بسیج همه امکانات برای دسترسی
سریع به خدمه نفت کش ایرانی

ترامپ
فهم و درک ندارد

رئیس جمهور در مکالمه تلفنی با وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ضمن اخذ گزارش وی از آخرین وضعیت مهار
آتش سوزی نفتکش سانچی تاکید کرد :تمام اقدامات و
امکانات الزم برای اطالع سریعتر از وضعیت و دسترسی
به خدمه ایرانی نفتکش بسیج شود...

وزیرامورخارجه،گفتوگویفرهنگیرا'یکضرورتامنیتی
وحیاتی'خواندوگفت:متاسفانهامروزمیبینیمفردیقدرتدر
ایاالتمتحدهدردستگرفتهوآنقدرفهموادراکنداردکهکل
ملتهاراباالفاظرکیکوغیرقابلپذیرشوحتیغیرقابلباور
خطاب می کند .به گزارش ایرنا ،محمد جواد ظریف...
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کارشناساندرگفتوگوبا

ويـترينامـروز
با دستگیری 800تن رقم خورد

موج ادامه دار
اعتراضات در تونس

دول��ت تون��س در ادامه ناآراميهاي اخير به خاطر افزايش بهاي کاالها
و ماليات ۱۵۰ ،نفر ديگر از جمله رهبران اپوزيسيون محلي را بازداشت
کرده اس��ت .فعاالن سياس��ي خواهان ادامه تظاهرات در روزهاي آينده
ش��دهاند.تظاهرات در تونس که در مواردي به خش��ونت انجاميده از روز
دوشنبه و مرگ يکي از تظاهرکنندگان...
بین الملل

www.shoroonline.ir

موانعسرمایهگذاریراتشریحکردند

خشت کج نوسازی بافت های فرسوده
برخيکارشناسانمعتقدندزيرساختهايموجوددربافتهايفرسوده
تنها براي محلههايي با مشخصههاي موجود در زمينه جمعيت و تعداد افراد
ساکن اين بافتها طراحي و ايجاد شده است و کشش ورود سيل جمعيت

ب��ه برجه��اي ب��االي ۱۲طبقه و فروش تراک��م عمودي در اين بافتها را
ندارد.همچنين تعدادي از کارشناسان برنامه ريزي شهري بر اين اعتقادند
که ضعف زيرس��اختهايي چون لوله کش��ي آب و فش��ار آب پايين موجود

صفحه4

3


سيد احمد حسيني

پايان سيطره سرزميني داعش و خشم و عصبانيت
دشمنان از موقعيتي که جبهه مقاومت با محوريت
ايران پيدا کرده بود ،موجب توجه آنان به اين امر
ش��د ک��ه بايد طراحي ديگ��ري صورت دهند چرا
ک��ه روياروئ��ي عملياتي با ايران بي فايده اس��ت
و ضرورت دارد تقابل به صحنه ديگري کش��يده
ش��ود.تحوالت منطقه جنوب غرب آس��يا هر روز
پيچيده تر شده ،شکل و ابعاد جديدي پيدا ميکند.
در کان��ون اي��ن تحوالت ،ش��رايط بازيگري بنام
ايران است که توانسته است در يک فرآيند زماني،
نقشهها و سناريوهاي خطرناک و شيطاني براي
فرو بردن محيط پيراموني در يک بحران بي پايان
را نقش بر آب نموده و دشمنان و رقباي خود را با
بن بست جدي مواجه ساخته است...

پاسخ

ترامپ

را می دهیم
2

باارسال آئیننامه هفت گانه قانون هوای پاک به دولت رقم می خورد

خودروهای فرسوده
در جاده اسقاط

سرپرس��ت مرکز ملي هوا و تغيير اقليم س��ازمان حفاظت محيط زيست
با اش��اره به اينکه نقطه قوت قانون هواي پاک اين اس��ت که وظايف
دستگاههاي مختلف به طور روشن درآن تعيين شده است ،اظهار کرد:
ب��ر اس��اس قانون هواي پاک دولت مکل��ف به اختصاص مبالغي براي
خروج خودروهاي فرسوده شده است...

ادامه در صفحه2

صفحه9

با امضای تفاهم نامه بین دولت و سازمان بورس رقم می خورد

9

آسیب شناسی برگزاری جشنواره ها

تامین مالی استارت آپ ها با سرمایه های خرد
صفحه6

اقتصاد دانان در گفت و گو با

فرهنگ و هنر

11

سیاست اقتصادی دولت را آسیب شناسی کردند

انتشار اوراق مشاركت ؛ در بوته نقد

صفحه5

دیدگاه کارشناسان از بازخوانی برجام نشان می دهد

آینده روشن صنعت نفت

صفحه7

عکس از :مصطفی صفاری /ایلنا

جامعه

در گفت وگو با هنرمندان بررسی می کند

هنر فرصت سازي در تثبيت
نقش منطقهاي ايران

در لولههاي قديمياين مناطق که کشش افزايش فشار آب را ندارد ،کم
و متناسب بودن حجم فاضالب ورودي به لولههاي فاضالب بافتهاي
مياني و فرسوده (در صورت داشتن فاضالب)...

بیانیهوزارتخارجهدرواکنشبهتحریمهایجدیدعلیهتهران

سیاسی

سرمقاله

یادداشت

نفسهاي آخر
برخي پلها
يوناتن بت کليا

shouroonews@gmail.com

صفحه 6

یادداشت

لزوم پوست اندازی
بازار سرمایه
همایون دارابی


shouroonews@gmail.com

معرفی صادرکنندگان برتر استان
و اعطاء دو نشان افتخار به شرکت شیشه همدان

توس��عه ص��ادرات از مولفههای اصل��ی اقتصاد
مقاومتی وسیاس��تهای راهبردی نظام اس��ت
به همین منظور پیشبینی مش��وقهای صادراتی
چند س��الی است در دس��تور کار دولتمردان قرار
گرفته ودر این راستا بنگاههای اقتصادی پیشگام
وموفق در زمینه تولید،اشتغال وصادرات هر سال
معرفی میش��وند .هرچند به اعتقاد صاحبنظران،
دولتم��ردان تا کن��ون حق مطلب را در خصوص
مشوقهایصادراتیوتسهیالتیارانهدارادانکرده
ان��د ،اما نگاه مثبت و پیشبینی دس��تورالعملها
ومشوقهای الزم برای این مهم موید نگاه خوب
حاکمیت به جایگاه تولید،اشتغال وصادرات است.
نکت��ه حائز اهمیت ،توجه ش��رکتهای تولیدی
وصنعتی به مقوله مهم صادرات و ورود هدفمند
ب��ه ای��ن عرصه پیچیده در دنیای��ی مملو از تنوع
تولید و فرایند پرفراز ونشیب صادرات در عرصه
بینالمللی است.فرایندی که مقوله صادرات را به
کاری دش��وار ونیازمند تفکری خالق وبرنامهای
و همچنی��ن مدیریت��ی هوش��مند کرده اس��ت
ک��ه توفی��ق در این مس��یر را ب��ه اقدامی مقدس
وقاب��ل تجلیل تبدیل میکند.طی روزهای اخیر
ش��هر همدان ش��اهد برگزاری مراسم تجلیل از
کارفرمایان،کارآفرین��ان ومدی��ران خوش فکر
ون��وآور ب��ود که در جریان آن ع�لاوه بر معرفی
صادرکننده گان نمونه اس��تان از مدیران خوش
حساب در اجرای دستورالعملها وضوابط تامین
اجتماع��ی در پرداخ��ت ب��ه موقع ح��ق وحقوق
کارگ��ران وکارکنان نیز قدردانی شد.مراس��می
که به همت اداره کل تامین اجتماعی ،س��ازمان
صنعت،مع��دن وتجارت واتاق بازرگانی اس��تان
برگ��زار گردید.اگرچه در این مراس��م باش��کوه
ش��اهد تجلیل از ش��ماری از مدیران بنگاههای
اقتص��ادی در ای��ن زمینهها بودی��م اما قدردانی
چندباره از ش��رکت شیشه همدان تالش ماندگار
وارزش��مند این ش��رکت در عرصه تولید ،صنعت

وصادرات کشور را به زیبایی نمایش گذاشت .در
این مراس��م عالوه بر معرفی وتجلیل از ش��رکت
شیشه همدان بعنوان یکی از صادرکنندگان برتر
سال  95استان با اهداء لوح تقدیر وتندیس ویژه از
تالش مدیرعامل این شرکت بخاطر توجه وافی
ب��ه حقوق کارگران وکارکنان وپرداخت به موقع
تعه��دات تامین اجتماعی قدردانی ش��د.گزارش
خبرن��گار م��ا میافزای��د؛ مدیرعام��ل ش��رکت
شیش��ه همدان در این مراس��م ب��ه نمایندگی از
مدیران بخش خصوصی با مثبت ارزیابی کردن
ت�لاش دولتمردان برای رفع تنگناهای فراروی
تولید،خاطرنش��ان س��اخت :برغ��م تالشهای
معم��ول ش��ده در حال حاضر کمب��ود نقدینگی
وسرمایه در گردش از جمله مشکالت پیش روی
صنعت و تولید اس��ت.دکتر خسرو فخیم هاشمی
در بخش دیگری از اظهارات خود گفت :فعالیت
آن دسته از واحدهای رقیب که به لحاظ ترکیب
س��هامداران خود ظاهراً تکلیف و الزامی در ثبت

و ارایه حس��ابهای واقع��ی نمیبینند ،مبادرت به
ف��روش محصول ب��دون صدور و ارایه فاکتور به
مشتری مینمایند و کوتاهی مسئولین ذیربط به
ای��ن معضل بزرگ ،ش��رایط رقابتی نابرابر برای
بنگاهه��ای قان��ون مدار که پرداخت مالیات حقه
را تکلی��ف ش��رعی و ملی خ��ود میدانند ،ایجاد
مینماید.دکتر فخیم هاش��می بیان کرد :اگرچه
سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی اقدامی ارزنده در
جهت رفع موانع ومشکالت تولید است ،اما انتظار
بخش خصوصی میدانداری بیش��تر و همچنین
برداش��تن گامهای عملی به منظور هموار کردن
مسیر تولید وصادرات وبه ویژه تسهیل در اعطاء به
موقع تسهیالت ارزی وریالی از سوی دولتمردان
است .اضافه میشود؛ این مراسم با حضور معاون
استاندار همدان ،مدیر کل توسعه صادرات خدمات
بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران ،تنی چند
از مدیران دستگاههای اجرایی وجمعی از فعاالن
اقتصادی استان همدان برگزار شد.

شروعآنالين

wwww.shoroonline.ir

آخري��ن اخب��ار و تحليل روز اقتص��ادي را در پايگاه اينترنتي ش��روعآنـالين بخوانيد
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ترامپ فهم و درک ندارد

وزیر امور خارجه ،گفت وگوی فرهنگی را 'یک
ضرورتامنیتیوحیاتی'خواندوگفت:متاسفانه
امروز می بینیم فردی قدرت در ایاالت متحده
در دست گرفته و آنقدر فهم و ادراک ندارد که
کل ملت ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل پذیرش
و حتی غیرقابل باور خطاب می کند .به گزارش
ایرنا،محمدجوادظریفاینموضوعراروزشنبه
در نخس��تین اجالس گفت وگوهای فرهنگی
آس��یایی که در س��ازمان فرهنگ و ارتباطات
اس�لامی برگزار شد مطرح کرد.این اجالس با
شعار تنوع فرهنگی ،فرصتها و ظرفیتهای
تعامل ،همکاری و همگرایی با حضور بیش از
 ۷۰تنازنخبگانوش��خصیتهایبرجس��ته
علم��ی ،فرهنگی و دانش��گاهی از بیش از ۲۰
کشور آسیایی از امروز تا بیست و پنجم دیماه با
همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
و  ۵دانش��گاه و مرکز علمی کش��ور در تهران
وشهرس��تانهایمش��هد،بابلس��روهمدان،
برگزار میشود.ظریف با اشاره به اهانت رییس
جمهوری آمریکا به برخی از ملت های جهان
اظهار داشت :متاسفانه ما امروز می بینیم فردی
قدرت در ایاالت متحده در دست گرفته است
و آنق��در فه��م و ادراک ن��دارد که کل ملت ها
راب��االف��اظرکی��کوغیرقابلپذیرشوحتی
غیرقابل باور خطاب می کند.وزیر امور خارجه
خاطرنشان کرد :چنین الفاظی از دهان فردی
که خود را مسئول یک کشور می داند خارج می
شودواینفرهنگوتعلقونگرشمانعرسیدن
به یک پارادایم گفت وگوی فراگیر اس��ت.وی
تصریح کرد :همه ما که به دنبال ساخت جهانی
بهتر هستیم نیاز داریم با چنین نگرشی از مبانی
فکریوفرهنگیآنکهمبتنیبرخودبرتربینی
است مقابله کنیم.وزیر امور خارجه گفت :راهی
جز شروع گفت وگو بر مبنای احترام متقابل و
تالش برای فهم مشترک وجود ندارد.

وزارتکشورگزارشناآرامیها
را به روحانی می دهد

س��خنگوی وزارت کشور گفت :این وزارتخانه
گزارش جامعی از ناآرامی های اخیر در کش��ور
را در ابعاد بین المللی ،داخلی  ،اقتصادی و جامع
ش��ناختی به رییس جمهوری تقدیم می کند.
به گزارش ایرنا ،س��ید سلمان سامانی در ادامه
نشستخبریدرپاسخبهسوالیدرموردناآرامی
های اخیر در کشور اظهارداشت :هیات وزیران
در جلس��ه گذش��ته خود وزارت کش��ور را ملزم
ک��ردت��اگزارشجامعیازاتفاقاتاخیردرابعاد
مختلف بین المللی ،داخلی  ،اقتصادی و جامع
ش��ناختی تهیه کند که این گزارش در مهلت
ی��ک هفت��ه ای به رییس جمهوری تقدیم می
ش��ود.وی همچنین در پاسخ به سوالی درمورد
تعیین مکانی برای برگزاری تجمع ها با توجه
به مصوبه اخیر ش��ورای اس�لامی شهر تهران
تصری��ح کرد :از ابتدای دولت یازدهم  43هزار
تجمع با مجوز و بدون مجوز در سراسر کشور
برگزار ش��ده است .س��خنگوی وزارت کشور
یادآور شد :آنچه در شورای اسالمی شهرتهران
مصوب شده به موجب بند  2ماده  80موضوع
های نارس��ایی اجتماعی  ،فرهنگی ،بهداشتی
،اقتص��ادی و رفاه��ی حوزه های انتخابیه را در
ب��ر م��ی گیرد ،مواردی که در این مصوبه به آن
اشارهشدهتمامیجهاتتجمعهارابهخصوص
ابعاد امنیتی و سیاسی ندارد.

سرمقاله

بیانیه وزارت خارجه در واکنش به تحریم های جدید علیه تهران

پاسخ ترامپ را می دهیم

احتمالشکایتنمایندگان
مجلس از الریجانی

نماین��ده مردم س��بزوار در مجلس ش��ورای
اس�لامی گفت :جمعی از وکالی ملت قصد
دارن��د از رئی��س مجلس ب��ه هیئت نظارت
بر رفتار نمایندگان ش��کایت کنند .حس��ین
مقصودی نماینده مردم س��بزوار در مجلس
ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با خبرگزاری
تسنیم ،با بیان اینکه برای پیگیری مطالبات
م��ردم از مؤسس��ات مال��ی و اعتباری راهی
جز س��ؤال از رئیسجمهور برای نمایندگان
باقی نمانده است ،گفت :حدود  185نماینده
از س��ه فراکس��یون والیی ،امید و مستقالن
والیی طرح س��ؤال از رئیسجمهور را امضا
کردهان��د.وی ب��ا بیان اینکه طرح س��ؤال از
رئیسجمه��ور روند قانونی خود را طی کرده
و به هیئترئیس��ه مجلس تقدیم شده است،
اف��زود :رئیس مجلس مانع به جریان افتادن
این سؤال شده و اعالم کرده در شرایط فعلی
سؤال از رئیسجمهور بهصالح کشور نیست.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس
با بیان اینکه اقدام علی الریجانی رئیس قوه
مقننه خالف قانون است ،ادامه داد :اگر آقای
الریجان��ی در روزه��ای آینده مانع به جریان
افتادن سؤال از رئیسجمهور شوند جمعی از
نمایندگان تصمیم گرفتهاند از وی به هیئت
نظ��ارت بر رفتار نمایندگان ش��کایت کنند.
نماینده مردم س��بزوار در مجلس با تأکید بر
اینکه طرح سؤال و استیضاح از رئیسجمهور
و وزرا حق نمایندگان اس��ت ،اظهار داش��ت:
نمایندگان امیدوارند هرچه س��ریعتر سؤال از
رئیسجمهور از س��وی هیئترئیسه پارلمان
اعالم وصول شود.
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گروه سياسي  :وزارت امور خارجه در بیانیه
ای درخصوص تمدید اسقاطیه های الزامی
تحری��م های برج��ام و برخی تحریم های
جدید از س��وی دولت آمریکا نوشت :ایران
صراحتا تاکید می کند که هیچ اقدامی فراتر
از تعهدات خود در برجام را انجام نخواهد داد
و هیچ تغییری در این توافق را نه اکنون و نه
در آینده نخواهد پذیرفت.به گزارش ایرنا به
نقل از وزارت امور خارجه ،در متن این بیانیه
آمده است :روز جمعه مورخ  22دی 1396
رئی��س جمه��وری آمریکا ب��ه رغم تالش
یک س��اله خود ب��رای از بین بردن برجام،
ب��ار دیگر ناگزیر به تمدید اس��قاطیه های
الزامی در برجام گردید .اس��تحکام درونی
برج��ام و حمای��ت بین المللی از این توافق،
راه را ب��ر ت�لاش های آق��ای ترامپ ،رژیم
صهیونیس��تی و اتحاد نامیمون تندروهای
جن��گ طلب ب��رای لغو این توافق یا ایجاد
تغییرات در آن بسته است .با این حال ،رئیس
جمهوری آمریکا بر اساس رویه یک ساله
خ��ود همچنان ب��ه اقدامات خصمانه علیه
مردم ایران ادامه داده و تهدیداتی را تکرار
میکند که بارها در اجرای آنها ناتوان مانده
است و با ادامه روش یک سال گذشته خود
همزم��ان با انجام اقدامات اجباری مندرج
در برجام و برای نش��ان دادن خصومت با
مرم بزرگ ایران ،از س��ر استیصال تعدادی
از اتباع ایرانی و غیرایرانی را به بهانه های
غیرقانونی ،کهنه و مضحک در فهرس��ت
تحری��م قرار داده اس��ت ت��ا حداقل جبران
بخش��ی از ناکامی های خود را کرده باشد.
جمهوری اس�لامی ایران با محکوم کردن
تهدیدات آمریکا و اضافه کردن افراد جدید
به فهرس��ت تحریم ها ،نکات زیر را مورد
تاکید قرار می دهد:
 -1جمه��وری اس�لامی ای��ران همراه با
اعض��ای دیگر برجام و جامعه جهانی بارها
تاکید کرده است که برجام یک سند معتبر
بی��ن المللی اس��ت و به هی��چ عنوان قابل
مذاکره مجدد نیست.
 -2جمهوری اسالمی ایران صراحتا تاکید
می نماید که هیچ اقدامی فراتر از تعهدات
خ��ود در برج��ام را انجام نخواهد داد ،هیچ
تغیی��ری در ای��ن توافق را نه اکنون و نه در
آین��ده نخواهد پذیرف��ت و اجازه نمی دهد
هی��چ ارتباط��ی بین برج��ام و هر موضوع
دیگری برقرار گردد.
 -3دولت آمریکا ،همچون س��ایر اعضای
برجام موظف به اجرای تمامی تعهدات خود
می باش��د و چنانچه به بهانه های واهی از
تکالیف خود ش��انه خالی کند ،می بایس��ت
مسئولیت عواقب آن را به طور کامل پذیرا
باشد.
 -4دولت آمریکا در طول دو س��الی که از
اجرای برجام می گذرد همواره با بدعهدی
ها ،تعلل ها و سیاس��ت های خصمانه خود
مف��اد مختلف��ی از برجام را زی��ر پا گذارده
اس��ت .سیاس��ت یک سال گذش��ته آقای
ترامپ و بیانیه امروز وی در تعارض صریح
ب��ا بنده��ای  28 ،26و  29برج��ام اس��ت و
جمهوری اسالمی ایران این تخلف آشکار
را به کمیس��یون مشترک برجام گزارش و
آن را پیگیری خواهد کرد.
 -5تصمی��م رژی��م آمریکا ب��رای افزودن
تع��دادی از اتب��اع ایرانی و غی��ر ایرانی به
فهرست خودساخته و غیرقانونی تحریمی
آمریکا ،فقط و فقط اثبات کننده اس��تمرار
خصوم��ت هیات حاکمه آمریکا علیه ملت
بزرگ ایران است.
 -6اقدام خصمانه و غیرقانونی رژیم ترامپ

در ق��رار دادن ن��ام حض��رت آیت اهلل آملی
الریجانی ریاس��ت ق��وه قضائیه جمهوری
اس�لامی ایران در فهرس��ت به اصطالح
تحریم های جدید آمریکا از تمامی خطوط
قرم��ز رفتاری در جامع��ه بین المللی عبور
ک��رده و اقدام��ی خالف اصول آمره حقوق
بینالمل��ل و نقض تعهدات دوجانبه و بین
الملل��ی ایاالت متحده اس��ت ک��ه حتما با
واکنش جدی جمهوری اس�لامی پاس��خ
داده خواهد ش��د و مسئولیت تمامی تبعات
ای��ن اقدام خصمانه بعه��ده دولت ایاالت
متحده خواهد بود.
 -7استناد به مفهوم واالی حقوق بشر برای
تحریم مقامات و شهرمندان ایران از سوی
رژیمی ک��ه مهمترین متحدینش بدترین
ناقضان حقوق بش��ر و حقوق بشردوستانه
در تاریخ معاصرند و از سوی فردی که آلوده
به ذهنیت نژادپرستانه و بیگانه ستیزی بوده
و عبارات کثیف نژادپرس��تانه اخیر او علیه
ملتهای مختلف انزجار جامعه بین المللی
و مردم آمریکا را برانگیخته است ،و کسی
که فروش میلیاردها دالر سالح برای قتل
عام انسان های بیگناه در خاورمیانه و ترویج
خش��ونت و هرج و مرج را افتخار خود می
دان��د ،مای��ه وهن و ب��ی آبرویی برای ملل
متمدن و لکه ننگی برای زمامداری مدرن
به شمار می آید.
 -8دولت آمریکا که خود همواره طی دهه
های گذش��ته و در حال حاضر س��یاه ترین
کارنامه را در جهان در سرکوب ملت های
آزادیخواه و حمایت از رژیم های سرکوب
گر ،از جمله حمایت بی قید و شرط از نظام
س��تم ش��اهی و انجام کودت��ا علیه دولت
دموکراتیک منتخب مردم ایران در گذشته
و حمایت از دولتهای اش��غالگر ،متجاوز و
س��رکوبگر همچون رژیم صهیونیس��تی و
اذن��اب منطق��ه ای اش از اراضی اش��غالی
فلس��طینی تا بحرین و یمن دارد ،از سویی
با ریختن اشک تمساح در حرکتی مزورانه
و با س��ردادن شعارهای سراپا دروغ مدعی
حمایت از حقوق بش��ر مردم ایران میشود
و از س��ویی دیگ��ر با اعم��ال تحریمهای
ظالمانه ،ممنوع س��اختن ورود شهروندان
ایرانی به آن کشور و دیگر رفتارهای توهین
آمیز ،ملت متمدن ایران را تروریست لقب
می دهد.
 -9اعم��ال تحری��م ه��ای غی��ر قانونی و
اظه��ارات و تح��رکات خصمان��ه دول��ت
آمریکا علیه مس��ئولین و ملت رش��ید ایران
که از ماهیت زیاده خواهی و خوی س��لطه
طلب��ی حاکمان آمریکا ناش��ی میش��ود،

هم��واره و همیش��ه برای اف��کار عمومی و
وجدان بیدار مردم ایران و جهان سیاس��تی
شکست خورده و بیاعتبار تلقی شده است
و دس��ت یازیدن به چنین اقداماتی ناش��ی
از س��رخوردگی این کش��ور از بیداری ملت
فهی��م ایران در مقابله ب��ا اقدامات مداخله
جویانه و طراحی شده برای ایجاد اغتشاش
و بحران در جمهوری اس�لامی ایران طی
دهه های گذش��ته و بخصوص در جریان
وقایع اخیر است.
 -10ایاالت متحده باید بیاموزد که تمامی
ارکان و قوای س��ه گان��ه مقتدر جمهوری
اس�لامی ایران که مس��تظهر به پشتیبانی
قاطبه ملت همیش��ه سرفراز ایران هستند،
ب��ا همدل��ی و وحدت کلم��ه ،وقعی به این
نوع سیاس��تها و اس��تانداردهای دوگانه و
خصمانه علیه کشور خود نگذاشته و در زمان
مقتضی پاسخ مناسبی به اینگونه اقدامات
خصومت آمیز آمریکا خواهد داد.
ترامپ برجام را حفظ کرد
رئیسجمه��وری آمری��کا تصمیم گرفت
برج��ام را حف��ظ کند و لغ��و تحریمها علیه
ایران را تمدید کند.
ب��ه گ��زارش ایلنا ،ب��ا فرا رس��یدن مهلت
س��ه ماهه تصمیمگیری واش��نگتن درباره
توافق هس��تهای ای��ران« ،دونالد ترامپ»
رئیسجمه��ور آمریکا لغو تحریمهای این
کش��ور علیه ایران را برای  ۱۲۰روز دیگر
تمدید کرد.
آمریکا همچنین  ۱۴ش��خصیت حقیقی و
حقوقی مرتبط با ایران را تحریم کرده است.
از جمل��ه این افراد صادق آملی الریجانی،
رئیس قوه قضاییه ایران است.
رییس زندان رجائیش��هر و ش��ورای عالی
فضای مجازی هم در میان تحریمشدگان
لیس��ت جدی��د تحریم آمری��کا علیه ایران
هس��تند.بر این اس��اس آمری��کا به برجام
متعه��د ماند و در توافق هس��تهای ایران و
گروه  ۵+۱شامل آمریکا ،فرانسه ،انگلیس،
چین ،روسیه و آلمان باقی ماند.
طی چند روز اخیر گمانه زنیهای بسیاری
درب��اره اینکه تصمیم ترامپ درباره برجام
چ��ه خواهد بود و اینکه آیا رئیسجمهوری
آمری��کا موج��ب م��رگ زودرس تواف��ق
هستهای خواهد شد یا نه مطرح شده بود.
تواف��ق هس��تهای ای��ران در س��ال ۲۰۱۵
امضا شد و بر اساس قوانین داخلی آمریکا
رئیسجمهوری این کشور باید هر سه ماه
یک بار پایبندی ایران به برجام را تایید و لغو
تحریمها علیه ایران را تمدید کند.
ترامپ همزمان با تایید تعلیق تحریمها علیه

هنر فرصت سازي در تثبيت
نقش منطقهاي ايران

ایران ،اعالم کرد که این آخرین بار است که
تمدید تعلیق تحریمها را انجام میدهد مگر
اینکه مذاکرات درباره برنامهای موش��کی
ایران آغاز شده و محدودیتهای هستهای
ای��ران دائم��ی ش��ود.این محدودیتها در
چارچوب برجام ۱۰ ،ساله بود.ضرباالجل
بع��دی در ارتباط ب��ا تمدید تحریمها علیه
ایران  ۱۲ماه میخواهد بود.

برجام قابل مذاکره مجدد نیست


محمدج��واد ظری��ف وزیر ام��ور خارجه در
واکنش به زیاده خواهی های دونالد ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که برجام
قابل مذاکره مجدد نیست.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا ،ظری��ف در توئیت��ی
نوش��ت :سیاست ترامپ و بیانیه امروز وی
تالشهای مذبوحانه ای برای خدش��ه دار
کردن یک توافق محکم چندجانبه است که
همزمان بندهای  28 ،26و  29آن توافق را
نیز به شکل مغرضانهای نقض می کند.
وزی��ر ام��ور خارجه ایران تاکید کرد :برجام
قاب��ل مذاکره مجدد نیس��ت :بجای تکرار
لفاظیه��ای کهنه ،آمریکا باید مانند ایران
به تعهداتش در برجام عمل کند.

ترام�پ  4ش�رط ب�رای حف�ظ برجام

تعیین کرد

رئیس جمهوری آمریکا پس از تمدید تعلیق
تحریم های هسته ای علیه ایران 4 ،شرط
برای امضای هر قانونی که کنگره در رابطه
با برجام وضع می کند ،تعیین کرد.
رئی��س جمه��وری آمریکا پ��س از تمدید
تعلیق تحریم های هسته ای علیه ایران و
همزم��ان ب��ا تحریم  14فرد و نهاد جدید4 ،
شرط برای امضای هر قانونی که کنگره در
رابطه با برجام وضع می کند ،تعیین کرد.
ب��ه گ��زارش ایرنا« ،دونالد ترامپ» رئیس
جمه��وری آمری��کا در بیانی��ه ای با تکرار
ادعاهای نخ نمای خود علیه ایران ،امضای
هر قانونی از سوی کنگره برای حفظ برجام
را منوط به شرطهایی کرد.
وی در این بیانیه تاکید کرد که هر قانونی در
این زمینه باید دارای این  4شرط باشد:
 -1بای��د از ای��ران بخواهد اجازه بازرس��ی
فوری از همه سایت های مورد درخواست
بازرسان بین المللی را بدهد
 -2تضمی��ن کند ک��ه ایران هرگز حتی به
تسلیحات هسته ای نزدیک نخواهد شد
 -3مفاد آن تاریخ انقضا نداش��ته باش��د و در
ص��ورت ع��دم پایبندی ایران به هر یک از
مف��اد ای��ن قانون ،تحریم های هس��ته ای
آمریکا به صورت خودکار بازگردند
 -4بای��د صریحا موش��ک ه��ای دوربرد را

غیرقابل تفکیک از تس��لیحات هس��ته ای
بداند و توس��عه و آزمایش موشکی ایران را
تحت تحریم های شدید قرار دهد
تعیین این شروط در حالی است که برجام
توافقی صرفا هسته ای است و متن آن به
اذعان همه دیگر طرف های این توافقنامه
بی��ن الملی یعنی چین ،روس��یه ،انگلیس،
فرانس��ه و آلمان و همچنین سران اتحادیه
اروپا ،برنامه موشکی را مساله ای جدا می
داند.آژانس بین المللی انرژی هسته ای که
تنها نهاد دارای صالحیت برای اظهار نظر
درباره پایبندی ایران به برجام است ،همواره
تاکی��د کرده که ای��ران هرگز این توافق را
نقض نکرده است.رئیس جمهوری آمریکا
امش��ب ضمن تایی��د برجام ،تعلیق تحریم
های هس��ته ای علیه ایران را که هر 120
روز یکب��ار باید تمدید ش��ود ،امضا کرد.به
گفت��ه مقام های کاخ س��فید ،ترامپ گفته
است این آخرین باری است که چنین کاری
می کند و در صورتی که کنگره و متحدان
اروپایی واش��نگتن موفق به اصالح برجام
به صورت دلخواه او نباش��ند ،از این توافق
خارج می شود.

تحریم  14فرد و نهاد از س�وی وزارت

خزانه داری آمریکا

همزمان با اقدام ترامپ ،وزارت خزانه داری
آمریکا  14فرد و نهاد را به بهانه نقض حقوق
بش��ر و برنامه موش��کی ایران به فهرست
تحریم های ظالمانه خود افزود.
طب��ق اع�لام وزارت خزان��هداری آمریکا
فهرس��ت  ۱۴ش��خصیت حقیقی و حقوقی
تحریمشده به شرح ذیل است:
 .۱ص��ادق آمل��ی الریجان��ی ریی��س قوه
قضاییه ایران،
 .۲مرتضی رضوی  ،رییس شرکت ارتباطات
موج س��بز و فناموج( گروه صنعت دفاعی
دریایی ایران و سپاه)
 .۳غالمرض��ا ضیای��ی ،مدی��ر زن��دان
رجاییشهر
ی و ژو یوئهچان از چین
 4و  .5یوهوآ ش 
 .6به عالوه ش��رکت س��رامیک بوچو آنگ
مستقر در شانگهای ،
 .7ش��رکت ارتباطاتی گرین ویو مستقر در
کواالمپور،
 .8صنایع هواپیمایی ایران،
 .9ش��رکت تجدید و پش��تیبانی هلیکوپتر
ایران،
 .10س��ازمان دفاع س��ایبری و نرم افزاری
نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
 .11مرکز ملی فضای سایبری،
 .12شرکت پردازان سیستم نماد آرمان،
 .13زندان رجاییشهر
 .14شورای عالی فضای مجازی

تاکی�د اتحادی�ه اروپ�ا ب�ر پایبندی به

برجام

مقامه��ای اتحادی��ه اروپا درب��اره تصمیم
آمری��کا درباره برجام ،با مس��ئوالن آلمان،
فرانسه و انگلیس مشورت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اس��پوتینک ،یک
س��خنگوی اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای
در واکن��ش ب��ه تصمی��م «دونالد ترامپ»
رئیسجمهوری آمری��کا درباره تمدید لغو
تحریم ها علیه ایران ،اعالم کرد که در گام
نخس��ت ،با سه کشور اروپایی عضو توافق
هستهای و دیگر اعضای اتحادیه اروپا برای
ارزیابی تصمیم واش��نگتن و پیامدهای آن
مشورت خواهیم کرد.
ای��ن مق��ام اروپ��ا تاکید ک��رد که  ۲۸عضو
اتحادیه اروپا به اجرای کامل و موثر برنامه
جامع اقدام مشترک متعهد خواهند ماند.

رییس جمهور در تماس تلفنی با ربیعی در چین تاکید کرد:

بسیج همه امکانات برای دسترسی سریع به خدمه نفت کش ایرانی

رئیس جمهور در مکالمه تلفنی با وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ضمن اخذ گزارش وی از آخرین وضعیت مهار
آتش سوزی نفتکش سانچی تاکید کرد :تمام اقدامات و
امکانات الزم برای اطالع سریعتر از وضعیت و دسترسی
به خدمه ایرانی نفتکش بسیج شود.
به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم حسن روحانی در تماس
تلفن��ی ب��ا علی ربیعی که به نمایندگی از رئیس جمهور
مامور رس��یدگی به وضعیت نفتکش ایرانی و خدمه آن
ش��ده و هم اینک در چین حضور دارد ،افزود :ضروری
اس��ت با ادامه مذاکرات و پش��تیبانی بیشتر وزارت امور
خارج��ه ،تم��ام نیازها و امکانات الزم برای دسترس��ی
سریعتر و اطالع از وضعیت خدمه نفتکش از کشورهای
همجوار و تسریع همکاریهای دولت چین به کار گرفته
ش��ود.رییس جمهور از وزیر کار خواس��ت ضمن ارائه
مستمر و مستقیم گزارش پیگیری حادثه ،اطمینان یابد
که در اولین فرصت ممکن نیروهای ایرانی و چینی برای
اقدامات تکمیلی و امدادی وارد نفتکش شوند.
رییس کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت نفتکش حادثه
دیده س��انچی نیز در این تماس تلفنی گزارش��ی را از
نشس��ت کمیته اضطراری رس��یدگی به حادثه نفتکش
س��انچی در ش��انگهای چی��ن ارائه ک��رد و گفت که به
نمایندگ��ی از دول��ت ایران از مقامهای چینی خواس��ته
اس��ت ضم��ن بکارگیری تمام توان خ��ود برای نجات
دریان��وردان ایران��ی ،در اجرای عملیات امداد و نجات بر
میزان تالشهایشان بیفزایند.
یاد آوری میش��ود روحانی در اولین روز پس از حادثه،
ضمن تشکیل جلسه ای ویژه این حادثه دستورات الزم
را به وزرای نفت ،امور خارجه و راه و شهرس��ازی برای
رس��یدگی ب��ه وضعیت نفتکش حادث��ه دیده و پیگیری
جبران خسارت های وارده و بویژه رسیدگی به خانواده
خدمه ایرانی نفتکش سانچی صاد کرده بود.
همچنین علی ربیعی از س��وی رئیس جمهور ماموریت
ویژه یافت تا بر روند رس��یدگی به این حادثه رس��یدگی
کند .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از روز اول س��تاد
رس��یدگی به بحران را تش��کیل داد و پس از جلس��ه با

خان��واده کارکن��ان ایرانی نفتکش و نیز س��فرای چین
و ژاپ��ن ،برای هماهنگی و مدیریت مس��تقیم عملیات
اطفای حریق عازم چین شد.
در همین راستا ربیعی روز (جمعه) در اتاق بحران حادثه
در شانگهای حضور یافته است .وزارت امور خارجه نیز
با فعال س��اختن تمام مس��یرهای دیپلماتیک ،مشغول
پش��تیبانی الزم اس��ت و دکتر ظریف امروز در تماس با
همتای چینی خود آخرین هماهنگی ها را برای تسریع
در همکاریهای طرف چینی انجام داد.
نفتک��ش س��انچی حامل  ۱۳۶ه��زار تن میعانات گازی
صادراتی ایران به کره جنوبی عصر ش��انزدهم دیماه و
پس از تصادم یک کشتی باری با آن ،طعمه حریق شد
و عملی��ات ب��رای اطفای حریق و تعیین سرنوش��ت ۳۲
خدمه این کشتی همچنان تداوم دارد.

آخرین جزییات عملیات تجسس خدمه نفتکش

سانچی از زبان وزیر کار

وزی��ر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی ک��ه به نمایندگی از
رییسجمهور برای پیگیری امدادرس��انی به شانگهای
چین س��فر کرده اس��ت ،با مقامات چینی برای تس��ریع
امدادرس��انی و اطفای آتش نفتکش س��انچی دیدار و
رایزنی کرد.
به گزارش ایلنا ،علی ربیعی به محض ورود به شانگهای
به جلس��ه کمیته ویژه اتاق بحران رفت .در این جلس��ه
فرمانده��ان عملی��ات نجات و امداد چین ،س��فیر ایران
در چین ،سرکنس��ول ایران در ش��انگهای  ،نایب رئیس
کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس ،مدیرعامل ش��رکت
نفتکش و رئیس سازمان بنادر کشور حضور داشتند.
ربیعی سپس به اتاق مانیتورینگ ساختمان بحران رفت
و مستقیما از آخرین تحوالت مرتبط با عملیات نجات و
امداد نفتکش مطلع شد .فرمانده چینی عملیات نجات
و امداد و نماینده نیروی دریایی چین گزارشی از آخرین
تحوالت مرتبط را ارائه دادند.

پیکر دو خدمه به همراه جعبه سیاه از سوی چینیها

از کشتی خارج شد

وزی��ر کار و تع��اون و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران

گفت :بنده به اینجا آمدم که با س��رعت بیش��تری کارها
را دنب��ال کن��م و از نزدیک بر موضوع نظارت داش��ته و
پیگیری کنم.
وی اف��زود :اکن��ون تح��ول رخ داده و کارها با س��رعت
بیشتری دنبال میشود.
ربیعی با اشاره به اینکه امروز سفیر ایران و فرمانده کل
دریانوردی تفاهمنامه همکاری برای رفتن به کش��تی
سانچی امضا کردهاند ،تصریح کرد :چینیها چند ساعت
قبل به کشتی رفتند و پیکر دو تن از خدمه را در نزدیک
موتورخان��ه پی��دا کرده و آنها را به کش��تی چینی منتقل
کردن��د.وی اف��زود :قرار اس��ت نیروه��ای ایرانی هم با
چینیها به سمت کشتی اعزام شوند و من فکر میکنم
که به عرشه برسند.وزیر کار خاطرنشان کرد :باید حرارت
کنترل شود تا به نتیجه نهایی برسیم.
وی با اعالم اینکه جعبه س��یاه کش��تی پیدا ش��ده است،
اظهار داشت :ما درخواست فوری کردهایم که اطالعات
جعبه سیاه در اختیار ما نیز قرار گیرد تا کمیته مشترک
آن را بررسی کند.
ربیعی همچنین گفت :ما در خواست کردهایم که با خدمه
و کاپیتان کشتی چینی تصادف کرده هم مالقات داشته
باشیم تا از همین حاال ابعاد قضیه روشن شود.

نگران تعطیلی کار اطفای حریق در شبها بودیم


وی ی��ادآور ش��د :بن��ده تصور میکنم ب��ه نتیجه نهایی
نزدیک میش��ویم و تا س��اعاتی دیگر کار نهایی شده و
شرایط برای رفتن به نفتکش فراهم میشود.
وی اف��زود :آنچ��ه ما را نگ��ران کرد تعطیلی کار اطفای
حریق در شبها بود ما با کوچکترین احتمال زنده ماندن
دریانوردان وظیفه می دانستیم تمام تالش خود را بکار
گیریم.
بدون هماهنگی با دولت چین به شانگهای آمدهام
ربیع��ی ب��ا بیان اینکه به دلیل ض��رورت موضوع بدون
هماهنگ��ی ب��ا دولت چین به ش��انگهای آمدم ،تصریح
ک��رد :س��ختی کار را درک می کن��م و می دانم زحمت
کشیدند اما انتظار مردم ایران این بود که هرچه در توان
بود برای این کشتی بکار گرفته شود.

