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عربستان
 محور شرارت  منطقه 

رونق بخش مسکن
 برنامه مهم دولت

جلس��ه ش��وراي هماهنگي بخش مس��کن روز گذشته به 
رياس��ت معاون اول رييس جمهور برگزار ش��د.به گزارش 
ايس��نا، اس��حاق جهانگيري در اين جلس��ه با اش��اره به 
پيش��نهادات مطرح ش��ده از س��وي وزير راه وشهرسازي 

براي بخش مسکن، بر لزوم تشکيل جلسه اي...

رئيس قوه قضاييه با اشاره به فرامين مقام معظم رهبري در 
زمينه کاهش آسيب هاي اجتماعي و پي گيري هاي معظم 
له، اقدام تحولي و جهادي پيرامون اين موضوع را مهمترين 
خواسته و دستور رهبر معظم انقالب در اين عرصه برشمرد 

و اظهار کرد: گرچه دستگاه قضايي براي مقابله با...
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یادداشت اول

بصيرت هاي شاعرانه

آدونيس، شاعر مطرح و معاصر سوري در جايي گفته 
اس��ت: »اگر همه سياس��تمداران جهان يک حرف 
بزنند دنيا بهش��ت مي ش��ود ولي اگر همه شاعران 
يک حرف بزنند دنيا جهنم مي شود«. با اين قياس 
البد حرف هاي سياس��تمداران جهان يکي نيست 
که اوضاع جهان آش��فته و درهم اس��ت و جنگ و 
خونريزي همه جا را فراگرفته است. دونالد ترامپ 
رييس جمهور آمريکا مرتب در حال نشخوار کردن 
اتهامات خود عليه ايران اس��ت. رهبر خودش��يفته 
ک��ره ش��مالي مدام در ح��ال تهديد کردن آمريکا و 
کش��ورهاي ديگر اس��ت. نتانياهو همچنان از لزوم 
سرکوب کردن فلسطيني ها و حزب اهلل دم مي زند. 
اظهارات مداخله جويانه سران مرتجع عربستان در 

قبال کشورهاي ديگر تمامي ندارد و...
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  دل هاي مردم ايران با کرمانشاه است       با دل هاي داغدار شما همدردم

کارشناسان نسبت به تاخير در تک نرخی شدن ارز هشدار دادند 
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آخريــن اخبــار و تحليل روز اقتصــادي را در پايگاه اينترنتي شــروع آنـالين بخوانيد

شروع آنالين

ستاره هاي موسيقي پاپ و سنتي از راه مي رسند 

آغاز ماراتن اجراهاي زنده

ویـترین امـروز
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11فرهنگ و هنر

3بين الملل

واگذاري 

شهرآفتاب و 

شهروند منتفي شد

معاون شهرداري تهران 

طرح تشکيل دولت ائتالفي شکست خورد

»شروع « بررسي کرد 
9جامعه

ابهام در ادامه حيات سياسي مرکل

  يک بام و دوهواي توتال 
زيرسايه تحريم هاي آمريکا

بعد از شکس��ت مذاکرات احزاب جهت تش��کيل دولت ائتالفي موسوم 
به جامائيکا در آلمان ) ائتالف احزاب متحد مسيحي، ليبرال دموکرات 
و س��بزها( اين کش��ور وارد يک بحران دولتي ش��ده است.. حدود هفت 
هفت��ه بع��د از انتخاب��ات پارلماني آلمان حاال اين مس��ئله کامال مبهم 
و ب��از اس��ت ک��ه آلمان ک��ي و چگونه دولتي جديد را تش��کيل خواهد 
داد.مذاکرات جهت تش��کيل ائتالف جامائيکا ) ائتالف احزاب ليبرال 

دموکرات، سبزها و اتحاديه...

توتال زيرسايه يک  بام و دوهواي تحريم هاي آمريکا عليه ايران،حاال 
بر س��ر دو راهي قرار گرفته که عمل به تعهدات خود به ايران مطابق 
ق��رارداد نفت��ي در ي��ک س��و و خروج از ق��رارداد و ورود به يک دعواي 
حقوقي در سوي ديگر قرار دارد.يک امضا پايين قرارداد توسعه فاز ۱۱ 

پارس جنوبي که تا امروز، بيشتر از آنکه در منافع ملي...

ادامه از همین صفحه
به همين ترتيب در گوش��ه و کنار جهان نقل قول هايي از 
سياستمداران شنيده مي شود که همگي در حکم تاييد گفته 
آدونيس است. انديشمندان و آگاهان عالم معموال منشا و 
اساس جنگ طلبي و ستيزه جويي نوع بشر را حس آز، طمع، 
زياده خواهي و افزون طلبي او مي دانند و راه مبارزه با اين حس 
افسار گسيخته و ويرانگر را تعديل آن مي دانند. ترامپ رييس 
جمهور کاسب کار آمريکا با هدف فروش هرچه بيشتر سالح 
و اش��باع روحيه س��يري ناپذير سودجويي برخاسته از خوي 
اس��تکبار علي الدوام در پي تحريک کش��ورهاي مستقر در 
مناطق بحراني جهان است. او پس از آن که موفق شد مقادير 
معتنابهي س��الح به برخي کش��ورهاي حاشيه خليج فارس 
بفروشد، به شرق آسيا رفت و در بازگشت گفت کشورهاي 

کره جنوبي و ژاپن را متقاعد کرده اس��ت که براي دفاع از 
خودشان از ما سالح بخرند. به نظر مي رسد سناريوي هيئت 
حاکمه آمريکا براي به آشوب کشاندن مناطق حساس جهان 
به قصد فروش س��الح بيش��تر در حال رنگ باختن اس��ت 
و تنها عاملي که ممکن اس��ت به آن تداوم ببخش��د جهل 
سران کشورهايي است که در دام دسيسه اتازوني ها گرفتار 
مي آيند و تن به خريد و انبار کردن س��الح براي روز مبادا 
مي دهند. به نظر مي رسد راه و چاره کار اين است که مردم 
همه کشورها و به خصوص ملت هاي آسيب ديده از نکبت 
جنگ و درگيري هاي خش��ونت آميز ملي و قومي،  روز به 
روز آگاه تر شوند و در پرتو فروغ دانش و آگاهي پيش پاي 
خود ببينند و بر همين معيار از رهبران و سياستمداران خود 
آسايش، آرامش و رفاه را مطالبه کنند. اينجاست که نقش 

آموزش و پرورش و آموزش عالي و س��اير نهادها و ان جي 
اوهاي فعال در حوزه آموزش معلوم مي شود. بدون ترديد اگر 
ملت و مردمي به نقش تاريخي و حقوق شهروندي خود آگاه 
باشند، برآيند آن ها سياستمداران و دولتمرداني نيک سرشت 
و صلح جو خواهد بود و با فراگير شدن امر آموزش در همه 
نقاط عالم، باالطبع سياستمداران همه عالم نيز خير خواه و 
صلح طلب مي شوند و حرف همه آن ها يکي مي شود و در 
نهايت به تعبير آدونيس – با نام واقعي علي احمد سعيد- دنيا 
بهشت مي شود. روزگاري ضيا موحد، شاعر، منتقد و فيلسوف 
معاصر گفته بود : » فيلسوفان مديون بصيرت هاي شاعرانه 
اند«، و حاال به نظر مي رسد سياستمداران نيز براي ساختن 
جهاني پر از صلح و صفا وعاري از خشونت بايد خود را مديون 

همين بصيرت هاي شاعرانه بدانند.

جلس��ه ش��وراي هماهنگي بخش مسکن روز گذشته به 
رياس��ت معاون اول رييس جمهور برگزار شد.به گزارش 
ايس��نا، اس��حاق جهانگيري در اين جلس��ه با اش��اره به 
پيش��نهادات مطرح ش��ده از س��وي وزير راه وشهرسازي 
براي بخش مس��کن، بر لزوم تش��کيل جلسه اي با حضور 
وزارت راه وشهرس��ازي، وزارت اموراقتصادي و دارايي، 
بانک مرکزي، س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و بانک 
مسکن جهت بررسي اين پيشنهادات تاکيد کرد و گفت: 
الزم است اين پيشنهادات مورد بررسي قرار گيرد و راهکار 
روش��ن و جامعي که مورد توافق دس��تگاه هاي ذي ربط 
باشد تدوين گردد.معاون اول رييس جمهور رونق بخش 
مسکن را از برنامه هاي مهم دولت برشمرد و افزود: هرچه 
بخش مسکن را بيشتر فعال کنيم، در اشتغال زايي و رونق 
اقتصاد کش��ور تاثير خواهد داش��ت و الزم اس��ت که همه 
دستگاه ها در اين زمينه همراه شوند.وي همچنين با اشاره 

ب��ه بازديد ه��اي خود از چند محله در تهران که واحدهاي 
مسکوني در بافت فرسوده احداث شده بودند، اين اقدامات 
را مثبت و س��ازنده ارزيابي کرد و گفت: در اين بازديد ها 
هم افرادي که صاحب خانه شده بودند و هم سازندگان از 
رضايت برخوردار بودند که الزم است موانع پيش روي اين 
شيوه مرتفع شده و استمرار پيدا کند. جهانگيري همچنين 
با اشاره به موضوع تامين مالي انبوه سازان که در جلسه 
مطرح شد بر ضرورت تدوين راهکارهايي در جهت تامين 
مال��ي ب��راي توليد کنندگان انبوه مس��کن تاکيد کرد و از 
وزارت راه و شهرس��ازي و دس��تگاه هاي مرتبط خواست 
در اين خصوص با برگزاري جلس��ه و يافتن راهکارهاي 
عملي، نتايج آن را در جلس��ه آتي ارائه دهند.معاون اول 
رييس جمهور صندوق سپرده گذاري مسکن را نيز از جمله 
راهکارهاي مناسب براي رونق بخش مسکن و خانه دار 
ش��دن افراد دانس��ت و با اش��اره به استقبال خوب مردم از 

اين ش��يوه، ضرورت تدوين راهکاري براي تامين منابع 
مالي در جهت افزايش سرمايه بانک مسکن را مورد تاکيد 
قرار داد.در اين جلس��ه که وزراي نيرو، راه و شهرس��ازي، 
رييس کل بانک مرکزي و مديرعامل بانک مس��کن نيز 
حضور داشتند، آخوندي وزير راه و شهرسازي گزارشي از 
روش هاي بکار گرفته شده براي رونق بخش مسکن در 
سالهاي اخير ارائه کرد و سپس به تشريح پيشنهاداتي براي 
رونق اين بخش و امکان خانه دار ش��دن مردم پرداخت.
در ادامه اين جلس��ه موضوع تامين مالي توليد کنندگان 
انبوه مسکن مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مشکالت 
فراروي انبوه س��ازان بررس��ي ش��د که مقرر شد جلساتي 
با حضور دس��تگاه هاي مرتبط براي بررس��ي پيشنهادات 
مطرح شده و نيز حل مسائل پيش روي تامين منابع مالي 
انبوه سازان مسکن برگزار و نتايج آن در جلسات آتي مورد 

بررسي و تصميم گيري قرار گرفت.

معاون حقوق بش��ر و امور بين الملل وزير دادگس��تري 
گف��ت: پلي��س بين الملل به عن��وان ضابط قضايي در 
عرص��ه بي��ن الملل مي تواند نقش مهمي در اس��ترداد 
مجرمان و انتقال محکومان ايفا کند.به گزارش ايسنا، 
در مالق��ات ريي��س پليس بي��ن الملل ناجا و همراهان 
و نمايندگان دفتر ايرانيان خارج از کش��ور وزارت امور 
خارج��ه ب��ا معاون حقوق بش��ر و امور بي��ن الملل وزير 
دادگس��تري بر ضرورت هماهنگ��ي و همکاري هاي 
مش��ترک پليس بين الملل ناجا و معاونت حقوق بش��ر 
و امور بين الملل وزارت دادگس��تري تاکيد ش��د.دکتر 
محمود عباس��ي معاون حقوق بش��ر و امور بين الملل 
وزير دادگستري با بيان اينکه مديريت انتقال محکومان 
از س��ال ۱۳۹۱ با تفويض رياس��ت محترم قوه قضائيه 
به عهده وزارت دادگس��تري اس��ت و با تصويب قانون 
حدود وظايف و اختيارات وزارت دادگس��تري در س��ال 
۱۳۹۴، کليه اختيارات مربوط به مذاکره، پاراف، امضا و 
اجراي معاهدات حقوقي و قضايي اعم از معاهده استرداد 
مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت حقوقي و قضايي 
در امور مدني، کيفري و تجاري و ساير معاهدات نظير 
اس��ترداد اموال به وزارت دادگس��تري محول گرديده، 
تأکي��د ک��رد: با تصويب قانون مزب��ور مبادله زندانيان 

س��رعت بيش��تري بخود گرفته، به گونه اي که در دو 
سال اخير حدود ۱۱۱۷ نفر مبادله زندانيان داشته ايم که 
از اين تعداد ۴۷۰ نفر مربوط به تحويل زندانيان ايراني و 
۶۴۷ نفر نيز مربوط به انتقال زندانيان ساير کشورها بوده 
است و در زمينه مذاکره، پاراف و امضاي معاهدات در دو 
سال گذشته بيش از دو برابر تاريخ امضاي معاهدات رشد 
داشته ايم.رييس کارگروه انتقال محکومان با اشاره به 
ضرورت مبادله زندانيان در چارچوب معاهدات منعقده يا 
معامله متقابل که امري مهم و مبتني بر موازين حقوق 
بش��ر و حقوق بش��ر دوستانه بين المللي است و موجب 
تس��هيل دسترسي خانواده هاي زندانيان به محکومان 
مي گ��ردد، بهره گيري از ت��وان و ظرفيت هاي بالقوه و 
بالفصل پليس بين الملل ناجا در زمينه استرداد مجرمان و 
انتقال محکومان را ضرورتي اجتناب ناپذير توصيف کرد 
و با تأکيد بر ضرورت هماهنگي کامل پليس بين الملل 
ناجا با وزارت دادگستري به ويژه در موارد اضطراري که 
اطالعاتي بين پليس بين الملل کشورها در زمينه هاي 
استرداد مجرمان با انتقال محکومان مبادله مي گرددف 
پليس بين الملل را بازوي توانمند نظام در عرصه بين 
المللي توصيف کرد که مي تواند نقش و تأثير بسزايي در 

فرايند استرداد و انتقال محکومان ايفا نمايد.

بصيرت هاي شاعرانه

معاون اول رييس جمهورتاکيد کرد
رونق بخش مسکن، برنامه مهم دولت

در ديدار رييس پليس بين الملل ناجا با معاون وزير دادگستري مطرح شد

نقش برجسته پليس بين الملل در استرداد مجرمان و انتقال محکومان
واکنش خرازي به نشست اتحادیه عرب

نشست هاي نمایشي بي نتیجه است
رييس شوراي راهبردي روابط خارجي با اشاره به برگزاري جلسه 
فوق العاده اتحاديه عرب در يکشنبه شب چنين نشست هايي 
را اقداماتي نمايش��ي دانس��ت که به نتيجه نخواهند رسيد.به 
گزارش ايسنا، کمال خرازي در حاشيه مراسم درگذشت پدر 
سخنگو وزارت خارجه در خصوص پاکسازي بوکمال گفت: 
اين آخرين پايگاه فعال داعش بود و در عراق هم قبال تکليف 
روش��ن ش��ده بود که معناي پيروزي بسيار بزرگي است.وي 
ادامه داد: سردار سليماني قول داده بود و به موقع اين جريان 
به اتمام رسيد. اين به معناي تمام شدن داعش نيست و بايد 
 به فکر حمايت هايي که عربستان و آمريکا از آن ها مي کنند، 

باشيم.
وي در خصوص مواضع ضد ايراني فرانسه نيز گفت: مکرون 
اشتباه مي کند. آن ها در جريان آن چه در سوريه گذشت باتوجه 
به س��بقه س��نتي که داش��تند وظايف ش��ان در قبال سوريه را 
انجام ندادند و اتفاقا لبناني ها در اين خصوص گاليه داشتند.

ريي��س ش��وراي راهبردي روابط خارجي خاطرنش��ان کرد: 
فرانس��ه امروز براي جبران اين عقب ماندگي خود اش��تباه 
ديگري را مرتکب مي ش��ود؛ برپايه تحليل هاي غلط موضع 
مي گيرند در حالي که واقعيت منطقه تغيير کرده است و آن ها 
 بايد سياست هاي خود را براساس واقعيت هاي منطقه تنظيم

 کنند.
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سياسي 2

بايد براي آينده کارگران 
کشور تصميم گيري کنيم 

رئيللس مجلس شللوراي اسللامي درباره 
جلسلله غيرعلني صبح ديروز گفت: در اين 
جلسلله در خصوص کليللت آينده کارگران 
کشللور بررسي هاي نسبتا خوبي انجام و راه 

حل هايي در نظر گرفته شد.
بلله گزارش خبرگزاري صدا و سلليما، آقاي 
الريجانللي در ابتللداي نشسللت علني خانه 
ملت که پس از حدود ۲ ساعت و نيم جلسه 
غيرعلنللي برگزار شللد تصريح کرد: در اين 
جلسلله همچنين با حضور رئيس سللازمان 
تامين اجتماعي و وزير تعاون بحث مهمي در 
خصوص کليت کارگران کشور انجام شد چرا 
که بايد براي آينده آن ها تصميم گيري کنيم 

تا از پشتوانه اي قوي برخوردار شويم.
وي افللزود: بللا بررسللي هاي جامللع مرکز 
پژوهش هللاي مجلللس و همچنين حضور 
رئيللس سللازمان تامين اجتماعللي و وزير 
تعاون بررسللي هاي نسبتا خوبي انجام و راه 

حل هايي نيز در نظر گرفته شد.
رئيللس مجلس خاطرنشللان کللرد: اين راه 
حل ها بايد بصورت قانوني مسير خود را در 

مجلس طي کند.

ظريف و ياماموتو ديدار کردند

تاداميچللي ياماموتللو، نماينللده دبيللرکل 
سللازمان ملللل در امور افغانسللتان پيش از 
ظهللر امللروز با دکتر محمد جللواد ظريف، 
وزيللر امللور خارجلله ديللدار و در خصوص 
مسللائل افغانسللتان گفت وگو و تبادل نظر 

کرد.
بلله گزارش ايسللنا، در اين ديللدار ياماموتو 
گزارش مبسوطي از اوضاع کنوني و امنيتي 
افغانستان و همچنين راه هاي مختلف تداوم 
گفت وگوهاي صلح در افغانستان به منظور 
اسللتقرار ثبات و امنيت در اين کشللور ارائه 

کرد.
در ايللن ديللدار وزيللر محترم امللور خارجه 
ضمن اشللاره به همکاري هاي جاري ميان 
کشورمان و افغانستان و لزوم افزايش شتاب 
ايللن همکاري هللا در عرصه هللاي مختلف 
سياسللي و اقتصللادي از اهميللت مقابله با 
گسللترش تهديللدات و خطللر گروه داعش 
در منطقه و از جمله افغانسللتان با توجه به 
شکسللت هاي اخير اين گروه تروريسللتي 
 در کشللورهاي عللراق و سللوريه يللادآور

 شد.
اعام حمايت کشورمان از تاش هاي دولت 
وحدت ملي افغانسللتان و سياسللت جاري 
جمهوري اسللامي ايران در راستاي ايجاد 
ثبللات در اين کشللور و همچنين حمايت از 
تاش هاي سازمان ملل در تمامي ابتکارات 
مربوط به استقرار صلح در افغانستان از جمله 
محورهللاي ديگر گفت وگوها در اين ديدار 

بود.
ظريللف همچنيللن آمادگللي جمهللوري 
اسللامي ايران به منظور همکاري نزديک 
با سللازمان ملل و ديگر کارگزاري هاي آن 
سازمان در تمامي حوزه هاي مورد انتظار در 
افغانسللتان را اعام داشللت و افزود: ايران 
خواسللتار ثبات در افغانسللتان بوده و تاش 

ايران نيز در اين راستاست.

 پيام رژيم صهيونيستي 
به عربستان درباره ايران 

رسانه هاي رژيم صهيونيستي اعام کردند 
کلله تل آويللو بلله رياض اطاع داده اسللت 
کلله از هرگونلله پيش نويس قطعنامه اي که 
تحرکات ايران در لبنان و سوريه را محکوم 

کند، حمايت خواهد کرد. 
به گزارش ايلنا، اتحاديه عرب، يکشنبه شب 
در بيانيلله پاياني نشسللت قاهللره که براي 
بررسللي به اصطاح »مداخله هاي ايران« 
تشللکيل شد، از کشللورهاي عضو خواسته 
اسللت که براي برگزاري نشست اضطراري 
شوراي امنيت در مورد تهديدهاي منطقه اي 

ايران تاش کنند.
همزمان، رسللانه هاي اسرائيلي فاش کردند 
که تل آويو به رياض اطاع داده است که از 
هرگونه پيش نويس قطعنامه اي در شوراي 
امنيت، که »مداخله ايران« در لبنان و منطقه 

را محکوم مي کند، حمايت خواهد کرد.
روزناملله عبري زبان »اسللرائيل اليوم« به 
نقل از يک ديپلمات بلندپايه عربي نوشت، 
اسللرائيل در پيامي به عربسللتان سللعودي، 
اطللاع داده اسللت که تل   آويللو از هرگونه 
پيش نويسي به شوراي امنيت که عليه ايران 

ارائه مي شود، حمايت خواهد کرد.
به نوشته اين روزنامه، اين پيام بعد از نشست 
اضطللراري وزراي خارجه اتحاديه عرب در 
قاهره در عصر يکشنبه، به عربستان سعودي 

اباغ شد.
»موشلله يعلون« وزير جنگ سللابق رژيم 
صهيونيسللتي، در اظهاراتي گفته بود: »اين 
تصادفي نيست که ما همان چيزي هايي را 
از عللادل الجبير )وزير خارجه سللعودي( به 
زبان عربي مي شللنويم که خودمان به زبان 

عبري مي گوييم.«
رسللانه هاي اسللرائيلي همچنيللن گزارش 
دادند، »محمد بن سلمان« وليعهد عربستان 
سعودي معتقد است براي مبارزه با گسترش 
نفوذ ايران، چاره اي جز پيشللبرد مذاکرات با 

اسرائيل ندارد.

دولت در روابط با فرانسه 
تجديدنظر کند 

سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شللوراي اسللامي با اشللاره 
بلله اظهللارات ضدايراني مقامات فرانسلله 
گفللت: دولللت بايد در روابط خود با فرانسلله 
تجديدنظر کند. سلليد حسين نقوي حسيني 
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسامي در گفت وگو 
با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم با اشاره 
به اظهارات ضدايراني رئيس جمهور فرانسه 
مبنللي بر لزوم محدود کللردن نفوذ ايران در 
منطقلله گفللت: علي رغم اينکه فرانسلله در 
مراودات بين المللي ايران از جايگاه ويژه اي 
برخللوردار بللوده و به ويللژه پللس از برجللام 
قراردادهاي بزرگي در حوزه نفتي و خودرو با 
اين کشور منعقد شده است با اين حال شاهد 
هستيم که فرانسوي ها براساس سياست هاي 
آمريکا در منطقه حرکت مي کنند.وي افزود: 
مسللئوالن فرانسلله به خوبي بر اين واقعيت 
واقف هسللتند که سيسللتم موشکي ما جزو 
استراتژي دفاعي کشور ماست و هر کشوري 
براي دفاع از خود تدابيري اتخاذ مي کند که 
بتواند هر تهديدي را خنثي کند، بنابراين ايران 
در اقدامات دفاعي خود هيچ فعاليتي خاف 
مقللررات بين المللي انجللام نداده و اين نوع 
موضع گيري ها نشان مي دهد که فرانسوي ها 
در مسللائل منطقلله اي بللا آمريکا هماهنگ 
هستند.سللخنگوي کميسلليون امنيت ملي 
مجلللس بللا بيان اينکه بللا توجه به اظهارات 
ضدايراني مقامات فرانسللوي، دولت بايد در 
روابط خود با فرانسه تجديدنظر کند، تصريح 
کرد: چرا بايد بيشترين تعامل اقتصادي ايران 
پس از برجام با کشللوري باشللد که به وضوح 

سياست هاي ستيزه جويانه اي با ما دارد.

 حضور سردار سليماني
 در شهر البوکمال سوريه 

با گذشت چند ساعت از اعام خبر آزادسازي 
شهر البوکمال واقع در شرق استان ديرالزور 
سللوريه منابللع ميداني از هدايت مسللتقيم 
عمليات توسللط سللردار حاج قاسم سليماني 
فرمانده سللپاه قدس خبللر دادند. به گزارش 
ايلنا، سللردار سللليماني شللخصا در عمليات 
آزادسللازي منطقلله حضور داشللته اسللت. 
عمليات آزادسللازي البوکمال با مشللارکت 
يگانهاي عملياتي لشللگر سرافراز فاطميون، 
مستشاران نظامي سپاه پاسداران، تيپ هاي 
حيدريللون و زينبيون از چند هفته پيش آغاز 
شللده و سللاعتي پيش، با اعام رسللمي خبر 
آزادسللازي آخريللن دژ نظامي داعللش نيللز 
بازپس گرفته شد.شبکه تلويزيوني الميادين 
تصاويري اختصاصي از حضور سللردار قاسم 
سللليماني در شللهر تازه آزاد شللده البوکمال 
سللوريه منتشللر کرد و نوشت که اين تصاوير 
پللس از بازپس گيللري شللهر البوکمللال از 
تروريسللت هاي داعش گرفته شللده است.
منابللع ميداني اعام کردند سللردار قاسللم 
سللليماني فرمانللده نيللروي قللدس سللپاه 
پاسللداران شخصاً فرماندهي نبرد آزادسازي 

البوکمال سوريه را بر عهده داشت.

معرفي سفير جديد شيلي 
در ايران

دولت شلليلي ايگناسلليو يانوس مانسيا را به 
عنوان سفير جديد اين کشور در ايران معرفي 
کرد.به گزارش ايرنا از پايگاه اينترنتي روزنامه 
'ترسرا'، وزارت امور خارجه شيلي در بيانيه اي 
اعام کرد که ' ايگناسلليو يانوس مانسلليا' به 
عنوان سفير جديد اين کشور در ايران منصوب 
شللده اسللت.'هرالدو مونيوس' وزير خارجه 
شيلي تصريح کرد که 'ميشله باشلت' رئيس 
جمهوري اين کشللور سللفراي جديد شيلي 
در دو کشللور ايران و چين را منصوب کرده 
اسللت.'خايمه چومالي گاريب' نيز به عنوان 
سفير جديد شيلي در چين منصوب شده است.

از جمله سللوابق سللفير جديد شيلي در ايران 
فعاليت وي در وزارت خارجه اين کشور، رئيس 
دپارتمان سازمان ملل در وزارت خارجه شيلي 

و رئيس شوراي امنيت ملي شيلي است. 

اذعان وزير صهيونيستي به 
همکاري با عربستان عليه ايران

يللک وزير کابينه رژيم صهيونيسللتي فاش 
کللرد کلله ايللن رژيم بلله همراه عربسللتان 
سللعودي عليه ايللران همللکاري محرمانه 
داشللته اسللت.به گزارش ايسللنا، به نقل از 
خبرگللزاري رويترز، يووال اشللتاينيتز، وزير 
انرژي رژيم صهيونيسللتي فاش کرد که تل 
آويو درخصوص نگراني هاي مشللترکش با 
سللعودي ها درباره ايران، عليه اين کشللور با 
رياض تماس ها و همکاري محرمانه داشته 
است. اين اولين باري است که باوجود شايعات 
و گزارش هاي متعدد درباره اين مسئله، يک 
مقام رسمي صهيونيستي از آن سخن مي گويد.

سخنگوي نخست وزير رژيم صهيونيستي و 
مقامات سعودي تاکنون به درخواست ها براي 
اظهار نظر درباره اين موضوع پاسخ نداده اند.

به گزارش رويترز، عربستان سعودي و رژيم 
صهيونيسللتي هر دو ايللران را تهديد اصلي 
منطقه مي دانند و افزايش تنش ميان تهران 
و رياض سبب شده است تا پيش بيني ها درباره 
 همکاري سللعودي ها و اسللرائيل عليه ايران

 تقويت شود.

مسئولين خوش درخشيدند البته من قانع نيستم
رهبر معظم انقالب اسالمي در بازديد از مناطق زلزله زده

دل هاي مردم ايران با کرمانشاه است                       با دل هاي داغدار شما همدردم
گروه سیاسی: رهبر معظم انقاب اسامي در 
بازديد از مناطق زلزله زده در سللرپل ذهاب با 
ابللراز همللدردي با يکايک دل هللاي داغدار 
در شللهرها و روسللتاهاي آسيب ديده گفتند: 
مسللئوالن تاش هاي خود را مضاعف کنند 

به اين حد قانع نيستم.
به گزارش شروع به نقل از پايگاه اطاع رساني 
دفتللر مقام معظم رهبللري، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي رهبر معظم انقاب اسللامي براي 
بازديد از مناطق زلزله زده به صورت سللرزده 
وارد کرمانشاه شدند.رهبر انقاب اسامي ابتدا 
در شهر سرپل ذهاب حضور يافتند و از مناطق 
خسللارت ديده بازديد کردند.ايشان سپس در 
جمع مردم داغدار و مصيبت زده سرپل ذهاب 
حاضر شدند و دقايقي در جمع آنان سخنراني 
کردند.حضرت آيت اهلل خامنه اي در سخناني 
در جمع مردم سرپل ذهاب گفتند: بسيار مايل 
بودم که در زمان شادي دل ها و خرمي زندگي 
به شهر شما مردم مهربان و باوفا بيايم نه در 
شرايطي که دچار غم و با و چنين مصيبت 
شللديدي هستيد.ايشللان با ابراز همدردي با 
يکايک دل هاي داغدار در شهرها و روستاهاي 
آسيب ديده، افزودند: با غم شما، دل هاي ما پر 
از غم و افکار ما نيز گرفتار شللد.رهبر انقاب 
اسامي با اشاره به مقاومت و ايثار و ايستادگي 
مردم استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس، 
خاطرنشان کردند: اين اولين باري نيست که 
شللهر شما مردم صبور و مهربان و شهرهاي 
اطراف آن دچار چنين مشللکاتي شده است 
بلکه شما در دوران جنگ تحميلي نيز محکم 
و استوار، مردانگي و استقامت و پهلواني خود 
را در مقابل درد و رنج ها نشللان داديد و امروز 
نيز نشان خواهيد داد.حضرت آيت اهلل خامنه اي 
گفتند: انسللان هاي بزرگ و دالور در مقابل 
حللوادث مي ايسللتند و آن حللوادث را مغلوب 
اراده خود مي کنند، بنابراين اگر چه زلزله، با 
و مصيبت بزرگي است که با ويراني، همه را 
داغللدار و مصيبت زده مي کند اما همين زلزله 
در اثللر ايسللتادگي مردم و تللاش آنان براي 
تجديللد حيللات و آباداني و عمران مي تواند به 
يک نعمت تبديل شود.ايشان با تاکيد بر اين 
که مي توان با ايستادگي در مقابل مشکات 
و بهره گيللري از ظرفيت هاي عظيم ملت در 
مقابل باياي طبيعي و تحميلي ايسللتادگي 
کللرد، افزودنللد: اين حادثه، ملللت ايران را به 
حرکت در آورد و مردم در همه نقاط کشور، با 
احساس اينکه دلشان در کرمانشاه است و به 
کرمانشاه مديونند، به قدر وسع و توان خود به 
وظيفه کمک رساني عمل کردند.رهبر معظم 
انقاب اسللامي افزودند: مسئوالن بويژه در 
برخي بخش ها در اين حادثه خوش درخشيدند 
و کار و تاش کردند و در همان ساعات اول 
حادثه، ارتش در شللهرها و سللپاه در روستاها 
بللا حضللور موثر، به ياري افللراِد زيِر آوارمانده 

شللتافتند اما من به اين حد از تاش ها قانع 
نيستم بنابراين مسئوالن بخش هاي مختلف 
بايد تاش و مجاهدت خود را مضاعف کنند.

حضللرت آيت اهلل خامنه اي مردم را به تاش 
براي آباد ساختن منطقه و رقم زدن روزگاري 
بهتر فرا خواندند و خطاب به آنان گفتند: چشم 
اميللد را بلله نيرو، تاش و قدرت خود معطوف 
کنيد و با تکيه به غيرت خدادادي، زندگي شاد 

و باطراوتي بسازيد.
تش�کر نمايندگان اس�تان کرمانشاه از  ���
حضور رهبر معظم انقالب در مناطق زلزله 

زده
نمايندگان مردم اسللتان کرمانشللاه از حضور 
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب 
اسامي در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 
و حمايت هاي ايشان از مردم زلزله زده تشکر 
کردند. به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، فرهاد 
تجري نماينده مردم قصرشيرين و سرپل ذهاب 
در جلسه علني امروز - دوشنبه - مجلس در 
تذکري شللفاهي از طرف مجمع نمايندگان 
استان کرمانشاه از حضور رهبر معظم انقاب 
در مناطق زلزله زده و حمايت هاي ايشللان از 
مردم زلزله زده تشللکر کرد.وي همچنين از 
مراجع عظام تقليد و رييس جمهوري و رييس 
مجلس، وزيران، نيروهاي مسلح و هال احمر 
که در مناطق زلزله زده حضور يافتند تشللکر 
کرد و گفت: متاسللفانه بنياد مسللکن انقاب 
اسامي در نظر کارشناسي درباره مناطق زلزله 
زده که به دولت ارايه مي دهد ميزان کمک هاي 
باعوض و وام هاي پرداختي را پايين برآورد 
کللرده است.شللهاب نادري نماينللده مردم 
اورامانات در مجلس شللوراي اسامي نيز در 
تذکري شفاهي ضمن تسليت به مردم استان 
کرمانشاه از ملت ايران به دليل حمايت هاي 

بي سللابقه خود از مردم زلزله زده اين اسللتان 
تشکر کرد.وي همچنين از حضور رهبر معظم 
انقاب و حمايت هاي ايشان قدرداني کرد و 
گفت: از حضور رييس جمهوري نيز تشللکر 
مي کنيم اما اي کاش دکتر روحاني حرف هاي 
مردم را گوش و با آنان درد و دل مي کرد.نماينده 
مردم اورامانات در مجلس از رييس جمهوري 
خواست با توجه به هواي سرد مناطق زلزله زده 
نسبت به استقرار و اسکان مردم زلزله زده در 
کانکس ها و ساير مناطق عمومي اقدام کند و 

امکانات الزم را براي آنان فراهم کند.
ل�زوم تامی�ن مس�کن زلزل�ه زدگان ب�ا  ���

مديريت متمرکز و کار جهادی
حضللرت آيللت اهلل خامنلله ای بعللد از بازديد 
از مناطللق زلزله زده در جلسلله رسلليدگی به 
مشللکات زلزله زدگان در جمع مسللئوالن 
استانی و محلی و جمعی از فرماندهان نظامی 
و انتظامللی، وظايللف مسللئوالن را در قبال 
زلزله زدگان اسللتان کرمانشاه، بسيار سنگين 
خواندنللد و تاکيد کردنللد: مهمترين اولويت 
کنونی، مسللئله تامين مسکن زلزله زدگان و 
بازسللازی مناطق تخريب شده و آسيب ديده 
است که بايد با پشتيبانی دستگاه های مختلف 
نظامی و غيرنظامی و با مديريت متمرکز و کار 

جهادی و با سرعت عمل الزم، انجام گيرد.
ايشان با تاکيد بر اينکه مردم آسيب ديده بايد 
پيشللرفت کار را حللس کننللد، گفتند: در اين 
زمين لرزه، وسللعت مناطق آسلليب ديده زياد 
اسللت و اگرچه شللهر سللرپل ذهاب و برخی 
شهرهای ديگر خسارات سنگينی ديده اند اما 
برخی روستاها به کلی ويران شده اند که حادثه 

مهمی است.
رهبر انقاب اسللامی با اشللاره به مصائب 
و سللختی ها و گرفتللاری هللای زلزله زدگان 

افزودند: ما چون خودمان به حادثه زلزله مبتا 
نشللده ايم، شايد متوجه مصيبت زلزله زدگان 
نشويم. کسانی که تا ديروز در کنار خانواده خود 
در يک مسللکن، با آرامش زندگی می کردند، 
به يکباره هم زندگی خود را از دست داده اند و 
اکنون در فصل سرما همه زندگی آنان در يک 

چادر خاصه شده است.
حضللرت آيللت اهلل خامنه ای با تاکيد بر اينکه 
بايد اهميت اين حادثه را متوجه شد تا بتوانيم 
به اهميت وظايف خود پی ببريم، خاطرنشان 
کردند: در حوادثی همچون زلزله، يکی از موارد 
مورد نياز در همان ساعات اوليه، موضوع نجات 
است که در اين منطقه به دليل حضور بموقع 
ارتش، سپاه و نيروی انتظامی، مسئله نجات 

تقريباً به شکل قابل قبولی انجام شد.
ايشان خاطر نشان کردند: با توجه به بازديدی 
که از برخی مناطق زلزله زده داشتم و با توجه 
به گستردگی منطقه آسيب ديده، اگر موضوع 
نجات در همان ساعات اوليه به سرعت انجام 
نمی گرفللت، تلفات قطعاً چندين برابر ميزان 

فعلی بود.
رهبر انقاب اسللامی با اشللاره به برگزاری 
جلسللات متعدد خود با مسللئوالن دولتی در 
زمان زلزله بم، گفتند: در پی آن جلسات، ستاد 
مديريللت بحران شللکل گرفللت تا در همان 
لحظات اوليه حوادث طبيعی، اين سللتاد وارد 

عمل شود.
حضرت آيت اهلل خامنه ای، موضوع »امداد« را 
بعد از موضوع »نجات« يکی ديگر از مسائل 
مهم در حوادث و بايای طبيعی برشمردند و 
افزودند: اگرچه در امداد نيز سرعت مورد نياز 
است اما امداد، فوری و تمام شدنی نيست زيرا 
در هللر برهه از زمان، بخش های مخصوص 
به خود را دارد.ايشان تاکيد کردند: در حادثه ای 

همچللون زلزله، در مراحل اوليه امداد، تامين 
نيازهللای فوری همچللون غذا، آب، امکانات 
زندگی و لباس مورد توجه است اما بعد از اين 
مراحل، مهمترين مرحله جمع آوری نخاله ها 
در شللهرها و روستاها و سپس تامين مسکن 
اسللت که کار  عظيم و دشللواری اسللت و بايد 
حتماً انجام گيرد.رهبر اقاب اسامی، سرعت 
عمل در ساخت خانه های مردم آسيب ديده و 
همچنين تامين وسايل گرمايشی را ضروری 
برشللمردند و خاطرنشان کردند: برای انجام 
اين مسئوليت سنگين، مديريت متمرکز الزم 
است.حضرت آيت اهلل خامنه ای با قدردانی از 
زحمات مسئوالن بويژه دستگاه ها و نهادهايی 
که کمر همت بستند و از همان ابتدای حادثه 
بطور جدی وارد عمل شللدند، گفتند: عاوه 
بللر تمرکز مديريللت، کار جهادی و پيگيری 
مسللتمر کارها و سللرعت عمل بايد در دستور 

کار مسئوالن قرار گيرد.
مطمئنم با همت جوانان غیور، روستاها  ���

بهتر از قبل ساخته خواهد شد
حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب 
اسللامی در ادامه حضور در مناطق زلزله زده 
کرمانشاه، از روستاهای کوئيک مجيد، کوئيک 
عزيز، کوئيک حسللن، سللراب ذهاب و قلعه 

بهادری بازديد کردند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای در جمع مردم اين 
روستاها ضمن ابراز همدردی با مصيبت زدگان 
گفتنللد: مللن از سللاعات اول حادثلله دائماً به 
مسئوالن برای رسيدگی به حال مردم سفارش 
های الزم را کردم تا بخشی از مشکات شما 
عزيزان حل شود و خوشبختانه نيروهای مسلح 
و غيرمسلح کارها و تاش های خوبی تا کنون 
انجام داده اند که الزم اسللت اين فعاليت ها 
بللا قللوت ادامه يابد. رهبر انقاب اسللامی با 
اشاره به خسارات سنگين زلزله و نابود شدن 
کامل برخی از روستاها، افزودند: از اينکه شما 
جوانان مومن و بانشللاط را از نزديک زيارت 
کردم بسيار خرسندم و مطمئنم به لطف خدا 
و با تاش مسللئوالن و همت مردم و شللما 
 جوانان عزيز، روسللتاها بهتر از قبل سللاخته 

خواهد شد.
ايشان از خداوند متعال، صبر و سکينه و نزول 
رحمت الهی را بر زنان و مردان غيور و باوفای 
کرمانشاه مسئلت کردند و گفتند: امروز ما در 
اين تلخی ها و غم ها با شللما شللريک هستيم 
و اميدواريم بتوانيد زندگی را از نو بسللازيد تا 
در شللادی ها نيز با شللما شريک باشيم و اين 
حادثه، بهانه ای برای تخفيف آالم روستاهای 
 کرمانشاه شود که پيش از زلزله نيز مشکات

 زيادی داشتند.
جلسلله رسيدگی به مشکات زلزله زدگان و 
تصميم گيری در خصوص بازسازی و امداد اين 
مناطق با حضور رهبر معظم انقاب اسامی 

و مسئوالن ذی ربط برگزار شد.

ميز خبرسياست نامه
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مشکالت منطقه نتيجه سياست هاي عقيم عربستان سعودي است

رايزنی هلگا اشميد با ظريف در تهران

عربستان، محور شرارت  منطقه 

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: راه حل مشکات 
منطقه که بخش عمده آن نتيجه سياسللت هاي عقيم 
عربسللتان اسللت، صدور بيانيه نيسللت بلکه راه حل، 
دسللت برداشللتن از دنباله روي از سياسللت هاي رژيم 
صهيونيسللتي اسللت.به گزارش خبرگزاري مهر، بهرام 
قاسمي سللخنگوي وزارت امللور خارجلله در واکنش به 
بيانيه پاياني نشست اتحاديه عرب اظهار داشت: اينک 
که عربسللتان سللعودي در اجراي سياسللت هاي رژيم 
صهيونيسللتي براي تشللديد اختافات درون منطقه اي 
و انحراف ملت ها و دولت هاي اسللامي از ادامه اشللغال 
فلسللطين بعنوان مسللئله اصلي امت اسامي، با اعمال 

فشار و جوسازي هاي گسترده سياسي و تبليغاتي موفق 
شده بيانيه اي سراسر دروغ و تحريف به نام وزراي خارجه 
اتحاديه عرب صادر شللود، جمهوري اسللامي ايران از 
دولتمردان عربستان سعودي دعوت مي کند براي نتيجه 
بخش بودن اين گونه بيانيه ها، هر چه سريعتر به تهاجم 
وحشلليانه بر عليه هم نوعان عرب خود در يمن پايان 
دهنللد تللا کودکان و زنان و غيللر نظاميان يمن اينگونه 

طعمه آتش کينه توزي آنها واقع نشوند. 
وي افزود: ايران همچنين از عربستان سعودي مي خواهد 
بلله سياسللت مبتني بر فشللار بر بللرادران عرب خود در 
 لبنللان و قطللر و کل منطقلله خاتمه دهد و با پايان دادن 

به لشللکر کشللي در بحرين اجازه دهد مردم اين کشللور 
با يکديگر گفتگو کنند و به يک راه حل مسللالمت آميز 
براي حل بحران جاري دست يابند.قاسمي اضافه کرد: 
سياسللت ثابت جمهوري اسامي ايران بر اساس روابط 
خوب با کشللورهاي منطقه تنظيم شللده و تاش هاي 
گسللترده در زمينلله رويارويللي با تروريسللم و کمک به 
حللل بحران هللا و اعاده صلح و ثبات به منطقه از طريق 
مشللارکت فعال در شللکل گيري و تداوم روند آستانه، و 
ارائلله طرح هايللي چون طرح چهار ماده اي صلح يمن و 
ابتکار گفتگوي منطقه اي در همين چارچوب و با حفظ 
هدف گيري فوق انجام شللده اسللت، اما متاسللفانه اين 

تاشها با سياست معکوس مبتني بر تشديد اختافات و 
درگيري ها و کارشکني عربستان سعودي مواجه شده و 
نتيجه بخشي کامل آن به تاخير افتاده است.سخنگوي 
وزارت امور خارجه تاکيد کرد: راه حل مشکات جاري 
در منطقه که بخش عمده آن نتيجه سياست هاي عقيم 
عربستان سعودي است، صدور اينگونه بيانيه هاي فاقد 
ارزش نيسللت بلکه راه حل، دسللت برداشللتن از دنباله 
روي از سياسللت هاي رژيم صهيونيسللتي و پايان دادن 
به زورگويي و تغذيه تروريسم و پذيرش خواست ملتها و 
دولتهاي منطقه براي نيل به استقال و آزادي و رشد و 

پيشرفت و زندگي همراه با کرامت و عزت است.

معاون مسللوول سياسللت خارجی اتحاديه اروپا با وزير 
امور خارجه کشورمان ديدار و رايزنی کرد .

هلگا اشللميد، دبير کل سللرويس اقدام خارجی اتحاديه 
اروپا که در راس يک هيات عاليرتبه و به منظور شرکت در 
سومين دور گفت وگوهای سياسی ميان ايران و اتحاديه 
اروپا به کشللورمان سللفر کرده است، عصر امروز با وزير 
امللور خارجلله ديدار و گفت وگو کرد.در ابتدای اين ديدار 
وی گزارشی از مذاکرات روز جاری خود در تهران ارائه 
داد.در ادامه در خصوص اوضاع کلی سياسللی و جاری 
کشللورهای منطقه از جمله سللوريه، يمن، قطر و لبنان 
گفت وگو شللد و لزوم ادامه گفت وگوهای سياسی برای 
مقابللله با چالش های سياسللی کنونللی در منطقه مورد 

تاکيد قرار گرفت.برجام از جمله موضوعات ديگر مورد 
گفت وگللو در ايللن ديدار بود که طی آن اشللميد موضع 
کليلله کشللورهای اتحاديه اروپا مبنللی بر اجرای کامل 
آن را مورد تاکيد قرار داد.وزير امور خارجه کشللورمان 
نيز بر عاقه مندی جمهوری اسللامی ايران به تداوم 
گفتگللو و تبللادل نظر بللا اتحاديه اروپللا در زمينه های 

مختلف تاکيد کرد.
آغاز س�ومین دور گفت وگوهای مش�ترک عالیرتبه  ���

سیاسی ايران و اتحاديه اروپا در تهران
سللومين دور گفت وگوهای مشللترک عاليرتبه سياسی 
ايران و اتحاديه اروپا در تهران آغاز شد.به گزارش ايسنا، 
سللومين دور مذاکرات مشترک عاليرتبه سياسی ايران 

و اتحاديه اروپا در دفتر مطالعات سياسللی و بين المللی 
وزارت خارجه به مديريت سلليد عباس عراقچی معاون 
حقوقی و بين الملل وزيرامورخارجه و هلگا اشميد معاون 

مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا آغاز شد.
طبق برنامه ريزی انجام شللده در روزهای سلله شنبه و 
چهارشنبه نيز اين گفت وگوها با موضوع »همکاری های 
هسللته ای؛ پيشللرفت ها و چشم اندازها« با حضور هلگا 
اشميد معاون فدريکا موگرينی مسوول سياست خارجی 
اتحاديه اروپا، عباس عراقچی معاون وزير امور خارجه 
و بهروز کمالوندی معاون صالحی و سخنگوی سازمان 

انرژی اتمی در اصفهان ادامه خواهد يافت.
براساس اين گزارش تاکنون دو دور از اين گفت وگوها 

در تهران و بروکسللل به رياسللت مجيد تخت روانچی 
و هلگا اشللميد برگزار شللده اسللت و با توجه به انتصاب 
روانچی به عنوان معاون سياسللی دفتر رييس جمهور، 
در اين دور از مذاکرات رياسللت هيات ايرانی بر عهده 

سيد عباس عراقچی خواهد بود.
طبق اعام سايت اتحاديه اروپا، در اين نشست عاوه 
بر هلگا اشميد، استاوروس المبرينيديس نماينده ويژه 
حقللوق بشللر اتحاديلله اروپا و همچنيللن واحدهايی از 
کميسلليون اروپا از جمله استفانو مانسرويسی مدير کل 
 Dominique« توسعه همکاری و دومينيک ريستوری
Ristori« مديرکل انرژی کميسلليون اروپا نيز حضور 

دارند.

