اتفاق نمي افتد. نکته اين اس��ت که در تمام برنامه ها و 
جشن ها و جشنواره اي مانند جشنواره موسيقي فجر که 
خانه موسيقي برگزار مي کند همواره يکسري آدم هاي 
مش��خص و خاص حضور دارند و در بخش صنفي نيز 
معموالً   اينها همان کس��اني هس��تند که مورد حمايت 

قرار مي گيرند.

جشنواره موسيقي در ايستگاه پاياني

سفر به ايران گران ترين سفر جهان 
رئيس جامعه تورگردانان تاکيد کرد

اولين همايش بين المللي چشم انداز توسعه 
روابط ايران و چين با محوريت گردشگري و 

تجارت در هتل الله تهران برگزار شد.
ابراهيم پورف��رج رئيس جامعه تورگردانان 
ايران در اين برنامه گفت: ما در ايران شايد ۵ 
يا ۶ راهنماي گردشگري چيني زبان بيشتر 
نداشته باشيم. اين يکي از مشکالت اساسي 
است که هر دو کشور مي توانند در جهت حل 
آن کمک کنند.وي گفت: من در سفرهاي 
خود متوجه شدم که گروه هاي چيني توسط 
يکي از ايرالين هاي ايراني به اروپا ترانزيت 
مي شوند. تقاضاي ما از شرکت هاي چيني و 
از هر دو کشور اين است که شرايطي فراهم 
شود تا چيني ها هگام سفر به اروپا در ايران 
چند روزي اقامت داش��ته باشند.وي گفت: 
همچنين ما پيشنهاد کرده ايم که در سطح 
شهر تابلوهايي به زبان چيني در کنار زبان 
انگليسي داش��ته باشيم.پورفرج بر آشنايي 
ايراني ها و رستوران داران با فرهنگ غذاي 
چيني تاکيد کرد و گفت: متاسفانه هنوزاين 

آشنايي انجام نشده است.
رئي��س جامع��ه تورگردانان ايران ادامه داد: 
متاس��فانه س��فر به ايران بسيار گران است، 
چرا که هتل در ايران کم است. ما در فصل 
توريس��تي يعني بهار و پاييز در ش��هرهاي 
مانند اصفهان، ش��يراز، تبريز، يزد و تهران 
هت��ل نداري��م، پس آنچه باعث مي ش��ود 
تورهاي ايران گران ش��ود، نبود زيرساخت 
است. اگر مقايسه کنيد براي يک چيني تور 
سفر به ايتاليا ۵۰ درصد ارزان تر از تور سفر به 
ايران است.پورفرج همچنين پيشنهاد کرد 

بورس��يه دانش��جويي بين دو کشور ايران و 
چين افزايش يابد و افزود: ما راهنماي چيني 
کم داريم. بايد در اين زمينه دانش��جوياني 
به خارج از کش��ور اعزام کنيم. اکنون ۳۰۰ 
هزار دانش��جوي چيني در ايران هستند، ما 
چقدر دانشجوي ايراني در چين داريم؟ اين 
کار بخش دولتي است که بايد انجام شود. 
افزايش تعداد بورسيه هاي دو کشور موجب 
آش��نايي ب��ا فرهنگ هر دو کش��ور خواهد 
شد.در ادامه اين برنامه، آخوندي به عنوان 
يکي از فعاالن گردشگري چين حرف هاي 
پورفرج درباره گراني س��فر به ايران را تاييد 

کرد و گفت: وقتي قيمت هتل هاي ايران را 
با قيمت هتل هاي کشورهاي ديگر مقايسه 
مي کنيم مي بينيم که س��فر به ايران براي 
چيني ها بس��يار گران است. يک تور هشت 
روزه ب��ه يکي از کش��ورهاي اروپايي براي 
چيني ه��ا ۵ ميلي��ون توم��ان مي ش��ود اما 
توراي��ران براي گردش��گر چيني ۷ ميليون 
تومان تمام خواهد ش��د.وي گفت: چيني ها 
مايلند که در هر سفر به چند کشور مراجعه 
کنند. آنها با ۵۰۰ دالر، س��ه کش��ور را در 
جنوب ش��رق مي بينند.محمد محب خدايي 
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي 

در اين برنامه گفت: ما آمادگي کامل داريم 
که در کنار بخش خصوصي به عنوان راهبر 
عم��ل کنيم نه دخال��ت گر. ما آماده ايم اگر 
تورهاي گردش��گري از چين فعال مي شود 
حت��ي در حوزه مش��کالت غ��ذا با برخي از 
سرمايه گذاران همراهي کنيم و کمک شود 
که جريان توريست در مسير عادي خود قرار 
گيرد.وي گفت: در حوزه بازارايابي و تبليغات 
نيز امتيازات ويژه اي قرار خواهيم داد. اين 
اقدامات باعث مي ش��ود که ايران به عنوان 
ب��ازار هدف جذاب براي مردم چين تعريف 
شود. االن در سازمان ميراث فرهنگي براي 