ادامه از صفحه 1

.پايان س��يطره س��رزميني داعش و خشم و
عصباني��ت دش��منان از موقعيتي که جبهه
مقاوم��ت با محوري��ت ايران پيدا کرده بود،
موج��ب توج��ه آنان به اين امر ش��د که بايد
طراح��ي ديگ��ري ص��ورت دهن��د چرا که
روياروئي عملياتي با ايران بي فايده اس��ت
و ض��رورت دارد تقاب��ل ب��ه صحنه ديگري
کشيده شود.اين موضوع در دستور کار مثلث
خطرناک آمريکا ،اس��رائيل و آل سعود قرار
گرفته و جمع بندي اين ش��د که بايد موتور
محرکه و کانون اين حرکت مورد هدف قرار
گيرد واال با زدن چند شاخ و برگ نميتوان
به اين درخت تنومند و قدکش��يده ،آس��يبي
رس��اند.خروجي اين همفکري آن ش��د که
باي��د بازي ن��ه در منطقه بلکه بايد به درون
ايران کشيده و عناصر قدرت اين کشور که
مهمترين آنها انسجام و يکپارچگي ميباشد
م��ورد هدف قرار گي��رد ،موضوعي که دبير
شوراي عالي امنيت ملي از آن بعنوان جنگ
نيابتي اينترنتي ياد کرد.رفت و آمدها ،برنامه
ريزيه��ا و تالشه��اي صورت گرفته بين
مثلث ياد ش��ده ،بروز ناآراميها و اغتش��اش
در تعدادي از شهرهاي ايران بود که موجب
برخي خسارتهاي مادي و معنوي گرديد.
اي��ن حوادث برغم تلخيها و ناراحتي ملت
ايران از يک سو و شادماني کودکانه معدود
کش��ورهاي پشت پرده زخم خورده ،حاوي
عبرته��ا و ن��کات قابل تاملي اس��ت که به
برخ��ي از ابع��اد آن اش��اره ميگردد چرا که
ب��راي تداوم مس��يري ک��ه در پيش داريم
بس��يار حائز اهميت ميباش��د و هنر ما بايد
اين باشد که بقول رياست محترم جمهوري،
چگونه تهديدهاي پيش آمده را به فرصتي
براي بازيابي ش��رايط و موقعيت خود تبديل
کني��م و ب��ا ش��ناخت بهتر به ادامه مس��ير و
دس��تيابي به س��مت اهداف حرکت نمائيم؟
در اين راستا ،نکات زير قابل ذکر ميباشد.
در کنار قدرت س��خت ،که عنصري مهم و
تعيي��ن کننده در حف��ظ منافع و امنيت ملي
کشورهاس��ت ،قدرت ن��رم در دنياي مدرن
از مولفهه��اي ق��درت و تاثيرگ��ذاري براي
کسب نتايج مورد نظر است .در شرايطي که
جمهوري اسالميايران با رقباي منطقهاي
و فرامنطق��هاي خ��ود مواجه همه جانبهاي
دارد ،نه تنها قدرت نرم بلکه باالتر از آن ،به
ظرفيت و جنبههاي الهام بخش��ي خود نياز
مب��رم دارد.توج��ه به اين موضوع از الزامات
قدرت و ايفاي نقش اس��ت و هر کش��وري
ک��ه خود را از امکان تاثيرگذاري بر ديگران
دور س��ازد در واق��ع بخ��ش مهمياز قدرت
بازيگري خود را از دس��ت داده است .همين
امر ضرورت توجه به الزامات و بس��ترهاي
مورد نياز چنين نقشي را بيش از پيش نمايان
نمايان ميسازد.يکي از موضوعاتي که براي
همه کش��ورهاي بخصوص بازيگران مهم
و اثرگ��ذار حياتي اس��ت ،ش��ناخت و توجه
دائميب��ه نق��اط ضع��ف و قوت ميباش��د.
ايران يکي از کش��ورهايي است که هميشه
بخص��وص در مقط��ع کنوني ک��ه در حال
گ��ذر از مرحله بس��يار مه��م در ايفاي نقش
منطقهاي اس��ت بايد بشدت اين موضوع را
م��ورد توجه ق��رار دهد.تقويت نقاط قوت و
تمرکز بر نقاط ضعف و آسيب از ويژگيهاي
يک بازيگر حرفهاي و هوش��مند اس��ت .اگر
توجهي آسيب شناسانه به حوادث روزهاي
اخير نمائيم ،متوجه ميش��ويم که دشمن و
رقباي ما روي نقاط آسيب و ضعف ما که از
جمله آنها تنگناها و آسيبهاي اجتماعي و
اقتصادي است تمرکز و از اين طريق برنامه
ريزي ،س��ازماندهي و يارگيري کرده است.
اگرما بصورت علميو کارشناسي ،اين نقاط
آسيب و اشکال را شناخته و در صدد ترميم
و جب��ران آنه��ا برآئيم ،نه تنها تهديد را رفع
ک��رده اي��م بلکه از اتفاق��ات رخ داده بعنوان
فرصت��ي براي ايفاي نق��ش بهتر و حرکت
واقعي تر اس��تفاده کرده ايم و اين خود يک
پيروزي است.
کارش��ناس و تحلي��ل گ��ر ارش��د مس��ائل
سياس��ي و بين المللي  /ديپلماس��ي ايراني

مسکو در برابر هر اقدامی برای
نابود کردن برجام ،میایستد

ب��رای خری��د فوم جه��ت اطفای حریق هیچ مش��کل
نداریم
وی ب��ا بی��ان اینکه برای خرید فوم جهت اطفای حریق
هیچ مش��کل نداریم و از هر س��ازمان و شرکتی که دارد
درخواس��ت خرید میکنیم ،اظهار داشت :امیدوارم تیم
نجات ایرانی صبح فردا روی کشتی باشند و هر نتیجهای
برای روشن شدن موضوع برای ما مهم است.

غ�رق ش�دن کش�تی مص�ادف با از بی�ن رفتن امید

مطلق است

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار داش��ت :از بین
رفتن و غرق ش��دن کش��تی مصادف با از بین رفتن امید
مطلق است بنابرابن خواسته ما جدیت در اجرای عملیات
امداد و نجات است.
وی تاکید کرد :خاطره ملت ایران نسبت به این موضوع
تاریخ��ی خواه��د بود و در اذهان ملت ایران خواهد ماند
لذا ما میخواهیم هر چه از دس��تمان بر میآید را انجام
دهیم.

مجلس و دولت با جدیت کارها را دنبال میکنند


ربیعی تصریح کرد :همکاران ما از مجلس و دولت در کنار
مردم نگران این موضوع هستند و با جدیت آن را دنبال
میکنند.رییس کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت نفتکش
حادثه دیده ایرانی سانچی با بیان اینکه من احساسات
خودم و انتظاری که مردم دارند را یادآور میشوم  ،گفت:
به دلیل ضرورت موضوع بدون هماهنگی با دولت چین
به شانگهای آمدم.

معاونوزیرخارجهروسیهتاکیدکردکهکشورش
به برجام پایبند بوده و در برابر هر اقدامی برای
ناب��ودکردنآنمیایس��تد.ب��هگزارشایلنابه
نقل از اس��پوتنیک« ،سرگئی ریابکف» معاون
وزیر خارجه روسیه در واکنش به تصمیم جدید
«دونال��دترامپ»رئیسجمهوریآمریکابرای
تمدیدتعلیقتحریمهاعلیهایرانودرعینحال
اعمال محدودیت علیه  ۱۴شخصیت حقیقی و
حقوق��ی گفت که بهرغم اعمال این تحریمها،
مس��کو نیز مانند اتحادیه اروپا بر تعهد خود به
برجام تاکید میکند.وی افزود که روسیه با هر
اقدامی برای تضعیف توافق جاری میان ایران
و گروه  ۵+۱مقابله میکند.

تدابیرجدید
ضد ایرانی«هیلی»

نماینده آمریکا در س��ازمان ملل متحد اعالم
کرد،واشنگتنمصمماستتدابیریعلیهایران
در خارج از چارچوب توافق هستهای اتخاذ کند
و برای پیش��برد این رویکرد به حمایت جامعه
جهانینیازدارد.درهمینراستا«،نیکیهیلی»
نماین��ده آمریکا در س��ازمان ملل اعالم کرد،
ایاالت متحده تدابیری ضد ایران اتخاذ خواهد
ک��رد .نیکی هیلی طی مواضعی بیاس��اس،
مدعی ش��د ،ایاالت متح��ده هرگز «رویکرد
خطرناک و بیثبات کننده ایران را برنمیتابد
و منتظر کمک کشورهای دیگر است».

یکشنبه
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خبرخواندنی

انتقادترکيهازبيانيهاتحاديه
اروپا درباره قبرس

ترکيه از بيانيه مشترک کشورهاي جنوبي
اروپ��ا درب��اره قب��رس انتقاد ک��رده و آن را
غيرس��ازنده خوان��د .کش��ورهاي جنوبي
اتحادي��ه اروپا در چهارمين اجالس خود در
بيانيه مش��ترک بر حل مساله قبرس اشاره
کردند .پس از صدور اين بيانيه وزارت خارجه
ترکيه آن را غيرسازنده خواند .وزارت خارجه
ترکيه با اشاره به شکست مذاکرات در ژوئيه
س��ال گذش��ته ميالدي اعالم کرد :چنين
بيانيههاي��ي بازت��اب موضع قبرس يوناني
نشين است که همين موضع باعث شکست
روند مذاکراتي ش��د که در س��ال  2008در
اين جزيره آغاز و در سال  2017بدون هيچ
نتيجهاي به پايان رسيد .اجالس کشورهاي
جنوبي اتحاديه اروپا با حضور ايتاليا ،فرانسه،
اسپانيا ،پرتغال،يونان ،مالت و قبرس يوناني
نش��ين روز چهارش��نبه در رم برگزار شد .در
اين بيانيه کش��ورهاي عضو بر حل مس��اله
قبرس ،اتحاد دو بخش اين کش��ور و مردم
آنها ،حق حاکميت ،استقالل و يکپارچگي
س��رزميني بدون حضور نيروهاي تضمين
کننده ،تاکيد کردند .به نوش��ته اين بيانيه،
قبرس پس از حل اين مساله به عنوان عضو
اتحادي��ه اروپا باقي ميماند .وزارت خارجه
ترکيه اعالم کرد :اين بيانيه بار ديگر نشان
ميدهد که چگونه قبرس يوناني نش��ين از
امتياز عضويت در اتحاديه اروپا به نفع خود
استفاده ميکند.

خشممراکشيهاازاظهارات
توهينآميزمقامعربستاني

اظهارات يک مس��ئول عربس��تاني درباره
مراکش و اش��ارههاي او به اين کش��ور به
عنوان کش��وري براي گردشگري جنسي،
خشم مراکشيها را به دنبال داشت.
ترکي آل الش��يخ ،رئيس هيات کل ورزش
عربس��تان در جمع تع��دادي از چهرههاي
رس��انهاي و ورزش��کاران در برنام��هاي در
ش��بکه ماهوارهاي "روتانا" به ش��کلي غير
مس��تقيم گف��ت ک��ه تماي��ل دارد باهدف
"گردشگري جنسي" از شهر مراکش خود
را به باش��گاه منچستر يونايتد برساند و اين
مقصود را بيش��تر کاربران اجتماعي متوجه
شده و به شدت نسبت به آن واکنش نشان
دادند .اين س��خنان آل الشيخ خشم بزرگي
را در مراکش��يها ايجاد کرد و آنها س��خنان
او را اهانت به مراکش تلقي کردند .کاربران
مراکشي شبکههاي اجتماعي ،اظهارات آل
الشيخراکهنشاندهندهسوءاخالقگروهي
از ورزشکاران کشورش بود ،توهيني بزرگ
به مراکش تلقي کردند و از طرفي آن را به
سخره گرفتن کشورشان دانستند.

اولينمذاکرهانگليس
و اسپانيا درباره جبلالطارق

اس��پانيا و انگليس اعالم کردند ،نخس��تين
مذاک��رات غي��ر رس��ميخود در ارتب��اط با
بريگزيت و تنگه جبل الطارق را در روزهاي
گذشته در مادريد برگزار کردند .اين مذاکره
غير رس��ميبا هدف بررس��ي چگونگي اثر
گ��ذاري خ��روج انگليس از اتحاديه اروپا بر
تنگه مذکور که يک شاهرا ه ارتباط دريايي
اس��ت ،برگذار شد .خط مشي اتحاديه اروپا
در مذاک��رات ب��راي آينده روابط انگليس با
اين ائتالف به اس��پانيا حق وتو بر س��ر تنگه
جبلالطارقدادهاست.وزارتخارجهاسپانيا
در بياني��هاي اعالم کرد که مقامهاي عالي
رتبه اين کش��ور روز پنجش��نبه با هياتي از
انگلي��س دي��دار کردهتاند البته جزئياتي در
اين باره هنوز اعالم نش��ده اس��ت .وزارت
خارجه انگليس نيز اعالم کرد که اين ديدار
غيررسميس��ازنده و موث��ر بود و مقامهاي
مربوط��ه از تنگ��ه جبلالط��ارق نيز در اين
نشس��ت حضور داش��تند و در اين باره مطلع
ش��دند .همچنين انگلي��س اعالم کرد که
از اولويتهاي مربوط به اين ش��اهراه آبي
پايبند ميماند.
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موج ادامه دار اعتراضات در تونس

گروه بین الملل :دولت تونس در ادامه ناآراميهاي اخير
به خاطر افزايش بهاي کاالها و ماليات ۱۵۰ ،نفر ديگر از
جمله رهبران اپوزيس��يون محلي را بازداشت کرده است.
فعاالن سياسي خواهان ادامه تظاهرات در روزهاي آينده
شدهاند.
تظاهرات در تونس که در مواردي به خش��ونت انجاميده
از روز دوش��نبه و مرگ يکي از تظاهرکنندگان گس��ترش
يافت .تظاهرکنندگان دهها س��اختمان دولتي را به آتش
کشيده و دولت در واکنش به اين وضعيت نيروهاي ارتش
را در چندين شهر مستقر کرده است.
فع��االن و سياس��تمداران مخالف دولت خواس��تار ادامه
تظاهرات در پايتخت در روزهاي ش��نبه و يکش��نبه شدند.
روز يکشنبه هفتمين سالگرد سرنگوني رژيم ديکتاتوري
«زين العابدين بنعلي» است.
روز پنجش��نبه ناآرام��يو درگيريه��اي پراکن��دهاي در
«سليانه» واقع در شمال کشور« ،سيدي بوزيد» در مرکز
تونس و شهر دوز در جنوب اتفاق افتاد.
در اين زمينه س��خنگوي وزارت کش��ور تونس اعالم کرد
که اعتراضها کاهش يافته و تلفات و تخريبي روي نداده
اس��ت .پليس ش��ب گذش��ته  ۱۵۰نفر از افرادي را که در

وزارت دفاع روسيه اعالم کرد که نيروهايش در سوريه
افراد گروه مس��لحي که در دس��امبر گذشته حمله به
پايگاه حميميم را برنامهريزي و اجرا کردهبودند را از
پاي درآورده و نيز يک انبار محل نگهداري پهپاد در
استان ادلب را منهدم کردند.
وزارت دفاع روسيه در بيانيهاي اعالم کرد :نيروهاي
روس��يه در س��وريه طي عمليات ويژهاي موفق شدند
گروه مس��لحي که در تاريخ  ۳۱دس��امبر سال ۲۰۱۷
اط��راف پاي��گاه هوايي حميميم را ب��ا خمپاره هدف

پيونگيانگ موعدو محور مذاکراتبعدي
با کرهجنوبي را مشخص کرد
پيونگيانگ پيش��نهاد کرده اس��ت دور بعدي مذاکرات با
س��ئول ،در روز دوش��نبه هفت��ه جاري و ب��ا موضوع ديدار
هنرمندان کرهشمالي از کرهجنوبي برگزار شود.
خبرگزاري رسميکرهجنوبي (يونهاپ) به نقل از منابعي در
وزارت خارجه اين کشور گزارش داد ،پيونگيانگ ترجيح
ميده��د مذاکرات بر مس��ائل مرتب��ط با بازديد هنرمندان
کرهشمالي از کرهجنوبي متمرکز شود.
اي��ن مناب��ع تصري��ح کردن��د ،س��ئول درخواس��تهاي
پيونگيانگ را به دقت بررسي خواهد کرد.
اي��ن در حاليس��ت ک��ه کرهجنوبي پيش��نهاد ک��رده بود
که مذاکرات رس��ميدوجانبه با کرهش��مالي در روس��تاي
«پانمونج��وم» برگ��زار ش��ود و در آن موضوع مش��ارکت
ورزش��کاران کرهش��مالي در بازيهاي المپيک زمستاني،
که قرار اس��ت نيمه اول فوريه برگزار ش��ود ،مورد بحث و
گفتوگو قرار گيرد.
اين دو همس��ايه ،هفته گذش��ته نخستين دور از مذاکرات
رسميرا آغاز کردند .طرفين بر ضرورت اين نشستها و
نتيجهبخش بودن آنها تأکيد کردند.
مشکل غيرقابل تحملي نداريم


رهبر کره شمالي تاکيد کرد که اين کشور مشکل غيرقابل
تحملي ندارد« .کيم جونگ اون» رهبر کرهشمالي گفت

که پيونگ يانگ مش��کالت غيرقابل تحملي ندارد ،اين
مش��کالت ميتواند يک دهه يا يک قرن کامل تحريم از
سوي دشمنان باشد.
رهبر کمونيست کرهشمالي با تحسين پيشرفتهاي اين
کشور در زمينه تکنولوژي و اقتصاد تاکيد کرد که پيونگ
يانگ در برابر هرگونه مشکلي مقاومت خواهد کرد.
کي��م جون��گ اون در س��خنراني خ��ود در آکادميعل��وم
پيونگ يانگ ،گفت« :به لطف اقتصاد ملي خودس��اخته،
نيروه��اي متخص��ص و فني با تالشهاي ما و خواس��ت
خود آموزش يافتند ،هيچ مش��کل غيرقابل حلي براي ما
با وجود تحريمهاي دش��منان ما چه براي  ۱۰س��ال و يا
 ۱۰۰سال وجود ندارد.
پيونگ يانگ اخيرا چندين آزمايش موش��کي انجام داده
است که اغلب آنها در ماه نوامبر صورت گرفته است.
آزمايشه��اي موش��کي کرهش��مالي ب��ا دور جديدي از
تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مواجه شده
است .اين تحريمها واردات و صادرات کره شمالي را هدف
قرار داده است و به محدوديتهاي سخت اقتصادي پيشين
اين کشور افزوده شده است.
پيونگ يانگ اين تحريمها را محکوم کرده و آن را اقدام
به جنگ عليه کرهشمالي خوانده است.

درخواست بارزاني از پاپ براي حل مشکل اربيل و بغداد

قرار دادند ،شناس��ايي کنند و در عملياتي آنها را نابود
کنند.
طبق اين بيانيه در مرحله آخر عمليات مذکور گروهي
از نيروهاي ويژه روسيه موفق شدند موقعيت اين افراد
مس��لح خرابکار را در نزديکي مرزهاي غربي اس��تان
ادل��ب شناس��ايي کنند .اين نيروها ب��ا کنترل مداوم
موقعيت شناسايي شده به وسيله پهپاد ،سالح مناسب
براي هدفگيري اين مرکز را انتخاب کردند و پس از
ورود تروريستها به اين موقعيت آنها را در حال سوار
ش��دن به اتوبوس��ي هدف قرار دادند و همه تجهيزات
و محل اختفاي آنها را از بين بردند.
همچنين مرکز اطالعات نظاميروس��يه اعالم کرد،
نيروهاي��ش موفق به شناس��ايي مح��ل راهاندازي و
استقرار پهپادهاي مذکور در استان ادلب شده و آنها
را هدف قرار داده و نابود کردند .وزارت دفاع روس��يه
در بيانيه خود اش��ارهاي به تاريخ اجراي اين عمليات
ويژه نکرد.

براس��اس گزارشهاي موجود ،وزارت دفاع آمريکا قرار
اس��ت  ۱۰۰۰نظاميو مربي جديد را به عنوان بخش��ي
از برنام��ه دولت واش��نگتن در افزاي��ش نيروهايش در
افغانستان به اين کشور اعزام کند.
تا اول فوريه سال جاري ميالدي ،اعضاي تيپ کمکي
ارتش آمريکا از منطقه "فورت بنينگ" در جورجيا قرار
است در قالب نيروهاي مشاور به افغانستان بروند و به
نيروهاي امنيت ملي اين کش��ور کمک کنند .اس��تقرار
آنه��ا تع��داد نيروهاي آمريکايي در افغانس��تان را به ۱۴
هزار تن ميرساند.

مقامهاي ارتش آمريکا به وال استريت ژورنال گفتهاند
که پنتاگون اميدوار اس��ت در فصل بهار که زمان آغاز
عمليات شبهنظاميان است ،حضور نيروهاي آمريکايي
را در اين کشور جنگ زده افزايش دهد.
ارت��ش آمري��کا عالوه ب��ر اعزام نيرو ب��راي آموزش و
همکاري با ارتش افغانستان براي مقابله با داعشيهايي
ک��ه از س��وريه و ع��راق گريختهاند و اکن��ون به دنبال
قدرت گرفتن در افغانستان هستند ،ميخواهد هليکوپتر،
خودروهاي زرهي و ساير تجهيزات نظاميبه اين کشور
ارسال کند .همچنين يگان بزرگي از پهپادهاي مسلح و

نخس��توزير اقليم کردستان عراق از پاپ فرانسيس
خواست براي حل مشکالت ميان اربيل و بغداد کمک
کند .نيچروان بارزاني ،نخس��توزير اقليم کردستان
عراق در ديدار با پاپ فرانسيس ،رهبر کاتوليکهاي
جه��ان درب��اره اوضاع منطقه و تحوالت سياس��ي و
اقتصادي اقليم کردس��تان از پيروزي در جنگ عليه
داعش تا مشکالت موجود ميان بغداد و اربيل صحبت
کرد.
بارزاني از پاپ خواس��ت به حل مش��کالت ميان بغداد

و اربيل کمک کند .وي گفت :دولت اقليم کردستان
ع��راق به رغم اوضاع س��خت ام��ا همواره از آوارگان
اس��تقبال ميکن��د و ت�لاش زيادي ک��رده تا طايفه
مسيحي از اقليم کردستان نروند .پاپ نيز از دولت و
مردم اقليم کردس��تان به خاطر ميزباني از آوارگان و
مسيحيان به خصوص آنهايي که به خاطر جنگ به
اقليم کردستان کوچ کردهاند ،قدرداني و بر لزوم ادامه
همزيستي و صلح موجود در اين اقليم تأکيد کرد.وي
ابراز اميدواري کرد ،همزيس��تي ،صلح و همبس��تگي
در اقليم تا ابد ادامه داشته باشد و ملتهاي منطقه و
کردس��تان به اين مسير ادامه دهند.اين دومين ديدار
بين نيچروان بارزاني و پاپ از س��ال  ۲۰۱۵اس��ت.از
سوي ديگر دالور آشکي ،نماينده اقليم کردستان در
اتحادي��ه اروپ��ا گفت :وزير دفاع بلژيک اخيرا تصميم
گرف��ت ب��راي بازديد از نيروه��اي بلژيکي به بغداد و
اربيل سفر کند اما دولت عراق اجازه اين سفر را نداد
در نتيجه وي نيز سفرش را لغو کرد.

غيرمسلح نيز به افغانستان اعزام ميشود و به مشاوران
نظاميآمريکاي��ي امکان نظارت ،جمع آوري اطالعات
و شناسايي را ميدهد.
دونال��د ترام��پ ،رئيس جمهوري آمريکا در اوت ۲۰۱۷
اع�لام ک��رد که  ۳۰۰۰ت��ا  ۴۰۰۰ني��روي نظاميرا به
افغانستان ميفرستد و تالش دارد تا به پيروزي قاطعي
در جنگ عليه شبهنظامياني بپردازد که  ۱۵سال است با
آن درگير است .کاخ سفيد در بخشي از اين استراتژي،
برخي از تصميم گيريها درباره افغانس��تان را بر عهده
ژنراله��اي نظاميخود گذاش��ته اس��ت .به طوري که

ژنرال جان نيکلس��ون ،فرمانده نيروهاي آمريکايي در
افغانستان ماه گذشته ميالدي به خبرنگاران گفت که به
دنبال حضور بيشتر نيروهاي آمريکايي در افغانستان در
ماههاي آتي است اما به جزئيات آن اشاره نکرد.

تشنجدرروابطباپاکستانموقتياست

يکي از ژنرالهاي ارش��د آمريکايي در تماس تلفني با
فرمانده ارتش پاکستان تاکيد کرد که آمريکا براي نقش
اسالم آباد در جنگ با ترور ارزش بسياري قائل است و
تشنج اخير در روابط دوجانبه ميان اين دو کشور موقتي

اس��ت.دفتر روابط عموميارتش پاکس��تان در بيانيهاي
اع�لام ک��رد :ژنرال قمر جاويد باجوا ،رئيس س��تادکل
ارتش پاکس��تان طي هفته گذش��ته دو تماس تلفني از
ژن��رال جوزف ووتل ،فرمانده نيروهاي مرکزي آمريکا
و يکي از س��ناتورهاي ناش��ناس آمريکايي داش��ته که
درباره همکاري امنيتي ميان واش��نگتن و اس�لام آباد
صحبت کردند.
در اي��ن بيانيه آمده اس��ت :ژن��رال ووتل به ژنرال باجوا
اطمينان داد که واش��نگتن هيچ اقدام يک جانبهاي در
داخل پاکس��تان در نظر ندارد .ژنرال ووتل با اش��اره به

احتم��ال حم�لات پهپادي بين م��رزي آمريکا و ديگر
عمليات نظامياين کش��ور که ش��بهنظاميان طالبان و
ش��بهنظاميان ديگ��ر گروهها را در خ��ارج از اين منطقه
م��رزي هدف قرار ميدهد به فرمانده ارتش پاکس��تان
اطمين��ان داد ک��ه هيچ گونه اق��دام يک جانبه در داخل
پاکستان در نظر گرفته نشده است.
در ادام��ه اي��ن بيانيه آمده اس��ت :ژنرال ووتل همچنين
تاکي��د کرده که تش��نج کنوني ب��ه وجود آمده در روابط
آمري��کا – پاکس��تان ب��ه دنبال توئي��ت دونالد ترامپ،
رئيسجمه��ور آمريکا که از اس�لام آب��اد به خاطر عدم

ت�لاش کاف��ي در مبارزه با تروريس��م انتقاد کرده و اين
کشور را به "شيادي و دروغگويي" متهم کرد و کمک
مال��ي ب��ه اين کش��ور را به حالت تعلي��ق درآورد ،امري
موقتي است.
در پاس��خ ژن��رال باج��وا ب��ه ژنرال ووتل گف��ت که به
خاط��ر اي��ن بيانيهه��اي آمري��کا کل ملت پاکس��تان
احس��اس ميکنن��د که مورد خيانت ق��رار گرفتهاند اما
تاکي��د ک��رد ک��ه پاکس��تان به حماي��ت از تالشهاي
صل��ح در منطق��ه عليرغم وضعيت به وجود آمده ادامه
خواهد داد.

ترامپ به دنبال تقويت سالحهاي هستهاي قابل استفاده است

توافقآبهونخستوزيراستونيدربارهاعمالفشاربرکرهشمالي

کالهکهايي  30برابر نابودگرتر از بمب اتميحمل
خواهن��د ک��رد ک��ه در جريان جن��گ جهاني دوم در
هيروش��يما استفاده ش��د .با اين حال اين کالهکها
تنها بخش هم جوش��ي مقدماتي کالهکهاي گرما
هس��تهاي موجود را در بر خواهند داش��ت که قدرت
انفجاري آنها را کاهش ميدهد .پنتاگون در توجيه اين
تغيير سياس��ت خود گفته روس��يه پيش از اين به دليل
توسعه يک موشک کوروز جديد پرتابي از زمين اين
معاهده را نقض کرده است و در صورتي که وضعيت
متشنج موجود به مرحله درگيري مسلحانه برسد اين
موشکها به عنوان عامل بازدارنده عمل خواهند کرد.
پنتاگون در اين پيشنويس  64صفحهاي که از سوي
واش��نگتن پس��ت گزارش شد نوش��ته است :با وجود
آنکه آمريکا به کاس��تن از تعداد سالحهاي هستهاي
ادامه داد اما ديگر کشورها از جمله روسيه و چين در
مسير عکس حرکت کردند و انواع جديدي از قابليت
هستهاي را به زرادخانه خود اضافه کردند و دست به
رفتار هرچه بيشتر تهاجمياز جمله در فضاي پيرامون
زمين و فضاي مجازي زدند.

درب��اره مس��ايل مختل��ف از جمله امنيت س��ايبري
گفتوگو و تبادل نظر کردند.
آبه قرار است پس از استوني به کشورهاي ديگر حوزه
بالتيک ازجمله لتوني و ليتواني و س��پس بلغارس��تان،
صربستان و روماني سفر کند.
آب��ه ب��ه خبرنگاران گفت در ديدار با همتاي اس��توني
خود بر اين موضوع توافق کردند که مسلح شدن کره
ش��مالي به تس��ليحات هستهاي غير قابل قبول بوده
و در همين راس��تا الزم اس��ت که فش��ار حداکثري بر
اين کشور وارد شود.
همچنين سخنگوي دفتر نخست وزيري ژاپن اعالم
کرد که توکيو با کش��ورهاي ناتو از جمله اس��توني در
حوزه امنيت همکاري ميکنند.
يوري راتاس ،نخست وزير استوني نيز گفت :دو کشور
اگ��ر چ��ه هزاران کيلومت��ر از يکديگر فاصله دارند اما
روابط نزديکي بايکديگر به خصوص در حوزه امنيت
س��ايبري دارند .ژاپن به زودي به عنوان عضو فعال
ب��ه مرکز همکاريهاي تدافعي س��ايبري ناتو که در
تالين(مرکز استوني) قرار دارد ،ميپيوندد.

براس��اس پيشنويس افش��ا شده سند بازبيني راهبرد
هستهاي آمريکا ،دولت ترامپ به دنبال نقض معاهده
"عدم اش��اعه هس��تهاي" با روس��يه از طريق تقويت
زرادخانه کالهکهاي اتميبا قدرت کم خود است.
اين س��ند بازبيني که دولت ترامپ قرار اس��ت بعد از
سخنراني سراسري وي در اواخر ماه جاري ميالدي
رونمايي کند ،نش��ان دهنده تغيير سياس��ت آمريکا در
اين حوزه از طريق توس��عه کالهکهاي هس��تهاي
قدرت پايين و "قابل استفاده" است .بر طبق اين سند
موشکهاي حامل اين کالهکها به نام موشکهاي
 D5که هرکدام حدود  66ميليون دالر قيمت دارد و

میزخبر

پوتين شانس اول پيروزي
در انتخابات روسيه

يک نظرس��نجي جديد در روسيه حکايت
از آن دارد ک��ه بي��ش از  ۸۰درص��د از راي
دهندگان اين کش��ور در انتخابات رياست
جمهوري به پوتين راي ميدهند.
نتيجه نظرس��نجي اخير روس��يه نش��ان
ميده��د ک��ه بي��ش از  ۸۱درص��د از راي
دهندگان روس��ي که به طور قطعي قصد
دارند در انتخابات رياس��ت جمهوري آتي
در روس��يه در تاري��خ  ۱۸م��اه مارس (۲۷
اسفند) شرکت کنند ،از نامزدي والديمير
پوتين رئيس جمهوري کنوني کشورشان
حمايت خواهند کرد.
اين نظرس��نجي توس��ط بنياد س��نجش
افکارعموميسراس��ري روسيه و از تاريخ
 ۸-۱۰ژانوي��ه س��ال  ۲۰۱۸انجام گرفته
است.
بر اس��اس نتيجه اين نظرس��نجي۸۱.۱ ،
درص��د از س��ؤال ش��وندگان گفتهاند که
حاضرند به والديمير پوتين راي بدهند .نفر
بعدي در فهرس��ت نامزدهاي محبوب در
انتخابات رياست جمهوري روسيه« ،پاول
گرودينين» نامزد حزب کمونيست روسيه
با  ۷.۶درصد است.
«والديمي��ر ژيرينوفس��کي» رهبر حزب
ليب��رال دموک��رات روس��يه و نام��زد اين
ح��زب در انتخابات رياس��ت جمهوري با
 ۴.۲درصد حمايت مردمي ،در جايگاه سوم
قرار دارد .تنها  ۰،۷درصد افرادي که قصد
دارند در انتخابات آتي رياس��ت جمهوري
روس��يه شرکت کنند ،از نامزدي «کسينيا
س��وبچاک» (روزنامه ن��گار و مجري زن
تلويزيوني) حمايت کرده اند.

همه دعواها
بر سر يک زن آغاز شد

پنتاگون ۱۰۰۰نظاميجديدوپهپادبهافغانستاناعزامميکند

انفجاريکبمب
در شمال بغداد

انفجار يک بمب در ش��مال پايتخت عراق
يک کشته و  ۳مجروح برجاي گذاشت .به
گ��زارش المنار ،ي��ک منبع در پليس عراق
اعالم کرد که به دنبال انفجار يک بمب که
در نزديکي يکي از مراکز تجاري در منطقه
حسينيه الراشديه واقع در شمال بغداد تعبيه
ش��ده بود دس��ت کم يک ش��هروند عراقي
کش��ته و  ۳تن ديگر مجروح ش��دند .وي در
ادامه افزود :نيروهاي امنيتي و امدادي خود
را به محل انفجار رسانده و مجروحان را به
بيمارستاني در نزديکي همان محل رسانده
و جس��د عراقي کش��ته ش��ده را به پزشکي
قانوني منتقل کردند.

شورشها شرکت داشتند ،بازداشت کرده و به اين ترتيب
مجموع تعداد بازداشتش��دگان به  ۷۷۸نفر رسيده است.
او اضافه کرد  ۱۶نفر از تندروها نيز در ميان بازداش��تيها
هس��تند .يک منبع قضايي نيز گفته اس��ت که س��ه نفر از
رهبران محلي جبهه خلقي تونس ،نيروي اصلي مخالف
دولت ،در شهر «قفصه» به اتهام آتش زدن ساختمانهاي
دولتي بازداشت شدهاند.
طب��ق اي��ن گزارش ،تظاه��رات و ناآراميه��اي اخير در
اعتراض به افزايش بهاي کاالها و ماليات صورت ميگيرد
که در بودجه جديد دولت در نظر گرفته شده و از روز اول
ژانويه به اجرا درآمده است.
در بودج��ه س��ال  ۲۰۱۸مالي��ات ب��ر واردات چندين کاال
نيز افزايش يافته و دولت س��عي دارد از طريق تش��ويق
کارمندان دولتي به بازخريد و بازنشس��تگي داوطلبانه از
هزينهه��اي ج��اري خود بکاهد.با وجود آنکه بس��ياري از
صاحبنظران تونس را تنها نمونه دمکراتيک و موفقيتآميز
در تح��والت موس��وم به «بهار عرب��ي» ميدانند از زمان
س��رنگوني حکوم��ت زي��ن العابدين بن عل��ي تاکنون ۹
دولت در اين کش��ور تش��کيل شده و هيچيک نتوانستهاند
مشکالت اقتصادي عميق تونس را حل کنند.

عامالن حمله به حميميم شناسايي و کشته شدند

همکاریآمریکاباعربستاندر
زمينهتحقق"ثبات"درمنطقه

وزير خارجه عربس��تان روز جمعه با همتاي
آمريکايي خود در واشنگتن ديدار کرد.
به گزارش ش��بکه العربيه ،رکس تيلرسون،
وزير خارجه آمريکا روز جمعه ميزبان عادل
الجبير ،همتاي س��عودي خود بود.تيلرسون
درباره اين نشس��ت گفت :در اين ديدار به
بررسي ثبات منطقه خاورميانه و همکاري با
عربستان به منظور "برقراري صلح و مبارزه
با تروريس��م" پرداختيم .وي در س��خنراني
اس��تقبال از عادل الجبير گفت :ما مس��ائل
متع��دد مهميدر زمينه خاورميانه داريم که
بايد با هم بحث کنيم از جمله آنها مس��اله
سوريه و يمن هستند.

بینالملل
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نخست وزير ژاپن در حالي که به دنبال اعمال فشار
حداکثري بر کره ش��مالي اس��ت ،در اولين مقصد تور
اروپايي اش وارد استوني شده و با مقامات اين کشور
ديدار و گفتگو کرد.
با وجود کاهش تنشها در ش��به جزيره کره به دليل
بازيهاي المپيک زمس��تاني در س��ئول ،شينزو آبه،
نخست وزير ژاپن اصرار دارد که بايد بيشترين فشار
عليه پيونگ يانگ به دليل برنامه هستهاي و موشکي
اين کشور اعمال شود.
آبه در اس��توني با رييس جمهور و نخس��ت وزير اين
کش��ور ديدار کرده و درب��اره همکاريهاي دو جانبه

وزير امور خارجه قطر در اظهاراتي به اشاره
ب��ه بح��ران  ۶ماهه خليج ف��ارس ،عنوان
داشت که همه مشکالت در اين رابطه بر
سر يک زن آغاز شد.
وزي��ر خارج��ه قط��ر ک��ه در ي��ک برنامه
تلويزيون��ي صحب��ت ميک��رد در ادام��ه
اف��زود :خ��ودداري قطر از تحويل يک زن
اماراتي به اين کشور موجب آغاز تنشهاي
ديپلماتيک در خليج فارس ش��د .اين زن
و همس��رش در س��ال  ۲۰۱۳پس از ترک
امارات به قطر آمدند و مدتي بعد شوهر اين
زن به انگليس رفت اما همسرش به دليل
ارتباطات خانوادگي در قطر ماند.
اعتبار گذرنامه اين زن در س��ال گذش��ته
به پايان رسيد اما سفارت امارات در دوحه
از تمدي��د آن خودداري کرده و خواس��تار
استرداد وي به امارات شد.
بر اساس گفتههاي محمدبن عبدالرحمان
آل ثاني ،از آنجا که اين زن جرميمرتکب
نش��ده بود قطر از اس��ترداد وي خودداري
ک��رد زيرا انجام اي��ن کار بر خالف قانون
اساسي قطر بود.
ب��ه گفت��ه وي ،پس از آنکه قطر از تحويل
اي��ن زن به امارات خودداري کرد ،هيئتي
بلن��د پاي��ه از امارات به نزد امير قطر آمدند
اما س��فر آنها نتيجهاي در بر نداش��ت و
همي��ن امر دليل آغاز تنشهاي سياس��ي
در خليج فارس شد.
عربس��تان سعودي ،امارات متحده عربي،
بحري��ن و مص��ر روز  ۵ژوئن  ۲۰۱۷روابط
ديپلماتيک خود را با قطر قطع کرده و تمام
راههاي زميني و هوايي و دريايي خود را به
رويقطربستند.کشورهايمحاصرهکننده
قطر را به حمايت از گروههاي تروريستي
و ايج��اد رواب��ط نزديک با اي��ران ،رقيب
منطقهاي عربس��تان ،متهم ميکنند .قطر
اين ادعاها را رد ميکند.
ش��وراي همکاري خليج فارس متشکل از
ش��ش کشور عربس��تان ،امارات ،بحرين،
کويت و عمان اس��ت .اما دو کش��ور کويت
و عمان در محاصره و تحريم قطر شرکت
نکردند.

ي در جمعه خشم
 ۳۰۰زخم 
درکرانهباختري

به دنبال اعتراض فلس��طينيان به تصميم
ترامپ درب��اره قدس و درگيريهاي آنها
با س��ربازان اس��رائيلي تاکن��ون  ۳۰۰تن
زخميشدهاند.
ب��ا ادامه اعتراضها علي��ه تصميم دونالد
ترام��پ ،رئيس جمه��وري آمريکا درباره
قدس ،در ششمين جمعه خشم در درگيري
فلس��طينيها با ارتش اشغالگر اسرائيل در
کران��ه باخت��ري و ن��وار غزه ح��دود ۳۰۰
فلس��طيني زخميو دچار خفگي ش��ده و
هفت تن ديگر بازداشت شدند.
ارتش رژيم صهيونيس��تي در نوار مرزي با
غزه تظاهرات کنندگان را با گاز اشکآور و
گلوله واقعي هدف قرار داده است.
هالل احمر فلس��طين در بيانيهاي اعالم
ک��رد ۱۸۴ ،فلس��طيني در درگيريه��ا در
کران��ه باختري و قدس زخميش��دند که
پن��ج ت��ن از آنها با گلوله واقعي و  ۲۵تن به
ضرب گلوله پالس��تيکي زخميو  ۱۵۴تن
در اثر استنش��اق گاز اشکآور دچار حالت
خفگي شدند.
اين س��ازمان تصريح ک��رد ،درگيريها با
نيروهاي اس��رائيل در کران��ه باختري در
تعدادي از ش��هرها ،بارزترين آنها نابلس،
بيت لحم و قدس روي داده است.
ام��ا در غ��زه بنابر اعالم وزارت بهداش��ت
فلس��طين ۱۰۸ ،فلسطيني مصدوم شدند
ک��ه  ۴۳ت��ن با گلوله واقع��ي زخميو ۶۵
ت��ن با گاز اش��کآور دچ��ار حالت خفگي
شدند.

صنعت،تجارت
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گ�روه مس�کن :برخي کارشناس��ان معتقدند
زيرس��اختهاي موجود در بافتهاي فرسوده
تنها براي محلههايي با مش��خصههاي موجود
در زمينه جمعيت و تعداد افراد ساکن اين بافتها
طراحي و ايجاد شده است و کشش ورود سيل
جمعي��تب��هبرجهايباالي ۱۲طبقهوفروش
تراکم عمودي در اين بافتها را ندارد.همچنين
تعدادي از کارشناس��ان برنامه ريزي شهري بر
ايناعتقادندکهضعفزيرساختهاييچونلوله
کشي آب و فشار آب پايين موجود در لولههاي
قديمياين مناطق که کشش افزايش فشار آب
را ن��دارد ،کم و متناس��ب بودن حجم فاضالب
ورودي ب��ه لولههاي فاضالب بافتهاي مياني
و فرس��وده (در صورت داشتن فاضالب) ،پايين
بودن فش��ار برق و گاز اين محلهها ،عدم وجود
فضاي سبز کافي ،نبود مراکز درماني ،فرهنگي
و امنيتي مکفي و بس��ياري موارد ديگر س��بب
ميش��ود تا بلندمرتبه س��ازي در اين بافتها،
تکرار تجربههاي غلط برج سازي در کوچههاي
باري��ک و  ۸مت��ري منطقه يک پايتخت را رقم
بزند.به گفته کارشناس��ان شهرسازي ،اينکه به
صرف تعريض معبر و سپس ساخت واحدهاي
مسکوني نوساز متراکم و بلندمرتبه ،فکر کنيم
که بافت فرس��وده را احيا کرده ايم ،س��خت در
اشتباه هستيم .اين تفکر ،به نوعي نشأت گرفته
ازاينانديشهاستکهميتوانستيمطرحمسکن
مهر را در بافتهاي فرسوده احيا کنيم اما اجراي
چنين برنامهاي غير ممکن بود.

ويژگيهاي خاص هربافت


عمادبخشيکارشناسمسکندربارهمشکالت
ناشي از برج سازي در بافتهاي فرسوده اظهار
ک��رد :همه متخصصان ميدانند که بافتهاي
ناکارآم��د داراي گونهه��اي مختلف و هر گونه
ني��ز داراي ظرفيتها و محدوديتهاي خاص
خودش است.بخشي افزود :بافتهاي تاريخي،
س��کونتگاههاي غير رسمي ،محالت فرسوده
ميان��ي و بافته��اي روس��تايي ادغام ش��ده با
حاشيه شهرها هر يک ويژگي خاص و منحصر
به خودشان را دارند؛ در نتيجه راهکار احياي هر
کدام از اين بافتها نيز منحصر به همان ويژگي
است و نميتوان با يک راه حل ،همه بافتها را
بهسازي و نوسازي کرد.وي با تأکيد بر اينکه با
س��اخت و ساز مشابه مسکن مهر در بافتهاي
فرسودهمخالفاستادامهداد:هميشهميگفتيم

اي کاش منابعي که صرف مس��کن مهر ش��د
برايارتقايکيفيتدربافتهايناکارآمدهزينه
ميشدايناظهارنظربهاينمعنينيستکهبهتر
بود روش و سبک ساخت و ساز در مسکن مهر
در بافت فرسوده اجرايي شود؛ بلکه منظور اين
است که منابع مالي اختصاص يافته در اين طرح
بهتر بود به احياي بافتهاي فرسوده اختصاص
مييافت.کارشناس مسکن اظهار داشت :اگر به
پروانههاي صادره در چندسال اخير در بافتها
نگاهيبيندازيدحداقلبيشازدوبرابرواحدهاي
تخريب ش��ده ،مس��کن نوساز توليد شده است.
بنابراينهمبايدسرانههاراتأمينوهمبهتکميل
تأسيس��ات زيربنايي و توسعه خدمات روبنايي
توجه کرد؛ از سوي ديگر نيز بايد از اين ظرفيت
برايتأمينمسکنبهرهبرد.درهرصورتروش
انبوه سازي در بافتهاي فرسوده نسبت به ساير
گزينههاي موجود به صرفه تر خواهد بود .ولي
بهتر بود از واژه برج سازي در سخنان سخنگوي
دولت اس��تفاده نميش��د.وي با بيان اينکه بايد
در بافتهاي فرس��وده با مطالعات دقيق قبلي
عمليات اجرايي ساخت و ساز را آغاز کرد ادامه
داد :در برخي محالت حتي بايد ريزش جمعيت
داشت .بهعنوان مثال اگردر محلهجواديهتهران
قريب به  ۶۰۰نفر در هر هکتار زندگي ميکنند
تراکم جمعيت در محله تهراننو بيش از هزار نفر
در هر هکتار است .اما در محالت ساير شهرها
اي��نتراک��مرانداريم.حتيدرمحالتمرکزي
و منطق��ه  ۱۲ته��ران نيز تراکم به مراتب پايين
تري داريم که نش��ان ميدهد هر محله و بافت
شرايط مخصوص به خود را دارد .بعضا ميتوان
در يک محله ،انبوه س��ازي داش��ت؛ اما در محله
ديگر نيازي به س��اخت و س��از انبوه نيس��ت.در
حال حاضر مهمترين سياست دولت در بخش
مسکن ،احيا و نوسازي بافتهاي فرسوده است
که عليرغم مشوقهاي ارائه شده در اين زمينه،
ردپ��اي فعاليت بخ��ش خصوصي در اين حوزه
کماکان کمرنگ است.به گونهاي که بر اساس
ش��واهد موجود ،بيش��ترين فعاليتها در زمينه
نوس��ازي بافتهاي فرسوده ،از طريق مالکان

عضو هيأت مديره انجمن قطعهسازان از حذف ارز مبادلهاي بخش اعظمياز
صنعت قطعهسازي طي روزهاي اخير خبر داد و گفت :طبق اطالعات کسب
شده از بانک مرکزي ،ارز مبادلهاي کل صنعت قطعهسازي طي  10تا 15
روز آينده قطع خواهد ش��د.محمد ش��هپري با بيان اينکه طي روزهاي اخير
بخش عمدهاي از ارز مبادلهاي صنعت قطعهس��ازي حذف ش��ده اس��ت ،به
فارس گفت  :طبق اطالعات به دست آمده از بانک مرکزي ،ارز مبادلهاي
کل صنعت قطعهس��ازي طي  10تا  15روز آينده حذف خواهد ش��د و همه
توليدکنندگان موظف به استفاده از ارز آزاد خواهند بود که اين مسئله قيمت
تمامشده توليد قطعات را افزايش ميدهد.وي تصريح کرد :به اين ترتيب در
راستاي تکنرخي شدن ارز ،تعرفههايي که مشمول دريافت ارز مبادلهاي
ميش��دند به ارز آزاد تبديل ش��دهاند و توليدکنندگان براي تأمين مواد اوليه
مورد نياز خود بايد از ارز آزاد  4400تومان استفاده کنند.

