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در ديدار رهبر معظم انقالب اسالمي با عليرضا کريمي صورت گرفت

تجليل از عزت آفريني پهلوان کشور
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب اسللامي در ديدار آقاي عليرضا 
کريمي کشللتي گير سللرافراز کشورمان در مسابقات جهاني کشتي زير ۲۳ سال 
جهان و خانواده ي او، از خودگذشتگي و عزت آفريني اين پهلوان جوان را مورد 
تجليل و تقدير قرار دادند.حضرت آيت اهلل خامنه اي با تحسللين اقدام عليرضا 

کريمي، کار بزرگ او را از سنخ کار پهلوانان نامداري ...
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کنتورهاي هوشمند گاز
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بنابر اعام دانشگاه صنعتی شريف به عنوان نمايندۀ سازمان 
جهانی MAKE در ايران، شرکت فوالد مبارکه موفق شد از 
بين ۲۰۱ شرکت حاضر در ارزيابی جايزۀ سازمان های دانشی 
برتر قارۀ آسيا، در سال ۲۰۱۷ به جايگاه يازدهم صعود کند.

مدير تضمين کيفيت و تعالی سللازمانی شللرکت فوالدمبارکه 
ضمن اعام اين خبر گفت: عملکرد شرکت فوالدمبارکه در 
دو محور از محورهای هشللت گانه ارزيابی MAKE بسلليار 
موفق ارزيابی شده است؛ به طوری که در محورهای »تسهيم 
دانش« و »فرهنگ دانش محور سللازمانی« به ترتيب رتبۀ 

اول و دوم آسيا را به خود اختصاص داده است.
محمد ناظمی هرندی در ادامه افزود: دانشگاه صنعتی شريف 
زير نظر بنياد جهانی )MAKE( به طور رسمی از سال ۲۰۱۱ 
تاکنون جايزه سللازمان های دانشللی برتر را در کشور برگزار 

ميکند.
وی با بيان اينکه شرکت فوالد مبارکه نيز از شروع اين فرايند 
در ايران، برای ارزيابی سللطح بلوغ دانشللی خود در ارزيابی 
جايزۀ مديريت دانش محور )MAKE( شللرکت کرده اسللت، 
گفت: اين شرکت در تمامی دوره ها به عنوان سازمان دانشی 

برتر کشور شناخته شده است. 
ناظمی تأکيد کرد: اين ارزيابی ها در سه مرحله انجام ميشود؛ 
در نخستين مرحلۀ ارزيابی که در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ صورت 
گرفت، دکتر کاوس نورث مؤسللس انجمن مديريت دانش 
محور آلمان و مشللاور شللرکت های »لوفتانزا«، »زيمنس«، 

»مرسدس بنز« و... 
به عنوان ارزياب بين المللی در محل شللرکت فوالد مبارکه 
حاضر شد. در ادامه، پس از انتخاب اين شرکت به عنوان يکی از 
پنج شرکت برتر دانشی ايران، ارزيابی مرحلۀ دوم در اسفندماه 
۹۵ در سللالن همايش های صداوسلليما با ارائۀ رويکردهای 
دانش محور شللرکت توسللط مديران ارشد سللازمان برگزار 
شللد و شللرکت فوالدمبارکه موفق به دريافت جايزۀ برترين 
شرکت دانشی ايران شد و به جمع نامزدهای برترين سازمان 
دانشللی قارۀ آسلليا راه يافت. وی خاطرنشللان کرد: در مرحلۀ 
نهايی و پس از بررسللی کميتۀ داوران بنياد MAKE آسلليا، 
شرکت فوالد مبارکه موفق شد پس از رقابت با ساير سازمان 

های دانشللی برتر اين قاره نظير »سامسونگ«، »کاپيتال«، 
»تويوتا«، »تاتا« و... به عنوان يازدهم شللرکت دانشللی برتر 
آسيا دست يابد.ناظمی از برگزاری مراسم تقدير از شرکتهای 
دانشی برتر آسيا در چين و اهدای نشان سازمان دانشی برتر 
اين قاره در اواخر اسفندماه سال جاری از طرف بنياد جهانی

MAKE خبر داد.
وی کسللب اين موفقيت بزرگ را به جامعۀ صنعت کشللور و 
همچنين به کارکنان فوالد مبارکه به عنوان ارزشللمندترين 
سللرمايۀ شللرکت تبريک گفت و اظهار اميدواری کرد: فوالد 
مبارکه همچنان روند تعالی و دانش محوری خود را همچون 
گذشللته اداملله دهد و قله هللای موفقيت در عرصه های بين 

المللی را يکی پس از ديگری فتح کند. 
در پی کسللب اين موفقيت، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
طللی ارسللال نامه ای به مديرعامللل فوالد مبارکه از زحمات 
مديريت و کارکنان شرکت در کسب اين موفقيت بين المللی 

قدردانی کرد.
گفتنی اسللت مؤسسللۀ Teleos با همکاری شللبکۀ جهانی 

 Network KNOW دانش

 MAKE Most از سللال ۱۹۹۸ اقللدام بلله طراحللی مللدل
Admired Knowledge Enterprise و برگللزاری جايزۀ 
سللازمان دانشللی برتر MAKE به صورت سللاالنه در سراسر 
دنيللا کللرده اسللت؛ ضمن اينکه در حللال حاضر اين جايزه به 
عنوان بزرگترين و معتبرترين مرجع ارزيابی مديريت دانش 
محور شللناخته ميشللود که مبنای هدايت هزاران سازمان از 
چهار قاره در بيش از ۱۳۰ کشللور اعم از کوچک، متوسللط 
و بللزرگ از بخشللهای خصوصللی، دولتللی و حاکميتی نظير

 BP ، Siemens، Tata، Samsung، Apple، Google،
 Dell، Deloitte، IBM،McKinsey ، Sony، Citigroup،
 Microsoft، HP، Yahoo، POSCO، BMW، NASA

و ... است.

سللعيد سللهراب پور رييس جايزه جهاني سازمان دانشی برتر 
MAKE در ايللران از فعاليللت ها و برنامه هاي مجتمع فوالد 
مبارکلله قدردانللي کرد. وی در ادامه افزود: دانشللگاه صنعتی 
شللريف از سللال ۲۰۱۱ تاکنون جايزه سللازمان دانشی برتر را 
به طور رسللمی زير نظر بنياد جهانی سللازمان دانشللی برتر 
 MAKE درکشللور برگزار می نمايد . بنياد جهانی )MAKE(
مرجع هدايت هزاران سللازمان از چهارقاره در بيش از ۱۳۹ 
کشور اعم از کوچک ، متوسط و بزرگ از بخش های خصوصی 
 Samsung , Merck , Pfizer , دولتللی و حاکميتللی نظير ،
 BMV , Toyota , Schlumberger shell , Tata Steel
 , Posco , Telefonica , Citigroup , NASA, Apple ,

Google در حوزه مديريت دانش محور است .
برترين های سللازمان های ايرانی شللرکت کننده در جايزه 
MAKE ايران هر سللاله از سللوی دانشگاه صنعتی شريف به 
جايزه آسلليايی سللازمان دانشللی برتر معرفی می شوند اخيرا 
نتايج ارزيابی سازمان های آسيايی در جايزه سازمان دانشی 
برتر آسيا اعام شده و شرکت فوالد مبارکه  اصفهان موفق به 
قرارگيری در جمع سازمان های برنده نشان سازمان دانشی 

برتر آسيا ) Asian MAKE Award  ( و کسب جايگاه يازدهم 
برترين سللازمان های دانشللی قاره آسللا از سوی بنياد جهانی 

سازمان دانشی برتر ) MAKE ( در سال  ۲۰۱۷ گرديد .
عملکرد شرکت فوالد مبارکه اصفهان به ويژه در ۲ محور از 
محورهای هشللت گانه الگوی جهانی MAKE بسلليار موفق 
ارزيابی شللده اسللت . به گونه ای که در محور رهبری ايجاد 
فضای تعاملی برای تسللهيم دانش موفق به کسللب رتبه اول 
آسلليا و در محللور فرهنللگ دانش محور سللازمانی موفق به 
کسب رتبه دوم آسيا شده و در مجموع محورهای هشت گانه 
MAKE نيز در رقابت نزديک با سللاير سللازمان های دانشی 
 Toyota , Beijing Capital , Samsung , برتر قاره نظير
LG , Tata  موفق به کسب جايگاه يازدهم  آسيا شده است 
.  لذا بدين وسلليله مراتب تبريک دانشللگاه صنعتی شللريف 
و بنياد جهانی سللازمان دانشللی برتر )MAKE( را به جهت 
کسللب اين موفقيت چشللمگير و ارزشمند به جنابعالی و کليه 
مديران و متوليان صنعت کشور اباغ داشته و خواهشمند است 
دسللتور فرماييد اقدامات الزم برای تقدير از دسللت اندرکاران 
شللرکت فللوالد مبارکه  به جهت کسللب ايللن موفقيت ملی 
بللا همللکاری ميان آن وزارتخانه محترم و دانشللگاه صنعتی 
شريف انجام پذيرد .بنياد جهانی MAKE با آرزوی موفقيت 
روزافزون برای شرکت فوالد مبارکه اصفهان در کليه حوزه 
ها ، اميد به کسللب جايگاه های برتر در جمع سللازمان های 
 دانشی برتر جهان از سوی آن مجموعه محترم در سال های 

آتی را دارد .
دکتر مهدی شللفيعی زاده دبير جايزه، در خصوص ششللمين 
کنفرانللس بيللن المللی مديريت ارزش آفرين دانش گفت: در 
سللال جاری ۷۰ سللازمان ايرانی مورد ارزيابی قرارگرفته اند 
کلله از ايللن تعداد ۴۵ سللازمان وارد مرحله ارزيابی از نزديک 
شللدند و پنج سللازمان هم به فينال ارزيابی رسلليدند که در 
نهايت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان يکی از سلله سللازمان 
دانشللی برتر در ايران انتخاب شللد.وی هدف از برگزاری اين 
جايزه را ارزيابی سللازمانها عنوان و بيان کرد: ارزيابی ميزان 
خلق ارزش از سللرمايه های نامشللهود در کنار سللرمايه های 
فيزيکی و همچنين خلق ارزش از ساختار، ارتباطات سازمانی، 
منابع انسانی و مديريت اين منابع هدف اصلی برگزاری اين 

جايزه است.

 صعود شرکت فوالد مبارکه
 به جايگاه يازدهم سازمانهای دانشی برتر قاره آسيا

از بين ۲۰۱ شرکت و در سال ۲۰۱۷ صورت گرفت؛
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سياسي 2

 پاسخ به گستاخي ترامپ 
ادامه از صفحه اول

دونالد ترامپ در حالي ظهر چهارشنبه )۶ دسامبر( 
تصميم خود را در خصوص به رسميت شناختن 
بي��ت المق��دس به عنوان پايتخت اس��رائيل و 
انتق��ال س��فارت اياالت متح��ده از تل آويو به 
اورشليم )بيت المقدس( اعالم کرد که بسياري 
از کارشناس��ان، سران دولت ها، سازمان هاي و 
نهادهي بين المللي و بسياري از شخصيت هاي 
مهم جهاني اين اقدام ترامپ را گامي در راستاي 
افزايش تنش و بي ثباتي در منطقه خاورميانه و 
عامل براي ناکامي تالش هاي صلح در فلسطين 
در س��ايه نقض تمام معاهدات و قطعنامه هاي 
س��ازمان ملل و ش��وراي امنيت مي دانند؛ زيرا 
س��ازمان ملل متحد با توجه به آخرين معاهده 
صل��ح ميان اس��رائيل و فلس��طيني ها )۱۹۹۳ 
اس��لو( بخش ش��رقي بيت المقدس را از اراضي 
اشغالي فلسطينيان مي داند و ساخت و سازهاي 
اسرائيل در اين مناطق را غيرقانوني مي شمارد. 
اين موضوع ريش��ه در گذش��ته ش��کل گيري 
رژيم صهيونيس��تي دارد، گذش��ته اي که منجر 
ب��ه مش��کالت و گرفتاري ه��اي بيش��تر براي 
خاورميانه شد. از همين رو اين رژيم و حامي او 
اياالت متحده سعي داشتند تا به هر نحو ممکن 
اين گذشته شوم و به موازات آن آرمان فلسطين 
را از بين برده و در ادامه به دنبال پيگيري چند 
هدف براي اس��تمرار و گس��رش سرزمين هاي 
اش��غالي بودند. در ابتداي شکل گيري اسرائيل 
مساله مهم به عدم بازگشت آوارگان فلسطيني 
به س��رزمين هاي اشغالي براي فراموش شدن 
آرمان آزاد سازي قدس معطوف شد، که متاسفانه 
تل آويو با همکاري برخي از سران کشورهاي 
عربي منطقه و ساير کشورهاي اروپايي و آمريکا 
در اين زمينه تمام تالش خود را به کار بس��تند 
و تاکن��ون درس��ايه اين اقدام��ات در خصوص 
بازگش��ت آوارگان اقدام مثبتي صورت نگرفته 
است. به موزات اين مساله رژيم صهيونيستي در 
سايه همين همکاري ها با اشغال سرزمين هاي 
بيشتر، ساخت شهرک هاي صهيونيست نشين 
زيادتري را در دستور کار قرار داده است، تا بافت، 
جغرافيا و آمايش سرزمين هاي اشغالي را تغيير 

داده و آن را بر هم زند.
بايد گفت که اساس��ا اقدامات برخي از س��ران 
کشورهاي عربي منطقه خليج فارس و همراهي 
آنان با کاخ سفيد موجب شده تا ترامپ به اين 
درجه از گس��تاخي برسد، لذا واکنش هاي آنان 
نيز در همين راستا تعبير مي شود، به گونه اي که 
محمد بن سلمان وليعهد عربستان سعودي در 
اين خصوص پيشنهاد داد که فلسطينيان شهر 
ديگري را به عنوان پايتخت خود برگزينند. در 
ادام��ه اتحادي��ه عرب هم که توان الزمه براي 
تاثيرگذاري در مس��ائل حوزه عربي را از دس��ت 
داده، نمي تواند در اين خصوص کاري از پيش 
ب��رد، چرا ک��ه اکنون اين اتحاديه به يک گروه 
متش��تت و متفرق بدل ش��ده و در س��ايه اين 
از ه��م پاش��يدگي برآين��د اين کش��ورها براي 
عملکردي در خور توجه يا اساس��ا وجود ندارد 
و يا بس��يار اندک اس��ت. به نظر مي آيد که در 
ادامه کش��ورهاي عربي با کارنامه خود در اين 
ب��اره چن��دان مثمر ثمر واقع نش��وند. البته بايد 
گفت که اعالم بيت المقدس به عنوان پايتخت 
اسرائيل و تاخير در اجراي آن بيشتر برنامه اي 
براي فش��ار بر گروه هاي مقاومت فلس��طيني 
ومحم��د عباس و گرفتن امتياز بيش��تر از آنان 
است.اساس��ا هيچ گاه اياالت متحده آمريکا در 
هي��چ دوره اي ب��ه عنوان ي��ک ميانجي گر بي 
طرف براي حل مس��اله فلسطين مطرح نبوده 
و در آين��ده ه��م مطرح نخواه��د بود. حتي در 
دوران اوباما که طرح دو دولت مطرح ش��د در 
زمان پيشنهاد طرح تشکيل دولت فلسطين در 
س��ازمان ملل کاخ س��فيد و شخص اوباما با آن 
مخالفت کردند. لذا استراتژي واشنگتن همواره 
تثبيت و افزايش نفوذ اس��رائيل در همه ادورا و 
در همه احزاب آمريکايي اعم از دموکرات ها و 
جمهوري خواهان بوده اس��ت. از همين رو نيز 
در اي��ن ب��اره تفاوتي ميان اوباماي دموکرات با 
ترام��پ جمهوري خواه وجود ندارد. حتي هيچ 
فرقي ميان اروپائيان وآمريکا درباره حمايت از 
اس��رائيل وجود ندارد. ش��ما شاهد بوديد که در 
همين اقدام ترامپ براي به رس��ميت شناختن 
بي��ت المقدس ب��ه عنوان پايتخت اس��رائيل، 
عليرغم انتقاد و مخالفت ترزا مي و انگلس��تان 
اين کشور بارها در گذشته از اين اقدام حمايت 
کرده است. بنابراين تمام کشورهاي اروپايي و 
به خصوص آمريکا حمايت و اتحاد استراتژيک 
خ��ود را از رژيم صهيونيس��تي داش��ته اند و در 
اي��ن راس��تا بارها و بارها ب��ه صراحت حمايت 
خ��ود را اع��الم ک��رده اند.اق��دام ترامپ براي 
حماي��ت از رژي��م صهيونيس��تي مي توان��د در 
جه��ت عکس موجب پررنگ تر ش��دن آرمان 
فلس��طين ش��ود، چرا که اکنون به دليل همين 
تصميم اشتباه و خالف معاهدات ترامپ، دوباره 
فلس��طين و قدس کانون توجهات بين الملل 
ش��ده است.ببينيد اکنون در دل تحوالت اخير 
بار ديگر ش��اهد پررنگ ش��دن محور مبارزات 
مردمي هستيم، چرا که دولت ها و حکومت ها به 
خوبي نشان دادند که توان مبارزه و تاثيرگذاري 
چنداني ندارند. ش��ما اگ��ر به پرونده داعش در 
عراق و سوريه نگاه کنيد، به روشني نقش مبارزه 
مردمي در جنگ با تروريسم را مي بينيد. در سايه 
اين مس��اله قطعا در آينده نوعي خالص س��ازي 
مب��ارزه براي رهايي قدس هم ش��کل خواهد 
گرف��ت و کس��اني که پرچ��م مبارزه و مقاومت 
را در ظاه��ر ب��ر مي داش��تند اما در پش��ت پرده 
ارتباطات خود را در قالب محور س��ازش داشته 
ان��د، از جرگ��ه مبارزين واقع��ي خذف خواهند 
ش��د. در اين پروس��ه خالص سازي بسياري از 
رهبران دولت ها و حکومت ها، گروها و احزاب 
ب��ه ظاه��ر مبارز در اي��ن غربال وجود نخواهند 
داشت. در اين صورت قطعا انتفاضه کنوني در 
آينده بسيار پررنگ تر خواهند شد و در ادامه با 
هدايت درست توان تاثير خود را خواهد داشت. 

ديپلماسي ايراني .

هر روز به يکديگر فحش 
مي دهيم

نماينده مردم تبريز با تاکيد بر اينکه فرياد زدن 
در ش��ان مجلس نيس��ت، گفت:  برون داد کار 
ما در کش��ور جالب نيس��ت ما بايد با يکديگر 
وحدت کنيم. بايد گروهي در کشور جمع شود 

و اختالفات داخلي مان را حل کند.
به گزارش ايلنا، مس��عود پزشکيان در جريان 
نشس��ت علن��ي مجلس با بي��ان اينکه بايد به 
يد واحده تبديل ش��ويم، اعالم کرد: پيشنهاد 
حض��رت علي)ع( براي ح��ل اختالف ها اين 
اس��ت که برويد در خانه هايتان قائم ش��ويد، 
اختالفات ت��ان را ب��ا يکديگر حل کرده و توبه 
کني��د. اگ��ر حمد مي کنيد، خدا را حمد کنيد و 
اگر مالمت مي کنيد خودتان را مالمت کنيد. 
م��ا ه��ر روز از پش��ت تريبون از صدا و س��يما 
و اينج��ا و آنجا ب��ه يکديگر فحش مي دهيم. 
اين کار به توصيه اميرالمومنين غلط اس��ت و 

نبايد انجام شود.

سفارت اياالت متحده به 
بيت المقدس انتقال پيدا نمي کند

عضو فراکس��يون مستقلين واليي مجلس با 
تاکيد بر عدم انتقال س��فارت اياالت متحده 
ب��ه بيت المقدس، گفت: عدم پايبندي آمريکا 
و ادعاي بي طرفي در روند صلح خاورميانه با 

تصميم اخير ترامپ ثابت شد. 
ع��زت اهلل يوس��فيان م��ال در گفت وگ��و ب��ا 
خبرگ��زاري خانه مل��ت در خصوص تصميم 
اخير ترامپ مبني بر انتخاب قدس به عنوان 
پايخ��ت رژي��م صهيونيس��تي و اع��الم نظر 
مخالف ش��وراي امنيت س��ازمان ملل با اين 
پيشنهاد، گفت: کنگره آمريکا در سال  ۱۹۹5 
انتقال س��فارت اي��االت متحده از تل آويو به 
بيت المق��دس را تصوي��ب کرد اما روس��اي 
جمه��ور دموکرات و جمهوري خواه گذش��ته 
نس��بت به اج��راي مصوبه اق��دام نکردند لذا 

ترامپ پيگير اجراي آن شد.
نماين��ده م��ردم آم��ل در مجل��س ش��وراي 
اس��المي انتقال س��فارت اي��االت متحده از 
ت��ل آوي��و به بيت المقدس را موضوع جديدي 
نداست و تصريح کرد: مصوبه کنگره به هيچ 
عنوان اجرا نخواهد شد، کما اينکه به صورت 

اجرايي اتفاقي در سطح جهان رخ نداد.
وي ب��ا بي��ان اينکه اروپايي ه��ا در مذاکرات 
صلح بيت المقدس را به دو قس��مت ش��رقي و 
غربي تقسيم کردند، افزود: موافقان واگذاري 
بيت المقدس به اس��رائيل در آن زمان تنها با 
واگذاري بخش��ي از آن موافقت کرده بودند، 
ام��ا اروپايي ه��ا در ش��رايط کنوني با کل اين 
مصوبه مخالفت کردند لذا اين تصميم ترامپ 

اقدامي غيرعملياتي است.

تاکيد بر پيگيري مشکالت 
زلزله زدگان استان کرمانشاه

عبدالرض��ا رحمان��ي فضل��ي وزير کش��ور در 
جلس��ه اي ب��ا حضور معاونان اي��ن وزارتخانه 
طي س��خناني با تاکيد بر پيگيري مس��ائل و 
مش��کالت زلزل��ه زدگان اس��تان کرمانش��اه 
اظهارداش��ت: س��ازمان مديري��ت بحران به 
منظور تس��ريع در روند حل موانع و مش��کالت 
ب��راي اس��کان بهت��ر مردم و بهب��ود امکانات 
رفاهي و خدماتي جلس��ه اي را با دستگاه هاي 
اجراي��ي مرتبط برگزار و هماهنگي بيش��تر را 
انجام داده و تصميمات الزم نيز اتخاذ شود.به 
گزارش خبرگزاري مهر، وي از رياست سازمان 
مديريت بحران خواست با تشکيل کميته اي با 
حضور کارشناسان نسبت به جمع آوري تجربه 
روند اجرايي خدمت رساني دستگاه ها در زلزله 
اخير اقدام کند تا با بهره گيري از اين تجربيات 
بتوان در اين رويدادها با کم ترين نقص اقدامات 
الزم را انجام داد.وزير کشور در بخش ديگري از 
سخنان خود با تشکر و قدرداني از دانشجويان و 
تشکل هاي دانشجويي و گروه هاي سياسي در 
برگزاري هر چه بهتر مراسم هاي روز دانشجو 
گفت: با درايت و تالش دانش��جويان و تدابير 
مناس��ب مسئوالن امر مراسم هاي روز ۱۶ آذر 
)روز دانش��جو( در هفته گذش��ته نيز در آرامش 
کام��ل و ب��ه بهتري��ن نحو ممکن و بدون هيچ 
مش��کل خاص��ي برگزار ش��د.رحماني فضلي 
تصري��ح ک��رد: برگزاري اين گونه مراس��م ها 
موج��ب تعمي��ق بين��ش سياس��ي و افزايش 
مشارکت دانشجويان در امور کشور و گسترش 
انگيزه هاي انقالبي، فکر روش��ن و اس��تدالل 

متين در ميان دانشجويان مي شود.

نظر ابطحي درباره کناره گيري 
جهانگيري شخصي است

نايب رئيس شوراي مرکزي حزب نداي ايرانيان 
گف��ت: اظهارنظر ابطحي درب��اره کناره گيري 
جهانگيري از دولت،کامال شخصي و سليقه اي 
است.س��امان بختي��اري نايب رئيس ش��وراي 
مرک��زي ح��زب نداي ايراني��ان در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اظهارات اخير 
ابطحي مبني بر اينکه اصالح طلبان به ش��رط 
خ��روج جهانگي��ري از دولت در انتخابات آتي از 
او حمايت مي کنند، گفت: اينگونه اظهارنظرها 
کامال ش��خصي و س��ليقه اي اس��ت چرا که در 
مجموع��ه اصالح طلبان چنين تصميمي گرفته 
نش��ده اس��ت.بختياري افزود: اينکه اظهارنظر 
آقاي ابطحي به مرحله اجرا برس��د، مس��تلزم 
تصميم گي��ري در مجموعه ه��اي باالدس��تي 
اصالحات مثل ش��وراي هماهنگي يا ش��وراي 
عالي سياستگذاري است.وي درباره دليل طرح 
چنين اظهاراتي از طرف ابطحي، بيان کرد: علت 
طرح چنين موضوعي احتماال اين است که آقاي 
ابطح��ي مي خواه��د دولت بعدي کامال اصالح 
طل��ب باش��د، غافل از اينک��ه دو جريان اصالح 
طلب و اصولگرا به اين جمع بندي رس��يده اند 
که با حفظ اصول و چارچوب ها به سمت تعامل 

و اعتدال بروند.

لزوم توسعه همه جانبه روابط تهران و لندن
روحاني در ديدار وزير خارجه انگلیس تاکید کرد

گ�روه سیاس�ی: رييس جمه��ور در ديدار 
»بوري��س جانس��ون« وزير ام��ور خارجه 
انگلس��تان، با اش��اره به ضرورت توس��عه 
روابط دوس��تانه و متوازن ايران و انگليس 
در راستاي تأمين و تضمين منافع مشترک، 
گفت: مناس��بات دو کش��ور باوجود فضاي 
پ��س از برجام متناس��ب ب��ا ظرفيت هاي 
همکاري نبوده و بايد براي رسيدن به نقطه 
مطلوب در روابط و همکاري هاي فيمابين، 

تالش بيشتري انجام شود. 
ب��ه گزارش ش��روع ب��ه نق��ل از پايگاه 
اطالع رس��اني دولت، حجت االس��الم 
والمس��لمين دکتر حسن روحاني در اين 
ديدار با بيان اينکه همکاري ايران و 5+۱ 
در اقدامي بزرگ منجر به توافق ارزشمند 
و بين المللي برجام ش��د، اظهارداش��ت: 
باي��د تصمي��م و اراده مبني بر اس��تفاده 
از فض��اي پ��س از برجام براي توس��عه 
همه جانبه مناسبات و همکاري ها را در 
 مقام عمل نش��ان داده و ش��اهد آثار آن 

باشيم.
دکتر روحاني با اشاره به لزوم گسترش روابط 
و همکاري هاي بانکي ايران و انگلستان در 
راستاي اجراي برجام، خاطر نشان کرد: اجرا 
و حفظ برجام حائز اهميت بوده و معتقديم 
ک��ه هم��ه و بويژه ملت ايران بايد بتوانند از 

منافع برجام بهره برداري کنند.
ريي��س جمهور با تأکيد بر اينکه جمهوري 
اسالمي ايران بدنبال برقراري صلح و ثبات 
پاي��دار، پاي��ان يافتن جن��گ و خونريزي و 
ريشه کن شدن تروريسم در منطقه است، 
گف��ت: گفتگوي لندن با ته��ران مي تواند 
ب��ه همکاري براي ثبات بيش��تر در منطقه 
منجر ش��ود.دکتر روحان��ي افزود: امروز به 
خوبي روشن است که ايران با نقش آفريني 
س��ازنده خود دو کش��ور منطقه را از نابودي 
و تروريس��م نجات داده اس��ت و هيچ کس 
نمي تواند ترديدي در اقدامات مثبت ايران 

در منطقه داشته باشد.
رييس جمهور خاطرنش��ان کرد: ش��رايط 
منطقه به گونه اي اس��ت که نبايد در آتش 
آن دميده شود و تصميم اخير رييس جمهور 
آمريکا در انتقال س��فارتخانه اين کشور به 
قدس ش��ريف، تصميمي نادرست و بنزيني 

بود که در آتش منطقه ريخته شد.

بوريس جانسون وزير امور خارجه انگلستان 
ني��ز در اي��ن دي��دار با بي��ان اينکه امروز به 
واس��طه برجام فرصت ه��اي خوبي براي 
توس��عه رواب��ط و همکاري ه��اي ايران و 
انگلستان فراهم شده است، گفت: مصمم 
به گسترش همه جانبه مناسبات تهران – 

لندن در بخش هاي مختلف هستيم.
وزي��ر امور خارجه انگلس��تان ب��ا تأکيد بر 
اينک��ه برج��ام توافق مثبتي اس��ت که بايد 
ادام��ه پي��دا کرده و مردم اي��ران بتوانند از 
منافع اقتصادي آن بهره مند ش��وند، اظهار 
داش��ت: فرصت هاي تج��اري و اقتصادي 
بس��يار خوبي در ايران وجود دارد و عالقه 
داريم ش��رکت هاي انگليسي نيز بتوانند در 
پروژه هاي سرمايه گذاري ايران مشارکت 

کنند.
جانس��ون ب��ا بي��ان اينک��ه جمه��وري 

اس��المي ايران اقدام��ات مثبتي در مس��ير 
مب��ارزه ب��ا تروريس��م و توس��عه صل��ح و 
ثب��ات در منطق��ه انجام داده اس��ت، گفت: 
انگلس��تان تصميم ريي��س جمهور آمريکا 
در انتقال س��فارت اين کش��ور به قدس را 

اقدامي مناسب قلمداد نمي کند
انتق�اد الريجان�ي از هم�کاري نکردن  ���

انگلیس پس از برجام 
رئي��س مجل��س نيز در ديدار با وزير خارجه 
انگليس گفت: ما خواهان گس��ترش روابط 
اقتص��ادي با اتحاديه اروپا هس��تيم، روابط 
اي��ران و انگلي��س اگرچ��ه تاريخ طوالني 
دارد، ام��ا هميش��ه ب��ا فراز و ف��رود روبه رو 

بوده است.
ب��ه گزارش خبرگزاري صداوس��يما، علي 
الريجان��ي افزود : ما مخالف لشکرکش��ي 
به س��اير کشورها هس��تيم؛ از سال 2000 

ک��ه ارتش هاي آمري��کا و انگليس ابتدا به 
افغانس��تان و س��پس ع��راق حمله کردند 
منطقه ش��اهد آش��فتگي شد و هر روز اين 

آشفتگي بيشتر مي شود.
اي��ن حم��الت عامل مهمي در گس��ترش 
تروريسم بود بايد به جاي ايران هراسي به 
آنچه در واقعيت کشورهاي منطقه مي گذرد 

توجه کرد.
وي تصري��ح ک��رد : م��ردم بحري��ن ج��ز 
دموکراسي چيز ديگري نمي خواهند، آن ها 
خواهان حق رأي منصفانه هستند. چرا شما 
از سرکوب آنان حمايت مي کنيد، شما خود 
را مدافع حقوق بشر معرفي مي کنيد اما در 
اينجا از کس��اني که حقوق مردم بحرين را 

ضايع مي کنند حمايت مي کنيد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد : در 
يمن هم همين گونه اس��ت چرا اجازه داده 
نمي شود که مردم يمن خودشان براي خود 
تصميم بگيرند. ش��ما براي کسانيکه مردم 
يمن را بمباران مي کنند س��الح و امکانات 
مي دهيد.وي افزود: ما در مبارزه با تروريسم 
جدي هس��تيم در عراق و سوريه به دعوت 
رس��مي دولت هاي آن کشورها وارد مبارزه 
با تروريس��م ش��ديم. ما راه حل مشکالت 
منطقه را سياس��ي و از طريق گفت وگو و 
مذاکره مي دانيم. برجام که از نظر شما يک 
اقدام درست و موفق بود چه کشورهايي در 
منطق��ه با آن مخالفت مي کنند؟ و حداکثر 
ت��الش خ��ود را به کار بردن��د که به نتيجه 

نرسد.
الريجاني در اين ديدار،با اشاره به موضوع 
برجام نيز تاکيد کرد : ش��ما بعد از تصويب 
برجام اقدام جدي براي همکاري اقتصادي 
انجام نداديد در حالي که برخي از کشورهاي 
اروپايي تالش بسيار بيشتري کردند حتي 
ش��ما مشکل بانکي سفارت ايران در لندن 

را هم حل نکرده ايد.
وي اف��زود : تصمي��م رئيس جمهور آمريکا 
ب��راي انتقال س��فارت آن کش��ور به بيت 
المقدس يکي ديگر از اش��تباهات بس��يار 
بزرگ دولت آمريکا است که ميزان اشتباه 

بودن آن در آينده مشخص مي شود.
وزير خارجه بريتانيا هم دراين ديدار گفت: 

انگليس پشتيبان اجراي برجام است.
بوريس جانس��ون اف��زود: اين اولين باري 

اس��ت که به ايران س��فر مي کنم و تسليت 
مردم انگليس را به خاطر زلزله اخير به ملت 

ايران ابراز مي دارم.
وي گفت: ما از برجام به عنوان يک توافق 
نام��ه بي��ن المللي حماي��ت مي کنيم زيرا 
اي��ن يک توافقنامه خيلي مهم اس��ت و ما 
عالقمندي��م نه تنها در بخش هس��ته اي، 
بلک��ه در بخش اقتص��ادي نيز مردم ايران 

از آن بهره ببرند.
وزير خارجه بريتانيا اظهار داش��ت: در حال 
حاض��ر توافق ميان ايران و انگليس در حد 
کاف��ي نيس��ت و م��ا در مقايس��ه با آلمان و 

فرانسه مبادالت تجاري کمتري داريم.
وي تصريح کرد: ماموريت من در اين سفر، 
افزاي��ش س��طح همکاري ها در حوزه هاي 
مختل��ف سياس��ي، اقتص��ادي و پارلماني 
و برداش��تن موانع موجود ميان گس��ترش 
اين روابط اس��ت و خواس��تار آن هستيم که 
هيئت هاي بيشتري ميان دو کشور در تبادل 
باش��د و توريس��ت هاي بيشتري از ايران به 

انگليس بيايند.
او از گروه دوستي ايران و انگليس هم که 
تالش هاي خوبي در جهت ارتقاي س��طح 

روابط داشتند، تشکر کرد.
وي اف��زود: اين درس��ت اس��ت ک��ه ما در 
خص��وص انح��الل رژيم ه��ا در منطق��ه 
اشتباهاتي داشتيم ولي نيتمان ايجاد ثبات 
در منطقه بود و اکنون هم بر اين اعتقاديم 
که بايد آرامش و امنيت به منطقه برگردانده 
ش��ود.وزير خارجه بريتانيا با اشاره به روابط 
کنوني ميان ايران و عربستان تصريح کرد: 
تنش ميان ايران و عربس��تان به نفع هيچ 
کش��وري نيس��ت و فقط باع��ث ايجاد جو 
ناپايداري مي ش��ود و بايد مس��ايل ميان دو 
کش��ور حل ش��ود و ما قصد داريم تا تالش 
ايران در جهت اس��تقرار ثبات را به گوش 
س��اير کشورها برس��انيم.بوريس جانسون 
ب��ا اب��راز تاس��ف از حض��ور گروهک هاي 
تروريس��تي در منطقه، خاطرنش��ان کرد: 
متاس��فانه پارلم��ان اي��ران و مجلس عوام 
انگليس هر دو تحت حمالت تروريست ها 
قرار گرفتند ما عالقمند به همکاري با ايران 
در خصوص مبارزه با تروريس��م هس��تيم و 
مطمئن��ا مي توانيم از تجارب ش��ما در اين 

زمينه بهره مند شويم.

عض��و کميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس اعتقاد دارد مس��ئوالن کش��ورمان بايد در 
ديدار با جانس��ون نس��بت به عدم پايبندي مناسب و 
اجراي صحيح مفاد برجام از سوي طرف هاي غربي 

خصوصا انگليس انتقاد کنند.
سيدقاس��م جاس��مي در گفت وگ��و ب��ا خبرگزاري 
خانه ملت با اشاره به اينکه برنامه جامع اقدام مشترک 
توافقنامه اي بين المللي است و کشورهاي اروپايي 
در تجقق اهداف و مفاد آن نقش دارند، گفت: بنابراين 
مسئوالن کشورمان بايد در سفر بوريس جانسون، 
وزي��ر خارج��ه انگلي��س به اي��ران اهميت اجراي و 

پايبندي برجام را متذکر شوند.
نماينده مردم کرمانشاه در مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينکه کشورهايي مانند انگليس، آلمان و غيره 

باي��د نق��ش پررنگ تري در اجراي تعهداتش��ان در 
برج��ام ايف��ا کنند، اظه��ار کرد: متاس��فانه اياالت 
متح��ده در مواجه با توافقنامه مذکور بدعهدي هاي 
بسياري انجام داده اما بايد اذعان کرد که کشورهاي 
اتحادي��ه اروپا بايد خودش��ان را مس��تقل از آمريکا 
 بدانند و به طور دقيق به وظايفشان در برجام عملژ

 کند.
وي ادام��ه داد: عل��ي رغ��م برخي گش��ايش هاي 
پس��ابرجامي بايد اذعان کرد که موضع گيري هاي 
کش��ورهاي غرب��ي مانن��د انگلي��س در خصوص 
اج��راي موث��ر برج��ام مناس��ب نب��وده اس��ت و 
دولتم��ردان کش��ورمان ني��ز باره��ا در مصاحبه ها 
بي��ان را  نارضايتي ش��ان  اب��راز   و سخنانش��ان 

 کرده اند.

وزي��ر اطالع��ات گفت: امنيت پاي��دار ثمره وحدت و 
همدلي اس��ت و اس��تمرار اين ش��رايط با بهره گيري 
از ظرفيت هاي مردمي همراه با نش��اط و ش��ادابي در 

جامعه، راهبرد مهم اين وزارتخانه است.
به گزارش ايرنا، حجت االس��الم والمس��لمين س��يد 
محمود علوي روز يکشنبه در نشست شوراي اداري 
استان مرکزي در اراک افزود: امنيت با فضاي بسته 
و خفقان ميسر نمي شود و و با اين فضا خير و برکتي 

نصيب جامعه نخواهد شد.
وي بيان کرد: شرايط نشاط و شادابي در جامعه فراهم 
ش��ده و نيروه��اي وزارت اطالعات ب��ا اقتدار هر چه 
تمام در اين ش��رايط امنيت و آرامش امت اس��المي را 

فراهم مي کنند.
وزي��ر اطالع��ات ادامه داد: براس��اس نظر س��نجي 

خبرگزاري جمهوري اس��المي در س��ال ۹5، وزارت 
اطالع��ات رتبه س��وم را از حي��ث رضايت مردمي در 
بين دس��تگاه هاي اجرايي کش��ور کسب کرده و اين 
مه��م، يک افتخار و س��رمايه ارش��مند براي وزارت 

اطالعات است.
حج��ت االس��الم و المس��لمين عل��وي با اش��اره به 
ناامني هاي گس��ترده در کشورهاي منطقه افزود: در 
شرايطي که مردم مظلوم کشورهاي منطقه از قبيل 
عراق و س��وريه به دس��ت گروهک هاي تکفيري به 
ش��هادت مي رس��يدند و اين 2 کشور در نا امني مطلق 
به س��ر مي برد، اما جمهوري اس��المي ايران با همت 
نيروه��اي نظامي، انتظام��ي و امنيتي و حضور مردم 
دلس��وز هميشه در صحنه، بيشترين امنيت و آرامش 

را تجربه کرد.

وحدت و همدلي راهبرد اصلي برنامه هاي وزارت اطالعات عدم اجراي صحيح برجام ازسوي طرف هاي غربي

میز خبرسرمقاله 
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پرونده 50 بدهکار کالن بانکي در دست بررسي 
بيس��تمين جلس��ه ش��وراي معاونان دادسراي تهران با 
حضور معاونان و سرپرس��تان نواحي دادس��راي تهران، 
سرپرس��تان دواي��ر نظارت و دادي��اران تحقيق ناحيه ۴ 

دادسرا، به رياست دادستان تهران برگزار شد.
ب��ه گ��زارش ايلنا، عباس جعفري دولت آبادي با اش��اره 
ب��ه اظهارنظ��ر يک��ي از نماين��دگان مجلس ش��وراي 
اس��المي پيرامون معوقات بانکي، اظهار داشت: عده اي 
گفته ان��د در دوران احمدي نژاد فهرس��تي از بدهکاران 
بانکي به قوه قضاييه ارائه ش��د که تاکنون اقدام نش��ده 
است. همچنين نماينده ديگري به تعبير خود افشاگري 
کرده و اسامي 20 نفر از بدهکاران بانکي را اعالم کرده 

که بازتاب زيادي در رسانه ها داشته است.
دادس��تان تهران در خصوص فهرس��ت ارس��الي به قوه 
قضاييه اعالم داشت: اواًل فهرست اوليه که در رسانه ها 
به آن اش��اره ش��د، متضمن پرونده هاي کيفري، ثبتي و 
حقوقي بوده و ش��مار کمي از اين فهرس��ت مربوط به 

پرونده هاي کيفري است.
جعف��ري دولت آبادي در خص��وص پرونده هاي مرتبط 
ب��ا دادس��راي تهران در رابطه ب��ا معوقات بانکي ضمن 
تشکر از همکاري هاي بانک مرکزي در اصالح فهرست 
بده��کاران بانک��ي به ويژه از س��ال ۱۳۹2 به بعد اظهار 
داش��ت: در فهرس��ت اولي��ه حداکث��ر ده پرونده مربوط 
به دادس��راي تهران بود که در يکي از جلس��ات س��تاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادي مقرر شد کارگروه متشکل از 
اعضاي نمايندگان تمام دستگاه هاي عضو براي بررسي 
و پيگيري اين معوقات تش��کيل ش��ود و از اقدامات اين 
کارگ��روه، بازبيني و تصفيه فهرس��ت بدهکاران کالن 
بانک��ي اس��ت که پس از پيگيري ه��اي فراوان و طبق 
درخواس��ت دادستاني تهران، اخيراً يک فهرست پنجاه 
نفري توس��ط بانک مرکزي به دادس��راي تهران ارسال 
ش��ده و اين دادس��تاني موضوع را به دادس��راي پولي - 
بانکي ارجاع کرده اس��ت که حس��ب بررسي هاي انجام 
ش��ده پنجاه فقره پرونده در دادس��راهاي رس��يدگي به 
جرايم اقتصادي و پولي – بانکي تحت رسيدگي است 

که برخي پرونده ها منجر به صدور حکم ش��ده؛ برخي 
در محاکم کيفري تحت رس��يدگي اس��ت و تعدادي نيز 

در مرحله تحقيقات است.
فهرس�ت ���۳۱ نف�ره از بده�کاران بانک س�رمايه با 

بدهي ۸ هزار میلیارد تومان
وي در رد برخ��ي ادعاه��ا مبني بر کم کاري قوه قضاييه 
در بحث معوقات بانکي، با اشاره به پرونده بانک سرمايه 
اظهار داش��ت: در اين پرونده که نماد فس��اد اقتصادي 
اس��ت، پيگيري هاي زيادي انجام ش��ده اس��ت. بانک 
س��رمايه در آبان ماه س��ال ۱۳۹5 فهرس��ت ۳۱ نفره از 
بده��کاران خ��ود را به دادس��تاني تهران اعالم نمود که 
در ح��ال حاض��ر ۱0 نف��ر از افراد مرتبط با بدهکاران اين 
بانک در بازداشت به سر مي برند که مجموع بدهي سي 
و ي��ک نف��ر، ۸ هزار ميليارد تومان اس��ت. برخي از اين 
افراد که به لحاظ منع قانوني از ارائه مش��خصات آن ها 
معذوريم، طبق تصميم دادگاه آزاد شدند که با اعتراض 
دادس��تاني و پذيرش آن در محکمه، مجدداً بازداش��ت 
ش��دند، لذا اين ادعا که دس��تگاه قضايي اقدامي نکرده، 

دور از انصاف است.
بازداش�ت ���۴۲ نفر متهم در پرونده بانک س�رمايه و 

صندوق ذخیره فرهنگیان
جعفري دولت آبادي در توضيح پيرامون آخرين وضعيت 
پرونده بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان، تعداد 
متهماني که مورد تحقيق قرار گرفته اند را ۸0 نفر و تعداد 
افراد بازداشتي را ۴2 نفر اعالم کرد که تعدادي از آن ها 

با توديع وثيقه آزاد شده اند.
وي اف��زود: در ح��ال حاض��ر ۱0 نفر در رابطه با معوقات 
و تس��هيالت کالن بانک س��رمايه در بازداش��ت به سر 
مي برن��د و تاکن��ون هزار ميليارد تومان از ۸ هزار ميليارد 

معوقات بانک سرمايه وصول شده است.
يکي از بدهکاران بانک س��رمايه، خود مديرعامل يک 

بانک خصوصي است
دادستان تهران با اعالم اين که يکي از بدهکاران بانکي 
که نام وي در فهرس��ت بانک س��رمايه درج ش��ده، خود 

مديرعامل يک بانک خصوصي است، گفت: با توجه به 
اين س��مت، ادعاي وي دائر بر عدم علم و آگاهي قابل 
پذيرش نيس��ت و البته اين فرد مدعي اس��ت به بانک 

سرمايه بدهکار نمي باشد.
جعفري دولت آبادي با اعالم اين که بانک ها در مطالبه و 
وصول معوقات بايد نقش جدي تر ايفا کنند و از طريق 
فروش وثيقه ها و تقديم دادخواست به محاکم حقوقي 
اقدام کنند؛ افزود: متاس��فانه راهکارهاي اساس��ي رها 
شده و صرفًا به قوه قضاييه هجمه آورده اند که در مورد 
بدهکاران کالن بانکي و مجازات آن ها چه کرده است. 
در حالي که بايد پرس��يد بانک ها در مقابله با بدهکاران 
بانک��ي و افزايش معوق��ات بانکي چه کرده اند؟ چرا هر 
سال شمار بدهکاران و ميزان معوقات افزايش مي يابد؟ 
چ��را اقدام��ي در جهت وصول بدهي ها از طريق فروش 
وثايق يا تقديم دادخواس��ت به محاکم حقوقي به عمل 
نمي آيد؟وي با اعالم اين که دادس��تاني تهران چندين 
سال است که در موضوع بانک ها ورود کرده و به همين 
منظور دادس��راي رس��يدگي به جرايم پولي – بانکي را 
ايجاد کرده اس��ت، از دولت و بانک مرکزي خواس��ت در 

اين زمينه همکاري بيشتري کنند.
جعفري دولت آبادي با تقسيم بندي بدهکاران بانکي به 
دو دسته، اظهار داشت: دسته نخست کساني هستند که 
مطابق مقررات وام دريافت داش��ته و آن را در امر توليد 
و اش��تغال هزينه کرده اند که نتيجه آن رونق اقتصادي 
اس��ت. دادس��تاني به س��راغ اين افراد نمي رود چرا که 
مش��کالت نقدينگي و رکود فعلي ايجاب مي نمايد که 

بانک ها به اين بدهکاران مهلت دهند.
دادس��تان تهران دومين دس��ته از بدهکاران بانکي را 
کس��اني دانس��ت که با س��وء اس��تفاده از ارتباط خود با 
اشخاص ذي نفوذ و با ارائه اسناد غيرواقعي، تسهيالت 
کالن دريافت داشته  و وجوه دريافتي را نه تنها در جهت 
موضوع قرارداد و رونق اقتصادي به کار نگرفته اند، بلکه 
با س��رريز آن به اموري چون ارز، طال و بورس، زمينه 

فساد اقتصادي را فراهم نموده اند.

