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اروپا نبايد دنباله رو 
واشنگتن باشد 

 پاسخ مقتدرانه ايران 
به ماجراجويي هاي آمريکا 

 در جلس��ه هي��ات نظ��ارت ب��ر اج��راي برجام به رياس��ت 
حجت االسالم و المسلمين حسن روحاني بر پاسخ مقتدرانه، 
متناس��ب و هوشمندانه جمهوري اسالمي ايران به موضع 
گيري هاي دولت آمريکا تاکيد شد.»هيات نظارت بر اجراي 

برجام« با حضور تمامي اعضا...

وزير امور خارجه ايران در يادداشتي در نيويورک تايمز با 
اشاره به غيرقابل اعتماد بودن آمريکا از اروپا خواست که 
از کاخ س��فيد پيروي نکرده و اش��تباهات گذشته را تکرار 
نکند.محمد جواد ظريف وزير خارجه کش��ورمان در اين 

يادداشت با بيان اينکه پاسخ آمريکا...
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سرمقاله

حمایت از تولید و اشتغال 
رکن اصلی بودجه 

بصورت کلی در  اليحه بودجه سال آينده به موضوع 
حمايت از توليد و اشتغال توجه جدی شده و بيش از 
50 هزار ميليارد تومان از منابع مالی در بودجه،منابع 
بانکی و صندوق توسعه ملی به موضوع اشتغالزايی 
اختصاص يافته است.در سال گذشته منابع در نظر 
گرفته شده برای انجام پروژه های عمرانی با وجود 
رش��د منابع بعد از بررس��ی های کميسيون تلفيق، 
بطور نسبی کم بود اما خوشبختانه در اليحه بودجه 
سال آينده اين منابع به  بيش از 91هزار ميليارد تومان 
افزايش يافته است. در بودجه سال 97 ساماندهی 
در خصوص رديف های متفرقه در بودجه صورت 
گرفته  که اين موضوع نکته مثبتی است.کل اوراق 
و اس��ناد خزانه در نظر گرفته ش��ده در بودجه، حدود 
56 هزار ميليارد تومان است که دولت بايد تا پايان 
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خط كامل ليتوگرافي مجهز به دستگاه پليت ستر 4/5 
ورقي كرئو چاپ /  ماشـين  چـاپ رول با قابليت چاپ 
چهاررنـگ، دو رنـگ و تك رنگ /  ماشـين دو ورقي 
پنج رنگ اسپيد مستر (هايدلبرگ) /  ماشين دو ورقي 
چهاررنگ اسپيد مستر (هايدلبرگ)/  ماشين دو ورقي 
دو رنگ هايدلبرگ /  خط كامل صحافي؛ شـامل ورق 
تاكني، دستگاه ترتيب، اتوماتيك، مفتول، چسب گرم، 

سلفون و يووي  و ماشين آالت جلد سازي مي باشد.

صفحه 4

فساد اقتصادی عامل کوچ  نخبگان
حدود 1/5 میلیون نفر تمايل به خروج از کشور  دارند

بهره وری ، گمشده 
بنگاه های اقتصادی

کارشناسان در گفت و گو با   از ناکارآمدی ها می گويند

 بهره وري به عنوان حلقه مفقوده توسعه اقتصادي در ايران است که البته 
در ادبيات برنامه ريزي کشور، سال ها است که موردتوجه قرار گرفته و از 
برنامه چهارم توسعه، افزايش رشد اقتصادي از محل بهره وري به دولت 
تکليف شده است.بهره وري کليد توسعه پايدار عنوان شده و بررسي ها 
نش��ان مي دهد با توجه به اش��باع به وجود آمده در عرضه اکثر صنايع و 
خالي ماندن ظرفيت هاي توليد، تنها راه تحريک رشد اقتصادي افزايش 

بهره وري و کاهش بهاي تمام شده از اين محل است.اقتصاد مقاومتي 
برخالف تصور برخي، راهکار کوتاه مدت در مقابل نوسان هاي اقتصاد 
جهاني و تحريم ها نيس��ت؛ بلکه هدف بلندمدت ايجاد رش��د اقتصادي 
پايدار و افزايش تاب آوري، براي آن ترسيم ش��ده اس��ت.مضاف بر اين، 
افزاي��ش به��ره وري بيش از اينکه سياس��تي اقتصادي باش��د؛ حرکتي 
فرهنگي است و نياز به فرهنگ سازي بلندمدت دارد...  صفحه 5

4صنعت، تجارت

9جامعه

11فرهنگ و هنر

تعیین تکلیف »بن رو« 
تا پایان سال میالدي 

مشارکت  رنو 
با خودروسازان ايراني درپرده ابهام

خرسندی شهردار از 
روند سازندگی در تهران

با  اشاره به پروژه هاي
 دردست اجرا  اعالم شد

حاشیه های افزایش 
عوارض خروج از کشور

  بررسی می کند

   بررسي  می کند 
الزامات مشارکت 

 خارجی ها 
در صنعت برق

 از 77 ه��زار م��گاوات ظرفيت نصب ش��ده 
نيروگاه های در سراس��ر کش��ور، بيش از 62 
ه��زار م��گاوات آن به نيروگاه های بخاری، 
گازی و س��يکل ترکيب��ی اختص��اص دارد. 
از 62 ه��زار م��گاوات ظرفيت نيروگاههای 
حرارت��ی، ظرفيت نيروگاههای بخاری 15 
هزار و 829 مگاوات اس��ت که 20.5 درصد 
س��هم کل نيروگاهه��ای کش��ور را به خود 
اختص��اص داده اند.ظرفي��ت نيروگاههای 
گازی 27 ه��زار و 258 م��گاوات اس��ت که 
35.35 درص��د از ظرفي��ت نصب ش��ده کل 
کشور را تشکيل می دهند؛ همچنين ظرفيت 
نيروگاهه��ای س��يکل ترکيبی نيز 19 هزار 
و 470 مگاوات اس��ت که س��همی 25.25 
درص��دی در ني��روگاه های نصب ش��ده را 
ب��ه خ��ود اختصاص داده ان��د. بقيه ظرفيت 
 ايجاد شده در نيروگاههای کشور مربوط به

 نيروگاه   های برقآبی، اتمی، توليد پراکنده، 
ديزلی و تجديدپذير است...

صفحه7

ادامه سرمقاله 
تسويه مالی انجام دهد.تبديل شدن سازمان هدفمندی 
ياران��ه ه��ا به صندوق رفاه اجتماعی اميد يکی از نکات 
مهم در بودجه س��ال آينده اس��ت يکی از ديگر نکات 
مثب��ت بودج��ه در س��ال 97 توجه ب��ه موضوع رفع فقر 

مطلق است.
 توجه به نوس��ازی بافت فرس��وده از ديگر نکات مثبت 

در بودج��ه س��ال آينده اس��ت چرا ک��ه جمعيت جوان 
کش��ور عالوه بر اش��تغال به مس��کن نيز نياز دارد و در 
 اين راس��تا بايد ش��رايط برای توليد مس��کن در کشور

 تسهيل شود.
از س��وی ديگ��ر س��قف درآمدهای ماليات��ی باال برده 
ش��ده تحقق آن کاهش يافته اس��ت، در دو س��ال اخير 
حدود 80 درصد تحقق مالياتی داش��تيم، در حالی که 

 در س��ال های پيش از اين تا 97 درصد تحقق مالياتی
 وجود داشته است.سقف که باال برده شده به شرطی قابل 
تحقق است که رکود حل و شرايط رونقی حاکم شود،  اگر 
می خواهيم خام فروشی نفت نداشته باشيم و به جای آن 
به درآمدهای مالياتی اضافه می کنيم، سرمايه گذاری 
 در حوزه نفت بايد افزايش يابد و زنجيره ارزش افزوده 

تکميل شود.

زلزله شديدی مرز عراق و کرمانشاه را به لرزه درآورد که 
مطابق اطالعات اوليه موسسه ژئوفيزيک اين زمين لرزه 
6 ريش��تری در حلبچه رخ داده اس��ت.به گزارش مهر، 
زلزله ش��ديدی دقايقی پيش مرز عراق و کرمانش��اه را 
به لرزه درآورد. اين زلزله به بزرگی 6 ريش��تر در س��اعت 

17 و 39 دقيقه روزگذشته ) دوشنبه (در حلبچه به وقوع 
پيوست.به دنبال وقوع زلزله، مردم کرمانشاه سراسيمه به 
خيابان ها آمدند. همچنين گزارش ها حکايت از احساس 
شدن اين زلزله در برخی ديگر از استان های غربی دارد. 
شدت اين زمين لرزه به حدی بود که شهرهای اروميه، 

مهاباد، مياندوآب، نقده، پيرانش��هر و بوکان در اس��تان 
آذربايجان غربی نيز احس��اس ش��د.مردم اين ش��هرها 
ب��ه دلي��ل ش��دت باالی زمين لرزه ب��ه خيابان ها آمدند. 
 تاکنون از خس��ارات احتمالی اين زمين لرزه گزارش��ی

 مخابره نشده است.

رييس پليس نيويروک اعالم کرد انفجار مهيب در گذرگاه 
زيرزمينی در منهتن، تروريستی بوده است. رييس پليس 
نيويورک اعالم کرد انفجار روز گذش��ته  در تونل ميان 
دو ايستگاه مترو در منهتن، تروريستی بوده است.پليس 
نيوي��ورک مظن��ون اصلی اين حادثه را دس��تگير کرده و 

اعالم کرد چهار نفر از جمله عامل انتحاری در اين حادثه 
مجروح ش��دند.مظنون اصلی بمب گذاری روزگذشته در 
منهتن مرد 28 ساله دارای تابعيت بنگالدشی است که 
هفت سال است در آمريکا زندگی می کند.گفته می شود 
فرد مهاجم قصد داش��ته بمب دست س��از خود را داخل 

واگن ش��لوغ مترو منهتن منفجر کند اما احتماال با بروز 
مشکل تکنيکی، بمب زود تر از موعد منفجر شده است.
همچنين بمب دست س��از اين ش��خص به صورت کامل 
منفجر نشده و تنها بخش سمت راست جليقه انتحاری 

وی منفجر شده است

حجت االس��الم والمس��لمين محس��نی اژه ای در نشس��ت 
دانش��جويی با دانش��جويان دانشگاه ش��ريف، ضمن شنيدن 
نقدهای دانشجويان، به تبيين ابعاد قانونی مطالب مطرح شده 
از سوی آنان پرداخت و درباره مصاديق مورد نظِر دانشجويان به 
تفصيل توضيح داد.معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا خطاب 
به دانشجويان گفت: اجازه دهيد قدری خودمانی صحبت کنيم. 
در عين حال که موهای بنده سپيد است، ولی دلم جوان است؛ 
لذا با ش��ما با زبان جوانی صحبت خواهم کرد.س��خنگوی قوه 
قضائيه ادامه داد: برای دلخوشی شما عرض نمی کنم و آنچه 
که در دلم هست، عرض می کنم که وقتی کلمه دانشجو به کار 
برده می شود و مخاطب لفظ دانشجو را می شنود، چند چيز به 
ذهن متبادر می گردد. يک معنای آن، جواِن دنبال تحصيل و 

دانش است، دوم چيزی که به ذهن می رسد، اين است که اين 
دانشجو با توجه به مسيری که انتخاب کرده، برای آينده خودش 
و کشورش و ملتش و در يک ديد بزرگتر جهان اهدافی را لحاظ 
می کند و آرمان هايی را دارد که برای رس��يدن به آن آرمان ها 
تالش می کند.  به گزارش ميزان يعنی وقتی لفظ دانشجو به 
کار برده می شود، احساس نمی شود که اين فرد بی هدف است.
حجت االس��الم والمس��لمين محسنی اژه ای در رابطه با انتقاد 
برخی دانشجويان حاضر در جلسه که از سخنگوی قوه قضائيه 
می خواستند زودتر پاسخ سؤاالتشان را بدهد، اظهار کرد: بنده 
تا زمانی که ش��ما وقت داش��ته باش��يد، وقتم را تا بعدازظهر باز 
گذاشته ام؛ که اين اظهارات سخنگوی دستگاه قضا با تشويق 
دانش��جويان همراه شد.حجت االسالم و المسلمين محسنی 

اژه ای در بخش ديگری از سخنانش که با احسنت دانشجويان 
همراه شد، افزود: از آنچه که در طول بعد از انقالب انجام داده ام، 
از هيچ قسمی از آن پشيمان نيستم. بسيار بسيار افتخار می کنم 
که در قوه قضائيه، در دادگاه انقالب، در وزارت اطالعات بودم و 
در مورد هيچ کدام از آنها کوچکترين پشيمانی ندارم و االن نيز 
افتخار می کنم که در قوه قضائيه حضور دارم و خدمت می کنم.
حجت االسالم و المسلمين محسنی اژه ای تصريح کرد: اگر 
عدالت را شما اينگونه معنا می کنيد که هر کسی هرچه می خواهد 
بگويد و تندترين حرف ها را بزند و بعد بگويد آزادی نيست، اگر اين 
عدالت است، کسی که اين حرف را می زند بايد نسبت به تفسير 
و ترجمه اش و برداشتش از عدالت از او سوال شود. هيچکس به 

سبب افشای فساد تحت تعقيب قرار نگرفته است

 کرمانشاه به شدت تکان خورد

وقوع زلزله ۶ ریشتری در حلبچه

چهار نفر مجروح شدند

انفجار تروریستی منهتن 

سخنگوی دستگاه قضا:

هیچکس به سبب افشای فساد تحت تعقیب قرار نگرفته است

مجری طرح برق رس��انی روس��تايی توانيربا تاکيد براينکه از 
نظر برق رسانی به روستاها در دنيا رتبه اول را داريم افزود: 
هم اکنون تمام روستا به صورت مجانی برق دار شده است.ولی 
الدين مصلحتی شربيانی مجری طرح برق رسانی روستايی 
تواني��ر در گفت وگ��و با خبرنگار گروه اقتصادی ايس��کانيوز؛ 
در خصوص وضعيت برق رس��انی به روس��تاها گفت: قبل از 
انقالب حدود 4 هزار روستا به شبکه توزيع برق متصل شدند 
که اين روس��تاها عمدتا اطرف ش��هرهای بزرگ و توريستی 
بودند اما بعد از انقالب، نگاه جمهوری اسالمی ايران بيشتر 
به سمت طبقات پايين جامعه بود. حتی در زمان جنگ از برق 

رس��انی به روس��تاها دست کشيده نشد.او تصريح کرد: قبل 
از انقالب جمعيت کشور 36 ميليون نفر بود که از اين تعداد 
23 ميليون نفر در روستاها متمرکز بودند و در حال حاضر 80 
ميليون نفر جمعيت داريم که از اين تعداد 30 درصد يعنی 22 
ميليون جمعيت روستايی است که در نوع خود قشر بزرگی 
از جامعه را تشکيل می  دهند. جمهوری اسالمی ايران تمام 
س��عی خود را در جهت برق رس��انی به روس��تاها انجام داده، 
به طوری که تمام زيرساخت ها را در اين زمينه فراهم کرده 
است.به گزارش پايگاه خبری صنعت برق ،مصلحتی تاکيد 
کرد: توس��عه پايدار آب و برق از ارکان مهم توس��عه کش��ور 

بوده اس��ت. هم اکنون نزديک 57 هزار روس��تا از نعمت برق 
برخوردارند تا جاييکه می توان گفت روستايی باالی 10 خانوار 
نداريم که از نعمت برق بهره مند نباشد. شايد تعداد روستاهايی 
که برق دار نباشند انگشت شمار باشد که داليل متفاوتی از 
جمله نداشتن مجوز الزم و کد روستا يا قرار گرفتن در منابع 
طبيعی می تواند باعث عدم بهره مندی آن ها از نعمت برق 
باشد که می بايستی از وزارت جهاد مجوز الزم را اخذ کنند. 
به اين روستاها ما از طريق انرژی های نو برق را رسانديم، 
به طوری که حدود 217 روس��تا تا پايان س��ال 95 از طريق 

انرژی نو برقدار شدند.

رتبه نخست ایران در برق رسانی به روستاها



سياسي 2

تصميم ترامپ باعث اتحاد 
جهان اسالم شد

س��خنگوي کميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس ش��وراي اسالمي گفت: تصميم 
ترامپ در انتقال سفارت آمريکا به بيت المقدس، 
باعث اتحاد و انس��جام جهان اس��الم در مقابل 
دخالت هاي تجاوزگرايانه اين کشور شده است.

سيد حسين نقوي حسيني در گفت وگو با ايرنا در 
واکنش به تصميم ترامپ مبني بر انتقال سفارت 
آمريکا از تل آويو به بيت المقدس اظهارداشت: 
اين اقدام ترامپ نشان داد دولتمردان آمريکايي 
قب��ل از اي��ن ک��ه دولتمرد ملت آمريکا باش��ند، 
دولتمرد رژيم صهيونيستي هستند و اين تصميم 
در حقيق��ت ماهي��ت دولت آمريکا را به جهانيان 
نش��ان داد.وي افزود: اميدواريم ملت آمريکا در 
مقابل اين تصميم ترامپ اين س��وال براي آنها 
ايجاد ش��ده باش��د که چرا رييس جمهورش��ان 
رييس دولت رژيم صهيونيستي است و بيش از 
آن که به منافع ملت خود فکر کند به منافع آنان 
فک��ر مي کند.نماين��ده مردم ورامين در مجلس 
بيان کرد: اين تصميم ترامپ، امروز جهان اسالم 
را متوجه ماهيت دولت آمريکا کرد و همه متوجه 
شده اند که اين ماهيت اصلي دولت آمريکاست 
که به هيچکس و هيچ چيز رحم نمي کند.نقوي 
حسيني يادآور شد : اين تصميم باعث شده است 
که جهان اس��الم در مقابل دخالت هاي تجاوز 

گرايانه متحد شوند.

حمايت از روحانی به معناي 
ناديده گرفتن مطالبات نيست 

يک فعال سياسي اصالح طلب تاکيد کرد: طرح 
مستمر مطالبات و وعده ها امري بسيار ضروري 
است اما در بيان کردن آنها بايد اين نکته را در 
نظ��ر داش��ت که از واقعيات ه��ا فراتر نرود و در 
حاشيه امن قرار بگيرد. مرتضي مبلغ در گفت وگو 
با ايلنا، با اشاره به سکوت اصولگرايان در مقابل 
رفتارهاي رئيس دولت هاي نهم و دهم و يارانش 
گف��ت: اصولگراي��ان در مواجهه با احمدي نژاد 
در يک ش��رايط بس��يار س��خت گرفتار شده اند. 
وي خاطرنش��ان ک��رد: احمدي ن��ژاد محصول 
تمام گراي جريان اصولگرايي است که روزگاري 

پيوند عميق و همه جانبه اي با هم داشتند.
س�کوت اصولگرايان در مقابل احمدي نژاد  ���

قابل قبول نيست
معاون سياس��ي وزير کشور در دولت اصالحات 
با بيان اينکه زماني اصولگرايان دفاع  گس��ترده  
و اغراق آميزي از احمدي نژاد مي کردند، عنوان 
ک��رد: ام��روز س��کوت اصولگراي��ان در مقابل 
احمدي نژاد قابل قبول نيس��ت آنان تا آخر پاي 
دولت نهم و دهم ايس��تادند و نمي دانند که اين 
س��اکت بودن به ضررش��ان است.وي ادامه داد: 
براي اصولگرايان بس��يار س��خت است که حاال 
بخواهند از احمدي نژاد فاصله بگيرند و نس��بت 
به رفتارهاي وي واکنش نشان دهند.مبلغ تاکيد 
کرد: درهم تنيدگي بسيار عجيب و همه جانبه اي 
که بين احمدي نژاد و اصولگرايان به وجود آمده 

يکي از معضالت آنان است.

مسئوليت هرگونه درگيري در 
منطقه متوجه آمريکا است   

امي��ر حاتمي اق��دام خصمانه  س��ردمداران کاخ 
س��فيد در به رس��ميت ش��ناختن قدس شريف   
ب��ه عن��وان پايتخت رژيم جعلي صهيونيس��تي 
را فتن��ه اي عمي��ق براي تضيي��ع حقوق مردم 
مس��لمان فلسطين دانس��ت و گفت: مسئوليت 
هرگون��ه تن��ش و خون ريزي بيش��تر در منطقه 
متوجه آمريکاست. امير سرتيپ امير حاتمي وزير 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در جمع مديران 
ارش��د وزارت دفاع اقدام خصمانه  س��ردمداران 
کاخ سفيد در به رسميت شناختن قدس شريف   
ب��ه عن��وان پايتخت رژيم جعلي صهيونيس��تي 
را فتن��ه اي عمي��ق براي تضيي��ع حقوق مردم 
مس��لمان فلسطين دانست و اظهار داشت: اين 
اقدام نابودي رژيم صهيونيس��تي را جلو خواهد 
انداخت و اتحاد و وحدت مسلمانان را دو چندان 
خواهد کرد.وي با بيان اينکه اس��تکبار جهاني 
پس از شکس��ت در س��وريه و عراق،   به دنبال 
توطئه افکن��ي و ماجراجويي جديد عليه س��اير 
ملل منطقه هستند، افزود: رژيم اشغالگر قدس 
مي دان��د با اينگونه اقدام هاي نامش��روع دولت 
آمري��کا در وضعيت ق��دس هيچ تغييري ايجاد 
نمي شود و ملت فلسطين و آزاديخواهان جهان 
بي��ش از ه��ر زمان ديگر يکپارچه و متحد براي 
آزادي قدس و س��رزمين فلس��طين مصمم تر 

خواهند شد.

متفکران جهان اسالم راه رهبر 
معظم انقالب را دنبال کنند

نماين��ده م��ردم اس��تان خوزس��تان در مجلس 
خب��رگان رهبري گفت: رهبر معظم انقالب در 
سال هاي اخير افق نويني به روي جوانان اروپايي 
و آمريکايي جهت شناخت اسالم ناب محمدي 
)ص( گش��وده اند و نخب��گان، فرهيخت��گان و 
متفکران جهان اسالم بايد راه رهبري را در تبيين 
چهره اسالم دنبال کنند.آيت اهلل عباس کعبي در 
گفت و گو با ايرنا درباره تاثير دو نامه رهبر معظم 
انقالب به جوانان غربي و ادامه تاثيرگذاري آن 
در س��ه س��ال گذش��ته افزود: نامه هاي رهبري 
خط��اب به جوانان اروپايي و آمريکاي ش��مالي 
راهبرد پايه اي معرفي چهره حقيقي اسالم ناب 
محم��دي )ص( ب��ه جوانان تش��نه حقيقت و با 
فطرت سالم است خصوصا آن که در اثر اسالم 
بدلي داعش��ي و تکفيري که خود آمريکايي ها 
آن را راه انداختند و در س��ايه اس��الم هراس��ي و 
اسالم ستيزي چهره اسالم را مشوش کرد.وي 
ادامه داد: در اروپا و آمريکا واژه تروريس��م برابر 
با نام اسالم استفاده مي شود و حضرت آيت اهلل 
خامنه اي سال گذشته در نامه به جوانان اروپايي 
و آمريکايي اين فضا را شکستند و فرمودند که 
تروريس��م درد مشترک بشريت است و براي ما 
يک فرانس��وي يا عراقي که قرباني تروريس��م 

است، يکسان است.

اسراييل ديگر يک تهديد 
نيست

جانش��ين فرمانده کل س��پاه گف��ت: امروز 
جمهوري اسالمي ايران نه تنها از مرز موازنه 
قدرت در برابر اسرائيل عبور کرده است بلکه 
اي��ن رژي��م را در حد يک تهديد خارج کرده 

است و از نظر ما ديگر يک تهديد نيست. 
سردار حسين سالمي در همايش قدرت هاي 
بزرگ و امنيت منطقه اي در غرب آسيا عنوان 
ک��رد: در ادوار تاري��خ بعضي مناطق پاش��نه 
تحوالت اساسي در جهان و و تغيير در هندسه 
قدرت بودند. آن روز که نظم جهاني درحال 
تغيير اس��ت و س��اختار قدرت در حال تحول 
اس��ت منطق��ه اي ب��ه نام غرب آس��يا يعني 

خاورميانه داراي اين خصوصيت است.
وي اف��زود: موضوعات اصل��ي خاورميانه، 
اس��الم و ظهور يک ق��درت جديد با همين 
ن��ام در پرت��و انق��الب اس��المي و ان��رژي 
ژئوپولتيک و اسرائيل است. خاورميانه محل 
تالق��ي قدرت هاي برون منطقه اي و درون 
منطقه اي اس��ت. وقتي راهبردهاي متضاد 
ب��ه هم برخ��ورد مي کند، جنگ راه مي افتد. 
در چهار دهه اخير جنگ هاي بزرگي رخ داد 
که عموما در اين منطقه بوده است که تقريبا 
آراي��ش آنها يکي بوده اس��ت در يک طرف 
ه��واداران انق��الب اس��المي و در آن طرف 

هواداران استکبار بودند.

هرگونه تغيير مرز 
منطقه را به آتش مي کشد 

رئي��س س��تادکل نيروهاي مس��لح گفت: 
اع��الم بيت المق��دس به عن��وان پايتخت 
اس��رائيل موضوعي اس��ت که از نظر جهان 
اسالم فراموش نمي شود و سرآغاز انتفاضه 
اس��ت و اين تصميم غلط، اتفاقات مبارکي 
رقم مي زند. سرلش��گر باق��ري در همايش 
قدرت ه��اي ب��زرگ و امني��ت منطقه غرب 
آس��يا گفت: چون همايش علمي است اجازه 
مي خواه��م بخ��ش اول صحبتم نگاهي به 
نظريه مطرح منطقه داش��ته باش��م، منطقه 
خاورميان��ه يک��ي از مناط��ق دهگانه جهان 
اس��ت که بر اساس نظريات انديشمندان به 
م��رور در ميان مناطق اين منطقه مهمترين 
منطقه شناخته شده است.وي افزود: در ادامه 
تحوالت قرن بيس��تم و بعد از جنگ جهاني 
س��ه جبهه مط��رح بود، جبه��ه اول منطقه 
گذرگاه��ي اروپ��اي ش��رقي بود که ش��اهد 
تنش هاي زيادي مانند توس��عه کمونيس��ت 
بود منطقه شرق آسيا و منطقه جنوب غرب 
آس��يا از جمل��ه مناطق ديگ��ر بودند که هر 
کدام ش��اهد حوادثي بودند اما به مرور زمان 
قلمروهاي ديگر اهميت خود را از دست دادند 
و منطقه ما مهم تر شد. جنگ عرب اسرائيل 
باعث گران ش��دن نفت و وجود بحران نفت 
ش��د وقوع انقالب و جنگ تحميلي و بعد از 
آن فروپاشي شوروي و ۱۱ سپتامبر حوادثي 
بود که باعث ش��د غرب آسيا هارتلند جهاني 
ش��ود. آن روز کس��ي شک نداشت منطقه ما 
مهمترين منطقه دنيا است و قدرت برتر اين 

منطقه قدرت برتر دنيا است.

با اتحاديه عرب در خصوص 
ايران مشترکات زيادي داريم

 نماين��ده آمري��کا در س��ازمان مل��ل گفت: ما 
مش��ترکات بس��يار زي��ادي ب��ا اتحاديه عرب 
داريم که هيچ گاه به اين اندازه نبوده اس��ت و 
اصلي ترين دليل آن نيز مقابله با ايران اس��ت.
به گزارش ايس��نا، نيکي هيلي نماينده آمريکا 
در س��ازمان ملل در گفت وگو با ش��بکه خبري 
س��ي ان ان به طرح ادعاهايي عليه کشورمان 
پرداخت و گفت که شهرک س��ازي هاي رژيم 
صهيونيس��تي در اراض��ي اش��غالي و فق��ر در 
فلس��طين به اندازه گس��ترش نف��وذ ايران در 
منطقه مورد توجه متحدان مان در خاورميانه به 
ويژه عربستان سعودي نيست.هيلي افزود: ما با 
اتحاديه عرب مشترکات بسيار بيشتري داريم 
که هيچ گاه تا به اين اندازه نبوده، دليل اصلي آن 
نيز جنگ ما با ايران است. آنچه آنها )اعراب( 
بيش از هر چيز ديگري به آن توجه مي کنند و 
اولويت شان ايران است. ما در اين مساله آنها را 
همراهي مي کنيم.وي در بخش ديگري از اين 
گفت وگو از تصميم رييس جمهور آمريکا براي 
به رس��ميت ش��ناختن بيت المقدس به عنوان 
پايتخت رژيم صهيونيس��تي دفاع کرد و آن را 

به نفع اسرائيل دانست.

فرانسه از مواضع ما عليه 
ايران حمايت مي کند

نخست وزير رژيم صهيونيستي بابيان اينکه 
فرانسه از سياست هاي اسرائيل براي مقابله 
ب��ا اي��ران حمايت مي کند، ب��ار ديگر مدعي 
شد، ايران مي خواهد حضورش در سوريه را 

تقويت کند اما اجازه آن را نخواهيم داد.
به نوشته روزنامه هاآرتص، بنيامين نتانياهو، 
نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي بالفاصله 
پ��س از ديدارش ب��ا امانوئل مکرون رئيس 
جمه��ور فرانس��ه در کاخ الي��زه در جم��ع 
خبرنگاران در س��فارت رژيم صهيونيس��تي 
در پاريس گفت: فرانس��ه از سياست هاي ما 
ب��راي مقابل��ه با رفتارهاي ب��ي ثبات کننده 
اي��ران در منطقه حمايت مي کند.نتانياهو در 
ادامه به تکرار ادعاهاي خود مبني بر حضور 
نظامي ايران در سوريه پرداخت و مدعي شد: 
ايران در تالش اس��ت دو کار را انجام دهد؛ 
تقويت حضور نظامي اش در سوريه و ساخت 
کارخانه هاي موش��ک هاي دقيق، ما متعهد 
ب��ه جلوگيري از آن هس��تيم. ما يک گوش 
ش��نوا و يک حامي پيدا کرده ايم.وي که روز 
يکش��نبه در پاريس با مکرون ديدار کرد، در 
يک نشس��ت خبري مش��ترک نيز ادعاهاي 

خود عليه ايران را تکرار کرد.

پاسخ مقتدرانه ايران به ماجراجويي هاي امريکا 
هيات نظارت براجراي برجام تاکيد کرد:

 در جلس��ه هي��ات نظ��ارت بر اجراي برجام به رياس��ت 
حجت االس��الم و المس��لمين حس��ن روحاني بر پاسخ 
مقتدرانه، متناسب و هوشمندانه جمهوري اسالمي ايران 

به موضع گيري هاي دولت آمريکا تاکيد شد.
 به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطالع رس��اني رياس��ت 
جمه��وري ،»هي��ات نظارت بر اجراي برجام« با حضور 
تمامي اعضا به رياست حجت االسالم والمسلمين حسن 

روحاني رئيس جمهوري تشکيل جلسه داد. 
در اين جلس��ه پس از اس��تماع گزارش هاي وزارت امور 
خارجه و س��ازمان انرژي اتمي، آخرين وضعيت قانون 
تحريمي جديد آمريکا و تبعات آن مورد بحث و بررسي 

اعضا قرار گرفت.
اعضاي هيات نظارت، بر نقض تعهدات آمريکا در برجام 
بخص��وص مف��اد بندهاي 26 و 28 و 29 تاکيد داش��ته 
و بر ضرورت پاس��خ مقتدرانه، متناس��ب و هوش��مندانه 
جمهوري اس��المي ايران به موض��ع گيري هاي دولت 

آمريکا تاکيد کردند. 
هي�ات نظارت،ضم�ن اس�تقبال و حماي�ت از پيش  ���

نويس طرح قانون
»مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در 
منطقه« که در مجلس محترم شوراي اسالمي در دست 
بررس��ي اس��ت، تصميماتي را در ۱6 بند براي واکنش 
متناسب به تحريکات آمريکا اتخاذ کرد که متعاقبا توسط 
رئيس جمهوري به دستگاه هاي ذيربط از جمله وزارت 

امور خارجه و سازمان انرژي اتمي ابالغ خواهد شد. 
در اين جلسه اعضاي هيات نظارت همچنين از بيانيه اخير 
کميس��يون مش��ترک برجام که توسط مسئول سياست 
خارج��ي اروپ��ا و رئيس کميس��يون مبني بر »ضرورت 
پايبندي همه اعضا به همه مفاد برجام همراه با حس��ن 
نيت و در فضايي سازنده« منتشر شد، استقبال کرده و در 
عين حال بر ضرورت پيگيري جدي مطالبات کشورمان 

از اين کميسيون در جلسه بعدي آن تاکيد کردند.

ميز خبرسياست نامه
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اروپا نبايد دنباله رو واشنگتن باشد 

قرارداد ساخت دو نيروگاه اتمي با مسکو

واکنش قاسمی به برخورد ناشايست فرودگاه صربستان با مسافران ايرانی

وزير امور خارجه ايران در يادداشتي در نيويورک تايمز 
با اشاره به غيرقابل اعتماد بودن آمريکا از اروپا خواست 
که از کاخ س��فيد پيروي نکرده و اش��تباهات گذش��ته را 

تکرار نکند.
 ب��ه گ��زارش ايرن��ا، محم��د جواد ظري��ف وزير خارجه 
کش��ورمان در اين يادداش��ت با بيان اينکه پاسخ آمريکا 
به حس��ن نيت ايران در ۱۱ ماه گذش��ته کج خلقي بوده 
است، افزود: غيرقابل اعتماد بودن آمريکا از تغييرات آب 

و هوايي تا مساله قدس قابل پيش بيني بوده است.
ظري��ف نگران��ي اصلي ايران را برحذر داش��تن اروپا از 
پرداختن به مس��ائل فراتر از توافق هس��ته اي و دنباله 
روي از کاخ س��فيد دانس��ت و تاکيد کرد که اورپا بايد 
از تک��رار تاريخ جلوگيري کند.وزير خارجه کش��ورمان 
با اش��اره به مذاکرات پيش از برجام با انگليس، فرانس��ه 

و آلمان و اش��تباه اين کش��ورها در پذيرش فش��ار دولت 
ج��رج ب��وش رئيس جمهوري پيش��ين آمريکا در توقف 
کامل برنامه هاي هسته اي ايران، اين موضوع را باعث 
شکس��ت مذاکرات دانست.به نوشته ظريف، مذاکرات 
پراکنده پس از آن س��ال ها به جايي نرس��يد و در س��ال 
۱392 که آمريکا نيز به طور مستقيم در مذاکرات حضور 
داش��ت، ايران تعداد س��انتريفيوژهاي خود را از کمتر از 
200 عدد در سال ۱384 به 20 هزار رسانده بود، ديگر 

صحبت از توقف غني سازي اورانيوم نبود.
وزي��ر خارج��ه کش��ورمان همچنين با تاکي��د بر اينکه 
برج��ام پيروزي ديپلماس��ي ب��ر تقابل بود و تضعيف آن 
يک اش��تباه اس��ت، افزود: اروپا در تغيير تمرکز به يک 
بح��ران غيرضروري ديگ��ر، چه موضوع برنامه دفاعي 
موش��کي اي��ران باش��د چه نفوذ م��ا در خاورميانه، نبايد 
دنباله رو واش��نگتن باشد.ظريف در ادامه ياددشت خود 
تصريح کرد: قابليت هاي نظامي ايران در تطابق با قوانين 
بي��ن المل��ل و کامال دفاعي اس��ت. وضعيت دفاعي ما 
از محاس��بات هوشمندانه ژئواس��تراتژيک و همچنين 
اعتقادات اخالقي و مذهبي ما سرچش��مه مي گيرد.وي 
با اشاره به تجريه ايران در جنگ تحميلي افزود: صدام 
موش��ک هاي ش��وروي را روي شهرهاي ما مي ريخت 

و برخي از آنها حامل عوامل ش��يميايي تامين ش��ده از 
غرب بود. ]در اين ش��رايط[ جهان نه تنها س��کوت کرد 
بلکه هيچ کشوري حتي براي اينکه ما توان بازدارندگي 
متجاوز را داشته باشيم به ما تسليحات نفروخت.ظريف 
همچنين نوشت: تعهد ما به دفاع از خود يک شعار نيست. 
ما موش��ک هايمان را تنها در مقابل چند دش��من شرور 
)رژيم صدام حس��ين و متحدان تروريس��ت آن و گروه 
به اصالح دولت اس��المي( به کار گرفته ايم و حمالت 
ما در واکنش به کشتار بي رحمانه ايرانيان توسط آنان 
بوده است.براساس اين يادداشت، هيچ دولتي در ايران 
مردم ما را بي دفاع رها نخواهد گذاشت. جامعه جهاني 
به ويژه اروپا بايد اين را بداند و تالش خود را بر جلوگيري 
از تهديدات واقعي مثل جنگ هايي که خاورميانه را در 
خ��ود ف��رو برده، متمرکز کند.ظريف با بيان اينکه ايران 
در پايان دادن به خونريزي در س��وريه پيش��گام بوده، به 
برنامه اي اشاره کرد که در سال 20۱3 براي پايان دادن 
به منازعه سوريه از طريق آتش بس، تشکيل دولت اتحاد 
ملي، اصالح قانون اساس��ي و انتخابات عادالنه و آزاد 
ارائه کرده بود و افزود: حسن روحاني رئيس جمهوري 
کشورمان به همراه همتايان روس و ترک خود در نشست 
سوچي در ماه گذشته، گام مهمي در راستاي کاهش تنش 

و تشکيل کنگره ملي سوريه برداشتند.ظريف همچنين 
در موضوع يمن يادآور شد که ايران تنها دو هفته پس از 
بمباران وحشيانه عربستان در ارديبهشت ماه سال 94، 
طرحي براي آتش بس فوري و کمک هاي بشردوستانه 
به همراه مذاکرات ملي براي تاسيس دولتي فراگير ارائه 
کرد اما عامالن اين 'بحران انس��اني' و 'متحدان غربي 
آن ها' جنگ را ترجيح دادند.وزير خارجه کش��ورمان در 
پايان نوشت: ما از همه طرف هاي مسئول مي خواهيم 
که لزوم نگاه به آينده را بفهمند و از اين طريق اميدوار 
به آينده اي همراه با صلح باشيم و به اندازه شجاع باشيم 
که اقدامات محس��وس براي تحقق آن انجام دهيم.او 
با اش��اره به طرحي که در س��ال 20۱5 در مقاله اي در 
نيوي��ورک تايمز ارائه داده بود افزود: پيش��نهادي براي 
تش��کيل نشس��ت گفت و گوي منطقه اي ارائه کردم که 
راهي براي گرد هم آمدن ايران و همس��ايگانش براي 
همکاري در راستاي صلح بود. اميدواريم که بازيگران 
مس��ئول در خارج از خاورميانه از متحدانش��ان در منطقه 
بخواهن��د ک��ه پيش��نهاد ما را جدي بگيرن��د. ما بر اين 
باوريم که اين طرح مي تواند ش��روع خوبي باش��د و بار 
ديگر همه همسايگانمان را دعوت مي کنيم که در اين 

طرح مشارکت کنند.

رييس مجلس ش��وراي اس��المي گفت: ق��رارداد ايجاد 
دو ني��روگاه اتمي جدي��د ب��ا همکاري روس ه��ا در حال 
 نهاي��ي ش��دن اس��ت و مجموعه اي از اي��ن مذاکرات و 
سرمايه گذاري ها بين ايران و روسيه در حال انجام است.
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با رس��انه 
روسي، به موضوعاتي چون مبارزه با مواد مخدر، مبارزه 
با تروريست، گسترش روابط اقتصادي بين ايران و روسيه 
و همچنين مبارزه با تروريس��ت آمريکايي در خاورميانه 
اش��اره کرد.به گزارش ايس��نا، علي الريجاني در سفر دو 
روزه به مسکو در گفت وگو با رسانه اسپوتنيک روسيه در 
خصوص همکاري هاي ايران، روسيه و ساير کشورها در 
زمين��ه مب��ارزه با مواد مخدر گفت: تا جايي که من اطالع 
دارم روسيه تالش زيادي براي مبارزه با مواد مخدر انجام 
مي دهد و در اين زمينه با ايران نيز همکاري هايي دارد.

افس�ران اطالعاتي بين ايران و روس�يه ردل و بدل  ���
شده است

وي ادامه داد: از چندي پيش افسران اطالعاتي بين ايران و 
روسيه رد و بدل شده است و همچنين رفت و آمد اطالعاتي 
ب��راي ضربه زدن به قاچاقي��ان مواد مخدر داريم.رئيس 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به کنفرانس بين المللي 
مبارزه با مواد مخدر که در مس��کو برگزار ش��ده بود، بيان 
داشت: از رئيس مجلس دوماي روسيه در زمينه برگزاري 
اين کنفرانس تش��کر مي کنم اما با توجه به روال موجود 
در زمينه مواد مخدر حل اين مش��کل به راحتي نخواهد 
بود.الريجاني با اشاره به سخنراني نماينده سازمان ملل 
در کنفرانس بين المللي مبارزه با مواد مخدر توضيح داد: 
نماينده سازمان ملل آمار عجيبي را ارائه کرد و براساس 
آن مشخص شد جمعيت چند ميليوني در دنيا گرفتار مواد 
مخدر است اما مهم نتيجه گيري از اين گزارش است.وي 
گفت: سازمان ملل در گزارش خود عنوان کرده که منشاء 
اصلي مواد مخدر در افغانستان است چراکه از سال 200۱ 
تاکنون حجم توليد مواد مخدر در اين کشور از 200 تن 

به 9000 تن رسيده است و سطح زير کشت نيز از 8 هزار 
هکتار به 236 هزار هکتار گسترش يافته است.

سازمان ملل موسسه مطالعاتي نيست ���
رئيس مجلس شوراي اسالمي تاکيد کرد: بنابراين با وجود 
مبارزه با مواد مخدر توليد مواد مخدر در منشاء اصلي آن 
روبه گسترش است، خوشبختانه نماينده سازمان ملل نيز 
در اين اجالس به صراحت عنوان کرد که وضعيت توليد 
مواد مخدر به شدت روبه رشد است و بايد از ارائه چنين 
اطالعاتي از سوي سازمان ملل تشکر کرد اما سوال اين 
است که آيا سازمان ملل تنها يک موسسه مطالعاتي است.
الريجاني ادامه داد: آيا سازمان ملل فقط بايد مطالعه کند 
و اطالعات را ارائه کند يا اينکه به عنوان مرجع بين المللي 
بنا دارد با مواد مخدر مبارزه واقعي داشته باشد اما تاکنون 
تنها در گزارش خود به بدتر ش��دن وضع موجود اش��اره 
کرده اس��ت.رئيس دستگاه قانونگذاري کشور به چرايي 
رش��د توليد مواد مخدر در افغانس��تان اش��اره کرد و گفت: 
ناتو در کشور افغانستان که منشاء اصلي توليد مواد مخدر 
است، حضور ۱6 ساله دارد و مي دانيم بر فرودگاه هاي آنجا 
تسلط کامل دارد و همچنين با 2 هدف مبارزه با تروريسم 
و مواد مخدر در افغانس��تان مس��تقر شده است اما تاکنون 
هي��چ ک��دام از اه��داف آن به خصوص در زمينه مبارزه با 

مواد مخدر به نتيجه اي نرسيده است.
نات�و و آمري�کا حساس�يتي در زمين�ه مب�ارزه با مواد  ���

مخدر ندارند
وي با تاکيد بر اينکه مقصد اصلي مواد مخدر اروپاست، 
عنوان کرد: اما چرا ايران، روسيه و کشورهاي ديگر بايد 
هزينه مبارزه با مواد مخدر را پرداخت کنند، اعتقاد دارم اگر 
آمريکايي ها يک دهم حساسيتي که امروز درباره دخالت 
روسيه در زمينه انتخابات خود را دارند نسبت به موضوع 
مبارزه با مواد مخدر داش��ته باش��ند، تاثيرگذار خواهد بود.
الريجاني با اشاره به اينکه قاچاقيان، مواد مخدر را با االغ 
جابه جا نمي کنند، اظهار داشت: قاچاقچيان ستوني براي 

جاب��ه جاي��ي مواد مخ��در با کاميون دارند اما موضوع اين 
است که چرا آمريکايي ها با اين مسئله مبارزه نمي کنند 
اين موضوع دقيقا شبيه مشکلي است که داعش سال ها 
در سوريه ايجاد کرده بود و آن هم فروش مواد نفتي بود 
که جلوي چشم آمريکايي ها صورت مي گرفت اما آن ها 

واکنشي نشان نمي دادند.
وي گفت: به نظر من آمريکايي ها و ناتو مي گويند که چرا 
آن ه��ا باي��د براي مبارزه با مواد مخدر کاري انجام دهند، 
آن ها مي خواهند ايران، روسيه و کشورهاي ديگر درگير 
مواد مخدر باشند و آن ها هيچ حساسيتي نشان ندهند و 
در اين جاست که انتظار مي رود سازمان ملل وظيفه خود 
را عالوه بر بررسي و ارائه اطالعات انجام دهد و کشورها 
را ب��ه مب��ارزه با مواد مخدر اجبار کند.الريجاني با اش��اره 
به س��خنراني هاي انتخاباتي ترامپ بيان داش��ت: ترامپ 
تالش دارد تمام دس��تاوردهاي دولت اوباما را زير س��وال 
ببرد و همواره عنوان مي کند که دولت گذشته آمريکا در 
به وجود آوردن داعش همکاري داش��ته اس��ت، اکنون به 
اسناد دروغ و راستي که سازمان سيا براي القاعده منتشر 
کرده است کاري ندارم اما تعدادي از اين اسناد که نشان 
مي دهد آمريکايي ها داعش را به وجود آورده اند و مخفيانه 
با طالبان و القاعده مذاکره مي کنند بايد رو ش��ود تا دنيا 

بداند آمريکايي ها چه کارهايي مي کنند.
حلقه هاي مفقود شده در زمينه مبارزه با مواد مخدر  ���

بايد تکميل شود
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در زمينه راه حل براي 
مب��ارزه ب��ا مواد مخدر پيش روي ايران و روس��يه عنوان 
کرد: همکاري و مبارزه با مواد مخدر بين ايران، روس��يه 
و کشورهاي ديگر بايد انسجام بيشتري پيدا کند در اين 
زمينه الزم اس��ت ارتباطات اطالعاتي افزايش پيدا کند 
ت��ا بت��وان از اي��ن طريق به قاچاقيان ب��زرگ مواد مخدر 
لطمه وارد ش��ود و در اين فضا حلقه هاي مفقود ش��ده اي 
وج��ود دارد ک��ه بايد تکميل ش��ود.الريجاني با تاکيد بر 

نقش س��ازمان ملل در زمينه مبارزه با مواد مخدر گفت: 
همچنين بايد از س��ازمان ملل خواس��ت سهم کشورها را 
به صورت عادالنه در زمينه مبارزه با مواد مخدر مشخص 
کند چرا که اروپايي ها نمي توانند بگويند به دليل فاصله 
زياد با منش��اء اصلي توليد مواد مخدر گامي در اين زمينه 
برندارند و کش��ورهاي منطقه گرفتار مواد مخدر بمانند.

رئيس مجلس شوراي اسالمي افزود: اگر ناتو در افغانستان 
مس��ئوليت خود را در زمينه مبارزه با مواد مخدر برعهده 
بگيرن��د البراتوره��ا را بمب��اران کنند و تجهيزات الزم را 
در نظ��ر بگي��رد بهتر مي توان با م��واد مخدر مبارزه کرد.
وي تاکيد کرد: همچنين بايد براي کش��ت جايگزين در 
افغانستان با دولت اين کشور صحبت کرد درست است 
که منافع تروريس��ت ها از مواد مخدر تامين مي ش��ود اما 
ايران، روس��يه و پاکس��تان مي توانند با کمک به دولت 
افغانستان کشت جايگزين را فراهم کنند تا از لحاظ درآمد 
به کشاورزان لطمه اي وارد نشود.الريجاني با بيان اينکه 
بايد به کش��ورها فش��ار وارد ش��ود تا سهم خود را در زمينه 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام دهند، گفت: سهم بندي 
کشورها، بمباران کردن قاچاقچيان و البراتورهاي توليد 
هروئين و کشت جايگزين مجموعه اي از اقدامات است 
که بايد در زمينه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفت، البته 
با آقاي الوروف هم نظرم که اين اقدامات فوري نيست 
و به زمان طوالني تري نياز دارد اما بايد اين نکات مطرح 

و ادامه پيدا کند.