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡﻟﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﻨﺎﻑ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺁﻫﻦ -ﺷﺎﺩ ﺁﺑﺎﺩ -ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ ﻳﻚ ﺑﻠﻮﻙ  32ﭘﻼﻙ  .103ﻣﺤﻜﻮﻡﻋﻠﻴﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﻓﺮﺷﺎﺩ
ﺍﺭﺩﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡﻟﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:
ﺳﻴﺪﺳﻬﻨﺪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻞ ﻫﻤﺖ
ﻛﻮﭼﻪ ﺳﻴﺪﺍﻟﻬﺸﺪﺍء ﭘﻼﻙ  6ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺻﻐﺮﻯ .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2133049ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 9609970227300689
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  350/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ
ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻚﻫﺎﻯ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ.
ﻣﺤﻜﻮﻡﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ -1 :ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ
ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ )ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ(  -2ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
 -3ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺎ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻮﻩ
ﻧﻘﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻧﺰﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡﻟﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ ) ﻣﻮﺍﺩ 8
ﻭ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -4 .(1394ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺎﻣﻞ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ،ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻔﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺍﺭﺩ.
)ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  20ﻕ .ﻡ .ﺍ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 16ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -5 (1394ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻯ ﺩﻳﻦ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ
ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺶ ﻳﺎ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﺼﻒ ﻣﺤﻜﻮﻡﺑﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻰﺷﻮﺩ) .ﻣﺎﺩﻩ 21
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -6 .(1394ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻰ
ﺭﻭﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡﻟﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻳﺎ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻔﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻮﻡﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
)ﺗﺒﺼﺮﻩ  1ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ .(1394

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺮ ﮔﻠﺸﻦ ﺭﺍﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻭﺛﻮﻗﻰ
ﺍﺳﻔﻨﺠﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﮔﻠﺸﻦﺭﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻴﺴﻰ
ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  14ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

110/136036

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺠﻢ ﺣﺎﺟﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﻠﻚ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9609980226600402ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1396/12/08ﺳﺎﻋﺖ  11:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ
 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ،
ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/136030
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 6
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢﭘﻮﺭ
ﺍﺳﻔﻬﺎﻧﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻼﻣﻰﭘﻮﺭ ﻭ ﻫﺎﻳﺪﻯ ﺗﺮﺍﻭﺕ ﺭﺍﻫﻮﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺎﻧﺲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ
ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺧﺪﺍﻡ ﺧﺴﺮﻭ ﺷﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ
ﺍﺣﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢﭘﻮﺭ ﺍﺳﻔﻬﺎﻧﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻼﻣﻰﭘﻮﺭ ﻭ ﻫﺎﻳﺪﻯ ﺗﺮﺍﻭﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 9609980226600426ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1396/12/08ﺳﺎﻋﺖ  12:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
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کارشناسان در گفت و گو با «شروع » موانع سرمایه گذاری را تشریح کردند

حذف ارز مبادلهاي
از صنعت قطعهسازي
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خشت کج نوسازی بافت های فرسوده

و به شيوه انفرادي بوده که اقدام به دريافت وام
بافت فرس��وده کرده و درصدد احيا و نوس��ازي
خانههاي خود برآمده اند.در اين بين ،س��رمايه
گ��ذاران بخ��ش خصوصي به داليلي همچون
نبود توجيه اقتصادي ،نبود مش��وقهاي الزم،
مديريتهاي پراکنده و عدم پرداخت تسهيالت
ارزان قيمت حاضر به مشارکت در نوسازي اين
مناط��ق قديميو ناکارآمد نيس��تند و به همين
دليل با وجود تاکيد دولت بر ضرورت تس��ريع
در نوس��ازي بافتهاي فرسوده ،عمال نوسازي
و بازس��ازي اي��ن مناطق کن��دپيش ميرود.در
چنين ش��رايطي که دولت هم سياس��ت خود را
از نوسازي امالک فرسوده به نوسازي محالت
تغييردادهاست،اخيرامسئوالنشهردارياعالم
کردهاند که به داليل وجود مس��ائل مختلف در
اين بافتها و همچنين تراکم امالک ،سرمايه
گ��ذاران کمتري مايل به مش��ارکت در اجراي
پروژه نوس��ازي بافت فرس��وده هس��تند و به
عبارتيباوجودحجمگس��تردهبافتفرس��وده،

س��رمايهگذارجهت نوسازي اين مناطق وجود
ل ارائه تس��هيالتي به
ندارد.ح��ال که دولت قو 
سرمايه گذاران براي تشويق آنها به مشارکت در
امر نوسازي بافت فرسوده داده ،سوال اين است
ک��ه چ��ه راهکارها و تدابيري بايد براي ترغيب
سرمايه گذاران جهت حرکت به سمت نوسازي
بافت فرسوده اتخاذ شود؟

شروط ورود سرمايه گذاران


در همي��ن راس��تا مدي��ر کل راه و شهرس��ازي
استان همدان با اشاره به اينکه سرمايه گذاران
رغبتي براي نوسازي بافتهاي فرسوده از خود
نش��ان نميدهند گفت :براي اينکه تحرکي در
بافتهاي فرس��وده ايجاد ش��ود ،بايد س��رمايه
گ��ذاران ب��ه اي��ن ح��وزه ورود و فعاليت کنند.
فره��اد فرزان��ه درخصوص دالي��ل بي رغبتي
س��ازندگان و س��رمايه گ��ذاران ب��راي ورود به
بافت فرس��وده تصريح کرد :يک بخشي از اين
مسئله به سياستهايي برميگردد که در ساليان
گذش��ته اتخاذ شده اس��ت.وي ادامه داد :براي

مثال وقتي پاي طرحي به اس��م مس��کن مهر
به ميان ميآيد؛ اولين مس��ئله اين اس��ت که اگر
به جاي س��اخت اين واحدها در حاشيه شهرها،
آنها را وارد بافتهاي فرسوده ميکرديم و يا به
عبارتي بافتهاي فرسوده را به اين روش احيا
ميکرديم ،ضمن اينکه هزينه کمتري مصرف
ميش��د؛ با مشکالتي هم که امروزه گريبانگير
جامعه شده است ،مواجه نميشديم.فرزانه نکته
دومرامربوطبهارائهتشويقاتماليوشهرسازي
به انبوه س��ازان برش��مرد و تاکيد کرد :به عنوان
مثال قانوني وجود دارد که طبق آن بايد در بافت
فرس��ودهدربخشعوارضش��هرداريبايد50
درص��د تخفيف داده ش��ود و ب��ه جاي آن يارانه
پرداخت ش��ود .از همين رو محقق نش��دن اين
تش��ويقات ميتواند به تحقق اين هذف ضربه
بزند.

جذابي�ت بافته�اي قديميدرگ�روي

طراحي و برنامه ريزي صحيح

اين مسئول در عين حال با انتقاد از ديد کالبدي

به بافت فرس��وده بيان کرد :ماهميش��ه به بافت
فرس��وده به ديد کالب��دي نگاه ميکنيم .يعني
وقتي در نظر داريم تا افرادي را که به محالت
قديميهويت ميبخشند ،از آن محالت به ساير
مناطق انتقال داده و افراد ديگري در آپارتمانها
مس��تقر کنيم ،به اين مفهوم اس��ت که هويت
آن مناطق و س��اکنان داراي ريش��ه و تاريخ آن
منطق��ه را ب��ه نوعي پاک کرده ايم.مدير کل راه
و شهرسازي استان همدان در اين زمينه ادامه
داد :ام��ا بحث اين اس��ت که آي��ا افراد جديدي
که وارد همان بافتها ميشوند؛ با همان آداب
محله آشنا هستند و خود را با فرهنگ آن منطقه
تطبيق دادهاند يا خير و اين س��والي اس��ت که
بايد ريشه يابي شود.فرزانه با اشاره به اينکه در
اجراي طرحهاي قبلي بخشي از اين مشکالت
عيان و بارز بوده است ،تاکيد کرد :با اين مفهوم
به نظر ميرس��د که اگر بافتهاي قديميما به
درستي طراحي و به درستي برنامه ريزي شوند،
قطعا بسيار بيشتر از حاشيه شهرها براي زندگي
جاذبتر هستند و ممکن است اين لزوما به مفهوم
آپارتمان س��ازي نباشد.وي با تاکيد بر ضرورت
احياي محالت قديمياظهار داش��ت :مراکز و
محالت قديميدر ش��هرها بايد احيا و نوسازي
شوند و به تعبيري ما بايد در هر منطقه يک پروژه
مح��رک اج��را کنيم .براي نمونه اگر يک حمام
قديميبه يک رستوران تبديل شود ،ناخودآگاه
س��طح کيفيت و ارزش امالک اطراف آن هم
ارتقا مييابد.فرزانه خاطر نش��ان کرد :بنابراين
يکس��ري اقدامات اين چنيني با نگاه فرهنگي
اگر در بافتهاي فرس��وده انجام شود ،ميتواند
ک��م کم به اي��ن بافتهاي قديميرنگ و بوي
زندگي ببخشد.

مال�کان نوس�ازي انف�رادي را ب�ه تجميع

ترجيح ميدهند

همچنين مدير کل راه و شهرس��ازي اس��تان
گيالن با بيان اينکه طبق سياس��تهاي جاري
کش��ور ،بحث بافت فرس��وده به عنوان يکي از
مفاهيم بازآفريني ش��هري مطرح ش��ده است
گفت :در بحث بازآفريني ش��هري ،ساماندهي

وزير صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد:

رفع مشکالت۷۰درصد واحدهاي صنعتي با حل مسائل بانکي
وزي��ر صنع��ت ب��ا بيان اينکه مش��کالت
دس��ت کم ۷۰درصد از واحدهاي صنعتي
و توليدي با حل مش��کالت بانکي مرتفع
ميشود سرپرستان بانکهاي داري نقش
اصلي در اقتصاد را به جلسات ستاد اقتصاد
مقاومتي دعوت کرد.محمد شريعتمداري
در س��ي و ششمين جلسه ستاد فرماندهي
اقتصاد مقاومتي اس��تان تهران با اشاره به
اينک��ه تش��کيل س��تاد فرماندهي اقتصاد
مقاومتي از تدابير ويژه رهبر معظم انقالب
بوده است ،افزود :اميدواريم از اين ظرفيت
قاب��ل مالحظهاي که در اختيار دولت قرار
گرفته است ،استفاده شايسته و بايسته شود.

وي با بيان اينکه بر اس��اس رهنمودهاي
مق��ام معظ��م رهبري تصميمات و فرامين
س��تاد فرماندهي اقتص��اد مقاومتي «نافذ
الکلمه» اس��ت ،تصريح ک��رد :اين «نافذ
الکلم��ه» بودن تدابير س��تاد در وهله اول
در دول��ت باي��د مورد توج��ه و مدنظر قرار
بگي��رد و س��پس در س��اير ق��وا موثر واقع
شود.ش��ريعتمداري با تاکيد بر اينکه ستاد
فرمانده��ي اقتص��اد مقاومتي در س��طوح
منطقهاي نيز بايد با قوت کار خود را دنبال
کند ،گفت ۱۱ :پروژهاي که س��تاد اجراي
آنها را به اس��تان تهران ابالغ کرده بود،
به موفقيتهاي ارزش��مندي رسيده است.

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡﻟﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﺮﺩﻧﻴﺎ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﺸﻢ ﻏﺮﺑﻰ پ 13ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ.
ﻣﺤﻜﻮﻡﻋﻠﻴﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﺗﻴﻤﻮﺭ ﻗﺎﺑﻠﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦ :ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺥ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ
ﻛﻮﭼﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻞ ﭘﺮﻭﺭ پ  .28ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  960997022700074ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  300/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  9/720/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ
ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ
 .ﻣﺤﻜﻮﻡﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ -1 :ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ
ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ )ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ(  -2ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
 -3ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺎ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻮﻩ
ﻧﻘﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻧﺰﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡﻟﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ ) ﻣﻮﺍﺩ 8
ﻭ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -4 .(1394ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺎﻣﻞ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ،ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻔﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺍﺭﺩ.
)ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  20ﻕ .ﻡ .ﺍ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 16ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -5 (1394ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻯ ﺩﻳﻦ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ
ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺶ ﻳﺎ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﺼﻒ ﻣﺤﻜﻮﻡﺑﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻰﺷﻮﺩ) .ﻣﺎﺩﻩ 21
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -6 .(1394ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻰ
ﺭﻭﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡﻟﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭﺛﻴﻘﻪ
ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻔﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻮﻡﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ) .ﺗﺒﺼﺮﻩ  1ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ .(1394
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ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﺍﺣﻤﺪ ﺩﻳﺒﺎ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮﺍﻥ –
ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻰ ،ﺥ ﻛﻴﻬﺎﻥ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺷﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﭘﻼﻙ  3ﻭﺍﺣﺪ .8
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻤﺪﺑﻴﮕﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺥ
ﻣﻄﻬﺮﻯ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﻯ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻻﺭﺳﺘﺎﻥ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻯ ﻧﻴﺎ ،ﭘﻼﻙ  .18ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7782ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609970227800251ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  -2ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﺳﻰ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -3ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺗﻌﺮﻓﻪ  -4ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ
ﺩﻭﻟﺘﻰ .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ -1 :ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ
ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ )ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ(  -2ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺪ -3 .ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ
ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ
ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺰﺩ
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻧﺰﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ )
ﻣﻮﺍﺩ  8ﻭ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -4 .(1394ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ،ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ
ﻫﻔﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺍﺭﺩ) .ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  20ﻕ .ﻡ .ﺍ ﻭ
ﻣﺎﺩﻩ 16ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -5 (1394ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻯ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺩﻳﻮﻥ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺶ ﻳﺎ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﺼﻒ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ) .ﻣﺎﺩﻩ  21ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﻣﺎﻟﻰ  -6 .(1394ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩﻯ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻔﻴﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ) .ﺗﺒﺼﺮﻩ  1ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﻣﺎﻟﻰ .(1394
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ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

وزير صنعت ،معدن و تجارت استان تهران
را استاني خاص و ويژه دانست و ادامه داد:
حجم عظيمياز جمعيت کش��ور در استان
تهران اس��ت و وضعيت حوزه کسب و کار
در اين اس��تان تاثير بسزايي بر روند کسب
و کار در کشور خواهد داشت.شريعتمداري
در بخش ديگري از س��خنان خود سرمايه
گذاري را تنها راه نجات کشور از بيکاري و
ايجاد اشتغال دانست و افزود :براي رسيدن
به رش��د  ۸درصدي برنامه شش��م توسعه
حدود  ۷۰ميليارد دالر جذب س��رمايه بايد
انجام ش��ود که حدود  ۲۰ميليارد دالر آن
مرب��وط به بخش صنعت ،معدن و تجارت

است.ش��ريعتمداري با اعالم اينکه حدود
 ۸۹۳ميليارد تومان اعتبار از طريق سيستم
بانک��ي ب��راي حل مش��کالت واحدهاي
صنعتي اس��تان تهران پرداخت شده است،
گفت ۲۰۵ :پروژه در س��ال گذش��ته و ۱۹۰
پروژه امس��ال در س��تاد فرماندهي اقتصاد
مقاومتي براي اس��تان تهران تعريف شده
اس��ت که به نقاط خوبي نيز رس��يده اند .از
سوي ديگر به فعليت رساندن حدود  ۶هزار
واحد صنعتي با پيشرفت فيزيکي  ۶۰درصد
به باال ،تاکنون  ۱۰۳درصد پيشرفت داشته
اس��ت که اميدواريم در اين حوزه نيز نتايج
خوبي در استان تهران به دست آيد.

دادنامه
شماره پرونده9609986622200203 :
اتهام ها -1 :تهدید از طریق ارسال پیامک  -2توهین به اشخاص عادی  -3تخریب
رآی دادگاه:
در خصوص اتهام آقای مهدی شمس��ه ای فرزند احمد اهل و س��اکن بروجرد دارای س��ابقه کیفری
مبنی بر تخریب و توهین و تهدید از طریق ارس��ال پیامک موضوع ش��کایت اقای ناصر عباسی نیا و
فرن��وش عباس��ی نیا دادگاه با عنایت به به جامع اوراق و محتوی��ات پرونده و دالیل موجود از قبیل
ش��کایت شاکی و خارج نویسی پیامک های ارس��الی از خط همراه خانم فرنوش عباسی نیا و گزراش
مرج��ع انتظامی و متهم علیرغم ابالغ در کلیه مراحل دادرس��ی حضور نیافته لذا بزهکاری وی محرز
است مستند به مواد  608و  661و  674قانون تعزیرات اسالمی و با رعایت قواعد مربوط به تکرار
جرم مس��تند به مواد  134و  137قانون مجازات اس�لامی متهم را بابت توهین به  75ضربه شالق
تعزیری بابت تخریب به سه سال و نیم حبس تعزیری و بابت تهدید به  75ضربه شالق تعزیری در
خفا با اجرای مجازات اشد محکوم می نماید .رآی صادره غیابی است ضرف مهلت بیست روز از تاریخ
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مح�لات قديميمورد توجه قرار ميگيرد.علي
خاوري دانشور با بيان اين مطلب افزود :امسال
در شهرهاي استان گيالن از جمله شهر رشت
س��اماندهي محالت زيادي را در دس��تور کار
قرار داده ايم و هدف ما اين اس��ت که س��طح
خدمات شهري در سکونتگاههاي غيررسميو
بافتهاي فرسوده ارتقا يابد تا مانند ديگر نقاط
ش��هري از امکانات ش��هري برخوردار ش��وند.
وي ب��ا اش��اره به ورود بخ��ش خصوصي براي
نوس��ازي بافتهاي فرسوده گفت :در يکي دو
مورد خاص تشکلها براي احياي اين بافتها
وارد ش��ده اند .اما از آنجايي که يکي از تعاريف
بافتهاي فرس��وده ريزدانگي پالکها است و
به لحاظ اينکه معموال مالکيت در کشور ما يک
امر بس��يار مهم و حياتي اس��ت؛ معموال مردم
در تجمي��ع ام�لاک خود با همديگر و واگذاري
آن به انبوه س��ازان براي نوس��ازي اين امالک
همکاري نميکنند.
عدم همکاري مالکان در تجميع پالکها


خاوري با بيان اينکه تجميع پالکها موضوعي
استکهبهندرتاتفاقميافتدگفت:امااگرازاين
موضوع صرف نظر بکنيم ،مردم مشارکت بسيار
خوبي در نوسازي خانههاي خود داشتهاند و طي
سالهاي  88تاکنون در استان گيالن نزديک
به  11هزار و  500فقره تسهيالت به متقاضيان
احياياعياناتبافتفرسودهپرداختشدهاست.
اين مسئول با اشاره به تشويقات پيشبيني شده
در اين زمينه ادامه داد :تش��ويقات و تخفيفات
خوبي در اين بخش پيشبيني ش��ده اس��ت ،به
طوري که شهرداريها تخفيف  50درصدي در
عوارض ميدهند و دولت هم يارانه سود بانکي
را پرداخت ميکند.به گفته وي در س��ال جاري
تاکنون نزديک به  750متقاضي براي دريافت
تسهيالت نوسازي اقدام کردهاند و اعطاي اين
تس��هيالت يکي از راهه��اي مهم و موثر براي
احياي بافتهاي فرسوده است.خاوري با اشاره
به محدود بودن سرمايه گذاريهاي انجام شده
توس��ط انبوه س��ازان براي نوسازي بافتهاي
فرس��وده در اس��تان گيالن خاطرنشان کرد :با
اي��ن حال مردم ب��ه طور انفرادي براي دريافت
وام نوسازي مراجعه ميکنند و از آنجايي که اين
وامها بدون سپرده گذاري است و سود معقولي
هم دارد ،مردم رغبت براي گرفتن آن و نوسازي
خانههاي خود دارند.

احتمال ارايه اوراق اسناد
بهصادرکنندگان

معاون وزير صنعت از احتمال ارايه اوراق
اسنادخزانهبهصادرکنندگانبابتمطالبات
ومعوقاتجوايزصادراتيخبرداد.مجتبي
خسروتاجازبرنامهدولتبرايارايهاوراق
خزانه اسالميبه صادرکنندگان به ازاي
مطالباتشان خبر داد و گفت :ارايه اسناد
خزان��ه به صادرکنندگان ،جزو بخش��ي
از پيش��نهاداتي اس��ت ک��ه نمايندگان
مجل��س اعالم کردهان��د ،بنابراين بايد
دي��دک��هآيادربودجهس��ال ۹۷جايگاه
پذي��رش دارد.معاون وزير صنعت افزود:
معتقدي��م ک��ه اگر به هر دليل��ي ،امروز

مناب��ع دولت محدوديت داش��ته و قادر
بهپرداختطلبصادرکنندگاننيس��ت
 ،با صدور اين اس��ناد ،ميتواند حمايتي
که ميخواهد را از صادرکنندگان انجام
ده��د.وي تصريح کرد :با دريافت اوراق
خزان��ه ،صادرکنندگان ميتوانند يا صبر
کنند که در سررسيد آن را وصول کنند يا
اينکه آن را در بازار سرمايه معامله نمايند،
بنابرايناين،يکنوعتعهدازسويدولت
به صادرکنندگان است که آنها مطمئن
باشندکهباالخرهدولتمتعهدبهپرداخت
طلب آنها خواهد بود.

ابالغ قابل اعتراض واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل
اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان لرستان می باشد/.
حسن کاشفی -رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2بروجرد
----------------------------------------------آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  9609986623000344شعبه دادستانی دادیاری دادسرای بروجرد خانم طال
اس��دی فرزند علی اکبر به موجب ش��کایت آزرو آموزگار به اتهام س��رقت گوشی تلفن همراه تحت
تعقی��ب ق��رار دارد .با توجه به معلوم نب��ودن محل اقامت وی و عدم امکان اب�لاغ احضاریه و عدم
دسترس��ی به او طب��ق ماده  174قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوب��ت در روزنامه کثیر
االنتش��ار آگه��ی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می ش��ود پس از انقض��ای مهلت مذکور تصمیم
الزم گرفته خواهد شد/.
اقای ایمان حسین پو
دادیار شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بروجرد

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺟﺎﻫﺪ ﺩﻫﻘﺎﻥﻧﮋﺍﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ -ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9609980237700677ﺷﻌﺒﻪ
 48ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1396/12/12ﺳﺎﻋﺖ  10:45ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/136019

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  48ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻋﺒﺎﺱﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺮﺍﺗﻌﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﭼﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 00124
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  48ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  950905ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ  -1ﻣﺒﻠﻎ  2/475/000/000ﺑﺎﺑﺖ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ  -2ﻣﺒﻠﻎ  85/675/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -3ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ  -4ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡﻟﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﺁﺯﻳﺘﺎ ﺁﺫﺭﺷﺐ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺷﺪﻩﺍﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

110/136017

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  48ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980237700812ﺷﻌﺒﻪ  48ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970237700363ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﻤﺎ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻌﺪﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ -ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻣﺨﺒﺮﺍﻟﺪﻭﻟﻪ – ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻴﻤﻪ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺳﺪﻯ ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﻳﺰﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ – ﺥ ﭘﺎﺗﺮﻳﺲ – ﻙ  13پ -8ﻃﺒﻘﻪ  2ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ-2 . . .
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ .ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ -ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/04/20ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻌﺒﻪ  48ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺍﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  950836ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺍﺣﺪﻳﺖ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ
ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﻤﺎ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺳﺪﻯ ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﻳﺰﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﻛﻴﻞ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ -1 :ﺳﻮﺍﺭﻯ ﻫﻴﻮﻧﺪﺍ ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 29ﺝ262ﺍﻳﺮﺍﻥ  11ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1391-106 -4910 -1806ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1391-07-16ﻟﻐﺎﻳﺖ
 0701392-16ﻧﺰﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺵ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ -2 .ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺳﺪﻯ ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ
ﺭﺍ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  92/03/20ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮﺕ ﻓﺮﺩﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﺪﺍ ﺁﺭﻳﺎﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﺗﺼﺎﺩﻓﻰ ﺭﺍ ﺣﺎﺩﺙ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻓﺴﺮ ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ ﻓﻨﻰ ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
 100ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻘﺼﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ -3 .ﻃﺒﻖ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﻪ  101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻌﺒﻪ  7ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ
ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻴﺎﺯﺍﻥ ﺩﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ -4 .ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﻯ ﻓﻮﻕ ،ﻣﺒﻠﻎ  1/260/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺯﻳﺎﻧﺪﻳﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ -5 :ﻣﺎﺩﻩ  6ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ ﻣﺼﻮﺏ  1387ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ – ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻋﻤﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺭ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻳﺎ ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺩﺍﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺴﺒﺐ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺎ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻭﻯ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ،ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻳﻢ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺯﻳﺎﻥ
ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ً ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ  522 – 519 – 515ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ )ﺩﻳﻪ(
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ – ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ – ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻴﺎﻳﺪ .ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻯ ﺧﻮﺍﻫﻦ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻓﺴﺮ ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ ﻓﻨﻰ )ﻛﺮﻭﻛﻰ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  00375054ﻣﻮﺭﺥ  1392/03/02ﻭ
ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1392/153/153/2148ﻣﻮﺭﺥ  1392/10/30ﻭ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1392/153/153/2160ﻣﻮﺭﺥ  1392/11/01ﻭ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9209971516001001ﻣﻮﺭﺥ  1392/06/10ﻭ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9209971227500252ﻣﻮﺭﺥ  1392/04/17ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 1395040091050878ﻣﻮﺭﺥ  1395/05/12ﻭ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1391/5/106/4910/1806ﻣﻮﺭﺥ  1391/07/08ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺩﻋﻮﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  6ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ،198
 515ﻭ  519ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ
ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻗﻴﺪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩ  197ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﻰ ﺣﻘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

110/136013

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  48ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980237700137ﺷﻌﺒﻪ  48ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970237700710ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺕﺍﻟﺘﺎﺝ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻣﺸﺎﻳﺨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﻣﻔﺘﺢ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺭﺿﻮﻯ ﭘﻼﻙ  1ﻁ4
ﻭﺍﺣﺪ  12ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﻻﺟﻮﺭﺩﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ -ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/07/16ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻌﺒﻪ  48ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺍﺣﺪﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ :ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺕﺍﻟﺘﺎﺝ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻣﺸﺎﻳﺨﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﻻﺟﻮﺭﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  297/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 497125
ﻣﻮﺭﺥ  1394/11/12ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻟﺒﺎﻓﻰﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ،ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻘﺎﻯ ﺍﺻﻞ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻚ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  312ﻭ
 313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ،ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻚ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  522 ،519 ،515 ،198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺪﺭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
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اقتصاد دانان در گفت و گو با « شروع » سیاست اقتصادی دولت را آسیب شناسی کردند :

ايجاد بيش از يک ميليون
شغل در بودجه 97

اليح��ه بودج��ه  1397در تاري��خ  19آذر ماه
توس��ط رييس جمهوري به مجلس ش��وراي
اسالميارائه شد که يکي از محورهاي مهم
آن ايج��اد ي��ک ميلي��ون و  33هزار ش��غل با
سه ميليون و  270هزار ميليارد ريال سرمايه
گذاري است.
موضوع اش��تغال از اوايل انقالب اس�لامياز
موضوعات��ي ب��ود ک��ه هم��واره از اهمي��ت
فراوان��ي ب��راي دول��ت و مجلس ش��وراي
اس�لاميبرخوردار بود و رهبر معظم انقالب
سال  96را به عنوان «اقتصاد مقاومتي ،توليد
و اش��تغال» و دولت دوازهم نيز امس��ال شعار
هفت��ه دول��ت را «تدبير و امي��د براي توليد و
اشتغال» نامگذاري کرد.
همچنين رييس جمهوري هنگاميکه اليحه
بودجه  1397را به مجلس ارائه ميکرد ،گفت
که مس��اله مهم در اليحه بودجه  97مس��اله
اشتغال است و ما در گذشته تجربه بسيار بدي
در اشتغال داريم و هر دولتي در اشتغال وارد
ش��ده و واميرا تقس��يم کرده است به نتيجه
مثبت نرسيده است.
«محمدباقر نوبخت» رئيس س��ازمان برنامه
و بودجه نيز معتقد است بايد نام بودجه سال
آينده را بودجه اشتغال ناميد.
اين در حالي است که پيشبيني دولت براي
س��ال  1397ايج��اد يک ميلي��ون و  33هزار
شغل با سرمايه گذاري سه ميليون و  270هزار
ميلي��ارد ريال اس��ت .همچنين پيش بينيها
نشان دهنده اين است که سال آتي  838هزار
نف��ر متقاض��ي جديد وارد بازار کار ش��وند و با
فرض اينکه  980هزار شغل جديد ايجاد شود
نرخ بيکاري به  11.2درصد برسد.
برآوردهاحاکيازآناستکهفارغالتحصيالن
جوياي کار به طور متوسط ساالنه  680هزار
نفر افزايش مييابند .دولت در نظر دارد منابع
مورد نياز براي تامين منابع س��رمايه گذاري
سه ميليون و  270هزار ميليارد ريالي را از 2
مح��ل تامي��ن کند که  730هزار ميليارد ريال
سرمايه گذاري در طرحهاي توليد و اشتغال و
 2ميليون و  540هزار ميليارد ريال از سرمايه
گذاري براي طرحهاي عمراني خواهد بود.
جمع بندي عملکرد اجراي طرحهاي اشتغال
زايي دولت در امس��ال بيانگر آن اس��ت که در
حال حاضر تامين مالي برنامه اشتغال فراگير
ب��ه ويژه در خص��وص طرحهاي کارورزي و
پرداخ��ت ح��ق بيمه س��هم کارفرما به دليل
محدودي��ت منابع مالي دولت با مش��کالت
ج��دي روبرو اس��ت .همچنين ب��ه دليل باال
ب��ودن هزين��ه تامين مالي س��رمايه گذاري
بس��ياري از متقاضي��ان طرحهاي س��رمايه
گ��ذاري انگيزهاي براي دريافت تس��هيالت
بانکي ندارند.
بنابراي��ن الزم اس��ت مناب��ع تامي��ن اعتبار
پاي��دار ب��راي اج��راي طرحهاي اش��تغال و
کاه��ش هزينه تامين مالي س��رمايه گذاري
در طرحهاي اش��تغال زا و جديد براي ايجاد
اشتغال جوانان و فارغ التحصيالن ايجاد شود
که خود نياز به اصالح سياس��تي دارد که در
تبصره  18اليحه بودجه  1397به آن اش��اره
شده است.
همانط��ور که اش��اره ش��د مناب��ع مالي الزم
ب��راي اجراي برنامههاي توليد ،اش��تغال 73
ه��زار و  400ميلي��ارد تومان نياز اس��ت که از
چهار بخش تامين ميشود .بخش اول 174
ه��زار ميلي��ارد ريال از مح��ل افزايش قيمت
حاملهاي انرژي صرف اعطاي يارانه س��ود
تس��هيالت و کمکه��اي فن��ي و اعتباري و
وجوه اداره شده براي کمک به توليد و اشتغال
و همچنين سياس��تهاي توس��عه اشتغال از
جمله حق بيمه س��هم کارفرما ،کمک هزينه
کارورزي و آموزش ميشود.
بخ��ش دوم  150ه��زار ميليارد ريال اس��ت
که معادل منابع ريالي صندوق توس��عه ملي
ب��ه منظور اعطاي تس��هيالت به طرحهاي
اقتصادي اش��تغالزا به صورت تلفيقي اس��ت.
پيشبيني شده  35هزار ميليارد ريال نيز منابع
ش��بکه بانکي به منظور اعطاي تس��هيالت
ب��ه طرحهاي اقتصادي اش��تغالزا و  60هزار
ميليارد ريال از از محل مانده اعتبارات قانون
حمايت از توس��عه و ايجاد اش��تغال پايدار در
مناطق روس��تايي و عشايري در سال 1397
تامين شود .دولت دوازدهم در اليحه بودجه
 97تاکيد ميکند که توس��عه اش��تغال با توجه
به سياس��تهاي اقتص��اد مقاومتي و برنامه
شش��م توس��عه است و به توس��عه اشتغال در
موضوع��ات خ��اص در طرحهاي مس��کن،
کشاورزي ،صنعتي ،حمل و نقل ،اشتغالزايي
خرد ،سياستهاي فعال بازار کار ،صنايع دستي
و گردشگري ميپردازد.
براس��اس اع�لام س��ازمان برنام��ه و بودجه
جزئيات ايجاد اشتغال در بخشهاي  10گانه
به اين شکل است که بيشترين اشتغال مربوط
به بخش مس��کن با ايجاد  300هزار فرصت
ش��غلي و کمترين آن مربوط به حمل و نقل
برون شهري با  2هزار و  700فرصت شغلي
اس��ت .براين اساس به ترتيب در بخشهاي
سياستهاي فعال بازار کار (طرح کارورزي)
 221هزار ،گردش��گري  173هزار ،اش��تغال
حمايتي  80هزار ،صنايع کوچک و خوشههاي
صنعتي  74هزار و  ،500کشاورزي  67هزار،
تکميل طرحهاي نيمه تمام صنعتي  51هزار
و  ،500طرحهاي اشتغالزايي خرد  41هزار و
 800و حمل و نقل درون ش��هري  22هزار و
 400فرصت شغلي ايجاد ميشود.
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گوه�ر زارع باش�ی-گروه اقتص�اد  :مهمتري��ن ه��دف
موسساتوبنگاههاياقتصاديکشورحداکثرکردنثروت
س��هامداران است ،بنابراين شناس��ايي روشهاي تامين
مالي با حداقل ريسک و انتخاب روشهاي مناسب حائز
اهميت است .بسته به نياز ،توان مالي ،شرايط بنگاههاي
اقتصادي و تنوع رفتار مردم در سرمايهگذاري و مواجه با
ريس��ک ،ابزارها و روشهاي تامين مالي شرکت استفاده
ميشود .بدهي و سهام به عنوان شيوههاي سنتي تامين
مال��ي بنگاهه��اي اقتصادي ،با برخورداري از ويژگيهاي
منحصر به فرد ،داراي ريس��ک و هزينههاي تامين مالي
متفاوتي براي س��رمايهگذاران و ش��رکتها است .در اين
ميان يکي از ابزارهاي مالي که در اکثر کشورهاي جهان
براي تامين کسر بودجه و اجراي فعاليتها و برنامههاي
عمراني دولتها و همچنين به جهت تامين مالي شرکتها
ب��ه کار ميرود اس��تقراض عموم��ياز طريق صدور انواع
اوراق مشارکت است.
اوراق مشارکت طبق قانون "نحوه انتشار اوراق مشارکت"
عبارت از اوراق بهاداري اس��ت که به موجب قانون نحوه
انتش��ار اوراق مش��ارکت با مجوز قانوني خاص يا مجوز
بانک مرکزي ،براي تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز
جهت ايجاد ،تکميل و توسعه طرحهاي عمراني يا انتفاعي
دولت ،مندرج در قوانين بودجه ساالنه کشور يا براي تامين
منابع مالي جهت ايجاد ،تکميل و توسعه طرحهاي سودآور
توليدي ،ساختماني و خدماتي شامل منابع مالي الزم براي
تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي توسط دولت،
ش��رکتهاي دولتي ،شهرداريها و موسسات و نهادهاي
عموميغيردولتي و موسس��ات عامالمنفعه و شرکتهاي
وابسته به دستگاههاي مذکور ،شرکتهاي سهاميعام و
خاص و شرکتهاي تعاوني توليد است و به سرمايهگذاراني
که قصد مشارکت در اجراي طرحهاي ياد شده را دارند از
طريق عرضه عموميواگذار ميگردد .دولت براي تامين
مال��ي پروژهه��اي عمراني در بودجه  ،97انتش��ار اوراق را
پيشبين��ي کرده اس��ت که به ب��اور برخي اقتصاددانان در
شرايط کنوني اين ابزار بهتر از شيوههايي مانند چاپ پول
خواهد بود .به اعتقاد اين دسته از کارشناسان ،دولت براي
اينکه بتواند از اين ابزار بهخوبي اس��تفاده کند بايد اعتماد
ايجاد کند تا برنامه انتشار اوراق و تامين مالي با موفقيت
انجام شود .ضمن اينکه بايد همراستا با سياستگذاريهاي
اقتصادي هم باش��د؛ يعني دولت همراس��تا با تامين مالي
ک��ه مدنظ��ر قرار داده ،به موضوع انبس��اط هم توجه کند.
در بودجه  97وابس��تگي بودجه عموميكش��ور به نفت به
 30درصدكاهش يافته است كه به نظر برخي کارشناسان
حرف دقيقي نيست چراكه بخشي از درآمدهاي دولت از
محل فروش اوراق مالي تأمين ميشود كه اين اوراق يك
تعهد و بدهي اس��ت و ش��ايد فروش بيشتر نفت يا افزايش
بيش��تر قيم��ت دالر در بودجه ،ب��ه مراتب از تأمين بودجه
كل كش��ور از محل انتش��ار اوراق مالي و توليد بدهيهاي
چند ده هزار ميلياردي براي كش��ور بهتر باش��د ،بنا براين
وقتي ما در بودجهريزي تكيهاي بيش از  50هزار ميليارد
توم��ان بر درآمده��اي حاصله از اوراق مالي و بدهيهاي
سوددار داريم ،نميتوانيم با ناديده انگاشتن كسب درآمد
از انتش��ار اوراق بدهي ،مدعي ش��ويم وابستگي ما به نفت
كاهش يافته است.
پورابراهيميداوراني رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس

انتشار اوراق مشاركت ؛در بوته نقد

با هشدار نسبت به مسئله ساز شدن انتشار بيرويه اوراق
مشاركت از سوي دولت گفت :دولت به جاي انتشار اوراق
مش��اركت هزينهه��اي خود را كاه��ش دهد .محمدرضا
پورابراهيميدرباره موضوع انتش��ار اوراق مشاركت گفت:
بحث انتش��ار اوراق مش��اركت اگر مديريت نشود به يكي
از موضوع��ات چال��ش برانگيز اقتصاد ايران در چند س��ال
آينده تبديل ميشود .رئيس كميسيون اقتصادي مجلس
ش��وراي اس�لاميادامه داد:بي توجهي به موضوع انتشار
اوراق مشاركت و ادامه اين كار ،باعث ميشود بدهيهاي
بيشتري از دولت ،به آينده منتقل شود .اين نماينده مردم
در مجلس دهم افزود :رشد انتشار اوراق مشاركت در لوايح
بودجه سنواتي ادامهدار بوده و با توجه به اينكه در آينده بايد
اصل و س��ود اين اوراق پرداخته ش��ود ،وضعيت خاصي در
اقتصاد كشور بهوجود ميآورد كه شايد آثار و پيامدهاي آن
در اقتصاد كشور ،قابل كنترل نباشد .پورابراهيميداوراني
اف��زود :يكي از راهكاره��اي جايگزين براي جلوگيري از
انتشار اوراق مشاركت ،مديريت هزينهها در كشور است،
ب��ه نح��وي كه كاهش هزينهها متناس��ب با ميزان منابع
درآمدي كشور باشد .رئيس كميسيون اقتصادي مجلس
ش��وراي اس�لامييادآور ش��د :افزايش منابع درآمدي از
ساير مجموعهها و همچنين منابع حاصل از جلوگيري از
فراره��اي ماليات��ي ميتواند از ديگر راهكارهاي عملياتي
براي جلوگيري از انتشار اوراق مشاركت باشد.

کنترل روند انتش�ار اوراق مش�ارکت با مهار فرارهاي

مالياتي

ش��هاب نادري عضو کميسيون
اقتص��ادي مجل��س ش��وراي
اس�لاميبر ل��زوم مه��ار روند
انتشار اوراق مشارکت در لوايح
بودجه س��نواتي تاکيد کرد .وي
درباره روند انتش��ار اوراق مش��ارکت در لوايح س��نواتي
بودجه گفت:متاس��فانه در س��الهاي گذشته روند انتشار
اوراق مش��ارکت ،افزايش��ي بوده اين در حالي اس��ت که
ادامه اين ش��يوه در لوايح بودجه،غيرقابل توجيه اس��ت.
عضو کميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالميادامه
داد:با ادامه روند انتش��ار اوراق مش��ارکت عالوه بر اينکه
مي��زان بدهيه��اي دول��ت در س��الهاي آينده بيش��تر
ميش��ود ،هزينههاي پرداخت س��ود اوراق نيز به مجموع

تضعيف ۳۱درصدي نرخ ريال نسبت به دالر

رييس کل بانک مرکزي ،گفت :از س��ال  ۹۲تاکنون
نرخ ريال نسبت به دالر  ۳۱درصد تضعيف شده اين
در حالي است که تضعيف روبل روسيه در برابر دالر
حدود  ۷۵درصد ،لير ترکيه  ۹۵درصد و يورو  ۱۲درصد

پول اوکراين سقوط کرد
صوري پيدا ميکند و س��ود ضمانت ش��ده مدنظر اس��ت
و بان��ک ه��م هيچ وقت زيان را قبول نميکند هزينههاي
مالي باال ميرود.
فوالدگر تصريح کرد:اگر از اوراق مشارکت تنها در زماني
که دولت با محدوديت منابع مالي روبرو است ،استفاده شود،
تعريف اين موضوع را با مشکل مواجه ميکند.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالميافزود:در
قانون رفع موانع توليد راهکارهاي جايگزين براي انتشار
اوراق مشارکت مانند اوراق صکوک ،اوراق اسالميو اسناد
تسويه خزانه اسالميانديشيده شده است.

راهکارهاي جايگزين براي انتشار اوراق مشارکت


است .ولي اهلل سيف در گفت وگو با خانه ملت ،درباره
نوس��انات نرخ ارز در ماههاي اخير ،گفت :از س��ال 92
تاکنون نرخ ريال نس��بت به دالر  31درصد تضعيف
ش��ده اين در حالي اس��ت که تضعيف روبل روسيه در
براب��ر دالر ح��دود  75درصد ،لي��ر ترکيه  95درصد و
يورو  12درصد است.
رييس کل بانک مرکزي ،افزود :اين نوسانات ارزهاي
بين المللي با يکديگر اس��ت که ناش��ي از متغيرهاي
اقتصادي در کشورهاي مختلف بوده و طبيعي است.
س��يف ،تصريح کرد :نرخ ارز ثبات نس��بي مناسبي در
مقايسه با گذشته داشته است و بانک مرکزي تالش
ميکند اين نوسانات را به حداقل برساند.

هزينههاي دولتي افزوده ميش��ود اين در حالي اس��ت که
دول��ت ب��ا محدودي��ت مناب��ع روب��رو اس��ت .وي ادامه
داد:تجرب��ه بيانگ��ر اين اس��ت که پيمان��کاران از دريافت
اوراق مش��ارکت ب��ه جاي هزينه انجام پروژه ،اس��تقبال
چنداني ندارند بنابراين بديهي است که بايد تدبير اساسي
براي کنترل موضوع انتشار اوراق مشارکت اتخاذ کرد.
ن��ادري ب��ا تاکي��د بر لزوم جلوگي��ري از فرارهاي مالياتي
افزود:يک��ي از راهکاره��اي جايگزين ب��راي درآمدهاي
حاصل از انتش��ار اوراق مش��ارکت ،شناس��ايي اشخاصي
است که از پرداخت ماليات شانه خالي ميکنند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمييادآور
ش��د :اگ��ر در زمينه کنترل هزينهه��ا ،مديريت صحيحي
اعمال شود و نظارتهاي موثر باشد ميتوان روند انتشار
اوراق مشارکت در کشور را کنترل کرد.