همه کشورهاي هدف ميز تشکيل داده ايم. 
اولين ميز بازار هدف نيز براي کشور عراق 
تشکيل شده است. ما بر اساس محصوالت 
گردش��گري برنام��ه ري��زي مي کني��م. از 
س��وم بهمن ماه نيز سيس��تم راهبردهاي 
توس��عه گردش��گري راه اندازي مي شود تا 
صاحبنظران بتوانند شرايطي که الزم است 
را پيش��نهاد کنن��د. م��ا در حوزه روش هاي 
بازاريابي و تبليغات تغييرات اساسي داريم. 
همچني��ن درباره نحوه نف��وذ در بازارهاي 
هدف برنامه هاي ويژه اي پيش بيني شده 
است. ما پيشنهادات را رصد و اشتراکات را 
در برنامه ها اعمال مي کنيم و هر ش��خصي 
که پيشنهاد داده را وارد عرصه خواهيم کرد.
محب خدايي تصريح کرد: اگرچه ما اعالم 
کرده ايم که نزديک به ۵ ميليون گردش��گر 
خارجي داريم اما همين االن بدون توس��عه 
مي تواني��م ميزب��ان ۲ ميلي��ون و ۳۰۰ هزار 
نفر گردش��گر ديگر نيز باشيم. همين امروز 
م��ا ظرفيت افزايش ۲ ميليون گردش��گر با 

ضريب اشغال ۸۰ درصد را داريم.
معاون گردش��گري کشور افزود: اميدوارم 
کس��اني که امادگ��ي تعري��ف ت��ور را دارند 
س��عي کنند در يک س��فر برخي جاذبه هاي 
گردش��گري را نشان دهند. اکنون تورهاي 
گردش��گري ب��ه س��مت ايران ش��هرهاي 
کرمان، يزد، اصفهان و تهران را با هم تعريف 
مي کنن��د. ما بايد طوري برنامه ريزي کنيم 
که يک گردش��گر چند س��ال بعد هم دوباره 
به ايران سفر کرده و شهرهاي گردشگري 

ديگر را در سفرهاي بعدي خود ببيند.

میز خبر

کيميايي ممنوع المالقات شد

مس��عود کيميايي کار گردان سينماي ايران 
براي مداواي کمر و نخاع خود به بيمارستان 

مراجعه کرده است.
ب��ه گ��زارش ايلنا يکي از نزديکان مس��عود 
کيمياي��ي ب��ا اعالم اين خبر گفت: مس��عود 
کيميايي در هفته گذشته و روز دوشنبه ۲۵ 
دي م��اه براي جراحي کمر و مداواي تنگي 
کان��ال نخ��اع کمر خود به بيمارس��تان دي 
تهران مراجعه کرده اس��ت و روز چهارشنبه 
۲۷ دي ماه مورد عمل جراحي قرار گرفت.

وي ادامه داد: عمل جراحي مسعود کيمايي 
موفقي��ت آمي��ز بود و به بخش منتقل ش��د 
اما همچنان ممنوع المالقات است. مسعود 
کيمياي��ي ط��ي دو روز آينده از بيمارس��تان 

مرخص مي شود.

 آغاز بازي مهناز افشار 
در سريال »گلشيفته« 

مهناز افش��ار مقابل دوربين مجموعه نمايش 
خانگي »گلشيفته« به کارگرداني بهروز شعيبي 
رفت.به گزارش ايس��نا، بازي مهناز افش��ار در 
مجموع��ه نماي��ش خانگي »گلش��يفته« به 
کارگرداني بهروز شعيبي و تهيه کنندگي علي 
اکبر نجفي آغاز شد.افشار که پيش از اين در فيلم 
سينمايي »دارکوب« با شعيبي همکاري داشته 
است، جلوي دوربين سريال جديد اين کارگردان 
رفت.اي��ن بازيگر ب��ا گريمي متفاوت در نقش 
راحله گلشيفته در اين مجموعه بازي مي کند.
تصويربرداري اين س��ريال با س��رمايه گذاري 
ص��ادق ياري هم اکن��ون در تهران ادامه دارد.

پي��ش از اي��ن مهدي هاش��مي، نازنين بياتي، 
سيامک انصاري، هومن سيدي، شيال خداداد 
و محمد بحراني جلوي دوربين رفته اند.  پخش 
مجموعه »گلش��يفته« بر عهده موسسه سرو 
رسانه پارسيان و همچنين جانشين تهيه کننده 

در اين پروژه مهدي ياري است.

مهندس روشن:

 چهارسکوي برداشت وجمع آوري شير
 درروستاهاي فردوس مورد بهره برداري قرارگرفت

با حضور جمعی از مسئوالن انجام شد ���
بهره برداری  از چهار س�کوی برداش�ت و جمع آوری 

شیر در روستاهای فردوس
رئیس صندوق حمایت از توس�عه بخش کش�اورزی 
شهرستان فردوس در آیین افتتاح یکی از این سکوها 
در روس�تای خانک�وک ک�ه به نمایندگی از 4 س�کوی 
دیگر با حضور مس�ئوالن کش�وری ،اس�تانی و محلی 
برگزار شد  گفت: با هدف تنظیم بازار، تامین سالمت 
مردم، تنظیم قیمت شیر و حمایت از دامداران، تعداد 
چهار س�کوی برداش�ت و جمع آوری شیر مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
مهدی روش�ن افزود: سکوی برداشت شیر روستای 

خانک�وک به نمایندگی از چهار س�کوی روس�تاهای 
سرند، انارستانک و باغشهر اسالمیه  افتتاح شد.