س��خنگوي وزارت خارجه در مورد س��فر اخير بوريس 
جانس��ون وزي��ر خارجه انگليس به ته��ران و هم چنين 
مباح��ث احتمال��ي ک��ه در جريان اين س��فر در ارتباط با 
موضوع نازنين زاغري مطرح شده است، گفت: سفر وزير 
خارجه انگليس به تهران از قبل پيش بيني شده بود و اين 
س��فر به دعوت وزير خارجه ايران صورت گرفته بود.به 
گزارش ايسنا، بهرام قاسمي در نشست مطبوعاتي خود 
با خبرنگاران گفت: در اين سفر در مورد مجموعه اي از 
مسائل متعدد با موضوعات مختلف گفت وگو شد، يکي از 
موضوعاتي که احتماال آقاي جانسون در اين سفر مطرح 
کردند موضوع خانم زاغري بود.وي گفت: خانم زاغري 
دو تابعيتي هستند ولي از نظر ما ايشان ايراني هستند و 
از نظر سيستم قضايي ما ايشان محکوم شده اند و دوران 
محکوميت خود را طي مي کنند. وزير امور خارجه )ايران( 
نيز در جريان اين گفت وگوها اعالم کرد که با توجه به 
مس��ائل انسان دوس��تانه موضوع اين خانم را با مقامات 
ايراني مطرح مي کند ولي اين يک موضوع قضايي است.

س��خنگوي وزارت خارجه در پاس��خ به س��والي مبني بر 
اين که در برخي از رس��انه ها گزارش هايي منتش��ر شده 
مبني بر اين که با مسافران ايراني در فرودگاه صربستان 
برخوردهاي ناشايس��ت و توهين آميزي صورت گرفته 

است، اظهار کرد: اين موضوع در حال بررسي است.
قاسمي با بيان اين که اين موضوع را با عبارات و بياناتي 
که در رس��انه ها مطرح ش��ده تاييد نمي کنم، ادامه داد: 
اصل موضوع در حال بررس��ي اس��ت و با شناختي که از 

اين نوع بازرس��ي ها در فرودگاه ها دارم به نظر مي رس��د 
برخ��ي از تعابي��ري که در اخبار در اين زمينه به کار برده 
شده اغراق آميز است.وي تاکيد کرد:  اگر چنين موضوعي 
صحت داشته باشد با برخورد قاطع ايران مواجه مي شود.

س��خنگوي وزارت خارج��ه در نشس��ت خبري خود در 
مورد نشست اخير اتحاديه عرب در ارتباط با اقدام اخير 
ترام��پ مبن��ي بر پذيرش قدس به عنوان پايتخت رژيم 
صهيونيستي و تالش اين کشور براي انتقال سفارتش 
از تل آوي��و به اين ش��هر، گف��ت: بيانيه اتحاديه عرب از 
ق��درت و ق��وام الزم برخوردار نب��ود و درواقع بيانيه اي 
ضعي��ف بود.بهرام قاس��مي با بيان اينک��ه اين بيانيه در 
حد موضوع فلس��طين و آرمان فلسطين که کشورهاي 
عربي آن را يک مس��اله عربي مي دانند نبود، ادامه داد: 
يک بي توجهي و شايد يک سياست خاص منجر شد که 
اين بيانيه در حد الزم و کافي نباش��د. انتظار ما و افکار 

عمومي جهان اسالم و عرب بيش از اين بود.
وي ادامه داد: اميدواريم اين تجارب و وضعيت کنوني 
منطق��ه و جه��ان کش��ورهاي اين منطق��ه را به يک 
واقع بين��ي و اجم��اع بيش��تري هدايت کند چرا که اين 
مسير و تحوالتي که اخيرا صورت گرفته مي تواند براي 
آينده خود اين کشورها نيز خطرناک باشد.وي همچنين 
با بيان اينکه البته برخي از کشورهاي اسالمي و عربي 
در ارتب��اط ب��ا تحوالت اخير موض��ع جدي تري دارند 
و ب��ر آرم��ان فلس��طين تاکيد دارن��د، ادامه داد: در طي 
روزهاي آينده نشس��ت س��ران کشورهاي اسالمي در 

ترکيه برگزار مي ش��ود. ما نيز در عالي ترين س��طح در 
آن ش��رکت مي کنيم و اميدواريم اين نشس��ت منجر 
ش��ود که اقدامات منس��جم تري از س��وي کشورهاي 
اسالمي و منطقه در اين ارتباط انجام شود و ما بتوانيم 
به يک نقطه مشترک مثبت تري در اين ارتباط دست 
پيدا کنيم.س��خنگوي وزارت خارجه همچنين در مورد 
آخري��ن وضعيت پرونده خاوري رييس پيش��ين بانک 
مل��ي و حکمي ک��ه اخيرا در مورد او صادر ش��د، گفت: 
موض��وع وي توس��ط پليس اينترپ��ل در حال پيگيري 
اس��ت البته من در جريان آخرين وضعيت پيگيري ها 
نيس��تم و ترجي��ح مي ده��م در اين خص��وص با توجه 
ب��ه اينک��ه اطالعات مح��دودي دارم اظهارنظر نکنم.
وي در پاس��خ به س��والي در مورد س��فر هيات بحريني 
به فلس��طين در روزهاي اخير و مصادف ش��دن آن با 
فرمان اخير ترامپ مبني بر به رسميت شناختن قدس 
به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي، اظهار کرد: اين 
س��فر نابجا، خطا و در واقع يک اقدام ش��رم آور بود.اين 
ديپلمات ارش��د کش��ورمان در پاسخ به سوال ايسنا در 
ارتباط با برگزاري کميسيون مشترک برجام و ترکيب 
تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان با توجه به اينکه 
مجيد تخت روانچي يکي از اعضاي تيم مذاکره کننده 
هس��ته اي از وزارت خارجه به رياس��ت جمهوري رفته 
است، اظهار کرد: دستور کار کميسيون مشترک برجام 
مشخص است و اين مذاکرات در ادامه مذاکرات قبلي 
صورت خواهد گرفت و ما در اين جلس��ه مباحث مورد 

توجه مان را از جمله کارشکني ها و بدعهدي هايي که 
آمري��کا در ارتب��اط با برجام انج��ام داده و اقداماتي که 
باي��د ص��ورت بگيرد مطرح مي کني��م و اينها از جمله 
مواردي اس��ت که مي تواند در اين کميس��يون مطرح 
ش��ود.وي اف��زود: در حال حاض��ر در مورد ترکيب تيم 
مذاکره کننده هس��ته اي ايران سکوت مي کنم، شما را 
دع��وت ب��ه صبوري مي کنم ت��ا در چند هفته آينده که 
ساختار وزارت خارجه به طور کامل مشخص مي شود 
و در همين چارچوب تمام ابعاد موضوع هس��ته اي در 
وزارت خارجه و تيم مذاکره کننده آن نيز تعيين ش��ود.
س��خنگوي وزارت خارجه در مورد اخبار منتش��ر شده 
مبن��ي ب��ر اينکه يک زنداني چيني آمريکايي که دوران 
محکوميت خود را در زندان هاي ايران مي گذارند توسط 
هم  س��لولي اش تهديد ش��ده است، گفت: من در مورد 
اي��ن موض��وع اطالع خاصي ن��دارم، اين يک موضوع 
قضايي اس��ت و بايد از دس��تگاه قضايي پيگيري کنيد 
و عمدت��ا م��ا در دس��تگاه وزارت خارجه درگير اين نوع 
مس��ائل نيس��تيم مگر اينکه موضوع به خاطر نوع اقدام 
مربوط به وزارت خارجه باشد.سخنگوي وزارت خارجه 
در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا ايران در 
جريان مذاکرات اخير اعضاي ۱+5 با کنگره آمريکا در 
ارتباط با موضوع برجام قرار گرفته اس��ت يا نه؟ اظهار 
کرد: تصور ما اين است که در جريان دقيق مذاکرات و 
 روند رايزني هاي اروپايي ها با آمريکايي ها در اين زمينه 

هستيم.

يادداشت ظريف در نيويورک تايمز: 

الريجاني در گفت وگو با اسپوتنيک روسيه:

در نشست  خبری سخنگوي وزارت خارجه رخ داد:
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میز خبرمیز خبر

جنگ احمقانه يمن پايان يابد 
دبيرکل سازمان ملل خواستار انجام اقدامات 
جدي براي پايان بخشيدن به جنگ "احمقانه" 
در يمن شد. او همچنين از برخي مواضع ترامپ 
از جمله در قبال قدس انتقاد کرده است.آنتونيو 
گوترش، دبيرکل سازمان ملل در گفت وگو با 
شبکه سي ان ان ابراز اميدواري کرد که دولت 
ترامپ بتواند عربستان سعودي را براي کمک 
به حل بحران انس��اني در يمن تحت فش��ار 
ق��رار ده��د.وي ادامه داد: من بر اين باورم که 
اين جنگ يک جنگ احمقانه است. من فکر 
مي کنم اين جنگ برخالف منافع عربس��تان 
سعودي، امارات و مردم يمن است. آنچه که ما 
نياز داريم يک راه حل سياسي است.گوترش 
در ادامه اعالم کرد: شرايط در يمن تا حدودي 
بهتر ش��ده اس��ت. من اميدوارم که پرزيدنت 
ترامپ فشار بيشتري وارد کرده باشد. در حال 
حاضر کمک هاي بشردوس��تانه بسياري وارد 
اين کشور مي شود.او افزود: اميدوارم محاصره 
بندرهاي يمن توسط عربستان سعودي که بعد 
از حمله موشکي به نزديکي رياض اعمال شده 
بود، لغو شود. اين جنگ رنج هاي بسياري بر 
مردم يمن تحميل کرده اس��ت. به نفع همه 
اس��ت که اين جنگ متوقف شود.گوترش در 
بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به تصميم 
اخير دونالد ترامپ مبني بر شناس��ايي قدس 
به عنوان پايتخت اس��رائيل گفت: اين اقدام 
مي توان��د به روند صلح فلسطين–اس��رائيل 

آسيب برساند.

 پرتاب اولين ماهواره الجزاير 
به فضا 

الجزاي��ر اولين ماه��واره مخابراتي خود براي 
تماس هاي سيمي و بي سيم، پخش راديويي 
و تلويزيوني و اينترنت را با کمک چين به فضا 
پرتاب کرد.طبق بيانيه منتش��ر شده از سوي 
دفتر رياست جمهوري الجزاير، پرتاب ماهواره 
الجزايري "الکوم ست" از يک ايستگاه فضايي 
در چي��ن با کمک کارشناس��ان چيني انجام 
شده است.عبدالعزيز بوتفليقه، رئيس جمهور 
الجزاير با تقدير از کارشناسان کشورش که در 
پرتاب موفقيت آميز اين ماهواره سهيم بوده اند، 
اين کار را دس��تاوردي براي روابط مستحکم 
ميان چين و الجزاير و س��ال ها همکاري دو 
کش��ور در زمينه هوا-فضا دانس��ت.بوتفليقه 
در ادام��ه از ش��ي جينپين��گ، رئيس جمهور 
چي��ن باب��ت کمک به الجزاير در پرتاب اولين 
ماهواره اش و آمادگي اين کشور براي انتقال 
اين تکنولوژي پيش��رفته به الجزاير، تقدير و 
تشکر کرد.طبق بيانيه مذکور، رئيس جمهور 
چي��ن ني��ز اين موفقيت را به بوتفليقه تبريک 
گفته و بار ديگر تاکيد کرد که الجزاير شريکي 

مهم براي پکن است.

 توافق سياسي ،کليد 
بازگشت ثبات به ليبي

رئيس جمهوري مصر خطاب به نخست وزير 
دول��ت توافق ملي ليبي اعالم کرد که توافق 
سياس��ي س��نگ بناي بازگشت ثبات به ليبي 
اس��ت.عبدالفتاح سيس��ي، رئيس جمهوري 
مصر در ديدار با فائز الس��راج، نخس��ت وزير 
دولت توافق ملي ليبي در قاهره ضمن تاکيد 
بر موضع ثابت اين کشور درحل سياسي بحران 
ليبي، تاکيد کرد که توافق سياسي سنگ بناي 

بازگشت ثبات به ليبي است.
سيس��ي از تمامي طرف هاي ليبيايي خواست 
ب��راي حف��ظ منافع ملي و برق��راري ثبات در 
کشورش��ان و تمرکز بر بازس��ازي موسسات 
بين المللي تالش کنند.رئيس جمهوري مصر 
طي اين ديدار بر اهميت استمرار تالش هاي 
حل و فصل سياس��ي و همکاري با فرس��تاده 
س��ازمان مل��ل به ليب��ي و تکميل اين توافق 

پيرامون پرونده هاي مختلف تاکيد کرد.

ارتش سوريه
 جبهه ادلب را گشود

نيروهاي ارتش سوريه با هدف حمله به مقر 
اصلي شورش��يان در اس��تان ادلب، عمليات 
نظامي خود در اس��تان حماه را با پش��تيباني 

روسيه تشديد کردند.
شورش��يان س��وري اعالم کردند که ارتش 
س��وريه با پش��تيباني جنگنده هاي روس��يه 
روس��تاها و شهرک هاي مخالفان را در حومه 
شمال شرقي حماه و منطقه جنوبي ادلب هدف 
قرار داد.نيروهاي دولتي سوريه و هم پيمانان 
براي اولين بار در طول بيش از سه سال گذشته 
مواضع گروه هاي تروريستي را در بخش هاي 
جنوب ش��رقي ادلب مورد ه��دف قرار دادند.

نيروهاي ارتش س��وريه با هدف رس��يدن به 
ادلب از سمت صحرا و دگرگون کردن معادله 
نظامي در مناطق حد فاصل بين حومه حماه و 
ادلب در حال پيشروي هستند و بر چند روستا در 
داخل مرزهاي اداري ادلب مسلط شده اند.يک 
منبع ميداني که با نيروهاي دولتي مي جنگد به 
خبرگزاري آلمان گفت: نيروهاي ارتش سوريه 
ظهر يکشنبه به مواضع افراد مسلح النصره در 
دو شهرک ام ترکيه، الظافريه در اطراف استان 
ادل��ب حمله کردند.اين منبع اظهار داش��ت، 
نيروهاي حمله کننده توانس��تند دو ش��هرک 
مذک��ور را ب��ه تصرف درآورند و درگيري ها در 
ورودي هاي دو ش��هرک بس��يار شديد بود.به 
گفت��ه اي��ن منبع، النصره در مقابله با حمالت 
ارتش سوريه بر خودروهاي بمب گذاري شده 

تکيه کرده است.

 بحران کره در حال ورود
 به "فاز داغ" است

سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه اين 
اظهارات را در جريان يک نشس��ت س��ه جانبه 
وزراي خارجه روس��يه، هند و چين در ش��هر 
دهلي نو مطرح کرد.او در ادامه اين اظهاراتش 
خاطرنش��ان کرد، هر س��ه کشور نمي خواهند 
تنش ها در ش��به جزيره کره بيش��تر از آنچه که 
هس��ت تشديد شود.اين اظهارات الوروف در 
حالي مطرح ش��ده ک��ه آنتون موروزوف، يک 
قانونگذار روس نيز مدعي شد، کره شمالي آماده 
آزمايش يک موش��ک دوربرد با قابليت هدف 
قرار دادن آمريکا است.چند روز پيش نيز يک 
مقام سازمان سيا اعالم کرد: دولت کيم جونگ 
اون احتمال دارد يک موش��ک جديد و يا يک 
آزمايش هسته اي ديگر در طول چند روز آينده 
داشته باشد.اخيرا گروهي از نمايندگان روسيه 
به پيونگ يانگ رفته بودند تا حل بحران شبه 

جزيره کره را تسهيل کنند.

درخواست ازسرگيری گفتگوی 
فلسطينی ها و اسرائيلی ها

رئيس جمهوری روسيه از طرف های فلسطينی 
و اسرائيلی خواست تا گفتگوها ميان خود را در 
سريع ترين زمان ممکن پيرامون تمامی مسائل 
از جمله وضعيت قدس از سربگيرند.به گزارش 
ايسنا والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه بعد 
از س��فر کوتاهش به پايگاه حميميم در س��وريه 
و ديدارش با بش��ار اس��د، رئيس جمهور سوريه 
وارد ف��رودگاه قاه��ره ش��د.پوتين در ديداری با 
عبدالفتاح سيسی گفت: روسيه و مصر خواهان 
ازسرگيری گفتگوی مستقيم ميان طرف های 
درگير در فلسطين هستند. ما خواهان ازسرگيری 
گفتگوی فلس��طينی –اسرائيلی در سريع ترين 
زمان ممکن و پيرامون تمامی مسائل جنجالی 
از جمل��ه وضعي��ت قدس هس��تيم.وی افزود: 
م��ا ب��ر اي��ن باوريم که هر گام��ی پيش از نتايج 
 گفتگو ميان فلسطينی ها و اسرائيلی ها، سازنده

 نيست.
در همين حال، عبدالفتاح سيس��ی در کنفرانس 
خبری با والديمير پوتين گفت: در ديدار با رئيس 
جمهوری روسيه، بر حفظ وضعيت قانونی قدس 
در سايه قطعنامه های سازمان ملل تاکيد کردم.
رئيس جمهوری مصر بر اهميت نقش روس��يه 
در مساله فلسطين نيز تاکيد کرد.وی همچنين 
خاطرنش��ان کرد: ما به تالش ها برای حمايت 
از راهکار سياس��ی در ليبی و جلوگيری از وقوع 
 خ��أ امنيت��ی و سياس��ی در اين کش��ور ادامه 

خواهيم داد.
سيسی خاطرنشان کرد: ما بر حل مسالمت آميز 
بحران های سوريه و ليبی تاکيد داريم.اين دومين 
سفر پوتين به مصر از زمانی است که عبدالفتاح 
سيسی پست رياست جمهوری اين کشور را در 
دس��ت گرفته است. اين س��فر درحالی صورت 
می گي��رد که اخيرا دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريکا قدس را به عنوان پايتخت اس��رائيل به 

رسميت شناخت.

رزمايش رديابي موشکي 
ژاپن، آمريکا و کره جنوبي 

هم زمان با افزايش تنش ها در شبه جزيره کره 
بر سر برنامه تسليحاتي کره شمالي، واشنگتن، 
توکيو و سئول رزمايش دو روزه رديابي موشکي 
را آغاز کردند.آمريکا و کره جنوبي چند روز قبل 
رزمايش گسترده نظامي مشترک برگزار کردند 
که با واکنش منفي و شديد کره شمالي رو به رو 

شد. 
پيونگ يانگ اعالم کرد که اين رزمايش، »آغاز 
جنگ« را به يک واقعيت غيرقابل انکار تبديل 

کرده است.
کره ش��مالي در جري��ان آزمايش تس��ليحات 
هس��ته اي و موش��ک هاي بالستيک خود، دو 
موشک شليک کرد که از فراز ژاپن عبور کردند. 
اين کشور در تاريخ ۲۹ نوامبر نيز يک موشک 
بالستيک قاره پيما آزمايش کرده و اعالم کرد 
که اين موشک، پيشرفته ترين در نوع خود بوده 
و قابلي��ت دسترس��ي به خ��اک آمريکا را دارد.

ني��روي دف��اع دريايي ژاپن اعالم کرد که اين 
رزمايش، ششمين تمرين هاي نظامي اشتراک 
موش��ک هاي  رهگي��ري  در  اطالع��ات 
 بالس��تيک مي��ان ژاپن، آمري��کا و کره جنوبي

 است.

 عربستاني ها به سينما 
و تئاتر مي روند

عربستان سعودي در ادامه اصالحات مورد نظر 
»محمدبن س��لمان« وليعهد اين کشور، براي 
کم کردن فاصله آن با کش��ورهاي پيش��رفته 
مجوز گشايش سالن هاي سينما و تئاتر را صادر 
کرد و بدين ترتيب مردم اين کشور مي توانند 
از س��ال آينده ميالدي براي تماش��اي فيلم و 
نمايش ها به سينما و تئاتر بروند.وليعهد جوان 
عربستان محمد بن سلمان در حال شکستن 
يک س��ري تابوهاي اجتماعي اس��ت. در اين 
راستا آزادي رانندگي براي زنان بيش از ديگر 

اصالحات برجسته شده است.
 اين اصالحات ش��امل تغيير قوانين رانندگي 
به نفع زنان، آزادي ورود زنان به ورزش��گاه ها، 
آزادي هاي مش��روط براي موس��يقي، فتواي 
مفتي سعودي براي خروج زنان از کشور بدون 
اجازه همسر و چند مورد ديگر در زمينه اقتصادي 
مي ش��ود.حقوق بيشتر براي زنان، کنسرت و 
برنامه هاي فرهنگي مي توانند به آراستن وجهه 

عربستان سعودي در غرب کمک کنند.

مقام ه��اي آمريکايي همزمان با تالش کره ش��مالي 
ب��راي رس��يدن به تخصص زيس��ت فناوري و توليد 
ميکروب در سطح باال، نگران دستيابي پيونگ يانگ 

به تسليحات ميکروبي قدرتمند هستند.
پنج ماه پيش از اولين آزمايش هسته اي کره شمالي در 
سال ۲۰۰۶، مقام هاي اطالعاتي آمريکا در گزارشي 
به کنگره هشدار دادند تحرکاتي سري در کره شمالي 
براي دس��تيابي به تس��ليحات بيولوژيکي قوي نيز در 
جري��ان اس��ت.طبق اين گزارش، رژيم کمونيس��ت 
کره شمالي که از مدت ها پيش به دانش توليد پاتوژن ها 
يا همان باکتري هاي بيماري زاي عامل س��ياه زخم 
و آبله دس��ت پيدا کرده بود، تيم هايي از متخصصان 

براي ارتقاي اين دانش تشکيل داده اما به نظر مي رسد 
آنها با فقدان مهارت هاي فني خاص مواجه بوده اند. 
مدي��ر اطالع��ات ملي آمريکا در اين گزارش اينگونه 
توضيح مي دهد: منابع پيونگ يانگ اکنون شامل يک 
زير ساخت ابتدايي زيست فناوري است.با گذشت يک 
دهه به نظر مي رسد اين موانع فني رفع شده باشد. به 
گفته مقام هاي اطالعاتي آمريکا و آسيا و کارشناسان 
تسليحاتي، کره شمالي در مسير دستيابي به تجهيزات 
ضروري است که به طور بالقوه براي برنامه تسليحات 
بيولوژيکي پيش��رفته قابل اس��تفاده اس��ت و قابليت 
تولي��د ميک��روب در حجم باال تا ايجاد البراتوآر ويژه 
اص��الح ژنتيک��ي را دارد.در همي��ن حال، دولت کيم 
جونگ اون همچنين در حال اعزام متخصصان خود 
ب��ه خارج اس��ت تا مدارک عال��ي در ميکروبيولوژي 
دريافت کنند و همزمان پيشنهاد ارئه فروش خدمات 
بيولوژيکي به کش��ورهاي در حال توسعه را مي دهد.
اين دستاوردها موجب نگراني تحليلگران آمريکايي 
اس��ت که مي گويند اگر کره شمالي بخواهد، احتماال 
به س��رعت به توليد پاتوژن هاي بيولوژيکي در سطح 

صنعتي دست پيدا مي کند. 

نهاد تحقيقات پيشرفته ارتش آمريکا موسوم به "دارپا" 
اع��الم ک��رده که مي خواهد ده ها ميليون دالر را براي 
تحقيقاتي موسوم به "انقراض ژنتيکي" سرمايه گذاري 
کن��د و درحاليک��ه هدف اصل��ي آن نابودي و مقابله با 
حشرات ناقل بيماري هايي چون ماالريا اعالم شده اما 
اين نگراني را به وجود آورده که انجام چنين تحقيقاتي 
از س��وي ارت��ش مي توان��د جنب��ه احتمالي خطرناک 
ديگري به آن بدهد.راديو اس��پوتنيک در گزارش��ي با 
اش��اره به اين مس��اله که اين مرکز تحقيقات پيشرفته 
ارتش آمريکا مبلغ 1۰۰ ميليون دالر براي اين پروژه 
در نظ��ر گرفت��ه، از قول "س��يلويا ريبيرو"، مدير گروه 
ETC در آمريکاي التين که يک سازمان بين المللي 

در امور حفاظت و پيشرفت پايدار تنوع فرهنگي، زيست 
محيطي و حقوق بشر است، به خطرات احتمالي چنين 
پروژه هاي تحقيقاتي اش��اره کرده اس��ت. اين محقق 
مي گوي��د:  زمانيک��ه چنين پروژه هاي��ي تحت لواي 
تحقيق ارتش صورت بگيرد، بايد به اين مساله واقف 
باش��يد که مي توان از آن اس��تفاده اي دو طرفه داشت.
وي ب��ا اش��اره به هدف اصل��ي اين پروژه که تحقيقي 
موسوم به فناوري انقراض ژنتيکي و مقابله با پشه هاي 
ناقل بيماري ماالرياس��ت، گفت: حتي اگر يک گونه 
از اين پش��ه هاي ناقل نابود ش��وند، اين تحقيق هيچ 
تاثي��ري ب��ر باکتري عامل بيماري ماالريا نمي گذارد. 
باکت��ري عامل اي��ن بيماري همچنان وجود دارد.اين 
تکنولوژي هاي به اصطالح بر اس��اس ژن، به اصالح 
مصنوعي ژن در گونه هاي خاص منجر مي ش��ود که 
براساس آن ژن هاي ناخواسته را مي توان حذف کرد 
و ژن هاي اصالح ش��ده به نس��ل هاي بعدي پش��ه ها 
منتقل مي شوند.به گفته اين محقق، کنوانسيون تنوع 
بيولوژيکي سازمان ملل در حال بررسي اصول اخالقي 
درباره اين پروژه اس��ت که  آيا مي توان براس��اس آن 

چنين فناوري را ايجاد کرد يا خير.

نگراني از تحقيقات ارتش آمريکا براي "انقراض ژنتيکي"نگراني آمريکا از دستيابي کره شمالي به تسليحات ميکروبي

مذاکرات ژنو ۸ با حضور هيئت دمشق 
در حال��ي ک��ه هيئت دولت س��وريه روز يکش��نبه براي 
ازسرگيري مذاکرات با مخالفان سوري در ژنو وارد اين 
ش��هر ش��ده اما به نظر مي رسد مذاکرات ژنو هشت هم 
به دليل کارشکني هاي هيئت مخالفان شکست بخورد. 
اي��ن در حال��ي اس��ت که منابعي ني��ز پيش بيني کردند 
کميته اي مش��ترک براي تدوين قانون اساسي تشکيل 
ش��ود.هدف از هش��تمين دور مذاکرات درباره سوريه در 
ژنو که با نظارت استفان دي ميستورا، فرستاده سازمان 
ملل به سوريه دوباره از سرگرفته مي شود، دستيابي به 
راه حلي سياسي براي پايان دادن به جنگي است که از 

حدود هفت سال قبل در سوريه در جريان است.
پ��س از آنک��ه آمريکا با روس��يه درباره اعمال فش��ار بر 
سوريه جهت بازگشت هيئت دمشق به ژنو براي مذاکره 
رايزني کرد، هيئت دمشق يکشنبه وارد ژنو شد و جلسات 
گفت وگو ميان هيئت مخالفان و هيئت دمشق با نظارت 

دي ميستورا آغاز خواهد شد.
دي ميس��تورا هش��تمين دور مذاکرات ژنو ميان هيئت 
دولت س��وريه و هيئت مخالفان را در تاريخ ۲۸ نوامبر 
با هدف بررس��ي اصالحات قانون اساس��ي و برگزاري 

انتخابات کليد زد.
بش��ار جعفري، رئيس هيئت دولت س��وريه در مذاکرات 
ژنو يک روز بعد در تاريخ ۲۹ نوامبر وارد ژنو شد و تنها 

دو روز بعد اين مذاکرات را ترک کرد.
جعف��ري گف��ت: مخالف��ان با اصرار خود بر اين مس��اله 
که بش��ار اس��د، رئيس جمهور س��وريه نبايد در مرحله 
انتقال سياسي در سوريه هيچ نقشي داشته باشد، مسير 
مذاکرات را مس��دود کردند.دي ميس��تورا روز پنج شنبه 

گذش��ته در جمع خبرنگاران گفت: در اين هفته بررس��ي 
خواهد شد که کدام يک از دو طرف تالش مي کند روند 

مذاکرات را تخريب کند.
يک منبع در وزارت خارجه سوريه پنج شنبه گذشته گفته 
بود، هيئت دمشق روز يکشنبه براي شرکت در هشتمين 
دور مذاکرات سوري – سوري وارد ژنو شده و روز جمعه 

1۵ دسامبر جاري به دمشق بازخواهد گشت.
اين در حالي اس��ت که مخالفان خواس��تار برکناري اسد 
هستند و هيئت دمشق کال مخالف طرح اين مساله است.
با وجود اينکه نماينده سازمان ملل تمام تالش خود را 
براي گفت وگوي مس��تقيم و تعيين بندهاي راه حل ها 
جهت بحث و بررسي آنها انجام داد، اما هنوز اختالف نظر 

جدي در مورد نحوه مذاکره مستقيم وجود دارد.
در پي پافشاري هيئت مخالفان سوري بر لزوم برکناري 
بشار اسد، به محض تشکيل هيئت انتقالي براي تصويب 
قانون اساس��ي و برگزاري انتخابات پارلماني و رياس��ت 
جمهوري، هيئت دمش��ق از مذاکرات خارج ش��د.به اين 
ترتي��ب مذاک��رات ب��ه مدت يک هفته متوقف ش��د اما 
رايزني هاي آمريکا با روس��يه و رايزني هاي روس��يه با 
س��وريه موجب بازگش��ت هيئت دمش��ق به ژنو هشت 

شد.
از نظر هيئت دمشق مذاکرات بايد درباره قانون اساسي 
و راه حل ه��اي برگ��زاري انتخابات پارلماني و انتخابات 
زودهنگام رياست جمهوري و تشکيل هيئتي انتقالي در 
اين مرحله به رياست بشار اسد باشد اما هيئت مخالفان 
در آن مقطع زماني به طور کلي با اين مس��اله مخالفت 
کرده و بر لزوم برکناري اس��د از قدرت و تش��کيل دولت 

انتقالي بدون او پافش��اري کرد.رکس تيلرس��ون، وزير 
ام��ور خارج��ه آمريکا در کنفران��س حمايت از لبنان در 
پاري��س گف��ت: نمي توانيم بگوييم اس��د بايد کنار برود 
زيرا او رئيس جمهور س��وريه اس��ت هيئتي که به نيابت 
از او در مذاکرات ش��رکت مي کند، هرگز اين مس��اله را 

نخواهد پذيرفت.
پس از اين هيئت مخالفان لحن خود را کمي نرم کرده 
و پس از بازگش��ت هيئت دمش��ق مذاکرات ژنو را ادامه 
داد.قانون اساس��ي سوريه که از سوي فرستاده سازمان 
ملل به آمريکا، روسيه، ترکيه، ايران، فرانسه و انگليس 
ارائ��ه ش��د، مورد موافقت آنه��ا قرار گرفت و تنها هيئت 

مخالفان سوري با آن مخالفت کرد.
در مقدمه اين قانون اساسي آمده است، سوريه کشوري 
دموکرات و س��کوالر اس��ت اما هيئت مخالفان اصرار 
دارد که عبارت "سوريه کشوري دموکرات و اسالمي" 
درج ش��ود ام��ا هيئت دمش��ق به طور کل��ي با اين نظر 
مخالفان س��وري مخالف بوده و تاکيد دارد، در س��وريه 
گروه هاي غير اسالمي نيز وجود دارند و نمي توان سوريه 
را کشوري فقط اسالمي خواند.هيئت دمشق تاکيد دارد، 
سوريه کشوري عربي و دموکرات و براساس يک جامعه 
مدني است.دي ميس��تورا در اين مورد با اعالم مخالفت 
با مخالفان سوري، نظر هيئت دمشق را خوب و مقبول 
دانست.از جمله ديگر موضوعات مورد مناقشه دو طرف 
چگونگي دس��تيابي به راه حلي براي ش��يوه حکومت در 

سوريه است.
ديدار پوتين با بشار اسد در سوريه  ���

والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه پس از آنکه وارد 

س��وريه ش��د در پايگاه حميميم در الذقيه با بش��ار اسد، 
رئيس جمهور س��وريه ديدار کرد.پايگاه حميميم محل 
اس��تقرار نيروهاي روس��يه در سوريه است. در اين ديدار 
س��رگئي ش��ويگو، وزير دفاع روسيه که پيشتر به سوريه 

رفته بود نيز از پوتين استقبال کرد.
پوتين پس از گفت وگو با همتاي س��وري خود، دس��تور 
خروج نيروهاي روس��يه از س��وريه را رس��ما صادر کرد.

او س��پس در جمع نيروهاي روس��ي در پايگاه حميميم 
گفت: به رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح دستور داده ام 
تا مقدمات خروج بخش عمده نيروهاي ما در س��وريه 
را فراهم کند و اين نيروها را به پايگاه هاي اصلي ش��ان 
بازگردان��د.وي اف��زود: براي بيش از دو س��ال نيروهاي 
مس��لح روس��يه ب��ه هم��راه نيروهاي ارتش س��وريه با 
گروه هاي تروريس��ت بين المللي جنگيدند. من در يک 
بررس��ي ب��ه اين نتيجه رس��يدم و تصمي��م گرفتم اکثر 
نيروهاي ارتش روسيه که هم اکنون در سوريه مستقر 
هس��تند به کش��ور بازگردند. اگر تروريست ها بخواهند 
صلح در سوريه را بشکنند ، روسيه آماده وارد کردن ضربه 
ديگري به آنهاس��ت.رئيس جمهور روسيه قرار است به 
مصر برود و احتمال داده شده که در نشست سه جانبه 
رئيس جمهور مصر، پادش��اه اردن و رئيس تش��کيالت 
خودگ��ردان فلس��طين، حاضر ش��ود.پوتين در ديدار با 
نظاميان کش��ورش در س��وريه گفت: نيروهاي روسيه و 
س��وريه يکي از قوي ترين گروه هاي تروريس��تي جهان 
را ظرف تنها دو سال نابود کردند۰.۰.او همچنين تاکيد 
کرد: اگر تروريست ها بار ديگر در سوريه سر برآورند با 

ضربات کوبنده روسيه مواجه  خواهند شد.

سخنگوي اتحاديه اروپا تاکيد کرد : 

گ�روه بي�ن الملل : بنيامين نتانياهو، نخس��ت وزير رژيم 
صهيونيستي که براي بازديد از مقر اتحاديه اروپا به شهر 
بروکسل سفر کرده اقدام اخير دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريکا را در به رس��ميت ش��ناختن ش��هر قدس به عنوان 
پايتخت اين رژيم تحس��ين کرده و گفت انتظار دارد که 
اروپايي ها نيز از اين کار پيروي کنند.بنيامين نتانياهو در 
آستانه نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا در شهر بروکسل 
گفت: اقدام ترامپ که از جانب فلسطيني ها و دولت هاي 
 اروپايي محکوم ش��ده به نفع صلح در خاورميانه خواهد

 بود.
او از فلس��طيني ها خواس��ت تا اس��رائيل را به عنوان يک 
کش��ور يه��ودي ب��ا پايتختي ش��هر قدس به رس��ميت 
بشناس��د.در عين حال فدريکا موگريني، رئيس سياست 
خارجي اتحاديه اروپا نيز کمي پيش از آن به خبرنگاران 
به هنگام اس��تقبال از نتانياهو در نخس��تين س��فرش به 
مق��ر اتحادي��ه اروپا گفت که اين بلوک همچنان "اتفاق 
 نظر بين المللي" بر س��ر ش��هر قدس را به رسميت خواهد

 شناخت.
موگريني خواهان يک راه حل دو کش��وري که نتانياهو 
آن را به چالش کشيده، شد.در عين حال نتانياهو از يک 
توافق صلح احتمالي که از جانب کاخ سفيد در دست تهيه 
است ستايش کرده و گفت: اسرائيل بايد به صلح فرصت 
بدهد.موگريني نيز اين سفر نتانياهو را که اولين سفر يک 
نخس��ت وزير اس��رائيل به مقر اتحاديه اروپا در ۲۲ س��اله 

گذشته محسوب مي شود يک سفر تاريخي خواهند.
وي اضافه کرد که اتحاديه اروپا معتقد است که آنچه که 
به نفع اس��رائيل اس��ت و تنها راه حل درگيري در منطقه 
محس��وب مي ش��ود يک راه حل دو کشوري بوده و شهر 
قدس بايد هم به عنوان يک پايتخت اسرائيلي و هم يک 
پايتخت فلس��طيني مطرح ش��ود.او حمالت به يهوديان 
ه��م در اروپ��ا و ه��م در اس��رائيل را محکوم کرد.با وجود 
آنکه موگريني متعهد به مش��ارکت بيش��تر اروپا در فرايند 
صلح ش��د اما نتانياهو گفت: صلح وابس��ته به اين اس��ت 
"واقعيت به رس��ميت شناخته شود".نتانياهو قرار است با 
وزراي خارج��ه اتحادي��ه اروپا حضور پيدا کرده و در يک 

کنفرانس خبري مشترک شرکت کند.
در عي��ن ح��ال موگريني گفت ک��ه خواهان ابراز نگراني 
ج��دي از باب��ت اق��دام ترامپ در اعالم پايتختي ش��هر 
ق��دس براي اس��رائيل اس��ت و اتحادي��ه اروپا موضعش 
را درخص��وص اينک��ه وضعي��ت اس��رائيل بايد از طريق 
مذاکرات ميان فلس��طيني ها و اس��رائيلي ها تعيين شود 

حفظ خواهد کرد.

جنگ لفظي رهبران ترکيه و اس�رائيل درپي تصميم  ���
جنجالي ترامپ درباره قدس

در پ��ي اظه��ارات رئيس جمه��ور ترکي��ه مبني ب��ر اعالم 
اس��رائيل به عنوان يک دولت "تروريس��تي" نخس��ت وزير 
رژيم صهيونيس��تي اردوغان را فردي اعالم کرد که کردها 
را کش��ته و خبرن��گاران را زندان��ي مي کن��د.در پي تصميم 
اخي��ر آمريکا مبني بر شناس��ايي ق��دس به عنوان پايتخت 
اس��رائيل، رج��ب طيب اردوغان، رئيس جمه��ور ترکيه در 
اظهاراتي انتقادي در اس��تانبول اعالم کرد: اس��رائيل يک 
دولت تروريس��تي اس��ت که کودکان را مي کشد.در پي اين 
اظهارات بنيامين نتانياهو،  نخست وزير رژيم صهيونيستي 
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه را به عنوان کسي 
که روستاهاي کردنشين کشورش را بمباران مي کند، معرفي 
کرد.اردوغان در سخنراني خود در شهر سيواس اعالم کرد: 
فلس��طين يک قرباني بي گناه اس��ت و اس��رائيل يک دولت 
تروريستي.پس از ساعاتي نتانياهو در واکنش به اين اظهارات 
اعالم کرد: من از کسي که روستاهاي کردتبار در ترکيه را 
بمب��اران ک��رده، خبرنگاران را زنداني کرده و به ايران کمک 
مي کند و تحريم هاي بين المللي را دور زده و به تروريست ها 
کمک مي کند از جمله "تروريست هاي موجود در غزه" که 
مردم بي گناه را مي کشند درس اخالق نمي آموزم. اين مرد 

کسي نيست که ما از او درس بياموزيم.
���۱۵۷ زخمي حاص�ل روز پنج�م درگيري ها در مناطق 

فلسطيني
هالل احمر فلس��طين از زخمي ش��دن 1۵۷ فلسطيني در 
پنجمي��ن روز تظاه��رات عليه تصميم اخير دولت آمريکا 
درباره قدس در مناطق مختلف نوار غزه، قدس و کرانه 
باخت��ري و زخمي ش��دن 1۰ ت��ن از آنها در پي تيراندازي 
س��ربازان اس��رائيلي خبر داد. همچني��ن يک دختربچه 
فلسطيني توسط خودروي نظاميان اسرائيلي زيرگفته و 
زخمي ش��د. س��ه نوجوان 1۵ ساله فلسطيني نيز در غرب 
الخليل بازداش��ت شدند.جمعيت هالل احمر فلسطين با 
انتشار بيانيه کوتاهي اعالم کرد، دختربچه پنج ساله اي 
که توس��ط خ��ودروي نظاميان اس��رائيلي در ش��هرک 
قديمي الخليل زير گرفته شده بود، به شدت زخمي شده 
و براي مداوا به بيمارس��تان االهلي در الخليل در جنوب 
کرانه باختري منتقل شده است.وزارت بهداشت فلسطين 
نيز در بيانيه جداگانه اي اعالم کرد که اين دختربچه دچار 

کبودي هايي در قسمت هايي از پشت بدنش شد.
همچني��ن در جري��ان درگيري هايي مي��ان ده ها جوان 
فلس��طيني و ارتش رژيم صهيونيس��تي در مناطق مرزي 

با نوار غزه 1۰ فلسطيني زخمي شدند. 

گروه بين الملل : سفير عربستان در امان، مردم اردن را به 
دليل شعارهايي که عليه محمد بن سلمان سر داده بودند، 
تهديد کرد.خالد بن فيصل بن ترکي، سفير عربستان در 
امان، به شدت از برخي نمايندگان اردني انتقاد کرد. اين 
نمايندگان از هشدار سفارت عربستان به اتباعش درباره 
مش��ارکت در تظاهرات عليه اق��دام آمريکا درخصوص 
ق��دس، انتق��اد کرده بودند. بن ترکي نمايندگان اردني را 
به ناديده گرفتن قوانين کشور خود که برگزاري تظاهرات 
از سوي اتباع خارجي را منع کرده، متهم کرد.اين سفير 
در اظهارات خود به اخبار منتش��ر ش��ده درباره همدستي 
عربس��تان ب��ا آمريکا براي اتخ��اذ اقدامش درباره قدس 
اش��اره و اخبار مربوط به "معامله قرن" را تکذيب کرد.
به رغم اينکه اين س��فير تالش مي کرد تا اصطالحاتش 
از مرز عرف ديپلماسي عبور نکند اما با گفتن اين جمله 
خط��اب ب��ه اردني ها که "کس��اني که از حد و مرزش��ان 
تجاوز کنند"، از چارچوب ديپلماس��ي کامال خارج ش��د.با 
اين جمالت به نظر مي رس��د که او فقط تظاهرکنندگان 
و نماين��دگان پارلم��ان را تهديد نکرده بلکه به نوعي کل 

اردن و شخصيت هاي آن را تهديد کرده است.
صرف نظر از منظور واقعي اين اظهارات، هدف و مفهوم 
درخواس��ت س��فارت عربس��تان از اتباعش براي عدم 
مش��ارکت در تظاهرات اردن، کامال واضح اس��ت. بي 
ترديد هدف تالش وي براي حفظ قوانين کش��ور نبوده 
چراکه مقامات اردني در روش اجراي قوانين کشورشان 
آزاد هس��تند بلکه هدف اعالم موضع آش��کار عربستان 
درباره اقدام ترامپ است. تمامي منابع به اين اشاره دارند 
ک��ه برخ��ي از کش��ورهاي عربي با ترام��پ در اين اقدام 
همدس��ت بوده اند. کش��ورهاي محاصره کننده هرکدام 
به داليل خاص خود نقش اساس��ي را در اين همدس��تي 
ايف��ا کرده ان��د اما واضح اس��ت که برنامه هاي محمد بن 
سلمان، وليعهد عربستان با برنامه هاي ترامپ و دامادش 
ب��راي تثبي��ت پايه هاي قدرت وليعهد از يکس��و و از بين 
بردن مسئله فلسطين از سوي ديگر همخواني شديدي 
دارد.بايد به اين مس��ائل اش��اره کرد که نيروهاي امنيتي 
مص��ر تظاهرات مصري ها در حمايت از فلس��طينيان را 
محاصره و سرکوب کردند و مقامات بحريني از اين لحظه 
دردناک با فرس��تاده هيئتي رس��مي به اسرائيل استقبال 
کردند.اقداماتي که امروز عربستان و کشورهاي محاصره 
کنن��ده انج��ام ميدهند کامال برعکس اظهارات آن ها در 

محکوميت اقدام ترامپ است. اين کشورها به جاي اينکه 
دس��تگاه سياس��ي و ديپلماتيک خود را عليه اين اقدام به 
کار گيرند يا به مردمشان اجازه بدهند احساسات خود را 
بيان کنند اين موضوع را صرفا از طريق برخي خطبه ها 
در مس��اجد مط��رح مي کنن��د با اين اعتب��ار که اين يک 
مس��ئله ديني اس��ت و تنها از اين مس��ئله به خدا شکايت 
مي بريم. همين کار را مصر کرد زماني که ش��يخ االزهر 
و ن��ه وزي��ر خارجه ي��ا رئيس جمهور مصر ديدار با معاون 
رئيس جمهور آمريکا را رد کرد.به جاي خش��م گرفتن بر 
اسرائيل خشم برخي نويسندگان و فعاالن عربستاني را 
ديديم که بر خود فلس��طيني ها خش��م گرفته اند و ديديم 
ک��ه س��فير عربس��تان اردني هاي��ي را تهديد مي کند که 

قوانينشان را ناديده مي گيرند!
بحران در روابط رياض و امان ���

تحليلگران اردني معتقدند که مداخله سفارت عربستان 
نشان دهنده بحراني ميان دو کشور است. امان نيز پشت 
پ��رده ت��الش خود را براي مهار اين بحران کرده اس��ت. 
به رهبران پارلمان دستور داده شده که واکنش به سفير 
عربستان ممنوع است.خليل عطيه، عضو پارلمان اردن 
پيشنهادي را براي لغو توافق نامه وادي عربه با اسرائيل 
ارائه کرده اس��ت اما پارلمان اليحه اي را تصويب کرده 
که مانع لغو اين توافق مي ش��ود. با ارجاع پيش��نهاد اين 
عض��و پارلم��ان ب��ه دولت بدون انتقال به ق��وه مقننه از 
محتواي اين يادداشت کاسته شده و احتماال اين توافق 
لغو نمي شود بلکه تنها بازنگري در متن قانون توافق نامه 
براي مش��خص کردن نقض هاي صورت گرفته انجام 
خواهد ش��د. البته اين اقداماتي اس��ت که براي نخستين 

بار به صورت عملي در اردن رخ داده است.
اي��ن در حال��ي اس��ت که پيش از اي��ن و در ادامه تنش ها 
بين »رياض« و »دوحه« وزير خارجه س��عودي، قطر را 
ب��ه حمله نظامي تهديد کرده بود. عربس��تان همزمان با 
قطع روابط ديپلماتيک و مسدود کردن راه هاي هوايي، 
درياي��ي و زمين��ي ب��ا قط��ر به دنبال آن ب��ود تا عالوه بر 
محاصره کامل اين کش��ور مردم را نيز از خاندان حاکم 
در اين کش��ور جدا کند. در همين راس��تا هيئت وزيران 
س��عودي با صدور بيانيه اي درصدد ايجاد ش��کاف بين 
حکوم��ت و مل��ت قطر برآم��د و اعالم کرد که با »وجود 
اقدامات خصمانه حکومت قطر، ما همچنان حامي ملت 

اين کشور هستيم.

بحران در روابط رياض و امانمذاکره تنها راه حل موضوع قدس
سفير عربستان اردني ها را تهديد کرد ؛
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حمايتازبرنامههاي
اشتغالزاييدولت

��� فاطمه سعيدي
 عضو هيئت رئيس�ه فراکسيون 

اميد مجلس 
 بخش خصوصي و ساير بخش ها 
باي��د براي اجراي برنامه هاي دولت درجهت ايجاد 
اشتغال پايدار و رفع فقر کمک کرد.همچنين براي 
اجراي برنامه هاي دولت جهت رفع فقر مطلق همه 
ارکان حاکميت دست به دست هم دهند.اميد است 
همانگونه که در صحبت هاي رييس جمهور هنگام 
تقديم اليحه بودجه ش��نيديم گام هاي موثري در 
جهت ريش��ه کن کردن فقر مطلق و ايجاد اش��تغال 
پايدار برداش��ته ش��ود.عملياتي بودن بودجه امسال 
اتفاق بزرگي اس��ت که حتي مي توان آن را تحول 
اساسي و انقالب در بودجه ريزي کشور توصيف کرد.

