ایران آمادگی کامل
برای هر احتمالی را دارد

امید به نجات
سرنشینان سانچی

مع��اون اول رییسجمه��ور گفت :با افتخ��ار به آمریکاییها
اع�لام میکنی��م ک��ه اگ��ر از برجام خارج ش��دند ،این آنها
هس��تند ک��ه ض��رر میکنند و م��ا آمادگی کام��ل برای هر
احتمالیراداریم.اس��حاقجهانگیریدرصفحهاینس��تاگرام
خود نوشت... :

وزيرتعاون  ،کار و رفاه اجتماعي گفت  :هنوز وقت طاليي
ما تمام نش��ده اس��ت و عمليات به ش��دت ادامه دارد و در
صورت کاهش دما نيروهاي تجسس وارد نفتکش خواهند
ش��د.علي ربيع��ي که از طرف اق��اي رييس جمهور مامور
پيگير اين حادثه شده در حاشيه...

صفحه 1

 23دی 96

شنبه

سال دوم

شماره673

12صفحه

قيمت  1000تومان

صفحه 2

12 pages

Vol 673

اقتصادي  -اجتماعي  -سياسي  -هنري

Sat 13 Jan 2018

www.shoroonline.ir

انتقاد تند بهارستانی ها به ورود غیر قانونی کاال به روایت

ويـترينامـروز
درخواست دیده بان حقوق بشر به دلیل ایجاد جنگ در یمن

«محمد بنسلمان»
باید مجازات شود

مدیر بخش خاورمیانه و ش��مال آفریقای دیده بان حقوق بش��ر سازمان
ملل ضمن احمقانه توصیف کردن جنگ یمن ،خواستار مجازات ولیعهد
سعودی به دلیل نقش آفرینی وی در این جنگ شد«.ساره لیا ویتسون»
مدیر بخش خاورمیانه و ش��مال آفریقای دیده بان حقوق بش��ر سازمان
ملل انتقادات شدیدی را علیه ائتالف متجاوز عربی به...
بین الملل

جنگ سخت تولید با قاچاق کاال
پدیده قاچاق که در س��الهای اخیر در کش��ور ،معضالت جدی به
همراه داش��ته اس��ت ،همچنان یکی از دردس��رهای اصلی برای دولت،
تولیدکنن��دگان و حت��ی در مواردی خود مصرف کنندگان کاالی قاچاق

است .دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال در سالهای اخیر ،تالش کردهاند
ت��ا ب��ا طرحها و راهکارهای گوناگ��ون ،جلوی این پدیده را بگیرند ،ولی
تا کنون این معضل همچنان پا بر جای باقی مانده اس��ت .س��ردرگمی

سرمقاله

زنگ هشدار
کمبود درآمدکارگران

سیاس��تهای دولت در این میان ،عامل اصلی تداوم قاچاق کاالس��ت.
هر چند قاچاق کاال ،داراي آثار زيان بار زيادي اس��ت و بر خالف گمان
برخي ،فاقد هر گو نه مز يت نسبي است و...
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دست خالی

رایزنی های ظریف نتیجه داد

اجماعبرجامی
جهان علیه آمریکا

ایران از اقتصاد

توریسم
جامعه

ادیانی در گفت و گو با

9

با هدف ایجاد اشتغال توصیه کرد

اجتناب از خام فروشی
در صنعت پتروشیمی

:برنامه ریزی های صورت گرفته در برنامه چشم انداز ایران نشان از آن
دارد که صنعت پتروشیمی طی دهه های آینده به عنوان راهی به سوی
کاهش خام فروش��ی و ایجاد ارزش افزوده مطلوب در کش��ور انتخاب
شده است ،پتروشیمی ایران به عنوان یک صنعت ارزش آفرین دریک
دهه گذشته روند رو به رشدی را سپری کرده است...
انرژی

در سي و سومين جشنواره فجرمطرح شد

علی خدایی


بخ��شاعظم��یازخانواره��ایکارگریباکمبود
درآم��دی ک��ه دارند از بس��یاری نیازهای ضروری
خود گذش��تهاند به نحوی که در بخش خوراکیها
و آش��امیدنیها ش��اهد کاهش مصرف هستیم که
زنگ هشدار را به لحاظ سوء تغذیه به صدا درآورده
است.تنها راه خروج از بحران موجود ،متعادل سازی
دستمزد در کشور است زیرا نیروی کار حداقلبگیر
است و با توجه به عدم توازن در بازار کار قادر نخواهد
بود دستمزد خود را به اندازه نرخ تورم افزایش بدهد.
در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی فشار بر
دوش افراد ضعیفتر خواهد بود لذا دولت در بحث
سیاستهایکالنبایدبهطبقاتمحرومبیشترتوجه
کند.مزد کارگران کم است و باید به شکل پلکانی
افزایش یابد .او معتقد است...
ادامه در صفحه 1

یادداشت
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آسیب های فیلترینگ
به استارتها
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راهکارهاي ارشاد براي
گذرازبحران موسيقي

محمدالهوتی
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موانع اجرای تجمیع کارتهای بانکی
فرهنگ و هنر
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در گفت وگوی کارشناسان با

بورس کاال ؛ضامن فروش زعفران ایرانی
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زنگهشدارکمبوددرآمدکارگران

ادامه از همین صفحه
اگ��ر افزایش قیمت حاملهای انرژی صرف طرحهای
عمرانی ش��ود میتوان به ایجاد اش��تغال امیدوار بود.با
وجود آنکه هزینههای جاری دولت باالس��ت اما توزیع
دس��تمزد توزیع متوازنی نیست .قسمت عمدهای از این
بودجه را کسانی میگیرند که درآمدشان فاصله زیادی
با خط فقر و معیشت دارد.اگر دستمزد به شکل پلکانی
افزایش یابد و متعادل س��ازی دس��تمزد صورت بگیرد،

کس��انی که دستمزدش��ان زیر خط فقر و س��بد هزینه
مصرف اس��ت در وضعیت مطلوبتری قرار میگیرند.
کاهش بودجه عمرانی در الیحه سال  ۱۳۹۷را بزرگترین
تناقض بودجه است  .دولت در الیحه بودجه از یک سو
به دنبال کسب درآمد برای ایجاد شغل است و از سوی
دیگر اعتبارات عمرانی را کاهش میدهد.
بودجه عمرانی یعنی اش��تغال و رونقی که بس��یاری از
صنای��ع را فع��ال میکند ولی با کاهش بودجه طرحهای

عمران��ی عم�لا اش��تغالزایی ناممکن خواه��د بود .اگر
افزای��ش قیم��ت حامله��ای انرژی به جای اش��تغال،
صرف طرحهای عمرانی میشد میتوانستیم به ایجاد
ش��غل در س��طح گسترده امیدوار باش��یم ولی هرگونه
افزای��ش قیمت حاملهای انرژی به بهانه تامین اعتبار
اش��تغال ،کارس��از نیس��ت و در مس��یر دیگری صرف
خواهد شد.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار

سعدالحریری:روابطلبنانباایرانبایدبهبهترینشکلباشد

نخس��توزیر لبنان با بیان اینکه کش��ورش باید از تنش
می��ان ایران و عربس��تان دور بمان��د ،گفت :روابط با تهران
باید به بهترین شکل باشد.به گزارش ایسنا ،سعد الحریری
نخس��توزیر لبنان در اولین گفتوگوی خود با یک رس��انه
آمریکای��ی پ��س از ماجرای اس��تعفایش که تحت فش��ار
س��عودیها انجام گرفت ،خواس��تار بیرون ماندن لبنان از
اختالفات ایران و عربستان سعودی شد.وی در مصاحبه با

ایرانآمادگیکامل

برای هر احتمالی را دارد

مع��اون اول رییسجمه��ور گف��ت :ب��ا افتخار به
آمریکاییه��ا اع�لام میکنی��م که اگ��ر از برجام
خارج ش��دند ،این آنها هس��تند که ضرر میکنند
و م��ا آمادگ��ی کامل برای ه��ر احتمالی را داریم.
به گزارش ایس��نا ،اس��حاق جهانگیری در صفحه
اینس��تاگرام خود نوشت :با افتخار به آمریکاییها
اعالم میکنیم که اگر از برجام خارج ش��دند ،این
آنها هستند که ضرر میکنند و ما آمادگی کامل
برای هر احتمالی را داریم و اگر شما توافقات را به
هم بزنید مطمئن باش��ید ایرانیها عزا نمیگیرند
و ق��ادر هس��تند که مس��ائل خ��ود را پیش ببرند و
مشکالت را حل کنند.

وال اس��تریت ژورنال با بیان اینکه پذیرای ادامه مش��ارکت
حزباهلل در دولت لبنان است ،گفت :حزباهلل عضوی از این
دولت اس��ت .لبنان یک دولت فراگیر با حضور تمام احزاب
سیاس��ی دارد که موجب برقراری ثبات در کش��ور میشود.
ه��دف اصل��ی من نیز حفظ این ثبات سیاس��ی برای اتحاد
کش��ورمان است.حریری افزود :ما نمیتوانیم مداخله هیچ
فردی را در امور سیاسی لبنان بپذیریم .روابط ما با ایران یا با

کشورهای حاشیه خلیج (فارس) باید به بهترین شکل باشد
اما به گونهای که منافع ملی لبنان تامین شود.نخستوزیر
لبنان از پاس��خ دهی درباره جزئیات ماندنش در عربس��تان
پس از اعالم استعفایش در ماه نوامبر  2017خودداری کرد
و گفت که عربس��تان س��عودی هیچگاه به طور مستقیم در
سیاستهای لبنان دخالت نکرده و امیدوار است که ریاض به
زودی کمک اقتصادی خود به بیروت را از سر بگیرد

همهبهمردمپاسخگوباشیم
نماینده مردم سمنان ،مهدیشهر و سرخه در مجلس با بیان
اینک��ههم��هقواومدی��راندرارتباطبامردمومطالباتآنها
مسئولیت دارند گفت :همه باید به مردم پاسخگو باشیم.به
گزارش ایسنا ،احمد همتی در گردهمایی ائمه جمعه استان
س��منانکهباحضورنمایندهولیفقیهدراس��تان،اس��تاندار،
نمایندگان شاهرود و سمنان ،دادستان و ...برگزار شد اظهار
کرد:بیاننظراتازبرخیتریبونها،انعکاسجهانیداردولذا
همه ما که تریبونی در اختیار داریم باید در بیان مسائل منافع
کشور و مردم را در نظر داشته باشیم چرا که گاه این بیان در
معادالت اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و...تاثیر ویژه دارد.وی
تصریح کرد :گاه چند جمله از لسان یک مسئول چه از بدنه
اجرایی و دولت یا مجلس باش��د و چه از بدنه دس��تگاه قضا یا

ائمهجمعهکهنمایندهحاکمیتهستندممکناستدرروابط
بینالمللیماباکشورهایدیگرتاثیرداشتهباشدازاینروباید
اظهار نظرها با در نظر گرفتن منافع کشور و نظام بیان شود.
سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلسبابیاناینکهاگر
همهبهمعنایقرآنیاعتدالتوجهکنیمبسیاریازمشکالت
به وجود نمیآید تصریح کرد :این که روحانیت خصوصا ائمه
جمعه عالوه بر دغدغه دین ،دغدغه مردم و مشکالت آنها را
دارد،اتفاقبسیارخوبیاست.ویبابیاناینکهایناحساسکه
همه یک طرفند و مدیران و دولت یک طرف چندان درست
بهنظرنمیرسدافزود:همهمدیرانیکهذیلمجموعهنظامو
قوای سهگانه هستند در قبال مردم مسئولیت دارند و به تعبیر
زیبایرهبریمعظمانقالبمایکمجموعهایم.

آگهی مزایده عمومی
س�ازمان فرهنگی اجتماعی ورزش�ی ش�هرداری کرج در نظر دارد نسبت به واگذاری زورخانه سرداران با کاربری
سالن بدنسازی به مساحت حدود دویست و چهل متر مربع واقع در کرج آق تپه خیابان ولیعصر(عج) بین تقاطع
اول و دوم جنب پارک ولیعصر با قیمت پایه  160/000/000ریال معادل یک میلیون و ششصد هزار تومان از طریق
مزایده و انعقاد قرارداد اجاره س�ه س�اله اقدام نماید .از متقاضیان به ش�رکت در مزایده دعوت می گردد جهت
گرفتن اسناد مزایده به نشانی کرج میدان جمهوری بلوار ماهان غربی جنب پمپ گاز طبقه دوم دفتر قراردادها
مراجعه یا با شماره تلفن  02634459427تماس حاصل نمایند .بدیهی است کمیسیون معامالت در رد یا قبول
هر یک از پیشنهادات واصله مختار بوده و کلیه هزینه های مربوط به هزینه چاپ آگهی و هزینه های کارشناسی
رسمی به عهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج

راهکارورود به بازار جهانی تشریح شد

شرکت ملی کشت و صنعت
و دامپروری پارس

پیام فاینانسها
اطمینان از ثبات مالی ایران
ولی اهلل سیف
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آگهی تجدید مناقصه عمومی

نو

ب
تد

وم

یک مرحله ای شماره 96-385

س�ازمان جهاد کش�اورزی اس�تان اردبیل به وکالت از طرف ش�رکت ملی کش�ت و صنعت و دامپروری پارس در
نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای را از طریق س�امانه تدارکات الکتریکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ها از طریق درگاه

سامانه تدارکات الکتریکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.Irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت
شرکت در مناقصه را محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ  96/10/23میباشد.
 -1نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به وکالت از طرف شرکت ملی کشت
و صنعت و دامپروری پارس -اردبیل شهرک اداری بعثت(کارشناسان) میدان مهارت -سازمان جهاد کشاورزی
کدپستی  – 5615813448تلفن  045-33743500-10دورنگار 045-33743971

 -2نام ونش�انی واحد خدمات مهندس�ی مش�اوره :ش�رکت مهندسین مشاور آذربند ساز اردبیل -اردبیل میدان
باکری -ساختمان خورشید -طبقه دوم -واحد  -25تلفاکس 045-33511653
 -3موضوع مناقصه :تامین کابلهای انتقال برق دستگاه های آبیار سنتر پیوت پروژه" آبیاری تحت فشار اراضی
ایستگاه های پمپاژ شماره  1،4و  5شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس"
 -4شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار:
خرید کابلهای انتقال برق از نوع  NYYبا پوش�ش ترموپالس�تیک به طول کلی  49/653متر جهت برق رس�انی
(داخل مزرعه) ماشینهای آبیاری سنترپیوت
 -5محل اجرای کار :اس�تان اردبیل -ش�هر جعفرآباد -اراضی متعلق به ش�رکت ملی کش�ت و صنعت و دامپروری
پارس
 -6مدت پیمان :چهار ()4ماه
 -7مبلغ برآورد اولیه حدود  15/914/290/438ریال( پانزده میلیارد و نهصد و چهارده میلیون و دویست و نود
هزار و چهارصد و سی و هشت ریال) می باشد.
 -8مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ 795/714/522ریال (مناقصه گران الزم اس�ت عالوه بر
بارگذاری در س�امانه س�تاد ،اصل ضمانت نامه را در پاکت الک و مهر ش�ده به دبیرخانه کمیس�یون مناقصات در
مهلت مقرر تحویل نمایند).
 -9محل تأمین اعتبار پروژه :تامین اعتبار پیمان بصورت نقدی و اعتباری (اسناد خزانه اسالمی) خواهد بود.
 -10تاریخ ،مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :واجدین شرایط می توانند اسناد ارزیابی را از تاریخ 96/10/23
لغایت  96/10/30از طریق سایت فوق الذکر دریافت نمایند.
 -11آخرین مهلت ارائه پیشنهادها  96/11/15می باشد.
 -12تاریخ گش�ایش پیش�نهادات :پاکات مناقصه در مورخه  96/11/16در محل س�الن جلس�ات س�ازمان جهاد

کشاورزی بازخواهد شد.
 -13هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول آگهی 96/10/21 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/10/23 :

دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

سياسي

2
سياستنامه

ِ
درگذشت
رهبر انقالب،
حجت االسالم مظاهری
را تسلیت گفتند

حض��رت آی��تاهلل خامن��های رهبر معظم
انقالب اس�لامی با صدور پیامی درگذشت
روحان��ی خدمتگ��زار و واع��ظ ش��هیر
حجتاالس�لام آق��ای مهدی مظاهری را
تسلیت گفتند.
به گزارش ش��روع ،به نقل از پایگاه اطالع
رس��انی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت
آی��تاهلل خامن��های رهبر معظ��م انقالب
اسالمی با صدور پیامی درگذشت روحانی
خدمتگزار و واعظ ش��هیر حجتاالس�لام
آقای مهدی مظاهری را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر معظم انقالب اس�لامی به
شرح زیر است:
بسمهتعالی
درگذشت روحانی خدمتگزار و واعظ شهیر
حجةاالس�لام آقای حاج مهدی مظاهری
رحمةاهلل علیه را به همهی دوس��تداران و
ارادتمن��دان و تربی��ت ش��دگان منابر مؤثر
مکرم و
آن مرح��وم و باالخ��ص به خاندان ّ
بازماندگان محترم ایش��ان تسلیت عرض
معنوی دع��ا و نیایش
میکن��م .زمزم��هی
ِ
آن مرحوم در ش��بهای جمعه و س��حرهای
ماه مبارک رمضان طی س��الهای طوالنی
در ش��مار یادگارهای معنوی ش��هر عزیز
اصفهان اس��ت و امید اس��ت همواره برقرار
باشد.
سید علی خامنهای
ّ

امروزه همه از عقالنیت
هاشمی می گویند

مراس��م اولین س��الگرد درگذشت آیت اهلل
هاش��می رفس��نجانی پی��ش از ظه��ر روز
پنجش��نبه در مدرسه عالی شهید مطهری
برگزار شد.
به گزارش جماران ،در این مراسم روسای
قوای مجریه و مقننه ،حجج س��ید حس��ن
خمین��ی و س��ید علی خمین��ی ،معاون اول
رئیس جمهور ،آیات امامی کاشانی ،هاشم
هاش��م زاده هریس��ی ،محمد ری شهری،
حجج اسالم علی اکبر ناطق نوری ،مسیح
مهاجری ،س��ید رضا اکرم��ی ،محمدرضا
میرتاج الدینی و جمعی از وزرا و مسئوالن
دولت و شخصیت های لشکری و کشوری
حضور داشتند.س��خنران مراس��م سالگرد
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه
بزرگی او به این اس��ت که مردم را بزرگ
م��ی دید ،گفت :ام��روزه همه از عقالنیت
هاش��می در نظر و اعتدال او در عمل می
گویند؛ چه آنجا که فرصت خطبه داشت و
چه آن زمان که فرصت خطبه نداشت ،می
دانست که این روش می تواند نظام را پیش
ببرد.حجت االس�لام و المسلمین مرتضی
جوادی آملی در مراس��م نخستین سالگرد
درگذش��ت آیت اهلل هاش��می رفسنجانی،
ایش��ان را مجاه��د نس��توه و مب��ارز مومن
دانس��ت و گفت :این جمعیت ادامه حضور
میلیونی جامعه اس�لامی در مراسم تشییع
و به خاک س��پاری پیکر این فرزند و س��رباز
راس��تین امام و یار دیرین رهبری اس��ت.
جهات��ی در این حض��ور وجود دارد که می
تواند راه آینده نظام را روشن نماید.سخنران
مراسم سالگرد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
در بخش دیگری از س��خنانش اظهار کرد:
آیت اهلل هاشمی از قرآن مفاهیمی را برای
مس��ائل روز تعبی��ر می ک��رد .او فقه آزاد و
اسالم آزاد می خواست؛ تا بر اساس تفقه در
دین و با روش اعتدال بتواند نظام اسالمی
را بس��ازد .ما بنا نیس��ت بر اساس عقالنیت
و روش اعتدال��ی حرک��ت کنی��م ،ب��دون
اینک��ه در فق��ه و دین چیزی بیاموزیم؛ این
مورد غفلت است.
این اس��تاد حوزه و دانش��گاه در پایان گفت:
آیت اهلل هاش��می به اندازه ظرفیتی که از
جامعه می دید از اسالم حرف می زد .زمینه
هایی که به برکت این رحلت پیش آمده را
باید استفاده کرد.

تمامی طرفها باید
به برجام احترام بگذارند

رئیسجمهوری فرانسه طی تماسی تلفنی
با همتای آمریکایی خود ،بر لزوم پایبندی
تمامی طرفها در توافق هس��تهای ایران
بر تعهداتشان تاکید کرد.
ب��ه گ��زارش رویت��رز ،کاخ الی��زه ،روز
گذش��ته اع�لام کرد «امانوئ��ل ماکرون»
رئیسجمه��وری فرانس��ه ط��ی تماس��ی
تلفن��ی ب��ا «دونال��د ترام��پ» همت��ای
آمریکای��ی خ��ود ،بر ل��زوم پایبندی همه
طرفها در توافق هس��تهای ایران (برجام)
تاکی��د کرد.الی��زه تصریح ک��رد ،امانوئل
ماکرون در جریان تماس تلفنی خود با دونالد
ترامپ بر عزم فرانس��ه برای اجرای دقیق
ای��ن توافق و همچنی��ن بر اهمیت رعایت
آن توس��ط همه طرفهای امضاکننده این
تواف��ق ،تاکید کرد.این در حالی اس��ت که
کاخ س��فید نیز اعالم کرده است که دونالد
ترام��پ در این گفتوگوی تلفنی ،ایران را
به تالش برای بیثبات کردن منطقه متهم
کرده و مدعی ش��ده اس��ت که ایران «باید
فعالیتهای بیثبات کننده خود در منطقه
را متوقف کند».

Vol 673

Sat 13 Jan 2018

میزخبر

رایزنی های ظریف نتیجه داد :

گ�روهسیاس�ی :وزی��رامورخارجهجمهوری
اسالمی ایران با تاکید بر اجماع قوی امروز در
بروکسل گفت :هر حرکتی که برجام را تضعیف
کند غیرقابل قبول است.
ب��ه گزارش ایرنا ،محمد ج��واد ظریف رییس
دس��تگاه دیپلماس��ی ایران در توئیتی درمورد
نشس��ت خود با مقامات اروپایی در بروکس��ل
نوشت:
'اجماع قوی' در بروکسل:
 )۱ایران به برجام پایبند است
 )۲مردم ایران کامال حق دارند از مزایای برجام
بهره مند شوند
 )۳ه��ر حرکت��ی که برجام را تضعیف کند غیر
قابل قبول اس��ت ،سه کشور اروپایی (فرانسه،
انگلیس و آلمان) و اتحادیه اروپا به خوبی آگاه
اند که تداوم پایبندی ایران به برجام مش��روط
به پایبندی کامل ایاالت متحده آمریکا به آن
است.
به گزارش ایرنا ،نشس��ت مش��ترک وزیر امور
خارجه ایران با نماینده عالی سیاس��ت خارجی
اتحادیه اروپا و وزیران خارجه فرانسه ،آلمان و
انگلیس در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار
شد و در این نشست تداوم اجرای برجام مورد
بحث قرار گرفت.
طرفین در این نشست درباره اقدام های الزم
در شرایط کنونی به منظور تداوم اجرا و پایبندی
هم��ه ط��رف های برجام گف��ت و گو و تبادل
نظر کردند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران در این نشست بر اهمیت تعهد
همه طرف ها ،بویژه اتحادیه اروپا و کشورهای
اروپایی بر اجرای برجام در شرایط کنونی تاکید
کرد.
فدریکا موگرینی هماهنگ کننده کمیس��یون
برجام و وزیران خارجه فرانسه ،آلمان و انگلیس
در این نشس��ت بطور مش��ترک بر تعهد اروپا و
دولت های خود بر اجرای برجام به عنوان یک
دستاورد منحصر به فرد دیپلماسی چند جانبه
تاکید کردند.

واشنگتن همچنان غبارآلود


«بعی��د میدان��م خود آق��ای ترامپ هم هنوز
اطالع داش��ته باش��د که در ارتباط با برجام چه
کار کند»؛ این جملهای اس��ت که محمدجواد
ظریف عصر روز چهارش��نبه در مس��کو بیان
کردوبیشازهرچیزنش��اندهندهس��ردرگمی
و حیرانی در واش��نگتن اس��ت .در حالی که در
طول هفتههای اخیر دهها نامه از سوی فعاالن،
تحلیلگران ،س��ناتورها ،ژنرالها و مسئوالن
کنونی و س��ابق آمریکا و حتی دهها تماس و
بیانیه از س��وی مس��ئوالن دولتهای دیگر به
س��مت کاخ س��فید روانه شده است ،واشنگتن
همچن��ان در ط��ول روزهای اخیر از یک س��و
همچنانبرطبلتوخالیایرانستیزیمیکوبد
و به دنبال افزایش فش��ارها بر ایران اس��ت و از
س��ویدیگر،بیعملیوبیبرنامگیازس��وی
سیاس��تمداران و دولتمردان این کشور موجب
شدهاستتاآنهاشعارباقیبمانند.بهگزارشایلنا
این بیبرنامگی مشخص و مدون تنها امروز بر
سیاستهای دولت ترامپ سایه ننداخته است.
با وجود آنکه ترامپ سه ماه پیش مدعی عدم
پایبندی ایران به تعهداتش در برجام ش��د و از
کنگره خواست در این باره تصمیمگیری کرده
و با افزودن بندهایی نواقص برجام را رفع کند،
اماهیچاجماعینهتنهادرمیانمتحدانایاالت
متحده ایجاد نشد ،بلکه نمایندگان کنگره هم
در سرگردانی و بیعملی باقی ماندهاند .با آنکه
س��ه ماه پیش رس��انههای امریکایی از تهیه
طرح دو س��ناتور جمهوریخواه ،باب کورکر و
تامکاتنخبرمیدادندکهبراساسآنتعهداتو
محدودیتهایایرانافزایشمییافت،امااین
طرح در همان ابتدا متوقف شد و کنگره در این
مدتتنهابهصدورقطعنامههایمداخلهگرایانه
و البته غیرالزامآور علیه ایران اکتفا کرده است.
این در حالی اس��ت که نهاد اصلی تأییدکننده
پایبن��دی ایران به برج��ام ،آژانس بینالمللی
انرژیاتمیاستکهتاکنون٩بارپایبندیایران

اجماعبرجامیجهانعلیهامریکا

بهبرجامراتأییدکردهودرگزارشعملکردسال
 ٢٠١٧نیز این پایبندی را تأیید کرده است؛ اما
واشنگتن بعد از تغییر دولت سعی در نابود کردن
تمامدس��تاوردهایدولتباراکاوباماداش��ته
استو بههمینخاطر،توافق هستهای ایراندر
پیکان حمالت ترامپ و دیگر ناراضیان توافق
یعنی رژیم صهیونیس��تی و عربستان سعودی
بوده اس��ت.رایزنیها و گفتوگوها برای حفظ
برجام در این مدت به اوج خود رس��یده اس��ت.
فدری��کا موگرینی ،بوریس جانس��ون ،ژان ایو
لودری��ان و یوکی��ا آمانو در ای��ن مدت بارها به
واش��نگتن رفتند و با آنها درباره برجام مذاکره
کردند .امانوئل مکرون ،رئیس جمهور فرانسه
هم در صدر سران دولتهایی است که در این
مدت مشغول رایزنی با ترامپ بوده است .او در
اینمدتدوبارباترامپبهصورتتلفنیرایزنی
کرد که آخرین نوبت آن همین ش��ب گذش��ته
بود.با این حال ،درباره ماندن یا نماندن ایاالت
متحدهدرتوافقهستهایروزپنجشنبهگذشته
تصمیمگیری شده است .براساس اخبار منتشر
شده از سوی رسانههای امریکایی ،تیم امنیت
ملی دولت آمریکا روز پنجش��نبه گذشته برای
تصمیمگیری درباره تمدید تعلیق تحریمهای
هستهای علیه ایران تشکیل جلسه داده است.
پیشبینیه��ا درباره این تصمیم و آن جلس��ه
بسیار ضد و نقیض است .برخی از کنار آمدن و
عقبنشینیترامپسخنمیگویندوبرخیهم
بهغیرقابلپیشبینیبودنرئیسجمهورامریکا
و دکترین تخریبگرایانه او در عرصه سیاست
خارجی اش��اره میکنند که در یکسال گذشته
چندین و چند بار تکرار شده است و میگویند
ترامپ امروز به عدم تمدید تعلیق تحریمهای
هستهای و افزایش تحریمها علیه تهران حکم
خواهدداد.آسوشیتدپرسروزچهارشنبهبهنقل
ازمناب��عآگاهخب��ردادهب��ود«دونالدترامپ»،
رئیسجمهور آمریکا در روزهای آتی به موجب
تعهداتاینکشوردربرجام،تعلیقتحریمهای
هستهای علیه ایران را تمدید خواهد کرد .این
خبرگزاری نوش��ته بود که «ترامپ» در توجیه
ایناقدامبهپیشرفتهاییاستنادخواهدکردکه
درتهیهیکطرحقانونیبرای«اصالحنقایص
برجام»،مطابقبادستورکاخسفیدحاصلشده
است.باب کورکر ،رئیس کمیته روابط خارجی
مجلسسناروزچهارشنبهدرجمعخبرنگاراناز
پیشرفتهاییدرمذاکرهباکشورهایاروپاییو
اعضای کنگره آمریکا برای تهیه طرح اصالح
برجام خبر داد .او علیرغم این گفت که تهیه
چنی��ن طرحی ت��ا ضرباالجل اعالم تصمیم
ترامپ مقدور نخواهد بود.
همچنین دیلیبیس��ت به نقل از چندین منبع
در داخ��ل و خ��ارج دول��ت ترامپ نوش��ت که
مکمس��تر در ح��ال همکاریهای نزدیک با
«ب��اب کورکر» ،رئی��س کمیته روابط خارجی
سنا و «بن کاردین» ،عضو ارشد دموکرات در
این کمیته بر س��ر طرحی «آبرومندانه» برای
نگاه داشتن ترامپ در برجام است.
آسوش��یتدپرس ه��م ب��ه نقل از ش��ش منبع

آگاه تصمی��م پایبن��دی ترامپ ب��رای ماندن
در برج��ام را اعالم ک��رد .منابع آگاه همچنین
گفتهاند واش��نگتن احتما ًال تحریمهای جدید
و هدفمن��دی را ه��م علیه ش��رکتها و برخی
افراد ایرانی اعمال خواهد کرد .آسوشیتدپرس
مدع��ی ش��ده برخی از ای��ن تحریمها ممکن
اس��ت ش��رکتها و افرادی را هدف قرار دهد
ک��ه تحریمه��ا علیه آنها در توافق هس��تهای
برجام معلق ش��ده است«.اس��تیو منوچین»،
وزی��ر خزانهداری آمریکا هم در یک کنفرانس
خبریگفتکهانتظارمیرودترامپدرروزهای
آین��ده تحریمهای جدیدی علیه ایران معرفی
کند.س��ارا سندرز ،سخنگوی کاخ سفید هم در
جم��ع خبرنگاران گفت که ترامپ هنوز توافق
هستهای ایران را «بدترین توافق» میداند.
رویترز هم به نقل یکی از افراد نزدیک به دونالد
ترام��پ اعالم کرد ک��ه ترامپ تصمیم خود را
گرفتهوازتوافقهستهایباایرانخارجنخواهد
شد و تعلیق تحریمهای ایران را تمدید خواهد
کرد.اینمقامنزدیکبهرئیسجمهوریآمریکا
کهنامش فاشنشدهاست،افزود کهترامپاین
تصمیمراروزپنجش��نبهگرفتهوکاخس��فیدتا
پیشازظهرجمعه(بهوقت محلی)اینتصمیم
را اعالم خواهد کرد.

اجم�اع برجام�ی جامع�ه بینالمللی علیه

امریکا

ظریف چهارش��نبه و پنجش��نبه ،دو روز کامال
برجامی را پش��ت س��ر گذاش��ت؛ از مس��کو تا
بروکس��ل.وزیر خارجه کشورمان در مسکو با
همتای روس دیدار کرد و در بروکسل با فدریکا
موگرینی،مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپا
و همچنین وزرای امور خارجه آلمان ،فرانس��ه
و بریتانی��ا گفتوگوهایی داش��ت  .دیدارهایی
ک��ه نکته مش��ترک همه آنه��ا در یک عبارت
خالصه میش��ود «تاکید بر ضرورت رعایت و
انجام تمامی تعهدات از سوی شرکای برجامی
و مخالفت با هرگونه اقدامی که میتواند اجرای
آن را با اخالل روبهرو سازد».
از روسها  -که این روزها درگیریهایش��ان
برخ�لاف پیشبینیهای اولیه ب��ا امریکای
ترام��پ روز ب��ه روز افزایش یافته اس��ت – تا
بریتانیاییهاییکهاصلیترینمتحدیانکیها
هس��تند ،همه دو مطلب را مورد تایید و تاکید
قرار میدهند و آن ،این است که «امریکا نباید
اقدام��ی علی��ه برجام انجام ده��د» و «ایران،
تعهداتش را در برجام انجام داده است».
وزی��ر ام��ور خارجه ه��م درب��اره رایزنیهای
دو روزهاش اینگون��ه میگوی��د« :آنچ��ه که
در جلس��ات مش��خص بود ،اجماع یکپارچه
بینالمللی بر این مبنا است که هر حرکتی که
به تخریب برجام منجر شود و توافق هستهای
را دستخوش تغییر دهد ،غیرقابل قبول است
و ب��ا آن مقابل��ه خواهند کرد».ظریف در مورد
مسائل مطرح شده در جلسه روز گذشتهاش با
س��ه وزیر اروپایی گفت :در خصوص برخی از
روشها مخصوصا روشهایی که برای فائق
آمدن در تحریمهای بانکی وجود دارد ،بحث

ش��د .در مصاحبهای که آنها هم انجام دادند،
متوجه شدید و دیدید که تاکید کردند که ایران
به برجام پایبند بوده است و راستیآزمایی این
پایبن��دیرابای��دآژانسانج��امدهدکهبارها
این کار را نیز انجام داده اس��ت.وی با تاکید بر
اینکه ایران میتواند از تمام حقوقش بهرهمند
ش��ود ،اظهار کرد :ما به آنها تاکید کردیم که
برای پایبند ماندن ایران الزم اس��ت که همه
طرفینبهویژهایاالتمتحدهبهتعهداتبرجام
کامال پایبند بماند و آن را اجرا کند .الزم است
اتحادی��ه اروپا ع�لاوه بر حمایتهای علنی و
گفت��اریاقدام��اتعملیخودراتقویتکندتا
مردم از برجام بهرهمند شوند.وزیر امور خارجه
کشورمان ادامه داد :به نظر من پیام یکپارچه
و محکمی ارس��ال شده است .باید دید نتیجه
آن چه خواهد شد .همانطور که بارها گفتهایم
جمهوری اسالمی بارها نشان داده است که به
تعهداتبینالمللیخودپایبنداستاماهمزمان
نش��ان داده که انتخابه��ای متعددی دارد و
آن انتخابه��ا حتم��ا در جهت حفظ مصالح و
منافع ملت ایران است.گفتارها و رایزنیهای
متع��دد برجامی مقامات مختلف اروپایی طی
روزهای اخیر حاکی از آن است که این بار اروپا
همانند  ۱۳س��ال پیش دیگر به عنوان پیرو و
همراستا با ایاالت متحده حرکت نمیکند؛ چه
بسا آنکه میدانند همراهی و همنوایی با امریکا
چه مخاطراتی را برای اتحادیه اروپا به همراه
خواهد داشت .به عبارت دیگر ،برجام بیش از
آنکه منافع اقتصادی و دس��تاوردهای تجاری
برایاتحادیهاروپابههمراهداشتهباشد؛موجب
شدهتاحداقل بخشی از نگرانیهای اروپاییها
در خاورمیانه رفع شود.
اروپاییهامیدانندکهتوافقهستهایچهنقش
مهمی در تکمیل نظام عدم اش��اعه در عرصه
بینالمللی و همچنین جلوگیری از رقابتهای
تسلیحاتی در منطقه آشوبزده و درگیر بحران
خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است و میداند
که نابودی برجام چیزی جز افزایش تنشهای
منطقهای ،گس��ترش برخوردها میان ایران و
ت کشورهای
امریکا در منطقه غرب آسیا ،رقاب 
منطقه برای خرید تس��لیحات بیشتر و مجهز
ش��دن به انواع و اقس��ام سالحها خواهد شد و
ب��ا توجه به حض��ور گروههای متعدد و متنوع
تروریستی با ایدئولوژی وهابی و تفکیری ،چه
پیامدهای��یداردواروپ��اراب��اچهتهدیدهایی
مواج��ه میکن��د و میداند ک��ه هرگونه تنش
معنای��ی جز م��وج دوباره پناهندگان به اروپا و
افزایش ناامنی در شهرها و کشورهای اروپایی
ندارد و شاید هم به همین خاطر باشد که برای
حفظ تنها دستاورد سیاست خارجی واحد ،اروپا
این بار بخواهد در مقابل امریکای ترامپ که
ای��ن روزها اختالفش��ان روز ب��ه روز در حال
افزایش یافتن است ،بایستد.
چندجانبهگرای�ی؛ راهکار ایران در مقابله

با امریکا

مس��ئوالن ای��ران و به ویژه رهب��ر انقالب از
مدتها پیش اعالم کرده بودند که نه با خنده

مهمترین موضوع امنیت ملی
کشور رضایتمندی مردم است
امریکاواروپامیخندندونهبااخممقاماتغربی
پشتشانمیلرزد.ایرانازمدتهاپیشاعالم
ک��رده ب��ود که در برابر هر گونه تصمیم خارج
از قاعده و توافق هس��تهای ،پاسخی متقابل و
متناسب با برجام را خواهد داد.
همین دیروز هم محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارج��ه ایران اعالم ک��رده بود که ایران تنها
زمانیپایبندبهبرنامهجامعاقداممشترکاست
و در توافق هستهای میماند که منافع ایران از
منافع و مزایای اقتصادی برجام بهرهمند شود و
طرفین هم به تمامی تعهدات خود پایبند بماند.
تجربه سالهای اخیر و به ویژه در دولتهای
نهم و دهم ثابت کرد که ایران نمیتواند تنها
روی ش��رکای روس��ی و چینی خود در برجام
حساببازکند،البتهاینمسئلهبهمعناینادیده
گرفتن این دو بازیگر عمده بینالمللی نیست
بلکه تهران باید بتواند دست به متوازنسازی
مناسبات و متنوع کردن شرکای خود بزند.
با بروز شکافهایی جدی در میان کشورهای
اتحادیه اروپا و امریکا و حتی لندن و واشنگتن
در طول یکس��ال گذش��ته که در موضوعات
مختلف هم بوده اس��ت ،ایران باید مناس��بات
خود با کشورهای اروپایی را بیش از پیش کند.
به دیگر س��خن ،روابط ای��ران و اتحادیه اروپا
طی س��الهای اخیر هرچند نسبت به گذشته
بهبود یافته اما همچنان طرفین نتوانس��تهاند
آوارهای تخریب روابط و کاهش مناسبات را
که در طول دولتهای گذشته رخ داد ،بردارند.
به صورت مشخص ،همراهی اتحادیه اروپا و
ایران تاکنون تنها در موضوع برجام بوده است
و اختالفات و تنشها در حوزههای دیگر این
هماهنگ��ی و همراهی میان طرفین را تهدید
میکند.پروندههایهمچونمسائلمنطقهای،
موش��کی ،تروریس��م ،حقوقبشر و ...از جمله
موضوعاتی اس��ت که میتواند این همگرایی
را خدش��هدار کند و ب��ه همین خاطر ضروری
اس��ت که گفتوگوها میان طرفین به منظور
دستیابی به درک متقابل بیش از پیش شود؛ به
س قوه
وی��ژه آنکه آیتاهلل آملی الریجانی رئی 
قضاییههمحدودیکسالپیشازآمادگیایران
برای آغاز مذاکرات حقوقبشری با اروپاییها
سخن گفت.از طرف دیگر ،گسترش مناسبات
اقتص��ادی ،افزای��ش قرارداده��ای تجاری و
توس��عه مناس��بات و همکاریهای صنعتی و
خدماتی میتواند از جمله مس��ائلی باش��د که
اروپاییها را برای تداوم همگرایی و همراهی با
ایران دلگرم کند .با وجود آنکه حجم مناسبات
اقتصادیکلکش��ورهایاروپاباایرانش��اید
یک بیستم مناسبات اقتصادی اتحادیه اروپا با
امریکا باش��د ،اما موقعیت ژئوپولتیکی ایران و
قرارگرفتندرکناریکبازار۴۰۰میلیوننفری،
جایگاه کش��ورمان را بیش از پیش ارزش��مند
میکند .این موقعیت در حالی است که منطقه
غرب آس��یا و همچنین آس��یای میانه در بستر
تنشها و بحرانهای مختلفی حضور دارند و
ایران از معدود کشورهایی است که از امنیت و
ثباتوالبتهبسترهایتکنولوژیکی،اقتصادی،
ترانزیتیو...برخورداراستومیتواندبهعنوان
هاب منطقهای به کمک اروپاییها بش��تابد و
جزیره ثباتی برای آنها باشد.
از ط��رف دیگ��ر ،ب��ا وجود آنکه ای��ران و اروپا
درخص��وص مس��ائل منطقهای ب��ا یکدیگر
ت غیرقابل ان��کاری دارند و با وجود
اختالف��ا 
آنک��ه اروپاییه��ا به خاطر مناف��ع اقتصادی
ناش��ی از مناسباتشان با عربستان ،سخنانی
خالف واقعیت میگویند اما آنها هم میدانند
وه��ممعترفهس��تندک��هتهراننقشقابل
توجه و غیرقابل انکاری در ایجاد صلح و امنیت
منطقهای و مبارزه با تروریسم دارد و این همان
پاشنه آشیلی است که اروپاییها در طول چهار
سال گذشته بارها و بارها از آن ضربه خوردهاند.
در ای��ن چارچوب ،گس��ترش همکاریهای
امنیتی و تبادل اطالعات در این باره اروپاییها
را مجاب خواهد کرد تا مناسبات خود با ایران
را فراموش نکرده و از سیاس��تهای خصمانه
واشنگتن علیه تهران پیروی نکنند.

نیروهای هلی برد در انتظار فروکش کردن شعله های آتش

وزيرتع��اون  ،کار و رف��اه اجتماع��ي گفت :
هنوز وقت طاليي ما تمام نش��ده اس��ت و
عمليات به ش��دت ادامه دارد و در صورت
کاهش دما نيروهاي تجسس وارد نفتکش
خواهند شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛
علي ربيعي که از طرف اقاي رييس جمهور
مامور پيگير اين حادثه شده در حاشيه ديدار
باس��فير ژاپ��ن در جمع خبرن��گاران درباره
آخري��ن وضعيت عملي��ات اطفاي حريق
گف��ت :پ��س از آنکه پيکر يکي از مفقودين
پي��دا ش��د خبر خاص ديگ��ري از کارکنان
در دس��ت نيست .شبيه س��ازيها در حال
انجام است و اميدواريم با پايين آمدن دماي
کشتي نيروها بتوانند وارد شوند.
وي گفت :تيم چيني از ش��ب گذش��ته در
انجام عمليات اطفاي حريق فعال تر ش��ده
است و همچنين آتش خوارهاي ژاپن کنار
آت��ش خوارهاي چيني وارد عمليات ش��ده
اند و فوم زيادي روي نفتکش آتش گرفته
پاشيده شده است.
وزير تعاون از تشکيل ستاد مشترک ايران،
چين و ژاپن در شانگهاي خبر داد و گفت:
اين س��تاد عملياتي فرايند اطفاي حريق را
بررسي ميکند.
وي ب��ا بيان اينکه آتش نفتکش س��انچي
کمي تحت کنترل درآمده اس��ت  ،افزود :
چنانچه دماي کشتي اجازه دهد نيروها به

امیدبهنجاتسرنشینانسانچی

صورت هليبرد روي عرشه خواهند رفت و
عمليات تجسس آغاز خواهد شد  ،اميدوارم
ديگر شاهد انفجار جديدي نباشيم.
مس��ئول کميت��ه وي��ژه رس��يدگي حادثه
نفتکش س��انچي از انجام عمليات اطفاي
حريق به صورت مستمر در شب گذشته خبر
داد و گفت :در حال حاضر دماي نفتکش به
اندازهاي نيست که به نيروها اجازه ورود به
عرشه را بدهد.
ربيع��ي در ادامه گفت :بايد به خانوادههاي
مفقودي��ن آرام��ش بدهيم  ،هرچه در توان
داريم انجام ميدهيم و با س��فيران چين و
ژاپن صحبتهاي الزم شده است .هنگامي
که از کارشناس��ان درمورد وضعيت پرسنل
ميپرس��م  ،پاسخ ميدهند پيشبيني اين
موضوع نياز به علم پيچيدهاي دارد.
ربيع��ي تصري��ح کرد  :هن��وز وقت طاليي
داريم و هرچه در توان داشتيم انجام دادهايم
و شب گذشته هم نيروهاي امداد و نجات
به محل رسيدند.
وزي��ر کار در اخر ب��ه اتاق مديريت بحران
رفت و در جلس��ه کميته اضطرار با حضور
متخصصي��ن و مس��ئولين ش��رکت ملي
نفتک��ش ايران ارتباط تصويري و تلفني با
ستاد مديريت بحران شانگهاي چين گرفته
ش��د و از اخرين وضعيت نفتکش س��انچي
با خبر شد.