وي عملکرد بدهکاران دسته دوم را واجد جنبه کيفري 
دانست، افزود: اظهارات برخي به گونه اي است که گويا 
قوه قضاييه مسوول معوق ماندن تسهيالت بانکي است؛ 
اين در حالي است که متاسفانه در برخي پرونده ها بانک 

حاضر به اعالم شکايت هم نيست.
جعفري دولت آبادي با تاکيد بر اين که دادسراي تهران 
در پرونده هاي مهم مطرح در دادسراهاي پولي - بانکي 
و اقتص��ادي اقدام��ات مهمي انجام داده اس��ت، از عدم 
همکاري برخي بانک ها در وصول مطالبات انتقاد نمود 
و اظهار داشت: در يک پرونده اقتصادي مهم علي رغم 
اعطاي وکالت تام از سوي متهم براي انتقال اموال خود 
ب��ه بان��ک ملي، بانک ب��ا ادعاي اين که اداره اين اموال 
براي او امکان پذير نمي باش��د، تاکنون از اجراي کامل 

وکالت خودداري نموده است.
دادستان تهران افزود: در پرونده هاي اين چنيني که قوه 
قضاييه ورود مي کند و اس��ترداد بدهي صرفًا از طريق 
ف��روش ام��وال متهم امکان پذير اس��ت، نقش بانک ها 
بايد پررنگ ش��ود و دولت هم بايد بانک ها را مکلف به 

پذيرش اموال بدهکاران نمايد.

دادستان تهران اعالم کرد

حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المي در دي��دار آق��اي عليرضا 
کريمي کش��تي گير س��رافراز کش��ورمان در مسابقات جهاني کش��تي زير 2۳ سال جهان و 
خان��واده ي او، از خودگذش��تگي و عزت آفرين��ي اين پهلوان ج��وان را مورد تجليل و تقدير 

قرار دادند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تحس��ين اقدام عليرضا کريمي، کار بزرگ او را از س��نخ کار 

پهلوانان نامداري همچون پورياي ولي دانس��تند و گفتند: من از اينکه نش��ان داديد جواني 
از جوانهاي ما حاضر اس��ت براي يک هدف بزرگ و بلند پا بر روي نفس خود بگذارد و از 

حق قطعي و قهرماني مسلم صرف نظر کند، واقعًا احساس عزت کردم.
ايش��ان افزودند: قدر اين کار را بدانيد و اجر معنوي آن را از خدا بخواهيد، البته مس��ئوالن 

نيز نبايد در تجليل و پاداش مادي کوتاهي کنند.

در ديدار رهبر معظم انقالب اسالمي
 با عليرضا کريمي صورت گرفت

تجليل از عزت آفريني 
پهلوان کشور
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عقب نشيني نتانياهو از طرح »قدس يکپارچه «
سونامي  خشم جهاني از تصميم ترامپ باعث شد

گ�روه بي�ن الملل: درپي تصميم اخير آمريکا 
مبني بر به رسميت شناختن قدس به عنوان 
پايتخت اس��رائيل، مردم کشورهاي مختلف 
جهان )يکش��نبه( نيز در حمايت از فلس��طين 
تظاهرات برگزار کردند. در همين راستا صدها 
معترض در نزديکي سفارت آمريکا در لبنان 
تجم��ع کردند. نيروه��اي امنيتي لبنان براي 
متف��رق کردن معترضان طرفدار فلس��طين 
در نزديکي س��فارت آمريکا در بيروت از گاز 

اشک آور و آب پرفشار استفاده کردند.
تظاه�رات در کش�ورهاي عرب�ي علي�ه  ���

ترامپ و آتش زدن پرچم آمريکا
تعدادي از کشورهاي عربي همچنان صحنه 
تظاهرات گس��ترده عليه اقدام دونالد ترامپ 
درباره قدس هس��تند. مردم مصر در اس��تان 
قاهره با برگزاري تظاهرات گسترده بار ديگر 
اق��دام دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا 
درباره به رس��ميت ش��ناختن قدس به عنوان 
پايتخت اس��رائيل را محکوم کردند.ساکنان 
قاهره ضمن سر دادن شعارهايي عليه آمريکا 

پرچم اين کشور را به آتش کشيدند.
تصميم ترامپ به گروه هاي تروريس�تي  ��� 

جان تازه مي بخشد
وليعهد ابوظبي، اقدام آمريکا در به رس��ميت 
ش��ناختن ق��دس ب��ه عن��وان پايتخت رژيم 
صهيونيس��تي را به ضرر تالش ها در راستاي 
مبارزه با تروريسم دانست.»محمد بن زايد آل 
نهيان« وليعهد ابوظبي هش��دار داد: تصميم 
دونال��د ترامپ رئيس جمهوري آمريکا در به 
رس��ميت شناختن قدس اش��غالي به عنوان 
پايتخت رژيم صهيونيس��تي، ج��ان تازه اي 
به گروه هاي مس��لح و تروريستي مي بخشد.

گفتني است تصميم ترامپ موجي از خشم در 
جهان اسالم به پا کرده و نقش ميانجي گري 
آمريکا در مذاکرات سازش را زير سوال برده 
است.به گفته محمد بن زايد آل نهيان، اقدام 
آمريکا در برهه اي که تروريس��ت ها در حال 
از دس��ت دادن پايگاه منطقه اي خود هستند، 

جان تازه اي به آنها مي بخشد.
تظاهرات گسترده يمني ها در محکوميت  ���

آمريکا و حمايت از قدس اشغالي
م��ردم يمن با برگزاري تظاهراتي گس��ترده 
در اس��تان هاي »ذم��ار« و »الحديده« اقدام 
آمريکا در شناسايي قدس به عنوان پايتخت 
رژيم صهيونيستي را به شدت محکوم کردند. 
م��ردم يم��ن در اعتراض به اق��دام آمريکا در 
شناس��ايي قدس اش��غالي به عنوان پايتخت 
رژيم صهيونيس��تي دست به تظاهرات زدند.

بر اس��اس اين گزارش، تظاهرات گس��ترده 
م��ردم يمن در اس��تان هاي ذم��ار و الحديده 
برگزار ش��د.تظاهرات کنندگان با س��ر دادن 
شعارهايي عليه اياالت متحده آمريکا خواستار 
عقب نش��يني آن از تصميم خود عليه قدس 

اشغالي شدند.
��� تصميم ترامپ به مثابه هديه به افراطي ها 

است
وزير مشاور در امور خارجه امارات به تصميم 
رئيس جمهور آمريکا در قبال قدس اش��غالي 
واکنش نشان داد. انور قرقاش وزير مشاور در 
ام��ور خارجه امارات به تصميم دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريکا در قبال قدس اش��غالي 
واکنش نش��ان داد.وي افزود: تصميم دونالد 
ترامپ به مثابه هديه اي به افراط گرايي است. 
اف��راط گرايان از اي��ن موضوع براي افزايش 

انزج��ار و نف��رت بهره ب��رداري خواهند کرد.
اين در حالي اس��ت که انور قرقاش گفته بود؛ 
کشورهاي عربي به صورت اصولي به مسأله 
فلسطين پايبند هستند.بر اساس اين گزارش، 
وي ادامه داد: مواضع عربس��تان س��عودي در 
حمايت از مس��أله فلس��طين در صدر مواضع 

کشورهاي عربي و اسالمي قرار دارد!
تظاه�رات ض�د آمريکاي�ي در بيروت به  ���

خشونت کشيده شد
حمل��ه نيروه��اي امنيتي لبنان به ش��رکت 
کنن��دگان در تظاه��رات ض��د آمريکايي در 
مقابل س��فارت واش��نگتن در بيروت موجب 
به خش��ونت کشيده شدن اين تظاهرات شد. 
نيروهاي امنيتي لبنان ش��رکت کنندگان در 
تظاه��راِت ضد آمريکاي��ي در بيروت را مورد 
هج��وم قرار دادند.بر اس��اس اي��ن گزارش، 
تظاه��رات کنندگان در منطقه »عوکر« واقع 
در بيروت که سفارت آمريکا در آنجا واقع شده 
است، تجمع کرده بودند.شرکت کنندگان در 
اين تظاهرات پرچم رژيم صهيونيستي را در 

دفاع از بيت المقدس به آتش کشيدند.
تظاه�رات مردم لبنان در برابر س�فارت  ���

واشنگتن در بيروت
م��ردم لبنان با برگ��زاري تظاهرات در مقابل 
س��فارت اياالت متح��ده آمريکا در بيروت از 
تصميم اخير ترامپ مبني بر شناسايي قدس 
به عنوان پايتخت رژيم صهيونيس��تي اعالم 
انزج��ار کردن��د. لبناني ه��ا در برابر س��فارت 
اي��االت متحده آمري��کا در بيروت تظاهرات 
کردند.بر اس��اس اين گزارش، اين تظاهرات 
در اعتراض به اقدام رئيس جمهوري آمريکا 
مبني بر شناس��ايي قدس اش��غالي به عنوان 
پايتخت رژيم اسرائيل، برگزار شد.تظاهرات 
کنندگان با در دست داشتن پالکاردهايي که 
بر روي آنها شعارهايي در حمايت از قدس و 
مس��أله فلسطين نگاش��ته شده بود، خواستار 
عقب نش��يني واشنگتن از تصميم خود عليه 

قدس شدند.
عباس همچنان تحت فش�ار عربس�تان  ���

براي پذيرش طرح صلح ترامپ است
خبرگزاري رويترز گزارش داد، عربس��تان به 
منظور پذيرش طرح دونالد ترامپ درباره صلح 
بين اس��رائيلي ها و فلسطيني ها بر تشکيالت 
خودگ��ردان فلس��طين فش��ار وارد مي کند؛ 

طرحي که فلسطيني ها حق بازگشت خود را 
به فلسطين از دست خواهند داد و شهرک ها 
در کرانه باختري باقي خواهند ماندعربستان 
فش��ارهايي را بر تش��کيالت خودگردان وارد 
مي کند تا آن را به س��مت تاييد طرح صلحي 
که دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا تهيه 
کرده،  س��وق دهد. محمد بن سلمان، وليعهد 
عربستان و محمود عباس ماه گذشته ميالدي 
در نشستي در رياض جزئيات طرح موسوم به 
"معامله قرن" را بررسي کردند.به گفته منابع، 
بن سلمان به عباس گفته است، صبور باش، 
اخباري خوب خواهي ش��نيد روند صلح آغاز 
خواهد شد.يک مسؤول فلسطيني به رويترز 
گفت: طرحي که به اطالع عباس رسيده مبني 
بر تشکيل موجوديتي فلسطيني در نوار غزه و 
سه منطقه اداري در کرانه باختري است يعني 
در دو منطقه "أ" و "ب" و ۱۰ درصد از منطقه 
تقس��يم بندي ش��ده در قالب "ج" که شامل 
شهرک سازي هاس��ت.اين مس��ؤول افزود: 
شهرک سازي ها در کرانه باختري همان طور 
که هستند، باقي خواهند ماند و فلسطيني ها 
هرگ��ز به حق بازگش��ت دس��ت نمي يابند و 

اسرائيل مسؤول مرزها خواهد بود.
ترامپ تنها کسي نبود که در محاسباتش  ���

اشتباه کرد
اين درحالي اس��ت دونالد ترامپ تنها کس��ي 
نبود که در محاس��باتش اش��تباه کرد، کامال 
واضح است که نزديک ترين هم پيمانانش در 
منطقه مثل عربستان، مصر و امارات نيز زماني 
که نتوانس��تند موضع ق��وي در برابر او اتخاذ 
کنن��د و او را از اقدام��ش درب��اره قدس برحذر 
دارند، بزرگترين اشتباهات را مرتکب شده اند.

به گزارش ايسنا، عبدالباري عطوان، سردبير 
روزنام��ه رأي الي��وم در تحليلي درباره قدس 
نوش��ت: »زماني که هزاران تن از معترضان 
خشمگين در سرتاسر اردن شعارهايي را عليه 
محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سر دادند 
و وي را به نوکري براي آمريکا متهم کردند 
و زماني که عبدالفتاح سيسي، رئيس جمهور 
مصر همين ش��عارها را در کش��ور خود شنيد 
و نيروهاي��ش تع��دادي از تظاهرکنندگان را 
بازداش��ت کردند اين فقط به معناي به رفتن 
مح��ور "ميانه رو" عرب��ي به اردوگاه آمريکا و 
اسرائيل نيست بلکه به معناي آغاز فروپاشي 

و عزل��ت اين مح��ور نيز هس��ت.نمي دانيم 
اي��ن محور قواعد اس��تراتژيک خود را بر چه 
اساس��ي مي س��ازد و بر پايه چ��ه معيارهايي 
عقايد نظامي و سياسي خود را تعيين مي کند 
اما مي دانيم که دشمنان منطقه اي آن نتيجه 
اي��ن اش��تباهات را مي بينن��د و آنها در جرگه 
کس��اني به حس��اب مي آيند که با سياست ها 
و مواض��ع کنون��ي آمريکا همکاري مي کنند 
آن ه��م در زمان��ي که معادله ه��اي قدرت و 
ائتالف ه��ا با کاهش نفوذ آمريکا با س��رعت 
در منطقه درحال تغيير است.دشوار است که 
با يقين بگوييم چه کس��ي، ديگري را گمراه 
ک��رد، آيا ترامپ هم پيمانان "ميانه رو" خود را 
با اين اعتقاد که مشغول بحران هاي ديگري 
هستند گمراه کرد؛ بحران هايي مثل وخامت 
اوض��اع اقتص��ادي در مصر ي��ا جنگ يمن و 
خطر ايران که به اعتقادشان مهم تر از مسئله 
قدس و فلسطين است يا اينکه اين هم پيمانان 
هس��تند که ترامپ را گمراه کردند زماني که 
ب��ه او گفتن��د مردم جهان عرب و اس��الم در 
مرگ تدريجي به س��ر مي برند و بهتر اس��ت 
او براي انتقال س��فارت هرچه س��ريع تر گام 
بردارد و سياس��ت تحميل واقعيت اسرائيل با 
زور بر تمامي اراضي فلس��طين را به رسميت 
بشناسد. گمراه کننده و گمراه شده هر کسي 
که باش��د، اين فاجعه و ش��وک بزرگ ش��عله 
بيداري در جهان عرب و اس��الم را برخواهد 
افروخت.رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور 
ترکيه با روشي ماهرانه از اين لحظه تاريخي 
استفاده کرد و تصميم گرفت اشتباهات محور 
ميان��ه رو و جانب��داري اش از آمريکا را اصالح 
کند. او بعد از اينکه به محور مقاومت ش��امل 
ايران، عراق، سوريه و حزب اهلل پيوست و به 
غرب و آمريکا پشت کرد خود را وقف اين کار 
کرده است. بعيد نيست که نشست فوق العاده 
س��ازمان همکاري اسالمي که اردوغان براي 
پاس��خ به اهانت آمريکا خواهان برگزاري آن 
ش��ده اس��ت، مهم ترين گام در مسير تقويت 
طرح ترکيه براي "رهبري بر جهان اس��الم" 
باشد.عربس��تان با بيش از 5۰۰ ميليارد دالر 
سرمايه گذاري و معامله سالح به ترامپ رشوه 
مي دهد و روابطش را به شکل سريع با اسرائيل 
ازس��ر مي گيرد و به برخي نويس��ندگان براي 
بهبود چهره يهود و اسرائيلي ها و ستودن آن ها 

با اين اعتبار که يک عربستاني را هم نکشته اند، 
چراغ س��بز مي دهد تمامي اين کارها را براي 
مقدم��ه چيني جه��ت جنگ هاي آتي خود با 
اي��ران مي کند اما نمي داند که با اين اقدامات 
پاداشي را که رهبران ترکيه و ايران منتظر آن 
هستند به آن ها مي دهد بدون اينکه يک دالر 
را در مقابل از دست بدهند.دو کشور اصلي که 
تاکنون از ائتالف محور ميانه رو عربي خارج 
شده اند اردن و مراکش هستند و تعجبي ندارد 
که مصر در آينده نزديک سومين کشور باشد 
آن هم در س��ايه وضعيت آش��وب و تنشي که 
خيابان هاي مصر را دربرگرفته است؛ آشوبي 
که دليل آن سه مسئله است يکي تقديم جزاير 
تيران و صنافير به عربس��تان و دوم افزايش 
گزارش��ات درباره ايجاد وطن جايگزين براي 
فلس��طيني در س��ينا و سوم افزايش سرکوب 
و آزادي ه��ا ب��ا ادامه بح��ران اقتصادي.فکر 
نمي کن��م ک��ه احمد الطيب، ش��يخ االزهر و 
پ��اپ تئ��ودوروس دوم، رهبر قبطي ها زماني 
که به ش��کل قاطع درخواس��ت مايک پنس، 
مع��اون رئيس جمهور آميرکا را براي ديدار با 
آن ها رد کردند، از جانب خودش��ان اين کار را 

کرده باشند..
تش�کيالت خودگردان قصد بازنگري در  ���

پيمان اسلو را دارد
يک رهبر برجسته در جنبش فتح فاش کرد، 
تش��کيالت خودگردان در واکنش به تصميم 
رئيس جمهور آمريکا براي انتقال سفارت اين 
کشور به قدس در روزهاي آتي پيمان اسلو را 
مورد بازنگري قرار خواهد داد.به گزارش ايسنا، 
به نقل از خبرگزاري فلس��طين اليوم، پيمان 
اسلو نخس��تين موافقتنامه رودروي اسرائيل 
و س��ازمان آزاديبخش فلسطين)س��اف( بود 
ک��ه در س��ال ۱۹۹۳ ب��ا ميانجي گري آمريکا 
امضاي ش��د و تالش داش��ت يک چارچوب 
مش��خص براي حل وفصل کامل اختالفات 
اسرائيل-فلس��طين به دس��ت دهد. قرار بود 
که اين پيمان فقط براي يک دوره پنج ساله 
اعتبار داش��ته باش��د و س��پس جاي خود را به 
يک توافق دائمي بدهد. پيمان اسلو به تشکيل 
حکومت خودگردان فلسطين به عنوان يک 
نهاد اداري موقت انجاميد و مقرر کرد مسائلي 
چ��ون وضعيت قدس، آوارگان فلس��طيني، 
شهرک هاي اسرائيلي، مسائل امنيتي و تعيين 
مرزها در توافق دائمي حل وفصل شود.محمد 
اشتيه، عضو کميته مرکزي جنبش فتح و يکي 
از چهره هاي نزديک به محمود عباس، رئيس 
تشکيالت خودگردان فلسطين اظهار داشت: 
شهر قدس بخشي از موضوعات راه حل نهايي 
اس��ت و اقدام دونال��د ترامپ، رئيس جمهور 
آمريکا در به رسميت شناختن قدس به عنوان 
پايتخت اسرائيل، قدس را از اين راه حل خارج 

مي کند.
قدس  نتانياهو راي گيري درباره قانون "���

يکپارچه " را به تعويق انداخت
نخس��ت وزي��ر رژي��م صهيونيس��تي موقتا 
راي گي��ري درباره پيش نويس قانون "قدس 
يکپارچه " را با توجه به موج خش��م جهاني از 
تصميم ترامپ درباره قدس به تعويق انداخت. 
بنيامي��ن نتانياهو، نخس��ت وزي��ر اين رژيم 
راي گي��ري در خصوص پيش نويس قانون " 
قدس يکپارچه" را به تعويق انداخت.نتانياهو 
تصمي��م گرفت��ه که پيش نويس اين قانون را 

اين هفته به راي نگذارد

میز خبرمیز خبر

آيت اهلل عيسي قاسم به 
حبس خانگي بازگردانده شد

فع��االن بحريني اع��الم کردند که آيت اهلل 
عيس��ي قاس��م ک��ه صب��ح جمع��ه تحت 
عم��ل جراحي ق��رار گرفت از بيمارس��تان 
 مرخ��ص ش��ده و ب��ه خان��ه بازگردان��ده

 شده است.
به گزارش ايس��نا، به نقل از س��ايت ش��بکه 
اللؤلؤة بحرين، مرکز حقوق و دموکراس��ي 
بحرين در لندن اعالم کرد: آيت اهلل عيسي 
قاس��م، رهبر شيعيان بحرين صبح جمعه به 
بيمارستان ابن النفيس در منامه براي انجام 
عمل جراحي فوري منتقل شد و به محض 
ورود به بيمارستان مورد عمل جراحي قرار 
گرفت.اين مرکز تأکيد کرد: عيس��ي قاس��م 
همچنان از دردهاي مزمن و خونريزي رنج 
مي برد و مشکل ديابت و بيماري قلبي دارد.

در مقابل فيلص الزيره، مدير بيمارستان بين 
الملل��ي بحرين اعالم کرد که عمل جراحي 
عيسي قاسم بسيار ساده و تنها شامل پيوند 

سرخرگ بوده است.

 انفجار بغداد ۵ زخمي
 برجاي گذاشت

انفج��ار در نزديک��ي ب��ازاري در منطق��ه 
بغ��داد، 5 زخمي برج��اي  »الرضواني��ة« 
گذاش��ت. يک منب��ع آگاه امنيتي در عراق، 
يکش��نبه از وقوع انفجار در روزگذش��ته در 
نزديک��ي بازاري در منطق��ه »الرضوانية« 
واقع در غرب بغداد خبر داد.به نوشته پايگاه 
خبري »الفرات«، اين انفجار به زخمي شدن 
5 شهروند منجر شد.بر اساس اين گزارش، 
نيروه��اي امنيتي بالفاصله در محل حاضر 
ش��دند و زخمي ه��ا ني��ز ب��ه نزديک ترين 

بيمارستان انتقال يافتند.

پارلمان افغانستان  خواستار 
تعليق روابط با آمريکا

پارلمان افغانستان از دولت کابل و کشورهاي 
مس��لمان سراس��ر جه��ان خواس��ت تا در 
اعتراض به تصميم رئيس جمهوري آمريکا 
درخصوص قدس روابط خود با واشنگتن را 
ب��ه حالت تعليق درآورند.به گزارش ايس��نا، 
ب��ه نق��ل از خبرگزاري آناتولي، پس از آنکه 
تع��دادي از اعضاي پارلمان افغانس��تان به 
شدت از اقدام دونالد ترامپ، رئيس جمهوري 
آمريکا براي به رس��ميت شناختن قدس به 
عن��وان پايتخت رژيم صهيونيس��تي انتقاد 
کردن��د، مجلس عوام پارلمان افغانس��تان 
بيانيه اي متفق القولي را تصويب و در آن اين 
تصميم ترامپ را محکوم کرد.دونالد ترامپ 
روز چهارشنبه اعالم کرد: واشنگتن، قدس 
را به عنوان پايتخت اس��رائيل به رس��ميت 
مي شناس��د و سفارت آمريکا را از تل آويو به 

قدس منتقل خواهد کرد.
اين تغيير ناگهاني در سياس��ت واش��نگتن 
نس��بت به ق��دس باع��ث راهپيمايي هاي 
اعتراضي در اراضي اشغالي فلسطين، ترکيه، 
مص��ر، اردن، تونس، الجزاير، عراق و ديگر 

کشورهاي مسلمان شد.
در اي��ن بياني��ه آم��ده اس��ت: اي��ن اعالم 
جن��گ طلبانه عليه اس��الم توس��ط دونالد 
ترامپ تمامي کش��ورهاي مسلمان به ويژه 
مس��لمانان در افغانس��تان را ملزم مي سازد 
ت��ا ب��راي دف��اع از ارزش ه��اي مذهب��ي و 
 مب��ارزه با تهديدات مش��ترک ب��ا يکديگر 

متحد شوند.
در اين بيانيه عنوان ش��ده، رئيس جمهوري 
آمريکا با اين اقدام صلح و امنيت جهاني را 

به خطر مي اندازد

پادشاه اردن
 به عربستان مي رود

پادش��اه اردن به منظور بررس��ي پيامدهاي 
تصمي��م ترامپ درب��اره قدس و هماهنگي 
مواضع رياض و امان به عربس��تان مي رود.
به گزارش ايسنا، به نقل از راي اليوم، عبداهلل 
دوم، پادش��اه اردن روز س��ه شنبه در سفري 
چند ساعته، براي بررسي پيامدهاي تصميم 
دونال��د ترام��پ، رئيس جمهور آمريکا در به 
رس��ميت شناختن قدس به عنوان پايتخت 
اس��رائيل، با سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه و 
محمد بن س��لمان، وليعهد عربستان ديدار 

مي کند.
ي��ک منبع در ري��اض گفت، طرفين در اين 
دي��دار پيامدهاي احتمال��ي اين تصميم بر 
آينده روند صلح، تحوالت اخير در فلسطين، 
تبادل نظر و هماهنگي مواضع بين رياض و 
امان را بررس��ي مي کنند.پيشتر عربستان با 
بيان اينکه نسبت به عواقب خطرناک بدون 
توجيه و غيرمس��ؤوالنه اقدامات اين  چنيني 
هش��دار داده بود، اعالم کرد، ضمن اظهار 

تاسف اقدام ترامپ را پيگيري مي کند.
عربستان اميدوار است آمريکا از اين تصميم 
خ��ود برگردد و در بازپس گيري حقوق ملت 
فلس��طين توس��ط خودش��ان، پي��رو اراده 

بين المللي باشد.

کره جنوبي تحريم هاي جديد 
عليه پيونگ يانگ اعمال مي کند

براس��اس يک گزارش منتش��ر ش��ده کره  
جنوب��ي تحريم ه��اي ي��ک جانبه جديدي 
را علي��ه پيونگ يان��گ اعمال مي کند. اين 
تحريم هاي يک جانبه جديد از سوي سئول 
بعد از ديدار کم سابقه يک مقام ارشد سازمان 
ملل به کره ش��مالي انج��ام مي گيرد.تدابير 
جديد سئول عليه پيونگ يانگ دومين دور 
از تحريم ه��اي يک جانبه عليه اين کش��ور 
در طول يک ماه بوده اس��ت که به احتمال 
بسيار اين تدابير با واکنش شديدي از سوي 
پيونگ يانگ روبرو شود.خبرگزاري يونهاپ 
کره  جنوبي در گزارشي به نقل از يک مقام 
وزارت خارجه اين کشور اعالم کرد: در کل 
2۰ س��ازمان کره ش��مالي از جمله بانک ها، 
شرکت هاي تجاري و ۱2 شخص که بيشتر 
آنها صاحبان بانک هس��تند در ليس��ت سياه 
قرار مي گيرند.به نوشته اين خبرگزاري اين 
مق��ام وزارت خارجه کره  جنوبي اعالم کرد: 
اين سازمان ها و اشخاص در تامين پول مورد 
نياز براي توس��عه سالح هاي کشتار جمعي 
و همچني��ن تج��ارت غيرقانوني کاالهاي 

تحريم  شده دخيل بوده اند.

 آمادگي مشروط بحرين
 براي ازسرگيري روابط با قطر

وزير خارجه بحرين تأکيد کرد که کشورهاي 
تحري��م کنن��ده قطر آم��اده ازس��رگيري 
روابطش��ان با اين کش��ور هس��تند به شرط 
اينک��ه به تمامي توافق هايي که امضا کرده، 
پايبن��د باش��د. خالد ب��ن احمد بن محمد آل 
خليفه، وزير خارجه بحرين در سخنراني خود 
در س��يزدهمين دور گفت وگوي منامه اين 
گونه محاصره قطر را توجيه کرد: اقداماتي 
که بحرين، عربس��تان، امارات و مصر عليه 
قط��ر اتخ��اذ کردند که اين دليل بود که قطر 
در ط��ول دهه ه��ا امني��ت و ثبات ما را هدف 
قرار داد و براي از بين بردن صلح اجتماعي 
در قط��ر و س��رنگوني نظ��ام با کمک برخي 
طرف ها تالش کرده و از عمليات تروريستي 
در کش��ورهاي ديگر حمايت مالي کرد.وي 
تأکي��د کرد: ما هم��واره براي حفظ وحدت 
ش��وراي همکاري خلي��ج فارس به مذاکره 
برادرانه متوسل شده ايم اما فايده اي نداشته 
و قطر اقداماتش را متوقف نکرده اس��ت. در 
نتيجه بايد با جديت با اين سياست ها مقابله 
ش��ود. ما آماده ازسرگيري روابطمان با قطر 
هستيم به شرط اينکه به توافق نامه هايي که 
قبال امضا کرده بود، پايبند باشد و حمايت از 
تروريسم و مداخله در امور داخلي کشورهاي 
ديگ��ر را متوقف کند.وزي��ر خارجه بحرين 
گف��ت: امني��ت و ثبات منطقه با چالش هاي 
بزرگ و خطرناکي روبروس��ت که از جمله 
آن گسترش تروريست هاست. چه آن ها که 
از حمايت برخي کش��ورها برخوردارند و چه 
آن هايي که از س��وي طرف هاي غيردولتي 

افراطي در منطقه حمايت مي شوند.

احتمال بسته شدن
 دفتر طالبان در قطر

سخنگوي رئيس اجرايي افغانستان اعالم کرد، 
دولت در حال ارزيابي اتهامات وارده عليه دفتر 
طالب��ان در قط��ر اس��ت و در صورت اثبات اين 
اتهامات اين دفتر بس��ته مي شود. دفتر عبداهلل 
عبداهلل، رئيس اجرايي افغانس��تان اعالم کرد: 
دولت در حال ارزيابي و بررس��ي گزارش هاي 
دريافتي مبني بر اينکه اين دفتر براي تبليغات 
اهداف ديگر به نفع طالبان اس��تفاده مي ش��ود، 
اس��ت. در ص��ورت اثب��ات اي��ن اتهامات دفتر 
طالبان در قطر بسته خواهد شد.جاويد فيصل، 
سخنگوي دفتر عبداهلل عبداهلل، رئيس اجرايي 
افغانس��تان اعالم کرد: دولت تحقيقات درباره 
اين گزارشات را آغاز کرده و براساس نتايج اين 
تحقيقات عمل خواهد کرد. اگر اتهامات وارده 
ثابت ش��ود که اين دفتر به دنبال يافتن منابع 
مالي براي گروه طالبان اس��ت در اين صورت 

اين دفتر بسته خواهد شد.

کشته و زخمي شدن ۱۹ يمني 
در حمالت هوايي عربستان

مناب��ع يمني از کش��ته و زخمي ش��دن ۱۹ 
نفر در بمباران و حمالت هوايي عربس��تان 
ب��ه مناط��ق مختلف يم��ن خب��ر دادند.به 
گزارش گروه بين الملل خبرگزاري فارس، 
جنگنده هاي س��عودي بازارها و موسس��ات 
رس��انه اي و ام��وال خصوص��ي در يم��ن را 
بمب��اران کردند.خبرگ��زاري رس��مي يمن 
»سبا« گزارش داد که چهار نفر از شهروندان 
يمني در حمله هوايي عربستان به ساختمان 
شبکه ماهواره اي اليمن کشته و پنج نفر ديگر 
نيز زخمي شدند.يک منبع يمني گزارش داد 
که پنج نفر از ش��هروندان يمني در حمالت 
هواي��ي عربس��تان به ب��ازار خلقه در منطقه 
نهم استان صنعاء کشته شدند.منابع محلي 
يمن مي گويند که جنگنده هاي سعودي بازار 
»ش��اجع« در منطقه زبيد استان الحديده را 
هدف قرار دادند و دو بار نيز به منزل مسکوني 
و مزرع��ه اي در منطقه التحتيا حمله کردند.

جنگنده هاي ارتش سعودي همچنين دو بار 
به ش��هر »شبام کوکبان« استان المحويت 
و يک بار به منطقه »صراوح« استان مارب 
و ۱۱ ب��ار ب��ه دو منطق��ه »حرض و ميدي« 

استان حجه حمله کردند.

يگان ه��اي ارت��ش س��وريه کنترل کام��ل ارتفاعات 
استراتژيک "بردعيا" در حومه جنوب غربي دمشق را 
به دس��ت گرفتند و به اين ترتيب دس��تاوردي جديد در 
مس��ير تسريع در نابودي آخرين گروهک هاي النصره 
در اين منطقه کس��ب کردند.به گزارش ايس��نا، به نقل 
از خبرگزاري رسمي س��وريه )س��انا(، يگان هاي ارتش 
سوريه با همکاري گروه هاي دفاع مردمي درگيري هاي 
ش��ديدي را ب��ا تروريس��ت هاي النص��ره در ارتفاعات 
اس��تراتژيک بردعيا از بزرگترين مراکز تجمع آنها در 

حومه جنوب غربي دمشق آغاز کردند.اين درگيري ها 
ب��ا کنترل کامل ارتش س��وريه ب��ر ارتفاعات جنوبي و 
ريشه کن شدن کامل آخرين مرکز تجمع تروريست ها 
در ارتفاعات بردعيا به اتمام رسيد.طبق گزارش سانا، 
با کنترل دوباره نيروهاي ارتش س��وريه بر ارتفاعات 
بردعيا تمامي دش��ت هاي حينه و مغرالمير و روس��تاي 
مغر المير تحت کنترل درآمد و مس��ير امدادرس��اني به 
تروريس��ت هاي النصره از اين محور به س��مت حومه 
جنوب غربي دمش��ق قطع شد.ارتفاعات بردعيا از اين 
جه��ت که نقطه آغ��از عمليات هاي نظامي يگان هاي 
ارتش سوريه با همکاري گروه هاي دفاع مردمي براي 
ريشه کن کردن تروريست ها و برقراري دوباره امنيت و 
ثبات در حومه جنوب غربي دمشق محسوب مي شود، 
اهميت مي يابد.نيروهاي ارتش سوريه که در روستاي 
المقروصه مستقر شده بودند، تنها خط امدادرساني به 
تروريست ها در اطراف رودخانه االعوج در جنوب غرب 

روستاي مغرالمير را به شدت هدف قرار دادند.

يک انديش��کده حوزه سياس��ت جهاني در آمريکا 
هش��دار داد، ارتش اين کش��ور با اطمينان تقريبي 
در هر گونه جنگ احتمالي با روسيه در اروپا و يا با 

چين بر سر تايوان شکست خواهد خورد.
به گزارش ايس��نا، به نقل از خبرگزاري ايتارتاس، 
 )RAND( .انديش��کده آمريکايي موس��وم به "رند
گزارش��ي تح��ت عن��وان "قابليت ه��ا و نيروهاي 
نظامي آمريکا براي يک جهان خطرناک" منتش��ر 

کرده است.

براس��اس اين گزارش ۱۹۰ صفحه اي قابليت هاي 
نظامي دو کش��ور روس��يه و چين به حدي پيشرفت 
کرده که تحت برخي شرايط آنها مي توانند در آمريکا 
برتري نظامي داشته باشند.نويسندگان اين گزارش 
مدعي هستند در حال حاضر نيروهاي مسلح آمريکا 
به ويژه در حوزه مولفه هاي خدمت نظامي فعال از 
آموزش و آمادگي کافي برخوردار نيس��تند.در اين 
گزارش نوش��ته ش��ده اس��ت: به طور خالصه بايد 
گفت که اخيرا تامين نيروي نظامي مطلوب راهبرد 
امني��ت مل��ي بلندپروازانه آمريکا که هرگز آس��ان 
نب��وده به طرز قاب��ل مالحظه اي چالش برانگيزتر 
ش��ده اس��ت.اين گ��زارش ادام��ه مي دهد: تالقي 
اي��ن واقعي��ت جديد ب��ا دوران بودجه هاي دفاعي 
محدود ش��ده وضعيتي را به وجود آورده که در آن 
مشخص نيست نيروهاي نظامي ما براي وظايفي 
 که پيش روي آنها گذاش��ته مي ش��ود به حد کافي 

آماده باشند يا خير.

شکست آمريکا در درگيري با روسيه و چينکشف مهمات اسرائيلي و آمريکا
انديشکده آمريکايي هشدار داد:کنترل ارتش سوريه بر ارتفاعات  در حومه دمشق

حضور تروريست هاي فرانسوي تاييد شد
گزارش هاي تاييد ش��ده اي از حضور تروريس��ت هاي 
فرانس��وي در مناطق ش��مالي افغانس��تان، به فرضيه 
تبديل اين کش��ور بحران زده به آش��يانه جديد داعش، 

دامن مي زند.
منابع بين المللي و همچنين محلي افغانستان مي گويند 
ش��ماري از تروريس��ت هاي تابع فرانس��ه يا الجزاير که 

س��ابقه حضور در س��وريه را داشته اند، به افغانستان آمده 
و به داعش��ي هايي پيوس��ته اند که در مناطق شمالي اين 
کش��ور، پايگاه تش��کيل داده اند.اين نخستين بار است 
که حضور تروريست هاي فرانسوي در افغانستان تاييد 
مي ش��ود و تاکيدي اس��ت بر تحقق اين احتمال که بعد 
از پاکس��ازي عراق و س��وريه، اعضاي خارجي داعش به 

افغانس��تان پناه برده اند.اين درحالي اس��ت که فرانس��ه 
از س��ال 2۰۱5 به اين س��و، ش��اهد حمالت تروريستي 
فجيع��ي بوده اس��ت و نمي داند با تروريس��ت هايي که 
قص��د مراجع��ت به وطن را دارند، چگونه برخورد کند.به 
گفت��ه فرمانداري واليت »جوزجان«، تروريس��ت هاي 
فرانس��وي و الجزايري، بعد از ورود به خاک افغانس��تان، 

ب��ه منطق��ه »درزاب« رفته ان��د که تحت کنترل داعش 
اس��ت.در مي��ان اين ميهمانان ناخوان��ده، حداقل 2 زن 
داعشي حضور دارد و تروريست هايي با اصالت چچني 
و ازبکس��تاني هم در ميان آنها رؤيت ش��ده است. با اين 
حال، شمار داعشي هاي فرانسوي  که در حال حاضر به 

افغانستان رفته اند، هنوز مشخص نيست.

افغانستان النه جديد داعش

هشدار پارلمان اروپا  به انگليس در خصوص  تعهدات برگزيت 
يک نماينده عاليرتبه پارلمان اروپا در گفت وگو با يکي 
از روزنامه ه��اي آلم��ان به مقامات انگليس در زمينه به 
تعويق انداختن اقدامات در راس��تاي مذاکرات برگزيت 
هش��دار داد. پارلمان اروپا در زمينه برگزيت و اقدامات 
بريتاني��ا در زمينه ب��ه تعويق انداختن برخي اقدامات به 

اين کشور هشدار داد.
در اي��ن مورد »مانفرد وبر« از حزب سوسيال مس��يحي 
آلمان و رئيس بزرگترين فراکسيون در پارلمان اروپا به 
روزنامه آلمان��ي »فرانکفورترآلگماينه« گفت که دوره 

انتقالي در پي برگزيت به صورت خودکار صورت نخواهد 
گرفت و ضمن هش��دار دادن به بريتانيا در زمينه اقدام 
به تاخير انداختن مسايل براي مرحله دوم گفت که اين 
موضوع بايد در مرحله اول مش��خص ش��ود.وبر افزود: 
»نخس��تين دور مذاکرات نش��ان داد که دولت بريتانيا 
تحت فشار شديد اقتصادي قرار دارد و اين فشار زماني 
کاهش مي يابد که روند خروج 2 س��ال طول بکش��د و 
همه چيز براي آنها مانند قبل باشد و من اين نگراني را 
دارم که لندن ماه آينده در مذاکرات عقب نش��يني کند.

م��ا در جاي��گاه پارلم��ان اروپا پيام روش��ني داريم. دوره 
انتقال��ي ب��ه صورت خودکار ص��ورت نخواهد گرفت و 
فقط در شرايطي اجرايي مي شود که تا پايان سال آينده 
ش��رايط آن ايجاد ش��ود و نتايج ملموس به دست بيايد.
اين موضع گيري در حالي اس��ت که پيش��تر »ژان کلود 
يونک��ر« رئيس کميس��يون اروپ��ا اعالم کرده بود که از 
ديد وي راه براي پيشبرد مذاکرات و اقدام در چارچوب 
برگزيت با بريتانيا هموار شده است. يونکر در اين مورد 
پ��س از دي��دار با »ترزا مي« نخس��ت وزير بريتانيا گفته 

بود: »من معتقدم که ما به موفقيتي که مي خواس��تيم، 
رسيديم.« وي در اين مورد گفت که مي به او گفته است 
که متن جديد از حمايت دولت بريتانيا برخوردار اس��ت. 
لندن و اتحاديه اروپا بايد پيش از نشست اتحاديه اروپا 
که ۱4 و ۱5 دسامبر )2۳ و 24 آذرماه( برگزار مي شود، 
در زمينه مباني اساس��ي برگزيت يعني مس��ايل مربوط 
به مرزها، س��اختار پرداخت مالي به ش��رکاي اروپايي و 
 حق��وق ش��روندان اروپايي در بريتاني��ا پس از برگزيت

 به توافق برسند.



صنعت، تجارت 4

افزایش تعرفه واردات خودرو تا 150 درصد  
در صورت تصویب نهایی محقق می شود  

گروه صنعت، تجارت: طي روزهاي اخير 
اخب��ار متع��ددي از افزايش قيمت خودرو 
و اظهارنظره��اي مواف��ق و مخال��ف در 
اي��ن خص��وص در اکثر محافل اقتصادي، 
سياسي و ... منتشر مي شودکه حاکي ازبي 
برنامگ��ي ونبود ثبات تصميم گيري دراين 
صنع��ت است.داس��تان افزاي��ش مجدد و 
چندباره قيمت خودرو از آنجا ش��روع ش��د 
که شوراي رقابت حدود يک ماه قبل پس 
از ماهها بررس��ي قيمت خ��ودرو را اعالم 
کرد اما خودروسازان اين قيمت ها را قبول 
نکردند. پس از آن ش��وراي رقابت در پي 
جلسات متعددي که با خودروسازان داشت 
باالخره هفته گذش��ته قيمت هاي جديد را 
اع��الم ک��رد که اين قيمت ها تقريبا همان 
قيمت ه��اي موردنظر خودروس��ازان بود. 
اين در حالي است که برخي از نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي اعالم کرده بودند 
که در شرايط کنوني کشور اجازه افزايش 
قيمت خودرو را نخواهند داد؛ حتي عده اي 
از نمايندگان بر اين عقيده بودند که قيمت 
خودرو بايد کاهش يابد و به قيمت س��ال 
91 برگردد.از س��وي ديگر چند روز پيش 
محم��د ش��ريعتمداري در خصوص تداوم 
بس��ته بودن س��ايت ثبت سفارش واردات 
خودرو، اظهارداش��ت: در حال حاضر نرخ 
جديد تعرفه هاي واردات خودرو و همچنين 
ن��رخ مربوط ب��ه واردات قطع��ات يدکي 
منفصله خودرو به  منظور ايجاد رقبت بيشتر 
براي توليد در داخل کش��ور، تقديم هيات 
دولت ش��ده است.شريعتمداري با تاکيد بر 
اينکه ن��رخ جديد تعرفه هاي واردات خود 

تقديم دولت ش��ده است، گفت: جلوگيري 
و محدود کردن واردات خودروهاي لوکس 
نيازمند موافقت دولت است. وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت، افزود: جلوگيري از ورود 
و محدود کردن واردات خودروهاي لوکس 
که حضور آنها در ش��رايط فعلي ضروري 
نيس��ت، در صورت موافقت دولت به اجرا 
در مي آيد.وزي��ر صنع��ت، معدن و تجارت 
گفت: در 6 ماهه اول سال جاري، به ميزان 
مشابه سال گذشته واردات خودرو صورت 
گرفته اس��ت. وي با تاکيد بر اينکه ميزان 
خودروهاي وارداتي در کش��ور در ش��رايط 
فعلي به  ميزان کفايت اس��ت، خاطرنشان 

ک��رد: اگ��ر دول��ت تصميم جدي��دي در 
خصوص واردات خودرو داش��ته باش��د، به 

آن عمل مي کنيم.
داستان واردات خودرو  ���

با توافق وزراي اقتصاد، صنعت وکشاورزي 
و روساي بانک مرکزي و سازمان برنامه، 
تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ 
تا ۲۵۰۰ سي سي که تاکنون ۵۵ درصد بوده 
به 1۳۰ درصد افزايش مي يابد.به گزارش 
مهر، واردات خودرو مدتها است که متوقف 
اس��ت و از تيرماه امس��ال، دولت به دليل 
مثبت ش��دن تراز تج��اري و جلوگيري از 
واردات بي رويه خودروها، ثبت س��فارش را 

ممنوع اعالم کرده است.اکنون اما بر اين 
اساس توافق ۵ عضو کابينه، پيشنهادي به 
هيات وزيران ارايه ش��ده که بر مبناي آن، 
تعرف��ه واردات خودرو از کف ۴۰ درصدي 
به ۵۰ درصد افزايش يافته و در عين حال 
هم، پيش��نهاد شده تا تعرفه خودروهاي با 
حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سي س��ي نيز 
که تاکنون ۵۵ درصد بوده؛ به 1۳۰ درصد 
افزاي��ش يابد.بر اس��اس تفاهم نامه اي که 
ميان مسعود کرباسيان، وزير امور اقتصادي 
و دارايي، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، 
معدن و تجارت، محمود حجتي، وزير جهاد 
کش��اورزي، ول��ي اهلل س��يف، رئيس کل 

بان��ک مرکزي، محمدباقر نوبخت، رئيس 
س��ازمان برنامه و بودجه به امضا رس��يده، 
مقرر شده تا اصالح نظام تعرفه اي صورت 
گيرد.البته دولت هفته گذشته نيز تصميم 
گرف��ت تا تغيي��رات تعرفه را بر روي ۳6۰ 
قلم کاال اعمال کند.بر اساس اين تصميم 
که در جلس��ات آتي هيات دولت نيز طرح 
و در م��ورد آن تصميم گيري خواهد ش��د، 
تغيي��رات تعرفه خودرو به ش��رح زير مورد 

جمع بندي قرار گرفته است:
1- افزاي��ش تعرف��ه خودروهاي با حجم 
موت��ور 1۰۰۰ ت��ا 1۵۰۰ سي س��ي از ۴۰ 

درصد به ۵۰ درصد
۲- افزاي��ش تعرف��ه خودروهاي با حجم 
موت��ور 1۵۰۰ تا ۲۰۰۰ س��ي س��ي از ۴۰ 

درصد به 9۵ درصد
۳- افزاي��ش تعرف��ه خودروهاي با حجم 
موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سي سي از ۵۵ درصد 

به 1۳۰ درصد
۴- افزاي��ش تعرف��ه خودروهاي با حجم 
موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سي سي از ۵۵ درصد 

به 1۵۰ درصد 
۵- افزاي��ش تعرف��ه خودروهاي با حجم 
موتور ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ سي سي از ۵۵ درصد 

به 1۵۰ درصد 
 ش��نيده ها حکاي��ت از اي��ن دارد ک��ه اين 
تغيي��رات تعرف��ه اي در دول��ت مخالفان 
ج��دي دارد، ام��ا به هرحال، ۵ عضو کابينه 
يازدهم که اتفاقا اعضاي ش��وراي اقتصاد 
ه��م هس��تند، در اين خص��وص به توافق 
رس��يده و تفاهم نام��ه اي را ه��م به امضا 

رسانده اند.