انتشار اوراق مشارکت ،تهديد يا فرصت


رئيس کميس��يون ويژه حمايت
از تولي��د مل��ي در مجل��س
گف��ت:اوراق مش��ارکت اگ��ر
بص��ورت حقيق��ي مش��ارکت
بخ��ش خصوص��ي را در ي��ک
پروژه جذب کند براي اقتصاد کشور مفيد است.
حميدرضا فوالدگر ،درباره وضعيت انتشار اوراق مشارکت
گفت:صرف انتشار اوراق مشارکت بدون مديريت هزينه و
درآمد و بدون اس��تفاده از راهکارهاي ديگر قانوني ،اقدام
خوبي نيست .رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي
و نظارت بر اجراي سياس��تهاي اصل  44قانون اساس��ي
در مجلس شوراي اسالميادامه داد:انتشار بي رويه اوراق
مشارکت به معني انتقال بدهيها به سالهاي آينده است
که روند مناسبي براي اقتصاد کشور نيست.
نماين��ده م��ردم اصفه��ان در مجل��س ده��م ش��وراي
اسالميتصريح کرد:بايد به تعريف واقعي اوراق مشارکت
توجه ش��ود چرا که اگر جوانب لحاظ ش��ود ميتوان اوراق
مش��ارکت را به نحوي منتش��ر کرد که بصورت حقيقي
مش��ارکت بخ��ش خصوص��ي را در يک پروژه جذب کند.
فوالدگر افزود:اگر روند انتشار اوراق مشارکت صحيح باشد
به مانند اين اس��ت بانک با ش��خصي در اجراي پروژهاي
مش��ارکت داش��ته باش��د و سود و يا زيان حاصل به نسبت
تقس��يم ش��ود.زماني که تس��هيالت بانکي نوعي حالت

رئيس کميس��يون ويژه حمايت
از توليد ملي و نظارت بر اجراي
سياس��تهاي اصل  44قانون
اساس��ي در مجل��س ش��وراي
اسالميافزود:اينکه استفاده از
اوراق مش��ارکت تنه��ا براي انتق��ال بدهيهاي دولت به
س��الهاي آينده باش��د راهکار صحيحي نيس��ت و براي
اقتصاد تهديد محس��وب ميش��ود اما اگر باعث مشارکت
واقعي و در راس��تاي برنامه مش��خص باشد موضوع انتشار
ارواق مشارکت ميتواند فرصت محسوب شود.

رون�د افزايش�ي انتش�ار اوراق مش�ارکت ب�ه صالح

اقتصاد کشور نيست

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالميبا بيان
اينک��ه هزينههاي دولتي بايد مديريت ش��ود،گفت:روند
صعودي افزايش انتشار اوراق مشارکت به صالح اقتصاد
کشور نيست .احمد انارکي محمدي در گفتو گو با خانه
ملت ،درباره وضعيت انتش��ار اوراق مشارکت گفت:ميزان
انتشار اوراق مشارکت در سالهاي گذشته روند صعودي
داشته و اين روند صعودي افزايش انتشار اوراق به صالح
اقتصاد کش��ور نيست .عضو کميسيون اقتصادي مجلس
ش��وراي اس�لامي ،ادامه داد:اينکه براي تامين منابع مالي
براي انجام پروژههاي عمراني هرس��اله اتکاء به فروش
اوراق مشارکت بيشتر شود،غيرقابل قبول است.
وي تصريح کرد:در واقع اتکا بودجه به موضوع انتشار اوراق
مش��ارکت باعث انتقال بدهيها به س��الهاي آتي خواهد
شد اين در حالي است که لوايح بودجه در سالهاي آينده
نيز مسائل خاص خود را دارد و اين موضوع صحيح نيست
که اين روش با وضعيت مذکور تداوم يابد.
انارک��ي محم��دي افزود:اگ��ر بخ��ش قاب��ل توجهي از
هزينههاي دولتي مديريت شود ميتوان منابع مالي مورد
نياز پروژههاي عمراني را تامين کرد.

جلوگي�ري از فراره�اي ماليات�ي ب�ه ارتق�ا س�طح

درآمدهاي دولت منجر ميشود

نماين��ده م��ردم رفس��نجان و ان��ار در مجل��س ش��وراي
اس�لاميافزود:يکي از اهداف انتشار اوراق مشارکت ،اين
بود که ش��رايط براي س��رمايه گذاري بخش خصوصي
فراهم ش��ود اين در حالي اس��ت که تجربيات سنوات قبل
بيانگر اين اس��ت که خيلي به اين هدف دس��ت نيافته ايم.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمييادآور
ش��د:با جلوگي��ري از فراره��اي مالياتي ،ميتوان س��طح
درآمده��اي دول��ت را ارتق��ا داد که بط��ور بديهي با انجام
اي��ن مه��م ،از اتکاء ب��ه منابع مالي حاصل انتش��ار اوراق
کاسته ميشود.

عيدي کارگران؛ حداکثر۲ميليون و۷۸۰هزار تومان

به گزارش تسنيم ،تماميکارگاههاي مشمول قانون
کار موظف به پرداخت عيدي و سنوات به هر يک از
کارگران خود ميباش��ند ،که مبناي محاسبه آن يک
س��ال کار معادل ش��صت روز آخرين مزد ،بهعنوان

عي��دي و پ��اداش ميباش��د ،و مبل��غ پرداختي از اين
باب��ت ب��ه هر يک از کارکنان نبايس��تي از معادل نود
روز حداق��ل م��زد روزانه قانوني تجاوز کند .همچنين
مبلغ پرداختي به کارکناني که کمتر از يک س��ال در
کارگاه کار کردهاند بايد بهمأخذ  60روز مزد و بهنسبت
ايام کارکرد در س��ال محاس��به گردد ،و مبلغ پرداختي
از اين بابت براي هر ماه نبايد از يکدوازدهم س��قف
تعيينش��ده در فوق تجاوز نمايد .با توجه به حقوق و
مزاياي سال  96کارگران جزئيات حقوق و عيدي سال
 97کارگران بهشرح زير است .حداقل عيدي کارگران
1ميليون و 850هزار تومان و حداکثر عيدي 2ميليون
و 780هزار تومان براي سال  97است.

معاون اداره تامين اعتبار ارزي بانک مرکزي

راه بخش خصوصي براي استفاده از فاينانس هموارتر از بخش دولتي است

مع��اون اداره تامي��ن اعتب��ار ارزي بانک مرکزي گفت:
بخ��ش خصوص��ي نه تنها ب��ا مانعي براي اس��تفاده از
مناب��ع مالي خارجي (فاينانس) مواجه نيس��ت بلکه راه
هموارت��ري نس��بت ب��ه بخش دولت��ي دارد و راحت تر
ميتواند از اين منابع استفاده کند.
«حمي��د قنب��ري» در گف��ت و گو با ايرن��ا ،امکان انعقاد
قرارداده��اي مرب��وط ب��ه ج��ذب منابع خارج��ي را از
دستاوردهاي برجام دانست و افزود :براي نمونه تنها با
س��ه بانک چيني «س��ي دي بي»« ،سيتيک تراست» و
«اگزيم بانک» قرارداد فاينانس منعقد کرده ايم.
وي با يادآوري اينکه اختصاص فاينانس اعتباري اگزيم
بانک کره جنوبي ،اگزيم بانک روسيه ،اوبر بانک اتريش،

دانس��که بانک دانمارک نيز در ماههاي اخير به نتيجه
رس��يده اس��ت ،افزود :به طور مشخص با موسسه مالي
سيتيک تراست يک قرارداد عموميمنعقد شده و براي
آن قراردادهاي فرعي در نظر گرفته شده است يا اينکه
درباره س��ي دي بي بانک چين و اگزيم بانک چين به
ص��ورت ق��رارداد ب��ه قرارداد و پروژه به پروژه کار را جلو
ميبري��م .قنب��ري توضيح داد :در اين روش پروژهها از
سوي ايران معرفي ميشود و بانک طرف قرارداد پس
از بررسي ابعاد فني و اقتصادي طرح ،تمايل خود را براي
فاينان��س آن اعالم ميکند .مع��اون اداره تامين اعتبار
ارزي بان��ک مرک��زي تاکيد کرد :در اجراي قراردادهاي
فاينانس ،به قانون حداکثر اس��تفاده از توان فني داخلي

ممنوعيتافزايشحقوقکارکنان
با دريافتي بيش از  ۵ميليون تومان

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه در مجلس شوراي
اسالميگفت:براساسمصوبهکميسيونتلفيقحقوق
و مزاياي مستمر کارکناني که در سال  ۹۶ماهيانه بيش
از ۵ميليون تومان اس��ت ،افزايش نمييابد .علي اصغر
يوس��فن��ژاددرگف��توگوباخان��هملت،درخصوص
مصوب��ات کميس��يون تلفيق بودجه مجلس ش��وراي
اس�لاميگفت :بر اس��اس مصوبات کميسيون دولت
مکلف شد حقوق و مزاياي مستمر گروههاي مختلف
حقوقبگير دستگاههاي اجرايي موضوع ماده  5قانون
مديريت خدمات کشوري و ماده  29قانون برنامه ششم
توس��عه و اعضاي هيأت علميو قضات را به گونهاي

افزايش دهد که متوسط رشد حقوق و مزاياي مستمر
کارکنانيکهدرسال 96کمتراز 50ميليونريالاستبه
صورت پلکاني نزولي به ميزان 10درصد باشد به نحوي
کهميزانرشد18درصدخواهدبود.سخنگويکميسيون
تلفيقبودجهدرمجلسشوراياسالميافزود:براساس
مصوب��ه کميس��يون تلفيق حقوق و مزاياي مس��تمر
کارکناني که در س��ال  96ماهيانه بيش از  50ميليون
ريالاس��توحقوقومزايايمس��تمرمقاماتموضوع
 71قانون مديريت خدمات کش��وري و مديران عامل
و اعضاي هيأت مديره ،روس��اي دس��تگاههاي اجرايي
موضوع ماده  5قانون مديريت و ماده  29قانون برنامه
شش��م توسعه و ش��هرداران مراکز استانها و دريافتي
اعضاي شوراهاي اسالميشهر مرکز استانها در سال
 96افزايش نمييابد .يوسفنژاد افزود :هرگونه افزايش
حق��وق و مزاي��ا ،فوق العادهها و کمک هزينهها و ايجاد
کمکهزينههاي جديد تحت هر عنوان و از هر محل
ممنوع و تصرف غيرقانوني در اموال عموميمحسوب
ميشود و مرتکبين مشمول مجازات مقرر در ماده 598
قانون مجازات اسالمي(تعزيرات) خواهند بود.

بي توجه نيس��تيم و با توجه به اينکه در اين قانون نيز
درصدهاي مختلفي براي استفاده از ظرفيت توليد داخل
قيد ش��ده اس��ت بر اساس تصميم شوراي اقتصاد عمل
ميکنيم .وي خاطر نش��ان کرد :هفته گذش��ته نيز خط
اعتب��اري فاينانس پن��ج ميليارد يورويي بين بانکهاي
ايراني و موسس��ه «اينويتاليا گلوبال اينوس��تمنت» -
 - Invitalia Global Investmentب��ه منظ��ور تامين
مالي پروژههاي عمراني و توليدي کشور امضا شد.
قنب��ري درب��اره اينکه گفته ميش��ود بخش خصوصي
ام��کان کمت��ري براي اس��تفاده از فاينانسهاي جذب
شده پس از برجام را دارد ،تاکيد کرد :از نظر بانک مرکزي
فرق��ي نميکن��د ک��ه اين منابع را به بخش خصوصي يا

دولت��ي بده��د؛ البته بخش خصوصي راحت تر ميتواند
اين منابع را جذب کند زيرا برخالف بخش دولتي نيازمند
مصوبه شوراي اقتصاد نيست .معاون اداره تامين اعتبار
بانک مرکزي توضيح داد :بخش خصوصي براي استفاده
از فاينان��س براي اجراي پروژههاي اقتصادي خود بايد
تضامي��ن الزم را از وزارت اقتص��اد دريافت کند که اين
بان��ک ني��ز اعالم کرده اين کار را انجام ميدهد .قنبري
درب��اره اينک��ه آيا بان��ک مرکزي به دنبال اس��تفاده از
وامهاي صندوق بين المللي پول نيست ،گفت :صندوق
بين المللي پول وام خود را به کش��ورهايي که مش��کل
نقديندگي دارند ،اعطا ميکند که البته ايران در وضعيتي
نيست که متقاضي اين وامها باشد.

کاهش نرخ سود سپرده گذاري ارزي
صندوق از  ۶به  2/5درصد

عضو ناظر مجلس در هيات امناي صندوق توس��عه
ملي از پذيرش اس��تعفاي دوس��ت حسيني از رياست
هيات عامل صندوق و انتخاب ش��هيدزاده به عنوان
رئيس جديد هيات عامل صندوق توس��عه ملي خبر
داد.
محمد حس��يني در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به
اينکه تعداد اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي
بايد  5نفر باشند ،تصريح کرد :در مدت يک سال و نيم
هي��ات عام��ل ب��ا  4نفر به کار خود ادامه داد که امروز
براساس گزينههايي که به عنوان نفر پنجم ارائه شد،
از جمله آقايان قاسمي ،محمودي و گيالنپور و بررسي

اقتصادجهان

رزومههاي اين افراد و موافقت با اساس��نامه صندوق
توس��عه ملي ،گيالنپور به عنوان عضو پنجم اعضاي
هيات عامل صندوق که در حال حاضر معاون اداري
و مالي صندوق توسعه ملي است ،انتخاب شد.
وي اف��زود :يک��ي از اعض��اي هي��ات عام��ل ( آقاي
تيم��وري) اس��تعفاي خود را اعالم ک��رده بود ،که در
نهايت با اين اس��تعفا با توجه به بررس��ي اساس��نامه
مخالفت شد.
عضو کميس��يون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شوراي اسالميبا بيان اينکه بحث کاهش نرخ سود
س��پرده گذاري ارزي صندوق توسعه ملي يکي ديگر
از مباحث مطروحه در نشس��ت هيات امناي صندوق
بود ،ادامه داد :نرخ س��ود س��پرده گذاري ارزي به اين
ص��ورت ب��وده ک��ه  3.5درصد س��هم صندوق و 2.5
درص��د س��هم بانکهاي عام��ل و مجموع ًا  6درصد
اس��ت ،اما با توجه به ش��رايط اقتصادي کشور و ايجاد
رونق اقتصادي به بازار ،براي صندوق توسعه ملي از
 3.5درص��د ب��ه يک درصد تقليل يافت و مجموع اين
رقم  3.5درصد شد.

«گريون��ي» ،واحد پول اوکراين ،اکنون ۳۴
درصد ارزش خود در برابر يورو را از دست داده
است که علت اصلي آن به بحران اقتصادي
اين کشور باز ميگردد.
گريون��ي ،واحد پول اوکراين در حال حاضر
 ۳۴درص��د ارزش خ��ود را در مقاب��ل يورو از
دس��ت داده که پايينترين نرخ برابري پول
اين کشور در برابر يورو است.
گريون��ي همچنين در برابر روبل روس��يه با
کاهش قابل توجهي روبرو شده و هر ۴.۹۹
گريوني به ازاي  ۱۰روبل معامله ميش��ود.
پول اوکراين در برابر دالر هم س��قوط آزاد
را تجربه کرده و هر  ۲۸.۴۴گريوني معادل
يک دالر اس��ت؛ البته رکورد تاريخي تنزل
ارزش پول اوکراين در برابر دالر در ماه فوريه
سال  ۲۰۱۵ميالدي رقم خورد که هر ۳۰.۰۱
گريوني به يک دالر رسيد.
کارشناس��ان اقتص��ادي اع�لام کردند که
کاهش ارزش گريوني در اوايل سال ۲۰۱۸
ميالدي تداوم خواهد داش��ت و اوج آن در
اواخر ژانويه يا اوايل فوريه خواهد بود و دور
از انتظار نيس��ت که نرخ برابري هر دالر به
 ۳۰گريوني يا بيشتر از آن برسد.
دول��ت اوکراين ميگوي��د تضعيف گريوني
براي اقتصاد اين کشور نافع است و ميتواند
پول ملي بيشتري با توجه به صادرات کاال،
براي اوکراين به همراه داشته باشد.

آمريکا هم به جمع منتقدين
بيت کوين پيوست

اس��تيون منوچين گفت :بيت کوين نبايد به
حس��اب بانکي س��وئيس عصر جديد تبديل
شود.
استيون منوچين -وزير خزانه داري آمريکا-
گف��ت :نباي��د اجازه دهيم ارز ديجيتالي بيت
کوين به حس��اب بانکي س��وئيس در عصر
جديد تبديل ش��ود و به عنوان ابزاري براي
مخفي کردن فعاليتهاي نامش��روع به کار
رود .منوچي��ن وع��ده داد با س��اير دولتها،
خصوص��ا اعضاي گروه  ۲۰همکاري کند تا
بر فعاليت کس��اني که وجوه س��نگيني را در
ارزهاي ديجيتالي سرمايه گذاري ميکنند،
نظارت شود.
وي در يک کنفرانس ،با اشاره به حسابهاي
بانک��ي محرمان��ه در س��وئيس که توس��ط
برخي افراد براي مخفي کردن فعاليتهاي
نامش��روع استفاده ميش��ود گفت :يکي از
کارهايي که با س��اير اعضاي گروه  ۲۰بايد
انجام دهيم اين است که مطمئن شويم اين
ارز ديجيتالي به حسابهاي بانکي سوئيس
ديگ��ري تبديل نخواهد ش��د .ميخواهيم
مطمئ��ن ش��ويم افراد بد نتوانن��د از اين ارز
براي انجام کارهاي بد استفاده کنند.
قواني��ن آمري��کا بانکه��ا را وادار ميکند
اطالعات مش��تريان خود که از بيت کوين
اس��تفاده ميکنند را در اختيار داش��ته باشند
تا از پولشويي و ساير فعاليتهاي نامشروع
جلوگيري شود.

قوانين جديد پرداخت اروپا
آغاز شد

رگوالت��ور مالي اروپا ،قوانين جديد پرداخت
را براي ش��رکتها و موسس��ات مالي درگير
تراکنش از امروز به اجرا ميگذارد که ساالنه
 ۵۰۰ميليون يورو به جيب مصرف کنندگان
اروپايي ميرود.
قوانين جديد اتحاديه اروپا در حوزه بانکداري
که از امروز آغاز ميشود ،شرايط بانکداري
ب��از را ب��راي رقابت بيش��تر با اجازه دادن به
شرکتهاي خارجي براي انجام پرداختها
و ارائه خدمات مالي به وس��يله دسترس��ي
مس��تقيم ب��ه حس��اب مش��تريان فراه��م
ميکند.
ب��ه موج��ب فرمان جديد بانک��داري اروپا،
دريافته��اي اضاف��ي ب��راي پرداخ��ت
کارتهاي بدهي و اعتباي ممنوع ميشود.
«قان��ون  ۲خدم��ات پرداختها» به عنوان
بازبين��ي اصل��ي قواني��ن پرداختها براي
نش��ان دادن سريع پيش��رفتها در فناوري
مانند دسترس��ي ب��ه خدمات مالي از طريق
تلفنهاي هوشمند است.
اين سيس��تم جديد ن��ه تنها نهادهاي مالي
را ش��امل ميش��ود؛ بلکه خُ رده فروش��ان،
شرکتهاي مرتبط با فناوريهاي پيشرفته،
ش��رکتهاي تولي��د بازيه��اي رايانه اي،
ش��بکههاي اجتماع��ي و ه��ر ش��رکتي که
درگي��ر اطالعات مالي يا تراکنش اس��ت را
در بر ميگيرد.
مع��اون واح��د ثب��ات مالي ،خدم��ات مالي
و بازاره��اي س��رمايه در کميس��يون اروپا
گف��ت :قانونگذاري اقدام ديگري در جهت
ب��ازار واحد ديجيتال در اتحايه اروپا اس��ت.
وض��ع قان��ون ،توس��عه نوآوران��ه آنالين و
پرداخته��اي موبايلي را ارتقاء خواهد داد و
به رشد اقتصادي منجر ميشود.
اين مقام ارشد بانکي اروپا گفت :ممنوعيت
پرداخته��اي اضاف��ي کارته��اي بدهي
و اعتب��اري ميتواند صرفه جويي س��االنه
بي��ش از  ۵۰۰ميلي��ون ي��ورو مع��ادل ۶۶۷
ميلي��ون دالر را ب��راي مص��رف کنندگان
اتحادي��ه اروپ��ا ب��ه همراه داش��ته باش��د؛
ضم��ن اينک��ه مصرف کنن��دگان در زمان
پرداخته��ا از حمايت بيش��تري برخوردار
ميشوند.
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یادداشت

لزوم پوست اندازی
بازار سرمایه
همایون دارابی


الزام کردن ش��رکت ه��ا به دریافت پیش بینی
س��ود ،ش��رایط نامناس��بی را برای آنها به وجود
می آورد؛ از این نظر که یک ماه قبل از س��ال
مالی  ،باید س��ودی را پیش بینی می کردند که
خیل��ی از فاکتوره��ای آن در اختیار ش��رکت ها
نب��ود.در مقاطعی هم که این تعدیالت صورت
م��ی گرف��ت ،تنش های غیرع��ادی در بازار را
ش��اهد بودیم که این خود ،نوس��ان قیمت را به
وج��ود م��ی آورد .به همین دالیل ،حذف پیش
بینی سود کار درستی بوده است ؛ البته باید در
کنار آن بس��ترها و تمهیدات الزم هم برای آن
اندیشیده شود و بخش عمده ای از این بسترها
نیز برمی گردد به اینکه اطالعات واقعی در چه
س��طحی در اختیار بازار قرار گیرد.وقتی پیش
بینی س��ود را حذف می کنیم از س��وی شرکت
عملکرد ماهانه ارائه می ش��ود که در آنجا باید
فاکتوره��ای مه��م درآمدی و هزینه ای هم به
آن اضافه ش��ود؛ مثال مش��خص شود که وقتی
فروردین ماه شرکت گزارش می دهد ،چه میزان
هزینه مالی داشته است ،یا هزینه عمومی اداری
خود را هم در آن ماه بر اساس آنچه واقعا محقق
ش��ده گزارش کند ؛ لذا این کار باعث می ش��ود
که س��طح تحلیل بازار باال برود .بخش��ی از این
موضوع ،به فعال شدن شرکت های مشاوره و
همچنین به رسمیت شناخته شدن تحلیلگران
منفرد از طرف بازار برمی گردد تا بتوانند سودها
را پیش بینی کنند .اگر عالوه بر فروش ،گزارش
های عملکرد واقعی ماهانه توام با هزینه های
مهم گزارش ش��ود ،بازار در بحث تحلیلی یک
گام بسیار بلند به سمت بازارهای پیشرفته برمی
دارد .البته باید در بیانیه مدیریت ،شفافیت کامل
را هم داشته باشیم و آنالیزورهای رسمی یا ستاره
دار هر شرکتی را به بازار معرفی کنیم تا بتوانند
ب��ا درص��د اطمینان باال به پیش بینی س��ودها
و همچنی��ن ب��رآورد آن بپردازند.اتکای بازار به
پیش بینی ش��رکت ها ،عمال مثل این بود که
ما در بازار کاال فقط به حرف فروشنده یا تولید
کنن��ده عمل کنیم .مخصوصا اینکه هیچ کس
در آن مقط��ع ،تم��ام واقعی��ت ها را نمی گوید یا
س��عی می کند خوش بینی بیش از اندازه ای از
خود بروز دهد .بنابراین ،صحیح تر این اس��ت
که ش��رکت ها عملکرد خود را منعکس کنند و
بازار و تحلیلگرها به محاس��به س��ود و ارز سهام
بپردازند .بازار س��رمایه ما باید پوس��ت اندازی
کند و ما نیز نباید از برهم زدن رس��م و رس��وم
س��نتی بازار احس��اس نگرانی کنیم تا در مسیر
پیش��رفت و توس��عه حرکت کنیم کنار گذاشتن
پیش بینی س��ود ،دامنه نوس��ان  ،حجم مبنا و
انتقال مس��وولیت حاکمیت شرکتی به مدیران
و رده بندی مدیران و تحلیلگران در بورس های
پیش��رفته دنیا شناخته شده است ،بورس ما هم
باید با شجاعت به این سمت و سو حرکت کند
و در واقع بپذیرد که رس��م و رس��ومات و قوانین
قدیمی باید کنار گذاشته شود .
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گروهبورس:روزگذشتهتفاهمنامهتامینمالی
ت
جمعی برای کس��ب و کارهای نوپا و اس��تار 
پ ها با حضور مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد،
آ
محمدج��واد آذری جهرم��ی وزی��ر ارتباطات،
دکتر ش��اپور محمدی ،رئیس س��ازمان بورس
و معاونان وزیر کار منعقد ش��د .بر اس��اس این
ی توانند از طریق
پ ها م 
تفاهم نامه اس��تارت آ 
ب��ورس تامین مالی کنند .این موضوع در قالب
شراکت در پروژه ها دنبال می شود ولیست تمام
عوامل در فرابورس درج می ش��ود و مردم باید
ب��اتوجهبهلیس��ت،مناب��عرادراختیارصندوق
ها قرار دهند.زیرا در حال حاضر س��رمایه های
خرد  100تا  500میلیون ریالی در کشور فراوان
اس��ت که در بس��یاری موارد صاحبان آنها نمی
دانند که چگونه به سرمایه گذاری بپردازند؛ اما
اکنون می توانند به ش��ریک پروژه های نوپا و
نوین تبدیل ش��وند.با کاهش سود سپرده های
بانکی ،شرایط برای مشارکت مردم در فناوری
های نوین ،استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا
فراهم ش��ده و در س��ال های اخیر ش��اهد ارائه
ن��وآوری های ف��راوان در عرصه های حمل و
نقل ،استارتاپ ها و غیره بوده ایم.به گفته دست
اندرکاران این طرح ،تامین مالی جمعی در چهار
مدلارائهمیش��ودکهش��املمدلهایاعانه
(سرمایهگذارینذریاشتغالباهمراهیکمیته
امداد امام خمینی) ،مدل اختصاص بخش��ی از
محصول آینده در قبال سرمایه گذاری بخشی،
مدل شراکت (برخورداری از سهمی از شرکت
استارتاپیدرازایسرمایهگذاری)ومدلاعطای
واماستکهمدلآخردراینتفاهمنامهگنجانده
نشده است.

تحق�ق ای�ده های نو ب�ا طرح تامین مالی

جمعی امکان پذیر شد

مسعود کرباسیان در مراسم امضای تفاهمنامه
تامین مالی جمعی برای کس��ب و کارهای نوپا
و اس��تارتآپها گفت :این تفاهمنامه پوشش
دهندهدامنهوسیعی از ایدههاو فعالیتهای نوپا
وجدیددرقالبشراکتی،فامیلی،جمعی،اهدایی
وغیرهاستتاآنهابتوانندبهتامینمالیبپردازند.
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی گفت :تفاهمنامه
تامی��ن مالی جمعی با همکاری این وزارتخانه،
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،س��ازمان

تامینمالیاستارتاپهاباسرمایههایخرد

ب��ورسووزارتتع��اون،کارورف��اهاجتماعی،
فرصتی برای تحقق ایده های نوین اس��ت که
تاکنونبهدلیلکمبودسرمایهمحققنشدهبود.
وزی��رام��وراقتصادیوداراییبایادآوریاینکه
تاکنون به بازار س��رمایه اولیه توجه چندانی در
کش��ور نشده بود ،خاطرنشان کرد :عمده منابع
مالیالزمبرایاجرایطرحهاوپروژههاتاکنون
ازطریقسیستمبانکیتامینمیشدواینروند
تغییرکرد.ویادامهداد:اینتفاهمنامهبهمنظور
ش��کل گیری سرمایه گذاری و شراکت شکل
گرفته که در آن ،قابلیت اجرای ایده های افراد با
نظارتوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتمورد
بررسی قرار می گیرد .کرباسیان ادامه داد :پس
از تصویب ایده در شورای عالی بورس ،وزارت
تعاون،کارورفاهاجتماعینیزمیتواندبهتجمیع
منابعخرددرقالبتعاونیهاوامثالهمبپردازدودر
نهایت زمینه اشتغالزایی فراهم خواهد شد.

توس�عه اقتصاد دیجیتالی اولویت کش�ور

در آینده

وزیر ارتباطات به تفاهم نامه سه جانبه که برای
تامین مالی کسب و کارهای نوپا برنامه ریزی
شده اشاره کرد و گفت :سرمایه های خرد 100
تا  500میلیون ریالی در کشور فراوان است که
در بس��یاری موارد صاحبان آنها نمی دانند که
چگونه به س��رمایه گذاری بپردازند؛ اما اکنون
م��یتوانندبهش��ریکپ��روژههاینوپاونوین

تبدیل شوند.محمدجواد آذری جهرمی در آئین
امضایتفاهمنامهمدلهایتامینمالیسرمایه
جمعیبرایکسبوکارهاینوپاونویندرمحل
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی گفت :یکی از
اولویتهایمهمکشوردرآیندهپیشروتوسعه
اقتصاد دیجیتال است.وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعاتتصریحکرد:وظیفهاینوزارتخانه،رفع
موانع و حمایت از این کسب و کارهاست که از
جمله آنها موانع فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
قابل ذکر است.وی ادامه داد :تامین منابع مالی
برای س��رمایه گذاری ،به عنوان یکی از ش��ایع
ترین مش��کالت برای توسعه اقتصاد دیجیتال
کشور مطرح است که نیازمند نظام تامین مالی
مناسب هستند.آذری جهرمی خاطرنشان کرد:
درای��نپیون��د،طرح«تکاپو»ازس��ویوزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات در هش��ت استان
کش��ور به سرانجام رس��یده و تفاهم نامه های
مربوطهامضاش��دهاس��توبهزودیبهس��ایر
اس��تان ها نیز گسترانیده خواهد شد.وی اظهار
داشت :برای تامین مالی این طرح ها ،همکاری
هایخوبیبیناینوزارتخانه،همچنینوزارت
امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق
بهادار انجام شده و در دولت یازدهم آیین نامه
صندوقسرمایهگذاریهایخطرپذیردربورس
شکل گرفت که توانست برای کسب و کارهای

نوین تامین مالی انجام دهد.وی یادآوری کرد:
تامین مالی جمعی در چهار مدل ارائه می شود
کهشاملمدلهایاعانه(سرمایهگذارینذری
اش��تغال با همراهی کمیته امداد امام خمینی)،
م��دل اختصاص بخش��ی از محصول آینده در
قبال س��رمایه گذاری بخش��ی ،مدل شراکت
(برخورداری از س��همی از شرکت استارتاپی در
ازایس��رمایهگذاری)ومدلاعطایواماس��ت
که مدل آخر در این تفاهم نامه گنجانده نشده
است.

تامین مالی جمعی برای کس�ب و کارهای


دیجیتالدکتر شاپور محمدی ،رییس سازمان
ب��ورس و اوراق به��ادار گفت :با امضای تفاهم
نامه تامین مالی پروژه های مخابرات در زمینه
استارتاپ ها ،تامین مالی جمعی برای کسب و
کارهای دیجیتال در بورس به صورت مجوزدار
دنبال می شود.دکتر محمدی ادامه داد :با تفاهم
نامه و دستورالعملی که باید به تصویب شورای
عالی بورس برسد ،وظایف هر کدام از دستگاه
هامش��خصش��دهاس��ت.دروزارتاقتصادبا
محوریت س��ازمان بورس مجوزهای این نوع
تامین مالی صادر می شود و لیست عوامل را نیز
مش��خص خواهیم کرد.دبیر شورایعالی بورس
افزود :شرکت های تعاونی هم می توانند از این
ظرفیت استفاده کنند .محور تفاهم نامه تعیین
تکلی��ف تامین مالی جمعی و همچنین تعیین

میزخبر

وظیفه هر یک از دستگاه ها خواهد بود.رییس
س��ازمانبورسواوراقبهاداربااش��ارهبهاینکه
تفاهم نامه موضوع تامین وام را در بر نمی گیرد
و این موضوع در حیطه اختیارات بانک مرکزی
اس��ت ،گفت :س��ازمان بورس موضوع تامین
مالی جمعی در بازار س��رمایه را دنبال می کند
و ما آیین نامه مربوط به آن را تصویب خواهیم
کرد و از این پس به صورت مجوزدار کار تامین
مالی جمعی برای کس��ب و کارهای دیجیتال
در بورس دنبال می شود.دکتر محمدی افزود:
سقف تامین مالی جمعی فعال  ۵میلیارد تومان
است که از طریق عامل انجام می شود .فعاالن
تامین مالی جمعی که تاکنون حضور داشتند نیز
می توانند از طریق دریافت مجوز فعالیت خود را
دنبال کنند و از این بابت برای فعاالن قبلی جای
نگران��ی وجود ندارد .وی تاکید کرد :مردم فقط
به عامل های مجاز مراجعه داشته باشند.رییس
س��ازمان بورس در زمینه امکان ورود س��رمایه
گذاران خارجی در بورس بیان داش��ت :اینکه از
س��رمایه گذاران خارجی بخواهیم در این طرح
ها تامین مالی کنند ،در تفاهم نامه پیش بینی
نشده ولی خارجی ها می توانند گواهی شراکت
سرمایهگذاریجمعیرادرایرانخریداریکنند
کهفعالیتآنطبقماده 49آییننامهپیشبینی
شده در این زمینه باشد.دکتر محمدی تصریح
کرد :کسانی که در حال حاضر در زمینه تامین
مال��یجمع��یفعالیتدارند۶ماهمهلتدارندتا
خود را با آیین نامه جدید وفق دهند .فرابورس
میتواندآیینمطابقتراانجامدهدتادرصورت
فعالیتهایغیرقانونی،جلوگیریالزمبهعمل
آید.سخنگوی سازمان بورس افزود :تا جایی که
قوانیناجازهبدهدتالشمیکنیمشرایطآسان
سازی شود .در تفاهم نامه مواد متعددی وجود
دارد و امکان توصیه پروژه ها به سرمایه گذاران
ومردموجودنداردوایناقدامنبایدصورتگیرد.
رییسسازمانبورسواوراقبهادارتصریحکرد:
امکان تامین مالی جمعی در بازار س��رمایه در
این قالب پیش بینی شده و اطالعات مربوط به
کسب و کار در پروژه ها دیده می شود .حساب
بانکی رس��می نیز تعریف می ش��ود که منابع
در آن حس��اب وارد می ش��ود تا از منابع مردم
صیانت شود.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس اعالم کرد:

بخشنامهبانکمرکزیارتباطیبهاعتبارمشتریانکارگزاریندارد

دبی��رکل کان��ون کارگ��زاران بورس ب��ا توضیح درباره
بخش��نامه بان��ک مرک��زی درباره خ��ودداری بانکها از
پذی��رش تضامی��ن نهادهای مالی فعال ،تاکید کرد :این
م��ورد ربط��ی به اعطای اعتبار به مش��تریان کارگزاری
ندارد.روح ا ...میر صانعی درباره بخشنامه بانک مرکزی
مبنی بر خودداری بانک ها از پذیرش تضامین نهادهای
مالی فعال در بازار س��رمایه مخصوصا" ش��رکت های
کارگ��زاری بورس توضیح داد :این بخش��نامه موضوع
جدیدی نبوده و طبق مصوبه  15آبان  92سازمان بورس
در س��ال های اخیر اجرا و طبق آن ش��رکت کارگزاری

آگه��ی موضوع م��اده  3قانون و م��اده  13آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی – قطعه یک ایالم
براب��ر رأی ش��ماره  139660315001002607م��ورخ 1396/09/19
هی��أت اول  /هیات دوم موضوع قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی تصرفات
مالکان��ه بالمع��ارض متقاضی آقای محم��ود پیری ،فرزند محم��د به کد ملی
 4501103531شش��دانگ ی��ک باب س��اختمان ،به مس��احت 106/76
مترمربع ،پالک شماره  124فرعی از  1682اصلی ،واقع در ایالم – خ فتح
المبین – کوچه معراج ،خریداری شده از کاظم موسوی و منتسب به مالکیت
نامدار میکرمی.
ل��ذا به منظور اط�لاع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصل��ه  15روز آگهی
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت
دوم��اه اعت��راض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول1396/10/09 :
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم1396/10/24 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – صفری
-------------------------------------------------آگه��ی تغییرات ش��رکت تولی��دی صنعتی مبتک��ران راه نوش��هربابک ش��رکت س��هامی خاص به ش��ماره ثب��ت  1221و شناس��ه ملی
14000291386
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ : 1396/09/20
الف – س��هام وثیقه مدیران به یک س��هم کاهش یافت و ماده مربوطه در
اساس��نامه اصالح گردید .ب – تعداد اعضای هیات مدیره به  3نفر کاهش
یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
ب��ا ثبت این مس��تند تصمیمات اصالح مواد اساس��نامه در تصمیمات پیش
بینی نش��ده سامانه ،اصالح ماده اساسنامه ( کاهش /افزایش تعداد اعضا
هیئت مدیره ) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های س��ازمان ثبت قابل دسترس می
باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهربابک
-------------------------------------آگهی تغییرات ش��رکت تولیدی صنعتی مبتکران راه نو ش��هربابک شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  1221و شناسه ملی 14000291386
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بطور ف��وق الع��اده مورخ
 : 1396/09/20ال��ف – اعض��اء هیئ��ت مدی��ره بش��رح ذیل ب��رای مدت
 2س��ال انتخ��اب گردیدن��د  :خانم عاطفه بهزادی حس��ن آب��ادی به کدملی
 – 3149924091آقای ایمان ابراهیمی میمند به کدملی 3149922811
– آقای داود کاظمی حس��ن آبادی به کدمل��ی  – 0322020239ب – آقای
س��ینا اس��دی به کدملی  3149906326به س��مت بازرس اصلی و خانم
الهام بهزادی حسن آبادی به کدملی  3149582751به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .ج -ترازنامه و حساب سود
و زیان شرکت منتهی به سال  1395مورد تصویب قرار گرفت.
با ثبت این مس��تند تصمیمات انتخاب مدیران ،تصویب ترازنامه و صورت
های مالی ،انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک
ش��خصیت حقوقی مرقوم ثب��ت و در پایگاه آگهی های س��ازمان ثبت قابل
دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهربابک
----------------------------------------------آگهی تغییرات ش��رکت تولیدی صنعتی مبتکران راه نو ش��هربابک شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  1221و شناسه ملی 14000291386
به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ  : 1396/09/20الف – اعضاء
هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت  2سال انتخاب گردیدند  :خانم عاطفه
بهزادی حسن آبادی به کدملی  3149924091به سمت مدیرعامل و رئیس

متخلف در صورت عدم رعایت  ،مش��مول محرومیت
یک تا  60روزه می شد.وی ادامه داد :با توجه به افزایش
همکاری های اخیر بانک مرکزی و س��ازمان بورس از
جمله مصوبه مربوط به صدور واحدهای صندوق های
س��رمایه گذاری بانک ها  ،بانک مرکزی طبق مصوبه
 4س��ال پیش س��ازمان بورس  ،چنین بخش��نامه ایی را
برای بانک ها و موسس��ات صادر کرده تا مانع از بروز
مشکالتی در بازار مالی شود.
این مقام مس��ئول تاکید کرد :بنابراین بخش��نامه بانک
مرکزی و مصوبه سازمان بورس ربطی به فرایند اعطای

هیئت مدیره – آقای داود کاظمی حس��ن آبادی به کدملی 0322020239
به س��مت عضو هیئت مدی��ره – آقای ایم��ان ابراهیمی میمن��د به کدملی
 3149922811به س��مت عضو هیئت مدیره  .ب – کلیه اس��ناد و اوراق
بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ،س��فته ،بروات ،قراردادها و عقود
اس�لامی و نامه ه��ای عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت
معتبر می باشد .ج – محل شرکت در واحد ثبتی شهربابک به آدرس بخش
مرکزی – ش��هر شهربابک – هاوشک – کوچه هاوشک  – 12کوچه فاقعی 8
– پالک  – 0طبقه همکف – کدپستی  7751646138 :تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی)،
تعیین وضعیت امضاء ،تعیین س��مت مدیران انتخاب ش��ده توسط متقاضی
در س��وابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های
سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهربابک
--------------------------------------------شورای حل اختالف شهرستان امل شعبه ششم شهری
ش��ماره پرونده -871/96/6 :تاری��خ -96/10/23 :اگهی درخواس��ت
گواهی حصر وراثت
خانم مریم اسفندیاری فرزند حسین با دادخواستی که به شماره 96/871
این ش��ورا ثبت گردیده درخواس��ت صدور گواهی انحص��ار وراثت نموده
واعالم داش��ته که مهدی نبی فرزند علی اکبر یه ش��ماره شناس��نامه 574
صادره از امل در تاریخ  1396/10/07در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده
و ورثه حین الفوت وی عبارت اند از :
 -1مریم اسفندیاری  -2نیایش نبی - 3علی اکبر نبی  -4افسر السادات
خاتم نژاد
والغیر  ،اینک ش��ورا پس از تش��ریفات مقدماتی درخواست مذبور را یک
نوبت اگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد او می باش��د از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و
تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد .
عیسی رضوانی – قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف امل
---------------------------------اگهی حراج حضوری اموال غیرمنقول
مدیر تصفیه تاجر ورشکس��ته خانم سپیده منصوری اسکی به قائم مقامی
از تاجر ورشکس��ته در نظر دارد اموال غیر منقول ( عرصه و اعیان ) واقع
در شهرس��تان امل ش��هرک صنعتی جمش��ید اباد نبش خیابان صنعت  3را
از طری��ق حراج حض��وری به فروش رس��اند.اموال مورد ح��راج :یک واحد
س��اختمانی ( س��وله فل��زی) دارای پروانه اح��داث و پروانه پای��ان کار به
مساحت  664/30مترمربع به دهانه  18متر و با فاصله  6متر در  6دهانه
و به ابعاد پش��ت در پش��ت  18/30متر در  36/30متر و در عرصه ای به
مس��احت  1400مترمربع که حدود اربعه ان با دیوار بلوکی به همراه نرده
فلزی محصور شده است .
زمان بازدید مورد حراج  :از تاریخ  1396/10/24الی  1396/11/04از
ساعت  9الی  16بغیر از ایام تعطیل رسمی
زم��ان ح��راج  :روز پنجش��نبه م��ورخ  1396/11/05س��اعت  8:30ال��ی
11:30
مح��ل برگ��زاری ح��راج  :دفتر مدی��ر تصفیه به نش��انی امل خیاب��ان هراز
روب��روی افت��اب  60مجتمع محس��نی طبقه س��وم واحد  111کد پس��تی
4615636853
ش��رایط )1 :ش��رکت و حضور کلیه اش��خاص حقیقی و نمایندگان اشخاص
حقوقی در حراج بالمانع است.
 )2در صورت برنده ش��دن  ،متقاضی موظف است در همان روز  %20مبلغ
پیش��نهادی را بعنوان سپرده نقدا به حساب جاری شماره 5838139094
بنام تاجر ورشکسته سپیده منصوری اسکی نزد بانک ملت شعبه قائم امل
ک��د  59188واریز نمایند و مابقی قیمت پیش��نهادی خود را حداکثر ظرف
سه ماه از تاریخ جلسه حراج نقدا به حساب فوق الذکر واریز و قبض ان را
به دفتر تصفیه ارائه نماید.بدیهی است که تحویل اموال مورد حراج منوط
به پرداخت کامل قیمت پیشنهادی خریدار ( برنده حراج) امکان پذیر بوده
و اگر ایش��ان در موعد مقرر تعهدات خود را انجام ندهد دفتر تصفیه 10
 %وجوه پرداختی را در بدو امر بابت کلیه خسارات وارده دریافت و سپس

اعتبار به مشتریان کارگزاری نداشته بلکه فقط مربوط
به این است که نهادهای فعال بازار و سرمایه و شرکت
های کارگزاری نمی توانند اقدام به تضمین مش��تریان
نزد بانک ها کنند.
میرصانع��ی در م��ورد عل��ت اتخاذ چنی��ن تصمیمی در
س��ازمان بورس هم به بورس پرس گفت :واقعیت این
است که در سال های گذشته برخی کارگزاران فعال در
بورس های کاالیی اقدام به تضمین مشتریان نزد بانک
ها کرده و باعث ایجا مشکالت و افزایش ریسک کرده
بودند که با درخواس��ت کانون کارگزاران و مصوبه آبام
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 92سازمان بورس  ،این مشکل برطرف شد.
وی ادامه داد :در این میان یکی از شرکت های کارگزای
وابس��ته به بانک ها اقدام به تضمین مش��تری کرده و
باعث ایجاد مشکل شده بود که برطرف شد و با صدور
بخش��نامه اخی��ر بانک مرکزی ه��م انتظار می رود این
موضوع برای همیشه حل شود.
میرصانعی تاکید کرد :کانون کارگزاران بورس و فعاالن
بازار س��رمایه از اقدام س��ازمان بورس و بانک مرکزی
که منجر به کاهش ریسک صنعت کارگزاری می شود
 ،حمایت می کند.