سفیر چین در ایران:


حضور 20کشتی نجات در منطقه عملیات
ام��داد و نجات نفتکش س��انچی/اولویت
پکن ،نجات جان سرنشینان است
تهران -ایرنا -س��فیر چین در ایران با بیان
این که حدود  20کش��تی نجات در منطقه
عملیات��ی ام��داد و نج��ات نفتکش حضور
دارن��د ،گف��ت :درحال حاضر با تغییر جهت
ب��اد این نفتک��ش از مرزهای دریای چین
دورتر می شود ،اما به ایران اعالم کرده ایم
که دولت چین همچنان به عملیات امداد و
نجات تا پایان ادامه می دهد.
ب��ه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا' ،پانگ
س��ن' س��فیر چین در ایران در دیدار با 'علی
ربیع��ی' وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
و مس��ئول کمیت��ه ویژه رس��یدگی حادثه
نفتکش سانچی درباره وضعیت مهار آتش
نفتکش سانچی اظهار داشت :وزارت حمل
و نقل چین ،نیروهای زیادی را برای مهار
آت��ش نفتک��ش و نجات مفق��ودان تجهیز
کرده است.
س��فیر چین در ایران با اش��اره به وضعیت
نفتکش سانچی گفت :اکنون این نفتکش
ب��ه ص��ورت مس��تمر آت��ش م��ی گیرد و
انفجارهایی در آن رخ می دهد ،اما نیروهای
چین��ی ب��ا وجود مواجه ش��دن با تهدیدات
مختلف تالش کرده اند که وظیفه امداد و
نجات را انجام دهند.
پانگ س��ن یادآور ش��د :چین اکنون با کره
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جنوب��ی و ژاپ��ن درحال همکاری اس��ت و
از مش��ارکت آنها در عملیات مهار آتش و
جستجوی مفقودان استفاده کند.
وی ب��ا بی��ان این که از لحظه وقوع حادثه،
نجات افراد ،اولویت اصلی نیروهای چینی
بوده است ،اضافه کرد :مرکز امداد و نجات
دریای��ی وزات حم��ل و نقل چین به عنوان
ستاد فرماندهی این حادثه تعیین شده است
و عملی��ات نج��ات را هماهن��گ و اطالع
رسانی می کند.
سفیر چین در ایران خاطرنشان کرد :چین
از اع��زام نیروهای متخصص ایرانی برای
مش��ارکت در عملیات مهار آتش اس��تقبال
م��ی کند و تس��هیالت الزم را برای اعزام

آنها به چین فراهم می کند.
پان��گ س��ن ادام��ه داد :ت�لاش می کنیم
درخواس��ت ایران برای شبانه روزی کردن
عملیات مهار آتش را به مس��ووالن چینی
منتق��ل کنیم.وی با بیان این که بین ایران
و چی��ن کانال های ارتباطی گس��ترده ای
وجود دارد ،گفت :از همه امکانات برای مهار
آتش و تعیین تکلیف سرنشینان استفاده می
شود.س��فیر چین در ایران خاطرنشان کرد:
پس از وقوع حادثه چین ،حالت اضطراری
را اعالم و وزارت خانه های خارجه و حمل
و نق��ل چی��ن کمیته ای را برای رس��یدگی
به این مس��اله تش��کیل دادند و کار امداد
شروع شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی می گوید:
مهمتری��ن موض��وع امنی��ت ملی کش��ور
«رضایتمندی مردم» اس��ت و مردم ایران
فتنه دشمن با محوریت منافقین را در نطفه
خفه کردند.
به گزارش ایرنا ،سیدحس��ین نقویحسینی
که به عنوان س��خنران پیش از خطبه نماز
جمعه تهران س��خن می گفت ،با اش��اره به
رویدادهای اخیر کشور اظهار کرد :مجلس،
دولت و همه دس��تگاهها باید از این پس به
ط��ور هوش��یارانه ،رضایتمندی مردم را در
محور فعالیت هایشان قرار دهند.
وی اف��زود :دش��منان ما ام��روز تالش می
کنند تا از ناراضی بودن مردم در زمینه های
اقتصادی س��وء استفاده کنند بنابراین عقل
حک��م م��ی کند برنام��ه ها و تالش های ما
برخالف استراتژی دشمن باشد.
نماین��دهٔ مردم ورامین ،قرچک و پیش��وا
در مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح کرد:
ه��ر مس��ئولی که با اق��دام خودش موجب
نارضایتی مردم شود در زمین دشمن بازی
کرده است.
نقوی حس��ینی ادام��ه داد :امروز عظمت و
اس��تقالل ایران؛ آن چیزی که ش��هدای ما
برای آن جان دادند باعث ناامیدی دشمنان
ملت ایران ش��ده اس��ت و آنان روز به روز با
سرخوردگی بیشتری مواجه می شوند.
وی اضاف��ه ک��رد :وقت��ی آمری��کا و رژیم
صهیونیس��تی نم��ی توانن��د سیاس��تهای
اس��تکباری و اس��تعماری خود را در منطقه
پیاده کنند ،فشارهای آنان افزایش پیدا می
کند اما ملت ایران در برابر فتنه های دشمن
ایستاده اند.

آمریکا هوس جسارت بکند
بازهم تودهنی میخورد

خطی��ب موقت نماز جمعه این هفته تهران
تاکی��د ک��رد :اگ��ر امریکا دچ��ار جهالت و
س��ردرگمی  -به خاطر س��یلیهایی که از
جبهه مقاومت خورده است – شود و هوس
جسارت بکند ،بازهم تودهنی میخورد و با
مشتهای گره خورده ملت عاشق شهادت
مواجه خواهد شد.
حجتاالسالم کاظم صدیقی در خطبههای
نم��از جمع��ه ای��ن هفته تهران با اش��اره به
ناآرامیهایاخیردرشهرهایمختلفکشور
گف��ت :فتن��ه را آرزو کنی��د ،زیرا چهرههای
منافق را روشن میکند .دوست و دشمن خود
را در این بحرانها نش��ان میدهند .در این
فراز و نشیبها ،گوهر افراد جامعه نمود پیدا
میکند.
وی ب��ا بی��ان اینکه بهتری��ن و جامعترین
تحلیل درخصوص این مس��ائل را رهبری
ارائه کردند ،اظهارداش��ت :این اغتش��اش
توس��ط عامل بیرونی طراحی ش��ده اس��ت
و ماهها ش��یطان ب��زرگ و ایادیاش طرح
توطئ��ه را پختن��د و از ق��ارون منطق��ه که
عربستان سعودی است ،خواستند پولش را
بدهد .بدبخت (عربستان) هرچه دارد ،برای
خود جهنم میخرد ،پولهای سلطنتیاش
را  -ک��ه متعل��ق ب��ه مردمش اس��ت  -باید
در مس��یر آتشافروزی ،مسلمانکش��ی و
آدمکشی خرج کند.
مشاور رئیس قوه قضاییه ادامه داد :امریکا
و صهیونیزم اغتش��اش را طراحی کردند و
پولش را عربس��تان داد و پادوهای آنان که
در راس��ش منافقی��ن آدمکش و بدبخت و
آواره و از خ��ود بری��ده و ب��ه بیگانه پناهنده
شده ،اجرا کردند.
دشمن ببیند شما مشکلی دارید برای آتش
زدن شما اقدام میکند
صدیق��ی اف��زود :آنهایی ک��ه فکر میکنند
انق�لاب تم��ام ش��ده ،روحی��ه انقالبی را
تضعی��ف میکنند و گفتم��ان انقالب را به
حاش��یه میرانند ،مسائل جزیی و بیارزش
را حاشیهس��ازی ک��رده ،ارض��ا میکنند و
ب��ه دنب��ال ارض��ای بوالهوسها هس��تند،
دیدید دش��من ش��ما بیکار نیس��ت و منتظر
غفل��ت ش��ما اس��ت .دش��من ببیند ش��ما
مش��کلی دارید برای آتش زدن ش��ما اقدام
میکند.
وی با بیان اینکه همیش��ه دس��تان به ماشه
باش��د و همیش��ه بس��یج ،بیدار و هوشمند
باش��ید ،تصریح کرد :دش��من خائن و قسم
خ��وردهای ک��ه چش��م دین خ��دا را ندارد،
اس��تقالل هیچ کشوری را برنمیتابد و ۴۰
س��ال از ش��ما تودهنی خورده است .ملت ما
در برابر هر توطئهای مقاومت کرده و مشت
محکم��ی ب��ر دهان امریکا زده اس��ت و از
ای��ن ب��ه بعد هم اگ��ر امریکا دچار جهالت و
س��ردرگمی  -به خاطر س��یلیهایی که از
جبهه مقاومت خورده است – شود و هوس
جسارت بکند ،بازهم تودهنی میخورد و با
مشتهای گره خورده ملت عاشق شهادت
مواجه خواهد شد.
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«محمدبنسلمان»بایدمجازاتشود

توافق برای تشکیل
دولت آلمان حاصل شد

تعدادی از نمایندگان بوندس تاگ از توافق
برای تش��کیل دولت جدید این کش��ور خبر
دادند.به گزارش آسوش��یتدپرس در خبری
فوری به نقل از تعدادی از نمایندگان بوندس
تاگ (پارلمان آلمان) از حصول توافق برای
تشکیل دولت جدید این کشور خبر داد.
حزب آنگال مرکل صدر اعظم آلمان ،همراه
با حزب سوس��یال دموکرات سالهاس��ت که
اداره آلمان را بر عهده دارند .حزب سوسیال
دموکرات اما پس از انتخابات ماه س��پتامبر
اعالم کرد به مخالفان دولت خواهد پیوست.
این حزب پس از شکست تالش مرکل برای
تش��کیل دولت با دو حزب کوچکتر در ماه
نوامبر قبول کرد در تش��کیل دولت شرکت
کند.این طوالنی ترین تالش برای تشکیل
دول��ت در آلمان پ��س از جنگ جهانی دوم
ب��ه حس��اب می آی��د .در صورتی که احزاب
مختل��ف در تش��کیل دول��ت ائتالفی ناکام
بمانن��د ،تنها راه حل باق��ی مانده برگزاری
انتخابات مجدد و یا تش��کیل دولت اقلیت
خواهد بود.

شکایت قطر به شورای امنیت

قطر به ش��ورای امنیت شکایت کرد که یک
فرون��د جنگن��ده اماراتی حری��م هوایی این
کشور را در دسامبر گذشته نقض کرده است.
همچنین دوحه به ابوظبی درباره پیامدهای
تکرار اینگونه اقدامات هشدار داد.طبق نامه
ارسال شده از سوی احمد بن سیف آل ثانی،
نماینده دائم قطر در س��ازمان ملل در تاریخ
چهارم ژانویه جاری برای شورای امنیت ،یک
فروند جنگنده اماراتی وارد حریم هوایی قطر
شد و حریم هوایی این کشور بر فراز منطقه
اقتصادی این کشور در ارتفاع  ۳۳هزار پایی به
مدت یک دقیقه نقض شد.در این بیانیه تاکید
ش��ده این اقدام بدون اطالع قبلی مسئوالن
قط��ر و ی��ا موافقت آنها انجام ش��ده اس��ت.
دوح��ه ای��ن اتفاق را نقض آش��کار حاکمیت
مل��ی ،تمامی��ت ارض��ی و امنیت مرزی خود
تلقی کرده و تاکید کرد :این اقدامات ابوظبی
نقض آشکار قوانین بینالمللی ،توافقنامهها
و تعهدات جهانی اس��ت.نماینده قطر تاکید
ک��رد :ای��ن اق��دام امارات از جمل��ه اقدامات
تحریک آمیز ،یکجانبه و غیرمسئوالنه علیه
قطر است که امنیت و ثبات منطقه را تهدید
کرده و به منزله نقض آشکار اصل احترام به
حاکمی��ت مل��ی ،حفظ امنیت و صلح جهانی
که در منشور سازمان ملل قید شده ،میباشد.
دوحه در ادامه مخالفت شدید خود را با هرگونه
نقض حاکمیتش و امنیت منطقهایاش ابراز
داشت.

دیدارنتانیاهو
با سه کشور قدرتمند

نخس��توزیر اسرائیل در نشستی اعالم کرد،
پیشبین��ی میکن��د که طی هفتههای آتی با
رییس جمهور روسیه دیدار کند.دفتر بنیامین
نتانیاهو ،نخس��ت وزیر اسرائیل به نقل از وی
اعالم کرد :نخست وزیر اسرائیل در هفتههای
آتی با والدیمیر پوتین ،رییس جمهور روسیه
دیداری خواهد داشت .همچنین قرار است در
هفتههای آتی با رهبران س��ه کش��ور از چهار
کشور قدرتمند جهان دیدار کند.نتانیاهو گفت،
عالوه بر دیدار با رییس جمهور روسیه ،به هند
نیز میرود و با نارندرا مودی ،نخست وزیر این
کشور گفتوگو خواهد کرد .همچنین در در ماه
مارس و شاید حتی زودتر ،در واشنگتن با دونالد
ترام��پ ،ریی��س جمهور آمری��کا نیز مالقات
میکن��د.در اول ژانوی��ه ،دمیتری پس��کوف،
س��خنگوی کرملی��ن اظه��ار ک��رد ،پوتین و
نتانیاهو با یکدیگر تماسی تلفنی داشتند و طی
آن برای دیدار با یکدیگر در آیندهای نزدیک،
به منظور گفتوگو در خصوص وضعیت فعلی
روابط دوجانبه و تبادل دیدگاهها درباره مسائل
مختل��ف منطقهای و جهان��ی ،توافق کردند.
آخرین دیدار نخس��ت وزیر اس��رائیل و رییس
جمهور روسیه ،به نشست سوچی در  23اوت
 2017برمیگردد.

نشست حامیان مالی
فلسطین در بروکسل

وزارت خارج��ه نروژ اع�لام کرد ،کنفرانس
بینالمللی حامیان مالی فلسطین در تاریخ ۳۱
ژانویه جاری ( ۱۱بهمن) در بروکسل برگزار
میش��ود.در بیانی��ه وزارت خارجه نروژ آمده
اس��ت ،این کنفرانس به ریاست نروژ برگزار
شده و به بررسی تدابیر مربوط به کمک مالی
به فلسطین و نیز تسریع در اجرای راه حل دو
کشوری براساس مذاکرات خواهد پرداخت.
در این نشس��ت که در س��طح وزیران خارجه
اس��ت فدریکا موگرینی ،مس��ؤول سیاست
خارجه اتحادیه اروپا نیز شرکت خواهد داشت.
کمیت��ه ارتباط موقت مختص هماهنگی در
زمینه ارس��ال کمکهای بینالمللی به ملت
فلسطین اواخر ماه ژانویه جاری نشستی را به
میزبانی بروکسل ـ بلژیک ـ برگزار میکند.
به گزارش مرکز اطالع رس��انی فلسطین به
نقل از منابع اروپایی ،در بیانیه صادره از سوی
دفتر "فدریکا موگرینی" آمده اس��ت که وی
به همراه "این اریکسن سورید" وزیر خارجه
ن��روژ و اعضای کمیته ارتباط موقت تصمیم
به برگزاری نشست اتحادیه اروپا به ریاست
نروژ در بروکسل گرفتهاند.

میزخبر

درخواست دیده بان حقوق بشر به دلیل ایجاد جنگ در یمن

گ�روه بی�ن الملل« :محمد بنس��لمان» به
دلیل جنگ احمقانه یمن مجازات ش��ود .مدیر
بخش خاورمیانه و ش��مال آفریقای دیده بان
حقوق بشر سازمان ملل ضمن احمقانه توصیف
ک��ردن جنگ یمن ،خواس��تار مجازات ولیعهد
سعودی به دلیل نقش آفرینی وی در این جنگ
شد«.ساره لیا ویتسون» مدیر بخش خاورمیانه
و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر سازمان
ملل انتقادات ش��دیدی را علیه ائتالف متجاوز
عربی به س��رکردگی عربس��تان مطرح کرد.بر
اساس این گزارش ،وی در این خصوص گفت:
جنگ یمن یکی از احمقانه ترین جنگهاس��ت
ک��ه هی��چ معنا و مفهومی هم ندارد.وی افزود:
اه��داف ائت�لاف عرب��ی از ورود به جنگ یمن
کامال شک برانگیز است و هیچ استراتژی پشت
س��ر آن نیس��ت .این مقام س��ازمان ملل تأکید
کرد که کمیس��یون متبوعش در این س��ازمان
پیش��نهاد اعمال تحریم علیه کشورهای عضو
ائتالف متجاوز عربی را مطرح کرده اس��ت و
خواس��تار مجازت بن سلمان و همدستانش در
جنگ یمن نیز ش��ده است.ویتسون همچنین
ضمن متهم ساختن أنصاراهلل به ارتکاب جنایت
جنگی خواستار تحریم این گروه شد!

بنس�لمان بخش�ی از داراییه�ای

«گروه بنالدن» را مصادره میکند

برخ��ی مناب��ع در عربس��تان س��عودی ،اعالم
کردن��د ،دولت عربس��تان س��عودی مدیریت
«گروه بنالدن» را برعهده میگیرد و در حال
رایزنی برای انتقال بخشی از سهام این شرکت
هلدینگ به دولت اس��ت.این در حالیست که
«بکر بنالدن» رئیس شورای مدیریتی «گروه
بنالدن» و برخی از اعضای خانواده بنالدن،
در اوایل اکتبر توس��ط مقامهای س��عودی به
اتهام فساد بازداشت شدند.گروه بنالدن ،یک
شرکت هلدینگ و خوشهای عربستان است که
در زمینه س��اخت و س��از بناها و ساختمانهای
تج��اری ،توس��عه زیرس��اختهای ش��هری،
راهس��ازی و احداث فرودگاه ،همچنین ساخت
نیروگاه و کارخانجات صنعتی فعالیت میکند.
این ش��رکت هلدینگ ،که در فاجعه منا مقصر
شناخته شده بود ،اکتبر سال گذشته تبرئه شد
و قرارداده��ای جدی��دی با دول��ت منعقد کرد.
این منابع ،که خواس��تهاند به دلیل حساس��یت
سیاس��ی و تجاری این موضوع ،هویتش��ان
فاش نش��ود ،اظهار داش��تند که دولت سعودی

دس��ت خود را بر روی گروه بنالدن گذاش��ته
اس��ت ت��ا این اطمین��ان را حاصل کند که این
گروه در راس��تای برنامههای توسعه عربستان
فعالیت میکند.
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تصمی�م تحریم قطر دردناک اما الزم

بود!

مش��اور دفتر س��لطنتی عربس��تان اعالم کرد،
تصمی��م تحریم قطر تصمیم دردناکی بود ،اما
برای حفظ امنیت جهان و منطقه الزم بود!سعود
القحطانی ،مش��اور دفتر سلطنتی عربستان در
صفح��ه توییت��ر خود در واکنش به گفتوگوی
تلویزیونی محمد بن عبدالرحمان آل ثانی ،وزیر
خارجه قطر که با تلویزیون رسمی قطر انجام داد
و در آن به انتقاد از کش��ورهای محاصرهکننده
پرداخت ،این مطلب را منتشر کرد.وی نوشت:
تصمیم تحریم قطر تصمیم دردناکی بود چراکه
به مردم ما در آنجا آسیب میزند ،اما برای حفظ
امنیت و ثبات منطقه و جهان الزم بود .ما زندگی
ع��ادی خ��ود را میکنی��م و در محافل مختلف
گریه نمیکنیم چراکه از نظر ما مش��کل قطر
بسیار بسیار کوچک است.انور قرقاش ،مشاور
وزی��ر خارجه ام��ارات در امور خارجه نیز انتقاد
ش��دیدی از دول��ت قط��ر کرد و گفت :امارات و
کش��ورهای تحریمکننده در تالش برای عبور

جنگ یمن یکی از
احمقانه ترین جنگهاست که
هیچ معنا و مفهومی هم ندارد.
وی افزود :اهداف ائتالف عربی
از ورود به جنگ یمن کامال
شک برانگیز است و هیچ
استراتژی پشت سر آن نیست.
این مقام سازمان ملل تأکید
کرد که کمیسیون متبوعش در
این سازمان پیشنهاد اعمال
تحریم علیه کشورهای عضو
ائتالف متجاوز عربی را مطرح
کرده است و خواستار مجازت
بن سلمان و همدستانش در
جنگ یمن نیز شده است.
ویتسون همچنین ضمن متهم
ساختن أنصاراهلل به ارتکاب
جنایت جنگی خواستار تحریم
این گروه شد

دیدار فرستاده پوتین با رئیس جمهور سوریه

نماینده رئیسجمهور روس��یه با س��فر به س��وریه با
رئیسجمهور این کش��ور دیدار و بر حمایت مس��کو از
"روند مبارزه با تروریسم" در سوریه تاکید کرد.
الکس��اندر الورنتیی��ف ،نماینده وی��ژه پوتین و هیات
همراهش روز پنجش��نبه در کاخ ریاس��ت جمهوری
س��وریه با بش��ار اسد دیدار کردند که این دیدار درباره
مس��ائل مختلفی از جمله مذاکرات آتی در س��وچی و
نیز روند مذاکرات دولت س��وریه با مخالفان س��وری
بود.بنا بر اعالم دفتر ریاس��ت جمهوری سوریه بحث

سازمان منع گسترش سالحهای شیمیایی
از پای��ان یافتن روند امحای آخرین بخش
از س�لاحهای ش��یمیایی لیبی خبر داده و
ای��ن اقدام را "فرصتی تاریخی برای ایجاد
جهانی امنتر" دانست.
سازمان منع گسترش سالحهای شیمیایی
اع�لام ک��رد ،امحای نهایی ح��دود ۵۰۰
متریک تن از تولیدات ش��یمیایی لیبی در
تاسیس��ات ویژه این کار در ش��هر مونستر
آلمان "فرصتی تاریخی برای امنیت جهانی
و خلع سالح" است.احمد ازومجو ،مدیر این
س��ازمان طی بیانیهای اعالم کرد ،این امر

«احیای س��خنرانیها و مواضع ش��هید ش��یخ
نم��ر و الهامگی��ری از مواضع او» ش��د و گفت
ک��ه ای��ن جنبش با تکیه بر تعالیم ش��یخ نمر و
مواضع علمی او بنیان گذاش��ته میشود .وبگاه
خبری «العهد» لبنان نیز همزمان نس��خهای
از اه��داف و رویکرده��ای این جنبش معارض
در عربس��تان را منتش��ر کرد.الکرامه ،جنبشی
مردمی برای اصالحات و دس��تیابی به حقوق
ملت در عربس��تان است.تغییر مسالمتآمیز و
به کارگیری تمامی راههای قانونی که سازمان
ملل و ملتهای آزاد برای دس��تیابی به حقوق
مش��روع مل��ت خ��ود از آن اس��تفاده میکنند.
جنب��ش کرامه معتقد اس��ت ملت تنها صاحب
حق در تعیین سرنوش��ت و انتخاب نظام حاکم
اس��ت.جنبش کرامه معتقد اس��ت نظام مدنی
دموکراتیک ،بهترین شکل ممکن است.
حمایت از طرحهای مقاومتی عربی و اسالمی
در منطقه ،حمایت از وحدت اسالمی و عربی و
عدالت اجتماعی و آزادی تفکر و حقوق انسانی
در وطن عربی

از پرون��ده قطر هس��تند که خ��ودش بحران و
انزوا را برگزید.
س��ه نظامی س��عودی در انفجار بمب در مسیر
خودرو آنان به هالکت رسیدند.
کشته شدن سه نظامی سعودی در استان نجران
به گزارش شبکه تلویزیونی المسیره به نقل از
منابع اگاه اعالم کرد :به دنبال انفجار بمب در
مسیر خودرو نظامیان سعودی در استان نجران
عربستان ،سه نظامی به هالکت رسیدند.

اعلام موجودی�ت جنب�ش مع�ارض

«الکرامه» برای اصالحات در عربستان

“

ی��ک معارض عربس��تانی ،با اعالم تأس��یس
جنبش «الکرامه» بر اساس مواضع و سخنان
شیخ نمر النمر ،اعالم کرد که هدف این جنبش
پیگیری اصالحات در عربستان ،تدوین قانون
اساس��ی و تحق��ق حقوق مردم اس��ت.الجربا
ن��ام ای��ن جنب��ش را «الکرام��ه» اعالم کرد و
گفت که «خواس��تار [تدوین] قانون اساس��ی
و [تحقق] حقوق ش��هروندان در ش��به جزیره
عربس��تان اس��ت» و همه اصول ش��یخ شهید
نم��ر النم��ر و مواضع مقاومتیاش را س��رلوحه
خ��ود قرار میدهد.این معارض عربس��تان در
کنفرانس��ی خبری که در دومین سالروز اعدام
ش��یخ نمر النمر در بیروت برگزار کرد خواس��تار

مقابل�ه ب�ا صهیونیس�ت جهان�ی

و حامیان آن

کرامه جنبش مردمی و عربی اس��ت و سیاس��ی
نیست .این جنبش بر پایه تفکر دموکراتیک بنا
شده.کرامه ،جنبشی فرهنگی،اجتماعی و مدنی
اس��ت و نظامی نیست.کرامه ،مسأله فلسطین و
قدس ش��ریف را مس��أله اول و اساسی خود می
داند.تأکی��د ب��ر حفظ وحدت جغرافیایی و امنیت
اقتصادی و اجتماعی کشورهای عربی.تأکید بر
نقش زن در جامعه و نیز اهتمام به حقوق کودکان
و پرورش آنها.تأکید بر بازگش��ت نقش پیش��ین
مدارس دینی سنی میانهرو مانند االزهر ،الزیتونه
و قیروان .همکاری و وحدت میان مدارس سنی
بزرگ با مدارس شیعی بزرگ در نجف اشرف و
شهر مقدس قم.جنبش کرامه جمهوری اسالمی
ایران را کشور برادر و دروازه جهان عربی به آسیا
و نی��ز حام��ی حقیقی و اس�لامی برای مقاومت
علیه رژیم اش��غالگر صهیونیس��تی میداند و از
همکاری با آن اس��تقبال میکند.جنبش کرامه
معتق��د اس��ت مقاوم��ت انواع مختل��ف فکری،
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاس��ی و نظامی دارد و از
همه آنها اس��تقبال میکند .ما معتقدیم جنبش
های مقاومت در لبنان و فلسطین ،جنبشهای
وطنی شریفی هستند که امت را یاری میکنند و
هیبت رژیم صهیونیستی را میشکنند.

ترکیه نقشی در حمله پهپادی به سوریه نداشت

آمادگی برای دیدار س��وچی میان مخالفان س��وری و
دولت دمش��ق و نیز ادامه حمایتهای روس��یه از روند
مبارزه با تروریسم محور اصلی این دیدار بوده است.
بش��ار اس��د در این دیدار به پیروزیهای مهمی که
ارتش س��وریه به همراه روس��یه و دیگر همپیمانانش
در شکس��ت تروریس��م به دس��ت آورده اشاره کرد و
گفت ،این مس��اله باعث شکس��ت طرح دشمن برای
تقس��یم س��وریه و منطقه ش��د که غرب و عوامل آن
برای این طرح نقش��ههای بس��یار کش��یده بودند .او
گف��ت ،ای��ن پیروزیها باعث میش��ود که راه برای
یافتن چارهای مسالمت آمیز جهت بازگرداندن ثبات
به سوریه هموار شود.
اسد ادامه داد :مواضع روسیه در حمایت از ملت سوریه
که در سالهای گذشته همواره موجود بوده ،برخاسته
از روابط تاریخی عمیق میان دو کش��ور اس��ت و این
همکاری به ویژه در زمینه اقتصادی به سود دو کشور
خواهد بود.

رئیسجمهور روس��یه اعالم کرد که کشورش عامالن
حمل��ه پهپ��ادی به دو پایگاه این کش��ور در س��وریه را
میشناس��د و تاکی��د کرد ،ترکی��ه ارتباطی به این حمله
ندارد.والدیمی��ر پوتین ،رئیسجمهور روس��یه در جمع
س��ردبیران روزنامهه��ای مطرح روس��ی درباره حمله
اخی��ر ب��ه دو پای��گاه حمیمی��م و طرطوس در س��وریه
گف��ت :در گفتگ��وی تلفنی که با (رجب طیب اردوغان)
رئیسجمهور ترکیه در این خصوص داش��تم ،اطمینان
یافتم که مسئوالن نظامی ،رهبری و دولت ترکیه هیچ

ارتباطی به این حمله ندارند.پوتین در ادامه طراحان این
حمله را که از استان ادلب سوریه (منطقه تحت نظارت
ترکی��ه در قال��ب توافقنامهه��ای ایجاد مناطق کاهش
تنش در سوریه) انجام شد" ،عامالنی تحریک کننده"
توصیف کرد و گفت :قطعا آنها نیروهای نظامی ترکیه
نبودهاند و ما میدانیم آنها چه کس��انی بوده و برای چه
کسی دست به چنین اقدامی زدهاند.رئیسجمهور روسیه
افزود :هدف از چنین عملیاتهای تحریک آمیزی ضربه
زدن به توافقنامههای به دس��ت آمده بوده و هدف دوم
نابودی روابط روسیه با همپیمانانش یعنی ترکیه و ایران
است.رئیس جمهور روسیه در ادامه این دیدار تاکید کرد،
مناطق��ی ک��ه پهپادها از آنجا حمله را آغاز کردند تحت
نظارت ترکیه بود اما باید اعتراف کنم که حتی روس��یه
نیز گاهی نمیتواند کنترل کامل مناطقی که مسئولیت
آنها را دارد ،حفظ کند ،همینطور گاهی نیروهای نظامی
ترکیه نیز نمیتوانند تمامی ماموریتهای محول شده
به آنها را با موفقیت اجرا کنند.

تسلیحاتوموادشیمیایینظامیلیبیبهطورکاملامحاشد

پایان عملیات خلع س�لاح ش��یمیایی لیبی
را م��ژده میده��د و گامی دیگر به س��وی
تحقق هدف اصلی کش��ورهای عضو این
س��ازمان یعنی نابودی کامل و دائم تمامی
س�لاحهای شیمیایی اس��ت.یک کشتی
دانمارکی در تاریخ  ۳۰اوت س��ال گذش��ته
میالدی با نظارت سازمان ملل ،محمولهای
ش��میایی ش��امل  ۲۳مخزن موادشیمیایی
را از بن��در مصرات��ه لیب��ی بارگیری کرده
و ای��ن موادش��یمیایی در س��پتامبر ۲۰۱۶
به تاسیس��اتی وی��ژه انهدام س�لاحهای
ش��یمیایی در آلمان منتقل شدند.س��ازمان

مقامات بین المللی به توهین رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان دادند

ترامپ نژاد پرست

سخنان توهینآمیز رئیسجمهوری آمریکا
دربارهمهاجرانبرخیکشورهاکهواردآمریکا
میشود،انتقادهایزیادیدرپیداشتهاست.
دونال��دترام��پ،رئیسجمهوریآمریکادر
نشستیدرکاخسفیدکهباحضورنمایندگان
دو ح��زب جمهوریخواه و دموکرات برگزار
ش��د ،با اش��اره به مهاجرانی که از هائیتی،
الس��الوادور و بعضی از کشورهای آفریقایی
به آمریکا مهاجرت کردهاند ،گفت :ترجیح
میدهدمهاجرانیازکشورهاییمانندنروژبه
آمریکابروند.نمایندگاندموکراتدرکنگره
آمریکاگفتهاند،ایناظهارنظرترامپآشکارا
نشانمیدهدوینژادپرستاست.واشنگتن
پست نخستین بار در گزارشی از اظهارنظر

باال گرفتن تنش
در شمال آفریقا

توهینآمیز دونالد ترامپ خبر داد.کاخ سفید
بدون تکذیب این سخنان در بیانیهای اعالم
کرد:بعضیازسیاس��تمداراندرواش��نگتن
مدافعمنافعکشورهایخارجیهستند،ولی
ترامپ همیشه برای مردم آمریکا میجنگد.
براساس این بیانیه ،رئیس جمهوری آمریکا
در پی اصالح قوانین مهاجرتی آمریکاست
تا این کش��ور پذیرای مهاجرانی باشد که به
رشد اقتصادی آمریکا کمک کنند.نیویورک
تایمز نیز پیشتر در گزارشی به نقل از ترامپ
نوشتهبود:اهالیهائیتیمبتالبهایدزهستند
واگرشهرونداننیجریهپایشانبهآمریکاباز
شود ،دیگر به آلونکهای خود در کشورشان
بر نخواهند گشت.

منع گس��ترش سالحهای ش��یمیایی روز
پنجش��نبه در جش��نی در مونستر در غرب
آلمان امحای کامل س�لاحهای شیمیایی
لیبی در تاریخ  23نوامبر س��ال گذش��ته را
اعالم کرد.البته رهایی کامل از سالحهای
ش��یمیایی باق��ی مانده در لیب��ی منوط به
ناب��ودی گ��روه تروریس��تی داعش در این
کش��ور اس��ت که از زمان سرنگونی معمر
قذافی ،دیکتاتور س��ابق لیبی در این کشور
فعالیت داش��ته و آش��وب ایج��اد میکنند.
برخی از انبارهای سالح شیمیایی لیبی به
دست داعش افتاده است.

دیمیستوراجانبداریمیکند
معاونوزیرامورخارجهس��وریهباانتقادش��دیدازدیمیس��توراویرابه
جانبداری از کشورهای عرب حوزه خلیجفارس متهم کرد .او از آمریکا و
ترکیه نیز خواست نیروهایشان را از خالک سوریه خارج کنند.
فیصلمقداد،معاونوزیرامورخارجهسوریهدرنشستگفتوگومحوری
کهازس��ویس��ازمان"اتحادیهجوانانانقالب"برگزارش��دهبود،اظهار
داشت :قانون اساسی سوریه را تنها میتوان در خاک کشور تدوین کرد
و باید به قانون اساسی فعلی که یکی از به روزترین قانون اساسیهای
جهاناست،احترامگذاشتهشدهورعایتشود،اگرمالحظاتوانتقاداتی
دربارهاینقانوناساس��یوجودداش��تهباش��د،میتوانآنهاراطبقماده
 ۱۵۰همین قانون با توافق مردم سوریه مورد بررسی و اصالح قرار داد.
معاون وزیر امور خارجه سوریه در ادامه تاکید کرد :دمشق بر مشارکت
در تمامی نشستها و فعالیتهایی که با هدف دستیابی به راه حلی برای
بحراناینکشوربرگزارمیشودمانندمذاکراتآستانهوژنوتاکیددارد.در
هشتمیندورهمذاکراتژنوهیاتیازمخالفانسوریهموردحمایتریاض
پیششرطهاییرابرایحلبحرانسوریهتعیینکردندکهاینامرازسوی
دمشق مردود بوده و هرگز پذیرفته نخواهد شد.وی در اشاره به برخی
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس افزود :برخی کشورها میخواهند
از این کنفرانسها و نمایندههای بینالمللی در امور سوریه برای اهداف
سیاسی خود سوءاستفاده کنند چراکه آنها در تحقق اهدافشان به شکل
نظامی شکست خوردند.مقداد تاکید کرد :استفان دیمیستورا ،نماینده
سازمان ملل در امور سوریه برای حل بحران این کشور به شکلی شفاف
و جدی عمل نکرده زیرا او طرفدار و حامی منافع کس��انی اس��ت که در
کشورهای غربی و حوزه خلیجفارس سیاستها را به او دیکته میکنند.
این مس��ئول وزارت خارجه س��وریه درباره اخبار منتشر شده در رسانهها

مبنی بر تردید سازمان ملل درباره مشارکت در کنفرانس سوچی که قرار
است اواخر ماه جاری میالدی برگزار شود ،گفت :این مساله برای دمشق
غافلگیرکننده نبود زیرا دیمیستورا و کسانی که از او حمایت میکنند
در زمینه دستیابی به راه حلی سیاسی که به نفع مردم سوریه باشد جدی
نیستند.وی افزود :تردید دیمیستورا در مشارکت در کنفرانس سوچی
اقدامیغیرمسئوالنهودرتعارضباماموریتهایمحولشدهبهاواست.
کس��یکهدرموردحضوردرنشس��تنمایندگانمردمس��وریهدرقالب
گفتوگویی ملی تردید میکند برای مدیریت روند مسالمت آمیز جهت
دستیابی به صلح ،امنیت و ثبات در سوریه شایستگی ندارد.مقداد گفت:
مخالفان س��وری مورد حمایت ریاض نمایندگان مردم س��وریه نیستند
زیرا آنها در راستای منافع کسانی عمل میکنند که آنها را به کار گرفته
و از آنها حمایت مالی میکنند.وی دوباره تاکید کرد :دمشق با مشارکت
تمامی مخالفان ملی گرای س��وریه که نماینده گروهی از مردم کش��ور
هس��تندمش��کلینداردوازآنهااستقبالمیکند.ایندیپلماتسوریدر
ادامه جامعه جهانی و سازمان ملل را به عدم توجه به مساله ربوده شدن
هزارانس��وریتوس��طتروریس��تهامتهمکرد.ویدرپاسخبهسوالی
درباره شرایط فعلی در شمال سوریه گفت :ما یک ملت یکپارچه هستیم
ی است که در
و بهترین ویژگی موجود در جامعه سوریه همین تعددگرای 
طول هزاران سال به وجود آمده است.
این دیپلمات سوری افزود :کردهایی که حامی یکپارچگی سوریه بوده و
خودرابخشیازموجودیتاینکشورمیدانددرتمامیاستانهایکشور
حضور دارند اما آمریکا تالش کرد بر روی نیروهای سوریه دموکراتیک
سرمایه گذاری کرده و آنها را در شمال سوریه قدرت بخشد .همانگونه
اسرائیل و ترکیه در دیگر مناطق کشور تالش کردند.

سودان برای اولین بار اعالم کرد که پس از
فعالیتهای نظامی دو کشور مصر و اریتره
در منطقه "س��اوا" در ش��رق این کش��ور،
احتمال وقوع درگیری میان ارتش س��ودان
با نیروهای این دو کشور وجود دارد.
هفته گذشته پس از آنکه عمر البشیر ،رئیس
جمهور س��ودان در اس��تانهای مرزی این
کشور حالت فوق العاده اعالم کرد ،خارطوم
مرزهای شرقی استان کسال با کشور اریتره
را مس��دود کرده و هزاران نیروی خود را در
این منطقه مستقر کرد ،همچنین آدم جماع،
استاندار کسال کمیته عالی برای بسیج نیرو
در این اس��تان تشکیل داد.ابراهیم محمود،
مع��اون رئی��س جمه��ور س��ودان و معاون
رئی��س کنگ��ره ملی حاکم گف��ت :رهبران
حزب در نشستی در دفتر این حزب ،در پی
دریافت اطالعاتی امنیتی مبنی بر تهدیدات
احتمالی مصر و اریتره در منطقه ساوا دستور
اس��تمرار تدابیر امنیتی در مرزهای ش��رقی
س��ودان را صادر کردند.پیشتر گزارشهای
مطبوعاتی حاکی از ورود تجهیزات نظامی
مصر ش��امل سالحهای جدید ،خودروهای
نفرب��ر و خودروهای شاس��ی بلند به پایگاه
نظامی ساوا در اریتره بودند.ابراهیم محمود
ف��اش کرد ،بکری حس��ن صال��ح ،معاون
اول رئیس جمهور س��ودان در نشس��ت روز
پنجش��نبه رهب��ران حزب کنگ��ره ملی در
خصوص تهدیداتی که در برخی اس��تانها
به ویژه استان کسال از آن صحبت میشود،
توضیح��ی را ارائه کرد.حس��ن صالح اواخر
دس��امبر  ۲۰۱۷س��فری دو روزه به اریتره
داشت و در آنجا با رهبران این کشور دیدار
و گفتگو کرد.

افزایش بازداشت شدگان
اعتراضهایتونس

س��ومین ش��ب از اعتراضهای سراس��ری
تونس با افزایش ش��مار بازداش��ت شدگان
به بیش از  ۵۰۰نفر همراه ش��د.مردم تونس
از روز دوش��نبه در اعتراض به سیاستهای
ریاض��ت اقتص��ادی دول��ت این کش��ور به
خیابانه��ا آمده و تظاه��رات کردند پلیس
تونس ش��ب پنچش��نبه  ۳۲۸نفر را دستگیر
کرد .باتوجه به  ۲۳۷نفری که طی روزهای
گذش��ته بازداشت شده بودند ،آمار بازداشت
شدگان از  ۵۵۰نفر فراتر رفته است.
س��خنگوی وزارت کشور تونس اعالم کرد
تظاهرات ش��ب گذشته با خشونت کمتری
همراه بوده و تنها  ۲۱نفر از نیروهای امنیتی
مجروح شدند.

کمک  3میلیون دالری
ژاپن به میانمار

وزی��ر امور خارج��ه ژاپن از رهبر دوفاکتوی
میانمار خواست که بازگشت امن و داوطلبانه
مسلمانان روهینجا به این کشور از بنگالدش
را تضمین کند و گفت ،برای این منظور مبلغ
س��ه میلیون دالر در نظر گرفته ش��ده است.
ت��ارو کون��و ،وزیر امور خارجه ژاپن در حالی
به میانمار سفر کرده که دولت توکیو اعالم
کرد ،مبلغ سه میلیون دالر به دولت میانمار
برای کمک به تس��هیل بازگشت مسلمانان
روهینجا از بنگالدش به استان راخین واقع
در غرب میانمار ارائه میکند.
میانم��ار و بن��گالدش در توافق��ی در 23
نوامبر س��ال گذش��ته میالدی اعالم کردند
ک��ه مس��لمانان روهینجای��ی میتوانند به
کشورشان بازگردند .این در حالی است که
میانمار اعالم کرده که این توافق از  23ژانویه
 2018آغاز میشود .تعداد روهینجاییهایی
که بازمیگردند ،هنوز مشخص نیست .کی
از مقامهای وزارت خارجه ژاپن اعالم کرد :ما
تصمیم گرفتهایم تا این کمک را در واکنش
ب��ه تواف��ق میان میانمار و بنگالدش و برای
کمک به بازگش��ت مس��لمانان روهینجا به
میانم��ار و حمای��ت از طرح موجود به دولت
این کشور ارائه کنیم.

با رهبر کره شمالی
رابطه خوبی دارم!

رئیس جمهور آمریکا در یک چرخش اساسی
از لفاظی های توهین آمیز خود نس��بت به
رهبر کره شمالی ،گفت که «احتما ًال» با کیم
جونگ اون رابطه بسیار خوبی دارد!
«دونال��د ترام��پ» روز پنج ش��نبه در یک
چرخش اساسی از لفاظی های تند و توهین
آمیز خود نسبت به «کیم جونگ اون» رهبر
کره شمالی بر سر برنامه هسته ای و موشکی
این کش��ور ،اظهار داش��ت که «احتما ًال» با
رهبر کره شمالی رابطه بسیار خوبی دارد!
گفتنی است که پیش از این ،رئیس جمهور
آمریکا با «دیوانه» خواندن رهبر کره شمالی،
او را «مرد موشکی کوچک» نامیده بود.
کیم جونگ اون نیز در واکنش به اظهارات
تند و توهین آمیز ترامپ ،او را یک «پیرمرد
خرفت و دیوانه» خواند.
با این حال ،ترامپ روز پنج شنبه در مصاحبه
با روزنامه «وال استریت ژورنال» گفت :من
احتما ًال با کیم جونگ اون رابطه بسیار خوبی
دارم .من با مردم رابطه برقرار می کنم .فکر
می کنم که مردم [از این موضوع] ش��گفت
زده می شوند!