 رئيس قوه قضاييه با اشاره به فرامين مقام معظم رهبري 
در زمينه کاهش آسلليب هاي اجتماعي و پي گيري هاي 
معظللم للله، اقدام تحولي و جهادي پيرامون اين موضوع 
را مهمترين خواسته و دستور رهبر معظم انقاب در اين 
عرصه برشمرد و اظهار کرد: گرچه دستگاه قضايي براي 
مقابله با آسلليب هاي اجتماعي اقدامات بسلليار مناسبي 
انجام داده است اما همه دستگاهها بايد به وظايف خود به 
درستي و جهاد گونه عمل کنند تا شاهد کاهش محسوس 
آسلليب هاي اجتماعي باشلليم.به گزارش ايسنا، آيت اهلل 
آملي الريجاني در جلسه مسئوالن عالي قضايي با تبريک 
حلللول مللاه ربيع االول و در پيش بودن مياد باسللعادت 
پيامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع(، به حادثه زلزله 
در غرب کشللور اشللاره کرد و گفت: يکي از دغدغه هاي 
بزرگ امروز کشور، رسيدگي به حادثه ديدگان زلزله غم 
بار غرب کشللور اسللت. چند روزي از اين حادثه گذشته و 
با وجود تاش همه دسللتگاههاي دولتي و غيردولتي و 
همچنين ايثار، گذشت و فداکاري مردم عزيز کشورمان، 
همچنان هموطنان شريف در اين مناطق دچار مشکاتي 

هستند که بايد هرچه سريعتر به ياري مسئوالن و آحاد 
مردم، اين مشکات برطرف شود.

بالياي طبیعي قابل پیش بیني نیس�ت اما بايد براي  ���
آنها آماده بود

رئيس قوه قضاييه افزود: اگرچه بسياري از باياي طبيعي 
قابل پيش بيني نيست اما بايد آمادگي الزم براي کاهش 
آسلليب هاي مربوط به اين بايا پس از وقوع اين قبيل 
حوادث وجود داشته باشد. در مورد زلزله اخير نيز اميدواريم 
که دولت و مردم در کاهش آالم مردم آسيب ديده بويژه 
کساني که عزيزان خود را از دست داده اند و در حال حاضر 

سرپناهي ندارند، به شکل سريع و موثري اقدام کنند.
اقدامات عربستان در يمن مصداق »جنايت جنگي«  ���

است
آملي الريجاني در ادامه با اشاره به وضعيت تکان دهنده 
مردم مظلوم يمن تصريح کرد: سللرزمين يمن نزديک 
به سلله سللال اسللت که تحت اشغال و بمباران نيروهاي 
نظامي عربسللتان قللرار دارد. ايللن بمبارانها موجب وارد 
آمدن آسلليب ها و خسللارتهاي فراوان به اين کشور شده 

و کشتارهاي بي رحمانه ملت مظلوم يمن، مصداق بارز 
»جنايات جنگي« است. از سوي ديگر به دليل محاصره 
اين کشور، به اذعان نهادهاي بين المللي و سازمان ملل 
قحطي بي سللابقه اي در اين سللرزمين پديد آمده است و 
حسللب برخي گزارشللها روزانه 100 کودک براثر کمبود 
غذا و دارو مي ميرند که اين وضعيت، فاجعه اي انساني و 
جنايت عليه بشريت است.رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه 
سللازمان هاي مدعي حقوق بشللر در برابر چنين جناياتي 
سکوت کرده اند، خاطرنشان کرد: سازمانهاي بين المللي 
نهايتللاً بلله صدور يک بيانيه اکتفا مي کنند و نه تنها هيچ 
حمايتي از مردم ندارند بلکه چتر حمايتشان همواره بر سر 
ظالمان و سلطه گران گسترده است. از طرفي کشورهاي 
غربي از جمله آمريکا به شدت از جنايات عليه مردم يمن 
حمايت مي کنند چنانکه فروش سللاح هاي بيشللمار به 
عربسللتان، گواهي بر صحنه گرداني اين حوادث توسللط 
آمريکاست.آملي الريجاني از دولت خواست که با استفاده 
از همه ظرفيت ها و فرصت هاي بين المللي که در اختيار 
دارد، نداي مظلوميت مردم سللتمديده يمن را به گوش 

جهانيان برساند تا بلکه گشايشي فوري در وضعيت اين 
ملت پديد آيد.

بس�یج نمونه کاملي از حضور مردم در صحنه و رمز  ���
پیروزي است

رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره 
به پيروزي هاي اخير جبهه مقاومت در سللوريه و عراق، 
خروج نسبتاً کامل تروريست هاي داعش از شهرهاي اين 
کشور را به دولت، ملت و مرجعيت عراق و همچنين ملت 
و دولت سللوريه تبريک گفت و تصريح کرد: کشللورهاي 
سلللطه در ايللن فکر بودند که بللا پديد آوردن جرثومه اي 
نظيللر داعللش، منطقه را به مدت چندين دهه مشللغول 

و گرفتار کنند. 



ی��ک مق��ام حزب حاکم زیمبابوه اعالم کرد، در پی اتمام 
ضرب االجل داده شده به رابرت موگابه به منظور اعالم 
استعفایش از ریاست جمهوری این کشور در ظهر امروز 
این حزب فرایند اس��تیضاح وی را به جریان می اندازد.به 
گ��زارش ایس��نا، به نق��ل از خبرگزاری رویترز، این فرایند 
ممکن اس��ت حتی در عرض یک روز منجر به اس��تیضاح 

موگاب��ه در رای گیری در پارلمان زیمبابوه ش��ود.الومور 
ماتوکه، یک مقام ارشد حزب حاکم زانو – پی اف زیمبابوه 
به رویترز گفت: قرار است نمایندگان این حزب در پارلمان 
در س��اعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینوویچ بحث درباره نحوه 
استیضاح موگابه را آغاز کنند.روی کاغذ این فرایند نسبتا 
طوالنی اس��ت و ش��امل نشست مشترک دو مجلس سنا 
و مجم��ع مل��ی و س��پس نشس��ت یک کمیت��ه ۹ نفره از 
سناتورها و در آخر نشست مشترک دو مجلس برای تایید 
برکناری موگابه با اکثریت دو سومی می شود.با این حال 
کارشناس��ان قانون اساسی زیمبابوه می گویند با توجه به 
اینکه پارلمان این کش��ور تحت کنترل حزب زانو – پی 
اف است ممکن است این فرایند در عرض ۲۴ ساعت به 
س��رانجام برس��د.این در حالی است که روز گذشته  شبکه 
خبری س��ی ان ان گزارش  داده بود که موگابه با اس��تعفا 
موافقت کرده و نامه اس��تعفای وی نوش��ته ش��ده و حتی 
ش��رایطی نظیر مصونیت قضایی او و همس��رش در آن 

تعیین شده است با این حال با اتمام ضرب االجل خبری از 
استعفای رسمی موگابه اعالم نشد. به همین دلیل فرایند 
استیضاح به جریان می افتد.سخنراني موگابه در تلویزیون 
ملي غیرمنتظره بود. این سخنراني با چیزي که ما انتظار 
داش��تیم مطابقت نداش��ت. ما معتقد بودیم که اس��تعفاي 
موگابه به منظور جلوگیري از یک اس��تیضاح ش��رم آور 
صورت خواهد گرفت.وي افزود: ارتش راه خود را مي رود و 
ما نیز به عنوان سیاستمداران راه خود را طي خواهیم کرد اما 
هدف اصلي این است که موگابه از قدرت برکنار شود.این 
در حالي است که بنا بر اعالم مقامات زیمبابوه موگابه امروز 
بر خالف روز گذشته که حاضر نشد از مقامش به عنوان 
رییس جمهوري اس��تعفا دهد به توافقي با ژنرالهایي که 
قدرت را در هراره در دست دارند، رسیده است که بر اساس 
آن با استعفایش، وي و همسرش گریس از مصونیت کامل 
برخ��وردار خواهند بود.در صورت عدم اس��تعفاي موگابه 
انتظ��ار مي رف��ت پارلمان زیمباب��وه در چند روز آتي روند 

قانوني را براي استیضاح رابرت موگابه آغاز کند.اینوسنت 
گونز، ناظم پارلماني حزب اپوزیسیون زیمبابوه گفته بود: 
هنگامي ک��ه پارلم��ان در چن��د روز آینده فعالیت خود را از 
س��ر بگی��رد قانونگذاران قطعا رون��د برکناري موگابه ۹۳ 
س��اله را تس��ریع خواهند بخش��ید.وي افزود: اگر موگابه 
اس��تعفا ندهد آن وقت مطمئن باش��ید که روند استیضاح 
در پارلمان آغاز خواهد شد.پیش از توافق میان موگابه و 
ژنرال هاي ارتش، یکي از مقامات حزب حاکم زانو – پي 
اف گفته بود: گریس موگابه، همسر رئیس جمهور زیمبابوه 
 ب��ه هم��راه چند تن دیگر قرار اس��ت تحت پیگرد قانوني

 قرار بگیرد.
وي اف��زود: ح��زب حاک��م، گریس موگابه را به پاش��یدن 
ب��ذر نف��رت، تفرقه و اتخاذ نقش ه��ا و قدرت هایي که به 
این دفتر محول نش��ده متهم کرده اس��ت. گریس موگابه 
 همچنی��ن از س��مت رئی��س اتحادیه زن��ان حزب حاکم 

برکنار شده است.

آژانس جاسوس��ي کره جنوبي اعالم کرد کره ش��مالي 
احتم��اال به موش��ک هاي بالس��تیک بین ق��اره اي که 
مي تواند خاک آمریکا را هدف بگیرد، دست یافته و طي 
سال جاري یک آزمایش موشکي انجام دهد.به گزارش 
رویت��رز، یي وان-یون��گ، از اعضاي کمیته اطالعاتي 
پارلمان کره جنوبي که گزارش سرویس اطالعات ملي 
را قرائت مي کرد، گفت که پیونگ یانگ اخیرا یک موتور 
موشک آزمایش کرده است چون تحرکاتي در نزدیکي 
محل تاسیسات موشکي این کشور دیده شده است. وي 
افزود: هیچ نشانه اي از احتمال یک آزمایش قریب الوقوع 
اتمي از سوي کره شمالي ثبت نشده است اگرچه مجتمع 
پوگیي-ري براي انفجار دیگري در هرزمان آماده است 
و به عالوه س��اخت و س��ازهایي اخیرا در تونل چهارم 
صورت گرفته است.این قانونگذار کره اي در نشستي با 

خبرنگاران پس از جلسه پارلمان گفت: آژانس تحوالت 
را به دقت زیر نظر دارد چرا که احتمال مي رود کره شمالي 
سال جاري در صدد پرتاب یک موشک بالستیک به اسم 
پرتاب ماهواره و توس��عه صلح آمیز برنامه هاي فضایي 
خود باشد اما در حقیقت این اقدامات افزایش تهدیدها 

علیه آمریکا است.
نماینده ارش��د روس��یه در امور تس��لیحات اتمي به کره  
جنوبي سفر کرده تا درباره برنامه هاي اتمي کره شمالي 
مذاک��ره کند.ب��ه گ��زارش روزنامه اکس��پرس، ایگور 
مورگلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه 
به کره  جنوبي س��فر کرد. مورگلوف در جریان این س��فر 
س��ه روزه ب��ا لي دو–هون، همت��اي خود از کره  جنوبي 
دیدار و درباره راه هایي براي بازگرداندن پیونگ یانگ به 
میز مذاکرات به منظور گفت وگو درباره خلع تسلیحات 

اتمي این کش��ور منزوي مذاک��ره خواهد کرد.همزمان 
آمری��کا نی��ز به دنبال یافت��ن راه حلي براي برنامه هاي 
تهدیدآمیز کره ش��مالي اس��ت. لي دو – هون پیش��تر با 
جوزف یون، همتاي آمریکایي خود نیز دیدار کرده بود.

افزایش ارتباطات کره  جنوبي با آمریکا در حالي صورت 
مي گیرد که این دو کشور مانورهاي نظامي مشترکي را 
برگزار مي کنند که باعث خش��م کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالي شده است.کیم جونگ اون در واکنش به این 
مانورهاي نظامي مش��ترک تهدیدات جدي اي را مطرح 
کرده اس��ت.هان تائه س��ونگ، نماینده کره ش��مالي در 
س��ازمان ملل گفت: مادامي که سیاس��ت هاي خصمانه 
از س��وي آمریکا علیه کش��ور من وجود داش��ته باشد و تا 
زماني که مانورهاي نظامي در مرز کره ش��مالي صورت 

گیرند، هیچ مذاکراتي برگزار نخواهد شد.

3بین الملل Tue 21  Nov 2017  Vol 631سه شنبه   30 آبان 96  شماره 631

ابهام در ادامه حيات سياسي مرکل 
طرح تشکيل دولت ائتالفي شکست خورد 

گروه بين الملل: بعد از شکس��ت مذاکرات 
احزاب جهت تشکیل دولت ائتالفي موسوم 
به جامائیکا در آلمان ) ائتالف احزاب متحد 
مس��یحي، لیبرال دموکرات و س��بزها( این 
کش��ور وارد یک بحران دولتي شده است.. 
حدود هفت هفته بعد از انتخابات پارلماني 
آلم��ان حاال این مس��ئله کامال مبهم و باز 
است که آلمان کي و چگونه دولتي جدید را 
تشکیل خواهد داد.مذاکرات جهت تشکیل 
ائت��الف جامائیکا ) ائت��الف احزاب لیبرال 
دموکرات، س��بزها و اتحادیه احزاب متحد 
مس��یحي( کامال شکس��ت خورده است و 
دیگ��ر چنی��ن ائتالفي در آلمان تش��کیل 
نخواه��د ش��د. ح��زب لیب��رال دموکرات 
خ��روج خود از این مذاکرات را اعالم کرده 
اس��ت. به این ترتیب ش��ب گذش��ته هیچ 
برن��ده اي در مذاکرات ائتالفي ش��اید غیر 
 از ح��زب افراطي جایگزین��ي براي آلمان 

وجود نداشت.
هفت��ه نام��ه اش��پیگل در ادامه این مطلب 
نوش��ت: ب��راي آنگال م��رکل، صدر اعظم 
آلمان و رئیس حزب دموکرات مس��یحي و 
"هورس��ت زیهوفر"، رئیس حزب سوسیال 
مس��یحي، شکست مذاکرات جامائیکا یک 
فاجعه بود. زیهوفر، سرنوشت سیاسي خود 
را به این مذاکرات پیوند زده بود و مرکل هم 
حاال براي ادامه حیات سیاسي خود تالش 
مي کن��د. اقتدار مرکل که با کس��ب نتیجه 
ضعی��ف در نوزدهمی��ن انتخابات پارلماني 
آلم��ان زیر س��وال رفته بود ح��اال بیش از 
گذشته آسیب دیده است. شکست جامائیکا 

شکست مرکل محسوب مي شود.
البته مسئله جدي تر و فاجعه بار تر این است 

ک��ه در آلمان ب��راي اولین بار در تاریخچه 
بعد از جنگ جهاني این مسئله مبهم است 
ک��ه این کش��ور چگون��ه باید به یک دولت 
پایدار دس��ت یابد. ص��در اعظم آلمان قرار 
اس��ت در این راس��تا با رئیس جمهور آلمان 
گفت و گو کرده و وي را در جریان اوضاع 
قرار دهد.البته مرکل تاکید کرده اس��ت که 
ب��ه عن��وان صدر اعطم فعلي همه اقدامات 
الزم را انجام مي دهد تا این کشور را در این 
شرایط دشوار به خوبي هدایت کند.اشپیگل 
در ادامه نوشت: بحران دموکراسي پارلماني 
که در بس��یاري کشورهاي غربي منجر به 
تغییرات عمیق در نظام حزبي شده است هم 
اکنون به آلمان هم رسیده است. این مشابه 

همان لحظات برگزیت در انگلیس و روي 
کار آمدن ترامپ در آمریکا ست.

این هفته نامه آلماني در ادامه نوشت: آلمان 
حاال در آس��تانه هفته ها و یا ش��اید ماه هاي 
نامعل��وم و مبهمي قرار دارد. بخصوص این 
مس��ئله دلس��رد کننده است که هیچ یک از 
راه ح��ل قانوني ه��اي براي این بحران که 
اکنون قابل تصور اس��ت مطلوب نیس��ت. 
یک راه فرار از این اوضاع تش��کیل مجدد 
ائتالف بزرگ اس��ت در صورتي که حزب 
سوسیال دموکرات راضي به این امر شود. 
چنین ائتالفي ائتالفي شکس��ت خورده و 
بازن��ده خواهد بود ک��ه نه راي دهندگان و 
نه احزاب ش��رکت کننده خواهان تشکیل 

آن نیس��تند. س��ناریوي دیگر تشکیل یک 
دولت حداقلي متشکل از دو حزب است که 
دولت��ي ناپای��دار و فلج خواهد بود که براي 
کش��وري مانند آلمان قابل تصور نیس��ت. 
گزینه دیگر برگزاري انتخابات مجدد است 
ک��ه در پایان مي تواند به نفع حزب افراطي 
آلمان تمام ش��ده و عالوه بر آن ش��اید هیچ 
اکثریت چشمگیري را هم به دنبال نداشته 
باش��د. همه این سناریوها مي تواند اعتماد 

شهروندان به دموکراسي را کاهش دهد.
احتماال در س��اعت هاي آینده فش��ارهاي 
رئی��س جمه��ور آلمان بر حزب سوس��یال 
دموک��رات ب��راي پس گرفتن نه خود براي 
تشکیل دولت ائتالفي آینده افزایش مي یابد. 

حزب سوس��یال دموکرات بعد از شکس��ت 
س��خت در انتخاب��ات پارلماني اخیر اعالم 
کرد که دیگر نمي خواهد در دولت ائتالفي 
آینده شرکت کند و مي خواهد به اپوزیسیون 
بپیوندد. اشتاین مایر، رئیس جمهور آلمان 
چندي پیش اعالم کرده بود که مي خواهد 
 از برگ��زاري انتخاب��ات مج��دد در آلم��ان 

جلوگیري کند.
در این ش��رایط واکنش ه��اي مختلفي به 
شکست ائتالف جامائیکا وجود داشته است. 
حزب چپ آلمان خواستار برگزاري هر چه 
س��ریع تر انتخابات مجدد ش��ده و تشکیل 
مج��دد ائتالف ب��زرگ در آلمان را مطلوب 
ندانسته است.در این اوضاع حزب سوسیال 
دموکرات بعد از شکست مذاکرات جامائیکا 
ب��ار دیگر ش��رکت در دولت ائتالفي آینده 
آلمان را رد کرده و اعالم کرده که شکست 
جامائی��کا تغییري در موضع حزبش ایجاد 
نک��رده است.نخس��ت وزی��ر ایالت بادن- 
وورتمب��رگ آلمان از آس��یب بزرگ براي 
آلمان و اروپا در صورت تش��کیل نش��دن 
ی��ک دول��ت پایدار در آلمان س��خن گفته 
است.دبیر کل حزب سوسیال مسیحي هم 
درباره شکست ائتالف جامائیکا ابراز تاسف 
کرده و آن را مضر دانسته و گفته است که 
آلمان حاال در آس��تانه هفته هاي دشواري 
قرار دارد. ما در ش��رایطي بس��یار جدي قرار 
گرفته ایم.حزب سبز آلمان هم بیشتر انتظار 
برگزاري انتخابات مجدد را دارد تا تشکیل 
ی��ک دول��ت اقلیتي در کش��ورش.عرصه 
اقتص��ادي آلمان نیز به ش��دت درباره این 
 ش��رایط سیاس��ي ناپایدار در کشورش ابراز 

نگراني کرده است.

میز خبرمیز خبر

 وزارت خارجه نيجر 
سفير ليبي را احضار کرد

وزی��ر خارج��ه نیج��ر از احضار س��فیر لیبي در 
نیامي پایتخت نیجر در اعتراض به خرید و فروش 
مهاجران آفریقایي به عنوان برده در لیبي خبر 
داد.ابراهی��م یاکوبو وزیر خارجه نیجر گفت که 
س��فیر لیبي در نیامي به منظور ابالغ اعتراض 
محم��د یوس��وفو به خرید و ف��روش مهاجران 
آفریقایي به عنوان برده در لیبي، احضار شد.بنابر 
گزارش وبگاه »النشره«، یاکوبو افزود که پس 
از احضار س��فیر لیبي در نیامي به وي ابالغ ش��د 
که بایستي خرید و فروش مهاجران آفریقایي در 
لیبي متوقف شده و عامالن آن مجازات شوند.

ب��ه گفت��ه وزیر خارجه نیجر، رئیس جمهور این 
کشور درخواست کرده که مسئله خرید و فروش 
مهاجران آفریقایي در لیبي در دستور کار اجالس 
آتي دو اتحادیه اروپا و آفریقا در أبیدجان قرار گیرد.

ش��بکه س��ي ان ان آمریکا اخیرا گزارشي درباره 
فروش مهاجران در مزایده علني در لیبي پخش 
کرد.در یکي از این گزارش ها یک قطعه فیلم که 
با تلفن همراه فردي ضبط ش��ده بود، دو جوان 
را نمایش مي داد که در یک مزایده علني براي 
کار در مزرعه به فروش گذاشته شده بودند که 
هر یک به مبلغ ۱۲۰۰ دینار لیبي )معادل ۴۰۰ 

دالر( فروخته شدند.

 قطر برخي خواسته هاي
 ما را برآورده کرده است

وزیر خارجه عربس��تان س��عودي اعالم کرد، 
دول��ت قطر برخي درخواس��ت هاي اساس��ي 
عربس��تان، بحرین، مصر و امارات را برآورده 
کرده است.عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان 
سعودي، روز گذشته در گفت وگوي با سردبیران 
روزنامه هاي مصري در قاهره، گفت: موضوع 
مهم تر از قطر براي ما، ایران، لبنان و یمن است 
وگرنه ما ذهن مان را مشغول اظهارات قطري ها 
نمي کنیم.الجبی��ر گف��ت: ما با ص��داي بلند از 
قطري ها شش درخواست مطرح کردیم. ولي 
آنها برخي از خواسته هاي ما را برآورده کردند 
مانند امضاي تفاهمنامه مبارزه با تروریس��م با 
آمریکا و دس��ت برداش��تن از حماس به منظور 
به نتیجه رس��یدن تالش هاي مصر در پیشبرد 
آشتي.وزیر خارجه سعودي در عین حال تأکید 
ک��رد که قطر باید ت��الش زیادتري به منظور 
تحقق خواسته هاي کشورهاي تحریم کننده 
صورت دهد.وي در ادامه به یمن اش��اره کرد 
و گف��ت: برداش��ت نادرس��تي از حوادث یمن 
ش��ده اس��ت. ما گزینه اي براي دخالت در یمن 
نداشتیم.الجبیر مدعي شد که دخالت عربستان 
سعودي در یمن، مشابه اقدام مصر جهت کنترل 

مرزهاي خود با لیبي است.

 الحريري و السيسي 
در قاهره ديدار مي کنند

مناب��ع خب��ري اعالم کردند که نخس��ت وزیر 
مس��تعفي لبنان با رئیس جمه��وري مصر در 
قاه��ره دیدار خواهد کرد.دفتر اطالع رس��اني 
»سعد الحریري« نخست وزیر مستعفي لبنان 
ب��ا انتش��ار بیانیه اي اعالم ک��رد که الحریري 
روز سه ش��نبه طي س��فر به مصر با »عبدالفتاح 
السیسي« رئیس جمهوري این کشور در قاهره 
دیدار خواهد کرد.در این بیانیه به جزئیات بیشتر 
درباره دیدار الحریري با السیسي اشاره اي نشده 
است. بر اساس این گزارش، سعد الحریري که 
در عربستان سعودي به سر مي برد، بر اساس 
دعوت »امانوئ��ل ماکرون« رئیس جمهوري 
فرانس��ه به این کش��ور سفر کرده و با ماکرون 
دی��دار و گفت وگ��و کرد.الحریري در پي دیدار 
ب��ا رئیس جمهوري فرانس��ه در کاخ الیزه طي 
کنفران��س مطبوعاتي به خبرنگاران گفت که 
۲۲ نوامبر در تجلیل روز اس��تقالل در بیروت، 
ش��رکت خواهد کرد.نخس��ت  وزیر مستعفي 
لبن��ان در تاریخ چهارم نوامبر جاري در ریاض 
پایتخت عربس��تان س��عودي استعفاي خود از 

سمت نخست  وزیري لبنان را اعالم کرد.

دبيرکل اتحاديه عرب 
وارد بيروت شد

دبیرکل اتحادیه عرب روز گذشته براي دیدار با 
مقامات لبناني وارد بیروت ش��د.وي قرار است با 
میشل عون، رئیس جمهور لبنان دیدار کند.احمد 
ابوالغیط در سخناني در فرودگاه بین المللي بیروت 
گفت: کشورهاي عربي لبنان را درک مي کنند و 
همه تالششان این است که این کشور را از هرگونه 
اختالفات دور نگه دارند.وي وارد جزئیات مربوط 
به نشست اتحادیه عرب نشد و هرگونه موضع یا 
اظهارات��ي در ای��ن خصوص را به بعد از دیدارش 
با میشل عون موکول کرد.ابوالغیط در سخناني 
تلویزیوني گفت: هدف بیانیه اتحادیه عرب دور 

نگه داشتن لبنان از هرگونه خطراتي است.

ترکيه بايد روابط خود با »ناتو« 
را مورد بازبينی قرار دهد

مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی از 
لزوم بازبینی در روابط میان کشورش با سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( خبر داد.»یالچی 
توپچی« )Yalchin Topchu( مش��اور ارش��د 
»رجب طی��ب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه 
روزگذشته در اظهاراتی اعالم کرد که کشورش 
باید در روابط با سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( بازبینی کند.مش��اور ارش��د رئیس جمهور 
ترکیه در این باره گفت: از آنجائیکه این سازمان 
سیاس��ت خصمانه ای را در برابر آنکارا در پیش 
گرفته است، ترکیه باید در روابط خود با »ناتو« 

تجدیدنظر کند.

 درگيری مسلحانه خونين 
در مرکز مسکو

در پی درگیری مس��لحانه در مرکز تجاری 
مس��کو معروف به »مس��کو سیتی «، شش 
محافظ امنیتی مجروح شدند.از ودوموستی، 
مهاجمان مس��لح پ��س از درگیری از محل 
حادثه گریختند اما پلیس و نیروهای امنیتی 
روسیه موفق شدند چهار مظنون این حادثه 
خونین را دس��تگیر کنند که یکی از آنها به 
علت ش��دت جراحات وارده به بیمارس��تان 

منتقل شد.
پلیس روسیه در حال بررسی علت این حادثه 
اس��ت. این حادثه در یکی از رس��توران های 
مجلل مس��کو س��یتی در زمانی رخ داد که 
دیمیت��ری پاولوف یکی از تجار روس��یه در 
ح��ال برگزاری جش��ن تولد خ��ود با حضور 

۲۶۰ مهمان بود.

 حريري امشب 
وارد بيروت مي شود

مناب��ع آگاه لبنان��ي اعالم کردند که س��عد 
حریري سه شنبه شب وارد بیروت مي شود.

منابع لبناني اعالم کردند که سعد حریري، 
نخست وزیر مس��تعفي لبنان سه شنبه شب 

وارد بیروت مي شود.
 وي قرار است در مراسم روز استقالل لبنان 
که ۲۲ نوامبر )چهارش��نبه یکم آذر( برگزار 

مي شود، شرکت کند.
پیش��تر اخباري مبني بر س��فر او به مصر و 
کویت پیش از ورودش به بیروت منتشر شد 
که مقامات هر دو کشور این اخبار را تکذیب 
کردند.حریري اخیرا از ریاض استعفاي خود 
را اعالم کرد. این اقدام حرف و حدیث هاي 
زی��ادي را ب��ه دنبال داش��ته اس��ت مبني بر 
اینک��ه عربس��تان وي را مجبور به اس��تعفا 
کرده اس��ت. اخیرا با میانجیگري فرانس��ه، 
حریري توانس��ت ریاض را ترک کرده و به 

پاریس برود.

تالش براي گسترش آشتي 
ملي در سوريه

وزی��ر خارجه روس��یه تصریح کرد: ما براي 
گس��ترش کانال هاي آشتي ملي در سوریه 
ت��الش مي کنیم.س��رگئي الوروف، وزی��ر 
خارجه روسیه در کنفرانس خبري با همتاي 
خود از جمهوري آذربایجان در باکو تصریح 
ک��رد: م��ا پاره اي از ایده ها را براي نشس��ت 
سران روسیه، ایران و ترکیه براي حل و فصل 
مسالمت آمیز مساله سوریه آماده  کرده ایم.
وي گفت: این ایده ها در نشس��ت روس��اي 
جمهور روسیه، ایران و ترکیه مطرح خواهد 
شد.س��رگئي الوروف خاطرنش��ان کرد: ما 
براي گس��ترش کانال هاي آش��تي ملي در 

سوریه تالش مي کنیم.

دادگاه فدرال عراق همه پرسي 
کردستان را غيرقانوني اعالم کرد

دادگاه عال��ي ف��درال ع��راق با صدور حکم 
همه پرس��ي اس��تقالل اقلی��م کردس��تان 
را غیرقانون��ي اع��الم کرد.پیش��تر اقلی��م 
کردس��تان عراق اعالم کرده بود که حکم 
دادگاه فدرال درباره ماده یک قانون اساسي 
این کش��ور درباره وحدت و تمامیت ارضي 
عراق پایبند اس��ت.ماده اول قانون اساس��ي 
عراق تأکید دارد بر اینکه عراق یک کش��ور 
متحد مستقل داراي حاکمیت است و نظام 
آن جمهوري پارلماني و دموکرات اس��ت و 
این قانون ضامن وحدت عراق است.پیشتر 
دادگاه ف��درال ع��راق اعالم کرده بود که در 
قانون اساس��ي متني درباره اس��تقالل هیچ 
طایفه اي وجود ندارد.همه پرس��ي جنجالي 
اقلی��م کردس��تان ع��راق روز ۲5 س��پتامبر 
گذش��ته در می��ان مخالفت ه��اي داخلي و 
خارجي برگزار شد که به تنش میان بغداد و 

اربیل منجر شد.

بازگشايي دفتر کنسولگري 
آمريکا در زوريخ

دفتر کنسولگري آمریکا در زوریخ سوئیس 
ک��ه در پي کش��ف یک بس��ته مش��کوک 
 تخلی��ه ش��ده ب��ود، مج��ددا بازگش��ایي

 شد.
پس از اینکه کارکنان کنس��ولگري آمریکا 
در زوریخ یک بس��ته مش��کوک در ورودي 
این س��اختمان پیدا کردند دفتر کنسولگري 
را تخلیه کردند.پلیس س��وئیس این خبر را 
تایید کرده و از اعزام نیروهایش به این محل 
خبر داد.مقامات اعالم کردند س��اعاتي بعد 
این کنس��ولگري باز ش��ده و فعالیت خود را 

از سر گرفت.

ارتش سوریه اعالم کرد که طي عملیات پاکسازي و 
تفتیش محله هاي ش��هر دیرالزور سوریه درباره مواد 
به جا مانده داعش مقادیري س��الح، مهمات متنوع، 
کارگاه تولی��د م��واد منفجره متعلق به داعش کش��ف 
ش��د.منابع نظام��ي در دیرالزور اع��الم کردند که روز 
یکش��نبه یک کارگاه تولید مواد س��مي و مواد منفجره 
و همچنی��ن م��واد اولی��ه ب��راي تولی��د آن و تعدادي 
بمب هایي در حجم هاي مختلف کش��ف ش��د.منابع 

مذک��ور همچنی��ن اعالم کردند ک��ه داعش بارها از 
بمب هاي حاوي مواد س��مي طي دوره گذش��ته علیه 
یگان ه��اي ارتش س��وریه و نیروهاي ویژه فرودگاه 
نظامي دیرالزور و محله هاي مس��کوني در این ش��هر 
اس��تفاده ک��رده بود.به گزارش منابع مذکور، ش��مار 
زی��ادي از بمب ها، انواع مسلس��ل ها، موش��ک هاي 
دوش پرت��اب و همچنی��ن کمربندهاي انفجاري نیز 
کش��ف ش��د.این منابع همچنین تاکید کردند که پس 
از برقراري امنیت و ثبات در ش��هر دیرالزور نیروهاي 
ی��گان مهندس��ي در پنجم ماه ج��اري میالدي مواد 
ش��یمیایي، ش��ماري کمربن��د انفج��اري در محل��ه 
"الرشیدیه" و نیز کارگاه ساخت بمب و پهپاد، مین ها، 
مواد منفجره، کمربندهاي انفجاري و نیز خودروهاي 
بمب گذاري ش��ده متعلق به داعش و همچنین شش 
 تانک و مواد شیمیایي در داخل خودروهاي ضد گلوله

کشف کردند.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستي با 
صدور بیانیه اي اعالم کرد که ماکرون در تماسي تلفني 
نتانیاه��و را در جری��ان آخرین تحوالت در مورد اقدامات 
صورت گرفته براي حل بحران لبنان قرار داد.طبق این 
بیانیه، نتانیاهو دس��امبر آتي در پاریس با رئیس جمهور 
فرانسه دیدار کرده و مذاکراتي که احتماال شامل بررسي 
تحوالت لبنان نیز مي ش��ود، خواهد داش��ت.نتانیاهو و 
ماکرون در این تماس تلفني درباره توافق هسته اي ایران 

و آنچه "تالش ایران براي ایجاد پایگاه نظامي در سوریه 
و فعالیت هایش در منطقه" خوانده ش��ده نیز گفت وگو 
کردند.طبق بیانیه منتش��ر ش��ده از س��وي دفتر نتانیاهو 
ای��ن تم��اس از س��وي ماکرون ص��ورت گرفت و حدود 
۳۰ دقیقه ادامه داش��ت.رئیس جمهور فرانسه همچنین 
با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، عبدالفتاح سیسي، 
رئیس جمهور مصر، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
و آنتونی��و گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل تماس هایي 
داش��ته و به بررسي ش��رایط خاورمیانه پرداخت.وي در 
چارچوب تالش هایي براي میانجي گري در بحران لبنان 
روز ش��نبه در کاخ الیزه میزبان س��عد حریري، نخس��ت 
وزیر لبنان بود. حریري چندي پیش در جریان س��فر به 
عربس��تان، از نخست وزیري استعفا کرد.نتانیاهو پیشتر 
اس��تعفاي حریري و اظهاراتش علیه حزب اهلل را زنگ 
خط��ري براي جهان درب��اره "بلندپروازي هاي ایران" 

توصیف کرده بود.

گفت و گوی تلفنی ماکرون با برخی رهبران حماس درباره لبنانکشف کارگاه توليد مواد سمي متعلق به داعش در ديرالزور

دستيابی کره شمالي به موشک هايي با قابليت هدف گيري خاک آمريکا 

با پايان ضرب االجل ؛  توپ استيضاح موگابه به چرخش درآمد

نقشه عربستان براي مداخله نظامي درقطر
وزیر دفاع قطر با افش��اي طرح و نقش��ه عربس��تان براي 
مداخله نظامي در کش��ورش تأکید کرد که کش��ورهاي 
محاص��ره کنن��ده تنها هدفش��ان مداخل��ه نظامي براي 
سرنگون کردن نظام در قطر نبود بلکه یک برنامه ریزي 
محکم تر داشتند.خالد العطیه، وزیر دفاع قطر در مصاحبه 
با تلویزیون این کشور درباره تفاوت بحران کنوني میان 
دوحه و کش��ورهاي ش��وراي همکاري خلیج فارس با 
بح��ران ۲۰۱۴ گف��ت: هدف یکي اس��ت اما تاکتیک ها 
ف��رق دارن��د. بحران ه��اي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ همان ادامه 
بح��ران ۱۹۹۶ و ادام��ه همی��ن تالش ه��ا با اختالف در 
تاکتیک بودند. بحران ۲۰۱۳ براي ضربه زدن و تالش 
براي مطیع کردن سریع قطر بود به ویژه اینکه تمیم بن 
حمد آل ثاني، امیر قطر به تازگي اداره کشور را در دست 
گرفت��ه ب��ود. آن ها معتقد بودند که قطر اصولش را زیر پا 

مي گذارد و مطیع نمي شود و این براي قطر یک خط قرمز 
و اصل قدیمي است.وي درباره نقش سعود الفیصل، وزیر 
خارجه پیشین عربستان طي بحران هاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ 
گفت: من روابط خوبي با او داش��تم. او واس��طه ش��د تا با 
وزی��ر خارج��ه مصر براي نزدیک کردن روابطمان دیدار 
کنم اما گاهي اوضاع فراتر از سیطره انسان مي شود و به 
او دستوراتي داده مي شود که مانع حل بحران مي شود.

وي درباره قصد واقعي کشورهاي محاصره کننده براي 
مداخله نظامي در سال ۲۰۱۴ براي تغییر نظام قطر گفت: 
ما تنها از خدا مي ترسیم. اعتماد امیر قطر به ما و مردمش 
زیاد اس��ت و حفاظت از قطر وظیفه ماس��ت. در حقیقت 
قصد آن ها فقط مداخله نظامي نبود بلکه طرح کاملي بود. 
ما در معرض ظلم شدیدي قرار گرفتیم. نه فقط از سال 
۲۰۱۲ بلکه از زمان هاي دور. این درحالي اس��ت که ما 

همواره دنبال حس��ن همجواري هستیم.وزیر دفاع قطر 
درباره بحران ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و روابطش با انقالب هاي 
بهار عربي گفت: انقالب ها موجب ناراحتي بس��یاري از 
مردم ش��دند اما قطر ناخرس��ند نش��د چراکه زماني که به 
مردم و طرح هایت اطمینان داش��ته باش��ي این امور تو را 
نگران نمي کند. مصر براي رسیدن به این اهداف به کار 
گرفته شد. مصر یکي از دالیل بود اما دلیل اصلي اتخاذ 
مواضع علیه قطر نبود.وي گفت: بعد از آش��تي در س��ال 
۲۰۱۴ ب��ه هماهنگي روزانه با عربس��تان مي پرداختیم. 
امروز مي گویم که عربس��تان اس��ت که قطر را از دس��ت 
داده است نه اینکه قطر عربستان را از دست داده باشد.

وزیر دفاع قطر گفت: درباره امارات نیز روابط بعد از حل 
بحران س��فرا عادي ش��د و هماهنگي و ارتباط میان دو 
کشور وجود داشت. قبل از بحران کنوني روابط با بحرین 

نیز به روال طبیعي بود.وي درباره روابط میان قطر و مصر 
و راز دس��ت داش��تن رسانه هاي مصري در دشنام دادن 
ب��ه قط��ر بعد از توافق ریاض در س��ال ۲۰۱۴ گفت: این 
یک موضوع شاخه شاخه است. طي بحران اول شوراي 
همکاري خلیج فارس آن ها قصه بافي هاي رس��انه ها را 
سند به حساب مي آوردند و ما پرونده هاي کاملي را ارائه 
مي کردیم اما آن ها دائما قصه بافي ها را قبول داشتند. بعد 
از حمله رسانه اي در مصر، واشنگتن و اروپا مي دانستیم 
که مجالي براي ش��کایت نیس��ت چون کسي نمي شنید. 
بیشتر رسانه هاي مصري که به قطر دشنام مي دهند مورد 
حمایت یکي از کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس 
هس��تند، نه مص��ر. تمامي تالش هایي که براي نزدیک 
ک��ردن دیدگاهمان با برادرانم��ان صورت مي گرفت از 

سوي یک طرف خارجي ناکام گذاشته مي شد.



صنعت، تجارت 4

طرح رونق توليد در اغما
بررسی »شروع« از تبعات دیوان ساالری در نظام بانکی نشان داد :

گروه صنعت ،تجارت : بازدهي نامناسب طرح 
رونق توليد در س��ال جاري به داليل مختلف 
از جمل��ه ع��دم اس��تقبال واحدهاي توليدي و 
س��خت گيري هاي نظام بانکي موجب ش��ده 
موجب ش��ده تا با انتقادات تند و تيزي در اين 
راستا همراه باشيم و توليدکنندگان اين طرح 
را در عمل ناموفق بدانند.در سال گذشته طرح 
رونق توليد اقتصادي با پرداخت تس��هيالتي 
معادل ۲۴ هزار ميليارد تومان به ۱۷ هزار واحد 
توليدي صنعتي و کش��اورزي در دس��تور کار 
قرار گرفت و پس از آن تصميم بر اين شد که 
در س��ال جاري نيز اين طرح به عنوان مکمل 
طرح قبلي در جهت پرداخت تسهيالت به ۳۰ 
هزار ميليارد توماني به ۱۵ هزار واحد صنعتي 
مدنظ��ر ق��رار گيرد.در طرح��ي مذکور تحت 
عنوان رونق توليد اقتصادي در س��ال جاري 
۲۰ ه��زار ميليارد تومان اعتبار جهت پرداخت 
ب��ه ۱۰ ه��زار واحد صنعتي در راس��تاي بهبود 
وضعي��ت فعلي و ني��ز ۱۰ هزار ميليارد تومان 
براي ۵۰۰۰ واحد صنعتي کوچک، متوس��ط و 
بزرگ به منظور نوس��ازي و بهس��ازي تعريف 
ش��ده اس��ت. تا ابتداي مهرماه سال جاري ۲۶ 
هزار و ۴۱۸ بنگاه توليدي کوچک و متوس��ط 
جه��ت در قال��ب طرح رونق تولي��د از ابتداي 
س��ال تا مهرماه س��ال جاري ثبت نام کرده  که 
از اي��ن تع��داد ۷۶۳۴ واح��د به بانک معرفي و 
مبلغي حدود ۵۹۰۰ ميليارد تومان براي آن ها 
در نظر گرفته شده  است. عالوه بر اين ۱۳۱۶ 
واحد توليدي مبلغي حدود ۱۱۸۸ ميليارد تومان 
دريافت کرده اند.با گذش��ت ش��ش ماه از آغاز 
س��ال ۱۳۹۶ تنها ۳.۹۶ درصد از تس��هيالت 
۳۰ هزار ميليارد توماني مربوط به طرح رونق 
توليد به واحدهاي توليدي پرداخت شده است، 
رقمي که با توجه به فرصت باقي مانده تا پايان 
سال نگراني بسيار زيادي را در ارتباط با محقق 
شدن پرداخت رقم مذکور ايجاد کرده است.

ترس و واهمه از دريافت تسهيالت بانکي  ���
توسط واحدهاي توليدي

در اين راس��تا، عبدالوهاب 
س��هل آبادي ،رئيس خانه 
صنعت، مع��دن و تجارت 
ايران ب��ا انتقاد از وضعيت 
وضعيت ارائه تس��هيالت بانکي به واحدهاي 
تولي��دي متقاض��ي اظهار ک��رد که بانک ها از 
تمامي اهرم هاي فش��ار در راس��تاي پرداخت 
تس��هيالت ب��ه واحدهاي توليدي اس��تفاده 
مي کنند که موجب شده واحدهاي توليدي از 
درياف��ت تس��هيالت ترس و واهمه داش��ته 
باش��ند.وي با بيان اينکه در سال جاري شاهد 
اس��تقبال پايي��ن توليدکنندگان از طرح رونق 
تولي��د هس��تيم، گف��ت: آن گونه که ما اطالع 
داريم، در نيمه اول س��ال کمتر از چهار درصد 
مربوط به تس��هيالت ۳۰ هزار ميليارد توماني 
به واحدهاي توليدي جهت رونق و نوس��ازي 
پرداخت ش��ده و در س��ال جاري شاهد هستيم 
که بر خالف س��ال گذش��ته استقبال مطلوبي 
ص��ورت نگرفته است.س��هل آبادي وضعيت 
توليد را مناس��ب ندانس��ت و در اين رابطه بيان 
کرد که به طور حتم بايد جهت بهبود وضعيت 
توليد در کشور چاره انديشي شود، چرا در غير 
اي��ن ص��ورت با بار س��نگين بده��ي بانکي و 
بهره ه��اي مرب��وط ب��ه آن تولي��د و حرک��ت 
درنمي آيد و همين مس��ئله موجب خواهد شد 
کم��اکان از ط��رح رون��ق تولي��دي توس��ط 
واحدهاي توليدي اس��تقبال مطلوبي صورت 

نگيرد.
ط�رح رون�ق تولي�د در عمل موف�ق نبوده  ���

است
بي��ژن پناهي زاده ،معاون 
خان��ه صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت اي��ران ني��ز ب��ا 
صحه گ��ذاري ب��ر اينکه 

تسهيالت بانکي اندکي به واحدهاي صنعتي 
در طرح رونق توليد تعلق گرفته اس��ت، طرح 
رونق توليد را در عمل موفق ندانست و اعالم 
کرد که در اين رابطه تنها شعارهاي مختلفي 
داده مي ش��ود و باي��د بداني��م که دسترس��ي 
راحتي براي واحدهاي توليدي جهت دريافت 
تس��هيالت وجود ندارد.وي همچنين با تاکيد 
بر اينکه دولت مي خواهد به صورت مصنوعي 
امي��د را در بي��ن واحده��اي تولي��دي زن��ده 
نگهدارد، خاطرنش��ان کرد که متاس��فانه در 
عمل دسترس��ي به منابع بانکي ارزان قيمت 
وجود ندارد و علي رغم شعارهاي مختلفي که 
در اي��ن رابط��ه داده مي ش��ود دسترس��ي به 
دريافت تس��هيالت ب��راي واحدهاي توليدي 

راحت نيست.
چرا معادن را ناديده  گرفته اند؟ ���

مع��اون خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با 
انتق��اد از ناديده گرفته ش��دن معادن در طرح 
رون��ق تولي��د، گفت که يک��ي از نقاط ضعف 
قابل اش��اره در طرح رونق توليد اين اس��ت که 
واحدهاي معدني در اين طرح ديده نشده اند و 
شاهد هستيم که دو سال پياپي اين واحدها از 
دريافت تس��هيالت محروم ماندند.به گزارش 
ايس��نا ،پناهي زاده همچنين واحدهاي معدني 
را زودبازده ت��ر از واحده��اي صنعتي خطاب و 
بيان کرد که متاسفانه در بخش معدني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ضعف وجود دارد و اين 
واحدها طي دو سال اخير از دريافت تسهيالت 
محروم مانده اند و ما بايد معادن را در کش��ور 
ب��ه بچ��ه يتيم س��ر راهي تش��بيه کنيم که با 
محروميت هاي مختلف مواجه شده اند و کسي 

حاضر نيست وضعيتشان را پيگيري کند.
تمديد طرح رونق توليد با چه هدفي؟ ���

در حال��ي معاون اقتصادي و هماهنگي برنامه 
و بودج��ه س��ازمان برنام��ه و بودجه از در نظر 
گرفت��ن ط��رح رونق توليد به عن��وان يکي از 

بس��ته هاي حمايتي در س��ال ۱۳۹۷ خبر داده، 
اما مس��اله مهم اين اس��ت که اين طرح با چه 
هدفي در سال آتي به اجرا در خواهد آمد، چرا 
که علي رغم موفق بودن طرح مذکور در سال 
۱۳۹۵ ش��اهد عدم اس��تقبال توليدکنندگان از 
اين طرح در سال جاري هستيم تا جايي که با 
گذشت نيمي از سال تنها کمتر از چهار درصد 
تس��هيالت ۳۰ هزار ميليارد توماني واحدهاي 
توليدي پرداخت شده و توليدکنندگان معتقدند 
که به هيچ وجه روند مطلوبي در زمينه پرداخت 
تسهيالت به واحدهاي توليدي و صنعتي وجود 
ن��دارد، بنابراين به نظر مي رس��د طرح مذکور 
نيازمن��د بازنگري در فرآيند اجراس��ت چرا که 
با ادامه همين روند به طور حتم باز هم ش��اهد 
عدم استقبال واحدهاي صنعتي جهت دريافت 

تسهيالت از بانک هاي عامل خواهيم بود.
اوضاع کسب وکار کمي بهتر شده اما هنوز  ���

در رکود هستيم
رئيس کميسيون صنعت و 
مع��دن ات��اق بازرگاني به 
ارزيابي محيط کسب و کار 
ايران پرداخ��ت و تصريح 
ک��رد: ب��ا وجود رک��ود در فض��اي اقتصادي، 
ش��فافيت در اقتصاد ايران بيش��تر ش��ده است.

