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فصل تازه اجراها با 23 نمايش جديد

بازيگران سینما، تنور تئاتر را گرم مي کنند
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11فرهنگ و هنر

3بين الملل

آشفتگی
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 آسمان پايتخت

مديرکل محيط زيست استان تهران انتقاد کرد

28 ميليون يمنی در انتظار کمک های بشر دوستانه هستند

کارشناسان در گفتگو با»شروع « بر ضرورت حذف خام فروشي تاکيد کردند
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اولتیماتوم اروپايی ها 
به عربستان

راهکارهاي  جبران کاهش 
قیمت نفت

دبيرکل س��ازمان ملل از عربس��تان خواس��ت هرچه سريعتر محاصره 
اعم��ال ش��ده علي��ه يمن را لغو و تمامي گذرگاه ه��اي دريايي، هوايي و 
زميني اين کش��ور را بازگش��ايي کند.به گزارش اس��کاي نيوز عربي، 
اس��تفان دوجاريک، س��خنگوي آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل 

در کنفرانسي مطبوعاتي در مقر اين سازمان در نيويورک ...

نزدي��ک به يکس��ال از تواف��ق اوپکي ها و غير اوپکي ها براي اجراي 
طرح کاهش توليد نفت مي گذارد؛اگرچه برخي تحليلگران معتقدند 
ک��ه اث��ر اي��ن تواف��ق در مقاطعي زودگذر ب��وده و قيمت نفت تحت 
تح��والت سياس��ي ب��اال رفته، اما گمانه زني هاي��ي براي تمديد اين 

توافق آغاز شده است...

طارم بزرگـترين باغشهر زيتون كشور فرماندار طارم:
ری ����تان   طارمو  ركورد دار توليـد زيتـون در ايران و جهان است ��ما�دا وزارت ��ور

ری ز�جان ا�تا�دا

طارم بزرگترين باغشهر زيتون كشور و ركورددار 
توليد زيتون در ايران و جهان است

باقــرى در مراســم ثبت ركــورد جهانــى توليد 
زيتون شهرســتان طــارم در كتاب ركــورد هاى 
توليــد، اظهار داشــت: طــارم بيشــترين توليد 
كننده زيتون در كشــور اســت و ميانگين توليد 
ساالنه زيتون را در اختيار دارد. وى افزود: اين 
شهرستان هم اكنون ركورد دار توليد زيتون در 
ايران و جهان بوده و بر اساس اعالم شوراى بين 
المللــى زيتون، مرغوب ترين و خوش طعم ترين 

نوع اين محصول متعلق به طارم است.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان 
طارم؛ على باقرى در مراســم ثبت ركورد جهانى 
توليد زيتون شهرستان طارم در كتاب ركورد هاى 
توليــد كه با حضــور فعــاالن و توليدكنندگان و 
مسئولين شهرســتان برگزار شد، اظهار داشت: 
طــارم بــا توليــد ســاالنه 450 هزار تــن انواع 
محصوالت كشــاورزى قطب كشــاورزى اســتان 

زنجان مى باشد. 
فرماندار طارم افزود: شهرســتان طــارم هم اكنون با دارا بودن 20 هزار هكتــار باغ زيتون، بزرگترين 
باغشهر زيتون ايران و با توليد ساالنه  45 هزار تن زيتون مقام اول توليد اين محصول را در كشور را 
دارا مى باشــد. در اين راستا ايشــان از زحمات كشاورزان توانمند و برنامه ريزان شهرستان قدر دانى 

نمود. 
وى ادامه داد: اين ميزان توليد در شــرايطى اســت كه هنوز بخشــى از باغات زيتون به مرحله باردهى 

رسيده است و پيش بينى ميشود در آينده اى نزديك تا سقف 100 هزار تن در سال افزايش يابد.
اين مســئول تصريح كرد: سياســت گذارى شهرســتان در حوزه محصول زيتون مشخص است و مبارزه 
جدى با بيماريها و آفات زيتون، افزايش ميزان بهره روى در واحد ســطح، توســعه صنايع تبديلى و برند 

سازى و تجارت اين محصول به صورت جدى دنبال مى شود.
مقام عالى دولت در شهرستان تاكيد كرد: در شرايطى كه توسعه زراعت و باغ دارى به دليل كمبود منابع 
آبى در كشــور امكان پذير نيســت حفظ باغات موجود براى شهرســتان اهميت ويژه اى داشته و در اين 

راستا  توسعه سيستم هاى آبيارى نوين در اولويت برنامه هاى طارم قرار دارد.
باقرى با بيان اينكه اقتصاد شهرستان طارم وابسته به بخش كشاورزى است، افزود: كشاورزان منطقه 

در ســال هاى اخير در فصل تابســتان به دليل خشك شدن رودخانه قزل اوزن به عنوان شاهرگ حياتى 
شهرســتان با مشكل كم آبى مواجه بوده و خسارت هاى جبران ناپذيرى در اين فصل به آنان وارد شده 
است.وى در ادامه گفت: در تابستان سال جارى با تدبير دولت تدبير و اميد، اقدام اساسى وزارت نيرو، 
حمايت استان و پيگيرى هاى مستمر نمايندگان مجلس و اين فرماندارى با تامين آب از سد آيدوقموش 
ميانه و رهاسازى آن در رودخانه قزل اوزن، در سال اقتصاد مقاومتى، توليد و اشتغال از خسارت وارده 

به كشاورزان، جلوگيرى و اميد به آينده در مردم منطقه پديدار گرديد. 
فرماندار طارم اظهار اميدوارى كرد: با تامين آب مطمئن و تثبيت حقابه از ســدهاى باالدستى شهرستان 
در ســال هاى آتى تمام ســرمايه گذارى هاى انجام شده در بخش كشــاورزى شهرستان تضمين خواهد 

شد.
وى در ادامه گفت: طارم عالوه بر رودخانه قزل اوزن كه با طول تقريبى 70 كيلومتر از ميانه شهرســتان 
عبور مى كند، با دارا بودن 22 رودخانه دائمى پتانســيل ويژه اى براى ايجاد ســدهاى خاكى كوچك دارد 
سپس افزود: ايجاد سدهاى خاكى كوچك راهكارى كم هزينه براى حل مشكل كم آبى شهرستان بوده و 
مى تواند در شــرايط فعلى جوابگوى نيازهاى منطقه باشد و خواستار توجه و مساعدت مسئولين كشورى 

به اين ظرفيت منطقه شد.
باقرى سپس با اشاره به كمبود شديد آب در كشور و اين شهرستان، از مردم طارم خواست: از توسعه 
زراعت و باغ دارى و  برداشت هاى غيرمجاز آب پرهيز نموده و به دنبال توسعه صنايع تبديلى و صنعت 
گردشــگرى شهرســتان باشــند.وى در ادامه يادآور شــد: هم اكنون 23 واحد فعال در حوزه فرآورى و 
روغن كشى زيتون فعال هستند ولى در كنار اين واحدهاى فرآورى مردم شهرستان نيز به منظور ايجاد 
ارزش افزوده براى محصوالت توليدى خويش به صورت گســترده و خودجوش اقدام به فرآورى سنتى 

محصوالت توليدى خود مى كنند.
ايشان به تقاضاهاى زياد مردمى جهت راه اندازى واحدهاى فرآورى محصوالت توليدى شهرستان اشاره 
نمود و افزود: توسعه صنايع تبديلى در اولويت برنامه هاى شهرستان بوده و جهت ساماندهى واحدهاى 
فرآورى سنتى و ايجاد ارزش افزوده براى محصوالت توليدى كشاورزان و باغداران سايت هاى كارگاهى 
فرآورى و بســته بندى محصوالت به صورت پايلوت كشورى براى اولين بار در طارم راه اندازى مى شود 
و هم اكنون عمليات اجرايى آن در چندين نقطه از شهرســتان آغاز شــده اســت. وى تصريح كرد: طارم 
ركورد دار توليد زيتون در كشور و دنيا است و تالش است در زمينه صنايع تبديلى و فرآورى محصوالت 

نيز ركورد دار باشد.
فرماندار طارم تصريح كرد: محصوالت شهرستان طارم از نظر طعم و كيفيت بى نظير بوده و قابل رقاربت 
در كشــور و دنياســت. وى معرفى و يافتن بازار مصرف دائمى براى اين محصوالت را بســيار با اهميت 
دانسته و افزود: بازارچه هاى محصوالت توليدى شهرستان اعم از زراعى، باغى و صنايع دستى در نقاط 

مختلف استان و شهرستان در آينده اى نزديك راه اندازى خواهند شد.
ايشــان تاكيد كرد: بيش از اين مصلحت نيست سرنوشت اقتصادى شهرستان به بخش كشاورزى و تك 

محصولى بودن گره زده شــود و بايســتى بر ظرفيت هاى ويژه بخش گردشگرى شهرستان طارم سرمايه 
گذارى گردد.

وى با اشاره به اينكه تمام نقاط طارم داراى ظرفيت گردشگرى است و طبيعت بكر، آثار تاريخى،امامزادگان، 
رودخانه ها، مناظر طبيعى، موقعيت جغرافيايى و كوهستانى بودن اين شهرستان را به منطقه ويژه تبديل 
نموده اســت افزود: در ســال هاى اخير به طرز چشــمگيرى شــاهد افزايش ورود گردشگران داخلى و 

خارجى به اين شهرستان هستيم.
فرماندار طارم در ادامه با اشاره به سرمايه گذاريهاى صورت گرفته در بخش گردشگرى اين شهرستان، 
از قبيل ســاخت مجتمع هاى اقامتى تفريحى گردشــگرى، هتل چهار ستاره، ساخت اولين هتل روستايى 
گفت:صنعــت توريســتى در ايــن منطقه به طرز قابل مالحظه اى در حال پيشــرفت بــوده و در آينده اى 

نزديك يكى از مشاغل پردرآمد خواهد بود. 
وى همچنين به احداث راه ارتباطى طارم –ماسوله و طارم-شفت- مالسرا-قلعه رودخان و طارم-خلخال 
اشاره كرد و افزود: در آينده اى نزديك با تكميل اين راه هاى ارتباطى شهرستان طارم به موقعيت طاليى 

دست خواهد يافت.
باقرى ضمن دعوت از ســرمايه گذاران براى ســرمايه گذارى در اين شهرســتان گفت: از ورود سرمايه 
گذاران به منطقه استقبال و حمايت مى شود و سرمايه گذارى در اين منطقه قطعا به سود همراه خواهد 

داشت.
 



سياسي 2

ايران مسئول حمله موشکي 
به رياض نيست

 يک هيات شوراي امنيت سازمان ملل اعالم 
کرد که هيچ س��ندي ک��ه ثابت کند ادعاي 
عربس��تان مبن��ي بر اين که ايران مس��ئول 
حلمه موشکي به رياض است وجود ندارد.به 
گزارش پايگاه تحقيقاتي اينترس��پت مستقر 
در آمريکا، يک هيات تعيين ش��ده از س��وي 
ش��وراي امنيت سازمان ملل در دهم نوامبر 
يک نامه محرمانه به ديپلمات ها فرستاده و 
در آن تاکيد کرده که هيچ س��ندي که ثابت 
کن��د، ادعا س��عودي ها مبني بر اينکه ايران 
مسئول حمله موشکي اخير حوثي هاي يمن 
به رياض پايتخت عربستان است، به دست 
نياورده اس��ت.مقامات عربس��تان و آمريکا 
پس از حمله اخير حوثي هاي يمن به فرودگاه 
بين الملل��ي ري��اض، ايران را مس��ئول اين 
حمله دانسته و ادعا کردند که موشک هاي 
شليک شده ساخت ايران بوده است.اين در 
حالي اس��ت که اگرچه تهران حمايت خود 
از اي��ن گروه ش��يعه يمن��ي را پنهان نکرده، 
همواره ش��ايعات و ادعاها مبني بر ارس��ال 
س��الح به يمن را رد کرده اس��ت.به گزارش 
ايس��نا، اين ادعاها در حالي مطرح مي ش��ود 
ک��ه امي��ر حاتمي، وزير دفاع کش��ورمان در 
اين زمينه گفته است: دشمن از هر فرصتي 
براي اتهام زني عليه ايران استفاده مي کند 
و قطع��ا م��ا اي��ن مس��اله را رد مي کنيم. بنا 
نيس��ت ه��ر اتفاقي در منطق��ه رخ مي دهد، 
اي��ران را مته��م مي کنن��د البته اين موارد از 
دشمن بعيد نيست.همچنين سردار جعفري 
فرمانده س��پاه پاسداران انقالب اسالمي در 
واکنش به اين ادعاها تاکيد کرده اس��ت: ما 
امکان انتقال موشک به آنجا)يمن( را نداريم 

و موشک ها براي خودشان است.

سرمست مديرکل سياسي 
وزارت کشور شد

بهرام سرمس��ت به عنوان مديرکل سياسي 
وزارت کش��ور انتخاب شد.بهرام سرمست 
مدير کل سياس��ي پيشين استانداري تهران 
به عنوان مديرکل سياس��ي وزارت کش��ور 
انتخ��اب و جايگزي��ن محمدامين رضازاده 
شد.رضازاده از آبانماه سال 1393 به عنوان 
مدير کل سياس��ي وزارت کش��ور منصوب 
و جانش��ين س��يدعلي پورموس��ي شده بود.

رضازاده در گفت و گو با ايس��نا ضمن تاييد 
اين خبر گفت: از حس��ن اعتماد وزير کش��ور 
و همکاري همه همکاران خود تشکر کرده 

و از همه طلب حالليت مي کنم.

گفت وگوي ترامپ و مکرون 
در مورد مقابله با ايران

 کاخ سفيد اعالم کرده است که دونالد ترامپ 
و امانوئل مکرون روز ش��نبه در مورد لزوم 
هم��کاري براي مقابل��ه با ايران و حزب اهلل 
ب��ا يکديگ��ر گفت وگو کردند.ب��ه گزارش 
آسوشيتدپرس در ادامه بحران سياسي ايجاد 
شده به دنبال استعفاي سعد حريري، نخست 
وزير لبنان در عربستان سعودي، کاخ سفيد 
اعالم کرد که دونالد ترامپ، رييس جمهور 
آمريکا با امانوئل مکرون، همتاي فرانسوي 
خ��ود در م��ورد لزوم همکاري براي مقابله با 
اي��ران و حزب اهلل گفت وگو کردند.بنابر اين 
گزارش، موضوع بحران لبنان و نقش ايران 
در منطقه قرار است در نشست امروز اتحاديه 
عرب که به درخواس��ت عربس��تان سعودي 
تشکيل شده است نيز مطرح شود.کاخ سفيد 
در اين بيانيه گفت: هر دو رييس جمهور بر 
ضرورت هم��کاري براي مقابله با اقدامات 
برهم زننده ثبات توس��ط ايران و حزب اهلل 
توافق کردند.به گزارش ايسنا، سعد حريري 
که به عربس��تان س��عودي سفر کرده بود به 
طور ناگهاني استعفاي خود را اعالم کرد که 
بسياري از کارشناسان معتقدند اين اقدام او 
با فش��ار محمد بن سلمان وليعهد عربستان 

انجام شده است.

بازديد سردار حقانيان به 
نمايندگي از رهبري از کرمانشاه 
ايس��نا نوش��ت: نماينده مقام معظم رهبري 
از بيمارس��تان صحرايي در مناطق زلزله زده 
بازديد کرد. س��ردار وحيد حقانيان، نماينده 
دفت��ر مقام معظ��م رهبري از بيمارس��تان  
صحراي��ي در مناطق زلزله زده کرمانش��اه 
بازدي��د کرد.همچنين باش��گاه خبرنگاران 
نوشت: سردار سرتيپ پاسدار محمد پاکپور 
فرمان��ده ني��روي زميني س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المي گفت: مردم عزيز زلزله زده 
غرب کش��ور بدانند که مجموعه س��پاه و به 
وي��ژه نيروي زميني تا پايان اس��کان آن ها 
در کنارش��ان خ��و اهند ب��ود. تغذيه و لوازم 
خانگي، اشباع  شده و بايد با مديريت، در آينده 
براي مردم روس��تاهاي زلزله زده اس��تفاده 
ش��ود.فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي افزود: توزيع چادر در بين 
خانواده هاي روس��تاهاي زلزله زده به پايان 
رس��يده و روس��تايي نيست که چادر نداشته 
باش��د.پاکپور با اش��اره به استقرار سرويس 
بهداش��تي و حمام سيار در مناطق زلزله زده 
تصريح کرد: نيروي زميني س��پاه از ديشب 
شروع به استقرار حمام و سرويس بهداشتي 
کرده اس��ت و در روستاهايي که تخريبشان 
باال بوده با جديت ادامه دارد. به نظر مي رسد 
اکن��ون مهمترين نياز زلزله زده گان کانکس 
اس��ت و ش��ايد بهتر باشد خيرين جمع شوند 
و ب��راي کم��ک کانکس براي روس��تائيان 
زلزل��ه زده تهيه کنند.فرمانده نيروي زميني 
سپاه در پايان خاطرنشان کرد: امروز والر و 
عايق هاي رطوبتي نايلوني به ش��دت مورد 

نياز است.

فرانسه بدنبال 
برجام موشکي است 

عض��و کميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارج��ي مجلس گفت: اظهارات اروپايي ها 
مانند مسئوالن فرانسوي در راستاي تبديل 
بحث موش��کي به برجام و مذاکرات ديگر 
است که هيچگاه اين مهم به نتيجه نخواهد 
رسيد. حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو 
ب��ا خبرگ��زاري خانه ملت با اش��اره به اينکه 
مواضع کشورهاي اروپايي در برخي مسائل 
براي مواجه با کشورمان به نوعي باج دهي 
ب��ه اياالت متحده آمريکا براي حفظ برجام 
اس��ت، گفت: بر اين اساس پيشنهاد وزارت 
خارجه فرانسه مبني بر اينکه در صورت لزوم 
تحريم ه��اي جديدي علي��ه ايران به خاطر 
برنامه موشک بالستيک اعمال شود در اين 
راس��تا تلقي مي شود؛ بهتر است کشورهاي 
غرب��ي از خودش��ان هزين��ه کنن��د تا اينکه 
نس��بت به ابزارهاي دفاعي س��اير کشورها 
اظهارنظ��ر کنند.نماينده مردم اس��الم آباد 
غرب و داالهو در مجلس شوراي اسالمي با 
اش��اره به اينکه کش��ورهاي غربي خصوصا 
اروپايي ها در بازه اي از زمان س��بب ش��دند 
تا پرونده کش��ورمان ذيل فصل ۷ منش��ور 
س��ازمان ملل متحد قرار بگيرد، اظهار کرد: 
اين مهم در حاليست که بايد اذعان کرد هم 
اکن��ون صنايع دفاعي کش��ورمان خصوصا 
ح��وزه موش��کي به هيچ عن��وان نمي تواند 
ذيل فصل ۷ منش��ور ملل س��ازمان متحد 

قرار بگيرد.
وي تاکيد کرد: اگر قرار باش��د تس��ليحات 
دفاعي هر کشوري را تهديد آميز دانست، بر 
اين اساس بايد بسياري از تسليحات کشنده 
غي��ر صلح آميز کش��ورهاي دنيا را نيز ذيل 
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار 
داد.اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره 
به اينکه تحريم موش��کي کش��ورمان هيچ 
گاه محق��ق نخواهد ش��د، اظهار کرد: حتي 
در آينده نيز کشورمان مي تواند معامله هاي 

تسليحاتي با ساير کشورها داشته باشد.
فالحت پيش��ه ضمن تاکيد ب��ر اينکه ايران 
هيچ��گاه حاض��ر به پذي��رش مذاکرات در 
حوزه هايي مانند صنايع دفاعي و موش��کي 
نيس��ت، تصريح کرد: اگر قرار باش��د برجام 
ديگري براي ايران درنظر گرفته شود، مردم 
اي��ران برجام کنون��ي ناقص را نيز نخواهند 
پذيرفت.عض��و کميس��يون امني��ت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به اينکه ايران نقش موثري در منطقه 
دارد، خاطرنش��ان کرد: اظهارات مسئوالن 
اروپايي مانند مسئوالن فرانسوي در راستاي 
تبديل بحث موش��کي به برجام و مذاکرات 
ديگر اس��ت که هيچگاه اين مهم به نتيجه 

نخواهد رسيد.

آمريکا بدنبال محدودسازي 
کشورمان است

سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست 
خارج��ي مجل��س اعتق��اد دارد ايران طبق 
برج��ام مي توان��د نفت خ��ود را در بازارهاي 
بين المللي به همه کش��ورها بفروشد و پول 
آن را ني��ز درياف��ت کن��د از اي��ن رو بياني��ه  
ترام��پ در خصوص کاه��ش فروش نفت 
کشورمان ناقض برجام محسوب مي شود. 
سيدحس��ين نقوي حسيني با اشاره به اينکه 
جمه��وري اس��المي ايران طب��ق برج��ام 
مي توان��د نف��ت خ��ود را در بازاره��اي بين 
المللي به همه کش��ورها بفروش��د و پول آن 
را ني��ز درياف��ت کند، گفت: بر اين اس��اس 
ه��ر اقدامي که باع��ث محدوديت در ميزان 
خري��د و ف��روش نفت کش��ورمان ش��ود يا 
اينک��ه در درياف��ت پول حاص��ل از فروش 
نف��ت اخ��الل وارد ش��ود، قطعا خالف مفاد 
مندرج در توافقنامه برجام محسوب مي شود.
نماين��ده مردم پيش��وا و ورامين در مجلس 
ش��وراي اس��المي اظهار کرد: هر نوع اقدام 
آمريکايي ها براي محدودسازي کشورمان 
در م��راودات اقتص��ادي بي��ن المللي قطعا 
نق��ض کننده برجام ب��وده و خصمانه تلقي 
مي ش��ود.اين نماينده مردم در مجلس دهم 
تصريح کرد: اياالت متحده دش��من شماره 
يک جمهوري اسالمي ايران هستند و حتي 
تعهدات اوليه بين المللي کش��ورها در قبال 
همديگ��ر را رعاي��ت نمي کن��د از اين هر بار 
مواضع يکجانبه اي عليه ملت و کش��ورمان 
اتخاذ مي کند.س��خنگوي کميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي 
اسالمي خاطرنش��ان کرد: توافقنامه برجام 
کش��ورهايي مانند اي��االت متحده آمريکا 
موظ��ف به انجام تعهداتي ش��ده اند که بايد 
رعايت کنند از اين رو به نظر مي رس��د بهتر 
اس��ت بجاي اظهارنظر در مباحث مختلف 
عليه کشورمان، به تعهداتشان عمل کنند.

به گزارشخبرگزاري خانه ملت ، رئيس جمهور 
آمريکا در بيانيه اي بدون اش��اره به تعهدات 
کش��ورش در توافق هس��ته اي اعالم کرده 
مي ت��وان ف��روش نفت خام ايران را کاهش 

داد.

پیشگامی ایران برای ایجاد صلح در منطقه
ظریف نسبت به موفقیت نشست سه جانبه آنتالیا ابراز امید واري کرد؛

نشس��ت س��ه جانبه محمدج��واد ظريف، 
س��رگئي الوروف و مول��ود چاووش اوغلو 
وزراي خارج��ه اي��ران، روس��يه و ترکيه در 
خصوص گفت و گو و بررسي راه حل بحران 

سوريه در آنتالياي ترکيه برگزار شد. 
به گزارش شروع به نقل از ايرنا، دکتر محمد 
ج��واد ظريف وزير ام��ور خارجه جمهوري 
اسالمي ايران پيش از اين نشست، در ديدار 
دوجانبه با سرگئي الوروف وزير امور خارجه 
روس��يه، در مورد بررس��ي راه حل بحران 

سوريه به رايزني و مذاکره پرداخت.
وزير خارجه ايران در خصوص نشست امروز 
گفت: اين نشست براي تکميل بيانيه سران 
در نشس��ت سوچي تش��کيل شده تا زمينه 
موفقيت آميز نتايج ديدار روس��اي جمهور 

فراهم شود.
وي افزود: سه کشور ايران، ترکيه و روسيه 
آماده هس��تند تا زمينه هاي صلح و ثبات و 

امنيت پايدار را در سوريه برقرار کنند.
ظري��ف گف��ت: اقداماتي ک��ه طي 11 ماه 
گذش��ته در آستانه قزاقس��تان انجام شده، 
موج��ب کاهش بس��يار زياد درگيري ها در 
س��وريه ش��ده اس��ت.وي اظهار داشت: در 
پ��ي همکاري ه��اي منطقه اي، خس��ارت 
انساني که در سوريه به مردم وارد مي شد، 
کاهش بسيار زيادي يافته و دولت سوريه و 
نيروهاي مقاومت هم اين توانمندي را پيدا 
کرده اند تا با تمرکز بيش��تري با گروه هاي 
تروريس��تي مبارزه کنن��د و موفقيت هاي 

بسيار خوبي هم پيدا کرده اند.
وزي��ر خارج��ه ايران اضافه کرد: روس��اي 
جمهور کش��ورهاي ايران، روسيه و ترکيه 
تصمي��م گرفته اند براي پيش��برد اين روند 
و بررس��ي روش��هايي که بتوان��د با اجماع 
مردم س��وريه آينده بهتري را با همراهي و 
هماهنگي براي وحدت ملي فراهم کند، روز 
چهارشنبه در شهر سوچي روسيه اجالسي 

در سطح سران داشته باشند.
وزير امور خارجه کشورمان همچنين گفت: 
در اجالس روز شنبه تهران نيز، کارشناسان 
ارش��د س��ه کشور پيش نويس بيانيه پاياني 
روساي جمهوري سه کشور ايران، روسيه 
و ترکي��ه را بررس��ي کردند و امروز وزراي 
امور خارجه اين سه کشور بيشتر روي اين 

موضوع کار خواهند کرد.
وي ب��ا اب��راز اميدواري درب��اره اينکه روز 
چهارشنبه سران سه کشور نشست موفقي 
داشته باشند، افزود: اميدواريم بتوانيم زمينه 

مناسبي را براي پشت سر گذاشتن شرايط 
تلخ مردم سوريه فراهم کنيم.

ظريف گفت: اين مردم س��وريه هستند که 
در ايجاد صلح، ثبات و امنيت کشورش��ان 
در کنار دولت س��وريه، زمينه هاي صلح و 

آرامش را فراهم مي کنند.
بررس�ي بيانيه روس�اي جمهور ايران،  ���
وزراي  نشس�ت  در  ترکي�ه  و  روس�يه 

خارجه
وزي��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان گفت: در 
اجالس وزراي خارجه سه کشور در آنتاليا، 
بيانيه اجالس سران ايران، روسيه و ترکيه 
ک��ه روز چهارش��نبه قرائ��ت خواهد ش��د، 
بررس��ي مي شود. به گزارش خبرنگار مهر، 
محمدجواد ظريف پيش از حضور در نشست 
س��ه جانب��ه در جمع خبرن��گاران گفت: در 
تهران کارشناسان ارشد از سه کشور جمع 
شدند و بيانيه اجالس سران در موضوعاتي 
که در اجالس س��ران بررس��ي مي شود را 
بررسي کردند امروز نيز در آنتاليا در اجالس 
وزراي خارجه س��ه کش��ور بيشتر روي اين 

موضوع کار خواهيم کرد.
وزير امور خارجه کش��ورمان ادامه داد: ان 
شاء اهلل روساي جمهور سه کشور روز جمعه 
جلس��ه موفقي را خواهند داشت و خواهيم 
توانس��ت با کمک به مردم س��وريه زمينه را 

براي پش��ت س��ر گذاش��تن اين دوران تلخ 
فش��ار و حرکت هاي تروريستي در سوريه 

فراهم کنيم.
ب��ه گزارش مهر، مذاکرات سياس��ي براي 
دس��تيابي به صلح از ابت��کارات جمهوري 
اس��المي ايران بوده اس��ت نمايندگان سه 
کش��ور تاکنون در آس��تانه قزاقستان هفت 
دور مذاکرات داش��تند که در اين مذاکرات 
نمايندگاني از مخالفان دولت سوريه حضور 

داشتند. 
روايت الوروف از نشس�ت مش�ترک با  ���

ظرف و چاووش اوغلو در آنتالبا
 سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه بعد از 
نشست با مولود چاووش اوغلو وزير خارجه 
ترکي��ه و محمد ج��واد ظريف وزير خارجه 
ايران در آنتاليا گفت: همه مس��ائل مربوط 

به بحران سوريه بررسي شد.
ب��ه گزارش ايس��نا، به نقل ازروس��يااليوم، 
الروف پ��س از اي��ن ديدار گف��ت: در اين 
نشس��ت درباره امکان مشارکت کردها در 
کنفرانس گفت وگوي ملي س��وريه که قرار 
اس��ت بيس��ت و دوم ماه جاري ميالدي )1 
آذر( در ش��هر س��وچي برگزار شود، بحث و 

تبادل نظر شد.
وزير خارجه روس��يه افزود: بر س��ر مسائل 
مه��م توافق ش��د و نتايج اين نشس��ت به 

اطالع رؤس��اي جمهور س��ه کشور رسانده 
خواهد ش��د.وي خاطرنش��ان کرد: نشست 
امروز وزيران خارجه روسيه، ترکيه و ايران 
در آنتاليا در راستاي فراهم کردن مقدمات 
براي نشس��ت رؤس��اي جمهور سه کشور 

برگزار شده است.
ديميتري پس��کوف س��خنگوي رياس��ت  
جمه��وري روس��يه پيش از اي��ن گفته بود 
که نشس��ت سه جانبه سران ترکيه، روسيه 
و ايران درباره بحران س��وريه، چهارش��نبه 
22 نوامبر )1 آذر( در ش��هر س��وچي روسيه 

برگزار مي شود.
»بک��ر بوزداغ«، س��خنگوي دولت ترکيه 
نيز پنجش��نبه گذشته گفت که رجب طيب 
اردوغان رئيس جمهور اين کش��ور نشست 
مهمي ب��ا والديمير پوتي��ن رئيس جمهور 
روس��يه و حس��ن روحان��ي رئيس جمهور 
ايران درباره روند آس��تانه و انتقال سياسي 

در سوريه، خواهد داشت.
روس�اي ستاد مش�ترک ارتش ايران،  ���

روسيه و ترکيه ديدار خواهند کرد
وزير خارجه روس��يه از ديدار قريب الوقوع 
روساي ستاد مشترک ارتش ايران، روسيه 

و ترکيه خبر داد.
به گزارش ايسنا، هم اکنون وزراي خارجه 
روسيه و ترکيه به همراه محمد جواد ظريف، 

وزي��ر ام��ور خارجه کش��ورمان در آنتاليا به 
سر مي برند و با يکديگر در مورد موضعات 
مختل��ف منطق��ه اي از جمل��ه حل بحران 

سوريه ديدار و گفت وگو مي کنند.
س��رگئي الوروف، وزير خارجه روسيه پس 
از ديدار با وزير خارجه کشورمان اعالم کرد 
که نشست روساي ستاد مشترک نيروهاي 
مسلح ايران، روسيه و ترکيه پيش از نشست 

22 نوامبر سوچي روسيه برگزار شود.
همچني��ن ظري��ف ني��ز پيش از دي��دار با 
همتاي��ان روس و ترک خود در مورد ديدار 
سران سه کشور)ايران ،روسيه و ترکيه ( در 
نشس��ت سوچي گفت: اميدواريم بتوانيم با 
کمک به مردم سوريه زمينه را براي پشت 
س��ر گذاش��تن اين دوران تلخ ايجاد کرده 
و آين��ده بهت��ري را براي مردم اين کش��ور 

فراهم کنيم.
برخي کشورهاي منطقه به جاي جنگ  ���

افروزي، براي صلح و ثبات تالش کنند
وزير امور خارجه کش��ورمان گفت: برخي 
کش��ورهاي منطقه به جاي جنگ افروزي 
بهتر است براي ايجاد صلح و ثبات تالش 
کنند.محم��د جواد ظريف پس از نشس��ت 
س��ه جانبه با همتاهاي روس و ترک خود 
در آنتالي��ا ترکيه اف��زود: فکر مي کنم روند 
مفيدي اس��ت براي دس��تاوردهايي که در 
آستانه براي مقابله با تروريسم و همينطور 
برگردان��دن آرام��ش و ثبات در س��وريه به 

دست آمد پيگيري و دنبال مي شود.
وي گف��ت: روند آس��تانه نش��ان داد وقتي 
کشورهاي موثر منطقه همکاري کنند اين 
امکان وجود دارد که همه کارهايي که ساير 
کش��ورها نتوانس��ته بودند انجام دهند اين 
س��ه کشور انجام دهند.اين ديپلمات ارشد 
کش��ورمان در مصاحبه با خبرگزاري صداو 
س��يما در آنتاليا ترکيه با بيان اينکه 11 ماه 
موفقيت را به عنوان ذخيره پيش رو داريم 
و اين نشان مي دهد که اگر ساير کشورهاي 
منطقه هم به اين نتيجه برسند که به جاي 
سياست هاي غلط به همکاري روي بياورند 
ش��اهد نتايج موفقي��ت آميزي خواهند بود 
تصريح کرد: متاس��فانه کش��ورهايي مانند 
عربس��تان بيشتر به دنبال تفرقه و اختالف 
افکني هستند و به همين دليل نتيجه اي جز 
اختالف نمي بينند.وي ادامه داد: در صورتي 
که اگر روش ش��ان را عوض کنند آنها هم 
مي توانن��د به جاي جنگ افروزي در صلح 

منطقه شريک باشند.

به گزارش ايلنا، اس��حاق جهانگيري در اين جلس��ه 
گفت: هالل احمر، ارتش، س��پاه و همه دستگاه هاي 
اجراي��ي مردان��ه پاي کار آمدند و مردم نيز همه آنچه 
در توان داش��تند به صحنه آوردند تا بخش��ي از آالم 

مردم زلزله زده کاهش پيدا کند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به پيش بيني هاي 
س��ازمان هواشناس��ي در خصوص آغاز فصل سرما و 
بارش ها در غرب کشور بر ضرورت سرعت بخشيدن 
به روند اسکان زلزله زدگان در استان کرمانشاه تاکيد 
کرد و گفت: اس��کان کس��اني که خانه هايشان بر اثر 
زلزله تخريب شده بايد با سرعت هر چه بيشتر انجام 
شود به گونه اي که مردم براي فصل سرما و زمستان 
دغدغه اي نداشته باشند.وي با اشاره به تاکيدات مقام 
معظم رهبري در نخستين دقايق پس از وقوع زلزله 
مبني بر لزوم بس��يج همگاني براي امداد رس��اني به 
زلزله زدگان، خاطر نشان کرد: در کنار وظيفه اداري 
مس��ئولين کش��ور، وظيفه ديني و اخالقي نيز حکم 
مي کند که همه با جديت پاي کار بايستيم و در شرايط 
س��خت به هموطنانمان خدمت گزاري کنيم چرا که 
مردم نيز انتظار دارند که مسئولين در اين گونه حوادث 

مشکالت آنها را مرتفع سازند.
 جهانگي��ري همچنين با اش��اره ب��ه اقدامات صورت 
گرفت��ه ب��راي کمک رس��اني به زلزل��ه زدگان و آوار 
برداري در بيش از 19۰۰ روستا و چندين شهرستان 
استان کرمانشاه، تصريح کرد: اقدامات و تالش هاي 
گسترده اي در کوتاهترين زمان ممکن صورت گرفت 
و تالش ه��اي فراوان��ي براي کمک ب��ه مردم زلزله 

زده انجام شد.
بازديد الريجاني از شهرس�تان س�رپل ذهاب و  ���

مسکن مهر اين منطقه
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در بازديد از مناطق 
زلزله زده کرمانش��اه پس از بازديد از منطقه ازگله به 
سرپل ذهاب رفته و در جريان مشکالت زلزله زدگان 

اين شهرستان قرار گرفت.
علي الريجاني در بازديد از مناطق زلزله زده کرمانشاه 
پس از بازديد از منطقه ازگله، به س��رپل ذهاب رفته 
و در جريان مش��کالت زلزله زدگان اين شهرس��تان 

قرار گرفت.
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي، از مسکن مهر اين 
منطقه نيز بازديد به عمل آورد و در گفت و گو با مردم 
سرپل ذهاب در جريان مشکالت مردم و اين منطقه 

زلزله زده قرار گرفت.
در اين بازديد همچنين، امير سرلشکر سيد عبدالرحيم 
موس��وي، فرمانده ارتش جمهوري اس��المي ايران و 
امير سرتيپ کيومرث حيدري، فرمانده نيروي زميني 
ارتش جمهوري اس��المي ايران نيز ضمن گفت وگو 
با زلزله زدگان س��رپل ذهاب به بررس��ي مش��کالت 

آنها پرداختند

يک عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام، دخالت 
رئيس جمهور فرانس��ه در موضوع موش��کي ايران را 
به نفع مکرون و اين کش��ور ندانس��ت و با هش��دار 
درخص��وص مداخله در امور داخلي کش��ورمان به او 
توصيه کرد س��عي کند مانند مارش��ال دوگل، حداقل 

نيمه مستقل باشد.
ب��ه گ��زارش ايس��نا، علي اکبر واليتي در بخش��ي از 
ي��ک گفت وگ��و با رد و تقبيح مواضع ضد ايراني اخير 
رئيس جمهور فرانس��ه افزود: به نفع آقاي مکرون و 
فرانسه نيست که در موضوع موشکي و امور راهبردي 
جمهوري اس��المي ايران که در آن حساس��يت بسيار 
داريم، دخالت کند؛ اين دخالت ها جز کاستن از اعتبار 
دولت فرانس��ه نزد جمهوري اسالمي ايران خاصيت 
ديگ��ري ن��دارد.وي گفت: به عنوان فردي ايراني که 
با مس��ائل سياس��ت خارجي و تاريخ فرانس��ه آشنايي 
دارم ب��ه رئي��س جمهور اين کش��ور توصيه مي کنم 
س��عي کند مس��ير ژنرال دوگل در دوران رياس��تش 
در سياس��ت خارج��ي را ط��ي کند يعن��ي حالت نيمه 

استقالل داشته باشد.

واليت��ي اف��زود: ما که براي مس��ائل و برنامه دفاعي 
کش��ورمان از ديگران اجازه نمي گيريم که موش��ک 
داش��ته باش��يم ي��ا نداش��ته باش��يم يا بگوين��د برد 

موشک هايمان چند کيلومتر باشد.
وي تصري��ح ک��رد: اي��ن موضوع به آقاي مکرون چه 
ربط��ي دارد؟ وي اص��ال چ��ه کاره اس��ت که دخالت 
مي کند؟ اگر مي خواهد رابطه ايران و فرانسه، رابطه اي 
رو به رشد باشد سعي کند در اين نوع امور دخالت نکند 

زيرا اين خالف مصالح ملي فرانسه هم است.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: معلوم 
است که پاسخ ما به او منفي است پس چرا اين موضوع 
را مطرح مي کند که وقتي پاسخ منفي گرفت بگويند 
آقاي مکرون در سياس��تش شکس��ت خورده است؟ 
کاري کند که بگويند در سياستش موفق بوده است.

واليت��ي ب��ار ديگر خطاب به مکرون تاکيد کرد: آقاي 
مکرون اين جمله را از بنده به عنوان شهروندي ايراني 
بش��نود و بپذيرد که اگر به اين امور وارد ش��ود پاس��خ 
ما حتما منفي اس��ت و حتي يک درصد هم احتمال 
ندارد که به خواستي که دخالت در امور داخلي ماست، 

پاسخ مثبت بدهيم.
بنابراي��ن گ��زارش، رئيس جمهور فرانس��ه در ادامه 
اظهارات مداخله آميزش در امور داخلي کش��ورمان، 
دي��روز در اجالس اتحاديه اروپا در گوتنبرگ س��وئد 
خواس��تار شفاف س��ازي در خصوص " راهبرد ايران 
در برنامه موشکي بالستيک " شد. مکرون همچنين 
مدعي ش��د که ايران بايد " سياس��تي کمتر تهاجمي " 

در منطقه اتخاذ کند.

برنامه موشکی ايران ربطی به کشورهای خارجی نداردزلزله زده ها نبايد  دغدغه سرما داشته باشند 

هشدار »واليتي« به »مکرون«

ميز خبرسياست نامه
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سردار سلیماني فرماندهي نبرد   البوکمال را برعهده داشت

ناامن جلوه دادن   ایران در دستورکار رسانه هاي رژیم صهیونیستي است

يک رس��انه عربي مدعي ش��د که فرمانده س��پاه قدس 
ايران شخصا فرماندهي نبرد آزادسازي شهر البوکمال 

سوريه را برعهده داشته است.
الميادي��ن اع��الم ک��رد که ارتش س��وريه به همراه هم 
پيمانانش در محور مقاومت يعني سپاه ايران، حزب اهلل، 

فاطميون، زينبيون و حيدريون امروز يکشنبه توانستند 
بيش از ۸۰ درصد از ش��هر البوکمال س��وريه را از دس��ت 
داعش آزادکنند و س��ردار قاسم سليماني، فرمانده سپاه 
قدس ايران ش��خصا فرماندهي اين عمليات را برعهده 

داشت.

ب��ه گ��زارش ايس��نا، مرکز فرماندهي نَُجباء در س��وريه 
چن��د روز پي��ش ني��ز از حضور س��رزده س��ردار قاس��م 
س��ليماني، فرمان��ده نيروي ق��دس در جمع رزمندگان 
 اي��ن گ��روه مقاوم��ت در ش��هر م��رزي البوکم��ال 

خبر داد.

عضو هيأت رئيسه کيمسيون قضايي و حقوقي مجلس 
معتقد است ايجاد جو رواني عليه فضاي اقتصادي ايران 
از اهداف رس��انه هاي رژيم صهيونيس��تي براي خروج 

خود از انزوا است. 

يحيي کمالي پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري خانه 
ملت، در واکنش به ادعاي يک رسانه رژيم صهيونيستي 
مبني بر ممنوعيت فعاليت بانک س��په در آلمان گفت: 
يکي از اهداف اساس��ي رژيم صهيونيس��تي ضربه زدن 

به ملت ايران در ابعاد مختلف است.
نماين��ده م��ردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس ش��وراي 
اس��المي بر همين اس��اس تصريح کرد: اين رژيم يک 
روز با ايجاد جنگ رس��انه اي و روزي با البي قوي که 
با کشورهاي غربي و آمريکا دارد و به طور کل هر روز 
ب��ه بهان��ه اي مي خواهد منافع خود را در منطقه تحميل 

کند.
وي افزود: از طرف ديگر تنها کشوري که داعيه دار اين 
اس��ت که رژيم صهيونيس��تي يک رژيم غاصب به تمام 
معن��ا ب��وده، هويت جعل��ي دارد و در عرصه بين المللي 

حرفي براي گفتن ندارد، نظام جمهوري اسالمي ايران 
است که آنها را عصباني کرده است.

کمالي پور در ادامه با بيان اينکه معتقديم عرصه رسانه، 
عرص��ه تب��ادل اطالعات و فرهنگ ها و عرصه رش��د و 
شکوفايي افکار عمومي در جوامع مختلف است، عنوان 
ک��رد: ب��ا اين حال روي آوردن رس��انه به جعليات براي 
اينکه بتواند اهداف رؤس��اي خود را دنبال کند با اصول 
اوليه رسانه سازگاري ندارد ضمن اينکه ايجاد جو رواني 
يکي از اصولي است که دولت جعلي اسرائيل به آن دامن 

مي زند و بار اول آنها هم نيست.
وي ادام��ه داد: آلم��ان خ��ودش رس��انه دارد و اگر قرار 
باش��د مطلبي را مطرح کند خود آنها مطرح مي کنند و 
نيازي به رسانه هاي اسرائيلي نيست اما اين رژيم از هر 
حربه اي اس��تفاده مي کند تا فضاي امن حاکم بر ايران 

را ناامن جلوه دهد و از آن جايي که رويکرد کشورهاي 
دنيا به س��مت برقراري روابط اقتصادي بوده و اين امر 
باعث انزواي اس��رائيل ش��ده، آنها بر القاي تصور ناامني 

اقتصادي دامن مي زنند.
عضو هيأت رئيسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس 
ش��وراي اس��المي در پايان خاطرنشان کرد: تجار غربي 
اعم از اسالمي و غيراسالمي صرفا به خاطر اين لفاظي 
رسانه اي که در حد ادعا است معامالت با ايران را برهم 
نمي زنند ضمن اينکه در واقع مشکلي براي ورود سرمايه 

گذاران خارجي به کشور نيست.
به گزارش خانه ملت، به ادعاي يک روزنامه اس��رائيلي 
»اداره نظارت مالي فدرال آلمان« بانک سپه ايران را به 
اتهام واهي نقض قوانين اعتباري اين کش��ور، مشمول 

يک ممنوعيت اعتباري قرار داد.
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اولتیماتوم اروپایی ها به عربستان
28 میلیون یمنی در انتظار کمک های بشر دوستانه هستند

گ�روه بین المل�ل: دبيرکل س��ازمان ملل از عربس��تان 
خواس��ت هرچه سريعتر محاصره اعمال شده عليه يمن 
را لغو و تمامي گذرگاه هاي دريايي، هوايي و زميني اين 

کشور را بازگشايي کند.
ب��ه گزارش اس��کاي ني��وز عربي، اس��تفان دوجاريک، 
س��خنگوي آنتونيو گوترش، دبيرکل س��ازمان ملل در 
کنفرانس��ي مطبوعاتي در مقر اين س��ازمان در نيويورک 
گفت که گوترش پيامي درباره محاصره يمن از س��وي 
ائت��اف عرب��ي به رهبري عربس��تان را ب��راي عبداهلل 
المعلمي، نماينده دائم عربستان در سازمان ملل ارسال 
کرده اس��ت.دوجاريک گفت: گوترش به ش��دت از ادامه 
مشکات مردم يمن احساس نااميدي و ناکامي مي کند.
وي افزود: گرچه آقاي دبيرکل از بازگشايي بندر عدن در 
جنوب غربي يمن براي س��فرهاي دريايي استقبال کرد 
اما تاکيد دارد که اين اقدام کافي نبوده و هرگز نخواهد 
توانس��ت ۲۸ ميلي��ون يمني را نجات دهد.س��خنگوي 
دبيرکل س��ازمان ملل ادامه داد: س��ازمان ملل از ائتاف 
عربي خواس��ته اس��ت تا سفرهاي هوايي به دو فرودگاه 
صنعاء و يمن را ازسرگرفته و دو بندر الحديده و الصليف 
را نيز بازگشايي کند تا به اين ترتيب امکان ارسال هرچه 
س��ريعتر کمک هاي بشردوس��تانه به يمن فراهم شود.
س��ازمان ملل روز چهارش��نبه اعام کرد که محاصره 
يمن از سوي ائتاف عربي از تاريخ ششم نوامبر جاري 
مانع از ارسال کمک هاي بشردوستانه به اين کشور شده 
اس��ت.فرحان حق، معاون س��خنگوي دبيرکل سازمان 
ملل نيز در کنفرانس مطبوعاتي در مقر اين سازمان در 
نيويورک اظهار داشت: کشتي ها و هواپيماهايي که حامل 
کمک هاي بشردوس��تانه هس��تند از زمان آغاز محاصره 
و اس��تمرار تعطيلي تمامي گذرگاه هاي هوايي، دريايي و 
زميني نمي توانند وارد يمن ش��وند.فرحان حق در ادامه 
نسبت به تمام شدن سوخت مورد نياز ژنراتورهاي برق 
بيمارستان ها و توقف پمپاژ آب سالم و قابل شرب ظرف 
کمتر از سه هفته و نيز تمام شدن واکسن ديفتري تا دو 
هفته ديگر در يمن هش��دار داد و گفت: دفتر هماهنگي 

امور انساني گزارش داده تا روز يکشنبه گذشته بيش از 
۹۲۵ هزار مورد مشکوک به وبا در يمن ديده شده و بيش 

از ۲۲۰۰ تن در اثر ابتا به اين بيماري فوت کردند.
روس��اي نهادهاي انس��اني وابسته به سازمان ملل تاکيد 
کردن��د، ب��ا وجود اينکه ائت��اف عربي به صورت جزئي 
تنها گذرگاه هاي تحت کنترل دولت مس��تعفي يمن را 
بازگشايي کرده اما ممنوعيت اعمال شده بر گذرگاه هاي 
زميني، دريايي و هوايي يمن بر وخامت شرايط بحراني 
اي��ن کش��ور اف��زوده و زندگي ميليون ه��ا تن را به خطر 
مي ان��دازد. هيات عربس��تان در س��ازمان ملل با صدور 
بياني��ه اي اعام کرد تمامي گذرگاه هاي واقع در مناطق 
تحت کنترل دولت مس��تعفي يمن ظرف ۲۴ س��اعت 
بازگش��ايي مي شوند.روساي سازمان بهداشت جهاني، 
يونيسف و برنامه جهاني غذا در بيانيه مشترکي از ائتاف 
عربي خواستند اجازه ورود کمک ها به يمن را داده و اجازه 
ندهد که اوضاع يمن به بزرگترين بحران انساني جهان 
تبديل شود.گفتني است بيش از ۲۰ ميليون تن در يمن 
از جمله ۱۱ ميليون کودک به کمک هاي بشردوس��تانه 

فوري نياز دارند.
در براب�ر گس�ترش روحی�ه ماجراجوي�ي رهب�ران  ���

عربستان سکوت نمي کنیم
وزير خارجه آلمان گفت که اتحاديه اروپا در برابر گسترش 
روحيه ماجراجويانه نزد رهبران عربستان سکوت نخواهد 

کرد.
زيگمار گابريل وزير خارجه آلمان از برخورد عربس��تان 
با س��عد حريري نخس��ت وزير مس��تعفي لبنان به شدت 
انتق��اد ک��رد و اين برخوردها را غيرمعمول توصيف کرد.
وزي��ر خارج��ه آلمان گفت: اروپا معتقد اس��ت که روحيه 
ماجراجويي نزد رهبران عربستان در حال گسترش است 
و ما در برابر آن هرگز سکوت نخواهيم کرد.گابريل افزود 
که بعد از يمن و درگيري با قطر، شيوه تعامل عربستان 
با لبنان به اوج خود رسيده است.وزير خارجه آلمان گفت 
ک��ه هي��چ کس نمي تواند حريري و خانواده او را از قبول 

دعوت براي سفر به فرانسه بازدارد.
وي در بيانيه اي که رس��انه هاي س��عودي آن را منتش��ر 
کردن��د، ادع��ا ک��رد: هر جا ايران حض��ور يافته ويراني و 

فتن��ه ني��ز در آنجا حض��ور يافته و ايران تمايل بي هدفي 
را ب��راي ناب��ودي جهان عرب دنب��ال مي کند.کاخ اليزه 
اعام کرده است امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه 
روز شنبه از سعد الحريري نخست وزير مستعفي لبنان 

استقبال خواهد کرد.
وب�ا ي�ک میلی�ون نف�ر را در ���۳ ش�هر يم�ن تهدي�د 

مي  کند
کميته بين المللي صليب سرخ اعام کرد که حدود يک 
ميليون يمني به دليل توقف واردات س��وخت و تش��ديد 
حمات سعودي طي ۱۰ روز گذشته، در سه شهر يمن 

در معرض ابتا به وبا قرار دارند.
کميت��ه بي��ن المللي صليب س��رخ روز جمعه اعام کرد 
که توقف واردات س��وخت و ديگر کاالهاي اساس��ي به 
يمن به دليل بمباران و حمات مداوم عربستان، باعث 
قطع عمليات آب رس��اني و رس��يدن آب هاي آشاميدني 
در س��ه ش��هر يمن شده اس��ت.به گزارش پايگاه خبري 
»براق��ش ن��ت«، کميته بين المللي صليب س��رخ تاکيد 
ک��رد ک��ه حدود ي��ک ميليون نفر در معرض تهديد خطر 
بيماري وبا و ديگر بيمارهاي ناش��ي از آب هاي آلوده را 
دارند.الکس��اندر فيت رئي��س کميته بين المللي صليب 
س��رخ در يمن گفت: سيس��تم هاي آبي و بهداش��تي در 
الحدي��ده، صع��ده و تعز به دليل کمبود س��وخت متوقف 
شده اند.آب و غذاي آلوده مهمترين عامل شيوع بيماري 
وبا در يمن به ويژه کودکان ش��مرده مي ش��ود.عواملي 
چ��ون آلودگ��ي آب ها، کمبود و نبود کمک هاي امدادي 
و داروي��ي و غذاي��ي، ع��دم جمع آوري نخال��ه و زباله و 
کمبود کادرهاي پزشکي و درماني و عدم آمادگي جهت 
رويارويي با حاالت فوق العاده، شيوع سريع بيماري در 
يمن را موجب شده است.کارشناسان پزشکي، با انتشار 
گزارشي، عربستان سعودي را مسئول شيوع وبا در يمن 
اعام کردند. نشريۀ پزشکي »النست« با انتشار گزارشي 
اعام کرد: حمات جنگنده هاي ائتاف حمله به يمن 
به رياست عربستان سعودي، بيمارستان ها و شبکه هاي 

آبرساني را نابود کرد.