صنعت،تجارت

4
یادداشت

در حال حاضر اینترنت بستر تجارت کاال و خدمات است
و از مح��ل اختالل اینترنت کس��بوکارهای اینترنتی
بیش از ارائهدهندگان اینترنت متضرر میشوند.موضوع
استارتهاواستفادهازفضایمجازیدرکسبوکارهای
نوین یکی از موضوعات مهم و قابلتوجهی اس��ت که
مسالهفیلترینگبراینگونهفعالیتهاتأثیرمنفیخواهد
داشت .اینکه به هر دلیلی برای یک دوره زمانی استفاده
از امکانات اینترنتی ازدسترسخارج شودو مجدداًبرقرار
ش��ود یا تصمیم گرفته ش��ود بهصورت کلی احیا نشود،
تأثیرات مهمی بر اقتصاد کش��ور دارد ،چراکه در دنیای
امروز ما ش��اهد رواج کسبوکارهای اینترنتی هستیم.
بهویژه در ش��رایطی که کش��ور ما نیازمند ایجاد ش��غل
و بهکارگیری نیروهای بیکار اس��ت مس��اله فیلترینگ
میتواندتأثیراتمنفیبسیاریدراینزمینهداشتهباشد.
ضمن اینکه اینگونه وسایل ارتباطی در دنیا بهصورت
بسیارچشمگیریدرحالرشدهستندوحتیاگربخواهیم
استفاده نکردن ازاینگونه وسایل ارتباطی را در دستور
کار قرار دهیم روشهایی برای استفاده از آنها وجود دارد؛
با ایجاد محدودیت ،شاید دسترسی به اینترنت مشکل
شود،امابهگونهاینیستکهدسترسیبهطورکاملقطع
شود.درگذشتهبیشترینتأثیرهرگونهاختاللدروضعیت
اینترنت روی شرکتهای ارائهدهنده اینترنت بود و مثل
امروزکس��بوکارهایمتعددرویاینترنتارائهنش��ده
بود ،اما در حال حاضر اینترنت عالوه بر بستر دسترسی،
بس��تر تجارت کاال و خدمات اس��ت و از محل اختالل
اینترنت کسبوکارهای اینترنتی بیش از ارائهدهندگان
اینترنتمتضررمیشوند.همچنینزمانیکهمحدودیت
بسیاری برای هر مسالهای با مدتزمان طوالنی وجود
داشته باشد ،سرمایهگذار داخلی و خارجی جرأت ورود به
بازار استارت آپها را ندارد ،چراکه ریسکی بزرگ است
و ممکن اس��ت با کوچکترین محدودیت ،سرمایهای
بزرگازبینبرود.بنابراینبهتراستکهبهنوعیمدیریت
و نظارت بر این ابزارهای ارتباطی وجود داشته باشد که
هم کاربرانی که کسب و کارشان از این طریق است و
از این طریق برای خود اش��تغالزایی کردهاند ،بتوانند از
منافع این ابزارها بهره ببرند و هم دستگاههای نظارتی
بتوانند بر افرادی که قصد سوءاس��تفاده از این ابزارها و
برهمزدنامنیتملیکشوررادارند،کنترلداشتهباشندو
ازاقداماتآنهاجلوگیریکنند.دولتبااستفادهازراههای
گوناگونی میتواند این کار را انجام دهد ،اما اس��تفاده از
فیلیترینگ در دنیای امروزی سیاس��ت درستی نیست.
در هر کشوری امنیت ملی در اولویت قرار دارد .اینطور
نیستکهمافکرکنیمسایرکشورهاایندغدغهراندارند
و بحث توجه به امنیت ملی تنها مربوط به کشور ماست،
ولیبهنوعیآنهاتوانستندآنرامدیریتکنند.ماهمباید
ضمن استفاده ازاینگونه سیستمها ،ابزارهای ارتباطی
وامکان��اتام��روزی،قدرتنظارتوکنترلخودراباال
ببریم و با موضوعاتی که ضدامنیت ملی است ،برخورد
کنیم و اجازه دهیم آحاد جامعه از این ابزارها و امکانات
اس��تفاده کنندو بتوانند به کس��بو کارخود ادامهدهند.
دولت باید طوری عمل کند که در صورت شکلگیری
یک کسب و کار در فضای مجازی امکان استمرار این
فعالیتها مهیا باش��د و به امنیت ش��غلی صاحبان این
مشاغل آسیبی وارد نشود
*عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
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گروه صنعت ،تجارت  :پدیده قاچاق که در سالهای اخیر در
کشور ،معضالت جدی به همراه داشته است ،همچنان یکی
از دردس��رهای اصلی برای دولت ،تولیدکنندگان و حتی در
مواردی خود مصرف کنندگان کاالی قاچاق است .دولت و
ستاد مبارزه با قاچاق کاال در سالهای اخیر ،تالش کردهاند تا
با طرحها و راهکارهای گوناگون ،جلوی این پدیده را بگیرند،
ولی تا کنون این معضل همچنان پا بر جای باقی مانده است.
س��ردرگمی سیاس��تهای دولت در این میان ،عامل اصلی
تداوم قاچاق کاالست .هر چند قاچاق کاال ،داراي آثار زيان
بار زيادي اس��ت و بر خالف گمان برخي ،فاقد هر گو نه مز
يت نسبي است و براي درک و شناخت تأثيرات آن بر روند
امنيت در محيط جامعه الزم است تمامي آنها مورد تحليل
قرار گر فته و روابط متقابل آنها را بررسي ،تا تهديدات واقعي
بر امنيت جامعه آشکار شود ،لذا نتايج حاصله از بررسي برخي
از آث��ار عم��ده قاچاق کاال و مي��زان اثر تخريبي آنها بر ابعاد
امنيت اجتماعي هم مي تواند قابل بسط و گسترش جهت
پاسخ به حل مسئله باشد.

منافذ ورود قاچاق را مسدود کنید


زهراس��عیدیعضوکمیس��یوناقتصادیمجلس گفت:در
واقع خالء نظارت ،بزرگترین لطمه را به تولید ملی در برابر
ورود غیر قانونی کاالها به کش��وروارد می س��ازد .به گفته
س��عیدی تنها راه مقابله با قاچاق کاال به کش��ور همصدایی
جهت بستن راه های رانت و جلوگیری از ورود کاالهای غیر
قانونی از منافذ به کش��ور اس��ت .عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس ادامه داد ک در بحث قاچاق کاال خال قانونی وجود
نداردچراکه قانونمربوطبهاینحوزهاصالحشدهاستبرای
افراد واردکننده کاالی قاچاق جرائمی را مشخص شده است
و در حال حاضر این قانون را تسری داده ایم به طوریکه برای
حمل کننده ،نگه دارنده و فروشنده کاالی قاچاق نیز مجازات

پیش بینی کرده ایم.سعیدی افزود:مشکل ما در بحث قاچاق
کاال این است که مجلس باید از بعد نظارت کار بیشتری را
انجام بدهد .زمانیکه از قاچاق کاال صحبت می کنیم،افکار
همگی به سمت کولبری منعطف می شود،درحالی که یک
کوله بر توانایی حمل بیش ازیک میلیارد دالر کاالی قاچاق
را ندارد .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه
گفته می شود آمار قاچاق  25میلیارد دالر است ،اما دولت این
میزان را  12.5میلیارد دالر اعالم می کند،عنوان کرد:اینکه
دولت سهمی در ورود کاالهای قاچاق به کشور دارد درست
نیست ولی همواره این سوال پیش می آید که اگر سهم این
ورود توس��ط بیش از یک میلیارد باش��د مابقی این میزان از
کدام مبادی وارد کش��ور می ش��ود ؟وی ادامه داد :کارگروه
مبارزه با قاچاق کاال و ارز مجلس سهم تاثیری گذاری نهادها
و دس��تگاه های دولتی در مبارزه با قاچاق کاال و ارز را مورد
ارزیابی و پایش قرار می دهد. .

وجود حدود  ۶۰۰بندر و اسکله فاقد نظارت


سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در همین
رابط��ه از تهی��ه گزارش کمیس��یون متبوعش درباره حجم
قاچاق و قرائت آن در صحن علنی خبر داد.س��عید باس��تانی
با اشاره به ارائه آمار قاچاق به کشور ،گفت :آمار قاچاقی که
س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز عنوان کرده  12.8میلیارد
دالر اس��ت که اگر میزان واقعی قاچاق همین عدد باش��د
ب��ازه��مزی��اداس��ت،اماآماریکهماداریموناش��یازآمار
س��ازمان گمرکات جهانی اس��ت رقم دیگری را نش��ان می
دهد.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اس�لامی ،با بیان اینکه براس��اس آمار گمرکات جهانی باید
برای میزان مصرف و وارداتی که به کش��ور انجام ش��ده 10
میلیارد دالر روی ارقام اعالمی از س��وی س��ازمان مبارزه با
قاچاق کاال و ارز گذاشته شود ،افزود :براساس آمار گمرکات

جهانی حجم قاچاق حدود  23میلیارد دالر اس��ت ،از س��وی
دیگر ما حدود  9الی  10میلیون نفر مس��افر در س��ال داریم
که به طور متوسط اگر محاسبه شود هر یک از این مسافرها
ب��ا خ��ود حداق��ل 500دالر جنس وارد می کنند که مجموع
اجناس وارد شده  5میلیارد دالر است.

کدام تولید قادر است با  27الی  28میلیارد دالر قاچاق

مبارزه کند؟

وی ادامه داد :البته وارداتی توس��ط مس��افران قاچاق نیست
اما جزء کاالهایی است که بدون حساب و کتاب وارد کشور
می شود ،بنابراین کدام تولید قادر است با  27الی  28میلیارد
دالر قاچاق مبارزه کند ،بجنگد و سرپا بایستد.باستانی با بیان
اینکه اگر از این  27الی  28میلیارد دالر  10درصد ش��امل
کفش یا پوش��اک ش��ود ،تمام تولیدی های داخل کش��ور با
مشکل مواجه می شوند ،یادآور شد :ناچار هستیم این حجم
قاچاق را جدی بگیریم و نظارت بر کاالهای وارداتی چه از
طریق مرزهای رسمی و چه مرزهای غیررسمی بدون ناظر
باید مورد توجه قرار گیرد.

تولید در بن بست قاچاق


محم��دی انارک��ی ،رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس
شورای اسالمی نیز در خصوص قاچاق کاال به کشور چنین
معتقد است  :پدیده قاچاق از دولتهای گذشته وجود داشته
و متاسفانه هم اکنون با حجم و آمار باالیی از قاچاق مواجه
هس��تیم .در حالحاض��ر بحث تحقی��ق و تفحص از مبادی
ورودی رسمی برای ورود کاالی قاچاق به کشور مطرح است
که در حال بررسی است و جلسات متعددی هم برگزار شده
و پیگیریهای الزم صورت گرفته و نامهها به دستگاههای
مختلف ارس��ال ش��ده است.آماری که ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز از ورود قاچاق به کشور اعالم کرده رقمی به ارزش
 ۱۲.۵میلیارد دالر است که تنها آمار قاچاق پوشاک  ۳میلیارد

دالر برآورد میش��ود.محمدیانارکی خاطرنشان کرد :البته
مجلسش��ورایاس�لامیقانونجامعوکاملیبرایمبارزه
با بحث قاچاق در دس��ت دارد که در س��ال ۹۴نوش��ته شده و
در حال حاضر اصالحیه قانون در حال انجام است .هر چند
موادی از قانون اصالح و در کمیسیون نیز مطرح شده و رای
گیریهمشدهاماهنوزنهایینشدهاست.ایننمایندهمجلس
تصریحکرد:کلیهمسائلبهصورتقانونیدرحالانجاماست
و قانون نیز دس��ت ما را باز گذاش��ته که اگر مواردی نیازمند
اصالح باشد و یا مواردی که غیر قابل اجراست ،بتوان آنرا حل
کرد.وی ادامه داد :قوانین نوشته شده و آییننامههای آن هم
به دس��تگاههای مربوطه ابالغ ش��ده اما برخی دیگر از موارد
قانونی مانند ماده  ۱۳قانون که در خصوص کد رهگیری و

یا کدینگ  ،ایران کد و یا کد شناسه است متاسفانه به جایی
نرسیده و آییننامه آن به درستی اجرا نشده است.محمدی
انارکی گفت :ما نمیتوانیم تفاوت کاالی قاچاق و غیر قاچاق
را در سطح عرضه متوجه شویم .مردم زمانی که برای خرید
ب��ه ب��ازار میروند نباید کاالی قاچاق را خریداری کنند زیرا
به جز بحث س�لامت محوری ،موضوع کاالی اس��تاندارد
مطرح است.این نماینده مجلس افزود :در حالحاضر بحث
تحقی��ق و تفح��ص از مب��ادی ورودی رس��می برای ورود
کاالی قاچاق به کش��ور مطرح اس��ت که در حال بررس��ی
اس��ت و جلس��ات متعددی هم برگزار ش��ده و پیگیریهای
الزم ص��ورت گرفت��ه و نامهه��ا به دس��تگاههای مختلف
ارسال شده است.

مدیران به جای سیاهنمایی
واقعیتها را بگویند

مکانیزم جدید تامین مالی
واحدهای کوچک صنعتی

۲۰درصد قیمت خودرو
به جیب بانکها میرود

 ۱۴میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی
م
پس از رفع تحری 

عض��و هیئ��ت رئیس��ه
ات��اق ای��ران گفت :برخی
از مدی��ران ب��ه ج��ای
س��یاهنمایی و ارائ��ه آمار و
ارقام حیرتآور بهتر است
واقعیته��ا را بیان کرده تا
با ش��فافیت برای حل آنها
اقدامات عملی انجام شود.
به گزارش ایس��نا ،حسین
پیرموذن در جلس��ه ستاد
راهب��ری اقتصاد مقاومتی
در اس��تانداری اردبی��ل
اظه��ار ک��رد :برخ�لاف
اه��داف تعریف ش��ده در
س��تاد اقتصاد مقاومتی به
صورت ملی و اس��تانی ،برخی از مدیران دولتی در این جلس��ات فقط به
بیان عملکرد خود و ارائه آمارهای عجیب و غریب میپردازند؛ در حالی که
قرار است در این جلسات مشکالت نیز تبیین شده و در رفع آن به صورت
ملی و استانی اقدامی جدی انجام شود.وی ادامه داد :باید واقعیتها را به
روشنی ببینیم و درصدد عیوب و نارسائیها برآییم؛ وگرنه با سیاهنمایی
و ارائه آمارهی عجیب و غریب نمیتوان مشکلی را برطرف کرد.رئیس
اتاق بازرگانی اردبیل از استاندار و مدیران اجرایی خواست؛ تا به دور از
برخی وعده و وعیدها به داد صنعت و تولید استان اردبیل برسند چرا که
وضعیت در این بخش بسیار نامناسب و نامطلوب است.

ب��ه منظ��ور رف��ع مش��کالت
واحده��ای صنفی-تولی��دی
برنامه مدونی جهت به کارگیری
مکانیزمه��ای جدی��د تأمی��ن
مال��ی برای واحده��ای صنعتی
کوچک تهیه و در مرحله تدوین
زمینههای اجرایی اس��ت که در
این راستا برنامه مذکور در برخی
نقاط به صورت پایلوت آغاز شده
اس��ت.به گزارش ایس��نا ،شهرک صنعتی منطقهای است که به منظور
توس��عه صنعتی و متمرکزش��دن تولیدات صنعتی در نظر گرفته ش��ده
اس��ت و فقط ش��امل تعدادی کارخانه و کارگاه تولیدی میش��ود که در
این راستا توسعه و تکمیل زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری
در نواحی و شهرکهای صنعتی موجود از اولویت های سازمان صنایع
کوچک و ش��هرک های صنعتی اس��ت.گفتنی است که در حال حاضر
 ۹۶۰ش��هرک و ناحی��ه صنعت��ی مص��وب با  ۸۰ه��زار واحد صنعتی در
کش��ور وجود دارد که بعضا با مش��کالت عدیده ای از جمله س��رمایه در
گردش و مشکل نقدینگی مواجه هستند.از اهداف مورد نظر در بهبود
وضعیت واحدهای صنعتی عالوه بر پرداخت تس��هیالت به واحدهای
صنعتی ،تشکیل زنجیرههای تامین کاالی تولیدی ایران و ایجاد پیوند
و اتصال میان تولیدکنندگان ومصرف کنندگان با رونق بخش��یدن به
کارخانجات مستقر در شهرکها ونواحی صنعتی و صنوف تولیدی بود
تا موجبات عرضه محصوالتی را که از لحاظ کیفی و قیمتی مناس��ب
هستند فرآهم کند.

عض��و ات��اق بازرگانی
ته��ران و رئیس هیئت
مدی��ره صنایع همگن
قطع��ه س��ازی گفت:
۲۰درص��د قیم��ت
خودرو در ایران ناش��ی
از نرخ س��ود تسهیالت
بانکی است.به گزارش
تس��نیم ،محم��د رضا
نجفی منش افزود :نرخ
باالی س��ود تسهیالت
بانکی بس��یار ما را آزار
م��ی ده��د بطوریک��ه
همتای ما در کش��وری
مثل چین یا ژاپن تنها  3درصد سود بانکی پرداخت می کند اما در ایران،
نرخ س��ود تس��هیالت با اس��م  18درصد با اندکی تعویق به  28درصد
خواهد رسید.نجفی منش افزود 20 :درصد قیمت خودرو در ایران فقط
در نرخ سود تسهیالت بانکی آن خالصه می شود و این در حالی است
که تورم نیز سال به سال صنعت خودرو در ایران را از صحنه رقابت دور
می کند.رئیس هیئت مدیره صنایع همگن قطعه س��ازی کش��ور گفت:
حتی وجود  10درصد تورم در کش��ور هم به صنعت خودروس��ازی ایران
آس��یب ج��دی وارد م��ی کند ضمن اینکه بای��د دامنه مقیاس تولید را در
ایران وسعت بخشید و در صورت مهار نشدن این عوامل ،تولید داخلی
هرگز رقابت پذیر نخواهد شد.

مع��اون دفتر س��رمایهگذاری
خارجیسازمانسرمایهگذاری
و کمکهای اقتصادی و فنی
ای��ران گفت :با رفع تحریمها
توسط کشورهای خارجی ۱۴
میلیارد دالر س��رمایهگذاری
خارجی مصوب داش��تیم که
نس��بت به قبل و بعد انقالب
رکورد محس��وب میش��ود.
اکبر قهرمانی در نشس��تی با
عنوان «نشست کالنشهرها
و س��رمایهگذاری خارج��ی:
فرصتها و چالشها» ،اظهار کرد :بازار س��رمایه مطلوب ،بازاری اس��ت
ک��ه در بخشه��ای گوناگون فعال اس��ت و هدف��ش تأمین منابع مالی
ب��رای اجرای طرحهاس��ت و صندوق توس��عه بینالملل��ی تأمین مالی
را فراهم میکند .این منابع همچنین به وس��یله بانکها و مؤسس��ات
بینالمللی فراهم میشوند که این روند یاریدهنده به تأمین طرحهای
کشورهاس��ت.وی افزود :تس��هیالتی که در قالب تأمین مالی بانکهای
توسعهای ارائه میشود ،به وسیله بانک جهانی یا بانک توسعه اسالمی
فراهم میش��ود .زمانی که صحبت از تأمین مالی میش��ود ،باید در نظر
داش��ت که چه بخواهیم چه نه ،بخش خصوصی در تأمین منابع مالی،
بسیار قابل اهمیت است و بخش خصوصی زمینه مناسب را برای رشد
و توس��عه مملکت فراهم میکند .س��رمایهگذاری ش��رکتهای دولت و
تأمین منابع مالی آن ،به وسیله بودجه دولتی فراهم میشود.

آگهی 535
اجرائیه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم:
 -1موسس��ه مال��ی و اعتباری ثامن االئمه با نمایندگ��ی و امضا امیر ایزدی به
نشانی قزوین خ سعدی باالتر از چهارراه نظام وفا -سرپرستی استان قزوین
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم:
 -1س��یروس علیگل زاده فرزند پنجعلی به نشانی قزوین بیدستان خ صیاد
شیرازی پ145
 -2رسول چگینی فرزند طاهر به نشانی مجهول المکان
 -3عباس باقری فرزند محرم به نش��انی قزوین ش��هرک ع��ارف کیمیای یکم
پ10
 -4طاهر چگینی فرزند حاتم به نشانی مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه:
علیرضا افس��ری فرزند ابراهیم به نشانی قزوین خ فردوسی کوچه امیرامجد
پ 40طبق��ه  1وکیل موسس��ه مالی و اعتباری ثام��ن االئمه (ع) با نمایندگی و
امضا امیر ایزدی موسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه (ع) با نمایندگی و امضا
امیر ایزدی
محکوم به:
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610092821400569
و ش��ماره دادنامه مربوط��ه  9609972821400125محکوم علیهم محکوم
هستند به
 -1پرداخت مبلغ  78390112ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3155000
ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و خسارت
تاخی��ر تادیه روزانه  110131ریال از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 95/11/3
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق اجرا.
مس��ئول دفتر ش��عبه  4ش��ورای ح��ل اختالف شهرس��تان قزوین -نس��رین
معروفی
آگهی 534
اجرائیه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم:
 -1موسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه با نمایندگی آقای امیر ایزدی به نشانی
قزوین خ سعدی باالتر از چهارراه نظام وفا -سرپرستی استان قزوین
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم:
 -1داود منطقی فرزند علی به نشانی قزوین محمودآباد نموده خ امام خمینی
اول خ پیروزی مغازه نانوانیی
 -2زهرا زارعی فرزند نظامعلی به نش��انی قزوین دوراه همدان ابتدای جاده
تاکستان کیلومتر  3شرکت (مجتمع) صنایع دینه ایران از پرسنل شرکت ابالغ
به کارگزینی
 -3ابراهی��م منطق��ی فرزن��د علی به نش��انی قزوین -الوند خ س��هروردی خ
پیروزی ساختمان گلریز طبقه  3واحد  3شرقی
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه:
علیرضا افس��ری فرزند ابراهیم به نشانی قزوین خ فردوسی کوچه امیرامجد
پ 40طبق��ه  1وکیل موسس��ه مالی و اعتباری ثام��ن االئمه (ع) با نمایندگی و
امضا امیر ایزدی موسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه (ع) با نمایندگی و امضا
امیر ایزدی
محکوم به:
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610092821601035
و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9609972821600130محکوم علیهم بصورت
تضامن��ی محکوم هس��تند به پرداخت مبل��غ  45029235ری��ال بابت اصل
خواس��ته و مبل��غ  305731ریال بابت هزینه دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل
محک��وم ل��ه طبق تعرفه و و وجه الت��زام روزانه مبل��غ  38244ریال از تاریخ
تقدیم دادخواس��ت  95/12/23لغایت اج��رای حکم در حق محکوم له و نیم
عشر دولتی در حق دولت.
مسئول دفتر شعبه  6شورای حل اختالف شهرستان قزوین -لیال اینانلو
آگهی 641
خواهان رونوش��ت حصر وراثت گرشاس��ب مافی فرزند نصرت اله به ش��رح
دادخواس��ت تقدیمی ثبت ش��ده ب��ه کالس��ه  9609982856100320از
این دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که

ش��ادروان نصرت اله مافی در اقامتگاه دائمی خود روستای زاغه بدرود حیات
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1گل گیس مافی شماره شناس��نامه  1تاریخ تولد ( 1314/01/09همسر
متوفی)
 -2اس��داله مافی شماره شناس��نامه  402تاریخ تولد ( 1333/10/02پسر
متوفی)
 -3زری ماف��ی ش��ماره شناس��نامه  578تاریخ تول��د ( 1344/07/15دختر
متوفی)
 -4فاطمه مافی ش��ماره شناس��نامه  10تاریخ تول��د ( 1337/01/04دختر
متوفی)
 -5گل اندام مافی ش��ماره شناس��نامه  2تاریخ تول��د (1338/01/03دختر
متوفی)
 -6گرشاسب مافی شماره شناسنامه  519تاریخ تولد (1342/04/01پسر
متوفی)
 -7پریوش مافی شماره شناس��نامه  640تاریخ تولد (1348/03/10دختر
متوفی)
 -8مهوش مافی ش��ماره شناس��نامه  728تاریخ تولد ( 1351/06/20دختر
متوفی)
 -9پروین مافی ش��ماره شناس��نامه  729تاریخ تولد ( 1354/07/07دختر
متوفی)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا
چنانچه ش��خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه اول خاکعلی شورای حل اختالف
بخش بشاریات استان قزوین -اعظم قلی پور
آگهی 640
خواهان رونوش��ت حصر وراثت گرشاس��ب مافی فرزند نصرت اله به ش��رح
دادخواس��ت تقدیمی ثبت ش��ده ب��ه کالس��ه  9609982856100321از
این دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که
ش��ادروان گل گیس ماف��ی در اقامتگاه دائمی خود در روس��تای زاغه بدرود
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1اس��داله مافی شماره شناس��نامه  402تاریخ تولد ( 1333/10/02پسر
متوفی)
 -2زری ماف��ی ش��ماره شناس��نامه  578تاریخ تول��د ( 1344/07/15دختر
متوفی)
 -3فاطمه مافی ش��ماره شناس��نامه  10تاریخ تول��د ( 1337/01/04دختر
متوفی)
 -4گل ان��دام مافی ش��ماره شناس��نامه  2تاریخ تول��د (1338/01/03دختر
متوفی)
 -5گرشاس��ب مافی شماره شناس��نامه  519تاریخ تولد (1342/04/01پسر
متوفی)
 -6پریوش مافی ش��ماره شناس��نامه  640تاریخ تول��د (1348/03/10دختر
متوفی)
 -7مهوش مافی ش��ماره شناس��نامه  728تاریخ تول��د ( 1351/06/20دختر
متوفی)
 -8پروین مافی ش��ماره شناس��نامه  729تاریخ تول��د ( 1354/07/07دختر
متوفی)
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا
چنانچه ش��خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش��د
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یک ماه به ای��ن دادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه ش��ورای حل اختالف شعبه اول خاکعلی شورای حل اختالف
بخش بشاریات استان قزوین -اعظم قلی پور
آگهی 642
رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم س��کینه موسئی فرزند یوسف دارای شناس��نامه شماره  66220به شرح
دادخواس��ت به کالسه  960838از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت

نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان معصومه علی جانی شنس��تقی فرزند
حس��ن به شناس��نامه  251در تاریخ  95/11/14اقامت��گاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1سکینه موسئی ش ش  66220دختر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا
هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ
نش��ر آگهی ظرف مدت یک ماه به ش��ورا تقدی��م دارد واال گواهی صادر خواهد
شد.
قاضی شعبه  6شورای حل اختالف شهر قزوین
آگهی 643
دادنامه
پرون��ده کالس��ه  9509982822700607ش��عبه  17ش��ورای ح��ل اختالف
شهرستان قزوین تصمیم نهایی شماره 9509972822700809
خواهان :آقای مهدی خراط جلوه گر فرزند هاش��م به نشانی قزوین بلوار شهید
بهشتی ساختمان حافظ شرکت مهندسی آب و خاک پارس البرز
خوان��ده  :آق��ای علی جان آقاجان نیا روش��ن فرزند محمدآقا به نش��انی مجهول
المکان
خواسته :تامین خواسته
رای قاضی شورا -در خصوص دعوی خواهان مهدی خراط جلوه گر فرزند هاشم
به طرفیت خوانده علیجان آقاجان نیا روش��ن به خواسته مبلغ 11/000/000
ریال وجه یک فقره چک بانکی به شماره  1394/407769/54از حساب جاری
به ش��ماره  33051037/33عهده بانک ملت با احتس��اب خسارات دادرسی و
تاخیر تادیه بدین ش��رح که خواهان مدعی ش��ده به موجب یک فقره چک فوق
مبلغ  11/000/000ریال از خوانده طلبکار می باش��د که مش��ارالیه با وصف
مراجعات متعدد از تادیه دین خود امتناع می نماید ش��ورا با عنایت به خواسته
مطروح��ه و مداق��ه در مفاد مدلول چک /چک های موص��وف که برطبق مقررات
قانون��ی صادر ش��ده و علی االصول وج��ود و بقای آن در ید خواه��ان ،ظهور در
اشتغال و استمرار ذمه خوانده و استحقاقا خواهان در مطالبه وجه آن دارد و از
آن جایی که خوانده دعوی با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و
الیحه دفاعیه ای نیز به این مرجع تقدیم ننموده و بدین ترتیب مستندات دعوی
و خواسته مطروحه مصون از هرگونه ایراد و تعرض خوانده باقی مانده از این
رو ش��ورا با توجه به مراتب مطروحه دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و با
اس��تناد به مواد  519 ،515 ،198و  522از قانون آیین دادرس��ی دادگاه های
عموم��ی و انقالب در ام��ور مدنی و تبصره الحاقی به م��اده  2قانون صدور چک
مصوب  1376مجمع تش��خیص مصلحت نظام و ماده واحده استفساریه تبصره
مذکور و مواد  310و  313از قانون تجارت و مواد  11و  31از قانون شوراهای
حل اختالف خوانده را به پرداخت  11/000/000ریال به عنوان اصل خواسته
و  1135000ریال بابت هزینه دادرس��ی و در حق خواهان محکوم و اعالم می
دارد که اجرای احکام ش��ورا مکلف است که خسارت تاخیر تادیه چک/چک های
فوق الذکر را از تاریخ سررسید آن مورخ  93/5/31لغایت اجرای حکم بر طبق
شاخص بانک مرکزی محاسبه و از خوانده اخذ و در حق خواهان ایصال نماید .رای
صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همی
نشعبه و پس از گذش��ت مدت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی
نزد محاکم محترم عمومی حقوقی قزوین می باشد/.پ
قاضی شعبه  17شورای حل اختالف شهرستان قزوین -بهبودی
آگهی 644
پرون��ده کالس��ه  9609982822800491ش��عبه  18ش��ورای حل اختالف
شهرستان قزوین تصمیم نهایی شماره 9609972822800680
خواهان :آقای رضا زارعی فرزند قربان با وکالت خانم ش��یما کیماسی سلخوری
فرزند نظامعلی به نشانی قزوین دانشگاه جنب بازار روز ساختمان البرز طبقه
سوم واحد 11
خوانده :آقای میثم حسینی کشکشی فرزند ذبیح اله به نشانی مجهول المکان
خواسته :مطالبه وجه سفته
رای قاضی شورا -در خصوص دعوی خواهان رضا زارعی فرزند قربان با وکالت
شیما کیماسی سلخوری به طرفیت خوانده میثم حسینی کشکشی فرزند نظامعلی
به خواس��ته مبلغ  50/000/000ریال از بابت وجه یک فقره سفته به شماره
خزانه داری کل  306345با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه شورا با
عنایت به خواسته مطروحه و مداقه در سفته /فوق الذکر که مفاد و مندرجات

آن /آن ها داللت بر اس��تقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته
و باقی اصول و مس��تندات مذکور در ید خواهان ظهور در بقای دین و اشتغال
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن /آنها دارد و از آنجایی که
خوانده دعوی با وصف ابالغ /قانونی اخطاریه در جلس��ه دادرسی حاضر نشده
و دفاعی در قابل خواس��ته مطروحه به عمل نیاورده ،بدین ترتیب مس��تندات
دعوی خواس��ته مطروحه مصون از هرگونه ایراد و اعتراض خوانده باقی مانده
اس��ت ،از این رو ش��ورا دعوای خواهان را وارد و ثابت دانس��ته و به اس��تناد
مواد  519 ، 515 ،198و  522از قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و
انق�لاب در امور مدنی و م��واد  308 ،307و  309از قانون تجارت و مواد  9و
 27از قانون شوراهای حل اختالف خوانده را به پرداخت  50/000/000ریال
از باب��ت اصل خواس��ته و  1/360/000/000ریال بابت هزینه دادرس��ی و
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم به
از تاریخ  96/8/15لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی
بانک مرکزی مطابق محاس��به ص��ورت گرفته در اجرای اح��کام در حق خواهان
محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیس��ت روز پس
از اب�لاغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس از گذش��ت مدت مذکور ظرف
بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محت��رم عمومی حقوقی قزوین
می باشد)1(.
مصطفی محمدرضایی -قاضی شعبه  18شورای حل اختالف شهرستان قزوین
آگهی 645
محکوم له :خانم مریم شهنواز
محکوم علیه :آقای سعید فطری
پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای س��عید
فطری فرزند حجت اله که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه
صادره از این ش��عبه در پرونده کالس��ه  950257به موجب دادنامه ش��ماره
 9509972810301123م��ورخ  95/11/6ص��ادره از این ش��عبه محکوم
به پرداخت مبل��غ  310/000/000ریال بابت اصل خواس��ته و نیز پرداخت
خس��ارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ ( 94/7/12تاریخ سررس��ید چک)
لغایت زم��ان اجرای حکم و پرداخت مبلغ  9/737/000ریال بابت خس��ارات
ناش��ی از هزینه دادرس��ی و نیز پرداخت مبل��غ  8/640/000ریال بابت حق
الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له می باش��د .پرداخت نیم عش��ر
حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد .بدیهی است
ب��ا توجه به غیابی بودن حکم ،اجرای حک��م غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر
یا اخذ تامین متناسب از محکوم له ،یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می
باش��د .لذا مف��اد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای م��اده  73آ.د.م و ماده 9
قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف
ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد .در غیر
اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به اجرای مدلول اجرائیه و
وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی ش��عبه  3دادگاه عمومی حقوقی قزوین – محمدرضا
قاسمی
آگهی 533
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم حسن نوروزی
فرزند محمدعلی
خواه��ان آقای/خان��م آیت اله حقی فرزن��د فتح اله با وکالت علیرضا افس��ری
دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای حس��ن نوروزی فرزند محمدعلی و سمیه
ظهرابی فرزند کاظم به خواس��ته الزام خوان��دگان به تنظیم خودروی لیفان به
ش��ماره انتظامی 232-79س 68مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره
پرون��ده کالس��ه  9609982821800623ش��عبه  8ش��ورای ح��ل اخت�لاف
شهرستان قزوین ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/12/02ساعت 09:00
تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرس��ی
مدن��ی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود ت��ا خوانده ظرف یک ماه
پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل
خود ،نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه  8شورای حل اختالف شهرستان قزوین
شهناز دهقان نژاد
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« شروع » وضعیت آمادهسازی بانک ها را بررسی کرد

موانعاجرای تجمیعکارتهایبانکی

پیامفاینانسها
اطمینان از ثبات مالی ایران

ول�ی اهلل س�یف  -ریی�س کل بان�ک

مرکزی

روز گذش��ته قرارداد خط اعتباری فاینانس
ب��ه ارزش  5میلی��ارد یورو بین ایران و ایتالیا
منعقد ش��د .انعقاد این قرارداد ،گامی دیگر
در مسیری است که نظام بانکی ایران پس
از برج��ام در رابط��ه ب��ا فراهم کردن امکان
تأمی��ن مال��ی پروژه های عمرانی و تولیدی
کشور آغاز کرد.
راهی که در آغاز ،پیمودن آن دشوار به نظر
تالش
می رس��ید اما مداومت و اس��تمرار ِ
همکاران��م در ش��بکه بانک��ی و همکاری
سایردس��تگاه ه��ا از جمل��ه وزارت ام��ور
اقتص��ادی و دارای��ی و وزارت امور خارجه
به تدریج به نتیجه مطلوب رسید و ثمرات
تالش هایی که در سالها و ماه های گذشته
انجام ش��د ،اکنون یکی از پس از دیگری
مشاهده می شود.
در سال هایی که تحریم های ظالمانه بین
المللی علیه کشور وضع شده بود ،نه تنها
دریاف��ت فاینانس برای تأمین مالی پروژه
های کش��ور عم ً
ال متوقف ش��ده بود ،بلکه
حتی بازپرداخت فاینانس های س��ابق نیز
به دلیل ِنبود کانال بازپرداخت ،با مش��کل
مواجه ش��ده بود و متأس��فانه با بانک های
بدهکاران بدحساب رفتار
ایرانی همچون
ِ
می ش��د .پس از رفع تحریم ها به موجب
برجام ،اولین گامی که باید برداشته می شد،
تسویه تعهدات معوق بود که خوشبختانه
در مدت کوتاهی و با در نظر داش��تن کلیه
مالحظات و منافع کش��ور انجام ش��د.این
اقدام ،اثر خود را در مدت کوتاهی بر بهبود
رتبه اعتباری کش��ور نش��ان داد و متعاقب
آن بانکها و تأمین کنندگان منابع مالی در
کشورهای مختلف ،اعالم آمادگی کردند
تا خطوط اعتباری جدیدی را به نظام بانکی
کشور ارائه دهند.
ب��ر ای��ن اس��اس ،مذاک��رات ب��ا بانکها و
موسس��ات مال��ی معتب��ر در کش��ورهای
مختل��ف انج��ام و قراردادهای مختلفی با
کش��ورهای چین ،ک��ره جنوبی ،اتریش،
دانمارک ،روس��یه و ایتالیا منعقد ش��د که
ارزش آنها در حال حاضر ،به بیش از معادل
 40میلیارد دالر می رس��د .قرارداد دیروز
با ایتالیا ،بزرگترین قرارداد وامی است که
تاکن��ون با ی��ک وام دهنده اروپایی منعقد
ش��ده و به صورت خ��ط عمومی فاینانس
در نظر گرفته ش��ده اس��ت که پروژه های
بخش��ها و صنایع مختلف اعم از دولتی و
غیر دولتی می توانند از آن استفاده نمایند.
اس��تفاده از اینگونه خطوط اعتباری ،می
تواند برخی خالءهای تأمین مالی در کشور
را مرتف��ع کن��د و خصوص ًا در پروژه هایی
که به دانش فنی یا تجهیزات پیش��رفته و
به روز از کش��ورهای پیش��رو صنعتی نیاز
دارن��د ،اع��م از پروژه های بخش دولتی و
خصوصی مورد استفاده قرار گیرند .عالوه
بر قراردادهای فوق ،مذاکرات تأمین مالی
با کشورهای فرانسه ،ژاپن ،آلمان و اتریش
در جریان است تا خطوط اعتباری دیگری
نیز برای صنایع مختلف کشور فراهم شود
و بدی��ن ترتیب ،امکان اجرای پروژه های
اولویت دار با اس��تفاده از طیف وس��یعی از
منابع مالی وجود داشته باشد.
انعقاد ای��ن گونه قراردادهای فاینانس ،از
دو جهت حائز اهمیت اس��ت .نخس��ت از
جه��ت مالی و فراهم کردن امکان اجرای
پروژه های عمرانی که هر یک به نوبه خود
می تواند س��هم مهمی در ایجاد اش��تغال و
افزایش رفاه مردم داش��ته باش��د و دوم از
جهت سیاس��ی که نش��ان دهنده اعتماد و
اطمینان جامعه بین الملل نسبت به ثبات
و امنی��ت بلن��د مدت اقتص��ادی در ایران
اسالمی است.
انعقاد این گونه قراردادها نشانگر این است
که کشورهای مختلف ،از ثبات اقتصادی و
توانایی مالی شرکتها و بانکهای ایرانی در
بلند مدت اطمینان کافی دارند و به همین
دلیل ،حاضر به اعطای خطوط اعتباری و
انعقاد چنین توافقات بلند مدتی با بانکهای
ایرانی شده اند.
قراردادهایی که امروز توس��ط نظام بانکی
کشور منعقد می شود ،هر یک مانند بذری
است که در زمینی کاشته می شود و ثمرات
آن به تدریج و یکی پس از دیگری آشکار
خواهد شد.
پ��روژه هایی که با اس��تفاده از منابع مالی
خارجی تأمین مالی می ش��وند ،عالوه بر
اینکه در دوره ساخت صدها و هزاران شغل
را برای جوانان عزیز این مرز و بوم ایجاد
خواهند کرد ،در دوره بهره برداری نیز منابع
درآمد پایدار و سرش��اری را برای کش��ور
فراه��م خواهند ک��رد و اثر آنها بر افزایش
درآمد و رفاه عمومی ،غیر قابل انکار خواهد
بود.ب��ا این حال ،ذک��ر این نکته ضروری
اس��ت که اگرچه وج��ود منابع مالی برای
توسعه کش��ور و رشد اقتصادی ،ضروری
اس��ت اما آنچه از آن مهم تر و اساس��ی تر
اس��ت" ،امید به آینده" است؛ اما اگر یأس
و ناامی��دی در جامع��ه ترویج ش��ود ،آنگاه
حت��ی وجود منابع مالی فراوان نیز گرهی
را نخواهد گشود.
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گوهر زارع باشی-گروه اقتصاد  :مدتی است که زمزمه
های طرح تجمیع همه کارتها در یک کارت به گوش
می رسد و این طرح منتقدان و موافقان زیادی دارد ،زیرا
ع��ده ای فع��االن و کارشناس��ان بانکی معتقدند که زیر
ساخت های اجرای این طرح در کشور فراهم نیست و
اجرایی ش��دن این طرح هزینه های زیادی را بر دوش
دول��ت و در کن��ار آن م��ردم می گ��ذارد و از طرف دیگر
بس��ترهای الزم ب��رای چنین طرح��ی با وضعیت فعلی
اقتصادی منطقی به نظر نمیرسد و درمقابل موافقان
این طرح معتقدند که اجرای این طرح از چند دسته گی
کارتخوانها و هدر رفت هزینه ها جلوگیری می کند.
تجمیع کارتهای بانکی در کشور نیازمند الزامات خاص
مالی است زیرا در حال حاضر در کشور حدود  ۲۰بانک
و موسسه مالی داریم که هر کدام برای مشتریان خود
کارتهایی صادر کردهاند که اگر قرار باشد این کارتها
تجمیع ش��وند ،باید مبدا و حس��ابهایی که مشتریان از
آن برای تراکنشهای خود اس��تفاده میکنند مشخص
باشد ،چرا که بانکها در مورد تراکنشها ذینفع هستند
،بنابرای��ن اینک��ه بتوانیم کارتها را تجمیع کنیم عملی
اس��ت؛ اما این که بتوانیم س��ود بانکها را در آن در نظر
بگیریم س��خت به نظر میرس��د .بهتر است کارتهای
مربوط به س�لامت ،تامین اجتماعی و حتی کیف پول
خرد را در کارت هوشمند ملی تجمیع کنیم ،اما این که
همه کارتها را تجمیع کنیم شدنی نخواهد بود.
این در حالی است که طرح تجمیع کارتهای خدماتی
و کارته��ای بانک��ی چنانچه اقتصاد در وضعیت ثباتی
قرار داشته باشد به سالمت الکترونیک خواهد انجامید
و بهتر است به جای حمل کردن کارت چندین بانک با
اس��تفاده از کارت هوش��مند ملی بسیاری از امور روزمره
را انجام دهیم و به نظر میرس��د چنین طرحی تحول
جدی در دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیک ایجاد
کند اما به شرط آنکه زمینهها و الزامات همراه با آن به
خوبی انجام شود.
عب��اس آرگون عضو هیئ��ت نمایندگان اتاق تهران در
رابط��ه با طرح ادغ��ام کارتهای خدماتی و کارتهای
بانکی با کارت هوش��مند ملی گفت :اقتصاد کنونی در
ش��رایطی نیس��ت که آمادگی انج��ام چنین طرحهای
پرتحول و هزینه بر را داش��ته باش��د و نه تنها این طرح
زیرساختهای الزم آن فراهم نشده است بلکه به نظر
میرس��د ک��ه کارکرد مناس��بی هم ایف��ا نخواهد کرد و
تنها با صرف هزینههای هنفگتی پس از مدتی به کنار
خواهد رفت .
محمدرضا آرمان مهر اس��تاد اقتصاد دانش��گاه صنعتی
ش��اهرود ،مط��رح ک��رد که این طرح به نف��ع اقتصاد و
مبادله خواهد بود؛ چرا که به کاهش هزینههای دولت
میانجامد و با جمع آوری کارتهای متعدد در دس��ت
م��ردم کم��ک بزرگی به کاهش هزینهها و تس��هیل در
کارها خواهد شد و انجام این طرح راحتی بسیاری در امور
روزمره زندگی برای مردم به ارمغان خواهد آورد .
در همی��ن رابط��ه به��زاد صف��ری کارش��ناس بانکی
خاطرنش��ان ک��رد :تجمیع کارته��ا یک ضرورت فوری

برای جلوگیری از به هدر رفتن سرمایههای ملی از طریق
خروج ارز از کشور برای خرید دستگاههای کارتخوان
اس��ت که در هر مغازه چند دس��تگاه از آن موجود است.
همی��ن ط��ور طبق برخی آمار ح��دود  ۳۰میلیون کارت
بانکی غیرفعال در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به ضرورت قانونگذاری در حوزه کارتهای
الکترونیک��ی در کش��ور ،اظهار ک��رد :بانک مرکزی به
عن��وان تنظیمگ��ر در ای��ن حوزه بای��د قوانینی را وضع
کند تا همه بانکها بتوانند به صورت مش��ترک از یک
کارت اس��تفاده کنن��د و ی��ک کارت قابلی��ت اتصال به
چندین حس��اب را داشته باشد.این کارشناس بانکداری
الکترونیکی با تاکید بر ضرورت تجمیع کارتهای بانکی
و خدماتی ،اظهار کرد :الزم است که وزارت ارتباطات،
وزارت کش��ور ،سازمان شهرداریها و نمایندگان بانک
با هم مش��ورت کنند و یک اس��تاندارد واحدی را برای
ارائه خدمات به شهروندان توسط بانکها تدوین کنند
تا دیگر شاهد جزیرهای عمل کردن سازمانها نباشیم.
وی با اش��اره به طرح پروژه س��پاس (س��امانه پرداخت
الکترونیک س��یار) توسط بانک مرکزی ،بیان کرد :این
طرح را هر بانکی و به صورت جزیرهای برای مشتریان
خود اجرا کرد و همین موضوع باعث ش��د تا این پروژه
عمال گسترش پیدا نکند ،ضمن این که به دلیل یکپارچه
نبودن این خدمات استقبال چندانی هم از آن نمیشود
و آن چنان هم نمیتواند درآمدزا باش��د.صفری با بیان
این که زیرس��اختهای اج��رای طرح تجمیع کارتها
و خدمات در کش��ور وجود دارد ،گفت :مس��الهی مهم
در ای��ن ب��اره ه��م افزایی بانکه��ا و نهادهای مختلف
با یکدیگر اس��ت .قوانین یکپارچه کننده در این زمینه
میتواند از جزیرهای عمل کردن در این حوزه جلوگیری
کند.به اعتقاد کارشناس بانکداری الکترونیکی تجمیع
کارتهای بانکی در کشور نیازمند الزامات خاص مالی
اس��ت و در حال حاضر در کش��ور در حدود  ۲۰بانک و

موسس��ه مالی داریم که هر کدام برای مش��تریان خود
کارتهایی صادر کردهاند که اگر قرار باشد این کارتها
تجمیع ش��وند ،باید مبدا و حس��ابهایی که مشتریان از
آن برای تراکنشهای خود اس��تفاده میکنند مشخص
باشد ،چرا که بانکها در مورد تراکنشها ذینفع هستند.
س��یدمحمدامین حس��ینی با بیان این که بهتر اس��ت
کارته��ای بانک��ی در طرح تجمی��ع کارتها گنجانده
نش��وند ،گف��ت :اینکه بتوانی��م کارتها را تجمیع کنیم
عملی است اما این که بتوانیم سود بانکها را در آن در
نظر بگیریم سخت به نظر میرسد .بهتر است کارتهای
مربوط به س�لامت ،تامین اجتماعی و حتی کیف پول
خرد را در کارت هوشمند ملی تجمیع کنیم ،اما این که
همه کارتها را تجمیع کنیم عملی نیست.
ب��ه نظ��ر میرس��د تفکیک تجمیع کارته��ای بانکی
از کارته��ای مرب��وط ب��ه احراز هوی��ت ایده بهتری از
تجمیع همه کارتها باشد چرا که به این شکل دیگر از
معضالت مربوط به حسابرس��ی حسابهای بانکها و
دردسرهای هرروزه آنها فارغ شده و میتوان با تجمیع
دیگر کارتهای صادره توس��ط نهادهای حاکمیتی به
خدمترس��انی بهتر به ش��هروندان اقدام کرد .اینگونه
دولت از هزینه نصب دس��تگاههای پرتعداد کارتخوان
کارتهای تراشهدار برای بانکها نیز فارغ میشود.
پرون��ده تجمی��ع کارته��ای بانک��ی روی می��ز بانک
مرکزی
داود محمدبیگ��ی مدی��ر اداره نظامهای پرداخت بانک
مرکزی با بیان اینکه ،پرونده تجمیع کارت های بانکی
روی میز بانک مرکزی اس��ت ،گفت :بانک ها در حال
آماده سازی برای صدور کارت های هوشمند هستند.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی با
بانکها ،گفت :یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال
بررس��ی و اجرایی ش��دن آن هستیم ،بحث آمادهسازی
بانک ها برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی و صدور

یک مقام مسئول در بانک مرکزی اعالم کرد:

پرداخت تسهیالت از خط اعتباری قرارداد ایران و ایتالیا

معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی ،درباره قرارداد تامین
مالی  ۵میلیارد یورویی ایران و ایتالیا گفت :شرایط دریافت تسهیالت
از این خط اعتباری ،بهتر از صندوق توسعه ملی است.
حمید قنبری با اشاره به امضای قرارداد اعطای خط اعتباری  ۵میلیارد

محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک
ه��ای اقتص��ادی و فنی ای��ران ،امضای توافق خط اعتباری  5میلیارد
یورویی با ایتالیا را در ش��رایط کنونی یک اتفاق بس��یار مهم سیاس��ی
و اقتص��ادی و حاک��ی از ع��زم اتحادیه اروپا ب��رای همکاری با ایران
دانست.
وی گف��ت :ای��ن بزرگترین قرارداد خط اعتباری ایران با یک کش��ور
اروپایی اس��ت که در چنین ش��رایطی یک اتفاق بسیار مهم سیاسی و
اقتصادی و حاکی از عزم جدی اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران
در این موقعیت است که به نفع همه خواهد بود.
وی افزود :البته قبال نیز با چند کشور دیگر قرارداد امضا شده بود ،اما

یوروی��یازس��ویایتالی��ابهایران،اف��زود:بخشدولتی،خصوصیو
عمومی میتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند و به صنعت خاصی
نی��ز تعل��ق ندارد.وی گفت :متقاضی��ان میتوانند به بانکهای عامل
صنعت و معدن وخاورمیانه برای استفاده از این تسهیالت مراجعه کنند
و بانکهای دیگر نیز به زودی وارد چرخه پرداخت این تس��هیالت
میشوند.قنبری افزود :بخش دولتی برای استفاده از این خط اعتباری،
نیازمند مجوز شورای اقتصاد و بخش خصوصی براساس اولویت طرح،
نیازمند تائید وزارتخانه مربوط است.وی گفت :متقاضیان دریافت این
تسهیالت با بانکهای ایران طرف هستند و وثایق خود را در اختیار
این بانکها قرار میدهند و بازپرداخت آن به صورت یورو است.معاون
اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی گفت :این تسهیالت برای
طرحهای خودگردان استفاده میشود.

