
صفحه 9 صفحه 2

 آمادگي شورايي ها 
براي ارتقاء ايمني پايتخت

 راهبرد  مقابله 
با چالش ها در جهان اسالم

رئیس جمهور با بیان اینکه راه مقابله با چالش ها در جهان 
اس��ام نگاه به قدرت های خارجی نیس��ت، گفت: ارتباط 
و تبادل نظر و همکاری میان کش��ورهای اس��امی باید 
شکل نهادینه تری به خود بگیرد. حجت االسام حسن 

روحانی در افتتاحیه بین المجالس اسامی...

 رییس شوراي شهر تهران نسبت به بروز شایعات درباره 
حادثه سانچي که در راستاي اعتماد عمومي است هشدار 
داد.به گزارش ایسنا، محسن هاشمي روزگذشته در ابتداي 
جلس��ه ش��وراي ش��هر تهران با اش��اره به حادثه نفتکش 

سانچي، این سانحه را به همه هموطنان....
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سرمقاله

اقدام مشترک برای کاهش 
اعتیاد درجامعه کارگری

اعتی��اد به مواد مخ��در بعنوان یک خطر و تهدید 
جدی درکمین اقش��ار گوناگون جامعه خصوصًا 
قش��ر تاش��گر و زحمتکش کارگر می باشد.بی 
شک بروز آسیب اجتماعی اعتیاد برای کارگران 
کش��ورمان که س��تون فق��رات و موتور محرک 
اقتصاد مقاومتی و اش��تغال محس��وب می شوند، 
ه��م ب��رای کارگران و هم ب��رای نظام اقتصادی 
کش��ورخطر¬ناک و پرهزینه می باش��د.کاهش 
کمی و کیفی میزان تولید، پائین آمدن بهره¬وری 
کار،افزایش حوادث ناش��ی از کارمنجر به نقص 
عض��و و ی��ا فوت ،افزای��ش هزینه های درمانی و 
پزش��کی ،اخذ غرامت دستمزد، غیبت،کم کاری 
،س��هل انگاری ، بیکاری و...تنها بخش��ی از آثار و 

پیامدهای شیوع... 
ادامه در صفحه 1 

محسن مولوی ���

یادداشت 

یادداشت 

صفحه 6

صفحه7 

 دالیل افزایش 
جذابیت بازار سرمایه

به سمت بحران

 فردین آقابزرگی ���
shouroonews@gmail.com

��� محسن جالل پور
shouroonews@gmail.com

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

شروع آنالين

تورم دورقمی، در يک قدمی اقتصاد
صفحه5

» ردپای آب«گرفته می شود  چوب الی چرخ صنعت موتور سیکلت 
با هدف ایجاد ایجاد پایداری در مصرف آب توسط وزارت نیرو  بی برنامگی و واردات بی رویه »قطعه« باعث شد
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صفحه4

از طرح مسائل يمن و بحرين غفلت نشود
 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار

 میهمانان سیزدهمین اجالس بین المجالس کشورهای اسالمی:

  نرخ تورم از مهم ترین شاخص  های اقتصاد کان است که ارتباط 
تنگاتنگی با وضعیت ثبات اقتصاد داش��ته و بر ریس��ک س��رمایه گذاری 
تاثیرگذار اس��ت.زمانی که نرخ تورم به مدت طوالنی باال باش��د و یا به 

عبارت بهتر اقتصاد تورم مزمن را تجربه کند، فعاالن از اطمینان کافی 
نسبت به آینده اقتصاد برخوردار نیستند. در چنین شرایطی دستیابی به 
تورم تک رقمی در بعضی از سال ها نیز کمک چندانی به بهبود وضعیت 

نخواه��د ک��رد، زیرا در خص��وص وضعیت تورم دو عامل کاهش تورم و 
دس��تیابی به تورم زیر ۵ درصد و همچنین پایداری این نرخ، از اهمیت 

برخوردار است. اقتصاد ایران همواره ...

یک اقتصاددان در گفت وگو با  هشدار داد 

وزير ارشاد :

 حضور بانوان موزيسین 
روی صحنه اشکالی ندارد

ویـترین امـروز

4صنعت، تجارت

11فرهنگ و هنر

3بين الملل

تهرانی قربانی آلودگی هوا 
با مرگ قریب به 5 هزار نفر در سال رقم می خورد 

با احداث راه آهن اسرائیل به عربستان رقم می خورد 

معاون اتاق ایران موانع رشد اقتصادی را نقد کرد 
9جامعه

 ديپلماسی ريلی
 عبری – عربی 

 بهبود محیط کسب و کار
در بوته فراموشی 

 دولت رژیم صهیونیستي 1۵ میلیون شکل )واحد پول رژیم صهیونیستي( 
از بودجه سال 2019 را براي اجراي پروژه کشیدن خط راه آهن از شهر 
بیس��ان به گذرگاه ش��یخ حسین اختصاص داده است تا انتقال مسافران 
و بار به جاي کامیون از طریق قطار صورت گیرد.این روزنامه نوش��ت: 

این پروژه از فشار بر جاده هایي که بنادر اسرائیل در ...

 سرپرس��ت گروه س��امت هواي وزارت بهداش��ت اظهارکرد: آلودگي 
هوا بار اقتصادي بسیاري بر وزارت بهداشت و دولت تحمیل مي کند. 
شاهس��وني نماینده وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي در 
 نشست تخصصي نحوه اجرایي کردن قانون هواي پاک که روزگذشته 

برگزار شد...

نادر س��یف معاون تش��کل های اتاق ایران می گوید:»شناس��ایی دقیق 
مشکاتی که منجر به کند شدن رشد اقتصادی و صنایع می شود یکی 
از دغدغه های اصلی کشور به شمار می رود.امروزه بهبود محیط کسب 
و کار به عنوان یک راهبرد توس��عه مورد توجه محافل سیاس��تگذار در 

کشورهای مختلف قرار گرفته است و...

سيد عليرضا مساعد- شهردار مشکين دشت

 آگهی مناقصه يک مرحله ای 
شهرداری مشکین دشت

ت دوم
نوب

ش��هرداری مش��کین دش��ت در نظر دارد برابر با درخواس��ت بشماره 96/3/01/4093 مورخ 96/10/۵ معاونت عمرانی 
نسبت به اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید.

1(داوطلبان وعاقمندان به شرکت در مناقصه حداکثر 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی به آدرس مشکین دشت 
تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی امور قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت کنند.

2(هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
3(شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

4(مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی که به مدت 4۵ روز حداقل دارای اعتبار و قابل تمدید 
باشد و یا واریز نقدی به شماره حساب 010719۵2922009 نزد بانک ملی شعبه مشکین دشت.

۵(برندگان نفر اول و دوم هرگاه حاضر به انعقاد قراردا نشوند سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد.
www.pmn. 6(الزم به ذکر اس��ت هنگام خرید اس��ناد داش��تن رتبه بندی مربوطه و ارائه تائیدیه صاحیت در س��ایت
mporj.ir معرف��ی نام��ه ممه��ور ب��ه مهر و امضای مدیرعامل/ روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای ش��رکت الزامی 

می باشد.
7(ش��رکت کنندگان در مناقصه می بایس��ت کلیه فرمها و اطاعات مورد درخواس��ت ش��هرداری را تکمیل و به همراه 
سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند بدیهی است پیشنهادات مناقصه می بایست الک ومهر شده تا پایان 

وقت تعیین شده در اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید آن را دریافت نمایند.
8(سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

توضیحاتمبلغ سپرده مناقصه به ریالمبلغ پروژه به ریالنوع پروژهردیف

۵/000/000/000آسفالت مکانیزه سطح شهر1
پنج میلیارد ریال

2۵0/000/000
دویست و پنجاه میلیون ریال

رتبه ۵ راه و باند 
الزامیست

ادامه از همین صفحه 
مصرف مواد مخدر درمحیطهای کاری و دربین کارگران است که 
همگ��ی داللت بر مهلک و زیانبار ب��ودن اعتیاد برای جامعه کار و 
تولید کش��ور دارد.   اما س��وال قابل طرح در باب موضوع مطروحه 
این است که کاهش مصرف مواد مخدر درمحیطهای کارگری و در 
بین کارگران بخش��های مختلف اقتصادی اعم از صنعت ،خدمات 
وکشاورزی وظیفه چه ش��خصی یا سازمانی هست و به چه شیوه 
و روش��ی باید انجام گی��رد ؟ قطعاً در باب پاس��خ دادن نمی توان 
ب��ه تنهایی دولت را مورد خطاب و اش��اره ق��رار داد چرا که جامعه 
کارگری دارای مختصات و ویژگیهای خاص خود است و ضرورت 
دارد بر اس��اس همین مختصات و ویژگیهای خاص مورد بررس��ی 
و تحلی��ل قرار گیرد و نهایتاً تدابی��ر و راهکارهای الزم و مورد نیاز 
 اندیش��یده ش��ود.لذا یکی ازخصوصیات مهم جامعه موصوف،اصل

 سه جانبه گرایی بین دولت،کارگر و کارفرما می باشد که برای پیشبرد 

 اه��داف و برنامه های مورد نظر در س��طح جامعه کارگری رعایت 
می گردد.بنابراین بهترین پاس��خ و جواب��ی که می توان ارائه نمود 
حاکی از مداخله موثر و کارآمد، هم توسط دولت و هم توسط کارگران 
وکارفرمایان برای کنترل و پیش��گیری از اعتیاد در جوامع کارگری 
می باش��د ،آنهم درچارچوپ یک اقدام مش��ترک فی مابین دولت 
،کارگر وکارفرما که موثرترین راهکار و ش��یوه در زمینه جلوگیری 
از اعتیاد و س��ایر آس��یبها و معضالت اجتماعی پیش��رو است.   در 
همین راستا وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،به درستی با استفاده 
از ظرفیت و پتانس��یل شرکای اجتماعی خود اقدام به تدوین طرح 
کاربست شیوع شناسی اعتیاد درجامعه کار و تولید با نام اختصاری 
)کاج( نم��وده و در صدد نهادینه کردن مفه��وم ضرورت حضور و 
مش��ارکت کارگران و کارفرمایان در کنار دولت برای کاهش اعتیاد 
در محیط کار می باشد،طرحی که بعنوان برنامه ملی پیشگیری از 
مصرف انواع مخدر درسطح کارگاههای مشمول قانون کار مستقر 

در کل 31استان کشور در حال انجام و اجراء می باشد، تا از طریق 
برقراری مداخالت موثر وکارساز آنهم با همکاری و مشارکت خود 
کارگران وکارفرمایان واحدهای تولیدی و توزیعی بتوان براس��اس 
تکلیف قانونی مقرر در ماده)80( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
جمهوری اس��المی ای��ران ،زمینه کاهش 25درصدی نرخ ش��یوع 
مص��رف مواد مخدر در بین کارگران را تا پایان برنامه مذکور یعنی 
س��ال 1400نسبت به وضعیت موجود در س��ال 1395فراهم نمود.   
بنابراین تدوین روش��ها و شیوه های پیش��گیری و مبارزه با اعتیاد 
درقالب اقدامات کاری مشترک همچون طرح کاج آنهم با مشارکت 
دولت و شرکای اجتماعی)کارگران وکارفرمایان(قطعاً موجب تحقق 
هدف تعیین شده توسط قانون ،یعنی همان کاهش 25درصدی نرخ 

شیوع اعتیاد درجامعه کارگری می گردد.
*سرپرست مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

استان چهار محال و بختیاری

اقدام مشترک برای کاهش اعتیاد درجامعه کارگری

wwww.tejaratonline.ir
آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد
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یک نگاه

نامه ۴۰ نماینده برای آزادی 
بازداشت شدگان اخیر

۴۰ نماینللده مجلس شللورای اسللامی در 
نامه هللای جداگانلله ای بلله رییس جمهور و 
رییس قوه قضاییه، خواسللتار آزادی هر چه 
سللریعتر بازداشت شللدگان اعتراضات اخیر 
بلله ویژه دانشللجویان و دانشللجویان دختر 

بازداشتی شدند.
به گزارش ایسللنا قاسللم میرزایی نکو گفت: 
در متن این نامه که نسخه ای از آن به وزیر 
دادگستری و معاون پارلمانی رییس جمهور 
تحویل شللده، آمده اسللت: با توجه به آنکه 
حوادث تلخ و ناگوار اخیر در کشللور بیش از 
همه باعث نگرانی دلسوزان و دغدغه داران 
شللده و بر اسللاس گزارش های ارائه شللده 
در جلسلله غیرعلنللی روز هفدهللم دی ماه 
امسال، اگر این مسائل مورد تجزیه، تحلیل 
و کالبدشللکافی دقیق قللرار نگیرد،  مصالح 
و منافللع ملللی کشللور دچللار ضللرر و زیان 
خواهد شللد، به منظور جلوگیری از شللدت 
یافتن ریشه های نارضایتی دستگیری های 
متعدد از سللوی نیروهای امنیتی،  اطاعاتی 
و انتظامللی، ضمللن تشللکر از زحمات همه 
عزیزان به نظر می رسللد تداوم نگهداری و 
طوالنی شللدن زمان بازداشت آنان به ویژه 
دانشللجویان و علی الخصوص دانشجویان 
دختر بازداشتی مسائل و مشکات متعددی 
را در پی خواهد داشت. بر این اساس تقاضا 
داریم نسللبت به رفع بازداشللت دانشجویان 
دسللتور رسللیدگی، اقدام و مساعدت عاجل 

را مبذول کنید.
تذک�ر ���۲۴ نماینده ب�ه رئیس جمهور در 

مورد اظهارات ماکیاولیستی
۲۴ نماینللده مجلللس در تذکللری به رئیس 
جمهور نسبت به اظهارات ماکیاولی و حاشیه 

سازی با اعتقادات مردم اعتراض کردند. 
به گزارش مهر، در پایان جلسه علنی روز سه 
شللنبه مجلس شللورای اسامی تذکر کتبی 
نمایندگان به مسئوالن اجرایی کشور قرائت 
شللد.بر همین اسللاس احمد سالک نماینده 
اصفهللان به همللراه ۲۳ نفر از نمایندگان در 
تذکللری به رئیس جمهللور اعام کردند در 
شللرایط کنونی رکود اقتصادی، شللما باید 
اقدام جدی برای رفع معضل آب و بیکاری، 
تولید ملی و فقر نمائید. شللما باید از تحریم 
های جدید آمریکا در قالب برجام جلوگیری 
نمایید نه اینکه به نقد امامان معصوم مشغول 
باشللید. شللما گفتید »همه باید انتقاد شوند و 
اسللتثناء ندارد. ما در کشللور معصوم نداریم، 
حللاال یللک وقت امام زمللان ظهور کرد، آن 
وقت هم می شللود نقد کرد«. تقاضامندیم 
از برنامه های ماکیاولی، حاشللیه سللازی و 
بازی با اعتقادات مردم پرهیز شللود. شللما 
خوب می دانید اساس انقاب اسامی ما بر 
اسللاس اعتقادات اسللامی و قرآنی و عترت 

بنا شده است.
سللالک در تذکر دیگری به وزیر آموزش و 
پرورش نسللبت به اجرای سند ۲۰۳۰ انتقاد 
کللرد و گفللت: چرا وزارت آموزش و پرورش 
جلللوی اجللرای طللرح ویلیام گانسللوس 
روانشللناس غرب که بر اسللاس سند ۲۰۳۰ 
باشد را نمی گیرد. بخشنامه ۹۶/۶/۱۰ وزارت 
آموزش و پرورش در راستای تهیه و تدوین 
برنامه اجرای پوشللش حداکثر دوره یکساله 
پیش دبسللتانی جهت تحقق اهداف برنامه 

۲۰۳۰ است.
علیرضللا رحیمی نماینده تهران به اتفاق ۴۶ 
نماینللده دیگر در تذکللری به وزیر فرهنگ 
و ارشللاد اسللامی نسللبت به علت تعلل در 
نگهداری از خانه نیما یوشیج علی رغم ثبت 

آن در فهرست آثار ملی انتقاد کردند.
چه زد و بندی پشت سر استیضاح ربیعی  ���

وجود دارد؟ 
نماینده حامی دولت با انتقاد از عملکرد هیأت 
رئیسه مجلس گفت: چه زد و بندی پشت سر 
استیضاح وزیر کار وجود دارد که هیأت رئیسه 

به وظیفه قانونی اش عمل نمی کند. 
بلله گللزارش خبرنللگار مهر، محمدقسللیم 
عثمانللی نماینللده مردم بللوکان در مجلس 
شورای اسامی در جلسه علنی امروز مجلس 
و در تذکر شللفاهی به هیأت رئیسلله مجلس 
اظهار داشت: هیأت رئیسه موظف است که 
پللس از دریافت طرح اسللتیضاح یک وزیر، 
آن را بلله کمیسللیون مربوطلله ارجاع کند و 
کمیسللیون نیز باید ظرف ۱۰ روز، آن را به 
هیأت رئیسه بازگردد و هیأت رئیسه نیز باید 
در اولین جلسه، استیضاح را در دستور کار قرار 
دهد.وی افزود: حاال چه زد و بندی پشت سر 
اسللتیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اسللت که هیأت رئیسه به وظیفه قانونی اش 
عمل نمی کند؟عثمانی با مخاطب قرار دادن 
علی مطهری رئیس جلسه  گفت: در هیأت 
رئیسلله گفتلله بودید که اگر تعللداد امضاها 
بلله ۱۰ تا رسللید، امللروز آن را اعام وصول 
می کنیللم، در حالی کلله امروز تعداد امضاها 
۱۱ تللا بللوده؛ پس چللرا آن را اعام وصول 
نکردید!؟ایللن نماینده مجلس با بیان اینکه 
مصلحت سللنجی های هیأت رئیسلله، پدر 
هملله را درآورده، تصریللح کرد: اجازه دهید 
واقعیت ها و پشت  صحنه های وزارت کار به 
مردم گفته شللود.علی مطهری نیز در پاسخ 
به تذکر این نماینده گفت: ما در هیأت رئیسه 
دربللاره اسللتیضاح آقای ربیعللی رأی گیری 
نکرده ایم، در آنجا دو نظر وجود داشت؛ اول 
اینکه اگر تعداد امضاها کمتر از ۱۰ تا شد، از 
دسللتور خارج شللود و دیگر اینکه صبر کنیم 
تللا امضاها افزایش یابد.وی تصریح کرد: ما 
هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم و قرار شده 
که مجدداً بررسللی کنیللم که تعداد امضاها 
چقدر اسللت.نایب رئیس دوم مجلس تأکید 
کرد: هیچ زد و بندی در کار نیست و تا فردا 

تکلیف این مسئله را روشن می کنیم.

از طرح مسائل یمن و بحرین غفلت نشود
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار میهمانان سیزدهمین اجالس بین المجالس کشورهای اسالمی:

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
عصر روز سه ش�نبه در دیدار میهمانان ش�رکت کننده 
در س�یزدهمین اج�الس بی�ن المجالس کش�ورهای 
اس�المی، ب�ا تأکی�د ب�ر اینک�ه دنیای اس�الم باید در 
مس�ائل اساس�ی با صراحت و با صدای بلند س�خن 
و موض�ع خ�ود را بگوید، »فلس�طین« و »اتحاد دنیای 
اس�الم« را از جمله موضوعات اساس�ی برشمردند و 
گفتند: یکی از موضوعات اصلی و بس�یار مهم دنیای 
اسالم، »تالش برای پیشرفت علمی« است که تجربه 
جمهوری اسالمی ایران نشان داد، با تالش و با تکیه 
ب�ر جوان�ان م�ی توان رتبه علمی خود را ارتقا داد و در 

بخشهای مهمی، در مرز دانش قرار گرفت.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به وظیفه دینی و تاریخی 
کش�ورها و دولتهای اس�المی در قبال تحوالت مهمی 
ک�ه در دنی�ا در ح�ال روی دادن اس�ت، گفتند: دنیای 
اسالم، امروز باید در موضوعات مهم و اساسی نقش 
آفرینی کند و نگذارد تجربه تلخ دهه های گذش�ته و 

تسلط قدرتها و آثار بلندمدت آن، تکرار شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش�اره به طرح مس�ائل 
میانمار و کشمیر در اجالس بین المجالس اسالمی و 
در عین حال غفلت از طرح مس�ائل بس�یار مهم یمن 
و بحری�ن در ای�ن اج�الس، افزودند: باید در مس�ائل 
اساس�ی دنی�ای اس�الم صریح س�خن گف�ت زیرا با 
صراح�ت، م�ی ت�وان جریان س�ازی ک�رد و در افکار 

عمومی مردم و نخبگان جهان تأثیرگذار بود.
ایش�ان تأکید کردند: نباید گذاش�ت که امپراطوری 
خطرن�اک تبلیغات�ی غ�رب ک�ه عمدت�اً ب�ه دس�ت 
صهیونیس�ت ها اداره می ش�ود، مس�ائل مهم دنیای 
اس�الم را نادیده بگیرد و با توطئه ی س�کوت، مسائل 

اصلی امت اسالمی را محو کند.
رهب�ر انق�الب اس�المی ب�ا تأکی�د بر اینک�ه می توان 
جری�ان امپراط�وری تبلیغاتی غرب را شکس�ت داد، 
خاطرنشان کردند: شکست دادن صهیونیست ها در 
جن�گ ن�رم امکان پذیر اس�ت، همانگون�ه که آنها در 
جنگ سخت و در لبنان شکست خوردند و مجبور به 

اعتراف به آن شدند.
حض�رت آی�ت اهلل خامن�ه ای موضوع فلس�طین را در 
رأس مسائل دنیای اسالم دانستند و گفتند: در قضیه 
فلسطین، سه حادثه »اشغال سرزمین«، »تبعید دسته 
جمع�ی و میلیون�ی مردم« و »قتل عام و جنایت عظیم 
بش�ری« اتفاق افتاده اس�ت که این س�تم در تاریخ 
نظیر ندارد.ایش�ان، دفاع از فلس�طین را وظیفه همه 

دانستند و تأکید کردند: نباید تصور شود که مقابله با 
رژیم صهیونیستی فایده ای ندارد بلکه به اذن و لطف 
خداوند، مجاهدت ها در مقابل رژیم صهیونیس�تی به 
نتیج�ه خواهد رس�ید، همانگونه ک�ه جریان مقاومت 
نس�بت به س�الهای قبل، پیش�رفت کرده است.رهبر 
انق�الب اس�المی افزودن�د: صهیونیس�ت ها، روزی 
ش�عار »از نی�ل ت�ا فرات« را م�ی دادند اما اکنون برای 
محافظ�ت از خ�ود مجب�ور به دیوارکش�ی ش�ده اند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: بدون تردید 
فلسطین یک مجموعه و تاریخ »از بحر تا نهر« است 
و قدس نیز پایتخت آن اس�ت و امکان هیچ خدش�ه 
ای ب�ر ای�ن حقیقت، وجود ندارد.ایش�ان، اقدام اخیر 
امری�کا نس�بت به قدس را »غل�ط زیادی« خواندند و 
گفتن�د: آنه�ا قادر به انج�ام چنین کاری نخواهند بود 
و تالش های آنها به س�رانجام نخواهد رس�ید.رهبر 
انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: دولت هایی که در 
منطق�ه ب�ه امریکایی ها کمک و با رژیم صهیونیس�تی 
همکاری می کنند تا با برادران مس�لمان س�تیز کنند، 
مرتک�ب خیان�ت صریح می ش�وند، همانند کاری که 
سعودی ها انجام می دهند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، 

»اتحاد دنیای اسالم« را یکی دیگر از مسائل اساسی 
برشمردند و گفتند: ما معتقدیم اتحاد دنیای اسالم که 
دارای جمعیت زیاد و امکانات فراوان و جایگاه بسیار 
حساس در دنیا است، می تواند زمینه ساز شکل گیری 
یک قدرت بزرگ و اثرگذار شود و ما حتی به کسانی 
ک�ه صریح�اً ب�ا ما دش�منی می کنند، گفته ای�م آماده 
برخورد برادرانه هستیم، اگرچه آنها چنین رویکردی 
ندارند.ایشان با تأکید بر لزوم هم افزایی کشورهای 
اسالمی، خاطرنشان کردند: نباید اجازه داد اختالفات 
و جنگ و خونریزی در دنیای اس�الم که عامل اصلی 
آن نیز امریکایی ها و صهیونیس�ت ها هس�تند، زمینه 
س�از حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی شود.رهبر 
انقالب اس�المی، »تالش برای پیش�رفت علمی« را 
یکی از مس�ائل و نیازهای بس�یار مهم دنیای اس�الم 
دانستند و افزودند: دنیای غرب با استفاده از علم، به 
ثروت و قدرت بین المللی رس�ید و بر دنیا مس�لط ش�د 
اما چون ایمان و ظرفیت نداش�ت، این علم، منجر به 
ظلم و استکبار و استثمار شد، بنابراین دنیای اسالم 
برای رهایی از این س�لطه باید برای پیش�رفت علمی 
تالش کند و این کار امکان پذیر اس�ت.حضرت آیت 

اهلل خامنه ای با اشاره به تجربه موفق ایران در موضوع 
پیش�رفت علمی، خاطرنش�ان کردند: ایران اسالمی 
ب�ا ات�کاء به جوانان خود و در ش�رایطی که در تحریم 
قرار داش�ت، توانس�ت در بخش�های مهمی، در مرز 
دانش قرار گیرد در حالی که قباًل در این بخشها، بسیار 
عق�ب بود.ایش�ان افزودند: ام�روز جوانان ایران، در 
پزش�کی، نانو، س�لولهای بنیادی و دانش هس�ته ای 
کارهای بزرگی انجام داده اند.رهبر انقالب اس�المی 
در ادامه به یک نکته اشاره کردند و آن، »لزوم افشای 

ادعاهای دروغ شیطان اکبر یعنی امریکا« بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ادعای امریکا 
در حمایت از »حقوق بشر« گفتند: شخصی که امروز 
در امریکا بر س�ر کار اس�ت، بس�یار صریح و عریان 
مواضع این کش�ور را اعالم می کند؛ البته قبلی ها نیز 
همین مواضع را داش�تند ولی به این صراحت اعالم 
نمی کردند و نمونه بارز این موضع، س�خنان اخیر او 
درباره افریقا و امریکای التین و نژادهای دیگر است 
که مصداق اقدام بر ضد حقوق بش�ر اس�ت؛ بنابراین 

باید این ادعاهای دروغ را افشا کرد.
ایشان یکی دیگر از ادعاهای غیرواقعی دولت امریکا 

را موضوع مبارزه با »تروریس�م« خواندند و افزودند: 
امریکایی ها در حالی شعار مبارزه با تروریسم می دهند 
که صراحتاً از رژیِم تروریس�ِت صهیونیس�تی حمایت 
می کنند و همچنین بنا بر اعتراف رئیس جمهور فعلی 
امریکا در تبلیغات انتخاباتی اش، عامل اصلی بوجود 
آوردن داع�ش بوده ان�د و تا آخرین نفس های داعش 
نیز از آن حمایت کردند.رهبر انقالب اس�المی تأکید 
کردن�د: بای�د با بیان حقایق و برمال کردن دروغ بودن 
این ادعاها، جریان سازی کرد و افکار عمومی مردم 

و نخبگان را تحت تأثیر قرار داد.
حض�رت آی�ت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم پیگیری 
موارد ذکر ش�ده در قطعنامه پایانی و کمک به تحقق 
آنه�ا، گفتن�د: آنچ�ه که ما توصی�ه می کنیم و یا بر آنها 
اصرار داریم، مواردی است که خوِد ما در عمل انجام 

داده ایم و به نتیجه رسیده ایم.
ایشان ایستادگی ملت ایران در مقابل جنگ اقتصادی 
دشمنان را یکی از این نمونه ها برشمردند و افزودند: 
»تحری�م« یک�ی از بخش�های این جن�گ اقتصادی 
اس�ت ک�ه س�الهای متمادی آن را اعم�ال کردند و به 
اوج رس�اندند که امروز نیز ادامه دارد اما ملت ایران 
ایستادگی کرد و شکست نخورد و امروز از این تحریم 

ها ابزاری برای شکوفایی خواهد ساخت.
رهبر انقالب اسالمی، »مردم ساالری دینی« را یکی از 
دیگر از تجربیات موفق ملت ایران و زمینه ساز رشد 
مادی و معنوی دانس�تند و تأکید کردند: مردم ایران 
با کمک خداوند متعال، تا کنون توطئه های امریکا را 
خنث�ی ک�رده ان�د و از این پس نیز خنثی خواهند کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان اظهار امیدواری 
کردند: حرکت موفق و رو به رش�د ملت ایران بتواند 
انگیزه ای برای قوی تر شدن امت اسالمی در مقابل 
استکبار شود.پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، 
آق�ای الریجان�ی رئی�س مجلس ش�ورای اس�المی 
در گزارش�ی از س�یزدهمین کنفرانس اتحادیه بین 
المجالس اس�المی گفت: در این کنفرانس، رؤس�ای 
مجالس کش�ورهای اس�المی به موضوعاتی از جمله 
توس�عه همکاری های اقتصادی و بازرگانی، مس�ئله 
تروریس�م و دخالت ه�ای آمریکا در ایجاد آش�فتگی 
امنیت�ی در مناط�ق اس�المی و نی�ز مس�ئله تعرض به 
ق�دس ش�ریف پرداختن�د و تأکی�د کردن�د قدس به 
س�رزمین تاریخی فلس�طین تعلق دارد.در پایان این 
دیدار، شرکت کنندگان در اجالس از نزدیک با رهبر 

انقالب اسالمی دیدار و گفتگو کردند.

راهبرد  مقابله با چالش ها در جهان اسالم
رییس جمهور در اتحادیه بین المجالس اسالمی تشریح کرد

گروه سیاسی: رئیس جمهور با بیان اینکه راه مقابله با چالش 
ها در جهان اسام نگاه به قدرت های خارجی نیست، گفت: 
ارتباط و تبادل نظر و همکاری میان کشللورهای اسللامی 

باید شکل نهادینه تری به خود بگیرد. 
به گزارش مهر، حجت االسام حسن روحانی در افتتاحیه 
بیللن المجالللس اسللامی، گفللت: در آغاز مایلللم مراتب 
خشنودی خود را از حضور همه مسئولین و مقامات مجالس 
اسللامی در این نشسللت ارزشمند اعام کنم و مقدم کلیه 
 مهمانان گرامی را به جمهوری اسللامی ایران خوشللامد

 بگویم.
وی افزود: در شرایط بسیار حساس کنونی دنیای اسامی 
بدون تردید حل بخش عمده ای از مشللکات کشللورهای 
ما در گرو مشللارکت واقعی و منصفانه مردم در امور جاری 
کشورمان است و همین مهم نقش مجالس قانون گذاری که 
در حقیقت نماد حضور و مشارکت مردم در تمشیت امور خود 
می باشد را به خوبی اشکار می سازد.رئیس جمهور با اشاره به 
نقش اتحادیه بین المجالس اسامی در ایجاد وحدت گفت: 
بی تردید تداوم این چنین نشست هایی آثار پر برکتی برای 
تقویت روح برادری و توسعه در جهان اسام و هماهنگی 
امت اسامی در سطح جهان به جای خواهد گذاشت.وی با 
اشاره به چالش های جهان اسام گفت: تاش قدرت های 
خارجی برای سلطه بر امور داخلی مسلمانها، فقر و مشکات 
اقتصادی و توسللعه نیافتگی و اختافات میان کشللورهای 
اسامی از جمله این چالش هاست.روحانی گفت: راه مقابله با 
این چالش ها نگاه به قدرت های خارجی نیست. این قدرت 
ها صرفا به فکر منابع خود آنهم با هزینه دیگران هستند. آنها 
در جهت کاهش آالم دیگران قدمی برنداشللته و نخواهند 
داشللت. با فروش تسلللیحات مرگبار به کشورهای مختلف 
که منجر به مسللابقه تسلللیحاتی می شود و ایجاد اختاف 
بین کشورهایی برای ادامه سلطه جویی خودشان از جمله 
اقدامات آنها برای ماندن در منطقه اسللت.وی افزود: برای 
یافتن راه حل نگاه ما باید به درون باشللد نه به بیرون. باید 
به اتکا به ظرفیت ها و توانمندی های درونی مشکات را 
از پیش رو برداریم. این نکته به معنای انزواطلبی نیسللت. 
ما حامی تعامل سللازنده اما از موضع برابر جهان اسللام با 
دیگران هستیم که در آن جایی برای استثمار و استعمار و 
دخالت در امور داخلی دیگران نباشد.روحانی گفت: برخی 

قدرت ها تمایلی به روابط سازنده و برابر با دیگران ندارند. 
نگاه آنها به دیگران نگاه از باال به پائین است و در پی روابط 
یک طرفه و البته به نفع خودشان هستند.رئیس جمهور ادامه 
داد: مللا بایللد اختافللات خود را کنار بگذاریم و با هم افزایی 
و اتکا به ظرفیت های داخلی، بهره گیری از ظرفیت های 
انسانی و اجتماعی و منابع غنی خود وابستگی به بیگانگان 
را کاهللش دهیللم و در جهت بالندگی و توسللعه روز افزون 
جهللان اسللام حرکت کنیم.وی تصریللح کرد: ما باید این 
بللاور را در خللود تقویللت کنیم که تنها از طریق عدم اتکا به 
بیگانگان و همبسللتگی بیشللتر امت اسامی قادر خواهیم 
بللود بر معضات جهان اسللام فائللق آئیم.روحانی عنوان 
کرد: جهان اسام هرگز خود را باز نخواهد یافت مگر آنکه 
ملل مسلمان کفایت و شایستگی خود را برای برخورداری 
و ارتقاء حاکمیت مردم در عمل به اثبات برساند و در سایه 
امنیت اجتماعی و سیاسللی و شللکوفایی اقتصادی بتوانند 
برای همه طبقات و اقشار مختلف رفاه را به ارمغان بیاورند.

وی اضافه کرد: نخسللتین گام در رسللیدن به این مقصود 
داشللتن منطقه ای آرام و روابط خارجی صلح آمیز اسللت. 
هیچ کشوری نمی تواند زمانی که در منازعات و کشمکش 
های خارجی گرفتار است به توسعه داخلی خود اهتمام کند.
روحانی ادامه داد: هیچ کشوری نمی تواند مشکات درونی 
خود را از طریق لشگرکشی های خارجی حل کند و برنامه 
های توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را همزمان با بمباران 
و کشتار ملت های همسایه پیش ببرد.رئیس جمهور گفت: 
خشللونت ورزی در بیرون از مرزها و فرافکنی مشللکات 
داخلی به بیرون نمی تواند ظرفیت افراطی گری و خشونت 
را در داخل از میان بردارد. به عکس مبارزه با فقر، تبعیض، 
ایجاد فرصت های برابر برای شهروندان فارغ از جنسیت، 
قومیت و مذهب در داخل این کشورهاسللت که می تواند 
ریشه های خشونت و افراطی گری را بخشکاند.وی اظهار 
کرد: این هدف مهمی است که مجلس ما به عنوان مجمع 
نمایندگان مردم می توانند نقش مهمی را در تحقق آن ایفا 

کنند. در این راسللتا پیشللنهاد می کنم ارتباط و تبادل نظر و 
همکاری میان اعضای مجالس کشورهای اسامی شکل 
نهادینلله تللری به خود بگیرد تا نمایندگان بتوانند نه تنها در 
چنین مجامعی بلکه در سطح کمیسیون های تخصصی به 
صورت دوره ای منظم با همپایان خود درباره مشکات و راه 
حل های آن به گفتگو بپردازند.روحانی تاکید کرد: کشورهای 
اسامی امروزه بیش از هر زمان دیگر به توجه و استقرار مردم 
ساالری در کشورهای خود نیاز دارند. جهان غرب گمان می 
کند که میان اسللام خواهی و مردم سللاالری نسبتی وجود 
ندارد و به همین بهانه به خود اجازه می دهد تا صورت های 
تازه استعمار را به کشورهای اسامی تحمیل کند.وی اظهار 
کرد: ما به عنوان مسلمان باید میراث عظیم فقهی، شرعی، 
تاریخی خود را پاس بداریم. ایجاد حکومت های مردم ساالر 
در چارچوب موازین اسللامی از یک سللو سبب می شود که 
حضور سیاسی و اجتماعی دین شکل قانونی و مردمی به خود 
بگیرد و از سوی دیگر میراث دینی و اسامی را به بهترین 

وجه آئین دار و استوار کند.رئیس جمهور ادامه داد: برای ما 
بهترین الگو در مردمی بودن حکومت، شیوه حکومت داری 
پیامبر اسللام اسللت. در الگوی متعالی حکومت داری نبوی 
اگرچه آن بزرگوار از جایگاه وحی و عصمت الهی برخوردار 
بود و همه مومنان به آن پیامبر رحمت، کام وی را برخاسته 
از وحی الهی می دانسللتند و امروز هم می دانند، اما ایشللان 
در مقام زمامدار و حاکم همواره با مردم مشورت می کردند 
و حتی گاهی اعتراضات آنها را با روی خوش می شللنیدند 
و پاسخ می دادند.روحانی گفت: در حکومت موعود جهانی 
هم اگر چه خاستگاه آن هدایت و عصت الهی است اما اقبال 
و اسللتقبال مردم اسللت که آن را اسللتقرار خواهد بخشید. ما 
هم که وظیفه تحقق میراث نبوی را به دوش گرفته ایم، با 
اعتقاد عمیق به آموزه های وحیانی، مردمی بودن نظام مان 
را باید در بازکردن سینه های مان به روی نظرات و انتقادات 
مردم تحکیم ببخشیم.روحانی تقویت مردمساالری و توجه 
بلله نظللرات مردم را مهمتریللن راهبرد برای مقابله با جهان 
غللرب دانسللت و گفت: ما با صنللدوق های رای، با تریبون 
های پارلمانی، مطبوعات، رسانه ها و شبکه های آزاد خود 
به غرب اعام می کنیم هیچ نیازی به دخالت شما نداریم.
رئیس جمهور گفت: ما در داخل و خارج از جهان اسللام با 
هم صلح و مصالحه می کنیم و مشکاتمان را حل می کنیم. 
هیچ کشور اسامی را رقیب خود نمی دانیم و معتقدیم حتی 
با کشللورهایی که با آنها اختاف نظر داریم، می توانیم بر 
مبنای احترام متقابل گفتگو و همکاری کنیم. البته متاسفانه 
برخی کشورها مسیر را اشتباه می روند و تحت القای آمریکا 
و رژیم صهیونیستی به شکاف در میان امت اسامی دامن 
می زنند.وی افزود: متاسفانه برخی کشورها دوام خود را در 
جنللگ افللروزی و دامن زدن بلله اختافات می دانند. قطعا 
آنها هیچ گاه نمی خواهند که دوست مردم ستمدیده باشند.
روحانللی در پایللان تاکید کرد: همه ما باید تاش کنیم تا در 
عرصلله داخلللی و خارجی، فرقه گرایی، افراط گرایی، جنگ 
طلبی، نفرت جویی و خودمحوری، نفع پرسللتی، تعصب و 
جاهلیت را با عناصر مثبتی همچون خوداتکایی، همزیستی، 
بردبللاری، هللم افزایی، وحدت و خردورزی جایگزین کنیم. 
در ایللن راسللتا جمهللوری اسللامی آمادگی خللود را برای 
 همکاری با شما که رهبران تاثیرگذار جهان اسام هستید،

 اعام می کند.

جزئیات سانحه نفت کش ایرانی 
رئیس کمیته ویژه رسللیدگی به سللانحه نفت کش ایرانی گفت: در فرصت 
مقتضی گزارش جامع و تفصیلی درباره سانحه نفت کش ایرانی ارائه می کنم؛ 
من پیشتر نیز سابقه ارائه چنین گزارش هایی را دارم.  به گزارش خبرگزاری 
میزان، علی ربیعی در جریان نشست خبری اعضای کمیته بررسی سانحه 
نفت کش ایرانی، اظهار کرد: حادثه ای که برای نفتکش ایرانی رخ داد یک 
حادثه کم سابقه دریایی بود و در ۵۰ الی ۶۰ سال اخیر دنیا چنین حادثه ای 
را تجربلله نکللرده بللود.وی ادامه داد: ما تمام تاش های متصور را در رابطه با 
این حادثه انجام دادیم و من درفرصتی مقتضی گزارشللی جامع و تفصیلی 
را در رابطه با پیگیری های صورت گرفته پیرامون حادثه نفتکش سللانچی 

ارائه می کنم.
ربیعی در ادامه با اشللاره به زمان وقوع حادثه برای نفتکش سللانچی تصریح 
کرد: درروز شنبه هفته گذشته در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران حادثه برای 
نفتکش سانچی رخ داد و ما ساعت ۱۹ از این حادثه مطلع شدیم و بافاصله 

گروهی را به سفارت چین اعزام کردیم.
تشکیل ستاد ویژه در نخستین ساعات وقوع حادثه سانچی ���

رئیس کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی افزود: درساعت ۱۹:۳۰ 
روز حادثه ستاد سه جانبه ای متشکل از نمایندگان سازمان بنادر وکشتیرانی 
و شرکت ملی نفتکش و وزارت امورخارجه تشکیل شد؛ این ستاد در اولین 

گام از کشللور های مجاور بین المللی و سللازمان های بین المللی به صورت 
رسمی و از طریق ایمیل درخواست کمک کرد؛ همچنین در مراحل بعدی 
نمایندگان وزارت راه و وزارت نفت نیز به این سللتاد پیوسللتند.وی در ادامه 
افزود: روز یکشنبه بعد از ظهر یعنی در فردای وقوع حادثه درحاشیه نشست 
هیئت دولت کمیته ای متشکل از وزرای کار و نفت و راه تشکیل شد و در روز 
دوشنبه نیز کمیته مزبور به اتفاق کمیته ای که در ابتدای حادثه تشکیل شده 

بود پیگیری های خود را برای امدادرسانی و اعزام نیرو انجام دادند.
اعزام به شانگهای ���

ربیعی گفت: نیرو های ما شللامل کارشناسللان سللازمان بنادر وکشتیرانی و 
شرکت ملی نفتکش روز یکشنبه عازم شانگ های چین شدند و ستاد عملیات 
فرماندهی در همان روز یکشنبه در شانگ های چین با حضور یک نماینده از 
چین تشکیل شد.رئیس کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی اظهار 
کرد: در روز سه شنبه هفته گذشته رئیس جمهورشخصا جلسه ای تشکیل 

داد و من مسئول رسیدگی تمام وقت به این حادثه شدم.
لغو سفر ظریف به چین ���

وی بیان داشت: من از همان ساعات اولیه پیگیری های خود را شروع کردم و 
بیش از ۴ بار با ظریف وزیر امور خارجه تماس گرفتم؛ البته خود آقای ظریف 
قرار بود برای رایزنی پیرامون برجام به چین سفر کند که این سفر به سبب 

آماده نبودن وزیر خارجه چین انجام نشللد.ربیعی اظهار کرد: برای بررسللی 
حادثه از جانب کشور چین معاون نخست وزیر این کشور در همان روز های 
اولیه مسللئولیت پذیرفت؛ همچنین در داخل نیز سللفرای چین وکره جنوبی 
خواسته شدند؛ با توجه به جمیع جهات تصمیم گرفتیم که عازم شانگ های 

چین شویم و کمیته پیگیری را با حضور مقامات چینی تشکیل دهیم.
اعزام یک گروه به ژاپن ���

رئیس کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی گفت: همچنین یک 
گروه از اعضای کمیته نیز به ژاپن اعزام شدند تا در صورتی که جریان نفتکش 
به سللمت آب های ژاپن شللد این آمادگی برای کنترل اوضاع در آن کشللور 
نیز وجودداشته باشد.وی ادامه داد: ما برای جلوگیری از معطلی پروتکل ها 
را رعایت نکردیم و بدون تشریفات رسمی و سیاسی کمیته پیگیری حادثه 
سللانچی را از ایران به چین منتقل کردیم و تا روز بازگشللت جلسللات مستمر 

ما در باالترین سطوح با مقامات چینی تشکیل شد.
واکنش ربیعی به شایعه حمله موشکی آمریکا به نفتکش سانچی ���

ربیعی در ادامه با اشللاره به شللایعه ای که در فضای مجازی مبنی بر حرکت 
این کشللتی به سللمت کره شللمالی و هدف گرفتن آن توسط آمریکا مطرح 
شللده بود اظهار کرد: کسللانی که این گونه داستان سللرایی های ژول ورنی را 
منتشر می کنند نه از موضوعات مرتبط با دریانوردی اطاع دارند و نه پیرامون 

مسائل مرتبط با روابط بین الملل از آگاهی برخوردارند؛ در همان ابتدای وقوع 
حادثه مسئوالن کره جنوبی اعام کردند که محموله این نفتکش متعلق به 
آن ها است؛ عاوه بر این اساساً آیا محل برخورد موشک با یک نفتکش با 

دماغه یک کشتی دیگر یکسان است؟
رئیس کمیته ویژه رسللیدگی به حادثه نفتکش سللانچی ادامه داد: از سللویی 
دیگر اصوال در فضای بین المللی اتفاقاتی از قبیل: اصابت موشک به یک 
نفتکش، موضوع قابل پنهانی نیست و کسانی که بحث حمله موشکی آمریکا 

را مطرح کردند درواقع دروغ واضحی را گفتند.
سانچی���3 وزیر را به مجلس  را به مجلس کشاند

رئیس کمیسللیون عمران مجلس از حضور وزیران امور خارجه، تعاون و 
راه در جلسلله هفته آینده کمیسللیون عمران برای پاسللخگویی به ابهامات 
حادثه غمبار آتش سللوزی نفتکش سللانچی خبر داد.محمدرضا رضایی در 
گفت وگو با ایسنا، گفت: معتقدم در این حادثه وزارت امور خارجه در حوزه 
دیپلماسی خارجی ضعیف عمل کرده است.نماینده مردم جهرم ادامه داد: 
وزارت تعاون به عنوان مالک نفتکش، وزارت راه و شهرسللازی به عنوان 
نماینللده حاکمیللت در حللوزه دریا و وزارت امور خارجه که نقش اصلی را در 
دیپلماسی خارجی داشت و به اعتقاد ما ضعیف عمل کرد و سهل انگاری 

داشت، برای پاسخگویی به کمیسیون عمران دعوت می شوند.

در نشست خبری مطرح شد
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یک نگاه

۲۰کشتهدردرگيريهاي
مسلحانهليبي

در پي درگيري هاي ميان گروهک هاي تروريستي و 
نيروهاي امنيتي در فرودگاه »معيتيقه« در »طرابلس« 
دست کم ۲۰ نفر کشته شدد. تلويزيون ليبي هم اعالم 
کرد که گروهک هايي تروريستي مي خواستند شماري 
از عناصر تروريستي که از سوريه و عراق فرار کرده اند 

را وارد طرابلس پايتخت ليبي کنند.
بر اس��اس اين خبر اين عناصر تروريس��تي فراري از 
ترکيه قصد ورود به طرابلس را داشتند و به همين دليل 
گروهک هاي تروريستي براي تسهيل ورود اين عناصر 

درگيري هايي در فرودگاه معيتيقه ترتيب داده بودند.
از ساعات اوليه اين درگيري ها با حمالت توپخانه اي 
و تيراندازي در مرکز ش��هر طرابلس آغاز ش��ده بود و 
فرودگاه اين ش��هر نيز در پي اين درگيري ها تعطيل 
شد و تمام پروازهاي آن تا زمان نا مشخصي به حالت 

تعليق در آمده است.
خبرنگار رويترز هم در اين خصوص از ليبي گزارش داده 
که يک هواپيماي ايرباس ۳۱۹ در فرودگاه طرابلس 
مورد هدف آتش توپخانه اي قرار گرفته بود و دست کم 
۴ هواپيماي ديگر در پي درگيري هايي که در فرودگاه 

رخ داده بود آسيب ديده اند.
 

گفتگويتلفنيرهبران
چينوآمريکا

رس��انه دولتي چين گزارش داد، رهبر پکن در جريان 
تماس تلفني با رئيس جمهوري آمريکا گفت کاهش 
تنش ها که به س��ختي در ش��به جزيره کره به دس��ت 

آمده بايد ادامه يابد.
براس��اس گزارش سي س��ي تي وي، شي جينپينگ، 
رئيس جمهوري چين گفته است اتحاد در اين مساله 

شديدا اهميت دارد.
مقام هاي ارشدي از ۲۰ کشور در ونکوور کانادا گردهم 
مي آيند تا درباره محدود کردن جاه طلبي هس��ته اي 
کره ش��مالي بحث و رايزني کرده و فش��ار ديپلماتيک 
و فشار اقتصادي عليه پيونگ يانگ را تشديد کنند تا 
اين کشور مجبور شود برنامه هاي اتمي و موشکي خود 

را متوقف کند.
اين نشس��ت بدون حضور چين که عاملي کليدي در 
حل مساله کره شمالي است برگزار مي شود. روسيه نيز 

در اين نشست حضور ندارد.

انفجاردربلژيک۲کشته
برجاگذاشت

وقوع انفجار در شهر آنتورپ بلژيک موجب تخريب يک 
ساختمان و کشته شدن دست کم ۲ نفر شد.