مهدي پورقاضي در گفت وگو با ايس��نا، درباره 

محيط کس��ب و کار و افت چهار رتبه اي ايران 
و تن��زل ب��ه رتب��ه ۱۲۴ دني��ا اظه��ار ک��رد: 
سازمان هاي جهاني که رتبه کسب وکار ايران 
را تش��خيص مي دهند اطالع��ات را از وزارت 
اقتصاد و دارايي مي گيرند.وي ادامه داد: وزارت 
اقتصاد هم اطالعات را از انجمن هاي مختلف 
بخ��ش خصوصي درياف��ت مي کنند و نتيجه 
گزارش هاي انجمن هاس��ت که باعث مي شود 
رتبه ما باال يا پايين برود اما به نظر نمي رس��د 
که محيط کس��ب و کار ما نس��بت به س��ال 
گذش��ته و دو س��ال قبل بدتر شده باشد.رئيس 
کميس��يون صنع��ت و معدن ات��اق بازرگاني 
تهران تصريح کرد: حتي شايد تا حدودي هم 
محيط کسب و کارمان بهتر شده باشد. به نظر 
مي رس��د ش��فافيت در اقتصاد ما در حال باال 
رفت��ن اس��ت و کاهش قاچ��اق از موضوعات 
مهمي اس��ت که در يک س��ال گذش��ته اتفاق 
افتاده اس��ت لذا وقت��ي قاچاق کاهش مي يابد 
محيط کسب و کار هم بهبود پيدا مي کند.وي 
درباره ش��فافيت بيش��تر در اقتصاد ايران افزود: 
دول��ت تصميم گرفته که ميزان طلب و بدهي 
هر سازمان و وزارتخانه دولتي را مشخص کند 
و س��ازمان حسابرسي  هم بررسي هاي الزم را 
انج��ام مي ده��د به هر ح��ال حرکت در جهت 
ش��فاف تر ش��دن اقتصاد در حال اتفاق افتادن 

اس��ت اما موضوع اين است که رکود همچنان 
در محي��ط کس��ب و کار وج��ود دارد و وقتي از 
انجمن ه��ا مختلف بخش خصوصي س��وال 
مي ش��ود آن ه��ا پاس��خ مثبتي در اي��ن رابطه 
نمي دهند.عضوهيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ته��ران اظهار کرد: عموما بنگاه ها و انجمن ها 
در امور روزمره خود مشکل دارند. همچنين در 
زمين��ه ف��روش در ب��ازار، رقابت��ي نب��ودن 
محصوالت و صادراتي نبودن با مسائلي روبرو 
هس��تند که طبيعي است با گرفتاري هايي که 
دارند احس��اس مثبتي به محيط کس��ب وکار 
نداش��ته باش��ند.پورقاضي ادامه داد: بعصي از 
قول ه��ا مث��ل کاه��ش ن��رخ به��ره بانکي و 
تس��هيالت ۳۰ ه��زار ميلي��ارد تومان��ي عمال 
محقق نش��ده است ولي در کل فضاي اقتصاد 
به سمت شفاف سازي رفته است. در چند سال 
پيش گروه هايي داش��تيم که به ش��دت از ارز 
مبادله اي ارزان اس��تفاده مي کرند و پاس��خگو 
نبودن��د يا کس��اني بودند ک��ه چندين ميليون 
بش��که نف��ت مي بردن��د ول��ي پول��ش را ب��ر 
نمي گرداندند و به کسي هم جوابگو نبودند. اما 
در ح��ال حاض��ر اينگونه نيس��ت و از وضعيت 
قبلي خارج ش��ده ايم. در مجموع محيط کسب 
و کارمان بهتر ش��ده است اگرچه با اهداف مان 

همچنان فاصله داريم.

يادداشت 
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سهم معماران از نابودي شهر
ساناز افتخار زاده ���

 کافي است از ارتفاعي نسبتاً بلند به يکي از شهرهاي 
اي��ران به خص��وص تهران نگاه��ي بياندازيد تا با 
منظره اي نه چندان زيبا از ساختمان هايي ناهمگون 
روبرو ش��ويد، منظره اي بي هويت که هيچ رغبتي 
براي تماش��اي داخ��ل آن در بيننده برنمي انگيزد، 
شايد همين ترکيب نامتجانس مردم را دچار روحيه 
مغشوش و سردرگم کند.در ساخت شهرهاي ايران 
و بناه��اي جديد، نه توجهي به معيارهاي معماري 
سنتي ايراني مي شود و نه معيارهاي نوين معماري 
به درستي به کار بسته شده است. نتيجه اين شرايط 
آن است که اين شهرها نه براي گردشگران خارجي 
جذابيت��ي دارد و ن��ه ب��ه ايجاد هوي��ت مي انجامد. 
اين سيس��تم همچنين بايد تابع و پاس��خگو به ابر 
سيستم هاي محيط بر خود باشد تا بتواند به عنوان 
معماري پايدار به بقا ادامه دهد. از مهم ترين اين ابر 
سيستم ها سيستم فرهنگ است که در تمام قرون 
و اعص��ار حاکم بر معم��اري و تعيين کننده هويت 
معماري هر سرزمين بوده است. هر بناي معماري 
نيز در شهر بايد تابع قانون مستتر در آن که برخاسته 
از هويت مکان، فرهنگ جامعه و روح زمانه است 
باشد تا شهر به عنوان يک سيستم بتواند يکپارچگي 
خود را حفظ کرده، به حيات ادامه دهد و مکاني معين 
را که الزمه رشد و بالندگي رواني شهروندان است 
به تصوير کشد.نخست ذهن معمار بايد با عبور از 
مراحل ادراک و ش��ناخت به حدي از رش��د رسيده 
باشد که بر لزوم تسلسل فرهنگي آگاه و بر اعتالي 
آن توان��ا باش��د. دوم باي��د از چنان تجربه و آگاهي 
نسبت به فرهنگ بستر و شاخصه هاي آن برخوردار 
باشد که بتواند آن را در چهره ي بنا متجلي سازد و 
سوم آنکه بتواند در رابطه اي فرهنگي و اعتاليي با 
کارفرم��ا و کارب��ران بنا گفتگو نموده، عالوه بر رفع 
نيازه��اي روان��ي، ادراکي و فيزيکي آن ها از طريق 
معماري موجبات رشد آگاهي و فرهنگي ايشان را 
برآورده سازد.جوهره ي اين شاخصه ها بايد در شهر 
گسترش يابد تا ستون فقرات فرهنگ حفظ شود. 
وقتي بازار تهران تخريب مي شود، بافت ارزشمند 
تاريخي بافت فرس��وده اعالم مي ش��ود، درختان 
خيابان ولي عصر برکنده مي ش��وند، دماوند پشت 
دود خودروها ناپديد مي ش��ود، جداره هاي خيابان 
فردوسي از صفحات آلومينيومي پوشيده مي شود، 
نماد برج آزادي با برج مخابراتي از رده خارج شده 
جايگزين مي شود، ساختمان هاي فرمانيه و الهيه و 
زعفرانيه به جاي هويتي ايراني با نماي رومي زينت 
مي ش��وند و طرح تفصيلي مج��وز افزايش تراکم، 
تخري��ب بناي ده س��اله و ارتف��اع گرفتن را صادر 
مي نمايد تهران به جاي شهر تبديل به کارگاه دايم 
ساختماني مي شود که در آن ما جايي براي ماندن و 
سکني گزيدن در جهان نداريم چون الگوي ذهني 

شهر از هم پاشيده است.

افزایش سقف تسهيالت اوراق خرید مسکن به ۹۰ ميليون
عضو هيأت  مديره بانک مسکن از افزايش سقف تسهيالت اوراق خريد 
مس��کن خبر داد و گفت: امکان جديدي فراهم ش��ده اس��ت که از هفته 
آينده دس��تورالعمل آن اعالم خواهد ش��د و طي آن به متقاضيان اوراق 

۱۰ ميليون تومان نيز بدون سپرده پرداخت خواهد شد.
ابوالقاس��م رحيمي انارک��ي عض��و هيأت مديره بانک مس��کن در جمع 
خبرن��گاران بابي��ان اي��ن مطلب گفت: در حوزه س��پرده ممتاز و اوراق 
حق تقدم يک امکان جديد براي بانک مس��کن فراهم ش��ده اس��ت که 

دس��تورالعمل آن آماده ش��ده و تا آخر هفته به ش��عب ابالغ خواهد شد.به 
گزارش فارس ،وي با اشاره به اينکه متقاضيان مي توانند از هفته آينده 
به شعب مراجعه کنند، گفت: اگر متقاضيان به صورت انفرادي بخواهند 
از اوراق مسکن استفاده کنند، معادل ۱۰ ميليون تومان نيز بدون سپرده 
پرداخت خواهد شد، با اين حساب سقف اوراق در تهران که ۶۰ ميليون 
تومان است، با احتساب پرداخت ۲۰ ميليون تومان جعاله و ۱۰ ميليون 
توم��ان اخي��ر به ۹۰ ميليون تومان رس��يده و متقاضي��ان مي توانند ۹۰ 

ميليون تومان اوراق خريد مس��کن دريافت کنند.رحيمي انارکي ادامه 
داد: در مراکز استان ها و شهرهاي باالي ۲۰ هزار نفر که سقف وام ۵۰ 
ميليون تومان است، متقاضيان اوراق حق تقدم با اين ۱۰ ميليون تومان 
بدون س��پرده مي توانند در کنار دريافت وام جعاله تا س��قف ۸۰ ميليون 
تومان اوراق مس��کن تهيه کنند.وي تأکيد کرد: اين آپش��ن جديد فعاًل 
تا پايان س��ال جاري خواهد بود و براي س��ال آينده بايد ديد چه تصميم 

جديدي گرفته خواهد شد.

آگهی مفقودی
س��ند کمپانی پژو پارس parstus به مش��خصات شماره شاس��ی naan11fc4ek676274 و 
ش��ماره موتور 164b0004379 دارای رنگ س��فید مدل 1393 بنام بهروز جدیدی دارای 

شماره ملی 1502278391 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

گواهی حصر وراثت
آقای محمدعلی کاویانی فرزند اله قلی دارای شناسنامه شماره 411 به شرح دادخواست به 
کالسه 2/793/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان صنوبر کاویانی فرزند ملک بشناس��نامه ش��ماره 182 در تاریخ 96/8/17 در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است:
1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر پسر متوفی

2- حسنقلی کاویانی فرزند اله قلی ش ش 363 صادره از گچساران پسر متوفی
3- عباسعلی کاویانی فرزند اله قلی ش ش 80 صادره  از گچساران پسر متوفی

4- بهمن کاویانی فرزند اله قلی ش ش 323 صادره  از گچساران پسر متوفی
5- سپهدار کاویانی فرزند اله قلی ش ش 226 صادره  از گچساران پسر متوفی

6- سمنبر کاویانی فرزند اله قلی ش ش 8 صادره  از گچساران دختر متوفی
7- دلبر کاویانی فرزند اله قلی ش ش 1319 صادره  از گچساران دختر متوفی

8- نوبر کاویانی فرزند اله قلی ش ش 73 صادره  از گچساران دختر متوفی
9- سودابه کاویانی فرزند اله قلی ش ش 27 صادره  از گچساران دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 96/592/ م الف
شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان گچساران

با توجه شکایت خانم معصومه فرخی فرزند سیف اله علیه آقای حمیدرضا مسلمی فرزند اکبر 
فعال مجهول المکان بوده و در دسترس نمی باشد بنا به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری و حس��ب دس��تور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ می ش��ود جهت دفاع از 
اتهام انتسابی خود مبنی بر خیانت در امانت در پرونده کالسه 960971 این شعبه در تاریخ 
1397/01/29 در ش��عبه 101 دادگاه کیف��ری 2 ورامین حاضر ش��وند عدم حضور مانع از 

رسیدگی قضایی نبوده دادگاه غیابا و رای مقتضی صادر خواهد نمود. 1073/96/خ
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ورامین

آقای گداعلی نیرومند فرزند موس��ی نظ��ر به اینکه آقای اصغر پورجان��ی فرزند محمدجعفر 
ش��کایتی علیه ش��ما دایر بر کالهبرداری از طریق تحویل چک سرقتی موضوع پرونده کالسه 
960526 که پس از ارجاع به این ش��عبه جزایی برای تاریخ 96/10/13 س��اعت 10 وقت 
رس��یدگی تعیین گردیده اس��ت، به لحاظ مجهول المکان بودن شما و بنا به درخواست شاکی 
با اس��تناد به ماده 344 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب فوق برای یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا ش��ما جهت رس��یدگی به خواسته شاکی در این 
دادگاه حاضر شوید. در صورت عدم حضور و در وقت مقرر فوق دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد نمود.
ابوالفتح سیاوشیانی- دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری 2 یاسوج

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی
بدینوس��یله به آقای اس��داله تقی زاده فعال مجهول المکان ابالغ می ش��ود که آقای بیت اله 
بامیاد دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه به طرفیت شما به شورای حل اختالف شماره مادوان 
علیا یاس��وج ارائه و به کالس��ه 393/96 ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 96/9/28 ساعت 
4/30 عصر  رسیدگی تعیین گردیده است مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی 
درج می گردد تا شما به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی بتوانید قبل از رسیدگی 
به دفتر این ش��ورا در خیابان ش��هادت 8 یاس��وج مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. 
در ص��ورت عدم حضور غیاباً رس��یدگی بعم��ل خواهد آمد. آگهی بع��دی در صورت نیاز فقط 

یکنوبت خواهد بود./ا
دبیر شورای حل اختال مادوان علیا- فهیمه پرکان

آگهی مزایده نوبت اول
به موجب پرونده اجرایی 960422 اجرای احکام حقوقی دادگستری یاسوج محکوم له آقای 
داریوش پرویزیان گنجه تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه آقای عادل ش��یبانی فر 
فرزند غالم س��اکن یاسوج اداره برق، زیر چهارراه حالل احمر را که نوع و مشخصات و قیمت 
مال مورد مزایده بش��رح ذیل می باش��د و معادل 414/767/850 ریال در حق محکوم له و 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت حق االجرا در صندوق دولت از طریق آگهی مزایده و انتشار 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار را نموده به همین سبب در مورخ 1396/09/13 
از س��اعت 10 صبح الی 12 ظهر در محل ش��عبه دوم اجرای احکام مدنی دادگس��تری یاسوج 
مزایده برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال 
را به آدرس یاسوج، پارکینگ انتظامی شرف آباد مالحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع 
می شود براساس نظریه کارشناس رس��می دادگستری مبلغ 130/000/000 ریال بوده و 
برنده مزایده کس��ی اس��ت که باالترین قیمت را پیش��نهاد و ده درصد به��اء را فی المجلس 
بعنوان س��پرده به قس��مت اجراء تس��لیم و بقیه بهای اموال را ظرف 30 روز از تاریخ انجام 
مزای��ده پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال س��پرده تودیعی پس از 

کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد.
نوع و مشخصات و قیمت اموال مورد مزایده بشرح زیر می باشد:

مال مورد مزایده یک دس��تگاه خودروی س��واری پژو 405 به رنگ نق��ره ای به مدل 1386 
به پالک 284ج48 ایران 49 به ش��ماره موتور 12486126918 که وفق نظر ارزیاب بمبلغ 

130/000/000 ریال قیمت گذاری گردید.
شهاب محمدی- دادورز شعبه 2 مدنی اجرای احکام دادگاه عمومی یاسوج

آگهی 550
رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم اختر هاشمی دارای شناسنامه شماره 12814 به شرح دادخواست به کالسه 960410 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان نقی 
ش��اعری به شناسنامه 1053 در تاریخ 1396/2/7 اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- تقی ش��اعری ش��ماره شناس��نامه 671 تاریخ تولد 1322 محل صدور ضیاء آباد نام پدر 

حبیب اله نسبت پدر متوفی
2- وجیه شاوندی شماره شناسنامه 196 تاریخ تولد 1328 محل صدور آوج فرزند سلطانعلی 

نسبت مادر متوفی
3- اختر هاش��می شماره شناسنامه 12814 تاریخ تولد 1352 محل صدور هشترود فرزند 

میرمظلوم نسبت همسر متوفی
4- فاطمه ش��اعری شماره شناسنامه 5590046939 متولد 1373 صادره از قزوین فرزند 

نقی نسبت فرزند متوفی
5- ابوالفضل ش��اعری ش��ماره شناس��نامه 4311821220 متولد 1383 صادره از قزوین 

فرزند نقی نسبت فرزند متوفی
6- عباس ش��اعری شماره شناسنامه 4312172315 متولد 1386 صادره از قزوین فرزند 

نقی نسبت فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهر اقبالیه

آگهی 548
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای انوش��یروان بخش��ی سیلکانی شناسنامه ش��ماره 109 به ش��رح دادخواست به کالسه 
960381 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شادروان 
ابراهیمعلی بخشی سیلکانی به شناس��نامه 1 در تاریخ 1395/05/16 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به فرزندان ذکور عبارتند از:

1- انوشیروان بخشی سیلکانی شماره شناسنامه 109
2- شیرویه بخشی سیلکانی شماره شناسنامه 113

3- محرمعلی بخشی سیلکانی شماره شناسنامه 3372
4- شیرعلی بخشی سیلکانی شماره شناسنامه 3373

فرزندان اناث عبارتند از:
1- شیرین بخشی سیلکانی شماره شناسنامه 120

2- پروین بخشی سیلکانی شماره شناسنامه 1
و خانم محرم بانو قبادی هنیزی ش ش 240 همسر دائمی متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهر معلم کالیه – علی عباسی

آگهی 549
اجرائیه

مش��خصات محک��وم له/ محکوم له��م: 1- میثم نمازی فرد فرزند غالمحس��ن نش��انی قزوین 
مولوی- مقابل بازار- فروشگاه نمازی 

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1- ولی کردبچه نشانی مجهول المکان
محک��وم به: بموجب درخواس��ت اجرای حک��م مربوطه به ش��ماره 961009282400572 و 
ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9609972822400240 محکوم علیه  محکوم اس��ت به پرداخت 
112/000/000 ری��ال از بابت اصل خواس��ته و 750/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
پرداخت خس��ارات تاخیر تادیه محکوم به از تاریخ اجرای حکم لغایت اجرای حکم بر اس��اس 
ضاخص تورم اعالمی از س��وی بانک مرکزی مطابق محاس��به صورت گرفته در اجرای احکام در 

حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت.
مس��ئول دفتر شعبه ش��ورای حل اختالف شعبه 14 ش��ورای حل اختالف شهرستان قزوین- 

افسر عبدخورسندی چافی

آگهی 282
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای میثم صبوری فرزند جعفر

خواه��ان خان��م لیال صف��ری فرزند محمود علی دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوان��ده آقای میثم 
صب��وری ب��ه خواس��ته مهری��ه مطرح که ب��ه این ش��عبه ارج��اع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 
9609982975400789 ش��عبه اول دادگاه عموم��ی حقوق��ی بخش محمدی��ه ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1396/10/13 ساعت 10:00 تعیین که  حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود، نس��خه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش محمدیه- منیرالسادات سید ابوالقاسمی

آگهی 280
آگه��ی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم ب��ه آقای / خانم حمی��ده محمدی الموتی 

فرزند
خواهان آقای منصور عباس��ی با وکالت جمش��ید عظیمی دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای 
مسعود لطفی پور و خانم حمیده محمدی الموتی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 9609982938000356 شعبه اول شورای حل اختالف 
شهری البرز استان قزوین ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/02 ساعت 09:00 تعیین 
که  حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 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 تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه اول شورای حل اختالف شهری البرز استان قزوین- سمیرا باقری 

کالیه

آگهی مفقودی
کلی��ه م��دارک) شناس��نامه ، ب��رگ س��بز، کارت ماش��ین و ...( خ��ودروی س��واری MVM با 
سیس��تم CHERY تی��پ CVT-Tiggo5 رنگ س��فید روغنی مدل 1394 با ش��ماره موتور 
بش��ماره   NATGBATL4F1000808 شاس��ی  ش��ماره  و   MVM484FTAF001977
پ��الک ای��ران 99- 553ق79 بن��ام صغ��ری تقی نی��ا امیری فرزند ابوالقاس��م بش��ماره ملی 

2249138834 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
کلی��ه مدارک) شناس��نامه مالکیت خودرور،س��ند و ... ( خودروی س��واری  تویوتا لکس��وس 
ES350   ب��ه رن��گ س��فید- روغنی مدل 2010 بش��ماره موتور 2GRJ159031  و ش��ماره 
شاس��ی JTHBJ46G4A2354612  بشماره پالک  55 ب 171 ایران 35  به نام قربانگلدی 
ن��وری یانی به کدمل��ی 2239495634 مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط می باش��د
                                                                                                                                             .

گرگان

آگهي حصر وراثت
احترامآ اقاي سید محمد حسیني داراي شماره شناسنامه 122 به شرح دادخواست به کالسه 
96/241 این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید ابولقاسم حسیني به شماره شناسنامه 598 در تاریخ 93/11/1 در اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به:
1-طوبي حسیني به ش ش 42 همسر
2- مهین حسیني به ش ش 8 فرزند

3- محمود حسیني به ش ش 493 فرزند
4- سید محمد حسیني به ش ش 122 فرزند

5- معصومه حسیني به ش ش 16 فرزند
6- فخرالسادات حسیني به ش ش 22 فرزند

7- پروانه حسیني به ش ش 6738 فرزند
8- فروغ حسیني به ش ش 84 فرزند

9- مهدي حسیني به ش ش 7716 فرزند
ضم��ن انجام تش��ریفات قانوني در خواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهي مي نماید هر کس��ي 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد./
خانم مدرس – رئیس شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان بروجرد

آگهي حصر وراثت
احترامآ اکرم ترابي گودرزي داراي شماره شناسنامه 430 به شرح دادخواست به کالسه 
997 این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نصرت اله ترابي گودرزي به شماره شناسنامه2962 در تاریخ 1393/7/12 در اقامتگاه 

دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به:
1-حاجي ترابي گودرزي 2965 فرزند

2- اکرم ترابي گودرزي به ش ش 430 فرزند
3- جهانبخش ترابي گودرزي به ش ش 2101 فرزند

4- علي ترابي گودرزي به ش ش 2964 فرزند
5- احمد ترابي گودرزي به ش ش 25 فرزند

6- اعظم ترابي گودرزي به ش ش 118 فرزند
زینب معظمي گودرزي 1105 فرزند

ضمن انجام تش��ریفات قانوني در خواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید هر کسي 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد./
خانم مدرس – رئیس شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان بروجرد

ابالغ وقت رسیدگي
بدینوسیله به متهم مجهول المکان اقاي ایمان مرداني فرزند جعفر که مشخصات بیشتري 
از وي در دس��ترس نمي باشد ابالغ میش��ود به موجب محتویات پرونده کالسه 960432 

متهم به س��رقت تعزیري نسبت به ش��کایت علي مدني پور و مجتبي ترکاشوند مي باشد. 
لذا نظر به اینکه وقت رسیدگي به این پرونده مورخ 1396/10/2 ساعت 9 تعیین شده 
اس��ت. مقرراست در زمان تعیین شده جهت رس��یدگي و اخذ توضیح در این مرجع واقع 
در دادگس��تري بروجرد شهرک اندیشه شعبه 102 کیفري حاضرگردد. بدیهي است عدم 
حضور مانع از تصمیم دادگاه نمي باشد. این آگهي به تجویز ماده 344 ق . ا . د . ک جهت 

ابالغ قانوني به نامبرده یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیرالنتشار درج میگردد./
لشکر آرا – مدیر دفتر شعبه 102 محاکم عمومي )جزایي( شهرستان بروجرد

دادنامه
پرونده کالس��ه 9609988752100114 ش��عبه اول ش��ورای حل اختالف شهرس��تان 
س��نندج تصمیم نهایی ش��ماره 9609978752100531 خواهان : آقای جمیل حسینی 
فرزند س��ید محمد س��عید به نشانی کردستان – س��نندج خیابان کش��اورز آتلیه تصویر 
برداری چاو روبروی س��ازمان فنی و حرف��ه ای ت .9101759424 خواندگان : 1- آقای 
داود حبیب��ی فرزن��د محمدعزیز 2- آق��ای جعفر جعف��ری دنبلی فرزن��د مجیداله همگی 
به نش��انی مجهول المکان  خواس��ته : الزام به تنظیم س��ند خودرو  گردش��کار : به تاریخ 
96/7/5 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سنندج به 
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 960117 تحت نظر و بررسی است 
با توجه به محتویات پرونده ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورا

در خصوص دعوای خواهان آقای جمیل حس��ینی به طرفیت خواندگان آقای داود حبیبی و 
آقای جعفر جعفری دنبلی به خواس��ته الزام خواندگان به حضور در دفاتر اس��ناد رسمی و 
انتقال قطعی شش��دانگ یک دستگاه خودرو سواری پیکان مدل 1382 با جبران خسارت 
دادرس��ی از بابت هزینه دادرس��ی مقوم به مبل��غ 21/000/000 ری��ال با جبران کلیه 
خس��ارات و ضرر و زیان وارده. با بررسی اوراق و محتویات پرونده خواهان در شرح مفاد 
دادخواس��ت تقدیمی اظه��ار نموده که طبق مبایعه نامه م��ورخ 92/7/7 تنظیمی فیمابین 
خواهان آقای جمیل حس��ینی و خوانده ردیف اول آق��ای داود حبیبی خودروی موصوف را 
خریداری نموده اس��ت و مشارالیه نیز خودرو را از خوانده ردیف دوم آقای جعفر جعفری 
دنبلی که مالک رس��می خودرو می باش��د خریداری نموده اس��ت و از انتقال سند رسمی 
خ��ودرو موصوف امتناع و خودداری می ورزند ع��الوه بر این به علت مجهول المکان بودن 
خوان��دگان 1- آق��ای داود حبیبی 2- آق��ای جعفر جعفری دنبلی از طری��ق درج آگاهی در 
روزنامه اخبار صنعت به ش��ماره 723 مورخ 96/6/5 در جلس��ه دادرسی حضور نیافتند 
و الیحه و اس��نادی از طرف ایش��ان به این ش��عبه ارائه و ارس��ال نگردید شورا با مداقه 
در بررس��ی اسناد و محتویات پرونده با عنایت به اس��ناد و مدارک خواهان و عدم حضور 
خواندگان برای دفاع از خود و اصل صحت عقد و نیز قاعده حقوقی افوبالعقود، من جمله 
اوال سند مالکیت خودرو ) برگ س��بز( به شماره 26100234917012 مورخ 92/7/7 
ک��ه پالک خودرو به نام خواهان را اثبات می نماید و ثانیا وکالت کاری به ش��ماره 62722 
م��ورخ 92/05/15 ف��ی ما بین خواندگان ردیف اول و دوم تنظیمی در دفترخانه اس��ناد 
رس��می ش��ماره 6 رباط کریم و ثالثا مبایعه نامه اتومبیل مورخ 92/7/4 تنظیمی فیمابین 
خواهان آقای جمیل حس��بنی و خوانده ردی��ف اول آقای داود حبیبی و برگ تایدیه نقل و 
انتقال به ش��ماره 26100234510663 مورخ 92/6/4 انتقال پالک توس��ط آقای جعفر 
جعفری دنبلی به نام آقای داود حبیبی، ش��ورا مس��تندا به مواد 10 و 220 و 221 قانون 
مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده ردیف دوم 
آقای جعفر جعفری دنبلی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند و خوانده 
ردی��ف دوم آقای داود حبیبی ب��ه پرداخت مبلغ 715/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی 
در ح��ق خواه��ان را صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی اس��ت و ظرف مدت 20 روز 
قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از انقضای تاریخ واخواهی قتبا 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان سنندج می باشد./م
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سنندج – میرفرشاد غیبی

رونوشت برابر با اصل و اداریست. مدیر دفتر شعبه اول شورا - پاویر
م الف / 2365

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم صبری فیضی دارای شناس��نامه ش��ماره 123- 3732406296 بشرح دادخواست به 
کالس��ه 960982 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان کافیه علیمحمدنژاد به شناسنامه 311- 3731476576 در تاریخ  1396/5/11 
در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
اف��راد مش��روحه زی��ر : 1- س��لما شمش��یری  ش.ش 11 متول��د 1316/2/10  ک��د مل��ی 
3732643530 مادرمتوف��ی 2- محمد رحیم فیض��ی  ش.ش 879 متولد 1332/11/20 
کد ملی 3730724878 شوهرمتوفی 3- کمال فیضی  ش.ش 11387 متولد 1355/3/3 
کد ملی 3730500171 پسرمتوفی 4- جمال فیضی  ش.ش 11388 متولد 1356/4/30 
کد ملی 3730500181 پس��رمتوفی 5- محمد فیض��ی  ش.ش 521 متولد 1360/2/15 
ک��د ملی 3732095797 پس��رمتوفی 6- فردین فیض��ی  ش.ش 0 متولد 1368/02/09 
کد ملی 3720020428 پس��رمتوفی 7- فرهاد فیض��ی ش.ش 0 متولد 1371/9/25 کد 
ملی 3720400816 پس��رمتوفی 8- فرزاد فیض��ی ش.ش 3395 متولد 1365/1/1 کد 
ملی 3732883248 پسرمتوفی 9- صبری فیضی ش.ش 123 متولد 1358/1/1 کد ملی 
3732406296 دخترمتوف��ی 10- ش��ادیه فیضی ش.ش 0 متول��د 1375/9/19 کد ملی 
372078977 دخترمتوفی. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان سنندج

م الف / 2364
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انحراف اقتصاد از  ريل رقابت 
کارشناسان نسبت به تاخیر در تک نرخی شدن ارز هشدار دادند 

گوهر زارع باشی-گروه اقتصاد : درحالي که 
قيمت ارز در بازار از ۴هزار و يکصد تومان عبور 
کرده که اختالف نظر بين مدافعان واقعي شدن 
نرخ ارز و مخالفان اين افزايش هر روز بيش��تر 
مي شود.اختالف بين نرخ دولتي و نرخ بازار آزاد 
انواع ارز، بدون شک تاثير منفي قابل توجهي 
ب��ر وضعي��ت رقابت در بخش ه��اي مختلف 
اقتص��ادي کش��ور بر جاي خواهد گذاش��ت؛ 
اتفاقي که در سه ماه اخير به تدريج آغاز شده 
و افزايش ها موجب نگراني تولدکنندگان شده 
اس��ت.افزايش نرخ ارز رسمي )دالر( فقط بازار 
آزاد را تحت تاثير قرار نداده است،بلکه نرخ ارز 
دولتي )مرکز مبادالت ارزي( را نيز تحت تاثير 
ق��رار داده،به طوري که طي يک ماه گذش��ته 
نرخ ارز دولتي 100 تومان نس��بت به مصوبه 
بودج��ه اي دولت افزايش يافته اس��ت.برخي 
توليدکننده ها معتقدند،ادامه اين شرايط سبب 
مي ش��ود ک��ه هزينه تولي��د افزايش يافته و در 
نتيجه محصولش��ان ب��ا قيمت هاي قبلي قادر 
به رقابت در بازار نيس��ت،از همين رو،از حاال 
س��از افزايش قيمت محصوالت خود را کوک 
کرده اند.گروهي هم مي گويند،با ادامه افزايش 
قيم��ت دالر،محص��والت صادراتي مي توانند 

ارزبيشتري را براي کشور به ارمغان بياورند.
سياست دولت در مواجهه با بازار ارز ���

»بان��ک مرک��زي باي��د هرچه زودت��ر برنامه 
خ��ود را ب��راي ت��ک نرخي ک��ردن ارز نهايي 
کند.« اين را اس��حاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهوري س��ال گذش��ته در جلسه ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي گفته بود.آنطور که 
معاون اول رييس جمهور تصريح کرده بود، اين 
اقدام، تاثيرات مثبتي در اقتصاد کش��ور خواهد 
داشت و گامي در جهت شفاف سازي و مبارزه 
با مفاسد اقتصادي خواهد شد که از محورهاي 
اصلي اقتصاد مقاومتي است .«اگرچه با دستور 
اسحاق جهانگيري،بانک مرکزي اقدام سريعي 
براي اجراي اين دستور انجام نداد،اما بررسي 
روند قيمت ارز نشان مي دهد که اين افزايش 

در دستور کاربوده است.
س�امانه معام�ات الکترونيکي ارز بس�تر  ���

اجراي يکسان سازي ارز است
در همي��ن حال مدير اداره 
ص��ادرات بان��ک مرکزي 
گفت: راه اندازي »سامانه 
معامالت الکترونيکي ارز« 
فرآيندهاي يکسان س��ازي نرخ ارز را تس��ريع 
مي کن��د و بس��تري ب��راي تحق��ق اين هدف 

محسوب مي شود.
درگاه اينترنت��ي معام��الت ارزي در سيس��تم 
بانک��ي ايران با ه��دف تعميق معامالت ارزي 
در بازار بين بانکي ارز، افزايش کارايي و سرعت 
تامين مالي، ايجاد ثبات در بازار ارز کشور هفتم 

آبان ماه جاري به بهره برداري رسيد.

ب��ا اج��راي اي��ن س��امانه، بانک هاي کش��ور 
مي توانند در »س��امانه معامالت الکترونيکي 
)ETS(« يا »رويترز داخلي« نس��بت به انجام 
معام��الت ارزي ط��ي روزهاي کاري بانکي با 

يکديگر و با بانک مرکزي اقدام کنند.
»صمد کريمي« در پاس��خ به اين س��وال که 
گفته شده که راه اندازي اين سامانه مقدمه اي 
براي حرکت به س��مت نظام ش��ناور مديريت 
ش��ده و يکس��ان سازي نرخ ارز است؛ گفت: با 
توجه به تدريجي بودن سياست يکسان سازي 
نرخ ارز، در اين راس��تا بانک مرکزي اقدامات 
الزم را انجام داده است .کريمي گفت: بديهي 
اس��ت يکي از اقدامات تکميلي در اين راس��تا، 
راه اندازي »سامانه معامالت الکترونيکي ارز« 
در قالب پروژه  موصوف اس��ت که دس��تيابي 
به اهداف بانک مرکزي جهت يکسان س��ازي 
ن��رخ ارز را تس��ريع مي کند. يک��ي از مدافعان 
سرس��خت افزايش ن��رخ ارز،بخش خصوصي 
اس��ت.فعاالن اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 
کشور سالهاست از دولت مي خواهند که نرخ ارز 

را براي حمايت از صادرات،واقعي کند.
مس��عود خوانس��اري در نشس��ت هاي بخش 
خصوصي و دولت گفته بارها گفته است که» 
از دول��ت مي خواهيم بحث تک نرخي ش��دن 
ارز را به طور واقعي در دس��تور کار قرار دهد. 
در سالهاي گذشته نرخ تورم کاهش يافت اما 

قيمت ارز واقعي نشد.«
بهرام��ي ارض  محس��ن 
هي��ات  عض��و  اق��دس، 
نماين��دگان اتاق بازرگاني 
ه��م مي گويد:» آنچه بايد 
درب��اره ن��رخ ارز اتفاق بيفتد، تعديل نرخ ارز به 
ان��دازه تفاض��ل تورم داخلي با ت��ورم خارجي 
اس��ت.«در ش��رايطي که اختالف بين قيمت 
رس��مي و قيم��ت ب��ازار آزاد رو ب��ه افزاي��ش 
است،کارشناس��ان اي��ن پدي��ده را اصطالحا 
انحراف»ري��ل رقاب��ت« عن��وان مي کنند.در 
ح��ال حاض��ر قيمت دالر مرکز مبادالت ارزي 
3۴00 توم��ان اس��ت و قيم��ت ارز در بازار آزاد 
۴100 تومان؛تف��اوت قيمت��ي در حدود 600 
تومان.اين در حالي اس��ت که پيش از ش��روع 
ب��ه افزايش قيم��ت ارز،اختالف اين دو نرخ د 

رحدود حدود ۴00 تومان بوده است.
کارشناس��ان هش��دار مي دهند،ادام��ه اي��ن 
وضعيت،يعن��ي ب��اال رفت��ن قيم��ت ارز آزاد با 
مبادله اي س��بب مي ش��ود تا توليدکنندگان به 
ج��اي تالش ب��راي افزايش س��وددهي خود 
از طري��ق تمرک��ز ب��ر بهبود کيفي��ت و قيمت 
محص��والت تولي��دي، بخش عم��ده وقت و 
انرژي خود را بر تالش به منظور دستيابي هر 
چه بيشتر به دالر با قيمت دولتي کنند؛ وضعيتي 
که باعث مي شود تا رانت جايگزين تالش مولد 
اقتصادي ش��ده و اقتصاد ملي باز هم بيش��تر از 

وضعيت اقتصاد رقابتي پويا فاصله بگيرد.
بن��ا به گفت��ه آنان،با توجه ب��ه آنکه حاکميت 
وضعيت دونرخي در بازار ارز کش��ور، از وجود 
ش��کاف بين عرضه و تقاضاي انواع ارز ناش��ي 
ش��ده اس��ت، هر گونه راهکار منطقي با هدف 
خروج از چنين وضعيتي، بايد به افزايش عرضه 
ارز و ي��ا کاه��ش تقاض��اي ارز در بازار آزاد ارز 

کشور منجر شود.
عل��ي دين��ي ترکمان��ي 
تحليلگر مسايل اقتصادي 
توج��ه  مي گويد:»باي��د 
داشت که چند نرخي بودن 
ارز با روند فعلي قطعا به سود فعالن اقتصادي 
که به طور رس��مي و قانوني مش��غول فعاليت 
هس��تند نخواه��د بود. چند نرخ��ي بودن ارز با 
وض��ع موج��ود ک��ه دولت يک قيم��ت و بازار 
قيمت ديگري را مش��خص مي کند جز اينکه 
مناف��ع منفع��ت طلب��ان را تامي��ن کند نتيجه 

ديگري نخواهد داشت.«
ب��ه هرح��ال ن��رخ دالر، تاثير زي��ادي بر همه 
ش��اخص هاي اقتص��ادي مث��ل ص��ادرات، 
واردات، قيم��ت تمام ش����ده توليد داخلي، و 
رقابت پذيري کاالهاي کشور در بازار جهاني 
مي ش��ود. به همين دليل، رس��يدن به يک نرخ 
مصلحتي که براي اقتصاد ملي مفيد باشد يک 
کار چندبعدي و چندوجهي اس��ت که به س��اير 
موضوع��ات اقتص��ادي مثل نرخ بهره و س��ود 
بانکي، نرخ تس��هيالت، و درآمدهاي رسمي و 
غيررس��مي دولت از مناب��ع ارزي که در اختيار 

دولت است بستگي دارد.«
وي مي گويد:» براي کنترل بازار، چون به لحاظ 
قانوني نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده 
اس��ت، بايد در س��طحي که براي اقتصاد ملي 
مفيد اس��ت، توسط دولت کنترل شود. طبيعي 
است براي کنترل اين نوسانات قبل از هرچيز 
منابع ارزي دولت تعيين کننده است که چقدر 

مي تواند در بازار مداخله کند.«
بازگشت تعادل به بازار ارز ���

در همي��ن ح��ال عض��و 
کميسيون صنايع و معادن 
مجلس ش��وراي اسالمي، 
ب��ر ل��زوم س��وق ارزهاي 
خانگي به بازار تاکيد کرد.رمضانعلي سبحاني  
ف��ر درخص��وص باالي افزاي��ش قيمت دالر 
گفت:تجربه نش��ان مي دهد نرخ ارز، بازارهاي 
مختلف و مبادالت اقتصادي کش��ور را تحت 
تاثي��ر ق��رار مي دهد، بنابراين مديريت بازار ارز 
از س��وي بان��ک مرک��زي موضوع��ي بديهي 

است.
نماينده مردم سبزوار در مجلس ، افزود:عالوه 
بر رش��د تقاضاي ارزي در بازار، سوداگران نيز 
قصد دارند با سوءاستفاده به افزايش نرخ ارز در 
بازار آزاد دامن بزنند که بديهي است بايد اين 

موضوع کنترل شود.سبحاني فر با تاکيد بر لزوم 
تزريق ارز مورد نياز به بازار، تصريح کرد:با توجه 
به اينکه هر س��اله در ايام نزديک به آغاز س��ال 
نو ميالدي به دليل رش��د مسافرت هاي خارج 
از کش��ور تقاضاي خريد دالر افزايش مي يابد 
بايد، بانک مرکزي تدابيري اتخاذ کند که بازار 
در تعادل باش��د.وي با اش��اره به تاثير نوسانات 
قيمت ارز بر قيمت کاالهاي اساسي ادامه داد:با 
توجه به افزايش نرخ دالر در ماه هاي اخير بايد 
عرضه دالر به بازار زياد ش��ود تا س��وداگران از 

اين فضا سوء استفاده نکنند.
عض��و کميس��يون صناي��ع و مع��ادن مجلس 
ش��وراي اسالمي، با اشاره به وجود مقدار قابل 
توجهي دالر در خانه ها يادآور شد:در هر صورت 
ب��ا توجه به اينکه پيش بيني مي ش��ود بازار ارز 
با مش��کل جدي روبرو نش��ود بهتر اس��ت که 
ارزهاي خانگي به بازار عرضه شود البته براي 
انج��ام اين مهم باي��د برنامه ريزي صحيحي 

صورت گيرد.
دول�ت ت�ک نرخ�ي ک�ردن ارز را عملياتي  ���

کند
همچنين موسوي الرگاني 
عضو کميسيون اقتصادي 
مجل��س تاکي��د دارد ک��ه 
نوس��انات ارز بح��ران زا 
نيس��ت و دولت اگر ادعاي مديريت بازار ارز را 
دارد ب��ه ت��ک نرخ��ي ک��ردن ارز جامعه عمل 

بپوشاند.
س��يدناصر موسوي الرگاني تاکيد کرد: با اين 
شرايط انتظار مي رود که مسئوالن برنامه ريزي 
دقيقي براي ارز آوري به کش��ور داش��ته باشند 
چرا که در حال حاضر ارز زيادي از کشور خارج 
مي ش��ود بنابراين مي توان با س��رمايه گذاري 
در بخش هايي چون گردشگري بدون فروش 

نفت ارز آوري کنيم.
 اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه با پشتوانه 
ارزي مي ت��وان از دخالت نوس��انات دالري بر 
اقتصاد کش��ور جلوگيري کرد، گفت: البته بايد 
به اين نکته اشاره کرد که نوسانات ارز تنها بر 

ايران تاثير ندارد بلکه تاثير جهاني است با اين 
حال مسئوالن با برنامه ريزي و در نظر گرفتن 
پش��توانه ارزي بايد به س��متي حرکت کنند که 
کمترين تغييرات را با نوس��انات ارزي تجربه 
کنيم.موسوي الرگاني با بيان اينکه در سنوات 
گذش��ته نوس��انات ارز را پشت سر گذاشته ايم، 
بيان داشت: با توجه به تجربه دوره هاي گذشته 
نوسانات ارز بحران زا نيست، اما مي تواند تاثير 
منفي بر برنامه اقتصادي کشور داشته باشد که 
اگر دولت توانمند و داراي پشتوانه ارزي قوي 
باش��د ب��ا تک نرخي ک��ردن ارز مي تواند تاثير 

نوسانات ارز را کاهش دهد.
وي ب��ا بي��ان اينکه مقدار قابل توجهي از ارز در 
اختيار دالالن اس��ت، گف��ت: در واقع دالالن 
نب��ض ب��ازار ارز را در دس��ت دارند و هر زماني 
که کمبود ارز در بازار احساس مي شود قيمت 
را ب��اال مي برن��د، اي��ن در حالي اس��ت که اگر 
پش��توانه ارزي قوي داش��ته باشيم و ارز را تک 
نرخي مي کرديم ديگر نوسانات ارز براي کشور 
مشکل ساز نمي شد.عضو کميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي افزود: عالوه بر اينکه 
دالالن، ارز زيادي در اختيار دارند و مي توانند 
بر بازار اثرگذار باشند، متاسفانه شاهد نگهداري 
ارز در خانه ها هس��تيم که مي تواند با تغيير در 
قيمت دالر بازار را تکان دهنده، نگهداري ارز 
در خانه نشان دهنده نبود برنامه ريزي درست 

مسئوالن در اين زمينه است.
وي با اش��اره به صحبت س��يف رئيس بانک 
مرک��زي مبن��ي ب��ر اينکه مش��کل کمبود ارز 
نداريم، اظهار داش��ت: اگر مش��کل کمبود ارز 
نداري��م بان��ک مرکز در بازار ثبات ايجاد و نرخ 

ارز را تک رقمي کند.
اج�راي سياس�ت تک نرخي ک�ردن دالر  ���

مولفه اصلي افزايش قيمت ارز است
همچني��ن ناي��ب رئيس 
اقتص��ادي  کميس��يون 
ش��وراي  مجل��س 
اسالمي اعتقاددارد اجراي 
سياس��ت ت��ک نرخ��ي کردن قيم��ت دالر از 

مولفه ه��اي مه��م در افزايش نرخ ارز اس��ت.
علي اکبر کريمي ، با اش��اره به افزايش قيمت 
ارز ت��ا بي��ش از ۴ ه��زار و 100 توم��ان گفت: 
برخي بر اين باورند که س��فرهاي خارجي در 
م��اه ژانوي��ه مي توان��د ب��ر افزايش ن��رخ ارز 
تاثيرگ��ذار باش��د اما عوامل موث��ر ديگري از 
جمل��ه سياس��ت هاي دولت ب��راي تک نرخي 
کردن قيمت ارز تاثير بيشتري در افزايش نرخ 
دارد.عضو هيات رئيس��ه کميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه دولت از 
ش��رايط پيش آمده به نوعي استقبال مي کند، 
ادام��ه داد: ارز ب��ه عنوان ي��ک پارامتر که تابع 
عرضه و تقاضا است از قدرت زيادي برخوردار 
اس��ت بنابراي��ن ه��ر چ��ه دولت ت��وان ارزي 
بيش��تري داش��ته باش��د مي تواند قيمت ارز را 

کنترل يا بهاي آن را کاهش دهد.
وي با تاکيد بر روند افزايشي قيمت ارز، اظهار 
داش��ت: باتوجه به ش��رايطي که وجود دارد و 
ميزان تقاضاي ارز از عرضه آن پيش��ي گرفته 
است و در نهايت شاهد افزايش نرخ ارز و دالر 
خواهي��م ب��ود.وي در اين ب��اره که آيا افزايش 
قيم��ت دالر بح��ران زا خواهد بود، تاکيد کرد: 
افزايش قيمت ارز قطعا بحران زا است چرا که 
ارز از مهمترين مولفه هاي تاثيرگذار در اقتصاد 
از جمله هزينه تمام شده توليد است، بنابراين 
دولت بايد با کنترل قيمت ارز، رونق اقتصادي 

کشور را رقم بزند.
کريمي ، به دولت در زمينه اجراي سياست تک 
نرخ��ي ک��ردن ارز توصيه ک��رد و گفت: دولت 
اگر مي خواهد سياست تک نرخي کردن ارز را 
اجرا کند بايد اين اتفاق را به صورت تدريجي 
و کنترل ش��ده انجام دهند، اگر به صورت بي 
محابا و يکباره سياست را پياده کند آسيب هاي 

بسياري به اقتصاد و بازار وارد مي شود.
ناي��ب رئيس کميس��يون اقتص��ادي مجلس 
ش��وراي اسالمي تاکيد کرد: دولت اگر اجراي 
سياس��ت ت��ک نرخ��ي ارز را مدنظ��ر دارد اين 
موض��وع را تح��ت نظر خود پيش ببرد نه اينکه 

با شرايط بازار مسئله را پيش ببرد.