مدیر گروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد:

طرح جدید برای پایش مستمر بانکها در حوزه فناوری اطالعات

مدیر گروه پژوهش��ی پژوهش��کده پولی و بانکی از طرح جدیدی
برای پایش مستمر عملکرد بانکها در حوزه فناوری اطالعات خبر
داد.مهرداد س��پهوند از طرح جدید پژوهش��کده پولی و بانکی برای
پایش مستمر عملکرد بانک ها در حوزه فناوری اطالعات خبر داد

و اظهارداش��ت :در ای��ن طرح اطالعات عملک��رد تمام بانکها در
ح��وزه هزین��ه کرد فناوری اطالعات ،راهبری و حکمرانی فناوری
اطالعات و همچنین خدمات ارایه شده در این حوزه جمع آوری و
ارایه می شود.وی در توضیح طرح پایش عملکرد بانکها در حوزه
فناوری اطالعات ،گفت :براس��اس اطالعات دریافتی از بانک ها
مشخص می شود که بانک ها چه بخشی از درآمد خود را در حوزه
آی تی هزینه و س��رمایه گذاری کرده اند ،همچنین مش��خص می
ش��ود که مدیریت و راهبری بانکها در حوزه فناوری به چه نحو
اس��ت و در چه س��طحی از بلوغ قرار دارند.وی گفت :در این طرح
بنا داریم اطالعات جمع آوری ش��ده را برای مبنا گذاری و تحلیل
و بررس��ی مقایس��ه ای در اختیار بانکهایی که در طرح مش��ارکت
دارند قرار دهیم .

عزم اروپا برای سرمایه گذاری با ایران

حجم این قرارداد ،بزرگترین است که به امضا رسیده .این قرارداد شامل
دو مش��خصه مهم اس��ت ،اوال حاکی از عزم و اراده جدی کش��ورهای
اروپایی به ویژه کشور دوست مثل ایتالیا ،برای همکاری در حوزه های
مختلف اقتصادی و کمک به گس��ترش روابط و مناس��بات اقتصادی
است و ازسوی دیگر ،سیاست جمهوری اسالمی ایجاد تنوع در روابط
اقتصادی با دنیا است که بازارهای مختلفی را برای بهره برداری مدنظر
دارد و همان طورکه ما اهمیت ویژه ای برای کشورهای اسیایی قائل
هستیم همین طور به اروپا و سایر کشورها نظر داریم.
وی گف��ت :ای��ن خ��ط اعتباری که از مدت ها مورد مذاکره قرار گرفته
بود ،سرانجام نهایی شد و امروز پس از مالقات با 'پیئر کارلو پادوان'

از سوی یک مقام مسئول اعالم شد:

خبر خوش برای متقاضیان وام اشتغال روستایی

همزمان با ثبت نام وام اش��تغال روس��تایی ثبت نام برای صدور
ضمان��ت نام��ه ب��رای طرح های دارای توجی��ه اقتصادی که فاقد
وثیقه هستند آغاز شد.
در این جلس��ه حس��ین نژاد مدیر عامل صندوق ضمانت س��رمایه

کارت های هوشمند است.مدیر اداره نظامهای پرداخت
بانک مرکزی گفت :در کش��ور دو س��ه بار تا کنون به
سمت کارتهای هوشمند رفته ایم؛ ولی به دلیل اینکه
الزام خاصی از نظر داخلی برای اس��تفاده از این کارت
ها ،وجود نداش��ت ،زیاد از کارت های هوش��مند استفاده
نکردیم.محم��د بیگ��ی ،یکی از چال��ش های اصلی در
حوزه ارتباطات بین المللی را بهره گیری از کارت های
هوش��مند در نظام بانکی داخلی دانس��ت و تصریح کرد:
برای این مهم باید دو اقدام انجام ش��ود نخس��ت اینکه
زیرساخت های بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین
و مق��ررات ای��ن کارت ها فراهم ش��ود به نحوی که هر
بانکی کارت هوش��مند صادر می کند بتواند در خارج از
کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مدی��ر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ،عملیاتی
ش��دن روش مذک��ور را نیازمن��د برخ��ی پروتکل های
ارتباطی عنوان کرد و افزود :پروژه ای را به همین منظور
از  ۶ماه گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم تا تیرماه سال
آینده آن را به اتمام برس��انیم تا کش��ور ما استانداردهای
هوشمند سازی کارت ها را رعایت کنند.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا بعد از آماده س��ازی
استانداردها ،تغییری در کارت های بانکی ایجاد خواهد
شد؟ تصریح کرد :تغییرات در حوزه کارت یکی از بحث
های چالشی و جدی است و به همین دلیل در کشورهای
دیگر علی رغم اقداماتی که انجام شده اما هنوز نتوانسته
اند کارت ها را تجمیع کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید براینکه یکی
از موضوعات اصلی در این حوزه ،هزینه هایی است که
اینکار می تواند به بانک ها تحمیل کند ،افزود :سیاست
بان��ک مرکزی در ای��ن حوزه تعریف محصوالت جدید
اس��ت که مش��تری ه��م بتواند از خدم��ات کارت های
هوش��مند در پرداخت های برون خط و هم از پرداخت
های خارج از کشور استفاده کند.

وی در تعری��ف پرداخ��ت ه��ای برون خ��ط این نکته را
مورد تأکید قرار داد که در این روش نیازی نیس��ت که
همیش��ه ارتباط مرکز (بانک صادرکننده کارت) برقرار
باشد ،بر همین اساس این امر به دو شکل بدون رمز و
یا حتی با رمز و به صورت آفالین انجام می ش��ود .در
ای��ن روش ب��ه هر دلیلی اگر ش��بکه قطع بود اما باز کار
مشتری انجام می شود.
محمد بیگی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست
در خودپردازها نیز عملیاتی می ش��ود؟ گفت :خیر ،این
طرح به دلیل اینکه خدمات خودپردازها محدود اس��ت
بیشتر روی حوزه پایانه های فروش معنی پیدا می کند
ضمن اینکه تقریبا پایانه های فروش  ۶۰درصد تراکنش
ها را به ثبت می رسانند.
وی در ادامه تصریح کرد :بنابراین پرداخت های برون
خط که می تواند یکی از محصوالت جانبی هوش��مند
سازی باشد ،یکی از سیاست هایی است که مشتریان را
ترغیب می کند که به این سمت حرکت کنند.
محمد بیگی ،پرداخت های خارج از کشور را یکی دیگر
از ابزارهای هوشمندسازی کارت های بانکی برشمرد و
در پاسخ به این سوال که آیا این کارت ها ارزی خواهند
ب��ود؟ اف��زود :این کارتها ریالی هس��تند و مش��تری از
همین کارت در خارج از کش��ور اس��تفاده می کند به این
ص��ورت ک��ه با توجه به نرخی که با بانک توافق ش��ده،
بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حس��اب مش��تری
ریال برداشت می کند.
مدی��ر اداره نظامه��ای پرداخت بانک مرکزی در همین
ارتباط به روابط بانکی ایران و روسیه اشاره کرد و گفت:
با روسیه هم همین مدل را داریم منتهی این مساله در
حوزه کارت های هوش��مند نبوده بلکه در حوزه کارت
های مگنت در حال انجام است.
وی با تأکید براینکه حرکت به سمت  EMVحدود -۶۰۰
 ۷۰۰میلی��ون دالر هزین��ه صرفا در حوزه کارت خواهد
داشت ،تصریح کرد :اما این هزینه نباید یکباره پرداخت
ش��ود بلکه باید به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت ها
تمام می شود ،بانک ها آماده باشند که کارت جدید را با
قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.
محمد بیگی ادامه داد :هزینه صدور این کارت ها با توجه
ب��ه قابلی��ت هایی که دارند احتماال  ۲تا  ۲.۵برابر کارت
های مگنت و در محدوده  ۱۰هزار تومان خواهد بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تأکید کرد که معموال
این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا نمی شوند و سه تا پنج
سال زمان برای اجرای کامل آن نیاز است .این هم به
دو دلیل است ،یک اینکه زمان صدور کارت ها معموال
س��ه س��اله است و دوم هم اینکه مشتری نباید تغییراتی
در این حوزه داشته باشد چراکه مشتری هایی که کارت
های خیلی س��اده هم دارند باید بتوانند در این ش��بکه از
خدمات استفاده کنند.
وی گف��ت :ه��م اکن��ون در فاز برنامه ریزی هس��تیم تا
بتوانیم کارهایی که بانک ها باید انجام دهند به صورت
مش��خص و مدون ابالغ کنیم تا آنها هم بدانند در چه
مسیری حرکت خواهند کرد.

گ��ذاری تع��اون گفت :در حمایت از سیاس��ت های دولت و وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعی ،صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
بستر های الزم را جهت تأمین وثیقه مورد نیاز طرح های کار آفرین
و تعاون برای بهره مندی از تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده برای
روستاییان کشور آماده کرده است .وی ادامه داد :مجریان طرحها و
کارآفرینان روستایی ،همزمان ضمن انجام مراحل اداری در وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی می توانند در سایت صندوق ،ثبت نام
و حد اعتباری شرکت خود را دریافت و به بانک عامل ارائه کنند.
حسین نژاد افزود :تمامی بانک های عامل طرح اشتغال روستایی
طرف قرارداد صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بوده و مجریان
طرح های کارآفرین که طرح آنان دارای توجیه اقتصادی باش��د
نگران تأمین وثیقه نباش��ند.وی در ادامه مالک واگذاری ضمانت
نامه به متقاضیان را اعتبار سنجی اعالم کرد و گفت :مالک اعتبار
س��نجی ش��اخص هایی نظیر صالحیت فنی ،ش��اخص های مالی
و اقتصادی ،ش��اخص های اجتماعی و ش��اخص فرایند کارآفرینی
هس��تند.مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون گفت:
وثایق دریافتی از مجریان طرح ها حداکثر یک سوم وثایق دریافتی
بانک ها بوده و کارمزد آن کمتر از یک درصد است.
حس��ین ن��ژاد ،س��قف ضمانت نامه های ص��ادره برای طرح های
روس��تایی را  ۱۲میلیارد تومان و کل اعتبار در نظر گرفته را حدود
هزار میلیارد تومان اعالم کرد.

وزیر اقتصاد ایتالیا در جمع همکاران ایشان و همکاران شبکه بانکی
ما به امضا رسید.
خزاعی افزود :مذاکرات این قرارداد از مدت ها قبل با تالش همکاران
در بانک مرکزی و در سازمان سرمایه گذاری و وزارت اقتصاد انجام
ش��د .فعال دو بانک ایرانی صنعت و معدن و خاورمیانه این قرارداد را
به عنوان بانک های عامل امضا کردند و توافق ش��د که بانک های
دیگر ایرانی نیز به این توافق بپیوندند.
وی در پایان گفت :امیدوارم که این زمینه مناس��بی را برای اس��تفاده
بخ��ش خص��وص و دولت��ی در اجرای طرح ها فراهم بکند تا بتوانند از
این منابع مالی بهره برداری کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اعالم کرد:

پیش بینی تورم دو رقمی در سال ۹۷

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :با توجه
ب��ه بح��ث افزای��ش قیمت حامل های ان��رژی در داخل و افزایش
قیم��ت ه��ای جهان��ی ،پیش بینی می ش��ود تورم در س��ال  ۹۷دو
رقمی باشد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در پاسخ به اینکه
چه پیش بینی برای نرخ تورم در س��ال آینده دارید ،اظهار داش��ت:
براساس پیش بینی های انجام شده اگر قیمت حامل های انرژی
با پافشاری دولت افزایش یابد ،به طور حتم با کوچکترین تغییری
نرخ تورم نیز دو رقمی خواهد شد.
وی ادامه داد :اما بحث دو رقمی شدن تورم تنها موضوعی داخلی
نیست و تحت تاثیر قیمت های جهانی هم خواهد بود زیرا هنگامی
که قیمت کاالهای اساسی ،نفت وفلزات کاهش یابد ،اقتصاد ایران
رکودی خواهد شد پس به طور حتم در صورتی که روند رو به رشد
قیمت نفت ،کاالهای اساسی و فلزات ادامه یابد ،به طور حتم تورم
نیز دو رقمی خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ادامه افزود:
پیش بینی ما این است که تورم در سال  ۹۷دو رقمی است اما اینکه
چه رقمی باشد ،بستگی به قیمت حامل های انرژی دارد.
به گفته پورابراهیمی ،رقم تورم مشخص نیست اما از قیمت های
جهان��ی و می��زان افزای��ش قیمت حامل های ان��رژی متاثر خواهد
بود.

وی در ادامه تاکید کرد :البته ش��کی نیس��ت که تورم در س��ال آینده
تک رقمی نخواهد بود ،مگر اینکه اقتصاد جهانی دچار رکود شود که
چنین موضوعی امکان پذیر نیست .همچنین موضوع حامل های
انرژی هم موضوع قابل توجهی است که باید تغییر کند .
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در گفت وگوی کارشناسان با «شروع » راهکارورود به بازار جهانی تشریح شد

یادداشت

رالی صعودی بازار سرمایه
محسن عباسی

کارشناس بورس

پس از چند مقاومت و استراحت ،شاخص کل
بورس به طور قطع مقاومت  100هزار واحدی
را می شکند و با عبور از این مرز روانی مهم،
سرمایه گذاران و نقدینگی های جدیدی وارد
بازار می شود،البته بازار هنوز ظرفیت افزایش
بیشتر حجم معامالت را دارد.
پ��س از کاهش س��ود بانک��ی ،نقدینگی های
جدیدی وارد بازار س��رمایه ش��ده اس��ت ،این
نقدینگی ها به دنبال جایگزینی برای سرمایه
گذاری بودند که بخشی روانه بازارهای طال و
ارز و بخشی نیز وارد بازار سرمایه شدند.
بعید است بازار ارز شاهد رشد بیشتری تا پایان
س��ال باش��د؛ به همین دلیل به نظر نمی رسد
پول جدید جذب بازار س��که و دالر ش��ود .از
س��ویی دیگر به طور س��نتی بازار مس��کن نیز
تا س��ال آینده حرکت قاب��ل توجهی نخواهد
داش��ت ،بنابراین تا پایان سال جاری وضعیت
ورود نقدینگ��ی به بازاره��ا کامال به نفع بازار
سرمایه است.
ظ��رف دو تا س��ه هفت��ه آینده گزارش های 9
ماهه ش��رکت های بازار س��رمایه نیز منتش��ر
خواه��د ش��د،این گزارش ه��ا که به طور قطع
حامل خبرهای خوبی برای بازار سرمایه است،
موتور محرک بازار می شود.
صنع��ت فلزات اساس��ی در ص��در صنایع برتر
ب��ازار اس��ت و این گ��روه و همچنین صنعت
پاالیش��گاهی گزارش ه��ای خوبی خواهند
داشت.
در کن��ار صنای��ع بزرگ ،تک س��هم هایی نیز
هس��تند که از شرایط خوبی برخوردارند ،بازار
در شرایط فعلی ،هم به تک سهم ها و هم به
صنای��ع ب��زرگ اهمیت می دهد .این در حالی
اس��ت که در گذش��ته معموال در هر دوره ای
شرایط متفاوت بود؛ گاهی تک سهم ها مرکز
توجه بودند و برخی اوقات صنایع بزرگ مورد
اقبال قرار می گرفت .اما در حال حاضر سرمایه
گذاران ،ترکیبی از این دو گروه را مورد توجه
قرار می دهند.
در ح��ال حاض��ر گروه های فلزات اساس��ی و
پاالیش��ی ها در صدر صنایع بازار قرار دارند.
خودرویی ها نیز در بلند مدت می توانند صنعت
مورد توجه بازار باشند.
حرک��ت دوب��اره بازار باز ه��م از گروه فلزات
اساس��ی و پاالیش��ی ها خواهد بود ،البته این
رش��د ب��ه هم��ه صنایع تس��ری خواهد یافت
و باق��ی گ��روه ه��ا دنبال��ه روی ای��ن صنایع
می شوند.
در مجموع چشم انداز بازار مثبت است و پس
از انتشار گزارش های  9ماهه رالی رشد بازار
آغاز خواهد شد.
ظ��رف دو تا س��ه هفت��ه آینده گزارش های 9
ماهه ش��رکت های بازار س��رمایه نیز منتش��ر
خواه��د ش��د،این گزارش ه��ا که به طور قطع
حامل خبرهای خوبی برای بازار سرمایه است،
موتور محرک بازار می شود.
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گروه بورس  :زعفران جزو کاالهایی اس��ت
که در سطح منطقه و حتی عرصه بینالمللی
از نظر کیفیت و کمیت جزو کاالهای منحصر
به فرد ایران محس��وب میشود .بنابراین هم
ب��رای حف��ظ جایگاه این محص��ول و هم به
منظور شناساندن بیشتر آنها در عرصه جهانی،
محدودی��ت و الزامات��ی وجود دارد.به نظر می
رسد یکی از روش هایی که می تواند به تحقق
ای��ن موارد کمک کند ت��ا جایگاه جهانی این
محص��والت بهبود یابد ،عرض��ه زعفران در
بورس کاال اس��ت که به اعتقاد کارشناس��ان
ای��ن اتفاق هم ب��رای تولیدکننده و هم برای
خری��دار در س��طح کالن و خرد رضایتمندی
ایجاد می کند.

حج�م معامالت زعفران در بورس کاال از

مرز  ۵۹۳کیلوگرم گذشت

مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران اعالم کرد:
حجم معامالت این محصول در حالی از مرز
 ۵۹۳کیلوگرم عبور کرد که بر اس��اس توافق
صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی ،قرار
شد طرح خرید توافقی زعفران تا پنجم بهمن
امسال تمدید شود.
حامد س��لطانی نژاد افزود :تمدید این طرح در
حالی صورت گرفته که پیش از این با دستور
وزیر جهاد کش��اورزی ،خرید توافقی زعفران
از دوم آبان امسال آغاز و تا ۳۰آذر ادامه داشت
که با توجه به تمدید آن ،انتظار می رود حجم
معامالت زعفران در بورس کاال از این میزان
نیز فراتر رود.
وی درب��اره حجم معامالت محصول زعفران
در بستر بورس کاال گفت :از کل ۵۹۳کیلوگرم
زعف��ران معامله ش��ده۱۹۷.۵۵ ،کیلوگرم در
قالب اجرای سیاس��ت خرید توافقی بوده که
 ۶۰کیلوگرم به شیوه قطعی و به روش فیزیکی
معامله ش��ده و مابقی در قالب گواهی س��پرده
کاالی��یدربس��ترب��ورسکاالیایرانمورد
معامل��ه قرار گرفته است.س��لطانی نژاد ادامه
داد که  ۱۱۳کش��اورز زعفرانکار در این برنامه
مشارکت داشته اند ۳۹۵.۴۵،کیلوگرم زعفران
معاملهشدهومابقینیزمربوطبهگواهیسپرده
کاالی��ی بوده که تاکنون در بورس کاال مورد

بورس کاال ؛ضامن فروش زعفران ایرانی

میزخبر

اتفاق باید رخ دهد تا دیگر ش��اهد نوس��انات
کاذب قیمتی این محصول ارزشمند از سوی
واس��طه ها نباش��یم.وی گفت :مزیت باالی
کشور در تولید زعفران اگر با سازوکار شفاف
بورس کاال همس��و ش��ود ،می توان ثمرات به
مراتب بیشتری را در تنظیم بازار داخل و رشد
ارزآوری در ص��ادرات این محصول به همراه
داشته باشد.

عرضه زعفران در بورس کاال قیمتها را

واقعی و معامالت را شفاف میکند

معامله قرار گرفته است.
وی افزود :در مجموع  ۲۵۴کش��اورز تاکنون
محصول زعفران خود را به انبارهای پذیرش
ش��ده ب��ورس کاال تحوی��ل داده اند و گواهی
س��پرده کاالیی برای آنها صادر ش��ده؛ البته
حجم بیشتری از محصول از سوی شماری از
کشاورزان به انبارها تحویل شده و در مرحله
ثبت و صدور قبض انبار قرار گرفته است.وی
با تاکید بر اینکه سیاست های حمایتی دولت
از محصوالت کشاورزی از سال  ۹۴برای دو
محصول جو و ذرت در قالب قیمت تضمینی در
بستربورسآغازشد،گفت:براساسابالغوزیر
جهاد کشاورزی ،باید از صادرات پنج محصول
پسته ،زعفران ،خرما ،کشمش و سیب از بستر
بورسکاالحمایتشودوخریدتوافقیزعفران
نوع دیگری از سیاس��ت های حمایتی دولت
بوده تا خرید زعفران به قیمت توافقی از سوی
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در قالب
دو س��ناریو صورت گیرد.س��لطانی نژاد افزود:
س��ناریویاول،خریدفیزیکیزعفراناس��ت
که از س��وی سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران با پرداخت  ۴۰درصد از پول کشاورز بوده
ک��هدر آن معامل��هبهصورت قطعی انجام می
ش��ود و زعفران خریداری ش��ده برای تقویت
بخ��ش صادرات و حفظ جای��گاه بین المللی

زعف��ران از طریق بورس کاالی ایران عرضه
میشود.مدیرعاملبورسکاالیایرانعنوان
کرد :با اجرای این سیاس��ت ،س��ازمان تعاونی
روس��تایی ایران می تواند با عرضه و فروش
زعفران خریداری شده از کشاورزان به شیوه
قطع��یوب��هروشفیزیکی،بهمنظورتقویت
بخش صادرات و حفظ جایگاه بازار بین المللی
زعفرانازطریقتاالرکشاورزیبورسکاالی
ایران اقدام کند.
وی افزود :در سناریوی دوم نیز خرید زعفران
به ش��کل گواهی سپرده کاالیی مورد معامله
در بورس کاالی ایران است که در آن قیمت
توافقی زعفران بر مبنای مشخصات کیفی و
وضعیت ظاهری انواع محصول ،در  ۴دس��ته
تعیین شده است.
رقابت با دنیا با عرضه زعفران در بورس
در همین ارتباط ،رییس کمیسیون کشاورزی
مجل��س ب��ا بیان این که عرض��ه زعفران در
بورس کاال به نفع کشور است به (سنا) ،گفت:
زعفران کاالیی اقتصادی است و کشور ما در
تولی��د این محص��ول حرف اول در دنیا را می
زند؛ از این رو اس��تفاده از مکانیس��م عرضه و
تقاض��ای بورس کاال برای تعادل بازار داخلی
و همچنی��ن ام��کان صادرات این محصول از
بورس به منظور رقابت با سایر عرضه کنندگان

دنیا وجود دارد.
علیاکبریتصریحکرد:باتوجهبهحجمتولید،
باید برای تاثیرگذاری بیش��تر در بازار زعفران
جهانی برنامه ریزی کنیم که سازوکار بورس
کاال مس��یر مناسبی برای افزایش نفوذ ایران
در بازار زعفران جهان است.

پیوند بازار سرمایه و بخش کشاورزی به

کمک بورس کاال

در همی��ن زمین��ه ی��ک عض��و کمیس��یون
اقتص��ادی مجلس نیز به س��نا گفت :معامله
زعف��ران در ب��ورس کاال میتوان��د در تنظیم
بازار ،شفافس��ازی قیمتها ،اطمینان خاطر
کش��اورزان و ح��ذف دالالن نق��ش تعیی��ن
کنندهای داشته باشد.
محمد حسن نژاد با اشاره به عرضه زعفران در
بورسکاال،اظهارداشت:ارتباطمستمروموثر
میان بازار سرمایه و بخش کشاورزی از گذشته
یکی از چالش های اقتصادی بوده است که از
چند سال اخیر با تنوع خدمات بورس کاال برای
فع��االن بخش کش��اورزی و همچنین تاکید
وزیر جهاد کش��اورزی به اس��تفاده از ظرفیت
های بورس کاال ،این پیوند محکم تر ش��ده
است.به گفته حسن نژاد ،اولین حاصل عرضه
محصوالتکشاورزیدربورسکاال،شفافیت
قیمت اس��ت که در خصوص زعفران نیز این

عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس گفت:
عرض��ه زعفران در ب��ورس کاال باعث واقعی
ش��دن قیمت و شفافیت معامالتی می شود و
این اتفاق به نفع کشور است.عباس پاپی زاده
در گفتگو با تسنیم گفت :سال های متمادی
زعفران قیمت واقعی نداش��ت و از زمانی که
س��ازمانتعاونیروس��تاییواردعملشداین
محصول به نرخ واقعی نزدیک شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به
عرضهوخریدتوافقیزعفراندربورسکاالی
ایران افزود :با عرضه زعفران در بورس کاال،
قیمتزعفرانواقعیوعادالنهمیشود؛ایندر
شرایطی است که طی سالیان گذشته همواره
ع��ده ای در ب��ازار زعفران ،قیمت ها را به نفع
خود تعیین می کرده و می کنند که با عرضه
این محصول ارزشمند در بورس کاال آن هم
با حمایت وزارت جهاد کشاورزی شاهد واقعی
ش��دن قیم��ت خواهیم ب��ود؛ همچنین خرید
توافق��ی زعف��راندر ب��ورس کاال نیز بهدلیل
پرداخت پول کش��اورزان در زمانی مناسب به
سود آنهاست.وی با بیان این که این محصول
تولید انحصاری ایران است گفت :با توجه به
ای��ن که تعیین ن��رخ جهانی زعفران دراختیار
ایران است ،رفتار ایران در قبال این محصول
به طور مس��تقیم نرخ جهانی زعفران را تحت
تاثی��ر ق��رار می دهد به ط��وری که اگر ایران
تصمی��م بگیرد صادرات زعفران کاهش پیدا
کند ،قیمت جهانی زعفران افزایش پیدا کرده
و از این رو باید زعفران به عنوان طالی سرخ
ایران را با مکانیسم و استانداردسازی مناسب
روانه بازارهای جهانی کنیم.

معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار:

بررسی تطبیقی نشان داد در بازار سرمایه هیچ کشوری ارائه
 EPSالزامی نیست .تنها کشوری که همچنان از این رویه
پیروی می کند ژاپن است که با توجه به پیگیری های انجام
شده نیز در مسیر حذف  EPSاست.
سعید فالح پور ،معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار
در سمینار آشنایی با اصالحات صورت گرفته در دستور العمل
های مرتبط با ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس به
روندتغییراتافش��ایاطالعاتش��رکتهااشارهکردوگفت:
معایب و ایراداتی که در بعضی از دس��تور العمل های بازار
س��رمایه وجود داشت موجب کاهش نقدشوندگی بازار بود.
ف�لاح پ��ور در ادامه بیان ک��رد :توقف طوالنی مدت نمادها

آگهی حصر وراثت
احترامآ وجیهه گودرزی دارای ش��ماره شناس��نامه  1718به ش��رح دادخواس��ت
به کالس��ه  1091ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نم��وده و چنین
توضی��ح داده که ش��ادروان هبت اله گیو به ش��ماره شناس��نامه  1022در تاریخ
 1396/5/27در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه و ورثه حین الفوت
مرحوم منحصر است به:
-1وجیهه گودرزی به ش ش  - 1718همسر
 -2محبوبه گیو به ش ش  185فرزند
 -3افسانه گیو به ش ش  92فرزند
 -4موسی گودرزی به ش ش  11فرزند
 -5امین گودرزی به ش م  4120096947فرزند
 -6امیر گیو به ش م  4130916866فرزند
 -7مبین گیو به ش ش  814فرزند
ضمن انجام تشریفات قانونی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر
کس��ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد/.
خان��م م��درس – رئیس ش��عبه هش��تم حقوقی ش��ورای حل اختالف شهرس��تان
بروجرد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواست و ضمائم به اقای جمشید شکری فرزند
محمود
خواهان اقای محمد روزبهانی دادخواستی به طرفیت خوانده اقای جمشید شکری
به خواسته استرداد پالک خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالسه  9609986705100501شعبه  1شورای حل اختالف شهرستان بروجرد
ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/12/2ساعت  10:30تعیین که حسب دستور
دادگاه طب��ق موضوع ماده  73قانون آین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان
ب��ودن خوان��ده و در خواس��ت خواهان مراتب ی��ک نوبت در یک��ی از جراید کثیر
االنتشار آگهی می گردد .تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد/.
فی��روزه حس��ینی  -مس��ئول دفتر ش��عبه اول ش��ورای حل اختالف شهرس��تان
بروجرد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره پرونده9609986622000169 :
بدینوس��یله به متهم مجهول المکان اقای حسین کریمی زاده فرزند محمدرضا که
مشخصات بیشتری از وی در دسترس نمی باشد ابالغ میشود به موجب محتویات
پرونده کالس��ه  9609986622000169متهم است به ارتکاب توهین موضوع
شکایت اقای همایون کریم نژاد .لذا نظر به اینکه برای تحقیق و رسیدگی به اتهام
مذکور ظرف مدت یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی تعیین وقت گردیده الزم است در
موعد مقرر برای دفاع از اتهام انتسابی در شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی
و انقالب بروجرد حاضر ش��وید .بدیهی است عدم حضور مانع از ادامه تحقیقات و
رسیدگی نبوده و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد .این آگهی به تجویز ماده 174
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  1392جهت ابالغ قانونی به نامبرده یک
نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار درج میگردد/.
رحیم پور– مدیر دفتر شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان
بروجرد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوس��یله به آقایان -1 :پرویز نامداری فرزند حس��ن  -2کریم کریمی فرزند
تیم��ور اب�لاغ می گردد ک��ه خواهان علیمراد صیادی فرزند موس��ی دادخواس��تی
بطرفیت ش��ما داده و برای مورخ  1397/2/2س��اعت  8:30تعیین وقت گردیده
در ضمن برای تحویل دادخواس��ت و ضمائم به ش��عبه مراجعه نمایید و در اجرای
ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود پس از ابالغ یک نسخه جهت سابقه
به دفتر شعبه تحویل نمایید/.
علی ابوالفتحی  -دفتر شعبه دوم محاکم عمومی (حقوقی) شهرستان بروجرد
دادنامه
شماره پرونده9509986674700847 :
اتهام :سرقت مستوجب تعزیر

نمادمثلثکدال،عاملافزایشسرعتانتشاراطالعات
مهمترین مس��أله در کاهش نقدش��وندگی بازار سرمایه بود
این معایب باعث ش��د بررس��ی های مطالعاتی در خصوص
رون��د فعالی��ت دیگر بورس های جهانی در دس��تور کار قرار
گیرد.وی افزود :بررس��ی تطبیقی نش��ان داد در بازار سرمایه
هیچ کش��وری ارائه  EPSالزامی نیس��ت .تنها کشوری که
همچنان از این رویه پیروی می کند ژاپن است که با توجه
به پیگیری های انجام شده نیز در مسیر حذف  EPSاست.
فالح پور همچنین بیان کرد :در کنار مطالعات تطبیقی نهاد
ناظر جهانی (آیسکو) نیز در توضیح افشای اطالعات گزارش
تفس��یری را جایگزین پیش بینی س��ود کرد که نش��ان می
دهد پیش بینی سود هر سهم با معایب بسیاری همراه بوده

رآی دادگاه:
در خص��وص اته��ام آقایان -1 :حس��ن پیردایه فرزند عل��ی داد  -2فرزاد متش
فرزن��د فری��دون  -3علی یاراحمدی فاقد مش��خصات دیگر  -4پیم��ان بیرانوند
فرزن��د حبیب  -5فریدون متش فرزند ش��یر محمد  -6خانم ن��ازار قائد رحتمی
فرزن��د رادعلی همگی فاقد س��ابقه کیفری مبنی بر متهمی��ن ردیف اول تا چهارم
مشارکت در سرقت دو فقره گوشی موبایل متهمین ردیف پنجم و ششم تحصیل
گوش��ی مسروقه موضوع شکایت منتهی به گذشت آقایان حمید حسینی و محسن
ش��جاعی دادگاه با عنایت ب��ه جمیع مندرجات پرونده و تحقیق��ات به عمل آمده و
کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب بروجرد و اظهارات متهم ردیف
اول بزهکاری متهمین ردیف اول و دوم را محرز و مسلم دانسته مستند به مواد
 52 -51 -50 -49 -46 -40 -38 -37 -27 -19 -18 -14 -2 -1قان��ون
مجازات اسالمی و ماده  656قانون تعزیرات اسالمی به لحاظ وجود کیفیات مخففه
از جمله فقدان سابقه کیفری و اخذ رضایت شکات هر یک از متهمین ردیف اول
و دوم را ب��ه تحم��ل  91روز حبس تعزی��ری و ده ضربه ش�لاق تعزیری محکوم و
محکومیت حبس و ش�لاق نامبردگان به مدت یکس��ال تعلیق ک��ه در صورت عدم
ارتکاب بزه عمدی موجب حد .قصاص  .دیه و تعزیر تا درجه هفت در مدت تعلیق
محکومیت تعلیقی ایش��ان بال اثر .و در مورد متهمین ردیف س��وم وچهارم به لحاظ
عدم کفایت ادله مثبته و در خصوص متهمین ردیف پنجم و شش��م به لحاظ عدم
احراز علم نامبردگان از مسروقه بودن گوشی های مورد استفاده و در نتیجه عدم
احراز سوء نیت نامبردگان با استناد به اصل  37قانون اساسی و ماده  120قانون
مج��ازات اس�لامی حکم بر برائت متهمی��ن صادر و اعالم می گ��ردد .رآی صادره در
خصوص کلیه متهمین حضوری محسوب ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل
اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر اس��تان می باشد .و در خصوص متهم ردیف
اول غیابی اس��ت و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض واخواهی در
ای��ن دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیس��ت روز از تاریخ اب�لاغ قابل اعتراض در
محاکم محترم تجدیدنظر استان لرستان می باشد/.
حسن کشفی -رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2بروجرد
شعبه  6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل
تاری��خ تنظیم -94/4/9 :ش��ماره پرون��ده -9609981210600661 :ش��ماره
بایگانی شعبه930681 :
دادنام��ه  -پرون��ده کالس��ه  9309981210600661ش��عبه  6دادگاه عمومی
حقوقی شهرستان امل دادنامه شماره 9409971210600338
خواهان :بانک س��ینا با نمایندگی اقای بیوک رس��ول زاده به شماره ثبت  2904با
وکالت اقای محمد باقر همتی فرزند احسان به نشانی امل پاساز داودی
خوانده  :خانم نصیبه حاجی پور الیاسی به نشانی امل خ هزار افتاب  56ساختمان
ایمان
خواسته مطالبه وجه بابت
رای دادگاه  -درخص��وص ادع��ای بانک س��ینا ب��ا وکالت اقای محم��د بافر همتی به
طرفیت خانم نصیبه حاجی پور الیاس��ی به خواس��ته صدور حک��م به محکومیت به
پرداخت مبلغ ( )75/395/158ریال بابت اصل و سود و نیز تاخیر تادیه تا تاریخ
( 93/06/09و نی��ز از این تاریخ تا زمان اجرای حک��م روزانه به مبلغ )45/678
ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدین وصف
که خوانده از تسهیالت خواهان در موجب قرارداد مشارکت مدنی استفاده نمودند
لیکن از بازپزداخت تس��هیالت طبق مفاد ان قرار داد خ��ودداری نمودند .لیکن به
شرح خواس��ته تقاضای رس��یدگی و صدور حکم نمودند دادگاه با عنایت به ادعای
خواه��ان ومفاد ق��رارداد الزم االجرای م��ورخ ( )90/12/23طرفین که داللت بر
امضای ان توس��ط خوانده داش��ته و جهت دفاع نس��بت به ان و حصول برائت ذمه
اقدامی از س��وی خوانده به عمل نیامده لذا خوانده را مش��غول دانسته و مستندا
ب��ه م��واد 219و 230قان��ون مدن��ی و  198و  515قان��ون ایین دادرس��ی مدنی
مص��وب  1379و مواد  15قان��ون عملیات بانکی بدون ربا حک��م به الزام خوانده
ب��ه پرداخت جمعا (یوم تادیه خس��ارت تاخیر روزانه به مبل��غ ( )45/678ریال و
مبل��غ (  )2/530/000ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و نیز ح��ق الوکاله وکیل طبق
تعرف��ه قانونی در حق خواهان ها ص��ادر و اعالم می دارد رای دادگاه غیابی و ظرف
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای واخواهی
ظرف بیس��ت روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اس��تان مازندران می
باشد .م الف
رئیس شعبه ششم حقوقی امل  -ونوش بند پی
دادنامه -شماره -96/462 :تاریخ96/9/29 :

است.معاون اجرایی سازمان بورس خاطرنشان کرد :بررسی
گزارش های پیش بینی س��ود ش��رکت های بورسی حاکی
از  400درصد انحراف بین نخستین پیش بینی سود با سود
محقق شده است .در این زمینه طی  14ماه اخیر نهاد ناظر به
این نتیجه رسید تا با الزام انتشار گزارش تفسیری مسیر بازار
را به درستی هدایت کنند.وی در ادامه افزود :این اصالحات
به یکباره صورت نگرفت بلکه در بازه زمانی مزبور با فعالین
مختل��ف ب��ازار ،بورس ها و کانون های نهادهای س��رمایه
گذاری جلسات متعدد برگزار شد .همچنین برای اولین بار در
تاریخ سازمان بورس فراخوان عمومی از طریق یک سامانه
اعالم ش��د و نظرات فعاالن بازار س��رمایه اخذ شدفالح پور
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در ارتباط با گزارش تفسیری مدیریت گفت :فعالین بازار و
ناشرین باید دستور العمل را با دقت بیشتری مطالعه کنند .در
گزارش تفسیری مدیریت باید تمام مفروضاتی که شرکت
برای سال آینده در نظر گرفته است ،بیان شود .حتی راجع
به اعداد و ارقام فروش میتوانند افشاگری کنند.وی در پایان
به عالئمی که در کنار نمادها در س��امانه کدال قرار گرفته
اس��ت ،اش��اره کرد و گفت :این نوع عالمت گذاری توقف
نمادها را به حداقل کاهش می دهد همچنین ش��رکت ها
در این ش��رایط اطالعات خود را با س��رعت باالتری منتشر
می کنند که این موضوع افزایش ش��فافیت و نقد ش��وندگی
را به همراه دارد.

جلس��ه ش��ورا بتصدی امضا کننده زیر در وقت مقرر ش��عبه اول تش��کیل و پس
از بررس��ی پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح اتی مبادرت به انشا رای می
نماید:
خواهان :مهدی نادم کچایی فرزند قربان امل خ طلب املی کالکسر بعد از دریای 76
جنب مبل مازیار (س��جاد) شرکت خوان گس��تر به وکالت اقای نوراله ورالی و خانم
مژگان سلطانی شاهدشتی امل بین افتاب  6و  4ساختمان کارشناس دفتر وکالت
خوانده :محمد مهدویان فرزند اباذر مجهول المکان  -خواسته :
رای قاضی ش��ورا  -در خصوص دعوی خواهان مهدی نادم کچایی بطرفیت خوانده
محمد مهدویان به خواسته مطالبه وجه به مبلغ به انضمام هزینه دادرسی وخسارت
تاخی��ر تادی��ه بموجب  3فقره چ��ک ب��ه ش��ماره  96/4/1-791937مهرایران و
 1390/9/5-159346بان��ک صادرات و  96/3/18-269193بانک س��رمایه
ش��ورا با عنایت به اینکه مستند خواهان سند تجاریست و وجود ان در ید دارنده
نش��ان از مدیونی��ت ص��ادر کننده و ضام��ن به میزان من��درج در ان می باش��د و
خوان��ده نیز با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه حاضر نگردی��ده و دفاع مقبولی در رد
ادعا خواهان معمول نداش��ته فلذا ادعا خواهان وارد تش��خیص و مستندا به مواد
310و 313قان��ون تجارت و  198، 515 ،519 ،521قانون ائین دادرس��ی مدنی
خوانده را به پرداخت مبلغ  155/000/000ریال بابت اصل خواسته و همچنین
مبلغ  3/990/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه
از تاریخ س��ر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید.
رای صادره غیابی است و ظف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این
شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم دادگستری
امل می باشد .م الف
قاضی شعبه اول حل اختالف امل -جعفری
دادنامه
پرونده کالس��ه  9509988797400985ش��عبه (4زندان) ش��ورای حل اختالف
شهرستان سقز تصمیم نهایی شماره  950997879797406499خواهان:آقای
فواد فاتحی فرزند منصوربه نش��انی کردس��تان – سقز بلوار کردس��تان بازرگانی
الس��تیک برادران وکیلی .خوان��ده :آقای رامیار نیک اندیش فرزند محمدرس��ول
به نش��انی کرمانش��اه خیابان مدرس کوچه زارعی پالک  21خواس��ته:مطالبه وجه
چک گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم
داش��ته که پس از ارجاع به این ش��عبه و ثبت به کالس��ه فوق و اجرای تش��ریفات
قانونی در وقت فوق العاده مقرر ش��ورا بتصدی امضا کننده زیر تش��کیل اس��ت و
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور
رأی می نماید.
((رأی شورا))
در خص��وص دعوی ف��واد فاتح��ی بطرفیت رامیار نی��ک اندیش بخواس��ته مطالبه
وج��ه دو فقره چک به ش��ماره  9401/858735-12به سررس��ید 95/08/05
مبل��غ  4/600/000ری��ال و چک ش��ماره  9401/858738 -12به سررس��ید
 95/09/05به مبلغ  4/600/000ریال جمعا به مبلغ  9/200/000ریال هر دو
عهده بانک ملی ایران شهرستان کرمانشاه به انضمام جبران کلیه خسارات قانونی
و تامین خواسته تقدیمی از ناحیه خواهان داللت براستقرار دین به میزان خواسته
در عهده خوانده داش��ته و بقا اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان دارد .و مستندا
ب��ه ماده  22قانون صدور چک آخرین نش��انی متهم در بانک مح��ال علیه اقامتگاه
قانونی وی محس��وب می گردد و هر گونه ابالغی به نش��انی مذبور به عمل می آید
خوان��ده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه مس��تندا به م��اده  22قانون صدور چک در
جلس��ه رسیدگی شرکت نکرده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و
دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه نکرده اس��ت فلذا شورا با بررسی اوراق و محتویات
پرونده و اصل چک در ید خواهان دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و به استناد
م��واد  198و  515و  519قانون آیین دادرس��ی مدنی و م��واد  310و  313قانون
تج��ارت رای به محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ  9/200/000ریال بابت اصل
خواسته و مبلغ  1/125/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از
تاریخ سررس��ید های متفاوت چک به شماره  858735به مبلغ  4/600/000ریال
به سررس��ید  95/08/05و چک شماره  858738به مبلغ  4/600/000ریال به
سررس��ید  95/09/05لغای��ت اجرای حکم در حق خواهان ص��ادر و اعالم می دارد
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در ش��ورا و
ظرف مدت بیس��ت روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم حقوقی دادگس��تری
شهرستان سقز می باشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان سقز -کاظم علی پور چسلی

رشد شاخص بورس
در سومین هفته زمستان

ش��اخص ب��ورس در جری��ان معام�لات
س��ومین هفته زمس��تان امسال با  ۲۵۷واحد
افزای��ش ،مع��ادل  ۰.۳درصد رش��د را به ثبت
رساند.
در جریان مبادالت س��ومین هفته زمس��تان
امسال تعداد  5368میلیون انواع اوراق بهادار
ب��ه ارزش  12805میلی��ارد ری��ال در بیش از
 273ه��زار دفع��ه مورد معامله قرار گرفت و به
ترتیب  18 ،23و  34درصد کاهش را نش��ان
می دهد.
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه تع��داد  30میلیون
واح��د از صندوق های س��رمایه گذاری قابل
معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از
 309میلی��ارد ری��ال در این مدت مورد معامله
ق��رار گرف��ت که به ترتی��ب با  2و یک درصد
افزایش همراه ش��د.این گ��زارش می افزاید:
ش��اخص کل ب��ورس نی��ز در پایان معامالت
هفت��ه منته��ی به  22دی ماه امس��ال با 257
واحد افزایش ،معادل  0.3درصد رش��د کرد و
به رقم  96186واحد رسید.شاخص بازار اول
هم در این مدت با  158واحد افزایش به رقم
 68228واحد و ش��اخص ب��ازار دوم با 2350
واحد افزایش به عدد  209032واحد رسیدند
ک��ه ب��ه ترتیب ب��ا  0.2و  1.1درصد افزایش
مواجه شدند.