در نتيجه وقوع انفجار در آنتورپ بلژيک، يک ساختمان 
تخريب شد.در اين حادثه دست کم ۲ نفر کشته و چند 
نفر زخمي شده اند. علت اصلي انفجار در خيابان مرکزي 
پاردنمارکت ش��هر آنتورپ معلوم نيس��ت اما پليس تا 
اعالم کرده فکر نمي کند حادثه تروريستي بوده باشد.

پلي��س مي گوي��د ۳ نفر از جمله يک کودک از زير آوار 
ساختمان بيرون کشيده شده اند.۳ ساختمان ديگر هم 

در اين انفجار آسيب ديده اند.

هشدارانگليسدرباره
سفربهترکيه

وزارت خارجه انگليس از اتباع خود خواست در سفر به 
ترکيه به ويژه مناطق جنوب شرقي، احتياط کنند.

در همين راستا، وزارت خارجه انگليس به شهروندانش 
گفت تا از س��فر به مناطق مرزي جنوب ش��رق ترکيه 
شامل سيرناک، ماردين، شانلي اورفه و شمار ديگري 

از استان هاي اين کشور، پرهيز کنند.
اين وزارتخانه همچنين از اتباع انگليسي خواست تا با 
مامورين امنيتي اين کشور همکاري کنند و اعالم کرد 
ممکن است که اقدامات امنيتي بيشتري بر پروازهاي 
ترکيه اعمال شود. گفتني است پيشتر وزارت خارجه 
آمريکا نيز با صدور بيانيه اي از شهروندان خود خواست 

تا در سفر به ترکيه تجديد نظر کنند. 

تحريمانتخاباتعراقتوسط
حزببارزانيدرکرکوک

ح��زب "دموکرات کردس��تان" عراق از تصميم خود 
مبن��ي بر تحري��م انتخابات پارلمان��ي در کرکوک و 
مناطق مورد مناقشه ديگر ميان اقليم و بغداد خبر داد.

ش��وراي رهبري حزب دموکرات کردس��تان عراق به 
رياست مسعود بارزاني در کرکوک در بيانيه اي اعالم 
کرد: اين اس��تان و تمامي مناطق مورد مناقش��ه ميان 
دولت فدرال و اقليم کردس��تان عراق مناطق "تحت 
اشغال نظامي و بي ثبات" قلمداد مي شوند.اين حزب از 
ساکنان کرکوک و مناطق مورد مناقشه ديگر خواست، 
در اقدامي به عنوان موضعي در برابر "اين اشغالگري 

تحميلي" انتخابات را تحريم کنند.

۲۲ميليونيمنينيازمند
کمکمبرمهستند

س��ازمان ملل اعالم کرد، بيش از س��ه چهارم يمني ها 
اکنون احتياج مبرم به کمک هاي انساني همزمان با 

تداوم جنگ در اين کشور دارند.
دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل اعالم کرد: در حال 
حاضر حدود ۸.۴ ميليون يمني با خطر قحطي روبرو 
هستند در حالي که اين ميزان در سال ۲۰۱۷ معادل 
۶.۸ ميليون تن بود. آنگونه که سازمان ملل اعالم کرده 
حدود ۲۲.۲ ميليون تن از جمعيت ۲۹ ميليون نفري يمن 
معادل ۷۶ درصد جمعيت اين کشور وابسته به نوعي 
کمک هستند و تعداد اين نيازمندان در طي شش ماه 
گذشته افزايش يک و نيم ميليون نفري داشته است.

با اين حال تالش هاي سازمان ملل براي رسيدگي به 
بحران انساني يمن که از آن به عنوان بدترين بحران 
انساني حال حاضر جهان ياد شده از بابت محاصره فلج 
کننده بنادر يمن از سوي ائتالف تحت رهبري عربستان 
با اخالل جدي مواجه شده است. بعد از آنکه در ماه نوامبر 
شبه نظاميان حوثي يمن با موشکي فرودگاه شهر رياض 
را مورد حمله قرار دادند ائتالف تحت رهبري عربستان 
حتي تحويل کمک هاي سازمان ملل به اين کشور را نيز 

متوقف کرد اما بعدا کمي آن را تخفيف داد.
روز دوشنبه يک کشتي حامل چهار جرثقيل متحرک 
که چندين ماه با ممنوعيت هاي ائتالف تحت رهبري 
عربس��تان مواجه ش��ده بود توانست سرانجام در بندر 

حديده يمن پهلو بگيرد.

دیپلماسی ریلی عبری – عربی 
با احداث راه آهن اسرائیل به عربستان رقم می خورد ؛

گروه بین الملل : ودولت رژيم صهيونيستي ۱5 
ميليون شکل )واحد پول رژيم صهيونيستي( از 
بودجه سال ۲۰۱۹ را براي اجراي پروژه کشيدن 
خط راه آهن از شهر بيسان به گذرگاه شيخ حسين 
اختصاص داده است تا انتقال مسافران و بار به 

جاي کاميون از طريق قطار صورت گيرد.
اين روزنامه نوشت: اين پروژه از فشار بر جاده هايي 
که بنادر اسرائيل در ساحل درياي مديترانه به ويژه 
حيفا و اشدود را به اردن وصل مي کنند، مي کاهد. 
عالوه بر اين صاحب اين پروژه مي خواهد بنادر 
اسرائيل را به کشورهاي ديگر منطقه مثل عراق، 
عربستان و کشورهاي شوراي همکاري خليج 

فارس در آينده وصل کند.
يس��رائيل کات��س، وزي��ر حم��ل و نق��ل رژيم 
صهيونيس��تي درباره اين پروژه اعالم کرد: خط 
راه آه��ن به عنوان يک گذرگاه منطقه اي براي 
انتقال ميان اروپا و خاورميانه به کار گرفته خواهد 
ش��د و به درياي مديترانه وصل خواهد ش��د و به 
عنوان "پل صلح" به حس��اب خواهد آمد. وي 
گف��ت: وصل کردن عربس��تان و کش��ورهاي 
ش��وراي همکاري خليج فارس و اردن به بندر 
حيفا و درياي مديترانه، اسرائيل را به مرکز انتقال 
دريايي تبديل کرده و اقتصاد اسرائيل را تقويت 

خواهد کرد.
نخست وزير اسرائیل براي يک ديدار شش  ���

روزه به هند سفرمیکند.
بنيامين نتانياهو با هيئتي بي سابقه متشکل از 
صدها تاجر براي ديدار از چندين نقطه هند عازم 
اين کشور شد. در اين سفر وي قصد دارد با سران 
کشور هند و دست اندر کاران و بازيگران بالي وود 
ديدار کند همچنين سندهاي قرارداد همکاري 
دوجانبه را نيز به امضاء رساند. نتانياهو در اين باره 
گفت:"سفر يک فرصت براي تقويت همکاري با 
قدرت هاي بزرگ جهان در زمينه هاي اقتصاد، 
دفاعي، تکنولوژي و گردشگري فراهم مي کند 
نخست وزير هند مودي يکي از دوستان نزديک 
اسرائيل و يکي از دوستان من است. من قدردان 
آن هستم که او شخصا براي مدت زيادي از ديدار 

مرا همراهي خواهد کرد." 
اس�رائیل و هند امکان پرواز میان دو طرف  ���
را از طريق حريم هوايي عربس�تان بررس�ي 

مي کنند
اسرائيل و هند امکان صدور مجوز به پروازهاي 
مستقيم ميان دو دولت را از طريق حريم هوايي 

عربس��تان بررسي مي کنند. هدف از اين اقدام، 
تامين هزينه هاي سوخت، کاهش زمان پرواز، 
افزايش گردش��گران هند و اس��رائيل در ميان 

يکديگر است.
بنابر اعالم اين ش��بکه، زمان پرواز به حدود دو 
ساعت کاهش و به دنبال آن قيمت بليط پروازها 

ميان هند و اسرائيل پايين مي آيد.
هند از گسترش روابط با رژيم صهیونیستي  ���

تا بي تفاوتي به فلسطین
هن��د در ت��الش براي گس��ترش روابط با رژيم 
صهيونيستي از مساله فلسطين عبور کرد. دهلي 
نو با در نظر گرفتن حجم روابط با رژيم اشغالگر 
ق��دس، موضوع فلس��طين را ديگر قابل بحث 
نمي داند. با س��فر بنيامين نتانياهو نخست وزير 
رژيم صهيونيستي به هند که با امضاي سندهاي 
همکاري متعددي در زمينه هاي مختلف همراه 
ش��د، مقامات دهلي نو اعالم کردند، روابطشان 
با تل آويو فراتر از مساله فلسطين است. ويجي 
گوکال معاون بخش اقتصادي وزارت امور خارجه 
هند در همين رابطه تاکيد کرد: هر چند دو طرف 
درباره اين مسايل هم گفت وگو کردند اما تا جايي 
که به مساله فلسطين و قدس مربوط مي شود، 
روابط هند و رژيم صهيونيستي بسيار بزرگ تر 

از مسائل واحد و خاص است.

هن��د که به عنوان بنيان گذارجنبش عدم تعهد 
از همان س��ال هاي آغازين تاس��يس اين نهاد، 
همواره حامي قدرتمند فلس��طين بوده، در چند 
سال اخير پس از به قدرت رسيدن ناندرا مودي 
به عنوان نخس��ت وزير اين کش��ور تالش هاي 
وسيع و بي سابقه اي براي نزديک شدن به رژيم 

صهيونيستي آغاز کرده است.
اين کش��ور که س��ال ها تالش مي کرد روابط 
خود را با رژيم صهيونيس��تي به علت احترام به 
فلسطينيان آشکار نکند و با چراغ خاموش روابط 
دو جانبه خود را پيش ببرد، اکنون روند برعکس 
را آغ��از ک��رده و 'مودي' با اهتمام هر چه تمام تر 
مي خواهد اين روابط را نه تنها علني کند، بلکه 
آن را در ک��وي و ب��رزن ج��ار بزند، به طوري که 
وي به اولين نخست وزير تاريخ هند تبديل شد 
که به دعوت رسمي مقامات رژيم صهيونيستي 
به سرزمين اشغالي سفر کرد، بدون اينکه حتي 

نامي از فلسطين ببرد.
م��ودي اکنون نيز در اس��تقبال از نتانياهو تمام 
تشريفات مرسوم ديپلماتيک را کنار گذاشت و 
ت��ا پ��اي پلکان هواپيما رفت تا وي را در آغوش 
بگي��رد. اي��ن رفتار مودي چن��ان توجه روزنامه 
نگاران هندي را به خود جلب کرد که نام آن را 

'ديپلماسي در آغوش کشيدن' گذاشتند.

ب��ه گفته مقامات بخ��ش اقتصادي وزارت امور 
خارج��ه هن��د، اين کش��ور خواهان اس��تفاده از 
فناوري رژيم صهيونيستي در بخش هاي علم، 
فناوري و کشاورزي است و همين نياز به رزوآمد 
کردن امکانات است که مودي را متقاعد کرد تا ۹ 
توافقنامه در زمينه هاي امنيت سايبري، مبارزه با 

تروريسم و دفاعي با نتانياهو امضا کرد.
نخس��ت وزير هند همچنين از ش��رکت هاي 
صهيونيس��تي براي س��رمايه گ��ذاري و توليد 
مش��ترک در هن��د دعوت ک��رد. نتانياهو هم در 
عوض مودي را يک رهبر انقالبي دانس��ت که 
روابط ميان هند و رژيم صهيونيستي را وارد يک 
مرحله جديد کرده اس��ت. پيش از سفر بنيامين 
نتانياهو به هند، دهلي نو به قطعنامه سازمان ملل 
مبني بر محکوميت تصميم دونالد ترامپ رئيس 
جمهوري آمريکا در انتقال سفارت اين کشور به 

قدس راي مثبت داد.
��� ادامه اعتراض ها به حضور نتانیاهو در هند

دي راج��ا، رهب��ر حزب کمونيس��ت هند اظهار 
کرد، آنان در اعتراض به ديدار بنيامين نتانياهو، 
نخست وزير اسرائيل از هند و به نشانه مخالفت 
اين کش��ور با سياس��ت هاي اسرائيل دست به 
تجمع زده اند. وي افزود، اسرائيل، اشغالگر خاک 
فلسطين است و راه حل دو کشوري مطرح شده 

از جانب س��ازمان ملل را نمي پذيرد. راجا ادامه 
داد: تنها با حل مساله فلسطين است که صلح و 
امنيت در منطقه برقرار مي شود. بهتر است مساله 
فلسطين را از چشم انداز تاريخي مناسبي مطرح 
کنيم. اين پيام ما به نخست وزير اسرائيل است. 
اين بخشي از دموکراسي ماست. در همين حال 
بنيامين نتانياهو با امضاي ۹ قرارداد براي تقويت 
همکاري ها ميان دو طرف در زمينه هاي کليدي 
از جمله امنيت سايبري، "دوره اي تازه" را در روابط 
با هند آغاز کرده است. پس از مذاکره در خصوص 
اين توافق نامه ها، نخس��ت وزيران دو طرف به 
بررس��ي مساله خطر تروريسم پرداخته و توافق 
کردند که ماه آينده با يکديگر ديدار و در زمينه 

امنيت داخلي و اجتماعي گفت وگو کنند.
نارندرا مودي، نخس��ت وزير هند ضمن "جامع 
و متمرکز" دانس��تن گفت وگوها اظهار کرد، به 
همراه نخست وزير اسرائيل پيشرفت روابط دو 
جانبه ميان دو طرف را مرور و توافق کردند که 
"امکانات و فرصت هاي" دو کش��ور بايد مغتنم 
شناخته شوند. مودي گفت: همکاري مشترک 
در زمينه هايي که به زندگي مردم مرتبط هستند 
را گسترش خواهيم داد. اين زمينه ها عبارت است 
از کشاورزي، علم و تکنولوژي و امنيت. در زمينه 
نظامي هم از شرکت هاي اسرائيلي دعوت کرده ام 
تا از فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي استفاده 
کرده تا همکاري خود با ش��رکت هاي هندي را 

گسترش دهند.
نتانياهو نيز پس از اين مذاکرات اظهار کرد: امروز 
دوراني جديد را در روابط با هند معرفي مي کنيم. 
۲5 سال است که دو کشور با هم روابط ديپلماتيک 
دارند اما حاال به دليل شراکت و روابطمان، چيزي 
متفاوت در حال روي دادن اس��ت. اس��رائيل در 
ح��ال حاضر يکي از تامين کنندگان اصلي هند 
در زمينه تسليحات است و به طور ميانگين، هر 
سال يک ميليارد دالر تجهيزات نظامي به هند 

صادر مي کند.
م��ودي همچنين مي خواه��د جايگاه هند را به 
عنوان بزرگتري��ن واردکننده نظامي تغيير داده 
و ش��رکت هاي خارج��ي را ب��ه منتق��ل کردن 
تکنولوژي ش��ان به شرکت هاي محلي با هدف 
اشتغال زايي ترغيب کند. هند همچنين قرارداد 
5۰۰ ميلي��ون دالري خريد موش��ک هاي ضد 
تانک اسپايک اسرائيل را فسخ کرده و ظاهرا قصد 

دارد اين تجهيزات را در کشور خود توليد کند.

میز خبر

تحريمهايجديدآمريکا
عليهروسيه

خبرگزاري تاس به نقل از جان هانتس��من، 
سفير آمريکا در روسيه نوشت، گزارش آمريکا 
در خصوص تحريم هاي جديد عليه روسيه، 

در۲۹ ژانويه منتشر خواهد شد.
پيش بيني مي ش��ود که واش��نگتن به دليل 
ادع��اي مداخله روس��يه در انتخابات ۲۰۱۶ 
آمري��کا، جريمه ه��اي ت��ازه اي را عليه اين 
کشور اعمال کند.روسيه بارها چنين ادعايي 

را تکذيب کرده است.

حضورترکيهدرنشستناتو
رئيس س��تاد مش��ترک ارت��ش ترکيه براي 
حض��ور در نشس��ت دفاعي روس��اي ارتش 
کش��ورهاي ناتو وارد بروکس��ل ش��د.ژنرال 
خلوصي آکار، رئيس س��تاد مش��ترک ارتش 
ترکيه در حالي براي شرکت در نشست ناتو 
به بروکس��ل رفت ک��ه تنش ها ميان ترکيه 
و آمري��کا به دليل تصميم اين کش��ور براي 
حمايت از اس��تقرار نيروهاي امنيتي مرزي 
در س��وريه به رهبري يگان هاي مدافع خلق 

افزايش يافته است.
قرار است خلوصي آکار در حاشيه اين نشست 
دي��داري دو جانبه  با جوزف دانفورد، همتاي 
آمريکايي خود داش��ته باش��د.انتظار مي رود 
اين ژنرال ترکيه اي با همتاي آمريکايي اش 
درب��اره همکاري آمريکا با يگان هاي مدافع 
خلق کرد سوريه هشدار دهد.به تازگي ائتالف 
بين الملل��ي تحت امر آمريکا از تصميم خود 
براي تشکيل يک نيروي نظامي جديد در مرز 
سوريه با عراق و ترکيه خبر داده که ۳۰ هزار 
تن نيرو خواهد داشت و در مرزهاي سوريه در 

شمال و شرق سوريه مستقر خواهند شد.

شکستاقدامآمريکابراي
استقرارنيرودرسوريه

فيص��ل مقداد، معاون وزير خارجه س��وريه 
در مصاحب��ه با الميادين گفت: تصميم اخير 
آمريکا درباره س��وريه شکست خواهد خورد 
همانط��ور که ديگر اقدامات اين کش��ور در 

سوريه ناکام ماندند.
وي اف��زود: اين اقدام آمريکا براي دمش��ق 
غافلگيرکنن��ده نب��ود. اين اق��دام با اقدامات 

اسرائيل هماهنگ است.
مقداد تأکيد کرد: مردم س��وريه تنها کساني 
هس��تند که سرنوش��ت کشورشان را تعيين 
خواهن��د ک��رد. م��ردم م��ا براي شکس��ت 
توطئه ه��اي جدي��د بااراده ت��ر و مصمم ت��ر 
ش��ده اند. تهديدات آمريکا هرچه که باش��د 
سوريه به آزادي خاکش از وجود تروريسم و 

مزدورانش مصمم است.
وي گف��ت: ارت��ش س��وريه قادر اس��ت به 
تمامي خاک اين کشور برسد و تماميت ارضي 
را پس خواهد گرفت. کسي که فکر مي کند 
مي تواند بر وحدت و تماميت ارضي س��وريه 

تأثير بگذارد در توهم به سر مي برد.

رقابتبرايساختپايگاه
نظاميدرسوريه

يک پاي��گاه اينترنتي آمريکايي گزارش داد 
رقابت ميان آمريکا و روس��يه بر س��ر ايجاد 
پايگاه نظامي در سوريه باال گرفته و هر يک 
از اين دو کش��ور به دنبال گس��ترش حضور و 
نفوذ در سوريه و مقابله با تهديدهاي نامتقارن 

هستند.
آمريکا در چندين نقطه مهم س��وريه حضور 
نظامي دارد اما دو منطقه اس��ت که به گفته 
يک پايگاه نظامي حضور نظاميان آمريکايي 
در آن زي��اد ب��وده و آمري��کا در ح��ال تبديل 
اي��ن مکان ها به پايگاه هاي نظامي اس��ت.

اولي��ن م��کان مربوط به منطقه "الطبقه" در 
نزديکي ش��هر رقه س��وريه است که در آنجا 
نيروه��اي ويژه آمريکايي مش��غول آموزش 
دادن ب��ه گروه ه��اي ک��رد هس��تند.پايگاه 
ديگ��ر نيز مربوط به منطقه "التنف" اس��ت 
ک��ه نيروهاي آمريکاي��ي در آنجا مانع عبور 
نظاميان س��وريه و روس��يه مي شوند.پايگاه 
الطبقه پيش از آنکه شورش ها در سوريه باال 
بگيرد يک پايگاه هوايي ارتش سوريه بود.در 
عين حال آمريکا يکسري نيروهاي عمليات 
وي��ژه در مرزه��اي اردن – عراق – س��وريه 
در التن��ف دارد؛ جاي��ي که در آنجا گروه هاي 
شورش��ي آموزش مي بينند.در مقام مقايسه 
روسيه دو پايگاه نظامي دائمي در سوريه دارد 
يکي پايگاه هوايي حميميم و ديگري پايگاه 

دريايي طرطوس.

هالکتعاملانتحاري
درشرقسامراء

منابع عراقي از هالکت يک عامل انتحاري 
در جريان عملياتي براي پاکسازي تکفيري ها 
در ش��رق س��امراء خبر دادند.بر اس��اس اين 
گ��زارش؛ نيروه��اي گردانهاي الس��الم با 
هماهنگي نيروهاي امنيتي عراق به عمليات 
پاکس��ازي در برخ��ي مناطق نهر الرصاصي 
در ش��رق س��امراء دس��ت زدند که در جريان 
اين عمليات يک عامل انتحاري به هالکت 
رسيد.از سوي ديگر يک منبع عراقي اعالم 
ک��رد که نيروهاي ارتش ماموريت برقراري 
امنيت از بادوش تا ورودي غربي موصل را به 
جاي پليس برعهده گرفتند و نيروهاي پليس 
شروع به عقب نشيني از مناطق کرده اند.اين 
منبع عراقي همچنين از عمليات پاکس��ازي 
و برق��راري امني��ت در البوس��يف در جنوب 
موصل با مشارکت نيروهاي تکاور، ارتش و 
پلي��س و حماي��ت هوايي ائتالف بين المللي 
خب��ر داد و بي��ان ک��رد: نيروهاي عراقي ۲۸ 
جسد داعشي ها را به همراه تعدادي کمربند 
انفج��اري و بم��ب و خودروهاي بمبگذاري 

شده کشف کردند.

اف بي آي به داماد ترامپ هشدار دادبه گزارش گروه 
بين الملل خبرگزاري ميزان، »وال اس��تريت ژورنال« 
گ��زارش داد ک��ه اف ب��ي آي به دام��اد ترامپ درباره 
 Wendi Deng( »ارتب��اط با »وندي دنگ م��رداک
Murdoch( همسر سابق »راپرت مرداک« ميلياردر 

آمريکايي با دولت چين هشدار داده و اعالم کرده است 
که احتماال دنگ مردوک از اين ارتباط در راس��تاي 

منافع چين استفاده کند.
اف ب��ي آي ب��ه »جرد کوش��نر« و »ايوان��کا ترامپ« 
هش��دار داده ک��ه احتم��اال اي��ن زن از ارتباط خود با 
خانواده ترامپ مي تواند در راس��تاي کمک به دولت 

چين استفاده کند.
وال استريت ژورنال گزارش داد که مقامات اطالعاتي 
آمري��کا هش��دار دادند که احتم��اال اين تاجر چيني-

آمريکايي ممکن است براي يک پروژه ساختماني در 
واشنگتن دي سي، که از سوي دولت چين تامين مالي 
ش��ده، البي گري کند.سخنگوي وندي دنگ مرداک 
به اين نش��ريه آمريکايي گفته که وي هيچ آگاهي از 
نگراني هاي اف بي آي و ديگر سازمان هاي اطالعاتي 

مربوط به شرکت هاي خود ندارد.

»دونالد ترامپ« رئيس جمهور آمريکا طي گفت وگوي 
خ��ود با »ش��يخ تميم بن حم��د آل ثاني« امير قطر بر 
ض��رورت توق��ف آنچه دخالت هاي ايران در منطقه و 

مبارزه با تروريسم خواند، تاکيد کرد.
در پ��ي ب��اال گرفتن بحران در کش��ورهاي حاش��يه 

خليج ف��ارس بر س��ر مزاحم��ت جنگنده قطري براي 
هواپيماهاي مس��افربري اماراتي عصر روز گذش��ته 
رئيس جمهوري آمريکا با امير قطر تماس تلفني برقرار 
کرد. گفته مي شود امير قطر و ترامپ طي اين تماس 
تلفن��ي هم��کاري دو جانبه آمريکا و قطر به خصوص 
در مبارزه عليه تروريس��م و راه هاي بهبود همکاري 

را بررسي کردند.
از س��وي ديگر، امير قطر با »رجب طيب اردوغان« 
رئيس جمه��وري ترکي��ه در آن��کارا ديدار و گفت وگو 
ک��رد. اين دومين س��فر امي��ر قطر به ترکيه طي يک 
ماه گذش��ته و س��ومين ديدار آنها در دو ماه گذش��ته 
اس��ت. در اين ديدار طرفين درباره روابط دو کش��ور 
همچنين برخي از پرونده هاي منطقه گفت وگو کردند.

قط��ر يک��ي از متحدان کليدي آنکارا در خاورميانه به 
شمار مي رود.

گفت وگوي تلفني ترامپ و امير قطرهشدار اف بي آي به داماد ترامپ

داکا اع��الم ک��رد، ميانم��ار و بنگالدش 
آوارگان  بازگردان��دن  درخص��وص 
روهينجايي به توافق رسيده  و نخستين 
مدت مشخص را براي بازگرداندن صدها 

هزار روهينجايي مشخص کرده اند.
طبق بيانيه دولت بنگالدش، بر اس��اس 
اي��ن توافق نام��ه، فراين��د بازگرداندن 
پناهجويان روهينجايي، پس از ش��روع 
آن "ترجيحا در مدت دو س��ال" تکميل 
خواهد ش��د. اي��ن توافقنامه درخصوص 

روهينجايي هايي اس��ت که پس از س��رکوب نيروهاي دولتي 
ميانمار به بنگالدش گريخته اند و روهينجايي هايي که پيش 
از آن در بنگالدش بوده اند، شامل اين توافق نمي شوند. محمد 
سوفيور رحمان، سفير بنگالدش در ميانمار به خبرگزاري فرانسه 
گف��ت: ط��ي اين ديدار دو روزه، درخصوص فرمي که مهاجران 
روهينجايي براي بازگشت به ميانمار بايد آن را پر کنند، توافق 

کرديم. به احتمال قوي در روزهاي آتي 
قادر به آغاز اين فرايند خواهيم بود. وي 
همچنين اظهار کرد، آغاز اين طرح تا 
پايان هفته آينده که از جانب ميانمار 

مشخص شده، "ميسر نيست".
ميانمار براي تامين امنيت بازگش��ت 
مهاج��ران روهينجاي��ي ب��ا فش��ار 
ديپلماتيک ش��ديدي روبه رو اس��ت.  
بسياري از مهاجران روهينجايي که در 
کمپ هاي بنگالدش به سر مي برند، 
مي گويند که تمايلي نسبت به بازگشت به استان راخين ندارند. 
اما به رغم اين مساله، مسئوالن ميانمار پيشاپيش "کمپي موقت" 
را ب��ا ظرفي��ت ۳۰ هزار نفر در منطق��ه "مونگداو" راخين براي 
بازگش��ت اين مهاجران س��اخته اند که تا زمان اسکان دائم، در 
آن ساکن شوند اما ساخت تنها شماري از اين ساختمان ها به 

پايان رسيده  است.

'چاک هي��گل' وزير دفاع 
س��ابق آمريکا در پي ادامه 
انتقاده��ا از گفته س��خيف 
رئيس جمه��وري آمريکا 
درب��اره اتباع کش��ورهاي 
الس��الوادور  آفريقاي��ي، 
و هائيت��ي گف��ت 'دونال��د 
ترام��پ مايه شرمس��اري 
است'. چاک هيگل که اين 
مطالب را در مصاحبه تلفني 

با روزنامه آمريکايي 'لينکلن ژورنال چاپ نبرسکا بيان 
داشته است، گفت: دونالد ترامپ از بعد بين المللي 
لطمه بزرگي به کشور آمريکا وارد مي کند، وي باعث 
شرمساري است. وزير دفاع دوران رياست جمهوري 
باراک اوباما اضافه کرد: من معتقدم وارد سال خاصي 
شده ايم، سالي پرتالطم، در بالتکليفي و با خطراتي 

بزرگ براي آمريکا و جهان. 
هي��گل افزود: س��الي که 
مشخص خواهد کرد که آيا 
آمري��کا بر خروج از موضع 
حتمي رهبري جهان ادامه 
خواه��د داد. وزي��ر دف��اع 
سابق آمريکا گفت: به واقع 
م��ا تاکنون چني��ن دوره و 
زمانه اي را از زمان واترگيت 
و جنگ ويتنام نديده بوديم. 
هيگل دراين مصاحبه تلفني افزود: زماني که رئيس 
جمهوري ترامپ در بطن تمامي اين موارد قرار دارد، 
تعمدا به ايجاد اختالف در کشور و جهان مي پردازد، 
کش��ور را از ائتالف هايي که براي آمريکا نفع دارد 
خارج مي کند و توافق هاي تجاري را ترک مي کند 

که در راستاي منافع آمريکا است.

دونالد ترامپ مايه شرمساري استتوافق ميانمار و بنگالدش براي بازگرداندن پناهجويان

انتشار ابعاد تازه اي از ارتباط سمیر جعجع با سعودي ها

 ارتباط نزديک »سمير جعجع« رئيس حزب »نيروهاي 
لبناني« با عربس��تان س��عودي گرچه جديد نيس��ت اما 
تلويزي��ون »الجدي��د« لبن��ان اطالعات ت��ازه اي را از 
نقش آفريني جعجع در اس��تعفاي بحث برانگيز »س��عد 
الحريري« نخست وزير لبنان منتشر کرد. در برنامه اي 
که دوش��نبه ش��ب از اين ش��بکه پخش ش��د گفت که 
جعجع، انصراف الحريري از اس��تعفايش را هدف قرار 
دادن »محمد بن سلمان« وليعهد عربستان دانسته و از 
سعودي ها خواسته بود بر الحريري فشار بيشتري وارد 
کنند تا بر اس��تعفاي خود باقي بماند. تلويزيون الجديد 
همچنين گزارش داد که سمير جعجع به سعودي ها پيام 
داده که به تنهايي نمي تواند با حزب اهلل مقابله کند، اما 
اگر امور تغيير کند استعفا مي دهد و گزينه مقابله با حزب 
اهلل را همزمان با افزايش فشارهاي آمريکا و عربستان 

سعودي بر اين حزب در پيش مي گيرد.
ساعاتي پس از انتشار اين گزارش دفتر سمير جعجع تمام 

آنچه را در گزارش به آن اشاره شده بود، تکذيب کرد.
جعجع از بزرگترين مخالفان حزب اهلل لبنان است. وي 
همچنين به دست داشتن در ربودن ديپلمات هاي ايراني 
با همکاري رژيم صهيونيستي در سال هاي جنگ داخلي 
لبنان متهم است. سمير جعجع از معدود چهره هايي بود 
ک��ه وقت��ي الحريري حدود دو ماه و نيم پيش در رياض 
اعالم اس��تعفا کرد، از ضرورت پذيرش اس��تعفا از سوي 
رئيس جمهوري لبنان و تش��کيل دولت موقت س��خن 
گفت. اين رفتار جعجع که بسياري آن را ناشي از ارتباط 
تنگاتنگ وي با سعودي ها براي اجراي پروژه آشوب در 

لبنان مي دانند، انتقادهاي زيادي را در پي داشت.
حت��ي الحري��ري چند روز پس از بازگش��ت به بيروت و 
انصرافش از استعفا از کساني انتقاد کرد که از پشت به 
او خنجر زده اند. بيش��تر رس��انه ها در لبنان اين سخنان 
الحريري را متوجه جعجع دانس��تند. تلويزيون الجديد 
لبن��ان در بخ��ش ديگر گ��زارش خ��ود آورد که »نهاد 

المش��نوق« وزي��ر کش��ور و از اعض��اي حزب »جريان 
المس��تقبل« در جلس��ات خصوصي خود گفته که سعد 
الحريري مواضعي غير علني ضد عربس��تان س��عودي 
اتخ��اذ مي کن��د ت��ا به آنها اي��ن پيام را بدهد که بايد از او 
حمايت مالي بکنند چرا که ادامه ش��رايط بدون حمايت 
مالي امکان پذير نيست. الجديد همچنين گزارش داد: 
»ع��ادل الجبي��ر« وزير خارجه عربس��تان اطالعاتي به 
محمد بن سلمان وليعهد سعودي داده است که مي گويد 
»نادر الحريري« رئيس دفتر س��عد الحريري جبهه اي 
ضد عربستان سعودي تشکيل داد که با همراهي افرادي 
چ��ون »بهي��ه الحريري« نماينده پارلمان و عمه س��عد 
الحري��ري، نهاد المش��نوق و »غط��اس خوري« وزير 
فرهنگ در تالش بود تا بدنه مردمي حزب المس��تقبل 
را براي تظاهراتي آماده کند تا از س��عودي ها بخواهند 

الحريري به بيروت بازگردد.
اين شبکه تلويزيوني همچنين گفت: نادر الحريري در 

غياب سعد الحريري،مستقيما با حزب اهلل تماس گرفته 
و بر ادامه کار برادرش به عنوان نخست وزير تاکيد کرده 
اس��ت. بسياري از تحليلگران معتقد بودند که عربستان 
سعودي به دنبال آن بود که پس از استعفاي الحريري 
که با اتهام هايي عليه حزب اهلل همراه بود، فضاي جامعه 
لبنان را عليه اين حزب بش��وراند و آن را ناگزير به کنار 
رفت��ن از دول��ت کند. اما درس��ت عکس اين اتفاق افتاد 
و مطالبه براي روش��ن ش��دن وضعيت الحريري و آنچه 
آزادشدن وي از بازداشت خوانده مي شد تبديل به نقطه 

اجماع لبناني ها شد.
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یک نگاه

 عملکرد راه آهن ایران
 به 45 میلیون تن رسید

مدیرکل بازرگانی بین الملل راه آهن جمهوری 
اس��امی ای��ران گفت: در ح��ال حاضر راه آهن 
ای��ران 11 ه��زار کیلومتر خط دارد و به واس��طه 
رش��دهایی که در س��ال های متوالی داش��ته در 
سال جاری عملکرد راه آهن کشور به 45 میلیون 
تن می رس��د.به گزارش ایسنا، غامرضا نجفی 
اظه��ار ک��رد: بالغ بر 18 هزار میلیارد دالر حجم 
تجارتی که در دنیا اتفاق می افتد که از این میان 
حدود 17 هزار تن پتانسیل عبور حجم تجارتی 
از طری��ق ای��ران وج��ود دارد.وی افزود: در حال 
حاضر راه آهن ایران 11 هزار کیلومتر خط دارد 
و به واس��طه رش��دهایی که در سال های متوالی 
داشته در سال جاری عملکرد راه آهن کشور به 
45 میلیون تن می رسد و در نظر داریم با توجه 
به منابع و پش��توانه های موجود؛ س��هم حمل و 
نق��ل ریل��ی از 12 درصد ب��ه 30 درصد افزایش 
پی��دا کند.مدی��رکل بازرگانی بین الملل راه آهن 
جمهوری اس��امی ایران با بیان اینکه در حال 
حاضر 1500 کیلومتر خطوط ریلی در دستور کار 
قرار دارد، گفت: ایجاد اش��تغال، افزایش امنیت، 
همبستگی و صلح میان کشورها و ارتقاء صادرات 

از مزایا و منافع ترانزیت ریلی است.

 گران فروشی جوجه یکروزه
 و تصمیم دولت برای واردات

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر 
جه��اد کش��اورزی اعام کرد ک��ه قیمت جوجه 
یکروزه افزایش یافته که قابل قبول نیست و در 
راس��تای تنظیم بازار مجوز واردات آن در دس��ت 
اقدام است.علی اکبر مهرفرد اظهار کرد: براساس 
جلساتی که انجمن تولید جوجه یکروزه گوشتی 
با اتحادیه پرورش دهندگان مرغ گوشتی برگزار 
کرده بودند، مقرر شد بازار جوجه یکروزه گوشتی 
را تنظیم کند اما هم اکنون قیمت این نهاده تولید 
افزایش یافته که قابل قبول نیست.وی به ایسنا 
گفت : براس��اس هماهنگی های صورت گرفته 
تولید کنندگان جوجه یکروزه موظف بودند تا 30 
درصد محصول خود را به قیمت پایه حدود 1700 
تومان در بورس عرضه کنند و بخش��ی دیگر از 
تولیدشان را با هماهنگی اتحادیه مرغداران مرغ 

گوشتی به صورت مستقیم عرضه کنند.

خواهان معين فهيم دادخواس��تي به طرفيت خوانده س��عيد عليشاهي به خواسته 
مطالبه وجه تقديم ش��وراي حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسيدگي 
و اس��تماع ش��هادت ش��هود به ش��عبه 13 ش��وراي حل اختالف مجتمع شماره يک 
شهرس��تان مشهد واقع در مشهد-ابتداي خيابان خواجه ربيع –روبروي ايت اهلل 
عب��ادي 8 ارج��اع و به کالس��ه 9609987501300495 ثب��ت گرديده که وقت 
رس��يدگي آن مورخ 1396/12/10 و س��اعت 9:30 تعيين ش��ده است. به علت 
مجه��ول الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز م��اده 73 قانون 
ايين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور شعبه مراتب 
يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نش��ر 
آگهي و اطالع از مفاد آن به ش��ورا مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر 

گردد.
متصدي امور دفتري ش��عبه 13 ش��وراي حل اختالف مجتمع ش��ماره يک مش��هد 

 54752
-----------------------------

محکوم له : شرکت بيمه ايران
محکوم عليه : فاطمه تمدن

پيرو آگهي هاي منتش��ره در جرايد بدينوس��يله به فاطمه تمدن که مجهول المکان 
مي باش��د ابالغ ميش��ود طب��ق اجرائيه ص��ادره از ش��عبه 11 حقوق��ي در پرونده 
کالس��ه 11/950913 به موجب دادنامه شماره 960997757610056 مورخ 
96/1/29 محکوم عليه محکوم اس��ت ب��ه پرداخت مبلغ 240/000/000 ريال 
بابت اصل خواس��ته مبلغ 7/592/000 ريال بابت هزينه هاي دادرس��ي متعلقه 
)تمبر دادرسي تمبر اوراق هزينه خدمات و انتشار آگهي در روزنامه ( حق الوکاله 
وکيل برابر تعرفه قانوني به مبلغ 6/960/000 ريال و نيز خس��ارت تاخير تاديه 
وجه فوق از تاريخ مطالبه آن تقديم دادخواس��ت م��ورخ 95/10/20 لغايت روز 
اج��راي حکم بر مبناي اخرين ش��اخص بهاي کاال و خدم��ات مصرفي اعالمي از ناحيه 
بان��ک مرکزي جمهوري اس��المي ايران در ح��ق خواهان و نيم عش��ر دولتي در حق 
دولت بديهي است با توجه به غيابي بودن حکم اجراي حکم غيابي منوط به معرفي 
ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محکوم له يا ابالغ واقعي اجرائيه به محکوم 
عليه مي باش��د لذا مف��اد اجرائيه صادره يک نوبت در اج��راي ماده 73 ق.ا.د.م و 
ماده 9 قانون اجراي احکام مدني در يکي از جرايد کثيراالنتش��ار درج ميگردد تا. 
ظرف ده روز پس از انتش��ار آگهي نس��بت به اجراي مفاد اجرائيه اقدام گردد در 
غير اينصورت واحد اجراي احکام طبق مقررات نسبت به اجراي مدلول اجرائيه و 

وصول هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود.
مدي��ر دفتر دادگاه حقوقي ش��عبه 11 دادگاه عمومي حقوق��ي مجتمع قضايي امام 

خميني مشهد 54753
-----------------------

محکوم له : شرکت بيمه ايران
محکوم عليه : امير محمدي فرزند غالمرضا

پيرو آگهي هاي منتش��ره در جرايد بدينوسيله به امير محمدي فرزند غالمرضا که 
مجهول المکان مي باشد ابالغ ميشود طبق اجرائيه صادره از شعبه 11 حقوقي در 
پرونده کالسه 11/950914 به موجب دادنامه شماره 9609977576100055 
مورخ 96/1/29 صادره از شعبه 11 حقوقي به پرداخت مبلغ 230/000/000 
ري��ال بابت اصل خواس��ته مبل��غ 7/092/000 ريال بابت هزينه هاي دادرس��ي 
متعلق��ه )تمبر دادرس��ي تمبر اوراق هزينه خدمات و انتش��ار آگه��ي در روزنامه 
( ح��ق الوکاله وکيل خواه��ان برابر تعرفه قانوني به مبل��غ 6/720/000 ريال و 
نيز خس��ارت تاخير تاديه وجه فوق از تاريخ مطالبه آن تقديم دادخواس��ت مورخ 
95/10/20 لغاي��ت روز اجراي حکم بر مبناي اخرين ش��اخص بهاي کاال و خدمات 
مصرفي اعالمي از ناحيه بانک مرکزي جمهوري اس��المي ايران در حق خواهان و نيم 
عش��ر دولتي در حق دولت بديهي اس��ت با توجه به غيابي بودن حکم اجراي حکم 
غياب��ي منوط به معرفي ضام��ن معتبر يا اخذ تامين متناس��ب از محکوم له يا ابالغ 
واقع��ي اجرائيه به محکوم عليه مي باش��د لذا مفاد اجرائيه ص��ادره يک نوبت در 
اج��راي م��اده 73 ق.ا.د.م و م��اده 9 قانون اجراي احکام مدن��ي در يکي از جرايد 
کثيراالنتش��ار درج ميگردد تا. ظرف ده روز پس از انتشار آگهي نسبت به اجراي 
مف��اد اجرائيه اق��دام گردد در غير اينص��ورت واحد اجراي اح��کام طبق مقررات 

نسبت به اجراي مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود.
مدي��ر دفتر دادگاه حقوقي ش��عبه 11 دادگاه عمومي حقوق��ي مجتمع قضايي امام 

خميني مشهد 54754 
-------------------------------

ابالغ وقت رس��يدگي و دادخواس��ت و ضمائم به ش��هرام فضلي اطاقس��را فرزند 
رمضانعلي

خواهان حس��ين محمدزاده فرزند علي اصغر دادخواستي به طرفيت خوانده فوق 
الذکر به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 210000000 مطرح که به اين شعبه 
ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 9609987576100643 ش��عبه 11 دادگاه 
عمومي حقوق��ي مجتم��ع قضايي امام خميني مش��هد ثبت و وقت رس��يدگي مورخ 
1396/12/2 س��اعت 12:00 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون ايين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتش��ار آگهي ميگردد تا خوانده 
ظ��رف ي��ک ماه پس از تاريخ انتش��ار آگهي به دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��اني کامل خود نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدي��ر دفتر دادگاه ش��عبه 11 دادگاه عمومي حقوقي مجتم��ع قضايي امام خميني 

مشهد 54755 
---------------------------
ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم 

خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستي به طرفيت خوانده آمنه جان – هاني شرفي 
– سيدرضا موسوي به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609987580500692 شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي 
مجتم��ع قضايي امام خميني شهرس��تان مش��هد)55 حقوقي س��ابق( ثبت و وقت 

رس��يدگي مورخ 1396/12/3 ساعت 9:00 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون ايين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواه��ان مراتب ي��ک نوبت در يک��ي از جرايد کثيراالنتش��ار آگهي 
ميگردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منش��ي دادگاه ش��عبه 13 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي امام خميني مشهد 

 54756
-------------------------------------------

اجرائيه
مشخصات محکوم له: شيرين مفاخري فرزند ابراهيم به نشاني کردستان – سنندج 
ش��هرک ورمقاني خ سپيدار کوجه صنوبر 1 مشخصات محکوم عليه : ناصر مفاخري 
نبي آباد فرزند احمد به نش��اني کردس��تان – س��نندج مجهول المکان محکوم به : 
به موجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به شماره 9610098752500943 و 
ش��ماره دادنامه مربوطه 9609978752500224 محکوم عليه محکوم است به 
پرداخ��ت مبلغ 19/5 مثقال طال 18 عيار بابت مهريه و همچنين مبلغ 311/500 
تومان هزينه دادرسي در حق محکوم له به اضافه هزينه نيم عشراجرايي در حق 
صن��دوق دولت.ضمنا محکوم له خواس��ته خود را به مبل��غ دوازده ميليون تومان 

مقوم نموده است.
محل امضاء رئيس و مهر دادگاه : برهان پناه

محک��وم عليه مکلف اس��ت از تاريخ اب��الغ اجرائيه : 1- ظ��رف ده روز مفاد آن را 
بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- ترتيبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن مسير 
باش��د.چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف س��ي روز کليه 
اموال خود را ش��امل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول به 
طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مش��خصات دقيق حسابهاي مذکور 
و کلي��ه اموالي که او به به هر نحو نزد اش��خاص ثال��ث دارد و کليه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور 
از زمان يکس��ال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام 
قضايي ارائه نمايد واال به درخواس��ت محکوم له بازداش��ت مي ش��ود)مواد 8 و3 
قان��ون نحوه اج��راي محکوميت مالي 1394(.4- خ��ودداري محکوم عليه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم ،حبس تعزيري درجه هفت را در 
پ��ي دارد .)م��اده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(.5- انتقال مال به ديگري به هرنحو با انگيزه 
فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباش��د 
موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به يا هر دو 
مجازات مي ش��ود .)ماده 21 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(.6- چانچه 
صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوم عليه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توس��ط محکوم عليه خواهد 

بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394( 
مسئول دفتر شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهرستان سنندج – فريبا مبارکي

م الف / 3336
----------------------------

دادنامه
خواهان : آقاي فواد محمدي نوره فرزند عثمان به نش��اني کردس��تان- سنندج خ 
امام کوچه الله 14 پالک 4 منزل پدري خوانده : آقاي شهاب رحمني فرزند محمد 
به نش��اني کردستان- س��نندج خ امام کوچه الله 14 پالک 4 منزل پدري خواسته 
: مطالبه وجه چک به تاريخ فوق العاده پرونده کالس��ه امر به تصدي امضاء کننده 
ذيل تحت نظر اس��ت با مالحظ��ه جميع محتويات پرونده ختم رس��يدگي اعالم و با 

استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتي راي صادر مي گردد.
» راي دادگاه «

در خص��وص دعوي فواد محمدي نوره به طرفيت ش��هاب رحمن��ي فرزند محمد به 
خواسته مطالبه وجه 6 فقره چک پيوست پرونده جمعا به مبلغ 490/000/000 
ريال با احتس��اب خسارت تاخير تاديه با افزايش خواسته در جلسه اول رسيدگي 
دادگاه. دادگاه ب��ا توج��ه به اينکه وجود اصل ش��ش فقره چک ص��ادره در اختيار 
خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده دعوي دارد و خوانده با مجهول المکان بودن 
وي در اجراي ماده 73 قانون آئين دادرس��ي در امور مدني به جلس��ه رس��يدگي 
دادگاه دعوت ش��ده است و علي زغم نشر آگهي در روزنامه کثيراالنتشار پيوست 
پرونده در جلس��ه رس��يدگي دادگاه حاضر نشده و ايراد و دفاعي با ادعاي جعل و 
انکار و بطالن نس��بت به محتويات شش فقره چک صادره خود در پرونده و اثبات 
برائت ذمه خود با پرداخت وجوه چک هاي مستند دعوي خواهان به دادگاه ارايه و 
اقامه نکرده اس��ت و به اين ترتيب دعوي خواهان مصون از ايراد و دفاع خوانده 
باقي مانده است فلذا دادگاه دعوي خواهان را به استناد مواد 313 و 314 قانون 
تج��ارت و ماده 522 قانون آئين دادرس��ي در امور مدني به نظر ثابت دانس��ته و 
نتيجتا خوانده دع��وي را به پرداخت مبلغ 490/000/000 ريال به عنوان اصل 
خواس��ته و پرداخت خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک ها مورد استناد 
خواه��ان تا زمان پرداخت بر مبناي ش��اخص تورم اعالمي بانک مرکزي با احتس��اب 
دفتر اجراي احکام ش��عبه محکوم مي کند. بديهي اس��ت هزينه دادرسي در زمان 
اجراي حکم از محل محکوم به اخذ و در حق دولت وصول مي شود .اين راي غيابي 
ب��وده و ظ��رف 20 روز با ابالغ دادنام��ه قابل واخواهي در اين ش��عبه دادگاه و با 
انقضاء مهلت واخواهي ظرف 20 روز ديگر قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديد 

نظر مرکز استان مي باشد%م
اکبر پور – رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي سنندج

رونوش��ت برابر با اصل واداريس��ت- مدير دفتر ش��عبه پنجم حقوقي سنندج – 
دوازده رخ

م الف / 3347
-----------------------

رونوشت آگهي حصر وراثت

 6469539491  -1690 ش��ماره  شناس��نامه  داراي  رش��يدي  فري��ده  خان��م 
بش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 961139 از اين شورا درخواس��ت گواهي حصر 
وراث��ت نم��وده و چنين توضيح داده که ش��ادروان صابر رش��يدي به شناس��نامه 
8- 6469764231 در تاري��خ 1396/7/29 در اقامت��گاه دائمي خ��ود ب��درود 
زندگ��ي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد مش��روحه زير 
: 1- ش��وبو کوهي ش.ش 1166 متول��د 1327/7/5 کد ملي 6469533981 
مل��ي  ک��د   1349/7/9 متول��د   1 ش.ش  رش��يدي  به��روز  همس��رمتوفي2- 
6469837638 پسرمتوفي3- اميد رشيدي ش.ش 2246 متولد 1353/7/1 
ک��د ملي 6469545254 پس��رمتوفي4- فريده رش��يدي ش.ش 1690 متولد 
رش��يدي  ش��ريفه  دخترمتوف��ي5-  مل��ي 6469539491  ک��د   1344/12/1
ش.ش 225 متول��د 1359/6/1 کد مل��ي 3732558932 دخترمتوفي.به غير 
از نامبردگان وراث ديگري ندارد. اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت 
مزب��ور را در يک مرتبه آگهي مي نمايد تا هر کس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باش��د از تاريخ نش��ر نخستين آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم 

دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
شعبه 8 شوراي حل اختالف شهرستان سنندج

م الف / 3349
-----------------------

اجرائيه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم:

1-ولي اله فرهمندفر نام پدر علي به نشاني کهگيلويه و بويراحمد مرکزي ياسوج 
ترمينال قديم خ شهيد يزدان پناه پ6

مشخصات محکوم عليه/ محکوم عليهم: 
2-علي کوثر انصاري فرزند ولي اله به نش��اني کهگيلويه و بوير احمد- مرکزي – 

ياسوج- ترمينال قديم خ شهيد يزدان پناه پ6 مغازه
مشخصات نماينده يا قائم مقام قانوني محکوم له/ محکوم عليه

محکوم به: بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه 
مربوط��ه 9609977430700579 محک��وم علي��ه محک��وم اس��ت ب��ه حکم به 
محکومي��ت خوانده به پرداخت مبلغ 28/440/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ 1/791/650 ريال بابت هزينه دادرس��ي و خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ 
96/6/11 تا زمان اجراي حکم بر مبناي ش��اخص اعالمي توسط بانک مرکزي کشور 

با محاسبه توسط اجراي احکام شورا در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد.
مسئول دفتر شعبه هفتم شوراي حل اختالف شهرستان ياسوج- حميرا محبوبي

محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آن را بموقع 
اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- ترتيبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف س��ي روز کليه اموال 
خ��ود را ش��امل تعداد يا مقدار و قيم��ت همه اموال منق��ول و غيرمنقول به طور 
مش��روح مش��تمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانک ها و موسس��ات 
مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حساب هاي مذکور 
و کلي��ه اموال��ي که او به هر نحو نزد اش��خاص ثال��ث دارد و کلي��ه مطالبات او از 
اش��خاص ثالث و نيز فهرس��ت نق��ل و انتقاالت و و هر نوع تغيي��ر ديگر در اموال 
مذکور از زمان يک س��ال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائي ارائه نمايد واال به درخواس��ت محکوم له بازداشت مي شود) مواد 
8 و 3 قان��ون نحوه اج��راي محکوميت مالي 1394(4- خ��ودداري محکوم عليه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم حبس تعزيري درجه هفت 
را در پ��ي دارد.) م��اده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قان��ون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با 
انگيزه ف��رار از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي 
نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به يا 
هر دو مجازات مي ش��ود.) ماده 21 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(6- 
چنانچ��ه صورت اموال پس از مهلت س��ي روز ارائه ش��ود آزادي محکوم عليه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توس��ط محکوم 

عليه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(-
00000000000000000000

اجرائيه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم:

1-ولي اله فرهمندفر نام پدر علي به نشاني کهگيلويه و بويراحمد مرکزي ياسوج 
ترمينال قديم خ شهيد يزدان پناه پ6

مشخصات محکوم عليه/ محکوم عليهم: 
2-علي کوثر انصاري فرزند ولي اله به نش��اني کهگيلويه و بوير احمد- مرکزي – 

ياسوج- ترمينال قديم خ شهيد يزدان پناه پ6 مغازه
مشخصات نماينده يا قائم مقام قانوني محکوم له/ محکوم عليه

محکوم به: بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه 
مربوط��ه 9609977430700715 محک��وم علي��ه محک��وم اس��ت ب��ه حکم به 
محکومي��ت خوانده به پرداخت مبلغ 68/812/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ 25/476/000 ريال بابت هزينه دادرس��ي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
96/7/16 تا زمان اجراي حکم بر مبناي ش��اخص اعالمي توسط بانک مرکزي کشور 

با محاسبه توسط اجراي احکام شورا در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد.
مسئول دفتر شعبه هفتم شوراي حل اختالف شهرستان ياسوج- حميرا محبوبي

محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آن را بموقع 
اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- ترتيبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف س��ي روز کليه اموال 
خ��ود را ش��امل تعداد يا مقدار و قيم��ت همه اموال منق��ول و غيرمنقول به طور 
مش��روح مش��تمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانک ها و موسس��ات 
مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حساب هاي مذکور 
و کلي��ه اموال��ي که او به هر نحو نزد اش��خاص ثال��ث دارد و کلي��ه مطالبات او از 
اش��خاص ثالث و نيز فهرس��ت نق��ل و انتقاالت و و هر نوع تغيي��ر ديگر در اموال 

مذکور از زمان يک س��ال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائي ارائه نمايد واال به درخواس��ت محکوم له بازداشت مي شود) مواد 
8 و 3 قان��ون نحوه اج��راي محکوميت مالي 1394(4- خ��ودداري محکوم عليه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم حبس تعزيري درجه هفت 
را در پ��ي دارد.) م��اده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قان��ون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با 
انگيزه ف��رار از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي 
نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به يا 
هر دو مجازات مي ش��ود.) ماده 21 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(6- 
چنانچ��ه صورت اموال پس از مهلت س��ي روز ارائه ش��ود آزادي محکوم عليه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توس��ط محکوم 

عليه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(-
-----------------------

آگهی حصر وراثت
احترام��آ خانم ش��هناز معظمی گودرزی دارای ش��ماره شناس��نامه 735 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 1102 اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده که ش��ادروان عسگرمعظمی گودرزی به شماره شناسنامه 5 در 
تاري��خ 96/8/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت 

مرحوم منحصر است به:
1-شهناز معظمی گودرزی به ش ش 735 – همسر
2- زهرا معظمی گودرزی به ش ش 134 – فرزند
3- فاطمه معظمی گودرزی به ش ش 24 – فرزند

4- اسماعيل معظمی گودرزی به ش ش 7 – فرزند
5- ابراهيم معظمی گودرزی به ش ش 15 – فرزند

6- زهره معظمی گودرزی به ش م 4120187241 – فرزند
7- زينب معظمی گودرزی به ش م 550016937 - فرزند

ضمن انجام تشريفات قانونی در خواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد هر 
کس��ی اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر 

آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./
خان��م م��درس – رئيس ش��عبه هش��تم حقوقی ش��ورای حل اختالف شهرس��تان 

بروجرد

ابالغ وقت رسيدگی
خواه��ان: معصومه بورياي��ی فرزند محمد جواد با وکالت عل��ی محمد عزيززاده به 
طرفي��ت خوان��ده گان مرتضی – رض��ا – محمد – مهدی – زهرا – ش��هناز – همگی 
ش��هرت بوريايی فرزندان محمد جواد به خواس��ته تقسيم قسمتی ار ترکه مورث 
تقديم که جهت رسيدگی در شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( بروجرد واقع در 
لرس��تان – بورجرد – شهرک انديش��ه چهارراه مخابرات ارجاع و به کالسه پرونده 
960118 ثبت گرديده و وقت رس��يدگی آن مورخ 96/12/16 س��اعت 10:30 
تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان محمد – شهناز – مهدی 
همگ��ی بوريايی فرزندان محمد جواد به درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثير االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی 

حاضر گردد./
معصوم��ه ولي��زاده خرم آبادی – منش��ی ش��عبه س��وم دادگاه عموم��ی )حقوقی( 

دادگستری شهرستان بروجرد
آگهی حصر وراثت

احترامآ فاطمه لطفی دارای ش��ماره شناسنامه 169 به شرح دادخواست به کالسه 
1100 اي��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنين توضيح داده 
که ش��ادروان بت��ول خان��م عبدالمحمدی به ش��ماره شناس��نامه 2157 در تاريخ 
1396/9/26 در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه و ورثه حين الفوت 

مرحوم منحصر است به:
1-معصومه لطفی به ش ش 170 - فرزند

2- صادق لطفی به ش ش 545 – فرزند
3- فاطمه لطفی به ش ش 169 – فرزند

4- غالمعباس لطفی به ش ش 489 – فرزند
5- احمد لطفی به ش ش 3546 - فرزند

ضمن انجام تشريفات قانونی در خواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد هر 
کس��ی اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر 

آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./
خان��م م��درس – رئيس ش��عبه هش��تم حقوقی ش��ورای حل اختالف شهرس��تان 

بروجرد

آگهی حصر وراثت
احترام��آ اق��ای محم��د معظمی گ��ودرزی دارای ش��ماره شناس��نامه 35 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 9609986704500462 از اين شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که ش��ادروان حس��ام معظمی گودرزی به 
شماره شناسنامه 5570031456 در تاريخ 96/10/16 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر است به:
1-اق��ای محم��د معظمی گودرزی ب��ه ش ش 35 متولد 1342 ص��ادره بروجرد – 

پدر
2- خان��م معصوم��ه معظم��ی گ��ودرزی ب��ه ش ش 2046 متول��د 1345 صادره 

اشترينان – مادر
ضمن انجام تشريفات قانونی در خواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ 

نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./
حسين آنی زاده – رئيس شعبه يک حل اختالف دادگاه عمومی بخش اشترينان

معاون اتاق ایران موانع رشد اقتصادی راتشریح کرد 

گروه تجارت:  نادر سیف معاون تشکل های اتاق ایران می گوید:»شناسایی 
دقیق مشکاتی که منجر به کند شدن رشد اقتصادی و صنایع می شود یکی از 
دغدغه های اصلی کشور به شمار می رود.امروزه بهبود محیط کسب و کار به 
عنوان یک راهبرد توسعه مورد توجه محافل سیاستگذار در کشورهای مختلف 
قرار گرفته است و بر سیاست خصوصی سازی، مقدم شمرده می شود.با توجه 
به تاکید مسؤالن ارشد نظام بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار و از آنجا که 
این موضوع، یک پروژه نیست که مقطعی آغاز شود و پایان یابد، ضروری است 
همه توان مدیریتی و  حاکمیتی کشور، در راستای آن هماهنگ شود.قانون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار در سال 1390 به تصویب مجلس رسید. پیشنویس این 
قانون که به صورت طرح  توسط برخی نمایندگان مجلس به صحن علنی پیشنهاد 
شده بود، در واقع در اتاق ایران و پس از رایزنی های مستمر فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی و نمایندگان مجلس نگاشته شد.این قانون توجه بسیار خوبی 
به شرایط مورد نیاز بخش خصوصی برای توسعه فعالیت های قانونمند دارد؛ هر 
چند حدود 2 سوم پیشنهادهای تدوین شده بخش خصوصی، به دالیل شرایط 
زمانی خاص، در عمل در متن نهایی این قانون گنجانده نشد، با این حال هنوز 
تمام ظرفیت های این قانون نیز به بهره برداری نرسیده است. برای بررسی ابعاد 

این موضوع به سراغ نادر سیف معاون تشکل های اتاق ایران رفتیم.
���  آی�ا قان�ون بهب�ود، تمام مطالبات بخش خصوصی را منعکس می 

کند؟ آیاضرورتی برای اصالح آن می دانید؟
  این قانون، یکی از دس��تاوردهای مهم همدلی مس��ؤالن ارش��د نظام با فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی است. به عنوان مهمترین نکته می توانیم به سخنان 
رهبر معظم انقاب در دیدار با رئیس و هیأت رئیسه وقت اتاق ایران در  شهریور 
م��اه 1389 اش��اره کنی��م ک��ه فرمودند: » از جمل��ه کارهایی که به نظر ما عمده 
وظیفه دولت اس��ت، بهبود فضای کس��ب و کار اس��ت. همین مسئله مقررات، 
تس��هیات گوناگ��ون و پی��چ و خم های اداری ف��رآوان، اینها همه، چیزهایی 
هس��تند که اگر چنانچه اصاح ش��ود، بهبود فضای کس��ب و کار، که یکی از 
مسائل عمده اقتصادی ماست ، حاصل خواهد شد.در این قانون ظرفیت های 
بس��یار خوبی درنظر گرفته ش��ده اس��ت و بسیاری از انتظارات بخش خصوصی 
را پوش��ش می دهد. اما همین قانون زمانی تصویب ش��د که دولت وقت، نگاه 
چندان مثبتی نسبت به بخش خصوصی نداشت و به همین دلیل، نمایندگان 
مجلس ترجیح دادند بر نکات اصلی پیش نویس تمرکز کنند و تمام انتظارات 
بخ��ش خصوص��ی، در مت��ن نهایی قانون گنجانده نش��د. همچنین این قانون 
در عم��ل ت��ا آغاز تش��کیل دولت یازدهم، کمت��ر مورد توجه قرار گرفت و اغلب 
دس��تگاه های اجرای��ی برای اج��رای آن مقاومت جدی می کردند. از عایم بی 
اعتنایی مس��ؤالن اجرایی وقت به ارش��ادهای مقام معظم رهبری و مس��ؤلیتی 
 که مجلس برای آنها ترس��یم کرد می توان به عدم اباغ قانون توس��ط رئیس

 دولت دهم اشاره کرد. 
���  موانع اجرای کامل این قانون را چه می دانید؟

  تاکن��ون آیی��ن نام��ه های اجرایی برای م��اده 16،9،7 و 25 این قانون تصویب 
شده است اما هنوز برخی از مواد مهم قانون فاقد آیین نامه اجرایی هستند. زمان 
طوالنی تصویب آئین نامه و انحراف آئین نامه های موجود از موضوع مدنظر 
قانون گذار، مانع حس��ن اجرای این قانون می شود.مس��اله بعدی، عدم ثبات 
قوانین و مقررات در کشور و اصاحیه و الحاقیه های مکرر هریک از قوانین و 
مقررات و لحاظ نشدن نظرات بخش خصوصی و طبعا بی اطاعی از مواضع 
آنها به عنوان مهمترین ذینفعان هر مصوبه توسط نهادهای تهیه کننده لوایح 
و طرح هاس��ت.به گزارش خبرآناین ،موضوع دیگر توجه نداش��تن به قوانین 
مشابه قبلی است که متاسفانه قانونگذار در تصویب مفاد قانون به قانون پیشین 
در همین موضوع توجه و دقت کامل را به کار نبرده که این امر منجر به از میان 
 رفتن شفافیت و تمرکز و هماهنگی نهادی الزم برای ایجاد و بهره برداری از

 این بند را داشت.

���  پیش بینی شما از دستاوردهای ایجاد نظم تشکلی برای اقتصاد 
ایران چیست؟ 

  بخش خصوصی اقتصاد کشور و تشکل ها که نمایندگان این بخش هستند، یکی 
از ارکان مهم توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی به شمار می آیند. تشکل ها می 
توانند با رایزنی برای رفع موانع تولید رقابتی و ارتقای شاخص های محیط کسب 
و کار، به فراهم شدن زمینه رشد و شکوفایی فعالیت های اقتصادی داخلی توسط 
بخش خصوصی کمک کنند.از جمله محورهایی که در سیاست های اباغی 
رهبر معظم انقاب در اقتصاد مقاومتی توجه فعاالن اقتصادی را جلب می نماید 
مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن به فعاالن اقتصادی و رفع مشکات 
آنها برای فعال سازی بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد 
اقتصادی و صنعتی کشور، ارتقاء شاخص های سهولت کسب و کار و کارآفرینی، 
ارتقاء قابلیت های رقابتی محصوالت و خدمات و محدود سازی اقتصاد دولتی 
و آزادسازی اقتصاد است.اقتصاد مقاومتی، اقتصادي مبتنی بر مشارکت فعال 
مردم و تشکل های اقتصادی به عنوان خواستگاه پیگیری های صنفی در رونق 
اقتصادي و بهبود فضای کسب و کار کشور است.تشکل های اقتصادی کشور 
که با هدف دفاع از منافع مشروع بخش خصوصی و رفع موانع و مشکات آنها، 
ایجاد فضای رقابتی و افزایش اثر بخشی سرمایه  گذاری  های انجام شده در آن 
بخش یا صنف را از طریق تعمیق مشارکت و شکل  دهی به سرمایه اجتماعی 
در میان فعاالن اقتصادی دنبال می کنند و به موجب نقشی که ماده پنج قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار برای اتاق بازرگانی و تشکل های اقتصادی قائل 
شده است بخشی از ارکان تصمیم ساز اتاق بازرگانی و به نوعی بازوی مشورتی 
برای قوای سه گانه کشور به شمار می روند و می توانند نقش مهمی در تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.در حال حاضر که شناسایی دقیق مشکاتی که 
منجر به کند شدن رشد اقتصادی و صنایع می شود یکی از دغدغه های اصلی 
کشور به شمار می رود و دولت و نهادهای سیاست گذار نمی دانند چه ورودی ها 
و شرایطی الزم است تا بخش خصوصی بتواند فعالیت های خود را بهبود بخشد، 
یک راه حل موثر برای حل این مشکات این است که تشکل های اقتصادی با 
تقویت توان کارشناسی خود و همفکری و مشارکت خبرگان خصوصی، دولتی، 
دانشگاهی و صاحبنظران اقتصادی، آمار و اطاعات دقیق و قابل اتکا تولید نمایند. 
تشکل های اقتصادی می توانند بر اساس اطاعاتی که از تحلیل وضع موجود 
صنعت، بخش یا صنف خود به دست می آورند، چالش های موجود و همچنین 
کانون های آسیب پذیری مرتبط را شناسایی، تحلیل و طبقه بندی نمایند و با 
انجام مطالعات پژوهشی، مجموعه ای از راه حل ها و راهبردهای بهبود کسب و 
کار در آن بخش را با در نظر گرفتن منافع تمامی فعاالن اقتصادی کشور احصا 

و به دولت و نهادهای سیاست گذار ارائه کنند.

گروه صنعت :نایب رئیس س��ندیکای قطعه س��ازان موتورس��یکلت کشور 
ب��ر ل��زوم ایجاد ش��رکتهای دانش بنیان واقعی برای تولید موتورس��یکلت 
های جدید در کش��ور تاکید کرد.حبیب اهلل محمودان با اش��اره به جریان 
آزمون و خطا در حوزه تولید موتورس��یکلت های انژکتوری در کش��ور ، به 
خبرخودروگفت  : در حالی  که باید آزمون و خطای تولید انژکتوری ها  در 
کش��ورهای س��ازنده ای مثل چین و هند انجام ش��ود متاس��فانه آزمون این 
موتورها در ایران در حال انجام اس��ت.وی گفت : در این ش��رایط چرا باید 
مس��ئوالن تولید موتورس��یکلت های انژکتوری در کشور اجباری نمایند در 
حالی که تاکنون زیر ساخت های تولید این موتورها در کشور فراهم نیست.
وی تصریح کرد : متاس��فانه به دلیل فناوری جدید موتورهای انژکتوری، 
کارخانجات موتورسیکلت سازی به قطعه سازان داخلی اعتماد ندارند و به 
س��راغ تولیدکنندگان چینی رفتند.وی با اش��اره به اینکه تغییر بدون برنامه 
جریان تولید در صنعت موتورس��یکلت موجب آس��یب به قطعه سازان شده 
اس��ت ، اظهار داش��ت :  کاهش تولید قطعات و افزایش واردات قطعات به 
صورت سی کی دی ، باعث کاهش سهم قطعه سازان ایرانی در این صنعت 
ش��ده اس��ت.وی تاکید کرد : به جهت ش��رایط تولید موتورسیکلت در کشور 
اوضاع قطعه س��ازان موتورس��یکلت نیز بس��یار نگران کننده شده چنانچه 
امروز اغلب فعاالن در این حوزه تعطیل شدند و آن تعداد که تا این لحظه 
باقی ماندند بواس��طه برخی از حمایت های مالی بوده اس��ت.نایب رئیس 
سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با انتقاد نسبت به جریان تصمیم 
گیری در این صنعت گفت : متاسفانه افرادی که برای این صنعت تصمیم 
گیری می کنند هیچ  شناختی نسبت به بازار موتورسیکلت و ارزیابی توان 
تولی��د داخ��ل ندارند.به گفته محمودان اجرای چنین تصمیماتی در صنعت 
موتورس��یکلت ضربه س��نگینی به این صنعت و در ش��کل کان به اقتصاد 
کشور وارد کرده است.وی تصریح کرد : در چنین شرایطی انتظار می رود 
کسانی که در وزارت صنعت و معدن چنین تصمیماتی غیر منطقی را گرفتند 
نس��بت به ضربه ای که بر پیکره این صنعت وارد کردند، پاس��خ دهند.وی 
گفت : بی ش��ک هر گونه محدودیت در بخش های صنعتی و تولید خطر 
بزرگی را برای کش��ور به دنبال داش��ته و تنها این وضعیت به نفع صنعت و 
تولیدات وارداتی و خارجی خواهد بود.وی در ادامه با توجه به سهم باالی 
موتورس��یکلت های چینی ها در بازار ایران گفت : با توس��عه بومی س��ازی 
و بسترس��ازی مناس��ب در حوزه قطعه س��ازی در این صنعت بی شک سهم 

این موتورها در بازار کشور کاهش خواهد یافت.
استاندارد موتورسیکلت ها ���٢٥ گانه شد   

با اضافه شدن هشت عنوان استاندارد برای موتورسیکلت ها از ابتدای دی ماه 
س��ال جاری، تعداد اس��تانداردهای مربوط به موتورس��یکلت ها از 17 به 25 
مورد افزایش یافت و هر موتورسیکلتی که نتواند تا ابتدای فروردین ماه سال 
97 این تعداد استاندارد را رعایت کند، شماره گذاری نخواهد شد.به گزارش 
ایسنا، از ابتدای دی ماه سال جاری هشت عنوان استاندارد به استانداردهای 
اجباری موتورسیکلت ها اضافه شده است تا تعداد استانداردهای مورد نظر 
در خصوص این مدل از وس��ایل نقلیه که تا کنون 17 مورد بوده اس��ت به 
25 مورد افزایش یابد. این درحالی اس��ت که اگر هر موتورس��یکلتی نتواند 
تا پایان س��ال تاییدیه مربوط به این هش��ت اس��تاندارد را اخذ کند و با عدم 
ش��ماره گذاری روبه رو خواهد ش��د.از هشت عنوان استاندارد اجباری اضافه 
شده برای موتورسیکلت ها، پنج مورد مختص به همه موتورسیکلت ها بوده 
و س��ه مورد مربوط به موتورس��یکلت های س��ه چرخ و چهار چرخ است.پنج 
مورد استاندارد لحاظ شده از هشت مورد استاندارد اجباری مذکور که مربوط 
به همه موتورسیکلت هاس��ت به ترتیب مربوط به باک موتور، س��ازگاری 
الکترومغناطیسی، آینه، عدم دستکاری و برجستگی بیرونی است.همچنین 
س��ه مورد از 8 مورد اس��تاندارد مذکور که مربوط به موتورس��یکلت های سه 

چرخ و چهار چرخ است مربوط به شیشه شوی، کمربند و کوپلینگ است.در 
بین هشت عنوان استاندارد جدید اضافه شده به 17 مورد استاندارد اجباری 
قبلی موتورسیکلت ها پنج مورد از استانداردهای که انواع این وسیله نقلیه 
ملزم به رعایت آن هستند از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده و به طور 
حتم بسیاری از موتور سیکلت ها را با تغییراتی در بخش قطعات، شاسی، 
بدنه، باک، آینه، مخزن سوخت و اتصاالت الکتریکی رو به رو خواهد کرد. 
دس��تورالعمل مربوط به رعایت اس��تانداردهای 25 گانه موتورسیکلت ها به 
اطاعات تولیدکنندگان این بخش رس��یده اس��ت و هر موتورس��یکلتی که 
نتواند تا ابتدای فروردین ماه سال آینده این تاییدیه این استانداردهای 25 

گانه را اخذ کند از شماره گذاری آن ممانعت به عمل می آید.
سهم ���۱۰ درصدی موتورسیکلت ها در آالیندگی هوا

رئیس اداره خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره 
به سهم 10 درصدی موتورسیکلت ها در آالیندگی هوا ،تعداد موتورسواران 
ف��وت ش��ده ب��ر اثر تصادف��ات را 4200 نفر اعام کرد.به گزارش ایس��نا، 
گودرزی در مراس��م گش��ایش چهارمین نمایشگاه بین المللی وسائل نقلیه 
برقی، فیبریدی، موتورس��یکلت و تجهیزات وابس��ته که روزگذشته  برگزار 
ش��د، اظهار کرد: صنعت موتورس��یکلت از لحاظ س��اخت داخل عمر قابل 
قبول��ی ن��دارد و اگ��ر در آین��ده به وض��ع موجود ادامه دهد، آینده روش��نی 
نخواهد داش��ت، بنابراین باید برنامه مدنظر به افزایش طول عمر تولیدات 
س��اخت داخل معطوف ش��ود.وی با بیان این که هر س��اله در فصل پایانی 
سال شاهد افزایش آلودگی هوا و آزار مردم دراین رابطه می شویم، گفت: 
سوال مطرح شده این است که تا چه زمانی قرار است این وضع ادامه یابد 
و چه زمانی از این وضع خارج می ش��ویم؟ قطعا ادامه این مس��یر درس��ت 
نخواهد بود و باید در این راستا چاره اندیشی شود.رئیس اداره خودرو و نیرو 
محرک��ه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در ادامه به میزان موتورس��واران 
فوت شده در تصادفات مختلف اشاره و اعام کرد: از 16 هزار و 400 نفر 
فوتی بر اثر تصادفات 4200 نفر مربوط به موتورسیکلت هاس��ت، بنابراین 
باید اس��تانداردهای ایمنی و کیفیت ارتقاء یابد که در این رابطه بر اس��اس 
تصمیم گیری های صورت گرفته فضا تنگ تر خواهد ش��د.گودرزی افزود: 
ظرف سه سال گذشته در ارتباط با انژکتوری کردن و اجرای استانداردهای 
جدید تصمیمات جدید اتخاذ شد و حتما باید این روند ادامه یابد.وی در ادامه 
به ادغام واحدهای تولیدکننده موتورسیکلت به دلیل فضای رقابتی موجود 
اش��اره کرد و گفت: تعداد واحدهایی که تولیدکننده موتورس��یکلت هستند 
به لحاظ تیراژ اقتصادی قابل قبول نیست و قطعا باید برخی واحدها ادغام 

شوند و در غیر این صورت از چرخه رقابتی حذف خواهند شد.

چوب الی چرخ صنعت موتور سیکلت بهبود محیط کسب و کاردر بوته فراموشی 
بی برنامگی و واردات بی رویه قطعه باعث شد



رئی��س پژوهش��کده پول��ی و بانکی از آغ��از مطالعات 
کارشناس��ی برای انتشار پول رمزنگار به سفارش بانک 
مرکزی خبر داد و گفت: این مطالعات برای این اس��ت 
که مش��خص ش��ود چگونه می توان از این تکنولوژی 

برای صدور پول های رسمی استفاده کرد.
»علی دیواندری« در نشس��ت خبری هفتمین همایش 
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت اظهار داشت: 
ارزهای رمزنگار دو دسته هستند؛ دسته نخست مربوط 
به پول هایی است که بدون نام و نشان و سیستم مقرراتی 
خاصی که از ریسک محافظت کند، منتشر شده و معامله 
می شود.وی افزود: هر چند در مقایسه با اقتصاد جهانی 
حجم این پول ها کم است اما در برخی کشورها از جمله 
ایران، این حوزه مورد توجه مردم قرار گرفته اس��ت اما 
مردم باید بدانند که سرمایه گذاری در این پول ها ریسک 
باالیی دارد و بانک مرکزی نیز هش��دارهای الزم را در 

این زمینه داده است.

رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی ادامه داد: دس��ته دوم 
پ��ول ه��ای رمزنگار به تکنول��وژی بالک چین باز می 
گردد که موضوعی علمی و تایید شده است و می توان 
کنترل و حساب شده بر بستر این تکنولوژی پول هایی 

را منتشر کرد.
دیواندری افزود: بانک مرکزی روسیه از این تکنولوژی 
اس��تفاده می کند و قرار اس��ت به ش��کل نظارت ش��ده 
پول های��ی را منتش��ر کن��د؛ از این رو ای��ن امکان برای 
ایران نیز وجود دارد که از این ش��یوه اس��تفاده کند و به 
همین دلیل پژوهشکده پولی و بانکی به سفارش بانک 

مرکزی مطالعات آن را کلید زده است.
وی درب��اره اینک��ه ت��ا چه میزان آمادگ��ی پذیرش این 
نوع پول در کش��ور وجود دارد، گفت: این پول ها ش��بیه 
پول های رس��می اس��ت و فقط تکنولوژی متفاوتی دارد 
ک��ه باید با اس��تفاده از بس��تر فن��اوری اطالعات، آن را 

رمزینه کرد.

دیواندری با یادآوری اینکه در دنیا این نگرانی وجود دارد 
که از پول های رمزنگاری شده برای مقاصد پولشویی 
و تامین مالی تروریس��م اس��تفاده ش��ود، اظهار داشت: 
اگ��ر چنی��ن پول هایی تحت نظارت و کنترل بانک های 
مرکزی دنیا و کش��ورهایی که عالقه مند هس��تند از این 
پول ها استفاده کنند، منتشر شود این نگرانی ها برطرف 
می ش��ود زی��را ام��کان پیگیری و نظ��ارت بر آن بوجود 

می آید.
این صاحب نظر حوزه پولی و بانکی خاطر نشان کرد که 
ارزهای دیجیتال هنوز در اقتصاد جهانی فراگیر نشده اند 
و اینگونه نیست که بگوییم اقتصاد دنیا توسط ارزهای 

مجازی اداره می شود.
وی در ادام��ه درب��اره اینک��ه گفته می ش��ود 3.5 برابر 
جمعی��ت کش��ور کارت بانکی وج��ود دارد، گفت: اینکه 
افراد از هر بانکی کارت داشته باشند، یک روش مرسوم 
در همه جای دنیاس��ت و مش��کل خاصی از این بابت 

نیس��ت ام��ا اینک��ه در ایران این میانگین باالس��ت که 
مطلوب نیس��ت.وی درباره اص��الح نظام کارمزدها در 
پرداخ��ت های الکترونی��ک بانکی نیز گفت: نرخ های 
فعل��ی کارمزده��ا در نظام بانکی ایران به نس��بت پایین 
است و با توجه به سرمایه گذاری هایی که بانک ها در 
زمینه توس��عه بانکداری الکترونیک کرده اند، باید این 

تعرفه ها اصالح شود.

عیدی امسال چقدر است؟

عی��دی و پ��اداش پای��ان س��ال، یک��ی از 
دغدغه ه��ای ش��یرینی اس��ت که بیش��تر 
کارمن��دان و کارگ��ران، بازنشس��تگان و 
مس��تمری بگیران این روزها دارند و هرچه 
به آخر س��ال نزدیک تر می ش��ویم، اشتیاق 
برای ش��نیدن مبلغ عیدی و زمان دریافت 

آن بیشتر می شود.
عیدی کارکنان دولت همه س��اله بر اساس 
مصوبه دولت تعیین می ش��ود؛ مبلغ قطعی 
آن بای��د به تصویب هیات وزیران برس��د و 
نح��وه پرداخ��ت آن به س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی ابالغ شود. به گفته سخنگوی 
سازمان برنامه و بودجه با توجه به رشد ۱۰ 
درص��دی حقوق ها در س��ال ۱3۹۷، عیدی 
کارمندان دولت ۹3۰ هزار تومان پیش بینی 

می شود.
سال گذشته هیات دولت، پاداش پایان سال 
کارکن��ان را ۷۷۰ ه��زار و 5۰۰ تومان تعیین 
کرده بود. رقم عیدی امسال هم حدود ۸۴۷ 

هزار و 5۰۰ تومان پیش بینی شده است.
آنچه مس��لم اس��ت هرگونه تصمیم گیری 
درب��اره رق��م عیدی کارکنان دولت در مورد 
بازنشستگان کشوری نیز اعمال خواهد شد؛ 
ب��ه این معنا ک��ه در صورت تصویب عیدی 
۸۴۷ هزار تومانی برای کارکنان دولت، همه 
بازنشستگان کشوری نیز این میزان عیدی 

را دریافت خواهند کرد.
مبل��غ عی��دی و پ��اداش پای��ان س��ال 
مس��تمری بگیران و بازنشس��تگان تامی��ن 
اجتماع��ی نی��ز همه س��اله توس��ط هیات 
وزی��ران مش��خص و معم��وال در بهمن ماه 
اعالم می شود که به محض ابالغ، سازمان 
تامین اجتماعی آن را به حس��اب مستمری 

بگیران واریز می کند.
اما س��ال گذش��ته پرداخت عیدی و پاداش 
بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران در نیمه 
دوم اسفند ماه بر اساس حروف الفبا )اولین 
ح��رف نام خانوادگ��ی( و روزهای پرداخت 

حقوق صورت گرفت.
علیرغ��م آنکه س��ازمان تامین اجتماعی در 
س��الهای اخی��ر با محدودی��ت منابع مواجه 
بوده، اما تالش کرده با تامین اعتبار مناسب، 
عیدی بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران 
تامی��ن اجتماع��ی را در س��ریع ترین زمان 

ممکن به حسابهای آنها واریز کند.
س��ال گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی 
همچون بازنشس��تگان کشوری ۷۷۰ هزار 

و 5۰۰ تومان عیدی گرفتند.
مبنای پرداخت عیدی و پاداش پایان س��ال 
کارگران مشمول قانون کار نیز هر سال بر 
مبنای قانون مصوب س��ال ۱3۷۰ مجلس 
ش��ورای اس��المی صورت می گی��رد که بر 
اس��اس آن کارفرمایان موظفند دس��ت کم 
دو ماه حداقل حقوق و حداکثر س��ه ماه پایه 
حقوق و دستمزد را به عنوان عیدی و پاداش 
پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.

بر اساس قانون کار، میزان عیدی و پاداش 
پایان س��ال کارگران، معادل دو ماه حداقل 
حقوق مصوب وزارت کار و سه ماه حداکثر 
حق��وق اس��ت و کارفرمای��ان کارگاه های 
مش��مول قان��ون کار مکلفن��د به هر یک از 
کارگران خود به نس��بت یک س��ال کارکرد 
ای��ام خدم��ت، مع��ادل ۶۰ روز آخرین مزد، 
ب��ه عنوان عیدی و پ��اداش بپردازند و مبلغ 
پرداخت��ی از این بابت به هریک از کارگران 
نبای��د از مع��ادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه 

قانونی تجاوز کند.
س��ال گذش��ته حداقل حقوق کارگران ۸۱۲ 
هزار تومان بود و کارفرمایان با احتساب دو 
م��اه  پایه حقوق، حداقل یک میلیون و ۶۲۴ 
هزار تومان و با احتساب سه ماه پایه حقوق، 
حداکثر دو میلیون و ۴3۶ هزار تومان عیدی 

به کارگران خود پرداخت کردند.
مبنای پرداخت عیدی و پاداش پایان س��ال 
کارگران مشمول قانون کار نیز هر سال بر 
مبنای قانون مصوب س��ال ۱3۷۰ مجلس 
ش��ورای اس��المی صورت می گی��رد که بر 
اس��اس آن کارفرمایان موظفند دس��ت کم 
دو ماه حداقل حقوق و حداکثر س��ه ماه پایه 
حقوق و دستمزد را به عنوان عیدی و پاداش 
پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.

رقم دس��تمزد امس��ال کارگران ۹3۰ هزار 
تومان اس��ت که ب��ر مبنای آن حداقل یک 
میلی��ون و ۸۶۰ ه��زار توم��ان و حداکثر دو 
میلی��ون و ۷۹۰ ه��زار تومان عیدی باید به 

کارگران پرداخت شود.
به گزارش ایس��نا، مقامات کارگری همواره 
پرداخت به موقع عیدی و پاداش پایان سال 
توس��ط کارفرمایان را خواستار شده و تاکید 
دارند که به جهت کاهش قدرت خرید و عدم 
تامین نیازهای معیشتی کارگران، عیدی و 
پ��اداش ت��ا قبل از پایان س��ال پرداخت و به 

بعد از ایام عید موکول نشود.
ب��ه زع��م آنها هیچگونه تفاوتی میان کارگر 
قراردادی و کارگر رسمی در بحث پرداخت 
عیدی وجود ندارد و طبق سنوات و کارکرد 
ای��ام خدم��ت بای��د عیدی خ��ود را دریافت 

کنند.
هرچن��د که برخی کارفرمایان به دلیل نبود 
نقدینگی یا بضاعت کم از پرداخت به موقع 
عی��دی ب��از می مانند ام��ا برخی دیگر نیز به 
تناس��ب تمکن مالی خود و با درک ش��رایط 
دش��وار زندگی خانوارهای کارگری، عیدی 
و پ��اداش پایان س��ال کارگ��ران خود را می 

پردازند.

تداوم روند صعودی دالر در بازار

در معامالت روز گذشته بازار تهران سکه طرح 
جدی��د با ۷ ه��زار تومان افزایش یک میلیون و 
۴۹۹ هزار تومان و دالر با رش��د ۱۴ تومانی، ۴ 

هزار و ۴35 تومان فروخته شد.
در بازار تهران قیمت س��که طرح جدید ۷ هزار 
تومان، نیم سکه و ربع سکه هزار تومان، سکه 

گرمی دو هزار تومان افزایش داشت.
قیم��ت س��که طرح قدی��م نیز هزار تومان و هر 
گ��رم طالی ۱۸ عی��ار ۶۹ تومان کاهش یافته 
اس��ت. بهای س��که طرح جدید یک میلیون و 
۴۹۹ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون ۴53 
ه��زار تومان، نیم س��که ۷۲۴ هزار تومان، ربع 
سکه ۴۱۹ هزار تومان، سکه گرمی ۲۸3 هزار 
توم��ان و ه��ر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۴۰ هزار و 

۲۰۴ تومان است.
قیم��ت اون��س نیز در بازار جهانی طال با ۴ دالر 
و ۸ س��نت کاهش، ۱33۶ دالر ۸ س��نت درج 
ش��د.در بازار ارز، دالر با ۱۴ تومان افزایش، ۴ 
هزار و ۴35 تومان، یورو با ۲۴ تومان رش��د، 5 
ه��زار ۴۸۷ توم��ان، پوند با افزایش ۱۷ تومانی، 
۶ هزار و ۸5 تومان و درهم با یک تومان رشد، 

هزار و ۲۱۷ تومان به فروش رسید.

 گسترش روابط بانکی
 ایران و ترکیه 

راهکاره��ای جدید برای توس��عه روابط بانکی 
ای��ران و ترکی��ه در دیدار س��ید احمد عراقچی 
و »م��راد ی��وزل« مورد بررس��ی و مذاکره قرار 

گرفت.
مع��اون ارزی ای��ن بان��ک در دیدار با قائم مقام 
بانک مرکزی ترکیه ضمن قدردانی از همکاری 
های بانکی گذش��ته ترکیه با ایران، با اش��اره به 
عزم جدی روسای جمهور دو کشور بر گسترش 
روابط اقتصادی، توسعه روابط بانکی را  الزمه 

تسهیل مراودات تجاری فیمابین دانست.
عراقچی، همچنین ضمن تش��ریح راهکارهای 
جدید برای گسترش روابط بانکی ایران و ترکیه 
گفت: قرارداد س��وآپ ارزی منعقد شده بخشی 
از برنام��ه ه��ای بانک های مرکزی دو کش��ور 
برای تداوم و افزایش همکاری هاست که پیش 
بینی می شود به زودی و با آماده شدن بسترها 

اجرایی شود.
قائم مقام بانک مرکزی ترکیه نیز در این نشست 
با اش��اره به س��ابقه طوالنی مراودات تجاری و 
بازرگان��ی بین ایران و ترکیه گفت: گس��ترش 
ای��ن م��راودات با ایران ب��رای ترکیه از اهمیت 
خاصی برخوردار است که الزمه آن بهبود روابط 

کارگزاری بانکی است.
کاهش مالیات بر ارزش افزوده طال  ���

رییس فراکس��یون ش��فاف س��ازی اقتصادی 
مجل��س گف��ت: توافقی ص��ورت گرفته نا نرخ 
مالیات بر ارزش افزوده طال و جواهر از ۹ به 3 
درص��د کاهش پیدا کند.محمود صادقی گفت: 
پیرو مباحث دامنه داری که در خصوص نحوه 
اج��رای قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده مطرح 
است واصالحاتی که نیاز است در قانون صورت 
بگیرد این نشست برگزار شد.رییس فراکسیون 
شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط 
مالی مجلس با بیان اینکه عمده اعتراض های 
طال و جواهر و س��ازندگان و فروش��ندگان این 
صنف نس��بت به این قانون مطرح ش��د، گفت: 
تالش ش��د در این نشس��ت نمایندگان صنف، 
اتحادیه،   کمپینی که در این خصوص تشکیل 
ش��ده، نماین��دگان وزارت اقتصاد دارایی، اداره 
کل امور مالیاتی، مرکز پژوهش ها و نمایندگان 
مردم در مجلس نظرات خود را در این خصوص 
مطرح کنند.وی کل چرخه تولید طال  و جواهر 
باید شفاف شود و عمده ترین اختالف این است 
که آیا مالیات تنها بر روی اجرت باشد یا عالوه 

بر اجرت بر روی خود کاال نیز اعمال شود.
وی با تاکید بر اینکه خواسته صنف این است که 
دریافت مالیات تنها بر روی اجرت ساخت طال 
و جواهر اعمال ش��ود، عنوان کرد: نمایندگان 
وزارت اقتصاد و دارایی عمده صحبت هایشان 
ای��ن بود ک��ه چرخه های واردات و تولید طال و 

جواهر شفاف باشد.

افزایش حقوق ۱۰ تا ۱۸ 
درصدی در سال ۹۷

عضو کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه مصوبه 
کمیسیون متبوع خود در خصوص افزایش ۱۰ 
تا ۱۸ درصدی کارکنان کش��وری و لش��گری 
را تش��ریح کرد.جبار کوچکی نژاد در خصوص 
افزایش حقوق کارکنان دولت، اظهارداش��ت: 
افزای��ش حقوق کارکن��ان طی یک مصوبه در 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۷ شامل 
حال افرادی که بیش از 5 میلیون تومان دریافتی 

ماهانه دارند نمی شود.
عضو کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۷ 
ب��ا بی��ان اینکه افزایش حقوق کارکنان را برای 
افرادی که زیر 5 میلیون تومان دریافت می کنند 
در نظ��ر گرفته ای��م، گفت: دولت می تواند ۱۰ تا 
۱۸ درصد حقوق زیر 5 میلیون تومان را افزایش 
دهد، طبیعتا حقوق افرادی که کمتر از ۲میلیون 
تومان دریافت می کنند ۱۸ درصدافزایش پیدا 

می کند.
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به اینکه 
حق��وق اف��رادی که به 5 میلیون تومان نزدیک 
است ۱۰ درصد افزایش داده می شود، ادامه داد: 
این افزایش حقوق باعث می شود تا نگرانی بین 
کارکنان جزء که در فش��ار اقتصادی هس��تند تا 

حدودی برطرف شود.
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یک نگاه

تورم دورقمی در یک قدمی اقتصاد
یک اقتصاددان در گفت وگو با »شروع «  هشدار داد :

گوهر زارع باشی-گروه اقتصاد : نرخ تورم 
از مهم ترین ش��اخص  های اقتصاد کالن 
است که ارتباط تنگاتنگی با وضعیت ثبات 
اقتصاد داش��ته و بر ریسک سرمایه گذاری 
تاثیرگذار است.زمانی که نرخ تورم به مدت 
طوالنی باال باشد و یا به عبارت بهتر اقتصاد 
تورم مزمن را تجربه کند، فعاالن از اطمینان 
کاف��ی نس��بت به آینده اقتص��اد برخوردار 
نیستند. در چنین شرایطی دستیابی به تورم 
تک رقمی در بعضی از س��ال ها نیز کمک 
چندان��ی به بهبود وضعی��ت نخواهد کرد، 
زی��را در خص��وص وضعیت تورم دو عامل 
کاهش تورم و دستیابی به تورم زیر 5 درصد 
و همچنی��ن پایداری ای��ن نرخ، از اهمیت 
برخوردار است. اقتصاد ایران همواره از تورم 
مزمن رنج برده و در موارد اندکی تورم تک 

رقمی را تجربه کرده است.
در س��ال های اخیر نیز روند کاهش��ی تورم 
قابل توجه بوده است. پس از افزایش شدید 
تورم در سال ۱3۹۲ و قرار گرفتن در نقطه 
3۴.۷ درصد، نرخ تورم از خرداد ماه ۱3۹۲ 
تح��ت تاثیر متغیره��ای متعددی از جمله 
کاهش قیم��ت کاالهای وارداتی، کاهش 
انتظارات تورمی، تخلیه ش��وک ناش��ی از 
افزای��ش قیم��ت ارز، رکود عمیق حاکم بر 
اقتصاد ایران، کنترل پایه پولی توسط دولت 
و اجماع سیاست گذاران برای کاهش تورم، 
کاهش یافته و در ادامه مسیر کاهشی خود، 
در س��ال ۱3۹5 به رقم کم س��ابقه ۹ درصد 
رسیده و به هدف تورم 5 درصدی و پایدار 
نزدیک ش��ده اس��ت. با این حال این روند 
کاهش��ی در س��ال ۱3۹۶ تا حدی متوقف 
ش��ده است.نرخ تورم سالیانه منتهی به هر 
ماه در س��ال ۱3۹۴ روند کاهش��ی داشته و 
این روند کاهش��ی در سال ۱3۹5 نیز ادامه 
داشته است. در دو ماه ابتدایی سال ۱3۹۶ 
نیز همچنان نرخ تورم سالیانه منتهی به هر 
ماه، کمتر از سال ۱3۹5 است. اما نرخ تورم 
سالیانه از خرداد ۱3۹۶ نسبت به سال قبل 
افزایش یافته و در چهار ماه آخر مورد بررسی 

باالتر از مدت مشابه سال قبل است.
با این حال باید توجه داشت که بخش قابل 
توجهی از باالتر بودن تورم در نیمه ابتدایی 
سال ۱3۹۶ نسبت به سال ۱3۹5 ناشی از 

باال رفتن شاخص قیمت مصرف کننده در 
ماه های انتهای سال ۱3۹5 و ابتدایی سال 
۱3۹۶ به خصوص فروردین ۱3۹۶ بوده به 
ط��وری که نرخ ماهیانه به غیر از فروردین 
و آبان ۱3۹۶ کمتر از نرخ تورم ماهیانه در 

سال ۱3۹5 بوده است.
متغیرهای متعددی بر روی این ش��اخص 
قیم��ت مصرف کنن��ده اثرگ��ذار بوده که 
منجر به افزایش تورم ش��ده اس��ت، با این 
ح��ال مهم تری��ن این عوامل عبارتند از:۱. 
افزایش ش��اخص قیمت جهانی و شاخص 
قیمت وارداتی،۲. روند کاهش��ی نرخ سود 
بانکی ،3. رشد نقدینگی و کاهش سهم شبه 
پول از رشد نقدینگیمهم ترین چالش های 
بالق��وه ای که ت��داوم تورم زیر ۱۰ درصد را 
تهدید می کند، وضعیت نظام بانکی، تغییر 
نس��بت کل های پولی )پول و ش��به پول( و 
نرخ سود از یک طرف و وضعیت بازار ارز از 
طرف دیگر است. در کنار این دو، وضعیت 
قیمت گذاری حوزه انرژی هم عامل مهمی 
اس��ت که تاثیر مس��تقیم بر ش��اخص های 

قیمت دست کم برای یک دوره دارد.
علی اکبر کمالی کارش��ناس اقتصادی در 
گفت و گو با » شروع « در خصوص  بازگشت 
ت��ورم دو رقم��ی گفت:نرخ تورم پدیده ای 

ثابت در علم اقتصاد نیست و همواره تغییر 
می کند زیرا رکود اقتصادی در کشور حاکم 
است و با تداوم این امر نمی توان به ثبات 

تورم  امیدوار بود.
وی ت��ورم را ش��کاف بی��ن عرضه و تقاضا 
دانست و تصریح کرد:هرچه تقاضا افزایش 
پیدا کند ، قیمتها نیز افزایش می یابد که این 
امر چند ماهی است در کشور اتفاق افتاده و 
قیمت کاالهای اساس��ی به تدریج در حال 
افزای��ش اس��ت و در ای��ن زمینه نمی توان 

انتظار داشت که تورم ثابت بماند .
کمال��ی خاط��ر نش��ان کرد : ب��رای اینکه 
بتوانی��م همزم��ان هم تورم را کنترل کنیم 
و ه��م اقتص��اد وارد ف��از رونق ش��ود، باید 
سیاست های طرف عرضه نظیر بهره وری 
در اقتص��اد، تولی��د کاالهای م��ورد نیاز و 
ض��روری مردم، بهبود محیط کس��ب وکار 
و حمای��ت از تولی��د و هدای��ت نقدینگی به 
سمت بخش مولد اقتصاد تحریک شود اما 
متاس��فانه برنامه های اقتصادی دولت در 
این زمینه موفق عمل نکرده است واگر به 
همی��ن من��وال ادامه یابد تورم ۲ رقمی دور 

از انتظار نیست.
ای�ران  رش�داقتصاد  ب�ه  رو  رون�د  ���

درسال۲۰۱۸
این در حالی اس��ت 
ک��ه رئی��س ات��اق 
تهران با بیان اینکه 
ی  ن ها ما ز س��ا

بین المللی، روند رو 
به رش��دی را برای اقتصاد ایران در س��ال 
۲۰۱۸ پیش بین��ی کرده ان��د، گفت: به نظر 
می رسد که دولت و سایر قوا باید اختالفات 

را کنار بگذارند.
مسعود خوانساری در گفتگو با مهر با اشاره 

ب��ه مجموع��ه تحوالت دنی��ا در مواجهه با 
برج��ام و احتمال وضع تحریم های جدید از 
سوی رئیس جمهور آمریکا که در هفته های 
اخیر مطرح ش��ده اس��ت، در خصوص آینده 
اقتصاد ایران، گفت: آنچه که بانک جهانی 
ب��رای اقتصاد دنیا در س��ال ۲۰۱۸ میالدی 
پیش بینی کرده اس��ت، یک اقتصاد توام با 
رشد است که برای ایران هم، رشد اقتصادی 
باالی 3 درصدی لحاظ شده است؛ اما تحقق 
این رقم به شرطی است که اوضاع به صورت 

عادی پیش رود و مانعی پیش نیاید. 
رئی��س ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی تهران افزود: بر این اس��اس و بر 
پایه محاسباتی که در اقتصاد کشور می توان 
انجام داد، تصور ما هم بر این اس��ت که در 
کش��ور، با توجه به پتانس��یل ها و مجموعه 
امکاناتی که در اختیار اس��ت، یک س��ری 
اتفاقاتی ممکن اس��ت رخ دهد که عددهای 
محقق ش��ده، نس��بت به پیش بینی ها کمتر 
شود. وی تصریح کرد: البته شخصا با توجه 
به مجموعه امکانات و پتانسیل های موجود، 
به آینده اقتصاد ایران خوشبین هستم و اگر 
مجموعه نظام، اعم از دولت و س��ایر قوا با 
هم همراه بوده، اختالفات را کنار گذاش��ته 
و تمام تالشش��ان این باش��د که کارآفرینی 
و ب��ه خصوص بخش خصوصی را توس��عه 
دهن��د، دسترس��ی ب��ه این رقم ه��ا را برای 
رشد، غیرممکن نمی دانم.خوانساری با بیان 
اینک��ه ات��اق بازرگانی عمدتا به دنبال بهبود 
فضای کسب و کار است، گفت: اگر بتوانیم 
موانع پیش روی کس��ب و کار را شناس��ایی 
کرده و آنها را برطرف نماییم، این روند رشد 
بیمه می شود. وی اظهار داشت: مشکالتی 
همچ��ون تامین اجتماع��ی و مالیات برای 
کس��ب و کار ایران باید حل و فصل ش��ود، 
ب��ه این معنا که بای��د به معنای واقعی پهنه 
مالیات را گسترش داد، نه اینکه تنها آنهایی 
که س��الهای س��ال مالیات می دهند، تحت 
فش��ار ق��رار گیرند. از س��وی دیگر، رقابت 
بین دس��تگاههای دولت��ی و خصوصی نیز 
باید برطرف ش��ود و اگر این موانع از س��ر راه 
برداش��ته ش��ده و دولت اجازه دهد که کار به 
بهترین ش��کل پیش رود، قطعا آینده خوبی 

در انتظار اقتصاد ایران است.