کشاورزي یادداشت
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 واحدهاي توليدي با ظرفيت 
زير ۴۰درصد کار مي کنند

معصومه آقاپور عليشاهي ���
 عضو کميسيون اقتصادي مجلس 

در ح��ال حاض��ر بيش��تر 
واحدهاي توليدي با ظرفيت 
زي��ر ۴۰ درصد کار مي کنند، 
که بايد از طريق گس��ترش 
روابط بانکي با ساير کشورها مشکالت آنها را 
رفع کرد.مشکل اساسي در واحدهاي توليدي، 
س��هم بازار و تحريک تقاضاي داخلي اس��ت، 
چراک��ه واحدهاي توليدي ما حتي نمي توانند 
جنس خود را به فروش برسانند، لذا بايد ضوابط 
سرمايه گذاري در کشور و شاخص هاي کسب 
و کار افزايش يابد تا توليدکننده بتواند اجناس 
خود را به فروش برساند.در حال حاضر بيشتر 
واحده��اي توليدي ب��ا ظرفيت زير ۴۰ درصد 
کار مي کنن��د و خط ه��اي توليدي آنها تعطيل 
ش��ده و ب��ه اين نقطه رس��يده اند ک��ه تنها وام 
درمان��ي انجام مي دهند.بايد براي توليدکننده 
پل ساخت، چراکه اين منابع و تسهيالت براي 
ن  توليدکننده دواي درد نيس��ت و يک مس��کِّ
موقت است، البته به منابعي که در سال جاري 
از صندوق توس��عه ملي براي بخش روستايي 
و اشتغال آفريني اختصاص يافته تنفس داده 
مي شود و نرخ سود آنها نيز پايين است.مجلس 
و دولت بايد روابط بانکي کشور با ساير کشورها 
و همچنين طرح سرمايه گذاري هاي خارجي 
در ايران را توس��عه دهند، که اين عامل س��بب 
مي ش��ود که تمام اين مس��ائل و مشکالت در 

حوزه توليدي رفع شود.

بازرگاني 
افزايش ۳۱ درصدي تجارت 

ايران و پاکستان

س��فير ايران در پاکس��تان اظهار کرد: کمبود 
اطالعات و نبود شناخت توانمندي هاي جامعه 
تجاري ايران و پاکستان در ميان شرکت هاي 
دو کش��ور همس��ايه مس��لمان مانعي سر راه 
تج��ارت بوده اما اين ش��رايط بهب��ود يافته و 
حجم مبادالت دو کش��ور س��ال گذش��ته ۳1 
درصد افزايش يافته اس��ت.به گزارش ايس��نا 
، مهدي هنردوس��ت در بازديد از اتاق صنايع 
و بازرگان��ي کراچ��ي گفت: جوامع تجاري دو 
کش��ور از ظرفيت هاي و فرصت هاي يکديگر 
کام��ال ناآگاهند. بنابراين در کنار بهبود روابط 
اتاق بازرگاني کراچي با همتاي ايراني خود، ما 
بايد روي تبادل اطالعات، هيات هاي تجاري 
و س��اير فعاليت هاي تبليغاتي ميان دو کش��ور 
تمرکز کنيم.س��فير ايران در پاکس��تان افزود: 
اشتراکات و مشابهت هاي زيادي بين دو کشور 
وجود دارد که نمي توان نظيرش را به آس��اني 

بين کشورهاي ديگر منطقه يافت. 

انتقاد حجتي از فرسايش خاک 
و بي توجهي به حفاظت از آن

وزير جهاد کش��اورزي اعالم کرد که متاس��فانه 
وضعيت حفاظت از منابع عظيم خاک در کش��ور 
مناس��ب نيس��ت که عمده ترين عامل فرسايش 
و از بي��ن رفت��ن آن بي توجه��ي ب��ه حفاظت از 
خاک اس��ت.به گزارش ايسنا، محمود حجتي در 
مراسم بزرگداشت روز جهاني خاک اظهار کرد: 
اگر ارزش خاک بيش��تر از آب نباش��د، کمتر از آن 
نيس��ت و متاس��فانه در اين زمينه از نظر فرهنگ 
عمومي ب��ا بي توجهي به اين نعمت تجديدناپذير 
مواجه هستيم، چراکه بدون هيچ بهايي در اختيار 
هم��ه ق��رار مي گيرد.وي افزود: خاک در کنار آب 
و اراده خداون��د ب��ه تولي��د محصوالت��ي کمک 
مي کن��د ک��ه امنيت غذايي کش��ور را در بر دارد.

احتمال واردات تخم مرغ
معاون وزير جهاد کشاورزي اعالم کرد که بازار 
تخم م��رغ ب��ه زودي با برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته و عرضه مس��تقيم متعادل مي ش��ود اما در 
صورت محقق نش��دن اين هدف مجوز واردات 
تخم مرغ صادر شده است.به گزارش ايسنا، حسن 
رکني در حاش��يه مراس��م بزرگداشت روز جهاني 
خاک اظهار کرد: تنظيم بازار تخم مرغ به اتحاديه 
ذيربط واگذار ش��ده و نوس��انات به وجود آمده در 
سال جاري نيز به دليل خال به وجود آمده ناشي 
از بيماري آنفلوآنزاي طيور در سال گذشته بوده 
اس��ت که اقدامات الزم در اين زمينه انجام ش��ده 
و توليد تخم مرغ در حال بازگش��ت به ش��رايط 

قديم خود است.

فقط ۱۰ درصد کشتي هاي ايران با 
پرچم ساير کشورها سفر مي کنند

مديرعامل شرکت کشتيراني اظهارداشت: پس از 
برجام 9۰ درصد کش��تي هاي اين ش��رکت با پرچم 
جمهوري اسالمي ايران و 1۰ درصد نيز تحت پرچم 
ساير کشورها تردد مي کنند.به گزارش مهر، محمد 
س��عيدي در جمع خبرنگاران با بيان اينکه ش��رکت 
کشتيراني، ناوگان ملي دريايي ايران است که دوره 
تاس��يس آن به پيش از انقالب برگش��ته و پس از 
انقالب توسعه و رشد يافت، گفت: در حال حاضر، 
اقتصاد کشور شامل صادرات و واردات مبتني بر اين 
ناوگان است و ما تنها ناوگاني هستيم که توانستيم 
نيازهاي اساسي مردم ايران را در زمان جنگ تامين 
کنيم به گونه اي که فرمانده وقت جنگ اعالم کرد 

اين ناوگان خط دوم مقدم کشور بود. 

مدير روابط عمومی گروه 
خودروسازی سايپا منصوب شد

مديرعامل گروه خودروس��ازی سايپا طی حکمی 
محمد رضا حقيقی را به سمت مدير روابط عمومی 
گروه خودروس��ازی سايپا منصوب کرد. بر اساس 
حکم صادره از سوی محسن جهرودی مدير عامل 
س��ايپا، محمدرضا حقيقی به س��مت مدير روابط 
عمومی اين مجموعه منصوب ش��د.گفتنی است 
محمد رضا حقيقی در حال حاضر استاد دانشگاه و 
مدرس حوزه ارتباطات و صاحب 17 جلد تاليف و 
ترجمه در حوزه روابط عمومی و ارتباطات است.

نايب رئي��س ات��اق بازرگان��ي ايران گفت: اکنون ش��اهد وجود 
بيش از 11 هزار قانون در کش��ور بوده که براي تس��هيل فضاي 
کس��ب وکار کش��ور بايد قوانين زائد و دست و پاگير حذف شوند.
به گزارش ايس��نا، حس��ين س��الحورزي با بيان اينکه اولين و 
مهم ترين مسئله در کشور بحث اشتغال جوانان بوده که تحقق 
اين هدف با رش��د اقتصادي انجام پذير اس��ت، اظهار کرد: رش��د 
اقتص��ادي ب��ه الزامات، زيرس��اخت ها و مناب��ع خاصي نياز دارد 
که خوش��بختانه در کش��ور منابع و نيروي انساني مناسب وجود 
دارد، اما الزمه تبديل اين منابع به ارزش افزوده رش��د اقتصادي 
است.نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان کرد: در اوايل 
انقالب کشور وارد جنگي تحميلي سنگيني شد که آسيب هاي 
جدي به اقتصادمان وارد کرد و از طرفي بعد از انقالب اسالمي از 
راه ه��اي مختل��ف تحريم هاي يک جانب��ه اي عليه ايران صورت 
گرف��ت و ام��کان اس��تفاده از فن��اوري و منابع مالي خارجي از ما 
گرفته ش��د.وي افزود: در مقاطعي با وجود کس��ب درآمد حاصل 
از ف��روش نف��ت وضعيت درآمدي خوبي داش��تيم، اما اين منابع 
با س��وء مديريت به ارزش افزوده تبديل نش��ده و باعث ش��د که 
نرخ تش��کيل س��رمايه ثابت نرخي نباشد که يک رشد اقتصادي 
ثابت و پايداري داشته باشيم.سالحورزي بابيان اينکه هم زمان 
ب��ا ش��روع تحريم هاي اخير درآمده��ا کاهش پيداکرده و امکان 

جذب س��رمايه و اس��تفاده از تکنولوژي از کش��ور سلب شد، بيان 
کرد: در کش��ور س��رمايه گذاري هاي خارجي قابل توجهي حتي 
بع��د از برج��ام صورت نگرفته و دليل اين موانع مختلف خارجي 
و داخلي اس��ت.وي ادامه داد: با توجه به تهديدهاي آمريکا در 
قبال ايران س��رمايه گذار خارجي براي س��رمايه گذاري در کشور 
احساس امنيت نمي کند چرا که معتقدند با خروج احتمالي آمريکا 
از برجام و اعمال دوباره تحريم ها متحمل ضرر مي شوند.رئيس 
اتاق بازرگاني لرس��تان اظهار کرد: باوجود فرصت هاي مناس��ب 
در اطراف کشور از نظر داخلي قوانين و مقررات ما جذب کننده 
سرمايه گذار نبوده و بسترهاي مقدماتي براي جذب سرمايه گذار 
خارجي فراهم نيس��ت.وي با اش��اره به اينکه بيش از 11 هزار 
قانون و 8۰ هزار مقررات در کش��ور وجود دارد، گفت: هرس��اله 
بانک جهاني و مؤسسات اقتصادي مطرح رتبه بندي کشورها را 
در زمينه سهولت کسب فضاي کسب وکار اعالم مي کنند، که بر 
اساس آمار سال ۲۰18 ميالدي ايران با چهار رتبه سقوط نسبت 
به سال پيش از آن در رتبه 1۲۴ قرار دارد.سالحورزي افزود: آمار 
باال نشان دهنده اين است که سرمايه گذاران به شرايط مناسب و 
سهولت فضاي کسب وکار ساير کشورها را براي سرمايه گذاري 
خود انتخاب کرده و کشورهاي با فضاي مناسب اصالح مداوم و 

کاهش مقررات را در دستور کار خود قرار مي دهند.

لزوم حذف قوانين دست و پاگير
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران تاکيد کرد

در اليح��ه بودج��ه 1۳97 درآمده��اي 
خودرويي دولت در س��ال آينده پيش بيني 
شده است.در اين اليحه پيش بيني دولت 
از ميزان درآمدها و هزينه هاي کش��ور در 
سال آينده بيان شده که از جمله آن ميزان 
درآمده��اي دولت از محل ماليات واردات 
خودرو، ماليات ش��ماره گذاري و همچنين 
ماليات نقل و انتقال اين محصول است.

درآم��د واردات خ��ودرو، ۲۲۰۵ ميلي��ارد 
تومان

در اليح��ه بودج��ه س��ال 1۳97، دولت 

از مح��ل مالي��ات واردات خ��ودرو ميزان 
۲۲۰۵ ميلي��ارد توم��ان درآمد پيش بيني 

کرده است.
درآمد شماره گذاري خودرو، 168۳ ميليارد 

تومان
همچنين در اين اليحه پيش بيني دولت از 
ميزان درآمد از محل ماليات شماره گذاري 
خودرو در سال 1۳97 برابر با 168۳ ميليارد 

تومان است.
درآم��د نقل وانتقال خ��ودرو، 76۴ ميليارد 

تومان
در اليحه بودجه سال 1۳97 دولت درآمد 
76۴ ميليارد توماني را از محل ماليات نقل 

و انتقال خودرو پيش بيني کرده است.
درآم��د ۴6۵۲ ميلي��ارد توماني خودرويي 

دولت در سال 1۳97
به اين ترتيب دولت درآمد ۴6۵۲ ميليارد 
توماني را از محل واردات، ش��ماره گذاري 
و نق��ل و انتق��ال خودرو براي س��ال آينده 

پيش بيني کرده است.

درآمد ۴۶۵۲ ميليارد توماني خودرويي دولت 
در سال آينده

اصغر امين   – خواهان بانك  تجارت دادخواستى به طرفيت خواندگان احمد امين تبار 
تاخير  خسارت  مطالبه    ... بابت  وجه  مطالبه   – خواسته  به  تبار  امين  محمدباقر   – تبار 
تاديه – مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاههاى عمومى استان تهران نموده كه جهت 
ميدان  در  واقع  تهران  عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  دادگاه  به شعبه 109  رسيدگى 
تجريش خ فناخسرو پالك 73 مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه بايگانى 941327 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/2/10 ساعت 10 صبح تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد 
 110/119332       منشى شعبه 109 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

ابراهيم  محمد  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  رضوى  طهماسب  آقاى  خواهان   
مختارى به خواسته اعسار از هزينه دادرسى تقديم دادگاههاى عمومى استان تهران 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 109 دادگاه حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران 
واقع در ميدان تجريش خ فناخسرو پالك 73 مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه 
صبح   11 ساعت   96/11/4 آن  رسيدگى  وقت  كه  گرديده  ثبت   960464 بايگانى 
و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  المكان  مجهول  علت  به  است  شده  تعيين 
مدنى  امور  در  انقالب  و  عمومى  دادگاههاى  دادرسى  آيين  قانون   73 ماده  تجويز  به 
تا  مى شود  آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه  و دستور 
اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهى  نشر  از  پس  خواندگان 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد 
 110/119329       منشى شعبه 109 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

سلمانى  توران  خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  اقتصاد  مهر  بانك  خواهان 
تقديم  دادرسى  مطالبه    – تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه   – چك  وجه  مطالبه  خواسته 
دادگاه   109 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  استان  عمومى  دادگاههاى 
 73 پالك  فناخسرو  خ  تجريش  ميدان  در  واقع  تهران  عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى 
وقت  كه  گرديده  ثبت   960361 بايگانى  كالسه  به  و  ارجاع  عدالت  قضايى  مجتمع 
رسيدگى آن 1397/2/10 ساعت 9 صبح تعيين شده است به علت مجهول المكان 
دادرسى  آيين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد 
 110/119327       منشى شعبه 109 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

 خواهان آقاى حسن آقازاده سقرلو دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمد دليلى به 
خواسته مطالبه وجه بابت ...  – مطالبه خسارت تاخير تاديه – مطالبه خسارت دادرسى 
تقديم دادگاههاى عمومى استان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 109 دادگاه 
حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران واقع در ميدان تجريش خ فناخسرو پالك 73 مجتمع 
قضايى عدالت ارجاع و به كالسه بايگانى  950261 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
96/11/17 ساعت 9 صبح تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد 
 110/119325       منشى شعبه 109 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران
حقوقى  عمومى  دادگاه   41 شعبه   9509982160600160 كالسه  پرونده  دادنامه   
 9609972160600730 شماره  نهايى  تصميم  تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع 
فرزند  فرهادى  فرزاد  آقاى  وكالت  با  اكبر  على  فرزند  عباسى  داريوش  آقاى  خواهان  
محمود و آقاى فريدون كالنترى فرزند هوشنگ  خوانده :خانم كيانوش عباسى خواسته 
: الزام به ايفاى تعهد (مالى ) مبنى بر راى دادگاه درخصوص دادخواست خواهانها 1- 
فرزاد فرهادى 2- فريدون كالنترى به  وكالت از آقاى داريوش عباسى بطرفيت آقاى 
وكالت موضوع  ايام  بر محاسبه  مبنى  تعهد  ايفاى  به  الزام  به خواسته  كيانوش عباسى 
 142 شماره  رسمى  اسناد  دفتر   1379/2/8 مورخ   55767 شماره  رسمى  وكالتنامه 
تقديمى  مستندات  مالحظه  پرونده  محتويات  و  اوراق  جميع  به  عنايت  با  دادگاه  تهران 
انتقال رسمى  و  اجراى موضوع وكالت  احراز تحقق  با  و  ثبتى  پاسخ استعالم  و  خواهان 
ملك از موكل به وكيل و توجها به عدم ارائه ايراد و دفاع موثرى از طرف خوانده و وجود 
الزام قانونى براى وكيل در ارائه حساب دوران  وكالت خود ، خواسته خواهان را موجه و 
محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد 667-668 قانون مدنى حكم به محكوميت 
خوانده مبنى بر ارائه حساب ايام وكالت به خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره 
غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 

در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد 
تهران حقوقى  دادگاه   41 شعبه  رئيس           110/119322  

باتهام ضرب جرح  ميثم زمانى  متهم  اين شعبه  پرونده كالسه 950754  در 
عمدى و توهين موضوع شكايت دامون امينى فرزند هرمز   تحت تعقيب قرار 
گرفته  است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در 
اجراى مقررات مواد 115  ق آدك  مراتب يكنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابى ظرف يك ماه  در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. 
 62913/م الف                 داديار شعبه 9 دادسراى ناحيه  14 تهران   

در خصوص پرونده كالسه 930614 شعبه 12 بازپرسى دادسراى ناحيه 5 
تهران  مهدى مهدوى مقدسى باتهام جعل و استفاده از سند مجعول موضوع 
گزارش داديار اجراى احكام  تحت تعقيب كيفرى قرار دارد با عنايت به مجهول 
تاريخ  از  ماه  يك  مهلت  گردد  ظرف  ابالغ مى  ايشان  به  متهم  بودن  المكان 
انتشار آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى به اين شعبه مراجعه نمايند نتيجه 

عدم حضور اتخاذ تصميم قانونى خواهد بود 
تهران  5 ناحيه  دادسراى   12 شعبه  بازپرسى  الف     62914/م    

مينا  و  موسوى  شمس  متين  سيد  متهمان  960783/ب7  كالسه  پرونده  در 
سادات شمس موسوى باتهام كالهبردارى  تحت تعقيب قرار گرفته  است با 
عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات 
مواد 174  ق آدك  مراتب يكنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
ظرف يك ماه  در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. 
 62915/م الف                 بازپرس شعبه 7 دادسراى ناحيه  5 تهران   

المكان بودن در پرونده كالسه  در اجراي ماده 174 ق آدك  بعلت مجهول 
قربان  تهران صادقيه رضا  ناحيه 5  دادسراى  بازپرسى   5 961083  شعبه 
آقاى  در كالهبردارى موضوع شكايت  باتهام مشاركت  فرزند حيدر  تنهايى 
آرمان رجبى بانيانى  تحت تعقيب مى باشد لذا بدينوسيله بنامبرده ابالغ مى 
گردد ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 5 بازپرسى دادسراى 
ناحيه 5 تهران حاضر و از خود دفاع نمايد و اال عدم حضور موجب اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد گرديد 
تهران   5 ناحيه  دادسراي   5 شعبه  بازپرس  الف     62916/م      

احضار متهم  بدينوسيله به محمدرضا عرب  كه فعال مجهول المكان مي باشد 
ابالغ مي گردد كه جهت دفاع از خود باتهام  حمل گاز اشك آور وايراد ضرب 
پرونده شماره  نواز   به شكايت حسين مسكين  بنا  توهين  و جرح عمدى و 
960612  ظرف يك ماه پس از انتشار اين آگهي در شعبه 1 دادياري دادسراي 
ناحيه 7 تهران سيدخندان حاضر شويد اين آگهي باستناد ماده 174 ق آدك 
فقط يك نوبت منتشر مي گردد چنانچه متهم در مهلت مقرر قانوني در اين 

شعبه حاضر نشود تصميم قانوني اتخاذ خواهدشد 
تهران   7 ناحيه  دادسراي   1 شعبه  داديار  الف       62917/م    

 در اجراى ماده 174 ق آدك مصوب 92 متهم حميدرضا رضايى باتهام ايراد 
جرح با چاقو موضوع شكايت اميد حيدريه  كه در پرونده كالسه 950571  
ابالغ  باشد  تعقيب مى  تهران تحت  ناحيه 16  بازپرسى  دادسراى  شعبه 10 
گردد ظرف يك ماه پس از نشر آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى به اين شعبه 
اين شعبه  در  به موقع  بديهى است در صورت عدم حضور  نمايند  مراجعه 

بصورت غيابى رسيدگى خواهد شد 
 اين آگهى در يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج و منتشر مى شود 
تهران   16 ناحيه  دادسراى   10 شعبه  بازپرسى  الف       62918/م   

دادنامه  پرونده كالسه 9509982150900175 شعبه 1077 دادگاه كيفرى 2 
تهران دادنامه 9609972167701062 شاكى : حسن موشح فرزند محمد  متهم 
امانت  راى دادگاه   : خيانت در  اتهام  ابوالقاسم   : حميدرضا سعادت فرزند 
موضوع  امانت  در  خيانت  بر  مبنى  سعادت  حميدرضا  اتهام  خصوص  در 
كيفرخواست صادره موضوع شكايت حسن موشح چنين توضيح داده است 
در  بلحاظ مشكل  ثالث  بحساب شخص  تومان  هزار  مبلغ سيصد و شصت 
خواندن شماره كارت وى به متهم اعتماد كرده و كارت رادر اختيار وى قرار 
داده تا نسبت به انتقال وجه فوق اقدام كند ليكن نامبرده سو استفاده كرده 
و مبلغ فوق را بحساب خود منتقل نموده و بعد از تحويل فيش متوارى شده 
است دادگاه نظر به استعالم بعمل آمده از بانك و پرينت هاى حساب طرفين و 
مدارك افتتاح حساب متهم و شناسايى تصوير وى  توسط شاكى و اظهارات 
گواه و نشر آگهى وقوع بزه را ثابت تشخيص و نظر باينكه عمل متهم با بزه 
اتهامى بشرح  انطباق دارد با اصالح عنوان  تحصيل مال از طريق نامشروع 
فوق باستناد ماده 2 قانون تشديد مرتكبين ارتشا و اختالس و كالهبردارى 
حكم به شش ماه حبس و رد مال بمبلغ مذكور صادر مى نمايد راي صادره 

غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه مي باشد . 
 62923/م الف    رييس شعبه 1077 كيفري 2  مجتمع شهيد مدرس تهران

دادنامه  پرونده كالسه 9309982150001527 شعبه 1080 دادگاه كيفرى 2 
تهران دادنامه 9609972166301336  شاكى : صادق خسروى فرزند نصير  
متهم : سامان دلفان آذرى فرزند كيهان  اتهام : سرقت مستوجب تعزير  راى 
مشخصات  كه  نصير  فرزند  خسروى  صادق  اتهام  خصوص  در  دادگاه  
بيشترى از وى در كيفرخواست قيد نگرديده داير بر سرقت تلفن همراه مدل 
سونى اكسپريا از توجه به كيفرخواست صادره و شكايت شاكى و احضار 
اتهام  امارات موجود در پرونده  از طريق نشر آگهى و ساير قرائن و  متهم 
ا مصوب 75  م  ماده 661-667 ق  باستناد  لذا  است  ثابت و محرز  انتسابى 
و رعايت ماده 64-68 قانون مذكور مصوب 92 و از باب مجازات جايگزين 
حبس متهم را بپرداخت 20/000/000 ريال جريمه نقدى بنفع صندوق دولت و 
نيز رد مال مسروقه گوشى تلفن همراه از نوع سونى اكسپريا در حق شاكى 
و نيز تحمل 10 ضربه شالق محكوم مى نمايد راي صادره غيابي ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
 62924/م الف    رييس شعبه 1080 كيفري 2  مجتمع شهيد مدرس تهران  
 دادنامه  پرونده كالسه 9409982995800957 شعبه 1082 دادگاه كيفرى 2 
على  فرزند  لزورى  : معصومه  دادنامه 9609972166501473 شاكى  تهران 
اصغر  متهم : ابراهيم على پور فرزند برزو  اتهام : سرقت مستوجب تعزير  
راى دادگاه  در خصوص شكايت معصومه لزورى عليه ابراهيم على پور داير 
بر سرقت طال از منزل به ارزش دوازده ميليون ريال كه بعدا ارزش آنرا پانزده 
ميليون تومان عنوان كرده با توجه به دالئل منعكس در قرار جلب دادرسى 
و كيفرخواست مورخه 96/2/12 صادره از دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 
4 تهران اتهام مزبور محرز و مستند بمواد 656-667 ق م ا متهم را بتحمل 
حق  در  اخير  اعالمى  بارزش  مال  رد  و  ده ضربه شالق  و  حبس  سال  دو 
شاكى محكوم مى نمايد راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل 
محاكم  در  تجديدنظر  قابل  روز   20 و سپس ظرف  مرجع  اين  در  واخواهي 

تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
 62925/م الف    دادرس شعبه 1082 كيفري 2  مجتمع شهيد مدرس تهران

: 1- فرحناز سليمانى 2- آرمين نورى فرزند محمد امين    دادنامه  متهمين 
دادگاه  در خصوص  از سند مجعول 2- جعل  راى  استفاده   -1 : اتهام ها 
اتهامات متهمين 1- فرحناز سليمانى فاقد اطالعات ديگر داير بر جعل شانزده 
قطعه اسكناس يكصد هزار ريالى 2- آرمين نورى فرزند محمد امين داير بر 
جعل هشت قطعه اسكناس يكصد هزار ريالى و استفاده از آن موضوع گزارش 
مرجع انتظامى دادگاه نظر به محتويات پرونده و با عنايت باينكه صرف ارائه 
چند قطعه اسكناس جعلى به بانك نمى تواند مثبت وقوع جرم جعل اسكناس 
از ناحيه ارائه كننده باشد و با توجه به دفاعيات مقرون به واقع متهم رديف 
دوم مبنى بر عدم اطالع ايشان از وجود هشت قطعه اسكناس جعلى در بين 
دو بسته اسكناس يكصد عددى و نداشتن هيچگونه سابقه كيفرى و با توجه 
به حاكميت اصل برائت مستندا به اصل 37 از قانون اساسى ايران و ماده 4 
ق آدك راى بر برائت متهمين آرمين نورى فرزند محمد امين از بابت اتهام 
جعل و استفاده از سند مجعول و فرحناز سليمانى از بابت اتهام جعل صادر و 
اعالم مى نمايد ولى در خصوص اتهام ديگر متهم رديف اول فرحناز سليمانى 
داير بر استفاده از اسكناس هاى جعلى بشرح فوق از طريق ارائه آنها به بانك 
موضوع گزارش مرجع انتظامى دادگاه با توجه به محتويات پرونده و تحقيقات 
انجام شده گزارش مرجع انتظامى اعالم جرم بانك تجارت شعبه چيتگر و مفاد 
كيفرخواست صادره از طرف دادسراى عمومى و انقالب تهران و ساير قرائن 
و امارات موجود در پرونده اتهام وارده به ايشان را محرز و مسلم دانسته و 
مستندا به بند 5 ماده 525 از كتاب پنجم ق م ا حكم بر محكوميت متهم فرحناز 
سليمانى بتحمل يك سال حبس بابت بزه استفاده از اسكناس هاى جعلى صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره در خصوص متهم رديف اول فرحناز سليمانى   
غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 

20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
تهران قدس  مجتمع    2 كيفري   1167 رييس شعبه  الف     62921/م   

دادنامه  شكات : 1- صمداله عرفانى فرد فرزند پرويز 2- سعدى آليانى فرزند 
قاسم 3- اردشير اليانى فرزند احمد  متهم : صبيحه چنان فرزند باباخان  اتهام 
ها : 1- تهديد از طريق پيامك 2- توهين 3- مزاحمت تلفنى  راى دادگاه  در 
خصوص اتهامات صبيحه چنان فرزند باباخان داير بر مزاحمت تلفنى و توهين 
2- سعدى  پرويز  فرزند  فرد  عرفانى  تهديد موضوع شكايت 1- صمداله  و 
آليانى فرزند قاسم 3- اردشير اليانى فرزند احمد دادگاه با توجه به محتويات 
پرونده و تحقيقات انجام شده و شكايت شاكى گزارش مرجع انتظامى مفاد 
به متهم و مفاد كيفرخواست  تلفن همراه متعلق  از خط  ارسالى  پيامك هاى 
امارات  انقالب تهران و ساير قرائن و  صادره از طرف دادسراى عمومى و 
موجود در پرونده اتهامات وارده به ايشان را محرز و مسلم دانسته و مستندا 
و  ا  م  ق  اول  كتاب  از   134 ماده  و  پنجم  كتاب  از   669-608-641 مواد  به 
از  برخى  قانون وصول   3 ماده  بند دوم  از  اختيارات حاصله  از  استفاده  با 
درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين و تغييرات بعدى آن حكم بر 
محكوميت متهم صبيحه چنان فرزند باباخان بپرداخت يك ميليون ريال جزاى 
نقدى جهت واريز صندوق دولت بابت بزه توهين و 74 ضربه شالق بابت بزه 
تهديد و نود ميليون ريال جزاى نقدى جهت واريز در صندوق دولت بابت بزه 
مزاحمت تلفنى صادر و اعالم مى نمايد بديهى است مجازات اشد در مورد 
ايشان قابليت اجرا خواهد داشت راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در 

محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
تهران قدس  مجتمع    2 كيفري   1167 رييس شعبه  الف     62922/م   

حمل ونقل 

خودرو
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تحول در نظام بودجه ريزي 
روحاني با هدف شتاب بخشي به اقتصاد اعالم کرد ؛

گروه اقتصاد: الیحه بودجه۱۱ میلیون و ۹۴۹ 
هزار میلیارد ریالی کل کشور برای سال ۱۳۹۷ 
از س��وی دولت به مجلس ش��ورای اسالمی 
تقدیم ش��د که طی آن از حیث منابع بالغ بر 
یازده میلیون و نهصدو چهل و نه هزار و سیصد 
و پنجاه و چهار میلیارد و شش��صد و هفتاد و 
چهار میلیون)۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ 
(ری��ال و از حی��ث مصارف بالغ یازده میلیون 
و نهصدو چهل و نه هزار و س��یصد و پنجاه 
و چه��ار میلی��ارد و شش��صد و هفتاد و چهار 
میلی��ون ) ۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ( 

ریال تعیین شده است.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و 
واگذاری دارایی های سرمای های و مالی و 
مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه 
ها و تملک دارایی های س��رمایه ای و مالی، 
بالغ بر چهار میلیون و دویس��ت و چهل و نه 
هزار و یک صد و ده میلیارد و هشتصد و نود 
و یک میلیون ) ۴,۲۴۹,۱۱۰,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ 

( ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ششصد 
و هش��تاد ه��زار و چهارص��دو ن��ود میلیارد ) 

۳,۶۸۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات 
دولتی بالغ بر پانصد و شصت و هشت هزار و 
ششصد و بیست میلیارد و هشتصد و نود و یک 

میلیون ) ۵۶۸،۶۲۰،۸۹۱،۰۰۰،۰۰۰ ( ریال
ب- بودج��ه ش��رکتهای دولت��ی، بانک ها و 
مؤسس��ات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ 
درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت 
میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و 
هفتاد و یک میلیارد و چهار صد و نود و یک 
میلیون  ) ۸,۱۳۹,۸۷۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ (ریال 
و از حیث هزینه ها و س��ایر پرداخت  ها بالغ 
بر هش��ت میلیون و یکصد و س��ی و نه هزار و 
هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهار صد و نود 
و یک میلیون ) ۸,۱۳۹,۸۷۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ 

(ریال است.
حرکت پرشتاب اقتصادی با بودجه ���۹۷

حجت االس��الم و المسلمین حسن روحانی 
رئیس جمهوری در زمان تقدیم بودجه گفت 
: الیحه بودجه س��ال۹۷ ب��ر مبنای عملکرد 
دس��تگاه ها تنظیم ش��ده است، اگر بخواهیم 
بودج��ه ۹۷ را در ی��ک جمل��ه خالصه کنیم 
بودج��ه ۹۷ ب��ر مبنای اش��تغال فراگیر، رفع 
فقر و ایجاد عدالت اس��ت.وی با بیان اینکه 
بودجه س��ال ۹۷ به معنای آغاز برنامه های 
دول��ت دوازدهم اس��ت ، گف��ت : بودجه ۹۷ 
تحول��ی در نظ��ام بودجه ریزی اس��ت و روند 
جدی��دی را دول��ت آغاز کرده اس��ت که این 
رون��د را در س��ال های بع��د ادامه خواهد داد.

حجت االسالم روحانی اظهار داشت: بودجه 
سال ۹۷ برمبنای عملکرد سه ماهه دستگاه 
هاست. دولت باید هزینه هایش را پایین آورد 
و بتواند با بخش خصوصی رقابت کند و بتواند 
امور را به بخش خصوصی واگذار کند.وی با 
تاکید بر اینکه باید بر مبنای عملکرد و هدف 
بودجه ریزی کنیم نه هزینه س��ال گذش��ته، 
تصریح کرد: این اقدام در بودجه امسال آغاز 
ش��ده و ۳۴ درصد بودجه عملیاتی اس��ت و 
این روند باید ادامه یابد تا ۱۰۰ درصد بودجه 
عملیاتی ش��ود. البته بودجه ای که امس��ال 
به مجلس ارائه می ش��ود در بخش اس��تانی 
۱۰۰ درصد عملیاتی اس��ت.رییس جمهوری 
با بیان اینکه بودجه ها در کش��ور به گونه ای 
تنظیم می شده که اعتبارات در اختیار تهران 
ق��رار می گی��رد و ۲ ت��ا ۳ درصد بودجه هزینه 
ای با مقدار کمی عمرانی در اختیار استان ها 
قرار می گیرد، گفت: س��ال آینده در راس��تای 
تمرکززدای��ی در بودج��ه هزینه ای به جای ۴ 
درص��د ۲۴ درص��د و در عمرانی ۳۰ درصد در 
اختیار استان ها قرار می گیرد.روحانی با تاکید 
بر اینکه س��ازمان برنامه و بودجه مس��ئولیت 
بس��یار س��نگینی بر دوش دارد و باید به دقت 
مصرف بودجه را نظارت کند، گفت: مش��کل 
دیگ��ر بودج��ه در طول س��ال های گذش��ته 
ردیف های بودجه ایجاد شده است که محل 
مصرف آنها مش��خص نیست؛ ردیف ها باید 
کاهش پیدا کرده و مجلس باید کمک کند و 
مقابل فشارها بایستد.وی افزود: باید بتوان بر 
ردیف ها نظارت کرد چراکه اگر روند ادامه یابد 
حتی دولت دوازدهم هم بتواند کشور را اداره 
کند دولت بعد نمی تواند و در بن بس��ت قرار 
می گیریم.رییس جمهوری ادامه داد: تالش 
دولت یازدهم برای ایجاد ثبات اقتصادی بود 
تا قطار اقتصاد روی ریل قرار گیرد اما اکنون 
نیاز به سرعت و دقت الزم داریم تا به اهداف 
برسیم.روحانی در ادامه بودجه سال ۹۷ را در 
یک جمله، بودجه ای بر مبنای اشتغال فراگیر، 
رفع فقر و ایجاد عدالت عنوان کرد و افزود: در 
تمام مدت فعالیت دولت یازدهم به جز سال 
۹۲ که رش��د اقتصادی حدود منفی ۷ درصد 
بود، سال های بعد به زیر منفی ۲ درصد رسید 
و خوشبختانه در حال حاضر با رشد مثبت در 
اقتصاد کش��ور مواجه هستیم.رییس جمهور 
دولت دوازدهم در ادامه اظهار داش��ت: رش��د 
اقتصادی فصل اول س��ال جاری در مقایسه 
با فصل اول س��ال گذش��ته بدون نفت ۷ و با 
احتس��اب نفت ۶.۵ درصد به ما اعالم ش��ده 
است که نشان می دهد قدم بسیار خوبی در 
رش��د برداشته ش��ده  البته هدفگذاری دولت 
دوازدهم رش��د باالی ۵ درصد س��االنه است 
که رسیدن به این رقم نیازمند همکاری همه 
بخش ها است.وی با تاکید بر اینکه در دولت 
یازدهم، تورم مهار و تک رقمی ش��ده اس��ت، 
گف��ت: در دول��ت یازدهم ه��دف یک رقمی 
ش��دن ت��ورم بود که ت��ا امروز هم یک رقمی 
باق��ی مان��ده و تالش برای مهار تورم اس��ت 
.روحانی در زمینه اش��تغال افزود: پیش بینی 
شده در سال آینده نیروهای فعال جدید برای 

حضور در بازار کار ۸۴۰ هزار نفر باشند و این 
به معنی این است که نیازمند حرکت بزرگی 
برای اشتغال هستیم. در الیحه بودجه امسال 
اشتغال یک مسئله مهم است و ما با درآمدی 
که در تبصره ۱۸ پیش بینی کردیم و با اهرم 
ک��ردن ای��ن درآمد از صندوق توس��عه ملی و 
همچنین تس��هیالت بان��ک ها، رقم بزرگی 
را برای اش��تغال در اختیار خواهیم داش��ت.

وی ادامه داد: اگر الیحه پیش��نهادی دولت 
در مجل��س ب��ه همین صورتی که پیش��نهاد 
دادی��م ب��ه تصویب برس��د به ملت اعالم می 
کنم س��ال ۹۷ شاهد یک حرکت پرشتاب در 
اقتصاد خواهیم بود.روحانی خاطرنشان کرد: 
۴۰ درصد پولی که از ابتدای تاریخ تاکنون در 
کشور خلق شده بر اثر اجرای این طرح بود و 
تورم ۴۵ درصدی را به وجود آورد.به گزارش 
ایبِن��ا، رئیس جمه��وری در بخش دیگری از 
س��خنان خود در زمان تقدیم الیحه بودجه 
گفت: یکی از قدم های مهم برای اش��تغال، 
س��اخت س��االنه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با 
تس��هیالت جدید اس��ت؛ البته دولت سازنده 
س��اختمان نخواهد بود و تنها بر س��اخت آن 
توسط مردم و شرکت ها نظارت می کند.وی 
با بیان اینکه صادرات غیرنفتی نیاز به تحولی 
بزرگ دارد، اظهار داش��ت: در الیحه بودجه 
سال ۹۷، توجه ویژه ای به صادرات غیرنفتی 
ش��ده و الیحه بودجه با ش��کل و چارچوب 
جدیدی ارائه شده که تحولی بزرگ به وجود 

خواهد آورد.
دو تحول بزرگ اقتصادی در کشور ���

رئیس جمهوری کاهش نرخ سود تسهیالت و 
جذب سرمایه گذاری و فاینانس را دو تحول 
بزرگ اقتصادی در س��ال گذشته اعالم کرد 
و افزود: برای رش��د سرمایه گذاری در کشور 
نیاز بود که سرمایه را ارزان کنیم تا بتوان در 
ص��ادرات غیرنفتی ب��ا دنیا رقابت کرد. امروز 
سود تسهیالت بانکی ۳ درصد نسبت به سال 
قبل کاهش یافته که قدم بزرگی است و باید 
ادام��ه پیدا کند.ریی��س جمهور با بیان اینکه 

سال آینده برای اولین بار یک قدم بزرگ برای 
استانداردسازی زندگی مردم در بخش اقشار 
ضعیف برخواهیم داشت، گفت: در بودجه ۹۷ 
قدم های نخست به خوبی تدوین شده است 
و رفع فقر مطلق از سال ۹۷ آغاز می شود.وی 
اف��زود: پرداخت��ی به گروه های مورد حمایت 
مانند افراد تحت پوش��ش بهزیس��تی در سال 
۹۶ بیش از س��ه برابر س��ال ۹۵ بوده و این 
آغ��از کار اس��ت.روحانی ادام��ه داد:هرکس 
در کش��ور س��طح زندگی و درآمدش از این 
حداقل کمتر باش��د، ثبت نام کند زیرا هدف 
ما برخورداری همه اقشار جامعه از یک سطح 
حداقلی اس��تاندارد زندگی اس��ت که این کار 
با بودجه ۹۷ آغاز خواهد ش��د.وی با تاکید بر 
پرداخ��ت یارانه به نیازمندان گفت: در بودجه 
۹۷ اصالحات یارانه با کمک نمایندگان انجام 
خواه��د ش��د زیرا باید هم��ه نیازمندان یارانه 

دریافت کنند.
ایج�اد اش�تغال با اتم�ام طرح های نیمه  ���

تمام
وی با بیان اینکه، یکی از مش��کالت بزرگ 
در عدم رونق اقتصادی طرح های نیمه کاره 
اس��ت، اظهار داشت: به همین دلیل توجه به 
تبصره ۱۹ بودجه می تواند بسیاری از مسائل 
و مشکالت را حل کند.بزرگترین مشکل این 
اس��ت ک��ه طرح های نیم��ه کاره باقی مانده 
و این یعنی بخش��ی از س��رمایه کش��ور قفل 

شده است.
حل مش�کالت با مربع »دولت، بانک ها،  ���

صندوق و بخش خصوصی«
وی ادام��ه داد: اگ��ر هر ی��ک از این طرح ها 
راه بیفتد اش��تغال رونق پیدا می کند، مشکل 
آب، فاضالب، بیمارس��تان، راه، ورزش��گاه و 
... حل می ش��ود و طبیعتا به اش��تغال های 
تازه ختم می ش��ود به همین دلیل برای این 
که این مس��اله را حل کنیم بر اس��اس تبصره 
۱۶ بودجه سال ۹۷، به بودجه عمرانی توجه 
ویژه ای ش��ده و حرکت های خوبی را انجام 
خواهی��م داد.ریی��س جمهوری تصریح کرد: 
منابع عمرانی دولت ۳۶۸۰۰۰ میلیارد تومان 
اس��ت و با اهرم بودجه عمرانی می خواهیم 
ای��ن مس��اله را حل کنیم.ب��ا کمک »دولت، 
بان��ک ها، صندوق و بخش خصوصی« همه 
ط��رح های نیم��ه تمام را تکمیل می کنیم و 
این طرح بزرگی است که در بودجه سال ۹۷ 

پیش بینی شده است.
وی  با بیان اینکه این روزها وضع فروش نفت 
خوب شده و تا پایان سال درآمد نفتی به طور 
متوسط ۵۰ دالر می شود، گفت: در سال های 

گذش��ته ب��ا وجود کاه��ش درآمد نفتی طبق 
مصوبه مجلس ۳۰ درصد درآمد نفت و گاز را 
به صندوق ریختیم.وی افزود: امسال ۲ درصد 
اضافه می شود که پیش بینی می کنیم این ۳۲ 
درصد بیش از ۱۵ میلیارد دالر خواهد ش��د و 
برنامه ما این است که ۲۰ درصد در صندوق 
بمان��د و ۱۲ درص��د باقیمانده در بودجه برای 
طرح های مهم پیش بینی شده است.روحانی 
ادامه داد: نخس��تین اولویت برای اس��تفاده از 
این ۱۲ درصد اصالح امور بانکی است، چراکه 
هیچ کاری در کشور تازمانی که نظام بانکی 
اصالح نش��ود درست نخواهد شد.رییس قوه 
مجریه با اشاره به اینکه تاکنون چند اصالح 
در نظام بانکی انجام داده ایم، تصریح کرد: در 
آخر دولت یازدهم و اول دولت دوازدهم تمام 
تالش خود را کردیم تا خساراتی که از فعالیت 
چند تعاونی اعتباری در کشور به وجود آمده 
و جامع��ه را ب��ه هم ریخته بود را جبران کنیم.
وی ادام��ه داد: ۶ تعاون��ی متخلف ۲۵ درصد 
بازار پولی کشور را در اختیار داشتند و نه تنها 
راجع به س��ود تس��هیالت تصمیم گیری می 
کردند، بلکه هر گاه اراده می کردند بازار ارز، 
سکه، امالک و سایر بازارها را بر هم می زدند.
روحانی اقدامات مهم در سیستم بانکی را سر 
و س��امان دادن موسسات غیرمجاز، کاهش 
سود تسهیالت، ارتباط با بانک های خارجی 
عنوان کرد.رییس جمهوری اظهار داشت: ۳ 
میلیارد دالر از پول صندوق توسعه ملی برای 
اصالح امور بانکی و بیش از ۲ میلیارد و ۱۵۰ 
میلیون دالر برای محیط زیست می خواهیم.
رئیس ش��ورای اقتصاد اعالم کرد: براس��اس 
الیح��ه بودجه ۳۲ درص��د از درآمد صادرات 
نفتی باید به صندوق توس��عه ملی واریز شود 
ام��ا دول��ت آمادگی دارد ت��ا برای طرح های 
مهم محیط زیس��تی و بانکی که دو معضل 
بزرگ کش��ور هستند، ۱۲ درصد از این منابع 
را با کمک مجلس در این موارد استفاده کند.
رئیس جمهوری ادامه داد: اولین گام برای حل 
مشکالت صندوق های بازنشستگی و تامین 

اجتماعی و همچنین بانک ها آن اس��ت که 
دست از بنگاهداری بردارند و تمام بنگاه های 
خود را عرضه کنند.حجت االسالم روحانی در 
پایان گفت: البته صندوق های بازنشس��تگی 
می توانند س��هام داش��ته باشند یا در بانک ها 
سپرده گذاری کنند اما مدیریت بنگاه را نباید 

در اختیار داشته باشند.
بودجه دستگاههای دولتی  ���

بودجه وزارت صنعت ۲۱ درصد کم شد
بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 
آین��ده مع��ادل ۱۴۱۹ میلیارد و ۶۲۵ میلیون 
تومان برآورد شده که نسبت به بودجه ۱۸۰۲ 
میلی��ارد و ۳۹۷ میلی��ون تومان��ی مصوب آن 
در س��ال گذش��ته، حدود ۲۱ درصد کاهش 
یافته اس��ت.به گزارش ایس��نا، براساس متن 
الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ ،بودجه مختص به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت معادل ۱۴۱۹ 
میلی��ارد و ۶۲۵ میلی��ون تومان برآورد ش��ده 
اس��ت.این در حالی اس��ت که بودجه مصوب 
این وزارتخانه در س��ال ۱۳۹۶ معادل ۱۸۰۲ 
میلی��ارد و ۳۹۷ میلی��ون تومان بود.در بودجه 
سال آتی برای سازمان توسعه تجارت ایران 
۲۴۲ میلی��ارد و ۸۳۲ میلی��ون توم��ان، برای 
مرک��ز توس��عه تجارت الکترونیکی هش��ت 
میلیارد و ۷۵۷ میلیون تومان، برای س��ازمان 
توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی 
ای��ران - مادر تخصص��ی ۳۵ میلیارد و ۷۰۰ 
میلی��ون تومان، برای س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی صنایع ایران  - مادر تخصصی ۲۱ 
میلیارد تومان، برای سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی ای��ران ۹۰ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان، برای س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۲۶ میلیارد 
و ۲۲۶ میلیون تومان، برای صندوق ضمانت 
صادرات ایران ش��ش میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
تومان و برای اتحادیه مرکزی فرش دستباف 
روس��تایی ایران نیز پنج میلیارد تومان اعتبار 

برآورد شده است.
کاهش ���۱۴ درصدی بودجه وزارت نیرو

دولت دوازدهم در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ 
بودج��ه پیش��نهادی خود ب��رای وزارت نیرو 
را نزدی��ک ب��ه ۱۴ درص��د کاهش داد. طبق 
اطالعات ارائه ش��ده در الیحه بودجه س��ال 
آین��ده وزارت نی��رو به همراه س��ازمان های 
زیرمجموعه خود حدودا  ش��ش هزار و ۴۷۸ 
میلی��ارد تومان بودجه خواهند گرفت. این در 
ش��رایطی اس��ت که دولت در الیحه بودجه 
س��ال گذشته برای این وزارتخانه درخواست 
بودج��ه  هف��ت هزار و ۵۰۰ تومانی کرده بود.