بزرگترینهایبورس
معرفی شدند

اس��امی بزرگترین ش��رکت های بورس��ی و
فرابورس��ی از نظر تعداد س��هامدار در آخرین
ماه پاییز امسال منتشر شد.
اس��امی بزرگترین ش��رکت های بورس��ی و
فرابورسی از نظر تعداد سهامدار در پایان آذرماه
امس��ال توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه(س��مات) منتشر
ش��د که بر این اساس شرکت سرمایه گذاری
توس��عه صنعت��ی ایران با  239ه��زار و 267
سهامدار در صدر بزرگترین شرکت بورسی از
نظر تعداد سهامدار ایستاد و شرکتهای تامین
سرمایه امید نیز با  156هزار و  852سهامدار،
ایران خودرو با  141هزار و  791س��هامدار در
رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
همچنین ش��رکت های توس��عه معادن روی
ای��ران ،س��رمایه گذاری نور کوث��ر ایرانیان،
س��رمایه گذاری صنعت نفت ،س��ایپا ،بانک
انص��ار ،توس��عه صنایع بهش��هر و س��رمایه
گذاری گروه توسعه ملی در مکان های سوم
تا دهم بزرگترین شرکت های بورسی از نظر
تعداد س��هامدار در آخرین ماه پاییز امس��ال
هستند.

رونوش��ت برابر اصل اداریست – مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف سقز
– ناصر فاتحی
م الف 2206/
رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم سمیه جلیلیان فرزند اللهی دارای شناسنامه شماره  267به شرح دادخواست
به کالس��ه  843/96از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراث��ت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان اللهی جلیلیان فرزند محمود و مهری به شناسنامه شماره
 -8کدمل��ی  453952663در تاری��خ  96/9/25در اقامت��گاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
 -1فیروزه جلیلیان فرزند اللهی و مهین به ش��ماره شناس��نامه  574متولد 1361
فرزند متوفی
 -2س��میه جلیلیان فرزند اللهی و مهین به ش��ماره شناس��نامه  267متولد 1363
فرزند متوفی
 -3زهرا جلیلیان فرزند اللهی و مهین به شماره شناسنامه  4490173741متولد
 1370فرزند متوفی
 -4فاطمه جلیلیان فرزند اللهی و مهین به ش��ماره شناس��نامه  5567متولد 1367
فرزند متوفی
 -5ناهید جلیلیان فرزند اللهی و مهین به شماره شناسنامه  5متولد  1364فرزند
متوفی
 -6رقی��ه جلیلی��ان فرزند اللهی و مهین به ش��ماره شناس��نامه  268متولد 1363
فرزند متوفی
 -7صادق جلیلیان فرزند اللهی و مهین به شماره شناسنامه  4490394421متولد
 1376فرزند متوفی
 -8مهین نظریان فرزند رضاعلی و ماه منیر بشناس��نامه ش��ماره  75متولد 1342
همسر متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید
تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنام ه ای از متوفی نزد وی باش��د از تاریخ نشر
ای��ن آگهی ظرف یک ماه به اين ش��ورا تقدیم دارد و اال گواه��ي حصر وراثت صادر
خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم
آگهی حصروراثت
آقای بهرام پاکزاد به شرح دادخواست به کالسه  1081/96از این شورا درخواست
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان قاس��م پاکزاد فرزند
هاشم در تاریخ  96/10/11در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده است و وراث حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1فوزیه میرزایی همسر متوفی  -2فریدون پاکزاد فرزند متوفی  -3بهرام پاکزاد
فرزند متوفی  -4مهدی پاکزاد فرزند متوفی  -5علی پاکزاد فرزند متوفی  -6اکبر
پاکزاد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا
اگر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف سرابله – عباس پاکزاد
آگهی فقدان سند مالکیت
آقایان محمدرضا و محمدحس��ن و محمدجعفر و حمید همگی صاحب طبق درخواست
به ش��ماره وارده  96/10/18-701/47373و با تقدیم دو برگ فرم استشهادیه
محلی مصدق شده بشماره  96/10/18-33924دفتر  27مدعی هستند که سند
مالکیت ششدانگ پالک  601فرعی از  147و  148اصلی بخش یک حومه ذیل ثبت
 63652و صفحه  127دفتر  1/318بنام شرکت مهرگان نیروپارس صادر و تسلیم
س��پس طبق سند قطعی  91/10/9-135168دفتر  36بنام نامبردگان(هریک به
نس��بت یک و نیم دانگ مش��اع) منتقل گردید در اثر س��هل انگاری س��ند مالکیت
بشماره سریال  168473مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده  -120آیین نامه
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله
با وجود س��ند مالکیت در نزد آنان می باش��د از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10
روز مرات��ب را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نس��بت به صدور س��ند
مالکی��ت طب��ق مقررات اقدام و س��ند مالکیت اولیه از درجه اعتبار س��اقط و ابطال
خواهد شد/9738 ./.م الف12/
جعفر نظری -سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه ناحیه یک
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میزخبر

درخواست عراق
از شرکتهای نفتی خارجی

وزارت نف��ت ع��راق از ش��رکتهای نفتی
خارجی که در این کش��ور فعالیت میکنند،
درخواس��ت خواهد ک��رد برای عراقیهایی
که در پروژههای آنها کار میکنند مس��کن
احداث کنند.به گزارش ایسنا ،جبار اللعیبی،
وزی��ر نفت ع��راق در اطالعی��ه عمومی از
ش��رکتهای خارجی ط��رف قرارداد با این
کش��ور خواست برای کارمندانشان مسکن
مدرن س��اخته و خدمات ضروری را فراهم
کنند.اکس��ون موبیل ،لوک اویل ،گازپروم،
انی ،رویال داچ شل ،توتال ،BP ،پتروچاینا و
پتروناس از جمله شرکتهایی هستند که در
عراق فعالیت میکنند و تصمیم اخیر وزارت
نفت این کشور ممکن است هزینههای آنها
را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.عراق
با تولید  ۴.۴میلیون بشکه در روز نفت ،دومین
تولیدکننده بزرگ اوپک پس از عربس��تان
سعودی است.

بزرگترینفاکتورتاثیرگذار
بر قیمت نفت در سال ۲۰۱۸

طب��ق یافتهه��ای نظرس��نجی از مدیران
صنع��ت ان��رژی خاورمیان��ه ،نگرانیهای
ژئوپلیتیکی به عنوان عامل اصلی تاثیرگذار
بر قیمتهای نفت در سال میالدی جاری،
ج��ای کاه��ش تولید اوپ��ک و غیراوپک را
میگیرد.
به گزارش ایسنا ۶۷ ،درصد از مدیران صنعت
ان��رژی خاورمیانه در نظرس��نجی ش��رکت
"گلف اینتلیجنس" نگرانیهای ژئوپلیتیکی
را عمدهترین عامل موثر بر روند قیمتهای
نفت در سال  ۲۰۱۸شناختند.
درس��ت زمانی که تاثیر توافق کاهش تولید
اوپک بر ذخایر نفت جهانی ملموس ش��د،
ریس��ک ژئوپلیتیکی در س��ال گذش��ته در
قیمتها اثر گذاشت.
این ریس��ک نخس��تین بار با همه پرس��ی
اس��تقالل منطقه کردستان عراق و واکنش
دولت مرکزی این کش��ور به آن آغاز ش��د.
نگرانیها نس��بت به احتمال مختل ش��دن
عرض��ه از س��وی ای��ن منطقه ب��ه افزایش
قیمتها منجر شد.
س��پس پاکس��ازی سیاس��ی عربس��تان و
همچنی��ن تش��دید تنش میان عربس��تان
س��عودی و ای��ران بازاره��ا را ش��وکه کرد.
اقدام��ات تحری��ک آمی��ز ک��ره ش��مالی و
فروپاش��ی اقتصادی و خطر ورشکس��تگی
ونزوئال نیز از دیگر ریسکهای ژئوپلیتیکی
مورد توجه در س��ال  ۲۰۱۸هستند.امس��ال
قیمتهای نفت قویترین شروع سال را در
چهار سال گذشته داشتند و معامالت برنت
و وس��ت تگزاس اینترمدیت برای نخستین
بار از ژانویه سال  ۲۰۱۴در باالی  ۶۰دالر
در هر بش��که گشوده شدند.طبق یافتههای
این نظرسنجی ۵۱ ،درصد از مدیران انتظار
دارند متوس��ط قیمت هر بش��که نفت برنت
امسال در محدوده  ۶۰دالر باشد در حالیکه
 ۲۲درصد متوسط قیمت برنت را حدود ۷۰
دالر و  ۲۱درص��د حدود  ۵۰دالر پیشبینی
کردند.همچنی��ن  ۳۴درص��د از این مدیران
پیشبینی کردند پایبندی کشورهای اوپک
و غیراوپ��ک ب��ه توافق کاهش تولید به ۷۰
درصد در س��ال  ۲۰۱۸برس��د .مجموعا ۳۲
درص��د پایبن��دی  ۸۰درص��دی ب��ه توافق
کاهش تولید را پیشبینی کردند در حالیکه
تنها  ۱۲درصد از این مدیران انتظار پایبندی
 ۱۰۰درص��دی را داش��تند.درباره مس��ئله
عرضه عمومی اولیه س��هام آرامکو نیز ۵۹
درص��د مدیران پیشبینی کردند این برنامه
در س��ال میالدی جاری انجام میگیرد در
حالیکه  ۴۱درصد نسبت به وقوع این رویداد
پیش از پایان سال بدبین بودند.

شکایتنیویورکسیتی
از پنج غول نفتی

پنج ش��رکت اکتشاف ،تولید و پاالیش نفت
به دلیل نقشی که در گرمایش زمین داشته
اند ،با ش��کایتهایی در شهر نیویورک مواجه
هس��تند.به گزارش ایس��نا ،بیل دبالس��یو،
ش��هردار نیوی��ورک اظه��ار ک��رده که این
ش��کایت ،تالش��ی برای بازیابی منابع مالی
اس��ت که این ش��هر برای مقابل��ه با اثرات
تغییرات جوی در سالهای اخیر هزینه کرده
اس��ت .در ش��کایتنامه اولیه از ش��رکتهای
بی پی ،ش��ورون ،کونوکوفیلیپس ،اکسون
موبیل و رویال داچ شل نام برده شده است.
طبق گزارش وب س��ایت اوالندو س��نتینل،
نیویورک سیتی همچنین اخیرا طرحهایی را
برای کنار کشیدن صندوقهای بازنشستگی
خود از س��رمایه گذاری در بخش س��وخت
فسیلی اعالم کرده است .از زمانی که دیوید
پاترس��ون ،فرمان��دار پیش��ین در نیویورک
ممنوعی��ت موقت��ی فرکین��گ (فن��اوری
پیش��رفته برای استخراج انرژی) را در سال
 ۲۰۱۰اعالم کرد ،این ایالت به نماد حرکت
به سوی انرژی تجدیدپذیر تبدیل شد.اندرو
کومو ،جانشین پاترسون فرکینگ را به طور
قطعی در سال  ۲۰۱۴ممنوع کرد و در سال
 ۲۰۱۶مانع س��اخت خط لوله کانستیتوشن
ش��د که قرار بود گاز طبیعی را از پنس��یلوانیا
به نیویورک و نیوانگالند منتقل کند .طبق
آم��ار اداره اطالعات ان��رژی آمریکا ،ایالت
نیوی��ورک در حال حاضر عمده انرژی مورد
نیاز خود را از نیروگاههای گازس��وز دریافت
می کند .در حالیکه سهم نیروگاههای نفتی
ناچیز اس��ت ،انرژی هس��ته ای دومین منبع
بزرگ تولید نیرو در این ایالت اس��ت و پس
از آن ب��رق آب��ی قرار دارد .منابع تجدیدپذیر
هنوز س��هم اندکی در سبد انرژی نیویورک
دارند.
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تمامیمناقصاتتوتالبجز
حفاری برگزار شده است

بیژن نامدار زنگنه در گفت وگو با خانه ملت  ،درباره آخرین وضعیت قرارداد ایران و توتال،
گفت :قرارداد با توتال بدون هیچ تاخیر و وقفه ای در حال اجرا اس��ت و تمامی مناقصات
آن بجز مناقصه حفاری برگزار شده و تمامی پیمانکارها مشخص شده اند.

7
وزی��ر نف��ت ،در خص��وص داخل��ی ی��ا خارج��ی ب��ودن پیمانکاره��ا ،تصریح ک��رد :بجز
ی��ک پیمان��کار مابق��ی پیمان��کاران داخل��ی هس��تند و ب��ه زودی فعالی��ت هایش��ان
به آنها بالغ می شود.

گزارش ویژه

قربانی بزرگ
کاهش تولید نفت اوپک

ادیانی در گفت و گو با « شروع» با هدف ایجاد اشتغال توصیه کرد ؛

شهال حسینی -گروه انرژی :برنامه ریزی
های صورت گرفته در برنامه چش��م انداز
ایران نشان از آن دارد که صنعت پتروشیمی
ط��ی ده��ه های آینده به عن��وان راهی به
س��وی کاهش خام فروشی و ایجاد ارزش
افزوده مطلوب در کشور انتخاب شده است،
پتروش��یمی ایران به عن��وان یک صنعت
ارزش آفرین دریک دهه گذش��ته روند رو
به رشدی را سپری کرده است.
صنعت پتروش��یمی ایران که هم اکنون با
توجه به وجود زیر ساخت های مطلوب در
مس��یر رشد و توس��عه قرار گرفته ،نیازمند
تکمی��ل زنجی��ره ارزش اس��ت ،از این رو
همزم��ان با توس��عه بخش باالدس��ت به
خص��وص فازهای پ��ارس جنوبی ،صنایع
تکمیل��ی ای��ن صنعت ب��ا ارزش نیز باید به
عن��وان راهب��ردی ملی ،م��ورد توجه قرار
گیرد.درای��ن می��ان باید توج��ه کرد برای
توس��عه متوازن پتروش��یمی بای��د به فکر
ایج��اد صنای��ع تکمیلی در جای جای نقاط
کشور بود ،هم اکنون ایران با هدف توسعه
صنعت پتروش��یمی و ایجاد ارزش افزوده
بیشتر از گاز اتان در حال احداث بزرگترین
خط لوله اتیلن جهان در استان های غربی
خود اس��ت ،به گفته مس��والن صنعت نفت
کشورمان میزان تولید مجموعه طرح های
پتروش��یمی که برای غرب کش��ور درحال
اجراست ،تا پایان امسال به  8میلیارد دالر
خواهد رسید.توس��عه صنعت پتروش��یمی
ای��ران که در س��الهای گذش��ته مس��یر
پرشتابی را طی کرده است ،با تولیدی شدن
پتروشیمیهای غرب کشور وارد مرحلهای
جدید خواهد شد .پتروشیمی همدان آخرین
مراحل س��اخت را ط��ی میکند و مجتمع
پتروش��یمی کردس��تان نیز اوایل امسال به
بهرهبرداری رس��ید و فاز اول پتروش��یمی
ایالم نیز که چند ماهی است وارد مدار تولید
ش��ده ،سال آینده با دریافت خوراک بیشتر
میتواند با تمام ظرفیت تولید کند.
یک��ی از محورهای اصلی سیاس��ت های
ابالغ��ی اقتص��اد مقاومت��ی توس��ط مقام
معظ��م رهب��ری به صنعت نف��ت در همه
بخش ها ،جلوگیری از خام فروش��ی است،
س��ال هاست که دانسته ایم ،آن چیزی که
غی��ر از نف��ت خ��ام م��ا را از تک محصولی
و ضرب��ه پذی��ر ب��ودن دور و در حاش��یه ی
ام��ن اقتصاد جهان قرار می دهد ،توس��عه
ی پایدار یعنی ایجاد ارزش افزوده و تن به
کار گروهی دادن و از همین داش��ته های
محدود بیشترین و ماندگارترین صرفه را به

اجتناب از خام فروشی در صنعتپتروشیمی

تلقی می شود .به این ترتیب از رقابت ناسالم
بین برخی واحدهای پتروشیمی که با ارزان
فروش��ی برخی محصوالت جهت بدست
آوردن مش��تری ،موجب��ات ح��ذف رقیب
داخل��ی را فراه��م می کنند ،جلوگیری می
شود .از سویی دیگر ،با سیاستگذاری های
کارشناس��انه م��ی توانیم گام های موثری
در جذب س��رمایه گذاری داخلی و خارجی
داشته باشیم .البته در این میان ،اهتمام به
تکمیل زنجیره و حلقه های پتروش��یمی از
صنایع باالدس��تی به پائین دس��تی و حتی
محصوالت نهایی نیز در سرعت بخشیدن
به توسعه این صنعت بی تاثیر نیست.

توس�عه صنع�ت پتروش�یمی کلی�د

جلوگیری از خامفروشی

جامعه تزریق کردن است.کسب سود بیشتر
از طریق ایجاد بازار دائمی برای محصوالت
پتروش��یمی ،ارای��ه محصول متناس��ب با
ذائقه بازار و کس��ب س��ود بیشتر ،کمک به
برنامههای کالن ملی و اش��تغالزایی پایدار
در کشور ،ارایه مدل جایگزین توسعه صنایع
مکمل پتروش��یمی به جای توسعه صنایع
باالدس��تی پتروش��یمی در نق��اط مختلف
کش��ور ،زمینهسازی برای مشارکت بیشتر
بخ��ش خصوصی در برنامههای توس��عه
کش��ور و کمک به اجرایی ش��دن اصل ۴۴
قانون اساس��ی ،ضرورت مد نظر داش��تن
صنایع مکمل در س��بد شرکت پتروشیمی
بصورت غیر مس��تقیم و کاهش مخاطرات
و کاس��تی های احتمالی ناش��ی از تحریم
های بین المللی را می توان از جمله مزایای
توسعه صنایع مکمل پتروشیمی در حاشیه
طرح های مهم پتروشیمی برشمرد.

پرهی�ز از خ�ام فروش�ی در صنع�ت

پتروشیمی

ادیان��ی نایب رئیس کمیس��یون انرژی در
گفت و گو با خبرنگار شروع با تاکید بر لزوم
پرهیز از خام فروش��ی گفت  :پرهیز از خام
فروش��ی و ایج��اد ارزش افزوده و فرآوری
محص��والت پتروش��یمی از جمله راههای
دس��ت یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و
ایجاد اشتغال است.
وی با تاکید بر اس��تفاده از حداکثر ظرفیت
ت��وان داخ��ل در حوزه پتروش��یمی گفت :
طبق اهداف برنامه شش��م توس��عه باید به
بخ��ش نف��ت و گاز و پتروش��یمی بیش از

س��ایر بخش��ها توج��ه کرد ک��ه این امر در
گرو پرهیز از خام فروش��ی در این صنعت
اس��ت که با تحقق آن می توان به توس��عه
اش��تغال و توس��عه اقتصادی کشور کمک
کرد و ش��اهد ش��کوفایی اقتصاد در سطح
عمومی باشیم.
وی ب��ر به کارگیری از ظرفیتهای داخلی
و خارجی جهت س��رمایهگذاری در حوزه
پتروشیمی استقبال کرد و گفت  :متاسفانه
اس��تفاده از ظرفیته��ای فن��ی ،مال��ی و
تخصص��ی داخل��ی برای توس��عه و بهره
ب��رداری صحی��ح و بهین��ه از منابع صنعت
پتروشیمی به خوبی بکارگرفته نشده است
و همی��ن ام��ر باعث ش��ده در برخی موارد
ب��ه خام فروش��ی تن دهیم ام��ا امیدواریم
کاهش یابد.

اجتن�اب از خ�ام فروش�ی و س�رمایه

گذاری در صنایع پائین دستی

س��عید پورفره��ادی  ،عض��و اتحادی��ه
صادرکنن��دگان فرآوردهه��ای نفت ،گاز و
پتروش��یمی در خصوص خام فروش��ی در
صنعت پتروشیمی گفت  ۵۰ :سال ازتاسیس
اولین مجتمع پتروش��یمی کشور که تحت
عنوان کود ش��یمیایی مرودش��ت در سال
 ۱۳۴۲در ایران می گذرد ،بی شک توسعه
صنعت پتروش��یمی در کشور از رشد خوبی
برخوردار بوده است ،اما وجود موانع متعدد
موجب ش��د که ش��کوفایی م��ورد نظر در
صنایع باالدس��تی و پائین دس��تی ،در حد
انتظ��ار نباش��د،اگر موانع س��د راه صنعت
پتروش��یمی کش��ور وجود نداشت ،با توجه

افزایش قیمت بنزین در صحن مجلس هم رای نمی آورد

عض��و کمیس��یون انرژی مجلس ،معتقد اس��ت که
افزای��ش قیم��ت بنزی��ن در صح��ن علن��ی ،همانند
کمیسیون انرژی و تلفیق بودجه رای نمی آورد.
حسن بهرام نیا در گفت وگو با خانه ملت ،با اشاره به
افزایش قیمت حامل های انرژی در الیحه پیشنهای
دولت در بودجه س��ال  ،97گفت :کمیس��یون انرژی و
کمیسیون تلفیق پس از بحث و بررسی ها با افزایش
نرخ حامل های انرژی مخالفت کردند.

نف��ت پ��س از اینکه روز پنج ش��نبه ب��ه  ۷۰دالر صعود
ک��رد ،در معام�لات روز جمع��ه به عقب نش��ینی از این
سطح تن داد.
به گزارش ایس��نا ،بهای معامالت آتی وس��ت تگزاس
اینترمدیت آمریکا به  ۶۳.۶۲دالر در هر بشکه رسید که
 ۱۸سنت یا  ۰.۳درصد پایین قیمت نهایی معامالت روز
گذش��ته بود .بهای معامالت نفت آمریکا روز پنج ش��نبه
ب��ه  ۶۴.۷۷دالر صع��ود کرده بود که باالترین قیمت از
دسامبر سال  ۲۰۱۴بود.
بهای معامالت نفت برنت  ۶۹.۲۷دالر در هر بشکه بود
که نسبت به قیمت نهایی روز گذشته تغییری نداشت.
برن��ت روز پنج ش��نبه ب��ه  ۷۰.۰۵دالر صعود کرده بود
که باالترین قیمت از دس��امبر س��ال  ۲۰۱۴بود .اگرچه
تحلیلگران از ابتدای س��ال میالدی جاری نس��بت به

عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی،
اف��زود :ح��دود  80درصد از نماین��دگان معتقدند که
هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی با گفتمان
حمایت از مردم مغایرت دارد و مخالف افزایش قیمت
هس��تند.وی با بیان اینکه مخالفت با افزایش قیمت
حامل های انرژی حرکتی در راستای حمایت از مردم
و نظ��ام و انق�لاب اس��ت ،ادام��ه داد :افزایش قیمت
حامل های انرژی به ویژه س��وخت ارتباط مس��تقیم
با گرانی ،بیکاری و رکود دارد ،لذا دلس��وزان نظام و
انقالب نباید احساسی تصمیم گرفته و باید براساس
واقعی��ت ها تصمی��م بگیرند .نماینده مردم نهاوند در
مجلس شورای اسالمی ،یادآور شد :یکی از واقعیت
های امروز جامعه ما این است که با هرگونه افزایش
قیمت حامل های انرژی مخالفت شود ،لذا در صحن
علنی مجلس نیز با تغییر و افزایش قیمت حامل های
انرژی مخالفت می شود.

ب��ه پتانس��یل ه��ای موجود نظی��ر نیروی
ج��وان و تحصی��ل کرده و وف��ور خوراک،
ارزش صادرات محصوالت پائین دس��تی،
اکنون به بیش از  ۳۰۰میلیارد دالر درسال
میرس��ید و کشور با مشکالت متعددی از
قبیل اش��تغال ،رکود ،کمب��ود منابع ارزی
و رش��د ک��م اقتصادی مواج��ه نبود؛ به این
ترتیب ایران می توانس��ت در میان تمامی
کشورهای جهان رتبه پنجم را داشته باشد؛
در ای��ن صورت خام فروش��ی نمی کردیم
و ق��ادر بودیم پ��س از آمریکا ،قطب تولید
محصوالت پتروشیمی باشیم.
وی افزود :خام فروشی خیانت بزرگی است
که به نسل های آینده می شود و اگر فکری
برای رفع موانع و اجتناب از خام فروش��ی
و س��رمایه گذاری در صنایع پائین دس��تی
نشود ،در سال های نه چندان دور که ذخایر
فس��یلی کشور ،مزیت استخراج و اکتشاف
خ��ود را از دس��ت م��ی دهد ،دیگر خبری از
نفت خام و صنعت پتروش��یمی نیس��ت که
بخواهی��م در خص��وص آن همای��ش ها و
سمینارهای بی سرانجام برگزارکنیم.
پورفره��ادی نبود متول��ی و یک مدیریت
واحد و منسجم را مهمنرین انع پیش روی
صنع��ت پتروش��یمی عنوان ک��رد و گفت :
فق��دان ای��ن مقوله ،خس��ارات زیادی را به
توس��عه صنعت پتروشیمی کشور وارد می
کند .این در حالی است که ایجاد مدیریت
واح��د ص��ادرات ،جهت هدفمندس��ازی و
سیاس��تگذاری کالن در ح��وزه ص��ادرات
محص��والت پتروش��یمی ،نیازی ضروری

هشدار وزیر نیرو برای بی آبی

در حال حاضر وضعیت آب کش��ور در ش��رایط زیر نرمال
ق��رار دارد ب��ه همین دلیل وزیر نیرو هش��دار داده که در
بخش های نظیر کشاورزی ،صنعت و محیط زیست در
سال جاری آبی یعنی تا پایان شهریور ،۱۳۹۷با مضایقی
مواجه خواهند شد اما سعی خواهیم کرد که پس از تسهیم
عادالنه کمآبی چنانچه بخشی با کاهش بیشتری مواجه
بود براساس ضوابط و مقررات بتوانیم منابع مالی مورد
نیاز و خسارات مربوطه را جبران کنیم.به گزارش ایسنا ،بر

اساس آمار و ارقام موجود ،در حال حاضر  ۲۵درصد منابع
آبیکشوربدونمنبعدرآمدیبودهوایندرحالیاستکه
باید این عدد زیر  ۱۵درصد باشد؛ به همین دلیل بسیاری
از کارشناسان معتقدند که مصرف آب کشور باید از ۱۰۰
میلیارد مترمکعب به  ۷۰میلیارد مترمکعب کاهش یابد.
همچنین میزان هدررفت ضایعات آب در س��طح کشور
بین  ۳۰تا  ۳۵درصد بوده و این بدانمعنا است که بالغ
بر  ۲۴میلیارد مترمکعب آب آن هم در ش��رایطی که با
بحران و تنش آبی مواجه هس��تیم دور ریخته میش��ود،
از س��وی دیگر  ۱۰درصد بارش مس��تمر در طول س��ال
منجر به تامین  ۲۰تا  ۲۵درصد آب و منابع آبی مورد نیاز
کش��ورمیش��ودومیزانآبتجدیدپذیردرسطحکشور
 ۱۱۴میلی��ارد مترمکع��ب بوده و از مجموع آب مصرفی
در کش��ور ۹۰درصد آن در روس��تاها مصرف میش��ود و
 ۹۴درصد از اش��تغالهای مستقیم و غیرمستقیم کشور
هم مرتبط با بخش کشاورزی بوده است.

عقب نشینی بازار نفت از رکورد ۷۰دالر

احتمال تصحیح نزولی قیمت نفت هش��دار داده اند اما
ش��رایط کلی بازار را تحت تاثیر توافق کاهش تولید به
سرکردگی اوپک قوی توصیف کرده اند.
بازاره��ای نف��ت در مجموع از توافق کاهش تولید میان
اوپک و تولیدکنندگان خارج از این سازمان شامل روسیه
که از اول ژانویه سال گذشته به اجرا درآمده و قرار است
تا پایان س��ال  ۲۰۱۸ادامه پیدا کند ،تحت پش��تیبانی
قرار گرفته اند.
عامل دیگری که از قیمتها حمایت کرد ،کاهش ذخایر
نف��ت آمری��کا بود .ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به
پنجم ژانویه ،حدود  ۵میلیون بش��که کاهش یافت و به
 ۴۱۹.۵میلیون بش��که رس��ید که این رقم ،اندکی پایین
متوسط پنج ساله  ۴۲۰میلیون بشکه است.
طب��ق اعالم اداره اطالع��ات انرژی آمریکا ،تولید نفت

این کش��ور  ۲۹۰هزار بش��که در روز کاهش یافت و به
 ۹.۵میلیون بش��که در روز رس��ید .اوله هانس��ن ،مدیر
اس��تراتژی کاال در ساکس��و بانک در یادداشتی نوشت:
مختل شدن عرضه و کاهش ذخایر نفت آمریکا و جهان،
قیمتهای نفت را باالتر برده است .اما سیگنالهای منفی
نیز در بازار مشاهده می شوند که شامل افزایش ذخایر
س��وخت و کاهش س��ود محصوالت پاالیش ش��ده در
آس��یا هس��تند .انتظار می رود این مس��ئله مانع سفارش
برای نفت خام شود.
آمار رس��می نش��ان داد ذخایر بنزین آمریکا  ۴.۱میلیون
بشکه افزایش یافته که بیش از میزان پیش بینی شده
بوده اس��ت در حالیکه میانگین حاش��یه سود پاالیشگاه
س��نگاپور ماه جاری به پایین  ۶دالر در هر بش��که رسید
که پایینترین س��طح فصلی در پنج س��ال گذشته است.

بر اساس گزارش رویترز ،اگرچه قیمتهای نفت از اوایل
دس��امبر به این طرف بیش از  ۱۳درصد رش��د کرده اما
برخ��ی از تحلیلگ��ران انتظار دارند بدنبال روند صعودی
اخیر ،یک تصحیح نزولی قیمت صورت بگیرد.

احتمالمحبوسشدنخدمهنفتکشایرانیدراتاقایزوله

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تهیه گزارشی جامع
از حادثه حریق نفتکش ایرانی پس از برگزاری نشستهای
تخصصی با مس��ئوالن وزارت نفت و مس��ئوالن خارجی
همچون سفیر چین ،خبر داد.
هدای��ت اهلل خادم��ی در گفت وگو با خانه ملت،با اش��اره به
آخرین وضعیت کشتی نفت کش ایرانی که در دریای چین
دچار حریق شده است ،گفت :متاسفانه در پی برخورد کشتی
چینی و ایرانی در دریای چین  ٣٠خدمه ایرانی مفقود شده
اند و تاکنون هیچ کش��وری برای کمک به اطفای حریق
اقدام نکرده است.
نایب رئیس کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی ،با
تاکید بر اینکه طرف چینی هیچ همکاری برای تسریع در
اطفایحریقانجامندادهاست،افزود:احتمالضعیفیوجود

احم��د صف��ری ،عضو کمیس��یون انرژی
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه یکی
از ارکان توس��عه کشور صنعت پتروشیمی
اس��ت ،گف��ت :توس��عه این صنع��ت کلید
جلوگیری از خامفروشی است.
وی در گفتوگو با «نیپنا» با تاکید بر حمایت
مجلس از توسعه صنعت پتروشیمی ایران
درخصوص جلوگیری از خامفروشی و تولید
محص��والت نهایی اظهار کرد :بر اس��اس
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،باید از تمامی
ظرفیتها برای جلوگیری از خامفروش��ی
استفاده کرد و در این راستا توجه به موضوع
ارزش افزوده در صنعت پتروش��یمی نقش
مهمی در جلوگیری از خامفروش��ی دارد و
باید این صنعت در مسیر تکمیل زنجیره و
تولی��د محصوالت نهایی حرکت کند .وی
با تاکید برلزوم توس��عه صنعت پتروشیمی
برای جلوگیری از خامفروشی افزود :بهطور
طبیعی برای توس��عه صنعت پتروشیمی به
منابع مالی و س��رمایهگذاری نیازمندیم که
ب��ا توجه به محدودیتهای بودجهای ،باید
بخشی از سرمایهگذاریها از طریق جذب
س��رمایه خارجی محقق ش��ود و امید است
ک��ه با توجه به عالقه مندی ش��رکتهای
صاحب نام برای س��رمایهگذاری و انتقال
دانش فنی بهزودی شاهد شتاب در توسعه
این صنعت باشیم .صفری با مثبت ارزیابی
ک��ردن اس��تفاده از ظرفی��ت فاینانس در
توس��عه صنعت پتروشیمی تصریح کرد :در
صورتی که قوانین و مقررات کشور از سوی
س��رمایهگذاران خارجی رعایت شود مانعی
برای مشارکت و سرمایهگذاری خارجی در
این صنعت وجود ندارد ،البته انجام این مهم
باید همزمان با انتقال تکنولوژی پیش��رفته
به داخل کشور باشد.

داردک��هع��دمهمکاریطرفچین��یبرایاطفایحریق
نفتکش ایرانی برای سوخته شدن مابقی میعانات موجود در
نفتکش باشد تا از آلودگی دریا جلوگیری شود.نماینده مردم
ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی با اشاره به بهانه
جویی طرف چینی برای کندی روند اطفای حریق ،تصریح
کرد :بدی شرایط جوی و وجود موج هایی با ارتفاع  ٧متر در
کندی روند امداد تاثیرگذار است اما باز هم این میزان تعلل
قابل توجیه نیست.وی با بیان اینکه توقف عملیات امداد و
نجات معنا ندارد ،گفت :شاید خدمه در اتاقک ایزوله کشتی
محبوس بوده و هنوز زنده باشند؛ لذا هر گونه تعلل به مرگ
آن ه��ا م��ی انجامد.این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه
داد :مقرر شده بود طی عملیاتی با هلی برد بر روی کشتی
ایران��ی از زن��ده بودن خدمه اطمینان حاصل ش��ود که این

موضوع هم انجام نشد.وی با تاکید بر اینکه نفتکش دارای
کانتینرهای مختلفی است ،افزود :دستگاه های امدادی می
توانس��تند قبل از تس��ری آتش به کانتیر های دیگر آتش را
مهار کنند اما اقدامی صورت نگرفت.این نماینده ه مردم در
مجلس دهم ،با بیان اینکه دغدغه دیگری که اکنون وجود
دارد احتمال عدم پرداخت خسارت وارده به نفتکش ایرانی از
سوی شرکت بیمه گر خارجی است ،گفت :چون در آب های
کش��ورچینایننفتکشدچارس��انحهشدهوبرخیاهمال
کاری ها در روند آن موثر بوده این کش��ور نیز باید خس��ارت
بپردازد.خادمی با اشاره به مفقود شدن قایق نجات نفتکش
ایرانی و احتمال زنده ماندن خدمه ،تصریح کرد :بیشترین
احتمال محبوس ش��دن خدمه در نفتکش اس��ت زیرا اگر با
قایق نجات از نفتکش خارج ش��ده بودند تا کنون پیدا ش��ده

بودند.ویبااش��ارهبهنقشدس��تگاهدیپلماسیکشورمادر
موضوع نفکش ایرانی ،افزود :متاسفانه دستگاه دیپلماسی
ضعیف عمل کرد در حالی که باید با توان بیشتری به دنبال
پیگی��ری موضوع حرکت م��ی کرد.خادمی با انتقاد از عدم
پوشش کافی این حادثه تلخ از سوی رسانه ها ،تصریح کرد:
این موضوع باید پررنگ تر از این پیگیری شده و با کمک از
کشورهایمختلفزمینهاطفایحریقفراهممیشد.نایب
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از پیگیری
کمیسیون متبوعش در خصوص آخرین وضعیت نفتکش
ایرانی خبر داد و گفت :با برگزاری نشست های تخصصی
با مسئوالن وزارت نفت و مسئوالن خارجی از جمله سفیر
چین در ایران ابعاد موضوع را جهت تهیه گزارش��ی جامع
بررسی خواهیم کرد.

استراتژی اوپک برای پایان دادن به اشباع
عرضه جهانی نفت ،آس��یب ش��دیدی به
ن��اوگان ابرنفتکشه��ا زده که یک بخش
حیات��ی در زنجی��ره تامین صنعت نفت به
شمار میروند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،متوس��ط درآم��د
ابرنفتکشهایی که سوخت را میان قارهها
حمل میکنند س��ال گذشته بیش از نیمی
کاه��ش یاف��ت و ب��ه پایینترین میزان از
سال  ۲۰۰۹رسید و بسیار پایینتر از رقمی
بود که تحلیلگران پیش بینی کرده بودند.
اکنون تمدید کاهش تولید اوپک تا پایان
س��ال  ۲۰۱۸این رکود را تش��دید خواهد
کرد.
ب��ه گفت��ه اولیوی��ه جیک��وب ،مدی��رکل
ش��رکت پتروماتریک��س ،کاه��ش تولید
اوپک ش��مار محمولهه��ا از خاورمیانه به
آس��یا را در ش��رایطی که ش��مار زیادی از
کش��تیهای تازه ساخته شده تحویل داده
شدند ،به میزان قابل توجهی کاهش داد.
ابرنفتکشها که در صنعت به کشتیهای
نفتی بزرگ یا  VLCCمعروف هس��تند،
ظرفیت حمل حدود دو میلیون بشکه نفت
را دارند.
از آغ��از س��ال  ۲۰۱۷اوپ��ک و متحدانش
تواف��ق کاه��ش تولید به میزان حدود ۱.۸
میلی��ون بش��که در روز را اج��را کردهاند و
ص��ادرات نف��ت و همچنین کس��ب و کار
نفتکشها در مس��یرهای تجاری مهم را
مح��دود کردهاند .این گروه در ژوئن قصد
دارد تواف��ق کاه��ش تولی��د را که در حال
حاضر قرار است تا پایان سال  ۲۰۱۸اجرا
شود ،مورد بازبینی مجدد قرار دهد.
طبق آمار گردآوری شده از سوی بلومبرگ،
صادرات نفت خام از سوی اعضای اوپک
در منطقه خلیج فارس ماه گذش��ته برای
نخس��تین بار از اوت به پایین  ۱۸میلیون
بشکه در روز رسید .به خصوص صادرات
به چین و ژاپن از عربستان سعودی ،ایران و
امارات متحده عربی کاهش یافت.
در ای��ن بی��ن طب��ق ب��رآورد ش��رکت
"کالرکس��ون ریس��رچ سرویس" ،انتظار
م��یرود ناوگان ابرنفتک��ش جهانی پس
از رش��د  ۵.۳درصدی در س��ال گذش��ته و
 ۷.۴درصدی در سال  ۲۰۱۶امسال چهار
درصد توس��عه پیدا کند .نرخ کشتیرانی در
ماههای اخیر که معموال نرخها در این وقت
از س��ال بهبود پیدا میکند ،دچار کاهش
شده است.
ب��ه گفته جیکوب ،اگر اوپک در نشس��ت
ژوئن خود درباره کاهش تولید تجدیدنظر
کند ،نرخها بهبود پیدا خواهد کرد ،زیرا نفت
بیش��تری به بازار عرضه میش��ود ،اما اگر
چنین اقدامی صورت نگیرد و روند کاهش
تولید این گروه ادامه پیدا کند نرخها ممکن
است تا پایان سال دچار کاهش شوند.
آم��ار کالرکس��ون نش��ان میدهد درآمد
کش��تیها به طور متوسط در سال گذشته
 ۵۷درص��د کاه��ش یاف��ت و به  ۱۷هزار و
 ۷۹۴دالر در روز رس��ید .تحلیلگ��ران در
نظرس��نجی بلومبرگ متوسط درآمد این
کش��تیها در س��ال  ۲۰۱۷را  ۲۵هزار دالر
را پیشبینی کرده بودند.
قیمتهای نفت و درآمد نفتکشها اغلب
روند معکوس��ی دارد .در س��ال  ۲۰۱۳که
نفت برنت به  ۱۲۰دالر در هر بشکه رسید
متوس��ط درآمد اب��ر نفتکشها  ۱۸هزار و
 ۶۲۱دالر ب��ود .دو س��ال بع��د در بحبوحه
اف��ت قیمت نفت ،عای��دی روزانه آنها به
 ۶۴هزار و  ۸۴۶دالر رسید .از ژوئن بهای
معام�لات نفت  ۵۱درصد افزایش یافته و
به باالترین حد در بیش از سه سال گذشته
رسیده و معامالت را به حدود  ۶۸دالر در
هر بشکه رسانده است.
درآم��د در ی��ک مس��یر ابرنفتکش مهم از
خلیج فارس به آس��یا در س��ال  ۲۰۱۷به
میزان  ۶۹درصد کاهش یافت و س��ال را
در ح��دود  ۱۶ه��زار دالر در روز ب��ه پایان
رساند که بسیار پایینتر از متوسط فصلی
دس��امبر بود .این ریزش نرخ در بس��یاری
از شرکتهای نفتکش بزرگ جهان تاثیر
منفی گذاش��ت و س��هام آنها را با کاهش
روبهرو کرد.
ب��ه گفت��ه یکی از مدیران ش��رکت فرانت
الی��ن ،رش��د ن��اوگان و کاهش ذخایر که
میزان س��وخت ب��رای صادرات را کاهش
داد دالی��ل اصل��ی ب��ازار ضعیف نفتکش
بودند که در  ۱۲ماه گذش��ته مش��اهده شد.
ب��ا اینهمه کاه��ش تولید اوپک با افزایش
جری��ان تج��ارت در نقاط دیگ��ر از جمله
منطقه آتالنتیک و از آمریکا به آسیا جبران
شده است.
در بحبوحه مشکالت بازار شرکت یورونو
 ۲۱دس��امبر اعالم کرد شرکت Gener8
 Maritimeرا خریداری کرده و بزرگترین
اپراتور نفتکش مس��تقل با ناوگانی شامل
 ۷۵نفتک��ش از جمله  VLCC ۴۴را ایجاد
میکند.ب��ه گفته بوراک س��تینوک ،مدیر
تحقیقات در ش��رکت ارو شیپ بروکینگ،
ب��ازار نفتکش از کاه��ش صادرات اوپک
و کش��تیهای جدید متعدد لطمه دوگانه
دیده اس��ت .انتظار میرود نرخ حمل نفت
نوس��اناتی داشته باشد اما در مجموع بازار
پرچالشی خواهد بود.