مجلس با تمام توان براي بررسي بودجه و تصويب 
آن تالش خواهد کرد اميدواريم در اين بودجه توجه 
کافي به زنان و جوانان شده باشد البته با بررسي دقيق 
بودجه هرجا الزم باشد اصالحاتي را اعمال خواهيم 
کرد.اش��تغال زايي و رفع فقر مطلق دو هدف عمده 
دولت اس��ت.در اين زمينه اقدامات خوبي در اليحه 
بودجه شده اما اگر اين تدابير اجرايي نشود فايده اي 
نخواهد داش��ت.بايد براي اجراي برنامه هاي دولت 
جهت رفع فقر مطلق همه ارکان حاکميت دس��ت 
به دس��ت هم دهند و کار س��خت و بزرگي در پيش 
است که نمي توان توقع داشت دولت به تنهايي آن 

را اجرا کند.
معدن 

گشايش1/8ميليارديورواعتبار
چينيبرايطرحهايمعدني

رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و 
صنايع معدني ايران )ايميدرو( از گشايش يک ميليارد 
و 800 ميليون يورو تامين مالي چين و گشايش اعتبار 
ب��راي طرح ه��اي معدني و صنايع معدني ايران خبر 
داد.به گزارش ايسنا، مهدي کرباسيان - معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت - در نشستي خبري پيش 
از افتتاح کارخانه آهن اسفنجي شادگان در اهواز با 
اشاره به اين که اولين جلسه ستاد زنجيره فوالد برگزار 
ش��د، گفت: در جلس��ه اي که با حضور وزير صنعت، 
معدن و تجارت برگزار ش��د، موضوعات مربوط به 
هدف گ��ذاري توليد 55 ميليون تن فوالد در س��ال 
1404 مورد بررسي قرار گرفت و اين هدف به عنوان 
يک هدف گذاري عملي ارزيابي شد و دست اندرکاران 
زنجيره فوالد به تبادل نظر در خصوص مسائل مربوط 

به زنجيره فوالد پرداختند.
خودرو 

حمايتسايپاازقطعهسازانيکه
بهدنبالافزايشکيفيهستند

قائم مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي سايپا 
گف��ت: س��ايپا بدنبال هم��کاري و حمايت از قطعه 
س��ازان همکار با اين گروه خودروس��ازي اس��ت اما 
اين حمايت ها درصورتي شکل مي گيرد که توسعه 
فعاليت ه��ا و افزاي��ش کيفي��ت در دس��تور کار اين 
شرکت ها قرار گيرد.به گزارش سايپانيوز، محمدرضا 
هنري کيا اظهار داشت: از نظر ما شرکت هاي همکار 
در زنجيره تامين جزئي از گروه خودروس��ازي سايپا 
هستند لذا با همفکري با آنها مشکالت پيش روي اين 
بخش را مورد بررسي قرار خواهيم داد و به شرطي که 
توجه به توسعه فعاليت ها و افزايش کيفيت در دستور 
کار اين شرکت ها قرار گيرد تمامي تالش خود براي 

رفع موانع پيش رو را به کار خواهيم گرفت.

 مديرکل سرمايه  گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالم 
اين که از ابتداي دولت يازدهم تاکنون 11 ميليارد دالر س��رمايه  گذاري 
خارجي در حوزه صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفته، گفت: آلمان، 
ايتاليا و چين به ترتيب بيشترين ميزان سرمايه  گذاري خارجي را در ايران 
داشته اند.افروز بهرامي در نشست خبري که روز گذشته در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با حضور معاون صنايع اين وزارتخانه و نيز قائم مقام وزير 
صنعت، معدن و تجارت در امر توليد برگزار ش��د، درباره آخرين وضعيت 
سرمايه  گذاري خارجي در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، اظهار کرد: 
از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم تاکنون دو ميليارد دالر سرمايه  گذاري 
خارجي جذب ش��ده اس��ت.وي با اش��اره به اين که از ابتداي دولت يازدهم 
تاکنون حدود 11 ميليارد دالر به تصويب هيات سرمايه  گذاري خارجي 

رسيده است، گفت: اين رقم مربوط به ۲5۲ پروژه در حوزه صنعت، معدن 
و تجارت بوده که 10۶ پروژه در حال بهره برداري است.مديرکل سرمايه  
گ��ذاري خارج��ي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با بيان اين که از زمان 
آغاز به کار دولت دوازدهم دو ميليارد دالر سرمايه  گذاري براي ۳8 پروژه 
به تصويب رسيده است، يادآور شد: پيش از اين چين در رتبه اول سرمايه  
گذاران خارجي قرار داشت که در حال حاضر به ترتيب آلمان، ايتاليا و چين 
در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند. عالوه بر اين در فارس، بوشهر و کرمان به 
ترتيب بيشترين سرمايه  گذاري خارجي صورت پذيرفته است.بهرامي ادامه 
داد: طي ۲0 سال گذشته 40 ميليارد دالر سرمايه  گذاري خارجي در بخش 
صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفته که به طور متوسط ساالنه معادل 

دو ميليارد دالر سرمايه  گذاري خارجي به شمار مي آيد.

رئيس مرکز ملي فرش ايران از افزايش ۳1 درصدي صادرات فرش 
دس��تباف کش��ور طي هشت ماهه امسال به 80 کشور دنيا خبرداد.
به گزارش ايسنا، حميد کارگر در نشست با فعاالن حوزه فرش در 
اس��تان کهگيلويه و بويراحمد اظهار کرد: ۳۲0 هزار نفر بيمه ش��ده 
در حوزه فرش کش��ور هس��تند که اين تعداد در سال 1۳۹4 نزديک 
به 480 هزار نفر بوده است.وي بيان کرد: بيمه قاليبافان از حداقل 
حقوق اين حوزه اس��ت اما بخش��ي از ريزش تعداد بيمه ش��دگان 
نس��بت به س��ال 1۳۹4 به دليل حذف واقعي بيمه ش��دگان بود که 
به دليل انحرافات قانوني بيمه ش��ده بودند و اما بخش��ي ناش��ي از 
بازرس��ي هاي س��رزده و کم لطفي تامين اجتماعي بود.رئيس مرکز 
فرش ايران از وجود يک ميليون نفر قاليباف فعال در کش��ور خبر 

داد و خاطرنش��ان کرد: ۷00 هزار نفر از اين تعداد فعال تمام وقت 
هس��تند ک��ه تنها ۳00 ه��زار نفراز مجموع قاليبافان کش��ور بيمه 
هستند.کارگر تصريح کرد: بيمه قاليبافان خواسته به حق، حداقلي 
و ديرينه اين قش��ر کش��ور اس��ت و از رس��انه ها مي خواهم رسانه ها 
اين داد ما را به گوش مس��ئوالن برس��انند.وي ادامه داد: در س��ال 
1۳۹۳ حدود 480 هزار نفر قاليباف بيمه ش��ده در کش��ور داش��تيم 
ک��ه متاس��فانه ه��م اکنون به علت کم لطف��ي تامين اجتماعي اين 
تعداد به ۳۲0 هزار نفر کاهش يافته اس��ت.رئيس مرکز ملي فرش 
ايران با اشاره به صادرات ۳5۹ ميليون دالر فرش در سال گذشته 
 گفت: اين ميزان در س��ال 1۳۹4 قريب به ۲۹۶ ميليون دالر بوده

است.

افزايش ۳۱ درصدي صادرات فرش دستبافسرمايه گذاري ۱۱ ميليارد دالري خارجي ها در ايران
رئيس مرکز ملي فرش خبر دادمديرکل سرمايه گذاري خارجي وزارت صنعت اعالم کرد

آگهی ابالغ معرفی داور
ب��ا توج��ه به اینکه خانم زیبا موس��وی بطرفی��ت آقای مصطفی پ��ور عبدالوند 
دادخواس��تی به خواس��ته طالق تقدی��م ای��ن دادگاه نموده که تحت کالس��ه 
960602 این دادگاه ثبت شده است. لذا حسب درخواست مدعی و دستور 
دادگاه وف��ق ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی بلحاظ مجهول المکان بودن 
خوان��ده مراتب ابالغ ق��رار معرفی داور را یک نوبت آگه��ی انجام و نتیجه به 
همراه نس��خه ای از روزنامه در تاریخ نش��ر آگهی به این مرجع قضایی ارسال 

گردد.
رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان ایالم – شهابی

 
آگهی حصروراثت

آقای آزاد دارابی فرزند حاجی خان دارای ش��ماره شناس��نامه 151 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه 928/96 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان پوریا دارابی فرزند آزاد به ش��ماره 
شناس��نامه 4530149888 در تاریخ 96/8/5 در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده است و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- آزاد دارابی پدر متوفی 2- سیما دارابی مادر متوفی 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا اگر کس��ی اعتراض��ی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یک ماه به این ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف سرابله – عباس پاکزاد

مفقودی
اصل مجوز حمل س��الح شکاری 1 لول س��اچمه زنی ته پر کالیبر 12 به شماره 
س��الح 11001094 مدل کوس��ه ساخت روس��یه متعلق به حسن کریم زاده 
فرزن��د نورعل��ی متول��د 1361 ش��ماره شناس��نامه 5089 ب��ه ش��ماره ملی 

4500437843 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شعبه ششم شهری شورای حل اختالف شهرستان آمل
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

شماره پرونده:6/96/771
تاریخ تنظیم:1396/09/19

خانم:سارا عزیزی فرزند:محمد داد خواستی که به شماره 96/771این شورا 
ثبت گردیده در خواس��ت  صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که معصومه نبی زاده فرزند:هادی به ش��ماره شناسنامه:503 صادره از:آمل 
در تاریخ:1396/09/10 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه / وراث 

حین الفوت وی عبارتند از / عبارت است از:
1-سارا2-ناهید عزیزی 

و ال غیر,اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک 
نوب��ت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد او میباش��د از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف یک ماه به این ش��ورا مراجعه و 

تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف1048
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف آمل-آقای عیسی رضوانی

شعبه اول دادگاه عمومی بخش الریجان 
شماره درخواست:9610461990100060

شماره بایگانی شعبه:950205
شماره پرونده:9509981990100198

تاریخ تنظیم:1396/08/30
کالسه پرونده:950205

وقت رسیدگی:1396/10/16 ساعت 10 صبح
خواهان:ننه جان محمدزاده با وکالت راهب پاشاپور 

خواندگان:حسن و هوشنگ و عباس و قربان و زری همگی محمد زاده و عزت 

حسن زاده و مهران و بهنام و جمیله و شکر اهلل و محمود و منیژه و فضل اهلل 
همگی اسفندیاری 

خواسته:اثبات مالکیت و تنفیذ وصیت نامه
خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
دادگاه عمومی بخش الریجان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه 
و بتجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتش��ار آگهی میش��ود تا خوانده از تارخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائ��م را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم 
رس��اند.چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و 

مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف 1050
دفتر دادگاه عمومی بخش الریجان

مفقودی
کارت سبز خودروی سواری پژو پارس با مشخصات مدل 1392 به رنگ سفید 

روغنی به شماره موتور
 K 0236435 124 و ش��ماره شاس��ی NAAN 01 CA 8 DH 687265 به 
ش��ماره پالک 741 ق 47 ایران 82 متعلق به آقای قاسم عاشوری مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ) نسخه ثانی دادخواست و ضمائم (
خواهان یاسین خاکی دادخواستی را به طرفیت 1- حلیمه فتاحی پور 2- فرهاد 
محمودی  به خواسته مطالبه چک به این شعبه تقدیم به شماره 960554 ثبت 
و وقت رسیدگی برای مورخه 1396/10/30 روز شنبه تعیین گردیده که با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده و بنا به تقاضای خواهان حس��ب دستور 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب ابالغ دادخواس��ت و ضمایم  یک 
نوبت از طریق نش��ر آگهی در یکی از جراید کثیر االنتش��ار درج می گردد که 
خوانده پس از نش��ر آگهی جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمایم 
و اعالم آدرس خود به دفتر ش��عبه س��وم ش��ورای حل اختالف بانه مراجعه و 
در جلس��ه ش��ورا حاضر ش��ود در غیر این صورت مفاد دادخواست و ضمایم، 
ابالغ شده محسوب و چنانچه من بعد نیازی به نشر آگهی باشد فقط یک نوبت 

منتشر خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بانه 

م الف / 392

آگهی فقدان
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب آقای سعید آبنوس فرزند محمدرضا به شماره 
شناس��نامه 4220166521 صادره بویراحمد در مقطع کارشناس��ی پیوسته 
در رشته مهندس��ی کامپیوتر نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی یاسوج به 
س��ریال 3247566 مفقود گردیده اس��ت. و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج به نشانی 

یاسوج بلهزار دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند.

در پرون��ده کالس��ه 9609987431200564 این ش��عبه ب��ا توجه به فوت 
مرحوم خدابخش بهروزی حس��ین خانی بوده توس��ط پریوش بهروزی حس��ین 
خانی درخواس��ت تحریر ترکه ش��ده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و برای 
1396/10/19 راس ساعت 08:30 وقت تحریر ترکه تعیین شده است لذا 
بدینوس��یله به تمامی ورثه متوفای یاد ش��ده در شعبه دوازدهم شورای حل 
اختالف شهرستان یاسوج واقع در یاسوج جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه 

حاضر شوند.
دبیر ش��عبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرس��تان یاسوج- ستاره افتخار 

جهان آباد

آگهی 91
پرونده کالسه 9509982814200952 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر 

قزوین)107 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9609972813001079
ش��اکی: آقای غالمرضا ناصری فرزند اعظم اله به نش��انی قزوین بوعلی غربی 

پالک 526
متهم: آقای ش��هرام محمدزاده فرزند فرج اله به نشانی تهران خیابان صاحب 

الزمان
اتهام : توهین از طریق استعمال الفاظ رکیک

رای دادگاه- در خصوص اتهام آقای شهرام محمدزاده فرزند فرج اله دایر بر 
توهین با استعمال الفاظ رکیک از طریق ارسال پیامک نسبت به آقای غالمرضا 
ناص��ری فرزند اعظم اله با توجه به اینکه متهم در نش��انی اعالمی شناس��ایی 
نگردید و تنها دلیل ارتکاب جرم توسط متهم ثبت سیم کارت بکار رفته جهت 
ارتکاب جرم به نام متهم می باش��د و امکان سوءاس��تفاده افراد دیگر غیر از 
متهم از س��یم کارت مزبور یا سوءاستفاده از نام متهم به انحاء گوناگون وجود 
دارد و محل س��کونت متهم و عدم س��ابقه آش��نایی متهم با ش��اکی با احتمال 
ارتکاب جرم توس��ط متهم تناس��ب ندارد و مت��ن پیامکهای ارس��الی حاکی از 
آشنایی و عداوت قبلی مرتکب با شاکی می باشد و دالیل متقن اثبات ارتکاب 
جرم توسط متهم از جمله گزارشهای موثر مرجع انتظامی و سایر مراجع ذیربط 
ذیصالح و شهادت موثر شهود و اسناد و مدارک و عکس و فیلم و آثار صوتی 
و س��ایر مس��تندات در پرونده وجود ندارند و در رابطه با ارتکاب جرم توسط 
متهم ش��به و تردی��د وجود دارد و در موارد ش��بهه، طبق قواع��د فقهی درء) 
قال رس��ول اله علیه السالم: ندرا الحدود بالشبهات( و ازن الظن ال یغنی من 
الحق ش��یئا)آیه ش��ریفه 36 س��وره مبارکه یونس( به دلیل ارتباط مجازات با 
آب��رو و حیثیت معنوی افرد و حقوق و آزادیه��ای فردی باید از محکوم نمودن 
اش��خاص و تعیین مجازات اجتن��اب نموده و هرگاه ارتکاب جرم توس��ط متهم 
مورد ش��بهه با تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود؛ حسب مورد 
جرم مذکور ثابت نمی شود و اصل بر برائت می باشد و صرفا احتمال ارتکاب 
جرم توس��ط متهم مورد ش��بهه یا تردید قرار گیرد و دلیل��ی بر نفی آن یافت 
نشود؛ حسب موردجرمذکور ثابت نمی شود و اصل بر برائت می باشد و صرفا 
احتمال ارتکاب جرم توسط متهم وجود دارد و در این رابطه قطع و یقین حاصل 
نشده است و جرم فراتر از هرگونه شک و تردید معقول و منطقی باید اثبات 
گردد و قضاوتی که برپایه ظن و گمان باش��د عادالنه نیس��ت) قال االمام علی 
علیه الس��الم لیس من العدل القضاء علی الثقه بالظ��ن( و برای دادگاه، اقناع 
وجدانی در رابطه با ارتکاب جرم توس��ط متهم حاصل نگردیده دادگاه به لحاظ 
فقدان دالیل کافی جهت اثبات انتس��اب بزه معنون به متهم به اس��تناد اصل 
سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده 120  قانون مجازات 
اسالمی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر  اعالم 
می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ در دادگاه محترم 

تجدیدنظر استان قزوین قابل تجدیدنظر خواهی است.
منشی شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر قزوین)107 جزایی سابق(- مسلم 

شفیعی

آگهی 95
آگهی ابالغ وقت دادرسی به متهم به نام آقای جواد حق جو فرزند رضا

در خصوص پرونده کالس��ه 960820 کیفری مطروحه در ش��عبه 105 جزایی 
قزوین آقای جواد حق جو فرد رضا به  اتهام س��رقت تحت تعقیب می باش��د 
و وقت رس��یدگی در خصوص پرونده مذکور مورخه 1396/11/01 س��اعت 
09:30 صبح تعیین ش��ده است و متهم موصوف مجهول المکان می باشد لذا 
به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا 

در موعد مقرر فوق در این دادگاه حاضر شود.
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان قزوین- محمدی

آگهی 86
متن آگهی احضار متهم بهرام ناصری

به موجب کیفر خواس��ت صادره در پرونده به شماره بایگانی 960783 شعبه 
109  دادگاه کیفری 2 قزوین برای متهم بهرام ناصری فرزند یعقوب به اتهام 
بزه جعل و استفاده از سند مجعول تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این ش��عبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 96/11/02 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و 
در اج��رای مق��ررات ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر دادگاه حاضر گردد. 
بدیهی اس��ت در صورت ع��دم حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد.
منشی شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر قزوین – تهرانیها

آگهی 373
خواه��ان رونوش��ت حص��ر وراثت ش��هره بانو کله��ر فرزند غالمرضا به ش��رح 
دادخواس��ت تقدیمی ثبت شده به کالس��ه 9609982938300597 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمرضا کلهر در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و وریثه حین الفوت ان 

مرحوم منحصر است به: 
1- سارا کلهر به ش.ش 483 همسر متوفی

2- نقد علی کلهر به ش.ش 1241 فرزند متوفی
3- شهره بانو کلهر به ش.ش 1131 فرزند متوفی

4- زمان کلهر به ش.ش 11 فرزند متوفی
5- احمد کلهر به ش.ش 1344 فرزند متوفی

6- هادی کلهر به ش.ش 933 فرزند متوفی
7- مهدی کلهر به ش.ش 5 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه ش��خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش��د 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه به ای��ن دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
قاضی ش��عبه چهارم ش��ورای حل اختالف ش��هری البرز اس��تان قزوین- حمید 

بابایی

آگهی 94
متن آگهی احضار متهم علی رویتوند غیاثوند

در پرونده کالسه 960794/103 آگهی احضار متهم علی رویتوند غیاثوند به 
اتهام بزه تهدید و مزاحمت تلفنی که رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رسیدگی برای مورخه 1396/10/30 ساعت 12 صبح تعیین گردیده 
اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای 
مقررا مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
منشی دفتر شعبه 103 کیفری دو شهرستان قزوین- نایب لو

آگهی 87
متن آگهی احضار متهم اصغر ناجی طبقچی

به موجب کیفر خواس��ت صادره در پرونده به شماره بایگانی 960783 شعبه 
109  دادگاه کیفری 2 قزوین برای متهم آقای اصغر ناجی طبقچی فرزند یداله 
به اتهام معاونت در جعل س��ند و استفاده از سند مجعول تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 96/11/02 
س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترس��ی به مته��م و در اجرای مق��ررات م��اده 174 قانون آیین دادرس��ی 
کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مق��رر دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
منشی شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر قزوین – تهرانیها

مشارکت رنو با خودروسازان ايراني درپرده ابهام 

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال تغيير سايت 
بن رو در صورت عدم مش��ارکت س��هام داران زيرمجموعه س��ايپا براي 
اس��تفاده از ظرفيت ش��رکت رنو و س��ازمان گسترش و نوسازي صنايع 
اي��ران خب��ر داد و گف��ت: مباحث پايه اي قرارداد رنو تغييري نکرده اما به 
لحاظ اجرايي بايد در ارتباط با آن تصميم گيري کرد. همچنين شرکت 
سرمايه  گذاري مشترک طي ۲0 روز آينده ثبت مي شود.به گزارش ايسنا، 
محسن صالحي نيا در نشستي خبري روزگذشته در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برگزار ش��د، در پاس��خ به سرنوش��ت س��ايت بن رو و خبرهاي 
اعالمي مبني بر عدم موافقت سايپا براي توليد مشترک، اظهار کرد: بحث 
مخالفت سايپا مطرح نيست. سهام بن رو به چند شرکت زير مجموعه 
س��ايپا تعلق دارد و آن ها تا به امروز ش��رايط را براي در اختيار گذاش��تن 
شرکت براي استفاده از ظرفيت شرکت رنو و سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران)ايدرو( مناس��ب نديده اند.وي افزود: طي هفته گذش��ته با 
حضور مديران ارش��د ش��رکت رنو دو محور پيش��نهاد شده است تا مورد 
بررس��ي قرار گيرد.معاون امور صنايع وزارت صنعت معدن و تجارت با 
بيان اينکه ثبت ش��رکت س��رمايه  گذاري مشترک حداکثر تا پايان سال 
مي��الدي يعن��ي ط��ي ۲0 روز آينده مدنظر قرار خواهد گرفت، گفت: دو 
پيش��نهاد ارائه ش��ده مربوط به ايجاد مرکز مهندسي در ساختار بوده که 
سه منطقه در اين رابطه شناسايي شده تا ايجاد زيرساخت ها مدنظر قرار 
گيرد. عالوه بر آن دو س��ايت ديگر براي قرارداد همکاري مش��ترک با 
رنو ارائه شده و در دست بررسي است.به گفته صالحي نيا، پلت فرم هاي 
مدنظ��ر در کالس A ب��وده و پن��ج نوع خودرو در کالس B و B+ تعريف 
ش��ده که بين طرفين در حال نهايي ش��دن اس��ت و پس از ثبت شرکت 
سرمايه  گذاري مشترک براساس زمان بندي مدنظر قرار مي گيرد. اين 
دو پلت فرم، طراحي روز بوده و يک ماه قبل در پاريس رونمايي ش��ده 
اس��ت.اگر س��هامداران قبول نکنند ظرفيت توليد سايپا در خودروسازي 
ديگري دنبال مي شود.وي با اشاره به اين که تقريبا نتيجه بخش بودن 
بحث "بن رو" احتمال کمي دارد، خاطر نشان کرد: تنها در صورتي اين 
مساله به نتيجه خواهد رسيد که سهامداران، مشارکت را قبول کنند و 

در غير اين صورت ظرفيت توليد در خودروسازي ديگري دنبال خواهد 
شد تا شرايط توليد فراهم شود.معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در پاس��خ به س��وال ديگري مربوط به مش��کالت ايجاد ش��ده 
پس از توقف ثبت سفارش واردات خودرو و آشفتگي بازار طي ۲0 روز 
گذش��ته، اظهار کرد: به داليلي با نظر مس��ئوالن، ثبت سفارش واردات 
خودرو باگمان اين که واردات روند غير متعارفي داش��ته، متوقف ش��د تا 
اين موضوع رسيدگي و بررسي شود که اين مساله به درازا کشيد؛ هرچند 
که واردات خودرو مربوط به ثبت س��فارش هايي که قبل از محدوديت 

انجام شده بود، کماکان ادامه دارد.
تعيين تکليف خودروهاي مانده در گمرک ���

صالحي نيا با بيان اين که آيين نامه مربوط به ثبت سفارش واردات خودرو 
در دولت مدنظر قرار گرفته اس��ت، گفت: صحبت هاي مطرح ش��ده در 
ارتباط با تصويب اين پيش نويس در دولت قابل استناد نيست اما بايد 
اعالم کرد که در کميسيون مربوطه دولت نهايي شده و به زودي توسط 
دولت ابالغ خواهد شد.وي ادامه داد: تنها مساله اي که در مورد اين پيش 
نويس بايد مطرح کرد، اين است که خودروهايي که به داليل مختلف 
در گمرکات مانده اند تعيين تکليف مي شوند. عالوه بر اين، آيين نامه با 
هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و نيز صنعت، معدن و تجارت 

و با همکاري کارگروه هاي مربوطه به دولت ارائه شده است.
آغاز توليد خودرو ���۳۰۱ از اسفند ماه

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قراردادها و 
مذاکرات خودرويي از جمله رنو و پژو يادآور شد: مباحث پايه اي قرارداد 
رنو تغييري نکرده ولي به لحاظ اجرايي بايد در ارتباط با آن تصميم گيري 
کرد. ش��رکت س��رمايه  گذاري مشترک طي ۲0 روز آينده ثبت مي شود.

صالحي نيا ادامه داد: در مورد قرارداد پژو نيز ش��رکت مش��ترک تاسيس 
و س��رمايه  گذاري انجام ش��د تا توليد پژو ۲008 آغاز ش��ود. در مورد 
خودروي ۳01 نيز از اسفندماه توليد آغاز خواهد شد. عالوه بر اين سايت 
س��يتروئن و س��ايپا در کاش��ان افتتاح شده و عرضه به بازار از ارديبهشت 

ماه مدنظر قرار مي گيرد.

رئيس اتاق بازرگاني ايران تاثير فساد بر ميزان تجارت کشور را تشريح و 
تصريح کرد: براي مبارزه با فساد نيازمند اقدامات جدي هستيم؛ به طوري 
که بايد هزينه هاي ارتکاب فساد را باال برد.به گزارش ايسنا، غالمحسين 
ش��افعي در همايش مبارزه با فس��اد در اتاق بازرگاني تهران برگزار ش��د، 
گفت: گستردگي کانون هاي فساد و شروع آن لزوم اقدامات جدي  را براي 
حل اين معضل به وجود آورده است. طبيعتا فساد پيامدهاي اقتصادي، 
اجتماعي و سياسي گسترده اي دارد که مي تواند مسير توسعه اقتصادي 
را منح��رف کن��د.وي تصريح کرد: تضعيف امني��ت اقتصادي، افزايش 
فعاليت ه��اي زيرزمين��ي، معضالت موجود در بخش س��رمايه گذاري و 
افزايش هزينه هاي معامالت، بخش کوچکي از آثار فس��اد به حس��اب 
مي آيد. فساد اعتماد عمومي را از بين مي برد و سرمايه هاي اجتماعي را 
به نابودي مي کش��اند. مطالعات مختلف نش��ان مي دهد که فساد اداري 
مي تواند رش��د س��رانه يک کش��ور را بين يک تا هفت درصد کاهش دهد 
و کاه��ش يک درصدي فس��اد مي تواند باع��ث افزايش ۳.5۳ درصدي 
صادرات کش��ورها ش��ود.رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: شاهد اين 
هستيم که هزينه هاي رفتارهاي فسادآلود به شيوه هاي مختلف به جامعه 
و به ويژه فعاالن اقتصادي واقعي که به صورت ش��فاف عمل مي کنند، 
تحميل مي شود. در چنين شرايطي فعاليت هاي غيرمولد به فعاليت هاي 
مولد ترجيح داده مي شود. همچنين در اين شرايط بنگاه هاي اقتصادي 
غالب��ا ب��ه جاي اينک��ه درصدد بهبود بهره وري باش��ند، در تالش براي 
دس��تيابي به مجوزهاي خاص قرار مي گيرند. يعني انگيزه کافي براي 
ارتقاي بهره وري شکل نمي گيرد. مشاهده مي شود که بخش زيادي از 
بنگاه هايي که در سال هاي اخير شکل گرفته اند، کارايي چنداني ندارند 
و عمال باعث رانت و فس��اد مي ش��وند. در حال حاضر فس��اد به صورت 
سيستماتيک شده و ريشه گرفته است. از اين جهت نيازمند توجه جدي 

و اقدامي اساسي است..
وضعيت فساد بدتر شده است ���

رئيس اتاق بازرگاني تهران تصريح کرد که وضعيت فس��اد بدتر ش��ده 

اس��ت و براي مبارزه با فس��اد بايد از تجربه هاي ديگر کش��ورها استفاده 
ک��رد و بخ��ش خصوص��ي را در تصميم هاي دولت دخالت داد. مس��عود 
خوانس��اري در همايش مبارزه با فس��اد که برگزار ش��د، اظهار کرد: در 
حال حاضر بيش از ۳.5 ميليون نفر بيکار در کش��ور وجود دارد که اکثر 
آنها، قش��ر تحصيل کرده هس��تند.وي ادامه داد: پيچيدگي قش��ر بيکار 
از جمله مس��ائلي اس��ت که اوضاع بيکاري را در جامعه امروز نس��بت به 
قبل، دش��وارتر کرده اس��ت. ضمن اينکه رش��د منفي سرمايه گذاري نيز 
مزيد بر علت ش��ده اس��ت؛ گرچه ممکن است در برخي فصول درصدي 

مثبت شده باشد.
���۱.۵ ميليون نفر در تدارک خروج از کشور

رئيس اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به برخي مش��کالت اجتماعي و 
اقتصادي گفت: پيش بيني ش��ده س��االنه 50 ميليارد دالر جذب سرمايه 
گذاري خارجي براي دسترسي به رشد هشت درصدي اقتصادي داشته 
باش��يم. نظام بانکي يکي از چالش هاي مهمي اس��ت که امروز اقتصاد 
کشور را درگير کرده است.به گزارش ايسنا  از سوي ديگر صندوق هاي 
بازنشستگي يکي از مشکالت اصلي اقتصادي است و معضالت اجتماعي 
از جمل��ه ط��الق، اعتي��اد و قتل را هم نباي��د ناديده گرفت. همچنين دو 
چالش عمده فرار مغزها و کاهش سرمايه اجتماعي نيز به چشم مي خورد 
که اکنون 1.5 ميليون نفر در تدارک خروج از کشور هستند که موضوع 
اي��ن خطرناک اس��ت.وي ادامه داد: اکثر اف��راد مهاجر تحصيلکردگاني 
هستند که خروجشان مناسب نيست. پس اگر اين چالش ها را به عنوان 
چالش هاي اساسي نظام اقتصادي بدانيم زيربناي همه آنها فساد است 
ک��ه اگ��ر مب��ارزه با فس��اد در دس��تور کار جدي قرار گي��رد مي توان اين 
مشکالت را حل کرد.خوانساري بيان کرد: از سال 1۳۹0 قانون مبارزه 
با فس��اد در مجلس مطرح ش��ده اس��ت، ولي روز به روز وضعيت فساد نه 
تنها بهبود نيافته بلکه بدتر هم شده است. پس بايد گفت که نبايد چرخ 
را از نو اختراع کرد بلکه بايد ديد که دنيا چه کرده و تجربه آن را مالک 

عمل قرار دهيم تا بتوانيم با فساد مبارزه کنيم.

فساد اقتصادی عامل کوچ نخبگانتعيين تکليف »بن رو« تا پايان سال ميالدي 
حدود ۱/5 ميليون نفر تمايل به خروج از کشور را دارند
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بهره وری ،گمشده  بنگاه های اقتصادی
کارشناسان در گفت و گو با »شروع« از ناکارآمدی ها می گویند 

گوه�ر زارع باش�ی- گ�روه اقتص�اد : 
بهره وري به عنوان حلقه مفقوده توس��عه 
اقتص��ادي در اي��ران اس��ت ک��ه البته در 
ادبيات برنامه ريزي کش��ور، سال ها است 
که موردتوجه قرار گرفته و از برنامه چهارم 
توس��عه، افزايش رش��د اقتصادي از محل 

بهره وري به دولت تکليف شده است.
بهره وري کليد توسعه پايدار عنوان شده و 
بررسي ها نشان مي دهد با توجه به اشباع 
به وجود آمده در عرضه اکثر صنايع و خالي 
ماندن ظرفيت هاي توليد، تنها راه تحريک 
رشد اقتصادي افزايش بهره وري و کاهش 

بهاي تمام شده از اين محل است.
اقتص��اد مقاومت��ي برخالف تصور برخي، 
راهکار کوتاه مدت در مقابل نوس��ان هاي 
اقتص��اد جهاني و تحريم ها نيس��ت؛ بلکه 
هدف بلندمدت ايجاد رشد اقتصادي پايدار 
و افزايش تاب آوري، براي آن ترسيم شده 

است.
مض��اف بر اين، افزايش بهره وري بيش از 
اينکه سياس��تي اقتصادي باش��د؛ حرکتي 
فرهنگي اس��ت و نياز به فرهنگ س��ازي 

بلندمدت دارد.
تقويت روحيه جهادي به منظور بهبود توان 
و خروج��ي نيروي کار، يکي از محورهاي 
اصل��ي اقتص��اد مقاومتي اس��ت و مفهوم 
روحيه جهادي، تشابه زيادي به بهره وري 

نيروي کار دارد.
ازاي��ن رو، ش��کل گيري روحيه جهادي در 
راستاي افزايش قدرت مقاومت اقتصادي 
با حمايت از توليد داخلي، حداقل س��ازي 
موان��ع توليد، افزايش توليد ملي، افزايش 
ص��ادرات غيرنفت��ي و… اهداف اقتصاد 
مقاومتي را در کشور محقق خواهد کرد.

يکي از عوامل مهم در رشد و توسعه تجاري 

بنگاه ها، ارتقاي کارايي و بهره وري است 
و اين امر مس��تلزم تخصيص بهينه منابع 
و عوام��ل توليد بوده ک��ه مهمترين رکن 
تعري��ف عل��م اقتصاد اس��ت.به طور کلي 
بهره وري نس��بت س��تانده به نهاده طبق 
يک اس��تاندارد خاص در يک دوره زماني 
مش��خص است،پايش وضعيت بهره وري 
ي��ک بن��گاه توليدکننده کاال بر اس��اس 
اس��تانداردهاي معين، بس��يار س��اده تر از 
مقايس��ه و تحليل وضعيت بهره وري در 
موسس��ات مالي اس��ت. از طرفي ارتقاي 
به��ره وري و کارآيي بازارهاي مالي نقش 
مهمي را در اقتصاد کشور بازي مي کند که 
با توجه به بانک محور بودن سيستم تامين 
مالي کشور، شناخت راه هاي اندازه گيري 
و افزاي��ش س��طح کاراي��ي و به��ره وري 

در بانک ه��ا و تاثير عوامل و سياس��تهاي 
مختلف بر آنها بسيار حائز اهميت است.

ترکيب وضعيت ترازهاي مالي در سطوح 
متف��اوت از ش��عب گرفته ت��ا تجميع اين 
ترازه��اي مال��ي در س��تاد به ش��کل يک 
ص��ورت مال��ي منظم و منس��جم، خود بر 
اي��ن پيچيدگي افزوده اس��ت. ارتباط بين 
شعب و ستاد بانکها و ارزيابي بهره وري اين 
واحدهاي وابس��ته مالي که بابت خدمات 
مالي ارائه شده داراي درآمدها و هزينه هاي 
مش��خص هس��تند، موجب شده است که 
ام��کان ارائ��ه خالقيت و ن��وآوري براي 
افزايش بهره وري و يا به عبارتي افزايش 

درآمدها کاهش هزينه ها سخت شود.
هادي حق شناس کارشناس اقتصادي در 
اين زمينه گفت :در شش برنامه توسعه اي 

رشد 8 درصدي و بهره وري 2.5 درصدي 
هدف گذاري ش��د،اما امروز مي بينيم که 
بهره وري بنگاههاي ما به نيم هم نمي رسد 
و طبيعي است که ريشه پايين بودن بهره 

وري فساد در اقتصاد است.
وي گفت:وقت��ي ب��ه هر دليلي س��ازماني 
مناس��ب  وري  نباش��د،بهره  کارآم��د 
نباشد،مس��لم اس��ت که آن س��ازمان به 
دنبال بس��تري براي س��ودآوري مي گردد 
ت��ا هزينه ه��اي خود را توجي��ه کند و اين 

موضوع خود فسادزاست.
عباسي کارشناس اقتصادي در زمينه بهره 
وري در ايران گفت: ما براي رس��يدن به 
توس��عه و ق��رار گرفت��ن در جايگاه واقعي 
خ��ود در س��طح منطقه و جه��ان، نيازمند 
بازنگ��ري در برخي مباني هس��تيم. يکي 

از اي��ن بنيان ه��اي الزم و ضروري که در 
فرهن��گ، ادبيات و تاکيدات بزرگان ديني 
ما بارها تبلوريافته، تالش براي اس��تفاده 
از حداکث��ر ظرفيت ه��ا ب��ا حداقل منابع و 

امکانات است.
وي اف��زود: تبدي��ل  تهديده��ا به فرصت، 
خالقي��ت مداوم براي مقرون به صرفه تر 
بودن و بهبود تدريجي و پويا از شاخص ها 
و مصاديق بهره وري اس��ت که بس��ياري 
از افراد در زندگي ش��خصي، امور جمعي 
و فعاليت ه��اي اقتص��ادي خ��ود ب��ه آن 
توج��ه الزم را نمي کنند. حتي همدلي ها، 
همکاري ه��اي گروه��ي، عمومي و ملي 
مي توان��د منج��ر به رش��د به��ره وري در 

کشور گردد.
توس��عه ب��ر مبن��اي انس��ان و احت��رام به 
ظرفيت هايش، رش��د و رف��اه اجتماعي و 
کاه��ش فق��ر، ايجاد ش��رايط رقابت برابر 
براي دس��تيابي هم��گان به فرصت هاي 
بهتر زندگي، رش��د تحقيق و توس��عه در 
دانش��گاه ها، حماي��ت از طرح هاي دانش 
بني��ان، رش��د اقتصادي م��داوم همراه با 
عدال��ت اجتماعي، رهايي از اقتصاد نفتي، 
رف��ع عق��ب ماندگي ه��اي تکنولوژيک، 
مقابل��ه ب��ا ويژه خواري و ران��ت خواري، 
ناکارآم��دي نظ��ام اداري و مال��ي، احترام 
ب��ه تن��وع اف��کار و عقايد، ب��اال بردن نرخ 
به��ره وري، اعتدال و ميانه روي و توجه به 
مصالح و منافع ملي در تصميم گيري هاي 
ملي و بين المللي از محورهايي اس��ت که 
ما براي جهش به س��وي قله هاي بزرگ 
ب��ه آن ها نيازمنديم. اميد که جامعه جوان 
و با نشاط ما با رعايت اين فرازهاي مهم، 
روزهاي طاليي خود را پس از هزاره هاي 

سختي که طي نموده ايم، بازيابد.

يادداشت تحليل

 بيت کوين باد آورده 
راباد مي برد

گزارش هاي منتشر شده حاکي از آن است 
که مجرمان س��ايبري و هکرها با دسترسي 
به يک پلتفرم بزرگ ارز ديجيتالي بيت کوين 
بي��ش از ۷۰ ميلي��ون دالر را هک کرده و به 

سرقت برده اند.
مارکو کوبال، مدير ارش��د اجرايي پلتفرم ارز 
ديجيتالي نايس هاش در پي انتشار يک پيام 
ويديويي اعالم کرد :" گروهي از هکرها به 
سيستم هاي رايانه اي و سايبري ما دسترسي 
پيدا کردند و پس از نفوذ به آنها، حجم زيادي 
از ارز هاي ديجيتالي )بيت کوين( موجود در 

پلتفرم شرکت ما را به سرقت بردند.
ش��رکت نايس هاش )NiceHash( يکي از 
بزرگترين ش��رکت هايي است که کاربران و 
دالالن بسياري در جهان از پلتفرم هاي آن 
به منظور استخراج بيت کوين يا بيت کوين 

ماينينگ استفاده مي کنند.
ب��ر اس��اس گفته هاي تحليلگ��ران، زماني 
ارزش ارزه��اي ديجيتالي و مجازي همانند 
بيت کوين کمتر از يک دالر بود و اکنون تا 
مرز ۱۷ هزار دالر هم رسيده است. در واقع، 
فن��اوري بيت کوين  که يک پول رمزنگاري 
شده است، اين امکان را به کاربران مي دهد 
ک��ه بدون نياز به هيچ بانکي مبادالت مالي 
خ��ود را انجام مي دهن��د و همچنين هويت 

طرفيت معامله نيز ناشناس باقي مي ماند.
بس��ياري از کش��ورهاي جه��ان از جمل��ه 
کشورهاي اروپايي در تالش هستند تا اين 
پول بي افسار را کنترل کرده و معامالت با 
آن را تا حد امکان محدود کنند چرا که آنها 
بر اين باورند بيت کوين به تجارت هاي غير 
قانوني و غير مجاز همچون تجارت اسلحه، 
تجهيزات تروريس��تي، قاچ��اق دارو و مواد 
مخ��در دام��ن زده و به عل��ت آنکه مقامات 
قضاي��ي و پليس نمي توانند طرفيتن معامله 
را شناسايي و ردگيري کنند، باعث سهولت 

آن مي شود.
مارک��و کوب��ال همچنين اظه��ار مي کند از 
زمان��ي که سيس��تم هاي پلتفرم ش��رکت 
نايس هاش هک ش��ده اس��ت، اين شرکت 
اق��دام به تعلي��ق 2۴ س��اعته فعاليت هاي 
خود کرده اس��ت تا متخصصان آن بتوانند 
سيس��تم هاي رايانه اي و پلتفرم هاي خود را 
دوباره به حالت عادي و نرمال باز گردانند.

وي در تش��ريح اي��ن موض��وع اعالم کرده 
اس��ت که تعداد ۴ هزار و ۷۰۰ بيت کوين از 
حس��اب کاربري و درگاه سايت اين شرکت 
به س��رقت رفته است که مجموعا به ارزش 

۷5 ميليون دالر بوده است.
بي��ت کوين ي��ک ارز ديجيتالي رمزنگاري 
شده است که بايد توسط سيستم هاي رايانه 
و با اس��تفاده از الگوريتم هاي پيش��رفته اي 

استخراج يا ماينينگ شود.
شرکت نايس هاش هم يکي از شرکت هايي 
اس��ت که به کاربرانش اين اجازه را مي دهد 
ت��ا از طري��ق درگاه و پلتفرم هاي موجود در 
اين س��ايت، ارز بيت کوين استخراج کسب 

کنند.
بيت کوين طي سال جاري، پس از افزايش 
تقاضاهاي سازمان دهي شده براي استفاده 
از ارزهاي رمزگذاري شده و توسعه مصرف 
اصل��ي و مال��ي از آن، بي��ش از ۹۰۰ درصد 
افزايش قيمت داش��ته است. طي سال هاي 
اخير، ارز مجازي بيت کوين توانس��ته است 
ارزش بسيار بااليي را براي خود ثبت کند و 
در آخرين مبادالت بازار جهاني، بيت کوين با 
رسيدن به رقم ۱۷ هزار دالر رکورد جديدي 

را ثبت کند.

تک خبر

تعداد بي خانمان هاي آمريکا 
افزايش يافت

وزارت مس��کن و توس��عه ش��هري آمريکا 
با انتش��ار گزارش��ي اعالم کرد، بر اس��اس 
آمارگي��ري انجام ش��ده در ماه ژانويه حدود 
55۴ هزار نفر در سراسر آمريکا بي خانمان 
هستند. اين رقم نسبت به سال 2۰۱۶ رشدي 

يک درصدي را نشان مي دهد.
وزارت مس��کن و توس��عه ش��هري آمريکا 
با انتش��ار گزارش��ي اعالم کرد، بر اس��اس 
آمارگي��ري انجام ش��ده در ماه ژانويه حدود 
55۴ هزار نفر در سراسر آمريکا بي خانمان 
هستند. اين رقم نسبت به سال 2۰۱۶ رشدي 

يک درصدي را نشان مي دهد.
از اين تعداد، ۱۹3 هزار نفر هيچ س��رپناهي 
براي گذراندن ش��ب هاي سرد زمستاني در 
اختيار ندارند و در داخل ماش��ين ها، چادرها، 
کف خيابان ها و س��اير اماکن شب را سپري 
مي کنند. تعداد افراد فاقد س��رپناه نسبت به 
2 س��ال قبل رش��دي بيش از ۹ درصدي را 

نشان مي دهد.
افزايش تعداد افراد بي خانمان در چند شهر 
س��احلي غرب آمريکا چش��مگير تر بوده به 
نح��وي ک��ه از س��ال 2۰۱5 تاکنون رش��د 
انفج��اري تعداد افراد بي خانمان در حداقل 
۱۰ شهر و منطقه مقامات محلي را وادار به 

اعالم حالت فوق العاده کرده است.
افزاي��ش ب��ي رويه قيمت اجاره مس��کن در 
چند سال گذشته يکي از داليل بي خانمان 
شدن کارگران با درآمد پايين آمريکايي ذکر 

شده است.

بودجه شفاف 
مهدي پازوکي ���

کارشناس اقتصادي 
در  ک��ه  هم��ان ط ور 
سياس��ت هاي کلي برنامه 
شش��م و س��ند باالدس��تي اقتصاد مقاومتي 
تاکيد ش��ده، بايد وابستگي اقتصاد کشور به 
نفت کاهش يابد و اين موضوع راهکاري جز 

افزايش درآمدهاي مالياتي ندارد.
همان طور که مي دانيد در حال حاضر ميزان 
فرار مالياتي بس��يار بااليي در اقتصاد کشور 
داري��م، بنابراي��ن دول��ت بايد س��عي کند با 
استفاده از روش هاي نوين ماليات ستاني که 
در دنيا معمول است، به جمع آوري اطالعات 
پرداخته و از سويي اصالح ساختار در سازمان 

مالياتي را در دستور کار قرار دهد.
در حال حاضر حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور 
ماليات مي پردازند که عمدتا کارکنان دولت 
يا صاحبان مشاغل شناسنامه دار هستند،اين 
در حالي است که حدود 2۰ درصد از اقتصاد 
اي��ران معاف از ماليات هس��تند و حدود ۴۰ 

درصد فرار مالياتي وجود دارد.«
با يکپارچه س��ازي سيستم اطالعات پولي و 
مالي،  به روزرساني ابزارهاي ماليات ستاني 
و افزايش پايه مالياتي مي توان از اين بخش 
ه��م مالي��ات گرفت، اما از آنجا که بخش��ي 
از نهاده��ا ه��م ماليات نمي دهند، حتما بايد 
اين موضوع در س��طح س��ران سه قوه مورد 
بررسي قرار گرفته و براي حل آن راهکاري 
انديش��يده شود، زيرا قطعا ماليات مهم ترين 
منبع درآمد دولت است و در اين زمينه مشکل 

قانوني در کشور نداريم.
بودجه جاري کشور 25۴ هزار ميليارد تومان 
اس��ت، در حالي که درآمدهاي ماليات کمتر 
از ۱۱3 هزار ميليارد تومان اس��ت، در حال 
حاضر کمتر از 5۰ درصد درآمدهاي کش��ور 
را ماليات تشکيل مي دهد که اين رقم پاييني 
اس��ت، بنابراين بايد کمک کنيم که درآمد 
اصلي دولت ماليات باش��د و اين اتفاق نياز 
به هماهنگي سه قوه دارد. اگر دولت بتواند 
س��ازماندهي وصول ماليات و سيستم پولي 
و مالي کش��ور را ش��فاف کند، به نفع اقتصاد 

کشور خواهد شد. 
برخي مخالف اين هستند که اقتصاد ايران به 
سمت شفافيت پيش برود، چون جلوي رانت 
خواري گروهي گرفته مي شود، در حالي که 
همين عدم شفافيت سبب شده تا بانک هاي 
ب��زرگ خارجي حاضر به مراوده با بانکهاي 
ما نباش��ند و زيان اين عدم ش��فافيت به کل 

اقتصاد کشور رسيده است.
حتما الزم است که در بخش هزينه، سياست 
انضباط مالي حاکم شود؛ البته در بودجه سال 
آينده تصميم به عملياتي کردن بودجه، اقدام 
مثبتي اس��ت که در صورت تداوم مي تواند 
به ش��فافيت اقتصاد کش��ور کمک کرده و 
از س��وي جلوي هزينه ه��اي غيرضروري 

گرفته شود.
کاه��ش تصدي ها و واگ��ذاري پروژه هاي 
عمران��ي ب��ه بخش خصوص��ي و افزايش 
مشارکت مردم در اقتصاد که در بودجه سال 
آينده پيش بيني ش��ده، مي تواند يک گام به 
جل��و در جه��ت کاهش حجم اقتصاد دولتي 
باشد،زيرا هر چه دولت کوچک تر و منعطف 

تر شود، به نفع اقتصاد ملي است.
از آنج��ا ک��ه بخش��ي از هزينه هاي دولت، 
مربوط به هزينه هاي جاري است و کاهش 
آن اجتن��اب پذير اس��ت، دولت چاره اي جز 
افزايش نداش��ته و همانطور که اعالم ش��د، 
قرار است ۱۰ درصد حقوق کارکنان دولت، 
صندوق هاي بازنشستگي افزايش يابد و اين 
امري گريز ناپذير اس��ت،اما از طرف ديگر 
دولت چون اعتبارش محدود اس��ت،عموما 
بودجه ه��اي عمران��ي را با برآوردهاي مالي 
بودج��ه در ارقامي ک��ه در ت��وان مالي دولت 
است، پيشنهاد مي کند،اما در فصل بررسي 
در مجل��س هميش��ه اي��ن ارق��ام افزايش 
مي يابد که باعث افزايش بار مالي بر بودجه 

مي شود. 
ب��ه همي��ن دليل پيش��نهاد اين اس��ت که 
نمايندگان مجلس پروژه هاي جديدي را به 
دولت تحميل نکنند، خيلي از اين پروژه هايي 
که در حال حاضر نيمه تمام است و بسياري 
هم به دليل سياسي کاري وارد بودجه شده 
اس��ت. از س��ويي هرچه زمان بهره برداري 
اين پروژه ها بيشتر شود، هزينه بيشتري بر 

اقتصاد کشور تحميل مي کند.
اگر حتي هيچ پروژه جديدي را آغاز نکنيم، 
به طور متوس��ط 2۰ س��ال طول مي کش��د 
پروژه هاي نيمه تمام تکميل شوند، بنابراين 
نمايندگان محترم مجلس بايد در اين زمينه 
ب��ه دول��ت کمک کرده و ب��ار جديد مالي بر 

دوش بودجه نگذارند.