آنچ��ه ک��ه در الیحه بودجه امس��ال خود را 
به خوبی نش��ان می دهد کاهش قابل توجه 
بودجه س��تادی وزارت نیرو و افزایش بودجه 
برخ��ی نهادهای زیرمجموعه اس��ت.به طور 
مثال بودجه پیشنهادی برای پژوهشگاه نیرو 
که در سال گذشته سهمی معادل  ۴۸ میلیارد 
تومان را به خود اختصاص داده بود، امس��ال 
تا س��طح ۸۵.۵ میلیارد تومان افزایش یافته 
است.کاهش ۱۴ درصدی بودجه وزارت نیرو 
در ش��رایطی اتفاق افت��اده که به نظر می آید 
بخ��ش قابل توجهی از بودجه های س��تادی 

دولت امسال با کاهش روبرو شده اند.
کاه�ش ���۸ میلی�ارد تومانی بودجه وزارت 

نفت
بودجه وزارت نفت در الیحه پیشنهادی سال 
۱۳۹۷ بیش از هش��ت میلیارد تومان نس��بت 
به سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است.به گزارش 
ایس��نا، براس��اس رقم پیش��نهادی دولت در 
الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعتبار دولتی وزارت 
نف��ت ۱۵۵ میلی��ارد و ۵۹۲ میلیون تومان در 
نظر گرفته شده است در حالی که بودجه این 
وزارتخانه در سال گذشته ۱۶۴ میلیارد و ۳۶۲ 
میلیون تومان بود.وزارت نفت، پژوهش��گاه 

صنعت نفت، پژوهش��کده ازدیاد برداش��ت از 
مخ��ازن نف��ت و گاز، ش��رکت ملی گاز ایران 
– مادر تخصصی و ش��رکت مادر تخصصی 
مل��ی صنایع پتروش��یمی، زیرمجموعه های 
وزارت نفت هستند که بودجه آنها به ترتیب 
۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۱۲۰ میلیارد 
توم��ان، چهار میلی��ارد و ۳۴ میلیون تومان، 
هفت میلیارد و ۴۵ میلیون تومان و ۲۴ میلیارد 
و ۵۰۰ میلی��ون توم��ان است.براس��اس این 
گزارش نه تنها بودجه شرکت ملی نفت ایران 
و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفت��ی که دو زیرمجموعه اصلی وزارت نفت 
هستند در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشخص 
نش��ده بلکه رقم میزان عملکرد س��ال ۱۳۹۵ 
وزارت نفت و شرکت های زیرمجموعه صفر 

بوده است.
کاه�ش ���۹ درص�دی بودجه پیش�نهادی 

وزارت راه و شهرسازی
دولت دوازدهم در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ 
بودج��ه پیش��نهادی خود ب��رای وزارت راه و 

شهرسازی را حدود ۹ درصد کاهش داد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، طبق اطالع��ات ارائه 
ش��ده در الیحه بودجه س��ال آین��ده وزارت 
راه و شهرس��ازی ب��ه همراه س��ازمان های 
زیرمجموعه خود حدودا ۷۸۳۰ میلیارد تومان 
بودجه خواهند گرفت. این در شرایطی است 
ک��ه دول��ت در الیحه بودجه س��ال گذش��ته 
برای این وزارتخانه درخواس��ت بودجه بیش 
از ۸۶۰۰ میلیارد تومانی کرده بودآنچه که در 
الیحه بودجه امس��ال خود را به خوبی نش��ان 
می ده��د کاهش قابل توجه بودجه ش��رکت 
س��اخت زیربناهای حمل ونقل کشور است.
این شرکت که به عنوان یکی از اصلی ترین 
بخش ه��ای عمرانی کش��ور فعالیت می کند 
سال گذشته در الیحه بودجه سهمی  ۴۲۰۰ 
میلی��ارد تومانی را به خود اختصاص داده بود 
اما این در حالی است که در بودجه سال آینده 
س��هم این ش��رکت به حدود ۲۳۰۰ میلیارد 

تومان کاهش پیدا کرده است.
در بودجه سال ۱۳۹۷ پس از شرکت ساخت 
س��ازمان راهداری کل کش��ور ب��ا بودجه ای 
حدودا ۲۰۰۰ میلیارد تومانی و شرکت راه آهن 
ب��ا بودج��ه ای ح��دودا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی 
بیشترین سهم را داشته اند. این درحالی است 
که در الیحه سال گذشته سهم راه آهن حدودا 
۱۴۰۰ میلیارد و سهم سازمان راهداری حدودا 
۱۰۰۰ میلی��ارد تومان بوده اس��ت.در بودجه 
مص��وب ب��رای وزارت راه و شهرس��ازی نیز 
کاهش��ی قابل توجه اتفاق افتاده تا جایی که 

پیش��نهاد ۸۷۰ میلیاردی س��ال گذشته برای 
مجموعه این وزارتخانه در بودجه سال ۱۳۹۷ 
ب��ه حدود ۲۷۰ میلی��ارد تومان کاهش یافته 
اس��ت.کاهش ۹ درصدی بودجه وزارت راه و 
شهرسازی در شرایطی اتفاق افتاده که سال 
گذشته این وزارتخانه افزایشی ۸.۵ درصدی 

را تجربه کرده بود.
کاه�ش ���۱۰ هزار میلی�اردی بودجه های 

عمرانی
پیش بین��ی ۶۰ ه��زار میلی��ارد تومانی برای 
بودجه های عمرانی در سال آینده گرچه این 
رق��م را ب��ه واقعیت نزدیک کرده اس��ت، اما 
نسبت به رقم مصوب سال جاری تا ۱۰ هزار 

میلیارد تومان کاهش دارد.
به گزارش ایسنا، در الیحه بودجه سال آینده 
حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح های 
عمرانی در قالب تملک دارایی های سرمایه ای 
پیش بینی ش��ده است. این رقم نسبت به ۶۲ 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان الیحه سال جاری 
کاهش چشمگیری ندارد، ولی در قیاس با ۷۱ 
هزار میلیارد تومانی که مجلس نسبت به آن 
پافش��اری و در جریان تصویب قانون بودجه 
آن را مص��وب ک��رد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان 

کاهش داش��ته اس��ت.این در حالی است که 
رقم ۶۰ هزار میلیاردی پیش بینی شده برای 
بودجه ه��ای عمرانی ب��ا توجه به عملکردی 
که در طول س��ال های گذش��ته اتفاق افتاده 
واقعی تر به نظر می رسد چرا که عمدتا ارقام 
کالن تعیین ش��ده برای بودجه های عمرانی 
طی سال محقق نمی شوند.بر اساس گزارش 
عملکرد بودجه س��ال ۱۳۹۶ در ش��ش ماهه 
ابتدایی امس��ال از ۷۱ ه��زار میلیارد مصوب 
ح��دود ۷۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت ش��ده 
اس��ت. ه��ر چن��د ک��ه معم��وال در نیمه اول 
س��ال پرداختی به طرح ه��ای عمرانی کمتر 
ب��وده و در نیم��ه دوم افزایش می یابد، اما در 
مجموع تقریبا هیچ گاه تحقق کاملی درباره 

پرداخت های عمرانی وجود نداشته است.
رش�د ���۸۶ ه�زار میلی�اردی دارایی ه�ا 

بانکها
دارایی های جاری بانک ها براس��اس بودجه 
۹۷، بی��ش از ۸۶ ه��زار میلیارد تومان رش��د 
خواه��د داش��ت. جم��ع کل منابع بانک های 
دولتی شامل بانک مرکزی، بانک کشاورزی، 
بان��ک مس��کن، بانک مل��ی، بانک صنعت و 
معدن، بانک س��په، بانک توس��عه صادرات، 
پس��ت بانک و بانک توس��عه تعاون در بودجه 
س��ال آین��ده ۸۴۵۲۴۸۴۰۶ میلی��ون ریال 
اس��ت.از این می��زان ۸۲۰۲۷۷۵۰۶ میلیون 
ری��ال ب��رای هزینه ه��ا در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. همچنین ۶۲۴۲۷۲۵ میلیون ریال به 
مالیات، ۱۲۴۸۵۴۵۰ میلیون ریال به ۵۰ سود 
ویژه، ۱۲۲۵۰۰ میلیون ریال به س��ود سهام، 
۱۲۴۸۵۵ میلیون ریال به س��ایر حساب های 
تخصیص س��ود، ۱۵۷۴۰۷۱۴ میلیون ریال 
به هزینه های سرمایه ای و ۸۶۳۵۱۸ میلیون 
ریال به افزایش دارایی های جاری اختصاص 

یافته است.
بودج�ه وزارت ارتباط�ات ���۴۳۰ میلی�ارد 

اضافه شد
در الیح��ه بودجه س��ال آین��ده برای وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات در مجموع 
ح��دود ۳۹۰۶ میلیارد توم��ان بودجه در نظر 
گرفته شده که نسبت به سال جاری تا ۴۳۷ 
میلیارد تومان افزایش دارد.به گزارش ایسنا، 
بودج��ه ۳۹۰۶ میلی��اردی وزارت ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات در مقایس��ه ب��ا عملکرد 
۱۸۶۴ میلی��اردی ای��ن وزارتخانه در س��ال 
۱۳۹۵ ت��ا ۲۰۰۰ میلی��ارد تومان رش��د دارد و 
همچنی��ن در مقایس��ه با رقم مصوب ۳۴۷۰ 
میلیاردی س��ال جاری این افزایش به بیش 
از ۴۳۰ میلیارد تومان می رسد. البته عملکرد 

بودج��ه وزارتخان��ه در س��ال ج��اری هنوز 
مش��خص نشده است.جزییات توزیع بودجه 
۳۹۰۰ میلی��اردی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات نشان می دهد که پیش بینی شده در 
سال آینده حدود ۳۵۶۸ میلیارد تومان به خود 
وزارتخان��ه اختصاص پیدا کند. همچنین ۹۲ 
میلیارد تومان برای س��ازمان تنظیم مقررات 
رادیوی��ی، ۳۸ میلیارد تومان برای س��ازمان 
فضای��ی ایران و همچنی��ن ۹ میلیارد تومان 
برای ش��رکت ملی پس��ت و تا ش��ش میلیارد 
دیگر برای شرکت زیرساخت این وزارتخانه 

قابل پیش بینی است.
بودج�ه وزارت کار ���۸۵۰۰ میلیارد تومان 

زیاد شد
در الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۷، بودجه وزارت 
تع��اون،کار و رف��اه اجتماعی ۳۲ هزار میلیارد 
تومان پیشنهاد شده که ۸۵۰۰ میلیارد تومان 
افزایش یافته اس��ت.به گزارش ایسنا، دولت 
در الیح��ه بودج��ه س��ال ۹۷ مناب��ع وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی را در مجموع  
۳۲.۵۶۰.۵۷۰.۱۰۰.۰۰۰ میلی��ارد توم��ان 
تعیی��ن ک��رد.از این می��زان، بودجه صندوق 
بازنشستگی کشوری ۳۰۲.۳۴۰.۰۰۰ میلیون 
ری��ال، بودج��ه کم��ک ب��ه اداره و نگهداری 
مجموعه های تفریحی، ورزش��ی و کارگران 
۲۰.۵۰۰ میلی��ون ری��ال،  بودج��ه صن��دوق 
بیم��ه اجتماعی کش��اورزان، روس��تاییان و 
عش��ایر ۵.۱۹۶.۰۰۰ میلی��ون ریال، بودجه 
کمک وزارت کار به موسس��ه آموزش علمی 
کاربردی مهارت به میزان ۲۴۲.۳۰۰ میلیون 
ری��ال و بودجه مربوط ب��ه کمک وزارت کار 
به ش��کل گیری و توانمندس��ازی تعاونی ها 
به میزان ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال اعالم ش��ده 

است.
س�هم ���۴۰۰ تریلی�ون ریال�ی نهاده�ای 

نظامی 
ب��ا ارائ��ه الیح��ه بودجه س��ال ۹۷ توس��ط 
رییس جمهور به مجلس ش��ورای اس��المی، 
ازقام بودجه نهادهای نظامی از جمله ارتش، 
سپاه پاسداران، وزارت دفاع و سازمان بسیج 
مش��خص ش��د.به گزارش ایس��نا، دولت در 
بخ��ش م��اده واحده و ج��داول کالن منابع و 
مصارف بودجه، بودجه دستگاه های مختلف 
از جمل��ه نهاده��ای نظام��ی را تعیین کرده 
اس��ت.براین اس��اس بودج��ه وزارت دفاع و 
پش��تیبانی نیروهای مس��لح، ارتش، س��پاه 
پاس��دارن و بس��یج به شرح زیر است:وزارت 
دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح:  ۴۴ تریلیون 
و ۹۷۱ میلی��ارد و ۳۵۵ میلی��ون ریال،س��تاد 
مشترک ارتش ۹۷ تریلیون و هشتاد میلیارد 
و ۸۶۶ میلیون ریال،س��تاد مش��ترک س��پاه 
پاسداران۲۶۷ تریلیون و ۳۶۶ میلیارد و ۹۷۱ 
میلیون ریال،س��ازمان بس��یج ۱۱ تریلیون و 
۸۰۴میلی��ارد ۸۴۳ میلی��ون ریال .از مجموع 
بودجه وزارت دفاع، مبلغ ۱۹ تریلیون و ۶۵۹ 
میلیارد و ۱۳۸میلیون ریال  برای تقویت بنیه 
دفاعی و ارتقای توان دفاعی کش��ور در نظر 
گرفته شده است.بر این اساس سهم نهادهای 
نظامی کشور از بودجه سال ۹۷ بیش از ۴۰۰ 

تریلیون ریال است.
افزایش س�هم وزارت فرهنگ و ارش�اد  ���

اسالمي از بودجه ۹۷
در الیحه بودجه سال ۹۷، براي وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المي در مجموع ۱۳۱۲ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است که از این مبلغ 
۱۱۸۵ میلی��ارد توم��ان در بخش هزینه هاي 
جاري و ۱۲۶ میلیارد تومان مربوط به بخش 
تملک دارایي هایي س��رمایه اي است.میزان 
کل بودجه وزارت ارشاد در سال آینده، نسبت 
به س��ال ۹۶ با افزایش روبه رو است. مجموع 
بودجه پیش��نهادي دولت براي وزارت ارشاد 
براي س��ال ۹۶، ۱۱۸۰ میلیارد تومان بود.به 
تبعیت از افزایش بودجه در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، بودجه  نهادهاي زیرمجموعه 
ای��ن وزارت خانه نیز با افزایش روبه رو ش��ده 
اس��ت.بودجه جاري سازمان امور سینمایي با 
افزایش ۲۷ میلیارد تومان از ۱۹۳ میلیارد به 
۲۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. 
بودجه جاري پیش��نهادي براي س��ال ۹۷ در 
بخش حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات وزار 
ارش��اد نیز ۲۴۵ میلیارد تومان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. این رقم در بودجه جاري س��ال 
۹۶، ۲۱۴ میلی��ارد تومان تصویب ش��ده بود؛ 
به عبارت دیگر بودجه جاري پیش��نهادي در 
س��ال آینده در این بخش تقریبًا با ۱۳ درصد 
رش��د همراه اس��ت.بودجه جاري پیشنهادي 
براي نهاد کتابخانه هاي عمومي کش��ور ۱۵۷ 
میلیارد تومان است. بودجه امسال این نهاد، 
۱۳۶ میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده بود.

در این میان براي س��ازمان اسناد و کتابخانه 
مل��ي در ردی��ف بودجه ج��اري، ۱۰۲ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است و ۱۴ میلیارد 
و ۶۰۰ میلی��ون تومان به تملک دارایي هاي 

سرمایه اي اختصاص یافته است.

میز خبر

پیادهسازی
مفهوماقتصادامن

اقتص��اد ای��ران در تالش اس��ت ت��ا مفهوم 
»اقتص��اد ام��ن« را که از جانب مقام معظم 
رهب��ری تبیی��ن ش��ده، ب��ا رویک��رد ایجاد 
اقتص��ادی مق��اوم، باثبات، م��ردم محور و 

توسعه خواه پیاده سازی کند.
مس��عود کرباسیان، با تاکید بر اینکه اقتصاد 
کش��ورهای اس��المی می توانند به قطبی 
تأثیرگ��ذار در نظام اقتصادی جهانی تبدیل 
ش��ود، گف��ت: البته نظ��ام مالیات س��تانی 
اس��المی، ای��ن مزی��ت را ایج��اد کرده که 
کش��ورهای اس��المی با توج��ه به فرهنگ 
برآم��ده از قواع��د دین��ی و وج��ود فرهنگ 
رفتاری مشترک بتوانند هرچه ساده تر این 

فرآیند همگن سازی را پیش برند.
کرباس��یان گفت: نظام مالیاتی ایران تالش 
م��ی کن��د تا هم��راه کارآفرینان باش��د و از 
مهمترین فاکتورهای این نگاه انتقاد پذیری، 
مش��اوره پذیری و روزآمد کردن روش��ها و 

مکانیزم های مالیات ستانی است .
کرباسیان گفت: همین مورد منجر به ثبات 
زدایی از اقتصاد می شود به همین دلیل نظام 
اقتصادی ایران اس��اس کار خود را بر محور 
درآمدهای باثبات مالیاتی قرار داده اس��ت . 
به کارگیری این رویکرد سبب شد تا میزان 
درآمدهای مالیاتی کش��ور در س��ال گذشته 
۲۵ درصد رش��د را تجربه کند . وی افزود: 
خوشبختانه نظام مالیاتی ایران با بکارگیری 
روش ه��ای مدرن و منطقی تالش کرده تا 
سیستم بروکراتیک و نیروی انسانی خود را 
متناس��ب با نیازهای امروز اقتصاد همخوان 

و مدرن سازی کند .

مالیاتکسبوکارهای
مجازیچالشجدیددولت

رئی��س س��ازمان امور مالیات��ی گفت:تعیین 
مشمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی 
و تعیی��ن مق��ر آنه��ا خصوص��ا در کس��ب و 
کاره��ای بین الملل��ی یک��ی از چالش های 
جدید پیش روی سازمان امور مالیاتی است.

س��یدکامل تقوی نژاد، رئیس س��ازمان امور 
مالیاتی کش��ور با بی��ان اینکه بخش مهمی 
از فرآیند تحول س��ازمانی معطوف به مدرن 
س��ازی بوده و تغییرات چشمگیر تکنولوژی 
در محی��ط بیرونی س��ازمان ها، ش��یوه های 
جدی��د کس��ب و کار  و حج��م انبوه داده ها از 
جمله عوامل محرک به س��وی مدرن سازی 
محس��وب می شود، گفت: دو موضوع تحول 
نظام مالیاتی، حرکت به سوی نظام مالیاتی 
مطلوب، مالیات س��تانی از اقتصاد و خدمات 
دیجیتال از جمله اولویت های مالیاتی است.

وی تح��ول در نظ��ام مالیات��ی و حرک��ت به 
س��وی نظام مطلوب را یک ضرورت اجتناب 
ناپذیر برای س��ازمان های مالیاتی دانس��ت 
و ادام��ه داد: تحول س��ازمان ه��ای مالیاتی 
در دو بعد مدرن س��ازی یا دیجیتالی ش��دن 
و اصالح قوانین و مقرارت قابل تبیین است. 
س��ازمان امور مالیاتی ب��ا درک این موضوع 
در سالیان گذشته اقدام به راه اندازی سامانه 
ثبت نام و دریافت ش��ماره اقتصادی دریافت 
الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص 
حقیق��ی و حقوق��ی و اج��اره امالک و ارزش 
افزوده همراه با امضای الکترونیکی، سامانه 
فهرس��ت مالیات بر درآمد حقوق، و س��امانه 
خالصه پرونده الکترونیکی در کنار س��امانه 
پرداخ��ت الکترونیکی حق��وق مالیاتی اقدام 
نموده است.تقوی نژاد، هسته اصلی این طرح 
بزرگ نرم افزار آی تی اس اعالم کرد و گفت: 
ای��ن نرم اف��زار از تمامی فرآیندهای مالیاتی 
اصلی و از جمله ثبت نام، پردازش، حسابرسی 

به صورت یکپارچه پشتیبانی می کند.

مخالفتبانکهایآمریکا
بابیتکوین

بانک ه��ای ب��زرگ آمری��کا از هفت��ه  آینده 
می��الدی ک��ه بورس های س��ی بوئه گلوبال 
مارکتز و س��ی ام ای گروپ س��هام بیت کوین 
را ارائ��ه می کنند، تج��ارت بیت کوین را برای 
مش��تریان خود آزاد نخواهند کرد.طبق آنچه 
فایننشال تایمز با ذکر منابع آگاه نوشته است، 
بانک های بزرگ آمریکا نظیر جی پی مورگان، 
س��یتی گروپ و بانک آو امریکا، از هفته  آینده 
میالدی که بورس های سی بوئه گلوبال مارکتز 
و س��ی ام ای گروپ ش��روع به تجارت سهام با 
ارز دیجیتال خواهند کرد، برای مشتریان خود 

تجارت بیت کوین را آزاد نخواهند کرد.

افزایشرشداقتصادیژاپن
ژاپن پیش بینی رشد اقتصادی خود را برای سال 
مالی کنونی و آتی، افزایش می دهد؛ البته این 
به نخست وزیر ژاپن کمک می کند تا ادعا کند 
سیاست گذاری های محرک های اقتصادی او 
به خوبی کار می کنند.طبق گزارش روز شنبه 
روزنام��ه نیکی، انتظار می رود ژاپن پیش بینی 
رشد اقتصادی خود را برای سال مالی کنونی 
و بعدی افزایش دهد. این به نخست وزیر ژاپن، 
شینزو آبه کمک می کند تا این گونه تعبیر کند 
که سیاست گذاری های محرک های اقتصادی 
او به خوبی کار می کنند.بر اس��اس اطالعات 
اعالم ش��ده، این امر نش��ان می دهد سومین 
اقتص��اد بزرگ دنیا به لط��ف هزینه کردهای 
س��خاوتمندانه تج��اری و صادراتی قدرتمند، 
دوبرابر س��ریع تر از میزان��ی که در ابتدای ربع 

سوم پیش بینی شده بود، رشد کرده است.
روزنام��ه نیک��ی ژاپن ب��دون نام بردن از منابع 
خود گفت: در پیش بینی هایی که قرار اس��ت 
در اواخ��ر این ماه منتش��ر ش��ود، دفتر کابینه 
دول��ت، پیش بینی رش��د اقتصادی خود برای 
س��ال مال��ی ای که از آوریل آغاز می ش��ود را 
احتماال از ۱.۴ درصد فعلی به ۲ درصد اصالح 

خواهد کرد.
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سايهبودجهبرسرتاالرشيشهاي
سهامداراندستبهعصاشدند

گ�روه بورس:معامله گ��ران بورس تهران 
روز گذش��ته با معامالت کم حجم روبه رو 
بودند، چشم هاي خيره بازار به اليحه بودجه 
پيشنهادي دولت به مجلس و حساب دخل 
و خرج کش��ور در س��ال آينده باعث ش��د تا 
سرمايه گذاران در تاالر شيشه اي دست به 

عصا گام بردارند.
ش��اخص کل قيم��ت و بازده نقدي بورس 
اوراق به��ادار ته��ران )تدپيکس( در پايان 
معام��الت روز يکش��نبه 19 آذر م��اه 96 با 
افزاي��ش 38 واح��دي روي رقم 91 هزار و 
198واحد ايستاد.ش��اخص کل هم  وزن اما 
با افزايش 23 واحدي عدد 17 هزار و 674 
واحد را به نمايش گذاشت.ش��اخص سهام 
آزاد شناور نيز با افزايش 61 واحدي به رقم 

98 هزار و 816 واحد دست يافت.
ش��اخص ب��ازار اول ام��ا در حالي با کاهش 
ي��ک واح��دي به رقم 64 هزار و 780 واحد 
دست يافت که شاخص بازار دوم با افزايش 
237 واح��دي ع��دد 194 هزار و 209 واحد 
را به نمايش گذاش��ت.همچنين ش��اخص 
کل فراب��ورس )آيفک��س( نيز با افزايش دو 
واح��دي روي رق��م يک ه��زار و 18 واحد 

ايستاد.
ارزش کل معامالت بورس تهران در حالي 
به بيش از 162 ميليارد تومان نمايش داده 
شد که ناشي از دست به دست شدن 633 
ميلي��ون س��هم و اوراق مال��ي قابل معامله 
ط��ي 62 ه��زار و 2 نوب��ت داد و س��تد بود. 
در ب��ازار 2 ب��ورس ته��ران که به معامالت 

درون گروهي سهامداران عمده اختصاص 
دارد، اندکي بيش از 4 ميليون سهم معادن 
منگن��ز ايران به ارزش کمتر از 2.5 ميليارد 
تومان، کدبه کد ش��د. بيش از 3.5 ميليون 
س��هم ايران ترانس��فو به ارزش بيش از 2 
ميليارد تومان از س��وي س��هامدار عمده با 
معام��الت کدبه ک��د مواجه ب��ود و در نماد 
صندوق قابل معامله درآمد ثابت کمند نيز 
بيش از 9 ميليون واحد س��رمايه گذاري به 
کدهاي درون گروهي مدير صندوق منتقل 
ش��د.بر اس��اس اين گزارش بازار سهام در 
حال��ي با اف��ت حجم معامالت س��هام در 
اغل��ب نماده��اي معامالت��ي و معامالتي 
متع��ادل مواجه بود ک��ه گروه خودرويي ها 

با غلبه عرضه بر تقاضاي س��هام از س��وي 
معامله گران اغلب حقيقي، در محدوده صفر 
تابلو و دامنه نوسان منفي قيمت ها نوسان 
کرد. اين در حالي است ،تقديم اليحه بودجه 
پيشنهادي دولت به مجلس در روز گذشته 
در حالي باعث شد که اغلب معامله گران با 
بررس��ي منابع و مصارف دولت براي س��ال 
آينده دست به عصا در تاالر شيشه اي قدم 
بردارند که بررس��ي دخل و خرج کش��ور در 
اين اليحه پيشنهاد ي حاکي از رشد حدود 
12 درصدي پيش بيني ها نس��بت به س��ال 
آينده دارد.فردين آقابزرگي کارشناس ارشد 
بازار سرمايه در خصوص رشد بازار سرمايه 
طي روزهاي گذشته، گفت: افزايش قيمت 

نف��ت و اثر گ��ذاري آن بر بازارهاي جهاني 
موجب تغيير در برآورد سود و زيان ارائه شده 
از سوي شرکت هاي پتروشيمي و پااليشي 
شده است و با تداوم و ثبات قيمت جهاني، 
روند صعودي در اين گروه از صنايع مي تواند 
ادامه داشته باشد. وزن اين گروه از شرکتها 
و صنايع در بورس قابل توجه و در تغييرات 

شاخص نيز تاثير بسزايي دارد .
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينکه افزاي��ش قيمت 
کاموديت��ي و م��واد اولي��ه در دني��ا به دليل 
افزايش تقاضاي جهاني و پيش بيني رش��د 
اقتص��ادي در س��ال 2018 از ديگر عوامل 
اثر گذارب��ر پيش بيني س��ودآوري صنايع و 
ش��رکت هاي ف��والدي و کانه هاي فلزي 

اس��ت،گفت: اين گروه مانند ش��رکت هاي 
پااليشي و پتروشيمي  اثر گذاري زيادي بر 
ش��اخص بورس دارند.اين کارشناس بازار 
س��رمايه از ديگر عوامل خارجي اثر گذاربر 
وضعيت شاخص را کاهش برابري نرخ ارز 
در کش��ور دانس��ت و اظهار داشت: افزايش 
نرخ انواع ارز به نوعي در محاسبات ارزش 
جايگزيني شرکت ها و صنايع اثر مثبت دارد 
و از اي��ن جه��ت در زمره عوامل خارجي در 
اقتصاد از آن ياد کرده که توس��ط دولت و 
مسولين اقتصادي برنامه ريزي نشده بوده 
اس��ت .وي س��ه عامل مذکور را مهمترين 
عوامل افزايش ش��اخص و رش��د بازدهي 
بازار دانس��ت و گفت: ش��ايد رشد شاخص 
ب��ورس را در مجم��وع نتوان به منزله رونق 
اقتصادي برش��مرد ول��ي تاثير اين عوامل 

موجب افزايش شاخص شده است.
اي��ن کارش��ناس ب��ازار س��رمايه يک��ي از 
مهمتري��ن فاکتوره��اي تداوم رش��د بازار 
س��رمايه را اجراي صحيح نرخ بهره بانکي 
دانست و گفت: براساس اطالعات موجود 
در بازار پول بانک ها به روش هاي مختلفي 
از جمله استفاده از امکانات و موقعيت هاي 
صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت 
مي توانن��د مطابق سياس��ت بانک مرکزي 
عم��ل نکنن��د و همچنان با پرداخت س��ود 
بي��ش از نرخ هاي تعيين ش��ده به کار خود 
ادامه دهند. بر همين اساس بهتر است نظام 
نظارت��ي بانک مرکزي و ميزان کارايي آن 

در برابر بانک ها بازبيني شود.

یادداشتمیز خبر
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عرضه انواع فلز سرخ 
در تاالر نقره اي

تاالر محصوالت صنعتي بورس کاال روز گدشته 
ميزبان عرضه يک هزار و 340 تن مس مفتول، 
يک ه��زار 960 تن س��بد مس کات��د و 20 هزار 
ت��ن م��س کم عي��ار بود. در ت��االر محصوالت 
صنعتي روز يکشنبه، 19 آذرماه 140 تن سولفور 
موليبدن، 12 تن کنسانتره فلزات گرانبها، 748 
-A3تن سبد ميلگرد مخلوط ، 220 تن ميلگرد

10 و 9 ه��زار تن ش��مش بل��وم نيز در اين تاالر 
عرضه شد.

اين گزارش حاکي است، 8 هزار و 700 تن قير و 31 
هزار و 700 تن برنج نيز در تاالر صادراتي بورس 
کاالي ايران عرضه شد وعالوه براين، 348 هزار 
تن گندم خوراکي، 4 هزار تن گندم دوروم، 5 هزار 
و 750 تن شکر سفيد، 500 تن روغن خام سويا، 
500 تن روغن خام آفتابگردان و 674 هزار قطعه 
جوجه يک روزه در تاالر محصوالت کشاورزي 
عرضه شده است،همچنين يک هزار و 471 تن 
ذرت دان��ه اي نيز در قالب طرح قيمت تضميني 
در اين تاالر عرضه شد .تاالر فرآورده هاي نفتي 
و پتروشيمي بورس کاالي ايران در اين روز شاهد 
عرضه 130 هزار و 479 تن انواع مواد پليمري، 
مواد شيميايي، قير، وکيوم باتوم و لوب کات است.

ب��ازار فرع��ي بورس کاالي ايران نيز در اين روز 
ش��اهد عرضه يک هزار تن روغن پالم از کش��ور 
مالزي و 3 هزار و 421 تن نخ پلي اس��تر گريد 

A، B، C بود.

»اخزا« 6021 مهمان جديد 
فرابورس مي شود

طبق برنامه اعالمي، 1.9 هزار ميليارد تومان از 
اوراق اخزا در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس 
عرض��ه مي ش��ود.بازار اوراق ب��ا درآمد ثابت که 
معامالت روز گذشته را با دادوستد بيش از 631 
هزار ورقه به ارزش افزون بر 590 ميليارد ريال 
پش��ت سر گذاش��ت، امروز ميزبان عرضه اوليه 
اخزاي جديدي است تا بدين ترتيب بر عمق بازار 
بده��ي از طريق پذي��رش و عرضه اوراق جديد 
بيفزايد.طب��ق برنامه اعالمي، روز گذش��ته 1.9 
هزار ميليارد تومان از اوراق اخزا در بازار ابزارهاي 
نوين مالي فرابورس عرضه شد.در ادامه پذيرش 
و عرضه اوليه اسناد خزانه جديد در بازار فرابورس 
ايران، شاهد عرضه اوليه دور جديدي از اين اوراق 
در نماد »اخزا 6021« با سررسيد يکساله به تاريخ 
12 ش��هريورماه 97 بوديم وبراين اساس، اوراق 
مذکور با نام و قابل معامله در فرابورس با ارزش 
اسمي 100 هزار تومان براي هر ورقه است که 
تعداد کل اوراق 19 ميليون ورقه معادل 1.9 هزار 
ميليارد تومان خواهد بود.همچنين قيمت پاياني 
اي��ن اوراق، ميانگين موزون معامالت روزانه در 

روز گشايش خواهد بود.

بازار مشتقه ارز 
ضرورتي اجتناب ناپذير

مهدي طحاني  ���
کارشناس بورس

تمامي فرآين��د عرضه و تقاضا 
بازار مش��تقه ارزي در دستان 
بانک مرکزي اس��ت و س��ازمان بورس بستر ساز 
اجرايي ش��دن اين ب��ازار از طريق ابزارهاي خود 
اس��ت بنابراين بايد منتظر رويکرد قطعي بانک 
مرک��زي در اي��ن خصوص ماند. اما از آنجايي که 
هنوز برخي از افراد فعاليت مالي شفافي در اقتصاد 
کش��ور ندارند با ايجاد موانعي در برابر راه اندازي 
س��اختارهاي بازار ارزي مقاومت مي کنند. بانک 
مرکزي تنها مرجعي است که مي تواند زمينه ايجاد 
بازار مشتقه ارز در کشور را فراهم کند که تحقق 
اين امر منجر به کنترل نوس��انات ارزي مي شود.

تجار مي توانند ارز مورد نياز خود را در بازار مشتقه 
ارزي از قب��ل خري��داري و ي��ا ارز به دس��ت آمده 
از ف��روش محص��والت صادرات��ي خود را در اين 
بازار به صورت شفاف به متقاضيان عرضه کنند.

تمامي فرآيند عرضه و تقاضا بازار مش��تقه ارزي 
در دس��تان بانک مرکزي اس��ت و سازمان بورس 
بسترساز اجرايي شدن اين بازار از طريق ابزارهاي 
خود است بنابراين بايد منتظر رويکرد قطعي بانک 
مرک��زي در اين خصوص ماند.هنگام راه اندازي 
بازار مشتقه بايد به بازار فيزيکي آن توجه جدي 
داش��ت چون وقتي از معامله مش��تقه يک دارايي 
فيزيکي س��خن به ميان مي آيد بايد به اين مهم 
توجه کرد که دارايي مورد نظر از کجا تامين خواهد 
ش��د ،بدون ش��ک با راه اندازي بازار مشتقه ارزي 
در بورس کاال يک تابلوي فرعي ارائه مي شود و 
روندي مانند بازار سکه بهار آزادي در پيش گرفته 
مي شود.ايجاد يک بازار متشکل، سازمان يافته و 
خود انتظام که بازار مشتقه ارزي زير مجموعه اين 
بازار مي تواند باشد در کشور ما يک ضرورت انکار 
ناپذير دارد، به عنوان مثال در بازار سهام توانستيم 
داد و ستد بسياري از کاالهاي کاموديتي مثل فلز، 
فوالد يا سکه بهار آزادي و معامالت آتي سکه را 
رقم بزنيم يا در بورس انرژي کاالهايي مثل قير 
و نفت اقدامات جدي شده است.متاسفانه هنوز در 
عرصه ارزي معامالت از طريق يک بازار متشکل 
صورت نگرفته و هنوز در برخي نواحي تهران ارز به 
صورت سنتي معامله مي شود، بر لزوم ايجاد بازار 
مشتقه ارزي در کشور تاکيد کرد.متاسفانه هنوز 
برخي از افراد فعاليت مالي شفافي در اقتصاد کشور 
ندارند بنابراين با ايجاد موانعي در برابر راه اندازي 
ساختارهاي تشکيل بازار ارزي مقاومت مي کنند.

اقتصادي که هنوز به قيمت هاي کاموديتي وابسته 
اس��ت و دريافت وجه دالري فروش محصوالت 
خامي که به خارج از کشور صادر مي شود با مشکل 
روبرو است با اين اوصاف نمي توان از اينکه همواره 
دالر قابل دس��ترس براي مملکت وجود داش��ته 
باش��د، س��خن به ميان آورد.زماني که از ايجاد و 
ش��کل گيري يک بازار صحبت مي ش��ود بايد هر 
دو بخ��ش عرض��ه و تقاضا پررنگ باش��د، اين در 
حاليست که هم اکنون به دليل افزايش تقاضاي 
فصلي از سوي واردکنندگان کاال براي شب عيد 
بر قيمت دالر افزوده ش��ده که اين مس��ئله امري 
طبيعي به ش��مار مي رود و س��ال گذش��ته هم در 

همين ايام شاهد اين رويداد بوديم.

جانش��ين رئيس س��ازمان بورس در ام��ور بين الملل 
افزايش ارزش کل معامالت س��رمايه گذاران خارجي 
تا 2 هزار ميليارد تومان را تأييد و اعالم کرد که بخش 
عمده نقدينگي سرمايه گذاران خارجي وارد بازار خريد 

اوراق با درآمد ثابت در بازارسرمايه ايران مي شود .
مطابق آنچه مقامات ارشد بازار سرمايه اعالم مي کنند، 
حجم سرمايه گذاري خارجي پس از برجام رشد کرده 
است ،البته برخي تحليلگران اين رشد را ناشي از رشد 
شاخص هاي بورس مي دانند و به نظر مي رسد حضور 
پررنگ ايران در سازمان جهاني آيسکو که در آن هم 
نهاد هاي ناظر بازار س��رمايه حضور دارند نيز بي تأثير 
نبوده است.بهادر بيژني، جانشين رئيس سازمان بورس 
در امور بين الملل درباره اين اتفاقات و آنچه منجر به 
جذب بيش��تر س��رمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه 
ايران شده است، گفت: از همان اول قرار ما اين نبود 
که به عنوان يک عضو منفعل در آيسکو حضور داشته 
باش��يم، براي همين ايران با سياس��ت حضور فعال و 
کارآمد در سازمان جهاني آيسکو حاضر شد و ظرف يک 
سال توانست نتايج ارزشمندي را با کمک متخصصان 
داخلي به دست بياورد.بيژني با بيان اينکه اين فعاليت ها 
قادر است سرمايه گذاران خارجي را براي حضور در بازار 
سرمايه ايران ترغيب کند، پيش بيني کرد: درصورتي 

که ايران ظرف ماه هاي آينده به عضويت دائم و عادي 
آيسکو دربيايد، حجم سرمايه گذاري خارجي در ايران 
به مراتب افزايش خواهد يافت. او اضافه کرد: مطابق 
آنچه رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرده، 
حجم سرمايه گذاري خارجي در ايران بعد از برجام رشد 
کرده و به 2هزار ميليارد تومان رسيده است. او افزود: 
مي توان با قطعيت اعالم کرد که مقدار سرمايه گذاري 
خارجي 3تا 4برابر شده است.به گزارش پايگاه خبري 
»عصر بازار« به نقل از سنا بيژني گفت: همانطور که 
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار هم توضيح داده، 
رش��د س��رمايه گذاري خارجي بعد از برجام بسيار زياد 
بوده است اما عواملي چون رشد شاخص هاي بورس 
و همينطور افزايش فعاليت در سازمان جهاني آيسکو 

نيز تا حدودي مؤثر بوده است.

تع��داد 1851 بن��گاه از ابت��داي تاس��يس س��ازمان 
خصوصي س��ازي تا پايان دولت يازدهم عرضه ش��ده 
ک��ه از اي��ن تعداد 629 ش��رکت ف��روش رفته که 34 
درصد را شامل مي شود.به گزارش ايران اکونوميست؛ 
از ابتداي تاس��يس س��ازمان خصوصي  سازي تا پايان 
دولت يازدهم تعداد 1851 شرکت به قيمت پايه 2574 
هزار و 616 ميليارد ريال عرضه شده که از اين ميان 
629 شرکت به قيمت 535 هزار و 973 ميليارد ريال 
فروش رفته است که به لحاظ تعداد بنگاه، 34 درصد 

و ارزش واگذاري ها 21 درصد را شامل مي شود. 
 اي��ن گ��زارش مي افزايد: در اين مي��ان 1183 بنگاه 
ب��ه قيم��ت پاي��ه 1646 هزار و 467 ميليارد ريال قبل 
از دول��ت يازده��م عرض��ه صورت گرفت��ه که از اين 
تع��داد 423 بن��گاه به ارزش 355 هزار و 280 ميليارد 
ريال واگذار ش��ده اس��ت که به لحاظ تعداد شرکت  ها 
36 درص��د و ارزش واگذاري ه��ا 22 درصد را ش��امل 

مي شود. 
 در دول��ت يازده��م نيز 668 بنگاه به قيمت پايه 928 
ه��زار و 149 ميلي��ارد ري��ال در دولت يازدهم عرضه 
ص��ورت گرفت��ه ک��ه از اين تعداد 206 بنگاه به ارزش 
180ه��زار و 693 ميلي��ارد ري��ال واگذار ش��ده که به 
لحاظ تعداد ش��رکت، 31 درصد و ارزش واگذاري ها 

19 درصد را شامل مي شود. 
 گفتني اس��ت طبق قانون، س��ال 93 آخرين مهلت 
قانون��ي ب��راي واگذاري ش��رکت هاي دولتي تعيين 
ش��ده بود که اين مهلت در س��ال هاي 94، 95 و 96 
تمديد شده است.  همچنين بر اساس فهرست منتشر 
ش��ده بنگاههاي دولتي قابل واگذاري، قرار اس��ت در 
س��الجاري 337 بنگاه واگذاري ش��ود که از اين ميان 
تع��داد 230 بن��گاه در گروه يک و 107 بنگاه در گروه 

2 قرار دارند. 
 بر اين اساس نگاهي به آمارها نشان مي دهد از ابتداي 
امسال تا کنون 2980 ميليارد ريال سهم و اموال دولتي 
توسط سازمان خصوصي سازي واگذار شده که از اين 
ميان 102 ميليارد ريال از طريق بورس و 2878ميليارد 

ريال از طريق مزايده انجام شده است.