میز خبرمیز خبر

 اتحاديه اروپا کمک مالي
 به ترکيه را کاهش داد

اتحادي��ه اروپا به اتهام نقض دموکراس��ي و 
حقوق بشر از سوي ترکيه، در بودجه ۲۰۱۸ 
خ��ود، کمک مالي به مراتب کمتري را براي 
تس��هيل فرايند عضويت اين کش��ور در نظر 
گرفت.اتحادي��ه اروپا در بودجه ۲۰۱۸ خود، 
کمک مالي درنظرگرفته شده براي ترکيه را 
به اتهام عدم پايبندي اين کش��ور به اصول 

دموکراسي و حقوق بشر کاهش داد.
گفتني است »آنگا مرکل« صدراعظم آلمان 
چندين بار خواهان قطع کمکي شده بود که 
براي تسهيل پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا 

به اين کشور پرداخت مي شود.
از جمله داليل اتحاديه اروپا براي کاهش اين 
کمک مالي، بازداش��ت گسترده مخالفين به 
ظن مشارکت آنها در کودتاي نافرجام ۲۰۱۶ 

ترکيه عنوان مي شود.

کمک ۱۰۰ ميليون دالري 
آمريکا به دوترته

با وج��ود انتقادهاي بين الملل��ي از اقدامات 
رودريگ��و دوترته، رئيس جمهوري فيليپين 
در مقابله خشونت آميز عليه قاچاقچيان مواد 
مخدر و کش��ته ش��دن صدها تن در جريان 
عمليات پاکس��ازي، کاخ س��فيد اعام کرده 
اس��ت که واش��نگتن قرار است ۱۰۰ ميليون 
دالر ب��ه دولت دوترته کمک کند.در جريان 
س��فر دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا 
به مانيل به منظور شرکت در نشست آ.سه.

آن، ۱۰۰ ميلي��ون دالر کم��ک آمريکا براي 
دوترته و دولتش در نظر گرفته شد.کاخ سفيد 
در بياني��ه اي اعام کرد، دولت آمريکا ۱۴.۳ 
ميليون دالر به منظور پيش��رفت اقدامات در 
جنوب اين کش��ور آس��يايي که درگير مقابله 
با ش��به نظاميان اس��ت، به دول��ت فيليپين 
اه��دا خواهد کرد.همچنين ۸۵ ميليون دالر 
از اي��ن مبل��غ براي تامي��ن عمليات مقابله با 
تروريست ها و همچنين آموزش و پشتيباتي 

لجستيکي نيروهاي فيليپيني است.
دو ميليون دالر ديگر از اين مبلغ نيز به دوترته 
ب��راي کمک به کمپين مقابله با قاچاق مواد 

مخدر در فيليپين است.

 دعوت ترامپ از کلينتون
 براي شرکت در انتخابات

دونالد ترامپ، رقيب دموکرات خود در انتخابات 
رياس��ت جمهوري س��ال ۲۰۱۶ آمريکا را به 
شرکت مجدد در انتخابات ۲۰۲۰ دعوت کرد.
دونالد ترامپ، رييس جمهور آمريکا در توييتر 
خود هياري کلينتون، نامزد حزب دموکرات 
در انتخاب��ات ۲۰۱۶ را "بدترين و بزرگترين 
بازن��ده تاريخ" ناميد.ترام��پ در توييتر خود 
نوش��ت: هياري کلينتون متقلب، بدترين و 
بزرگ ترين بازنده تاريخ اس��ت. او نمي تواند 
ب��س کن��د و اين به نفع حزب جمهوري خواه 
است. هياري به زندگيت برس و سه سال 
بع��د دوباره امتحان کن!ترامپ گفته اس��ت 
که از کلينتون مي خواهد تا در س��ال ۲۰۲۰ 
دوب��اره ب��ه عنوان رقي��ب وي در انتخابات 
حاض��ر ش��ود، اما کلينتون اظه��ار کرده که 
ش��غل او به عنوان يک "سياس��تمدار فعال" 
به پايان رس��يده است.به دنبال افشاي ورود 
کمپي��ن کلينت��ون در توافقنامه کميته ملي 
دموکرات در س��ال ۲۰۱۵، ترامپ از اف بي 
آي و وزارت دادگس��تري آمريکا خواس��ته تا 
به بازرسي کلينتون و کميته ملي دموکرات 

اقدام کنند.

 همکاري آلمان و يونان
 در زمينه برگزيت

آلمان و يونان در زمينه نهادهاي بريتانيايي 
به منظور خروج اين کش��ور از اتحاديه اروپا 

)برگزيت( همکاري مي کنند.
نش��ريه آلماني اش��پيگل با اعام اين خبر 
نوش��ت ک��ه ه��دف از اين اقدام اين اس��ت 
ک��ه به مقام��ات اطمينان خاطر داده ش��ود 
ت��ا در جه��ت برگزي��ت اقدام کنن��د. از اين 
رو »آن��گا م��رکل« صدراعظ��م آلمان و 
»الکس��يس سيراس« نخس��ت وزير يونان 
با هم ائتاف تش��کيل داده اند. قرار اس��ت 
يوناني ه��ا و آلماني ها در جهت تامين منافع 
يکديگر اقدام کنند.اتحاديه اروپا تاکيد دارد 
ک��ه نخس��ت بايد تعهدات مال��ي بريتانيا در 
برابر اتحاديه اروپا مش��خص ش��ود و پس از 
آن مي ت��وان به مذاکرات در زمينه برگزيت 
ب��ا اين کش��ور ادامه داد.ب��ا اين حال چندي 
پيش مي گفته بود که اين کشور به بهترين 
تواف��ق برگزيت )خ��روج بريتانيا از اتحاديه 

اروپا( دست خواهد يافت.
مذاکرات براي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا 
موسوم به برگزيت ميان لندن و بروکسل از 
۱۹ ژوئن آغاز شده است و انتظار مي رود تا 
پايان مارس ۲۰۱۹ ادامه داش��ته باشد. قرار 
اس��ت ۲ ط��رف در اين م��دت زمان قوانين 

جديد را تدوين کنند.

استقبال نتانياهو از تصميم 
آمريکا عليه فلسطين

دفتر نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي از 
رويکرد آمريکا نسبت به مساله عدم تمديد 
مجوز فعاليت دفتر س��ازمان آزادي بخش 

فلسطين در واشنگتن استقبال کرد.
در بياني��ه ص��ادره از س��وي دفت��ر بنيامين 
نتانياهو، نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي 
آمده اس��ت: ما از تصمي��م آمريکا قدرداني 
مي کنيم و به دنبال ادامه همکاري با آمريکا 
جهت تحقق پيش��رفت در مس��ير امنيت و 

صلح منطقه هستيم.
پيشتر دولت آمريکا به حسام زملط، رئيس 
کميس��ارياي عمومي سازمان آزادي بخش 
فلسطين در آمريکا اطاع داد که واشنگتن 
نمي تواند مجوز دفتر س��ازمان در واشنگتن 
را ک��ه رو ب��ه اتمام اس��ت، تمديد کند، زيرا 
تش��کيات خودگ��ردان فلس��طين براي 
محکوميت جرايم رژيم صهيونيس��تي عليه 
فلس��طينيان ب��ه دادگاه کيفري بين المللي 

رجوع کرده است.

فرار والي داعش از البوکمال 
منابع سوري از فرار والي داعش در البوکمال 
موس��وم به ابوحس��ن العراقي از اين شهر به 
کرانه شرقي رود فرات خبر دادند.اين منابع 
بيان کردند: به همراه وي، صدام الجمل از 
سرکرده هاي بارز و نيز ابوسميه االنصاري 
از ديگر سرکرده هاي داعش نيز گريخته اند.
در همين حال منابع سوري به نبرد سنگين 
ميان نيروهاي ارتش س��وريه و متحدانش 
با تروريستهاي داعش در مناطق باقيمانده 
تحت اشغال تکفيري ها در البوکمال اشاره 
کردند.شايان ذکر است که االعام الحربي 
از تس��لط ارتش س��وريه و متحدانش بر ۹۵ 

درصد از شهر البوکمال خبر داده است.

نتانياهو براي دو پرونده فساد 
بازجويي مي شود

گزارش��ات رس��انه ها حاکي از آن است که 
»بنيامي��ن نتانياه��و« نخس��ت وزير رژيم 
صهيونيس��تي، ب��راي دومي��ن ب��ار در ماه 
ب��راي دو پرون��ده فس��اد م��ورد بازجويي 
ق��رار مي گيرد.خبرگزاري فرانس��ه در اين 
خص��وص گزارش ک��رد، نتانياهو مظنون 
ب��ه درياف��ت هداي��اي لوک��س از حاميان 
ثروتمن��د از جمله »آرن��ون ميلچان« تاجر 
صهيونيست و تهيه کننده هاليوود مي باشد.

ميلچان، دوس��ت قديمي نتانياهو که ظاهراً 
جعبه ه��اي س��يگارهاي گرانقيمت و ديگر 
اقامي ب��ا قيمت هاي دهه��ا هزار دالري 
برايش فرس��تاده بود، در ماه س��پتامبر مورد 
بازجوي��ي قرار گرفت.بازجوييروز گذش��ته 
، در واق��ع شش��مين مرتب��ه اي به حس��اب 
مي آيد که نتانياهو در ماههاي اخير توس��ط 
بازپرس ه��اي پليس م��ورد بازجويي قرار 
مي گيرد.بازرس��ان، همچنين نخست وزير 
رژي��م صهيونيس��تي را ب��ه ظ��ن اينکه به 
دنبال يک توافق محرمانه با ناشر روزنامه پر 
فروش »يديعوت آحارونوت« براي پوشش 
مطلوب مطالب بوده اس��ت، مورد بازجويي 

قرار داده اند. 

 آمادگي قطر براي مقابله
 با اقدام نظامي 

وزي��ر خارج��ه قطر اعام کرد، کش��ورش 
هيچگونه اقدام نظامي را از سوي کشورهاي 

تحريم کننده دوحه بعيد نمي داند.
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجه 
قط��ر در گفتگو با "بلومبرگ" آمريکا گفت، 
عل��ي رغم اينکه قطر اميدوار اس��ت چنين 
اتفاقي رخ ندهد، اما به خوبي آماده اس��ت و 
مي تواند براي دفاع از خود به ش��رکايش از 
جمله فرانس��ه، ترکيه، انگليس و آمريکا که 
در قط��ر پاي��گاه دارد، تکيه کند.وي با بيان 
اينکه "ما دوس��تان کاف��ي براي ممانعت از 
اتخاذ چنين اقداماتي داريم"، گفت:  تحريم 
در ح��ال حاضر بر نيروهاي آمريکايي تاثير 
مي گذارد.وزير خارجه قطر عنوان داش��ت، 
هواپيماهاي ترابري کاس سي- ۱۷ قطر 
، هواپيماه��اي اصلي به ش��مار مي روند که 
حمايت لجستيکي به شرکاي ائتاف نظير 
اردن و ترکيه مي دهند. ممنوعيت پروازهاي 
قطر بر فراز عربستان، بحرين و امارات تنها 
يک گزينه براي ادامه حمايت لجستيکي از 
شرکاي ائتاف باقي گذاشته است و آن به 

پرواز در آمدن بر فراز آسمان ايران است.
ممنوعيت پروازهاي قطر بر فراز عربستان، 
بحرين و امارات تنها يک گزينه براي ادامه 
حمايت لجس��تيکي از شرکاي ائتاف باقي 
گذاشته است و آن به پرواز در آمدن بر فراز 
آسمان ايران است.وي همچنين در مصاحبه 
با ش��بکه "MSNBC" آمريکا گفت: روابط 
قط��ر ب��ا ايران در نوع خود بي نظير اس��ت.

آل ثاني سياس��ت هاي عربستان و امارات را 
غي��ر قاب��ل پيش بيني خواند و در عين حال، 
بر لزوم حل و فصل بحران ميان کشورهاي 
عربي حوزه خليج فارس تاکيد کرد؛ چراکه به 
گفته وي "تهديد بزرگ تري منطقه را احاطه 
کرده است".وزير خارجه قطر گفت: کمپين 
تبليغاتي که عليه قطر راه اندازي شده است 
و دوحه را بدون حقايق يا شواهدي متهم به 
حمايت از تروريسم مي کند، صحت نداشته 

و بي اساس است.

نخس��ت وزير مس��تعفي لبن��ان بع��د از دي��دارش با 
رئيس جمهور فرانسه در پاريس، تأکيد کرد که بعد از 
ديدارش با ميشل عون در لبنان مواضع سياسي خود 

را اعام خواهد کرد.
ب��ه گ��زارش پاي��گاه خب��ري العهد، س��عد حريري، 
نخست وزير مستعفي لبنان بعد از ديدارش با امانوئل 
ماکرون، رئيس جمهور فرانسه در کاخ اليزه در پاريس 
گفت: ش��ما مي دانيد که من اس��تعفايم را تقديم کردم 
و ان ش��اء اهلل در لبن��ان درب��اره اين مس��ئله صحبت 

خواهي��م ک��رد.وي از ماک��رون به خاط��ر حمايتش 
قدردان��ي کرد و گفت: ماکرون دوس��تي صادقانه اي 
با من داش��ت و من هرگز اين را فراموش نمي کنم. 
فرانس��ه بار ديگر ثابت کرد که نقش مهمي در جهان 
و منطقه دارد و دوس��تي اش نس��بت به لبنان و ثبات 
آن را ثابت کرد.حريري درباره اوضاع سياس��ي لبنان 
گف��ت: م��ن طي روزهاي آين��ده در لبنان خواهم بود 
و در مراس��م عيد اس��تقال شرکت خواهم کرد. من 
در آنجا و بعد از اينکه با ميش��ل عون، رئيس جمهور 
لبنان ديدار کردم، مواضع سياسي ام را اعام خواهم 
 کرد.حريري روز ش��نبه با ماکرون در کاخ اليزه ديدار

 کرد.
از زمان��ي ک��ه حري��ري اس��تعفاي خ��ود را از رياض 
اع��ام ک��رد لبن��ان ب��ا بح��ران سياس��ي عميق��ي 
روبرو ش��ده اس��ت به ويژه اينکه مس��ئوالن لبناني 
 معتقدن��د عربس��تان وي را مجب��ور به اس��تعفا کرده 

است.

رکس تيلرس��ون، وزير امور خارجه آمريکا در تماس��ي 
تلفن��ي با نيچروان بارزاني، نخس��ت وزير رئيس اقليم 
کردستان عراق احترام اين اقليم به تفسير دادگاه فدرال 
از قانون اساس��ي را س��تود.طي اين گفت وگوي تلفني، 
تيلرسون نسبت به آرام شدن تنش ها در خطوط تماس 
ميان نيروهاي پيشمرگ و نيروهاي فدرال عراق ابراز 

خرسندي کرد.وي همچنين خواستار خويشتن داري از 
سوي دو طرف براي برقراري ثبات در عراق شد.تيلرسون 
همچنين بر تماس بي وقفه واشنگتن با بغداد و تشويق 
دولت عراق براي آغاز گفت وگويي جدي با اقليم جهت 
دستيبابي به نتايج رضايت مند براي تمامي طرف ها تاکيد 
کرد.در همين راس��تا، نيچ��روان بارزاني نيز از آمادگي 
اقليم کردستان عراق جهت انجام گفت وگوي جدي با 
دولت فدرال عراق به منظور دس��تيابي به راه حل هايي 
براي تمامي مشکات بر اساس قانون اساسي عراق خبر 
داد.بارزاني طي اين تماس تلفني نسبت به اين امر ابراز 
اميدواري کرد که آمريکا و کش��ورهاي ائتاف در آغاز 

رايزني ميان بغداد و اربيل به ايفاي نقش بپردازند.

رئيس جمهوري کهنسال زيمبابوه که روزهاي پاياني 
قدرتش حبس خانگي ش��ده اس��ت، دو روز اس��ت که 
ل��ب ب��ه غذا نزده اس��ت. منابع مطل��ع تاکيد دارند او 
حاضر اس��ت براي درس��تي و راستي بميرد!به نوشته 
روزنام��ه ديلي مي��ل،  رابرت موگابه، رئيس جمهوري 
باتکليف زيمبابوه که گفته مي ش��ود از قدرت کنار 
گذاشته مي شود، به همراه همسرش گريس در حبس 
خانگي اس��ت. موگابه در اعتراض به اقدام ارتش که 
او را محبوس کرده، اعتصاب غذا کرده است. يکي از 

نزديکان او مي گويد موگابه از ش��نبه لب به غذا نزده 
و حاضر اس��ت براي آنچه فکر مي کند صحيح اس��ت، 
بميرد.مقام ه��اي زيمبابوه اي مي گويند، حزب حاکم 
زانو-پي اف زيمبابوه در جريان نشستي ويژه برکناري 
موگابه را از رهبري خود اعام خواهد کرد. اين نشست 
احتماال موجب بازگش��ت امرسون منانگاگوا، معاون 
اخراجي موگابه و برکناري گريس موگابه از س��مت 
رياس��ت ليگ زنان زانو-پي اف مي ش��ود. برکناري 
منانگاگوا موجب شد تا ارتش دو هفته پيش براي حل 
بحران مداخله کند و اجازه ندهد تا همسر نسبتا جوان 
موگابه جاي او را بگيرد. در همين حال شايعاتي وجود 
دارد مبني بر اينکه موگابه ۹۳ ساله پس از اعتراضات 
مردمي گسترده از زيمبابوه گريخته است. با اين حال، 
تلويزي��ون دولت��ي زيمبابوه گزارش داد رئيس ارتش 
اين کش��ور امروز مجددا با موگابه ديدار خواهد کرد 
و احتماال گزينه هاي مورد نظر براي خروج از قدرت 

مورد بررسي قرار مي گيرد. 

ب��ه گزارش آسوش��يتدپرس، ژنرال ني��روي هوايي 
"جان هيتن"، رئيس فرماندهي اس��تراتژيک آمريکا 
در "مجم��ع امني��ت بين المللي هاليفکس" گفت او و 
دونالد ترام��پ، رئيس جمهوري آمريکا گفت وگويي 
درباره چنين سناريويي داشتند و او به ترامپ گفته است 

که نمي تواند يک حمله غيرقانوني انجام دهد.
هيتن در پاس��خ به س��والي مبني براينکه درصورت 
وقوع اين س��ناريو گفت: برخي مردم فکر مي کنند ما 
احمقيم. ما احمق نيس��تيم ما درباره اين موضوعات 
زياد فکر مي کنيم. وقتي ش��ما مسئول هستيد چطور 

مي توانيد درباره اين مهم فکر نکنيد؟
هيتن که مسئول نظارت بر زرادخانه هسته اي آمريکا 

نيز هس��ت گفت: »اگر حمله اي غير قانوني باش��د، 
حدس بزنيد چه اتفاقي رخ مي دهد. من مي گويم آقاي 
رئيس جمهور اين کار غير قانوني است" و حدس بزنيد 
ک��ه او چ��ه کاري انجام خواهد داد؟ مي خواهد بگويد 

"قانوني يعني چه؟
او اف��زود: و م��ا به گزينه هايي از ترکيب قابليت هايي 
براي واکنش به شرايط موجود خواهيم رسيد چرا که 
اين روشي است که جواب مي دهد.رئيس فرماندهي 
استراتژيک آمريکا تاکيد کرد، در صورتي که ترامپ 
قصد داش��ته باش��د حمله هس��ته اي انج��ام دهد او 
گزينه ه��اي حمل��ه اي را در اختي��ار رئيس جمهوري 

آمريکا قرار مي دهد که قانوني باشند.

حریری مواضع خود را اعالم خواهد کرد

دستيبابي به نتایج رضایت بخش بين تيلرسون  و نيچروان

موگابه اعتصاب غذا کرد!

مخالفت با دستور حمله اتمي "غير قانوني" ترامپ

انتشار پیش نویس بیانیه  پایاني نشست فوق العاده وزراي خارجه عرب

کار داعش در عراق تمام شد

منابع پيش نويس پاياني نشست فوق العاده وزراي خارجه 
عرب در قاهره را منتش��ر کردند.به گزارش روس��يا اليوم، 
وزراي خارج��ه عرب نشس��ت فوق الع��اده خود را بنا به 
درخواس��ت عربس��تان براي بررسي چگونگي برخورد با 
"نقش ايران در خاورميانه" برگزار مي کنند.در حالي که 
خبرگ��زاري عربس��تان "واس" گزارش داد که موضوع 
اين نشست راه هاي برخورد با نقش ايران در کشورهاي 
عربي و اتخاذ اقدامات الزم درخصوص اين امر اس��ت، 

منابع پيشتر اعام کرده بودند که ممکن است عربستان 
دراين نشس��ت تعليق عضويت لبنان در اتحاديه عرب 
را ني��ز مط��رح کند.امارات، بحرين و کويت درخواس��ت 
عربستان براي برگزاري اين نشست را تاييد کرده بودند.
در همين حال، بغداد اين مساله را تکذيب کرد که نشست 
وزراي خارج��ه ع��رب در قاه��ره را تحريم کرده باش��د.
اين درحالي اس��ت که جبران باس��يل، وزير خارجه لبنان 
در اين نشس��ت حضور نمي يابد.از س��وي ديگر، منابعي 

پيش نويس بيانيه پاياني نشست اتحاديه عرب را فاش 
کردند.در اين پيش نويس حمله انصاراهلل به عربستان با 
موش��ک بالس��تيکي که ادعايي مبني بر "ساخت ايران" 
بودن اين موش��ک مطرح ش��ده، محکوم گشته است و 
کشورهاي عضو بر همبستگي کامل خود با عربستان و 
تأييد "تمامي اقداماتش" براي حمايت از امنيت ملي خود 
تأکيد دارند.در اين پيش نويس به ايران نسبت به آنچه که 
"ادامه مداخله در امور داخلي کشورهاي منطقه" خوانده 

شده، هشدار داده شده است.بيانيه پاياني نشست اتحاديه 
عرب همچنين بر لزوم توقف حمايت ايران از انصاراهلل 
يمن و حزب اهلل لبنان و توقف "اقدامات تحريک آميز" 
در بحرين و لزوم پايبندي به سياست حسن همجواري 
تأکيد دارد.در اين بيانيه آمده است که گروه عربي مستقر 
در سازمان ملل مکلف به برقراري تماس هاي الزم براي 
جلسه فوق العاده شوراي امنيت جهت بررسي "تهديدات 

ايران" عليه کشورهاي منطقه است.

وزير کشور عراق پس از آزادي شهرستان »رواه« تأکيد کرد که کار داعش 
در عراق به پايان رسيده است.

»قاس��م االعرج��ي« وزير کش��ور عراق دقايقي پ��س از اعام آزادي کامل 
شهرس��تان »راوه« از اش��غال تروريست هاي داعش اعام کرد که داعش از 

لحاظ نظامي در عراق پايان يافته است.
االعرجي در گفت و گو با ش��بکه الس��ومريه نيوز، آزادي شهرس��تان راوه را به 
مرجيعت ديني و مردم عراق تبريک گفت.حيدرالعبادي، نخست  وزير عراق 
هم پس از آزادي اين منطقه، در بيانيه اي تأکيد کرد که آزادي شهرس��تان 
راوه در طي چند س��اعت، نش��ان دهنده قدرت باالي نيروهاي عراقي اس��ت.

ابراهيم جعفري وزير خارجه عراق نيز در ديدار با سفراي کشورهاي فرانسه، 
انگليس، روسيه و چين و همچنين کاردار سفارت آمريکا اعام کرد که عراق 
به کار داعش پايان داد و تنها تعداد کمي از داعشي ها در خاک اين کشور باقي 
مانده اند.راوه از آخرين پايگاههاي تروريست هاي داعش در عراق محسوب 
مي شود و پيش از اين نيز شهر و منطقه »الرمانه« آزاد شده بود. در حال حاضر 
تروريست هاي داعش هيچ شهر مهمي را در عراق تحت اشغال خود ندارند 
و صرفا در مناطق حاش��يه اي و برخي روس��تاها تردد مي کنند.هفته گذش��ته 
عمليات آزادس��ازي شهرس��تان هاي »راوه« و »الرمانه« به عنوان آخرين 
پايگاههاي عمده تروريست هاي داعش در عراق و غرب استان االنبار آغاز 

شد. شهرستان راوه مشرف به مرز سوريه است.
شهر »راوه« در عراق به طور کامل آزاد شد ���

فرمانده نيروهاي مش��ترک عراقي از آزاداي کامل ش��هر »راوه« در غرب 
االنبار خبر داد.سرلش��گر س��تاد »عبداالمير رشيد ياراهلل« فرمانده نيروهاي 
مشترک عراقي اعام کرد که نيروهاي عراقي شهر »راوه« را به طور کامل 
از اش��غال داعش آزاد کردند.به نوش��ته پايگاه خبري ش��بکه السومريه، او در 
اين باره گفت: نيروهاي عراقي فرمانداري، اداره پس��ت و بازار بزرگ راوه را 
آزاد کردند و پل راوه را نيز به کنترل خود در آوردند و پرچم عراق را بر فراز 
ساختمان هاي شهر نصب کرده اند.راوه از آخرين پايگاههاي تروريست هاي 
داعش در عراق محسوب مي شود و پيش از اين نيز شهر و منطقه »الرمانه« 
آزاد ش��ده بود. در حال حاضر تروريس��ت هاي داعش هيچ ش��هر مهمي را در 
عراق تحت اشغال خود ندارند و صرفا در مناطق حاشيه اي و برخي روستاها 

تردد مي کنند.
حیدر العبادي آزادي »راوه« را تبريک گفت ���

نخست وزير عراق آزادي شهرستان »راوه« را به مردم عراق تبريک گفت و 
از نيروهاي مسلح اين کشور تقدير کرد.نخست وزير و فرمانده کل نيروهاي 
عراقي پس از آزادي کامل شهرستان »راوه« از اشغال تروريست هاي داعش، 
اين پيروزي را به مردم عراق تبريک گفت.به نوش��ته پايگاه خبري ش��بکه 

السومريه، العبادي در بيانيه اي تأکيد کرد: آزادسازي راوه در طي چند ساعت 
نشان دهنده قدرت باالي نيروهاي مسلح ماست.راوه از آخرين پايگاههاي 
تروريس��ت هاي داعش در عراق محس��وب مي ش��ود و پيش از اين نيز شهر و 
منطقه »الرمانه« آزاد ش��ده بود. در حال حاضر تروريس��ت هاي داعش هيچ 
شهر مهمي را در عراق تحت اشغال خود ندارند و صرفا در مناطق حاشيه اي 

و برخي روستاها تردد مي کنند.
نیروهاي مقاومت شهر بوکمال را کامال پاکسازي و آزاد کردند ���

 تروريس��تها به مزارع اطراف گريخته اند و درگيري ها در اطراف ش��هر ادامه 
دارد.گفتني اس��ت؛ ش��هر بوکمال آخرين منطقه ش��هري مهم در سوريه بود 
که همچنان در اشغال داعش بود. ارتش سوريه هفته گذشته اعام کرد که 
توانس��ته کنترل اين ش��هر را به دس��ت بگيرد اما ظاهرا به دليل ضد حمله اي 
گسترده از سوي داعش مجبور شده بود تا فاصله چند کيلومتري اطراف شهر 
عقب نش��يني کند.نيروهاي ارتش س��وريه که روز جمعه بر چند محله از شهر 
بوکمال س��يطره يافته بودند، اين ش��هر را به طور کامل آزاد کردند تا به اين 
ترتيب به سيطره چهار ساله داعش بر مناطق شهري در سوريه پايان دهند.

داعش اکنون تنها برخي مناطق بياباني به ويژه در مرکز و ش��رق س��وريه در 
مجاورت با مرزهاي عراق را در کنترل دارد که به نظر مي رس��د پاکس��ازي 

اين مناطق نيز چندان به طول نينجامد.

منابع خبري از نجات وليعهد عربستان از ترور نافرجام خبر دادند.
محمد بن س��لمان، وليعهد عربس��تان از ترور نافرجامي که از س��وي ۵ افس��ر گارد ملي 
تدارک ديده ش��ده بود، جان س��الم به در برد.گارد ملي عربس��تان در گذش��ته تحت رهبري 
 ش��اهزاده متعب بن عبداهلل قرار داش��ت که در اين گارد، ۲۰۰ هزار افس��ر و س��رباز حضور 

دارند.
طبق اطاعات وارده، ۵ افس��ر که س��وار بر دو خودرو بودند اقدام به ش��ليک گلوله به س��مت 

خ��ودروي محم��د ب��ن س��لمان و کاروان همراهش کردند. در نتيج��ه اين حمله تعدادي از 
محافظانش آس��يب ديدند اما محمد بن س��لمان نجات پيدا کرد، زيرا خودروي وي زرهي 
بوده و امکان نفوذ گلوله به درون خودرو وجود نداش��ت. س��پس خودروي حامل اين مقام 
سعودي به سرعت به سمت وزارت دفاع اين کشور رفت.۵ افسر نيز در خيابان هاي فرعي 
رياض، پايتخت عربستان ناپديد شدند بدون اينکه نيروهاي مبارزه با عمليات نظامي بتوانند 

هويت آنها و محل فرارشان را شناسايي کنند.

محمد بن سلمان از ترور 
جان سالم به در برد



صنعت، تجارت 4

سهم ناچیز ایران  از بازار2 هزار میلیارد دالری برند حالل
بررسی ها نشان می دهد؛

گ�روه صنع�ت ،تجارت :توليد حالل  اکنون به عنوان 
تجارت��ي مطلوب و پرس��ود در اقتص��اد جهاني مطرح 
اس��ت و حجم فزآينده تقاضاي آن در سراس��ر جهان 
نش��ان مي دهد که ايران و کش��ورهاي مس��لمان بايد 
نق��ش فع��ال ت��ري در اين زمينه ايفا کنند چرا که برگ 
برن��ده اين تجارت جهاني »کش��ورهاي اس��المي« 
هس��تند.حالل ي��ک اس��تاندارد جهان��ي، معياري از 
کيفي��ت غ��ذاي س��الم و بهداش��تي در جهان و عاملي 
ب��راي توس��عه مبادالت محص��والت و صنايع غذايي 
در بين کشورهاي اسالمي و غير اسالمي است.امروزه 
دولت ها به اهميت سرمايه گذاري در رابطه با »تجارت 
حالل« و»نش��ان حالل« واقف ش��ده اند و اقدام هاي 
وس��يعي را در راس��تاي ايجاد ش��رايط مناس��ب براي 
سرمايه گذاران اين بازار جذاب و پر رقابت بين المللي 
انج��ام داده اند.صنع��ت غذاي »حالل« امروزه يکي از 
مهم ترين بخش هاي تاثيرگذار در صادرات کشور هاي 
پيش��رو به ش��مار مي رود و نقش مهمي در ارزآوري اين 
کش��ورها ايفا مي کند. صنعت غذا بر پايه کش��اورزي 
اس��توار اس��ت و با توجه به مزيت هاي فراوان بخش 
کش��اورزي و صنايع تبديلي، گس��ترش و توجه بيش 
از پي��ش ب��ه صنعت غذاي حالل؛ بهترين گزينه براي 
رهايي کشور از اقتصاد تک محصولي و جهش صادراتي 
اس��ت.باتوجه به فرمايشات رهبر معظم انقالب درباره 
توليد غذاي حالل، فرصت ها و چالش هاي اين حوزه 
و فرهنگ س��ازي و شناس��ايي غذاي حالل در جهان، 
حضور بيشتر ايران در اين بازار يک ضرورت محسوب 
مي شود، که با توجه به وجود بيش از ۵۴ کشور اسالمي، 
کش��ور عزيزمان اهميت زيادي به آن نداده اس��ت. و 
مس��ئوالن رده باالي کش��ور، توليدکنندگان ماهر و 
صنايع غذايي به دنبال باال بردن نقش کمرنگ ايران 
از اي��ن تج��ارت بزرگ دو هزار ميلياردي دالري بوجود 
آمده در ميان ۵۴ کشور مسلمان جهان هستند.با توجه 
اينک��ه دس��تگاه هاي مختلفي در ارتب��اط با توليد مواد 
غذاي��ي ح��الل وجود دارد، اع��داد و ارقام دقيقي وجد 
ندارد، اما محمدرضا کرباسي، مدير کل مرکز تحقيقات 
و اطالع رس��اني اتاق اسالمي س��هم ايران در صادرات 
غ��ذاي ح��الل دنيا را بس��يار ناچي��ز و کمتر از ۵ درصد 
تخمين زده اس��ت.ايران به  عنوان کشور مسلماني که 
هم��ه محص��والت غذايي و دامي آن به ش��يوه حالل 
توليد مي ش��ود، ظرفي��ت بااليي براي صادرات غذاي 
حالل دارد. و با گسترش داد و ستد خود در کشورهاي 
اس��المي و ترغيب بخش خصوصي براي ش��رکت در 
اين زمينه، مي تواند اس��تعداد و توان خود را در صنعت 
حالل جهان به خوبي نش��ان دهد. مجيد افالکي دبير 
انجمن صنفي صنايع فرآورده گوش��تي  چنين معتقد 
است: تجارت غذاي حالل با وجود ۵۴ کشور اسالمي، 
بس��يار مهم اس��ت به  گونه اي که تجارت غذاي حالل 

در دني��ا را ب��ه ح��دود دو هزار ميليارد دالر افزايش داده 
است. و گوشت و صنايع وابسته آن جايگاه بسياز ويژه  
و خاص��ي در اي��ن بي��ن دارند. وي ب��ا بيان اينکه رونق 
تولي��دات کيفي و کمي ب��راي افزايش صادرات غذاي 
حالل اهميت دارد، افزود: حضور در بازارهاي جهاني 
را نبايد شوخي بگيريم، که يکي از راه  هاي اين حضور، 
توس��عه و پشتيبايي از صنعت نمايشگاه  هايي و حضور 
فعالي��ن بخش خصوصي از اين دس��ت موقعيت هاي 

تجاري است..
غفلت مسئوالن از ايجاد برند حالل در کشور ���

عضو کميس��يون کش��اورزي مجلس ضمن انتقاد از 
غفلت مس��ئوالن در ايجاد برند حالل در کش��ور، تاکيد 
کرد که اس��تاندارد حالل بايد از طريق س��ازمان هاي 
بين المللي مورد حمايت قرار گيرد.جالل محمودزاده 
با اشاره به اينکه ايران برند حالل صادر مي کند، اظهار 
داش��ت: يکي از راه هاي افزايش صادرات محصوالت 
گوشتي به کشورهاي اسالمي ايجاد برند حالل است، 
اما متاس��فانه تا کنون در کش��ور بر روي موضوع برند 
حالل کار نش��ده اس��ت.عضو کميس��يون کشاورزي، 
آب و منابع طبيعي مجلس ش��وراي اس��المي با بيان 
اينکه با ايجاد برند حالل مي توان اطمينان کشورهاي 
اس��المي را نس��بت به محصوالت پروتئيني و گوشتي 
اي��ران جل��ب کرد، بيان داش��ت: با وج��ود اينکه ايران 
کشوري اسالمي است اما شاهد هستيم کشورهاي غير 
اس��المي از جمله چين ب��راي افزايش درآمد خود برند 
حالل را طراحي و محصوالت خود را براي صادرات به 
کشورهاي اسالمي آماده مي کند.نماينده مردم مهاباد 
در مجلس دهم ش��وراي اس��المي با انتقاد از عملکرد 
مس��ئوالن در ايجاد برند حالل، گفت: مس��ئوالن در 
کش��ور از موضوع برند حالل غافل ش��ده اند و با عدم 
برنامه ريزي در اين زمينه، فرصت رش��د و پيش��رفت را 

به کشورهاي غير مسلمان داده اند و بايد با برنامه ريزي 
اين عقب ماندگي را جبران کرد.اين نماينده مجلس با 
اشاره به شرايط ذبح اسالمي در کشتارگاه هاي کشور، 
اظهار داش��ت: در کش��ور با وجود اينکه افراد واقف بر 
مس��ائل شرعي مستقر هس��تند و ذبح براساس اصول 
شرعي صورت مي گيرد اما برند حالل که مورد پذيرش 
بازار جهاني باشد، ندارد اين کار باعث شده است که از 
زمينه هاي داخلي فرصت هاي بين المللي ايجاد نکنيم.
وي ب��ا بي��ان اينکه بايد برند حالل را در کش��ور جدي 
بگيري��م، ادام��ه داد: با ايجاد اس��تاندارد حالل نه تنها 
مي توان مصرف محصوالت را در داخل کشور افزايش 
داد بلک��ه مي ت��وان محصوالت را در بازارهاي خارجي 
ب��ه فروش برس��انيم.محمودزاده در ادامه گفت وگو با 
خبرگزارش خانه ملت، در خصوص کارکرد فعلي برند 
حالل در کش��ور، بيان داش��ت: هر صحبتي که درباره 
برند حالل در کشور شده غير مستقيم بوده و متاسفانه 
کار اساسي روي آن صورت نگرفته است اين در حالي 
است که کشورهاي ديگر به درستي از اين فضا بهترين 
اس��تفاده را ک��رده اند.اين نماينده مجل��س با انتقاد از 
بي توجهي مس��ئوالن به ايجاد برند حالل در کش��ور، 
گفت: ايران کش��وري اسالمي اس��ت و بايد در زمينه 
توسه، نهادينه کردن و استانداردسازي برند حالل پيش 
قدم مي شديم اما چنين کاري صورت نگرفته و باعث 
کاهش صادرات و عدم اطمينان کش��ورهاي مسلمان 
به محصوالت ايراني ش��ده اس��ت.وي با تاکيد براينکه 
س��ازمان اس��تاندارد بايد به توسعه و تقويت برند حالل 
بپردازد، عنوان کرد: اينکه دونفر از جمله رييس سازمان 
استاندارد و نماينده ولي فقيه در وزارت جهادکشاورزي 
محص��والت ح��الل را تاييد و امض��ا کنند تنها بر بازار 
داخلي اثرگذار خواهد بود و نمي توان با اين امضا در بازار 
جهان جلب اطمينان کرد.عضو کميسيون کشاورزي، 

آب و منابع طبيعي مجلس ش��وراي اس��المي با تاکيد 
براينکه امضاي دو نفر برند حالل نيست، گفت: بنابراين 
الزم است سازمان استاندارد وارد عمل شود و استادارد 
ح��الل را از طريق س��ازمان هاي بي��ن المللي حمايت 
کن��د چ��را که امض��اي دو نفر بر محصوالت براي بازار 
خارجي اهميتي ندارد بنابراين بايد استانداردسازي بين 

المللي صورت گيرد.
کشورهاي غيرمسلمان در صادرات حالل از ايران  ���

پيشي گرفته اند
عضو کميس��يون کش��اورزي مجلس تاکيد دارد که برند 
ي��ا اس��تاندارد حالل با ه��دف صادرات صورت گيرد و در 
عين حال امضاي دو مس��ئول ايراني به اين اس��تاندارد 
ني��ز مش��روعيت بين الملل��ي نمي دهد.عل��ي اکبري با 
اش��اره ب��ه خبري مبني بر اينک��ه ايران برند حالل صادر 
مي کند، اظهار داشت: توليد برند حالل براي کشورهاي 
اس��المي موضوعيت ندارد مگ��ر اينکه با هدف صادرات 
اين کار صورت گيرد که مي تواند فرصت مناس��بي براي 
افزايش صادرات باشد.عضو کميسيون کشاورزي، آب و 
منابع طبيعي مجلس اسالمي با بيان اينکه ايران از صدور 
برند حالل از کش��ورهاي ديگر عقب مانده اس��ت، گفت: 
مسئوالن در شرايطي به فکر صدور برند حالل افتاده اند 
که کشورهاي غير مسلمان پيش از اين در مسير صدور 
اس��تاندارد حالل گام برداش��ته اند و از ما پيشي گرفته اند.
نماينده مردم ش��يراز در مجلس ش��وراي اسالمي با تاکيد 
براينک��ه برند حالل ب��ا هدف صادرات اقدام قابل قبولي 
است، ادامه داد: براي صدور اين برند بايد به استانداردهاي 
بين المللي توجه ش��ود و در زمينه افزايش کيفيت، تغيير 
بس��ته بن��دي و قيمت گذاري اقدامات��ي صورت گيرد تا 
بتوانيم بازار پايدار ايجاد کنيم و از عهده رقابت با کاالهاي 
مشابه در بازار جهاني برآيم.وي تاکيد کرد: بنابراين برند 
يا اس��تاندارد حالل بايد از پيش��توانه محکمي برخوردار 
و حداق��ل انتظ��اري ک��ه از اين برند مي رود آن اس��ت که 
متعهد باشد.اکبري در ادامه گفت وگو با خبرگزاري خانه 
ملت، با اش��اره به اينکه برند حالل قرار اس��ت به امضاي 
رئيس س��ازمان اس��تاندارد و نماينده ولي فقيه در وزارت 
جهادکش��اورزي برس��د، بيان داشت: اين امضاها کفايت 
نمي کند، البته ممکن اس��ت مش��روعيت داخلي بدهد اما 
براي مجامع بين المللي موضوعات ديگري اهميت دارد 
که بايد به آن توجه کرد.اين نماينده مجلس توضيح داد: 
بايد مذاق کش��ورهاي هدف را س��نجيده و اعتماد سازي 
کرد و حداقل ها را در کيفيت، بسته بندي و قيمت در نظر 
گرفته تا در بازار رقابتي حضور پيدا کنيم.عضو کميسيون 
کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينکه بايد براي برند حالل برنامه ريزي کنيم، بيان 
داش��ت: امضاي رئيس س��ازمان استاندارد و نماينده ولي 
فقيه در وزارت جهاد کشاورزي به محصوالت مشروعيت 
داخلي مي دهد و مشروعيت بين المللي ايجاد نمي کند.

یادداشتخودرو 
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رضايت مندي ژاپن از توليدات 
صنايع چراغ اتومبيل مدرن 

مديران و مس��ئوالن س��ازمان توسعه تجارت 
ژاپن ) جترو ( در بازديد از شرکت صنايع چراغ 
اتومبيل مدرن کيفيت و تنوع محصوالت توليد 
اين کارخانه را مطلوب ارزيابي کردند. مهندس 
علي چنگي مديرعامل ش��رکت صنايع چراغ 
اتومبيل مدرن دراين زمينه گفت : هدف بازيد 
مديران س��ازمان توس��عه و تجارت ژاپن از اين 
کارخانه ، ارتقاي دانش فني و کيفي محصوالت 
و توس��عه همکاري بيشتر در حوزه توليد چراغ 
خ��ودرو اس��ت.وي افزود: در اي��ن بازيد از 11 
ش��رکت مطرح ژاپن��ي در حوزه هاي مختلف 
تولي��د چراغ خودرو، فوالد، بيمه ، محصوالت 
الکترونيکي و الستيک آمادگي خودر را جهت 
همکاري و انتقال دانش فني به ش��رکت هاي 
ايراني اعالم کردند.مديرعامل شرکت صنايع 
چ��راغ اتومبي��ل مدرن به توليد ۴ ميليون 200 
هزار چراغ اتومبيل در سال گذشته اشاره کرد و 
گفت: با اقدامات صورت گرفته؛ تعامل بهتر با 
شرکت هاي خودرو سازي در سال 96 اين توليد 
به بيش از ۵ ميليون چراغ خودرو خواهد رسيد.

درادامه نيز مدير دفتر تجاري جترو در ايران با 
بيان اينکه محصوالت توليد ش��رکت صنايع 
چ��راغ اتومبيل مدرن از کيفيت قابل رقابتي با 
مصحوالت خارجي برخودار است افزود:بازديد 
از خطوط مختلف توليد و دريافت اطالعات الزم 
از مديران اين شرکت شرايط براي همکاري در 

حوزه هاي مختلف فراهم است

کشاورزي
افزايش قيمت گوشت قرمز

 بازار گوشت قرمز در مقايسه با قيمت ماه گذشته 
با روند افزايش��ي همراه ش��ده است؛ به طوري 
که اقالم مختلف هر کيلوگرم گوشت گوساله 
و گوس��فندي بيش از ۴2 هزار تومان فروخته 
مي شود.به گزارش ايسنا، قيمت گوشت قرمز 
از اواخر س��ال گذش��ته تاکنون در چند مقطع با 
نوساناتي مواجه شد و در جهت افزايش قيمت 
حرک��ت کرد.در ميان اقالم مختلف گوش��ت 
قرمز گوش��ت استيکي گوسفندي گران ترين 
نوع است و هر کيلوگرم آن نزديک به 60 هزار 
تومان فروخته مي ش��ود. در ميان س��اير اقالم 
ماهيچه و راسته گوسفندي نيز قيمت بااليي 
دارند و به ترتيب کيلويي ۴9 هزار و ۸00 و ۴9 

هزار تومان عرضه مي شوند.