 افزايش قيمت طال
 در بازارهاي جهاني 

قيمت طال در بازارهاي جهاني با ۱.33 دالر 
افزايش به ۱2۴۹.82 دالر رسيد، اما انتظار 
ب��راي افزاي��ش نرخ بهره در آمريکا، مانع از 
افزايش بيش��تر قيمت ها شد. قيمت طال در 
معامالت امروز به علت کاهش ارزش دالر 
افزاي��ش ياف��ت اما با توجه ب��ه انتظار بازار 
براي افزايش نرخ بهره در آمريکا، قيمت با 
افزايش بسيار مواجه نشد.هر اونس طال در 
بازارهاي جهاني ۱.33 دالر افزايش يافت و 
۱2۴۹.82 دالر فروخته شد. اين فلز گران بها 
در ۷ دس��امبر به ۱2۴3.۷۱ دالر رس��يد که 
کمترين رقم از 2۶ جوالي به شمار مي رود.

دالر در س��اعات اولي��ه معامالت، برخي از 
افزايش ه��اي خ��ود را از دس��ت داد اما اين 
کاهش ارزش به علت انتشار گزارش قوي تر 
از انتظار فرصت هاي ش��غلي و انتظار براي 

افزايش نرخ بهره در آمريکا محدود بود.

معاون اول رييس جمهوري تاکيد کرد: اگر ما به دنبال 
ايجاد اشتغال و مقاوم سازي اقتصاد در برابر تکانه هاي 
خارجي هس��تيم، ضرورت دارد نس��بت به شناسايي 

موانع براي مقاومت اقتصاد اقدام کنيم.
اس��حاق جهانگي��ري در جلس��ه س��تاد فرمانده��ي 
اقتصاد مقاومتي به پيش��رفت طرح هاي اولويت دار 
در دس��تگاه هاي مختلف در چارچوب سياس��ت هاي 
اقتص��اد مقاومت��ي اش��اره ک��رد و گف��ت: دبيرخانه 
س��تاد فرمانده��ي اقتص��اد مقاومتي بايد با تش��کيل 
کارگروه هاي تخصصي به بررس��ي وضعيت کش��ور 
درقالب سياست هاي تبيين شده در اقتصاد مقاومتي 
بپ��ردازد و راهکارهاي الزم براي تحقق پنج رويکرد 

اصلي اين سياست ها را ارائه کند.
وي افزود: اگر ما به دنبال ايجاد اشتغال و توليد و مقاوم 
س��ازي اقتصاد در برابر تکانه هاي خارجي هس��تيم، 
بايد به دنبال شرايط باشيم که در صورت هر اتفاقي 

نظير تحريم هاي مجدد، وضعيت اقتصاد کشور نسبت 
به دوره قبل تحريم ها بهتر باش��د و مقاومت اقتصاد 

افزايش يافته باشد. 
معاون اول رييس جمهوري افزايش بهره وري، حفظ 
امنيت سرمايه گذاري و رقابتي کردن اقتصاد در جهت 
حفظ توان داخلي را از اولويت ها و سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي دانس��ت و گفت: دبيرخانه بايد با شناس��ايي 
گره ه��اي موج��ود در قواني��ن، موان��ع و گروه ها را به 

پشتوانه ظرفيت اقتصاد مقاومتي بي اثر کنيم. 
وي تصريح کرد: بخش خصوصي بايد احساس کند 
سرمايه گذاري در ايران امنيت دارد. خوشبختانه باني و 
حامي اقتصاد مقاومتي رهبر معظم انقالب است و بايد 
با اتکا به اين پشتوانه بدون رودربايستي مشکالت را 
برطرف کنيم تا اقتصاد کشور مقاوم تر از پيش شود 

و بايد اقتصاد کشور با يک فشار آسيب نبيند. 
جهانگيري با تاکيد بر اينکه بايد گزارش درباره موانع 
و داليل عدم پيشرفت يا پيشرفت طرح ها در اقتصاد 
مقاومتي تهيه ش��ود، گفت: بايد دغدغه هاي موجود 
ب��راي تامي��ن و دس��ت يابي به اهداف��ي نظير امنيت 
س��رمايه گذاري، حمايت از توليد داخلي و صادرات و 
غيره احصاء دقيق شود و در قالب يک گزارش با ذکر 
موان��ع و وظاي��ف قواي مختلف تهيه و به اس��تحضار 
رهبر معظم انقالب برسد تا از حمايت ها و رهنمودهاي 

ايشان برخوردار شويم. 

محمدرضا تابش در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره 
به بررس��ي اليحه بودجه س��ال ۹۷ در مجلس، گفت: 
عزم دولت براي تدوين اليحه بودجه ۹۷ به صورت 
عملياتي جدي بوده است و ما نيز از اين اقدام دولت 

تقدير مي کنيم.
عضو کميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ش��وراي اس��المي با تأکيد بر اينکه کاهش وابستگي 
بودجه ۹۷ نس��بت به س��ال هاي گذشته کاهش يافته 
است، اظهار داشت: دولت در اليحه بودجه ۹۷، اقدام 
مناس��بي براي کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي 

انجام داده است.
نماينده مردم اردکان در مجلس شوراي اسالمي، يکي 

از آثار مثبت کاهش وابس��تگي بودجه به درآمدهاي 
نفتي را ش��کوفايي اقتصادي و رونق توليد دانس��ت و 
افزود: کاهش وابس��تگي بودجه به درآمدهاي نفتي 

موجب مي شود تا چرخ صنعت و توليد بچرخد.
تاب��ش تصري��ح کرد: مي توانيم در س��ال هاي آينده 
با اجراي سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي، وابس��تگي 
بودج��ه ب��ه درآمدهاي نفتي را به صورت صد در صد 
قطع کنيم، حتي مي توان با يک برنامه فشرده طي دو 
سال به اين هدف رسيد.وي با تأکيد بر اينکه در بررسي 
اليحه بودجه ۹۷ بايد اقداماتي در دستورکار مجلس 
قرار گيرد که به موجب آن، کشور با کاهش قيمت نفت 
نيز به خوبي اداره شود، تصريح کرد: اميدواريم کاهش 
قيمت نفت به عنوان يک توفيق اجباري، زمينه عدم 

وابستگي بودجه به نفت را فراهم کند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در 
پايان خاطرنشان کرد: معتقدم وابستگي بودجه هاي 
ساالنه به درآمدهاي نفتي بايد با اتخاذ تدابير درست، 
کاه��ش ياب��د، بايد به روزي فکر کنيم که ديگر نفتي 
ب��راي ف��روش نداريم تا با کس��ري بودجه نيز مواجه 

نشويم.

يک کارشناس با بيان اينکه تاکنون اقدامات زيادي در 
زمينه بانکداري اجتماعي انجام شده ولي هنوز هيچکدام 
مصداق دقيق بانکداري اجتماعي نيست، گفت: گام هاي 
خوبي در اين راستا برداشته شده است.حامد قنادپور، در 
ارتباط با اقداماتي که در بانک هاي ايراني براي نيل به 
مفه��وم بانکداري اجتماعي صورت گرفته،  گفت: آنچه 
در بانک هاي ايراني انجام شده حرکت هاي مطلوبي در 
راستاي دستيابي به بانکداري اجتماعي است اما هيچکدام 
از آنها را در حال حاضر نمي توان بانکداري اجتماعي ناميد.

وي افزود: اينکه يک بانک رسانه اجتماعي داشته باشد 
يا برخي عمليات  بانکي اش را در ش��بکه هاي اجتماعي 
بت��وان انج��ام داد و يا کارهايي از اين قبيل، حرکت هاي 
خوبي در راس��تاي بانکداري اجتماعي اس��ت ولي خود 
بانکداري اجتماعي نيس��ت.قنادپور ادامه داد: به عنوان 
مثال اگر بانک ها بتوانند ش��رايطي و امکاناتي را فراهم 
کنند که مشتريان در يک شعبه بتوانند با يکديگر گفت 

وگو و تعامل داشته باشند، شکلي از بانکداري اجتماعي 
است در حالي که در فضاي الکترونيک نيز انجام نشده 
اس��ت.وي ب��ا توصيه به بانک ه��ا و جامعه انفورماتيک 
بانکي براي "عدم دس��تکاري در مفاهيم"، خاطرنش��ان 
ک��رد: مميزه بانکداري اجتماعي با کارهاي ديگر همان 
است که مثال در راه اندازي فيس بوک انجام شد وآن را 
نسبت به بقيه متمايز کرد و آن مفهوم اليک کردن بود. 
با مفهوم اليک کردن، مخاطبان با يکديگر مرتبط شدند 
و امکان بازخورد دادن و مشارکت براي افراد در اين شبکه 
اجتماعي انجام شد.قنادپور در پاسخ به اين سوال که آيا 
در داخل کشور اقدامات مناسبي براي بانکداري اجتماعي 
انجام شده يا خير؟ اظهار داشت: هر چند کارهاي زيادي 
در اين زمينه انجام ش��ده ولي هنوز هيچکدام مصداق 
دقيق بانکداري اجتماعي نيست، بلکه حرکت به سمت 
آن اس��ت. معتقدم گامهاي خوبي در اين راس��تا برداشته 
شده است.وي گفت که يک مزيت ايراني ها که همان 
فرهنگ استفاده و مشارکت در پديده هاي اجتماعي است 
مي تواند کمک کننده بسيار خوبي براي حرکت بانک ها 
به سمت بانکداري اجتماعي باشد.قنادپور درباره مساله 
امني��ت بانک��داري در بانکداري اجتماعي نيز تاکيد کرد: 
امنيت تنها جايي اس��ت که مکانيزم هاي خاص خود را 
دارد و ما همواره مي گوييم که در آن نبايد نوآوري کرد. 
با اين حال راهکارهاي مديريتي براي ريس��ک امنيتي 

وجود دارد که بايد در نظر گرفته شود.

رئي��س س��ازمان برنامه و بودج��ه می گويد حدود۴۰ 
هزار ميليارد تومان درآمد مالياتی شناس��ايی شده که 
البته پرداخت نمی کنند و طبق قانون معاف هس��تند. 
وی همچني��ن از فعاليت هاي��ی در اليه های پنهان و 
خاکستری سخن گفت که ماليات پرداخت نمی کنند 
و بايد شناس��ايی شوند.به گزارش ايسنا، سال هاست 
ک��ه ي��ک روز پس از ارائ��ه اليحه بودجه به مجلس، 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه در نشس��ت خبری به 
تبيين ابعاد اليحه پيش��نهادی به مجلس می پردازد. 
محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در 
توضيح بخش درآمدی بودجه س��ال آينده به اهميت 
بخش مالياتی اش��اره داش��ت و با اعالم رش��د بيش از 

ش��ش درصدی در اين بخش و افزايش آن به حدود 
۱3۰ ه��زار ميلي��ارد توم��ان گفت که بايد در آمدهای 
مالياتی را افزايش داد اما نه از طريق افرادی که اکنون 
پرداخت دارند بلکه کس��انی که خارج از دور پرداخت 
مالي��ات ق��رار دارند.وی اف��زود: در حال حاضر افراد و 
بخش هايی که طبق قانون معاف از پرداخت ماليات 
هس��تند را مورد بررس��ی قرار داديم و مش��خص که 
 ح��دود ۴۰ ه��زار ميليارد تومان از اين طريق پرداخت 

نمی شود.
 با اين حال در حال بررس��ی هايی هس��تيم تا بتوان 
بخشی از آنها را مشمول پرداخت کرد.نوبخت اين را 
هم گفت که اکنون فعاليت هايی به طور خاکس��تری 
و کدر وجود دارد که در آنها هنوز شناس��ايی نش��ده 
و مالي��ات پرداخ��ت نمی کنن��د، در حالی که بايد زير 
ن��ور س��ازمان ام��ور ماليات��ی قرار گرفته و ب��ا ابزار و 
مکانيزم هايی شناس��ايی شوند.رئيس سازمان برنامه 
و بودجه همچنين اعالم کرد که برای س��ال آينده از 
روش های جديدی در بودجه برای اختصاص منابع به 
 طرح های عمرانی استفاده شده است، مدلی که اکنون

 در دنيا مرسوم است.

مقاوم سازي اقتصاد در برابر تکانه هاي خارجي ضروري 

کاهش وابستگي بودجه ۹۷ به درآمدهاي نفتي

نظام بانکي درحال حرکت به بانکداري اجتماعي

بخشی از معافین مالیاتی باید مشمول شوند

جهانگیري تاکید کرد:

تابش مطرح کرد:

یک کارشناس عنوان کرد:

رئیس سازمان برنامه و بودجه

لزوم بهره گيري از ظرفيت هاي بين المللي براي توزیع ریسک هاي کشور
رييس کل بيمه مرکزي با تاکيد بر نقش صنعت بيمه در 
پيشگيري از سوخت ملي گفت: با توجه به گشايش هاي 
برجام در حوزه بيمه بايد ريسک هاي موجود را تجميع و از 

ظرفيت هاي بين المللي براي توزيع آن بهره گيريم.
عبدالناص��ر همتي گفت: پوش��ش احتمالي بخش��ي از 
خسارت زلزله کرمانشاه توسط بيمه گر اتکايي خارجي 
نمون��ه اي از تعام��ل براي توزيع ريس��ک در حوزه بين 

المللي و جلوگيري از سوخت ملي بود.
رييس شوراي عالي بيمه گفت: بايد به دنبال برنامه ريزي 
براي کاهش خسارات ناشي از بالياي طبيعي و حوادث 
انسان ساز باشيم و فرهنگ پيشگيري از حوادث را ترويج 
دهيم. وي افزود: در سال گذشته حوادث تلخي همچون 
پالسکو، معدن يورت، قطار سمنان و پتروشيمي بوعلي 
و امس��ال نيز زلزله هاي اخير رخ داد که مي توانس��تيم با 
رعايت ايمني و مديريت ريسک از وقوع آنها جلوگيري 
و ي��ا درم��ورد زلزله از تبع��ات مالي و جاني آنها بکاهيم.

همتي در خصوص نقش بيمه در حوادث و سوانح گفت: 
متاسفانه عليرغم بروز حوادث متعدد در کشور و تبليغات 
گسترده صنعت بيمه، هنوز اهميت بيمه از سوي مردم 
درک نشده وي با اشاره به ضرورت اجراي برنامه هاي 
پيشگيري گفت به طور نمونه آتش سوزي در تهران به 
طور متوسط 2۰ برابر هنگ کنگ است و اين به خاطر 

برنامه هاي مانور پيشگيري است.
رييس کل بيمه مرکزي با اشاره به پرداخت خسارت هاي 
تحت پوشش بيمه از سوي شرکت هاي بيمه در حوادث 
اخير گفت: صنعت بيمه ساالنه 25 هزار ميليارد تومان 
خسارت محقق شده دارد که از اين رقم ۱۰ هزار ميليارد 
تومان بابت خسارات ناشي از تصادفات رانندگي است در 
واق��ع مي ت��وان گفت، زيان هاي مالي با خريد بيمه قابل 
جبران است و شرکت هاي بيمه نيز کار خود را به خوبي 
انجام داده اند اما آسيب هاي ناشي از فوت و مصدوميت 
براي خانواده ها جبران ناپذير اس��ت و ما بايد به س��مت 

کاهش حوادث برويم.
وي ضعف در خريد يک بيمه نامه کامل را از عدم آگاهي 
مردم و مسئوالن نسبت به خدمات بيمه دانست و گفت: 
در حادثه زلزله کرمانشاه نيز طبق اطالع برآورد خسارت 
بيمه ها ۱5۰ ميليارد تومان است که بيش از 8۰ درصد 
بيمه ها مربوط به بيمه وام هاي مس��کن توسط بانک ها 
بوده و بسياري پوشش زلزله را خريداري نکرده بودند. 
وي تاکيد کرد: در کل کشور 85 درصد منازل مسکوني 
فاقد بيمه آتش سوزي هستند که بيمه زلزله همراه آن 
است.رييس شوراي عالي بيمه با تاکيد بر نقش صنعت 
بيمه در پيش��گيري از س��وخت ملي گفت: با توجه به 
گش��ايش هاي برجام در حوزه بيمه بايد ريس��ک هاي 
موج��ود را تجمي��ع و از ظرفيت ه��اي بين المللي براي 
توزيع آن بهره گيريم که پوش��ش احتمالي بخش��ي از 
خسارت زلزله کرمانشاه توسط بيمه گر اتکايي خارجي 
نمون��ه اي از تعام��ل براي توزيع ريس��ک در حوزه بين 

المللي و جلوگيري از سوخت ملي بود.
رييس کل بيمه مرکزي در بخش ديگري از س��خنان 
خ��ود، آمادگ��ي صنعت بيمه را ب��راي کمک به کاهش 
س��وخت ملي ناش��ي از حوادث و س��وانح اعالم کرد و 
گفت:صنعت بيمه عالوه بر پرداخت خسارت هاي داراي 
بيمه نامه، تاکنون ۴ هزار و۱۰۰ ميليارد تومان نيز براي 
پذي��رش مصدومين حوادث رانندگي در بيمارس��تان ها 
ب��ه وزارت بهداش��ت و ۱8۰۰ ميلي��ارد تومان به نيروي 
انتظامي براي کاهش تصادفات پرداخت کرده اما اتفاق 
خاصي نيفتاده و نتيجه آن خيلي مشخص نبوده است. 
اين مبالغ بايد عملياتي هزينه شود، فقط کمک صنعت 
بيم��ه ب��ه نهادهاي ديگ��ر که االن اورژانس نيز در حال 
اضافه ش��دن اس��ت، نتيجه اثربخش��ي نخواهد داشت 
وصرف��ا موجب تضعيف بني��ه مالي بيمه ها در پرداخت 
خس��ارت ميش��ود و بايد دنبال راهکارهاي علمي براي 

کاهش حوادث و تصادفات باشيم.

تک خبر
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ورود معادن پربازده به بورس
دبیر انجمن ذغال سنگ ایران مطرح کرد:

گروه بورس : برنامه انجمن ذغال س��نگ 
ایران ورود یک یا دو معدن جدید سودده به 
بازار سرمایه است تا در نهایت مجموعه ای با 
بازدهی باال در این صنعت ایجاد شود. با راه 
اندازی کارخانه های جدید فوالد با سیستم 
کوره بلند، مصرف ذغال سنگ افزایش می 
یابد و پیش بینی می شود مصرف داخلی به 
3 میلیون تن در س��ال برسد.سعید صمدی، 
دبیر انجمن ذغال سنگ ایران در گفتگو با 
سنا، با بیان مطالب فوق در خصوص وضعیت 
تولید ذغال سنگ در ایران گفت: در ایران، 
در بازه زمانی یکس��اله حدود یک میلیون و 
300 هزار تن ذغال س��نگ تولید می ش��ود، 
که این رقم نسبت به میانگین جهانی ناچیز 
است. با این وجود در کشور همسایه، ترکیه 
ساالنه 70 میلیون تن استخراج ذغال سنگ 
ص��ورت می گیرد.صم��دی افزود: در ایران 
تقریبا مصرف ذغال س��نگ حرارتی بس��یار 
ناچیز اس��ت و عمدتا از ذغال س��نگ کک 
ش��و برای تولید فوالد استفاده می شود.این 
مقام مسئول همچنین در مورد روند قیمت 
جهانی این کاال بیان کرد: در بررسی 4 سال 
اخیر بازارهای جهانی ذغال سنگ با نوسان 
قیمتی زیادی همراه بوده اس��ت.وی گفت: 
در سال 92، ذغال سنگ در بازار جهانی به 
ه��ر ت��ن 155 دالر رس��ید، اما با افت قیمت 
کامودیتی ها در بازارهای جهانی قیمت آن 
در س��ال 94 به 90 دالر رس��ید.صمدی در 
خصوص رشد پرشتاب قیمت کامودیتی ها 
و ذغال س��نگ در یکس��ال و نیم اخیر بیان 

کرد: طی سال 95 و اواسط تابستان به یکباره  
بازار کامودیتی ها در دنیا خوش درخش��ید 
و تحت تاثیر رشد بسیاری از کاالها، ذغال 
س��نگ نیز مس��یر صعودی به خود گرفت تا 
جایی که قیمت آن در حال حاضر به حدود 
272 دالر رسیده است.وی در خصوص پیش 
بینی روند قیمت این محصول در بازار های 
جهانی نیز گفت: با توجه به تعطیلی بسیاری 
از معادن ذغال س��نگ در جهان بخصوص 
چی��ن پی��ش بینی می ش��ود روند صعودی 
قیمت در این کاال ادامه داش��ته باش��د. در 
این خصوص بس��یاری از کارشناس��ان بین 
المل��ل میانگی��ن 200 دالر را ب��رای ذغال 
س��نگ در نظر گرفته اند.این کارش��ناس در 

خصوص اختالف قیمت ایران با قیمت های 
جهانی بیان کرد: متوسط قیمت جهانی طی 
یکس��ال اخیر حدود 190 دالر بوده اس��ت، 
این در حالی است که قیمت های داخلی به 
طور میانگین 450 تومان ) بین 100 تا 110 
دالر ( است.وی در ادامه توضیح داد: معادن 
ذغال س��نگ در ایران عموما تک مش��تری 
هس��تند و در حال حاضر تنها مش��تری این 
کاال ش��رکت ذوب آهن اصفهان است.دبیر 
انجمن ذغال س��نگ ایران افزود: بررس��ی 
صورت های مالی شرکت ذوب آهن نشان 
می دهد متوسط خرید یک تن ذغال سنگ 
در بازارهای داخلی 410 تومان بوده و قیمت 
ه��ای وارداتی 715 تومان بوده اس��ت.وی 

افزود: در این زمینه خواس��ته انجمن ذغال 
سنگ از دولت این بوده که محصول داخلی 

به قیمت های جهانی خریداری شود. 
طی مکاتباتی که در چند هفته اخیر صورت 
گرفت، این موضوع مطرح است که همزمان 
با پیش��رفت ایمنی و تکنولوژی این معادن 
قیم��ت ه��ا نیز افزایش یابد. صمدی در این 
زمین��ه خب��ر داد: در حال حاضر نظر انجمن 
ذغال س��نگ این اس��ت که قیمت هر تن 
ذغال س��نگ بر اس��اس 33 درصد از شمش 
فوالد خوزس��تان تعیین ش��ود. این قیمت 
گذاری مش��ابه قیمت گذاری برای س��نگ 
آهن اس��ت و می تواند برای این صنعت ره 
آوردهای مطلوبی به همراه داش��ته باش��د.

دبیر انحمن ذغال سنگ ایران در خصوص 
اثر رش��د قیمت این کاال در بازار س��رمایه 
بیان کرد: از س��ال گذش��ته روند روبه رش��د 
قیم��ت کامودیت��ی ه��ا اصل��ی ترین دلیل 
برای رش��د بازار س��رمایه بیان شد و در این 
خص��وص مع��ادن نیز موفقی��ت های قابل 
توجه ای داش��تند.وی افزود: برنامه انجمن 
ذغال س��نگ ایران این اس��ت که یک یا دو 
معدن جدید س��ودده را وارد بازار س��رمایه 
کن��د و مجموع��ه ای ب��ا بازده��ی باال را در 
ای��ن صنعت ایجاد کند.صمدی همچنین از 
برنامه افزایش تولید خبر داد و گفت: تا سال 
آینده قطعا اس��تخراج این محصول را به 2 
میلیون تن می رسانیم. مصرف ذغال سنگ 
داخلی هم اکنون حدود یک میلیون و 800 
هزار تن است که حدود 500 تا 800 تن آن 
وارد می شود.وی همچنین بیان کرد: با راه 
اندازی کارحانه های جدید فوالد با سیستم 
کوره بلند، مصرف ذغال سنگ افزایش می 
یابد و پیش بینی می شود مصرف داخلی به 
3 میلیون تن در سال برسد. در این خصوص 
دو برنامه برای افزایش تولید در نظر گرفته 
شده است که برنامه اول راه انداری معادن 
جدی��د و م��ورد دوم ارتق��ای راندمان فعلی 
اس��ت.صمدی در پایان بی��ان کرد: به طور 
کلی چشم انداز روشنی در برابر این صنعت 
وج��ود دارد و پی��ش بین��ی می ش��ود به تبع 
توس��عه معادن، بازار س��رمایه و بخصوص 
 ش��رکت ه��ای مرتب��ط با ای��ن صنعت نیز 

چشم انداز مطلوبی داشته باشند.

میز خبرگزارش بازار
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چرخش بازار سهام روی 
پاشنه گروه  معدن و خودرو

معامله گ��ران بورس تهران در حالی ش��اهد 
تقویت حجم معامالت و رش��د 353 واحدی 
شاخص بودند که گروه خودرویی  به پیشرانی 
ایران خودرو ش��اهد نوس��ان قیمت  از دامنه 

نزولی به دامنه صعودی بود.
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق 
به��ادار تهران )تدپیکس( در پایان معامالت 
روز دوش��نبه 20 آذر ماه 96 با افزایش 353 
واح��دی روی رق��م 91 ه��زار و 552 واح��د 
ایستاد.ش��اخص کل ه��م  وزن اما با افزایش 
12 واح��دی ع��دد 17 هزار و 686 واحد را به 
نمایش گذاشت.ش��اخص س��هام آزاد شناور 
نی��ز ب��ا افزایش 509 واحدی به رقم  99 هزار 

و 325 واحد دست یافت.
شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 393 
واحدی به رقم 65 هزار و 174 واحد دس��ت 
یافت که ش��اخص بازار دوم با کاهش کمتر 
از ی��ک واح��دی عدد  194 هزار و 208 واحد 
را به نمایش گذاشت، همچنین شاخص کل 
فرابورس )آیفکس( نیز با افزایش 4 واحدی 

روی رقم یک هزار  و 22 واحد ایستاد.
ارزش کل معام��الت ب��ورس تهران در حالی 
ب��ه بی��ش از 313 میلیارد تومان نمایش داده 
ش��د که ناش��ی از دست به دست شدن بیش 
از یک میلیارد و 179 میلیون س��هم و اوراق 
مالی قابل معامله طی 91 هزار و 870 نوبت 

داد و ستد بود.
در ب��ازار 2 ب��ورس ته��ران که ب��ه معامالت 
درون گروهی س��هامداران عمده اختصاص 
دارد، 230 میلی��ون س��هم هلدین��گ صنایع 
معدن��ی خاورمیان��ه ب��ه ارزش 40.5 میلیارد 
تومان از سوی سهامدار عمده کدبه کد شد.

بر اساس این گزارش بورس تهران هم زمان 
با افزایش انتظار برای تعدیل س��ود در برخی 
نمادها ش��اهد تحرک دوب��اره بازارگردان ها 
در گروه ه��ای پیش��رو از جمل��ه معدنی ه��ا، 
فوالدس��ازان و البته خودرویی ها بود، هرچند 
که تک س��هم های پاالیش��ی نیز در این بین 
حضور داش��تند.در این گ��روه فوالد مبارکه 
که توانس��ته پس از تمل��ک بلوک مدیریتی 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات که طی 
ماه های اخیر از سوی بانک رفاه به قیمت هر 
سهم 120 تومان واگذار شد، به حاکم بالمنازع 
س��نگ آهنی ها و البت��ه برخی فوالدی ها از 
طریق به چنگ آوردن رأی هیأت مدیره این 
ش��رکت ها تبدیل شود، نقشی مؤثر در نحوه 
تسویه طلب معدنی ها از فوالدسازان و تعیین 
قیمت محصوالت سنگ آهنی در سال آینده 
خواهد داشت. انحصاری که به نظر می رسد 
س��نگ آهنی ها را برای همیش��ه فرمانبردار 

فوالدسازان خواهد کرد.

 مبادله بیت کوین
 در بازار بورس کلید خورد

از ای��ن پ��س خری��د و ف��روش بیت کوین در 
بازارهای س��هام نیز ممک��ن خواهد بود، زیرا 
قرار است در آینده مبادله این ارز دیجیتال برای 

اولین بار در بازارهای مذکور صورت بگیرد.
اولین مبادله آتی بیت کوین در ساعت 6 بعداز 
ظهر امروز در بازار جهانی CBOE و در بازار 
 CBOE Futures تبادالت ارزی و س��هامی
صورت می گیرد.   قیمت هر بیت کوین در این 
بازار برای تحویل در ماه ژانویه 15940 دالر 
برابر با 11905.3 پوند تعیین شده است. رقم 
اولیه اعالم ش��ده برای خرید این بیت کوین 
ه��ا 15460 دالر ب��وده و 398 تماس تجاری 
ب��رای معامله مذکور تا به حال صورت گرفته 
است. خرید آتی بیت کوین در این بازار سهام 
ب��ر مبن��ای قیمت حراج اعالم ش��ده بر طبق 
دالر آمریکا در بازار س��هام Gemini  صورت 
م��ی گیرد. قیمت بیت کوین از روز یکش��نبه 
ت��ا ب��ه حال 2.62 درصد افزای��ش یافته و در 
ب��ازار تبادل س��هام Bitstamp لوکزامبورگ 
به 14900 دالر و در بازار س��هام Gemini به 
15600 دالر رس��یده است. ارزش بیت کوین 
از اواس��ط ماه اکتبر گذش��ته تا به حال ده هزار 

برابر شده است.

 حذف سفارشات فعال 
در سامانه معامالت بورس 

مدی��ر عملیات بازار ش��رکت ب��ورس تهران 
ب��ا صدور اطالعی��ه مهمی ب��ه کارگزاران و 
سهامداران، از لزوم حذف کلیه سفارشات فعال 
در س��امانه معامالت خب��ر داد.مدیر عملیات 
ب��ازار بورس تهران با صدور اطالعیه مهم در 
خصوص حذف کلیه سفارشات فعال در سامانه 
معامالت اعالم کرد: با توجه به عملیاتی شدن 
نسخه بروزرسانی شده سامانه معامالت از روز 
شنبه 25 آذر، ضروری است تمامی سفارشات 
مش��تریان در س��امانه معام��الت حداکثر تا 
س��اعت 14:30 روز چهارش��نبه این هفته 22 
آذر از س��امانه معامالت حذف ش��وند.پس از 
تاریخ فوق امکان دسترس��ی به سفارشات در 
سامانه وجود نخواهد داشت؛ بنابراین مقتضی 
اس��ت اطالع رسانی الزم در این خصوص به 
مشتریان صورت پذیرد و کلیه مسئولیت ناشی 
از عدم رعایت آن بر عهده کارگزاران است.

ارزش کل شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت که 49 
شرکت سرمایه پذیر را شامل می شود، در مقطع واگذاری 
266 هزار و 363 میلیارد ریال و ارزش روز این س��هام 
568 هزار میلیارد ریال می باشد.طبق قانون تا کنون 49 
شرکت در سبد سهام عدالت قرار گرفته اند که اصطالحا 
به آنها شرکتهای سرمایه پذیر گفته می شود.بر این اساس 

نگاهی به ارزش سهام شرکتهای پرتفوی سهام عدالت 
نشان می دهد از میان این 49 شرکت سرمایه پذیر، تعداد 
35 شرکت بورسی و 14 شرکت غیربورسی هستند که 
ارزش مقط��ع واگ��ذاری آنها به ترتیب 227 هزار و 825 
میلیارد ریال و 38هزار و 538میلیارد ریال عنوان ش��ده 
اس��ت.همچنین تمامی 49 ش��رکت سرمایه پذیر حاضر 
در پرتفوی س��هام عدالت دارای ارزش و قیمت قطعی 
هس��تند و هیچ ش��رکتی که دارای قیمت تقریبی و یا 
غیرقطعی باش��د در سبد س��هام عدالت وجود ندارد.این 
گزارش می افزاید: ارزش کل ش��رکتهای حاضر در سبد 
سهام عدالت که 49 شرکت سرمایه پذیر را شامل می شود 
نیز در مقطع واگذاری 266 هزار و 363 میلیارد ریال است 
 که ارزش روز این س��هام حدودا 568 هزار میلیارد ریال

 می باشد.

یک مقام مسئول از درج نام شرکت پرداخت الکترونیک 
س��امان کیش با نماد معامالتی »س��پ« در فهرس��ت 
شرکت های پذیرفته شده برای نرخ های بازار دوم بورس 
اوراق بهادار تهران خبر داد.روح اهلل حسینی مقدم ، معاون 
ش��رکت ب��ورس ته��ران از درج نماد معامالتی  پانصد و 
بیس��تمین ش��رکت پذیرفته  در بورس خبر داد وگفت: با 

درج نماد معامالتی »س��پ« بر روی تابلوی معامالت 
بورس تهران  به زودی س��هام این ش��رکت در بورس 
اوراق بهادار عرضه می ش��ود.وی افزود: این شرکت که 
در تاریخ س��وم آبانماه 1396 با ش��ماره 11541 موفق 
ب��ه پذیرش در بورس ش��د، همچنی��ن در تاریخ 14 آذر 
ماه 1396 به عنوان پانصد و بیس��تمین ش��رکت پذیرفته  
در ب��ورس در بخ��ش »کامپیوت��ر و فعالیت های مربوط 
ب��ه آن«، در فهرس��ت نرخ های ب��ازار دوم بورس اوراق 
بهادار تهران درج شده است.به گفته حسینی مقدم، ناشر 
»سپ« با سرمایه 180 میلیارد تومانی با شراکت عمده 
بانک سامان و بانک رفاه، رتبه دوم سهم از بازار خدمات 
پرداخت الکترونیک کشور را از طریق بسترهای دستگاه 
کارت خ��وان  )POS(، درگاه پرداخت اینترنتی )IPG( و 

درگاه پرداخت موبایلی در اختیار دارد.

درج نماد پانصد و بیستمین شرکت پذیرفته در بورس تهرانارزش روز سهام عدالت ۵۶۸ هزار میلیارد ریال اعالم شد

رونق پایدار بورس در گرو انجام تعهدات صادراتی دولت
کاهش نرخ س��ود علی الحس��اب سپرده های بانکی، افزایش 
سودآوری شرکت های بورسی در سال جاری و کاهش مدت 
زمان توقف نمادها و افزایش انگیزه سرمایه گذاران از جمله 
اقداماتی بود که به زعم دولت به شکسته شدن رکورد 50 ساله 
بورس انجامید و شاخص کل را به کانال 91 هزار واحد رساند. در 
این بین شرکت های نفتی و پتروشیمی نقش مهمی در افزایش 
شاخص کل داشتند و باری از رشد اخیر بازار سرمایه را به دوش 

کشیدند.مهدی شریفی نیک نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران گفت: بخشی از بهبود شرایط بازار سرمایه به افزایش 
ن��رخ ارز و اثرگ��ذاری آن در محصوالت صادراتی مثل فوالد، 
پتروشیمی و فرآورده های نفتی باز می گردد؛ در سود شرکت 
های فعال در این زمینه ها تعدیالتی صورت گرفته و به رشد 
شاخص کل منجر شده و از سوی دیگر در شش ماهه دوم سال 
تولید و فروش محصوالت افزایش پیدا می کند و این عامل هم، 

بی تاثیر بر رونق این روزهای بورس نیست.مدیرعامل شرکت 
بازرگانی پتروشیمی ادامه داد: اگر دولت می خواهد رونق بورس 
ادامه پیدا کند، باید عمق آن را افزایش دهد، مراقبت از رشد 
بورس با حمایت از صادرکنندگان ممکن است. تسهیالت و 
جوائز صادراتی تعهداتی است که دولت در قبال صادرکننده 
مل��زم به انجام آن اس��ت. اگ��ر دولت به موقع به این تعهدات 
عمل کند و مطالبات شرکت ها در زمان مقرر پرداخت شود، 

کفه بورس همیشه به سمت رشد سنگینی خواهد کرد.عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه بورس دماسنج 
اقتصاد اس��ت گفت: به طور حتم رونق بورس به رونق کلی 
اقتصاد باز می گردد. با توجه به حجم تولید شرکت ها می توان 
چشم انداز اقتصادی خوبی را متصور بود اما حل کردن مسائل 
بانکی و مدیریت پرداخت تسهیالت شرکت ها به رونق پایدار 

در بازار سرمایه می انجامد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای نوروز علی بادغن رودنی دارنده ش��ماره شناس��نامه 24 فرزند عیدو از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحومه عیدو 
بادغن رودینی در تاریخ 1396/08/25 در سمنان که آخرین اقامتگاه دائمی وی 

بوده است وفات یافته و ورثه آن مرحومه منحصر است به:
1- حسینعلی بادغن رودینی شماره شناسنامه 185 نام پدر عیدو فرزند متوفی

2- نوروزعلی بادغن رودینی شماره شناسنامه 24 نام پدر عیدو فرزند متوفی
3- احمد بادغن رودینی شماره شناسنامه 182 نام پدر عیدو فرزند متوفی

4- حسن بادغن رودینی شماره شناسنامه 1564 نام پدر عیدو فرزند متوفی
5- موسی بادغن رودینی شماره شناسنامه 1560 نام پدر عیدو فرزند متوفی

6- عیسی بادغن رودینی شماره شناسنامه 11731 نام پدر عیدو فرزند متوفی
7- قربان بادغن رودینی شماره شناسنامه 931 نام پدر عیدو فرزند متوفی

8- رضا آیدین شماره شناسنامه 1447 نام پدر عیدو فرزند متوفی
9- کنیز رضا کندری به شماره شناسنامه 5161 فرزند محمد همسر متوفی

تش��ریفات مقدمات��ی درخواس��ت مزبور را ی��ک نوبت آگهی می نماید تاهرکس��ی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز س��ری و 
رسمی که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.م 

الف 1797
رییس شعبه نهم شورای حل اختالف سمنان- محقق

اگهی تحدید حدود اختصاصی
نظربه اینکه هیئت حل اختالف مستقر در ثبت گناوه ، مالکیت به  تصرفات مفروزی 
و مالکان��ه آقای ایرج عمادی  را نس��بت به شش��دانگ یک قطعه ب��اغ نخلی و زمین 
کشاورزی به مساحت    25978/46   متر مربع پالک 901/86 واقع در قریه رود 
ش��ور گناوه بخش 6 بوشهر برابر  رای شماره 139660324001002324 مورخ 
96/7/10 تائی��د نموده و آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و قانون ثبت نیز منتش��ر 
گردیده . لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی ان  به اس��تناد مادتین ماده  14و 15 
قانون ثبت و تبصره ذیل ماده 13 آیئن نامه تعیین و  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  جهت قسمت مورد تصرف آقای ایرج عمادی     منتشر 
و ب��ه اطالع متص��رف نامبرده و مجاوری��ن و صاحبان حقوق ارتفاقی می رس��اند که 
عملیات تحدیدی 4 س��اعت قبل از ظهر مورخ 96/10/17 در محل شروع به عمل 
خواهد آمد. لذا بدینوسیله از متصرف نامبرده و مجاورین دعوت می شود در وقت 
تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاق��ی برابر ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلس��ه تحدید حدود به 
مدت 30روز پذیرفته میشود. معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن 
مطابق تبصره ماده 86 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و 
تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب 73/2/25ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائی محل وقوع ملک تسلیم و 
تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ 

و به ثبت تسلیم نمایند واال آنان ساقط می شود. م الف 932
تاریخ انتشار : 96/9/21                           

مجید امیری
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گناوه

اگهی تحدید حدود اختصاصی
نظربه اینکه هیئت حل اختالف مستقر در ثبت گناوه ، مالکیت به  تصرفات مفروزی 
و مالکانه آقای علی سعادتی زاده  را نسبت به ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    
235/17   مت��ر مربع پالک 917/7653 واقع در امامزاده گناوه  بخش 6 بوش��هر 
برابر  رای ش��ماره 139660324001001957 مورخ 96/5/28 تائید نموده و 
آگه��ی موضوع م��اده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تکلی��ف وضعیت ثبتی و اراضی 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده . لذا آگهی تحدید 
ح��دود اختصاصی ان  به اس��تناد مادتین م��اده  14و 15 قانون ثبت و تبصره ذیل 
ماده 13 آیئن نامه تعیین و  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می  جهت قس��مت مورد تصرف اقای علی س��عادتی زاده      منتش��ر و به اطالع 
متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی 
4 س��اعت قبل از ظهر مورخ 96/10/16 در محل ش��روع به عمل خواهد آمد. لذا 
بدینوس��یله از متصرف نامبرده و مجاورین دعوت می ش��ود در وقت تعیین شده 
فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی 

براب��ر ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلس��ه تحدی��د حدود به مدت 
30روز پذیرفت��ه میش��ود. معترضین نس��بت به حدود و حق��وق ارتفاقی مکلفن 
مطابق تبصره ماده 86 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
و تکلی��ف پرونده معترضین ثبت��ی مصوب 73/2/25ظرف م��دت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائی محل وقوع ملک 
تس��لیم و تصدی��ق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضب��ط در پرونده از دادگاه 

مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نمایند واال آنان ساقط می شود. م الف 934
تاریخ انتشار : 96/9/21                           

مجید امیری
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گناوه

.......................................................
اگهی تحدید حدود اختصاصی

نظرب��ه اینک��ه هیئت حل اختالف مس��تقر در ثبت گن��اوه ، مالکیت ب��ه  تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای نوذر 

ارجمند   را نسبت به ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    220/85   متر مربع 
پ��الک 917/7496 واق��ع در امامزاده گناوه  بخش 6 بوش��هر برابر  رای ش��ماره 
139660324001002117 مورخ 96/6/26 تائید نموده و آگهی موضوع ماده 
3 و م��اده 13 آئی��ن نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده . لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ان  به استناد مادتین ماده  14و 15 قانون ثبت و تبصره ذیل ماده 13 آیئن نامه 
تعیین و  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی  جهت قسمت 
مورد تصرف اقای نوذر ارجمند       منتشر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین 
و صاحب��ان حقوق ارتفاقی می رس��اند که عملیات تحدیدی 4 س��اعت قبل از ظهر 
مورخ 96/10/16 در محل شروع به عمل خواهد آمد. لذا بدینوسیله از متصرف 
نامبرده و مجاورین دعوت می ش��ود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک 
حضور یابند واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 20قانون ثبت 
از تاری��خ تنظیم صورت جلس��ه تحدید حدود به مدت 30روز پذیرفته میش��ود. 
معترضین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلف��ن مطابق تبصره ماده 86 آئین 
نام��ه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده معترضین 
ثبتی مصوب 73/2/25ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره 
ثبت دادخواس��ت به مراجع قضائی محل وقوع ملک تس��لیم و تصدیق گواهی به 
جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم 

نمایند واال آنان ساقط می شود. م الف 930
تاریخ انتشار : 96/9/21                           

مجید امیری
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گناوه

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم ایمانه پور موس��ی فرزند صادق دارای شناس��نامه ش��ماره 2620  به شرح 
دادخواس��ت به کالسه 753/96/5  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان صادق پورموس��ی به شناس��نامه شماره 
822 در تاریخ  13/ 95/10  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

آنمرحوم منحصر است به:
1-ش��کریه پرنیان فرزند علی به شماره شناسنامه 38861 متولد 1330 همسر 

متوفی
2-حجت اله پور موس��ی فرزند صادق به ش��ماره شناس��نامه 153 متولد 1352 

فرزند متوفی
3-ف��روزان پور موس��ی فرزند صادق به ش��ماره شناس��نامه 119 متولد 1351 

فرزند متوفی
4-طوبی پور موسی فرزند صادق به شماره شناسنامه 1010 متولد 1358 فرزند 

متوفی
5-ایمان��ه پور موس��ی فرزند صادق به ش��ماره شناس��نامه 2620 متولد 1365 

فرزند متوفی
6-مهدی پور موسی فرزند صادق به شماره شناسنامه 425 متولد 1363 فرزند 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر 
این آگهی ظرف یک ماه به این ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهي حصر وراثت صادر 

خواهد شد.
    دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم- سروری

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سيدفخرالدين عامريان فرزند 
آذر ساسانى دادخواستى به طرفيت خوانده صندوق  خواهان آقاى فريدون ساسانى – 
– سيدفخرالدين  على حاجى سلمانى   – عبداله حاجى سلمانى   – ضمانت صادرات ايران 
سند  ابطال  خواسته  به  سليمانى  حاجى  يونس   – تهران  اسناد  ثبت  اداره   – عامريان 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  است)  مالى  سند  (موضوع 
9609980227200690 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/11/10 ساعت 9/30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110/118571        منشى شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى شاهين ابوالحسن فرزند احمد 
خواهان آقاى قهرمان آذرى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى شاهين ابوالحسن به 
خواسته مطالبه وجه چك – مطالبه خسارت دادرسى – مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح 
9609980227200611 شعبه  كالسه  پرونده  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه 
و وقت رسيدگى  ثبت  تهران  بهشتى  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد   12
مورخ 1396/10/24 ساعت 9 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
خوانده ظرف يك  تا  گردد  آگهى مى  كثيراالنتشار  از جرايد  يكى  در  نوبت  مراتب 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. 
 110/118563        منشى شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

حقوقى  عمومى  دادگاه   21 شعبه   9609980228100379 كالسه  پرونده  دادنامه 
 9609970228100863 شماره  نهايى  تصميم  تهران  بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان : آقاى حسين صمصام خلج اميرحسينى فرزند محمودپاشا با وكالت آقاى مهدى 
 -1 : كاهنه فرزند عباس خواسته ها  آقاى حسن   : يعقوب  خوانده  آريا فرزند  اكبرى 
مطالبه خسارت  تاخير تاديه 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چك گردشكار : 
وكيالن خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم  دادشته كه پس 
از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده/ 
مقرر دادگاه به تصدى امضاكننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد راى دادگاه در خصوص 
دعوى وكيالن خواهان به طرفيت خوانده به خواسته مطالبه  مبلغ 1/600/000/000 
ريال موضوع يك فقره چك مستند دعوى به شماره 0934/669593 مورخ 1396/4/1 
عهده بانك صادرات شعبه چهارراه مصطفى خمينى تهران با احتساب خسارات تاخير تاديه 
اصل چك  وجود  و  اينكه صدور  به  نظر  تسليمى  دادخواست  متن  به شرح  دادرسى  و 
در يد خواهان داللت بر تعهد و مسئوليت خوانده به ميزان وجه مندرج در متن آن در 
مقابل خواهان به عنوان دارنده را دارد و با توجه به اينكه مستند مرقوم از هر گونه 
تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه اى وارد نشده و در مقابل دعوى مطروحه نيز 
دفاعى معمول نشده و ايراد و تكذيبى به عمل نيامده است و دليلى بر دائر بر پرداخت 
وجه چك مورد دعوى و تحصيل برائت ذمه از سوى خوانده ابراز نگرديده لذا دادگاه 
دعوى را محمول بر صحت تشخيص و با احراز مديونيت خوانده و استصحاب بقاء دين 
مستندا به مواد 310 قانون تجارت و 198و519 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 و ماده 19 قانون صدور چك مصوب 
1376/3/10مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب 
مجمع مزبور مورخ 1377/9/21 نامبرده را به پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 54/418/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل 
و هزينه نشر آگهى برابر تعرفه و نيز خسارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ تورم از تاريخ چك 
تا زمان وصول آن كه توسط واحد اجراى احكام از بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 
استعالم مى شود در حق خواهان محكوم مينمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز از 
تاريخ ابالغ به محكوم عليه قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز 

قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر استان تهران مى باشد
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   21 شعبه  رئيس             110/118558  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ناصر حسن نژاد رندى فرزند 
على خواهان آقاى يداله ابرى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى ناصر حسن نژاد رندى 
به خواسته تامين خواسته – مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9609980226500520 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/11/4 ساعت 8/30 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110/118553        منشى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

مرتضى   : عليه  محكوم  سيدمجتبى  فرزند  موسوى  سيدمحمدباقر   : له  محكوم  اجرائيه 
داودپور محكوم به : بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 3781 و شماره 
پالك  فك  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9609970228500538 مربوطه  دادنامه 
انتظامى 72841-126 در حق خواهان و  خودرو يك دستگاه موتورسيكلت به شماره 

به پرداخت نيم عشر دولتى
تهران حقوقى  دادگاه   25 شعبه  رئيس          110/118548  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم سركيس مردروس و 
يرواند مردروس خواهان دادخواستى به طرفيت خوانده به خواسته تجويز انتقال منافع 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980228500622 شعبه 
25 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
96/11/10 ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. 
 110/118544        منشى شعبه 25 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

امير   : علهى  محكوم  سيدحسن  فرزند  شايقى  ناصر  سيدپيمان   : له  محكوم  اجرائيه 
به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  بموجب   : به  محكوم  كريم  فرزند  اورنگ  فابريكى 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609970228500603 محكوم عليه محكوم است 
مبلغ 26/574/000  و  خواسته  اصل  بابت  ريال  مبلغ 792/000/000  پرداخت  به 
ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان 
وصول آن بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى و استناد به تبصره الحاقى ماده 
2 قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 و ماده واحده مصوب 1377/9/21 مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و پرداخت حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه در حق خواهان و به 

پرداخت نيم عشر دولتى
25 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير         110/118539  

 دادنامه پرونده كالسه 9609980228500387 شعبه 25 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد بهشتى تهران تصميم نهايى شماره خواهان شركت سهامى بيمه ايران با 
وكالت خانم سمانه كچويان فرزند فضل اله  خوانده : آقاى مرتضى كاك سمندى  خواسته 
ها : 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- مطالبه وجه بابت .  
.  .   دادگاه پس از امعان نظر در مندرجات و اوراق پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با 
استعانت از حضرت احديت مبادرت به صدور راى مى نمايد راى دادگاه در خصوص دعوى 
شركت سهامى بيمه ايران با وكالت سمانه كچويان بطرفيت مرتضى كاك سمندى بخواسته 
به  تاديه  تاخير  و  دادرسى  خسارات  باحتساب  ريال   2/488/660/000 مبلغ  مطالبه 
استناد بيمه نامه شماره 1392-379-32632114-114 ، نظريه افسركاردان فنى ، 
رسيد پردا خت خسارت كه مستندات دادخواست داللت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و 
خوانده على رغم دعوت به دادرسى در دادگاه حاضر نشده و دفاعى در رد دعواى خواهان 
ابراز نداشته و دليلى بر عدم اشتغال ذمه خوانده اقامه و ابراز نداشته اند دادگاه با 
احراز صحت دعوا خواهان مستندا به مواد 194و198و502و514و515و522 قانون 
آيين دادرسى مدنى و مواد 221و228و230 قانون مدنى و ماده 5 قانون اصالح قاون 
بيمه اجبارى مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در قبال شخص ثالث حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 2/488/660/000 ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 86/409/100 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواست (1396/5/16) تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى 
بانك مركزى و پرداخت حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم  مى 
اين  در  واخواهى  قابل  ابالغ  از  روز پس  بيست  و ظرف  است  غيابى  راى صادره  دارد 
دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم تجديدنظر 

استان تهران مى باشد
تهران (حقوقى)  عمومى  دادگاه  پنجم  و  بيست  رئيس شعبه           110/118535 



وزیر نفت عراق اظهار کرد قراردادی که با تهران برای 
س��وآپ حداکثر ۶۰ هزار بش��که در روز نفت تولید ش��ده 
در میدان نفتی کرکوک با نفت ایران منعقد شده برای 

مدت یک سال است و می تواند تمدید شود.
به گزارش ایس��نا، طبق این توافق که میان دو کش��ور 
به امضاء رس��ید، ایران به همان میزان و کیفیت مش��ابه 
نف��ت ک��ه از کرکوک دریاف��ت می کند، به بنادر جنوبی 
عراق تحویل خواهد داد.جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق، 
در حاشیه نشست وزیران نفت عرب در شهر کویت به 
خبرنگاران گفت: این توافق به مدت یک س��ال اس��ت 
و پ��س از آن م��ا درب��اره تمدید یا عدم تمدید آن تصمیم 
خواهیم گرفت.این توافق به عراق اجازه می دهد فروش 
نفت کرکوک را که از زمان بازپس گیری کنترل میادین 
نفت��ی ش��مال توس��ط ارتش از نیروهای ک��رد در اکتبر 
متوقف ش��ده اس��ت، از س��ر بگیرد.بین ۳۰ تا ۶۰ هزار 
بش��که در روز نف��ت کرکوک ب��ا تانکر به منطقه مرزی 
کرمانشاه که ایران در آنجا یک پاالیشگاه دارد، تحویل 

داده خواهد شد.