بانکوبیمه
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صندوق توسعه ملی یاری رسان شد
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وصولمطالباتجلوگیری
از انحراف منابع عمومی است

مدیرعام��ل بانک ص��ادرات ایران ،در ادامه
بازدیده��ای خود از ش��عب مناطق مختلف
تهران ،با تاکید بر وصول مطالبات به عنوان
مهمترین مولفه نقش��ه راه بانک در راستای
بازیابی توان پرداخت تس��هیالت به بخش
ه��ای مولد کش��ور ،اظهار امی��دواری کرد
که مصوبه اخیر کمیس��یون تلفیق مجلس
شورای اسالمی در خصوص تهاتر مطالبات
بانک ها ،نقش موثری در کاهش مطالبات
معوق ایفا کند.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک صادرات
ای��ران ،س��یاوش زراعت��ی اف��زود :وصول
مطالبات سر لوحه کار همه مدیران ستادی
و شعب بانک قرار گرفته و به انحاء مختلف
از جمل��ه ب��ه صورت مس��المت آمیز و وفق
مق��ررات ،پیگیری می ش��ود که تاکنون به
نتایج ملموس��ی رس��یده است .وی در عین
حال از حمایت همه ظرفیت های حاکمیتی
و قضایی کش��ور برای دریافت مطالبات از
بدهکاران کالن بد حس��اب این بانک خبر
داد و تاکی��د ک��رد :باز پ��س گیری مطالبات
بان��ک ب��ه عنوان یک تعه��د در حفظ منافع
ملی ،س��هامداران ،س��پرده گذاران ،هدایت
دوب��اره مناب��ع ب��ه س��مت تولی��د واقعی و
اش��تغال در کش��ور و همچنی��ن جلوگیری
از انحراف س��رمایه های عمومی به س��مت
فرص��ت طلب��ی های نامش��روع ،با جدیت
در دس��تور کار مجموع��ه بان��ک صادرات
ایران قرار دارد.
س��یاوش زراعتی در ادامه بازدیدهای خود
از ش��عب بان��ک در مناط��ق مختلف تهران
(جمالزاده کد ،٩٧٦دکتر فاطمی کد ،٣٠٠٢
باجه ش��عبه بهار جنوبی کد ،٢٠٩٣ش��هید
قنبری��ان کد ،٥٥٦اس��کندری ش��مالی کد
 ،٤٤٩بلوار اس��تاد معین کد  ٣٠٢٧و کمیل
ک��د  )١٢٦٤بازدی��د کرد و ضمن بررس��ی
دقیق عملکرد شعب ،بر پیگیری های الزم
برای ایجاد تناسب بهتر در منابع و مصارف
آنها تأکید کرد.
وی در عی��ن ح��ال از نزدی��ک در جری��ان
مش��کالت برخی مش��تریان بده��کار قرار
گرفت.

افزای��ش ع��ددی آم��ار و ارقام ش��اهدی بر
ادع��ای افزای��ش تولی��د .به گ��زارش روابط
عمومی س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان
جاوی��د صحرای��ی که در ش��ورای تحقیقات
کش��اورزی  ،آموزش و منابع طبیعی اس��تان
سخن می گفت با اعالم این خبرافزود  :آنچه
که باعث ش��کوفایی بخش کش��اورزی می
شود همکاریهای تنگاتنگ مراکز تحقیقاتی
با کارشناس��ان ترویج و ارتباط تنگاتنگ آنان
با زارعین است به عبارتی همکاری و ارتباط
تنگاتن��گ تحقیق��ات  ،ترویج و بهره برداران
م��ی توان��د آخرین یافته های تحقیقاتی را در
اخیتار زارعین قرار دهد در این فی مابین روابط
عموم��ی می تواند با انعکاس دس��تاوردهای
محققی��ن در معرفی ارق��ام جدید به زارعین
نقش کلیدی داش��ته باش��د به این معنی که
اگ��ر اطالع رس��انی بموقع و صحیح به بهره
ب��رداران صورت بگیرد آنوقت اس��ت که می
توانیم ش��اهد رش��د و ش��کوفایی در بخش
کش��اورزی باش��یم .این مقام مسئول افزود :
ام��روزه خالقی��ت و تمایز یافتگی رفتارهای
ارتباط��ی درحوزه اطالع رس��انی بایس��تی
مدیران و مس��ئوالن روابط عمومی در حوزه
ارتباطی و اطالع رسانی همواره مد نظر قرار
داده و در مس��یر اغناء افکار عمومی گامهای
اس��تواری را بردارن��د در ح��ال حاضر با تعدد
ابزار های اطالع رس��انی مخاطبان در مقابل
ام��واج های زی��ادی از پیامهای منابع خبری
مواج��ه هس��تند و در ای��ن میان آن دس��ته از
مدیران سازمانها و دستگاهها به نحو شایسته
با هدف گذاری اصولی خواس��ته های خود را
از مخاطبان آگاه برس��اند یقینا بدون وقفه و
تعلل و وجود مانع عکس العمل مناس��بی را
برای تقویت پش��توانه مردمی توام با رضایت
خاطر دریافت خواهد کرد مدیر روابط عمومی
سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره
به نقش مهم تحقیقات در رش��د و پیش��رفت
کش��اورزی گف��ت :در عرص��ه تحقیق��ات و
پژوهش نیز با حصول ش��ناخت الزم وکافی
از محق��ق و نتای��ج تحقیقات��ی جایگاه بارز و
ش��اخص دستگاههای تحقیقاتی و پژوهشی
بیش از پیش شفاف سازی شده و مورد حمایت
مسئوالن تصمیم ساز قرار گرفته و از طرفی
با پذیرش نتایج تحقیقاتی از سوی کشاورزان
و تولید کنندگان ش��اهد رشد و توسعه واقعی
در عرص��ه کش��اورزی ک��ه در تامین امنیت
غذای��ی مص��رف کنندگان از تم��ام اولویت
ه��ای جوامع بش��ری مهم و ض��روری بوده
خواهیم شد.

میزخبر

بانک توسعه صادرات پیشتاز در جذب و پرداخت منابع
رییس کنفدراس��یون ص��ادرات اعالم کرد:
بانک توس��عه صادرات بیش��ترین منابع را از
صن��دوق توس��عه ملی دریافت و بیش��ترین
تسهیالتراهمتاکنونبهمتقاضیانپرداخت
کرده اس��ت.به گزارش روابط عمومی بانک
توسعه صادرات به نقل از خبرگزاری فارس،
آقای محمد الهوتی با اشاره به سپردهگذاری
صندوق توس��عه ملی در بانکهای مختلف
افزود :سال گذشته مبلغ  800میلیارد تومان
با نرخ  11درصد تس��هیالت توس��ط بانک
توسعه صادرات به صادرکنندگان تسهیالت
پرداخت شد.
عضو ش��ورای گفتوگ��وی دولت و بخش
خصوص��ی اظهار داش��ت :امس��ال به دلیل
افزای��ش مناب��ع تس��هیالت پرداخت��ی به
صادرکنندگان مقرر ش��د  50درصد از منابع
توسط صندوق توسعه ملی با نرخ  11درصد
و  50درص��د دیگ��ر آورده بانکه��ا ب��ا نرخ
مصوب شورای اقتصاد باشد که با نرخ کارمزد
میانگی��ن  13.5ت��ا  14.5درصد این منابع به
عن��وانتس��هیالتدراختیارصادرکنندگان
قرار میگیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
با اعالم این مطلب که نرخ س��ود تسهیالت
نس��بت به س��ال گذش��ته حدود  3.5درصد
افزایش یافته اس��ت گفت  :براساس مصوبه
ابالغیمعاوناولرئیسجمهور 50،درصداز

منابع بسته حمایتی برای پرداخت تسهیالت
از صندوق توسعه ملی و  50درصدی دیگر از
منابع بانکی تأمین میشود.
رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران افزود:
ن��رخ کارمزد تس��هیالت صندوق توس��عه
مل��ی  11درص��د و نرخ کارمزد تس��هیالت
بانکه��ا براس��اس مصوبه ش��ورای پول و
اعتب��ار 18درص��د تعیین ش��ده که میانگین

ای��ن دو ن��رخ برای تس��هیالت پرداختی به
صادرکنن��دگان  14.5درصد میش��ود.وی
اف��زود :ام��ا از میانگین کارمزد تس��هیالت
پرداخت��یب��هصادرکنندگاندرصورتارائه
ضمانتنامه صندوق؛ درصدی کم میش��ود
و میانگی��ن این کارمزد برای صادرکنندگان
نمونه نیم درصد کاهش مییابد و با محاسبه
ای��نارق��اممیتوانگفتک��همیانگیننرخ

تاکید مدیر عامل بانک ملی ایران بر توسعه صنایع تولیدی

مدیر عامل بانک ملی ایران به همراه هیات همراه ،برای
بازدید و آگاهی از آخرین وضعیت شعب بانک در استان
آذربایجان غربی به ارومیه س��فر کرد.به گزارش روابط
عمومی بانک ملی ایران ،دکتر محمدرضا حسین زاده،
در جریان س��فر خود به اس��تان آذربایجان غربی ضمن
دیدار با مدیران و کارکنان اداره امور شعب این استان ،با
آنها درباره وضعیت بانک در این استان به بحث و تبادل
نظر پرداخت.وی در این نشس��ت به رویکرد های نوین
و برنام��ه ه��ای جدید بانک ب��ه ویژه در زمینه بانکداری

کارم��زد تس��هیالت به صادرکنن��دگان در
بانکهای تخصصی مثل توس��عه صادرات
حدود  13.5درصد و یا حتی کمتر است.رییس
کنفدراس��یون صادرات اضافه کرد :میانگین
نرخ کارمزد تسهیالت در سایر بانکها 14.5
درصد اس��ت.الهوتی ب��ا تاکید بر اینکه نرخ
 14تا  14.5درصد برای صادرات گران است
گفت :اگر واقعا نرخ تورم  9درصد است میزان

نرخ بهره بانکی باید  2درصد بیشتر و حدود
 11درصد باش��د.وی افزود :بهتر بود به جای
افزایش منابع ،تس��هیالت به صادرکنندگان
از همان محل منابع صندوق توس��عه ملی و
ب��ا نرخ کارمزد  11درصد پرداخت میش��د.
الهوتی گفت :براین اس��اس تاکنون بانک
توس��عه صادرات ح��دود  800میلیارد تومان
تسهیالت به صادرکنندگان پرداخت کرده و
ع�لاوهب��راینرقم 200میلیاردتوماندیگر
هم منابع از صندوق توس��عه ملی دریافت و
 200میلیارد تومان از منابع داخلی خود به این
امر اختصاص داده است تا مبلغ  400میلیارد
توم��ان دیگر به صادرکنندگان تس��هیالت
پرداخت کند.وی در پاس��خ به این س��وال که
آیا س��ال گذشته کارمزد تسهیالت پرداختی
به صادرکنندگان  24درصد بود ،گفت :سال
گذشته کارمزد تسهیالت  11درصد بود زیرا
مناب��ع فق��ط از صندوق توس��عه ملی تأمین
میش��د و بدین ترتیب تس��هیالت با کارمزد
 11درصد به صادرکنندگان پرداخت میشد.
الهوتی با بیان اینکه در س��ال گذش��ته نرخ
کارمزد بانکها برای پرداخت تس��هیالت به
صادرکنن��دگان  18درصد بود گفت :با توجه
به اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی نرخ
کارمزد از  18به  11درصد کاهش یافت ولی
برخیبانکهاتا 24درصدهمسودتسهیالت
دریافت میکردند.

تحول در ساختار باجههای روستایی پست بانک

الکترونیک اشاره کرد و با ارائه توضیحاتی درباره طرح
های بانک آفیسر ،طرح مسکن ،سامانه بام و پیام رسان
بله از همه کارکنان بانک خواس��ت تا تالش خود را در
راس��تای انجام هر چه بهتر این طرح ها به کار بندند.در
ادامه این س��فر ،حس��ین زاده با محمد مهدی شهریاری
استاندارآذربایجانغربیدیدارکردوراهکارهایپیشرو
برایتوسعهفعالیتهایبانکدرایناستانموردارزیابی
قرار گرفت.همچنین در این سفر ،در دیدار حسین زاده با
سرکنسول ایران در شهر اربیل عراق راهکارهای توسعه
فعالیت های شعب بانک ملی ایران در کشور عراق مورد
بحث و بررسی قرار گرفت .در ادامه مدیرعامل بانک ملی
ایران و هیات همراه در جلس��ه ای که با حضور اس��تاندار
 ،معاونان ،صاحبان صنایع و واحد های تولیدی .استان
برگزارش��دهبود،حاضرش��دندودرجریانمش��کالتو
مس��ائل مربوط به اس��تان قرار گرفتند وی در این جلسه
بر حمایت این بانک از توس��عه صنایع تولیدی اس��تان
اذربایجان غربی تاکید کرد.
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عضو هیات مدیره پست بانک ایران بر تحول اساسی در
ساختار باجهها برای خدمترسانی بیشتر به هموطنان و
جذبمنابعبیشترتاکیدکرد.بهنقلازروابطعمومیپست
بانک ایران ،وی در اولین گردهمایی شوراهای بخش،
دهیاران و مسئوالن باجههای پست بانک شهر در ادامه
ضمن بیان مطلب فوق به تشریح سیاستها و اهداف و
برنامههای بانک در حوزه باجهها و اشتغالزایی پرداخت
و اظهارداشت :با ارتقاء فعالیت باجههای خدمات بانکی،
واگذاری خدمات این بانک از طریق نمایندگیهای آن

از س��وی بانک مرکزی به این بانک ابالغ ش��ده اس��ت.
صباغی با اش��اره به ضرورت ایجاد اش��تغال و درآمدزائی
در کش��ور اظهارداش��ت :نظام بانکی متولی خلق پول و
حفظ ارزش آن بدون اثر سوء تزریق نقدینگی بیهدف
اس��ت .وی کلید ایجاد کس��ب و کار را نقدینگی دانست
و افزود :هدایت منابع و س��پردهها در ش��عب و باجههای
پست بانک ایران بستر اولیه نقدینگی این بانک است.
عضو هیات مدیره در این گردهمائی تغییر در نگرش و
فکر را شرط الزم در نقش آفرینی در عرصه اشتغالزایی
کشور عنوان کرد و گفت :دقت نظر در وصول به موقع
اقس��اط و گردش تس��هیالت پرداختی میتواند بعنوان
بخش��ی از منابع تخیصص اعتبار طرحهای اشتغالزائی
محسوب شود.صباغی با اشاره به سیاستهای اعطای
تسهیالتاشتغالزاییپستبانکازمحلمنابعصندوق
توسعه ملی افزود :باید در شناسایی و معرفی طرحهای
اقتصادی ،سرعت و تسهیل در پرداخت تسهیالت تدابیر
الزم را بکار ببریم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای

ساالنه ۱۶میلیون تن کاال از استان مرکزی جابهجا میشود
س��ال اخیر  45درصد تخصیص ش��ده و نزدیک  15میلیارد تومان هزینه
نگهداری سرمایهی راههای مان است.

پوشش مناسب آنتن دهی نیازمند همکاری سایر دستگاه ها
صاب�ر ابراهی�م ب�ای  -خراس�ان رض�وی مهندس
کارگزار در جلس��ه علنی ش��ورای شهر مشهد ضمن
اشاره به اینکه برای پوشش مناسب آنتن دهی همراه
اول در اس��تان نیازمند همکاری س��ایر دس��تگاه ها
هستیم بیان کرد :در خراسان رضوی بیش از  4میلیون
و دویس��ت مش��ترک تلفن همراه اول وجود دارد که
از این تعداد مشترک بخش زیادی از آن در پایتخت
معنوی ایران حضور دارند و ما توانسته ایم که خدمات
مختلف��ی از جمل��ه اینترنت پر س��رعت همراه اول و
همچنی��ن کیفیت مطلوب تماس را برای مش��تریان
خود فراهم کنیم.وی افزود : :متاس��فانه در بعضی از
نقاط شهر مشهد مشتریان ما گاها در برقراری تماس
با مش��کل مواجه می ش��وند و ما برای برطرف کردن
این مش��کل آمادگی نصب  BTS 120را در مش��هد
داریم که این نیازمند همکاری ش��هرداری و ش��ورای

شهر مشهد است.
مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی افزود :از لحاظ
نصب تجهیزات پیش��رفته در اس��تان ما هیچ گونه
محدودیتی نداریم و تنها برای ایجاد پوشش مناسب
تر همرا اول در استان باید یک همگرایی بین دستگاه
های مختلف از جمله ش��هرداری مش��هد با مخابرات
بیش از پیش به وجود آید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان مرکزی تصریح کرد :یک بخشنامه
بینالمللی و قانون بینالمللی وجود دارد که میگوید هر راهی که ساخته
و تحویل میش��ود به بهرهبرداران در س��ال نخس��ت یک تا س��ه درصد
هزین��ه س��اخت را ب��رای نگه��داری راه بدهند متاس��فانه حتی یک دهم
درصد از آن یک درصد را هم نداریم ،و باید ساالنه با توجه به اینکه سن
راههایمان باال اس��ت گاهی اوقات مجبور هس��تیم که تا  50درصد هزینه
س��اخت راه را ب��رای نگه��داری آن هزینه کنیم ام��ا بودجه ما یک درصد
هم نیست.
زندیف��ر بی��ان ک��رد :متاس��فانه بودج��ه ما یک درصد هم نیس��ت و اگر
بخواهی��م براس��اس آن قان��ون عمل کنیم باید س��االنه یک هزار و 500
میلیارد تومان برای نگهداری راههای اس��تان هزینه کنیم که متاس��فانه
بس��یار ک��م اس��ت ،حتی اگر 200میلی��ارد تومان هم بودج��ه برای راهها
داش��ته باش��یم میتوانیم یک شکل قابل قبولی برای بهرهبرداران فراهم
کنیم.

هزینه 35میلیارد تومانی تونل قالجه
ایالم -وحید صدر – خبرنگار شروع :مدیرکل راه و
شهرسازی استان ایالم گفت :کار ساخت و ساز تونل
قالجه  97درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
س��یدکمال الدی��ن میرجعفریان با بی��ان اینکه تونل
قالجه یک پروژه ملی اس��ت ،اظهارداش��ت :تاکنون
برای این پروژه  35میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و
تکمیل آن به  15میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه کار زیباسازی ورودی ها ،تثبیت
برخ��ی قس��مت ه��ای تونل و در حال انجام اس��ت،
افزود :اجرای تأسیسات ،روشنایی داخل تونل و نصب
سیستم تهویه تونل انجام نشده که این سیستم ها به
قطعات خارجی نیاز دارند و واردات آنها زمان بر خواهد
بود.مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم به راه های
ورودی و خروج��ی تونل اش��اره کرد و خاطرنش��ان
س��اخت :طول این تونل  2500متر اس��ت و  300متر

هم راه های ورودی و خروجی دارد که با احتساب راه
ه��ای ورودی و خروج��ی ،طول آن به  2800متر می
رسد.گفتنی است کلنگ تونل قالجه در اردیبهشت
ماه  89به زمین زده شده و هر چند که در ایام اربعین
امسال تردد در آن انجام گرفت و هم اکنون نیز تردد
در آن صورت می گیرد ،اما این تونل س��ال  97هم
به بهره برداری کامل نخواهد رسید.

برگزاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان بوشهر

بوشهر-خبرنگار شروع  :مدیرکل اوقاف و امور خیریه
اس��تان بوشهر گفت :آزمون سراسری حفظ و مفاهیم
قرآن کریم در  ۲۶رش��ته با  ۴موضوع حفظ ،مفاهیم،
انس با قرآن و انس با اهلبیت(ع) در اس��تان بوش��هر
برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه
اس��تان بوشهر  ،حجتاالسالم مرتضی محمدیان در
جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری ششمین آزمون
سراسری قرآن کریم در استان بوشهر افزود :این آزمون
از س��طح علمی دانش آموزان ابتدایی تا دانش��جویان
برگزار میشود.
وی بی��ان ک��رد :عالقمن��دان ب��رای ش��رکت در این
برنام��ه م��ی توانن��د از تاریخ  ۱۸تا  ۳۰دیماه بصورت
الکترونیکی از طریق س��امانه www.quranedu.ir
ثبتنام کنند.
محمدیان ادامه داد ۱۰ :و  ۱۲اس��فند س��ال جاری به
ترتیب بخش کتبی و شفاهی این مسابقات با مشارکت

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر برگزار
می ش��ود.وی یادآور ش��د :داوطلبان برای شرکت در
آزمون کتبی میتوانند از  ۱تا  ۹اس��فند کارت ورود به

شرایط خوبی بر صنعت بیمه
حاکم است

ریی��س کل بیم��ه مرک��زی اعالم ک��رد :در
ح��ال حاضر ش��رایط خوبی ب��ر صنعت بیمه
حکمفرماس��ت .عیدالناص��ر همتی گفت :اگر
ش��رکت های بیمه به خوب��ی اقدامات خود را
در راستای پرداخت خسارت های بزرگ اخیر
منتشرمیکردندصنعتبیمه،امروزموردانتقاد
برخ��ی قرار نم��ی گرفت چرا که صنعت بیمه
درس��اله��ای اخیرن��هتنهادرحوادث بزرگ
همچون معدن یورت ،قطار سمنان ،پالسکو
و زلزل��ه ه��ای اخیر به خوبی ایفای نقش کرده
است بلکه در بخش مسئولیت های اجتماعی
نیز بسیار فعال بوده و شرایط خوبی بر صنعت
بیمه حاکم اس��ت.همتی در نشس��ت شورای
هماهنگ��ی مدیران روابط عمومی س��ازمان
های تابعه وزارت اقتصاد گفت :مدیران روابط
عمومی به عنوان قلب س��ازمان ها عمل می
کنند و مدیران باید با بهره گیری از شیوه های
نوین ارتباطی و تبلیغاتی خدمات سازمان خود
را به خوبی به مردم معرفی کنند.وی در ادامه
اف��زود :اقناع افکار عموم��ی با ارائه اطالعات
صحی��ح و به موقع از اهمیت باالیی برخوردار
است و مدیران روابط عمومی باید با شناسایی
مشکالت سازمان خود نسبت به اطالع رسانی
شفاف اقدام و اعتماد مردم را جلب کنند.

افتتاح شرکت کیمیاداران کویر با
تسهیالت بانک صنعت و معدن

ش��رکت کیمی��اداران کویر با بهره مندی از
تس��هیالت بانک صنعت و معدن در بهاباد
یزد به بهره برداری خواهد رس��ید.به نقل از
پایگاه اطالع رس��انی بانک صنعت و معدن
 ،این ش��رکت که س��االنه  ۵۰هزارتن اسید
فس��فریک و  ۱۰۰هزار تن کود ش��یمیایی
و روزانه  ۱۸۰تن اس��ید س��ولفوریک تولید
خواهد کرد از  ۳۰میلیارد تومان تس��هیالت
ریال��ی و  ۱۶میلیون یورو تس��هیالت ارزی
بانک یاد ش��ده اس��تفاده کرده است.با آغاز
به کار ش��رکت کیمیاداران کویر برای ۱۳۰
نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد و این
امر تاثیر مثبتی بر فعالیت اقتصادی منطقه
خواهد داشت.
میزخبر

خبر شهرستان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی گفت :ساالنه ۱۶
میلیون تن کاال از مبدا اس��تان مرکزی توس��ط راهداری جابهجا میش��ود.
علی زندیفر در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل ،رانندگان و راهداری
که در اراک برگزار شد اظهار داشت :کار راهداری و حمل و نقل معموال
افتتاحی��ه خیل��ی ک��م دارد اما در خدماتی ک��ه داریم اگر یک لحظه غفلت
ش��ود تبعات بدی هم برای خود ما و هم برای اس��تان دارد ،برای مثال ما
درحال حاضر برای برفروبی زمستانی آماده هستیم در همین حال باید
مقدمات س��فرهای نوروزی را فراهم کنیم و بعد از نوروز هم باید جادهها
را اصالح کنیم و برای سفرهای تابستانی آماده کنیم.
وی اف��زود 6 :ه��زار و  300کیلومت��ر راه در اس��تان داری��م که چهار هزار و
 400کیلومتر آن راه روس��تایی بوده و مابقی راه اصلی ،ش��ریانی ،آزادراه
و بزرگراه هس��تند ،بودجهای که س��االنه برای نگهداری راههای استان
تزریق میش��ود درمجموع با بودجههای ملی و اس��تانی  80میلیارد تومان
اس��ت که گاها  30تا  35درصد و درنهایت خیلی که لطف ش��ود در چند
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جلسه دریافت کنند.
محمدی��ان گف��ت :افرادی که در این آزمون موفق به
گرفتن نمره فراتر از  ۷۰شوند ،گواهینامه معتبر قرآنی

با قابلیت پذیرش در تمامی دستگاه های اجرایی کشور
برای آنها صادر می شود.محمدیان ادامه داد :با توجه
ب��ه تاکی��د رهبری مبن��ی بر اینکه باید  ۱۰تا  ۱۵نفر از
جمعیت کش��ور حافظ قرآن باش��ند در این ارتباط برای
برگزاری برنامه های مرتبط با قرآن و حفظ آن اهتمام
ویژه ای در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر
ایجاد شده است.
وی گفت :سامانه ثبت نام طرح تربیت حافظان قرآن
کریم در استان بوشهر راه اندازی شده است و تاکنون
بیش از چهار هزار نفر در این سامانه نام نویسی کرده
اند.
محمدیان ،اس��تان بوش��هر را در عرصه قرآن مس��تعد
و دارای پیش��ینه با افتخار تاریخی دانس��ت و افزود:
ای��ن اداره کل س��االنه برنامهه��ای مختل��ف قرآنی
برگ��زار میکند کهشناساییاس��تعدادهای درخش��ان
قرآنی و برگزاری مسابقات و محفل انسی با قرآن در
عرصههای گوناگون در اولویت برنامهها قرار دارد.

پیشرفت طرح نوسازی
خط اول آبرسانی از میناب

مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان با اش��اره
به طرح نوسازی خط اول آبرسانی از میناب :
این طرح طی سه قرارداد مختلف شامل کانال
کن��ی  ،لول��ه گذاری و پر کردن در حال انجام
می باشد .نزدیک به  10کیلومتر پیشرفت کار
می باشد .پیشرفت فیزیکی فاز اول پروژه نیز
نزدیک به  35درصد است.ایش��ان بیان کرد
 :همچنی��ن اج��رای خط  800میلیمتر انتقال
آب به بندرعباس از سد شمیل بصورت کامل
انجام گرفته و هم اکنون در حال بهره برداری
می باشد.

راهاندازی سامانه استعالم
الکترونیک اراضی ملی در دفاتر
پیشخوان

این اقدام عالوه بر اینکه مبنای تائید مالکیت
و صدور سند است ،ازنظر حاکمیتی و سالمت
اداری مبحث مهمی محسوب میشود
مدیرکل منابع طبیعی اس��تان زنجان با بیان
اینک��ه ای��ن امر عالوه ب��ر اینکه مبنای تائید
مالکیت و صدور س��ند است ،ازنظر حاکمیتی
و س�لامت اداری مبحث مهمی محس��وب
میش��ود ،افزود :س��ازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری س��امانه استعالم الکترونیک را با
همکاری دفاتر پیش��خوان دولتی آغاز کرده
است تا بر مبنای سرعت ،صحت و دقت موارد
مربوط��ه را عملیاتی کند.ب��ه گزارش روابط
عمومی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان،
خلیل آقاجانلو در جلس��ه س�لامت اداری و
حقوق شهروندی که با حضور نماینده سازمان
مدیریت و برنامه ریزی برگزار ش��د ،حفاظت
از اراضی ملی به ویژه در حاشیه شهرها را از
موضوعات مهم مسئولین این دستگاه اعالم
کرد و گفت :با توجه به ارزش افزوده زمین در
مرکز استان نسبت به سایر مناطق و مراجعه
مردمی که به تبع این موضوع ممکن اس��ت
در شهرس��تان زنجان وجود داشته باشد ،باید
تمامی مس��ئولین و دس��ت اندرکاران به این
مهم توجه جدی داشته باشند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه نقش مهم س��ازمان جهاد
کشاورزی استان و اداره کل منابع طبیعی در
این مهم عنوان کرد :نقشههای اراضی جهاد
کشاورزی و منابع طبیعی با یکدیگر مطابقت
داده میش��ود و ای��ن مهم در شفافس��ازی
اختالفات و تداخالت اراضی ملی موثر خواهد
ش��د ،توج��ه و دقت در رون��د اجرای پروژه را
گامی در راس��تای رعایت حقوق ش��هروندی
اعالم کرد.
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میزخبر

تعیین تکلیف« طرح نشینان»
در طرح جدید ترافیک

رئیس کمیس��یون سالمت شورای اسالمی
شهر تهران ،ری و تجریش در تشریح تعیین
تکلیف تردد سکنهای که در محدوده طرح
ترافیک قرار میگیرند ،گفت :برای هر یک
از زومه��ا براس��اس س��اعت ورود و خروج
س��اکنین ش��رایط ویژهای در نظ��ر گرفته
میش��ود ک��ه قطع��ا معاونت حم��ل و نقل
ترافیک ش��هرداری ته��ران ظرف چند روز
آینده توضیحاتی را برای ش��هروندان ارائه
خواهد داد.زهرا صدراعظم نوری در تشریح
پیشنهاد شهرداری تهران برای طرح جدید
ترافیک گفت :این الیحه از جانب شهرداری
تهران پیش��نهاد ش��ده که باید شورای شهر
تهران آن را مورد بررسی قرار دهد لذا الزم
اس��ت موضوع در کمیس��یونهای مختلف
و مربوطه ش��ورا مورد بررس��ی قرار گیرد و
نظرات و دیدگاههای اعضای کمیس��یونها
درباره جزئیات این طرح مطرح شود.به گفته
این عضو ش��ورای شهر تهران ،طرح جدید
ترافیک نیاز به تصویب در کمیس��یونهای
ش��ورا ن��دارد و هر یک از کمیس��یونهای
ش��ورا جم��ع بن��دی خود را اع�لام میکند
و درنهای��ت ای��ن ط��رح ب��ه رأی
اعض��ا در صح��ن علن��ی گذاش��ته
خواهد شد.
وی اف��زود :در همی��ن راس��تا کمیس��یون
س�لامت ش��ورای اسالمی شهر تهران این
الیحه را که پیش��نهاد ش��هرداری بوده در
جلسه روز سهشنبه گذشته مورد بررسی قرار
داده و ابعاد مختلف این طرح مورد بررس��ی
اعضای کمیسیون سالمت قرار گرفت .هر
یک از اعضا نظرات خود را درمورد این طرح
مطرح کردند.
رئیس کمیس��یون سالمت شورای اسالمی
ش��هر ته��ران با تاکی��د بر اینکه پیش��نهاد
شهرداری تهران برای طرح جدید ترافیک
نیازی به تصویب در کمیسیونهای شورای
ش��هر تهران ندارد ،افزود :کمیس��یونهای
شورا تنها نظرات خود را درمورد طرح اعالم
میکنن��د و نهایتا جم��ع بندی اعضا مطرح
خواهد شد.

پرداختتسهیالت
اشتغالزاییبهروستائیان

س��ید ابوالفض��ل رض��وی معاون توس��عه
روس��تایی و مناط��ق محروم رئیس جمهور
از پرداخ��ت تس��هیالت اش��تغال زای��ی به
روس��تائیان و عش��ایر ب��ا کارم��زد  6درصد
خب��ر داد.ب��ه گ��زارش ایس��نا  ،رضوی در
جمع خبرنگاران در لرس��تان اظهار کرد :با
تالشهای بس��یار زیاد دولت در آذر س��ال
گذشته الیحه دو فوریتی اشتغال روستاییان
و عشایر به مجلس آمد که طبق آن صندوق
توس��عه ملی موظف ش��د تسهیالت بدون
کامزد ارائه دهد.
وی با بیان اینکه این موضوع شهریور امسال
در مجل��س به تصویب رس��ید ،افزود :البته
اگ��ر بن��ا بود از توان دیگر بانکها اس��تفاده
نکنیم میتوانس��ت این تس��هیالت بدون
بهره باشد .
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با وجود رشد سریع صنعت گردشگری در جهان رقم خورد؛

اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی کشور

صادرات بخش خدمات در این بخش شکل گرفته است.
طباطبایی مزدآبادی با بیان اینکه در سال  2030قریب
به  2میلیارد گردش��گر بین المللی وجود خواهد داش��ت،
ادامه داد :پیش بینیها نش��ان میدهد تا  5س��ال آینده از
هر  10نفر ش��اغل در دنیا یک نفر در حوزه گردش��گری
مش��غول به فعالیت خواهد بود.بر اس��اس گزارش روابط
عمومی انجمن علمی اقتصاد ش��هری ایران ،وی اظهار
کرد :در کش��ور ما علیرغم وجود جاذبههای فراوان و با
وجود آنکه بر مبنای شاخصهای یونسکو جزو ده کشور پر
جاذبه جهان هستیم؛ اما به لحاظ شاخص رقابت پذیری
در زمینه گردش��گری در س��ال  2017در رتبه  93جهان
قرار داریم.وی خاطرنش��ان ک��رد :تولید ناخالص داخلی
کش��ور از ای��ن بخش ح��دود  10میلیارد دالر بوده و 2.2
درصد اشتغال کشور در این بخش است این در حالیست
که قرار اس��ت بر مبنای چش��م انداز  1404به  20میلیون
گردش��گر بین المللی برس��یم و درآمد 25میلیارد دالری
از این بخش داش��ته باش��یم.نائب رئیس انجمن علمی
اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه برای کشور ما که
موضوع اش��تغال یک امر حیاتی اس��ت و نرخ بیکاری 12
درصد را تجربه میکنیم و بخش کش��اورزی کش��ور در
اثر تغییرات اقلیم و خشکس��الی در مرز بحران قرار دارد
موضوع گردش��گری بس��یار پر اهمیت است ،تاکید کرد:
متاس��فانه در زمینه اولویت بخشی به بخش گردشگری
ایران در رتبه نازل  117قرار دارد و این نش��ان می دهد
ب��اور و ع��زم جدی برای تقویت توریس��م علیرغم واقف
بودن به اهمیت آن در بین سیاستگذاران و برنامه ریزان
کمتر وجود دارد.

معاونوزارتبهداشتگفت:تمامموسساتوبیمارستانهای
آموزشی کشور اعتباربخشی شدهاند.به گزارش ایلنا ،محمد
باقر الریجانی در نشست کالن منطقه آمایشی در دانشگاه
علوم پزشکی مشهد گفت :دانشگاههای منطقه  9آمایشی
به خوبی در بحث تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
پیش رفته اند .چنین فرصتهایی که پیش میآید و میبینیم
مس��ئوالن دانش��گاههای علوم پزشکی کنار یکدیگر برای
بحث آموزش جمع شدهاند ،نشان میدهد در حوزه آموزش
علوم پزش��کی به خوبی پیش رفتهایم.وی اظهار داش��ت:
هی��چ دورهای ت��ا ای��ن حد تمرکز و توجه ب��ه حوزه آموزش
در دانش��گاههای علوم پزش��کی وجود نداش��ته و امیدواریم
تعامل مس��ئوالن دانش��گاههای علوم پزش��کی که اساتید
فرهیخته حوزه آموزش علوم پزش��کی هس��تند بتواند برای
ارتقای آموزش علوم پزش��کی کش��ور در آیندهای نزدیک
نتایج موثری را در بر داش��ته باش��د.معاون آموزش��ی وزارت
بهداش��ت با اش��اره به تاثیر ایجاد شبکههای دانشگاهی در
توس��عه آموزش علوم پزش��کی خاطرنشان کرد :دانشگاهها
و دانش��کدههای علوم پزشکی میتوانند تجربیاتشان را با
یکدیگر به اشتراک بگذارند و از یکدیگر یاد بگیرند.الریجانی
با تاکید بر اینکه مناطق آمایش��ی یک خوش��ه علمی هستند
و دانش��گاهها میتوانند در این بس��تر با یکدیگر کار کنند،
گفت :باتوجه به ارزیابیهایی که از مناطق آمایشی داشتهایم،
منطقه آمایش��ی  9حرکت خوب��ی در اجرای ماموریتهای
ویژهواس��پاریش��دهداش��تهاست.ویافزود:اینمنطقهدر
بازبینی کوریکولوم دندانپزش��کی ،باتوجه به ماموریتی که
در زمینه توس��عه علوم دندانپزش��کی داشته ،بسیار موثر بوده
اس��ت .تمامی متخصصان را از دانشگاههای مختلف کشور
گردهم آورده و در این پروژه همکار وزارت بهداش��ت بوده
اس��ت.معاون وزارتبهداش��ت به اقدامات صورتگرفته در
زمینه توس��عه دانش مرتبط با علوم تغذیه در کالن منطقه
 9اش��اره کرد و اظهار داش��ت :این منطقه در بحث تغذیه یه
شبکه ملی ایجاد کرد و ضمن کارهایی که در منطقه انجام
شده به سایر مراکز علمی مرتبط در کشور نیز ماموریتهایی
محول کرده و این نمونه یک شبکه علمی موفق در سطح
ملی اس��ت و چنانچه با همین س��رعت اقدامات پیش رود
این منطقه به س��رآمدی دس��ت مییابد.الریجانی به روش
تدوین و اجرای بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم
پزش��کی اش��اره کرد و گفت :خوشحالیم ظرف مدت حدود
 3س��الی که از اجرای این بس��تهها میگذرد دانش��گاههای
علوم پزش��کی کش��ور پیام این بس��تهها را دریافت کردهاند
و در مس��یر مش��خصی حرکت میکنند.وی تاکید کرد :در
بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تمامی

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور عنوان کرد

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه
از مجم��وع کل بودجه کش��ور پن��ج درصد در اختیار
مدیریت بحران قرار دارد ،گفت :از این میزان  3درصد
مربوطه به پیش��گیری و  2درصد برای مقابله اس��ت.
به گزارش ایس��نا ،اس��ماعیل نجار در نشست خبری
استانداران ادواری خراسان جنوبی در بیرجند با اشاره
به آیین نامه طراحی س��اختمانها دربرابر زلزله (آیین
نامه  )2800افزود :این آیین نامه در ساخت و سازها

رعایت نمی ش��ود.وی از خراس��ان جنوبی به عنوان
استانی پرحادثه نام برد و افزود :مردم باید در ساخت
و س��ازها ،آیین نامه  ،2800را مورد توجه قرار دهند؛
ام��ا در ح��ال حاضر آیین نامه 2800که حاوی قوانین
در ساخت و ساز است وجود دارد اما رعایت نمی شود.
رئیس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور ادامه داد :در
زلزله غرب کش��ور س��اختمان هایی که حداقل های
آیین نامه یاد ش��ده را رعایت کرده اند کمتر آس��یب
دیده و یا تخریب نش��ده اند.نجار بر توجه دس��تگاه
های دولتی به رعایت قوانین ایمن سازی در ساخت
و سازها تاکید کرد و گفت :با توجه به تخریب ساختمان
های دولتی و بیمارستان ها در زلزله غرب کشور باید
این اماکن دارای مقاومت بیش��تری نس��بت به سایر
ساختمانها باشند.نجار خاطرنشان کرد :ما مسئوالن
دولت موظف هستیم نظارتها را کامل و دقیق روی
ساخت و سازها و رعایت قوانین داشته باشیم.

اس��ناد باالدس��تی نظام سالمت بررسی شده و نکاتی که در
آموزش عالی مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاستهای
کلی کش��ور در بس��تههای تحول و نوآوری در آموزش علوم
پزشکی مورد توجه قرار گرفته است.الریجانی اظهار داشت:
ما میخواهیم اگر دانشگاهی در حوزه آموزش مشکلی دارد
از دانشگاه حمایت کنیم تا به استانداردهای مناسب در حوزه
آموزش دست یابد.معاون آموزشی وزارتبهداشت به ایجاد
مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی اشاره
کرد و اظهار داشت 2 :سال از تصویب این مرکز میگذرد و
حدود  500طرح به این مرکز رسیده و الزم است دانشگاهها
از این بس��تر اس��تفاده کنند تا ظرفیت س��ازمانی را در زمینه
آموزش علوم پزش��کی ایجاد کنند.وی توسعه آموزشهای
مهارتی و حرفهای را یکی از نیازهای نظام س�لامت کش��ور
عنوان کرد و اظهار داش��ت :برای پاس��خگویی به بس��یاری
از نیازهای نظام س�لامت الزم نیس��ت آموزشهای منجر
به مدرک دانش��گاهی ارائه ش��ود ببلکه برخی از این نیازها
با آموزش های مهارتی مرتفع میش��ود و هدف این اس��ت
تمامی این آموزش ها با نظارت دانشگاههای علوم پزشکی
کش��ور و متناس��ب با نیازهای مناطق آمایشی کشور توسط
موسسات مختلف ارائه شود.الریجانی به تصویب سنجش
نیازهای کشور به رشتههای تخصصی در شورای گسترش
اشاره کرد و گفت :حوزههای مختلف وزارتبهداشت از جمله
معاونت درمان ،توسعه و آموزشی در برآورد نیاز نیروی انسانی
کشور توافق کردهاند و در گام بعدی باید برش منطقه ای این
سند نیازسنجی تدوین شود.معاون آموزشی وزارتبهداشت
اضافه کرد :هدف این است  70درصد نیازهای هر منطقه در
همان منطقه تربیت شود.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر
با اش��اره به توزیع درس��نامه پیش��گیری از اعتیاد برای
معلمان سراسر کشور و تدریس آن در کالسهای درس
گفت :بر خالف ش��یوع باالی شیش��ه در سالهای قبل،
اکنون مصرف گل در جوانان و نوجوانان باال رفته است.
عارف وهابزاده با اشاره به تخصیص اعتبار  10میلیارد
تومانی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای آموزش
و پرورش به منظور اجرای برنامههای پیشگیرانه اظهار
ک��رد :خ��ود وزارتخانه نی��ز باید تا  80درصد هزینههای
مرب��وط را تخصی��ص دهد تا بتوانیم برنامههای ویژه را
پیش ببریم.وی افزود :درس��نامهای برای کلیه معلمان
مقاط��ع ابتدای��ی ،متوس��طه اول و دوم تهیه کردهایم و
معلمان موظف هستند این کتاب را که مصوبه آموزش

مدارس سمپاد آزمون های
متعدد برگزار می کند

سرپرس��ت مرکز پ��رورش اس��تعدادهای
درخش��ان و دانشپژوه��ان ج��وان گفت:
والدی��ن دانشآم��وزان م��دارس س��مپاد
برگ��زاری آزمونها در این مدارس را انتظار
دارند.به گزارش مهر ،یکی از حوزه هایی که
در آموزش و پرورش قرار است نخبه پروری
و پژوه��ش مح��وری را جایگزین سیس��تم
تس��ت زن��ی و حفظی��ات در نظام آموزش و
پ��رورش کند ،مرکز پرورش اس��تعدادهای
درخش��ان و دانش پژوهان جوان اس��ت که
در ح��وزه های متع��ددی انجام وظیفه می
کند؛ اما متاس��فانه حوزه های متنوع کاری
این مرکز خود آسیب های قابل تاملی دارد.
ب��ه ط��ور مثال یک��ی از فعالیت هایی که در
ای��ن مجموعه مدیریت می ش��ود برگزاری
جش��نواره خوارزمی اس��ت که برگزیدگان
نوزدهمین دوره آن آذرماه معرفی شدند .در
این بخش عالوه بر اینکه صحبت بر س��ر
نح��وه داوری ط��رح ها و هزینه هایی که به
ثمر رسیدن یک طرح نیاز دارد ،مطرح است،
نکته مهم دیگر بحث به تولید انبوه رساندن
طرح های برتر و یا اساسا اینکه نگاه به این
عرصه باید بر مبنای تجاری س��ازی باش��د
یا نه می رس��د .تا جاییکه این بحث مطرح
اس��ت که این جش��نواره آیا بیش از معایبش
دارای محاس��ن هس��ت یا نه.از سوی دیگر
این مرکز مدیریت مدارس س��مپاد که ویژه
دانش آموزان استعداد برتر است را به عهده
دارد که بس��یاری از خانواده ها از اس��ترس زا
بودن و فش��ار باالی تکلیف در این مدارس
و آزمون محور بودنش گالیه دارند.