وفور عسل هاي قاچاق در بازار
 مدي��ر عام��ل اتحاديه زنب��ورداران از عرضه 
قاچاقي عس��ل هاي خارجي بدون ذکر کشور 
مب��دأ خب��ر داد و گفت:  زنبورهاي ملکه اي که 
از چين با قيمت 100 دالر خريده مي شوند در 
ايران تا س��ه ميليون تومان فروخته مي شوند.
عفت رئيسي سرحدي در رابطه با واردات عسل 
به ايس��نا گفت: طبق قانون نظام بهره وري، 
واردات عس��ل و فرآورده هاي مربوط به زنبور 
عس��ل به علت اينکه مازاد توليد داريم ممنوع 
اس��ت و اينگونه واردات غير قانوني محس��وب 
مي شود اما اخيرا در تعدادي از سوپر مارکت هاي 
کوچک و هايپر مارکت ها عسل هاي خارجي که 
کش��ور مبدأ آن مش��خص نيست به وفور ديده 
مي شود که با قانون حمايت از توليد و اشتغال، 

کار و سرمايه ايراني مغاير است 

بازرگاني
تجارت ايران و اتريش

 400 ميليون يورو مي شود
ط��ي آخرين دي��دار مقامات بخش خصوصي 
ايران و اتريش اعالم ش��د که به زودي حجم 
روابط اقتصادي ايران و اتريش به ۴00 ميليون 
يورو مي رسد که معادل روابط دو کشور پيش 
از تحريم هاس��ت.به گزارش ايس��نا، در جريان 
س��فر هيات تجاري از بخش خصوصي ايران 
ب��ه اتريش و دي��دار با قائم مقام اتاق بازرگاني 
وين بر توس��عه رواب��ط اقتصادي و تجاري دو 
کش��ور تاکيد شده اس��ت.همچنين دو طرف 
اعالم آمادگي کردند که هر چه زودتر توافقات 
ص��ورت گرفت��ه از روي کاغذ خارج ش��ود و به 
نتايج عملي برس��د.اتاق بازرگاني وين تصريح 
کرده که با توجه به همکاري هاي بلندمدت با 
ايران به نتايج مهمي در توسعه همکاري هاي 

دو کشور دست يابند.  

کار و رفاه 
برقراري بيمه بيکاري براي ۱0 

هزار نفر در مناطق زلزله زده
وزي��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعي از پيگيري 
ش��بانه روزي ب��راي عملياتي کردن چند طرح 
در مناطق زلزله زده خبر داد.به گزارش ايس��نا، 
علي ربيعي در توئيتي بر پيگيري اجراي چهار 
ط��رح اصل��ي در مناطق زلزل��ه زده تاکيد کرد. 
وي در مت��ن اي��ن پيام ک��ه در فضاي مجازي 
منتش��ر ش��ده از اين چهار طرح چنين ياد کرده 
اس��ت:" برقراري بيمه بيکاري براي 10 هزار 
نفر )حدود 1۴0 ميليارد تومان(، وام بدون بهره 
براي همه مستمري بگيران تامين اجتماعي، 
دو برابر کردن مستمري مددجويان بهزيستي، 
شناس��ايي و حماي��ت از ک��ودکان، معلولين و 
س��المندان.به گزارش ايس��نا، وزير تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي پيش از اين نيز دس��تور بس��يج 
امکانات و ارايه خدمات بهداش��تي، درماني و 
مش��اوره اي و مددکاري به هموطنان زلزله زده 

را صادر کرده بود..

تاثيرمحصوالت کشاورزي 
در افزايش صادرات غيرنفتي 

دو مه��ره اصل��ي ک��ه الزم��ه رش��د بحث 
اقتصادي است، ايجاد سياست هاي تشويق 
ص��ادرات و افزايش آن بخصوص در زمينه 
کاالهاي کش��اورزي، صنعت��ي و مواد خام 
اس��ت. مقوله صادرات امري مهم در بحث 
درآمدزايي براي هر کشور است که مي توان 
آن را به چند دس��ته از جمله صادرات مواد 
خام، کاالهاي صنعتي، محصوالت فرآوري 
شده  کشاورزي و ... اشاره کرد.روند صادرات 
محصوالت کشاورزي در ايران، در مقايسه 
با کش��ورهاي پيش��رفته دنيا داراي نواقص 
متعددي است که براي جهاني شدن و رقابت 
با اين کشورها، بايد دولت و بخش خصوصي 
در کنار يکديگر بس��تر س��ازي هاي الزم را 
انجام داده تا توليد کنندگان و صادر کنندگان 
بتوانند صادرات کش��ور را به نقطه مطلوب 
برسانند.صادرات امکان استفاده از بازارهاي 
جهاني را به منظور رشد توليد داخلي آماده و 
اين شرايط را براي بنگاه هاي توليدي فراهم 
مي کند تا از محدوديت هاي بازار داخلي رها 
شوند و با توسعه صادرات، بازارهاي جهاني 
را هدف قرار دهند و از سود اقتصادي حاصل 

از توليد بيشتر بهره برداري کنند.
ارتق��اي کيفي��ت محص��والت توليدي بر 
اس��اس استانداردهاي محصوالت سالم در 
بازاره��اي جهاني افزايش صادرات را درپي 
خواهد داش��ت.توليد مازاد بر نياز بازار داخل 
محصوالت سالم جهت صدور به بازارهاي 

جهاني موجب افزايش صادرات مي شود.
تصويب قوانين و مقررات تشويقي و حمايتي 
جهت ترغيب ُتّجار محصوالت کش��اورزي 
ب��راي ورود ب��ه بازاره��اي جهاني ضروري 
است.اس��تفاده از نتاي��ج علمي و تحقيقاتي 
کشاورزي براي توليد محصوالت با کيفيت، 
س��الم و ارگانيک براي صادرات بيشتر قابل 

توصيه به کشاورزان است. 
ايجاد و توس��عه زير س��اخت هاي نظارتي و 
حمل و نقلي مناس��ب از ضروريات افزايش 

صادرات محصوالت کشاورزي است. 
س��رمايه گ��ذاري در تبلي��غ محص��والت 
کش��اورزي کش��ور در کش��ورهاي ه��دف 
با اس��تفاده از ش��يوه هاي نوي��ن تبليغاتي و 
رس��انه اي را باي��د از راهکارهاي تاثيرگذار 
در افزايش صادرات محصوالت کشاورزي 
قلم��داد نماييم.امتيازات تأس��يس منطقه 
وي��ژه اقتص��ادي و پايانه ه��اي صادرات��ي 
تخصص��ي در مناط��ق مهم کش��اورزي در 
افزاي��ش صادرات قابل رويت خواهد ش��د. 
تنظيم، تسهيل و شفاف سازي سياست  هاي 
تجاري کش��ور متناس��ب باراهبرد توس��عه 
ص��ادرات جهت حمايت از صادرکنندگان و 
توسعه صادرات کشور با توجه به سياست  ها 
و برنامه ه��اي کالن اقتص��اد مقاومت��ي 
امکانپذي��ر خواه��د ش��د.دعوت، ترغيب و 
حمايت از س��رمايه گذاران داخلي و خارجي 
براي تأس��يس کارخانه هاي صنايع تبديلي، 
فرآوري و بسته  بندي محصوالت کشاورزي 
)ايج��اد صناي��ع تبديل��ي باع��ث افزايش 
ماندگاري محصوالت، عرضه مناس��ب  تر و 

افزايش ارزش افزوده محصول مي شود(.
راه  اندازي تش��کالتي مانن��د اتحاديه  ها يا 
شرکت  ها با هدف سامان دهي صادرکنندگان 
حقيقي و حقوقي در توسعه صادرات واجب 
اس��ت.ايجاد نش��ان تج��اري به ويژه براي 
محص��والت ش��اخص صادراتي مثل خرما 
ضروري اس��ت.برگزاري نمايش��گاه هاي 
محص��والت کش��اورزي در کش��ورهاي 
مختل��ف و فراه��م کردن امکانات  آس��ان 
براي ش��رکت توليدکنندگان ايراني  در  اين 
نمايش��گاه  و همچني��ن اع��زام هيأت هاي 
صادرات��ي به کش��ورهاي مختلف در زمينه 
بازارياب��ي پيش��نهاد مي ش��ود.حمل و نقل 
تخصصي جه��ت جلوگيري از پايين آمدن 
کيفي��ت محصول در زم��ان حمل، افزايش 
س��رعت صادرات و پايي��ن آوردن هزينه ها 
در توسعه صادرات نمايان مي شود.صادرات 
ب��ه عن��وان موت��ور محرکه اقتص��اد و رمز 
بقاي کش��ورها در بازاره��اي جهاني نقش 
مهمي دارد، زيرا تقويت ظرفيت هاي توليد، 
ايجاد ظرفيت هاي جديد و هموار کردن راه 
توس��عه صادرات، نق��ش دولت را به عنوان 
تضمين کننده س��رمايه گذاري هاي موجود 

و کاهش انحصار پررنگ تر مي کند.

رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صنايع معدني ايران )ايميدرو( با اش��اره به اهميت 
ص��ادرات در ح��وزه مع��دن و صناي��ع معدني از خيز 
هش��ت ميلي��ون تني صادرات فوالد تا آخر امس��ال 

خبر داد.مهدي کرباسيان معاون وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت ب��ا بيان اينکه صادرات يک رکن اساس��ي 
در صناي��ع مختل��ف اس��ت، به ايس��نا اظهار کرد: هر 
صنعتي که قصد حيات مس��تمر و پايدار داش��ته باشد 
باي��د زمين��ه توليد محصوالتي با ام��کان صادرت را 
فراه��م کن��د؛ به ط��وري که گفته مي ش��ود بايد ۳0 
درصد از ظرفيت يک واحد توليدي به بازار صادراتي 
منتج ش��ود.وي افزود: صنايعي که بخش��ي از درآمد 
خود را از طريق بازارهاي صادراتي کس��ب مي کنند، 
عالوه بر ايجاد ارزش افزوده در مقابل نوس��انات ارز 
نيز مقاوم خواهند ش��د و اين موضوعي اس��ت که در 
 خص��وص مع��ادن و صنايع معدني مصداق دو چندان

 دارد.

رئي��س خان��ه صنع��ت، معدن و تج��ارت ايران گفت: 
بانک ها از تمامي اهرم هاي فش��ار در راستاي پرداخت 
تس��هيالت به واحدهاي توليدي استفاده مي کنند که 
موجب ش��ده واحدهاي توليدي از دريافت تس��هيالت 
ترس و واهمه داشته باشند.عبدالوهاب سهل آبادي در 
ارتباط با آخرين وضعيت طرح رونق توليد و نيز استقبال 

پايين توليدکنندگان از اين طرح در سال جاري اظهار 
ک��رد: آن گون��ه که ما اطالع داريم، در نيمه اول س��ال 
کمتر از چهار درصد مربوط به تسهيالت ۳0 هزار ميليارد 
توماني به واحدهاي توليدي جهت رونق و نوس��ازي 
پرداخت ش��ده و در س��ال جاري ش��اهد هستيم که بر 
خالف س��ال گذشته استقبال مطلوبي صورت نگرفته 
است.وي ادامه داد: بانک ها براي وصول مطالبات خود 
از تمامي اهرم هاي ممکن جهت اعمال فشار استفاده 
مي کنند و به همين دليل توليدکنندگان از طرح رونق 
توليد اس��تقبال نکرده اند. يکي از مش��کالت موجود در 
اين طرح پايين بودن طول مدت بازپرداخت است که به 
همين دليل روز به روز به جرايم و ديون توليدکنندگان 

اضافه مي شود. 

نگراني توليدکنندگان از دريافت تسهيالت !خيز فوالد براي صادرات ۸ ميليون تني در سال جاري

مقابله با افزایش غیر منطقی در بازار لوازم خانگی
به گفته معاون نظارت بر کاالهاي س��رمايه و خدمات 
س��ازمان حماي��ت مصرف کنن��دگان و توليدکنندگان 
هيچگون��ه افزايش قيمت��ي در بازار لوازم خانگي وجود 
ن��دارد و چنانچ��ه افزايش غير متعارف و غير منطقي در 
قيمت اين نوع محصوالت مش��اهده ش��ود، مراتب در 

دس��تور پيگيري قرار مي گيرد.به گزارش ش��اتا، وحيد 
منايي در واکنش به اظهارات اخير س��خنگوي انجمن 
صنف��ي توليدکنن��دگان لوازم خانگ��ي مبني بر احتمال 
افزاي��ش قيمت ل��وازم خانگي از ماه آينده تصريح کرد: 
براساس قوانين باالدستي خصوصٌا ماده ۸ قانون حمايت 

از حقوق مصرف کنندگان تعيين قيمت کاال و خدمات 
توس��ط انجمن ها و تش��کل هاي توليدي و توزيعي فاقد 
وجاهت قانوني اس��ت.وي بازار لوازم خانگي را بازاري 
باثبات توصيف کرد و افزود: از آنجايي که در حال حاضر 
چندين انجمن در بخش لوازم خانگي فعال هستند، طرح 

مس��ايل و مش��کالت توس��ط هر انجمن با پيش فرض 
ض��رورت افزاي��ش قيمت ب��ازار اين نوع کاالها و ايجاد 
تنش در بازار از طريق تحريک تقاضا که در حال حاضر 
در ش��رايط تعادل و آرامش کامل قرار داش��ته اس��ت، به 

هيچ عنوان مورد تاييد اين سازمان نيست.

اميرمسعود سلطانخاني ���

رشد یک هزاردرصدي صادرات غیر نفتي 
 قائم مقام سازمان توسعه تجارت با تاکيد بر اينکه ايران 
کشور جواني در صادرات است افزود : در طول 1۵ سال 
گذش��ته افزون بر يک هزار درصد در صادرات غير نفتي 
رشد داشته ايم.محمدرضا مودودي افزود: به رغم اينکه 
هنوز مسائل پايه اي و ريشه اي زيادي در فرآيند صادرات 
وجود دارد ولي در مجموع کارنامه موفقي را شاهد بوده 
ايم.وي اضافه کرد: کش��ور در طول 1۵ س��ال گذش��ته 

اف��زون ب��ر يک هزار درصد در صادرات غير نفتي رش��د 
داش��ته اس��ت و نبايد از تغيير رويکرد جهان نس��بت به 
تجارت غافل شد.قائم مقام سازمان توسعه تجارت اظهار 
داش��ت: تحقيق س��ازمان تجارت جهاني در سال 2010 
نشان داد در سال 1990 حدود 70 پيمان تعرفه ترجيحي 
بين کشورها منعقد شده بود و در سال 2010 که گزارش 
منتشر شد حدود ۴۵0 قرار داد تعرفه ترجيحي بين کشورها 

و ملت ها منعقد شد.به گزارش ايرنا ،بنا به گفته مودودي، 
اين قراردادها گستره وسيعي از اقالم را شامل مي شد که 
مي توانست چندين برابر چيزي باشد که آمار و ارقام نشان 
مي دهد.وي خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهايي که تازه 
منتش��ر ش��ده نشان مي دهد بيش از ۵0 درصد کاالهاي 
تولي��دي به مقصدهايي صادر مي ش��وند که پيمان هاي 

تعرفه ترجيحي بين کشورها وجود دارد.

طي 15 سال گذشته تا کنون رقم خورد

اجرائيه
مش��خصات محکوم له: پيمان خسروي فرزند مهدي نشاني بروجرد خ طالقاني 

جنب بهزيستي کوچه گلها پ 9
مشخصات محکوم عليه: محمود سليمي فرزند حسن نشاني –

محکوم به: بسمه تعالي
بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوط به شماره 9610096705100742 
ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9609976705100385 محک��وم عليه محکوم 
است به تنظيم و انتقال سند مالکيت يکدستگاه خودروي سواري پژو پارس 
مدل 91 به ش��ماره پالک اي��ران 41 - 921 ب 35 و مبلغ 52/500 تومان 

در حق محکوم له./
محکوم��ک عليه مکلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظ��رف 10 روز مفاد 
آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي 
معرفي کند اجراي حکم از آن ميس��ر باشد. 4- خوداري از معرفي مال حبس 

تعزيري درجه هفت را در پي دارد...
خانم فيروزه حسيني - مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان 

بروجرد

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
بدينوسيله به متهم مجهول المکان اقاي حسين معظمي گودرزي فرزند عباس 
که مش��خصات بيشتري از وي در دس��ترس نمي باشد ابالغ ميشود به موجب 

محتويات پرونده کالس��ه 960287 متهم اس��ت به ارتکاب مباش��رت در يک 
فق��ره ايراد ضرب و ج��رح عمدي و توهي��ن و افترا. لذا نظر ب��ه اينکه براي 
تحقيق و رسيدگي به اتهام مذکور ساعت 9 صبح مورخ 1396/9/18 تعيين 
شده الزم اس��ت در موعد تعيين شده براي دفاع از اتهام انتسابي در شعبه 
104 دادگاه کيفري دو بروجرد واقع در دادگس��تري بروجرد حاضر ش��ويد. 
بديهي اس��ت عدم حضور مانع از ادامه تحقيقات و رسيدگي نبوده و تصميم 
قانوني اتخاذ خواهد شد. اين آگهي به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسي 
دادگاه ه��اي عمومي و انقالب در امور کيفري جهت ابالغ قانوني به نامبرده يک 

نوبت در يکي از روزنامه هاي کثيرالنتشار درج ميگردد./
جلي��ل مقص��ودي– مدي��ر دفت��ر ش��عبه 104 دادگاه کيفري دو شهرس��تان 

بروجرد

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
بدينوس��يله به متهم مجهول المکان اقاي مسلم تقوي که مشخصات بيشتري 
از وي در دس��ترس نمي باشد ابالغ ميشود به موجب محتويات پرونده کالسه 
960119 متهم اس��ت به ارتکاب بزه مش��ارکت در تخريب خودرو و قدرت 
نمايي با قمه و ضرب و جرح عمدي. لذا نظر به اينکه براي تحقيق و رسيدگي 
ب��ه اتهام مذکور س��اعت 8:30 صبح مورخ 1396/9/12 تعيين ش��ده الزم 
است در موعد تعيين شده براي دفاع از اتهام انتسابي در شعبه 104 دادگاه 
کيفري دو بروجرد واقع در دادگس��تري بروجرد حاضر ش��ويد. بديهي اس��ت 

عدم حضور مانع از ادامه تحقيقات و رس��يدگي نبوده و تصميم قانوني اتخاذ 
خواهد ش��د. اين آگهي به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي 
عموم��ي و انق��الب در امور کيفري جهت ابالغ قانوني ب��ه نامبرده يک نوبت در 

يکي از روزنامه هاي کثيرالنتشار درج ميگردد./
جلي��ل مقص��ودي– مدي��ر دفت��ر ش��عبه 104 دادگاه کيفري دو شهرس��تان 

بروجرد

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
بدينوس��يله به متهم مجه��ول المکان اقاي ميثم س��پهوند فرزند محمد امين 
که مش��خصات بيشتري از وي در دس��ترس نمي باشد ابالغ ميشود به موجب 
محتويات پرونده کالس��ه 950001 متهم است به ارتکاب شرکت در سرقت 
مس��لحانه در ش��ب. لذا نظر به اينکه براي تحقيق و رسيدگي به اتهام مذکور 
وقت رسيدگي مورخ 1396/10/26 ساعت 10 صبح تعيين شده الزم است 
در موعد تعيين شده براي دفاع از اتهام انتسابي در شعبه چهارم کيفري يک 
دادگستري بروجرد واقع در بروجرد شهرک انديشه چهار راه مخابرات حاضر 
ش��ويد. بديهي اس��ت عدم حضور مانع از ادامه تحقيقات و رس��يدگي نبوده 
و تصمي��م قانوني اتخاذ خواهد ش��د. اين آگهي به تجوي��ز ماده 344 و 394 
قانون آيين دادرس��ي کيفري جهت ابالغ قانوني به نامبرده يک نوبت در يکي 

از روزنامه هاي کثيرالنتشار درج ميگردد./
فريدون امير سرداري - مدير دفتر دادگاه کيفري يک شهرستان بروجرد
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تالش  تيم اقتصادي دولت براي  رونق
کرباسيان و سيف دست به قلم شدند

گروه اقتصاد:  در چند روز گذش��ته دو نامه 
ازوزير اقتصاد و دارايي به رئيس س��ازمان 
برنامه و بودجه و از رييس کل بانک مرکزي 
به استانداران کشور ابالغ شد که مضمون 
هر دو نامه حکايت از تالش تيم اقتصادي 
دولت براي سر و سامان دادن به اقتصاد و 
حضور پر رنگ بخش خصوصي و توس��عه 

اشتغال دارد.
وزير اقتصاد در نامه اي به محمدباقر نوبخت، 
رئيس سازمان برنامه و بودجه، پيشنهاد داده 
است تا بدهي پيمانکاران بخش خصوصي 

با دولت و بانکها تهاتر شود.
مس��عود کرباس��يان، وزير امور اقتصادي و 
داراي��ي در نامه اي آن��ي و حائز اهميت، به 
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه  و 
بودجه کشور، تهاتر بدهي دولت به بخش 
خصوص��ي و بخش خصوصي به بانک ها، 
ب��ا مطالب��ات دولت از بانک ها را پيش��نهاد 

داده است.
مطاب��ق نامه وزير اقتصاد، اين تهاتر بدهي 
بايد در اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذيل حکم 
مرب��وط به اوراق تس��ويه خزانه پيش بيني 

شود. 
بده��ي دولت ب��ه فعاالن بخش خصوصي 
و مطالب��ات بانک ه��ا از اي��ن افراد يکي از 
معضالت اشخاص مذکور است به نحوي که 
در مواردي منجر به تعطيلي و ورشکستگي 
نيز ش��ده اس��ت. لذا به منظور حل بخشي از 
مشکالت فعلي پيشنهاد مي شود حکم ذيل 
در خص��وص تهات��ر بدهي دولت به بخش 
خصوصي و بخش خصوصي به بانک ها با 
مطالبات دولت از بانک ها در اليحه بودجه 
س��ال ۱۳۹۷ ذي��ل حکم مرب��وط به اوراق 

تسويه خزانه پيش بيني شود.
مطالب��ات اش��خاص حقيق��ي و حقوق��ي 
خصوص��ي و تعاون��ي از دول��ت ب��ا بدهي 
اش��خاص يادش��ده به بانک ها و مؤسسات 
اعتباري غير بانکي از طريق تسويه بدهي 
بانک ه��ا و مؤسس��ات اعتباري غير بانکي 
به دولت با صدور اوراق تسويه خزانه قابل 

تهاتر است.
اي��ن پيش��نهاد در حال��ي مطرح ش��ده که 
براس��اس قانون بودجه امسال فقط امکان 
تهات��ر بدهي دول��ت و بخش خصوصي با 
يکديگ��ر فراهم اس��ت و هنوز آمار دقيقي 
از مي��زان بدهي دولت به بخش خصوصي 
و پيمانکاران در دس��ترس نيس��ت و برخي 
برآوردها حکايت از آن دارد که دس��ت کم 
40ه��زار ميليارد توم��ان از بدهي دولت به 

پيمانکاران ثبت شده است.
البت��ه فع��االن بخ��ش خصوص��ي ميزان 
بدهي ه��اي دول��ت را بي��ش از اينه��ا 

مي دانند. 
قائم مق��ام دبير ش��وراي گفتگوي دولت و 
بخش خصوصي، با بيان اينکه وزير اقتصاد 
پيش��نهاد تهاتر س��ه جانبه بده��ي دولت، 
بانکه��ا و بخش خصوص��ي را در اليح��ه 
بودجه ۹۷ داده اس��ت، گفت: اس��ناد خزانه 

به صرفه نيست.
حس��ين س��الح ورزي در گفتگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به نامه وزير اقتصاد به رئيس 
سازمان برنامه و بودجه در خصوص تهاتر 
س��ه جانب��ه بدهي ه��اي دول��ت، بانکها و 
بخش خصوصي گفت: با توجه به مطالباتي 
ک��ه دولت از بخش خصوصي دارد که البته 
حجم و رقم آن هم زياد است، دولت يازدهم 
تصميم گرفت تا راهکاري را براي تس��ويه 
بدهي دولت با پيمانکاران در نظر گيرد که 
بر اين اساس، در دولت گذشته، زمان زيادي 
صرف ش��د تا بدهي دولت اس��تخراج شود؛ 
حتي براي اين امر، کميس��يوني در وزارت 

امور اقتصادي و دارايي تش��کيل ش��د که 
مدتها بر روي اين پرونده کار کرد تا ميزان 

بدهي دولت را استخراج کند.
قائم مق��ام دبير ش��وراي گفتگوي دولت و 
بخش خصوص��ي افزود: ب��ا توجه به اينکه 
دول��ت به دالي��ل مختلف، امکان پرداخت 
مطالبات بخش خصوصي را در کوتاه مدت 
نداش��ت، به دنبال يک ابزارهايي همچون 
اسناد خزانه اسالمي و اوراق مشارکت رفت؛ 
ام��ا به م��وازات اين، يک��ي از موضوعاتي 
که از س��وي دبيرخانه ش��وراي گفتگوي 
دولت و بخش خصوصي پيگيري مي ش��د، 
فراه��م نم��ودن ام��کان تهات��ر مطالبات 
بخش خصوصي از دولت با بدهي هايي بود 
ک��ه بخش خصوصي به بانکها يا نهادهايي 
همچون تامين اجتماعي داشت؛ به اين معنا 
که همزمان که بخش خصوصي مطالبات 
سنگيني از دولت داشت، بدهي بااليي نيز به 
بانکها، سازمان تامين اجتماعي يا سازمان 
امور مالياتي دارد؛ به همين دليل پيش��نهاد 

شد که اين بدهي ها تهاتر شود.
وي تصري��ح ک��رد: در تبص��ره يک ماده ۲ 
قان��ون رف��ع موانع توليد، ظرفيتي به وجود 
آم��ده ب��ود که بر اس��اس آن، امکان تهاتر 
بدهي ها به صورت سه جانبه فراهم شود؛ به 
همين دليل در جلسه قبل شوراي گفتگوي 
دولت و بخش خصوصي نيز، اين پيش��نهاد 
تهيه و به تصويب رس��يد تا به عنوان يکي 
از راهکارها، به بخش خصوصي طلبکار از 
دولت، کمک کند که خوشبختانه وزير امور 
اقتصادي و دارايي نيز براي فراهم نمودن 
امکان تهاتر بدهي دولت و بخش خصوصي 
و بخ��ش خصوص��ي با بانکها، نامه اي را به 
رئيس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده 
تا بر اساس آن، تسويه بدهي هاي دولت از 
طري��ق مطالبات دولت از بانکها در بودجه 

سال ۹۷ کل کشور ديده شود.
ب��ه اعتقاد س��الح ورزي، اگ��ر اين امکان 
فراهم ش��ود، ولو يک بخش کوچک ولي 
باز هم بخش کوچکي از مش��کالت برخي 
از پيمان��کاران و بخ��ش خصوصي با دولت 
حل مي ش��ود؛ چراکه واقعيت آن اس��ت که 
اين ساز و کار تسويه بدهي از طريق اوراق 
مش��ارکت و اس��ناد خزانه، به دليل اينکه 
سررس��يد آت��ي دارد و معموال قدرت خريد 
آن حفظ نمي ش��ود، به اندازه کافي اثرگذار 

نيست.
وي اظهار داش��ت: پيمان��کاران و فعاالن 
بخ��ش خصوصي مجبورند که اين اس��ناد 
و اوراق را در بازارها ديس��کانت کنند و به 
همين دليل، نکول آن باعث مي ش��ود که 
ض��رر و زي��ان قابل توجهي متوجه فعاالن 

اقتصادي شود؛ بنابراين اميدواريم که دولت 
با توجه به نامه وزير امور اقتصادي و دارايي، 
تسويه بدهي پيمانکاران و مطالباتي که از 
دول��ت يا س��ازمان هايي همچون مالياتي، 
تامين اجتماعي و بانکها دارد را تهاتر کند و 
به يکي از روش هاي مختلف، بدهي خود را 
پرداخت نمايد؛ پس تهاتر سه جانبه، شرايط 
را بس��يار مهيا خواهد کرد و به نفع فعاالن 

اقتصادي است.
عض��و هي��ات نمايندگان ات��اق بازرگاني، 
صناي��ع، مع��ادن و کش��اورزي اي��ران 

خاطرنش��ان کرد: هن��وز رقم دقيق بدهي 
دول��ت به بخش خصوص��ي به جمع بندي 
نرس��يده اس��ت؛ اما وزارت اقتصاد با ايجاد 
دفتري، شروع به برآورد ميزان بدهي هاي 
دول��ت ک��رده و اين رون��د تدريجي ادامه 
خواهد داش��ت و متوقف نخواهد ش��د. اما 
رقمي که مطرح اس��ت، ب��االي ۵00 هزار 

ميليارد تومان است.
وي افزود: وزير اقتصاد درخواست کرده تا 
تهاتر س��ه جانبه بدهي ها در اليحه بودجه 
سال ۹۷ کل کشور ديده شود و پس از آن 
در دولت تصويب و در مجلس نيز با رويکرد 
مثبت نمايندگان مجلس، به عنوان قانون 
بودجه ديده شود. به هرحال نياز به بررسي 

و تصويب در دولت و مجلس دارد.
ش��ايان  ذکر اس��ت در احکام قانون بودجه 
س��ال جاري نيز متن پيش��نهادي مالحظه 
شده براي اليحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، 
صرف��ًا بدهي دولت به اش��خاص متقاضي 
با مطالبات اش��خاص يادش��ده قابل تهاتر 
است و مجوزي براي تهاتر به نحو فوق که 
دران ام��کان تهاتر بدهي بخش خصوصي 
ب��ا بده��ي بانک ها به دولت فراهم باش��د، 

پيش بيني نشده است.
منابع بهينه تخصيص يابد ���

رئي��س کل بانک مرک��زي نيز در نامه اي 
به اس��تانداران سراس��ر کش��ور، با تاکيد بر 

ض��رورت نظ��ارت بر تخصي��ص منابع به 
صورت بهينه، اعالم کرد: ۲00هزار ميليارد 
ريال به منظور ايجاد فرصت ش��غلي پايدار 

اختصاص مي يابد.
ولي اهلل س��يف رئي��س کل بانک مرکزي 
در مکاتبه اي با اس��تانداران سراسر کشور، 
ب��ر ض��رورت دقت و نظ��ارت موثر آنها بر 
نحوه مصرف تس��هيالت بانکي، به منظور 
تخصيص بهينه منابع به بنگاه هاي کوچک 
و متوسط و کمک به وصول و تعيين تکليف 

مطالبات غيرجاري بانک ها تاکيد کرد.
وي در اين نامه، با اشاره به نامگذاري سال 
۱۳۹۶ به عنوان س��ال »اقتصاد مقاومتي، 
توليد    - اشتغال« ، بر اقتصاد مقاومتي و لزوم 
توجه دولتمردان به رشد و رونق اقتصادي، 
اش��تغالزايي و توس��عه صادرات و تمرکز بر 
حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوس��ط به 
عن��وان يکي از اولويت هاي اصلي اقتصاد 
کشور، به تشريح برنامه هاي بانک مرکزي 
و شبکه بانکي به منظور حمايت از توليد و 

اشتغال پرداخت.
رئيس کل بانک مرکزي، با تقدير از وجود 
همراه��ي مي��ان دس��تگاه هاي اجرايي و 
مجموع��ه نظام بانکي براي اجراي موفق 
طرح رونق توليد در س��ال گذش��ته، افزود: 
در س��ال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۶۸ هزار ميليارد 
ريال تس��هيالت به بيش از ۲4 هزار بنگاه 
کوچک و متوسط در سراسر کشور پرداخت 
شد که فراتر از اهداف اوليه تعيين شده بود 
و به تحقق رشد و رونق اقتصادي در کشور 

کمک شاياني کرد.
س��يف در اي��ن نام��ه تصريح ک��رد: بانک 
مرک��زي در س��ال هاي اخي��ر ب��ه منظور 
استفاده از ظرفيت هاي خالي اقتصاد، اقدام 
به جهت دهي تس��هيالت ب��ه تأمين مالي 
سرمايه در گردش واحدهاي توليدي کرده 
است به طوري که سهم تأمين مالي سرمايه 
در گردش بنگاه هاي توليدي از   4۶ درصد 
در سال ۱۳۹۱ به رقم ۸. ۶۲ درصد در هفت 
ماهه س��ال ۱۳۹۶ افزايش يافته که س��هم 
بخ��ش صنعت و معدن از اين تس��هيالت 
در دوره مزب��ور مع��ادل ۷. ۸۳ درص��د بوده 
است.رئيس کل بانک مرکزي همچنين با 
اش��اره به ابالغيه شماره ۸۱۱۶0  .۹۶ مورخ 
۲0   .0۳   .۱۳۹۶ تصريح کرد: در سال ۱۳۹۶ 
ني��ز مقرر ش��د تامين س��رمايه در گردش 
م��ورد نياز تع��داد ۱0 هزار بنگاه اقتصادي، 
تامي��ن مال��ي تعداد ۶ هزار طرح نيمه تمام 
با پيش��رفت فيزيک��ي حداقل ۶0 درصد و 
تامين مالي بازس��ازي و نوس��ازي ۵ هزار 
واح��د اقتصادي جمع��ًا با تخصيص حدود 
۳00 هزار ميليارد ريال تسهيالت از محل 

منابع داخلي در اولويت شبکه بانکي کشور 
قرار گيرد.

به گفته رئيس شوراي پول و اعتبار، مطابق 
آئين نامه اجرايي بند »الف« تبصره ۱۸ قانون 
بودجه سال ۱۳۹۶ نيز مقرر شده است مبلغ 
۲00 هزار ميليارد ريال تس��هيالت بانکي 
به منظور ايجاد فرصت هاي ش��غلي جديد 
و پاي��دار براي بهره ب��رداري از مزيت هاي 
نسبي و رقابتي )با اولويت مناطق روستايي، 
عشايري و محروم( به طرح ها و پروژه هاي 
کوچک، متوسط و صنايع دستي تخصيص 
يابد. در همين ارتباط طي چندين جلس��ه 
ب��ا مديران عامل و اعض��اي هيئت مديره 
بانک ه��ا ب��ر عمل به تکاليف تعيين ش��ده 
در زمين��ه تامين مالي بنگاه هاي مورد نظر 
در چارچوب مصوبات ياد ش��ده تاکيد و در 
حال حاضر همراهي بانک ها در اين زمينه 

حاصل شده است.
 س��يف در بخ��ش پايان��ي نام��ه خ��ود به 
اس��تاندران سراسر کش��ور ابزار اميدواري 
ک��رد ب��ا توجه به آمادگي ش��بکه بانکي و 
حمايت بانک مرکزي و همچنين پيگيري 
و مس��اعدت مس��تمر مسئوالن استاني در 
س��ال »اقتصاد مقاومتي: توليد � اشتغال«، 
اهداف ترسيم شده در بخشنامه ابالغي به 
بانک ها در خصوص تامين مالي بنگاه هاي 
کوچک و متوس��ط و آئين نامه اجرايي بند 
»ال��ف« تبص��ره ۱۸ قان��ون بودجه س��ال 
۱۳۹۶ )حماي��ت از اش��تغال( تحقق يافته 
و توفيق��ات قابل توجه��ي در زمينه بهبود 
توليد و اش��تغال و عمل به فرمايشات مقام 
 معظ��م رهب��ري )مدظله العال��ي( حاصل

 شود.
ب��ا توج��ه به کمبود منابع مالي و لزوم توجه 
ب��ه اولويت بن��دي و بازده��ي پروژه هاي 
اقتص��ادي، تخصي��ص بهينه تس��هيالت 
ب��ه بنگاه ها و واحده��اي اقتصادي عالوه 
ب��ر کم��ک به گردش صحيح تس��هيالت 
و افزاي��ش توان تس��هيالت دهي ش��بکه 
بانکي، موجبات افزايش رونق و شکوفايي 
اقتصادي و اش��تغال جوانان بومي استان را 

فراهم خواهد ساخت.
از س��وي ديگر بانک مرکزي ميزان بدهي 
بخش دولتي ش��امل دولت، مؤسس��ات و 
ش��رکت هاي دولتي به ش��بکه بانکي را تا 
پايان ش��هريورماه امس��ال اندکي بيش از 
۲۳۷هزار ميليارد تومان برآورد کرده است 
که نس��بت به پايان س��ال گذشته ۸درصد 

رشد نشان مي دهد.
البته دولت اين ميزان بدهي را قبول ندارد و 
براساس مصوبه مجلس سازمان حسابرسي 
کشور مسئوليت تعيين ميزان دقيق بدهي 
دولت به ش��بکه بانکي را عهده دار ش��ده و 
هنوز اين سازمان برآوردي از ميزان بدهي 

دولت به بانک ها را اعالم نکرده است.
حس��ن روحاني، رئيس جمهور در سال۹4 
هنگام تقديم لوايح بودجه سال۹۵و برنامه 
شش��م اع��الم کرد که دول��ت قصد دارد تا 
پايان سال ۹۶بخش عظيمي از بدهي هاي 
انباشت ش��ده خود را پرداخت کند. صکوك 
اجاره، اوراق تس��ويه و اس��ناد خزانه ۳ابزار 
مال��ي مهم در دس��ت دول��ت براي رهايي 
از بدهي هاي س��نگين عنوان ش��ده است. 
حاال بايد ديد در اليحه بودجه سال ۹۷چه 
تدابي��ري ب��راي تهاتر بدهي هاي دولت به 
بخش خصوصي و طلب بانک ها از بخش 
خصوصي طلبکار دولت با استفاده از ابزاري 
نظير اسناد خزانه تدارك ديده خواهد شد ، در 
شرايط کنوني به نظر مي رسد تيم اقتصادي 
دول��ت عزم خ��ود را براي جلب نظر بخش 

خصوصي جزم کرده است.

میز خبرگزارش ویژه

سرنوشت مبهم دالر

گرچه وزير اقتصاد تاکيد داش��ت سياستي 
براي ماندگاري دالر براي بيش از 4000 
توم��ان وج��ود ندارد، اما فعال در اين نرخ و 
بيش از آن ماندگار شده و نشانه هايي براي 
برگشت به کمتر از اين نرخ ديده نمي شود. 
اين در حالي است که تازه ترين اظهارات 
رئيس کل بانک مرکزي تنها نشان از اين 
دارد ک��ه مي ت��وان مانع از افزايش بيش از 

اين قيمت دالر شد.
به گزارش ايس��نا، دالر در س��ال جاري و 
در زماني زودتر از روال معمول سال هاي 
قب��ل روند رو به رش��د خ��ود در نيمه دوم 
س��ال را از سرگرفت. از اوايل شهريورماه 
از کان��ال ۳۸00 عب��ور و در نيم��ه مهرماه 
به 4000 تومان رسيد، نرخي که در سال 
گذش��ته در دي ماه ثبت ش��ده بود يعني 
زمان��ي که مح��رکان افزايش قيمت دالر 
موجب اين رشد شدند، از افزايش تقاضاي 
فصلي گرفته تا تحوالت بين الملل، زمان 
تس��ويه بدهي هاي خارج��ي و همچنين 
پتروش��يمي ها  توس��ط  کمي عرض��ه 
 ش��رايط نوس��ان ب��ازار را فراه��م کرده

 بودند.
در جريان نوس��اني که در حدود س��ه ماه 
گذشته در بازار ارز رخ داد رييس کل بانک 
مرکزي در اولين واکنش هاي خود اعالم 
کرد که تقاضاي فصلي و به ويژه انتظارات 
ناش��ي از تح��والت بين الملل عامل اين 
موضوع بوده است که منظور از تحوالت 
بين الملل و انتظارات آن به سخنراني که 
قرار بود رئيس جمهور آمريکا در رابطه با 
مواضع خود نس��بت به ايران اعالم کند، 
ب��ر مي گش��ت که البته بع��د از اعالم نظر 
وي درب��اره برجام روند رش��د نرخ دالر تا 
ح��دي متوقف و ب��راي يکي دو روز حتي 
کاهشي شد، اما رشد قيمت بار ديگر ادامه 
پي��دا ک��رده و دالر بي��ش از 4000 تومان 

قيمت مي خورد.
در همين اوضاع بود که کرباسيان - وزير 
اقتصاد - در واکنش��ي به صراحت برخي 
اعالم ها مبني بر اين که سياست دولت بر 
اين است که قيمت دالر را بيش از 4000 
تومان نگه دارد را به شدت تکذيب و اعالم 
کرد که چنين ادعايي صحت ندارد. گرچه 
بعد از اين اعالم وزير اقتصاد انتظار کاهش 
قيمت دالر بر برگش��ت آن به زير 4000 
تومان وجود داش��ت، اما در س��ويي ديگر 
بان��ک مرکزي به عنوان سياس��ت ارزي 
چنين موضعي نداش��ت و حتي س��يف - 
ريي��س کل بانک مرک��زي - در واکنش 
نسبت به اين اظهارات گفت که به هرحال 
تا حدي دالر دچار نوسان شده و از دامنه 
مجاز خود عبور کرده و قابل کنترل است، 
ولي سخني درباره برگشت به زير 4000 

تومان نداشت.
ح��دود ي��ک ماه و نيم از عبور قيمت دالر 
از 4000 توم��ان گذش��ته و در روزه��اي 
اخي��ر ت��ا 4۱۳0 توم��ان در ب��ازار معامله 
ش��ده اس��ت. گرچه دالر در دي ماه سال 
گذش��ته حت��ي تا بي��ش از 4۱۵0 تومان 
معامل��ه و تا م��رز 4۲00 تومان هم پيش 
رفت��ه ب��ود، ام��ا قيم��ت فعل��ي و در بازه 
 زماني کنوني خود يک رکورد محس��وب

 مي شود. 
اين در شرايطي است که با توجه به روزهايي 
پي��ش رو ک��ه مي تواند موج��ب افزايش 
تقاض��اي فصلي ب��ه ويژه براي ارز ژانويه 
ش��ود و از سوي ديگر برخي محرك هاي 
ديگ��ر ب��راي افزايش قيم��ت دالر وجود 
خواهد داشت، برخي کارشناسان و فعاالن 
ب��ازار ارز معتقدن��د که قيمت دالر تا دو ماه 
 آين��ده بيش از ن��رخ فعلي افزايش خواهد

 داشت.
اما واکنش جديد رييس کل بانک مرکزي 
درباره  شرايط فعلي نرخ ارز نشاني از اين 
که قرار اس��ت دالر ارزان شود ندارد، ولي 
تاکيد دارد که مي توان بازار را کنترل کرد. 
س��يف با اعالم اين که افزايش قيمت ارز 
ب��ه دليل تقاضاي فصلي بوده و نمي توان 
اس��تمرار پيدا کند گفت��ه که اين تقاضا را 
مي توان کنترل کرد. اين در حالي اس��ت 
که در س��ال گذش��ته قيمت دالر تا سطح 
فعل��ي پي��ش رفته بود ول��ي در نهايت در 
پايان س��ال به ۳۷00 تومان کاهش يافته 
اس��ت. سياس��ت گذارارزي با تاکيد بر اين 
ک��ه منابع ارزي در حال حاضر کافي بوده 
و هي��چ  کمبودي وجود ن��دارد تاکيد دارد 
ک��ه بان��ک مرکزي با منطق تعادل بازار و 
 جلوگيري از نوس��انات هيجاني را کنترل 

مي کند.
به هرحال در حدود سه ماه گذشته قيمت 
دالر در بازار آزاد از حدود ۳۸۲0 تا 4۱۳0 
تومان پيش رفته که رشد ۳0۵ توماني دارد 
از س��ويي ديگر قيمت در مرکز مبادالت 
ارزي با روندي بي سابقه افزايش يافته و 
از ۳۲۹۵ تا ۳۵۲4 تومان رش��د داش��ته که 
نشان از گراني ۲۳0 توماني دالر مبادله اي 
دارد. در اين شرايط که سياست گذار ارزي 
ق��رار اس��ت بازار را کنت��رل کرده و اعالم 
مي کن��د هيچ گونه کمبود ارز وجود ندارد 
و مناب��ع کافي اس��ت، اي��ن انتظار وجود 
دارد ک��ه قيم��ت دالر تا حدود دو ماه آينده 
ک��ه در اوج افزاي��ش تقاضا قرار مي گيرد 
 بي��ش از اي��ن افزاي��ش نيافت��ه و کنترل 

شود.

ارزش بازار آمازون به
 يک تريليون دالر مي رسد

ارزش بازار آمازون، غول تجارت الکترونيک 
و محاس��بات ابري آمريکا، ظرف يک س��ال 
ب��ه ۱ تريلي��ون دالر خواهد رس��يد.از ابتداي 
امسال ارزش سهام آمازون بيش از ۵۱ درصد 
رش��د کرده اس��ت و ارزش س��رمايه بازار آن 
درح��ال حاض��ر نزديک به ۵4۶ ميليارد دالر 
اس��ت. مورگان استنلي رتبه دهي باالي خود 
به س��هام آمازون را تکرار کرد و اعالم کرد 
ارزش ب��ازار آن در انته��اي ۲0۱۸ دو براب��ر 
خواهد ش��د.تجارت خرده فروش��ي آمازون 
۶00 ميلي��ارد دالر ارزش خواه��د داش��ت. 
ارزش خدم��ات تح��ت وب آم��ازون به ۲۷0 
ميليارد دالر خواهد رس��يد درحالي که درآمد 
آن از اعط��اي اش��تراك وي��ژه به ۷0 ميليارد 
دالر خواهد ش��د و تجارت تبليغاتي آمازون 
هم به ارزش ۵۵ ميليارد دالر خواهد رس��يد.
ماه گذشته آمازون گزارش داد درآمد ربع سوم 
اين شرکت به 4۳.۷ ميليارد دالر رسيده است 
که در مقايسه با ربع سال مشابه سال ۲0۱۶ 

با ۳4 درصد رشد روبرو شده است.

سرمايه گذاري خارجي 
چين۴۰ درصد کاهش يافت

ب��ا مح��دود ک��ردن س��رمايه گذاري هاي 
ناايمن خارجي توس��ط مقامات اين کش��ور، 
س��رمايه گذاري برون مرزي مس��تقيم چين 
در ب��ازه ژانوي��ه تا اکتبر 40.۹ درصد نس��بت 
ب��ه س��ال قبل کاه��ش يافت و ب��ه ۸۶.۳۱ 
ميليارد دالر رس��يد.وزير تجارت چين اعالم 
ک��رد با محدود کردن س��رمايه گذاري هاي 
ناايمن خارجي توس��ط مقامات اين کش��ور، 
س��رمايه گذاري برون مرزي مس��تقيم چين 
در ب��ازه ژانوي��ه تا اکتبر 40.۹ درصد نس��بت 
ب��ه س��ال قبل کاه��ش يافت و ب��ه ۸۶.۳۱ 
ميليارد دالر رسيد.طبق محاسبات رويترز از 
داده هاي رسمي سرمايه گذاري برون مرزي 
در ماه اکتبر نس��بت به س��ال گذش��ته خود 
۲۹.۶ درصد کاهش يافت و به ۸.۲۸ ميليارد 
دالر رسيد.درحالي که پکن کنترل سختي بر 
سرمايه هايي که از اين کشور خارج مي شوند 
وضع کرده است، سرمايه گذاري برون مرزي 
شرکت هاي چيني به شدت افت کرده است.

چي��ن اع��الم کرد که همچنان به تش��ويق 
قراردادهاي خارجي مناس��ب مي دهد اما به 
دنب��ال محدود کردن س��رمايه گذاري هاي 
مش��کوك ب��ه ناام��ن ب��ودن در دارايي ها، 
هتل ها، مراکز تفريحي، کلوپ هاي ورزشي 
و صنايع فيلم خارجي، با هدف کنترل کامل 

سرمايه هاي اين کشور است.

جهش سپرده  ارزهاي خارجي 
در کره جنوبي

س��پرده هاي ارزه��اي خارجي در بانک هاي 
کره جنوب��ي در پاي��ان اکتب��ر درحالي ک��ه 
صادرکنن��دگان س��پرده هاي دالري خود را 
افزايش دادند، با جهش قابل توجهي نسبت 
به ماه سپتامبر روبرو شد.بانک مرکزي کره 
در روز پنج ش��نبه اعالم کرد که س��پرده هاي 
ارزه��اي خارج��ي در بانک هاي کره جنوبي 
در پاي��ان اکتبر درحالي ک��ه صادرکنندگان 
س��پرده هاي دالري خود را افزايش دادند، با 
جهش قابل توجهي نس��بت به ماه س��پتامبر 
روبرو ش��د و به بزرگتري��ن افزايش ماهيانه 
تاريخ خود دس��ت يافت.بان��ک کره جنوبي 
در بيانيه اي اعالم کرد که کل س��پرده هاي 
ارزهاي خارجي با ۹.۶۲ ميليارد دالر افزايش 
از ۶۳.۶۶ ميليارد دالر در ماه سپتامبر به ۷۳.۲۸ 
ميليارد دالر در پايان اکتبر رسيد.سپرده هاي 
خارج��ي ک��ه به دالر آمريکا بودند در اين ماه 
ب��ا ۷.۸۲ ميلي��ارد دالر افزاي��ش ب��ه ۶۲.4۷ 
ميليارد دالر رسيد که اين ۸۵.۲ درصد از کل 
سپرده هاي ارزهاي خارجي را تشکيل مي داد.