گزارش ویژه

وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار 
ارز وضعیت بدی نیس��ت و رش��د اقتصادی هم شرایط 
خوبی دارد؛ ضمن اینکه ش��وک نفتی رفع ش��ده و ما 
در س��ال گذش��ته رشد ۱۲٫5 درصد را با احتساب نفت 
داشتیم.ولی اهلل سیف روز گذشته  در نشست مشترک با 
اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه ظرف دو س��ه ماه اخیر با اقدامات بانک مرکزی 
ش��اهد رونق در بازار مس��کن بوده ایم، افزود: در تهران 
با س��رمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های 
جدید در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه 
سال ۹5، 3۴٫۸ درصد افزایش داشیم که این رقم در 
شهرهای بزرگ ۷٫۹ درصد، سایر مناطق 5٫3 درصد 
و کل مناطق ش��هری ۱۲٫۶ درصد بوده اس��ت. وی با 

اش��اره به اقدام بانک مرکزی برای اعطای تس��هیالت 
ب��ه بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط نیز گفت: ما به فکر 
افتادی��م ک��ه سیاس��ت پولی جدی��د در پیش بگیریم و 
تصمیم گرفتیم براس��اس هماهنگی با وزارت صنعت 
درس��ال گذش��ته جهت گیری کنیم که ۷5۰۰ واحد، 
۱۶ هزار میلیارد تومان تس��هیالت س��رمایه در گردش 
بگیرند که ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده 
و در سال ۹۶ با توجه به آثار مثبت این کار، آن را ادامه 
دادی��م و قرار ش��د این ع��دد به ۲۰ هزار میلیارد تومان 
افزای��ش یابد .رئی��س کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
نرخ سود بانکی تحت کنترل فرار گرفته گفت: ما نرخ 
سود سپرده را حداکثر ۱5 درصد قرار دادیم و فرصتی 
دادیم که باعث شد علیرغم انتقادات، سپرده های بلند 

مدت از 3۴٫۱ درصد به ۴۸٫5 درصد رس��ید که این 
مناب��ع نظ��ام بانک��ی را مطمئن ت��ر و باثبات تر کرده و 
جلوی هجوم منابع به بازارهای مختلف از جمله بازار 

ارز را گرفته است.
سیف در خصوص موسسات اعتباری غیر مجاز گفت 
: ما از فس��اد رو به گس��ترش جلوگیری کردیم و حاضر 
بودی��م هزین��ه آن را ه��م بدهیم. وی با بیان اینکه این 
موسس��ات منابع نظام بانکی را با نرخ های اغوا کننده 
به س��وی خود می کش��یدند، گفت: ما نیازمند همراهی 
مجلس هس��تیم؛ چراکه نظام بانکی مش��کالت جدی 
دارد و مهمترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، 
عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ 

لذا کمک کنید آرامش حفظ شود.

نرخ سود بانکی تحت کنترل دولت
در نشست سیف  با فراکسیون امید مجلس عنوان شد:

آغاز مطالعات انتشار پول رمزنگار در پژوهشکده پولی و بانکی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خبر داد:

 مرکز پژوهش های 
مجلس با برشمردن دالیل 
کاهش تورم در سال های 
اخیر، مواردی مانند نظام 

بانکی، بازار ارز و نرخ سود 
را از دالیلی دانست که 

می تواند زمینه ساز بازگشت 
 نرخ تورم دورقمی

 باشد

“

“

برنامه دولت برای رسیدن به بازار 500 
هزار میلیارد ریالی فناوری اطالعات

 موافقت هند
 با افتتاح 3 بانک ایرانی در این کشور

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران گفت: توسعه بازار 
فناوری اطالعات کشور به ۴۰۰ تا 5۰۰ هزار میلیارد ریال 
در س��ال ۱۴۰۰ خورشیدی، برنامه اصلی دولت دوازدهم 
اس��ت که تحقق آن با جدیت پیگیری می شود.رس��ول 
سرائیان یکی دیگر از اولویت ها را توسعه دولت الکترونیک 
به عنوان یک مطالبه عمومی دانس��ت و ادامه داد: همه 
تالش ها به کار گرفته خواهد ش��د تا س��هم بازار فناوری 
اطالعات در کش��ور به س��رعت افزایش یابد.وی توسعه 
»تولی��د محت��وای فاخر« و »کس��ب و کارهای نوین« را 
از دیگر اولویت های دوره جدید برش��مرد و خاطرنش��ان 
ساخت: تمرکز بر این سه اولویت صدر برنامه های سازمان 
فناوری اطالعات در دوره جدید است.س��رائیان ش��رایط 
فعلی را فرصتی طالیی در برابر بخش ارتباطات و فناوری 
اطالعات دانس��ت و گفت: توس��عه این بخش اش��تغال، 

افزایش کسب و کارهای جدید را سرعت خواهد داد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند با تأکید بر اینکه 
برای توس��عه روابط تجاری ۲ کش��ور باید انعقاد قرارداد 
تعرفه ترجیحی در اولویت قرار گیرد، گفت: بانک مرکزی 
هن��د ب��رای افتتاح 3 بانک ایرانی در این کش��ور موافقت 

کرده است.
ابراهی��م جمیل��ی در گفت وگو با ف��ارس در مورد وضعیت 
روابط تجاری ایران و هند گفت: ارزش صادرات ایران به 
هند در ۶ ماه ابتدای امسال یک میلیارد و 5۴۷ میلیون دالر 
و ارزش واردات هن��د از ای��ران یک میلیارد و ۲۶5 میلیون 

دالر بوده که تراز تجاری ایران مثبت است. 
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند افزود: گاز مایع، 
میعان��ات گازی، آمونی��اک، قی��ر و ... کاالهای صادراتی 
ایران به هند و برنج، ماش��ین ها و دس��تگاه های مکانیکی، 
روغن های ترانس��فورماتور، الیاف مصنوعی، محصوالتی 
از فوالد و آلیاژ کاالهای صادراتی هند به ایران را تشکیل 
می دهد. وی در پاس��خ به این س��وال که مذاکرات قرارداد 
تعرفه ترجیحی ایران و هند در چه مرحله ای اس��ت، بیان 
داشت: یکی از مشکالت تجارت ایران با هند عدم امضای 
تفاهم نامه تعرفه ترجیحی اس��ت، اگرچه الزمه این کار، 
تحقیق و بررسی است، اما امضا این قرارداد بسیار طوالنی 
ش��ده اس��ت. رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و هند 
اظه��ار داش��ت: امضا ق��رارداد تعرفه ترجیحی باید یکی از 
اولویت ه��ا باش��د و امضا این ق��رارداد نباید به مانند امضا 

قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه صنعت نس��اجی کش��ور 
را به خطر بیندازد.

وی در مورد سرمایه گذاری هندی ها در بندر چابهار اظهار 
داشت: هندی ها در این زمینه عالقه مندی خود را نشان 
داده اند و اخیرا وزیر راه و شهرس��ازی به اتفاق هیئتی در 
این رابطه به هند سفر داشته و تقریبا تنگناها در این رابطه 
تکمیل شده است و قرارداد ایران و چین در این رابطه به 

مرحله نهایی رسیده است.
جمیلی با تاکید بر اینکه تکمیل بندر چابهار باعث رش��د 
اقتصادی ایران می ش��ود، گفت: هدف اصلی هندی ها از 
مش��ارکت برای بندرچابهار ایجاد رابطه زمینی تجاری با 
افغانستان و کشورهای آسیای میانه است که این امر باعث 

رونق تجارت می شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند در پاسخ به این 
سوال که درخواست افتتاح شعبه سه بانک ایرانی در هند به 
کجا رسیده است، گفت: 3 بانک پارسیان، پاسارگاد و سامان 
برای افتتاح شعبه در هند درخواست داده اند که پیشرفت 
بانک های پارسیان و پاسارگاد در این زمینه بیشتر از بانک 

سامان بوده و مراحل بیشتری را طی کرده اند. 
جمیلی با بیان اینکه بانک مرکزی هند با افتتاح بانک های 
ایران��ی موافق��ت کرده  اس��ت، گفت: در حال حاضر برخی 
مب��ادالت مال��ی از طریق صرافی ها با کش��ور هند انجام 

می شود.

 دولت از اشتغال
 »فناوری محور« حمایت می کند

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
ظهور عرصه های مختلف اشتغالزایی در جهان گفت: اشتغال 
فناوری محور از جمله استارتاپ ها مورد حمایت جدی دولت قرار 
دارد.سیدحمید کالنتری افزود: حمایت از فرصت های شغلی 
جدید در بستر فضای مجازی در دستور کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی است. ما باید در زمینه اشتغال رویکردمان به 
سمت فناوری باشد چرا که در سال های اخیر بسیاری از جوانان با 
استفاده از فکرهای نو توانسته اند با ساخت یک اپلیکیشن عالوه 
بر میلیاردها ریال س��رمایه در س��طح وسیعی نیز ایجاد اشتغال 
کنند. وی افزود: امروز کشور ما نیاز به کار و توسعه استارتاپ 
ها دارد و ما باید اجازه دهیم فضای مجازی توسعه یافته و به 
یک بازار بزرگ تبدیل شود. کالنتری گفت: بانک ها به جای 
کاغذبازی به فکر توسعه کار و شغل باشند چرا که اغلب معرفی 
شوندگان به بانک ها از نحوه برخوردها ناراضی هستند که باید 

این موضوع مهم در بعضی از بانک ها اصالح شود. 



گروه بورس :هم اندیش��ی دس��تورالعمل 
اصالحی اخیر بازار سرمایه به همت کانون 
کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد، 
در ابتدای این گردهمایی که با حضور حسن 
امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران 
سازمان بورس و اوراق بهادار، سعید فالح 
پور معاون اجرایی س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار و روح اهلل میرصانعی دبیرکل کانون 
کارگزاران بورس و اوراق برگزار شد، حسن 
امیری با اشاره به تعداد توقف نمادها گفت: 
اگرچه تعداد توقف نمادها بیش��تر می شود 
ول��ی زم��ان توقف نمادها کوتاه تر ش��ده و 
ش��اهد روزهای معامالتی بیش��تری برای 

نماد خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به چالش دامنه نوسان 
و حجم مبنا بیان کرد: حل مشکالت مربوط 
به حجم مبنا و دامنه نوسان بارها در هیات 
مدیره مطرح ش��ده و مهم ترین بحث آن 
ب��ه وجود آمدن دامنه نوس��ان پویا در بازار 
سرمایه است که امیدواریم در آینده نزدیک 
با به روز رسانی سامانه معامالت این مهم 

اجرایی شود.
امی��ری، گفت: افزایش ش��فافیت در بازار 
وظیف��ه نه��اد ناظر اس��ت و اگر به نکته ای 
مبه��م برخورد ش��ود، پیگی��ری های الزم 

انجام خواهد شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه این موضوع در س��ایر 
کش��ورها نی��ز به همین نحو اس��ت گفت: 
در دنیا، عمده ترین حالتی که فس��اد یک 
ش��رکت کش��ف می شود توس��ط پرسنل 
داخل��ی و رس��انه ه��ا اس��ت و در این میان 

نهادهای ناظرآنها نقش پررنگی ندارند.

در ادام��ه س��عید فالح پ��ور، معاون اجرایی 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از بهمن 
ماه امس��ال سامانه مدیریت ریسک نامک 
فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز می کند. 
این س��امانه ریسک های بسیاری را که در 
ب��ازار و در س��امانه معام��الت وجود دارد را 

کاهش می دهد.
معاون اجرایی سازمان بورس در خصوص 
حذفEPS اظهار کرد: در حال حاضر ژاپن 
تنها کشوری است که هنوز از گزارش های 
EPS در معامالت اس��تفاده می کند و در 
دیگر کش��ورها گزارش های EPS الزامی 

نیست.

وی اف��زود: در حال حاضر ش��رکت ها می 
توانند سود و درآمد فروش را به شرط اینکه 
گزارش تفس��یری کاملی داش��ته باشند، به 
ری��ال اع��الم کنن��د. در واقع گزارش های 
مدیریت��ی از گ��زارش های EPS کامل تر 
است چرا که با استدالل و مفروضات کامل 

گزارش می شود.
مع��اون اجرایی س��ازمان بورس ادامه داد: 
حذف EPS یکی از درخواست های فعاالن 
ب��ازار ب��ود که کاهش توقف طوالنی مدت 
نمادها را در پی دارد. درواقع پیش از این اگر 
شرکتی به جای گزارش 3 ماهه، گزارش 2 
ماهه ارایه می کرد، سازمان نمی توانست با 

اس��تناد به این گزارش نماد را باز کند، این 
در حالی اس��ت که با حذف EPS س��ازمان 
در ح��ال حاض��ر می تواند در صورت کامل 
بودن گزارش نماد را باز کند، از این رو می 
توانی��م بگویی��م که با اجرایی ش��دن طرح 
مذک��ور، توقف های طوالنی مدت برچیده 

می شود.
فالح پور با اش��اره به اهمیت EPS گفت: 
ما در دس��تور العم��ل جدید از تحلیل های 
حس��ابداری به س��مت تحلی��ل فاینانس 

حرکت می کنیم.
وی افزود: در گزارش های جدید مدل ارزش 
گذاری برای قیمت سهام متنوع و متفاوت 

اس��ت، برهمین اس��اس عمده این مدل ها 
مبتنی بر جریانات وجوه نقدی است. در این 
حالت تحلیل گران بازار می توانند با استفاده 
از خروجی اطالعات شرکت ها پیش بینی 

دقیق تری داشته باشند.
ف��الح پ��ور تاکید ک��رد: بس��یاری بر این 
باورن��د که توقف نماد خس��ارات زیادی به 
س��هامداران خرد وارد م��ی کند. به همین 
دلی��ل م��ا توقف نماده��ا را محدود کرده و 
دس��تورالعمل انضباطی سهامداران عمده 
را تدوی��ن کرده ایم.وی افزود: در ش��رایط 
فعلی که دس��تورالعمل اصالح ش��ده است 
تالش تمامی اهالی بازار س��رمایه باید این 
باشد که گزارش تفسیری جامع تری ارائه 
کنند تا مفروضات EPS در آن وجود داشته 
باشد. همچنین باید تالش شود در گزارش 
تفسیری تمامی مبانی بودجه در نظر گرفته 
شود.معاون اجرایی سازمان بورس در پایان 
بیان کرد: در شرایط جدید، اطالعات ماهانه 
از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و دیگر 
کمتر با اطالعات غلط مواجه هس��تیم. ما 
اگر بتوانیم راه فعلی را ادامه دهیم مطمئنا 
شاهد افزایش سطح تحلیل در بازار خواهیم 
ب��ود.در بخش دیگر س��عید محمد علیزاده 
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس یکی 
از مزی��ت های اقدامات جدید را ش��فافیت 
دانست و گفت: با شیوه جدید اطالع رسانی 
می توانیم شاهد شفافیت بیشتری در بازار 
س��رمایه باش��یم .وی ادامه داد: نظارت بر 
قسمتی از این شفاف سازی توسط بورس ها 
صورت می گیرد و ارکان دریافت اطالعات 

از ناشران را پیگیری می کنند.

اوراق حق تقدم  تسهیالت 
مسکن گران شد

بررس��ی روند معام��الت فرابورس در حوزه 
اوراق حق تقدم مسکن حاکی از آن است که 
قیمت این اوراق در مقایسه با هفته گذشته 

افزایش یافته است.
هفته گذشته هر برگه اوراق حق تقدم آذرماه 
96 )تسه 9608( 74 هزار و 624 تومان بود 
که قیمت امروز این اوراق به 74 هزار و 816 

تومان افزایش یافته است.
 قیم��ت اوراق تس��ه 9511 )بهم��ن 95( 
74 ه��زار توم��ان ب��ود ک��ه در معام��الت 
 ام��روز ب��ه 74 ه��زار و 9 توم��ان رس��یده

 است.
همچنی��ن هفت��ه گذش��ته نرخ ه��ر برگه 
مس��کن  تس��هیالت  حق تق��دم  اوراق 
خ��رداد 96 )تس��ه 9603(  74 ه��زار و 250 
توم��ان ب��ود، ام��ا قیمت 74 ه��زار و 741 
 توم��ان برای ای��ن اوراق در معامالت ثبت

 شد.

 شاخص بورس از
 ۹۸ هزار واحد هم گذشت

ش��اخص بورس در جری��ان معامالت  بازار 
سرمایه 652واحد رشد کرد.

در جریان دادوس��تدهای بازار سرمایه تعداد 
1005میلی��ون س��هم و حق تقدم به ارزش 
221میلی��ارد توم��ان در 75هزار نوبت مورد 
دادوس��تد قرار گرفت و ش��اخص بورس با 
رش��د 652واح��دی در ارتف��اع 98ه��زار و 
596واحد قرار گرفت.بیش��ترین تأثیر مثبت 
بر رش��د دماس��نج بازار س��هام در روز جاری 
به نام نمادهای معامالتی ش��رکتهای ملی 
صنای��ع م��س ایران، س��رمایه گذاری نفت 
و گاز و پتروش��یمی و ف��والد مبارک��ه فوالد 
مبارکه اصفهان ش��د و در مقابل نمادهای 
معامالتی پاالیش نفت اصفهان، پتروشیمی 
خ��ارک و گ��روه مپنا مانع افزایش بیش��تر 
ش��اخص شدند.بر اس��اس این گزارش؛ در 
بازاره��ای فراب��ورس ایران هم ب��ا معامله 
316 میلی��ون ورقه ب��ه ارزش 1112میلیارد 
توم��ان در 37 ه��زار نوب��ت، آیفک��س 4.9 
 واح��د رش��د ک��رد و در ارتف��اع 1092واحد

 قرار گرفت.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامين

هي��ات موضوع قانون تعيي��ن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگه��ي موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئين نامه قان��ون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139660301060007814 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ورامين تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
مريم کردبچه فرزند حس��ن به شماره شناسنامه 395 صادره از پاکدشت 
در ي��ک باب خانه به مس��احت 45/54 متر مربع پالک 229 فرعي از 105 
اصل��ي واقع در قريه کهن��ه گل خريداري از مالک رس��مي خانم رقيه اويار 
ميرزا محرز گرديده اس��ت. لذا به منظور اطالع عمومي مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نسبت به صدور 
س��ند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشنند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولي��ن آگه��ي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس 
از اخذ رس��يد، ظرف يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خود 
را ب��ه مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت 
مذک��ور و عدم وص��ول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت صادر خواهد 

شد. 702ث/ م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/10/27

محمدرحيم پور رايني- رئيس ثبت اسناد و امالک
-------------------------------------------

آگهي مزايده
زمان برگزاري مزايده: 1396/11/24    نوبت مزايده: نوبت دوم    

اجراي احکام مدني دادگس��تري ايالم وفق مواد 118 و 137 قانون اجراي 
اح��کام در نظر دارد بمنظور وصول طلب آقاي اس��د پيرنيائي و نيم عش��ر 
دولتي در پرونده کالس��ه فوق اموال توقيف شده مشروحه ذيل متعلق به 
آقاي س��ليم مهدويان را به قيمت پايه 2/415/350/000 ريال از طريق 
مزايده حضوري به فروش برس��اند متقاضيان ميتوانند درخواستهاي کتبي 
خ��ود را تا پنج روز قب��ل از تاريخ برگزاري مزايده ب��ه اجراي احکام مدني 
دادگستري شهرستان ايالم واقع در ميدان شهيد کشوري جنب دبيرستان 
ايثارگران تحويل و در جلس��ه روز س��ه ش��نبه مورخ��ه 96/11/24 و در 
س��اعت 12 ظهر که در واح��د اجراي احکام مدني تش��کيل ميگردد حضور 
بهم رس��انند مزايده از قيمت پايه ش��روع و به کس��انيکه باالترين قيمت 
را پيش��نهاد نمايند واگذار خواهد ش��د و 10 درصد مبلغ پيش��نهادي في 
المجل��س از برنده مزايده اخ��ذ و الباقي را بايد ظ��رف حداکثر يک ماه از 
تاريخ مزايده به صندوق دادگس��تري توديع نماي��د و اال مبلغ دريافتي به 
نفع دولت ضبط خواهد ش��د و متقاضيان به خريد جهت کسب اطالع بيشتر 
و در ص��ورت تمايل 5 روز قب��ل از برگزاري مزايده به اين اجرا مراجعه تا 
نس��بت به بازديد آنان از اموال توقيف شده اقدام شود و اموال توقيفي 

بشرح ذيل ميباشد
پ��الک 21 فرع��ي از 1690 اصل��ي بخ��ش 11 عرص��ه 182/9 مت��ر ه��ر 
مت��ر 11/500/000 ري��ال و اعي��ان طبق��ه ه��م ک��ف 120 مترمربع هر 
مت��ر 1/500/000 ري��ال و اعي��ان طبق��ه اول 110 مترمرب��ع ه��ر مت��ر 
1/200/000 جمعا 2/415/350/000 ريال ميباش��د و ملک در خيابان 

رسالت خيابان امام حسن مجتبي کوچه نبي واقع ميباشد.
 مدير اجراي احکام مدني ايالم – ولي زاده 

-----------------------------------------
در پرونده کالس��ه 108/960470 بدين وس��يله به جعفر يزداني فرزند 
محمدعلي که حس��ب محتويات پرونده و تحقيق��ات بعمل امده فعال مجهول 
المکان ب��وده در اجراي ماده 180 قانون ايين دادرس��ي کيفري )از طريق 
درج آگهي روزنامه( ابالغ ميش��ود به منظور رس��يدگي به اتهامتان دائر به 
ايراد ضرب و فحاش��ي موضوع شکايت رقيه خزايي حسين آبادي در وقت 
مقرر به تاريخ 1396/12/06 س��اعت 8:30 صبح در شعبه 108 دادگاه 
کيفري دو مشهد واقع در بلوار شيرودي جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر 
شويد واال دادگاه به موضوع غيابا رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 

شد .
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه کيفري دو مشهد 54747 

-----------------------------------------
ابالغ دادنامه .

بدين وس��يله پي��رو آگهي قبلي بدينوس��يله به متهمي��ن 1-مجتبي مالزم 

الحس��يني 2-مجتبي حس��يني 3-مس��يح قرباني وفا مجه��ول المکان ابالغ 
ميشود حسب ش��کايت مهدي تيزرو مبني بر شروع انتقال مال غير –جعل 
و اس��تفاده از س��ند مجع��ول و جعل کارت مل��ي و شناس��نامه کارت پايان 
خدم��ت گواهي نامه رانندگي و وکالت نامه مجعول ش��ماره 57987 مورخ 
1391/1/24 صادره از دفتر خانه 30 مشهد )عناوين اتهامي مجتبي مالزم 
الحس��يني ( و معاونت در جعل اس��ناد مذکور و معاونت در شروع و انتقال 
مال غير )عناوين اتهامي مجتبي حس��يني ( و معاونت در جعل اسناد مذکور 
و معاون��ت در ش��روع انتقال مال غير عناوين اتهامي مس��يح قرباني وفا که 
حسب دادنامه ش��ماره 9609977591701539 مورخ 1396/10/12 
متهم رديف اول را به تحمل پنج س��ال حبس تعزيري و به تحمل س��ه سال 
حبس تعزيري به لحاظ جعل و س��ه س��ال حبس تعزيري به لحاظ استفاده از 
س��ند مجعول و متهمان رديف دوم و س��وم را به تحمل دو فقره دو س��ال 
حبس تعزيري محکوم مي نماييد که مجازات اش��د قابليت اجرا را دارد راي 
صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين 

دادگاه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهي مي باشد .
مدير دفتر ش��عبه 117 دادگاه کيفري 2 مجتمع قضايي امام خميني مشهد 

 54748
------------------------------------------

پي��رو آگهي ه��اي منتش��ره در جرايد بدين وس��يله به محک��وم عليه علي 
قهرمان��ي که مجهول المکان مي باش��د اب��الغ ميگردد چون وف��ق دادنامه 
شماره 9609977501300025 صادره از شعبه 13 در پرونده شماره 
9609987501300627 محک��وم به پرداخت مبلغ س��ي و پنج ميليون 
ري��ال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ يک ميليون و پانزده ه��زار ريال بابت 
ابطال تمبر و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانوني مبلغ 173/000 تومان 
در ح��ق خواهان ص��ادر و اعالم ميگردد و تاخير تاديه از تاريخ سررس��يد 
چک 1391/7/28 تا يوم االدا بر اساس نرخ تورم بانک مرکزي در اجراي 
احکام در حق محکوم له بهرام مقداري و نيم عش��ر دولتي ش��ده ايد ظرف 
ده روز از انتش��ار اين آگهي مهلت داريد نس��بت به اجراي مفاد اجرائيه 
اقدام نماييد در غير اينصورت دايره اجراي احکام طبق مقررات نس��بت 

به وصول مطالبات با هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود .
متصدي امور دفتري ش��عبه 13 ش��وراي حل اختالف مجتمع ش��ماره يک 

مشهد 54749 
-------------------------------------

پي��رو آگهي هاي منتش��ره در جرايد بدين وس��يله به محک��وم عليه مجيد 
چناران��ي که مجهول المکان مي باش��د اب��الغ ميگردد چون وف��ق دادنامه 
شماره 9609977501300026 صادره از شعبه 13 در پرونده شماره 
9509987501300626 محکوم به پرداخت 1- مبلغ بيس��ت ميليون 
ريال بابت اصل خواسته 2-هفتصد و نود هزار ريال بابت هزينه دادرسي 
و آگهي 3-هفتاد و س��ه هزار تومان بابت ح��ق الوکاله وکيل 4-پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک 93/10/27 الي يوم االدا بر 
اساس نرخ تورم بانک مرکزي در حق محکوم له بهرام مقداري و نيم عشر 
دولتي ش��ده ايد ظرف ده روز از انتش��ار اين آگهي مهلت داريد نسبت به 
اج��راي مفاد اجرائيه اقدام نمايي��د در غير اينصورت دايره اجراي احکام 
طب��ق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با هزين��ه اجرايي اقدام خواهد 

نمود .
متصدي امور دفتري ش��عبه 13 ش��وراي حل اختالف مجتمع ش��ماره يک 

مشهد 54750 
--------------------------------

پي��رو آگهي ه��اي منتش��ره در جراي��د بدي��ن وس��يله ب��ه محک��وم عليه 
س��يدعليرضا نژاد هاشمي که مجهول المکان مي باش��د ابالغ ميگردد چون 
وفق دادنامه ش��ماره 9609977501300617 صادره از شعبه 13 در 
پرونده ش��ماره 9609987501300342 محک��وم به پرداخت 1- مبلغ 
نوزده ميليون ريال بابت اصل خواس��ته 2- پرداخت خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررسيد چک 96/1/29 الي يوم االدا بر اساس نرخ تورم بانک 
مرکزي 3- يک ميليون و نهصد و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و 
درج آگهي در روزنامه در حق محکوم له سيد محمد محمدپور نارنجي و نيم 
عشر دولتي شده ايد ظرف ده روز از انتشار اين آگهي مهلت داريد نسبت 
به اجراي مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غير اينصورت دايره اجراي احکام 
طب��ق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با هزين��ه اجرايي اقدام خواهد 

نمود .
متصدي امور دفتري ش��عبه 13 ش��وراي حل اختالف مجتمع ش��ماره يک 

مشهد 54751 

یادداشت

 دالیل افزایش 
جذابیت بازار سرمایه

در شرایط فعلی به چند دلیل سرمایه گذاری در 
بورس از سوی سرمایه گذاران جذاب ارزیابی 
می ش��ود و همانگونه که طی 3 ماه گذش��ته 
ش��اهد بوده ایم بطور متوسط بازدهی بورس 

نسبت به سایر بازارها بیشتر بوده است .
چه��ار دلی��ل افزایش نرخ ارز، کاهش س��ود 
س��پرده های بانکی، بهب��ود عملکرد صنایع 
در گزارش های دوره ای و رشد قیمت های 
جهانی باعث ش��ده است در سه ماهه گذشته 
بازار س��رمایه بازدهی باالتری را نس��بت به 
سایر بازارها ثبت کند و جذابیت بیشتری برای 

سرمایه گذاری داشته باشد.
در شرایط فعلی به چند دلیل سرمایه گذاری در 
بورس از سوی سرمایه گذاران جذاب ارزیابی 
می ش��ود و همانگونه که طی 3 ماه گذش��ته 
ش��اهد بوده ایم بطور متوسط بازدهی بورس 

نسبت به سایر بازارها  بیشتر بوده است .
اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اش��اره ای به 
عدم کاهش ارزش پول ملی ایران نسبت به 
برخی کش��ورها داش��ته و گفته است کاهش 
ارزش پول ملی ما 32 درصد از سال 92 بوده 
درحالیکه پول ملی ترکیه و روسیه حدود  75 
تا 90  درصد کاهش  داشته است . این موضوع 
علیرغم ظاهر که قدرت پول ملی ما را نشان 

می دهد مبین پتانسیل رشد ارزها است.
می توان انتظار داشت که رشد ارزها به ترتیبی 
که طی ماه های پیش وجود داش��ته اس��ت 
همچنان ادامه داش��ته باش��د و این مساله بر 
سودآوری اغلب صنایع ما نقش اساسی دارد. 
همانگونه که در سال 91 با جهش نرخ ارزها ، 
بورس نیز جهشی قابل توجه را تجربه کرد.

کاهش نرخ سود بانکی برابر است  با افزایش 
انگیزه سرمایه گذاری، چرا که نشان می دهد  
بازده بدون ریس��ک کاهش یافته و در نتیجه 
انتظار سوداوری یا همان پی ای از مقبولیت 
بیش��تری نس��بت به گذشته برخوردار خواهد 

بود.
روند گزارش های دوره ای سه ، شش  و 9 ماهه 
ش��رکتها همچنان با ش��یب مالیم افزایشی 
نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل است که 
رشد سوداوری صنایع بازار را نشان می دهدو 
این رسد سودآوری نیز متاثر از رشد نرخ ارز و 
کاهش نرخ سود بانکی است که باعث بهبود 

عملکرد صنایع شده است.
صنایع برتر در بورس را می توان در بخشهایی 
جستجو کرد  که اوال ارزآوری داشته و ثانیا با 
قیم��ت گذاری محصوالت و نظارت کمتری 
نس��بت به س��ایر صنایع از سوی دولت مواجه 
هستند، این گروه از شرکت ها در حال حاضر 
بیش از 30 درصد ارزش بازار را ش��امل می 

شوند .
روند مثبت تحلیل های تکنیکال باعث شده 
تا اقبال بازار نس��بت به این گروه ها بیش��تر 

شود.

مدیریت کاهش ریسک در بازار سرمایه
میز خبربا آغاز به کار  سامانه » نامک« در بورس رقم می خورد 

حقوقى  عمومى  دادگاه   220 شعبه   9009982164500715 كالسه  پرونده  دادنامه 
 9009972164501515 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان:شركت سايپا ديزل  خواندگان:1. شركت توسعه فراورى معادن كاوه با وكالت 
آقاى حسين صفريان نودهى و آقاى محمدرضا عليزاده 2. آقاى محمد على شكوه غازانى  
خواسته:مطالبه وجه  راى دادگاه  در خصوص دعوى خواهان شركت سايپا ديزل با وكالت 
و شركت  غازانى  على شكوه  محمد  آقاى  طرفيت  به  نودهى  و صفريان  عليزاده  آقايان 
 106864 شماره  به  چك  فقره   1 وجه  مطالبه  بر  مبنى  كاوه  معادن  فرآورى  توسعه 
قانونى  خسارت  كليه  احتساب  با  ريال   1/233/000/000 مبلغ  به  ملت  بانك  عهده 
نيز  آن  مندرجات  و  بودن  خوانده  به  منتسب  اينكه مستند دعوى  به  نظر  وتاخيرتاديه 
حكايت از اشتغال ذمه خوانده به ميزان خواسته در قبال خواهان را دارد با عنايت به 
ابالغ اخطاريه و استحضار از موضوع دادرسى در دادگاه حاضر نگرديده و دفاع موجهى كه 
بطالن دعوى را مدلل سازد بعمل نياورده بنابراين دعوى خواهان محمول بر صحت تلقى 
با استصحاب دين مديون و اشتغال ذمه خوانده دادگاه مستندا به مقررات مادتين  و 
314 و310 قانون تجارت و مواد 198 و519 و522 و تبصره 2 ماده 515 قانون آئين 
دادرسى مدنى و ماده واحده قانون الحاق يك تبصره ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون 
صدور چك مصوب سال 75 و قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح 
موادى از قانون صدور چك مصوب سال 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم به 
ريال   24/610/000 و  خواسته  اصل  بابت  ريال   1/233/000/000 مبلغ  پرداخت 
تا يوم الوصول و حق  بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ صدور چك 
الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى است و ظرف مدت 
بيست روز قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در 

دادگاه تجديدنظر استان تهران است. 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   220 شعبه  رئيس              110/136795   

 آگهى مربوط به تجديدنظر آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى  به آقاى 
سبحانى  جواد  محمد  وكالت  با  اسالمى  سيروس  آقاى  تجديدنظرخواه  قربانى    بهنام 
دادخواست تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر خوانده آقاى بهنام قربانى نسبت به 
دادنامه شماره 9609972164500793 در پرونده كالسه 9409982164500699 
شعبه 220 تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و و346 قانون آئين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در 
دادگاه  به  پرونده  ارسال  به  قانونى نسبت  مقرر  مهلت  انقضا  از  اين صورت پس  غير 

تجديدنظر اقدام خواهد شد. 
شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير            110/136794  
تهران   مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   220

پيرو  نظيفى     پور-على  يوسف  عليه:فرامرز  محكوم  سلطانى   على  له:محمود  محكوم   
كه  نظيفى  وعلى  پور  يوسف  فرامرز  آقاى  به  بدينوسيله  جرايد  در  منتشره  هاى  آگهى 
مجهول المكان مى باشند ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره 9610422164500364 
دادنامه شماره  به موجب  پرونده كالسه 9509982164500145  از شعبه 220 در 
9509972164500552 مورخ 96/10/9 صادره از شعبه 220 محكوم عليها محكوم 
به پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 30/823/000 
ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد چك تا يوم الوصول 
در حق خواهان و پرداخت نيم عشر اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه 
با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى  مى باشد بديهى است 
ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى 
باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى 
احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير اين صورت واحد اجراى احكام 
طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. 
شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير              110/136793  
تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   220

 محكوم له:محمد ابراهيمى   محكوم عليه:سعيد حسين خانى     پيرو آگهى هاى منتشره در 
جرايد بدينوسيله به آقاى سعيد حسين خانى كه مجهول المكان مى باشند ابالغ مى شود طبق 
اجرائيه صادره 9610422164500365 در پرونده كالسه 9609982164500423 
به موجب دادنامه شماره 9609972164500911 مورخ 96/7/29 صادره از شعبه 
220 محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ 1/100/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
ومبلغ 38/013/398 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ صدور 
چك (5002/008742 و 5002/998750) تا يوم الوصول و حق الوكاله وكيل در حق 
خواهان و پرداخت نيم عشر اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد 
بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر 
يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا 
مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت 
به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات 

نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. 
شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير              110/136792  
تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   220

منتشره  هاى  آگهى  پيرو  زاده   محمد  عليه:احد  محكوم  عسگرى    له:مهدى  محكوم   
مى  ابالغ  باشند  مى  المكان  مجهول  كه  زاده  محمد  احد  آقاى  به  بدينوسيله  جرايد  در 
شود طبق اجرائيه صادره 9610422164500363 از شعبه 220 در پرونده كالسه 
مورخ  دادنامه شماره 9609972164500951  به موجب   9609982164500442
96/8/8 صادره از شعبه 220 محكوم عليها محكوم به پرداخت مبلغ 540/000/000  
ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 17/400/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت 
تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد چك فوق تا يوم الوصول و حق الوكاله در حق خواهان و 
پرداخت نيم عشر اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد بديهى 
است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ 
تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد 
اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت 
به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات 

نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. 

شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير              110/136791  
تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   220

به  خواهى   تجديدنظر  ضمائم  و  دادخواست  ابالغ  آگهى  تجديدنظر  به  مربوط  آگهى   
زكيه شهرت   .8 7. زهرا  فهيمه   .6 5. وحيده  الهه   .4 3. طيبه  2. يوسف  طاهره   .1
همگى راهپيمايى اردكلو 9. غالمعلى كبوترى حكم آبادى  تجديدنظرخواه آقاى مرتضى 
مشايخى و محمدرضا مشايخى با وكالت عليرضا رحيمى دادخواست تجديدنظر خواهى 
 .6 5. وحيده  الهه   .4 طيبه   .3 يوسف   .2 طاهره   .1 خواندگان  تجديدنظر  به طرفيت 
فهيمه 7. زهرا 8. زكيه 9. يعقوب 10.  حسين شهرت همگى راهپيمايى اردكلو 11. 
غالمعلى كبوترى حكم آبادى نسبت به دادنامه شماره 9501101 در پرونده كالسه 
و346  و   73 ماده  موضوع  طبق  كه  تقديم   220 شعبه   9509982164500610
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خواندگان طاهره 
راهپيمايى  همگى  شهرت  زكيه  و  زهرا  و  فهيمه  و  وحيده  و  الهه  و  طيبه  و  يوسف 
اردكلو و غالمعلى كبوترى حكم آبادى مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه 
نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به 

دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. 

شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير            110/136790  
تهران   مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   220

به  خواهى   تجديدنظر  ضمائم  و  دادخواست  ابالغ  آگهى  تجديدنظر  به  مربوط  آگهى   
فواديان  مسعود  وكالت  با  عقلمند  رقيه  تجديدنظرخواه  محمدى     غالمرضا  آقاى 
و  لشكرى  محمود  خواندگان  تجديدنظر  طرفيت  به  خواهى  تجديدنظر  دادخواست 
غالمرضا محمدى نسبت به دادنامه شماره 9609972164501008 در پرونده كالسه 
9609982164500496 شعبه 220 تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و و346 قانون 
آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين 
دادگاه ارائه نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال 

پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. 

شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير            110/136789  
تهران   مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   220

فردین آقابزرگی ���
 کارگزاربورس

ساختار حقوقی تامین مالی جمعی تهیه شدواگذاری آلومینیوم المهدی دوباره به جریان افتادتحول خرید تضمینی گندم با کمک بورس کاال
عرضه بخش��ی از گندم کش��ور از س��ال آینده در بورس کاال، آغاز یک تحول 
و اصالح در نظام خرید تضمینی اس��ت و بدون ش��ک در صورت عمل همه 
نهادها به وظایف خود شاهد رضایت کشاورزان، کاهش هزینه دولت و رشد 

کیفیت گندم خریداری شده خواهیم بود.
علی اکبر کریمی  در گفت وگو  با اقتصاد آنالین،  در خصوص سخنان اخیر 
محمود حجتی مبنی بر عرضه بخش��ی از گندم تولیدی در کش��ور از س��ال 
آینده در بستر بورس کاال گفت: بورس کاال دارای مکانیزمی بسیار مطلوب 
برای معامالت کاال در س��طح اقتصاد ملی اس��ت و با فضای ش��فافی که دارد 
سازوکار مناسبی را برای فروشندگان کاالها قرار می دهد و امکان پایش و 

نظارت هم برای دولت در این بازار وجود دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بورس کاال مجری سیاست 
قیمت تضمینی در خرید گندم خواهد بود و سایر نهادهای مرتبط نیز باید به 
وظایف خود در این راستا عمل کنند.بورس کاال می تواند با سیاست عرضه 

گندم در بورس کاال، تمهیدات الزم را در دستور کار قرار دهد .
وی افزود: اگر خط اعتباری دولتی برای خرید گندم فعال شود، دولت می تواند 
همین خط اعتباری را در اختیار بخش خصوصی بگذارد تا بخش خصوصی 

بتواند با همکاری با دولت، گندم را از کشاورزان بخرد.

کریمی در پایان اظهار کرد: عرضه بخش��ی از گندم کش��ور از س��ال آینده 
در ب��ورس کاال، آغ��از ی��ک تح��ول و اصالح در نظام خرید تضمینی اس��ت 
و بدون ش��ک در صورت عمل همه نهادها به وظایف خود ش��اهد رضایت 
 کش��اورزان، کاه��ش هزین��ه دولت و رش��د کیفیت گندم خریداری ش��ده 

خواهیم بود.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: خریدار آلومینیوم المهدی حدود 
300 میلیارد تومان از تعهدات خود را انجام نداده و اقساط خود را به صورت 
منظم پرداخت نکرده اس��ت.احمد مرادی در تش��ریح نشس��ت کمیسیون 
اصل 90 با دس��تور کار بررس��ی پرونده آلومینیوم المهدی و هرمزال گفت: 
این جلسه با حضور نماینده دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، 
نماینده سازمان خصوصی سازی و مدیرعامل سازمان ایمیدرو برگزار شد 
که موضوع واگذاری آلومینیوم المهدی در این نشس��ت مطرح ش��د و بنده 
توضیحی درباره مس��ائل و مش��کالت این واگذار از ابتدای ش��کل گیری 

قرارداد تاکنون ارائه دادم.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با بیان اینکه تمامی اعضای حاضر در 
جلسه اعم از نماینده دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ایمیدرو، 
کمیس��یون اصل 90 تأکید داش��تند که مالحظات قانونی در این واگذاری 
رعایت نش��ده اس��ت، افزود: مقرر ش��د کمیسیون اصل 90 گزارشی درباره 
واگذاری آلومینیوم المهدی تهیه کند و در صورت ضرورت این گزارش در 
صحن علنی مجلس قرائت شود.وی ضمن ابراز خرسندی از بررسی مجدد 
پرونده آلومینیوم المهدی به خانه ملت گفت: سازمان ایمیدرو گزارشی در 
این نشست ارائه داد که خریدار به تعهدات خود عمل نمی کند، حدود 300 
میلی��ارد توم��ان از تعه��دات خود را انجام نداده و اقس��اط خود را به صورت 
منظم پرداخت نکرده اس��ت.عضو کمیس��یون انرژی مجلس با بیان اینکه 
بر اس��اس متن قرارداد، س��ازمان خصوصی سازی باید یک طرفه قرارداد را 
به دلیل عدم اهلیت خریدار و عدم ایفای تعهدات خود فس��خ کند، تصریح 
کرد: کمیس��یون اصل 90 تا زمان حصول نتیجه موضوع پرونده واگذاری 

آلومینوم المهدی را پیگیری می کند.

تامی��ن مال��ی جمع��ی که لیس��ت تمامی عوامل آن در فراب��ورس ایران درج 
می ش��ود، در قالب ش��راکت در پروژه ها دنبال می ش��ود و مدل های مختلف 
مبتنی بر اهدا، پاداش و مشارکت را دربرمی گیرد و زمینه و فرصت مناسبی 
برای اس��تفاده از این ظرفیت برای تامین مالی کس��ب و کارهای دیجیتال و 
دانش بنیان به شمار می رود.رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس ایران 
از تهیه س��اختار حقوقی تامین مالی جمعی  به عنوان فصلی جدید در تامین 

مالی کسب و کارهای دیجیتال و دانش بنیان خبر داد.
حس��ین نظام دوس��ت با بیان اینکه فرابورس به عنوان یک بازار که با هدف 
تامین مالی و ارتقای شفافیت کسب و کارها فعالیت می کند، اقدام به راه اندازی 
یکس��ری ابزارها و بازارهای مختلف در مراحل مختلف عمر کس��ب و کارها 
کرده است، گفت: در مرحله ایده و طرح یک کسب وکار، بازار دارایی فکری 
راه اندازی ش��ده که در آن دارایی های فکری ثبت ش��ده مانند اختراع، عالئم 

تجاری و طرح های صنعتی قابلیت درج و معامله دارند.
به گفته رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس در مقوله تجاری س��ازی 
دارایی ه��ای فک��ری نی��ز ب��ا معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
همکاری هایی صورت گرفته اس��ت و بر این اس��اس فن بازارهای متعددی 
برگزار ش��ده تا ارتباط دو س��ویه ای میان س��رمایه گذاران و صاحبان ایده و 
اخت��راع برقرار ش��ود و زمینه های الزم ب��رای معامله این دارایی های فکری 

رقم بخورد.
وی با اعالم اینکه با عبور از مرحله تامین مالی ایده و اختراعات، کارآفرینان 
و صاحبان ایده در فکر گس��ترش و توس��عه کس��ب و کار خود هس��تند، نقش 
صندوق های س��رمایه گذاری جس��ورانه و ورود سرمایه گذاران خطرپذیر به 

مقوله تامین مالی را در این مرحله پررنگ قلمداد کرد .
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یادداشت

خبر خواندنی

به سمت بحران

آب در اي��ران ب��ا س��رعت هرچ��ه تم��ام تر 
ب��ه س��مت تبدي��ل ش��دن به ي��ک بحران 
اقتصادي،اجتماعي،سياس��ي و امنيتي پيش 
م��ي رود. ب��ا وج��ود اين که کش��ورما يکي از 
قديمي تري��ن و بهتري��ن س��اختارها را براي 
به��ره برداري از منابع آبي داش��ته،اکنون به 
دليل سياست گذاري هاي نادرست، با سرعتي 
باور نکردني دارد به س��مت يک بحران غير 
قاب��ل مهار پيش مي رود.افت ش��ديد ميزان 
بارش ها، ضعف سياست گذاري و اوج گرفتن 
تقاض��اي آب، منج��ر به بهره برداري بيش از 
حد منابع آب در ايران ش��ده اس��ت. اين روند 
پايه گذاربحراني است که آينده اين سرزمين 
را تحت تأثير قرار خواهد داد چرا که سرعت 
مصرف آب هاي زيرزميني بس��يار بيش��تر از 
س��رعت جايگزيني اين آب هاست. اين عدم 
تعادل، در نهايت منجر به تخليه پايدار منابع 
آب زيرزميني مي شود و اين آغاز يک فاجعه 
بس��يار نگران کننده اس��ت که عالوه بر آثار 
زيس��ت محيطي،آثار اقتصادي، اجتماعي و 
امنيتي فراواني هم به دنبال خواهد داش��ت.