لعیبی همچنین گفت: ساخت یک خط لوله از کرکوک به 
بندر سیهان ترکیه یک سال طول خواهد کشید.این خط 
لوله جایگزین خط لوله قدیمی و آس��یب دیده کرکوک 
سیهان خواهد شد و از شهر بایجی آغاز شده و تا منطقه 

مرزی فیش خائور با ترکیه امتداد پیدا می کند.بخش��ی 
که خط لوله کرکوک – س��یهان از آن عبور می کند در 
س��ال ۲۰۱۴ به تصرف گروه تروریس��تی داعش درآمد 
و پس از آن طی توس��ط نیروهای عراقی در دو س��ال 

گذش��ته  تصرف ش��د.وزیر نفت عراق گفت: قصد دارد 
روز پنج شنبه به همراه یکی از مدیران بلندپایه شرکت 
BP از می��دان نفت��ی کرکوک دیدار کند تا توافق امضاء 
ش��ده با این ش��رکت نفتی انگلیس��ی را فعال کند و این 
ش��رکت به بغداد کمک کند کاهش چش��مگیر تولید از 
کرکوک را متوقف کرده و تولیدش را به سطح باالتری 
افزایش دهد.لعیبی گفت: ما با شرکت BP برای ارزیابی 
میدان نفتی کرکوک به منظور افزایش تولید و باال بردن 

ذخایرمان تفاهم نامه داریم.
عراق از شرکت BP درخواست کرده به افزایش تولید از 
میدان نفتی کرکوک به بیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز 
کمک کند.طبق اعالم BP، کرکوک یکی از بزرگ ترین 
و قدیمی ترین میادین نفتی در خاورمیانه اس��ت با این 
همه برآورد می ش��ود حدود ۹ میلیارد بش��که ذخایر قابل 
استخراج دارد.براساس گزارش رویترز، شرکت BP در 
گذش��ته برای شرکت دولتی نفت شمال مساعدت فنی 
فراه��م ک��رده بود تا به توس��عه مج��دد میدان کرکوک 

کمک کند.
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الزامات مشارکت خارجی ها در صنعت برق
»شروع « بررسي  می کند 

ش�هال حس�ینی-گروه انرژی : از ۷۷ هزار 
م��گاوات ظرفیت نصب ش��ده نیروگاه های 
در سراس��ر کش��ور، بیش از ۶۲ هزار مگاوات 
آن به نیروگاه های بخاری، گازی و سیکل 
ترکیبی اختصاص دارد. از ۶۲ هزار مگاوات 
ظرفی��ت نیروگاهه��ای حرارت��ی، ظرفیت 
نیروگاههای بخاری ۱5 هزار و 8۲۹ مگاوات 
است که ۲۰.5 درصد سهم کل نیروگاههای 
کش��ور را به خود اختصاص داده اند.ظرفیت 
نیروگاههای گازی ۲۷ هزار و ۲58 مگاوات 
است که ۳5.۳5 درصد از ظرفیت نصب شده 
کل کش��ور را تش��کیل می دهند؛ همچنین 
ظرفی��ت نیروگاههای س��یکل ترکیبی نیز 
۱۹ هزار و ۴۷۰ مگاوات اس��ت که س��همی 
۲5.۲5 درصدی در نیروگاه های نصب شده 
را ب��ه خ��ود اختصاص داده اند. بقیه ظرفیت 
ایجاد شده در نیروگاههای کشور مربوط به 
نی��روگاه های برقآبی، اتمی، تولید پراکنده، 
دیزل��ی و تجدیدپذی��ر اس��ت.به این ترتیب 
بیش از 8۱.۱ درصد از ظرفیت نصب ش��ده 
صنعت برق، متعلق به نیروگاههای حرارتی 
تحت راهبری شرکت مادر تخصصی تولید 
نی��روی برق حرارتی اس��ت.از ۲8۹ میلیارد 
کیلووات ساعت برق تولید شده در سال ۹5، 
نیروگاهه��ای بخ��اری 85 میلیارد کیلووات 
س��اعت، نیروگاهه��ای گازی ۷۶.۷ میلیارد 
کیل��ووات س��اعت، نیروگاههای س��یکل 
ترکیبی ۱۰۳.۹ میلیارد کیلووات ساعت برق 
تولید کرده اند.نیروگاههای س��یکل ترکیبی 
ب��ا ۳5.۹ درص��د از کل تولی��د برق کش��ور، 
بیش��ترین سهم تولید نیروگاهی کشور را به 
خود اختصاص داده اس��ت. طبق آمار ایران 
هفتمین کشور جهان است که می تواند بیش 
از ۹۰ درصد از نیاز خود را به تجهیزات صنعت 
برق تأمین کند. ایران امروز می تواند بیشتر 
نیازهای صنعت برق را توس��ط ش��رکتهای 
خصوصی فعال در این بخش تأمین کند. به 
گفت��ه معاون وزیر نیرو ایران جزو ۶ نیروگاه 
س��از برتر جهان است.این در حالی است که 
محمدعلی وحدتی، نایب رییس س��ندیکای 
تولیدکنن��دگان ب��رق در مصاحبه ای اعالم 
کرد: امکان سرمایه گذاری و احداث نیروگاه 
توس��ط بخش خصوصی داخلی وجود دارد. 
بخ��ش خصوصی داخل��ی می تواند نیروگاه 
هایی که دولت به مزایده گذاشته را خریداری 
کن��د، چ��را که در حال حاضر 5۰ درصد برق 
کش��ور توسط بخش خصوصی داخلی تولید 
می ش��ود،اما متاس��فانه در حال حاضر دولت 
بدهی زیادی به پیمانکاران بخش خصوصی 
دارد و در این میان وزارت نیرو بودجه ای برای 

تسویه بدهی های خود ندارد  و در حال حاضر 
بخش خصوصی قادر نیس��ت پول خود را به 
موقع از دولت دریافت کند.مش��کل اقتصاد 
صنعت برق و ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت 
بدهیه��ای ۱۲ ه��زار میلیارد تومانی خود به 
س��رمایه گذاران داخل��ی ( که حدود 5۰۰۰ 
میلی��ارد تومان آن صرفا مربوط به ش��رکت 
مپناس��ت) موجب شده تا سرمایه گذاران در 
شرایط فعلی توان و تمایلی به احداث نیروگاه 
جدید در کشور نداشته باشند. اگر چه بدهی 
های وزارت نیرو به پیمانکاران سبب کاهش 
توان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 
در این حوزه شده و اطمینان بخش خصوصی 
را برای بازپرداخت سرمایه در صورت سرمایه 
گذاری جدید کاهش داده اس��ت اما به گفته 
فع��االن این صنع��ت، دولت میتواند با دادن 
تضمین های مناس��ب به بخش خصوصی 
داخلی، امکان س��رمایهگذاری از سوی آنها 
را فراه��م کند و بخش خصوصی داخلی نیز 
میتواند خود رأسا به جذب سرمایه از طریق 
بانک های داخلی یا خارجی و یا حتی انتخاب 
شرکت های سرمایه گذار خارجی به عنوان 
ش��رکت های ش��ریک در اجرای پروژه ها 
اق��دام کند. ب��رای تأمین نقدینگی مورد نیاز 
پروژه های زیرساختی کشور اخیراً ابزارهای 
تأمی��ن مالی متنوعی از جمله صندوق های 
س��رمایه گذاری پروژه و اوراق صکوک در 
بازار س��رمایه توسعه داده شده است. معاون 
وزی��ر نی��رو در امور ب��رق و انرژی می گوید: 
ح��دود 5۰ هزار م��گاوات موافقت اصولی با 
بخش خصوصی داخلی داریم که بسیاری از 

اینها بیش از 5 سال است که این پروانه ها را 
در دست دارند و کاری انجام ندادند بنابراین 
جای سرمایه گذار خارجی وارد می شود که 
سرمایه گذار داخلی حضور ندارد وگرنه حتما 
اولویت با سرمایه گذار داخلی است. هوشنگ 
فالحتیان معتقد اس��ت اولویت اس��تفاده از 
تولیدات نیروگاهی داخلی اس��ت چون بیش 
از ۹8 درص��د نیروگاههای در حال س��اخت 
ازجانب مپنا س��اخته می ش��ود و ایران جزء 
معدود کش��ورهای نیروگاه س��از دنیاست. از 
آنجایی که وزارت نیرو ۱۴ هزار میلیارد تومان 
ب��ه بخ��ش خصوصی بدهکار اس��ت و توان 
پرداخت آنرا با توجه به ش��رایط مالی ندارد 
و از طرفی با توجه به رش��د مصرف س��االنه 
برق هر سال باید 5 هزار مگاوات به ظرفیت 
تولید برق نیروگاهها افزوده شود که به این 
ترتیب ساالنه ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری جدید نیاز داریم. مدیرعامل مپنا می 
گوید: تامین سرمایه کامال امکان پذیر است 
ما متعهدیم برای تمام نیروگاههای کش��ور 
چنانچه تضمین بازگش��ت س��رمایه باشد با 
استفاده از مدلهای مالی چه در بازار سرمایه و 
انتشار اوراق مختلف و یا ایجاد صندوق پروژه 
در بورس یا گرفتن وام از بانک های خارجی 
و یا داخلی تامین سرمایه کنیم. عباس علی 
آبادی معتقد اس��ت: همه این موارد سرمایه 
گذاری مشروط به تضمین بازگشت سرمایه 
امکان پذیر اس��ت. ارتقای کیفیت و افزایش 
راندم��ان نی��روگاه ها از ض��رورت های این 
صنعت خودکفا و پیش��رفته اس��ت در ۲ یا ۳ 
س��ال اخیر شرکت مپنا برای ارتقای توربین 

های خود با زیمنس آلمان قراردادی بس��ت 
ت��ا ف��ن آوری توربی��ن کالس f را به ایران 
انتقال دهد. وزیر سابق نیرو می گوید وقتی 
در دنیا توربین گازی تولید می ش��ود که ۴۰ 
درصد راندمان دارد آیا کس��ی حاضر اس��ت 
توربین��ی از ما بخ��رد که ۳۳ درصد راندمان 
دارد. حمی��د چیت چیان می افزاید: به خاطر 
ای��ن اختالف راندمان وقتی تولید کنندگان 
بخش خصوصی داخلی نیز به س��مت تولید 
خارجی می رود در این شرایط تولید کنندگان 
داخلی مجبور به ارتقاء محصول تولیدی می 
شوند که حتما این رقابت به نفع کشور و به 
نفع تولیدکنندگان داخلی اس��ت. البته وزیر 
سابق نیرو تاکید دارد باید تعادل حفظ شود و 
تولیدکننده داخلی به زحمت و فشار بیافتد و از 
طرفی حمایت بی حد از تولید داخلی ما را از 

فن آوری جدید دنیا محروم می کند. 
گرچه مش��کل کمب��ود منابع مالی غیرقابل 
انکار اس��ت بنابراین نباید از سرمایه گذاری 
خارجی غافل شویم اما چطور از آن استفاده 

کنیم تا صنعت گران داخلی بیکار نشوند. 
معاون سابق وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
م��ی گوی��د: تمام نیروگاهها از همه نوع اعم 
از گازی ، بخار و آبی با استفاده از تجهیزات 
داخلی ساخته شده است و ظرفیت نیروگاهی 

کشور به ۷۷ هزار مگاوات رسیده است. 
محم��د بهزاد م��ی افزاید: به نظر من نیازی 
نیس��ت از ش��رکت های خارجی برای تولید 
اس��تفاده کنیم، بر عکس از امکانات داخلی 
در سایر کشورها برای تقویت صادرات باید 
استفاده شود. وی معتقد است: با هماهنگی 

قبل��ی بی��ن صنعتگران و س��رمایه گذاران 
خارجی می ش��ود استفاده از امکانات داخلی 
را ب��ا تم��ام ت��وان زیادت��ر ک��رد و از حداکثر 
س��اخت داخ��ل در فاینانس ه��ای خارجی 

استفاده کنیم. 
���500 شرکت سازنده تجهیزات برقی در 

بخش خصوصی فعال است 
رئیس س��ندیکای برق می گوید: اگر نیازی 
ب��ه واردات تجهیزات اس��ت می توانیم این 
تجهیزات را به س��متی س��وق دهیم که نیاز 
م��واد اولی��ه را برطرف کند، به جای واردات 
تجهیزات س��اخته شده که بخش تولید را از 
مدار خارج می کند. علی بخشی معتقد است: 
اگر مطالبات بخش خصوصی پرداخت شود 
شرکت های خصوصی می توانند به جایگاه 
اصلی خود برگردند . اعضای سندیکای برق 
معتقدند که بخش خصوصی به دلیل داشتن 
کارخانج��ات متع��دد و توان تولید تجهیزات 
نیروگاهی بیش��تر از دولتیها توان مذاکره با 
خارجیها را دارد. نائب رئیس سندیکای برق 
گفته است : بخش خصوصی به دلیل وصول 
نکردن طلب شان از دولتیها ضعیف شده و در 
مذاکره با هئیت های خارجی همیشه اولویت 
دوم را دارند. پیام باقری معتقد است دولیتها 
باید از بخش خصوصی حمایت کنند و به این 
بخش اجازه ورود به مذاکرات با خارجیها را 
بدهند چون ادبیات مذاکره مسلط هستند و 
بارها آنرا تجربه کردند. تفاهم نامه و قرارداد 
ساخت نیروگاه با خارجیها در دولت یازدهم 
منعقد شده است تصمیم وزیر جدید نیرو در 
برخورد با این شیوه سرمایه گذاری چه خواهد 
ب��ود. وزی��ر نیرو می گوید: در این بخش باید 
از هم��ه ابزارها اس��تفاده کنیم البته بر توان 
داخل��ی تاکید خواهی��م کرد. رضا اردکانیان 
معتقد اس��ت از فرصت های جذب س��رمایه 
ب��ا رعای��ت اصول مورد تاکید دولت و قانون 
گ��ذار باید بتوانیم بهره مند ش��ویم. وصول 
مطالبات صنعت برق از دولت، دیده ش��دن 
بخ��ش خصوص��ی در مذاکرات با خارجیها، 
دادن تضمی��ن ه��ای معتبردولتی به بخش 
خصوص��ی همانند ش��رکت های خارجی و 
حل مشکل اقتصاد برق از مهمترین چالش 

های این صنعت است. 
به هر حال شاید به دلیل کمبود منابع مالی و 
به دنبال آن رشد مصرف برق مجبور باشیم 
از مناب��ع مالی و س��رمایه خارجی اس��تفاده 
کنی��م ول��ی نباید صنعتگران��ی که در طول 
دوره تحریم و مش��کالت اقتصادی صنعت 
برق را س��ر پا نگه داش��تند و آنرا به رتبه ۱۴ 

دنیا رساندند فراموش کرد.

میز خبرمیز خبر

کاهش قیمت نفت وافزایش 
فعالیت حفاری آمریکا

قیمت های نفت در واکنش به افزایش بیشتر 
دکل های حفاری نفت آمریکا که ممکن است 
تالش های اوپک برای متعادل کردن بازارها را 
تضعیف کند، کاهش یافت.به گزارش ایس��نا، 
بهای معامالت وس��ت تگ��زاس اینترمدیت 
آمریکا ۳۱ سنت یا ۰.5 درصد نسبت به قیمت 
نهایی روز جمعه کاهش یافت و به 5۷.۰5 دالر 
در هر بشکه رسید.بهای معامالت نفت برنت 
که قیمت پایه برای بازار جهانی است، ۳۴ سنت 
ی��ا ۰.5 درص��د کاهش یافت و در ۶۳.۰۶ دالر 
در هر بشکه ایستاد.به گفته شین چنل، مشاور 
بازار سهام در شرکت ASR ولث ادوایزرز، در 
حال حاضر بزرگترین نگرانی س��رمایه گذاران 
افزایش ش��مار دکل های حفاری نفت آمریکا 
باق��ی مان��ده که ممکن اس��ت توافق اوپک و 
روس��یه را زمانی که برای بازبینی آن در ژوئن 
س��ال ۲۰۱8 دیدار می کنند، به خطر بیاندازد.

ش��رکت خدمات ان��رژی بیکرهیوز روز جمعه 
اعالم کرد شمار دکل های حفاری برای تولید 
جدید در آمریکا در هفته منتهی به 8 دسامبر، 
دو حلقه افزایش یافته و به ۷5۱ حلقه رس��یده 
است.شمار باالی دکل های حفاری به افزایش 
بیشتر تولید نفت آمریکا اشاره دارد که در حال 
حاضر بیش از ۱5 درصد از اواسط سال ۲۰۱۶ 
افزایش یافته و به ۹.۷۱ میلیون بشکه در روز 

رسیده است. 

 رونمایی استراتژی
 خروج از توافق نفتی 

وزی��ر ان��رژی ام��ارات متح��ده عرب��ی در 
اظهارات��ی عنوان کرد تولیدکنندگان اوپک 
و غیراوپک قصد دارند اس��تراتژی خروج از 
توافق کاهش تولید جهانی نفت را در ژوئن 
اعالم کنند.به گزارش ایس��نا ، س��هیل بن 
محم��د المزروعی در ابوظبی به خبرنگاران 
گفت: هنوز زود است پیش از ژوئن که اوپک، 
روسیه و سایر تولیدکنندگان مشارکت کننده 
در توافق کاهش تولید دیدار می کنند، درباره 
طراحی یا ایجاد چنین اس��تراتژی صحبت 
ش��ود.وزیر ان��رژی امارات اظه��ار کرد: ما 
در نشس��ت ژوئن یک اس��تراتژی را اعالم 
خواهی��م ک��رد که به معنای خروج از توافق 
در ژوئن نخواهد بود و به معنای آن اس��ت 
که ما یک اس��تراتژی برای خروج از توافق 
کاه��ش تولید نفت خواهیم داش��ت.امارات 
متحده عربی ریاست اوپک را در سال ۲۰۱8 
برعهده خواهد داشت. اوپک و متحدانش با 
هدف حذف مازاد عرضه جهانی و پشتیبانی 
از قیمت ه��ا، از ژانویه محدود کردن عرضه 
به میزان مجموعا حدود ۱.8 میلیون بشکه 
در روز را آغ��از کردن��د و در حال حاضر قصد 
دارند تا پایان س��ال ۲۰۱8 به توافق کاهش 

تولید ادامه دهند.

آغازساخت  بزرگترین نیروگاه 
خورشیدی شناور جهان

ش��رکت "چاینا تری گورجس نیوانرژی" در 
پ��روژه ای به ارزش ی��ک میلیارد یوان )۱5۱ 
میلیون دالر( در حال ساخت بزرگترین نیروگاه 
خورش��یدی ش��ناور جهان در استان آن هوئی 
چین اس��ت.به گزارش ایس��نا، این ش��رکت 
س��اخت این پروژه ۱5۰ مگاواتی را در ژوییه 
آغاز کرد و بخش��ی از این نیروگاه به ش��بکه 
برق متصل ش��ده اس��ت.طبق اعالم شرکت 
"چاینا ت��ری گورجس نیوانرژی"، این پروژه 
پنل های ثابتی را تشکیل می دهد که در سطح 
دریاچه ای شناور هستند که پس از ریزش یک 
معدن زغال س��نگ ایجاد ش��د. انتظار می رود 
کل ای��ن تاسیس��ات ت��ا ماه مه س��ال ۲۰۱8 
عملیاتی ش��ود.پنل های خورش��یدی شناور 
در چین رو به گس��ترش هس��تند در حالیکه 
ب��ه دلی��ل تراکم ش��بکه، پروژه های زمینی با 
ظرفیت کامل مورد استفاده قرار نگرفته اند.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، پیش از ساخت این 
نیروگاه، بزرگترین پروژه خورش��یدی شناور 
چین یک نیروگاه ۴۰ مگاواتی بود که از سوی 
ش��رکت "س��ان گرو پاور ساپالی" در استان 

آن هوئی راه اندازی شده بود.

عربستان صدور نفت به آسیا 
را کاهش می دهد

ش��رکت آرامکو عربس��تان قصد دارد در ماه 
ژانویه امس��ال صادرات نفت به کشورهای 
آس��یایی را کاهش ده��د، اما صادرات خود 
را ب��ه اروپ��ا و آمریکا ثاب��ت نگه می دارد.به 
گ��زارش رویترز ، وزارت انرژی عربس��تان 
اعالم کرد ش��رکت آرامکو قصد دارد در ماه 
ژانویه امس��ال صادرات روزانه نفت خود به 
آس��یا را بیش از ۱۰۰ هزار بش��که نسبت به 
ماه دسامبر کاهش دهد.با این همه، آرامکو 
صادرات نفت خود را به اروپا و آمریکا، ثابت 
نگه خواهد داش��ت.یک منبع صنعتی اعالم 
کرد عربستان قصد دارد در ماه ژانویه امسال 
صادرات نفت خود را در س��طح ۶ میلیون و 

۹۰۰ هزار بشکه در روز نگه دارد.

احتمال پایان توافق کاهش 
تولید اوپک و غیراوپک

وزیر نفت کویت اعالم کرد اوپک و س��ایر 
تولیدکنندگان نفت شامل روسیه در صورت 
متعادل شدن بازار تا ژوئن، ممکن است به 

توافق کاهش تولید پایان دهند.
به گزارش ایسنا، عصام المرزوق به بلومبرگ 
گفت: روسیه مایل است توافق کاهش تولید 
تا حد امکان زودتر به پایان برس��د. وی بعدا 
به خبرنگاران گفت: س��ازمان کش��ورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( استراتژی خروج از 
توافق کاهش تولید نفت جهانی را در نشست 

بعدی خود در ژوئن بررسی خواهد کرد.
وزی��ر نف��ت کویت ب��ه خبرن��گاران گفت: 
همچن��ان هرچند م��اه کمیته مونیتورینگ 
وزیران نشست هایی را برگزار خواهد کرد و 
بررسی یک استراتژی خروج پیش از ژوئن 

انجام خواهد گرفت.
س��ازمان کش��ورهای صادرکنن��ده نف��ت 
)اوپک( و تولید کنندگان غیراوپک ش��امل 
روس��یه در تالش برای حذف مازاد عرضه 
جهان��ی موافقت کرده اند کاهش تولید را تا 
پایان س��ال ۲۰۱8 تمدید کنند. با این همه 
مقرر شده در صورت کمبود عرضه در بازار، 

زودتر از موعد از توافق خارج شوند.

مردم انگیزه ای برای مصرف 
بهینه انرژی ندارند

علی وکیلی مدیرعامل شرکت بهینه  سازی 
مص��رف س��وخت، تخصی��ص یارانه های 
غیرهدفمند به حامل های انرژی را سرمنشاء 
بس��یاری از چالش ه��ای اقتصادی از جمله 
مص��رف باالی انرژی، به��ره وری پایین و 
تولی��د غیررقابتی دانس��ت.به گزارش مهر، 
وکیلی گفت: این مطالعات نش��ان می دهد 
در صورت ادامه روند کنونی مصرف انرژی، 
ای��ران در آینده ای نه چندان دور واردکننده 
انرژی می شود و این رویداد برای بزرگترین 
کش��ور برخوردار از ذخایر هیدروکربوری در 
جهان بس��یار تل��خ و ناگوار اس��ت.وکیلی، 
تخصی��ص یارانه ه��ای غیرهدفمن��د ب��ه 
حامل های انرژی را سرمنش��ا بس��یاری از 
چالش های اقتصادی کش��ور عنوان کرد و 
گفت: این یارانه ها، انگیزه ای برای استفاده 
 از محصوالتی با مصرف انرژی بهینه باقی

 نگذاشته است.
وی ادام��ه داد: در کش��ورهای پیش��رفته، 
فرهنگ خرید محصوالت با مصرف انرژی 
اس��تاندارد و بهین��ه در می��ان مردم نهادینه 
شده و نبود تقاضا برای محصوالت انرژی بر، 
اصلی ترین و موثرترین سازوکاری است که 
عرضه تولیداتی از این دست را محدود کرده 

است.
 ب��ه گفته وی، کاهش غیرهدفمند یارانه ها 
و افزای��ش قیم��ت تم��ام ش��ده کاال از یک 
س��و، نبود امکان اس��تفاده از فناوری های 
روزآم��د ب��ه دلیل تحریم ها و اعطا نش��دن 
تس��هیالت به تولیدکنندگان از سوی دیگر 
و س��رانجام قاچ��اق و واردات کااله��ای 
بی کیفیت به کش��ور، عواملی بود که ناگزیر 
 تولیدکنندگان ایرانی را با مشکالت بسیاری

 روبه رو کرد.

 کاهش یک درصدی
 تلفات برق 

محمودرض��ا حق��ی فام مع��اون هماهنگی 
توزی��ع ش��رکت توانی��ر گف��ت: در صورت 
کاهش یک درصدی تلفات برق در ش��بکه 
ه��ای توزیع، تا س��ه هزار میلی��ارد ریال به 
اقتصاد برق کمک می ش��ود؛ بنابراین باید 
به س��متی حرکت کنی��م که تلفات کاهش 
یابد.ب��ه گ��زارش ایرنا، حقی فام ، به صورت 
های مالی حسابرس��ی توانیر در س��ال ۹5 
اش��اره کرد و افزود: ش��رکت توانیر از چرخه 
اقتصادی نامناس��بی رنج می برد و باید این 
چرخه اصالح ش��ود.وی اضافه کرد: قیمت 
تمام ش��ده برای تولید یک کیلووات ساعت 
ب��رق ۹8۰ ریال اس��ت که ب��ا ۶۶۰ ریال به 
فروش می رس��د و این رقم برای ش��رکت 

به صرفه نیست.
او ادام��ه داد: ب��ا این چرخه اقتصادی امکان 
خدمات بهتر به سرمایه گذاران کاهش و این 
خدمات به تعویق می افتد بنابراین تا زمانی 
ک��ه صنعت برق توانمند نباش��د منابع الزم 
برای س��رمایه گذاری نیز به درس��تی تامین 
نخواهد ش��د.حقی فام خواس��تار همکاری 
ش��رکت ه��ای توزی��ع برق با دانش��گاه ها 
در زمین��ه تحقیقات کاربردی ش��د و تاکید 
کرد: ارتباط ش��رکت های توزیع با دانشگاه 
ه��ا در زمین��ه تحقیق��ات کارب��ردی ملی و 
منطق��ه ای به ارتقا و کیفیت خدمات توزیع 
ب��رق منج��ر خواهد ش��د.وی ادامه داد: اگر 
این صنعت در کش��ور توانمند باش��د، دیگر 
شاخص های شهروندی هم ارتقا می یابد.

وی وضعیت توزیع برق را در کش��ور خوب 
ارزیاب��ی ک��رد و گف��ت: تمای روس��تاهای 
 ب��االی ۱۰ خان��وار در کش��ور از نعمت برق 

برخوردار هستند.

غالمرضا شرفی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره 
ب��ه پیش بین��ی درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی از افزایش 
قیمت حامل های انرژی در بودجه ۹۷ گفت: مجلس در 
ش��رایط فعلی اقتصاد موافق افزایش قیمت حامل های 
انرژی نیست.ش��رفی در گفت وگو با فارس، با اش��اره به 
تبصره ۱8 الیحه بودجه س��ال ۹۷ کل کش��ور که روز 
یکش��نبه ارائه ش��د، گفت: قبل از هر چیز باید الیحه و 
بندهای آن پس از تش��کیل کمیس��یون تلفیق در این 

کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد و براساس آمار و ارقام 
موجود، به طور دقیق محاسبه شود. وی ادامه داد: اما در 
مورد اینکه آیا مجلس موافق افزایش قیمت حامل های 
انرژی و درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی این افزایش است، 
باید بگویم به طورکلی مجلس نگاه مثبتی در ش��رایط 
فعلی اقتصاد به افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد،هر 
چند که دولت در این الیحه و براساس جدول شماره 5 
افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل را دیده است. عضو 
کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سؤال که ظاهراً 
دولت تنها به افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل اکتفا 
نخواهد کرد و قطعا دیگر قیمت های حامل های انرژی 
افزایش پیدا می کند، گفت:  من در جلس��ه ای که با وزیر 
نفت و برخی از مسئوالن دولتی داشتم تأکید کردم که 
افزایش قیمت در شرایط فعلی می تواند زیان ها و اثرات 
بس��یار بدی را در جامعه ایجاد کند و دولت نمی تواند به 

هدف خود در این افزایش قیمت ها برسد. 

رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت:تمام منابع مالی مورد 
نیاز برای انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان و 
یزد بر عهده س��رمایه گذار خصوصی اس��ت و دولت 
هی��چ منب��ع مالی را برای آن در نظر نخواهد گرفت.
به گزارش مهر ؛ رضا اردکانیان در خصوص بررسی 
مشکالت آب شهرک های صنعتی استان کرمان و 
بحث انتقال آب از خلیج فارس به این استان گفت: در 
کشور با طرح های ناموفق زود بازده مواجه هستیم، 

این کارها از جمله اقداماتی است که مرتب در کشور 
صورت می گیرد، بنابراین باید بدون بحث و قضاوت 
کاری کنیم که سرمایه های کشور به هدر نرود.وزیر 
نیرو در ادامه با تاکید براینکه این وزاتخانه مرجعیت 
کارشناس��ی خ��ود را حف��ظ خواهد کرد، در خصوص 
ط��رح انتق��ال آب خلیج فارس به اس��تان های یزد و 
کرمان گفت: طرح انتقال آب از خلیج فارس تنظیم 
ش��ده که مطابق آن، ش��رکت تامین انتقال آب خلیج 
ف��ارس به عنوان س��رمایه گذار خصوصی عهده دار 
اجرای آن شده است.وی توضیح داد: تامین بخشی 
از آب و س��هم ش��رکت ها از جمله ش��رکت گل گهر، 
م��س ای��ران، چادر ملو و بخش های مصرف ش��رب 
آب تعیی��ن و مجموع��ه آن ۳5۰ میلیون متر مربع در 
س��ال مش��خص ش��د. همچنین فاز اول طرح انتقال 
آب، نم��ک زدای��ی  ۱5۰ میلیون متر مربع در س��ال 

انجام می شود.

انتقال آب خلیج فارس به کرمان و یزد  توسط بخش خصوصیمخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی 

پاسخ نوبخت درباره گرانی سوخت و سقف معافیت مالیاتی حقوق

قرارداد سواپ نفت کرکوک با ایران یکساله است

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت حداقل 
حقوق معاف از مالیات را تغییر نداده گفت: افزایش قیمت 

حامل های انرژی در حد شایعه است.
به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوالی 
در خص��وص اینک��ه در الیحه بودجه س��ال ۹۷ س��قف 
معافیت مالیاتی حقوق کارمندان نس��بت به س��ال ۹۶ 
تغییر نکرده است و این موضوع به ضرر کارمندان دولت 
می باشد گفت: سال گذشته دولت در الیحه بودجه رقم 
یک میلیون و 5۰۰ تومان را به عنوان سقف حقوق معاف 
از مالیات در نظر گرفته بود اما مجلس در هنگام تصویب 
با ۳۴ درصد افزایش این رقم را به ۲ میلیون تومان تغییر 
داد.وی اف��زود: دول��ت تصمیم گرفت در الیحه بودجه 
۹۷ تغییری در میزان س��قف حقوق معاف از مالیات در 

نظر نگیرد اما مجلس ش��ورای اس��المی می تواند بنا به 
اقتضائ��ات خ��ود این رقم را افزایش دهد.نوبخت تاکید 
کرد: دولت به دنبال تامین مالیات از اقش��ار حقوق بگیر 
جامعه نیس��ت و بر همین اس��اس تالش داریم مالیات 
ستانی را از بخش های خاکستری اقتصاد که فرار مالیاتی 
دارن��د وص��ول کنیم.به گفته رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه در ابتدا بخشنامه بودجه ۹۷ کف افزایش حقوق 
کارمن��دان را 5 درص��د در نظ��ر گرفته بود اما با توجه به 
حساس��یت هایی که در میان کارمندان ایجاد ش��د برای 
اینک��ه خیال همه کارمندان راحت ش��ود اعالم کردیم 
میزان افزایش حقوق در سال ۹۷،  ۱۰ درصد خواهد بود.
وی همچنین در پاس��خ به س��وال دیگر خبرنگار تسنیم 
درباره تعداد افرادی که از صف یارانه بگیران در س��ال 

۹۷ حذف خواهند شد گفت: هیچ چیز در خصوص تعداد 
افرادی که از صف یارانه بگیران حذف می شوند قطعی 
نیست اما به هر حال دولت برای کاهش فشار ناشی از 
پرداخت یارانه به همه مردم از طرف مجلس مکلف به 
حذف افراد غیرنیازمند ش��ده است.نوبخت افزود: بعد از 
تصویب مجلس و نهایی شدن عدد در نظر گرفته شده 
ب��رای پرداخت یارانه نقدی خانوار می توان تعداد دقیق 
افراد حذف شده از دریافت یارانه را اعالم کرد.سخنگوی 
دولت همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم 
در خصوص افزایش قیمت گازوئیل در سال ۹۷ با توجه 
به مفاد بودجه ۹۷ گفت: دولت در الیحه بودجه همانند 
س��ال ۹۶ که مجوز مجلس را کس��ب کرد می تواند از 
ظرفیت افزایش قیمت حامل های انرژی استفاده کند.

وی تاکید کرد: تمام مباحثی که در یکی دو روز گذشته 
در فض��ای مجازی در خص��وص افزایش قیمت حامل 
های انرژی مطرح شده شایعه بوده و باید بگویم گاهی 
ب��ه ح��ال افرادی که تحت تاثیر ای��ن خبرها در فضای 

مجازی قرار می گیرند تاسف می خورم.



بانک و بیمه
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صرف 70 درصد اعتبارات بهزيستي درحوزه آسيب هاي اجتماعي
مدير کل بهزيستي استان مرکزي خبرداد: 

مديرکل بهزيس��تي اس��تان مرکزي گفت: 70 درصد از 
اعتبارات بهزيس��تي اس��تان مرکزي در حوزه پيشگيري و 
س��اماندهي آسيب هاي اجتماعي و نگهداري از معلوالن 
صرف مي شود .دکتر بهروز رفيعي در آيين بزرگداشت روز 
جهان��ي معل��والن در مجموعه فرهنگي و تفريحي هتل 
امير کبير اراک، افزود: بهزيس��تي به اقش��ار آس��يب پذير 
نظير کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و دختران فراري 
خدمات ارايه مي کند اما اولويت را بر س��امت اجتماعي 
گذاش��ته و خدمات در اين حوزه با وس��واس و جديت پي 
گرفته مي ش��ود.وي اظهار کرد: خدمات بهزيس��تي در 2 
سطح عمومي و ويژه دسته بندي شده است و تمامي خدمات 
و حمايت ه��ا در اي��ن عرصه با وج��ود تنگناهاي اعتباري 
ب��ه عن��وان ني��از اجتماعي با جديت درحال انجام اس��ت. 
مديرکل بهزيس��تي اس��تان مرکزي نيز گفت: با اجراي 
ط��رح غربالگ��ري ژنتيک مي توان از تولد 30 هزار معلول 
جلوگيري کرد که در اين استان نيز اين طرح انجام مي شود 
و شمار معلوالن کاهش پيدا کرده است.نماينده مردم اراک، 
کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسامي نيز در اين 
آيين گفت: دولت در اليحه اي به مجلس شوراي اسامي، 
افزايش س��هم س��ه درصد قانون اشتغال معلوالن به پنج 
درصد را مطرح کرده است .علي اکبر کريمي افزود: يکي از 
دغدغه هاي جدي کشور اشتغال است که جامعه معلوالن 

نيز از اين مهم مستثني نيست و تصويب اليحه جديد در 
خانه ملت مي تواند بخش��ي از مش��کات اين قشر را گره 
گش��ايي کند.وي در ادامه به نقش تشکل هاي مردمي در 
کمک به بهزيستي اظهار کرد: سمن ها بخش عمده اي از 
فعاليت خود را معطوف به همکاري با مراکز حمايتي از جمله 
بهزيستي کرده اند.نماينده مردم اراک، خنداب و کميجان 
در مجلس شوراي اسامي گفت: اين موسسه ها بخشي از 

بار دولت را به دوش مي کشند و دولت با حمايت از اين مراکز 
به افراد فعال در س��من ها انگيزه داده اس��ت.کريمي افزود: 
افراد معلول با داشتن برخي محدوديت ها نيازمند شرايط 
سهل براي استفاده از امکانات عمومي هستند که مناسب 
س��ازي فضاي ش��هري مي تواند به فعاليت اجتماعي آنان 
کمک کند.وي اظهار کرد: ش��هرداري ها و دهياري ها در 
محيط ش��هري و روس��تايي بايد بر اس��اس قانون شرايط 

آساني را براي رفت و آمد بي خطر اين طيف فراهم کنند.
نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي 
اس��امي گفت: بيمارهاي م��ادرزادي يکي از داليل بروز 
تول��د ن��وزادان معلول اس��ت و اجباري ش��دن غربالگري 
ژنتيک موجب کاهش ش��مار افراد معلول ش��ده اس��ت.

کريمي افزود: معلوليت هرگز محدويت نيس��ت و خداوند 
در کن��ار نقايص جس��مي توانمندي هايي را در اختيار فرد 
معلول قرار داده است و کم نيستند معلوالني که با وجود 
نقص در جس��م با عزم و ارداه قوي، قله هاي افتخار را در 
بخش هاي مختلف کسب کرده اند.کريمي افزود: جامعه 
معلوالن ظرفيت بااليي دارد که بايد از اين توانايي نهفته 
براي کش��ف استعداد اين قشر کمک گرفته شود.نماينده 
ديگر مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس ش��وراي 
اس��امي گفت: از جمعي��ت يک ميلي��ون و 430 هزار نفر 
اس��تان مرکزي 30 هزار نفر توانخواه هس��تند و از پارسال 
95ش��مار توانخواهان اين اس��تان افزايش نداشته است.

سيدمهدي مقدسي افزود: 57 درصد از جمعيت معلوالن 
استان مرکزي براثر حوادث رانندگي و ساير اتفاقات دچار 
نقص جسمي شده اند و 43 درصد نيز به علت ژنتيک دچار 
معلولي��ت ش��ده اند.وي اظهار ک��رد: روز جهاني معلوالن 
يادآوري به مسئوالن است تا ظرفيت و توانايي اين قشر 

را بيش از گذشته مورد توجه قرار دهند.

8

نظارت در شركت توزيع نيروي 
برق چهارمحال وبختياري 

ش�هرکرد – ص�ادق کريمي: ب��ه گزارش روابط 
عمومي ش��رکت توزي��ع ني��روي ب��رق اس��تان 
چهارمحال و بختياري، نظارت عاليه در حوزه هاي 
بهره برداري، ديسپاچينگ و ايمني اين شرکت با 
حضور تيم ارزياب )نمايندگان ش��رکت توانير( در 
س��ه روز کاري انجام ش��د.مهندس مجيد فرهزاد 
مدير عامل اين شرکت در جلسه افتتاحيه، ضمن 
معرفي شرکت توزيع نيروي برق استان و امور برق 
شهرستانها، اقدامات شاخص حوزه بهره برداري 
اين شرکت را بر شمرد و خاطر نشان کرد: هدف 
از انج��ام ارزيابي ها؛ تب��ادل تجارب و اطاعات، 
بهبود فرايندها، اثر بخشي فعاليت هاي انجام شده 
و در نهايت رضايتمندي مردم، مي باشد.طي اين 
نظارت سه روزه، ناظرين از امور برق شهرستانهاي 
مختلف استان بازديد کردند و حوزه هاي مختلف 
بهره برداري، ديسپاچينگ و ايمني شرکت را مورد 
ارزيابي و بررسي قرار دادند.پس از پايان ارزيابي در 
جلسه اختتاميه؛ مهندس حميد رضا جاير معاون 
بهره برداري توزيع استان فارس که به عنوان مدير 
گروه نظارتي در اين استان حضور داشت؛ ضمن 
بيان نقاط قابل بهبود، به انگيزه خدمت رس��اني 
وعاقمندي کارکنان اين ش��رکت اش��اره کرد و 
گفت: فضاي س��ازماني مطلوب، توزيع عادالنه 
امکانات و تاسيسات در سطح استان، تجهيز امور 
برق شهرس��تا نها و . . . از نقاط قوت اين ش��رکت 

در حوزه بهره برداري مي باشد.

 نمره قبولي منطقه ساري
 از گروه معين ستاد

ساري-رييس�ي: سخنگوي شرکت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري گفت : گروه معين 
ش��رکت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي ايران از 
منطقه ساري ، تعدادي از نواحي ، تأسيسات انبار 
نف��ت و مجاري عرض��ه فرآورده هاي نفتي بازيد 
کرد.ب��ه گزارش روابط عمومي ، عباس خليل پور 
در پايان جلسه جمع بندي گروه معين که با حضور 
رئي��س و اعضاء گ��روه معين ، مديريت منطقه و 
معاونت ها ، روس��اي نواحي و واحدهاي بافصل 
منطقه ساري در مورخ 96/9/14 برگزار شده بود 
به خبرنگار روابط عمومي توضيح داد : محمد پورزاد 
رئيس گروه معين از مسوولين و کارکنان منطقه 
ساري بخاطر حس تعامل و يکپارچگي و پيشرفت 
پروژه هاي پيش بيني ش��ده تش��کر کرد و هدف 
اصلي اين بازديد ها را ياري رساندن به مناطق و 
کمک به اجراي دقيق اطاعيه ها، دستورالعمل ها 
و ضوابط ش��رکت عنوان کرد و حصول اطمينان 
از صحت عملکرد عمليات فني و مالي شرکت و 
شناسائي مشکات و مسائل و انتقال تجربيات را 

از ديگر اهداف اين گروه برشمرد .