وزارت تجارت کره در اوايل اين ماه اعالم کرد، 
در ماه اکتبر شکوفايي صادرات کره جنوبي، به 
لطف اوج گرفتن فروش تراشه هاي حافظه، 
تداوم داشت و به دوازدهمين ماه متوالي رشد 

خود دست يافت.

بيت کوين با قدرت بازگشت
بيت کوي��ن ب��راي اولين بار پس ۸ نوامبر که 
ش��اهد س��قوطي بزرگ ب��ود، از مرز ۸000 
دالر عب��ور ک��رد و در پايگاه بيت فينکس به 
رکورد هميش��گي ۸0۲0 دالر رسيد. قيمت 
بيت کوين با اندکي افت در ۷۹00 دالر تثبيت 
ش��د.روز جمعه قيمت بيت کوين براي اولين 
بار پس ۸ نوامبر که ش��اهد س��قوطي بزرگ 
بود، از مرز ۸000 دالر عبور کرد و در پايگاه 
بيت فينک��س ب��ه رکورد هميش��گي ۸0۲0 
دالر رس��يد. قيمت بيت کوين با اندکي افت 
در ۷۹00 دالر تثبيت ش��د.حدود يک هفته 
پيش آپ گريد سگ ويت۲اکس براي تقسيم 
بيت کوين کنس��ل ش��د و قيمت بيت کوين 
ف��ورا از ۷۲00 ب��ه ۷۸00 دالر جهش کرد. اما 
ظرف يک ساعت قيمت افت کرد و به افت 
خ��ود همچنان ادام��ه داد؛ قيمت بيت کوين 
ب��ه کمتري��ن ميزان س��ه هفتگي خود يعني 
۵۵00 دالر رس��يد، درحالي ک��ه زيرش��اخه 
بيت کوي��ن )و رقي��ب کنوني آن(، بيت کوين 
ک��ش از ۶00 دالر ت��ا ۲۶00 دالر اوج گرفت. 
در آن زمان تعداد بس��ياري از سرمايه گذاران 
بيت کوين به س��مت بيت کوين کش سرازير 
ش��دند و تعداد تبادالت تاييد نش��ده آن روز 
به ۱۳۵000 رسيد. هرچند قيمت بيت کوين 
کش که س��عودي عمودي داشت به سرعت 
افت کرد و متعاقب آن سرمايه گذاران دوباره 
ب��ه بيت کوين رو آوردن��د. قيمت بيت کوين 
ش��روع به باال رفتن کرد و با خبرهاي خوبي 
که به گوش رس��يد حرکت هاي قيمت حتي 

بزرگتر از قبل شد.

بيمه زلزله يکي از ملحقات بيمه آتش س��وزي اس��ت؛ 
در حاليکه متاسفانه در حال حاضر، بيش از ۸0 درصد 
منازل مسکوني از اين بيمه محروم هستند؛ بسياري 

افراد اين بيمه را خريداري نمي کنند.
عبدالناصر همتي، رئيس کل بيمه مرکزي در خصوص 
سرنوشت تاسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي، گفت: 
بيمه زلزله يکي از ملحقات بيمه آتش سوزي است.با 
توجه به اينکه کش��ور ما يکي از ۱0 کش��ور حادثه خيز 

جهان است، متاسفانه درحال حاضر بيش از ۸0 درصد 
منازل مس��کوني بيمه آتش س��وزي ندارند و برخي از 
افراد هنگام خريد بيمه آتش سوزي نيز پوشش زلزله 
را نمي گيرند يا کامل نمي خرند.رئيس کل بيمه مرکزي 
افزود: حادثه خيز بودن ايران، همواره مشکالت زيادي 
را بوج��ود آورده ک��ه اقدامات جدي را مي طلبد چرا که 
اي��ن ح��وادث، بار مالي زيادي براي کش��ور به دنبال 
دارد که بيمه مرکزي در راستاي نقش حمايتي خود، 
اليح��ه اي تحت عنوان صندوق بيمه حوادث طبيعي 
را از چندس��ال پيش تهيه و نهايتا با تصويب دولت به 
مجلس پيشنهاد کرد که اين اليحه مي تواند انقالبي 
در بيم��ه ح��وادث طبيعي ايجاد کند.وي تصريح کرد: 
اين اليحه بااصالحاتي در مجلس تصويب شد؛ اما به 
دليل ايرادات وارده توسط شوراي نگهبان هم اکنون 
در حال بررس��ي مشترك توسط کميسيون اقتصادي 

مجلس شوراي اسالمي و دولت است.

بانک مرکزي هفت بانک را به عنوان عامل پرداخت 
تسهيالت بانکي ارزان قيمت به آسيب ديدگان ناشي 

از زلزله استان کرمانشاه تعيين کرد.
 پي��رو مصوب��ه م��ورخ ۲۵ /۸ /۱۳۹۶ هيأت وزيران در 
خص��وص پرداخت تس��هيالت بانک��ي ارزان قيمت 
به آس��يب ديدگان ناش��ي از زلزله اس��تان کرمانشاه، 
بانک هاي ملي، سپه، ملت، تجارت، صادرات، مسکن 
و کش��اورزي ب��ه عنوان بانک ه��اي عامل پرداخت 

تسهيالت مزبور معرفي شدند که اعطاي تسهيالت 
توس��ط بانک هاي ياد شده صرفا" با معرفي متقاضي 
)ساکن در مناطق آسيب ديده از زلزله( از طريق بنياد 

مسکن انقالب اسالمي قابل پرداخت است.
بر اين اس��اس مبلغ ۷ هزار و شش��صد و هفتاد و پنج 
ميليارد ريال تس��هيالت بانکي ارزان قيمت )با س��ود 
و کارمزد 4 درصد در مناطق روس��تايي و ۵ درصد در 
مناطق ش��هري( توس��ط بانک هاي مذکور به آسيب 
ديدگان ناش��ي از زلزله اس��تان کرمانش��اه پرداخت 
مي ش��ود. الزم به ذکر اس��ت بدهي احتمالي آس��يب 
ديدگان به بانک ها و چک برگش��تي مانع از دريافت 
اين تس��هيالت نخواهد بود.تسهيالت ياد شده براي 
بازسازي اماکن مسکوني روستايي، بازسازي اماکن 
مس��کوني ش��هري، تعمير اماکن مسکوني شهري و 
روس��تايي و تج��اري و تأمي��ن لوازم خانگي و س��اير 

هزينه هاي ضروري پرداخت مي شود.

تعيين بانک هاي عامل پرداخت تسهيالت به زلزله زدگانسرنوشت تاسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي
از سوي بانک مرکزي صورت گرفت؛رئيس کل بيمه مرکزي اعالم کرد:

ضرورت  مبارزه با جرائم پولشويي
مشاور معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت گفت: تاکنون مبارزه با پولش��ويي در 
کش��ور مغف��ول مانده و بايد از ي��ک جايي اين موضوع 

آغاز و شفافيت ايجاد شود.
به گزارش ايسنا، جمشيد گلپور با اشاره به اينکه پولشويي 
به درآمدهاي خالفي که مسير قانوني را در اقتصاد پيدا 
کرده اند اطالق مي شود اظهار کرد: بايد با اين پديده با 

جديت مبارزه شود.
وي با اشاره به اينکه پولشويي فضاي کسب و کار را ناامن 
مي کند و بر همين اس��اس، اصناف در راس��تاي مبارزه 
با آن بايد با حساسيت تمام مشاهدات غيرمعقول را در 
معام��الت ب��زرگ گزارش کنند افزود: اصناف به منظور 

جلوگيري از پولش��ويي در مرحله نخس��ت بايد مبارزه 
جدي خود را با اين پديده آغاز کنند.

مش��اور معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت 
اعالم کرد: در مبارزه با پولش��ويي بايد مس��يرها را براي 

سوءاستفاده پولشويان بسته و عرصه را تنگ کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه بايد بخش خصوصي وارد عرصه 
مب��ازره با پولش��ويي  ش��ود بيان ک��رد: تاکنون مبارزه با 
پولشويي در کشور مغفول مانده است و بايد از يک جايي 

اين موضوع آغاز و شفافيت ايجاد شود.
گلپور با اشاره به برخي از جرائمي که در کشور به پولشويي 
منتهي مي ش��ود، مطرح کرد: پولشويي از جرائمي است 
که با جديت بيشتري با آن برخورد شده و اين موضوع 

موجب جلوگيري از پولدار شدن يک شبه و فرار مالياتي 
مي شود.

وي اف��زود: قاچاق مواد مخدر، قاچاق س��وخت، قاچاق 
کاال و ارز، رش��وه، اختالس و مش��روبات الکلي از جمله 

جرائمي است که منجر به پولشويي مي شود.
مشاور معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در ادامه به اهداف اين کارگاه آموزشي 
اش��اره کرد و گفت: صنوف مش��مول اين طرح ش��امل 
مشاورين امالك، نمايشگاه هاي اتومبيل، طال و جواهر، 
س��نگ هاي قيمتي و فرش دس��تباف بوده و قصد داريم 
با اطالع رس��اني به صنوف، مسير متخلفان پولشويي را 
تن��گ ک��رده که آنها حداق��ل در حوزه اصناف به هدف 

خود نرسند.
وي يادآور شد: با توجه به گزارش نظارت هاي بخش هاي 
مالي شامل بانک ها و موسسات مالي کشور، متخلفين 
پولش��ويي با ش��گردهاي جديد به س��مت بخش هاي 
غيرمالي که اصناف هستند روي آورده اند و ما اگر بتوانيم 
اي��ن بخ��ش را براي آن��ان ناامن کنيم ديگر جايي براي 

تخلفات پولشويي در سطح کشور باقي نخواهد ماند.

مشاور معاون امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد:

تا پايان سال 96بخش 
عظيمي از بدهي هاي 
انباشت شده خود را 

پرداخت كند. صكوك 
اجاره، اوراق تسويه و اسناد 
خزانه 3ابزار مالي مهم در 
دست دولت براي رهايي از 
بدهي هاي سنگين عنوان 

شده است

“

“
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بازار سرمایه در آستانه رکورد  جدید
بورس تهران بر قد خود مي افزاید؛

گروه بورس :بورس تهران همچنان در مس��ير صعودي 
قرار دارد و رفته رفته بر قد و قامت خود مي افزايد. شاخص 
کل نيز بعنوان معرف وضعيت بازار بورس تهران، در کانال 
صعودي به جنبش و حرکت خس��تگي ناپذير خود ادامه 
مي دهد و با عبور پر قدرت از قله 88 هزار واحدي، اينک 
س��وداي فتح قله 89 و 90 هزار واحدي را در س��ر دارد. 
فعاالن بازار نيز نش��ان دادند واهمه اي از تهديدات ريز و 
درشت و گوناگون امريکا و اسرائيل و اذناب وي ندارند و با 
خريدهاي گسترده خود، مانع از افت سطح عمومي قيمتها و 
اندازه هاي شاخص شده اند. امري که به استحکام بخشي 
و اطمينان آفريني در بستر بازار سرمايه کشور منجر شده 
و نقدينگي هنگفتي را جذب بازار نموده است.ش��اخص 
هم وزن به مراتب کمتر مثبت بود و مي توان چنين نتيجه 
گرفت که س��هام بزرگ و داراي قوه بنيادي، همچنان پر 

طرفدار هستند.
فتح اين ارتفاع بلند و رخته ش��اخص به درون کانال 88 
هزاري، چندان آسان و براحتي بدست نيامد بلکه اين به مدد 
و عزم جدي و خستگي ناپذير فعاالن فرهيخته و ريسک 
پذير بازار بود که توانس��تيم به اين توفيق عظيم دس��ت 
يابيم.در اين ارتباط، بسياري از کارشناسان و صاحبنظران، 
عمده داليل حرکت مجدد صعودي بازار را تداوم افزايش 
نرخ ارزها و همچنين انتشار اخباري غير رسمي از اليحه 
بودجه س��ال 97 توس��ط دولت عنوان کرده اند. جايي که 
قرار اس��ت نرخ ارز مبادالتي در بودجه در محدوده 3800 
توماني )احتماأل( باش��د. لذا در صورت مبنا قرار دادن اين 
نرخ جديد براي دالر در مفروضات و محاسبات بودجه اي، 
امکان افزايش قيمت دالر تا محدوده 4200 توماني دور 
از ذهن نخواهد بود. امري که ميتواند طرحهاي عمراني و 
توسعه کشور را شتاب بيشتري بخشد و به افزايش تقاضا 
در مصالح ساختماني نظير سيمان و کاشي و ... بيانجامد. 
البته چند وقتي است سهام شرکتهاي کوچک و بازار پايه 
اي، از رونق و رش��د قيمتي قابل توجهي برخوردار بوده و 
بنظر مي رسد سفته بازان و حرفه اي هاي بازار بسمت اين 
شرکتهاي کوچک، زيانده و زودبازده ... هجوم آورده اند، 
لذا نه تنها ش��اهد کاهش قيمتها و ش��اخص نانوشته بازار 
پاي��ه نيس��تيم،بلکه روزبروز ب��ر ارزش بازار و بازدهي اين 
نمادهاي تبعيدي افزوده مي شود و مسئوالن سازمان نيز 
از کنترل قيمتها و تشکيل حباب در اکثر نمادهاي مذکور 
عاجز مانده اند.شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته 

سرانجام موفق به فتح کانال 88 هزار واحدي شد. دماسنج 
بازار س��هام پس از ۱3 نوس��ان در کانال 87 هزار واحدي 
سرانجام در آخرين روز از معامالت هفتگي با صعود نرم به 
کانال 88 هزار واحد رسيد. در شرايطي که عمده نمادهاي 
بزرگ بازار سهام روند کم نوساني را در پيش گرفته بودند 
بار ديگر رشد قيمتي نمادهاي فلزي با محوريت »فوالد« 

به رشد شاخص کل کمک کرد.
 در مقايسه روند معامالت بورس از ابتداي پاييز با تابستان 
بار ديگر عوامل بنيادي و خوش بيني به رش��د س��ودآوري 
شرکت هاي فلزي، اين گروه را در صدر معامالت قرار داد 
و از سوي ديگر ساير گروه ها مانند پااليشي ها پس از نقش 
حمايتي پررنگ از ش��اخص در هفته هاي اخير، در مس��ير 
کم نوسان قرار گرفتند. خودرويي ها نيز بار ديگر از حرکت 

در مسير پايدار صعود جاماندند.
نقشه بورس در کوتاه مدت ���

در ش��رايط کنوني تمامي توجه ها به س��مت قله تاريخي 
بورس تهران جلب ش��ده اس��ت. پيش از اين آخرين باري 
که نماگر اصلي بازار سهام موفق به ثبت رقم 88 هزار واحد 
شده بود، به ۱8 دي سال 92 باز مي گردد. سقف تاريخي 
بورس تهران نيز در ۱۵ دي ماه همان س��ال در حالي رخ 
داد که عمده فعاالن بازار به رشد حبابي قيمت ها در صعود 
ممتد بورس تا رسيدن به سقف تاريخي در شرايط کنوني 
اعتقاد داشتند. در شرايط کنوني و در حالي که کمتر از ۱۵00 

واحد تا رسيدن به سقف تاريخي بورس فاصله باقي است، 
نوسانات آتي بورس به خصوص در کوتاه مدت مورد توجه 
اس��ت. نوس��انات قيمت کاال در بازار جهاني، نرخ دالر در 
بازار ارز داخل و ريسک هاي سياسي پيش رو را مي توان 
مهم ترين عوامل براي ارزيابي روند حرکتي ش��اخص در 

هفته هاي آتي عنوان کرد.
آينده کوتاه مدت بورس ���

با توجه به مواردي همچون قيمت دالر ، قيمت فلزات پايه 
در بازار جهاني ، روند قيمت نفت و ريس��ک هاي سياس��ي 
موجود ، به نظر مي رس��د حالت منطقي روند کم نوس��ان 
سهام در هفته هاي آتي است. گرچه سيگنال هاي بنيادي 
مي توان��د در برخ��ي از نماده��ا خ��ود را نش��ان دهد اما در 
بس��ياري از گروه ها شايد ريسک هاي موجود دليلي باشد 
براي تامل بيشتر سرمايه گذاران و انتظار براي گذر زمان.
در شرايط کنوني پتانسيل بالقوه براي فتح سقف تاريخي 
وجود دارد اما رشد پايدار و کم ريسک بورس نيازمند رصد 
متغيرها در کوتاه مدت است. گرچه اظهار نظرهاي مختلفي 
درخص��وص رون��د آتي قيمت نفت در ب��ازار جهاني، نرخ 
دالر، آمارهاي اقتصادي چين و نوسانات قيمتي کاالها و 
همچنين ريس��ک هاي سياسي مطرح مي شود اما به نظر 
مي رسد هيچ يک از اين موارد با قطعيت کامل همراه نيست 
و تنها گذر زمان اس��ت که مي تواند چش��م انداز آينده را 
روشن تر سازد. تداوم ثبات شرايط کنوني در ماه هاي آينده 

مي تواند پتانس��يل رش��دهاي قابل توجه را در آينده سهام 
ايجاد کند.مدير امور اعضاي کانون کارگزاران با اش��اره 
ب��ه اينکه به جز حج��م معامالت، بقيه محرک هاي بازار 
سرمايه سيگنال هاي مثبتي دارند، گفت: در صورت تداوم 
اين س��يگنال هاي مثبت و رش��د ارزش بازار دور از ذهن 
نيست که شاخص در کوتاه مدت بتواند از سقف تاريخي 
خودش عبور کند و فصل جديدي در بازار سرمايه پس از 
4 سال رقم بخورد.بهنام بهزادفر، مدير امور اعضاي کانون 
کارگزاران عنوان کرد: نه تنها ش��اخص بورس بلکه اکثر 
صنايع و شرکت ها در اين تاريخ پيک قيمتي خود را تجربه 
کردند. اين کارش��ناس بازار س��رمايه ادامه داد: ش��اخص 
اکنون در محدوده 88 هزار واحد بوده و در فاصله اندکي با 
سقف تاريخي خود قرار گرفت. نکته مهم اين که هرچند 
هنوز اين سقف تاريخي شکسته نشده، اما بعضي از صنايع 
همانند گروه هاي دارو و رايانه و خودرو خيلي قبل  تر، از اين 
سقف عبور کردند و بعضي از گروه ها مثل فلزات اساسي 
اخيرا موفق به عبور از اين س��قف ش��دند، حتي ش��اخص 
فرابورس ايران هم 8 ماه است که از بحران سال 92 عبور 
کرد.مدير امور اعضاي کانون کارگزاران با بيان اينکه در 
شرايط فعلي وضعيت صنايع و شرکت ها متفاوت از سال 
92 بوده و عبور بورس از رقم 89۵00 واحد هم با مقاومت 
محکمي از ديدگاه تحليلي روبرو نخواهد بود، گفت: گرچه 
بازار در شرايط فعلي مثبت هست و حتي نسبت به ابتداي 
سال بازدهي خيره کننده ۱4 درصدي هم داشت، اما حجم 
معامالت هنوز به ميزان قابل قبول نرسيده است.وي افزود: 
ارزش معام��الت خ��رد روزانه بورس اوراق بهادار تهران، 
در چند روز گذش��ته در محدوده ۱00 ميليارد تومان بود و 
ظرفيت افزايش آن وجود دارد. در مقام مقايس��ه در س��ال 
92، در برهه اي ارزش معامالت بازار بيشتر از 4 برابر اين 
مقدار بود.بهزادفر با اشاره به اينکه به جز حجم معامالت، 
بقيه محرک هاي بازار سرمايه سيگنال هاي مثبتي دارند، 
گفت: به عنوان مثال قيمت نفت نس��بت به ابتداي س��ال 
رشد 22 درصدي داشته و به رقم 62 دالر رسيد، دالر هم 
نسبت به اول سال با ۱0 درصد رشد به رقم 4۱00 تومان 
رسيدکه براي بورس اتفاقات مثبتي قلمداد مي شوند. در 
صورت تداوم اين س��يگنال هاي مثبت و رش��د ارزش بازار 
دور از ذهن نيس��ت که ش��اخص در کوتاه مدت بتواند از 
سقف تاريخي خودش عبور کند و فصل جديدي در بازار 

سرمايه پس از 4 سال رقم خورد.

گفت و گو میزخبر
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بورس ارز، ابزار تثبيت و کنترل

بازارهايي در دنيا با قالب بورس ارز به عناوين ديگري 
همچون بازارهاي فارکس يا نقل و انتقاالت ارزي 
وجود دارد، اما عملکردي غيررس��مي دارند.گاهي 
برخي از کارشناس��ان شرايط اقتصادي ايران را با 
س��اير کشورها مقايسه مي کنند و معتقدند که در 
کشورهاي ديگر به طور رسمي چنين سازوکاري 
وجود ندارد، پس احداث بورس ارز صحيح نيست، 
اما اين بيان اشتباه است، زيرا اقتصاد ايران با ساير 
دنيا قابل مقايس��ه نيس��ت و ارز آوري ايران متکي 
بر نفت اس��ت.ايران بر اس��اس اقتصادنفتي اداره 
مي شود و بيشتر دريافتي هاي ارزي کشور از محل 
فروش نفت، ميعانات گازي و پتروش��يمي تامين 
مي ش��ود، پس بايد با توجه به تکيه کش��ور بر اين 
کاال ارز سامان دهي شود.براي آنکه بتوان قيمت 
ارز را کنت��رل ک��رد و از مزي��ت ارز تک نرخي بهره 
مند شد، تاسيس بورس ارز ضروري است و با تاييد 
نهايي بانک مرکزي ش��اهد اين دست آورد نوين 
مي شويم.اثر پذيري ارز از سازوکار عرضه و تقاضا با 
راه اندازي بورس کاال تاسيس بورس ارز بر شفاف 
سازي و نظام مند سازي قيمت ارز اثري مستقيم 
مي گ��ذارد و پ��س از آن قيمت ارز آزاد بر اس��اس 
س��ازوکار عرضه و تقاضاي بازار تعيين مي ش��ود.

بانک مرکزي در مجموع موافق به احداث بورس 
ارز است و مشکالت اقتصادي کشور تاکنون اجازه 
راه اندازي اين بورس را نداده، متولي ارز کشوري 
بانک مرکزي است و تعيين نرخ و عوامل مربوط 
به ارز از وظايف ذاتي اين بانک اس��ت، پس بايد 
به اين نهاد اجازه دهيم تا تثبيت ارزي را به وجود 
بياورد و پس از آن بورس ارز امکان فعاليت دارد.

راه اندازي بورس ارز به شرايطي از جمله اقتصاد 
جهان، شرايط سياسي و همچنين شرايط بازار و 
ارز کشور بستگي دارد، بنابراين پيش بيني و تطابق 

اين موارد با يکديگر نامعلوم است .
تک خبر

رشد قيمت طال 
در بازارهاي جهاني

قيم��ت ط��ال روز جمعه ب��ه باالترين رقم در طي 
يک ماه گذش��ته رس��يد و هر اونس طال در پايان 
معام��الت ديروز ب��ا ۱.08 درصد افزايش در برابر 
۱292 دالر و 42 سنت معامله شد.در حالي که به 
دليل بالتکليفي در مورد سرنوشت طرح اصالح 
نظ��ام ماليات��ي آمريکا که بزرگترين اصالح نظام 
مالياتي اين کشور از دهه ۱980 تاکنون به شمار 
مي رود ارزش دالر آمريکا کاهش يافته، قيمت طال 
روز جمعه به باالترين رقم در طي يک ماه گذشته 
رسيد.تاي وونگ، رئيس بخش فلزات گرانبها در 
موسس��ه بي ام او کپيت��ال مارکتس در نيويورک 
گفت: »در حالي که سرنوشت طرح اصالح ساختار 
ماليات��ي آمريکا در کنگ��ره با ترديد جدي مواجه 
است، وضعيت دالر آمريکا به شدت کاهشي شده 
و اين وضعيت ممکن اس��ت موجب ش��ود قيمت 
طال در اوايل هفته آينده به س��طح مقاومت فني 

۱3۱0 دالر برسد

صادرات ٥ محصول استراتژيک 
کشاورزي از بورس کاال

پنج محصول زعفران، پسته، کشمش، خرما 
و س��يب جزو محصوالت کشاورزي هستند 
که مزيت نسبي بااليي براي صادرات دارند 
و ايران جزو يکي از بزرگترين توليد کنندگان 
آنها در دنيا محس��وب مي ش��ود و امسال نيز 
مي��زان توليد باالي��ي در زمينه محصوالت 
خواهيم داشت که به غير از کشمش مابقي 
آنها روند افزايشي نسبت به سالهاي گذشته 
خواه��د داش��ت.علي اکبر مهرف��رد معاون 
توس��عه بازرگان��ي و صناي��ع وزارت جه��اد 
کش��اورزي گفت:صادرکنندگان مي توانند 
در رين��گ صادراتي بورس کاال قرار بگيرند 
و محص��والت خ��ود را از اين طريق عرضه 
کنند که با توجه به تقويت و گس��ترش روز 
افزون بورس کاال در ايران مي توانند از اين 
طريق محصوالت خود را بهتر از گذشته در 
بازارهاي داخلي و خارجي به صورت شفاف 
عرضه کنند.وي افزود: با دستور وزير جهاد 
کش��اورزي از صادرکنن��دگان محصوالت 
کش��اورزي به وي��ژه محص��والت مذکور 
حمايت ويژه مي شود که از طريق راهکارهاي 
متفاوت اين حمايت اعمال خواهد ش��د. به 
عنوان مثال تس��هيالت ۱4.۵ درصد براي 
صادرکنندگان پيش بيني ش��ده اس��ت که از 
منابع بانک کشاورزي، بانک توسعه صادرات 
و صندوق توسعه ملي اختصاص پيدا مي کند.

مع��اون توس��عه بازرگان��ي و صنايع وزارت 
جهاد کش��اورزي ادام��ه داد: صادرکنندگان 
ميتوانن��د در رين��گ صادرات��ي بورس کاال 
ق��رار بگيرن��د و محصوالت خ��ود را از اين 
طري��ق عرض��ه کنند که ب��ا توجه به تقويت 
و گس��ترش روز افزون بورس کاال در ايران 
مي توانن��د از اين طريق محصوالت خود را 
بهتر از گذشته در بازارهاي داخلي و خارجي 
ب��ه صورت ش��فاف عرض��ه کنند.مهرفرد 
ب��راي صادرات محصوالت کش��اورزي نيز 
مذاکرات��ي ب��ا صندوق ضمان��ت صادرات 
صورت گرفته و آنها متعهد شده اند تا ظرف 
دو هفته درخواس��ت هاي مختلف را بررسي 
و کاالهاي صادراتي در حوزه کش��اورزي را 
براي سيس��تم بانک��ي ضمانت کنند.وي با 
بيان اينکه براي استفاده از اين تسهيالت و 
حمايتها زنجيره هاي توليد و تاجراني که خود 
داراي زنجيره توليد هستند، در اولويت قرار 
دارند، گفت: پتانسيل بااليي براي توسعه و 
رونق بازار صادراتي محصوالت کشاورزي 
ايران وجود دارد که اگر صادرات آنها حمايت 
شود و توسعه يابد توليد اين محصوالت نيز 

افزايش پيدا خواهد کرد.

از ابتداي اجراي سياس��ت خصوصي س��ازي در سال 
۱380 تا پايان دولت يازدهم 669 هزار و 30۱ ميليارد 
ريال در مجموع از طريق بورس و اوراق بهادار واگذار 
شده است.از ابتداي اجراي سياست خصوصي سازي 
در سال 80 تا پايان دولت يازدهم در مجموع ۱433 
هزار و 79۵ ميليارد ريال سهم دولتي واگذار شده است.

از اي��ن مي��ان، يک هزار و ۵60 ميليارد ريال مربوط به 
قب��ل از دولت يازدهم )معادل 70 درصد واگذاري ها( 
بوده است که ۵۱۱ هزار و 894 ميليارد ريال از طريق 
بورس اوراق بهادار، ۱32 هزار و 673 ميليارد ريال از 
طريق فرابورس، 3 هزار و 3۵ ميليارد ريال از طريق 
مذاک��ره و 3۵7 ه��زار و 9۵8 ميلي��ارد ريال از طريق 
مزايده واگذار ش��ده است.همچنين 428 هزار و 23۵ 
ميلي��ارد ريال )مع��ادل 30 درصد( از کل واگذاري ها 
مربوط به دولت يازدهم بوده اس��ت که از اين ميان 
۱۵7 هزار و 407 ميليارد ريال از طريق بورس اوراق 
بهادار، 48 هزار و ۱8۵ ميليارد ريال از طريق فرابورس 
و نيز 222 هزار و 643 ميليارد ريال از طريق مزايده 
واگذار ش��ده و هيچ س��همي به صورت مذاکره در اين 

مدت واگذار نشده است.

تعداد 494۱ نفر در هفته گذش��ته با خريد بيش از 28۱ 
هزار برگه اوراق با استفاده از اوراق حق تقدم تسهيالت 
مس��کن وارد فرايند دريافت تس��هيالت از بانک مسکن 
ش��دند.در هفته گذش��ته بيش از ۱7هزار و ۵89ميليارد 
ريال انواع س��ود به 4343 سرمايه گذارتوس��ط ش��رکت 
س��پرده گذاري مرکزي پرداخت ش��د.همچنين در اين 
م��دت تع��داد 494۱ نف��ر با خريد بيش از 28۱ هزار برگه 

اوراق با اس��تفاده از اوراق حق تقدم تس��هيالت مسکن 
وارد فرايند دريافت تس��هيالت از بانک مس��کن شدند.

گفتني اس��ت معامالت حق تقدم تس��هيالت مسکن از 
س��ال 89 در ش��رکت فرابورس ايران آغاز شده است که 
هم اکنون بيش از 20 نماد حق تقدم تسهيالت مسکن 
در اين شرکت معامله مي شود.براساس بخشنامه بانک 
مسکن، نرخ سود تسهيالت خريد خانه، فروش اقساطي 
و جعاله تعمير مس��کن از ۱8.۵ به ۱7.۵ درصد کاهش 
يافته و مدت زمان باز پرداخت آن ۱2 سال تعيين شده 
است.س��قف فردي تس��هيالت خريد از محل گواهي 
حق تقدم اس��تفاده از تس��هيالت مسکن در تهران 600 
ميليون ريال، در مراکز اس��تانها و ش��هرهاي باالي 200 
هزار نفر۵00 ميليون ريال و س��اير مناطق ش��هري 400 

ميليون ريال است.

۴۹۴۱ نفر اوراق تسهيالت مسکن خريدندواگذاري ۶۶۹ هزار ميليارد ريال سهام دولتي از طريق بورس
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9500620 ششدانگ پالک ثبتی 1397 فرعی از 4865 اصلی 
واقع در بخش دو غرب بابل به مس��احت 9/87 متر مربع به نام خانم مهرانوش بابازاده کمانگر 
ثبت و صادر گردیده اس��ت طبق س��ند رهنی ش��ماره 25783 مورخ 11/10/1392 دفترخانه 
ش��ماره 15 بابل در رهن بانک تجارت ش��عبه توحید بابل قرار گرفته اس��ت طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری ملک واقع در امیرکال شهرک بهزاد کوچه نبوت 2 فارابی 17 مجتمع 72 واحدی 
بنیاد مس��کن بلوک 2 طبقه شش��م واحد 45 قرار دارد ملک دو خوابه و سیس��تم گرمایشی آن 
ش��وفاژ سیستم سرمایشی آن اسپلیت می باش��د همچنین ملک دارای آب، برق و گاز بوده و در 
تصرف غیر می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی  12روز دو شنبه مورخ 20/9/96 در اجرای ثبت 

اسناد بابل از طریق مزایده به فروش می رسد.
مزای��ده از مبلغ 000/000/87 ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته می 
ش��ود.الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انش��عاب و یا 
حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی: دوشنبه 1396/8/29

)م الف( 328/100/96
................................................................................

شماره آگهي:139603910367000133
تاریخ آگهي: 1396/07/24

شماره پرونده: 139504010367000572
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهي مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهني( 
ب��ه موجب پرونده اجرائي کالس��ه 9500620 شش��دانگ پ��الک ثبتي 1397 فرع��ي از 4865 
اصل��ي واقع در بخش دو غرب بابل به مس��احت 87/9 متر مربع به ن��ام خانم مهرانوش بابازاده 
کمانگر ثبت و صادر گردیده است طبق سند رهني شماره 25783 مورخ 11/10/92 دفترخانه 
ش��ماره 15 بابل در رهن بانک تجارت ش��عبه توحید بابل قرار گرفته اس��ت طبق نظر کارشناس 
رسمي دادگستري ملک واقع در امیرکال شهرک بهزاد کوچه نبوت 2 فارابي 17 مجتمع 72 واحدي 
بنیاد مس��کن بلوک 2 طبقه شش��م واحد 45 قرار دارد ملک دو خوابه و سیس��تم گرمایشي آن 
ش��وفاژ سیستم سرمایشي آن اسپلیت مي باش��د همچنین ملک داراي آب، برق و گاز بوده و در 
تصرف غیر مي باشد پالک فوق از ساعت 9 الي 12روز دو شنبه مورخ 20/09/96 در اجراي ثبت 

اسناد بابل از طریق مزایده به فروش مي رسد.
مزای��ده از مبلغ 000/000/870 ریال ش��روع و ب��ه باالترین قیمت پیش��نهادي نقدا فروخته 
مي ش��ود.الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انش��عاب و 
یا حق اش��تراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باش��د و نیز بدهي هاي مالیاتي و 
عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزینههاي فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد شد و نیم عش��ر و حق مزایده نقدا وصول مي گردد 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد مزایده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهي: دوشنبه 96/08/29

م الف 328/100/96
................................................................................

اجرائیه
مش��خصات محکوم له : ساره مجتهدي فرزند مقتدر باله به نشاني استان کردستان – شهرستان 
سنندج- شهر سنندج – تکیه و چمن بهارستان 8 منزل مجتهدي مشخصات محکوم علیه :سیروان 
کریمي فرزند عالء الدین به نش��اني مجهول المکان محکوم به : به موجب درخواس��ت اجراي حکم 
مربوطه به شماره 9610098711001178 و شماره دادنامه مربوطه 9609978711000579 
محکوم علیه محکوم اس��ت به، این دادگاه دعوي خواهان را وارد و ثابت تش��خیص و به اس��تناد 
م��واد 1129 و 1130 قان��ون مدني و مواد 29 و 33 قان��ون حمایت خانواده، گواهي عدم امکان 
سازش به منظور اجراي صیغه طالق بائن از نوع قضایي و بائن صادر و اعالم مي دارد عده این نوع 
طالق س��ه طهر مي باش��د. زوجه در این پرونده ادعاي مالي ندارد و زوجین فاقد فرزند مش��ترک 
مي باش��ند. زوجه وفق گواهي ارائه شده فاقد حمل مي باشد. مدت اعتبار حکم شش ماه پس از 
اب��الغ راي قطعي مي باش��د و در صورت امتناع زوج وفق مق��ررات ماده 33 قانون حمایت خانواده 
س��ردفتر طالق نمایندگي در اجراي صیغه طالق را دارد. ضمنا نیم عش��ر دولتي بر عهده محکوم 

علیه مي باشد.
محل امضاء رئیس و مهر دادگاه : عبدالعظیم قشقاوي

محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد 
)م��اده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد 3- مالي معرفي 
کن��د که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن مس��یر باش��د.چنانچه خود را ق��ادر به اجراي مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف س��ي روز کلیه اموال خود را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول به طور مش��روح مش��تمل بر میزان وجوه نقدي که ب��ه هر عنوان نزد بانکها 
و موسس��ات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مش��خصات دقیق حس��ابهاي مذکور 
و کلیه اموالي که او به به هر نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اش��خاص ثالث و 
نیز فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکس��ال قبل از طرح 

دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایي ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشت مي شود)مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.4- خودداري محکوم 
علی��ه از اعالم کامل ص��ورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم ،حب��س تعزیري درجه هفت را 
در پ��ي دارد .)م��اده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي 1394(.5- انتقال مال به دیگري به هرنحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي 
که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي 
نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي ش��ود .)ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي 1394(.6- چانچه صورت اموال پس از مهلت س��ي روز ارائه ش��ود آزادي محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 
مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سنندج – سالم رضایي

م الف / 2346
................................................................................
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاري بانه ) آگهي ثبتي (

تاس��یس شرکت با مس��ئولیت محدود اندیش��ه عمران ژیوار کردس��تان درتاریخ 1396/08/17 به 
شماره ثبت 830 به شناسه ملي 14007194931 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهي میگردد. موضوع : انجام امورات مربوط به تکثیر، حروف چیني – 
انجام امورات مربوط به آشپزخانه و رستوران شامل تهیه و توزیع غذاي ادارات و رستوران – خدمات 
عمومي ش��امل تنظیفات نامه رس��اني، امور آبدراخانه، خدمات پاس��خگویي تلفن – خدمات حمل و نقل 
درون شهري شامل انجام امورات مربوط به حمل و نقل بار افراد مربوط به ادارات و نهاد هاي دولتي و 
خصوصي- نگهداري و حفظ فضاي سبز شامل خدمات باغباني و نگهداري فضاي سبز- خدمات دفتري و 
اداري شامل ماشین نویسي و امور دفتري بایگاني – تعمیر و نگهداري از تاسیسات شامل نگهداري از 
تاسیسات برقي و حرارتي و برودتي و مکانیکي ادوات قالیشویي و مبل شویي، طراحي ، محاسبه، اجرا، 
نظارت، مشاوره پروژه هاي عمراني، انجام امورات پیمانکاري در رشته ساختمان ) شامل اجرا و احداث 
ساختمان هاي آجري، فلزي، سنگي ، بتني ( و انجام و اجراي انبوه سازي در بخش مسکن اعم از دولتي 
و خصوصي، صادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم 
از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلي : کردس��تان ش��هر بانه-دبیرستان 
حجاب- کوچه بیان 14 – خیابان ش��هید قادر خانزاده – پالک 0 پاس��اژ پیام – طبقه همکف – واحد 7- 
کدپستي 6691938106 سرمایه شخصیت حقوقي : 1,000,000 ریال نقد مي باشد. اسامي و میزان 
سهم الش��رکه شرکاء : آقاي شاهرخ حیدري به ش��ماره ملي 3840050111 دارنده 500,000 ریال 
سهم الشرکه آقاي خالد حیدري به شماره ملي 3848879484 دارنده 500,000 ریال سهم الشرکه 
اولین مدیران : آقاي شاهرخ حیدري به شماره ملي 3840050111 و به سمت مدیر عامل و به سمت 
عض��و هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاي خالد حیدري به ش��ماره ملي 3848879484 و به س��مت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، قرارداد و بطور کلي هر گونه قراردادي که براي شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء 
مدیر عامل همراه با مهر ش��رکت معتبر مي باش��د. و اوراق عادي و نامه هاي اداري با امضاء مدیر عامل 
وهمراه با مهر ش��رکت معتبر مي باشد اختیارات نماینده قانوني : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت 

مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمي باشد.
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان کردستان – مرجع ثبت ش��رکت ها و موسسات غیر تجاري 

بانه – زهتابي
م الف / 366

................................................................................
آگهي 273

نظر به اینکه در پرونده کالسه 960746 این دادگاه براي رسیدگي به اتهام کودک آزاري نسبت 
به فرزندنش امیرعلي رحیمي مجهول المکان آقاي محمد رحیمي از اتباع افغان 22 ساله به تاریخ 
96/10/5 ساعت 10 وقت رسیدگي تعیین شده است. بدینوسیله مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتش��ار آگهي مي شود تا مش��تکي عنه ضمن اعطالع از وقت رسیدگي در موعد مقرر جهت 

دفاع از خود حاضر شود در غیر اینصورت غیابي رسیدگي و راي صادر خواهد شد.
دفتر دادگاه اسفرورین- عمویي

................................................................................
آگهي 62

پرون��ده کالس��ه 9609982855100152 ش��عبه 105 دادگاه کیفري دو ش��هر قزوین) 105 
جزایي سابق( تصمیم نهایي شماره 9609972812801170

ش��اکي:آقاي کاظم ش��یري فرزند حمزه علي به نش��اني قزوین- قزوین اقبالیه خ حاجي وهابي ک 
اصغري پ102

متهم:آقاي ایرج شویکلو به نشاني قزوین- قزوین
اتهام سرقت

راي دادگاه- در ارتباط با اتهام آقاي ایرج ش��ویکلو فرزند غالمعلي فعال متواري دائر بر س��رقت 
از داخل منزل ش��امل یک دس��تگاه تلویزیون LED ایکس ویژن 40 اینچ به قیمت س��ه میلیون 
تومان، یک دستگاه مایکروفر به قیمت پانصد هزار تومان، دو تخته پتو گلبافت به قیمت دویست 
هزار تومان و پانصد هزار تومان وجه نقد، موضوع شکایت آقاي کاظم شیري فرزند حمیزه علي، 
دادگاه از امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به شکایت شاکي، گزار ش و تحقیقات 
بعمل آمده توس��ط نیروي انتظامي تصویر موجود از متهم در پرونده، عدم حضور متهم در جلس��ه 
دادرس��ي علیرغم ابالغ وقت دادرس��ي جهت انجام دفاع موثر که داللت بر برائت نماید و س��ایر 
قرائن و امارات مندرج در پرونده بزه انتسابي را محرز و مسجل تشخیص داده و مستندا به ماده 
656 و 667 قانون مجازات اسالمي »کتاب پنجم ، باب تعزیرات« مصوب 1375، مشارالیه را به 
تحمل یک سال حبس تعزیري با احتساب ایام بازداشت احتمالي و پنجاه ضربه شالق تعزیري و رد 
عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مس��روقه محکوم، صادر و اعالم مي نماید. 
راي ص��ادره غیابي بوده و ظرف مهلت بیس��ت روز از تاریخ اب��الغ قابل واخواهي در این دادگاه و 
س��پس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهي در نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان قزوین 

مي باشد.
محمدرضا کارخانه یوسفي- دادرس شعبه یکصدو پنجم دادگاه کیفري دو شهرستان قزوین

................................................................................
آگهي 274

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/ خانم سعید فطري فرزند
خواهان خانم لیال چالیان فرزند مس��عود دادخواس��تي به طرفیت خوان��دگان آقایان خانمها مریم 
ش��هنواز- عارف محمودي- میثم زارعي- شهرام چالیان- س��عید فطري- غالمرضا پیله فروشها 
قزویني به خواس��ته الزام به تنظیم س��ند خودرو دس��تور موقت مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به ش��ماره پرونده کالسه 9609982810200518 شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي قزوین ثبت 
و وقت رس��یدگي مورخ 1396/10/13 س��اعت 09:30 تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس��ي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده آقاي س��عید 
فطري و درخواس��ت خواه��ان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي گردد تا 
خوان��ده ظ��رف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني 
کامل خود، نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در 

دادگاه حاضر گردد.
منشي شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي قزوین- هستي محمدي

................................................................................
آگهي 60

متن آگهي احضار متهم محمد کردي فرزند یوسف
در پرون��ده کالس��ه 960843/103 آگهي احضار متهم محمد کردي فرزند یوس��ف به اتهام بزه 
توهین و ایراد صدمه بدني عمدي که رس��یدگي به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگي 
ب��راي مورخه 1396/10/11 س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. ب��ا عنایت به مجهول 
الم��کان بودن و عدم دسترس��ي ب��ه متهم و در اجراي مق��ررات م��واد 115 و 180 قانون آئین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابي در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهي است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگي غیابي به عمل خواهد آمد.
منشي دفتر شعبه 103 کیفري دو شهرستان قزوین- نایب لو
................................................................................

آگهي 59
در پرونده کالس��ه 960328 در این شعبه خانم سعیده بالوي فرزند ابراهیم به اتهام توهین و 
فحاشي و ایجاد مزاحمت تلفني تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن 
مته��م و در اجراي مقررات ماده 115 قانون آئین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
کیفري به نامبرده ابالغ مي گردد تا در تاریخ 96/10/10 راس ساعت 9 صبح جهت دفاع از اتهام 
انتس��ابي در این شعبه حاضر گردد بدیهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگي 

غیابي به عمل خواهد آمد.
دفتر شعبه 104 کیفري 2 قزوین

................................................................................
آگهي 275

پرون��ده کالس��ه 9609982840100516 ش��عبه اول دادگاه عمومي)حقوق��ي( دادگس��تري 
شهرستان البرز تصمیم نهایي شماره 9609972840101165

خواهان: آقاي بانک مهر اقتصاد به نمایندگي جواد تک روستا با وکالت آقاي جواد حیدري فرزند 
قاسم به نشاني قزوین- چهارراه ولیصعر – نبش گلستان سوم- مدیریت شعب بانک مهر اقتصاد 

شماره تلفن 09127869575
خواندگان: 1- خانم آس��یه قنبرپور س��رکله فرزند فتح اله 2- خانم معصومه قنبرپور س��رکله 

فرزند فتح اله 3- آقاي سعید تبسمي کدو سرایي فرزند کریم همگي به نشاني مجهول المکان 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- پرداخت حق الوکاله 3- تامین خواسته 4- مطالبه 

خسارت دادرسي 5- مطالبه وجه چک
به تاریخ 96/08/22 در وقت فوق العاده جلس��ه شعبه اول دادگاه عمومي)حقوقي( دادگستري 
شهرس��تان البرز به تصدي امضا کننده ذیل تش��کیل و پرونده کالسه 960682 تحت نظر است 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده با اعالم ختم رس��یدگي و با استعانت از خداوند متعال بشرح 

ذیل مبادرت به صدور راي مي نماید.
راي دادگاه- در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد به نمایندگي جواد تک روستا با وکالت آقاي 
جواد حیدري به طرفیت خواندگان 1-معصومه قنبرپور س��رکله فرزند فتح اله، آس��یه قنبرپور 
سرکله فرزند فتح اله 3- سعید تبسمي کدوسرایي فرزند کریم به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
س��یصد و هفتاد میلیون ریال و خس��ارت تاخیر تادیه بانضمام خس��ارات دادرسي به استناد یک 
فقره چک به ش��ماره 023/071792 به تاریخ 95/4/10 عهده بانک انصار شعبه کرج حصارک 
بشرح دادخواست تقدیمي با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه وکیل خواهان 
اساس استناد موکل خویش را روگرفت برابر با اصل سند مزبور قرارداده است و خوانده ردیف 
دوم و س��وم به عنوان ظهرنویس و مضان امضا ظهر چک و ضمانت پرداخت وجه آن را پذیرفته 
است خواندگان علیرغم ابالغ قانوني از طریق نشر آگهي در جلسه رسیدگي حضور یافته و دلیل 
در جهت رد دعواي خواهان و پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه خود ارائه ننموده اند و وجود 
اص��ل چک در ید خواهان داللت بر بقاء دین و اش��تغال ذمه خوان��دگان دارد بنابراین دادگاه در 
نظر گرفتن اصل الزم االجراء بودن اسناد تجاري و با احراز مدیونیت خواندگان، خواسته خواهان 
را محرز و موجه تش��خیص داده و مس��تندا به ماده 1301 قانون مدني، مواد 249، 310 و 313 
قان��ون تجارت ،مواد 198، 502، 515 و 519 قانون آیین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در ام��ور مدني، تبص��ره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 76/3/10 مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام و قانون استفس��اریه تبصره مذکور مورخ 77/9/21 مصوب مجمع مزبور حکم به 
محکومی��ت تضامن��ي خواندگان )ردیف اول ب��ه عنوان صادر کننده چک و ردیف دوم و س��وم به 
عنوان ظهرنویس و ضامن( به پرداخت مبلغ س��یصد و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک الي یوم االداء و براساس نرخ شاخص تورم اعالمي از سوي بانک 
مرکزي و پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسي 
و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانوني حسب محاسبه اجراي احکام مدني در حق خواهان صادر و 
اعالم مي نماید. راي صادره غیابي محسوب، و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي 
در این دادگاه و پس از مضي مدت مزبور ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهي در نزد 

محاکم محترم تجدیدنظر استان قزوین مي باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومي )حقوقي( دادگستري شهرستان البرز- حمید بابایي

................................................................................
آگهي 58

در پرونده کالسه 9501094 در این شعبه آقاي لطف اله حیدري فرزند حسن به اتهام جعل تحت 
تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده 115 
قانون آئین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري به نامبرده ابالغ مي گردد تا در 
تاریخ 96/10/10 راس ساعت 12 ظهر جهت دفاع از اتهام انتسابي در این شعبه حاضر گردد. 

بدیهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگي غیابي به عمل خواهد آمد.
دفتر شعبه 104 کیفري 2 قزوین

................................................................................
آگهي 57

متن آگهي احضار متهم سعید ماله میر فرزند غالمعلي
در پرون��ده کالس��ه 960706/103 آگهي احضار س��عید ماله میر فرزند غالمعل��ي به اتهام بزه 
توهین و ایراد صدمه بدني عمدي که رس��یدگي به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگي 
ب��راي مورخه 1396/10/11 س��اعت 11/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. ب��ا عنایت به مجهول 
الم��کان بودن و عدم دسترس��ي ب��ه متهم و در اجراي مق��ررات م��واد 115 و 180 قانون آئین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابي در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهي است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگي غیابي به عمل خواهد آمد.
منشي دفتر شعبه 103 کیفري دو شهرستان قزوین- نایب لو
................................................................................