وی بیان کرد: هر س�کوی برداش�ت شیر با هزینه 20 
میلیون تومان راه اندازی ش�ده که 10میلیون تومان 
آن تس�هیالت صن�دوق حمای�ت از  توس�عه بخ�ش 
کش�اورزی و 10 میلیون تومان خودیاری دامداران و 
مردم روستاس�ت.رئیس صندوق حمایت از توس�عه 
بخش کشاورزی فردوس تصریح کرد: در سکوهای 
برداشت شیر روستایی، روزانه 5 تن شیر به صورت 
نقدی از دامداران خریداری و به لبنیاتی های س�طح 
شهرستان و کارخانه های فرآوری شیر در شهرها و 

استان های همجوار ارسال می شود.

تن شیر در روز تولید ���20
وی میزان ش�یر تولیدی توس�ط دامداران روس�تایی 
را 5 تن و با احتس�اب س�کوی اصلی برداش�ت و جمع 
آوری شیر باغشهر اسالمیه روزانه 20 تن اعالم کرد 
و گفت : این شیر از دامداران بصورت نقدی خریداری 
و روانه بازار مصرف در لبنیاتی های ش�هر و کارخانه 
های فرآوری شیر در شهر ها و استانهای همجوار می 
ش�ود .مدیر عامل صندوق حمایت از توس�عه بخش 
کش�اورزی فردوس در ادامه س�خنانش افزود:برای 
تامین سرمایه در گردش خرید شیر به صورت نقدی 
مبلغ 600 میلیون تومان تسهیالت از طریق صندوق 
حمایت از توسعه بخش کشاورزی فردوس در اختیار 
تعاونی های روستایی و سکوهای برداشت شیر قرار 
گرفته اس�ت .روش�ن افزود: راه اندازی ش�بکه جمع 
آوری ش�یر عالوه بر کمک به جذب اعتبارات، س�بب 
تحول در روستاها و تحویل شیر سالم به لبنیاتی های 

سطح شهرستان می شود.
اجرای سامانه توزیع شیر سالم ���

وی بیان کرد: س�کوهای برداش�ت و جمع آوری شیر 
سالم در روستاها 3 هزار راس دام را زیر پوشش قرار 
می دهد و در هر سکو برای 2 نفر اشتغال مستقیم ایجاد 
شده است.مدیر سرمایه گذاری و تسهیالت شرکت 
مادرتخصصی صندوق توس�عه بخش کشاورزی هم 
از فعالی�ت 108 صن�دوق حمای�ت از توس�عه بخش 
کش�اورزی در س�طح کش�ور خبر داد و گفت: در حال 
حاضر 70 هزار نفر از بهره برداران بخش کشاورزی 

زیر مجموعه این صندوق ها هستند.
��� خدم�ت موثرصن�دوق حمای�ت از توس�عه بخ�ش 

کشاورزی
عض�و هیات مدیره ش�رکت م�ادر تخصصی صندوق 
حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
کش�ور هم با اش�اره به خدمت موثر این صندوق در 
ایجاد همگرایی بین بخشهای مختلف  و ایجاد زنجیره 
تولی�د ،توج�ه ب�ه اطالعات ، بازار ه�دف و زمینه های 

تقاضا را از ویژگیهای این خدمت دانست.
مهندس شمس خواستار تداوم و پایداری این خدمت 
ش�د و توجخ به تمام زیر بخش�های کش�اورزی را در 
توس�عه اش�تغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان 

مهم ارزیابی کرد 

فعالی�ت ���108 صندوق حمایت از توس�عه 
کشاورزی در کشور

 مدی�ر س�رمایه گ�ذاری و تس�هیالت 
ش�رکت م�ادر تخصص�ی صن�دوق 
حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
کشور نیز در این مراسم از فعالیت 
108 صن�دوق حمایت از توس�عه 
بخش کشاورزی در کشور خبر داد 
و گفت در حال حاضر 70هزار نفر 
از بهره برداران بخش کش�اورزی 

زی�ر مجموع�ه ای�ن صن�دوق ه�ا 
هستندش�هریار رس�تمی، توس�عه 
فعالی�ت ه�ای دامپ�روری، افزای�ش 

س�طح درآمد دامداران، توزیع مناسب 
و عادالنه ارزش افزوده بین تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان محصول و افزایش میزان 
اش�تغال در منطقه را از جمله مزایای راه اندازی 