طرح زمستاني در جاده هاي 
ايالم اجرا مي شود

اي�ام- وحي�د ص�در – خبرن�گار ش�روع:  
مدي��رکل راه��داري و حم��ل و نقل جاده اي 
اس��تان اي��ام گف��ت: ط��رح زمس��تاني در 
جاده هاي مواصاتي اس��تان ازروز گذش��ته 

همزمان با سراسر کشور 
نوراله دلخواه با بيان اينکه پيمانکاران طرف 
قرارداد اين دستگاه اجرايي، مطالبات بسياري 
دارند، اظهارداشت: در سال جاري 25 ميليارد 
تومان از محل اعتبارات استاني و 40 ميليارد 
تومان از محل اعتبارات ملي به اين دستگاه 
اختصاص يافته که تاکنون تنها 20 درصد از 

اين ميزان بودجه محقق شده است.
وي ب��ا اش��اره به اينکه به فراخ��ور اعتبارات 
پروژه ه��ا پيش��رفت داش��ته ان��د، اف��زود: 
مش��کات بودجه اي و اعتباري موجب شده 
 که حقوق پرس��نل و مطالبات آنها نيز معوق

 بماند.
مدي��رکل راه��داري و حم��ل و نقل جاده اي 
اس��تان اي��ام ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر 
پيمانکاران طرف قرارداد 14 ميليارد تومان از 
اين دستگاه اجرايي مطالبه دارند که اميدواريم 
ب��ا تزريق به موقع اعتب��ارات، مطالبات آنان 
پرداخت شده و پروژه ها به سرانجام برسند.

نورال��ه دلخ��واه همچني��ن ب��ه آغ��از طرح 
زمس��تاني در جاده هاي مواصاتي اس��تان از 
امروز )20 آذرماه( همزمان با سراس��ر کش��ور 
اش��اره کرد و بيان داش��ت: اين طرح تا پايان 
اس��فندماه ادامه خواهد داش��ت و 34 اکيپ 
 ثابت و س��يار در جاده هاي اس��تان مس��تقر 

شده اند.

افزايش47درصدي تناژ حمل 
شده كاالدر8 بندر امير آباد

ساري-رييسي رئيس اداره حمل ونقل کاال، 
اداره کل راه��داري و حم��ل ونق��ل جاده اي 
اس��تان مازندران ازافزايش47درصدي تناژ 
حمل شده کاال در8ماهه سالجاري نسبت به 
مدتمشابه سال قبل در بندر امير آباد خبر دادبه 
گزارش رواب��ط عمومي اداره کل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي اس��تان مازندران،س��يد 
رحم��ت اهلل موس��وي گف��ت : کل تناژ حمل 
ش��ده کاال در8ماهه امسال بندر امير آباديک 
ميلي��ون ، 520هزارو301ت��ن ذک��ر کرد که 
توس��ط ش��رکتهاي حمل ونقل کاال مستقر 
در بندرامير آباد به س��اير نقاط کش��ور حمل 
گرديده اس��ت که اين نس��بت به مدت مشابه 
 س��ال قبل با افزايش47درصدي همراه بوده

 است.
 وي در ادام��ه اف��زود: کل تن��اژ حمل ش��ده 
کاال در بن��در فريدونکنار24هزارو299ت��ن 
و در بن��در نوش��هررا 384هزارو874تن ذکر 
ک��رد ک��ه توس��ط ش��رکتهاي حم��ل ونقل 
بندره��اي فريدونکن��ار و  کاال مس��تقراز 
 نوش��هربه س��اير نقاط کش��ور حمل گرديده

 است.

اولويت اعطاي تسهيالت با طرح هاي داراي توجيه اقتصادي و اشتغالزايي
عضو هيات مديره پست بانک مطرح کرد؛

عضو هيات مديره پست بانک ايران تاکيد کرد: اولويت 
اعطاي تسهيات اين بانک با طرح هاي داراي توجيه 
اقتصادي و اش��تغالزا اس��ت. روابط عمومي پست بانک 
اي��ران، احتش��ام ف��اح ف��ر اظهارداش��ت: بنگاه هاي 
اقتص��ادي و بانک ه��ا ب��ه دو صورت رش��د مي کنند؛ يا 
براس��اس امکانات موجود ظرفيت س��ازي مي کنند و يا 
در ابتداي مس��ير رش��د؛ اهداف و آينده خود را تعريف 
مي کنند و در مس��ير رس��يدن به اهداف، ظرفيت ها و 
امکان��ات خ��ود را فراه��م مي کنند که در راس��تاي اين 
دو  مورد اگر در مس��ير رش��د و ترقي ابتدا ظرفيت ايجاد 
ش��ود بهتر اس��ت.وي تصريح کرد: پس��ت بانک ايران 
داراي امکانات و ظرفيت هاي بالقوه بس��ياري ازجمله 
دارا بودن بيش از 8 هزار باجه خدمات بانکي ش��هري 
و روس��تائي درس��طح کشور اس��ت که به عنوان نقطه 
قوت آن محسوب شده و بايستي از اين ظرفيت بهينه 
استفاده شود. در حوزه ارتباطات نيز اين بانک به  عنوان 
بانک توس��عه اي و تخصصي حوزه ICT و IT اس��ت و 
اين مهم قطعًا مي تواند فرصت مناسبي براي مجموعه 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوري اطاعات، س��ازمان ها و 
شرکت هاي تابعه باشد.فاح فر افزود: خدمات اعتباري 
پس��ت بانک ايران در س��ه حوزه؛ بانکداري خرد، بانک 
توس��عه اي و تخصص��ي ح��وزه ICT و IT و هم��کاري 
ب��ا فع��االن اقتصادي ارائه مي ش��ود. البته اين بانک به 
عنوان گسترده ترين خرده  بانکدار کشور، مشتريان خود 
را درحوزه روس��تائي و مناطق ش��هري نيز تأمين مالي 
مي کن��د ک��ه اين مهم جهت خريد ابزار کار و تجهيزات 
مورد نياز براي توليد در راس��تاي اش��تغال زائي و رونق 

اقتصادي مناطق روستائي و کم برخوردار بوده و بسيار 
مؤثر مي باش��د.عضو هيأت مديره تأکيد کرد: در حوزه 
بانک توسعه اي و تخصصي حوزه ICT و IT نيز تمرکز 
بر صدور ضمانتنامه ها، خدمات ارزي، اعطاي تسهيات 
ب��ه فعاالن حوزه هاي مذکور، ايجاد ظرفيت هاي جديد 
در اين حوزه ها و س��ايرخدمات مرتبط اس��ت. در حوزه 
ساير بخش هاي اقتصادي، طرح هائي که داراي توجيه 
اقتصادي و اشتغال زائي مناسبي هستند در صدر اعطاي 
تس��هيات اين بانک قرار دارد به طوري که طرح هاي 
پتروشيمي، منافع اجتماعي، خريد اتوبوس و امثال آن 
در اولويت قرار دارد.وي اضافه کرد: پست بانک ايران 
از سال 1395 در حوزه ارزي عملکرد نسبتًا قابل توجهي 

داشته و خدمات آن شامل حوالجات ارزي، فروش ارز، 
گش��ايش اعتبارات اس��ناد ديداري، صدور ضمانت ها و 
ساير خدمات رايج ارزي است.فاح فر در ادامه به تشريح 
عامليت صندوق توس��عه ملي و اقدامات بانک در اين 
زمينه پرداخت و گفت: در اين حوزه از س��ال گذش��ته 
4هزار و 500 ميليارد ريال منابع در اختيار پس��ت بانک 
ايران براي ايجاد طرح هاي جديد و سرمايه در گردش 
واحدهاي توليدي قرار داده شد که در اين راستا، بانک 
گام هاي خوبي را برداشته و نقش خود را به درستي ايفا 
نموده و سهم قابل توجهي از حوزه روستائي را به خود 
تخصيص داده اس��ت.عضو هيات مديره پس��ت بانک 
گفت: عاوه بر آن تسهيات ارزي نيز از محل صندوق 

مذک��ور و مناب��ع داخلي بانک براي تأمين س��رمايه در 
گردش واحدهاي توليدي تخصيص داده شده و با اين 
اقدام بانک عمًا به طرح هاي سرمايه گذاري توسعه اي 
ورود پيدا کرده است بطوريکه چندين پروژه را درمرحله 
گش��ايش اعتبار اس��نادي دارد؛ همچنين با توجه به اين 
عامليت و ايجاد روابط کارگزاري بانکي با کش��ورهاي 
خارجي درحال حاضر در حوزه هاي ارزي نيز شامل انجام 
عمليات گش��ايش اعتبار اسنادي )يوزانس( و گشايش 
اعتبار اسنادي مدت دار در قبال تعهد از سوي خريداران 
داخلي و س��اير خدمات توس��ط اين بانک انجام مي شود 
و خوش��بختانه عملکرد خوبي در اين زمينه دارد.عضو 
هيأت مديره بيان داشت: محور فعاليت هاي حوزه هاي 
اعتب��اري توج��ه به عدم ايجاد معوقات بانکي و وصول 
مطالبات است. درواقع اقدام هاي مؤثر در حوزه اعتباري 
از ايج��اد مطالب��ات جديد جلوگيري کرده و با مديريت 
صحيح، زمينه وصول مطالبات گذشته نيز به خوبي مهيا 
مي شود. بطوريکه مطالبات بانک طي يک سال اخير 4 
درصد کاهش يافته که اميدواريم تا پايان سال جاري اين 
نسبت تک رقمي شود. البته همه اينها ناشي از پيگيري 
وصول مطالبات و پيگيري پرونده ها و درخواست هاي 
اعتباري است. بطوريکه در همين راستا دستورالعمل ها 
و رويه ها با محوريت فعاليت ها در دو بخش شامل؛ ارائه 
خدمات جديد و تهيه دستورالعمل ها و رويه هاي جديد 
انجام ش��د تا بتوانيم خدمات جديد را بصورت ش��فاف و 
مش��خص ب��ه واحدهاي مربوطه اع��ام کنيم. اصاح 
رويه ه��اي موجود درخصوص س��امانه نرم افزار جديد 
بانک نيز از الزاماتي بود که به خوبي انجام شده است.

میز خبرمیز خبر
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تعيين تکليف 631 ميليارد ريال 
اموال مازاد بانک ملي

بانک ملي ايران در هشت ماه نخست امسال 
631 ميلي��ارد ري��ال از اماک م��ازاد ملکي و 

تمليکي خود را تعيين تکليف کرده است.
ب��ه گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، از 
ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه بيش از 104 
م��ورد از اي��ن اماک از طريق 87 مزايده هاي 
سراس��ري و استاني فروخته شده است.بر اين 
اساس مجموع اماک مازاد و تمليکي فروش 
رفته بانک ملي ايران در سال 95 و هشت ماه 
ابتداي س��ال 96، به ارزش بالغ بر حدود يک 
هزار و 665 ميليارد ريال بوده اس��ت.حدود دو 
هزار فقره از اماک تمليکي به ارزش 15 هزار 
و 301 ميليارد ريال در اختيار بانک ملي ايران 
اس��ت که به مرور و طي تش��ريفات قانوني در 
معرض فروش و واگذاري قرار خواهد گرفت.

الزم به ذکر است : با توجه به تأکيدات رئيس 
جمهور و اباغ قانون کاهش 33 درصدي بنگاه 
داري س��االنه بانک ها، همه بانک هاي دولتي 
کارگروه هاي��ي را براي واگذاري و فروش اين 
شرکت ها تشکيل داده اند که بانک ملي ايران 
يک��ي از موفق تري��ن س��ازمان ها در فروش و 

واگذاري اماک مازاد و تمليکي بوده است.

برگزاري دوره آموزشي هوش 
تجاري و داده كاوي در بانک رفاه

 دوره آموزش��ي ه��وش تج��اري و داده کاوي 
در ح��وزه بانک��داري با حضور دکتر س��هماني 
مديرعام��ل، اعض��اي هيأت مديره، مديران و 
روساي بانک رفاه برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومي بانک رفاه؛ در اين دوره آموزشي دکتر 
جمال ش��هرابي عضو هيأت علمي دانش��گاه 
صنعت��ي اميرکبي��ر و دبيرکنفرانس هاي داده 
کاوي اي��ران ب��ه بررس��ي مقدم��ات ه��وش 
تج��اري و داده کاوي در ح��وزه بانک��داري و 
همچني��ن ضرورت ها و مزاياي اس��تقرار اين 
سيستم در نهادهاي مالي و خدماتي پرداخت.

هوش تجاري مجموعه توانايي ها، فناوري ها، 
ابزارها و راهکارهايي اس��ت که به درک بهتر 
مديران از شرايط کسب و کار کمک مي کند. 
ابزارهاي هوش تجاري، ديدگاه هايي از شرايط 
گذشته، حال و آينده در اختيار مديران و تصميم 
گيران س��ازماني قرار مي دهد.مواردي از قبيل 
بازاريابي، مديريت ريس��ک، تشخيص تقلب، 
مديري��ت پورتفوليو، مب��ادالت اوراق بهادار، 
مبارزه با پولش��ويي، داشبوردهاي مديريتي و 
کارت امتي��ازي مت��وزان از جمله کاربردهاي 
هوش تجاري و داده کاوي در صنعت بانکداري 

به شمار مي رود.

رونق 16٩ بنگاه اقتصادي 
بوشهرتوسط بانک صادرات

169بن��گاه تولي��دي در بخش هاي صنعت 
و کش��اورزي اس��تان بوشهر طي شش ماه 
اول س��ال 96 از تسهيات حمايتي حداقل 
406 ميليارد ريالي بانک صادرات ايران بهره 

مند شدند. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي بانک صادرات 
ايران، اين بانک در راستاي حمايت از توليد 
و اش��تغالزايي طي ش��ش ماه ابتدايي سال 
جاري 169 فقره تس��هيات به ارزش بيش 
از 406 ميلي��ارد ري��ال به بنگاه هاي کوچک 
و متوس��ط اس��تان بوش��هر در بخش هاي 
صنعت و کشاورزي پرداخت کرده که نقش 
مهمي در ايجاد و حفظ اشتغال در اين استان 

ايفا کرده است.
در اين اس��تان همچنين طي مدت مذکور، 
بيش از 11 ميليارد ريال وام قرض الحسنه 
ب��ه معرفي ش��دگان کميته ام��داد حضرت 
ام��ام خمين��ي)ره( اعطا ش��ده ک��ه 76 نفر 
در قال��ب ط��رح حمايت از مش��اغل خانگي 
 بان��ک ص��ادرات اي��ران مش��غول ب��ه کار 

شده اند. 
طي همين مدت در اس��تان بوش��هر، 1369 
فق��ره وام ق��رض الحس��نه ازدواج و تهي��ه 
جهيزيه به ارزش بيش از 144 ميليارد ريال 

اعطا شده است.
ع��اوه ب��ر اين، بانک صادرات ايران در اين 
استان طي اين مدت 130 فقره وام مسکن 
اقش��ار وي��ژه )خانواده هاي معظم ش��هدا، 
جانب��ازان و ايثارگ��ران( به ارزش بالغ بر 80 
ميليارد ريال و 181 فقره تسهيات بهسازي 
مسکن روستايي به ميزان تقريبا 63 ميليارد 

ريال پرداخت کرده است. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت، از مجم��وع قريب به 
122هزار ميليارد ريال مجموع س��پرده هاي 
نظام بانکي در استان بوشهر تا پايان مرداد 
ماه 96، بيش از 14 درصد آن در اختيار شعب 
بانک صادرات ايران است. همچنين نزديک 
به 13 درصد تسهيات اعطايي شبکه بانکي 
اين استان تا همين مدت، توسط شعب بانک 

صادرات ايران پرداخت شده است.

نخس��تين نشست س��رمايه گذاري فناوري با حضور 
صندوق هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير کشورهاي 
عض��و دي-هش��ت ب��ا رويک��رد هم افزاي��ي بي��ن 
صندوق هاي مخاطره پذير کش��ورهاي عضو D8 در 
تاريخ 13 و 14 آذر 96 در پارک فناوري پرديس برگزار 
شد.شرکت شناسا، پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد، 
با هدف گس��ترش ش��بکه تعامات بين المللي خود و 
با برنامه ريزي صورت گرفته، در اين نشس��ت حضور 
يافت و نقشي محوري در کميته علمي اين رويداد ايفا 

نمود. در روز اول اين نشست، نماينده شرکت شناسا 
 Co-Investment و CVC مديريت پنل بين المللي
را با حضور نمايندگاني از ترکيه، مالزي و بنگادش 
عهده دار بود. در ادامه، ش��رکت شناس��ا در راس��تاي 
تسهيل جذب سرمايه خارجي 2تفاهم نامه بين المللي 
ب��راي همکاري مش��ترک امضا کرد. انجمن جهاني 
فرش��تگان س��رمايه گذار )WBAF( و شرکت دولتي 
س��رمايه گذاري خطرپذير KMP از کش��ور مالزي، با 
امضاي اين 2 تفاهم نامه به جمع شرکاي بين المللي 
شناسا پيوستند. امضاي اين دو تفاهم نامه در راستاي 
توس��عه برنامه هاي بين المللي ش��رکت شناس��ا و به 
منظور جذب منابع خارجي، انتقال فناوري و حضور در 
بازار هاي خارجي صورت گرفت. مراسم امضاي اين 
تفاهم نامه با حضور نمايندگان معاونت علمي رياست 
جمه��وري، مديران پارک فن��اوري پرديس و برخي 
ديگر فعاالن شاخص اين اکوسيستم از قبيل انجمن 

سرمايه گذاران خطرپذير ايران برگزار شد.

دومين دوره آموزش��ي خس��ارت هاي ثالث جاني در 
مش��هد برگزار ش��د. در اين دوره آموزش��ي روس��اي 
ش��عب و کارشناس��ان ارزياب خس��ارت جاني شعب 
سرپرس��تي ش��رق کش��ور، مش��هد، ي��زد، بجنورد، 
بيرجن��د و زاه��دان حضور دارن��د و جناب آقاي دکتر 
امرالله��ي مديرعام��ل محترم بيم��ه رازي از طريق 

ويديو کنفرانس اهداف و اس��تراتژي هاي بيمه رازي 
را بي��ان کردن��د. وي ضمن تاکيد بر آموزش حرفه اي 
و کاربردي ارکان مختلف س��تادي بر ارزيابي درست 
پرونده هاي خس��ارت، پرداخت به موقع خس��ارت ها 
 و شناس��ايي دقي��ق ذخاي��ر خس��ارت مع��وق تاکيد 

کردند.
مديرعامل بيمه رازي به کاهش س��هم بيمه شخص 
ثال��ث، و رش��د 26 درص��دي پورتفوي غيرثالث در 8 
ماهه نخست امسال اشاره و اين موضوع را در راستاي 
سياست متوازن سازي ترکيب پورتفوي شرکت عنوان 
کردند. وي همچنين به اهميت مديريت ريس��ک در 
بيمه و خصوصًا در بيمه هاي ش��خص ثالث خودرو و 
موتورس��يکلت اشاره داشتند.ايشان نسبت به تحقق 
بودجه امسال ابراز اميدواري کرده و تجهيز زيرساخت ها 
و ساير توانمندي هاي فني و حرفه اي کارکنان و شبکه 
 فروش را الزمه حضور بيمه رازي در تراز جهاني عنوان 

کردند.

دوره آموزشي خسارت هاي ثالث جاني در مشهدحضور پاسارگاد در نشست  سرمايه گذاري صندوق هاي جسورانه

درس��ومين جلس��ه دوره آموزش��ي توانمندس��ازي 
مهارت ه��اي رانن��دگان تاکس��ي در ح��وزه خدمات 
گردش��گري ک��ه ب��ا حضورمديرعامل ومس��وولين 
س��ازمان تاکس��يراني وعضو کميسيون حمل و نقل 
و محيط زيس��ت ش��وراي اسامي ش��هر اصفهان در 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن وکش��اورزي اصفهان 
برگزار ش��د، رانندگان تاکس��ي خط مقدم گردشگري 

خوانده شدند.
اميراحم��د زن��دآور، عضو کميس��يون حمل و نقل و 
محيط زيس��ت شوراي اسامي شهر اصفهان ضمن 
ابراز خرسندي از برگزاري اين دوره به صورت پايلوت 
در اصفهان و استقبال رانندگان تاکسي از آن گفت: در 
دوره پنجم شوراي اسامي شهر اصفهان بر ضرورت 
آموزش و رس��يدگي به مش��کات رانندگان تاکسي 

تاکيد شده است. 
وي يکي از راه هاي رسيدن به توسعه پايدار را تقويت 
صنعت گردشگري خواند و افزود: اولين پايگاهي که 
هر گردش��گر در بدو ورود به کش��وري با آن مواجه 
مي ش��ود رانندگان تاکس��ي بوده و در حقيقت س��طح 
فرهنگ ش��هر با رانندگان و نحوه رفتار و گفتار آنها 
سنجيده مي شود. عضو کميسيون حمل و نقل شوراي 
ش��هر، آموزش اين قش��ر را از ضروريات رس��يدن به 
توس��عه پايداربيان و تصريح کرد: براي رس��يدن به 
توس��عه الزم اس��ت به توانمندس��ازي هر چه بيشتر 
افراديکه به نوعي در شناساندن و معرفي ظرفيت هاي 
موجود در ش��هر س��هيم هس��تند پرداخته ش��ود. در 
ادام��ه اي��ن دوره امين عديل��ي، راهنماي بين المللي 

گردشگري شرکت کنندگان را با محورها و جاذبه هاي 
گردش��گري اصفهان آش��نا ساخته و گفت: رانندگان 
تاکسي در واقع خط مقدم گردشگري هستند و اولين 
نقطه اتصال يک گردشگر با کشور ارتباط گردشگران 
با رانندگان تاکس��ي اس��ت. وي ضمن تاکيد بر لزوم 
داش��تن اطاعات مقدماتي از جاذبه هاي گردشگري 
شهر توسط رانندگان تاکسي افزود: رانندگان با نحوه 
برخ��ورد و تعام��ل خود با گردش��گران آيينه فرهنگ 

شهر هستند. 
اين راهنماي گردش��گري تصريح کرد: اصفهان به 
دليل واقع ش��دن در مرکز کش��ور و دوري از مرزها، 
وج��ود آب فراوان به واس��طه رودخان��ه زاينده رود و 
برخ��ورداري از ه��واي مطلوب در س��ه دوره آل بويه، 
سلجوقيان و صفويان به عنوان پايتخت ايران انتخاب 
ش��د. وي مي��دان نقش جه��ان را يکي از بزرگ ترين 
ميدان ه��اي تاريخ��ي جه��ان خوان��د و گف��ت: اين 
مي��دان ب��ا درازاي 507 و پهن��اي 158 متر در بهمن 
م��اه 1313 در فهرس��ت آث��ار ملي ايران ثبت ش��د و 
در ارديبهش��ت 1358 جزء نخس��تين آثار ايراني بود 
 ک��ه ب��ه عنوان مي��راث جهاني يونس��کو نيز به ثبت

 رسيد.
 عديل��ي در ادام��ه ضمن معرفي کاخ عالي قاپو گفت: 
عال��ي قاپ��و در زبان ترکي به معناي درگاه بلند بوده و 
اين کاخ 6 طبقه با ارتفاع 48 متر، در ابتدا ساختماني 
ساده داشته که به مرور زمان و در طول سلطنت شاه 
عباس طبقاتي به آن افزوده شده و در زمان شاه عباس 

دوم ايوان ستوندار به آن اضافه شد. 

 2018IC( کنگ��ره جهان��ي فناوري هاي هوش��مند
TECH( ب��ا حض��ور 15 کش��ور جهان در برج مياد 
تهران برگزار مي گردد.زهرا اربابي، معاون توس��عه 
منابع انس��اني و پش��تيباني س��ازمان برنامه و بودجه 
کش��ور و رئيس ش��وراي سياس��ت گذاري کنگره 
جهان��ي فناوري ه��اي هوش��مند بيان ک��رد: براي 
نخس��تين بار با حمايت وزارتخانه ها و دس��تگاه هاي 
اجرايي کشور، همچنين دانشگاه هاي سراسر کشور 
رويدادي باشکوه و جامع با حضور اساتيد فرهيخته 
ملي، پژوهش��گران، دانشجويان و مديران برجسته 
صناي��ع در حوزه فن��اوري اطاعات و مهمانان تراز 
اول بين المللي از شرکتهاي برتر و صاحب نام جهان 
و با دعوت از مقامات ملي از جمله رياس��ت محترم 
جمهور، وزرا و مديران فناوري اطاعات، بهمن ماه 
سال جاري در برج مياد تهران برگزار مي¬گردد. 
همچني��ن ب��ا توجه به اينکه اين کنگره به طور ويژه 
به نقش توس��عه دولت الکترونيک و هوشمندسازي 
نظام اداري در نقشه راه اصاح نظام اداري مي پردازد، 
فل��ذا اي��ن موضوع اهميت برگزاري اين رويداد را دو 
چن��دان نموده اس��ت.وي ادام��ه داد: کنگره جهاني 
فناوري ه��اي هوش��مند )2018IC TECH(" پيرو 
سياس��ت هاي کلي نظام اداري اباغي مقام معظم 
رهبري و پيرو مصوبه ش��وراي عالي اداري اباغي 
رياس��ت محترم جمهور به شماره 206/93/560، با 
رويکرد هوشمندسازي و تحول نظام اداري با حمايت 
وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، 

وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد کش��اورزي و 
دانشگاه¬هاي معتبر سراسر کشور و با مشارکت و 
همکاري س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و دانشگاه 
صنعتي خواجه نصير با هدف بررسي اصاح فرآيندها 
و برنامه الکترونيکي کردن خدمات دستگاه ها مطابق 
مصوبه ش��وراي عالي اداري به شماره 1126446 و 
واکاوي برنام��ه دوم نقش��ه راه اص��اح نظام اداري 
)توس��عه دولت الکترونيک و هوشمندسازي اداري( 
، بادعوت از رياس��ت محترم جمهور و س��اير مقامات 
مل��ي و مدي��ران فناوري اطاعات بهمن ماه س��ال 
96 در ب��رج مياد ته��ران برگزار مي¬گردد.اربابي 
اف��زود: يک��ي از بخش هاي حائز اهميت اين رويداد 
برگزاري نمايشگاه بين المللي فناوري هاي هوشمند 
مي باش��د که با توجه به نقش ش��رکت هاي فناور در 
هوشمند سازي شهرها و توسعه فناوري در دستگاه ها 
و هوش��مند س��ازي نظام اداري، اين کنگره بستري 
را فراهم نموده تا شرکت هاي داخلي فعال در حوزه 
فناوري در کنار شرکت هاي بين المللي، ضمن تبادل 
نظ��ر و ه��م انديش��ي در اين ح��وزه، تکنولوژي ها و 
دستاوردهايشان را ، در نمايشگاه جانبي اين کنگره 
ارائ��ه نمايند.وي اظهار داش��ت: يکي از نکات حائز 
اهميت اين رويداد حضور و همکاري متخصصيني 
از 15 کش��ور جه��ان نظي��ر آلمان، ايتاليا، اس��پانيا، 
س��وئد، ايرلند، ترکي��ه، آرژانتين، پرتغال، اوکراين و 
.... ب��ه منظ��ور ارائه مدل ه��ا و نمونه هايي از دولت 
الکتروني��ک و همچني��ن ارائ��ه مدل هايي از ش��هر 

هوشمند مي باشد.

کنگره جهانی فن آوری های هوشمند رانندگان تاکسي خط مقدم گردشگري
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خرسندی شهردار از روند سازندگی در تهران
 با اشاره به پروژه هاي دردست اجرا اعالم شد؛

گ�روه جامع�ه: ش��هردار ته��ران از پروژه 
پل ه��ای غیرهمس��طح بزرگ��راه ش��هید 
خ��رازی با محور 45 متری ش��هید باقری 
بهره ب��رداری کرد.محمدعل��ی نجفی در 
مراسم بهره برداری از پروژه پل های تقاطع 
غیر همسطح بزرگراه شهید خرازی با محور 
45 متری شهید باقری با اشاره به اینکه از 
صبح در حال بررس��ی پروژه های عمرانی 
بوده است، گفت: آنچه صبح دیده ایم مایه 
شعف ما است، امروز تهران تبدیل به یک 
کارگاه بزرگ س��ازندگی ش��ده اس��ت و با 
وج��ود تمام مش��کالت ب��ا تالش هر روزه 
هم��ه پیمانکاران و کارمندان ش��هرداری 
پروژه ها با دقت و عالقمندی ادامه می یابد 
و امیدوار هس��تیم مردم تهران آن طور که 
حقشان است از مواهب تهران بهره ببرند.او 
با اشاره به بازدید خود از پارکینگ طبقاتی 
بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت: 
در بحث اجرا اقدامات و تجربیات جدیدی 
در ای��ن پ��روژه درح��ال انجام اس��ت. این 
پارکین��گ 9 طبق��ه دارد که 7 طبقه آن زیر 
زمین اس��ت و مقرر ش��د از این به بعد ادامه 
این پروژه به صورت مشارکتی انجام شده 
و بخش های��ی ک��ه مطالع��ات کافی در آن 
انجام ش��ده ب��ه بخش های خصوصی و یا 
عمومی که عالقمند باش��ند واگذار خواهد 
شد.ش��هردار تهران ادام��ه داد: این پروژه 
به مس��ائل مربوط به بیمارس��تان ش��هید 
رجایی، پردیس پارک ملت کمک فراوانی 
می کن��د و اگر بخش های مختلف در اینجا 
سرمایه گذاری کنند بی شک سود فراوان به 
دنبال خواهد داشت و این مجموعه به شکل 
واگ��ذاری کام��ل و یا مش��ارکتی به بخش 
خصوصی واگذار می شود.شهردار تهران در 
ادامه به بازدید از تونل آرش اسفندیار اشاره 
و اظه��ار ک��رد: از این تونل س��ه درصد کار 

باقی مانده است و امیدوار هستیم امسال به 
بهره برداری برسد.نجفی با اشاره به بازدید 
خود از تجهیزات دریاچه خلیج فارس گفت: 
به ح��ق تهران ظرفیت های فراوانی برای 
گردش��گری و فعالیت های اقتصادی دارد 
و می ت��وان چندی��ن پروژه کامل برای این 
دریاچه تعریف کرد اما متاس��فانه بخشی از 
فعالیت های دریاچه تعطیل ش��ده است در 
حالی که می توانند از نظر اقتصادی کمک 

فراوانی به شهرداری کند.
او ادامه داد: درباره بحث دسترسی دریاچه 
ب��ه اتوبان حکیم صحبت هایی ش��ده، اما 
اح��داث پارکین��گ طبقاتی در روی ارتفاع 
کنار دریاچه با بی س��لیقگی انجام شده چرا 
که منظره دریاچه را مخدوش کرده اس��ت 
و اح��داث پارکینگ طبقاتی در بخش های 
پایین تر در دس��ت بررس��ی است و در آینده 

اطالعات الزم در این زمینه برای مشارکت 
با بخش خصوصی اعالم خواهد شد.شهردار 
ته��ران در ادام��ه با تاکید بر اهمیت تهران 
گفت: تهران نفس می کشد و حیات در آن 
ادامه د ارد و این شهر نقش اساسی در توسعه 
کشور دارد و امیدوار هستیم بتوانیم دست به 
دست هم تهران را به شهری نمونه تبدیل 
کنیم البته مشکالتی نیز وجود دارد یکی از 
مسائل اصلی ما کمبود منابع در شهرداری 
اس��ت، اما در بودجه 97 ش��هرداری پیش 
بینی های بس��یار خوبی انجام شده است و 
تیم ش��هرداری و ش��ورا با همکاری تالش 
می کنن��د ت��ا در دو هفته آ ین��ده اصالحیه 
بودجه 96 را انجام دهند در بودجه هش��ت 
هزار میلیارد تومان اوراق مش��ارکت برای 
کالنشهرها و چهار هزار میلیارد تومان آن 
ب��رای پروژه های ریلی اختصاص دارد.وی 

ادامه دارد: همچنین تبصره ای در خصوص 
مح��دوده اجرای طرح ایذه در هیئت دولت 
به تصویب رس��ید. بر اس��اس این الیحه 
دولت جدولی را برای اس��تفاده از صندوق 
توسعه ملی پیشنهاد داده است و بر اساس 
این جدول دو میلیارد دالر به بحث محیط 
زیست آلودگی هوا و پسماند اختصاص داده 
ش��ده اس��ت که ما می توانیم از آن استفاده 
کنی��م همچنین 350 میلی��ون دالر برای 
حمل و نقل ریلی، 150 میلیون دالر برای 
حمل و نقل ریلی، 100 میلیون دالر برای 
حمل و نقل ریلی ش��هری و 100 میلیون 
دالر برای بافت فرسوده در نظر گرفتیم که 
البته میزان در نظر گرفته شده برای بافت 
فرس��وده کم اس��ت.او با تش��کر از قرارگاه 
جهاد س��ازندگی به عنوان پیمانکار اصلی 
ش��هرداری گفت: از آنها تش��کر می کنیم 

که با وجود طلب هایش��ان پروژه هایش��ان 
را متوق��ف نکردن��د و فعالیت ه��ای خود را 
ادامه دادند.وی همچنین در پاسخ به سوال 
ایس��نا در خصوص درخواست خانواده های 
ش��هدای پالس��کو از ش��هرداری گف��ت: 
تقاضای اصلی خانواده ش��هدای پالس��کو 
از بنیاد ش��هید اس��ت و می خواهند که بنیاد 
ش��هید، آنها را قبول کند تا بتوانند از مزایا 
اس��تفاده کنند اما تا کنون بنیاد ش��هید این 
مس��ئله را نپذیرفت��ه چرا ک��ه می گوید این 
پذیرش بر اس��اس ضوابط ش��ان نیس��ت.
نجفی افزود: اخیرا برای رئیس بنیاد شهید 
نامه ای نوشتم و مجددا این تقاضا را مطرح 
کردم و مطمئن باشید در این 11 ماه آنچه 
که از عهده شهرداری تهران برآمده انجام 
داده البته ما می دانیم از دست دادن عزیزان 
را نمی شود جبران کرد اما اگر خواسته ای در 
چارچوب ضوابط داشته باشند به آن پاسخ 
مثبت می دهیم.شهردار تهران همچنین در 
پاس��خ به برخی انتقادات مبنی بر انتصاب 
رئیس جدید س��ازمان آتش نشانی و نقش 
وی در حادثه پالس��کو گفت: متاس��فانه در 
ش��هرداری دسته بندی های نابجایی وجود 
دارد که هر کسی که از داخل انتخاب کنیم 

بخشی ناراضی می شوند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه س��وابق و تحصی��الت 
مدیرعام��ل جدید س��ازمان آتش نش��انی 
گف��ت: قرار اس��ت ایش��ان در ای��ن زمینه 
مطلب��ی را آم��اده کند اما بای��د بگویم من 
ای��ن انتق��ادات را قبول ندارم چرا که در این 
شهر ممکن است 10 هزار نفر هم با من در 
ته��ران مخالفت کنند.نجفی افزود: بزودی 
همای��ش   فرص��ت های س��رمایه گذاری 
در ته��ران ب��ا معرفی 100 پ��روژه برگزار 
 میش��ود تا نس��بت به جدب س��رمایه گذار

 اقدام شود.

میز خبرمیز خبر

نقش کنکور از سال ۹۸ 
کمرنگ می شود

ریی��س کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات 
مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: واقعیت 
این اس��ت که نظام آموزش��ی متناس��ب با 
نیازهای کش��ور نیس��ت و این یک اشکال 
اساس��ی اس��ت که خوش��بختانه در برنامه 
شش��م توس��عه قانون را به گونه ای تصویب 
کرده ایم که آموزش های مهارتی در مدارس 
و دانش��گاه ها پررنگ ش��ود. محمد مهدی 
زاهدی در نشستی خبری در اصفهان اظهار 
ک��رد: در خص��وص بودج��ه ای که دولت به 
مجلس ارائه داده است باید گفت که بودجه 
س��ال 97 تازه به مجلس داده ش��ده است و 
هنوز وارد بحث های جزئی در این خصوص 
نشده ایم، بنابراین بررسی بودجه پیشنهادی 
دول��ت از هفت��ه آینده و از روز یکش��نبه در 
مجل��س آغاز می ش��ود .وی ب��ا بیان اینکه 
بدون ش��ک در خصوص بودجه پژوهش��ی 
بحث مفصلی خواهد ش��د، به ایس��نا گفت: 
علی رغ��م قوانی��ن کاماًل صریح و روش��نی 
که در مورد بودجه پژوهش��ی کش��ور داریم، 
اما به این بودجه کم لطفی می ش��ود. طبق 
قانون باید یک درصد از  کل بودجه کش��ور 
به مباحث پژوهش��ی تخصیص یابد، اما در 
سال 1395 فقط 46 صدم بودجه پژوهشی 
محقق شد.نماینده مردم کرمان در مجلس 
ش��ورای اسالمی تصریح کرد: با استنباطی 
که از بودجه دارم بعید است امسال هم میزان 
مبلغ بودجه پژوهش��ی به یک درصد برسد، 
متأسفانه در کشور پژوهش در رده های آخر 

اولویت های ما قرار دارد.

شناسایی امالک بدون سند 
آموزش و پرورش

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش 
و پرورش در خصوص نحوه اجرای راهکار 
6-20س��ند تح��ول بنیادین گف��ت: برای 
اجرای این راهکار که به طور مش��خص به 
بهینه س��ازی و بهره برداری از منابع مادی 
و فیزیکی و تبدیل به احس��ن کردن آنها و 
طراحی اس��تاندارهای مصرف پیشگیری از 
اس��راف و تبذیر اشاره دارد در حوزه معاونت 
حقوقی و امور مجلس دو برنامه پیش بینی 
ش��ده اس��ت که اول ش��امل مستندسازی 
ام��الک آم��وزش و پ��رورش و دوم تعیین 
تکلیف امالک قلع و قمعی است.به گزارش 
ایس��نا، یوس��ف نجفی با اش��اره به ضرورت 
تأمی��ن اعتب��ار مورد نیاز ب��رای اجرای این 
دو برنام��ه گف��ت: این معاونت منتظر تأمین 
اعتب��ار ننشس��ته و در ح��ال حاضر با وجود 
تخصیص نیافتن اعتبار مورد نیاز توانس��ته 
اس��ت از محل اعتبارات جاری تا30 درصد 
این دو برنامه را پیش ببرد. وی در خصوص 
فراین��د اجرای برنامه ها خاطر نش��ان کرد: 
شناس��ایی امالک بدون س��ند و اقدام برای 
تحصیل سند،  محصور سازی امالک و رفع 
موانع از اقداماتی است که به ویژه در ادارات 
کل آم��وزش و پ��رورش اس��تان ها در حال 

پیگیری است.

انتقاد نجار از معطل ماندن الیحه 
مدیریت بحران در مجلس

رییس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور از 
معط��ل مان��دن 30 ماهه الیح��ه مدیریت 
بح��ران در کمیس��یون های مجلس انتقاد 
کرد.به گزارش ایس��نا، اس��ماعیل نجار در 
اختتامیه اولین جشنواره کشوری پیشگیری 
از س��وانح و حوادث درباره اقدامات امدادی 
انجام ش��ده در مناطق زلزله زده کرمانش��اه 
توضی��ح داد و گف��ت: از زمان وقوع زلزله با 
توج��ه ب��ه اینکه در اواخر ش��ب اتفاق افتاد 
عملیات امدادرس��انی 9 س��اعت در تاریکی 
مطل��ق انجام ش��د. در ای��ن عملیات 1930  
روس��تا و 7 شهرس��تان امدادرسانی شدند. 
7817 مصدوم و 579 جانباخته در این حادثه 
داش��تیم. با وجود ضعف ها و نارس��ایی هایی 
که ممکن بود در این عملیات وجود داش��ته 
باشد، ساعت 15 پایان عملیات نجات اعالم 
ش��د و هیچ فرد زنده و جانباخته ای زیر آوار 
نب��ود.وی ادام��ه داد: مدیریت بحران یعنی 
از م��ردم تا هم��ه نیروهای مس��لح بتوانند 
امدادرس��انی کنند و بتوانند حضور داش��ته 
باش��ند. ای��ن موضوع در حادثه کرمانش��اه 
دی��ده ش��د. اولین امدادگ��ران اعضای یک 
خانواده هس��تند. زلزله 4.5 ریشتری قبل از 
زلزله اصلی باعث ش��د مردم هوشیاری پیدا 
کنند. در غیراینصورت جانباختگان افزایش 
پی��دا می کردند. نیروهای عملیاتی به موقع 
در مناطق حاضر شدند و همان شب جلسه 

مدیریت بحران تشکیل شد.

پوشش هزار کودک 
مجهول الهویه توسط بهزیستی

مدیرعامل بنیاد نیکوکاری مهر زندگی بهتر 
با اش��اره به آمار اخیر س��ازمان بهزیستی در 
خصوص وجود 1000کودک مجهول الهویه 
تحت پوش��ش بهزیس��تی گف��ت: این خبر 
بس��یار تکان دهنده اس��ت و حمایت تمامی 
اقش��ار جامعه را می طلبد.به گزارش ایس��نا، 
نمایش��گاه گروهی عک��س با عنوان »مهر 
زندگی« در حمایت از کودکان بی سرپرست 
با مش��ارکت 80 ع��کاس و فارغ التحصیل 
رشته عکاسی، در برج آزادی برگزار شد که 
عواید حاصل از فروش آثار این نمایش��گاه، 
صرف آموزش و پرورش و حمایت از کودکان 
بی سرپرست »بنیاد نیکوکاری مهر زندگی 
بهت��ر« خواه��د ش��د.محمود بیانی هدش، 
مدی��ر عام��ل بنیاد نیک��وکاری مهر زندگی 
بهت��ر،  هدف از برگزاری این نمایش��گاه را 
حمایت از کودکان بی سرپرست اعالم نمود.

وی با اشاره به آمار اخیر سازمان بهزیستی 
در خص��وص وج��ود 1000کودک مجهول 
الهویه تحت پوشش بهزیستی خاطر نشان 
کرد: این خبر بس��یار تکان دهنده اس��ت و 
حمای��ت تمامی اقش��ار جامعه را می طلبد.

مدیر عامل بنیاد نیکوکاری مهر زندگی بهتر 
در ادام��ه گف��ت: این بنیاد به همت جمعی از 
خیرین و نیکوکاران تش��کیل ش��ده است و 
در سه محور حمایت، آموزش و خوداتکایی 

فعالیت می کند.

دیابت موجب آسیب رسانی 
سیستم ادراری می شود

دیابت و مش��کالت دف��ع ادرار به هم مرتبط 
هستند. ممکن است دست و پنجه نرم کردن با 
چنین مشکالتی، زندگی و کیفیت آن را تحت 
تأثیر قرار دهد. بیش از نیمی از افرادی که دچار 
دیابت هس��تند، اختالل عملکرد مثانه دارند.

به گزارش ایلنا، پروفسور اروین کو جا نچیچ 
رئیس دپارتمان ارولوژی دانش��گاه شیکاکو 
ب��ا حض��ور در ایران در خصوص مش��کالت 
بیماران دیابتی در دفع ادرار گفت: مشکالت 
دفع ادرار با افزایش سن وخیم تر می شود، اما 
زمانی که یک فرد دچار دیابت است، اختالل 
عملکرد مثانه و عفونت دستگاه ادراری برای 
او زودتر رخ می دهد.وی افزود: این بدان دلیل 
است که دیابت موجب آسیب به عصب هایی 
می شود که مسئول سالمت و کارکرد سیستم 
ادراری هس��تند. به طورکلی زن ها بیش��تر از 
مردها دچار ترش��ح و یا بی اختیاری در ادرار 
هس��تند و این به دلیل س��اختار آناتومیک و 
تغییرات بدن در زمان حاملگی و زایمان است. 
مردها بیش��تر دچار جریان متناوب و انس��داد 
حالب می ش��وند.رئیس دپارتم��ان ارولوژی 
ایلینوی ش��یکاگو تصریح ک��رد: دیابت یک 
بیماری ش��ایع متابولیک در دنیا اس��ت و بر 
روی دس��تگاه ادراری تحتانی بسیار اثرگذار 
اس��ت و فردی که دچار دیابت می ش��ود هم 
مشکل عروقی پیدا می کند و هم مثانه آن ها 

دچار مشکالت عدیده می شود.

 آغاز ثبت نام نقل و انتقال 
از ۲۵ آذرماه

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
از اع��الم نهای��ی نتایج نقل و انتقال و میهمانی 
نیمسال دوم سال تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی 
قبل از آغاز ترم بهمن و در تاریخ 7 بهمن ماه خبر 
داد.به گزارش ایلنا، صامت با بیان اینکه مهلت 
ثبت نام برای نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان 
این دانشگاه برای نیمسال دوم براساس تقویم 
دانش��گاهی، تا تاریخ 7 بهمن ماه اس��ت، گفت: 
ب��ا برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته، تدبیری 
اندیش��یده شده تا نتیجه درخواست های نقل و 
انتقال و میهمانی دانشجویان، بدون وقفه و در 
همان تاریخ اعالم شود.وی افزود: دانشجویان 
می توانند برای پیگیری نتیجه درخواست های 
خ��ود درخصوص نق��ل و انتقال و میهمانی به 
www.monada. س��امانه من��ادا ب��ه آدرس

iau.ir مراجعه کنند.مدیرکل امور دانش��جویی 
دانشگاه آزاد اسالمی در پایان تاکید کرد تمامی 
مراحل فرآیند رسیدگی به درخواست های نقل 
و انتقال و میهمانی، از طریق سامانه منادا قابل 

پیگیری است.

4300 نجاتگر در طرح زمستانه 
خدمات امدادی ارائه می کنند

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر از فعالیت بیش از 4 هزار و 300 نیروی 
نجاتگ��ر در ط��رح ملی زمس��تانه خبر داد.به 
گزارش ایلنا، مرتضی سلیمی، رئیس سازمان 
ام��داد و نجات جمعیت هالل احمر گفت: در 
طرح ملی امداد و نجات زمستانه 4 هزار و 349 
نف��ر روز از نیروه��ای نجاتگر جمعیت هالل 
احم��ر به ص��ورت روزانه در یک هزار و 221 
پایگاه امدادی ثابت، موقت و سیار بین شهری 
نسبت به ارائه خدمات امدادی به هموطنان 
اق��دام م��ی کنند.او ادام��ه داد: این نیروها با 
بکارگی��ری 3 هزار و 457 خودروی امدادی 
در قالب  یک هزار و 100 دستگاه آمبوالنس، 
یک هزار و 328 دستگاه خودروی پشتیبانی 
کمک دار، 364 دستگاه خودروی نجات، 52 
دستگاه خودروی عملیاتی آرگو، 11 دستگاه 
خ��ودروی فرماندهی  ارتباطات و مخابرات، 
480 دستگاه موتورسیکلت امدادی )پیشرو(، 
122 دس��تگاه موتورس��یکلت آمبوالنسی(، 
تجهی��زات مخابرات��ی و ارتباطات رادیویی 
دیجیت��ال و 24 فرون��د بالگ��رد آم��اده ارائه 
خدم��ات ام��دادی در محوره��ای پرتردد  و 
مبادی ورودی ش��هرها برای اجرای س��ریع 
عملی��ات نج��ات و امدادرس��انی در حوادث 
جاده ای و سایر حوادث احتمالی در محدوده 

عملیاتی پایگاه ها هستند.

سرپرس��ت اورژانس کش��ور جزییات فعالیت های این 
س��ازمان را در مناط��ق زلزل��ه زده اع��الم و تاکید کرد: 
حضور تیم های بهداشت و درمان در مناطق زلزله زده 
تا زمانی که شرایط مطلوب شود ادامه دارد.به گزارش 
ایسنا، پیرحسین کولیوند در نخستین اختتامیه جشنواره 
کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث که روزگذشته  در 
سالن همایش های صداوسیما برگزار شد، درباره فعالیت 

اورژانس کش��ور در زلزله کرمانش��اه گفت: ما به محض 
اط��الع  از زلزل��ه با هماهنگی وزیر بهداش��ت بالفاصله 
عازم منطقه شدیم. در کمتر از یک ساعت 100 دستگاه 
آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس به منطقه اعزام ش��ده 
و 7350 مصدوم در کمتر از 20 س��اعت به کرمانش��اه 
و تهران منتقل ش��دند.وی ادامه داد: بیمارس��تان های 
صحرای��ی ک��ه برای راهپیمای��ی اربعین در مرز مهران 
برپ��ا ش��ده بودن��د و در همین زمان در ح��ال انتقال به 
دانشگاه های علوم پزشکی بودند، دوباره به مناطق زلزله 
زده برگشتند. همان روز شش بیمارستان صحرایی در 
ثالث باباجانی، س��ر پل هاب و اس��الم آباد مس��تقر شد. 
همچنین به میزان کافی دارو، تجهیزات پزشکی، خون 
و فرآورده های خونی به این مناطق ارسال شد. دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه تاکنون 1950 عمل جراحی و 

پیوند عضو موفقیت آمیز انجام داده است.