آگهي 61
پرونده کالسه 9509982813101007 شعبه 105 دادگاه کیفري دو شهر قزوین)105 جزایي 

سابق( تصمیم نهایي شماره
ش��اکي: ش��رکت فراس��ازان آداک به مدیریت عاملي آقاي منصف با اعطاي با وکالت آقاي روح اله 
قموش��ي رامندي فرزند یوس��ف به نش��اني خ خیام شمالي نبش ک ش��هید حافظي ساختمان کاج 

دفتر دکتر ساعي
متهم: آقاي محمدحس��ین شمسي فرزند عوضعلي به نش��اني خ سعید پشت بانک ملي کوچه بهار 

پ23
اتهام سرقت اموال

گردش��کار: به تاریخ 96/8/16 در وقت مقرر جلس��ه ش��عبه 105 دادگاه کیفري دو شهرستان 
قزوین به تصدي امضا کننده ذیل تش��کیل و پرونده کالس��ه 960525 ک 105 تحت نظر است 
مالحظ��ه مي گردد نیاز ضرورتي به حضور نماینده دادس��تان نمي باش��د و وکیل ش��اکي ش��رکت 
فراسازان آداک با مدیریت امیر منصف بنام روح اله قموشي طي الیحه اي شکایت خود را تقدیم 
نموده است و متهم محمدحسین شمسي فرزند عوضعلي علیرغم اقدامات انجام شده و نشر آگهي 
جهت حضور وي و گذش��ت زمان قانوني حضور ندارد و الیحه اي نیز تقدیم نکرده اس��ت. علیهذا 
دادگاه ختم جلسه را اعالم و با بررسي محتویات پرونده ختم دادرسي را نیز اعالم و به شرح آتي 

مبادرت به صدور راي مي نماید.
راي دادگاه- در خصوص اتهام آقاي محمدحس��ین شمس��ي فرزند عوضعلي که به جهت متواري 
بودن و عدم دسترس��ي به وي آزاد بوده و مش��خصات بیش��تري درج نگردیده دایر بر س��رقت 
اموال ش��اکي ش��رکت فراس��ازان آداک با مدیریت عاملي آقاي امیر منص��ف و وکالت آقاي روح 
اله قموش��ي ش��امل اموال و اقالم قید ش��ده در صفحه 29 پرونده جمعا به ارزش شصت و پنج 
میلیون تومان با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکي و تحقیقات انجام شده توسط ضابطین 
و دادس��راي قزوین و اظهارات شاهد که وي وقتي از متهم سؤال نموده که چرا اموال شرکت را 
برده اي متهم جواب داده است که بابت طلب خودم وسایل را از شرکت خارج کرده و مقداري را 
فروخته و مقداري در منزل من مي باشد و حال اینکه مطالبه متهم از شرکت در صورت صحت آن 
بس��یار کمتر از اموال برده شده میباشد که پس از اعالم شکایت علیرغم اقدامات قانوني انجام 
شده متهم متواري شده و جهت دفاع از خود در دادگاه حاضر نشده علیهذا بزه منتسبه به متهم 
موصوف محرز تش��خیص و با اس��تناد به مواد 656 و 667 قانون مجازات اسالمي مصوب 1375 
در بخ��ش تعزیرات حکم به محکومیت وي به تحمل دو س��ال حبس تعزیري و تحمل پنجاه ضربه 
شالق تعزیري و رد مال مسروقه به شرح اقالم قید شده در صفحه 29 پرونده و با ارزش ریالي 
نه��ا ص��ادر و اعالم مي گردد راي صادره غیابي و ظرف مهل��ت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در این شعبه و متعاقب آن ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان 

قزوین مي باشد.
شعبه 105 دادگاه کیفري دو شهر قزوین

................................................................................
آگهي 278

اجرائیه
مش��خصات محکوم له/ محکوم لهم: 1- مرضیه طباخ شعباني فرزند ابوطالب به نشاني قزوین خ 

دانشگاه کوچه شیوا پ 10 واحد 2 منزل بهشتي
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:

1- فاطمه بیگم زرآبادي به نشاني قزوین سه راه خیام مجتمع الغدیر ط4
2- فاطمه رنجبر به نشاني قزوین- خ فردوسي –ک22-پ54

3- محمدامین مهدي خاني به نشاني قزوین- خ فردوسي –ک22-پ54
4- جمیله مهدیخاني به نشاني قزوین- خ فردوسي –ک22-پ54

5- محمدرضا مهدي خاني به نشاني قزوین- خ فردوسي –ک22-پ54
محکوم به: بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9610092840301209 و شماره 
دادنامه مربوطه محکوم علیه محکوم است به حکم بر الزام خواندگان به حضور در یکي از دفاتر 
اس��ناد رسمي و سپس انتقال مغازه به ش��رح مذکور به نام خواهان به انضمام خسارت دادرسي 

صادر و پرداخت نیم عشر دولتي.
مدیر دفتر دادگاه شعبه سوم دادگاه عمومي)حقوقي( دادگستري شهرستان البرز- پورمتقي

ياسر فالح ���
رييس شوراي اطالع رساني 

بورس
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راهکارهاي  جبران کاهش قیمت نفت
کارشناسان در گفتگو با»شروع « بر ضرورت حذف خام فروشي تاکید کردند

گروه انرژي - ش�هال حس�يني: نزديک به 
يکس��ال از توافق اوپکي ها و غير اوپکي ها 
ب��راي اج��راي ط��رح کاه��ش توليد نفت 
مي گذارد؛اگرچه برخي تحليلگران معتقدند 
ک��ه اث��ر اين توافق در مقاطعي زودگذر بوده 
و قيمت نفت تحت تحوالت سياس��ي باال 
رفت��ه، ام��ا گمانه زني هايي براي تمديد اين 
توافق آغاز شده است.سه سال پيش زماني 
که قيمت هر بشکه نفت خام برنت در بازار 
اروپا از بيش از ۱۰۰ دالر براي هر بشکه در 
سپتامبر ۲۰۱۴ به کمتر از ۴۹ دالر در آگوست 
س��ال ۲۰۱۵ افت کرد،خيلي از کش��ورهاي 
توليدکنن��ده نف��ت نگران ش��دند،ادامه اين 
وضعيت براي آنها امکان پذير نبود و برخي 
از کشورها مثل ونزوئال که اداره کشورشان 
ب��ا نف��ت اس��ت و برخي ها ک��ه درآمدهاي 
کمت��ري از نف��ت را در بودج��ه عمومي خود 

دارند،غافلگير شدند.
ب��ا تداوم اين وضعيت فش��ار کس��ري هاي 
بودج��ه بر کش��ورهاي نفت خي��ز افزايش 
يافت.با پيشنهاد قطر و پيگيري شديد وزير 
نف��ت ونزوئال،اولي��ن مذاکره ب��راي يافتن 
راهکاري جهت جلوگيري از کاهش بيشتر 
بهاي نفت،در قطر انجام شد که به مذاکرات 
چهارجانبه معروف شد.اين مذاکره با حمايت 
ايران،عربس��تان و روس��يه در نشست هاي 
بعدي جدي تر ش��د تا س��رانجام در نوامبر 
۲۰۱۶ که اعضاي اوپک و غير اوپک گردهم 
آمدند، توافق ش��د ت��ا توليد نفت روزانه اين 
سازمان را با ۱.۲ ميليون بشکه کاهش در روز 

به ۳۲ ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه برسد.
ه��دف از اين کاهش تنظيم عرضه و تقاضا 
ب��راي افزايش قيمت ها بود،تا بتوانند قيمت 
نف��ت که ب��ه زير ۴۰ دالر کاهش پيدا کرده 

بود را از سقوط بيشتر نجات دهند.
نتيجه اين توافق در کمتر از يک سال در بازار 
جهاني به وضوح ديده ش��د؛ قيمت جهاني 
نف��ت در معام��الت روز جمعه ۶ آبان س��ال 
ج��اري از ۶۰ دالر عب��ور کرد و به باالترين 
رقم از تير س��ال قبل رس��يد. به طوري که 
وضعي��ت بازاره��اي فيزيکي نفت نيز رو به 
رش��د شد وکارشناسان پيش بيني کردند که 
عربستان در ماه سپتامبر قيمت نفت خام خود 
براي مشتريان آسيايي اش به ارقامي برساند 
که آخرين بار در س��ال هاي ۲۰۱۳ يا ۲۰۱۴ 
گزارش ش��ده بود. کارشناس��ان مي گويند، 
مي��زان تبعيت اوپک از توافق کاهش توليد 
به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و روسيه 
ني��ز تمايل به تداوم توافق دارد، قيمت نفت 
برن��ت ام��روز به نزديک��ي باالترين رقم ۲ 
س��ال گذشته رس��يد. احساس مثبت حاکم 
بر بازار ناش��ي از تالش هاي اوپک و روسيه 
ب��راي تداوم کاهش توليد جهت برگرداندن 
توازن به بازار نفت است. در حالي که ميزان 
تبعيت از توافق کاهش توليد در نيمه نخست 

سال جاري ميالدي چندان باال نبود، ميزان 
عرضه نفت از آن زمان به اين طرف به ميزان 

قابل توجهي کاهش يافته است.
ب��ا توجه ب��ه نتيجه اي ک��ه توافق اعضاي 
اوپک در کمتر از يک س��ال در بازار نش��ان 
داد، گمان��ه زني ه��ا در بازار براي تمديد اين 
توافق ش��روع ش��د.اوپک به همراه روسيه و 
ساير توليدکنندگان از اول ژانويه سال ۲۰۱۷ 
مي��زان عرضه را حدود ۱.۸ ميليون بش��که 
در روز کاه��ش داده اند. توافق براي کاهش 
توليد قرار اس��ت تا مارس س��ال ۲۰۱۸ اجرا 
شود اما توليدکنندگان درنظر دارند مدت آن 
را تمديد کنند. اوپک قرار اس��ت ۳۰ نوامبر 
در مقر خود در وين نشس��ت رس��مي برگزار 

کند.
ب��ازار نگران اس��ت که پ��س از پايان مدت 
اج��راي تواف��ق کاهش توليد و بازگش��ت 
توليدکنن��دگان به ظرفيت کامل توليد، بازار 
از عرضه لبريز ش��ده و قيمت ها سقوط کند. 
اما خالد الفالح، وزير انرژي عربس��تان هفته 
گذشته دورنماي تمديد مدت کاهش توليد 
را مط��رح ک��رد زيرا اين صادرکننده مصمم 
است که از طريق اين توافق، سطح ذخاير را 
کاهش بيشتري دهد. شرکت خدمات مالي 
و بانک��داري آمريکايي و چندمليتي س��يتي 
گ��روپ اخيرا پيش بيني کرده که اوپک اين 
توافق را تا س��ه ماهه دوم س��ال ۲۰۱۸ ادامه 
داده يا آنکه تصميم گيري تا ژانويه و فوريه 

به تعويق خواهد افتاد.
البته الکساندر نواک وزير انرژي روسيه گفته 
بود که جلسه ماه نوامبر الزاما قرار نيست به 
تصميم برسد زيرا چشم انداز بازار مشخص 
نيست.اما اين در حالي است که کاهش توليد 
اوپک و متحدانش توانس��ته مازاد عرضه را 
که از س��ال ۲۰۱۴ به اين طرف س��بب افت 
قيمت ها ش��ده بود مهار کند، ۳ توليدکننده 

بزرگ اوپک با بحران هايي مواجه اند.
اولين چالش به اختالفات داخلي در عراق بر 
سر جدايي کردستان از دولت مرکزي مربوط 
مي شود که موجب کاهش صادرات نفت اين 
کشور شده است. موضوع بعدي به افزايش 
تنش ه��ا بين اي��ران و دونالد ترامپ، رئيس 
جمه��وري آمريکا بر مي گ��ردد که تجارت 

انرژي اين کشور را تهديد مي کند.
در عين حال،بزرگترين نگراني از دو شوک 
عمده اي ناش��ي مي ش��ود که به بزرگترين 
ص��ادر کنن��ده نفت جهان يعني عربس��تان 
مربوط اس��ت. عربس��تان در داخل با تصفيه 
حساب هاي سياسي مواجه است و در بيرون 
در حال تش��ديد تنش ها با رقيب منطقه اي 
خود ايران اس��ت. هرچند تحليلگران انتظار 
ندارند اين تحوالت اختاللي آني در عرضه 
نف��ت عربس��تان ب��ه وجود بي��اورد، اما اين 
تحوالت به حدي مهم بوده که موجب شده 
قيمت نفت به باالترين رقم در طي بيش از 

دو سال گذشته برسد.
توس�عه پتروشيمي ها کليد جلوگيري از  ���

خام فروشي است 
در همي��ن رابطه ،عضو کميس��يون انرژي 
مجل��س ش��وراي اس��المي با بي��ان اينکه 
مديري��ت جه��ادي در توس��عه صنعت نفت 
ي��ک ض��رورت اس��ت، ادام��ه داد:انعق��اد 
قرادادهاي نفتي با کش��ور هاي پيشرفته در 
صنعت نفت که البته با جمهوري اس��المي، 
ارتباط��ات ديپلماتيک دارند نقش مهمي در 
توس��عه صنعت نفت دارد و از سوي مجلس 
شوراي اس��المي نيز حمايت مي شود احمد 
صف��ري ادام��ه داد:باال ب��ودن نرخ خوراک 
پتروشيمي برخي شرکت هاي پتروشيمي را 
در آس��تانه ورشکس��تگي قرار داده اس��ت. 
صفري در خصوص جلوگيري از خام فروشي 

در صنعت نفت گفت:براساس سياست هاي 
اقتص��اد مقاومتي باي��د از تمامي ظرفيت ها 
براي جلوگيري از خام فروشي استفاده کرد 
و در اين راستا توجه به موضوع ارزش افزوده 
در صنع��ت نفت نق��ش مهمي در جلوگيري 
از خام فروش��ي دارد.عضو کميسيون انرژي 
مجلس ش��وراي اس��المي با تاکيد بر لزوم 
توسعه صنعت پتروشيمي براي جلوگيري از 
خام فروش��ي ادام��ه داد: بطور طبيعي براي 
ب��راي توس��عه صنعت نفت ب��ه منابع نقدي 
و س��رمايه گذاري نياز اس��ت که با توجه به 
محدوديت ه��اي بودجه اي بايد بخش��ي از 
س��رمايه گذاري ها از طريق جذب س��رمايه 
گ��ذاري خارج��ي انجام ش��ود. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم با مثبت ارزيابي کردن 
استفاده از ظرفيت فاينانس در توسعه صنعت 

نف��ت و گاز، اف��زود:در صورتي که قوانين و 
مقرارت جمهوري اسالمي از سوي سرمايه 
گ��ذاران خارجي رعايت ش��ود مانعي براي 
مشارکت و سرمايه گذاري خارجي در صنعت 
نف��ت و گاز وج��ود ندارد البته انجام اين مهم 
در انتقال تکنولوژي پيشرفته به داخل کشور 
موثر است. صفري ادامه داد: ضريب بازيافت 
نفت از ميادين نفتي کشور در سطح مطلوبي 
نيست، بنابراين در اين راستا بايد با استفاده 
ازتکنولوژه��اي پيش��رفته، ضريب بازيافت 

نفت ارتقا يابد.
��� لطم�ه تالط�م قيم�ت نف�ت ب�ر پيکره 

اقتصاد 
خادمي عض��و کميس��يون انرژي در گفت و 
گو با خبر نگار » شروع « گفت : در تالطم 
قيمت نفت کشورهايي که اقتصاد وابسته اي 
به نفت دارند بيشترين آسيب را مي بينند و در 
اين ميان کشورهايي از قبيل ايران ، ليبي و 
الجزاير سرآمد هستند زيرا کشورهايي مانند 
عربستان، امارات و کويت صدها ميليارد دالر 
ذخيره ارزي دارند و تا س��الها مي توانند اين 
وضعيت کاهش قيمت نفت را تحمل کنند، 
ضمن اينکه آنها در حال توس��عه و افزايش 
تولي��د نفت هم هس��تند و ب��ا افزايش توليد 
نف��ت، کاهش قيمت را جبران خواهند کرد 
.وي با اش��اره به دس��ت اندازي هاي آمريکا 
در بازار نفت گفت : آمريکا بخش بزرگي از 
اقتصاد جهان را در اختيار دارد و نفت خام را 
به قيمت ارزان از توليد کنندگان نفت مي خرد 
و با تبديل آن به دهها فرآورده گران قيمت، 
ارزش اف��زوده بااليي را نصيب خود مي کند 
بنابراي��ن آمريکا برنده اصلي بازي با قيمت 
نفت است .وي افزود:در چنين شرايطي، اگر 
ايران قادر به تبديل نفت خام به مواد ديگر 
ازجمل��ه، بنزين، گازوئي��ل و دهها فرآورده 
ديگ��ر ب��ود و اين ظرفيت در کش��ور وجود 
مي داش��ت، اين ش��رايط مي توانست براي 
م��ا هم به مانند آمريکا و ديگر کش��ورهاي 
توسعه يافته مانند ژاپن و آلمان که بيشترين 
س��ود را در اين وضعيت خواهند برد ش��رايط 
خوبي باشد، اما متاسفانه ما هم تقريبًا همانند 
کش��ورهاي همس��ايه خام فروش، بايستي 
خ��ام فروش��ي کنيم، چ��ون امکانات و ابزار 
تولي��د و تبديل اي��ن ماده خام به فرآورده را 
ايجاد نکرده ايم.کاري که مي توانس��تيم در 
سالهاي اخير انجام دهيم و در زمان کنوني، 
بجاي نگراني از اين شرايط، توليد بيشتري 
مي کردي��م و بجاي اينکه صادرات داش��ته 
باشيم که آن هم به دليل شرايط تحريمي، 
نمي گذارن��د، نفت خام را تبديل، فرآورش و 
دهها کاالي با ارزش ديگر توليد مي کرديم 
.وي خاطر نش��ان کرد: در حال حاضر رفتار 
ترکيه ، عراق و کردستان بر بازار نفت تاثير 
چشم گيري دارد از سوي ديگر درگيري هاي 
داخلي عربستان به تنش هاي منطقه دامن 

مي زند و بي تاثير نيست .
خادمي با اشاره به انديشه آمريکا براي حضور 
در بازار ه��اي نفت خاورميانه گفت : آمريکا 
در صدد افزايش توليد نفت اس��ت تا س��هم 
خاورميانه را کمتر کند اما در هر صورت بازار 
نف��ت تح��ت تاثير تصميم اوپک خواهد بود 
اما در هرصورت ايران بايد از خام فروش��ي 
جلو گيري کند تا باال و پايين شده قيمت نفت 
شالوده اقتصاد ايران را بر هم نريزد و بتوانيم 

در دنيا اقتصاد پايداري را داشته باشيم .
نقش پررنگ عربستان در بازار نفت ���

پائول��و اس��کاروني، نايب رييس ش��رکت 
"ان ام راتس چايلد اند س��انز" در اين باره به 
بلومبرگ گفته اس��ت:» از هر ۹ بشکه نفتي 
که در جهان توليد مي ش��ود، يکي متعلق به 
عربستان سعودي است بنابراين هر اتفاقي 
در اين کشور روي دهد، واقعا يک انقالب يا 
آشفتگي براي دنياي نفت است.«نفت برنت 
اوايل هفته گذش��ته پس از اينکه ش��اهزاده 
محمد بن س��لمان، وليعهد عربس��تان يک 
کارزار ضدفس��اد را با دس��تگيري شماري از 
ش��اهزاده ها و مقامات عاليرتبه آغاز کرد و 
سياست داخلي ثابت اين کشور را تغيير داد، 
به باالي ۶۴ دالر در هر بشکه صعود کرد.

ب��ه گفته جف ک��وري، مدير تحقيقات کاال 
در گلدمن س��اکس، از نقطه نظر بازار نفت، 
ريس��کي که چني��ن تغييري ايجاد مي کند، 
بي ثباتي سياس��ي ميان مدت در عربس��تان 
اس��ت ک��ه توليد نف��ت را تهدي��د مي کند.
اين اقدام حتي کس��اني که نس��بت به رشد 
قيمت ها بدبين بودند را س��اکت کرده است. 
کومرس بانک آش��فتگي سياسي عربستان 
را بزرگترين ريس��ک براي پيش بيني هاي 
قيمت��ي ک��ه انجام داده، خوانده و ش��رکت 
جولي��وس بائ��ر قيمت هاي مورد پيش بيني 
براي نفت را افزايش داده اس��ت.از س��وي 
ديگ��ر، وابس��تگي آمريکا ب��ه واردات نفت 
بعد از انقالب ش��يل به ش��دت رو به کاهش 
گذاشته است. حتي اگر در صورت رويارويي 
نظامي ايران و عربس��تان، مناطق س��احلي 
آمري��کا ب��ا قيمت هاي ب��االي نفت مواجه 
ش��وند، رش��د س��ريع اقتصادي به مناطق 
لوئيزيانا، تگزاس و داکوتاي شالي و آلبرتاي 
کانادا باز خواهد گشت. کاهش ۲۰درصدي 
عرضه نفت جهان مي تواند قيمت نفت را به 

محدوده ۲۰۰ دالر در هر بشکه برساند. در 
آن صورت صنعت نفت ش��يل آمريکا شاهد 

روزهاي درخشاني خواهد بود.
خوشبيني به بازار نفت ���

شايد هيچ کس نتواند به درستي پيش بيني 
کن��د ک��ه ب��ازار نفت در م��ارس ۲۰۱۸ چه 
وضعيتي خواهد داشت، اما رشد اخير قيمت 
نفت، تحليلگران و سرمايه گذاران را نسبت 

به چند ماه قبل خوشبين تر ساخته است.
مدي��ران س��رمايه ت��ا پاي��ان اکتب��ر رکورد 
باالي��ي قرارداده��اي خري��د در معام��الت 
نفت و محصوالت پااليش ش��ده داش��تند و 
قراردادهاي خريد حدود ۷۲۰ ميليون بشکه 
از اواخ��ر ژوئ��ن افزايش ياف��ت و به ۱.۰۲۲ 
ميليارد بش��که رس��يد که نزديک به رکورد 

۱.۰۲۵ ميليارد بشکه در فوريه است.
اين حجم عظيم از قراردادهاي خريد نش��ان 
مي دهد که مديران س��رمايه و صندوق هاي 
پوش��ش ريس��ک انتظار دارند روند افزايش 
قيمت ه��اي نف��ت ادام��ه پيدا کن��د اما اين 
حجم قرارداد خريد، ريسک تصحيح قيمت 
در ص��ورت تصمي��م س��رمايه گذاري براي 
س��ودگيري را ب��ه وجود مي آورد.با انتش��ار 
گ��زارش آژان��س بين المللي ان��رژي مبني 
ب��ر پيش بين��ي افزايش چش��م انداز تقاضا و 
همچني��ن پيش بيني اوپک ب��راي افزايش 
تقاضا براي نفت اين سازمان در سال آينده و 
همچنين شروع دوباره فعاليت پااليشگاه ها 
پ��س از تندباد هاروي و بروز نش��انه هايي از 
تقويت تقاضا شروع و با احتمال تمديد توافق 
کاهش توليد اوپک و کاهش تعداد دکل هاي 
فعال نفتي آمريکا ادامه يافت.البته قيمت هر 
دو شاخص نفتي برنت و نفت خام آمريکا از 
۱۷ آبان تاکنون به علت چشم انداز افزايشي 
توليد نفت امريکا کاهش هايي داش��ته اند اما 
تحليلگ��ران مي گوين��د توافق کاهش توليد 
اوپ��ک مانع از پايين آمدن بيش��تر قيمت ها 
مي ش��ود.روز جمعه دوباره قيمت اين دو نوع 
نف��ت افزاي��ش يافت و نفت برنت به ۶۲.۷۲ 
دالر و نف��ت خ��ام آمري��کا به ۵۶.۵۵ دالر در 
هر بشکه رسيد.متوسط قيمت نفت اوپک در 
هفته منتهي به ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷ يعني ۲۲ آبان 
ماه برابر با ۶۰.۳۹ دالر در هر بشکه بوده است.
متوس��ط قيمت نفت در ابتداي س��ال ۲۰۱۷ 

تاکنون برابر با ۵۱.۲۱ دالر بوده است.

 بين الملل

چين براي توقف اتالف انرژي 
تجديدپذير دست به کار مي شود

چين قصد دارد تا س��ال ۲۰۲۰ مانع از اتالف 
نيروي توليدي بخش انرژي تجديدپذير شود.

به گزارش ايسنا، نيروي توليدي نيروگاه هاي 
بادي، خورشيدي و آبي اغلب هدر مي رود زيرا 
ظرفي��ت انتق��ال کافي براي جذب آن وجود 
ن��دارد و ب��ه نرخ هاي اتالف باال به خصوص 
در ش��مال غربي چين منجر شده است.اداره 
مل��ي انرژي چين در بيانيه اي اعالم کرد که 
نرخ اس��تفاده از نيروگاه ه��اي هيدروپاور در 
اس��تان هاي جنوب غربي يونان و س��يچوان 
بايس��تي تا س��ال ۲۰۱۷ به حدود ۹۰ درصد 
برسد.اين سازمان انتظار دارد در سال ۲۰۱۷ 
مي��زان اتالف نيروي بادي در اس��تان هاي 
ش��مال غربي گانسو و شين جيانگ به حدود 
۳۰ درصد و در مناطق شمال شرقي جيلين، 
هيلونگ جيانگ و مغولس��تان داخلي حدود 
۲۰ درص��د کاهش پيدا کند.همچنين اتالف 
نيروي خورش��يدي در اس��تان هاي گانس��و 
و ش��ين جيانگ بايد امس��ال به پايين حدود 
۲۰ درص��د و در شانکس��ي و کي��ن گاي ب��ه 
پايين ۱۰ درصد محدود شود.نيروي توليدي 
نيروگاه ه��اي بادي و خورش��يدي در س��اير 
مناطق چين امسال به اهدافي که اداره ملي 
انرژي سال گذشته تعيين کرده بود، خواهند 
رس��يد.چين وعده داده اس��ت سهم مصرف 
نيروهاي غيرسوخت فسيلي و تجديدپذير را 
تا سال ۲۰۲۰ به ۱۵ درصد از کل سبد انرژي 
و ت��ا س��ال ۲۰۳۰ ب��ه ۲۰ درصد آن افزايش 
دهد.بر اساس گزارش رويترز، همچنين چين 
اعالم کرده که بازار تجارت انرژي را گسترش 
داده و ظرفيت انتقال نيروي بين منطقه اي را 
به منظور افزايش مصرف انرژي تجديدپذير 
و کاهش وابس��تگي به زغال سنگ افزايش 

مي دهد.

عميق ترين چاه نفت جهان 
حفاري شد

ش��رکت روس نف��ت روس��يه از تکمي��ل 
موفقيت آمي��ز حف��ر  عميق تري��ن چاه نفت 
جهان در درياي اختسک خبر داد.به گزارش 
ايس��نا، پلتفرم اورالن حفاري چاه افقي ۱۵ 
ه��زار مت��ري را کامل ک��رد و رکورد تازه اي 
در طوالني ترين چاه جهان برجاي گذاشت. 
از زماني که پروژه س��اخالين-۱ آغاز ش��ده 
اس��ت، اي��ن پروژه ۹ چ��اه از ۱۰ چاه طوالني 
جهان را حفاري کرده اس��ت. س��اخالين-۱ 
توس��ط شرکت اکسون موبيل اداره مي شود.

اگرچه توليد در پايگاه هاي نفتي تحت اداره 
غول ه��اي نفت��ي خارجي ک��ه تحت توافق 
ش��راکت توليد انجام مي گيرد، در س��پتامبر 
نس��بت به اوت ۳۹ درصد کاهش پيدا کرد، 
اما ش��رکت هاي روس��ي توليد نفت داخلي را 
افزايش دادند.طبق آمار وزارت انرژي روسيه، 
توليد در روس نفت که بزرگترين شرکت نفتي 
روس��يه اس��ت ۱.۲ درصد افزايش داش��ت و 
به ۳.۸۲ ميليون بش��که در روز رس��يد و توليد 
در لوک اوي��ل ک��ه دومين توليدکننده بزرگ 
روسيه است، ۰.۷ درصد رشد کرد و به ۱.۶۴ 
ميليون بش��که در روز رسيد.روسيه در توافق 
کاهش توليد کش��ورهاي اوپک و غيراوپک 
متعهد شده توليدش را نسبت به سطح اکتبر 
س��ال ۲۰۱۶ به ميزان ۳۰۰ هزار بش��که در 
روز کاهش دهد که باالترين ميزان در حدود 
۳۰ سال گذشته است. الکساندر نواک، وزير 
انرژي روسيه، در ۲۱ سپتامبر اظهار کرد اين 
کشور به دليل کارهاي تعميراتي در سپتامبر 
کاهش توليد بسيار باالتري نسبت به سهميه 

تعيين شده داشته است.

افزايش فروش نفت ونزوئال 
به آمريکا

صادرات نفت خام ونزوئال به آمريکا در اکتبر 
نس��بت به ماه پيش از آن افزايش داش��ت، 
اما همچنان س��ومين رکورد پايين در س��ال 
۲۰۱۷ به شمار مي رود.به گزارش ايسنا، آمار 
گردآوري شده از سوي تامسون رويترز نشان 
داد اين کش��ور آمريکاي التين ۵۴۱ هزار و 
۱۳۰ بشکه در روز نفت در اکتبر به مشتريانش 
در آمريکا ارسال کرد که ۱۱ درصد باالتر از 
سپتامبر بود، اما آمار اکتبر در مقايسه با ۶۰۱ 
هزار و ۶۵ بشکه در روز که در اکتبر سال ۲۰۱۶ 
صادر شد، ۱۰ درصد کاهش داشت.طبق آمار 
اوپ��ک، مجموع توليد نفت ونزوئال در اکتبر 
کاهش يافت و به پايين ترين ميزان از س��ال 
۱۹۸۹ تاکنون رسيد. تحريم هايي که از سوي 
آمريکا عليه ونزوئال و ش��رکت نفتي دولتي 
PDVSA وضع ش��ده، در کاهش صادرات 
اين کشور در سال جاري تاثير بسزايي داشته 
اس��ت. بر اس��اس گزارش رويترز، بزرگترين 
دريافت کننده نفت ونزوئال در آمريکا در ماه 
ميالدي گذش��ته، ش��رکت والرو انرژي بود. 
 PDVSA سيتگو پتروليوم که واحد پااليش
است، اخيرا به دليل تحريم ها و مشکل موجود 
بودن نفت، براي واردات از شرکت مادر خود با 
دشواري روبه رو شده است با اين همه دومين 
درياف��ت کننده بزرگ نفت ونزوئال در اکتبر 
ب��ود. س��اير وارد کنندگان نف��ت ونزوئال در 
آمريکا ش��امل فيليپس ۶۶ و ش��ورون بودند 
ک��ه مقادي��ر کمتري نفت نس��بت به حجم 
ق��راردادي و خريده��اي معمول��ي دريافت 
کردند. ش��رکت پااليش��گاهي "پي بي اف 
انرژي، هيچ محموله مس��تقيمي از ش��رکت 

PDVSA خريداري نکرد.

»محمدحسن حبيب اله زاده« سفير جمهوري اسالمي ايران در نروژ 
و »تريه ساويکنس« وزير نفت و انرژي نروژ پيرامون همکاري در 

زمينه نفت و گاز و انرژي هاي تجديد پذير مذاکره کردند.
به گزارش ايرنا، حبيب اله زاده درجريان اين ديدارضمن اش��اره به 

ظرفيت هاي کشورمان درحوزه نفت و گاز، برنامه  هاي وزارت نفت 
براي اجراي طرح هاي کالن و مزيت هاي س��رمايه گذاري در اين 
حوزه را برش��مرد و آمادگي کش��ورمان براي بهره گيري از تجربه ، 
دانش فني و س��رمايه گذاري ش��رکت هاي نروژي را اعالم داشت.

تريه ساويکنس وزير نفت و انرژي نيز در اين ديدار مراتب تسليت 
خود به مناس��بت جان باختن تعدادي از هموطنان در حادثه زلزله 
استان کرمانشاه را اعالم و با خانواده آسيب ديدگان اين حادثه ابراز 
همدردي نمود.وي با اشاره به سفر هيئت وزارت نفت نروژ به تهران 
و برگزاري موفق سمينار مشترک در حوزه نفت و گاز در اواخر سال 
گذشته، از گسترش حضور شرکت هاي نفت و گاز نروژي در ايران 
اس��تقبال نمود. وزير نفت و انرژي نروژ همچنين به تأس��يس دفتر 
موسس��ه انرژي نروژ در تهران اش��اره و آن را گام مثبتي در رابطه با 
توس��عه همکاري هاي في مابين در حوزه نفت و گاز و انرژي هاي 

تجديد پذير ارزيابي نمود.

ايران توانس��ته به س��ومين صادرکننده بزرگ نفت خام به هند که 
س��ومين واردکننده نفت خام جهان اس��ت، تبديل ش��ود.به گزارش 
ايرنا ، اين تغيير پس از تمرکز هند به خاورميانه براي تامين نيازش 
به نفت خام رخ داد.در ماه اوت نيز ش��رکت نفت هندوس��تان اعالم 
کرد که اولين محموله نفتي خود را از آمريکا خريداري خواهد کرد 

و نفت آمريکا را جايگزين نفت ش��يرين نيجريه کرد.افزايش توليد 
نفت خام آمريکا نيز سبب شد تا نفت تگزاس غربي )WTI( نسبت 
به نفت ش��اخص برنت درياي ش��مال با کاهش همراه ش��ود.قيمت 
هر بشکه نفت برنت نيز به ۶۱ دالر و ۸۲ سنت رسيد. اين در حالي 
اس��ت که هر بش��که نفت WTI تنها ۵۵ دالر و ۸۸ س��نت قيمت 
داش��ت.به گزارش ايرنا؛ ايران در ماه ژوئيه )تير- مرداد( ۵۰۲ هزار 
بشکه نفت خام به هفت شرکت دولتي و خصوصي هند صادر کرده 
اس��ت.هند در ماه ژوئيه )تير- مرداد( ۵۰۲ هزار بش��که نفت خام از 
ايران خريداري کرده اس��ت که اين رقم نس��بت به ماه پيش از آن 
)ژوئن( ۸۳ هزار بش��که افزايش را ثبت کرد.بررس��ي آمار صادرات 
نفت ايران به هند از س��ال ۲۰۱۵، روند افزايش��ي خريد نفت خام 
اين کش��ور را نش��ان مي دهد؛ ايران در س��ال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بطور 
متوس��ط روزانه معادل ۱۸۹ هزار و ۴۵۱ هزار بش��که به هند نفت 

خام صادر کرده است.

ايران سومين صادرکننده نفت به هندتوسعه همکاريهاي ايران و نروژ درزمينه انرژي 

توتال در شرايط عادي نمي تواند از فاز 11 پارس جنوبي کنار برود

کاهش خريد نفت کره از ايران 

وزي��ر نف��ت ب��ا بيان اين که متاس��فانه عده اي مي خواهند که ش��رکت 
توتال از پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبي، کنار برود، گفت: قرارداد توس��عه 
فاز ۱۱ پارس جنوبي قرارداد معتبري اس��ت و اين ش��رکت در ش��رايط 
ع��ادي نمي توان��د از اين پ��روژه کنار برود.به گزارش ايرنا ، بيژن زنگنه 
پس از ديدار با عليش��ير س��لطان اف، معاون نخس��ت وزير ازبکس��تان 
درباره اخبار ضد و نقيضي که از توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبي و توتال 
مطرح اس��ت، اظهار کرد: ما قرارداد معتبر قانوني با توتال، س��ي ان پي 
سي و پتروپارس داريم و در آن مشخص شده است که اين شرکت در 
چه ش��رايطي مي تواند از اين پروژه کنار برود.وي تاکيد کرد: توتال در 
شرايطي مي تواند از اين پروژه کنار برود که تحريم هاي بين المللي از 
س��وي ش��وراي امنيت عليه ايران اعمال ش��ود.وزير نفت با بيان اين که 

متاسفانه عده اي مي خواهند که توتال از اين پروژه کنار برود تا بگويند 
پيش بيني ما درس��ت از آب در آمد، افزود: يک عده هم مرتبا خبرهاي 
مربوط به حضور توتال در ايران را غلط ترجمه مي کنند تا نگراني ايجاد 

کنند؛ آدم که از ترس مرگ خودکشي نمي کند.
وزير نفت همچنين درباره محور ديدار با معاون نخست وزير ازبکستان 
با اشاره به اين که ما عالقمند به توسعه روابط با اين کشور در شاخه هاي 
مختلف هستيم، تصريح کرد: اين دومين ديدار با مقامات ازبکستاني در 
طول حدود يک ماه گذش��ته اس��ت و عمده محور اين ديدارها در زمينه 

نفت و بخش هاي پايين دستي است.
وي از عالقمندي ازبکس��تان براي س��رمايه گذاري در باالدستي نفت و 
پتروشيمي خبر داد و گفت: معاون نخست وزير ازبکستان با مديرعامل 

شرکت ملي صنايع پتروشيمي )رضا نوروززاده( ديدار و گفتگو مي کند.
زنگنه با بيان اين که ازبکستان همچنين عالقمند به خريد نفت از ايران 
اس��ت، تصريح کرد: موضوع خريد نفت مي تواند نخس��تين قدم براي 
گسترش همکاري بين دو کشور باشد که ممکن است زودتر از مباحث 
ديگر به نتيجه برس��د.به گفته وزير نفت، مذاکرات بيش��تر درباره خريد 
نفت ايران از س��وي ازبکس��تان توس��ط مديريت امور بين الملل شرکت 
ملي نفت ايران پيگيري مي شود.به گزارش ايرنا، ارزش قرارداد توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبي چهار ميليارد و ۸۰۰ ميليون دالر اس��ت که با به 
ثمر رس��يدن آن، روزانه ۵۶ ميليون مترمکعب )معادل ۲ ميليارد فوت 
مکعب( به ظرفيت برداشت ايران از ميدان گازي پارس جنوبي مشترک 
با قطر افزوده مي ش��ود.با توجه به اينکه اين قرارداد، نخس��تين قرارداد 

در قالب مدل جديد قرادادهاي نفتي اس��ت که پس از لغو تحريم ها به 
امضا مي رس��د، داراي اهميت زيادي اس��ت.وزارت نفت، در مدل جديد 
قراردادهاي نفتي، ش��رکت هاي بين المللي را ملزم به ش��راکت با يک 
ش��رکت ايراني و همچنين اس��تفاده از ساخت داخل کرده است.وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز در ۱۵ آبان ماه امسال اعالم کرد درخواست 
شروع به کار مديران و کارشناسان شرکت نفتي »توتال ايران بي.وي« 
در هيات فني اشتغال اتباع خارجي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

بر اين اس��اس، ش��رکت نفتي »توتال ايران بي.وي« مهرماه امسال در 
اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ه هاي تجاري ايران به ثبت رس��يد.قرار 
است اين شرکت در زمينه سرمايه گزاري پروژه هاي باال دستي، ميان 

دستي و پايين دستي نفت و گاز فعاليت کند.

بررسي وضعيت بازار نفت نشان مي دهد فشارهاي آمريکا به مشتريان 
نفت ايران ادامه دارد به نحوي که اين کشور حاضر است به مشتريان 
اي��ران نف��ت ارزان ت��ر بفروش��د در اين ميان کره خري��د نفت از ايران را 

کاهش داد اما لهستان هنوز مقاومت مي کند.
به گزارش فارس در حالي ايران به دليل کاهش توليد، صادرات نفت خام 
و ميعانات خود به بازار آسيا را کاهش داده است که براساس آمارهاي 
ارائه ش��ده از س��وي مراکز بين المللي انرژي واردات نفت کره جنوبي 
از ايران در ماه اکتبر نسبت به ماه پيش از آن ۹.۵ درصد کاهش يافته 
است.کره جنوبي، يکي از مشتريان مهم آسيايي نفت ايران، در ماه اکتبر 
۱.۶۵ ميليون تن، معادل روزانه ۳۹۰ هزار و ۶۷۵ بش��که نفت از ايران 
خريداري کرده است.اين رقم ۹.۵ درصد نسبت به ۱.۸۳ ميليون تن ماه 
س��پتامبر کاهش نش��ان مي دهد، اما همچنان حدود ۸۳ درصد باالتر از 
مدت مشابه سال گذشته است.برخي از مراکز مطالعاتي انرژي مي گويند 
عمده ترين علت کاهش خريد نفت کره جنوبي از ايران فشار هاي آمريکا 
به اين کش��ور اس��ت و حتي س��فر رئيس جمهور آمريکا به اين کشور بي 

تاثير نبوده و ظاهرا آمريکا متعهد شده است تا نياز هيدروکربوري کره 
جنوبي را در صورت عدم خريد از ايران تامين کند.

ظاهرا فشارهاي آمريکا به مشتريان نفتي ايران محدود نمي شود بلکه 
اين کشور به مشتريان اروپايي نيز فشارهايي وارد آورده است تا خريد 
نفت خود از ايران را کاهش دهند.آمريکايي ها که مي ديدند لهس��تان 
در حال تبديل ش��دن به بزرگترين خريدار نفت س��نگين ايران در اروپا 
هستند هم اکنون دست به کار شده و قراردادهاي صادراتي با خريداران 

نفت اين کشور منعقد کرده اند.
جالب اينجا اس��ت که لهس��تاني ها از اين فرصت اس��تفاده کرده و دنبال 
گرفتن تخفيف از آمريکايي ها هستند تا ضمن عدم خريد نفت از ايران که 

مورد توجه آمريکايي ها است بتوانند از تخفيف نيز بهره مند شوند.
اما به هر حال اين روند مانع از خريد نفت ايران توسط لهستاني ها نشده 
است و در شرايط فعلي به دليل باال گرفتن اختالفات دولت مرکزي و 
اقليم کردس��تان عراق بر س��ر انتقال و ترانزيت نفت، تقاضا براي انواع 
نفت خام هاي ترش در بازار اروپا باال گرفته و در راس��تاي اين سياس��ت 

افزايش تقاضا ش��رکت PKN Orlen لهس��تان بار ديگر خواستار خريد 
نفت از ايران شده است.

شرکت PKN Orlen که در کنار دومين شرکت پااليشگر نفت لهستان 
به نام لوتوس در سال ۲۰۱۷ ميالدي دو محموله يک ميليون بشکه اي 
نفت از ايران خريداري کرده که پس از خريد و تس��ت اين محموله ها 
بار ديگر براي خريد تک محموله نفت از شرکت ملي نفت ايران اظهار 
 PKN Orlen تمايل کرده اس��ت.بنابر اعالم اين منابع نفتي، ش��رکت
يک محموله نفت ايران را براي بارگيري در روز روزهاي ۲۵-۲۴ نوامبر 
خريداري کرده و اين خريد در راس��تاي متنوع س��ازي س��بد تامين نفت 
لهستان انجام گرفته است.در شرايط فعلي لهستان به شدت به نفت اورال 
روسيه وابسته است اما دو پااليشگر نفتي اين کشور به آرامي شروع به 
متنوع سازي منابع عرضه نفت خود کرده و ميزان صادرات نفت روسيه 
از پايانه پريمورسک، يعني جايي که بيشترين ميزان بارگيري نفت اورال 
از آنجا انجام مي شود، به دليل انجام عمليات تعميرات پااليشگاهي در 

ماه جاري ميالدي به شدت کاهش يافته است.

از س��وي ديگ��ر درحال��ي لوت��وس PKN Orlen لهس��تان مذاکرات 
ب��راي خري��د بلندم��دت نف��ت از ايران را در دس��تور کار ق��رار داده که 
 ،Mol ساير پااليشگران بلوک شرق اروپا همچون شرکت مجارستاني
ش��رکت دولتي بالروس BNK و ش��رکت OMV اتريش و ... در کنار 
لوتوس براي نخس��تين بار در طول يکس��ال گذش��ته تاکنون اقدام به 

واردات نفت از ايران کرده اند.

فشار آمريکا به مشتريان نفت ايران افزايش يافت

عربستان در داخل با 

تصفيه حساب هاي سياسي 

مواجه است و در بيرون در 

حال تشديد تنش ها با رقيب 

منطقه اي خود ايران است. 