فروش سهام 6۲9 شرکت دولتي از طريق سازمان خصوصي سازيسرمايه گذاري خارجي دربورس به ۲ هزار ميليارد تومان رسيد
تا پايان دولت يازدهم محقق شد:جانشين رئيس سازمان بورس در امور بين الملل :

آگه��ي ابالغ وقت رس��يدگي و دادخواس��ت و ضمائم به آقاي / خان��م 1- آرش رضايي 
فرزند قباد 2- مهرداد شکربيگي فرزند اردشير

خواه��ان آق��اي / خانم ف��رزاد اکبري دادخواس��تي به خواس��ته قدرت نمايي با س��الح 
س��رد و تخريب عمدي خودرو مطرح که به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه 
9409980840801257 ش��عبه پنجم دادگاه تجديدنظر اس��تان اي��الم ثبت و وقت 
رس��يدگي مورخ 1396/12/05 ساعت 09:00 تعيين که حس��ب دستور دادگاه طبق 
موض��وع ماده 174 قانون آئين دادرس��ي کيفري به علت مجه��ول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي گردد تا 
خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتش��ار آگهي ب��ه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر ايالم – فرهاد نظري

تاريخ : 96/9/19
پيوست : 14/96/349

احترام��اً در خصوص پرونده کالس��ه فوق درخواس��ت آقاي حجت اله جور س��را فرزند 
ق��درت اله به عنوان خواهان به طرفيت آقاي س��يد عباس مصيبي فرزند   - به عنوان 
خواندهمبني بر مطالبه وجه به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و موافقت رئيس ش��عبه وقت رسيدگي به تاريخ 1396/11/1ساعت 8:30 جهت درج 
در روزنام��ه و آگهي آن به ش��ما معرفي مي گردد لذا اقدام��ات الزم را در اين خصوص 

مبذول داريد 
مسئول دفتر شعبه 14 شوراي حل اختالف آمل 

تاريخ : 1396/9/19
شماره: 7/96772

شوراي حل اختالف شهرستان امل شعبه هفتم شهري           
احتراما در خصوص پرونده کالسه فوق و درخواست مصطفي ميرزايي به طرفيت خوانده 
فاطم��ه حاتم لو به عل��ت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان وموافقت 
رئيس ش��عبه وقت رس��يدگي به تاريخ 94/11/4 س��اعت 9:30 صب��ح جهت درج در 
روزنام��ه و آگه��ي آن به ش��ما معرفي مي گردد ، ل��ذا اقدام��ات الزم را در اين خصوص 

مبذول داريد . 
 مسئول دفتر شعبه هفتم شوراي حل اختالف شهرستان آمل

تاريخ 96/9/19
پيوست : 5/617/96

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده 5/617/96 - وقت رسيدگي : 96/10/25 ساعت 10:15 صبح 

خواهان : مسعود نوراني با وکالت شعبان اردشيري 
خواسته : مطالبه وجه به مبلغ سي و هشت ميليون ريال ناشي از يک فقره چک به شماره 

332349 تاريخ 1390/5/5 صادره از بانک کشاورزي و کليه خسارات قانوني 
خواهان دادخواس��تي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده که جهت رسيدگي به شعبه پنجم 
ش��هري آمل ارجاع گرديده و وقت رس��يدگي تعيين ش��ده بعلت مجه��ول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستورذ دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسي 
مدني مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي شود . تا خوانده از تاريخ 
نش��ر آخرين آگهي ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي 
حضور بهم رس��اند چنانچه بعداً ابالغي بوس��يله آگهي الزم شود فقط يکنواخت منتشر و 

مدت آن سي روز خواهد بود 
مسئول دفتر شعبه 5 حل اختالف آمل محمدي

تاريخ :  / 96/9
شماره 5/99/96

برگ اجرائيه
مشخصات محکوم له : نام : محمد حبيبي شاهاندشت با وکالت شعبان اردشيري- نشاني 

محل اقامت : آمل – خ هراز افتاب 70 – برج آرين – ط 3                         

مشخصات محکوم عليه: نام : مظفر فتحي سقز- نشاني : مجهول المکان 
موجب راي شماره 242 مورخ 96/4/4 شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهرستان آمل 

و که قطعيت يافته است محکوم عليه محکوم است به :
1 – پرداخت مبلغ يکصدو پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له 

2 - پرداخت مبلغ 3.845.000 ريال بابت تمبر دادرسي در حق محکوم له
3 - پرداخت حق الوکاله وکيل بر اساس تعرفه در حق محکوم له

4 – پرداخت خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ سررس��يد چ��ک 12/9053/349199 – 
91/9/30 لغايت زمان اجراي حکم در حق محکوم له 

5 – پرداخ��ت نيم عش��ر اجراي در حق صندوق دولت بعن��وان هزينه اجراي حکم که از 
محکوم عليه دريافت دارد 

به اس��تناد ماده 19 آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادي ، 
اجتماعي فرهنگي محکوم عليه مکلف اس��ت پس از ابالغ اين برگ اجرائيه ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد و 
مفاد راي بدهد در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي احکام دادگاه 

يا دادگستري محل تحويل خواهد شد .
امضاء و مهر مسئول دفتر شعبه پنجم شوراي حل اختالف آمل- نوروز محمدي   امضاء و 

مهر قاضي شورا شعبه 5 حل اختالف آمل-ابوالقاسم کفشگر 

تاريخ : 96/9/18
 شماره 764/96/6

شماره پرونده 
مرجع رسيدگي : حوزه شهري شعبه ششم شوراي حل اختالف آمل 

خواهان / زهرا اندواري 
خوانده / مريم قاسم زاده فرزند حسن 

خواسته : مطالبه وجه       تاريخ رسيدگي : 96/11/4 ساعت 10
خواهان دادخواستي تسليم دادگاه عمومي نموده که جهت رسيدگي به شعبه ششم حل 
اختالف ارجاع گرديده و وقت رس��يدگي تعيين شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دستور ش��ورا و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني 
مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثير االنتش��ار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر 
آخرين آگهي ظرف يک ماه به دفتر ش��ورا مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمايم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگي حضور 
بهمراه رساند چنانچه بعداً ابالغي بوسيله آگهي الزم باشد فقط يک نوبت منتشر و مدت 

آن 30 روز خواهد بود . م الف 1041
مسئول شعبه ششم حل اختالف شهرستان آمل – فالح زاده 

دادنامه
 ش��ماره پرون��ده: 967/4/95 ش��ماره دادنام��ه: 426- 96/5/8 مرج��ع رس��يدگي: 
حوزه چهار ش��وراي حل اختالف شهرستان ش��هريار خواهان: فاطمه جبارآبادي به وکالت 
از داريوش مهين خير به نش��اني، کرج، بلوار دانش آموز، س��اختمان البرزطبقه 5 واحد 
20خوان��ده: محمد موس��وي ن��ژاد فرزن��د قدمعلي، اکبر منف��ردي )هر دو به نش��اني: 
مجهول المکان( خواس��ته: مطالبه وجه س��ه فقره چک به ميزان يکصد و هشتاد ميليون 
ريال به انضمام هزينه دادرس��ي و خس��ارت تأخي��ر و تأديه و حق الوکاِل��ه )رأي قاضي 
ش��ورا( در خص��وص دعوي فاطمه جبار آبادي به وکال��ت از داريوش ميهن خير بطرفيت 
محمد موس��وي نژاد – اکبر منفردي به خواس��ته مطالبه مبلغ يکصد و هش��تاد ميليون 
ريال بابت س��ه فقره چ��ک به ش��ماره 640846- 95/2/20 و 640219 – 95/2/3 
و 640220- 95/2/10 در عه��ده بان��ک ملي و رس��الت ش��عبه 891-م بروجردي و 
5612قم به انضمام خس��ارات وارده با توجه به عرضحال تسليمي و مستندات پرونده 
و مالحظه نظريه مش��ورتي اعضاي ش��وراي حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از س��وي 
آن ش��ورا، نظ��ر به اينکه وجود اصل چک در يد خواه��ان و صدور گواهي عدم پرداخت 
از بانک محال عليه، حکايت از اس��تقرار دين به ميزان خواس��ته و اشتغال ذمه خوانده 
رديف اول با عنايت به استرداد دعوي خواهان نسبت به خوانده رديف دوم وفق اليحه 
ش��ماره 294 مورخ 96/5/7 رد دعوي خواهان صادر مي گردد و اس��تحقاق خواهان در 
مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب درخواس��ت خواهان 
و به تجويز از ماده 73 قانون آيين دادرس��ي مدني مفاد دادخواس��ت و وقت رسيدگي 
از طريق نش��ر آگهي در روزنامه کثيراالنتش��ار ابالغ گرديده ليکن دليلي مدلول بر ابراء 
ذمه يا اداء دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضي شورا با استصحاب بقاي دين و مصون 
ماندن دعوي و مستندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه، دعوي مطروحه را محمول به 
صحت تلقي با اختيار حاصله از ماده 9 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 94/08/10، 
مس��تنداً به مواد310 و 313 قانون تجارت ومواد 198 و 519 قانون آيين دادرس��ي، 
دادگاه ه��اي عمومي و انقالب در امور مدني و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک 
حکم به محکوميت خوانده رديف اول و نس��بت ب��ه خوانده رديف دوم نظر به رد دعوي 
صادر به پرداخت مبلغ يکصد و هش��تاد ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ه 
ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخيرتأديه از تاريخ 
ص��دور چ��ک لغايت وصول آن و حق الوکال��ه وکيل طبق تعرفه در ح��ق خواهان صادر و 
اعالم مي دارد راي صادره، غيابي و ظرف 20 روز قابل واخواهي در همين حوزه و سپس 
ظرف 20 روز قابل تجديد نظرخواهي در محاکم محترم دادگس��تري شهرس��تان شهريار 

مي باشد. شوراي حل اختالف شهرستان شهريار

دادنامه  پرونده كالسه 9509982148100717 شعبه 1049 دادگاه كيفرى 
فرزند  درى  ابره  ميالد   : 9609972192401060  شاكى  دادنامه  تهران   2
ميالد   -3 جعفرى  مانى   -2 جعفرى  جواد  محمد   -1  : متهمين  عباسعلى  
جعفرى  اتهام : ضرب و جرح عمدى تهديد و توهين و تخريب  راى دادگاه  
بر  داير  جعفرى  سه  هر  مانى  و  ميالد  و  جواد  محمد  اتهام  خصوص  در 
توهين از طريق فحاشى و مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى و تخريب 
2 تهران صفحه  موضوع جلب به دادرسى صادره از شعبه 1035 كيفرى 
شده  صادر  دادسرا  تعقيب  منع  قرار  بصدور  اعتراض  در  كه  پرونده   32
پزشكى  گواهى  و  درى  ابره  ميالد  خصوصى  شاكى  شكايت  به  توجه  با 
از  قانونى و شهادت شهود و گزارش پليس 110 و معاينه صورت گرفته 
خودرو  توسط كالنترى و عدم حضور متهمين براى دفاع از خود در برابر 
بزه انتسابى ضمن احراز بزهكارى مشاراليهم دادگاه مستندا بمواد 134-

 677-608 92 و مواد  ا مصوب  م  از ق   714-709-488-549-449-448
ق م ا كتاب پنجم در باب تعزيرات مصوب 75 حكم بر محكوميت هريك از 
بابت توهين  متهمين بپرداخت يك ميليون ريال جزاى نقدى در حق دولت 
بابت داميه  بابت تخريب و پرداخت دو صدم ديه كامل  و سه سال حبس 
لب و يك صدم ديه كامل بابت حارصه لب و چهار و نيم هزارم ديه كامل 
بابت سه عدد كبودى كتف و ساعد بازوى چپ و نيم درصد ديه كامل بابت 
در حق شاكى خصوصى  متساويا و مشتركا  پايين  و  باال  لب  تورم  ارش 
ايشان محرز نمى شود  اتهام متهمين داير بر تهديد بزهكارى  و در مورد 
مستندا بماده 4 ق آدك و اصل 37 از قانون اساسى حكم بر برائت متهمين 
صادر و اعالم مى نمايد راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ 
واقعى قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 

در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
 62929/م الف    رييس شعبه 1049 كيفري 2  مجتمع شهيد قدوسى تهران

دادنامه  پرونده كالسه 9509982151801202 شعبه 1086 دادگاه كيفرى 2 
تهران دادنامه 9609972166901069  شاكى : مصطفى رئيسى نسب فرزند 
فالح  ابراهيم   -2 حسين  فرزند  خدمتى  مصطفى   -1  : متهمين  كاظم   محمد 
پيركوهى 3- فرض اله اميدپور رودكنارى فرزند كتاب اله  اتهام : كالهبردارى  
راى دادگاه  در خصوص اتهام : 1- مصطفى خدمتى 2- ابراهيم فالح پيركوهى 
3- فرض اله اميد پور رودكنارى داير بر كالهبردارى موضوع شكايت مصطفى 
رئيسى نسب با اين توضيح كه شاكى مدعى است متهمان با وى تماس گرفته 
و گفته اند بجهت فعاليت خوب و زياد موبايل برنده دو حواله شده ايد يكى 
از تلويزيون و ديگرى از مخابرات جهت سفر به مشهد مقدس و يك دستگاه 
تلويزيون كه جهت دريافت به اولين دستگاه ATM برويد تا هزينه به كارت 
شما واريز گردد و گفتند ما رمز كارت از شما نمى خواهيم پس از فرستادن 
منشى خود جهت اقدام فوق از كارتهاى بنده مبالغ ذكر شده را كالهبردارى 
نمودند دادگاه با توجه به قرار جلب به دادرسى صادره شكايت شاكى اقدام 
متقلبانه متهمان جهت بردن مال شاكى عدم حضور و دفاع متهمان از خود 
عليرغم نشر آگهى و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده لذا بزهكارى 
انتقال مال  متهمان محرز است و مستندا بماده يك قانون مجازات راجع به 
غير و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختالس و كالهبردارى 
مصوب 67 هريك از متهمان نامبرده را بتحمل 18 ماه حبس و متهم رديف اول 
را به رد مبلغ 1039995252 ريال و رديف دوم را به رد مبلغ 50/000/000 
ريال و رديف سوم را نيز به رد مبلغ 147010100 ريال در حق شاكى و هر 
يك را بپرداخت همين مبالغ بعنوان جزاى نقدى در حق دولت محكوم مى نمايد 
راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع 
و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي 

باشد . 
 62930/م الف    رييس شعبه 1086 كيفري 2  مجتمع شهيد مدرس تهران

كيفرى  دادگاه   1084 شعبه   9509982150501334 كالسه  پرونده  دادنامه  
هامپارسومويچ  ماسيس   : شاكى    9609972167801138 دادنامه  تهران   2
تهديد  راى   : اتهام  قاسمى   بابك   : متهم  فرزند ورش   داغ  قراچه  بابايانس 
دادگاه  در خصوص اتهام بابك قاسمى فرزند محمدرضا كه بعلت عدم حضور 
اطالعات ديگرى از وى در اختيار نيست داير بر تهديد به قتل دادگاه با عنايت 
به محتويات پرونده كيفرخواست صادره و ساير قرائن و امارات موجود بزه 
انتسابى بنامبرده را محرز تشخيص و مستندا بماده 669 ق م ا مصوب 75 
تعزيرى  حبس  سال  يك  بتحمل  نامبرده  محكوميت  به  حكم  تعزيرات  بخش 
صادر و اعالم مى نمايد راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل 
محاكم  در  تجديدنظر  قابل  روز   20 و سپس ظرف  مرجع  اين  در  واخواهي 

تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
مامور  تهران  تجديدنظر  دادگاه  مستشار  الف     62926/م   
تهران مدرس  شهيد  مجتمع    2 كيفري   1084 شعبه  بخدمت 

كيفرى  دادگاه   1030 شعبه   9609982138100128 كالسه  پرونده  دادنامه  
2 تهران دادنامه 9609972190500951  متهم : على معينى كربكندى فرزند 
خسرو  اتهام : رانندگى بدون پروانه رسمى  راى دادگاه  در خصوص اتهام 
على معينى كربكندى فرزند خسرو داير بر رانندگى با وسيله نقليه موتورى 
 1316 كيفرخواست  موضوع  موتورسيكلت  رسمى  گواهينامه  بدون  زمينى 
مورخ 96/5/29 صادره از دادسراى ناحيه 6 تهران دادگاه با عنايت به محتويات 
پرونده و عدم حضور متهم در جلسه دادرسى عليرغم احضار از طريق نشر 
آگهى و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكارى نامبرده را محرز 
و مسلم دانسته النهايه با استناد بماده 723 ق م ا از كتاب پنجم تعزيرات و 
شق اول ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در 
موارد معين و اصالحيه قانون بودجه سال 1396 كل كشور متهم موصوف را 
بپرداخت 30/000/000 ريال جزاى نقدى محكوم مى نمايد راي صادره غيابي 
ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 

روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
 62927/م الف    رييس شعبه 1030 كيفري 2  مجتمع شهيد قدوسى تهران

دادنامه  پرونده كالسه 9509982140200056 شعبه 1049 دادگاه كيفرى 2 
تهران دادنامه 9609972192401061  شاكى : سياوش طاهرى فرزند حسن 
رضا  متهم : محمد حسين جان فدا فرزند ابوالحسن  اتهام : خريد و فروش 
فرزند  فدا  جان  حسين  محمد  اتهام  خصوص  در  دادگاه   راى  تقلبى   سكه 
كيفرخواست  موضوع  تقلبى  هاى  سكه  فروش  و  خريد  بر  داير  ابوالحسن 
توجه  با  تهران  ناحيه شش  دادسراى  از  8000753 مورخ 96/3/27 صادره 
واريز  قبوض  و  مستندات  و  طاهرى  سياوش  خصوصى  شاكى  شكايت  به 
وجه به حساب متهم از طرف شاكى استعالم بعمل آمده از اتحاديه مربوط و 
راجع به تقلبى بودن سكه ها تصاوير دوربين مدار بسته محل عدم حضور 
متهم براى دفاع از خود در برابر بزه انتسابى ضمن احراز بزهكارى مشاراليه 
دادگاه مستندا بمواد 518-522 از ق م ا كتاب پنجم در باب تعزيرات مصوب 
75 و مواد 134-215 از ق م ا مصوب 92 حكم بر محكوميت متهم بتحمل ده 
سال و يك ماه حبس تعزيرى و ضبط وجوه حاصل از فروش سكه هاى تقلبى 
به نفع دولت ايران و معدوم گرديدن سكه هاى تقلبى صادر و اعالم مى نمايد 
راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ واقعى قابل واخواهي در اين 
استان  تجديدنظر  محاكم  در  تجديدنظر  قابل  روز   20 و سپس ظرف  مرجع 

تهران مي باشد . 
 62928/م الف    رييس شعبه 1049 كيفري 2  مجتمع شهيد قدوسى تهران

محمدرضا  و  عباس  متهمين سيد   92 آدك مصوب  ق  ماده 174  اجراى  در 
صالحى مير باتهام كالهبردارى موضوع شكايت منوچهر نورى پيرالقر فرزند 
عبدالعى كه در پرونده كالسه 960660  شعبه 10 بازپرسى  دادسراى ناحيه 
16 تهران تحت تعقيب مى باشد ابالغ گردد ظرف يك ماه پس از نشر آگهى 
جهت دفاع از اتهام انتسابى به اين شعبه مراجعه نمايند بديهى است در صورت 

عدم حضور به موقع در اين شعبه بصورت غيابى رسيدگى خواهد شد 
 اين آگهى در يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج و منتشر مى شود

تهران   16 ناحيه  دادسراى   10 شعبه  بازپرسى  الف       62919/م    

باتهام توهين  بازدار  در اجراى ماده 174 ق آدك مصوب 92 متهم محسن 
و تهديد موضوع شكايت پرى مختارى فرزند رضا   كه در پرونده كالسه 
950543  شعبه 7 داديارى  دادسراى ناحيه 16 تهران تحت تعقيب مى باشد 
ابالغ گردد ظرف يك ماه پس از نشر آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى به اين 
اين  در  به موقع  بديهى است در صورت عدم حضور  نمايند  شعبه مراجعه 
شعبه بصورت غيابى رسيدگى خواهد شد   اين آگهى در يك نوبت در يكى از 

جرايد كثيراالنتشار درج و منتشر مى شود 
تهران   16 ناحيه  دادسراى   7 شعبه  داديارى   الف       62920/م   
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سريالنکا و مجارستان مشتريان جديد نفتي ايران
مذاکرات مقامات کشور نشان مي دهد 

گروه نفت و انرژي : به نظر مي رسد تعامل 
نفتي بين ايران و مجارستان که با خريد يک 
ميليون بشکه نفت ايران توسط مجارستان 
بعد از امضاي برجام از س��ر گرفته ش��د، به 
زودي با فروش نفت بيش��تر از س��وي ايران 
به مجارستان و همچنين عالقه شرکت هاي 
اين کشور براي حضور در بخش انرژي ايران 
وارد مرحله جديدي ش��ود.به گزارش ايسنا، 
مجارستان که پس از لغو تحريم ها با خريد 
يک ميليون بشکه نفت ايران مشتري نفت 
کش��ورمان شد، اکنون نه تنها عالقه مندي 
خود را براي افزايش خريد نفت از ايران ابراز 
کرده است بلکه در زمينه گسترش تعامالت 
نفت��ي با ايران اب��راز تمايل کرده و خواهان 
حضور در گاز پاکس��تان و س��وآپ نفت خزر 
ش��ده است. همچنين اين کشو عالقه خود 
را ب��راي مطالعه در بخش هاي محدودي از 
باالدست صنعت نفت اعالم کرده است.در 
مقابل ابراز تمايل مجارستاني ها طرف ايراني 
نيز آمادگي خود را براي فعاليت شرکت هاي 
مجارستاني در پروژه هاي نفتي اعالم کرده 
و گفته است انرژي، نفت و گاز از زمينه هاي 
مهم همکاري ايران و مجارس��تان اس��ت و 
چنانچه تجار و بخش خصوصي مجارستان 
عالقمن��د به هم��کاري و جذب س��رمايه 
مشترک در ايران باشند، مورد حمايت دولت 
جمهوري اس��المي ايران خواهند بود. البته 
ايران بر اين موضوع تاکيد کرده اس��ت که 

ضروري است درباره جزئيات اين همکاري 
مذاکرات بيشتري ميان شرکت هاي ۲ کشور 
انجام شود.البته با اينکه مجارستان سال ها در 
بخش انرژي مجارستان فعاليت داشته و در 
بخش اکتشاف و توليد اين کشور تجربه دارد 
با توجه به اينکه هنوز تکليف قرارداد صادرات 
گاز از ايران به پاکستان نامشخص است هنوز 
نحوه همکاري بين ايران و مجارس��تان در 
اين بخش مش��خص نيس��ت.بر اساس اين 

گ��زارش در حال��ي که بي��ش از يک دهه از 
قرارداد گازي ميان ايران و پاکستان گذشته 
و طبق آن همه زيرس��اخت هاي الزم براي 
صادرات گاز از ايران به پاکس��تان از س��وي 
ايران فراهم شده است، اين همسايه شرقي 

بر بدعهدي خود اصرار مي کند
س�ريالنکا خواس�تار خري�د نف�ت از  ���

ايران 
سفير سريالنکا در ايران، با اشاره به تمايل 

کش��ورش ب��راي توس��عه همکاري هاي 
تجاري با ايران گفت: ما عالقه مند به خريد 

فرآورده هاي نفتي، از ايران هستيم.
ش��ريف اني��س در ب��اره برنامه هاي دولت 
متبوع��ش ب��راي همکاري هاي تجاري و 
اقتص��ادي با اي��ران در زمينه هاي مختلف 
اظهار داش��ت: ايران و س��ريالنکا، تجربه 
طوالني همکاري هاي سياسي، اقتصادي 
و ديپلماتيک با يکديگر دارند و تالش داريم 

همکاري  خود را با ايران در سه محور پيش 
ببريم.

وي، توسعه مبادالت تجاري دوجانبه ايران 
و سريالنکا را به عنوان محور نخست نام برد 
و اف��زود: در اي��ن زمينه، فرآورده هاي نفتي 
و مصالح ساختماني ايران مدنظر ما است؛ 
زيرا فرصت هاي فراواني براي صادرات اين 

محصوالت به سريالنکا وجود دارد.
س��فير س��ريالنکا در ايران، دومين محور 
همکاري ايران و س��ريالنکا را گردشگري 
و توريس��م عن��وان کرد و افزود: س��ومين 
محور همکاري ما با ايران، بحث توس��عه 
س��رمايه گذاري هاي مستقيم در دو کشور 

است.
ش��ريف اني��س، ب��ه عمليات نج��ات پنج 
ماهيگير س��ريالنکايي ازس��وي نفتکش 
ايراني Stream اش��اره کرد و با بيان اين 
که اين عمليات پنج س��اعت طول کش��يد، 
افزود: نکته مهم اينجا است که اين عمليات 
نجات توسط يک کشتي غول پيکر تجاري 
ص��ورت گرفته و صرف چنين زماني براي 
نج��ات پنج ماهيگير، نش��ان دهنده وجهه 
بشردوس��تانه اي��ن عملي��ات اس��ت. من 
معتق��دم که ش��رکت مل��ي نفتکش ايران 
 Stream و دريان��وردان کش��تي نفتکش
کار بس��يار مهمي انج��ام داده ان��د و از اين 
بابت س��ريالنکا از مديران اين ش��رکت و 

دريانوردان اين کشتي سپاسگزارند

میز خبریادداشت

 چالشهای واگذاري 
حوزه برق به وزارت نفت

فريدون حسنوند  ���
 رييس کميسيون انرژي مجلس

 اگ��ر بخش برق به وزارت نفت 
واگذار ش��ود شرايط دوگانگي و 
س��ردرگمي در مسائل مديريتي 
و در حوزه منابع آب و توليد برق حاکم مي ش��ود.

در شرايط فعلي با توجه به اينکه دولت دوم آقاي 
روحاني مس��تقر ش��ده و باي��د محصول عملکرد 
خود را در دولت قبلي و زمان باقيمانده به عنوان 
خدمات به مردم ارائه دهد، تغيير س��اختار وزارت 
نيرو با توجه به اينکه مشکالت عديده اي در حوزه 
تامين برق و مس��ائل آب در کش��ور وجود دارد، 
به هيچ وجه مصلحت نيس��ت.تغيير س��اختار به 
هيچ وجه نمي تواند رافع مشکل باشد بلکه زمان 
باقيمانده را از دولت مي گيرد و عمال مش��کالت 
کشور رفع نمي شود، تاکنون چندين تغيير و تحول 
در دولت رخ داده و الحاقاتي طي چند ماه گذشته 
در برخي ش��رکت ها و مجموعه هاي جديد تحت 
نظارت وزارت نيرو رخ داده و تشکيل گروه هايي 
مصوب، راه اندازي، ايجاد و احداث ش��ده اس��ت.

زمان مناس��بي براي واگذاري مجدد شرکت هاي 
نوپا وزرات نيرو به جاي ديگري نيست.مجموعه 
نفت به اندازه کافي حجيم بوده و از گس��تردگي 
بس��يار زيادي برخوردار اس��ت، لذا الحاق بخش 
ب��رق ب��ه وزارت نفت به تنظي��م مجموعه انرژي 
کشور کمکي نمي کند.نماينده مردم انديمشک در 
مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينکه به جز وزارت 
نفت و نيرو مجموعه هاي ديگري همانند سازمان 
انرژي اتمي با بخش برق مرتبط هستند، سازمان 
انرژي اتمي کشور داراي شرايط خاص و حساسي 
اس��ت و نيروگاه هايي همانند بوش��هر دارد که کار 
آنها توليد برق است و هم اکنون دو قرارداد ديگر 
براي احداث دو نيروگاه جديد منعقد شده که بايد 
مش��خص شود که با اين ادغام ها تکليف اينگونه 
مجموعه ها چه مي شود و ابهاماتي در اين بخش 
وج��ود دارد.مجموعه هاي��ي همانند نيروگاه هاي 
برق آبي بخش��ي در حوزه آب و بخش��ي در حوزه 
برق هس��تند، که اگر به وزارت نفت واگذار ش��وند 
شرايط دوگانگي و سردرگمي در مسائل مديريتي 
و در حوزه منابع آب و توليد برق و مسائل حاشيه اي 
ناشي از آن به وجود مي آيد.شرايط امروز به هيچ 
وجه براي ادغام بخش برق به وزارت نفت مناسب 
نيست، مجموعه دولت به جاي ايجاد حواشي بايد 
کارهاي اساس��ي و برنامه هاي تکليفي در برنامه 
شش��م و بودجه س��نواتي را عملياتي کنند، که در 
تابستان آينده کشور با مشکل کمبود برق مواجه 
نش��ده و مش��کل کم آبي رفع شود، البته در حوزه 
نفت به حدي ماموريت ها و مس��ئوليت هاي مهم 
روي دست اين وزارتخانه است که اضافه کردن 
يک مجموعه ديگر سبب سخت تر شدن کار در 

وزارت نفت مي شود.

 طالي سياه 
در انتظار افزايش قيمت

بانک مرکزی قطر پيش بينی کرد که قيمت نفت 
در سال آينده ميالدی ممکن است حدود ۶۰ دالر 
برای هر بشکه باشد. بانک مرکزی قطر پيش بينی 
ک��رد ک��ه با افزايش تقاضای جهانی نفت و توليد 
نفت آمريکا مطابق با برآوردها،  ميانگين قيمت 
نفت در سال ۲۰۱۸ ميالدی حدود ۶۰ دالر برای 
هر بش��که خواهد بود.اين بانک همچنين پيش 
بينی کرد که بازار نفت در س��ال ۲۰۱۸ ميالدی 
از ش��رايط مازاد عرضه ب��ه وضع توازن بازگردد.
بان��ک مرکزی قطر همچنين پيش بينی کرد: در 
صورت اس��تمرار رش��د توليد نفت آمريکا، ثبات 
بازار نفت به پايبندی اعضای سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( به توافق جهانی کاهش 
توليد نفت بستگی خواهد داشت.طبق پيش بينی 
اين بانک، اگر اعضای اوپک به توافق ياد ش��ده 
پايبن��د بمانند، بازار نفت در س��ال آينده ميالدی 
به توازن می رس��د و س��طح ذخيره سازی نفت به 
ميانگين پنجساله خود می رسد.بانک مرکزی قطر 
همچنين يادآور ش��د که بخش��ی از رشد کنونی 
قيمت نفت مربوط به تنش های ژئوپولتيک است 
و پ��س از فروک��ش کردن اين تنش ها، قيمت ها 

اندکی کاهش می يابند.

 گازرساني به 850 روستا 
و 11 شهر

در ۱۰۰ روز نخس��ت دول��ت دوازده��م، به ۸5۰ 
روستا و ۱۱ شهر گازرساني شده  است.مديرعامل 
ش��رکت ملي گاز گفت: در نيمه نخس��ت امسال 
به طور ميانگين، روزانه نزديک به هفت روس��تا 
گازرساني شده که در مجموع، يکهزار و ۲۰۰ روستا 
و ۱4 ش��هر جديد از نعمت گاز بهره مند ش��ده اند.
حميدرضا عراقي افزود: در اين بازه زماني، حدود 
۲3 هزار واحد و بيش از ۲5 هزار مشترک شهري 
و روستايي گازرساني شده اند.عراقي با بيان اين که 
برنامه ريزي براي تکميل گازرساني به شهرهاي 
سيستان و بلوچستان و آغاز عمليات احداث خط 
انتقال گاز ايرانشهر به چابهار نيز وارد مرحله اجرايي 
ش��ده اس��ت، افزود: با رش��د گازرساني به شهرها 
و روس��تاها و اس��تفاده بيشتر از گاز طبيعي، سهم 
سوخت مايع در سبد سوخت مصرفي نيروگاهها 
به کمتر از ۱۰ درصد رس��يده اس��ت.وي تصريح 
کرد: خط لوله گازي 4۲ اينچ دامغان، کياسر، نکا به 
طول۱7۰ کيلومتر در روزهاي پاياني دولت يازدهم 
و نخستين روزهاي دولت دوازدهم، با هدف تامين 
پايدار و مداوم گاز اس��تان هاي ش��مالي و ش��مال  
شرقي به ويژه گلستان و مازندران، راه اندازي شد 
و توانست يکي از دغدغه هاي اصلي استان هاي 

شمالي کشور را برطرف کند..

مديرگازرس��اني ش��رکت ملي گاز گفت: با پايان يافتن 
طرح پايلوت کنتورهاي هوشمند در 4 استان کشور، اين 
کنتورها با درصد خطاي بس��يار پايين براي مش��ترکان 
مورد استفاده قرار مي گيرند. سعيد مومني درباره نصب و 
استفاده از کنتورهاي هوشمند براي مشترکان گاز گفت: 
طي فراخواني که سال گذشته از سوي شرکت ملي گاز 
مطرح ش��د، ۱3 ش��رکت داخلي و خارجي اعالم آمادگي 
کردند تا اجرايي ش��دن اس��تفاده از کنتورهاي هوشمند 
گاز را مورد آزمايش و بهره برداري قرار دهند.وي افزود: 

طرح پايلوت به اين صورت است که هر کدام از اين ۱3 
شرکت، 5 هزار دستگاه از کنتورهاي هوشمند خود را در 
4 استان تهران، مشهد، کرمانشاه و البرز مورد آزمايش 
ق��رار مي دهن��د و نگهداري از اين کنتورها نيز به مدت ۸ 
ماه بر عهده خود ش��رکت ها اس��ت تا پس از پايان دوره 
آزمايش��ي مش��خص شود کدام کنتورها از لحاظ مسائل 
فني و اقتصادي براي کشورمان مناسب تر هستند.مومني 
اظهار کرد: زماني که کنتور مناسب براي مشترکان گاز 
انتخاب ش��ود، به صورت سفارش��ات گس��ترده آنها را در 
اختي��ار م��ردم قرار مي دهي��م، البته هزينه خريد و نصب 
اين کنتورها به س��بب قابليت هايي که دارند نس��بت به 
کنتورهاي معمولي باالتر است. اکنون بيشتر مشترکان 
گاز در کش��ور از کنتورهاي معمولي اس��تفاده مي کنند 
و تع��دادي از کنتوره��ا ني��ز طي ۲ س��ال اخير تبديل به 
کنتورهاي ارتقاء يافته شده اند که در داخل کشور توليد 

مي شوند.

بر اس��اس اليحه بودجه س��ال ۹7 کل کشور، وزارت 
ني��رو مکلف اس��ت عالوه بر درياف��ت نرخ آب بهاي 
شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب، ۲۰ 

تومان از مشترکان دريافت نمايد.
به گزارش مهر، بر اساس بند ج تبصره ۶ اليحه بودجه 
سال ۹7 کل کشور، وزارت نيرو از طريق شرکتهاي 
آبفاي ش��هري سراس��ر کشور مکلف است، عالوه بر 
دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمکعب 

فروش آب ش��رب، مبلغ ۲۰۰ ريال از مش��ترکان آب 
دريافت و به خزانه داري کل کش��ور واريز کند.۱۰۰ 
درصد وجوه دريافتي تا س��قف نهصد و پنجاه ميليارد 
ريال از محل حساب مذکور، در رديف معين در بودجه 
شرکت مزبور صرفا جهت آبرساني شرب روستايي و 

عشايري اختصاص مي يابد.
ده درص��د اعتب��ار مذک��ور براي آبرس��اني ش��رب ع 
ش��ايري و نود درصد آبرس��اني ش��رب روس��تايي بر 
اس��اس ش��اخص جمعيت و کمبود آب ش��رب سالم 
بين اس��تانهاي کش��ور در مقاطع س��ه ماهه از طريق 
شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور توزيع مي شود 
تا پس از مبادله موافقتنامه بين س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي اس��تانها و ش��رکتهاي آب و فاضالب 
روس��تايي اس��تان ها و يا س��ازمان امور عشاير ايران 
 هزينه ش��ود. وجوه فوق مش��مول ماليات به نرخ صفر

 است.

هر مترمکعب فروش آب شرب ۲۰ تومان شدکنتورهاي هوشمند گاز در راه است

--------------------------------------------------
اجرائيه

محک��وم له : ناص��ر محمدي فرزند محم��ود محکوم علي��ه : عباس قل��ي زاده فرزند ايوب 
محکوم به : به موجب درخواس��ت اجراي حکم مربوط به شماره بايگاني 950299 و شماره 
دادنام��ه مربوطه 9509978802701228 محکوم عليه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
23/000/000 ميلي��ون ري��ال معادل دو ميليون و س��يصد هزار توم��ان بابت يک فقره 
چک به ش��ماره س��ريال 9072/843010-07 عهده بانک ملي به عالوه مبلغ 720/000 
هزار ريال بابت خس��ارات دادرس��ي و تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک 1394/1/30 
که اجراي احکام مي بايس��تي آن را بر اس��اس نرخ تورم بانک مرکزي محاسبه و از محکوم 
به اخذ و به محکوم له پرداخت نمايد. و پرداخت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت. 
محکوم عليه موظف است از تاريخ ابالغ اجرائيه : 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
گذارد ) ماده 34 قانون اجراي احکام مدني (2- ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالي معرفي کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائيه نداندبايد ظرف س��ي روزکاري اموال خود را شامل تعداد يا مقدار 
و قيم��ت هم��ه اموال منقول و غير منقول و .. ارائه نمايند و اال به درخواس��ت محکوم له 

بازداشت مي شود. ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394 (
مجيد عباسي – قاضي شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان بانه

م الف / 392

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم س��ارا رشيدي داراي شناسنامه شماره 1084- 3732031985 بشرح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 961032- 8 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نم��وده و چنين 
توضي��ح داده ک��ه ش��ادروان ملک احمدي ب��ه شناس��نامه 3 در تاري��خ 1396/6/14 در 
اقامت��گاه دائمي خود ب��درود زندگي گفته ورث��ه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
افراد مش��روحه زي��ر : 1- بهزاد رش��يدي ش.ش 5212 متول��د 1347/6/26 کد ملي 
3730459377 پس��رمتوفي 2- ف��رزاد رش��يدي ش.ش 5213 متول��د 1349/5/5 
ک��د مل��ي 3730459384 پس��رمتوفي 3- س��هراب رش��يدي ش.ش 1085 متول��د 
1355/10/4 کد ملي 3732031993 پسرمتوفي 4- مينو رشيدي ش.ش 950 متولد 
1354/8/25 ک��د ملي 3732361063 دخترمتوفي 5- س��ارا رش��يدي ش.ش 1084 
متولد 1355/10/4 کد ملي 3732031985 دخترمتوفي 6- اس��رين رش��يدي ش.ش 
40709 متول��د 1363/12/26 کد مل��ي 3730305581 دخترمتوف��ي. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاريخ نش��ر نخس��تين آگهي ظرف يک ماه به 

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

م الف / 2655

آگهي اخطاريه
آقاي اخطار شونده نيما کوثري فرزند منوچهر به پيشه آزاد به نشاني مجهول المکان برابر 
دادنامه / اجرائيه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سنندج به شماره 
بايگاني 950795 مورخه 1396/02/23 که به اين دفترخانه واصل گرديده شما محکوم 
به طالق دادن همسرتان خانم بهارک فياضي گرديده ايد. لذا به موجب اين اخطاريه به شما 
اخطار مي ش��ود که حداکثر ظرف مدت يک هفته جهت اجراي دادنامه به دفترخانه مراجعه 

فرماييد درغيراينصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
نش��اني دفترخانه : سنندج- خيابان فردوسي جنب عکاسي پر تلفن : 08733158090- 

09188774105
عبداله حسيني – سردفتر طالق شماره 5 سنندج

م الف / 2653

آگهي فقدان
مدرک فارغ التحصيلي اينجانب عزيزاله فرزام نژاد فرزند جهانگير به ش��ماره شناس��نامه 
9 صادره از بويراحمد در مقطع کارشناس��ي پيوسته در رشته فقه و حقوق اسالمي صادره 
از واحد دانش��گاهي ياس��وج به س��ريال 0810334 مفقود گرديده اس��ت و فاقد اعتبار 
مي باش��د. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد ياسوج به 

نشاني ياسوج بلهزار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ياسوج ارسال نمايند.

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي جعفر رحماني فرزند اکبر داراي شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به کالسه 
960670 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نم��وده و چنين توضيح داده که 
ش��ادروان اکبر رحماني فرزند قربان علي به شناسنامه 664 در تاريخ 96/5/9 اقامتگاه 

دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- علي رحماني ش ش 14 فرزند متوفي

2- احمد رحماني ش ش 6 پسر متوفي
3- جعفر رحماني ش ش 14 پسر متوفي

4- محمد رحماني ش ش 1336 پسر متوفي
5- محرم رحماني ش ش 2300 پسر متوفي
6- عباس رحماني ش ش 7175 پسر متوفي
7- زهرا رحماني ش ش 1201 دختر متوفي
8- مريم رحماني ش ش 1245 دختر متوفي

9- ثريا رحماني ش ش 93 دختر متوفي
10- اکرم رحماني ش ش 586 دختر متوفي

11- زينب رحماني ش ش 13763 دختر متوفي
12- پروين رحماني ش ش 4310497373 دختر متوفي

13-رقيه نعمتي ش ش 3 همسر متوفي
اين��ک با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزب��ور را در يک نوبت آگه��ي مي نمايد تا 
هرکسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک 

ماه به شوراتقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهر قزوين- اسماعيل دهقان نژاد

خواه��ان رونوش��ت حصر وراثت عيس��ي فتح��ي محمود آب��ادي فرزند ايمانعلي به ش��رح 
دادخواس��ت تقديمي ثبت ش��ده ب��ه کالس��ه 9609982852600514 از اي��ن دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان کهليه جليلوند در 

اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است به :
1- محمد فتحي راد فرزند ايمانعلي شماره شناسنامه 21992 نسبت با متوفي فرزند

2- شکوفه فتحي محمود آبادي فرزند ايمانعلي شماره شناسنامه 16105 نسبت با متوفي 
فرزند

3- ناصري فتحي محمود آبادي فرزند ايمانعلي شماره شناسنامه 14741 نسبت با متوفي 
فرزند

4- فيروزه فتحي راد فرزند ايمانعلي شماره شناسنامه 14740 نسبت با متوفي فرزند
5- صدري فتحي محمود آبادي فرزند ايمانعلي ش��ماره شناس��نامه 95 نس��بت با متوفي 

فرزند
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا چنانچه 
شخصي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک 

ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شعبه ش��وراي حل اختالف شعبه اول شوراي حل اختالف شهري اسفرورين استان 

قزوين- جواد افشاري

خواه��ان رونوش��ت حصر وراثت عيس��ي فتح��ي محمود آب��ادي فرزند ايمانعلي به ش��رح 
دادخواس��ت تقديمي ثبت ش��ده ب��ه کالس��ه 9609982852600517 از اي��ن دادگاه 
درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان هاجر بغدادي در 

اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است به :
1- رقيه فتحي محمود آبادي فرزند ايمانعلي ش��ماره شناسنامه 14739 نسبت با متوفي 

فرزند
2- رضا فتحي محمود آبادي فرزند ايمانعلي ش��ماره شناس��نامه 23169 نسبت با متوفي 

فرزند
3- عليرضا فتحي محمود آبادي فرزند ايمانعلي ش��ماره شناس��نامه 19 نس��بت با متوفي 

فرزند
4- زهرا فتحي محمود آبادي فرزند ايمانعلي شماره شناسنامه 3 نسبت با متوفي فرزند

5- عيسي فتحي محمود آبادي فرزند ايمانعلي شماره شناسنامه 16107نسبت با متوفي 
فرزند

اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا چنانچه 
شخصي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک 

ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شعبه ش��وراي حل اختالف شعبه اول شوراي حل اختالف شهري اسفرورين استان 

قزوين- جواد افشاري

رياست محترم شعبه اول شوراي حل اختالف اسفرورين
با سالم و ادب

احتراماً در خصوص پرونده کالس��ه 960517 موضوع دادخواست خانم فاطمه مهر عليان 
فرزن��د حجت اله به طرفيت آقاي جواد نامور خورش��بري فرزند خدابخش مبني بر مطالبه 
نفق��ه معوقه و آتي از تاريخ 1395/11/1 و همچنين مطالبه نفقه جاريه فرزند مش��ترک 
خويش بنام علي اکبر خورشبري )2 ساله( از تاريخ 97/6/7 اينجانب محمد رحماني فرزند 
قدرت به عنوان کارشناس رسمي دادگستري جهت برآورد ميزان نفقه مطروحه تعيين که 
نظريه خويش را به ش��رح ذيل اعالم مي دارم: ش��وراي محترم ضمن پذيرش دعوي زوجه 
قرار ارجاع امر به کارشناس��ي را صادر تا کارشناس با در نظر گرفتن کليه عوامل موثر در 
تعيين ميزان نفقه نظريه خويش را اعالم بدين شرح که زوجه برابر دادخواست تقديمي و 
مصاحبه حضوري اظهار نموده که همس��رم نفقه اينجانب و فرزند مش��ترکمان را پرداخت 
نمي کند و هم اکنون نيز در محل نامشخص زندگي مي نمايد اينجانبه در روستاي خروزان 
در من��زل م��ادري زندگي مي نمايم که هزينه هاي متعارف زندگي از س��وي مادرم پرداخت 

مي گردد که تقاضاي مطالبه آن را دارم.
لذا با توجه به کليه عوامل موثر در تعيين ميزان نفقه خصوصا شرايط و محل زندگي زوجه 
و فرزند مش��ترک و نيز مد نظر قراردادن هزينه هاي متعارف زندگي نفقه زوجه از تاريخ 
1395/11/1 تا تاريخ 96/9/15 مبلع س��ه ميليون و هفتاد هزار تومان به ش��رح ذيل 

محاسبه و اعالم مي گردد:
الف( 

1- نفقه زوجه از تاريخ 95/11/1 تا پايان س��ال ماهيانه مبلغ دويس��ت و ش��صت هزار 
تومان )جمعا پانصد و بيست هزار تومان(

2- نفق��ه زوجه از تاريخ 96/1/1 تا تاريخ 96/9/15 ماهيانه مبلغ س��يصد هزار تومان 
)جمعا دو ميليون و پانصد و پنجاه هزار تومان( 

در ضمن نفقه زوجه از تاريخ 1396/9/16 تا پايان س��ال نيز ماهيانه مبلغ س��يصد هزار 
تومان برآورد مي گردد.

ب( نفقه فرزند مش��ترک بنام علي اکبر نامور خورشبري از تاريخ 96/6/7 )تاريخ تقديم 
دادخواس��ت( ت��ا پايان س��ال ماهيانه مبلغ دويس��ت و ده ه��زار تومان تعيي��ن و برآورد 

مي گردد.
با تشکر – محمد رحماني

آگهي 363
خواهان رونوش��ت حصر وراثت رقيه ميرزائي علي پور فرزند باقر به ش��رح دادخواس��ت 
تقديمي ثبت ش��ده به کالسه 9609982856100271 از اين دادگاه درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که ش��ادروان نازي باقري در اقامتگاه دائمي خود 

بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- باقر ميرزائي علي پور شماره ملي 5089728410 تاريخ تولد 1322/01/02 همسر 

متوفي
2- عباس ميرزائي علي پور شماره ملي 0320148076 تاريخ تولد 1356/12/29 پسر 

متوفي
3- رقيه ميرزائي علي پور ش��ماره ملي 5089612250 تاريخ تولد 1360/5/24 دختر 

متوفي
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا چنانچه 
شخصي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک 

ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول خاکعلي شوراي حل اختالف بخش بشاريات استان قزوين- اعظم 

قلي پور

آگهي 360
اجرائيه

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: 1- زيورتاج محمديان چوکانلو فرزند محسن به نشاني 
استان قزوين شهرستان البرز شهر الوند نصرت آباد خيابان استقالل 14- پالک 43 منزل 

حسين ميوه فروش شماره تماس 09903486517
مش��خصات محکوم عليه/ محکوم عليهم: 1- اکبر ماهي قورت قيه س��ي فرزند رحمن به 

نشاني مجهول المکان
مشخصات نماينده يا قائم مقام قانوني محکوم له/ محکوم عيله

محکوم به: بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 1396022000449149 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609972840200928 محکوم عليه محکوم است به پرداخت 
مهر المس��مي زوجه به مبل��غ يک ميليون ريال با محاس��به به ن��رخ روز در حق خواهان به 

انضمام پرداخت نيم عشر دولتي)راي صادره غيابي است.(
مدي��ر دفتر ش��عبه 1 دادگاه خانواده دادگس��تري شهرس��تان البرز )2 حقوقي س��ابق( – 

بهرامي

آگهي 361
پرونده کالس��ه 9609982938400083 شعبه پنجم ش��وراي حل اختالف شهري البرز 

استان قزوين تصميم نهايي شماره 
خواهان: آقاي س��هراب روا فرزند قربانعلي به نشاني استان قزوين شهرستان البرز شهر 

الوند فلکه بسيج خ شهرداري ک 6 عاشوري پ150
خوانده: آقاي جواد فرهادي فرزند قاسم به نشاني قزوين بويين زهرا مرکزي بويين زهرا 

ستاد فرماندهي نيروي انتظامي
خواسته: مطالبه وجه چک

راي شورا- در خصوص دعوي خواهان آقاي سهراب روا فرزند قربانعلي به طرفيت خوانده 
آقاي جواد فرهادي فرزند قاس��م به خواس��ته مبلغ 68/000/000 ريال وجه يک فقرع 
چک بانکي به ش��ماره 943556 بانک قوامين و از حساب جاري 318460100006623 
با احتساب خسارات دادرسي و خسارت تاخير تاديه لذا با عنايت به تصوير مسدق چک و 
گواه��ي عدم پرداخت و دفاعيات غيرموجه خوانده مبني بر اينکه چک مذکور را به عنوان 
امان��ت به آقاي غالمي )همکار( دادم و ق��رار بود خودش مبلغ را واريز نمايد" و با توجه به 
وصف تجريدي چک و اينکه خواهان دارنده با حسن نيت مي باشد و نظر به اينکه خواهان 
اقرار دارد مبلغ ده ميليون ريال از وجه چک را دريافت کرده اس��ت لذا خواسته خواهان 
را در خصوص باقيمانده وجه محرز تشخيص و به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 
از قان��ون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدن��ي و مواد 310 و 313 
از قان��ون تج��ارت و مواد 9 و 27 از قانون ش��وراهاي حل اختالف خوان��ده را به پرداخت 
58/000/000 ري��ال به عنوان اصل خواس��ته و 2/690/000 ري��ال به عنوان هزينه 
دادرس��ي و خس��ارت تاخير تاديه از 95/12/22 لغايت اجراي حکم بر طبق شاخص بانک 
مرک��زي در حق خواهان محکوم و اعالم مي دارد ضمنا در خصوص مبلغ ده ميليون ريال از 
خواسته به شرح فوق با توجه به اقرار خوانده به دريافت آن به استناد ماده 197 قانون 
آيين دادرسي مدني حکم به بيحقي خواهان صادر و اعالم مي گردد راي صادره حضوري و 
ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه هاي عمومي حقوقي شهرستان 

البرز مي باشد.
قاضي شعبه 5 شوراي حل اختالف البرز- محمودخاني

آگهي 366
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي سردار جانو کريم فرزند جانو

خواه��ان خانم زينب زرمحمدي دادخواس��تي ب��ه طرفيت خوانده آقاي س��ردار جانو کريم 
فرزند جانو به خواس��ته س��لب حضانت مطرح که به اين ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609982840200851 شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستري شهرستان البرز)2 
حقوقي س��ابق( ثبت و وقت رس��يدگي م��ورخ 1396/11/01 س��اعت 12:30 تعيين که 
حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرس��ي مدني به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار 
آگهي مي شود تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه اول دادگاه خانواده دادگستري شهرستان البرز- بهرامي

آگهي 362
خواه��ان رونوش��ت حص��ر وراثت محمدعل��ي پروندي فرزند مراد به ش��رح دادخواس��ت 
تقديمي ثبت ش��ده به کالسه 9609982938300576 از اين دادگاه درخواست گواهي 
حص��ر ورث��ت نم��وده و چنين توضيح داده که ش��ادروان حس��ين جعفرخان��ي در اقامتگاه 

دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمدطاها جعفرخاني به ش.ش 7280260756 فرزند متوفي

2- زهرا جعفرخاني به ش.ش 4311691459 فرزند متوفي
3- فاطمه ذوالقدر به ش.ش 2617 همسر متوفي

اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا چنانچه 
شخصي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک 

ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهري البرز استان قزوين- کلهر

آگهي 365
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي اصغر عظيمي مهرو فرزند محمد

خواهان خانم مليحه ترابي فيروز دادخواس��تي به طرفيت خوانده آقاي اصغر عظيمي مهرو 
فرزند محمد به خواسته طالق به درخواست زوجه، مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالس��ه 9609982840200602 شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستري شهرستان 
البرز)2 حقوقي سابق( ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1396/10/30 ساعت 12:30 تعيين 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار 
آگهي مي شود تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه اول دادگاه خانواده دادگستري شهرستان البرز- بهرامي

آگهي 581
آگهي ابالغ در وقت دادرسي حقوقي

در پرونده کالسه حقوقي 960410 شعبه 24 شوراي حل اختالف قزوين آقاي سيدحسن 
حسيني دادخواستي تقديم شورا نموده مبني بر مطالبه وجه چک چون محمدرضا کاظميان 
مجهول المکان ميباشند لذا بدينوسيله به ايشان ابالغ مي گردد تا در مورخ 1396/10/30 
ساعت 16:30 در شوراي فوق الذکر واقع در قزوين مينودر بلوار صياد شيرازي خ مرصاد 
جن��ب نمايندگي مرصاد حاضر و ضمن دريافت نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم و اعالم 
آدرس صحيح خود در جلس��ه ش��ورا به هم رس��اند در غير اينصورت شوراي حل اختالف 

اقدام به اتخاد تصميم قانوني خواهد نمود.