برخورد قاطع با واحدهای
آالینده و کامیونهای دودزا

مساحت و جمعیت شهر تهران متناسب هم نیست

رئیس محیط زیس��ت شهر تهران اظهار کرد :تمرکز
بس��یاری از پدیده های صنعتی و معدنی در اس��تان
ته��ران باعث ش��ده ت��ا میزان آلودگی ه��وا افزایش
پیدا کرده و منابع آب کاهش یابد.به گزارش ایس��نا،
محمدحس��ین بازگیر در بررس��ی چالش ها و خطرات
آلودگی بصری ،با اشاره به این که مساحت و جمعیت
ش��هر تهران در هماهنگی با یکدیگر نیس��تند ،گفت:
تراک��م جمعیتی ش��هر تهران در حال حاضر بس��یار

افزای��ش یافت��ه و مقدار باالیی را نش��ان می دهد ،به
طوری که تراکم جمعیت در شهر تهران عددی حدود
 ۱۰هزار نفر در هر کیلومتر مربع را در اختیار دارد.وی
با بیان اینکه امروزه سهم شهر تهران از استان تهران
حدود  ۶۰درصد اس��ت ،اظهار کرد :افزایش حاش��یه
های تهران و مبدل ش��دن آن ها به س��کونتگاههای
رس��می و غیر رس��می مفهوم تک شهری را از تهران
س��لب کرده اس��ت ،به طوری که امروزه در اس��تان
ته��ران ب��ا مجموعهای از ش��هرهایی در پهنه ای از
س��کونت گاهی مواجه هستیم.رئیس محیط زیست
ش��هر تهران همچنین با اش��اره به اینکه امروزه ۳۰
درصد از صنایع کشور در استان تهران بارگذاری شده
اند ،عنوان کرد :در حال حاضر بس��یاری از خدمات و
درمان های مختلف در استان تهران واقع شده است،
ب��ه ط��وری که تمامی مردم ایران ب��ه نوعی نیازمند
این شهر هستند.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد

افزایشمصرف«گل»بیننوجوانان

و پرورش و س��تاد مبارزه با مواد مخدر را دارد تدریس
کرده و چند دقیقه از وقت خود را در کالسهای درس
به آس��یبهای اجتماعی بویژه اعتیاد اختصاص دهند.
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر
با بیان اینکه این کتاب اکنون در حال توزیع در سراسر
کش��ور اس��ت و باید به  107هزار مدرس��ه سراسر کشور
برسد به ایسنا گفت :کمتر از یک میلیون معلم و مشاور
داریم که تالش میکنیم درس��نامهها تا پایان س��ال در
اختیار نیمی از آنها قرار بگیرد .بر اساس بخشنامهای که
ارس��ال میکنیم نس��بت به تحت پوشش بردن معلمان
اقدام خواهیم کرد.وهاب زاده ادامه داد :همکاری خانه
و مدرس��ه برای دوره پیش دبس��تانی ،آموزش والدین و
آم��وزش کارکن��ان هم از دیگر طرح های ماس��ت.وی

میزخبر

بارگذاری  ۳۰درصد از صنایع کشور در استان تهران

پنج درصد از بودجه کل کشور در اختیار مدیریت بحران

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد

نای��ب رئیس س��ابق کمیس��یون ش��هر
س��ازی ش��ورای ش��هر ته��ران اظه��ار
داش��ت :بر اس��اس ماده  ۱۰۰ش��ورای
اس�لامی ش��هرها ش��هرداری می تواند
در صورت عدم اجرای نمای س��اختمان
مطابق بر نظر ش��ورای نما ،س��اختمان
متخلّف را تخریب کند.به گزارش ایسنا،
تندگوی��ان در ی��ک برنام��ه رادیویی در
بررس��ی چال��ش ها و خط��رات آلودگی
بصری ش��هر تهران ،با اش��اره به این که
آلودگی های بصری شهر تهران یکی از
مهمتریندغدغههایشورایشهرچهارم
بود ،گفت :متاسفانه تا قبل ازشورای شهر
چه��ارم ته��ران هیچ قانونی در خصوص
نماده��ای بصری ش��هر وجود نداش��ت
 ،به طوری که در شورای چهارم موضوعی
با عنوان نمای بصری سازه مطرح شد.وی
ب��ا اش��اره به این که امروزه بس��یاری از
شهرها در سطح کشور دارای شورای نما
هستند ،عنوان کرد :در حال حاضر برای
ساختن یک ساختمان در شهر عالوه بر
مراجعه به نهادهای مربوط به موضوعات
فنی و س��ازه ای باید نمای س��اختمان نیز
در ش��ورای نمای ش��هر مورد بررس��ی و
تایید قرار بگیرد.

معاون وزیر بهداشت از ایجاد تحول در امر درمان خبرداد :

دست خالی ایران از اقتصاد توریسم

دبیر انجمن علمی اقتصاد ش��هری ایران در پژوهش��گاه
می��راث فرهنگ��ی گف��ت :تولید ناخالص داخلی کش��ور
ازمحل توریسم حدود  10میلیارد دالر بوده و  2.2درصد
اش��تغال کش��ور در این بخش است ،این در حالیست که
ق��رار اس��ت بر مبنای چش��م ان��داز  1404به  20میلیون
گردش��گر بین المللی برس��یم و درآمد  25میلیارد دالری
از این بخش داشته باشیم.به گزارش ایسنا ،سید محسن
طباطبای��ی مزدآب��ادی نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد
شهری ایران در نشستی که در پژوهشگاه سازمان میراث
فرهنگی و گردش��گری برگزار ش��د با بیان اینکه علیرغم
شوکهای ناگهانی و فزاینده ای که در اثر اتفاقات سیاسی
اجتماعی و یا حوادث طبیعی طی سالهای اخیر به صنعت
گردشگری در مقیاس جهانی وارد شده است این صنعت
همچنان رش��د خود را حفظ کرده و از تاب آوری باالیی
برخوردار بوده اس��ت ،گفت :گردش��گری برای ششمین
سال متوالی سریعترین رشد را در بین بخشهای مختلف
اقتصاد جهانی داشته و رونق بخش زندگی میلیونها نفر
از طریق ایجاد ش��غل و کاهش فقر و ترویج توس��عه بوده
است.وی با بیان اینکه این صنعت توانسته است اشتغال
پایدار را رقم بزند و با نزدیک کردن اقوام و فرهنگها به
هم به صلح بین المللی کمک کند ،یادآور شد :گردشگری
فقط در س��ال  ، 2016بیش از  3درصد رش��د در GDP
داشته و  6میلیون شغل ایجاد کرده است.مدرس دانشگاه
تهران افزود :این صنعت در س��ال گذش��ته میالدی10 ،
درصد از تولید ناخالص جهانی را تولید کرده است از کل
اشتغال جهانی یک دهم را به خود اختصاص داده است،
همچنی��ن  6.6درص��د ص��ادرات کل جهان و  30درصد
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درباره میزان اثربخش��ی اجرای این طرحها در کاهش
آمار اعتیاد گفت :اثربخش��ی طرحها مورد تحقیق قرار
و بررسی قرار میگیرند .طرح مذکور نیز در  13استان
پایلوت ش��د .باید در نظر داش��ت برنامههای پیشگیری
دیربازده هس��تند و نمیتوان توقع داش��ت با طرحی که
امسال به اجرا درآمد سال آینده میزان شیوع پایین بیاید
اگر برنامه مستمر ،آرام و عمیق اجرا شود و استاندارد باشد
چهار پنج سال دیگر جواب میدهد.مدیرکل فرهنگی و
پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر در پاسخ به اینکه آیا
درباره ورود مخدرهای جدید به دانش آموزان هش��دار
داده میش��ود و آموزشها روزآمد هس��تند؟ اظهار کرد:
آموزشها به سمت هشدار نسبت به خطرات "گل" سوق
پیدا کرده است که شیوع بیشتری یافته است.

سازمان هواشناسی هشدارداد

فرماندارتهران:

سیاست آموزش و پرورش جذب نیرو از "بوم برای بوم"

افزایش غلظت آالیندههای جوی در شهرهای بزرگ

 52درصد مردم تهران ،فاقد آب شرب خواهند بود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به افزایش سرانه دانش آموزی
دربودجه 97اش��اره کرد و گفت :سیاس��ت آموزش و پرورش جذب نیرو از "بوم برای
بوم" است و در آزمون استخدامی بهمن ماه توجه ویژه ای به جذب نیروی ماندگار
در هر استان می شود.به گزارش ایسنا ،نجفی در سفر به استان هرمزگان افزود :به
منظور تقویت نیروی انس��انی ماندگار در هرمزگان بنا داریم با اس��تفاده از ظرفیت
ماده 28اساس��نامهدانش��گاهفرهنگیان،درآزموناس��تخدامیبهمنماهتوجهویژه
ایبهس��همیهاس��تاندرراس��تایتقویتطرح"بومگزینی"ش��ود .ویادامهداد:با
توجه به اینکه یکی از سیاست های اجرایی آموزش و پرورش تقویت طرح "بوم تا
بوم" است ،اگر استان برنامه پنج ساله ای را در این راستا تدوین کند می توانیم همه
نیروی انس��انی اس��تان را بومی کنیم.معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و
پرورش همچنین ارتقاء جایگاه هرمزگان در آزمون سراس��ری را نش��ان از تالش و
توجه ویژه آموزش و پرورش استان به موضوع کنکور عنوان کرد و گفت :به منظور
حمایت از این روند ،طرح اردوهای مطالعاتی با هدف تقویت بنیه علمی دانش آموزان
را در برنامه داریم و عالوه بر اردوهای درون استانی ،از ظرفیت اردوگاه شهید باهنر
تهران نیز برای تشکیل کالس های تقویتی ویژه دانش آموزان مستعد هرمزگانی
بهره خواهیم گرفت.

مدیر کل پیشبینی و هشدارس��ریع س��ازمان هواشناس��ی درباره وضعیت
آبوهوایی کش��ور طی دو روز آینده گفت :از اواس��ط روز یکش��نبه با نفوذ
سامانه بارشی به کشور ،در برخی مناطق شمال غرب کشور و به تدریج در
استانهای ساحلی دریای خزر و دامنههای البرز بارش باران و برف ،وزش
ب��اد و کاه��ش دما پیش بینی میش��ود.احد وظیفه  ،درباره آخرین وضعیت
آبوهوای کش��ور طی دو روز آینده گفت :براس��اس تحلیل آخرین نقشهها
و خروجی مدلهای هواشناسی روز جمعه و شنبه ،در غالب مناطق کشور
جو نس��بتا آرامی حاکم اس��ت از این رو ش��رایط افزایش غلظت آالیندههای
ج��وی در ش��هرهای ب��زرگ و مناط��ق صنعتی واقع در مرکز کش��ور وجود
دارد.وی اف��زود :ام��روز ب��ا عبور امواج ضعیف تراز میانی جو ،در برخی نقاط
شمال غربی و دامنههای البرز افزایش ابر رخ خواهد داد و روز شنبه نیز در
شهرهای غربی و ارتفاعات گیالن بارشهای خفیف و پراکنده پیشبینی
میش��ود .همچنین از اواس��ط روز یکش��نبه با نفوذ سامانه بارشی به کشور
ابتدا در برخی مناطق شمال غرب کشور و به تدریج در استانهای ساحلی
دری��ای خ��زر و دامنهه��ای البرز بارش باران و برف ،وزش باد و کاهش دما
پیش بینی میشود.

فرماندار تهران با بیان اینکه در  ۴۷سال گذشته کمترین میزان آب را داشتهایم و
اگر بارندگیها در تهران به همین روند باشد  ۵۲درصد مردم تهران فاقد آب شرب
خواهند بود ،گفت :وضعیت آبی در تهران بحرانیتر از بیرجند و خراسانجنوبی
است.به گزارش ایسنا ،عیسی فرهادی در جلسه شورای اداری خراسانجنوبی
با حضور اس��تانداران ادوار خراس��ان ،اظهار کرد :در اس��تان خراسانجنوبی چند
ارزش وجود دارد که در کشور کمتر دیده میشود.وی اظهار کرد :خراسانجنوبی
ظرفیتهای بسیاری دارد و زیرساختهای بسیاری در استان ایجاد شده است.
فره��ادی اف��زود :وج��دان کاری ک��ه در مردم متدین و پرکار این اس��تان دیده
میش��ودوتربیتنیرویانس��انی،ازارزشهایخراس��انجنوبیاست.فرماندار
تهران بیان کرد :تربیت نیروی انسانی به عنوان سرمایه یک کشور است که در
خراسانجنوبی به واسطه سمنها ،صندوقها و تعاونیهایی که تشکیل شده و
شعبههای مختلفی که دارند ،این نیروی انسانی وجود دارد.وی افزود :مردمان
بیرجند و خراس��انجنوبی با قناعتی که دارند ماندگارتر بوده و باید کاری انجام
دهیم که جمعیت در استان بماند.فرماندار تهران ادامه داد :زیرساختهای خوبی
در اس��تان ایجاد ش��ده از جمله فرودگاه ،دو بانده ش��دن جادهها ،احداث کارخانه
سیمان باقران ،فوالد قاین و گازرسانی که ظرف  11ماه انجام شد.

مع��اون پای��ش و نظ��ارت اداره کل محیط
زیس��ت اس��تان تهران با بیان اینکه برخورد
قاطع با کامیونهای دودزا و فاقد معاینه فنی
تا نیمه بهمن ماه ادامه مییابد ،گفت :پایش
مستمر واحدهای صنعتی آالینده در استان
ته��ران نیز یکی از مهمترین برنامههای در
حال اجرا است.محمد رستگاری در گفتوگو
با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا
درب��اره آخری��ن برنامهه��ای در حال اجرا
ب��رای کاهش آلودگ��ی هوای تهران اظهار
ک��رد :برخ��ورد با کامیونه��ا و خودروهای
س��نگین فرس��وده و فاقد معاینه فنی یکی
از مهمتری��ن راهکارها اس��ت که این مهم
دست کم تا  15بهمن ماه ادامه مییابد.وی
ادامه داد :طی دستورالعمل تعیین شده پلیس
و دس��تاندرکاران ذیربط با این خودوروها
در ص��ورت ت��ردد در ش��هر برخورد خواهند
کرد.معاون پایش و نظارت اداره کل محیط
زیست استان تهران درباره برخورد با صنایع
آالینده در س��طح اس��تان توضیح داد :بحث
پایش از واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی
در سطح استان همه روزه انجام میگیرد و
ابزاره��ای قانونی برای برخورد با واحدهای
متخلف انجام میگیرد.به گفته رس��تگاری،
تع��دادی از واحده��ا دارای مجوز و تعدادی
از واحدها فاقد مجوز هستند که در صورت
انتشار آلودگی از سوی واحدها برخوردهای
الزم همانن��د معرف��ی ب��ه مارجع ذیصالح
قضایی و حتی پلمپ نیز وجود دارد.

شرکت  40هزار سرباز
در آزمون مهارت سنجی

فرمان��ده قرارگاه مه��ارت آموزی کارکنان
وظیفه نیروهای مس��لح با اش��اره به شرکت
 100هزار نفر از نیروهای وظیفه در آزمون
مهارت س��نجی ظرف س��ال  1396گفت:
دورهه��ای مهارتی س��ربازان ب��ا همکاری
س��ازمان فن��ی و حرف��های کش��ور برگزار
میش��ود و پ��س از ارائ��ه ای��ن دورهه��ای
آموزش��ی ،آزمون مهارت س��نجی در سال
 1396برای  100هزار نفر از نیروهای وظیفه
برگزار خواهد ش��د.به گزارش ایسنا ،سردار
س��یدمهدی فرحی ،فرمانده قرارگاه مهارت
آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مس��لح در
تش��ریح برگ��زاری آزمون مهارت س��نجی
نیروهای وظیفه که در دانشگاه دفاع در حال
برگزاری است ،گفت :توسعه مهارت در طول
دوره خدمت از اهداف قرارگاه مهارت آموزی
کارکنان وظیفه نیروهای مس��لح محسوب
میش��ود چراکه سربازان یک ثروت عظیم
ملی تلقی میش��وند که طی دو س��ال انجام
دوره خدمت فرصت بزرگی را فراهم میکند
تا حداکثر بهره وری از توان و نیروی سربازان
انجام شود.

ورزش
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نتایج هفته دهم لیگ برتر
هندبالبانوان

هفت��ه ده��م لیگ برتر هندب��ال بانوان روز
جمع��ه  22دی م��اه  1396ب��ا  3دیدار پایان
یافت.ب��ه نقل از روابط عمومی فدراس��یون
هندبال جمهوری اس�لامی ایران ،از هفته
ده��م لیگ برتر بان��وان تیم هیئت هندبال
اصفهان میزبان نفت و گاز گچس��اران بود.
بهم��ن بهبه��ان و تاسیس��ات دریایی رو در
روی یکدیگر قرار گرفتند و در شهر سنندج
تی��م هی��ات هندبال کردس��تان به مصاف
ش��هرداری شاهین شهر رفت که نتایج زیر
ب��ه دس��ت آمد:نتایج هفت��ه دهم لیگ برتر
هندب��ال بان��وان ک��ه روز جمعه  22دی ماه
برگزار شد:هیئت هندبال اصفهان  -16نفت
و گاز گچس��اران31؛ بهم��ن بهبهان - 17
تاسیسات دریایی تهران27؛ هیئت هندبال
کردستان - 29شهرداری شاهین شهر.41

کمپانی:
با برنامه ریزی رکورد زدم

دو  60متر با مانع بانوان ایران یک بار دیگر
به رکوردی جدید رسید و الناز کمپانی حاال در
مورد مسابقات قهرمانی آسیا می گوید.
الن��از کمپان��ی رک��ورددار دوی  60مت��ر با
مانع ایران پس از کس��ب عنوان قهرمانی و
رکوردشکنی در این ماده گفت« :با آغاز دور
جدید تمرینات برای کس��ب ورودی رقابت
های داخل س��الن آس��یا برنامه ریزی کرده
بودم که با موفقیت نیز همراه بود».
الناز کمپانی افزود :من و آقای صادق گرگانی
(مرب��یام) برای دس��ت یافتن به ورودی و
ثبت بهترین رکورد برنامه ریزی کرده بودیم
که خوش��بختانه با موفقی��ت همراه بود .در
تمرینات هم به این نتیجه رس��یده بودم که
می توانم رکورد ایران را جابجا کنم .از امروز
هم مجددا روند تمرینی را ادامه خواهیم داد.
رقابت های داخل س��الن قهرمانی کشور از
س��طح خوبی برخوردار بود .فاصله نزدیکی
هم با رقبایم داشتم که همین امر موجب شد
تا عملکرد بهتری نسبت به آنها داشته باشم.
س��ارا ندافی نمایش خوبی داش��ت و با فاصه
کمی در جایگاه دوم قرار گرفت .خوشبختانه
در این مس��ابقات رکورد شکنی در سه ماده
انجام ش��د که جای امیدواری هم داش��ت.
کمپانی در خصوص میزبانی مسابقات داخل
سالن آسیا در پایان گفت :با گرفتن میزبانی
حرکت رو به جلویی داشتیم .من چند سال
پی��ش هم در رقابت ه��ای بین المللی دهه
فجر حضور داش��تم اما فکر می کنم امسال
تیم های بهتری ش��رکت خواهند کرد .اگر
نمایندگان کش��ورهای قزاقستان و ژاپن در
این میدان حاضر باشند ،شاهد رقابتی زیبا و
جذاب در دوی  60متر با مانع خواهیم بود.
الن��از کمپانی رک��ورد ملی دوی  100متر با
مانع را نیز در دست دارد.

چینیها ما را رقیب اصلی
خود میدانند

بانوی لژیونر ووشوکار ایران معتقد است که
پخش زنده تلویزیونی به پیش��رفت ووش��و
کمک میکند و حضور ووش��وکاران ایران
در لیگ چین بهترین اتفاق است.
ب��ه نقل از ایس��نا ،اله��ه منصوریان در مورد
حضور بانوان ایران در لیگ ووش��وی چین
گف��ت :حضور ووش��وکاران بانوی ایران در
لی��گ چی��ن بهتری��ن اتفاق اس��ت .مبارزه
کردن در لیگ چین باعث باال رفتن تجربه
ووش��وکاران ای��ران میش��ود .چینیها از
اصلیترین رقبای ایران در ووش��و هستند و
این اتفاق برای آمادگی بدنی و روحی بانوان
ایران مفید است.او ادامه داد :حضور ایرانیها
در لیگ چین به ارتباط فدراس��یون ایران با
چین برمیگردد که رقابت نزدیکی با یکدیگر
دارن��د .حتی ممکن اس��ت این رقابتها در
آینده بیشتر هم شود .فدراسیون ووشو در
بزرگ کردن ما و شناساندن ووشوی ایران
به جهان کمک زیادی کرده است و امیدوارم
نتایج خوبی در این رقابتها کسب کنیم.
بان��وی س��انداکار لژیون��ر تیم مل��ی در تیم
چانگچونگ چین ،با اش��اره به پیش��رفت
س��طح ووش��وی ایران اظهار کرد :چینیها
در ووش��و بهترین هس��تند اما برنامهریزی
فدراس��یون ای��ران ه��م کمت��ر از چینیها
نیس��ت .تنها تفاوت ووش��وی ایران با چین
این است که به دلیل جمعیت زیاد ،این کشور
ووش��وکاران بیشتری دارد و نفرات برتر هم
از بین این جمعیت زیاد انتخاب میش��وند
که باعث به وجود آمدن ووشوکاران خوبی
میشود.منصوریان در ادامه راجع به بیشتر
ش��دن تعداد لژیونرهای ووش��وی ایران در
چین گفت :خوشبختانه نسبت به سال قبل
که من و خواهرم سهیال در تیم چانگچونگ
بودیم امسال کیمیا شوشتری را هم در کنار
خود داریم که یک اتفاق خوب اس��ت .تیم
چانگچونگ نیاز به بازیکن جوان داشت و با
ارتباط خوبی که داشتم شاگردم را به این تیم
معرفی کردم و بعد از تست او را پسندیدند.
خوش��بختانه او بازی اول خود را برد و حاال
چینیه��ا ما را رقیب اصل��ی خود میدانند.
دارنده مدال نقره بازیهای آس��یایی ۲۰۱۴
اینچئون ادامه داد :خوش��بختانه با چینیها
ارتب��اط خوب��ی دارم و اگر ب��از هم بازیکن
بخواهن��د از ووش��وکاران ایران��ی نفراتی را
معرف��ی میکنم .اگر بانوان ایران وارد لیگ
چین شوند باعث پیشرفت ورزش بانوان در
داخل کشور خواهد بود.
او اف��زود :چینیه��ا همیش��ه در المپیک و
رقابتهای جهانی میزبان خوبی هس��تند و
ووشو نیز یکی از رشتههای محبوب در بین
مردم این کشور است.
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هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال؛

پیروزی خارج از خانه پرسپولیس و ذوبآهن و توقف استقالل
هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال با انجام پنج دیدار خاتمه یافت

هفت��ه نوزدهم لیگ برتر فوتبال روز جمعه
ادامه یافت که در یکی از مسابقات تیم فوالد
خوزس��تان در تبریز به مصاف گس��ترش
ف��والد رف��ت .این بازی با نتیجه تس��اوی
یک به یک به اتمام رسید.
حسن بیت سعید ( )۲۲برای فوالد و پیمان
بابایی ( )۵۷برای گسترش گلزنی کردند.
فوالد خوزستان با این تساوی  33امتیازی
شد و در رده دوم باقی ماند .گسترش فوالد
هم  27امتیازی ش��د و در رده شش��م جای
گرفت.

س�پاهان مقاب�ل ذوب آه�ن شکس�ت

خورد

تیم فوتبال سپاهان در هفته نوزدهم لیگ
برتر مقابل ذوب آهن شکست خورد.
تیم فوتبال سپاهان نیز دیروز در نوزدهمین
دی��دار خ��ود در لیگ برتر از س��اعت  ۱۵در
ورزشگاه نقش جهان به مصاف ذوب آهن
رفت که این بازی در نهایت با نتیجه  ۲بر ۱
به سود ذوب آهن به اتمام رسید.
می�لاد فخرالدینی در دقیقه  ۱۱و مرتضی
تبری��زی در دقیق��ه  ۸۸ب��رای ذوب آه��ن
گلزنی کردند و ساس��ان انصاری در دقیقه
( ۹۴پنالتی) برای س��پاهان گل زد تا دربی
اصفه��ان به کام امیر قلعه نویی س��رمربی
ذوب آهن شود.
ذوب آهن با این برد  ۲۹امتیازی شد و به رده
چهارم جدول صعود کرد .س��پاهان هم ۲۰
امتیازی و در رده دوازدهم باقی ماند.

فرار پرس�پولیس از تس�اوی با س�یاه

جام�گان؛ علیپ�ور بازهم فرش�ته نجات
شد

تیم فوتبال پرسپولیس در حالیکه تا دقیقه
پایانی بازی با سیاه جامگان با نتیجه تساوی
متوقف ش��ده بود ،توس��ط علی علیپور به
گل برتری رس��ید تا یک پیروزی ش��یرین
به دست بیاورد.
تیم فوتبال پرسپولیس در نوزدهمین دیدار
خود در لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۴:۳۰
روز جمع��ه در ورزش��گاه ثامن مش��هد به
مصاف تیم سیاه جامگان رفت که این بازی
در نهایت با یک گل به سود پرسپولیس به
اتمام رسید .علی علیپور در دقیقه  ۹۰برای
پرسپولیس گلزنی کرد.

برانکو ایوانکوویچ پرس��پولیس را با ترکیب
علیرضا بیرانوند ،محمد انصاری ،سیدجالل
حس��ینی ،صادق محرمی ،حسین ماهینی،
کمال کامیابینیا ،محسن ربیعخواه ،فرشاد
احم��دزاده ( - ۹۳ش��ایان مصل��ح) ،وحید
امیری ،علی علیپور و گادوین منشا (- ۷۶
سیامک نعمتی) به زمین فرستاد.
قبل از ش��روع مس��ابقه بازیکنان دو تیم به
احترام درگذش��ت مصطفی حکمت ش��عار
داور بازنشس��ته ایران یک دقیقه س��کوت
کردند.
این دیدار در حالی با سوت پیام حیدری آغاز
شد که تیم سیاه جامگان در دقایق ابتدایی
هجومی تر ظاهر شد و دروازه پرسپولیس را
تحت فشار قرار داد ولی سرخپوشان تهرانی
رفته رفته بر بازی مسلط شدند و حاکم توپ
و میدان شدند.
ش��اگردان برانک��و در دقیق��ه  ۳۸یک��ی از
خطرناکتری��ن موقعیته��ای خ��ود را روی
دروازه س��یاه جامگان ایجاد کردند .فرشاد
احمدزاده از فاصله دور شوت محکمی را به
س��مت دروازه حریف زد که با اختالف کم
از ب��االی دروازه ب��ه بیرون رفت .همچنین
گادوی��ن منش��ا در دقیق��ه  ۴۰در محوطه
جریمه س��یاه جام��گان در موقعیت خوبی

قرار داشت که ضربه این بازیکن با اختالف
به اوت رفت تا نیمه اول با تس��اوی بدون
گل تمام شود.
در نیمه دوم بر خالف  ۴۵دقیقه نخست این
پرس��پولیس بود که بازی را هجومی آغاز
ک��رد و وحید امی��ری در دقیقه  ۴۷فرصت
خوبی را برای گلزنی از دست داد.
برانکو در دقیقه  ۷۶س��یامک نعمتی را به
جای گادوین منشا وارد زمین کرد تا نفس
تازه ای به خط حمله تیمش بدهد.
حم�لات ب��ی نتیجه پرس��پولیس تا دقیقه
پایان��ی ادامه داش��ت ول��ی اینبار هم علی
علیپور بود که در دقیقه  ۹۰فرش��ته نجات
سرخپوشان شد و ارسال وحید امیری را از
محوط��ه جریمه به گل تبدیل کرد تا بازی
در نهایت با یک گل به س��ود پرس��پولیس
تمام شود.
پرس��پولیس با این برد  ۴۴امتیازی ش��د تا
صدرنش��ینی اش ادامه داش��ته باشد .علی
علیپور هم با گل امروز خود  ۱۲گله ش��د و
در صدر جدول گلزنان جای خود را محکم
کرد.

توق�ف اس�تقالل برابر س�ایپا با اتفاق

شیرینی که تلخ شد!

تیم فوتبال استقالل در هفته نوزدهم لیگ

مهدی طارمی با الغرافه یک سال و نیمه بست

مهدی طارمی مهاجم ملیپوش پرسپولیس با عقد
قراردادی یک سال و نیمه به عضویت تیم الغرافه
قطر درآمد.
طارمی که از اواس��ط هفته گذش��ته در قطر به س��ر
میب��رد ب��ا انجام تس��ت پزش��کی و قبولی در آن
روز جمع��ه ب��ا این باش��گاه قطری به توافق نهایی
رسید.
الغرافه به طارمی قراردادی  2و نیم میلیون دالری
پیشنهاد داده و این بازیکن مبلغی در حدود  2و نیم
میلیارد تومان بابت رضایتنامه به پرسپولیس خواهد
داد .البته طارمی هنوز بازیکن پرسپولیس است و در

برتر جمعه و از ساعت  ۱۶:۳۵در ورزشگاه
آزادی به مصاف س��ایپا رفت که این بازی
با تساوی یک به یک همراه بود .داریوش
ش��جاعیان در دقیق��ه  ۲۳برای اس��تقالل
گلزن��ی ک��رد و رض��ا اس��دی در دقیقه ۸۵
دروازه آبی پوشان را باز کرد.
س��ایپا در این نیمه به جز ش��وت قلی زاده
موقعیت خطرناک زیادی نداش��ت .با این
ح��ال اس��تقالل بازی هجوم��ی تری را به
نمایش گذاشت .در دقیقه  ۲۳فرشید باقری
توپی را داخل محوطه س��ایپا ارس��ال کرد
که داریوش ش��جاعیان ضربه س��ری را به
سمت دروازه نارنجی پوشان زد .دروازه بان
سایپا این توپ را مهار کرد ولی در برگشت
شجاعیان آنرا به گل تبدیل کرد.
ش��اگردان علی دایی بعد از دریافت گل و
در دقای��ق پایان��ی حمالتی را برای جبران
نتیجه انجام دادند که این حمالت بی نتیجه
ب��ود و ب��ازی با همان یک گل در نیمه اول
تمام شد.
ش��روع نیمه دوم تحت تاثیر شکسته شدن
رک��ورد گل نخوردن توس��ط سیدحس��ین
حس��ینی دروازه بان جوان اس��تقالل آغاز
ش��د و این بازیکن در دقایقی که توانس��ت
این رکورد را بشکند مصدوم بود .در دقیقه

 ۵۲یک ضربه خطا پش��ت محوطه جریمه
ب��رای س��ایپا اعالم ش��د که ای��ن ضربه را
مه��دی ترابی به تی��ر عمودی دروازه زد و
در برگش��ت توپ به صورت حسینی خورد
و باع��ث خونری��زی بینی وی و توقف چند
دقیقه ای بازی شد .در این فاصله او توانست
رکورد کلین شیت تاریخ فوتبال ایران را به
خود اختصاص دهد.
در دقیق��ه  ۸۵ای��ن دی��دار یک ضربه کرنر
نصیب سایپا شد که مهدی ترابی این توپ
را روی دروازه ارس��ال کرد و رضا اس��دی با
ضربه س��ر دروازه اس��تقالل و سیدحسین
حسینی را باز کرد.
اس��تقالل در ثانیه های پایانی وقت های
اضاف��ه توس��ط علی قربان��ی صاحب یک
موقعی��ت طالیی ش��د که ای��ن بازیکن در
حال��ی ک��ه ب��ا دروازه بان ت��ک به تک بود
توپ را به بیرون زد تا بازی با تس��اوی به
پایان برسد.
*تقسیم امتیازها بین دو تیم جنوبی لیگ
تیمهای صنعت نفتآبادان و پارس جنوبی
جم به تساوی رضایت دادند.
تی��م صنع��ت نفت آب��ادان در آخرین بازی
هفته نوزدهم لیگ برتر از ساعت  ۱۷جمعه
به مصاف پارس جنوبی جم رفت و در حالی
که تا دقایق پایانی از حریف خود عقب بود،
گل تساوی را به ثمر رساند و بازی با نتیجه
یک بر یک به پایان رسید.
در نیمه اول این بازی ،ش��اگردان تارتار در
همان پانزده دقیقه ابتدایی به گل رسیدند
و روحاهلل س��یفاللهی روی پ��اس امینی،
دروازه سوش��ا مکانی را فرو ریخت .پارس
جنوبی در نیمه اول مقابل حمالت صنعت
نفت مقاومت کرد و با پیروزی تک گله به
رختکن رفت.
در نیم��ه دوم نیز بازیکنان پارس جنوبی تا
دقای��ق پایانی مقابل حمالت صنعت نفت
ب��ه مقاوم��ت خود ادامه داد اما در دقیقه ۸۷
آگوس��تو س��زار با یک ش��وت زمینی ،گل
تساوی را به ثمر رساند.
پارس جنوبی جم با این تساوی  ۳۲امتیازی
شد و در رده سوم جدول باقی ماند .صنعت
نف��ت آب��ادان نیز با  ۲۵امتی��از در رده نهم
قرار گرفت.

جزئیات پیوستن همسر کاوه رضایی به تیم شارلوا

صورت دریافت رضایتنامه الغرافهای میشود.
الغرافه که در فصل گذشته لیگ قطر نمایش نسبتا
خوبی داشته و جز تیمهای صعودکننده به پلی آف
لیگ قهرمانان آسیاست ،با وسلی اسنایدر و مهدی
طارمی امیدوار است نیم فصل خوبی را تجربه کند و
به ردههای باالی جدول بازگردد .این تیم در مرحله
پلیآف با پاختاکور ازبکستان بازی میکند.
الغرافهایه��ا از ی��ک مربی ترک به نام بولنت بهره
میبرند که س��ابقه طوالنی کار در لیگ س��تارگان
را دارد .پی��ش از طارمی بازیکنانی مثل محمدرضا
خلعتبری ،فرهاد مجیدی و مسعود شجاعی پیراهن
این باشگاه قطری را به تن کردهاند.
با جدایی رس��می طارمی این بازیکن از این هفته
در میادین فوتبال آفتابی خواهد ش��د در حالی که
پرسپولیس نیز بعد از  4فصل به نبود او در ترکیب
خود عادت کرده است .او امیدوار است با برگشتن
به شرایط فنی و بدنی مناسب یکی از مسافرین و
بازیکنان ایران در جامجهانی باش��د تا در تابس��تان
آینده به تیم بزرگتری نقل مکان کند.

فرنوش شیخی به همراه همسر خود در بلژیک به سر
می برد اما قرارداد او با تیم ش��ارلوا منوط به پذیرش
شروط دو طرف خواهد بود.به نقل از ورزش سه ،پس
از پیوس��تن کاوه رضایی به تیم ش��ارلوا بلژیک همسر
او فرنوش ش��یخی که عضو تیم ملی والیبال بانوان
هم بود از حضور در اردوها انصراف داد و همسر خود
را در راه س��فر به ش��ارلوا همراهی کرد .او در هیچ تیم
باشگاهی و تیم ملی دیگر بازی نکرد اما همراه همسر
خود به باش��گاه ش��ارلوا رفت.او در ابتدا با تیم والیبال
ش��ارلوا تمری��ن م��ی کرد اما حاال صحب��ت از انعقاد
قرارداد او با این تیم اس��ت .مدیر تیم ش��ارلوا در این

باره به سایت  DH onlineبلژیک گفته است " :حضور
شیخی هیچ هزینهای تاکنون برای ما نداشته است.
او در سطح بازیکنان بلژیکی فعالیت میکند و با نظر
کاوه به اینجا آمده است .هنوز کارهای دفتری برای
قرارداد با این بازیکن به سرانجام نرسیده است و در
حال مذاکره با فدراسیون والیبال هستیم".
با این حال باشگاه های بانوان در اروپا اتحادیه هایی
دارند که هر تصمیمی در باشگاه هایمنوط به پذیرش
آنهاست .اینکه یک بازیکن محجبه می تواند در این
لیگ حاضر ش��ود یا خیر باید به تایید اتحادیه برس��د.
سال گذشته مائده برهانی و زینب گیوه به بلغارستان
ترانسفر شده بودند و دلیل آن پذیرش بازی با حجاب
توس��ط اتحادیه یا فدراس��یون بلغارستان بود اما این
شرایط هم اکنون در بلژیک ایجاد نشده است.
با این وجود تیم والیبال ش��ارلوا بر خالف تیم فوتبال
آن در قعر جدول لیگ برتر به س��ر می برد و تنها با
یک برد در رده دهم لیگ دوازده تیمی قرار دارد .البته
هم اکنون شیخی در اسپانیا به سر می برد و در انتظار
تصمیم مسوالن والیبال بلژیک است.

یحیی و کرانچار میروند؟

تغییرقریبالوقوعرویدونیمکتلیگبرتری
عملک��رد ناموف��ق دو تیم لیگ برت��ری مدیران این دو
باش��گاه را ب��ه صراف��ت تغییر فنی روی نیمکت انداخته
است.
اولین تغییرات روی نیمکت مربیگری در نیم فصل دوم
را احتم��اال ط��ی روزهای آینده با اعالم مدیران این دو
باشگاه شاهد خواهیم بود؛ جایی که دو تیم پرطرفدار اما
ناکام این فصل قصد دارند با تغییرات در کادرفنی شرایط
حضور موفق در ادامه مسابقات را فراهم کنند.
ب��ا ادامه ش��رایط نامناس��ب و عدم نتیج��ه گیری در دو
باش��گاه مش��هور فوتبال ایران تراکتورسازی و سپاهان
ب��ه احتمال بس��یار زی��اد دو مربی از دو ملیت مختلف تا

حسینیرکوردارکلینشیت
در تاریخ فوتبال ایران شد

 48س��اعت آینده س��کان هدایت این دو تیم را برعهده
می گیرند .البته در تیم تراکتورسازی این مساله تقریبا
قطعی است؛ اما در سپاهان جلسه روز آینده هیات مدیره
تکلیف سرمربی را مشخص می کند.
باتوجه به نارضایتی هواداران هر دو تیم ،باید در انتظار
دو چه��ره ج��ذاب روی نیمک��ت این دو تیم باش��یم ،دو
مربی ای که بتوانند این دو باشگاه را به شرایط مناسب
برگردانند.
تراکتورسازی و سپاهان هر دو در بازی های این هفته
با شکس��ت مقابل حریفان ش��رایط نابسامانی در جدول
دارند.

دروازه بان اس��تقالل با بس��ته نگه داش��تن دروازه اش در
بازی با سایپا رکوردار کلین شیت در تاریخ فوتبال ایران
شد.سیدحسین حسینی که در بازی با تراکتورسازی رکورد
کلین ش��یت در تاریخ لیگ برتر را شکس��ته بود ،در بازی
ب��ا س��ایپا هم با وجود موقعیت ه��ای خطرناکی که روی
دروازه اس��تقالل ایجاد ش��ده بود ،موفق ش��د تا دقیقه 57
دروازه تیم��ش را بس��ته نگ��ه دارد تا ب��ه تنهایی رکوردار
کلین شیت در تاریخ فوتبال ایران شود.حسینی در دقیقه
 52نزدیک بود دروازه اش باز شود؛ اما ضربه ایستگاهی
مهدی ترابی با برخورد به تیر دروازه و دس��ت های او به
کرنر رفت.بعد از این صحنه حس��ینی چند دقیقه به دلیل
مصدومیت روی زمین افتاد تا این دقایق هم سپری شود
و او ب��ا عب��ور از رک��ورد حجازی ،عابدزاده و مودت رکورد
کلین ش��یت در تاریخ لیگ برتر ش��ود.نکته جالب این که
در  10ثانیه پایانی ثبت این رکورد تماش��اگران یک صدا
ثانیه ها را فریاد زدند تا این رکورد تاریخی را به دروازه بان
تیم ش��ان تبریک بگویند.بعد از این رکورد ش��کنی بزرگ
تماش��اگران استقالل با س��ردادن شعار عقاب آسیا برای
حسینی صحنه های جالبی را در آزادی رقم زدند.

مذاکره همزمان تراکتورسازی با ۳مربی ترکیهای

مس��ئوالن باش��گاه تراکتورسازی برای انتخاب سرمربی آینده تیم فوتبال این
باشگاه مذاکراتی با سه مربی مطرح فوتبال ترکیه داشتهاند.
به نقل از تس��نیم ،روند تراکتورس��ازی در هفتههای اخیر به گونهای بوده که
ت��ا قب��ل از دی��دار ای��ن تیم مقابل نفت تهران هم��ه از احتمال برکناری یحیی
گلمحمدی صحبت میکردند و اینکه هفته نوزدهم آخرین بازی او در جمع
تراکتورسازان است.
یک روز قبل از این بازی یحیی گلمحمدی در نشست خبری قبل از مسابقه
از مس��ئوالن باش��گاه تراکتورس��ازی ،جو حاکم بر این تیم ،بازیکنانش ،مربی
تبریزی که میخواهد جای او را بگیرد ،خبرنگارانی که از مربی یادشده حمایت
میکنند و  ...انتقاد کرد تا یقین حاصل شود که یحیی رفتنی است.
با این اوصاف و البته شکس��ت روز گذش��ته مقابل نفت باید کار گلمحمدی را
در تیم تراکتورسازی تمام شده بدانیم ،اما حاال سؤال اینجاست که قرار است

چه کس��ی جانش��ین او ش��ود؟ اولین گزینه مصطفی آجورلو ،مدیرعامل باشگاه
تراکتورسازی مصطفی دنیزلی است .دنیزلی مربی شناخته شدهای در فوتبال
ای��ران ب��وده و از محبوبیت کافی برای نشس��تن روی نیمکت تراکتورس��ازان
برخوردار اس��ت .از س��وی دیگر او س��ابقه کار با آجورلو و مجموعه مدیریتیاش
را دارد و طرفین بیمیل به همکاری دوباره نیستند.
مش��کالت غیرقابل پیشبینی در روند مذاکرات با دنیزلی ،مس��ئوالن باش��گاه
تراکتورس��ازی را به صرافت انداخته اس��ت که مذاکره با مربیان دیگر را هم در
دس��تور کار قرار دهند .آنها عالوه بر دنیزلی  68س��اله دو مربی صاحبنام در
فوتبال این کشور را نیز مدنظر دارند و با آنها هم مذاکراتی داشتهاند.
گزینه دوم تراکتورسازی «ارسون ینال» است که هم جوانتر از دنیزلی است
و هم با فنرباغچه قهرمان لیگ ترکیه ش��ده .او با ترابوزن اس��پور در جام یوفا
حضور داش��ته اس��ت و البته کاش��ف آردا توران ،هافبک شهیر فوتبال ترکیه که
س��ابقه بازی در اتلتیکو مادرید و بارس��لونای اس��پانیا را دارد .در کارنامه ارسون
یانال  56ساله سابقه کار زیر نظر مصطفی دنیزلی نیز دیده میشود.
مسئوالن باشگاه تراکتورسازی با یک مربی دیگر به نام «ارتوگرول ساالم» هم
مذاکراتی داشتهاند .این مربی  48ساله که سومین گزینه هدایت تراکتورسازی
اس��ت س��رمربی بش��یکتاش بوده و البته با بورس��ا اس��پور قهرمان ترکیه شده
است.
باید دید در نهایت مس��ئوالن باش��گاه تراکتورس��ازی با کدامیک از گزینههای
یادشده به توافق میرسند ،دنیزلی باتجربه ،ینال کارنامهدار یا ساالم جوان.
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جهان ورزش

دربی کاتالونیا در یکچهارم
نهاییکوپادلری

قرعه کش��ی جام حذفی اس��پانیا برگزار شد
و تیم های رئال مادرید و بارس��لونا حریفان
شان در این مرحله را شناختند.
بارس��ا موفق ش��د با برتری  1-6در مجموع
دو دیدار ،س��لتاویگو را شکس��ت بدهد .آنها
اکنون باید در این مرحله با رقیب همشهری،
اسپانیول روبرو شوند.
رئ��ال مادری��د هم با برتری  2-5در مجموع
دو دیدار از س��د تیم دس��ته دومی نومانس��یا
گذشت .آنها در این مرحله هم کار دشواری
نخواهند داشت و برای صعود به نیمه نهایی
باید لگانس را در مجموع دو دیدار شکست
بدهند.
در دو دی��دار دیگ��ر این مرحله هم تیم های
اتلتیکو مادرید و سویا و همین طور والنسیا و
آالوس به مصاف هم خواهند رفت.

اورتون به دنبال جذب والکات

س��م آالردایس ،سرمربی اورتون تایید کرد
که مذاکرات برای جذب تئو والکات بین دو
باشگاه اورتون و آرسنال در جریان است.
اورتون با ساوتهمپتون در رقابت برای جذب
س��تاره با تجربه آرس��نال است .در حالی که
وال��کات در آرس��نال جای��ی در ترکیب تیم
ندارد.
آالردایس گفت :فکر میکنم همه ش��ما از
عالقه ما به جذب والکات مطلع هستید .اگر
بتوانی��م او را جذب کنیم ،خیلی خوش��حال
میش��وم ولی در ح��ال حاضر مذاکراتی در
جریان است .اگر این مذاکرات موفقیت آمیز
باشد ،که البته دشوارترین چیز است ،به نظرم
اتفاق��ات خوب��ی در خط حمله ما رخ خواهد
داد .م��ا برای ج��ذب دائمی والکات مذاکره
میکنیم .فکر نمیکنم شانسی برای جذب
قرضی او وجود داشته باشد.

تعوی�ض تاریخ�ی مس�ی
در جدال بارسلونا و سلتاویگو

س��رمربی آبیواناریهای کاتالونیا در مورد
فوق ستاره آرژانتینی تیمش تصمیمی اتخاذ
کرد که تاریخی شد.
به گزارش تسنیم ،در جریان بازی پنجشنبه
شب تیمهای فوتبال بارسلونا و سلتاویگو در
ورزش��گاه نوکمپ در دور برگشت از مرحله
یک هشتم نهایی جام حذفی اسپانیا ،اتفاقی
جالبی رخ داد.در نیمه دوم این بازی اتفاقی
رخ داد ک��ه هواداران بارس��لونا به دیدن آن
ع��ادت ندارن��د و مدت بود که ش��اهد چنین
چیزی نبودند :تعویض ش��دن لیونل مس��ی
قبل از رسیدن بازی به دقیقه  60بدون آنکه
دچار ش��دن به مصدومیت.مسی در واقع در
دقیقه  59بازی بعد از زدن دو گل از میدان
خارج شد و جای خود را به عثمان دمبله داد.
این اتفاق در حالی رخ داد که مسی از تاریخ
 29س��پتامبر سال ( 2007بازی بارسلونا در
خان��ه لوانته در اللی��گا) هرگز قبل از دقیقه
 60از می��دان خارج نش��ده ب��ود .این اتفاق
ش��ب گذش��ته بعد از  302بازی برای ستاره
ارژانتینی رخ داد تا همتیمی جدیدش دمبله
که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته
فرصت رفتن به میدان را پیدا کند.
آخری��ن ب��اری که مس��ی پی��ش از دقیقه
 60می��دان را ت��رک کرد ،فران��ک ریکارد
سرمربی بارسلونا بود که به جای او جووانی
دوسسانتوس را به زمین بازی فرستاد ،البته
زمان��ی ک��ه بارس��لونا  4بر صفر پیش بود .از
آن زم��ان مس��ی اگرچه قب��ل از دقیقه 60
تعویض شده اما همیشه به دلیل مصدومیت
بوده است.

