همدردي مسئوالن با زلزلهزدگان
در عرصه عمل با قوت ادامه يابد
حضرت آيت اهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي شب گذشته (سهشنبه) در جلسهاي
با حضور رؤساي قواي سهگانه و تني چند از مسئوالن کشور با ابراز تأسف عميق از حادثه
بس��يار تلخ زلزله کرمانش��اه و با تقدير از حضور مس��ئوالن در مناطق زلزلهزده و همدردي با
مردم تأکيد کردند :اين همدرديها بايد در عرصه عمل و کمک به مردم با قوت ادامه پيدا
کند تا از مش��کالت و رنج مردم بکاهد .به گزارش پايگاه اطالعرس��اني دفتر مقام معظم
رهبري ،حضرت آيت اهلل خامنهاي با اشاره به دادغدار شدن...
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کارشناسان در گفتگو با «شروع » هشدار دادند

ويـترينامـروز
با انتشارنامه محرمانهعادل الجبیربهبنسلمانصورت گرفت

افشای دسیسه
سعودی – صهیونیستی علیه ایران

روزنامه االخبار لبنان به نقل از منابع آگاه اين سند محرمانه را که از سوي
وزارت خارجه عربستان صادر شده ،منتشر کرد .عادل الجبير ،وزير خارجه
عربستان اين سند را براي محمد بن سلمان ،وليعهد عربستان فرستاده که
شامل خالصه مسائل و پيشنهادات درباره طرح ايجاد روابط ميان عربستان
و اسرائيل با استناد به توافق شراکت استراتژيک با آمريکاست...
بین الملل

تاخت و تاز سوداگران در بازار ارز

هر ساله با نزديک شدن به آخرين روزهاي ماه صفر رخوت رکود از بازار
طال و سکه برچيده ميشود ،اما آن چه امسال با اين مساله همزمان شده
است افزايش قيمت انس جهاني ،تقويت روند افزايشي قيمت طال و سکه
با رش��د دوباره قيمت دالر و افزايش تقاضاي اين محصوالت به دليل
پيشبيني افزايش رشد در بازار جهاني طال طي هفتههاي آتي است.هم

زماني نزديک شدن به انتهاي سال ميالدي  2017و افزايش تقاضاي هر
ساله در بازار فلزات نيز سبب قوت روند صعودي طال شده است.

رشد تدريجي طال


هر چند که از ابتداي فروردين ماه امس��ال هر گرم طال با اندک س��ير
صعودي همراه بود اما در دهه س��وم اين ماه اين س��ير ،نزولي ش��د تا اين

ک��ه اواس��ط ارديبهش��ت ماه به پايينترين ميزان خ��ود يعني 113هزار
تومان رس��يد .اما پس از يک دوره کم نوس��ان باالخره مقاومت قيمتي
اي��ن فل��ز از ابت��داي مرداد ماه با ورود به محدوده 114هزار تومان س��ير
صع��ودي جدي��دي را آغ��از ک��رد و در کمتر از 10روز به118هزار تومان
رسيد....
صفحه5
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همدردیروحانی
با زلزله زدگان
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سهمهاي کوچک
بازيگران اصلي بورس

بورس

عکس :پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری اسالمی ایران

معاملهگ��ران ب��ورس تهران در حالي نظارهگ��ر معامالت متعادل
در اغلب نمادهاي معامالتي بودند که همس��وي بازارگردانها در
نمادهاي حاميش��اخص بورس ش��اهد تکاپوي برخي خريداران
براي يافتن سهمهاي کوچک بودند.بورس تهران در حالي شاهد
معامالتي متعادل در اغلب نمادهاي...
شهاب حسيني از کمبود فضاهاي فرهنگي انتقاد کرد

رييس جمهور در سفر ديروز خود به مناطق زلزله زده
غرب کشور ضمن ديدار با مردم داغدار و مصيبت
زده اين ديار از آنان دلجويي کرد و بر جبران سريع
خس��ارتهاي ناش��ي از زمين لرزه مهيب اس��تان
کرمانشاه تاکيدنمود .حسن روحاني همچنين قول
داد که کمک به مردم و بازسازي مناطق زلزله زده
استان کرمانشاه ،در دستور کار جلسه امروز هيئت
دولت قرار خواهد گرفت .حاال انتظار اين است که
اين وعدهها همانطور که مطرح ش��دهاند به منصه
اجرا و ظهور برس��ند تا آالم و مصائب مردم رنجور
خطه کرمانش��اه و غرب کش��ور کاهش پيدا کند و
زندگي آنها به روال طبيعي و عادي خود برگردد.
طي سالهاي اخير حوادث غير مترقبه بسياري در
نقاط مختلف کشور براي مردم اتفاق افتاده است و
در همان حال مسئولين  ...ادامه در صفحه2

رئیس جمهور در جریان بازدید از مناطق زلزله زده :به مردم سخت نگیرید

لزوم
مقاوم سازی
پايتخت

جامعه
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رنج تئاترازکمبود سالننمايش

صفحه2

رئيسسازمانانرژيهايتجديدپذيرابرازنگرانيکرد

فرهنگ و هنر
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ابهام در تامين مالي طرحهاي انرژي نو

درهمانديشيشبکهنظامصنفيکشور،دولتخواستارشد

صفحه7

حضور پررنگ صنوف در چرخه صادرات

صفحه4

شركت توليدي صنعتي سنگركار در سنگرآموزش
توجه خاصي كه در دهه اخير در جهان به آموزش�هاي تخصصي ضمن خدمت معطوف ش�ده حاكي از اين حقيقت اس�ت كه اين آموزش�ها تنها راه تربيت نيروي انس�اني متخصص و ابزار مهميدر ارتقاء كيفيت خدمات  ،محصوالت و ابداع و نوع آوري ميباش�د .با
توجه به اين مهم كه رشد سريع تكنولوژي ،تغييرات و تاثيرات عميقي در مسائل اجتماعي و اقتصادي بدنبال داشته اتخاذ روشهايي كه هماهنگ كننده برنامههاي آموزشي با توسعه تكنولوژي و تحول و متضمن تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص موردنياز
آن باشد ،اجتناب ناپذير است.تجربه و مطالعه نشان داده كه يكي از مناسبترين روشهاي آموزشي كه جوابگوي اين مهم ميباشد «دورههاي آموزشي تخصصي كوتاه مدت» است.با اين مقدمه و به بهانه برگزاري همايش آموزشي و کارگاه مهارت آموزي
و همچنين تجليل از کارکنان و پرسنل شرکت توليدي صنعتي سنگرکار که به همت مهندس غالمرضامهاجر ميالني مدير عامل جوان،کارآفرين و اخالق مدار اين واحد توليدي صنعتي برگزارشد

در اي��ن هماي��ش يک روزه که با حضور مهندس محمد
عالي مدير روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي
اس��تانس��منان،حميدمستخدمينحسينيرئيساداره
تعاون،کارورفاهاجتماعيشهرستانمهديشهرهمچنين
مهندس غالمرضا مهاجر ميالني مدير عامل ش��رکت
س��نگرکاروني��زپرس��نلوکارکناناي��نواحدتوليدي
صنعتي برگزارشد دکتر ارشيا دکاميبعنوان استاد در اين
هماي��ش ب��ه تدري��س پرداخت.دکتر دکام��يدر بحث
آموزشي خود گفت :مديريت چيز عجيبي است و با تمام
مشاغلي که تاکنون ميشناختيد کامال متفاوت است .در
جايگاه مدير انتظارات بسياري از شما ميرود و قرار است
نقشهاي زيادي را بازي کنيد .نماد قدرت باشيد ،رهبر،
ن��وآور ،انگي��زه دهنده  ،سياس��تمدار ،قاضي  ،همچنين
ش��انهاي براي گريه کردن ،عمو ،عمه و خالهاي دلس��وز،
ش��ايد ديپلمات ،جادوگر (براي افزايش جادويي حقوق)،
حام��ي،منج��ي،هم��هچيزدانوصدهانق��شديگر...
ايشاناظهارداشتند:جالباينکهوقتيشمامديرميشويد
مس��ئولعدهايازافرادخواهيدش��دکهش��ايدش��مادر
انتخابشان دخالتي نداشته ايد.دکتر دکاميبيان ميدارد:
ب��ه ه��ر ترتيب مديري��ت قواعدي دارد ک��ه فرقي ندارد
مس��ئول يک نفر باش��يد يا هزار نفر ،براي همه يکسان و
کاربردي است .واز انجايي که مديريت علمياست که به
روانشناسي و فرهنگ جامعه مرتبط ميباشد لذا در جوامع
مختلف دنيا قواعد مختلفي جاري است .اين استاد جوان
کش��وردربخ��شديگ��ريازتدريسخ��ودميگويد:بر
همين اساس گروه آموزشي ما تصميم بر اين گرفت که
يکسري آموزشهاي کامال کاربردي و به زبان ساده براي
مديران و کارمندان س��ازمانها طراحي کند که مرتبط با
فضاي کس��ب و کار ايران باش��د و براي همه افراد بدون
توجه به س��طح تحصيالت ،رش��ته تحصيلي و جايگاه
س��ازماني قابل استفاده باش��د .دکتر دکاميگفت:ما اين
اموزش��هارادرقالب 8دورهتوس��طگروهآموزش��يارشيا
دکاميبه عالقمندان ارائه ميدهيم که مديريت محترم
س��نگر کار خودش��ان در اين کارگاهها شرکت کردند و با
تاييد محتوا و واقف ش��ده به کاربردي بودن و اثربخش��ي
انها تصميم به برگزاري اين اموزش��ها در ش��رکت سنگر
کار گرفتند.ارش��يا دکامياظه��ار ميدارد :م��ا در ابتدا به
مدي��رانس��ازمان 23مه��ارتحيات��يوپاي��هايبراي
مديريت در س��ازمانهاي ايراني را به زباني کامال س��اده و
کارب��ردي آم��وزش داده س��پس  7مه��ارت اصل��ي و
تاثيرگ��ذاراز بي��ن اين 23مه��ارت را به صورت جامعتر و
کاملتر در کارگاههاي جداگانه آموزش ميدهيم .مدير و
موسس گروه آموزشي ارشيا دکاميدر بخش ديگري از
س��خنان خ��ود گف��ت  :در کارگاه تفويض اختيار مؤثر به
مديران اصول و تکنيکهاي تفويض اموري که ديگران
ميتوانن��د انج��ام دهند آموزش داده ميش��ود .تفويض
اختيار مهارتي مديريتي اس��ت که تاکنون کمتر از س��اير

کرمانشاه چشم انتظار تحقق
وعده های دولت

مسعود یوسفی


محسنهاشميبااشارهبهشرايطنامناسبتهرانتاکيدکرد

به دنبال ضعف نقدينگي در گردش بازار سهام اتفاق افتاد

سرمقاله

مهارته��ايمدي��رانموردتوجهق��رارگرفتهوبايدگفت
متاس��فانهعلتشکس��تبيشترمديرانايرانيايناست
که نتوانستهاند به خوبي از مهارت تفويض اختيار استفاده
نمايند و هميش��ه درگير و ش��لوغ بوده اند .ايش��ان بيان
داش��تند :در کارگاه هدف گذاري و برنامه ريزي ،مديران
ياد ميگيرند که جهت و مسير حرکت اصلي تيم خود را
بر اساس هدفهاي الويت دار سازمان تنظيم کنند و به
دنبال آن برنامه دستيابي به اين هدفها را ايجاد نمايند.
در هر س��ازماني تعيين جهت حرکت س��ازمان و اهداف
کلي به عهده مدير ارش��د س��ازمان است و مديران مياني
باي��د اين اه��داف را به زبان واحدهاي زير مجموعه خود
ترجمه کنند .و براي آنها اهداف ديگري در جهت هدف
اصليتعريفکنندوس��پسدس��تبهبرنامهريزيبراي
رس��يدن به اين اهداف بزنند.دکتر ارشيا دکاميميگويد:
در کارگاه طراحي سيس��تم کنترلي در مديريت افراد ياد
ميگيرندبرايتيمخودش��انسيس��تمکنترليطراحيو
پياده سازي نمايند همانطور که ميدانيم مديريت بدون
کنترل راندن در تاريکي اس��ت .و اهميت کنترل بر هيچ
فرديپوش��يدهنيس��تامااينکهچطورکنترلکنيمرابه
خوبي جايي آموزش نديده ايم ما در اينجا به افراد طراحي
سيستم کنترلي به روش تار عنکبوت را آموزش ميدهيم
که ابداع بنده است و متناسب با سازمانهاي ايراني است.
اين مش��اور جوان صنعتي کش��ور در بخش ديگري از
تدريس خود گفت :درکارگاه مهارتهاي ارتباطي مديران،
م��ا ب��ه افراد درک صحي��ح ارتباطات پاي��دار را آموزش
ميدهي��م .در مي��ان مجموع��ه مهارته��اي مديريتي،
مهارتهاي ارتباطي بيش از س��اير مهارتها بر اثربخش��ي
يک مدير مؤثر اس��ت .در ارتباط با مديران باالدس��تي و
کارمن��دانزي��رمجموعهمنطقياس��تکههمزمانبه
مواض��عوگفتهه��ايصري��حطرفمقابلونيزبهمنافع
پنهان و احساسات ناگفتهي او توجه کنيم تا بتوانيم درک
صحيحي از خواستههاي آنان داشته باشيم.بر اين باوريم
کسب اين مهارت حياتي که  90درصد موفقيت سازمانها
وابسته به انتخابهاي صحيح و مناسب افراد است بدون
شک ضامن پيشرفت و ارتقاء واحدهاي توليدي صنعتي
ميباش��د.مدير و موس��س گروه آموزش ارشيا دکاميدر
بخش پاياني سخنان خود گفت :پس از کسب و طي اين
مراحلکارگاههايآموزشييکدورهمهارتهايارتباطي
برايتماميپرس��نلبرگزارميش��ودکهارتباطاتفيما
بين افراد را ارتقا دهيم .هدف بس��يار مهميکه در خالل
برگ��زاري اي��ن کارگاهها دنبال ميکنيم تقويت ارتباط و
اعتماد متقابل شرکت کنندگان است که ميتوانيم اين را
در اين جمع حاضر و صميميدوستان ببينيم.دکتر ارشيا
دکاميدر کالم آخر در رابطه با اين همايش آموزشي يک
روزه شرکت توليدي صنعتي سنگرکار اظهارداشت :اين
هماي��ش زيب��ا و پر ان��رژي حاصل تغيير ن��گاه مديران
فرهيخت��هاي��نمجموعهميباش��د.مدي��رعاملواحد

توليدي صنعتي س��نگرکار در ادامه گفتگو بيان ميدارد:
ض��رورتآم��وزشب��هصورتيکام��رطبيعيدرآمده
پيش��رفت و توسعه س��ازمانها و موسسات درگرو ارتقاي
س��طحدان��ش،مه��ارت،رفت��اروبينشمنابعانس��اني
ميباش��د .ب��ر اين باوريم در ص��ورت آموزش صحيح به
پرس��نلآنهاخواهندتوانس��تچيدمانرش��دوتوس��عه
صنعتي را در حرفه خود به خوبي بهبود بخشند به عبارتي
اگ��ر ني��روي کار فعال در صنعت بتواند با آموزش مهارت
آموزي داش��ته باش��د به طور قطع در حرفه خود موفق تر
عم��ل مينمايد.مهندس ميالني در ادمه گفتگو تصريح
مينماي��د :در س��الي که رهبر فرزان��ه انقالب آن را با نام
"اقتص��اد مقاوتي ،توليد -اش��تغال" نامگ��ذاري نمودند
.تالش داريم هرچه بهتر و س��ريعتر اين ش��عار را در واحد
توليدي صنعتي سنگرکار به منصه ظهور برسانيم.ايشان
بيان داش��تند :تنها راه توس��عه و برون رفت از ش��رايط
اقتصادي موجود کش��ور کار اس��ت و کار اس��ت و کار،
چارهاي جز توليد نداريم ،اگر ميخواهيم اقتصاد پيشرو و
مترقي را شاهد باشيم بايد به اين مهم توجه اکيد داشته
باشيم.مهندس غالمرضا مهاجر ميالني همچنين بيان
داش��ت :با توکل بر خداوند متعال و همياري و همکاري
پرسنل شريف و زحمت کش خانواده بزرگ سنگرکار در
سال گذشته موانعي که باعث کندي کار و خدايي ناکرده
دور ش��دن خانواده بزرگمان از هدف برنامه ريزي ش��ده
مجموعه ميشد را برداشتيم و انگيزه براي کار  ،عشق به
کار و محب��ت ب��ه هم در محي��ط کار را به گونهاي برنامه
ري��زي نمودي��م که اثرات آن در ج��اي جاي اين خانواده
بزرگ رخ نموده اس��ت.مديرعامل ش��رکت سنگرکار در
ادامهس��خنانخودگفت:ش��ركتس��نگركارجزءاولين
تولي��د كنن��دگان كول��ر آب��ي  ،بخ��اري گازي ان��واع
آبگرمكنهاي نفتي ،برقي و گازي با مهر اس��تاندارد در
كشور ميباشد .همچنين چندين سال صادر كننده نمونه
در اس��تان بوده و محصوالت س��نگركار به كش��ورهاي
منطقه نظير عراق ،اردن ،افغانس��تان ،کويت ،ارمنستان،
الجزاير و س��ودان و بويژه اقليم کردس��تان صادر ش��ده و
ميش��ود.وي در بخش ديگري از س��خنان خود از توليد
آبگرمكنهاي خورشيدي و برقي در اين شرکت سخن
به ميان آورده و تصريح نمود  31 :سال سابقه فعاليت در
توليد لوازم خانگي صادراتي و تحقيق و توسعه در رابطه با
انرژيهاينووخورش��يديباعثآنش��دهتاس��نگرکار
برايخودنامونش��انمعتبردرصنعتکش��وردس��توپا
نمايد و در حال حاضر به عنوان يک برند در صنعت لوازم
خانگ��يمط��رحودرخاط��رافرادجامعهماندگارومطرح
ميباش��د.اينمدي��رعام��لتوانمندميزاناش��تغالزايي
ش��رکت را  120نفر عنوان داش��ت و بيان داش��تند  :اين
تع��داد در زم��ان اوج توليد ،متغير ب��وده و افزايش خواهد
يافت .وي با يادآوري اين مهم که نيروي انساني سرمايه
بزرگ يک واحد توليدي بشمار ميرود بيان داشتند :اين

مهم ما را بر آن داشته تا با توجه ويژه به اين سرمايههاي
عظيم در شرکت ،امکانات رفاهي همچون پرداخت بيمه
تکميلي تا س��قف  3نفر و نيز ش��ارژ مالي در ش��رايط و
روزهاي مختلف سال اعم از اعياد ملي و مذهبي خانواده
ب��زرگس��نگرکارراهمراه��ينماييم.مهندسميالني
گفت  :اين ش��رکت از مهرماه س��ال 90با مديريت جديد
توانسته با بهرهگيري از دانش روز و تالش متخصصين و
همت و پش��تکار همکاران خود به موفقيتهاي زيادي
دس��ت يابد  .مدير ارش��د ش��رکت س��نگرکار در بخش
ديگري از گفتگو اظهار ميدارند :طراحي کليه تجهيزات
 ،توليد و ساخت آنها و همچنين طراحي کليه فعاليتها
درداخ��لس��ازمانانج��امميپذيرد.همچنيناينواحد
موف��ق به اخذ گواهينامهه��اي دريافت گواهينامههاي
ISO9001:2008، 16949:ISOTS، ISO9000:2000
و سيس��تم تضمين کيفيت س��اپکو ش��ده که اين مهم
گواه��يبرتضمي��نکيفي��تمحصوالتاينش��رکت
ميباشد.ايشان از انتخاب شرکت به عنوان صادر کننده
نمونه در س��الهاي متمادي خبر داده و تصريح نمودند:
مشتريان عزيز ما با دريافت يک تا دو سال گارانتي و ده
سال خدمات پس از فروش محصوالت حضور قدرتمند
ما را احس��اس خواهن��د نمود.مهندس غالمرضا مهاجر
ميالني در ادامه س��خنان خود با اش��اره به روند رو به رشد

صادرات اين ش��رکت در س��الهاي اخير گفت 8 :ميليون
دالرميزانصادراتش��رکتدرس��الگذشتهبودهاست.
ايش��ان از تولي��د کولره��اي آبي(ب��االزن و بالکن��ي) با
رنگه��اي متن��وع و در مدله��اي (،3200 ،2800
 3500،3000،5000،و  )7000در تنوع برند متين ،سالم
،س��حاب،جنرال مکس،س��نگرکار و الذهبي همچنين
بخ��اري ب��ه مدله��اي ( 9000و  )12000در برندهاي
پارس ،آذر و س��تاره و نيز آبگرمکن گازي در ليتراژهاي(
 45و  ) 220و آبگرمکن برقي در ليتراژهاي ( 75و )150
در واحد توليدي ،صنعتي سنگرکار سخن به ميان آورده و
گفت :اين شرکت در زمينه توليد کولر جزء سه برند برتر
کولر سازي کشور بشمار ميرود و بسته بندي با کيفيت و
منحصر بفرد توليدات يکي ديگر از شاخصههاي شرکت
س��نگر کار ميباش��د .مهندس ميالني اظهار داش��ت :
تالش داشتيم جلب رضايت مشتريان با ارائه محصوالت
جدي��د و كارآم��د  ،اب��داع تكنول��وژي و طرحه��اي نو و
همچنين دستيابي به بازارهاي جهاني با ارائه محصولي با
كيفي��ت ب��ه همراه قيمت مناس��ب و تحوي��ل به موقع
،آم��وزش مس��تمر منابع انس��اني به عن��وان مهمترين
س��رمايههايش��ركتونيزايجادمحيطكاريمناسب،
صميم��يو رضاي��ت بخش تؤام با انضب��اط را به عنوان
اهداف و استراتژي خود نهادينه کنيم.

تکریم متواضعانه و تدریس اخالقی

مهندس میالنی مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی سنگر کار نسبت به والدین

در حاشيه همايش تجليل از کارکنان وکارگاه آموزشي شرکت سنگرکار خبرنگاران ما با مهندس غالمرضا مهاجر
ميالني مدير عامل اين گارگاه توليدي صنعتي به گفتگو نشستند که اهم اين گپ و گفت از منظر نگاه شما ميگذرد.
مهندس ميالني در آغاز با نام بردن از پدر بزرگوار خود اقاي محمود مهاجر ميالني و مادر عزيزشان سرکار خانم طاهره
کرد آبادي اظهارداشت:من هرچه دارم از بي همتاترين نعمتهاي الهي يعني اين دو وجود نازنين است واي برمن ،واي
برماکهتاهستندنميبينيمشانونميدانيمخدايناکردهاگرروزينباشندچهخسرانيبرماواردخواهدشد.پدرومادراني
که زندهاند و تاهستند بايد دستانشان را بوسيد .عمرشان دراز باد .و آنها که رفتهاند و بايد بر تربت شان گل اشک نشانيد
روحشان شادباد.مهندس ميالني همراه با بغض گفت  :حيفم آمد در جمع مسئولين و همکاران خود در خانواده بزرگ
سنگرکار از فرصت دورهم بودن استفاده نکرده و کمترين کاري که ميتوانستم جهت تشکر و قدرداني از اين دو عزيز
بزرگوار که همانا دست بوسيشان بود به انجام نرسانم .من به پرسنل خود گفتم و از آنها خواستم بياييد با هم عهد کنيم
همين امروز ،اگر امروز نشد در اولين فرصت برويم و دستان پدرو مادر خود را بوسه بزنيم ،دستاني که اگر کفر نباشد
دستان خدا هستند و اگر آنها در بين ما نيستند يادشان سبز است و براي شادي روحشان فاتحهاي تالوت کنيم.
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سياستنامه

 خودمان اوضاع زلزلهزدگان
را مدیریت می کنیم

وزیر امور خارجه از پیامهای تسلیت مقامات
خارج��ی و اعالم آمادگی س��ایر کش��ورها
برای ارس��ال کمک ب��ه زلزله زدگان غرب
کش��ور قدردانی کرد .محمدجواد ظریف در
توییتر خود نوش��ت:تصاویر خسارات زلزله
و جانباخت��گان در کرمانش��اه (و در ع��راق)
دلخراش اس��ت .از اب��راز همدردی جهانی
ک آنها سپاس��گزاریم.
و پیش��نهاد های کم 
در ح��ال حاض��ر م��ی توانیم با اس��تفاده از
مناب��ع خودم��ان اوض��اع را مدیریت کنیم.
باب��ت تم��ام پیش��نهادهای کمک بس��یار
سپاس��گزاریم و ش��ما را در جری��ان ق��رار
میدهیم.

کشفباندسازمانیافتهقاچاق
کاال  توسط وزارت اطالعات

بدنب��ال اقدام��ات اطالعات��ی و عملیات��ی
سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل
اطالعات اس��تان هرمزگان و با هماهنگی
دس��تگاه قضایی ،یک باند س��ازمان یافته
قاچاق کاال شناس��ایی و منهدم ش��د که ۲۳
نفر از اعضای آن دس��تگیر و تحویل مراجع
قضایی شدند.
به گزارش ایلنا ،بدنبال اقدامات اطالعاتی
و عملیاتی س��ربازان گمنام امام زمان(عج)
در اداره کل اطالع��ات اس��تان هرم��زگان
و ب��ا هماهنگی دس��تگاه قضایی ،یک باند
سازمان یافته قاچاق کاال شناسایی و منهدم
ش��د ک��ه  ۲۳نف��ر از اعضای آن دس��تگیر و
تحویل مراجع قضایی ش��دند.در تحقیقات
و بررس��یهای به عم��ل آمده تعداد ۱۱۲۸
کانتین��ر ش��امل ل��وازم اداری ،خانگ��ی،
ورزش��ی ،س��اختمانی و هتلداری طی سال
های  ۹۴تا اوایل  ۹۶توس��ط این عده اثبات
گردیده اس��ت .در این تحقیقات مش��خص
ش��د متهمین با اس��تفاده از اسناد مجعول و
اظهار خالف واقع و همچنین تبانی با برخی
از کارکنان دس��تگاههای مختلف ،اقدام به
خروج غیرقانونی این میزان کاال از گمرک
نمودهاند.

ایران از سوریه
خارج  نمی شود

وزیر خارجه روس��یه تأکید کرد که مس��کو و
واش��نگتن در توافقهایشان درباره سوریه،
ب��ه خ��روج گروههای طرف��دار ایران از این
کشور اشارهای نکردهاند .به گزارش ایلنا به
نقل از روسیاالیوم« ،سرگئی الوروف» وزیر
خارجه روس��یه ،طی کنفرانسی مطبوعاتی
اعالم کرد ،توافقهای مس��کو و واشنگتن
ش��امل عقبنش��ینی «نیروه��ای طرفدار
ایران» از سوریه نمیشود .بلکه سخن در این
راستا ،درباره «نیروهای غیر سوری» است.
الوروف تصریح کرد ،مسکو با آمریکاییها
درباره سازو کار فرایند مناطق کاهش تنش
در جن��وب غ��رب س��وریه گفتوگو کرده
اس��ت؛ طرحی که اردن نیز در آن مشارکت
میکند.وی افزود« :اگر ببینیم که چه کسی
بزرگتری��ن خطر اس��ت ،ای��ن طرفداران
ایاالت متحده هس��تند .آنها تروریستهای
خارجی و عناصر مسلحی هستند که تالش
میکنند به گروههای معارض مورد حمایت
آمریکا بپیوندند».وزارت دفاع روسیه پیشتر
با انتش��ار تصاویر مرب��وط به خروج عناصر
داع��ش از «البوکمال» س��وریه ،تأکید کرد
ک��ه نیروهای آمریکای��ی از انجام عملیات
هوایی علیه تروریس��تها خودداری کردند.
ای��ن وزارتخان��ه تأکید ک��رد ،در چارچوب
ای��ن ط��رح ،داعش ت�لاش میکند نقش
نیروهای حامی آمریکا در پوشش نیروهای
دموکراتیک سوریه را ایفا کند.

آمریکا صحنه گردان تنش
آفرینی عربستان در منطقه

عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون قضائی و
حقوق��ی مجلس اعتقاد دارد عربس��تان به
دنبال درگیری با حزب اهلل و پس از آن وارد
کردن کشورمان در جنگ مستقیم است.
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با
خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تنش آفرینی
س��عودی ها در منطقه و اتخاذ مواضع ضد
ایرانی ،گفت :هم اکنون باید اذعان کرد که
روابط ایران و عربس��تان با توجه به ش��رایط
به دوران تیره خود رس��یده اس��ت و در این
میان نیز آمریکایی ها صحنه گردان اصلی
این موضوع هستند.نماینده مردم تربت جام،
تایباد و باخزر در مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه سعودی ها باید درک درستی از
منافع و ش��رایط منطقه داشته باشند ،اظهار
کرد :همگان اذعان می کنند که جمهوری
اسالمی ایران به عنوان یکی از عوامل ثبات
در منطقه محسوب می شود و دارای جایگاه
خاصی است.وی با اشاره به اینکه ایران در
بس��یاری از موضوعات مرتبط با عربس��تان
مانن��د ش��هادت حجاج کش��ورمان در حج
خویش��تن داری انجام داده است ،ادامه داد:
بنابراین دیپلماسی کشورمان قدرت و متانت
الزم برای کنترل بحرانی که عربس��تان در
پی آن اس��ت را دارد؛ به عبارتی س��عودی ها
در پ��ی درگی��ری با حزب اهلل هس��تند لذا از
این طریق می خواهند ایران را نیز وارد این
درگیری و جنگ مستقیم کنند.

رهبر معظم انقالب اسالميدر جلسهاي با
حضور رؤساي قواي سهگانه:

همدرديمسئوالن
بازلزلهزدگان
در عرصه عمل
با قوت ادامه يابد

حضرت آيت اهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي شب گذشته (سهشنبه) در جلسهاي
با حضور رؤساي قواي سهگانه و تني چند از مسئوالن کشور با ابراز تأسف عميق از حادثه
بس��يار تلخ زلزله کرمانش��اه و با تقدير از حضور مس��ئوالن در مناطق زلزلهزده و همدردي
ب��ا م��ردم تأکي��د کردن��د :اين همدرديها بايد در عرصه عمل و کمک به مردم با قوت ادامه
پي��دا کن��د ت��ا از مش��کالت و رنج م��ردم بکاهد .به گزارش پايگاه اطالعرس��اني دفتر مقام
معظم رهبري ،حضرت آيت اهلل خامنهاي با اشاره به دادغدار شدن مردم کرمانشاه در اين
حادثه گفتند :ما در اين غم با مردم دالور و مرزبانان دلير استان کرمانشاه شريک هستيم.
رهبر انقالب اس�لاميافزودند :مصيبت و فقدان عزيزان تلخ و س��خت اس��ت اما اميدواريم
خداون��د متع��ال س��کينه و آرامش خ��ود را بر دلهاي خانوادههاي داغدار نازل ،و چش��مان
آنان را به لطف و رحمت خود روش��ن کند.ايش��ان ،جاريش��دن خون محبت و همياري در
رگهاي جامعه اس�لاميرا از تأثيرات اينگونه حوادث دانس��تند و گفتند :اين حوادث همه را
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ب��ه حض��ور در صحنهه��اي همياري وارد ميکن��د و اميدواريم در اثر اين محبت و برادري،
برکات الهي شامل حال مردم دالو ِر سرزمين پهلوانپرور کرمانشاه و همه ملت ايران شود.
حضرت آيت اهلل خامنهاي ،حادثه تلخ اخير را آزمايش��ي الهي و ميداني براي اداي وظيفه
مس��ئوالن برش��مردند و افزودند :در اين دو روز مس��ئوالن از جمله رئيسجمهور محترم با
حض��ور در مي��ان م��ردم مصيبتزده با آنان همدردي کردن��د و اميدواريم اين همدرديها
در عرصه عمل و کمک به مردم نيز با قوت ادامه يابد و از مش��کالت و درد و رنج مردم با
توجه به هواي سرد و در پيشبودن فصل دشوار سرما بکاهد.در اين جلسه ،آقاي روحاني
رئيسجمهور نيز با اش��اره به تالش همه دس��تگاهها در عمليات امداد و نجات و رس��يدگي
ب��ه ح��ال مجروح��ان و بازمان��دگان حادثه ،گفت :اين حادثه براي ما يک امتحان و آزمايش
است و از همه دستگاههايي که تالش کرده و ميکنند از جمله نيروهاي مسلح که بسيار
خوب وارد عمل شدند ،تشکر ميکنم.

رئیس جمهور در جریان بازدید از مناطق زلزله زده :به مردم سخت نگیرید

رییس جمهور با تاکید بر اینکه "هیچ جای
ایران نیس��ت که در غم مردم کرمانش��اه
ش��ریک نباشد" ،اظهارداشت :برای درمان
 ،مسکن  ،امنیت و تامین نیازمندهای فوری
م��ردم مناط��ق زلزله زده و کاس��تن از آالم
آن��ان بای��د همه ت��وان و قدرت خود را بکار
بگیری��م و ت�لاش کنیم ت��ا در کوتاه ترین
زمان ممکن  ،خس��ارت های ناش��ی از این
حادثه را جبران کنیم.
به گزارش ش��روع به نقل از پایگاه اطالع
رس��انی دولت ،حجت االسالم والمسلمین
دکتر حسن روحانی عصر سه شنبه در جلسه
س��تاد مدیریت بحران اس��تان کرمانشاه با
اش��اره ب��ه اینکه ب��رادری و اخوت ما امروز
مورد آزمایش اس��ت ،گفت :وحدت ،اتحاد
و برادری میان مردم استان و سراسر کشور
مشهود است و در سایه این اخوت و برادری
 ،به خوبی از مشکالت عبور خواهیم کرد.
دکتر روحانی ضمن ابراز تأسف از حادثه تلخ
وقوع زلزله در شهرهای این استان و کشته و
زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنانمان،
گف��ت :مردم اس��تان کرمانش��اه از ابتدای
انقالب و حتی پیش از دوران دفاع مقدس
در راه دفاع از کش��ور بس��یار فعال و حاضر
در صحنه بودهاند.
رییس جمهور تأکید کرد :مردم کرمانش��اه
پیش��تاز دفاع از اس��تقالل و عزت کشور و
انق�لاب ب��وده و امروز هم پ��ای انقالب و
استقالل کشور ایستادهاند.
دکتر روحانی وقوع وقایع طبیعی همچون
زلزله را آزمایش��ی از س��وی خدای متعال
دانس��ت که در آن کمبودها و کاستی های
موجود مش��خص میشود و اظهار داشت:
ام��روز مدیریت مس��ئوالن در بخشهای
مختلف در معرض امتحان و آزمایش قرار
گرفته است.
رییس جمهور با اشاره به اینکه در اینگونه
حوادث نباید به دنبال ریشههای وقوع اتفاق
بگردی��م ،چ��را که بر همه آن دالیل واقف
نیس��تیم ،گفت :امروز دولت و مس��ئولین
محلی و منطقهای مورد آزمایش و امتحان
ق��رار گرفتن��د و باید ت�لاش کنیم تا از این
امتحان سربلند بیرون بیاییم.

همدردی روحانی با زلزله زدگان

دکتر روحانی با اش��اره به حضور و همدلی
مردم آذربایجان ش��رقی در حادثه سیل در
ای��ن منطقه و کمک ب��ه همنوعان ،گفت:
در کرمانش��اه نی��ز روحیه همدلی و کمک
به همنوعان نمایان اس��ت و اولین کسانی
ک��ه در اینگون��ه حوادث ب��ه امداد یکدیگر
میشتابند ،مردم هستند.
رییس جمهور با اشاره به اینکه در لحظات
اولیه وقوع زلزله در کرمانشاه با وزیر کشور
تماس گرفته و دستور بسیج تمامی امکانات
را برای کمک به مردم آس��یبدیده در این
مناط��ق صادر ک��ردم ،گفت :امروز برادری
و اخوت و همدلی در کش��ور مورد آزمایش
قرار گرفته و همه ملت ایران در غم و اندوه
مردم کرمانش��اه شریک و سهیم هستند و
برای حل مشکالتشان دلسوزی و کمک
میکنند.
دکترروحانیباتأکیدبرضرورتبرنامهریزی
همه دستگاهها و مسئوالن برای تسریع در
روند کمک رسانی به مردم خاطر نشان کرد:
اس��اس بر این است که ستاد بحران بتواند
ش��رایط را مدیریت و شورای تأمین استان
امنیت را در مناطق مختلف برقرار کند که
در این راس��تا نیز مس��ئولیت اصلی برعهده

استاندار و پس از آن سایر اعضای شورای
تأمین استان است.
رییسجمهوربااشارهبهاینکههمهبخشها
و مس��ئوالن برای کمک به مردم و انجام
فعالیته��ای مرب��وط به خود نیاز به امنیت
دارند ،گفت :تقویت مدیریت صحیح بحران
 ،نیاز ملی است و ما باید حوادث امنیتی در
مس��یر کمکرس��انی به مردم را به حداقل
رس��انده و از بی��ن ببریم ک��ه البته به دلیل
آنکه کش��ور ما ،کش��وری حادثهخیز است،
مس��ئوالن تجارب ارزندهای در مواجهه با
حوادث و بالیای طبیعی دارند.
دکتر روحانی با تأکید بر ضرورت مدیریت
بح��ران ،تأمی��ن امنیت و رفع مش��کالت
زیربنایی در مناطق زلزلهزده ،خاطر نش��ان
کرد :امروز در میان مردم مناطق زلزله زده،
س��خنان و خواستههای آنها را شنیدیم که
عمدت ًا در راس��تای تأمی��ن نیازهای اولیه،
رسیدگی به مجروحان و جبران خسارتها
ب��ود و ح��ق طبیع��ی مردم آس��یب دیده؛
رس��یدگی به نیازهای آنان  ،اسکان موقت
و کمک به بازسازی منازل است.
رییس جمهور با بیان اینکه باید در راستای
تأمین امکانات ضروری نظیر چادر ،پتو و آب

آشامیدنی ،اسکان موقت و بازسازی منازل،
تالش کنیم ،از استاندار کرمانشاه خواست
تا در راس��تای برقراری امنیت کامل برای
تس��ریع در کمکرس��انی به مردم مناطق
آس��یبدیده جلسات شورای تأمین استان
را با جدیت دنبال کند.
دکتر روحانی همچنین از مس��ئوالن ستاد
بحران خواس��ت تا تدابیر الزم برای توزیع
اقالم مورد نیاز مردم را اتخاذ کند.
رییس جمهور حضور نیروهای مس��لح در
صحن��ه و امداد هوایی توس��ط هوانیروز و
هالل احمر را بسیار تأثیرگذار در روند کمک
به حادثه دیدگان عنوان کرد و از تالشهای
آنها تجلیل نمود.
دکت��ر روحان��ی با بیان اینکه پیش��نهادات
بنیاد مس��کن انقالب در راس��تای کمک
به مردم و بازس��ازی مناطق آس��یبدیده
در جلس��ه فردای دولت مطرح خواهد شد،
بر ضرورت تس��ریع در روند اس��کان موقت
آس��یبدیدگان ،تأکی��د ک��رد و گفت :اگر
م��ردم میخواهند در کن��ار خانههای خود
چادر نصب کنند ،نباید مانع آنها ش��ویم و
حتم�� ًا ایج��اد اردوگاه در محلی غیر از کنار
منازل مردم درست نیست.

رییس جمهور با اشاره به اینکه دولت برای
اسکان موقت آسیبدیدگان در ماههایی که
بازسازی منازل آنها طول میکشد ،کمک
بالعوض در نظر خواهد گرفت ،گفت :به هر
میزان که کار را به مردم واگذار کنیم ،آنها
خودش��ان اقدامات را بهتر ،زودتر ،ارزانتر
و دقیقتر انجام خواهند داد.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه در این زلزله
برخی از ساختمانهایی که چند سال بیشتر
از عمر آنها نمیگذرد تخریب شدهاند ،گفت:
اگر خود مردم خانه خود را بس��ازند ،بهتر از
این است که ما بخواهیم برای آنها مسکن
ایجاد کنیم.
ریی��س جمه��ور با بیان اینک��ه بانکها و
دول��ت بای��د برای ارایه کمکها و وامهای
بلندم��دت به آس��یبدیدگان تالش کرده
و فعال ش��وند ،گف��ت :البته اقداماتی نظیر
س��اخت مدرسه،بیمارس��تان ،راه و تأمین
برق و آب بر عهده دولت اس��ت که دولت
نی��ز تالش میکن��د این اقدامات را هر چه
سریعتر انجام دهد.
دکت��ر روحان��ی تأکید کرد باید همه توان و
ق��درت خ��ود را بکار بگیری��م تا آالم مردم
تس��کین یافته و در زمانی کوتاهی بتوانیم
خس��ارتهای وارد آمده به مردم را جبران
کنیم.
ریی��س جمه��ور با اش��اره ب��ه اینکه امروز
روز وح��دت و همراهی ملت و مس��ووالن
است،اظهار داشت :وحدت ،اتحاد و برادری
مردم ایران امروز مش��هود اس��ت و مطمئن ًا
در س��ایه این وح��دت و همدلی میتوانیم
از مش��کالت عبور کنیم.دکتر روحانی در
ای��ن نشس��ت همچنین ب��ار دیگر به مردم
غیور کرمانش��اه و خانواده های داغدار در
این اس��تان تس��لیت گفت.پیش از سخنان
رییس جمهور ،استاندار کرمانشاه و جمعی
از مس��ئوالن گزارش��ی از اقدام��ات انجام
ش��ده و روند امدادرس��انی به زلزله زدگان و
تالشهای صورت گرفته در راستای ایجاد
اس��کان موقت ،تأمین م��واد و اقالم مورد
نیاز مردم ،ارایه خدمات بهداشتی ،امدادی
و درمانی و جبران خس��ارات وارد ش��ده به
زیرساختها را ارایه کردند.

نیویورک پست  :آمریکا دائما در حال عقبنشینی و تهران در حال پیشروی است

«نیویورک پست» در گزارشی نوشت« :ریاض یقین دارد
که آمریکا در مقابل ایران از آنها حمایت میکند .اما واقعیت
این است که ما بارها و بارها عقبنشینی کردیم در حالی
که ایرانیها دائما در حال پیشروی هس��تند».به گزارش
ایلنا «نیویورکپس��ت» در گزارشی نوشت« :در حالی که
همهچش��مها متوجه کرهش��مالی است،خاورمیانهتهدید
به نابودی شده است .اگر این اتفاق بیفتد ،آمریکا نیز باید
وارد عمل شود و هزینهای خواهد داشت که تجریه عراق
در مقابل آن تنها یک زنگ تفریح به نظر میرس��د».این
رسانه آمریکایی در ادامه با بیان اینکه «این بحران با یمن
آغاز ش��د» ،مدعی ش��د « :یمن جایی اس��ت که نیروهای
انصاراهلل تحت حمایت ایران شبه جزیره یمن را در اختیار
گرفتهاند .دو سال و نیم پیش انصاراهلل و سعودیها در یمن
با هم درگیر شدند .امروز هیچ یک از دوطرف تاکنون پیروز
نشدهاند و این درگیری ادامه دارد .سعودیهایی که خود را
در یمن شکستخورده میبینند ،نه تنها تجارت بلکه هر
نوع مس��یر توزیع کاال را به یمن بس��تهاند .یمن نابود شده
وبهوس��یلهبازیهمس��ایگانشتبدیلش��دهاست».این
نش��ریه آمریکای��ی با تکرار ادعای نق��ش ایران در حمله
موشکی انصارهلل به فرودگاه ریاض نوشت « :سامانه دفاع
موش��کی آمریکایی عربس��تان موفق به خنثیسازی این

حمله شد اما این هشداری برای سعودیها بود .نیروهای
مورد حمایت ایران با پیروزیهایی که در س��وریه و عراق
به دس��ت آوردهاند تقویت ش��دند و هیچ چیز به این اندازه
خطرناک نیست«».نیویورک پست» مدعی شد« :در این
میان ریاض درگیر یافتن پاسخ درخور انصاراهلل است .آنها
در آخرین حرکت خود سعد حریری نخست وزیر لبنان را
گروگان گرفتند .مردی که خودشان برای نخستوزیری
لبنان از او حمایت کرده بودند .عربس��تان ،حریری جوان
را مجب��ور ک��رد در خ��اک ریاض اس��تعفا دهد و همچنان
اورادربازداش��تخانگینگهداش��تهاس��ت».درادامهاین
گزارش گفته شده « گناه حریری از نظر ریاض این بوده
که نتوانس��ته از نفوذ ایران و حزب اهلل در لبنان جلوگیری
کند .اما باید گفت کاری از دست حریری برنمیآمد .حزب
اهلل امروز قدرتمندترین نیرو در لبنان اس��ت .لبنانیها که
یک جنگ داخلی خونین را از سر گذراندهاند و قطعا دلشان
نمیخواهد کشورشان بار دیگر از هم بپاشد«».نیویورک
پست» نوشت« :سعودیها نمیدانند چه میکنند .ریاض
یقین دارد که آمریکا در مقابل ایران از آنها حمایت میکند.
ما بارها و بارها عقبنش��ینی کردیم در حالی که ایرانیها
دائما در حال پیشروی هس��تند».بر اس��اس این گزارش،
س��عودیها که برای مدتهای طوالنی یکی قدرتهای

جهان عرب بودند ،امروز از نظر اس��تراتژیک مس��تاصل
شدهاند .علیرغم صدها میلیارد دالری که خرج خرید سالح
کردند ،اقدام نظامیشان ضعیف بوده است .نیروهای مورد
حمایت ایران در مبارزهای تن به تن روی زمین میجنگند
در حالیک��ه س��عودیها ب��ه صورت هوای��ی و امن مبارزه
میکنن��د .در نتیج��ه ایرانیها قدرتمندتر و مورد احترامتر
هستند در حالیکه حکام سعودیها منفور شمرده میشوند.
عالوه بر این ،تهران در سراس��ر منطقه متحدانی دارد در
حالیکه سعودیها هرگز موفق به جذب کشورهای منطقه
در این حد نشدهاند«».نیویورکپست» که به گزارشهای
ضدایرانی معروف اس��ت در این گزارش نوش��ت« :متحد
اصلی ما در منطقه خاورمیانه (عربستان) میتواند با یک
ق��دم اش��تباه یک جنگ منطقهای ب��زرگ را رقم بزند در
حالیکه میدانیم مسلما نمیتواند در آن پیروز شود .ما هم
مجبور به حمایت و حفظ پادشاهی عربستان هستیم و که
برای این کار باید خون سربازان آمریکا ریخته شوددر ادامه
گزارش به ناآرامیهای داخلی عربستان در چند سال اخیر
نیز اشاره و گفته شده روی کار آمدن ولیعهد جوان عربستان
با جنجالهایی همراه بوده است .محمد بن سلمان ۳۲ساله
با ماجراجوییهایش ،سیاستهای عربستان در قبال یمن
و قطر را طرحریزی کرد .او به واسطه اصالحات داخلی و

سعودی ها دوستی ایران و لبنان را نمی خواهند

مشاوراموربینالمللمقاممعظمرهبریدررابطهبااستعفای
نخستوزیرلبنانگفت:استعفایحریریمسئلهایداخلی
است .مذاکره تندی بین من و حریری انجام نشد.علیاکبر
والیتی ،عضو مجمع تشخیش مصلحت نظام در نشست
خبریاجالسجهانیمحباناهلبیتومسئلهتکفیریها
در خصوص استعفای سعد حریری گفت :حریری این طور
گفته اس��ت که در مالقاتش به من گفته اس��ت که در امور
داخلیلبناندخالتنکنید،کهاصالچنینچیزینبوده،اصال
مذاکرات ما به هیچ وجه تند ،خشن و این طور نبود و مواردی
کهگفتندنبودهاستواینهاالقائاتسعودیهاودیگرانیاست
که مایل نیستند لبنان در آرامش باشد و دوستی استراتژیک
دو کشور را ببینند .والیتی خاطرنشان کرد :در این دیدار غیر
از من سفیر ما در لبنان هم حضور داشت و ما هم در دیداری
که داشتیم هیچ گونه تهدیدی نکردیم ،در مالقات ما بحث
روابط دو جانبه و منطقه ای بود و از طرفی وی خواست میان

ایران و عربس��تان وس��اطت کند که من گفتم ما مشکلی با
مذاکره نداریم ولی به س��عودی های بگویید ش��ما سه سال
اس��ت یمن را ویران کردید و اجازه ورود غذا و دارو را نمی
دهید.وی گفت :به آقای حریری گفتم به سعودی ها بگوئید
که از جنایات انس��انی در یمن دس��ت بردارید؛ چرا که اینها
ربطی به سیاست ندارد و باید با یمنی ها مذاکره کنند چرا که
مسالهیمنراهکارصرفاسیاسیداردونهبمبارانکور.مشاور
امور بینالملل رهبر معظم انقالب خاطرنشان کرد :به آقای
حریریگفتمازاتحاداحزابوگروههایسیاسیداخلیلبنان
استقبال میکنیم و امروز لبنان یکی از امن ترین کشورهای
اسالمی است و این از برکت مقاومت اسالمی و مردم فهیم
و آگاه لبنان است.والیتی گفت :ایران و لبنان برادر و متحد
هستند و روابط راهبردی با یکدیگر دارند ومساله استعفای
آقای حریری هم یک موضوع داخلی است و امیدواریم اگر
قوانینداخلیآنهااجازهدهدبعدازاینتحوالتیکیدوهفته
اخیر،آقایحریریبهلبنانبازگرددودراینرابطهکهویسر
کاربماندیانهمردملبنانبایدتصمیمبگیرند.والیتیهدفاز
سفر به لبنان را شرکت در اجالس علمای مقاومت دانست
و ادامه داد :پس از آن دیدار و گفتگویی با دوستان و مقامات
لبنانی و سوری داشتیم .مالقات با سید حسن نصراهلل و بشار
اسد هم از جمله دیدارهای ما در سوریه و لبنان بود.وی ادامه
داد :تحلیل شخصی بنده این است که عربستان در کشور
های مختلف منطقه دخالت های بس��یاری کرد که موفق
هم نبود ،آنها تجزیه سوریه و عراق را می خواستند که موفق

نشدند و امروز بحث لبنان را دنبال می کند که در این مساله
هم موفق نخواهد شد چرا که آنها قصد برپا کردن آشوب در
لبنان را داشتند که به نتیجه نرسیدند.مشاوربین الملل مقام
معظم رهبری افزود :با حکمتی که از سوی رئیس جمهور
لبنان و سید حسن نصراهلل از خود نشان دادند عربستان در
این زمینه هم به آنچه می خواهد دست نخواهد یافت ،امروز
همه متوجه شده اند که آقای حریری تحت فشار استعفا داده
و ادبیاتش کامال ادبیات سعودی بوده است.وی در خصوص
اظهارات ترامپ هم خاطرنشان کرد  :آقای ترامپ که حرف
زیاد می زند و کسی هم توقع ندارد که حرف عاقالنهای را
بگوید حتی هم مسلک های او در آمریکا هم از وی انتقاد می
کنند چرا که بی حساب و کتاب حرف میزند ،همه می دانند
کهمنشاتروریسمآمریکااستودرمناظراتانتخاباتیشاهد
بودیم که مساله داعش و ایجاد آن را اغراق کردند.والیتی
در ادامه در خصوص کنفرانس بین المللی محبان اهل بیت
و مسئله تکفیری ها گفت :این کنفرانس غیر دولتی است
و دولتها در آن نقشی ندارند و امیدواریم بتوانیم در راستای
وحدت و پرهیز از تفرقه گام مثبتی برداریم.مشاور بین الملل
مقام معظم رهبری همچنین در خصوص مساله همکاری
های میان ایران و ترکیه در رابطه با بحران س��وریه افزود:
رابطهمیانایران،ترکیه،سوریهوعراقرابطهبینهمسایگان
و برادران اس��ت ،آمریکایی ها فضولتا اینجا حضور دارند و
انشااهلل یک روزی این ها را همگی بیرون خواهیم کرد .رقه
متعلق به سوریه است و در این خصوص همه ما اتفاق نظر

حقوقزناندرمیانجوانانمحبوبیتهاییبدستآوردهاما
اقدامات جدید او خطرناک است .در این گزارش به بازداشت
 ۲۰۰نفر از شاهزادگان و مقامات سعودی در روزهای اخیر
اشاره و گفته شده این اقدام به نظر حرکتی در جهت حذف
رقبای داخلی «محمد بن سلمان» بوده است«.بن سلمان
جوان» همزمان روی میزهای زیادی ش��رطبندی کرده
است و همه بازیکنان مقابل او هم در حال تقلب هستند.
مدرنیزاسیون داخلی عربستان در کنار چالشهای خارجی
که این کش��ور با آنها مواجه اس��ت ،نتیجهای جز بیثباتی
ندارد.این نش��ریه آمریکایی در نهایت مدعی ش��ده باراک
اوباما با اقدامات عجوالنه خود در زمینه خروج از عراق به
توانمندسازی ایران کمک کرد.