شبه گفته قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
به طور میانگین 75 درصد کش��فیات جهانی تریاک، 
61 درص��د کش��فیات مرفی��ن، 17 درصد هروئین و 
همچنین بیش��ترین کیس های کشف پیش سازهای 
شیمیایی مواد مخدر توسط ایران صورت می گیرد.به 
گزارش ایسنا، علی مویدی در افتتاحیه نشست گروه 
کارشناس��ی همکاریهای م��رزی در چارچوب ابتکار 

میثاتق پاریس که با حضور هیاتهای نمایندگی بیش 
از 30 کش��ور و س��ازمان های منطقه ای و بین المللی 
امروز برگزار ش��د،  افزود: آنچه که راجع به گس��ترش 
سطح و منطقه کشت خشخاش و افزایش تولید مواد 
مخدر افغانس��تان در گزارش UNODC آمده اس��ت، 
تصویری اس��ت بس��یار نگران کننده از موج مخرب 
ناشی از افزایش کشت و تولید که به زودی منطقه را 

در نوردیده و به اروپا و ماورای آن خواهد رسید.
وی ادام��ه داد: ای��ن نشس��ت اولین صحنه مواجهه با 
ش��رایط جدید اس��ت که کارشناس��ان و متخصصان 
منطق��ه ای و بین الملل��ی گرده��م آمده ان��د تا آن را 
ارزیابی و راهکارهای متناس��ب را بررس��ی کنند، به 
همین دلیل طبیعی است که توقعات از نشست تهران 
در ش��رایط فعلی بیش��تر از نشست های پیشین میثاق 

پاریس باشد. 

کشف 75 درصد »تریاک« جهان توسط ایران مرگ ساعتی 2 نفر در حوادث ترافیکی

میانگین سن اعتیاد زنان ۲۶ سال است
سخنگوی ناجا گفت: میانگین سن اعتیاد در مردان در 
حال حاضر در کشور ما 24 سال و زنان 26 سال است، 

اما شروع انحراف به 15سالگی رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار منتظرالمهدی در نشست 
خب��ری خود با خبرنگاران درب��اره افزایش جریمه های 
راهنمای��ی و رانندگ��ی اظهار کرد: هیچ گونه افزایش��ی 
در ح��وزه جرائ��م راهنمایی و رانندگی نداش��تیم و خبر 
منتش��ر ش��ده در رسانه ها مبنی بر افزایش این جریمه ها 

صحت ندارد.
او با تاکید بر اهمیت و ضرورت پیش��گیری و مبارزه با 
مواد مخدر گفت: در حال حاضر خطر جدی ای که همه 
خانواده ها را تهدید می کند موضوع مواد مخدر است و در 
این زمینه ایستگاه های پیشگیری قبل از پلیس هستند 
که باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند. متاس��فانه 
درآمد حاصل از فروش مواد مخدر به قدری زیاد است 
ک��ه اف��راد به راحت��ی از آن نمی گذرند.معاون اجتماعی 
ناجا با بیان اینکه در 9 ماهه گذش��ته 13 درصد کش��ف 

مواد مخدر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 525 هزار کیلو مواد 
مخدر کشف شده است که بخش اعظم آن تریاک است. 
متاس��فانه از ه��ر یک کیلو تری��اک 10 کیلو مرفین و از 
ه��ر ی��ک کیلو مرفین 10 کیلو هروئین تولید می ش��ود. 
 بنابرای��ن از ه��ر ی��ک کیلو تری��اک 100 کیلو هروئین

 به دست می آید.
او ادامه داد: در افغانستان نیز زمین زیر کشت این ماده 
مخدر 60 درصد افزایش داشته است و کشت تریاک در 
این کشور به 321 هزار هکتار رسیده است و محصول 
آن نیز در س��ال میالدی جاری نس��بت به س��ال گذشته 
آن افزایش 90 درصدی داشته و با توجه به اینکه سال 
گذش��ته تولید این ماده مخدر در کش��ور افغانستان 460 
تن بوده اس��ت در س��ال جاری به 9 میلیون کیلو تریاک 
رس��یده است.س��خنگوی ناجا خاطرنشان کرد: در طی 
10 سال اخیر باالترین کشفیات در زمینه مواد مخدر را 
در ماه های گذشته داشته ایم و نزدیک به 8هزار و 700 

کیلو مواد مخدر در هرمزگان در ماه های اخیر کشف و 
ضبط ش��ده اس��ت البته 80 درصد کشفیات مواد مخدر 
در طی 9 ماه گذش��ته در مبادی ورودی ش��رق کش��ور و 
حواشی آن بوده است و به سطوح داخلی کشور نرسیده 
است.سردار منتظرالمهدی با بیان اینکه در 9 ماهه سال 
ج��اری افزایش 7 درصدی دس��تگیری توزیع کنندگان 
مواد مخدر را داش��تیم، گفت: نس��بت به س��ال گذشته 
20 درصد جمع آوری معتادان متجاهر بیش��تر ش��ده و ما 
معتقدیم که به هر اندازه زیرس��اخت ها برای بازپروری 
معتادان ایجاد شود مهیا باشد پلیس می تواند در کمترین 

زمان آنها را جمع آوری کند.
او با تاکید بر اینکه باید میزان حساس��یت جامعه نس��بت 
ب��ه مص��رف مواد مخدر باال ب��رود، گفت: 255 میلیون 
نف��ر معت��اد در جهان وجود دارد که 700 نوع مواد مخدر 

توهم زا را مصرف می کنند. 
بنابرای��ن بای��د مراقبت بیش��تری در این زمینه صورت 
گیرد و سازمان هایی مانند وزارت ارشاد، وزارت ورزش 

و جوانان، مساجد، خانواده، مدرسه، صداو سیما و... نقش 
پررنگ تری در پیش��گیری از مصرف مواد مخدر داشته 
باش��ند.او تاکید کرد: میانگین س��ن اعتیاد در مردان در 
حال حاضر در کشور ما 24 سال و زنان 26 سال است، 
اما ش��روع انحراف به 15س��الگی رسیده است و دروازه 

ورودی مواد مخدر نیز سیگار و قلیان است.
او با بیان اینکه در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر 
اقدامات خوبی از سوی ناجا صورت گرفته است، گفت: 
افزایش 16 درصدی مراکز مشاوره در حوزه پیشگیری 
از مواد مخدر را در سال جاری داشتیم. همچنین حدود 
650 دایره مشاوره و مددکاری در کالنتری فعال شده 
و تالش می کنیم حضور پلیس را در مجامع آموزش��ی 
تقوی��ت کنیم.س��خنگوی ناجا در خصوص ش��ایعاتی 
مبن��ی بر وج��ود ماده مخدر دس��تمال های اعتیادزا در 
کش��ور گفت: هیچ گونه گزارشی از وجود دستمال های 
 مرط��وب اعتی��ادزا و روانگ��ردان به پلیس نش��ده و ما

 ثبت نکرده ایم.

سخنگوی ناجا:

رئیس شورای شهر تهران از نیاز به 22 هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه های شهری 
خبر داد.

محس��ن هاش��می روزگذش��ته در حاش��یه مراس��م بهره برداری از پروژه پل های تقاطع 
غیرهمس��طح بزرگراه ش��هید خرازی با محور 45 متری ش��هید باقری با حضور در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه پروژه های زیادی در ش��هر تهران فعال اس��ت، گفت: بر همین 
اساس برای اتمام پروژه ها به 22 هزار میلیارد تومان نیاز داریم.وی با بیان اینکه این 22 

هزار میلیارد تومان در صورتی است که پروژه دیگری به پروژه های پایتخت اضافه نشود 
گفت: اما قطعا در آینده پروژه های دیگری به شهر اضافه می شود و امیدواریم درآمدهای 
ش��هرداری تهران از محل منابع پایدار بیش��تر ش��ود و دولت نیز کمک هایی که وعده داده 
بود را به ش��هر تهران ارائه دهد.رئیس ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه نیازمند س��رمایه 
گذاری بیشتر بخش خصوصی هستیم، گفت: در صورتی که پروژه های شهر تهران برای 

اجرا به تعویق بیفتد نیاز به 30 هزار میلیارد تومان داریم.

نیاز 22 هزار میلیاردی 
تهران برای اتمام پروژه ها

اعتباراجرای طرح کنترل آسیبهای اجتماعیسهم ناچیز جوانان از بودجه 97 39 میلیارد دالر ساالنه صرف هزینه های حوادث می شود
س��خنگوی وزارت بهداش��ت ب��ا 
اش��اره ب��ه اینک��ه متوس��ط عمر 
ساختمان های درمانی کشور صد 
س��ال اس��ت، گفت: ساالنه حدود 
39 میلیارد دالر صرف هزینه های 
حوادث می شود که 48/6 از تولید 
ناخالص ملی است.به گزارش ایلنا، 
ایرج حریرچی، س��خنگوی وزارت 
بهداش��ت در مراس��م اختتامی��ه 
پیش��گیری از ح��وادث و س��وانح 

گف��ت: ح��وادث و س��وانح 26/10 درصد م��رگ و میرها را به خود اختصاص 
داده است و از هر 10 نفر یک نفر به این دلیل فوت می کند.وی ادامه داد: 
در س��ال گذش��ته 36 هزار نفر بر اثر این حوادث فوت کرده اند. حدود 46/6 
درصد از مرگ و میرها به دلیل حوادث ترافیکی است که باید به این ارقام 

توجه ویژه داشته باشیم.
حریرچی افزود: بیشترین مرگ و میرها در سنین زیر 4 سال به دلیل حوادث 
اس��ت و س��االنه حدود 39 میلیارد دالر صرف هزینه های حوادث می ش��ود 
که  48/6 از تولید ناخالص ملی است.س��خنگوی وزارت بهداش��ت گفت: در 
س��ال گذش��ته 768 هزار مورد بس��تری در بیمارستان به دلیل حوادث داشته 
ایم که تقریبا 10 کل درصد بس��تری ها اس��ت. وی تصریح کرد: در س��ال 
گذش��ته 1189 میلیارد تومان به بیمه ها پرداخت ش��ده اس��ت که می توان با 

فرهنگ سازی این ارقام را کاهش داد.

معاون س��اماندهی ام��ور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان با اش��اره 
ب��ه اینکه در ردیف ه��ای بودجه 
برای این معاونت تنها 46 میلیارد 
تومان پیش��نهاد شده است، گفت: 
ای��ن درحالیس��ت که ح��دود 18 
میلی��ارد توم��ان از این مبلغ برای 
پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان 
این معاونت هزینه خواهد شد؛ لذا 
ب��ا بودجه پیش��نهادی، با توجه به 

طرح های ملی و س��تاد جوانان، نمی توان کارهای بزرگی انجام داد.محمد 
مهدی تندگویان با انتقاد از اینکه بر اساس بودجه پیشنهاد شده دولت برای 
سال 97 برای هر استان تنها 700 میلیون تومان اختصاص خواهد یافت، به 
ایسنا گفت : در حال حاضر 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده دخانیات 
در دل بانک های عامل تبدیل به وام ازدواج می شود که این مبلغ مربوط به 
برنامه ریزی و اجرای طرح های ملی جوانان نیست، بلکه این پول درصورت 
محقق شدن تنها به شکل وام به جوانان پرداخت می شود.وی با اشاره به طرح 
های این معاونت برای رسیدگی به امور جوانان در سال آینده تصریح کرد: 
بخشی از خانه های جوانان امسال به شکل استیجاری در اختیار فعالیت های 
جوانان  و سمن ها قرار داشتند؛ قصد داشتیم تا سال آینده نیز نسبت به ساخت 
تعدادی از خانه های جوانان اقدام کنیم که با بودجه پیش��نهادی به نظر می 

رسد در سال 97 در این خصوص نیز با مشکل رو به رو شویم.

در الیح��ه بودج��ه س��ال 97 اعتب��ار 
پیش��نهادی ب��رای نهادهای حمایتی 
کمیته امداد، بهزیس��تی و وزارت رفاه 
نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
یک��ی از م��واردی که در الیحه بودجه 
سال 97 آمده این است که در راستای 
اجرایی کردن بند )ج( ماده )70( قانون 
برنامه شش��م توسعه موضوع استقرار 
پایگاه اطالعات بر خط بیمه ش��دگان 
درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه 

شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 
)5( قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر 
مکلفند نسبت به ارسال بر خط اطالعات بیمه شدگان خود و بروزآوری پایگاه مذکور 
به صورت رایگان حداکثر تا پایان شش ماهه اول سال 1397 اقدام و نسبت به بهره 
برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، 
جهت ارایه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده 
کنند.همچنین تمامی مراکز بهداش��تی، تش��خیصی، درمانی و دارایی اعم از دولتی، 
غیردولتی و خصوصی مکلف هس��تند خدمات خود را از طریق اس��تحقاق س��نجی از 
پایگاه اطالعات برخط بیمه شدگان و بر اساس ضوابط اعالم شده توسط سازمان بیمه 
سالمت ایران ارائه کنند.همچنین سازمان بیمه سالمت ایران مکلف به حذف پوشش 

بیمه ای خود برای دارندگان بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی است.
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 ديدار کهکشاني ها با ستارگان پاريس
قرعه خوب براي منچستري ها در ليگ قهرمانان اروپا

تيم ه��اي راه يافت��ه به مرحله يک هش��تم نهايي ليگ 
قهرمان��ان اروپ��ا و ني��ز لي��گ اروپ��ا حريف��ان خود را 

شناختند.
قرعه کش��ي مرحله يک هش��تم نهايي ليگ قهرمانان 
اروپا در نيون س��وئيس برگزار ش��د و ۱۶ تيم راه يافته 
به مرحله يک هشتم نهايي اين رقابت ها حريفان خود 

را شناختند.
ب��راي اولي��ن ب��ار در تاريخ ليگ قهرمان��ان، پنج تيم از 
يک کشور توانستند در اين مرحله حضور داشته باشند، 
تيم هاي منچس��تريونايتد، منچسترس��يتي، چلس��ي، 
ليورپ��ول و تاتنه��ام از انگلي��س در اي��ن مرحله حضور 

دارند.
تيم هاي راه يافته به اين مرحله نمي توانند برابر تيم هاي 
هم وط��ن ق��رار بگيرند. همچني��ن تيم هاي يک گروه 

مقدماتي در مرحله بعد برابر هم بازي نخواهند کرد.
ژابي آلونسو هافبک سابق تيم هاي ليورپول، رئال مادريد 
و باي��رن مونيخ قرعه کش��ي اي��ن مرحله از رقابت ها را 

بر عهده داشت.
* قرع�ه کش�ي مرحل�ه ي�ک هش�تم نهاي�ي ليگ  ���

قهرمانان به شرح زير است:
»يوونت��وس- تاتنه��ام«؛ »بازل- منچسترس��يتي«؛ 
»پورتو- ليورپول«؛ »س��ويا- منچستريونايتد«؛ »رئال 
مادريد- پاري س��ن ژرمن«؛ »شاختاردونتسک- رم«؛ 

»چلسي- بارسلونا«؛ »بايرن مونيخ- بشيکتاش«.
بازي هاي مرحله رفت يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان 
اروپا ۲۴ و ۲۵ بهمن و ۱ و ۲ اسفند و ديدارهاي برگشت 
۱۵، ۱۶، ۲۲ و ۲۳ اسفند برگزار مي شود. همچنين فينال 
لي��گ قهرمان��ان اروپا نيز قرار اس��ت در کيف پايتخت 

اوکراين برگزار شود.
مصاف تيم سامان قدوس با آرسنال؛ آتاالنتا حريف  ���

دورتمند شد

قرعه کشي مرحله يک شانزدهم نهايي ليگ اروپا برگزار 
شد که در يکي از ديدارهاي اين مرحله، تيم استرشوند 
سوئد با بازيکن ايراني خود مقابل آرسنال انگليس بازي 
مي کند.مراس��م قرعه کشي مرحله يک شانزدهم ليگ 
اروپا نيز ديروز سه شنبه برگزار شد که نتيجه اين قرعه 

کشي به ترتيب زير است:
استرشوند - آرسنال؛ لودوگورتس - آث ميالن؛ ناپولي 
– اليپزي��ک؛ دورتمون��د – آتاالنتا؛ نيس - لوکوموتيو 
موس��کو؛ کپنهاگ - اتلتيکو مادريد؛ اس��پارتاگ مسکو 
- اتلتيک بيلبائو؛ آ اک آتن - ديناموکيف؛ س��لتيک - 
زنيت؛ کراونوا - زسکا؛ ليون - ويارئال؛ رئال سوسيه داد 
- زالتس��بورگ؛ پارتيزان بلگراد - پلزن؛ استوابخارست 
- التزيو؛ آستانه - اسپورتينگ ليسبون؛ المپيک مارسي 

– براگا.
بازي هاي دور رفت اين مرحله پنجش��نبه ۲۶ بهمن و 

بازي هاي دور برگشت ۳ اسفند برگزار خواهد شد.
نارضايتي مدير بارسلونا از برخورد با چلسي ���

گيلرمو آمور، مدير ارتباطات جديد باش��گاه بارس��لونا از 
قرعه تيمش در يک هش��تم نهايي ليگ قهرمانان ابراز 

نارضايتي کرد.
قرعه کشي دور يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان ساعتي 
پيش در نيون س��وئيس به انجام رس��يد و مشخص شد 
که چلس��ي و بارس��لونا در اين مرحله بايد به مصاف هم 
بروند.آمور در همين رابطه به بي اين اس��پورتس گفت: 
قبال پيش بيني شده بود که شانس برخورد ما به چلسي 
بيش��تر از همه اس��ت و عجيب اينکه دقيقا همين اتفاق 
رخ داد. اصال دوس��ت نداش��تيم در اين مرحله به چلسي 
يا بايرن برخورد کنيم ولي خوب اتفاقي اس��ت که بايد 
آن را قبول کرد؛ چون براي قهرمان ش��دن بايد مقابل 

بهترين ها پيروز شويد.

 آمورد ادامه داد: بازي دشوار و سنگيني خواهد بود و اينکه 
بازي رفت در خانه حريف است، به ما تا حد اندکي شانس 
بيشتري مي دهد. چلسي در ژانويه و فوريه تعطيلي ندارد 
و البته امسال تقويم ما هم در آن مقطع سنگين خواهد بود 
و فرصت استراحت نداريم. اميدوارم در بهترين شرايط 
ممکن به اين بازي برسيم و بايد بگويم که به خودمان 

و توانايي هاي مان ايمان کامل داريم.
واکنش رئال به قرعه دشوار مقابل پي اس جي ���

رئ��ال مادري��د که در مرحل��ه گروهي ليگ قهرمانان به 
عن��وان تي��م دوم صعود کرده بود، حاال در يک هش��تم 

نهايي بايد به مصاف پاري سن ژرمن برود.
اي��ن قرع��ه اي بود که رئالي ها هرگ��ز عالقه اي به آن 
نداشتند و برخورد به رم و بشيکتاش را آرزو مي کردند. 
قهرمان اروپا براي دفاع از عنوان خود حاال بايد به مصاف 

نيمار و يارانش برود.
بوتراگنيو، مدير ارتباطات رئال پس از قرعه کش��ي به 
بي اين اس��پورتس گفت: اين بازي مي توانس��ت يک 
فينال باشد چون هر دو تيم قدرتمند هستند و کانديداي 
قهرمان��ي. در ه��ر ص��ورت قرعه اين ش��د و بايد آن را 
پذيرفت.پي اس جي هر تابس��تان س��تاره هاي بزرگي 
را ب��ه خدم��ت مي گي��رد و نس��بت به چن��د فصل اخير 
قدرتمندتر ش��ده اس��ت. آنها در دور گروهي فوق العاده 
بودن��د و توانايي ه��اي باالي��ي دارند. با نيمار و امباپه در 
خط حمله، تيمي بس��يار خطرناک هستند و بايد بهترين 
نمايش خودمان را ارائه دهيم. هر دو بازي مثل يک فينال 
هستند و براي تماشاگران جذابيت هاي فراواني خواهند 
داشت.بازي رفت را در خانه داريم و البته هميشه انجام 
بازي رفت در زمين حريف بهتر است اما فراموش نکنيد 
که در نيمه نهايي سال گذشته ما در بازي رفت ميزبان 
بوديم و ۳-0 اتلتيکو را شکست داديم و سپس در بازي 

برگشت توانستيم مجوز صعود را کسب کنيم.

منهاي فوتبالجهان ورزش
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انتقاد مورينيو 
از داور داربي منچستر

س��رمربي منچس��تر يونايتد بعد از شکست 
براب��ر س��يتي به انتق��اد از داوري پرداخت و 
تاکي��د ک��رد که تکلي��ف قهرماني در ليگ 
جزيره مشخص شده است. به نقل از اسکاي 
اسپورت، منچستريونايتد نتوانست از امتياز 
ميزباني خود برابر منچسترسيتي صدرنشين 
بهره بگيرد و با نتيجه  ۲ بر يک تن به شکست 
داد ت��ا امي��د اي��ن تيم براي کس��ب عنوان 
قهرماني با مورينيو بس��يار کم رنگ ش��ود.

س��رمربي پرتغالي ش��ياطين سرخ به انتقاد 
از داوري پرداخت. او در نشس��ت خبري بعد 
از بازي گفت : منچسترس��يتي بسيار خوش 
ش��انس اس��ت و انگار که همه چيز دست به 
دس��ت همه داده تا اين تيم قهرمان ش��ود. 
داور به وضوح خطاي روي هررا را نگرفت. 
پنالتي کامال روشن بود اما باز هم به تيم  ما 
ظلم شد.او ادامه  داد: داور اشتباه کرد و بايد 
آن توپ را پنالتي  مي گرفت. منچسترسيتي 
تيم بس��يار خوبي اس��ت اما خداي فوتبال از 
آنها حمايت مي کند. داور فصل قبل هم ما 
را از پنالتي  برابر سيتي محروم کرد و اين بار 

هم دوباره چنين چيزي تکرار شد.

گوارديوال: در ليگ جزيره، 
بارسلونايي بازي مي کنيم

س��رمربي اس��پانيايي س��يتي به ستايش از 
عملکرد شاگردانش بعد از پيروزي ارزشمند 
برابر منچس��تر يونايت��د پرداخت. به نقل از 
اس��کاي اس��پورت، منچسترسيتي در ديدار 
ب��زرگ هفت��ه ش��انزدهم رقابت هاي ليگ 
برت��ر انگليس توانس��ت ب��ا نتيجه ۲ بر يک 
منچس��تريونايتد را در اولدترافورد شکست 
دهد و قهرمان نيم فصل نخس��ت شود.پپ 
گواردي��وال در نشس��ت خب��ري بعد از بازي 
به س��تايش از عملکرد شاگردانش پرداخت 
و گفت : بس��يار خوش��حالم که در اين ديدار 
بزرگ توانس��تيم به پيروزي برس��يم. پيروز 
ش��دن در اولدتراف��ورد و اس��تمفوردبريج 
چيزهاي زيادي را ثابت مي کند. با اين حال 
هنوز تکليف تيم قهرمان روشن نشده است 

و بايد به تالش خود ادامه  داد.
او افزود: ما در ابتدا هم گفتم که مي خواهم 
طرح��ي ن��و در لي��گ جزي��ره دراندازي��م. 
خوش��بختانه موفق ش��ديم در ليگ جزيره 
مانند بارس��لونا بازي کنيم و اين جذابيت و 
زيبايي فوتبال را نشان مي دهد. ما به هدف 
خود رسيديم و نمايشي بسيار خوب از خود 

نشان داديم.

تقدير ژان تود از فعاليت هاي 
فدراسيون اتومبيلراني ايران

رئيس فدراسيون و موتورسواري و اتومبيلراني 
که براي شرکت در اجالس ساالنه فدراسيون 
جهاني اتومبيلراني به فرانسه سفر کرده بود به 
ايران بازگشت.به گزارش تسنيم و به نقل از 
سايت فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني، 
محم��ود صيدانل��و، رئي��س فدراس��يون 
موتورس��واري و اتومبيلران��ي اي��ران عالوه 
بر ش��رکت در انتخابات رياس��ت فدراسيون 
جهاني اين رشته با ژان تود، رئيس فدراسيون 
بين المللي اتومبيلراني، FIA و همچنين با بن 
ساليم رئيس جديد اتومبيلراني خاورميانه و 
همتاهايش از س��اير کش��ورهاي مختلف در 
زمينه همکاري دوجانبه و چند جانبه گفت وگو 
کرد.بر اس��اس اين گزارش در ديدار صيدانلو 
ب��ا ج��ان تات مباحث مهمي مطرح ش��د که 
رئيس فدراس��يون جهاني اتومبيلراني ضمن 
موافقت با درخواست هاي ايران از تالش هاي 
فدراس��يون کش��ورمان در بحث توسعه و راه 
اندازي رش��ته هاي جديد تقدير و تشکر کرد.
ژان تود با س��تودن برنامه ريزي فدراس��يون 
و مش��ارکت اعضاي خان��واده اتومبيلراني، 
رويکرد ورزش��ي و اجتماعي اين فدراسيون 
در باالبردن مهارت عمومي رانندگي و کاهش 
تصادفات جاده اي و برگزاري رالي خاورميانه 
و مش��ارکت بانوان در رش��ته هاي مختلف را 

خوب ذکر کرد.
موافق�ت ب�ا پيش�نهاد اي�ران مبن�ي بر  ���
برگزاري رالي بانوان کشورهاي اسالمي در 

سال 2018 در تبريز
وي همچني��ن با پيش��نهاد اي��ران مبني بر 
برگزاري رالي بانوان کش��ورهاي اسالمي در 
س��ال ۲0۱8 در تبريز پايتخت گردش��گري 
کش��ورهاي اسالمي و برگزاري کالس هاي 
آموزشي زير نظر مدرسين فدراسيون جهاني 
موافقت کرد و از ايران خواست تا ايفاگر نقش 
کليدي در توس��عه و برگزار کننده رشته هاي 
باگي و ATV در خاورميانه باش��د.تود ضمن 
موافق��ت با برگزاري مس��ابقات چندجانبه با 
کش��ورهاي آسياي ميانه و همسايه به دليل 
کمرنگ ش��دن مس��ابقات رال��ي خاورميانه 
از درخواس��ت اي��ران براي حض��ور فعال تر 
نمايندگان آن در کميته ها و کميسيون هاي 
اتومبيلراني خاورميانه اس��تقبال کرد و گفت: 
فدراسيون جهاني اتومبيلراني اين آمادگي را 
دارد ت��ا به محض معرف��ي افراد تاثيرگذار از 
سوي فدراسيون ايران در بخش اتومبيلراني، 
زمينه ه��اي عضويت آن��ان را در کميته ها و 
کميسيون هاي اتومبيلراني خاورميانه فراهم 

سازد.

شاگردان برانکو مدعيان اول قهرمانی

تيم فوتبال پرسپوليس در ديدار معوقه برابر صنعت نفت آبادان در ليگ برتر به 
برتری رسيد تا مقتدرانه نيم فصل اول ليگ را به پايان برساند.

تيم فوتبال پرسپوليس در يک ديدار معوقه از هفته هشتم ليگ برتر، از ساعت 
۱۶:۱۵ ديروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف صنعت نفت آبادان رفت که 
اين بازی در نهايت با نتيجه ۲ بر صفر به سود پرسپوليس به اتمام رسيد.علی 
عليپور )۶۴ و 8۷( برای پرسپوليس گلزنی کرد تا با دو گلی که امروز به ثمر رساند 
به تنهايی با ۱0 گل در صدر جدول گلزنان هم قرار بگيرد.پرسپوليس اين بازی را 

با ترکيب عليرضا بيرانوند، سيدجالل حسينی )کاپيتان(، شجاع خليل زاده، محمد 
انصاری، حسين ماهينی، محسن ربيع خواه، کمال کاميابی نيا، محسن مسلمان 
)۷۷ - بشار رسن(، وحيد اميری، گادوين منشا )۷۱ - فرشاد احمدزاده( و علی 
عليپور )۹۲ - ش��ايان مصلح( آغاز کرد.در نيمه اول دو تيم موقعيت صد درصد 
گلزنی به دست نياوردند. بهترين موقعيت صنعت نفت، در دقيقه 8 بازی و روی 
ضربه درويشی به دست آمد که عليرضا بيرانوند آنرا دفع کرد. پرسپوليس هم 
در دقيقه ۲۵ روی حرکت وحيد اميری به داخل محوطه جريمه نفت رسيد ولی 
علی عليپور نتوانست پاس رو به عقب اميری را به گل تبديل کند. در دقيقه ۳۵ 
گادوين منشا صاحب فرصتی شد که ضربه سر اين مهاجم هم توسط دروازه بان 
نفت مهار شد تا بازی در نيمه نخست با تساوی بدون گل تمام شود.پرسپوليس 
در نيمه دوم بازی را هجومی تر آغاز کرد و از همان ابتدا برای بازی کردن دروازه 
حريف فشار آورد. ابتدا علی عليپور در دقيقه ۶۴ با يک حرکت در عمق، شوتی 

را به سمت دروازه نفت زد که اين توپ به تيرک دروازه حريف خورد.يک دقيقه 
بعد عليپور در صحنه ای مشابه پشت محوطه جريمه نفت صاحب موقعيت شد 
و با يک شوت نه چندان محکم، گل اول بازی را به ثمر رساند. شوت عليپور در 
ميانه راه با پای مرتضی اسدی مدافع صنعت نفت برخورد کرد.برانکو بعد از اين 
گل به منظور حفظ فش��ار روی دروازه نفت، تعويضهای هجومی انجام داد. به 
اين ترتيب که فرشاد احمدزاده و بشار رسن به ترتيب به جای گادوين منشا و 
محسن مسلمان وارد زمين شدند تا سرخپوشان روی ضد حمالت بر تيم حريف 
مسلط شوند. اين ترفند برانکو جواب داد و عليپور مجددا در دقيقه 8۷ گل دوم 
را به ثمر رس��اند تا پرس��پوليس با خيال راحت دقايق باقی مانده را س��پری کند.

پرس��پوليس با اين برد ۳۶ امتيازی ش��د و مقتدرانه عنوان صدرنش��ين نيم فصل 
اول را از آن خود کرد. شاگردان برانکو همچنين رکورد بيشترين امتياز در نيم 

فصل را که پيش از اين در دست سپاهان بود را شکستند.

پرسپوليس با شکست نفت رکوردار ليگ برتر شد

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول
در خصوص پرونده 961707 شعبه دوم اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگستری شهرستان سنندج مبنی بر محکومیت آقای فرشید شریعتی و غیره در حق خانم 
آیال شریعتی، مال / اموال ذیل توقیف و کارشناسی شده است. لذا مزایده نوبت اول در مورخ 1396/10/03 از ساعت 10 صبح الی 11 صبح در مجتمع قضایی 
شهید بهشتی سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی با حضور نماینده دادسرای عمومی و دادورز شعبه ) با قیمت شروع به میزان مبلغ کارشناسی ( به مزایده گذاشته 
می شود. طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوزاز اجرای احکام حقوقی ازاموال مورد مزایده به آدرس خیابان نمکی – کوچه مسجد شیخ امام 
بازدید به عمل آورند وپیشنهاد خود را کتبا روز مزایده تسلیم نمایند، برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را روز برگزاری مزایده بپردازد و فی المجلس 
 مبلغ 10درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرف یک ماه آینده ترتیب پرداخت مابقی قیمت را بدهد.در غیر این صورت 

10در صد پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد. قیمت شروع مزایده قیمت کارشناسی می باشد. مال مورد مزایده به شرح زیر است.

ملکشاهی – دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری سنندج
م الف / 2657

آگهی 93
پرونده کالسه 9509982814301123 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر قزوین)103 

جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره
ش��اکی: خانم بهاره محمدی فرزند صفی اله به نشانی قزوین- مهرگان- خ سرداران 1 فاز 

1 بلوک 42
متهم: آقای رجبعلی کریمی فرزند محمود به نش��انی قزوین پیرحصار روبروی بهزیستی ک 

عظیمیان پ22
اتهام: خیانت در امانت

رای دادگاه- در خص��وص اتهام آقای رجبعلی کریمی فرزند محمود، مجهول المکان دایر بر 
ارتکاب خیانت د ر امانت نس��بت به دو فقره چک به ش��ماره های 488472 و 488480 
بانک انصار ش��عبه اقبالیه ش��کایت خانم بهاره محمدی فرزند صفراله با توجه به محتویات 
پرونده، شکایت شاکی خصوصی تحقیقات انحام شده کیفر خواست دادسرای قزوین عدم 
حضور و عدم ارایه الیحه از ناحیه متهم دادگاه بزه مزبور را محرز دانسته مستندا به ماده 
674 از قان��ون تعزی��رات 75، وی را به تحمل 6 ماه حبس تعزی��ری محکوم می نماید رای 
صادره غیابی ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه پس از آن ظرف 

20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان قزوین است.
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 قزوین- ابوالقاسم رضایی

-----------------------------------
آگهی 372

خواهان رونوشت حصر وراثت صاحبعلی بیگدلو فرزند رمضانعلی به شرح دادخواست ثبت 
شده به کالس��ه 9609982938300591 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان رمضانعلی بگدلی در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

حیات گفته و وریثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به: 
1- فاطمه خدابنده لو به ش.ش 446 همسر متوفی

2- زهرا بیگدلو به ش.ش 1016 فرزند متوفی
3- کلثوم بیگدلو به ش.ش 921 فرزند متوفی

4- صاحبعلی بیگدلو به ش.ش 763 فرزند متوفی
5- شهربانو بیگدلو به ش.ش 764 فرزند متوفی

6- حسنعلی بیگدلو به ش.ش 1017 فرزند متوفی
7- علی بیگدلی به ش.ش 3204 فرزند متوفی

8- رضا فیضی پور به ش.ش 2508 فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور یک نوبت آگهی م��ی گردد تا چنانچه 
ش��خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهری البرز استان قزوین- حمید بابایی

-----------------------------------
آگهی 89

پرونده کالسه 9609982813100068 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر قزوین)105 
جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 

ش��کات: 1- آقای رحمان مرادی فرزند داود به نش��انی قزوین- خ امامزاده علی ک سبزی 
کار پالک 22

2- آقای عباس باباقصابها فرزند عبداله به نشانی قزوین- قزوین خ راه آهن کوچه شهید 
علوی پ21 )در زندان مرکزی زندان(

3- غالمرضا نقاش به نشانی
4- آقای علی دوس��ت محمدی فرزند احمد علی به نش��انی قزوی��ن- قزوین توحید کوچه 

همایونفر پالک 18 
متهمین: 1- آقای حسین مالحسینی فرزند محمد به نشانی قزوین قزوین مشعلدار کوچه 

بهشتی فرعی دوم) فعال زندان مرکزی قزوین(
2- آقای داود ابراهیمی نیا فرزند ابوالفضل به نشانی قزوین قزوین )متواری(

3- آقای مهدی اس��دالهی به نش��انی چه��ارراه منتظری ک کرامتی 8 مت��ری پ33)فعال در 
زندان مرکزی( 

اتهام ها: 1- خرید یک دس��تگاه موتور س��یکلت مس��روقه 2- ایراد صدمه بدنی عمدی 
3- سرقت یک جفت پالک متعلق به یک دستگاه پیکان

4- الصاق بدوم مجوز پالک ها ربوده شده از پیکان بر روی پراید 5-= سرقت یک دستگاه 
پراید 6- مشارکت در سرقت یک دستگاه موتور سیکلت

در ادامه دادگاه ختم جلس��ه را راعالم و با بررس��ی محتویات پرونده ختم دادرس��ی را نیز 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید

گردش��کار: به حکایت پرونده حاضر ش��خصی بنام فاطمه کش��اورز سیاه پوشی فرزند 
عزیزاله به مامورین نیروی انتظامی مراجعه و اظهار داش��ته که همسرش آقای حسین 
مالحس��ینی فرزند محمد وی را مضروب نموده و یک دس��تگاه خودرو پراید مسروقه 
نیز در منزل نگهداری می کند که متعاقب آن با بررس��ی انجام ش��ده توس��ط مامورین 
معلوم گردید که خودرو مسروقه و پالک آن نیز متعلق به خودرو دیگر می باشد و در 
ادامه تحقیقات از حیاط منزل فردی بنام فریدون رزاقی یک دس��تگاه موتور س��یکلت 
س��رقت شده از آقای عباس بابا قصابها کشف شده که معلوم شده توسط اصغر نجفی 
در منزل گذاشته شده که طی تحقیق از وی معلوم گردیده که متهم حسین مالحسینی 
موتور مس��روقه را به وی تحویل داده اس��ت و وی نیز آنرا از متهم مهدی اس��دالهی 
ک��رم خریداری کرده اس��ت که النهایه نس��بت ب��ه متهمین قرار جلب به دادرس��ی و 
کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و پس از ارجاع و جری تشریفات قانونی 
مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از ختم جلسه و ختم دادرسی با استعانت از خداوند 

متعال مبادرت به صدور رای می نماید 
رای دادگاه- در خصوص اتهام آقایان 1- حس��ین مالحس��ینی )معروف به حس��ین سایپا( 
فرزند محمد 40 ساله اهل و ساکن قزوین روستای مشعلدار دارای پنج فقره سابقه کیفری 
و بازداش��ت به جهت عجز از تودیع وثیقه دایر بر 1- س��رقت یک دس��تگاه خودرو پراید 
سفیدرنگ به شماره انتظامی 548ب72 ایران 79 متعلق به شاکی آقای رحمان مرادی که 
خودرو کش��ف به وی تحویل ش��ده 2- سرقت یک جفت پالک متعلق به یک دستگاه پیکان 
به ش��ماره انتظامی 393ج71 ایران 79 از گاراژ شاکی آقای علی دوست محمدی متعلق به 
ف��ردی بنام غالمرضا نقاش3- الصاق بدون مجوز قانونی پالک ربوده ش��ده پیکان بر روی 
خودرو پراید مسروقه 4- خرید یک دستگاه موتور سیکلت مسروقه متعلق به شاکی عباس 
باباقصابها از متهم مهدی اس��دالهی2- مهدی اسدالهی فرزند کرم 34 ساله اهل و ساکن 
قزوین و دارای هفت فقره سابقه کیفری و بازداشت به جهت عجز از تودیع وثیقه دایر بر 

مش��ارکت در سرقت موتور س��یکلت متعلق به شاکی آقای عباس باباقصابها فرزند عبداله 
ب��ه همراه داود ابراهیمی نی��ا- 3 داود)معروف به داود عمری( ابراهیمی نیا)ابراهیمیان( 
فرزن��د ابوالفض��ل که به جهت مت��واری بودن آزاد بوده و مش��خصات بیش��تر از وی درج 
نگردیده دایر بر مش��ارکت در سرقت موتور سیکلت متعلق به شاکی عباس باباقصابها به 
همراه مهدی اس��دالهی با توجه به محتویات پرونده و شکایت شکات که متعاقب آن شاکی 
رحمان مرادی نس��بت به متهم ردیف اول اعالم رضایت نوده است و تحقیقات انجام شده 
توس��ط مرجع انتظامی و کش��ف خودرو پراید مس��روقه در نزدیکی منزل متهم ردیف اول 
که معلوم گردیده وی آن را در محل مزبور پارک نموده اس��ت و کش��ف پالک های مسروقه 
در تصرف متهم مزبور و اظهارات وی و اظهارات ش��هود و مطلعین و وجود موتور س��یکلت 
مس��روقه در ید متهم مالحس��ینی و اقرار وی مبنی بر خرید موتور سیکلت از متهم ردیف 
دوم و اقرار متهم مزبور به سرقت موتور سیکلت به همراه متهم داود ابراهیمیان و عدم 
حضور متهم داود ابراهیمیان علیرغم اقدامات قانونی انجام ش��ده و وجود سوابق متعدد 
کیفری هر دو متهم در مورد سرقت و سایر جرائم و همینطور سایر قرائن موجود بزه های 
منتس��به به هر سه متهم موصوف محرز تشخیص و با استناد به ماده 134 قانون مجازات 
اس��المی مصوب 1392 و مواد 656  و 661 و 667 و 720 قانون مجازات ساالمی مصوب 
1375 در بخش تعزیرات حکم به محکومیت متهم ردیف اول حس��ین مالحس��ینی از جهت 
ارتکاب بزه دو فقره سرقت خودرو پراید و یک جفت پالک و خرید مال مسروقه به تحمل 
سه فقره سه سال و یک ماه حبس تعزیری و تحمل سه فقره 75 ضربه شالق تعزیری و از 
جهت ارتکاب بزه نصب پالک وس��یله نقلیه دیگر به تحمل یکسال و یک ماه حبس تعزیری 
و متهمین ردیف دوم و سوم مهدی اسدالهی و داود ابراهیمیان هرکدام به تحمل یکسال 
حبس تعزیری و تحمل هرکدام چهل ضربه شالق تعزیری صادر و اعالم می گردد و با توجه 
به کش��ف و تحویل اموال مسروقه به ش��کات رد مال مال کلیه متهمین منتفی می باشد و 
کلیه حبس و مجازات شالق متهمین با احتساب ایام بازداشت قبلی می باشد و در خصوص 
متهم ردیف اول حسین مالحسینی فقط یک مجازات اشد قابل اجرا می باشد رای صادره در 
خصوص متهمین ردیف اول و دوم حضور ی و در خصوص متهم ردیف سوم غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و متعاقب آن ظرف 20 روز پس 

از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان قزوین می باشد.
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر قزوین- محمد قاسملو

-----------------------------------
آگهی 96

پرونده 9509982813800641 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر قزوین)105 جزایی 
سابق( تصمیم نهایی شماره 9609972812801233

ش��کات: 1- آقای امیر حاجی کاظمی فرزند عباس به نشانی قزوین قزوین چهارراه فلسین 
خیابان یخچال کوچه اکرام پالک 43

2- آقای محمدرضا دانه واش فرزند رضا به نش��انی قزوین ملک آبان حمداله مس��توفی 
پ146 واحد 5

3- آقای محمد نوری فرزند رجب به نشانی قزوین خیابان توحید کوچه بهرام پ18
4- آقای هوش��نگ فاروقی فرزند اس��معیل به نش��انی قزوین خیابان دانشگاه کوچه 27 

پ16
5- آقای محمد مکریان فرزند یوس��ف به نش��انی قزوین خ عدل روبروی پاس��اژ ایرانیان 

کوچه یاسی پ4 
متهمین: 1- آقای عباس نجاتی فرزند ملک محمد به نش��انی قزوین باغ نش��اط خیابان اول 

– ک گلها 14 پ17
2- آقای محمد شعبانی به نشانی قزوین- زندان

3- آق��ای عب��اس قوام ش��فیعی فرزن��د اژدر به نش��انی قزوین باغ نش��اط گله��ای پدید 
پ22)زندان(

4- آقای محمد ملکی فرزند مهدی به نش��انی قزوین – قزوین شهرک شهید بهشتی گلهای 
26 پال 16 

اتهام ها : 1- مشارکت در 2 فقره سرقت و سرقت از باغ آقای محمد نوری
2- تحصیل مال مسروقه

3- مباشرت در 6 فقره سرقت و سرقت از باغ آقای هوشنگ فاروقی
رای اصالح��ی- در خصوص گزارش قاضی محت��رم اجرای احکام مبنی بر اینکه در دادنامه 
ش��ماره 9609972812800617 مورخه 96/5/10 صادره از این شعبه سهو القلم رخ 
داده به این توضیح که نسبت به تعیین مجازات متهم ردیف اول دادنامه بنام عباس قوام 
ش��فیعی فرزند اژدر بابت ارتکاب مش��ارکت در دو فقره سرقت در دادنامه قید نگردیده 
علیهذا با اس��تناد به ماده 281 ق آ د ک مصوب 1392 بابت اتهام دو فقره مش��ارکت در 
س��رقت از ب��اغ آقایان امیرحاجی کاظمی و محمد نوری حکم ب��ه محکومیت وی به تحمل دو 
فقره چهارسال حبس تعزیری و دو فقره نود ضربه شالق تعزیری و رد مال به شرح دادنامه 
ص��ادره ص��ادر و اعالم می گردد و رای ص��ادره اصلی از این حیث اصالح م��ی گردد و رای 
صادره اصالحی به طرفین ابالغ و تس��لیم رونوش��ت رای اصلی بدون رای اصالحی ممنوع 
می باش��د و از لحاظ تش��ریفات قانونی دیگر از جهت تعدد جرم و اجرای یک حکم اشد تابع 

رای اصلی می باشد.
محمد قاسملو- رئیس شعبه یکصد و پنجم دادگاه کیفری دو شهر قزوین

-----------------------------------
آگهی حصر وراثت

احترامآ اقای فاطمه گل آرا دارای ش��ماره شناسنامه 5308 به شرح دادخواست به کالسه 
96/1034 ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
شادروان حسن گل آرا به شماره شناسنامه 20457 در تاریخ 1378/4/20 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به:
1-فاطمه گل آرا به ش ش 5308 فرزند

2- محبوبه گل آرا به ش ش 3728 فرزند
3- حجت اله گل آرا به ش ش 1215 فرزند

4- علیرضا گل آرا به ش ش 1214 فرزند
5- محمد رضا گل آرا به ش ش 868 فرزند

6- علی گل آرا به ش ش 80 فرزند
7- عشرت گل آرا به ش ش 603 همسر

ضمن انجام تش��ریفات قانونی در خواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./
خانم مدرس – رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان بروجرد

توضیحاتارزیابی بهای اموال به ریالمشخصاتتعدادنوع اموالردیف
دست دوم فرسوده800/000فرسوده3تختهفرش ماشینی 6 و 4 متری1
کارکرده از رده خارجLG300/000 قدیمی1دستگاهتلویزیون 21اینچ2
دست دوم و کارکرده800/000فرداریک عدداجاق گاز  5شعله3
اوراق و غیرقابل استفادهفاقد ارزشچوبییک عدددرایورچوبی4
دست دوم و کارکرده1/200/000پاکشوما1دستگاهلباسشویی 7 کیلو5
دست دوم و کارکرده200/000فلزی ایستادهیک عددجای تلویزیون6
دست دوم و کارکرده5/000/000دستباف پشتی2تختهفرش دستباف کردی7
دست دوم و کارکرده400/000شیشه ای سبز3عددچراغ تزئینی8
دست دوم و کارکرده170/000-یک عددساعت دیواری9

دست دوم و کارکرده1/200/000 قدیمی1دستگاهیخچال فریزر10
دست دوم و کارکرده700/000پارس قدیمی1دستگاهیخچال11
دست دوم و کارکرده800/000ایران شرق1عددبخاری گازی12
دست دوم و کارکرده300/000-1عددآینه بزرگ 80*1380
دست دوم و کارکرده250/000سامسونگ1دستگاهگوشی موبایل14
دست دوم و کارکرده400/000-1دستگاهآبسرد کن15
دست دوم و کارکرده200/000چوبی1عددعصا دستی16
--12/720/000--جمع کل-

آگهی 92
پرون��ده کالس��ه 9609982813000059 ش��عبه 107 دادگاه کیفری دو ش��هر قزوین) 107 

جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9609972813001037
گزارش مرجع انتظامی

مته��م: آقای کاظم س��یاهکالی مرادی فرزند رمضانعلی به نش��انی قزوین الموت غربی روس��تای 
ساالرکیا

اتهام: اقدام به رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه رسمی
رای دادگاه- در خص��وص اتهام آقای کاظم س��یاهکالی مرادی فرزن��د رمضانعلی، تاکنون متواری 
دایر بر اقدام به راننندگی یک دس��تگاه موتورسیکلت بدون گواهینامه رسمی با توجه به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامی و دس��تگیری متهمین حین ارتکاب جرم 
مش��هود، دادگاه بزهکاری متهم را محرز و مس��لم می داند و به اس��تناد مواد 2 و 14 و 18 و 19 
و 160 و 211 قانون مجازات اس��المی و ماده 723 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ) تعزیرات 
و مجازاته��ای بازدارن��ده( و بند 1 م��اده 3 قانون وصول برخی از درآمده��ای دولت و مصرف آن 
در م��وارد معین حکم بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ پن��ج میلیون ریال جزای نقدی در حق 
صن��دوق دولت جمهوری اس��المی ایران صادر و اعالم می نماید رای ص��ادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ ابالغ در این دادگاه قابل واخواهی و سپس ظرف مهلت بیست روز در دادگاه 