ش�رکت ه�ای تعاون�ی زی�ر مجموعه صن�دوق های 
حمایت از توسعه کشاورزی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه 470 نفر از دامداران شهرستان 
فردوس س�هامدار صندوق حمایت از توس�عه بخش 
کش�اورزی هس�تند افزود: عضویت در این صندوق 
ه�ا م�ی توان�د در تجمی�ع منابع مالی و بنی�ه اجرایی 
و مدیریت�ی ب�ا مش�ارکت صن�دوق توس�عه بخ�ش 

کشاورزی شهرستان، منشاء اثر باشد. 
وی تصری�ح ک�رد: راه اندازی س�کوهای برداش�ت و 
جمع آوری شیر در روستاها عالوه بر کمک به توزیع 
محصول استاندارد و بهداشتی در سطح جامعه، سهم 
قابل توجهی در تولید محصوالت فرآوری ش�ده لبنی 

در استان دارد.
پیش�گامی صن�دوق حمای�ت از توس�عه بخ�ش  ���

کشاورزی فردوس 
در ادامه مراسم بهره برداری از سکوی برداشت و جمع 
آوری شیر ، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی هم پیشگامی صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی فردوس را در تدوین و اجرای مدلهای ارائه 
خدمت قابل تقدیر دانست و جسارت در ورود به حل 
مش�کالت این بخش را از ویژه گیهای مدیران این 
صن�دوق بی�ان کرد . مهندس ولی پور مطلق موفقیت 

زنجیره خرید نقدی ش�یر و کارت اعتباری و توس�عه 
این مدل در روس�تاها برای خدمت رس�انی به بهره 
ب�رداران را نوع�ی نگاه به درون و در راس�تای تحقق 
اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و اظهار داشت :این مدل 
از خدمت می تواند در اش�تغال روس�تاییان و تامین 
نقدینگ�ی م�ورد نیاز بهره برداران بخش کش�اورزی 
حائز اهمیت باش�د. وی راه اندازی س�کوی برداشت 
و جمع آوری ش�یر در روس�تای خانکوک را که منجر 
به بهره مندی مس�تقیم 45 خانوار ش�ده و روزانه 2 
هزار و 300 کیلوگرم شیر را جمع آوری و روانه بازار 
مصرف داخل و خارج شهرس�تان می کند و همچنین 
اجرای زنجیره خرید نقدی شیر از تیرماه سال گذشته 
ک�ه ت�ا کن�ون بالغ بر 9 هزار تن ش�یر به ارزش 100 
میلیارد ریال خریداری و مبلغ ش�یر تحویلی در پایان 
ه�ر م�اه ب�ه حس�اب کارت اعتباری دام�داران واریز 
ش�ده اس�ت را اقدامی  تحصین برانگیز دانس�ت و از 
تالشهای مجموعه دست اندر کاران صندوق حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس برای 
 راه اندازی س�کوهای برداش�ت و خرید نقدی ش�یر 

تشکر کرد.



 شنبه   30 دی 96  شماره 679

Sat 20 Jan 2018  Vol 679

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سالمت
 مدیرمسئول و سردبیر: نرگس رجایي

w w w . s h o r o o n l i n e . i r مشاهده نماييد. آيين نامه اخالق حرفه اي »شروع« را در سايت روزنامه ببينيدنسخه الكترونيكي روزنامه را در سايت 

تلفن تحریریه: 66911172-66910452  تلفكس: 66431022    تلفن سازمان آگهي ها: 66435745    نشاني: ستارخان، بین توحید و باقرخان، 
 كوچه اكبریان آذر  پالك 57، طبقه دوم غربي  لیتوگرافي و چاپ:گل آذین   سازمان آگهي شهرستان ها،لیال تاجداری:66581927-66581925
امور توزیع شركت پیام رسان سبز: 5- 66272130  @shoroodaily :كانال تلگرام

اقتصادي- اجتماعي- سياسي- هنری
 دبی��ر تحریری��ه: مری��م بهن��ام راد ، هی���أت تحریری��ه:  سیاس��ی: مس��عود یوس��فی، اقتص��اد كالن: گوه��ر زارع باش��ی، انرژی: ش��هال حس��ینی  
فرهنگی و هنری: صبا شادور اجتماعی: فاطمه علیپور، ورزشی: مجتبی آزادیان، بانک و بیمه: مریم شفیعی، طراح و صفحه آرا:  هادی قهرمانی،زهره دهقانی 