الباقی پول را به نفع بستانکار و تاجر ورشکسته ضبط خواهد نمود و حراج
حضوری انجام شده باطل و حراج مجدد طبق مقررات برگزار خواهد شد .
 )3هزین��ه های مربوط به نق��ل به نقل و انتقال از جمل��ه تنظیم قرار داد
ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان مازندران ،مالیات و سایر هزینه های
مرتبط با مورد حراج به هعده خریدار ( برنده حراج ) می باشد.
 )4تنظیم دفترچه قرار داد در ش��رکت شهرک های صنعتی مازندران بنام
خریدار( برنده حراج ) بعد از رفع موانع قانونی امکان پذیر خواهد ش��د و
مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تش��ریفات انتقال حق انتقاع اعم از
ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازندران ،اداره امور مالیاتی و غیره به عهده
خریدار ( برنده حراج) می باشد.
حسن ابیاک – مدیر تصفیه تاجر ورشکسته
-------------------------------------------ش��ماره -14/96/578 :تاریخ -96/11/23 :در خصوص پرونده کالسه
فوق درخواست آقای امیرحسین پودراتچی فرزند جواد به عنوان خواهان
ب��ه طرفیت محس��ن خدابنده ل��و فرزند عباس به عن��وان خوانده مبنی بر
مطالب��ه وجه به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و
موافقت رییس شعبه وقت رسیدگی به تاریخ  96/11/29ساعت  9جهت
درج در روزنامه و آگهی آن به ش��ما معرفی می گردد لذا اقدامات الزم را
در این زمینه مبذول دارید.
مسئول دفتر شعبه  14شورای حل اختالف آمل
-----------------------------------------رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم س��نجر کرمی دارای شناس��نامه  483بش��رح دادخواس��ت به کالسه
 859/96از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان محمدیوسف ایران پور به شناسنامه  2در تاریخ
 1396/9/22در اقامت��گاه دائم��ی خود ب��درود زندگی گفت��ه ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به -1 :سنجر کرمی فرزند علی جان ت ت
 1347/8/8ش ش  483صادره آبباریک قروه همس��رمتوفی -2حس��ین
ایران پورفرزند محمدیوسف ت ت  1375/4/17ش ش 3860857118
صادره از همدان فرزندمتوفی -3سارا ایران پورفرزند محمدیوسف ت ت
 1380/1/2ش ش  6660340572ص��ادره از گلس��تان فرزندمتوفی.
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان قروه
م الف 702 /
------------------------------اجرائیه
محکوم له  :نجم الدین حس��ینی محکوم علیه  :علیرضا عظیمی تنها محکوم
به  :به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوط به ش��ماره بایگانی 951271
و ش��ماره دادنامه مربوطه  9609978802700734محکوم علیه محکوم
اس��ت به پرداخت مبلغ  48/000/000میلی��ون ریال معادل چهارمیلیون
و هش��تصدهزارتومان بابت سه فقره سفته به ش��ماره سریال 730503
و  730504و  812255ب��ه عالوه مبلغ  2/000/000میلیون ریال بابت
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 1395/12/ 5
لغایت اجرای حکم به محکوم له پرداخت نماید و پرداخت نیم عشر اجرایی
در ح��ق صندوق دولت .محکوم علیه موظف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه :
 -1ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را گذارد ( ماده  34قانون اجرای
احکام مدنی ) -2ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد -3.مالی معرفی
کند که اجرا ی حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه خود را
قادر به اج��رای مفاد اجرائیه نداندباید ظرف س��ی روزکاری اموال خود را
ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منق��ول و غیر منقول و  ..ارائه
نمایند و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ( .مواد  8و  3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی ) 1394
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بانه
م الف 466 /
------------------------اجرائیه
محک��وم ل��ه  :نجم الدین حس��ینی محکوم علیه  :ش��هریار صادقی محکوم

تقویت  ۴۴۱واحدی
شاخص کل بورس

معاملهگ��ران ب��ورس تهران ش��اهد معامالت
کمحج��م بودن��د و با پایان اص�لاح تکنیکالی
قیم��تس��هامدرنماده��ایمعامالتیوتمدید
دوباره لغو تحریمهای هستهای از سوی آمریکا
شاهد تحرک معاملهگران حقیقی در گروه فلزات
ی بودند.
اساسی و خودروی 
ش��اخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق
بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معامالت روز
شنبه  23دی ماه  96با افزایش  441واحدی روی
رقم  96هزار و  627واحد ایستاد.ش��اخص کل
هموزن اما با افزایش  95واحدی عدد  17هزار
و  399واحد را به نمایش گذاشت.شاخص سهام
آزاد شناور نیز با افزایش  688واحدی به رقم 104
هزار و  161واحد دست یافت.شاخص بازار اول
ام��ا در حال��ی با افزایش  404واحدی به رقم 68
هزار و 632واحد دس��ت یافت که ش��اخص بازار
دوم با افزایش  464واحدی عدد  205هزار و 791
واحد را به نمایش گذاشت،همچنین شاخص کل
فراب��ورس (آیفک��س) نیز با افزایش  10واحدی
روی رقم یک هزار و  87واحد ایستاد.ارزش کل
معام�لات بورس ته��ران در حالی بیش از 158
میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست
به دست شدن بیش از  701میلیون سهم و اوراق
مالی قابل معامله طی  51هزار و  824نوبت داد و
ستد بود.در بازار  2بورس تهران که به معامالت
درونگروهی س��هامداران عمده اختصاص دارد
 25میلیون سهم ملی صنایع مس ایران به ارزش
بیش از  6میلیارد تومان با معامالت انتقالی میان
س��هامداران عمده همراه شد 20 .میلیون سهم
معدنی و صنعتی گلگهر نیز به ارزش 6.5میلیارد
تومان به کدهای درونگروهی س��هامدار عمده
انتقال یافت ،در بیمه اتکایی امین  12.5میلیون
س��هم به ارزش  1.5میلیون تومان با معامالت
انتقالی میان س��هامداران عمده مواجه بود و در
پاالی��ش نف��ت تهران تعداد  10میلیون س��هم
ب��ه ارزش بی��ش از  4میلی��ارد توم��ان کد به کد
ش��د.بورس ته��ران در حالی ش��اهد معامالتی
کمحجم در اغلب نمادهای معامالتی بود که با
فروکش کردن نگرانیها از بابت جنجال رئیس
جمهورآمریکابرسرباقیماندندرپیمانبرجامو
درنهایتتمدیددوبارهلغوتحریمهایهستهای،
انگیزهای جدید برای حضور پررنگ معاملهگران
اغلب حقیقی در تاالر شیشهای فراهم شدبا این
همه حجم معامالت س��هام نش��ان میدهد که
حرک��ت ب��ازار نیاز به اصالح ش��اخص بورس را
ضروری دانسته و برای برداشتن گامهای محکم
در ب��ازار هن��وز جانب احتی��اط را در پیش گرفته
است.در گروه خودروییها با افزایش انتظار برای
انتش��ار گزارشهای عملک��ردی قابل قبول در
دوره 9ماهه به پشتوانه ایران خودرو شاهد حضور
پررنگ حقیقیها در این گروه بود.

به  :به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوط به ش��ماره بایگانی 951270
و ش��ماره دادنامه مربوطه  9609978802700731محکوم علیه محکوم
است به پرداخت مبلغ  20/000/000میلیون ریال بابت یک فقره چک به
شماره سریال  972736و  972748و  972746عهده بانک رفاه کارگران
به عالوه مبلغ  1/750/000هزار ریال بابت خس��ارات دادرس��ی و تاخیر
تادیه ازتاریخ سررس��ید چک که اجرای احکام می بایس��تی ان را بر اساس
نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه و از محکوم به اخذ و به محکوم له پرداخت
نماید وپرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت .محکوم علیه موظف
اس��ت از تاریخ اب�لاغ اجرائیه  -1 :ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا
گ��ذارد ( ماده  34قانون اج��رای احکام مدنی ) -2ترتیب��ی برای پرداخت
محکوم به بدهد -3.مالی معرفی کند که اجرا ی حکم و اس��تیفا محکوم به
از آن میس��ر باش��د .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداندباید
ظرف سی روزکاری اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال
منقول و غیر منقول و  ..ارائه نمایند و اال به درخواست محکوم له بازداشت
می شود ( .مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ) 1394
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بانه
م الف 465 /
-----------------------------------------آگهی 647
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد کریمی آتانی فرزند شکرعلی دارای شناسنامه شماره  1548به
شرح دادخواست به کالسه  960460از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده ش��ادروان شکرعلی کریمی آتانی فرزند
گل محمد به شناس��نامه  2در تاری��خ  1395/12/03اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به فرزندان
ذکور:
 -1محمد کریمی آتانی شماره شناسنامه 1548
 -2علی کریمی آتانی شماره شناسنامه 1490
فرزندان اناث عبارتند از:
 -1محبوبه کریمی آتانی شماره شناسنامه 989
 -2گل بوته کریمی آتانی شماره شناسنامه 2
 -3سلطان کریمی آتانی شماره شناسنامه 15479
گلدسته زکی آتانی شماره شناسنامه  751همسر دائمی متوفی
مرحوم وارث دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت
مزب��ور را در ی��ک نوب��ت آگهی م��ی نماید تاهرکس��ی اعتراض��ی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به شورا
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهر معلم کالیه -علی عباسی
-----------------------------------------------آگهی 546
اجرائیه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم:
 -1محم��د قهرمانی فرزند مس��لم به نش��انی قزوین خ فلس��طین ش��رقی
نمایشگاه اتومبیل قصر
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم:
 -1محمد عالءالملکی به نشانی مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه
محک��وم ب��ه :بموج��ب درخواس��ت اجرای��ی حک��م مربوط��ه ب��ه
ش��ماره  9610092823000322و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه
 9609972823000230محکوم علیه محکوم اس��ت ب��ه پرداخت مبلغ
 191250000ری��ال به عن��وان اصل خواس��ته و  5041250ریال بابت
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان محکوم و
اعالم می دارد که اجرای احکام ش��ورا مکلف است که خسارت تاخیر تادیه
چک/چکهای فوق الذکر را از تاریخ سررسید چک های مورد ادعای خواهان
لغایت اجرای حکم برطبق ش��اخص بانک مرکزی محاسبه و از خوانده اخذ و
در حق خواهان ایصال نماید .و نیم عشر دولتی در حق اجرا.
مس��ئول دفتر ش��عبه ش��ورای حل اختالف شعبه  20ش��ورای حل اختالف
شهرستان قزوین
سمیرا پرتوی رستمی

Sun 14 Jan 2018

میزخبر

دیدگاه کارشناسان از بازخوانی برجام نشان می دهد :

آیندهروشنصنعتنفت

مصرف مازوت و گازوييل
نيروگاهها چقدر است؟

بر اساس آخرين آمار در  ۹ماهه سال جاري
سهم مصرف سوخت گازوييل و مازوت در
نيروگاههاي کش��ور نسبت به سال گذشته
به ترتيب پنج و  ۲.۶درصد کاهش پيدا کرده
که اين امر ميتواند به معني کاهش آلودگي
هوا ناشي از مصرف سوخت در نيروگاههاي
کشور نيز باشد.
به گزارش ايس��نا ،در  ۹ماهه س��ال جاري
در مجم��وع بي��ش از  ۶۰ميليارد مترمکعب
س��وخت در نيروگاههاي حرارتي کل کشور
مصرف شده که از اين ميزان ،سهم مصرف
گاز طبيع��ي حدود  ۹۳.۲۲درصد بوده و بايد
گفت که مصرف گاز طبيعي در نيروگاههاي
حرارتي کشور نسبت به سال گذشته حدود
 ۷.۵درصد رشد داشته است.
طبق اعالم وزارت نيرو ،س��هم گازوييل از
کل س��وخت مصرفي نيروگاههاي حرارتي
 ۳.۲۲درصد بوده که در مقايس��ه با س��ال
گذشته حدود پنج درصد کاهش داشته است.
عالوه بر اين س��هم س��وخت مازوت در ۹
ماه��ه امس��ال برابر ب��ا  ۳.۵۶درصد از کل
مصرف س��وخت نيروگاههاي حرارتي بوده
که اين ميزان نيز نس��بت به س��ال گذش��ته
حدود  ۲.۶درصد کاهش پيدا کرده اس��ت.
نکته قابل توجه اين است که کاهش سهم
مصرف سوخت مازوت و گازوييل در سوخت
نيروگاهي کش��ور به معناي کاهش انتش��ار
آاليندههاست.

حضور  ۲۶شرکت در مناقصه
بلوکهاي نفت و گاز عراق

وزارت نفت عراق اعالم کرد  ۲۶شرکت واجد
ش��رکت در مناقصه براي بلوکهاي نفت و
گاز در مناطق مرزي شناخته شدهاند.
ب��ه گزارش ايس��نا ،وزارت نف��ت عراق در
بيانيهاي اعالم کرد پنج شرکت اخيرا واجد
شرايط شرکت در مناقصه شناخته شدند در
حاليکه  ۲۱شرکت ديگر پيش از اين انتخاب
ش��ده بودند .عراق با هدف افزايش ظرفيت
توليد خود ،در نوامبر سال ميالدي گذشته از
شرکتهاي خارجي دعوت کرد در مناقصه
قراردادهاي اکتشاف و توسعه ذخاير نفت و
گاز در  ۹بلوک جديد اين کشور شرکت کنند.
شرايط اين مناقصه تا پايان ماه مهر نهايي
خواهد شد و مراسم باز کردن پيشنهادات نيز
در  ۲۱ژوئن برگزار ميشود .اکسون موبيل،
لوک اويل ،گازپروم ،اني ،رويال داچ ش��ل،
توت��ال ،BP ،پتروچاين��ا و پتروناس از جمله
ش��رکتهايي هس��تند که در عراق فعاليت
ميکنند .عراق با توليد  ۴.۴ميليون بش��که
در روز نفت ،دومين توليدکننده بزرگ اوپک
پس از عربستان سعودي است.

گروه انرژي  :برجام ،دسيسه آمريکا و کشورهاي رقيب
در منطقه براي به صفر رساندن صادرات نفت و تصاحب
بازار نفت ايران را خنثي کرد و در فاصله کوتاهي عالوه
بر افزايش صادرات ،جايگاه ايران در بازار جهاني انرژي
را نيز ارتقا داد.
ب��ا توج��ه به نق��ش درآمدهاي نفت��ي در تامين بودجه
مورد نياز کش��ور ،در زمان تحريمهاي مرتبط با پرونده
هس��تهاي ايران تالش ش��د در مس��ير صادرات نفت
کشورمان مانع تراشي شود.
در نتيجه اعمال تحريم و محدوديت مختلف ،صادرات
نفت ايران به پايينترين ميزان در دهههاي اخير کاهش
يافت و فهرست مشتريان نيز به پنج کشور چين ،هند،
ژاپن ،کره جنوبي و ترکيه محدود ش��د که البته آن نيز
با خطر کاهش بيشتر مواجه بود.
روند نزولي جايگاه ايران در بازار انرژي تا روي کار آمدن
دول��ت يازده��م ادامه يافت ،با اس��تقرار دولت يازدهم،
اوضاع تغيير کرد ،مذاکرات با  5+1به پيروزي رس��يد،
برج��ام اج��را و زنجير تحري��م از پاي صنعت نفت ايران
باز شد.
برج��ام در  19مه��ر م��اه  1394در قال��ب قانون «اقدام
متناس��ب و متقابل ايران در اجراي برجام» به تصويب
مجلس شوراي اسالميرسيد و با تاييد شوراي نگهبان
در  23مهر ماه براي اجرا به دولت ابالغ شد.
اين توافق از  26دي ماه  94با انتش��ار گزارش آژانس
بي��ن الملل��ي انرژي اتميمبني بر اجراي تعهد ايران در
حوزه هسته اي ،با برچيده شدن همه تحريمهاي ايران
مرتبط با موضوع هس��تهاي به مرحله اجرا رس��يد.بدين
ترتيب ،با اجراي برجام همه تحريمهاي مرتبط با صنعت
نفت ،گاز و پتروشيميلغو شد.
شکس�ت طرح آمريکايي  -عربس�تاني براي قطع

صادرات نفت ايران

کاهش و قطع صادرات نفت ايران ،آرزوي آمريکا و برخي
کشورهاي منطقه بود؛ با کاهش درآمدهاي نفتي ايران،
توان اقتصادي کش��ور افت ميکرد ،بنابراين ،واشنگتن
با جديت آن را دنبال ميکرد.
در اي��ن مس��ير ،عربس��تان و متحدانش ني��ز آمريکا را
همراه��ي ميکردند ،عربس��تان در آن مقطع زماني ،با
ه��دف جلوگي��ري از ايجاد خالء در بازار جهاني نفت که
ب��ه عل��ت تحريم ايران رخ ميداد ،توليد خود را افزايش
ميداد .در دوران تحريم ،صادرات نفت ايران به روزانه
حدود يک ميليون بش��که کاهش يافته بود که البته بر
اس��اس طرحي که برخي اعضاي کنگره آمريکا دنبال
ميکردن��د ،قرار بود ميزان صادرات نفتي ايران کاهش
بيشتري يافته و به طرح نفت در برابر غذا تبديل شود.
طب��ق اي��ن طرح ،قرار بود هر  ٦ماه  ٢٠درصد از فروش
نفت ايران کم شود تا اينکه به طور کامل متوقف شود،اما
با استقرار دولت يازدهم و پيگيري مذاکرات با  5+1اين
طرح را به حاشيه راند ،تا اينکه در نهايت ،به توافق برجام
و لغو تحريمهاي نفتي منجر شد.

بازپسگيري سهم بازار از رقبا


در دوران تحري��م و پ��س از س��ال  2005ب��ه بعد ،نقش
و س��هم اي��ران در بازار جهان��ي نفت خام در اثر کاهش
صادرات کم رنگ ش��د ،به گونهاي که س��هم ايران در
تأمين نفت مصرفي دنيا از س��ال  1382تا  1391روند

کاهش را طي کرد و از  3.05درصد در س��ال  1382به
 1.26درصد در سال  1391کاهش يافت.
همچنين در س��الهاي تحريم ،کش��ورهايي که نفتي
مش��ابه نفت ايران را توليد ميکردند ،س��هم ايران در
بازارهاي جهاني را اشغال کردند که از جمله آنها ميتوان
به عربستان ،عراق ،نيجريه و روسيه اشاره کرد.
کاهش صادرات نفت ايران به حدود يک ميليون بشکه
در زمان تحريم ،فرصتي را فراهم کرده بود تا نفت «اورال
روسيه» و نفت عراق و نيجريه ،سهم ايران در بازار اروپا
را در اختيار بگيرند؛ عربستان نيز با فراغ بال به سراغ بازار
نفت ايران در آسيا و ساير بازارها رفته بود.
اما پس از اجرايي ش��دن برجام و رفع تحريمها و آغاز
بازگش��ت نفت ايران به بازار ،آنها به س��رعت در مقابل
ايران کوتاه آمده و مجبور به عقب نش��يني ش��دند ،به
گونهاي که اکنون تهران توانسته است بخش عمدهاي
از ب��ازار نف��ت خود را در مناط��ق مختلف از جمله اروپا،
بازپس بگيرد و ميزان توليد و صادرات خود را به دوران
پيش��اتحريم ،برساند.بازگشت ايران به بازار نفت اروپا،
تنها به بازپسگيري سهم گذشته از بازار اين قاره محدود
نش��ده و حتي ايران توانس��ته است به بازارهاي جديد در
شرق اروپا نيز وارد شود.
بازگشت سريع ايران به بازار نفت


س��رعت بازگش��ت نف��ت ايران به بازاره��اي جهاني و
بازپسگيري سهم از رقبا در بازارهاي آسيايي و اروپايي
به حدي بود که شگفتي کارشناسان را به دنبال داشت
و حتي عربس��تان که همواره در مس��ير بازگش��ت ايران
به بازار بين المللي کارش��کني ميکرد ،در نهايت ناچار
به کوتاه آمدن شد.
بازگش��ت اي��ران ب��ه بازار نفت ميتوانس��ت به صورت

تدريجي انجام ش��ود ،اما مديريت صنعت نفت با اتخاذ
تمهيدات الزم ،بازگشت مقتدرانه و سريع به بازار نفت
را از روز اج��راي برج��ام و رف��ع تحريمها به مرحله اجرا
گذاشت.
بدين ترتيب ،با وجود محدوديتهاي داخلي و فشارهاي

سرعت بازگشت نفت ايران
به بازارهاي جهاني و بازپسگيري
سهم از رقبا در بازارهاي آسيايي
و اروپايي به حدي بود که شگفتي
کارشناسان را به دنبال داشت و
حتي عربستان که همواره در مسير
بازگشت ايران به بازار بين المللي
کارشکني ميکرد ،در نهايت ناچار
به کوتاه آمدن شد

محمدرضاموسويخواه،مديرعاملشرکتمليپخشفرآوردههاي
نفتي ،در گفتگو با مهر ميزان س��وخت تخصيص داده ش��ده براي
مرزنش��ينان را ي��ک و ني��م ميليون ليت��ر در روز اعالم کرد و گفت:
مي��زان فروخت��ه ش��ده فرآورده نفتي به اين بخ��ش کمتر از يک و
ني��م ميلي��ون ليت��ر در روز بوده ،ام��ا به هر حال اين ميزان براي آنها
تخصيص داده شده است.
وي درب��اره ن��رخ تعيين ش��ده براي ف��روش فرآوردههاي نفتي در

بازارچهه��اي م��رزي توضيح داد :قيمت فرآوردههايي که در مرزها
به فروش ميرسد به صورت تعادلي است و نحوه تعيين آن به اين
صورت اس��ت که کميتهاي متش��کل از نماينده اس��تانداري و ساير
بخشهاي ذي ربط تشکيل شده و پس از انجام بررسيهاي الزم،
نرخي را به کميته بررس��ي در تهران ابالغ ميکنند که ،در نهايت
ب��ا در نظ��ر گرفت��ن همه جوانب ،نرخي را به عنوان مرجع فروش در
بازارچههاي مرزي سوخت اعالم ميکنيم .البته اين قيمت شناور
بوده و ممکن است به طور روزانه تغيير کند.
اين مقام مس��وول از تجهيز جايگاههاي س��ي .ان .جي به سيس��تم
پرداخ��ت غي��ر نق��دي خبر داد و افزود :با تجهيز جايگاههاي س��ي
ان ج��ي به سيس��تم پرداخت ،مص��رف کنندگان نيازي به پرداخت
پ��ول نق��د در جايگاههاي گاز نداش��ته و ميتوانند هزينه س��وخت
خ��ود را از طري��ق کارته��اي عض��و سيس��تم ش��تاب پرداخ��ت
کنند.
تخصيص سوخت به بازارچههاي مرزي به منظور درآمدزايي براي
مرزنش��ينان و همچنين جلوگيري از قاچاق س��وخت طي سالهاي
گذشته انجام شده و تا حد زيادي نيز موفق بوده است.

مذاکره روسيه و اوپک درباره خروج از توافق نفتي

وزير انرژي روسيه اعالم کرد وزيران توليدکنندگان عضو و غيرعضو
اوپک درباره امکان خروج آرام از توافق جهاني براي کاهش توليد
نفت مذاکره خواهند کرد.
به گزارش ايسنا  ،الکساندر نواک ،وزير انرژي روسيه گفت :قيمت
کنون��ي موقت��ي ب��وده و وي درباره اين وضعيت در نشس��ت کميته
مونيتورينگ وزيران در عمان که قرار است  ۲۱ژانويه (اول بهمن)
برگزار شود ،صحبت خواهد کرد.
وي در پاس��خ ب��ه اينک��ه آيا وزيران درباره خ��روج احتمالي از اين
توافق گفتوگو خواهند کرد ،گفت :تصور نميکنم کس��ي ما را از

نماين��ده س��ابق ايران در اوپک با تش��ريح دالي��ل افزايش قيمت نفت
به مرز  ۷۰دالر از پيشبيني رش��د  ۱۰درصدي قيمت نفت در س��ال
 ۲۰۱۸خبر داد.
به گزارش تس��نيم ،محمدعلي خطيبي با اش��اره به نزديکي قيمت نفت
به دامنه  70دالر در هر بش��که افزود :اين رش��د قيمتي متاثر از عوامل
مختلف از جمله تمديد توافق کاهش توليد ،مديريت مناس��ب عرضه،
وقوع سرماي بيسابقه در دنيا ،افزايش قيمت طال ،چشمانداز روبه رشد
اقتصادي کشورهاي صنعتي و موارد مشابه ديگر بوده است.

“

سياس��ي و اقتصادي گس��ترده خارجي ،توليد و صادرات
نفت در مدت چند ماه به سطح قبل از اعمال تحريمها
بازگردانده شد.
در مقابل برنامه ايران براي بازگشت سريع به بازار نفت،
کارشکنيهايي از طرف عربستان و متحدانش انجام شد
و حتي اين کش��ورها ،س��عي در ايجاد اخالل در جريان
مذاکرات هستهاي کردند.
ام��ا ،فش��ارهاي سياس��ي يکجانبه و چن��د جانبه براي
تغيير سياس��ت ايران موثر واقع نش��د ،تهران در مقابل

تخصيص 1/5ميليونليترسوختبهبازارچههايمرزي

قيمت نفت سبک ايران
به مرز  68دالر رسيد

قيمت نفت س��بک ايران که س��ال  2018را
با افزايش آغاز کرده بود ،در هفته منتهي به
پنجم ژانويه ( 15دي) به مرز  68دالر براي
هر بش��که رسيد .به گزارش ايرنا  ،ميانگين
قيمت نفت سبک ايران از ابتداي سال 2018
تاکنون 64 ،دالر و  57سنت براي هر بشکه
بوده اس��ت .قيمت نفت خام س��نگين ايران
در دوره مورد بررس��ي يک دالر و  40س��نت
براي هر بشکه افزايش يافت و به  64دالر
و  38س��نت براي هر بشکه رسيد .ميانگين
قيم��ت نفت س��نگين ايران ني��ز از ابتداي
امس��ال تاکنون  64دالر و  38س��نت براي
هر بشکه بوده است .قيمت سبد نفتي اوپک
نيز در هفته منتهي به پنجم ژانويه به  65دالر
و  49سنت رسيد که نسبت به هفته گذشته،
يک دالر و  50سنت افزايش نشان ميدهد.
قيم��ت نفت خام ش��اخص دبليو.تي.آي در
هفته منتهي به دوره مورد بررسي ،يک دالر
و  36سنت افزايش يافت و به  61دالر و 36
س��نت براي هر بش��که رسيد .در هفته مورد
بررسي ،قيمت نفت خام شاخص برنت با 2
دالر و  28س��نت افزايش به  67دالر و 94
س��نت براي هر بش��که رسيده است .قيمت
نف��ت خام ش��اخصهاي دوبي و عمان نيز
ب��ه ترتي��ب  64دالر و  71س��نت و  64دالر
و  99س��نت براي هر بش��که بود که نسبت
به هفته گذش��ته به ترتيب  93س��نت و يک
دالر و  50س��نت افزايش نش��ان ميدهد.
س��رماي ش��ديد در آمريکا و آسيا و افزايش
تقاضاي نفت خام از سوي پااليشگران اين
مناطق براي تامين سوخت گرمايشي يکي
از مهمتري��ن دلي��ل افزايش قيمت نفت در
هفته اخير بوده ،ضمن اين که کاهش 100
هزار بشکهاي توليد نفت خام ليبي در هفته
آخ��ر دس��امبر (اواي��ل دي)  ،2017به دليل
انفجار در خط لوله انتقالي و مشکالت تامين
ب��رق ،در اين افزايش بيتاثير نبوده اس��ت.
مي��زان ص��ادرات نفت اي��ران اکنون حدود
 2.5تا  2.6ميليون بش��که در روز اس��ت که
س��ال  2018نيز اين حجم از صادرات ادامه
خواهد داشت.

اويل روسيه ،سپساي اسپانيا ،اني ايتاليا و تاپراش ترکيه
هس��تند که قراردادهاي بلند مدت با ش��رکت ملي نفت
ايران امضا کردهاند.
در کنار قراردادهاي بلندمدتي که به آنها اشاره شد ،برخي
ش��رکتهاي بزرگ نفت��ي اروپايي نيز اقدام به واردات
نف��ت خ��ام از ايران به صورت تک محموله کردهاند که
ش��امل «اوام وي» اتريش« ،ان��ي» ايتاليا« ،لوتوس»
لهس��تان« ،پ��ي ک��ي ان اورلن» لهس��تان« ،ام او ال»
مجارس��تان« ،ش��ل» و «بيپي» انگليس« ،ويتول»
سوئيس و «رپسول» اسپانيا هستند.
هم اکنون مقصد  40درصد از نفت صادراتي ايران (حدود
 70تا  900هزار بشکه) اروپاست که در قالب قراردادهاي
بلند مدت و يا تک محموله صادر ميشود.

برجام صنعت نفت ايران را متحول کرد


“
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صحب��ت درب��اره اين مس��ائل باز دارد و ما ق��ادر خواهيم بود از نظر
مکانيس��مهايي ک��ه ميتوانند مورد مالحظه ق��رار گيرند ،در مورد
آنها صحبت کنيم.
مديرعام��ل ل��وک اويل که يک��ي از بزرگترين توليد کنندگان نفت
روس��يه اس��ت ،روز جمعه اظهار کرده بود اگر قيمت نفت به مدت
بيش از شش ماه در  ۷۰دالر در هر بشکه بماند ،روسيه بايد خروج
از توافق نفتي را آغاز کند اما نواک اظهار کرد مازاد عرضه هنوز به
طور کامل از بازار نفت حذف نشده است.
وي گفت :ما شاهد اين هستيم که بازار در حال متعادل شدن است.
ميبينيم که مازاد عرضه بازار روبه کاهش بوده ،اما هنوز بازار به طور
کامل متعادل نشده و البته ما بايستي به کنترل وضعيت ادامه دهيم.
روسيه و عربستان سعودي يک تالش هماهنگ براي محدود کردن
توليد به منظور پشتيباني از قيمتها را هدايت ميکنند .تحت توافق
کاهش توليد ميان اعضاي اوپک و شماري از توليدکنندگان خارج
از اين س��ازمان ش��امل روس��يه ،قرار است توليد مجموعا حدود ۱.۸
ميليون بشکه در روز تا پايان سال  ۲۰۱۸محدود شود.
بهاي معامالت آتي نفت برنت بيش از  ۵۰درصد از اواس��ط س��ال
 ۲۰۱۷رشد کرده و هفته گذشته براي نخستين بار از دسامبر سال
 ۲۰۱۴به بيش از  ۷۰دالر در هر بشکه رسيد.

فش��ارهاي وارده ،به صورت علني از کش��ورهايي که با
اعمال تحريمها ،سهم ايران از بازار نفت را تسخير کرده
بودند ،خواست به جاي فشار بر ايران براي عدم افزايش
فوري نفت ،توليد و صادرات نفت خود را کاهش داده و با
ايران براي گرفتن سهم خود از بازار همکاري کنند.
بدي��ن ترتي��ب ،بازاره��اي جهاني و کش��ورهاي ديگر
توليدکننده ناچار شدند که خود را با نفت ايران هماهنگ
سازند .بازار از بازگشت ايران استقبال کرد و کشورهايي
همچون عربستان در مقابل مواضع منطقي و واقع بينانه
ايران عقب نشيني کردند.
در پرتو اين سياست بود که ايران توانست با وجود همه
مشکالت و فشارها جايگاه و موقعيت خود را در کمترين
زمان در بازار جهاني نفت تثبيت کند.
با رفع تحريمها از بهمن ماه  ،94افزايش توليد و صادرات
نفت ايران کليد خورد و در يک دوره زماني چهار ماهه
توليد به حدود  3.5ميليون بشکه و صادرات نفت نيز از
کمتر از يک ميليون بش��که به بيش از  2ميليون بش��که
افزايش يافت.

بازگشت مشتريان اروپايي نفت ايران


پس از اجراي برجام ،شاهد تغييرات اساسي در فهرست
خريداران نفت ايران بوديم .در حالي که در دوران تحريم
اين فهرست بسيار کوتاه شده و به پنج کشور چين ،ژاپن،
هن��د ،ک��ره جنوبي و ترکيه محدود بود ،با رفع تحريمها
رو به فزوني گذاشت.
بر اس��اس گزارشها حدود  15ش��رکت اروپايي که در
زم��ان تحري��م ،همکاري با ايران را قطع کرده بودند در
پس��ابرجام ،مشتري نفت ايران شدند .ه م اکنون عمده
خريداران اروپايي نفت ايران شامل شرکتهاي توتال
فرانس��ه ،س��اراس ايتاليا ،هلنيک پتروليوم يونان ،لوک

کاهش صادرات فرآوردههاي نفتي به عراق و افغانستان

س��خنگوي اتحاديه صادر کنندگان فرآوردههاي نفتي گفت :بازار
عراق و افغانس��تان ،بازار مطلوبي براي صادرات اس��ت در حالي که
ميزان صادرات به اين دو کشور کاهش داشته است.
به گزارش مهر ،س��يد حميد حس��يني س��خنگوي اتحاديه صادر
کنن��دگان فرآوردهه��اي نفت ،گاز و پتروش��يميبا بيان اينکه يکي
از مهمترين وظايف اين اتحاديه بازارس��ازي و ش��بکه سازي براي
اعضاي آن در س��طوح بينالمللي اس��ت ،گفت :با وجود تعاملي که

ب��ا دول��ت داريم اما مش��کالت و چالشه��اي زيادي نيز وجود دارد
چرا که ارتباط بخش دولتي با ما با تش��کلهاي خصوصي به طور
شايس��تهاي نيس��ت و زماني که به هر يک از آنها به طور جداگانه
مراجعه ميکنيم گفته ميشود که ما به تنهايي نميتوانيم در حوزه
مورد نظر شما تصميمگيري و يا حمايتي داشته باشيم.
حس��يني ادام��ه داد :يک��ي از کمبودهاي موج��ود در حوزه صادرات
فرآوردههاي نفتي نبود يک بخش رگوالتوري يا تنظيم کننده که
در بخش داخلي و بينالمللي است .به اين ترتيب شاهد تصميمات
غيرکارشناس��انه و کوتاه مدت هس��تيم .به طور مثال س��ال گذشته
مجل��س  ۴ميلي��ون تن قير رايگان توزيع کرد که منجر به صادرات
غيررسميو آسيب زدن به بازارهاي صادراتي شد در حالي که از همان
ابتدا اين تصميم با مشارکت بخش خصوصي مواجه شد.
س��خنگوي اتحادي��ه ص��ادر کنن��دگان فرآوردهاي نف��ت ،گاز و
پتروش��يميبا اش��اره به اينکه به صورت رسميو يا غيررسميشاهد
قاچ��اق فرآوردهه��اي نفت��ي هس��تيم تصري��ح کرد :عل��ت ارزان
مان��دن ن��رخ گازوئي��ل ب��ا وجود طرح پيمايش س��وخت روش��ن
نيست.

قزاقها روي عراق را سفيد کردند

آمارها نش��ان ميدهد قزاقس��تان از عراق سبقت گرفته و بزرگترين
نقضکننده توافق کاهش توليد ميان اوپک و متحدانش شده است.
به گزارش ايسنا ،توليد نفت اين کشور حاشيه درياي خزر طي يک
س��ال گذش��ته با افزايش توليد ميدان بزرگ کاشاگان افزايش يافته
و اي��ن افزاي��ش تولي��د به رغم تعهد قزاقس��تان براي کاهش توليد
به ميزان  ۲۰هزار بش��که در روز تحت توافق تاريخي منعقد ش��ده
ميان توليدکنندگان عضو و غيرعضو اوپک در اواخر س��ال ۲۰۱۶
روي داده است.
وزير اقتصاد قزاقستان هفته گذشته اعالم کرد مجموع توليد نفت

پیش بینی رشد 10درصدی قیمت نفت در سال2018

وي با بيان اينکه چش��مانداز و رش��د اقتصادي کشورهاي صنعتي نويد
بخش تقاضاي باالي نفت در جهان اس��ت ،اظهارداش��ت :بدون ش��ک
افزايش تقاضاي نفت اثرات مثبتي در اين حوزه برجا خواهد گذاشت.
نماينده س��ابق ايران در اوپک با پيشبيني رش��د  10درصدي قيمت
نفت در س��ال  2018گفت :امس��ال بر اس��اس پيش بينيهاي صورت
گرفت��ه تقاض��اي نف��ت حداقل  1.5ميليون بش��که در روز افزايش پيدا
خواهد کرد.
وي همچنين در مورد افزايش تقاضاي نفت گفت :رشد اقتصادي باال

در همين رابطه نايب رئيس کميس��يون انرژي مجلس
ب��ا تاکي��د بر اينکه برجام صنع��ت نفت ايران را متحول
کرد ،گفت:يکي از داليل اصلي افزايش صادرات و توليد
نفت ايران اجرايي ش��دن برجام است ،توافق هستهاي،
صنعت نفت ايران را متحول کرد.
حس��ين اميري خامکاني ،نايب رئيس اول کميس��يون
انرژي مجلس ش��وراي اس�لاميبه نقش مثبت توافق
هس��تهاي در افزايش توليد و صادرات نفت ايران اش��اره
کرد و گفت :برجام باعث شد ساختار تحريمهاي ايران
شکس��ته ش��ود که نخس��تين اثر آن نيز بر صنعت نفت
نمايان شد.
وي افزود :افزايش توليد و صادرات نفت ايران ،توسعه
هرچه بيش��تر فازهاي مختلف پارس جنوبي و غيره را
ميتوان از نتايج مثبت برجام دانست .اميري خامکاني
ب��ه موفقيته��اي اخير داخلي و بينالمللي وزارت نفت
اش��اره و تصريح کرد :افزايش توليد گاز و گازرس��اني به
نق��اط مختلف کش��ور ،بهره ب��رداري از فازهاي پارس
جنوبي ،استفاده هرچه بيشتر نيروگاهها از سوخت گاز،
افزاي��ش توليد بنزين ب��ا کيفيت يورو ،۴پيروزي بزرگ
ديپلماسي نفتي ايران در اجالس کشورهاي صادرکننده
نفت (اوپک) و ديگر اقدامها را ميتوان از موفقيتهاي
اخير وزارت نفت دانست.
وي گفت  :بدون ترديد برجام را ميتوان يکي از داليل
پيروزي ايران در نشس��ت اخير س��ازمان کش��ورهاي
صادرکننده نفت (اوپک) دانست.
برجام به افزايش توليد و فروش نفت کمک کرد
"نرسي قربان" کارشناس اقتصادي در خصوص آينده
صنعت نفت کش��ور گفت :بايد فضاي کس��ب و کار در
کش��ور مهيا ش��ود تا س��رمايه گذاران خارجي تش��ويق
شوند در ايران سرمايه گذاري کنند و قطعا صنعت نفت
آيندهاي روشني در پيش دارد.
اين کارش��ناس اقتصادي گفت :دوران پس��ابرجام در
افزايش توليد نفت ايران نقش بسزايي داشت و وزير نفت
تصمي��م گيريه��ا و اقدامات الزم را انجام داد و همين
باع��ث ش��د که ايران بتواند تولي��د نفت خود را افزايش
دهد .اين فعال بخش خصوصي و کارشناس حوزه انرژي
در خص��وص آين��ده صنعت نفت ايران گفت :اگر فضاي
کسب و کار در کشور بهبود پيدا کند تا سرمايه گذاران
خارجي بتوانند به ايران بيايند باوجود ذخاير غني آينده
بسيار خوبي براي کشور رقم خواهد خورد.

در هر کشوري انرژي زيادي را طلب ميکند که بخش عمدهاي از اين
انرژي را «نفت» تشکيل ميدهد.
خطيبي اظهارداشت :افزايش تقاضاي نفت متاثر از رشد باالي اقتصادي
در کشورهاي مصرف کننده بزرگ نفت به بهبود قيمتها در اين بازار
کمک خواهد کرد.
وي در ادامه ضمن اش��اره به حکمفرمايي س��رمايه شديد بر کشورهاي
غربي وحتي ممالک آس��يايي مانند چين گفت :اين س��رماي بيس��ابقه
سبب برداشت از ذخيره سازيها شده و از حيث رواني به تقويت قيمت

اين کش��ور  ۱۰.۵درصد در س��ال  ۲۰۱۷نس��بت به سال پيش از آن
افزايش يافته و به  ۸۶.۲ميليون تن رسيده است که طبق محاسبات
بلومبرگ ،مس��تلزم توليد حدود  ۱۳۰هزار بش��که در روز بيش��تر از
سهميه توافق شده با اوپک در فاصله نوامبر و دسامبر بوده است.
تولي��د نف��ت ع��راق که پيش از اين بزرگتري��ن نقض کننده توافق
نفتي بود ،در دس��امبر حدود  ۷۰هزار بش��که در روز باالي س��هميه
تعيين ش��ده بود در حاليکه توليد اين کش��ور از تابس��تان که حداکثر
 ۱۰۰هزار بش��که در روز باالي س��هميه خود نفت توليد ميکرد،
کاهش يافته است.
به گفته يک مقام آگاه که مايل نبود نامش فاش شود ،در نشست
نوامبر اوپک در وين که توافق کاهش توليد تا پايان س��ال ۲۰۱۸
تمديد ش��د ،امضاکنندگان تصميم گرفتند عدم پايبندي قزاقس��تان
را ناديده بگيرند زيرا هدف توليد کلي کش��ورهاي مش��ارکت کننده
در توافق تحقق يافته بود .اگر قزاقس��تان از توافق خارج ميش��د،
سيگنال منفيتري را به بازارها ارسال ميکرد.
کانات بوزومبايف ،وزير انرژي قزاقستان اوايل دسامبر گفته بود ما
از اين توافق حمايت کرديم اما بر اين نکته واقف بوديم که اگر در
پايبندي به آن مش��کل داش��تيم ميتوانيم همواره به ش��رکاي خود
مراجعه کرده و با آنها صحبت کنيم.

نفت کمک ميکند.
نماين��ده س��ابق اي��ران در اوپک افزود :کاه��ش توليد نفت ضرر و زيان
کشورهاي صاحب نفت را به دنبال ندارد بلکه موجب افزايش درآمدزايي
اين کشورها خواهد شد.
وي همچنين در پاس��خ به اين پرس��ش که آيا حادثه تلخ آتش س��وزي
نفتکش ايراني در آبهاي چين به لحاظ رواني روي قيمت نفت تاثيرگذار
بوده است ،يادآورشد :خير ،چون محموله اين کشتي به حدي نبوده که
بتواند بازار نفت را تحت تاثير قرار دهد.