اقتصاددانان بارها هشدار داده اند که با وجود 
کميابي شديد منابع آبي ، قيمت آب در ايران 
به قدري ناچيز است که به مردم سيگنال هاي 
نادرس��ت مي دهد. ما قدر آب،نان ، انرژي و 
منابع تجديد ناپذير خود را نمي دانيم و از آن 
ج��ا که هزينه ناچيزي بابت آنها مي پردازيم، 
هرگ��ز ق��ادر به اص��الح الگوي مصرف خود 
نيس��تيم.يارانه  گزافي ک��ه دولت بابت آب و 
برق و انرژي ارزان متقبل مي شود، باعث شده 
که انگيزه ها براي مصرف بهينه اين منابع از 
بين برود.بخشي از چالش آب در کشور ما به 
مديري��ت تقاضا و ايجاد انگيزه براي مصرف 
بهينه آب ارتباط پيدا مي کند.سياس��تمداران 
براي اين که محبوبيت بخرند،واسطه شده اند 
تا منابع به صورت ارزان در اختيار ما قرار گيرد 
ما هم خوشحاليم که از اين خرس ول خرج 
و پول هدرده، مويي بکنيم. اما غافليم از اين 
که داريم سهم فرزندانمان را مي خوريم. اخيرا 
معاون وزير نيرو در امور آب و فاضالب گفته: 
هيچ سالي کمتر از امسال نسبت به پنجاه سال 
اخير کاهش بارش نداش��تيم.اگر باران نبارد 
و ما به همين ش��کل آب را هدر دهيم،ديري 
نمي پايد که بايد از اين س��رزمين کوچ کنيم. 
ادامه اين مس��ير غير ممکن اس��ت و قطعا در 
آين��ده اي نزديک به صورت يک بحران غير 
قابل مهار،عواقب بس��ياري براي همه ما به 

دنبال خواهد داشت.

در حالی که تجارت نفت در سه سال اخير به باالترين حد خود رسيده 
اس��ت،عراق همصدا با امارات متحده عربی و ديگر توليدکننده های 
عض��و اوپ��ک خواس��تار ادامه کاهش توليد نف��ت با وجود قيمت های 
اخي��ر در بازار نفت ش��د.قيمت های معام��الت آتی نفت در نيويورک 

بعد از افزايش 4.7 درصدی اخير، کمی تغيير کرده است.جابر العيبی 
وزي��ر نفت عراق گفته اس��ت :»محدودي��ت های عرضه نفت به بازار 
کم��ک ک��رده ک��ه ب��ازار رو به ثبات برود و قيمت ه��ا به همين منوال 
بماند.«موسسه بيکر هيوج هم اعالم کرده که 10 دکل حفاری طی 
هفت��ه گذش��ته به مجموعه دکل های حف��اری نفت در آمريکا اضافه 
 شده است که اين ميزان بيشترين رقم طی شش ماه گذشته گزارش

 شده است.
دستاوردهای گسترده نفت بعد از دو سال پافشاری و توصيه سازمان 
کشورهای صادر کننده نفت و متحدانش برای کاهش عرضه جهانی 
بدست آمده است.محمدباکيندو دبيرکل اوپک  گفته است که تقاضای 
 نفت خام در سال 2018 به يک و نيم ميليون بشکه نفت در روز افزايش 

خواهد يافت.

۵7 مجتمع پتروشيمی کشور در ۹ ماه امسال موفق به توليد حدود ۳۹.۹ 
ميليون تن محصول ش��دند.21 مجتمع پتروش��يمی مس��تقر در منطقه 
ماهش��هر از ابت��دای امس��ال تا پايان آذرماه 14ميلي��ون و 7۶8 هزار تن 
محصول توليد کردند؛ ظرفيت اسمی توليد ساالنه مجتمع های پتروشيمی 

در اين منطقه 2۵.۶ ميليون تن و برنامه توليد سال آنها نيز 21 ميليون تن 
برآورد شده است.براساس اين گزارش، در اين  مدت همچنين توليد واقعی 
1۶ مجتمع پتروشيمی واقع در منطقه عسلويه حدود 1۶ ميليون و 8۵7 
هزار تن بود؛ ظرفيت اسمی توليد ساالنه مجتمع های پتروشيمی در اين 
منطقه ۳2.7 ميليون تن و برنامه توليد امسال آنها نيز  حدود 2۶.۵ ميليون 
تن پيش بينی شده است.21 مجتمع پتروشيمی مستقر در مناطق داخلی 
کشور  هم از ابتدای سال تا پايان آذرماه موفق به توليد حدود 8 ميليون و 
2۹4 هزار تن محصول شدند.ظرفيت اسمی توليد ساالنه  اين مجتمع ها 
1۳.7 ميليون تن و برنامه توليد امس��ال آنها نيز 11.4 ميليون تن برآورد 
شده است. بر اساس اين گزارش، مجموع کل توليد صنعت پتروشيمی 
در آذرماه امسال حدود 4.۳ ميليون تن و عملکرد توليد از ابتدای سال تا 

پايان اين ماه حدود ۳۹.۹ ميليون تن بوده است.

تولید مجتمع های پتروشیمی  کشور به مرز ۴۰ میلیون تن رسیدعراق در بازار نفت به دنبال چیست؟

با هدف ایجاد ایجاد پایداری در مصرف آب توسط وزارت نیرو 

گروه انرژی :در جهانی که منابع طبيعی آن محدود بوده و در بسياری از 
موارد پاسخگوی رفتار اسرافی بشر امروز نيست و همچنين در جهانی که 
مرزهای اکولوژيک آن يکی پس از ديگری در حال فروشکستن است، 
قطعا پرداختن به هر کدام از موضوعات آب، خاک، هوا، انرژی و پسماند که 
از جمله محورهای اساسی فعاليت های بنيادی انرژی است، ضروری به 
نظر می رسد.عواملی همچون فقر و نابرابری، ايمنی، بهداشت و سالمت، 
غذا و تغيير اقليم، رش��د جمعيت و چالش های اجتماعی- اقتصادی در 
پايداری توسعه کشورها و تاب آوری جامعه جهانی موثر است در چنين 
شرايطی  يکی از اصلی ترين چالش هايی که بشر و وضعيت طبيعی کره 
خاکی را تهديد می کند تغييرات اقليمی ناش��ی از الگوی زندگی ماس��ت. 
اين تغيير الگو پس از انقالب صنعتی بيش��تر و بيش��تر ش��د. به نحوی که 
دانشمندان علوم زمين شناسی عصر جديد را نشأت گرفته از فعاليتهای 
انسانی می دانند.اکثر مولفه های هدف گذاری شده توسط بنياد جهانی 
ان��رژی ب��ر يکديگ��ر تأثيرات متقابل دارند که شناس��ايی اين هم بندها و 
تأکيد بر استفاده از هم افزايی های مثبت آن و اجتناب از هم افزايی های 
منفی آن يکی از راهبردهای کليدی تدوين برنامه ها و سياست گذاری 
هايی است که امروزه سازمان های بين المللی در بسياری از کشورها به 
آن می پردازند.س��ازمان ملل متحد دس��تيابی به اهداف و ش��اخص های 
متعددی را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت که از جمله آن می توان 
به دس��تور کار 21 و تصميمات کاپ 2۳ و نتايج حاصل از نشس��ت ريو 
+20 و همچنين اهداف توسعه پايدار اشاره کرد.محوريت ملی در تحقق 
دوهدف توسعه پايدار در تأمين دسترسی پايدار به آب با کيفيت و خدمات 
بهداش��تی مرتب��ط با آب و همين طور دسترس��ی به ان��رژی پايدار برای 
همگان بر عهده وزارت نيرو اس��ت. تحقق اين اهداف ارتباط مس��تقيمی 
با تغيير الگوی زندگی و مصرف ما در س��طوح فردی، س��ازمانی، ملی و 
بين المللی دارد. دقيقا در اين راستا است که وزارت نيرو با همکاری بنياد 
جهانی انرژی پروژه داوطلبانه ای را برای الگوس��ازی در س��طح جامعه با 
دو موضوع محاسبه، پايش و کاهش ردپای آب و کربن در اين وزارتخانه 
آغاز کرده است. » ردپای آب« به مفهوم، ايجاد فرآيندهای اندازه گيری 
و محاس��باتی در چرخ��ه عم��ر محص��ول و فرآيندهای مصرف آب برای 
پاس��خ به س��واالتی از قبيل کمی س��ازی ميزان مصرف آب )خاکستری، 
آب��ی و سبز(،محاس��به مصرف کارآم��د و متوازن آب،ارزيابی پايداری در 
مصرف آب و تعيين اقدامات راهبردی اولويت بندی ش��ده برای ايجاد 
پايداری در مصرف آب اس��ت .رضا اردکانيان  وزير نيرو  در هجدهمين 
دوره مراس��م بني��اد جهان��ی ان��رژی که با حضور 1۳0 نف��ر از نمايندگان 
کش��ورهای جهان برگزار ش��د ، گفت : بررس��ی های اوليه نشان می دهد 
ک��ه در مي��ان م��دت امکان کاهش ۳2 درصدی رد پای آب )از جمله آب 
مج��ازی( و کاه��ش ۳7 درص��دی ردپای انرژی در اين طرح وجود دارد.

وزير نيرو گفت: وزارت نيرو با توجه به همبس��تگی موجود ميان عوامل 
طبيعی چون آب، خاک، انرژی از يک س��و و درک مخاطرات مرتبط با 
آنها از سوی ديگر همچنين اعتماد عميق به رعايت حقوق شهروندی و 
عمل به مسئوليت های اجتماعی برنامه های وسيعی در رابطه با توسعه 
پايدار، مديريت ثبت، سازگاری با محيط زيست، کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای، افزايش کارايی و بهره وری در بخش های آب و آبفا و برق 
دارد.اردکانيان با اعالم اينکه وزارت نيرو تأمين مالی و همچنين انتقال 
فناوری در راستای  اجرای برنامه مشارکت ملی را برعهده دارد، تصريح 
کرد: اين وزارتخانه در مقياس کالن نيز با اجرای طرح هايی در سطح 
ملی، پروژه های افزايش بهره برداری انرژی را در ميان دس��تی، باال 
دستی و پائين دستی برق در دست اجرا دارد که در هر بخش در چارچوب 

اهداف ملی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، اهدافی را مشخص و 
برای آن برنامه ريزی کرده که در حال اجرا اس��ت.وی يادآور ش��د: در 
بخش آب نيز در راس��تای کاهش تنش های ناش��ی از ازدياد جمعيت 
و تغيي��ر اقلي��م ن��ه تنها برنامه های جلوگيری از هدررفت آب و افزايش 
بهره وری در مصرف آب را دنبال می کند بلکه اجرای پروژه هايی که 
در آن اس��تفاده از هم افزايی های مثبت در همبس��ت های آب، انرژی 
و محيط زيس��ت تقويت می ش��ود را نيز اکيدا مدنظر دارد .وزير نيرو در 
توضيح اين طرح، تأکيد کرد: در اين پروژه با اجرای طرح های نوآورانه 
در س��اخت مراکز تصفيه فاضالب  اس��تان تهران نه تها از انتش��ار گاز 
گلخانه ای به ميزان قابل مالحظه ای در س��ال جلوگيری ش��د بلکه با 
توليد پس��اب تصفيه ش��ده در س��ال امکان تغذيه آبخوان ها و اس��تفاده 
از آن را در آبياری فضاهای س��بز ش��هری فراهم کرده به اين ترتيب با 
ايجاد ظرفيت توليد برق معادل 24 مگابايت امکان تأمين برق جمعيتی 
۳00 هزار نفری را فراهم نموده اس��ت.به گفته اين مقام مس��ئول يکی 
از اصلی ترين س��رمايه های کش��ور برای کسب توفيق در تغيير الگوی 

مصرف و الگوی زندگی را حضور ارزشمند جوانان است.
برخورد با مشترکان پرمصرف ���

محم��د پ��رورش مديرعامل ش��رکت آب و فاض��الب تهران نيز در اين 
اجالس گفت: در حال حاضر سه سناريو برای تامين آب تهران در نظر 
گرفته ايم، اما اگر مجبور شويم مانند سال 1۳۹۳ با مشترکان پرمصرف 
برخ��ورد خواهي��م کرد.وی در خصوص ذخيره آب تهران گفت: در حال 
حاضر اظهارنظرهای متفاوتی در اين حوزه وجود دارد، اما اگر قرار است 
نظری ارائه ش��ود قبل از آن بايد تمام موارد به صورت کامل ش��ناخته 
و ارزيابی ش��ود. وی با بيان اين که ما به دنبال اين نيس��تيم که مردم را 
نگران کنيم، اظهار کرد: وظيفه ش��رکت آب و فاضالب اين اس��ت که 
خدمات را با کيفيت و کميت عالی در اختيار مشترکان قرار دهد که برای 
اين منظور با همکاری شرکت آب منطقه ای سه سناريوی سبز، زرد و 
قرمز را تبيين و پياده س��ازی کرده ايم.در حال حاضر در دی ماه هس��تيم 
و اميدواريم در بهمن ماه وضعيت بارندگی ها بهتر از شرايط فعلی شود، 
عالوه بر اين نيز گزارش های هواشناس��ی نيز جويای ش��رايط نرمالی 
است، اما تاکنون عمال اين اتفاق نيفتاده، اما اميد داريم که در روزهای 

آينده وضعيت بارش ها متناسب شود.
پرورش در خصوص محدوديت هايی که احتماال قرار اس��ت در تامين 
منابع آبی ايجاد ش��ود، گفت: در مديريت منابع قرار نيس��ت محدوديتی 
برای مش��ترکان مس��کونی ايجاد کنيم، چرا که ما اولويت بندی های 
مختلفی برای هر کدام از مش��ترکان داريم.مديرعامل ش��رکت آب و 
فاض��الب ته��ران مديريت مصرف را ي��ک امر ضروری برای مديريت 
منابع آبی دانس��ت و افزود: زمانی که عرضه کم می ش��ود بايد به همان 
تناس��ب تقاضا نيز مديريت ش��ود و با توجه به اين که س��رانه مصرف 
آب در ش��هر تهران بس��يار باال اس��ت، اگر ما می گوييم مردم در ميزان 
مصرف مش��ارکت داش��ته باش��ند، در واقع حرف منطقی است.پرورش 
ادامه داد: بر اس��اس س��ناريوی زرد اگر ش��رايط به همين روال پيش 
ب��رود الزم اس��ت 1۵ ت��ا 20 درص��د مديريت مص��رف صورت بگيرد و 
اگ��ر وارد س��ناريوی قرم��ز ش��ويم قطعا بايد مديري��ت مصرف بيش از 
اي��ن باش��د.مديرعامل ش��رکت آب و فاض��الب ته��ران اظهار کرد: ما 
اميدواريم که با صحبت و مديريت مصرف کار به برخورد با مشترکان 
پرمصرف نرس��د، اما اگر قرار باش��د مش��ترکی بی منطق مصرف کند 
 قطعا وارد عمل خواهيم ش��د، اما در حال حاضر اين مس��اله در دس��تور

 کار ما قرار ندارد. 

گروه نفت: بر اس��اس بودجه س��ال 1۳۹7، قيمت نفت در س��ال آينده ۵۵ 
دالر خواه��د ب��ود. ب��ه اعتقاد برخی کارشناس��ان، دولت در زمينه قيمت 
نفت ريس��ک بااليی را متحمل ش��ده و قيمت آن را باالتر از حد واقعی 
پيش بينی کرده اس��ت. بر اس��اس محاس��بات وزارت نفت، بيژن زنگنه 
قيمت نفت را برای س��ال آينده ۵0 دالر اعالم کرده بود. در حال حاضر 
قيمت نفت اوپک حدود ۶0 دالر اس��ت. البته قيمت نفت ايران ارزان تر 
از متوس��ط قيمت اوپک و حدود ۵۵ دالر اس��ت. خبرهايی نيز از فروش 
نفت ايران زير اين قيمت و حدود ۵0 دالر در سال جاری به گوش رسيده 

که صحت آن نامعلوم است.
سهم درآمدهای نفتی در بودجه ���۹۷ کم شد 

دولت در اليحه بودجه س��ال آينده مجموع درآمدهای ناش��ی از فروش 
نفت را 10۶ هزار ميليارد تومان برآورد کرده که در مقايسه با سال جاری 
با کاهش همراه اس��ت.بر اس��اس پيش بينی دولت در مورد درآمدهای 
نفتی مجموع واگذاری  دارايی های س��رمايه ای در اليحه بودجه س��ال 
آينده حدود 10۶ هزار و ۵00 ميليارد تومان پيش بينی شده است در حالی 
که اين رقم برای س��ال جاری در اليحه حدود 11۶ هزار ميليارد تومان 
و مص��وب ت��ا 118 ه��زار ميليارد تومان بود.همچنين برای منابع حاصل 
از فروش نفت و فرآورده های نفتی برای س��ال آينده 101 هزار ميليارد 
تومان پيش بينی ش��ده اس��ت. اين رقم در مقايس��ه با 111 هزار ميليارد 
تومان پيش بينی شده اليحه بودجه سال 1۳۹۶ تا 10 هزار ميليارد تومان 
و نسبت به رقم مصوب 11۳ هزار ميلياردی در قانون بودجه تا 12 هزار 
ميليارد تومان کاهش دارد.عملکرد قانون بودجه سال نشان می دهد در 
شش ماهه امسال حدود 44 هزار ميليارد تومان از درآمدهای پيش بينی 

شده محقق شده است.
دو سناریو برای نفت ۵۴ تا ���۵۸ دالری

وزارت اقتصاد با انتش��ار گزارش��ی در خصوص وضعيت درآمدهای نفتی 
در بودجه۹7، به تش��ريح دو س��ناريوی قيمت ۵4 و ۵8 دالری پرداخته 
که بر اين اساس، درآمدهای نفتی حداقل ۵1 وحداکثر ۵۵ ميليارد دالر 
خواهد بود.وزارت امور اقتصادی و دارايی در گزارشی، به بررسی وضعيت 
درآمدهای نفتی در بودجه سال 1۳۹7 پرداخته است؛ بر اين اساس، دو 
سناريوی قيمت ۵4 و ۵8 دالری برای نفت در نظر گرفته شده که در هر 
دو حال��ت، درآمده��ای نفتی حداقل ۵1 وحداکثر ۵۵ ميليارد دالر خواهد 
بود. چکيده اين گزارش به ش��رح زير اس��ت:1- قيمت نفت خام در س��ال 
2017 ميالدی از نوس��انات بس��ياری برخوردار گرديد به نحوی که سبد 
نفتی اوپک از ۵2.4 دالر در هر بش��که در ابتدای س��ال )ژانويه( به 4۵.2 
دالر در اواسط سال )ژوئن( کاهش يافت و در پايان سال به ۶1.4  دالر 
افزايش يافت. با اين حال متوسط قيمت نفت خام در سال 2017 با ۵2.4 
دالر در هر بش��که باالتر از متوس��ط قيمت در س��ال قبل از آن )متوس��ط 
40.8 دالر در ه��ر بش��که( ق��رار گرفت.با در نظر گرفتن عوامل مختلف 
تأثيرگذار بر بازار نفت در سال آتی، پيش بينی می شود سطح کلی قيمت ها 
باالتر از سال جاری و با توجه به نظر موسسات بين المللی در سطح ۵4 
دالر تا ۵8 دالر در هر بش��که باش��د اين در حالی اس��ت که منابع نفتی 
برای بودجه سال 1۳۹7 کشور با فرض قيمت هر بشکه ۵۵ دالر منظور 
ش��ده اس��ت.مهمترين عوامل )قابل پيش بينی( تأثيرگذار بر قيمت نفت 
در سال 2018 شامل پيش بينی رشد اقتصاد جهانی و عرضه و تقاضای 
نفت خام می باش��د که به ش��رح ذيل توس��ط مؤسسات معتبر بين المللی 
مورد پيش بينی قرار گرفته اس��ت:در ارتباط با رش��د اقتصاد جهانی، بر 
اس��اس جديدترين گزارش های اوپک، صندوق بين المللی پول و بانک 
جهانی، اقتصاد جهانی روند رو به رشد خود را در سال 2017 ادامه داده 
است و اين شرايط به ويژه در اقتصادهای OECD رشد چشمگير داشته 
است و روند رشد اقتصادهای پيشرفته فراتر از انتظار بوده است.هر چند 

چالش های رشد اقتصادی همچنان پابرجاست و مهمترين آنها تحوالت 
سياسی جهان و تصميمات سياستگذاران پولی در بانکهای مرکزی مهم 
جهان است ليکن روند رشد مذکور در سال آتی نيز ادامه دارد و سازمان 
اوپک و صندوق بين المللی پول رشد اقتصادی سال 2018 را ۳.7 درصد 
و بانک جهانی نيز 2.۹ درصد اعالم نموده است.در ارتباط با تراز عرضه 
و تقاضای نفت خام الزم به ذکر اس��ت تقاضا برای نفت خام در س��ال 
2017، نزديک به ۹۶.۹ ميليون بشکه در روز بوده که حدود 1.48 ميليون 
بشکه باالتر از سال 201۶ است. بر اساس پيش بينی های به عمل آمده 
تقاضای جهانی نفت خام در سال 2018 بالغ بر ۹8.۵ ميليون بشکه در 
روز خواهد بود که 1.۶ ميليون بش��که در روز بيش��تر از رقم س��ال 2017 
می باشد. اين در حالی است که طی دو سال گذشته مهمترين دليل کاهش 
قيمت نفت، وجود مازاد عرضه در بازار عنوان شده است.در سال 201۵ 
حدود 1.۵ ميليون بشکه در روز مازاد عرضه وجود داشت که هرچند در 
س��ال 201۶ از حجم آن کاس��ته ش��د ولی يکی از عوامل تضعيف کننده 
قيمت نفت همچنان باقی ماند. در س��ال 2017 به ويژه در فصول دوم، 
س��وم و چهارم، بازار با کمبود عرضه تا 1.۳ ميليون بش��که در روز مواجه 
شد. برای سال 2018 نيز پيش بينی می شود در فصل اول، بازار با مازاد 
عرضه مواجه گردد که باعث افزايش سطح ذخيره سازی ها خواهد شد، 
اما در فصول دوم، سوم و چهارم تا سطح حداکثر 1.8 ميليون بشکه در 
روز با کس��ری مواجه گردد.2- طی س��ال جاری به طور متوس��ط توليد 
نفت خام ايران بالغ بر۳.8۵1 ميليون بشکه در روز و توليد ميعانات گازی 
نيز بالغ بر ۶08 هزار بش��که در روز بوده اس��ت. اين در حالی اس��ت که 
متوسط صادرات نفت خام حدود 2.1۳۶ ميليون بشکه در روز و ميعانات 
گازی نيز حدود 4۵0 هزار بشکه در روز بوده است. عمده ترين مشتريان 
نفتی کشور شامل کشورهای چين، هند، ژاپن و کره جنوبی است که در 
مجموع واردات نفتی کشورهای مذکور از ايران طی سال جاری افزايش 
نش��ان می دهد و در مجموع ميزان واردات نفت اين 4 کش��ور از ايران 
در بازه زمانی ژانويه تا اکتبر 2017 به يک ميليون و 710 هزار بش��که 
در روز رس��يده که 8.۵ درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته رشد 
نش��ان می دهد.۳-برای نفت خام ايران نيز پيش بينی می ش��ود متوسط 
قيمت نفت صادراتی ايران در س��ال 1۳۹7 در س��ناريو حداقلی ۵4 دالر 
و حداکثری ۵8 دالر در هر بش��که باش��د. ازاينرو با فرض صادرات نفت 
خام و ميعانات گازی به طور متوسط 2.۶ ميليون بشکه در روز، متوسط 
 کل درآمده��ای صادرات��ی اي��ران در س��ال 1۳۹7 حداقل ۵1 و حداکثر 

۵۵ ميليارد دالر خواهد بود. 
نفت و دالر متغیر مالی نیست ���

محمد قاس��می، معاون مرکز پژوهش های مجلس نيز درباره مناس��ب 
بودن قيمت ۵۵ دالری نفت و ۳۵00 تومانی دالر در بودجه ۹7  گفت: 
»نفت و دالر متغير مالی نيس��ت که با بودجه تعيين ش��ود. اين س��نت 
غلط و اشتباهی است که دالر و نفت در بودجه به عدد مشخصی معين 
می ش��ود. دولت سياس��ت های پولی، ارزی و تجاری کش��ور را فدای 
مصلحت ه��ای بودج��ه ای می کند. سال هاس��ت اي��ن حرف ها را بيان 
می کني��م. ب��ه دول��ت و بودج��ه چ��ه ربطی دارد که قيم��ت دالر و نفت 
چقدر اس��ت. مگر سياس��ت های استخراج نداريم؟« قاسمی تاکيد کرد: 
»همين معادله ش��يطانی قيمت ارز و نفت اس��ت که کش��ور را به خاک 
س��ياه نش��انده اس��ت. هر دولتی آمده همين مس��ير غلط را ادامه داده، 
کش��ور را نابود کرده، بودجه خودش را بس��ته و رفته اس��ت. نظر مرکز 
پژوهش ها نيز اين اس��ت که اين قيمت گذاری از اس��اس غلط اس��ت. 
سياس��ت های تجاری بايد قيمت ارز را تعيين کند. طبق برنامه شش��م 
 توسعه قيمت ارز و نفت نبايد در بودجه تعيين شود. چرا دوباره دولت به اين 

سمت می رود.«

تداوم سیاست های غلط پولی در بودجه » ردپای آب«گرفته می شود 
معاون مرکز پژوهش های مجلس از اتکاء به نفت  انتقاد کرد  

محسن جالل پور ���

 برخورد با مشترکان
 پرمصرف آب 

مديرعامل ش��رکت آب و فاضالب تهران 
گف��ت: در حال حاضر س��ه س��ناريو برای 
تامين آب تهران در نظر گرفته ايم، اما اگر 
مجبور شويم مانند سال 1۳۹۳ با مشترکان 
پرمص��رف برخورد خواهيم کرد.به گزارش 
ايسنا، محمد پرورش روزگذشته در حاشيه 
هجدهمين دوره مراسم بنياد جهانی انرژی، 
در خصوص ذخيره آب تهران گفت: در حال 
حاضر اظهارنظرهای متفاوتی در اين حوزه 
وجود دارد، اما اگر قرار اس��ت نظری ارائه 
ش��ود قبل از آن بايد تمام موارد به صورت 
کامل ش��ناخته و ارزيابی ش��ود. وی با بيان 
اين ک��ه ما به دنبال اين نيس��تيم که مردم 
را نگران کنيم، اظهار کرد: وظيفه شرکت 
آب و فاضالب اين اس��ت که خدمات را با 
کيفيت و کميت عالی در اختيار مش��ترکان 
ق��رار دهد که برای اين منظور با همکاری 
ش��رکت آب منطقه ای سه سناريوی سبز، 
زرد و قرمز را تبيين و پياده سازی کرده ايم.

مديرعامل ش��رکت آب و فاضالب تهران 
تاکي��د ک��رد: در ح��ال حاض��ر در دی ماه 
هس��تيم و اميدواريم در بهمن ماه وضعيت 
بارندگی ه��ا بهتر از ش��رايط فعلی ش��ود، 
عالوه بر اين نيز گزارش های هواشناس��ی 
نيز جويای شرايط نرمالی است، اما تاکنون 
عم��ال اين اتفاق نيفتاده، اما اميد داريم که 
در روزهای آينده وضعيت بارش ها متناسب 
شود.پرورش در خصوص محدوديت هايی 
که احتماال قرار اس��ت در تامين منابع آبی 
ايجاد ش��ود، گفت: در مديريت منابع قرار 
نيست محدوديتی برای مشترکان مسکونی 
ايجاد کني��م، چرا که ما اولويت بندی های 
مختلفی برای هر کدام از مشترکان داريم. 

 دستور توانیر
 در پی زلزله فیروزکوه

براس��اس اعالم دفتر مديريت بحران توانير، 
ش��رکت ه��ای تابعه و معي��ن در آمادگی به 
س��ر م��ی برند.به گ��زارش تواني��ر، به دنبال 
وقوع زمين لرزه ای به بزرگی 4.۳ ريشتر در 
شهرس��تان فيروزکوه، دفتر مديريت بحران 
توانير دس��تورآمادگی ش��رکت های تابعه و 
معين را صادر کرد.براساس اعالم اين دفتر، 
اين اطالعيه در همان س��اعت اوليه پس از 
وقوع زمين لرزه صادر شده و اکنون شرکت 
های تابعه و معين در آمادگی به سر می برند.

مرکز لرزه نگاری  کشوری وابسته به موسسه 
ژئوفيزيک دانش��گاه تهران اعالم کرد زمين 
ل��رزه ای ب��ه بزرگی 4.۳ ريش��تر در مقياس 
ام��واج درونی زمين در عمق 1۳ کيلومتری، 
ساعت 17:20 روزگذشته فيروزکوه را لرزند.

مرکز زلزله از فيروزکوه ۹ کيلومتر، از ارجمند 
14 کيلومتر و از آالش��ت ۳7 کيلومتر فاصله 

داشته است.

واردات نفت هند از ایران رکورد ۹ ماهه زدقیمت های نفت نزدیک ۷۰ دالر باقی ماندانسداد بیش از ۳۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور
معاون حفاظت و بهره برداری ش��رکت 
مديري��ت منابع آب ايران گفت:از ابتدای 
اجرای طرح احيا و تعادل بخش��ی منابع 
آب زيرزمينی تا اواسط دی ماه امسال ۳0 
هزار و ۶21 حلقه چاه غيرمجاز مس��دود 

شده است.
ب��ه گ��زارش مهر ؛ جهانگي��ر حبيبی، به 
تش��ريح روند اج��رای طرح احيا و تعادل 
بخش��ی منابع آب زيرزمينی در کش��ور 
پرداخ��ت و گف��ت: در حال حاضر س��هم 
آب ه��ای زيرزمينی درتأمين آب کش��ور 
)کش��اورزی، صنعت و شرب( بالغ بر ۵۵ 
درصد نسبت به کل منابع آب بوده که با 
توجه به خشکسالی های اخير و برداشت 
بيش از حد مجاز از منابع آب زيرزمينی و همچنين تش��ديد افت س��طح آب و کس��ری مخزن 
ساالنه به ميزان ۵.7 ميليارد مترمکعب و کسری مخزن تجمعی به ميزان 120 ميليارد مترمکعب 
در دراز مدت، وزارت نيرو طرح احياء و تعادل بخش��ی منابع آب زيرزمينی کش��ور را تدوين و 
در پانزدهمين جلس��ه ش��ورای عالی آب با هدف احيا و تعادل بخش��ی منابع آب زيرزمينی به 
تصويب رساند.وی ادامه داد: برای اجرای طرح برنامه های کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت 
تدوين ش��ده اس��ت که در ابتدای ش��روع اجرای طرح، کاهش برداش��ت از منابع به ميزان ۵00 
ميليون مترمکعب در سال 1۳۹4 به عنوان برنامه کوتاه مدت، حذف کسری مخزن ۶ ميليارد 
مترمکعبی س��االنه در پايان س��ال 1۳۹۹ به عنوان برنامه ميان مدت و جبران کس��ری مخزن 

دراز مدت در 1۵ سال بعدی هدف گذاری شد.

قيم��ت نفت برنت روز سه ش��نبه افت 
ک��رد اما همچن��ان نزديک به 70 دالر 
باقی ماند؛ نرخی که بازارها بعد از افت 
شديد قيمت نفت از 2014 تا کنون به 
خود نديده بودند. قيمت نفت برنت روز 
سه شنبه افت کرد اما همچنان نزديک 
به 70 دالر باقی ماند؛ سطحی که بازارها 
بعد از افت ش��ديد قيمت نفت از 2014 
ت��ا کنون به خود نديده بودند.قيمت ها 
توس��ط محدوديت توليد کش��ورهای 
عض��و اوپ��ک و متحدان غير اوپکی به 
رهب��ری روس��يه، و همچنين تقاضای 
 ب��اال به لطف رش��د اقتص��ادی قوی،
 تقوي��ت ش��دند.قيمت نف��ت برنت در 
س��اعت 1۵:04 دقيقه به وقت تهران، نس��بت به قيمت بس��ته ش��ده قبلی خود ۵4 س��نت 
افت کرد و به ۶۹.72 دالر برای هر بش��که رس��يد.روز دوش��نبه قيمت نفت برنت به 70.۳7 
دالر برای هر بش��که رس��يده بود که باالترين قيمت از دس��امبر 2014 تاکنون اس��ت. از 
دس��امبر 2014 افت ۳ س��اله قيمت های نفت آغاز ش��د.قيمت نفت خام متوس��ط تگزاس 
 غ��رب آمري��کا، دابلي��و ت��ی آی، ب��ا 12 س��نت يا 0.1۹ درص��د کاهش به بش��که ای ۶4.18 
دالر رس��يد. دابليوت��ی آی در اواي��ل معام��الت روزگذش��ته ب��ه رک��ورد ۶4.8۹ دالر 
رس��يد ک��ه باالتري��ن قيم��ت آن از دس��امبر 2014 ت��ا کن��ون اس��ت.اوليور جاک��وب 
 از ش��رکت مش��اور پتروماتريک��س می گوي��د: ب��ازار ب��ه نقط��ه مقاوم��ت تکنيک��ی

 خود رسيده است.

رويت��رز ب��ه نقل از منابع آگاه گ��زارش داد واردات نفت 
هن��د از اي��ران در دس��امبر احتماال باالترين ميزان در ۹ 
ماه گذشته بوده که کمک کرد صادرات نفت اين عضو 
اوپک به آسيا در ماه ميالدی گذشته افزايش پيدا کند.

به گزارش ايس��نا به نقل از رويترز، اين منبع آگاه اظهار 
کرد: خريداران آسيايی طبق برنامه قرار بود در دسامبر 
1.۹2 ميليون بشکه در روز نفت ايران را خريداری کند 
که هفت درصد نسبت به ماه پيش از آن کاهش داشت.

ميزان نفت خام بدون در نظر گرفتن ميعانات که قرار بود هند در ماه ميالدی گذشته از ايران بارگيری 
کند، حدود ۵۵0 هزار بش��که در روز بود که 78 درصد نس��بت به نوامبر افزايش داش��ت و باالترين 
ميزان از مارس بود.اين ميزان واردات نفت خام هند از ايران، کاهش خريد ماهانه سه خريدار آسيايی 
بزر گ ديگر ش��امل چين، کره جنوبی و ژاپن را جبران می کند. جزئيات مربوط به بارگيری ميعانات 
برای دس��امبر هنوز موجود نيس��ت.تايوان نيز ماه ميالدی گذش��ته نفت ايران را خريداری کرد.ايران 
۳.8 ميليون بش��که در روز نفت خام توليد می کند و س��ومين توليدکننده بزرگ عضو اوپک اس��ت.
همچنين شرکت نفت دولتی پتروناس مالزی در دسامبر برای نخستين بار از سال 2012 نفت ايران 
را خريداری کرد. مالزی به دليل تش��ديد تحريم های غربی و دش��وار ش��دن پرداخت و صادرات نفت 
در سال 2012 واردات نفت از ايران را متوقف کرده بود.پتروناس نفت ايران هوی را در يک قرارداد 
محموله تکی خريداری کرد. نفتکش "پاتموس واريور" محموله ای به ميزان ۳00 هزار بشکه نفت 
خام را پس از بارگيری در ايران در بندر ماالکای مالزی تخليه کرد.توافق پتروناس برای خريد نفت 
ايران به دنبال عرضه محموله های تکی و همچنين کاهش قيمت فروش رس��می برای دس��امبر از 
س��وی ايران روی با هدف جذب خريداران، انجام گرفت.ايران پس از لغو تحريم ها در ژانويه س��ال 
201۶ که به دنبال توافق هسته ای ميان تهران و قدرت های جهانی حاصل شد، صادرات نفت خود 

را تقريبا بيش از دو برابر افزايش داد.



ديدار عضو هيئت مديره بانک دي 
با استاندار کرمانشاه

 

عضو هيئت مديره بانک دي ضمن ديدار با استاندار 
کرمانش��اه از مناطق زلزله زده اين اس��تان بازديد و 
ب��ا خانواده هاي آس��يب دي��ده در اين مناطق ديدار و 
ابراز همدردي کرد. به گزارش اداره روابط عمومي و 
تبليغات بانک دي، اکبر پورمظاهري درجريان سفر 
به کرمانش��اه که با هدف بازديد از مناطق زلزله زده 
انجام شد با استاندار کرمانشاه ديدار و گفت و گو کرد. 
بر اساس اين گزارش پورمظاهري در ديدار با مهندس 
بازوند اس��تاندار کرمانش��اه گزارشي از کمک هاي 
ارسالي بانک دي به مناطق زلزله زده اين استان ارائه 
کرد. در اين ديدار ، استاندار کرمانشاه نيز ضمن تشريح 
آسيب هاي وارد شده به اين استان گفت: اقدام نظام 
بانکي در کمک به مناطق زلزله زده قابل تقدير است 
و انتظار داريم اين اقدامات تا زمان بازس��ازي کامل 

مناطق زلزله زده ادامه يابد.

بازديد مدير استاني بانک ايران 
زمين از کارخانه ايران نوبافت

مدير ش��عب اس��تان هاي اصفهان، قم، مرکزي و 
چهارمح��ال و بختي��اري بانک ايران زمين با هيات 
همراه در راستاي افزايش ارائه خدمات بانکي و تعامل 
اقتصادي، از کارخانه نساجي ايران نوبافت اصفهان 
بازديد کردند.به گزارش روابط عمومي: محمد رضا 
سبزواري مدير استاني بانک ضمن بازديد از خطوط 
توليد اين کارخانه با اشاره به پيشينه صنايع در استان 
اصفهان افزود: اين شهر سالهاي متمادي به عنوان 
قطب نساجي کشور مطرح و قوي ترين رکن نساجي 
ايران در طول چندين دهه بوده اس��ت. وي در ادامه 
با اشاره به درگيري هاي صنعت نساجي و مشکالت 
آن، گرفتاري هاي موجود را مس��تقيم مرتبط با خود 
اين صنعت ندانست و معضالتي همچون قاچاق را 
از مهمترين مسايل روز اقتصاد و تاثير گذاردر شرايط 
فعلي بر ش��مرد.وي در س��خنان پاياني خود در اين 
جلس��ه به تش��ريح ارائه ان��واع خدمات و همچنين 
رسالت هاي محيط زيستي بانک ايران زمين پرداخت 
و ضمن ابراز خرس��ندي از همکاري با ظرفيت هاي 
تخصصي صنعت نساجي گفت: اميدواريم با ايجاد 
و افزاي��ش رابط��ه متقابل به نحو احس��ن بتوانيم در 
جهت رفع بخش��ي از مش��کالت کارخانه گام هاي 

مثبتي برداريم.

بانک و بیمه چهارشنبه   27 دی 96  شماره 8677 Wed 17 Jan 2018  Vol 677

فرصت مناسب پسابرجام براي درآمدهای بین المللی بانک ملی
حسین زاده مطرح کرد:

مديرعام��ل بانک ملي ايران گفت: با توجه 
به ش��رايط مس��اعد ايجاد ش��ده در فضاي 
پسابرجام، هدف بانک ملي ايران بازگشت 
ب��ه دوران اقت��دار بانک در روزهاي قبل از 

تحريم در حوزه بين الملل است.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، 
دکتر محمد رضا حس��ين زاده در بازديد از 
ادارات کل خارج��ه، ضمانتنامه هاي ارزي 
و مش��ارکت ها و توس��عه شبکه بين الملل 
با ابراز خرس��ندي از افزايش دس��تاورد ها و 
بهبود عملکرد حوزه هاي بين الملل بانک، 
عنوان کرد: ش��ادابي و جنب و جوش��ي که 
در اين ادارات هست، نشان دهنده عملکرد 
مناسب و رو به پيشرفت بانک در حوزه بين 
الملل اس��ت. در اين بازديد برات کريمي و 
غالمرضا پناهي اعضاي هيات مديره بانک 
وي را همراهي مي کردند. حس��ين زاده در 
رابط��ه با مس��ئوليت بانک در پس��ابرجام 
تصري��ح ک��رد: اين انتظ��ار از ما مي رود که 
واحدهاي خارج از کش��ور به روزهاي اوج 
خ��ود بازگردند که بخش��ي از اين موضوع 
در فضاي پس��ا برجام انجام ش��ده و بخش 
ديگر آن به اس��تفاده درس��ت و مناس��ب از 
شرايط ايجاد شده بر مي گردد. مدير عامل 
بانک با بيان اينکه هدف بانک بعد از برجام 

در زمين��ه بين الملل، جذب س��رمايه هاي 
عظيم و ش��رکت هاي بزرگ اس��ت، ادامه 
داد: م��ا در بعض��ي زمينه ه��اي بين المللي 
موفقيت هاي خيلي خوبي داشته ايم و بايد 
با تمام وجود براي داشتن عملکرد مطلوب 

و مناس��ب تر که در ش��ان بانک ملي ايران 
باش��د ت��الش کنيم. وي بي��ان کرد: بانک 
ملي ايران ارتباط بس��يار مناس��ب و جامعي 
ب��ا بانک ه��اي ترکيه دارد و به عنوان بانک 
اول ايراني اين کش��ور فعاليت مي کند. اين 

اتف��اق باي��د در کش��ور هاي ديگر هم رخ 
ده��د و ب��ا توجه به فضاي ايجاد ش��ده در 
حال حاضر رفتن به سمت ارتباط بيشتر با 
بانک هاي دنيا به نفع کشور، مردم و بانک 
اس��ت. حسين زاده درادامه اين بازديد و در 

جمع کارکنان اين سه اداره اظهار کرد: در 
س��ه حوزه مديريت ش��عب خارج از کشور، 
ارتباط با بانک هاي خارجي و کارگزاران و 
هدايت ش��عب داخل کشور بايد به بهترين 
ش��کل اقدام ش��ود. مدير عامل بانک ملي 
ايران با بيان اينکه بايد از اعداد خرد و ريز 
فاصله بگيريم و به دنبال جذب شرکت هاي 
ق��در و ب��زرگ باش��يم، ادام��ه داد: اعتبار و 
تجرب��ه 90 س��اله بانک مل��ي ايران باعث 
ش��ده اس��ت که با صدها شبکه کارگزاري 
در عرصه بين الملل ارتباط داش��ته باش��د. 
اين فرصت مناس��بي است که مي توانيم از 
آن براي رسيدن به ايده آل هاي بانک ملي 
ايران و ش��ان واقعي بانک اس��تفاده کنيم. 
حس��ين زاده در پايان صحبت هاي خود از 
کارکنان اين ادارات خواس��ت که به دنبال 
رونق بخش��يدن به ش��عب خارجي باشند و 
براي اين رونق بخش��ي، ايده پردازي کنند 
و راه��کار ارائ��ه دهند.در جريان اين بازديد 
روساي ادارات کل خارجه، ضمانتنامه هاي 
ارزي و مش��ارکت ها و توس��عه شبکه بين 
الملل آمار هايي از عملکرد اين سه اداره ارائه 
کردند.در پايان اين بازديد مدير عامل بانک 
ملي ايران و هيات همراه از ش��عبه مستقل 

ميرداماد بازديد کردند.

میز خبرمیز خبر

بخشودگي جرايم تأخير 
تسهيالت بانک آينده

بان��ک آين��ده، ب��ا اجراي »ط��رح زرين 4« 
در س��ه ماهه پاياني س��ال 1396 و در بازه 
زماني 1396/10/01 تا 1396/12/15 طرح 
بخشودگي جرايم تأخير تسهيالت اعطايي را 
اجرا مي کند. بر اساس اين طرح، مشترياني 
که تا تاريخ 1396/12/15، نسبت به تسويه 
نقدي بدهي هاي تسهيالتي و يا به روزرساني 
اقس��اط اقدام نمايند؛ از مزاياي مختلفي، از 
جمله: بخش��ودگي 100 درصد جرايم تأخير 
پرداخت اقس��اط، بدون توجه به نرخ س��ود و 
نوع تسهيالت، برخوردار خواهند شد. گفتني 
است؛ در اين طرح براي مشترياني که زودتر 
از موعد سررسيد، اقدام به تسويه تسهيالت 
خود نمايند؛ مزايايي به عنوان جايزه خوش 

حسابي در نظر گرفته شده است.

مديريت شهري نوآور 
وهوشمند نياز شهرها

مديرعامل بانک شهر با بيان اينکه شهرهاي 
کش��ورمان هم اکنون با معضالت متعددي 
روبه رو بوده و در آينده نيز با معضالت پيچيده تر 
و جديدي مواجه خواهند بود،گفت: مديريت 
شهري منعطف، هوشمند و نوآور نياز امروز 
شهرها، بويژه کالن شهرهاست. به گزارش 
مرکز ارتباطات وروابط عمومي بانک ش��هر 
،دکتر حس��ين محمد پورزرندي در سومين 
کنفرانس جامع مديريت شهري ايران که با 
حضور مديران ارشد شهري پايتخت و کالن 
شهرها ، نمايندگان مجلس ، استاندار تهران و 
جمع کثيري از دانشجويان در محل دانشگاه 
تهران برگزار شد، بر ضرورت حل مشکالت 
قوانين شهري در کشورمان تاکيد کرد.وي 
با تش��ريح نحوه عملکرد مديريت ش��هري 
در ش��هرهاي مختلف دنيا و پيش��رفت هاي 
آن��ان در حوزه ه��اي مختل��ف ،تصري��ح 
ک��رد: درحال حاضر ش��هرها و به خصوص 
کالنش��هرها، مراک��ز فرمانده��ي اقتصاد 
جهاني هستند؛گردش جهاني سرمايه، کاال، 
خدم��ات و اطالع��ات کارکردهاي نويني را 
به ش��هرها بخش��يده است. پورزرندي ادامه 
داد:شهرها بيشتر از گذشته در اقتصاد جهان 
نقش��ي اساسي ايفا مي کنند و سبب افزايش 
ثروت ملت ها شده اند.وي با تاکيد بر ضرورت 
توجه به افزايش درآمدهاي پايدار ش��هري 
در شهرها،گفت:ش��هري ک��ه بر درآمدهاي 
ناپاي��دار تکي��ه کند هي��چ گاه رنگ پايداري 

اجتماعي و زيست محيطي را نخواهد ديد.

مجوزهاي دريافت وجه بدون کارت از خودپردازهاي بانک 
صادرات ايران در راس��تاي افزايش ضريب ايمني و امنيت 
مش��تريان تا 24 س��اعت اعتبار دارد و مش��تري مي تواند تا 
سقف 2 ميليون ريال به صورت يکجا و يا به دفعات برداشت 
نمايد و يا آن را از طريق تلفن همراه در اختيار فرد ديگري 
ق��رار دهد. ب��ه گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، 
دريافت پول نقد بدون کارت و يا ارسال مجوز آن براي ساير 
افراد توسط مشتريان اين بانک با فراگير شدن درگاه هاي 

پرداخت الکترونيکي، جاذبه بيشتري يافته است به نحوي که 
به مرور دريافت ساير خدمات از اين طريق توسعه بيشتري 
خواهد داش��ت. در حال حاضر ارائه خدمات بدون کارت در 
خودپردازهاي اين بانک با 3 گزينه مس��دود کردن کارت، 
دريافت شماره شباي حساب و برداشت وجه بدون کارت، 
عملياتي است و در آينده نزديک ساير خدمات از جمله پرداخت 
قبوض، حق بيمه و غيره به مرحله بهره برداري خواهد رسيد. 
بنا بر اين گزارش، سرويس »مجوز برداشت بدون کارت از 
خودپرداز« در سامانه همراه بانک راه اندازي گرديده که با 
اس��تفاده از اين س��رويس قادر خواهيد بود »مجوز برداشت 
وجه بدون کارت« را براي شخص ديگري ارسال نماييد. 
کدهاي 19 رقمي صادره براي اعطاي مجوزهاي "برداشت 
وجه بدون کارت" از طريق همراه بانک اگر تا قبل از ساعت 
1٨ اخذ شود تا پايان همان روز کاري و بعد از ساعت مذکور 
به جهت ضريب ايمني و امنيت مشتريان تا پايان روز کاري 
بعد معتبر خواهد بود و شخص ذينفع جهت دريافت وجه به 

يکي از خودپردازهاي بانک صادرات  مراجعه کنند.

شرکت به پرداخت ملت به عنوان بزرگ ترين شرکت 
ارائه دهنده خدمات پرداخت در کش��ور و خاورميانه، 
نس��خه جدي��د اپليکيش��ن موبايل��ي س��که را براي 
 ios و Android گوش��ي هاي داراي سيس��تم عامل
تهيه و منتش��ر کرد. به گزارش روابط عمومي بانک 
ملت، مشتريان و دارندگان کارت هاي بانکي از مبدا 
20 بان��ک )مل��ت، مل��ي، تجارت، س��په، آينده، دي، 
پارسيان، سامان، پست بانک، اقتصادنوين، سرمايه، 

انصار، مهر اقتصاد، قوامين، ش��هر، حکمت ايرانيان، 
صنعت و معدن، ايران زمين، گردش��گري، رس��الت( 
مي توانند با نصب اين اپليکيش��ن روي گوش��ي تلفن 
همراه خود از خدمات پرداخت الکترونيک اس��تفاده 
کنند. از امکانات و قابليت هاي س��امانه س��که که با 
هدف ارائه محصوالت نوآورانه در حوزه خدمات غير 
حضوري و تس��هيل در انجام انواع تراکنش  از س��وي 
مشتريان از طريق تلفن همراه راه اندازي شده است، 
مي توان به امکانات حواله کارت به کارت، س��رويس 
کي��ف پ��ول، پرداخت قبض، ش��ارژ بس��ته اينترنت، 
پرداخ��ت جريمه خودرو و نيکوکاري اش��اره کرد. بر 
اس��اس اي��ن گزارش، ش��رکت ب��ه پرداخت با هدف 
ترغيب مش��تريان به نصب و اس��تفاده از نسخه جديد 
اپليکيش��ن موبايلي سکه، مرحله اول جشنواره سکه 
را به مدت چهار ماه از تاريخ اول دي ماه 96 ش��روع 
کرده اس��ت که اين جش��نواره تا 31 فروردين ماه 9۷ 

همراه با جوائز بسيار ارزنده خواهد بود.