پيامبر صلى اهلل عليه و آله :
حيِح داٌء؛ خىِّ َدواٌء َو َطعاُم الشَّ َطعاُم السَّ

غذاى سخاوتمند، داروست و غذاى بخيل، درد.
بحاراألنوار ور

ــ
 نـ

الم
ــ

كـ

آموزش دور دنیا

امارات متحده عربي شيخ نشين هفت گانه دارد که يکي از اين شيخ نشين ها شهر باشکوه 
ومجلل دبي است که يکي از جذاب ترين شهر ها به حساب مي آيد. اين شهر مجلل در اصل 
منطقه اي بياباني است که با وجود داشتن برج ها و ساختمان هاي بلند و سر به فلک کشيده و 
مرکز هاي خريد عالي و متنوع و جديد از اين خصوصيت خود دور شده و فاصله گرفته است. 
اگر شما عالقه به خريد کردن داريد يا اينکه از گرماي خورشيد و تلولو آن لذت ميبريد و يا 
اگر از تفريح لذت مي بريد به اين شهر سري بزنيد و از جاذبه هاي گردشگري دبي بازديد 
کنيد. اگر عالقه مند به آشنا شدن هر چه بيشتر با اين شهر هستيد با ما همراه شويد. هر شهر 
توريستي شاخصه هاي براي خود دارد که اساس بازديد گردشگران و مسافران از آن شهر 
است، مراکز خريد با آکواريوم هاي عظيم الجثه ، پيست اسکي و يا ساختمان هايي چون برج 
خليفه از نمادهايي است که دبي را مشهور کرده است و از ديدني هاي دبي به حساب مي آيند. 
در سفر به دبي شما تضاد مدرنيته و فرهنگ را مشاهده ميکنيد و چه بسا در مکان هاي 
 اين دو همسو و هم راستا باهم گام برداشته مدرنيته هاي باشکوه به همراه برجستگي هاي 
فرهنگ��ي . مرک��ز خري��د امارات /mall of the emiratesاز مش��هور ترين مراکز خريد و 
جاذبه هاي گردشگري دبي مي توان به امارات مال اشاره نمود که نکته قابل توجه در آن 
داشتن پيست اسکي در آن است. اين پيست اسکي خاص از تله سيژ و محيطي براي نگه 
داشتن پنگوئن تشکيل شده است ، همان طور که مي دانيد پنگوئن ها به هوايي خنک و 
سرد نياز دارند اين امر در اين مکان با نگه داشتن دما در ۴- درجه سانتيگراد به انجام رسيده 
است. ساحل جميرا / jumeirah beachاگر قصد شما از سفر به دبي، رفتن به سواحل است 
ساحل زيباي جميرا که از مهم ترين جاذبه هاي گردشگري دبي هست را از دست ندهيد، چرا 
که با دارا بودن شن هاي سفيد مکان مناسبي براي بازديد و لذت بردن است. شما مي توانيد 
هتل خود در اطراف اين ساحل دنج انتخاب کنيد چرا که مجموعه هاي گردشگري اطراف 

جميرا از مشهورترين جاذبه هاي گردشگري دبي مي باشند.

اگرچه در فقه اس��المي محدوديتي بجز 
شرط عدالت براي ازدواج مجدد تا چهار 
همس��ر، براي مردان ديده نشده است، 
ام��ا در س��ال ۵۳ و ب��ا تصويب ماده ۱۶ 
قان��ون حمايت از خانواده، اين موضوع 
به کلي دگرگون شد به طوريکه قانون، 
اصل را بر ممنوعيت ازدواج مجدد مردان 
ق��رار داده و مقرر کرده اس��ت که »مرد 
نمي توان��د با داش��تن زن، همس��ر دوم 

اختيار کند مگر در موارد زير: ۱ - رضايت همسر اول. ۲ - عدم قدرت همسر 
اول به ايفاي وظايف زناشويي. ۳ - عدم تمکين زن از شوهر. ۴ - ابتالء زن 
به جنون يا امراض صعب العالج. ۵ - محکوميت زن به حبس بيش از شش 
م��اه. ۶ - ابت��الء زن ب��ه ه��ر گونه اعتياد مض��ر. ۷ - ترک زندگي خانوادگي از 
طرف زن. ۸ - عقيم بودن زن. ۹ - غايب مفقوداالثر ش��دن زن«در بندهاي 
دوم ت��ا نه��م اي��ن ماده قانوني، موضوعاتي مطرح ش��ده که ازدواج مجدد مرد 
به واس��طه آن طبيعي به نظر مي رس��د، اما اگر زوجه مش��کلي نداش��ته باشد، 
بيمار نباش��د، محبوس و مجنون هم نباش��د، بچه دار هم ش��ده باش��د، در اين 
صورت، تن ها راه مرد براي ازدواج مجدد اخذ رضايت همس��ر اول و کس��ب 

اجازه از دادگاه است.
 البته احراز تحقق بندهاي دوم تا نهم هم با دادگاه اس��ت و اگر دادگاه آن را 
اح��راز نکن��د، اج��ازه ازدواج مجدد را به م��رد نخواهد داد.مردي که مي خواهد 
مجدد ازدواج کند بايد براي تجديد فراش، دادخواس��تي به طرفيت همس��ر 
 اول خ��ود تنظي��م و در آن خط��اب ب��ه دادگاه دالي��ل و عل��ل تقاضاي خود را 

بيان کند.
دادگاه ني��ز ب��ا تعيي��ن وق��ت رس��يدگي، يک نس��خه از دادخواس��ت را براي 
همس��ر اول ارس��ال مي کند تا به آن پاس��خ دهد يا براي جلس��ه دادگاه خود 
را آم��اده کن��د، پ��س از آن دادگاه ب��ا انج��ام اقدام��ات ض��روري و تحقيق از 
زن اول و پ��س از اح��راز تواناي��ي مال��ي مرد و اجراي عدالت بين همس��ران، 
ب��ه ش��وهر اج��ازه ازدواج مج��دد مي ده��د و چنانچ��ه مرد ش��رايط و اوضاع 
 مال��ي مس��اعدي نداش��ته باش��د و زن ني��ز حاضر به تمکي��ن و ايفاي وظايف