بانکوبیمه
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میزخبر

تصویب بیش از 1600میلیارد
ریال تسهیالت در آذرماه

بانک ملی ایران در آذرماه سال جاری یک
هزار و  621میلیارد ریال تس��هیالت کالن
ریال��ی را مص��وب کرده اس��ت.به گزارش
رواب��ط عمومی بانک ملی ایران ،از مجموع
درخواست های مصوب شده در مدت مذکور
تعداد چهار فقره تامین مالی طرح در زمینه
های تولید برق ،دارو ،فراوری و بسته بندی
گوشت بوده است.همچنین یک فقره تامین
مالی طرح احداث واحدهای احیای مستقیم،
ذوب ،ن��ورد و گندله س��ازی به ارزش 246
میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی با
مشارکت بانک های ملت و صنعت و معدن
مصوب ش��ده که س��هم بانک ملی ایران در
این تسهیالت نیز به ارزش  80میلیون یورو
می باشد.از سوی دیگر بانک ملی ایران در
راستای اجرای سیاست های دولت مبنی بر
ساماندهی و کمک به راه اندازی ،تکمیل و
تقویت واحدهای تولیدی با اش��تغال کمتر
از  100نفر (بنگاه های کوچک و متوس��ط)
تا پایان آذرماه س��ال جاری تعداد دو هزار و
 253فقره تس��هیالت به ارزش  18هزار و
 207میلی��ارد و  414میلی��ون ریال پرداخت
کرده است.

امضایتفاهمنامهسهجانبهبانکانصار،سازماننوسازیوبسیجسازندگی
دکت��ر ابراهیمی مدیرعام��ل بانک انصار و
دکترمحمدتق��ی نظرپ��ور مع��اون عمرانی
وزی��ر آم��وزش و پرورش و رییس س��ازمان
نوس��ازی ،توس��عه و تجهیزمدارس اقدام به
امض��ای تفاه��م نامه هم��کاری کردند  .به
گزارش اداره کل روابط عمومی بانک انصار
 ،دکترمحمدتقی نظرپور معاون عمرانی وزیر
آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی،
توسعه و تجهیزمدارس کشوردرنشستی که
تع��دادی از معاونی��ن و مدیران دو مجموعه
حضورداشتند،باارایهگزارشیازفعالیتهای
سازمان گفت :ازاهتمام بانک انصار و نقش
موثری که در توس��عه فضاهای آموزشی در
مناطق محروم دارد تشکر و قدردانی کرده و
امیدوارم با انعقاد این تفاهم نامه بتوانیم شاهد
ایجاد و احداث پروژه های بیش��تری باشیم.
وی گفت 50 :درصد فضاهای آموزش��ی تا
مهر امسال در سطح کشور توسط خیرین به
بهره برداری رسیده است و نقش نهاد های
خیریه و بانک ها برای مش��ارکت در ساخت
فضاهای آموزشی حائز اهمیت است.رییس
سازمان نوس��ازی ،توسعه و تجهیزمدارس
کش��ور اف��زود :ما  757مدرس��ه در مناطق
زلزله زده اس��تان کرمانشاه داشتهایم و فقط
11درص��د آنها تخریب ش��دهاند و علت آن
هم این اس��ت که س��ازمان نوسازی ،توسعه
و تجهیزم��دارس کش��ور با اس��تانداردهای

مناس��ب نسبت به س��اخت مدارس مبادرت
م��یورزد.دکت��رنظرپوردرادامهبهکس��ب
جایزهبینالمللیساساکاوادرخصوصمقاوم
سازی مدارس اشاره کرد وگفت  :مدارس ما
در هنگام حوادث غیرمترقبه محل اس��تقرار
گروههای امدادرس��ان خواهن��د بود.در این
مراسم دکترابراهیمی  ،بانک انصار را بانکی

ش��ورای همکاری خلیج فارس در س��ال ۱۹۸۱
تأس��یس ش��د .این ش��ورا در ابتدا اهداف خود را
مجموعهای از همکاریهای تجاری ،بهداشتی،
مال��ی ،فرهنگی و اقتصادی مطرح کرده بود اما
خیلی زود مشخص شد که هدف این شورا مقابله
با گس��ترش نفوذ ایران انقالبی و جلوگیری از
تس��ری انقالب ایران به کش��ورهای عضو بود.
شورای همکاری خلیج فارس در جنگ تحمیلی
عراق علیه ایران کمکهای مالی گستردهای به
عراق کرد که از این زمان بود که ش��ورا به طور
غیر مستقیم در تقابل با جمهوری اسالمی ایران
قرار گرفت که همین تقابل با ایران عامل اصلی
در عدم موفقیت این شورا را از ابتدا تا کنون بوده
اس��ت .شش کشور حاشیه خلیج فارس از جمله
عربس��تان سعودی ،امارات متحره عربی ،قطر،
کویت  ،عمان و بحرین که در این شورا عضویت
دارن��د همگ��ی از نظر نظامی دارای ضعفهای
س��اختاری هس��تند ب��ه رغم خرید تس��لیحات
گسترده نظامی ،این کشورها همچنان از قدرت
نظامی قابل توجهی برخوردار نیستند به عنوان
مثال عربس��تان س��عودی که بزرگترین خریدار
تسلیحات نظامی در دنیا است و پیشرفتترین
سالحهای نظامی را در اختیار دارد با گذشت بیش
از دو سال از جنگ یمن با کمک دیگر متحدین
خود در این شورا هنوز نتوانسته حوثیها را که از
کمترین قدرت نسبت به عربستان و متحدینش
برخوردار است شکست بدهد ،این در حالیاست
که اکثر قدرتهای جهانی از عربستان حمایت
کردهاند .این ضعف و عدم توانایی نظامی کارآمد
در همهی اعضای ش��ورا همکاری خلیج فارس
به وضوح قابل مش��اهده اس��ت .از دیگر عوامل
شکست این شورا عدم اتحاد اعضای آن در تقابل
با ایران است چون همهی آنها به قدرت نظامی
و برت��ری ژئوپولتی��ک ایران و واقفند و خواهان
تقابل مس��تقیم با ایران نیس��تند (حداقل برای
بق��ای خ��ود) این اختالفات به مس��ائل دیگر در
این شورا که لزوما به ایران هم مرتبط نمیشود
س��رایت پیدا کرده اس��ت به طوریکه مشاهده
میکنیم در بیشتر تصمیمات این شورا فضای دو
قطبی حاکم میشود که در یک طرف عربستان،
ام��ارات و بحری��ن قرار میگیرند و طرف دیگر
کویت ،عمان و قطر اما عوامل فرعی دیگری هم
در عدم کارایی سازمان شورای همکاری خلیج
فارس مؤثر هستند از جمله سوءظن و تردید این
کشورها نسبت به یکدیگر و عدم اعتماد بین آنها
باعث بوجود آمدن نوعی معمای امنیت بین این
کشورها شده است که خود عاملی برای واگرایی
و ع��دم همگرای��ی منطق��های بین اعضای این
ش��ورا ش��ده است .دلیل دیگر عدم موفقیت این
ش��ورا س��اختار قبیلهای و پادشاهی و سنتی این
کشورهاس��ت ,اتحادیهها و سازمانهای کارآمد
غالب��ا در چارچ��وب حکومتهای دموکراتیک
ش��کل میگیرند همچون اتحادی��ه اروپا دلیل
بعدی رقابتهای آش��کار و پنهان بین اعضا با
یکدیگ��ر و همچنی��ن اختالفات ارضی و مرزی
بین اعضای شورا است.

با صبغه انقالبی و سیاس��ت مس��اعدت به
اقش��ار مستضعف خواند و گفت  :برغم آنکه
حداکثرس��ازی سود سهامداران و مشتریان
وظیفه ذاتی و هسته کسب و کار برای بانک
اس��تولیبااینوجودمس��ئولیتاجتماعی
و س��اختن مدارس ،مراکزبهداشتی و کمک
به اقش��ار کم درآمد برای بانک انصار بس��یار

رکورد زنی بانک ملت در اعطای وام به مددجویان

جوالیی مدیرعامل ستاد دیه کشور از آزادی نزدیک
ب��ه  ۱۷ه��زار زندان��ی جرایم غیرعمد با اس��تفاده از
تس��هیالت بان��ک ملت خبر داد.به گ��زارش روابط
عموم��ی بان��ک مل��ت به نقل از ایس��نا ،مدیرعامل
س��تاد دیه کش��ور در دیدار با مدیرعامل بانک ملت،
از اقدام��ات این بانک در اعطای تس��هیالت قرض
الحس��نه به زندانی��ان جرایم غیرعم��د تقدیر کرد.
سیداس��داهلل جوالیی مدیرعامل ستاد دیه کشور در

حائزاهمیت اس��ت .وی در ادامه با اش��اره به
آثار و برکات خدمات اجتماعی و مساعدت به
اقشار کم درآمد در روند حرکتی بانک ،افزود :
از سال گذشته قرارگاه حمایتهای اجتماعی
بانکانصارراایجادکردهایموساختمدارس
در مناطق دوردست را به عنوان یک رسالت
درنظرگرفت��ه ای��م .مدیرعامل بانک انصار

تصریح کرد  :قرارگاه حمایت های اجتماعی
بانک انصار از س��ال  ۹۵تش��کیل شده است
و مش��ارکت در س��اخت فضاهای آموزشی
به ویژه در مناطق محروم را در دس��تور کار
ل نیروهای
قرار دارد.وی گفت  :ما از پتانسی 
انقالب��ی و گروههای جهادی هم اس��تفاده
میکنیم و س��اخت خانه های بهداش��ت و
تهیه جهیزیه برای اقش��ار کمتر برخوردار را
ب��ه عنوان یک برنامه دیگر مدنظر قرارداده
ایم.دکترابراهیمی تمرکز و توجه بانک انصار
به مناطق محرومتر را مهم تلقی کرد و گفت
 :مشارکت در ساخت مدارس از اولویت های
مستمر بانک انصار در مناطق محروم خواهد
ب��ود.وی افزود  :س��اخت م��دارس از طریق
س��ازمان تخصصی نوسازی مدارس کشور
کیفیت ساخت فضاهای آموزشی را تضمین
خواه��د کرد و م��ا در ارایه خدمات به جامعه
دنبال عملگرایی و کار جهادی هس��تیم .در
پایان این نشس��ت،تفاهم نامه همکاری سه
جانبهبهمنظورافزایشبهرهوریواثربخشی
طرح،کم��ک به رفع محرومی��ت ازمناطق
محروم وکمتر برخوردارو بهره گیری ازتوان
و ظرفی��ت نهادهای مختلف خصوصا خیل
عظیم جوانان متعهد وایثارگر درقالب بسیج
س��ازندگی ؛ فی مابین بانک انصار،سازمان
نوسازی،توس��عه وتجهی��ز مدارس کش��ور
وبسیج سازندگی به امضا رسید.

پرداخت خسارت مددجویان کمیته امداد استان کرمان

ای��ن دی��دار با تقدی��ر از اقدامات بانک ملت در طول
 ۱۲س��ال گذش��ته ابراز امیدواری کرد با حضور دکتر
بیگدلی مدیرعامل جدید بانک ملت ،مس��اعدت ها
و حمایت های این بانک از س��تاد دیه افزایش یابد.
جوالیی با اش��اره به این که بانک ملت نخس��تین
بانکی اس��ت که در حوزه ارایه وامهای بدون س��ود
ب��ه بدهکاران غیربزهکاری که گرفتار زندان بودند،
ورود کرد ،افزود :تا به امروز  ۳هزار میلیارد ریال وام
قرض الحس��نه با تنف��س بازپرداخت به مددجویان
معرفی شده ستاد دیه ،از سوی بانک ملت پرداخت
شده است و با این مبلغ تسهیالت ،تاکنون  ۱۶هزار
و  ۸۳۶نف��ر زندان��ی جرایم غیرعمد از بند حبس آزاد
و به آغوش خانوادههای خود بازگش��ته اند.براساس
ای��ن گ��زارش دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک
مل��ت نی��ز در این دیدار همکاری با این نهاد حمایتی
را از اولویتهای بانک ملت برشمرد .

تحلیل

عوامل عدم موفقیت سازمان
شورای همکاری خلیج فارس

میزخبر

دکتر ابراهیمی تشریح کرد:

اعطای  77هزار فقره
تسهیالت ازدواج

بانک رفاه طی  9ماهه نخست سال جاری،
بالغبر 77هزار فقرهتسهیالت قرض الحسنه
ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،شعب
ای��ن بان��ک از محل س��پرده ه��ای قرض
الحس��نه نزد خود و در  9ماهه نخس��ت سال
جاری ،تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج
و تهی��ه جهیزی��ه ب��ه تع��داد  77.885فقره
و ب��ه مبل��غ  8.099میلیارد ری��ال پرداخت
کرده اس��ت که مدیریت ش��عب این بانک
در اس��تان های خراسان رضوی ،خوزستان
و ف��ارس ب��ه ترتی��ب دارای بیش��ترین
پرداختی به مبلغ  690 ،815و  525میلیارد
ریال بوده اند.
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در مراسمی که در محل کمیته امداد امام خمینی(ره)
اس��تان کرم��ان با حض��ور رئیس و معاونین کمیته و
همچنین سیاوش سعیدیان راد معاون فنی بیمه های
اموال و مس��ئولیت و علیرضا ضیایی پور مدیر بیمه
های آتش سوزی بیمه دانا برگزار شد ،خسارت 16
میلیارد ریالی مددجویان کمیته امداد که در حوادث
طبیعی اخیر زیان دیده بودند ،پرداخت شد.
س��یاوش س��عیدیان راد در ای��ن مراس��م گفت :در

شرایطی که کشور ما با حوادث طبیعی مواجه است
انتقال ریس��ک مهمترین کاری اس��ت که می توان
با اس��تفاده از آن پیش��گیری الزم را برای جلوگیری
از تحمیل خس��ارتهای سنگین با پرداخت حق بیمه
ای ناچی��ز ب��ه عمل آورد.وی اضاف��ه کرد :بیمه گر
حرفه ای چون بیمه دانا پرداخت خسارت را وظیفه
خود می داند.
بیم��ه گ��ر ب��ا پرداخت به موقع خس��ارت زیان دیده
را ب��ه روال ع��ادی زندگ��ی بر م��ی گرداند.معاون
فن��ی بیم��ه های اموال و مس��ئولیت در ادامه خاطر
نش��ان کرد :بر اس��اس نیاز س��نجی انجام ش��ده در
جامع��ه بیم��ه دان��ا اق��دام به ارائه ط��رح جدیدی با
پوش��ش زلزل��ه کرده اس��ت که ه��م اکنون در کلیه
ش��عب و ش��بکه ف��روش ای��ن ش��رکت در بخش
پوش��ش واحدهای مس��کونی و تجاری قابل ارائه به
هموطنان است.

نمایندۀ مردم شبستر :

راهبرد «ما می توانیم» در فوالدمبارکه معنا شده است
ه��ا و ظرفیته��ای فوالدمبارکه به عنوان بزرگترین مجموعۀ فوالدس��ازی و
تولیدکنندۀ ورقهای فوالدی کشور بیشتر آشنا شوم.
وی خاطرنش��ان کرد :در جریان بازدید امروز بیش از هر چیز نظم و انضباط
حاکم بر خطوط سیس��تماتیک تولید فوالدمبارکه و پس از آن ،نگاه مدیریت
این شرکت به کارکنان و اجرای توسعه های شرکت تحسین برانگیز بود .باید
اذعان داشت یکی دیگر از نقاط قوت فوالدمبارکه سیاستهای درون زای این
شرکت است که بر سیاست های برون زای آن نیز تأثیر انکارناپذیری دارد.
آقاپور علیشاهی از انسجام سازمانی فوالدمبارکه به عنوان یکی دیگر از نقاط
قوت این شرکت یاد و اضافه کرد :همۀ قسمتهای فوالدمبارکه کار یکدیگر را
کامل میکنند؛ به گونه ای که در واحد مالی و فروش و بازاریابی این شرکت
از زحم��ات کارکن��ان تولی��د به خوبی حمایت میش��ود و با بازاریابی مناس��ب،
محصوالت با توجه به درخواست مشتری تولید و به بازار عرضه میشوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه راهبرد
«ما میتوانیم» به خوبی در همۀ بخش های فوالدمبارکه معنی ش��ده اس��ت،

بازار فروش ،دغدغه اصلی صنایع دستی ایالم
ایالم -وحید صدر – خبرنگار شروع :مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردش��گری استان ایالم
گفت :بازار فروش ،دغدغه اصلی فعاالن صنایع دستی
ایالم اس��ت.عبدالمالک ش��نبه زاده در آیین رونمایی
از کمپین تخصصی صادرات خرده فروشی با عنوان
«آنالین شوید – جهانی بفروشید» با محوریت ایجاد
بستر معرفی محصوالت صنایع دستی ایالم ،با بیان
اینکه مشارکت میراث فرهنگی استان ،با شرکت ملی
پست و شرکت زودل فرصتی را فراهم کرده تا اندکی
از مش��کالت بازار فروش محصوالت صنایع دس��تی
اس��تان کاسته ش��ود ،اظهارداشت :استفاده از فضای
مجازی در سراس��ر جهان رو به افزایش اس��ت و این
فضا فرصتی خوب برای معرفی کاالها و خدمات در
سراسر جهان فراهم کرده است.وی با اشاره به اینکه
تأمین بازار فروش و بدست آوردن مشتریان جدید و
بازار گسترده ،از مهمترین دغدغه های فعاالن صنایع
دستی استان ایالم است ،افزود :با توجه به روند توسعه
فناوری های نوین در عرصه جهانی ،پیش بینی شده
ک��ه  90درص��د فعالیت ه��ای آتی جهان در این فضا
صورت گیرد.مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان ایالم حذف واسطه ها در تجارت
الکترونیک و بستر فراهم شده برای عرضه مستقیم
کاال و خدم��ات ب��ه مش��تریان و بازارهای هدف را از

مهمتری��ن مزیت ه��ای تجارت الکترونیک در ایران
و جهان دانس��ت و عنوان کرد :در اس��تان بدلیل عدم
ش��ناخت بازار توسط اغلب صنعتگران صنایع دستی،
برخی واس��طه ها محصوالت تولیدی این فعاالن را
خریداری کرده و با برند سایر شهرها به قیمت های
گزاف به فروش می رسانند که در این بین تنها صنعت
گ��ران به حق و حقوق دس��ت نمی یابند.عبدالمالک
شنبه زاده ارائه محصول به قیمت تولیدی به مشتری را
از دیگر مزیت های عرضه مستقیم کاالهای تولیدی
دانست و ادامه داد :با استفاده از تجارت الکترونیک،
هم در وقت صرفه جویی خواهد ش��د و همچنین با
کاهش رفت و آمدها و متعاقب آن اس��تفاده کمتر از
خودروه��ا ،آالیندگی ش��هرها نی��ز کاهش یافته و از
این طریق به حفظ محیط زیس��ت نیز کمک ش��ایان
توجهی خواهد شد.

فرصت بیمه محصوالت کشاورزی تا پایان دی ماه تمدید شد
رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با
اعالم خبر فوق گفت :با توجه به وضعیت نامناسب
بارندگ��ی ه��ا در فصل کش��ت و ب��ه منظور کمک
به کش��اورزان اس��تان ،فرص��ت بیمه محصوالت
کش��اورزی تا ۳۰دی ماه س��الجاری تمدید ش��د .به
گزارش روابط عمومی س��ازمان جهاد کش��اورزی
اس��تان کرمانش��اه ،دکتر خسرو ش��هبازی افزود :با
توج��ه ب��ه اینک��ه در چنین مواقع��ی تنها راه کمک
به کش��اورزان از طریق صن��دوق بیمه محصوالت

کش��اورزی بوده و یکی از مس��ائلی که می تواند از
ریس��ک پذیری در کش��اورزی جلوگیری کند بحث
بیمه هس��ت؛ با پیگیری های انجام ش��ده و با هدف
کمک به کشاورزان استان برای چندمین بار و آخرین
ب��ار مهلت بیم��ه نمودن محصوالت زراعی تا پایان
دی ماه سال جاری تمدید شد.وی خاطرنشان کرد:
با توجه به نوع قرار داد سهم کشاورزان در پرداخت
ح��ق بیم��ه ۲۰ت��ا ۳۰درصد ب��وده و مابقی را دولت
پرداخت می کند.

تسهیالت مالی برای صادرات
بیش از تقاضا است

مدیرعامل بانک پارس��یان در دومین جلس��ه
کمیس��یون بان��ک ،بیم��ه و مالی��ات گف��ت:
تسهیالت برای صادرات بیشتر از حد نیاز بوده و
مشکل امروز کمبود تقاضا برای صادرات است.
در این جلس��ه که با محوریت مش��کالت نقل و
انتقال پول صادرات در محل انجمن برگزار شد،
کورش پرویزیان با اش��اره به اینکه بازار کشور
اهمیت بسیاری دارد ،اظهارداشت :کشورهای
دیگر به س��ادگی بازار خود را در اختیار ما نمی
گذارند ،درحالیکه تعامل اقتصادی باید دو سویه
باش��د .وی اف��زود :برای ص��ادرات نهادهایی
همچون س��ازمان توس��عه تج��ارت ،صندوق
ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات ایجاد
ش��ده  ،اما بخش خصوصی و صادرکنندگان با
مطالبات خود باید این س��اختارها را به س��مت
خود حرکت دهد.
مدیرعامل بانک پارس��یان با اش��اره به مسائل
ویژه تحریم در س��ال های گذش��ته و مش��کل
عدم تقاضای تسهیالت از سوی صادرکنندگان
 ،تصریحکرد :در ش��رایط کنونی پول به اندازه
کاف��ی و ب��ا ن��رخ خ��وب و قاب��ل رقابت برای
ص��ادرات در بان��ک ها و صندوق توس��عه ملی
وج��ود داش��ته و چنانچ��ه ش��رکتی در بخش
خصوصی توانایی کافی داش��ته باش��د بانک
ه��ا و صن��دوق ضمان��ت صادرات ب��ه اندازه
کاف��ی مناب��ع دارند و بخش خصوصی نگرانی
نداش��ته باشد .وی همچنین درخصوص اینکه
مش��کل ما عدم اس��تفاده از این منابع توس��ط
صادرکنندگان است ،تأکید کرد :برای صادرات
کسب و کارهای دانش بنیان پول قابل توجهی
تخصیص داده شده اما تقاضای جدی برای آن
وجود نداشت.
پرویزی��ان تصریح ک��رد  :برای صادرکنندگان
واقعی در بازارهای مناسبی مانند قطر  ،فرصت
های مناس��بی برای کار وجود دارد .به تازگی
طبق توافق جامعی با قطر  ،دربانک های مطرح
این کش��ور  ،حس��اب باز شده و از نظر سیستم
بانکی  ،ش��رایط برای بازرگانان کامال فراهم
است و اگر تجار قراردادها را با ارز هایی مانند
ری��ال قط��ر ،ریال ایران یا حتی ارز دیگری غیر
از دالر ببندند  ،مشکلی وجود ندارد .
میزخبر

خبر شهرستان

در آستانۀ سالروز افتتاح شرکت فوالدمبارکه ،دکتر معصومه آقاپور علیشاهی
نمایندۀ مردم محترم شبس��تر در مجلس ش��ورای اس�لامی و دکتر ابوالفضل
روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به همراه جمعی از اعضای
این کمیسیون به فوالدمبارکه آمدند و ضمن دیدار با دکتر بهرام سبحانی از
آخرین دستاوردهای شرکت فوالدمبارکه بازدید کردند.
خانم دکتر آقاپور علیشاهی پس از بازدید از خطوط تولید فوالدمبارکه با اشاره به
اهداف خود از این بازدید گفت :این مهم بود که از نزدیک با مشکالت صنعت
فوالد کشور ،به ویژه در استان اصفهان آشنا شویم؛ در عین حال شرایط انجام
مطالعات تطبیقی استان را ارزیابی کنیم و با کنار هم گذاشتن این کمبودها و
مزیت ها به هم افزایی بیشتر در صنعت کشور دست یابیم .هدف بعدی این
بود که از نزدیک با ظرفیت های تکنولوژیکی کشور ،به ویژه در بخش صنعت
فوالد و همچنین با توانمندیهای موجود برای رفع نیاز مصرف کنندگان داخلی
آش��نا ش��ویم .به طورکلی برای بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم ش��ریف
کشورمان در مجلس شورای اسالمی این مهم بود که از نزدیک با توانمندی
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گفت :به عبارت دیگر ،فوالدمبارکه مانند پلی اس��ت که میتواند تمام صنایع
کش��ور را از درۀ رکود نجات دهد .این ش��رکت میتواند یک پایلوت اقتصادی
مناس��ب برای کش��ور معرفی ش��ود؛ همچنان که در مقاطع مختلف دیده شده
اس��ت که این ش��رکت علیرغم بس��یاری از محدودیتها در زمان های مختلف
توانس��ته اس��ت خروجی خوبی داشته باشد.وی افزود :فوالدمبارکه به عنوان
یک صنعت مادر همیش��ه باعث افتخار بوده و هس��ت؛ تا جایی که وقتی به
تاریخچۀ س��اخت و بهره برداری این ش��رکت مراجعه میکنیم ،میبینیم این
شرکت به خوبی در زمانهای مختلف از تونل ها و تنگناهای سخت با موفقیت
و س��ربلندی عبور کرده اس��ت .به معنی واقعی فوالدمبارکه در ش��رایط فعلی
س��قراط صنعت کش��ور است.او خاطرنش��ان کرد :این مزیت که فوالدمبارکه
توانسته است با افزایش کیفیت محصوالت خود در بازارهای جهانی حضور
موفقی داش��ته باش��د ،مانع تزلزل این ش��رکت در تنگناهای مختلف ش��ده و
شرایطی فراهم کرده است که این شرکت در نموداری با شیب مثبت مالیم،
همواره برای کشور و سایر ذینفعان خود سودآور باشد.

آمادگی شرکت گاز مازندران در فصل سرد سال
ساری-رییس�ی مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان
مازن��دران از آمادگ��ی ای��ن ش��رکت ب��رای خدمات
مس��تمر و ایمن گاز در فصل س��رد س��ال خبر داد و
گف��ت :ب��ا همکاری و حمایت مردم عزیز اس��تان در
راستای رعایت نکات ایمنی و همچنین صرفه جویی
انرژی،ان شااله زمستان گرمی را پشت سر خواهیم
گذاشت.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان
مازندران  " ،جعفر احمدپور " ،درباره برقراری مجدد
هزینه آبونمان در قبوض گاز ،اظهار داشت :بر اساس
قانون ،باید به مبلغ آبونمان در قبضهای گاز ،افزوده
میشد؛ اما بر اساس تصمیم دولت و همچنین تصویب
شورای اقتصاد ،این مبلغ در قبضها با همان رقم قبلی
ثابت باقی مانده که با عنوان هزینه خدمات مس��تمر
از سوی مشترکان باید پرداخت شود.وی با بیان این
ک��ه دیوان عدال��ت اداری در خصوص قطع دریافت
هزینه آبونمان به درستی حکم داده بود ،گفت :علت
این امر آن بود که این موضوع باید از س��وی ش��ورای
اقتصاد مطرح و تصویب میشد ،نه سازمان هدفمندی
یارانه ها؛ چرا که این سازمان اجازه تصویب یا لغوی
درباره آبونمان را نداش��ت و دیوان عدالت اداری نیز
به درستی نسبت به همین موضوع معترض بود ،ولی
ش��ورای اقتصاد این حق را دارد و بر همین اس��اس،
دریافت آبونمان دقیق ًا از همان تاریخی که قطع شده

بود ،بار دیگر برقرار شد.مدیرعامل شرکت گاز استان
مازن��دران با اش��اره به این ک��ه پرداخت آبونمان یک
س��رویس خدماتی برای سرویس و نگهداری ،حفظ،
امدادرس��انی ،مقاوم س��ازی ،پوش��ش ،جلوگیری از
خوردگی و ایمنی ش��بکه گاز در سراس��ر کشور است،
تصریح داش��ت :هزینه خدمات مس��تمر یا آبونمان در
همه بخشهای آب ،برق و دیگر بخشهای خدماتی
نیز وجود دارد ،بنابراین دوباره در ش��ورای اقتصادی
مط��رح و تصویب ش��د ک��ه دریافت آبونمان با عنوان
«هزینه خدمات مستمر» ادامه داشته باشد.احمدپور ،
بخشی از این مبلغ آبونمان نیز صرف تجهیز و نوسازی
خطوط��ی میش��ود که س��الیان زی��ادی از عمر آنها
گذشته است ولی پروژهای را که تازه قصد گازرسانی
و اج��رای آن را داری��م ،از محل عوارض گازرس��انی
پرداخت میشود.

غرامت تمامی زیان دیدگان سانحه هوایی ارومیه پرداخت شده است
مدیر بیمه های کشتی  ،هواپیما وحمل کاالی بیمه ایران
بااشارهبهطرحشکایتیکیاززیاندیدگانسانحههوایی
ارومیه گفت  :غرامت تمامی زیان دیدگان سانحه هوایی
ارومیه پرداخت شده است .به گزارش روابط عمومی بیمه
ایران،بهتازگییکیازحادثهدیدگانسانحههواییسقوط
هواپیمای بوئينگ  727در سال  ، 89مدعی شده بخشی
از غرامت خود را دریافت نکرده است  .مجید رحمتی مدیر
بیمه های کشتی  ،هواپیما وحمل کاالی بیمه ایران با رد
این ادعا تاکید کرد :از آنجا که بر اساس بیمه نامه صادره

از سوی بیمه ایران  ،مسئولیت جبران خسارات های مالی
و جانی کلیه مسافران هواپیما تحت تعهد بیمه ایران بود،
بالفاصلهپسازوقوعاینسانحهضمنهماهنگیباتمامی
بیمارستانهایارومیهوتهرانمبنیبرپذیرشمصدومین
بدون قید و ش��رط و با قبول تعهد هزینه ها از س��وی بیمه
ایران ،مس��افان مصدوم تحت پذیرش بیمارس��تان های
ارومیه و تهران قرار گرفته و کلیه هزینه های پزش��کی و
هزینه های مربوطه در وجه ذی نفعان پرداخت ش��ده وبا
آنان تسویه حساب کامل به عمل آمده است .

رونمایی از کمپین صادرات
خرده فروشی در ایالم

ایلام -وحی�د ص�در – خبرنگار ش�روع :از
کمپین تخصصی صادرات خرده فروش��ی با
عنوان «آنالین ش��وید – جهانی بفروش��ید»
با محوریت ایجاد بس��تر معرفی محصوالت
صنایع دس��تی ایالم ،رونمایی شد.کارشناس
ارش��د توس��عه بازار شرکت پارسیان کسب و
کار ه��م محل��ه (زودل) در ای��ن آیین با بیان
اینکه شرکت زودل با مشارکت شرکت پست
و س��ازمان میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و
گردش��گری از  21آبان ماه س��ال جاری در
ته��ران کمپی��ن تخصصی ص��ادرات خرده
فروش��ی با عنوان «آنالین ش��وید – جهانی
بفروشید» را شروع کرده و ایالم بعنوان سی
و دومین ش��هر کش��ور به این کمپین پیوسته
اس��ت ،گفت :ه��دف از این کمپین کمک به
ش��رکت های کوچک و متوس��ط با محوریت
معرف��ی صنایع دس��تی ایرانی جهت معرفی
بهتر و بیش��تر به بازارهای بین المللی اس��ت.
میالد پوررجب با اشاره به اینکه تاکنون 2000
نفر در این کمپین سراس��ری ش��رکت داشته
اند ،افزود :شرکت زودل  3سال است که راه
اندازی ش��ده و با ارائه راهکارهای صادراتی
خود توانس��ته به موفقیت های چش��مگیری
در حوزه تجارت الکترونیک دس��ت یابد.وی
به فعالیت تجاری بیش از  17هزار ش��رکت
ایرانی در قالب بستر شرکت زودل اشاره کرد
و بیان داشت :در حال حاضر بیش از  10هزار
درخواست خرید داخلی و بین المللی از طریق
بس��تر زودل برای شرکت های ایرانی ارسال
می شود که نشان دهنده موفقیت این شرکت،
در معرف��ی محصوالت تولیدکنندگان داخلی
و ورود به بازارهای جهانی است.کارش��ناس
ارشد توسعه بازار شرکت زودل رسالت اصلی
این ش��رکت را حذف واس��طه ه��ا و معرفی
مس��تقیم محصوالت تولیدی به مش��تریان
و مص��رف کنندگان دانس��ت و خاطرنش��ان
س��اخت :این ش��رکت با توجه به فعالیت در
بس��تر الکترونیک بدون محدودیت آمادگی
دارد ت��ا کااله��ای تولید ایرانی را به جهانیان
و ب��ازار داخلی معرفی کند.میالد پوررجب به
معرفی محصوالت از دو مدل خرده فروشی
و عمده فروش��ی اش��اره کرد و بیان داشت :در
مدل خورده فروشی ،اپلیکیشن «زودمال» با
مشارکت شرکت ملی پست ایران تهیه شده
که تا اواخر بهمن ماه رونمایی خواهد ش��د و
فرصت��ی ویژه در اختیار صنعت گران ایرانی،
جه��ت صادرات محصوالت تولیدی خود به
صورت خرده فروشی فراهم می کند.
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یادداشت

عم��ر پله��اي فلزي پايتخت تمام ش��ده و
سازههاي آنها بايد جمع آوري شوند از سويي
براي آنها بايد جايگزين در نظر گرفته شود؛
البت��ه جايگزي��ن در نظر گرفتن براي برخي
پلهاي پايتخت امري بعيد و محال اس��ت.
ام��کان جايگزين��ي براي برخ��ي پلهاي
ته��ران وج��ود ندارد و ترافيک پايتخت بايد
به زيرزمين منتقل شود.عمر برخي پلهاي
ته��ران ب��ه پايان رس��يده اس��ت و نيازمند
مرمت ،بازس��ازي ،بهس��ازي و جايگزيني
هس��تند.بارهاي تحميل ش��ده ب��ر آنها نيز
تناس��بي با ظرفيت ش��ان ندارد زيرا در زمان
ساخت اين پلها تعداد خودروها کم بود اما
در ح��ال حاضر تع��داد خودروهاي پايتخت
چندين برابر ظرفيت خيابانها است.در اين
ارتباط دس��تگاهها بايد به دنبال روشهاي
کم هزينه باش��ند؛ در اغلب کش��ورهاي دنيا
اس��تفاده از تونلهاي زيرزميني به ويژه در
چهارراهه��ا مورد توجه قرار گرفته از اين رو
نياز است شهرداري تهران نيز در اين مسير
گام برداشته و ترافيک را به زيرزمين منتقل
کند.شهرداري بايد اراده جدي و قوي براي
نوسازي و بهسازي پلهاي فرسوده پايتخت
داش��ته باش��د ،جايگزيني پل حافظ بس��يار
مش��کل اس��ت بنابراين بايد براي پلهايي
که اين امکان براي آنها وجود دارد تمهيدات
مناسب اتخاذ شود.متاسفانه در برخي موارد
نوع آسفالتي که براي روسازي پلها استفاده
ميش��ود استاندارد نبوده بنابراين نياز است
به اين موضوع توجه شود.
میزخبر

"اوتيسم" از عوارض تولد به
روش سزارين است

رييس انجمن علميمامايي ايران با اشاره به
اينکه نوزادان س��زاريني ۵۰درصد بيش��تر از
ساير نوزادان در معرض آسم هستند ،گفت:
همچنين  ۲۵درصد بيشتر از نوزادان معمولي
بهديابتمبتالميشوندوچاقي،بيشفعاليو
طريقسزارين
اوتيسمنيزازمشکالتتولدبه ِ
انتخابي اس��ت.ناهيد خداکرميبا بيان اينکه
ب��دن زن از نظ��ر فيزيولوژيکي براي زايمان
آفريده شده و بهترين راه تولد يک انسان سالم
زايمان طبيعي اس��ت ،گفت :همه مستندات
علميبيانگر اين اس��ت که يک نوزاد بايد به
ص��ورت طبيع��ي به دني��ا بيايد و علت اينکه
وزارت بهداشت اين موضوع را به عنوان يک
هدف قرار داده ،اجبار و مس��ائل مالي نبوده
بلکه به دليل اين است که ميزان سزارين در
کش��ور ما باالتر از زايمان طبيعي بوده اس��ت
که تبعات آن س�لامت نس��ل آينده را تهديد
ميکند.او با ارائه آمارهايي از ميزان سزارين
و زايمان طبيعي به ايلنا گفت :ميزان سزارين
در کش��ور ما نس��بت به انگلس��تان و آمريکا
س��ه برابر و نس��بت به کشورهاي همسايه تا
 ٥برابر نيز بوده اس��ت ،در حالي که مرگ و
مير مادر و فرزند ناش��ي از بارداري و زايمان
درکشورهاي همسايه جنوب ايران يک تا ٧
در صد هزار بود ،اما در کش��ور ما  ٢١در صد
هزار است.رييس انجمن مامايي خاطرنشان
کرد :خوش��بختانه در طي س��ه سال گذشته
ک��ه از طرح زايمان طبيعي ميگذرد کيفيت
و شرايط تولد نوزاد به روش طبيعي افزايش
پيدا کرده و قاعدتا بچههاي سالمتري به دنيا
ميآيند .البته در اين طرح هيچ مادري مجبور
به زايمان طبيعي نميشود و برخالف آن چه
گفته ميش��ود ،مرگ و مير مادر و نوزاد نيز
افزايش نداش��ته و در گروه نوزادان کاهش
مرگ و مير را نيز داش��تيم و وضعيت بهتر از
گذشته شده است.

اخذ نمونه ژنتيکي از خانوادههاي
کارکنان  نفتکش سانچي

مدي��رکل مديريت بحران و پدافند غيرعامل
س��ازمان پزشکي قانوني کشور گفت :در پي
حادثه آتش سوزي نفتکش ايراني در آبهاي
چين و يافتن جسد سه تن از خدمه اين کشتي،
س��ازمان پزشکي قانوني کشور با هماهنگي
سازمان بنادر و کشتيراني از روز پنجشنبه 21
دي ماه کار اخذ نمونه ژنتيکي از خانواده خدمه
کشتي را آغاز کرد.
به گزارش ايسنا ،دکتر مهرداد عليبخشي با
بي��ان اي��ن مطلب افزود :اطالعات ما از تعداد
خدم��ه و وضعيت نفتک��ش ايراني مطابق با
مواردي اس��ت که سازمان بنادر و کشتيراني
کشور اعالم کرده که بر اين اساس  32خدمه
(ش��امل 30ايراني و 2غير ايراني) در کش��تي
حضورداشتند.ويبااظهاراميدوارينسبتبه
زندهوسالمتبودنمابقيخدمهکشتيافزود:
به منظور بررسي هويت سه جسد يافت شده از
خدمه اين کشتي ناچار به اخذ نمونه ژنتيکي از
خانوادههاي (بستگان درجه يک) تمام خدمه
کش��تيهس��تيمکهبراس��اسهماهنگيبا
سازمانبنادروکشتيرانيخانوادههابهپزشکي
قانوني تهران و فارس هدايت شدند .بخشي
تصري��ح کرد :نمونهگي��ري از اين خانوادهها
از روز پنجش��نبه در پزش��کي قانوني تهران و
فارس آغاز ش��ده اس��ت و در استان تهران12
خان��وادهودراس��تانف��ارسنيز 4خانوادهبه
مرکز پزشکي قانوني مراجعه و از آنان نمونه
ژنتيکي اخذ شد.

میزخبر

باارسال آئیننامه هفت گانه قانون هوای پاک به دولت رقم می خورد

خودروهای فرسوده در جاده اسقاط

نفسهاي آخر برخي پلها

 يوناتن بت کليا

عضو کميسيون عمران مجلس


جامعه

9

گروه جامعه :سرپرس��ت مرکز ملي
هوا و تغيير اقليم س��ازمان حفاظت
محيط زيست با اشاره به اينکه نقطه
ق��وت قانون هواي پاک اين اس��ت
که وظايف دستگاههاي مختلف به
طور روشن درآن تعيين شده است،
اظهار کرد :بر اس��اس قانون هواي
پ��اک دولت مکلف ب��ه اختصاص
مبالغ��ي براي خ��روج خودروهاي
فرس��وده ش��ده اس��ت.به گزارش
ايس��نا ،مس��عود زندي در نشس��ت
خب��ري معاون��ت محيط زيس��ت
انس��اني با موضوع تشريح تکاليف
دس��تگاهها در اجراي قانون هواي
پاک که در سازمان حفاظت محيط
زيست برگزار شد ،با اشاره به اينکه
متاسفانه خروج خودروهاي فرسوده
تنها بر اساس واردات خودرو صورت
ميگي��رد ،گفت :طبق قانون هواي
پاک ،س��از و کار مش��خصي براي
خروج خودروهاي فرس��وده در نظر
گرفته ش��ده اس��ت و دولت مکلف
ب��ه اختصاص مبالغ��ي براي خروج
خودروهاي فرسوده شده است.

راهان�دازي ش�بکههاي پايش

امواج

وي اف��زود :در موض��وع پرتوه��ا و
ام��واج ،س��ازمان حفاظ��ت محيط
زيستقراراستباهمکاريسازمان
انرژي اتميشبکههاي پايش امواج
راهاندازي کند.سرپرست مرکز ملي
ه��وا و تغيير اقليم س��ازمان محيط
زيست با بيان اينکه به موضوع گرد
و غبار در قانون هواي پاک پرداخته
شده است ،گفت :پيش از اين براي
مقابل��ه با گ��رد و غب��ار مصوبهاي
وج��ود داش��ت ام��ا در قانون هواي

پاک بهطور روش��ن به اين موضوع
پرداخته و وظايف دستگاهها تعيين
شده است .براي مثال وزارت جهاد
کشاورزي موظف است ساالنه ۳۰۰
هزار هکتار از اراضي که کانونهاي
گرد و غبار هس��تند را بيابان زدايي
کن��د.وي با تاکيد ب��ر اينکه اجراي
مصوب��ات کاه��ش آلودگ��ي هوا
اهميت بس��يار زيادي دارد ،گفت :از
گذشته مصوبات و قوانين خوبي در
زمينه کاهش آلودگي هوا داش��تيم
اما آنچه در ش��رايط کنوني اهميت
دارد اج��راي اين مصوبات اس��ت.
سرپرس��ت مرکز ملي ه��وا و تغيير
اقلي��م س��ازمان حفاظ��ت محيط
زيس��ت در ادامه با اش��اره به قانون
ماليات بر ارزش افزوده اظهار کرد:
قانون ماليات بر ارزش افزوده نشان

داده اس��ت ک��ه ام��کان اخذ جرايم
آلودگ��ي وج��ود دارد اما اين جرايم
بايد در حس��ابهايي مانند صندوق
ملي محيط زيس��ت ذخيره و براي
رف��ع آلودگي هوا ،توس��عه حمل و
نقل عموميو تعويض کاتاليس��ت
خودروه��اي عموميهزينه ش��ود.
زن��دي تاکي��د ک��رد :آلودگ��ي هوا
يک��ي از چالشهاي مهم زيس��ت
محيطي اس��ت که طي س��الهاي
گذش��ته دامنه آن گس��تردهتر شده
و بس��ياري از کالنشهرهاي کشور
را در بر گرفته اس��ت.وي با اش��اره
به س��ابقه مصوبات کاهش آلودگي
ه��وا ،گفت :در س��ال  ۱۳۸۰برنامه
جامع کاه��ش آلودگي هوا مصوب
و اجرا ش��د .از س��ال  ۱۳۹۰تاکنون
چندين مصوبه به تصويب رس��يده

ارسال هفت آئيننامه مربوط به

قانون هواي پاک به دولت

زن��دي گفت:در ح��ال حاضر مرکز
ملي هوا در سازمان حفاظت محيط
زيس��ت هف��ت آئيننامه مربوط به
قان��ون ه��واي پ��اک را تنظيم و به
دولت ارس��ال کرده است.وي ادامه
داد :بر اس��اس قان��ون هواي پاک
خس��ارات وارده به محيط زيس��ت
مورد توجه قرار گرفته اس��ت و اگر
واحد صنعتي باعث ايجاد خس��ارت
زيس��ت محيط��ي ش��ود مکلف به
جب��ران آن ش��ده اس��ت همچنين
افزايش گارانت��ي خودروها در اين
قانون مورد اشاره قرار گرفته که از
 ۲۰هزار کيلومتر به  ۴۰هزار کيلومتر
رسيده است.