داریم .آمریکایی ها اش��تباه کردند که در رقه پایگاه نظامی
ایجاد کردند و دیر یا زود باید آمریکایی ها از اینجا بروند .به
امید خدا رقه به آغوش س��وریه باز می گردد و همانطور که
بارها گفتیم ما مخالف هر گونه تفرقه و تجزیهای در منطقه
هس��تیم.وی با بیان اینکه حتما در آینده ای نه چندان دور
آمریکایی ها را از سوریه و عراق بیرون خواهند کرد ،خاطر
نشان کرد :ما می دانیم که آمریکایی ها دشمن مردم ترکیه
هستند و پشت مساله کودتای ترکیه قرار دارند و ما از آقای
اردوغ��انحمای��تکردهوخواهی��مکردچراکهویرئیس
جمهورقانونیترکیهاس��ت.والیتیادامهداد:ممکناس��ت
میان کشورها اختالفاتی هم باشد که این مهم نیست ،اما
میتوانیمبااتحاددربرابردشمنانواحدبایستیم.عضومجمع
تشخیصمصلحتنظامدررابطهبا اتهامزنیهایسعودی
علیه ایران مبنی بر دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه،
تصریح کرد :ما از س��وی عربس��تان متهم هستیم ،اوال که
عربستان چه کاره است که این حرف را بزند ،مگر کسی آن
راوکیلکردهاس��ت ،خودش��انحکومتیهستندکهبهزور
به مردمشان تحمیل کنند ،اگر انتخابات برگزار کنند معلوم
نیستکهمجدداینهارویکارباشند.سعودینیابتازطرف
کشورهای عربی ندارد که بخواهد از طرف آنها حرفی بزند
و خود را مدافع آنها معرفی کند .ما به در خواست دولت های
قانونیعراقوس��وریهدرآنکش��ورهاحضورداریم،آنهابه
دلیلتجربهایرانازمشورتهایمااستفادهمیکنندبنابراین
حضور ما قانونی است.
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دستور جهت تسریع
در امداد رسانی به زلزله زدگان

وزیرکشورازاستانداریهاوسازمانمدیریتبحران
خواست در جهت تسریع در عملیات امدادرسانی
به زلزله زدگان همکاری کنند .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر
کشوردرپیامیخطاببهاستاندارکرمانشاهضمن
تسلیت مجدد به خانواده جانباختگان زلزله اخیر از
سازمان مدیریت بحران کشور ،استانهای معین
و سایر استانداریها و همچنین سایر دستگاهها و
نهادهای مس��ئول خواست همکاری و تالش در
جهت تسریع در عملیات امدادرسانی و برگرداندن
اوضاع به شرایط عادی را با آن استانداری بعمل
آورند.دربخشیازاینپیامآمدهاست.بدیهیاست
سازمان مدیریت بحران کشور ،استانهای معین
و س��ایر استانداریها و همچنین سایر دستگاهها
و نهادهای مسئول هرگونه همکاری و تالش در
جهت تسریع در عملیات امدادرسانی و برگرداندن
اوضاع به شرایط عادی را با آن استانداری بعمل
خواهند آورد.

دست رد موگرینی
بر سینه آمریکا

مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن رد
درخواست آمریکا برای افزایش فشارها بر ایران
گفت که این اتحادیه هیچ برنامهای برای بررسی
تحریمه��ای جدید علیه تهران ندارد.به گزارش
ایسنا،بهنوشتهروزنامهوالاستریتژورنال،فدریکا
موگرینی مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
درخواستهای واشنگتن برای افزایش فشارها بر
ایران را رد کرد.موگرینی با بیان اینکه برنامهای
برای تحری م جدید ایران وجود ندارد ،گفت :ما نه
امروز و نه هفته گذشته درباره تحریمهای بیشتر
از طرف اتحادیه اروپا علیه ایران صحبت نکردیم.
دول��ت آمریکا که پس از بازبینی سیاس��تهای
خ��ود درقبال ایران رویک��ردی خصمانهتر علیه
ته��راناتخ��اذکردهاس��ت،درهفتههایاخیراز
کشورهایاروپاییخواستهتاباواشنگتندراعمال
هزینه بر برنامه موش��کی بالستیک ایران و آنچه
واشنگتن دامن زدن تهران به اختالفات در منطقه
میخواند،همراهیکنند.مسئولسیاستخارجی
اتحادیه اروپا همچنین از سعد الحریری ،نخست
وزیر مستعفی لبنان خواست تا هرچه سریعتر به
کشورش بازگردد و به عربستان درباره دخالت در
امور داخلی بیروت هشدار داد.
سرمقاله

کرمانشاه چشم انتظار تحقق
وعده های دولت

ادامه از صفحه اول

ب��احض��وردرصحنهحادث��ه،وعدهکمکوقول
حل مش��کالت ناش��ي از آن حادثه را دادهاند اما
متاس��فانهپسازگذش��تمدتکوتاهيوعدهها
رنگ باختهاند و به طور کامل اجرايي و عملياتي
نش��ده اند .براي نمون��ه ميتوانيم از حادثه آتش
س��وزي و فاجعه ساختمان پالسکو نام ببريم که
علي رغم گذش��ت حدود يک س��ال هنوز قول و
قرارهاييکهازسويمقاماتومسئولينذيربطبه
کاسبان و صاحبان مغازههاي اين محل داده شده
به طور کامل تحقق پيدا نکرده و بر همين اساس
زيان ديدگان از اين حادثه بالتکليف و سردرگم
هستند و همين امر بر رنجها و آالم آنها افزوده
است .دکتر حسن روحاني و مجموعه دولت قطعا
خواهانکاهشرنجناشياززلزلهمهيبکرمانشاه
هستند و دوست دارند که مردم اين سامان هرچه
سريع تر به سامان برسند و باقي عمر به عزت و
س�لامت بگذرانند اما نگرانيها از آن اس��ت که
انتظارات به حق شهروندان دردمند سرپل ذهاب
و روانسر و ثالث باباخاني و ساير نقاط حادثه ديده
غرب کش��ور ،در چرخه و هياهوي س��اير مسائل
روزمره و مبتالبه دولت فراموش شود و از ياد برود.
از اين رو انتظار ميرود دولت از طريق مقتضي و
طي يک برنامه منظم و سيستماتيک مجريان و
کارگزاران خود در اين خطه را ملزم و اجبار به ارائه
عملکرد و بيالن کار در قبال وعدههاي مطروحه
رييس جمهور در سفر روز گذشته اش به کرمانشاه
بنمايد و از آنان توضيح بخواهد .نکته مهم ديگر
اين که معموال سران و مقامات مملکت در هنگام
وقوعحوادثينظيرس��يلوزلزلهوخشکس��اليو
طوفان و س��اير حوادث و اتفاقات غير مترقبه بر
لزوم تهيه و تدوين برنامه براي مقابله با اين قبيل
ح��وادث تاکيد ميکنن��د و وعدههايي نيز در اين
مورد ميدهند که در س��فر روز گذش��ته روحاني
به کرمانش��اه هم اين اتفاق افتاد و وي از تقويت
مديري��تصحي��حبحرانبهعنوانيکنيازملي
ياد کرد .با اين حال همواره ش��اهد اين هس��تيم
ک��ههمي��نوعدههاهممعم��والپسازمدتياز
ي��ادميرون��دوبازدربحبوحهوهنگامهحادثهاي
ديگر به ياد ميآيند و مطرح ميشوند .همين روز
گذشتهبودکهمحسنهاشميرييسشورايشهر
با اش��اره به زلزله اخير کرمانش��اه ،بر تجديد نظر
ج��دي در م��ورد تاب آوري پايتخت در برابر زلزله
تاکيد کرد و حتي قول تش��کيل يک جلس��ه ويژه
در اين مورد را هم داد ،اما معلوم نيس��ت که ايده
و طرح وي به چه سرنوش��تي مبتال خواهد ش��د.
اين در صورتي اس��ت که در کش��وري مثل ژاپن
ک��هب��هلحاظبالخيزب��ودنووقوعزلزلهنهتنها
دس��ت کمياز ايران ندارد ،که از شرايط حادتري
برخوردار است ،سالهاست که معضل زلزله حل
شده و در حد يک موضوع عادي و معمولي تنزل
پيدا کرده است .بر اين اساس صالح در آن است
که مجريان و طراحان طرحهاي مقابله با حوادث
طبيعيضمنتعاملباکشورهايپيشرفتهايمثل
ژاپن از آخرين متدها و الگوهاي مقابله با اين باليا
مطلع شوند و با بوميسازي آنها به پياده سازي
اين طرحها در کشور مبادرت ورزند.
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روسيه به دنبال حل صلحآميز
مسالهکرهشمالي

ديميتري مدودوف ،نخست وزير روسيه در
نشس��ت با مون جائه-اين ،رئيس جمهور
ک��ره جنوبي گف��ت :همانند کره جنوبي ما
ني��ز تماي��ل داريم تا صلح در ش��به جزيره
کره برقرار شود.نخس��ت وزير روسيه قرار
اس��ت در دوازدهمين نشس��ت کشورهاي
ش��رق آس��يا در مانيل که در روز آخر س��فر
سه روزهاش به فيليپين محسوب ميشود،
ش��رکت کند.اين نشس��ت پيش از نشست
مجمع کشورهاي جنوبي شرق آسيا موسوم
به آ.سه.آن برگزار شد.نخست وزير روسيه
همچنين به اين مساله اشاره کرد که کره
جنوبي ،ش��ريک اصلي روس��يه در منطقه
پاس��يفيک اس��ت و مسکو آماده همکاري
ب��ا اي��ن کش��ور در زمينهه��اي مختلف و
تحقق ابتکار عمل پيش��نهادي موسوم به
" ۹پ��ل" اس��ت.وي ادام��ه داد :اين ابتکار
عمل پيشرفتي بزرگ در عرصه همکاري
ميان دو کشور محسوب ميشود.مون جائه
اين نيز به نخس��ت وزير روس��يه گفت که
کره جنوبي به دنبال حمايت از پروژههاي
مشترک است.

پيشرويهاي ارتش عراق
در غرب رمادي

نيروهاي عراقي ش��ش روس��تا را در استان
االنبار واقع در غرب عراق از سيطره داعش
خارج کردند.از مسئوالن در ارتش عراق در
مصاحب��ه با خبرگزاري آناتولي ترکيه گفت،
يگانهاي ارتش عراق توانستند روستاهاي
(الرومية ،البيضة ،البوبية ،الجعبرية ،الصمه و
ميليلي) را در غرب شهر راوة ( ۲۳۰کيلومتري
غرب رمادي مرکز االنبار) از دس��ت داعش
خ��ارج کنند.الدليميگفت ،نيروهاي داعش
بدون مقاومت ش��ايان ذکري از اين ش��ش
روس��تا گريخته و به صحراي ش��مال غرب
ش��هر راوة رفتند.وي گفت ،نيروهاي ارتش
به وروديهاي اين شهر به منظور آزادسازي
آن از دست داعش رسيدهاند.

حمله گروهي طالبان به «قندهار»
 ۳۷کشته و زخميبرجا گذاشت

مقام��ات محل��ي واليت قندوز افغانس��تان
از کش��ته و زخميش��دن  ۳۷نف��ر در حمله
گروه��ي طالب��ان ب��ه اي��ن والي��ت خبر
دادند.
مقامات امنيتي واليت قندهار افغانس��تان
اع�لام کردند ک��ه در حمله گروهي طالبان
به پايگاههاي امنيتي در شهرهاي «ميوند»
و «ژي��ري» اي��ن والي��ت دس��تکم ۲۲
نظاميکش��ته و  ۱۵تن ديگر زخميش��دند.
هاللاحمد هالل س��خنگوي رئيس پليس
قندهار گفت که نيروهاي تازه نفس به محل
رويداد اعزام شده و جلوي پيشروي طالبان
گرفته شده است.
وي اع�لام ک��رد ک��ه دس��تکم  ۴۵عضو
وابس��ته به گروه طالب��ان نيز در اين رويداد
کش��ته ش��ده و  ۳۴تن ديگر زخميشدهاند.
دفتر مطبوعاتي پليس قندهار نيز اعالم کرد
که اين حمله با هدف س��قوط ش��هر ميوند
ص��ورت گرفته بود اما طالبان به هدف خود
نرس��يد.گروه طالبان تاکن��ون در اين مورد
اظهار نظري نکرده است .اين حمله درحالي
ص��ورت ميگيرد که نيز در قندهار ،کاروان
نيروهاي «حمايت قاطع ناتو» هدف حمله
انتحاري قرار گرفت.

ائتالف آمريکا در سوريه
با داعش معامله کرد

يک رس��انه غربي در مصاحبه با ش��اهدان
عين��ي ف��اش ک��رد ائت�لاف آمريکايي-
انگليس��ي در توافق��ي محرمان��ه با داعش،
مس��ئوليت خ��روج امن اعض��اي اين گروه
تروريس��تي را از «الرقه» س��وريه بر عهده
گرفت��ه اس��ت .ب��ه گزارش بي بي س��ي در
گزارشي به جزئيات توافقي پنهاني که منجر
ب��ه خ��روج صدها داعش��ي و خانواده آنها از
«الرقه» سوريه شد پرداخت اما نکتهاي که
در اين افش��اگري بيش از همه جلب توجه
ميکند آن است که فرار داعشيها در مقابل
چشمان ائتالف آمريکايي -انگليسي و زير
نظ��ر نيروهاي کرد مورد حمايت آنها انجام
شد.بي بي سي اين گزارش را بعد از مصاحبه
ب��ا دهها ش��اهد عين��ي از جمله «ابوفوزي»
نوشته است که رانندگي يکي از کاميونهاي
حمل اين محموله خطرناک را به مناطق امن
س��وريه و حتي نقاط مرزي ترکيه بر عهده
داشته است.ابوفوزي ميگويد نيروهاي کرد
مورد حمايت آمريکا از وي خواس��ته بودند
تا ش��ماري از آوارگان را از ش��هر «طبق» در
نزديکي رود فرات به کمپي واقع در ش��مال
سوريه انتقال دهد حال آنکه وقتي او و ساير
همکارانش به محل بارگيري ميرس��ند با
حقيقت��ي ناخوش��ايند مواج��ه ميش��وند:
منظ��ور از آوارگان س��وري عناص��ر داعش
و خانوادههايش��ان بودهاند.ب��ه اين ترتيب،
کاري ک��ه ق��رار بود به طور داوطلبانه ظرف
مدت  ۶س��اعت انجام ش��ود ،ظرف  ۳روز
پر مش��قت تمام ش��د حال آنکه به رانندگان
در ازاي کار اجب��اري ک��ه انج��ام ميدادند
به ش��رط س��کوت ،مبلغ قابل مالحظهاي
پرداخت شد.
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با انتشار نامه محرمانه عادل الجبیر به بن سلمان صورت گرفت؛

افشای دسیسه سعودی – صهیونیستی
علیه ایران

گروه بین الملل :روزنامه االخبار لبنان به نقل از منابع آگاه اين
سندمحرمانهراکهازسويوزارتخارجهعربستانصادرشده،
منتش��رکرد.عادلالجبير،وزيرخارجهعربس��تاناينسندرا
براي محمد بن سلمان ،وليعهد عربستان فرستاده که شامل
خالصه مسائل و پيشنهادات درباره طرح ايجاد روابط ميان
عربس��تان و اس��رائيل با استناد به توافق شراکت استراتژيک
با آمريکاس��ت.در نامهاي که الجبير براي محمد بن س��لمان
فرستاده،آمدهاست:نزديکيعربستانبااسرائيلدربرابرمردم
کشورهاياسالميمخاطرهآميزاستچراکهمسالهفلسطين
جايگاه معنوي و ميراث تاريخي و ديني نزد اين کشورهاست
و عربس��تان تنها زماني اين ريس��ک را ميپذيرد که مطمئن
ش��ود آمريکا اقداماتي علي��ه ايران ميکند.طرح صلحي که
عربستان پيشنهاد ميدهد ،شامل موارد زير است:اول اينکه
هر روابطي ميان عربستان و اسرائيل در گرو هم کفو بودن اين
روابط است .در سطح نظامياسرائيل تنها طرفي است که در
خاورميانه سالح هستهاي دارد و همين مساله اجازه برتري را
به او ميدهد بر همين اساس يا بايد عربستان نيز از اين قدرت
بازدارندگيبرخودارش��وديااس��رائيلازآندستبکشد.دوم،
عربستانتواناييهايديپلماتيکوروابطسياسيباتشکيالت
خودگردانفلسطينوکشورهايعربيواسالميرادرخدمت
تسهيل ايجاد راهکارهاي معقول و مقبول درباره مسائلي قرار
ميدهد که در طرح صلح عربي آمده است .آمريکا اين طرح
را با راهکارهاي ابداعي براي دو مس��اله اصلي يعني ش��هر
قدس و آوارگان به صورت زير اجرا ميکند:شهر قدس تحت
حاکميت بينالمللي قرار بگيرد و طرح بيل در سال  ۱۹۳۷و

طرح سازمان ملل در سال  ۱۹۴۷درباره قدس اجرايي شوند
و در نتيجه هيچ کدام از دو طرف حق نخواهند داشت قدس
را پايتخت خود کنند.سوم ،عربستان پيشنهاد داده که توافق
شراکت با دونالد ترامپ ايجاب ميکند که دو کشور به توافقي
درباره اصول اصلي راهکار نهايي دست يابند .به دنبال اين نيز
ديداريميانوزرايخارجهدرمنطقهبهدعوتآمريکاباهدف
رسيدن به توافق درباره اين اصول صورت ميگيرد .چهارم،
کارآمدترين نقش براي عربستان اين است که ديگران را به
سمت راهکاري ببرد که عصر جديدي از صلح ميان اسرائيل
و کش��ورهاي عربي و اسالميرا رقم ميزند.پنجم ،درگيري
فلسطين و اسرائيل طوالنيترين درگيريها در منطقه بوده
است و تندروها براي توجيه کارهايشان آن را به کار گرفتهاند.
همچنين توجه طرفهاي فعال منطقه را از متمرکز ش��دن
بر خطر اصلي يعني "ايران" منحرف کرده اس��ت .در نتيجه
دو طرف س��عودي و اس��رائيلي درباره موارد زير متفق القول
هستند:نقش ايفا کردن در مقابله با هرگونه فعاليتهايي که
در خدمت به سياس��تهاي ايران در خاورميانه باشد.فزايش
تحريمهاي آمريکايي و بينالمللي در رابطه با موشکهاي
بالستيک ايران.افزايش تحريمهاي مربوط به حمايت ايران
از "تروريسم".بازنگري گروه ( )۵+۱در برجام براي تضمين
اجراي شروط به شکل جدي.بهره برداري از وضعيت وخيم
اقتصادي ايران براي افزايش فشار بر نظام ايران در داخل.
همکاري اطالعاتي فشرده درباره مبارزه با "جنايت سازمان
يافته و قاچاق مخدرات" که از سوي ايران و حزب اهلل حمايت
ميشوند".

3
درواکنش به انتقادهاي ترامپ از ناتو اجرا شد

گام بلند اتحاديه اروپا براي تشکيل
ائتالف نظامي

گ�روه بی�ن المل�ل :اتحاديه اروپا با امض��اي توافقنامهاي
درخصوص ساختار فرماندهي دائم به ايجاد يک نيروي
نظاميمشترک نزديکتر شد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه ،توافقنامه مزبور که به
پس��کو  PESCOني��ز معروف اس��ت ،روز دوش��نبه در
بروکس��ل به امضاي  ۲۳عضو از  ۲۸عضو اتحاديه اروپا
رسيد .فدريکا موگريني ،رئيس سياست خارجي اتحاديه
اروپ��ا ب��ا حماي��ت از اين اقدام از امضاي اي��ن توافقنامه
به عنوان "لحظهاي تاريخي" ياد کرد.پس��کو با حمايت
مال��ي  ۵/۶ميلي��ارد دالري صندوق دفاعي اروپا اعضا را
ب��ه اس��تفاده از اقتص��اد اروپا و پر کردن ش��کافها قادر
ميسازد.اين توافقنامه از ماه دسامبر اجرايي خواهد شد.
کار بر روي اين توافقنامه از سال گذشته و به دنبال عدم
اطمينانه��ا ب��ه انگليس پ��س از خروج از اتحاديه اروپا و
انتقاده��اي م��داوم دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمريکا از
ناتو آغاز شد.پسکو راهي براي تقويت توان نظامياروپايي
با هدايت آموزشهاي نظاميو تقويت لجستيکي از طريق
شبکهاي در سراسر اين قاره است .همچنين ايجاد واحد
آموزش مش��ترک افس��ران نظامياز ديگ��ر اهداف اين
معاهده ذکر شده است.
برخ�لاف ديگ��ر تالشهاي نظامياروپا ،ناتو با پس��کو
مخالفتي نکرده بلکه آن را در جهت تقويت نظامياعضاي
اروپايي خود دانسته است.اين توافق دفاعي که بخشي از
اقدامات مشترک تحت رهبري آلمان و فرانسه است ،به

منظور از سرگيري همکاريهاي دفاعي در اتحاديه اروپا
در پي خروج انگليس از اين اتحاديه محس��وب ميش��ود.
فدريکا موگريني ،رئيس سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا
اي��ن تواف��ق را پنجره جديدي در دفاع از اروپا دانس��ت و
گفت کش��ورهاي عضو تاکنون بيش از  ۵۰پروژه در اين
زمينه با يکديگر انجام دادهاند.وي با اشاره به اين مساله
ک��ه نات��و نقش اساس��ي خود را حفظ ميکن��د ،ادامه داد:
اتحاديه اروپا ميتواند منابعي را به ائتالف نظاميناتو ارائه
دهد .هماهنگي ميان اقدامات دفاعي کشورهاي اروپايي
باعث ميشود تا هزينهها در اين زمينه بهتر سازماندهي
شود .مساله اصلي در اين باره مقدار هزينهها نيست بلکه
شراکت در اين هزينههاست.
در پ��ي تصمي��م انگليس براي خ��روج از اتحاديه اروپا و
الحاق ش��به جزيره کريمه به روس��يه در  ۲۰۱۴مس��اله
تقويت امور دفاعي در اين اتحاديه بار ديگر در مرکز توجه
قرار گرفته است.اورسوال فون درالين ،وزير دفاع آلمان
گفت :براي ما پس از انتخابات رياست جمهوري آمريکا
اين مس��اله اهميت پيدا کرد که بايد اس��تقالل خودمان
را در زمينه دفاعي داش��ته باش��يم.دونالد ترامپ ،رئيس
جمه��وري آمري��کا در جريان کمپين انتخاباتي رياس��ت
جمهوري  ۲۰۱۶اين مساله را پيش کشيد که کشورهاي
اروپاي��ي عض��و ناتو بايد در هزينههاي دفاعي ش��ريک
شوند.

نخست وزير انگليس در حملهاي بي سابقه به مقامات کاخ
کرملين،آنهارابه«مداخلهدرانتخابات»و«اقدامعليهنظم
بين المللي» متهم ساخت.به گزارش گاردين« ،ترزا مي»
روز دوشنبه در حملهاي بي سابقه عليه مقامات کرملين،
دولتروس��يهرابهمداخلهدرانتخاباتوانتش��ارگزارشات
جعلي در رس��انهها متهم کرد و آن را بخش��ي از تالشهاي
مسکودرجهت«استفادهازاطالعاتبهمثابهسالح»براي
دامن زدن به اختالف و تفرقه در غرب دانست.نخست وزير
انگليسدرسخنرانيخودکهدرضيافتشهردارشهرلندن
ايراد ش��د ،با صحبت عليه «مقياس و ماهيت» اقدامات
روسيهمدعيشدکهايناقداماتنظمبينالملليراکههمه
کشورهابهآنوابستهاند،تهديدميکند.ويباذکرفهرست
وار آنچه اقدامات روسيه براي تضعيف نهادهاي غربي طي

تأکيد اربيل بر احترام به حکم دادگاه فدرال

دولت اقليم کردس��تان عراق تأکيد کرد که به حکم
دادگاه عال��ي فدرال عراق درباره وحدت اين کش��ور
احترام ميگذارد.به گزارش اسکاي نيوز ،دولت اقليم
کردستان عراق در بيانيهاي اعالم کرد :ما به تصميم
دادگاه ف��درال ع��راق درباره تفس��ير ماده اول قانون
اساس��ي احترام ميگذاريم و خواهان مذاکرات ملي
فراگير براي حل اختالفات هستيم.در اين بيانيه آمده
است :ما خواهان اين هستيم که اين موضع از طريق
اجراي کامل بندهاي قانون اساس��ي پايه و اساس��ي

براي حل تماميمشکالت بين اربيل و بغداد باشد.
در بيانيه اين اقليم آمده است :اربيل همواره به دنبال
ح��ل اختالف��ات با بغداد در چارچوب قانون اساس��ي
اس��ت .موضع ما درباره اس��تقبال از تماميطرحهاي
پيش��نهادي در اي��ن راس��تا از جمل��ه ط��رح آيتاهلل
العظميس��يد علي سيستاني ،مرجع عاليقدر شيعيان
و برخي ش��خصيتهاي عراقي و کشورهاي دوست
درباره رجوع به قانون اساس��ي براي حل اختالفات
شناخته شده است.
م��اده اول قانون اساس��ي عراق تأکي��د دارد بر اينکه
ع��راق ي��ک کش��ور متحد مس��تقل داراي حاکميت
اس��ت و نظ��ام آن جمه��وري پارلمان��ي و دموکرات
اس��ت و اي��ن قان��ون ضام��ن وحدت عراق اس��ت.
اخيرا در پي برگزاري همه پرس��ي اقليم کردس��تان
تنشهاي��ي مي��ان بغداد و اربيل به وجود آمد و اربيل
مجب��ور ش��د نتاي��ج همه پرس��ي را ب��ه حالت تعليق
درآورد.

آماده ميکند؛ ديداري که بخشي از استراتژي لندن براي
درگيرشدنمحتاطانهبادولتوالديميرپوتيناست.گفتني
استکهاززمانجداييشبهجزيرهکريمهازاوکراينوالحاق
رسميآن به روسيه ،نخست وزير انگليس ادعا ميکند که
روسيه «عامل بروز تعارض در دانباس (منطقهاي در شرق
اوکراين) است ،حريم هوايي تعدادي از کشورهاي اروپايي
را نقض کرده و پويش��ي ادامه دار را براي ايجاد اختالل و
جاسوس��ي سايبري به راه انداخته است.ترزا ميخطاب به
ش��خصيتهايبرجس��تهحوزهتجارتوکسبوکارلندن
مدعي شد که اقدامات روسيه «شامل مداخله در انتخابات،
ه��ک کردن وب��گاه وزارت دفاع دانمارک و بوندس��تاگ
[پارلمان آلمان] نيز ميشود.وي همچنين با انتقاد از اينکه
مقامات مس��کو از اطالعات به مثابه يک س�لاح استفاده

ميکنند ،ادعا کرد که رسانههاي دولتي روسيه به منظور
ايجاد اختالف و تفرقه در غرب و تضعيف نهادهاي غربي،
گزارشها و روايات جعلي و تصاوير فتوشاپ شده را منتشر
ميکنند.ترزا ميدر ادامه گفت که انگليس نميخواهد «به
دورانجن��گس��ردبازگ��ردديادرموقعيتيکرويارويي
هميشگيقرارگيرد»؛اماچنانچهروسيهبهرويهجاريخود
ادامه دهد ،انگليس نيز براي حفاظت از منافع خود ،اروپا و
ساير کشورهاي جهان (!) ناگزير است دست به اقدام زند.
نکته جالب توجه آن است که اين انتقادات تند نخست وزير
انگليسعليهفعاليتهايروسيهدرتقابليآشکاربااظهارات
اخير «دونالد ترامپ» رئيس جمهوري آمريکا است که روز
شنبه از اطمينان خود به عدم مداخله روسيه در انتخابات
رياست جمهوري  ۲۰۱۶آمريکا سخن گفت.

آمريکا خروج ائتالف از سوريه را به مذاکرات ژنو منوط کرد

وزي��ر دف��اع آمريکا اعالم کرد ،ائتالف بين المللي به
رهبري کش��ورش عليه تندروها در س��وريه و عراق تا
زماني که مذاکرات ژنو در س��وريه ش��اهد پيش��رفتي
نباش��د در اين دو کش��ور باقي خواهد ماند.به گزارش
رويترز ،جيمز ماتيس ،وزير دفاع آمريکا نقش بلندمدت
س��ربازان آمريکايي را پس از آنکه ش��به نظاميان در
مناطق تحت کنترل خود عقبنش��يني کردند ،بسيار
خوب توصيف کرد.ماتيس ادامه داد ،درحالي اس��ت
ک��ه نيروه��اي مورد حمايت روس��يه و آمريکا براي

بازپسگيري مناطق تحت تصرف داعش در سوريه
ميجنگن��د ،اقدامات بلندمدت ارت��ش آمريکا براي
جلوگيري از بازگش��ت نس��خه جديدي از داعش در
س��وريه اس��ت .وزير دفاع آمريکا در جريان صحبت با
خبرنگاران در مورد آينده عمليات اين کشور در سوريه
ادامه داد :دشمن که همان داعش است اعالم نميکند
که چه کاري در منطقه انجام ميدهد .ما بايد تا زماني
که نيروهاي داعش در منطقه هستند و تا ماداميکه
س��وريها از م��ا ميخواهن��د در اين کش��ور بمانيم و
ب��ا داع��ش مقابله کنيم.وزير دف��اع آمريکا همچنين
ب��ر اهمي��ت اقدامات بلندم��دت در زمينه صلح تاکيد
ک��رد و گف��ت نيروه��اي آمريکايي با هدف کمک به
ايجاد ش��رايطي به منظور يافتن راه حل ديپلماتيک
در سوريه که اکنون در هفتمين سال جنگ داخلي به
سر ميبرد ،در منطقه هستند.ماتيس گفت :نيروهاي
ائتالف بينالمللي منتظر پيش��رفت در مذاکرات ژنو
خواهند ماند.

رابطهپسرترامپباويکيليکسافشاشد

پايگاه افشاگر ويکي ليکس در سال  ۲۰۱۶و در جريان
انتخابات رياستجمهوري آمريکا در پي تماسهايي با
تيم دونالد ترامپ بوده و از قرار معلوم در تماس با پسر ارشد
ت داشته است.به گزارش مجله آتالنتيک ،فرزند
او موفقي 
دونالد ترامپ در جريان کارزار انتخاباتي س��ال گذش��ته
آمريکا با پايگاه ويکي ليکس در توئيتر به طور مستقيم
تماس داشته است .نسخهاي از مکاتبات دونالد ترامپ
جونيور اکنون در اختيار کنگره آمريکا قرار گرفته است.
دونالد ترامپ جونيور ،فرزند ارشد رئيس جمهوري آمريکا
نيز در ساعات اوليه امروز سه شنبه در صفحه توئيتر خود
مکاتباتش با پايگاه اينترنتي ويکي ليکس را منتشر کرد.
وي در توئيت خود ضمن انتقاد از «افش��اي گزينش��ي»
بخشي از اين تماسها تاکيد کرده که آنچه اکنون منتشر
ميکند کل مکاتباتش با ويکيليکس است.تماسهاي
منتشر شده نشان ميدهد ويکي ليکس و دونالد ترامپ

جونيور به دنبال کسب اطالعات از يکديگر بودند .پايگاه
اينترنت��ي ويک��ي ليکس پس از انتخاب دونالد ترامپ به
مقام رياس��ت جمهوري از فرزند ارش��د او خواسته بود با
اعمال نفوذ بر دولت استراليا ،زمينه انتخاب جوليان آسانژ
به عنوان س��فير اس��تراليا در آمريکا را فراهم کند.پايگاه
افشاگر ويکي ليکس در جريان کارزار انتخاباتي رياست
جمه��وري در آمري��کا ايميله��اي اردوي دموکراتها
پيرامون هيالري کلينتون را هک و منتشر کرد .اين امر
به وجه ه کلينتون آس��يب زد .س��رويسهاي اطالعاتي
آمريکا روسيه را متهم کردند که در هککردن ايميلها
دست داشته است.اکنون از پيامهاي منتشر شده توسط
پسر دونالد ترامپ معلوم ميشود که ويکي ليکس چندين
بار از او سؤال کرده است .نخستين سؤال به يک کميت ه
فعال سياسي مربوط است و دونالد ترامپ جونيور پاسخ
داده که نميداند کيست ،اما دربار ه آن پرسوجو خواهد

کرد.دومين بار ويکي ليکس از پسر ترامپ خواسته است
پياميعلني دربار ه گزارشي در مورد کلينتون بنويسد .پسر
ترامپ پاسخ داده که اين کار را کرده است.درمورد يک
افش��اگري که به جزييات آن اش��اره نشده است ،ويکي
ليکس در سومين پيام ،پرسيده چه کسي پشت افشاگري
اس��ت ،اما از پس��ر ترامپ پاس��خي دريافت نکرده است.
ويکي ليکس بعدها نوشته است :هي دونالد ،عالي است
که تو و پدرت دربار ه افشاگريهاي ما صحبت ميکنيد.
توصيه ميکنيم که پدرت اين لينک را توئيت کند وقتي از
ما نام ميبرد.ترامپ جونيور دو روز بعد آن لينک را پخش
کرده است .از آن پس پاسخي از سوي او به ويکيليکس
داده نشده و فقط پيامهاي ويکي ليکس ديده ميشود.
براي نمونه کاربر حساب توئيتري در اکتبر  ۲۰۱۶به پسر
ترامپ پيشنهاد کرده که برگ ه توضيح مالياتي پدرش را
به ويکي ليکس بدهد تا آنها آن را منتشر کنند .همچنين

انفجارانتحاريدرشهرعدنيمن

در حمل��ه انتح��اري با يک خودروي بمبگذاري ش��ده
به مقري امنيتي در ش��هر عدن يمن چند تن کش��ته و
زخميش��دند.به گزارش اسپوتنيک ،شاهدان عيني يمن
اع�لام کردند که يک خودروي بمبگذاريش��ده خارج
از اردوگاه نظامينيروهاي امنيتي در ش��هر عدن واقع در
جنوب يمن منفجر ش��د.در اين حمله انتحاري خارج از
اردوگاه " الح��زام االمني"(نيروه��اي ويژه تامين امنيت
ش��هر عدن و مناطق جنوبي يمن وابس��ته به امارات) در
محله "المنصوره" ش��ش نظاميکش��ته و  ۱۰تن ديگر

مذاکره کننده ارشد آمريکا در
امور کره شمالي ،به سئول رفت

جوزف يون مذاکره کننده ارش��د آمريکا در
امور کره ش��مالي با هدف گفتگو با مقامات
کره جنوبي وارد اين کش��ور شد.به گزارش
رويت��رز ،در پ��ي س��فر منطق��هاي «دونالد
ترام��پ» رئيس جمهور آمريکا به آس��ياي
ش��رقي ،اين بار فرستاده ويژه اين کشور در
امور شبه جزيره کره راهي سئول شد.بر اين
اس��اس «جوزف يون» مذاکره کننده ارشد
آمريکايي براي ديدار با مقامات کره جنوبي
و گفتگ��و در مورد تحوالت اين منطقه وارد
اين کشور شد.وزارت خارجه آمريکا با انتشار
بيانيهاي اعالم کرد يون در اين سفر عالوه
بر مقامات کرهاي با شماري از مقامات بين
المللي نيز ديدار خواهد داش��ت.طبق برنامه
اعالم ش��ده از س��وي واش��نگتن ،يون روز
جمعه در حاش��يه کنفرانس بين المللي خلع
سالح که با همکاري سازمان ملل در جزيره
«ججو» برگزار ميش��ود ،با «لي دو هون»
همتاي کرهاي اش ديدار خواهد کرد.

ديدار اسقف اعظم مارونيها
با «سعد الحريري» در رياض

نخستوزيرانگليس،روسيهرابه«اقدامعليهنظمبينالمللي»متهمساخت
س��الياناخيردانس��ت،گفت:مايکپيامبسيارسادهبراي
روسيه داريم .ما ميدانيم که شما در حال انجام چه کاري
هستيد .و شما موفق نخواهيد شد .زيرا شما قابليت بهبود و
انعطافپذيريدموکراسيهايما،جاذبههميشگيجوامع
بازوآزاد،وتعهدوالتزامملتهايغربيبهاتحادوائتالفهايي
که ما را به هم پيوند ميزند ،دست کم گرفته ايد.
وي در ادامه افزود :دولت انگليس آنچه را که براي حفاظت
از اين کشور الزم است ،انجام خواهد داد و در همين راستا،
ب��ا متحدان��ش همکاري خواهد کرد.اي��ن اظهارات تند و
انتقاد آميز نخست وزير انگليس عليه مقامات کاخ کرملين
نشاندهنده افزايش اخطارهاي انگليس به مقامات روسيه
است؛آنهمدرزمانيکه«بوريسجانسون»وزيرخارجهاين
کشور خود را براي سفر به مسکو و ديدار با مقامات روسيه

میزخبر

زخميش��دند.در همين راس��تا ،ي��ک منبع نظامييمني
از کش��ته و زخميش��دن ش��ماري از نيروهاي عبدربه
منصورهادي،رئيسجمهورمستعفييمندرحملهارتش
و کميتههاي مردميعليه پايگاههايش��ان در شهرستان
"الغَيل" در استان "الجوف" واقعدر شمالشرقي يمنخبر
داد .اين حمله در غرب شهرستان مذکور آغاز شد و منجر
به ويراني تجهيزات نظاميو غنيمت بردن س�لاحهاي
متنوع متعدد ش��د.اين عمليات به کش��ته و زخميشدن
ش��ماري از نيروهايه��ادي در حم�لات توپخانهاي که

توصيه ش��ده که اگر ترامپ در انتخابات شکس��ت خورد،
نبايد تسليم شود ،بلکه بايد به نتيجه اعتراض کند.وکيل
دونالد ترامپ جونيور گفته اس��ت که انتش��ار اين پيامها
نگرانکننده نيس��ت« .مايک پنس» معاون ترامپ هم
در اين ميان گفته اس��ت که از تماس ميان پس��ر ترامپ
با ويکي ليکس اطالعي نداش��ته اس��ت.جوليان آسانژ،
بنيانگذار ويکي ليکس ،نخست اعالم کرد که نميتواند
اين خبرها را تاييد کند ،اما س��پس از آنها دفاع کرد .به
گفت ه او ويکيليکس ميخواهد برخي انسانها را متقاعد
کند که شفافيت به نفع آنها است.

مراکزشان در منطقه "ال ّزغْن" در شهرستان "صِ رواح" را
هدف قرار داد ،منجر شد .يک منبع نظاميبه الميادين در
شهرستان "ن ِهم" واقع در شمال شرقي صنعاء از شليک
موشک "زلزال  "۱به تجمعات نيروهاي منصورهادي در
منطقه "عِيده" واقع در شرق شهرستان "ن ِ ْهم" خبر داد.
منبع مذکور همچنين اعالم کرد که درگيريهاي ميان
دو طرف در مناطق اطراف اين شهرستان همزمان با به
پرواز در آمدن جنگندههاي ائتالف عربي بر فراز آسمان
اين شهرستان ادامه دارد.

بشاره الراعي اسقف اعظم مارونيها که به
رياض سفر کرده است ،با «سعد الحريري»
نخس��ت وزير مستعفي لبنان ديدار و گفتگو
کرد.به گزارش اسپوتنيک« ،بشاره الراعي»
اس��قف اعظم مارونيها که به رياض س��فر
کرده است ،با «سعد الحريري» نخست وزير
مستعفي لبنان ديدار و گفتگو کرد.بر اساس
اين گزارش« ،بشاره پطرس الراعي» رهبر
کليس��اي مس��يحيان ماروني لبنان که روز
گذشته وارد عربستان شد ،پيشتر با «سلمان
بن عبدالعزيز» ديدار کرده بود.گفتني است،
دي��روز زماني که الراعي وارد فرودگاه ملک
سلمان شد؛ مورد استقبال «ثامر السبهان»
وزير مش��اور عربستان در امور خليج فارس
قرار گرفت.

تحریمنشستشورايامنيت
توسط روسیه و چین

به گزارش رويترز ،کشورهاي روسيه ،چين،
مصر و بوليوي نشس��ت غيررسميشوراي
امنيت س��ازمان ملل متحد پيرامون بحران
ونزوئال را که به درخواس��ت آمريکا و ايتاليا
برگزار ش��د ،تحريم کردند و اعالم نمودند
ک��ه اين ش��وراي  ۱۵عض��وي نبايد در اين
موضوع ورود نمايد.واس��يلي نبنزيا س��فير
روسيه در سازمان ملل متحد به خبرنگاران
گف��ت که «موضوع [اين نشس��ت] مداخله
در امور داخلي ونزوئالس��ت» .وي در ادامه
ابراز اميدواري کرد که ونزوئال بتواند مسائل
خود را بطور مس��المت آميز و بدون مداخله
خارجي حل و فصل نمايد.گفتني اس��ت که
«نيکي هيلي» سفير آمريکا در سازمان ملل
متح��د در اين نشس��ت گف��ت :اين واقعيت
ک��ه دول��ت (ونزوئال) تا آنج��ا پيش ميرود
ک��ه س��عي ميکند اف��راد را از حضور در اين
نشست بازدارد(!) يک جرم است و اين مايه
تأس��ف اس��ت.هيلي در ادامه مدعي شد که
دولت آمريکا از س��وي ش��رکاي منطقهاي
خود براي عدم برگزاري اين نشست تحت
فشار قرار گرفت.لوئيس برمودز معاون سفير
اروگوئه در س��ازمان ملل متحد که در اين
نشس��ت شوراي امنيت ش��رکت کرده بود،
گفت که کشور متبوع وي ،وضعيت کنوني
ونزوئال را تهديدي عليه صلح و امنيت بين
المللي نميداند.

نشست معارضان سوري
در رياض دور هشتم

خبرگزاري رسميعربس��تان دوشنبه شب
از نشس��ت معارضان س��وري در رياض طي
روزه��اي  ۲۲ال��ي  ۲۴نوامبر جاري خبر داد.
طبق اعالم خبرگزاري رسميعربستان اين
نشس��ت بنا به درخواست معارضان سوري
براي برگزاري نشس��تي در ش��هر رياض با
هدف نزديک س��ازي طرفها و يکپارچگي
هيات مذاکره کننده معارضان سوري براي
ازسرگيري مذاکرات مستقيم در ژنو صورت
ميگيرد.
گفتني اس��ت که بنا بر اعالم «اس��تفان دي
ميستورا» نماينده ويژه سازمان ملل در امور
س��وريه ،دور هش��تم مذاکرات صلح سوريه
در ژن��و ق��رار اس��ت روز  ۲۸نوامبر جاري (۷
آذر) برگزار شود.