حادثه عجیب در زمین
تمرینیچلسی

به تازگی در زمین تمرین باش��گاه چلس��ی
اتفاق��ی غیرمترقبه رخ داد که به س��رمربی
این تیم ضرر زد و یکی از مسئوالن باشگاه
را هم به ش��دت ترساند.روز پنجشنبه برای
آبیپوش��ان لن��دن مخصوص�� ًا دو نفر آنها
روز ترس��ناک و توأم با بدشانس��ی بود.چند
روزی اس��ت که وزش بادهای س��همگین
در انگلی��س ،زندگی را برای اهالی برخی از
مناطق این کشور از جمله لندن سخت کرده
است و روز گذشته هم نوبت آبیپوشان لندن
بود که به خاطر وضعیت جوی نامساعد این
ش��هر به دردسر بیفتند.طبق گزارش سان،
ورزش یک باد شدید در منطقه زمین تمرینی
کوبهام باشگاه چلسی باعث میشود شیشه
یک میز واقع در محوطه روباز یکی از طبقات
فوقانی ساختمان این مجموعه تمرینی ،بلند
ش��ده و به س��مت پارکینگ باشگاه به پرواز
درآید.از بدشانس��ی آنتونیو کونته ،سرمربی
آبیپوشان لندن این شیشه درست روی در
موتور خودروی او فرود میآید و خس��ارتی
چند هزار پوندی به خودروی نیسان جوک
او وارد میکند .این حادثه اما میتوانس��ت
فاجعهآمیزتر تمام شود چرا که از قضا درست
در لحظه فرود آمدن شیش��ه روی خودروی
کونته ،اس��تیو اتکیت��ز ،مدیر روابط عمومی
باشگاه در نزدیکی محل حادثه بوده و صدای
خرد شدن شیشه و پرتاب هزاران تکه شیشه
باعث وحشت او شده است.یکی از مسئوالن
زمی��ن تمرین��ی کوبهام که ای��ن صحنه از
طریق دوربینهای مدار بس��ته دیده است،
گفت :حادثه دراماتیک بود .اس��تیو داش��ت
از کن��ار خ��ودروی آنتونیو عبور میکرد تا به
سمت خودروی خود که همانجا پارک شده
بود برود که ناگهان یک شیشه مربع شکل
بزرگ و با سرعت وحشتآور از آسمان فرود
آمد و به هزاران قطعه تبدیل ش��د که به هر
طرف پرتاب میشد.
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در سي و سومين جشنواره فجرمطرح شد ؛

راهکارهايارشاد برايگذرازبحرانموسيقي

ازخشونتعلیهزنان
تا سفری از دل قاجار

درچهارمینآدینهازدیماهگالریهاونگارخانههای
تهرانمیزبانافتتاح28نمایشگاههنرمندانتجسمی
هستند.عالقهمندانودوستداراناینهنرهمدرآخر
هفته فرصت دارند تا از  42نمایشگاهی که از هفته
گذشتههمچنانبرپاهستنددیدنکنند.دراینتعداد
افتتاحیههاافزایشحداقلیداشتهاستواینافزایش
نتوانستهدرتنوعگونههایهنریتاثیربسزاییداشته
باشد و تنها هنرمندان چند رشته محدود به نمایش
آثارخودپرداختهاندوشاهدنمایشگاههاییازنقاشی،
عکس،مجسمه،چیدمانویکنمایشگاهنگارگری
هستیم(.تنهاتعدادنمایشگاههاینقاشیقابلتوجه
استوسایرگونههایهنریانگشتشمارهستند).
جلسات دهمین جشنواره بینالمللی تجسمی فجر
ه��مدرح��البرگزاریاس��تومجتبیآقاییدبیر
جش��نوارهتجس��میفجردرهفتهایکهگذش��ت
نشس��تی با اهالی رس��انه برگزار کرد.در این هفته
همچنینافشینشاهرودیبهعنواندبیرنمایشگاه
عکس«قصهپاییزوزمس��تان»انتخابش��دوروز
گذشتههمجایزه۳۰میلیونتومانی«ویستا»بهیک
نخبه ایرانی اهدا شد.در ادامه نگاهی می اندازیم به
جزییاتنمایشگاههایاینهفته،هنرمندانوآثاری
که برای عالقهمندان به نمایش گذاشتهاند.گالری
افرند:نمایش��گاهگروهی«تفکرمس��تند»باآثاری
از آنتوان سوریوگین ،آرمان استپانیان ،مریم زندی،
امید شلمانی ،نازلی عباسپور ،کامران عدل ،سمیرا
علیخانزاده،مریمفیروزی،مجیدکورنگبهشتی،آقا
رضا عکاسباشی ،آتیال پسیانی و مژگان پارسا مقام
 22دی تا  13بهمن ماه برگزار میشود.گالری ایده
پارسی :آثار نقاشیخط فاطمه حسنی ،مریم حاجی
صادقیونوشینشیخزادهباعنوان«خطنگاران»22
تا27دیبهنمایشدرمیآید.گالریآتبین:نمایشگاه
نقاشیاکبریادگاریباعنوان«تروماازکلن»22دی
تاس��ومبهمنماهبرگزارمیش��ود.آرتهابآریانا:
نمایشگاه نقاشی و نقاشیخط علی شجاع و نسرین
هادیان 22دی تا یکم بهمن برگزار میشود.گالری
آریانا:نمایش��گاهگروهیعکسباعنوان«نجوای
زندگی»  21تا  27دی ماه برگزار میشود.
گال��ری آس :نمایش��گاه عک��س و چیدم��ان
«زنمردگ��ی»ب��اآثاریازس��اراساس��انیوطیبه
نصرالهیافتتاحمیشود.ایننمایشگاهکهاز 22دی
تاچهارمبهمنماهبرقراررویکردانتقادیبهخشونت
علیه زنان دار.

گروه هنر :در ادامه برگزاري سي و سومين
جشنواره موسيقي فجر ،گروههاي مختلف
ب��راي حض��ور در اي��ن ماراتن ،ب��ه اجرا در
تاالره��ا ميپردازن��د .ام��ا عباس صالحي
وزيرفرهنگ و ارشاد اسالميهم با حضور
در اجراي شهيد پرويز خان نوازنده هندي به
تاالر وحدت آمد تا ازجريان و روند برگزاري
کنسرتها در اين جشنواره ديدن کند.
صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالميروز
پنجشنبه در حاشيه اجراي شهيد پرويز خان
نوازن��ده هندي در جمع خبرنگاران ،گفت:
بح��ث مخاطبان موس��يقي اصيل ايراني
در طول س��ال با اجراهاي مختلف ش��کل
ميگيرد و در ايام برگزاري جشنوارهها نيز
بخشي از خود را نشان ميدهد .جشنوارهها
محصول اتفاقاتي هستند که در طول سال
پديد ميآيند .جش��نوارهها رهاورد آنچه در
طول سال انجام ميشود نشان ميدهند.
وي ادام��ه داد :اينک��ه مخاط��ب ايراني با
موس��يقي اصيل و س��نتي خود در تماس و
به آن متمايل باشد به اتفاقاتي در طول سال
نيازمند اس��ت که هم آفرينندگان موسيقي
سنتي و کالسيک ما در آن نقش دارند و هم
مجموعه کس��اني که ميتوانند به افزايش
مخاطب کمک کنند .در اين راه بخشي از
کار به عهده سازمان صدا و سيما و بخشي
هم به عهده مجموعههاي ديگري اس��ت
که ميتوانند در اين زمينه مساعدتهايي را

انجام دهند .در اين حوزه اشتراک مساعي
مجموعهها الزم است تا در طول سال ذائقه
مخاطبان را ارتقا بدهيم و بتوانيم به نقطه
متعادلي برسيم.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالميتصريح کرد:
من هم قبول دارم اين اش��کال وجود دارد
و م��ا هن��وز آن تع��ادل مورد نظ��ر را ايجاد
نکردي��م .م��ا به هيچ عن��وان نميخواهيم
بگوييم موس��يقي پاپ بايد بي مخاطب و

بي مش��تري باش��د و مخاطب داشتن اين
گونه موسيقايي اصال نقص نيست ولي ما
بر اين باور هم هس��تيم که موسيقي سنتي
و کالسيک هم بايد ارتقا مخاطب پيدا کند.
در اين بخش هم مجموعههاي مختلف و
آفرينندگان اين گونه موس��يقايي هرکدام
مس��ئوليتهاي خ��ود را دارند ت��ا بتوانند با
مخاطبان ارتباط بهتري پيدا کنند.
صالح��ي در بخش ديگري از صحبتهاي

بررس��ي نرخ بليتهاي هواپيما براي سفرهاي خارجي
نش��ان ميدهد ،نرخ سفرهاي هوايي براي گردشگران
ايراني که قصد س��فر به خارج از کش��ور را در ايام نوروز
 ۹۷دارند ميليوني باال رفته است.
ب��ه گ��زارش مهر ،تعطيالت ژانوي��ه در کل اروپا برگزار
ش��د و برخي از ايرانيها براي ديدن اين جش��ن راهي
کش��ورهاي ديگر شدند در اين ميان پروازهاي خارجي
و حتي ايرالينهاي ايراني که به مقصد خارج از کشور
پ��رواز دارن��د نرخ خود را در اين ايام باال بردند نرخي که
گاهي تا دو و يا سه برابر قيمت نيز افزايش داشت.
بعد از تعطيالت ژانويهاما تعطيالت عيد نوروز نيز در پيش
است و در اين ميان باز هم نه تنها ايرالينهاي داخلي
افزايش نرخ خواهند داش��ت بلکه ايرالينهاي خارجي
ک��ه ديگ��ر تا آن زم��ان تعطيالت ديگري تا قبل از عيد

افزايش سه برابري بليتهاي نوروزي

پ��اک ندارن��د بازهم نرخ پرواز خود را براي ايرانيها باال
ميبرند .اما چرا اين اتفاق ميافتد؟ چرا وقتي کشورهاي
ديگ��ر تعطيالت ندارند اين نرخ براي ايرانيها افزايش
پيدا ميکند؟
ن��رخ بلي��ت پرواز به س��مت نپال ک��ه در روزهاي ديگر
س��ال ي��ک ميلي��ون و  ۶۰۰هزار تومان بوده اس��ت در
اين ايام به دو ميليون و  ۵۰۰هزار تومان رس��يده اس��ت.
ب��راي مقصد مراک��ش نيز از تهران اگر بليت هواپيما تا
قبل از ژانويه براي عيد نوروز يک ميليون و  ۸۰۰هزار
توم��ان ب��وده ب��راي ايام نوروز اين رق��م به  ۳ميليون و
نيم رسيده است.
براي س��فر به صربس��تان که يکي از جاذبههاي جديد
براي مسافران ايراني به شمار ميآيد و اکنون بليت آن
از  ۸۰۰ه��زار توم��ان تا يک ميليون تومان متغير اس��ت

مس��افران بايد در روزهاي اول عيد همين بليت را س��ه
ميلي��ون و ني��م بخرند .براي س��فر به س��ريالنکا نيز در
همي��ن اي��ام بليت يک ميلي��ون و  ۵۰۰هزار توماني که
برخي از روزها غير از تعطيالت سال ميشد آن را با يک
ميليون و صد هزار تومان نيز تهيه کرد ،براي ايام نوروز
اين بليت با پرواز ايراني به س��ه ميليون تومان رس��يده
اس��ت .براي اس��تفاده از پروازهاي خارجي نيز در همين
مس��ير بايد  ۸۰۰هزار تومان بيش��تر هزينه کرد .بليت
 ۸۰۰ه��زار تومان��ي تهران بهامارات نيز در روزهاي اول
ت��ا ده��م فروردين  ۹۷تا يک ميليون و  ۶۰۰هزار تومان
فروخته ميش��ود.در اين باره ،يعقوب قاسمياز مديران
آژانسهاي مسافرتي و فعاالن گردشگري به خبرنگار
مهر ميگويد :در خارج از کش��ور هر ايراليني نس��بت به
زمانه��اي خ��اص نرخ بليت خ��ود را افزايش ميدهد.

تاکي��د کردند پارکينگ ثبت ن��ام کنندگان حتما تامين
ميش��ود.خبر ديگر اينکه نشس��تهاي پرسش و پاسخ
فيلمهاي سي و ششمين جشنواره ملي فيلم فجر نيز با
مديريت محمود گبرلو بعد از پايان هر فيلم در سينماي
رسانهها برگزار ميشود.
اما در ادامه ،دبير س��ي و شش��مين جش��نواره ملي فيلم
فجر اعالم کرد بس��ته فيلم کوتاه حاضر در اين دوره از
جشنواره اکران مردميندارد و تنها در سينماي رسانهها
ب��ه نماي��ش در ميآيد.ابراهيم داروغه زاده دبير س��ي و
شش��مين جش��نواره ملي فيلم فجر با اشاره به چگونگي
نمايش فيلمهاي کوتاه در اين دوره از جش��نواره گفت:
در اين دوره از جش��نواره ملي فيلم فجر ۴ ،فيلم کوتاه
حضور دارند که اين آثار با نام بسته فيلمهاي کوتاه در
روز شنبه  ۱۴بهمن ماه ساعت  ۲۰در پرديس ملت براي
اهالي رسانه و منتقدان به نمايش در ميآيد.

یکنگاه

نگذاريد فاجعه ديگر رخ بدهد

زلزله نيست  ،آتشي است که براي فرو
نشاندنش لحظهها را بايد شمرد.
م��ردم ش��ريف و داناي ما شايس��ته و
نيازمند لبخند و شادي هستند .با نجات
دريان��وردان گرفتار در آتش ش��ادي را
ب��ه خان��واده انان و همه مردم ايران باز
گردانيد».اوايل هفته گذشته ،نفتکش
س��انچي ک��ه تحت مديريت ش��رکت
ملي نفتکش ايران بوده با يککش��تي
باري چيني که حامل غله از آمريکا به
چي��ن بود در ح��دود  ۱۶۰مايلي(۳۰۰
کيلومتري) سواحل نزديک شانگهاي
برخ��ورد ک��رد و دچ��ار آتش س��وزي
شد.
اين نفتکش که در پاناما به ثبت رسيده،
از ايران به مقصد کره جنوبي در حرکت
ب��ود و حام��ل  ۱۳۶هزار ت��ن ميعانات
بوده است.در اين حادثه  ۳۲خدمه اين
نفتکش مفقود ش��دند که با پيدا ش��دن
يکي از اجس��اد سرنوشت  ۳۱نفر ديگر
مشخص نيست.

پاهاي بي قرار همچنان
در شرکت پانتهآ بهرام
تهيه کننده س��ريال "پاه��اي بي قرار" گفت:
فيلمب��رداري س��ريال "پاه��اي بي ق��رار"در
لوکيش��ن شرکت متعلق به شخصيت افسانه
ک��هنق��شآنراپانت��هآبهرامبازيميکنددر
حال انجام است و از مهرانه مهين ترابي مقابل
دوربين رفته است .ايرج محمدي تهيه کننده
"پاهايبيقرار"دربارهآخرينمراحلتوليداين
سريال گفت :فيلمبرداري سريال "پاهاي بي
قرار"در لوکيشن شرکت متعلق به شخصيت
افسانه که نقش آن را پانتهآ بهرام بازي ميکند
در حال انجام اس��ت و از مهرانه مهين ترابي
مقابل دوربين رفته اس��ت.وي درباره اين که
چند درصد از مراحل توليد فصل اول "پاهاي
بيقرار"بهاتمامرسيدهاظهارکرد:فيلمبرداري
اين مجموعه به تازگي ش��روع ش��ده اس��ت و
ب��ه همي��ن دليل نميتوانم ع��ددي به عنوان
درصد توليد بيان کنم اما اميدوارم که تا شنبه
فيلمبرداري در لوکيشن شرکت به پايان برسد.
اين تهيه کننده با اشاره به لوکيشنهاي بعدي
سريال "پاهاي بي قرار" افزود :فضاي خارجي
شرکت ،لوکيشن بعدي فصل اول اين سريال
اس��ت و بعد از آن در لوکيش��ن خانه افس��انه
فيلمبرداري ادامه پيدا ميکند.

نو

ب
ت وا

ل

یک مرحله ای

 -1دستگاه مناقصه گزار:
اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه
نشانی :کرمانشاه -خیابان عشایر – خیابان نهضت – اداره کل نوسازی مدارس استان
شماره تلفن  083 -38210636-9شماره نمابر083-38243537 :
 -2موضوع مناقصه:

دبير س��ي و شش��مين جشنواره ملي فيلم فجر در پاسخ
به اينکه آيا اين بس��ته در جدول اکران مردمينيز قرار
ميگي��رد ،توضي��ح داد :از ابتدا هم قرار بود اين آثار تنها
در س��ينماي رس��انه نمايش داده شود و اين درخواست
دوستان فيلم کوتاه بود که يک نمايش در سينما رسانهها
و يک سيمرغ داشته باشند.

رادیو

درخواست فاطمه معتمدآريا از مسئوالن

در تعطي�لات ژانوي��ه طبيعي اس��ت که نرخ پرواز براي
اروپاييها بيشتر از هر زمان ديگري باشد.
وي اف��زود :مدي��ران ايرالينه��اي ب��زرگ تعطيالت
کش��ورهاي ديگر را رصد ميکنند تا ببيند چه روزهايي
تعطي�لات دارن��د و چ��ه زمانهايي اس��ت که مردم آن
کش��ور ميتوانند به س��فر بروند بنابراين در همين روزها
ن��رخ پ��رواز خود را ب��اال ميبرند اين کار را ايرالينهاي
ايراني براي س��فرهاي داخل کش��ور نيز انجام ميدهند
آنها ميگويند که تنها  ۱۵روز تعطيالت نوروز را فرصت
دارند تا پروازشان را بفروشند و کار کنند و ممکن است
براي س��فر مردم کش��ورهاي ديگر نيز اين نرخ را باال
ببرند .از طرفي ايرالين کشورهاي ديگر از محل ترانزيت
هوايي درآمد کسب ميکنند ولي ايرالينهاي ما غير از
يکي از آنها ترانزيت ندارند.

«محمد رس��ولاهلل» مجي��د مجيدي وارد
ش��بکه نماي��ش خانگ��ي ش��د.به گزارش
ايس��نا ،س��رانجام پرهزينهترين فيلم تاريخ
س��ينماي اي��ران ب��ه کارگردان��ي مجي��د
مجيدي و تهيهکنندگي ش��رکت نور تابان ا
(چهارشنبه ۲۰،دي) توسط موسسه تصوير
گس��تر پاس��ارگاد در سراسر کش��ور توزيع
ش��د.اين فيلم ه��م مانند ديگر محصوالت
موسس��ه تصوير گس��تر پاسارگاد به صورت
آنالين در سايت www.lotusplay.com
قابل مشاهده است.بنا بر اعالم اين موسسه
ب��ا توج��ه به حجم ب��االي اثر به دليل مدت
زم��ان  ١٧٨دقيق��هاي و همچني��ن کيفيت
 FULL HDو صداي دالبي  ١/٥کانال ،اين
اثر با بس��تهبندي جديد و در قالب 2DVD
تهيه و عرضه ش��د«.محمد رس��ولاهلل» به
کودکي حضرت محمد (ص) ميپردازد که
در آن عليرضا شجاع نوري ،مهدي پاکدل،
مينا س��اداتي ،محس��ن تنابنده ،ساره بيات،
داري��وش فرهن��گ ،رعن��ا آزاديور ،پانتهآ
مهدينيا ،نس��رين نصرتي و صادقهاتفي
به ايفاي نقش ميپردازند.

آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی

آخرين وضعيت پارکينگ سينماي رسانهها

فاطمه معتمدآريا با اش��اره به حادثهاي
ک��ه براي کش��تي و خدم��ه ايراني آن
رخ داده اس��ت ،از مس��ئوالن کش��ور
درخواس��ت ک��رد ک��ه اج��ازه ندهند
فاجع��هاي ديگر ،آتش ديگري بر جان
و دل مردم ايران بزند.
اي��ن بازيگ��ر که س��فير مه��ر جامعه
دريانوردان ايران است ،در پي برخورد
يک نفتکش ايراني و يک کشتي چيني
که باعث حريق نفتکش و مفقود شدن
 ۳۰خدمه آن ش��ده اس��ت ،ياداشتي را
دراين باره نوشته و در اختيار ايسنا قرار
داد.معتمدآري��ا در نوش��تار خود اظهار
کرده اس��ت« :حدود يک هفته اس��ت
که دريانوردان از جان گذشته ايراني در
ميان شعلههاي آتش محبوس شدهاند؛
بعنوان س��فير مه��ر جامعه دريانوردان
ايران��ي همراه با خان��واده نگران آنان
از همه مس��ئوالن ميخواهم که اجازه
ندهند فاجع��هاي ديگر،آتش ديگري
ب��ر ج��ان و دل مردم اي��ران بزند .اين

اظهار کرد :من هم معتقدم جشنوارهها بايد
شيوه نامههاي روشني داشته باشد در اين
مورد هم شيوه نامه اي تهيه شدهاما ما بايد
به يک شيوه نامه دائم مصوب شده برسيم
کهاميدواريم اين اتفاق در پايان جش��نواره
رخ بده��د .اما ش��ما بداني��د در اين دوره از
جشنواره شيوه نامه اي وجود داشته است که
ما بايد به سمت دائميشدن آن پيش برويم
ولي رس��يدن به يک ش��يوه نامه دائمينظر
مراج��ع تصوي��ب کننده خود را الزم دارد تا
بتواند به عنوان يک شيوه نامه قابل اعتماد
مورد توجه قرار بگيرد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالميپس از پايان
کنس��رت پرويز ش��هيد خان همراه با سيد
محم��د مجتبي حس��يني مع��اون هنري
وزير ارش��اد  ،ف��رزاد طالبي مدير کل دفتر
موس��يقي ،علي اکبر صفي پور مدير عامل
بنياد فرهنگي هنري رودکي ،بهرام جمالي
مدير عامل انجمن موس��يقي و حميدرضا
نوربخش رييس س��ي و س��ومين جشنواره
موس��يقي فجر با حضور در پش��ت صحنه
ب��ا عوام��ل اجرايي اين کنس��رت ديدار و
گفتگو کرد.
وزي��ر ارش��اد گف��ت :مس��ئوليت افزايش
مخاطب موس��يقي س��نتي ايراني به عهده
آفرينن��دگان اي��ن موس��يقي ،س��ازمان
صداوس��يما و بخش��ي ه��م ب��ه عه��ده
مجموعههاي ديگري است.

نرخ سفرهاي خارج از کشور در اوج جدول فروش

آخرين اخبار از جشنواره فيلم فجر

مسئوالن جشنواره ملي فيلم فجر در تالش براي تامين
فضاي مناس��ب به عنوان پارکينگ س��ينماي رسانهها
هس��تند و خبر ديگر اينکه نشس��تهاي پرسش و پاسخ
بعد از نمايش فيلمها برگزار ميشود.
به گزارش مهر ،براساس آخرين اخبار از سي و ششمين
جش��نواره ملي فيلم فجر برخالف قولي که ش��هرداري
ته��ران براي آم��اده کردن پارکين��گ در کنار پرديس
سينمايي ملت(سينماي رسانهها) داده بود اين پارکينگ
آماده بهره برداري در اين دوره از جش��نواره نيس��ت .در
واقع  ۲طبقه از اين پارکينگ آماده اس��ت اما ش��رايط
ايمني آن چندان مناسب نيست.
براساس پيگيريها مشخص شد که براي پرديس ملت
 ۲پارکينگ ديگر در نظر گرفته ش��ده که اولويت ارايه
اين پارکينگها با ثبت نام کنندگان درخواست پارکينگ
است .همچنين مسئوالن برگزاري جشنواره فيلم فجر

خ��ود درباره برخ��ي اجراهايي تکراري در
جدول جشنواره موسيقي فجر و برنامههاي
وزارت ارش��اد براي جشنواره بعدي گفت:
اج��ازه بدهي��د ما جشنوارهامس��ال را تمام
کنيم بعد درباره جشنواره بعد باهم صحبت
ميکنيم.
وي در پاس��خ به پرس��ش ديگري مبني بر
انتقاد برخي از فعاالن حوزه موسيقي درباره
فقدان اساسنامه در جشنواره موسيقي فجر

«محمد رسولاهلل» مجيدي
عرضه شد

مرتضيتبريزي:

با طنز درد جامعه را مطرح ميکنيم
ي��ک بازيگ��ر راديو ب��ه کارکرد طنز
اش��اره ک��رد و گفت :م��ا بايد در قالب
طن��ز درد جامع��ه را عنوان کنيم چون
برخي مسائل را نميتوان جدي مطرح
کرد.
مرتضي تبريزي بيان کرد :راديو عشق
ميخواه��د و م��ا هم به دليل عش��قي
که داش��تيم به اين عرصه وارد شديم.
از هم��ان بچگي عالقه ش��ديدي به
رادي��و داش��تم چون ابت��دا راديو بود و
بع��د ه��م تلويزي��ون آمد .ما ب��ا راديو
ب��زرگ ش��ديم؛ بنابراين هر کمبودي
هم داش��ته باش��د به خاطر عشقمان با
آن کنار ميآييم.
ب��ه گ��زارش ايس��نا،او ب��ا اش��اره به
برنامههاي طنز راديو اظهار کرد :راديو
برنامه طنز هم دارد؛ براي مثال ما صبح
روزهاي زوج در راديو صبا برنامه طنز
داريم که تکرار آن روزهاي فرد و جمعه
بعدازظهر پخش ميشود.
اي��ن بازيگ��ر رادي��و ب��ه مش��کالت

هنرمندان��ي ک��ه در رادي��و فعالي��ت
ميکنن��د ،اش��اره ک��رد و گفت :حل
مشکالت به نحوه مديريتها مربوط
اس��ت و مديران براي حل مش��کالت
بايد فکري کنند .وضع مالي راديوييها
آنطور که بايد نيست.
تبريزي درباره ايفاي نقشهاي طنز در
راديو بيان کرد :نقشهايي که ما بازي
ميکنيم ،طنز اس��ت .ما بايد در قالب
طن��ز درد جامع��ه را عنوان کنيم چون
برخي مسائل را نميتوان جدي مطرح
ک��رد .البته اگر کاري بخواهد جاودانه
باش��د با طنز نميش��ود؛ يعني با طنز
نميشود در اين مملکت جاودانه شد.
اگر يک هفته آنتن را از افرادي که از من
بزرگتر هستند ،بگيريد ،هيچکس از ما
ي��ادي نخواه��د کرد .تا زماني که يک
پهل��وان حريف را زمين ميزند ،مردم
او را تش��ويق ميکنن��د اما به محض
يک شکس��ت ،تمام بردهايش از بين
ميرود.

(کلیه مبالغ به ریال می باشد)

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

شماره فراخوان درج شده
در سامانه ستاد

مبلغ برآورد اولیه بر
اساس فهرست بهای
سال 96

مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه

مدت
انجام
کار

رشته و رتبه پیمانکاران دارای
گواهی نامه صالحیت
از سازمان مدیریت
و برنامه ریزی

1

احداث مدرسه 15
کالسه رهبری

سرپل ذهاب

200963384000054

33/605/258/385

1/681/000/000

8

شخص حقوقی :حداقل رتبه 5
رشته ابنیه

2

احداث مدرسه 15
کالسه رهبری

ثالث باباجانی

200963384000055

36/043/259/492

1/803/000/000

8

شخص حقوقی :حداقل رتبه 5
رشته ابنیه

3

احداث مدرسه 15
کالسه رهبری

قصر شیرین

200963384000056

36/000/567/211

1/801/000/000

8

شخص حقوقی :حداقل رتبه 5
رشته ابنیه

نحوه عقد قرارداد :زیربنایی براساس بخشنامه سر جمع
 -3تضمین قابل قبول ش�رکت در مناقصه مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی بش�ماره /123402ت  50659هـ
مورخه  94/9/22بصورت زیر می باشد:
 -1ضمانتنامه معتبر بانکی
 -2واریز به حساب سیبا شماره  2173063752001بانک ملی شعبه کرمانشاه (سپرده اداره کل نوسازی مدارس استان)
قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی
 -4محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد ،تحویل و گشایش پیشنهادها
زمان :تا ساعت  14:45تاریخ1396/10/26 :
الف -دانلود اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:
ب -بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل پاکات:
زمان :تا ساعت  14:45تاریخ1396/11/08 :
		
محل :دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه
ج -گشایش پاکات و پیشنهاد قیمت:
زمان :ساعت  08:30تاریخ1396/11/09 :
		
محل :اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه
د -مدت اعتبار پیشنهادات:
حداقل سه ماه پس از تاریخ جلسه گشایش پیشنهادهای مالی می باشد.
توضیحات:
 -1مناقصه گران بایستی عالوه بر ارائه پیشنهاد قیمت و بارگذاری اسناد و ضمانت نامه در سامانه ستاد (setadiran.
 )irبایستی کلیه مدارک و پاکات را بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه اداره نمایند.
 -2حضور مناقصه گران یا نمایندگان آنها با معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات پیشنهادهای مالی آزاد است.
 -3مناقصه گران بایستی در سامانه  Sajar.mporg.irو  setadiran.irثبت نام کرده باشند.
آگهی فوق به آدرس سایتهای اینترنتی زیر درج شده است.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir :
پایگاه ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir :
سایت اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاهwww.dres.ir/kermanshah :
سایت سازمان نوسازی مدارس کشورwww.dres.ir :

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

کانال تلگرام@shoroodaily :

یادداشت

کاریکاتور

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

اينم شيرينکاري جديد سيگار! منبع خبرآنالين

ارزش معلمان عشاير را چه کسی می داند؟
محمدرضا سيفي


طبق اساسنامه تاسيس
م��دارس عش��اير و بنا بر
تاکيد رياست جمهوري
و تصوي��ب اين آيين نامه
در شوراي عالي آموزش
و پ��رورش ،معلم��ان
عش��ايري از حق کوچ ،اس��کان و اياب و ذهاب متفاوت تري نس��بت به
معلمان عادي برخوردار هس��تند .بر اين اس��اس به علت سختي کار در
اين افراد درصد بيش��تري از حقوق و مزايا نس��بت به معلمان عادي به
اين افراد تعلق ميگيرد.
س��هم تأس��يس مدارس عشايري نس��بت به مدارس معمولي از سرانه
وزارت آموزش و پرورش سه برابر است ،اما درحال حاضر به علت کمبود
منابع مالي دولت هنوز نس��بت به پرداخت س��هم سرانه وزارت آموزش
و پرورش اقداميصورت نگرفته اس��ت.به علت وجود محدوديتهاي
بس��يار در مدارس عش��ايري در صورت پرداخت سهم سرانه اولويت با
مدارس عش��اير اس��ت چرا که از لحاظ امکانات اوليه از جمله سرويس
بهداشتي اين مدارس دچار کمبود بوده و نياز به رسيدگيهاي بسياري
دارند.توسعه و تجهيز مدارس شبانه روزي ،تامين سرويس اياب و ذهاب
معلمانعشايري،تبديلمدارسکپريوخشتوگليبهکانتينر،کيفيت
بخش��ي بهاموزشهاي دانش آموزان ،برگزاري دورههاي آموزش��ي
معلمان عش��ايري با توجه به ش��رايط زيس��ت محيطي خاص و بوميو
رسيدگي به وضعيت آموزش مسائل عقيدتي از جمله زمينههاي صرف
بودجهمربوطبهاموزشعش��ايردروزارتآموزشوپرورشمحس��وب
ميش��وند.انتخاب معلمان براي تدريس به دانش آموزان عش��ايري بر
عهده استانها است ،اما اولويت در انتخاب اين افراد به افراد بوميداده
ميش��ود چرا که افرادي که در ش��رايط بوميزندگي ميکنند نسبت به
موقعيت و امکانات مدارس محروم در عش��اير آش��نايي دارند.به علت
سختي کار ،مسير رفت و آمد و مشکالت فراواني که در روند فعاليت
معلمانعشايروجودداردافرادکمترينسبتبهاينگونهفعاليتهاتمايل
نشان ميدهند؛ بنابراين بايد شرايط خاصي براي اينگونه افراد در نظر
گرفت��ه ش��ود تا با اعطاي امتيازات وي��ژه انگيزه کار و افزايش بازخورد
آموزشي را به همراه داشته باشيم.در حال حاضر  ۱۸۲هزار دانشآموز
عش��ايري در س��طح کشور مش��غول به تحصيل هستند که اين تعداد
از دانشآموزان در ۲۳اس��تان کش��ور تقس��ي مّبندي ميشوند .از مقطع
پيشدبستاني تا پايان دوره متوسطه دوم در اين مدارس مورد آموزش
قرار ميگيرند.در حال حاضر  ۲۰۵مدرسه شبانهروزي و  ۷۴هنرستان
مختص دانشآموزان عشاير در سطح کشور وجود دارد که بهطور کلي
 ۱۶ه��زار ني��رو اع��م از اداري ،آموزش��ي و مدير در اين مدارس فعاليت
ميکنند.در مدارس عشايري متحرک با سازههاي چادر تنها يک معلم
در تماميمقاطع به ارائهاموزش ميپردازد ،اما در مدارس شبانه روزي و
هنرستانها که بهطور ثابت مشغول به فعاليت هستند نيروهاي اداري،
معلمان و مدير در قالب تيم آموزشي به کار گرفته ميشوند.

كـــالم نـــور

فرهنگیوهنری:صباشادوراجتماعی:فاطمهعلیپور،ورزشی:مجتبیآزادیان،بانکوبیمه:مریمشفیعی،طراحوصفحهآرا :هادیقهرمانی،زهرهدهقانی
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پيامبر صلىهللاعليهوآله:
ٌ
صنّاع اُمَّتي ِمنَ ال َيوم َ
وغدا
ِ
َويل لِ ُ ِ
واى به حال صنعت گران امّت من  ،از اين كه در كار مردم امروز و فردا كنند
وسائل الشيعه

نسخه

کتاب

راهکارهاي حفظ سالمت
مغز را بشناسيد

«دلمشغوليهاي بهار» به بازار
نشر آمد

بهگفتهمحققان،داش��تنمغزسالمبراييک
زندگيسالمتروپربارترضرورياست.بهگزارش
مهر،انجمنقلبآمريکاهشدارميدهدافزايش
نرخابتالبهفشارخونباال،ديابتوچاقيتهديديبرايحفظسالمتمغزاست.
طبقاعالماينانجمن،يکفردازهرسهفردبزرگسالمبتالبهفشارخونباالست
کهبيشازنيميازاينتعدادمبتالبهفشارخونکنترلنشدههستند.مشکلچاقي
هموضعيتيبهترنداردونرخچاقيدرزنانبيشازمرداناست.مواردابتالبهديابت
هم در حال افزايش است بطوريکه نرخ افراد مبتال به ديابت در سال  ۲۰۱۴در
مقايسهباسال ۱۹۸۰چهاربرابرشدهاست.بهگفتهمحققان،همهاينمواردقابل
کنترلهستندوکاهشاينفاکتورهايپرخطرميتواندازبروزبيماريهايمهم
مغزينظيرسکتهودمانس(زوالعقل)تاحدزياديپيشگيرينمايد.

کتاب«دلمشغوليهايبهار»(بههمراهگزيدهاي
ازمقالههايسياسي_اجتماعياو)اثرناصرالدين
پروينتوسطانتشاراتجهانکتابمنتشروراهي
بازارنشرشد.بهگزارشمهر،کتاب«دلمشغوليهايبهار»(بههمراهگزيدهاي
از مقالههاي سياس��ي _ اجتماعي او) اثر ناصرالدين پروين به تازگي توس��ط
انتشارات جهان کتاب منتشر و راهي بازار نشر شده است .اين کتاب هشتمين
عنوان از مجموعه «برگي از تاريخ» است که اين ناشر چاپ ميکند.اثر پيش
رو ،مجموعهاي از بررسيهاي ناصرالدين پروين درباره شاعر ،مبارز سياسي و
روزنامهنگارتاريخايران،محمدتقيبهار(ملکالشعرايبهار)است.دراينکتاب
 ۵۲مقاله از آثار بهار گردآوري و چاپ شده است.

حافظ خواني
مه�ل ک�ه روز وفات�م ب�ه خ�اک بس�پارند
مرا به ميکده بر در خم شراب انداز
زج�ورچ�رخچ�وحافظبهجانرس�يددلت
به سوي ديو محن ناوک شهاب انداز

تحول��ي ب��زرگ در زندگيت به وج��ود بياور و
دل��ت را ب��ه دريا ب��زن .کار خوب انجام بده که
نتيجه اش را خيلي زود ببيني .حسادت را از خود
دور کن تا چيزهاي زيبا بيشتر در نظرت بيايد با خدا باش تا شيطان از تو دور شود
وآرزوهايمحالتمحققگردد.جمعمهمانيخودمانيخانوادگيممکناست
اولين انتخاب امروز شما نباشد  .اما بطور تعجب آوري لذت بخش خواهد شد.
شمادر باالترين فرم موجودهستيدو احساسدرام شما همه را مجذوب ميکند
.قهرمانيهاياخيررابهشمانسبتميدهندبايدمقداريبيشتريتمرينکنيد.
زيرا به نظر ميرسد بايد سلولهاي خاکستري تان به تحرک واداريد.

حکایات

شاهنامه آخرش خوش است
کسانيکهبدونمطالعهومداقهدستبهکاري
زنند هر چند در تشخيص خويش مومن بوده
بهحسنختامعملواقداماعتقادداشتهباشند.
مع الذکر بر افراد تيز بين و دورانديش پوشيده
نيست که عجله و شتابزدگي هرگز به نتيجه
نميرسدوعجولوشتابزدهچوناسبتيزتکيکروزباسرسقوطخواهدکرد.
بههمينجهتدرقضاوتعجلهنميکنندوعاملرابهدستزمانميسپارند
زيرا به خوبي ميدانند که :شاهنامه آخرش خوش است .اين عبارت مثلي در
بدوامربرايهرمحققکنجکاويايجادشبههميکندکهمگرکتابشاهنامه
در آخرش چه دارد و چه نقاظ ضعفي در اين شاهکار ادبي جهان يافت ميشود
که از آن به صورت ضرب المثل استفاده ميکنند؟ شاهنامه فردوسي کتاب
ارزنده اي است که هر ايراني پاک نژاد آن را به خوبي ميشناسد.

رسانه های جهان
 توهين زشت ترامپ به مهاجران آفريقاييتبار


رئيسجمهوري آمريکا در نشسستي رسميدر کاخ سفيد ،به
مهاجرانکشورهايآمريکايالتينوآفريقاييتوهينکرده
اس��ت«.دونالد ترامپ» رئيسجمهوري آمريکا در نشستي
در کاخ س��فيد ،با حضور نمايندگان دو حزب جمهوريخواه
برگزار شد ،ترامپ گفت« :چرا اين مردم از کشورهايي که
چاله مستراح هستند را به اينجا راه ميدهيم؟»
گزارش تصویـری

اجراي ارکستر ملي در جشنواره موسيقي فجر

نبض زندگي روي خط زلزله

سیر و سفر

دور دنیا

درياچه صورتي استراليا؛ درياچه اي خوشرنگ در طبيعت

قلعه «نودوز» يا «نقدوز» اهر

در فضاي مجازي اينترنت  ،درياچه اي در ماه مارس و در اس��تراليا و قلب ملبورن ،مورد
توجه زيادي قرار گرفت  .علتش تغيير رنگ آب درياچه صورتي بود که انگار صحنه اي از
داستانهاي علميو تخيلي را به تصوير ميکشيد.اما واقعا اين جا ديگر صحنه اي از فيلم
تخلي نبود و پديده اي کامال و اقعي و طبيعي بود  ،اين درياچه را ميتوان محل زيس��ت
موجودات تک سلولي به شمار آورد  .اين موجودات تک سلولي ميکروبهايي هستند که
عالقه ي شديدي به نمک دارند و علت تغيير رنگ درياچه استراليا ايجاد رنگ دانه اي به
نام کاروتنوئيد ميباشد که از طريق اين ميکروبها توليد ميشود .در ادامه با اين درياچه
صورتياستراليابيشترآشناخواهيدشد…
زيستشناسپارکويکتوريامارکنورمن()marknormanکهمديرايندرياچهصورتي
استراليا است ميگويد که جدال طبيعت با ابزار االت و نيروها ي بشري چقدر زيبا ميباشد
کهدرآنطبيعتکاريانجامميدهدکههيچيکازفناوريبشرينميتواندازعهدهانجام
آن کار برآيد.طبق گفته نورمن در درياچه استراليا در زماني که هوا گرم و خشک ميشود
اين رويداد شگفت انگيز در اين درياچه ديده ميشود ،و علتش شوري زياد آب است که به
دليل تبخير آب درياچه صورتي استراليا و به علت گرماي شديد صورت گرفته است که
اين شوري آب گاهي  ۸تا  ۱۰برابر آب اقيانوسها ميرسد.
در اکثر نقاط دنيا مانند اسپانيا  ،سنگال  ،شبه جزيره کريمه  ،بولوي  ،آذربايجان  ،مکزيک و
کنيا نيز ميتوانيد مواردي شبيه اين درياچه به رنگهاي قرمز و صورتي ببينيد .جالب است
بدانيد که نمک و رنگ دانههاي کاروتينوئيد که در اين مکان يافت ميشود را براي استفاده
به عنوان دارو و يا براي يک وع طعم دهندگي و ذوب کردن يخ نيز برداش��ت ميکنند.
ميگوهايي که در برخي از اين درياچههاي آب شور زندگي ميکنند از جلبکهاي توليد
کننده کاروتنوئيد تغذيه ميکنند و وقتي که انها را ميخورند رنگش��ان صورتي ميش��ود.
طبق عقيده دکتر نورمن تغيير رنگ در اين درياچه استراليا زنجيره غذايي ساکنان موجود
در ان را نشان ميدهد .

قلعه نودوز يا نقدوز که به قلعه داغ نيز معروف اس��ت يکي از قلعههاي تاريخي
منطقه ارسباران است که در  ۲۵کيلومتري جنوب شرقي شهر اهر در روستاي نقدوز
محلي بين اهر و مشگين شهر و در گردنه اي معروف به نودوز برفراز قله کوهي
مرتفع ،مشرف بر رودخانه اهرچاي واقع شده است .ورود به آن فقط از يال شمالي
کوهامکان پذير اس��ت ارتفاع برج اين قلعه  ۱۱متر اس��ت که با س��نگهاي تراش
خورده رسوبي به رنگهاي آجري و زرد و مالت گچ و آهک بنا شده است.
اغلب برجها و ديوارهها با تکيه بر بدنه سنگي کوه استوار شدهاند و امکان نقب زني
به داخل قلعه را به حداقل رساندهاند .قسمت باالي ديوارهها با خشت و گل ساخته
شده که به مرور زمان از بين رفته و چندين متر از ارتفاع آن کم شده است.
قدمت اين قلعه را که براي مقاصد نظاميس��اختهاند و بر کوهس��تانهاي اطراف
خود تس��لط کافي دارد ظاهرا منس��وب به دوره ساس��اني اس��ت و داراي دو برج و
يک ديوار مدور ميباشد ،که دو برج را به يکديگر متصل ميکند و در زير آن برج
ديگري واقع بوده که قسمتهايي از آن خراب شده و از بين رفته است.
در دوره اس�لاميو احتماال اوايل اس�لام بر فراز قلعه تاسيس��ات ديگري س��اخته
شده است که از خشت خام ميباشد .وجود بارانهاي مداوم ،خشتهاي گلي را
فرس��وده و از بين برده اس��ت و تنها اثري از آنها باقي مانده اس��ت .قلعه فقط در
بخش��ي که به جاده و گردنه مش��رف اس��ت ،تاسيس��اتي دارد .طرف ديگر آن دره
بسيار عميق و وحشتناک است که راه به جايي ندارد.
قلعه نودوز يا نقدوز اهر قلعه نودوز در تاريخ  ۲۵اسفند  ۱۳۴۵با شمارهٔ ثبت ۶۲۸
بهعنوان يکي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .قلعههاي تاريخي ارسباران
ش��امل  :پش��تاب (پشتو قلعه س��ي) ،قلعه جمهور(قلعه بابک) ،قلعه جوشين ،قلعه
نقدوز (نودوز) و ساير قلعههاي اين منطقه ساالنه پذيراي هزاران نفر گردشگر و
عالقمند به آثار تاريخي و جاذبههاي طبيعي و گردشگري ميباشند.

 هشدار ترکيه به شهروندان درباره سفر بهامريکا


وزارت خارجه ترکيه از شهروندان خود در آمريکا خواست نسبت
به حوادث تروريس��تي ،خشونتها و بازداشتهاي خودسرانه
در اين کشور هوشيار باشند.به گزارش آناتولي ،وزارت خارجه
ترکيه طي اطالعيهاي ،از ش��هروندان اين کش��ور که بهامريکا
سفر کردهاند ،خواست نسبت به حوادث تروريستي ،خشونتها
و بازداشتهاي خودسرانه در اين کشور هوشيار باشند.

 هواپيماي نظاميامارات در حريم هوايي قطر


قطر با تسليم شکايتي به سازمان ملل متحد ،اعالم کرده که يک
هواپيماي نظاميامارات در ماه دسامبر حريم هوايي اين کشور را
نقض کرده است.قطر ميگويد يک هواپيماي نظاميامارات در
ماه دسامبر حريم هوايي اين کشور را نقض کرده است.اين خبر را
اعالم کرد و افزود ،سفير قطر در سازمان ملل متحد اين شکايت را
به «آنتونيو گوترش» دبيرکل سازمان ملل ارائه کرده است.