هرچند تحليلگران انتظار 

ندارند اين تحوالت اختاللي 

آني در عرضه نفت عربستان 

به وجود بياورد، اما اين 

تحوالت به حدي مهم بوده 

که موجب شده قيمت نفت 

به باالترين رقم در طي بيش 

از دو سال گذشته برسد

“

“



بانک و بیمه

شهرستانكشهرستانك خبر شهرستان

بازسازي 17 روستاي مناطق زلزله زده کرمانشاه توسط سپاه
جانشين فرمانده سپاه اميرالمؤمنين )ع( استان ايالم:

ايالم- وحيد صدر: جانشين فرمانده سپاه اميرالمؤمنين )ع( استان ايالم گفت: 
بازسازي 17 روستاي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در شهرستان ثالث 

باباجاني و در منطقه ازگله به عهده سپاه ايالم گذاشته شده است.
سرهنگ جمال شاکرمي روز شنبه در نشست خبري به مناسبت هفته بسيج 
با تس��ليت ايام رحلت پيامبر اس��الم )ص(، ش��هادت امام حسن مجتبي )ع( و 
امام رضا)ع( و درگذشت جمعي از هموطنانمان در زلزله اخير استان کرمانشاه 
و تش��کر از اصحاب مطبوعات و رس��انه هاي استان در بيان مسائل اجتماعي، 
سياس��ي و اقتصادي کش��ور، با بيان اينکه بس��يج کلمه طيبه اس��ت و همه 
جريان هاي انقالبي تحت نام پرآوازه بسيج قرار دارند، اظهارداشت: بسيج در 
خارج از مرزهاي ايران هم با فرمان امام )ره( گسترش يافته و تفکر بسيجي 

در کشور، دشمن را از اهداف شومش در قبال ايران دور مي کند.
وي با اش��اره به اينکه همه مس��ئوالن در هر جايگاهي بس��يج را قبول دارند، 
اف��زود: بس��يج هم��واره بعنوان يک نيروي مردمي بوده و در اربعين حس��يني 
نقش خود را به خوبي ايفا کرد و عالوه بر اين در زلزله اخير س��پاه اس��تان و 
بس��يجيان ايالم وظيفه امدادرس��اني و کمک رساني خود به حادثه ديدگان را 
به خوبي ايفا کرده است.جانشين فرمانده سپاه اميرالمؤمنين )ع( استان ايالم 
شعار بسيج امسال را »بسيج؛ مظهر مردم ساالري ديني است« عنوان کرد و 
خاطرنشان ساخت: هفته بسيج از 29 آبان تا 5 آذر ماه است و روزهاي آن به 
ترتيب با عنوان بسيج؛ اقتصاد مقاومتي و سازندگي، بسيج؛ محروميت زادايي 
و خدمت رساني، بسيج؛ اعتالي فرهنگي و اجتماعي، بسيج؛ انديشه ورزي و 
توليد علم، بس��يج؛ مس��جد محوري و واليت مداري، بسيج؛ دولت مقاومت و 

استکبارستيزي، بسيج؛ جهادکبير و انقالبي نامگذاري شده است.
س��رهنگ جمال ش��اکرمي به اجراي 61 عنوان برنامه در هفته بس��يج امسال 
اشاره کرد و بيان داشت: در اين هفته 513 مورد اجرا مي شود که محوري ترين 

و اصلي ترين برنامه در کل کشور ديدار بسيجيان با رهبر انقالب است.
وي اجراي برنامه در صدا و س��يماي مرکز ايالم، برنامه هاي بس��يج دانش 
آموزي، بسيج جوانان با محوريت دانشجويي و طالب را از ديگر برنامه هاي 
بس��يج اس��تان ايالم در هفته بس��يج عنوان و تصريح کرد: عالوه بر اين موارد 

20 پروژه در مناطق روستايي استان ايالم کلنگ زني خواهد شد.
جانشين فرمانده سپاه اميرالمؤمنين )ع( استان ايالم همايش طاليه داران در 
سطح استان و شهرستان ها به همراه تجليل از افراد موفق، اعزام گروه هاي 
جهادي به مناطق زلزله زده، يادواره شهدا در مناطق مختلف استان، اجراي 
برنامه هاي ورزشي، برنامه هاي فرهنگي با محوريت دغدغه هاي مقام معظم 
رهبري در خصوص آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي، گشت هاي محله محور 
بسيجيان، غبار روبي مزار شهدا و شرکت بسيجيان در نماز جمعه را از مهمترين 
برنامه هاي هفته بس��يج در اس��تان دانس��ت و گفت: يکي از نکات برجس��ته 
برنامه هاي هفته بسيج امسال، مسجد محور بودن اين برنامه هاست و بر شروع 

برنامه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي از مساجد تأکيد شده است.
سرهنگ جمال شاکرمي با بيان اينکه تيم هاي پزشکي شامل پزشک، پرستار، 
بهيار به همراه تجهيزات و امکانات در محالت فقيرنشين و روستاهاي محروم 
استان براي ارائه خدمات بهداشتي و پزشکي به مردم محروم مستقر خواهند 
شد، ادامه داد: درصدد هستيم تا برنامه هاي اين هفته حول شعار مردم ساالري 

ديني و محروميت زدايي و خدمت رساني به مردم اجرا شوند و بسيج به همه 
مردم متعلق اس��ت و رنگ بوي سياس��ي نداش��ته و به دولت ها وابسته نيست، 

بلکه بسيج يک تفکر است و ما بدنبال گسترش اين تفکر هستيم.
وي در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار ما، در خصوص بهس��ازي و مقاوم س��ازي 
منازل روستايي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، گفت: سپاه و بسيج ايالم 
امدادرس��اني و س��اخت و س��از 17 روس��تا در منطقه زلزله زده ازگله که منطقه 
عملياتي س��پاه اس��تان ايالم اس��ت را بر عهده گرفته اس��ت و دو برنامه کوتاه 
مدت و بلند مدت در اين راستا تدوين شده که هم تغذيه و نيازهاي ضروري 
آنها برآورده شود و در برنامه بلند مدت اسکان موقت زلزله زدگان در مدت 2 
ماه در دستور کار قرار گرفته و عالوه بر اين در روستاهاي استان بهسازي و 
مقاوم سازي روستاها بيشتر بر عهده فرمانداري هاست اما اين نهاد با استفاده 

از ظرفيت پايگاه ها آماده کمک به روستائيان هستيم.
سرهنگ جمال شاکرمي همچنين در پاسخ به ديگر سؤال خبرنگار ما، مبني 
بر برنامه هاي بس��يج براي مقابله با بيابان زدايي در اس��تان، يادآور ش��د: در 
س��ال گذش��ته با مش��ارکت بس��يج و همکاري منابع طبيعي، 100 هکتار از 
اراضي اس��تان نهال کاري ش��ده و در مناطق بياباني و منبع توليد ريزگردها 
در اس��تان خوزس��تان 80 هکتار از اراضي نهال کاري ش��ده و همچنين در 
تفاهم نامه بين بس��يج و منابع طبيعي نهال کاري 4 هزار هکتار در دس��تور 
کار قرار دارد که در بيش��تر مناطق مس��تعد بياباني ش��دن اس��تان همچون 
 دش��ت عباس، فکه و مهران با اعزام نيروهاي بس��يجي نهال کاري صورت

 گيرد.
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لزوم ايجاد کتابخانه اي 
توسعه يافته در زاهدان 

مدير مرکز اسناد و کتابخانه ملي سيستان 
و بلوچس��تان گف��ت: حدود ينج ميليون و 
ش��تصد هزار برگ س��ند تاريخي در مرکز 
اس��ناد و کتابخانه ملي اس��تان سيستان و 

بلوچستان نگهداري مي شود. 
قاسم سياسر اظهار داشت: در مرکز اسناد و 
کتابخانه ملي استان سيستان و بلوچستان 
حدود ينج ميليون و شتصد هزار برگ سند 
تاريخي مربوط به فرهنگ و تاريخ استان 

نگهداري مي شود.
وي ادام��ه داد: 100 ه��زار مناب��ع کتاب، 
نس��خه پايان نامه، عکس و سند در مرکز 
اس��ناد و کتابخانه ملي اس��تان سيستان و 
بلوچس��تان وجود دارد که به نوبه خود بي 
نظير است زيرا اين امکان فقط در 3 استان 
کش��ور نظير تهران و ش��يراز و سيستان و 
بلوچس��تان وجود دارد.وي عنوان کرد: در 
سازمان اسناد و کتابخانه ملي سيستان و 
بلوچستان با کمبود فضا روبرو هستيم و به 
دلي��ل کمبود فضا امکان افزايش ظرفيت 

کتابهاي اين کتابخانه وجود ندارد.
 مدي��ر مرک��ز اس��ناد و کتابخان��ه مل��ي 
سيس��تان و بلوچس��تان همچنين با اشاره 
به اختصاص 4 هزار و 500 متر زمين براي 
احداث کتابخانه جديد در اس��تان تصريح 
کرد: با توجه به جمعيت زياد دانش��جويي 
در اس��تان نيازمن��د ايجاد ي��ک کتابخانه 

بزرگتر هستيم.
وي خاطر نشان کرد: برگزاري برنامه هاي 
ويژه ش��اهنامه خواني، ش��عر خواني، نقد 
کت��اب و نشس��تهاي فرهنگ��ي از جمله 
برنامه ه��اي اجراي��ي مرک��ز اس��ناد و 

کتابخانه هاي استان است.
معاون سياس��ي و اجتماعي اس��تانداري 
سيستان و بلوچستان نيز درنشست خبري 
بااصحاب رسانه به مناسبت هفته کتاب و 
کتابخواني که در سازمان اسناد و کتابخانه 
ملي سيس��تان و بلوچس��تان برگزار شد، 
گفت: با ايجاد فضاهاي مناس��ب و درخور 
ش��ان مردم استان براي مطالعه، مي توان 

فرهنگ کتابخواني را گسترش داد.
عل��ي اصغ��ر جمش��يد نژاد ضم��ن ابراز 
هم��دردي ب��ا خانواده ه��اي حادثه ديده 
زلزله غرب کش��ور و گراميداش��ت هفته 
کت��اب و کتابخوان��ي در اين نشس��ت در 
خص��وص هفته کتاب و کتابخواني گفت: 
کتاب معجزه دين اس��ت و عليرغم همه 
تکنولوژي ه��اي موجود، همچنان رونق 

دارد.

راه اندازی راديو زيارت 
اقدامی در مسیر فرهنگ رضوی

صابر ابراهيم بای - خراسان رضوی: مهندس 
کارگزار در بازديد از راديو زيارت ضمن اش��اره 
ب��ه اينکه راه ان��دازی راديو زيارت در پايتخت 
معنوی ايران اقدامی بس��يار ارزنده است بيان 
کرد :بدون شک وجود راديو زيارت در اين کالن 
شهر مذهبی باعث می شود، که اطالع رسانی 
های خوبی در جهات مختلف انجام شود.وی 
مقوله رسانه را برای انتقال حال و هوای بارگاه 
منور رضوی به تمام دلدادگان و مشتاقانی که 
ب��ه هر دليل ام��کان حضور فيزيکی را در اين 
صحن و س��را ندارند را يک ضرورت توصيف 
و بيان کرد: مخابرات منطقه خراسان رضوی 
راه ان��دازی راديو زيارت را اقدامی اثر بخش در 
مسير اشاعه فرهنگ رضوی می داند و ما هم 
تمام تالش خود را خواهيم کرد که با اقدمات 
ارزنده امکانات ارتباطی خوبی را برای زائران، 
در اين شهر مذهبی فراهم کنيم.مدير مخابرات 
منطقه خراسان رضوی ضمن شرکت در برنامه 
زنده راديو زيارت  گفت : با توجه به نزديک شدن 
به دهه پاياني ماه محرم و صفر و حضور ميليون 
ها زائر در مشهد الرضا ، با تالش همکارانم در 
حوزه ارتباطات سيار و شبکه  توانستيم  در مسير 
هاي منتهي به حرم مطهر رضوي براي اولين 
بار در سايت هاي ميکرو همراه اول کشور، 12 
سايت ميکرو را به اخرين تکنولوژي ارتباطي 
از جمله 3G و 4G   بهينه سازي و راه اندازي 
کنيم که ظرفيت ش��بکه همراه را بين 300 تا 
500 برابر افزايش داده است.مهندس کارگزار 
در پايان به آمادگي کامل مخابرات اس��تان در 
دهه پاياني ماه صفر اش��اره کرد و افزود: براي 
افزايش و کيفيت بيش��تر پوشش تلفن همراه 
در مشهد الرضا 4 سايت متحرك اضطراري ) 
کانکس هاي سيار( هم در ميدان بسيج،خيابان 
اندرزگو،پارکينگ مدرس و ميدان طبرسي هم 
نصب و راه  اندازي شده که در مواقع نياز، مورد 

استفاده قرار مي گيرد

گازرساني به 7 شهرك صنعتي 
مازندران در دولت يازدهم 

ش��رکت  مديرعام��ل  ساری-رييس�ی: 
ش��هرك های صنعتي مازن��دران از اتصال 7 
شهرك صنعتي استان به شبکه گاز در دولت 
يازدهم خبر داد.به گزارش روابط عمومي شرکت 
شهرك های صنعتي مازندران، سيد مصطفي 
موس��وي گفت: با گازرس��اني به شهرك های 
صنعتي عالوه بر کاهش آلودگي محيط زيست، 
رونق اقتصادي استان، صرفه جويی در کاهش 
مص��رف هزينه ها و فرصت ش��غلي جديد نيز 
فراهم می شود.مديرعامل شرکت شهرکهاي 
صنعتي مازندران با اش��اره به اقدامات شرکت 
در دول��ت يازده��م در مباح��ث زيرس��اختي 
افزود: ش��هرك های صنعتي رستم کال، فاز 2 
بهشهر، مرزن آباد چالوس، نوشهر، جويبار، نکا 
 و ناحيه صنعتي گلوگاه به ش��بکه گاز متصل

 شدند.

طرح مدير خدمات ويژه، تحولي  در خدمات رساني نظام بانکي
عضو هيات مديره بانک ملي ايران تاکيد کرد: 

عض��و هيات مدي��ره بانک ملي ايران تاکيد 
کرد: اجراي درست طرح مدير خدمات ويژه 
مي توان��د تحول بزرگي در خدمات رس��اني 
نظام بانکي کش��ور ايج��اد کند.به گزارش 
رواب��ط عمومي بان��ک مل��ي اي��ران، برات 
کريم��ي در همايش تش��ريح جايگاه مدير 
خدمات ويژه که در مرکز آموزشي و رفاهي 
بابلسر بانک برگزار شد، با اشاره به وضعيت 
مطل��وب منابع و مصارف و مطالبات معوق 
بان��ک ملي ايران گفت: همه اقدامات بانک 
بايد به افزايش رضايت مشتريان بيانجامد.

وي ادامه داد: آنچه براي ما مهم است، جلب 
اعتماد مشتري است و تنها از اين مسير است 
ک��ه مي توان در فضاي رقابتي موجود ادامه 
حيات داد.عضو هيات مديره بانک ملي ايران 
با تاکيد بر توس��عه بانک��داري الکترونيک، 
اف��زود: روش هاي قديمي مانند افزايش نرخ 
س��ود س��پرده يا تبليغ خدمات غيرواقعي که 
پيش از اين توس��ط برخي موسس��ات مالي 
انجام مي شد امروز نزد مردم رنگ باخته است 
و خدمات رساني مطلوب اولويت مشتريان در 
انتخاب بانک مي باشد.وي با اشاره به جايگاه 
ويژه مشتريان بانک ملي ايران خاطرنشان 
ک��رد: ت��الش بانک بر ارائه بهترين خدمات 
به مش��تريان اس��ت به طوري که مش��تري 

بتوان��د اغل��ب خدمات مورد نظرش را در هر 
زمان و مکاني دريافت کند.به گفته کريمي، 
طرح هاي جديد بانک در راس��تاي تس��هيل 
خدمات به مش��تريان به ش��دت مورد تاکيد 
مديرعام��ل بانک اس��ت و همه توان بانک 
بايد در جهت اجراي درست آن بسيج شود.

وي همچني��ن ضمن تس��ليت حادثه زلزله 
اخي��ر در مناطق غربي کش��ور، تاکيد کرد : 
اين بانک همواره در کنار مردم بوده و هست و 
تا آخرين لحظه خدمت رساني به آنها را ادامه 
خواهد داد.حسن شهرآشوب مدير امور طرح 
و برنامه بانک ملي ايران نيز در اين همايش با 

تاکيد بر اين که سازمان هاي بزرگ به دنبال 
تغييرات مثبت هستند، گفت: بانک به دنبال 
اقدامات نو و منحصر به فرد است که بتواند 
در حد بزرگترين و معتبرترين بانک هاي دنيا 
به مشتريان خود خدمات ارائه نمايد.محمد 
نور آزادي مدير امور شعب تهران بانک ملي 

ايران نيز با اش��اره به اين که اجراي درس��ت 
طرح هاي در دست اجرا به باور، برنامه ريزي 
و پيگيري دقيق نياز دارد، گفت: خوشبختانه 
نتيجه اجراي طرح هاي جديد در تهران بسيار 
قابل قبول بوده و اميدواريم همين روند تا آخر 
ادامه يابد.حميدرضا فتحي بيرانوند مدير امور 
شعب منطقه يک بانک ملي ايران نيز با تاکيد 
ب��ر اي��ن که رقابت در نظام بانکي ما به يک 
اصل قطعي تبديل شده است، گفت: امروز 
رقاب��ت فقط در ن��وع خدمات بانکي تعريف 
شده است و مشتري و نيازهاي آنها جايگاه 
مهم��ي در برن��ده بودن بانک ه��ا در فضاي 
رقابتي دارد.اصالن کريمي مدير امور شعب 
منطقه دو کشور بانک ملي ايران نيز گفت: 
هدف نهايي از خدمات بانکي، حفظ منزلت 
مش��تري اس��ت که اين روزها بانک تالش 
مي کن��د ب��ا طرح هاي جديد ب��ه خوبي اين 
ه��دف را محقق کند.در اين همايش هادي 
س��االرخيلي نيز رئيس اداره کل س��ازمان و 
روش هاي بانک ملي ايران نيز گزارش��ي از 
ارتقاي س��طح خدمت رس��اني بانک با ارايه 
خدم��ات جديد ارائ��ه کرد و در پايان جمعي 
از مدي��ران و کارشناس��ان بانک در پنلي به 
س��واالت ش��رکت کنن��دگان درخصوص 

خدمات جديد پاسخ دادند.
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 بیمه   کوثر در کنار 
آسیب  ديدگان غرب کشور

کارشناسان شرکت بيمه   کوثر به  صورت 24ساعته 
آماده ارايه خدمات به آسيب  ديدگان غرب کشور 
هستند.به گزارش روابط عمومی بيمه کوثر؛ اين 
شرکت در ساعت های نخست حادثه بر اساس 
وظيفه ی انسانی واجتماعی خود نسبت به ياری 
حادثه دي��دگان اق��دام کرده ب��ود و کمک های 
انسان دوستانه خود را به مناطق زلزله زده ارسال 
کرد و اکنون که شرايط بحرانی منطقه تا حدودی 
مديريت ش��ده و ساماندهی نسبی زلزله زدگان 
صورت گرفته است، در راستای وظيفه حرفه ای 
خود و به منظور تس��ريع در پرداخت خس��ارت به 
بيمه شدگان چادرهای پرداخت خسارت سيار را 

در مناطق زلزله برپا کرده است.
گفتن��ی اس��ت؛ زيان دي��دگان می توانند برای 
اعالم خس��ارت به سرپرستی و نمايندگی های 
بيمه کوثر استان، دفاتر سازمان تامين اجتماعی 
نيروهای مسلح، کانون های بازنشستگان ارتش، 
سپاه، نيروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتيبانی 
نيروهای مس��لح در سراسر استان مراجعه کنند.

براساس گزارش های ارسالی از مناطق زلزله زده، 
تاکنون هزارو220 پرونده در اس��تان های غربی 
کش��ور تشکيل ش��ده است و به محض تکميل 
ش��دن پرونده ها مبلغ خس��ارت به زيان ديدگان 

پرداخت خواهد شد.

پرداخت خسارت بیمه گذاران 
مناطق زلزله زده در اسرع وقت

نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل بيمه دانا 
گفت: پس از حادثه زلزله کرمانش��اه با تش��کيل 
کارگ��روه وي��ژه ای گروه ارزيابی خس��ارت اين 
ش��رکت از س��تاد به مناطق زلزله غرب کش��ور 
اعزام ش��د.به گزارش روابط عمومی بيمه دانا، 
وی در ادامه افزود: گروه ارزيابی خس��ارت بيمه 
دانا در س��اعات اوليه در محل حاضر ش��دند و به 
ارزيابی خس��ارت وارد ش��ده به بيمه گذاران اين 
ش��رکت اق��دام کردند.دکتر ص��ادق با تأکيد بر 
پرداخت خسارت آسيب ديدگان در اسرع وقت، 
اضافه کرد: بيمه گذاران اين ش��رکت که اغلب 
پرس��نل نيروهای نظام��ی و انتظامی )ارتش و 
نيروی انتظامی( هستند می توانند جهت پيگيری 
پرونده خود به ش��عبه کرمانش��اه مراجعه کنند.

وی در پايان خاطرنش��ان کرد: منازل مسکونی 
و اثاثي��ه منزل بيم��ه گذاران نيروهای نظامی و 
انتظامی)ارتش و نيروی انتظامی( تحت پوشش 
بيمه دانا بوده که پس از تشکيل پرونده و ارزيابی 
خس��ارت توس��ط کارشناسان مستقر در مناطق 
 زلزل��ه زده در کوتاه تري��ن زمان ممکن پرداخت 

خواهد شد.

جلسه شورای هماهنگی شرکت های 
بیمه ای در ستاد بیمه ايران

جلس��ه شورای هماهنگی شرکتهای بيمه ای در 
مقر س��تاد پرداخت خس��ارت به زلزله زدگان بيمه 
ايران واقع در شهرس��تان س��رپل ذهاب با ارائه 
گ��زارش جام��ع از عملکرد بيمه ايران و تعدادی از 
شرکت های خصوصی تشکيل شد.در اين جلسه 
که با حضور آقايان رضايی و يوس��فی مدير بيمه 
های آتش سوزی و مدير کل استان کرمانشاه بيمه 
ايران تشکيل شد، راهکارها و رهنمودهای الزم 
برای انسجام و تالش مجدانه جهت حضور ديگر 
ش��رکت ها بررسی و برای حضور پررنگ تر ساير 
بيمه ها برای پرداخت خسارت برنامه ريزی شد.

حضور تیم ويژه بیمه ملت در 
مناطق زلزله زده

پيرو دستور مديرعامل بيمه ملت مبنی بر تشکيل 
تي��م ويژه رس��يدگی به خس��ارت بيمه نامه های 
تحت پوش��ش اين ش��رکت، تيم وي��ژه ای برای 
پيگي��ری ام��ور و تس��ريع در پرداخت خس��ارت 
بيمه گ��زاران ب��ه مناطق زلزله زده غرب کش��ور 
اعزام ش��د.به گ��زارش روابط عمومی بيمه ملت، 
تي��م اعزام��ی ش��امل دو گروه بيم��ه اتومبيل و 
آتش سوزی است و کارشناسان ضمن حضور در 
مناطق زلزله زده در حال بررس��ی، برآورد و تهيه 
گزارش اوليه از خس��ارات مربوط به بيمه گزاران 
بيمه ملت هستند.گفتنی است، بيمه ملت همگام 
با س��اير نيروهای امدادی تمامی ظرفيت فنی و 
نيروی انس��انی خود را برای بررس��ی و پرداخت 
هرچه س��ريع تر خسارت بيمه گزاران آسيب ديده 

به کار خواهد گرفت.

تشکیل پرونده و برآورد خسارت 
در مناطق زلزله زده

بازديد از محل های آس��يب ديده و برآورد فوری 
خس��ارت بيمه گذاران در دس��تور کار تيم ارزياب 
خس��ارت بيم��ه نوين در مناط��ق زلزله زده غرب 
کشور قرار گرفته است.به گزارش روابط عمومی 
بيمه نوين، تيم ارزيابی خس��ارت اين ش��رکت از 
هفته گذش��ته پس از امکان حضور ش��رکت های 
بيمه در مناطق زلزله زده در محل حاضر شدند و 
با تشکيل پرونده به برآورد خسارات بيمه گذاران 
جهت پرداخت س��ريع آن اقدام کرده اند.ش��رکت 
بيمه نوين ضمن ابراز تأسف از اين واقعه، تالش 
دارد برحسب وظيفه قانونی و مسئوليت اجتماعی 
خود، در کوتاه ترين زمان ممکن با بررسی دقيق و 
برآورد کارشناسی خسارات، ضمن تکميل پرونده 
و طی مراحل قانونی، پرداخت س��ريع خس��ارت 
 وارده ب��ه بيم��ه گ��ذاران خ��ود را در اولويت قرار

 دهد.

در پي وقوع زلزله غم انگيز در استان هاي غرب کشور 
و جان باختن و مجروح ش��دن ش��ماري از هم ميهنان 
عزيزمان، ش��رکت نس��يم س��المت بانک پاس��ارگاد 
کمک هاي پزش��کي و دارويي را مس��تقر کرد و تعداد 
10 ه��زار تخت��ه پتو و يکصد چ��ادر امدادي به مناطق 

زلزله زده ارسال شد.
به گزارش روابط  عمومي بانک پاسارگاد، خسرو رفيعي 
مشاور مدير عامل و مدير روابط  عمومي بانک پاسارگاد، 
ضم��ن تس��ليت و ابراز همدردي ب��ا هم ميهنانمان در 
منطقه غرب کش��ور، با اعالم اين خبر گفت: ش��رکت 
نس��يم س��المت بانک پاسارگاد در منطقه ازگله ثالث 

باباجاني بيمارس��تان صحرايي جهت امدادرس��اني به 
مجروح��ان از جمله انجام عمل هاي جراحي ضروري 
و همچني��ن انج��ام عمل هاي زايم��ان، با تجهيزات و 
امکانات کامل پزشکي ايجاد کرده است. عالوه بر اين 
تع��داد يکصد چادر امدادي در کنار بيمارس��تان، براي 
نگهداري و بس��تري بيماران مستقر شد.وي ادامه داد: 
همچني��ن تع��داد 10 هزار تخته پتو به مناطق زلزله زده 
ارس��ال ش��ده که با همکاري فرمانداري و هالل احمر 
در مناطق محرومي که مورد نياز اس��ت در حال توزيع 
هستند.رفيعي تأکيد کرد: به همين منظور شماره حساب 
2-10488144-8100-201 و شماره کارت 7777-
7777-2977-5022 بانک پاس��ارگاد جه��ت اه��دا 
کمک هاي نقدي هموطنان عزيز در نظر گرفته ش��ده 
و بانکداران بانک پاس��ارگاد کمک هاي خود را به اين 
حساب واريز خواهند کرد. وي در پايان ضمن تسليت 
مجدد به ملت ش��ريف ايران، از درگاه ايزد منان براي 
درگذش��تگان اين حادثه علو درجات، براي بازماندگان 
 صبر و شکيبايي و براي مجروحان شفاي عاجل مسئلت

 کرد.

بخش س��وم تجهيزات خريداري ش��ده جهت بهره 
ب��رداري از ف��از 1 بندر ش��هيد بهش��تي چابهار که با 
تامين مالي بانک توس��عه صادرات خريداري ش��ده 
است، وارد کشور شد.به گزارش روابط عمومي بانک 
توسعه صادرات، دومين محموله نيز شامل 13 دستگاه 
انواع تجهيزات تخليه و بارگيري کانتينر ش��امل ريچ 
استاکر، امتي استاکر و ليفتراك در اواخر شهريور ماه 
سال جاري به بندر وارد، مونتاژ و آماده بهره برداري 
شده بود.مشارکت بانک براي اجرا و تجهيز فاز يک 
بندرشهيد بهشتي از منابع صندوق توسعه ملي تامين 
شده و به اين منظور 334 ميليون دالر اختصاص يافته 

است.با توجه به عزم جدي دولت مبني بر توسعه بنادر 
و توجه بيشتر به توسعه جنوب شرقي کشور خصوصا" 
سواحل مکران، بانک توسعه صادرات اين موضوع را 
در چارچوب توس��عه زيرساختهاي صادرات کشور در 
اولويت طرح هاي حمايتي خود قرار داده اس��ت.الزم 
به يادآوري اس��ت که با اس��تفاده از تجهيزات وارده 
ت��ا کنون بهره ب��رداري از ترمينال کانتينري فاز يک 
بندر ش��هيد بهش��تي چابهار فراهم گرديده است. در 
همين راس��تا طي هفته هاي گذش��ته توسط دو فروند 
کش��تي دو محموله ترانزيتي گندم جمعًا به وزن 30 
هزارت��ن که بصورت کانتينري)بالغ بر 1295 کانتينر 
20 فوت( و به قصد ترانزيت از کش��ور هندوس��تان به 
مقصد کش��ور افغانستان از طريق بندر شهيدبهشتي 
چابهار به کش��ور وارد و تخليه ش��د .چابهار موقعيت 
مناسبي در زمينه تجارت، حمل ونقل و ترانزيت کاال 
به کش��ورهاي آس��ياي ميانه به ويژه افغانستان دارد 
و نزديکتري��ن و با صرفه ترين مس��ير براي صادرات 
و واردات کاال از کش��ورهاي مختلف به افغانس��تان 

محصور در خشکي است.

واردات بخش سوم تجهيزات بندرشهيدبهشتي چابهارکمک بانک پاسارگاد به مناطق زلزله زده

برنامه ريزي حوزه مالي از هدر رفت هزينه ها جلوگيري مي کند
ساري-رييس�ي:  نشس��ت معاونين توسعه و مديريت 
و پش��تيباني شهرس��تان ها و مناطق با حضور مديرکل 
آموزش و پرورش، معاون توس��عه و پش��تيباني، روساي 
اداره تع��اون، اداره بودج��ه، ام��ور مال��ي، اداره خدمات، 
کارش��ناس مس��ئول برنامه ريزي و نظارت بر تغذيه و 
شير مدارس و رييس اداره راهبردي و مکاتبات برگزار 
شدبه گزارش اداره اطالع رساني و روابط عمومي آموزش 
و پرورش مازندران؛ »سيد علي قاسمي« در اين نشست 
که به منظور همکاري، هم انديش��ي، توس��عه منابع و 
مديريت، رشد ديدگاه مديريت مالي، راهکار براي ايجاد 
درآمد، مسائل بيمه فرهنگيان و ديگر موارد در باشگاه 
فرهنگيان س��اري برگزار شد اظهار داشت: تغيير روش 
مديريتي مطلوب در هر کاري منجر به پيشرفت مي شود. 
بايد ديد مديريتي به سمتي کشيده شود منابع توليد کنيم 

و هزينه ها بايد متناسب منابع موردنظر باشد.
مدي��رکل آموزش و پرورش مازندران کارکرد هزينه ها 

را بر حس��ب چارچوب قانون برش��مرد و تصريح کرد: 
اگر به دنبال مديريت مالي اثربخش هس��تيم بايد روي 
فرصت هاي قانوني تأمين منابع تمرکز کنيم. شايد اين 
تآمين منابع جوابگوي اکثر مش��کالت مالي نباش��د اما 

بخشي را پاسخ مي دهد .
اين مسئول با اشاره به ضرورت شناسايي فرصت هاي 
قانوني تأمين منابع مالي خاطر نش��ان س��اخت: با برنامه 
ري��زي م��دون در ح��وزه مال��ي از هدر رف��ت هزينه ها 
جلوگي��ري مي کن��د چرا ک��ه هزينه هاي صورت گرفته 

بايد در چارچوب و مطابق قانون باشد.
وي توليد و حفظ منابع را امري مهم در تأمين مالي عنوان 
کرد و ادامه داد: اگر روي منابع مالي نظارت داشته باشيم 

درآمدها در مسير خودش حرکت مي کند.
مدي��رکل آم��وزش و پرورش با بي��ان اينکه 99 درصد 
اعتبارات استان صرف حقوق کارمندان مي شود افزود: 
ب��ا جلوگي��ري از هدر رفت هزينه ها و تمرکز بر مديريت 

مناب��ع گامي در راس��تاي بهبود ام��ور آموزش وپرورش 
برداريم.وي ادامه داد: رفتار سازماني بايد به گونه اي باشد 
هدف هاي س��ازمان به بهترين وجه تحقق يابد اين امر 

نيازمند صرفه جويي و مديريت هرينه ها است.
اين مقام مسئول با تأکيد بر انسجام سازماني در آموزش 
ب��ر مناب��ع و هزينه اضافه کرد: با تش��کيل کار گروهي، 
تيمي، آش��نايي با آيين نامه ها و قوانين مالي، برگزاري 
کالس هاي آموزشي براي مديران و افرادي که با امور 
مالي در ارتباط هستند براي مديريت منابع مالي تالش 
کنيم.وي اذعان داش��ت: در نظارت بر واحدهاي تابعه 
بايددقت خاصي داشته باشيم چون هدف آسيب پذيري 
نيست بلکه جنبه هدايتي و راهنمايي بايد داشته باشد تا 

شاهد بازده خوبي در نظارت مستمر باشيم .
ضرورت شناسايي درآمدها و کاهش هزينه ها ���

معاون توسعه و پشتيباني آموزش و پرورش مازندران نيز 
با بيان اينکه شناسايي درآمدها منجر به کيفيت و دقت 

در امور مالي و کاهش هزينه ها مي ش��ود اظهار داش��ت: 
رعايت ش��اخص و توليد منابع مالي گامي در راس��تاي 

کاهش انحراف اعتبارات است.
عس��گري نيکزاد با اش��اره به شناسايي هزينه ها افزود: 
تمام دارايي ها، کاالها و امالك بايد شناس��ايي ش��وند 
چراکه حس��ابداري قانون محاسبات اعداد و قائده است 

تا به اهداف مالي دست يابيم.

مديرکل آموزش و پرورش مازندران:

برگزاری کنفرانس ملي GIS به وسيله اپليکيشن در استان مرکزي
مديرعام��ل ب��رق منطق��ه اي باختر گف��ت: کنفرانس 
جي آي اس توس��ط اپليکيش��ن براي نخس��تين بار در 
اس��تان مرکزي برگزار مي شود. فرهاد شبيهي در جلسه 
هماهنگ��ي چهارمي��ن کنفرانس ملي ج��ي آي اس در 
صنعت آب و برق که در اس��تانداري مرکزي برگزار ش��د 
اظه��ار داش��ت: اين کنفرانس با ه��دف معرفي آخرين 

دستاوردها و يافته هاي علمي و پژوهشي جي آي اس و 
اس دي آي در ايران و جهان و تبادل و به اشتراك گذاري 
اطالعات و تجربيات محققان و پژوهشگران به منظور 
باال بردن سطح علمي استان برگزار مي شود.وي افزود: 
اين کنفرانس براي نخستين بار براساس جي آي اس و 
توس��ط اپليکيش��ن برگزار مي شود و بنياد سحاب در اين 

کنفرانس براي نخستين بار به برگزيدگان علمي جايزه 
اهدا مي کند.رئيس برگزاري کنفرانس ملي جي آي اس 
در استان مرکزي تصريح کرد: اين کنفرانس که چهارمين 
کنفرانس ملي جي آي اس در صنعت آب و برق است با 
رويکرد "هم انديشي و هم افزايي در فعاليت هاي انجام 
ش��ده در حوزه جي آي اس" و به ميزباني صنعت آب و 

برق اس��تان مرکزي در 22 و 23 آذرماه امس��ال برگزار 
مي ش��ود.معاون هماهنگي امور اقتادي و توس��عه منابع 
استاندار مرکزي هم با اشاره به برگزاري اين کنفرانس 
گفت: ظرفيت هاي موجود در استان مرکزي به طور کامل 
به منظور برگزاري چهرمين کنفرانس ملي کاربرد جي آي 

اس در صنعت آب و برق مورد استفاده قرار گيرد.
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يادداشت 

فقر قانوني ريشه عدم تامين رفاه 
دستفروشان

 

براي ساماندهي دستفروشان بايد سازوکار منطقي 
ايجاد شود، حمايت از اين قشر در چارچوبي قانونمند 
را در گروي ارائه اليحه از س��وي دولت به مجلس 
است.پيشنهاد يکي از اعضاي شوراي شهر مبني بر 
ارائه طرح يا اليحه اي براي ساماندهي دستفروشان 
را منوط به ارائه اليحه از س��وي دولت اس��ت که 
ضمانت اجرايي آن را تضمين کند هر تصميمي در 
کش��ور بايد در چارچوب قانون صورت بگيرد، ولي 
اجراي قانون مهم تر از تصويب آن است، آن هم در 
شرايطي که، با انباشتي از قانون مواجه هستيم، که 
به درستي اجرا نمي شوند.اگر دولت ايجاد قانون در 
زمينه س��اماندهي دستفروشان را ضروري مي داند، 
بايد براي رفع مش��کالت اين بخش، اليحه ارائه 
ده��د، ت��ا بعد از تصويب، عزم جدي براي اجراي آن 
نيز داشته باشد.ساماندهي دستفروشان بايد بر مبناي 
سازوکار منطقي صورت بگيرد، چراکه تحقق اين امر 
به صورت اجباري امکانپذير نيست، از سوي ديگر اگر 
بخواهيم بازارچه اي نيز براي فعاليت آنها ايجاد کنيم، 
تمايلي به پرداخت ماليات و عوارض ندارند، بنابراين 
اگر مکاني در اختيار آنها قرار بگيرد، قطعا براي حضور 
در آن از قانون تبعيت نخواهند کرد.هم اکنون فعاليت 
گسترده دستفروشان، مشکالتي را در مسير عبور و 
مرور مردم ايجاد کرده است، و اين در حالي است که، 
ساماندهي آنها به دليل تعداد زياد و پراکندگي که در 
محل استقرارشان دارند، امکانپذير نيست، و تنها در 
صورتي مي توان با تصويب قانون، اصالحاتي را در 
اين بخش انجام داد، که مجريان قانون، عزم جدي 

براي اجراي مصوبه مجلس داشته باشند.
سرمقاله

زلزله زانو زد
ادامه از صفحه1

در حادثه زلزله مهيب بيش از 7 ريشتري غرب کشور 
حتي جهانيان هم کردها را تنها نگذاشتند و موجبات 
دلگرمي آن��ان را فراهم آوردند. دراين ميان هم هر 
از گاهي رسانه ها و مطبوعات خبر از جمعيت انبوه 
مردمي مي دادند که براي ديدار با مردم مناطق زلزله 
زده و کمک به آنان به کرمانش��اه و س��رپل ذهاب 
و اسالم آباد و قصر شيرين رفته بودند و ظاهرا به 
واسطه همين حضور انبوه مشکالتي هم بر سر راه 
نيروهاي امدادي ايجاد شده بود. بر همين اساس 
از مردم خواسته مي شد که از سفر به اين بخش از 
کشورمان خودداري کنند يا سفرشان را براي چند 
روز بعد به تاخير بيندازند تا کار کمک رساني به آسيب 
ديدگان از زلزله راحت تر و با س��رعت و س��هولت 
بيشتري صورت بگيرد. اين درخواست در جاي خود 
محترم و منطقي اس��ت و همکاري بيش از پيش 
مردم را مي طلبد اما در اين ميان بايد به دو نکته توجه 
داشت. اول اينکه متوليان و دست اندرکاران مقابله 
با بحران کشور الزم است ضمن آشنايي با روحيات 
و ويژگي هاي اخالقي و رفتاري هموطنان ايراني 
خودشان خيلي پيش تر از بروز يک واقعه و بحران 
اين آمادگي را داشته باشند که خواه ناخواه هميشه 
تعدادي هستند که تاب ماندن ندارند و مي خواهند 
به هر ترتيب که شده خودشان را به مناطق حادثه 
ديده برس��انند؛ بنابراين ستادهاي مقابله با بحران 
بايستي يکي از بديهي ترين و ابتدايي ترين وظايف 
خود را هدايت اين مردم به مسيرها و راه هايي بداند 
که ضمن احترام به حضور آنان، تا آنجا که مي تواند 
از مداخله بي ضابطه و غير اصولي ديگران که از قضا 
ني��ت خي��ر دارند جلوگيري کند و حتي با تمهيدات 
از پيش انديشيده شده مي تواند حداکثر استفاده را 
از خيل آدميان دلسوز و عالقه مند به عمل آورده 
و امدارساني به بحران زدگان را با سرعت و قدرت 
بيش��تري اجرايي کنند. نکته دوم اين اس��ت که باز 
هم خيلي پيش تر و جلوتر از آن که بحران و حادثه 
غير مترقبه اي دامن گير هموطنان مان شود الزم 
است بخش هاي آموزشي و رسانه اي ستاد بحران 
از طريق رسانه ها و برپايي کالس و توزيع جزوه و 
حتي برپايي مسابقه و سرگرمي نکات و دقايقي را که 
به هنگام وقوع بحران بايستي از سوي مردم رعايت 
ش��ود و مورد توجه قرار گيرد در ذهن و فکر آنان 
نهادينه کنند تا نيازي به تذکر و تکرار پي در پي اين 
نکات و دقايق به هنگام وقوع زلزله نباشد و انرژي 
مسئوالن و نيروهاي امدادي قبل از هرچيز صرف 
رسيدگي به امور مردم بحران زده شود. از اين گذشته 
م��ردم باي��د به اين باور برس��ند که در صورت عدم 
حض��ور آنان در مناطق بحراني، نيروهاي امدادي 
به بهترين وجه ممکن انجام وظيفه مي کنند و کار 
س��اماندهي و رس��يدگي به امور مردم بحران زده را 
به اجرا مي گذارند. براي نهادينه شدن اين باور هم 
بخش رس��انه اي و آموزشي ستاد مديريت بحران 

مسيري طوالني در پيش دارد.
تک خبر

۱۷هزارو۳۱۴ مرکز درماني طرف 
قرارداد تامين اجتماعي هستند

تا پايان خرداد سال گذشته، ١7 هزار و ٣١٤ مرکز 
خدمات تش��خيصي و درماني مس��تقل در سراسر 
کش��ور طرف قرار داد س��ازمان تامين اجتماعي 
هستند.به گزارش مهر، بر اساس اعالم دفتر آمار 
و محاسبات اقتصادي و اجتماعي سازمان تامين 
اجتماعي، از مجموع مراکز خدمات تش��خيصي و 
درمان��ي ط��رف قرارداد، ٩ هزار و 7٨٨ داروخانه،٢ 
هزار و ١١٣ آزمايشگاه، يک هزار و ٨٥٥ راديولوژي، 
١7٠ ام.آر. اي، ٣٢٠ اسکن، ٣٤٨ دياليز، ٥٥ سنگ 
ش��کن، ٢ هزار و ٣7١ فيزيو تراپي و ٢٩٤ س��اير 
مراکز هس��تند.همچنين ٢٣ هزار و ٢77 پزش��ک 
و دندانپزشک مستقل نيز تا پايان خرداد ماه سال 
ج��اري ط��رف قرار داد س��ازمان تامين اجتماعي 
هس��تند و به بيمه ش��دگان اين س��ازمان خدمات 
ارائ��ه کردن��د.٥ هزار و ٨٤٠ مرکز درماني ش��امل 
بيمارستان، درمانگاه و پلي کلينيک، دي کلينيک 
و مراکز بهداشتي درماني در سراسر کشور در مدت 
مذک��ور، طرف قرار داد س��ازمان تامين اجتماعي 
هستند و اين سازمان خدمات مورد نياز بيمه شدگان 

را از آنها خريداري مي کند.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي از 
آمادگ��ي اي��ن نهاد براي به جريان انداختن دوباره 
 طرح "تحقيق و تفحص از شهرداري تهران" خبر

 داد.
به گزارش ايلنا، طرح "تقاضاي تحقيق و تفحص 
از عملکرد شهرداري تهران در واگذاري امالک و 
پروژه هاي مشارکت به اشخاص حقيقي و حقوقي" 
اسفند ماه سال گذشته و چند ماه پيش از انتخابات 
رياس��ت جمهوري و شوراي شهر در صحن علني 
مجلس رد ش��د. طراح اين طرح، محمود صادقي، 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي بود 
و محمدباق��ر قاليب��اف در نام��ه اي خطاب به علي 
الريجان��ي از نماين��دگان مجلس ب��ه  خاطر عدم 
تصوي��ب ط��رح تحقيق و تفحص از ش��هرداري 
ته��ران تش��کر کرد.پروانه ماف��ي، نماينده مردم 
تهران در مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به اين 
سوال که با توجه به مطرح شدن مدارک جديد در 

مورد هزينه هاي فاقد سند در دوران احمدي نژاد و 
قاليباف و واگذاري امالک آيا مجلس قصد ندارد؛ 
دوباره طرح تحقيق و تفحص از شهرداري را کليد 
بزند؟ گفت: مس��ائل ش��هرداري تهران به شوراي 
ش��هر مربوط مي شود و شوراي شهر آمادگي خود 
را براي ورود به بحث هزينه هاي فاقد سند اعالم 
کرده اس��ت و مجلس نيز اين آمادگي را دارد.اين 
عضو کميس��يون ش��وراها و امور داخلي کشور در 
مجلس دهم ادامه داد: مجلس يکبار براي تحقيق 
و تفحص اقدام کرد که به هر دليلي راي نياورد. با 
اين حال برخي از نمايندگان فراکس��يون اميد اين 
مس��اله را مط��رح کردند ک��ه مجددا طرح تحقيق 
و تفح��ص از ش��هرداري تهران ب��ه جريان بيفتد. 
براس��اس قانون ش��ش ماه بايد از طرح قبلي زمان 
بگ��ذرد ت��ا بتوان مجددا طرح را به جريان انداخت، 
اما اين آمادگي در مجلس براي کليد خوردن اين 

طرح وجود دارد.

يک عضو شوراي شهر تهران، ري و تجريش با تاکيد بر اينکه در حوزه 
ش��هر تهران، ري و تجريش تنها يک ش��ورا تشکيل مي شود افزود: 
بر همين اساس در حال رايزني و گفت وگو با ساير اعضاي شوراي 
ش��هر تهران هس��تيم تا تغيير سردر شورا انجام شود.خليل آبادي در 
تشريح آخرين جزئيات تغيير نام شوراي شهر تهران، به ايسناگفت: 
بر اس��اس قانون، اين ش��ورا متعلق به تهران، ري و تجريش اس��ت و 
بايد اس��م واقعي اين ش��ورا بيان ش��ود. ما قصد نداريم نام شهرداري 
تهران را تغيير دهيم. بي ترديد اين شهرداري تنها يک نام و تهران 
را خواهد داش��ت؛ اما ش��ورا متعلق به هر س��ه شهر است.وي افزود: 
براي اينکه به هويت س��ه ش��هر تهران، ري و تجريش توجه ش��ود 
به گونه اي که مردم به عنوان ش��هروندان اين ش��هرها به رس��ميت 

شناخته شوند، الزم است نام دو شهر ري و تجريش نيز به نام شورا 
افزوده ش��ود.وي ادامه داد: ري س��ابقه اي تا ١٠ هزار س��ال دارد و در 
تاريخ فرهنگي و مذهبي ما از جايگاه ويژه اي برخوردار اس��ت. س��ه 
دوره پايتخت بوده و پس از ري، تهران به عنوان پايتخت مورد توجه 
قرار گرفته است. لذا بايد به هويت اين شهر توجه شود و با تغيير نام 
ش��ورا تالش کنيم که به هويت ش��هروندي مردم ري لطمه اي وارد 
نشود.وي تاکيد کرد: اعضاي شورا اعالم مي کنند که مي توانيم در 
ادامه نام ش��وراي ش��هر تهران حوزه انتخابيه تهران، ري و تجريش 
را اضافه کنيم اما من به اين دوستان گفتم که بهتر است کال نوشته 
ش��ود ش��وراي ش��هر تهران، ري و تجريش به اين ترتيب در حال 

گفت وگو هستيم و اميدواريم با گفت وگو حل شود.

عضو کميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي ش��هر تهران گفت: 
در پي نا ايمن بودن مس��کن مهر س��رپل ذهاب، به دس��تور وزير راه 
و شهرس��ازي، ايمني مس��کن هاي مهر شهر تهران بررسي شود.به 
گزارش مهر، شهربانو اماني در خصوص بازديد از مناطق زلزله زده 
کرمانشاه، توضيحاتي را ارائه کرد و افزود: روز گذشته جمعه ٢۶ آبان 
م��اه به همراه محسن هاشمي رفس��نجاني، ناهيد خداکرمي، محمد 
عليخاني و مجيد فراهاني از مناطق زلزله زده و نحوه خدمات رساني 
ش��هرداري تهران که از س��اعات اوليه در محل حادثه حاضر ش��دند، 
بازديد کرديم.وي در ادامه تصريح کرد: نزديک به ۶٠٠ نفر از عوامل 
شهرداري تهران در شهرستان سرپل ذهاب مشغول به امدادرساني به 
زلزله زدگان هستند که در قالب تيم هاي نظافت، ١٣7، آتش نشاني، 

پشتيباني و ... خدمات رساني مي کنند و همچنين بسيج شهرداري نيز 
در حوزه کمک رساني به روستاها فعال است که ١٠٠ تن مواد غذايي و 
کمک هاي مورد نياز را در روستاهاي سرپل ذهاب توزيع کرده است.

عضو ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينکه برخي از ماموريت ها انجام 
ش��ده اس��ت، اذعان داش��ت: مهم ترين کار بر زمين مانده جمع آوري 
پسماندهاي مناطق زلزله زده بود که از ديروز اين امر شروع شد و اميد 
است که بزودي ساماندهي شود و عمليات امحاء پسماندها صورت 
گيرد.اماني با اش��اره به اينکه مس��ئوالن اعالم کرده اند که عمليات 
آواربرداري انجام شده و هيچ فردي زيرآوار نيست، گفت: روز گذشته 
پزش��کي قانوني گزارش تعداد جانباختگان را تاييد کرد و براس��اس 

گزارش ارسالي، تعداد اين افراد به ٤٥٠ نفر مي رسد. 

آمادگی  مجلس برای "تحقيق و تفحص از شهرداري تهران"

استحکام مسکن مهر اطراف تهران بررسي مي شودادامه رايزني ها براي تغيير نام شورا

ارسال ۷۰۰ کاميون اقالم ضروري به مناطق زلزله زده

رئيس کميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر خبرداد : 

شناسايي 1۰ پاساژ »ناايمن«در تهران 

رئيس کميته امداد از ارسال 7٠٠ کاميون اقالم ضروري به مناطق زلزله 
زده از سوي کميته امداد خبر داد و گفت: يارانه مددجويان در هفت شهر 
متاثر از زلزله به ميزان ٣ برابر پرداخت شد.پرويز فتاح در بازديد از مناطق 
زلزله زده غرب کش��ور با قدرداني از يکپارچگي ملت ايران در کمک به 
افراد زلزله زده افزود: تا شب گذشته کميته امداد به تنهايي 7٠٠ کاميون 
بار اقالم ضروري به مناطق زلزله زده ارسال کرد.وي افزود: برنامه ريزي 
خوبي انجام شده و تمام کشور پشت کار است به طوري که به نظر مي رسد 
از مرحله بحراني پس از زلزله در حال عبور هس��تيم.رئيس کميته امداد 
ب��ا انتق��اد از برخي ناهماهنگي ه��ا در نحوه توزيع خدمات به زلزله زدگان 
خاطرنشان کرد: براساس تجربه زلزله آذربايجان از چند روز قبل هشدار 
داريم که سرماي هوا نزديک است و همه مسئوالن و مردم را براي ارائه 
اقالم گرمايش��ي تحريک کرديم. در همين راس��تا اس��تاندار کرمانشاه در 
جلسه اي که شب گذشته داشتيم قول داد که مشکل نفت به زودي حل 
خواهد شد. همچنين در بحث گاز و برق رساني هم مسائل در حال نهايي 
شدن است.فتاح اضافه کرد: در حالي که اعالم شده بود ٣٠ هزار خانوار در 
اين زلزله آسيب ديده اند، ٩٠ هزار چادر توزيع شد. ناهماهنگي در توزيع 
خدمات وجود دارد و اگر بخواهيم به همين تعداد کانکس ميان زلزله زدگان 
توزيع کنيم امري غيري ممکن است. بنابراين مردم بايد شرايط سخت 
اسکان موقت را تحمل کنند تا منازل بازسازي شود.وي با اشاره به برنامه 

دولت براي ارائه وام به افراد زلزله زده گفت: اين وام آماده است و از فردا 
پرداخت مي شود. مددجويان و همکاران ما در کميته امداد تفاوتي ندارند و 
توصيه مي کنيم اين وام را دريافت کنند اما به همکاران امداد وام مجزايي 
ارائه خواهد شد.رئيس کميته امداد افزود: تمام کمک هاي دولت را براي 
مددجويان دريافت مي کنيم و مابقي هزينه ها براي احداث و بازس��ازي 
منازل مسکوني را هرچه باشد در شهر و روستا تامين خواهيم کرد. منابع 
مالي براي اين مورد تامين شده است و تمام استانها تقبل هزينه کرده اند 
تا با کمک دولت و مشارکت مردمي منازل بازسازي شود.فتاح با اشاره به 
جلسه امروز خود با قرارگاه سازندگي و بنياد مسکن خاطرنشان کرد: بايد 
تصميم بگيريم که خانه هاي مددجويان را خودمان بسازيم يا به قرارگاه يا 
بنياد مسکن واگذار کنيم امروز در اين مورد تصميم مي گيريم.وي ادامه داد: 
هم خانه و هم وسايل منزل مددجويان را تامين خوهيم کرد، همچنين براي 
آبان ماه يارانه مددجويان براي هفت شهر متاثر از زلزله سه برابر پرداخت 
شد و تسهيالتي براي بقيه مسائل همچون تحصيل فرزندان مددجويان 
در نظر گرفته شده است.فتاح با تاکيد بر اهميت کار جهادي گفت: تحت 
هيچ شرايطي مددجو را به حال خود رها نمي کنيم زيرا به ملت قول داده ايم 
وکيل مدافع مددجو باشيم. وي از ارسال صدها کاميون وسايل گرمايشي 
شامل دستکش، کاله. نايلون و چراغ والور به مناطق زلزله زده خبر داد و 

افزود: اين اقالم به زودي بين زلزله زده ها توزيع مي شود.