»برداشت بدون کارت« از خودپردازهاي
 بانک صادرات ايران

ارائه خدمات غيرحضوري از طريق نسخه جديد 
اپليکيشن موبايلي سکه

احداث بيش از ۱۱۰ کيلومتر 
خط انتقال فاضالب در بابلسر

ساري-رييسي امور آب وفاضالب شهري بابلسر 
با تحت پوشش داشتن شهرهاي بابلسر، کله بست 
و بهنمير و جمعيت تحت پوش��ش بيش از 123 
هزار و 405 نفر يکي از شهرهاي زيباي ساحلي 
مازندران محس��وب مي ش��ود. مسافرپذير بودن 
اين ش��هرها به ويژه در ايام تابس��تان و تعطيالت 
عي��د، ض��رورت اجراي طرحه��اي فاضالب را 
انکارناپذير نمود. بنابراين در راس��تاي تاکيدات 
ش��رکت مهندسي آب وفاضالب کشور مبني بر 
حفظ محيط زيست با اجراي طرحهاي جمع آوري 
و تصفيه فاضالب، مطالعه اجراي طرح فاضالب 
بابلس��ر در سال 13۷9 آغاز شد.معاون مهندسي 
توسعه آبفاشهري مازندران با بيان اينکه اين طرح 
براي دوره زماني 25 ساله است، گفت: عمليات 
اجرايي اين تصفيه خانه در زميني به مساحت 14 
هکتار از سال ۷6 آغاز شد .مهندس يزدان پناه، با 
بيان اينکهبراي اين طرح 4 مدول در نظر گرفته 
شد افزود: مدول اول با ظرفيت 4٨60 متر مکعب 
در ش��بانه روز و تحت پوش��ش قراردادن 20هزار 
نفر از جمعيت بابلسر درحال بهره برداري است.

وي، ظرفيت تصفيه خانه در سال مقصد را بيش 
از ۷1هزار و 500 متر مکعب در شبانه روز عنوان 
و تصريح کرد: اين تصفيه خانه با سيس��تم لجن 

فعال با هوادهي ممتد فعال است.

مگاموتور رکورد زد

رکورد توليد موتور در دو شيفت کاري در شرکت 
مگاموتور شکس��ته ش��د.  به گزارش سايپا نيوز؛ 
بر اساس دستور مديرعامل گروه خودروسازي 
سايپا و استراتژي تعريف شده در جهت افزايش 
توليد، روز گذشته با توليد 2۷4۷ دستگاه موتور، 
رکورد توليد در ش��رکت مگاموتور شکسته شد.

بر اساس اين گزارش، با همت و تالش کارکنان 
ش��رکت مگاموت��ور و راهبري مديريت ارش��د 
گروه، اين شرکت توانست به اين موفقيت دست 
ياب��د و اي��ن رکورد که از اواخر دهه ٨0 تاکنون 
تکرار نشده بود را بشکند. عالوه بر اين، موتور 
تندر 90 در دوش��يفت به تعداد 635 دس��تگاه در 
اين ش��رکت توليد ش��ده است که از زمان توليد 
موت��ور اي��ن خودرو در مگاموتور، اين رکورد بي 

نظير بوده اس��ت.

ش�هرکرد – کريم�ي: "مدي��ر کل مي��راث فرهنگي 
، صنايع دس��تي و گردش��گري در ديدار با مديرکل 
بني��اد مس��کن اس��تان در خصوص افزايش س��طح 
همکاريه��اي دوجانب��ه بحث و تبادل نظر کردند". به 
گ��زارش ايمان نظري؛ مس��ئول روابط عمومي اداره 
کل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
اس��تان چهارمحال و بختياري: طي نشس��تي که با 
حض��ور مدي��ر کل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري اس��تان و کارشناسان اين اداره کل و نيز 
مديرکل و هيأت کارشناس��ي بنياد مس��کن انقالب 
اسالمي استان برگزار شد، مدير کل ميراث فرهنگي 
اس��تان ضمن تش��ريح سياس��تهاي اين سازمان در 
راس��تاي حفاظ��ت از بافته��ا و بناهاي تاريخي اظهار 

داش��ت: برگزاري نشست هاي تخصصي مشترک در 
سطح مديران کل، معاونين و کارشناسان و همچنين 
انعقاد تفاهم نامه مش��ترک فيمابين طرفين ميتواند 
زمينه همکاري هاي دوجانبه در جهت تحقق اهداف 
مشترک را فراهم نمايد. در اين نشست در خصوص 
بحث ايمني و پايداري بافتهاي مسکوني، استفاده از 
تسهيالت کم بهره جهت متقاضيان طرح راه اندازي 
اقامتگاههاي بوم گردي، مديريت بافتهاي ارزشمند 
روس��تاهاي س��رآقا سيد و ياس��ه چاي، بررسي وضع 
موجود بافتهاي تاريخي و مقاوم س��ازي آنها، رعايت 
ضوابط مقاوم س��ازي روستاهاي هدف گردشگري و 
ابالغ اين ضوابط از س��وي اداره کل به بنياد مس��کن 

استان بحث و تبادل نظر گرديد .

صاب�ر ابراهي�م ب�اي - خراس�ان رض�وي: نماين��ده م��ردم مش��هد در 

مجلس ش��وراي اس��المي گفت: بايد به طرح تبديل سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري به وزارتخانه 
س��رعت بدهيم.نصراله پژمانفر اظهار کرد: برخي در مجلس 
مي خواستند که طرح تشکيل کميسيون گردشگري در مجلس 
ش��وراي اس��المي را دو فوريتي کنند اما راي نياورد و در واقع 
بايد اش��اره کرد که اين موضوع در برابر س��اير مس��ايل مربوط 
به گردش��گري داراي اولويت نيس��ت.نايب رئيس کميسيون 
فرهنگي خاطرنش��ان: آنچه که اکنون داراي اولويت اس��ت و 
الزم است به آن پرداخته شود، بالتکليفي در سازمان ميراث 
فرهنگي و گردش��گري اس��ت و در اين زمينه ما معتقديم که 
اگ��ر اي��ن س��ازمان تبديل به وزارتخانه ش��ود، اين وزارتخانه 
پتانس��يل ها و ظرفيت هاي بااليي براي حل مشکالت کشور 
دارد.اين نماينده مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: با توسعه 
گردشگري، اقتصاد مبتني بر غيرنفت را تجربه خواهيم کرد، 
زيرا اين اقدام فرصتي طاليي را براي کشورمان رقم مي زند 
بنابراين موضوع تش��کيل کميس��يون گردش��گري نسبت به 
تبديل به وزارتخانه  ش��دن آن، فرع اس��ت.وي بيان کرد: اين 
طرح براي مطرح شدن در صحن علني در نوبت است اما بايد 
ب��ه اين کار در مجلس س��رعت دهي��م و از آنجايي که اکنون 
اليحه بودجه باتوجه به اينکه جزو مسايل جاري کشور به شمار 
مي رود بر س��اير موضوعات مقدم اس��ت.پژمانفر با بيان اينکه 
س��عي مي کني��م تا قبل از اتمام س��ال 96 اي��ن موضوع را در 

صحن علني مطرح کنيم، افزود: با تبديل شدن سازمان ميراث 
فرهنگي به وزارتخانه  اتفاقات خوبي خواهد افتاد، اين تصميم 
برکات زيادي دارد و براي اين پيش��نهاد خود ادله محکمي را 
داريم.وي درباره تغيير مديران ميراث فرهنگي و گردشگري 
يادآور ش��د: بالتکليفي و تغيير مديران ميراث فرهنگي يکي 
از موضوعاتي است که در کل کشور وجود دارد و منحصر به 
مشهد نيست، لذا ساختار اين سازمان بايد اصالح شود، حتي 
در دوره اي مديراني بودند قبل از اينکه با مجموعه و س��اختار 

آن آشنا شوند تغيير کردند.

ساري-رييس�ي ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي منطقه 
9 عمليات انتقال گاز، مهندس داودي نژاد در تش��ريح 
عملکرد 9 ماهه سال جاري در تعميرات تاسيسات رامسر 
اظهار کرد: تس��ت و کاليبراسيون تمامي گيج هاي فشار 
ورودي و خروج��ي واحده��ا، گيج هاي دماي موجود در 
سايت، تجهيزات ابزار دقيقي واحدها و Fuel Gas انجام 
شده است.وي با اشاره به پروژه احداث کانال ابزار دقيقي 
 PLC و کابل کشي مربوط افزود: تعويض و بهينه سازي
ژنراتور گازي MWM و پروژه احداث اتاقک 20کيلوولت 
جديد و انتقال تمامي تجهيزات از اتاق 20 کيلوولت قديم 
به ساختمان جديد در نه ماهه سال جاري انجام شد.مدير 
منطقه 9 عمليات انتقال گاز به انجام تميزکاري اسکرابرها 
و بروسکوپ روي آن اشاره کرد و گفت: دو عدد سکسيونر 

در ابتداي خط هوايي اختصاصي 20 کيلوولت تاسيسات 
و نيز دو عدد تير برق جديد مربوط به اتاق 20 کيلوولت 
جديد نصب ش��ده است.داودي نژاد بازرسي از لوله هاي 
مدفون تاسيس��ات، بازرس��ي فني از تمامي جرثقيل ها، 
باالبرها و Chain Blocks تاسيسات ، تجهيزات ثابت 
و تمامي شيرهاي اطمينان تاسيسات را از ديگر اقدامات 
 Spout ( برشمرد و خاطرنشان کرد: 36 عدد از کلوش
)هاي 20 کيلوولت بازسازي و ترميم و کارت چهارکاناله 
مربوط به سيستم گس دتکتور نصب شده است.وي با 
اشاره به بالست و رنگ آميزي خط باي پس اسکرابرها، 
آماده کردن اس��کرابر جهت تميز کاري، دش��ارژ و شارژ 
باتري هاي اضطراري تاسيس��ات )24 ولت( در ايستگاه 

رامسر بيان کرد.

پيشگامان، نمونه موفق الگوي اقتصاد تعاوني در کشور است

از سوی ميراث فرهنگی و بنياد مسکن چهارمحال بختياری صورت گرفت:
رعايت ضوابط مقاوم سازی روستاها

تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه؛ در اولويت

با اقدامات نيروهاي توانمندرقم می خورد:
خودکفايی در تعميرات تاسيسات رامسر

خبر شهرستانمیز خبر

احداث پارکینگ مشارکتي در کنار بیمارستان عسکريه اصفهان
پارکينگ مش��ارکتي در کنار بيمارس��تان عس��کريه با ظرفيت ۷00 خودرو 15 
درصد پيش��رفت فيزيکي داش��ته اس��ت.  مدير منطقه 10 شهرداري اصفهان 
اظهار کرد:احداث پارکينگ خيابان عسکريه به صورت مشارکتي با بيمارستان 
عسکريه در حال اجراست. عبدالرسول امامي افزود: با توجه به ترافيک سنگين 
خيابان عسکريه همزمان با احداث پارکينگ طرح هاي ترافيکي در اين خيابان 
اجرا مي ش��ود. مدير منطقه 10 ش��هرداري اصفهان در ادامه به احداث خيابان 
رضايي��ان اش��اره ک��رد و ادامه داد: احداث خيابان ش��هيد رضاييان حدفاصل 
خيابان پروين تا خيابان حکيم اسدي با 10 ميليارد و 50 ميليون ريال اعتبار 

در دست اجراست.

امامي با اشاره به احداث ميدان خواجه عميد، گفت: اجراي طرح تعريض ميدان 
خواجه عميد به منظور ساماندهي ترافيک با صرف اعتباري افزون بر 3 ميليارد 
ريال در حال انجام است. وي در خصوص ساماندهي پارک هاي محلي اين 
منطقه نيز خاطرنش��ان کرد: منطقه 10 ش��هرداري اصفهان بيش��ترين تعداد 
پارک هاي محلي را در ميان مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان داراست که 
با توجه به قدمت احداث آنها، هر سال ساماندهي تعدادي از آنها در دستور کار 
قرار مي گيرد. مدير منطقه 10 شهرداري در ادامه احداث پارک شهيد سردار 
خزايي با اعتبار 3 ميليارد ريال، احداث فرهنگسراي حصه با اعتباري معادل 
2٨ ميليارد ريال به صورت مشارکتي با سرمايه گذاربخش خصوصي، احداث 

خانه کودک اس��تاد همايي در مجاورت مجموعه اس��تاد همايي با بودجه اي 
افزون بر ۷ ميليارد ريال، س��اماندهي خيابان ميرزا نصير با 5 ميليارد و 600 
ميليون ريال اعتبار، احداث خيابان 1۷ متري حدفاصل خيابان ميثم و خيابان 
گرکان با 3 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار و احداث ايستگاه آتش نشاني 
مجموع��ه ش��هرک مي��الد با 20 ميليارد ريال اعتب��ار را از ديگرپروژه هاي در 

حال اجرا در منطقه 10 شهرداري اصفهان برشمرد.
وي تاکيد کرد: همزمان با اجراي پروژه هاي ياد ش��ده، آس��فالت معابر اصلي 
و فرع��ي منطق��ه 10 ش��هرداري اصفه��ان با 30 ميليارد ريال اعتبار در س��ال 

جاري عملياتي مي شود.

آناليز خرابي شيرهاي شبكه 
RCA گاز با اجراي پروژه

به گزارش روابط عمومي؛ صادق ترحمي مسئول 
نگهداري و تعميرات شرکت گاز استان سمنان 
از برگزاري جلسه اجراي پروژه RCA با حضور 
اعض��اء کارگروه RCA و مديريت دارايي هاي 
فيزيکي به منظور آناليز علل ريش��ه اي خرابي 
ش��يرهاي ش��بکه خبر داد و گفت: نگهداري و 
تعميرات مؤثر از رويکردي پيش گس��تر براي 
مديريت خرابي ها پيش از وقوع ش��ان استفاده 
مي کند. يکي از اصول س��طح تعالي مديريت 
دارايي هاي فيزيکي دس��تيابي به راهکارهاي 
تحليل و ريشه يابي خرابي يا RCA مي باشدکه 
اي��ن روش، مجموع��ه اي از اقداماتي به منظور 
يافتن داليل به وجود آورنده خرابي و اصالح آن 
داليل با هدف جلوگيري از تکرار آن مي باشد. 
 RCA وي در ادامه افزود: به همين منظور پروژه
با حضور کارشناسان تعميرات شرکت گاز استان 
با موضوع آناليز ريشه اي چوک شدن شيرهاي 
شبکه، در دي ماه 96 برگزار گرديد.  ترحمي ابراز 
امي��دواري ک��رد پس از جمع بندي راه حل هاي 
ارائه ش��ده، گامي مؤثر در راستاي حذف يکي از 
چالش هاي بهره برداري و ش��بکه گازرس��اني 

برداشته شود.

طرح هاي ويژه بندر لنگه براي 
تسهيل صادرات به قطر

 مدي��راداره بن��ادر و دريان��وردي لنگ��ه از انجام 
چند طرح ويژه در اين بندر در راس��تاي افزايش 
تعامالت بازرگاني با کشور قطر و فراهم سازي 
زيرس��اخت هاي درياي��ي و بن��دري به منظور 
تسهيل صادرات به بندرالرويس اين کشور خبر 
داد. به گزارش روابط عمومي ، کاپيتان "قاس��م 
عسکري نسب" در نشست تسهيل صادرات به 
بندرالرويس قطر که با حضور نماينده سازمان 
صنع��ت، مع��دن و تجارت هرم��زگان، معاون 
عمران��ي فرمانداري لنگه، تج��ار و بازرگانان و 
شرکتهاي کشتيراني فعال در اين بندر برگزار شد، 
اظهار داشت: اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه 
به منظور فراهم سازي زيرساخت ها و تسهيل 
صادرات به بندرالرويس قطر، در گام نخس��ت 
اجراي دو طرح ويژه س��اخت رمپ ويژه )مس��ير 
دسترسي به اسکله يا شناور( در نزديکترين فاصله 
به محل دپوي کانتينرها و محوطه سازي و احياء 
اراضي پشتيباني در بندر لنگه را کليد زده است. 
وي اف��زود: تخصيص محوطه ويژه نگهداري 
کانتينرهاي خالي ورودي از قطر و کانتينرهاي در 
انتظار نوبت ارسال و همچنين ايجاد شرايط ورود 
و خروج کانتينر و پهلودهي شناورها تيز از ديگر 
طرح هاي اين بندر است که زمينه ساز افزايش 

تبادالت تجاري با کشور قطر خواهد شد.
مدي��ر اداره بن��ادر و دريانوردي لنگه از آمادگي 
کام��ل اين بن��در براي خدمات رس��اني و ارايه 
هرگونه همکاري با صادر کنندگان، شرکت هاي 
کش��تيراني و دس��تگاه هاي اجرايي به منظور 
تس��هيل صادرات به بندرالرويس قطر س��خن 

گفت.

مدير منطقه 10 شهرداري اصفهان:

میز خبر

مع��اون وزير تع��اون، کار و رف��اه اجتماعي 
ضمن بازديد از بندرخشک پيشگامان بر لزوم 
حض��ور موث��ر مردم در اقتصاد کش��ور تاکيد 
ک��رد. به گزارش روابط عمومي گروه تعاوني 
پيش��گامان، مهندس س��يد حميد کالنتري 
مع��اون ام��ور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي، صبح امروز از بخش هاي مختلف 
بندرخش��ک پيش��گامان ش��امل شانتينگ 
يارد، ايس��تگاه تبادلي، خطوط حمل و نقل، 
سردخانه 1٨ هزار تني، انبار هاي سرپوشيده 
و شهرک حمل و نقل بازديد کرد. وي سپس 
در جم��ع مدي��ران بندرخش��ک و اصح��اب 
رس��انه تنه��ا راهکار اثر بخ��ش براي عبور 
از بحران ه��ا، رف��ع موان��ع اقتصادي و ايجاد 
اش��تغال را حض��ور موث��ر م��ردم در اقتصاد 
کشور دانست و اظهار داشت: مهمترين هنر 
مس��وولين بايد ايجاد فضاي مناس��ب براي 
ورود بي��ش از پيش مردم در اقتصاد کش��ور 
باش��د. مهن��دس کالنتري امني��ت، اميد به 
آينده و احترام به س��رمايه گذاران داخلي را 
اولين گام براي جذب س��رمايه گذارخارجي 
دانس��ت و اصلي تري��ن مکانيزم آن را توجه 
ب��ه تعاوني ها دانس��ت. وي ضم��ن انتقاد به 

درس��ت اجرا نش��دن سياست هاي اصل 44 
قانون اساس��ي در بخش تعاون، تامين مالي 
جمعي را از پيش��رفته ترين روش هاي تامين 
مالي در دنيا عنوان کرد و گفت: گروه تعاوني 
پيشگامان به خوبي از عهده اين کار برآمده 
و تواناي��ي خود را براي کاهش تصدي گري 
دولت در حوزه هاي مختلف نشان داده است. 
معاون وزير تعاون در تعريف اقتصاد تعاوني 
آن را اقتص��ادي پاي��دار ک��ه ب��ر منابع مردم 
متکي اس��ت عنوان کرد و افزود: پيشگامان 
ک��ه نمونه موفق الگ��وي اقتصاد تعاوني در 
کش��ور اس��ت مجموعه اي نوآور و پرتحرک 
ب��وده و اميدواريم با راه اندازي بندرخش��ک 
پيشگامان شاهد ايجاد اشتغال و رونق بيشتر 

فعاليت هاي اقتصادي در استان باشيم. 
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یک نگاه

 ايجاد 197 هزار شغل 
در مناطق کم تر توسعه يافته

مديرعامل بنياد برکت وابس��ته به س��تاد اجرايي 
فرم��ان حض��رت امام)ره( با اش��اره به کمک به 
راه ان��دازي ح��دود 330 بن��گاه اقتص��ادي اعم 
از بنگاه مح��ور و اجتماع مح��ور گف��ت: ظرفيت 
اش��تغال ايجاد ش��ده در اين مجموعه  بالغ بر 197 
ه��زار مورد بود. هم چني��ن 5800 ميليارد تومان 
ظرفيت س��رمايه گذاري طرح هاي توانمندسازي 
اقتصادي و اشتغال زايي ما بوده است.به گزارش 
رواب��ط عمومي بنياد برکت، دکتر عارف نوروزي 
در حاش��يه چهارمي��ن همايش مديريت جهادي 
درباره جلوه هاي مديريت جهادي در بنياد برکت 
ک��ه در اي��ن همايش برگزيده و عملکردش مورد 
تقدير قرار گرفت، اظهار کرد: ما در بنياد برکت در 
راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري مبني 
بر توانمندس��ازي اقتص��ادي، کارآفريني و ايجاد 
اش��تغال براي افراد مس��تعد کار در مناطق کم تر 
توسعه يافته و با استفاده از ظرفيت ها و مزيت هاي 
اقتص��ادي هر منطقه بنگاه هايي را با مش��ارکت 
مردم در قالب تعاوني ها و يا مجموعه هاي کوچک 
و متوسط شکل مي دهيم.وي افزود: بر اين اساس 
موفق شده ايم حدود 330 بنگاه اقتصادي اعم از 
بنگاه محور و اجتماع محور ايجاد کنيم که ظرفيت 
اش��تغال ايجاد ش��ده در اين مجموعه 197 هزار 
مورد بود. هم چنين 5800 ميليارد تومان ظرفيت 
سرمايه گذاري طرح هاي توانمندسازي اقتصادي 
و اشتغال زايي ما بوده است.مديرعامل بنياد برکت 
با بيان اين که در راس��تاي تحقق سياس��ت هاي 
اقتصاد مقاومتي، مزيت هاي توليدي، کشاروزي، 
صنعتي و دامپروري را پوش��ش داده ايم که مورد 
توجه واقع شده است، گفت: ما تمام برنامه هاي 25 
گانه در زمينه هاي مختلف اعم از ساخت مدارس 
و مراکز فرهنگي، س��اخت خانه هاي محرومان، 
اجراي طرح هاي زيربنايي چون س��اخت جاده و 
پ��ل و آب رس��اني و خدم��ات حمايت��ي و مالي در 
زمينه هاي بيمه و وام را با قوت ادامه مي دهيم.

مجاز بودن آموزشگاه ها با ارسال 
پيامک مشخص مي شود

مدي��رکل م��دارس و مراک��ز غيردولت��ي وزارت 
آم��وزش و پ��رورش ب��ا بي��ان اينک��ه 12ه��زار 
آموزشگاه علمي آزاد، زبان خارجه و مراکز آزموني 
مج��وزدار داري��م اما تخميني از آموزش��گاه هاي 
علمي غيرمجاز در دس��ت نيس��ت به ايسنا گفت: 
س��امانه اي را در دس��ت طراحي داريم که مردم 
بتوانن��د ب��ه آن مراجعه ک��رده و کدهايي که زير 
تابلوي آموزش��گاه هاي مجاز درج مي ش��ود را از 
طريق پيامکي ارس��ال و تاييديه مرکز را دريافت 
کنند.مجيد تهرانيان با اشاره به اينکه از اسفندماه 
اعتبار سنجي و شناسنامه دار شدن آموزشگاه هاي 
علمي آزاد و زبان خارجه ش��روع مي ش��ود، درباره 
برخ��ورد با آموزش��گاه هاي غيرمجاز اظهار کرد: 
12ه��زار آموزش��گاه علمي آزاد، زب��ان خارجه و 
مراک��ز آزمون��ي مجوز دار داري��م اما تخميني از 
آموزش��گاه هاي علمي غيرمجاز در دست نيست.
وي اف��زود: در جامع��ه ما هم��ه وارد کار آموزش 
ش��ده اند و از ش��هرداري ها تا وزارت ارشاد و غيره 
ب��ه اي��ن ام��ر ورود کرده اند و برخ��ي افراد نيز در 
آپارتمان ها به صورت ش��خصي و غيرمجاز اقدام 

به راه اندازي آموزشگاه کرده اند. 

 90 درصد مردم ايران
 تحرک کافي ندارند

مدي��رکل دفتر مديري��ت بيماري هاي غيرواگير 
وزارت بهداش��ت گف��ت: 90 درص��د مردم ايران 
تح��رک کاف��ي ندارند.به گزارش ايس��نا، دکتر 
افشين استوار گفت: از نظر فعاليت بدني جامعه در 
وضعيت مناسبي نيست؛ به طوري که تحقيقات 
از فعالي��ت بدني ناکاف��ي 90 درصدي مردم خبر 
مي دهد.وي افزود: فعاليت فيزيکي کم عالوه بر 
اينکه عامل مهم بروز چاقي اس��ت، عامل خطر 
بسياري از بيماري هاي ديگر هم هست.وي بيان 
داشت: شيوع فعاليت فيزيکي کم در زنان بيشتر 
از مردان اس��ت و حتي در روس��تاها هم ش��يوع 
يافت��ه است.اس��توار با اعالم اينک��ه آمار فعاليت 
بدني ناکافي در برخي اقش��ار همچون سالمندان 
زياد است، گفت: بايد شرايط جامعه براي فعاليت 
فيزيکي س��المندان مهيا ش��ود. از نظر فرهنگي و 
آموزش��ي هم نياز داريم روي نگرش مردم تاثير 
بگذاريم تا اجازه دهند سالمندان فعاليت فيزيکي 

داشته باشند.

ارتباط شرکت در مراسم مذهبي 
با طول عمر

نتاي��ج يک بررس��ي تازه نش��ان داده اس��ت که 
ش��رکت کردن در مراس��م مذهبي مي تواند طول 
عمر افراد را افزايش دهد.به گزارش ايسنا، در اين 
بررس��ي مش��اهده شده است که حضور مرتب در 
مراسم مذهبي در بهبود سالمت و افزايش طول 
عمِر افراد ميانس��ال نقش موثر دارد.متخصصان 
دانش��کده بهداش��ت عمومي "رولينِز" دانشگاه 
"ام��وري" در آتالنت��اي آمريکا در اين مطالعه به 
بررسي تاثيرات سبک زندگي مذهبي بر سالمت و 
طول عمر افراد ميانسال و سالمند پرداختند.در اين 
بررس��ي اطالعات بيش از 18 هزار شرکت کننده 
در فاصل��ه س��ال هاي 200۴ ت��ا 201۴ ارزيابي 
ش��ده و متغيرهايي همچون ش��رکت در مراس��م 
مذهبي و اهميت مذهب مورد توجه قرار گرفت. 
همچنين جنس��يت، نژاد، تحصيالت و درآمد به 
عنوان عوامل تعيين کننده در س��المت افراد در 

نظر گرفته شدند.

تهرانی قربانی آلودگی هوا  
با مرگ قریب به5 هزار نفر در سال رقم می خورد ؛

گ�روه جامعه: سرپرس��ت گروه س��المت 
هواي وزارت بهداش��ت اظهارکرد: آلودگي 
هوا بار اقتصادي بسياري بر وزارت بهداشت 
و دولت تحميل مي کند. شاهسوني نماينده 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
در نشس��ت تخصصي نحوه اجرايي کردن 
قان��ون هواي پاک که روزگذش��ته برگزار 
ش��د، در پنل گزارش عملکرد وزارتخانه ها 
در زمين��ه کاه��ش آلودگي هوا اظهار کرد: 
س��ازمان بهداش��ت جهاني اعالم کرده که 
87 درص��د از مردم دنيا در مناطقي زندگي 
مي کنن��د ک��ه ذرات معل��ق باالت��ر از حد 
اس��تاندارد اس��ت. وي با بيان اينکه يکي 
از مش��کالت مهم در کشور ما آلودگي هوا 
است، گفت : طبق برآوردهاي سال 2017 
ذرات معل��ق پنجمين عل��ت مرگ در دنيا 
ش��ناخته شد.شاهس��وني اظهار کرد: ۴.2 
ميلي��ون مرگ در دنيا منتس��ب به آلودگي 
هوا اس��ت. بانک جهاني اعالم کرده که از 
هر 10 مرگ يک مرگ منتس��ب به ذارت 
معلق اس��ت.وي در ادامه با اش��اره به اينکه 
س��االنه 3۶0 هزار مرگ در کش��ور داريم، 
گف��ت:  از اي��ن تعداد ح��دود 3۶ هزار مرگ 
منتسب به آلودگي هوا است. آلودگي هوا بار 
اقتصادي زيادي به دولت تحميل مي کند. 
به گزارش ايسنا، وي با اشاره به يک برنامه 
مطالعاتي که از سوي وزارت بهداشت انجام 
ش��ده، اظهار کرد: در مطالعاتي که در کرج 
داش��تيم هزينه مس��تقيمي که مردم براي 
بيماري هايي مثل س��کته قلبي و س��کته 
مغ��زي به خاطر انتس��اب ب��ه آلودگي هوا 
مي پردازند 1.1 ميليارد تومان است و هزينه 
مرگ منتس��ب به آلودگي هوا 150 ميليارد 
توم��ان اس��ت. اين مبالغ، مبالغ بس��ياري 
است که به دولت تحميل مي شود.نماينده 
وزارت بهداش��ت اظه��ار کرد:  بر اس��اس 

برآورد وزارت بهداش��ت در سال 9۴ در 25 
ش��هر بامجموع 30 ميلي��ون نفر جمعيت، 
12800مرگ منتس��ب به آلودگي هوا بوده 
اس��ت. همچنين در همين س��ال در تهران 
۴300 نفر در اثر آلودگي هوا فوت شده اند. 
افزون بر اين در س��ال 95 در ش��هر تهران 
با ا فزايش غلظت آالينده ها، مرگ ۴810 
نف��ر منتس��ب به آلودگي هوا بوده اس��ت.

شاهسوني در ادامه با اشاره به ظرفيت قانون 
هواي پاک براي کاهش آلودگي هوا اظهار 
کرد: اگرچه اين قانون نواقصي دارد، اما در 
ص��ورت اجرا مي توان��د در کاهش آلودگي 
ناشي از منابع ثابت و متحرک نقش آفريني 
کند.وي با بيان اينکه طبيعتا با بهبود کيفي 
هوا، تعداد مرگ هاي منتس��ب به آلودگي 
هوا کاهش مي يابد،  گفت: در س��ال 92 در 

بررس��ي هايي که در 10 کالنشهر صورت 
گرفته در آلودگي با غلظت 39 ميکروگرم، 
9700 مرگ منتس��ب به آلودگي هوا بوده 
است. در سال 93 با غلظت 3۴ ميکروگرم 
تعداد مرگ هاي منتسب به آلودگي هوا به 
9100 مرگ کاهش پيدا کرد. همچنين در 
سال 9۴ با غلظت 32 ميکروگرم، آمار مرگ 
منتس��ب به آلودگي هوا به 9000 رس��يد.
وي اظه��ار ک��رد: غير از قانون هواي پاک، 
ماده ۶88 قانون مجازات اسالمي را هم در 
اين زمينه داريم. اين قانون اش��اره مي کند 
ک��ه ه��ر اقدامي که تهديد عليه بهداش��ت 
عمومي باش��د، ممنوع اس��ت و مجازات آن 
يک سال حبس تعيين شده است. بر اساس 
اين قانون س��ازمان محيط زيست، وزارت 
بهداشت و سازمان دامپزشکي بايد مسببين 

آلودگي را اعالم کنند. بنابراين در ش��رايط 
کنون��ي باي��د به دنب��ال اجرايي کردن اين 

قوانين باشيم.
ب�ه  ه�ر قيمت�ي قان�ون هواي پ�اک را  ���

اجرايي مي کنيم
رئي��س س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
ب��ا انتق��اد از ع��دم اجراي قواني��ن به دليل 
رفتارهاي رانت گونه اظهار کرد: در صورت 
تصوي��ب آئين نامه هاي قانون هواي پاک 
در هي��ات وزي��ران به هر قيمتي اين قانون 
را در کش��ور اجراي��ي مي کنيم..به گزارش 
ايسنا عيسي کالنتري در نشست تخصصي 
نح��وه اجرايي کردن قانون هواي پاک که 
روزگذش��ته در س��ازمان حفاظ��ت محيط 
زيس��ت برگزار ش��د، با تاکيد بر اينکه براي 
اج��راي قان��ون هواي پاک و دس��تيابي به 

هواي پاک به عنوان يک حق ش��هروندي 
ب��ه اراده مل��ي نياز داريم ، گفت: هواي پاک 
قطعا حق مردم اس��ت. معتقدم قبل از حق 
هس��ته اي، حق هواي پاک اس��ت.رئيس 
س��ازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به 
اينکه محيط زيست کشور وضعيت مناسبي 
از لحاظ آلودگي هوا، آلودگي آب و آلودگي 
خاک ندارد، گفت: دليل اصلي اين وضعيت 
آن اس��ت که به جاي اينکه بيش��تر با جامعه 
کار کني��م و م��ردم را آموزش بدهيم و آنان 
را با حقوق خود آش��نا کنيم بيش��تر وقت و 
عمر خود را به تبليغات گذرانده ايم؛ تبليغات 
کم حاصلي که امروز دشواري هاي زيست 
محيطي بس��ياري را ب��راي مردم ايران به 
ارمغ��ان آورده اس��ت.کالنتري تاکيد کرد: 
کشوري که با قوانين رانتي بخواهد زندگي 
م��ردم را تنظي��م کند نمي توان��د عملکرد 
مناسبي داشته باشد. حمايت هاي بي حد و 
حصر رانت گونه از توليد داخلي به هر قيمتي 
حتي به قيمت جان مردم مشکالت بسياري 
ب��راي ما ايجاد کرده اس��ت.معاون رئيس 
جمه��ور تصريح ک��رد: وقتي که يک گروه 
ان��دک براي جامعه تصميم مي گيرند پيامد 
آن به هم ريختن وضع زندگي مردم است. 
ممکن است زياد از مردم حرف بزنيم و ادعا 
کنيم دنبال عملي کردن خواسته هاي مردم 
هستيم ولي وقتي رانت هاي اقتصادي پيش 
مي آي��د مردم فراموش مي ش��وند. رئيس 
س��ازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به 
وضعيت کيفي هواي کالنشهرهاي کشور 
طي ماه گذش��ته اظهار کرد: جالب اس��ت 
بدانيد که تهران آلوده ترين شهر در يک ماه 
گذشته نبوده بلکه طي يک ماه گذشته پنج 
يا شش شهر ديگر از تهران آلوده تر بودند. آيا 
مي توان با اين شرايط و با کساني که هواي 

ناسالم را ايجاد کردند، کنار آمد؟

میز خبر

4000 ميليارد تومان اوراق 
مشارکت براي خطوط مترو

اعضاي ش��وراي ش��هر ط��ي مصوبه اي به 
ش��هرداري اجازه دادن��د مبلغ ۴000 ميليارد 
تومان اوراق مش��ارکت براي تکميل خطوط 
۶ و 7 منتشر کنند. به گزارش ايسنا، اعضاي 
شوراي شهر تهران پس از استماع توضيحات 
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران 
پيرامون طرح "اليحه دو فوريت اجازه انتشار 
۴000 ميليارد تومان اوراق مشارکت" به بيان 
نکته نظرات خود پرداختند و ابراهيم اميني به 
عن��وان مخالف، گفت:  ۴000 ميليارد تومان 
اوراق مشارکت آب خوردن نيست که بدون 
مطالعه آنرا تصويب کنيم و جاي سوال است 
که چرا به يک دفعه دوفوريت اين اليحه در 

دستور کار قرار گرفت.
در ادام��ه رس��ولي که به عن��وان موافق اين 
طرح س��خن مي گفت، گفت: وضعيت مالي 
ش��هرداري بس��يار بد است و ش��رايط شهر 
عادي نيست.وي با بيان اينکه تنها 9 درصد 
جابه جاي��ي مس��افران با مترو اس��ت، ادامه 
داد: فق��ط تأمي��ن مالي خطوطي که جش��ن 
بازگشايي شان برگزار شده به 23 هزار ميليارد 
تومان نياز دارد و انتش��ار اين ۴000 ميليارد 
تومان اوراق مش��ارکت مي تواند نويد بخش 
يک اتفاق خوب باشد؛ چرا که مي توانيم با اين 
پ��ول خط��وط ۶ و 7 را تجهيز کنيم و ظرفيت 
جاب��ه جاي��ي را از 2 ميلي��ون به 8 ميليون نفر 

برسانيم.

يزد در جايگاه نخست 

سوادآموزي در کشور
معاون سوادآموزي استان يزد با بيان اين که 
با س��واد کردن اتب��اع يکي از اولويت هاي 
اجرايي اين اس��تان است،گفت: شناسايي 
اتباع خارجي بي س��واد توس��ط دستگاه ها 
مي تواند کمک بزرگي به سوادآموزي باشد.

به گزارش ايسنا، »مرآت امين الرعايا« در 
جلس��ه ش��وراي پشتيباني س��واد آموزي 
شهرس��تان با ارائه گزارش سوادآموزي در 
سرشماري سال1395، اظهار کرد: استان 
يزد در گروه سني 10 تا ۴9 سال رتبه چهارم 
و ب��دون احتس��اب اتب��اع خارجي با 98.8 
درصد، جايگاه نخس��ت کشور را دارد.وي 
با اشاره به ضرورت تمرکز براي باسوادي 
اتباع در يزد، افزود: اولويت استان در بحث 
سواد آموزي اتباع، داشتن مدارک هويتي 
است.معاون سوادآموزي استان يزد، گفت: 
شناسايي اتباع بي سواد توسط دستگاه هاي 
مربوط��ه مي توان��د کم��ک بزرگ��ي ب��ه 
 س��وادآموزي باش��د که بايد به آن اهتمام

 داشته باشيم .

دستگيری پدر و مادر آمريکايی 
به دليل کودک آزاری

پليس در ايالت کاليفرنيا پس از يافتن 13 نفر 
که در خانه خود اس��ير ش��ده بودند، پدر و مادر 
اين خانواده را دس��تگير کرده اس��ت. به گفته 
پليس بعضی از اين افراد با زنجير بسته شده 

بودند تا فرار نکنند.
به گزارش ايسنا، ديويد الن تورپين، 57 ساله 
و لوئيز آنا تورپين، ۴9 ساله به اتهام شکنجه 
و به خطر انداختن کودکان دستگير شده اند.

ب��ه گفت��ه پلي��س اين 13 نفر ک��ه از 2 تا 29 
س��ال دارند در خانه ای در ش��هر پريس واقع 
در 95 کيلومتری جنوب شرقی لس آنجلس 
پيدا شدند. تصور می شود اين 13 نفر خواهر 
و برادر باشند.اداره پليس ريورسايد در بيانيه 
ای گف��ت که يکی از قربانيان روز يکش��نبه 
موفق شد از خانه بگريزد و با تلفن همراهی 
 ک��ه در خان��ه پيدا کرده ب��ود با پليس تماس

 بگيرد.
اين دختر که به گفته پليس فقط 10 ساله به 
نظر می رس��يد و خيلی الغر بود به ماموران 
گف��ت ک��ه 12 نفر از خواهر و برادرهايش در 
خانه به اس��ارت گرفته ش��ده اند.ماموران با 
مراجعه به محل، چندين کودک را ديدند که 
به تخت زنجير ش��ده بودند و اتاق آنها بوی 
تعفن می داد. پليس گفت اين زوج نتوانستند 
توضيحی منطقی درباره اينکه چرا بچه ها به 
اين شکل مهار شده اند ارائه کنند.به گزارش 
بی بی سی، ماموران گفتند حيرت انگيز اينکه 
هفت نفر از افراد اسير در اين خانه 18 تا 29 
ساله بودند.بنابر اظهارات پليس، قربانيان دچار 
سوءتغذيه و در وضعيت بهداشتی بدی بوده اند 
 و همه آنها اکنون در بيمارس��تان تحت نظر 

هستند.

طرح تعطیلی زمستانه به آینده موکول شد
وزير آموزش و پرورش از موکول ش��دن طرح تعطيلی 
زمس��تانه به آينده خبر داد. محمد بطحايی در حاش��يه 
نشس��ت ش��ورای اجتماعی کش��ور که روزگذش��ته در 
محل وزارت کش��ور برگزار ش��د درباره آخرين وضعيت 
اس��تخدام آموزش ياران نهصت س��واد آموزی و مربيان 
پيش دبس��تانی توضي��ح داد و گف��ت: در ح��ال حاضر 
اليحه ای در دستور کار مجلس قرار گرفته که همه ما 
منتظريم که ببينيم تکليف اليحه چه می ش��ود چراکه 
حرف آخر را در مورد استخدام آموزش ياران و مربيان 
خواهد زد اميدواريم به زودی مجلس در اين زمينه تعيين 
و تکلي��ف کند.بطحاي��ی درباره  زمان برگزاری آزمون 
اس��تخدامی که قرار بود در دی ماه برگزار ش��ود اظهار 
داشت: مهمترين مانع ما برای برگزاری اين آزمون تعداد 
رديف های استخدامی بود که بايد با سازمان امور اداری 
اس��تخدامی به توافق می رس��يديم فکر می کنم هفته 
آينده زمان برگزاری آزمون استخدامی مشخص شود.

وزير آموزش و پرورش درباره خبرهايی مبنی بر افزايش 
حقوق معلمان در سال آينده توضيح داد و گفت: اليحه 
جدي��دی که برای قانون خدمات کش��وری به مجلس 
ارسال شده فکر می کنم اوايل سال آينده در دستور کار 
مجلس قرار می گيرد  ودر آن تمهيدات افزايش حقوق 
معلمان پيش بينی شده که اگر اين اليحه تصويب شود 
افزايش حقوق معلمان اعمال خواهد شد.وی در ادامه 
در پاس��خ به س��وال ديگر درباره آخرين وضعيت طرح 
تعطيلی زمس��تانی مدارس گفت: تعطيلی ميان فصلی 
برای آموزش و پرورش موضوعی ميان دستگاهی است 
و فقط به محيط زيس��ت نيس��ت و ما از نظر آموزش��ی و 

تربيتی در رابطه با اين طرح حرف داريم و يک س��ری 
عوام��ل تاثي��ر گذار در اين طرح بايد لحاظ ش��ود اما به 
اي��ن دلي��ل پيچيدگ��ی های اين طرح فعال کار به آينده 
موکل ش��ده اس��ت ولی هر تصميمی که در اين رابطه 
در دول��ت گرفته ش��ود، حتما ب��ه تصويب مجلس نياز 
دارد چرا که ما قانونی دارد ش��روع پايان کار تحصيلی 
مش��خص ش��ده و اگر بنا باش��د تغييری در آغاز و پايان 
س��ال تحصيلی ايجاد ش��ود نياز به قانون جديد داريم.

بطحايی با اشاره به اينکه طرح تعطيالت ميان فصلی 
آم��وزش و پ��رورش صرفا مختص موضوع آلودگی هوا 

نيست افزود: آن طور که به تصويب برسد برای مدارس 
کل کشور اجرايی خواهد شد.وی با بيان اين مطلب که 
شخصا با يک ماه تعطيلی مدارس موافق نيستم گفت: 
تعطيالت دو هفته ای که بين دو فصل اتفاق می افتد 
از حيث آثار تربيتی و آموزشی اثار مثبتی را در پی دارد.
وزير آموزش و پرورش درباره آخرين وضعيت برگزاری 
اردوه��ای دانش آموزی باالخص اردوهای راهيان نور 
گفت: ما آخرين دستورالعمل اردوهای دانش آموزی را 
به صورت آزمايشی به مدت سه ماه ابالغ کرديم که در 
حال اجرايی شدن است و در آن نکات و مالحظات ايمنی 

را  مورد توجه قرار داديم اميدواريم که اين دستورالعمل 
پايان بهمن ماه مورد ارزيابی قرار گيرد و اگر الزم باشد 
مورد اصالح و يا اضافه شود و در نهايت آن رابه تمامی 
مدارس ابالغ کنيم به نظر می رس��د اين دس��توالعمل 
آزمايشی که دستورالعمل جامعی است.بطحايی ضمن 
اشاره به اينکه برخی از فضاهای آموزشی ما همچنان 
ناايم��ن هس��تند بيان ک��رد: در بودجه 97 ، دو مکانيزم 
خوب در رابطه با فضاهای آموزش��ی پيش بينی ش��ده 
است . به گزارش ايلنا، در صورتی که اليحه ای که در 
ح��ال حاضر دررابطه با فضاهای آموزش��ی مدارس در 
کميسيون تلفيق مورد بحث است به تصويب برسد در 
بازس��ازی فضای ناايمن مدارس موفق عمل خواهيم 
کرد يکی از مواردی که در اليحه به ان اش��اره ش��ده 
تغيير کاربری فضای آموزشی است يعنی مجلس به ما 
اجازه خواهد داد که در جاههايی که فضای مازاد داريم 
آن را بفروشيم و از قبل آن فضای آموزشی که فرسوده 
اس��ت بازسازی يا نوسازی کنيم.وی درباره درخواست 
معلمان زن مبنی بر بازنشس��تگی پيش از موعد گفت: 
براس��اس قانون بانوانی که باالی 25 س��ال سابقه کار 
داشته باشند می توانند درخواست بازنشستگی دهند و 
بدون س��نوات ارفاقی می توانند بازنشس��ته ش��وند  و ما 
اگر به اس��تمرار اين دس��ته از معلمان نياز نداشته باشيم 
با خروج آنها حتما موافقت خواهيم کرد اما در سالهای 
پي��ش رو م��ا به ش��دت ب��ه نيرو نياز داري��م ولی اگر در 
منطقه ای مازاد نيرو داشته باشيم و اختاللی در فرايند 
آموزش دانش آموزان ايجاد نشود بازنشستگی معلمان 

موافقت خواهيم کرد

وزیر آموزش و پرورش:

 رييس ش��وراي ش��هر تهران نس��بت به بروز ش��ايعات درباره حادثه سانچي که در راستاي 
اعتماد عمومي است هشدار داد.به گزارش ايسنا، محسن هاشمي روزگذشته در ابتداي جلسه 
ش��وراي ش��هر تهران با اش��اره به حادثه نفتکش س��انچي، اين سانحه را به همه هموطنان 
تس��ليت گفت و افزود: وقوع اين س��انحه تلخ در آس��تانه سالگرد پالسکو نشان مي دهد که 
مس��ئله آس��يب پذيري در ايمني معضل جدي اس��ت که ربطي هم به س��اختمان، هواپيما، 
دري��ا و .. ه��م ن��دارد.وي با بي��ان اينکه پيش بيني اليحه هاي ايمن��ي يکي از روش هايي 
اس��ت که مي توان از بروز س��وانح جلوگيري کرد، گفت: با اس��تفاد از سيستم هاي جايگزين 
کنترل��ي از ب��روز ح��وادث جلوگي��ري مي کنيم.به گزارش ايس��نا ، هرچند پيش از قضاوت 
درمورد حادثه س��انچي بايد منتظر رمز گش��ايي جعبه س��ياه باش��يم هرچند مشخص شدن 

علت حادثه، عزيزان از دس��ت رفته را به خانواده هايش��ان بازنمي گردد. وي با يان اينکه 
بايد مراقب عدم شايعه در فضاي مجازي و سناريو سازي برخي جريان هاي مترود باشيم 
گفت: اين شايعات با هدف القاء تشويش ، نگراني و بدگماني به مردم است که در نتيجه 
سرمايه اجتماعي را کاهش مي دهد.رييس شوراي شهر تهران با بيان اينکه اعضاي شورا 
آمادگي خود را براي پيگيري ارتقاء ايمني در شهر اعالم مي کنند وقانون مداري ، انصاف 
و تعام��ل از ويژگي ه��اي اصل��ي اقدامات اصالحي اس��ت ک��ه اميدواريم در عرضه اجرا به 
زودي محقق ش��ود، گفت: ش��رط موفقيت اصالحات نگاه واقع بينانه کارشناس��ي و پرهيز 
از بخش��ي نگري اس��ت که اميدواريم ش��اهد اين نوع اقدامات اصالحي در س��طح کشور و 

مديريت شهري تهران باشيم.