یادداشت

درآمد دولت به هزينه ها نرسيد

 کل درآمده��اي وصول��ي دولت 110 هزار و 
700 ميليارد تومان بوده که 57 هزار ميليارد 
توم��ان س��هم ماليات و گم��رک و ۴5 هزار 
ميلي��ارد تومان س��هم نف��ت و ميعانات بوده 
اس��ت.8700 ميليارد تومان از محل فروش 
اوراق و اس��ناد خزانه نيز حاصل ش��ده است، 
دولت 16 هزار و 700 ميليارد تومان تنخواه از 
خزانه دريافت کرده است، زيرا جمع درآمدها 
127 هزار و ۴00 ميليارد تومان بوده که کمتر 

از هزينه هاي پرداختي است.
س��هم درآمدهاي ماليات��ي در اين مدت ۴3 
هزار ميليارد تومان بوده که 72 درصد محقق 
ش��ده و از مصوب کل نيز 37 درصد وصول 

شده است.
از مح��ل نف��ت و ميعانات گازي نيز ۴5 هزار 
ميلي��ارد توم��ان وصول ش��ده که 7۴ درصد 
6 ماه��ه و 38 درص��د مصوب کل را وصول 
کرده اس��ت. همچنين 3800 ميليارد تومان 
اوراق و 3800 ميلي��ارد تومان اس��ناد خزانه 

فروخته شده است.
در بخ��ش پرداخت ها اعتب��ارات هزينه اي 
107 ه��زار و 500 ميلي��ارد توم��ان بوده که 
83 درص��د 6 ماه��ه و ۴2 درصد مصوب کل 

محقق شده است. 
1۴ ه��زار و 500 ميلي��ارد توم��ان حق��وق 
بازنشس��تگان تأمي��ن اجتماعي، 19 هزار و 
600 ميلي��ارد توم��ان حقوق کارکنان دولت 
به صورت ملي، ۴ هزار ميليارد تومان حقوق 
استاني و 12 هزار و 500 ميليارد تومان ساير 
هزينه ه��ا )آب، ب��رق، گاز، بنزين، ناهار و ...( 

بوده است.
7600 ميلي��ارد تومان به طرح هاي عمراني 
پرداخت ش��ده اس��ت، 20 درصد از مصوب 6 
ماهه و 11 درصد از مصوب کل سال محقق 
ش��ده، 2100 ميليارد تومان پول نقد و بقيه 
آن از محل فروش اوراق و اسناد خزانه بوده 
اس��ت. همچنين دولت 7200 ميليارد تومان 
از سررسيد بدهي هاي مالي خود را پرداخت 

کرده است. 
تا پايان مهر ماه نيز 2 هزار ميليارد تومان به 
طرح هاي عمراني اس��تاني اختصاص يافته 
که سرجمع آن ۴600 ميليارد تومان است. 
ت��ا پايان س��ال احتمااًل ح��دود 90 درصد از 
درآمدهاي مالياتي محقق مي ش��ود، گفت: 
طب��ق برنام��ه درآمدهاي مالياتي از س��ال 
97 بايد به 159 هزار ميليارد تومان برس��د. 
همچنين دولت موظف اس��ت 10 درصد از 
هزينه ه��اي ج��اري را کاهش دهد که البته 

بعيد به نظر مي رسد. 
در خوش بينانه تري��ن حال��ت مي ت��وان ۴0 
ه��زار ميليارد توم��ان از اعتبارات عمراني را 
پرداخت کرد، بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان 
فرار مالياتي و ظرفيت مالياتي عليرغم رکود، 
وج��ود دارد ام��ا به دلي��ل آنکه نمي توان اين 
بخش را شناس��ايي کرد، درآمدهاي مالياتي 
کم است همچنين گردش نقدينگي در حال 
حاضر معيوب بوده و ۴0 درصد اقتصاد کشور 
به صورت چمداني و زيرزميني فعال است.

تک خبر
درآمدهاي گمرکي ۳ برابر شد

مجموع درآمدهاي گمرکي در ش��ش ماهه 
نخست سال جاري به 160 هزار ميليارد ريال 
رسيد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

رشد 37 درصدي را نشان مي دهد.
به گزارش ايسنا، گمرک ايران از افزايش سه 
برابري درآمدهاي گمرکي با اجراي سامانه 
جامع گمرکي خبر داد و اعالم کرد که امکان 
جعل اسناد با ارتقاي سامانه هاي الکترونيکي 

در گمرک هوشمند وجود ندارد.
گمرک ايران در سال هاي اخير تحوالتي را در 
نظام گمرکي ايجاد کرده که مهم ترين آن ها 
پروژه گمرک الکترونيک است و گمرک در 
اين مدت مدعي ش��ده که اجراي اين پروژه 
تاثيرات بسيار مثبتي را بر نظام گمرکي ايران 
گذاشته است.يکي از مهم ترين اتفاقاتي که 
در راس��تاي اجراي طرح گمرک الکترونيک 
و س��امانه جام��ع گمرک��ي افت��اد، افزايش 
درآمده��اي گمرک��ي با وجود کاهش حجم 
واردات در سال هاي اخير بود و گمرک ايران 
در طول اين سال ها خبر از افزايش درآمدهاي 

گمرکي به ميزان چشم گيري داده است.
الکترونيکي ک��ردن  ب��ا  اي��ران  گم��رک 
تمامي رويه ه��اي گمرک��ي موف��ق ش��د 
درآمده��اي خود را نس��بت ب��ه زمان قبل از 
پياده سازي سامانه جامع گمرکي به سه برابر 
افزايش دهد و در سال گذشته با کسب 330 
هزار ميليارد ريال مجموع درآمدهاي وصولي 
بهترين رکورد را در کس��ب درآمدها کس��ب 
کند و اين در حالي است که واردات کاال به 
کشور در سال گذشته نسبت به مدت زماني 
قبل از پياده س��ازي س��امانه جامع گمرکي 

کاهش داشت.
بر اساس اعالم گمرک ايران، با هوشمندسازي 
تمامي مراح��ل انجام تش��ريفات گمرکي از 
ابتداي سال جاري تطبيق اطالعات بارنامه، 
ثبت سفارش و تمامي اسناد و مدارک ترخيص 
با اظهار صاحب کاال به صورت الکترونيکي و 
هوشمند انجام مي شود و امکان جعل اسناد 

وجود ندارد.

دبير کانون بانک هاي خصوصي و موسس��ه هاي اعتباري از آمادگي 
اين نهادهاي پولي براي بازسازي و تجهيز دوباره بيمارستان تخريب 

شده شهرستان سرپل ذهاب خبر داد.
»محمدرضا جمش��يدي« با اش��اره به جلس��ه اعضاي اين کانون و 

ش��وراي هماهنگ��ي بانک ه��اي دولت��ي در تهران ب��راي هدفمند 
ش��دن کمک ه��اي نظ��ام بانکي در کم��ک به زلزل��ه زدگان غرب 
کش��ور اش��اره کرد و افزود: اولويت نخس��ت بانک هاي خصوصي و 
موسسه هاي اعتباري، بازسازي بيمارستان تخريب شده سرپل ذهاب 
اس��ت ک��ه ق��رار ش��د هماهنگي و رايزني ه��اي الزم در اين زمينه با 
 وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشکي و استانداري کرمانشاه انجام

 شود.
جمش��يدي اضافه کرد: پيش��نهاد بعدي اين بود که اگر تاکنون کسي 
براي بازسازي بيمارستان پيشقدم شده، بانک ها در بازسازي مدارس 
و خانه هاي بهداش��ت تخريب ش��ده مش��ارکت کنند که اين کار نيز 
نيازمند آن اس��ت که با اس��تانداري کرمانشاه هماهنگي الزم انجام و 
آمار مدارس و خانه هاي بهداشت تخريب شده، تعيين شود، همچنين 
نظ��ام بانک��ي در تامي��ن کانکس ها و خانه ه��اي موقت زلزله زدگان 

همکاري داشته باشد.

7 بانک براي پرداخت تس��هيالت به زلزله زدگان اس��تان کرمانش��اه 
مشخص و سهميه آنها نيز تعيين شده واز روزگذشته، روند پرداخت 

تسهيالت در اين بانک ها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وزارت اقتصاد، مسعود کرباسيان 

در جلس��ه س��تاد بحران اس��تان کرمانشاه که با حضور رئيس مجلس 
ش��وراي اس��المي برگزار ش��د افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي 
مصوبات هيات وزيران در ارتباط با حادثه زلزله کرمانشاه را به بانک ها 
اب��الغ ک��رده و رون��د اجراي آن را نيز پيگيري مي کند.وي تاکيد کرد: 
بانک ه��ا نباي��د روند اجراي مصوبات هيات وزيران در ارتباط با زلزله 
کرمانش��اه را به تاخير بياندازند.کرباس��يان تصريح کرد: روند اجراي 
مصوبات هيات دولت به صورت ويژه از سوي وزارت امور اقتصادي 
و دارايي پيگيري مي ش��ود.وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه از 
بانک ها خواس��ت در زمينه اس��تهمال تس��هيالت اعطايي در مناطق 

زلزله زده استان کرمانشاه نيز همراهي و همکاري کنند.
کرباس��يان در مورد معافيت مالياتي براي مناطق زلزله زده اس��تان 
کرمانشاه نيز گفت: براي اين موضوع جلسه اي در وزارتخانه تشکيل 
و با حضور مسئوالن و کارشناسان مربوطه موضوع مطرح و پيگيري 

خواهد شد.

آمادگي بانک ها براي بازسازي بيمارستان سرپل ذهاب اعطاي تسهيالت بانکي به زلزله زدگان آغاز شد 

درخواست برقراري روابط کارگزاري 5 بانک ايراني با بانک های ترکیه 

خیز ناموفق طال براي صعود به سطح ۱۳۰۰ دالر

حسين يعقوبي مياب مديرکل بين الملل بانک مرکزي با 
تاکيد بر اينکه هم اکنون مشکل خاصي در روابط بانکي 
ايران با چين و امارات وجود ندارد، از حل مشکل روابط 
با هال��ک بان��ک ترکيه خبر داد و گف��ت: عالوه بر اين، 
به زودي با يک بانک بزرگ ترکيه اي روابط کارگزاري 
برقرار مي  ش��ود.وي درخصوص مس��دود شدن حساب 
برخي فعاالن اقتصادي در امارات و چين، اظهارداشت: 
ما اين موضوع را پيگيري کرديم و مشخص شد ماجراي 
مس��دود ش��دن حساب ها در امارات فقط چند مورد بوده 

که مربوط به بانک Emirates NBD است.
وي افزود: ممکن است يک ذينفع يا صادرکننده در بانک 
مورد نظر حس��اب نداش��ته و ترجيح دهد به وسيله يک 
صّرافي اين کار را انجام دهد اما اين به معناي مس��دود 
بودن کانال بانکي ايران و امارات نيس��ت. در مجموع 
مسائل و مشکالتي در اين بين وجود دارد و قطعا سطح 

روابط بانکي ايران و امارات ايده آل نيست.

يعقوبي همچنين درخصوص مشکالت بانکي به وجود 
آمده با بانک هاي چيني گفت: دو ماه پيش رس��انه ها از 
مسدود شدن حساب برخي شرکت هاي پتروشيمي خبر 
دادند که با رايزني هاي انجام ش��ده اين مش��کل تقريبا 
برطرف ش��ده اس��ت. مش��کالتي هم که براي حساب 
دانشجويان و شهروانان ايراني ساکن چين به وجود آمده 

بود، تقريبا برطرف و مجددا روابط برقرار شد.
وي در توضي��ح عل��ت بروز اين اختالل در روابط بانکي 
اي��ران و چين، گف��ت: وزارت خزانه داري دولت آمريکا 
گاه��ي اوق��ات روي بانک هاي برخي کش��ورها تمرکز 
مي کن��د و در همين راس��تا مدت��ي پيش با هدف ايجاد 
مش��کل براي ايران، اين تمرکز را به س��مت بانک هاي 
چين��ي ب��رده بود.يعقوبي ادامه داد: اوفک به بانک هاي 
چيني فش��ار آورده و اعالم کرده بود ش��ما )بانک هاي 
چيني( مقررات بانکي را به درستي اجرا نمي کنيد و همين 
مس��اله موجب چنين واکنش هايي از س��وي بانک هاي 

چيني شده بود.مدير کل بين الملل بانک مرکزي تصريح 
ک��رد: م��ا به طور جدي اي��ن موضوع را پيگيري و حتي 
در مت��ن نام��ه اي که به مقام نظارت بر بانک هاي چين 
ارسال کرديم، نوشتيم ما ديگر از کشور چين که اولين 
شريک تجاري ايران است و روابط سياسي خوبي با ما 
دارد، انتظار چنين برخوردهايي نداريم.وي اظهارداشت: 
مقام چيني هم پاس��خ داد ما هيچ فش��اري به بانک هاي 
چيني نياورده ايم و فقط برخي بانک ها با هدف نش��ان 
دادن جديت شان در اجراي مقررات، اين سخت گيري ها 
را براي مشتريان خود، از جمله مشتريان ايراني اعمال 
کردند.وي با اش��اره به ارائه درخواس��ت برقراري روابط 
کارگزاري 5 بانک ايراني با بانک ترکيه اي، تصريح کرد: 
با برقراري روابط کارگزاري با اين بانک، هزينه هاي نقل 
و انتقال به ميزان قابل توجهي کاهش مي يابد و هالک 
بان��ک تنه��ا بانک ترکي��ه اي داراي روابط کارگزاري با 

بانک هاي ايراني نخواهد بود.

قيم��ت ط��ال اواي��ل معام��الت روز دوش��نبه تح��ت تاثي��ر ق��وي 
ش��دن ارزش دالر کاه��ش ياف��ت، ام��ا نزدي��ک ب��ه باالتري��ن 
 قيم��ت ي��ک م��اه گذش��ته ک��ه روز جمع��ه صعود ک��رده ب��ود، باقي

 ماند.
به گزارش ايس��نا، هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز 
گذشته بازار سنگاپور 0.2 درصد کاهش يافت و به 1291.71 دالر رسيد. 
طال روز جمعه تحت تاثير ابهام نس��بت به پيش��رفت برنامه اصالحات 
مالياتي آمريکا حدود 1.3 درصد جهش يافته و به 1297 دالر رس��يده 

بود که باالترين قيمت در يک ماه اخير بود.
در بازار نيويورک، هر اونس طال براي تحويل در دس��امبر 0.3 درصد 

کاهش يافت و به 1292.30 دالر رسيد.

به گفته ادوارد ماير، تحليلگر شرکت INTL FCStone، افزايش قيمتي 
که طال در معامالت روز جمعه داشت مطمئنا براي اين فلز مثبت بود، 
اما بايد ديد آيا حرکت اخير قيمت طال براي جذب سرمايه جديد کافي 
بوده است. اين امر تا حدود زيادي به پيشرفت يا عدم پيشرفت اليحه 
مالياتي آمريکا در س��ناي اين کش��ور بس��تگي دارد. اگر تالش ها براي 
تصويب اين اليحه نتيجه بخش باش��د، ممکن اس��ت طال با تصحيح 

قيمت چشمگيري روبه رو شود.
جوردان اليس��ئو، اقتصاددان ارش��د ش��رکت ABC Bullion بر اين باور 
است که طال مي تواند به راحتي به باالي سطح 1300 دالر صعود کند 
زيرا در حالي که بازار اين فلز ارزشمند يک روند صعودي دارد، در ساير 

بازارهاي مالي اندکي نوسان ديده مي شود.

بر اساس گزارش رويترز، شاخص دالر آمريکا در برابر سبدي از شش 
ارز بزرگ در معامالت روز دوش��نبه 0.3 درصد رش��د کرد. يورو پس از 
اين که تالش هاي آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، براي تشکيل يک 
دولت ائتالفي شکست خورد و نگراني هايي را نسبت به ابهام سياسي 
در بزرگ ترين اقتصاد منطقه يورو ايجاد کرد، به پايين ترين رکورد دوماه 

اخير در برابر ين ژاپن رسيد.
در بازار س��اير فلزات ارزش��مند، هر اونس نقره براي تحويل فوري 0.8 
درص��د کاه��ش ياف��ت و به 17.17 دالر رس��يد. هر اونس پالتين براي 
تحويل فوري 1.1 درصد کاهش يافت و در 939.99 دالر ايس��تاد. هر 
اونس پاالديوم براي تحويل فوري 0.2 درصد افزايش يافت و 99۴.85 

دالر معامله شد.

مديرکل بین الملل بانک مرکزي خبر داد:

محمد حسيني ���
 عض�و کميس�يون برنامه

 و بودجه مجلس 
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آغاز به کارسامانه جامع نظارتي بورس
با هدف کشف ناهنجاري  هاي حوزه بازار سرمايه عملیاتی شد

گ�روه ب�ورس: از روز 24 آب��ان ماه 1396 و 
در آس��تانه پنجاهمين س��الگرد تاسيس بازار 
س��رمايه، فاز نخست س��امانه جامع نظارتي 
اين بازار، به بهره برداري عملياتي رس��يد تا 
الگو هاي جديد کشف ناهنجاري  هاي حوزه 
بازار س��رمايه به مجموع��ه رويه هاي فعلي 
اضافه شود.از سوي ديگر با سامانه نظارت بر 
بازار، قابليت اس��تفاده از بروزترين روش ها و 
استاندارد هاي نظارتي بورس هاي مطرح دنيا 

فراهم شده است.
دکتر شاپور محمدي، رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار گفت: با بيان اينکه اين سامانه 
در م��دت بي��ش از 10 ماه طي دو فاز جداگانه 
اجرايي ش��د، تصريح کرد: فاز نخس��ت اين 
پ��روژه ط��ي 5 م��اه ب��ا ه��دف تهي��ه طرح 
مفهومي ش��ناخت نيازمندي هاي حوزه هاي 
مختلف نظارتي و مس��تند س��ازي آنها در تير 
ماه سال جاري به اتمام رسيد و در فاز بعدي 
، پياده  سازي سامانه در سازمان بورس، انجام 
تست هاي مختلف عملياتي و فني و انطباق 
با قوانين و مقررات موجود انجام ش��د.رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه 
اج��راي اي��ن پروژه نمونه ب��ارزي از يک کار 
گروه��ي موف��ق و هماهنگ اس��ت، گفت: 
مجموعه  هاي مختلف نظارتي بازار س��رمايه 
کش��ور ش��امل اداره نظارت بر بازار سازمان 
بورس، ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران، 
فرابورس ايران و بورس کاالي ايران در قالب 
تيم کسب و کار پروژه و همچنين شرکت هاي 
مديري��ت فناوري اطالع��ات بورس تهران، 

راي��ان ب��ورس و مديريت فناوري اطالعات 
س��ازمان بورس در قالب تيم فني و از طريق 
ارتباط بسيار نزديک توانستند در نهايي شدن 
اي��ن پروژه ايفاي نقش کنند.دکتر محمدي 
به مهمترين ويژگي  هاي اين س��امانه اشاره 
ک��رد و گفت: افزوده ش��دن الگوهاي جديد 
کشف ناهنجاري  هاي حوزه بازار سرمايه به 
مجموع��ه رويه هاي فعلي در کنار اس��تفاده 
از جديدترين ش��يو ه هاي شناسايي تخلفات 
انجام گرفته در حوزه معامالت و سفارش��ات 
به صورت سيستماتيک، از جمله ويژگي هاي 

اين س��امانه نظارتي اس��ت.وي در اين رابطه 
ادام��ه داد: همچنين امکان بازس��ازي روند 
رويداد هاي مرتبط با معامالت و سفارش��ات 
در جزئي ترين سطح ممکن و قابليت تطبيق با 
نرم  افزارهاي هسته معامالت با سرعت بسيار 
باال و به کارگيري جديدترين امکانات سخت 
افزاري از ديگر مزيت هاي اين سامانه است.

دکتر محمدي ابراز اميدواري کرد با استفاده 
از اين سامانه، کارآيي در بورس افزايش پيدا 
کن��د و حرکت در مس��ير معامالت منصفانه 

هموارتر شود.

معامالت بلوکي هدفمند ممنوع است ���
دکتر شاپور محمدي در پاسخ به اين پرسش 
ک��ه با اينکه س��ازمان ب��ورس اعالم کرده از 
معام��الت بلوکي که با قصد دس��تکاري در 
قيم��ت انجام مي ش��ود جلوگي��ري به عمل 
آمده و معامالت با "نماد 2" حذف شده هنوز 
در فضاي مجازي ش��نيده و اين معامالت با 
قصد شاخص سازي انجام مي شود نظر شما 
چيس��ت؟ گفت: اگر متوجه شويم معامالت 
بلوک��ي انجام مي ش��ود، مان��ع آن خواهيم 
ش��د.همچنين اگر فعاالن بازار سرمايه اقدام 

به معامالت بلوکي کنند، پيگيري مي کنيم.
رييس سازمان بورس بار ديگر بر ممنوع بودن 
معامالت بلوکي و حذف معامالت با "نماد2 
" تاکي��د و اع��الم کرد با اف��رادي که معامله 
بلوک��ي اغوا کننده و گمراه کننده مي کردند، 

برخورد شده است.
دبير شوراي عالي بورس ادامه داد: همانطور 
ک��ه گفت��ه بوديم معامالت "نم��اد 2" از بازار 
س��رمايه حذف ش��د و ديگر اي��ن معامالت 
وجود ندارد. با افرادي که معامله بلوکي اغوا 
کننده و گمراه کننده مي کردند، برخورد شده 
اس��ت.اين مقام مس��ئول در پاس��خ به اينکه 
چ��را اينکه با برخي از ش��رکت هاي متخلف 
برخورد شد به صورت رسانه اي اعالم نشده، 
گفت: مي توانيم مجازات و جريمه کنيم ولي 
نمي توانيم نام اين اشخاص را اعالم کنيم چرا 
که اين موضوع فقط با دستور قضايي امکان 
پذير اس��ت و مربوط به حريم ش��خصي افراد 
مي ش��ود.محمدي افزود: بورس تهران بارها 
در مورد معامالت بلوکي توضيح داده است. 
البته خود معامله بلوکي معامله اي نيست که در 
دنيا کنار گذاشته شده باشد. نمي شود معامله 
بلوکي را ممنوع کرد اما معامله بلوکي که به 
قصد تغيير قيمت و انحراف در قيمت ها انجام 
ش��ود، درست نيست و با آن مخالف هستيم. 
در ح��ال حاضر اساس��ا ديگر "نماد 2 "وجود 
ندارد و با معامالت بلوکي گمراه کننده حتما 
برخورد مي کنيم. براي ما بايد اثبات شود که 
قصد شخص معامله کننده گمراه کردن بازار 

بوده است.

بورس جهاني گزارش بازار
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بازار متعادل بورس 

معامله گران بورس تهران در حالي نظاره گر 
بازار متعادل پا به پاي معامالت درون گروهي 
و کدبه کد حقوقي ها بودند که نوسان قيمت 
جهاني نفت خام در روزهاي اخير باعث شد تا 
پااليشي ها پيشرو بازار سهام باشند.شاخص 
کل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار 
ته��ران )تدپيکس( در پاي��ان معامالت روز 
دوش��نبه 29 آب��ان م��اه 96 ب��ا افزايش 58 
واح��دي روي رق��م 88 ه��زار و 261 واحد 
ايستاد.ش��اخص کل هم  وزن اما با کاهش 
16 واح��دي ع��دد 17 هزار و 536 واحد را به 
نمايش گذاشت.شاخص سهام آزاد شناور نيز 
با افزايش 80 واحدي به رقم 95 هزار و 61 
واحد دس��ت يافت.ش��اخص بازار اول اما در 
حالي با افزايش 80 واحدي به رقم 95 هزار 
و 61 واحد دست يافت که شاخص بازار دوم 
با افزايش 125 واحدي عدد 61 هزار و 920 
واحد را به نمايش گذاشت،همچنين شاخص 
کل فراب��ورس )آيفکس( نيز با افزايش يک 
واحدي روي رقم يک هزار و 9 واحد ايستاد.

ارزش کل معام��الت بورس تهران در حالي 
ب��ه بي��ش از 145 ميليارد تومان نمايش داده 
ش��د که ناش��ي از دست به دست شدن بيش 
از 602 ميلي��ون س��هم و اوراق مال��ي قابل 
معامله طي 50 هزار و 122 نوبت داد و ستد 
بود.در بازار 2 بورس تهران که به معامالت 
درون گروهي س��هامداران عمده اختصاص 
دارد 15 ميليون سهم ايران ترانسفو به ارزش 
بي��ش از 8 ميليارد تومان ميان س��هامداران 
عمده اين س��هم با معامالت انتقالي همراه 
ب��ود.در جري��ان بازار نقدي س��هام در حالي 
گروه پااليش��ي ها به تبع رشد روزهاي اخير 
قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني با اقبال 
خريداران اغلب حقيقي بازار سهام روبه رو شد 
که همس��و با معامالت انتقالي صندوق هاي 
حامي نماگره��اي بورس و همچنين تحرک 
بازارگردان ه��ا اين گ��روه روندي متعادل را 
در نمادهاي پيش روي خود نظاره گر بود.در 
گروه بانک ها نيز انتظار سهامداران نمادهاي 
متوقف��ي همچ��ون بانک ص��ادرات براي 
برگزاري مجمع و بازگشايي نماد معامالتي 
پس از گذش��ت حدود 2 س��ال در حالي لبريز 
شده که شنيده هايي از تغييرات مديريتي در 

اين گروه شنيده مي شود.
همزم��ان آراي��ش صورت هاي مالي در نماد 
بانک آينده و خروج 60 درصد از منابع سپرده 
اين بانک تحت عنوان تسهيالت اعطايي در 
ازاي چک و سفته بر اساس صورت هاي مالي 
عملکرد 95 قابل تأمل اس��ت منابعي که با 
توجه به تخصيص آنها به شرکت هاي تابعه 
از جمله ايران مال با اما و اگرهاي بس��ياري 

مواجه است. 

 شاخص بورس آسيا 
پايين آمد

ش��اخص بورس آسيا در روز دوشنبه با روند 
منفي شروع به کار کرد؛ در حالي که ارزش 
دالر در براب��ر ارزه��اي اصلي جهان قدرت 

نمايي کرد.
ش��اخص بورس کش��ورهاي آس��يايي در 
نخس��تين روز بازار معام��الت هفته جاري 
ميالدي به دليل عقب نش��يني بورس وال 
اس��تريت و چي��ن کاهش پي��دا کرد و روند 
محتاطانه اي را در دستور کار سرمايه گذاران 

قرار داد.
اين درحالي است که انتظار مي رود در اروپا 
ب��ورس داکس آلم��ان 5 دهم درصد، کاک 
فرانس��ه 5 دهم درصد و فوتسي بريتانيا هم 
ب��ا ي��ک دهم درصد روند نزولي ش��روع به 

کار کنند.
 در آس��يا ميانگين ش��اخص بورس آس��يا - 
اقيانوس��يه در منطق��ه خ��ارج از ژاپ��ن يک 
ده��م درصد کاهش پيدا کرد. بورس نيکي 
ژاپن 6 دهم درصد اوفت شاخص را تجربه 
کرد و در چين ش��اخص بورس اين کش��ور 
هم به دليل اعالن خط مش��ي جديد براي 
س��ر و سامان دادن به محصوالت مديريت 
داراي��ي ک��ه مي تواند اش��تهاي س��رمايه 
گ��ذاران را ب��راي رويارويي ب��ا دارايي هاي 
 ب��ا ريس��ک ب��اال از بين ببرد، رون��د نزولي

 به خود گرفت. 
ش��اخص بورس ش��انگهاي و CSI300 هر 
ک��دام 5 دهم درصد پايين آمدند.در آمريکا 
به دليل تنش بر س��ر تصويب قانون اصالح 
مالياتي شاخص داوو جونز، اس اند پي 500 
و نزدک هر کدام به ترتيب با 4 دهم درصد، 
3 دهم درصد و 2 دهم درصد کاهش در روز 

جمعه به کار خود پايان دادند.
در ب��ازار جهان��ي ارز، ش��اخص دالر آمريکا 
در براب��ر 6 س��بد اصل��ي ارز جهان با 4 دهم 
درصد افزايش به 93.987 واحد رس��يد؛ اما 
ارزش ي��ورو ب��ه دليل مذک��رات 4 حزب در 
آلم��ان براي تش��کيل ائتالف براي کاهش 
قدرت آنگال مرکل صدر اعظم اين کش��ور 
 ب��ا 5 ده��م درص��د کاه��ش ب��ه 1.1734 

دالر رسيد. 
همچنين هر دالر به 112.10 ين رسيد که 
حاکي از رش��د ي��ک دهم درصدي دالر در 

برابر پول ژاپن دارد.
قيم��ت منطق��ه ط��ال هم ب��ا 2 دهم درصد 
کاه��ش ب��ه يکه��زار و 291 دالر و 54 
س��نت در ه��ر اونس رس��يد؛ ضم��ن اينکه 
ارزش اوراق قرضه آمريکايي 10 س��اله در 
بازارهاي آسيايي به 2.327 درصد رسيد که 
 اين رقم براي روز جمعه 2و354 درصد ثبت

 شده بود.

ب��راي راه ان��دازي صندوق ه��اي ارزي اقدام��ات 
کارشناسي زيادي انجام شده است و اميدوارم که راه 
اندازي اين ابزار،  اتفاق خوبي براي بازار سرمايه باشد 
و هر چه زودتر عملياتي ش��ود تا بخش قابل توجهي 

از نگراني هاي سرمايه گذاران رفع شود.
بهروز خدارحمي، کارش��ناس ارش��د بازار س��رمايه با 
بيان مطلب فوق درباره راه اندازي صندوق هاي ارزي 
و معامالت آتي ارز به س��نا، گفت: چنانچه نوس��انات 
برابري نرخ ارز در مقابل ريال وجود داش��ته باش��د، 
بازدهي س��رمايه گذاران تحت تأثير نوس��انات ارزي 
ق��رار مي گيرد، بنابراين ديگ��ر اين بازدهي، بازدهي 

واقعي نيست.
وي با بيان اينکه در اين ش��رايط س��رمايه گذاران با 
احتياط بيش��تري به سمت صنايعي مي روند که تأثير 

بيش��تري از نوس��انات ارز مي گيرند، اظهار داش��ت: 
براي س��رمايه گذاران خارج��ي نيز اين موضوع يک 
دغدغه جدي و انکارناپذير اس��ت چون اين دس��ته از 
سرمايه گذاران درصورتي که نتوانند نوسانات نرخ ارز 
را پوشش دهند يا به تعبيري بيمه کنند،  انگيزه الزم 

و کافي براي سرمايه گذاري پيدا نمي کنند.
اي��ن اس��تاد دانش��گاه ادام��ه داد: ب��راي راه اندازي 
صندوق ه��اي ارزي اقدام��ات کارشناس��ي زي��ادي 
انجام ش��ده اس��ت و اميدوارم که راه اندازي اين ابزار،  
اتفاق خوبي براي بازار س��رمايه باش��د و هر چه زودتر 
عملياتي ش��ود تا بخش قابل توجهي از نگراني هاي 

سرمايه گذاران رفع شود.
خدارحمي رفع اين نگراني ها را به نفع بازار س��رمايه 
خوان��د و گف��ت: در اين صورت س��رمايه گذاران اعم 
از داخلي و خارجي اگر در ش��رکت يا صنعت خاصي 
سرمايه گذاري کنند، نوسانات نرخ ارز در ميان مدت يا 

بلندمدت، محاسبات آنها را به هم نمي ريزد.
اين کارش��ناس بازار س��رمايه ابراز اميداواري کرد: با 
تأسيس صندوق ارزي و راه اندازي معامالت آتي ارز، 
س��رمايه گذاران مي توانند آس��وده خاطر، خود را در 
مقابل نوسانات، بيمه کنند و فقط تمرکز و توجه خود 

را به اهداف صنايع و شرکت ها معطوف کنند.

شرکت هاي تأمين سرمايه براي ايجاد صندوق هاي 
س��رمايه گذاري نياز به مجوز بانک مرکزي دارند در 
حالي که ش��رکت هاي کارگزاري و س��بدگردان فقط 

مجوز سازمان بورس را نياز دارند.
محمدرض��ا معتم��د، مدير نظارت ب��ر نهاد هاي مالي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موضوع 
قانون جديد و مجوز ش��رکت هاي تامين س��رمايه از 
بان��ک مرکزي براي تاس��يس صن��دوق گفت: همه 
نهادهاي مالي در بازار س��رمايه وابس��ته به بانک يا 
تامين س��رمايه نيس��تند، به هر حال کارگزاري ها و 
ش��رکت هاي س��بد گردان نيز به عنوان نهاد مالي در 

حال فعاليت هستند.
وي افزود: براي تاس��يس صندوق در ش��رکت هاي 
تامين س��رمايه، بانک مرکزي به ش��رکت هاي تحت 
نظر خود دستور داده که از بانک مرکزي مجوز دريافت 
کنن��د. ول��ي براي کارگزاري ها و س��بد گردان ها که 
متعلق به سيس��تم بانکي نيس��تند فقط مجوز سازمان 

بورس مالک است.
وي گفت: قانون برنامه ششم به بانک مرکزي اجازه 
داده که براي ش��رکت هاي زير مجموعه بانک هاي 
خود، براي تاسيس صندوق اعطاي مجوز الزامي شود 

و اين نهاد اعمال نظر کند.

معتمد در پاس��خ به اين س��وال که آيا سازمان بورس 
ب��راي جلوگي��ري از اين قانون اقدامي نکرده اس��ت؟ 
گفت: سازمان بورس به موجب همين قانون تاسيس 
شده است و به نوعي مي توان گفت مرجع قانونگذاري 
در کش��ور مش��خص است. البته اين قانون در گذشته 
نبوده است اما به هر حال سياست گذاري هاي کالن 
توس��ط مراجع قانون گذاري انجام مي ش��ود و ما نيز 

تابع قانون هستيم. 
حتي در زماني که مجوز تاس��يس صندوق ها توس��ط 
س��ازمان انجام مي ش��د، باز هم اين موضوع توس��ط 
مراجع نظارتي شوراي پول و اعتبار و ساير نهاد هاي 

مالي مورد بررسي قرار مي گرفت.

ايجادصندوقبهمجوزبانکمرکزينيازداردصندوقهايارزي،نوساناترابيمهميکند
مديرنظارتبرنهادهايماليسازمانبورسواوراقبهادار:کارشناسارشدبازارسرمايه:

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده: ۹۶/۳۸۳/۱

وقت رسيدگي: ۹۶/۱0/2 _ ۱0/۳0 صبح
خواهان: اوليا ساالريه با وکالت علي زاده 

خوانده: محمدحسين کريم تبار
خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسيدگي به شعبه اول حل 
اختالف ارجاع گرديده و وقت رس��يدگي تعيين ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دس��تور ش��ورا و بتجويز ماده ۷2 قانون آئين دادرس��ي مدني 
مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتش��ار آگهي ميش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر 
آخرين آگهي ظرف يک ماه بدفتر ش��ورا مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگي حضور 
برس��اند چنانچه بعد ابالغي بوس��يله آگهي الزم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود.
شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان بابل

 
سازمان ثبت اسناد و امالک آمل

شماره:۹۶/222۸۹
تاريخ:۹۶/۷/2۹

آقاي محمد علي طاهري شاهاندشتي ورثه مرحوم سيد محمود به نشاني آمل خيابان آيت 
اله طالقاني نرسيده به ميدان قائم مرغ فروشي طاهري

ب��ا س��الم و احترام:آقاي عزت اله طاهري شاهاندش��تي و س��يده فاطم��ه صغري طاهري 
شاهاندش��تي و غيره بعضي از ورثه مرحوم سيد محمود طاهري شاهاندشتي مالک پالک 
باقيمان��ده ۸2۹-اصلي بخش ۱ آمل با تس��ليم تصوير مصدق گواه��ي انحصار وراثت و 
گواهي واريز ماليات بر ارث درخواس��ت صدور س��ند مالکيت س��هم االرث خود از پالک 
ف��وق را نموده و در تقاضا نامه وارده به ش��ماره ۹۶/۳20۸-۹۶/4/۱۱ اظهار داش��ته 
که اصل س��ند مالکيت شماره چاپي ش��ماره ۱۱۸۹52 پالک مذکور در نزد شماست و از 
ابراز و تسليم آن به وراث و اداره ثبت خودداري مينماييد لذا به موجب تبصره سه ماده 
۱20-آيين نامه قانون ثبت پس از ابالغ اين اخطار به شما و انقضا ۱0روز از تاريخ ابالغ 
مراتب يکبار در يکي از نش��ريات آگهي ميش��ود چنانچه ظرف مهلت معين شده در آگهي 
از تسليم سند مذکور خودداري گردد سند مالکيت وراث با رعايت کليه مقررات قانوني 

صادر و تسليم ميگردد.ج/۷/2۹
م الف۹۶/۱50/۱۹2

رئيس ثبت اسناد و امالک آمل-سيد محمد حسن روشنايي

اداره کل ثبت اسناد و امالک آمل
شماره:۹۶/2540۱

تاريخ:۹۶/0۸/25
آگهي فقدان سند مالکيت

خانم ام البنين گنجي با ارائه استش��هاديه ش��ماره تنظيمي دفتر خانه ۱۹4-آمل طي در 
خواست مورخ 02/250۸۶-۹۶/۸/22 تقاضاي صدور سند مالکيت المثني ۳205۹5ب 
۹۱شش��دانگ پالک ش��ماره ۷۶ فرع��ي از ۱5-اصلي واقع در بخ��ش ۳ ثبت آمل که در 
صفحه ۱۳0 ج ۳00 ذيل شماره ۷5۹۳۸ ثبت گرديده و در اثر اسباب کشي مفقود شده 
را نموده است و برابر سند رهني ۱۶۶۳2-۹۳/2/2۱ دفترخانه ۱4۷ بابلسر در رهن 
بان��ک تجارت دريا کنار قرار دارد که دراجراي ماده ۱20-اصالحي آيين نامه قانون ثبت 
مبادرت به نشر اين آگهي در روزنامه کثيراالنتشار در يک نوبت ميگردد چنانچه اشخاصي 
مدعي انجام معامله يا وجود س��ند مالکيت نزد خود ميباش��ند ظرف مدت ده روز پس از 
تاريخ انتش��ار آگهي اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالکيت يا سند معامله به اين 
اداره اع��الم نمايند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به 

صدور سند مالکيت المثني به نام مالک خواهد نمود.م الف ۹۶/۱50/۱۸۹
رييس ثبت اسناد و امالک آمل-سيد محمد حسن روشنايي

اداره کل ثبت اسناد و امالک آمل
شماره:۹۶/25۷45

تاريخ:۹۶/0۸/2۷
آگهي فقدان سند مالکيت

آقاي ولي اله غضنفري با ارائه استشهاديه شماره تنظيمي دفتر خانه ۱۶0سرخرود طي در 
خواست مورخ ۹۶/25۶2۶-۹۶/۸/25 تقاضاي صدور سند مالکيت المثني 04۶2۱0 
ششدانگ که سه دانگ عرصه آن وقف است پالک شماره ۳00 فرعي از ۱4-اصلي واقع 
در بخش ۹ ثبت آمل که در صفحه ۷۹ ج ۱50 ذيل شماره 2۶۷۳۳ ثبت گرديده و در اثر 

اسباب کشي مفقود شده را نموده است که دراجراي ماده ۱20-اصالحي آيين نامه قانون 
ثبت مبادرت به نش��ر اين آگهي در روزنامه کثيراالنتش��ار در يک نوبت ميگردد چنانچه 
اشخاصي مدعي انجام معامله يا وجود سند مالکيت نزد خود ميباشند ظرف مدت ده روز 
پس از تاريخ انتش��ار آگهي اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالکيت يا سند معامله 
ب��ه اي��ن اداره اعالم نمايند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکيت المثني به نام مالک خواهد نمود.م الف۹۶/۱50/۱۹0
رييس ثبت اسناد و امالک آمل-سيد محمد حسن روشنايي

اداره کل ثبت اسناد و امالک آمل
شماره:۹۶/25۷04

تاريخ:۹۶/0۸/2۷
آگهي فقدان سند مالکيت

آقاي ولي اله باقري فرزند عقيل با ارائه استش��هاديه ش��ماره تنظيمي دفتر خانه ۳05-
آمل طي در خواست مورخ ۹۶/25۷04-۹۶/۸/25 تقاضاي صدور سند مالکيت المثني 
۸۷۷52۳ شش��دانگ پالک ش��ماره ۱5۶5 فرعي از 4-اصلي واقع در بخش ۹ ثبت آمل 
که در صفحه ۱۳۹ ج 2۱۶ ذيل شماره ۳5۱02 ثبت گرديده و در اثر اسباب کشي مفقود 
ش��ده را نموده اس��ت که دراجراي ماده ۱20-اصالحي آيين نامه قانون ثبت مبادرت به 
نش��ر اين آگهي در روزنامه کثيراالنتش��ار در يک نوبت ميگردد چنانچه اشخاصي مدعي 
انجام معامله يا وجود س��ند مالکيت نزد خود ميباش��ند ظرف مدت ده روز پس از تاريخ 
انتش��ار آگهي اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
اعالم نمايند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکيت المثني به نام مالک خواهد نمود.م الف۹۶/۱50/۱۹۱ 
رييس ثبت اسناد و امالک آمل-سيد محمد حسن روشنايي

شعبه چهارم دادگاه عمومي ) حقوقي( شهرستان تنکابن
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي نصحت ساالري نژاد

خواهان آقاي مرتضي کيا دادخواس��تي به طرفيت خانم نصحت ساالري نژاد. به خواسته 
الزام به تنظيم س��ند رس��مي مطرح که به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 
۹۶0۹۹۸۱۹204005۷۱ ش��عبه چهارم دادگاه عمومي )حقوقي(شهرستان تنکابن ثبت 
و وقت رس��يدگي مورخ ۱۳۹۶/۱2/۷ س��اعت ۱0 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷۳ قانون آيين دادرس��ي مدن��ي به علت مجهول المکان بودن خوانده و در 
خواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده 
ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل 
خود نسخه ثاني دادخواست وضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در 

دادگاه حاضر گردد.
شعبه چهارم دادگاه عمومي ) حقوقي( شهرستان تنکابن

آگه��ي آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي  

در اجراي ماده ۳ قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند ر 
سمي و ماده ۱۳ آيين نامه اجرايي قانون يادشده متقاضياني که اسناد عادي و يا رسمي آنها 
در هيأت مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شيروان چرداول مورد رسيدگي و هيأت 
راي به صحت بيع و تصرفات آنان را صادر نموده جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 

۱5 روز بشرح ذيل آگهي مي گردد.
۱- آق��اي صيدرضا رضائي فرزند ولدبيگ، شش��دانگ يکبابخانه به مس��احت ۹۹۱.۹۱ 
مترمربع پالک 20۸ فرعي از ۱۶۷ اصلي خريداري از ولدبيگ رضائي واقع در شهرستان 

چرداول، هليالن روستاي سامان.
2- آق��اي نقي فهيمي منفرد فرزند حس��ين، شش��دانگ يکبابخانه به مس��احت 2۱0.۹۱ 
مترمرب��ع پالک 200۷ فرع��ي از 2۱۳ اصلي خريداري از حس��ين فهيمي منفرد واقع در 

شهرستان چرداول، روستاي ورگچ.
۳- آقاي لطف اله فيضي نيا فرزند س��عداله، شش��دانگ يکباب س��اختمان مس��کوني به 
مس��احت ۱۹۹.2۳ مترمربع پالک 5۷۱۳ فرعي از ۱۹۸ اصلي در محدوده سند اصالحات 
ارضي ش��ماره ۸۳4۶۸ مورخ ۷۳/۱۱/۱ واقع در شهرس��تان چرداول، شهر آسمان آباد 

محله صيدنظري سفلي.
4- آقاي وهاب آستاني فرزند کرم، ششدانگ يکباب مغازه به مساحت ۱5/22 مترمربع 
پ��الک ۱۸۹5 فرع��ي از 2۱۳ اصل��ي در محدوده س��ند اصالحات ارض��ي 225۱2 مورخ 

42/2/۱2 واقع در شهرستان سيروان، شهر لومار. 
5- آقاي نظام الدين فتح الهي فرزند محمدقلي، ششدانگ يکباب خانه به مساحت 4۹۶.5 
مترمربع پالک ۱۸۸5 فرعي از 2۱۳ اصلي خريداري از احمد فتح الهي واقع در شهرستان 

سيروان، روستاي قاضي خان سفلي.
۶- آقاي رمضان ملکي نيا فرزند دارا، ششدانگ يکبابخانه به مساحت ۱00.۹۶ مترمربع 
پالک ۱۹22 فرعي از 2۱۳ اصلي خريداري از علي حس��ين ملک نيا واقع در شهرس��تان 

سيروان، روستاي ورگچ. 
 لذا چنانچه اش��خاص ذينفع به آراء اعالم ش��ده اعتراض دارند ميتوانند ظرف مدت دو 
م��اه از تاريخ انتش��ار نوبت اولين آگهي و در روس��تاها پس از الص��اق در محل اعتراض 
خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان ش��يروان چرداول تسليم و رسيد اخذ 
نمايند، معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
ب��ه دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحويل 
ده��د، در صورتي که اعتراض در موعد قانوني واصل نگردد و يا معترض گواهي تقديم 
دادخواس��ت را ب��ه دادگاه محل ارائ��ه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند به نام 
متقاضيان را خواهد نمود، ضمناً صدور س��ند مالکيت مان��ع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
  تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۶/0۸/۳0         تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۶/0۹/۱4  

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان چرداول – جليل تيموريان

 آگهي مزايده مال غير منقول در مرحله اول
پرونده کالسه ۹۳۳۷2۳ نيابت واصله از شعبه 2۱۳ حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح 
له زين العابدين ايراني و محمد ايراني و عليه يوس��ف فرج الهي که محکوم عليه محکوم 
اس��ت ب��ه پرداخت مبل��غ 000/400/5۹5/۶ ريال در حق محکوم ل��ه و پرداخت مبلغ 
000/250/۳۱4 ري��ال بابت نيم عش��ر دولتي ک��ه پس از طي مراح��ل قانوني و ارجاع 
به کارش��ناس رسمي دادگس��تري ارزش ۳۷5 مت��ر مربع مش��اع از 000/۱0 متر مربع 
ششدانگ پالک ثبتي ۱۸۹ فرعي از ۱2۷ اصلي به مبلغ 000/000/۶00 ريال ارزيابي 
گرديده که سپس مقرر گرديد در روز سه شنبه تاريخ 2۱/0۹/۱۳۹۶ از ساعت ۱0 الي 
۱۱ در محل اجراي احکام مدني دادگس��تري ش��هريار از طريق مزايده عمومي به فروش 
برسد و آدرس ملک مورد نظر واقع در شهريار-جاده کهنز-نرسيده به چهار راه صباشهر 
دامداري عباس قاسمي جنب کارخانه ايزوسومي باشد.لذا ،طالبين مي توانند پنج روز جلوتر 
از تاري��خ مزايده با اطالع و هماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده و در صورت تمايل 
در تاريخ ياد ش��ده در مراس��م مزايده ش��رکت نمايند مزايده از قيمت پايه کارشناسي 
ش��روع و هرکسي باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و 
۱0% از کل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و باقي پس از گذشت يک ماه و عدم 
وصول هرگونه اعتراضي از خريدار اخذ و ملک به وي تحويل خواهد شد.مشخصات ملک 
توقيفي به ش��رح زير مي باشد و چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديد مزايده 

در فرداي همان روز و ساعت انجام خواهد شد.
مدير اجراي احکام مدني دادگستري شهريار-اميني

اصالحيه
شماره آگهي:۱۳۹۶0۳۹۱0۳۶۷000۱۳۳

تاريخ آگهي: ۱۳۹۶/0۷/24
شماره پرونده: ۱۳۹5040۱0۳۶۷0005۷2

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهي مزايده اموال غيرمنقول )اسناد رهني(

به موجب پرونده اجرائي کالسه ۹500۶20 ششدانگ پالک ثبتي ۱۳۹۷ فرعي از 4۸۶5 
اصل��ي واقع در بخش دو غرب بابل به مس��احت ۸۷/۹ متر مرب��ع به نام خانم مهرانوش 
باب��ازاده کمانگ��ر ثب��ت و صادر گرديده اس��ت طبق س��ند رهني ش��ماره 25۷۸۳ مورخ 
۹2/۱0/۱۱ دفترخان��ه ش��ماره ۱5 بابل در رهن بانک تجارت ش��عبه توحيد بابل قرار 
گرفته اس��ت طبق نظر کارشناس رسمي دادگس��تري ملک واقع در اميرکال شهرک بهزاد 
کوچه نبوت 2 فارابي ۱۷ مجتمع ۷2 واحدي بنياد مس��کن بلوک 2 طبقه ششم واحد 45 
قرار دارد ملک دو خوابه و سيستم گرمايشي آن شوفاژ سيستم سرمايشي آن اسپليت 
مي باش��د همچنين ملک داراي آب، برق و گاز بوده و در تصرف غير مي باش��د پالک فوق 
از س��اعت ۹ الي ۱2روز دو شنبه مورخ ۹۶/0۹/20 در اجراي ثبت اسناد بابل از طريق 

مزايده به فروش مي رسد.
مزاي��ده از مبل��غ ۸۷0/000/000 ريال ش��روع و ب��ه باالترين قيمت پيش��نهادي نقدا 
فروخته مي ش��ود.الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق و گاز اعم از 
حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز 
بدهي هاي مالياتي و عوارض ش��هرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعي 
آن معلوم ش��ده يا نش��ده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختي بابت هزينههاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و 
نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مي گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد 

مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار آگهي: دوشنبه ۹۶/0۸/2۹       م الف ۹۶/۱00/۳2۸

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى رضا يارى فرزند احد  خواهان آقاى 
حميدرضا احمدى طجرى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى رضا يارى فرزند احد مطالبه وجه 
به خواسته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980242100747 
شعبه 124 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1396/11/23 ساعت 9:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد 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.
 110/110801        قاضى دادگاه حقوقى شعبه 124 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