مسئول دفتر شعبه 24 شوراي حل اختالف شهر قزوين

آگهي 580
پرونده کالسه 9609982822700230 شعبه 17 شوراي حل اختالف شهرستان قزوين 

تصميم نهايي شماره 9609972822700537 
خواهان: آقاي ابوعباس موس��وي فرزند علي به نش��اني قزوين تهرانقديم ک ياران پالک 

11
خوانده: خانم سعيده بزرگزاد به نشاني قزوين بلوار مدرس ک کرامت پالک 17

خواسته: الزام به تنظيم سند رسمي امتياز تلفن
راي قاضي ش��ورا- در خصوص دعواي خواهان آقاي ابوعباس موس��وي به طرفيت خوانده 
خانم سعيده بزرگزاد به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي يک خط تلفن همراه به انضمام 
کليه خس��ارات قانوني بدين ش��رح که خواهان مدعي است برابر مبايعه نامه عادي مورخه 
مردادم��اه 1386 يک عدد س��يم کارت خط هم��راه اول به ش��ماره 09123085798 از 
خوانده خريداري نموده که عليرغم پرداخت کل ثمن معامله خوانده از انتقال و تنظيم سند 
رس��مي خط مذکور امتناع مي نمايد لذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي محکوميت و الزام 
خوانده به تنظيم سند رسمي را دارم شورا با توجه به محتويات پرونده و مالحظه قرارداد، 
عادي فيمابين و پاس��خ اس��تعالم واصله از ش��رکت مخابرات اس��تان قزوي��ن که ماليکت 
خوانده را نس��بت به خط مذکور تاييد نموده و از س��ويي خوانده ابالغ در جلسه رسيدگي 
حضور نيافته و نسبت به خواسته خواهان پاسخي بعمل نياورده است بنا به مراتب شورا 
دعواي خواهان را در اين مرحله محمول بر صحت تشخيص داده ، و مستندا به مواد 10، 
219و220 و 1257 قان��ون مدن��ي و ماده 519 و 522 قان��ون مدني و ماده 519 و 512 
قانون آيين دادرس��ي مدني حکم به محکوميت خوانده تنظيم س��ند رسمي انتقال مالکيت 
يک عدد س��يم کات به ش��ماره 09123085798 و پرداخت مبلغ 335/000 ريال بابت 
هزينه دادرس��ي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد راي صادره غيابي بوده و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از مضي مدت مذکور ظرف مهلت 20 

روز قابل اعتراض در محاکم عمومي و حقوقي قزوين مي باشد./ش
قاضي شعبه 17 شوراي حل اختالف قزوين- بهبودي

دادنامه
شماره پرونده: 966/4/95 شماره دادنامه: 425- 96/5/8 مرجع رسيدگي: حوزه چهار 
ش��وراي حل اختالف شهرستان شهريار خواهان: فاطمه جبارآبادي به وکالت از محمد بذال 
به نش��اني: کرج، بلوار دانش آم��وز، مهر ويال نبش کوچه 2 س��اختمان مهر ويال پالک 507 
طبق��ه 5 واحد 16 خوانده: هوار ش��هبازي فرزند جعفر، اکبر منفردي )هر دو به نش��اني: 
مجهول المکان( خواسته: مطالبه وجه رسيد عادي به ميزان هشتاد ميليون ريال به انضمام 
هزينه دادرسي و خسارت تأخير و تأديه و حق الوکاله )رأي قاضي شورا( در خصوص دعوي 
فاطمه جابر آبادي به وکالت از محمد بذال بطرفيت هوار شهبازي، اکبر منفردي به خواسته 
مطالبه مبلغ هشتاد ميليون ريال بابت يک فقره رسيد عادي مورخ 92/05/20 به انضمام 
خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمي و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتي 
اعضاي ش��وراي حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از س��وي آن شورا، نظر به اينکه وجود 
اصل رسيد عادي در يد خواهان حکايت از استقرار دين به ميزان خواسته و اشتغال ذمه 
خوان��ده رديف اول داش��ته و با عناي��ت به اليحه ابرازي خواهان به ش��ماره 293 خواهان 
دعوي خود را نس��بت به خوانده رديف دوم مس��ترد نموده اس��ت و استحقاق خواهان در 
مطالب��ه وجه دارد و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب درخواس��ت خواهان و 
به تجويز از ماده 73 قانون آيين دادرس��ي مدني مفاد دادخواس��ت و وقت رس��يدگي از 
طريق نش��ر آگهي در روزنامه کثيراالنتش��ار ابالغ گرديده ليکن دليل��ي مدلول برابر ابراء 
ذمه يا اداء دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضي ش��ورا با اس��تصحاب بقاي دين و مصون 
ماندن دعوي و مستندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه، دعوي مطروحه را محمول به 
صحت تلقي با اختيار حاصله از ماده 9 قانون ش��وراهاي حل اختالف مصوب 94/08/10، 
مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرسي، دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
ام��ور مدني حکم به محکوميت خوانده رديف اول نس��بت به خوانده رديف دوم رد دعوي 
خواهان صادر مي گردد به پرداخت مبلغ هش��تاد ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
يک ميلي��ون و چهارصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و خس��ارت تأخيرتأديه از 
تاري��خ 1395/12/11 لغاي��ت وصول آن و حق الوکاله وکيل طب��ق تعرفه در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم مي دارد راي صادر، غياب��ي و ظرف 20 روز قابل واخواهي در همين حوزه و 
س��پس ظرف 20 روز قابل تجديد نظرخواهي در محاکم محترم عمومي حقوقي دادگستري 

شهرستان شهريار مي باشد.
شوراي حل اختالف شهرستان شهريار

دادنامه
 ش��ماره پرونده: 965/4/95 ش��ماره دادنامه: 424 - 96/5/8 مرجع رسيدگي: حوزه 
چهار شوراي حل اختالف شهرستان شهريار خواهان: فاطمه جبارآبادي به وکالت از محمد 
بذال به نش��اني، کرج، بلوار دانش آموز، مهر ويال نبش ک 2 س��اختمان مهر ويال پ 507 
طبقه 5 واحد 16 خوانده: علي ش��روعي فرزند حبيب، اکبر منفردي )هر دو به نش��اني: 
مجهول المکان( خواسته: مطالبه وجه رسيد به ميزان پنجاه ميليون ريال به انضمام هزينه 
دادرسي و خسارت تأخير و تأديه )رأي قاضي شورا( در خصوص دعوي فاطمه جبار آبادي 
به وکالت از محمد بذال بطرفيت علي ش��روعي و اکبر منفردي به خواس��ته مطالبه مبلغ 
پنجاه ميليون ريال بابت يک فقره رسيد عادي 91/01/30 به انضمام خسارات وارده با 
توجه به عرضحال تس��ليمي و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتي اعضاي شوراي 
حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از س��وي آن ش��ورا، نظر به اينکه وجود اصل رس��يد 
عادي در يد خواهان حکايت از اس��تقرار دين به ميزان خواس��ته و اشتغال ذمه خوانده 
و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده رديف 
اول و اس��ترداد دعوي خواهان نس��بت به خوانده رديف دوم حسب درخواست خواهان 
و به تجويز از ماده 73 قانون آيين دادرس��ي مدني مفاد دادخواس��ت و وقت رس��يدگي 
از طريق نش��ر آگهي در روزنامه کثيراالنتش��ار ابالغ گرديده ليکن دليلي مدلول بر ابراء 
ذمه يا اداء دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضي ش��ورا با اس��تصحاب بقاي دين و مصون 
ماندن دعوي و مستندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه، دعوي مطروحه را محمول به 
صحت تلقي با اختيار حاصله از ماده 9 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 94/08/10، 
مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرس��ي، دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني حکم به محکوميت خوانده رديف اول و رد دعوي خواهان نسبت به خوانده 
ردي��ف دوم دارد به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ نهصد 
و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 1395/12/11 
لغاي��ت وص��ول آن و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه در حق خواه��ان صادر و اعالم مي دارد 
راي صادر، غيابي و ظرف 20 روز قابل واخواهي در همين حوزه و س��پس ظرف 20 روز 
قابل تجديد نظرخواهي در محاکم محترم عمومي حقوقي دادگس��تري شهرس��تان شهريار 

مي باشد.شوراي حل اختالف شهرستان شهريار



بانک و بیمه

شهرستانكشهرستانك خبر شهرستان

ماليات بر ارزش افزوده ، عامل اصلي کاهش صادرات و توليد طال 
در اتاق بازرگاني اصفهان مطرح شد؛

ميز کش��وري توس��عه صادرات طال و جواهرات با حضور 
معاون سازمان توسعه صادرات ايران و جمعي از اعضاي 
هي��ات مدي��ره انجمن توليدکنن��ده و صادرکننده طال و 
جواهرات اس��تان ها در س��الن اجتماعات اتاق بازرگاني 
اصفهان برگزار ش��د. در اين نشس��ت 4 س��اعته مسايل 
و مش��کالت پيرام��ون صادرات ط��ال و جواهر مطرح و 

راهکارهاي حل آن عنوان شد. 
محم��د رض��ا مودودي معاون توس��عه ص��ادرات کاال و 
خدمات س��ازمان توس��عه تجارت ايران در اين نشس��ت 
گفت:کاه��ش ص��ادرات طال و جواه��رات از رقم 750 
ميليون دالر سال 90 به 60 ميليون دالر سال 95 زنگ 
خط��ري اس��ت که بايد بخش دولت��ي و خصوصي را به 
تکاپ��و براي احي��اي مجدد آن بين��دازد.وي افزود:اتاق 
بازرگاني،انجمن هاي تخصصي و تشکل هاي صادراتي 
بايستي در بخش طال جدي تر و فعاالنه وارد شوند تا از 
گردش هزار ميليارد دالري اين صنعت در جهان بخشي 

از آن به ايران تعلق پذيرد.
وي خواس��تار مطالعه دقيق رفتار کش��ورهاي همس��ايه 
در زمين��ه ط��ال و جواهرات و توس��عه اين بخش ش��د و 
گفت:تشکيل ميزهاي تخصصي صادراتي در استان ها با 
هدف شناسايي چالش ها و ارايه راهکارهاي اجرايي براي 

توسعه صادرات بخش هاي تخصصي است.
م��ودودي تاکي��د کرد:نتاي��ج و مصوبات نشس��ت هاي 
تخصصي ميزهاي صادراتي به عنوان دس��تور جلس��ه 

شوراي عالي صادرات کشور به شمار مي آيد .
وي حم��ل و نق��ل را يک��ي از چالش هاي صادرات طال و 
جواهرات برشمرد و گفت:برندسازي توليدات ايراني در 
بازارهاي هدف مي تواند جلوي رقابت منفي و محصوالت 

تقلبي را بگيرد. اسرافيل احمديه مديرکل صنعت،معدن 
و تجارت اس��تان اصفهان در اين نشست گفت:ميزهاي 
تخصصي صادراتي س��ازمان توس��عه تجارت بر اساس 

مزيت هر استان به همان استان تفويض شده است.
س��نتي،فرش  ج��ات  ش��يريني  افزود:مي��ز  وي 
ماشيني،نس��اجي،روغن صنعت��ي و ط��ال و جواهرات به 
اس��تان اصفهان تفويض ش��ده است تا با راهبري و ارايه 
راهکاره هاي اجرايي زمينه توسعه صادرات اين بخش ها 

را فراهم سازند.
م��راد امي��ري مديرکل مالياتي اس��تان اصفهان در اين 
نشس��ت گفت:صادرکنن��دگان ط��ال و جواهر مي توانند 
ظ��رف ي��ک ماه از صادرات کاالي خود ماليات بر ارزش 

افزوده پرداختي را دريافت کنند.
وي تاکيد کرد:در موضوع استرداد ماليات بر ارزش افزوده 
کوچک ترين مشکلي وجود ندارد و اين در شرايطي است 
که تکاليف مالياتي صادرکننده و توليد کننده به درستي 

انجام شده باشد . 
وي اضاف��ه ک��رد: در راس��تاي ش��فافيت اقتص��ادي 

صندوق ه��اي الکترونيک��ي ف��روش در کليه واحدهاي 
صنفي از سوي دولت نصب خواهد شد. 

وي افزود:واحده��اي صنف��ي و توليدي طال و جواهرات 
چنانچه بر اساس ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم 
،اظهارنامه و دفاتر قانوني را به موقع ارايه کنند مي توانند 

از معافيت هاي مالياتي استفاده کنند.
امي��ري از ادغ��ام پرونده ه��اي ماليات بر ارزش افزوده و 

عملکرد موديان در استان اصفهان خبر داد. 
اين محصول براي توليدکنندگان شد و گفت:استفاده از 
طالي مستعمل براي توليد مصنوعات طال باعث کاهش 
کيفيت مي شود و استفاده از شمش مي تواند محصوالت 

با کيفيتي را براي بازارهاي خارجي توليد کند.
حميد رضايي عضو انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان 
طال و جواهرات اس��تان اصفهان در اين نشس��ت گفت:9 
درصد ارزش افزوده از اصل طال باعث گران شدن قيمت 
محصول براي صادر کننده مي شود زيرا از ابتداي ورود 
ش��مش به کش��ور 9 درصد به قيمت تمام ش��ده افزوده 

مي شود.

رضاي��ي عطف به ماس��بق نم��ودن قوانين و عدم تطابق 
قواني��ن گمرک��ي، بانک مرک��زي و اداره امور مالياتي از 
ديگر چالش هاي صادرات طال و جواهرات برشمرد.وي 
س��ليقه اي عمل نمودن مميزي در دارائي را يکي ديگر 
از چالش هاي اين بخش برش��مرد و گفت: تش��خيص 
غي��ر منطق��ي ماليات و اعمال ماليات و جرايم س��نگين 
ب��راي واحده��اي تولي��دي را از چالش هاي پيش روي 

اين صنعت است . 
رضايي نبود تسهيالت ريالي در حد نرخ سود بين المللي 
براي بخش توليد طال و جواهرات،نبود طالي شمش در 
کش��ور براي توليد کننده و صادرکننده،هدر رفتن زمان 
توليد جهت آزمايش طالهاي موجود در بازار که داراي 
فلزات مضر يا عيار اشتباه از ديگر مشکالت پيش روي 

فعاالن طال و جواهرات دانست . 
وي ممنوع کردن داد و س��تد طالهاي غير اس��تاندارد 
پ��س از به وج��ود آوردن کارخانه هاي توليدي ش��مش 
به اندازه کافي در کشور،تس��هيل در امر ورود ش��مش از 
خارج بدون هرگونه موانع و ارزش افزوده يا هزينه هاي 
اضافي، عدم به روز رساني و بررسي کارشناسانه قوانين 
و آئي��ن نامه ه��اي مربوط در امر توليد و صادرات طال،به 
روز کردن قوانين و آئين نامه ها به صورت کارشناسي و 
هماهنگ با ميز تخصصي طال جهت جلوگيري از تغيير 
زود هن��گام قواني��ن را از ديگر چالش هاي توليدکننده و 

صادرکنندگان طال و جواهر عنوان کرد. 
در پاي��ان اي��ن نشس��ت راهکارهاي پيش��نهاي فعاالن 
عرص��ه ط��ال و جواه��رات کش��ور در قالب پيش��نهاد و 
 دس��تور جلس��ه به س��ازمان توس��عه تجارت ايران ارايه

 شد.
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تجليل شركت توزيع نيروي 
برق مازندران از جايگاه داران

ساري-رييس��ي شرکت توزيع نيروي 
برق مازندران از ش��رکت فراورده هاي 
نفتي و جايگاه داران CNG در مازندران 
که درتابس��تان سال 96 با اين شرکت 
هم��راه بودند و درس��اعات اوج و پيک 
ب��ار مصرف از ديزل ژنراتور اس��تفاده 
نمودن��د تقدير و تش��کر کرد.مهندس 
قاس��م ش��هابي در اين همايش اعالم 
نمود با توجه به اينکه مناسب ترين زمان 
اس��تفاده از لوازم برقي پر مصرف ، ايام 
تعطيل و ساعات اوليه روز و پايان شب 
است و استفاده از نور و تهويه طبيعي ، 
مراقبت و تعمير وسايل برقي ، خاموش 
کردن وسايل برقي اضافي از روشهايي 
است که بدون تحميل هزينه بر خانوار 
مي تواند موج��ب کاهش هزينه بهاي 
ب��رق گردد. مديرعامل ش��رکت توزيع 
ني��روي برق مازن��دران بابيان اينکه با 
مصرف درس��ت از ان��رژي برق ضمن 
کم��ک به اقتصاد خانواده ، هزينه هاي 
س��نگين س��رمايه گ��ذاري را کاهش 
دهيم، افزود: استفاده درست و منطقي 
از ب��رق بيانگ��ر تعه��د و عالقمندي به 

سازندگي کشور است. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينک��ه فرهن��گ 
اس��المي هم رعايت تعادل در مصرف 
ب��رق را توصي��ه مي کن��د، گف��ت: به 
کودکانمان بياموزيم چراغهاي خانه را 
بيهوده روشن نگذارند.در اين نشست و 
هم انديشي شرکت توزيع نيروي برق 
مازندران وش��رکت فرآورده هاي نفتي 
منطقه شمال – ساري باحضور مهندس 
شهابي رئيس هيئت مديره ومديرعامل 
ش��رکت توزيع نيروي برق مازندران و 
مهندس طالبي مديرفرآورده هاي نفتي 
منطقه ساري و معاونين ومديران هردو 
شرکت همراه باتجليل مهندس شهابي 
باتقدي��م لوح س��پاس و اه��دا جوايز به 
مديريت ومعاونين ومديران وکارکنان 
ش��رکت فراورده هاي نفتي ش��مال-

 CNG س��اري و جايگاه داران محترم
در مازندران که درتابس��تان س��ال 96 
با ش��رکت توزيع نيروي برق مازندران 
هم��راه بودند و درس��اعات اوج و پيک 
ب��ار مصرف از ديزل ژنراتور اس��تفاده 
نمودن��د ت��ا م��ردم ش��ريف مازندران 
 خاموش��ي نداش��ته باش��ند قدردان��ي

 نمودند.

۳۵ميليارد ريال اعتبار براي 
تکميل پروژه فاضالب خمين

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
گف��ت: براي تکمي��ل پروژه فاضالب خمين که 
بي��ش از 25کيلومتر آن باق��ي مانده، 35ميليارد 
ريال اعتبار تخصيص يافت. عبدالرضا خليلي در 
نشست با فرماندار شهرستان خمين اظهار داشت: 
تاکنون 200کيلومتر طرح فاضالب شهر خمين 
انجام شده و در حال حاضر ۸7 درصد مردم اين 

شهرستان از فاضالب برخوردار هستند.
مديرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان 
مرکزي ادامه داد: با پيگيري هاي انجام ش��ده و 
ب��ا تخصي��ص اعتبار مورد نياز تا نيمه اول س��ال 
آينده طرح فاضالب در اين شهرس��تان تکميل 
مي ش��ود و 100درصد مردم تحت پوش��ش آن 
قرار مي گيرند.خليلي با اشاره به تامين آب خمين 
بيان کرد: نگراني در خصوص تامين آب خمين 
وجود ندارد و ظرف يک ماه آينده و در نهايت تا 
پايان سال جاري تامين آب از لحاظ کمي و کيفي 
براي مردم محس��وس خواهد شد.در اين جلسه 
همچنين رئيس آب و فاضالب شهرستان خمين 
اظهار داشت: در حال حاضر شاخص بهره مندي 
خمين از پروژه فاضالب دو برابر ميانگين کشوري 
است.مش��هدي بيان کرد: اين شاخص در کشور 

4۸درصد و در خمين 90درصد مي باشد.

پرداخت ۳849 تومان صدقه 
توسط هر شهروند زنجاني

هر شهروند زنجاني در اين استان به طور ميانگين 
در هش��ت ماهه امس��ال س��ه هزار و ۸49 تومان 
صدقه پرداخت کرده است.مديرکل کميته امداد 
اس��تان زنجان گزارش��ي از اجراي طرح صدقه 
در اين اس��تان در هش��ت ماهه امسال ارائه کرد.
به گزارش س��ايت خب��ري کميته امداد، هدايت 
صفري، مديرکل کميته امداد اس��تان زنجان با 
اش��اره به اينکه يک��ي از طرح هاي مهم اجرايي 
اين نهاد در حوزه مش��ارکت هاي مردمي اجراي 
ط��رح صدق��ه اس��ت، گفت: بي��ش از 143 هزار 
صندوق صدقات کميته امداد اس��تان زنجان در 
س��طح منازل، اصناف، اماکن عمومي و دولتي، 
شرکت ها و معابر اين استان وجود دارد.وي افزود: 
خيران زنجاني در هش��ت ماهه امس��ال بيش از 
چه��ار ميلي��ارد و 69 ميليون در قالب طرح صدقه 
ب��ه کميته امداد اس��تان زنجان به منظور کمک 
ب��ه خانواره��اي تحت حمايت اين نهاد پرداخت 
کرده اند.صف��ري ادام��ه داد: به طور ميانگين هر 
ش��هروند زنجاني در اين اس��تان در هشت ماهه 
امس��ال س��ه هزار و ۸49 تومان و ماهيانه 4۸1 
تومان صدقه پرداخت کرده است.مديرکل کميته 
امداد استان زنجان همچنين بيان کرد: صدقات 
پرداختي خيران زنجاني به کميته امداد اس��تان 
زنجان در هش��ت ماهه امس��ال به منظور تأمين 
جهيزيه نوعروس��ان نيازمند، کمک به ساخت و 
تعمير مسکن، اشتغال، آموزش، درمان، پرداخت 
کمک هاي موردي، کمک هزينه تحصيلي دانش 
آموزان و دانشجويان نيازمند و پرداخت وام هاي 
ض��روري ب��ه مددجويان تحت حمايت اين نهاد 

هزينه شده است.

فعاليت های گسترده پژوهشی در نظام بانکی کشور
مديرعامل بانک قوامين تاکيد کرد:

مديرعامل بانک قوامين  گفت: فعاليت هاي 
پژوهشي در حوزه پولي و بانکي نبايد محدود 
به بانک مرکزي شود و مراجع دانشگاهي، 
حوزه هاي علميه و ساير پژوهشگاه ها بايد 

مکمل اين مجموعه باشند.
روابط عمومي پژوهش��کده پولي و بانکي، 
غالمحس��ين تق��ي نت��اج درب��اره اهميت 
پژوه��ش در نظ��ام بانکي، اظهار داش��ت: 
گام آغازين بانکداري بدون ربا از سال 62 
تح��ت عن��وان قانون عمليات بانکي بدون 
ربا برداش��ته شد و رسيدن به هدف آرماني 
اي��ن صنعت نيازمن��د فرآيندهايي بوده که 
يکي از مهمترين آنها پژوهش اس��ت.وي 
اف��زود: ب��ه دليل اطالعات محدودي که از 
نظام پولي و مالي اسالمي وجود دارد، براي 
رسيدن به اين سطح مطلوبي از نظام پولي 
در کش��ور نياز به کارهاي عملي داريم که 
از فرآيند مطالعاتي و پژوهش��ي به دس��ت 
مي آيد.نت��اج تصري��ح ک��رد: فعاليت هاي 
گس��ترده اي در ح��وزه پژوه��ش در انواع 
موسس��ات اعتب��اري اع��م از بانک ه��اي 
دولتي، غير دولتي، موسسات اعتباري غير 
بانکي و صندوق هاي قرض الحس��نه ذيل 
هدايت هايي که از طريق نهاد نظارتي بازار 

پ��ول يعني بانک مرک��زي صورت گرفته 
تاکنون انجام شده است.

مديرعام��ل بان��ک قوامي��ن ادام��ه داد: 
پژوهش��کده پولي و بانکي از گذش��ته در 
اين حوزه مش��غول کار اس��ت و به ويژه در 

سال هاي اخير شاهد فعاليت هاي عميق و 
گس��ترده پژوهش��ي در اين مرکز بوده ايم، 
همچنين موسس��ه عال��ي بانکداري ذيل 
بان��ک مرکزي به ويژه در حوزه آموزش��ي 
فعال است و مجموعه اقدامات در چهار دهه 

گذشته قابل تقدير است اما کافي نيست و 
هيچگاه نبايد از اقدامات پژوهش��ي دست 
برداري��م.وي ب��ا تاکيد بر لزوم گس��ترش 
فعاليت هاي پژوهش��ي، خاطرنش��ان کرد: 
فعاليت ه��اي پژوهش��ي در ح��وزه پولي و 

بانکي نبايد محدود به بانک مرکزي ش��ود 
و مراج��ع دانش��گاهي، حوزه هاي علميه و 
ساير پژوهشگاه ها بايد مکمل اين مجموعه 
باشند.نتاج با بيان اينکه بحث هاي علمي و 
پژوهش��ي مابه ازاي مالي مشخصي ندارد 
و کس��اني ک��ه در حوزه ه��اي علمي ورود 
مي کنن��د از اي��ن راه نمي توانند تامين مالي 
شوند، گفت: در حوزه هاي پژوهشي مرتبط 
با حوزه پولي و مالي نياز عميقي در اقتصاد 
کش��ور وج��ود دارد ک��ه بايد ب��ا اختصاص 
مناب��ع مالي مناس��ب اف��راد را به اين حوزه 

جذب کرد.
مديرعامل بانک قوامين با اشاره به برگزاري 
مراسم تقدير از پژوهشگران برتر در حوزه 
پ��ول و بان��ک به مناس��بت هفته پژوهش، 
افزود: برگزاري اين مراسم اقدامي شايسته 
اس��ت و مي تواند پژوهشگران را به فعاليت 

بيشتر در اين حوزه ترغيب کند. 
گفتني اس��ت؛ هفتمين مراسم بزرگداشت 
هفت��ه پژوه��ش و فن��اوري در حوزه پول و 
بانک روز سه شنبه 21 آذر 1396 در سالن 
اجتماع��ات بانک مرک��زي برگزار و از آثار 
منتخب حوزه پول و بانک و پژوهش��گران 

برتر نظام بانکي تقدير خواهد شد.

میز خبرمیز خبر
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اعطاي ۵ هزار ميليارد ريال 
تسهيالت توسط بانک آينده

ب��ا توج��ه به نقش به س��زايي ک��ه بنگاه هاي 
کوچک و متوس��ط )SME( در اش��تغال زايي و 
ظرفيت سازي توليدي، هم چنين بهبود توليد و 
درآمد ملي در کشور دارند؛ بانک آينده، در سال 
»اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال«، نسبت به 
تأمين مالي و تقويت اقتصادي بنگاه هاي کوچک 
و متوس��ط، اهتمام نموده اس��ت.اين بانک، در 
راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، ضمن 
تبيين و ابالغ برنامه ها و دس��تورالعمل تأمين 
مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط به کليه شعب 
خود؛ عالوه بر پرداخت تسهيالت به متقاضياني 
ک��ه از طري��ق ت��ارگاه وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت )کارگروه  تس��هيل و رفع موانع توليد 
اس��تاني( معرفي شده اند؛ با بازاريابي مستقيم، 
مشتريان واجد شرايط براي راه اندازي و توسعه 
بنگاه هاي کوچک و متوس��ط را برابر ضوابط 
اعالم ش��ده از س��وي بانک مرکزي ج.ا.ايران، 
شناس��ايي و همراهي کرده اس��ت.حاصل اين 
اقدام؛ در هفت ماهه اول سال جاري، تخصيص 
بهينه تسهيالت، به يکصد و بيست )120( بنگاه 
کوچ��ک و متوس��ط، بالغ ب��ر مبلغ 5،000 )پنج 
هزار( ميليارد ريال با نرخ سود مصوب شوراي 
محترم پول و اعتبار بوده است. بنگاه هايي که 
از بانک آينده تسهيالت دريافت نموده اند؛ در 
16 استان کشور، شامل استان هاي: آذربايجان 
شرقي، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختياري، 
خراس��ان رضوي، خوزس��تان، سمنان، فارس، 
تهران، قزوين،کرمانش��اه، گلس��تان، گيالن، 
مازن��دران، مرکزي و يزد، مش��غول به فعاليت 

هستند.

پرداخت 280 ميليارد تومان 
تسهيالت به صنايع خراسان

مبلغ 2۸0 ميليارد تومان در سال 1395 از سوي 
بان��ک صنع��ت و معدن ب��ه واحدهاي صنعتي 
اس��تان خراس��ان رضوي پرداخت شده است.

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانک صنعت 
و معدن، س��هم اس��تان خراسان رضوي از کل 
تس��هيالت پرداختي اين بانک به اس��تان هاي 
کشور در سال گذشته 3 و نيم درصد است.اين 
تس��هيالت به منظور ايجاد، توس��عه و تکميل، 
بازسازي و تامين سرمايه در گردش واحدهاي 
مختلف صنعتي استان خراسان رضوي پرداخت 
شده است.گفتني است بانک صنعت و معدن از 
ابت��داي اج��راي طرح رونق توليد تاکنون بيش 
از 109 ميليارد تومان تس��هيالت نيز در قالب 
اين طرح به صنايع کوچک و متوس��ط اس��تان 

خراسان رضوي پرداخت کرده است.

صدور اينترنتي بيمه  نامه 
مسافرتي كوثر 

بيمه  نامه مس��افرتي ش��رکت بيمه کوثر به  منظور 
ارايه خدمات غيرحضوري به آحاد جامعه اينترنتي 

صادر مي  شود. 
ب��ه گزارش روابط عمومي و اعالم مدير اتکايي و 
اموربين المل��ل بيمه کوثر؛ عموم مردم با مراجعه 
ب��ه تارنماي ش��رکت www.kins.ir يا نش��اني 
مي توانن��د   travel.kowsarinsurance.ir
از خدمات و پوش��ش هاي بيمه مس��افرتي کوثر 

بهره مند شوند.
محس��ن امي��ري زاده از اراي��ه تخفي��ف ويژه به 
متقاضي��ان خري��د بيمه نامه اينترنت��ي خبرداد و 
گف��ت: خري��داران بيمه نام��ه مي توانند ازطريق 
تمامي کارت هاي عضو ش��تاب مبلغ حق بيمه را 

به صورت الکترونيکي پرداخت کنند.
وي ب��ا بي��ان اينکه متقاضي��ان بايد هنگام خريد 
محصول، کدملي، شماره پاسپورت و مشخصات 
خ��ود را ب��ا دقت و به صورت صحي��ح وارد کنند، 
خاطرنش��ان کرد: پس از صدور بيمه نامه نش��اني 
اينترنتي رويت و چاپ بيمه نامه براي بيمه ش��ده 

ارسال مي شود.

بانک پارسيان بي رقيب 
درخدمات غيرحضوري

فاز دوم س��امانه خانه پارس��يان، اولين س��امانه 
مديري��ت خدم��ات غيرحضوري بانکي کش��ور 
راه ان��دازي ش��د.با تالش کارشناس��ان فناوري 
اطالعات بانک پارس��يان، فاز دوم“خانه پارسيان 
“با تکيه بر توانمندي هاي داخلي بانک راه اندازي 
ش��د. به گزارش روابط عمومي بانک پارس��يان، 
زماني رئيس اداره توسعه فناوري اطالعات بانک 
پارسيان در اين رابطه گفت: فاز دوم سامانه "خانه 
پارسيان" شامل نوآوري هايي در محيط کاربري، 
فعال سازي و غيرفعال سازي رمز يکبار مصرف 
پيامک��ي و همچني��ن ارائه خدمت تغيير رمز اول 
و دوم خدمات غيرحضوري در دسترس کاربران 
اين خدمت قرار گرفته است.زماني افزود : سامانه 
"خانه پارس��يان"در حال حاضر رقيبي درش��بکه 
بانکي ندارد و به عنوان نخستين سامانه مديريت 
خدم��ات غيرحضوري بانکي کش��ور قادراس��ت 
تمامي نيازه��اي مش��تريان محت��رم اعم از فعال 
س��ازي، غيرفعال سازي خدمات اينترنت بانک، 
همراه بانک، ديجي بانک و تلفن بانک پارسيان 
را مرتف��ع س��اخته و ب��ا اس��تفاده از مکانيزم هاي 
زيرس��اختي پيچيده و هوشمند، استفاده کامل از 
مجموع��ه خدمات الکترونيک و هرآن چيزي که 
از طريق سامانه هاي غيرحضوري بانک پارسيان 
ارائه مي ش��ود را بدون مراجعه حضور مشتري به 

شعب بانک، امکان پذير نمايد. 

رئيس شوراي اسالمي شهر کالنشهر اراک با اشاره به 
حمايت هاي بانک ش��هر از توسعه طرح هاي عمراني 
کالنش��هرها،گفت: اي��ن بان��ک در تامين تجهيزات 
عمراني ش��هرها نقش مهمي را طي س��ال هاي اخير 
ايف��ا کرده اس��ت.به گزارش مرک��ز ارتباطات و روابط 
عمومي بانک شهر، کاوه فلک افالکي با بيان اين مطلب 
افزود: بانک ش��هر براي پش��تيباني از خطوط متروي 
شهرهاي سراسر کشور، چند هزار ميليارد تومان سرمايه 
گذاري کرده است که جاي قدرداني دارد. وي ادامه داد: 
بانک شهر در پيشبرد پروژه هاي عمراني کالنشهرها 
اقدامات تاثيرگزاري را انجام داده است که اميدواريم با 
کمک اين بانک، شهرها هرچه بهتر در مسير صحيح 

توسعه حرکت کنند.رئيس شوراي شهر کالنشهر اراک 
تصريح کرد: با توجه به حجم باالي کمک هاي بانک 
شهر به پروژه هاي عمراني کالنشهرها، اين بانک را بايد 
بزرگترين پشتيبان شهرداري ها دانست و از آنجايي که 
شهرداري ها به بانک هاي مختلف بدهي زيادي دارند و 
ممکن است در دريافت تسهيالت از بانک هاي مختلف 
دچار محدوديت هايي باش��ند به همين دليل حضور و 
مش��ارکت بانک ش��هر مي تواند بسياري از گره ها را به 

ويژه در کالنشهرهاي کشور باز کند.
وي با اش��اره به رش��د چشمگير منابع اين بانک طي 3 
سال گذشته افزود: عملکرد موفق بانک شهر در جلب 
اعتماد مردم در اين سال  موجب شده است که منابع اين 
بانک به طور قابل توجهي افزايش يابد. فلک افالکي 
در ادامه گفت: بانک ش��هر موفقيت هاي بس��يار قابل 
توجهي را در حوزه هاي مختلف بانکي کسب کرده و 
هم اکنون نيز در ميان بانک هاي برتر کشور قرار دارد.
وي خاطر نشان کرد: خوشبختانه پيشخوان هاي شهر 
نت اين بانک نيز هم اکنون به عنوان يک شعبه مستقل 
بانکي در هرساعت از شبانه روز خدمت رساني مي کند 

و موجب رضايت شهروندان شده است. 

بان��ک ص��ادرات ايران موف��ق به درياف��ت گواهينامه 
 ICS GROUP از موسسه »IMT استاندارد بين المللي«
کانادا شد.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، 
 ICS موسسه » IMT گواهينامه »استاندارد بين المللي
GROUP به دليل نوآوري و فناوري هاي نوين بانکي 
 INNOVATION ,TECHNOLOGY AND(
MODERN SERVICES( به اين بانک اعطا شد.بنا 
ب��ر اين گزارش، گس��تردگي خدمات نوي��ن بانکداري 
الکترونيکي توسط بانک صادرات ايران در فضايي امن 
با دارا بودن بيش از 3000 شعبه و باجه داخلي و خارجي، 
بستري قابل اتکا براي مشتريان فراهم کرده است.عالوه 
براين، »نشان زرين برترين بانک در حمايت از بزرگترين 
پروژه هاي ملي و اقتصادي کشور« به دليل فراگير بودن 

دامنه خدمات بانکي و حضور همه جانبه در حمايت از زير 
س��اخت هاي اقتصادي و صنايع مادر به بانک صادرات 
ايران تقديم شد.شايان ذکر است، بانک صادرات ايران 
در جه��ت حماي��ت و ايجاد واحدهاي توليدي، صنعتي و 
خدماتي طي سال 95 و شش ماه ابتداي سال 96 مبلغ 
125 ه��زار ميلي��ارد ريال تس��هيالت بلند مدت ارزي و 
ريالي به ۸9 طرح بزرگ کشوري اختصاص داده که طي 
س��نوات آتي به تدريج به بهره برداري خواهند رس��يد. از 
جمله اين موارد مي توان به طرح هاي آلومينيوم جنوب، 
پتروش��يمي هاي س��بالن و دنا، توسعه نفت و گاز صباي 
کن��گان، ني��روگاه افق توس��عه خليج فارس و ... اش��اره 
کرد.گفتني است در چهارمين اجالس توسعه مديريت 
کيفي��ت ک��ه با حضور جمعي از مس��ئوالن کش��وري از 
جمله مشاور رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، مديران 
سازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي، بانکها و بيمه ها 
در مرکز همايش هاي بين المللي صدا و س��يما برگزار 
ش��د، از بان��ک صادرات ايران ب��ه پاس کيفيت خدمات 
بانکداري، مسئوليت پذيري، نوآوري در فناوري و رعايت 
اس��تانداردهاي مربوطه با اعطاي نش��ان و لوح تقدير در 

سطح بين المللي و ملي قدرداني شد. 

اعطاي گواهينامه »استاندارد بين المللي IMT« به بانک صادرات نقش بي بديل بانک شهر در توسعه طرح هاي عمراني کالنشهرها

اي�ام- وحي�د ص�در- خبرن�گار ش�روع: مديرکل 
نوس��ازي، توس��عه و تجهي��ز مدارس اس��تان ايالم 
گف��ت: زلزل��ه 21 آبان ماه س��ال جاري، 323 ميليارد 
ريال خسارت به مدارس و فضاهاي آموزشي استان 
وارد ساخت.محمدرضا حيدري در گفتگو با خبرنگار 
م��ا، ب��ا بيان اينکه در اثر زلزله غرب کش��ور، ۸6 باب 
فضاي آموزش��ي اس��تان ايالم دچار خسارت شدند، 
اظهارداش��ت: پس از وقوع زلزله تيم هاي ارزياب در 
اقصي نقاط اس��تان به بررس��ي ميزان خسارات وارده 
زلزل��ه به فضاهاي آموزش��ي برآمدن��د و در روزهاي 
گذش��ته جمع بندي نهايي ميزان خس��ارات وارده به 

اتمام رس��يد.وي با اش��اره به اينکه در اثر وقوع زلزله، 
13 فضاي آموزش��ي اس��تان غيرقابل اس��تفاده شده 
اند، افزود: اين فضاها جزو بافت هاي فرس��وده بوده 
و آم��وزش و پ��رورش برگزاري اي��ن کالس ها را به 

مکان هاي مناسب منتقل کرده است.
مديرکل نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس استان 
اي��الم ب��ا بيان اي��ن مطلب که فضاهاي آموزش��ي 
قديمي و فرسوده در اثر اين حادثه آسيب جدي ديده 
اند، خاطرنشان ساخت: در مدارس نوساز، نازک کاري 
و نماي ساختمان ها آسيب ديده اند که بايستي مرمت 

و بازسازي شوند.

کريمي – صادق: مدير عامل شرکت گاز چهارمحال 
و بختياري گفت: در هش��ت ماه س��ال جاري ميزان 
مص��رف گاز در بخ��ش صنعت اس��تان 217 ميليون 
و 967 ه��زار و 390 مت��ر مکع��ب بوده که نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته 95,7 درصد افزايش داشته 

است. 
س��يامک حيدري بيان نمود؛ در هش��ت ماه امس��ال 
653 ميلي��ون و 993 ه��زار و 617 مت��ر مکعب گاز در 
استان چهارمحال و بختياري گاز مصرف شده است 
که نس��بت به مدت مباش��ه سال گذشته 17,۸ درصد 

افزايش داشته است.

حي��دري خاطر نش��ان کرد؛ در اين مدت بيش��ترين 
مي��زان مص��رف گاز طبيعي در اس��تان ما با توجه به 
تعداد مش��ترکين مربوط به شهرس��تان ش��هرکرد با 
1۸۸ ميلي��ون و 500 ه��زار مت��ر مکع��ب و کمترين 
ميزان مصرف مربوط به شهرس��تان کوهرنگ شش 
ميلي��ون و 1۸2 ه��زار و 397 متر مکعب بوده اس��ت. 
وي خاطر نش��ان کرد، 95 درصد از جمعيت اس��تان 
از نعم��ت گاز طبيع��ي برخوردار هس��تند و با تفکيک؛ 
99,5 درصد از جمعيت شهري و ۸۸ درصد از جمعيت 
 روس��تايي اس��تان از نعم��ت گاز طبيع��ي برخوردار 

هستند.

افزايش 95/7 درصدي مصرف گاز طبيعي در چهارمحال و بختياريبازسازي مدارس ايالم به اعتبارات ملي نياز دارد

۲۶ آذر، تجليل از چهره علمی فاخر کشور
اکن��ون ک��ه به فض��ل الهي در چند روز آينده ش��اهد 
برگزاري مراس��م نکوداش��ت تجليل از مقام ش��امخ 
علم��ي و دان��ش و فني فرهيخت��ه مکتب علم و فن و 
ادب جناب آقاي پروفس��ور حس��ين ش��ايقي خواهيم 
بود حقيقتاً  تصميم قابل تحس��ين ش��وراي فرهنگ 
عمومي استان اردبيل که عهده داري مسئوليت خطير 
آن توس��ط عالم فرزانه و فرزانه گران فضل حضرت 

آيت ا... دکتر س��يد حس��ن عاملي نماينده ولي فقيه در 
استان و امام جمعه محبوب شهرستان اردبيل هست 
ما نيز ارج مي نهيم و اينچنين حرکت هاي ارزش��مند 
را موثر در توس��عه علم و دانش مي دانيم و نيز جهت 
گيري هاي ساير افراد تاثير گذاردر سطوحهاي مختلف 
علمي و فني در اين راستا به يومن نيک در رشد و توسعه 
واقعي مي دانيم .اين نوع تجليل ها رويکرد ارزشمندي 

در راستاي ارج نهادن به تمامي زحتمکشاني است که 
در عرصه علم و دانش منش��اء خدمات ارزش��مندي در 
بخش هاي مختلف علمي به جامعه ميش��وند. انتخاب 
اين اس��تاد برجس��ته به عنوان نمادي از يک درصد از 
فرهيختگان و نخبگان و دانش��مندان علمي جهان نه 
تنها افتخار بزرگي به جامعه علمي کشورمان محسوب 
مي شود بلکه خطه داراالرشاد اردبيل هميشه به داشتن 

چنين چهره هاي علمي به خود افتخار مي کند.پروفسور 
ش��ايقي درکنار افتخارات بين المللي در عرصه علم و 
دانش در استان در تاسيس بنياد نخبگان استان اردبيل 
حقيقتا ً يک گام بس��يار مهم و بي نظيري را برداش��ت 
که از نتايج ثمر بخش آن ش��کوفايي اس��تعداد هاي 
درخش��ان نخبگان و ظه��ور چهره هاي برتر علمي در 

اين بنياد مي باشد.
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میز خبریادداشت

 نگاه دولت
 به حوزه محيط زيست 

اختص��اص ۲ ميلي��ارد و ۱۵۰ ميلي��ون دالر 
در بودجه س��ال ۹۷ از محل صندوق توسعه 
مل��ي به حل مش��کالت زيس��ت محيطي 
کم��ک موث��ري مي کند.اظه��ارات رييس 
جمهورمبني براهتمام دولت نس��ب به حل 
مشکالت زيست محيطي و بهبود مشکالت 
محيط زيس��ت دراليحه بودجه س��ال ۹۷ 
اميدوارکنن��ده ب��ود، خوش��بختانه بودجه و 
اعتبار قابل قبولي از محل صندوق توس��عه 
مل��ي بالغ ب��ر ۲ ميليارد و ۱۵۰ ميليون دالر 
در اليحه بودجه س��ال براي حل مشکالت 
محيط زيس��ت درنظرگرفته شده است.اين 
بودجه براي ارتقاء وضعيت محيط زيس��تي 
اس��ت، اما بايد ريزبرنامه هاي بودجه اعم از 
اينک��ه عمليات قابل اجرا، مجريان برنامه و 
هزينه کرد اين پول به شکل دقيق بررسي 
شود، زيرا درحال حاضر معلوم نيست که چه 
ميزان بايد صرف بهبود وضعيت آب و خاک 
مي شود.مش��کالت مهمي درح��وزه خاک، 
آب، تاالب ه��ا و موض��وع ريزگردها وجود 
دارد،هم��ه بخش محيط زيس��ت از اهميت 
بس��زايي برخوردار اس��ت، ام��ا درعدم حل 
مش��کالت محيط زيستي معضل مديريتي 
و تامين منابع وجود دارد؛ اما اختصاص اين 
مي��زان از محل صندوق توس��عه ملي منبع 

قابل قبولي است.

ايجاد واحدهاي پشتيبان خيريه 
در ۲۷۰ بيمارستان کشور

مع��اون اجتماع��ي وزي��ر بهداش��ت ضمن 
تش��ريح اقدامات انجام شده براي اجتماعي 
کردن سالمت، از ايجاد واحدهاي پشتيبان 
خيريه در بيمارستان هاي کشور خبر داد.به 
گزارش ايس��نا، دکتر محمدهادي ايازي در 
چهارمي��ن کنگره تخصصي و اولين کنگره 
بين المللي س��اخت بيمارس��تان و مديريت 
منابع و تجهيزات با بيان اينکه خوشبختانه 
طي چند سال گذشته مجمع خيرين سالمت 
اقدامات ارزنده اي را در اين حوزه انجام داده 
اس��ت، گف��ت: بايد توجه ک��رد که راه برون 
رفت از مشکالت موجود در نظام بيمارستاني 
کشور اين است که به سمت کمک گرفتن 
از م��ردم بروي��م؛ چرا ک��ه در بخش دولتي 
ديگ��ر امکان افزايش تخت و تامين نيروي 

انساني وجود ندارد.
وي با بيان اينکه قانونگذار هم تصريح کرده 
اس��ت که براي حل اين چالش ها به س��راغ 
م��ردم رويم و از ظرفيت بخش خصوصي و 
خيرين استفاده کنيم، افزود: متاسفانه هنوز 
ب��ه خوب��ي ياد نگرفته ايم ک��ه چطور بايد از 
ظرفي��ت بخش خصوصي اس��تفاده کنيم. 
در همه حوزه ها اين مش��کل وجود دارد. در 
گذش��ته چنين مش��کالتي در حوزه ساخت 

بيمارستان هم وجود داشت. 
ب��ه عن��وان مث��ال خيري که مي خواس��ت 
ي��ک مرک��ز درمان��ي بس��ازد آنق��در در 
بروکراس��ي اداري ق��رار مي گرف��ت که از 
کارش پش��يمان مي ش��د. البته خوشبختانه 
 در ح��ال حاضر ش��رايط در اي��ن حوزه بهتر 

شده است.