آمادگي شورايي ها 
براي ارتقاء ايمني پايتخت 

افزوده شدن ۴۰۰ هزار نفر به جمعيت بيسوادانبی توجهی به مقوله زنان ادامه دارددستگيري ۴۰۳ سارق پايتخت 
طي سال هاي 86 تا 9۰ از سوي رئيس سازمان نهضت سواد آموزي اعالم شدتشريح دستاوردهاي طرح رعد ۷ از زبان فرمانده نيروي انتظامي تهران؛ رييس کميته سالمت شوراي شهر 

فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ درباره مکش��وفات طرح رعد 7 گفت: 
در اين طرح ۴03 سارق دستگير و همچنين ۴3 باند متالشي شدند و حدود 
هشت ميليارد تومان اموال مسروقه مکشوفه و شش ميليارد تومان هم کاالي 
قاچاق کش��ف ش��د.به گزارش ايسنا، سردار حسين رحيمي در حاشيه نمايش 
مکشوفات طرح رعد 7 اظهار کرد: هفتمين مرحله طرح رعد پليس پيشگيري 
پايتخت با اس��تفاده از پتانس��يل کليه نيروهاي کالنتري و سرکالنتري هاي 
تهران بزرگ از ۴8 س��اعت گذش��ته آغاز ش��د و با هماهنگي خوب با مقام 
قضاي��ي و کار اطالعات��ي، 273 مخفي��گاه س��ارقان، مجرمان و متخلفان و 
مالخران در اين طرح شناس��ايي ش��د.فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ 
در ادامه افزود: در اين طرح ۴03 س��ارق دس��تگير ش��دند و همچنين ۴3 باند 
متالشي شدند.وي درباره فعاليت هاي مختلف بارهاي شناسايي شده گفت: 
19 باند س��ارقان لوازم خودرو و چهار باند از س��ارقان حرفه اي خودرو بودند. 
همچنين 13 باند شناسايي شده نيز سرقت منزل را انجام مي دادند و هفت 
باند نيز سارقان اماکن خصوصي بودند.سردار رحيمي با اشاره به مکشوفات 
طرح رعد 7 گفت: در اين طرح 103 کيلوگرم مواد مخدر کشف شد که يک 
م��ورد از آن ه��ا مرب��وط ب��ه بار ميوه جات بود که از جنوب کش��ور وارد تهران 
ش��ده بود و حدود 90 کيلو وزن مواد مکش��وفه بود.وي همچنين با اش��اره به 
کشف 130 دستگاه خودروي سرقتي به ساير مکشوفات اشاره کرد و گفت: 
53 دس��تگاه موتورس��يکلت، 30 دس��تگاه دوچرخه، دو قبضه سالح گرم، دو 
قبضه س��الح ش��کاري و 21 قبضه س��الح س��رد در اين عمليات از مجرمان 
کش��ف ش��د.فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ با اشاره به کشف 3۶ هزار 
سي دي مبتذل، مستهجن و ضدفرهنگي اضافه کرد: در اين طرح 222 نفر 
از خرده فروشان که در نقاط مختلف شهر فعاليت مي کردند دستگير شدند.

وي به ارزش اموال مکشوفه اشاره کرد و گفت: ارزش ريالي اموال مسروقه 
مکش��وفه هش��ت ميليارد تومان و ارزش کاالي قاچاق مکشوفه حدود شش 

ميليارد تومان است.

بي توجهي به مقوله "زنان" در گزارش تحويل و تحول شهرداري تهران
رييس کميته س��المت ش��وراي ش��هر تهران از بي توجهي به مقوله زنان 
در گزارش تحويل و تحول گاليه کرد.به گزارش ايس��نا، ناهيد خداکرمي  
روزگذشته در تذکر پيش از دستور خود گفت: تذکر من به شهرداري تهران 
اس��ت، زيرا در س��ند تحويل و تحول به زنان توجه نش��ده اس��ت.وي با بيان 
اينکه در س��ند تحويل و تحول ش��هردراي تهران غير از چند نکته در مورد 
س��هم فضاي ورزش��ي زنان هيچ اش��اره ديگري به زنان نشده است، گفت: 
جاي زنان در گزارش ش��هردار خالي بود.وي با بيان اينکه گزارش��ي درباره 
عملکرد اداره کل امور بانوان و مشاور زنان که داراي فعاليت هاي گسترده  
و متنوعي اس��ت در اين گزارش ديده نش��د، گفت: بايد گزارش مبس��وطي 
از نحوه عملکرد 12 س��اله دراين حوزه ها به خصوص در راس��تاي اجراي 
طرح هاي توانمند سازي ارائه شود. به گزارش ايسنا، هاشمي نيز در واکنش 
به اين تذکر گفت:  از کميته ها درخواس��ت مي ش��ود که نس��بت به گزارش 
شهردار تهران حساس بوده و کم و کاستي هاي آن را بررسي کنند و تصور 

نکنند اين گزارش نهايي است.

رئيس سازمان نهضت سواد آموزي کشور،تبديل معلم کارمند به معلم راهبر 
را از راهکارهاي ارائه شده درسند تحول بنيادين آموزش وپرورش دانست.به 
گزارش ايسنا، باقرزاده در نشست ساالنه شوراي نهضت سوادآموزي که در 
مشهد برگزار شد، اظهارکرد: در دولت تدبير واميد پس از هشت سال وقفه، 
نشست ملي شوراي عالي پشتيباني سوادآموزي تشکيل و تاکنون ۶8 مصوبه 
آن به تاييد هيات دولت رس��يده اس��ت.وي از رش��د ميزان بيسوادي در کشور 
بين سال هاي 8۶تا90 خبر داد و تصريح کرد: در اين مدت با رشد دو درصدي 
بيس��وادي ۴00 هزار نفر به جمعيت بيس��وادان کش��ور افزوده شد.باقرزاده با 
اشاره به امضاي»سند آموزش براي همه« از سوي 17۶ کشور جهان گفت: 
بر اساس اين سند همه کشور ها موظف شدند بين سال هاي 2000 تا 2015 
آمار بيسوادي را در کشورشان کاهش دهند،که خوشبختانه در ايران ازسال 
1391 تا 1395 با رشد چشمگيرباسوادي مواجه بوديم.رئيس سازمان نهضت 
سوادآموزي با اشاره به سندتحول خاطرنشان کرد : در اين سند راهبردهاي 
متعددي براي توسعه باسوادي ارئه شده که از جمله مي توان به توسعه آموزش 
دوره پيش دبس��تاني، تاکيد بر آموزش��هاي پايه، عمق بخش��ي به يادگيري و 
تبديل معلم کارمند به معلم راهبر اش��اره کرد.به گزارش مرکز اطالع رس��اني 
و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، وي معلم را عامل تحول و مدرسه 
محل تحول برشمرد واذعان کرد: هرچندظرفيت يادگيري در افراد به واسطه 
فاصله طبقاتي و دس��ته بندي ملت ها به غني وفقير،توانايي هاي يادگيري و 
به طور کلي در ميزان بهره مندي انس��ان ها از ثروت هاي يادگيري متفاوت 
است اما اين امکان وجود دارد که همه استعدادها شکوفا شود.باقرزاده انتخاب 
آموزش وپرورش را به عنوان يک اولويت درکشور، ضروري دانست و افزود: 
تحول در آموزش و پرورش به معني تحول در فرصت هاي يادگيري اس��ت 
و ب��راي تحق��ق آن باي��د بدانيم که چه چيزي را چگونه آموزش دهيم،هرچند 
درس��ند تحول آنچه را که بايد به دانش آموزان بياموزيم آمده اس��ت اما در 

چگونگي آموزش چنان که بايد موفق نبوديم.



ستاره آرسنال در تست های 
پزشکی اورتون

س��تاره ملی پوش باش��گاه آرسنال در آستانه 
جدایی از این باش��گاه قرار دارد.تئو والکات، 
سال 2006 از ساوتهمپتون به آرسنال پیوست 
و پس از گذشت 12 سال هرگز نتوانست به 
بازیکنی ثابت برای توپچی ها تبدیل ش��ود.

والکات دو س��ال پیش تا آس��تانه جدایی هم 
پیش رفت ولی با اصرارهای ونگر س��رانجام 
قراردادش را تمدید کرد با این حال به نظر می 
رسد که دیگر دوران والکات در آرسنال را پس 
از 270 بازی و 65 گل باید تمام شده بدانیم.

طبق ادعای میرر، والکات امروز در تست های 
پزشکی اورتون حاضر خواهد شد و انتقال او 
با 20 میلیون پوند در 24 ساعت آینده نهایی 
می ش��ود. والکات و س��انچس خروجی های 

آرسنال در انتقاالت زمستانی هستند.

درخواست جدایی رسمی 
اوبامیانگ از دورتموند

به نظر می رسد که دوران حضور پیر امریک 
اوبامیانگ در دورتموند رو به اتمام است.

مهاجم گابنی، س��ال 2013 با درخواس��ت 
یورگ��ن کل��وپ جذب دورتموند ش��د و به 
سرعت ستاره شد.اوبامیانگ پس از 5 فصل 
حضور در دورتموند، حاال قصد جدایی دارد 
و طبق ادعای بیلد این مس��اله را رس��ما به 
مدیران باشگاه اطالع داده و گفته است که 
بگذارید بروم. مقصد بعدی او به نظر آرسنال 
است و جایگزین الکسیس سانچس خواهد 
شد.دورتموند به مدیر برنامه های اوبامیانگ 
اعالم کرده اس��ت که در صورت رس��یدن 
پیش��نهاد 70 میلیون یورویی، اجازه جدایی 
او را صادر خواهند کرد. گفته می ش��ود که 
آرسنال قصد دارد 65 میلیون یورو به عالوه 
اولیویه ژیرو را به دورتموند پیشنهاد بدهد.
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منهای فوتبال

 پیروزی احسان قائم مقامی
 مقابل 80 شطرنج باز

استاد بزرگ شطرنج ایران روز گذشته طی مسابقه 
ای هیج��ان انگی��ز در رقاب��ت با 80 ش��طرنج باز 
توانست بدون شکست کار خود را به پایان برساند. 
به نقل از ورزش س��ه، احس��ان قائم مقامی، استاد 
بزرگ ش��طرنج ایران روز گذشته در یک مسابقه 
س��یمولتانه حضور یافت و توانس��ت در رقابت با 
80 حریف، بدون حتی یک تس��اوی یا شکس��ت 
کار خود را به پایان برساند. این رقابت جذاب که 
به دلیل آغاز هش��تادمین س��الگرد فعالیت بانک 
مسکن و به همت مسئوالن این بانک برگزار شد 
از ساعت 14 آغاز شد، پس از شش ساعت رقابت 
نفس گیر در س��اعت 20 با پیروزی صددرصدی 

قائم مقامی به پایان رسید. 

 »فیتنس« زیرمجموعه
 فدراسیون پرورش اندام شد

وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد از این پس تمام 
فعالیت های فیتنس در کش��ور زیر نظر فدراس��یون 
بدنس��ازی و پرورش اندام است.با اعالم محمدرضا 
داورزن��ی، مع��اون توس��عه ورزش قهرمانی و حرفه 
ای وزارت ورزش و جوانان تمام فعالیت های رشته 
ورزش��ی »فیتنس« بر عهده فدراسیون فدراسیون 
بدنس��ازی و پ��رورش ان��دام خواه��د بود.بر همین 
اساس مسئولیت برگزاری تمام دوره های آموزشی، 
مسابقات و ... در سطوح مختلف داخلی و بین المللی 
این رش��ته بر عهده فدراس��یون بدنسازی و پرورش 
اندام می باشد.مطابق اعالم معاونت توسعه ورزش 
قهرمانی و حرفه ای، هیچ فدراسیون و بخش دیگری 
حق فعالیت و برگزاری دوره های این رشته ورزشی 
را ندارد و تنها متولی فیتنس در کش��ور، فدراس��یون 

بدنسازی و پرورش اندام است.

 قهرمان کیک بوکسینگ 
مقابل منصوریان زانو زد

بانوی ووشوکار ایران در جریان رقابت های لیگ 
ووش��وی چین برابر »وانگ ک��ی هان« قهرمان 
کی��ک بوکس��ینگ حرفه ای جهان ب��ه پیروزی 
دس��ت یافت.به نقل از روابط عمومی فدراس��یون 
ووشو، »الهه منصوریان«، »سهیال منصوریان« و 
»کیمیا شوشتری« سه بانوی سانداکار ایران، تیم 
»چانگ چونگ« چین را در رقابت های لیگ چین 
همراهی می کنند.در هفته دوم این رقابت ها، »الهه 
منصوریان« ووشوکار مطرح کشورمان به مصاف 
»وانگ کی هان« قهرمان کیک بوکسینگ حرفه 
ای جه��ان ک��ه یکی از مطرح ترین بانوان ورزش 
چین محسوب می شود رفت و در پایان مبارزه ای 

تماشایی و پرهیجان به پیروزی دست یافت.

چرا برخی مربیان کروات فقط در فوتبال ایران بازار کار دارند؟
بررسی آماری فعالیت مربیان خارجی در فوتبال ایران نشان می دهد؛

بررس��ی حضور برخی مربیان کروات در 
فوتبال ایران نشان می دهد که این مربیان 
در سالها فعالیت شان نتوانسته اند موفقیت 
چش��مگیری کسب کنند اما همچنان در 
بی��ن تیم ه��ا خواهان دارند!به نقل از مهر، 
دراگان اس��کوچیچ مربی 4۹ ساله کروات 
که نام و چهره ای آش��نا در فوتبال ایران 
دارد، با پذیرفتن هدایت خونه به خونه جای 
جواد نکونام را در این تیم گرفت تا تعداد 
کروات های نیمکت نشین در لیگ دسته 
اول به دو نفر برسد. اسکوچیچ پیش از این 
هدایت تیم های فوتبال فوالد خوزس��تان 
و ملوان انزلی را در ایران بر عهده داشت. 
اما جالب اینجاست که طی سال های اخیر 
او آلترناتیو بسیاری از مربیان لیگ برتری 
بوده و بارها از او به عنوان گزینه ای بسیار 
جدی برای پذیرفتن هدایت استقالل یاد 
شده بود. اتفاقی که البته هرگز نیفتاد. این 
مرب��ی کروات با تیم مل��وان وارد فوتبال 
ای��ران ش��د و بع��د از ی��ک فص��ل تقریبا 
خ��وب ب��ا ملوان در س��ال ۹3 با قراردادی 
دو س��اله جای حس��ین فرکی را در فوالد 
گرف��ت تا از عن��وان قهرمانی این تیم در 
لی��گ برتر دفاع کند. هرچند اس��کوچیچ 
نتوانست قهرمانی فوالد را تکرار کند، اما 
عملک��رد او غی��ر قابل قبول هم نبود و در 
حالی که یک فصل دیگر با فوالد قرارداد 
داش��ت، به طرز عجیبی خواهان فس��خ 
ق��راردادش با این تیم ش��د تا برای اولین 
بار از او باعنوان گزینه هدایت اس��تقالل 
یاد ش��ود.این آخرین حضور اسکوچیچ در 
فوتب��ال ای��ران بود و گرچ��ه در تمام این 
سالها همواره نام او در فوتبال ایران مطرح 
ب��ود، اما عمال هرگ��ز روی نیمکت هیچ 
تیمی ننشس��ت تا دوش��نبه شب که سر از 
خون��ه ب��ه خونه در لیگ یک در آورد.نکته 
جالب در خصوص اس��کوچیچ این اس��ت 

بع��د از فس��خ یک طرفه با ف��والد که بنا 
به درخواس��ت خودش صورت گرفت در 
س��ال ۹4 تاکنون ن��ه تنها در ایران، بلکه 
در هیچ کش��ور دیگری فعالیت مربیگری 
نداشت و چه بسا اگر به خونه به خونه در 
لیگ یک نمی پیوس��ت، همچنان دور از 
فض��ای مربیگری بود.لوکا بوناچیچ یکی 
دیگر از کروات های نام آش��نا در فوتبال 
ایران است. این مربی 14 سال پیش برای 
اولین بار با فوالد خوزس��تان وارد فوتبال 
ایران شد و در این 14 سال گذشته نشستن 
روی نیمک��ت تیم ه��ای ایرانی زیادی را 
تجربه کرد. فوالد خوزس��تان، اس��تقالل 
اهواز، س��پاهان، مس کرمان و ذوب آهن 
تیم هایی بودند که بوناچیچ در این سالها 
هدای��ت آنه��ا را تجربه ک��رد. بوناچیچ در 
بعض��ی از ای��ن تیم ها مث��ل فوالد، مس 
کرمان و گس��ترش بیش��تر از یک مقطع 

فعالیت داش��ت. ش��اید اوج موفقیت او در 
فوتبال ایران با تیم س��پاهان بود.بوناچیچ 
از س��ال 2003 که وارد فوتبال ایران شد، 
اغلب هدایت تیم های ایرانی را عهده دار 
بود و خیلی کم دیده شد که در جایی غیر 
از ایران فعالیت مربیگری داش��ته باش��د. 
های��دوک اش��پیلت، النصر، الش��حانیه و 
االهلی تیم هایی بوند که بوناچیچ البالی 
حضور در ایران در مقاطع کوتاهی هدایت 
آنها را بر عهده داش��ت. بوناچیچ بیش��تر 
فعالیت مربیگری اش در 14 سال گذشته 
را در فوتبال ایران پشت سر گذاشته است.

در دو ده��ه اخی��ر کروات های زیادی در 
فوتبال ایران بعنوان مربی حضور داشتند 
ک��ه یکی از نام آش��نا ترین آنها بی تردید 
وینگو بگوویچ اس��ت. بگوویچ 6۹ س��اله 
س��بقه عجیب��ی در فوتبال ای��ران دارد و 
می ت��وان او را پرکارترین مربی در فوتبال 

ایران در همه سالهای اخیر دانست. آنقدر 
که بگوویچ در همه این س��الها در فوتبال 
ای��ران فعالیت ک��رده هیچ مربی ایرانی و 
خارجی فعالیت نداش��ته است. این پیرمرد 
کروات برای اولین بار در سال 78 و با تیم 
فوالد وارد فوتبال ایران شد و حضور وی 
در فوتب��ال ایران تاکن��ون بال وقفه ادامه 
دارد تا وی سابقه حدود 18 سال حضور در 
فوتبال ایران را در کارنامه داشته باشد و از 
این حیث صاحب یک رکورد جالب توجه 
شده باشد.بگوویچ در تمام این دوران تنها 
یک فصل خارج از ایران فعالیت کرد و آن 
هم به حضور وی در تیم الوصل امارات در 
فصل 2005-2004 باز می گردد. بگوویچ 
به جز ایران تنها در دو مقطع کوتاه در دو 
کشور دیگر فعالیت مربیگری داشته. او به 
ج��ز الوص��ل امارات تنها در یک مقطع در 
تیم پی.ان.کی. اش��پیلت کرواسی بعنوان 

سرمربی کار کرده است. 
وینگ��و در تیم ه��ای فوالد خوزس��تان، 
پرس��پولیس، پگاه گیالن، پاس همدان، 
آلومینی��وم هرم��زگان، پ��اس هم��دان، 
مس رفس��نجان، مس کرمان و گل گهر 
س��یرجان فعالیت مربیگری داشته است. 
وی در تیم پرسپولیس در دو مقطع روی 
نیمکت نشسته که یک مقطع آن سرمربی 
تیم بوده و در مقطع دوم بعنوان دس��تیار 
یحیی گل محمدی فعالیت داش��ته است.

بگووی��چ در تی��م پ��اس همدان هم در دو 
مقطع فعالیت داش��ته ک��ه یکبار در لیگ 
برت��ر و یکب��ار ه��م در لیگ دس��ته اول با 
آن همکاری داش��ته است. وی همچنین 
یکبار هم بعنوان س��رمربی تیم ملی امید 
انتخاب ش��د که از راهیابی به مس��ابقات 
المپیک 2008 باز ماند.این آمارها نش��ان 
می ده��د بعض��ی مربیان خارج��ی بازار 
کارش��ان فقط در ایران اس��ت و خارج از 
ایران بازار کار مناسبی ندارند. بعنوان مثال 
همین  اسکوچیچ از زمانی که خود خواسته 
قراردادش را با فوالد فس��خ کرد تا امروز 
نتوانس��ت به هیچ تیمی بپیوندد تا این که 

دوباره به ایران بازگشت.
خونه به خونه در لیگ دس��ته اول با جواد 
نکونام پیش��رفت خوبی داش��ت و در حال 
حاضر نیز با 32 امتیاز بعد از نفت مس��جد 
س��لیمان، بادران و نساجی در رده چهارم 
جدول قرار دارد و از ش��انس خوبی برای 
صعود برخوردار اس��ت. این تیم همچنین 
ت��ا مرحله نیمه نهایی جام حذفی هم باال 
آمد و حتی برای قهرمانی در این جام هم 

خود را بدون شانس نمی بیند.
بای��د دی��د راهی را که نکونام با این تیم در 
پیش گرفت اس��کوچیچ چطور ادامه داده 
و آیا این تیم متمول لیگ یکی را به س��ر 

منزل مقصود می رساند یا نه.

جهان ورزش

رئال، آماده پرداخت رقم فسخ قرارداد ایکاردی
رئال مادرید برای فصل بعد تصمیمی جدی برای جذب 
یک مهاجم مرکزی بزرگ دارد و برای این منظور، گزینه 

اول، کسی جز مائورو ایکاردی نیست.
اف��ت کری��م بنزم��ا و کاهش محبوبیت ش��دید او میان 
هواداران باعث ش��ده تا مس��ئوالن رئال به فکر جذب 

مهاجمی جدید برای فصل بعد باشند.
ه��ری کی��ن، تیمو ورن��ر و مائورو ایکاردی، گزینه های 

جدی رئال محس��وب می ش��وند و به نظر می رس��د که 
شانس ایکاردی بیش از دیگر گزینه ها باشد.

در همی��ن رابط��ه کوری��ره دلو اس��پورت ادع��ا کرد که 
باش��گاه رئ��ال مادری��د قص��د دارد در انته��ای فصل با 
پرداخت 110 میلیون یورو رقم فسخ قرارداد ایکاردی، 
کاپیت��ان اینت��ر را به خدم��ت بگیرد و گویا در این زمینه 
توافقاتی نیز با ایکاردی صورت گرفته است. رقم فسخ 

ای��کاردی از اول ج��والی ب��ه 110 میلیون یورو خواهد 
رس��ید ک��ه در بازار فعلی ب��رای مهاجمی در حد و اندازه 
های او اندک به نظر می رسد.ایکاردی در فصل جاری 
درخشش��ی فوق العاده داش��ته و در صدر گلزنان سری آ 
قرار دارد. رئال قصد داش��ت او را همین زمس��تان جذب 
 کن��د؛ ول��ی با مخالفت زیدان این مس��اله به تابس��تان
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فر فرزند خليفه تقاضاي مزايده اموال توقيفي محکوم عليه آقاي علي شفايي فرزند 
را نموده اس��ت که ميزان محکوميت به مبل��غ 92/093/474 ريال بابت محکوم به 
)اصل خواس��ته( و خسارات دادرس��ي در حق محکوم له و مبلغ 3/500/000 ريال 

بابت حق اجراء )هزينه هاي اجرائي صندوق دولت( مي باشد.
اين��ک براب��ر ماده 118 قان��ون اجراي احکام مدن��ي از طريق آگه��ي مزايده در يکي 
از روزنامه هاي کثيراالنتش��ار سراس��ري )م/72 ق.ا.ا.م( روزنامه هاي محلي استان 
کهگيلويه و بويراحمد که براي يک نوبت منتش��ر مي ش��ود اع��الم مي گردد در فاصله 
حداقل ده روز از تاريخ نشر آگهي و حداکثر يکماه بعد از نشر به شرح زير مزايده اي 
برگزار خواهد ش��د. لذا برابر م��اده 126 ق.ا.ا.م متقاضيان مي توانند در مدت پنج 
روز قب��ل از تاريخ مزايده به واحد اجراي احکام مراجعه تا ضمن مالحظه مال توقيفي 
اطالعات الزم را بدس��ت آورند. – برنده مزايده کس��ي اس��ت که باالترين قيمت را 
پيش��نهاد ک��رده و ده درصد به��اء را في مابين المجلس بعنوان س��پرده به قس��مت 
اجراء  تس��ليم و بقيه بهاي اموال را در مدت 30 روز از تاريخ انجام مزايده پرداخت 
نمايند)در صورت عدم پرداخت مابقي قيمت- ده درصد سپرده توديعي پس از کسر 

هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد(. 
براس��اس نظر کارشناس��ي قيمت پايه براي ش��روع مزاي��ده 123/400/000 ريال 
مي باشد و محل انجام فروش ياسوج شهادت 8- مجتمع شوراي حل اختالف بويراحمد 
– واحد اجراي احکام ش��ورا مي باش��د. و تاريخ مزايده مورخه 96/11/17 از ساعت 

11 تا ساعت 13 برگزار مي شود. اين مزايده در نوبت اول برگزار مي شود.
ن��وع و مش��خصات م��ال توقي��ف ش��ده)توصيف اجمالي( مطابق ليس��ت کارشناس��ي 

پيوست.
خدابخش روزبه- مدير دفتر اجراي احکام شوراهاي حل اختالف بويراحمد)ياسوج(

احترام��اً عطف به ابالغي��ه ش��ماره 940111 م��ورخ 96/7/23 در خصوص پرونده 
اجرايي 940111 اجراي احکام ش��وراي حل اختالف ياس��وج ارزيابي از اموال برقي 
آق��اي ش��فاهي واقع در ش��هرک صنعتي بلکو انج��ام گرفته که به ص��ورت زير اعالم 

مي گردد:
1- في��وز ت��ک ف��از karlens ب��ا آمپره��اي 25،16،6 آمپ��ر ب��ه تع��داد 450 ع��دد 

45/000/000 ريال
2- کلي��د و پري��ز توکار با مارک هاي زم��ان الکتري��ک و mehrattar ايراني يا عالمت 

استاندارد به تعداد 2/000 عدد به قيمت 50/000/000 
3- چراغ گريفي س��قفي با مارک yildis ترکيه اي پايه پالس��تيکي به تعداد 200 عدد 

به قيمت 20/000/000 ريال
4- چراغ پايه چمني )قارچي( به تعداد 9 عدد به قيمت 63/00/000 ريال

5- کابل آنتن کواکسيال يک حلقه سيصد متري به قيمت 2/100/000 ريال
قيم��ت کل 123/400/000 ري��ال مع��ادل دوازده ميليون و س��يصد و چهل هزار 

تومان
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آگهي مزايده نوبت دوم
به موجب پرونده اجرايي 920119 شعبه 3 اجراي احکام حقوقي دادگستري ياسوج 
محکوم له بان��ک صادرات تقاضاي فروش اموال توقيف��ي وثيقه گذارآقاي حميدرضا 
موسوي پور فرزند اردشير را نموده که نوع و مشخصات و قيمت مورد مزايده بشرح 
ذيل مي باش��د و محکوم به معادل 7160094262 ريال بابت اصل خواس��ته در حق 
محک��وم له بانک صادرات و مبلغ 358/000/000 ريال بابت حق االجرا در صندوق 
دولت از طريق آگهي مزايده و انتش��ار آگهي در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتش��ار را 
نم��وده به همين س��بب در مورخ 96/11/24 از س��اعت 10 صب��ح الي 11 در محل 
ش��عبه سوم اجراي احکام دادگستري ياس��وج مزايده برگزار خواهد شد. متقاضيان 
مي توانن��د در م��دت پنج روز قبل از تاريخ مزايده اموال را به آدرس ياس��وج س��ي 
متري معاد بين ش��اهد 23 و 24 به ش��ماره پالک 577/303 مالحظه نمايند و قيمتي 
که مزايده از آن ش��روع مي شود براساس نظريه کارش��ناس رسمي دادگستري مبلغ 
16/714/600/000 ريال بوده و برنده مزايده کس��ي است که باالترين قيمت را 
پيش��نهاد و ده درصد بهاء  را في المجلس بعنوان س��پرده به قس��مت اجراء تسليم و 
بقي��ه بهاي ام��وال را ظرف 30 روز از تاريخ انجام مزاي��ده پرداخت نمايد در صورت 
عدم پرداخت مابقي بهاي اموال، س��پرده توديعي پس از کسر هزينه مزايده به نفع 

دولت ضبط خواهد شد. مزايده نوبت دوم مي باشد.
نوع و مشخصات و قيمت اموال مورد مزايده بشرح زير مي باشد:

مدير شعبه 3 اجراي احکام حقوقي ياسوج- امير روزيان
مشخصات ملک مورد نظر: ملک مزبور متشکل از عرصه اي به مساحت 303/82 متر 
مربع که در آن يک باب ساختمان با کاربري مسکوني و قابليت تجاري در طبقه همکف 
که در 4 طبقه احداث شده است و حدود اربعه آن عبارت است از شماال:ديواريست 
به طول 20/05 به باقيمانده 303 اصلي ش��رقا: در س��ه قس��مت که قس��مت دوم 
آن جنوبي اس��ت اول ديواريس��ت به ط��ول 10/20 به باقيمان��ده 303 اصلي دوم 
ديواريس��ت به طول 1/10 به ش��ماره 142 فرعي از 303 اصلي س��وم ديواريست 
به طول 5/15 متر به ش��ماره 142 فرعي از 303 اصلي جنوبا: در دو قس��مت اول 
ديواريست به طول 13/10 به شماره 256 فرعي از 303 اصلي دوم ديواريست به 
طول 5/90 به شماره 270 فرعي از 303 اصلي غربا: درب و ديوار به طول 15/50 

به خيابان 30 متري
مشخصات اعياني ملک:

اس��کلت سازه فلزي و س��قف تيرچه بلوک با سطح اش��غال 60 درصد که در 5 طبقه 
احداث ش��ده، زيرزمي��ن با کاربري پارکين��گ و طبقات هم کف، اول، دوم، س��وم به 
صورت مس��کوني مي باش��د در طبقه همکف قس��متي از س��طح زيربنا داراي قابليت 
بهره برداري بصورت تجاري مي باش��د مس��احت اعياني در زيرزمين )پارکينگ( 175 
مت��ر مرب��ع و 7/5 متر مربع اتاق تاسيس��ات و جمعا 182/50 متر مربع و مس��احت 
اعياني در ساير طبقات و مطابق پروانه ساخت 182/50 متر مربع مي باشد. جمع کل 

اعياني در طبقات 912/50 متر مربع مي باشد.
ضمن��اً قيمت ملک با توجه به جرائم اضافه زيربن��ا و نيز تعيين هزينه تمديد پروانه 
به دليل مطرح نموده در کميس��يون ماده 100 ش��هرداري قيم��ت ملک بدون درنظر 

گرفتن جرائم فوق مي باشد.
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آگهي 651
دادنامه

پرونده کالس��ه 9609982823200406 شعبه 22 شوراي حل اختالف شهرستان 
قزوين تصميم نهايي شماره 9609972823200628

خواهان: آقاي ولي روح بخش کليش��مي فرزند ابوالقاس��م به نشاني قزوين- قزوين 
غياث آّباد بلوار آزادگان خ سونا ساحل پ 13 طبقه اول 

خوانده: آقاي حسين چگيني به نشاني مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه سفته

راي قاض��ي ش��ورا- در خص��وص دع��وي خواه��ان ول��ي روح بخش کليش��مي فرزند 
ابوالقاس��م به طرفيت خوانده حس��ين چگيني به خواس��ته مبل��غ 150/000/000 
ريال از بابت وجه دو فقره س��فته به ش��ماره خزانه داري کل 157290 و 555079 
با احتس��اب خسارات دادرس��ي و تاخير تاديه ش��ورا با عنايت به خواسته مطروحه و 
مداقه در س��فته هاي فوق الذکر که مفاد و مندرجات آن ها داللت بر اس��تقرار دين 
به ميزان خواس��ته در عهده خوانده داش��ته و بقاي اصول و مستندات مذکور در يد 
خواهان ظهور در بقاي دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن/آن ها دارد از آن جايي کخ خوانده دعوي با وصف ابالغ قانوني اخطاريه در جلس��ه 
دادرس��ي حاضر نش��ده و دفاعي در قابل خواس��ته مطروحه به عم��ل نياورده، بدين 
ترتيب مستندات دعوي خواسته مطروحه مصون از هرگونه ايراد و اعتراض خوانده 
باقي مانده است، ازاين رو شورا دعواي خواهان را وارد و ثابت دانسته و به استناد 
م��واد 198، 515،519 و 522 از قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در ام��ور مدني و مواد 307، 308 و 309 از قانون تجارت و مواد 11و 30 از قانون 
ش��وراهاي حل اختالف خوانده را به پرداخ��ت 150/000/000 ريال از بابت اصل 
خواس��ته و 3/860/000 ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه 
و پرداخ��ت خس��ارات تاخير تاديه محک��وم به از تاري��خ 94/7/1 لغايت اجراي حکم 
براس��اس شاخص تورم اعالمي از سوي بانک مرکزي مطابق محاسبه صورت گرفته در 
اج��راي احکام در حق خواهان محکوم و اعالم مي نمايد راي صادره غيابي بوده و ظرف 
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و پس از گذشت مدت 
مذک��ور ظرف بيس��ت روز قاب��ل تجديدنظرخواهي نزد محاکم محت��رم عمومي حقوقي 

قزوين مي باشد./ش
قاضي شعبه 22 شوراي حل اختالف شهرستان قزوين- علي عباسي
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آگهي 553

خواه��ان رونوش��ت حصر وراثت حس��ين عبدي فرزند بهرام به ش��رح دادخواس��ت 
تقديمي ثبت ش��ده به کالس��ه 9609982938300679 از اين دادگاه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان بهرام عبدي در اقامتگاه 

دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-حبيب عبدي به ش.ش 439 فرزند متوفي

2-حسين عبدي به ش.ش 6 فرزند متوفي
3-محمد عبدي به ش.ش 8 فرزند متوفي

4-صفورا عبدي به ش.ش 13 فرزند متوفي
5-صفيه عبدي به ش.ش 16 فرزند متوفي

اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور يک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 
ش��خصي اعتراضي دارد و يا صويت نامه اي از متوفي نزد او مي باش��د از تاريخ نش��ر 

آگهي ظرف مدت يکماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهري البرز استان قزوين- حميد بابايي
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آگهي 552

خواهان رونوشت حصر وراثت نعمت اله نورياني فرزند حجت اله به شرح دادخواست 
تقديمي ثبت ش��ده به کالس��ه 9609982938400569 از اين دادگاه درخواست 
گواه��ي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که ش��ادروان حجت اله نورياني در 
اقامت��گاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 

به:
1-عبداله نورياني به ش ش 67765 فرزند متوفي
2-نعمت اله نورياني به ش ش 552 فرزند متوفي

3-مهدي نورياني به ش ش 7 فرزند متوفي
4-گلستان نورياني به ش ش 457 فرزند متوفي
5-بنفشه نورياني به ش ش 475 فرزند متوفي
6-عصمت نورياني به ش ش 509 فرزند متوفي

7-هاجر نورياني به ش ش 624 فرزند متوفي
8-آمنه نورياني به ش ش 3049 فرزند متوفي

9-لعيا نورياني به ش ش 4310126731 فرزند متوفي
10-گل اندام مقدم زآبادي به ش ش 249 همسر متوفي 

اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور يک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 
ش��خصي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي نزد او مي باش��د از تاريخ نش��ر 

آگهي ظرف مدت يکماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شعبه 5 شوراي حل اختالف البرز- حميد بابايي
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آگهي 555

پرون��ده کالس��ه 9609982840300551 ش��عبه س��وم دادگاه عمومي)حقوق��ي( 
دادگستري شهرستان البرز تصميم نهايي شماره

خواه��ان: بانک مهر اقتصاد به مديريت آقاي جواد تک روس��تا ب��ا وکالت آقاي امين 
عموئي موش��نگاني فرزند احمد به نشاني قزوين خيابان شهيد بابايي- روبروي اداره 

پست- پالک295
خواندگان:

1-آقاي حس��ن رضايي 2- آقاي ابوالفضل رضائي همگي به نش��اني قزوين- شهرک 
دهخدا- فرزانگان يکم- پالک 11- مينودر- بلوک5- مالکانه ق 47

3-آسيه ديندار مهربان به نشاني استان قزوين شهرستان البرز- الوند- شهر داري 
الوند

خواس��ته ها: 1- مطالبه خسارت دادرس��ي 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- مطالبه 
وجه چک

راي دادگاه- در خص��وص دادخواس��ت بان��ک مه��ر اقتص��اد با وکالت امي��ن عموئي 
موش��نگاني ب��ه طرفيت 1- آس��يه ديندار مهرب��ان 2- ابوالفضل رضائي3- حس��ن 
رضائي به خواس��ته مطالبه وجه ب��ه مبلغ 215/000/000 ري��ال از بابت يک فقره 
چ��ک 9119/903501-12 مورخ 96/5/15 به عهده بانک ملي که توس��ط خوانده 
رديف اول صادر و توس��ط س��اير خواندگان با ظهرنويسي مس��ووليت تضامني دارند 
به انضمام خس��ارت تاخير تاديه و کليه حس��ارات دادرسي از جمله ح قالوکاله وکيل، 
با عناي��ت به جامع اوراق و محتويات پرونده از جمله دادخواس��ت تقديمي خواهان و 
مالحظ��ه تصوير مصدق چک موصوف و گواهينامه عدم پرداخت آن که براس��اس آن 
به عنوان ظهرنويس مس��ئوليت پرداخت وجه آن را برعهده گرفته اند و از آنجايي که 
خواندگان عليرغم ابالغ در جلسه دادرسي حضور پيدا نکرده و شهود خود را معرفي 
نکرده و دليل و مدرکي نيز دال بر پرداخت مبلغ مورد خواسته در حق خواهان ارائه 
نکرده دادگاه ذمه خواندگان را نس��بت به خواهان مش��غول دانس��ته لذا به استناد 
م��واد 198، 519 و 522 از قانون آيين دادرس��ي مدني دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني و مواد 310 و 313 و 315 و 320 از قانون تجارت و تبصره الحاقي به 
م��اده 12 اصالحي 1382/6/2 از قانون صدور چک ناظر به قانون الحاق يک تبصره 
ب��ه م��اده 2 همان قانون اصالح م��وادي از قانون صدور چک مص��وب 1376/3/10 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون استفساريه تبصره مذکور مربوط به همان ماده 
مرق��وم از قانون ف��وق الذکر مصوب 1377 آن مجمع محت��رم حکم بر محکوميت به 
پرداخت مبلغ مذکور به طور تضامني بابت اصل خواسته و مبلغ 6/025/000 ريال 
بابت هزينه دادرس��ي و خس��ارت تاخير تاديه و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانوني 
در ح��ق خواهان ص��ادر و اعالم مي دارد. اج��راي احکام مدني مکلف اس��ت در زمان 
اجراي حکم براس��اس نرخ تورم اعالمي از س��وي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
ميزان خس��ارت تاخير تاديه چک را از تاريخ سررسيد آن 96/5/15 تا زمان اجراي 
حکم محاس��به نماي��د. راي صادره غيابي بوده و ظرف مدت بيس��ت روز پس از ابالغ 
قاب��ل واخواهي در همين ش��عبه و پس از مضي مدت مذکورظرف بيس��ت روز قابل 

تجديدنظر در شعب محترم تجديدنظر استان قزوين است./آ
مروتي- رييس شعبه سوم حقوقي دادگستري شهرستان البرز

00000000
آگهي 554

پرونده کالس��ه 9609982938600342 شعبه هفتم ش��وراي حل اختالف شهري 
البرز استان قزوين تصميم نهايي شماره 9609972938600616

خواه��ان: بانک مهر اقتصاد به مديريت آقاي جواد تک روس��تا ب��ا وکالت آقاي امين 
عموئي موش��نگاني فرزند احمد به نش��اني قزوين چهارراه وليعصر عج بلوار آيت اله 

خامنه اي نبش گلستان سوم
خواندگان:

1-آقاي عطار محموديان طاهري به نش��اني قزوين- البرز محمديه- بيدس��تان خ 16 
متري پ32

2-آق��اي مه��رداد محمودي��ان طاهري به نش��اني قزوين- قزوين مرک��زي- قزوين- 
چهارراه فلسطين ک نيک بن بست 6 

خواسته: مطالبه وجه چک
راي شورا 

در خص��وص دع��واي خواه��ان بانک مهر اقتصاد ب��ه مديريت آقاي جواد تک روس��تا 
ب��ا وکال��ت آقاي عموئي موش��نگاني به طرفيت خوان��دگان عطار محمودي��ان طاهري و 
مهرداد محموديان طاهري به خواس��ته مطالبه مبلغ 180/000/000 ريال بابت يک 
فقره چک بانکي به ش��ماره 381460 مورخ 96/5/15 از حس��اب جاري به ش��ماره 
010451686009 عهده بانک ملي با احتس��اب خس��ارات دادرس��ي و تاخير تاديه 
بدي��ن ش��رح ک��ه خواهان مدعي ش��ده که به موجب ي��ک فقره چک مبلغ ف��وق را از 
خواندگان طلبکار مي باش��د که مش��اراليه با وصف مراجعات متعدد خواهان از تاديه 
دين خود امتناع مي نمايد شورا با عنايت به خواسته مطروحه و مداقه در مفاد مدلول 
چ��ک موصوف که بر طبق مقررات قانوني صادر ش��ده و گواهي عدم پرداخت واينکه 
وجود و بقاي اسناد تجاري در يد خواهان ظهور در اشتغال و استمرار ذمه خواندگان 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و ا زآنجايي که خواندگان دعوي با وصف 
ابالغ قانوني در جلس��ه دادرس��ي حاضر نش��ده و اليحه دفاعيه اي ني��ز به اين مرجع 
تقديم ننموده و بدين ترتيب مستندات دعوي و خواسته مطروحه مصون از هرگونه 
ايراد و تعرض خوانده باقي مانده اس��ت از اين رو ش��ورا با توجه به مراتب مطروحه 
دع��وي خواهان را وارد و ثابت دانس��ته و به اس��تناد م��واد 198 و 515 و 522 از 
قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امو رمدني و مواد 310 و 313 
و 315 و 320 از قان��ون تج��ارت تبص��ره الحاقي به ماده 2 قان��ون چک خواندگان را 
تضامنا به پرداخت 180/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و 4/625/000 
ريال هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه محکوم 
مي نمايد و اعالم مي دارد که اجراي احکام دادگس��تري مکلف است که خسارت تاخير 
تاديه چک فوق الذکر را از تاريخ سررس��يد آن مورخ 96/5/15 لغايت اجراي حکم 
بر طبق شاخص بانک مرکزي محاسبه و از خوانده اخذ و در حق خواهان ايصال نمايد. 
راي صادره غيابي بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين 
ش��عبه و پس از مضي مدت مذکور ظرف بيس��ت روز قابل اعتراض در شعب محترم 

دادگاه هاي عمومي شهرستان البرز است.ش
قاضي شعبه هفتم شوراي حل اختالف البرز- مروتي

00000000
آگهي 556

پرون��ده کالس��ه 9609982840300552 ش��عبه س��وم دادگاه عمومي)حقوق��ي( 
دادگستري شهرستان البرز تصميم نهايي شماره

خواه��ان: بانک مهر اقتصاد به مديريت آقاي جواد تک روس��تا ب��ا وکالت آقاي امين 
عموئي موش��نگاني فرزند احمد به نشاني قزوين خيابان شهيد بابايي- روبروي اداره 

پست- پالک295
خواندگان:

1-آقاي ابوالفضل مختارزاده فرزند ابراهيم به نش��اني اس��تان قزوين- شهرستان 
الب��رز- الوند- نصرت آباد- خياب��ان چمران- رجايي 19- س��اختمان روبروي زمين 

خالي
2-آقاي رس��ول عبدالهي فرد به نش��اني اس��تان قزوين- شهرس��تان البرز- الوند 

نصرت آباد- بوالر ولي عصر- نبش سنگکي- پالک 19
خواس��ته ها: 1- مطالبه خس��ارت تاخير تاديه2- مطالبه وجه چک 3-مطالبه خسارت 

دادرسي 
راي دادگاه- در خص��وص دادخواس��ت بان��ک مه��ر اقتص��اد با وکالت امي��ن عموئي 
موش��نگاني به طرفيت ابوالفضل مختارزاده- رس��ول عبدالهي فرد به خواسته وجه 
ب��ه مبلغ 220/000/000 ريال از بابت يک فقره چک 1642/649212/23 مورخ 
96/5/15 بر عهده بانک ملت که توس��ط خوانده رديف اول صادر و توس��ط خوانده 
ديگر ظهرنويسي شده است به خواسته انضمام خسارت تاخير تاديه و کليه خسارات 
دادرس��ي از جمل��ه حق الوکاله وکيل، با عنايت به جام��ع اوراق و محتويات پرونده از 
جمله دادخواس��ت تقديمي خواهان و مالحه تصوير مصدق چک موصوف و گواهينامه 
عدم پرداخت آن که براساس آن به عنوان ظهرنويس مسئوليت پرداخت وجه آن را 
برعهده گرفته اند و از آنجايي که خواندگان عليرغم ابالغ در جلس��ه دادرس��ي حضور 
پيدا نکرده و شهود خود را معرفي نکرده و دليل و مدرکي نيز دال بر پرداخت مبلغ 
مورد خواسته در حق خواهان ارائه نکرده دادگاه ذمه خواندگان را نسبت به خواهان 
مش��غول دانس��ته لذا به اس��تناد مواد 198، 519 و 522 از قانون آيين دادرس��ي 
مدن��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و مواد 310 و 313 و 315 و 320 
از قان��ون تجارت و تبص��ره الحاقي به ماده 12 اصالحي 1382/6/2 از قانون صدور 
چ��ک ناظر به قانون الحاق يک تبصره به ماده 2 هم��ان قانون اصالح موادي از قانون 
صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون استفساريه 
تبص��ره مذکور مرب��وط به همان ماده مرقوم از قانون ف��وق الذکر مصوب 1377 آن 
مجم��ع محترم حکم بر محکوميت ب��ه پرداخت مبلغ مذکور به طور تضامني بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ 6/425/000 ريال بابت هزينه دادرس��ي و خسارت تاخير تاديه و 
ح��ق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانوني در حق خواهان ص��ادر و اعالم مي دارد. اجراي 
احکام مدني مکلف است در زمان اجراي حکم براساس نرخ تورم اعالمي از سوي بانک 
مرکزي جمهوري اس��المي ايران ميزان خسارت تاخير تاديه چک را از تاريخ سررسيد 
آن ت��ا 96/5/15 زمان اجراي حکم محاس��به نمايد. راي ص��ادره غيابي بوده و ظرف 
مدت بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين ش��عبه و پس از مضي مدت 
مذکور ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظر در ش��عب محترم تجديدنظر استان قزوين 

است./آ
مروتي- رييس شعبه سوم حقوقي دادگستري شهرستان البرز

000000000000
آگهي مزايده نوبت اول

به موجب پرونده کالس��ه 960458 اجرايي شعبه دوم حقوقي ياسوج محکوم عليهم 
ش��رکت بوير صنعت بويراحمد به مديرعاملي شهرام باقري محکوم به پرداخت مبلغ 
107665383 ريال بابت اصل خواسته درحق صابر فرخباني و مبلغ 149184666 
ري��ال بابت اصل خواس��ته در حق محمد رمضاني و مبل��غ 7500000 ريال بابت حق 
االجرا در پرونده کالسه هاي مربوطه به شعبه دوم اجراي احکام در حق صندوق دولت 
محکوم گرديده با توجه به توقيف مال محکوم عليه از طرف محکوم له که با ارجاع به 
کارش��ناس رسمي دادگس��تري به ميزان 276606000 ريال ارزيابي گرديد و ابالغ 
نظريه کارشناس��ي به طرفين مصون از اعتراض ش��د و محک��وم له تقاضاي مزايده و 
فروش آن را نموده که نوع و مشخصات ملک مورد مزايده را از طريق آگهي مزايده و 
انتشار آگهي در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار محلي استان کهگيلويه و بويراحمد 
را نموده به همين س��بب در مورخ 96/11/15 از ساعت 11 الي 12 در محل شعبه 
دوم اجراي احکام حقوقي دادگاه عمومي ياسوج مزايده برگزار خواهد شد.متقاضيان 
مي توانند در مدت پنج روز قبل از انجام مزايده مال را به آدرس ياسوج- جاده نقاره 
خانه- روستاي فيروزآباد کارخانه فوالد بويرصنعت مالحظه نمايند. قيمتي که مزايده 
ا زآن ش��روع مي شود براساس نظريه کارشناس دادگستري به مبلغ 276606000 
ري��ال بوده و برنده مزايده کس��ي اس��ت ک��ه باالترين قيمت را پيش��نهاد دهد و ده 
درصد قيمت ملک را في المجلس به عنوان س��پرده به قس��مت اجرا تحويل دهد و 
بقي��ه بهاي ملک را ظ��رف 30 روز پس از انجام مزايده پرداخ��ت نمايد و در صورت 
عدم پرداخت مابقي بهاي اموال س��پرده توديعي پس از کس��ر هزينه مزايده به نفع 
دولت ضبط خواهد ش��د. اين آگهي نوبت اول مي باشد و نوع و مشخصات و آدرس و 

قيمت مال به شرح زير مي باشد.
مش��خصات مال: 1- مال معرفي ش��ده ش��امل 25 ش��اخه ش��مش ف��والدي ريختگي 
افق��ي فابري��ک با گري��د 5sp و مقط��ع)125*125( ميليمتر به ط��ول 6 متر به مبلغ 

276606000 ريال ارزيابي گرديد.
سيد اسماعيل موسوي – مدير شعبه دوم اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان 

ياسوج
0000000000000

آگهي مزايده اموال منقول / غير منقول
نظر به اينکه به موجب دادنامه شماره 105 اجرائيه شماره 2/95ش/1334 صادره 
از ش��وراي حل اختالف ورامين و ثبت به کالس��ه 961241 ج ش اجراي احکام مدني 
دادگس��تري ورامين محکوم عليه آقاي نادر غالميان محکوم گرديده به پرداخت وجه 
در حق محکوم له آقاي محمدرضا اردستاني با وکالت آقاي کليوري، لذا محکوم له در 
راستاي استيفاء محکوم به تقاضاي توقيف ملک محکوم عليه را نموده است که اموال 
توسط کارشناسان خبره دادگستري به شرح ذيل کارشناسي و ارزيابي گرديده است. 
اموال ش��امل يک ساختمان دو طبقه مسکوني فاقد س��ند شش دانگ، داراي امتياز 
آب، برق، گار و تلفن داراي 140 متري عرصه)زمين( بوده و فاقد تجاري مي باشد به 

ارزش 178/000/000 تومان./چ
و مقرر گرديد اموال فوق الذکر در تاريخ 96/12/07 از ساعت 9 الي 10 واقع در 
اجراي احکام مدني دادگستري ورامين و با حضور نماينده محترم دادستان از طريق 
مزايده به فروش برس��د. مزايده از قيمت کارشناسي شروع و به هر شخص حقيقي 
يا حقوقي که باالترين قيمت را پيش��نهاد نمايد فروخته خواهد ش��د. ده درصد مبلغ 
مزايده في المجلس از خريدار اخذ و نامبرده مکلف است ظرف مهلت يکماه از تاريخ 
مزايده مابقي ثمن معامله را به صندوق دادگستري ورامين واريز نمايد. در صورتي 
ک��ه در مهل��ت مقرر خريدار وجه مورد مزايده را پرداخت ننمايد س��پرده وي پس از 
کس��ر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزاي��ده وفق مقررات تجديد مي گردد 
کليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محکوم عليه است طرفين مي توانند ظرف يک 
هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت 
تارس��يدگي به اعتراض از س��وي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد 
شد. ضمناً طالبين شرکت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطالع 

اين اجرا از ملک مورد مزايده بازديد نمايند. 1596خ/ م الف
مدير دفتر اجراي احکام مدني دادگستري ورامين- محمدجواد زاهديان
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جعبه جادوتجسميمد و لباس

 دبي��ر کارگ��روه س��اماندهي مد و لباس کش��ور گفت: با 
رويدادهاي بدون مجوزي که در زمينه مد و لباس برگزار 

مي شود برخورد قانوني خواهد شد.
ب��ه گزارش مهر، در شش��مين هماي��ش طراحان و توليد 
کنندگان مد و لباس کشور که ۲۵ دي ماه در موزه هنرهاي 
معاصر با حضور حميد قبادي دبير کارگروه ساماندهي مد و 
لباس و فعاالن اين حوزه برگزار شد، طراحان و همچنين 
توليد کنندگان پرس��ش هاي خود را مطرح کردند.يکي از 
پرس��ش هايي که مطرح ش��د اين بود که طراحان با چه 
اطميناني و چگونه مي توانند طرح مورد نظر خود را در اختيار 
توليد کنندگان قرار دهند و از آن طرح منتفع شوند. همچنين 
شرايط تدريس طراحي مد و لباس در دانشگاه ها کدام است 
و کارگروه مد و لباس کشور چه امکانات و تسهيالتي را در 
اختيار طراحان قرار مي دهد.بيمه و عدم ارتباط ميان طراح 
و توليد کننده يکي از ديگر از پرسش هايي بود که از سوي 
طراحان مطرح و عنوان شد. در اين نشست همچنين مطرح 
شد که تعامل و ارتباطي ميان طراحان و توليد کنندگان وجود 
ندارد و هر روز جايگاه طراحان لباس کم رنگ تر و کوچکتر 
مي شود به اين معني که تعريف و مرز مشخصي ميان طراح، 
توليد کننده، خياط و الگوساز نيست.در ششمين همايش 
طراحان و توليد کنندگان مد و لباس کشور همچنين مطرح 

شد طراح توليد کننده نيست و از سوي ديگر جشنواره هاي 
ي��ک روزه م��د و لب��اس همچون قارچ از زمين مي رويند و 
مشخص نيست چگونه فعاليت مي کنند و چه کسي به اين 
جشنواره ها مجوز مي دهد.يکي ديگر از مواردي که در اين 
جلسه به آن اشاره شد لزوم به روز کردن واحدهاي درسي در 
دانشگاه هاي کشور بود. همچنين توجه به مد و لباس مردانه 
يکي ديگر از مواردي بود که در اين جلسه به آن پرداخته 
شد.پس از طرح پرسش ها از جانب طراحان و توليد کنندگان 
لباس، حميد قبادي به بيان پاس��خ ها پرداخت و گفت: به 
زودي يک ساختار حقوقي بين طراحان و توليد کنندگان 
تعريف مي شود. قرار است قراردادهاي همکاري ميان اين 
دو ش��کل بگيرد و فروش، طرح همکاري و مش��ارکت در 
طرح و همچنين شيوه ارائه محصوالت و چگونگي فروش 

طرح پايه ريزي شود.