فرزند  فراهانى  مشهدى  سميرا  خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
به طرفيت  افضلى دادخواستى  آقاى مسعود  اميرحسين ويوسف مشهدى فراهانى   خواهان 
خوانده خانم سميرا مشهدى فراهانى فرزند اميرحسين ويوسف مشهدى فراهانى به خواسته 
تحويل اسناد مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980242100634 
شعبه 124 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1396/11/20 ساعت 11:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى 
را  و ضمائم  دادخواست  ثانى  نسخه  خود  كامل  نشانى  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 110/110800        مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 124 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى منصور اشرفى   خواهان آقاى على رضا 
غفارى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى منصور اشرفى به خواسته اعسار به تقسيط مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980242100158 شعبه 124 دادگاه 
عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/17 
ساعت 8:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى ميگردد 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.
 110/110796        قاضى دادگاه حقوقى شعبه 124 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

آقاى  خواهان  بهرامى    خسرو  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
خواسته  به  بهرامى  مهدى  و  خسرو  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  اقائى  محمد 
كالسه  پرونده  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  دادرسى  هزينه  پرداخت  از  اعسار 
9609980242500661 شعبه 128 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/6 ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد 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.
 110/110794        منشى دادگاه حقوقى شعبه 128 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

آگهى مزايده اموال غير منقول  در خصوص پرونده اجرايى كالسه 96/اجرا/961068 صادره از 
شعبه 153 دادگاه عمومى تهران فى مابين منوچهر مرادى و عليه 1. اكرم 2. اعظم 3. اميرعباس 4. 
محمدرضا 5. عليرضا همگى شهرت مرادى 6. نجم السادات ميرمحمدى به خواسته حكم به فروش 
ماترك مرحوم ولى اله مرادى شامل پالك ثبتى به شماره 4476/187015 بخش هفت تهران قطعه 
چهارم تفكيكى واقع در تهران خيابان پيروزى خيابان پرستار جنوبى كوچه سماواتيان پالك 37 طبقه 
همكف به همين منظور بنا به درخواست خواهان پالك ثبتى فوق الذكر پس از ارجاع به كارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح زير توصيف و ارزيابى شده است شش دانگ عرصه و عيان يك دستگاه 
آپارتمان به مساحت 48/79 متر مربع قطعه چهارم تفكيكى به شماره 4476/187015 بخش 7 
حوزه ثبتى شرق تهران واقع در طبقه سوم با قدر السهم عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق 
قانون به تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايى آن و ملك مورد نظر يك باب آپارتمان با قدمت حدودا 
14 سال ساخت در طبقه همكف يك مجتمع مسكونى شامل اتاق پذيرايى و در يك اتاق خواب و 
آشپزخانه اپن و سرويس بهداشتى و حمام كف موزائيك و پنجره ها آهنى و نما سنگ و سيستم 
سرمايش كولرآبى و سيستم گرمايش بخارى گازى و داراى انشعاب آب و برق و گاز مى باشد و 
با عنايت به مراتب فوق و لحاظ مواردى نظير موقعيت زمانى و مكانى و قدمت آن و بدون لحاظ هر 
گونه بدهى احتمالى ملك مذكور به افراد حقيقى يا حقوقى وموارد ثبتى وحقوقى مترتب ارزش 
شش دانگ پالك ثبتى 4476/187015 جهت پايه مزايده به مبلغ 1/300/000/000 ريال معال  
يكصد و سى ميليون تومان تعيين و برآورد گرديده كه مقرر گرديده است در روز يكشنبه مورخ 
1396/9/19 از ساعت 8:30 الى 9:30 در دفتر اجراى احكام مدنى مجتمع قضايى شهيد محالتى 
از طريق مزايده به فروش برسد و مزايده از قيمت پايه كارشناسى شروع وبه كسى كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد و ده درصد بهاى مزايده فى المجلس و به صورت نقدى 
به عنوان سپرده از خريدار دريافت مى شود و مابقى ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده به صورت 
قبض سپرده از خريدار دريافت خواهد شد چنانچه برنده مزايده به هر دليل در زمان مقرر بهاى 

مزايده را نپردازد ده درصد سپرده وى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط مى شود.
تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  مدنى  احكام  اجراى  دادورز           110/110793   

اصالحيه 
آگهي با شماره 110/42801 كه در تاريخ 96/4/20 بچاپ رسيده نام متوفي « سيد 

محمد علي عالي نژاد » صحيح مي باشد
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  يک بام و دوهواي توتال زيرسايه تحريم هاي آمريکا
»شروع « بررسي کرد :

ش�هال حس�ینی-گروه ان�رژي :توت��ال 
زيرس��ايه يک  بام و دوه��واي تحريم هاي 
آمري��کا علي��ه ايران،حاال بر س��ر دو راهي 
قرار گرفته که عمل به تعهدات خود به ايران 
مطابق قرارداد نفتي در يک سو و خروج از 
ق��رارداد و ورود ب��ه يک دعواي حقوقي در 

سوي ديگر قرار دارد.
يک امضا پايين قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبي که تا امروز، بيشتر از آنکه در منافع 
ملي س��هم پررنگي داش��ته باشد، کفه اما و 
اگر و حواشي اش پررنگ شده است . توتال 
ي��ک ق��رارداد نفتي که دولت آن را از منافع 
برج��ام مي دان��د و معتقد اس��ت که برکات 
مختلف��ي را نصي��ب صنعت نفت و اقتصاد 
کش��ور مي کند و از سوي مخالف، منتقدان 
عملک��رد نفتي دولت مقابل کم و کيف آن 
سينه سپر کرده اند و اميدي به خير بودن باز 

شدن پاي توتال به نفت ايران ندارند.
توت��ال؛ غول نفتي فرانس��وي ها که جدا از 
آنکه زماني جزء شرکاي بدعهد نفت ايران 
به ش��مار مي رفت،اما حاال پس از گذش��ت 
مدتي پس از برجام قصد بازگشت به ايران 
دارد و دولت هم قرارداد را اين بار بر خالف 
س��ال 85 که در قالب بيع متقابل در س��ال 
پاراف ش��د ولي تنفيذ نش��د ، را سختگيرانه 
تنظي��م کرده تا طرف فرانس��وي نتواند به 
آس��اني زي��ر قواع��د بازي بزن��د و زمين را 

يک طرفه ترک کند.
س�رانجام يک طرح س�ه فوريت براي  ���

توتال
معترض��ان ول��ي از همان ابتدا به افش��اي 
جزئي��ات قرارداد اصرار داش��تند و ش��ايد 
اصلي تري��ن انتقادي که به توتال داش��تند 
نيز همين بود، تا جايي که کار به ارائه يک 
طرح سه فوريتي رسيد. طرحي که تير ماه 
96 مطرح ش��د و منتقدين تندروي توتال 
توانستند براي يک يا دو روز همه را غافلگير 
کنند. س��ه فوريتي که فقط در بحران هاي 
ملي و يا جنگ در مجلس مطرح مي ش��ود 
و آنچنان مس��بوق به س��ابقه نبود . ولي در 
ماجراي س��ه فوريتي ش��دن توقف توتال 
باالخره يک س��ابقه ثبت ش��د و در تاريخ 
مجلس ماند . هر چند که براي طرح س��ه 
فوريتي احتياج به راي دو س��وم نمايندگان 
حاضر در مجلس است يعني بايد ۱9۴ نفر 
به اين طرح راي دهند تا به تصويب برسد 
و اين عدد براي معترضان اين قرارداد نفتي 

شدني ، نشد.
دول��ت ه��م ق��رارداد را اين ب��ار بر خالف 

س��ال 85 سختگيرانه تنظيم کرده تا طرف 
فرانس��وي نتواند به آساني زير قواعد بازي 

بزند و زمين را يک طرفه ترک کند.
نکته قابل تاملي که پس از اعتراضات نفتي 
در مجل��س مطرح ش��د اينکه وقتي برخي 
منتقدين توتال جزئيات قرارداد را نمي دانند 
و طبق موازين بس��ياري از کش��ورها ، اين 
مدل قراردادها محرمانه تلقي مي شود و از 
متن دقيق آن کسي خبر ندارد. و اين يعني 
در ماج��راي توت��ال هم آنه��ا از متن دقيق 

قرارداد خبر ندارند.
حاال س��وال اينجاس��ت ک��ه وقتي برخي 
منتقدين حتي از متن قرارداد هم خبر ندارند 

، پس آنها دقيقًا اعترضشان به چيست؟!
"پي��ش از اي��ن در س��ال 85 ق��رار ب��ود تا 
ش��رکت توت��ال پ��س از انج��ام مطالعات 
مهندس��ي نسبت به اتخاذ تصميم تجاري 
)FID( اق��دام مي ک��رد، بالفاصل��ه پس از 
انعق��اد ق��رارداد، مطالع��ات پايه و تفصيلي 
مهندسي اين قراداد را در سال ۲۰۰5 آغاز 
و تا اوايل س��ال ۲۰۰۷ تکميل کند. س��پس 
در حدفاصل س��الهاي ۲۰۰8-۲۰۰۷ ودر 
مرحل��ه)FID(، با توجه به افزايش ناگهاني 
قيمت نفت و به تبع آن افزايش قيمت کاال و 
خدمات، پيشنهاد افزايش مبلغ اجراي طرح 
توسعه فاز ۱۱ از سوي شرکت فرانسوي به 
شرکت ملي نفت ايران ارائه شد و در اثناي 
مذاکرات، به دليل اعمال تحريم هاي جديد 
عليه ايران، عماًل ادامه همکاري ش��رکت 
توت��ال با ايران غيرممکن ش��د. بعد از اين 

اتف��اق، ش��رکت ملي نفت اي��ران قرارداد 
طرح توسعه فاز ۱۱ را با شرکت نفت چين 
)CNPC( منعق��د کرد.و ب��ه اعتقاد برخي 
کارشناس��ان نفتي بنابراين، اين که توقف 
۱6 س��اله توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبي به 
دليل بد عهدي ش��رکت توتال بوده است، 

صحيح نيست."

نگاه�ي گ�ذرا ب�ر قرارداده�اي جديد  ���
نفتي

آنط��ور ک��ه نوبخ��ت، س��خنگوي دولت 
در هم��ان ابت��داي ب��ه مي��ان آمدن بحث 
قراردادهاي نفتي گفته بود، دولت يازدهم 
عالوه ب��ر نظارت بر مناب��ع نفتي ، تعهدي 
هم به منظور روزآمد کردن قراردادها براي 
رقابت ه��اي منطقه اي در چارچوب قانون 
اساس��ي ايج��اد و مقرر ک��رد در اين زمينه 

نوآوري صورت گيرد که براي اين منظور از 
عالي ترين جايگاه رسمي نظام و از رده هاي 
کارشناس��ي نظرات جمع بندي شد.يکي از 
مزاي��اي اي��ن نوع قراردادها در مقايس��ه با 
قرارداده��اي بيع متقاب��ل، ح��ذف مرحله 
)FID( اس��ت و لذا پس از امضاي قرارداد، 
ح��ق انصراف ب��ه دليل عدم توجيه پذيري 
اقتصادي طرح، از پيمانکار سلب شده است. 
برخالف قراردادهاي بيع متقابل که شرکت 
زيرمجموعه ش��رکت مل��ي نفت ايراني به 
عنوان مالک و کارفرما محسوب مي شد، در 
قرارداد جديد، شرکت زير مجموعه شرکت 
مل��ي نف��ت ايران با يک ش��رکت داخلي و 
ش��رکت خارجي يک همکاري مشترک را 
ش��کل مي دهند.قرارداد با توتال همچنين 
آنطور که نعمتي، س��خنگوي هيئت رئيسه 
مجل��س گفت��ه در چارچ��وب قراردادهاي 
IPC، مجل��س هم چارچ��وب قراردادها را 
مش��خص و تصويب کرده و موارد ۱5گانه 
نظام در طرح ها ديده شده و به دولت اختيار 
 IPC داده شده که اين قرادادها در چارچوب

منعقد شود.
" توتال در نزديکي "شش راه چه کنم���

چندي پيش خبرگزاري رويترز اعالم کرد: 
پاتري��ک پويان مديرعامل ش��رکت توتال 
،تصمي��م کنگ��ره آمريکا مبن��ي بر وضع 
مجدد تحريم ها عليه ايران را خطري براي 
پروژه توسعه بخش فراساحلي فاز ۱۱ پارس 
جنوبي دانس��ته و گفته اگر توتال بر اساس 
قانون ملزم به خروج از ايران ش��ود، از اين 

کشور خارج خواهد شد.
"يک شايد تاثير گذارو يا شايد نمايشي" از 
سمت توتال به دليلي بدل شد تا منتقداني که 
ديگر از به ثمر رسيدن انتقادات خود درباره 
اين ق��رارداد نااميد ش��ده بودند،ميدان دار 
شوند و لب به انتقاد مجدد از شکل و شمايل 
و محتويات قرارداد با فرانسوي ها بگشايند 
. تا جايي که حتي شنيده شده دادخواستي 
به ديوان عدالت اداري براي ابطال قرارداد 

فرستاده شده است.
هرچند به س��رعت حاميان قرارداد هم به 
ميان آمدند و به گفته آنهادر اين ميان ، اين 
توتال است که در صورت ترک قرارداد بايد 
زيان بدهند و بازنده ميدان اس��ت ، اما هر 
چه باش��د حاال ق��رارداد توتال يک قرارداد 
پذيرفته ش��ده بين المللي اس��ت . چه براي 
منتقدان و چه براي حاميان آن. اينکه طرف 
ايراني پيش دس��تي کند و قرارداد را به هم 
بزند ، "اظهر من الشمس" که نه براي جذب 
سرمايه گذاري خارجي کشور مناسب است 
و نه در روابط بين الملل تعبير مناسبي از آن 
مي ش��ود . و در طرف مقابل هم اگر طرف 
فرانس��وي از قرارداد خارج شود، مسئوالن 
از وزارت نفت گرفته تا وزارت امورخارجه و 
مجلس و ديگر نهادهاي نظارتي مي بايست 
از تمام توان ديپلماتيک احقاق حقوق حقه 
کش��ور را اس��تيفا کنند .ش��ايد هم بد نباشد 
کمي رس��مي تر به توتالي ها گوش��زد کرد 
ک��ه در ص��ورت خروج از قرارداد و تن دادن 
به اغراض سياس��ي س��ران آمريکايي وارد 
چ��ه معرک��ه اي خواهند ک��رد و در نهايت 
اين جمهوري اس��المي ايران نيست که از 
سياسي کاري آنها متضرر خواهد شد، بلکه 
اين طرف فرانس��وي است که اگر به بازي 
تحريم هاي نخ نماي آمريکا تن دهد، بايد 

ضرر انتخاب خود را پرداخت کند .
اما در جديدترين اظهار نظر مقامات ايراني 
روز گذش��ته بيژن نام��دار زنگنه وزير نفت 
در جم��ع خبرنگاران با اش��اره به قرارداد با 
توت��ال براي توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبي 
گفت:مخالفت با قرارداد توتال  بيمار گونه 
ش��ده اس��ت. و مانند يک مريضي است که 
ع��ده اي مرتب مي گويند مرد يا نه؟ اين در 
حالي است که ما يک قرارداد معتبر با توتال 

داريم که در حال پيشرفت است.
حاال يا بايد منتظر نشس��ت فرانس��وي ها و 
ي��ا دلواپس��ان ، کداميک توت��ال را تعطيل 
مي کنن��د و يا در انتظ��ار پايبندي توتال به 

قرار و مدار خود با ايران ماند .

میز خبرمیز خبر

واردات نفت هند از ايران 
کاهش يافت

واردات نف��ت پااليش��گاه خصوصي هندي 
"اس��ار اوي��ل" از ايران ح��دود ۲۷ درصد در 
اکتبر نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته 
کاه��ش ياف��ت و به حدود ۱8۳ هزار بش��که 

در روز رسيد.
به گزارش ايسنا، اين شرکت در حال متنوع 
کردن منابعي اس��ت که نفت مورد نيازش را 
از آنه��ا تامين مي کند.غول نفتي روس نفت 
روسيه و شرکايش از جمله شرکت ترافيگورا 
و صندوق روسي UCP قرارداد ۱۲.9 ميليارد 
دالري ب��راي خري��د 98.۳ درصد س��هم در 
پااليش��گاه "اس��ار اوي��ل" را در اوت نهايي 
کردن��د و ب��ه اين ترتيب براي خود جاي پايي 
در آس��يا ايج��اد کرده و ب��ازار جديدي براي 
نفت خود تضمين کردند.طبق آمار تامسون 
رويترز، واردات "اسار اويل" از ايران در اکتبر 
ح��دود 88 درص��د باالت��ر از م��اه پيش از آن 
بود. اين پااليشگاه هندي در فاصله ژانويه تا 
اکتبر، حدود ۲۰ درصد نفت کمتري از ايران 
خريداري کرد که به حدود ۱۴۰ هزار بش��که 

در روز رسيد.

آرامکو پااليشگاه نفت خام 
جده را تعطيل کرد

مناب��ع آگاه اع��الم کردند: غول نفتي آرامکو 
عربستان سعودي، به دليل نامعلومي پااليشگاه 
خود در شهر جده اين کشور را با ظرفيت توليد 

نفت 9۰ هزار بشکه در روز، تعطيل کرد.
البته بر اساس گزارشات بدست آمده، آرامکو 
سال ها است که در حال بررسي تعطيل کردن 
پااليشگاه جده به دليل نگراني آلودگي زيست 

محيطي و قديمي بودن آن، بوده است.
اي��ن پااليش��گاه در س��ال ۱96۷ مي��الدي 
شروع به کار کرده و نياز بيشتر مناطق غرب 
عربس��تان سعودي را تامين مي کرد و اکنون 
تعطيل��ي آن، افزاي��ش تقاضاي توليد نفت را 
در ديگر پااليش��گاه هاي اين کشور به دنبال 
خواه��د داش��ت.به گزارش مه��ر، توليد گاز 
مايع، بنزين، گازوئيل، آسفالت، سوخت جت 
و صادرات نفت از جمله وظايف اين پااليشگاه 
سعودي بوده است. يکي از منابع آگاه گفت: 
تجهيزات اين پااليش��گاه، انبار خواهد شد و 
انتظار کاهش توليد نفت در عربستان به دنبال 
تعطيلي پااليشگاه جده وجود ندارد و آرامکو، 
افزايش تقاضا را از پااليشگاه هاي ديگر خود 

تامين مي کند. 

مذاکره براي ازسرگيري 
صادرات نفت کرکوک

وزارت نف��ت ع��راق اعالم ک��رد يک هيئت 
انرژي ترکيه اي براي مذاکره درباره مسائلي 
از جمله از س��رگيري ص��ادرات نفت منطقه 
کرکوک عراق از طريق پايانه جيهان ترکيه، 
به بغداد سفر کرده اند.پس از آن که نيروهاي 
دولت مرکزي عراق ميدان کرکوک را از اقليم 
کردس��تان عراق پس گرفتند، صادرات نفت 

اين منطقه متوقف شده بود.
در بيانيه وزارت نفت عراق آمده است: هيئت 
بلندپايه ترکيه  با مسئوالن ارشد نفتي عراق، 
از جمله مس��ئوالن ش��رکت بازاريابي نفت 
عراق )س��ومو( ب��راي مذاکره درباره راه هاي 
ازس��رگيري ص��ادرات نفت منطقه کرکوک 
مالق��ات کرده اس��ت.به گزارش مهر، طبق 
بيانيه وزارت نفت عراق، در نشست ياد شده 
مسئوالني از وزارت انرژي ترکيه، شرکت ملي 
نفت ترکيه )تي پي اي او( و شرکت بوتاش، 
حضور داشته اند. دو طرف درباره مسائل مالي 
و فني که از سر گيري صادرات نفت کرکوک 
را ب��ه تأخير انداخته ان��د، مذاکره کردند؛ قرار 
است اين گفت وگوها در آنکارا تکميل شود.
پيش از اين شرکت سومو اعالم کرده بود که 
ع��راق براي تعمير خط لوله قديمي صادرات 
نفت کرکوک به جيهان، حداقل سه ماه زمان 

نياز دارد.

 نشست اوپک
در وين برگزار مي شود

اعضاي سازمان کشورهاي توليدکننده نفت، 
اوپک به همراه برخي ديگر از توليدکنندگان 
بزرگ نفت نظير روس��يه، امروزدر وين، مقر 
اين سازمان گرد هم جمع مي شوند تا در مورد 
سرنوشت توافق کاهش توليد تصميم بگيرند.

توافقي که نزديک به يک س��ال اس��ت اجرا 
شده است و هرکدام از اين کشورها سهمي در 
کاهش توليد نفت داشتند تا از مازاد عرضه در 
جهان بکاهند.اين توافق سبب شد تا از سطح 
ذخاير نفت در جهان کاسته شود و قيمت نفت 
تا باالي 6۴ دالر نيز افزايش يابد و سبد نفتي 
اوپک نيز به بيش از 6۲ دالر در هر بشکه برسد 
اما به گفته تحليلگران هنوز سطح اين ذخاير 

به ميزان مطلوب نرسيده است.
به طور کلي، به نظر مي رسد که همه اعضا با 
تمديد اين توافق موافق باشند اما ترديدهايي 
ه��م در م��ورد عدم موافقت و همراهي برخي 

وجود دارد.

حمايت از سازندگان ايراني 
در پروژه هاي صنعت نفت

مش��اور ارش��د صنعتي وزير نفت بر حمايت 
از س��ازندگان و پيمانکاران ايراني به منظور 
کسب سهم حداکثري از پروژه هاي صنعت 

نفت تاکيد کرد.
ب��ه گزارش ش��انا، محمدرضا نعمت زاده در 
جمع روس��اي تش��کل هاي نفتي کش��ور و 
اعضاي ش��وراي سياستگذاري »کنفرانس 
نف��ت اي��ران ۲۰۱8«، با بيان اين مطلب، از 
روس��اي انجمن هاي نفتي دعوت کرد تا با 
تمام توانش��ان ب��راي بروز کردن بنگاه  ها و 
کسب اس��تانداردهاي بين المللي به منظور 
حضور در وندورليست مورد تاييد وزارت نفت 
و پيمانکاران بين المللي حاضر در پروژه هاي 
اي��ران مانند توت��ال تالش کنند.وي گفت: 
مش��ارکت و همتايابي بين المللي بنگاه هاي 
داخلي و کس��ب فناوري هاي نوين جهاني 
مي تواند به خلق ش��رکت هاي بزرگ ايراني 
در معيار بين المللي منتج ش��ود و حضور در 
پروژه هايي را که توسط پيمانکاران خارجي 
مديريت مي ش��وند تسهيل کند.نعمت زاده 
کنفرانس نفت ايران ۲۰۱8 را که به ميزباني 
هفت تشکل خصوصي فعال در حوزه نفت 
برگزار مي ش��ود، نش��ان از وح��دت رويه و 
ت��الش براي شناس��ايي حق��وق و وظايف 
ش��رکت هاي بخ��ش خصوصي در دريافت 
س��هم س��اخت داخل از قراردادهاي جديد 
نفت��ي عن��وان کرد.بر اس��اس اين گزارش، 
س��ومين کنفران��س نفت اي��ران ۲۰۱8، به 
ميزباني تش��کل هاي نفتي کشور اسفندماه 

امسال برگزار مي شود.

آخرين وضعيت يونيت براي 
ساخت نيروگاه در ايران 

فالحتيان گفت: يونيت در مرحله تامين مالي 
از ش��بکه هاي بانکي در کشورهاي مختلف 
است.هوشنگ فالحتيان معاون وزير نيرو در 
ام��ور ب��رق و انرژي در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادي ايلنا درباره آخرين وضعيت ساخت 
نيروگاه توس��ط يونيت ترکيه اظهار داشت: 
اين شرکت در حال حاضر در مرحله تامين 
مالي از ش��بکه هاي بانکي در کش��ورهاي 
مختلف است و در صورت نهايي شدن بايد 
حداکث��ر ت��ا ۷ يا 8 ماه آينده بتواند توس��عه 
فيزيکي پروژه ۲ هزار مگاواتي را آغاز کند.
وي در ادام��ه درب��اره پيک مصرف برق در 
تابستان 96 نيز گفت: ما امسال با گذر از پيک 
تابستان که 55 هزار و ۴۴۲ مگاوات را تجربه 
کردي��م وارد فص��ل پاييز ش��ديم و عمليات 
تعميرات اساسي نيروگاه ها را شروع کرديم 
که تا اوايل ارديبهش��ت ماه س��ال 9۷ ادامه 
دارد.فالحتي��ان افزود: تالش ما اين اس��ت 
که تعميرات اساس��ي نيروگاه ها را نيز انجام 
داده و وارد تابستان 9۷ شويم و همچنين در 
کنار آن ۳5۰۰ مگاوات نيروگاه جديد را وارد 

شبکه برق سراسري خواهيم کرد.

کاهش حجم بارش هاي کشور 
در قياس با سال آبي گذشته

با گذش��ت حدود دو ماه از س��ال آبي جديد، 
متوسط بارش هاي کشور در مقايسه با مدت 
مش��ابه س��ال آبي گذشته )۱۲.5 ميلي متر( 
ب��ا ۱.6 درص��د کاهش ب��ه ۱۲.۳ ميلي متر 
رس��يد. بر اس��اس اطالعات ايستگاه هاي 
باران س��نجي ش��رکت مديري��ت منابع آب 
ايران، با گذش��ت حدود دو ماه از س��ال آبي 
جدي��د يعني از ابت��داي مهرماه تا پايان روز 
شنبه ۲۷ آبانماه امسال، متوسط بارش هاي 

کشور به ۱۲.۳ ميلي متر رسيده است.
ب��ر اس��اس اين گزارش، اي��ن ميزان بارش 
در مقايس��ه با مدت مشابه سال آبي گذشته 
)۱۲.5 ميلي مت��ر( ۱.6 درصد و در مقايس��ه 
با متوس��ط بلندمدت )۲6.5 ميلي متر( 5۳.6 

درصد کاهش داشته است.
ب��ر همين اس��اس، بيش��ترين بارش ها در 
حوضه هاي آبريز اصلي، درياي خزر با 86.۱ 
ميلي مت��ر، درياچه اروميه با ۳۰.۲ ميلي متر، 
خلي��ج ف��ارس و درياي عم��ان با ۲.6 ميلي 
مت��ر، فالت مرکزي با ۲.6ميلي متر، مرزي 
ش��رق ۰.۳ ميليمتر و قره قوم با ۳ ميلي متر 

به ثبت رسيده است.

نروژ سرمايه خود را از سوخت هاي 
فسيلي بيرون مي کشد

به گزارش بلومبرگ، پيش��نهاد دولت نروژ 
براي خارج کردن ۳5 ميليارد دالر از س��هام 
خ��ود از ش��رکت هاي ب��زرگ نف��ت و گاز 
جهان ضربه اي س��نگين به ارزش س��هام 

شرکت هاي انرژي وارد کرده است.
»ميندي لوبر« رئيس موسس��ه غيرانتفاعي 
کرس در اين باره گفت: اين اقدام يک تغيير 
عظيم اس��ت که در تمام دنيا بازتاب خواهد 

داشت.
صن��دوق يک تريلي��ون دالري ثروت ملي 
نروژ نيز اعالم کرد که در حال بررسي فروش 
س��هام خود در شرکت هاي اکسون موبيل، 
رويال داچ شل و ديگر غول هاي نفتي است 
تا به دارايي هاي خود تنوع بيشتري ببخشد 
و از داراي��ي خ��ود در مقابل افت قيمت نفت 

محافظت کند.
به دنبال انتش��ار اين خبر ش��اخص س��هام 
کاه��ش اروپاي��ي  نفت��ي   ش��رکت هاي 

 يافت.

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اين که استفاده از سرمايه خارجي راه را براي توسعه 
صنعت نفت هموار مي کند، گفت: جذب س��رمايه هاي 
خارجي براي توسعه صنايع نفت و گاز ضروري است.به 
گزارش شانا، اسداهلل قره خاني با بيان اين که نفت و گاز 
امن ترين و پرسودترين صنعت براي جذب سرمايه تلقي 
مي ش��ود، گفت: حضور سرمايه گذاران بزرگ خارجي 
راه توس��عه صنعت نفت و گاز کش��ور را فراهم مي کند، 
البته حضور سرمايه گذار خارجي به هيچ وجه به معناي 

کنار گذاشتن اقتدار و عزت داخلي نيست، بلکه استفاده 
از چنين سرمايه هايي مي تواند توان اقتصادي ايران را 
افزايش دهد.وي افزود: در ش��رايط کنوني که بانک ها 
منابع مالي کافي را براي کمک به توسعه صنعت نفت در 
اختيار ندارند و اوراق مشارکت ارزي و ريالي نيز مشکالت 
اين صنعت را برطرف نکرده اس��ت، به نظر مي رس��د 
حضور سرمايه گذاران بزرگ خارجي مي تواند راه را براي 
توسعه صنعت نفت و گاز کشور فراهم کند.سخنگوي 
کميسيون انرژي مجلس با بيان اين که صنعت نفت و گاز 
ايران براي جهاني شدن و توسعه و نوسازي هرچه بيشتر 
به وجود سرمايه گذاران بزرگ خارجي نياز دارد، عنوان 
کرد: حضور شرکت ها و سرمايه گذاران بزرگ بين المللي 
در صنعت نفت ايران بدون ترديد عاملي براي توسعه و 
پيشرفت اين صنعت است.قره خاني تصريح کرد: بيشتر 
کشورها از حضور سرمايه گذارخارجي استقبال مي کنند، 
زيرا اين امر بدون ترديد به افزايش اش��تغال در کش��ور 

ميزبان منجر مي شود.

 

رضا عامري سفير جمهوري اسالمي ايران در الجزاير 
ب��ا وزي��ر انرژي الجزاير ديدار و درباره راههاي تقويت 
مناسبات و همکاري هاي نفتي ميان دوکشور گفت و گو 
کرد.به گزارش ايرنا، سفير جمهوري اسالمي ايران در 
الجزاير در ديدار با» مصطفي قيطوني« وزير انرژي اين 
کشور به روند رو به رشد روابط دوجانبه در زمينه هاي 
مختلف از جمله همکاري س��ازنده در س��ازمان اوپک 
اش��اره و بر آمادگي کش��ورمان براي تقويت مناسبات 
دوجانبه نفتي از جمله اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري 
مش��ترک تاکيد کرد.عامري با توجه به وابستگي زياد 
بودجه الجزاير به درآمد هاي نفتي، آماده ايم تجربيات 
ارزشمند خود را در کاهش وابستگي به نفت در اختيار 

الجزاي��ر ق��رار دهيم.س��فير کش��ورمان در الجزاير با 
تش��ريح توانمندي هاي ش��رکت هاي ايراني در زمينه 
احداث پااليشگاه و نيروگاه هاي توليد برق ، تعميرات، 
نگهداري و تامين قطعات آن و آمادگي اين شرکت ها 
براي همکاري با الجزاير، تش��کيل نخستين نشست 
کميته مش��ترک ان��رژي را گام مهمي ب��راي تدوين 
چارچوب همکاري ها دانس��ت و از قيطوني براي سفر 
به تهران دعوت به عمل آورد.مصطفي قيطوني وزير 
انرژي الجزاير نيز با تقدير از دعوت وي براي سفر به 
تهران به رايزني هاي س��ودمند دو کشور در چارچوب 
اوپک اشاره کرد و گفت: الجزاير نيز بر ضرورت کاهش 
وابس��تگي اقتصاد خود به نفت تاکيد دارد و براي اين 
امر برنامه ريزي کرده و بهره گيري از تجربيات ايران 
را در دس��تور کار دارد.مق��ام الجزاي��ري اف��زود: ما از 
توانمندي هاي ش��رکت هاي فني مهندسي ايراني که 
به رغم اعمال تحريم ها حاصل شده ، اطالع داريم و 
آمادگي خود را براي ورود به سرمايه گذاري مشترک با 
رعايت قانون مشارکت اعالم و از آن استقبال مي کنيم.

وزير انرژي الجزاير بر نقش کميته مشترک انرژي ميان 
دو کشور تاکيد و از آمادگي کشورش جهت فعال شدن 

کميته مذکور خبر داد.

پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت آلماني راشيگ تفاهم نامه 
همکاري مشترکي امضا کردند که انتقال فناوري و آموزش 
از رئوس آن به شمار مي آيد.به گزارش شانا، اين تفاهم نامه 
همکاري ميان منصور بزمي، معاون فناوري و روابط بين الملل 
پژوهشگاه صنعت نفت و ميشائل شولتس مدير فني شرکت 
راشيگ آلمان در مرکز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه 
امضا شد.معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه صنعت 
نفت در اين باره، به جايگاه شرکت راشيگ در اروپا اشاره کرد 
و گفت: اين شرکت يکي از معتبر ترين شرکت هاي فعال 

در س��طح جهان اس��ت و بسياري از صنايع با اين مجموعه 
هم��کاري مي کنن��د.وي درباره ابعاد اين تفاهم نامه گفت: 
همکاري در زمينه انتقال فناوري تجهيزات داخلي برج هاي 
تقطير در پااليش��گاه ها و پتروشيمي ها، طراحي برج هاي 
تقطي��ر ب��ر پايه محصوالت اين ش��رکت آلماني، آموزش 
نرم افزار winsorp و آموزش متخصصان و کارشناس��ان 
پژوهشگاه در حوزه هاي مرتبط کاري، از مفاد اين تفاهم نامه 
است. معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه صنعت 
نفت ادامه داد: پژوهشگاه صنعت نفت، مجموعه فعاليت هاي 
گس��ترده اي در زمينه طراحي برج هاي تقطير انجام داده 
است و هم اکنون با همکاري شرکت راشيگ مي توانيم از 
روش هاي نو اين مجموعه در طراحي هاي خود اس��تفاده 
کنيم.مدير فني شرکت راشيگ آلمان هم پس از بازديد از 
پژوهشگاه صنعت نفت، گفت: فعاليت هاي اين مجموعه، 
ما را تحت تاثير قرار داده است و تمايل بسياري براي کسب 
اطالعات بيشتر در زمينه فعاليت هاي اين مجموعه به منظور  

همکاري هاي دو جانبه آينده دارم.

بازارهاي نفت روز گذشته که معامله گران در آستانه 
نشس��ت اوپ��ک در پايان ماه ج��اري تمايلي به انجام 
معامالت جديد بزرگ نداشتند، آرام بودند.به گزارش 
ايسنا، نفت برنت که قيمت پايه براي بازار بين المللي 
اس��ت با ۱6 س��نت يا ۰.۳ درصد کاهش نس��بت به 
قيم��ت نهاي��ي معامالت جمع��ه، 6۲.56 دالر در هر 
بشکه معامله شد.بهاي معامالت نفت وست تگزاس 
اينترمديت  آمريکا چهار سنت يا ۰.۱ درصد نسبت به 
روز جمعه افزايش يافت و به 56.59 دالر در هر بشکه 
رس��يد.معامله گران مي گويند آنها از انجام معامالت 
جديد بزرگ به دليل ابهامي که در بازارها وجود دارد، 
اجتناب مي کند.سازمان کشورهاي صادرکننده نفت 
)اوپ��ک( ب��ه همراه گروهي از توليدکنندگان خارج از 

اي��ن س��ازمان که در راس آنها روس��يه ق��رار دارد، از 
ابتداي س��ال ميالدي جاري با هدف پايان دادن به 
اشباع عرضه جهاني و حمايت از قيمت ها توليدشان 
را مح��دود کرده ان��د. توافق کاه��ش توليد در مارس 
س��ال ۲۰۱8 به پايان مي رس��د، اما اوپک ۳۰ نوامبر 
براي گفت وگو درباره دورنماي سياس��ت توليد خود 

ديدار خواهد کرد.
انتظار مي رود اوپک با تمديد توافق کاهش توليد موافقت 
کن��د، زي��را با وجود کاه��ش اخير ذخاير نفت جهاني، 
س��طح آنها همچنان باال مانده اس��ت اما ترديدهايي 
نسبت به تمايل برخي از مشارکت کنندگان براي ادامه 
محدوديت توليد وجود دارد.بر اساس گزارش رويترز، 
مورگان استنلي در يادداشتي به مشتريان خود اعالم 
کرد: نشس��ت اوپک يک عام��ل کليدي تاثيرگذار تا 
پايان سال خواهد ماند. انتظار بازار براساس اظهاراتي 
ک��ه اوپ��ک اوايل پاييز داش��ته، تمديد توافق تا پايان 
س��ال ۲۰۱8 اس��ت، اما ريسک فزاينده اي وجود دارد 
که اوپک تصميم براي تمديد را به تاخير بيندازد. اين 
بانک آمريکايي اعالم کرد که پرس��ش درباره تمديد 
کاهش توليد به تمايل مشارکت کنندگان غيراوپک به 

خصوص روسيه براي تمديد آن تغيير يافته است.

ضرورت جذب سرمايه هاي خارجي براي توسعه صنعت نفت 

همکاري هاي نفتي ايران و الجزاير گسترش مي يابد

امضا تفاهم نامه همکاري  بين پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت راشيگ 

دلسردي نفت از رشد قيمت در آستانه نشست اوپک

صادرات ال.ان.جي ايران براي نخستين بار در سال آينده
ش��رکت ب��ي ام آي ريس��رچ در گزارش��ي اع��الم کرد 
اي��ران ممک��ن اس��ت نخس��تين محمول��ه صادراتي 
 LNG خ��ود را در پاي��ان س��ال ۲۰۱8 با کش��تي حمل 

کند.
ب��ه گزارش ايس��نا، ي��ک جوينت ونچر ميان ش��رکت 
پااليش گاز خارگ ايران و هلما ونتيج مذاکره با شرکت 
کش��تيراني بلژيکي اکس��مار براي چارتر کش��تي ال ان 
جي ش��ناور Caribbean FLNG براي کوتاه مدت را 

آغاز کرده است.

اي��ن جوين��ت ونچر با ش��رکت ملي نفت اي��ران براي 
بکارگي��ري کش��تي با ظرفيت حم��ل 5۰۰ هزار تن ال 
ان جي قراردادي امضا کرده اس��ت و مس��ئول ذخيره و 
انتق��ال محموله هاي آت��ي LNG خواهد بود.اين پروژه 
6۰۰ ميليون دالر ارزش دارد و طبق گزارش بي ام آي 
ريسرچ، حجم آن چندان قابل توجه نخواهد بود اما يک 
هدف تاکتيکي محقق مي شود و به ايران اجازه مي دهد 
روابطش با شرکايش در اروپا و آسيا را عميق تر کرده و 
بنيان يک کسب و کار سودآور در آينده که LNG نسبت 

ب��ه نفت برت��ري پيدا مي کند را پي ريزي کند.بي ام آي 
ريسرچ متذکر شده که ايران يکي از سريعترين گزينه ها 
 Caribbean FLNG براي بکارگيري از ظرفيت کشتي
را فراهم مي کند. اين تاسيسات براي فرآوري گاز طبيعي 
حاوي 9۷.6 درصد متان س��اخته ش��ده است.طبق اين 
گ��زارش، بلندپروازي ه��اي ايران در حوزه LNG جديد 
نيست. اين کشور از اوايل دهه ۲۰۰۰ طرح هايي براي 
توسعه پروژه هاي توليد LNG داشته است. تحريم هاي 
غربي اين برنامه ها را مختل کرد اما اکنون دوباره مطرح 

ش��ده اند مگراينکه آمريکا دوباره تحريم هاي جديدي 
را وضع کند.بر اس��اس گزارش اويل پرايس، تا زماني 
ک��ه چني��ن اتفاقي روي ده��د و اگر روي دهد، ايران به 
فناوري اس��تخراج نفت و گاز غربي دسترس��ي دارد و 
با توتال و س��اير ش��رکت هاي انرژي روابط دارد. اين 
ش��رکت فرانسوي نخس��تين قرارداد نفتي جديد ايران 
را براي توس��عه ميدان گازي پارس جنوبي امضا کرده 
است. توتال پيش از اين براي خريد پروژه LNG ايران 

ابراز تمايل کرده بود.

بیژن نامدار زنگنه وزير نفت 
در جمع خبرنگاران با اشاره به 

قرارداد با توتال براي توسعه فاز 
۱۱ پارس جنوبي گفت:مخالفت 
با قرارداد توتال  بیمار گونه شده 

است. و مانند يک مريضي است که 
عده اي مرتب مي گويند مرد يا نه؟ 

اين در حالي است که ما يک قرارداد 
معتبر با توتال داريم که در حال 

پیشرفت است

“

“



بانک و بیمه

شهرستانكشهرستانك خبر شهرستان

ارسال کمک هاي نقدی و غیر نقدی به مناطق زلزله زده
معاون نیروي انساني و سازماندهي شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد:

 در پي وقوع حادثۀ دلخراش زلزلۀ غرب کشور، مديريت و کارکنان گروه فوالد 
مبارکه دوشادوش اقشار مختلف مردم با ارسال کمکهاي نقدي و غيرنقدي 
خ��ود ب��ا اي��ن عزيزان ابراز همدردي نمودند. به گزارش خبرنگار فوالد، اولين 
محمولۀ کمک هاي ش��رکت فوالدمبارکه به مناطق زلزله زدۀ غرب کش��ور 
در قالب ۵۰۰۰ تخته پتو، ۴۳۶۰ ثوب انواع لباس، ۱۵۰۰۰ ش��ل آب معدني، 
۲۰۰۰۰ قوطي انواع کنسرو غذا و ۲۰۰۰۰ قرص نان توسط ۱۳ دستگاه کاميون 
براي هموطنان نيازمند ارسال شد.معاون نيروي انساني و سازماندهي شرکت 
فوالدمبارکه در مصاحبه با خبرنگار فوالد ضمن اعالم اين خبر و عرض تسليت 
به خانواده هاي داغدار زلزله زده گفت: در کنار فعاليتهاي اقتصادي فوالدمبارکه 
ايفاي نقش محوري در توس��عۀ اجتماعي کش��ور از مهمترين مأموريت هاي 
اين ش��رکت اس��ت. در اين خصوص تمامي مديران و کارکنان ش��رکت ضمن 
اب��راز هم��دردي ب��ا هموطنان عزيز براي ارائ��ۀ هرگونه کمک اعالم آمادگي 
کردند و در همين راستا و در کوتاه ترين زمان ممکن با هماهنگي مسئوالن 

س��تاد بحران اس��تان براي تهيۀ بخش��ي از اقالم موردنياز اين عزيزان اقدام 
شد.اياز اسماعيلي در بخش ديگري از سخنان خود از اعالم آمادگي مديران 
و کارکنان فوالدمبارکه براي تخصيص بخشي از حقوق خود براي کمک به 

هموطنان زلزله زده خبر داد و گفت: ازآنجاکه کارکنان فوالدمبارکه در امور 
خير همواره پيش قدم بوده اند، در اين مورد نيز ترتيبي اتخاذ ش��ده اس��ت تا 

همکاران بتوانند نسبت به اين امر نيز اقدام کنند.
در همين راس��تا ش��رکتهاي فوالد هرمزگان و صنايع معدني فوالد س��نگان 

خراسان فوالد مبارکه نيز هموطنان زلزله زده غرب کشور را ياري کردند.
به گزارش خبرنگار فوالد، در جريان اين اقدام خداپس��ندانه ش��رکت فوالد 
هرمزگان با هماهنگي جمعيت هالل احمر استان، ضمن اهداي خون از سوي 
کارکنان اين ش��رکت، با ارس��ال يک هزار تخته پتو، ۵۰۰ عدد چادر، ۵۰۰۰ 
کنسرو مواد غذايي و ۲۰۰۰ ثوب انواع البسه به ياري اين عزيزان شتافتند.

اين گزارش حاکي است کارکنان شرکت صنايع معدني فوالد سنگان خراسان 
فوالدمبارکه هم به منظور ابراز همدردي و عمل به وظيفۀ انس��اني، بخش��ي 
از حقوق و دس��تمزد آبان ماه خود را به آس��يب ديدگان اين حادثه اختصاص 

دادند. 
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اهداء 8 کاميون کمک هاي 
مردمي امداد ايالم به زلزله زدگان

ايلام- مدي��رکل کميته امداد امام خميني 
)ره( استان ايالم گفت: 8 کاميون کمک هاي 
مردمي و کارکنان امداد استان ايالم به زلزله 
زدگان کرمانش��اه اهدا شد.ضيا رضايي روز 
دوش��نبه در گفتگو با قدس آنالين، با بيان 
اينکه در حادثه زلزله اخير اس��تان کرمانشاه 
اي��ن نهاد اقدام به جم��ع آوري کمک هاي 
مردمي براي زلزله زدگان کرد، اظهارداشت: 
از زمان وقوع حادثه تا پنج ش��نبه گذش��ته 8 
کامي��ون حامل کمک هاي مردمي، خيرين 
و ... توسط اين نهاد به حادثه ديدگان زلزله 
اهدا ش��ده اس��ت.وي با اش��اره به اينکه در 
حال حاضر بيش از ۴۰۰ بسته نايلون جهت 
پوشش چادرهاي حادثه ديدگان تهيه شده 
اس��ت، افزود: تاکنون يک محموله وسايل 
گرمايشي شامل بخاري، اجاق هاي نفتي و 
... به هموطنانمان در استان کرمانشاه اهدا 
ش��ده و عالوه بر اين يک محموله ديگر از 
وس��ايل گرمايش��ي اهدايي خيرين در حال 
جمع آوري اس��ت که ب��ه مناطق زلزله زده 

فرستاده خواهد شد.

زلزله خسارت بسياري به 
زيرساختهاي کرمانشاه وارد کرد

اس��تاندار کرمانش��اه گفت: اس��کان موقت 
ظ��رف ۶۰ ت��ا ۶۵ روز تکمي��ل ت��ا بعد از آن 
مراحل اس��کان دائم دنبال شود.به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
هوش��نگ بازوند در جريان بازديد ش��هردار 
و رييس ش��وراي اسالمي ش��هر اصفهان از 
مناطق زلزله زده غرب کش��ور اظهار کرد: 
ابتدا يک پيش لرزه به بزرگي ۴.9 ريشتر و 
سپس زلزله اصلي به بزرگي به 7.۳ ريشتر رخ 
داد که مردم کرمانشاه با توجه به پيش لزره 
از خانه ه��اي خ��ود بيرون آمدند و همين امر 
باعث کاهش تلفات شد.وي يکي از داليل 
کاهش تلفات جاني را پيش لرزه دانس��ت و 
گف��ت: تلف��ات جاني اين زلزله ۴۳۶ نفر بود.

استاندار کرمانشاه با بيان اينکه زلزله ضربه 
س��ختي به زيرس��اخت هاي شهر کرمانشاه 
وارد کرد، تاکيد کرد: آب ش��رب پايدار بايد 
در ش��هرها اس��تفاده شود اما آب شرب بيش 
از 9۰ درصد از شهرهاي ايران ناپدار است و 
اين زلزله نشان داد آب ناپايدار بسيار آسيب 
پذير هستند.وي با اشاره به اينکه از زماني که 
زلزله آغاز شد تا ۴ الي ۵ ساعت قحطي آب در 
شهر وجود داشت، اظهار کرد: شهرهاي که 
براي آب از چشمه و چاه استفاده مي کردند 
دچار مش��کالت جدي ش��ده بودند.بازوند 
با اش��اره به اينک��ه لوله هاي چدن درمقابل 
زلزله نتوانستد مقاومت کنند و برش خورده 
بودن��د، ادام��ه داد: همچنين جنس خاک در 
زلزله مهم است چنانچه در برخي از مکان ها 
که خاک قوي وجود داش��ت کمتر آس��يب و 
مکان هاي که خاک سستي داشت به شدت 

آسيب ديده است.