 زناشويي باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

 شرايط ازدواج مجدد ديدني هاي دبي که نبايد از دست داد
براي مردان

وب گردی

درختان نخل خورشيدي که در گوشه و کنار دبي روييده اند، نياز به واي فاي و شارژ 
برقي را عالوه بر نياز به سايه برطرف مي کنند. اين درختان مصنوعي که در سواحل 
و ساير مکان هاي عمومي پرتردد دبي واقع شده اند، حامي محيط زيست بوده و شارژ 
مورد نياز خود را تامين مي کنند. اين تجهيزات جديد به عنوان يکي از ويژگي هاي 
اين شهر معرفي مي شوند و قرار است براي ميزباني نمايشگاه جهاني ۲۰۲۰ تکميل 

شوند و لقب “شهر هوشمند” را براي دبي به ارمغان بياورند.
اين نخل هاي هوش��مند ش��ش عملکرد اصلي دارند:ارائه واي فاي – در صورتيکه 
بازديدکنن��دگان در منطق��ه آنتن دهي دس��تگاه باش��ند، از اينترن��ت رايگان بهرمند 
خواهندشد.موارد اضطراري و امنيتي – هر درخت به دوربين ۳۶۰درجه مادون قرمز 
مداربس��ته مجهز اس��ت و دکمه اي براي اعالم موقعيت هاي اضطراري در آن تعبيه 
ش��ده اس��ت.پانل هاي خورش��يدي – هر نخل هوشمند، داراي پانل هاي خورشيدي 
مخصوصاست که برقمورد نياز دستگاه را تامين مي کند.صفحه لمسي و برنامه هاي 
هوشمند اطالعات – وبسايت و برنامه موبايل براي دستيابي به اطالعات هوشمند 
شهري را ارائه مي دهد. نمايشگرهاي ديجيتال–هر نخل به نمايشگري مجهز است 
ک��ه در آن پي��ام ه��اي عمومي، اعالميه هاي دولتي و تبليغات را به نمايش��مي گذارد.

ايس��تگاه هاي اس��تراحت و ش��ارژ باتري – صندلي هايي که مجهز به پريز برق بوده 
و ۵٫۲ برابر سريع تر از ايستگاه هاي معمولي، باتري ها را شارژ مي کنند نيز در اين 
مکان ها تعبيه شده است.مسافرين و شهروندان مي توانند از ۵۰ نخلهوشمند استفاده 
کنند. به عنوان يکي از نيازهاي جوامع امروزي، اينترنت امن و سريع براي مسافريني 
که روي صندلي هاي س��احلي زير س��ايه بان دراز کش��يده اند، در دس��ترس قرار دارد. 
کليه انرژي و برق مورد نياز اين دستگاه ها توسط پانل هاي خورشيدي که در باالي 

برگ ه��اي اين درختان 
تعبيه ش��ده است، تامين 
ميش��ود. اي��ن دس��تگاه 
خ��ود مس��تقل، از المپ 
ه��اي Led حامي محيط 
زيس��ت که در باالي آن 
ني��ز وج��ود دارد، ب��راي 
درخششبيش��تر در شب 

استفاده کرده است.

نخل هاي خورشيدي هوشمند مجهز به واي فاي 
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رسانه های جهان

افزايش احتمال تعطيلي دولت فدرال در آمريکا ���
مجل��س نماين��دگان آمريکا اليحه بودج��ه ضروري با هدف 
جلوگيري از تعطيلي دولت اين کشور را تصويب کرد اما تصويب 
آن در مجلس سنا در هاله اي از ابهام است.به گزارش فرانس ۲۴،.

دموکرات هاي مجلس سنا اعالم کردند که اين اليحه بودجه 
ض��روري را تصوي��ب نخواهند کرد. دولت آمريکا آخرين بار در 

سال ۲۰۱۳ ميالدي به مدت ۱۶ روز تعطيل شد.

رهبر مخالفان زيمبابوه در حادثه هوايي کشته شد ���
رهب��ر مخالف��ان زيمبابوه در حادثه س��قوط بالگرد در آمريکا 
کش��ته ش��د.به گزارش فرانسه، »روي بنت« موسس جنبش 
تغييرات دموکراتيک در زيمبابوه در حادثه س��قوط بالگرد در 

شمال ايالت نيومکزيکوي آمريکا کشته شد.
پليس مکزيکو در اين باره گفت: »بنت به همراه همسرش و 

سه نفر ديگر در حادثه سقوط اين بالگرد کشته شدند«.

حمله قريب الوقوع ترکيه به عفرين سوريه ���
وزي��ر دف��اع ترکيه اعالم کرد که عمليات نظامي عليه منطقه 

عفرين سوريه به زودي آغاز مي شود.
به گزارش اس��کاي نيوز عرب��ي، »نورالدين جانيکلي« وزير 
دفاع ترکيه از قريب الوقوع بودن آغاز عمليات نظامي ارتش 
ترکيه عليه منطقه عفرين س��وريه خبر داد و گفت اين حمله 

در زمان مشخص خود آغاز مي شود.