برخورد قانوني با رويدادهاي 
بدون مجوز در زمينه مد و لباس

 مدير مرکز هنرهاي تجس��مي حوزه هنري بيان 
کرد نمايشگاه فروش آثار تجسمي در حوزه هنري 

برگزار مي شود.
به گزارش مهر، سيد مسعود شجاعي طباطبايي 
مدير مرکز هنرهاي تجسمي حوزه هنري در مورد 
برگزاري نمايش��گاهي از آثار تجسمي هنرمندان 
يک استان محروم در حوزه هنري گفت: برگزاري 
چنين نمايش��گاهي که آثار تجسمي اس��تاني به 
اين گستردگي در حوزه هنري تهران به نمايش 
گذاشته شود از زمان ورود من به اين مرکز سابقه 

نداشته و اين اولين بار است.
وي بيان کرد: استان کهگيلويه و بويراحمد يکي از 
محروم ترين  استان هاي کشور است. با اين وجود 
آثار خوب و قابل توجهي به ويژه در حوزه تخصصي 
فعاليت هنري من که کاريکاتور است براي حضور 
در اين نمايشگاه ارائه دادند. يکي از اين هنرمندان 
خوب و سرش��ناس استان کهگيلويه و بويراحمد 
احس��ان گنجي اس��ت. اين هنرمند کارتونيست 
نه تنها افتخار اس��تان خود اس��ت بلکه با داش��تن 
بي��ش از ۷۰ عن��وان جاي��زه بين المللي افتخاري 
براي هنر کشور ايران است. هنرمندان با ارزشي 
همچون گنجي و ديگر هنرمندان هم استاني وي 

 نمايشگاه فروش
 آثار تجسمي برگزار مي شود

بازيگ��ر تئات��ر، س��ينما و تلويزيون گفت: بازي در تله 
فيلم طنز "سرود تنهايي" به کارگرداني آرش سجاد 
حس��يني و ب��ا بازي بازيگران��ي چون حميد لواليي و 
رضا ش��فيعي جم را به پايان رس��اندم که در نوروز 9۷ 

پخش خواهد شد.
 ساناز سماواتي بازيگر تئاتر، درباره شهادت دريانوردان 
در حادث��ه نفتک��ش س��انچي گفت: واقعا از اين اتفاق 
متاس��ف هس��تم، در سال گذش��ته پالسکو و در اين 
روزها حادثه نفتکش سانچي داغ ديگري بود که مردم 
مظلوم و مهربان ايران با آن روبرو شدند که اميدوارم به 
وضعيت مردم به درستي رسيدگي شود تا شاهد اتفاق 
بد ديگري نباشيم.بازيگر سريال "محکومين" درباره 
فعاليت هاي خود در عرصه بازيگري اظهار کرد: بازي 
در تله فيلم طنز "سرود تنهايي" به کارگرداني آرش 
سجاد حسيني و با بازي بازيگراني چون حميد لواليي 
و رضا ش��فيعي جم را به پايان رس��اندم که در نوروز 
9۷ پخش خواهد شد. ماه گذشته نيز تله فيلم "اينجا 
کجاس��ت" را به کارگرداني حس��ين جامي در ساري 

به پايان رساندم.
خبرگزاري ميزان، س��ماواتي درباره موضوع تله فيلم 
"اينج��ا کجاس��ت" و بازيگ��ران آن بيان کرد: "اينجا 
کجاس��ت" براي ش��بکه نمايش خانگي توليد شده و 
داس��تان چند کودک اس��ت که به موزه مي روند و در 
آن اتفاقات متعددي برايش��ان مي افتد به اين ش��کل 
که در فيلم زمان حال به زمان گذشته بر مي گردد و 
ماجراهاي زمان جنگ تحميلي روايت مي شود. عالوه 
بر من مهيار مجيب و مهدي اميني خواه از بازيگراني 

بودند که در اين اثر همکاري داشتند.
وي ب��ه حض��ور خود در عرصه تئاتر نيز اش��اره کرد و 

افزود: نمايشي با مضمون مدافعان حرم براي جشنواره 
ايث��ار آم��اده مي کنيم که موضوع آن درباره ش��رايط 
رزمندگان مدافعان حرم و خانواده هاي آنها اس��ت و 
حس��ن اس��دي، سارا منجزي و مهدي اميني خواه در 
اي��ن نمايش ب��ازي مي کنند. همچنين اين روزها در 
حال تمرين براي نمايش "تله موش" به کارگرداني 
س��ياوش اس��د هستيم و تا امروز حضور من به عنوان 
بازيگر و ناصر آقايي به عنوان مش��اور قطعي اس��ت.

اين بازيگر خاطرنش��ان کرد: "تله موش" همان اثر 
آگاتا کريس��تي اس��ت که در لندن به مدت 3۰ س��ال 

روي صحنه رفت.
س��ماواتي در ادامه بيان کرد: خوش��حالم که کار در 
عرصه بازيگري را با بازي در نمايش هاي تئاتر آغاز 
کردم. چرا که خيلي از پيشکسوتان بزرگ بازيگري، 
سن نمايش را سکوي پرتاب و موفقيت خود در عرصه 

بازيگري مي دانند. 
اي��ن بازيگ��ر تئات��ر در پايان گفت: بيش��تر از هر چيز 
ناراحتي مردم به داليل و مش��کالت فراواني که در 
جامعه دارند، همه هنرمندان از جمله بنده را غمگين 
و ناراحت مي کند. اميدوارم مش��کالت و سختي هاي 
م��ردم ب��ه زودي پايان يابد و لبخند را روي لبان همه 

مردم شاهد باشيم.
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روابط عمومي شركت گاز استان سمنان

آگهی فراخوان  ارزيابي كيفي مناقصه گران 
مجوز نفت: 1396/4905   كد سامانه ستاد :  200961045000039

ت اول
نوب

 شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد گازرساني به واحد هاي توليدي و صنعتي مشمول مصوبه شوراي اقتصاد را با مشخصات ذيل و بصورت فاينانس داخلي به 
همراه طراحي ،تامين کاال  و اجرا )روش EPCF( به مناقصه بگذارد.

شرحعنوان

شرکت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهيد اخالقي-نبش خيابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

نوع،کميت و کيفيت کاال يا خدمات
گازرساني به واحدهاي توليدي و صنعتي مشمول مصوبه شماره 8۵۰3۲۰ مورخ 9۵/۵/۲6 شوراي محترم اقتصاد  به صورت )EPCF( فرآيند 

يکپارچه طراحي، تامين کاال و تجهيزات، ساخت، نصب ، اجرا و تأمين منابع مالي )فاينانس داخلي(

گواهينامه صالحيت و ظرفيت خالي متناسب با مبلغ مناقصه در رشته نفت و گاز يا رشته تاسيسات و تجهيزات از سازمان مديريت و برنامه ريزيشرايط شرکت کنندگان

از ساعت 8 مورخ۲6/ 1۰ /96 لغايت ساعت 1۵ مورخ 96/11/۰4 –  سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به نشاني www.setadiran.ir  زمان و نحوه دريافت اسناد ارزيابي کيفي

حداکثر تا ساعت 16 مورخ 96/11/۲3 در سامانه فوق الذکر زمان و مکان عودت اسناد ارزيابي کيفي

334۵3844-۰۲3تلفکس امور قراردادها
جهت کسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه فرمائيد.

 روابط عمومی سازمان سیما منظروفضای سبز شهرداری بندرعباس

  آگهی مزايده عمومی 
سازمان سيما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس درنظر دارد نسبت به واگذاری 
مکانه��ای ب��ه ش��رح ذي��ل  ب��ه صورت اج��اره رااز طريق مزايده  عمومی به اش��خاص 
حقيقی وحقوقی واجد الشرايط واگذارنمايد لذا از متقاضيان دعوت  می گردد بادردست 
داش��تن فيش واريزی به مبلغ 3۰۰.۰۰۰ ريال به حس��اب ش��ماره ۰1۰۵6۵841۵۰۰1 
درآمدسازمان پارکها وفضای سبز نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دريافت اسناد 
از تاريخ انتش��ار آگهی حداکثر به مدت 1۰روز در س��اعات اداری به محل س��ازمان  واقع 
دربندر عباس –بلوار افروز ش��هابی پور-  خيابان ش��هيد تند گويان -کوچه هرمزگان 

»۲« واحد حقوقی مراجعه نمايند.
•هزينه درج آگهی بعهده برنده مزايده می باشد.

•چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب  
اولويت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد.

•شرکت درمزايده ودادن پيشنهاد به منزله قبول شروط وتکاليف موضوع ماده 1۰ آيين 
نامه مالی شهرداری تهران می باشد.

•اي��ن آگه��ی براب��ر آيين نامه معامالت جديد ش��هرداری تهران می باش��د وصرفايک 
نوبت منتشر می گردد.

•کليه شرکت کنندگان می بايست به ازاء هرپيشنهاد مبلغ 3۰.۰۰۰.۰۰۰ريال به صورت 
نقدی يا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتباررا به عنوان سپرده شرکت 
در مزايده  به حس��اب ش��ماره ۷۲13114۷6۲۲341 س��ازمان سيما منظر وفضای سبز 
ش��هرداری  نزد بانک مهرايران واريز نمايد.)چک تضمين ش��ده بانکی واسناد مطالبات 

قابل قبول کميسيون نمی باشد(.

•سازمان دررد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار می باشد .
•برنده مزايده هنگام عقد قرارداد می بايس��ت مبلغ اعالمی توس��ط موجر رابه عنوان 

حسن انجام کار دروجه سازمان توديع نمايد.
•حضور پيشنهاد دهندگان در روز برگزاری کميسيون مجاز می باشد.بديهی است عدم 

حضورمانع از تصميم گيری کميسيون نمی باشد.
•پيشنهاد دهندگان بايستی تاآخر وقت اداری مورخه 96/11/۷ پيشنهادخودرا ازحيث 
مبلغ مش��خص ،معين وبدون ابهام بوده ودر پاکتهای مربوطه الک ومهر ش��ده درقبال 

اخذ رسيد تحويل دبيرخانه سازمان نمايند.
•پيش��نهادات رس��يده درمورخه 96/11/8 درکميس��يون معامالت که درمحل سازمان 

تشکيل می گردد بازگشايی می شود.
•سازمان سيمامنظرو فضای سبز شهر بندر عباس در قبول يا رد يک يا تمام پيشنهادات 

در هر مرحله آزاد خواهد بود.
   •مستاجر پس ازپايان مدت قرارداد برابر تعهد محضری ارائه شده حق هرگونه ادعايی 

درمحل اعم از حق   کسب وپيشه رااز خود سلب واسقاط می نمايد. 
•مالک انتخاب برنده پس ازتاييد صالحيت باالترين قيمت پيشنهادی اجاره ماهيانه 

می باشد.
•ساير اطالعات وجزييات مربوط به مزايده در اسناد مندرج و متقاضيان بايد يک نسخه 

ازآن را دريافت وبا قيد قبولی امضاء وبه پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند.
•جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های 19-۰۷633۷۵3418 تماس ويا به 
آدرس اينترنتی سازمان به نشانی  www.parks.bandarabbs.ir  مراجعه نماييد . 

شرح موضوعردیف

اجاره يک باب مغازه  به متراژ۲4 مترمربع  جهت راه اندازی فست فود واقع  در فازيک بوستان پشت شهر  به مدت سه سال1

اجاره يک باب مغازه  به متراژ۲4 مترمربع  جهت راه اندازی بستنی وآبميوه فروشی واقع  در فازيک بوستان پشت شهر  به مدت سه سال۲
       

وزير ارشاد :

سيدعباس صالحي )وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي( دوشنبه ۲۵ دي، براي سومين 
مرتبه طي روزهاي اخير در جش��نواره موس��يقي فجر حضور پيدا کرد و اين بار به 
تماش��اي اجراي ارکستر ملي ايران به سرپرستي فريدون شهبازيان و خوانندگي 
محمد معتمدي نشست و پس از آن در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سواالت 
آنان پاسخ گفت.صالحي در پاسخ به اين سوال که »چرا وحدت رويه اي در ارشاد 
استان ها وجود ندارد و محدوديت هاي غيرقانوني در برخي استان ها براي ممانعت 
از حضور بانوان موزيسين روي صحنه وجود دارد؟« گفت: تدوين دستورالعملي که 
طي آن اجراهاي موردنظر حوزه موسيقي در شهرهاي مختلف کشور از يک قانون 
تبعيت کنند؛ نيازمند بررس��ي و اجرايي کردن آن در مرکز است. به هر ترتيب در 
اين نوع موارد حتما بايد رويه عمومي به عنوان معيار مورد نظر قرار گيرد و به طور 
طبيعي اگر اتفاقاتي خارج از اين رويه انجام بگيرد نيز نبايد بار ديگر اتفاق بيفتد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در حالي که خبرنگاران به مسئله ممانعت از اجراي 
بانوان عضو ارکس��تر ملي اصفهان طي روزهاي ۲۲ و ۲۳ دي ماه جاري اش��اره 
کردند، عنوان کرد: حتما اگر مس��اله اي خالف دستورالعمل و رويه عمومي باشد؛ 
مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نيست و همکاران من در وزارتخانه حتما 
پيگي��ر قضيه خواهند بود. به هر حال اجراي صحنه اي بانوان براي بانوان    همان 
مس��يري است که در همه اس��تان ها بايد با يک رويه عمل شود. قطعا از نظر ما 
حضور نوازندگان خانم روي صحنه کنسرت هاي ارکسترال اشکالي ندارد و همه 
جا هم بايد با همين رويه نس��بت به حضور هنرمن��دان خانم روي صحنه اقدام 
کنند. در حوزه تکنوازي هم ما دستورالعمل هايي داريم که در همه جاي کشور به 
صورت يکسان وجود دارد.وي در ادامه افزود: به هر ترتيب من از آقاي حسيني به 
عنوان معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مي خواهم دستورالعمل هاي 
مربوط به اجراي زنده بانوان نوازنده در اجراهاي صحنه اي شهرستان ها به صورت 
کامال ش��فاف تدوين شود. ضمن اينکه همه مديران ادارات کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي اس��تان ها نيز براس��اس اين دس��تورالعمل کار ها را انجام داده و پاي اين 
داس��تان باقي بمانند. ب��ه هر حال ما در اين حوزه گفتگوه��اي زيادي نيز انجام 
داده ايم و اميدوارم با جديت آقاي حسيني اين دستورالعمل ها به صورت واحد در 

تمامي استان ها اجرايي شود.
سيدعباس صالحي در پاسخ به اين سئوال که »آيا محوريت بودجه جشنواره هاي 
فجر و تاکيد مديران روي مبحث درآمدزايي توس��ط گروه ها و به تبع آن کاهش 
کيفيت آث��ار هنري ادامه پيدا خواهد کرد؟« گفت: ما در بحث اقتصاد فرهنگ و 

هن��ر به ماجراي درآمدزايي به عنوان يک موض��وع کمک کننده نگاه مي کنيم. 
اينک��ه بتوانيم فضاي اقتص��اد فرهنگ و هنر را بتوانيم ب��ا اقتصاد عجين کنيم 
در طوالن��ي م��دت به نفع فضاي فرهنگ و هنر خواهد ب��ود. با اين نگاه بودجه 
جش��نواره ها به عنوان بودجه پايه محس��وب نشده، بلکه به عنوان بودجه مکمل 
مورد توجه قرار مي گيرد. طبعا دراين فضا شرايط اقتصادي کشور هم تاثير خود را 
دارد اما شما مطمئن باشيد تالش دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بر اين 
بوده که بتوانيم اين منابع را افزايش دهيم. اما اينکه جش��نواره ها صرفا بخواهند 
به بودجه هاي حمايتي و مکمل اتکا داش��ته باشند، بعد از مدتي به هم مي ريزند 
و از درون فرهنگ و هنر را دچار اختالل مي کنند، بنابراين به نظر مي آيد ما بايد 

ترکيب اين دو را در کنار هم ببينيم.
وي در ادامه افزود: طي صحبت هايي که با آقاي حسيني انجام گرفته به من اطالع 
داده شد که کارهاي اوليه مربوط به تدوين آيين نامه جشنواره موسيقي فجر انجام 
گرفته و ايش��ان در اين حوزه جلسات مختلفي را با مجموعه هاي مختلف برگزار 
کردند. به هر حال اينکه ما به س��مت نهايي ش��دن آيين نامه جشنواره موسيقي 
فجر برويم به طور حتم متناس��ب با آيين نامه دبير جش��نواره موس��يقي فجر نيز 
تعريف مي شود تا بتواند نظر حداکثري جامعه موسيقي را پوشش دهد.سيدعباس 
صالحي درباره س��ه دوره گذشته جش��نواره موسيقي فجر گفت: هر مجموعه اي 
را ب��ا ويژگي هاي ايجابي و بعضا انتقادهايي مي ت��وان ارزيابي کرد، اما باتوجه به 
مدت حضورم در وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي چه به عنوان معاون فرهنگي 
و چه در س��مت فعلي من ش��اهد اجرايي شدن چند اتفاق بودم که مي توان روي 
آن حس��اب کرد. به عنوان نمونه ورود »جايزه باربد« در جريان فضاي موسيقي 
توانس��ت فرصتي را براي داوري محصوالت ساالنه موسيقي به وجود آورد و به 
اعتقاد من مسير رو به جلويي است. از سوي ديگر اينکه جشنواره موسيقي فجر در 
اين سال ها رفته رفته به جشنواره جشنواره هاي موسيقي تبديل مي شود و اينکه 
بتوانيم معيار پيش��روي يک ساله توليد موسيقي در کش��ور را در معرض داوري 
قرار دهيم اتفاقات مثبتي اس��ت که مي توانيم درباره اين جشنواره به آن ها اشاره 
کني��م.وي همچنين عنوان کرد: طبيعتا در حوزه معيارهاي جش��نواره اي همواره 
حرف و حديث هاي هميش��گي وجود دارد، اما اينکه در يک فرآيند جش��نواره اي 
تم��ام توليدات موس��يقايي در فرآيندي قابل داوري قرار بگي��رد، اتفاق خوبي در 
جش��نواره هاي موس��يقي فجر س��ال هاي اخير بود که    همانگونه که گفتم تحت 

عنوان »جايزه باربد« به جامعه موسيقي و مخاطبان معرفي شد. 

س��يد مرتضی موس��ويان  رئيس مرکز فناوری و رس��انه های ديجيتال وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی در خصوص رفع فيلتر تلگرام و پاگرفتن ش��بکه های اجتماعی غربی 
ب��ه باش��گاه خبرن��گاران گفت: رفع فيلتر تلگ��رام  و ديگر فضاهای مجازی بنا به تصميم 
شورای امنيت بوده و ديگر دستگاه های ذير بط مثل وزارت ارشاد دخالتی  در اين تصميم 
گيری نداش��تند، در واقع وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی هيچگونه اقدام سلبی ندارد و 

فعاليت هايش ايجابی  است.
 وی در ادامه در خصوص راه اندازی صفحات وب بيان کرد: يکی از اتفاقات در اين چند 
دهه اخير اين است که امروزه هر کسی در محل زندگی و يا کسب و کار خود می تواند 
يک نش��ان يا آدرس صفحات وب داش��ته باش��د، به اين ش��کل که هر فرد با ثبت نام در 
شبکه ملی فرهنگ می تواند از آموزش های رايگانی که در اختيار کاربران قرار گذاشته 
شده است، استفاده کنند. در واقع اگر بودجه های حمايتی ارشاد تمام شود نسبت به خريد 
محصوالت حمايتی اقدام خواهد کرد که البته اين در خصوص تخصيص بودجه ای که 
در سال 96 وجود دارد محقق نخواهد شد و احتمال می رود در سال آينده رقم بخورد.

رئيس مرکز فناوری و رس��انه های ديجيتال وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی افزود: تا 
امروز چندين همايش و مراسم در راستای توليد محتوا با همکاری دانشجويان دانشگاه 
صنعتی شريف و ... داشته ايم و آنها نشان دادند که با توان و استعدادی که دانشجويان 
و دانش آموزان ما دارند می توانند در جهت توليد محتوا استفاده کنيم. البته دانش آموزان 
س��ال اول و يا دوم دبيرس��تان در اردو های يک يا دو روزه ای که برايش��ان در نظر گرفته 
ش��د توانس��تند هوش و اس��تعداد خود را در راس��تای محتوا و توليد محصول برای فضای 

مجازی نشان دهند.
موسويان  در خصوص راه اندازی کسب و کار ديجيتالی و آدرسی جديد در »وب« اظهار 
کرد: پيش از اين طبق آئين نامه و ضوابطی که وجود داشت، کاربران باالی ۲4 سال و 
يا کس��انی که در يکی از رش��ته های IT تحصيل کرده بودند، ش��امل چتر حمايتی وزارت 
ارشاد می شدند اما هم  اکنون اين موانع برداشته شده و افراد دارای حداقل 18 سال سن 
می توانند يک کسب و کار و يا فضای ديجيتال را بر اساس آئين نامه و قوانينی که وجود 

دارد طراحی و توليد کنند و بالطبع  از حمايت وزارت ارشاد بهره مند شوند.
وی ادامه داد: يکی از مواردی  که در بس��تر ش��بکه های اجتماعی اهميت دارد، مباحث 
فرهنگ سازی بين مردم است، اينکه اگر بعد از سياست گذاری فرهنگ سازی صورت 
نگيرد فضايی مناسب برای استفاده از هرگونه رسانه ايجاد نخواهد شد. فرهنگ سازی 
منحصر به يک دس��تگاه و يا نهاد نمی ش��ود بلکه همه نهادها بايد در زمينه  جديدی که 

جزء زيست بوم ما شده است، فعاليت داشته باشند.

رئيس مرکز فناوری و رسانه های ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پايان گفت: 
اگر مردم به ما در اجرای نشان گذاری بستر های حامل محتوا، کانال ها، صفحات اجتماعی، 

سايت ها و اپليکيشن ها کمک کنند، ما می توانيم يک بستری امن داشته باشيم.
اما در ادامه نايب رئيس فراکسيون مستقلين واليی مجلس معتقد است که کانال های 
معاند در تلگرام فقط 3 درصد مخاطب دارند. با فيلتر شدن تلگرام تعداد استفاده کنندگان 

از فيلترشکن به 3۰ ميليون نفر رسيد.
همچني��ن غالمعل��ی جعف��ر زاده ايمن آبادی )نماينده مردم رش��ت( با بيان اينکه فارغ از 
مخاطبان زير 3درصدی کانال های معاند، فيلتر تلگرام مش��کالت متعدد برای مردم به 
ويژه افرادی که از اين طريق کسب و کار داشتند ايجاد کرد، اضافه کرد: به گفته دوروف 
مؤسس تلگرام، اين شبکه اجتماعی 18۰ ميليون نفر کاربر دارد که تنها 4۰ ميليون نفر 
از آن ها در ايران زندگی می کنند اما بيش از 46درصد کل ترافيک سرورهای تلگرام و 
81 درصد از ترافيک سرورهای کانال های تلگرامی را کاربران ايرانی اشتغال کرده اند. 
براساس اطالعات سايت الکسا، تلگرام رتبه چهاردهم را در ميان پربازديد ترين سايت ها 
در ايران را کسب کرده است.عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين با استناد 
به گفته نايب رئيس کميس��يون کس��ب و کارهای نوين اتاق ايران به خانه ملت گفت: 
بين 1۰ تا 1۵ هزار کسب و کار در حال حاضر در کشور ما به صورت کاماًل مجازی اداره 
می ش��وند و در صورت دائمی ش��دن فيلترينگ به صورت کامل ورشکس��ته می شدند. به 
گفته او کس��ب و کارهای تمام مجازی با فيل تر در آس��تانه ورشکس��تگی بودند. فروش 
اين کس��ب و کار ها با تعطيلی تلگرام و اينس��تاگرام به صفر می رس��يد و حتی جابه جايی 

آن ها به سمت يک شبکه ديگر، فکر اشتباهی است.
جعفرزاده بيان کرد: همچنين بر اس��اس آمار مرکز رس��انه های ديجيتال وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی 9هزار کس��ب و کار خرد اينترنتی در تلگرام فعاليت دارند. اين کس��ب 
و کار ها در دو هفته گذش��ته به واس��طه محدوديت دسترس��ی به تلگرام با چالش روبه 
رو ش��دند. در همين مدت 1۵ درصد از کس��ب وکارهای مجازی از بين رفتند و به گفته 
رئيس مرکز توس��عه فناوری اطالعات و رس��انه های ديجيتال وزارت فرهنگ، در آمار 
رسمی اين سازمان 19 هزار کانال شامددار به ثبت رسيده که از اين تعداد 9هزار کانال 

مرتبط با فروش کاال يا خدمات بوده اند.
وی با اشاره به اينکه از رونق افتادن کسب و کارهای نوپای مبتنی بر تلگرام يا اينستاگرام، 
سبب ايجاد ضررهای بسياری به صاحبان اين مشاغل آنالين و فعاالن اين عرصه شد، 
اظهارکرد: همچنين بس��ياری از کانال های تلگرامی يا پيج های اينس��تاگرامی که برای 
خريد و فروش استفاده می شدند، جلوی بخشی از سفرهای زائد شهری را می گرفتند.

رفع فيلتر تلگرام، نوعی حمايت از جوانان بودحضور بانوان موزيسين روی صحنه اشکالی ندارد
رئيس مرکز فناوری رسانه های ديجيتال:

شايسته رسيدگي بيشتري از سوي مراکز هنري 
و سازمان هاي فرهنگي از جمله حوزه هنري را 
دارند. ما نيز با توجه به همين امر، اقدام به دعوت از 
هنرمندان عرصه هنرهاي تجسمي حوزه هنري 
اس��تان کهگيلويه و بويراحمد کرديم.ش��جاعي 
ادامه داد: آثار اين نمايشگاه نشان از تالش هاي 
فردي هنرمندان براي دست يابي به توانايي خلق 
بهتري��ن آثار هنري خود دارد. چرا که هنرمندان 
در اس��تان هاي محروم از آموزش هاي الزم نيز 
کم تر بهره مي برند و هرآنچه در آثارشان مشاهده 
مي ش��ود حاصل تالش هاي انفرادي آنها براي 

عشق خود به هنر است.
اين کاريکاتوريس��ت گفت: برنامه اي که مرکز 
هنرهاي تجسمي حوزه هنري براي استان ها در 
نظر دارد، ديدگاهي يکسان به همه آنها است. چرا 
که معتقدم همه امکاناتي که در اختيار اس��تان ها 
از س��وي ما قرار مي گيرد بايد به طور يکس��ان 
عرضه ش��ود. اين امکانات در هر زمينه اي اعم 
از آموزش و برپايي نمايش��گاه مي تواند باشد اما 
اولويت اصلي ما براي خدمت رساني به هنرمندان 
تجسمي کش��ور ب��ه اس��تان هاي محروم ت��ر 

اختصاص دارد.
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تجربه سفر به دور دنيا هميشه در آرزوي 
بسياري از گردشگران بوده است و سفري 
پر هيجان را در ذهن ماجراجويان ايجاد 
مي کند. در اين مقاله قصد داريم سفري 
ب��ه دور دنيا، ب��دون هيچ قطب نمايي با 
قايقي خاص داش��ته باش��يم؛ پس با ما 

همراه باشيد.
خود را در اقيانوس��ي بي انتها تصور کنيد 
که تا چش��م کار مي کند دور ش��ما را آب 
احاطه کرده است و بر روي قايقي زيبا در 
اين کرانه آبي رنگ شناور هستيد و تنها 

آسماني باالي سر شم ا قرار دارد که در شب با درخشش ستارگانش قصد دارد 
ش��ما را هدايت کند. آيا تصور اينکه در چنين ش��رايطي باش��يد و همانند مردمان 
کهن با قايق مخصوص خود به سفر برويد و تنها قطب نماي شما ستارگان پر 
تاللو باشند پر هيجان نيست؟ در اين مقاله قصد داريم با قايق ويژه اي که قايق 
مردمان اهل هاوايي است بدون هيچ قطب نمايي دل به اقيانوس پر رمز و راز بزنيم 

و تجربه جديدي از سفر را داشته باشيم؛ دوستاِن جان با ما همراه باشيد.
داس��تان س��فر با Hōkūleʻa )قايقي در س��رزمين هاوايي( به س��ال هاي دور و 
نزديک به ۲۰۰۰ س��ال پيش باز مي گردد. زماني که مردمان براي س��فرهاي 
درياي��ي خ��ود و کش��ف مناط��ق ناش��ناخته يا براي صيد و ام��رار معاش، دل به 
اقيانوس مي سپردند و تنها راه هدايت آن ها زماني که هيچ تکنولوژي، GPS يا 
قطب نمايي وجود نداش��ت در اقيانوس بي انتها، موقعيت خورش��يد و ستارگان و 
رفتارهاي حيوانات پيرامون آن ها، بوده است و همچنان اين روش کارايي خود 

را تا به اکنون از دست نداده است.
دريان��وردان اي��ن قايق، بدون بهره وري از هي��چ گونه امکانات صنعت دريايي و 
بعد از س��اخت اولين قايق در اين س��بک نزديک به ۱۲ س��فر موفق را پش��ت سر 

گذاشته اند.
در س��اخت اين قايق زيبا از طناب هاي بس��ياري براي اتصال بخش هايش و از 
دو مکعب چوبي براي بخش اصليش استفاده شده و همچنين بادبان V شکلي 

دارد که با وزيدن باد در آن، شکوهش را دو برابر مي کند.
اين قايق زيبا همچون دختر ماجراجويي است که تنها با دانش گذشتگان قصد 

سفر به سرزمين هاي مختلف را دارد.

سفر ماجراجويانه به دور دنيا بدون قطب نما

دور دنیاوب گردی

تحقيق يک دانش��جوي ايراني نش��ان مي دهد کاربران سه پيام رسان واتس آپ، 
فيس بوک مسنجر و وايبر در معرض خطر هک اطالعات و کالهبرداري سايبري 
قرار دارند.به گزارش س��ي نت، طبق تحقيق الهام وزيري پور يک دانش��جوي 
ايراني مقطع دکتري در دانش��گاه بيرگام،کاربران برنامه هاي پيام رس��ان مشهور 
مانند واتس آپ، فيس بوک مسنجر و وايبر در برابر کالهبرداري سايبري و هک 
اطالعات قرار دارند.وزيري و همکارانش در اين تحقيق متوجه ش��ده اند بيش��تر 
کاربران س��ه پيام رس��ان گفته ش��ده در برابر حمالت بدافزارها قرار دارند زيرا از 
ويژگي هاي امنيتي مناسب استفاده نمي کنند.در اين تحقيق فقط۱۴ درصد شرکت 
کنندگان توانستند به طور ايمن از اين پيام رسان ها استفاده کنند.وزيري پور که 
رهبر تحقيق است، در اين باره مي گويد: هنگام محاوره در اين پيام رسان ها احتمال 
دارد يک بدافزار طرف سوم يا حمله سايبري با کمک انسان پيام هاي افراد را رصد 
کند.اين درحالي است که فيس بوک مسنجر ويژگي رمزگذاري اتوماتيک ندارد 
اما به کاربر اجازه مي دهد اين گزينه را به طور انتخابي فعال کند. اما واتس آپ و 
وايبر هر دو خدمت رمزگذاري پيام را به طور سربه سر ارائه مي کنند، به طوريکه 
کاربر نمي تواند حتي به پيام هاي خود دسترس��ي داش��ته باش��د. همين روند سبب 
شده بسياري از کاربران تصور کنند محاوراتشان ايمن است. اما به گفته محققان 
 authentication هرسه اپليکيشن پيام رسان براي رمزگذاري واقعي پيام ها بايد
ceremony را الزامي کنند. اين فرايند به کاربران اجازه مي دهد تا هويت مخاطب 
در محاورات را تاييد کنند. همچنين بايد تضمين شود هيچ طرف سومي نمي تواند 
ف��رد را فري��ب ده��د تا اطالعات خود را فاش کند.بدون انجام اين روند هکرهاي 

باهوش مي توانند پيام هاي کاربر را رمزگشايي کنند.

اين ۳ پيام رسان در معرض 
کالهبرداري قرار دارند

سود اندک سهام عدالت پس از ماه ها چشم انتظاري مشموالن!  روزنامه شروع_ علي کاشي کاریکاتور

رسانه های جهان

عميق تر شدن چالش هاي ترزا مي  ���
دولت ترزا مي با ضربه اي تازه درباره برگزيت و خروج انگليس 
از اتحاديه اروپا روبرو ش��ده اس��ت. به درخواست نروژ انتظار 
مي رود اتحاديه اروپا قوانين انتقال انگليس را سخت تر نمايد. 
مقامات کشور نروژ به اتحاديه اروپا اعالم کردند که درصورت 
دسترس��ي انگليس به بازار يکپارچه و بخش هاي کليدي ، 

درهمکاري خود با بروکسل بازانديشي خواهند کرد.

زمزمه تعطيلي دولت ترامپ  ���
به دنبال سخنان توهين آميز دونالد ترامپ درباره کشورهاي 
آفريقاي��ي در هفته گذش��ته، اين احتم��ال افزايش يافت که 
کنگره درباره هزينه هاي امور مهاجرتي به توافقي تازه برسد. 
نگراني درباره تغيير نظر راي دهندگان در انتخابات مياندوره 
اي و پيروزي دموکرات ها مي تواند تعطيلي دولت را به همراه 

داشته باشد.

برنامه امري�کا ب�راي اس�تفاده از تس�ليحات هس�ته اي  ���
جديد 

پنتاگون قصد دارد تا دو س��الح هس��ته اي مس��تقر در زير 
دريا را توليد کند . گفته ش��ده اين برنامه در پاس��خ به قابليت 
نظامي روس��يه و چين اس��ت. وزارت دفاع آمريکا قصد دارد تا 
استراتژي هسته اي خود را تغيير دهد.يکي ديگر از طرح هاي 

پنتاگون توليد کالهک هسته اي بر موشک کروز است.

مهدي حاج محمود عطار  ���
در هياه��وي ان��واع معض��الت تلخ و فعال 
مان��دگار اجتماع��ي از ک��ودکان کار و آزار و اذي��ت اطف��ال و 
قتله��اي طائف��ه اي و آم��ار رش��د طالق و کاهش ازدواج و ... ، 
شنيدن خبر راه اندازي مرکز "خط زندگي" براي کمک به انواع 
نيازهاي سالمندان جامعه کشوري که اقدامي شايسته و درخور 
قدردانيس��ت ش��ايد کمي اميدمان را تقويت نمود. اين سطور را 
نوش��تيم تا هم خوانندگان محترم را بيش��تر با اين مرکز آش��نا 
کنيم و هم به حکم "من لم يشکرالمخلوق لم يشکرالخالق" 
از آنهايي که با تاسيس اين مرکز اقدامي دورانديشانه را برايمان 
آفريدند به نيکي ياد کرده و قدرشناس��ي خود را از آنان اعالم 

نماييم.
اين مرکز که به همت برخي خيرين هميشه درصحنه و چند 
ارگان حاکميتي از جمله سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت 
و درم��ان و آموزش پزش��کي و کميته ام��داد امام خميني )ره( 
راه اندازي ش��ده ، اين مرکز در حقيقت يک پل ارتباطي بين 
صاحبان انواع خدمات و کاالها با اش��خاص س��المند جامعه 
است. به گفته ي مسئوالن در حال حاضر جمعيت سالمندان 
حدود ۱۴̒  جمعيت کشور را تشکيل مي دهند و اين عزيزان تا 
چند سال آينده يک پنجم جمعيت کشور را از آن خود خواهند 
کرد، آماري که با توجه به ش��اخصه هاي فعلي و چند س��اله 
ي گذش��ته ي کش��ور در امر زاد و ولد جمعيتي ، نش��ان دهنده 
ي افزايش ش��يب جامعه ي س��المند کش��ور است که بايد قبل 
از مواجه��ه ب��ا معضالت چنين پديده ي اجتماعي ، در اس��رع 
وقت خود را مجهز کنيم به انواع ابزارها براي خدمت رس��اني 
 بهتر به آنان که اين اقدام خود نويد بخش چنين دور انديشي

 خواهد بود.
 از جمل��ه خدم��ات اين مرکز مي توان به انجام امور ش��خصي 
از قبي��ل تمدي��د دفترچه بيمه، ام��ور خدماتي مربوط به منزل 
در تمام موارد، تنظيم برنامه دارويي سالمندان، دريافت وقت 

مالقات پزشک و ... اشاره کرد. 
ضم��ن اينک��ه تم��ام افرادي که از طريق اي��ن مرکز به منزل 
سالمند مراجعه مي کنند افرادي شناخته شده و مورد وثوق مرکز 
مي باشند و همين نقطه ي قوت و اطنينان بخش، اين مرکز را 

به يکي از پر مخاطب ترين ها تبديل نموده است.
چه خوب خواهد بود که بسياري از نهادهاي مستقل از جمله 
کانون وکال و مرکز مشاوران حقوقي قوه قضائيه و اتحاديه هاي 
متن��وع صنف��ي نيز بتوانند خدمات رايگان بيش��تري را به اين 
مرکز ارائه نمايند و خط زندگي را در خدمت رساني بهتر ياري 

رسانند. ان شااهلل.

راه اندازي مرکز »خط زندگي«

یادداشت

گزارش  تصویـری  

وداع با ملوانان نفتکش سانچي – انزليطرح رعد ۷ پليس پيشگيري پايتخت

مدير س�ازمان تعاون روس�تايی 
آذربايج�ان ش�رقی در جلس�ه 
تش�کيل کميته س�امت اداری و 
مقابل�ه با فس�اد نق�ش نظارت را 
بسيار مهم بيان کرد و آن را عامل 

پويايی عنوان نمود.
به گزارش روابط عمومی سازمان 
آذربايج�ان  روس�تايی  تع�اون 
ش�رقی، حسين غفاری در جلسه 
کميت�ه ارتق�اء س�امت اداری و 
مقابله با فساد در اين اين سازمان 
که باحضور اعضای کميته برگزار 
گردي�د، گف�ت: نظ�ارت دقيق در 
راس�تای اجرای مصوبات مراجع 
فرادس�تی و برنام�ه ريزی مدون 
جه�ت ارتق�ای س�امت اداری و 
مبارزه با فساد در سطوح مختلف 
از اهميت بس�يار بااليی برخوردار 
می باش�د. وی با اش�اره به اينکه 
س�امت  کميت�ه  اول  اولوي�ت 
اداری موضوع نظارت می باش�د، 
تصريح کرد: در س�ازمان تعاون 
روستايی موضوع نظارت مناسب 
در بح�ث خري�د گن�دم و س�اير 
محص�والت تضمين�ی و حمايتی 
کش�اورزی و همچني�ن توزي�ع 
اق�ام و نهاده ه�ای مربوط�ه از 
جمله کود و فروش�گاههای تابعه 
اين س�ازمان باي�د بيش از پيش 
م�ورد توج�ه و اقدام قرار گيرد که 
يقينا اين نظارت ها موجب پويايی 
شرکت های تابعه سازمان خواهد 
شد. مدير سازمان تعاون روستايی 
آذربايجان شرقی با بيان اين نکته 
که تاکيد بر نظارت الزاما به معنای 

عدم اعتماد نيس�ت، افزود: 
برگزاری برخی دوره ها 

ب�رای  آموزش�ی 
پرس�نل اداری و 

ش�بکه  فعالين 
تعاون  ب�زرگ 
ب�ا  روس�تايی 
محوري�ت فن 
نکات  مذاکره، 

اداری،  سامت 
از  پيش�گيری 

فس�اد اداری، رشوه 
و  اس�ت  الزام�ی  و... 

خروج�ی چني�ن دوره ه�ای 
آموزش�ی موجب ارتق�اء جايگاه 
س�امت اداری سازمان می شود. 
غفاری خاطر نش�ان کرد: يکی از 
روش های ارتقاء س�امت اداری 
تشويق پرسنل دارای جايگاه بهتر 
در بحث سامت اداری و همچنين 
تذکر به پرس�نلی است که احيانا 
در وظايف محوله کوتاهی نمايند، 
می باش�د و اين س�ازمان در اين 
راستا برنامه هايی پيش رو خواهد 

داشت. وی گفت: همچنان احترام 
و پاس�خگويی مناس�ب به ارباب 
رج�وع در اولوي�ت اس�ت و بحث 
ورود و خ�روج ب�ه موقع و ش�فاف 
پرسنل به سازمان و ادارات تابعه 
بيش از پيش رصد خواهد ش�د و 
در اين راس�تا معاونين سازمان و 
روسای ادارات بايد بيشتر از بقيه 

اهتمام ورزند.

مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی:

 نظارت دقیق و مستمر موجب پویایی
 شرکت های تعاونی روستایی خواهد شد

هر گاه کسي در غير موقع حرف بزند و يا ميان 
حرف ديگران بدود و خود را داخل کند چنين 
فردي را اصطالحاً خروس بي محل مي خوانند. 
از آنجا که در ادوار گذشته بانگ نابهنگام خروس 
را به علت و سببي شوم مي دانستند لذا به شرح 

ريشه تاريخي آن مي پردازيم تاعلت و سبب اين مثل سائر و مشئوم بودن آن بر 
خوانندگان روشن شود. کيومرث سر دودمان سلسله باستاني پيشداديان ايران 
بود که مورخان به روايات مختلف او را آدم ابوالبشر و گل شاه يعني شاهي که 
از گل آفريده شده، و نخستين پادشاه در جهان دانسته اند. کيومرث را پسري 
بود به نام پش��نگ که هميش��ه بر س��ر کوهها بود و به درگاه خداي تعالي راز و 
نياز و مناجات مي کرد. خروسي که بدان وقت بانگ کند و خداوند خروس آن 

خروس را بکشد آن بد از او درگذرد و اگر نکشد در باليي افتد."

 

کت��اب »زم��ان نگري و کيهان باوري در عصر 
صفويه« )پنج جس��تار تاريخي در باب زمان و 
کيهان( نوشته بهزاد کريمي به تازگي توسط نشر 

ققنوس منتشر و راهي بازار نشر شده است.
اين کتاب، ۵ مقاله يا جستار را شامل مي شود که نقطه اشتراکشان، موضوع زمان 
و کيهان است. به گفته مولف کتاب، تامل و تحقيق در مفاهيم زمان و کيهان 
و کيفي��ت تجل��ي آن ه��ا در عرصه تاريخ و به ويژه تاريخ نگاري، انگيزه اصلي 
فراهم آوردن اين اثر بوده است. کتاب مذکور ۳ مقاله تاليفي و ۲ نوشتار ترجمه 
اي را در بر مي گيرد. در زمينه تکميل و پيشبرد اين تحقيقات، صادق آيينه وند، 
نويسنده اثر را راهنمايي کرده و مشاوره داده است.اين کتاب با ۱۸۴ صفحه 

مصور، شمارگان ۶۶۰ نسخه و قيمت ۱۴ هزار تومان منتشر شده است.

تازيان را غم احوال گران باران نيس�ت 
پارسايان مددي تا خوش و آسان بروم

ور چو حافظ ز بيابان نبرم ره بيرون همره 
کوکبه آصف دوران بروم

آرزوي��ي داريد که رس��يدن ب��ه آن را محال 
مي دانيد و مدام به خودتان مي گوئيد که اين 
کار انجام نمي شود. خودتان را بيمار و رنجور 

کرده ايدو غصه مي خوريد. نذري کرده ايد و متوس��ل به ائمه ش��ده ايد. با 
خود عهدي بسته ايد که اگر انجام شود، تولد ديگري مي يابيد. انسان هاي 
مؤمني به ش��ما کمک مي کنند تا غم اين ايام را آس��ان تر تحمل کنيد و از 
اين ورطه نجات يابيد و به س��تاره ي بخت و اقبال خودتان برسيد.ش��ايد 
دستيابي به شجاعت بهترين انتخاب شما باشد. بنابراين يک قرار مالقات 

با رئيس بانک بگذرايد.

 

طب��ق نتايج يک مطالع��ه، از آنجائيکه بين 
افزايش ميزان بتا آميلوئيد و تش��ديد عالئم 
اضطراب ارتباط وجود دارد، از اينرو اضطراب 

نشانه اوليه بيماري آلزايمر در افراد مسن است.بيماري آلزايمر يک مشکل 
مغزي-عصبي است که موجب زوال عملکرد شناختي و ناتواني در انجام 

فعاليت هاي روزانه مي شود.
مطالعات قبلي نشان داده اند افسردگي و ساير عالئم عصب شناسي ممکن 
است نشانه روند پيشرفت بيماري آلزايمر در طول فاز پيش باليني باشند؛ در 
فاز پيش باليني، رسوبات آميلوئيد فيبريالر و تاو پاتولوژيکي در مغز بيمار 
تجمع مي يابند.اين فاز از بيماري، بيش از يک دهه قبل از شروع اختالل 

شناختي خفيف در بيمار روي مي دهد.
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