هماهنگيه��اي الزم ص��ورت گيرد و آنها بر اس��اس
دستورالعمل مناسب و قابل اجرايي که به آنها ميدهيم
ايمنس��ازيها را انجام دهند .اميدوارم اين جلسههاي
فني و اجرايي نتيجه خوبي داشته باشد و ايمنسازي اين
پاساژها آغاز شود .اين ساختمانها اگر فرسوده نباشند و
قابليت استفاده داشته باشند ميشود ايمني آنها را باالتر
برد.به گزارش ايسنا ،البته نکته مهميکه وجود دارد اين
است که دستورالعملها بعد از اجرا بايد نگهداري شوند
و اين کارها ادامه دار باشد .چرا که اگر نظم نباشد و بعد
از انجام کارها دستورالعمل رها شود دوباره ممکن است
که س��اختمان از ايمني الزم خارج ش��ود.وي در همين
رابطهبهوضعيتپاس��اژعالءالديناش��ارهکردوگفت:
اين پاس��اژ اقداماتي را انجام داد؛ اما من در حال حاضر
به شما ميگويم که اين ساختمان از عملکرد خود خارج
شده و حدود  80درصد نا ايمن است؛ ولي اگر نگهداري
مناس��ببعدازايمنس��ازيانجامشوددرصورتوقوع
حادثه ،خسارت کم و قابل کنترل خواهد بود.

ساالری با هدف مدیریت بحران و مقاوم سازی بناها تاکید کرد

بازنگریدرمطالعاتزلزلهشناسیپایتخت

دولت و شورا موضوع مطالعات جديد مطرح بود ولي
مطالعات ديگري انجام نش��د و آن مطالعات س��ال
 84نيز به روزرس��اني نش��د.وي افزود :بسياري معتقد
هس��تند اساس��ا نتايج مطالعات جايکا در حال حاضر
خيلي قابل اس��تناد نيس��ت؛ چرا که بسياري از شرايط
و زيرس��اختها نس��بت به س��ال  1384تغيير کرده و
به نوعي وضعيت بس��يار وخيمتر از گذش��ته شده ،لذا
مطالعات قبلي نميتواند خيلي مورد استناد قرار گيرد.
س��االري ادامه داد :ش��وراي اسالميشهر تهران در
اين دوره تصميم دارد که ش��هرداري تهران را ملزم
کند تا با کمک ساير سازمانها و نهادهاي مرتبط در
امر مديريت بحران و مقاوم سازي بناها و ابنيه شهر
در مقاب��ل زلزل��ه همچون وزارت راه و شهرس��ازي و
دانشگاهها مطالعات جديدي را انجام دهد.وي تاکيد
کرد :در صحبتهاي شهردار تهران در صحن علني
شوراي اسالميشهر تهران نيز به اين موضوع تاکيد
شد که يکي از اولويتهاي شهرداري تهران در کوتاه
مدت انجام مطالعات جديد در حوزه مديريت بحران و
وقوع زلزله احتمالي است که ما نيز به عنوان اعضاي
ش��وراي اسالميشهر تهران اين موضوع را پيگيري
خواهيم کرد.

س��خنگوي س��ازمان ثبتاحوال با بيان اينکه تعويض
شناسنامهبرايدريافتکارتمليهوشمند،الزامينيست،
گفت:کس��يکهشناس��نامهاشمستعملوکهنهشدهيا
تغييراتي هويتي داش��ته باش��د ،بايس��تي براي ثبتنام
کارتمليهوش��مندنس��بتبهتعويضشناسنامهاقدام
کند.س��يفاهللابوترابيبابياناينکهتعويضشناس��نامه
براي دريافت کارت ملي هوشمند اجباري نيست ،اظهار
کرد:اگرشناس��نامهايمس��تعملوکهنهشدهويافرددر
هويتش تغييراتي ايجاد ش��ده باشد،بايس��تي فرد براي

دريافت کارت ملي هوشمند نسبت به تعويض شناسنامه
اقدام کند.در حقيقت اين مستعمل شدن و تغيير هويت
شناس��نامهش��املناخوانايي،کمرنگشدنشناسنامه،
پارگ��يعک��س،تغييرن��امونامخانوادگيوامورهويتي
اس��ت.در غير اين صورت تعويض شناس��نامه براي اخذ
کارتمليهوشمندالزامينيست.ويدرادامهدربارهمدت
ايسناگفت:
زمانتعويضشناسنامهبرايمتقاضيانآنبه
ُ
تعويضشناس��نامهدرشهرس��تانهاازيکتاس��هروزو
درته��رانني��زکمت��رازيکماهخواهدبود.البتهدرتالش
هس��تيم که اين زمان را در تهران به يک هفته کاهش
دهيم.ابوترابي در ادامه همچنين به ايس��تگاههاي سيار
براي ثبت نام کارت ملي هوشمند نيز اشاره کرد و گفت:
درمراکزنگهداريسالمنداندرخواستايستگاهسيارداده
ميشودواينايستگاههادراينمراکزمستقرميشوند؛اما
براي خانوادههاي که سالمند در خانه دارند و امکان خروج
آنها از خانه وجود ندارد هم استقرار اين ايستگاههاي سيار
بايستي با هماهنگي دفاتر پست محله باشد.

ضمن تدوين شيوه نامه اجرايي قانون شوراهاي آموزش و پرورش اعالم شد

شرط تعيين شهريه مدارس غيرانتفاعي در هر استان

رئيس س��ازمان مدارس و مراکز غيردولتي وزارت
آم��وزش و پ��رورش از تدوين چند ش��يوه نامه براي
اجراي��ي ش��دن م��واد قانوني ش��وراهاي آموزش و
پ��رورش خب��ر داد و گف��ت :دس��تگاههاي اجرايي
مرتب��ط بوي��ژه ش��هرداريها ب��راي عم��ل به اين
قان��ون وعدهه��اي خوبي دادهاند و توافقاتي صورت
گرفته اس��ت .به گزارش ايس��نا ،مجتبي زيني وند
در نشس��ت خبري که به مناس��بت فرارسيدن هفته
ش��وراهاي آموزش و پرورش ترتيب داده ش��ده بود
با بيان اينکه رهبر معظم انقالب بارها به همکاري
س��اير دستگاهها با آموزش و پرورش تاکيد کردهاند
و قانون شوراها بهترين خاستگاه و تجلي فرمايشات
رهب��ري و بهترين مرجع تصميمگيري بر اس��اس

اقتضائ��ات منطقهاي اس��ت گفت :قانون ش��وراها
ميتوان��د ظرفيتهاي پيدا و پنهان اس��تانها را به
خدمت آموزش و پرورش در بياورد.وي افزود :امام
جمعه ،استاندار ،مديرکل آموزش و پرورش ،شهردار
مرکز ،معاون سازمان برنامه و بودجه ،يکي از اساتيد
دانشگاه ،سه تا پنج نفر از فرهنگ دوستان و اولياي
دانش آموزان از جمله اعضاي ش��وراهاي آموزش
و پرورش هس��تند و حضور باالترين مقام سياس��ي،
باالترين مقام مذهبي و نماينده بيش از  16دستگاه
و وزارتخانه درش��وراها موجب ميش��ود از بسياري
امکانات دستگاههاي دولتي در کمک به آموزش و
پرورش بهره مند ش��ويم.رئيس س��ازمان مدارس و
مراک��ز غيردولت��ي وزارت آموزش و پرورش با بيان
اينکه قانون شوراهاي آموزش و پرورش بستر تعامل
س��ازمان يافته ميان همه دس��تگاهها و گروههاي
مردمياس��ت اظهار کرد :مش��ارکت در آموزش و
پرورش به معناي درگير شدن همه مراجع ذيربط و
افرادي است که به خدمت به دستگاه تعليم و تربيت
عشق ميورزند .در اين ميان نگاه غيرعلمي ،سهم
مردم در اداره امور مدارس و طراحي و برنامه ريزي
را ناديده ميگيرد.

بابه کارگیری زنان در سطوح مدیریتی صورت می گیرد

مدي��رکل بينالمل��ل معاونت امور زنان و خانواده رياس��ت
جمهوريبااش��ارهبهرتبه ۱۴۰ايراندرش��اخصش��کاف
جنس��يتي در ميان ۱۴۴کش��ور گفت :به کارگيري زنان در
س��طوحمديريت��يميانيدرآين��دهنزديکفرصترابراي
حض��ورزن��اندرمناصبباالترهمچونموقعيتوزارتيو
مجلسکهنقشمهميدرارتقايشاخصمشارکتسياسي
زنان دارد ،فراهم خواهد کرد.ليال فالحتي با اشاره به داليل
اهميت ش��اخصهاي توس��عه ايران  ،ترکيه و عربستان در
جامعه بينالمللي گفت :در جامعه جهاني اين س��ه کش��ور
درخاورميانهتعينکنندههستند؛همچنينموضوعفرهنگ
اسالميدر همه سياستگذاريهاي آنها محوريت دارد ،به
همين دليل بيش از ساير کشورهاي غرب آسيا و خاورميانه
موردتوجهجامعهجهانيقرارميگيرند.بهگزارشايسنا،وي
در ادامه با بيان اينکه تغييرات و تحوالت اخير عربس��تان
«تحوالتي اجتماعي» بودند و تغيير چنداني در ش��اخص
شکاف جنسيتي به شکل مشهود ايجاد نکردند ،اظهار کرد:
بااينوجودچنينتحوالتيدرشاخصهايبينالملليديگر
مشهود خواهند بود .همچنين شاخص ديگري به نام SIGI
(تحوالت اجتماعي) مربوط به قوانين است .به عبارت ديگر
وقتيقوانيندرکش��وريبهبودپيداميکند،اينش��اخص

معاون سازمان محيط زيست با اعالم اين که
س��ن فرسودگي اتوبوس در کشور ما هشت
سال است ،گفت :هشت سال است که هيچ
اتوبوس جديدي وارد ناوگان ما نشده است.
به گزارش مهر ،معاون محيط زيست انساني
س��ازمان حفاظت محيط زيست در نشست
خبري تش��ريح تکاليف دستگاهها در اجراي
قانون هواي پاک ضمن اشاره به سهم باالي
اتوبوسها در آلودگي هوا گفت :هشت سال
اس��ت که هيچ اتوبوس جديدي وارد ناوگان
ما نش��ده است.مسعود تجريشي افزود :سن
فرسودگي اتوبوسهاي ما هشت سال است.
تا س��ال  ۹۲حدود  ۸هزار اتوبوس داش��تهايم
که  ۹۷درصد آنها االن فرسوده هستند .در
حوزه کاميونها سن فرسودگي  ۱۵سال است
که  ۳۴درصد کاميونها فرسوده هستند.وي
ادامه داد :در مينيبوسها س��ن فرس��ودگي
هشت سال است ،ما  ۸هزار و  ۱۳۷مينيبوس
داريم که  ۹۱درصد آنها فرس��وده هس��تند.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت
محيط زيست تأکيد کرد :کل ظرفيت ساخت
اتوبوس شرکت هيونداي  ۲هزار اتوبوس در
سال است .کل اتوبوسهايي هم که خود ما با
فرض وجود همه منابع مالي و فناوري و …
ميتوانيم اضافه کنيم  ۵۰۰اتوبوس است.

 ۲۷۰نوع سرطان در جهان
وجود دارد

دريافت کارت ملي هوشمند نيازي به تعويض شناسنامه ندارد

نا ايمنی 80درصد عالءالدين

رئيس کميس��يون شهرس��ازي و معماري ش��وراي
اسالميش��هر تهران ،ري و تجريش با تاکيد بر لزوم
انج��ام مطالع��ات جديد در حوزه وقوع زلزله احتمالي
پايتخت و تاکيد شوراي شهر بر اين موضوع به ساخت
برج ميالد بر روي گسل اشاره کرد و گفت :گسلي که
برج ميالد در کنار آن ساخته شده است پيش از احداث
اين بنا شناسايي شده بود.محمد ساالري در تشريح
مطالعات��ي ک��ه درباره مديريت بح��ران در پي وقوع
زلزله احتمالي ش��هر تهران در حوزه زيرس��اختها و
راههاي ارتباطي براي کمکرساني به حادثه ديدگان
صورت گرفته اس��ت ،گفت :پس از مطالعاتي که در
سال  1384به صورت جامع توسط يک شرکت ژاپني
ب��ه ن��ام جايکا انجام ش��د علي رغم اينکه در س��طح

دس��تورالعمل دارد ک��ه با همکاري
معاون��ت آموزش و دفت��ر ارزيابي
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت
پيگيري ميش��ود.وي با اش��اره به
ض��رورت تدوين آئيننامهها براي
اج��راي اي��ن قانون گف��ت :تهيه
آئيننامهها معموال روندي طوالني
دارد و بررس��ي اي��ن آئيننامهها در
کميس��يونهاي اصل��ي و فرع��ي
دول��ت صورت ميگي��رد .در حال
حاض��ر مرکز ملي هوا در س��ازمان
حفاظ��ت محي��ط زيس��ت هف��ت
آئيننام��ه مربوط ب��ه قانون هواي
پاک را تنظيم و به دولت ارسال کرده
است.زندي با تاکيد بر اينکه قانون
هواي پاک تفاوتهايي با مصوبات
قبلي دارد،اظهارکرد :در اين قانون
تعاريف ش��فافي ارائه و مس��ئوليت

دس��تگاهها و سازمانهاي مختلف
مشخص شده است همچنين براي
بخشهاي��ي ک��ه در قوانين قبلي
تکاليف��ي تعيين نش��ده بود ،در اين
قانون وظايفي مشخص شده است.
سرپرست مرکز ملي هوا اظهار کرد:
در ماده س��ه قان��ون هواي پاک به
شرايط اضطرار آلودگي هوا پرداخته
شده است و بايد آئيننامه مربوط به
ش��رايط مختلف آلودگي تهيه شود.
بر اساس تبصره يک ماده سه قانون
هواي پاک سازمان حفاظت محيط
زيس��ت و نيروي انتظاميمکلف به
تعيين جرايم ش��دهاند بنابراين اگر
هن��گام ايج��اد محدودي��ت براي
صنايع تخلفي صورت گيرد ،جرايم
مرب��وط به متخلفين را مش��خص
ميکنن��د همچنين بر اس��اس اين
قان��ون جراي��م زيس��ت محيطي
نظاممند شده است.

سخنگوي سازمان ثبتاحوال:

 13پاساژ بازار ايمنسازي ميشوند

معاون پيشگيري سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني
شهر تهران از انجام اقداماتي براي ايمنسازي 13پاساژ
در ب��ازار ته��ران خبر داد.محمود قديري در مورد انجام
اقداماتي براي ايمنس��ازي پاساژهاي بازار اظهار کرد:
ما با ش��هردار ناحيه بازار منطقه  12تا کنون دو جلس��ه
در راس��تاي انجام اقداماتي براي ايمنس��ازي برخي
پاس��اژها برگزار کردهايم و روزگذش��ته سومين جلسه
برگزار ميشود و قرار است با مسئوالن  13پاساژي که
به صورت داوطلبانه براي ايمن س��ازي اقدام کردهاند

اس��ت .يکي از مصوبات مهم که از
سوي دولت به مجلس پيشنهاد شد
قانون هواي پاک اس��ت که حدود
س��ال  ۹۰در اي��ن زمينه اليحهاي
از س��وي دولت تنظيم و به مجلس
ش��وراي اسالميارسال شد .در آن
مقطع ايراداتي به اين اليحه گرفته
ش��د و در نهايت بعد از گذشت چند
س��ال در س��ال  ۱۳۹۶به تصويب
مجلس رسيد و به دستگاهها ابالغ
شد.سرپرس��ت مرک��ز مل��ي هوا و
تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط
زيست افزود :قانون هواي پاک ۳۴
ماده و  ۱۳آئيننامه دارد ۹ .ماده از ۳۴
م��اده اين قانون به معاونت محيط
زيست انس��اني مرتبط است .مواد
 ۱۱و  ۱۲اي��ن قان��ون نيازمند تهيه
آئيننامه نيس��ت بلکه نياز به تهيه

هشت سال است اتوبوس نو
وارد ناوگان نشده است

کاهششکافجنسیتی

آن را ميسنجد.وي در ادامه با اشاره به رتبه « ۱۴۰شکاف
جنسيتي»ايراندرميان۱۴۴کشورتصريحکرد:چاد،سوريه
 ،پاکستان و يمن کشورهايي هستند که در رتبه پايينتري
نس��بت به ايران قرار دارند .با اين وجود عربس��تان در اين
ش��اخص رتبه ۱۳۸را کس��ب کرده است که عمدتا به دليل
«نرخ مشارکت اقتصادي»  ۲۲.۵درصدي زنان عربستاني
نس��بت به مش��ارکت ۱۷درصدي زنان ايراني است؛ «نرخ
مش��ارکتزناندرمجلس»عربس��تاننيزحدود ۲۰درصد
اس��ت که اين نرخ در ايران حدود ۷درصد اس��ت.فالحتي با
اشاره به شاخصهاي مربوط به توسعه انساني و جنسيتي
بينالمللي،گفت:شاخصهاييکهتحتتاثيرگزارشهاي
توسعه انساني قرار دارند به دليل آنکه مجموع شاخصهاي
توسعه کشور را با نسبت کلي زنان و مردان نسبت به توسعه
محاس��به ميکند ،معموال وضعيت کش��ور را بهتر نش��ان
ميدهند .به همين دليل محاسبه اين شاخصها به شکل
جداگانه در مورد زنان ميزان پايينتري را نشان ميدهد.وي
درادامهبابياناينکهازسال۲۰۰۶شاخصتخصصيديگري
برايس��نجشميزانفاصله«توس��عهبراساسجنسيت»
ايجاد شده است گفت :شاخص شکاف جنسيتي به فاصله
زنان و مردان در دسترسي به شاخصهاي توسعه ميپردازد

و  4سازه اصلي دارد که شامل آموزش ،بهداشت ،مشارکت
اقتصادي و سياسي است .مديرکل بينالملل معاونت امور
زنان و خانواده رياست جمهوري با اشاره به رتبه  ۱۳۶ايران
در «مشارکت سياسي» زنان نسبت به رتبه  ۱۲۴عربستان
اظهار کرد :در عربستان به دليل سهميهبندي مشخصي که
براي کرسيهاي زنان مجلس وجود دارد به طور اتوماتيک
 ۲۰درصد از زنان صندليهاي مجلس را تصاحب ميکنند.
همچنين در ترکيه نيز سهميهاي بين  ۲۰تا  ۲۵درصد براي
احزاب درخصوص انتخاب نمايندگان زن وجود دارد.
دراينکشورانتخابزنانمانندعربستانبهشکلفرمايشي
نيس��ت اما اختصاص س��هميه احزاب ني��ز باعث افزايش
مش��ارکتسياس��يآنانشدهاس��ت.فالحتيبابياناينکه
مش��ارکت اقتصادي زنان ايرانيدر س��طح بااليي قراردارد
اما بدليل اينکه مشارکت آنان در بخش غير رسمياقتصاد
صورت ميگيرد ،در شاخصهاي توسعه محاسبه نميشود
اضافه کرد :س��اختارها و فرايندهاي پيچيده قانوني باعث
ميش��ود زنان فعال در بخش غير رس��ميتمايلي به ثبت
اقتصادي و حضور در بازار رسمينداش��ته باش��ند .عالوه بر
اين از نظر فرهنگي زنان علي رغم مش��ارکت اقتصادي و
درآمدزاي��ي عمدت��ا خود را خانهدار معرفي ميکنند و از نظر

آناناش��تغال،ش��غليرس��ميوباحضوردرمحلکارثابت
و ب��ا حقوق ثابت معني ش��ده اس��ت؛ اين تف��اوت رويکرد
باعث ش��ده زناني که حتي درآمد دارند در فرايند ثبت آمار
و سرش��ماريها خود را «خانهدار» معرفيکنند.وي با تاکيد
بر اهميت وجود مشوقهايي که باعث ميشود زنان فعال
اقتصاديخودشانرابهشکلرسميثبتکنندتصريحکرد:
ثبت شدن اين فعاليتها باعث ميشود شاخص مشارکت
اقتص��اديم��ات��ا۳۰درصدافزايشيابد.عالوهبراينزنان
روس��تاييدرايراندرصدمش��ارکتاقتصاديباالييدارند
وبهش��کلپيوس��تهمشغولفعاليتهايکشاورزي،توليد
صنايعدستي،بافتفرشو...هستند،اماهمچناندرفرآيند
سرشماريخودراخانهدارمعرفيميکنند.مديرکلبينالملل
معاونت امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري با تاکيد بر
س��اختارها و موانعي که باعث ميش��ود زنان به دليل ترس
از پرداخت ماليات و نبود مشوقهايي نظير معافيت مالياتي،
فعاليت اقتصاديشان را اعالم نکنند ،افزود :دولت به همراه
مجل��سباي��ددريکفرآيندتعامليوهمانديش��يتالش
کند از طريق اختصاص مصوبههاي اثر بخش نرخ واقعي
مش��ارکت اقتصادي زنان ايراني را محاس��به و در آمارهاي
رسميوارد کند.

عضو هيات مديره انجمن س��رطان ايران با
اشاره به انواع سرطان در دنيا گفت :تضمين
س�لامت م��ردم جه��ان در گ��رو مطالعات
س��لولي مولکولي اس��ت.به گزارش فارس،
ناص��ر پارس��ا در دومين کنگ��ره بين المللي
پزش��کي ش��خصي گفت :آينده پيشگيري
و درمان بيماريها وابس��ته به پيش��رفت و
شناخت تمام مولکولهاي يک سلول است.
وي افزود :امروزه با تش��خيص بيومارکرها
در مولکوله��اي بدن ميتوانيم تش��خيص
زودرس بيماريه��ا را رق��م بزنيم.اي��ن
متخصص س��رطان شناس گفت 270 :نوع
سرطان داريم سرطانهايي که در مرحله اول
تش��خيص داده ميشوند کامال قابل درمان
هس��تند و سرطانهايي که بيمار دير متوجه
آنها ميشود و بافتهاي ديگر بدن را درگير
ميکند درمان آنها سخت خواهد شد .در اينجا
وجود بيومارکرها بسيار پراهميت خواهد بود
زيرا هر سرطان بيومارکرهاي خاص خود را
دارد.وي ادام��ه داد :تضمين س�لامت مردم
جهان در گرو مطالعات سلولي مولکولي است
و نهايتا هر ش��خص امضاي پزشکي خود را
خواهد داشت .اين ژن مانند اثر انگشت کامال
خاص بوده و در همه افراد با يکديگر متفاوت
است.پارس��ا اظهار داشت :وجود اين کنگره
کم��ک ميکن��د که بدانيم خارج از ايران چه
ميگذرد و اين علم در داخل کش��ور در چه
مرحلهاي قرار دارد که با بررس��ي آن ،علوم
مرب��وط به اين حوزه را با دانش��مندان ديگر
کشورهاي جهان به اشتراک بگذاريم.

افزايش آمار افراد بي شناسنامه
از پدر و مادر ايراني

عضو کميس��يون اجتماعي مجلس ،با بيان
اينک��ه تعيي��ن تکلي��ف افراد ب��دون هويت
نيازمند اصالح قانون مدني نيس��ت ،گفت:
درح��ال حاضر برخي افراد داراي پدر ايراني
نيز شناس��نامه ندارند.به گزارش مهر ،شکور
پورحسيندرخصوصاصالحقانونمدنيدر
دولت براي اختصاص شناسنامه براي افراد
بدون هويت ،گفت :اختصاص شناسنامه به
افراد بدون هويت نيازمند اصالح قانون مدني
نيست ،بايد قوانين جديدي در اين خصوص
تصويب شود.
قانون مدني دچار مش��کل نبوده و تنها بايد
مجلس ش��وراي اس�لاميقانون موردنظر
براي اين موضوع تصويب کند.
نماينده مردم پارس آباد در مجلس ش��وراي
اس�لاميافزود :اف��راد ب��دون هوي��ت بي
شناسنامه شرايط زندگي سختي داشته و بايد
با سياستگذاري مناسب شرايط و نوع زندگي
اين افراد را به صورت مجاز در کشور زندگي
ميکنند را هر چه سريعتر تعيين تکليف کرد،
متاس��فانه طي ساليان گذشته افرادي که از
م��ادر ايران��ي و پدر خارجي درکش��ور متولد
ش��دند به دليل نداش��تن شناسنامه و هويت
مش��خص دچار مش��کالت بسياري شدند؛
البته تاکنون اقداماتي درراستاي قانونگذاري
ب��راي اي��ن اف��راد ص��ورت گرفت��ه
ام��ا ب��ه داليل��ي ب��ه کام��ل و جام��ع
نبوده است.
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فدراسیون فوتبال پیگیر احقاق
خود در فیفا و  AFCاست

مع��اون وزی��ر ورزش ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه
ایران کش��ور امنی اس��ت ،گفت :فدراسیون
فوتبال تالش دارد برای میزبانی در کش��ور
خودمان ،در فیفا و کنفدراسیون آسیا احقاق
حق کند.
ب��ه نق��ل از مهر ،محمدرضا داورزنی پس از
مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال عنوان
کرد :به طباطبایی که موفق شد رای مجمع
را از آن خ��ود کن��د تبری��ک م��ی گویم و به
سایر کاندیداها نیز خسته نباشید می گویم.
امیدوارم طباطبایی بتواند به وعده های خود
جامه عمل بپوشاند و بسکتبال را به جایگاه
واقعی اش برساند.
وی اف��زود :ج��ا دارد از زحمات مش��حون و
سایر همکارانشان قدردانی کنم .همچنین از
سایر دوستانی که پیش از این به هر نحوی
برای ارتقای بسکتبال زحمت کشیدند تشکر
می کنم.
داورزنی تاکید کرد :انتظار خانواده بسکتبال
این است که به عنوان یک رشته دانشگاهی
و المپیکی که در زمانی جلوتر از سایر رشته
ه��ای گروه��ی و توپی به لحاظ عملکرد در
آسیا بود بتواند روزهای بهتری را داشته باشد
و از همه ظرفیت ها در کشور استفاده کند.
داورزنی ادامه داد :بسکتبال نیاز به یک وفاق
مل��ی دارد ت��ا همه به رئیس منتخب مجمع
کمک کنند .طبیعی اس��ت که طباطبایی به
تنهایی کاری از پیش نمی برد و باید از همه
ظرفیت های کشور استفاده کند.
معاون وزیر ورزش و جوانان گفت :موفقیت
های والیبال در آس��یا و رقابت های حهانی
تجربه ش��ده است ،البته دوستان عنوان می
کنند بس��کتبال با والیبال متفاوت اس��ت اما
م��ن ب��ا توجه ب��ه تجربه تیم��داری در این
رش��ته می دانم ظرفیت ما بس��یار باالس��ت
و بس��کتبال می تواند به عنوان یک رقیب
جدی برای والیبال در آسیا عرض اندام کند.
در میان اعضای جامعه بسکتبال می توانیم
از نیروهای دانش��گاهی زیادی بهره ببریم
و ظرفی��ت ه��ای خوبی وجود دارد که از آن
کمتر اس��تفاده ش��ده است.وی افزود :برای
المپیک  ۲۰۲۴و کس��ب س��همیه این بازی
ها می توان از دوس��تان کمک گرفت .باید
فضای��ی در فدراس��یون به وج��ود بیاید و از
همه دوس��تانی که دلش��ان برای بسکتبال
می تپد اس��تفاده شود.داورزنی عنوان کرد:
اساس��ا اینکه فدراسیون با منابع وزارتخانه،
کمیته ملی المپیک و درآمد باشگاه ها اداره
شود تحولی در پی نخواهد داشت .بسکتبال
ب��دون بازاریاب��ی نمی تواند برنامه هایش را
پیش ببرد.داورزنی با بیان اینکه باید از امروز
ب��ه بعد فضای انتخاباتی تمام ش��ود گفت:
مجم��ع رای خ��ود را به صن��دوق انداخت و
 ۲۳نف��ر از  ۴۱نف��ر ب��ه طباطبایی رای دادند
و م��ا ه��م به ای��ن رای احترام می گذاریم تا
ایش��ان برای  ۴س��ال آینده مبتنی بر برنامه
هایش کار را جلو ببرد.معاون وزیر ورزش با
اشاره به شرایط بسکتبال گفت :بازی های
جاکارتا و پس از آن المپیک را در پیش داریم.
دوس��تان ما در فدراس��یون بسکتبال باید از
همی��ن حاال به عن��وان برنامه ریزی کوتاه
مدت این بازی ها را در نظر داشته باشند و
اجازه ندهند وقفه ای در کار فدراسیون بیفتد.
از پریچهره هم متش��کرم که در این مدت
سرپرستی فدراسیون را بر عهده داشتند.در
پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال
نیز داورزنی در پاس��خ به این س��وال که آیا
ش��رکت کاندیداهایی که آرای کمی دارند
در انتخابات های فدراس��یون ورزشی مورد
قبول اس��ت ،گفت :هم��ان طور که عنوان
ک��ردم اکثریت کاندیداهای ش��رکت کننده
از خانواده بس��کتبال بودند .جو دموکراتیک
مناس��بی بر انتخابات بس��کتبال حاکم بود.
هر کس��ی تالش ک��رده بود برنامه خودش
را عن��وان کن��د و بحث خود را مطرح نماید.
در انتخاب��ات های��ی که دو نفر به فینال می
رسیدند می پرسیدید چرا این گونه شد و ایراد
می گرفتند و حاال نیز که این جو دموکراتیک
حاکم بود ،این سوال پرسیده می شود .رای
آوردن یک کاندیدا به این معنا نیس��ت که
دیگران شایسته حضور در انتخابات نبودند،
بلکه هر کس��ی در مجمعی شرکت می کند
صالحی��ت را دارد ام��ا فصل الخطاب همه
تصمیمات نظر مجمع است.
داورزنی در پاس��خ به اینکه چرا نایب رئیس
بانوان فدراس��یون های ورزش��ی در مجامع
انتخابات��ی ح��ق رای ندارند ،گفت :در آیین
نام��ه جدید این مورد اصالح ش��ده اس��ت.
اساس��ا م��دل جوامع به گونه ای می ش��ود
که دخالت رئیس فدراس��یون وجود نداشته
باش��د ،چون همواره ای��ن بحث مطرح می
ش��ود که اگر کس��ی رئیس فدراسیون باشد
طی چهارسال هیات های استانی را به گونه
ای مدیریت می کند که فضا را به نفع خود
ب��رای انتخابات طراحی نماید .در آیین نامه
جدید حدود  ۶۰نفر رای می دهند که نیمی از
آنها هیات های استانی و نیمی دیگر افرادی
هستند که به عنوان مثال رئیس فدراسیون
نقش��ی در انتخاب آنها ن��دارد .نایب رئیس
عضو فدراسیون است ،آنها در مجامع عادی
حضور دارند و اظهارنظر می کنند اما با این
زمین��ه که اعضای کابینه نباید رای بدهند،
نواب رئیس بانوان در مجامع انتخاباتی حق
رای نداشته اند.
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گرشاسبی ۱۷ :میلیارد از حلقوم پرسپولیس بیرون کشیده شد

به زندان انداختن طارمی در شأن باشگاه نبود

مدیرعام��ل باش��گاه پرس��پولیس گفت:
خودمان را موظف دانس��تیم که مش��کل
محرومیت از دو پنجره برطرف شود.
ب��ه نق��ل از ایس��نا ،حمیدرضا گرشاس��بی
مدیرعام��ل باش��گاه پرس��پولیس ،برانکو
ایوانکووی��چ و افش��ین پیروان��ی دیروز در
نشست خبری باشگاه شرکت کردند.
گرشاس��بی درباره جدایی مهدی طارمی از
پرسپولیس و ضرری که به باشگاه وارد کرد،
توضیح داد :مشکالت بعد از رفتن طارمی
ب��ه ریزه اس��پور به وج��ود آمد و ضررهایی
به پرس��پولیس وارد ش��د .باش��گاه موظف
به پرداخت  ۸۰۰هزار یورو جریمه ش��د اما
ب��ا پیگی��ری اعضای محترم هیات دولت و
همچنین ش��خص آقای دکتر سلطانیفر،
توافقاتی صورت گرفت .همچنین خودمان
را موظف دانستیم که مشکل محرومیت از
دو پنجره برطرف شود.
او افزود :طارمی با توجه به دوری چهار ماه
و  ۱۰روزهاش از مس��ابقهها ضرب��ه روحی
متحمل ش��ده بود و ما از او به جلس��ه هیات
مدی��ره دع��وت کردیم تا پیش��نهاد تمدید
بدهی��م ت��ا طارم��ی با جبران ک��ردن ،دل
هواداران را به دست بیاورد .برانکو و پیروانی
بارها با او جلس��ه گذاشتند اما تفکر طارمی
به این گونه بود که میخواس��ت در خارج
از کش��ور تجربه کسب کند چون میگفت
س��نش هم طوری است که نمیتواند چند
س��ال دیگ��ر صب��ر کند .خ��ودم و اعضای
هیات مدیره تمام تالشمان را برای ماندن
مه��دی طارمی انج��ام دادیم اما اجازه هم
نداریم که عظمت باش��گاه پرس��پولیس را
به خاطر یک بازیکن که از پرسپولیس دل
کنده زیر س��وال ببریم.او ادامه داد :ورزش
و موفقیت هر ورزش��کاری دلی است و اگر
دلش با تیم نباشد ،قطعا هماهنگی اعصاب
و عضل��ه وجود نخواهد داش��ت .در نهایت
ب��ه ای��ن جمعبندی رس��یدیم که با جبران
بخش��ی از ضررهای وارد شده اجازه رفتن
طارم��ی را بدهی��م .طبق تفاهمنامهای که
طارمی امضا کرده اس��ت ،او باید بخش��ی
از دریافتیاش از الغرافه را به پرس��پولیس
بدهد .همچنین تمام پاداشی که فیفا برای
بازیکن��ان ملیپ��وش در نظر گرفته باید به
صورت کامل به حساب باشگاه واریز شود.

مدیرعامل باش��گاه پرسپولیس با بیان این
ک��ه "طارمی از امضای ق��رارداد با الغرافه
خبر داده است" گفت :تا زمانی که باشگاه
الغرافه به نامه ما پاسخ ندهد ،این موضوع
برای ما قطعی نیست.
گرشاس��بی در پاس��خ به این پرس��ش که
چ��ه برنام��های ب��رای تیم در زمان بس��ته
ب��ودن پنجره نق��ل و انتقاالت دارد عنوان
کرد :خوش��بختانه آقای برانکو یک مربی
حرفهای در همه امور است .او انسانی است
ک��ه ضم��ن حفظ منافع خودش به س��مت
منافع باشگاه نیز چرخش دارد .این یکی از
بهترین خصوصیات اخالقی برانکو اس��ت.
نشس��تهای مختلف��ی را قب��ل از امضای
ق��رارداد در زمینه اس��تعدادیابی و تیمهای
پایه داش��تیم .همین طور در حال نوش��تن
برنامهای هس��تیم که هنوز نهایی نش��ده
اس��ت تا تیمی در لیگ دو یا س��ه کش��ور
داشته باشیم.
گرشاس��بی درباره پرداخت مطالبات ژوزه
گف��ت :ژوزه تم��ام ش��د .خیالت��ان راحت.
بدهیها صفر ش��د و خواهش��م این اس��ت
ک��ه دیگر بحثش را نکنید چون پروندهاش
بسته شد .خاطرهای بگویم تا خستگیتان
رفع شود .رفیقی داشتیم که بازنشسته شده
بود .پرونده او را روی دوشش��ان گذاش��ته

بودند و الالهاالاهلل گویان به سمت بایگانی
میبردن��د .م��ا هم پرونده ژوزه را به همراه
اعضای هیات مدیره بایگانی کردیم.
گرشاسبی همچنین در واکنش به صحبت
خبرن��گاری مبن��ی ب��ر حض��ور تع��دادی
بازنشس��ته در باش��گاه پرسپولیس توضیح
داد :این س��وال ،ورزش��ی نیس��ت .قانونی
مصوب مجلس ش��ورای اسالمی است که
به تمام دس��تگاههای اجرایی ابالغ ش��ده
است .در موضوع بازنشستگی ،برخی افراد
مس��تثنی هس��تند .همچنی��ن ایثارگران،
رزمن��دگان و تعدادی دیگ��ر مثل خانواده
ش��هدا ش��امل بازنشستگی نمیشوند .این
اف��راد نی��ز از روشهای قانونی اس��تفاده
کردهان��د و فعالی��ت میکنند.مدیرعام��ل
باش��گاه پرس��پولیس در بخش دیگری از
نشس��ت خبری در پاس��خ به پرسشی مبنی
بر این که آیا کسر امتیاز پرسپولیس را تهدید
میکن��د یا نه ،توضی��ح داد :در حال حاضر
روند به س��مت شفافسازی و اصالح امور
پیش میرود .تمام مباحث مالی به صورت
ش��فاف و قانونمند انجام میشود .مبلغ ۱۷
میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان از جریمههای
فیفا رفع ش��ده و دینی بود که بیش��ترش به
صورت ناحق از حلقوم پرس��پولیس بیرون
کشیده شد و کمر باشگاه را در یکی دو سال

اخیر خم کرد اما خوشبختانه با درایت همه،
بخش عمدهای از آن حل شده است .گابریل
بازیکن پرس��پولیس از باش��گاه ش��کایتی
داش��ت که حل ش��د .بعد از آن او با وکیلش
به مشکل خورد و به فیفا شکایت کرد و گفت
وکیل��م طلبم را نداده اس��ت .ما هم جواب
دادیم و پرونده به  CASرفته است .در این
مدت نیز بیکار ننشستیم و وکیل را متقاعد
کردیم که دیداری با او در دوبی داشته باشد
و رضایت کامل گابریل را بگیرد.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا
ق��رارداد برانکو به صورت قطعی دو س��اله
است یا در سال دوم مشروط تمدید میشود،
گفت :تمام مواردی که به ذهن شما میآید،
در قرارداد لحاظ شده و مشکلی نیست .باز
هم تاکید میکنم که برانکو مربی حرفهای
است و هیچ گاه با هیچ شخصی مشکل پیدا
نخواهد کرد .مشکل نوراللهی هم در حال
حل شدن است و با پیگیریهای انجام شده
ظرف چند روز آینده خبر قطعی و خوشحال
کننده را به هواداران اعالم خواهیم کرد تا
به جمع سرخپوشان اضافه شود.
گرشاس��بی در پاس��خ به این س��وال که آیا
پیگیر تمدید قرارداد بازیکنان اس��ت گفت:
ت��ا س��رمربی تعیین تکلی��ف نکند در مورد
هی��چ بازیکن و کم��ک مربی در کادر فنی

کاری انجام نمیدهیم و بعد از آن باش��گاه
باید جلس��اتی بابت تمدید قراردادها انجام
دهد.
مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس در بخش
دیگری از نشس��ت خب��ری درباره این که
این باشگاه هیچ گاه در پروندههای حقوقی
برنده نبوده و همیش��ه با پرداخت بدهیها
آن را مختوم��ه اع�لام کرده اس��ت اظهار
ک��رد :پیگیری ما در پرونده مهدی طارمی
باعث ش��د  ۸۰۰هزار ی��ورو جلو بیفتیم .ما
باید در این پرونده برنده میش��دیم اما ۱۷
میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان بدهی و سابقه
منفی از پرس��پولیس در فیفا وجود داش��ت
که باعث میش��د خوشبینانه با حرفهای
ما برخورد نش��ود .همچنین از داخل ایران
مصاحبههایی میشد که به نفع آنها در فیفا
تمام میش��د .ریزهاسپور نیز به ما گفت که
برگ برنده آنها همین مصاحبهها بود اما هر
چه بوده گذشته و از االن مراقب هستیم تا
مشکل دیگری گریبان ما را نگیرد.
گرشاس��بی ادام��ه داد :بدهی انباش��ته به
 ۱۳۰میلیارد بدهی مالیاتی رس��یده بود که
ب��رای بح��ث مجوز حرفهایگ��ری با نامه
س��لطانیفر برای بررس��ی مجدد ابالغ شد
ک��ه امیدوارم این بخش مالیاتی که بخش
س��نگینی اس��ت با حمایت وزارت ورزش و
دارای��ی و پیگیری اعضای هیئت رئیس��ه
تقلی��ل پیدا کند.او درباره بدهی زیادی که
باشگاه به برخی افراد مانند گولچ ،گابریل،
بنگستون ،همامی و علی دایی دارد گفت:
پرداخت خارجیها انجام شده است .تا االن
طلب  ۵۰فوتبالیست از سالهای قبل مانده
بود که حل ش��د .با برخی از این بازیکنان
که نام بردید نشس��تیم و صحبت کردیم و
تفاهمهای��ی نیز انجام ش��د .البته بعضی با
سختگیری جلو میآیند که باید حل شود.
البته هیچ مشکلی باشگاه را تهدید نمیکند
و به دنبال این هستیم که این مشکالت را
حل کنیم.گرشاسبی در پاسخ به این پرسش
که آیا نامهای به باشگاه الغرافه ارسال کرده
که ماجرای باشگاه ریزهاسپور تکرار نشود
و همچنین آیا بخش��ی از قرارداد طارمی با
الغرافه به باش��گاه ریزهاسپور خواهد رسید
گفت :هیچ کدام از این دو س��وال را تایید
نمیکنم.