محترم تجدیدنظر استان قزوین قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
منشی شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر قزوین)107 جزایی سابق(- مسلم شفیعی

-----------------------------------
آگهی 371

دادگستری کل استان قزوین- شعبه اول شورای حل اختالف شهری البرز استان قزوین
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9610432928000156
شماره پرونده 9609982938000325

شماره بایگانی شعبه 960326
تاریخ تنظیم: 1396/09/20

پیوس��ت: مش��خصات محکوم له/ محکوم لهم: حسین شکوری فرزند صفت اله  به نشانی قزوین 
البرز خ آزادی ک 12 پ6

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1- محمد صحبتلو مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قادم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه

محک��وم به: بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه ب��ه ش��ماره 9610092938000755 و 
ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9609972938000526 محکوم علیه محکوم اس��ت ب��ه پرداخت 
37/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و 2/035/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
محکوم له محکوم و اعالم می دارد و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک فوق الذکر نظر 
به عدم تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه از تاریخ چک خواسته مشمول ماده 522 قانون آیین 

دادرسی مدنی نبوده و خواسته محکوم به رد است و پرداخت نیم عشر دولتی.
متصدی امور دفتری شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان البرز – تقی خانی

-----------------------------------

آگهی 90
پرونده کالسه 9509982813400554 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر قزوین)107 جزایی 

سابق( تصمیم نهایی شماره 9609972813001056
شاکی : خانم اکرم اسماعیلی فرزند مهرعلی به نشانی قزوین نوروزیان حکمت 58 متین 6 پالک 
5 طبقه 2 با وکالت آقای مهدی کیائی فرزند حاجی بیک به نشانی قزوین خیابان شهید بابایی جنب 

بازار روز ساختمان البرز طبقه سوم واحد 12
متهم : آقای بهنام ستایش فر فرزند رحیم مجهول المکان

اتهام: خیانت در امانت
خواهان: خانم اکرم اسماعیلی فرزند مهرعلی به نشانی قزوین نوروزیان حکمت 58 متین 6 پالک 
5 طبقه 2 با وکالت آقای مهدی کیائی فرزند حاجی بیک به نشانی قزوین خیابان شهید بابایی جنب 

بازار روز ساختمان البرز طبقه سوم واحد 12
خواندگان: 1-  آقای بهنام س��تایش فر فرزند رحیم مجهول المکان 2- آقای س��عید کش��اورزی 

معتمدی فرزند عین اله به نشانی قزوین مینودر خیابان  7 دی مسکونی سرما آفرین بلوک 1 
خواسته: الزام به استرداد خودرو و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و منافع ممکن الحصول و 

خسارات وارده به خودرو و هزینه پارکینگ و خسارات دادرسی
رای دادگاه-  در خصوص اتهام آقای بهنام ستایش فر فرزند رحیم مجهول المکان دایر بر خیانت 
در امانت از طریق تحویل یک دس��تگاه خودروی ریو به ش��ماره پالک 424د27 ایران 79 متعلق 
به خانم اکرم اسماعیلی فرزند مهرعلی به آقای سعید کشاورزی معتمدی فرزند عین اله با توجه 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله ش��کایت ش��اکی خصوصی و ش��هادت ش��هود و اسناد 
مالکیت خودرو و اظهارات آقای سعید کشاورزی معتمدی فرزند عین اله و وجود خودرو در تصرف 
آقای س��عید کش��اورزی معتمدی فرزند عین اله و متواری بودن متهم و خودداری متهم از حضور 
در دادس��را و دادگاه جهت ارائه دفاع و مس��تندات و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
دادگاه بزه��کاری مته��م را محرز و مس��لم م��ی داند و به اس��تناد م��واد 2 و 14 و 18 و 160 و 
174 و 211 قانون مجازات اس��المی و ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات اس��المی )تعزیرات 
و مجازاته��ای بازدارن��ده( حکم بر محکومیت متهم به تحمل ش��ش ماه حب��س و تحویل خودرو به 
ش��اکی و در خصوص دادخواس��ت آقای مهدی کیائ��ی فرزند حاجی بیک به وکال��ت از خانم اکرم 
اس��ماعیلی فرزند مهرعلی به طرفیت 1- آقای بهنام س��تایش فر فرزند رحیم 2- اقای س��عید 
کش��اورزی معتمدی فرزند عین اله به خواس��ته الزام خواندگان به اس��ترداد خودرو و پرداخت 
اجرت المثل ایام تصرف و منافع ممکن الحصول و خسارات وارده به خودرو و هزینه پارکینگ و 
خسارات دادرسی صرفنظر از صحت یا سقم ادعا با توجه به اینکه وکیل خواهان طبق صورتجلسه 
مورخ 1396/7/18 دادخواست خودرا مسترد نمود و خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی 
دادخواس��ت خود را مس��ترد نماید؛ دادگاه به اس��تناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار ابطال دادخواس��ت صادر و اعالم می نماید رای 
محکومیت صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ در این دادگاه قابل واخواهی و 
سپس ظرف مهلت بیست روز در دادگاه محترم تجدیدنظر استان قزوین قابل تجدیدنظر خواهی 
و قرار ابطال دادخواست ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ در دادگاه محترم تجدیدنظر استان 

قزوین قابل تجدیدنظر خواهی است.
منشی شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر قزوین) 107 جزایی سابق( – مسلم شفیعی
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حاشیه های افزایش عوارض خروج از کشور
»شروع «بررسی می کند

عدم سرمایه گذاری به موقع در وزارت نیرو مهمترین دغدغه من است
بهزاد در گفتگوی اختصاصی با شروع مطرح کرد؛

حمید میرزاعلی/ هر ساله در نیمه پاییز، صنعت 
برق کشور بزرگترین رویداد خود را در نمایشگاه 
بینالمللی تهران برپا میکند؛ نمایش��گاهی به 
رهب��ری وزارت نی��رو و ب��ا مش��ارکِت جدی 
شرکت های توانمند و مطرح صنعت برق که در 
آن، از یک سو فرصتی برای ارائه فعالیت های 
خود می یابند و از سوی دیگر مشتاقند با جزئیات 
فعالیت های رقبایش��ان از نزدیک آشنا شوند. 
زیرا اگر در طول یک سال تغییر خاصی در حوزه 
فعالیت های یک ش��رکت رخ دهد، بی ش��ک 
نمایشگاه بین المللی صنعت برق مکان خوبی 

برای عرضه آن تمایز و تغییر است.
امسال در دوره شانزدهم نمایشگاه صنعت برق 
با توجه به از سر گذراندن ماههای سخت و پر تب 
و تاب پس از به ثمر نشستِن برجام، مخاطبان و 
فعاالن صنعت برق انتظار داشتند شاهد ورود 
چش��مگیر ش��رکت های صاحب ن��ام خارجی 
باش��ند؛ اتفاقی که تا حدودی مطابق انتظارات 
پیش رفت و ش��رکتهای صاحبنامی همچون 
زیمنس و جنرال الکتریک در غرفه های ساده 
خود با تالش گسترده در صدد جذب مخاطبان 
مختلف برای ارائه اهداف و چشم اندازهای خود 

از ورود به بازار ایران بودند.
محمد بهزاد در گفتگوی اختصاصی با ش��روع 
در چگونگی ارزیابی نمایش��گاه امسال گفت : 

نمایش��گاه امسال نس��بت به سال قبل؛خوب 
اس��ت پررون��ق تر اس��ت درمجم��وع اخرین 
دس��تاوردهای صنعت برق کشورهای شرکت 
کننده ارائه شده است.وی افزود : نشان دهنده 
رشد و بالندگی صنعت برق که در داخل تولید 
ش��ده اس��ت را نشان می دهد در مجموع قابل 
قبول اس��ت.مهندس بهزاد مهمترین دغدغه 
وزرات نی��رو از ن��گاه خودش به خبرنگار گفت: 
عدم س��رمایه گ��ذاری به موقع در وزارت نیرو 

است.
معاون س��ابق وزیر نیرو اضافه کرد :ما باید در 
صنعت آب و برق سرمایه گذاری به موقع انجام 
دهیم و فرصت ها را از دست ندهیم و نباید کاری 
کنیم که مصرف از سرمایه گذاری تولید انتقال 
توزیع س��رعت  بگیرد مش��اور وزیر نیرو اظهار 
داش��ت : خوش��بختانه مردم ما فرهنگ کافی 
برای صرفه جویی را دارند و اجرا می کنند ولی 
به این معنی نیست که به موقع سرمایه گذاری 
نکنیم. بهزاد افزود: ما در سال باید طبق برنامه 
ششم توسعه حداقل ۵ الی ۶ مگاوات نیروگاه 
وارد مدار کنیم ،ش��بکه های انتقال بس��ازیم.
توزیع بس��ازیم ،ولی در ۴ الی ۵ س��ال گذش��ته 
۷ ال��ی ۸ ه��زار مگا وات وارد مدار کردیم ،این 
ه��ا را ب��ا صرفه جویی تا حدی می توان جبران 
کرد ، ولی باالخره نیروگاه ها بازنشس��ت می 

شوند.وی اضافه کرد : مصرف برق در سال در 
کشورمان بین ۵ الی۶ درصد است و این ها را 
اگر در نظر بگیریم در حال حاضر ۷۷ هزار مگا 
وات ظرفیت محصولی داریم وی اضافه کرد: 
ذخیره انرژی هم در تابستان در پیک بایستی 
به اندازه کافی در ش��بکه بیش��تر باش��د بهزاد 
اظهار داشت :در مجموع اگر نگاه کنیم بایستی 
هم دولت و هم بخش خصوصی بایس��تی در 
سرمایه گذاری فرصت ها را از دست ندهند وی 
گفت:کال دغدغه من و وزارت نیرو در صنعت 

برق سرمایه گذاری بموقع است.
وی در پایان در رابطه با انتظار از مجلس��ی ها 
گفت؛ ضمن تشکر از پارلمانی ها و دولتی ها ،بنده 
نزدیک نیم قرن در صنعت برق کش��ور فراز و 
فروزش را رصد می کنم انتظار دارم که به صنعت 
برق کمک کنند وی اضافه کرد :فرهنگسازی 
خوب کار شده است و بایستی بیشتر کار شود 
چ��را که میانگین مصرف مردم کش��ورمان از 

میانگین جهان بیشتر است.
نمایشگاه امسال نسبت به سال قبل  ���

رشد قابل توجه ای داشته است 
مدی��ر کل وق��ت ح��وزه وزارت��ی وزارت نیرو 
در گفتگوی اختصاصی با ش��روع در حاش��یه 
نمایشگاه گفت : نمایشگاه امسال نسبت به سال 
قبل رش��د قابل توجه ای داش��ته است .ماشاله 

تاب��ع جماعت گفت :امس��ال اس��تقبال خوبی 
ش��ده است وتعداد شرکت کننده های داخلی و 
بخصوص خارجی بیش��تر شده است بطوریکه 
این نمایش��گاه  روند خیلی رو به رش��دی داشته 
اس��ت و رونق بس��یار زیادی را  به همراه دارد. 
وی اضافه کرد :نمایشگاه امسال نشان دهنده 
 ی رونق بس��یار خوبی در بازار و کس��ب و کار

 است.
خدم�ات صنعت ب�رق موردرضایت  ���

مردم و مسولین قرار بگیرد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گفتگوی 
اختصاصی با شروع در رابطه با مهمترین دغدغه 
وی بعنوان معاون اول وزیر نیرو گفت : مهمترین 
دغدغه من این اس��ت که خدمات صنعت برق 
موردرضای��ت م��ردم و مس��ولین ق��رار بگیرد. 
هوشنگ فالحتیان افزود : کوشش ما این بوده 
ک��ه صنع��ت برق را به خودکفایی برس��انیم که 
خوشبختانه موفقیت های بسیاری در کشور ما 
در حوزه صنعت برق انجام شده است و جزو چند 
کشور اول دنیا هستیم و در حال حاضر می توانیم 
صف��ر تا صد یک نی��روگاه را انجام دهیم یعنی 
بس��ازیم. وی اضافه کرد :صد درصد تجهیزات 
ش��بکه های توزیع در کش��ورمان صورت می 
گیرد بنابراین دغدغه ای جز رضایت مردم برای 
مس��ولین صنعت برق در ح��وزه خدمات دهی 

وجود ندارد.وی در سوال دیگر خبرنگار در رابطه 
با ارزیابی اش از نمایش��گاه گفت :خوش��بختانه 
نمایش��گاه صنعت برق امس��ال با حصور ۷۰۰ 
ش��رکت داخلی و خارجی تش��کیل ش��ده است 
که حضور شرکت های خارجی امسال افزایش 

پیدا کرده است.
فالحتی��ان اضاف��ه ک��رد : حض��ور برنده��ا و 
ش��رکت های خارجی در این نمایشگاه نشان 
می دهد که ما بایستی با افق های فناوری های 
بروز دنیا بیش از پیش اشنا شویم و شرکت های 
معتب��ر خارجی با ش��رکت های داخلی بتوانند 
مشارکت ایجاد کنندمعاون وزیر نیرو در امور 
ب��رق و ان��رژی اضافه کرد : انش��اله ما ش��اهد 
افزایش صادرات خدمات مهندسی و کاالیی 
به کشور های دیگر را داشته باشیم وی اولویت 
برنام��ه وزی��ر جدید نیرو اینط��ور گفت:دکتر 
اردکانی��ان برنام��ه مفصلی را در حوزه صنعت 
ب��رق ب��ه مجلس ارائه کرده اس��ت که از این 
برنام��ه رییس جمه��ور محترم هم در جریان 
هستند و مطابق این برنامه پیش می رویم که 
نمونه ای از این برنامه ها و بیشتر مورد توجه 
ق��رار خواهد گرفت مدیریت تقاضا و مدیریت 
مصرف در س��ال های اینده و توجه به اجرای 
پروره ه��ای کلیدی و تاثیر گذار در صنعت اب 

و برق کشور است.

اس�تقبال ویژه خارجی ها از نمایش�گاه صنعت  ���
برق

مدیرعام��ل ش��رکت توانیر گفت : نمایش��گاه 
هفدهم از نظر اس��تقبال ش��رکت های داخلی و 
خارجی از رونق بسیار خوبی نسبت به سال های 
گذش��ته برخوردار اس��ت.آرش ک��ردی افزود: 
حض��ور ۴۵۸ ش��رکت داخلی و ۳۱۲ ش��رکت 
خارج��ی حاک��ی از آن اس��ت که صنعت برق به 
لحاظ حجم مراجعه کننده و فعالیت انجام شده 
ب��از ه��م به هم��ان روزه��ای اوج خود نزدیک 
می شود. وی با تاکید بر اینکه صنعت برق ایران 
رتبه نخس��ت منطقه را به خود اختصاص داده 
است، ادامه داد: این صنعت با توجه به گستردگی 
و رکوردهای که ثبت کرده است مسلما نیازمند 
پشتیبانی این چنینی از شرکت های درونی خود 
است.کردی با اشاره به اینکه برپایی نمایشگاه 
منجر به مراوده و تعامل بین شرکت های داخلی 
و خارج��ی می ش��ود، تصریح ک��رد: حضور این 
ش��رکت ها در کنار یکدیگر منجر به اطالع دو 
طرف از توانمندی های هم و رشد شرکت های 
داخلی می ش��ود. چنین تعامالتی نه تنها منجر 
ب��ه ورود تکنولوژی ه��ای جدید به صنعت برق 
کشور خواهد شد بلکه در تعامالت دو سویه به 
منظور تامین منابع مالی، پیشرفت در پروژه ها 

و فاینانس نیز مثمرثمر خواهد بود.

صبا ش�ادور-گروه گردش�گري_از میان سوژه هاي 
انتقادي این روزها، افزایش عوارض خروج از کشور 
کماکان داغترین سوژه است! این موضوع، در اولین 
مرحله، هر شخصي را به این فکر مي اندازد که دریافت 
مبلغ خروج از کشور چه کمکي به صنعت گردشگري 
مي کند؟ در دومین مرحله هم رقم انتخاب شده براي 
پرداخت عوارض به یک باره س�ه برابر افزایش پیدا 
کرده که باید دید چه منطقي پش�ت این ماجرا نهفته 

است. 
در جریان ارائه الیحه بودجه س��ال ۹۷ از س��وي دولت 
یازدهم به مجلس شوراي اسالمي، اعالم شد عوارض 
خ��روج ب��راي هر نف��ر که تا پیش از این ۷۵ هزار تومان 
بوده براي س��ال آینده ۲۲۰ هزار تومان پیش بیني ش��ده 
اس��ت. در ای��ن ط��رح البته عوارض خ��روج زائرین حج 
تمت��ع، عم��ره و عتبات عالیات ۱۱۰ هزار تومان در نظر 

گرفته شده است. 
ارقام تعیین شده در این بند براي سفر دوم به میزان ۵۰ 
درصد و س��فرهاي س��وم و بیش��تر به میزان ۱۰۰درصد 
افزایش خواهد یافت. همچنین مبلغ چهارصد هزار ریال 
از عوارض خروجي براي توسعه زیرساختها و تأسیسات 
گردشگري و حمایت از بخش میراث فرهنگي و صنایع 

دستي اختصاص مي یابد.
در این راستا علي اصغر مونسان رئیس سازمان میراث 
فرهنگي در نشست خبري عملکرد ۱۰۰ روزه خود درباره 
این موضوع اعالم کرد: در زمان تدوین الیحه بودجه، 
دول��ت براي عوارض خروج از کش��ور تصمیمي گرفت 
که بر این اساس بخشي از اعتبار به این سازمان تعلق 
مي گیرد و سازمان برنامه و بودجه این اعتبار را در بودجه 
سازمان براي سال ۹۷ در نظر گرفته است. همه بخش ها 
موظ��ف به همکاري هس��تند و ب��راي ما مهم، افزایش 
منطقي اس��ت و اگر قرار اس��ت درآمدي به دس��ت آید، 
باید صرف حمایت  از تورهاي ورودي ش��ود. در گذش��ته 
۱۰ هزار تومان از عوارض خروج از کشور هر مسافر به 
سازمان مي رسید که اکنون این رقم به ۴۰ هزار تومان 
افزای��ش یافت��ه و در کل ۱۶۰ میلی��ارد تومان اعتبارات 

عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت.
ام��ا آنچ��ه که رئیس س��ازمان می��راث فرهنگي درباره 
بازگش��ت درآم��د حاص��ل از ای��ن عوارض ب��ه چرخه 
گردش��گري کش��ور گف��ت را فعاالن گردش��گري رد 
مي کنند آنها همیشه مي گفتند که در قانون آمده است 
بخشي از درآمد حاصل از عوارض کشور باید به بخش 
خصوصي و گردشگري اختصاص داده شود اما هیچ گاه 
این اتفاق نمي افتد اما حاال ابراهیم پورفرج رئیس جامعه 
تورگردانان کش��ور مي گوید که اصال اگر هم قرار باش��د 
این بودجه به بخش خصوصي گردشگري تعلق بگیرد 
م��ا آن را نمي خواهی��م چرا باید مردم به زحمت بیفتند و 
بعد بگویند که مي خواهیم گردشگري را توسعه بدهیم 

و براي آنها ممانعت ایجاد کنند؟
این موضوع واکنش هنرمندان را هم برانگیخته و باعث 

شده تا آنها به نحوي در این خصوص اظهار نظر کنند. 
مهراب قاس��مخاني، باران کوثري، ساعد سهیلي، امیر 
نوري، نوید محمدزاده بهرنگ علوي از جمله هنرمنداني 
بودن��د ک��ه در ب��اره این موضع در صفحه اجتماعي خود 

اظهار نظر کردند.
غیر از فعاالن گردشگري هنرمندان نیز در اعتراض به 
این موضوع کم نگذاشتند آنها در صفحات مجازي خود 
ب��ه ای��ن موض��وع پرداختند برخي با لحن طعنه و طنز و 

برخي با اظهار تعجب به این موضوع.
رشیدپور:براي خروج از کشور وثیقه بگذارید! ���

رض��ا رش��یدپور مجري 
برنامه هاي تلویزیوني در 
واکنش به این افزایش با 
طعن��ه در برنام��ه »حاال 
خورش��ید« گفت که چرا 
م��ردم درای��ن ب��اره غر 
مي زنند؟ مگر مسئوالن کشور نگفتند که درآمد کشور 
از مح��ل گردش��گري ب��اال ببرند حاال ب��ا یک تصمیم 
کامال درس��ت این اقدام انجام ش��ده است. مگر همیشه 
نمي گفتی��د ک��ه رفتن ب��ه کیش از رفتن به اس��تانبول 
گران ت��ر در مي آی��د؟ ح��اال مدی��ران کاري کردند که 
هزینه هر دو یکس��ان ش��ده اس��ت اگر همین روند را 
ادام��ه دهن��د باید براي خروج از کش��ور وثیقه بگذارید 
وقتي هم که برگش��تید دیگر پولتان را نمي دهند چون 

رفته است در بودجه.
نوی��د محم��دزاده بازیگر س��ینما نیز در صفحه مجازي 
خود به دیالوگ مشهورش در فیلم ابد و یک روز اشاره 
ک��رده و نوش��ت: »س��میه نرو، اگه رفت��ي بار اول ۲۲۰ 
ب��ار دوم ۳۳۰ و ب��ار س��وم ۴۴۰ باید ع��وارض خروج از 

کشوري بدي. نرو!«
برخي از افراد نیز کاریکاتورهایي کشیده و این اقدام را 
»پول شیریني سفر« خواندند برخي دیگر نیز تکه هایي 
از یک سریال را برداشت کرده و عوارض خروج از کشور 

را »پول زور« دانستند.
واکنش ها در توئیت مردم و هنرمندان نیز کم نبود برخي 
نوش��تند که اگر عوارض خروج از کش��ور هم مانع س��فر 
نشود، قیمت دالر حتما مانع سفر خواهد بود. فعاالن سفر 
نیز در صفحات مجازي خود و یا با هشتگ هاي متفاوت 
اعتراض خود را به این افزایش ناگهاني اعالم کردند.

باس�تاني:مخالفت مجل�س ب�ا افزای�ش عوارض  ���
خروج

ام��ا خبر امیدوارکننده را 
درب��اره ای��ن افزای��ش 
ناگهاني، سعید باستاني 
کمیسیون  س��خنگوي 
صنای��ع و معادن مجلس 
داد و گفت: این پیشنهاد 
دول��ت ب��راي افزای��ش عوارض خروج از کش��ور مورد 

مخالفت نمایندگان مجلس قرار مي گیرد. 

وي گفته است: اگر استدالل دولت مردان این باشد که 
هموطناني که به خارج از کش��ور س��فر مي کنند، درآمد 
باالیي دارند پس باید هزینه »خوشگذراني شان« را هم 
بپردازند، باید گفت وقتي مشخص نیست چه میزان از 
س��فرها س��فرهاي تفریحي است چرا باید آحاد مردم را 
درگیر تصمیمي کرد که موجب مضاعف ش��دن فش��ار 

اقتصادي بر مردم مي شود؟
پورفرج: قش�ر آس�یب پذیر جامعه زیر فش�ار این  ���

تصمیم
ابراهی��م پورفرج، رییس 
جامعه تورگردانان ایران 
به نمایندگي از تش��کلي 
ک��ه در زمین��ه تورهاي 
ورودي فع��ال اس��ت، با 
ای��ن بخ��ش از الیح��ه 
پیش��نهادي مخالف��ت کرد و به ایس��نا گفت: نمي دانم 
ه��دف از افزای��ش س��ه برابري و تصاع��دي عوارض 
خ��روج از کش��ور چه بوده، ام��ا باید توجه کرد که بحث 
گردش��گري، تعامل فرهنگ هاس��ت، یعني آمد و ش��د؛ 
ول��ي ب��ا تصمیمي که براي عوارض خ��روج گرفته اند، 

یعني قرار است این تعامل به هم زده شود.
او اضاف��ه ک��رد: اگر مي خواهند در این رفت وآمد توازن 
ایج��اد کنند، انگیزه گردش��گري را ب��اال ببرند، قوانین 
س��فر را تس��هیل کنند، زیرساخت ها را توسعه دهند، چرا 

مي خواهند با مردم آن را جبران کنند؟
ریی��س هی��ات مدی��ره جامع��ه تورگردانان اف��زود: ما 
نمي توانی��م م��ردم را از س��فر رفتن منع کنیم، یا آنهایي 
که مسافِر خارج هستند را جریمه و تنبیه کنیم، معناي 
افزایش��ي که در عوارض خروج از کش��ور اتفاق افتاده، 

همین مي شود.
وي ادام��ه داد: ب��ا این مبلغي ک��ه براي عوارض تعیین 
کرده ان��د، ی��ک خانواده چهار نفره فقط براي یک س��فر 
باید حدود یک میلیون تومان عوارض خروج بدهد. در 
سفر دوم این رقم به حدود ۱.۵ میلیون تومان مي رسد. 
آیا وقتي این پیشنهاد را مطرح مي کردند، از خود سوال 
پرس��یدند با این تصمیم چه گروهي را از س��فر منع یا 

جریمه مي کنند؟
پورفرج اظهار کرد: قطعا قش��ري که آس��یب پذیر است، 
آنهایي که یک س��ال پول جمع مي کنند تا یک س��فر 

خارجي ارزان بروند ضرر خواهند کرد. 
وي اف��زود: قطع��ا ما به عنوان بخش��ي که گفته ش��ده 
قرار است از طریق ۱۶۰ میلیارد توماني اعتبار عوارض 
خروج حمایت ش��ویم، باید خوش��حال باش��یم؛ ولي ما 
چنی��ن منافع��ي را نمي خواهیم. اصال س��ازمان میراث 
فرهنگ��ي ب��ا ای��ن پول چ��ه کار مي توان��د انجام دهد؟ 
آیا قرار اس��ت مثل گذش��ته بخش��ي از این پول را به 
صنایع دس��تي و بخش��ي هم به مرمت میراث فرهنگي 
 اختص��اص ده��د و باز تبلیغات گردش��گري روي زمین

 بماند؟

مونسان:توسعه گردشگري افزایش مي یابد ���
علي اصغر مونس��ان در 
واکن��ش ب��ه افزای��ش 
عوارض خروج از کش��ور 
گف��ت: افزایش عوارض 
خروج از کش��ور تصمیم 
دولت است و باید به این 
موض��وع توجه ش��ود ک��ه خروج دو برابري گردش��گر 

نسبت به ورود آن اتفاق خوبي نیست.
وي در پاس��خ به این پرس��ش که نظر س��ازمان میراث 
فرهنگي در اینباره چه بوده است؟ تصریح کرد: بگذارید 

مذاکرات دولتي در داخل دولت بماند.
رئی��س س��ازمان می��راث فرهنگ��ي، صنایع دس��تي و 
گردش��گري تصری��ح کرد: پی��ش از این از هر عوارض 
خروجي مبلغي معادل ۱۰ هزار تومان به سازمان میراث 
اختصاص مي یافت و با این افزایش مبلغ اختصاصي به 

سازمان ۴۰ هزار تومان خواهد شد.
مونس��ان با تاکید بر اختصاص مبالغ ناش��ي از دریافت 
عوارض خروج از کشور به توسعه گردشگري خاطرنشان 
کرد: این مبلغ به توس��عه گردش��گري اختصاص خواهد 
یافت و پیش بیني مي شود مبلغ دریافتي ما ۱۶۰ میلیارد 

تومان در این حوزه افزایش یابد. 
واعظي: نظر مردم براي دولت مهم است ���

واعظ��ي  محم��ود 
رییس دفتر رییس جمهور 
در گفت و گو با ایس��نا در 
پاس��خ به انتقادي درباره  
افزایش عوارض خروج از 

کش��ور در الیح��ه بودج��ه ۹۷ اظهار ک��رد:  من هم در 
فض��اي مج��ازي با این انتقادات مواجه ش��ده ام. به هر 
حال کس��اني که بودجه را طراحي کردند به دنبال این 
بودند که در این بودجه موضوع عدالت و رس��یدگي به 
طبق��ات محروم جامعه بیش��تر مورد توج��ه قرار گیرد. 
رئیس جمهور هم قول داده اند که تا س��ال ۱۴۰۰ فقر 

مطلق را از بین ببرند. 
 وي در ادام��ه اف��زود: م��ا امروز یک دولت بزرگ داریم 
و بای��د ه��ر م��اه یک عدد قابل توجه به کارمندان دولت 
حقوق بدهیم. از س��ویي تعداد بازنشس��تگان در ۸-۷ 
س��ال گذشته بیشتر ش��ده و صندوق هاي بازنشستگي 
نمي تواند حقوق بازنشس��تگان را پرداخت کند و دولت 
این حقوق را مي دهد. بنابراین عمال اگر بخواهیم عدالت 
را اج��را کنی��م نیازمند این هس��تیم که منابع جدید پیدا 
کنی��م ی��ا منابع موجود را افزای��ش دهیم و از این منابع 
به مس��تمري بگیران کمیته امداد و س��ازمان بهزیستي 
 بیش��تر کم��ک کنی��م و با این کار فق��ر مطلق را از بین

 ببریم. 
 ریی��س  دفت��ر ریی��س جمهور با اش��اره ب��ه اینکه یکي 
ازمنابع��ي ک��ه براي کمک به اقش��ار ضعیف جامعه در 
نظر گرفته ش��ده همین عوارض خروج از کش��ور است 
تاکید کرد: اما قطعا دولت همواره به نظرات مردم توجه 
کرده اس��ت و هر جا دیده تصمیم گرفته ش��ده دولت 
با عکس العمل اجتماعي مناس��بي مواجه نش��ده، نظر 
نهایي خود را با خواس��ت مردم تطبیق داده اس��ت. ما 
ای��ن انعطاف را خواهیم داش��ت ک��ه اگر در تصمیمات 
 دولت، فش��اري به قش��ري از مردم بیاید آن را بازنگري 

کنیم. 

��� ذوالقدر:مجل�س ب�ا افزایش س�ه برابري عوارض 
موافقت نمي کند

ی��ک عضو هیات رئیس��ه 
فرهنگ��ي  کمیس��یون 
مجلس تاکی��د کرد: بنده 
بعید مي دانم ردیف بودجه 
مربوط به عوارض خروج از 
کش��ور در کمیسیون هاي 
تخصصي و کمیس��یون تلفیق بودجه به ش��کلي که دولت 
پیش��نهاد داده اس��ت، تصویب شود.سیده فاطمه ذوالقدر به 
ایسنا گفت: افزایش سه برابري عوارض خروج از کشور که 
در الیحه بودجه دولت آمده است، منطقي نیست اصال این 
استدالل که مسافراني که به خارج سفر مي کنند، پول دارند 
و باید هزینه ي بیش��تري براي این کار بپردازند اس��تدالل 
درس��تي نیس��ت.نماینده مردم تهران، ادامه داد: با افزایش 
هزینه ه��اي زندگ��ي از جمله عوارض خروج از کش��ور تنها 
قشري که هیچ فرقي برایش نمي کند، قشر پردرآمد است 
ک��ه ب��ه راحتي از پس همه هزینه ها بر مي آید به نحوي که 
اگر حتي عوارض خروج از کشور ۵۰۰ هزار تومان هم شود 
ای��ن مبل��غ را ب��دون آنکه فش��ار مالي ب��ه او بیاید، پرداخت 
مي کن��د.وي ب��ار اقتصادي افزایش س��ه برابري عوارض 
خروج از کش��ور را بر دوش خانواده هاي با درآمد متوس��ط 
دانست و افزود: نوعا طبقات متوسط اقتصادي به سفرهاي 
زیارتي، تحصیلي و کاري و بخش کوچکي نیز سالي یکي 
دو بار به سفرهاي تفریحي مي روند، که در صورت سه برابر 
شدن عوارض خروج از کشور فشار اقتصادي زیادي به این 
اف��راد وارد مي ش��ود ه��ر چند که درآم��د دولت  از این ناحیه 

بیش از سه برابر افزایش یابد.
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آموزش دور دنیا

وقتي مي خواهيم چيزي را بطور رسمي به کسي بگوئيم به نحوي که بعدا بتوانيم 
ثابت کنيم که متن مورد نظر را به او گفته ايم، از اظهارنامه استفاده مي کنيم.

همچنين وقتي مي خواهيم چيزي را به کس��ي بدهيم و او حاضر نيس��ت آن را 
بگيرد، آن را از طريق ارسال اظهارنامه به او تسليم مي کنيم.البته بايد پذيرفت 
گاهي به موجب قانون، اظهارنامه در بعضي امور، الزم اس��ت. مانند حالتي که 
ما، يکي از ظهرنويسان )پشت نويسي( سفته يا چک هستيم؛ و اين سند وصول 
نش��ده که اگر چک باش��د پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن 
يک گواهي مي دهد که در اصطالح حقوقي مي گويند برگش��ت خورده اس��ت؛ و 
اگر سفته باشد طي تشريفات بانکي گواهي صادر مي شود و به دارنده آن تسليم 
مي ش��ود که در اصطالح حقوقي مي گويند واخواس��ت ش��ده اس��ت؛ و کسي که 
ما س��ند را با ظهر نويس��ي به او داده ايم، وجه آن را از ما مطالبه مي کند، در اين 
حالت ما هم بايد مراتب را به نفر قبل از خودمان اطالع دهيم )يعني کس��ي که 
س��ند را به ما ارائه کرده اس��ت( يا وقتي محلي را بطور امانت به کس��ي داده ايم و 

زماني که مي خواهيم پس بگيريم.
به موجب قانون جلوگيري از تصرف عدواني )مصوب س��ال ۱۳۵۲( اول بايد با 
اظهارنامه پس دادن ملک را از او بخواهيم و اگر پس از ۱۰ روز پس نداد، يکماه 

فرصت خواهيم داشت که طرح شکايت تصرف عدواني نمائيم.
ي��ا وقت��ي محل کس��ب را با س��ند ع��ادي اجاره داده ايم و طرف مس��تاجر اجاره 
نمي پردازد بايد اجاره بها را با فرس��تادن اظهارنامه مطالبه نمائيم و اگر پرداخت 

نکرد براي تخليه، دعوي طرح نمائيم.
بهرحال توصيه اين اس��ت که جز در مواقع واقعا الزم از فرس��تادن اظهارنامه 
خودداري نمائيم. زيرا گاه ممکن اس��ت ارس��ال اظهارنامه موجبات هوش��ياري 

طرف مقابل شود و او نيز با تزوير، آماده مقابله به نفع خود باشد.

 چال��ش ن��وآوري انرژي ه��اي تجديدپذير و پاک با انتخ��اب ۳ ايده برتر برگزار و 
از »مدل ش��تابدهي کس��ب و کارهاي حوزه انرژي« رونمايي شد.چالش نوآوري 
انرژي هاي تجديدپذير و پاک با هدف ايجاد و توس��عه کس��ب و کارهاي مس��ئله 
محور با حمايت ستاد توسعه فناوري حوزه انرژي معاونت علمي و فناوري توسط 
ش��تابدهنده »ققنوس« مورد تاييد اين س��تاد به عنوان ش��تابدهنده تخصصي در 
حوزه انرژي برگزار شد.در طول سه روز برگزاري اين رويداد کارگاه هاي آموزشي 
ب��ا حض��ور فع��االن عرصه حوزه انرژي برگزار ش��د که در اين کارگاه ها ش��رکت 
کنندگان بعد از تيم س��ازي با چالش هاي اين حوزه آش��نا ش��دند.در پايان رويداد 
نيز تيم هايي که خروجي مناسبي داشتند مورد حمايت شتابدهنده »ققنوس« در 
راستاي راه اندازي کسب و کار قرار گرفتند.همچنين در اين چالش »مدل شتابدهي 
کسب و کارهاي حوزه انرژي« رونمايي شد. در اين مدل حمايت ها شرکت هايي 
که به ش��تاب دهنده وارد مي ش��وند تش��ريح ش��ده است. در اختيار قرار دادن فضا، 
سرمايه اوليه و مشاوره برخي از اين حمايت ها است تا استارتاپ هاي فعال در حوزه 
انرژي با دريافت اين حمايت ها کسب و کار خود را شکل دهند و توسعه فعاليت ها 
در اي��ن ح��وزه را ش��اهد باش��يم.تيم »باتري مکانيکي«، تي��م »توليد برق از مواد 
پيزوالکتريک«، تيم »ساختمان هاي انرژي صفر«، تيم »کفش پيزوالکتريک«، 
تيم »مهر خورشيد«، تيم »نوربان« و تيم »کوهرنگ )سوالر شيمي(« به عنوان 
تيم ه��اي ارائ��ه دهنده ايده ه��اي نوين در حوزه ان��رژي تجديدپذير در اين رويداد 
شرکت کرده بودند.در اختتاميه اين رويداد سه روزه که با حضور سيروس وطنخواه، 
دبير ستاد توسعه فناوري انرژي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، محمد 
فرجود، مديرعامل سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران و احمد فيروزي، 
معاونت انرژي هاي تجديدپذير ستاد توسعه فناوري هاي حوزه انرژي در ساختمان 
فناوري اطالعات و ارتباطات ش��هرداري تهران تجديدپذير برگزار ش��د، س��ه تيم 
اول نوآور از بين هفت تيم شرکت کننده معرفي شدند.در بين اين تيم ها سه تيم 
»مهر خورشيد«، تيم »کفش پيزوالکتريک« و تيم »باتري مکانيکي« به ترتيب 

جايگاه هاي اول تا سوم را در اين رقابت ها بدست آوردند.

اظهارنامه چيست و در چه مواردي کاربرد دارد؟

برگزاري بزرگترين مسابقه دو بابانوئل ها در آلمانابوالفضل پورعرب در سوگ از دست دادن برادر نمايشگاه بين المللي سازه هاي برفي و يخي در هاربين چينتشييع جانباختگان حادثه اشترانکوه در ازنا

رونمايي از مدل شتابدهي کسب و کارحوزه انرژي

سالمت روحى و جسمى بچه ها با شروع مدرسه ها در ساعت 10/ منبع : خبرآنالين کاریکاتور

رسانه های جهان

بي کفايتي پليس انگليس در رسيدگي به خشونت هاي خانگي  ���
۱۱ درص��د از افس��ران پلي��س درصحنه خش��ونت هاي 
خانگي حاضر نمي ش��وند. آمار عدم رس��يدگي نيروهاي 
پليس انگليس در صحنه خشونت خانگي افزايش يافته و 
نيروها يک چهارم تلفن هاي درخواست کمک را بي پاسخ 
گذاش��تند. يک مقام ارش��د پليس انگليس معتقد است اين 

امر به دليل کمبود نيروهاي پليس است.

تب بيت کوين نتيجه شرط بندي هاي باال  ��� 
سرمايه گذاران در بازار بورس ژاپن معتقدند شرط بندي هاي 
باال باعث افزايش و تب خريد بيت کوين پول ديجيتالي شده 
اس��ت. خريد گس��ترده بيت کوين باعث ش��ده تب اين پول 
ديجيتالي ش��دت بگيرد . در ژاپن ۱۵ درصد س��رمايه گذاري 
بورس��ي بر بيت کوين بوده اس��ت. اخيرا ارزش بيت کوين به 

۱7 هزار دالر رسيد.

مبارزه دموکرات ها و جمهوريخواهان در آالباما  ��� 
"داگ جون��ز" نماين��ده دموکرات ه��ا به دنبال ج��ذب آراي در 
ايال��ت آالباماي آمريکا عليه رقي��ب جمهوريخواه خود "روي 
مور" است. جونز سعي جمع کردن آراي انتخاباتي به خصوص از 
سياهپوستان است .افشاي رسوايي آزار دختران زير هجده سال 
توسط "روي مور" مي تواند به نفع رقيب دموکراتش تمام شود.
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا از مور حمايت کرده است.

ضرب المثل ماس��ت و دروازه در مواردي 
ب��ه کار م��ي رود ک��ه دو مطلب متناقض و 
متغاير را بخواهند با يکديگر تلفيق دهند. 
في المثل گفته شود: من از حسن طلبکار 
هس��تم به دليل اينکه حس��ين از او طلبي 

ندارد. که در اين صورت گفته مي شود: فالني ماست و دروازه صحبت 
مي کند يعني مطالبي را بهم تلفيق مي دهد که هيچ ارتباطي با يکديگر 
ندارد. اکنون ببينيم ماس��ت و دروازه چه ارتباطي با يکديگر دارند که 
ترکي��ب آن دو، ص��ورت ض��رب المثل پيدا کرده اس��ت؟ به طوري که 
مي دانيم ماست از شير بوجود مي آيد به اين طريق که شير گرم را مايه 
مي زنند و در شرايط و حرارت مناسبي قرار مي دهند تا تدريجًا ببندد و 

به صورت ماست در بيايد.

کتاب »آن س��وي اُتيس��م« با عن��وان فرعي 
»آنچه بايد درباره اُتيس��م بدانيم« مش��تمل بر 
بحث هايي درباره نظريه ذهن و اُتيسم به همراه 
تمرين هايي در اين رابطه، روانه کتابفروشي ها 

شد.به گزارش مهر، ما نسبت به افراد مبتال به اُتيسم چه ذهنيتي داريم؟ آيا 
مي توانيم احساساتش��ان را بفهميم يا کارهاي آن ها را پيش بيني کنيم؟ به 
همان اندازه که ش��ناخت آن ها از دنياي ما ناقص اس��ت، اطالعات ما هم از 
درون آن ها ناچيز است و براي رفتار و زندگي با ايشان، مي بايست ويژگي ها، 
توانايي ها و ضعف هاي آن ها را بشناس��يم.کتاب ۱۱۰ صفحه اي »آن س��وي 
اُتيسم )نظريه ذهن و اُتيسم به همراه تمرين(« نوشته صديقه فراهاني، در 
شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و به قيمت ۱۲ هزار تومان از سوي بنگاه ترجمه و 

نشر کتاب پارسه، منتشر و روانه کتابفروشي ها شده است.

صوفي سرخوش از اين دست که کج کرد کاله 
به دو جام دگر آشفته شود دستارش

دل حاف�ظ ک�ه ب�ه ديدار تو خوگر ش�ده بود  
نازپرورد وصال است مجو آزارش

به دس��ت آوردن پول و س��ود به هر طريق 
ممکن جايز نيست بلکه اصل آن است که 

حالل و حرام مشخص باشد. با حرف زدن به جايي نمي رسيد بهتر است 
کمي به قول هايي که داده ايد و به عهدي که بسته ايد فکر کنيد و عمل 
نماييد. مواظب راهي که مي رويد باشيد. سفر کرده شما به سالمت بر 
مي گردد. انشااهلل. امروز خودت را از ميان کارهاي روزمره کنار بکش واز 
اين کار بسيار خوشحال خواهي بود. تو يک نگاه آني و حتي در صورت 

امکان جذاب احتياج داري تا اين شمع ايمان را مشتعل کند. 

يک س��رطان ش��ناس با بيان اينکه ۹۳ درصد 
س��رطان ها از طري��ق عوامل محيطي ايجاد 
مي شود گفت: سرطان سينه و معده شايع ترين 

نوع سرطان در زنان و سرطان معده، روده بزرگ و پروستات شايع ترين نوع در 
مردان است. دکتر ناصر پارسا متخصص سرطان و پژوهشگر علم ژنتيک در 
گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينکه سرطان يکي از ۳۳ هزار بيماري است 
که در اطرافمان وجود دارد، اظهار داشت: طبق اعالم سازمان بهداشت جهاني؛ 
اگر افراد در سطح زندگي شان اصالحاتي انجام دهند؛ درصد ابتال به بيماري 
سرطان ۴۰ درصد کاهش مي يابد.وي با اشاره به اينکه دخانيات از عوامل ابتال 
به سرطان محسوب مي شود گفت: در دود سيگار و قليان بيش از ۴ هزار مواد 

شيميايي وجود دارد که حدود 7۰ مورد از آنها سرطان زا است.

حکایات

کتاب

حافظ خواني

نسخه

ماست و دروازه

آنچه بايد درباره اُتيسم بدانيم  بروز ۹۳ درصد سرطان ها از 
طريق عوامل محيطي شيوا دولت آبادي  ���

در ي��ک جامعه ام��اري معياره��اي 
تشخيص عصبانيت بايد براي ما کامال 
روشن باشد. در کالنشهري مانند تهران 
که زندگي سخت و پرشتاب مي گذرد، 
انسان ها ش��ايد خيلي عصبي تر باشند 
تا جايي در يک شهرس��تان کوچک با آب و هواي بهتر و روابط 
س��نتي بنابراي��ن باي��د تعريفي از جمعيتي ک��ه مورد مطالعه قرار 
گرفته اس��ت داش��ته باش��يم.اما وقتي مردم کشورمان را با مردم 
ژاپن مقايسه مي کنيم در مي يابيم که ژاپني ها معروفند به ملتي 
که هميش��ه لبخند بر لب دارند، درحالي که ما در چهره هايمان 
و منش م��ان ب��ا يکديگر تظاهري از خش��ونت وجود دارد که در 
بس��ياري از نقاط مختلف دنيا ديده نمي ش��ود و متاسفانه اين امر 
نش��ان مي ده��د، ميزان عصباني��ت در مردم ما باالتر از ميانگين 

جهاني است.
متاس��فانه در مقايس��ه با بسياري از نقاط مختلف دنيا ما مردماني 
خ��وش رو و خوش خل��ق با يکديگر نيس��تيم و اي��ن نوع رفتار را 
مي ت��وان در ترافي��ک و در کم حوصلگي هايمان در ادارات بينيم. 
اين رفتارها در حقيقت  منش هاي ش��هروندي اس��ت و متاسفانه 
در اين زمينه اموزش هم داده نمي شود، بنابراين وقتي آن رفتار 

را ياد نمي گيريم در فشار زندگي خود را نشان مي دهد.
اين نوع رفتارها نشان دهنده اين است که در مجموع از شرايط 
زندگي مان خوشحال نيستيم که آن را با يک لبخند رضايت در 
جهان هس��تي نش��ان دهيم. همچنين از نظر س��نتي و فرهنگي 
توصي��ه نمي ش��ود که از نظر ع��ام آدم هاي خوش خلق و خندان 
لبي باش��يم، معموال در عرف ما به خانم ها توصيه مي ش��ود رفتار 
س��نگيني داش��ته باشند که اين مي تواند شکلي از غصه دار بودن 

يا عصبانيت را نشان دهد.
از سوي ديگر آقايان هم براي خوش برخوردي تربيت نمي شوند، 
بنابراين با وجود اينکه هميشه نمونه هاي خوش خلقي را ستايش 
کردي��م و از خل��ق محم��دي صحبت مي کنيم، اما در تربيت مان 
خيل��ي آن را نش��ان نمي دهي��م و غي��ر از اينک��ه خوش اخالق و 
خوش برخورد با هم نيستيم و رفتار شهروندي خوبي با غريبه ها 
در فضاي عمومي و مش��ترکمان نداريم به بروز رفتارهاي خوب 

تشويق نمي شويم و آن را ياد هم نمي گيريم.
م��ا ي��ک لبخن��د را از يک کودک کار يا يک عابر در پياده رو دريغ 
مي کنيم، اما وقتي آشنايي را مي بينيم حتي تملق و چاپلوسي و 
مهرباني زياد از حد داريم بنابراين عدم آشنايي با روابط شهروندي 

عمومي تصويري از عصبانيت را از ما نشان مي دهد.
در نظر گرفتن نفع خود در نفع عمومي قدم بس��يار بزرگ اس��ت 
که بايد در اخالق ش��هروندي در نظر گرفته ش��ود و اين فقط در 

رفتار ظاهري و لبخند زدن نيست.

 خشونت نمادي از ناکامي است
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 - ضمانت نامه ها بايد طبق آيين نامه تضمين مصوب هيات وزيران به  شماره123402 تاريخ 94/09/22  باشد
- محل دريافت اسناد از سامانه الکترونيکى دولت از تاريخ: 1396/09/22 تا  1396/10/02 

- مهلت ثبت پيشنهادات مناقصه گران درسامانه تدارکات الکترونيکى دولت حداکثر تا 1396/10/16
- تاريخ برگزاري کميسيون مناقصات وبازگشائي پاکات1396/10/18
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امضای الکترونيکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اين مناقصه در سايت های اينترنتى زير نيز )صرفا جهت اطالع(درج شده است :
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