تشکيل جلسه شوراي فرهنگي 
با تقويت انگيزه هاي آموزشي 

جلسه ش��وراي فرهنگي شرکت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي منطقه زاهدان با رويکرد 
تقوي��ت انگيزه ه��اي فرهنگي و آموزش��ي ، 
ب��ا حض��ور مدير و معاوني��ن منطقه و اعضاء 
و دبي��ران کارگروهه��اي فرهنگ��ي ، برگزار 
گردي��د . مدي��ر منطق��ه زاهدان ، با اش��اره به 
ض��رورت برنامه ريزي فرهنگي و آموزش��ي 
جهت توانمندس��ازي کارکنان در محيط کار 
و بهره گي��ري از تفريح��ات س��الم و تقويت 
اس��تعدادهاي فرهنگي و هن��ري خانواده ها 
گف��ت : تامين نيازهاي فرهنگي و آموزش��ي 
کارکنان وظيفه سازمان است و براي دستيابي 
به محيط کاري س��الم و با نش��اط الزم است 

برنامه ريزي شود.
کورش باالدس��ت گفت : به منظور تش��ويق 
کارکنان به مطالعه کتاب و نيز تامين بخشي 
از نيازهاي آموزش��ي آنان ، ايستگاه مطالعه و 
نمايش فيلم هاي آموزشي در ستاد منطقه راه 

اندازي خواهد شد . 
وي ترقي��ب و تش��ويق کارکنان به ورزش و 
اس��تفاده از امکانات ورزش��ي منطقه و برنامه 
ريزي جهت برگزاري مس��ابقات و دوره هاي 
ورزش��ي به منظور حفظ س��المت و نش��اط 
کارکن��ان را ب��ا اهميت خوان��د و گفت برنامه 

ريزي در اين زمينه انجام خواهد شد.

 17 وقف جديد در استان
 چهار محال و بختياری

صلادق کريملي – شلهرکرد؛ حلاج آقلا 
 عزيزي؛ مدير کل اوقاف و امور خيريه گفت،

 ۱۶78 موقوفه در کل اس��تان چهارمحال و 
بختي��اري وج��ود دارد که از اين تعداد ۱۰۵۰ 
مسجد و ۳۵۰ حسينيه، تکيه، مهديه و زينبيه 
و ۳۰۰ موقوفه منعفتي در سرتاس��ر اس��تان 
اع��م از ب��ارده، مرغ ملک، موقوفه روس��تاي 
آورگان، کاکول��ک، موقوف��ه حاج س��ليمان 
بروجن��ي و موقوفه ش��اليزارهاي پروز وجود 
دارد. وي خاطر نش��ان کرد: امس��ال با ياري 
خدا ۱7 وقف جديد در استان ثبت شده است 
که ۱۱ آن ها منفعتي مي باش��د که نس��بت به 
س��ال 9۵ رش��د چشمگيري داشته است. وي 
بيا نمود، در س��ال 9۶ بزرگ ترين وقف يک 
مل��ک به مس��احت ۳۰۰ مت��ر و ۱8۰ متر زير 
بنا وقف ش��ده اس��ت که ارزش اين ملک يک 
ميلي��ارد و پانصد ميليون تومان برآورد ش��ده 
اس��ت ک��ه در درآمد حاصله ص��رف بيماران 
 س��رطاني با اولويت کودکان بيمار شهرستان

 شهرکرد شده است.
 همچنين ۶ واحد مس��کوني با پيش��رفت 9۰ 
درصد از محل موقوفات و بخش خصوصي در 
آينده نزديک افتتحاح مي گرددکه يک ميليارد 
و دويس��ت ميليون تومان صرف س��اخت اين 
مجتمع مسکوني شده است که اين اقدام يکي 
از نقش هاي اداره کل اوقاف و امور خيريه در 

راستاي اقتصاد مقاوتي مي باشد. 

جهش فعالیت هاي ارزي بانک توسعه تعاون
مديرعامل بانک توسعه تعاون خبر داد:

مديرعامل بانک توسعه تعاون از رشد حدود 
8۰ درصدي عملکرد ارزي بانک خبر داد و 
بيان داشت: در 7 ماهه نخست سال جاري، 
۳ ه��زار و ۳۰۰ ميلي��ارد تومان تس��هيالت 
پرداخت ش��د.حجت اهلل مهديان در گفتگو 
با خبرنگار ايبِنا با ارايه آماري از عملکرد بانک 
توسعه تعاون در 7 ماهه ابتداي سال جاري، 
گفت: بانک توس��عه تع��اون جوان و تنها 8 
سال از فعاليت آن مي گذرد؛ در عين حال هر 
سال در فعاليت هاي اين بانک جهش اتفاق 
افتاده اس��ت.مديرعامل بانک توسعه تعاون 
اظهارداشت: با همراهي بدنه و مديران بانک 
اتفاقات خوبي در اين سال ها افتاده است. ما 
در س��ال 9۶ براي اولين بار به عنوان بانک 
عام��ل طرح خري��د تضميني گندم انتخاب 
ش��ديم و اي��ن تکليف ي��ک فرصتي براي 
تقويت عملکرد بانک محس��وب مي ش��ود.

مهديان ادامه داد: در بحث اش��تغال فراگير 
و طرح دولت در ايجاد اش��تغال روس��تايي، 
بانک توس��عه تعاون به عنوان بانک عامل 
ش��ناخته مي ش��ود. در عين حال به همراه 
بانک کشاورزي در دو طرح ياد شده حضور 
داريم و بزودي برنامه دولت در اين دو طرح 
اش��تغال اجرايي مي ش��ود.وي خاطرنشان 
ک��رد: در زمينه اعطاي تس��هيالت، بانک 
مطابق اساسنامه بايد 7۰ درصد منابع را به 

بخش تعاون که در گرايش هاي مختلف از 
مسکن، صنعت، خدمات، توليد و ... فعاليت 
دارند، اختصاص بدهد؛ همچنين ۳۰ درصد 
تسهيالت بانک نيز در ساير بخش ها خواهد 
بود.مديرعام��ل بانک توس��عه تعاون حجم 
تسهيالت پرداخت شده از سوي اين بانک 

در س��ال گذش��ته را بالغ بر ۵ هزار ميليارد 
تومان اعالم کرد و گفت: در س��ال گذش��ته 
منابع بانک نيز حدود 8۰ درصد رشد داشته 
اس��ت. در س��ال جاري، هدف بانک براي 
پرداخت تس��هيالت دستکم ۶ هزار ميليارد 
تومان اس��ت که اميدواري��م در اين بخش 

رش��د ۲۰ درصدي مدنظ��ر اتفاق بيافتد.به 
گفت��ه مهدي��ان، عملکرد 7 ماهه بانک اين 
امي��د را مي ده��د که بتواني��م از مرز ۶ هزار 
ميلي��ارد تومان تس��هيالت ده��ي در پايان 
س��ال ج��اري عبور کني��م. همچنين در 7 
ماه��ه ابتداي س��ال جاري ح��دود ۳ هزار و 

۳۰۰ ميليارد تومان تس��هيالت دهي انجام 
ش��ده و عمده مش��تريان بانک نيز فعاالن 
اقتصادي با اولويت تعاوني ها هس��تند.وي 
از رش��د فعاليت هاي بانک در بخش ارزي 
خبر داد و افزود:  در س��ال جاري به نس��بت 
مدت مشابه سال گذشته حدود 8۰ درصد در 
بخش عملکرد ارزي بانک رشد اتفاق افتاده 
و فعاليت هاي ارزي بانک در قالب امور بين 
الملل و صرافي بانک رش��د مناسبي داشته 
اس��ت.مديرعامل بانک توسعه تعاون رشد 
فعاليت بانک در بانکداري الکترونيک را از 
اهداف بانک برشمرد و اظهارداشت: فعاليت 
دس��تگاه ها در کشور به سمت الکترونيکي 
ش��دن پيش مي رود و بانک در اين بخش 
اتفاقات خوبي را تجربه کرده و در حال حاضر 
تجهيز بانک به سيستم ُکربنکينک در کمتر 
بانکي تجربه شده است.مهديان خاطرنشان 
کرد: اين سيستم به بانک کمک کرده که به 
صورت روزانه بتوان از سطح شعب تا ستاد 
مرکزي، وضعيت بانک را رصد کرد. در طرح 
ضربتي ازدواج نيز بانک به عنوان ۱۱ بانک 
عام��ل ب��ود و از عملکرد آن از س��وي بانک 
مرکزي تقدير به عمل آمد.به گفته وي، در 
س��ال 9۶ بيش از ۱۲۰ ميليارد تومان تنها 
در بخش قرض الحس��نه ازدواج تسهيالت 

پرداخت شده است.

میز خبرمیز خبر
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اعزام 11۰ دستگاه کانکس هاي 
اسکان بيمه رازي در کرمانشاه

۱۱۰ دس��تگاه کانک��س اس��کان بيم��ه رازي 
ب��ه هم��راه لوازم زندگي ب��راي کمک به زلزله 
زدگان غرب کش��ور روانه کرمانشاه شد.روابط 
عمومي بيم��ه رازي، در پ��ي وق��وع زمين لرزه 
ش��ديد در غرب کش��ور به ويژه کرمانشاه تعداد 
۱۱۰ دس��تگاه کانکس اس��کان به همراه لوازم 
زندگي به منظور همدردي و همراهي با مردم 
شريف و مظلوم مناطق غرب کشور و در راستاي 
ايفاي مسئوليت اجتماعي، به اين مناطق ارسال 
ش��د.قابل ذکر اس��ت، اين کانکس ها به همراه 
لوازم و مايحتاج زندگي طبق اعالم ستاد هالل 
احمر مس��تقر در محل زلزله زدگان در مناطق 
غربي کشور در محل سرپل ذهاب و روستاهاي 

آسيب ديده قرار گرفت.

 تشريح وضعيت بيمه خسارت 
ديدگان زلزله کرمانشاه

مدي��ر بيمه آتش س��وزي بيم��ه ايران گفت: از 
۶8۰۰ مورد بيمه در اس��تان کرمانش��اه تنها سه 
ه��زار م��ورد بيمه نامه در اين مناطق متعلق به 

بيمه ايران است.
محم��د رضايي در خصوص جلس��ه ش��وراي 
هماهنگ��ي ش��رکت هاي بيمه اي در اس��تان 
کرمانش��اه اظهارداش��ت: بيمه اي��ران تجارب 
زي��ادي در زمين��ه زلزله ب��م، آذربايجان غربي، 
بندرعباس و بوش��هر دارد و در همان روزهاي 
اول به صورت س��ازماندهي ش��ده کارشناسان 
شرکت بيمه ايران در منطقه حضور پيدا کردند 
و مسئولين در منطقه همه آماده باش بودند.وي 
افزود: در جلس��ه شوراي هماهنگي شرکتهاي 
بيمه اي اس��تان کرمانشاه خواستار هماهنگي 
بيشتر همه بيمه ها شديم تا هر شرکتي به تنهايي 
اقدام نکند زيرا باعث هدر رفتن زمان و هزينه 
خواهد شد چرا که بايد از امکاناتي که هست به 
صورت يکسان بهره برد. مدير بيمه آتش سوزي 
بيم��ه اي��ران در ادامه گفتگو با ايلنا گفت: کليه 
شرکتها در محل مستقر هستند و تا پرداخت کليه 
موارد بيمه اي از محل خارج نخواهد شد.رضايي 
ادامه داد: از ۶8۰۰ مورد بيمه در استان کرمانشاه 
تنهاسه هزار مورد بيمه نامه بيمه ايران در اين 
مناطق داريم و در تمامي روستاها بيمه نامه داريم 
که البته ممکن است تنها در يک روستا حدود 
۱۰ تا ۱۵ مورد باش��د.وي تصريح کرد: دو س��ال 
پيش قراردادي با ش��هرداري کرمانشاه بستيم 
که بر اساس آن قرارداد کليه روستاهاي استان 
کرمانشاه بيمه ايران بودند اما متاسفانه امسال 
نرخ بيمه نامه بسيار پاييني را پيشنهاد دادند که 

ما آنها را بيمه نکرديم.

اهدای بودجه هداياي نوروزي 
بيمه البرز به زلزله زدگان

ش��رکت بيم��ه الب��رز ب��ا ه��دف حمايت از 
هموطن��ان آس��يب دي��ده در زلزل��ه غرب 
کش��ور، بودجه تخصيصي انتش��ار و توزيع 
سررس��يد، تقوي��م و هداياي ن��وروزي را به 
اي��ن خانواده ها اه��دا کرد.به گزارش روابط 
عمومي بيم��ه الب��رز ، در پي وقوع زمين لرزه 
در کرمانش��اه و آس��يب ديدن تعداد زيادي 
از هموطن��ان در اي��ن حادثه تلخ، بيمه البرز 
بودجه تخصيصي اهداي سررس��يد، تقويم 
و هداي��اي تبليغات��ي س��ال ۱۳97 خود را از 
طريق ش��عبه خود در اس��تان کرمانش��اه به 
زلزله زدگان غرب کشور به منظور تهيه اقالم 
مورد نياز ش��امل چادر صحرايي، پتو، مواد 
غذايي و ... اهدا مي کند. اين گزارش حاکي 
است، در چند سال گذشته نيز شرکت بيمه 
الب��رز ب��ا هدف حماي��ت از خانواده هاي کم 
بضاعت تحت پوش��ش سازمان بهزيستي، 
بودجه تخصيصي انتش��ار و توزيع سررسيد، 
تقوي��م و هداياي نوروزي را به خانواده هاي 
تحت پوش��ش سازمان بهزيستي در استان 
تهران و همچنين استان هاي محروم کشور 

اهدا مي کرد.

ارسال اقالم اهدايي کارکنان 
بانک دي به مناطق زلزله زده 
در پي وقوع زلزله در مناطق غربي کش��ور، 
کارکن��ان بان��ک دي در راس��تاي ايف��اي 
نقش مس��ئوليت اجتماعي و کمک به تهيه 
ملزومات و رف��ع نيازمندي هاي هموطنان 
مصيب��ت دي��ده، بخش��ي از حق��وق خود را 
بصورت داوطلبانه به خريد و ارس��ال اقالم 
م��ورد ني��از هموطنان زلزله زده در اس��تان 

کرمانشاه اختصاص دادند.
به گزارش روابط عمومي بانک دي، با وقوع 
زلزله در مناطق غربي کشور، کارکنان بانک 
دي با هدف کمک به خانواده هاي قربانيان 
و آس��يب دي��دگان حادث��ه تل��خ و اندوهبار 
زلزل��ه بص��ورت داوطلبانه ي��ک تا پنج روز 
از حق��وق خ��ود را به خري��د اقالم مورد نياز 
هموطن��ان زلزل��ه زده اختص��اص دادند.بر 
اس��اس اين گزارش ع��الوه بر مواد غذايي 
م��ورد ني��از ب��ا قابليت مان��دگاري طوالني 
مدت، با توجه به احتمال ش��يوع بيماريهاي 
عفون��ي در اين مناطق، تعداد ۱۴دس��تگاه 
کانکس ش��امل سرويس بهداشتي و حمام 
سيار و نيز اقالم بهداشتي کودکان از جمله 
 پوشک، شير خشک و شيشه شير خريداري

 گرديد.

محم��د بيگدل��ي مديرعامل، عل��ي رضا لگزائي قائم 
مق��ام مديرعام��ل و تني چند از مديران ارش��د بانک 
ملت با حضور در مناطق زلزله زده اس��تان کرمانش��اه 
از نزديک با مردم و آس��يب ديدگان از زلزله ديدار و 

گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومي بانک ملت، در پي وقوع زمين 
لرزه فاجعه بار در غرب کشور و وارد آمدن خسارت هاي 
جاني و مالي به تعداد زيادي از هموطنان، مدير عامل 
بانک ملت و جمعي از مديران ارشد، با سفر به استان 

کرمانش��اه، از نزدي��ک ب��ا کارکنان اين بانک و مردم 
منطقه ديدار و گفتگو کردند.

بيگدلي در جريان اين س��فر از اس��تمهال دو س��اله 
بازپرداخ��ت برخي از تس��هيالت اعطايي در مناطق 
زلزل��ه زده و اع��الم جزئيات تکميلي آن طي روزهاي 
آت��ي خب��ر داد و گفت: بانک ملت با همکاري س��تاد 
بحران، آمادگي اعطاي تسهيالت قرض الحسنه به 
مبلغ يکصد ميليون ريال، تس��هيالت ساخت مسکن 
روس��تايي به مبلغ دويس��ت و پنجاه ميليون ريال و 
تس��هيالت ساخت مس��کن شهري به مبلغ سيصد و 

پنجاه ميليون ريالي را دارد. 
وي ب��ا اش��اره به کمک ه��اي اهدايي کارکنان بانک 
ملت از سراسر کشور براي زلزله زدگان غرب کشور 
افزود: خانواده بزرگ بانک ملت در اقدامي خداپسندانه 
و در راستاي ايفاي مسووليت اجتماعي خود، يک روز 
از حقوقش��ان را نيز براي کمک به حادثه ديدگان در 

مناطق غرب کشور اختصاص داده اند.

پايگاه اطالع رساني بانک سپه: رئيس اداره کل امور 
بين الملل بانک سپه ضمن رد ادعاهاي صورت گرفته 
درخصوص تحريم بانک س��په از س��وي آلمان گفت: 
ارتباط بانک سپه با آلمان با موافقت مسئولين دولتي 
بانک هاي آلمان رو به گس��ترش اس��ت بالغ بر ۵۲ 
ميليون يورو عملکرد نقل و انتقال ارزي در اين شعبه 
انجام شده است.به گزارش پايگاه اطالع رساني بانک 
س��په، امير حس��يني رئيس اداره کل امور بين الملل 
بانک سپه ضمن تکذيب خبر منعکس شده از سوي 

برخي نشريات داخلي از قول يک نشريه صهيونيستي 
درخصوص تحريم بانک س��په از س��وي آلمان اظهار 
داش��ت: ش��عبه فرانکفورت بانک سپه تا کنون بالغ بر 
۶۰7 ميلي��ون دالر ان��واع خدمات اعتباري و ارزي در 
اين کش��ور ارائه داده اس��ت.وي با بيان اينکه بانک 
س��په داراي تعامل بس��يار خوب با مقامات بانک هاي 
دولتي آلمان است افزود: با تعامل خوب به وجود آمده 
با مقامات بانکي دولت آلمان فعاليت بانک س��په در 
اين کشور رو به گسترش است.رئيس اداره کل امور 
بين الملل بانک سپه با بيان اينکه با موافقت و تأييد 
مقامات بانکي دولتي آلمان طبق مقررات اين کشور 
بانک سپه فرانکفورت رئيس شعبه خود را يک ايراني 
انتخاب کرده است افزود: روند تعامالت اين بانک با 
بانک هاي آلمان در حال گس��ترش اس��ت.وي افزود: 
ش��عبه فرانکفورت بانک س��په در آلمان ضمن اتصال 
به سيستم تارگت ۲ به سامانه پرداخت يکپارچه اروپا 

)SEPA( نيز متصل شده است.

روابط بانک سپه با بانک هاي آلمان در حال گسترش استبازديد مدير عامل بانک ملت از مناطق زلزله زده 

رئيس دانشگاه علوم پزشکي همدان با اشاره به اينکه 
روزگذش��ته ۴ اکي��پ درماني و بهداش��تي همدان به 
مناطق زلزله اعزام شدند، گفت: تا کنون ۱۲۴ مصدوم 

در بيمارستان هاي همدان بستري شدند.
س��يد حبيب اهلل موس��وي  در م��ورد اع��زام نيروهاي 
بهداش��تي و درمان��ي هم��دان ب��ه مناط��ق زلزله زده 
کرمانشاه اظهار داشت: همدان معين استان کرمانشاه 
اس��ت و از زم��ان وقوع حادث��ه غم انگيز زلزله تا امروز 
 نيروهاي بهداشتي و درماني به مناطق در حال اعزام 
هستند.وي با اشاره به اينکه روز گذشته ۴ اکيپ ديگر 
براي ارائه خدمات به زلزله زدگان اس��تان کرمانشاه به 
مناطق زلزله زده اعزام ش��دند، گفت: اکيپ هاي اعزام 
شده به مناطق زلزله زده در قالب گروه هاي مختلف ۲۰ 

تا ۳۰ دانش��جوي پزش��کي، ۴۰ نفر نيروهاي پزشکي، 
مام��ا و بهداش��تي، ۱۵ نف��ر از نيروهاي بس��يج جامعه 
پزش��کي و نيروهاي��ي که خودج��وش براي حضور در 
منطقه اعالم آمادگي کرده اند.موسوي بهار با بيان اينکه 
تعدادي از آمبوالنس هاي فوريت پزش��کي همدان در 
مناطق زلزله زده مس��تقر اس��ت که احتماال امروز به 
همدان برگردند،  افزود: نيروهاي بهداش��تي و درماني 
 اس��تان همچنان در مناطق زلزله زده خدمات رس��اني

 مي کنند.رئيس دانش��گاه علوم پزش��کي همدان ابراز 
کرد: به دليل اينکه در مناطق زلزله زده فضاي مناسبي 
براي اس��تقرار بلند مدت نيروهاي بهداشتي و درماني 
وجود ندارد تقريبا نيروها در حال تغيير بوده و نيروهاي 

جديدي به مناطق اعزام مي شوند.

مديرکل ورزش و جوانان استان مرکزي گفت: محموله 
۱7 تني کاال توس��ط ورزش��کاران اين استان به مناطق 
زلزله زده در استان کرمانشاه ارسال شد.عابد حقدادي 
افزود: از س��اعات اوليه وقوع زلزله اس��تان کرمانش��اه، 
اعضاي هيات هاي ورزشي کوهنوردي و اتومبيل راني 
استان مرکزي به صورت خودجوش اقدام به جمع آوري 
کمک هاي مردمي از ورزشکاران کردند. وي ادامه داد: 
در ۴8دو روز اخير بيش از ۱7 تن انواع کاال از قبيل پتو، 
چادر، لباس گرم و انواع کنس��روها و مواد غذايي فاس��د 
نشدني از بين ورزشکاران جمع آوري شد و به کرمانشاه 
ارسال شد. مديرکل ورزش و جوانان استان مرکزي بيان 
کرد: اعضاي هيات اتومبيلراني استان مرکزي نيز با ۳۰ 
دستگاه خودرو سنگين براي امدارساني به زلزله زدگان 

در مناطق صعب العبور به کرمانشاه عزيمت کردند. وي 
تاکيد کرد: در راس��تاي منويات رهبر معظم انقالب بر 
مايت همه جانبه از آسيب ديدگان اين حادثه، اداره کل 
ورزش و جوانان استان مرکزي نيز جمع آوري و ارسال 
کمک هاي مردمي به خصوص جامعه ورزش اس��تان 
را در دس��تور کار خود قرار داده و هم اس��تاني هايي که 
تمايل به شرکت در اين امر خداپسندانه دارند مي توانند 
کمک هاي خود را در اسرع وقت به ستاد اين اداره کل 
مستقر در مجموعه ورزشي شهداي پنجم مرداد اراک 
تحويل دهند. زلزله اي به بزرگي هفت و سه دهم ريشتر 
شامگاه يکشنبه بخشي از استان کرمانشاه را لرزاند که بر 
اساس آخرين آمار تا کنون ۴۳۲ نفر جان خود را از دست 

داده اند و بيش از 9 هزار نفر نيز مصدوم شدند. 

ارسال محموله 17 تني کاال توسط ورزشکاران به مناطق زلزله زدهاعزام اکيپ بهداشتي و درماني از همدان به مناطق زلزله زده

 سرنوشت گردشگري مشگین شهردر گرو راه اندازي پل معلق  

نان در ايالم فعال گران نمي شود

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
استان اردبيل با بيان اينکه راه اندازي پل معلق سرنوشت 
اقتصادي و گردشگري مشگين شهر را تغيير داده است 
گفت: به منظور رش��د و توس��عه اس��تان سرمايه گذاران 

بخش خصوصي حمايت مي شوند.
به گزارش خبرگزاري تسنيم از اردبيل، کريم حاجي زاده 
در نخستين سمينار تخصصي فرصت هاي سرمايه گذاري 
صنعت گردشگري در اردبيل اظهار داشت: با راه اندازي 
مجموعه گردش��گري پل معلق هم اکنون سرنوش��ت 
اقتصادي و گردشگري مشگين شهر را تغيير يافته است 

و ش��اهد حضور گردش��گران داخلي و خارجي در منطقه 
هس��تيم.وي با اش��اره به اين که اردبيل ظرفيت هاي 
بااليي در حوزه گردش��گري دارد افزود: سرمايه گذاران 
مي توانند از اين فرصت بزرگ استفاده کنند و عالوه بر 
درآمدزايي اس��تان را در مس��ير رشد و توسعه قرار دهند.
مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
استان اردبيل از وجود آب هاي گردم معدني در مناطق 
مخنلف استان خبر داد و بيان کرد: آب هاي گرم فرصت 
مناسبي براي سرمايه گذاران هستند که مي توانند تحول 
عظيمي در جذب گردش��گران داخلي و خارجي داش��ته 

باشند.حاجي زاده يکي از راهکارهاي اساسي براي موفق 
بودن سرمايه گذاري در اردبيل را مطالعات علمي عنوان 
کرد و گفت: اگر س��رمايه گذاري برا اس��اس مطالعات 
علمي و برنامه ريزي باشد به طور حتم موفق خواهد بود.

وي تصريح کرد: در حال حاضر اردبيل يکي از استان هايي 
اس��ت که زمينه و زيرساخت هاي سرمايه گذاري در آن 
منطقه فراهم است که انتظار مي رود شاهد حضور بيشتر 
سرمايه گذاران باشيم.مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان اردبيل از برنامه ريزي دولت 
براي حمايت از س��رمايه گذاران خبر داد و بيان کرد: در 

اين حوزه قوانين پشتيباني وجود دارد که مي تواند دغدغه 
و نگراني سرمايه گذاران را برطرف کند.

ايام- مديرکل غله و بازرگاني استان ايالم گفت: نان در 
ايالم فعاًل گران نمي شود.کامران سليمان پور در گفتگو با 
قدس آنالين، با بيان اينکه با وجود خبرهاي گوناگون در 
خصوص گراني نان در کشور، هنوز دستورالعمل اجرايي آن 
به استان نرسيده است، اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن 

تجارت و شرکت بازرگاني دولتي کشور هيچ ابالغيه اي در 
اين خصوص صادر نکرده و نان در ايالم از اول آذر گران 
نمي ش��ود.وي با اش��اره به اينکه پروسه تعيين قيمت نان 
طوالني خواهد بود، افزود: در صورت ابالغ اين موضوع، 
بايستي در جلسه با استاندار و شوراي نرخ گذاري نان و بر 

اساس مؤلفه هاي مختلف، قيمت نان تعيين شود که اين 
پروسه زمان بر خواهد بود.مديرکل غله و بازرگاني استان 
ايالم با تأکيد بر اينکه به همه نانوايي هاي اس��تان ابالغ 
شده که از افزايش قيمت نان خودداري کنند، خاطرنشان 
ساخت: اگر واحدهاي خبازي خودسرانه اقدام به افزايش 

نان کنند، با آنان برخورد خواهد شد.کامران سليمان پور 
به مشکالت نانوايي هاي استان اشاره کرد و بيان داشت: 
مشکالت نانوايي هاي استان زياد است و بايد براي رفع آن 
تصميم اساسي اتخاذ شود و اين طور نيست که با افزايش 

قيمت نان مشکالت آنها برطرف شود.
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واگذاري شهرآفتاب و شهروند منتفي شد
معاون شهرداري تهران 

دو برابر نياز تهران ساخت وساز تجاري شده است
گ�روه جامع�ه: معاون مالي و اقتصاد ش��هري 
ش��هرداري تهران با بيان اينکه ش��رکت هاي 
کارگزاري از فلسفه اصلي خود دور شده بودند، 
گفت: قرار بود از محل پرداختي ملک دريافت 
کنن��د ام��ا پول نقد مي گرفتند و اين ش��فافيت 
درس��تي نداش��ت.به گزارش ايسنا، سميع اهلل 
حس��يني مکارم روزگذشته در نشست خبري 
که پيرامون تشريح اقدامات مالي و اقتصادي 
ش��هرداري تهران برگزار ش��د، با بيان اينکه 
رويکرد اصلي ش��هرداري ش��فافيت و انضباط 
مالي اس��ت، گفت: در نظر داريم که ش��رايطي 
را فراهم کنيم که شهروندان دسترسي آزاد به 
اطالعات مالي شهرداري داشته باشند، چرا که 
مردم بايد بدانند تعامالت مالي در ش��هرداري 
تهران چگونه است و پول کجا و چگونه هزينه 
مي ش��ود.وي ب��ا بيان اينکه ش��هرداري اتاق 
شيشه اي مي شود، گفت: مردم از تعامالت مالي 
شهرداري تهران با خبر مي شوند.قراردادهاي 
باالي يک ميليارد تومان در سامانه قراردادهاي 
شهرداري قرار مي گيرد.مکارم با بيان اينکه در 
راستاي شفاف سازي مالي، قراردادهاي باالي 
ي��ک ميليارد تومان در س��امانه قراردادها قرار 
خواهد گرفت، تصريح کرد: در حال حاضر اين 
سامانه طراحي شده و در حال ارتقاء يافته است 
و قول مي دهيم تا سه ماه ديگر سامانه تکميل 
و کليه قراردادها به اضافه نحوه انعقاد قرارداد، 
مبلغ و .... بر روي اين سامانه قرار گيرد.وي با 
اش��اره به شرايط مالي شهرداري تهران گفت: 
بودجه شهرداري 17 هزار و 900 ميليارد تومان 
است که هزينه ها نيز بايد همين مقدار باشد که 
21 درصد درآمد پايدار و 79 درصد ناپايدار است 
که تا به امروز 72 درصد از درآمدها محقق شده 
است.وي با بيان اينکه شاهد کاهش درآمدها 
هس��تيم، گفت: عامل اصلي کاهش درآمدها، 
کاهش درآمد ناشي از ماليات بر ارزش افزوده 
اس��ت،  چرا که در سال 95 دريافتي شهرداري 

از مح��ل مالي��ات بر ارزش افزوده 350 ميليارد 
توم��ان ب��وده به گونه اي ک��ه هر ماه اين 350 
ميلي��ارد تومان به حس��اب ش��هرداري واريز 
مي ش��د و در حالي که هزينه جاري شهرداري 
نيز 475 ميليارد تومان بوده، اما حاال امس��ال 
به دليل افزايش حقوق و افزايش اس��تخدام ها 
هزينه هاي جاري ماهانه به 600 ميليارد تومان 
افزايش داش��ته در حالي که ماليات بر ارزش 
اف��زوده تنها 170 ميليارد تومان محقق ش��ده 
و باي��د اع��الم کنم درآمد ش��هرداري از محل 
مالي��ات بر ارزش افزوده 2500 ميليارد تومان 
کاهش داشته و در کنار اين مساله بايد کاهش 
س��اخت و س��از در ته��ران به دلي��ل رکود و پر 
ش��دن ظرفي��ت طرح تفصيل��ي و جامع را هم 
اضافه کنيد.وي با بيان اينکه در اين س��ال ها 
بس��ياري از اموال و دارايي هاي ش��هر فروخته 
و صرف س��يويل ش��ده است، گفت: با افزايش 
درآمد پايدار و کاهش هزينه ها مي توان بودجه 
ش��هرداري را مديريت کرد، به گونه اي که در 
مراسم اربعين ديديد که بودجه شهرداري 10 
ميليارد تومان بود،  اما کمتر از آن خارج کرديم. 
اما سال قبل بودجه 5 ميليارد بود که 50 ميليارد 
تومان هزينه کردند.به گفته حس��يني مکارم، 
تمام خدمات ش��هري بررس��ي شده و راه هاي 
کس��ب درآم��د پايدار از طري��ق ارائه خدمات 
ش��هري احصا مي شود.وي در پاسخ به سوالي 
مبني بر ش��ايعه کم کردن تسهيالت کارکنان 
ش��هرداري گفت: نه حقوق، نه اضافه کار و نه 
تس��هيالت کم و يا قطع نش��ده، اما مي توانيم 
براي کارمنداني که نيس��تند تصميمي بگيريم.

حسيني مکارم در ادامه نشست خبري خود با 
اش��اره به دس��تاوردهاي صدور بخشنامه ضد 
فساد شهردار تهران در خصوص هولوگرام ها، 
گفت: اين بخش��نامه آقاي نجفي در راس��تاي 
ش��فاف س��ازي مراودات مالي و انضباط مالي 
و همچني��ن جلوگي��ري از انحراف��ات ص��ادر 

ش��ده است و بررسي ها نشان داد شرکت هاي 
کارگزاري از فلسفه اصلي خود دور شده اند. چرا 
که شهرداري براي پرداخت سريع تر مطالبات 
خود به پيمانکارانش از ظرفيت ش��رکت هاي 
کارگزاري اس��تفاده مي کرد به گونه اي که از 
ش��رکت هاي کارگزاري مي خواس��ت که پول 
پيمان��کار را بدهن��د و بع��د ب��ه ازاي آن ملک 
دريافت کنند که اين رويه، رويه درستي است 
که بايد ساماندهي شود اما متاسفانه در مديريت 
قبلي دچار انحرافاتي شد که مسبب بسياري از 

مشکالت شده است.
ابط�ال34 م�ورد هولوگرام ب�ه ارزش ���55 

ميليارد تومان تا کنون
حس��يني م��کارم با بيان اينکه ش��رکت هاي 
کارگ��زاري از فلس��فه اصل��ي خود دور ش��ده 
بودن��د، گف��ت: قرار بود از محل پرداختي ملک 
درياف��ت کنن��د اما پول نق��د مي گرفتند و اين 
ش��فافيت درس��تي نداشت.وي با بيان اينکه تا 
کنون 1232 هولوگرام و حواله به ارزش 720 
ميليارد تومان بررسي شده است، گفت: تا کنون 
866 م��ورد هولوگرام ب��ه ارزش 359 ميليارد 
تومان تاييد شده و 332 هولوگرام نيز مستندات 
کافي نداش��تند و اين در حاليس��ت که 34 مورد 
هولوگرام به ارزش 55 ميليارد تومان به دليل 
نداشتن مستندات کافي و ايرادات قانوني باطل 
شده است.معاون مالي شهرداري تهران با بيان 
اينکه ش��رکت هاي کارگزار اعالم کرده اند که 
600 ميليارد تومان طلب از ش��هرداري دارند، 
گف��ت: به انضم��ام 720 ميلي��ارد توماني که 
هولوگ��رام صادر ش��ده بايد اع��الم کنم که تا 
کنون 1320 ميليارد تومان در اين شهر پيش 
خور ش��ده اس��ت که هنوز موارد متعددي نيز 
در دس��ت س��ازمان ها، شرکت ها و ... است که 
به مرور مراجعه مي کنند که بايد اين مس��ئله 
نيز راس��تي آزمايي ش��ود، به گونه اي که اخيرا 
موردي داشتيم که 36 ميليارد تومان در منطقه 

يک براي سه ملک توسط بانک  واريز و برداشت 
انجام شده که در بررسي هاي انجام شده ديديم 
که دو ملک متعلق به افراد غير اس��ت و يک 
ملک متعلق به بانک که اعالم کرديم س��ريعا 

بايد پول ها به حساب شهرداري برگردد.
ايج�اد خزان�ه واح�د ش�هري ت�ا پاي�ان  ���

امسال
وي با اعالم ايجاد خزانه واحد شهري تا پايان 
امس��ال، گفت: يکي از مش��کالت شهرداري 
در گذش��ته اين بود که ش��فافيت مالي به دليل 
واريزهاي منطقه اي نداشت و پول ها به حساب 
منطقه و نه حساب شهرداري کل واريز مي شد 
که از اين به بعد اعالم کرديم بايد همه پول ها 
به حساب شهرداري واريز شود و تا پايان امسال 
نيز خزانه واحد تاسيس مي شود.حسيني مکارم 
با بيان اينکه شهرداري تهران در گذشته متعهد 
به اجراي برنامه و بودجه مصوب نبوده است، 
گفت: بس��ياري از اين بدهي هايي که حاال به 
بار نشسته نتيجه اين عدم التزام شهرداري به 

برنامه و بودجه است.
واگذاري ش�هر آفتاب و ش�هروند به بانک  ���

شهر منتفي شد
وي درباره وضعيت کميته راس��تي آزمايي نيز 

با بيان اينکه در حال حاضر اين کميته بررسي 
هولوگرام ها را در دس��تور کار قرار داده اس��ت، 
گفت: نتايج اين کميته به زودي اعالم مي شود.

وي همچني��ن درباره وضعيت واگذاري ش��هر 
آفتاب و فروش��گاه ش��هروند به بانک شهر نيز 
گفت: واگذاري شهر آفتاب و شهروند به بانک 
شهر منتفي شده است اما واقعيت اين است که 
کار ش��هرداري تهران فروشگاه داري و رقابت 
ب��ا بخش هاي خصوصي نيس��ت.معاون مالي 
شهرداري تهران با بيان اينکه مفاد قراردادهاي 
پيمانکاران بررسي نمي شود در پاسخ به سوالي 
مبني بر قرارداد خاص قائم مقام پيشين شهردار 
تهران با يک نهاد خاص گفت: سازمان بازرسي 
در حال بررسي اين قرارداد است و با اينکه 470 
ميليارد تومان پيش پرداخت آن، پرداخت شده 
بود اما کار متوقف شده تا بازرسي هاي الزم در 

اين خصوص صورت گيرد.
دو برابر نياز تهران ساخت وس�از تجاري  ���

شده است
معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران 
گفت: دو برابر آنچه نياز داشتيم در تهران ساخت 
و ساز تجاري صورت گرفته است.مکارم با تاکيد 
ب��ر اينکه رويکرد اصلي ش��هرداري تهران در 

دوره جديد شفافيت و انضباط مالي و دسترسي 
آزاد مردم به معامالت ش��هرداري است، گفت: 
مردم تهران بايد بدانند هزينه هاي ش��هرداري 
کجا و چگونه هزينه مي شود. شهرداري تهران 
تبديل به اتاقي شيش��ه اي خواهد ش��د و مردم 
در جريان اتفاقات رخ داده در ش��هرداري قرار 
مي گيرن��د.او با تاکيد ب��ر اينکه 2500 ميليارد 
تومان از درآمدهاي شهرداري از محل ماليات 
بر ارزش افزوده کاهش يافته اس��ت، افزود: با 
وجود کاهش درآمدهاي ش��هرداري امس��ال 
اس��تخدام هاي زيادي در شهرداري داشته ايم. 
حقوق نيز افزايش پيدا کرده اس��ت اما به دليل 
رکود در حوزه ساخت و ساز و پر شدن ظرفيت 
طرح جامع و تفصيلي ديگر نمي توانيم از حوزه 
شهرس��ازي درآمد آنچناني داش��ته باشيم. در 
حقيق��ت دو براب��ر آنچه نياز داش��تيم در تهران 
س��اخت و س��از تجاري صورت گرفته اس��ت.

حس��يني م��کارم ب��ا اش��اره به اينک��ه اموال و 
دارايي هاي بسياري در شهر فروخته شده است، 
گف��ت: عوامل متع��ددي همچون ايجاد درآمد 
متعارف از محل درآمدهاي پايدار و دوم کاهش 
 هزينه هاي غيرضرور موجب کاهش درآمد در

 شهرداري شده است.

میز خبر

راهکارهاي خروج 
از بحران تهران 

سوله هاي مديريت بحران تهران به کارگردان و 
تهيه کنندگان سينما اجاره داده مي شود که 

ب��ه ط��ور قطع در زمان بحران با مش��کل جدي 
اسکان مردم مواجه مي شويم.بر اساس برآوردها 
در ص��ورت ب��روز حادث��ه اي در ته��ران امکان 
امدادرساني به هيچ وجه وجود ندارد و در صورت 
وقوع زلزله تلفات زيادي خواهيم داشت.ساخت 
برج ه��اي 15 طبق��ه در خيابان هاي 12متري و 
کوچه هاي 6 متري امدادرس��اني به ش��هروندان 
تهراني را در مواقع بحران با مشکل جدي مواجه 
مي کند.ساخت برج هاي 15 طبقه در خيابان هاي 
12متري و کوچه هاي 6 متري امدادرس��اني به 
شهروندان تهراني در مواقع بحران با مشکل جدي 
مواجه مي کند، چنانچه يکي از اين ساختمان ها 
در زم��ان بح��ران تخريب ش��ود ن��ه تنها رفت و 
آمد خودروهاي امداد بلکه تردد عابران پياده نيز 
دچار مش��کل مي شود.خسارت هاي ناشي از بي 
توجهي به ضوابط شهرسازي به هيچ وجه قابل 
جب��ران نخواهد بود.عمليات خاک و آواربرداري 
حادثه پالسکو بيش از 10 روز به طول انجاميد، 
حادثه پالسکو بايد براي مسئوالن درس عبرتي 
مي شد اما متاسفانه مردم ايران فراموش کار بوده 
و از بحران ها و حوادث درس عبرت نمي گيرند.

در زلزله کرمانشاه ساختمان هاي قديمي تخريب 
نش��د اما متاسفانه س��اختمان و بيمارستان هاي 
نوس��از دولتي فروريخت اين در حالي اس��ت که 
هيچ مقام مسئولي نيز مورد مواخذه و بازخواست 
قرار نمي گيرد اين خيانت را چه کسي بايد جوابگو 
باش��د.در صورت وقوع زلزله احتمالي تهران اگر 
يک نفر به علت زلزله جان خود را از دست دهند 
10 نفر به دليل نبود شرايط الزم براي امدادرساني 
جان خود را از دس��ت مي دهند.در صورت وقوع 
زلزل��ه احتمال��ي در تهران اگ��ر يک نفر به علت 
زلزله جان خود را از دس��ت دهد 10 نفر به دليل 
نبود ش��رايط الزم براي امدادرساني جان خود را 
از دست مي دهند، مراکز امدادرساني و سوله هاي 
مديريت بحران بيش از 20 سال است به منظور 
خدمات رساني به حادثه ديدگان در زمان بحران 
ايجاد ش��ده اند اما متاس��فانه جاي برنامه ريزي 
براي رفع مش��کالت آنها در اين س��وله ها تغيير 
کارب��ري داده ش��ده و از اه��داف اصلي خود دور 
ش��ده اند.چنانچه زلزله احتمالي در تهران اتفاق 
افتد مس��ئوالن چطور مي خواهند براي اس��کان 
مردم چاره انديشي کنند.شهرداري تهران بايد به 
موضوع تغيير کاربري سوله هاي مديريت بحران 
ورود کند، به نظر مي رسد هدف از ايجاد سوله هاي 
مديريت بحران تامين منافع کارگردان ها و تهيه 
کنن��ده فيلم باش��د نه فضاي��ي براي نجات جان 
مردم در زمان بحران؛ مشخص نيست اين مراکز 
براي مديريت بحران س��اخته شده يا تهيه فيلم؛ 
متاسفانه هيچ کس در اين رابطه پاسخگو نيست. 
از سوي ديگر توانايي مقابله با زلزله احتمالي در 

تهران وجود ندارد . 

میز خبر
کمک 351 ميليارد ريالي ايرانيان 

به زلزله زدگان
جمعيت هالل احمر در اطالعيه اي پمن قدرداني 
از هموطنان نوع دوست اعالم کرد:  تاکنون 351 
ميلي��ارد و 72 ميلي��ون و 694 ه��زار و 333 ريال 
در حس��اب رس��مي 99999 جمعيت هالل احمر 
جمع آوري ش��ده اس��ت که اين رقم بيش از 1.5 
برابر کل رقم جمع آوري ش��ده در زلزله ورزقان 
اس��ت.به گ��زارش ايس��نا، در اطالعيه جمعيت 
هالل احمر آمده اس��ت: »از ابتداي ش��روع طرح 
جمع آوري کمک هاي مردمي براي زلزله زدگان 
کرمانشاه تا صبح امروز ؛ دوشنبه ، 29 آبان ماه، 
مبل��غ 351 ميلي��ارد و 72 ميلي��ون و 694 هزار و 
333 ريال )351072694333 ريال( در حساب 
رس��مي 99999 جمعيت هالل احمر جمع آوري 
ش��ده اس��ت ک��ه اين رقم تا کن��ون بيش از 1.5 
براب��ر کل رق��م جم��ع آوري ش��ده در زلزله پنج 
س��ال گذشته در ورزقان است.ميزان کمک هاي 
غيرنقدي شامل اقالم خوراکي و مصرفي نيز در 
اين دوره افزايش چش��مگيري يافته و به حدود 
20 هزار تن رس��يده اس��ت که گزارش دقيق آن 
پس از تطبيق آمارها به اطالع مردم شريف ايران 

خواهد رسيد.

ايران و روسيه براي توليد 
داروهاي مشترک توافق کردند

در حاشيه اجالس جهاني مبارزه با بيماري سل در 
مسکو، ايران و روسيه براي ارتقاي همکاري هاي 
حوزه س��المت و توليد داروهاي مشترک توافق 
کردند.به گزارش ايسنا، نخستين اجالس جهاني 
مبارزه با بيماري س��ل، با حضور رييس جمهور 
روس��يه، وزراي بهداش��ت و مقامات بهداشتي و 
درماني 100 کش��ور دنيا در مس��کو برگزار ش��د. 
در اي��ن اج��الس دکتر عليرضا رييس��ي ، معاون 
بهداشت وزارت بهداشت به جاي وزير بهداشت 
- ک��ه در مناط��ق زلزله زده غرب کش��ور حاضر 
ش��ده بود- حضور يافت. در حاشيه اين اجالس، 
مقامات بهداشتي و درماني ايران و روسيه ديدار 
کردند و در اين نشست بر گسترش همکاري هاي 
حوزه س��المت و توليد داروهاي مش��ترک تاکيد 
شد.رييسي در حاشيه نشست مشترک با مقامات 
بهداشتي و درماني روسيه، ضمن مثبت ارزيابي 
ک��ردن توافق��ات انجام ش��ده دو کش��ور، گفت: 
هدف ايران و روس��يه، کمک به يکديگر،انجام 
تحقيقات مشترک، بازديد از مراکز علمي دو کشور 
و همکاري براي توليد داروهاي مشترک است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت از سل به عنوان 
يکي از مهمترين بيماريهاي عفوني واگيردار ياد 
کرد و گفت: ميزان بروز بيماري سل در دنيا به طور 
ميانگين 142 مورد در هر 100 هزار نفر و در ايران 

16 مورد در هر هزار نفر جمعيت است.

مدير عامل س��تاد معاينه فني ش��هرداري تهران اعالم کرد: از ابتداي 
س��ال 96 تا پايان مهر ماه از 580 هزار و 97 دس��تگاه خودرو مراجعه 
کنن��ده در ب��ار اول در ح��دود 12 درصد از آزمون ترمز مردود ش��دند.

دکتر سيد نواب حسيني منش ضمن گراميداشت ياد قربانيان سوانح 

رانندگي اظهار داشت: هرسال از 29 آبان لغايت يکم آذر مراسم يادبود 
اين عزيزان با هدف ايجاد حساسيت عمومي ، فرهنگ سازي و آگاه 
بخشي به مسئوالن و شهروندان برگزار مي گردد. در چند سال اخير 
براس��اس آمار رسمي از پزش��کي قانوني تعداد متوفيان و مصدومين 

حوادث رانندگي کاهش داشته است. 
به گزارش ايس��نا ،ولي ميزان کاهش متوفيان در مقايس��ه با س��اير 
کش��ورهاي درح��ال توس��عه در وضعيت قابل قبول��ي نبوده و هنوز 
کش��ور ايران با 43 نفر متوفي به صورت روزانه در س��وانح رانندگي 
در رتب��ه و رده کش��ورهاي پرمخاط��ره در اي��ن زمينه اس��ت.وي در 
خص��وص نق��ش معاين��ه فن��ي در کاه��ش س��وانح رانندگي گفت: 
عوام��ل موث��ر در تصادفات به س��ه عامل خطاي انس��اني ، وضعيت 
راه و ش��رايط خ��ودرو بس��تگي دارد ک��ه ه��ر ک��دام از اي��ن عوامل 
 مي تواند با س��هم مش��خص بصورت مجزا و يا مش��ترک در ايجاد 

حادثه موثر باشد. 

معاون توس��عه مديريت و پش��تيباني وزارت آموزش و پرورش از کاهش 
معاونت ه��اي اي��ن وزارتخان��ه به پنج معاونت طي يک تا دو ماه آينده خبر 
داد و گفت: اکنون کارگروهي در همين زمينه تش��کيل ش��ده و مش��غول 
بررس��ي هاي کارشناسي اس��ت.علي الهيار ترکمن در درباره زمان انجام 
اصالحات ساختاري در آموزش و پرورش و ادغام معاونت ها اظهار کرد: 

به استناد مصوبه شوراي عالي اداري بايد همه وزارتخانه هاي کشور اندازه 
معاونت هاي خود را منطقي کنند.وي افزود: استاندارد موجود، پنج معاونت 
اس��ت. در آموزش و پرورش کارگروهي تش��کيل ش��ده و در حال بررسي 
اين موضوع است تا مشخص شود کدام معاونت ها و به چه شکلي بايد با 
يکديگر ادغام شوند و يک بازنگري صورت گيرد.معاون توسعه مديريت و 
پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه نتايج بررسي ها را بزودي 
اعالم مي کنيم، به ايسنا گفت: هنوز به جمع بندي نهايي نرسيده ايم اما 
تاکيد ما و وزير اين اس��ت که آموزش ابتدايي بايد در هر صورت تقويت 
ش��ود و جايگاه خوبي داش��ته باش��د.الهيار در پاسخ به اينکه آيا دو معاونت 
ابتدايي و متوسطه با يکديگر ادغام خواهند شد؟ گفت: پيشنهادات مختلفي 
مطرح اس��ت و هنوز به جمع بندي نرس��يده ايم اما بنا بر اين اس��ت که اين 
کار اتفاق نيافتد و اين دو معاونت ادغام نشوند.به گفته وي، طبق دستور 
رئي��س جمه��ور اين مصوبه ش��وراي عال��ي اداري بايد ظرف يکي دو ماه 

آينده اجرايي شود.