تکميل خطوط مترو ۲۲ هزار 
ميليارد تومان هزينه دارد

رئي��س کميس��يون عم��ران، حم��ل و نقل 
و ترافي��ک ش��وراي ش��هر ته��ران گفت: 
ب��راي تکمي��ل خط مترو ۲۲ ه��زار ميليارد 
توم��ان بودج��ه نياز اس��ت ک��ه از اين ميان 
 فق��ط ۱۰ ه��زار ميلي��ارد توم��ان ب��راي 
خريد واگن اس��ت. ب��ه گزارش ايلنا، محمد 
عليخاني، رئيس کميس��يون عمران، حمل 
و نقل و ترافيک ش��وراي ش��هر تهران  در 
نشس��ت خب��ري ب��ا اش��اره به ش��عار اين 
کميس��يون در ش��وراي پنج��م گفت: اين 
کميس��يون با دو ش��عار توس��عه حمل و نقل 
 عمومي و ايمن و هواي پاک کار خود را آغاز

 کرده است.
 براس��اس آم��ار م��ا روزانه در ش��هر تهران 
۱8 ميليون س��فر انجام مي ش��ود و برخالف 
ادعاهاي پيش��ين که س��هم تهران فقط 63 
درصد بوده با احتساب تاکسي سهم حمل و 
نقل عمومي فقط 4۹ درصد اس��ت.عليخاني 
درب��اره مت��روي تهران نيز گفت: همه تاييد 
مي کنند که خط ۷ ايمن نبود. براي تکميل 
خط مترو ۲۲ هزار ميليارد تومان بودجه نياز 
اس��ت که از اين ميان فقط ۱۰ هزار ميليارد 

تومان براي خريد واگن است.
 در اين ش��رايط مش��خص است وقتي براي 
چني��ن اعتبار هنگفتي براي تکميل خطوط 
وجود دارد در اين صورت توسعه مترو ممکن 

نيست.
رئي��س کميس��يون حم��ل و نقل و ترافيک 
با طرح اين س��وال که با توجه به ش��رايط 
امروز جاي سوال دارد شهرداري مي خواهد 
اين ۲۲ هزار ميليارد تومان را چگونه تامين 
کن��د ادام��ه داد: با توجه ب��ه اعتبارات فعلي 
۱۰ س��ال براي تکمي��ل خطوط امروز مترو 
 زمان نياز اس��ت و نبايد به فکر توس��عه آن

 باشيم.

شوراي شهر پنجم از مصوبه 
برج باغ عقب نشيني نمي کند

سخنگوي شوراي شهر تهران ضمن تشريح 
عملکرد ۱۰۰ روزه ش��وراي ش��هر پنجم به 
س��واالت خبرن��گاران در خص��وص نقش 
همشهري در مافياي کاغذ، دستاورد حضور 
نجفي در هيات دولت، سرانجام مصوبه برج 
ب��اغ و ... توضيحات��ي را ارائه کرد.به گزارش 
ايسنا، علي اعطا ظهر روز گذشته در نشست 
خبري که به منظور تش��ريح عملکرد ۱۰۰ 
روزه ش��وراي ش��هر پنجم برگزار شد با بيان 
اينک��ه از آغ��از به کار ش��وراي ش��هر پنجم 
در اول ش��هريور م��اه ت��ا کنون ۲8 جلس��ه 
برگزار ش��ده که تنها يک جلس��ه آن به دليل 
بررس��ي نامه هاي محرمانه سازمان بازرسي 
ب��ه صورت غيرعلني برگزار ش��د، گفت: در 
طي اين مدت س��ه طرح دو فوريتي، هفت 
طرح يک فوريتي و هش��ت طرح عادي نيز 
توس��ط اعضاي شوراي ش��هر بررسي شده 
است و اين در حاليست که پنج طرح نيز در 
کميس��يون هاي تخصصي در حال بررسي 
است.وي با بيان اينکه در ۱۰۰ روز گذشته دو 
اليحه دو فوريتي هم در صحن مطرح شده 
است، افزود: همچنين دو اليحه عادي نيز از 

طرف شهرداري به شورا ارائه شده است.

درمان دانش آموزان شين آباد 
تا ۱۵ سال ديگر ادامه دارد

رئيس هيات مديره جمعيت حمايت از بيماران 
سوخته ضمن اشاره به هزينه هاي باالي درمان 
س��وختگي در کش��ور، آخرين وضعيت درمان 
دانش آموزان شين آبادي را توضيح داد و کمک 
وزارت بهداش��ت و رياس��ت جمهوري در اين 
زمينه را خواس��تار ش��د.به گزارش ايسنا، دکتر 
محمدجواد فاطمي در نشست خبري جمعيت 
حمايت از بيماران س��وخته که در بيمارس��تان 
حضرت فاطمه )س( برگزار ش��د، اظهار کرد: 
وضعيت سوختگي در کشور ما بسيار اسفناک 
اس��ت. در حال حاضر هش��ت برابر متوس��ط 
جهاني در ايران س��وختگي اتفاق مي افتد. ما 
حتي نس��بت به کشورهاي هم طراز خودمان 
از نظ��ر اقتصادي و اجتماعي، وضعيت بدتري 
داريم. ساليانه 3۰ هزار نفر با سوختگي شديد 
در بيمارستان ها بستري مي شوند و 3۰۰۰ نفر 
از آنه��ا ف��وت مي کنند.وي ادام��ه داد: درمان 
سوختگي از پنج تا ۲۵۰ ميليون تومان متفاوت 
اس��ت. به طور متوس��ط هر بيمار در مرحله حاد 
درمان خود ۲۰ ميليون تومان هزينه مي پردازد. 
در مجموع ساليانه 6۰۰ ميليارد تومان هزينه 
درمان سوختگي فقط در مرحله حاد مي شود.

ارسال تعرفه هاي پزشکي 
پيشنهادي ۹۷ به دولت

ريي��س دبيرخان��ه و دبي��ر ش��وراي عال��ي 
بيمه س��المت با اش��اره به ويرايش کتاب 
ارزش��گذاري نس��بي خدمات س��المت از 
سوي سازمان نظام پزشکي به عنوان يکي 
از مصوبات جلسه شورايعالي بيمه سالمت، 
در عين حال از پيش��نهاد تعرفه اي ش��وراي 
عالي بيمه سالمت براي خدمات تشخيصي 
درماني س��ال ۹۷ و ارس��ال آن به دولت خبر 
داد.به گزارش ايس��نا، دکتر عليرضا اوليايي 
منش در خصوص مصوبات آخرين جلس��ه 
ش��وراي عالي بيمه س��المت، گفت: بعد از 
دس��تور رياس��ت محترم جمهوري مبني بر 
انتقال شوراي عالي بيمه سالمت و دبيرخانه 
اين شورا از وزارت رفاه به وزارت بهداشت و 
تائيد معاونت حقوقي رياست جمهوري براي 
اين انتقال، اولين جلس��ه شوراي عالي بيمه 
س��المت در اين وزارت و ش��صت و نهمين 
جلس��ه اين ش��ورا در 3۰ آبان ماه سالجاري 
به رياست وزير بهداشت و با حضور اعضاي 
اين شورا برگزار شد.دبير شوراي عالي بيمه 
سالمت يکي از مصوبات اين جلسه را ارائه 
پيش��نهاد تعرفه براي خدمات تش��خيصي 
و درمان��ي س��ال ۹۷ بي��ان کرد و گفت: اين 
مصوبه شامل بخش هاي دولتي، خصوصي 
و عمومي غي��ر دولتي مي ش��ود که اعضاي 
ش��ورا ب��ه اتف��اق آرا پيش��نهاد را براي همه 
بخش ها به طور يکس��ان تصويب کردند و 
اين مصوبه به معاونت رياس��ت جمهوري و 
رييس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت 

اجرا و طرح در دولت ارسال شده است.

 
بيمارستان ها ۳ اليه مي شوند

معاون درمان وزير بهداش��ت از طراحي شبکه 
خدمات درماني در کشور خبر داد و گفت: اين 
شبکه که شامل سه اليه از بيمارستان هاست، 
در ح��ال حاض��ر در ف��از مطالعاتي قرار دارد.به 
گزارش ايس��نا، دکتر قاس��م ج��ان بابايي در 
چهارمي��ن کنگره تخصص��ي و اولين کنگره 
بين المللي ساخت بيمارستان و مديريت منابع 
و تجهي��زات از انج��ام اقدام��ات مطالعاتي در 
راس��تاي طراحي ش��بکه درمان در کشور خبر 
داد و گفت: ايجاد ش��بکه درمان در کش��ور به 
عنوان يکي از نيازهاي اساسي در حوزه سالمت 
مط��رح اس��ت. يکي از افتخ��ارات جمهوري 
اسالمي ايران طراحي شبکه بهداشت در کشور 
بود که شامل خانه بهداشت، مرکز بهداشتي، 
درماني روستا و شهر مي شد و ساختاري براي 
ارائه خدمات در قالب سطح بندي شده بود که 
ب��ه نوعي نظ��ام ارجاع را هم در خودش ايجاد 
کرده اس��ت.وي افزود: بر اين اس��اس در حوزه 
درمان هم بايد يک نظام شبکه اي ايجاد کنيم 
و اين موضوع در قانون برنامه پنجم نيز مطرح 
شده است.جان بابايي با بيان اينکه در شرايط 
فعلي حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد بودجه س��المت 
کش��ور در بيمارستان ها هزينه مي شود، ادامه 
داد: حتي حوزه هاي آموزش��ي و پژوهش��ي در 
بيمارس��تان ها هم منابع ش��ان از محل درآمد 

بيمارستان ها تامين مي شود.

رئيس شوراي شهر تهران در خصوص ماجراي شايعه 
تخريب حياط کافه نادري توضيح داد.به گزارش مهر، 
محسن هاش��مي با حضور در جمع خبرنگاران با بيان 
اينکه در جلس��ه امروز اعضاي ش��وراي ش��هر تهران 
اقدام آمريکا و رژيم صهيونيس��تي در انتقال پايتخت 
ب��ه ق��دس را محکوم کردند، گفت: همچنين فرمانده 
سپاه تهران در صحن علني شوراي شهر حضور يافت 
و بايد بگويم قرار بود اين سخنراني به مناسبت هفته 

بس��يج انجام گيرد اما به دليل زلزله غرب کش��ور اين 
سخنراني به تعويق افتاد.وي با بيان اينکه سردار يزدي 
توضيحاتي درخصوص خدمات بسيج در شهر تهران 
ارائه کرد، گفت: همچنين خواس��تار حمايت ش��وراي 

شهر از اقدامات سپاه و بسيج در تهران شد.
رئي��س ش��وراي ش��هر ته��ران، ري و تجري��ش 
همچني��ن اليح��ه دو فوري��ت ش��هرداري تهران به 
زلزله زدگان کرمانش��اه به تصويب رسيد، گفت: البته 
فرمانداري به بخش��ي از اين مصوبه اعتراض داش��ت 
که با جمع بندي اعضاي ش��وراي ش��هر اين مس��اله 
منتفي شد.هاش��مي همچنين درخصوص حواش��ي 
تخري��ب کاف��ه نادري گفت: متاس��فانه عجله اي در 
اي��ن خصوص ص��ورت گرفته، چراک��ه مالک قصد 
تخريب نداش��ت و س��وءتفاهمي آن ه��م در فضاي 
 مجازي ايجاد ش��ده و متاس��فانه شاهد عجله در گفتار 

و رفتار بوديم. 

رئيس کميس��يون حقوقي و نظارت ش��وراي ش��هر 
ته��ران از نب��ود اختيارات الزم ب��راي انجام وظايف 

توسط اعضاي شوراي شهر گاليه کرد.
به گزارش ايس��نا، ابراهيم اميني در نشس��ت خبري 
که به منظور تشريح عملکرد ۱۰۰ روزه شوراي شهر 
پنجم برگزار ش��ده بود با بيان اينکه در اين مدت از 
ابزاره��اي مختلفي براي افزايش نظارت در عملکرد 
ش��هرداري اس��تفاده کرده ايم، گفت: متاسفانه شورا 

ابزار الزم براي نظارت را ندارد و بازوان محاس��باتي 
در ش��هرداري نداريم که ببينيم بودجه کجا مصرف 
مي شود.وي با تاکيد بر اينکه بايد حق و حقوق شهردار 
و ش��ورا مش��خص شود، گفت: بايد رديف هاي بودجه 
بررسي شود ولي بازوان محاسباتي نداريم که ببينيم 
اين بودجه ها دقيقا کجا مصرف مي ش��ود و بر همين 
اس��اس اس��ت که در برخي بندها بيش از ۵۰ درصد 
انحراف بودجه مي بينيم که بر همين اساس بايد ديوان 
محاس��بات شهري و حس��اب خزانه کل ايجاد شود.

وي با بيان اينکه نداش��تن ديوان محاس��بات و خزانه 
واحد موجب فس��اد مالي مي ش��ود، گفت: تا وقتي که 
خزانه واحد نداش��ته باش��يم نمي دانيم اين پول ها در 
س��ازمان ها و مناطق چه مي ش��ود؟.از اين به بعد قرار 
اس��ت ش��هرداري تمام واگذاري ها را به شوراي شهر 
اع��الم کن��د نه اينک��ه مخفيانه هزاران متر از امالک 

را واگذار کنند.

اختيارات شورا متناسب با وظايفش نيستکسي قصد تخريب کافه نادري را نداشت
عضو شوراي شهر تهران:رئيس شوراي شهر تهران:

کمبود 100هزار نيروي پرستار در کشور

 85 درصد کودکان زباله گرد»افغان« هستند

قائم مقام س��ازمان نظام پرس��تاري از کمبود ۱۰۰هزار 
نيروي پرس��تار در بيمارس��تان هاي کش��ور که منجر 
ب��ه کاه��ش ۵۰درصدي خدمات به بيماران مي ش��ود، 
انتق��اد کرد.محم��د ش��ريفي مقدم با اش��اره به گزارش 
۱۰۰ روزه وزارت بهداش��ت و اظهارات وزير بهداش��ت 
درباره کمبود کادر پرس��تاري اظهارداش��ت:  در مقطعي 
ه��م براي اين موض��وع فراخوان داديم و اعالم کرديم 
 که مش��کل در جذب پرس��تاران اس��ت و مش��کلي د

ر تعداد آن ها نيست.

قائم مقام س��ازمان نظام پرس��تاري به پانا گفت : وزير 
بهداشت نيز در گزارش ۱۰۰ روز عملکرد خود در دولت 
دوازدهم اعالم کرد که ۱۰۰ هزار نيروي پرستار کمبود 
داري��م و اين واقعيتي اس��ت ک��ه دولت بايد به آن توجه 
کند اما به دليل محدوديت هاي دولت براي اس��تخدام 
و کمب��ود مناب��ع، نمي توان نيروي جديد جذب کرد.وي 
خاطرنش��ان کرد: سيس��تم بهداش��ت و درمان جداي از 
بخش هاي ديگر دولت است و پرستاران که هميشه خط 
مقدم نظام سالمت هستند بايد بدون مالحظه در فرايند 

ج��ذب و اس��تخدام مورد توجه ق��رار بگيرند اما اينگونه 
نيس��ت و پرس��تاران از وضعيت پرداخت دستمزدشان، 
و اختالف زياد آن با پزش��کان ناراضي هستند.ش��ريفي 
مقدم در ادامه با اشاره به فشار مضاعف ناشي از کمبود 
نيروي پرستاري به پرستاران گفت: گرچه پرستاران تمام 
تالش خود را براي حل مشکالت نظام سالمت انجام 
مي دهند اما وقتي به دليل کمبود نيرو مجبور هستند و 
بيش از توان خود کار کنند اين مساله به نظام سالمت 

آسيب وارد مي کند.

يک فعال اجتماعي و عضو جمعيت امام علي)ع( نحوه 
کارکش��يدن از ک��ودکان در گاراژه��اي تفکيک زباله 
تهران و کرج را نوعي برده داري نوين دانست و اعالم 
کرد: در کنار جامعه اي که نسبت به کودکان کار و زباله 
گرد بي تفاوت شده است، شهرداري، بهزيستي، وزارت 
کار و وزارت بهداشت اين کودکان را به يکديگر پاس 
مي دهند.به گزارش ايسنا، الهه اهلل کريمي در همايش 
»زباله گردي حق کودکان نيس��ت« که  به ياد »احد« 
و »صمد« دو کودک زباله گردي که س��ال گذش��ته در 
آتش س��وزي يکي از گاراژهاي جمع آوري زباله جان 
خود را از دس��ت دادند � در دانش��گاه خوارزمي برگزار 
ش��د، گفت: بحث کودکان زباله گرد را از آبان س��ال ۹۵ 
پيگي��ري کرديم و با حض��ور در گاراژهاي جمع آوري 
زبال��ه، تع��داد زيادي از اين کودکان را مورد شناس��ايي 
ق��رار دادي��م.اهلل کريمي ادام��ه داد: »احد« و »صمد« 
ک��ه ۲6 دي م��اه ۹۵ در آتش س��وزي يک��ي از گاراژها 
جان خود را از دس��ت دادند نيز طي همين پيگيري ها 

شناسايي شده بودند. 
سن زباله گردي به ���4 سال رسيده است

وي در ادامه خاطرنش��ان کرد: ما در اين مدت آمارها 
و اطالعاتي از وضعيت خانوادگي، مليت، بهداش��تي و 
اسکان اين کودکان جمع آوري کرديم؛ جامعه آماري ما 

68۱ کودک در گاراژهاي تهران و کرج است.
���85 درصد کودکان زباله گرد، افغان هستند

اين عضو جمعيت امام علي با اشاره به مليت کودکان 
زباله گردي که در اين پيگيري ها شناس��ايي ش��ده اند 
گف��ت: 8۵.۱ درص��د از اين کودکان افغان، ۱.۷ درصد 
پاکستاني و ۱3.۲ درصد از آنان ايراني هستند.وي ادامه 
داد: ميانگين سني کودکان زباله گرد ۱۲ سال است و در 

ميان آنان حتي کودکان 4 ساله نيز حضور دارند.
8۰ درصد کودکان زباله گرد بيسوادند

اهلل کريمي در خصوص وضعيت تحصيلي اين کودکان 
نيز گفت: فقط ۲۰ درصد از آنان سواد دارند و بسياري 
از آن��ان ترک تحصي��ل کرده و آرزوي تحصيل دارند.
اين فعال اجتماعي به وضعيت اس��فناک اس��کان اين 
کودکان در گاراژهاي جمع آوري زباله اش��اره و اعالم 
کرد: آلونک هايي از زباله و در ميان کوهي از پسماند به 
محل زندگي اين کودکان تبديل شده که بسياري از آنها 

فاقد دستشويي و حمام است؛ از 6۰ گاراژي که ما در آن 
حضور يافتيم فقط سه گاراژ دستشويي و حمام داشت.
وي با بيان اينکه محل زندگي اين کودکان فاجعه است 
تصري��ح کرد: اين وضعيت باعث ش��يوع بيماري هاي 
مختلفي در ميان آنان شده است؛ حتي ما در بازديدهاي 
ميداني کودکي را ديديم که دو انگشت او توسط موش 
خورده شده بود.اين فعال اجتماعي در خصوص مسببان 
اي��ن وضعيت گفت: همه گاراژها کارفرماياني دارد که 
تحت نظارت شهرداري کار مي کنند؛ در حالي که طبق 

قانون کار، به کار گرفتن کودکان در مش��اغل س��خت 
همچون زباله گردي غير قانوني اس��ت اما ش��هرداري 
اين خالف را مرتکب مي شود و کارفرما براي پرداخت 
حقوق کمتر و کس��ب س��ود بيشتر اين بچه ها را به کار 
مي گي��رد.وي ادام��ه داد: تم��ام گاراژهايي که در کرج 
وجود دارد و اقدام به اس��تفاده از بچه ها در جمع آوري 
زباله مي کنند زير نظر ش��هرداري اس��ت اما شهرداري 
آن را منکر مي ش��ود.اهلل کريمي افزود: گاراژهايي هم 
ب��ود ک��ه کارفرما به کودکاني که در آنجا کار مي کردند 

تعرض مي کرد.
برخي کودکان روزي ۲۰ ساعت زباله گردي مي کنند

وي با بيان اينکه سيس��تم ش��هري به دنبال راه حلي 
براي اين موضوع نيس��ت گفت: جامعه هم نس��بت به 
اين کودکان بي تفاوت ش��ده و به س��ادگي از کنار اين 
بچه ه��ا مي گذرد.اين عض��و جمعيت امام علي با بيان 
اينکه طبق تحقيقاتي که انجام داديم اين کودکان در 
روز ۱۰.۵ س��اعت کار مي کنن��د اعالم کرد: کودکاني 
بودند که ۲۰ س��اعت در روز نيز مش��غول کار بودند؛ 
اي��ن ي��ک نوع برده داري نوين اس��ت.وي با طرح اين 
س��وال که چه کس��ي براي رس��يدگي به اين وضعيت 
مسئوليت دارد؟ اظهار کرد: شهرداري، وزارت بهداشت، 
وزارت کار و بهزيس��تي بچه هاي زباله گرد را بين خود 
پ��اس مي دهن��د.اهلل کريم��ي در پايان با بي��ان اينکه 
روي��اي »اح��د« و »صمد« اين ب��ود که روزي بتوانند 
ب��ه مدرس��ه برون��د اما به جاي آن در آتش س��وختند، 
اع��الم ک��رد: در هي��چ جاي دنيا تفکيک زباله توس��ط 
انس��ان انجام نمي ش��ود اما اين کار در ايران توس��ط 
 کودکان انجام مي شود و مقصر اصلي آن نيز شهرداري 

و وزارت کار هستند.

با اجراي طرح هايي براي ارتقاي امنيت تهران

فرمانده سپاه تهران بر لزوم توجه جدي همه دستگاه ها 
به آسيب هاي اجتماعي پايتخت تأکيد کرد و از ايجاد 
گشت هاي جلوگيري از وقوع سرقت و برخورد با اوباش 
در ته��ران خبر داد.به گزارش ايس��نا، س��ردار يزدي، 
فرمانده س��پاه تهران روز گذش��ته با حضور در جلس��ه 
بيست وهش��تم ش��وراي شهر تهران با بيان اينکه اين 
حضور به دليل هفته بسيج انجام شده است، گفت: از 
اعضاي شوراي شهر تهران مي خواهم که به گسترش 
تفکر بسيجي کمک کنند.وي ضمن ارائه گزارشي از 
عملکرد س��پاه تهران در س��ال جاري گفت: ۱۲ هزار 
بس��ته آموزشي ميان دانش آموزان توزيع شده است و 
همچنين بيش از يک ميليون درخت توسط بسيجيان 
در اطراف تهران کاش��ته ش��ده است و چندين زنداني 
جراي��م غيرعم��د نيز با همت بس��يجيان از زندان آزاد 

شده اند.
فرمانده سپاه تهران با بيان اينکه در پي زلزله در غرب 
کشور مديريت ۱۵ روستا که از ۷۰ تا صددرصد تخريب 
داشته اند به عهده سپاه تهران گذاشته شده است، گفت: 
در اين مدت حدود ۵۰۰ تريلي و کاميون حاوي اقالم 
امدادي و غذايي به مناطق اعزام شده و ۷۰۰ کانکس 

به مناطق زلزله غرب کشور ارسال شده است.
ي��زدي ب��ا بي��ان اينکه زلزله در تهران جدي اس��ت و 
اميدواري��م زلزل��ه اي در ته��ران رخ نده��د، گف��ت: 
باي��د اع��الم کن��م ک��ه در ته��ران در ه��ر س��اعت 
زلزله هاي��ي ب��ه نام فق��ر، اعتي��اد و... رخ مي دهد که 

 باي��د ب��راي حل آنها با يکديگ��ر همراهي و همکاري 
داشته باشيم.

بس�يج و س�پاه حدود ���23 نوع آس�يب اجتماعي را 
احصا کرده اند

وي با بيان اينکه بس��يج و س��پاه حدود ۲3 نوع آس��يب 
اجتماع��ي را احص��ا کرده ان��د گفت: حتم��ا مي توانيم 
بح��ث تکدي گ��ري، فق��ر و اعتي��اد و... را در تهران با 
کم��ک يکديگ��ر حل و فص��ل کنيم.فرمانده س��پاه 
ته��ران اف��زود: مي توانيم وضعي��ت بيکاري را به يک 
مرحله قابل قبول برس��انيم اما براي حل مش��کالت 
 ني��از ب��ه همراهي، همکاري به دور از نگاه س��ازماني

 و قشري هستيم.
يزدي با بيان اينکه امروز حل مس��اله جامعه نيازمند 
همراه��ي همگان اس��ت، گفت: باي��د از ظرفيت هاي 
مردمي براي حل مش��کالت اس��تفاده کنيم و اعالم 
مي کنم هرکس��ي و دس��تگاهي بخواهد در زمينه حل 
آس��يب هاي اجتماعي وارد ش��ود، بسيج و سپاه در کنار 
آنها قرار خواهند گرفت.وي با بيان اينکه براي ارتقاي 
وضعي��ت ته��ران در تهران چند طرح در دس��تور کار 
داريم، گفت: يکي از اين طرح ها آن است که به زودي 
گشت هايي در تهران ايجاد مي شود که از وقوع سرقت، 
اوباش و... جلوگيري کنيم.فرمانده سپاه تهران با بيان 
اينکه بس��يج تهران تاکنون نسبت به کمک رساني به 
4۰۰۰ نفر و مقاوم سازي 6۰۰ خانه اقدام کرده، گفت: 
طرح هاي کرامت بخصوص در راستاي تحکيم بنيان 
خانواده در تهران اجرايي مي شود و اين در حالي است 
که بايد اعالم کنم همه شهروندان فارغ از نگاه سياسي، 

دين، اعتقادات و... براي ما يکسان هستند.
ي��زدي در بخ��ش پايان��ي صحبت هاي خ��ود با بيان 
اينکه در اجراي طرح ها نيازمند کمک مردم و شوراي 
ش��هر هس��تيم، گفت: ما فرزندان، برادران و خواهران 
ش��ما هس��تيم و ممکن اس��ت جرم و تخلفي صورت 
 گي��رد ام��ا م��ا را انتقاد کنيد و م��ا را از تريبون عمومي

 انتقاد نکنيد.
فرمانده سپاه تهران با بيان اينکه شماره تلفن و مکان 
ما مش��خص اس��ت، گفت: از تريبون عمومي ما را صدا 
نزنيد و اگر انتقادات درس��ت بود، حتما ضمن تش��کر، 
نس��بت به اصالح آن اقدام مي کنيم.به گزارش ايسنا، 
در پايان سخنان سردار يزدي، محسن هاشمي رييس 
شوراي شهر تهران اجازه نداد اعضاي شورا نسبت به 
ارائه نقطه نظراتش��ان پس از استماع سخنان فرمانده 

سپاه تهران بپردازند.

رييس آموزش و پرورش ش��هر تهران از نا ايمن بودن ۷۰۰ 
مدرس��ه از ۲۵۰۰ مدرس��ه دولتي پايتخت خبر داد و گفت که 
اين مدارس بايد تخريب و بازسازي شوند.عباسعلي باقري در 
حاشيه اجراي انعقاد تفاهم نامه طرح فاز دوم طرح مدرسه آماده 
به ايسنا، گفت: در شهر تهران4۲۰۰ مدرسه دولتي و غيردولتي 
داري��م. از اي��ن تع��داد ۲۵۰۰ مدرس��ه دولتي و مابقي مدارس 
غيردولتي هس��تند.وي با ارائه آمارهايي از مدارس ناايمن در 
ته��ران اظه��ار کرد: از ميان ۲۵۰۰ مدرس��ه دولتي در تهران، 
۷۰۰ مدرسه بايد تخريب و بازسازي شوند. ۱۰۰۰ مدرسه يا 
به عبارتي ۹۹۰۰ کالس درس نيز نياز به مقاوم سازي دارند.

رييس آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اينکه در مدارس 
غيردولتي نيز ش��رايط چندان بهتر از مدارس دولتي نيس��ت، 
گفت: بايد نس��بت به ايمني مدارس در ش��هر تهران اقدامات 
اساسي صورت بگيرد. تهران از لحاظ سازه و مدارس در برابر 
زلزله جزو فقيرترين شهرهاي کشور است.باقري با بيان اينکه 
مدارس بايد محکم باشند افزود: سازه ها را بايد تقويت کنيم. 
از سوي ديگر موضوع آموزش نيز طرح موضوع است که در 
طرح مدرس��ه آماده به آن پرداخته ش��ده و در مرحله نخس��ت 

حدود ۱۰۰۰ مدرسه تحت آموزش قرار گرفتند.
��� آمار دقيقي از مدارس خالي نداريم

مديرکل نوس��ازي مدارس اس��تان تهران با بيان اينکه منکر 
مش��کالت مدارس فرس��وده س��طح تهران نيس��تيم گفت: 
مشکالت اين مدارس از طريق مرمت و تعمير رفع مي شود و 
اگر زماني به شرايط بحراني برسند قطعا به آموزش و پرورش 
اج��ازه نمي دهي��م از اين فضاها ب��راي پذيرش دانش آموزان 
اس��تفاده کند.داريوش ورناصري با اش��اره به اينکه ۲۵ درصد 
فضاهاي آموزشي پايتخت که حدود ۱۰۰۰ مدرسه را شامل 
مي شود فرسوده هستند اظهار کرد: براي اين مدارس هنگام 
وقوع حوادث غيرمترقبه چون زلزله نگران هس��تيم.وي در 
پاسخ به اين پرسش که وضعيت چه تعداد از مدارس تهران 
به لحاظ ايمني بحراني اس��ت؟ به ايس��نا گفت: مدرسه اي که 
بحراني باش��د و دانش آموز داخل آن در حال تحصيل باش��د 
نداري��م، اما مدارس��ي در مناطق مختل��ف تهران از يک و دو 
همچنين شهرس��تان هاي اطراف داريم که تخريبي هستند 
و باي��د تخريب ش��وند و پذيرش دان��ش آموز ندارند. بنابراين 
مي توان گفت مدارس بحراني در تهران داريم که تخليه شده اند 
و در مرحله تخريب و ساخت مجدد هستند.مديرکل نوسازي 
مدارس استان تهران با بيان اينکه البته منکر مشکالت مدارس 
فرسوده سطح تهران نيستيم اظهار کرد: مشکالت اين مدارس 
از طريق مرمت و تعمير رفع مي ش��ود و اگر زماني به ش��رايط 
بحراني برسند قطعا به آموزش و پرورش اجازه نمي دهيم از اين 
فضا براي پذيرش دانش آموزان استفاده کند.ورناصري درباره 

آمار مدارس خالي در تهران نيز گفت: آمار دقيقي از مدارس 
خالي نداريم و مدارس عمدتا استفاده مي شوند. شايد به ندرت 
مدارسي داشته باشيم که خالي باشند و يا از تمام ظرفيتشان 

استفاده نشده باشد. 
وضعيت زرد و قرمز بيش از ���700 مدرسه در تهران

معاون آموزش و مش��ارکت هاي مردمي سازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شهر تهران نتايج نخست اجراي طرح مدرسه 
آماده در حدود ۱۰۰۰ مدرسه تهران را تشريح کرد.به گزارش 
ايسنا، حيدر کلهر در مراسم امضاي تفاهم نامه همکاري ميان 
س��ازمان مديريت بحران کش��ور و آموزش و پرورش پايتخت 
براي اجراي فاز دوم اجراي طرح مدرسه آماده اظهار کرد: فاز 
نخس��ت اين طرح براي۱۰۰۰ مدرس��ه تعريف شد که تاکنون 
سند مخاطرات غيرسازه اي ۹3۹ مدرسه تهيه و اجرا و امروز از 
آن رونمايي شده است.وي با بيان اينکه ۱۵ هزار و 8۰۰ نفر از 
پرسنل اين ۹3۹ مدرسه تحت ۱6 ساعت آموزش قرار گرفتند 
گفت: تهيه سند مخاطرات غيرسازه اي اين مدارس نشان داد 
که چه تعداد مدارس در گروه سبز يعني مدارس با مخاطره کم، 
گروه زرد يعني مدارس نيازمند اقدامات ابتدايي براي ايمن سازي 
و مخاطرات متوسط و گروه قرمز يعني مدارس نيازمند اقدامات 
بيشتر با مخاطرات باال هستند.معاون آموزش و مشارکت هاي 
مردمي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران اضافه 
کرد: براين اساس ۱۷3 مدرسه اي که در طرح نخست مدرسه 
آماده مورد ارزيابي قرار گرفتند، خطرپذيري کمتري دارند. ۵4۲ 
مدرس��ه در وضعيت زرد يا همان خطرپذيري متوس��ط بوده و 

متاسفانه ۲6۵ مدرسه نيز وضعيت قرمز دارند. 

وضعيت زرد و قرمز بيش از 700 مدرسه در تهرانسپاه به کمک سالمت اجتماعی پایتخت می آید 
 مدارس ناايمن و پرخطربايد تخليه شود

محمدرضا تابش  ���



س��رمربي کروات سرخپوش��ان با جمع آوري بازيکنان 
مدنظ��ر خ��ود اکنون ب��ه تيمي بي نياز ب��راي حضور در 

پنجره ي نقل و انتقاالت تبديل شده است.
پرس��پوليس از دو پنجره نقل و انتقاالتي محروم اس��ت، 
اما عملکرد سرخپوش��ان در ليگ و البته در فصول نقل 
و انتقاالت��ي قب��ل خي��ال آنها را حداق��ل از اولين پنجره 

راحت کرده است.
تيميباپتانسيلکافيدرتماميخطوط ���

س��رمربي کروات پرس��پوليس بعد از در اختيار گرفتن 
کنت��رل فن��ي اين تي��م در اواخر فصل چهاردهم در يک 
هماهنگي مديريتي مناس��ب توانس��ت نيازهاي خود را 
در تمامي خطوط با جذب نفرات قابل اتکا برطرف کند.

آنه��ا در دروازه عليرض��ا بيرانوند، بوژيدار رادوش��وويچ و 
ابوالفضل درويش وند را در اختيار دارند. فارغ از حواشي 
گل��ر ش��ماره يک که با تصميم��ات خود گاهي تيم را به 
چال��ش مي کش��د ام��ا با توجه به قراردادي که تا س��ال 
1401 با اين تيم به امضا رس��انده، س��رخ ها را از جذب 
بازيکن ديگري در اين پست بي نياز کرده  است. بوژيدار 
رادوشوويچ نيز قراردادش تا پايان فصل خاتمه مي يابد 
و باره��ا اب��راز تمايل خ��ود براي ادامه همکاري را اعالم 

کرده است.
خ��ط دفاعي پرس��پوليس نيز با حض��ور بازيکناني مثل 
س��يدجالل حس��يني، محمد انصاري، حسين ماهيني، 
صادق محرمي، شايان مصلح، شجاع خليل زاده شکل 
گرفته است. از اين جمع 2 نفر ملي پوش و دو نفر ديگر 
هم سابقه ملي پوش بودن و ادعاي آن را دارند. تنها شجاع 
خليل زاده و صادق محرمي قراردادش��ان در پايان فصل 

به اتمام مي رسد و بعيد است برنامه جديدي در رابطه با 
قرارداد با باشگاه داخلي ديگر در ذهن داشته باشند.

خطهافبکرشکبرانگيزسرخ ���
محس��ن مس��لمان، فرشاد احمدزاده، کمال کاميابي نيا، 
احمد نوراللهي، سيامک نعمتي، بشار رسن، وحيد اميري، 
محسن ربيع خواه، احسان علوان زاده بازيکنان خط مياني 
اين تيم را تش��کيل مي دهند. بازيکناني که هر کدام به 
تنهايي خواسته ديگر تيم ها براي عقد قرارداد هستند. از 
اين جمع مسلمان، احمدزاده، کاميابي نيا، وحيد اميري و 
ربيع خواه در پايان فصل همکاري شان از حيث قرارداد 

به اتمام مي رسد.
خطحملهومدعيانآقايگلي ���

در خط حمله پرسپوليس مهدي طارمي، گادوين منشا و 
علي عليپور حضور دارند. آقاي گل دو فصل اخير فوتبال 
ايران در کنار نفر دوم گلزنان فصل گذش��ته و آقاي گل 
فص��ل جدي��د در کنار هم مثلث مهاجمان پرس��پوليس 
را ش��کل داده ان��د. از اي��ن جمع مه��دي طارمي به دليل 
محروميت در حال حاضر قادر به همراهي اين تيم نيست 
و به روزهاي پاياني اين دوران نزديک مي شود. طارمي در 
پايان فصل نيز قراردادش با سرخپوش��ان تمام مي ش��ود 

و البت��ه ب��ا توج��ه به جريمه مالي که باش��گاه بايد براي 
محرومي��ت او تقب��ل مي کند بايد ديد چه برنامه اي براي 

تمديد قراردادش در نظر خواهند داشت.
اکنون در شرايطي که سرخ ها با محروميت از دو پنجره 
نقل و انتقاالتي مواجه هستند بعيد است بازيکني از اين 
جمع جز در خصوص پيشنهاد خارجي تمايل به جدايي 
از تيمي داشته باشد که با اقتدار دومين قهرماني پياپي را 

دنبال مي کند و آن را هدف خود قرار داده است.
از ميان بازيکناني که ش��ايد تنها به خاطر فرصت کوتاه 
دستيابي به ترکيب زمينه جدايي احتمالي را پيش روي 
خود داشته باشند بتوان به نام هايي چون سيامک نعمتي، 
شايان مصلح و احسان علوان زاده اشاره کرد. بازيکناني 
که رقبايي سرس��خت در ترکيب اصلي پيش روي خود 
مي بينن��د و نگ��ران آينده خود در جمع ش��اگردان برانکو 
ايوانکوويچ هس��تند. هرچند مشترياني قابل توجه پيش 
روي خ��ود مي بينن��د با اين حال وسوس��ه دس��تيابي به 
موفقيت با پيراهن پرسپوليس باعث مي شود تا آنها نيز 
اي��ن برنام��ه را به عنوان پروژه ابتدايي در ذهن نداش��ته 
باشند.اکنون با توجه به رقابت شديد پرسپوليس در سه 
جام ) ليگ برتر- جام حذفي و ليگ قهرمانان آس��يا( و 
همچني��ن محرومي��ت از پنجره ي نقل و انتقاالت، بعيد 
است برانکو ايوانکوويچ مجوز خروج به بازيکني از جمع 
شاگردانش را صادر کند و در کنار آن مسير موفقيت آميزي 
که تيم دنبال مي کند هر بازيکني را ترغيب مي کند تا با 
تالش و جنگندگي بيشتر شانس خود را براي دستيابي 
به س��هم بيش��تر در ترکيب افزايش دهد و اينچنين بايد 

خروجي اين تيم را در نقل و انتقاالت صفر دانست.

ورزش 10

بارهااز»االتفاق«وديگرتيمهايعربستانيپيشنهادداشتهام
برانکو:بشاررسندرژانويهپرسپوليسراترکميکند!

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت: قبل 
از هر چيز کار و تالش بازيکنان اس��ت که 
باعث به وجود آمدن موفقيت هاي ما مي شود 

و براي آن رمز خاصي نداريم.
ب��ه نقل از تس��نيم، برانک��و ايوانکوويچ در 
نشس��ت خبري پيش از ديدار پرس��پوليس 
مقاب��ل صنع��ت نفت آبادان ضمن بيان اين 
مطلب اظهار داش��ت: ظاهراً نيم فصل براي 
ش��ما )خبرنگاران( تمام ش��ده است، چرا که 
تعدادتان از روزهاي گذشته کمتر است، اما 
نيم فصل هنوز براي ما تمام نشده است و يک 
بازي س��نگين را مقابل صنعت نفت آبادان 

پيش رو داريم.
مشکالتميتواندانگيزهايمضاعفبه ���

تيمصنعتنفتبدهد
وي در ادام��ه اف��زود: طبيع��ي اس��ت که ما 
دوس��ت داريم اين فصل را به بهترين نحو 
ممکن به پايان رسانده و هواداران عزيزمان 
را خوش��حال کنيم. اگرچه در روزهاي اخير 
رسانه ها در مورد مشکالت زياد تيم صنعت 
نف��ت صحب��ت کردند، در حالي که خيلي از 
تيم ها با اين مشکل مواجه هستند، اما همين 
مشکالت مي تواند انگيزه مضاعفي را براي 
تيم حريف ايجاد کند. آنها هم قطعاً با نتيجه 
خ��وب مي خواهند راهي تعطيالت ش��ده و 

مشکالت شان را برطرف سازند.
حريفمانرادستکمنميگيريم ���

س��رمربي تيم فوتبال پرسپوليس با تمجيد 
از صنعت نفت يادآور ش��د: آنها نس��بت به 
فص��ل قبل قوي تر ش��ده اند و با بازيکناني 
مانند باتيس��تا، ش��يمبا و... در کنار بازيکنان 
قديمي شان که خطرناک هستند، تيمي قوي 
را تشکيل داده اند. نفتي ها مقابل سپاهان و 
استقالل خيلي خوب ظاهر شدند و مهم ترين 
مس��ئله براي ما اين اس��ت که حريف مان را 
دست کم نخواهيم گرفت. در خصوص تيم 
خودمان هم بايد بگويم خوشبختانه همه در 
سالمت هستند و فقط مهدي طارمي و احمد 
نورالله��ي نمي توانند ما را همراهي کنند. ما 

بش��ار رس��ن را هم داريم. انتظارم ارائه يک 
بازي زيبا از شاگردانم است تا از اين طريق 
از هواداران مان بابت حمايت هاي خوب شان 

تشکر کنيم.
درموردمسائلماليبامسئوالنباشگاه ���

اختالفنظرندارم
برانک��و در واکن��ش به طرح اين موضوع که 
»گفته مي ش��ود شما با مس��ئوالن باشگاه 
پرسپوليس به خاطر شرايط مالي اختالف نظر 
داري��د و به همين دليل قراردادتان را تمديد 
نخواهي��د ک��رد«، گفت: اختالف��ي در اين 
مورد بين من و مس��ئوالن باش��گاه وجود 
ندارد. طبيعي اس��ت که من و دس��تيارانم به 
مانند همه بازيکنان تيم مطالباتي از قبل از 
باشگاه پرسپوليس داشته باشيم. باشگاه هم 
در حال حسابرس��ي اس��ت و مشکلي در اين 

زمينه وجود ندارد.
مليپوش�انم�اي�کروزه�مفرصت ���

استراحتندارند
وي در پاس��خ ب��ه س��والي در م��ورد اينک��ه 

»ملي پوش��ان پرس��پوليس با توجه به اينکه 
اي��ن تي��م تعطيالت نيم فصل ندارد از ابتدا تا 
انتهاي فصل به هيچ وجه فرصت استراحت 
پي��دا نخواهند کرد«، خاطرنش��ان کرد: بله، 
همين طور است. اين يکي از مشکالت بزرگ 
ماست. برنامه هاي ليگ بسيار فشرده است و 
ما هر چهار روز يک بار به ميدان مي رويم. هر 
زمان هم که ليگ تعطيل ش��ده، ملي پوشان 
م��ا در اختي��ار تيم مل��ي بوده اند و در آينده نيز 
همين ط��ور خواه��د بود. آنها ت��ا آخر فصل 
نمي توانند اس��تراحت کنند و اين وقت شايد 
ي��ک روز ه��م به آنها داده نش��ود. در ورزش 
همان اندازه که تمرين مهم است، استراحت 
ه��م ضرورت دارد. خوش��بختانه ما نيمکت 
خوبي داريم و در مقاطعي که احساس کنيم 
ملي پوشان مان فشار زيادي را تحمل مي کنند، 

تصميمات مناسبي خواهيم گرفت.
برايموفقيتمانرمزخاصينداريم ���

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس در خصوص 
اينکه رمز موفقيت تيمش را در چه مي بيند، 

اظهار داشت: ما رمز خاصي نداريم. قبل از هر 
چيز کار و تالش بازيکنان است که باعث به 
وجود آمدن اين موفقيت ها مي شود. موضوع 
خيلي ساده است، ما تمرين، تمرين، تمرين 
داري��م و ب��ه طور م��داوم کار مي کنيم تا به 
موفقيت برسيم. انتخاب هاي خوب هم نقش 
مهمي را در اين موفقيت ها داش��ته است، اما 
تأکيد مي کنم قبل از هر چيز تالش، انگيزه 
و کار بازيکنان است که ما در اين سه سال 

شرايط خوبي داشته ايم.
باره�اازاالتف�اقوديگ�رتيمه�اي ���

عربستانيپيشنهادداشتهام
برانکو در ارتباط با مس��ائل مطرح ش��ده در 
خصوص پيش��نهاد تيم هاي عربستاني که 
به او رس��يده اس��ت، گفت: من در االتفاق 
عربس��تان کار کرده ام و در چند س��ال اخير 
به کرات از آنجا و تيم هاي عربستاني ديگر 
به من پيش��نهاد مربيگري شده است. آنچه 
مهم اس��ت من اکنون اينجا در خدمت شما 

و سرمربي پرسپوليس هستم.

ازپيشنهادکيروشبياطالعم ���
وي در واکنش سؤال خبرنگار ديگري مبني 
بر اينکه در نهايت تصميمش درباره حضور 
ملي پوش��ان پرس��پوليس بعد از هر بازي به 
م��دت ي��ک روز و ني��م در اردوي تي��م ملي 
چيست، تصريح کرد: قباًل هم گفته ام، شما 
از باش��گاه بپرس��يد که آيا چنين درخواست 
رسمي از سوي فدراسيون مطرح شده است يا 
نه. من در اين زمينه بي اطالع هستم. اول بايد 
به باشگاه درخواست رسمي يا برنامه تيم ملي 
برسد و نمي توان درباره صحبت هاي عنوان 

شده در رسانه ها، موضوعي را مطرح کرد.
بشاردرماهژانويهماراترکميکند! ���

س��رمربي پرسپوليس در خصوص اينکه آيا 
به بش��ار رس��ن اجازه خواهد داد اين تيم را 
براي حضور در کنار تيم المپيک عراق ترک 
کن��د، گف��ت: بله، بش��ار در ژانويه از جمع ما 
جدا شده و به اردوي تيم المپيک کشورش 

ملحق خواهد شد.
معموالًتيمهايحاضردرليگقهرمانان ���

خيليقويهستند
برانکو با اشاره به قرعه پرسپوليس در ليگ 
قهرمانان آس��يا، تصريح کرد: س��طح ليگ 
قهرمانان آس��يا باالتر از ليگ برتر اس��ت و 
معمواًل تيم ها خيلي قوي هس��تند و سخت 
مي ش��ود تيمي را ضعيف به حساب آورد. ما 
در گروه م��ان الوص��ل را داري��م که در کنار 
العين بهترين تيم امارات اس��ت. الس��د که 
جزو بهترين تيم هاي قطر است و بازيکناني 
چون ژاوي و پورعلي گنجي دارد. احتمااًل تيم 
چهارم هم از ازبکس��تان خواهد بود، اگرچه 
الفيصل��ي اردن هم تيم خوبي اس��ت. البته 
براي ما فرقي نمي کند با چه تيمي هم گروه 

شويم.
وي در پاس��خ به اين پرس��ش که آيا براي 
تمديد قراردادش به باش��گاه خواهد رفت يا 
نه، گفت: بله، اکنون به باشگاه خواهم رفت، 
چراکه گرشاسبي قرار است دوشنبه )امروز( 

به سفر برود.
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 جدايي موقت نيمار
 از پاري سن ژرمن!

باش��گاه پ��ي اس ج��ي در اقدامي جالب توجه 
ب��ه نيم��ار اجازه داد تا راهي کش��ورش برزيل 
ش��ود.به نقل از ورزش س��ه، هنوز چند هفته به 
تعطيالت س��ال جديد مي��الدي باقي مانده و 
تيم هاي فرانس��وي هچنان درگير بازي هاي 
لي��گ و ج��ام حذفي هس��تند با اين حال نيمار 
به دليل پاره اي از مش��کالت خانوادگي راهي 
برزيل شد و دليل غيبت او برابر ليل نيز همين 
موضوع بود.فوق س��تاره برزيلي از باشگاه پي 
اس ج��ي اجازه گرفت تا براي حل يکس��ري 
مسائل خانوادگي به برزيل برود و طبق تعهد 
قبلي باش��گاه به نيمار، او توانس��ت به راحتي 
اين اجازه را کس��ب کند. نيمار به همين دليل 
بازي با استراسبورگ در جام حذفي را از دست 

خواهد داد.

پيتر بوش از دورتموند 
اخراج شد

باش��گاه دورتمون��د پيتر ب��وش مربي ناموفق 
خود را اخراج کرد و پيتر اش��توگر، س��رمربي 
سابق باشگاه کلن را به عنوان سرمربي جديد 
اين باش��گاه تا پايان فصل معرفي کرد.سران 
بورس��يادورتموند بعد از کس��ب نتايج ضعيف 
پيت��ر ب��وش را از س��مت خود اخ��راج کردند.