توافق روسيه و عربستان بر سر
سامانه دفاع موشکي اس400

مس��کو و ري��اض ب��ه توافقات��ي در زمينه
تامي��ن سيس��تمهاي دفاع موش��کي اس
 ۴۰۰روس��ي براي عربستان دست يافتند.عربس��تان و روس��يه قراردادهايي در زمينه
دف��اع هواي��ي به امضا رس��اندند.ديميتري
ش��وگايف ،رئيس سرويس فدرال همکاري
تکنيکي و نظاميروسيه اعالم کرد :روسيه
و عربس��تان قراردادهايي را در زمينه دفاع
هوايي و ساير مسائل به امضا رساندند.بخش
رسانهاي سرويس فدرال همکاري تکنيکي
و نظاميروسيه نيز اعالم کرده که مسکو و
رياض به توافقاتي درباره تامين سيستمهاي
دفاع موشکي اس  ۴۰۰-دست يافتهاند.
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پايينبودنعمرمفيدساختمانها

مهدي روانشادنيا


ضعف برنامه ريزي توس��عه
ش��هري و ارتباط دانشگاه با
صنعت ،نبود شناسنامه فني
ملکي،بيمهتضمينکيفيتو
نهايت ًاپايينبودنعمرمفيدساختمانهاازنشانههاي
فراموشي اين زلزلههاست.از زمان زلزله بم تا زلزله
ازگله ،جمعا  17زلزله باالي  5.5ريش��تر در فاصله
س��الهاي 1382ت��ا  1396رخ داده ان��د .اين رقم به
معناي ميانگين ساالنه بيش از يک زلزله در 15سال
اخير در کشور است که برخي از آنها اگرچه بزرگترين
نبوده اند ،اما رکورد مرگبارترين زمين لرزههاي آن
سال در کل دنيا را با خود داشته اند.هر زلزلهاي که
اتفاق ميافتد ،در مقطع کوتاهي احساسات ملي بر
انگيخته ميشود و توجهات به صنعت ساختمان و
زيرس��اختهاجلب ميش��ودو اينتوجهخيلي زود
بهفراموش��يس��پردهميش��ود.اينفراموشيرادر
تخلفاتس��اختوس��از،دراس��تفادهازمصالحغير
استاندارد ،در چانه زدن يک سازنده بدون صالحيت
با مهندس ناظر براي سهلگيري در رعايت ضوابط
فني مقررات ملي ساختمان ،در ارجحيت منافع آني
بهمنافعبلندمدتبهرهبردار،درانتخابساختمانبر
مبناي ظواهر و در ضعف نظام نگهداري و تعميرات
ساختمانها ميتوان ديد .اين فراموشي را آنجايي
ميشود ديد که هر کسي با هر تخصصي وارد حوزه
س��رمايه گذاري و نهايت ًا اجراي ساختمان ميشود.
در بعد کالن تر ،ضعف برنامه ريزي توسعه شهري
کش��ور ،توس��عه بي رويه و خارج از مقررات حاشيه
شهرها،مشورتنکردنبادانشگاهوپژوهشگاههاي
کش��ور و ضعف ارتباط دانش��گاه و صنعت ،عقب
ماندگ��يفن��اوريس��اخت،ريزدانگيپالکهاي
ساختماني ،مشکالت بافت فرسوده ،نبود شناسنامه
فن��يملک��ي،بيمهتضمينکيفي��تونهايت ًاپايين
بودن عمر مفيد س��اختمان از نشانههاي فراموشي
اينزلزلههاست.اگرفاجعهاقتصاديمربوطبهشدت
اتالفانرژيوآاليندگيساختمانهايساختهشده
کش��ور را در نظر بگيريم ،هر روز زلزلهاي خاموش
در حال وقوع اس��ت .س��اختمان سازي امروز کشور
عموم��ا پرهزينه ،ک��م کيفيت ،زمانبر و ضد محيط
زيست است;nbsp&.اين فجايع را فراموش نکنيم
و کيفيت س��اخت و س��از را فداي منافع کوتاه مدت
و شخصي نکنيم .ساختمان يک کاالي سرمايهاي
ملي اس��ت ،که معمو ًال بهره بردار آن با س��ازنده آن
متفاوت اس��ت .براي قرار گرفتن در مس��ير درست،
فقط يک اصل را مد نظر قرار دهيم :رعايت قانون
و مقررات و ساختار سازي براي اجراي ضوابط فني
مقرراتمليس��اختمانوتس��ريحوزهشمولاين
مقررات به کل ساخت و سازهاي کشور .اين همان
چيزي اس��ت که اس��مش را قانون ،قانون و قانون
ميگذارم.اگر چه مقررات فعلي ساخت و ساز قابل
ارتقا و بهبود است ،اما تنها راه حل مشکالت فعلي
پايبندي همه فعاالن صنعت س��اختمان به قانون،
مقررات و ضوابط جاري س��اخت و س��از اس��ت .در
اينجا نقش وزارت راه و شهرس��ازي ،شهرداريها،
سازمانهاي نظام مهندسي و وزارت کشور و بيشتر
از آن هماهنگي و هم افزايي آنها کليدي اس��ت .به
نظرمنشعارمسئوالنکليديساختوسازبايداين
باشد ،که عمر مفيد ساختمان را چند سال ميشود
افزايش داد /:صما

گاليه فاضلي ازعدم تعلق بسته حمايتي به اصناف
پيشنهاد شريعتمداري براي مشارکت واحدهاي صنفي در شرکتهاي صادراتي

غيرحرفهاي براي حل مشکالت ،مشکالت را بيشتر کرده
است نقاط آسيبزننده بر صنوف و بخش بازرگاني کشور
بايد احصا و براي رفع آن اقدام شود.س��ينکي با اش��اره به
اينکه واسطههاي متعددي ميان توليد و مصرف کاالهاي
توليدي کشورمان وجود دارد گفت :بر اساس بررسيهايي
که انجام شده است از زمان توليد تا مصرف کاال گاهي تا
 13ايستگاه توقف ميکند و در هر ايستگاه Aريال افزايش
نرخ اعمال ميشود.
وي افزود:طوالني بودن اين مسير آفتي براي توليدکننده
و مصرفکنن��ده ب��ه حس��اب ميآيد که اين مس��يرها و
ايستگاههاي طوالني مصرف تا توليد کماکان نيز وجود
دارد.وي با بيان اينکه در مواردي به نگاههاي کارشناسي
اصيل در اقتصاد کشور بيتوجهي ميکنيم گفت :موضوع
قاچاقامروزازنقاطآس��يبزنندهبهاقتصادکش��وراستو
صرفا با عمليات نظاميو امنيتي قابل رفع نيست بلکه در
اتخاذ سياستهاي اقتصادي بايد تغييراتي صورت بگيرد.
مع��اون امور اقتص��ادي و بازرگاني وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت گف��ت :خود اصناف ميتوانند رفتارهايي اتخاذ
کنند که کاالي قاچاق قدرت نفوذ در شبکه توزيع نداشته
باشد.وي با اشاره به گسترش فروشگاههاي زنجيرهاي و
کاهش نرخ اجناس در شبکه توزيع گفت :روزي به دنبال
توسعه فعاليت فروشگاههاي زنجيرهاي در کشور بوديم و
اصرارداشتيماينفروشگاههاباسهامداريخودشانايجاد
شوند.سينکي با بيان اينکه نگران حيات فعاليت اقتصادي
فعالين خرد در آينده هستيم گفت :واحدهاي صنفي امروز
در معرض رفتارهاي جديدي قرار گرفتهاند و معلوم نيست
تا 10سالديگروضعيتفعلياينواحدهايکوچکبهچه
شکل خواهد بود.معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با طرح اين س��وال که هماينک
حضور اصناف خرد در فروشگاههاي زنجيرهاي و بزرگ
کجاست گفت :بايد اصناف از فرصتهاي موجود استفاده
کنندوتوجهداشتهباشندکهبرايحفظسهمخوددراقتصاد
کشور بايد تغييراتي اعمال کنند.وي تاکيد کرد 500 :هزار
واحدصنفيتوليديکشورماننيازبهنوسازيونوينسازي
فعاليتهاي خود دارند و بايد توجه داشت امروز سهم اين
بخشتوليديدراقتصادکشورکاهشيافتهاست.سينکي
بابياناينکهبانکهانقشکميدرتوسعهيافتگيواحدهاي
صنفي دارند گفت :در کشورهاي توسعه يافته بانکها در

گ�روه صنع�ت ،تولي�د  :دهمين اجالس��يه دوره شش��م
نمايندگان اتاق اصناف ايران در تهران برگزار شد در اين
جلسهجمعيازنمايندگاناتاقاصناف،رئيساتاقاصناف
وحسنيونسسينکي معاونوزيرصنعتکه بهنمايندگي
از محمد شريعتمداري وزير صنعت ،معدن و تجارت متن
وي را در اين جلس��ه قرائت کرد .وزير صنعت در اين نامه
اعالم کرد تخلفات صنفي بيش از هر زمان ديگر در حال
کاهش اس��ت و با ر عايت امانتداري و نظارت مس��ئوالن
اصنافميرودکهش��اهدمثالکاس��بحبيباهللشود.در
متن اين نامه خطاب به اصناف آمده اس��ت :اصناف آيينه
تمام نماي اقتصاد ايران هستند و کنترل تکانهها و حوادث
کوتاهم��دت اقتصادي با کمک و توس��ط اصناف صورت
ميگيرد.وي افزود :تخلفات صنفي بيش از هر زمان ديگر
در ح��ال کاه��ش اس��ت و با ر عايت امانت��داري و نظارت
مسئوالن اصناف ميرود که شاهد مثال کاسب حبيباهلل
ش��ود.با توسعه ش��بکههاي صنفي و توليدي ميتوان به
اشتغال کشور نيز کمک کرد؛ صادرات محور شدن توليد
صنوفتوليديونظارتيکهبرآنهاصورتميگيردقابليت
گسترش فوقالعادهاي دارد و شايسته است به برنامهريزي
عملي براي صادرات غيرنفتي و گسترش نمايشگاههاي
اين بخش مهم توجه ش��ود.در بخش ديگري از اين نامه
آمدهاست:نظارتدقيقاتحاديههايصنفيسراسرکشور
و جلوگيري از هرگونه فساد در آن از مهمترين وظيفههاي
اتاق اصناف به حساب ميآيد.

کاال تا به دس�ت مصرفکننده برس�د در ۱۳ايستگاه

توقف ميکند

معاون وزير صنعت گفت :کاالها تا به دست مصرفکننده
برسددر ۱۳ايستگاهتوقفميکندودرهرايستگاهمقداري
به نرخ آن افزوده ميشود.به گزارش تسنيم ،حسن يونس
سينکي امروز در دهمين اجالسيه دوره ششم نمايندگان
اتاق اصناف ايران با اش��اره به هويت تاريخي و طوالني
اصنافکش��وراظهارکرد:بحثامانتوس�لامتاصناف
م��ورد اهمي��ت اس��ت و براي مراقبت از اي��ن هويت بايد
همه اصناف تالش کنند.وي افزود :در گستره رفتارهاي
حرفهاي،مشکلازمسائلاجرايينيستبلکهمسائلتفکر
و نوع نگاه و انديش��ه که براي حل مش��کل در نظر گرفته
ميشود بايد مورد توجه قرار گيرد.معاون امور اقتصادي و
بازرگاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :گفتمان

موافقت دولت با افزايش مشروط قيمت نان

رئيس اتاق اصناف ايران از موافقت ستاد تنظيم بازار
براي افزايش  ۱۵درصدي قيمت نان خبر داد و گفت:
پيشنهاد نانوايان  ۳۰درصد افزايش نرخ بود که با آن
موافقت نشد .علي فاضلي در حاشيه دهمين اجالسيه
دوره شش��م ات��اق اصناف اي��ران در جمع خبرنگاران
از موافقت س��تاد تنظيم بازار با افزايش  ۱۵درصدي

قيمت نان خبر داد و گفت :پيشنهاد نانوايان افزايش
 ۳۰درصدي بود که بر اين اس��اس ،با افزايش نرخ به
ميزان  ۱۵درصد موافقت شده است.رئيس اتاق اصناف
ايران افزود :به عنوان رئيس اتاق اصناف ايران شخصا
با افزايش قيمت نان به صورت صد در صدي مخالف
هستم و معتقدم که نان بايد تک نرخي باشد.

ايستگاهدومکمکبهواحدهايصنفيوتوليديقراردارند
اما اين رتبه در ايران در ايستگاه سي و هفتم تا چهلم است.
مع��اونام��وراقتصاديوبازرگانيوزارتصنعت،معدنو
تجارتبهموضوعبازرسيهايصنفينيزاشارهکردوگفت:
در گذش��ته که بنده مس��ئوليت تنظيم بازار دو بخش مواد
شوينده و بهداشتي و روغن خوراکي به بخش خصوصي
سپردم که واحدهاي شوينده به خوبي توانستند عمل کنند
وبخشروغننيزباوجودفرازونش��يبيکهداش��تهاس��ت
توانستهاستاينمسئوليترانگهدارد.ويافزود:امروزبايد
تمام اصناف به اين سمت بروند که چه مسئوليتهايي را
ميتوانند از دولت دريافت کرده و خود انجام دهند

معاون اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت با اشاره به جاي
خالي اصناف خرد در فروش��گاههاي زنجيرهاي ،گفت:
بايد با تهديدي که در اين رابطه وجود دارد ،مقابله شود.
سينکي با تأکيد بر لزوم ايجاد فروشگاههاي زنجيرهاي
با سهامداري صنوف خرد اظهار داشت 3 :ميليون واحد
صنف��ي 2.5،ميلي��ون واحد داراي جواز و 500هزار واحد
بدونجوازامروزدرمعرضاينپديدهجديدقرارگرفتهاند.
وي اين سوال را مطرح کرد که با توسعه يافتگي و تجاري
ش��دنفعاليتهاچهپاس��خيبرايجامعهش��بکههاي
س��نتيخواهيمداش��ت؟واصنافدربين 2900ش��عبه
فروشگاههايزنجيرهايچهسهميدارند؟سينکيبابيان
اينکههمهبايدبرايبهرهگيريازفرصتهايفعليوقت

 ۱۷.۵درصد از توليد ناخالص ملي در دست اصناف


رييس اتحاديه نانوايان سنتي خبرداد:

قيمت ۱۲محصول ايران خودروقد کشيد

اصناف و در شهرس��تانها و اس��تانهاي
ديگ��ر ب��ا تصميمگيري اس��تانداريها و
فرمانداريه��ا قيمت ن��ان تغيير ميکند.
ريي��س اتحاديه نانوايان س��نتي گفت :تا
يک ماه آينده بايد جلسات ،طرح و برنامه
مورد نظر براي طرح يکس��ان سازي طرح
گندم ،آرد و نان به نتيجه برس��د و اجرايي
شود ،اما در يکسان سازي افزايش قيمت
نداريم.زراعت��کار اعالم ک��رد :با توجه به
اينکه س��ه س��ال اس��ت قيمت نان تغيير نکرده اس��ت ،افزايش ۱۵
درصدي مصوب ميتواند تنها هزينههاي کارگري را پوش��ش بدهد
و به زودي طرح يکس��ان س��ازي گندم ،آرد و نان در دس��تور کار قرار
گرفته و اجرا ميشود.

ايران خودرو قيمت  ۱۲مدل از محصوالت خود را در آبان ماه امسال
افزايش داد.به گزارش تس��نيم ،ايران خودرو در ليس��ت قيمت انواع
محص��والت خ��ود در آبان ماه امس��ال قيمت  12مدل از محصوالت
را افزاي��ش داد .در توضيح��ات اي��ن افزايش قيمت که در قالب جدول
قيمتي منتش��ر ش��ده ايران خودرو اعالم کرده که قيمت محصوالتي
که از  23آبان مش��مول افزايش قيمت ش��دهاند با رنگ سبز مشخص
ش��ده اس��ت.همچنين قيمتهايي که با رنگ زرد مشخص شدهاند بر
اس��اس مصوبه  297ش��وراي رقابت يا مصوبات داخلي ايران خودرو
تعيين ش��دهاند و متعاقبا اعمال خواهند ش��د لذا تا اطالع ثانوي اين
گروه از خودروها با در نظر گرفتن تخفيفات فصلي ،با قيمت فروش
س��بز رنگ) عرضه ميش��وند .در واقع فعال
جاري (همان قيمتهاي 
افزايش قيمت براي آبان ماه طبق رنگ س��بز مش��خص ش��ده است
و زم��ان اعم��ال قيمته��اي جديدتر يعني رن��گ زرد تا اطالع ثانوي
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ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  2310ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  24ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/105484

ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺣﻴﺪﺭ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺣﻠﻴﻤﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮﻯ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  95/982ﻣﻮﺭﺥ  95/11/24ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 24ﺷﻌﺒﻪ  2310ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ( ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 95/681ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ( ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﭼﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  2310ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  24ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/105480

 26/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻓﻴﺶ ﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ

 1396/7/26 – 9609970013900918ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻗﻴﺼﺮﻯ ﻧﺠﻒ ﺁﺑﺎﺩﻯ

ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ

ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﺳﺤﺎﺑﻰ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺁﻗﺎﻯ

 9609981025600778ﺷﻌﺒﻪ  156ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ .1:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ  .2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ

ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/9/29ﺳﺎﻋﺖ  15/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ

ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  .3ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  .4ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﻣﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ

ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻗﻴﺼﺮﻯ ﻧﺠﻒ

ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ

ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪﻯ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﺳﺤﺎﺑﻰ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ

ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  315405ﻧﻈﺮ ﺑﻪ

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  156ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ-ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ-ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻫﻤﮕﻰ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻭﻓﺮﻧﮕﻴﺰ
ﺧﺎﻟﻘﻰ ﻭﺍﺣﻤﺪ ﻳﻜﺘﺎﺧﻮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ  6ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻫﻤﮕﻰ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﻧﮕﻴﺰ ﺧﺎﻟﻘﻰ ﻭﺍﺣﻤﺪ ﻳﻜﺘﺎﺧﻮﺍﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960779ﺷﻌﺒﻪ
 18ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/18ﺳﺎﻋﺖ
 10:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ  18ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/106238
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﻨﮓ ﺟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻤﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺟﻤﺎﻝ ﺯﻧﺪﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609982163900139
ﺷﻌﺒﻪ  214ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻣﻮﺭﺥ  1396/10/13ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ
ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
 110/106234ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ214ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﻣﻔﺘﺢﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺮﻓﻴﺼﻞ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻫﺮﻩ ﻣﻬﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺮﻓﻴﺼﻞ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609982163900419
ﺷﻌﺒﻪ  214ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻣﻮﺭﺥ  1396/10/17ﺳﺎﻋﺖ  9:00ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ
ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
 110/106232ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ214ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﻣﻔﺘﺢﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻃﻮﻣﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺿﺎ ﻃﻮﻣﺎﺭﻯ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ ﻣﺎﻟﻔﻨﺠﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609982163900345ﺷﻌﺒﻪ  214ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1396/10/16ﺳﺎﻋﺖ  9:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
 110/106227ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ214ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﻣﻔﺘﺢﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﻓﺮﺩﻯ ﭘﻮﺭﺭﺍﻛﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﻗﺎﺳﻢ ﻛﺮﻳﻤﻰ
ﺍﺷﻜﺎﻭﻧﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  9609982163900639ﺷﻌﺒﻪ  214ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1396/10/16ﺳﺎﻋﺖ  11:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
 110/106223ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ214ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﻣﻔﺘﺢﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻘﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﺪ ﻣﺪﻋﻰ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ
ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻟﺬﺍ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺑﻘﺎ ﺩﻳﻦ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ -198
 515-519ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺩ 310
ﻭ 313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ
ﻣﺼﻮﺏ  1375ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ  1376/3/10ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 1/000/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﻠﻎ 34/130/000
ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺍﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﺟﻪ  20ﺭﻭﺯﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺳﺖ.
110/106213

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  195ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9309980000300723ﺷﻌﺒﻪ  111ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9409970000300016
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺯﻯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺟﻰ ﺷﻨﮓ ﻟﻴﻦ ﻭ ﺑﻬﺮﺍﻡ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺨﺒﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺣﻴﻢ
ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻣﻼ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ
 .1:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ  .2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  .3ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ .4
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺨﺒﺮﻯ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺣﻴﻢ
ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻣﻼ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ 2/444/575/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﻳﺎﻝ 632429
ﻣﻮﺭﺥ  92/9/12ﻋﻬﺪﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  30810011325971ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﻛﺪ
 308ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ
ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻻ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ
ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ  108ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺻﻞ ﺩﻋﻮﻯ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﭼﻚ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﻭ ﻣﻔﺎﺩﺍ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺁﻥ
ﺧﺪﺷﻪ ﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ
ﺗﻜﺬﻳﺒﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺑﻘﺎ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 310
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ  198ﻭ 519ﻭ 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ 1376/3/10
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﻣﻮﺭﺥ  1377/9/21ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  2/444/575/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  73/880/250ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻯ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻭﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ
ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  111ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/106203

رئيس اتاق اصناف گفت :با توجه به نقش کم رنگ اصناف
دربرنامهششموتمايلدولتبهانجامامورباروالدولتي،به
نظرنميرسداقتصادمقاومتياجراييشود.عليفاضليدر
دهمين اجالسيه دوره ششم نمايندگان اتاق اصناف ايران
با بيان اينکه در برنامه شش��م توس��عه ،بخش خصوصي و
اصنافکمرنگديدهشدهاست،گفت:ايندرحالياستکه
س جمهور تأکيد زيادي بر سپردن
مقام معظم رهبري و رئي 
کارهابهمردمداشتهاندوليايناتفاقدربرنامهششمعملي
نشده،
نشدهاست.ويادامهداد:باتوجهبهبرنامهششمتدوي 
نميتوانيم اين انتظار را داشته باشيم که اقتصاد مقاومتي
اجرايي شود زيرا مردم در امور اقتصادي شريک نشدهاند و
دولت ميخواهد کارها را همچنان با روال دولتي پيش ببرد
که اين موضوع لطمه بزرگي به اقتصاد کشور وارد ميکند.
وي همچنين با انتقاد از سرکشي سازمان امور مالياتي به
2500حساببانکيمربوطبهاصناف،گفت:اينسازمانبه
صورتنمونهبهاينحسابهاسرکشيکردهکهمابهشدت
باآنمخالفهستيم.فاضليبااشارهبهتصميماتيکشبه
برخي مسئوالن دولتي ،گفت :اصناف آنقدر مشغول اين
تصميمات يک شبه دولت هستند که فرصتي براي ورود
ب��ه اقتص��اد مقاومتي پيدا نميکنند.وي با بيان اينکه طي
سالهاي گذشته هيچ بسته حمايتي براي اصناف اجرايي
نش��ده اس��ت ،افزود :فقط سال گذشته يک بسته 10هزار
س کل بانک
ميليارد توماني براي اصناف ديده ش��د و رئي 
مرکزي نيز وعدههايي را در اين زمينه داد اما تا االن عملي
وابالغنش��دهاس��ت.ويتصريحکرد:بستهحمايتيبراي
جابهجايي بنگاههاي آالينده نيز اجرايي نشده و به همين
دليلديگراجازهنميدهيمکهبنگاههايآاليندهکوچکنند.
رئيس اتاق اصناف ادامه داد :در حال حاضر سهم بنگاههاي
توليدي در اصناف حدود  19تا  20درصد است در حالي که
قب ً
ال اين سهم به حدود  40درصد ميرسيد.

با توجه به کاهش تقاضا در بازار خودرو ؛

نان با قیمت جدید از هفته آینده
رييس اتحاديه نانوايان س��نتي با اشاره به
موافقت س��تاد تنظي��م بازار با افزايش ۱۵
درصدي قيمت نان ،اعالم کرد :قيمتهاي
جديد نان در اس��تانهاي کشور بر اساس
تصميمگيري استانداريها و فرمانداريها
مش��خص ش��ده و از اول آذر م��اه ج��اري
اجرايي ميشود.قاس��م زراعتکار به ايسنا،
اظهار کرد :با توجه به اينکه طي سه سال
گذش��ته با وجود افزايش هزينههاي توليد
مانند هزينههاي کارگري قيمت نان افزايش نيافته بود ،ستاد تنظيم
بازار مصوب کرد در کشور  ۱۵درصد قيمت انواع نان بدون تغيير وزن
چانه و با شرايط کنوني توليد ،افزايش يابد که اين قيمتها از ابتداي
آذرماه اجرايي ميشود.وي افزود :در تهران با تصميمگيري در اتاق

بگذارند ،گفت :تهديدي که  5تا  10س��ال ديگر متوجه
جامعه خرد صنفي کشور ميشود را چطور پاسخ خواهيم
داد؟ويبااشارهبهاينکه17.5درصدتوليدناخالصداخلي
کشور در دست اصناف است ،افزود :درصد قابل توجهي
از ش��اغلين در بخش اصناف مدرک ديپلم يا زير ديپلم
دارند ،در نتيجه براي آموزش اين بخش بايد دورههاي
تخصصي برگزار شود

کم توجهي به نقش اصناف


ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻗﻮﭼﻘﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  388/824/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺻﻐﺮ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻗﻮﭼﻘﺎﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  161ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/2/9ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻗﻤﺮﺗﺎﺝ ﺗﻮﻛﻠﻰ
ﺗﺨﺘﻤﺸﻠﻮ -ﺵ .ﺵ  -278ﺕ .ﺕ  -1313ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﻪ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺠﻴﺪ
ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻗﻮﭼﻘﺎﺭ -ﺵ .ﺵ ﻳﻚ -ﺕ .ﺕ  -1346ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﻪ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻗﻮﭼﻘﺎﺭ -ﺵ .ﺵ  -23868ﺕ .ﺕ  -1355ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ
ﺟﻠﻴﻞ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻗﻮﭼﻘﺎﺭ -ﺵ .ﺵ  -291ﺕ .ﺕ  -1348ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﻪ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ
ﺧﺎﻧﻤﺘﺎﺝ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻗﻮﭼﻘﺎﺭ -ﺵ .ﺵ  -1520266243ﺕ .ﺕ  -1340ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﻪ -ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  824ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  17ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/105487

ﮔﺮﺩﺩ.
110/105454

چهارشنبه

 24آبان  96شماره 627

ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺣﻴﺪﺭ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺣﻠﻴﻤﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﭘﺎﻛﺎﺭ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  981/95ﻣﻮﺭﺥ  95/11/24ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 24ﺷﻌﺒﻪ  2310ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ( ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﻨﺞ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ) 677/95ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ( ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﭼﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  2310ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  24ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/105478
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺣﻴﺪﺭ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺣﻠﻴﻤﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
ﺩﺍﻭﺭﻯ -ﺑﺮﺩﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻳﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  95/802ﻣﻮﺭﺥ 95/10/1
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  24ﺷﻌﺒﻪ  2310ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ
)ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ( ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  17/270/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻚ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ) 802ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ( ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  209/500ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﻫﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﭼﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ
ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  2310ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  24ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/105473
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺣﻴﺪﺭ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺣﻠﻴﻤﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻛﺎﻇﻢ
ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  95/971ﻣﻮﺭﺥ  95/11/24ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  24ﺷﻌﺒﻪ  2310ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 8/580/000ﺭﻳﺎﻝ )ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ( ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺩﻩ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﻫﺎﻯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 95/632ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ( ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺒﻠﻎ  85/800ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻧﻴﺰ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﭼﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  2310ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  24ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/105469
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺣﻴﺪﺭ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺣﻠﻴﻤﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺩﺍﺵ
ﺧﺎﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  95000973ﻣﻮﺭﺥ  95/11/24ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  24ﺷﻌﺒﻪ  2310ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ(
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  2/500/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ
 774574ﺗﺎﺭﻳﺦ  84/1/15ﻭ  469442ﺗﺎﺭﻳﺦ ) 83/11/29ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ( ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  25/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  2310ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  24ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/105466

مش��خص نيست.براس��اس اين مصوبه قيمت دنا پالس با افزايش
 448ه��زار تومان��ي روب��ه رو و با قيمت  48ميليون و  500هزار تومان
به فروش ميرسد.

تقاضا در بازار خودرو کم شد


قيم��ت ان��واع خودروهاي داخلي به دليل کمبود تقاضا در بازار کاهش
يافت.بهگزارشتسنيم،بازارروزگذشتهخريدوفروشانواعخودروهاي
داخلي به دليل کمبود تقاضا کاهش داشته است البته عرضه محدود
تعدادي از خودروها مانند تندر  90اتوماتيک توسط کارخانه باعث شده
تا اين خودرو همچنان قيمت  49ميليون و  300هزار تومان را تجربه
و خبري از کاهش قيمت نباش��د .عالوه بر اين خودروهاي س��اندرو،
ساندرو استپ وي،برليانس  ، 320برليانس  ، 330دنا پالس  ،پژو 2008
و پژو  405همچنان در بازار با حاشيه قيمتهاي  300هزار توماني تا
 16ميليون تومان نسبت به کارخانه روبه رو هستند.

ﺣﻜﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 96/5/22 :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ
ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻫﺎﺩﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺍﻓﺰﺍﺩﻯ ﻭ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻓﺮﻳﺲ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺍﻣﻴﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻮﺭﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/5/22ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  950818ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/5/22ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻌﺒﻪ  119ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻫﺎﺩﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺍﻓﺰﺍﺩﻯ ﻭ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻓﺮﻳﺲ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﻛﺮﻳﻢ
ﭘﻮﺭﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  51/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 12-9071/808769ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻣﻴﺮﻳﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﺭﻯ  0109705060004ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﻭ
ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻜﺬﻳﺒﻰ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 198
ﻭ  502ﻭ  515ﻭ  519ﻭ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1379ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  307ﻭ  309ﻭ  310ﻭ  311ﻭ  313ﻭ  314ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ،
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  51/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﺩﻩ
 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻮﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ  3ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  119ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/105462
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/6/13 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 960243/117/96 :ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ:
ﺷﻌﺒﻪ  117ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  3ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺍﻣﻴﺪ ﺗﺨﺖ ﻛﺶ ﺩﺳﺘﺠﺮﺩﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:
ﻣﻬﺪﻯ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺟﻴﭗ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  005792ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﺗﺨﺖ ﻛﺶ ﺩﺳﺘﺠﺮﺩﻯ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻬﺪﻯ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺟﻴﭗ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  184ﺏ  71ﺗﻬﺮﺍﻥ  14ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ  100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1377/7/4ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻧﻴﺰ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻯ ﺍﻟﺬﻣﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻰ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﻮﺍﺩ  1ﻭ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  224ﻭ  362ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﭘﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  25ﻭ  26ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ  94ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  117ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  117ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/105460
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/6/27 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 960302/104 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ:
 9609970926300359ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺷﻌﺒﻪ  104ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻜﺎﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ  2ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  114/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ -9512/253853
 12ﻣﻮﺭﺥ  96/2/28ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  57/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ 129512/253852
ﻣﻮﺭﺥ  95/12/28ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  57/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  114/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ -ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩ ﻟﺬﺍ
ﺩﻋﻮﺍﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ .ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺑﻘﺎﻯ ﭼﻚ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻟﻴﻠﻰ
ﺑﺮ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﻭﻯ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/6/25ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ  502ﻭ
 515ﻭ  519ﻭ  522ﻕ .ﺁ .ﺩ .ﻡ ﻣﺼﻮﺏ  1379ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  307ﻭ  309ﻭ  310ﻭ  311ﻭ  313ﻭ
 314ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  114/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻜﺼﺪ
ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  2/020/000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻫﺎ ﺗﺎ
ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  104ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/105458
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اقتصادبينالملل

تصويب طرح کاهش حقوق
بازنشستگيروسايجمهورآمريکا

مجل��س نمايندگان آمريکا طرحي را با موضوع
کاهشحقوقبازنشس��تگيومزايايروس��اي
جمهور سابق اين کشور تصويب کرد.
اعض��اي مجل��س نماين��دگان آمريکا طرحي
را ب��راي کاه��ش دادن مي��زان مزاي��ا و حقوق
بازنشس��تگي روس��اي جمه��ور س��ابق اي��ن
کش��ورمص��وبکردند«.جوديهايس»عضو
جمهوريخواه مجلس نمايندگان آمريکا از ايالت
جورجيا طرح مذکور را به اين مجلس پيشنهاد
ک��رد و اي��ن طرح با موافقت قانونگذاران مواجه
شد.به گزارش آسوشيتدپرس ،اعضاي مجلس
نمايندگان آمريکا با اين اس��تدالل که روس��اي
جمهور س��ابق با توجه ب��ه درآمدهاي هنگفت
ب و انجام س��خنرانيها،
ناش��ي از فروش کتا 
ديگر نيازي به پول ماليات دهندگان آمريکايي
ندارند ،با کاهش ميزان اين حقوق بازنشستگي
و مزاي��ا موافقت کردند.باني اين طرح ميگويد
که سبک زندگي روساي جمهور سابق آمريکا
نشان ميدهد که امکان آنکه مالياتدهندگان
آمريکايي به آنها پول کمتري بدهند ،وجود دارد.
بن��ا بر طرح مصوب مجلس نمايندگان آمريکا،
ميزان حقوق بازنشستگي روساي جمهور سابق
آمري��کا ب��ه 200ه��زار دالر کاهش مييابد در
حالي که اکنون اين مبلغ 205 ،هزار و  700دالر
است.همچنينقرارشدهکهمبلغتخصيصداده
شده به دفاتر روساي جمهور ،به  500هزار دالر
کاهش مييابد البته اين مقدار در سالهاي آينده
ه��مکاه��شميياب��دودرنهايتبه 250هزار
دالر خواهد رسيد«.هايس» عضو جمهوريخواه
مجل��س نمايندگان آمريکا در تاييد اظهاراتش
مثالي از دو رئيس جمهور سابق مطرح کرد.

انقضاءاسکناسهاي
قديمي ۱۰پوندي

بان��ک انگلي��س اع�لام کرد :اس��کناسهاي
قديمي۱۰پونديکاغذيفقطتايکممارسسال
۲۰۱۸ميالديمعتبرهستند.بانکانگليساعالم
کرد:اسکناسهايقديمي ۱۰پونديبايدتايکم
مارسسالآيندهميالديخرجشوندوبعدازتاريخ
اعالمشده،فاقداعتبارخواهندبود.درحالحاضر،
چندي پيش بانک انگليس اسکناسهاي جديد
 ۱۰پوندي پليمري را جايگزين اس��کناسهاي
قديميکاغ��ذي ۱۰پون��دي در بريتانيا کرد و به
عنواناوليننوعاسکناسدرسبدپولياينمنطقه
با قابليت تش��خيص توسط افراد نابينا محسوب
ميشود.در حال حاضر ،تقريبا  ۵۵درصد از حجم
اسکناسهاي  ۱۰پوندي را اسکناسهاي جديد
تش��کيل ميدهد و تعداد ۳۵۹ميليون اسکناس
 ۱۰پونديقديميکاغذيهمچناندرسبدپولي
بريتانيا وجود دارد.

نجات جان  ٣صياد توسط
مركز جستجو دريايي چابهار

مع��اون دریای��ی و بن��دری اداره کل بن��ادر و
دریانوردی اس��تان سیس��تان و بلوچستان از
نجات جان  3صیاد ،توس��ط مرکز جس��تجو و
نجات دریایی بندر چابهار در آب های دریای
عمان خبر داد .به گزارش شروع به نقل از روابط
عموم��ي اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان
سیس��تان و بلوچستان  ،سید حسن ابراهيمي
اظهار داشت  :مركز جستجو و نجات دريايي
بندر چابهار توانست در يك عمليات جستجو
و نجات دريايي  ٢س��اعته ٣ ،سرنش��ين يك
قايق صيادي را كه به علت مش��کل موتوری
در هوای نامس��اعد (فورس  )5در فاصله 10
مایلی از بندر چابهار گرفتار آمده بودند ،پس از
چندین ساعت سرگردانی در دریا ،نجات دهند.
ابراهیم��ی توصي��ه ك��رد  :دريانوردان ضمن
عزیم��ت ب��ه دریا بص��ورت گروهی و بهمراه
داش��تن تجهیزات ارتباطی مناس��ب و رعایت
اصول ایمنی ،به اطالعات ارس��الی از طریق
 SMSمرکز جستجو و نجات دریایی که برای
مسئولین ش��یالت استان ،دهیارها و بزرگان
هر منطقه ساحلی ارسال می گردد توجه ویژه
داش��ته باش��ند و در صورت عدم دسترسی به
اطالعات هواشناسی ،جهت اطالع از وضعیت
دری��ا ،قب��ل از عزیمت به دریا با ش��ماره تلفن
 05435321415تماس حاصل نمایند.

ضرر  ۲۵۰ميليارد دالري از
کالهبرداري آنالين

کالهبرداري در بريتانيا بويژه در حوزه بانکداري
الکترونيک در س��الهاي اخير به متداولترين
تخلف قضايي در بريتانيا تبديل شده که ساالنه
 ۲۵۰ميلي��ارد دالر ب��ه اقتصاد اين منطقه ضرر
ميزند.
کالهب��رداري به رايجتري��ن تخلف قضايي در
بريتانيا تبديل شده است و هر سال  ۲۴۹ميليار
دالرمعادل۱۹۰ميلياردپوندبهاقتصاداينمنطقه
آس��يب ميرس��اند که از مجموع اين رقم۱۴۰ ،
ميليارد پوند به اقتصاد بخش خصوصي بريتانيا
هزين��هتحمي��لميکند؛ضم��ناينکهبخش
دولتي هم  ۴۰ميليارد و  ۳۰۰ميليون پوند متضرر
ميشود.
فناوريهاي پيش��رفته به معني آن اس��ت که
کالهبرداره��ا در حال پيدا کردن راههاي جديد
وکارآم��دت��ريبمنظورکالهب��رداريازمردم
هس��تند؛ضم��ناينکهکالهب��رداريدرحوزه
بانک��داري آنالين هم در س��ال جاري ميالدي
 ۲۲۶درص��د افزاي��ش پيدا کرده و اين رقم براي
کالهب��رداريتلف��نبانک ۱۷۸درصدگزارش
ميشود.

اقتصادکالن

در هفت ماه امسال؛

 ۱۷میلیون برگه چک
برگشت خورده است

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به بررسی طرح اصالح موادی از
قانون صدور چک در جلسه این کمیسیون گفت :براساس آمار ارائه شده از سوی کارشناسان
بانک مرکزی در هفت ماهه اول سال جاری  ۱۷میلیون برگه چک برگشت خورده است.
یحیی کمالیپور در توضیح جلسه روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ایسنا
گفت :در این جلس��ه طرح اصالح موادی از قانون صدور چک با حضور کارشناس��ان بانک
مرکزی و مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت بعد از بحث و تبادل نظر
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به دلیل حساسیت و ضرورت این موضوع قرار شد کلیات این طرح با حضور وزیر اقتصاد
و معاون قوهقضائیه رسیدگی شود.به گفته وی قوانین ناکارآمد در حوزه چک باعث کمک
به پولشویی ،ایجاد موانع کسب و کار و کاهش ارزش چک شده است ،لذا ضروری است
با الگوبرداری از کشورهای پیشرفته قانون چک اصالح شود .روندی که نتیجه آن ایجاد
بهداشت قضایی ،ساماندهی چک ،شناسایی گیرنده و دارنده چک و مدیریت و نظارت بر
حوزه اعبتار سنجی در واگذاری دسته چکها است

میزخبر

انعقاد خط اعتباري  ۴۰ميليارد
دالري با بانکهاي بين المللي

کارشناسان در گفت وگو با «شروع » هشدار دادند:

تاخت و تاز سوداگران در بازار ارز

گوه�ر زارع باش�ی -گ�روه اقتص�اد :

هر ساله با نزديک شدن به آخرين روزهاي
م��اه صف��ر رخوت رکود از بازار طال و س��که
برچيده ميش��ود ،اما آن چه امس��ال با اين
مس��اله همزمان ش��ده است افزايش قيمت
انس جهاني ،تقويت روند افزايش��ي قيمت
طال و س��که با رش��د دوباره قيمت دالر و
افزاي��ش تقاضاي اين محصوالت به دليل
پيشبين��ي افزايش رش��د در ب��ازار جهاني
ط�لا طي هفتههاي آتي اس��ت.هم زماني
نزديک شدن به انتهاي سال ميالدي 2017
و افزايش تقاضاي هر ساله در بازار فلزات نيز
سبب قوت روند صعودي طال شده است.

رشد تدريجي طال


هر چند که از ابتداي فروردين ماه امسال هر
گرم طال با اندک سير صعودي همراه بود اما
در دهه سوم اين ماه اين سير ،نزولي شد تا
اين که اواسط ارديبهشت ماه به پايينترين
ميزان خود يعني 113هزار تومان رسيد .اما
پس از يک دوره کم نوسان باالخره مقاومت
قيمت��ي اي��ن فلز از ابتداي مرداد ماه با ورود
به محدوده 114هزار تومان س��ير صعودي
جدي��دي را آغ��از ک��رد و در کمتر از  10روز
ب��ه 118هزار تومان رس��يد .هر گرم طال با
اين که آبان ماه را با قيمت 121هزار تومان
آغاز کرده است ،اما رشد بازارهاي جهاني و
افزايش تقاضاي داخلي با نزديک ش��دن به
روزهاي پاياني ماه صفر به رش��د چش��مگير
اين فلز منجر شده است .
هر مثقال طال نيز که س��ال 96را با قيمت
502ه��زار توم��ان آغاز کرده بود با دو صعود
ب��ه 515ه��زار تومان ط��ي روزهاي پاياني
فروردين و روزهاي آغازين ارديبهش��ت و
در نهايت به قيمت 491هزار تومان در اواسط
ارديبهشت ماه رسيد .با شروع مهر ماه رشد
قيمت طالي مثقالي نيز آغاز ش��د و با يک
اص�لاح قيم��ت در انتهاي دهه دوم مهرماه
به 543هزار تومان نيز رسيد .طالي مثقالي
نيز هر چند که آبان ماه را با قيمت 527هزار
تومان آغاز کرده اس��ت به گذراندن روندي
صع��ودي اين روزه��ا به همراه محصوالت
هم خانواده خود به س��مت يک رش��د قابل
قبول پيش ميرود.

رشد موازي سکه قديم و جديد


س��که جدي��د طرح اماميکه س��ال 96را با
قيم��ت يک ميليون و 200هزار تومان آغاز
ک��رده بود ،ب��ا وجود روندي کمنوس��ان از
ابتداي فروردين تا دهه ابتدايي شهريور ماه
با شکستن مقاومت يک ميليون و 223هزار
توماني با 53هزار تومان رشد طي سه روز به
يک ميليون 276هزار تومان در روز سيزدهم
شهريورماه رسيد.
اما پس از آن با اصالح قيمتي ،يک ميليون
و 233هزار تومان را در روز اول مهر تجربه
ک��رد ،با ش��دت گرفتن تقاض��اي روزهاي
انتهاي��ي م��اه صفر و افزاي��ش انس جهاني

ط�لا در روزه��اي اخير قيمت اين محصول
ت��ا اي��ن لحظه به ي��ک ميليون و  380هزار
تومان رسيده است .در اين ميان به دليل جو
حاکم بر بازار و نزديک ش��دن به هفتههاي
انتهايي س��ال ميالدي و افزايش تقاضا در
بازار و به خصوص آتي سکه ،گذر از قيمت
يک ميليون و 400هزار توماني سکه دور از
ذهن نخواهد بود.
تمام س��که طرح قديم نيز که با قيمت يک
ميلي��ون و 171ه��زار تومان پا ب��ه تابلوي
قيمته��اي س��ال 96گذاش��ت ،همانن��د
س��که جديد طرح اماميتا روزهاي ابتدايي
شهريورماه روندي کمنوسان را طي کرد .اما
با ش��روع سير صعودي تا 13شهريور ماه به
يک ميليون و 244هزار تومان رسيد و پس
از اصالح قيمت در روزهاي انتهاي شهريور
و ابتدايي مهر با قرار گرفتن در روند صعودي
جدي��د ت��ا 18مهر ماه به قيمت يک ميليون
و  275تومان رس��يد.طرح قديم نيز از دهه
س��وم مهر با گذر از روزهاي کمنوسان طي
روزه��اي اخير در روندي صعودي همزمان
با ديگر محصوالت طاليي بازار قرار گرفته
است و اکنون در تجربه قيمت يک ميليون
و 305هزار تومان در ساعت آغازين روز 23
اُم آبان ماه است.
همچني��ن قيم��ت دالر از مرز  ۴۱۰۰تومان
گذش��ت؛ هم��ان قيمت��ي ک��ه تح��رکات
س��وداگرايانه در بازار ارز را بار ديگر گوش��زد
ميکند و عدهاي از سناريوهاي جديد براي
برخي سوداگريها در بازار ارز خبر ميدهند،
البت��ه ب��ه موازات اين افزايش قيمت در بازار
آزاد ،نرخ دالر مبادلهاي هم از س��وي بانک
مرکزي رو به افزايش است و همين امر سبب
شده تا انتظارات نسبت به افزايش نرخ هم
با شدت بيشتري تدوام يابد.
همي��ن چند وقت پيش ب��ود که محمدباقر
نوبخ��ت ،رئيس س��ازمان برنام��ه و بودجه

به صراحت اعالم کرد که ش��خص رئيس
جمهور يعني حسن روحاني ،با افزايش نرخ
ارز مخالف اس��ت و دولت بناي اين را ندارد
ک��ه اج��ازه دهد ،قيمت دالر به نحو فزاينده
و جهش��ي افزايش يابد .با اين حال به نظر
ميرس��د که دالر باز هم با س��ناريوهايي که
برخ��ي تدوين ميکنند ،در بازار باال و پايين
ميشود.
در اي��ن ميان کارشناس��ان معتقدند که اگر
دول��ت ،نگ��ران افزايش تورم ناش��ي از باال
رفتن قيمت دالر در بازار نبود ،به طور قطع
ش��رايط را به گون��ه ديگري پيش ميبرد و
اجازه نميداد که فنر ارزي ،به شکل کنوني
فشرده شود؛ بلکه اکنون دولت به دليل اينکه
ميترس��د دوباره روزهاي س��خت اقتصاد
اي��ران ب��ا تورم باال برگ��ردد ،نرخ را تا حدود
زيادي کنترل ميکند ،هر چه که باشد ،هنوز
ه��م عرض��ه کننده عمده ارز در بازار ،دولت
اس��ت و همين امر سبب ميشود که کنترل
بازار ،باز هم در دستان دولت باشد.صرافان،
با احتياط بس��يار زياد دالر را خريد و فروش
ميکنند و برخي از آنها تنها تمايل به خريد
دالر دارند تا فروش آن .اين را هم ميتوان
به خوبي از تابلوهاي آنها درک کرد و فهميد
که رفتار آنها با بازار ارز چطور است .در اين
ميان برخي از فعاالن بازار ارز هم ،خبر از اين
ميدهند که صرافان به دليل مناسبتهاي
پيش رو و به خصوص ژانويه ،با رويکردهاي
محتاطان��ه ت��ري اقدام به خريد و فروش ارز
ميکنند و بيشتر تمايل آنها ،به سمت خريد
دالرهاي در دست مردم است.
صراف��ان بر اين باورند که بايد مکانيزميدر
نظر گرفته شود که براي توزيع و نرخ گذاري
ارز در بازار ،همه از آن تبعيت کنند ،نه اينکه
يکسري صراف غيرمجاز ،بازار را به سمتي
که خود ميخواهند هدايت کنند.
در حال حاضر تعداد زيادي صرافي غيرمجاز

رييس کل بانک مرکزي خبر داد:

تصميمات جديد درباره تعاوني افضل توس

ب��ا اش��اره به تصميمات جديد درب��اره تعاوني منحله
وح��دت و افض��ل توس ،از پرداخت  ۱۰درصد کس��ر
شده از سپردهگذاران زير  ۲۰۰ميليون تومان کاسپين
خب��ر داد.ب��ه گزارش ايبِنا ،ولي اهلل س��يف با تش��ريح
آخرين وضعيت س��پردهگذاران کاسپين اظهارداشت:
بر اساس آخرين تصميم مبلغ  ۲۰۰ميليون تومان به
تماميس��پردهگذاران اعم از س��پردهگذاراني که زير
 ۲۰۰ميليون تومان و بيش از اين ارقام سپردهگذاري
کردهاند ،پرداخت ميشود.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به پرداخت  ۱۰درصد
کس��ر شده از س��پردهگذاران زير  ۲۰۰ميليون تومان

کاس��پين ،به خبرگزاري خانه ملت گفت :پيشبيني
پرداخت س��پرده مش��تريان وحدت و افضل توس تا
سقف  ۱۰۰ميليون نيز شده است.
س��يف ب��ا اش��اره ب��ه اينکه مبلغ  ۱۰درص��دي که از
س��پردهگذاران زير  ۲۰۰ميليون تومان کاسپين کسر
ش��ده بود ،در حال بازپرداخت به س��پردهگذاران است
افزود :در حال حاضر شعب کاسپين با خطوط اعتباري
که بانک مرکزي باز کرده ،پاسخگوي سپردهگذاراني
هستند که براي دريافت سپرده خود مراجعه ميکنند و
به تدريج تماميسپردهگذاران را در بر ميگيرد.
ريي��س کل بانک مرکزي تصريح کرد :جلس��اتي به
ص��ورت منظم با نمايندگان س��ران س��ه قوه برگزار
ميش��ود که يکي از تصميمات جديد در اين جلس��ات
درباره تعاوني وحدت و افضل توس بود که پيشبيني
شده تا مبلغ صد ميليارد تومان پرداخت شود که البته
هن��وز تصميم نهايي در اين خصوص گرفته نش��ده،
البته س��پرده مش��تريان تا  ۳ميليون تومان پرداخت
شده و حدود  ۷۶درصد مشتريان اين تعاونيها تسويه
حساب شدهاند.