نايب رييس کميسيون اجتماعي مجلس نسبت به خطر شيوع کانکس 
نشيني در پايتخت هشدار داد. مسعود رضايي با هشدار نسبت به خطر 
شيوع کانکس نشيني در پايتخت، گفت: کانکس نشيني پديده نامتعارف 
جديدي نيست و شبيه اين پديده مانند بيغوله نشيني و کپرنشيني در 

اطراف تمامي کالن ش��هرهاي کش��ور به ويژه تهران ديده مي ش��ود. 
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسالمي، با انتقاد از اينکه برخي 
از حاشيه نشينان در خانه هاي محقر و خرابه ها زندگي مي کنند خطر 
شيوع کانکس نشيني را براي پايتخت آسيبي جدي دانست و تصريح 
کرد: متاس��فانه اين مناطق از امکانات اوليه بهداش��تي محروم هستند 
و محروميت در اين مناطق بيش��تر از س��اير مناطق ديده مي ش��ود .به 
گزارش مهر،وي با انتقاد از غفلت مسئوالن اجرايي نسبت به حاشيه 
نش��ينان، افزود: متاسفانه حاشيه نش��ينان در حاشيه هاي برنامه هاي 
کش��ور قرار گرفته و به فراموش��ي س��پرده ش��ده اند. اين نماينده مردم 
در مجلس دهم، با يادآوري اينکه اقدامات انجام ش��ده براي مديريت 
حاشيه نشيني و حمايت از حاشيه نشينان در حد شعار باقي مانده است، 
ادامه داد: اين اقدامات بيشتر ظاهر سازي و در حد تبليغات است و به 
حدي براي مقابله با اين معضل و رفع مشکالت اقتصادي تعلل شده 

که پديده کانکس نشيني نيز در حال افزايش است.

 معاون بيمه خدمات سالمت سازمان بيمه سالمت ايران با اشاره به 
تعداد اتباع تحت پوشش اين سازمان بيمه گر درماني، تاکيد کرد که در 
نوع خدمات تحت پوشش، بيمه اتباع تفاوتي با بيمه شهروندان ايراني 
ندارد و آنها مي توانند از بخش دولتي خدمت دريافت کنند.کش��اورز 

درباره آخرين وضعيت تامين بودجه بيمه اتباع گفت: در حال حاضر 
و بر اس��اس قرارداد قبلي با اداره کل اتباع وزارت کش��ور، حدود 110 
هزار نفر که بيشتر آنها را بيماران خاص و اقشار آسيب پذير تشکيل 
مي دهند، تحت پوش��ش س��ازمان بيمه سالمت ايران قرار دارند.وي 
افزود: ما نيز بر اساس قانون مکلف هستيم تمام اتباعي را که اجازه 
اقامت دارند، بيمه کنيم. همچنين جمعيت افرادي که کارت اقامات 
معتبر دارند، حدود يک ميليون نفر در کش��ور اس��ت. طبق توافق با 
کميسارياي عالي، دولت نيز در اين بيمه سهمي را مشارکت مي کند 
و بخشي نيز از طرف خود اتباع پرداخت مي شود.کشاورز تاکيد کرد: 
در نوع خدمات تحت پوش��ش بيمه اتباع تفاوتي باش��هروندان ايراني 
وج��ود ن��دارد و آنها مي توانند از بخ��ش دولتي خدمت دريافت کنند. 
همچنين حق بيمه آنها که به صورت س��اليانه تعريف مي ش��ود، سال 
قبل حدود 38 هزار تومان تعريف ش��ده و اين قرارداد تا آخر س��ال 

جاري ادامه دارد.

مردودي 70 هزار خودرو از تست ترمز در تهران

تصميمي بر ادغام معاونت ابتدايي و متوسطه نداريم

 خطرشيوع کانکس نشيني درپايتخت

پوشش بيمه اي ۱۱0هزار نفر از اتباع

مدير عامل ستاد معاينه فني خبر داد:

معاون وزير آموزش و پرورش:

بي توجهي به کنترل حاشيه نشيني

معاون بيمه خدمات سالمت سازمان بيمه سالمت ايران

ساماندهي 30 هزار دستفروش در پايتخت

مديرعامل شرکت شهربان شهرداري تهران با اشاره به 
اينکه جمعيت دستفروشان در روزهاي پاياني تابستان 
و زمس��تان به 30 هزار نفر مي رس��د، گفت: س��اماندهي 
اين تعداد دس��تفروش در پايتخت "تابوشکني در تاريخ 
بلديه" محس��وب مي ش��ود.به گزارش ايسنا، ابوالقاسم 
چيذري با اشاره به اينکه دستفروشي "بدون سد معبر" 
با تعريف مکان و زمان مناس��ب در دس��تور کار ش��رکت 

شهربان قرار گرفته است، تصريح کرد: شهرداري تنها 
ش��غل هايي که داراي پروانه کس��ب از انجمن صنفي 
باشند را به رسميت مي شناسد، اما رويکرد آن به مسئله 
دستفروش��ي با نگاه انس��اني و اسالمي بوده و براساس 
تحوالت مبتني بر قانون، شرکت شهربان از سال 94 در 
شهرداري تهران شکل گرفته و با رويکرد دستفروشي 

بدون سد معبر فعاليت مي کند.

ساماندهي ���60 درصد دستفروشان در تهران
وي با بيان اينکه در حوزه س��اماندهي دستفروش��ان 
خ��الء قانون��ي وجود دارد، اف��زود: طبق آمار، جمعيت 
دس��ت فروش��ان در 5 محور تهران به نسبت سال 94 
، 50 درصد افزايش داش��ته اس��ت.مديرعامل شرکت 
شهربان شهرداري تهران با اشاره به اينکه از سال 94 
تاکنون 60 درصد دستفروشان تهران ساماندهي شده 
اند، خاطرنشان کرد: بيشترين اهتمام شهرداري تهران 
بر رفع موانع ش��هري اس��ت و براي حفظ کرامت شهر 
و ش��هروندان در ص��ورت امکان، موضوع جمع آوري 
دستفروش��ان مطرح نيس��ت و بيش��تر رفع سد معبر و 

ساماندهي در اين حوزه مورد تاکيد است.
چيذري با تاکيد بر اينکه شهرداري با شعار "دستفروشي 
بدون سدمعبر" تنها وظيفه ساماندهي دستفروشان را بر 
عهده دارد، اظهار کرد: نگاه شهرداري به دستفروشي 
به عنوان ش��هروندي اس��ت که از اين راه امرار معاش 
مي کند، بنابراين اقدامات شهرداري در اين حوزه بيشتر 
جنبه ساماندهي دارد که با همراهي و همکاري مناسب 
دستفروش��ان با ش��هرداري تاکنون بس��ياري از معابر 

پرتردد ش��هر ساماندهي شده است.مديرعامل شرکت 
ش��هربان ش��هرداري تهران با اش��اره به عملکرد اين 
شرکت در حوزه ساماندهي دستفروشان تهران، گفت: 
اولين فاز ساماندهي در اسفند سال 94 صورت گرفت و 
از بين 1300 دستفروش معابر خيابان 15 خرداد، 300 

نفر در خيابان باب همايون ساماندهي شدند.
وي ادامه داد: در اسفند 95 نيز 20 نقطه پرتردد شهري 
که توس��ط دستفروشان اش��غال شده بود، شناسايي و 
در محلي نزديک فعاليت خودش��ان س��اماندهي شدند 
تا ضمن جلوگيري از س��د معبر بتوانند از اين راه امرار 
مع��اش کنن��د. همچنين در نقاطي ک��ه فضاي خالي 
براي س��اماندهي اين افراد وجود نداش��ت، س��اعات 
مش��خصي ب��راي فعالي��ت آن ها در نظر گرفته ش��د تا 
 ضمن جلوگيري از ازدحام در معابر به فعاليت خود ادامه 

دهند.
چيذري با بيان اينکه ش��هرداري در حوزه س��اماندهي 
دستفروش��ان وظيفه اي فراس��ازماني و اجتماعي دارد، 
خاطرنشان کرد: در شهريور امسال بزرگترين حرکت 
در ساماندهي دستفروشان صورت گرفت که براساس 

آن 30 هزار دس��تفروش در 15 روز پاياني تابس��تان در 
20 نقطه ش��هر س��اماندهي ش��دند که به عنوان "تابو 

شکني در تاريخ بلديه" محسوب مي شود.
وي با اشاره به قانون "ساماندهي و حمايت از مشاغل 
خانگي" مصوبه سال 89 مجلس و دولت تصريح کرد: 
بر اساس اين قانون در کنار شهرداري ها، نهادهايي از 
جمله وزارت کار و رفاه اجتماعي، اقتصاد، بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکي، کميته امداد امام خميني)ره(، 
بهزيس��تي، نيروي انتظامي و ... نيز تکاليفي در حوزه 
س��اماندهي دستفروش��ان برعهده دارند که شهرداري 
تهران مسرانه توقع دارد، نهادهاي متولي نيز با تشريک 
مس��اعي در اين امر فعال باش��ند.به گفته مديرعامل 
ش��رکت شهربان ش��هرداري براساس ماده 55 قانون 
ش��هرداري ها، ش��هرداري تهران و به تبع آن ش��رکت 
ش��هربان وظيفه رفع س��د معبر عمومي را بر عهده دارد 
و در س��ال هاي اخير با تغيير رويکرد ش��هرداري تهران 
از نه��ادي خدمات��ي ب��ه نهادي اجتماع��ي و خدماتي، 
س��اماندهي دستفروش��ان از سال 94 برعهده شرکت 

شهربان قرار گرفته است.

افزايش 50 درصدي دستفروشي در تهران نسبت به سال 94

وزيرآموزش و پرورش گفت: تمهيداتي انجام خواهد شد تا از 10 روز آينده حرکت اتوبوس هاي اردويي فقط با ارسال »کد 
حرکت« از مرکز به سرپرستان اردو امکان پذير باشد، و اين کد به منزله مجوز نهايي اردو خواهد بود.به گزارش ايسنا، سيد 
محمد بطحائي با تقدير از تالش هاي معاونت پرورشي و فرهنگي و سازمان دانش آموزي درخصوص راه اندازي مرکزکنترل 
اردوهاي دانش آموزي در کمتر از يک هفته، اظهارکرد: راه اندازي چنين مرکزي در اين زمان کم تنها از طريق کار جهادي 
ممکن است که اين موضوع انجام شد.وي افزود: امنيت و سالمت سفرهاي دانش آموزي مهم ترين و اساسي ترين مسئله اي 

است که در اولويت کاري آموزش و پرورش قرار داد و تالش مي کنيم درگام بعدي سامانه کنترل سفرهاي دانش آموزي 
را در مراکز استان ها ايجاد و کليه سفرهاي درون استاني را نيز رصد کند.بطحايي نظارت مستمر برعملکرد سامانه کنترل 
اردوها را بسيار مهم و ضروري دانست و تصريح کرد: از آنجا که سالمت و امنيت دانش آموزان همواره در اولويت قرار دارد 
کارشناسان و مسئولين مرتبط از اعمال هرگونه سليقه و خالقيت در سامانه کنترل آنالين سفرهاي اردويي بايد خودداري 

کنند و هرنوع تغيير در روند اجرايي سامانه تنها بايد از طريق دستورالعمل هاي باالدستي صورت گيرد.

حرکت اتوبوس هاي 
اردوي دانش آموزان 
منوط به ارسال »کد«

سلمان خدادادي ���
عض�و کميس�يون اجتماعي 

مجلس
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يک امتياز، سوغات استقالل از مشهد
رقابت های هفته دوازدهم ليگ برتر فوتبال برگزارشد

تيم فوتبال اس��تقالل نتوانست ميزبان قعر 
جدولي خود را شکست دهد و به يک امتياز 
بس��نده کرد.ديدار تيم هاي س��ياه جامگان 
مشهد و استقالل در چارچوب هفته دوازدهم 
رقابت هاي ليگ برتر فوتبال ايران با تساوي 
بدون گل به پايان رسيد.گزارش نيمه اول: 
اس��تقالل در اين نيمه بازي را تهاجمي آغاز 
کرد اما آرام آرام بازي متعادل شد و فرصت 
خاصي گلزني براي دو تيم ايجاد نشد. تنها 
فرصت جدي گلزني در اين بازي را س��جاد 
ش��هباززاده در دقيقه ۳۱ از دس��ت داد. پاس 
ديدني اميد نورافکن به اين بازيکن به تک 
به تک ش��دن ش��هباززاده با دروازه بان سياه 
جامگان همراه ش��د و ش��وت شهباززاده را 
کرمي دروازه بان تيم سياه جامگان با واکنشي 
ب��ه موقع راهي کرنر کرد.در ادامه اين بازي 
اتفاق خاصي رخ نداد تا نيمه اول با تساوي 

بدون گل به پايان برسد.
گزارش نيمه دوم: در نيمه دوم اين بازي تيم 
اس��تقالل کامال بر بازي سوار بود و چندين 
و چند فرصت خوب گلزني را از دس��ت داد. 
از جمل��ه اين فرصت ها مي توان به موقعيت 
دقيقه ۵۵ اشاره کرد که استقالل روي پاس 
فرش��يد اسماعيلي براي شهباززاده صاحب 
فرصت گلزني ش��د اما ضربه او راهي اوت 
شد.تنها فرصت قابل توجه تيم سياه جامگان 
در اين بازي، شوت يرکوويچ در دقيقه ۵۸ بود 
که سيد حسين حسيني آن را به کرنر فرستاد.

در دقيقه ۶۹ اين ديدار شوت مهدي قائدي به 
تيرک عمودي دروازه سياه جامگان برخورد 
کرد و در ادامه ضربه سر انصاري در دقيقه ۷۸ 
را کرمي دروازه بان سياه جامگان در آغوش 
گرفت.در ادامه بازي پر برخورد دو تيم گلي 
در پي نداش��ت و بازي با تس��اوي بدون گل 

به پايان رسيد.
ش�فر: از ضربات آخ�ر بازيکنانم راضي  ���

نيستم
وينفرد شفر بعد از تساوي تيمش برابر سياه 
جام��گان گفت: بازي خيل��ي خوبي را ارائه 
کرديم و فرصت هاي گلزني خوبي داشتيم. 
در نيمه اول يک گل داشتيم که داور به اشتباه 

آن را آفسايد اعالم کرد.
وي درباره مشکالت تيمش در گلزني گفت: 
ما فرصت هاي خوبي داشتيم. شايد اگر گل 
ما را درست اعالم مي کردند مي توانستيم به 

گل هاي بعدي هم دست پيدا کنيم.
س��رمربي اس��تقالل در نشست خبري بعد 
از ب��ازي ه��م گفت: از س��بک بازي که ارائه 

کرديم خوشحالم اما از ضربات آخر بازيکنانم 
راضي نيستم. پنج يا شش شانس ۱۰۰ درصد 

داشتيم اما به گل نرسيديم.
شکس�ت س�نگين تراکتورس�ازي ���۱۰ 

نفره مقابل شاگردان کرانچار
تيم فوتبال سپاهان موفق شد با نتيجه ۳ بر 
صفر شاگردان يحيي گل محمدي را در نقش 
جهان شکس��ت دهد.در يکي از ديدارهاي 
حس��اس هفته دوازده��م ليگ برتر فوتبال 
ايران، تيم هاي فوتبال س��پاهان اصفهان و 
تراکتورسازي تبريز در ورزشگاه نقش جهان 
از ساعت ۱۴:۴۵ ديروز مقابل هم قرار گرفتند 
که در پايان طاليي پوشان زاينده رود موفق 
شدند با سه گل مهمان خود را بدرقه کنند.

گل هاي س��پاهان را در اين ديدار ساس��ان 
انص��اري در دقاي��ق ۵ و ۵۰ )از روي نقط��ه 
پنالت��ي( و عل��ي کريمي در دقيق��ه ۸۴ وارد 
دروازه فرزي��ن گروس��يان کردند.همچنين 
تراکتورس��ازان از دقيقه ۷۸ با اخراج محمد 
ن��ادري ۱۰ نف��ره ب��ه کار خ��ود ادامه دادند. 
س��پاهان با اين پيروزي ۱۴ امتيازي ش��د. 

تراکتورسازي نيزبه امتياز ۱۲ رسيد.
پي�روزي خ�ارج از خان�ه ش�اگردان  ���

قلعه نويي در رشت
ذوب آهن اصفهان با نتيجه ۲ بر يک سپيدرود 
رشت را شکست داد.همچنين ديدار دو تيم 
س��پيد رود رش��ت و ذوب آهن اصفهان در 
چارچوب بازي هاي هفته دوازدهم ليگ برتر 
فوتبال با نتيجه ۲ بر يک به نفع ذوب آهن 
به پايان رسيد.گل هاي شاگردان قلعه نويي 
را علي حمام ۶۷ و دانيال اس��ماعيلي فر در 

وقت ه��اي تلف ش��ده نيم��ه دوم ۹۲ به ثمر 
رس��اندند. تک گل تيم س��پيد رود را ميثم 

فردوسي ۶۷ به ثمر رساند.
قلعه نوي�ي: خ�دا را ش�کر ب�ه لي�گ  ���

برگشتيم
سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن بعد از پيروزي 
تيمش برابر س��پيدرود گفت: خدا را شکر به 
ليگ برگشتيم.تيم فوتبال ذوب آهن در هفته 
دوازدهم ليگ برتر فوتبال با نتيجه ۲ بر يک 
از س��د س��پيدرود گذشت. امير قلعه نويي در 
نشس��ت خبري بعد از اين بازي گفت: خدا 
را ش��کر با اين پيروزي به ليگ برگش��تيم. 
هر دو تيم مي توانس��تند برنده بازي باش��ند. 
خوشحالم که بعد از چند هفته توانستيم سه 

امتياز اين ديدار را از آن خود کنيم.
پي�روزي خفي�ف ش�اگردان دايي برابر  ���

نفت تهران
تيم فوتبال سايپا در هفته دوازدهم ليگ برتر 
با يک گل نفت تهران را شکست داد.در ادامه 
ديدارهاي هفته دوازدهم ليگ برتر فوتبال از 
س��اعت ۱۵:۱۵ ديروز )دوشنبه( نفت تهران 
در ورزش��گاه تختي به مصاف س��ايپا رفت 
ک��ه اين دي��دار با تک گل دقيقه ۶۲ مهدي 
طارمي به سود شاگردان علي دايي به پايان 
رسيد.سايپا با اين پيروزي ۱۷ امتيازي شد. 

نفت نيز ۱۲ امتيازي باقي ماند.
دايي: بايد نفت را ���۵ بر صفر مي برديم

عل��ي دايي پ��س از اين ديدار اظهار کرد: به 
همه هموطنانم به خاطر حادثه زلزله تسليت 
مي گويم. شاهد بازي يک طرفه اي بوديم و 
از دقيقه يک تيم برتر ميدان بوديم. به نظر 

م��ن در کل ۹۰ دقيق��ه، نف��ت يک موقعيت 
نصف��ه و نيمه داش��ت ولي ما موقعيت هاي 
زيادي داش��تيم که به خاطر س��هل انگاري 
بازيکنانمان به گل نرسيديم. نتيجه عادالنه 
اي��ن دي��دار ۴ ب��ر صفر يا ۵ ب��ر صفر بود. ما 
در اين ديدار مصدومان زيادي داشتيم ولي 
جوانانمان جواب اعتماد ما را دادند.سرمربي 
سايپا درباره حذف نفت از ليگ قهرمانان آسيا 
بيان کرد: اين نشان دهنده مديريت ضعيف 
نه تنها در فوتبال ما بلکه در جامعه ما است. 
ما مديراني داريم که به هيچ عنوان اين کاره 
نيستند. وزارت نفت، پارسال با چه پشتوانه اي 
نف��ت را ب��ه گروه قبلي داد؟ آنها حق همه را 
پايمال کردند. بر چه اصولي چنين تيم بزرگي 
را به چنين آدم هايي مي س��پارند. اين افراد 

معلوم نيست چه دارند يا چه ندارند.
دايي درباره دعوت شدنش به مراسم قرعه 
کشي جام جهاني هم گفت: من از شما اين را 

مي شنوم. هنوز دقيقا مشخص نيست.
ف�والد يک-پ�ارس جنوبي صف�ر؛ داغ  ���

شکست به بوشهر هم رسيد
همچنين دو تيم فوالد خوزس��تان و پارس 
جنوبي جم در ورزشگاه غدير شهر اهواز به 
مصاف هم رفتند که اين بازي با نتيجه يک 
بر صفر به نفع فوالد خوزستان به پايان رسيد. 
تک گل فوالد را فرشاد جانفزا در دقيقه ۳۳ 
به ثمر رساند.اين اولين شکست تيم پارس 
جنوبي در ليگ برتر بود. بوشهري ها با اين 
باخ��ت ۲۵ امتي��ازي ماندند تا فرصت خوبي 
براي پرس��پوليس فراه��م کنند که يک بار 

ديگر به صدر جدول راه يابد.

تس�اوی بدموق�ع پرس�پوليس براب�ر  ���
پديده

تي��م فوتبال پرس��پوليس در هفته دوازدهم 
ليگ برتر برابر پديده متوقف شد تا از نخستين 
شکس��ت پ��ارس جنوبی اس��تفاده نکنند و 
فرصت رس��يدن به صدر جدول را از دس��ت 
بدهن��د. آخرين دي��دار هفته دوازدهم ليگ 
برتر فوتبال از س��اعت ۱۷:۳۰ ديروز بين دو 
تيم پرس��پوليس و پديده در ورزشگاه آزادی 
تهران برگزار و در نهايت با نتيجه تس��اوی 
بدون گل به اتمام رس��يد.برانکو ايوانکوويچ 
س��رمربی پرس��پوليس برای اين مس��ابقه 
عليرضا بيرانوند، سيدجالل حسينی، محمد 
انصاری )۸۹ - احس��ان علوان زاده(، شايان 
مصلح، صادق محرمی، محس��ن ربيع خواه، 
کمال کاميابی نيا، بش��ار رسن )۷- محسن 
مسلمان(، وحيد اميری، گادوين منشا و علی 
عليپور را در ترکيب اصلی قرار داد.با اين حال 
هنوز ۵ دقيقه از آغاز بازی نگذش��ته بود که 
بشار رسن مصدوم شد و در دقيقه ۷ جای خود 
را به محسن مسلمان داد. پرسپوليس در نيمه 
اول صاحب يکی، دو موقعيت نصفه و نيمه 
ش��د که بازيکنان اين تيم قدر اين موقعيتها 
را ندانستند. در بهترين موقعيت در دقيقه ۲۷، 
گادوين منشا با پشت سر گذاشتن مدافعان 
پديده، توپی را به سمت دروازه حريف ارسال 
کرد ولی شوت علی عليپور راهی به دروازه 
پديده نيافت. در اين نيمه، محسن مسلمان 
و کمال کاميابی نيا هم شانس خود را برای 
گلزنی امتحان کردند که اين فرصتها هم به 
گل منجر نش��د تا نيمه اول با تس��اوی بدون 
گل تمام شود.بازی در نيمه دوم هم تعريف 
چندانی نداشت و کم افت و خيز بود. کيفيت 
پايين بازی در اين نيمه هم ادامه داشت و دو 
تيم نتوانستند آنطور که بايد دروازه همديگر 
را تهديد کنند. در اين نيمه، سيامک نعمتی 
به جای گادوين منش��ا وارد زمين ش��د ولی 
ش��اگردان برانکو ايوانکوويچ باوجود برتری 
نسبی به حريف، قدرت گلزنی نداشتند.شوت 
محس��ن مس��لمان و ضربه سر سيدجالل 
حسينی در دقايق ميانی نيمه دوم از معدود 
موقعيتهايی بود که می توانست سرخپوشان 
را به گل برساند ولی در نهايت تالش دو تيم 
ثمری نداشت تا بازی با همان تساوی بدون 
گل خاتمه يابد و سرخپوشان فرصت رسيدن 
به صدر جدول را در روز باخت پارس جنوبی 
از دس��ت بدهند.پرس��پوليس با اين تساوی 
۲۴ امتيازی شد تا به خاطر تفاضل گل بهتر 

نسبت به پيکان در رده دوم قرار بگيرد. 
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استعفاي رئيس فدراسيون 
فوتبال ايتاليا

کارلو تاوکيو، رئيس فدراسيون فوتبال ايتاليا 
بر خالف ش��ايعات از سمت خود استعفا کرد.

نتايج ضعيف تيم ملي ايتاليا در راه رسيدن به 
ج��ام جهاني و در نهايت ناکامي تاريخي اين 
تيم برابر سوئد که منجر شد پس از ۶۰ سال 
اتزوري به جام جهاني نرسد، علت استعفاي 

تاوکيو است.
او مارس ۲۰۱۷ بود که با کسب ۵۴.۰۳ درصد 
آرا يک بار ديگر در سمت خود ابقا شد و آندره 
آبودي را در اين راه شکس��ت داد. قرار اس��ت 
انتخابات جديد طي سه ماه آتي برگزار شود.

ايتاليا پس از اخراج ونتورا، اين روزها به دنبال 
يک سرمربي جديد است تا خود را براي مرحله 

مقدماتي يورو ۲۰۲۰ مهيا کند.

بايد به فکر سهميه باشيم
 نه قهرماني

هوگو لوريس، دروازه بان تاتنهام مدعي شد 
ک��ه تيم��ش باي��د روي کس��ب س��هميه 
چمپيونزلي��گ تمرکز کند نه قهرماني ليگ 
برتر.تاتنه��ام اختالفش با صدر جدول به ۱۱ 
امتياز رس��يده اس��ت. پس از پيروزي تاتنهام 
مقابل رئال در چمپيونزليگ، بسياري معتقد 
بودن��د ک��ه اين تيم به قهرمان��ي ليگ برتر 
مي رسد.لوريس گفت: قبل از اينکه به سيتي 
فکر کنيم، بايد به کس��ب سهميه فکر کنيم. 
اي��ن هدف اصلي ماس��ت. از خارج باش��گاه 
چيزهاي زيادي مي ش��نويم. مهم ترين چيز 
اين است که با ثبات باشيم. در دو سال اخير 
توانس��ته ايم س��هميه اروپا را کس��ب کنيم و 
بايد به همين روند ادامه دهيم. همينطور بايد 

سعي کنيم تجربه بيشتري کسب کنيم.

 عقب افتادن مسي 
در کورس کفش طالي 2018

ليونل مس��ي که در دو بازي اخير بارس��ا در 
الليگا موفق به گلزني نش��ده، حاال ۷ نفر را 
در راه رس��يدن به کفش طالي ۲۰۱۸ باالتر 
از خود مي بيند.همين جمعه، مسي چهارمين 
کف��ش طالي خود را درياف��ت خواهد کرد. 
او فصل گذش��ته با زدن ۳۷ گل براي بارس��ا 
در الليگا موفق ش��د فاتح کفش طال ش��ده و 
بهترين گلزن اروپا لقب بگيرد. فصل جاري 
و در کورس رس��يدن به توپ طالي ۲۰۱۸، 
مسي شروعي طوفاني داشت؛ اما حاال کمي از 
رقباي خود عقب افتاده اس��ت.در حال حاضر 
ادينس��ون کاواني و چيرو ايموبيله، مهاجمان 
پي اس جي و التزيو با زدن ۱۵ گل و کسب 
۳۰ امتي��از در رده اول ق��رار دارند. س��اپينن و 
پروس��ا از فلورا و اف س��ي آي تالين استوني با 
زدن ۲۷ گل و کس��ب ۲۷ امتياز دوم هس��تند. 
فالکائو از موناکو و لواندوفسکي از بايرن هم 
با زدن ۱۳ گل ۲۶ امتيازي هستند و پشت سر 
آنها آنگولوي اسپانيايي از باشگاه گورنيکا با 
زدن ۱۶ گل و کسب ۲۴ امتياز و نيز مسي با 
۱۲ گل زده و کسب ۲۴ امتياز قرار دارند.مسي 
تا دو هفته پيش صدرنش��ين جدول گلزنان 
اروپايي بود؛ ولي ۴ گلي که کاواني به نانت و 
آميان زد و نيز دو گل ايموبيله به بنونتو و رم 
باعث شد تا اين دو از مسي جلو بزنند. مسي 
البته حاال فالکائو و لواندوفسکي را نيز با يک 
گل اخت��الف باالتر از خود مي بيند. ايکاردي 
و ديب��اال ه��م ب��ا ۱۱ گل زده و ۲۲ امتياز، در 

تعقيب مسي هستند.

سبک فوتبال سيتي 
کامال مناسب من است

کوي��ن دي بروين، هافبک منچسترس��يتي 
مدعي ش��د که س��بک فوتبال اين تيم کامال 
مناس��ب اوس��ت.به نقل از ورزش سه، سيتي 
در ۱۲ ب��ازي خ��ود در ليگ برتر، ۱۱ پيروزي 
کس��ب کرده و صدرنش��ين مقتدر ليگ برتر 
اس��ت. دي بروين ستاره سيتي در اين فصل 
ب��وده و بهترين عملک��ردش را در اين تيم تا 
به اينجا داش��ته اس��ت. حال او از هماهنگي 
اش با س��بک فوتبال هيجان انگيز س��يتي 
در جم��ع خبرنگاران صحب��ت کرد.او گفت: 
موضوع من نيس��تم، موضوع س��بک و نحوه 
بازي تيم اس��ت که کار را براي من س��اده تر 
مي کن��د. ب��ه نظرم اين س��بک فوتبال براي 
بازي انفرادي من مناس��ب است و همچنين 
از لحاظ تيمي، به خوبي در اين سبک جا افتاده 
ام. همه مي دانند چه مي خواهند و هرکس��ي 
کيفيت هاي خودش را دارد. حس خيلي خوبي 
اس��ت و گاهي هم حس��ي عجيب دارد ولي 
به نظرم خيلي خوب اس��ت که همه از ش��ما 
استقبال کنند.وي گفت: البته فقط من نيستم 
که از س��بک بازي و عملکردم استقبال شده 
اس��ت. هر بازيکني در تيم ما س��بک خودش 
را دارد ولي در مجموع همه از سبک فوتبال 
ما خوش��حال هس��تند. اختالفي که به وجود 
آمده بسيار رضايت بخش است. خيلي دوست 
داشتيم در چنين موقعيتي باشيم. به نظرم بايد 
به خودمان نگاه کنيم و حواسمان به خودمان 

باشد نه ديگران.

اعزام کمانداران ايران 
به جام جهاني تايلند

بعد از لغو اعزام تيم ملي تير و کمان به مرحله 
نخست رقابت هاي جام جهاني داخل سالن 
در مراک��ش، حض��ور اين تيم در مرحله دوم 

اين رقابت ها نيز منتفي شده است.
به نقل از مهر، مرحله دوم مس��ابقات تير و 
کمان جام جهاني داخل سالن ۱۰ و ۱۱ آذرماه 
به ميزباني تايلند برگزار مي شود. با تصميم 
فدراس��يون تير و کم��ان، تيم ملي ايران در 

اين رقابت ها شرکت نخواهد کرد.
پيش از اين نيز حضور کمانداران ملي پوش 
ايران در مرحله نخس��ت جام جهاني داخل 
سالن )۲۰ و ۲۱ آبان ماه( در تايلند از سوي 
فدراس��يون و به دليل عدم ثبت رکورد الزم 
توسط آنها در جريان تمرينات، لغو شده بود. 
البته اين بار شرايطي مهيا شده تا کمانداران 
بتوانند به صورت ش��خصي يا باش��گاهي در 

جام جهاني تايلند شرکت کنند. 
محم��ودزاده س��خنگوي فدراس��يون تير و 
کم��ان در اي��ن ارتباط گفت: براي حضور در 
رقابت هاي جام جهاني داخل س��الن تايلند 
محدوديت��ي براي کش��ورها به لحاظ تعداد 
نف��رات اعزامي وجود ن��دارد کمااينکه چين 
ق��رار اس��ت ب��ا ۶۵ کمان��دار در اين مرحله 
مسابقات شرکت کند. درکل حضور در اين 
رقابت ها آزاد اس��ت به همين دليل اينگونه 
تصمي��م گرفت��ه ش��د که ب��ا در نظرگرفتن 
محدوديت ه��اي مالي، ب��ه جاي اعزام تيم 
ملي به تايلند، تيم هاي باش��گاهي که بعضا 
ملي پوشانمان را هم در اختيار دارند، در اين 

رقابت ها شرکت کنند. 
وي تصريح کرد: اين موضوع به باش��گاه ها 
اطالع رس��اني ش��ده و از طرف برخي از آنها 
ه��م مورد اس��تقبال قرار گرفته اس��ت. در 
اي��ن ميان برخ��ي کمانداران هم به صورت 
ش��خصي براي ش��رکت در مسابقات تايلند 

اعالم آمادگي کردند. 
به گفته س��خنگوي فدراس��يون تير و کمان 
تا امروز ۳۵ کماندار به صورت باش��گاهي يا 
ش��خصي براي ش��رکت در مرحله دوم جام 
جهاني داخل سالن در بانکوک تايلند اعالم 

آمادگي کرده اند.
محم��ودزاده همچني��ن در م��ورد برنام��ه 
فدراسيون تير و کمان براي حضور در مرحله 
سوم رقابت هاي جام جهاني داخل سالن که 
۳۰ دي تا اول بهمن ماه در فرانس��ه برگزار 

مي شود، توضيح داد. 
وي گفت: به احتمال خيلي زياد تيم ملي تير 
و کمان در اين مرحله از رقابت ها ش��رکت 
خواه��د ک��رد. کمانداران ايران مس��ابقات 
قهرمان��ي جه��ان را در پيش دارند. بر همين 
اس��اس مسئوالن فدراسيون حضور در اين 
مرحل��ه جام جهاني را در برنامه قرار داده اند 
ت��ا ب��ه عنوان ميدان��ي تدارکاتي براي ملي 

پوشان باشد.

ترکيب نهايي ملي پوشان 
کوراش اعالم شد

تي��م مل��ي مردان ک��وراش کش��ورمان با 
ترکيب کامل عازم دهمين دوره مس��ابقات 
قهرمان��ي بزرگس��االن ک��وراش جه��ان 

مي شود.
دهمين دوره مسابقات قهرماني بزرگساالن 
کوراش جهان در شرايطي طي روزهاي ۱۱ 
و ۱۲ آذرماه در شهر استانبول کشور ترکيه 
برگزار مي ش��ود که تيم ملي مردان کوراش 
کشورمان با ترکيب دو تيم کامل عازم اين 

رقابت ها خواهد شد.
کورش خسرويار مدير تيم هاي ملي کوراش 
به عنوان سرپرس��ت، خس��رو دلير به عنوان 
سرمربي و رضا مهنان ،حسين علي اکبري، 
علي معلومات و محمدحس��ن مجلس��ي به 
عنوان مربي ملي پوشان کوراش کشورمان 

در اين رقابت ها را همراهي مي کنند.
مجتب��ي توکل��ي از داوران بي��ن الملل��ي 
کش��ورمان ني��ز در اين مس��ابقات قضاوت 
خواه��د کرد.گفتن��ي اس��ت مجمع جهاني 
فدراس��يون بين المللي کوراش نيز ۹ آذرماه 
در حاش��يه مس��ابقات برگزار خواهد ش��د و 
تصويب تقويم جهاني اين رش��ته و بودجه 
فدراس��يون جهان��ي و بازي هاي آس��يايي 
جاکارت��ا از مهمترين موضوعات اين مجمع 
خواه��د بود.رضا نصيرن��ژاد، رييس کميته 
فدراس��يون جهاني ک��وراش و عضو هيات 
ريس��ه فدراس��يون جهاني و رييس کوراش 

کشور در اين مجمع شرکت خواهند کرد.
اس��امي نفرات اعزامي ب��ه اي��ن رقابت ه��ا 
بدين ش��رح است:وزن ۶۰-کيلوگرم: بهزاد 
وحداني و علي قلي پور؛ وزن ۶۶-کيلوگرم 
: مصطفي دليريان و قنبرعلي قنبري؛ وزن 
۷۳-کيلوگ��رم: اميدتيزتک و الياس پاکدل؛ 
وزن ۸۱-کيلوگ��رم: الي��اس عل��ي اکبري 
،مصطفي اس��کندري؛ وزن ۹۰-کيلوگرم: 
مجتبي زماني مقدم و حامد رش��يدي؛ وزن 
۱۰۰-کيلوگ��رم: احم��د جفاک��ش مقدم و 
مجتب��ي نيک بي��ن؛ وزن ۱۰۰+کيلوگرم: 

جعفرپهلواني و سعيد قاسمي.

مس��ئوالن فيفا و برگزارکنندگان مراسم قرعه کشي 
رقابت هاي جام جهاني، تصميم گرفتند يک مهمان 

ديگر به اين مراسم اضافه کنند.
در حال��ي ک��ه تنها چند روز تا برگزاري مراس��م قرعه 
کش��ي رقابت هاي جام جهاني باقي مانده اس��ت يک 
مهمان نام آشناي ديگر نيز به اين مراسم دعوت شد. 
ديروز و طي تماسي که از سوي مسئوالن برگزارکننده 
اين مراس��م با علي دايي برقرار ش��د، بهترين گلزن 

فوتبال دنيا نيز به عنوان يکي از مهمان هاي ويژه به 
اين مراسم دعوت شد تا يک بار ديگر وي به عنوان 
نماينده فوتبال ايران و البته آس��يا در مراس��مي معتبر 

حضور پيدا کند. 
پي��ش از عل��ي دايي، مهدي مه��دوي کيا نيز به اين 
مراس��م دعوت ش��ده بود که اکنون به همراه کاپيتان 

سابق خود در روسيه حضور پيدا خواهد کرد. 
نکته جالب در رابطه با دايي اينکه وي اين روزها عالوه 
بر آماده س��ازي تيم س��ايپا براي ديدار برابر نفت يکي 
از مهمترين نفراتي اس��ت که س��رگرم کمک رساني 
به زلزله زدگان کرمانش��اه اس��ت و تاکنون توانس��ته 

قدم هاي بزرگي در اين باره بردارد.
الزم به ذکر اس��ت مراس��م قرعه کش��ي رقابت هاي 
جام جهاني ۲۰۱۸ روس��يه روز دهم آذرماه برگزار و 
به طور زنده از س��ايت آنتن و با حضور کارشناس��ان 

فوتبال ايران پخش خواهد شد.

بارسلونا در فصل جاري از ۱۲ بازي ابتدايي خود يازده 
برد و يک تس��اوي کس��ب کرده و مقتدرانه در صدر 
جدول ايستاده است.بر خالف انتظارات، جدي ترين 
رقيب بارسا فعال والنسيا است که با ۴ امتياز اختالف 
در رده دوم ق��رار دارد. رئ��ال و اتلتيکو در ۱۰ امتيازي 
آبي اناري ها قرار دارند و شانس چنداني براي قهرماني 

ندارند مگر اينکه بارسا در ادامه با افت روبرو شود.
پيش از اين سه تيم در تاريخ الليگا چنين نتايجي را 

کسب کرده بودند. رئال مادريد در فصل ۹۲-۱۹۹۱ و 
دو بار بارسلونا در فصل هاي ۱۴-۲۰۱۳ و ۲۰۱۲-۱۳ 
اين آمار فوق العاده  را به ثبت رس��اندند اما تنها يکي 
از آنها توانس��ت در پايان فصل قهرمان شود.بارس��ا 
توانست در فصل ۱۳-۲۰۱۲ الليگا را فتح کند. آبي  
اناري ها با هدايت تيتو ويالنووا به اين عنوان دس��ت 
يافتند. در آن س��ال بارس��ا با اختالف ۱۵ امتياز نسبت 

به رئال مادريد قهرمان شد.
رئال در فصل ۹۲-۱۹۹۱ در اين ش��رايط قرار داش��ت 
ام��ا در نهاي��ت قهرمان��ي را در يک بازي غير منتظره 

مقابل تنه ريف از دست داد.
پس از بارس��اي ويالنووا، خراردو مارتينو توانس��ت 
رکورد ۱۱ پيروزي و يک تس��اوي را با بارس��ا به ثبت 
برس��اند. با اين حال ش��اگردان س��رمربي آرژانتيني 
پايين ت��ر از اتلتيکومادريد س��يمئونه ق��رار گرفتند و 

نايب قهرمان شدند.

چرا رکورد عالي بارسا تضميني براي قهرماني نيست؟علي دايي به مراسم قرعه کشي جام جهاني دعوت شد

فوتبال،  زباني بين المللي و فرصتي براي به هم پيوستگي است

اصرار  وزارتخانه  به سرپرستي گرشاسبي در پرسپوليس و ناراحتي از طاهري

ماري��ا کوماندناي��ا مي گويد که از انتخابش 
به عن��وان مج��ري مراس��م قرعه کش��ي 
جام جهاني ۲۰۱۸ روس��يه از س��وي فيفا 

هيجان زده است.
به نقل از تسنيم، گري لينه کر، فوتباليست 
س��ابق و مجري مشهور انگليسي به همراه 
ماري��ا کوماندنايا از س��وي فيف��ا به عنوان 
مجريان مراس��م قرعه کش��ي جام جهاني 
۲۰۱۸ روس��يه که ۱۰ آذر برگزار مي ش��ود، 
انتخ��اب ش��دند. لينه کر چن��دان نيازي به 
معرف��ي ن��دارد و واکنش ه��اي گاه و بيگاه 
اين مجري مطرح انگليسي او را هميشه در 
رسانه ها به يک چهره فعال فوتبالي تبديل 
کرده اس��ت، اما مجري روسي اين مراسم 

شايد بيشتر نياز به معرفي داشته باشد.
ماري��ا ک��ه ب��راي ايراني ه��ا کمي پس از 
مصاحبه اش با سردار آزمون شهرت گرفت، 
حاال به واس��طه معرفي اش به عنوان يکي 
از مجري��ان قرعه کش��ي ج��ام جهاني بار 
ديگر مطرح ش��ده اس��ت. ماريا کوماندنايا، 
مج��ري مطرح روس��يه اي گفت وگويي با 

تس��نيم انجام داده اس��ت که مشروح آن را 
مي خوانيد:

��� از انتخابتان به عنوان مجري مراس�م 
قرعه کشي جام جهاني چه حسي داريد و 

مي توانيد درباره آن صحبت کنيد؟
زمان��ي ک��ه فيفا اعالم کرد م��ن به عنوان 
يک��ي از مجريان قرعه کش��ي نهايي جام 
جهاني انتخاب ش��ده ام، بسيار هيجان زده 
ش��دم. اي��ن افتخار بزرگي ب��راي من بود. 
بنابراي��ن فيفا مصاحبه اي با من انجام داد. 
آنها نياز به ارزيابي مهارت زبان انگليسي و 
سطح آگاهي من از فوتبال داشتند. سپس 
ايميل��ي درياف��ت کردم ک��ه حاوي خبري 
باورنکردن��ي بود. از آن هنگام در پوس��ت 

خود نمي گنجم.
��� برگ�زاري جام جهاني در روس�يه اين 
فرصت را به ش�ما داد تا بتوانيد در کش�ور 
خودت�ان مج�ري مراس�م قرعه کش�ي 
باش�يد. نظرت�ان درب�اره ج�ام جهاني و 
اي�ن فرصت�ي که در اختيار ش�ما و س�اير 

هموطنانتان قرار گرفته چيست؟

جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه فرصتي عالي براي 
ما است تا بتوانيم زيبايي هاي کشورمان را 
به نمايش بگذاريم. مي توانيم نشان دهيم 
م��ا چ��ه م��ردم بي نظي��ر و ميهمان نوازي 
داريم و اين فرصتي براي نمايش روس��يه 

به تمامي نقاط دنياست.
و نظرتان درباره مراس�م قرعه کش�ي  ���

چيست؟
ميليون ه��ا ميليون طرف��دار فوتبال برنامه 

قرعه کشي جام جهاني را از تلويزيون تماشا 
خواهند کرد. مهم نيس��ت اهل کجا باشيد. 
اين فرصتي اس��تثنايي براي همه اس��ت تا 
دوس��تان جديدي بيابن��د. فوتبال فرصتي 
براي به هم پيوستگي است. فوتبال زباني 
بين المللي اس��ت که همه قادر به صحبت 

کردن به آن هستند.
و حاال اين زبان بين المللي شما را کنار  ���
گري لينه کر، مجري مراس�م قرعه کشي 

کرده است.
از وقت��ي ۱۷س��اله ب��ودم در روزنامه هاي 
ورزش��ي کار ک��رده ام. خبرنگار ورزش��ي 
بودن در زندگي من مانند يک س��فر عالي 
و بزرگتري��ن هيج��ان بوده اس��ت و اکنون 
منج��ر به اين ش��ده ک��ه روي يک صحنه 
با گري لينه کر و س��اير س��تارگان استثنايي 
فوتبال حضور داش��ته باشم. براي اين بايد 
مجدداً از فيفا و کميته برگزاري مس��ابقات 

روسيه تشکر کنم.
بع�د از اي�ن انتخ�اب و البت�ه به دلي�ل  ���
مصاحبه اي که چند وقت پيش با س�ردار 
آزم�ون داش�تيد ايراني ه�اي زي�ادي به 
صفح�ه ش�ما آمده ان�د و کامنت هاي�ي 

گذاشته اند، آنها را ديده ايد؟
متأس��فانه تا مراسم قرعه کشي اجازه ندارم 
بيشتر از اين صحبت کنم. پيش از برگزاري 
مراسم قرعه  کشي کنفرانس هاي رسانه اي 
ب��راي خبرنگاران معتبر برگزار مي ش��ود، 
بنابراين خوش��حال مي ش��وم آنجا به ساير 

سؤاالت شما پاسخ دهم.

باوج��ود بازگش��ت عل��ي اکب��ر طاهري 
از کرب��ال و مخالف��ت با اس��تعفاي وي از 
مديرعاملي پرس��پوليس، وزارت ورزش و 
جوانان همچنان از حميدرضا گرشاس��بي 
ب��ه عن��وان سرپرس��ت اين باش��گاه ياد 

مي کند.
ب��ه نق��ل از مهر، علي اکبر طاهري که دو 
هفته پيش از س��مت مديرعاملي باشگاه 
پرس��پوليس اس��تعفا داده بود هنوز موفق 

ب��ه ديدار با وزير ورزش و جوانان نش��ده 
اس��ت. اين در حالي اس��ت که س��لطاني 
فر بالفاصله پس از آنکه خبر اس��تعفاي 
ش��فاهي طاهري را ش��نيد با آن مخالفت 
کرد اما به اعضاي هيات مديره باش��گاه 
پرس��پوليس پيغام داد در نبود مديرعامل 
پرس��پوليس، ام��ور ج��اري را رتق و فتق 
کنن��د. از اين رو حميدرضا گرشاس��بي با 
نظر ش��خص وزير، به عنوان مديرعامل 

موقت پرسپوليس برگزيده شد.
گفت��ه مي ش��ود وزي��ر ورزش ب��ه خاطر 
رفتار طاهري در زماني که باش��گاه بايد 
بدهي هاي مربوط به گذش��ته را پرداخت 
ک��رده تا بتواند مدارک مربوط به کس��ب 
مجوز حرفه اي را دريافت کند اين تيم را 
رها کرده اس��ت گاليه مند اس��ت. همين 
موضوع هم س��بب ش��ده تا وزير تمايلي 
نس��بت به برگزاري جلس��ه با مديرعامل 

مستعفي پرسپوليس نداشته باشد.
از طرفي نيز پايگاه خبري وزارت ورزش و 
جوانان، گرشاسبي را در البه الي خبرها و 
مصاحبه هاي مختلف به عنوان سرپرست 

باشگاه پرسپوليس معرفي مي کند.
از قرار معلوم حضور گرشاسبي به عنوان 
سرپرست باشگاه پرسپوليس تا پايان دور 
رفت رقابت هاي ليگ برتر فصل جاري، 
قطعي است؛ مگر اينکه طاهري خودش 

تصمي��م به بازگش��ت گرفت��ه و بخواهد 
دلخ��وري وزي��ر ورزش را از نحوه جدايي 
اش از باش��گاه پرس��پوليس حل و فصل 
کند. البته در اين ميان اسامي گزينه هاي 
ديگ��ري براي مديرعاملي پرس��پوليس 
مجددا مطرح شده است و مشخص نيست 
با اين شرايط، تکليف صندلي مديرعاملي 
پرس��پوليس براي ماه هاي آينده به کجا 

خواهد کشيد.