برانکو :از بازگشت نوراللهی خوشحالم

س��رمربی پرس��پولیس در نشس��ت خب��ری ب��ا حضور
حمیدرضا گرشاس��بی و افش��ین پیروانی درباره مسائل
روز باشگاه و تیم پرسپولیس صحبت کرد.
به نقل از ایس��نا ،برانکو در نشس��تی خبری اظهار کرد:
خیلی وقت اس��ت که اعضای کامل باش��گاه را یکجا
ندیدهایم .مدیرعامل باش��گاه و سرپرس��ت تیم تقویت
بزرگی برای پرسپولیس هستند .ما قراردادمان را دو ساله
تمدید کردیم .یک بار دیگر از آقای گرشاسبی و هیات
مدیره محترم تش��کر میکنم که سریع توانستیم منافع
مشترک را پیدا کنیم .همکاری و کار برای توسعه بیشتر
تیم است .از حمایت بی دریغ هوادران تشکر میکنم.
او افزود :بدون هواداری پرش��ور هواداران و عش��قی که
به تیم میدهند ،کار کردن سخت است .افتخار میکنم
که عضوی از باشگاه پرسپولیس هستم .همین طور که
آقایان کاش��انی و گرشاس��بی خدمات زیادی به باشگاه
پرس��پولیس کردهان��د ،امی��دوارم این خدمت را در تمام
جوان��ب ادامه دهن��د .توافق کردیم که قرارداد جدیدی
داشته باشیم و باید بگویم تازه اول راه است و من از یک
چالش جدید خوش��حالم .انگیزه مضاعفی برای رش��د و
پیش��رفت پرسپولیس دارم.برانکو ادامه داد :نتایجی که
تا به حال داشتیم به هیچ عنوان ما را به خواب نخواهد
برد بلکه انگیزه مضاعفی برای بیشتر کار کردن است .به
بازیکنانم تبریک میگویم که با تالش زیاد ،پرسپولیس
را به اینجا رساندند .همه ما مهم هستیم اما بازیکنانی
که پرس��پولیس را به اینجا رس��اندهاند مهمتر هس��تند
چون آنها در زمین زحمت کشیدند و حداکثر توانشان
را میگذارن��د .هی��چ کدام از ما از انتقاد فرار نمیکنیم و
انتقاد در تمام دنیا وجود دارد .این نشست خبری هم نشان
میدهد همیش��ه به دنبال همکاری با رسانهها هستیم.
ش��اید مقداری با بردهای پش��ت س��ر همی که آوردیم
خس��ته ش��ده باش��یم اما انتظار دارم همکاری دوستانه
و ورزش��ی با یکدیگر داشته باش��یم.برانکو خاطرنشان
کرد :میدانیم کار هیچ وقت شس��ته ُرفته پیش نخواهد
رفت اما هدفمان این است عالوه بر این که به صورت
مستمر در فوتبال ایران فعال هستیم ،به دنبال قهرمانی
باشیم .سعی میکنیم بیشترین قهرمانیها را به دست
بیاوریم .ابتدای فصل اعالم کردیم که اهدافمان تنها

میخواهیمبیشترینقهرمانیهارابهدستآوریم

برای این فصل نیس��ت و میخواهیم س��وپرجام ،لیگ و
آسیا را به دست آوریم.او ادامه داد :از بازگشت نورالهی
به تیم خوشحالم .متاسفانه طول کشید تا وضعیت این
بازیکن مش��خص ش��ود و بدی این بود که او یک س��ال
بازی نداش��ت .تمام تالش��مان را می کنیم تا او را برای
بازی پیش رو آماده کنیم و در تمرینات ارزیابی میکنیم
ک��ه در چ��ه ح��د از آمادگی ق��رار دارد و تا چه حد به تیم
کم��ک خواه��د کرد .همین طور در ترکیب اصلی برای
بازی دوستانه فردا خواهد بود .انتظار داریم پس از این
زمان وضعیت آمادگیاش را برای ما نشان دهد و کیفیت
قبل از سربازی را نشان دهد.
س��رمربی پرسپولیس درباره دیر امضا شدن قراردادش
و این که گفته میش��ود از تیم ملی پیش��نهاد دارد بیان
ک��رد :ک��دام تیم ملی را میگویی��د؟ اوال باید بگویم آن
قدر برنامههای ما فش��رده بود که اصال وقت نمیش��د
ب��رای تمدید ق��رارداد مذاکره کنیم .آقای گرشاس��بی
ح��دود ی��ک ماه پیش تش��ریف آوردند و مقداری زمان
نیاز بود تا او وضعیت باش��گاه را س��بک س��نگین کند.
ریتم بازیها نیز طوری بود که هر س��ه چهار روز باید
یک بازی انجام میدادیم .اصال وقت نبود که مذاکرات
را ش��روع کنی��م .درباره تیم مل��ی ایران هم باید بگویم
که س��رمربی دارد و موفق ش��ده به جام جهانی راه پیدا
کند .این تیم با مربیاش به جام جهانی خواهد رفت اما
اگر منظورتان تیمهای ملی دیگری اس��ت ،باید بگویم
بله .پیشنهادهایی داشتم اما دلیلی برای عقب انداختن
مذاکرات با پرسپولیس نبود.
برانک��و در پاس��خ ب��ه این ش��وال که با توج��ه به تمدید
قراردادش آیا باز هم باید منتظر موفقیتهای پرسپولیس
باشیم؟ گفت :ما همواره به موفقیتهای باشگاه در خارج
از ایران هم فکر میکنیم .باش��گاه از همه افراد مهمتر
اس��ت و هیچ فردی باالتر از باش��گاه نیست چه برسد به
بازیکنان .تنها منطق درس��ت هم همین اس��ت .همان
طور که آقای گرشاس��بی گفت طارمی پیشنهاد باشگاه
را داشت ولی راه دیگری را انتخاب کرد .بهترین آرزوها
را ب��رای او دارم .ب��رای او به عن��وان بهترین ملیپوش
آرزوی موفقی��ت دارم و ب��ه خاط��ر تالشهایش هم در
طول س��ه س��ال برای پرسپولیس از او تشکر میکنیم.

مدارک ۴نماینده ایران
به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد

دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال ایران از ارسال
م��دارک چه��ار تیم ایرانی حاضر در رقابتهای لیگ
قهرمانان به کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد.
به نقل از مهر ،مدارک بازیکنان و کادر فنی تیم های
ایرانی حاضر در رقابت های لیگ قهرمانان – ۲۰۱۸
آسیا (ذوب آهن اصفهان ،پرسپولیس ،تراکتورسازی
تبریز و استقالل تهران) دیروز (شنبه  ۲۳دیماه) ،پیش
از موعد تعیین شده از طریق امور بین الملل فدراسیون

به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد.
لیگ قهرمانان آسیا از بهمن ماه آغاز می شود.
گروهبندی لیگ قهرمانان آس��یا در غرب این قاره به
این شرح است:
گ��روه  -۱ :Aالجزیره امارات  -۲االهلی عربس��تان
 -۳تراکتورسازی تبریز  -۴برنده پلی آف الغرافه قطر
و پاختاکور ازبکستان.
گ��روه  -۱ :Bالدحی��ل قط��ر  -۲الوح��ده امارات -۳
لوکوموتی��و ازبکس��تان  -۴برنده پلی آف ذوب آهن
و آیزوال هند.
گ��روه  -۱ :Cپرس��پولیس ای��ران  -۲الس��د قطر -۳
الوص��ل ام��ارات  -۴برنده پلی آف نس��ف قارش��ی
ازبکستان و الفیصلی اردن.
گروه  -۱ :Dالهالل عربس��تان  -۲اس��تقالل ایران
 -۳الری��ان قط��ر  -۴برن��ده پل��یآف العین امارات و
المالکیه بحرین.
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اتفاقعجیب
در مراسم معارفه یریمینا

مدافع کلمبیایی جدید بارس��لونا رس��ما به
هواداران این باشگاه معرفی شد.
مین��ا با قراردادی  5س��اله ب��ه ارزش 11.8
میلیون یورو از پالمیراس به بارسلونا پیوسته
و قرار است جانشین خاویر ماسکرانویی شود
که به هبی فورچون چین خواهد رفت.
مینا در حضور روس��ای باش��گاه بارس��لونا
قراردادش را رس��ما امضا کرد و س��پس با به
تن کردن پیراهن تیم جدیدش قدم به زمین
چمن ورزشگاه نوکمپ گذاشت.
نکته جالب اما شیوه ورود او به زمین بود .مینا
با پاهایی برهنه و بدون کفش ،در حالی که
دعایی زیر لب زمزمه می کرد و دستانش را رو
به آسمان گرفته بود ،وارد زمین شد؛ اتفاقی
ک��ه پی��ش از این در معارفه هیچ بازیکنی در
نوکمپ رخ نداده بود.

شکار باشگاه چینی
از رئال مادرید!

باش��گاه ه��ای چینی نه تنه��ا در پی جذب
ستاره های فوتبال دنیا هستند ،بلکه حاال در
صددند تا پزشکان معتبر فوتبال دنیا را نیز به
خدمت بگیرند.در چند سال اخیر عادت کرده
ایم که شاهد انتقال گران قیمت ستاره های
فوتبال دنیا به باش��گاه های چینی باش��یم و
همین موضوع به لیگ چین ،اعتباری بیش
از گذشته بخشیده است.نشریات اسپانیایی
گزارش دادند که باشگاه شانگهای شنهوای
چی��ن ،یکی از پزش��کان رئ��ال مادرید را به
کادر خود اضافه کرده است .خوآکین ماس
مع��روف به ژیم��و ،متخصص تغذیه و یکی
از پزش��کان مورد اعتماد زیدان و بازیکنان
رئ��ال که روزانه در کمپ والدبباس فعالیت
می کرد ،با ش��انگهای شنهووا قرارداد امضا
کرد و با همکاران خود وداع گفت.

اخراج اسطوره رئال از ماالگا

میچ��ل گونزال��س ،یک��ی از اس��طوره های
باش��گاه رئال مادرید از هدایت باشگاه ماالگا
برکنار شد.میچل از نیمه های فصل گذشته
مربیگری ماالگا را بر عهده گرفت و توانست
ب��ا خل��ق یک معجزه ،این باش��گاه را از خطر
سقوط نجات دهد و مهمتر اینکه با شکست
 0-2بارسلونا هدیه بزرگی را به رئال مادرید
تقدیم کرد تا مس��یر قهرمانی کهکش��انیها
هموارتر ش��ود.اوضاع ب��رای میچل و ماالگا
در فصل جاری اما خوب پیش نرفت .ماالگا
فصل را خوب شروع نکرد و روند بد این تیم
تداوم یافت؛ به طوریکه در حال حاضر و پس از
گذشت  18هفته ،با یازده امتیاز در رده نوزدهم
قرار دارد .سرانجام صبر مدیر ماالگا لبریز شد
و حکم اخراج میچل را صادر کرد.

واکنش باشگاه پیاسجی
به شایعات جدایی نیمار

این یعنی حرفهایگری.
برانک��و همچنی��ن در م��ورد این که بندی در قراردادش
وجود دارد که اگر پیش��نهادی از تیم ملی کرواس��ی یا
دیناموزاگرب داش��ته باش��د میتواند از پرسپولیس جدا
ش��ود تصریح کرد :خوش��حالم که نگران قرارداد من و
به دنبال امنیت من هس��تید اما قرارداد بین باش��گاه و
مربی اس��رار کاری اس��ت .این چیزها مس��ائل شخصی
اس��ت و به این منظور امضا میش��ود که منافع هر دو
طرف لحاظ ش��ود .در ایران و همه جای دنیا ش��اهد این
قضیه هس��تیم .قرارداد تنها یک برگه اس��ت که بین دو
طرف امضا میشود.
برانک��و همچنی��ن گفت :هر تالش��ی میکنیم به خاطر
ه��واداران اس��ت .به همین خاط��ر زمانی که بازی نفت
تهران بدون تماشاگر برگزار شد ناراحت شدیم .حمایت،
سرمایه اصلی ما است .در مورد کادر فنی نیز باید بگویم
همچنان تا دو سال دیگر دستیاران من باقی خواهند ماند
اما احتمال تغییر همیشه وجود دارد .شاید بعضی اوقات
دالیل شخصی به وجود بیاید همان طور که آقایان آندره
و چوک این مشکل را داشتند .بعضی اتفاقات را نمیتوان

پیشبین��ی ک��رد اما برنامه اصلی ما ادامه دادن با انگیزه
زیاد به همراه اعضای فعلی کادر فنی است.
برانکو در پاس��خ به س��والی مبنی بر این که با توجه به
اصرار طارمی برای رفتن آیا در پایان فصل هر بازیکنی
که اصرار به رفتن داش��ته باش��د می تواند برود؟ اظهار
کرد :قرارداد طارمی در پایان فصل به پایان میرس��ید،
هم گرشاس��بی و پیروانی و هم من پیش��نهاد قرارداد
جدی��د را ارائ��ه کردیم ولی از طریق وکیلش کتبا اعالم
ک��رد ک��ه مایل به ادامه همکاری نیس��ت .ما در نهایت
میتوانستیم یک ماه و نیم دیگر او را داشته باشیم ،آن
هم در ش��رایطی که او از نظر ذهنی در اختیار تیم نبود.
ما میخواستیم او را نگه داریم ولی نتوانستیم.
برانکو افزود :اینها بس��تگی به منافع باش��گاه و بازیکن
دارد .من به عنوان مربی اجازه نمیدهم کسی برود چون
از گرفتن بازیکن جدید محروم هستیم اما اگر باشگاهی
 ۱۰میلیون دالر به بازیکن ما پیشنهاد دهد ،جای سوال
است که میتوانیم اجازه ندهیم که بازیکن برود؟ به هر
حال باید بازیکن را هم درک کنیم چون هر کدام از آنها
به دنبال بهترین گزینه برای خودشان هستند.

آردا توران به باشاکشهیر
پیوست

آردا توران ،هافبک بارسلونا راهی باشگاه باشاکشهیر
ترک��ه ش��دبه نقل از ورزش س��ه ،آردا ت��وران که در
س��ال  2015از اتلتیکو به بارس��ا پیوسته بود ،هیچگاه
نتوانست به سطحی که در اتلتیکو در آن توپ میزد
نزدیک ش��ود و در نهایت پس از گذش��ت  3س��ال،
بارسا را ترک کرد.
او در بارس��ا از پردرآمدترین ها بود و باش��گاه نیز با
فروش او موافق بود زیرا دست آنها در پرداخت حقوق
دیگ��ر بازیکن��ان و جذب بازیکنان جدید بازتر خواهد
ش��د .توئیتر باشگاه باشاکشهیر با انتشار ویدیویی از
آردا ،ب��ه او خ��وش آمدگوی��ی گفت و حضور او در این
تیم را تایید کرد.
در حالی که دو س��ال و نیم از قرارداد توران با بارس��ا
باقی مانده ،قرارداد جدید او با باشاکشهیر به صورت
قرضی و به مدت دو سال و نیم خواهد بود .با این حال
بن��دی در ق��رارداد او وجود دارد که بارس��ا در صورت

تمایل میتواند توران را به نوکمپ برگرداند.
در بیانیه باش��گاه بارس��لونا آمده :دو تیم بارس��لونا و
اس��تانبول باشاکش��هیر ،به توافق رسیدند که توران
ب��ه ص��ورت قرضی ،باقیمانده ق��راردادش را در این
تیم سپری کند.

رس��انه های اس��پانیایی و انگلیسی از شروع
فعالیت های رئال و منچس��تریونایتد برای
ج��ذب نیم��ار نوش��تند.مارکا خب��ر داد که
پرز(رئیس رئال) قصد دارد  400میلیون یورو
برای جذب نیمار در تابستان آتی هزینه کند
و رس��انه های انگلیس��ی نیز از تالش های
یونایتد برای جذب نیمار با  500میلیون یورو
نوشته اند.همه اینها در حالی است که فوق
س��تاره برزیلی ،تابستان گذشته با رقم 222
میلیون یورو از بارسا راهی پاری سن ژرمن
شد .مارکا به نقل از منابع نزدیک به باشگاه
پاریسی نوشت که مسئوالن قطری پی اس
جی کوچکترین توجهی به شایعات جدایی
نیم��ار ندارند و اعتق��اد دارند که تحت هیچ
شرایطی فوق ستاره برزیلی خود را از دست
نخواهند داد.این خوشبینی به دو دلیل است.
اول اینکه آنها اطمینان دارند که برنامه های
ورزشی شان در فصل جاری با نیمار محقق
خواهد شد و می توانند به لطف درخشش او،
کاوانی و امباپه ،به رویای خود که صعود به
فینال لیگ قهرمانان است دست یابند و دوم،
مساله غرور خانواده قطری به عنوان مالک
پی اس جی است .حکومت پادشاهی قطر،
حامی مالی باشگاه پاری سن ژرمن است و
از دست دادن نیمار ،تنها پس از گذشت یک
س��ال از خرید پر حاش��یه او ،لطمه بزرگی به
اعتب��ار آنه��ا خواهد زد .پی اس جی حتی در
صورت اصرار نیمار و پدرش نیز مجوز جدایی
او را صادر نخواهد کرد و به نظر می رسد که
رئال و یونایتد حداقل باید دو سال دیگر برای
شکار این بازیکن صبر پیشه کنند.

شروع تحقیقات درباره
پولشویی در فروش میالن

نش��ریات ایتالیا مدعی ش��دند که تحقیقات
پلیس درباره پولشویی برلوسکونی با فروش
میالن به یونگهونگ لی ،مالک جدید باشگاه
آغاز شده است.مذاکرات برای فروش سهام
میالن در آوریل  2017با موفقیت به پایان
رسید و چینی ها مالکیت باشگاه را در اختیار
گرفتند .روس��ونری به شدت مقروض بود و
در مجموع ،باش��گاه با  720میلیون یورو به
فروش رسید .با این حال ،دو نشریه ال استامپا
و س��کولو مدعی ش��دند که میالن به قیمت
 300میلیون یورو به فروش رس��یده و باقی
این رقم ،در حقیقت پولشویی بوده است.
تحقیقات در این رابطه شروع شده و ممکن
اس��ت موضوع فروش باشگاه به کلی برای
پولشویی انجام شده باشد .با توجه به شرایط
تی��م می�لان و همچنین تالش حزب فورزا
ایتالیا به رهبری برلوس��کونی برای کس��ب
کرسی های مجلس ،شاید این بدترین خبر
برای آنها باشد.
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«شروع » در گفت وگو با هنرمندان بررسی می کند

اعتراف دبير جشنواره فجر
به وخامت اوضاع
يکي از مسائلي که در روزهاي اخير اعتراض گسترده
اهاليتئاترواهاليرسانهرابرانگيختهاستپوسترهاي
ششگانهسيوششمينجشنوارهتئاترفجراستکه
براساس شش ايموجي طراحي شده است!
س��يامک فيل��يزاده ط��راح اين پوس��ترها در مورد
آنها گفت« :ايدهها بس��يار س��اده است .چون دنبال
پيچيدهگويي نبودم .اين جزو شروط من بود که بايد
س��اده ن��گاه کنيم .من تجربه پن��ج دوره طراحي در
جشنواره فيلم فجر را دارم و خطاها و تجربههايم را در
آن جا کردهام .در مورد جشنواره تئاتر فجر هم با توجه
به مفهوم محوري مد نظر دبير يعني گفتوگو ،به اين
ايموجيهارسيديم».
او ادام��ه داد« :م��ن ايموجيها را بازنگري کردم تا به
شش ماسک که نشاندهنده شش ژانر ،شش حس
يا شش نقطهنظر يک کارگردان ،نويسنده يا بازيگر
استبرسم.جشنوارهپوسترواحدينداردوپوسترهاي
ششگانهاش ميتواند دربرگيرنده نگاه يک هنرمند
باشدبهمسائلمختلفجامعهاش.درموردرنگشهم
دوست داشتم انرژي خوبي را منتقل کند .اين پوستر
جشنوارهاستوقطعامنميفهممکهطراحيپوستر
يک تئاتر خاص با طراحي پوستر براي جشنواره فرق
دارد ».در ادامه فرهاد مهندسپور در مورد عريض و
طويل شدن جشنواره که از جدولش هم که بيشتر به
طومار شبيه است برميآيد و با ادعاي اوليه او که گفته
بود ميخواهد جش��نواره را کوچکتر کند در تناقض
است،گفت«:آنموقعتصورماينبودکهدرپروسهاي
سه ساله جشنواره را به دو بخش تقسيم کنيم .يکي
از داليلم براي اين تقس��يم اين بود که در ماه بهمن
يعني زمان برگزاري جشنواره ما ،به سختي ميتوان
با گروههاي خارجي ارتباط گرفت و دعوت کردنشان
در اي��ن فص��ل کاري س��خت و طاقتفرساس��ت.
بخشديگريکهبهنظرمبايدجداميش��دمس��ابقه
نمايشنامهنويسيبودکهامسالانجامشد».اوادامهداد:
«شمانبايدپافشاريگروههاينمايشيرابرايحضور
درجشنوارهناديدهبگيريد.گروههاييکهاصراردارندبه
هر قيمتي که شده وارد جشنواره شوند .بخش زيادي
از تماسهايي که با ما گرفته ميش��ود و گاليههايي
که ميشنويم بابت همين است».مهندسپور افزود:
«مس��ئلهبعدمربوطبهمس��ابقهاست.اينجشنواره،
جش��نواره فرهاد مهندسپورنيس��تو اگربودنشان
ميدادم که وجود بخش مسابقه براي تئاتر از ديد من
چقدر احمقانه است .جشنوارههاي کوچک شايد نياز
داشته باشند که به عنوان يک محرک دست به دامن
جايزه شوند ولي جشنواره تئاتر فجر نه».
اوتوضيحداد«:منشگفتزدهام.چونازطرفکساني
درخواستشرکتدرمسابقهداشتمکهانتظارنميرفت
و مرا به اين نتيجه رساند که بزرگ و کوچک تئاترمان
اعتبار اجتماعي ندارند و گمان ميکنند با گرفتن لوح
اين اعتبار را به دست ميآورند! انگار اجراي عموميو
مالقات با تماشاگر ارضايمان نميکند».
مهندسپور در پايان اين بخش اضافه کرد« :اينها
زمينههايي بود که باعث ش��د چنين اتفاقي رخ دهد.
يکيازکارهاييکهامسالکردمتقسيمبنديحدودي
پنجاه ،پنجاه بين کارهاي بخش مرور و کارهاي تازه
بود .در آغاز دهه  80کارهايي که در جشنواره شرکت
ميکردند همگي کارهاي تازه بودند و به عنوان مثال
سالگذشتههمهکارهامربوطبهبخشمروربود.من
تالش کردم بخش مهمان را بزرگتر کنم تا نسبتي
نصف به نصف بين اين دو ايجاد شود».

آسیبشناسیبرگزاریجشنوارهها
صبا ش�ادور-گروه هنر :بهتر اس��ت کمی به عقب
برگردیم .از زمانی که تاریخچه جش��نواره ها ش��کل
گرفت ... .فرزاد موتمن از جمله کارگردان های سینما
اس��ت که پیش ازاین در گفتگویی عنوان کرده بود که
"پیدایش جشنواره ها بر میگردد به دهه سی و چهل.
هر چند جش��نواره ای چون ونیز در دوران موس��یلینی
یعنی در دوران فاشیستها شکل گرفت که عجیب است.
جشنواره های مطرح در بیست-سی سال اخیر مالحظه
کار ،سیاسی و تجاری شده اند".

آیا باید جشنواره ها تحریم شوند!


با توجه به اینکه جش��نواره های مختلف موضوعی در
حال برگزاری است ،به نظر می رسد تحریم جشنواره ها
نمی تواند کمکی به فرهنگ و هنر کشورمان کند.
گاهی ایده های خوب از دل همین جشنواره ها بیرون
می آید .اتفاقا همین جش��نواره ها ممکن اس��ت قله ای
برای پیشرفت جوان ترها باشد .خیلی از هنرمندان معتقد
هستند که برقراری ارتباط های بین المللی ،از طریق این
جشنواره ها امکان پذیر تر است و موضوعات کهن در
جشنواره ها دیده می شوند و بازار جهانی را بهتر ایران
را خواهند شناخت.
خیلی ها هم انواع و اقس��ام جش��نواره ها را برگزار می
کنند تا به اهداف شخصی خود برسند.
برخ��ی از ای��ن جش��نواره ه��ا که برای ه��دف خاص و
شخصی در پی گرفته می شود بعد از بدو ورود و برگزاری
ی��ک و ی��ا دوس��ال ه��م طرد می ش��وند و کناره گیری
می کنند.
چرا که هیچ هدف مش��خص فرهنگی و هنری پش��ت
این جش��نواره ها نبوده و برای دوره ای محدود برگزار
ش��ده اس��ت .اما گروهی از هنرمندان معتقد هستند که
جش��نواره ها با هر ش��رایطی که برگزار می ش��وند ،به
تقویت هنر کشورمان کمک می کنند.
چن��د نکت��ه درباره برگزاری جش��نواره ها خالی از بیان
نیست ،اولین مورد این است که اگر جشنواره ای برگزار
می ش��ود ،بعد از آن باید برگزار کننده جش��نواره هدف
خود را مشخص کند و بعد آثار را آسیب شناسی و مورد
بررس��ی قرار دهند نه اینکه تنها با چند آثار جش��نواره
برگزار شود و به دور بعد برسد.
دومین اینکه نهادهای دولتی یا به طور مس��تقیم پا به
عرصه جشنواره ها بگذارند و کمک رسانی های الزم را
انجام دهند بدون اینکه بخواهند رویکرد سیاسی خود را
در انتخاب آثار هویدا کنند و یا برای برگزاری جشنواره
ها زمینه را فراهم سازند.
و س��ومین مورد اگر قرار اس��ت آثار بی هدف تفکیک
شوند و عده ای از ورود به جشنواره ممنوع باشند ،پس
چه زمانی موقعیت برای هنرمندان پیش می آید تا آثار
خود را در رقابت با یکدیگر بگذارند.
***
بر همین اس��اس خبرنگار ش��روع نظر چند هنرمند را
درباره برگزاری جشنواره ها و نیز تعدا د آن پرسیده ایم
که در زیر می خوانیم.

هر س��ال جش��نواره های زیادی در ایران برگزار می ش��ود که اکثر این جش��نواره ها در عرصه فرهنگی و هنری کش��ورمان به چش��م می خورد .اگر چه در س��ال های خیلی دور
تعداد این جش��نواره ها محدود بود اما موضوع اینجاس��ت که آیا حضور این همه جش��نواره چه کمکی به فرهنگ و هنر می کند.آنچه مش��خص اس��ت ش��اید این جمله کلیش��ه ای
باش��د که جش��نواره ها در سراس��ر دنیا به ش��کل های مختلف برگزار می ش��وند و به نوعی ویترین یک کش��ور به ش��مار می روند .اتفاقا در بعضی از کش��ورها ،گاهی برگزار کردن
جش��نواره ای ،به نوعی سیاس��ت های یک دولت و برنامه فرهنگی و هنری را در طول مدیریت دولتمردان نش��ان خواهد داد .اما بعضی وقت ها هم واقعا برگزاری جش��نواره
یعنی ماراتونی برای انگیزه و شور و اشتیاق کسانی که عالقه خاصی به کار و فعالیت خود دارند .وقتی از جشنواره ای نام می بریم که در کشوری هر ساله برگزار می شود و
آلبومی برای نگه داری آثاری در یک دولت است ،ناخودآگاه بحث سیاسی هم ممکن است در چنین جشنواره هایی به چشم بخورد.
گاهی هم جش��نواره ها عالوه بر کش��ور ما در دیگر کش��ورها نش��ان دهنده فرهنگ و اس��تعداد فعاالنی اس��ت که می خواهند در معرض تماش��ا قرار بگیرند  .با این حال در ایران
طی س��ال های اخیر انواع و اقس��ام جش��نواره های داخلی از جش��نواره محلی تا جش��نواره های خارجی موفقیت های بزرگی را در پی داش��ته اس��ت.گاهی جش��نواره ها محل
کس��ب و درآمد اقتصادی یک کش��ور اس��ت.اتفاقا در جش��نواره "کن" که اخیرا در کش��ور فرانس��ه برگزارش��د ،بحث بر س��ر بازار جهانی جشنواره نیز مسئله ای مهم برای کشور
ایران بود که داوران این جشنواره را نیز ایرانی ها تشکیل دادند .بیشتر از آنکه حضور فیلم ها در این جشنواره مهم باشد ،بحث بازار اقتصادی برای فیلم ها و سرمایه گذارها
موضوعی قابل اهمیت تر از فیلم های این جشنواره بوده اند.در این گزارش اهمیت جشنواره های مختلف در ایران است که به بهانه های گوناگونی از جشنواره های جهانی تا
جشنواره های مذهبی و  ...در این کشور تقریبا هر ماه جشنواره ای برپا می شود.

شاهین فرهت  -معتقد است که در همه دنیا جشنواره
حضور بین المللی دارد و هر س��اله تکیه جش��نواره بر
کانون پیشکسوتان می گردد .اما باید بدانیم که جشنواره
موقعیت محدودی است و نوازدگان پیشکسوت هر سال
باید حضور داشته باشند حاال بنا بر صالحیت مدیران و
مسئوالن جشنواره انتخاب بر اساس نیاز یک جشنواره
است .به نظر من حضور پیشکسوتان در جشنواره مهم
است .چرا که وجود آن ها مایه دلگرمی است .و من فکر
می کنم اگر جوانان قرار است آثار خود را اجرا کنند باید
در کنار و در سایه این پیشکسوتان باشد.

آری�ا عظیم�ی ن�ژاد_ م��ی گوید که جش��نواره فضای
مس��تقلی دارد و حرف هایی که از قبل تعیین ش��ده در
این جش��نواره ها زده می ش��ود .نه میدان عملی برای
هنرمندی وجود دارد و نه جذابیتی که هنرمندان را جذب
کند.موسیقی هنری درونی است که باید خلق شود .من
فکر می کنم موسیقی برگرفته از احواالت درونی یک
هنرمند اس��ت .به همین خاطر موس��یقی حد و اندازه ای
برای بعضی حرف های جشنواره ای ندارد .فضایی که
من می پس��ندم ،فضایی خارج از فضای موس��یقی در
جشنواره ها است.

الل�ه اس�کندری_ بازیگر س��ینما و تلویزی��ون درباره
برگزاری جش��نواره عنوان کرد:همیش��ه در جش��نواره
فیلم فجر عده ای هستند که از شرایط جشنواره راضی
نیستند.
نقط��ه ضع��ف جش��نواره ای��ن اس��ت که معم��وال هر
س��اله جش��نواره بر اساس یک س��ری سیاست گذاری
ه��ا برگ��زار م��ی ش��ود ک��ه ش��اید گروه��ی از اهالی
س��ینما ب��ا آن نتوانن��د ارتب��اط برقرار کنن��د .به همین
دلی��ل اس��ت ک��ه انتظارات اهالی س��ینما از جش��نواره
برآورده نمی شود.

احم�د نادعلی�ان_ در ای��ن ب��اره به خبرگزاری ایس��نا
گفته اس��ت :مش��کل اصلی جش��نوارههای هنرهای
تجس��می ،ی��ک وجه��ی ب��ودن و برخ��ورد ش��عاری
با آنها است.
تعدد جشنوارهها و نمایشگاههای هنرهای تجسمی به
خ��ودی خ��ود و با هدف توجه و رش��د هنر ،اتفاق خوبی
است ،اما تکثر جشنوارههای هنری ،به خصوص در چند
س��ال اخیر در ایران با مش��کل یک وجهی بودن مواجه
بوده است و توجهی به بار هنری آنها نمیشود .از طرف
دیگر به دلیل کمبود فستیوالهای مناسب کارهایی در
جش��نوارهها ارائه میش��ود که با روح هنری و موضوعی
آن جشنواره سنخیتی ندارند.

بهرنگ صمدزادگان_ مشکل را تعدد جشنواره ها نمی
داند و عدم مدیریت را در برگزاری جشنواره های مختلف،
به هر نوعی مشکل می داند و معتقد است :باید به دانش
و آگاهی در کار مدیریتی بها داد .درخواستی که میتوان
از وزیر ارشاد جدید داشت این است که به این موضوع
توجه کند .متاسفانه امروز در مدیریت ،داوری و شورای
سیاستگذاریبرخیازجشنوارههابافقداندانشروبهرو
هستیم.
ای��ن مدرس دانش��گاه ادامه میده��د :تخصص واقعی
ت�لاش ب��رای به روز رس��انی دانش اس��ت .کاری که
کش��ورهایی مث��ل ترکی��ه و لبن��ان کردند .پیش��رفت
م��ا در هنره��ای تجس��می در صورت��ی تحق��ق پی��دا
میکن��د ک��ه اف��راد در این حوزه ب��دون غرضورزی و
جناحبن��دی کار کنن��د .در دولته��ای مختل��ف برخی
از سیاس��تگذاریهای غرضورزان��ه نگذاش��ت
کارها درست پیش برود.

درآیینی باحضوراستانداربوشهر

عبداهلل نادري به عنوان فرماندار دشتي معرفي شد
 همه ظرفیتهای دشتی در توسعه این شهرستان

استفاده میشود

عبداهلل نادری در جلس��ه ش��ورای اداری شهرس��تان
دش��تی از اعتماد و حمایت اس��تاندار بوشهر تقدیر کرد
و اظه��ار داش��ت :امیدواری��م ب��ا کار و برنامه ریزی و
اس��تفاده از خرد جمعی در همه مس��ائل شهرس��تان ،
پاس��خ اعتماد ش��ما و مردم رابدهیم.وی افزود :دشتی
شهرستان مهم و دارای پیشینه تاریخی ارزنده است و

از شخصیت ها و علما برجسته ای در کشور برخوردار
است .نادری با بیان اینکه این شهرستان به عنوان نگین
فرهنگی اس��تان به خوبی درخشیده است ،یادآور شد:
از همه ظرفیت های شهرس��تان در توس��عه و پیشرفت
شهرس��تان اس��تفاده خواهم کرد.وی ادامه داد :اهل
تعامل با همه افراد و گروههای سیاس��ی هس��تم اما
مجری سیاس��ت های دولت و برنامه دولت و ش��خص
رئیس جمهور هستم .

فرمان��دار دش��تی ب��ا تاکید بر اینکه در بحث توس��عه
بای��د ب��ه نیروی انس��انی توجه جدی ص��ورت گیرد،
ادام��ه داد :ای��ن شهرس��تان از ظرفی��ت ه��ای خوبی
در بخ��ش ه��ای کش��اورزی ،دری��ا ،گردش��گری،
صنع��ت ،مع��دن و خدم��ات و غی��ره برخوردار اس��ت
ک��ه ض��رورت دارد توج��ه ج��دی ب��ه آنه��ا صورت
گیرد.وی با بیان اینکه باید بر اس��اس برنامه حرکت
کنی��م ،گف��ت :جغرافیا و طبیعت شهرس��تان به عنوان

یک ظرفیت مهم برای توسعه شهرستان نیازمند توجه
جدی اس��ت.نادری تصریح کرد :در شهرس��تان تنها
به دنبال رش��د نیس��تیم بلکه دنبال توسعه همه جانبه
هس��تیم و تالش داریم وضعیت شهرس��تان در بحث
اش��تغال بهب��ود یاب��د و در این راه نی��از به کمک همه
مردم  ،رس��انه ها ،جوانان و فعالین سیاس��ی اجتماعی
هس��تیم.وی همچنین از تالش و زحمات غالمرضا
مهرجو تقدیر وتشکر کرد.
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مشاهده نماييد .آيين نامه اخالق حرفهاي «شروع» را در سايت روزنامه ببينيد

وام  15ميليوني ازدواج از رويا تا واقعيت! روزنامه شروع _ علي کاشي

سهم هر ايراني از پول نفت چقدر است؟

Sun 14 Jan 2018
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در بارداري با نوزاد

زهرا علياکبري


مس��اله س��هم ه��ر ايران��ي از پ��ول نف��ت
سالهاس��ت به دغدغ��ه اي جدي در افکار
عموميايران تبديل شده است .لحاظ کردن يارانه تحت عنوان
سهمياز درآمد نفت از سوي بخشي از جامعه ايران از يک سو
و همچنين مانور برخي ديگر بر اين مس��اله در قالب س��هم هر
ايراني از محل افزايش قيمت فروش فرآوردههاي نفتي در داخل
کشور سبب شده است ،سهم خواهي در اين حوزه به مساله اي
جدي در ادبيات اقتصاد سياسي ايران تبديل شود.برآوردهايي
غير کارشناس��ي و عجيب از س��هم هر ايراني از درآمد نفت در
حالي در سطح جامعه مطرح ميشود که بررسيها نشان ميدهد
درآمد نفتي ايران در قياس با جمعيت کش��ور رقم چندان قابل
توجهي نيس��ت و توزيع اين پول  ،به فرض محال  ،در جامعه
نيز نميتواند گرهي از مشکالت اقتصادي ايران باز کند.آدرس
غلطي که در اين حوزه برخي براي الپوشاني مساله يا مسائل
اصلي بحرانهاي اقتصادي در ايران از آن اس��تفاده ميکنند،
خ��ود ميتوان��د نعل وارونه اي براي درمان دردهاي بيش��مار
اقتصاد ايران تلقي ش��ود.طبق پيش بينيهاي صورت گرفته ،
در س��ال آينده ايران روزانه  2ميليون و  130هزار بش��که نفت
راهي بازارهاي جهاني خواهد کرد .در عين حال حجم صادرات
ميعانات گازي به روزانه  400هزار بشکه در روز خواهد رسيد.
اين در حالي است که اگر اين سهم را در کنار سهم فروش صد
هزار بش��که اي ميعانات گازي به پتروش��يميها قرار دهيم و با
اغم��اض قيم��ت پيش بيني ش��ده نفت  ،يعني  55دالر را براي
هر بش��که از آن در نظر بگيريم  ،باز س��هم هر ايراني از درآمد
نفت��ي ب��ه حدود  662دالر خواهد رس��يد که رقميچندان قابل
توجه نيس��ت .براي روش��ن تر ش��دن موضوع بهتر است اعداد
و ارقاميکه در اين قياس مورد اس��تفاده قرار ميگيرند ش��فاف
شود.همان گونه که اشاره شد قيمت فروش هر بشکه نفت در
س��ال آينده در حدود  55دالر در نظر گرفته ش��ده اس��ت  ،قيمت
ميعان��ات گازي  ،ب��ه اي��ن ترتيب کمتر از  55دالر خواهد بود اما
ب��راي س��هولت قياس قيمت مبنا ب��راي ميعانات گازي نيز 55
دالر در هر بش��که در نظر گرفته ميش��ود.در اين حالت ايران
روزانه  2ميليون و  600هزار بش��که نفت  55دالري را عرضه
ميکند .مجموعه درآمد ايران از محل فروش نفت بايد در عدد
 365روز س��ال ضرب ش��ود ،رقم دقيق اين درآمد  52ميليارد و
 200ميليون دالر است که با توجه به احتماالت رقم باالدستي
 53ميليارد دالر محاس��به ميش��ود.اين درآمد بديهي است که
بايد به ريال تبديل ش��ود .طبق پيش بينيهاي صورت گرفته
در بودجه  ،رقم دالري حاصل بايد در  3850تومان ،يعني نرخ
معادل دالر در اليحه بودجه سال آينده ضرب شود.
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عرضه «جوهر وجود تو» در
بازار کتاب

مطالع��ه جديد نش��ان ميدهد کودکاني که
مادرش��ان در اواي��ل بارداري اس��تامينوفن
مص��رف ک��رده اس��تدر معرض ريس��ک
باال ی تاخير در به حرف آمدن قرار دارند.محققان دريافتند زمانيکه مادران
باردار در طول س��ه ماهه اول بارداري قرصهاي ُمس��کن مصرف کرده
باشند ،دخترشان بيشتر با احتمال دير به حرف آمدن در سن  ۲.۵سالگي
مواجه است .اما چنين رابطه اي در مورد کودکان پسر مشاهده نشد.طبق
گفته محققان ،تاخير در به حرف آمدن کودک بدين معناست که کودک
کمت��ر از  ۵۰کلم��ه در صحبتهايش اس��تفاده ميکند.به گفته محققان،
داروي استامينوفن بايد با احتياط و تنها در صورت ضرورت مصرف شود.
استامينوفن تسکين دهنده تب و درد در طول بارداري است.
حافظ خواني

کتاب«جوهروجودتو»باعنوانفرعي«چگونه
استعدادهاوتوانمنديهايواقعيخودرابشناسي
و به آرزوهاي قلبي خود جامه عمل بپوشاني»
نوشته«کنرابينسون»دربازارنشرعرضهشد.دراينکتاب،متخصصمشهور
«کنرابينسون»بهداليلبيحوصلگيدانشآموزانسرکالس،بيانگيزگي
افرادشاغلدرمحيطکار،واحساسسرخوردگيوناکاميکهبيشترما-بيآنکه
دليلشرابدانيم-دروجودخوداحساسميکنيم،ميپردازدوبهمانشانميدهد
چرا الزم است همگي ما به جوهره حقيقيمان دست يابيم؟رابينسون در اين
کتاب داستان زندگي بزرگاني از قبيل ُپل مککارتني ،آرياهافينگتون و َمت
گرونينگ را نقل ميکند؛ افرادي که استعدادهاي خود را شناختهاند و با انجام
کاري که عاشقش هستند ،در زندگيشان به اوج موفقيت رسيدهاند.
حکایات

پارتي بازي

صب�ا از عش�ق م�ن رمزي بگو با آن ش�ه
خوبان /که صد جمشيد و کيخسرو غالم
کمترين دارد
و گ�ر گويد نميخواهم چو حافظ عاش�ق
مفلس /بگوييدش که س�لطاني گدايي
همنشين دارد

آفرينبرشماکهتصميمعاقالنهايگرفتهايد.
سعادتودولتيکجانصيبتاميشود.درکاريکهانجامميدهيدذلتوخواري
وجودندارد.بهوصالياريميرس��يدکهازهرس��وحس��ندارد.تواناييهاي
خودتان را نشان بدهيد و مثل هميشه به مستمندان کمک کنيد.بعضي مواقع
روزهاييهستندکهشماهرچهبخواهيدانجامميشودوشماتعجبميکنيد
کهچطورهميشهاينطورنيست.اگرشمامساعدتيازهمکارانتانبخواهيد
يا نکته ظريفي را از يارتان طلب کنيد بالفاصله برآورده ميشود.

هرگاه در کش��وري قدرت تشکيالتي وجود
نداش��ته باش��د و مصادرهام��ور و متصديان
مس��ئول قائم به وجود خود نباشد  ،پيداست
که توصيه و سفارش و اعمال نفوذ از طرف
ارباب قدرت در چنين سازمان و تشکيالتي
نقشاساسيبازيميکندوموجبميشودکهصالحانگوشهعزلتگيرند
و طالحان به مسندعزت نشينند  .اين اعمال نفوذ و توصيه بازيها را در عرف
اصطالح ايران پارتي بازي گويند در حاليکه معني و مفهوم لغوي اين ضرب
المثل با آنچه را که مقصود و منظور ما ميباشد تباين کامل دارد  .پارتي
لغتي است فرانسه به معناي حزب و پارتي بازي همان حزب بازي است
که دردنياي امروز هيچ گونه بحث و ايرادي بر آن وارد نيست .

رسانه های جهان
 *انتقاد سازمان ملل به سخنان ترامپ


س��ازمان ملل متحد به انتش��ار سخنان توهينآميز رئيس
جمه��وري آمري��کا کههائيتي ،الس��الوادور و چند کش��ور
آفريقاي��ي از جمل��ه نيجريه را هدف قرار داده بود ،واکنش
نش��ان داد و اي��ن آن��را «تکاندهنده و ش��رم آور» خواند.
به دنبال اين س��خنان ديپلماتهاي آمريکايي از س��وي
کشورهاي آفريقايي براي توضيح فراخوانده شدند.
گزارش تصویـری

تقاضاي ترامپ درباره برجام آزمايشي


دونال��د ترامپ ،رئيس جمه��وري آمريکا تعليق تحريمهاي
هس��ته اي اي��ران را تمدي��د ک��رد و از متح��دان اروپاي��ي
خ��ود مهل��ت داد ت��ا  120روز ديگ��ر برج��ام را بررس��ي
مجدد کنند.
ترام��پ ب��ا اي��ن تقاضا خود را به عنوان چالش��ي ديپلماتيک
تبديل کرد.

شروعآنالين

*توافق اوليه احزاب آلمان براي تشکيل ائتالف


آنگالمرکلصدراعظمآلماندستيابيبهتوافقاوليهبامارتينشولتز
رهبر حزب سوسيال دموکرات را افقي تازه خواند .بر اساس توافق
انجام شده سران احزاب متحد مسيحي و حزب سوسيال دموکرات
تصميميبراي افزايش مالياتها نگرفتند .بر خالف تصميم حزب
سوس��يالدموک��راتنرخمالياتب��ردرآمدهمنبايدافزايشيابد.
همچنين درباره مسئله بازنشستگي توافقاتي به دست آمد
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آخري��ن اخب��ار و تحليل روز اقتص��ادي را در پايگاه اينترنتي ش��روعآنـالين بخوانيد

کنسرت حامد همايون در جشنواره موسيقي فجر

نبض زندگي روي خط زلزله
آموزش

لزوم حضور قاضي مشاور زن در دعاوي خانواده
قانون حمايت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۲بيان ميکند :دادگاه خانواده با حضور رئيس
يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشکيل ميگردد .آيا حضور قاضي مشاور زن در دادگاه
تجديد نظر رسيدگي کننده به دعاوي خانواده ضروري است؟به گزارش ميزان ،قانون حمايت
خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۲بيان ميکند :دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي
البدل و قاضي مشاور زن تشکيل ميگردد.قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور
مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند.قاضي انشاء
کننده راي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخاف باشد با ذکر دليل

نظريه وي را رد کند.اين ماده داراي تبصر ذيل است:تبصره -قوه قضاييه موظف است حداکثر
ظرف پنج سال به تامين قاضي مشاور زن براي کليه دادگاههاي خانواده اقدام کند و در اين مدت
ميتواند از قاضي مشاور مرد که واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
طبق نظريه مشورتي شماره  ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ – ۲۰۵۰/۹۲/۷اداره کل حقوقي قوه قضاييه سوال
پيش ميآيد آيا حضور قاضي مشاور زن در دادگاه تجديد نظر رسيدگي کننده به دعاوي خانواده
ضرورت دارد يا خير؟
در پاسخ به سوال مطرح شده ميتوان گفت :لزوم حضور قاضي زن مشاور در ماده ۲قانون حمايت
خانوادهمصوبسال ۱۳۹۲مخصوصدادگاهخانوادهاست.دردادگاهتجديدنظرکهبهتجديدنظر
خواهي از آراء دادگاه خانواده رسيدگي ميکند حضور قاضي مشاور زن پيش بيني نشده است.