ک��ه هيچگونه مجوزي براي فعاليت ندارند
و طبيعتا هيچ نظارتي هم بر عملکردش��ان
وج��ود ن��دارد ،در بازار ارز فعال هس��تند و به
نظر ميرس��د هيچ ارادهاي براي برخورد با
آنهاوجود ندارد .اين در حالي اس��ت به گفته
فعاالن بازار ارز ،اين صرافان نقش موثري در
نوسانات سوداگرايانه بازار ارز دارند.
سيدکمال سيدعلي ،معاون اسبق ارزي بانک
مرک��زي ميگويد :بايد جل��وي رفتارهاي
س��وداگرايانه در ب��ازار ارز را گرف��ت ،ضمن
اينکه اجراي سياس��ت يکس��ان سازي نرخ
ارز ني��ز باي��د مدنظر قرار گيرد؛ در اين ميان
به نظر ميرسد ،دولت براي يکسانسازي،
مناب��ع کافي نيز در اختي��ار دارد .پيشبيني
ميش��ود تا پايان س��ال ،فراتر از  ۹۰ميليارد
دالر درآمد ارزي نصيب کشور شود و با تکيه
ب��ر اين منابع امکان تحقق يکسانس��ازي
وجود دارد.
علي رحماني کارشناس اقتصادي در گفت و
گو با « شروع » در خصوص افزايش قيمت
دالر در بازار گفت:افزايش قيمت دالر به 4
ه��زار توم��ان از نيمههاي مهر و تحت تاثير
صحبته��اي ترام��پ و تهديدات او مبني بر
لغو برجام ش��روع ش��د و تا امروز ادامه دارند
هرچند که عدهاي اين افزايش نرخ را تحت
تاثير بازار اربعين و سفر به کربال ميدانستند
اما اين رشد همچنان ادامه دارد.
وي با اش��اره به توج��ه بانک مرکزي براي
کنترل نرخ دالر گفت  :بانک مرکزي براي
کنترل نرخ ارز تالش زيادي کرد ،اما ماندن
در کانال  4هزار تومان نش��ان ميدهد که
بان��ک مرکزي خيلي هم نتوانس��ته در اين
زمينه موفق عمل کند.وی با اشاره به عدم
موفقی��ت بان��ک مرکزی در کنترل بازار ارز
گف��ت  :عدم نظ��ارت بانک مرکزی بر بازار
آشفته دالر باعث گسترش سوداگری شده
اس��ت که در این میان بیش از همه فعاالن

اقتصادی متضرر خواهند شد.
رحمان��ي در خصوص رش��د در قيمت طال
و س��که گفت  :با نزديک ش��دن به روزهاي
پاياني ماه صفر اين رش��د قيمت در نتيجه
افزايش تقاضا براي خريد طبيعي اس��ت اما
اين روند چند ماهي است که ادامه دارد و به
نظر ميرسد کاهش نرخ سود سپردهها مردم
را به سمت بازار طال متمايل کرده است .
اين کارشناس اقتصادي گفت  :قيمت طال
در ب��ازار ب��ه دو عام��ل اصل��ي يعني قيمت
جهان��ي ط�لا و نيز قيمت ارز بس��تگي دارد
و ن��رخ ط�لا در ايران نيز از اين قاعده روي
گردان نيست .
از س��وي ديگر رئيس اتحاديه طال وجواهر
تهران تصريح کرد که افزايش قيمت سکه
تح��ت تاثي��ر افزايش ن��رخ ارز اتفاق افتاده
اس��ت.طي روزهاي اخي��ر قيمتها در بازار
سکه و ارز نه تنها صعودي شده بلکه ميزان
افزايش قيمتها چشمگير است؛ به گونهاي
که س��که تمام روز گذش��ته  ۲۰هزار تومان
و  ۱۵ه��زار تومان افزايش قيمت داش��ته و
به يک ميليون و  ۴۰۰هزار تومان رس��يده
اس��ت که در اين باره محمد کش��تي آراي به
ايس��نا اظهار کرد :وضعيت بازار در چند روز
اخير با توجه به افزايش قيمت ارز ناخوداگاه
با التهاب همراه شده و سبب افزايش قيمت
سکه شده است.
وي ب��ا بي��ان اينکه اي��ن افزايش قيمت در
حال��ي رخ داده ک��ه قيمت جهاني طال تغيير
چنداني نداشته است ،ادامه داد :قيمت سکه
ت��ا ي��ک ميليون و  ۴۰۰هزار تومان افزايش
يافته اس��ت که اين ناش��ي از افزايش قيمت
ارز و التهابات��ي اس��ت ک��ه اين روزها ايجاد
ش��ده اس��ت .در واقع هيچ اتفاق ديگري در
بازار نيفتاده است.
رئي��س اتحاديه ط�لا وجواهر تهران اظهار
ک��رد :ب��ا توجه به افزايش چند روز گذش��ته
قيمت س��که که قيمت آن از يک ميليون و
 ۳۱۸هزار تومان در هفته گذش��ته با حدود
 ۸۰ه��زار توم��ان افزاي��ش ،در بازار به يک
ميلي��ون و  ۴۰۰هزار تومان رس��يده ،خريد
و فروشها با حاش��يه ريس��ک ب��اال انجام
ميش��ود.به گفته کش��تي آراي ،تعدادي از
واحدها با تفاوت قيمت بيش��تري س��که را
ميفروش��ند چ��ون اين تصور برايش��ان به
وج��ود آمده اس��ت که اگ��ر بخواهند خريد
کنند دچار زيان ميش��وند .به نظر ميرس��د
با التهاباتي که ايجاد ش��ده قيمتها واقعي
نيس��ت.بر همين اس��اس اس��ت که دولت
بايد زمينه ساز تغيير در شيوه مديريت بازار
ارز ش��ود و ش��رايط را به گونهاي پيش برد
ک��ه اج��ازه فعاليت س��وداگرايانه در بازار را
نده��د و ب��ه خص��وص در اياميکه پيش رو
اس��ت و تقاضا براي ارز باال ميرود ،عدهاي
س��وداگر زمينه س��از افزايش قيمت در بازار
نشوند.

معاون بانک مرکزي خبر داد :

تالش براي اتصال ايران به نظام بين الملل پرداخت

معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي اعالم کرد که
در کنار تالش براي اتصال ايران به نظام بين الملل
پرداخت ،انعقاد قراردادهاي دو جانبه با کش��ورهاي
مختل��ف در اي��ن زمين��ه را در اولوي��ت خود قرار داده
است.
«ناص��ر حکيم��ي» درباره آخري��ن وضعيت مذاکره
ب��راي اتص��ال به نظام بين المل��ل پرداخت که پس
از برجام کليد خورده اس��ت ،اظهار داش��ت :مذاکره
با ش��رکتهاي بين الملل��ي پرداخت با هدف اتصال
ش��بکه بانکي ايران به نظام پرداختهاي بين الملل
در دست انجام است.

وي ب��ا بي��ان اينک��ه اين ش��رکتهاي بي��ن المللي
محدوديتهايي براي اتصال ايران دارند که يکي از
آن به موضوع تحريمهاي آمريکا باز ميگردد ،گفت:
وجود اين محدوديتها س��بب ش��ده تا بانک مرکزي
ارتباطات دو جانبه بانکي با کشورها را جايگزين کند
هرچند که اين کار به معني کنار گذاشتن تالش براي
پيوستن به نظام پرداخت بين الملل نيست.
حکيم��ي ،مذاکره با روس��يه و جمه��وري آذربايجان
و ع��راق را ب��راي پذي��رش کارته��اي ايران��ي در
بانکه��اي اين کش��ور و به ط��ور متقابل کارتهاي
بانکي کشورهاي ياد شده در خاک ايران را نمونهاي از
اقدام بانک مرکزي برشمرد و تاکيد کرد که مذاکرات
براي به نتيجه رس��يدن اين اتصالها در دس��ت انجام
است.
عضو هيات عامل بانک مرکزي تاکيد کرد :ما در برابر
مشکالت اتصال کارتهاي بين المللي متوقف نشده
ايم و با وجود محدوديتها ،اين ش��يوه مس��ير خود را
طي ميکند تا هر زمان که مش��کالت آن حل ش��د،
اين اتصال بوجود آيد.

شرط پرداخت وامهاي ويژه به زلزلهزدگان اعالم شد

در جريان زلزله اخير مناطق غربي کشور و دستورهايي
که تاکنون براي حمايت بانکها در حوزه تسهيالت به
آس��يب ديدگان صادر ش��ده ،فعال تصميم جمعي در اين
رابطه وجود نداشته و هرگونه پرداختي منوط به همکاري
دول��ت ب��راي تامين يارانه س��ود خواهد بود .با اين حال
بانکها تا عادي نشدن شرايط آسيب ديدگان مجاز به
پيگيري براي وصول مطالبات خود از آنها نيستند.
به گزارش ايس��نا ،در زلزله اخير مناطق غربي کش��ور
در کنار امدادرس��اني و کمکرساني که از سازمانهاي
ذيربط انجام ميشود ،اعطاي تسهيالت براي بازسازي
مناط��ق زلزل��ه زده و محل مس��کوني هموطنان نيز از
اهميت ويژهاي برخوردار اس��ت ،موضوعي که در روز
گذش��ته از س��وي وزير اقتصاد نيز به شبکه بانکي تاکيد
شد.
کرباس��يان طي نامهاي خطاب به معاون امور بانکي و
بيم��هاي خ��ود اعالم کرد که با همکاري بيمه مرکزي،
بانکها ،بيمههاي دولتي و نيمه دولتي ضمن تش��کيل

کميته پيگيري و رس��يدگي نس��بت به تس��ريع در ارائ ه
خدمات و اعطاي تس��هيالت الزم به اس��يب ديدگان
سريعا اقدام کنند.
وي همچنين تاکيد کرد که بانکهاي عامل مش��مول
اين دس��تور مکلفند در خصوص افراد و ش��رکتهايي
که در اين حادثه دچار ضايعه جاني و يا خس��ارت مالي
ش��دهاند تا بازگش��ت به حالت عادي نس��بت به هرگونه
اقدام پيگيري جهت وصول مطالبات و يا موارد مش��ابه
دستور توقف را صادر کنند .بنابراين با اين دستور وزير
اقتص��اد آس��يب ديدگان مناطق زلزل��ه زده تا وقتي که
ش��رايط عادي آنها مهيا نش��ده اين امکان را دارند که
پرداخت مطالبات را با تاخير انجام دهند.
اما اين که قرار باش��د تس��هيالتي از سوي شبکه بانکي
براي کمک به زلزله زدگان و بازسازي محل مسکوني
آنها در نظر گرفته شود ،موضوعي است که فعال در اين
رابطه هيچ تصميم جمعي گرفته نشده است.
آنطور که جمشيدي  ،دبير کانون بانکهاي خصوصي

در اين باره به ايسنا توضيح داده فعال بانکها هر کدام
براس��اس تماي��ل و امکانات خود ب��راي کمک به زلزله
زدگان وارد ش��دهاند و س��عي بر اين بود تا بتوان خدمات
بانک��ي را در اي��ن مناط��ق در روال معم��ول انجام داد و
دچار قطعي و يا مشکلي نباشد.وي البته درباره اين که
تسهيالت ويژهاي در قالب يک طرح براي مناطق زلزله
زده از سوي شبکه بانکي پرداخت شود اينگونه توضيح
داده که چنين طرحي نيازمند بررس��ي و البته تصويب
مواردي در هيات دولت است ،چرا که دراين شرايط بايد
براي پرداخت تسهيالت با سود مناسب از سوي دولت
يارانهاي در نظر گرفته شود تا بانکها بتوانند وامهايي
با سودهاي به صرفه و کمتر از نرخهاي فعلي در شبکه
بانکي را به مشمولين اعطا کنند.
با اين حال برخي بانکها براي کمک به مناطق زلزله
زده اع�لام آمادگ��ي کردهاند ،به طوري که بانک س��په
اع�لام ک��رد حدود  ۱۰۰ميليارد تومان براي بازس��ازي
مناطق مس��کوني در نظر گرفته اس��ت و يا بانک ملي

امکانات پزش��کي و بيمارس��تان خود را در اختيار زلزله
زدگان قرار داده است .همچنين بانک قرضالحسنه مهر
ايران نيز اعالم کرد که مش��ارکت در بازس��ازي مناطق
زلزل��ه زده و درياف��ت کمکهاي نقدي مردم از طريق
حسابهاي جمعيت هالل احمر نزد اين بانک در دستور
کار قرار دارد .همچنين بانک پارس��يان نيز اعالم کرده
ک��ه  ۲۰۰ميلي��ارد توم��ان براي کمک به اين مناطق در
نظر گرفته اس��ت .پستبانک نيز از پرداخت تسهيالت
 ۱۰ميليون توماني به زلزلهديدگان اس��تان کرمانش��اه
خبر داده اس��ت .از س��وي ديگر بانک س��ينا اعالم کرده
ک��ه کمکه��اي نقدي و کااليي خود را به مناطق زلزله
زده ارسال کرده است.

رئيس کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجل��س از انعق��اد خط اعتب��اري حدود ۴۰
ميلي��ارد دالري ب��ا بانکه��اي بينالمللي
خبر داد.
غالمرض��ا تاجگ��ردون در گف��ت وگ��و با
خانه ملت ،در تش��ريح نشس��ت کميسيون
برنامه ،بودجه و محاس��بات مجلس شوراي
اس�لاميگفت :حدود  40ميليارد دالر خط
اعتب��اري ب��ا بانکه��اي بينالملل��ي بين
بانکها منعقد شده است که اين  40ميليارد
دالر به تفکيک بانک ،تفکيک طرف خارجي
و تفکيک طرح مشخص است.
رئيس کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس ش��وراي اس�لامي ،با بي��ان اينکه
گزارشي از سازمان برنامه و بودجه خواسته
ش��د ک��ه آي��ا اين فرآيند طي ش��ده و منجر
به عمليات ش��ده اس��ت يا خير ،افزود :مقرر
ش��د که س��ازمان برنامه و بودجه گزارش��ي
ارائه دهد تا مش��خص ش��ود چه مقدار از اين
قراردادها عملياتي ش��ده اس��ت البته در هر
صورت کار بانک مرکزي اقداميارزش��مند
بوده و خطوط اعتباري بين بانکها تعريف
ش��ده و قراردادها ب��ا بانکهاي بينالمللي
منعقد ش��ده که ش��امل بان��ک چين ،هند،
کره جنوبي ،اتريش و آذربايجان ميش��ود
و اين گام موثري بوده که برداشته شده که
اميدواري��م مابق��ي بخشهاي دولت نيز در
اين بخش ورود کنند.

بررسي طرح اصالح قانون
چک در کميسيون قضايي

عضو هيات رييس��ه کميس��يون قضايي و
حقوق��ي مجلس از بررس��ي ط��رح الحاق
م��وادي ب��ه قان��ون چک در جلس��ه امروز
کميسيون متبوع خود خبر داد.
يحي��ي کمال��ي پور گفت :درنشس��ت طرح
الحاق موادي به قانون چک مصوب س��ال
 ۱۳۵۵و باق��ي مان��ده ازمجل��س قبل مورد
بررس��ي قرار گرفت ،البته ادامه بررس��يها
جهت کس��ب نظر مس��ئوالن قوه قضاييه و
دولت به جلسه آينده موکول شد.
نماينده مردم و عنبرآباد در مجلس شوراي
اس�لامي ،افزود :درحال حاضر مش��کالت
بسياري در حوزه اقتصاد و تجارت وجوددارد
که بايد با دقت بيش��تري اصالح اين قانون
را م��ورد ارزيابي ق��رارداد ،هم اکنون مرکز
پژوهشهاي مجلس يکي از موانع کس��ب
و کار را وج��ود چکه��اي فع��ال در ب��ازار
ميداند.
وي تاکي��د ک��رد :چک در حال حاضر ارزش
واقع��ي خود را ن��دارد ،بنابراين براي ايجاد
ش��رايط بهتر درکس��ب و کار بايد در قوانين
چ��ک اصالحات��ي انجام ش��ود ،طبق آمار
اعالميمس��ئوالن در س��ال گذش��ته ۱۴
ميليون و  ۵۰۰هزار چک برگش��تي و در ۸
ماهه اول سال جاري تاکنون نيز  ۱۷ميليون
چک برگشت خورده است؛ بنابراين بهداشت
قضايي ،ساماندهي قانون چک و تفاوت در
ارايه چک به افراد با توجه به ميزان سرمايه
از مسائل مهم در قانون چک است.
عضو هيات رييس��ه کميس��يون قضايي و
حقوق��ي مجلس ،گف��ت :کنترل ،نظارت و
اعتباربخشي به چک و استفاده از آن در حوزه
اقتصاد بايد مورد توجه قرار گيرد ،از اين رو
مقرر شد که به دليل عدم حضور مسئوالن
ذي ربط مش��کالت مربوط به اين حوزه در
جلسه ديگري بررسي شود.

 ۶۲۰ميليارد تومان بودجه
پيشنهاديمجلس

اعض��اي هي��ات رييس��ه مجل��س و
کميس��يون برنام��ه و بودج��ه در جلس��ه
مش��ترک خود بودجه پيش��نهادي مجلس
در س��ال  ۹۷را  ۶۲۰ميلي��ارد توم��ان تعيين
کردند.
جلس��ه مش��ترک هيات رييس��ه مجلس با
کميس��يون برنام��ه و بودجه برگزار ش��د و
ب��ا توج��ه به اينکه بودج��ه مجلس بايد به
تصويب هيات رييسه و کميسيون برنامه و
بودجه برسد ،اين موضوع در جلسه مشترک
مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه اعضاي کميسيون تاکيد کردند
ک��ه به حداقل افزايش براي بودجه مجلس
اکتفا شود و چارچوب سازمان برنامه و بودجه
در اي��ن زمينه رعايت ش��ود.بودجه مجلس
در س��ال  ۴۶۷ ،۹۶ميليارد تومان بوده و در
صورت تصويب نهايي اين پيشنهاد  ۵درصد
رشد در سال  ۱۳۹۷خواهد داشت.
در جلس��ه روزگذش��ته کميس��يون برنامه و
بودج��ه همچنين اختص��اص  ۳۰۰ميليارد
تومان از صندوق توس��عه ملي به آبرس��اني
روستايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و
بر ضرورت رعايت شاخصها در توزيع اين
اعتبارات تاکيد شد.
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معام�لات الگوريتمييک��ي از مهمتري��ن
ابزارهايي است که ميتواند به تعميق هرچه
بيشتربازاربيانجامد.بازارسرمايهايراننيازدارد
پيش نيازهاي الزم ،نظير توسعه نرم افزاري را
فراهمکند،تاکاراييابزارمعامالتالگوريتميبه
حداکثر برسد.معامالت الگوريتميدستهاي
از معامالت هس��تند که براساس حجم قابل
توج��هاي از دادهه��ا و پ��ردازش آنها اقدام به
انج��ام معام�لات ميش��ود ،و ه��دف آنها
انتخاب حجم و اس��تراتژي ورود و خروج در
سرمايه گذاريها است.در مجموعههايي که
حجمهاي قابل توجهاي از معامالت را انجام
دادهواي��نمعام�لاتبهصورتالکتريکييا
آنالين انجام ميش��ود ،از اين روش به کرات
اس��تفادهميشود.بانکهايسرمايهگذاري،
صندوقه��اي بازنشس��تگي و صندوقهاي
س��رمايه گذاري مش��ترک از مجموعههايي
هس��تند که مديريت دارايي و س��بدگرداني
آن بر اساس معامالت الگوريتميشکل داده
ميشود .به همين دليل در بازار سرمايه ايران
نيزاينروشميتوانددستآوردهايبسياري
داش��ته باشد.استراتژيستها براي استفاده از
معام�لات الگوريتمياز روشهاي مختلفي
استفاده ميکنند ،بنابراين در دنيا با مدلهاي
متعددي از اين معامالت مواجه هستيم .آنچه
که در کش��ور ما در حال ش��کلگيري است و
طبيعتا به دليل نوين بودن آن بايد احتياطهاي
الزم ص��ورت بگي��رد ،الگوريتميب��راي
بازارگرداني ش��رکتها و اوراق پذيرفته شده
در بورس است.يکي از استراتژيهاي اصلي
برايافراديکهازمعامالتالگوريتمياستفاده
ميکنند ،استفاده از ابزار پوشش ريسک است
.در بازاره��اي مالي دني��ا به دليل عمق قابل
قبولاينبازارها،معامالتالگوريتميش��بيه
سازي کميدارد و حضور آنها منجر به بهبود
وتعميقبازارسرمايهوکاراييآنهاشدهاست.
به همين دليل در بازار سرمايه ايران بايد دقت
الزم را داش��ته باش��يم تا اين ابزار کارايي خود
را از دس��ت ندهد و به جاي اثربخش��ي ،اثرات
مخربنداشتهباشد.بازارسرمايهايرانبهدليل
محدوديتهايي که دارد ميتواند مسيري را
ايجادکندتاکارايياينابزارکمشود،بههمين
دليل لزوم ايجاد بسترهاي کافي بسيار مهم
است.افزايش حجم ،ارزش و سهام شناور بايد
دردستورکارقراربگيرد.همچنينبايدفضايي
ايجاد ش��ود تا تنوع ابزارهاي مش��تقه در بازار
افزاي��ش پي��دا کند.از ديگر پيش نيازهاي آن
افزايشظرفيتسيستمهايمعامالتياست.
توس��عه سيستمهاي نرم افزاري و پشتيباني
در اين مس��ير بس��يار مهم است که بايد به آن
توجه ش��ود.به دليل اينکه توس��عه معامالت
الگوريتميحجم و ارزش معامالت را افزايش
ميدهد ،ارتقاي سيس��تمهاي زيرس��اختي
موضوعي مهم است.

میزخبر

به دنبال ضعف نقدينگي در گردش بازار سهام اتفاق افتاد ؛
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گروه بورس  :معاملهگران بورس تهران
در حال��ي نظارهگ��ر معامالت متعادل در
اغل��ب نماده��اي معامالت��ي بودند که
همس��وي بازارگردانه��ا در نماده��اي
حاميش��اخص ب��ورس ش��اهد تکاپوي
برخي خريداران براي يافتن س��همهاي
کوچک بودند.
بورس تهران در حالي ش��اهد معامالتي
متع��ادل در اغلب نماده��اي معامالتي
بود که به نظر ميرس��يد سرمايه گذاران
ب��ه دنب��ال ضعف نقدينگ��ي در گردش
ب��ازار س��هام و در عين حال تحرک کند
شرکتهاي بزرگ به بلوغ رسيدهاي که
با سهام شناوري بااليي مواجه هستند ،به
دنبال کشف و يا يافتن سهمهاي کوچک
و شرکتهاي برخوردار از سرمايه پايين
است ،شرکتهايي که فارغ از تأثير برجام
ميتوانن��د با س��رعت باالي��ي به لحاظ
س��ودآوري و اجراي طرحهاي توسعهاي
برخوردار شوند.
شاخص کل قيمت و بازده نقدي بورس
اوراق به��ادار تهران (تدپيکس) در پايان
معامالت روز س��ه ش��نبه  23آبان ماه 96
ب��ا افزاي��ش  117واح��دي روي رقم 87
هزار و  949واحد ايستاد.شاخص کل هم
وزن ام��ا با کاه��ش  18واحدي عدد 17
هزار و  540واحد را به نمايش گذاش��ت.
ش��اخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش
 130واحدي به رقم  94هزار و  685واحد
دست يافت.
شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 93
واحدي به رقم  61هزار و  469واحد دست
يافت که شاخص بازار دوم با افزايش 196
واحدي عدد  192هزار و  597واحد را به
نمايش گذاش��ت ،همچنين شاخص کل

سهمهايکوچک،بازيگراناصليبورس

فراب��ورس (آيفک��س) نيز با افزايش يک
واحدي روي رقم  989واحد ايستاد.
ارزش کل معام�لات روز ب��ورس تهران
در حال��ي ب��ه بيش از  179ميليارد تومان
نمايش داده ش��د که ناش��ي از دس��ت به
دست شدن بيش از  784ميليون سهم و
اوراق مال��ي قاب��ل معامله طي  46هزار و
 240نوبت داد و ستد بود.
به عقيده بس��ياري از کارشناس��ان بازار
س��رمايه اي��ن روزه��ا به دلي��ل افزايش
ريسکهاي سياسي شاهد افت قيمتها
و کاهش ش��اخص است اما ريسکهاي
سياس��ي معموال اثر کوتاه مدتي بر روند

معام�لات س��هام دارد و پس از دورهاي
کوتاه بازار مجددا از عوامل دروني براي
معامالت تاثير ميگيرد.
مهدي افضليان  ،کارشناس بازار سرمايه
در خصوص روند معامالت اين روزهاي
بازار س��رمايه گفت :ريسکهاي سياسي
و تنشه��اي منطقهاي که درحالحاضر
بازار با آن روبهرو اس��ت ،بهطور طبيعي
سرمايه گذاران را نگران کرده و در روند
معامالت تاثيرگذاراست .
وي ب��ا تاکي��د بر اينکه اثر ريس��کهاي
سياسي در بازار سرمايه کوتاه مدت است،
افزود :ريس��کهاي سيستماتيک باعث

ايجاد ترس و ترديد در رفتارهاي سرمايه
گذاران ميشود.
وي درب��اره رفت��ار س��رمايه گ��ذران در
زمان افزايش ريسکهاي سيستماتيک
گفت :در اين ش��رايط س��رمايه گذاراني
ک��ه در بازار حضور دارند ،ترجيح ميدهند
خري��د و فروشهاي خود را متوقف کنند
ازس��وي ديگر تمايل سرمايهگذاراني که
تازه قصد ورود به بازار را داشتند کاهش
پيدا ميکند.
اين کارش��ناس بازار س��رمايه با اشاره به
اينکه افزايش تنشهاي سياسي منطقه
باعث افزايش نرخ نفت شده است،گفت:

بورس،تنهامسيرپايدار
تکنرخيشدنارز

زماني که تنش سياس��ي ايجاد ش��ود در
ميزان توليد نفت هم اثرگذار اس��ت ،در
اين صورت به دليل کاهش عرضهها ،نرخ
نفت افزايش پيدا ميکند .ازسوي ديگر ،از
آنجا که اين ماده خام مورد استفاده همه
دنيا اس��ت ،بنابراين اي��ن تغييرات براي
س��رمايهگذاران خارجي اهميت ويژهاي
پيدا ميکند.
وي تنشهاي منطقه را مهمترين عامل
افزايش قيمت نفت دانست و افزود :بازار
سرمايه اين روزها متاثر از اين تنشهاي
سياس��ي اس��ت اما اينکه اين روند چقدر
تاثيرگذاراس��ت  ،نميت��وان نظر قطعي
داد.
اين کارش��ناس بازار س��رمايه با تاکيد بر
افزاي��ش قدرت تحليل در بازار س��رمايه
گفت :درحالحاضر و در مقايس��ه با چند
س��ال گذشته ،معامله گران بازار سرمايه
رون��د منطقيتري نس��بت به اتفاقهاي
سياسي در پيش ميگيرند.
وي اف��زود :ب��ه هرح��ال ب��ازار جهاني
هن��وز وضعي��ت خوب��ي دارد ،با توجه به
نزديکش��دن به روزهاي پاياني س��ال
مي�لادي ،۲۰۱۷بهط��ور قطع مش��کل
خاص��ي در بازاره��اي جهان��ي ايج��اد
نميش��ود و آمار اقتصادي چين و امريکا
و اتحاديه اروپا هم مناسب است.
وي با تاکيد بر اينکه ش��رايط بازار از نظر
اقتص��ادي نگران کننده نيس��ت ،گفت:
ام��ا اتفاقهاي سياس��ي قابل پيشبيني
نيس��ت .با گذش��ت زم��ان نگرانيهاي
ب��ازار درباره خبرهاي سياس��ي کاهش
مييابد و دوباره به سمت گزارشهاي ۹
ماهه حرکت کرده و بيش��تر از اين بابت
متاثر ميشود.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد :اعتماد
به بازار سرمايه خط قرمز اين نهاد است.
شاپور محمدي با تاکيد بر اينکه اعتماد به بازار سرمايه
خط قرمز س��ازمان بورس و اوراق بهادار اس��ت ،گفت:
نقدپذيري و پذيرش مسايل بازار سرمايه در دستور کار
قرار دارد و همواره در اين راه تالش خواهيم کرد.
ب��ر اس��اس اين گ��زارش ،چهارمين جلس��ه ش��وراي
اطالعرس��اني وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور
ش��اپور محمدي ،رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار،
ياسر فالح ،مدير روابط عموميو امور بين الملل سازمان
بورس و اوراق بهادار ،سيد مالک حسيني ،مشاور وزير و
رييس مرکز روابط عموميو اطالعرساني وزارت اقتصاد
و همچنين مديران روابط عموميارکان اين وزارت خانه
در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

تعامل دوجانبه با نهادهاي اقتصادي


ريي��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ابراز داش��ت:
ارکان اقتص��ادي از جمل��ه بانکه��ا و بيمهها به عنوان

دادنامه
((راي شورا ))
در خصوص دادخواس��ت آقاي حس��ين قادري فرزند محمد ب��ه طرفيت آقاي محمود
حليميفرزن��د محمدابراهي��م ب��ه خواس��ته مطالب��ه وج��ه دو فقره چک به ش��ماره
 9527/601855و  9527/601852ب��ه تاري��خ  1396/5/10و 1396/5/5
به مبل��غ  200/000/000ميليون ريال عهده بانک ملي و تاخير تاديه و خس��ارات
دادرس��ي با توجه به محتويات پرونده ،اسناد و مدارک تقديمياز ناحيه خواهان که
داللت بر اس��تقرار دين به ميزان خواس��ته بر عهده خوانده داش��ته و بقاي اصول
مس��تندات مذکور در يد مدعي داللت بر بقاي دين و اش��تغال و اس��تحقاق خواهان
دارد و خوانده علي رغم آگهي ابالغ تعيين وقت رس��يدگي در قبال دعواي مطروحه
دفاعي معمول نداش��ته اس��ت و دليلي بر برائت ذمه خود اقامه نکرده اس��ت شورا
دعواي خواهان را ثابت تش��خيص و مستندا به مواد  519 ،515 ،198قانون آئين
دادرس��ي مدني و مواد  310و  320قانون تجارت و تبصره الحاقي به ماده  2قانون
ص��دور چک خوانده را به پرداخ��ت مبلغ  200/000/000ميليون ريال بابت اصل
خواس��ته و مبلغ  5/100/000هزار ريال به عنوان خس��ارات دادرسي و پرداخت
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک موصوف بر مبناي نرخ اعالميتورم بانک
مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد و اجراي احکام موظف اس��ت خس��ارت
ديرک��رد را احتس��اب و از خوان��ده اخذ و به خواه��ان پرداخت نماي��د .راي صادره
غياب��ي و ظرف م��دت  20روزاز تاريخ اب�لاغ واقعي قابل واخواهي در اين ش��ورا و
پ��س ازانقضاء مهلت واخواهي ظرف  20روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه
محترم عموميحقوقي بانه است.
قاضي شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان بانه  -مجيد عباسي
م الف 363 /
..............................................................................................
رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي دانش کريمي داراي شناس��نامه ش��ماره  3810207004بش��رح دادخواست
به کالس��ه  960965از اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين
توضيح داده که ش��ادروان احمد کريميبه شناسنامه  3821254793-9در تاريخ
 96/6/24در اقامت��گاه دائميخود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم
منحصر اس��ت به افراد مش��روحه زير  -1 :س��عادت رس��تمي ش.ش  637متولد
 1336/01/01ک��د مل��ي  3820576312همس��رمتوفي  -2دلير کريمي ش.ش
 1046متول��د  1358/05/01کد مل��ي  3820580344پس��رمتوفي  -3دانش
کريم��ي ش.ش  0متول��د  1370/8/10ک��د مل��ي  3810207004پس��رمتوفي
 -4داني��ار کريم��ي ش.ش  0متول��د  1372/11/20ک��د مل��ي 3810302511
پس��رمتوفي  -5فراس��ت کريم��ي ش.ش  1181متول��د  1361/1/1ک��د مل��ي
 3820581715دخترمتوفي  -6س��هيال کريمي ش.ش  51متولد  1365/2/1کد
مل��ي  3821456299دخترمتوفي  -7ليال کريمي ش.ش  0متولد  1368/6/1کد
ملي  3810032719دخترمتوفي .و به غير از نامبردگان ورثه ديگري ندارد.اينک
با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يک مرتبه آگهي مينمايد تا هر
کس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاريخ نش��ر نخستين
آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
شعبه  8شوراي حل اختالف شهرستان سنندج
م الف 2306 /
..............................................................................................
آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسميحوزه
ثبتي بخش گندمان شهرستان بروجن استان چهارمحال وبختياري
نظر به دستور مواد يك وسه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي
فاقد س��ند رسميوماده  13آيين نامه قانون فوق الذكر امالكي كه در هيات مندرج
در قانون مذكور مس��تقر در اداره ثبت اسناد وامالك بخش گندمان مورد رسيدگي
وراي ان صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي ميگردد:
ابنيه وامالك واقع دراراضي مزرعه كتك عليا وحسين آباد پالك -584اصلي فرعي
زير:
 136فرعي آقاي موس��ي خسروي فرزند قباد ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به
مساحت 50484.11مترمربع درازي مالكيت رسمي مشاعي.
ابنيه وامالك واقع در اراضي قريه مورچگان پالك -593اصلي وفرعي زير:
 293فرعي اقاي ارس��طو فرجي مورچگاني فرزند س��ر افراز شش��دانگ يك قطعه
زمين مزروعي به مس��احت 123274.85مترمربع درازاي مالكيت رسميمش��اعي و
خريداري مع الواس��طه ازمرادعلي س��نجري و ورثه س��رافراز فرجي و ورثه اصالن
فرجي مالكين رسمي
ي پالك -596اصلي وفرعيهاي زير:
ابنيه وامالك واقع دراراضي قريه كردشام 
 200فرع��ي خانم ايران يزداني كردش��اميفرزند غالم عباس شش��دانگ يك قطعه
زمين مزروعي به مساحت 36795.24متر مربع واگذاري از حبيب اهلل نصيري نژاد
مالك رسمي

براي رفع اين مشکل الزم است تعيين قيمت ارز
ب��ه ج��اي بازار نقدي ارز در بازار عرضه و تقاضاي
حواله ارز انجام ش��ود .در واقع بايس��تي همچون
ديگر کشورهاي دنيا ،فعالين بازار نقدي ارز تابع و
پيرو قيمت تعيين شده در بازار غيرنقدي باشند .در
حاليک��هدرح��الحاضرمعکوساينرونددربازار
ارز ايران حاکم است.

نقش ويژه بانکها و بيمهها در بازار سهام

شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ،اهميت
بااليي براي بازار سرمايه دارند اظهار داشت  :در صورتي
ک��ه ه��ر کدام از ارکان اقتصادي کش��ور با مش��کالتي
روبرو ش��وند ،همه نهادهاي اقتصادي بايد کمک کنند
تا مشکل برطرف شود.
دبي��ر ش��ورايعالي بورس با تاکيد ب��ر اينکه هيچکدام از
مجموعههاي مرتبط با وزارت امور اقتصادي و دارايي،
قص��د ندارند مش��کالت يا مس��ايل پي��ش روي خود را
پنه��ان کنن��د ،ادامه داد :آنچه براي مجموعه اقتصادي
کش��ور مهم اس��ت ،نقد منصفانه و ارايه پيش��نهاد براي
بهبود عملکرد است.
ريي��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار با اش��اره به
پنجاهمين س��الگرد فعاليت بازار س��رمايه خاطرنشان
کرد :همگي مديران حاضر در اين نشس��ت ،به اهميت
بازار سرمايه و نقش آن ،در توسعه اقتصادي کشور واقف
و با عملکرد آن آشنا هستند.
وي ب��ا اش��اره ب��ه احتمال برگزاري جش��ن پنجاهمين

 201فرعي آقاي حبيب اهلل نصيري نژاد فرزند يداهلل شش��دانگ يك قطعه زمين
مزروعي به مساحت 38104.53مترمربع در ازاي مالكيت رسميمشاعي.
ابنيه و امالك واقع در قريه ليواسگان پالك -607اصلي وفرعيهاي زير:
 6فرعي اقاي غالمحسن سيفي گندماني فرزند سيفعلي ششدانگ يك باب ساختمان
دامداري به مساحت 1905.08متر مربع درازاي سهم االرث رسميمشاعي و انتقالي
ازبعضي از ورثه سيف علي سيفي مالك رسمي
7فرعي آاقاي غالمحسن س��يفي گندماني فرزند سيفعلي ششدانگ يك قطعه زمين
مزرعي بمس��احت 88645.02متر مربع درازاي سهم االرث رسميمشاعي و انتقالي
ازبعضي از ورثه سيف علي سيفي مالك رسمي
ابنيه و امالك واقع در اراضي معموره وچهاربازار پالك 609و-610اصلي وفرعيهاي
زير:
 64فرع��ي از– 610اصلي آقاي ش��هاب حاتميفرزند مرتضي شش��دانگ يك قطعه
زمين مزرعي بمساحت 35000.77مترمربع انتقالي مع الواسطه ازعبداهلل منصوري
گندماني مالك رسمي
بموج��ب م��اده 3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وس��اختمانها فاقد س��ند
رس��مياين آگهي نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15روز از طريق
روزنامه كثيراالنتش��ار ومحلي اگهي ودر صورتي كه اش��خاص ذي نفع به آراء صادره
اعتراضي داش��ته باش��ند بايد تا دو ماه ازتاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ
الصاق در محل اعتراض خود را به اداره ثبت اس��نادو امالك بخش گندمان تس��ليم
ورس��يد اخذ نمايند معت��رض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به مرجع
ثبت��ي مبادرت به تقديم دادخواس��ت در دادگاه عموميمح��ل نمايد وگواهي تقديم
دادخواس��ت رابه اداره ثبت محل تحويل دهد.دراين صورت اقدامات ثبت موكول
به ارايه حكم قطعي دادگاه اس��ت .در صورتي ك��ه اعتراض در مهلت قانوني واصل
نگردد يامعترض گواهي تقديم دادخواس��ت به دادگاه عموم��ي محل را ارايه نكند
اداره ثبت محل مبادرت به صدور س��ند مالكيت مينمايد وصدور سند مالكيت مانع
ازمراجعه متضرر به دادگاه نيست.
تاريخ انتشارنوبت اول 1396/8/9
تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/8/24
عزت اهلل سليمي
رئيس ثبت اسناد وامالك بخش گندمان
مالك محترم جهت تعويض سند مالكيت دفترچهاي به سند تك برگ (كاداستري) به
اداره ثبت محل خود مراجعه نمائيد.
..............................................................................................
آگهي 265
پرونده کالس��ه  9609982938600073ش��عبه هفتم شوراي حل اختالف شهري
البرز استان قزوين تصميم نهايي شماره 9609972938600390
خواهان :خانم فريبا چاوش��ي فرزند حسين به نشاني قزوين البرز -خ بالل حبشي خ
سلمان فارسي ساختمان برگريزان واحد 7
خوانده :آقاي ناصر عبدلي ناصر به نشاني
خواسته :مطالبه وجه بابت سفارش لباس
راي ش��ورا-در خصوص دادخواس��ت فريبا چاوشي فرزند حس��ين به طرفيت ناصر
عبدلي ناصر به خواسته مطالبه وجه به مبلغ  16/000/000ريال و هزينه دادرسي
به اين ش��رح ک��ه خواهان با طرح دادخواس��ت ادعا دارد مبلغ مذکور را به حس��اب
خوان��ده حواله و قرار ب��ود مبالغي به وي در الوند تحويل دهد که علي رغم دريافت
وجه حاضر به پاس��خگويي نبوده و ش��ماره تلفن خود را خاموش کرده است شورا با
عنايت به دادخواس��ت و مالحظه صورت حس��اب دورهاي خواهان که وجه به ش��ماره
کارت  6221061205439377واري��ز ش��ده و ش��ماره کارت نيز ب��ه نام خوانده
ميباش��د ،دعوي خواهان را وارد دانس��ته و لذا به شرح و استدالل مذکور مستندا
به ماده  709قانون مدني و  198و  519و  520قانون آيين دادرس��ي مدني حکم
به پرداخت مبلغ  16/000/000ريال به انضمام هزينه دادرس��ي 1/200/000
ريال توس��ط خوان��ده در حق خواهان صادر ميگردد .راي ص��ادره غيابي ظرف مهلت
بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و بعد ا ز آن قابل تجديدنظر
در دادگاههاي شعب عموميالبرز است.ش
قاضي شعبه هفتم شوراي حل اختالف البرز -مروتي
..............................................................................................
آگهي 266
اجرائيه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم -1 :نيتعلي پناهي بابانظري فرزند رمضان نشاني
قزوين -البرز -الوند شرق فاز يک ک عدالت  5پ14
مش��خصات محکوم عليه /محکوم عليهم -1 :محمد نوريان آس��يابر فرزند حسين به
نشاني قزوين -البرز -خ رحيميان خ شهسواري جنب لوازم خودروي سيد واحد2
 -2س��يديداهلل موس��وي فرزند س��يدنظام قزوين الب��رز زمينهاي ح��اج امير کوچه
عبداله پور جنب چهار ديواري افش��ار منزل داخل زمينهاي غير تفکيک منزل س��يد

اس��تفاده از بورس ارز در تعيين قيمت ارز موجب
ميش��ود که نوس��انات موج��ود در ب��ازار نقدي
کمترينتأثيررابرقيمتگذاريارزداش��تهباش��د
و در عين حال از هدر رفت منابع در مراحل خريد
اسکناس و انتقال آن به داخل کشور توسط بانک
مرکزي جلوگيري ش��ود.چنانچه بيان ش��د يکي
از اولويتهاي اصلي بازار ارز ،حرکت به س��مت
تک نرخي ش��دن ارز و قيمت گذاري ش��ناور آن
متناسب با عرضه و تقاضاي واقعي در بازار است.
اما در حال حاضر قيمت گذاري ارز در بازار داخلي
به طور عمده در بازار نقدي انجام ميش��ود و در
چنينش��رايطي،يکيازمهمترينپيش��نيازهاي
حرک��تبهس��متارزت��کنرخيتعيينمرجعي
مناسب براي کشف قيمت عادالنه و شفاف در بازار
است.همچنين عنوان گرديد که بانک مرکزي و
صرافيها نميتوانند مرجعي مناسب براي تعيين
قيمت ارز در زمان تک نرخي بودن بازار ارز باشند؛
چراکه در اين صورت نيز به دليل لزوم حضور فعال
بان��ک مرکزي بايد عرضه ارز به صورت فيزيکي
در بازار انجام شود و اين باعث عدم امکان نظارت
کافيبرسوداگريارزواثرپذيريقابلتوجهقيمت
از نوسانات تقاضاي نقدي خواهد شد.نکته مهم و
الزمدرزمينهقيمتگذاريدربازارارزايران،فراهم
کردنشرايطتقاطععرضهوتقاضايواقعيدراين
بازار است .در حال حاضر در بازار ارز بستري براي
اين تقاطعگيري فراهم نيس��ت و در عمل قيمت
گذاري در بازار نقدي که سهميبسيار کم در حجم
مع��ادالت دارد ،ص��ورت ميگيرد.به طور طبيعي
بخش عمده عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان ارز
در بازار ،صادرکنندگان و واردکنندگان کاال هستند
که عمدتا نيازي به تهيه نقدي ارز ندارند و از طريق
حواله ارزي اقدام به واردات و صادرات مينمايند.
در نتيجه در سازوکار فعلي حاکم بر بازار ارز ،عرضه
کنندگان و تقاضا کنندگان واقعي ارز نميتوانند در
تعيين قيمت ارز اثرگذار باشند.

لزوم کشف قيمت ارز در بازار
حواله به جاي بازار نقدي

رييس سازمان بورس مطرح کرد:

س��الگرد فعاليت بازار س��رمايه ابراز داش��ت :ما در اين
مراس��م ،قصد داريم بازار س��رمايه را آنگونه که هست،
معرفي کرده و ابزارها ،امکانات و مش��کالت به ش��کل
کامل و شفاف براي آحاد جامعه مشخص شود.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به اينکه
ب��راي ورود ب��ه اي��ن بازار بايد از دانش و تخصص کافي
برخوردار بود ،گفت :براي فعاليت در بازار سرمايه ،بايد
امکان��ات ،توانمنديه��ا ،ابزاره��ا و خط��رات ذاتي اين
فعاليت اقتصادي روش��ن و ش��فاف باشد .در اين راه نيز،
کمک و همکاري همه اصحاب رسانه از جمله ،مديراني
که امروز در اين نشس��ت حضور دارند ،ضروري اس��ت
و س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار به گرمياز همراهي
متخصصان فرهنگ ساز جامعه استقبال ميکند.
وي تصري��ح ک��رد :ضروري اس��ت همه مردم جامعه به
ويژه فعالين اقتصادي حاضر در بازار سرمايه از گذشته
اي��ن نه��اد اقتصادي آگاه بوده و از وضعيت فعلي اطالع
الزم را داش��ته باش��ند تا بتوانند در خصوص آينده پيش

چهارشنبه
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بينيهاي منطقي کنند.
دبي��ر ش��ورايعالي بورس با تاکيد ب��ر اينکه پنجاهمين
سالگرد فعاليت بازار سرمايه فرصت خوبي براي فرهنگ
سازي و آشنايي مردم با بورس است ،تاکيد کرد :هدف
هميش��گي ،ش��فافيت بيش��تر اين بازار و توسعه کميو
کيفي آن است.