خيران ���11۵ کالس درس در مناطق زلزله زده مي سازند
رئيس س��ازمان نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس کشور گفت: خيران 
ساخت ١١٥ کالس درس تخريب شده در زلزله را پذيرفته اند. محمدتقي 
نظرپور درباره بازس��ازي مدارس آس��يب ديده در زلزله کرمانش��اه اظهار 
کرد: در ابتداي وقوع زلزله اکيپ هاي ١٢گانه ش��امل مهندس��ان سازمان 
نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس اس��تان کرمانشاه به مناطق زلزله زده 
اعزام ش��دند و در بررس��ي ها به اين نتيجه رس��يديم مدارس تخريب شده 
داراي عمر باالي ٢٥ سال هستند.وي افزود: مدارسي که در دو دهه اخير 
ساخته  شده است در جريان زلزله آسيب نديده اند و بيشتر تخريب ها مربوط 
به مدارس قديمي و در ليس��ت تخريب و نوس��ازي بود که به دليل کمبود 
اعتبار نتوانسته بوديم آنها را تخريب، نوسازي يا مقاوم سازي کنيم.رئيس 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور گفت: در طرح تخريب و 
بازسازي مدارس غيراستاندارد که از سال ٨٥ شروع شده است ٥٠ درصد 
مدارس تخريب و بازسازي شده اند همچنين مدارسي را داريم که نياز به 
مقاوم سازي دارند که ٢٤ درصد کالس هاي درس مقاوم سازي شده اند 
و ساير موارد نياز به تامين اعتبار دارد.نظرپور بيان کرد: در شهرهاي سرپل 
ذهاب، ثالث باباجاني، قصرشيرين، داالهو و گيالنغرب، 7٥7 مدرسه با 
ي��ک ه��زار و ٨٠٣ کالس درس داري��م ک��ه در جريان زلزله ٤١٥ کالس 
درس يعني حدود ١١ درصد تخريب شده اند. بقيه کالس هاي درس قابل 

استفاده است و مشکلي براي حضور دانش آموزان نداريم.وي با اشاره به 
اينکه در شهر ثالث باباجاني ٨٠ درصد مدارس دو شيفته بودند و امکان 
س��ه ش��يفت شدن مدارس وجود ندارد، افزود: ٢٠ درصد کالس هاي تک 
ش��يفته، دو ش��يفته خواهند ش��د اما اين مسئله نيز پاسخگوي نيازهاي ما 
نيست.رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور خاطرنشان 
کرد: کالس هايي که دچار خسارت جزئي شده بودند با حضور پيمانکاران 
عالقه مند بدون دريافت هزينه از ما، پاکسازي و بهسازي شدند و پس از 

بازسازي براي استفاده در اختيار آموزش وپرورش قرار مي گيرند.
پايان امدادرساني آتش نشانان تهران در مناطق زلزله زده ���

سخنگوي سازمان آتش نشاني شهرداري تهران، از پايان عمليات آتش 
نشانان پايتخت در مناطق زلزله زده غرب کشور خبر داد. جالل ملکي به 
مهر افزود: همزمان با حادثه زمين لرزه در مناطق غربي کشور بالفاصله 
٨ دستگاه خودروي سبک و سنگين به همراه ٢٣ آتش نشانان به مناطق 
زلزله زده اعزام ش��دند.وي ادامه داد: پس از ٥ روز تالش بي وقفه آتش 
نش��انان در ش��هر س��رپل ذهاب و روستاهاي اطراف عصر روز شنبه آتش 
نشانان به تهران بازگشتند.به گفته ملکي پس از پايان عمليات ٢٣ آتش 
نش��انان تهراني به همراه تجهيزات الزم در مناطق زلزله زده اين نيروها 
ب��ه هم��راه تجهي��زات از اين پس در راس��تاي افزاي��ش ايمني در خدمت 

شهروندان تهراني خواهد بود.

شناسايي ١٠ پاساژ "ناايمن"در دو منطقه "پايتخت"
رئيس کميس��يون س��المت و محيط زيس��ت شوراي 
ش��هر تهران با اعالم اينکه ٢٤٣ مکان ناايمن در ش��هر 
ته��ران وج��ود دارد، گفت: ١٠ پاس��اژ ناايمن در مناطق 
١١ و ١٢ شناس��ايي ش��ده که با هماهنگي دستگاه قضا 
پلم��پ مي ش��وند.زهرا صدراعظ��م نوري با اش��اره به 
اليح��ه مديري��ت حوادث غيرمترقبه که بر اس��اس آن 
وزير کش��ور مس��ئوليت مديريت بحران پايتخت را بر 
عهده دارد و شهردار و استاندار نيز دو بازوي اجرايي آن 
هستند، اظهارداشت: شهر بزرگي مثل تهران مي تواند 
ب��ه ح��وادث و رخدادهاي مختلف��ي اعم از بحران هاي 
طبيعي و حوادث غيرطبيعي ناشي از فعاليت انساني دچار 
شود.رئيس کميسيون سالمت و محيط زيست شوراي 
ش��هر تهران افزود: مديريتي که در ش��هر تهران اعمال 
مي شود، بايد مديريت يکپارچه باشد و از قدرت، امکانات 
و تجهيزات کافي برخوردار باشد تا هنگام بروز حوادث و 

بحران بتوان به خوبي مديريت کرد. در گذشته مسئوليت 
هماهنگي تيم مديريت بحران بر عهده شهرداري بود اما 
در اليح��ه اي ک��ه هم اکنون در اختيار مجلس قرار دارد 
قرار است اين مسئوليت به وزارت کشور تفويض شود.
وي ادامه داد: به نظر مي رس��د با امکاناتي که در س��طح 
شهر تهران وجود دارد و گستردگي شهرداري در سطح 
ناحيه، منطقه و محله، به خوبي مي توان در ش��هرداري 
اعم��ال مديري��ت کرد تا اينکه اين مس��ئوليت در اختيار 
وزير کشور باشد چرا که ساز و کار اعمال مديريت را به 
صورت مستقيم در اختيار ندارد. بنابراين اين موضوع بايد 
در کميسيون شوراهاي مجلس و ساير کميسيون هاي 
زيربط مورد بررسي قرار بگيرد و از مسئوالن شهرداري 
و اعضاي ش��ورا دعوت ش��ود تا اين پيشنهاد جامع باشد 
و اجراي آن هم با کمترين موانع انجام شود.صدراعظم 
ن��وري در ادامه درباره وضعيت س��اختمان هاي ناايمن 
گفت: هش��تمين جلسه کميته ايمني و مديريت بحران 

را برگزار کرديم که دستور اين جلسه، اماکن ناايمن بود. 
گزارش��ي از سوي س��ازمان آتش نشاني در جلسه ارائه 
ش��د که طبق اين گزارش حدود ٢٤٣ مکان ناايمن در 
ش��هر تهران وجود دارد که شناس��ايي شده و اين اماکن 
اولويت بندي شده اند به طوري که ١٠ مکان بزرگ که 
غالبا پاس��اژها هس��تند در اولويت قرار گرفتند.اين عضو 
ش��وراي ش��هر تهران تأکيد کرد: س��ازمان آتش نشاني 
گزارش��ي از وضعيت پاساژهاي ناايمن به کميته ايمني 
و مديريت بحران ارائه کرد که در اين گزارش اقدامات 
آتش نشاني و الزاماتي که براي ذينفعان پاساژها ايجاد 
ش��ده ، ارائه ش��د. همچنين دستورالعمل آتش نشاني در 
اين پاس��اژها نصب ش��ده و اقداماتي در اين اماکن آغاز 
ش��ده اس��ت که در مدت زمان تعيين ش��ده براي ايمني 
پاساژها انجام خواهد شد.به گفته وي، ١٠ پاساژ ناايمن 
در منطقه ١١ و ١٢ قراردارند که با هماهنگي دس��تگاه 

قضا پلمپ مي شوند.

دستيار ويژه رييس جمهور در حقوق شهروندي با تاکيد بر وجود هماهنگي  براي رسيدگي به اوضاع زلزله زدگان، 
گفت: تالش ها براي مديريت بحران ادامه دارد، البته اين موضوع به اين معنا نيس��ت که هيچ نقصي وجود ندارد 
به  هر حال همه غافلگير شدند.ش��هيندخت موالوردي در مورد اقدامات صورت گرفته در زلزله کرمانش��اه،به ايلنا 
گفت: گستردگي زلزله خيلي قابل توجه بوده و از لحاظ جغرافيايي به بخش هاي زيادي آسيب رسانده است. طبق 
گزارشات حاصله انرژي که در اين زمين لرزه آزاد شده، برابر بمبي بوده است که در هيروشيما منفجر شده است.

دستيار ويژه رييس جمهور در حقوق شهروندي با تاکيدبراينکه هماهنگي ها براي رسيدگي به اوضاع زلزله زدگان 
ادامه دارد، گفت: همچنين تالش ها براي مديريت بحران ادامه دارد، البته اين موضوع به اين معنا نيست که هيچ 
نقصي وجود ندارد به  هر حال همه غافلگير شدند.وي تصريح کرد: من به سهم خودم در اين چند روز براي برآورده 
کردن اقالم و نياز هاي خاص زنان و کودکان تالش هايي کردم که به نتيجه رس��يده اس��ت، منتها کافي نيس��ت، 

ولي ما تالش هاي خود را ادامه مي دهيم.

رفع نياز هاي خاِص زنان 
و کودکان زلزله زده

دبير کميسيون عمران شوراي شهر تهران اخطار داد :

دبير کميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران معضل اصلي 
پايتخت را در اولويت قرار دادن پروژه هاي بي اولويت دانست و گفت: در 
بودجه سال آينده تالش مي شود بودجه ريزي عملياتي شود.محمدعلي 
کرون��ي ب��ا اش��اره ب��ه بازديد اخير کميس��يون عم��ران و حمل و نقل از 
پروژه هاي عمراني مناطق 7 و ٨ ، افزود: در منطقه 7 برخي از پروژه ها 
که از س��ال ها قبل آغاز ش��ده به دليل عدم تخصيص بودجه س��اليانه 

روند کندي داشتند. 
بعض��ي از اي��ن پروژه ه��ا پروژه هاي اولوي��ت دار بودند و برخي پروژه ها 
در ليس��ت نيازهاي اصلي منطقه قرار نداش��ته و متاسفانه پروژه هاي در 
اولويت به دليل عدم تخصيص با رکود مواجه ش��ده اس��ت.وي با بيان 
اينکه کميس��يون عمران بودجه س��ال ٩7 ش��هرداري در حوزه عمران و 
حمل و نقل را بر اس��اس اولويت بندي پروژه ها مش��خص مي کند، به 
مهر گفت: اين اولويت ها بر اس��اس بازديدهاي ميداني و مش��ورت با 
مناطق انجام مي ش��ود و کميس��يون عمران قصد دارد به طور جدي به 
ح��وزه تخصي��ص بودجه ها ورود پيدا کند، زيرا در س��ال هاي قبل روال 
بر اين بود که بودجه س��اليانه در کميس��يون برنامه و بودجه بررس��ي و 
کميسيون ها پيشنهادات خود را ارائه مي کردند، در نهايت نيز مشخص 
نبود بودجه نهايي بر اساس نظرات کميسيون ها تعيين مي شود يا خير.
دبير کميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي ش��هر تهران تاکيد کرد: 
بازديدهايي که طي اين مدت انجام شده معضالت اصلي و اولويت هاي 
مهم مناطق را مشخص کرده و متوجه شديم کدام پروژه ها بيشتر نياز 
منطقه را برطرف مي کنند. متاسفانه برخي از پروژه هاي بالتکليف مانده 

اولوي��ت اصل��ي منطقه هس��تند که با بودجه ري��زي عملياتي مي توانيم 
سرعت پيشرفت آنها را افزايش دهيم.وي ادامه داد: در منطقه ٨ بيشتر 
پروژه هاي عمراني به اتمام رس��يده و دو پروژه با پيش��رفت حدود 7٠ 

درصد باقي مانده است.
هشدار در خصوص خطرزا بودن گود ١7 متري

کروني در ادامه با بيان اينکه در منطقه 7 گودي ١7 متري که از زمان 
تحکيم آن بس��يار گذش��ته و در مرحله خطرناک رها ش��ده است، افزود: 
پروژه فرهنگي مذهبي ش��هيد مدني نياز س��ريع به ايمن سازي دارد که 
متاس��فانه اين پروژه در وضعيت خطرناکي رها ش��ده اس��ت.وي با اشاره 
به اينکه ٨ ميليارد تومان براي تکميل اين پروژه تا مرحله اسکلت نياز 
اس��ت، گفت: تالش مي کنيم هر چه س��ريع تر و در کوتاه ترين زمان به 
اين نوع پروژه ها رس��يدگي ش��ود.دبير کميس��يون عمران و حمل و نقل 
ش��وراي ش��هر ته��ران ادامه داد: اولويت تخصي��ص اعتبار در بودجه با 
پروژه ه��اي ب��االي ٥٠ درصد در اولويت اس��ت. در ادامه پروژه هاي در 
اولويت زير ٥٠ درصد و آخرين مرحله پروژه هايي که پيش��رفت باالي 
7٠ ت��ا ٨٠ درص��د و اولوي��ت کمتري دارند، به اين پروژه ها تزريق مالي 
خاصي نخواهد شد، هر چند بتوان با اعتبار کمي آنها را به اتمام رساند.
کروني همچنين از بازديد برخي از اعضاي کميسيون عمران از خيابان 
١7 شهريور خبر داد و گفت: اهالي اين منطقه و واحدهاي تجاري دچار 
چالش جدي در اين محدوده ش��ده و در بازديدي که به اتفاق ش��هردار 
منطقه داش��تند پيش��نهاد ش��د برنامه مش��خصي براي حل معضل اين 

پياده راه ارائه شود. 

مديرکل محيط زيست استان تهران گفت: شهرداري تهران بايد خط آسمان 
را رعايت کند، در حالي که متاس��فانه اين موضوع اصال رعايت نمي ش��ود.
کيومرث کالنتري درباره مهمترين مشکالت محيط زيستي در شهر تهران 
گفت: ما در شهر تهران با معضالت متعددي از جمله آلودگي هوا، دغدغه 
مديريت پسماند ها و پساب ها، مسائل مربوط به توسعه صنعتي و ترافيک 
مواجه هس��تيم.او درباره آلودگي هواي تهران با اش��اره به قانون هواي پاک 
تصريح کرد: خوشبختانه قانون هواي پاک اخيرا ابالغ شده و در اين قانون 
٢۶ دستگاه وظيفه مستقيم دارند و ما در سازمان حفاظت محيط زيست با 
تشکيل کارگروه کاهش آلودگي هواي تهران وظايف ٢۶ دستگاه را احصاء 
و ابالغ کرديم و س��ازمان محيط زيس��ت ناظر اين دس��تگاه  ها اس��ت و هر 
شش ماه يک بار بايد گزارش عملکرد اين دستگاه ها را به دولت ارائه کند.

مديرکل محيط زيست استان تهران با تاکيد براينکه براساس قانون هواي 
پاک خودورهاي استاندارد بايد وارد بازار شوند، گفت: خوشبختانه پليس در 
اين زمينه نيز ورود پيدا کرده و خودروهاي دودزا و آالينده را متوقف مي کند 
و وزارت نفت نيز متعهد ش��ده تا س��وخت اس��تاندارد تحويل دهد و سازمان 
استاندارد و محيط زيست نيز بايد بر آن نظارت داشته باشند.کالنتري با بيان 
اينکه س��ال گذش��ته نس��بت به ابتداي دولت يازدهم روزهاي سالم دوبرابر 
ش��ده بود خاطرنش��ان کرد: اين وضعيت نشان دهنده اين است که سوخت 
سالم تر شده و واحدهاي صنعتي که از سوخت سنگين استفاده مي کردند، 
در حال حاضر از گاز اس��تفاده مي کنند البته در بحث آلودگي هوا مش��ارکت 
مردم موضع بسيار مهمي است در صورتي که مردم مشارکت داشته مشکل 
آلودگي هوا قابل برطرف شدن است. البته بايد زيرساخت هايي ايجاد شود 
و دستگاه ها بايد به وظايف خود عمل کنند و امکانات و تجهيزات را فراهم 

کنند.او ادامه داد: ما براي برطرف کردن آلودگي هوا نيازمند همراهي مردم 
هستيم اگر توصيه مي شود شرايط ناسالم است گروه هاي حساس رعايت 
کنند بايد اين مسائل از سوي مردم جدي گرفته شود، ما اعالم مي کنيم که 
به طور مثال امروز محدوديت براي برخي گروه ها وجود دارد، اما مي بينيم که 
ماشين هاي تک سرنشين بيشتر مي شود، آنچه که ما براساس استانداردها 
اعالم مي کنيم، بعضا مردم همکاري نمي کنند بنابراين به ش��دت نيازمند 
فرهنگ س��ازي هس��تيم.مديرکل محيط زيس��ت استان تهران در پاسخ به 
اين س��وال که گفته مي ش��ود برج هايي که در غرب تهران س��اخته شده اند، 
مانع جريان باد در تهران مي شود، نظر شما در اين باره چيست توضيح داد: 
ش��رايط اس��تقرار تهران به گونه اي اس��ت که ارتفاعات در شمال و شرق آن 
را احاط��ه کرده ان��د و اين ارتفاعات باعث مي ش��ود تبادل هوا کمتر صورت 
بگيرد بلندمرتبه س��ازي قطعا در حد محدود مي تواند تاثيرگذار باش��د اما در 
حد کالن خير اينگونه نيست اما در همان منطقه بي شک بلندمرتبه سازي ها 
در آلودگي هوا به دليل ثبات جريان هوا بي تاثير نيس��تند.کالنتري با تاکيد 
براينکه اين بلند مرتبه سازي ها در کل تهران تاثير چنداني ندارند تصريح 
کرد: شهرداري تهران بايد خط آسمان منطقه را رعايت کند و متاسفانه در 
تهران خط آس��مان اصال رعايت نمي ش��ود در حالي که خط آس��مان در دنيا 
تعريف دارد و حتما بايد در تهران نيز خط آسمان رعايت شود تا دچار نقض 
حقوق ديگران نشويم.او در بخش ديگري از صحبت هايش درباره مديريت 
پسماندها گفت: درکالن شهر تهران حدود ٨ هزار تن در روز پسماند عادي 
به آرادکوه منتقل مي شود و بخش عمده اي از اين پسماندها انباشته مي شوند 
و مديريت صحيحي بر آن ها نيس��ت و بعضا بوي تعفن و آلودگي آب هاي 

سطحي و زيرزميني را ايجاد مي کنند. 

آشفتگی در خط آسمان پايتختتعيين تکليف پروژه هاي نيمه تمام
مديرکل محيط زيست استان تهران انتقاد کرد

سميه محمودي ���
عض�و کميس�يون اجتماعي 

مجلس
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بدونتوجهبهتغييراتدرباشگاه،برايبردبازيميکنيم
برانکو:پديدهتالشميکندنسبتبهسايرتيمهامتفاوتبازيکند

برانک��و ايوانکووي��چ گف��ت: ب��ازي دوش��نبه در چنين 
حال وهواي غم انگيزي برگزار مي شود، اما زندگي جاري 

است و بايد پيش رفت.
ب��ه نق��ل از تس��نيم، برانکو ايوانکوويچ، س��رمربي تيم 
پرسپوليس در نشست خبري پيش از بازي پرسپوليس 
مقابل پديده، گفت: قبل از هر چيزي به خانواده قربانيان 
کرمانشاه و تمام مردم ايران تسليت مي گويم. متاسفانه 
ب��ازي ب��ا پديده در چنين حال وهواي غم انگيزي برگزار 
مي ش��ود، اما زندگي جاري اس��ت و بايد پيش رفت. به 
هم��کارم، آقاي مهاجري تبريک مي گويم به خاطر کار 

درخشاني که داشتند.
سرمربي پرسپوليس با تمجيد از تيم پديده اضافه کرد: 
حريف ما نه فقط امس��ال بلکه س��ال قبل هم يک تيم 
بالياقت و شايس��ته بود. اگر آنها باالي جدول قرار دارند 
به خاطر لياقت و نتايج خوب شان است، همه بازي پديده 
و س��پاهان را خاطرش��ان هست، همين طور بازي فصل 
پيش شان با نفت تهران که عملکرد بسيار خوبي داشتند. 
س��ال گذش��ته آنها را قاطعانه برديم اما اگر يادتان باشد 
زمان��ي ک��ه بازي صفر - صفر ب��ود بيرانوند دو موقعيت 
ت��ک ب��ه ت��ک را از حريف گرف��ت که خيلي به ما کمک 
کرد تا پيروز شويم. آنها اين فصل بازيکنان خوبي چون 
محمد قاضي، محمدرضا خلعتبري، امين قاسم نژاد را به 
خدمت گرفته اند که تيم شان را يکدست کرده است. ما 
بر قدرت و کيفيت حريف کامال واقف هستيم و مي دانيم 

چه بازي سختي در انتظارمان است.
برانکو با اشاره به شرايط تيمش يادآور شد: مسئله اي که 
مي تواند براي ما مشکل ساز باشد اين است که بازيکنان 
بع��د از ي��ک تعطيلي طوالني به ميدان خواهند رفت و 
هميش��ه اولين بازي بعد از تعطيالت مربوط به اردوي 
تيم ملي آن بازي که انتظارش را داريم، نخواهد بود و 
به نوعي اين بازي ها بحراني مي ش��ود. در هر صورت 
طبيعي است چرا که وقفه هاي 20 روزه آن هيجان ليگ 
را مي گيرد اما اعتقاد من اين است که بدون توجه به اين 
مسائل و همچنين مسائل مربوط به تغييرات احتمالي 
در مديريت باش��گاه مان بايد به مصاف حريف برويم، 
بازيکنان م��ان تفکر حرف��ه اي دارند و مطمئنا اتفاقات 

اخير باعث نخواهد شد تمرکز آنها به هم بخورد. همه 
م��ا مي دانيم ک��ه يک وظيفه مهم مقابل هواداران مان 
داريم. هواداراني که به ما انرژي مي دهند و هميش��ه 
کم��ک بزرگي براي ما هس��تند، ب��ه خاطر آنها هم که 
ش��ده بايد اين روند بردهايمان را ادامه دهيم.س��رمربي 
پرس��پوليس راج��ع به غايب��ان تيمش در بازي با پديده 
خاطرنش��ان کرد: همه بازيکنان ما س��المت هستند و 
اي��ن خب��ر خوبي اس��ت اما نوراللهي ح��ق بازي ندارد، 
مهدي طارمي محروم اس��ت، فرش��اد احمدزاده بعد از 
مدت ها امروز به تمرينات گروهي بازگش��ته، حس��ين 
ماهيني مدتي از تمرينات دور بوده و از روز گذش��ته به 
تمرينات گروهي برگش��ته و ش��جاع خليل زاده هم که 
مي دانيد محروم شده است. حاال نيازي نيست که مدام 
تک��رار کني��م و اهداف مان را بگوييم و اينکه دنبال چه 
چيزي هس��تيم اما ما مثل هميش��ه اين جزو قانون ما 
اس��ت که براي قهرماني بجنگيم.برانکو در خصوص 
اينکه پرس��پوليس مقابل تيم هاي تهاجمي خوب بازي 
مي کند و چه راهکاري براي کنترل خط حمله تيم پديده 
دارد، تصريح کرد: ابتداي صحبت هايم بابت بازي هاي 
درخش��ان پديده تبريک گفتم، آنها 3 بازيکن جديد در 

خ��ط حمل��ه دارن��د و يک تيم خيلي خوب را بس��ته اند، 
تيمي که حداقل تالش مي کند نسبت به ديگر تيم هاي 
ليگ متفاوت بازي کند. مي دانم که در اين بازي مشکل 
خواهيم داشت و بازي سختي در پيش داريم. خط دفاع 
بازيکنان س��ال گذش��ته هس��تند که البته جاي شجاع 
ه��م در اي��ن بازي خالي خواهد بود اما ما امس��ال کادر 
بازيکنان مان را توس��عه داديم و قطعا بازيکنان خوبي 
براي جايگزيني خواهيم داشت.س��رمربي پرسپوليس 
ضمن اشاره به غيبت 4 بازيکن اصلي اين تيم در بازي 
با پديده خاطرنشان کرد: غيبت اين 4 بازيکن يکي از 
مشکالت ما است اما اصال دنبال توجيه و بهانه گيري 
نيس��تيم. ما بازيکنان جديد آورده ايم که نش��ان داده اند 
بازيکناني در حد پرس��پوليس هس��تند و تعويض هاي 
مناسبي مي توانيم انجام دهيم.برانکو در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينکه چه موضعي در قبال هم گروهي تيم هاي 
کرواس��ي و ايران در جام جهاني خواهد گرفت، اظهار 
داش��ت: اين امکان وجود دارد که ايران و کرواس��ي در 
يک گروه قرار بگيرند چون کرواسي در سيد 2 و ايران 
در سيد 3 حضور دارد و ممکن است در يک گروه باشند 
اما من دوست ندارم اين دو تيم در يک گروه قرار بگيرند 

و بهتر اس��ت که در مرحله بعدي به مصاف هم بروند. 
کرواس��ي تيم ملي کش��ورم اس��ت که 7 سال مربي آن 
بوده ام و ايران تيم ملي دوم من. بهتر است اين دو تيم 
در مراحل بعدي به هم بخورند.وي در واکنش به اين 
س��وال که آيا در صورت همگروهي اين دو تيم براي 
بازي ايران و کرواس��ي آرزوي نتيجه تس��اوي خواهيد 

کرد يا خير، عنوان کرد: امکانش هست.
سرمربي پرسپوليس در خصوص مشکالت مالي باشگاه 
و اينک��ه چق��در اين مش��کالت روي عملکرد تيم تاثير 
مي گذارد، گفت: ما دو بازي سخت در پيش داريم، پارس 
جنوبي صدر جدول اس��ت و خوب بازي مي کند، پديده 
هم اصال ضعيف تر از پارس نيست و ما اين را مي دانيم 
که مشکالت مالي هم مهم ترين بحث است. بازيکنان 
حرفه اي هستند و همه ما در پرسپوليس حرفه اي هستيم 
و به خاطر پول بازي مي کنيم چرا که اين شغل ما است 
و هم��ه بازيکن��ان با خانواده هايش��ان را از اين راه تغذيه 
مي کنند و طبيعي اس��ت که اگر خللي در پرداخت ها به 
وجود بيايد باعث نارضايتي مي ش��ود. بابت تالش هايي 
ک��ه بازيکنان��م با اي��ن وجود در مس��ابقات و تمرينات 
مي کنند، تقدير مي کنم. در بين اين مشکالت هيچ خللي 
در تمرينات احس��اس نمي ش��ود و همه بازيکنان تالش 
خود را مي کنند.برانکو اظهار داشت: روز گذشته درصدي 
از مبالغ پرداخت ش��د و همه انتظار داريم که مش��کالت 
مال��ي کم و کمتر ش��ود چون تک��رار مي کنم بازيکنان 
حرفه اي هستند و زندگي شان از اين راه مي گذرد و روي 

پرداخت ها حساب باز مي کنند.
وي درب��اره اينک��ه چه زماني مش��کل مس��لمان که به 
ب��ازي پرس��پوليس و اله��الل و اعتراضش به تعويض 
برمي گ��ردد، حل ش��ده و او ب��ه ترکيب اصلي باز خواهد 
گشت، خاطرنشان کرد: اول اينکه مسلمان مشکلي ندارد 
و نمي دانم منظور ما از طرح س��وال ش��ما چيس��ت. يک 
بازيکن مي تواند به تعويضش ناراحت باشد و مسلما هيچ 
بازيکني دوس��ت ندارد تعويض ش��ود اما چه کسي گفته 
ي��ک بازيک��ن تا آخر فصل فيکس خواهد بود؟ در بازي 
با پديده هم حسين ماهيني در ترکيب اصلي نيست آيا 

بايد ناراحت شود؟

منهاي فوتبالجهان ورزش
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اسپالتي و تکذيب حضور 
روي نيمکت ايتاليا

لوچانو اس��پالتي شايعات مبني بر حضورش 
روي نيمک��ت ايتالي��ا را تکذيب کرد و گفت 
ک��ه آنچلوتي بيش��ترين ش��انس را در اين 

زمينه دارد.
پ��س از ناکامي ونتورا در رس��اندن تيم ملي 
ايتاليا به جام جهاني، آتزوري به دنبال مربي 
جديدي براي جانش��يني اوس��ت. نام هاي 
متع��ددي مثل آلگري، کونت��ه، آنچلوتي و 
... ب��راي حض��ور روي نيمکت ايتاليا مطرح 
ش��ده اند و همچنين صحبت از اس��پالتي نيز 
به ميان آمده است. با اين حال اسپالتي اين 
موضوع را تکذيب کرد و آنچلوتي را گزينه 

اصلي دانست.
او گف��ت: من مي خواه��م با اينتر خوب کار 
کن��م. براي آينده ب��ه نظرم آنچلوتي گزينه 
خوبي خواهد بود، او شخصيت و تجربه الزم 

را براي اين موضوع دارد.

بندي که مورينيو را در 
منچستريونايتد نگه مي دارد

در قرارداد ژوزه مورينيو بندي وجود دارد که 
دست باشگاه هايي همچون پاري سن ژرمن 

را از رسيدن به او کوتاه مي کند.
ب��ه نق��ل از تس��نيم، در هفته ه��اي اخي��ر 
خبري منتش��ر ش��د مبني بر اينکه باش��گاه 
پاري سن ژرمن در نظر دارد ژوزه مورينيو را 
پيش از اتمام قراردادش با منچستريونايتد و 
در تابستان آينده به خدمت بگيرد، اما نشريه 
»س��اندي ميرر« انگليس خبر داد که آقاي 
خ��اص بندي در قراردادش دارد که دس��ت 

پاريسي ها را براي استخدام او مي بندد.
منچس��تريونايتد زماني که تابستان 2016 
ژوزه مورينيو را با قراردادي س��ه س��اله به 
ارزش 45 ميلي��ون پون��د به خدمت گرفت، 
بن��دي در ق��رارداد اين س��رمربي پرتغالي 
گنجان��د ک��ه مي تواند پيش از پايان قرارداد 
فعلي، قرارداد او را در س��ال 2018 به مدت 

يک سال ديگر تمديد کند.
اي��ن بدين معناس��ت که اگ��ر اتفاق خاصي 
نيفت��د، مورينيوي 54 س��اله عم��اًل به غير 
از فص��ل ج��اري، دو فصل ديگر س��رمربي 
منچس��تريونايتد خواهد ب��ود و در صورتي 
که پاري س��ن ژرمن بخواهد آقاي خاص را 
اس��تخدام کن��د، بايد غرامت��ي در حدود 30 

ميليون پوند به منچستريونايتد بپردازد.

شک ندارم که به بارسا 
مي رسيم

رئال و اتلتيکو در دربي مادريد به تس��اوي 
ب��دون گل رضاي��ت دادند تا فاصله ش��ان 

نسبت به بارسلونا به 10 امتياز برسد.
رئ��ال در اي��ن بازي به خصوص در يک ربع 
پايان��ي تيم برت��ر زمين بود ولي در ديداري 
ک��ه صحنه ه��اي داوري مش��کوکي ه��م 
داش��ت، نتوانس��ت از س��د همسايه نزديک 

خود بگذرد.
زي��دان در پاي��ان ب��ازي در م��ورد افزايش 
فاصله نس��بت به بارس��لونا گفت: مس��اوي 
نتيجه منصفانه اي براي ما نبود و شايس��ته 
پيروزي بوديم. در هر صورت فاصله با بارسا 
به 10 امتياز رس��يد و بايد با آن کنار بياييم.

به ش��ما مي گويم که مس��يري طوالني تا 
پاي��ان فص��ل پيش رو داري��م و با اين بازي 
خوبي که امشب انجام داديم، بسيار اميدوار 
ش��دم. اين مسيري که طي مي کنيم، مسير 
درس��تي است. به خاطر بازيکنانم ناراحتم و 
چيزي براي س��رزنش ک��ردن وجود ندارد. 
تالش بازيکنانم بايد به برد ختم مي ش��د و 

فرصت هاي خوبي را از دست داديم.
بايد صبور بود چون شرايط ما روز به روز بهتر 
مي ش��ود. امش��ب فقط يک گل کم داشتيم 
و اطمين��ان دارم ک��ه به زودي گلزني ها ما از 
س��ر گرفته مي ش��ود. برابر تاتنهام و خيرونا 
خوب نبوديم و باختيم؛ ولي امشب وضعيت 
فرق مي کرد. خوب بازي کرديم و فقط گل 

نزديم. نگران هيچ چيز نيستم.
جب��ران فاصل��ه با بارس��ا: »گفتم که نگران 
نيستم. با بازي مقابل اتلتيکو خيلي اميدوار 
شدم و مطمئنم که بارسا در ادامه فصل امتياز 
از دست خواهد داد. بايد به همين مسير ادامه 
دهيم و تالش مان را بيشتر کنيم. 10 امتياز 
فاصله زياد است ولي غير قابل جبران نيست. 
اين شرايط بين ما و بارسلونا عوض خواهد 
شد و شک نکنيد که فاصله را کمتر مي کنيم. 
هنوز بازي هاي زيادي تا پايان فصل مانده 
است.پنالتي روي راموس: »صحنه را خوب 
نديدم و نمي توانم قضاوت درس��تي داش��ته 
باشم. داور کار خودش را انجام داد و هرچه 
بود تمام شد.«پيغام براي هواداران: » فوتبال 
همين است و بايد به کار و تالش ادامه داد. با 
اطمينان مي گويم که تا پايان براي قهرماني 

مي جنگيم.«

وزير ورزش به دنبال کار 
وزنه برداران

ب��ا وجود فرصت کمي که تا مس��ابقات جام 
جهاني وزنه برداري تا آمريکا نمانده کشور 
ميزب��ان در راه صدور رواديد همکاري الزم 
را نداش��ته است.شش��م آذرماه رقابت هاي 
جهاني وزنه برداري در آمريکا آغاز مي شود 
اما هنوز سفارت اين کشور در امارات براي 
صدور رواديد ملي پوش��ان ايران همکاري 
الزم را نداش��ته اس��ت. علي مرادي رييس 
فدراسيون وزنه برداري با درخواست از وزير 
ورزش خواهان پيگيري اين مسئله از طريق 
وزارت امور خارجه شد. تيم ملي وزنه برداري 
ايران از ش��انس زيادي براي کس��ب عنوان 
قهرماني در اين دوره از مسابقات برخوردار 
است. با اعالم مرادي وزير ورزش از سر پل 

ذهاب تلفني پيگير اين موضوع است.

شان واليبال ايران را پايين 
آورده ايم

درياف��ت کنن��ده تيم واليب��ال پيکان گفت: 
شأن واليبال ايران در جهان باال رفته است 
ام��ا در داخل کش��ور آن را پايين مي آوريم.

پوري��ا فياض��ي گفت: تا جاي��ي که مي دانم 
هن��وز چن��د تيم ليگ برت��ري هيچ پولي به 
بازيکن��ان خ��ود پرداخت نکرده اند که قطعا 
براي واليبال ايران خوب نيس��ت. امس��ال 
تيم ملي بزرگساالن به مدال جهاني رسيد، 
تيم نوجوانان قهرمان جهان شد و تيم هاي 
جوانان و زير 23 سال نيز پنجم و هفتم شدند 
و بهترين س��ال واليب��ال ايران را رقم زدند. 
وقتي شأن واليبال ايران در جهان باال رفته 
اس��ت خوب نيس��ت افراد و نهادهايي که در 
کشور تيم داري مي کنند با بدقولي هاي خود، 

شأن اين ورزش را پايين بياورند.

مصدوميت يخچالي در 
تمرينات تيم ملي بسکتبال

ملي پ��وش بس��کتبال اي��ران در جري��ان 
تمرين هاي تيم ملي در مس��ير انتخابي جام 
جهاني از ناحيه مچ پا آسيب ديد. ملي پوشان 
بس��کتبال ايران که از س��وم آذر کار خود را 
در رقابت ه��اي انتخابي جام جهاني 2019 
چين آغاز مي کنند و در اولين ديدار به مصاف 
عراق مي روند، تمرين هاي خود را از ديروز 
آغ��از کرده ان��د که در جريان تمرينات بهنام 
يخچال��ي ملي پوش تاثيرگ��ذار تيم ملي از 
ناحيه مچ پا آسيب ديد.او فعال در حال مداوا 
اس��ت و به زودي ميزان آس��يب ديدگي او 
مش��خص مي شود.تيم ملي بسکتبال ايران 
در گروه چهارم مرحله مقدماتي جام جهاني با 
قطر، قزاقستان و عراق هم گروه است و سوم 

آذر در اردن با عراق رقابت مي کند.

فيف��ا قص��د دارد مذاکراتي با گريگوري رودچنکوف، 
رئي��س مرک��ز مبارزه با دوپينگ مس��کو که متهم به 
فس��اد ش��ده بود، آغاز کند تا مانع انجام دوپينگ هاي 

بيشتر در جام جهاني 2018 شود.
رودچنکوف رئيس آزمايشگاه ضد دوپينگ مسکو بود 
ک��ه پ��س از فرار به آمريکا، درباره دوپينگ هماهنگ 
ش��ده در ورزش��کاران روسيه افشاگري کرد. شايعات 
حاک��ي از آن اس��ت که روس��يه احتم��اال از المپيک 
زمستاني 2018 محروم خواهد شد و شايعات درباره 
دوپينگي بودن تيم روس��يه در جام جهاني 2014 که 
هدايت آن برعهده کاپلو بود و نتايج بسيار ضعيفي نيز 
در رقابت ها کس��ب کرد نيز توس��ط رودچنکوف تاييد 

ش��د.در حالي که 2 هفته به قرعه کش��ي جام جهاني 
باقي مانده و روسيه ميزبان رقابت هاست، اينکه اين 
تيم به خاطر دوپينگ سازمان يافته ورزشکاران از جام 
جهاني حذف ش��ود، عملي نخواهد بود. رودچنکوف 
اطالعات��ي درباره دوپينگ س��ازمان يافته در اختيار 
مقام��ات آمريکاي��ي داده که به م��دارک مک الرن 
مشهور شده اند. در اين مدارک مک الرن، تاييد شده 
که 34 فوتباليست روس که در جام جهاني 2014 نيز 

حضور داشتند، دوپينگ کرده بودند.
حال فيفا مذاکرات خود با رودچنکوف را آغاز کرده تا 
درباره جزئيات دوپينگ سازمان يافته مطلع شود و از 

آن در جام جهاني 2018 روسيه جلوگيري کند.

بازيکن تيم نفت و گاز گچساران با گله از ناهماهنگي ها 
و وضعيت نا مناسب باشگاه هاي از روزهاي بد هندبال 
مي گويد.راضي��ه جانب��از بازيکن ملي پوش و اس��بق 
باشگاه هاي ثامن الحجج و تاسيسات دريايي تهران 
که اين فصل نفت و گاز گچساران از وضعيت هندبال 
در فصل جاري رضايت ندارد و در گفتگويي به توضيح 

آن مي پردازد:
���  فص�ل جدي�د ش�روع ش�ده؛ از ش�رايط خ�ود 

بگوييد؟
اين فصل را من با تيم نفت و گاز گچساران در حالي 
که 1 روز مانده بود به ليگ برتر شروع کردم و در واقع 
مي توان گفت بازي اول ما با شاهين شهر اولين جلسه 
تمريني من با اين تيم بود. بسيار ناهماهنگ بوديم در 

بازي اول ، اما توانستيم بازي را ببريم..
��� ساير تيم ها چه طور؟

باش��گاه نف��ت و گاز جز اصيل تري��ن و قديمي ترين 
باشگاه هاي ايران هستند که در ادوار گذشته معموال 
در ليگ حضور داش��تند، اما امس��ال را متفاوت تر از 
تمام سال هاي قبل شروع کردند. آنها تيمي قدرتمند 

بسته اند و ما براي به دست آوردن يکي از سکوهاي 
اول تا سوم مي جنگيم..

���  تيم ملي مدت هاست در تعطيلي به سر مي برد؛ 
دليل آن را مي دانيد؟

در مورد تيم ملي چيزي جز تاس��ف خوردن ندارم که 
بگوي��م، م��ا تيم ملي درس��تي نداريم و در واقع بعد از 
س��رمربي خارجي خانم پانيچ به نوعي تيم ملي ديگر 

اسمش تيم ملي نيست.
 باي��د ب��راي تيم ملي بانوان پايه س��ازي ش��ود واقعا 
احتياج داريم که مربياني بروند و در کشورهاي اروپايي 
هندبال را ياد بگيرند و از اين همه نيروي با اس��تعداد 

و جوان در آينده استفاده کنند.
��� کمک فدراسيون چه مي تواند باشد؟

فدراس��يون تمام تالش��ش را مي کند که هندبال به 
روزهاي خوبش بر گردد. مطمئنا بانوان هم جزئي از 
برنامه فدراسيون است، هندبال ايران ميتواند کمتراز 
10 سال آينده جز سه تيم برتر آسيا باشد. کمي توجه و 
برنامه بلند مدت براي اين بخش حتما نتيجه بخش 

خواهد بود.

زلزله در فوتبال روسيه در آستانه جام جهاني

گله بانوان هندباليست از ليگ و تيم ملي

سحروجادووجودداردامامخالفآنهستم
سرمربي تيم فوتبال سايپا مي گويد با توجه به اينکه چند 
بازيکن مصدوم دارند مقابل نفت کار س��ختي خواهند 
داش��ت.به نقل از ايس��نا، علي دايي در نشس��ت خبري 
پيش از بازي مقابل نفت ضمن تس��ليت به مناس��بت 
ايام عزاداري و همچنين حادثه زلزله کرمانش��اه اظهار 
کرد: ما بازي س��نگيني داريم. بازي ما با تيمي اس��ت که 
خودش را پيدا کرده است. متاسفانه به خاطر اينکه چند 
بازيکن  ما مصدوم و غايب هس��تند بازي س��ختي مقابل 
نفت خواهيم داشت. با اين حال با تمرين هايي که انجام 
داديم و کارهايي که صورت گرفته س��عي مي کنيم س��ه 
امتياز بازي را به دس��ت بياوريم. فکر مي کنم اين ديدار 
يکي از حساس ترين ديدارهاي ما باشد. در جدول ليگ 
همه تيم ها به هم نزديک هستند و با يک برد شايد يکي 
دو پله باال برويم اما با يک باخت ممکن است 5-6 پله 
پايين بياييم و تمام سعي مان را مي کنيم که با دست پر 

از مسابقه خارج شويم.
وي اضاف��ه ک��رد: ب��ازي خيلي س��ختي داريم. با توجه 
ب��ه پتانس��يلي که تيم ما از نظر نف��ري دارد، قاعدتا کار 
دشواري پيش رو داريم. اميدوارم بازيکنانم بتوانند بازي 
را با پيروزي پش��ت س��ر بگذارند و ما هم تمام سعي مان 

اين است که اين بازي را ببريم.

سرمربي تيم فوتبال سايپا درباره مصاحبه اي که از قول 
او در فضاي مجازي منتش��ر ش��ده مبني بر اينکه اگر 
باشگاه پرسپوليس ماليات او را پرداخت کند از شکايت 
ص��رف نظ��ر خواهد کرد گفت: من صحبت جديدي در 
اي��ن ب��اره نکرده ام. در همان زم��ان حرف هايم را زدم. 
دو س��ال و خ��رده اي بي��ش از 20 نام��ه من را بي جواب 
گذاش��تند. مش��کلي که مي ش��د با دس��ت باز کرد االن 
نيازمن��د دندان هاي کلفتي اس��ت ک��ه بتوانند اين گره 

را باز کنند.
دايي همچنين درباره جلس��ه با مهدي تاج که پيرامون 
مس��ائل فس��اد در فوتبال برگزار شده بود هم گفت: هر 
کاري ک��ه م��ا انجام مي دهيم وظيفه مان اس��ت. بابت 
اتفاقات کرمانشاه دست مردم را مي بوسم. آن ها کمک 
کردند و زحمت کش��يدند. ما فقط واس��طه بوديم. سعي 
مي کنيم تا آنجا که وس��ع مان مي رس��د و مردم کمک 
مي کنند در مناطق زلزله زده حضور داشته باشيم و کمک 
کنيم. اميدوارم اين کارها ادامه داشته باشد و يک ماه و دو 
ماه ديگر مردم زلزله زده را فراموش نکنيم و تا زماني که 
اين مناطق آباد نشود در کنارشان باشيم. اين مهم ترين 
مسئله است. آرزوي من اين است که فقط االن که داغ 
هستيم کمک نکنيم و فردا يادمان برود. روزهاي آينده 
هم بايد کنار مردم زلزله زده باشيم. اما درباره جلسه ام با 
آقاي تاج مسائل مختلفي مطرح شد. در اين جلسه کلي 
گويي شد و دستگاه هاي ذي ربط در ريز مسائل هستند. 
به من قول دادند که کارهاي مثبتي انجام دهند و مسائل 
را پيگيري کنند تا حداقل در فوتبال مان فسادي که در 

جامعه رخنه کرده برطرف شود.
س��رمربي تيم فوتبال س��ايپا درباره مسائل سحر و جادو 
که در فوتبال مطرح ش��ده گفت: در قرآن هم س��حر و 
جادو آمده است و قرآن به صراحت مي گويد "هذا سحر 
مبين". مطمئنا س��حر و جادو وجود دارد و اين مس��ائل 
در فوتب��ال ه��م وجود دارد. اما س��حر و جادو هم کاري 
ش��يطاني اس��ت و مطمئن باش��يد يک روز برمي گردد. 
کساني که به اين اعمال متوسل مي شوند بايد از روزي 
که برمي گردد بترس��ند. کس��اني که در فوتبال ما از اين 
مس��ائل اس��تفاده کردند بعدها ضربات زيادي خوردند و 
مش��کالت زيادي گريبانگير آن ها ش��د. با اينکه من بر 
اساس قانون به سحر و جادو اعتقاد دارم اما اعتقاد ندارم 

که اين هميشگي و پايدار است. مقطعي است و شايد در 
يک بازه زماني اتفاقي صورت بگيرد. اگر بحث موفقيت 
بود، شما برويد و زندگي ساحران و جادوگران را ببينيد. 
اگر قرار بود اين ها کاري بکنند اول زندگي خودش��ان 
را درس��ت مي کردند و بعدا کارهاي فوتبالي مي کردند. 
همه اين ها کارهايي ا س��ت که ش��يطان در وجودش��ان 
رخنه کرده اس��ت و متاس��فانه به هر قيمتي مي خواهند 
موفق ش��وند و به اين مس��ائل روي مي آورند. من کال 
مخالف اين کارها هس��تم. ما از قرآن چيزهاي زيادي 
مي تواني��م ي��اد بگيريم و با قرآن مي توانيم خيلي چيزها 
را درست کنيم اما متاسفانه بعضي از ما دعا را با سحر و 
جادو اشتباه گرفته ايم. دعا چيزي است که زندگي ما را 
متح��ول مي کن��د و جلوي باليا را مي گيرد اما جادو ما را 
در باليا مي اندازد. ش��ايد موفقيت آني به دس��ت بياوريم 
اما مطمئن باشيد با گذشت زمان خيلي مسائل گريبانگير 
خودت و خانواده ات مي شود. متاسفانه کارهايي مي کنيم 

که بعدها اتفاقاتي نظير مريضي فرزندمان يا مادرمان رخ 
مي دهد و فکر نمي کنيم که اين اتفاق به خاطر کارهايي 
است که قبال انجام داده ايم. يعني اين اتفاقي که االن 
رخ داده ب��ه خاط��ر آن مال مردمي ک��ه قبال خورده ايم 
گريبان مان را گرفته است. خودمان را به بي خيالي زده ايم 
و داس��تان س��حر و جادو دقيقا همين است. بار کج هيچ 

وقت به مقصد نمي رسد.