چون راز مهمي فاش شود و موجب فضيحت 
و رس��وايي گردد به عبارت مثلي باال اس��تناد 
جس��ته اصطالحا مي گويند: طشتش از بام 
افتاد. و يا به عبارت ديگر: طشت رسواييش 
از بام افتاد. زن حائضه به داليل مختلف در 

ادوار گذشته هميشه جديت مي کرد پارچه هاي قرمز رنگ حيض را در جايي 
پنهان کند که احدي از افراد خانواده چشمش به طور اتفاق نيز به آن نيفتد. 
براي اين کار هيچ جايي بهتر و مطمئنتر از پشت بام نبود زيرا در بلند ترين 
نقاط خانه و دور از انظار و مسير تردد قرار داشت. با اين توصيف به طوري 
که مالحظه شد طشت رسوايي همان طاس يا طشت محتوي پارچه هاي 
مورد بحث است که چون آشکارا و برمال مي شد زنان عفيفه از اين برماليي 

احساس شرم و آزرم مي کردند و تا مدتي روي نشان نمي دادند .

»اين دختر نامرئي نيس��ت« از مجموعه  رمان 
»جوان« توسط انتشارات پيدايش منتشر شد.به 
گزارش مهر، کتاب »اين دختر نامرئي نيست« به 
قلم مارکوس سجويک و ترجمه  آرزو احمي براي 

نخستين باراز سوي انتشارات پيدايش منتشر شد.در خالصه اين کتاب که براي 
گروه س��ني جوان نوش��ته و ترجمه ش��ده امده است: »پدر لورت پيک به او ياد 
داده که دنبال الگوها، اتفاق ها و اعداد تکراري بگردد، مهارتي که لورت درآن 
استعداد فراوان دارد.. مشکل اين است که لورت نابيناست. اوکه هم به برادرش 
و هم به حس هاي ديگر خود وابسته است، مي فهمد که براي نجات پدر بايد از 
مهارت هايش استفاده کند.«»اين دختر نامرئي نيست« از مجموعه رمان جوان 

در شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قيمت ۲۳ هزار تومان به فروش مي رسد.

گفتا برون شدي به تماشاي ماه نو
از ماه ابروان منت شرم باد رو

ش��ما از کليه رقيبان خود سبقت مي گيريد 
و هم��ه را از مي��دان به در مي کنيد. ش��انس 
پيروزي در دست خودتان هست. آن را گم 
نکني��د يا نگذاريد رقيبان آن را از دس��تتان 
بربايند. امروز، روز فوق العاده اي براي مسائل 

رمانتيک مي باشد بنابراين اگر مجرد هستيد حتماً در اجتماع حضور داشته 
باش��يد – زيرا اگر فرصتي را از دس��ت بدهيد واقعاً ناراحت مي ش��ويد. اي 
صاحب فال در انديشه بزرگي بسر مي بري و آرزوهاي دور و درازي داري 
اما به مسائلي که در پيش داري نمي انديشي لذا بعضي مواقع به مشکل 
بر مي خوري پس براي جلوگيري از پيش آمدهاي ناهمگون قبل از هر 

کار انديشه و تأمل کن انشاءاهلل پشيماني نداشته باشي .

محقق��ان دريافتند خواب مي تواند به تقويت 
عادات غذايي سالم تر کمک کند.به گزارش 
مهر، به گفته محققان دانش��گاه کالج لندن 
کينگ، افراد مبتال به بيخوابي که روند خواب 

ش��ان بهتر ش��د تمايل کمتري به مصرف غذاهاي ش��يرين و حاوي قند 
پيدا کردند.محققان تاکيد مي کند که الزم اس��ت خواب به عنوان يکي از 
فاکتورهاي سبک زندگي که مي تواند بر چاقي نقش داشته باشد، نگريسته 
شود.محققان اين مطالعه به سرپرستي وندي هال، ۴۲ فردي که عادت به 

خوابيدن کمتر از هفت ساعت در شب داشتند را مورد بررسي قرار دادند.
نيمي از ش��رکت کنندگان تحت مش��اوره ۴۵ دقيقه اي براي داشتن خواب 

بهتر قرار گرفتند. 