يداله موسوي
مشخصات نماينده يا قائم مقام قانوني محکوم له /محکوم عليه:
محک��وم ب��ه :بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوط��ه ب��ه ش��ماره
 9610092938700068و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9409972938700410
محکوم عليهم محکوم ان��د متضمانا به پرداخت  45/000/000ريال از بابت اصل
خواس��ته  150/000ري��ال به عنوان هزينه دادرس��ي در حق محک��وم له محکوم و
اعالم ميدارد که اجراي احکام ش��ورا مکلف است که خسارت تاخير تاديه چک فوق
الذکر را از تاريخ سررس��يد آن مورخ  94/9/10لغايت اجراي حکم بر طبق شاخص
بانک مرکزي محاسبه و از محکوم عليهم اخذ و در حق محکوم له ايصال نمايند .ضمنا
پرداخت نيم عشر دولتي به عهده محکوم عليهم ميباشد.
متصدي امور دفتري دادگاه ش��عبه هشتم ش��وراي حل اختالف شهري البرز استان
قزوين -حسني
..............................................................................................
آگهي 267
آگهي ابالغ وقت رسيدگي به خانم انسيه کلهر چگيني فرزند هوشنگ
خواه��ان خانم صغ��ري يزديها فرزند محمدعل��ي با وکالت آقاي ناص��ر عبداله نژاد
دادخواستي به طرفيت خانم انسيه کلهر چگيني فرزند هوشنگ به خواسته حضانت
طف��ل به ن��ام الناز گروه را تقديم دادگاههاي عموميشهرس��تان شهرس��تان قزوين
نموده که جهت رس��يدگي به ش��عبه س��وم دادگاه خانواده قزوي��ن واقع در قزوين
– خيابان دانش��گاه -جنب پارک الغدير -دادگس��تري کل استان قزوين ارجاع و به
کالس��ه  960562ثبت گرديده که وقت رسيدگي به تاريخ  1396/09/28ساعت
 10صبح تعيين گرديد .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان
و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقالب در امور مدني
و دس��تور دادگاه مرات��ب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتش��ار آگهي ميش��ود
خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني
کامل خود ،نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
شيخ سليماني – مدير دفتر شعبه سوم دادگاه خانواده قزوين
..............................................................................................
آگهي 268
رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي عباس کش��اورز معتمدي فرزند مهدي داراي شناسنامه شماره  2792به شرح
دادخواست به کالسه  96044از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و
چنين توضيح داده که شادروان فاطمه کشاورز محمديان فرزند عباس به شناسنامه
 1694در تاري��خ  96/7/29اقامت��گاه دائميخ��ود بدرود زندگ��ي گفته ورثه حين
الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1عباس کشاورز معتمدي ش ش  2792پسر
 -2سجاد کشاورز معتمدي ش ش  71250پسر
 -3مهدي کشاورز معتمدي ش ش  1626همسر
اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد
تاهرکسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي
ظرف يکماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
مصطفي محمدرضائي – قاضي شعبه دوم شوراي حل اختالف شهر قزوين
..............................................................................................
خواهان رونوشت حصر وراثت به نام آقاي علي حميدي اميرآباد به شرح دادخواست
تقديميثبت ش��ده به کالس��ه  9609987430300684از اين دادگاه درخواست
گواه��ي حص��ر وراثت نموده و چنين توضيح داده که ش��ادروان محمد کريم حميدي
اميرآباد در اقامتگاه دائميخ��ود مورخه  1396/08/09بدرود حيات گفته و ورثه
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1عل��ي حميدي اميرآباد فرزند محم��د کريم به ش.ش ( : 4220276981فرزند
متوفي)
 -2عل��ي اصغ��ر حميدي اميرآب��اد فرزند محم��د کريم ب��ه ش.ش ( : 3270فرزند
متوفي)
 -3زينب حميدي اميرآباد فرزند محمد کريم به ش.ش ( : 4220277005فرزند
متوفي)
 -4اله��ام حميدي اميرآباد فرزند محمد کريم به ش.ش ( : 4220276971فرزند
متوفي)
 -5افسانه حميدي اميرآباد فرزند محمد کريم به ش.ش ( : 2895فرزند متوفي)
 -6اک��رم حميدي اميرآباد فرزند محمد کريم به ش.ش ( : 4220276998فرزند
متوفي)
 -7فرنگي رفيعي رودبالي فرزند اسکندر به ش.ش ( :1628همسر متوفي)
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد تا
چنانچه شخصي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر

راهاندازيبورسارزميتواندبسترالزمبرايتعيين
قيمت شفاف و قابل نظارت ارز متناسب با عرضه
و تقاضاي واقعي بازار را فراهم نمايد.
وجود بورس ارز اين امکان را براي بانک مرکزي و
ديگر عرضه کنندگان ارز در کشور فراهم ميکند
که بدون نياز به تهيه اسکناس و از طريق حواله،
منابع ارزي خود را عرضه نمايند.استفاده از بورس
ارز در تعيين قيمت ارز موجب ميشود که نوسانات
موج��ود در بازار نق��دي کمترين تأثير را بر قيمت
گذاري ارز داشته باشد و در عين حال از هدر رفت
منابعدرمراحلخريداسکناسوانتقالآنبهداخل
کشور توسط بانک مرکزي جلوگيري شود.

آگهي ظرف يکماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
مس��ئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف ش��عبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان
ياسوج -زهرا بخشي
..............................................................................................
راي دادگاه
پرون��ده کالس��ه  9509987416200263ش��عبه دوم دادگاه عمومي(حقوق��ي)
دادگستري شهرستان گچساران تصميم نهايي شماره 9609977416200545
خواه��ان :آقاي س��ليمان خاکي فرزند علي جان با وکالت آقاي حميد نوش��ادپورنارگ
موس��ي فرزند يزدان به نش��اني گچساران  :خيابان بالديان :مجتمع زمرد -طبقه -4
دفتر وکالت آقاي بهزادي
خوانده :آقاي محمدرضا شاه پسند فرزند سپهدار مجهول المکان
خواسته:ها  -1الزام به ايفاي تعهد(مالي) مبني بر  -2مطالبه خسارت
راي دادگاه -خواس��ته دع��وي خواهان آقاي س��ليمان خاکي فرزن��د عليجان باوکالت
آقاي حميد نوش��ادپور به طرفيت خوانده آقاي محمدرضا شاهپسند فرزند سپهدار
عب��ارت اس��ت از الزام به انجام مفاد قرارداد فيمابين به انضمام خس��ارات ناش��ي
از عدم انجام تعهد و اس��ترداد س��ند پروژه و خس��ارات ناش��ي از هزينه دادرسي؛
خالصه اظهارات وکيل خواهان به اجمال عبارت از اين اس��ت که براس��اس قرارداد
منعقده خوانده تعهد به انجام پروژه برقرس��اني باغ خواهان را داش��ته و علي رغم
پرداخت تماميمبلغ قرارداد اقدام ننموده اس��ت لذا تقاضا به شرح خواسته نموده
است ،موضوع به کارشناس��ي ارجاع و نظريه کارشناس محترم به شرح صفحات 73
و  74پرونده ارائه گرديده و بيان ش��ده اس��ت که خوانده در مدت توافق کار را به
اتمام نرس��انده و کمار مواجه با مش��کالتي بوده اس��ت که بعدا خواه��ان با پيمانکار
ديگري (مظفري) آن را رفع نموده اس��ت و همچنين ميزان خس��ارت ناش��ي از نقص
در ش��بکه برق را مبلغ ش��ش ميليون و پانصد هزار ريال برآورد نموده اس��ت؛ لذا
دادگاه ب��ا عنايت ب��ه اوراق و محتويات پرونده و مالحظه ق��رارداد منعقده فيمابين
خواهان و خوانده و مفاد دادخواس��ت تقديميو ضمايم پيوست و نظريه کارشناسي
ب��ه ش��رح مارالذک��ر و عدم حضور خوان��ده علي رغم اب�لاغ به ايش��ان و عدم دفاع
در اينخص��وص؛ دعوي خواهان را ثابت و وارد دانس��ته ؛ مس��تندا به مواد  219و
 220قان��ون مدني و ماده  198قانون آئين دادرس��ي مدني حک��م بر الزام خوانده
ب��ه انجام مفاد قرارداد طبق قولنامه تنظيميميان طرفين( اس��ترداد س��ند پروژه)
و پرداخ��ت مبلغ ش��ش ميليون و پانصد هزار ريال به انضمام خس��ارات دادرس��ي
در ح��ق خواهان صادر و اع�لام ميگردد .راي صادره غيابي محس��وب و ظرف مهلت
بيس��ت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و س��پس ظرف مهلت بيست
روز قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر مرکز اس��تان کهگيلويه و بويراحمد
ميباشد
 / 96/587م الف
حبيب اله جمادي -دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) شهرستان گچساران
..............................................................................................
آگهي 639
در پرونده کالس��ه  9609982890600245اين ش��عبه با توج��ه به فوت مرحوم
صفرعلي حس��نعلي پور بوده توسط اعظم خليلي حس��ن زاده درخواست تحرير ترکه
ش��ده و ورث��ه مرحوم ب��ه نامهاي  -1عباس حس��نعلي پور ش ش  41پس��ر متوفي
 -2وحيد حس��نعلي پور ش ش  591پس��ر متوفي  -3محمد حس��نعلي پور ش ش
 4210441750پس��ر متوفي  -4ناصر حس��نعلي پور ش ش  3063پس��ر متوفي
 -5صغري حس��نعلي پور ش ش  183دختر متوفي  -6فضه حس��نعلي پور ش ش
 19دختر متوفي  -7فرشته حسنعلي پور ش ش  4210420443دختر متوفي-8
فريده حس��نعلي پور ش ش  4310176331دختر متوفي  -9اکرم حس��نعلي پور
ش ش  601دختر متوفي  -10اعظم حس��نعلي پور ش ش  168دختر متوفي -11
اعظم خليل حس��ن زاده ش ش  329همس��ر متوفي  -12خديجه اميني ش ش 20
همس��ر متوفي قرار تحرير ترکه صادر گرديده و براي  1396/09/16راس ساعت
 14:00وقت تحرير ترکه تعيين ش��ده اس��ت لذا بدينوسيله به تماميورثه متوفاي
ياد شده يا نمايندگان قانوني و بستانکاران از متوفي و مديونين به وي و هرکس که
به هر طريقي حقي بر ترکه متوفي دارد ابالغ ميشود در ساعت و تاريخ ياد شده در
ش��عبه  2شوراي حل اختالف شهري دشتابي استان قزوين واقع در استان قزوين-
بخش دشتابي جهت شرکت در عمليات تحرير ترکه حاضر شوند.
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه  2شوراي حل اختالف
..............................................................................................
آگهي 640
جناب آقاي علي رحيميبرابر دادنامه  9609972975400884از ش��عبه  1دادگاه
محمديه همسر شما خانم پريسا موسي زاده بوئيني تحت شماره 96/8/22-8686
خود را مطلقه نمود.
سردفتر طالق  2قزوين -علي اصغر نوري
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میزخبر

واردات بنزين در آخرين
ماه سال متوقف ميشود؟

اميدواري براي توقف واردات بنزين به کشور
به قوت خود باقي است ،اما زمان اين اتفاق
همچن��ان درهالهاي از ابه��ام قرار دارد .به
طوريکه ابراز اميدواري درمورد زمان توقف
واردات بنزين از زبان يک مس��ئول ذيربط
هم باعث ميشود برخي درمورد زمان قطعي
اين اتفاق اظهارنظر قطعي کنند.به گزارش
ايس��نا ،پس از بهره برداري از فاز نخس��ت
پااليش��گاه س��تاره خليج فارس اميدواري
ب��راي خودکفاي��ي توليد بنزين در کش��ور و
توق��ف واردات اي��ن ف��رآورده نفت��ي رنگ
ديگري به خود گرفت .قرار است با تکميل
س��ه فاز اين پااليش��گاه روزانه  ۳۶ميليون
ليتر بنزين در کشور توليد شود که سهم فاز
ي��ک از اين فرآين��د ،روزانه  ۱۲ميليون ليتر
است.مس��ئوالن ذيربط در بازههاي زماني
مختلف درحالي خبر از توقف واردات بنزين
بعد از تکميل فازهاي پااليشگاه ستاره خليج
ف��ارس ميدادن��د که نه تنها توليد مس��تمر
بنزين در فاز نخست اين پااليشگاه با اختالل
مواجه است بلکه تکميل فازهاي دوم و سوم
اين پااليش��گاه با مش��کالت مالي دست و
پنجه نرم ميکند و زمان نهايي تکميل اين
فازها مش��خص نيست.در اين راستا چندي
پيش س��عيد خوش��رو ،مدير امور بينالملل
شرکت ملي نفت ايران اعالم کرد ايران در
س��ه ماهه دوم س��ال  ۲۰۱۸يعني زماني که
دومين واحد جداکننده ميعانات پااليش��گاه
ستاره خليج فارس وارد فعاليت شود ،ممکن
اس��ت واردات بنزي��ن را متوق��ف کند .البته
اين خبر درحالي اعالم شد که طبق آخرين
آماري که توسط منصور رياحي ،مديرعامل
وقت شرکت ملي پخش فراوردههاي نفتي
اعالم شد ايران روزانه  ۱۵ميليون ليتر بنزين
وارد ميکند.

توليد  5ميليارد فوت مکعب
گاز در کيش

ش��هنازيزاده با اشاره به تعريف  5فاز براي
توليد گاز در ميدان کيش از ش��ل به عنوان
جديترين شرکت براي ورود به توسعه اين
ميدان نام برد.
س��يد نورالدين ش��هنازي زاده ،مديرعامل
ش��رکت مهندس��ي و توسعه نفت (متن) در
گف��ت و گ��و با ايلنا با اش��اره به برنامههاي
توسعهاي ميدان گازي کيش اظهار داشت:
م��ا در ح��ال حاضر توس��عه اي��ن ميدان را
ش��روع ک��رده ايم اما قب��ل از آن با تعدادي
از ش��رکتهايي که خودش��ان درخواس��ت
مطالع��ه مي��دان را داش��تهاند تفاهمنام��ه
امض��ا کرده ايم ک��ه نتيجه مطالعات بيرون
آمده و برخي ش��رکتها نيز هنوز در دس��ت
مطالعه دارند.
وي افزود :همزمان با اين مباحث و به محض
اينکه نتيجه مطالعات بيرون آمد و شرح کار
داده ش��د در قالب قرارداد آي پي س��ي وارد
مذاکره با سرمايهگذارميش��ويم و توسعه را
آغ��از ميکنيم.ش��هنازي زاده تصريح کرد:
فاز يک ميدان را از چند وقت پيش ش��روع
کرده بوديم که سالهاي قبل به دليل تغيير
س��رمايهگذارمتوقف شده بود اکنون مجددا
طرح را در حد اينکه در وهله اول گاز جزيره
کيش تامين شود ،فعال کرده ايم که در قالب
ي��ک خط لول��ه  56اينچي که بين جزيره و
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از گاز ف��از ي��ک را در قال��ب چاههايي که در
جزيره حفاري ش��ده به عسلويه ميفرستيم
که در يکي از پااليشگاهها که ظرفيت خالي
دارند تصفيه شود.
وي خاطرنشان کرد :ما در کل  5فاز آنشور
و آفش��ور در جزيره کيش تعريف کرده ايم
که در قالب اين  5فاز  5ميليارد فوت مکعب
گاز توليد ميشود اما فاز يک را به دليل اينکه
زمان از دست نرود ،آغاز کرده ايم.

امضاتفاهمنامههمکاري
در زمينه آب و آبفا با دانمارک

ب��ا حض��ور قائ��م مق��ام وزير ني��رو در امور
بينالملل و س��فير دانمارک س��ه تفاهمنامه
همکاري مش��ترک بين شرکتهاي ايراني
با شرکتهاي دانمارکي در زمينه آب و آبفا
امضا شد.
به گزارش مهر «عليرضا دائمي» قائم مقام
وزي��ر ني��رو در امور بين الملل در نشس��ت
مش��ترک با س��فير دانم��ارک و تعدادي از
ش��رکتهاي فع��ال اي��ن کش��ور در زمينه
آب و آبفا اظهار داش��ت :س��ابقه همکاري
شرکتهاي ايراني با شرکتهاي دانمارکي
در زمين��ه مس��ائل آب و آبف��ا به گذش��ته بر
ميگردد.
وي اف��زود :پي��ش از اين ما با ش��رکتهاي
دانمارکي در زمينه ساخت پروژههاي تصفيه
خانه فاضالب و زمينههاي علميو پژوهشي
همکاريهاي بس��يار خوبي داشته ايم.قائم
مقام وزير نيرو در امور بين الملل تصريح کرد:
در طي يک و نيم س��ال گذش��ته نيز جلسات
بس��يار خوبي با طرفهاي دانمارکي براي
تعميق اين روابط برگزار شده و خوشبختانه
اين مس��أله باعث ش��ده تا هم زمينه ظهور
شرکتهاي سرمايهگذاردانمارکي در حوزه
آب و آبفا در کشور فراهم شود و هم اينکه اين
شرکت با پتانسيلهاي شرکتهاي همطراز
خود در ايران بيشتر آشنا شوند.

میزخبر

رئيس سازمان انرژيهاي تجديدپذير ابراز نگراني کرد

گ�روه ان�رژي  :بر اس��اس آخرين آمار۴.۱
ميليارد دالر تقاضاي خارجي براي توس��عه
انرژيهاي تجديدپذيردر وزارت اقتصاد به
ثبت رسيده است که از اين بين  ۱.۵ميليارد
دالر عمليات��ي و  ۴۰۰ميلي��ون دالر نيز به
بهرهبرداري رسيده است
باتوج��ه ب��ه مزاياي انرژيه��اي تجديد
پذير بس��ياري از کش��ورها در تالشند تا در
آين��ده بتوانن��د  ۱۰۰درصد انرژي خود را از
تجديدپذيرها تامين کنند؛ چرا که اين نوع
از ان��رژي ب��ه مرور ارزانتر و دسترس��ي به
آن راحت تر ميشود .از سوي ديگر امروزه
انرژيهاي فس��يلي توس��عه بسيار خوبي
در دني��ا پي��دا ک��رده و به نق��اط نهايي خود
نزديک شده به طوري که هم اکنون ۲۵۰۰
محص��ول از گاز طبيع��ي و نفت به دس��ت
ميآي��د ک��ه ارزش افزوده اين محصوالت
قطعا بس��يار بيش��تر از احتراق و س��وزاندن
گاز و نفت خواهد بود.
همچني��ن ام��روزه در دني��ا ب��ه گاز و نفت
ديگر به عنوان منبعي براي سوزندان نگاه
نميشود بلکه در تالش هستند از خورشيد
و ب��اد ب��ه عنوان منابع پاک و ارزان تر براي
تامي��ن ان��رژي اس��تفاده کنن��د ،در همين
راس��تا بسياري از کارشناسان حوزه انرژي
تجديدپذيرها را يک منبع صادرات و کسب
درآم��د ملي ميدانند چراک��ه انرژيهاي
تجديدپذي��ر نه تنها ب��راي تامين مصارف
داخلي بلکه به جهت غناي که در کشور ما
در زمينه تجديدپذيرها وجود دارد ميتوان
آنه��ا را تبديل به ب��رق و براي تامين نياز
ساير کشورها صادر کنيم.
در همين زمينه نيز براس��اس قانون برنامه
شش��م توس��عه بايس��تي  ۵۰۰۰مگاوات
نيروگاه تجديدپذير در کشور نصب و بهره
برداري ش��ود ،که طبق اعالم مس��ووالن
برقي کشور در چند ماه نخست اجراي اين
برنامه ظرفيت تجديدپذيرهاي کش��ور به
بيش از  ۴۰۰مگاوات رسيده که مطمئنا با
ادامه چنين روندي و اتکاي به توان بخش
خصوصي برنامه تکليفي مجلس در زمينه
تجديدپذيرها محقق خواهد شد.
ب��ه گفت��ه ص��ادق زاده ،رئيس س��ازمان
انرژيه��اي تجديدپذي��ر و بهره وري برق
اي��ران هم اکن��ون  ۲۱۰۰مگاوات قرارداد

ابهام در تامين مالي طرحهاي انرژي نو

خري��د تضميني برق ب��ا بخش خصوصي
منعق��د ش��ده که از اي��ن بين  ۷۰۰مگاوات
آن ک��ه مرب��وط به نيروگاههاي روي زمين
بوده در حال ساخت و  ۸۰۰۰مگاوات پروانه
احداث نيروگاههاي تجديدپذير نيز از سوي
بخش خصوصي دريافت ش��ده است .وي
با بيان اينکه با روندي که امروزه در زمينه
تجديدپذيرها ش��کل گرفته اطمينان دارم
که  ۵۰۰۰مگاوات نيروگاه تکليفي وزارت
نيرو در زمان مقرر محقق خواهد ش��د مگر
اينکه در اين مس��ير اتفاقات غيرمترقبهاي
رخ بده��د ،اظهار کرد:يکي از نگرانيهاي
ما مربوط به بسته قانوني است که مجلس
ب��راي اي��ن حوزه تصويب ک��رده و بايد به
صورت يکجا اجرا شود .با وجود اينکه قانون
برنامه وزارت نيرو را متعهد به انجام برنامه
ياد شده کرده ولي منابع مالي الزم آن را نيز
در قانون دائميخود مشخص کرده است.
رئي��س س��ازمان انرژيهاي تجديدپذير و
بهره وري برق ايران تصريح کرد :براساس
بند سه ماده  ۱۲قانون اساسنامه ساتبا و ماده
پنج قانون حمايت ازصنعت برق بايس��تي
مبلغي به عنوان عوارض برق براي توسعه
برق روستايي و تجديدپذيرها از مشترکان
ب��رق دريافت ش��ود.بهگفته ص��ادق زاده
براس��اس برآورد صورت گرفته مبلغ جمع
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کارشناسان حوزه انرژي
تجديدپذيرها را يک منبع
صادرات و کسب درآمد ملي
ميدانند چراکه انرژيهاي
تجديدپذير نه تنها براي
تامين مصارف داخلي بلکه به
جهت غناي که در کشور ما در
زمينه تجديدپذيرها وجود دارد
ميتوان آنها را تبديل به برق و
براي تامين نياز ساير کشورها
صادر کنيم

خط لوله فرسوده انتقال نفت نداريم

مديرعامل شرکت خطوط لوله مخابرات نفت منطقه
تهران گفت :با توجه به نوس��ازي و بازس��ازي خطوط
انتقال گاز و نفت که در چندسال اخير در کشور صورت
گرفت��ه ،در حال حاضرخط لوله فرس��وده در کش��ور
نداري��م .حس��ن باقري��ان ،در گفت و گو با خبرآنالين
ب��ا اش��اره به اينکه ش��رکت خطوط لول��ه و مخابرات
نفت کار انتقال فرآورده و نفت ايران س��وآپ نفتي را
نيز برعهده دارد،اظهارداش��ت :حدود  ۵۰۰کيلومتر از
خطوط انتقال نفت در تهران و اطراف تهران تعويض
شده و حدود هزار کيلومتر هوشمند شده است.باقريان
عن��وان ک��رد :ب��ا توجه به اينک��ه خطوط ري  -کن و

“

آوري ش��ده در اين بخش در حدود هزار و
 ۱۰۰ميلي��ارد تومان خواهد بود که بيش از
 ۵۰۰ميليارد تومان آن دريافت و در حساب
خزانه نگهداري ميش��ود .براساس قانون
بايستي  ۱۰۰درصد اين مبلغ به توسعه برق
روس��تايي و تجديدپذيره��ا اختصاص پيدا
کند ولي نگراني ما از بابت آن است که اين
مس��ير منحرف و منابع مالي اين بخش به
ساير حوزهها اختصاص پيدا کند.

ري -قوچک از داخل ش��هر عبور ميکردند ،از بافت
پر جمعيت کش��ور خارج ش��د که ايمني کامل داشته
باش��ند .همچنين خطوطي مانند خط ري-مهرآباد،از
جمله خطوطي هستند که در سه الي چهار سال اخير
تعويض شدند و در سرويس قرار گرفتند .خطوط خط
امام نيز خط جديدي است که سال  ۹۳در سرويس قرار
گرفته است .او افزود :برنامه ديگر خط لوله «پيگراني
هوشمند»(وسيلهاي است مورد استفاده در لولههاي
انتقال سياالت از جمله لولههاي آب ،فاضالب ،انتقال
نفت و انتقال گاز) است که در دستور کار قرار گرفته
که بدين وسيله اطمينان کامل را ميدهيم که خطوط
لوله انتقال نفت کش��ور مش��کلي ندارند.باقريان بيان
کرد :زماني که پيگراني هوش��مند صورت ميگيرد،
خردههاي داخلي و بيروني مشخص ميشود و دقيقا
اعالم ميش��ود که در کدام نقطه خردگي وجود دارد
که س��بب ميش��ود ترميم صورت بگيرد .درواقع لوله
عم��ر دوباره پيدا ميکن��د .قبل آن بايد لولهها رندوم
چک ميش��د که با اين وس��يله ميزان فرس��ودگيها
کاسته شده است.

وي با تاکيد بر اينکه تاکنون تنها  ۳۴ميليارد
تومان از سوي خزانه در اختيار سازمان ساتبا
ق��رار گرفته اس��ت ،بيان ک��رد :اين رقم در
مقابل  ۵۰۰ميليارد توماني که از سوي مردم
دريافت شده بسيار ناچيز است و نميتواند با
سياستهاي کلي که مجلس براي توسعه
تجديدپذيره��ا در نظ��ر گرفته هماهنگي
داش��ته باش��د .هم اکنون از طريق مجاري
قانوني پيگير تخصيص اين منابع هستيم تا
منابعي که از سوي مردم پرداخت ميشود
مجددا به سوي مردم بازگردد.
رئي��س س��ازمان انرژيهاي تجديدپذير و
بهره وري برق ايران با تاکيد بر اينکه براي
تامين منابع مالي توس��عه تجديدپذيرها از
توان داخل و خارج کشور استفاده ميکنيم،
گف��ت :ش��رايط کامال مس��اوي براي اين
بخ��ش در نظ��ر گرفته اي��م و تبعيضي بين
س��رمايه گ��ذاران داخل��ي و خارجي وجود
ن��دارد که همين امر باعث ش��ده در زمينه
تجديدپذيره��ا تقاضاه��اي خوبي ش��کل
بگيرد.ب��ه طور متوس��ط تعرف��هاي ۳۷۰
توماني براي توليد هر کيلووات تجديدپذير
در نظر گرفته شده است ،قراردادهاي خريد
تضميني اين بخش نيز  ۲۰س��اله اس��ت و
هر س��اله متناس��ب با تورم نيز افزايش پيدا
ميکند همچنين نرخ بازگش��ت س��رمايه

کاهش قيمت نفت
درپي طمعورزي آمريکاييها

ب��راي بهتري��ن حالت چهار س��ال و براي
بدترين وضعيت هشت سال در نظر گرفته
ش��ده است.ازس��وي ديگر رييس انجمن
ان��رژي بادي ايران گفت :در س��بد انرژي
کش��ور برنامهريزي نداريم؛ در دنيا از نظر
اقتصادي بخش انرژي تجديدپذير و به طور
خاص انرژي بادي در حال توس��عه اس��ت؛
ام��ا در ايران همچنان فکر ميکنيم اينها
براي آينده است.
هاشم اورعي افزود:دوران نفت و گاز به سر
آمده و بايد به صورت جدي سياستگذاري
انرژي کنيم ،اما ما سياست انرژي نداريم و
به برنامههاي توسعه پنجم و ششم بسنده
کرديم .در قانون پنجم توس��عه مقرر شد ۵
درصد از انرژي توليدي ،انرژي تجديدپذير
باشد اما در نهايت در پايان برنامه ظرفيت
اين بخش به کمتر از  ۱۰۰مگاوات رسيد؛
هيچ کسي هم يقه کسي را نگرفت.
رئي��س انجمن انرژي ب��ادي ايران با بيان
اينکه «در قانون ششم توسعه نيز مشخص
ش��د که ظرفيت ني��روگاه تجديدپذير بايد
ب��ه  ۵۰۰۰م��گاوات برس��د» ،گف��ت :اگر
بخواهيم  ۱۰۰۰مگاوات در س��ال نيروگاه
تجديدپذير داش��ته باش��يم؛ بايد  ۷۵درصد
آن را از انرژي بادي تأمين کنيم .صادرات
ماهانه بايد نيروگاه  ۷۰مگاواتي به ش��بکه
وصل ش��ود ،اي��ن اتف��اق نميافتد .بدين
ص��ورت در برنام��ه هفتم هم همين هدف
برنامه شش��م کپي پيس��ت ميشود .وي با
تاکيد بر فقدان برنامهريزي در سبد انرژي
گفت :امروز انرژي خورش��يدي گرانتر از
س��اير انرژيهاي تجديدپذير است .اگر در
جاي مناس��ب نيروگاه خورش��يدي احداث
ش��ود ميتواني��م نيروگاهي ب��ا  ۲۰درصد
راندمان داش��ته باشيم؛ درحاليکه راندمان
انرژي بادي  ۴۰درصد است.
شرايطکليسرمايهگذاريبرايانرژيهاي
تجدي��د پذير خوب ارزيابي ميش��ود که با
توجه به پتانسيل باالي ايران در اين زمينه
باال ب��ودن تقاضاس��رمايهگذاري منطقي
ارزيابي ميشود اما مشکل عمدهاي که در
اين زمينه وجود دارد ارائه تضامين پرداخت
اس��ت که اگر دولت به اين موضوع عنايت
بيشتري داشته باشد قطعا شرايط خوبي در
تجديد پذيرها خواهيم داشت.

نيروگاههاي استانهاي زلزله زده در مدار قرار گرفت

آرشکرديمديرعاملتوانيزگفت:همهنيروگاههاي
س��ه اس��تان زلزله زده در مدار اس��ت و فقط نيروگاه
بيس��تون کرمانش��اه به خاطر پس لرزه از مدار خارج
شده بود که آن هم در مدار است.آرش کردي افزود:
اولويت اصلي برق دار کردن شبکههاي اصلي مانند
پمپ بنزينها ،بيمارستانها ،ايستگاههاي پمپاژ آب،
چاههاي برقي که تامين آب شرب را به عهده دارند
و مراکز حساس��ي که نياز اصلي مردم اس��ت ،بود که
توانس��تيم برق اين مراکز را تامين کنيم.وي گفت :
مشکل فعلي در سرپل ذهاب اين است که خيلي از
مردم در منازلشان به خاطر وجود پس لرزهها اسکان

ندارند و رغبتي نيز ندارند به مراکز مسکوني برگردند
و بيش��تر در چادرها ،معابر عموميو کمپها س��اکن
هستند ،بنابراين اولويت اين است که معابر عموميو
کمپها ،روشنايي داشته باشد.
مديرعام��ل توانير افزود  :از زيرس��اختهاي اصلي
برق دو تا س��ه پس��ت انتقال را توانس��تيم احيا کنيم
و برغم اينکه  ۵۰تا  ۶۰درصد از پس��تها آس��يب
جدي ديد که تالش ميکنيم تا پايان امروز مشکل
آنه��ا را برط��رف کنيم.کردي گف��ت :در ادامه وقتي
مردم به تدريج در خانهها مستقل شدند برق منازل
را وص��ل ميکني��م و البت��ه برخ��ي از من��ازل نيمه
تخريب بوده و برخي ديگر قابل س��کونت اس��ت.
اولويت در ش��رايط فعلي روشن کردن معابر شهري
اس��ت ک��ه مردم در آن س��کونت دارن��د.وي تاکيد
کرد :خطوط اصلي برق در س��رپل ذهاب  ۸۰تا ۹۰
درصد وصل اس��ت و گرچه اصالح ش��بکههاي برق
را نيز ش��روع کرديم اما حجم کار بس��يار باالس��ت و
تعداد روس��تاهايي که تخريب يا نيمه تخريب ش��ده
هم زياد است.

آخرين وضعيت فعاليت ميادين نفتي مناطق زلزله زده تشريح شد:

وقوع زلزله در غرب کش��ور آس��يبي به تاسيسات صنعت
نفت وارد نکرده به طوري که توليد از ميدان مش��ترک
آذر بدون وقفه ادامه دارد و ميدان تنگ بيجار نيز پس از
راه اندازي مجدد پااليشگاه گازي ايالم در مدار فعاليت
قرار گرفت.

توليد بدون وقفه ميدان نفتي آذر


توليدبدونوقفهميدانمشترکآذر

از سرگيري توليد در ميدان تنگ بيجار


مديرعامل ش��رکت نفت مناطق مرکزي ايران گفت :با
اينکه تاسيسات نفتشهر و تنگبيجار در نزديکي کانون
زلزله قرار داشتهاند ،اما خوشبختانه هيچ آسيبي نديدهاند
و ج��اي نگران��ي وجود ندارد.رامي��ن حاتمياز مصونيت

تاسيسات شرکت بهرهبرداري نفت و گاز غرب از تبعات
زلزل��ه خب��ر داد و گفت :توليد گاز در تنگبيجار بالفاصله
پس از آغاز فعاليت پااليشگاه ايالم از سرگرفته ميشود.
وي با بيان اين که بررس��يهاي الزم بر روي تاسيس��ات
و خطوط لوله صورت گرفته اس��ت و جاي نگراني وجود

به گزارش شرکت ملي نفت ،کيوان ياراحمدي ،مجري
طرح توسعه ميدان آذر در شرکت مهندسي و توسعه نفت
اعالم کرده است :زلزله به تاسيسات طرح توسعه ميدان
آذر آس��يبي نرس��انده و توليد بدون وقفه در جريان است؛
ج��اي هي��چ نگراني وجود ندارد.وي ادامه داد :هماکنون
توليد تجمعي نفت در ميدان آذر به مرز  6ميليون بشکه
نزديک ش��ده اس��ت.ميدان نفتي آذر در بلوک اناران ،در
دماغ��ه کوهه��اي زاگ��رس و در امتداد مرز ايران و عراق
(در قس��مت جنوب غربي ايالم) بين ش��هرهاي مهران و
دهلران قرار گرفته اس��ت.اکنون روزانه بيش از  30هزار
بشکه نفت از اين ميدان مشترک برداشت ميشود.

توقف موقف فعاليت ميدان نفت شهر


ميدان نفتي نفت شهر در نزديکي مناطق زلزله زده قرار
دارد ک��ه ع�لاوه بر زلزله اصل��ي با پس زلزلههاي متعدد
مواجه است؛ بنابراين تصميم به خروج موقف اين ميدان
از فعاليت گرفته ش��ده اس��ت.عليرضا عيدک زاده رئيس
ايمني ،بهداش��ت و محيط زيس��ت ش��رکت نفت مناطق
مرک��زي اي��ران در اين باره ميگويد :در منطقه عملياتي
نفت ش��هر واقع در اس��تان کرمانشاه نيز که کانون زلزله
محسوب ميشود ،به منظور رعايت مسائل ايمني و مقابله
با تبعات پس لرزههاي اين حادثه ،چاههاي نفت شهر از
مدار خارج و کارخانه نمکزدايي نيز متوقف شد.

قيمتجهانينفتکاهشيافت

قيمت هر بشکه نفت برنت روز گذشته با  ۲۲سنت،
معادل  ۰.۳۵درصد کاهش به  ۶۲دالر و  ۹۴س��نت
رسيد.
ب��ه گزارش تس��نيم  ،در حالي ک��ه احتمال افزايش
بيش��تر توليد نفت آمريکا موجب خنثي ش��دن نتايج
تالشهاي اوپک و متحدانش براي کاهش عرضه
شده است ،قيمت نفت روز گذشته با کاهش مواجه

ن��دارد ،خاطر نش��ان کرد :فراينده��اي عملياتي در تمام
مناطق تحت مديريت اين ش��رکت بدون هيچ مش��کلي
در جريان است.مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي
ايران افزود :اين آمادگي وجود دارد که بالفاصله پس از
در مدار قرار گرفتن پااليشگاه ايالم ،توليد گاز در ميدان
گازي تنگبيجار از سرگرفته شود.

بود.بر اس��اس اين گزارش ،قيمت هر بش��که نفت
برنت روز گذش��ته با  22س��نت ،معادل  0.35درصد
کاهش به  62دالر و  94سنت رسيد.
قيمت نفت خام آمريکا نيزروز گذشته با  14سنت،
معادل  0.25درصد کاهش به  56دالر و  62س��نت
رس��يد.اين کاهش قيمتها پس از آن رخ ميدهد
که قيمت ش��اخصها نفتي در اوايل هفته گذش��ته
به باالترين رقمها از سال  2015تاکنون رسيد ،اما
تج��ار گفتن��د ،در طي روزه��اي اخير اندکي از روند
ش��تاب رو به جلوي قيمت نفت کاس��ته شده است.
احساس کاهشي پيدا شده در بازار تا حدي ناشي از
افزايش توليد نفت خام آمريکاست .توليد نفت خام
آمريکا از اواس��ط س��ال  2016تاکنون با بيش از 14
درصد رش��د به رقم بي س��ابقه  9.62ميليون بشکه
در روز رسيده است.

عرضه سهام آرامکو در بورس لندن

در حال��ي ک��ه آمري��کا و انگليس در حال رقابت براي
ميزباني عرضه اوليه س��هام غول نفتي عربس��تان در
بورسهاي خود هس��تند ،دول��ت انگليس با اعطاي
ي��ک تضمي��ن وام  ۲ميليارد دالري به ش��رکت نفتي
آرامکو موافقت کرده اس��ت.به گزارش تس��نيم  ،در
حال��ي ک��ه آمري��کا و انگليس در ح��ال رقابت براي
ميزباني عرضه اوليه س��هام غول نفتي عربس��تان در

بورسهاي خود هستند ،دولت انگليس با اعطاي يک
تضمين وام  2ميليارد دالري به شرکت نفتي آرامکو
موافق��ت کرده اس��ت.اين تضمي��ن اعتبار صادراتي
قاب��ل توج��ه و غيرمعمول که براي تامين مالي خريد
کاالهاي انگليسي پيشبيني شده ،از سوي بسياري
از تحليلگ��ران ب��ه عنوان تالش دولت انگليس براي
تش��ويق عربستان به عرضه سهام شرکت آرامکو در
بورس لندن تفس��ير ش��ده است .هفته گذشته دونالد
ترامپ ،رئيس جمهوري آمريکا در توئيتر خود نسبت
به عرضه سهام شرکت آرامکو در بورس نيويورک ابراز
عالقمن��دي ک��رده بود.پيش از اين ،نهاد رفتار مالي،
عاليترين رگوالتور مالي انگليس ،به دليل پيشنهاد
ايجاد تغييراتي در مقررات عرضه سهام شرکتها در
بورس لندن ،که موجب تسهيل عرضه سهام آرامکو
در اين بورس ميشود ،با انتقاداتي مواجه شده بود.

قيمته��اي نف��ت تح��ت تاثي��ر دورنماي
رش��د بيشتر توليد آمريکا که به تالشهاي
توليدکنندگان ديگر به رهبري اوپک براي
متع��ادل کردن ب��ازار لطمه ميزند ،کاهش
يافت .به گزارش ايسنا ،بهاي معامالت نفت
برن��ت با  ۲۲س��نت ي��ا  ۰.۳۵درصد کاهش
نس��بت به قيم��ت نهايي روز دوش��نبه ،به
 ۶۲.۹۴دالر در هر بش��که رسيد.نفت وست
تگ��زاس اينترمديت آمريکا با  ۱۴س��نت يا
 ۰.۲۵درص��د کاه��ش ۵۶.۶۲ ،دالر در ه��ر
بش��که بود.بهاي معام�لات نفت در حالي
کاهش پيدا کرده که اوايل هفته گذشته به
باالترين رکورد در بيش از دو س��ال گذشته
صع��ود کرده بود ،اما معاملهگران ميگويند
ب��ازار از آن زم��ان بخش��ي از روند صعودي
خود را از دس��ت داده اس��ت.معاملهگران در
پيشبين��ي براي افزايش بيش��تر قيمتها
محتاط شدهاند و اکنون انتظار دارند قيمتها
با اندکي کاهش روبهرو شوند .انتظارات اخير
نتيجه رش��د توليد نفت آمريکاس��ت که از
اواسط سال  ،۲۰۱۶بيش از  ۱۴درصد رشد
ک��رده و ب��ه رکورد  ۹.۶۲ميليون بش��که در
روز رسيده است .دولت آمريکا روز دوشنبه
اع�لام کرد که توليد ش��يل اين کش��ور در
دس��امبر براي دوازدهمين ماه متوالي رشد
خواهد کرد و به ميزان  ۸۰هزار بش��که در
روز افزايش پيدا ميکند.

افزايش صادرات نفت
از کرکوک

وزير نفت عراق گفت :توليد نفت خود از ميادين
کرکوک را به يک ميليون بشکه در روز افزايش
خواهي��م داد.ب��ه گزارش مهر « ،جبار العيبي»
وزيز نفت عراق گفت :قصد داريم توليد خود از
ميادين نفتي کرکوک را به يک ميليون بشکه
در روز افزايش دهيم .وي در بازديد از ميادين
نفتي«بايحس��ن»و«آوانا»دس��تورسرعت
بخش��يدن به باز گرداندن عمليات را خواستار
ش��د.همچنين صادرات نفت عراق از ميادين
کرکوک از زمان باز پس گرفتن کنترل منطقه
کردستانعراقبهدستنيروهايتحتفرمان
دولتمرکزياينکشوربهحالتتعليقدرآمده
است.در هفدهم ماه گذشته ميالدي نيروهاي
عراقي ،کنترل ميادين نفتي «باي حس��ن» و
«آوانا»رادرش��مالش��رقيکرکوکبهدست
گرفتند« .العيبي» در ماه گذش��ته ميالدي از
مقامات کردس��تان عراق درخواست کرده بود
که به بغداد اجازه اس��تفاده از خط لوله خود را
بمنظور صادرات نفت خام کرکوک بدهند؛ اما
همچن��ان هيچ جواب��ي از آنها دريافت نکرده
است.بر همين اساس ،عراق حداقل نيازمند ۳
م��اهزم��انبرايتعميرخطلولهقديميانتقال
نفت خام کرکوک به بند «سيحان» در ترکيه
اس��ت و از ماه مارس س��ال  ۲۰۱۴ميالدي ،به
دنبال آس��يب رس��اندن گروهاي تکفيري به
خط لوله کرکوک-سيحان که داراي ظرفيت
انتقال  ۶۰۰هزار بشکه نفت در روز است ،اين
خ��ط لوله مهم از چرخ��ه صادرات نفت عراق
خارج شده است.

صنعت نفت ايران در دنيا
حرفهاي زيادي براي گفتن دارد

عضو کميس��يون برنامه ،بودجه و محاس��بات
مجلس ش��وراي اس�لاميبه عملکرد مثبت
وزارت نفت در بخشهاي مختلف اشاره کرد
و گفت :با اقدامهاي انجام شده در صنعت نفت
ايران طي چند س��ال اخير ،کش��ورمان در اين
صنع��ت حرفهاي زيادي در دنيا براي گفتن
دارد.بهگزارششانا،شهبازحسنپوربيگلريبا
بيان اينکه وزارت نفت يکي از وزارتخانههاي
موفق در دولتهاي يازدهم و دوازدهم به شمار
ميآيد ،گفت :در حوزه ميدانهاي مش��ترک
بهوي��ژه ازدياد برداش��ت از مخازن نفت و گاز
فعاليتهاي خوبي انجام ش��ده اس��ت و ما به
س��متوض��عمطل��وبدراينبخشحرکت
ميکنيم.اين عضو کميس��يون برنامه ،بودجه
و محاس��بات مجلس ش��وراي اسالميافزود:
باوجود همه چالشهايي که برخي کشورهاي
منطقه براي ما ايجاد کردند و تحريمهايي که
با آن موجه بوديم ،توانس��تيم حقوق خود را در
بازارهاي جهاني نفت پس بگيريم.

مخالفت کميسيون انرژي با
اليحه اصالح اساسنامه توانير

کميس��يون انرژي مجلس شوراي اسالميدر
جلسه صبح روز گذشته خود اليحه يک شوري
اجازه اصالح اساسنامه شرکت توانير را بررسي
و با مخالفت نمايندگان رد کرد.
ک��وروش کرمپ��ور در گفتوگ��و با ايس��نا ،با
تشريح جلسه کميسيون انرژي گفت :اليحه
يک ش��وري اجازه اصالح اساس��نامه شرکت
سهاميمديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي
برق ايران (توانير) با حضور مسئوالني از وزارت
نيرو ،ديوان محاس��بات و مرکز پژوهشهاي
مجلس بررس��ي ش��د و با توجه به مخالفت
نماين��دگان عض��و کميس��يون و اينک��ه اين
موضوع جزو اختيارات مجلس اس��ت ،اليحه
مذکور رد شد.وي همچنين بيان کرد :اليحه
موافقتنام��ه همکاري بي��ن دولت جمهوري
اس�لاميايران و دولت جمهوري ارمنس��تان
راجع به احداث و بهره برداري از نيروگاههاي
جرياني بر روي رودخانه ارس ،مورد بررس��ي
ق��رار گرفت��ه و با انجام اصالحاتي در ماده  2و
همچنين تغيير زماني تصويب ش��د.اين عضو
هيئت رئيسه کميسيون انرژي در پايان گفت:
نظارت بر اجراي احکام قانون برنامه شش��م
توسعه در حوزه وزارت نيرو نيز تا ماده  48آن
مورد بررس��ي قرار گرفته و ادامه رس��يدگي در
جلسه بعدازظهر انجام خواهد شد.

بانکوبیمه
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کمک يک ميليارد و  500ميليون
ريالي بيمه دانا به زلزله زدگان

شرکت بيمه دانا به منظور ابراز همدردي با
زلزله زدگان غرب کش��ور مبلغ يک ميليارد
و  500ميلي��ون ري��ال به م��ردم اين منطقه
کمک ميکند.
ب��ه گزارش رواب��ط عموميبيمه دانا ،در پي
وقوع زمين لرزه ش��ديد در غرب کش��ور به
ويژه کرمانش��اه ،دکت��ر صادق نايب رئيس
هي��ات مدي��ره و مدير عامل بيمه دانا ضمن
ابراز تاسف از وقوع اين حادثه تلخ و تسليت
ب��ه بازماندگان اين فاجعه ملي ،اعالم کرد:
به منظور همدري با مردم ش��ريف و مظلوم
مناط��ق غرب کش��ور و در راس��تاي ايفاي
مس��ووليت اجتماعي ،اين ش��رکت به جاي
ص��رف هزينههاي تبليغاتي خود ،مبلغ يک
ميلي��ارد و  500ميلي��ون ريال به اين امر خدا
پس��ندانه اختصاص خواه��د داد.وي افزود:
اين مبلغ به زودي از طرف اين ش��رکت در
اختيار زلزله زدگان مناطق غربي کشور قرار
خواهد گرفت.