سرمربيسايپا:

وقت   960165/652 پرونده:  كالسه  به    ضمائم  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى 
بهاالدين  خوانده:مسعود  زاده  حسن  خواهان:عليرضا   15:30 ساعت  رسيدگى:96/10/3 
خواسته:مطالبه وجه     خواهان دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى به حوزه 
652 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و دستور حوزه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثير االنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه بدفتر حوزه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر يك 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
تهران   اختالف  حل  شوراى   652 شعبه  دفتر  مدير           110/108387   

خانم فهيمه عباس شيرازى به شماره شناسنامه 2657 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 
كه  شده  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   960854/651
شادروان احمد خان بابا به شماره شناسنامه 2629 در تاريخ 1396/7/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :  1. فهيمه عباس شيرازى ش ش 2657 
كدملى 00043045979 تاريخ تولد 1348/10/14 صادره از تهران همسر متوفى    2. نرگس خان 
بابا كدملى 0200395351 تاريخ تولد 1383/9/22 صادره از تهران دختر متوفى  3.  اكرم بادامه 
ش ش 306 كدملى 0053456572 تاريخ تولد 1323/6/11 صادره از تهران مادر متوفى   اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ  آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران اختالف  حل  شوراى   14 شماره  مجتمع   651 شعبه  رئيس          110/108385   

وقت   960573/659 پرونده:  كالسه  به    ضمائم  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى    
خواسته:اجور  جليليان  خوانده:حسين  كهزادى  خواهان:فريدون   15:30 ساعت  رسيدگى:96/10/3 
معوقه      خواهان دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى به حوزه 659 ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور 
حوزه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه بدفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر يك نوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود.
تهران    14 مجتمع  اختالف  حل  شوراى   659 شعبه  دفتر  مدير           110/108383   

وقت   960590/660 پرونده:  كالسه  به    ضمائم  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى 
رسيدگى:96/10/3 ساعت 16:00 خواهان:1.

حميدرضا بخشى  2. محمدرضا بخشى خوانده:زهرا تركمان خواسته:تعديل افزايش اجاره بها سرقفلى      
خواهان دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى به حوزه 660 ارجاع گرديده 
و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور حوزه 
و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى 
ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه بدفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر يك نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
تهران    14 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   660 شعبه  دفتر  مدير           110/108381   

خواسته:الزام  اميرى  مظفرى  كبرى   .2 هامون حسينى   خوانده:1.  ابيانى  زاده  رحيم  خواهان:زهرا    
خواندگان به تنظيم و انتقال سند رسمى يك دستگاه اتومبيل پژو به شماره انتظامى 898 د91 ايران 
33   گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع 
به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده حوزه به تصدى امضا 
كنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى اصالحى  در خصوص درخواست خواهان 
زهرا رحيم زاده ابيازنى نسبت به دادنامه صادره 339 مورخ 1396/6/28 شورا با بررسى و توجه 
در اوراق و محتويات پرونده و اظهار خواهان نظر به اينكه در نگارش نام خانوادگى احدى از خواندگان 
كبرى مظفرى اميرى سهو قلم روى داده و اشتباها كبرى حسينى درج گرديده است بدين وسيله اصالح 
مى گردد تنظيم رونوشت اصلى بدون رونوشت راى تصحيحى باستناد ماده 309 قانون آئين دادرسى 

مدنى ماده 32 قانون شوراى حل اختالف ممنوع استو 
 110/108380         مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 460 مجتمع شماره ده شوراى حل اختالف شهر تهران 

يكشنبه  تاريخ حضور:1396/10/10  زاده    تقى  ابالغ شونده حقيقى:ابراهيم  ابالغيه  مشخصات    
ساعت 15:00 محل حضور:تهران خيابان كارگر شمالى جنب پمپ بنزين خيابان شهيد فكورى پالك 190 

(ساعت كار 15 الى 18)  در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  شش  شماره  مجتمع   260 شعبه            110/108377   

ابالغيه  مشخصات ابالغ شونده حقيقى:ويدا سليمى ازندريانى   تاريخ حضور:1396/10/13 يكشنبه 
ساعت 15:30 محل حضور:تهران خيابان كارگر شمالى جنب پمپ بنزين خيابان شهيد فكورى پالك 190 
(ساعت كار 15 الى 18)  در خصوص دعوى شركت بين المللى اعتماد طلب مد 2 با مديريت فاطمه 

سادات اعتمادى منفرد به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  شش  شماره  مجتمع   260 شعبه            110/108369   

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا ميراحمدى   خواهان آقاى بهروز احمدنيا 
دادخواستى به طرفيت خوانده خانم زهرا ميراحمدى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981100500931 شعبه 1005 مجتمع شماره بيست و يك 
شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/9 ساعت 16:00 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
  110/108368        مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 1005 مجتمع شماره بيست و يك شوراى حل اختالف شهر تهران    

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آخانم عظيم قاسملو اردبيل فرزند حسنعلى   خواهان 
آقاى بهروز احمدنيا دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عظيم قاسملو اردبيلى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981100500675 شعبه 1005 مجتمع 
شماره بيست و يك شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/9 ساعت 
16:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.

  110/108365        مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 1005 مجتمع شماره بيست و يك شوراى حل اختالف شهر تهران 

كالسه  به  تقديمى  دادخواست  مطابق   0072793686 شناسنامه  شماره  به  زر  خانه  حسن  آقاى    
و چنين توضيح  نموده  اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  از  پرونده 500899/1005/96 
اقامتگاه  تاريخ 1396/1/22  اكبر خانه زر به شماره شناسنامه 8 در  داده شده كه شادروان على 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :  1. مهديه خانه زر 
شماره شناسنامه 2001 تاريخ تولد 1362/2/31 صادره از تهران دختر متوفى     2.  حميده خانه 
از تهران دختر متوفى  3.  تاريخ تولد 1368/9/10 صادره  زر شماره شناسنامه 0011181648 
پسر  تهران  از  1356/4/28 صادره  تولد  تاريخ   0072793686 زر شماره شناسنامه  خانه  حسن 
متوفى  4. مريم خانه زر شماره شناسنامه 6959 تاريخ تولد 1352/10/10 صادره از تهران دختر 
متوفى  5. صغرا احسنى شماره شناسنامه 1463 تاريخ تولد 1332/12/11 صادره از تهران همسر 
متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد 
ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى 

مربوط صادر خواهد شد.
تهران اختالف  حل  شوراى   21 شماره  مجتمع   1005 شعبه  رئيس          110/108362   

پرونده  كالسه  به  تقديمى  دادخواست  شرح  به   1788 شناسنامه  شماره  به  امينيان  مرجان  خانم 
226/2601/96 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه 
شادروان رضا امينيان به شماره شناسنامه 231 در تاريخ 1396/6/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :  1. داود امينيان شماره شناسنامه 2951 
صادره از تهران فرزند متوفى    2.  نويد امينيان شماره شناسنامه 7359 صادره از تهران  فرزند 
متوفى  3.  وحيد امينيان شماره شناسنامه 10046 صادره از تهران فرزند متوفى  4.  مرجان امينيان 
شماره شناسنامه 1788 صادره از تهران فرزند متوفى  5. مژده امينيان شماره شناسنامه 10048 
صادره از تهران فرزند متوفى   6. شهناز شيخ بهاالدينى شماره شناسنامه 173 صادره از مشهد عيال 
متوفى   اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ  آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران اختالف  حل  شوراى   27 شماره  مجتمع   2601 شعبه  رئيس          110/108356   

شوراى حل اختالف   به تاريخ 1395/5/26 در وقت مقرر پرونده كالسه 383/2601/95 در حوزه 
260   در شوراى حل اختالف مجتمع شماره 6 تهران  تحت نظر است و برابر محتويات پرونده مالحظه 
مى گردد اقدامات اعضاء حوزه منجربه صلح و سازش بين طرفين دعوا نگرديده  لذا پرونده از طرف 
سرپرست مجتمع در اجراى مواد 9 و 41 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394/08/10 جهت صدور 
رأى به اينجانب ارجاع گرديده كه با عنايت به محتويات پرونده  ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل  
مبادرت به صدور رأى مى نمايد:  رأى قاضى شورا  در خصوص دادخواست آقاى حسين خيرخواه با وكالت 
خانم سارا يارمحمدى و 2. پرتومحمدى فرزند على اكبر به طرفيت خانم افسانه ميرزايى بروجنى فرزند 
حميد به خواسته مطالبه وجه به ميزان 6/000/000 ريال بانضمام حق الوكاله وكيل وهزينه دادرسى 
و تاخيرتاديه با عنايت به دعوى مطروحه  ارائه مدارك مثبت طلب از جمله دادخواست تقديمى وكالتنامه 
وكيل كپى مصدق فيش حج قرارداد واگذارى فيش حج مورخ 87/3/2 به شماره ثبت 269300297 
وموضوع بند 10 قرارداد 1393/10/14 مبنى بر واگذارى فيش حج مذكور و انتقال كليه فوق على 
الخصوص سود فيش مذكور به خواهان به پرينت حساب بانكى خوانده و همچنين عدم حضور خوانده 
در جلسه رسيدگى وعليرغم ابالغ واقعى و اينكه خوانده دليلى كه مثبت برائت ذمه خود باشد ارائه 
نداده است با استصحاب بقاى دين ادعاى خواهان را وارد تشخيص؛ مستندًا به ماده 522؛ 519؛ 515 
و 198 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت شش ميليون ريال معادل ششصد هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 170/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه صادر و اعالم مى نمايد در خصوص تاخيرتاديه نيز 
اجراى احكام بر اساس شاخص هاى اعالمى از سوى بانك مركزى اقدام گردد رأى صادره در اجراى بند 
الف و پ ماده 9 و مواد 25 الى 27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 1394/8/10 حضورى و ظرف 

مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاكم عمومى تهران خواهد بود.
تهران  6 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   260 شعبه  قاضى         110/108353   
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بازيگرانسينما،تنورتئاترراگرمميکنند
فصلتازهاجراهابا23نمايشجديد

تاالرهاي نمايشي تهران که از 25 آبان ماه به دليل ايام 
س��وگواري رحلت حضرت رس��ول اکرم )ص(، شهادت 
امام حس��ن مجتبي )ع( و امام رضا )ع( تعطيل بودند، از 
امروز دوشنبه 29 آبان ماه اجراهاي خود را با 2۳ اثر جديد 
نمايشي از سر خواهند گرفت. اجراهايي که به رقابت با 
هم مي پردازند و خود را براي جش��نواره تئاتر فجر آماده 
می کنند. س��الن هايي که ش��ايد به دليل ايام س��وگواري 
در س��کوت ف��رو رفته بودند که از ام��روز تمام اجراها به 
حالت عادي در سالن هاي تئاتر به روي صحنه خواهند 
رف��ت. نويد محمدزاده، مهناز افش��ار، امير جعفري، الناز 
شاکردوس��ت و ... از جمله بازيگراني هس��تند که حضور 

آن ها را روي صحنه تئاتر را خواهيم ديد. 
بهوحدتميآيد "اليورتوئيست" ���

اليورتوئيس��ت" به دراماتورژي محمدرضا کوهستاني و 
کارگردان��ي حس��ين پارس��ايي از اول آذر م��اه و با بازي 
ميرکاوه آهنين جان، مهناز افش��ار، آتيال پس��ياني، سعيد 
چنگيزيان، هوتن شکيبا، داريوش موفق، نويد محمدزاده 
و با همراهي بيش از ۱۰۰ بازيگر و هنرجوي نوجوان در 
تاالر وحدت اجرا خواهد شد."فرق.اَ.َوَسط" نوشته و کار 
رس��ول کاهاني از يکم آذر ماه س��اعت ۱8 در سالن سايه 
مجموعه تئاترشهر اجرا خواهد شد. مجيد يوسفي، بهار 
رضي زاده، ستاره ملکي، بهراد سالح ورزي، کيميا کاوند 
و باربد طوالبي بازيگران اين اثر نمايش��ي هس��تند."ما تا 
ابد در قطب مي مانيم" نام نمايش��ي نوش��ته و کار رحيم 
ن��وروزي اس��ت ک��ه از اول آذر ماه با ب��ازي عاليه نعمت 
الهي، پرنيان محرابي، رومينا فرماني، سوگل ايزدي فرد 
و س��لمان مش��ير پناهي در کافه سالن چهارسو مجموعه 

تئاترشهر اجرا خواهد شد.
نمايشجديد تماشاخانهايرانشهرواجراي���4

»تنهاي��ي پرهياهو« به نويس��ندگي حس��ين پاکدل )با 
اقتباس��ي از رم��ان تنهايي پرهياه��و اثر بهوميل هرابال 
ترجم��ه پرويز دوايي( و کارگرداني اميرکاوه آهنين جان 
با طراحي سينا افشار از 24 آبان، ساعت 2۰:۳۰ در سالن 
استاد سمندريان تماشاخانه ايرانشهر روي صحنه است 
و بانيپال ش��ومون، آناهيتا همتي و الس��ا فيروزآذر در اين 

اثر نمايشي به عنوان بازيگر حضور دارند.
اين س��الن همچنين از 24 آبان ماه س��اعت ۱8 ميزبان 
نمايش "پس��ران تاريخ" به کارگرداني اشکان خيل نژاد 
است. اين اثر نمايشي نوشته الن بنت و کارگرداني اشکان 

خيل نژاد اس��ت. محس��ن ابوالحسني، مجيد آقاکريمی، 
مهرداد بابايي، س��ينا باالهنگ، محمد برهمني، س��جاد 
حميديان، حامد رسولي، حميد رحيمي، مهدي شاهدي، 
مريم نورمحمدي و اميرمسعود واعظ  تهرانی در "پسران 
تاريخ" نقش آفريني مي کنند.نمايش "در انتظار آدولف" 
ب��ه نويس��ندگي ماتي��و دالپرته و الکس��اندر دالپاتلير و 
کارگرداني عليرضا کوشک جاللي از 2۱ آبان ماه ساعت 
۱8:۳۰ در س��الن دکتر ناظرزاده اين مجموعه تئاتري با 
بازي اش��کان خطيبي، آناهيتا درگاهي، حس��ين اميدي، 
آوا ش��ريفي و رضا مواليي اجرا مي ش��ود. "گم و گور" 
نوشته امير مهندسيان و هادي احمدي و کارگرداني امير 
مهندس��يان از 2۱ آبان ماه س��اعت 2۰:۳۰ در اين تاالر 
نمايش��ي روي صحنه اس��ت. بازيگران اين اثر نمايشي 
اميرجعفري، النازشاکردوست، کاوه ابراهيم، عليرضا زارع 

پرست، فردين شاه حسيني و سمانه آقازماني هستند.
 " "بولشويک"،"رانندهچيني"،"پدر" و"المبورگيني���

درپرديستئاترشهرزاد
نمايش "بولشويک" به نويسندگي و کارگرداني عباس 
اکرمي از 29 آبان ماه ساعت 2۱:۳۰ در سالن شماره يک 
پرديس تئاتر ش��هرزادروي صحنه مي رود. اين نمايش 
به تهيه کنندگي عباس لهراسبي با نگاهي طنز گونه به 
نقد تاريخ سياسي معاصر ايران مي پردازد. بازيگراني که 
در اين نمايش به روي صحنه مي روند، ش��هرام قائدي، 
ايوب آقاخاني، س��ولماز غني، عليرضا مهران، س��روش 

طاهري، س��يد علي موس��ويان، حسين پور کريمي، رويا 
فالحي، ميثم يوسفي، مهدي طهماسبي، منصور عربي، 
عب��اس وزي��ري و نيکي ابراهيم ش��اه هس��تند. نمايش 
"پدر" به نويسندگي فلوريان زلر، ترجمه ساناز فالح فرد 
و کارگرداني محمد زنده نام از 29 آبان ماه ساعت ۱9:45 با 
بازي چنگيز جليلوند، مير طاهر مظلومي، فقيهه سلطاني، 
محس��ن بهرامي، س��وگل خالقي و س��اناز فالح فرد در 
س��الن ش��ماره يک اين پرديس تئاتري به روي صحنه 
اس��ت."المبورگيني" عنوان نمايش��ي به نويس��ندگي 
و کارگردان س��يامک صفري اس��ت که با بازي س��حر 
قريش��ي و س��يامک صفري از دوشنبه ۳ آذر ماه در سالن 
شماره يک پرديس تئاترشهرزاد به روي صحنه خواهد 
رفت.نماي��ش "راننده چيني" نوش��ته داريوش رعيت و 
کار پريزاد س��يف از اول آذر ماه س��اعت ۱8 با بازي رضا 
عمراني و پريزاد سيف در سالن شماره سه پرديس تئاتر 

شهرزاد اجرا مي شود.
درتماشاخانهپاليز اجراي"يکزندگيبهتر" ���

"ش��يوه به قداست رس��اندن يک اعتراف کننده نامعتبر" 
به نويسندگي و کارگرداني آرش واحدى از 24 آبان ماه 
ساعت ۱9 در سالن شماره 2 تماشاخانه پاليز روي صحنه 
است. نقش آفرينان اين اثر نمايشي محمد نادرى، خاطره 

حاتمی، علي باقرى و آذين نظرى هستند.
درتئاترمولوي "چشمدربرابرچشم" ���

نمايش " چشم در برابر چشم" نوشته ويليامر شکسپير و 

کارگرداني آرش طاهرخاني از 29 آبان ماه ساعت 2۰:۳۰ 
ب��ا ب��ازي زيبا بيده، جواد پ��والدي، ميالد چنگي، ماهور 
داراب زاده، حجت زيتالي، ش��هره س��عيدي بقا، مهدي 
س��فاري، ماهور طوس��ي، اسماعيل کمالي دهقان، علي 
گلبن، آرين لطفعليان، رضا مرشد، ياسمن ميرزايي، امير 
ن��وروزي و پژم��ان ياوري در س��الن اصلي تاالر مولوي 

اجرا خواهد شد.
درتماش�اخانه "س�لولهايحروم" و" اخککندو" ���

پايتخت
"س��لول هاي حروم" عنوان نمايش��ي به نويس��ندگي و 
کارگرداني نيما يوس��في اس��ت. در اين اثر نمايش��ي که 
از دوش��نبه 29 آبان ماه س��اعت ۱9 روي صحنه مي رود. 
الناز حبيبي، مهدي س��اکي، آرش اش��اداد و فهيمه معين 

نقش آفريني مي کنند.
" تاالرحافظونمايش"مهاجران���

نمايش "مهاجران" به نويس��ندگي و کارگرداني حس��ن 
علي کرم��ي از 29 آب��ان ماه س��اعت ۱9 با بازي حس��ن 
علي کرمي، روح اهلل مهرابي، محمد طاهري راد، پريس��ا 
مرادي��ان، تارا ناظري، مهديه ابراهيمي، فاطمه گلچين، 
محسن هروي، عاصم حاصل مهري، علي هاشمي پور، 
فاطمه صالحي، سمانه روشني، اصغر کاشف، فريبا بکلو، 
غزاله يراقي، اميد اسکندر، سعيد متيني، کيانا فاطمي فر، 
غزل صادق، محيا بش��يري، آرش حضرتقلي و ش��هاب 

درفشدار در تاالر حافظ به روي صحنه خواهد رفت.
تاالروحدت ���

"ش��وايک، س��رباز ساده دل" به نويسندگي و کارگرداني 
حميدرضا نعيمي، اقتباسي آزاد از رماني به همين نام، اثر 
ياروسالو هاشک است که ساعت 2۱ در تاالر وحدت اجرا 
مي شود. در اين نمايش فرهاد آئيش، کتانه افشاري نژاد، 
کامبيز اميني، رضا جهاني، اميرحس��ين رستمي، مهران 
رنجبر، بهنام شرفي، يعقوب صباحي، حامد کميلي، بهناز 
ن��ازي، بهار نوحيان ب��ه ايفاي نقش مي پردازند .نمايش 
"سهروردي" نيز نوشته و کار شکرخدا گودرزي است که 
هر شب ساعت ۱8 در تاالر وحدت به صحنه مي رود. در 
اين نمايش، علي دهکردي، اصغر همت، حبيب دهقان 
نس��ب، فخرالدين صديق ش��ريف، افس��ر اسدي، الهام 
جعفرن��ژاد، نوي��د گودرزي، مجيد جعفري، اصغر معيني، 
عليرض��ا دروي��ش نژاد، س��ميه ميربهاء ب��ه ايفاي نقش 

مي پردازند.

کافه خبریادداشت

»هجوم«
 معجزه فراموش شده عشق

شاديحاجيمشهدي ���
دي��دن فيل��م هج��وم ، 
تمرين خوبي است براي 
صبور بودن ، بهتر شنيدن 
، بهتر ديدن و در نهايت 
بهتر درک کردن . مهارتي که بس��ياري از 
مخاطبان سينما در دنياي تکنولوژي زده و 

پر سرعت امروزي ندارند!
تصور کنيد که در يک اتاق کم نور و رويايي، 
رو به روي کمدي پر از قفس��ه هاي بزرگ 
و کوچک و کش��و هاي باز و بس��ته رنگين 
نشس��ته ايد و هنگامي که تک به تک، اين 
کشوها و قفسه ها را مي گشاييد ، هر بار انتظار 
ي��ک غافلگيري ت��ازه را داريد. فرض کنيد 
که در اين کش��وها مش��تي مهره رنگي پيدا 
مي کنيد، وقتي به همراه مشتي از مهره هاي 
جادوي��ي ک��ه در يک��ي از اين کش��وها پيدا 
کرديد و محکم در مش��ت خود نگاه داشتيد 
به س��راغ قفس��ه ديگري مي رويد، در کمال 
نا باوري متوجه مي شويد که مهره هايي که 
در دستتان بود، اين بار در کشويي تازه پيدا 
شدند. حاال به ديدن فيلمي مي رويد که چنين 
حسي را در شما تکرار مي کند، حسي توامان 

از اميد و هراس و ابهام و هيجان…
در سينماي جهان و به ويژه سينماي داستان 
پ��رداز و قهرمان پرور هالي��وود نمونه هاي 
بس��ياري از خلق دنياي آينده بش��ري و به 
تصوي��ر کش��يدن وضعيت جدي��د آدمي در 
جوامع فوق مدرن اما خاکس��تري آينده که 
ب��ا مختص��ات عجيب و غريبش حيات آتي 
انسان را هدف قرار مي دهد، به کرات ساخته 
و پرداخته ش��ده اس��ت.در سينماي ايران اما 
، ش��ايد براي نخس��تين بار در فيلم هجوم به 
اين موضوع توجه شده است.شهرام مکري 
در جديدترين اثر خود، س��اختاري مش��ابه 
فيلم ه��اي قبل��ي اش را به کار گرفته ، يک 
سکانس پالن ِ طوالني که بيننده را در فضاي 
سورئاِل دومينويي از جنس حدس و هراس 
و حرک��ت ، قرار مي دهد.براي بيننده اي که 
نخستين بار مخاطب اين فيلمي است ، درک 
چنين موقعيتي از اين فرآيند رفت و برگشتي 
، هم��راه ب��ا ديالوگ هايي که بايد با دقت به 
آن ها توجه کرد؛ دش��وار به نظر مي رس��د . 
بازي ها و فضا سازي ها هجوم ، در ابتدا مبهم 
و گيج کننده به نظر مي رسند؛ اما در صورت 
داشتن کمي حوصله و درنگ، در ميانه فيلم 
، مخاطب بيش��تر با اين فضا خو گرفته و تا 
کشف معماي رمز آلود و درک اين ابهامات، 

فيلم را تا پايان دنبال مي کند.

دي کاپريو و برد پيت همبازي 
مي شوند

کوئينتين تارانتينو در واکنش��ي جديد اخبار 
منتش��ر درباره ساخت فيلمي درباره خانواده 
چارلز منسن را رد کرد و گفت که اين فيلم 

به اتفاقات سال ۱969 مي پردازد.
وي با توجه به مش��کالت فراواني که براي 
"ه��اروي واينس��تاين" تهيه کنن��ده اکثر 
کارهاي او پيش آمده کمي از س��ينما فاصله 
گرفته و مي خواهد در آرامش کامل فيلمنامه 
تازه ترين فيلم خود را با حال و هوايي عاشقانه 

تر ژانويه امسال کليد بزند.
شارون تِيت بازيگر و همسر رومن پوالنسکي 
کارگردان توسط منسن و پيروانش در سال 
۱969 در خانه اش به قتل رسيد. پيش از اين 
گفته ش��ده بود اين قتل س��وژه تازه اي براي 
کارگردان س��ينما هاليوود ش��ده تا تارانتينو 
عالوه بر نگارش فيلمنامه کارگرداني آن را 
نيز بر عهده گيرد.مارگارت رابي، س��اموئل 
ال جکسون، برد پيت، لئوناردو دي کاپريو و 
جنيفر الورنس جدي ترين گزينه هاي مورد 
نظر تارانتينو براي ايفاي نقش در فيلم جديد 

وي هستند.

"مارس" از جشنواره فيلم فجر 
بازماند

هاتف عليمرداني پس از هفت س��ال حضور 
م��داوم در جش��نواره فيل��م فجر، امس��ال 
نتوانست با"مارس" در اين رويداد فرهنگي 

هنري حضور پيدا کند.
ب��ه گ��زارش ايلنا، هات��ف عليمردان��ي در 
جديدترين فعاليت سينمايي خود،"مارس"را 
مي سازد. اثري که اين روزها در مرحله پيش 
توليد و انتخاب بازيگر قرار دارد، اما با توجه به 
زمانبندي توليد آن، به احتمال فراوان در سي 
و ششمين جشنواره فيلم فجر حضور نخواهد 
داشت.با اين تفاسير، عليمرداني پس از هفت 
س��ال حضور پي در پي در جش��نواره فيلم 
فجر، امس��ال يک��ي از غايبان خواهد بود و 
باي��د منتظر مان��د و ديد چه برنامه اي براي 
رونمايي از اولين نمايش جديدترين فيلمش 

خواهد داشت.

مديرکلميراثفرهنگي،صنايعدستيوگردشگريکهگيلويهوبويراحمدگفت:۱۵پروژهگردشگري

استانبراساسقراردادBOT)ساخت،بهرهبرداريوانتقال(باهدفرونقاشتغالبهبخشخصوصي

واگذارميشود.

محمودباقريدرجمعخبرنگارانافزود:انعقاداولينقراردادس�رمايهگذاري)bot(دراس�تانمحقق

شدهاستوقراردادهاي)bot(بهمفهومساخت،بهرهبرداريوانتقالاست.

باقريتصريحکرد:بادرجآگهيفراخوانبرايواگذاريپروژههايحوزهگردشگرياستان،خوشبختانه

توانستيماردوگاهتفريحي"تنگگنجهاي" ياسوجراازطريققراردادbotبهبخشخصوصيواگذار

کنيم.باقريباتاکيدبراينکهازسرمايهگذاريبخشخصوصيدرحوزهگردشگرياستقبالميکنيم،

گفت:اردوگاهتفريحي"باغفردوسگچساران" واردوگاهتفريحي"آبشارتنگتامرادي" درشهرستان

بويراحمدنيزدرحالواگذارازطريققرارداد)BOT(بهبخشخصوصياست.

باقريخاطرنشانکرد:سدشاهقاسم،تنگمهريان،اردوگاهخهکلون،اردوگاهبيژن،منطقهکوهگل،

اردوگاهچش�مهبلقيسچرام،اردوگاهبيبيحکيمه،اردوگاهش�رابگرو،اردوگاهدش�تکديل،اردوگاه

پ�ارکجنگل�ي،اردوگاهتوتن�ده،اردوگاهتن�گماغر،برمالوانوبندانسيس�ختازديگرپروژههاي

قابلواگذارياست.

مديرکلميراثفرهنگياستانگفت:سرمايهگذارانميتوانندطرحهايسرمايهگذاريخودبراياين

پروژههايگردشگريرابهکارشناسانحوزهسرمايهگذارياينادارهکلبرايارزيابيتحويلدهند.

باق�ريگف�ت:برخ�يازپروژه�ايدول�تدرقالبقرارداد)bot(باهدفگذارياش�تغالزاييوس�رمايه

گذاريبهبخشخصوصيواگذارميشود.

مديرکلميراثفرهنگي،صنايعدستيوگردشگريکهگيلويهوبويراحمدخبرداد:

واگذاري1۵پروژهبهبخشخصوصي
انعقاداولينقراردادسرمايهگذاري

مديرجهادکش�اورزيشهرس�تانچادگانگفت:امسال۱700

تنپيازازمزارعشهرستانچادگانبرداشتشد.

بختيارحاجتيدرچادگاناظهارداشت:امسالبيشاز70هکتار

ازاراضيشهرستانچادگانبهکشتپيازاختصاصيافت.

ويبابياناينکهبيشترينکشتپيازدرشهرستانچادگانبه

بخشچناررودوبخشمرکزيوش�هرزيارتيرزوهاختصاص

ياف�ت،اف�زود:کاربرداش�تاي�نمحص�ولهم�هس�الهدراين

شهرستانشهريورماهشروعميشودوتامهرماهادامهدارد.

مديرجهادکش�اورزيچادگانبيانداش�ت:کشتمحصولپياز

امسالنسبتبهسالگذشته80درصدافزايشداشتهاستکه

ب�اتوج�هب�هقيمتاينمحصولاز30هزارريالتا۱0هزارريال

درآمدخوبيبرايکش�اورزانمنطقهداش�ت.حاجتياس�تفادهاز

سيستمآبيارينوين،کشتنشايي،تغذيهمناسب،تاريخکشت

بهموقعراازجملهاقداماتجهادکشاورزيشهرستانچادگان

درراستايعملکردبهتربرايکاشتاينمحصولعنوانکرد.وي

عنوانکرد:سالگذشته40هکتارازاراضيشهرستانچادگان

بهکش�تپيازاختصاصداش�تکهامس�الاينرقمبه70هکتار

کهحدود۱700تنپيازشد،افزايشيافت.

مديرجهادکشاورزيچادگانخبرداد

برداشت1700تنپياز
ازمزارعچادگان

ش��عبه ۱۰44 مجتمع قضايي ش��هيد قدوس��ي تهران، پزش��ک معالج مرحوم عباس 
کيارس��تمي کارگردان برجس��ته س��ينماي ايران و جهان را به پرداخت ديه محکوم 
کرد.به گزارش تسنيم ، مانوش منوچهري وکيل مدافع خانواده مرحوم کيارستمي با 
اعالم اين خبر گفت: دادگاه رأي را صادر کرده اما هنوز ابالغ نکرده است.اين وکيل 
دادگستري اضافه کرد: بنابر اعالم قاضي دادگاه، پزشک معالج مرحوم کيارستمي به 
پرداخت پنج درصد ديه کامل محکوم شده است و احتمااًل تا پايان هفته جاري، حکم 
به ما ابالغ مي شود.منوچهري تصريح کرد: خانواده مرحوم کيارستمي در اين شکايت 
به دنبال گرفتن ديه يا موارد ديگر نبودند بلکه مي خواس��تند گزارش��ي از مدت زماني 

که مرحوم کيارس��تمي در بيمارس��تان جم بس��تري بود، اعالم ش��ود اما تا اين لحظه 
به اين نتيجه نرس��يديم.وکيل مدافع خانواده مرحوم کيارس��تمي با بيان اينکه بارها 
اعالم کرديم از نحوه رسيدگي ها و کارشناسي ها در کميسيون هاي پزشکي قانوني 
رضايت نداش��تيم، اظهار کرد: براي اينکه بتوانيم گزارش��ي از ايامي که آن مرحوم در 
بيمارستان بستري بود دريافت کنيم، نهادهاى ديگر قول ارائه گزارش را داده بودند.

اما فعاًل کاري انجام نداده اند.دادگاه پزشک مرحوم عباس کيارستمي، ۱5 آبان جاري 
در ش��عبه ۱۰44 مجتمع قضايي ش��هيد قدوس��ي برگزار شد. کيارستمي، ۱4 تير سال 

۱۳95 در پاريس درگذشت.
محکوميت پزشک 
عباس کيارستمي به پرداخت ديه
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افزايش قيمت نان از اول آذرماه _ روزنامه شروع _ علي كاشي کاریکاتور

رسانه های جهان

نتانياهو مورد بازجويي قرار مي گيرد ��� 
نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي براي شش��مين بار مورد 
بازجويي قرار مي گيرد.در جريان اين جلسه، قرار است نتانياهو 
به پرسش هايي در ارتباط با مدارک جديدي که پليس به دست 
آورده است، پاسخ دهد.نخست وزير رژيم صهيونيستي هفته 
گذش��ته در نخس��تين بازجويي از ماه مارس گذشته، در محل 
اقامت خود به مدت چهار ساعت مورد بازجويي قرار گرفت.

دبيركل اتحاديه عرب به لبنان مي رود ��� 
دبي��رکل اتحادي��ه عرب براي ديدار با مقام هاي لبنان به اين 
کشور مي رود.»احمد ابوالغيط« در جريان سفر به لبنان ديدار با 
»ميشل عون« رئيس جمهوري، »نبيه بري« رئيس پارلمان و 
»جبران باسيل« وزير خارجه اين کشور را در دستور کار دارد.
اين سفر در حالي صورت مي گيرد که اتحاديه عرب قرار است 

نشستي را با محوريت ايران و حزب اهلل برگزار کند.

ترور نافرجام وليعهد عربستان ��� 
برخي منابع خبري از ترور نافرجام وليعهد عربستان سعودي خبر 
دادند.روزنامه »الديار« لبنان نوشت که »محمد بن سلمان« وليعهد 
عربستان از طرح تروري که توسط پنج افسرگارد ملي سازماندهي 
شده بود، جان سالم به در برد.گارد ملي عربستان پيش از اين تحت 
هدايت شاهزاده »متعب بن عبداهلل« قرار داشت. نيروهاي امنيتي 

عربستان هنوز موفق به بازداشت اين مهاجمان نشده اند.

 

اين لغت مرکب هنگامي به کار مي رود که به 
گفته عالمه دهخدا آسيبي اندک و شکستي 
کوچ��ک وارد آيد دراي��ن صورت گويند :" 
فالن کس را چشم زخمي رسيد " يا :" چشم 
زخمي به نيروي ما رس��يد " ومراد آن است 

که فالني مختصر بيماريي دارد ، يانيروي ما شکس��ت کوچکي خورده 
اس��ت . نادرش��اه افش��ارپس از آنکه شاه طهماسب دوم رااز سلطنت خلع 
کرد پسرچند ماهه اش را به نام شاه عباس سوم بر تخت نشانيده وخود 
امور لشکري وکشوري را در دست گرفت . آن گاه به جنگ با عثمانيها 
شتافت و بغداد را محاصره کرد .درهمان احوال صد هزار سپاه عثماني به 

فرماندهي توپال عثمان پاشا درمقابل لشکر ايران فرود آمد . 

»فانوس دريايي« اثر ش��يوا مقانلو توس��ط 
نشر چشمه منتشر و راهي بازار نشر شد.به 
گ��زارش مه��ر، مجموع��ه مت��ن و عکس 
»فانوس دريايي« اثر شيوا مقانلو به تازگي 
توسط نشر چشمه منتشر و راهي بازار نشر 

شده است. اين کتاب هفتمين عنوان مجموعه »تصوير و متن« است 
که اين ناشر چاپ مي کند.مقانلو که به نوشتن داستان کوتاه و تدريس 
سينما اشتغال دارد، اين کتاب را در مقدمه اش اين گونه معرفي مي کند: 
فانوس را در فروردين ۱۳۹۲ روشن و در اسفند همان سال خاموش کردم. 
به ش��کل س��توني هفتگي در روزنامه اعتماد. اولش، مثل خيلي اول ها، 
بيشتر حرف دلي بود در برابر همگان. به زودي اما زورق هاي زيادي به 

مسير فانوس پيوستند و همدالنه با نورش حرکت کردند.

چو در گلزار اقبالش خرامانم بحمدالل 
  نه ميل الله و نسرين نه برگ نسترن دارم

به رندي شهره شد حافظ ميان همدمان ليکن  
چه غم دارم كه در عالم قوام الدين حسن دارم

مي خواهن��د ش��ما را از تصميمي که گرفته ايد 
منصرف کنند ولي شما کار خودتان را بکنيد و 

موانعي را که پيش پايتان مي گذارند برداريد. اين را هم بدانيد که اگر در اين 
راه متوس��ل به دروغ و ريا ش��ويد به هدف نمي رس��يد. کسي شما را نصيحت 
مي کن��د و راه و چ��اه را نش��انتان مي ده��د. به حرفش گ��وش دهيد تا زودتر 
موفق ش��ويد.مجبور به تحمل يک حس��د کوچک نيس��تيد . اما آيا مي توانيد 
در انداختن کسي در لطف يک دوست جديد گناهکار باشيد ؟ حقيقتي است 
که ش��ايد بايد دوس��تي را مطمئن کند که او را دوباره فراموش نخواهيد کرد 

و در زندگي ش��ما اطاقي براي بس��ياري از مردم قرار دارد.

بيماري آسم مي تواند در هر سني آغاز شود اما 
معموال شروع آن از دوره کودکي است.بيماري 
آس��م، ورم مزمن راه هوايي اس��ت. در بيماري 

آسم، عضالت اطراف ناي )راه هوايي( سخت و سفت مي شوند و عبور هوا را 
کم مي کنند. بيشتر اين بيماران، کودکان بوده و دختران بيشتر مبتال مي شوند.

طبق اعالم موسسه ملي قلب، ريه و خون آمريکا، فاکتورهاي پرخطر ابتال به 
بياري آسم به شرح زير هستند:- داشتن عفونت هاي مکرر تنفسي و خس خس 
سينه؛- داشتن والدين مبتال به آسم؛- ابتال به آلرژي هاي مختلف؛- ابتال به 
اگزما؛- پسرها و زنان بزرگسال بيشتر در معرض ابتال هستند؛- کار در محيط 
همراه با گردوغبار و مواد ش��يميايي؛- مادران بارداري که س��يگار مي کشند، 

کودکشان را دچار آسم مي کنند؛عفونت باکتريايي و يا ويروسي.

حکایات

کتاب

حافظ خواني

نسخه

چشم زخم

»فانوس دريايي« چاپ شد  فاکتورهاي پرخطر ابتال به 
آسم را بشناسيد محسن چاوشي ���

»اي��ن خانه ه��اي زه��وار 
دررفته را چگونه ساخته ايم 
که با کوچک ترين تکاني از 
هم مي پاشند و جماعتي را به 
خاک مي نشانند. آن خانه  نو 
س��از که ديوارش فرو ريخته 
بود و اهل خانه پيش از زلزله س��رگرم جش��ن تولد بودند، 
چرا بايد آن  طور شود. اين مردم مظلوم، در اين شهرهاي 
کوچک )بارها و بارها گفته ام( حقش��ان بيش از اين اس��ت 
که هنوز در خانه هايي زندگي کنند خالي و عاري از هرگونه 

استاندارد در ساخت و ساز«.
ديگ��ر کمتر کس��ي اس��ت ک��ه نداند ما کج��اي خط زلزله 
ايس��تاده ايم و چگونه هر لحظه مي ش��ود بيم فرو ريختن 
قلب هايي را داشت از تکان هاي گاه و بيگاه. بله اين باليا 
طبيع��ي هس��تند و نمي ش��ود جلوي آنه��ا را گرفت. اما به 
عکس ها که نگاه مي کردم و آن را با کشورهايي زلزله خيز 
مث��ل ژاپ��ن مقايس��ه مي ک��ردم غمي چند براب��ر گلويم را 
مي گرفت. اين خانه هاي زهوار دررفته را چگونه ساخته ايم 
که با کوچک ترين تکاني از هم مي پاشند و جماعتي را به 
خاک مي نش��انند. آن خانه  نو س��از که ديوارش فرو ريخته 
بود و اهل خانه پيش از زلزله س��رگرم جش��ن تولد بودند، 
چرا بايد آن  طور شود. اين مردم مظلوم، در اين شهرهاي 
کوچک )بارها و بارها گفته ام( حقش��ان بيش از اين اس��ت 
که هنوز در خانه هايي زندگي کنند خالي و عاري از هرگونه 
استاندارد در ساخت و ساز. حرف من اين است و دردم اين، 
که بياييد يک بار ديگر توجهي جدي به ش��هرهايي کنيم 
که مردمانش هيچ کم نگذاشتند اما چنين روزهايي متوجه 
مي ش��ويم که برايش��ان چقدر کم تر از آن چه که بايد وقت 

و اهميت قائل شديم.
من عميقًا از اتفاق پيش آمده ناراحتم و واقعًا سخن گفتن 
و نوشتن برايم سخت است. سعي کردم ديگر به عکس ها 
و آمار کش��ته  ش��ده ها نگاه نکنم اما مگر مي ش��ود. مگر در 
آذربايجان و ورزقان توانستيم نگاه نکنيم و نبينيم. به قول 
محم��ود دولت آب��ادي آخر ما هم مردمي هس��تيم. اما فکر 
مي کنم س��وگواري بخش��ي از ماجراس��ت و طبيعي است. 
بخش مهم تر ديگر اين است که بايد فکر کنيم. فکر کنيم 
و کاري انج��ام دهي��م تا خداي نکرده فردا روزي اگر جاي 
ديگري از ايران ما با چنين باليي دس��ت به گريبان ش��د، 
حداقل آمارها را کاهش دهيم. خانه ها را قوي تر بسازيم و 
به مردم کمک کنيم که به جاي لطيفه ساختن اگر کاري 

از دستشان برمي آيد انجام دهند. 

 اين غم ها، سوگ هاي تازه نيستند!

دلنوشته

مديرعامل شرکت گاز استان همدان :

ضريب نفوذ گاز در 
روستاهاي همدان به 
99.9 درصد مي رسد

بازديد مديرکل کتابخانه هاي عمومي مازندران 
از کتابخانه هاي عمومي قائمشهر

مديرعام�ل ش�ركت گاز اس�تان هم�دان با بيان اينک�ه هم اكنون در 
15 روس�تاي اس�تان عمليات گازرس�اني ادامه دارد، گفت: با اتمام 
عمليات گازرس�اني به 15 روس�تا، ضريب نفوذ گاز در روس�تاها به 

99.9 درصد مي رسد. 
محمدمهدي مهدوي با بيان اينکه در سال جاري 13 روستاي استان 
همدان از نعمت گاز بهره مند شدند، اظهار كرد: در حال حاضر 999 

روستاي همدان از نعمت گاز برخوردار هستند.
وي با اش�اره به اينکه هم اكنون در 15 روس�تاي اس�تان نيز عمليات 
گازرساني ادامه دارد، يادآور شد: عمليات گازرساني در اين 15 روستا 
نيز در س�ال جاري به اتمام رس�يده و از گاز طبيعي بهره مند خواهند 
ش�د.مديرعامل ش�ركت گاز استان همدان خاطرنشان كرد: در سال 
جاري همه روس�تاهاي باالي 20 خانوار اس�تان همدان از نعمت گاز 

برخوردار خواهند ش�د و در بخش روس�تايي كه اكنون 99.7 درصد 
ضريب نفوذ بهره مندي از گاز وجود دارد با اتمام عمليات گازرساني 

15 روستا، به 99.9 درصد مي رسد.
 ���115 واحد صنعتي و كشاورزي فاقد گاز، گازدار شدند

وي با بيان اينکه در پايان سال جاري، عمليات گازرساني به روستاهاي 
باالي 20 خانوار استان همدان تمام شده تلقي مي شود، اضافه كرد: 
تنها روستاهاي زير 20 خانوار باقي خواهند ماند كه بايد سياست هاي 

خاصي براي اين روستاها در نظر گرفته شود.
مهدوي با اش�اره به اينکه در هفت ماهه س�ال جاري 7 هزار خانوار 
جديد گازرس�اني ش�دند، افزود: از ابتداي س�ال جاري تاكنون 115 
واحد صنعتي و كشاورزي جز و عمده نيز كه فاقد گاز بودند، به جمع 

مصرف كنندگان گاز استان همدان اضافه شده است.

بي�ش از ۶00 ه�زار خان�وار از نعم�ت گاز طبيعي در اس�تان همدان بهره 
مند هستند.

به گزارش روابط عمومي ش�ركت ملي گاز ايران، محمدمهدي مهدوي، 
مديرعامل ش�ركت گاز اس�تان همدان با اعالم اين خبر گفت: تا پايان 
مهرماه س�الجاري، ۶11 هزار 500خانوار ش�هري و روس�تايي از نعمت 
گاز طبيع�ي به�ره من�د ش�دندو نرخ نفوذ گاز طبيعي در خانوار ش�هري و 

روستايي گازدار استان 99.9درصد رسيده است.
مهدوي در ادامه گفت: تعداد روستاهاي داراي سکنه در استان،10۴0 
روستا است كه 999 روستا گازدار و عمليات گازرساني در 15 روستا فعال 
اس�ت كه با اتمام عمليات گازرس�اني به اين روستاها،  تمامي روستاهاي 
باالي 20 خانوار استان از نعمت گاز طبيعي برخوردار خواهند شد و نرخ 
نفوذ گاز طبيعي در خانوار ش�هري و روس�تايي اس�تان نيز به مرز 100 

درصد خواهد رسيد.
به گفته مهدوي، تعداد مش�تركين گاز طبيعي در اس�تان تا پايان مهرماه 
سالجاري،  معادل 579 هزار و 300 مشترک است كه جهت گازرساني 

ب�ه اي�ن مش�تركين، ۸ ه�زار و 970 كيلومتر ش�بکه تغذي�ه و توزيع اجرا 
ش�ده و در مجموع نيز در اس�تان 313 هزار و 200 علمک نصب ش�ده و 
تعداد ۴03 ايستگاه نيز به صورت مستقل، تامين گاز واحدهاي صنعتي و 
توليدي جزء و عمده استان را عهده دار هستند، ضمن اينکه اكنون جمعاً 

9۸۸ ايستگاه و تاسيسات گازرساني در استان موجود است.
مديرعامل ش�ركت گاز اس�تان همدان در پايان، با بيان اينکه در اس�تان 
هم�دان تمامي ش�هرک هاي صنعت�ي و نواح�ي صنعتي فعال ش�امل 11 
شهرک صنعتي و 7 ناحيه صنعتي از نعمت گاز برخوردار هستند،  افزود: 
در 7 ماهه س�الجاري 99 كيلومتر ش�بکه تغذيه و توزيع اجرا ش�ده، يک 
هزار و ۶۸1 انش�عاب نصب گرديده،  9 هزار و 200 اش�تراک پذيرش 
ش�ده اند، 7 هزار خانوار جديد تحت پوش�ش قرار گرفته اند، 11 روس�تا 
و 115 واحد صنعتي،  كش�اورزي، جزء و عمده گازدار ش�ده اند و در اين 
م�دت ي�ک ه�زار و ۸۸۶ ميلي�ون مترمکعب نيز گاز طبيعي مصرف ش�ده 
 كه ۶0 درصد  آن س�هم نيروگاه و مراكز مصرف صنعتي در اس�تان بوده 

است.

ول�ي پ�ور در ادام�ه بازدي�د از كتابخانه ه�اي عمومي اس�تان، در روز كت�اب، كتابخوان�ي و كتابدار از 
كتابخانه ه�اي عمومي قائمش�هر بازدي�د كرد.ب�ه گ�زارش رواب�ط عموم�ي اداره كل كتابخانه هاي 
عمومي مازن�دران، آرزو ول�ي پ�ور مدي�ركل كتابخانه هاي عمومي اس�تان در ادام�ه بازديدهاي خود، 
همزمان با روز كتاب، كتابخواني و كتابدار با همراهي گروهي از همکاران س�تادي، از كتابخانه هاي 

عمومي قائمشهر بازديد كرد و با كتابداران به گفتگو پرداخت.
وي در ديدار با كتابداران كتابخانه هاي عمومي جمشيد احمدي، شهيدان وطني، قائم آل محمد)عج(، 
مشاركتي گنجينه نور، مرحوم گران قراخيل و شهيد رستگار قاديکال با تبريک روز كتاب، كتابخواني 
و كتاب�دار، اظه�ار داش�ت: كتاب�داران س�رمايه هاي مه�م اجتماعي اند كه دان�ش و اطالعات ثروت 
ارزش�مند آنهاس�ت.ولي پور با تاكيد بر نياز جامعه امروز به گس�ترده تر ش�دن كتابخواني در جامعه، 
اظهار داش�ت: اين رس�الت خطير بر عهده افراد توانمندي بايد به س�رانجام برس�د و اين اقبال به 
كتابداران رو كرده كه عطر خوش كتاب و كتابخواني را در جامعه پراكنده كنند.مديركل كتابخانه هاي 
عمومي استان با بيان اينکه رفتار كتابداران، الگو آفرين است، گفت: حسن خلق و روش هاي ابتکاري 
جذب مخاطب، كتابخانه هاي عمومي را به رونق مي رس�اند و افزايش دانش و آگاهي كتابداران نيز 

روح كتابخواني را به كتابخانه مي دمد.
وي ب�ا اش�اره ب�ه مي�زان تحصيالت ب�االي كتابداران مازندران، اذعان داش�ت: مطمئناً با رفع موانع 
ساختاري و ايجاد شرايط بهتر در محيط كار، استعدادهاي موجود در استان شکوفا شده و وضعيت 
كتابخواني به نقطه مطلوب نزديک تر مي شود.ولي پور ابراز اميدواري كرد با تصميماتي كه در اين 
بازديدها اتخاذ مي ش�ود، س�رعت تحوالت مثبت در كتابخانه هاي عمومي بيش�تر ش�ده و رضايت 

كتابداران و اعضاي كتابخانه هاي عمومي نيز افزايش يابد.

بهره مندي بيش از ۶00 هزار خانوار از گاز طبيعي در استان همدان