حکایات

کتاب

حافظ خواني

نسخه

طشت رسوايي

 انتشار کتاب
»اين دختر نامرئي نيست« 

 خواب خوب 
با کاهش وزن مرتبط است

دکتر ابراهيم خالقي  ���
چند س��الي مي ش��ود که اتفاق خوبي ميان مردم ما افتاده است. همه 
مي دانيم بيماري هاي زيادي است که مي تواند با اهدا عضو ازد ست 
رفتگانمان، جان دوباره اي به مريض هاي روي تخت بدهد که به اميد 
نوري هستند تا در وجودشان ديده شود. سال ۱۳۸۰ هم زمان با تصويب 
آيين نامه مربوط به پيوند اعضا ما هم در کنار تهران و شيراز جراحي 
پيوند را آغاز کرديم و در همان سال سه اهداي عضو موفق داشتيم، در 
سال ۸۱ موفق به کسب رضايت از پنج خانواده اهداکننده شديم و در 
سال ۹۵ اين آمار در کل خراسان به ۸۶ مورد رسيد.با توجه به جمعيت 
مشهد در حال حاضر PMP ما )تعداد اهداي عضو در يک ميليون نفر( 
به باالي ۲۰ رسيده است.خوشبختانه با اين ۸۶ اهداي عضو در استان 
در سال ۹۵، ۳۶۴ نفر پيوند شده و حياتي دوباره يافتند.سال گذشته 
ما تيمي براي بازرسي حضوري مراکز آماده کرديم که آنها به مراکز 
مي رفتند و GCS )معياري براي تعيين عمق و شدت افت هوشياري( 
ICU زير پنج را گزارش مي کردند؛ پس از آن جلساتي را با مسئوالن

ها و سرپرستانشان گذاشتيم و آن ها را با نحوه شناسايي و نگهداري 
از فرد مرگ مغزي آشنا کرديم و خوشبختانه نتايج خوبي هم گرفتيم.

هيچ کس نيست که بگويد من از آموزش در زمينه فرايندهاي مختلف 
اهداي عضو بي نياز هستم، االن من بيش از ۲۰۰۰ فرد مرگ مغزي 
ديده ام و هنوز در اين تعداد دو مورد مشابه به هم پيدا نکرده ام.يکي 
فرهنگ سازي در ميان مردم و ديگري در بين خود پرسنل بهداشت 
و درمان اس��ت. بخش اول خيلي بر عهده ما نيس��ت و بر عهده صدا 
و سيما، رسانه ها، خبرنگاران، فيلم سازان و... است؛ اما کاري که ما 
مي توانيم انجام دهيم اين است که بياييم پرسنلي که با خودمان کار 
مي کنند را توجيه کنيم که مرگ مغزي چيست و آموزش هاي الزم 
را به آن ها بدهيم.ما نمي خواهيم که هيچ کس مرگ مغزي ش��ود، 
مي گوييم همه کاله ايمني بگذارند، فشار خونشان را کنترل کنند و 
... تا خدايي نکرده دچار مرگ مغزي نشوند ولي باالخره بايد اين را 
در نظر بگيريم که انسان است و ممکن است هرگونه اتفاقي برايش 
بيفتد.در حال حاضر در استان ما هفته اي يک نفر در ليست انتظار پيوند 
کليه و کبد فوت مي کند؛ اين در حالي اس��ت که طبق اعالم وزارت 
بهداشت روزانه بين هفت الي ۱۰ نفر در ليست انتظار پيوند عضو در 
کشور جان خود را از دست مي دهند. به همين علت ما از خانواده هايي 
که عزيزانشان دچار مرگ مغزي شده اند مي خواهيم با اهداي اعضاي 

عزيزشان اين بيماران را به زندگي بازگردانند.

جان دوباره با اهداي عضو
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مراسم سالگرد شهداي پالسکواجراي ارکستر سمفونيک تهران در جشنواره موسيقي فجر

مهدی محمود پور شهردار نصير شهر 

آگهی تجدید  مناقصه عمومی
شهرداری نصیر شهر در نظر دارد به استنادمجوز شورای اسالمی نصیر شهر اجرای پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به 
پیمانکار  واجد شرایط و دارای  گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، واگذار 
نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید  از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه اسناد و مدارک 
ش��رکت  و رزومه کاری به امور مالی ش��هرداری نصیر ش��هر مراجعه و پیش��نهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک ش��نبه 

مورخ  96/11/17  به دبیر خانه شهرداری تحویل نمایند . ضمنا" هزینه چاپ  دو نوبت  آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

ت اول
نوب

مبلغ برآورد اوليه پروژه موضوع مناقصه رديف  
)ريال ( 

توضيحاتمحل اعتبار

پروژه محوطه سازی ۱
جهت فاز دوم آرامستان

داشتن حداقل  پايه ۵ رشته ابنيه جهت از محل اعتبارات داخلی۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شرکت در مناقصه الزاميست

*ساير اطالعات وجزئيات در اسناد مناقصه مندرج می باشد
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فرماندهی قرارگاه پشتيبانی ستاد ارتش جمهوری اسالمی ايران

آگهی مزایده عمومی
فرماندهی قرارگاه پش��تیبانی س��تاد ارتش جمهوری اس��المی ایران در نظر دارد تعدادی از اقالم مازاد بر نیاز مخابراتی RCA، SEL و 
زیمنس خود را با برگزاری مزایده عمومی بفروش برساند. عالقمندان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت برگ شرایط فروش 
و تحویل پاکت از مورخه 96/10/30 لغایت 96/11/7 از س��اعت 8 الی 12 به آدرس »تهران- خیابان دکتر ش��ریعتی- خیابان ش��هید 
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