قائ��م مقام بيم��ه مرکزي در پان��ل اقتصاد
مقاومت��ي ،حم��ل و نق��ل و بيم��ه همايش
بينالملل��ي حمل و نقل و لجس��تيک ايران
ب��ر اهمي��ت و نقش بيم��ه در رونق صنعت
حمل و نقل و مقاومسازي اقنصاد کشور در
برابر تهديدات بيروني تاکيد کرد.به گزارش
روزنامهعصرايرانيانبهنقلازادارهکلروابط
عموميو امور بين الملل بيمه مرکزي ،پرويز
خسروشاهي قائم مقام بيمه مرکزي در اين
پانل با ابراز خرسندي از فرصت فراهم شده
ب��راي تب��ادل نظر در جم��ع فعاالن عرصه
حمل و نقل کش��ور گف��ت :اميدوارم به اين
بهان��ه همکاريهاي صنعت بيمه و صنعت
حمل و نقل کشور که عرصههاي وسيعي را
در بر ميگيرد بيش از پيش گس��ترش يابد.
وي در ادامه گفت :اقتصاد مقاومتي اش��اره
ب��ه اقتص��ادي دارد که قادر اس��ت در مقابل
شوکهاي مختلف اقتصادي و غيراقتصادي
تعادل خود را حفظ کند و با کمترين نوسان و
اخاللبهحياتطبيعيخودادامهدهدکهيکي
از کانالهاي وارد کردن شوک به اقتصادهاي
ام��روزي ،تحريم معام�لات بينالمللي آن
اقتصاد اس��ت.وي تحريم معامالت بيمهاي
را يک��ي از ابزاره��اي مه��م و راهبردي وارد
کردن ش��وک ب��ه هر اقتصادي دانس��ت و
گف��ت :در دني��اي امروز بيمه بعنوان يکي از
مهمترين ابزارهاي کاهش اصطکاکهاي
متع��دد ،متن��وع و پيچيده مالي در معامالت

لزوم گسترش حضور بيمه در بخش حمل و نقل

داخليو بينالمللي کش��ورها ،نقش��ي بسيار
کلي��دي در روانس��ازي ،مديريت و کاهش
ريسک و ايجاد ثبات در فعاليتهاي اقتصادي
و در نتيجه توس��عه تجارت در س��طح ملي و
بينالمللي دارد و در حال حاضر با حق بيمهاي
بالغ بر  ۴,۸هزار ميليارد دالر ،باالي  ۶درصد
تولي��د ناخالص جهان��ي اختصاص به بيمه
داردقائم مقام بيمه مرکزي با اشاره به اينکه
بخش حمل و نقل نقشي حياتي در ارتباطات
بينالملليکشورهادارداينبخشراهميکي
ديگر از کانالهاي اصلي وارد کردن ش��وک

ب��ه اقتصادها دانس��ت و گفت :بيم ه يکي از
ابزارهايي اس��ت که بدون آن صنعت حمل
و نق��ل زمينگير خواهد ش��د بنابراين يکي
از مهمتري��ن روشهاي وارد کردن ش��وک
ب��ه بخش حمل و نقل ،تالش براي متوقف
کردن معامالت بيمهاي است .وي در ادامه
اف��زود :ما در حال حاضر در حوزههايي چون
حم��ل کاال ،حوادث مربوط به بدنه کش��تي
و هواپيما و مس��ووليتهاي مرتبط در برابر
شخص ثالث ،انواع مسووليتهاي مرتبط با
متصدي��ان حمل و نقل داخلي و بينالمللي،

تشکيل ستاد ويژه در بيمه آسيا

رواب��ط عموميبيم��ه آس��يا در اطالعي��هاي ضمن
ابرازهمدردي با بازماندگان زلزله اعالم کرد :در پي
وقوع زلزله و نشست فوق العاده مديرعامل و مديران
فني بيمه آسيا،اکيپ ويژهاي به منظور امدادرساني

مسئوليترانندهدربرابرشخصثالث،حوادث
رانن��ده و بدن��ه اتومبيل به بخش حمل و نقل
خدمات بيمهاي ارائه ميکنيم.خسروشاهي
گف��ت:وضعي��تضريبنفوذبيمهدربخش
حمل و نقل کشور بهتر از ساير بخشهاست.
ضريب نفوذ بيمهدر کل بخشهادرحالحاضر
 ۲,۱درص��داس��تام��ادربخشحملونقل
حدود  ۵درصد برآورد ميشود که اين شاخص
در بخش حمل و نقل زميني حدود  ۵.۵درصد
و در رش��تههاي باربري و کش��تي و هواپيما
حدود  ۲.۶درصد است .البته ما به اين راضي

اطالعيه بيمه پارسيان در
خصوص آسيب ديدگان زلزله

نيستيم و با توجه به عرصههاي بکري که در
بخش حمل و نقل براي حضور بيمهها وجود
داردوهمچنينجهتتحققاقتصادمقاومتي
بايد حضور و نقش بيمه در اين بخش عمق
و گس��تره بيشتري پيدا بکند.قائم مقام بيمه
مرک��زي تصريح کرد :براي اين منظور بيمه
مرکزي آمادگ��ي دارد تقاضاي محصوالت
بيمهاي جديد را به سرعت بررسي نمايد و در
صورتيکه معيارهاي بيمهپذيري را داش��ته
باش��ندوامکانارزيابيريس��کدرموردآنها
فراهم باش��د مجوز عرض��ه آن محصوالت
بيمهاي را صادر نمايد.وي برگزاري سمينارها
و کارگاههاي آموزشي الزم براي تبادل نظر
مي��ان طرفه��اي عرضه و تقاضاي بيمه در
بخشه��اي مختل��ف صنعت حمل و نقل را
ضروري دانست و گفت :در همين راستا ،در
جلس��هاي که اخيراً با روس��اي هيأت مديره
فدراس��يون حمل و نقل و انجمن کشتيراني
داش��تيم تفاهم ش��د کهدوس��تان محورهاو
س��رفصلهاي م��ورد نياز جه��ت برگزاري
اين س��مينارها و کارگاهه��اي تخصصي را
پيشنهاد نمايند تا پژوهشکده بيمه براي اين
منظور برنامهريزي کند.ش��ايان ذکر اس��ت،
در پاي��ان اي��ن نشس��ت ،از بيمهگذاران برتر
ش��رکت بيمه پاسارگاد که در زمينه ترانزيت
کاال فعاليت دارند به جهت اقدامات شايسته
آنه��ا در زمين��ه مديريت ريس��ک با اهداي
لوح تقدير به عمل آمد.

اعالم شماره حساب  99999بانک تجارت براي ياري زلزله زدگان

و ارزيابي خس��ارت واحدهاي آسيب ديده به منطقه
زلزله زده اعزام شد.
بنابراي��ن گ��زارش ،رؤس��اي ش��عب بيمه آس��يا در
اس��تانهاي کرمانشاه و ايالم به همراه کارشناسان
بيمهاي و ش��بکه فروش با حضوردر مناطق آس��يب
دي��ده  ،ضمن امدادرس��اني ب��ه هموطنان زلزله زده
،نسبت به ارزيابي خسارات اقدام خواهند کرد.
همچنين ارزيابي خسارت واحدهاي آسيب ديده در
ش��عب بيمه آس��يا در استانهاي کرمانشاه به نشاني
خياب��ان ش��هيد مصطفي امامي،روب��روي مجتمع
اداري_تجاري قدير ،پالک  87و ايالم به نش��اني
بلوار ش��هيد بهش��تي ،جنب ساختمان شرکت نفت
و نمايندگ��ي کد ( 26049موس��وي نيا) به نش��اني
سرپل ذهاب ،خيابان احمدبن اسحاق ،روبروي حرم
انجام ميشود.

شهرستانك

بانک تجارت با اختصاص ش��ماره حس��اب 99999
بمنظ��ور جم��ع آوري کمکهاي نقدي هموطنان نوع
دوست سراسر کشور براي زلزله زدگان غرب کشور
اعالم آمادگي کرد.
ب��ه گ��زارش روزنامه عصرايراني��ان به نقل از روابط
عموميبان��ک تج��ارت  ،در پي وقوع زلزله يکش��نبه

ش��ب در اس��تانهاي غربي کشور متاس��فانه تعدادي
از هموطن��ان عزي��ز جانباخت��ه و عده بيش��ماري نيز
خسارات مالي سنگيني را متحمل شده اند .اين بانک
در راس��تاي تسهيل مشارکت هموطنان نوع دوست
در کمکرس��اني به زلزله زدگان نسبت به اختصاص
ش��ماره حس��اب  99999به نام جمعيت هالل احمر
ي قابل واريز در شعب سراسر کشور
جمهوري اسالم 
مبادرت نموده است .
در اين گزارش آمده اس��ت :امکان واريز کمکهاي
نقدي به ش��ماره حس��اب اعالم ش��ده و شماره کارت
 5859837000088225ب��ه ن��ام جمعي��ت هالل
احم��ر جمه��وري اس�لاميايران از طري��ق خدمات
الکتروني��ک بان��ک تجارت همچون دس��تگاههاي
خود پرداز  ،موبايل بانک  ،تلفنبانک و اينترنت بانک
نيز فراهم است.

درهمايش فناوريهاي نوين مخابرات تاکید شد:

دکتر کابلي مش��اور مخابراتي منطقه اصفهان نيز با اش��اره به اينکه موفقيت
ه��ر ط��رح و پ��روژه نيازمند همکاري و هماهنگي اس��تفاده کنن��دگان و ارايه
دهن��دگان اس��ت ک��ه در نتيجه با افزاي��ش توانمنديها ،افزاي��ش درآمد نيز

هم انديشي مدير عامل شرکت گاز
استان چهارمحال و بختياري با واحد اچ اس اي

صادق کريمي– شهرکرد :به گزارش روابط عمومي؛
مدير عامل ش��رکت گاز استان به وحدت فرماندهي،
برنامه ريزي درست ،شناسايي تجهيزات و بکارگيري
درست تاکيد کرد و گفت :بکارگيري توان سازماني و
استفاده از توان رسانههاي داخل سازماني در راستاي

آشنايي با مديريت بحران بايد مورد توجه قرار گيرد و
بايد از توان کامل شرکت گاز استان استفاده نمود.
در ادامه ايش��ان به فرآيند پيشبيني و پيش��گيري از
وق��وع بح��ران ،برخورد و مداخله در بحران و س��الم
سازي بعد از وقوع بحران را مديريت بحران ناميدند.
عالوه بر اين ،اعتقاد مدير ش��رکت گاز اس��تان بر اين
اس��ت که مديريت بحران علميکاربردي اس��ت که
به وس��يله مشاهده سيس��تماتيک بحرانها و تجزيه
و تحليل آنها در جس��تجوي يافتن ابزاري اس��ت که
بوسيله آنها بتوان از بروز بحرانها پيشگيري نمود
و ي��ا در ص��ورت ب��روز آن در خصوص کاهش اثرات
آن آمادگي الزم جهت امدادرس��اني س��ريع و بهبود
اوضاع اقدام نمود.

نصب  ۲5هزار انشعاب گاز در استان بوشهر

بوش��هر -خبرنگارش��روع  :شرکت گاز استان بوشهر
براساس برنامه ريزيهاي تعريف شده تا پايان امسال
مجموعا بيش از  ۲5هزار انش��عاب در س��طح اس��تان
نصب ميکند.
مديرعامل ش��رکت گاز اس��تان بوش��هر در گفتگو با
خبرنگار اين شرکت با بيان اين که تاکنون در مجموع
 175هزار و  359انشعاب در سطح استان نصب شده
است ،اظهار کرد از اين مقدار116 ،هزار و  106مورد
در شهرها و  59هزار و  253انشعاب نيز در روستاهاي
استان نصب شده است.

وي در ادامه با اش��اره به اجراي طرحهاي در دس��ت
اجرا و افزايش ش��مار ش��هرها و روستاهاي پيوسته به
ش��بکه گاز اس��تان گفت :امسال نصب انشعابها براي
مشترکان بخش شهري ،روستايي و صنايع به سرعت
افزايش مييابد.
مديرعامل شرکت گاز استان بوشهر تصريح کرد :در
حال حاضر نيز چند پروژه نصب انشعاب گاز در برخي
ش��هرهاي اس��تان از جمله بوشهر  ،گناوه  ،برازجان و
...در حال اجراست.
به گفته وي ،تا پايان امسال براساس برنامه ريزيهاي
پيشبيني شده ۲5 ،هزار انشعاب گاز در سطح استان
نصب خواهد شد.
مدير عامل شرکت گاز استان بوشهر در خاتمه با اشاره
به اينکه  98درصد از مناطق شهري اين استان داراي
شبکه گازرساني هستند افزود 86 :درصد روستاهاي
اس��تان بوش��هر نيز از اين نعمت برخوردار هستند که
با تکميل طرحهاي در دس��ت اجرا اين ميزان به 95
درصد افزايش مييابد.

استقرار خودپردازهاي سيار بانک
صادرات در مناطق زلزله زده

بانک صادرات ايران با ارس��ال  ٨دستگاه
خودپ��رداز س��يار ب��ه مناط��ق زلزله زده
اس��تان کرمانش��اه ،خدم��ات بانکداري
الکترونيک��ي را در اي��ن نق��اط تس��هيل
کرد.
به گزارش خبرنگار روزنامه عصرايرانيان
ب��ه نقل از رواب��ط عموميبانک صادرات
اي��ران ،اي��ن بانک با ارس��ال  ٨دس��تگاه
خودپ��رداز از مديريت ش��عب اس��تانهاي
کرمانش��اه ،خوزستان ،مرکزي و لرستان
به کمک مردم آسيب ديده شتافت .
م��وج عظيم اب��راز همدردي مردم اقصي
نقاط ميهن اس�لاميبا هموطنان آس��يب
ديده زلزله غرب کشور همچنان ادامه دارد
و بانک صادرات ايران نيز در راستاي انجام
مس��ئوليتهاي اجتماع��ي خ��ود ،ضمن
تالش در جهت تسهيل خدمات حمايتي
بانکي براي مردم منطقه زلزله زده در بدو
امر با تخصيص يک ميليارد ريال از هزينه
تبليغاتي بانک ،اختصاص مزاياي يک روز
مرخصي کارکنان بانک و شرکتهاي تابعه
براي کمکرساني نقدي و همچنين تعيين
ش��ماره حس��اب  ٦٥٦٥در شعبه مرکزي
(ک��د  )٣٠٤٦اين بانک ،ياريرس��اني به
م��ردم رن��ج ديده از اي��ن ضايعه بزرگ را
سرعت بخشيده است.
گفتني اس��ت ،ش��ماره حس��اب سپهري
 ٠١١١٢٩٧٩٠٢٠٠١و ش��ماره کارت
 ٦٠٣٧٦٩١٩٨٠٠٣٠٥٩٧ب��ه ن��ام زلزله
زدگان اس��تانهاي غ��رب ني��ز به منظور
تجمي��ع کمکه��اي نقدي هموطنان در
نظر گرفته شده است.

برگزاری همایش شرکت
شهرکهايصنعتياستانمرکزي

مشتري مداري رکن اصلی توسعه

هماي��ش بازارياب��ي صن��ف کافي نت داران اصفهان توس��ط معاونت تجاري
مخاب��رات منطق��ه اصفه��ان و با همکاري نظام صنف��ي رايانهاي اصفهان در
محل سالن اهل البيت برگزار گرديد.
اميرحسين زيگلري سرپرست اداره بازاريابي معاونت تجاري و دبير اين همايش،
هدف از برگزاري را توس��عه رويکرد مش��تري مداري و معرفي خدمات نوين
تکنولوژي  FTTHبه عنوان جديدترين فن آوري ارتباطي دنيا بيان کرد.
در اي��ن آيين دکتر ناصر مش��ايخي معاون تج��اري مخابرات منطقه اصفهان
پيرامون کسب و کارهاي جديد و استفاده از فناوريهاي نوين بويژه تکنولوژي
 FTTHگفت :بايد نيازهاي مش��تري مورد بررس��ي قرار گيرد و زيرس��اخت نيز
بر همان اس��اس روز آمد ش��ود تا بتوانيم س��رويسهاي مختلف را در اختيار
مش��تريانمان قرار دهيم .وي افزود :مش��تري مداري س��ر لوحه کار ماس��ت و
اميدواريم با هماهنگي بيش��تر با صنف رايانه ،اينترنت پر س��رعت در جهت
توسعه کسب و کارهاي نوپا ارائه دهيم.

رواب��ط عموميبيم��ه پارس��يان ضم��ن
ع��رض تس��ليت درگذش��ت تع��دادي از
هموطن��ان در حاث��ه زلزله غرب کش��ور و
آرزوي بهب��ودي و س�لامت کام��ل براي
مصدومي��ن اع�لام كرد :کليه ش��عب بيمه
پارسيان علي الخصوص شعب غرب کشور
آماده رس��يدگي فوري به پروندههاي بيمه
گ��ذاران محت��رم اين ش��رکت که در حادثه
اخي��ر دچار زيان ش��دهاند  ،ميباش��ند و در
همين راستا نيز کميته ويژهاي جهت بررسي
کامل و تس��ريع در رس��يدگي به امور بيمه
گذاران آس��يب ديده دراين زلزله تش��کيل
شده است .

شهرستانك

خبر شهرستان

نشست شهردار اراک با انجمن
صنفي انبوهسازان استان مرکزي

ط��ي نشس��ت صميمان��ه اعض��اي هيات
مديره انجمن صنفي انبوهس��ازان اس��تان
مرکزي با ش��هردار کالنشهر اراک ،ايشان
ضم��ن تبريک انتصاب مهن��دس تاجران
در مجمـوع��ه مديريت ش��هري اراک ابراز
اميدواري کردند که در زمان تصدي مهندس
تاجران در شهرداري اراک شاهد شکوفايي
هر چه بيشتر عمران و مبلمان شهري اراک
باش��يم.مهندس تاجران شهردار کالنشهر
اراک در اين نشس��ت از انجمن انبوهسازان
خواس��ت تا نحوه همکاري خود با مجموعه
ش��هرداري در خصوص اجراي پروژههاي
مديري��ت ش��هري را اع�لام نمايند چرا که
در زم��ان حاض��ر ش��هرداري همانند يک
س��وپر مارکت انواع پروژه با مبالغ مختلف
را دارد که س��رمايهگذاران با هر توان مالي
ميتوانند شهرداري را در اجراي پروژههاي
س��رمايهگذاري کم��ک نمايند ،همچنين با
تغيير سيستم س��رمايهگذاري در مجموعه
ش��هرداري به دنبال جاذبه هستيم و برنامه
اين است از توان سرمايهگذاران بوميشهر
اراک اس��تفاده نمايي��م.وي خاطرنش��ان
س��اخت :ش��هرداري اراک تماي��ل دارد در
اجراي پروژههاي س��رمايهگذاري از توان و
قابليت انبوهسازان استان استفاده نمايد و در
حين اين س��رمايهگذاري سود هر دو طرف
ني��ز تامين ش��ود.مهندس تاجران برخي از
پروژههاي س��رمايهگذاري شهرداري اراک
را اح��داث مي��دان ترهب��ار مرکزي و محلي
لوک��س و ش��يک و ب��ه روز در نقاط مختلف
شهر ،کشتارگاه صنعتي ،ساماندهي مشاغل
مزاح��م ،مجتم��ع گردش��گري دره گردو با
قابليتهاي رفاهي و تفريحي عنوان کرد و
بيان داشت :يکي ديگر از اقدامات شهرداري
ساماندهي سکونتگاههاي و خارج نمودن
اين ش��هر از کوچه باغ بودن و تبديل آن به
شهري با يک معماري مناسب ميباشد که
در اين خصوص نياز به مش��ارکت مجموعه
انبوهس��ازان و س��رمايهگذاران دارد.ايشان
همچنين افزود :مجموعه مديريت ش��هري
اراک همچني��ن قص��د دارد ب��ا وارد نمودن
اتوبوسه��اي برقي و گازي و اتوبوسهاي
ي��ورو  4ب��ه باال که آلودگ��ي کمتري دارند
ناوگان حمل ونقل عموميرا متحول نمايد و
در اين ميان نيز قصد دارد اتوبوسها را جهت
بهرهب��رداري ب��ه بخ��ش خصوصي واگذار
نمايد.ش��هردار کالنشهر اراک خاطرنشان
س��اخت :پروژهه��اي گوناگوني در س��طح
شهر وجود دارد که نياز به سرمايهگذار دارد
و ش��هرداري قصد دارد با ايجاد شرايط امن
و مناس��ب اين پروژهها را به نتيجه برس��اند.
همچنين در اين جلسه مقرر گرديد انجمن
انبوهس��ازان استان مرکزي آمادگي خود را
در جلسه بعدي جهت همکاري با مجموعه
مديريت ش��هري اراک درخصوص اجراي
پروژههاي سرمايهگذاري اعالم نمايند.

میزخبر

قائم مقام بيمه مرکزي تاکیدکرد:

آمادگيشعببانکايرانزمين
دراستانهايآسيبديده

ش��عب بانک ايران زمين در استانهاي آسيب
دي��ده از زلزله ضم��ن همدردي با هموطنان
آس��يب ديده ،امروز باز و آماده خدمترساني
اس��ت .ب��ه گ��زارش رواب��ط عموميبانک
ايران زمين ،با توجه به مس��ائل و مش��کالت
ايج��اد ش��ده در اس��تانهاي آس��يب ديده از
زلزله و به منظور کاس��تن از اين مش��کالت،
ش��عب اين بانک در کليه اس��تانهايي که از
زلزله ش��ب گذش��ته دچار خس��ارت شدهاند
ب��از و آم��اده خدمترس��اني ب��ه هموطنان
گرامياس��ت .براس��اس اي��ن گ��زارش
تماميخدم��ات بان��ک اعم از حضوري و غير
حض��وري در اين اس��تانها به هموطنان ارائه
ميشود.
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ص��ورت ميگي��رد.در ادام��ه يوس��ف گل��ه داري کارش��ناس مس��ئول طرح
ومهندس��ي ش��بکه انتق��ال نيز اص��ول اوليه فيبر نوري را اراي��ه نمود و گفت:
از فيبر نوري به منظور ارس��ال س��يگنالهاي نوري در مس��افتهاي طوالني
استفاده ميشود و مهمترين هدف در استفاده از فيبر نوري داشتن نرخ انتقال
بيتي باال ميباشد.
همچنين امير کالنتر رييس اداره فروش خانگي  ADSLبه خبرنگار ما گفت:
از آنجا که اعضاي اينگونه صنوف جزو بازوان مخابرات در ارايه س��رويسها
و خدمات بويژه س��رويسهاي نوين هس��تند به منظور هماهنگي و همکاري
متقابل اين آيين برگزار ش��د تا بتوانيم با همکاري و مش��ارکت با آنان خدمات
مطلوب��ي را ارائ��ه نمايي��م ،از ديگ��ر خدم��ات نوين س��رويس جديد VDSL
ميباش��د که داراي س��رعت و پهناي باند  200مگابايت بر ثانيه اس��ت که از
طريق کافوهاي نوري ويژه متقاضياني که نزديک مراکز مخابراتي هس��تند
ارائه ميگردد.

بيش از 1190کيلومتر شبکه گذاري گاز طبيعي
در استان مازندران

مديرعامل شرکت گاز استان مازندران از اجراي بيش
از  1190کيلومتر شبکه گذاري گاز طبيعي در استان
طي  7ماهه نخس��ت س��ال جاري خبر داد.به گزارش
روابط عموميش��رکت گاز اس��تان مازندران  " ،جعفر
احمدپور " مديرعامل ش��رکت گاز اس��تان در جلس��ه

بررس��ي پروژههاي گازرس��اني با اعالم مطلب فوق
افزود :عمليات گازرساني به  450روستا و  6شهر اين
استان با جديت تمام در حال اجراست.احمدپور اجراي
پروژهها با کيفيت مطلوب و هزينه کمتر ،بهبود فرآيند
پروژهها و کار در مدت زمان تعيين شده را از مهمترين
س��رفصلهاي مورد اهتمام مديريت گازرساني استان
برشمرد.وي خاطر نشان کرد :در  7ماهه نخست سال
جاري تا پايان مهرماه 1190 ،کيلومتر ش��بکه گذاري
و 14هزار و  500انش��عاب گاز در بخش��هاي مختلف
صنعتي ،تجاري و خانگي نصب شده است.احمدپور در
ادامه اظهار داشت  :ميزان شبکه گذاري در اين استان
 18هزار و  800کيلومتر ميباشد که بيشتر اين شبکه
گذاريها در روستاهاي استان اجراء شده است.

سرمايهگذاري براي ساخت "پارک شيالتي" در چابهار

مديرکل ش��يالت سيستان و بلوچستان گفت :جهت
افزايش بهرهوري در توليد ماهي و ميگو و اس��تفاده
حداکث��ري از ظرفيته��اي ش��يالتي مکران ،پارک
بزرگ ش��يالتي با مشارکت خارجيها در منطقه آزاد
چابهار در حال ساخت است.
هدايتاهلل ميرمرادزهي در چابهار از توافق ش��يالت
سيس��تان و بلوچس��تان با منطقه آزاد براي س��اخت
پارک ش��يالتي خبر داد و اظهار داش��ت :اين پارک
در مساحتي بالغ بر  45هکتار جهت استفاده حداکثر
و بهينه از پتانس��يلهاي ش��يالتي منطقه در راستاي

آمايش سرزميني از  3شهرک صنعتي شامل شهرک
آبزيپروري ،شهرک عملآوري محصوالت دريايي
و منطقه صيد و صيادي و با سرمايه گذاري  20ميليون
دالر در محدوده منطقه آزاد در سال ساخت است.
مديرکل ش��يالت سيس��تان و بلوچس��تان با اش��اره
به ورود کارشناس��ان ش��رکت شيالتي " "CHIRبه
منطقه ،افزود :پارک شيالتي در حال حاضر با حضور
کارشناسان اين شرکت راهاندازي شده و به تازگي نيز
شرکت ژاپني "کيوميورا" که در زمينه فرآوري ،تهيه
وف��روش تن ماهي ،خاوي��ار و غذاهاي دريايي فعال
است براي حضور در اين پارک ابراز عالقهمندي کرده
اس��ت.به گفته ميرمرادزه��ي هم اکنون  29کارخانه
توليد کنسرو و  19واحد نگهداري و انجماد ،فرآوري
و بستهبندي ماهي در چابهار و کنارک فعال است که
در تالش هستند با منتقل کردن بخشي از اين صنايع
ن پارک عالوه بر اس��تفاده از قوانين منطقه آزاد
به اي 
با متمرکز کردن آنها در پارک شيالتي ميزان توليد
و بهرهوري را باال ببرند.

برگ��زاري هماي��ش ي��ک روزه ذيحس��ابان
ومدي��ران مالي ش��رکت ش��هرکهاي صنعتي
سراس��ر کش��ور به ميزباني شرکت شهرکهاي
صنعتي استان مرکزي استان مرکزي همايش
تخصصي يک روزه ذيحسابان و مديران مالي
ش��رکت ش��هرکهاي صنعتي سراسر کشور وبا
حضور فرجي معاون توس��عه مديريت و منابع
س��ازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي
ايران در اراک برگزار گرديد .به گزارش روابط
عموميش��رکت ش��هرکهاي صنعتي اس��تان
مرکزي ،فرجي معاون توسعه مديريت و منابع
س��ازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي
ايران گفت :اين همايش با هدف بررسي مسائل
و مشکالت جاري مالي و ذيحسابي شرکهاي
صنعتي کشور و ارائه راهکار و نقطعه نظر براي
بهتر شدن انجام امور اين بخش و تبادل انديشه
مديران مالي و ذيحسابان برگزار گرديده است.
وي افزود :هم اينک نسل جديد مسووالن اين
بخش درشرکتهاي صنعتي مستقر هستند که
ميبايس��ت با دقت و نظارت مداوم در پيش��برد
اهداف مجموعه تالش جدي کنند.وي با اشاره
به موقعيت ممتاز ش��رکت شهرکهاي صنعتي
استان مرکزي در بين استانهاي ديگر اضافه
کرد :اين مجموعه در گذشته داراي مشکالتي
بودکه با اس��تقرار آقاي آمره  ،اس��تان به جايگاه
اصلي خود بازگشت و همواره در سالهاي اخير
با توجه به کمبود نيروي انس��اني ولي همواره
جز سه استان برتر کشور در ارزيابيهاي فصلي
و مختل��ف قراردارد.معاون توس��عه مديريت و
منابع س��ازمان افزود :اصالح قانون تخصيص
ارزش افزوده به شهرکها و نواحي صنعتي کشور
ضروري استوي همچنين گفت :متاسفانه سهم
اختص��اص يافته  ۳۰درصدي از ماليات ارزش
افزوده به ش��هرکها و نواحي صنعتي در کش��ور
پرداخت نش��د و اصالح اين قانون در مجلس
شوراي اسالميدرخواست همه مسووالن اين
سازمان است.فرجي در ادامه افزود :اين قانون
در بررسي اليحه برنامه ششم توسعه کشوردر
مجلس شوراي اسالميمتاسفانه دچار تغييرات
اساس��ي ش��د که تخصيص نيافتن آن شهرکها
و نواحي صنعتي دولتي و خصوصي را در اداره
امور جاري اين مناطق با مشکالت حادي روبرو
کرد.وي تاکيد کرد :قطعا با اصالح اين قانون در
مجلس شوراي اسالميميتواند اين سازمان را
در خدماترساني مطلوب به واحدهاي توليدي
و خدماتي مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي
ي��اري کند که اميدواريم نمايندگان مجلس در
اين خصوص اهتمام ويژهاي داشته باشند.
وي در ادامه پرداخت نش��دن س��هم صنعت از
بحث هدفمندي يارانههاي کشور را يکي ديگر
از چالشه��اي پي��ش روي توليد در اين بخش
عنوان کرد و گفت :متاس��فانه با حذف نش��دن
دهکهاي پر درآمد عمال اعتباري از اين محل
به صنايع متوس��ط و کوچک اختصاص نيافته
است که بايد با تدبير ويژه مسووالن کشور سهم
صنعت از اين منبع مالي پرداخت شود.
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میزخبر

لزوم عضويت شهردار تهران
در شوراي آب کشور

معاون نظارت ش��وراي ش��هر تهران از لزوم
حضور نجفي در ش��وراي آب کش��ور خبر داد.
به گزارش ايس��نا ،افش��ين حبيب زاده پس از
اس��تماع گزارش مديرعامل آبفا با بيان اينکه
باي��د فک��ري به حال تصفي��ه خانه منطقه 22
ش��ود ،گفت :از س��ال  91تا کنون تصفيه خانه
فاضالب منطقه  22به جايي نرسيده و به نظر
ميرس��د بايد اين مس��ئله در تعامل مسئوالن
مديري��ت ش��هري ،وزارت ني��رو و آبفا مرتفع
ش��ود.وي همچنين با بيان اينکه متاس��فانه
ب��وي نامطبوعي از کانالهاي فاضالب غرب
تهران به مش��ام ميرس��د ،گفت :الزم اس��ت
مديريت شهري با کمک آب و فاضالب فکري
به حال اين کانالهاي بدبو بکند.

احداثبيمارستانصحرايي
 50تختخوابه در سر پل ذهاب

يک بيمارستان صحرايي سيار با ظرفيت 50
تختخواب به ظرفيت بيمارستانهاي منطقه
زلزله پل ذهاب افزوده شد.به گزارش ايسنا به
مناطق زلزلهزده ،با پيگيريهاي انجام ش��ده
و با دس��تور مسووالن ،دانشگاه علوم پزشکي
و خدمات بهداش��تي درماني کردس��تان ،يک
بيمارستان صحرايي با ظرفيت  50تختخواب
را به ظرفيت بيمارستانها و تختهاي امدادي
منطقه زلزله سرپل ذهاب اضافه کرد.

اعزام  ۴۰اکيپ بهداشت
محيطي به مناطق زلزلهزده

مع��اون درم��ان وزارت بهداش��ت اعالم کرد
ب��ا توجه به تکميل ظرفيت بيمارس��تانهاي
کرمانشاه ترجيح ميدهيم بيماران را به مناطق
ديگ��ر اعزام کنيم.به گزارش ايس��نا ،قاس��م
جانبابايي با بيان اينکه مصدومان اعزاميبه
تهران صدمات جدي شامل شکستگي ستون
فقرات ،لگن و جمجمه داش��تند ،اظهار کرد:
در روزهاي اول حادثه معموال شکس��تگيها
بيش��تر اس��ت اما عوارضي مانند بيماريهاي
عفون��ي در روزهاي بعد خودش��ان را نش��ان
ميدهد.وي با اش��اره به اعزام  ۳۰۰تکنسين،
جراح و پرس��تار به مناطق حادثه ديده افزود:
تا س��اعت تهيه اين خبر  ۱۲۰بيمار به تهران
منتق��ل شدند.روزگذش��ته نيز تيم پزش��کي
ديگ��ري ب��ه اي��ن مناطق اعزام خواهد ش��د.
بيمارس��تانهاي کردستان و همدان نيز آماده
پذيرش اين مصدومان هستند.
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محسنهاشميبا اشاره به شرايط نامناسب تهران تاکيد کرد

لزوم مقاوم سازی پايتخت

گروه جامعه :رئيس ش��وراي ش��هر ته��ران بر لزوم
بررس��ي وضعي��ت تابآوري ته��ران در مقابل حوادث
غير مترقبه همچون زلزله تأکيد کرد.به گزارش ايسنا،
محسنهاش��ميدر ابتداي جلس��ه شوراي شهر تهران
با اش��اره به حادثه دلخراش زلزله غرب کش��ور ،گفت:
حادثه دلخراشي که در زلزله کرمانشاه رخ داد موجي از
اندوه و نگراني را در ميان ايرانيان ايجاد کرده اس��ت و
اعضاي شوراي شهر نيز خود را در کنار مردم کرمانشاه
ميبينند و در غم آنها ش��ريک هس��تند و از هيچ کمکي
فروگ��ذار نخواهن��د کرد.وي با بي��ان اينکه نجات جان
آس��يب ديدگان در اولويت قرار دارد ،گفت :با اين حال
بايد در زمينه ساير امدادرسانيها همچون تامين وسايل
گرمايشي ،بهداشتي و  ...نيز اقدام کرد.وي با بيان اينکه
در نخس��تين س��اعات امدادرساني محموله کمکهاي
مديريت شهري تهران به منطقه اعزام شد ،گفت :دقت
داشته باشيد که زلزله خبر نميکند و تهران نيز به عنوان
پايتخت کش��ور داراي بافت فرس��وده و جمعيت زيادي
اس��ت که متاس��فانه حتي بايد در س��ازه ساختمانهاي
جديد نيز تجديد نظر کنيم.هاشميبا بيان اينکه وضعيت
تهران در شرايط مناسبي قرار ندارد ،گفت :بايد تابآوري
تهران در مقابل اين گونه حوادث بررسي شود و بايد به
اين مسئله توجه ويژهاي شود.وي با بيان اينکه هر 10
س��ال يکبار زلزله بزرگي ايران را ميلرزاند ،ادامه داد:
شهر تهران نيز منتظر يک زلزله درشت گونه است چرا

که از آخرين زلزله بزرگ تهران سالها ميگذرد.رئيس
ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينکه بررسيها نشان داده
که مناطق  9الي  17داراي خطرپذيري زيادي هستند،
گف��ت :ب��ا اين حال مناطقي همچون 18 ،19 ،20 ،8 ،7
و  ...داراي خطر پذيري متوس��ط هس��تند اما الزم است
که هر چه س��ريعتر جلس��هاي با حضور معاونان شهردار
و روس��اي سازمانهاي مس��ئول در خصوص وضعيت
تابآوري تهران برگزار کنيم.

ب�ه کارگي�ري معاونان بازنشس�ته در ش�هرداري،

قانوني است

رييس ش��وراي ش��هر تهران ،ري و تجريش با تاکيد بر
اينکه ش��هردار تهران همتراز وزير محس��وب ميشود
و معاونان وي همتراز معاونان وزير قلمداد ميش��وند،
افزود :به کارگيري معاونان بازنشس��ته در ش��هرداري
تهران قانوني است.هاش��ميدر جمع خبرنگاران گفت:
دو هفته در ميان ،جلسه صبحانه کاري با شهردار تهران
داريم که اعضاي ش��ورا مطالب خود را بيان ميکنند و
شهردار تهران نيز پاسخ ميدهد.
هاش��ميدر تش��ريح جلس��ه علني روزگذشته شوراي
شهر نيز گفت :بيستودومين جلسه شورا تحتالشعاع
زلزله غرب کشور قرار گرفت و گزارشي از فعاليتهاي
ش��هرداري تهران در اين مناطق توس��ط رييس مرکز
ارتباطات و امور بين الملل ش��هرداري تهران به حضار
ارائه شد .بيترديد تماميهموطنان ما در سراسر کشور

صدها تن محمولهي اقالم امدادي
به مناطق زلزلهزده رسيد

ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) با تشکيل
س��تاد پشتيباني از مناطق زلزلهزده ،عالوه بر
ارسال صدها تن انواع اقالم موردنياز مناطق
زلزلهزده 100 ،گروه جهادي و چهار درمانگاه
سيار را در مناطق زلزله زده مستقر کرده است.
دکتر عارف نوروزي ،فهرست کمکهاي ستاد
اجراي��ي فرمان حضرت ام��ام (ره) به مناطق
زلزلهزده را ش��امل  20تريلر آب معدني ،صد
هزار قوطي انواع کنسرو 20 ،هزار تخته پتو20 ،
هزار بالشت 20 ،تن خرما 40 ،تن البسه ،کيف،
کفش و لباس گرم ،هزار چراغ خوراکپزي و
وسايل گرمايي 7 ،موتور برق بيان کرد و گفت
عالوه بر اين اقالم ،تقاضاي  30تن خرما100 ،
هزار کنسرو تن ماهي و  30تريلر آب معدني
ديگر هم ش��ده که به زودي نس��بت به ارسال
آن اقدام خواهد شد.به گفتهي مديرعامل بنياد
برک��ت  50درص��د از اين کمکها تاکنون به
مناطق زلزلهزده رس��يده است و با هماهنگي
س��تاد بحران و نيز استاندار کرمانشاه در ميان
مردم در حال توزيع است.

ارتوپدهاپيشتازکمک
به زلزله زدگان

ريي��س انجم��ن ارتوپ��دي اي��ران گف��ت:
تع��داد زي��ادي از هم��کاران ارتوپ��د با وجود
بيمهريه��اي فراوان��ي که طي س��الهاي
اخي��ر ديدن��د ب��راي حض��ور در مناطق زلزله
زده ثب��ت ن��ام و ب��راي اعزام ب��ه اين مناطق
درخواس��ت دادند.س��يد محمد رازي گفت :در
اين کنگره ساليانه ،شاخههاي استاني انجمن
و همينطور انجمنهاي مستقل در ارتباط با
انجمن ارتوپدي از جمله انجمن زانو ،س��تون
فق��رات ،جراح��ي ارتوپدي اطف��ال ،انجمن
جراحي دس��ت ،جراح��ي هيپ و غيره حضور
خواهند داش��ت.وي افزود :در اين کنگره ۱۵
مهم��ان خارج��ي خواهيم داش��ت که  ۲نفر از
آنها ايرانيان مقيم خارج از کش��ور هس��تند.
رازي درب��اره مطالب��ي که در اين کنگره ارائه
خواهد ش��د ،بيان کرد :کليه مطالب ارتوپدي
در اي��ن کنگ��ره مورد بح��ث و تبادل نظر و به
روزرساني قرار خواهد گرفت و هدف ،باال بردن
س��طح اطالعات همکاران ارتوپدي و تبادل
نظر در رابطه با مس��ائل علميبه منظور ارائه
خدمات علميتر و صحيحتر است.

نس��بت ب��ه موضوع کمکرس��اني به م��ردم زلزله زده
حس��اس هستند.وي افزود :موضوع ديگري که در اين
جلسه مطرح شد ،بحث آب و فاضالب شهر تهران بود
ک��ه در همي��ن زمينه از مديران آب و فاضالب اس��تان
تهران براي حضور در اين جلسه دعوت شده بود .با توجه
ب��ه اهمي��ت اين موضوع فرصت براي اين حوزه کم بود
لذا مجبور ش��ديم اين موضوع را در زمان کمتري ختم
کنيم.رييس شوراي شهر تهران ،ري و تجريش اظهار
کرد :قرار شد مديرعامل شرکت آب و فاضالب تهران
بار ديگر در کميس��يون س�لامت شورا حضور پيدا کنند
تا عالوه بر پاسخگويي به سواالت اعضا اگر قرار است
شورا براي ارتقاي کيفيت آب و تاسيسات آبرساني کاري
انج��ام دهد اين امر محقق شود.هاشميبررس��ي طرح
سياس��تهاي اجرايي و الزام��ات تدوين اليحه بودجه
س��ال  1397ش��هرداري تهران را يکي ديگر از دس��تور
جلسات بيستودومين جلسه علني شوراي شهر تهران،
ري و تجريش خواند و افزود :نهايتا اين طرح با  19رأي
از  20نفر از حاضرين در جلسه به تصويب رسيد تا قبل
از موعد مقرر به ش��هرداري ابالغ ش��ود.رييس شوراي
شهر تهران ،ري و تجريش در پاسخ به سوال خبرنگاران
درخصوص موضوع انتصابات ش��هرداري تهران گفت:
نامهاي که توس��ط ش��هردار تهران ارس��ال شده بود ،در
پاسخ به تذکر آقاي عليخاني بود 3 .معاونت بازنشسته
ش��هرداري ته��ران برابر قانون همت��راز معاونان وزير

محس��وب ميش��وند ،لذا بهکارگيري آنها در اين سمت
قانوني است.هاشميافزود :سوءتفاهمهايي درخصوص
برخي انتصابات شهرداري تهران وجود داشت که توسط
اعضا مطرح شد و شهردار تهران نيز به اين سوءتفاهمها
پاسخ داد .البته عنوان شد که بهتر است  3روز زودتر از
انجام انتصابات موضوع به اعضاي ش��ورا اعالم ش��ود تا
نظ��ر اعض��ا نيز مدنظر قرار گيرد البته اعضا نميخواهند
در انتصابات دخالت کنند.وي در پاسخ به سوالي درباره
مديريت بحران در شهر تهران و به کارگيري سولههاي
بحران براي س��اير کاربريها گفت :در حوزه مديريت
بحران فعاليتهايي انجام ش��ده اس��ت اما برخي مراکز
بحران در اختيار ساير کاربريها قرار داده شده و علت

باپيگيري وزارت بهداشت به ثمر می رسد

مديردفتربهبودتغذيهوزارتبهداشتبابياناينکهميزانسبوسگيري
در نانواييه��اي س��نتي باي��د اصالح ش��ود ،گف��ت :در اين خصوص
مقاومتهايي از سوي سودجويان وجود دارد ،اما اين موضوع با تاکيد
بيشتر از سوي وزارت بهداشت دنبال ميشود.
به گزارش ايسنا ،زهرا عبداللهي در مراسم بزرگداشت روز ملي نان که
با حضور نانوايان  ۲۷استان کشور در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
برگزار شد ،با بيان اينکه نان به عنوان کاالي استراتژيک و قوت غالب
مردم ،اهميت بس��يار زيادي دارد ،گفت :به طور متوس��ط روزانه مردم
 ۳۲۰گرم نان مصرف ميکنند ،البته اين سرانه مصرف در شهر حدود

آن ني��ز عنوان ميش��ود که اي��ن کاربريها به گونهاي
هستند که خيلي سريع در اقدام بحران ميتوان آنها را
جمعآوري کرد و س��ولهها را به عنوان اصلي خود يعني
مديريت بحران برگرداند .نظر کميسيون سالمت شورا
اين اس��ت که نبايد اين س��ولهها در اختيار کاربريهاي
ديگر قرار گيرد که مقرر شد خود ايشان اين موضوع را
مورد بررسي قرار گيرد.رييس شوراي شهر تهران ،ري
و تجريش نيز درخصوص بافتهاي فرسوده نيز گفت:
يکي از برنامههاي جدي شورا و شهرداري و حتي دولت
موضوع بافتهاي فرسوده است .در حال حاضر تعامل
خوبي ميان دولت و شهرداري درخصوص اين موضوع
نيز ايجاد شده است.

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي خبر داد

اصالح ميزان سبوسگيري از آرد نانواييها

تحصيل جهشي  4700دانشآموز در سال جاري

 ۲۸۶گرم و در روستاها  ۳۸۲گرم است.
وي با بيان اينکه دامنه مصرف نان در اقشار کم درآمد و پردرآمد متفاوت
است ،افزود :ارزش تغذيهاي نان بسيار باال است و روزانه انرژي زيادي
را از نان تامين ميکنيم و از اين رو اقشار کم در آمد سهم بيشتري از
انرژيشان را از نان ميگيرند.
مدي��ر دفت��ر بهبود تغذيه وزارت بهداش��ت با بيان اينکه بخش زيادي
از کلس��يم ،فس��فر و آهن اقش��ار کم درآمد از نان کامل تامين ميشود،
اف��زود :اگ��ر زنجي��ره آرد و ن��ان را با هم در نظر بگيريم و اين زنجيره را
اصالح کنيم ،نان سالم خواهيم داشت که در نهايت اين امر منجر به
افزايش کيفيت نان خواهد شد.عبداللهي با بيان اينکه نان سالم ناني
اس��تکهدرتمامفرآيندهااس��تانداردهاي مورد نظر وزارت بهداش��ت
را داشته باشد ،افزود :امروز رعايت نکردن تخمير و کوتاه بودن زمان
تخمير ،کوتاه بودن زمان پخت ،استفاده از جوش شيرين ،جوهر قند،
آرد س��فيد و کم س��بوس ،اس��تفاده از سبوسهاي خام و ضايعات زياد
نان از چالشهاي پيش روي نان است.
وي با بيان اينکه اگر فرآيند تخمير به خوبي انجام نش��ود بس��ياري از
مواد مغذي جذب نخواهد شد ،اضافه کرد :در اين زمينه کمبود آهن اثر
بيشتري دارد ،اين امر باعث افزايش مرگ و مير مادران باردار ،طوالني
شدن بيماريها ،کندي ذهن و  ...ميشود.

اعزام کاروان کمکهاي
مردمي به مناطق زلزلهزده

معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و
جوانان از اعزام کاروان کمکهاي مردميکه
توسط س��ازمانهاي مردم نهاد براي مناطق
زلزله زده اس��تان کرمانش��اه جمع آوري شده
است ،خبر داد.
محم��د مه��دي تندگوي��ان در گفتوگ��و با
ايس��نا ،با اش��اره به اينکه اين کمکها توسط
اعضاي سمنهاي جوانان استان تهران جمع
آوري ش��دهاند گف��ت ۱۰۰ :دس��تگاه خودرو
آفرود اي��ن کمکه��ا را که به ش��کل نقدي
و غي��ر نق��دي بودن��د ،به اي��ن مناطق منتقل
خواهند کرد.
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رئيس س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنايي آمار جهش تحصيلي
دانش آموزان در سال جاري را اعالم کرد و گفت 9000 :دانشآموز
درخواس��ت جه��ش تحصيل��ي ارائه کرده بودند ک��ه از اين ميزان با
درخواست  4700دانش آموز موافقت شد.
مجي��د قدميبا اش��اره ب��ه اينکه بودجه س��ازمان آموزش و پرورش
اس��تثنايي نس��بت به س��ال  ،92چهار برابر ش��ده اس��ت اظهار کرد:
برنامهريزيهاي��ي انج��ام داده بوديم و پيش بينيهايي داش��تيم که
توانس��تيم به اغلب آنها عمل کنيم .اميدواريم تمام بودجه مصوب،
تخصيص يابد.وي افزود :بويژه در زمينه تامين سرويس اياب و ذهاب

اقدام��ات خوب��ي صورت گرفت ،به گونهاي که اکنون ميتوان گفت
به صورت ميانگين در سطح کشور  70تا  80درصد نياز به سرويس
اياب و ذهاب برطرف شده است و در مناطق محروم نيز پوشش صد
در ص��دي داري��م .چاپ و توزيع به موقع کتابهاي درس��ي ،اجراي
طرح تلفيقي فراگير و اجراي طرح خدمات حمايتي از ديگر اقداماتي
است که انجام دادهايم.
رئيس س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنايي همچنين آمار جهش
تحصيل��ي در س��ال ج��اري را اعالم کرد و گف��ت 9000 :دانش آموز
درخواس��ت جه��ش تحصيل��ي ارائه کرده بودند ک��ه از اين ميزان با
درخواست  4700دانش آموز موافقت شد.قدميبه ايسنا گفت :جهش
تحصيلي ميتواند در زمره اقدامات آموزش و پرورش براي تيزهوشان
باش��د و اگر با بررس��يهاي کارشناس��ي دقيق جلو برود مفيد واقع
ميش��ود.ما امکانات س��نجش دانش آموزان براي جهش تحصيلي
را در اختي��ار داري��م و طب��ق مصوبه ش��وراي عالي آموزش و پرورش
هر س��اله اين کار را انجام ميدهيم.وي با بيان اينکه اگر هزينه هر
دانش آموز حدود دو ميليون و  500هزارتومان تمام ش��ود ،ميتوان
گف��ت که جه��ش تحصيلي باعث صرفهجوي��ي  10ميليارد توماني
ميش��ود گف��ت :يکي ديگر از مزيته��اي جهش تحصيلي کاهش
تراکم دانش آموزي است.