مجري روسي قرعه کشي جام جهاني ۲01۸:

آخرين وضعيت مديريت باشگاه پرسپوليس؛
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روز گذشته بدرقه هنرمندی بود که جز به نیکی از او یاد 
نش��د، هنرمندی که با حافظ و موالنا و افرادی از جنس 
خ��ودش ک��ه دارای معرفت و آرامش بودند، مأنوس بود. 
محمد پورس��تار مرد بزرگی که همه حاضران در وصف 
ویژگی های اخالقی او عزت نفس س��تودنی اش را وجه 
تمای��ز این هنرمند و گمگش��ته ی هن��ر و هنرمند امروز 

دانستند.
مراس��م تش��ییع پیکر زنده ی��اد محمد پورس��تار بازیگر 
س��ریال های به یاد ماندنی »مردان آنجلس«، »یوس��ف 
پیامبر«، »مریم مقدس« صبح )دوش��نبه، ۲۹ آبان ماه( 
ب��ا حض��ور برخی از هنرمندان و دوس��تدارانش از مقابل 

ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار شد.

مردی از جنس موالنا و حافظ ���
عل��ی دهکردی -رئیس انجمن بازیگران ایران در ابتدای 
این مراس��م در س��خنانی گفت: خداوند موهبت با ارزش��ی 
همچون هنر را به ما بخشیده است تا به واسطه هنر که تاج 
سر آفرینش است جاوید باشیم و ما این ارزش بزرگ را از 
آدم های بزرگ همچون زنده یاد پورستاِر باید یاد بگیریم؛ 
مرد شریفی که هیچ کدام از ما در تمام این سال ها خاطره 
بدی با ایش��ان ندارد.او در ادامه یادآور ش��د: س��ال ۷۲ در 

پروژه ای با مرحوم پورس��تار همبازی بودم و در مدتی که 
فیلمبرداری در خارج از تهران انجام می ش��د با ایش��ان هم 
اتاق بودم و شیفته شخصیت و بزرگواری ایشان شدم. یکی 
از شب ها حال ایشان را جویا شدم و این گونه به من گفت 
»من ش��ب ها این جا دو اس��تکان چای، یکی برای خودم و 
یکی برای حافظ می ریزم و شعر می خوانیم« و لبخندی زد 
و از کنار این لبخند گذشتم ولی واقعا این مرد شریف تمام 
لحظ��ات و زندگ��ی اش با آدم هایی از جنس حافظ، موالنا، 

معرفت، آرامش و افرادی از جنس خودش سپری می شد.
دهکردی س��پس درباره ویژگی های مثبت و اخالقی این 
هنرمند که زبانزد خاص و عام است، گفت: هیچ وقت این 
تصور درباره ایش��ان از ذهن من خارج نش��د که این چهره 
نورانی با کس��انی غیر از حافظ و س��عدی و موالنا باش��د. از 
ط��رف انجم��ن بازیگران ک��ه خودش را صاحب این عزا و 
سوگ می داند این ضایعه را تسلیت می گویم.وی در بخش 
پایانی سخنانش گفت:  دربرابر وجوه اخالقی افرادی چون 
محمد پورستار باید سرخم بیاوریم. عزت نفس ستودنی او 
زبانزد خاص و عام اس��ت. ایش��ان در بستر بیماری بودند و 
به خاطر عزت نفس بسیار باالیی که داشتند حاضر نشدند 

بیماری خود را به نمایش دربیاورند 

تشییع پیکر پورستار با حضورهنرمندان

بدرقه ی هنرمندی  از جنس حافظ و موالنا

آغاز ماراتن اجراهاي زنده
ستاره هاي موسيقي پاپ و سنتي از راه مي رسند 

گروه موس��یقي؛پس از سوگواري ماه هاي 
مح��رم و صفر گروه ه��ا و هنرمندان حوزه 
موس��یقي خود را براي برگزاري اجراهاي 
زن��ده در ته��ران و شهرس��تان ها آم��اده 
مي کنن��د و عالقه من��دان براي تماش��اي 
کنسرت خواننده و گروه مورد عالقه شان 
مش��غول خرید بلیت هس��تند؛ بلیت هایي 
ک��ه بعض��ا ارزان قیمت هم نیس��تند. البته 
گزارش ه��اي متفاوت��ي درباره گران بودن 
بلیت کنس��رت هاي موسیقي تا کنون رفته 
ایم اما باز هم شواهد نشان مي دهد که مردم 
به خصوص قش��ر نس��ل جوان همچنان از 
کنسرت ها استقبال مي کنند کسي از گراني 
بلیت کنسرت ها ناراضي نیست. با این حال 
اگر در و دل وس��تداران کنس��رت بنشینیم، 
قطعا یکي از دغدغه هاي آن ها گران بودن 

بلیت کنسرت ها خواهد بود. 
ب��ا ای��ن حال در ای��ن گزارش ب��ه ماراتن 
کنس��رت هایي که از ام��روز در تاالر هاي 
مختلف اجرا خواهدش��د، مي پردازیم. البته 
در ای��ن می��ان حض��ور پر رن��گ گروه ها و 
هنرمندان خارجي براي برگزاري کنسرت 
در تهران یکي از نکات قابل توجهي است 
که به نظر مي آید یکي از سیاس��ت اصلي 
متولیان موس��یقي در برگ��زاري اجراهاي 
زنده است که باید دید آیا این روند مقطعي 
اس��ت یا قرار اس��ت این روند آغازي بر یک 
جریان باش��د که تکاني به ش��رایط کیفي 

برگزاري کنسرت ها در ایران بدهد.
کنس�رت ش�هرام ناظ�ري و کامکارها  ���

براي زلزله زدگان 
اما شهرام ناظري و گروه موسیقي کامکارها 
کنس��رت خیریه بزرگي را در تاالر وزارت 
کشور برگزار کردند که تمامي عواید آن به 
زلزله زدگان کرمانشاه اختصاص پیدا کرد.

شهرام ناظري، شوالیه آواز ایران ضمن ابراز 
همدردي با هموطنان و همزبانان کردش، 
درباره برگزاري این کنسرت خیریه پیش از 
این گفته بود: درست است که ما نمي توانیم 
همه مشکالت را حل کنیم اما بخشي از آنها 
را قطعا مي توانیم. امیدوارم که مس��ئولین 
و هنرمن��دان در ای��ن زمینه بیاندیش��ند و 
راهکاره��اي خوبي براي آن پیدا کنند. من 
شخصا بسیار عالقه مندم که در این زمینه 

با مردم کرد همدردي کنم و از همین روي 
این کنسرت ها را برگزار کردیم. 

طب��ق اع��الم، این کنس��رت ب��ه منظور 
هم��دردي با هموطن��ان زلزله دیده غرب 
کش��ور برگزار و ۱۰۰ درصد عواید حاصل 
از آن صرف کمک به هموطنان عزیزش��د. 
همچنین در اجراي این برنامه هیچ یک از 
هنرمندان، عوامل، نهادهاي دولتي، وزارت 
ارش��اد، حراس��ت معاونت هنري، نظامي، 
امنیتي و انتظامي، ش��رکت برگزار کننده، 
سالن وزارت کشور و سایت عامل فروش نه 
تنها هیچگونه وجهي دریافت نکردند بلکه 
حداکثر تالش خود را جهت بهتر برگزاري 

این مراسم به کار گرفتند.
و  نواح�ي  موس�يقي  کنس�رت هاي  ���

موسيقي ايراني
کنسرت گروه موسیقي کردي »آرشاویر«، 
تاالر وحدت روي صحنه مي رود. کنسرت 
موس��یقي نواحي گروه موسیقي »کایر« به 
سرپرس��تي جمال محمدي، کنسرت گروه 
»سازش« به سرپرستي مسعود جورابلو، 

کنس��رت گ��روه »دان��وش«، کنس��رت 
»پردی��س« محمدامین اکبرپور و مهرزاد 
هویدا، پنجش��نبه ۲ آذر، س��اعت ۲۰، بنیاد 
آفرینش ه��اي هن��ري نیاوران، کنس��رت 

گ��روه »ن��واي مخال��ف« به سرپرس��تي 
مس��عود نجفي و خوانندگ��ي رضا رضایي 
پ��ور، کنس��رت »بازي ه��اي آوازي« ب��ه 
سرپرستي س��ودابه سالم، کنسرت کردي 
گروه موسیقي »ترنگ« به سرپرستي برزو 
امیري، کنس��رت گروه موسیقي »روناک« 
به سرپرستي کیوان علیمحمدي، کنسرت 
پرواز هماي با همراهي گروه »مستان« و 

»پرواز«، تاالر بزرگ وزارت کشور
کنس��رت گ��روه »موالنا« به سرپرس��تي 
محم��د جلی��ل عندلیبي، کنس��رت هاي 
موسیقي کالسیک و گروه هاي خارجي و ... 
از جمله کنسرت هایي است که در تاالرهاي 

مختلف به اجرا خواهند پرداخت. 
کنسرت هاي موسيقي پاپ ���

کنس��رت ارکس��تر بزرگ »آواي جزیره« 
ب��ه خوانندگ��ي حمید حامي و روایت مجید 
مظف��ري، مرکز همایش هاي خلیج فارس 
در جزیره کیش، کنسرت رضا یزداني، مرکز 
همایش ه��اي برج میالد، کنس��رت زانیار 
خسروي، سالن میالد نمایشگاه بین المللي 
تهران . کنسرت محمد علیزاده، تاالر شهر 
جزیره کیش، کنس��رت گ��روه »هوروش 
بند«، جمعه ۳ آذر، تاالر تالش شهر کرمان، 
کنس��رت بهنام بان��ي، مرکزهمایش هاي 

برج میالد، کنس��رت گروه »دنگ ش��و«، 
تاالر وحدت،کنس��رت رضا صادقي، مرکز 

همایش هاي برج میالد
کنس��رت مه��دي م��درس، س��الن اریکه 
ایرانیانکنس��رت »ه��وروش بن��د«، مرکز 
همایش هاي برج میالد تهران، کنس��رت 
هژیر مهر افروز، سالن شماره یک پردیس 
سینمایي »مگامال«،کنسرت خنده حسن 
ریوندي، تاالر بزرگ وزارت کشور،کنسرت 
محمد علیزاده، سالن میالد نمایشگاه بین 
الملل��ي ته��ران، کنس��رت مازیار فالحي، 
مرک��ز همایش هاي برج میالد،کنس��رت 
علیرضا طلیس��چي، مرک��ز همایش هاي 
برج میالد،کنسرت وحید حاجي تبار،مرکز 
همایش ه��اي خلیج ف��ارس جزیره کیش، 
کنس��رت زانی��ار خس��روي، س��الن میالد 
نمایش��گاه بی��ن المللي تهران، کنس��رت 
فریدون آس��رایي، مرکز همایش هاي برج 
میالد، کنس��رت امید حاجیلي، سالن میالد 

نمایشگاه بین المللي تهران
کنس��رت فریدون آس��رایي، سالن وحدت 
شهرس��تان آزاد ش��هر )اس��تان گلستان(
کنسرت حامد همایون، مرکز همایش هاي 
برج میالد تهران، کنسرت فرمان فتحعلیان، 
مرک��ز همایش هاي برج میالد، کنس��رت 

سینا شعبانخاني، سالن میالد نمایشگاه بین 
المللي تهران، کنسرت مهدي جهاني مرکز 
همایش هاي برج میالد، کنس��رت رستاک 
حالج، س��الن میالد نمایش��گاه بین المللي 
تهران، کنس��رت حجت اشرف زاده، مرکز 
همایش هاي برج میالد، کنس��رت علیرضا 
روزگار،پردیس س��ینمایي مگامالکنسرت 
س��یمین غانم )ویژه بانوان(، تاالر وحدت، 
کنسرت فرزاد فرزین، سالن میالد نمایشگاه 
بین المللي تهران از جمله کنسرت هاي پاپ 

به شمار مي رود. 
کنس�رت هاي موس�يقي کالس�يک و  ���

گروه هاي خارجي
کنسرت خیریه گروه موسیقي »دولسیمر« 
ب��ه رهب��ري آلش اس��موتني از جمهوري 
چک،بنی��اد آفرینش ه��اي هنري نیاوران، 
کنس��رت تکنوازي پیانو آرپینه ایسرایلیان، 
تاالر شهید آویني دانشگاه تهران،کنسرت 
ارکس��تر س��مفونیک ته��ران ب��ه رهبري 
ش��هرداد روحاني، تاالر وحدت، رس��یتال 
پیان��و کیوم��رث پیرگل��و، فرهنگس��راي 
ارسباران،رس��یتال پیانو وصال نایبي، تاالر 
رودکي،کنس��رت ارکس��تر مجلسي شرق 
و »ریک��وردر پارس« ب��ه رهبري مهرداد 
تیموري، تاالر رودکي،کنسرت »تریو اوپن 
س��ورس« با هنرمن��دي کالوس گزینگ، 
بیورن مه یر و ساموئل روهرر، فرهنگسراي 
نیاوران، رس��یتال پیان��و گوتلیپ والیش از 
اتریش،ت��االر رودکیکنس��رت ارکس��تر 
س��ازهاي ب��ادي ته��ران، ت��االر وحدت، 
کنس��رت ارکستر سازهاي بادي تهران به 
سرپرس��تي س��ینا ذکایي و رهبري جاوید 

مجلسي، تاالر وحدت تهران
کنسرت گروه آلماني »شیلر«، تاالر بزرگ 
وزارت کش��ور، کنس��رت گروه موس��یقي 
»قاراب��اغ« کش��ور آذربایجان با هنرمندي 
منصور ابراهیم اف،تاالر وحدت، کنس��رت 
ارکس��تر س��مفونیک ته��ران ب��ه رهبري 
شهرداد روحاني، تاالر بزرگ وزارت کشور، 
کنسرت گروه »فالمنکو« مهدي محققي و 
پژمان نور، فرهنگسراي ارسباران، رسیتال 
پیانو فریدون ناصحي،تاالر وحدت از جمله 
کنسرت هاي خارجي هستند که قرار است 

درتهران اجرا شوند. 

کافه خبریادداشت

دراجرای تئاتر همه عجله دارند

در حوزه سینما باید فیلمنامه و نقش را دوست 
داشته باشم و در حوزه تئاتر هم متاسفانه باید 
بگویم با یک عجله در تمرین نمایش ها رو به 

رو هستیم که من آن را نمي پسندم.
فیل��م در اوایل حکومت رضاش��اه مي گذرد 
ول��ي این بدی��ن معنا نیس��ت که مخاطب 
ب��ا روای��ت تاریخ معاصر رو به روس��ت. من 
نمي دان��م چقدر اجازه دارم درباره داس��تان 
این فیلم بگویم اما خودم نقش یک کشیش 
را ب��ازي مي کنم که در ش��رایط و موقعیتي 
ق��رار مي گیرد که باید یک تصمیم اخالقي 

بگیرد.
به گمان من نمي شود یک تئاتر را با بیست 
روز و یک ماه تمرین به اجرا رساند و در تئاتر 
بس��یار به زمان و تمرین نیاز داریم اما این 
روزها همه در تئاتر عجله دارند. با اینکه مثال 
سالني مثل ایرانشهر از یک سال قبل برنامه 
سالش را اعالم مي کند اما باز گروه ها از یک 
ماه و حتي بیس��ت روز قبل از اجرا ش��روع به 

تمرین مي کنند.
حتما چنین چیزي تاثیرگذار اس��ت اما فکر 
مي کن��م اگر کارگرداني دلش براي کارش 
بسوزد و کیفیت برایش اهمیت داشته باشد، 
یک راهي پیدا مي کند؛ مثال با بازیگراني که 
در دس��ترس هس��تند کار را شروع مي کند و 
اگر دلش مي خواهد حتما فالن بازیگر س��ر 
کارش باشد و آن بازیگر درگیر کار دیگري 
است، حداقل تمرین هاي اولیه اش را زودتر 

آغاز مي کند.
فک��ر مي کن��م این روزها ب��ه افتي کیفي در 
همه وجوه رسیده ایم و کارگردان با خودش 
مي گوید چه کاري اس��ت دو س��ه ماه هزینه 
کنم و درگیر پیدا کردن جاي تمرین باش��م 
به همین دلیل در بیست روز یک میزانسن 
ساده مي دهد و بازیگران دیالوگ ها را حفظ 
مي کنند و همه چیز بس��ته مي ش��ود و براي 
همین است که این روزها در زندگي هنري 

افراد اتفاقي نمي افتد.
من در کش��ورهاي مختلفي اجرا داشته ام و 
کار به این شکل بود که در هر شهر ما دو تا 
س��ه اجراي محدود مي رفتیم و نهایت یک 
تعداد محدودي تماشاگر هم داشت ولي در 
ایران ما از نظر کمي تماشاگران بسیار خوبي 
داریم و یک نمایش حداقل ۳۰ اجرا مي رود 
و عموما سالن نمایش ها پر است که همین 
مساله مرا نگران کرده که این مخاطب یک 
روز متوجه این شتابزدگي در اجراها بشود و 

دیگر به دیدن تئاتر نیاید.
اینکه س��الن دار تصمیم مي گیرد کدام فیلم 
اکران ش��ود و مثال بیش��تر از یک س��اعت و 
نیم نباش��د اتفاقي است که االن سالن هاي 
تئاتر نیز درگیر آن ش��ده و دو تا س��ه اجرا را 
در یک س��الن مي گنجانند و این روي همه 
جوان��ب کار تاثیر مي گ��ذارد و کار به جایي 
رس��یده که طراحي صحنه ها باید پرتابل و 

تایم نمایش ها کوتاه باشد.
ذهنم یک س��الي اس��ت درگیر این موضوع 
اس��ت و فع��ال به صورت موق��ت یک رزرو 
در ایرانش��هر دارم، اما نکته این اس��ت که 
دوس��تاني که اجرا دارند ممکن است بیست 
روز مان��ده ب��ه اجرا زن��گ بزنند و بگویند ما 
اجرا نمي رویم و ایرانش��هر به لیس��ت رزرو 
مراجعه کند. من قطعا با یک ماه تمرین براي 
اج��را خ��ودم را آماده نمي کنم اما به هر حال 
متني را انتخاب کرده ام که به موضوع دروغ 
مي پردازد و به این علت آن را انتخاب کردم 
که بتوانم از عهده اش بر بیایم وگرنه در آینده 

متن هاي دلخواه تري را کار خواهم کرد.

 کمک ۴۵ هزار دالري يانگوم 
به زلزله زدگان 

ل��ي یان��گ آئ��ه )بازیگر نق��ش یانگوم( با 
زلزله زدگان کرمانش��اه ابراز همدردي کرد.
ب��ه گ��زارش ایلنا، لي یانگ آئه، بازیگر اهل 
کره جنوبي که با س��ریال جواهري در قصر 
و ب��ازي در نق��ش یانگوم در ایران ش��ناخته 
و معروف ش��ده اس��ت، به زلزله زدگان غرب 

کشور کمک کرد.
بازیگ��ر نق��ش یانگ��وم که ب��ه عنوان یک 
ف��رد خیر با بنی��اد کمک به معلولین در کره 
جنوب��ي فعالیت مي کند با همکاري وزارت 
ام��ور خارجه کره جنوبي؛ چک کمک مالي 
خود به مبلغ 45 هزار دالر را سفیر ایران در 

کره جنوبي اهدا کرد.
لي یانگ آئه همزمان با اعطاي کمک مذکور، 
خواهان انتقال مراتب اندوه و همدردي خود 
با زلزله زدگان و احترام و عالقه خود به مردم 

کشورمان شده است.
'لي یانگ آئه' با بازي در س��ریال جواهري 
در قصر که در س��ال ۲۰۰۳ توس��ط کانال 
ام بي س��ي کره جنوبي تهیه شد، در ایران به 

شهرت رسید.

 جايزه براي »آذر« 
در جشنواره سينه ايران 

 جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره سینه 
ایران به نیکي کریمي براي فیلم س��ینمایي 
»آذر« تعل��ق گرف��ت. ب��ه گ��زارش ایلنا، 
فیلم س��ینمایي آذر ب��ه تهیه کنندگي نیکي 
کریم��ي و کارگرداني محمد حمزه اي جایزه 
بهترین بازیگر زن را از جشنواره سینه ایران 
CineIran دریافت کرد.داوران این جشنواره 
که از منتقدان کانادایي تش��کیل ش��ده اند، 
عل��ت اهداي این جای��زه را براي اعتماد به 
نفس و قاطعیت در پردازش نقشي سخت از 
شخصیت زني که در جامعه با موانع زیادي 
رو ب��ه رو مي ش��ود عنوان کردند.س��ومین 
جش��نواره سینه ایران CineIran از هفدهم 
ت��ا نوزدهم نوامبر در ش��هر تورنتوي کانادا 
برگزار شد و مورد استقبال عالقه مندان قرار 
گرفت. این رویداد سینمایي با هدف معرفي 
آثار س��ینماي ایران ب��ه مخاطبان ایراني و 

غیرایراني برپا شده است.
در این جش��نواره فیلم هایي همچون »رگ 
خ��واب«، »ب��دون تاری��خ، ب��دون امضا«، 
»فراري«، »نگار«، »س��د معبر«، »ملي و 
راه هاي نرفته اش«، »سارا و آیدا«، »زرد«، 
»آپاندیس«، »کارت پرواز«، »اسرافیل« و 
»کوپال« نیز به نمایش درآمدند و به رقابت 
پرداختند.اک��ران فیلم »آذر« از 8 آذرماه در 
س��ینماهاي آزاد آغاز خواهد ش��د. همزمان 
ب��ا قطعي ش��دن اکران ای��ن فیلم از لوگوي 
فیل��م آذر با طراح��ي محمد روح االمین نیز 
رونمای��ي ش��د.در خالصه داس��تان »آذر« 
آمده اس��ت: براي خودم فکرهایي داش��تم، 
آرزو داش��تم، مي خواس��تم قهرمان به شم، 
مي خواس��تم اون چیزي ک��ه جامعه به هم 
تحمی��ل مي کنه رو کن��ار بزنم.در این فیلم 
نیک��ي کریم��ي، حمیدرض��ا آذرنگ، فرید 
س��جادي حسیني، هستي مهدوي، مهران 
نائل، ش��یرین آقاکاش��ي، مائده طهماسبي، 
پریسا هاش��م پور، مانیا علیجاني و لیال زارع 
با حضور پژمان جمش��یدي و هومن سیدي 

به ایفاي نقش مي پردازند.

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

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

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

آخرين مهلت ارائه پيشنهاد : روز دوشنبه مورخ  20/ 96/9 می باشد.

زمان بازگشايی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ  21/ 96/9 می باشد.

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

قراردادها. تلفن: 61022486
م الف/2752

ت اول
نوب

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

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

شروع آنالين
اداره تدارکات خارجی کاال شرکت ملی حفاری ایران

آگهی مناقصه همراه با ارزيابی کيفی
به صورت دو مرحله ای )به روش نيمه فشرده(

شماره مجوز 1396.3844

شرح مختصر کار:
ش�رکت ملی حفاری ايران به نش�انی اهواز -بلوار پاس�داران باالتر از 
مي�دان ف�رودگاه در نظ�ردارد اقالم مورد نياز خود را از ش�رکتهای واجد 
صالحيت و از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای )به روش نيمه فشرده( 

با شرايط ذيل تامين نمايد:
الف( ارزيابی کيفی مناقصه گران:

 اي�ن ارزياب�ی وف�ق آيي�ن نامه اجرايی بند ج م�اده 12 قانون برگزاری 
مناقصات و بر اس�اس کاربرگ های اس�تعالم ارزيابی کيفی موجود در 
اس�ناد مناقص�ه ص�ورت می پذيرد حداقل امتي�از کيفی قابل قبول برابر 

60 می باشد.
ب( تهيه اسناد مناقصه:

خريد اس�ناد: متقاضيان ش�رکت در فرايند ارجاع کار می بايس�ت مبلغ 
510/000 ريال به حس�اب س�يبا به شماره 2174652205004 نزد 
بانک ملی ش�عبه اهواز کد 6501 بنام ش�رکت ملی حفاری ايران واريز 

و اصل فيش واريزی را ارائه نمايند.
دريافت اس�ناد: کليه اش�خاص حقيقی يا حقوقی متقاضی ش�رکت در 
فرآين�د ارج�اع کار م�ی توانند از تاريخ انتش�ار آگهی مناقصه نوبت دوم 
لغايت 10 روز بعد، می بايست ضمن ارسال تقاضای رسمی و با مراجعه 
حض�وری ب�ه ادرس اهواز- بلوار پاس�داران- باالتر از ميدان فرودگاه- 
شرکت ملی حفاری ايران-ساختمان پايگاه عملياتی – طبقه اول- سالن 

113- اداره تدارکات خارجی کاال اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

نکته مهم: فقط اشخاص حقيقی يا حقوقی که در مهلت مقرر مندرج در 
اين آگهی و طبق شرح فوق نسبت به خريد و دريافت اسناد مناقصه 

و در مناقصه شرکت می کند.
ج( تحوي�ل اس�تعالم ارزياب�ی کيف�ی: مناقص�ه گ�ران می بايس�ت 
حداکث�ر ظ�رف 14 روز پ�س از آخري�ن روز مهل�ت درياف�ت اس�ناد 
مناقص�ه، نس�بت ب�ه تحوي�ل اس�تعالم )کارب�رگ ه�ای( ارزياب�ی 
کيف�ی ش�امل مس�تندات و م�دارک الزم )ب�ه ص�ورت ه�ای مکتوب 
و کپ�ی ن�رم اف�زاری ب�ر روی ل�وح فش�رده( به آدرس: اه�واز- فلکه 
ف�رودگاه- ش�رکت ملی حفاری ايران- س�اختمان پاي�گاه عملياتی 
 – طبق�ه اول  پ�ارت B- ات�اق 107- دبيرخان�ه کميس�يون مناقصات

 اقدام نمايند.
د( تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار:

نوع تضمين: الف- ضمانت نامه بانکی و يا ضمانت نامه های صادره از 
مؤسسات اعتباری غير بانکی که دارای مجوز فعاليت از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اس�المی ايران هس�تند. ب- اصل فيش واريز وجه 

نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ايران
مدت اعتبار تضمين: اين مدت) به همراه مدت اعتبار پيشنهاد مناقصه 
گران(، 90 روز می باش�د و برای يک بار در س�قف اعتبار اوليه قابل 

تمديد خواهد بود.
@nidc_pr کانال خبری شرکت ملی حفاری ايران

WWW.NIDC.IR:سايت

ت دوم
نوب

شماره مناقصه / شماره تقاضارديف
شماره ثبت 

در پايگاه ملی 
مناقصات

برآورد اوليه)ريال(موضوع مناقصه
مبلغ ضمانتنامه

يورويیريالی

 1

Tender No
FP/05-96/059  

Indent No:
08-22-9645047

1/506/478

”P/F”BLOHM+VOSS

MANUAL TONG Type
BV-57

19,532,000,000977/000/00023/813

شرکت ملی نفت ايران
شرکت ملی حفاری ايران 

)سهامی خاص(

رضا بهبودي ���

 تهیه کننده س��ریال »لیسانس��ه ها« اعالم کرد که قس��مت اول از فاز دوم 
سریال »لیسانسه ها« به کارگرداني سروش صحت از شنبه چهارم آذر پخش 
مي ش��ود.رضا جودي تهیه کننده س��ریال »لیسانسه ها« درباره زمان پخش 
سریال »لیسانسه ها« بیان کرد: از دوشنبه ۲۹ آبان خالصه قسمت هاي فصل 

اول سریال »لیسانسه ها« روي آنتن شبکه سوم سیما رفت.
وي ادامه داد: این سریال از این به بعد هر هفته شنبه تا چهارشنبه روي آنتن 
شبکه سه سیما مي رود و پنجشنبه ها خالصه اي از قسمت هاي پخش شده 

در طول هفته را خواهیم داشت.

به گزارش مهر،جودي در پایان گفت: همچنین قسمت اول از فاز دوم سریال 
»لیسانسه ها« از شنبه چهارم آذر پخش مي شود.

»لیسانسه ها« به کارگرداني سروش صحت سال گذشته در یک فصل روي 
آنت��ن رف��ت و ادام��ه آن در فاز دوم از چهارم آذر پخش مي ش��ود.در خالصه 
داس��تان س��ریال آمده اس��ت : حبیب وضع مالی مناس��بی دارد ولی به علت 
ضعف در برقراری روابط اجتماعی هنوز نتوانس��ته همس��ری انتخاب کند. 
مس��عود در آس��تانه ازدواج اس��ت ولی مش��کالت زیادی او را ازآغاز زندگی 

مشترک دور میکند.  »لیسانسه ها« پخش مي شود
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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 

امام صادق سالم اهلل عليه :
اَنَّ الَْعبَْد اِذا لَْم يَْعِرْف َوْجَه ِرْزِقِه َكثَُر ُدعاَؤُه؛

وقتى كه بنده مؤمن نداند روزيش از كجا خواهد رسيد، زياد دعا مى كند.
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گزارش  تصویـری  

آموزش دور دنیا

در سراس��ر دنيا معابد باشکوه 
و بي نظي��ري وج��ود دارد که 
ه��ر بينن��ده اي را متحير خود 
مي کن��د و اوج هنر و خالقيت 
معم��ار آن را ب��ه نماي��ش 
مي گ��ذارد. در اين مقاله از ما 
قص��د داريم ب��ه معرفي معبد 
وات ران��گ کان ک��ه معبدي 
سفيد در اس��تان چيانگ ري 

تايلند است بپردازيم.
معاب��د بس��ياري در گوش��ه و کن��ار دني��ا وجود دارد که هر ک��دام نمايي از هنر و 
خالقيت معمار خود اس��ت. هر س��رزميني با توجه به موقعيت جغرافيايي خود و 
همچنين مذاهبي که در آن وجود دارد خاستگاه معابد مختلف و متنوعي است؛ 
در اين ميان س��رزمين تايلند نيز با معابد بي نظيري که دارد مورد توجه بس��ياري 
از گردشگران از سرزمين هاي مختلف است. يکي از منحصر به فردترين معابد 
ديدني در تايلند، معبد وات رانگ کان )Wat Rong Khun( که به معبد سفيد 
ش��ناخته مي ش��ود است که در استان »چيانگ ري« )Chiang Rai( تايلند قرار 
دارد و بازديدکنن��دگان بس��ياري چ��ه از خ��ود تايلند و چه از کش��ورهاي ديگر را 
به س��مت خود جذب مي کند و از مهم ترين جاذبه هاي گردش��گري اين اس��تان 
محسوب مي شود. با ما همراه باشيد تا گذري به اين معبد فوق العاده داشته باشيم 

و به دانستني هاي آن پي ببريم.
در اواخر قرن بيس��تم که اصل معبد »وات رانگ کان« در وضعيت نامناس��بي 
قرار داش��ت ترميم آن آغاز ش��د، اما به دليل کمبود بودجه مراحل بازس��ازي آن 

متوقف شد.
در اي��ن مي��ان هنرمند توانا، Chalermchai Kositpipat که زاده چيانگ راي 
بود تصميم به بازسازي و ساخت اين قلعه با سرمايه خويش گرفت و به منظور 
يادگيري و مراقبه مردم از آموزه هاي بودايي کار خود را شروع کرد. وات رانگ 
کان با داش��تن رنگ س��فيد که نش��اني از پاکي و خلوص اس��ت و همچنين تکه 
شيشه هاي بکار رفته که نمادي از خرد بودا و تعاليم بودايي محسوب مي شود، 
معبدي منحصر به فرد و خاص است. زماني که نور خورشيد به اين معبد مي تابد 
زيبايي و شکوه آن دو چندان مي شود. اين معبد به سبک معماري معابد بودايي 

ساخته شده است.

تامين خواسته يکي از تدابير احتياطي است که به وسيله آن خواهان عين خواسته 
يا معادل آن را از اموال خوانده تا پايان دادرسي به حيطه توقيف درآورده از نقل 
و انتقال آن جلوگيري مي کند تا طلب خود را وصول کند.طبق ماده ۱۰۸ قانون 
آيين دادرس��ي مدني خواهان مي تواند در موارد زير از دادگاه درخواس��ت تامين 

خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:
۱( اگر دعوا مس��تند به س��ند رسمي باش��د دادگاه مکلف اس��ت در صورت احراز 
ش��رايط مقرر به درخواس��ت خواهان بدون گرفتن تامين از وي نس��بت به صدور 

قرار تامين خواسته اقدام کند.
 ۲( خواس��ته در مع��رض تضيي��ع يا تفريط باش��د )بند ب م��اده ۱۰۹ قانون آئين 

دادرسي مدني( 
ماده ۹۵۲ قانون آئين دادرسي مدني: تفريط عبارت از ترک عملي که به موجب 

قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غيرالزم است.
۳( اس��ناد تجاري واخواس��ت ش��ده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول 

درخواست تامين باشد مثل برات –سفته – چک
به موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد 
تقاضاي دارنده براتي که به علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات 
را از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف کند.با توجه به بند )د( ماده ۱۰۸ 
قانون آئين دادرسي مدني تامين خواسته در صورتي انجام مي شود که خواهان 
خسارتي را که ممکن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري 
بپردازد.ميزان خس��ارت را دادگاه تعيين مي کند از محصول امالک و باغ ها به 

مقدار دوسوم سهم خوانده در صورت تامين خواسته توقيف مي شود.

س��منان يکي از ش��هرهاي 
ب��زرگ اي��ران اس��ت که در 
جن��وب رش��ته کوه الب��رز و 
ش��مال دش��ت کوير )کوير 
مرک��زي( ق��رار دارد. اگ��ر 
مي خواهيد براي سفر بعدي 
خود، س��منان را ب��ه عنوان 
مقص��د خود انتخاب کنيد، با 
ما همراه شويد تا ديدني هاي 

آن را به ش��ما معرفي کنيم.س��منان در مس��ير تهران به خراسان قرار دارد و شايد 
بس��ياري از ش��ما در س��فر به مش��هد، از اين شهر گذر کرده باشيد. اين شهر خود 
جاذبه هاي تاريخي و گردش��گري بس��ياري دارد که شايد کمتر به آن ها پرداخته 
و شناخته شده است. در دل اين شهر امکان تاريخي بسياري وجود دارد که گواه 
 بر قدمت و تاريخ غني اين منطقه است. در ادامه ديدني هاي اين شهر را به شما 

معرفي مي کنيم:
دروازه ارگ س��منان:دروازه ارگ س��منان دروازه ي ش��مالي و تنها اثر باقي مانده 
از ارگ س��منان اس��ت. قدمت اين بنا در دوران قاجار و در دوران بهمن ميرزاي 
بهاالدين، فرزند فتحعلي شاه قاجار ساخته شده است. در اين بنا کتيبه اي وجود 
دارد که بنا به آنچه در آن پنوش��ته ش��ده، اين س��اختمان در س��ال ۱۳۰۲ هجري 
قمري، در زمان س��لطنت ناصر الدين ش��اه قاجار و حکمراني انوش��يروان ميرزا، 
حمکران دامغان، ش��اهرود و بس��طام به پايان رس��يده است. در دوران رضاشاه، 
هنگام س��اخت خيابان ها و بناهاي جديد، تمامي مجموعه ي ارگ دولتي قديم، 

به جز دروازه ي شمالي آن تخريب شد.
 اي��ن اث��ر تاريخ��ي در ۳۰ خ��رداد س��ال ۱۳۵۸ در فهرس��ت آثار مل��ي ايران به 
ثبت رس��يده اس��ت.بازار س��منان در دوران قاجار س��اخته شده است و در خيابان 
ام��ام، خياب��ان ش��هدا ق��رار دارد. طول اين بازار حدود ۱۶۰۰متر اس��ت و حدود 
۱۸۰ س��ال قبل، در آغاز دوران س��لطنت قاجاريان س��اخته ش��ده است. معماري 
اي��ن ب��ازار به س��بک معم��اري کهن ايراني، با س��قف هاي خش��تي و آجري و 
متناس��ب ب��ا ش��رايط آب و هواي��ي خ��اص منطقه ي کويري اس��ت. اين بازار تا 
به ام��روز، بزرگتري��ن مرکز خريد و فروش کاالهاي تجاري در س��منان اس��ت. 
 در گذش��ته، بازار س��منان از راس��ته بازار و بازار ش��يخ عالالدين )بازار مرده ها( 

تشکيل مي شد.

اوج هنر و خالقیت در معبد سفید

حضور رهبر معظم انقالب در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

ديدني هاي سمنان، از مسجد جامع تا بازار قديميشرايط درخواست تامین خواسته چیست ؟

سیر و سفروب گردی

 مطابق با سياستهاي اقتصاد مقاومتي توليد محتواي آنالين در کشور تا پايان برنامه 
ششم توسعه بايد ۱۰ برابر شود و اين هدف محقق نخواهد شد مگر آنکه با حمايت 
از اپلکيشن ها و نرم افزارهاي بومي، اين توليدات داخلي در کشور بازار مصرف پيدا 
کند.درحال حاضر شواهد نشان مي دهد که با وجودآنکه ايران، از نظر توليد نرم افزار 
و هوش مصنوعي، جايگاه قابل قبولي در منطقه دارد اما اپليکيشن هاي داخلي آنطور 
ک��ه باي��د م��ورد توجه کاربران ايراني قرار ندارند و بس��ياري از کاربران با وجودي که 
نمونه هاي مشابه بومي بسياري از اپليکيشن هاي خارجي در کشور وجود دارد اما باز 
هم ترجيح مي دهند از نرم افزارهاي خارجي اس��تفاده کنند.از جمله اپليکيش��ن هايي 
که نمونه خارجي آن در کش��ور بدون توجه به وجود نمونه هاي مش��ابه داخلي، مورد 
استفاده قرار مي گيرد اپليکيشنهاي مرتبط با نقشه و مسيريابها است. اين نرم افزارهاي 
کاربردي مي توانند در پيدا کردن مناس��ب ترين مس��ير براي رس��يدن به يک مقصد، 
موثر واقع ش��وند و کاربران را تا رس��يدن به مقصد از روي نقش��ه راهنمايي کنند.اين 
روزها با پيدايش تاکسي ياب هاي آنالين نيز، اين اپليکيشن ها مورد استفاده دائم براي 
راننده هاي اين تاکسي ياب ها قرار مي گيرند و رانندگان معموال در پيدا کردن مقصد 
مورد نظر مسافر خود، بايد از اين اپليکيشن ها استفاده کنند.درحال حاضر بيشترين 
استفاده کاربران ايراني از اپليکيشن هاي خارجي مانند نقشه گوگل )گوگل مپس( و 
اپليکيش��ن ويز )Waze( براي مس��يريابي است و شواهد نشان مي دهد که کاربران 
ايراني آنطور که بايد تمايلي به استفاده از توليدات بومي مشابه ندارند.حال با وجودي 
که اپليکيش��ن »ويز« در ايران فيلتر نبوده و در دس��ترس اس��ت اما گفته مي ش��ود که 
به دس��تور قضايي از ۳۰ آبان ماه جاري رانندگان تاکس��ي هاي اينترنتي نبايد از اين 

اپليکيشن براي مسيريابي استفاده کنند. 

مسیريابي با نقشه هاي داخلي

وضعيت نامعلوم كارت اعتباري خريد كاالي ايراني!  روزنامه شروع_ علي كاشي  کاریکاتور

رسانه های جهان

آشوب در زيمبابوه پس از امتناع موگابه  ���
رئيس جمهور زيمبابوه از س��وي حزب زانو اخراج ش��د اما 

بار ديگر از استعفا امتناع کرد.
 بسياري معتقدند عملکرد رابرت موگابه باعث اعتراضات 
گسترده براي استيضاح وي خواهد شد. زيمبابوه وارد يک 

بحران شده است.

تقويت حقوق بازنشستگان در چين  ���
 چي��ن براي تقوي��ت صندوق امنيت اجتماعي از دارايي هاي 
مالي کش��ور اس��تفاده خواهد کرد. به گفته کارشناس��ان اين 
برنامه باعث مي ش��ود فش��ار به بازنشستگان را کاهش دهد. 
جمعيت پير چين درحال رش��د اس��ت. ۱۰ درصد از س��هام 
 دول��ت ب��ه صندوق ش��وراي ملي و امني��ت اجتماعي منتقل

 خواهد شد.

چالش نمايندگان جمهوريخواه با اليحه مالياتي  ���
سناتور ران جانسون از ويسکانسين به عنوان اولين مخالف از 
حزب جمهوريخواهان عليه طرح مالياتي دولت ترامپ نشانه 
چالش براي مجلس سنا در تصويب اين اليحه است. به نظر 
مي رسد طرح مالياتي با تعليق بيشتري روبرو شود. رد کردن 
اين طرح توس��ط يکي از س��ناتورهاي جمهوريخواه تصميم 

گيري مجلس را پيچيده مي کند.

ه��ر گاه کس��ي پس از دي��ر زماني از خانه يا 
محل اختفا بيرون آيد و خود را نش��ان دهد، 
اصطالحأ مي گويند فالني آفتابي شد. بحث 
بر س��ر آفتابي ش��دن است که بايد ديد ريشه 
آن از کجا آب مي خورد و چه ارتباطي با علني 

و آشکار شدن افراد دارد. 
خشکي و کم آبي از يک طرف و وضع کوهستاني، به خصوص شيب مناسب 
اغلب اراضي فالت ايران از طرف ديگر ، موجب گرديد که حفر قنوات و 
استفاده از آبهاي زير زميني از قديمي ترين ايام تاريخي مورد توجه خاص 
ايرانيان قرار گيرد. آفتابي شدن از اصطالحات قنايي است و آنجا که آب 
قنات به مظهر سطح زمين مي رسد و گفته مي شود آفتابي شد يعني آب 

قنات از تاريکي خارج شده به آفتاب و روشنايي رسيده است.

 

کت��اب »فق��ط اس��تدالل« )مهم ترين ۱۰۰ 
استدالل فلسفه غرب( نوشته مايکل بروس و 
استيون باربن با ترجمه ميثم محمداميني توسط 

نشر نو منتشر و راهي بازار نشر شد.کتاب »فقط استدالل« )مهم ترين ۱۰۰ 
استدالل فلسفه غرب( نوشته مايکل بروس و استيون باربن به تازگي با ترجمه 
ميثم محمداميني توسط نشر نو منتشر و راهي بازار نشر شده است. نسخه 
اصلي اين کتاب در س��ال ۲۰۱۱ منتش��ر شده است.کتاب »فقط استدالل« 
مروري اجمالي بر ۱۰۰ نمونه از مهمترين استدالل هاي فلسفي است اما به 
تعبير نويسندگانش، فهرستي جامع و مانع نيست و قطعا انتخاب اين ۱۰۰ 
استدالل، خالي از مناقشه نيست. در اين حوزه، چاپ معياري که بي چون و 

چرا مورد پذيرش همه باشد، وجود ندارد. 

در اين خيال به س�ر ش�د زمان عمر و هنوز     
بالي زلف سياهت به سر نمي آيد

ز بس كه شد دل حافظ رميده از همه كس     
كنون ز حلقه زلفت به در نمي آيد

بسيار بي قرار و بي تاب شده اي و همه چيز را 
از دست رفته مي بيني . رسيدن به کام و مراد 
را محال مي داني. دعا هم مي کني ولي نتيجه 

نگرفته اي مطمئن باش آنقدر عمر مي کني که به تمام آرزوهايت برسي. دل از 
خدا جدا نکن و اميدوار باش که در آينده اي نزديک به مراد خود خواهي رسيد.

شما ته دلتان اين را خوب مي دانيد که رسيدن به اهداف جاه طلبانه ي حرفه 
ايتان در حال حاضر تقريبا غير ممکن به نظر مي رسد، اما ترجيح مي دهيد به 
جاي احساس رضايت از پيشرفت هاي هر چند اندکي که داشته ايد، بخاطر 

عدم موفقيتتان در رسيدن به غير ممکن ها زانوي ماتم بغل بگيريد.

  

شواهد جديد پزشکي نشان مي دهد افراد چاقي 
که از يک رژيم غذايي کاهش وزن کم چرب 
پيروي مي کنند مي توانند به طول عمرش��ان 

بيفزايند.محقق��ان دريافتن��د رژيم غذايي کم چرب به کاهش ريس��ک کلي 
مرگ در افراد چاق تا ۱۸ درصد کمک مي کند.دکتر آليسون آوونل، سرپرست 
تيم تحقيق از دانشگاه آبردين اسکاتلند، در اين باره مي گويد: »کاهش وزن 
از طري��ق کاه��ش مص��رف کالري با رژيم ه��اي غذايي کم چرب که حاوي 
قند و کربوهيدرات هاي تصفيه شده کمي هم هستند، موجب کاهش مرگ 
زودهنگام در افراد چاق مي ش��ود.«با اين حال هنوز اين مطالعه مش��خص 
نکرده اس��ت که ايا اين رژيم هاي غذايي ريس��ک س��رطان يا بيماري قلبي را 

کاهش مي دهند.
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سعيده اميني كاشاني ���
پژوهش ها نش��ان داده اند ترغيب مردم به آشکارس��ازي آس��يب ها و 
دردهاي ناش��ي از حوادثي همچون زلزله به صورت خاطره نويس��ي 
يا بيان آنها، به س��المت و بهبودي رواني آنان منجر مي ش��ود.در برابر 
رويدادهاي آسيب زا بسياري از مردم واکنش هاي روانشناختي معيني 
دارن��د. آنه��ا ابت��دا دچار بهت و بي خبري مي ش��وند و متوجه آنکه چه 
آسيبي به آنان وارد شده نيستند. به همين دليل ممکن است با حالت 
گمگش��ته اين س��و و آن س��و بروند و خود را در معرض خطرات ديگر 
هم قرار دهند. هنگام زلزله فرد ممکن است بدون آنکه خطر کار خود 
را دريابد در س��اختمان هاي در معرض فروريزي بماند.از س��وي ديگر 
حتي وقتي کنترل و اختياري بر فش��ار رواني نداريم اگر بتوانيم آن را 
پيش بيني کنيم از ش��دتش کاس��ته مي شود. مهارناپذيري و غيرقابل 
پيش بيني بودن، ويژگي هاي اصلي زلزله هس��تند که باعث مي ش��ود 
دامنه آسيبشان تا مدت ها بماند.يکي از راه  هاي مقابله شيوه »مساله 
مدار« است و در مورد رويدادهايي اتفاق مي افتد که مي توان با سبک و 
سنگين کردن راه حل هاي گوناگون آنها را حل و فصل کرد. اما بخش 
مهمتر مقابله با حادثه، مقابله هاي »هيجان مدار« اس��ت به اين معنا 
که حتي اگر تمام جوانب منطقي داستان را حل کنيم، غم و اضطراب 
ناشي از حادثه را نمي توان به راحتي حل کرد.تدابيري مانند خالي کردن 
خشم و اضطراب خود بر ديگران، درخواست حمايت عاطفي از آنان و يا 
تدابير شناختي مانند نينديشيدن موقت به مساله از جمله اين راه کارها 
هس��تند.وقتي فش��ار رواني گريبانگير ديگران هم شده باشد راحت تر 
مي توان آن را تحمل کرد. با اين حال ناچيز جلوه دادن موقعيت خطر 
يا اطمينان خاطر دادن کورکورانه به اين مضمون که همه چيز درست 
خواهد ش��د، ممکن اس��ت بدتر از عدم حمايت باش��د و ديگران را دچار 
اضطراب بيشتري کند.در شرايط بحراني مانند زلزله افراد بايد به هم 
قوت قلب بدهند اما اين به آن معنا نيس��ت که از واقعيت دور ش��وند.

نبايد هيجانات منفي نوجوانان را انکار کرد. همه افراد آسيب ديده حق 
دارند نگران و غمگين باشند. بيرون راندن هيجانات از حيطه آگاهي 
مستلزم تالش جسمي واقعي است که به برانگيختن مزمن و بيماري 
جسمي مي انجامد.نبايد فراموش کرد که بحران ها موقتي هستند. مرم 
بايد در مورد احساسات خود با مشاوران و روانشناساني که به منطقه 
اعزام شده اند صحبت کنند و حامي نزديکان خود باشند. يقينا دنيا به 
همان چيزي که در گذش��ته بوده بازنمي گردد اما غم و اضطراب نيز 

عميق باقي نخواهد ماند.

با غم و اضطراب ناشي از زلزله چه بايد کرد؟

دریچه