بطحائي خبر داد

وزير آموزش و پرورش گفت :بر اساس آخرين آمارها ۲۱تن
از دانش آموزان عزيزجان خود را در زلزله از دست دادند و
تعداديازهمکارانفرهنگيمانيززخميشدهاند.بهگزارش
ايسنا ،سيد محمد بطحايي در نخستين نشست خبرياش
با اصحاب رسانه ضمن عرض تسليت به بازماندگان زلزله
غرب کش��ور و آرزوي بهبودي براي مصدومان اين حادثه
اظهار کرد :اميدواريم به سرعت بتوانيم مناطق آسيبديده
را بازسازي کنيم.وزير آموزش و پرورش ادامه داد :صندوق

بستهشدنراههایفسادباتغییرساختارصندوقذخیرهفرهنگیان

ذخيره در يک سال اخير با استرسهاي شديدي مواجه بود.
طي دو ماه اخير پنج جلسه هيات امناء و هشت جلسه هيات
مديرهبرگزارشدکهدرآنحضورداشتم.درساختارشرکتها
و سبد سرمايه گذاري صندوق يک تحول اساسي رخ خواهد
داد .ضم��ن آنک��ه راه و زمينههاي مفس��ده آميز احتمالي با
تغييرس��اختارهابس��تهميش��ود.بطحاييبابياناينکهدر
حق صندوق ذخيره جفا شده است،اظهارکرد :در سالهاي
 ۷۴تا  ،۹۵نرخ بازده سهم الشرکه اعضا در صندوق ساالنه

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
بدينوس��يله به متهم مجهول المکان اقاي کبکعلي همتايي که مش��خصات بيشتري از وي در دسترس نميباشد
ابالغ ميشود به موجب محتويات پرونده کالسه  9609986644200205متهم است به ارتکاب مشارکت در
دو فقره سرقت شبانه تعزيري و يک فقره شروع به سرقت شبانه .لذا نظر به اينکه براي تحقيق و رسيدگي به
اتهام مذکور س��اعت  8صبح مورخ يک ماه پس از نش��ر آگهي تعيين شده الزم است در موعد تعيين شده براي
دفاع از اتهام انتسابي در شعبه پنجم واقع در بروجرد دادسراي عموميو انقالب بروجرد حاضر شويد .بديهي
اس��ت عدم حضور مانع از ادامه تحقيقات و رس��يدگي نبوده و تصميم قانوني اتخاذ خواهد ش��د .اين آگهي به
تجويز ماده  174قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقالب در امور کيفري جهت ابالغ قانوني به نامبرده
يک نوبت در يکي از روزنامههاي کثيرالنتشار درج ميگردد/.
مجيدهاشمي -مدير دفتر شعبه پنجم دادسراي عموميو انقالب شهرستان بروجرد
دادنامه
پرونده کالسه  9509986622900392شعبه  102دادگاه کيفري دو شهرستان بروجرد ( 102جزاي سابق)
تصميم نهايي شماره 9609976621200979
اتهام :سرقت منزل  -رآي دادگاه
در خصوص اتهام اقاي امام بخش ريگي فرزند آس��ا متواري و فاقد مش��خصات هويتي دائر بر مباشرت در يک
فقره س��رقت تعزيري از منزل موضوع کيفر خواس��ت به ش��ماره  9610430044501108و ش��کايت اقاي
نظامعلي معظميگودرزي فرزند محمد ولي با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ش��کايت منتهي به شاکي
گزارش مرجع انتظامياس��تعالم بعمل آمده از ش��رکت ايرانسل و فعال بودن خط متهم بر روي گوشي مسروقه
متعلق به شاکي انتساب بزه به وي محرز و مسلم است و مستندآ به مواد -160 -137 -27 -19 -18 -2
 171 -168 -167 -166 -164 -162 -161از قان��ون مج��ازات اس�لاميمصوب  92و مواد  656و 667
قان��ون تعزي��رات مصوب  1375متهم را عالوه بر رد عي��ن و در صورت نبود عين به رد مثل يا قيمت اموال به
ش��رح صفحه  19پرونده به تحمل دو س��ال حبس تعزيري با احتس��اب ايام بازداش��ت قبلي و  74ضربه شالق
تعزي��ري ک��ه در خفا و در اجراي احکام کيفري بصورت يکنواخت بر تمام بدن به غير از نواحي حس��اس نواخته
خواهد ش��د محکوم مينمايد راي صادره غيابي و بدوآ ظرف بيس��ت روز از تاريخ ابالغ قابل واخاوهي در اين
دادکاه و س��پس ظرف بيس��ت روز ديگ��ر از تاريخ ابالغ قاب��ل تجديدنظر خواهي در محاکم تجديدنظر اس��تان
لرستان ميباشد/.
احمد احمدي  -دادرس شعبه  102دادگاه کيفري  2شهرستان بروجرد
آگهي فقدان سند مالکيت
خانم فاطمه هفت لنگي با تس��ليم دو برگ فرم استش��هاديه گواهي ش��ده شماره  4313مورخ  96/8/7دفتر
اس��ناد رسميش��ماره  19بروجرد مدعي ميباشد که سند مالکيت شش��دانگ پالک  4582فرعي از  73اصلي
واقع در بخش  3بروجرد ذيل ثبت  42518صفحه  328دفتر  155به س��ند شماره  270276بنام مشاراليه
ثبت و س��ند مالکيت صادر و تس��ليم گرديده اس��ت و بموجب س��ند رهني  75456مورخ  91/12/5دفتر 5
بروجرد در رهن بانک مس��کن قرار دارد بعلت جابجايي مفقود گرديده اس��ت .لذا باس��تناد تبصره يک الحاقي
بماده  120آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يک نوبت آگهي ميشود اگر شخصي به نحوي از انحاء
مدعي وجود س��ند مالکيت نزد خود ميباش��د ميتواند اعتراض خود را کتبآ پس از نش��ر آگهي بمدت ده روز
به اين اداره تس��ليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضائ مدت قانوني و اعالم گواهي س��ند مالکيت المثني
بنام مالک صادر خواهد شد.
آدرس ملک 81 :هکتاري ميدان شهيد کردي کوچه شهيد آدميسمت چپ ساختمان پاندا
ملک نياز اسدالهي -معاون مدير کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بروجرد
آگهي مزايده (نوبت اول)
حسب اجرائيه صادره در پرونده شماره  961462اجراي احکام حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان بروجرد
محکوم عليه خس��رو باقي در حق محکوم له حس��ين حي��دري فرزند رضا محکوم به مي��زان 100/000/000
ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ  3/390/000ريال بابت هزينه دادرس��ي و خس��ارت تآخير تاديه از تاريخ
 1396/2/24لغاي��ت اجراي حکم که حس��ب تقاضاي محکوم له اموال زير از محک��وم عليه توقيف و طبق نظر
کارشناس منتخب دادگستري به شرح زير قيمت گذاري گرديده است:
-1خودرو س��واري پرايد جي تي ايکس آي به ش��ماره پالک انتظامي 326م  71ايران  41مش��کي رنگ مدل
.83
وضعيت اتاق :بخشي از بدنه خراش مخصر دارد و قسمت جلو چپ و راست و درب سمت راست رنگ خوردگي
دارد .وضعيت موتور و شاسي و همچنين دستگاه انتقال نيروي آن مستمعل ميباشد.
الس��تيکهاي جلو و عقب فرس��وده – بدنه دارداي خط و خش – تودوزي فرسوده – بيمه شخص ثالث آن  3ماه
که به اتمام رسيده – سيستم صوتي ندارد.
نتيج��ه و اظه��ار نظر کارش��ناس :با عنايت به وضعيت ظاه��ري و مجموع موارد ذکر ش��ده در باال و قيمت روزخودروهاي مش��ابه در بازار قيمت پايه کارشناسي مبلغ  47/000/000ريال معادل چهار ميليون و هفت صد
هزار تومان ميباشد.
ب��ا توجه ب��ه مراتب مزاي��ده در تاريخ  1396/9/8س��اعت  10صب��ح در مجتمع قضايي ش��وراي حل اختالف
دادگس��تري بروجرد برگزار و از قيمتهاي فوق ش��روع و به کسي که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار
ميگ��ردد .برن��ده مزايده بايد ده درصد مبل��غ مزايده را في المجلس پرداخت ک��ه در صورت انصراف به نفع
دولت ضبط ميگردد/.
حميد رضا نظري  -مدير اجراي احکام حقوقي شوراي حل اختالف دادگستري شهرستان بروجرد

ميشود در مناطق و رشتههاي مورد نياز مورد استفاده قرار
ميگيرند.بطحائي درباره روند جذب نيروي انساني و نظر
نهاي��ي اين وزارتخانه درب��اره مصوبه جديد مجلس براي
جذب حق التدريسيها و آموزشياران نهضت سوادآموزي
گفت :وقتي از نيروي انساني در آموزش و پرورش صحبت
ميکنيم،يعنيازيکميليونو۷۰۰هزارکارمندوبازنشسته
س��خن ميگوييم .به کارگيري نيروي انس��اني مالحظات
خاص خود را دارد و داراي پيچيدگيهايي است.وي افزود:

 ۱۷.۹درصد بوده است .طي اين سالها در برخي شرکتها
عليرغم وضعيت اقتصادي ناپايدار ،ارزش داراييها تا چهار
برابر شده است.وي ادامه داد :متاسفانه مبالغههايي درباره
صندوقصورتگرفتهواطالعرسانيهايناقصناخواسته
باعث سقوط سهام برخي شرکتها شده است .درخواست
ميکنم رعايت دقت در اطالع رس��انيها انجام ش��ود زيرا
اطالعرسانيهايناقصناخواستهبهجيبفرهنگيانضرر
زدهاست.حقالتدريسهاونهضتيهابامکانيسميکهايجاد

در اساسنامه دانشگاه فرهنگيان تاکيد شده جذب نيرو بايد
از مجراي اين دانش��گاه باش��د .اما طي چندس��ال گذشته،
هرسال يا يکسال در ميان از ساير مجاري نيروهاي نهضتي
و ...را به کار گرفتيم البته آنها صادقانه تالش کردند و ما
نافي تالش و زحمات آنها نيستيم اما طرح جديد مجلس
اگر به شکل فعلي مصوب شود ،موج سهمگيني در نيروي
انس��اني ايجاد خواهد کرد که اثر مس��تقيم آن بر کيفيت
آموزش خواهد بود.

آگهي مناقصه عمومييک مرحلهاي
(شماره )9620

نو

ب
تد

مناقصه گزار :شركت شهركهاي صنعتي گيالن (سهاميخاص) کد  1293شماره ثبت  ،2714تاريخ ثبت 1370/10/3

کد اقتصادي  4111-8448-6463و شناسه ملي 10720161754کدپستي4195863773

اين شرکت در نظردارد احداث خيابان مجتمع کارگاهي و ترميم آسفالت شهرک صنعتي سياهکل را ازطريق سامانه تدارکات
الکترونيکي دولت به پيمانکاران داراي گواهينامه صالحيت در رشته راه به شرح ذيل واگذار نمايد:

تماميمراحل برگزاري مناقصه ،از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها  ،از طريق درگاه

س�امانه تدارکات الکترونيکي دولت (س�تاد) به نش�اني  www.setadiran.irانجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران
در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در س�ايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت ش�رکت در
مناقصه محقق سازند.

مبلغ برآورداوليه 4 497 435 001 :ريال با احتس�اب ضرايب باالس�ري و منطقهاي و تجهيز کارگاه و براس�اس فهارس بهاي

راه و باند 1396

محل تامين اعتبار :از محل منابع داخلي شرکت و منابع استاني .

محل پروژه:شهرک صنعتي سياهکل
مدت پيمان  4:ماه

شرايط اختصاصي شرکت در مناقصه :ارائه يک نمونه قرارداد با موضوع زيرسازي و آسفالت با مبلغ حداقل  4ميليارد ريال

در  5سال گذشته بهمراه صورتجلسه تحويل موقت و رضايتنامه همان قرارداد از کارفرماي مربوطه .

مبلغ خريد اسناد 200 000 :ريال .

مبلغ تضمين و نوع آن :ضمانت نامه بانکي يا فيش واريزي به مبلغ  225 000 000ريال ( مدت اعتبارضمانتنامه  3ماه ازتاريخ

ارائه پيشنهاد و بدستور کارفرما تا  3ماه ديگر قابل تمديد باشد-).تضمين شرکت در مناقصه ميبايست عالوه بر بارگذاري

در سامانه ستاد ،تا ساعت  10روز دو شنبه مورخ  96/9/13در پاکت سربسته بعنوان پاکت «الف»و بهمراه نامه به دبيرخانه
اين شرکت تحويل داده شود .

• مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه  :ازساعت14روز چهار شنبه مورخ  96/ 8/24لغايت ساعت 16روز پنجشنبه مورخ

. 96/9/2

• مهلت ارائه پيشنهاد :تا ساعت  10روز دو شنبه 96/9/13

• ساعت و تاريخ بازگشايي :ساعت  11روز دو شنبه مورخ 96/9/13
مدت اعتبار پيشنهادات90:روز از تاريخ تحويل پيشنهادات.

نشاني و شماره تماس کارفرما جهت دريافت اطالعات بيشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت «الف»  :رشت کمربندي
شهيد بهشتي – روبروي کميته امداد -شرکت شهرکهاي صنعتي گيالن 01333443011

شماره حساب جهت ارائه تضمين بصورت فيش واريزي  :حساب سيباي بانک ملي رشت به شماره 2175674402007

اطالع�ات تکميل�ي مناقص�ه از طريق وب س�ايت "ش�رکت ش�هرکهاي صنعت�ي گيالن"به نش�اني  www.gilaniec.irو

همچنين"پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات کشور" به نشاني http://iets.mporg.irقابل دسترسي ميباشد.
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اميدوارمکوتينيوراهي
بارسلوناشود

رونالديني��و ،اس��طوره فوتب��ال برزي��ل ابراز
اميدواريکردکهفيليپهکوتينيوراهيبارسلونا
شود.هافبک  25ساله در تابستان مورد توجه
بارسا قبول داشت و آنها تالش بسياري براي
اين انتقال انجام دادند تا او را جانش��ين نيمار
کنند .در نهايت کوتينيو در ليورپول ماندني شد
و عثمان دمبله به جاي نيمار راهي بارس��لونا
شد .حال رونالدينيو که بين سالهاي 2003
تا  2008در بارسا بازي ميکرد ،ابراز اميدواري
کرد که کوتينيو راهي بارس��لونا شود.او گفت:
خيلي خوشحال ميشوم که چنين بازيکني،
پيراهني را که من سالها به تن کردم را بپوشد.
به نظرم او کامال مناسب بارسلونا است و باعث
خرسندي ماست که او پيراهني با اين کيفيت
را به تن کند.

رونالدو به اين داليل
از رئال خواهد رفت

ي��ک بار ديگر موضوع جدايي رونالدو از رئال
به سوژه مهم رسانههاي اسپانيا تبديل شده تا
نگراني در ميان هواداران رئال قوت بگيرد.به
نق��ل از ورزش س��ه ،در برنامه ال چيرينگيتو
اين ادعا مطرح ش��د که کريس��تيانو رونالدو
قص��د ترک رئ��ال را در پايان فصل دارد .چند
هفت��ه پيش وقتي رونالدو در مراس��م اهداي
جايزه بهترينهاي س��ال فيفا اعالم کرد که
قص��د ندارد ق��راردادش را با رئال تمديد کند،
ش��ايعات در م��ورد جداي��ي او از رئ��ال قوت
گرفتند.اي��ن خب��ر ال چيرينگيتو نيز مزيد بر
علت ش��د تا بار ديگر بحث جدايي رونالدو به
يکي از خبرهاي مهم رس��انهاي در دنيا بدل
ش��ود.در مورد تمايل رونالدو به جدايي گفته
ميشود که او انتظار داشته است تا باشگاه به
وي پيش��نهادي همچون پيش��نهاد بارسا به
اينيستا ارائه دهد به اين ترتيب که او تا پايان
دورانفوتبال��شدررئ��البمان��دوجداييدر
دس��ت خودش باشد؛ اما پيشنهاد جديد رئال
تنها در مورد بهبود مبلغ دريافتي س��اليانه او
بوده اس��ت.رونالدو هم اکنون  23.6ميليون
ي��ورو خالص در س��ال درياف��ت ميکند که
نسبت به نيمار و مسي فاصله زيادي دارد؛ اما
براي فوق س��تاره پرتغالي اطمينان و اعتماد
باشگاه اهميتي بيشتر داشت .هرچند که گويا
پيشنهاد مالي باشگاه نيز چندان در خور توجه
نبوده و رونالدو اين سوال را مطرح کرده است
ک��ه وقتي نيمار  222ميلي��ون يورو ميارزد؛
پ��س م��ن چق��در ارزش دارم.او همچنين از
اينکه باش��گاه در مقابل انتقادات رس��انهها از
اف��ت گلزني او(رونالدو پس از  11هفته ،فقط
ي��کگلدراللي��گابهثمررس��انده)حمايت
چنداني نکرده اس��ت نيز دلخور است .سي آر
سون از اينکه ميبيند رسانهها راندمان گلزني
او در اين فصل را با امباپه ،س��تاره فرانس��وي
پي اس جي مقايبس��ه ميکنند نيز عصباني
اس��ت.امباپه در تابستان مورد توجه رئال قرار
داش��ت؛ اما در نهايت راهي پي اس جي ش��د.
مشکالت او با دادستاني اسپانيا بر سر پرونده
ماليات��ي ني��ز يکي ديگر از داليل عدم عالقه
رونالدو براي ادامه فوتبالش در اس��پانيا است.
رونالدو تا سال  2021با رئال قرارداد دارد.

حسرتجامجهانيازنبودايتاليا

تي��م مل��ي فوتبال ايتاليا در ديدار برگش��ت
پلي اف جام جهاني  ۲۰۱۸نتوانس��ت سوئد
را شکست دهد و از صعود به اين رقابتها
بازماند.
تيم ملي فوتبال ايتاليا دوشنبه شب در ديدار
برگشت پلي اف جام جهاني  ۲۰۱۸روسيه در
منطقه اروپا برابر سوئد قرار گرفت .اين ديدار
با تساوي بدون گل به پايان رسيد و با توجه
به پيروزي يک بر صفر سوئد در بازي رفت
ايتاليا از صعود به جام جهاني باز ماند.
ايتاليا که به گل نياز داش��ت از ابتدا بازي را
تهاجميش��روع کرد اما به سختي موقعيت
گل ايج��اد ميک��رد .در دقيقه  ۳۱کاندروا
فرصت گلزني داشت اما ضربه اش به بيرون
رفت .او ميتوانست گل نخست بازي را به
ن��ام خ��ود ثبت کند اما اي��ن اتفاق نيفتاد .از
طرفي س��وئد تنها توانس��ت يک بار دروازه
ميزبان را تهديد کند و يوهانسن را به خاطر
آس��يب ديدگي از دست داد .ايتاليا که توپ
و ميان��ه مي��دان را در اختيار داش��ت پس از
دقيق��ه  ۳۰به حم�لات خود افزود اما توپ
وارد دروازه نشد.
ضربات ش��اگردان جامپي��رو ونتورا با مهار
دروازه بان رو به رو و يا توسط مدافعها دفع
ميشد .بي دقتي بازيکنان ايتاليا نيز در گل
نشدن توپها تاثير داشت .بهترين فرصت
گلزني را گرانويس��ت از ايتالياييها گرفت.
ضرب��ه ايموبيل��ه از ميان پاهاي دروازه بان
سوئد رد شد اما مدافع تيم مهمان اجازه نداد
توپ از خط عبور کند .در  ۴۵دقيقه اول دوبار
توپ در محوطه جريمه به دستان بازيکنان
ايتاليا برخورد کرد اما داور به نفع سوئد پنالتي
نگرفت .در نهايت بازي در نيمه اول بدون
گل به پايان رسيد.
ايتاليا در نيمه دوم هم به حمالت خود ادامه
داد .يک��ي از بهترين فرصتها را فلورنزي
از دست داد .ضربه او با اختالف نزديکي از
کنار دروازه عبور کرد .در دقيقه  ۶۵اولسن
دروازه تيمش را نجات داد و اجازه نداد ايتاليا
با گل به خودي به گل برسد .حمالت ميزبان
براي دقايقي کمتر شد .تغييرات اين تيم در
ترکيب شرايط را براي آتزوريها بهتر نکرد.
س��وئد در دقيقه  ۸۰ميتوانست خيال خود
را از صع��ود راح��ت کند اما از ضدحمله خود
بهره نبرد .در ادامه اولسن ضربه سر بازيکن
ايتاليا را دفع کرد .فش��ار ميزبان در دقايق
پاياني بيشتر شد اما باز هم ضربهها به گل
تبديل نش��دند .داور پنج دقيقه وقت اضافه
گرف��ت .در اين لحظات اعتراض بازيکنان
تيم ميزبان چند بار ديده ش��د .آنها معتقد
بودند برخورد توپ به دست بازيکن حريف
پنالتي است که داور چنين اعتقادي نداشت.

کنار گذاشته شدن يک تيم
از ليگبرتر ووشو
افتخارات��ي کس��ب کردي��م و ح��اال با اين
مديري��ت به اين وضعيت افتاديم .اميدوارم
از پايينتري��ن نقطه ش��روع کرده و دوباره
فوتبالمان را بسازيم .خداحافظي با کساني
ک��ه فوتبال ايتالي��ا را کنترل ميکنند .لطفا
گورتان را گم کنيد! ممنون.

واکنشه�اي منف�ي ب�ه پس�ت

اينستاگراميزالتان

جانلوييج��ي بوفون نيز دروازه را ترک کرد
تا در ضربه کرنر به هم تيميهايش کمک
کند .در نهايت تالشهاي ايتاليا بي نتيجه
ماند و ايتاليا به جام جهاني صعود نکرد.
آخري��ن باري که ج��ام جهاني بدون ايتاليا
برگزار ش��د به سال  ۱۹۵۸برميگردد .اين
اتفاق پس از  ۵۹س��ال دوباره تکرار ش��د و
جام جهاني روسيه بوفون بزرگ را نخواهد
ديد .دروازه بان ايتاليايي پنج جام جهاني را
تجربه کرده بود و ميتوانس��ت با شش��مين
حض��ور ي��ک رکورد بينظي��ر را به نام خود
ثبت کند.

خان�ه تکان�ي در تي�م مل�ي ايتالي�ا ب�ا

خداحافظي کيهليني ،بارتزالي ،دهروسي
و بوفون

چه��ار بازيکن ش��اخص تي ممل��ي فوتبال
ايتاليا بعد از ناکامياين تيم در راه صعود به
ج��ام جهاني از بازيهاي ملي کنارهگيري
کردند.

جان لوئيجي بوفون


بعد از ناکاميبزرگ چند بازيکن ش��اخص
تي مملي فوتبال ايتاليا اعالم بازنشس��تگي
کردن��د .بع��د از اين که جان لوئيجي بوفون
خبر خداحافظي خود را اعالم کرد ،دنيله ده
روس��ي  ۳۴س��اله که سابقه  ۱۱۷بازي ملي
را در کارنامه خود دارد و  ۲۱گل نيز به ثمر
رس��انده بود ،از بازيهاي ملي خداحافظي
ک��رد .او س��ابقه قهرماني ب��ا ايتاليا در جام
جهاني آلمان را در کارنامه خود داشت.

دانيله ده روسي


آندرا بارتزالي نيز به جمع بازيکناني پيوسته
اس��ت ک��ه از تي�� مملي فوتبال کش��ورش
خداحافظ��ي ميکند .اين مدافع  ۳۶س��اله

ک��ه بع��د از ي��ورو  ۲۰۱۶از تي مملي فوتبال
خداحافظي کرده بود ،با درخواس��ت ونتورا
به تي مملي باز گش��ت ولي بعد از ناکاميدر
راه صع��ود ب��ه ج��ام جهان��ي او نيز اعالم
خداحافظي کرد.

آندرهآ بارتزالي


نفر بعدي جورجيو کيهليني ،ديگر مدافع با
سابقه فوتبال ايتاليا بود که بعد از بازي از تي م
ملي خداحافظي کرد .اين مدافع  ۳۳س��اله
که  ۹۶بازي ملي در کارنامه خود دارد ،بعد
از ناکاميب��زرگ فوتبال ايتاليا در راه صعود
به جام جهاني از تي مملي فوتبال اين کشور
خداحافظي کرد.
جورجيو کيهليني


هر چند ونتورا اعالم کرده است که استعفا
نداده است ولي بايد منتظر خبر برکناري او
و حضور مربي جديدي در تي مملي فوتبال
ايتالي��ا باش��يم .ح��اال فوتب��ال الجوردي
پوشان بايد به دنبال حضور در يورو ۲۰۲۰
باش��د تا ناکاميبزرگ در راه صعود به جام
جهاني  ۲۰۱۸روسيه را به دست فراموشي
بسپارد.

واکنش رس�انههاي جهان به بازماندن

ايتاليا از جام جهاني

رس��انههاي ورزشي جهان ،تيتر اصلي خود
را به ناکاميايتاليا در رسيدن به جام جهاني
 ۲۰۱۸روسيه اختصاص دادند.
ايتالي��ا پس از  ۶۰س��ال نتوانس��ت به جام
جهان��ي صعود کند .آخري��ن بازي که جام
جهاني بدون آتزوري برگزار ش��د به س��ال
 ۱۹۵۸برميگ��ردد .نبود ايتالياي بزرگ در
اي��ن رقابته��ا يک اتفاق مهم محس��وب
ميش��ود .به همين خاطر اين ناکامي ،تيتر

يحيي گلمحمدي :با قدرت به ليگ برميگرديم

س��رمربي تراکتورس��ازي تبريز با بيان اينکه مهدي
کياني از اين تيم جدا نميش��ود ،گفت :به دنبال اين
هس��تيم که در مذاکره با باش��گاه س��پاهان ،مهدي
شريفي را حفظ کنيم.
يحي��ي گل محم��دي در گفتگو با مهر و در خصوص
قهرماني تيمش در س��ومين دوره جام ش��هدا گفت:
خوشحالم که در اين جمع با ارزش به قهرماني دست
پيدا کرديم .نام شهدا تا ابد زنده خواهد ماند و مطمئنا
اگ��ر آنه��ا نبودن��د به راحتي ما در اين کش��ور زندگي
نميکرديم.
سرمربيتراکتورسازيباعرضتسليتبهخانوادههاي
زلزله کرمانشاه نيز گفت :اين غم بزرگي است و همه
ما در آن شريک هستيم .ميدانيم که بازماندگان اين
حادثه چه ش��رايط سختي دارند و اميدوارم مسئوالن
کش��ور ه��ر چه زودتر ب��ا اقداماتي که انجام ميدهند
آرامش را به مناطق زلزله زده بازگردانند.
وي در خصوص پيروزي تيمش برابر سايپا و قهرماني
در ج��ام ش��هدا ،اف��زود :بازي خوبي انج��ام داديم و
توانس��تيم به قهرماني در اين جام دس��ت پيدا کنيم.
اين بازيها براي ما بسيار مفيد بود و ما را براي شروع
ليگ اميدوارتر کرد.
گل محمدي در ادامه خاطرنشان کرد :دو بازي خوب
انجام داديم و از آمادگي خوبي برخوردار شديم .حاال
براي شروع دوباره ليگ لحظه شماري ميکنيم تا با
قدرت کارمان را ادامه دهيم.
سرمربي تراکتورسازي همچنين در جمع خبرنگاران

اصلي رسانههاي ورزشي جهان بود.
گاتزتا دلو اس��پورت نوشت :ايتاليا ،اين يک
فاجع��ه ب��ود .ما به جام جهاني نرس��يديم!
پايان .ايتاليا پس از  ۶۰سال به جام جهاني
صعود نکرد.
کوريره دلواسپورت ديگر روزنام ه ايتاليايي
نوش��ت :آت��زوري ب��ه جام جهان��ي صعود
نکرد.
توتواسپورت با اين تيتر به حذف کشورش
از ج��ام جهان��ي پرداخت :تس��اوي نحس
بدون گل در س��ن س��يرو .ايتاليا از رسيدن
ب��ه جام جهاني ب��از ماند .همه بايد به خانه
برگردند.
الرپوبيليکا ايتاليا نيز نوشت :آتزوري به جام
جهاني صعود نکرد.
ال اس��تامپا تيتر زد :فاجعه براي ايتاليا؛ اين
تيم به جام جهاني نخواهد رفت.
اکيپ فرانس��ه نوش��ت :چائ��و (خداحافظ)
ايتاليا
اول��ه آرژانتي��ن تيتر خود را به زبان ايتاليايي
زد و نوش��ت( Siamo Fuori! :م��ا ب��ه جام
جهاني نرسيديم).

انتق�اد تن�د کان�اوارو از مديران فوتبال

ايتاليا

پائولو کاناوارو ،اسطوره فوتبال ايتاليا با انتقاد
از عملکرد فدراس��يون ،آنها را عامل حذف
آتزوري از جام جهاني ميداند.
او گف��ت :م��ردم ،ما ام��روز جام جهاني را از
دس��ت نداديم ،ما  15س��ال پيش به کمک
کارهاي��ي ک��ه برخي در راس فدراس��يون
انج��ام دادن��د ،از تمام جهات افت کرديم و
به چنين وضعي افتاديم .ما به کمک مربيان
بزرگ ايتاليايي که در دنيا بهترين هستند،

زالتان ابراهيموويچ ،ستاره سوئدي پس از
صعود تيم ملي کشورش به جام جهاني در
پوست خود نميگنجيد.
زالتان پس از صعود س��وئد در اينس��تاگرام
خ��ود نوش��ت("We are Zweden":ما
س��وئد هس��تيم) .اس��تفاده زالتان از حرف
ز(حرف اول اس��م خود) به جاي س��ين در
کلمه س��وئد حاشيههاي زيادي را به دنبال
داشت و بسياري زير پست او نوشتند که بهتر
است اين همه خودخواهي را کنار بگذارد و
اينکه سوئد بدون کمک او توانست به جام
جهاني راه يابد.
ايتالياييه��اي عصبان��ي نيز ب��ا هجوم به
صفح��ه زالتان عبارتهاي توهين آميزي
عليه او نوش��ته اند .در اين بين برخي نيز از
زالتان خواستهاند تا به تيم ملي برگشته و در
جام جهاني براي کشورش به ميدان برود.
الزم به ذکر اس��ت که زالتان پس از يورو
 2016از فوتب��ال ملي خداحافظي کرد و به
نظر نميرس��د که عالقهاي براي بازگشت
داشته باشد.

دهروس�ي :اي�ن آخرين دي�دارم براي

ايتاليا بود

دانيله ده روسي،هافبک تيم ملي ايتاليا پس
از ناکامياين تيم از رسيدن به جام جهاني ،از
فوتبال ملي اعالم بازنشستگي کرد.
او گف��ت :لحظ��ات تاريکي ب��راي فوتبال
ماس��ت ،بس��يار تاريک که بخشي از اين دو
سال را تشکيل ميدهد .زماني ميرسد که
اوضاع عوض ش��ود؛ ولي فکر ميکنم تنها
چيزي که االن ميتوانم به شما بگويم اين
است که بايد از اين روحيه که بچهها امروز
نشان دادند استفاده کرد.
م��ا دوب��اره آغاز خواهي��م کرد ،مثل هر بار
که لحظات دش��واري س��پري کرديم .فکر
نميکنم در طول  180دقيقه شايسته حذف
بوديم ،س��وئد عملکرد خوبي داش��ت؛ ولي
صعود ما عادالنه بود .حاال نسل بعدي آماده
جنگيدن اس��ت و بايد از آنها ش��روع کنيم.
ج��و خيلي ب��دي در رختکن بود ،انگار همه
م��رده بودن��د .من با پيراه��ن ايتاليا در تمام
نقاط جهان حاضر شدهام و بعد از يک دهه،
تصميم گرفتم که امروز براي آخرين بار آن
را به تن کرده باشم.

جاللي :سرانجام جادوگري ،نابودي است

کياني جدا نميشود؛ شريفي را ميخواهيم

احتمالغيبتکارواخال
در دربي مادريد

نش��ريه مارکا مدعي ش��د که بعيد است دني
کارواخ��ال،مداف��عرئالبرايديداربااتلتيکو
در واندا متروپوليتانو آماده باشد.با وجود اينکه
کارواخال در چند روز اخير توانس��ته به خوبي
تمريناتش را انجام دهد ،بعيد است بتواند رئال
را در دربي همراهي کند.شايعات حاکي از آن
بود که او رئال را در اين بازي حساس همراهي
خواهد کرد؛ ولي احتماال نميتواند در ترکيب
اصلي تيم زيدان در اين بازي حس��اس قرار
بگيرد.غيبتاودراينمدتبرايرئالسنگين
تمامش��ده،هرچندکهاش��رفحکيمينيزدر
اين مدت عملکرد خوبي داشته است.پيش از
مصدومي��ت ،کارواخال تنها بازيکن رئال بود
که در تمام دقايق  11بازي اول فيکس بود و
اگر دربي را از دست بدهد 9 ،بازي پياپي قادر
به همراهي رئال نبوده است.

میزخبر

بوفون با چشمان گريان از تيم ملي خداحافظي کرد

مسي قراردادش را
تمديدکردهاست

رئي��س اللي��گا در مصاحبه با اروپاپرس تاييد
کرد که قرارداد مسي با بارسا تمديد شده است.
بهنقلازورزشس��ه،ابتدايتابس��تانبودکه
باشگاه بارسلونا اعالم کرد مسي قراردادش را
تمديد کرده؛ ولي کميبعد فاش شد که هنوز
امضاي نهايي او در برگه قرارداد وجود ندارد و
فعال پدرش قرارداد نهايي را امضا کرده است.
تباس در همين رابطه گفت :ليونل مس��ي با
بارس��ا قرارداد دارد و آن را تمديد کرده اس��ت.
قرارداد وقتي تمديد ميش��ود که امضا روي
آن باش��د ن��ه اينکه ادعا کنن��د قرارداد تمديد
شده است و مسي آنطور که به من گفته اند،
امضاي نهايي را زده اس��ت ،مگر اينکه دروغ
گفته باشند.

Vol 627

Wed 15 Nov 2017

قهرماني پاس به خرافات ربطي نداشت

ه��م گف��ت :اي��ن بازيها براي ما بس��يار خوب بود و
بازيکنان��ي ک��ه در اين مدت نتوانس��ته بودند در ليگ
ب��ه مي��دان بروند در اين دو ب��ازي ما را ياري کردند.
ب��ا توج��ه ب��ه اين که تع��دادي از مصدومانمان از بند
مصدوميت رهايي پيدا کرده و در بازيها حضور پيدا
کرده اند ،توانست ما را به آينده اميدوار کرده ،اگرچه
اين تورنمنت يک مصدوم براي ما به جا گذاشت اما
توانس��تيم از تماميموجودي خود در ليگ اس��تفاده
کنيم.
گل محمدي در پاس��خ به اين س��وال که اين روزها
صحبته��اي زيادي درب��اره اينکه نيمياز بازيکنان
تراکتور از اين تيم جدا خواهند ش��د ،تأکيد کرد :تمام
اين صحبتها شايعه است و تنها ميخواهند هواداران
را نگران کنند .اما از آنها ميخواهم به شايعات توجه
نکنن��د و مطمئ��ن باش��ند تراکتور با ق��درت به ليگ
بازخواه��د گشت.س��رمربي تراکتورس��ازي در مورد
وضعيت عاليشاه تصريح کرد :عاليشاه هنوز به آمادگي
کامل نرسيده اما مطمئنم با تمرينات منظميکه انجام
ميدهد ميتواند در آينده کمک بس��يار مفيدي به ما
بکند.وي در پاس��خ به اين س��وال که گفته شده است
کياني از تراکتور س��ازي جدا خواهد ش��د خاطرنشان
کرد :اين را من از شما ميشنوم ،چنين چيزي صحت
ندارد و کياني در تراکتور باقي خواهد ماند.
سرمربي تراکتور سازي در خصوص وضعيت شريفي
هم اظهار داش��ت :س��ربازي او به پايان رسيده است و
بالطبع بايد به سپاهان برود اما ما به دنبال اين هستيم
تا با مس��ئوالن س��پاهان صحبت کرده تا او را تا پايان
نيم فصل در تراکتور سازي نگه داريم.
وي در پايان خاطرنش��ان کرد :تراکتور ميخواهد با
شروع دوباره ليگ همان تراکتوري باشد که هواداران
انتظ��ار دارن��د و ما تالش ميکني��م با توجه به اينکه
مش��کل ج��ذب بازيک��ن براي ما برطرف ش��ده چند
بازيکن خوب را به خدمت بگيريم و ليگ را با قدرت
ادامه دهيم.

س��رمربي تي��م فوتبال پي��کان گفت :به جز غايبها،
بازيکنانم قابليتهايي دارند که باعث ميش��ود مانند
ديدار مقابل سپاهان ،اميدوار باشيم.
به نقل از ايس��نا ،مجيد جاللي س��رمربي تيم فوتبال
پيکان در نشس��ت خبري پيش از ديدار تيمش برابر
صنعت نفت آبادان ابتدا با اشاره به زلزله غرب کشور،
اظهار کرد :به هموطنانمان که در زلزله کرمانش��اه،
مصيبت ديدند ،تس��ليت ميگويم و با ايش��ان اظهار
همدردي ميکنم .هر کاري از دس��تم بر بيايد براي
تسکين دردشان انجام ميدهد.
او درباره ديدار چهارشنبه تيمش هم گفت :براي اين
مس��ابقه قدم مهميداريم .مهران موس��وي و آقاخان
و باس��ي را در اختي��ار نداري��م .بقي��ه قابليت دارند که
باعث ميشود مانند ديداري که مقابل سپاهان برگزار
کرديم ،اميدوار باشيم.
او در پاسخ به سوالي درباره وجود جادوگري در فوتبال
گفت :ما س��عي ميکنيم تمرکز تيم را همواره روي
اه��داف حف��ظ کني��م .من هم اين م��وارد را پيگيري
ميکن��م .متاس��فانه چيزه��اي خوب��ي ب��ه گوش ما
نميرسد .ميخواهم چيزي را به مربيان جوان که به
دنبال موفقيت هستند بگويم ،شايد اين مسائل وجود
داشته باشد و حتي بهرهمنديهايي نيز داشته باشد اما
سرانجام آن نابودي است .من به آنها ميگويم به اين
چيزها کاري نداشته باشيد .تالش و کوشش ميتواند
ب��ه ه��ر مربي کمک کند .دومين نکته ،بهرهمندي از
علوم مختلف است و سومين آنها استفاده از تجربيات

مختلف بزرگان فوتبال اس��ت .مورد چهارم هم اين
است که مربيهاي جوان خود را بايد به مهارتهاي
مربيگري مسلط کنند .بخشي از اين مهارتها مانند
مديريت تيم ،ذاتي و بخش��ي ديگر مثل ش��رکت در
کالسهاي مربيگري اکتسابي است.
جاللي درباره جادوگري اذعان کرد :اگر تمام تيمهايي
که موفق شدند را به اين مسائل ربط بدهيم ،اين يک
القاي خطرناک است .اگر پاس قهرمان شد ،بهترين
بازيکنان و اعضا را در اختيار داشت و مربيان اين تيم
ش��بانهروز کار ميکردند .اگر کس��ي ميخواهد اين
موفقيتها را به مسائل خرافي ربط بدهد به خودش
مربوط اس��ت .ربط دادن موفقيتها به اين مس��ائل،
باع��ث ب��ه وجود آمدن فاجعه ،نه تنها در فوتبال بلکه
در اجتماع ميشود.
سرمربي پيکان درباره فساد در فوتبال گفت :فوتبال
مثل اتاق شيش��هاي ميماند و هر کاري بکنيم ديده
ميش��ود .مش��کالتي که در فوتبال اس��ت ،نسبت به
حوزههاي ديگر مثل اقتصادي و سياسي کمتر است
و پرداخت��ن ب��ه اين موضوع��ات به ما کمک نخواهد
کرد .من خودم به اين نتيجه رسيدم که صحبت درباره
اين مسائل ،فايده ندارد زيرا پيگيري نميشود و شايد
حتي وضعيت کس��اني که صحبت ميکنند بدتر هم
بشود .بايد به جوانان القائات بهتري شود.
جاللي درباره ديدار با صنعت نفت هم گفت :فوتبال
دنيا ،فوتبال زيرکانه ،صبورانه و هوش��مندانه مرسوم
است .ما بازي ايتاليا را ديديدم يا حتي بازيهايي که
تيم ملي خودمان ارائه ميدهد .طبيعي اس��ت که هر
مربي به دنبال نتيجه باشد .ما در پستهاي مختلف،
بازيکنان را توجيه کرديم و هر کسي ميداند که قرار
است چه کاري انجام دهد.
او درب��اره برده��اي پياپي تيمش هم گفت :ما ادعايي
در اين ليگي که پي در پي تعطيل ميشود و ميتواند
ش��رايط را ع��وض کن��د ،نداري��م .هدف گ��ذاري ما
مشخص است و به دنبال پيشرفت هستيم.

استيلي:

سرمربي پيشين تيم فوتبال پرسپوليس گفت :االن زمان
مناسبي براي استعفاي آقاي طاهري نبود ،چون تغييرات
مديريتي در ميانه فصل ممکن است چالشهايي را ايجاد
کند.حميد استيلي در گفتوگو با تسنيم در مورد استعفاي
طاهري و چالشهاي مديريتي در باش��گاه پرسپوليس
گفت :من نميدانم چه اتفاقاتي افتاد که ايش��ان اس��تعفا
کرد ،ولي مس��ئله مهم اين اس��ت که هواداران بيشترين
نگراني را دارند .من معتقدم که مسائل بيروني و مسائل
دروني بايد با يکديگر هماهنگ باشند تا تيم آسيبي نبيند.
االن بازيکنان و کادر فني کار خودشان را انجام ميدهند،
ولي اميدوارم چالشهاي مديريتي برطرف شود.
سرمربي پيشين تيم فوتبال پرسپوليس در ادامه افزود:
اعتقاد من اين است که االن زمان مناسبي براي استعفاي
آق��اي طاه��ري نبود ،چون تغيي��رات مديريتي در ميانه
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فص��ل ممکن اس��ت چالشهاي��ي را ايجاد کند .طبيعت ًا
مردم هم به وزارت ورزش فشار ميآورند و ظاهراً قرار
اس��ت جلس��هاي ميان وزير و آقاي طاهري برگزار شود
تا همه چيز به صورت قطعي روشن شود.
وي در مورد اينکه عملکرد طاهري در مديريت باشگاه
پرسپوليس چطور بوده است ،اظهار داشت :پرسپوليس
در يکي دو سال گذشته شرايط فني خيلي خوبي داشته
است و حتي ميتوانست به فينال آسيا برسد .من معتقدم
طاهري يک مدير بيحاش��يه بوده اس��ت که زياد اهل
مصاحبه نيست و از طرفي پرسپوليس هم در اين يکي
دو سال با کمک اسپانسرها و منابع اقتصادي ،کمترين
مشکل مالي را احساس کرده است .من اميدوارم هرچه
زودتر تکليف مديريت باشگاه پرسپوليس مشخص شود
و اين باشگاه آسيب نبيند.

تيم ش��هرداري بندرعباس ب��ه دليل تکميل
نک��ردن م��دارک خ��ود از دور رقابته��اي
ليگبرترووش��وکنارگذاش��تهشد.يازدهمين
دورهي رقابتهاي ليگبرتر ووشوي ايران با
حضور هشت تيم به ميزباني آکادميووشوي
اي��ران در ح��ال برگزاري اس��ت.در اين دور از
رقابته��ا ک��ه قرار بود با حض��ور  ۹تيم در دو
گروه برگزار ش��ود ،تيم شهرداري بندرعباس
که تا روز قبل مسابقات براي تکميل مدارک
خود وقت داشت ،در زمان اعالم شده اين کار
را انج��ام ن��داد و به همين دليل از دور رقابتها
کنارگذاش��تهش��د.ليگبرترووشويايراندر
يازدهمين دور ه با حضور هش��ت تيم در يک
گروه پيگيري ميشود .تيمها به صورت رفت
و برگش��ت به مصاف هم ميروند تا تيمهاي
برتر معرفي شوند.

يارانمعنوينژاد
تاريخسازشدند

ديدار دو تيم واليبال ورونا و راونا در س��ري A
واليبال ايتاليا ،تاريخ ساز شد.به نقل از تسنيم،
هفته هفتم سري  Aواليبال ايتاليا با پيروزي 3
بر  2تيم ورونا مقابل راونا همراه بود .اين بازي
طوالني ،رکوردي جديد در ليگ واليبال ايتاليا
به نام خود ثبت کرد.
ديدار ورونا و راونا پس از سال  2000که سيستم
رالي در س��ري  Aاعمال ش��د ،طوالنيترين
ب��ازي لي��گ ايتاليا لقب گرفت .اين بازي162
دقيقه طول کشيد و رکورد قبلي را که متعلق
به رويارويي دو تيم «بلونو» و «والنتينا» بوده
و  160دقيقه طول کش��يده بود را جابجا کرد.
همچنين ست دوم بازي  44دقيقه و ست پنجم
 29دقيق��ه ادام��ه يافته بود.تيم ورونا با هدايت
نيکوال گربيچ در فصل جاري س��ري  ،Aجواد
معنوين��ژاد ،دريافت کننده مليپوش ايران را
به خدمت گرفته است.

درايتالياهستم
وهيچمشکلينيست

س��تاره ملي پوش واليبال ايران دوش��نبه شب
يکي از مهمترين بازيهاي س��ري آ را پش��ت
س��رگذاش��توازبهبودياوضاعخوددرورونا
ميگويد.تي��م واليب��ال ورون��ا ايتاليا که جواد
معن��وي ن��ژاد را در ترکيب خود دارد رکوردي
جديد را در سري آ به نام خود ثبت کرد .ديدار
ورونا و راونا پس از س��ال  2000که سيس��تم
رالي در س��ري  Aاعمال ش��د ،طوالنيترين
ب��ازي لي��گ ايتاليا لقب گرفت .اين بازي162
دقيقه طول کشيد و رکورد قبلي را که متعلق
به رويارويي دو تيم «بلونو» و «والنتينا» بوده
و  160دقيقه طول کش��يده بود را جابجا کرد.
پ��س از اي��ن ديدار جواد معن��وي نژاد که اين
روزها شايعات زيادي را پيرامون خود ميبيند،
گفت «:همه چيز در ورونا خوب است و من از
ش��رايط راضيام .در جهت هماهنگي تالش
ميکنم و بستگي به نظر آقاي گربيج دارد که
چ��ه زمان��ي به من بازي بده��د .همانطور که
ميبينيدهنوز در ايتاليا هستم و جاي دوستان
خالي و مش��کلي هم به وجود نيامده اس��ت.
ميخواهم در ليگ اروپا به عنوان يک شانس
کم نظير بخت آزمايي ،شرکت کنم».

مربيآمريکايي
براي احسان حدادي

تنها مدال آور دو و ميداني ايران مذاکراتش با
مربي آمريکايي به مراحل پاياني رسيده است
و ميگويد ميخواهد به رکورد باالي  70متر
برسد.احس��ان حدادي نايب قهرمان المپيک
لندن با سازمان تيمهاي ملي فدراسيون جلسه
داش��توپسازآنگفت:درجلس��هس��ازمان
تيمه��اي ملي در خصوص بررس��ي وضعيت
جذب مربي و تش��کيل اردوهاي تدارکاتي با
مس��ئوالن فدراسيون صحبت کرديم و نقطه
نظراتخوبيهمدرايننشستموردبحثقرار
گرفت .مدتي را با هماهنگي فدراسيون براي
مذاکره با چند مربي مطرح خارجي به آمريکا
رفتم و در اين س��فر با مک ويلکينز ،قهرمان
پرتاب ديس��ک جهان و المپيک که شاگردان
خوبيراهمتربيتکردهبهگفتوگوپرداختيم.
مذاکراتانجامشدهوشرايطاورادرجلسهامروز
مطرح کردم و اميدوارم که توافق نهايي انجام
شود تا برنامه ريزيهاي خوبي براي مسابقات
آتي داش��ته باشيم».احسان حدادي در همين
خصوص گفت« :هدفم کسب چهارمين مدال
طالي بازيهاي آس��يايي جاکارتا و ثبت يک
رکورد خوب ،گرفتن يک مدال خوش��رنگ در
المپيک توکيو است .براي من زمان مهمترين
مسئله است و اميدوارم تا با توافق فدراسيون با
مک ويلکينز ،مقدمات برگزاري اردوها فراهم
ش��ود.بهش��رايطيرسيدهامکهدوستدارمتا
چند س��ال ديگر هم براي دو و ميداني ايران
افتخار بياورم .با ويلکينز در آمريکا که صحبت
کردم به من گفت تو ش��رايط ثبت رکوردهاي
باالي  70متر را هم داري و دوست دارم لذت
اين موفقيتها را هم بچشم» .
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شهاب حسيني از کمبود فضاهاي فرهنگي انتقاد کرد:

خشونت خانگي
بي اعتمادي و خيانت

فاطمه عودباشي


تهمين��ه ميالن��ي در
آخري��نس��اختهاشبا
نام ملي و راه نرفته اش
دس��ت روي آس��يبهاي اجتماعي دست گذاشته
است ،آسيبهايي با رنگ سياهي و طعم تلخ .قصه
بازندگيدختريبهناممليحهش��روعميش��ودکه
هم��هاورامل��يص��داميکنند.ب��رادربزرگتراوبه
نام غيرت ،مرتب با او پرخاشگري ميکند و کافي
اس��ت که ملي دس��ت از پا خطا کند ،آن وقت است
ک��ه کت��ک را نوش جان ميکن��د .تا اينکه مليحه
درمس��يررف��توآم��دبهکالسخياط��يبابرادر
دوستش آشنا ميشود و از آنجايي که فکر ميکند
سيا (ميالد کي مرام) فرشته نجات اوست ،تصميم
ميگيرد با او ازدواج کند و به اين واسطه از خانواده
غيرتي اش جدا شود ،اما نادانسته به دام بزرگتري
ميافتد و آن دام ،چيزي نيست جز شکهاي بيش
از اندازه همس��رش و به خاطر همين مس��اله هر بار
بايد کتکهاي همسرش را تحمل کند ،اما اين بار
شديدتر از خانه خودشان ،زيرا ديگر کتک خوردن
او به يک س��يلي ختم نميش��ود و هر بار دس��تش
ميشکند و حتي بچه اش را سقط ميکند.خشونت
در همه جاي فيلم جاري و ساري است و شايد اين
مس��اله به ذائقه خيلي از مخاطبان خوش نيايد ،اما
ميالني در قالب يک قصه تلخ به تحقيرهاي زناني
در جامعه اش��اره ميکند که هر روز با اين موضوع
دس��توپنچهنرمميکنند،بدوناينکهنس��بتبه
قانون آشنايي داشته باشند و بدانند در اين مواقع که
از طرف خانواده حمايت نميشوند ،دست به دامن
کجا شوند و آن هم جايي نيست ،جز خانهامن که
ميالني در قصه به اين موضوع هم اشاره ميکند و
مليحهقهرمانقصهباکارشناسانخانهامنصحبت
ميکند که بايد از چه روش��ي در مقابله با خش��ونت
همسرش که ريشه در کودکي هم دارد ،مقابله کند.
زيرا همسرش از کودکي شاهد کتک کاري پدرش
ب��وده و اينک��ه هر چيزي که ب��ه کام پدرش نبوده،
همسر و فرزندانش را به باد کتک ميگرفت .طبيعي
اس��تکهس��ياازاويادگرفتهوحاالاينس��ناريوي
تلخ را در زندگي شخصي اش اجرا ميکند.متاسفانه
اينها واقعيات جامعه ماس��ت و اگر هر روز صفحه
حوادث نشريات و سايتها را مطالعه کنيم ،حتم ًا با
نمونههاي اين چنيني رو به رو ميشويم .زناني که
با خشونتهاي زيادي درگير هستند ،اما از مهار آن
عاجزند.ازس��ويديگردربخش��يازفيلم،ميالني
به خانواده دختر ميپردازد که به خاطر ترس از آبرو
حاضر به طالق دخترش��ان نيس��تند .اين هم يک
آسيب ديگري است که به اين زنان وارد ميشود و
خانواده در مقابل زجر فرزندانشان به خاطر از دست
نرفتن آبرو سکوت اختيار ميکنند.

اکران فيلميبا بازي هديه تهراني

رنج تئاترازکمبود
سالننمايش

در س��الهاي اخير با پروژههاي تازهاي از
سالن سازي و پرديسها براي سينما و تئاتر
روبرو بودهايم .مجتمعهايي که با داش��تن
پرديسه��ا ،م��ردم را به س��وي تفريحات
فرهنگي و هنري سوق ميداد.
ام��ا به تازگي پردي��س تئاتر تهران در يک
مجموعه فرهنگي بزرگ افتتاح شده است.
مجموعهاي که قطعا اجراهاي تئاتر را در دل
خود به نمايش خواهد گذاشت.
شهاب حسيني از جمله بازيگراني بود که از
اي��ن مجموعه ديدن کرد و درباره وضعيت
هنر امروز به صحبت پرداخت .او در حاشيه
بازدي��د از پردي��س تئاتر ته��ران با تاکيد بر
اصالت منابع انساني کار پرديس تئاتر تهران
را توليد انديشه دانست و ابراز اميدواري کرد
اين مرکز موجب ش��کوفايي اس��تعدادهاي
جوان شود.
به گزارش مهر  ،شهاب حسيني بازيگر تئاتر،
س��ينما و تلويزي��ون از پرديس تئاتر تهران
بازدي��د ک��رد و در حاش��يه اين بازديد گفت:
پرديس تئاتر تهران ميتواند يک مجموعه
فرهنگي بس��يار خوب باش��د و در عين حال
برنامهه��اي فرهنگي و جش��نوارهها در آن
برگزار ش��ود ،جايي ک��ه نيرو پرورش دهد.
من اصالت را به منابع انساني ميدهم ،منابع
انساني هم نياز به فضا دارند.
وي درباره موقعيت جغرافيايي پرديس تئاتر
ته��ران عنوان کرد :به نظرم امروز ش��مال
و جنوب ش��هر فقط ش��ايد از منظر مالي و
اقتصادي تفاوت داشته باشند و در شرايطي
که اين س��طح از آگاهي و اطالعات وجود
دارد ،چيزي به نام ش��مال و جنوب ش��هر
نداري��م .اگ��ر بخواهيم از اي��ن منظر يعني

از منظ��ر ت�لاش براي س��اختن آينده نگاه
کنيم ،اتفاق ًا برعکس اس��ت .اين قدر که در
جنوب ش��هر انگيزه براي رش��د و پيشرفت
وج��ود دارد ،در جاهاي ديگر ممکن اس��ت
وجود نداش��ته باشد.حسيني با اشاره به فقر
فرهنگي گفت :فقر فرهنگي به خاطر نبود
ارائ��ه درس��ت فرهنگ ب��ه مخاطب ايجاد
ميشود .زماني که فقر شناختي وجود دارد.
امروز جوان نميتواند مسير زندگياش را به
وضوح ترسيم کند و هويت خود را به درستي
تش��خيص دهد .چه کار کنيم که هويتها
ش��کل بگيرد؟ بايد مردم را به خودشناس��ي
دعوت کنيم .ش��رايطي را براي شان فراهم
کنيم که به کشف و شهود و جستجو بپردازند
و ظرفيتهاي درونيش��ان را کشف کنند.
من نوعي وقتي کالسهاي آموزشي استاد
ِ
سمندريان به وجود آمد ،رفتم و تازه فهميدم
که شايد بتوانم بازيگر شوم.
اينبازيگرسينماوتئاتراظهارکرد:وقتيهيچ
انتخابي وجود ندارد ،آدم سرگردان ميشود،
وقتي سرگردان ميشود ،زندگياش باري به
هر جهت ميشود .شايد دنبال اين نميرود
ک��ه خ��ودش را ارتقا دهد ولي وقتي فضايي
باشد که رقابت سالم و در عين حال جدي در
آن شکل بگيرد ،آدمها تشويق ميشوند که
جز روي توانمنديهاي ش��خصي خودشان
براي ساختن زندگي و آيندهشان ،نميتوانند
حساب کنند .بسترش بايد وجود داشته باشد،
اگر اينجا مث ً
ال جش��نوارههايي را بگذاريم و
اين امکان را بدهيم که از همه نقاط کشور
تئاترهايشانرابياورندوتمرينواجراکنند،
انگيزه دهنده است .من جوانهاي زيادي را
در حيطه کاري خودم ميشناسم که بسيار

خالق و دست به قلم هستند ،فيلمسازهاي
خوبي داريم .در واقع موضوع منابع انساني
نيس��ت ،مکاني براي ارائه وجود ندارد.وي
متذکر شد :متاسفانه همه جا چرخدندههاي
خردکنندهروابطاجازهنميدهدخيليهاوارد
ش��وند .اگر جايي باش��د که با آغوش باز از
هر نوع اس��تعداد و انديشهاي استقبال کند،

“
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به ازاي هر پنج فست
فودي که در شهر باز
ميشود ،حداقل يک سالن
نمايش الزم است .فقط
به خوراک جسميتوجه
ميکنيم ولي بايد توجه
بيشتري به خوراک روحي
داشته باشيم

“

ما ش��اهد ش��کوفايي زيادي هستيم .منابع
انس��اني اصال��ت دارند .نف��ت ،گاز ،طال و...
هي��چ ک��دام بدون مغزي که بتواند اينها را از
دل زمين بيرون بکشد ،ارزش ندارند .هيچ
کاري بدون تفکر و منابع انسانياش شکل
نميگيرد و پيش نميرود .س��ينما يک بت
يا يک قلعه دس��تنيافتني نيست ،سينما را
آدمه��ا به وجود آوردهاند .س��ينماگري بايد
وجود داش��ته باشد که س��ينما وجود داشته
باشد ،نمايشگري بايد وجود داشته باشد که
تئاتر وجود داشته باشد .اساس ًا انديشهاي بايد
وجود داشته باشد .کار اين مرکز و همه مراکز

فرهنگي ديگر بايد توليد انديشه باشد.
حس��يني به لزوم ايجاد فضاهاي فرهنگي
اش��اره کرد و گفت :به ازاي هر پنج فس��ت
فودي که در شهر باز ميشود ،حداقل يک
س��الن نمايش الزم اس��ت .فقط به خوراک
جس��ميتوجه ميکني��م ول��ي باي��د توجه
بيش��تري به خوراک روحي داش��ته باشيم.
مسلم ًا با نگاههاي راديکال نميشود اينطور
کارها را پيش برد ،جوانهاي امروز واقع ًا به
نسبت نسلهاي گذشته فرهيخته هستند،
جوانها اهل تحقيق و گفتوگو هس��تند،
فضا ندارند .بعضي وقتها اسم مراکز دولتي
که ميآيد ،همه موضع ميگيرند چون فکر
ميکنند آنجا دس��ت و پاي آدم بس��ته است
و کاري پي��ش نميرود ولي اص ً
ال اينطوري
نيست .به من گفتند اينجا بالغ بر ۲۵۰ميليارد
تومان هزينه ش��ده است ،مديريت شهري
کار خ��ودش را ک��رده ،ما بايد اين را به يک
بهرهوري برس��انيم که ش��هرداري تشويق
ش��ود در ي��ک منطقهاي بيايي��م اين کار را
بکنيم .ولي اگر فقط يک س��ري تجهيزات
باشد ،طبيعت ًا شهرداري هم ديگر انگيزهاي
ب��راي ايج��اد چيزي نخواهد داش��ت چون
ميبيند فقط هزينه اس��ت و اس��تفادهاي از
آن نميشود.
وي ب��ا بي��ان اينک��ه بيش��تر از بازيگري و
ش��رکت در جشنوارههاي مختلف به انجام
کاره��اي زيربنايي عالقه دارم ،عنوان کرد:
به عنوان کس��ي که مردم به او نمره قبولي
در کارش دادهان��د ،اي��ن ي��ک وظيفه برايم
ايج��اد ميکند که تجربياتم را انتقال دهم.
ب��ه صورت انف��رادي در نهايت ميتوانم در
خان��هام يک کارگاه ش��خصي برگزار کنم

ولي وقتي عموميت بيش��تري پيدا کند ،به
ويژه در اين مناطق ،استعدادهاي درخشان
ظهور ميکند .بيشتر آدمهاي موفق کساني
بودهاند که طعم محروميت و فقر را در زندگي
چش��يدهاند ،خواس��تن را بلد شدند و پيرو آن
حرکت کردند .واقع ًا بايد به جوانها احترام
گذاش��ت و ب��ه آنها اعتماد ک��رد ،جوانان در
ارتباطات شان با هم نگاه جنسيتي ندارند ،با
همدرحيطهادبواخالقمعاشرتميکنند.
خودش��ان بياخالقي را خوب ميشناسند و
آن را تحمل نميکنند .نيازي هم به نيروي
ناظر و بازدارندهاي نيس��ت .اگر يک نفر در
ي��ک جم��ع بيادبي کند ،از طرف بقيه طرد
ميش��ود .اين مس��ائل نگاه باز مسئوالن را
ميخواهد که با ايجاد چنين مراکزي اجازه
دهند جوانها دور هم جمع ش��وند ،بگذارند
اين کثرت به وحدت تبديل شود .اين هميشه
باعث اتفاقات خوب ميش��ود و هميش��ه دو
مغ��ز بهتر کار ميکند ،بايد درباره همه چيز
گفتوگو کنيم.
حس��يني در پايان گفت :عالوه بر جوانان،
قش��ر بازنشس��تهاي داريم که براي اوقات
فراغت ش��ان فکري نداريم .در مورد اوقات
فراغت خانمها که قش��ر وس��يعي از جامعه
هس��تند ،واقع�� ًا ايده خاص��ي نداريم .تنها
چي��زي ک��ه ميتواند مردم را گرد هم جمع
کند و س��المترين آنها هميش��ه برنامههاي
فرهنگي هنري است .بهترين چيزي است
که ميتواند سوژه گفتگو باشد .من واقع ًا دلم
ميخواهد حاال که اين همه هزينه ش��ده و
پرديس تئاتر تهران راهاندازي شده ،با يک
برنامهري��زي خوب ،بهرهبرداري خوبي هم
صورت گيرد.

فيلم س��ينمايي «اس��رافيل» به کارگرداني آيدا
پناهنده و تهيهکنندگي مستانه مهاجر ،باالخره از
پايان آذرماه اکران ميشود.به گزارش خبرآنالين،
اين فيلم سينمايي از هفته آخر آذرماه اکران خود را
باسينماهايآزادآغازخواهدکرد«.اسرافيل»يکي
از آثار بخش مس��ابقه سال گذشته جشنواره فيلم
فجربودکهبهدليلشرايطنابساماناکران،تاکنون
نتوانسته است روي پرده برود.پخش «اسرافيل»
برعهده موسسه هدايت فيلم است و اين فيلم در
يک ماه گذشته ،عالوه بر حضور در جشنوارههاي
بينالمللي فيلم لندن و فيلمهاي آس��يايي هنگ
کنگ،توانستجايزهنتپکراازجشنوارهفيلمهاي
ايرانياستراليابهدستآورد.همچنين«اسرافيل»
درجش��نوارهفيلمش��يددرامريکا،درس��هبخش
بهتري��ن بازيگ��ر زن (هدي��ه تهران��ي) ،بهترين
بازيگ��ر مرد (پژمان بازغي) و بهترين کارگرداني
(آيدا پناهنده) کانديد دريافت جايزه ش��ده بود که
در نهايت جايزه بهترين فيلم از نگاه تماش��اگران
اينجش��نوارهرادريافتکرد.اينفيلمس��ينمايي
دراميدرب��اره چالشها ،نيازهاي عاطفي و روابط
انسانياستکهفيلمنامهآنتوسطارسالناميري
و آيدا پناهنده به نگارش درآمده است.

«اسرافيل» آخر آذر اکران ميشود

فيل��مسينمايي«اس��رافيل»ب��هکارگردانيآيدا
پناهنده و تهيهکنندگي مستانه مهاجر ،باالخره از
پايان آذرماه اکران ميش��ود.به گزارش ايلنا ،فيلم
سينمايي اسرافيل از هفته آخر آذرماه اکران خود
را با س��ينماهاي آزاد آغاز خواهد کرد«.اسرافيل»
يکي از آثار بخش مسابقه سال گذشته جشنواره
فيلم فجر بود که به دليل شرايط نابسامان اکران،
تاکنون نتوانس��ته اس��ت روي پرده برود .پخش
«اس��رافيل» برعهده موسسه هدايت فيلم است
و اين فيلم در يک ماه گذش��ته ،عالوه بر حضور
در جشنوارههاي بينالمللي فيلم لندن و فيلمهاي
آس��يايي هنگ کنگ ،توانس��ت جايزه نتپک را از
جش��نواره فيلمهاي ايراني استراليا به دست آورد.
همچنين «اس��رافيل» در جش��نواره فيلمشيد در
امريکا ،در س��ه بخش بهترين بازيگر زن (هديه
تهران��ي)،بهتري��نبازيگرم��رد(پژمانبازغي)و
بهترين کارگرداني (آيدا پناهنده) کانديد دريافت
جايزه شده بود که در نهايت جايزه بهترين فيلم از
نگاه تماشاگران اين جشنواره را دريافت کرد.

سینما

آسيب  20درصدي آثار تاريخي شاخص استان کرمانشاه
علياصغ��ر مونس��ان از تخري��ب  20درصدي بناهاي
تاريخي ش��اخص اس��تان کرمانش��اه در جريان وقوع
زلزله در اين استان خبر داد.علياصغر مونسان معاون
رئيسجمه��وري و رئي��س س��ازمان ميراث فرهنگي،
صنايعدس��تي و گردش��گري با تسليت به خانوادههاي
داغ��دار و ج��ان باخت��گان حادثه زلزله که در اس��تان
کرمانش��اه و برخي اس��تانهاي غربي کش��ور به وقوع
پيوس��ت ،گف��ت :در جري��ان اين زلزل��ه  5اثر تاريخي
کرمانش��اه ش��امل کاروانسراي ش��اه عباسي ،عمارت
خس��رو و چهارقاپي در شهرس��تان قصر شيرين ،قلعه
يزدگرد در شهرس��تان داالهو و زيج منيژه در س��رپل
ذهاب ،دچار آسيب شدند.وي با تأکيد بر اينکه موزههاي
اس��تان کرمانش��اه در امنيت و به دور از هرگونه آسيب
احتمالي هس��تند ،خاطرنش��ان کرد :بر اس��اس اعالم
نظر ادارهکل ميراث فرهنگي استان کرمانشاه ،ميزان
آسيب آثار در اين استان حداکثر  20درصد و قابل احيا

و مرمت اس��ت.به گزارش باشگاه خبرنگاران،مونسان
همچنين از آس��يب بيش از  7اثر تاريخي اس��تان ايالم
در نزديکي استان کرمانشاه خبر داد و افزود :بر اساس
اع�لام نظ��ر کارشناس��ان ادارهکل مي��راث فرهنگي
اس��تان ايالم ،گچبريهاي شهر تاريخي سيمره ،قلعه
ميرغالمهاش��ميو قلعه پور اش��رف در دره شهر ،قلعه

والي و کاخ فالحتي در مرکز اس��تان ،بناي والي کهره
در شهرستان چرداول و پشت قلعه در شهرستان آبدانان
دچ��ار ترک خوردگي در ديوارهاي اصلي ش��دهاند.به
گفته رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،ديوارهاي موزه
باستانشناس��ي درهش��هر در اين استان نيز بر اثر شدت
زلزله ش��ب گذش��ته ترک خوردهام��ا ويترينها و آثار
تاريخ��ي داخ��ل موزه از آس��يبهاي احتمالي در امان
مانده است.معاون رئيسجمهوري با بيان اينکه طبق
نظ��ر کارشناس��ان ادارات کل ميراث فرهنگي س��اير
استانهاي غربي ،آثار و بناهاي تاريخي اين استانها
در نتيجه حادثه شب گذشته از هر گونه صدمه و آسيب
در ام��ان بودهان��د ،تأکيد کرد :تيمهاي يگان حفاظت و
کارشناسان ميراث فرهنگي اداراتکل ميراث فرهنگي
استانهاي کرمانشاه و ايالم براي بررسي دقيق ميزان
تخريب و آسيب آثار تاريخي به مناطق مختلف اعزام
شدهاند.

حراج خيريه سهروزه هنرمندان براي کمک به زلزله زدگان

گال��ري م��ژده با انتش��ار فراخواني اعالم کرد با برپايي
حراج س��ه روزه آثار هنري ،جامعه تجس��ميبه کمک
آس��يب ديدگان زلزله کرمانش��اه و غرب ايران خواهد
شتافت.به گزارش ايلنا ،گالري مژده با انتشار فراخواني
اعالم کرد با برپايي حراج سه روزه آثار هنري ،جامعه
تجس��ميبه کمک آس��يب ديدگان زلزله کرمانش��اه و
غ��رب ايران خواه��د ش��تافت.مژده طباطبايي (مدير

گال��ري م��ژده) ک��ه در زلزله بم ني��ز چنين رويدادي را
براي کمک به آسيبديدگان تدارک ديده بود ،با اعالم
خب��ر ف��وق گفت :از همه هنرمنداني که دوس��ت دارند
در اين حرکت خيرخواهانه حضور داشته باشند دعوت
ميشود آثار خود را به گالري مژده تحويل دهند تا در
حراج خيريه س��ه روزه ارائه ش��ود.او افزود :گالري مژده
ضم��ن ابراز تاس��ف از اين حادثه غ��م انگيز به منظور

همدردي با عزيزاني که در زلزله آس��يب ديده و دچار
خس��ارت ش��دهاند ،در نظر دارد بخشي از گنجينه خود
را ط��ي اي��ن ح��راج از روز جمعه  26الي  28آبان ماه به
فروش رسانده و از اين رو از همه هنرمنداني که دوست
دارند در اين اقدام خيرخواهانه مش��ارکت کنند دعوت
ميکند ،در صورت تمايل يک يا چند اثر خود را براي
ارائه در حراج اهدا کنند.

آگهی مزایده جایگاه CNG
بصورت اجاره سالیانه

نو

ب
ت او

ل

ش�هرداری چغادک به اس�تناد مجوز ش�ماره  21مورخ  96/8/8ش�ورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت
به واگذاری جایگاه  CNGواقع در بزرگراه خلیج فارس بصورت اجاره س�الیانه اقدام نماید .بدینوس�یله از کلیه
شرکتهای دارای ظرفیت خالی و مجوز از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران دعوت بعمل می آید.
قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری برای اجاره ماهیانه جایگاه مبلغ  265,650,000ریال
تعیین گردیده و متقاضیانی که قیمت باالتری پیشنهاد دهند به ترتیب بعنوان برنده اعالم خواهند گردید.
-1تاریخ و محل توزیع اسناد مزایده :از تاریخ  96/8/24لغایت  96/9/8امور مالی شهرداری چغادک می باشد.
 -2آخرین مهلت تحویل اسناد :شنبه مورخ 96/9/25
-3تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه  96/09/26ساعت  14در محل شهرداری چغادک می باشد.
-4س�پرده ش�رکت در مزایده:مبلغ  160,000,000ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حس�اب ش�ماره
 3100000425004بنام سپرده شهرداری نزد بانک ملی
-5شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-6چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مندرج است.
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده می باشد.

روابط عمومی شهرداری چغادک

اعزام تیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن
به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
رییس دانش�گاه علوم پزش�کی گیالن از آماده

و تش�خیصی ب�وده و براس�اس هماهنگی های

ب�اش تمام�ی مراکز درمانی اس�تان و اعزام تیم

بعم�ل آم�ده در حال حاضر نیاز مناطق زلزله زده

درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن به مناطق

از لحاظ کادر درمانی رشته های جراحی عمومی،

زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد.

ارتوپ�دی ،طب اورژانس ،متخصص بیهوش�ی

دکت�ر ش�اهرخ یوس�ف زاده چاب�ک  -ریی�س

و کادر پرس�تاری می باش�د .در این زمینه ،تیم

دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،طی گفت و گوی

درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن ظهر امروز

اختصاصی با پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم

متشکل است از  2نفر متخصص ارتوپدی ،یک

پزش�کی گیالن (وب دا) ،با اش�اره به وقوع زلزله

نف�ر متخصص بیهوش�ی 2 ،نف�ر جراح عمومی،

اخیر در کشور و ضمن عرض تسلیت به هموطنان

 27نفر پرستار و کمک بهیار ،یک نفر کارشناس

حادثه دیده ،گفت :به منظور بررسی ابعاد حادثه

بهداش�ت محی�ط و  14نف�ر تکنس�ین فوری�ت

و لزوم کمک به هموطنان ،کمیته بحران دانشگاه

های پزش�کی به همراه س�ه دستگاه آمبوالنس

علوم پزشکی گیالن در حوزه درمان راس ساعت

و ی�ک دس�تگاه اتوب�وس آمبوالنس به اس�تان

هفت صبح امروز ( دوش�نبه) در دانش�گاه علوم

کرمانش�اه اعزام شد .دکتر شاهرخ یوسف زاده

پزش�کی گیالن ،تش�کیل شد.وی با بیان این که

چابک در پایان یادآور ش�د :در این خصوص 3

تمامی بیمارستان های تابعه دانشگاه به منظور

نف�ر از خبرن�گاران داوطل�ب پایگاه های خبری

امدادرسانی به زلزله زدگان در آماده باش کامل

گیلان؛ گی�ل خب�ر ،خ�زر آنالین و گی�ل نگاه نیز

می باش�ند ،افزود :روس�ای بیمارستان ها ملزم

تیم اعزامی دانش�گاه علوم پزش�کی را همراهی

ب�ه حف�ظ آمادگی کامل تمامی واحدهای درمانی

می نمایند.

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

کانال تلگرام@shoroodaily :
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خانههاي سست بالي جان ايرانيها! روزنامه شروع_ علي کاشي
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کنترل فشارخون باال با رژيم
غذايي کم سديم

معم��وال فص��ل پائي��ز ه��ر س��ال باآمدن
بيماريهاييچ��ون انواع آلرژيها و آنفلوآنزا
همراه است .به دليل کمبود بارش باران طي
س��الهاي اخير ،هوا راکد ميماند و ويروسها در آس��مان معلق
ميشوند.
ويروس آنفلوآنزا در حال حاضر در ايران نيز ش��روع ش��ده و اين
طور نيس��ت که بگوييم فقط در عراق اس��ت و در ايران نيس��ت.
مردم در روزهايي که سفر نميکنند ،اگر به سرماخوردگي مبتال
شوند ،چند روز اول استراحت ميکنند و کمتر به عوارضي مانند
برونش��يت ،ذات الريه و  ...دچار ميش��وند ،اما زماني که در س��فر
هس��تند مانند روزهاي اربعين و حج ،به دليل نداش��تن فرصت
استراحت کافي ،شاهد عوارض بيشتري خواهند بود .اين موضوع
به معني ايجاد نوعي بيماري جديد نيست.
در حال حاضر موج آنفلوآنزا در کشور به تدريج در حال افزايش
اس��ت .هن��وز ويروسهاي پاييزي غلب��ه دارند ،اما موج اول آن
معموال از نيمه دوم آبان شروع ميشود و سه موج پشت سر هم
خواهد داش��ت .فعال موج H۱N۱و  Bدر حد متوس��ط و بهاندازه
آنفلوآنزاي فصلي وجود دارد.
حدود هفت س��ال اس��ت سيستم مراقبت آنفلوآنزاي پيشرفتهاي
در کشور ايجاد شده است و  ۷۰۰درمانگاه در تمام کشور موارد
سرماخوردگي را رصد ميکنند .هرگاه تعداد بيماران به بيش از دو
درصد رسيد به معني شروع اپيدميآنفلوآنزا است ۱۰ .آزمايشگاه
منطقهاي و يک آزمايشگاه ملي نيز در اين زمينه فعاليت ميکنند.
از بيماران تنفس��ي ش��ديد نمونه گرفته و براي آزمايش ويروس
شناس��ي به اين آزمايش��گاهها فرستاده ميشود .هميشه در اوج
اپيدمياين بيماري ۵۰ ،درصد موارد شديد بيماريهاي تنفسي
مبتال به آنفلوآنزا هستند.
با توجه به اينکه آنفلوآنزا دو تا س��ه موج دارد ،کس��اني که ضعف
ايمني دارند مانند مبتاليان به آس��م و برونش��يت ،ديابت شديد،
کساني که پيوند اعضا انجام دادهاند ،بيماراني که شيميدرماني
ميکنن��د ،زنان باردار ،همچنين کس��اني ک��ه به مدت طوالني
کورتون دريافت ميکنند ،حتي اگر يک بار به اين بيماري مبتال
ش��دند و بهبود يافتهاند باز هم بايد اين واکس��ن را تزريق کنند؛
چون تا آخر زمستان موجهاي بعدي آنفلوآنزا ايجاد ميشود و اين
بيماري براي آنها عوارض بيشتري دارد .سايرين هم ميتوانند
اين واکسن را تزريق کنند ،اما ضرورت زيادي ندارد.
اي��ن اف��راد اگ��ر تا امروز واکس��ن نزدهاند بايد ب��راي تزريق آن
اق��دام کنن��د .واکس��ن آنفلوآنزا براي برخي افراد مانند پرس��نل
بهداش��تي و درمان��ي ب��ه خصوص بخشهاي وي��ژه و بيماران
خ��اص از ط��رف دول��ت تهيه ميش��ود .اين واکس��ن در مراکز
بهداش��تي و درمان��ي ب��راي بيم��اران خ��اص در دس��ترس
است.
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چاپ ترجمه تنها رمان اوژن
يونسکو

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

رمان «گوش��ه نشين» نوشته اوژن يونسکو به
تازگيباترجمهبهارهمراديتوسطنشرققنوس
منتشروراهيبازارنشرشدهاست.نسخهاصلي
اينکتابدرس��ال۱۹۷۳چاپش��دهاس��ت.اوژنيونسکونمايشنامهنويس
شهير فرانسوي است که عموما به خاطر نمايشنامههايي چون «آوازه خوان
طاس» يا «کرگدن» شناخته ميشود .يونسکو را با سبک نوشتاري ابسورد
معرفي ميکنند اما وي خود معتقد به قلم زدن در چنين حال و هوايي نبوده
است«.گوشه نشين» تنها رماني است که از يونسکو منتشر شده و شخصيت
اصلي اش معتقد است ۳۵سالگي ،وقت کنار کشيدن از زندگي است .به دست
آوردن يک ارثيه ناگهاني اين امکان را به قهرمان اين رمان ميدهد که شغل
بي اهميت و کسل کننده اش را در ادارهاي گمنام رها کند.

حکایات

کالهش پس معرکه است

شبان وادي ايمن گهي رسد به مراد
که چند سال به جان خدمت شعيب کند
ز ديده خون بچکاند فسانه حافظ
چو ياد وقت زمان شباب و شيب کند

به زمين و زمان چنگ انداختهاي و به زور
ميخواهي همه چيز را به دس��ت بياوري .تا راه راس��ت نروي و س��ر بر
آستان خداوند فرود نياوري به مرادت نميرسي .کليد گنج خوشبختي
تو قدم گذاشتن در راه راست ميباشد.
يک نفر سعي دارد شما را عصباني کند.اين فرصت را به او ندهيد.سعي
کنيد با مهرباني و دلسوزي آنها را خجالت دهيد.اين سالح از انتقام و
مشاجره بهتر است .شايد موضوعي براي شما زياد مهم نباشد اما براي
آنها مهم باشد.سعي کنيد مراقب حرف زدنتان باشيد.

اينضرب المثل ناظر برش��خصي اس��ت که
در اموري که ديگران نيز ش��رکت دارند تنها
او با وجود تالش وفعاليت خستگي ناپذير به
مقصود نرسد و از مساعي و زحمات خويش
بهره نگيرد  .در ازمنه گذشته معمول بود که
دراويش وشعبده بازها در سر چهارراهها و معابرعموميمعرکه ميگرفتند
و چند چشمه بازي ميکردند  ،يعني هنرها و شعبده بازيهاي خود را ضمن
اظهارمطالب مش��روحي به تماش��اچيان نشان ميدادندو به فراخور اهميت
هنري که عرضه ميکردند از تماش��اچيان مبلغي پول به عنوان چراغ اهلل
دريافت ميداشتند  .دراويش معرکه گير کارشان شعبده بازي  ،مسئله گويي،
مارگيري  ،مناقب خواني و شرح معجزات رسول اکرم (ص) و اولياي دين،
عمليات پهلواني  ،قصه گويي و از اين قبيل بوده است .

رسانه های جهان
 افزايش روابط چين و ويتنام


چين و ويتنام براي تقويت همکاريها به توافق رسيدند درعين حال
رئيسجمهورچينشيجينپينگودبيرکلويتنامنگيوينفوترونگاز
هرگونهبرخورددربارهبحثجنوبدريايچينخودداريکردند.پيشتر
چين خواستار توفق حفاريهاي ويتنام در درياي جنوب چين شده بود.
با نزديک شدن رودريگو دو ترته رئيس جمهور فيليپين به چين  ،کشور
ويتنام به چالش اصلي چين در منطقه تبديل شده است.

 بازرسي از بنياد کلينتون از سوي وزارت دادگستري آمريکا


مقامات وزارت دادگستري به دنبال تشکيل يک شوراي خاص
براي تحقيق و بازرس��ي از نقض قانون توس��ط بنياد کلينتون و
دولت اوباما در توافق اورانيوم با روس��يه اس��ت .در اين ميان اين
پرسشمطرحميشودکهآيادونالدترامپبهدنبالمنحرفکردن
افکار درباره رابطه کمپينش با روسيه است و با استفاده از وزارت
دادگستري به دنبال ضربه زدن به رقباي سياسي است.

 تسليم شدن ترزا ميبه راي برگزيت نمايندگان


"ترزا مي" نخست وزير بريتانيا تسليم راي طرفداران برگزيت
در پارلمان انگلستان شد.
تن��ش سياس��ي در دول��ت "ت��رزا م��ي" بي��ش از گذش��ته
افزاي��ش يافت��ه اس��ت .دول��ت انگلي��س به دنبال کس��ب
توافق��ي خ��وب با اتحاديه اروپا براي خروج در دوس��ال آينده
است .
گزارش تصویـری

کمبود امکانات در مناطق زلزله زده

دور دنیا

ورود رئیس جمهور به مناطق زلزله زده

تولد نوزاد بعد از زلزله کرمانشاه

آموزش

رونمایی از آلبوم عاشق کیست

سیر و سفر

وب گردی

اين شهرهاي معروف دنيا جادويي اند!

اگر مستاجري ملک را تخليه نکرد ،تکليف چيست؟

چهکنيم که باتري گوشي شارژ بيشتري نگه دارد؟

«پل طبيعت» از جاذبههاي گردشگري تهران

گروهي از گرافيستهاي روسي
عکسهاي��ي پانوراميک و ۳۶۰
درج��ه از اي��ن مناطق گرفتهاند.
تعدادي از اين عکسها نيز جوايز
متعددي بردهاند.نام ش��هرهاي
مع��روف دني��ا باره��ا و بارها در
ليس��تهاي مختلف آمده است.
اما اين بار يک ليس��ت جادويي
در برابر خود داريم.
نيويورک پرجمعيتترين ش��هر
ايال��ت نيوي��ورک و اي��االت متحدهامريکاس��ت که از  ۵ناحيه ش��امل برانکس،
بروکلين ،منهتن ،کوينز و اس��تاتن آيلند تش��کيل شدهاس��ت .اين ش��هر يکي از
قطبهاي فرهنگي ،سياس��ي و اقتصادي جهان اس��ت .عدهاي به دليل اهميت
سياس��ي ،اقتصادي و فرهنگي منحصربهفرد نيويورک ،اين ش��هر را پايتخت
جهان ناميدهاند.
سن پترزبورگ در کنارههاي رود ن ِوا ،در شرق خليج فنالند در درياي بالتيک قرار
گرفتهاست.شانگهاي شبيهترين شهر جهان به نيويورک است و همچنين باعث
شده تا خيليها اين شهر را نيويورک شرق بنامند .شانگهاي قلب تپنده اقتصاد
کشور اژدهاست و ميتوان همه جاي شهر از اين مسئله مطمئن شد.
کن (به فرانسوي  ،)Cannesنام شهري در جنوب فرانسه است که هم اکنون
بخش��ي از کالنش��هر نيس بهشمار ميرود.ش��هر کن بيشتر به خاطر جشنواره
فيلم کن که يکي از بزرگترين جشنوارههاي سينمايي در جهان است شهرت
جهاني يافته است.جمهوري َسنگاپور کشوري در جنوب شرقي آسيا به پايتختي
شهر سنگاپور است .سنگاپور در جنوب شبه جزيره مااليا واقع شده و کوچکترين
کش��ور جنوب ش��رقي آسيا اس��ت.برج خليفه يا برج دبي آسمانخراشي در شهر
دبي امارات متحدهٔ عربي اس��ت .اين برج با  ۱۶۳طبقه قابل اس��تفاده و ۸۲۸
متر ارتفاع ،در حال حاضر بلندترين سازه و آسمانخراش ساخته شده به دست
انسان است .ساخت اين برج از ژانويهٔ  ۱۳۸۲( ۲۰۰۴ه .ش) آغاز شد و در روز
چهارم ژانويهٔ  ۱۴( ۲۰۱۰دي  )۱۳۸۸گشايش يافت.
جاذبههاي عمده ديدني در مادريد عبارتند از پاالسيو رئال يا کاخ سلطنتي ،پارک
رتيرو ،موزه باستانشناسي ،و سه موزه هنري معروف :موزه دل پرادو ،موزه ملي
مرکز هنري رئينا سوفيا و موزه تايسن-بورنميسا .شهردار کنوني مادريد آلبرتو
رويز گاالردون از حزب مردمياست.

يکي از مهمترين مش��کالتي که در پايان قرارداد اجاره ممکن اس��ت ،پيش بيايد
تخليه نکردن ملک توسط مستاجر است .قانون در اين خصوص براي موجر چارهاي
انديشيده که حق خود را از مستاجري که قانون را زير پاگذاشته ،بگيرد.اجاره يک
قرارداد موقت اس��ت .تعيين زمان يکي از ش��رايط صحت اين قرارداد محس��وب
ميشود و اگر مدت براي آن تعيين نشده باشد اين قرارداد اعتبار نخواهد داشت.
با پايان يافتن مدت معموال اجارهدهنده از مستاجر ميخواهد ملک را تخليه کند.
اگر ملک با رضايت تخليه ش��د که مش��کلي پيش نميآيد ،اما گاهي ممکن اس��ت
اختالفاتي در زمان تخليه ملک به وجود بيايد که در اين گزارش به دنبال بررسي
راهحل قانوني براي تخليه ملک هستيم.براي اينکه درخواست تخليه ملک از سوي
موجر وجاهت قانوني داشته باشد بايد يا مدت اجاره منقضي شده باشد يا مستاجر
بيش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد يا اينکه کاري برخالف قرارداد
اجاره انجام داده باشد .در اين صورت ميتوانيد خطاب به شوراي حل اختالف محل
ملکتان درخواست صدور دستور تخليه بنويسيد .براي تخليه ملک بر اساس ماده
 ۲قانون مالک و مس��تاجر س��ال  ۱۳۷۶و آييننامه اجراي آن بايد تقاضاي تخليه
کرد .بر اساس قانون دادگاه ظرف يک هفته پرونده فوق را به شوراي حل اختالف
ميفرستد.مرجع رسيدگي به درخواست تخليه عين مستاجره چنانچه ملک مورد
اجاره مسکوني باشد بهموجب مقررات قانون شوراي حل اختالف در صالحيت اين
ش��ورا خواهد بود ،اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاري و تابع مقررات
پرداخت حق کسب و پيشه و سرقفلي باشد مرجع درخواست تخليه دادگاه محل
خواهد بود .همچنين بموجب مقررات ش��وراي حل اختالف چنانچه طرح دعوا و
درخواس��ت تخليه ملک مورد اجاره بهطرفيت دوايرس��ازمانها و نهادهاي دولتي
مطرح ش��ود ش��وراي حل اختالف فاقد صالحيت رسيدگي بوده و مرجع رسيدگي
به آن دادگاه محل خواهد بود.

عوامل و فاکتورهاي بسياري در عمر مفيد باتري گوشي و طول مدت شارژ دهي
آن تاثيرگذار هستند که ميتوان با آگاهي يافتن از اين عوامل و رعايت آن کمک
به سزايي به افزايش طول مدت شارژدهي باتري گوشي و تبلت خود کرد .از زماني
کهصفحهنمايشگوش��يهايهوش��مندبزرگوبزرگترش��دوباوجودسايزبزرگ
نمايشگرها ،گوشيها نازک شدند و از آن سو نيز کيفيت صفحه نمايش و دوربين
آنها نيز به طور چش��مگير و قابل مالحظهاي بهبود پيدا کرد ،مش��کل ش��ارژدهي
طوالني مدت باتريهاي گوش��يهاي هوش��مند روز به روز پررنگتر از ديروز شد.
کاربران بسياري با وجود رضايت از کيفيت باالي صفحه نمايش و بطور کلي عملکرد
گوشيهاي خود ،از زمان بسيار کوتاهي که باتريها ميتوانند شارژ نگه دارند ،ابراز
ناخشنودي ميکردند.غولهاي تکنولوژي نيز به نظر ميرسد با وجود تالشهاي
فراوان براي افزايش قدرت باتري گوشيهاي توليدي خود ،هنوز نتوانستهاند طول
مدت شارژدهي باتريها را به مدت زمان بااليي برسانند .آنها سعي داشتند همواره
باانتشارنسخههايبهروزرسانيشدهازسيستمعاملگوشيهايخود،عملکردکلي
باتري را بهبود ببخشند .اما به نظر ميرسد تنها کاري که کاربران ميتوانند براي
افزايش عملکرد باتري گوشيهايش��ان انجام دهند ،نکاتي ريزي اس��ت که بايد در
گوشي خود به آن دقت کنند.بررسي مختصري بر عوامل تاثيرگذاربر عمر مفيد باتري
خواهيم پرداخت .۱:استفاده از اينترنت همراه گوشي:يکي از علتهايي که باتري
گوشي بسياري از کاربران را مستهلک ميکند ،استفاده بيش از اندازه و يا ناخودآگاه
از اينترنت همراه گوشي است .کاربران بايد به اين نکته دقت کنند در صورتي که نياز
به اينترنت و تبادل پيام از اين طريق ندارند ،از خاموش بودن آيکون اينترنت همراه
يا موبايل ديتا اطمينان حاصل کنند .۲.اس��تفاده از اينترنت واي فاي:اينترنت واي
فاي گوشي با اينکه نسبت به اينترنت همراه يا موبايل ديتا ،باتري کمتري مصرف
ميکند ،اما باز هم جزو فاکتورهاي پرمصرف باتري به شمار ميرود.

پلطبيعتپليسهطبقهپيادهرووغيرخودرويي
است که در عباسآباد تهران قرار دارد .اين پل
که از نمادهاي ش��هر تهران اس��ت .از عرض
بزرگ��راهم��درسميگ��ذردوبوس��تانهاي
طالقاني در ش��رق و آب و آتش در غرب را به
هم متصل ميکند .معمار و طراح اين پل ليال
عراقيانميباش��د.درطولپلفضاهاييبراي
فعاليتهاي فرهنگي ،تفريحي و گردشگري
تدارک ديده ش��ده که براي مثال ميتوان به کافي ش��اپ ،رس��توران ،کافه گالري و
همچنين فضاي سبز کار شده در پل اشاره کرد که در کنار انحناي بدنه مناظر زيبايي
را ايجاد کرده است.باغ فردوس محلهاي از شميران که در نزديکي خيابان وليعصر و
ميدانتجريشواقعشدهاس��ت.اکنونموزهس��ينمايايراندراينمکانواقعاس��ت.
باغ فردوس نه تنها يک قصر تاريخي قجري در شمال تهران است بلکهامروز نگيني
ماندگار و ديرينه در پيشاني تهران نيز ميباشد .گچ بريهاي کم نظير دوره قاجاريه و
توخالي بودن آويزهايي که از سقف پايين اومدن ،از جذابترين بخشهاي اين عمارت
زيباست.درسال ۱۳۵۰ساختمانموجوددرباغبهمرکزفرهنگيوهنريونمايشگاهي
تبديلشدوبعدازانقالبهمدراختياروزارتفرهنگوارشاداسالميقرارگرفت.تهران
بزرگترينشهروپايتختايراناست.تهراندارايجاذبههايگردشگريفراوانياست
که دي اينجا با تعدادي از اين مکانها آشنا ميشويد.عمارت مسعوديه مربوط به دوره
قاجار است و در تهران ،ميدان بهارستان واقع شده و اين اثر در تاريخ  ۲۷دي  ۱۳۷۷با
شمارهٔ ثبت  ۲۱۹۰بهعنوان يکي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .باغ عمارت
مسعوديهبادستورمسعودميرزاحاکماصفهان،ملقببهظلالسلطانفرزندناصرالدين
شاه پس از آقامحمد در ۱۲۹۵ق ،به سرکارگري رضا قلي خان (ملقب به سراج الملک)
در زميني به وسعت حدود  ۴۰۰۰مترمربع و مرکب از بيروني (ديوان خانه) و اندروني
و ديگر ملحقات بنا شده است .در واقع نام اين عمارت نيز برگرفته از نام مسعود ميرزا
به مسعوديه شهرت يافته است.معمار اين بنا استاد شعبان معمار باشي و ناظر آن ميرزا
رضاقليخانيملقببهس��راجالملکاس��ت.عمارتمس��عوديهدرطولسالهايعمر
خود شاهد وقايع بسيار زيادي بود .در جريان جنبش مشروطه با توجه به نزديکي آن به
ميدان بهارستان و اختالف ظل السلطان با برادرش مظفر الدين شاه و فرزند او ،يکي از
پايگاههاي مشروطه خواهان و مخالفان محمد علي شاه بود .در سال ۱۲۸۷در نزديکي
اين عمارت بمبي دست ساز زير کالسکه محمد علي شاه منفجر شد که بهانه الزم را
براي به توپ بستن مجلس دست او داد .پس از واقعه بهارستان ،عمارت مسعوديه نيز
به همراه خانه ظهيرالدوله و ساير مشروطه خواهان به رگبار بسته شد.