بروسيادورتموند عملکرد ضعيفي در اين فصل 
داشته است و در هشت بازي اخير خود در ليگ 
آلمان طعم برد را نچشيده است و به رده هفتم 
جدول رده بندي سقوط کرده است. شکست دو 
بر يک برابر وردربرمن پاياني بر حضور کوتاه 
م��دت اي��ن مربي 54 س��اله بود که فصل قبل 
توانست آژاکس را به فينال ليگ اروپا برساند و 
در ليگ هلند نيز نايب قهرمان شد. بوش شروع 

خوبي در بورسيادورتموند داشت.

 انتشار فهرست رئال 
براي جام باشگاه هاي جهان

تي��م فوتبال رئال مادريد فهرس��ت خود براي 
حضور در جام جهاني باشگاه ها را اعالم کرد.

به نقل از ورزش س��ه، قهرمان دوره پيش��ين 
رقابت ها براي دفاع از عنوان قهرماني خود پا 
به رقابت ها خواهد گذاشت و در ابوظبي براي 
کس��ب قهرماني مي جنگد. آنها چهارشنبه به 
مص��اف الجزيره ام��ارات خواهند رفت و حاال 
زيدان فهرست تيم را منتشر کرد.حضور رافائل 
واران و گ��رت بيل ب��راي رئالي ها اميدبخش 
اس��ت ول��ي خس��وس وايه خ��و غايب بزرگ 
رقابت ها خواهد بود. فهرس��ت منتشر شده به 
ش��رح زير اس��ت: کيلور ناواس، کاسيا، موها؛ 
کارواخال، راموس، واران، ناچو، مارس��لو، تئو، 
اش��رف حکيمي؛ مودريچ، کروس، کاسميرو، 
لوکاس واس��کز، مارکوس يورنته، آسنس��يو، 
ايس��کو، کواچيچ، س��بايوس؛ رونالدو، بنزما، 

بيل، مايورال.

ادامه حضور ماسکرانو ژ
در بارسا مبهم است

ارنستو والورده، سرمربي بارسلونا مدعي شد که 
آينده خاوير ماسکرانو، مدافع تيمش همچنان 
مبهم است.ماسکرانو اخيرا مدعي شد که قصد 
ترک بارس��لونا را دارد و احتماال در زمس��تان 
ب��راي جدايي ت��الش خواهد کرد. با اين حال 
ش��رايط پيچيده خط دفاع بارسلونا باعث شده 
تا بارسا مجبور به حفظ او باشد.والورده گفت: 
نقل و انتقاالت زمس��تاني هنوز آغاز نش��ده و 
بايد منتظر ش��روعش باش��يم  و در آن موقع به 
س��واالت در اين رابطه پاسخ خواهيم داد ولي 
فعال ماسکرانو بازيکن ماست و هر بار که بازي 
کرده، عالي کار کرده است. او کامال به باشگاه 
تعلق خاطر دارد و تا وقتي در تيم ماست، نيازي 
نيست که به چيز ديگري فکر کنيم. او در زمين 
کيفيت زيادي به تيم اضافه مي کند و با توجه 
به تجربه باال، در رختکن نيز بسيار مفيد است. 
برخي بازيکنان الگو هستند که ماسکرانو نيز 

مثل آنهاست.

طلسم گلزني عجيب رونالدو 
پس از فتح توپ طال

رونال��دو ب��ا پيراهن رئ��ال هر بار که فاتح توپ 
طال شده، در بازي بعدي موفق به گلزني شده 
اس��ت.رونالدو پنجشنبه شب در پاريس موفق 
شد براي پنجمين بار فاتح توپ طال شود. يک 
بار با پيراهن يونايتد و 4 بار نيز با پيراهن رئال 
مادري��د. او س��ال هاي 2008، 2013، 2014، 
2016 و 2017 توانسته عنوان بهترين بازيکن 
س��ال را از آن خ��ود کند.نکت��ه جالب در مورد 
رونالدو، گلزني او در اولين ديداري اس��ت که 
پس از دريافت توپ طال به ميدان مي رود. در 
واق��ع ه��ر بار او ت��وپ طال را دريافت کرده، در 
بازي پيش رو موفق به گلزني ش��ده اس��ت. به 
عبارت��ي هيچ ويتاميني ب��راي رونالدو بهتر از 
توپ طال نيست.شنبه شب اين اتفاق رخ داد. 
رئال با 5 گل س��ويا را در هم کوبيد و رونالدو 
هم دو گل به ثمر رساند.سال 2013 که رونالدو 
ب��راي اولي��ن بار با پيراهن رئال فاتح توپ طال 
شد، او در اولين بازي پس از کسب اين افتخار 
توانست در برتري 0-5 رئال در زمين بتيس، 
يک گل به ثمر برساند.سال 2014 رونالدو پس 
از دريافت توپ طال توانست در پيروزي 3-0 
رئال در زمين ختافه، زننده دو گل باشد. سال 
2016 رئ��ال در اولي��ن بازي پس از فتح توپ 
طالي رونالدو، با 5 گل گرانادا را در هم کوبيد 

و رونالدو نيز زننده يکي از گل ها بود.

قول هايي که وزير
 به حدادي داد

تنه��ا دارنده م��دال دو و ميداني در المپيک 
صبح ديروز به مالقات وزير ورزش و جوانان 
رفت تا براي ادامه کار خود با او جلسه بگذارد.

احس��ان ح��دادي که مدت ها ب��ود به دنبال 
مالق��ات با وزير ورزش و جوانان بود، صبح 
ديروز به ديدار مس��عود س��لطاني فر رفت. 
ح��دادي پ��س از المپيک روزهاي پر فراز و 
نش��يبي را پش��ت س��ر گذاشت اما حاال در 2 
رويداد قبلي خود توانست خود را به روزهاي 
اوج نزديک تر کند.او پس از مالقات با وزير 
ورزش و جوانان به فارس گفت: خوشبختانه 
پس از مدت ها موفق شدم با وزير ورزش و 
جوانان ديدار کنم و مشکالت و دغدغه هايم 
را درمورد دووميداني با وزير ورزش در ميان 
بگذارم. صحبت هاي زيادي در اين مالقات 
انجام شد و سلطاني فر هم نشان داد عالقه 
زيادي به رش��ته دووميداني دارد و اخبار آن 
را ب��ه خوبي پيگي��ري مي کند. اين موضوع 
جاي ش��کر دارد و انگيزه زيادي به من داد. 
او حت��ي وزن ديس��ک هايي ک��ه ما پرتاب 
مي کني��م را ه��م مي  داند.قهرم��ان پرتاب 
ديسک آسيا عنوان کرد: وزير ورزش قول داد 
هر کمکي از دس��تش برمي آيد براي کسب 
مدال بازي هاي آسيايي و بعد از آن المپيک 
2020 انجام دهد تا با آرامش و تمرکز 100 
درص��دي و ب��دون دغدغ��ه ب��ه کارم ادامه 
دهم. قرار ش��د از لح��اظ اردويي، امکاناتي 
و مال��ي حمايت ه��اي خوبي صورت بگيرد. 
وزي��ر معتقد بود ح��ق دووميداني تنها يک 
مدال نقره نيست و بايد مدال هاي بيشتري 
کسب شود. سلطاني فر اعالم کرد که در اين 
چن��د وقت درگير کارهاي دولت و وضعيت 
استقالل و پرسپوليس بود و به همين دليل 
طول کشيده بود اما اعالم کرد که در وزارت 
ورزش نشس��ته اس��ت تا کار ورزشکاران را 
راه بيندازد. ما هم او را به عنوان پدر معنوي 
ورزش��کاران مي دانيم و تمام تالش��مان را 
مي کني��م ت��ا بهترين نتيجه را بگيريم. وزير 
حت��ي محل تمري��ن مرا هم پيگيري کرد و 
گفت س��عي مي کنم بهترين شرايط را براي 
برگ��زاري اردوه��ا و حض��ور مربي خارجي 
فراه��م کنيم.دارنده مدال طالي بازي هاي 
آس��يايي به همکاري فدراسيون دووميداني 
براي جذب مربي خارجي اشاره کرد و گفت: 
 فدراس��يون  تاکنون همکاري الزم را کرده 
اس��ت و در خص��وص جذب اي��ن مربي نيز 
اعالم کردند همکاري الزم را براي پرداخت 

 هزينه ها را  خواهند داشت. 

کيانوش سقوط کرد 
سهراب به صدر رفت

رده بن��دي وزن��ه برداران برتر فدراس��يون 
جهاني اعالم ش��د که ايراني ها در س��نگين 
وزن ص��در را ب��ه خ��ود اختص��اص دادند.

در پاي��ان س��ال 2017 مي��الدي و پ��س از 
برگزاري مسابقات جهاني امسال در آمريکا، 
فدراس��يون بين المللي وزنه برداري اقدام به 
انتش��ار رنکينگ ساالنه و اسامي و فهرست 
وزنه برداران برتر هر دس��ته کرد که در اين 
بين نام وزنه برداران کش��ورمان در بين 10 

وزنه بردار برتر وجود دارد.
کيلوگرم: دسته���85

1.آلکس��اندر پيليچنک��و )اوکراي��ن(: 386 
کيلوگرم؛ 2. پرز آلري مندز )ش��يلي(: 378 
کيلوگرم؛ 3. آرتم اوکولوف )روس��يه(: 377 
کيلوگ��رم؛ 9. عل��ي مي��ري )اي��ران( 361 

کيلوگرم
کيلوگرم: دسته���94

1. س��هراب مرادي )ايران(: 417 کيلوگرم؛ 
2. فرخودبيک سوبيروف )ازبکستان(: 391 
کيلوگرم؛ 3. آدام ماليگوف )روس��يه(: 388 
کيلوگرم؛ 7. س��يدايوب موس��وي )ايران(: 

385 کيلوگرم
کيلوگرم: دسته���105

1. س��يمون مارتيروسيان )ارمنستان(: 414 
کيلوگ��رم؛ 2. ايوان افريموف )ازبکس��تان(: 
411 کيلوگرم؛ 3. علي هاشمي )ايران(: 404 
کيلوگرم؛ 5.محمدرضا براري )ايران(: 398 
کيلوگ��رم؛ 10. عليرضا س��ليماني )ايران(: 

381 کيلوگرم
+کيلوگرم: دسته���105

1. الش��ا تاالخ��ادزه )گرجس��تان(: 477 
کيلوگرم؛ 2. س��عيد علي حس��يني )ايران(: 
454 کيلوگ��رم؛ 3.به��داد س��ليمي )ايران(: 

453 کيلوگرم.

۷ دي ماه، زمان انتخاب 
رييس جديد واليبال

مجمع انتخاباتي فدراسيون واليبال روز پنج 
ش��نبه هفتم دي ماه برگزار مي شود.به نقل 
از روابط عمومي فدراسيون واليبال، ثبت نام 
نامزدهاي تصدي پست رياست فدراسيون 
واليبال براي معرفي ش��انزدهمين رئيس از 
16 تا 29 مهرماه انجام ش��د و در اين مدت 
10 نفر براي تصدي رياس��ت فدراس��يون 
واليب��ال ثب��ت نام کردند.اس��امي 10 نامزد 
تصدي رياس��ت فدراس��يون واليبال آنان به 

قرار زير است:
احم��د ضياي��ي؛ بهنام محم��ودي؛ عليرضا 
سليمي آوانسر؛ علي نيکنام فر؛ الهام رضايي؛ 
محمد شاهمرادي؛ علي پورعروجي؛ محمد 
تقي حس��ن زاده؛ امير حسين منظمي؛ کريم 

فروزان.

مهاجم پيش��ين اس��تقالل س��ه ميليارد تومان از اين 
باشگاه طلب دارد.

به گزارش تس��نيم، آرش برهاني و ميالد فخرالديني 
بازيکنان پيش��ين اس��تقالل ديروز )يکش��نبه( براي 
مش��خص شدن طلب ش��ان راهي اين باشگاه شدند. 
فخرالدين��ي پ��س از مذاکره با مس��ئوالن باش��گاه 

اس��تقالل 300 ميليون طلبش را بخش��يد و قرار ش��د 
ساير آن را به صورت اقساط دريافت کند.

برهان��ي ام��ا به دليل اينکه طلب زيادي دارد، جلس��ه 
امروزش نتيجه اي نداش��ت و قرار ش��د فردا دوباره به 
باش��گاه مراجعه کند. برهاني در گفت وگو با تس��نيم با 
اعالم اين موضوع اظهار داش��ت: به باش��گاه رفتم تا 
به نتيجه  برسيم، اما به دليل اينکه وقت نشد، جلسه 

به فردا موکول شد.
وي در م��ورد مي��زان طلبش از اس��تقالل گفت: من 
دو ميلي��ارد و 100 ميلي��ون به هم��راه يک ميليارد و 
25 ميليون تومان ماليات از اس��تقالل طلب دارم که 
مجموع آن س��ه ميليارد تومان مي ش��ود. بارها براي 
طلب��م پيگي��ري کرده ب��ودم که اين بار مس��ئوالن 
استقالل تماس گرفتند تا صحبت کنيم، اما به دليل 
 اينکه وقت کافي وجود نداشت، جلسه به فردا موکول

 شد.

يکي از مسئوالن سابق کميته بين الملل فدراسيون 
فوتب��ال پ��س از محروميت از س��وي کميته اخالق، 

اکنون در سازمان ليگ مشغول فعاليت است.
به نقل از ايس��نا، يکي از مس��ئوالن سابق کميته بين 
الملل فدراسيون فوتبال که به دليل صدور غيرقانوني 
آي.تي.س��ي براي يک��ي از بازيکنان فوتبال ايران و 
همچني��ن حض��ور تعدادي از بازيکنان خارجي بدون 
دريافت رضايت نامه بين المللي در ليگ ايران، از سوي 

کميته اخالق به س��ه سال محروميت از فعاليت هاي 
فوتبالي محروم شده، در سازمان ليگ مشغول فعاليت 

است.
کميته اخالق فدراس��يون فوتب��ال در اين باره اعالم 
کرد: اين مسئول سابق امور بين الملل از سوي کميته 
اخالق محروم شده اما اکنون در سمت مهم تري در 
سازمان ليگ مشغول به کار است. راي محروميت اين 
فرد قطعي اس��ت و کميته اخالق از همه بخش هاي 
فوتبال مي خواهد که آرا و دستورات اين کميته را به 
درس��تي و به موقع اجرا کنند. در س��ازمان ليگ براي 
اجراي راي محکوميت اين فرد، مقاومت وجود دارد. 
کميته اخالق فدراسيون فوتبال در مبارزه با هرگونه 
فساد و تخلفي جدي است و توصيه مي کنيم مسئوالن 
س��ازمان لي��گ در اجراي اين حک��م مقاومت نکنند،  
در غي��ر اي��ن ص��ورت خود تحت تعقي��ب اين کميته 

قرار مي گيرند.

فعاليت عضو محروم فدراسيون فوتبال در پستي مهم تر!بازيکني که 3 ميليارد از استقالل طلبکار است!

زمستانبيسروصدايپرسپوليس
هيجبازيکنيازسرخپوشانجدانميشود

گرشاسبيبرايمذاکرهبا
ريزهاسپوربهترکيهميرود

سرپرس��ت باش��گاه پرس��پوليس ب��راي مذاک��ره 
اي��ن کش��ور س��فر ب��ه  باش��گاه ترکي��ه اي   ب��ا 

 مي کند.
به نقل از ايس��نا، پس از مش��کالتي که ميان مهدي 
طارم��ي و باش��گاه ريزه اس��پور ب��ه وجود آم��د فيفا به 
محرومي��ت باش��گاه پرس��پوليس از دو پنج��ره نقل و 
انتق��االت و همي��ن طور محرومي��ت مهدي طارمي و 

پرداخت حدود 700 هزار يورو حکم داد.
در حال��ي ک��ه هنوز اين محروميت پابرجا اس��ت صبح 
امروز )دوش��نبه( حميدرضا گرشاس��بي براي مذاکره 
با مس��ئوالن باش��گاه ريزه اس��پور به کش��ور ترکيه 
س��فر مي کن��د ت��ا بلک��ه بتواند از محروميت باش��گاه 
 پرسپوليس و همين طور مبلغ جريمه مطرح شده کم

 کند.

جريمهمالياتيرونالدودوبرابرخواهدشد
کريس��تيانو رونالدو چند ماه پيش از س��وي دادس��تاني 
مادري��د ب��ه ف��رار مالياتي 14.7 ميلي��ون يورويي متهم 

شد.
به نقل از ورزش سه، واحد کارشناسي اداره خزانه داري 
اس��پانيا تأييد کرد که احتمال دارد جريمه رونالدو بابت 

اين تخلف مالياتي افزايش پيدا کند.
دادس��تان پرونده تخلف مالياتي رونالدو که دادس��تان 
پرونده تخلف مالياتي ژابي آلونس��و نيز بود، کس��ي است 
ک��ه از مهاجم پرتغالي کهکش��اني ها ش��کايت کرده و 
تخمي��ن زده ک��ه روي کاغذ، جريم��ه اي که رونالدو در 
پايان پروسه محاکمه   وي و در صورت مورد قبول واقع 
نش��دن دفاعياتش ممکن اس��ت به پرداخت آن محکوم 

شود، کمتر از 30 ميليون يورو نخواهد بود.
طبق اعالم بخش رسيدگي به جرايم مالي و اقتصادي 

دادس��تاني ايالتي مادريد، فوق س��تاره پرتغالي در فاصله 
س��ال هاي 2011 تا 2014 مرتکب تخلفاتي براي فرار 
از پرداخت رقمي معادل 17 ميليون و 768 هزار و 897 
يورو از ماليات درآمدهايش از محل قراردادهاي تبليغاتي  
ش��ده اس��ت. رونالدو در سال 2011 يک ميليون و 393 
ه��زار و 906، س��ال 2012 ي��ک ميلي��ون و 665 هزار و 
304 يورو، س��ال 2013 س��ه ميليون و 201 هزار و 266 
يورو و س��ال 2014 8 ميليون و 508 هزار و 419 يورو 

ماليات بردرآمدش را نپرداخته است.
اي��ن رق��م ام��ا طبق گفته دادس��تان پرون��ده رونالدو با 
اضاف��ه ش��دن جراي��م نقدي و نيز س��ودي ک��ه در اين 
س��ال هاي ب��ه مالي��ات پرداخته نش��ده رونال��دو تعلق 
 مي گي��رد، ب��ه 30 ميلي��ون ي��ورو افزايش پي��دا خواهد 

کرد.
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 صب�ا ش�ادور_گروه هن�ر: در اي��ن ماه هاي اخير 
فيلم هاي زيادي اکران عمومي شدکه با تم کمدي 
روي پرده سينما رفت. فيلم هايي که اتفاقا با فروش 
نس��بتا خوب��ي هم در ط��ول اکران مواجه و مردم از 
آن ها استقبال مي کردند. اما ميان فيلم هاي طنز هم 
مي توان درجه بندي هاي مختلفي قائل شد. چرا که 
خيلي ازفيلم هاي کمدي به دليل حضور بازيگران 
ستاره مي تواند قابل توجه براي مخاطبان باشد اما 
به لحاظ محتوا هيچ نکته مثبتي را در دل فيلمنامه و 
نيز ساختار دربرنخواهد داشت. قطعا فيلم هاي خوب 
کم��دي همچون فيلم »مارمولک« به کارگرداني 
کمال تبريزي را از يادها نخواهيم برد اما آنچه امروز 
در س��ينما ب��ه نام فيلم کم��دي روي پرده مي رود، 
جز لودگي و س��کانس هاي سطحي و بدون هدف، 
نقطه مثبتي براي مخاطب نخواهد داشت. تنها يک 
ساعت از وقت مردم به دليل دانستن فيلمي که تم 

آن خنده و کمدي است، پر خواهد شد. 
البت��ه خنده ه��اي ظاهري مخاطبان س��ينما، جو 
س��الن را ط��وري نماي��ان مي کند ک��ه با يک فيلم 
مث��ا کمدي روبرو هس��تيم. ام��ا درباره فيلم هاي 
کمدي امروز سينماي ايران با کمال تبريزي گفت 
و گويي انجام داده ايم که در زير مي خوانيم. الزم به 
ذکر است که اين کارگردان سينما مشغول مراحل 
توليد فيلمي براي سينما است و مجموعه تلويزيوني 
»س��رزمين م��ادري« او همچن��ان در کنداکت��ور 

تلويزيون براي پخش در انتظار است. 
فضايي فيلم هاي امروز که به نام فيلم کمدي در  ���
سينما ديده مي شود، برگرفته از فيلم هايي است 
که با فيلمنامه ها و س�اختار ضعيف روبرو اس�ت. 
چرا اين اتفاق در سينماي ايران افتاده که مردم 

با هر فيلمي کنار مي آيند؟
س��ينما از دل واقعيت ه��اي جامع��ه بيرون مي آيد. 
در ش��رايطي به س��رمي بريم که مردم نيازبه شادي 
و خن��ده دارن��د. ب��ه همين دليل خيل��ي از فيلم ها 
مي خواهند با تم ظنز وارد س��ينما ش��وند، مردم هم 
ب��ه دنب��ال بهانه اي براي خنديدن هس��تند، وقتي 
فيلمي کلم��ه کم��دي را با خود به يدک مي کش��د، 
مردم هم استقبال مي کنند. درهر صورت من کمال 
تبريزي مجبور هستم فيلم بسازم. ارتباطم با کار و 
مردم است. در دوره اي همه ما نااميد بوديم که چرا 
سينما از مردم فاصله گرفته است اما امروز اين اتفاق 
خوبي است که مردم با سينما آشتي کرده اند و اکثر 
سالن هاي سينما از حضور مردم پر شده است. گاهي 
نياز به يک مديريت درست و انديشمند داريم. همه 
اهالي سينما هم دوست دارند اين اتفاق بيافتد. بايد 
اين اتفاق از دل کساني بيرون بيايد که مي خواهند 

فيلم خوب بسازند.
ام�ا ب�ا فروش فيلم هاي نس�بتا س�طح پائين،  ���
س�ليقه مخاطب�ان س�ينما ه�م تح�ت تاثير قرار 

مي گيرد...
اينکه مردم به س��ينما مي روند و فيلم مي بينند،  را 
بايد از پرش��دن س��الن هاي س��ينما تشخيص داد. 
بعضي ازاين س��ايت ها و رسانه هاي موجود، خبري 
را اطاع رساني مي کنند که واقعا دروغ است. حتي 
ب��راي   هم��ان دروغ طراحي مي کنند که فاني اين 
حرف را زد و... بر همين اس��اس دروغ هم نهادينه 
مي شود. اين موضوع در بحث فروش فيلم ها هم رخ 
داده اس��ت. رقم واقعي بودجه و فروش فيلم را هم 
نمي توانيد به درستي پيدا کنيد. در نتيجه روش هاي 
غير اخاقي متداول مي شود. اينکه مي گويند هدف 
وسيله را توجيه مي کند به اين شکل است که مثا 
من بايد از هر وس��يله اي اس��تفاده کنم براي اينکه 
ثابت شود، فيلم من فان قدر فروش داشته است؛ 
حتي اگر دروغ باش��د. بر همين اس��اس هم سينما، 

هم جامعه و هم فرهنگ ما ضرر مي کنند. 
چ�را فيلم ه�اي خ�وب طن�ز را کمتر در س�ينما  ���

مي بينيم؟
بارها گفته ام که در کار فيلمس��ازي بايد فيلمس��از 
قواعدي را رعايت کند. پيش از س��اخت فيلم بايد 
بداني��د ک��ه مفهوم و مضم��ون فيلم راد ر چه قالبي 
مي س��ازيد. چ��ون ممکن اس��ت فيلمي با توجه به 
گذش��ته س��اخته ش��ده و روايتگر بخش��ي از تاريخ 
باش��د اما در هرحال بايد از نظر مفهومي يا از زمان 
معاصر بيان کند يا مضموني نسبت به آينده داشته 
باشد . فيلمسازي از سوپرمن ها و ابرقهرمانان نشان 
دادن ش��جاعت محض اس��ت. من دو فيلم »ليلي با 

من است« و »مارمولک« را براساس دو شخصيت 
داس��تان هايم نوش��تم. اولي ترس و شهامت در آن 
ديده مي ش��د و دومي هم که ش��خصيتي که جامعه 
ب��ر آن حساس��يت زيادي داش��ت.اما براي آن که 
اثرگذاري  هر دوش��خصيت داس��تان فيلمم بيشتر 
ش��ود از مقول��ه طنز کمک گرفتي��م و فيلم ها را در 

قالب کمدي ساختيم.
شايد فيلمسازان ما ترس از سوژه هايي دارند  ���
ک�ه کمت�ر ب�ه س�راغ آن مي روند ت�ا آن را تبديل 
ب�ه ي�ک فيل�م کم�دي کنن�د. اما ش�ما فيلم هاي 
کم�دي س�اخته ايد ک�ه گوي�ا ت�رس را ه�م کنار 

گذاشته ايد؟

يکي از مش��کات من اين اس��ت که نمي ترس��م و 
کا آدم نترسي هستم. من هنوز که هنوز است فکر 
مي کنم عرصه هنر ،عرصه اي اس��ت که بايد به آن 
اجازه تجربه داده ش��ود. ممانعت از رخدادهاي تازه 
سينما باعث مي شود عرصه هايي از اين هنر که تا 
به حال نامکشوف مانده براي هميشه گنگ بماند 
و کس��ي جرأت نکند براي فيلم س��اختن به سمتش 
برود.فيلم ها عاوه بر جنبه سينمايي و هنري شان 
نوع��ي مردم ن��گاري و بيان تاريخ هر کش��وري نيز 

محسوب مي شوند.
شما عالوه بر فعاليت در سينما، گاهي به سراغ  ���
سريال سازي مي رويد و گاهي هم شبکه نمايش 

خانگي را براي فعاليت خود انتخاب مي کنيد. اين 
انتخاب ها از وضعيت نامتعادل در فضاي س�ينما 

ناشي مي شود يا خير؟
اولويت من در ابتدا س��ينما اس��ت. سينما خانه اول 
من است .بعضي وقت ها پيش آمده که تجربه يک 
س��ريال تلويزيون��ي، يا کار با ي��ک مجموعه براي 
ش��بکه نمايش خانگي را دوس��ت داشتم. هر کدام 
ازاي��ن فعاليت ه��ا ه��م راه کار خود را دارد.اين ها به 
عنوان يک س��ري تجربيات ش��خصي است. بار ها 
ش��ده موضوعي را تش��خيص داده ام که در زمينه 
س��ريال کار کن��م. براي م��ن خيلي اتفاق افتاده که 
بگويم تا اطاع ثانوي کاري به کار تلويزيون نداشته 
باشم. در عرصه سينما اين طور نيست. خيلي ها که 
از س��ينما آمده اند و با تلويزيون همکاري کرده اند، 
احساسشان اين است که تا اطاع ثانوي کاري به 
کار تلويزيون نداش��ته باش��ند. شرايط مساعدي در 
تلويزي��ون فراهم نيس��ت. قواعد، قواره و نوع نگاه 
متاسفانه در حال حاضر در تلويزيون تغيير مي کند و 

فاصله زيادي بين سينما و تلويزيون است.
آيا وقتي کمال تبريزي فيلمي مي سازد، دغدغه  ���

ديده شدن فيلم خود را در سينما دارد يا خير؟
قطعا همين طور است. اگر شما محصولي را توليد 
کني��د، ک��ه صرفا توليد فيلم هم نباش��د، اگر خوب 
توليد شود اما عرضه مناسبي نداشته باشد، مطمئن 
باشيد آن کار با شکست مواجه خواهد شد. عرضه 
خيلي مهمتر از کيفيت کاال و توليد آن است. براي 
همين است که مي گويم موانعي را در سينما پيش 
رو داريم که بايد به آن فکر کنيم.البته با مش��کل 
تبليغ��ات تيزر فيلم ها در دهه هاي مختلف س��ينما 
روبرو بوده ايم. به هر حال در شرايط کنوني جامعه 
ما مردم س��ينما را بيش��تر با تلويزيون مي شناسند و 

تبليغات تلويزيوني؟
فيلم ه��اي م��ا تبليغات ش��هري کم��ي در جامعه 
دارن��د. اين فکر که تبلي��غ فيلم ها روي اتوبوس ها 
ص��ورت مي گيرد، واقعا اتفاق خوبي اس��ت. ببينيد 
تلويزيون براي پخش تيزر فيلم ها هزينه زيادي از 
پخش کننده ها مي خواهد. همين هزينه را مي توان 
به شکل ديگري براي تبليغات فيلم ها مورد استفاده 

قرار داد.
کس��اني که سياس��ت گذاران فرهنگي هس��تند، 
اختاف سليقه زيادي با شما دارند. طبيعي است که 
گاهي شما اعتراض مي کنيد. شايد اين موضوع باب 
شده که مي گويند براي هر تصميمي، با سينماگران 
مش��ورت مي کنن��د اما در عم��ل اين اتفاق نيافتاده 
است. کساني که در سينما مديريت مي کنند اگر يک 
مقدار از تجربه دوستان اهالي سينما استفاده کنند، 
حتما تاثير مناس��ب در رش��د سينما خواهد گذاشت. 
مثا س��از و کارهايي به جش��نواره اضافه مي ش��ود 

که اشتباه است. 

کافه خبر

معاون هنري وزارت ارشاد تغيير کرد
وزير فرهنگ و ارشاد اسامي در 
حکم��ي، س��يدمحمدمجتبي 
حس��يني را به عن��وان معاون 
ام��ور هن��ري وزارت فرهنگ 
اس��امي منصوب  ارش��اد  و 
کرد.ب��ه گ��زارش مرکز روابط 
عمومي و اطاع رساني وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسامي، در 
حکم سيدعباس صالحي وزير 

فرهنگ و ارش��اد اس��امي خطاب به سيدمحمدمجتبي حسيني 
آمده است:

»نظر به س��وابق و تجربيات ارزش��مند جنابعالي در رش��ته هاي 
مختلف هنري به موجب اين حکم به سمت »معاون امور هنري« 
منصوب مي ش��ويد.اميد مي رود با اس��تعانت از خداوند متعال و 
بهره گي��ري از کليه ظرفيت ه��اي موجود و نيروهاي کارآمد در 
رون��ق بخش��يدن به فعاليت هاي هن��ري، حمايت از توليد آثار و 
محص��والت هن��ري، تقويت نهادهاي صنفي و توس��عه حضور 
فرهنگي هنري ايران در جهان موفق و مؤيد باشيد.«حس��يني 
دان��ش آموخت��ه زب��ان و ادبيات فارس��ي و هنر اس��ت و از جمله 
س��وابق وي مي توان به مش��اور وزير فرهنگ و ارشاد اسامي، 
نماين��ده ت��ام االختي��ار وزير و دبير ش��وراي ارزيابي هنرمندان، 
شاعران و نويسندگان کشور، نماينده تام االختيار وزير فرهنگ 
و ارشاد اسامي در کميسيون فني و حقوقي شوراي عالي ميراث 
فرهنگي کشور، عضو هيات امناي مجمع کتابخانه هاي بزرگ 
کش��ور )مکتب(، عضو کميته فرهنگ و تمدن اس��ام و ايران 
شوراي عالي انقاب فرهنگي، مديرعامل و و عضو هيات مديره 
کتابخانه و موزه ملي ملک و .... اشاره کرد.مدرس تاريخ هنرهاي 
کتاب آرايي ايران، مش��اور طرح پژوهش و نش��ر نفايس هنري 
آس��تان قدس رضوي، مش��اور گروه هنر و معماري بنياد دايره 
المعارف جهان اسام، عضو شوراي سياستگذاري همايش بين 
المللي انجمن علمي هنرهاي اسامي دانش��گاه تهران و .... از 
جمله سوابق علمي و هنري حسيني به شمار مي آيد.پيش از اين 
علي مرادخاني به مدت ٤ سال معاون امور هنري وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��امي بود.وزير فرهنگ و ارشاد اسامي همچنين از 
خدمات و تاش هاي ٤ س��اله علي مرادخاني معاون پيش��ين 

معاونت امور فرهنگي تقدير کرد.

پخش اولين قسمت دورهمي زودتر از شب يلدا 
تهيه کننده برنامه دورهمي گفت: در حال حاضر چندين قسمت 
از برنام��ه دورهمي ضب��ط و آماده پخش اس��ت و به زودي روي 
آنتن ش��بکه نس��يم مي رود. مصطفي احمدي تهيه کننده برنامه 
دورهميدر خصوص خبر پخش اولين قسمت سري سوم برنامه 
"دورهمي" در شب يلدا  به ميزان گفت: من در گفت و گوي قبلي 
خود نگفتم اولين قس��مت دورهمي در ش��ب يلدا پخش مي شود 
بلکه اعام کردم يکي از قسمت هاي ما که قطعا مقارن با شب 

يلدا است حال و هواي يلدايي دارد.
وي ادامه داد: به احتمال خيلي زياد ما زودتر از شب يلدا پخش 
برنامه دورهمي را خواهيم داشت چراکه اين روزها سخت مشغول 
کار هس��تيم و چندين قس��مت ضبط و آماده اس��ت اما به دليل 
تغييرات��ي ک��ه در دکور داش��ته ايم مهران مديري با حساس��يت 
بيش��تري مش��غول بازبيني قس��مت هاي ضبط شده است.تهيه 
کننده برنامه دورهمي خاطرنشان کرد: باز هم اعام مي کنم در 
مورد زمان پخش س��ري س��وم برنامه دورهمي نمي توان به طور 
قطعي صحبت کرد اما تمام تاشمان اين است که هر چه زود 
تر اين اتفاق بي افتد و از همه دوس��تان رس��انه اي خواهش��مندم 
تمام اخبار مربوط به برنامه دورهمي را از مدير روابط عمومي اين 
برنامه يعني وفا ملک زاده جويا ش��وند تا در انتش��ار اخبار دچار 

اشتباه نشويم.

محمدعلي نجفي تاکيد کرد: اولويت شهرداري تهران امسال و سال 
آينده تکميل پروژه هاي نيمه تمام اس��ت و به همين دليل در س��اخت 
پرديس هاي سينمايي ورود نمي کند.به گزارش مهر، محمدعلي نجفي 
ش��هردار تهران در حاش��يه بازديد از خانه هنرمندان ايران که   ۱۹ آذر 

صورت گرفت به برخي از سواالت خبرنگاران جواب داد. شهردار تهران 
ضمن اعام رضايت از مديريت مجيد رجبي معمار در خانه هنرمندان 
اعام کرد که علي مرادخاني نماينده وي در ش��ورايعالي خانه خواهد 
بود.عل��ي مرادخان��ي معاون هنري وزارت ارش��اد، مجيد رجبي معمار 
مديرعامل خانه هنرمندان و حسين پارسايي دبير شوراي سياستگذاري 
تماشاخانه ايرانشهر شهردار تهران را در بازديد از تماشاخانه ايرانشهر 
همراه��ي مي کنند.محمدعل��ي نجفي در اين بازديد در طبقه دوم خانه 
هنرمندان توقفي کنار »هفت چنار« اثر زنده ياد عباس کيارستمي داشت 

و مديرعامل خانه هنرمندان توضيحاتي درباره اثر ارايه داد.شهردار تهران 
در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه سياست جديد شهرداري در ساخت 
پرديس هاي سينمايي چيست، گفت: ما به دو علت ترجيح مان اين است 
که شهرداري در ساخت و ساز به اين شکل وارد نشود؛ علت اول اين 
اس��ت که  ش��هرداري طرح هاي نيمه تمام زيادي دارد که برخي از آنها 
طرح هاي فرهنگي و هنري است. ما برآورد کرديم که ۲۳ هزار ميليارد 
 تومان بودجه الزم است تا اين طرح ها به اتمام برسد براي همين فعا 
ترجيح شهرداري تکميل پروژه هاست، ضمن اينکه معتقديم بايد فضا 

را به گونه اي فراهم کنيم تا بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در 
اين بخش ها پيش قدم ش��ود. وي ادامه داد: در پروژه هاي س��بک تري 
مانند ساخت پرديس ها هدف ما جلب مشارکت بخش خصوصي است، 
اما  اگر در جايي احساس کنيم ساخت و ساز در بخش خصوصي در حد 
نياز نيست طبيعي است وارد عمل مي  شويم اما نه در سال ۹۷. برنامه 
ما در س��ال ۹۶ و ۹۷ اين اس��ت که هر چه بودجه داريم صرف تکميل 
پروژه هاي کليدخورده کنيم. رجبي همچنين درباره حمايت شهرداري 
از س��ي و شش��مين جش��نواره ملي فيلم فجر نيز بيان کرد: ما نه فقط از 
جش��نواره فيلم فجر بلکه از تمام جش��نواره هاي هنري فجر حمايت 
مي کنيم و مذاکرات اوليه را هم آغاز کرده ايم. اين جشنواره ها عموما 
در تهران برگزار مي شود و بين المللي  نيز هستند در نتيجه شهرداري 

خود را در قبال کمک به آنها مسئول مي داند.

شهرداري در کمک به جشنواره ها مسئول است
نجفي از حمايت به اهالي سينما گفت
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آگهی  مناقصه عمومی

مهدی محمود پورشهردار نصير شهر 

شهرداری نصير شهر در نظر دارد به استنادمجوز شورای اسامی نصير شهر اجرای پروژه های ذيل را از طريق برگزاری مناقصه عمومی به پيمانکاران  
واجد شرايط و دارای صاحيت و رتبه بندی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری ، واگذار نمايد . لذا از کليه متقاضيان دعوت 
به عمل می آيد  از تاريخ انتش��ار آگهی نوبت دوم جهت دريافت اس��ناد مناقصه و ارائه اس��ناد و مدارک ش��رکت  و رزومه کاری به امور مالی ش��هرداری 
نصير ش��هر مراجعه و پيش��نهادات خود را حداکثر تا پايان وقت اداری روز يک ش��نبه مورخ  ۹۶/۱0/0۳  به دبير خانه ش��هرداری ارائه نمايند . ضمنا" 

هزينه درج دو نوبت  آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

مبلغ برآورد اوليه پروژه موضوع مناقصه رديف 
)ريال ( 

توضيحاتمحل اعتبار

پروژه محوطه 1
سازی ، خيابان 

کشی و ديوار کشی 
آرامستان نصيرشهر

داشتن حداقل پايه 5 رشته ابنيه و راه و باند جهت شرکت از محل اعتبارات داخلی10/000/000/000
در مناقصه الزاميست .

پروژه محوطه 2
سازی جهت فاز 

دوم آرامستان

داشتن حداقل  پايه 5 رشته ابنيه و راه وباند جهت شرکت از محل اعتبارات داخلی11/000/000/000
در مناقصه الزاميست

ساير اطالعات وجزئيات در اسناد مناقصه مندرج می باشد ���

شهرداری در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است ���

نوبت اول: ۹۶/0۹/۱۳   نوبت دوم:۹۶/0۹/۲0

ت دوم
نوب

اگهي مزايده کتبي شماره 109298/96 
به استناد ماده ۳0 ائين نامه مالي شهرداري هاي تهران و مراکز استان ها و از محل رديف اعتباري ۷0۲00۱ بودجه سال ۹۶،شهرداري ساري در نظر دارد اماک مشروحه 

ذيل را مطابق جدول بند يک بفروش برساند.
۱- موضوع مزايده کتبي:فروش اماک

۲- قيمت پايه فروش اماک توس��ط کارشناس��ان رسمي دادگس��تري تعيين گرديده اس��ت که متقاضيان مي توانند با مراجعه به واحد دبيرخانه ش��هرداري باتوجه به موقعيت 
ملک از مفاد گزارش هئيت کارشناسان اطاع حاصل نمايند.

۳- متقاضيان مي بايستي ازتاريخ ۹۶/0۹/۲0 لغايت ۹۶/0۹/۲۳ نسبت به خريد اسناد مزايده کتبي از دبيرخانه شهرداري اقدام نمايند.
٤-کليه متقاضيان ش��رکت در مزايده مي بايس��تي جهت خريد اس��ناد مزايده مبلغ ۱/000/000ريال به حس��اب درامد ش��هرداري س��اري به ش��ماره 0۱085۹8۷۹۹000 نزد 

بانک ملي ايران واريز نمايند.
5- متقاضيان مي بايس��ت س��پرده ش��رکت در مزايده کتبي را برابر مبلغ ۱/۱0۲/500/000ريال به حس��اب س��پرده شهرداري ساري به شماره 0۱085۹88۳٤005 نزد بانک 

ملي ايران واريز و يا معادل ان ضمانتنامه معتبر بانکي ارائه نمايند.
۶- س��پرده نفرات اول،دوم وس��وم تا تعيين برنده مزايده نگهداري خواهدش��دو د رصورت انصراف برنده مزايده س��پرده انان به ترتيب ضبط و به حس��اب درامدي ش��هرداري 

منظور مي گردد.
۷- هزينه نقل و انتقال سند و ساير هزينه ها بعهده خريدار مي باشد.
8-شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مجاز مي باشد.

۹- سايراطاعات در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

 
بناي مشخصات ملکرديف

مفيد)مترمربع( 
تراس باحق انباري )مترمربع(

دسترسي 
)مترمربع(

ماحضاتارزش کل بنا )ريال(

کاربري مسکوني۱٤۷/۶0۱۳/50۱/۷0۲/500/000/000واحد مسکوني طبقه همکف غربي واقع درخيابان فرهنگ،کوچه سيد پور۱

کاربري مسکوني۱٤۶/۹۱۱۲/۱5۳/00۲/500/000/000واحد مسکوني طبقه اول شرقي واقع درخيابان فرهنگ،کوچه سيدپور۲

کاربري مسکوني۱۳۹/۶0۱۲/۱5٤/۱۶۲/٤00/000/000واحد مسکوني طبقه همکف شرقي واقع درخيابان فرهنگ،کوچه سيدپور۳

کاربري مسکوني۱٤۶/۹۱۱0/50۳/00۲/٤50/000/000واحد مسکوني طبقه دوم شرقي واقع درخيابان فرهنگ،کوچه سيدپور٤

کاربري مسکوني۱۳۹/۶0۹/00٤/۱۶۲/٤00/000/000واحد مسکوني طبقه اول شرقي واقع درخيابان فرهنگ، کوچه سيدپور5

کاربري مسکوني۱٤۷/۶0۹/00۱/۷0۲/500/000/000واحد مسکوني طبقه اول غربي واقع درخيابان فرهنگ ،کوچه سيدپور۶

کاربري مسکوني۱۳۹/۶0۶/۱۶٤/۱۶۲/٤00/000/000واحد مسکوني طبقه دوم شرقي واقع درخيابان فرهنگ ،کوچه سيدپور۷

کاربري مسکوني۱٤۷/۶05/۳۲۱/۷0۲/٤50/000/000واحد مسکوني طبقه دوم غربي واقع در خيابان فرهنگ ،کوچه سيدپور8

کاربري مسکوني۱٤۶/۹۱۹/00۳/00۲/٤50/000/000واحد مسکوني طبقه سوم شرقي واقع درخيابان فرهنگ،کوچه سيدپور۹
مهدي عبوري شهردار ساري

مردم به دنبال  بهانه اي 
براي خنديدن  هستند

کمال تبريزي در گفت و گو با »شروع« 
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صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سالمت
 مدیرمسئول و سردبیر: نرگس رجایي

w w w . s h o r o o n l i n e . i r مشاهده نماييد. آيين نامه اخالق حرفه اي »شروع« را در سايت روزنامه ببينيدنسخه الكترونيكي روزنامه را در سايت 
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اقتصادي- اجتماعي- سياسي- هنری
 دبی��ر تحریری��ه: مری��م بهن��ام راد ، هی���أت تحریری��ه:  سیاس��ی: مس��عود یوس��فی، اقتص��اد كالن: گوه��ر زارع باش��ی، انرژی: ش��هال حس��ینی  
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پيامبر صلى اهلل عليه و آله :
َوَجلَّ ِمْن َسبْعيَن َرْكَعًة بَِغيِْر ِسواٍك؛ َرْكَعتَيِْن بِِسواٍك اََحبُّ اِلَى اهللهّ ِ َعزَّ

دو ركعت نماز با مسواك، نزد خداوند عزوجل محبوب تر از هفتاد ركعت نماز بدون 
خصال مسواك است.  ور

ــ
 نـ

الم
ــ

كـ

در باب افزايش قيمت كاغذ !/ شروع/على كاشى کاریکاتور

رسانه های جهان

چالش تازه براي ترزا مي در راه برگزيت  ���
نخست وزير انگليس با چالش هاي بسياري در روند مذاکره 
براي جدايي کش��ورش از اتحاديه اروپا روبروس��ت. ترزا 
مي در مرحله دوم مذاکرات تنها کمتر از يک سال فرصت 
دارد تا روابط تازه را با اتحاديه اروپا ش��کل دهد.براس��اس 
توافق��ات اولي��ه انگلي��س بين 40 تا 45 ميليارد يورو را بايد 

براي جداي به اتحاديه اروپا پرداخت کند.

اقتصاد اولويت دولت چين در سال آينده  ��� 
ح��ل مش��کالت اقتص��ادي و فقر و کنت��رل آلودگي محيط 
زيس��ت در دس��تور کاري دولت چين در س��ال آينده ميالدي 
قرار دارد. چين س��عي خواهد کرد تا از رخ دادن ريس��ک هاي 
اقتص��ادي جلوگيري کند.انتظار م��ي رود با برقراري قوانين 
 س��ختگيرانه رش��د اقتصادي چين در س��ال 2018 بيش��تر

 شود.

ورود ماكرون به خاورميانه با عقب نشيني آمريکا  ���
رئي��س جمه��ور فرانس��ه درح��ال رس��يدن به نقش��ي 
جهان��ي و کلي��دي در خاورميانه و تبديل ش��دن به چهره 
دموکراس��ي در چالش ه��اي منطقه اس��ت اين درحالي 
رخ مي ده��د ک��ه بس��ياري معتقدن��د آمريکا با رياس��ت 
 جمه��وري دونال��د ترامپ در حال ت��رک رهبري جهان 

است.

ب��ه عقي��ده عوام الناس عه��د دقيانوس از 
قديمترين عهود و اعصار تاريخي است که 
از آن عهد و عصر قدمي فراتر نمي توان نهاد 
به همين جهت هر وقت بخواهند قدمت و 

کهنگي چيزي يا مطلب و موضوعي را اثبات کنند در لفافه طنز و طيبت 
به عهد مزبور اشاره مي کنند و مي گويند: مربوط به عهد دقيانوس است. 
ب��ا اي��ن ح��ال از اين ضرب المثل امروزه هم در موارد مختلف اس��تفاده 
مي شود. هر آنچه را که بايد به قديم نسبت داد مي توان از کلمه عهده 
دقيان��وس اس��تفاده کرد. عهد دقيان��وس يکي از قديمي ترين عصر در 
گذش��ته بوده اس��ت. اين ضرب المثل از جمله ضرب المثل هايي اس��ت 
که هنوز هم کارآيي دارد. کهنگي، قديمي بودن و نيز هر آنچه به زمان 

دور بر مي گردد، به عنوان مثال مي گويند عهد دقيانوس. 

کتاب »زوج درماني خيانت« از س��وي نش��ر 
کيان اف��راز روانه بازار کتاب شد.نش��ر کيان 
افراز کتاب »زوج درماني خيانت« نوشته آلن. 

اس. گورمان را با معرفي رويکردي تازه در درمان زوج هايي که در رابطه 
خانوادگي خود دچار اختالل ش��ده اند، منتش��ر کرد.اين کتاب با رويکرد 
روانشناس��ي نوين به مس��اله خيانت در زندگي خانوادگي و فاکتورهاي 
تاثيرگذار بر آن و در ادامه درمان اين مساله اشاره دارد.نويسنده اين کتاب 
مي نويسد: گرچه خيانت اغلب براي افراد و روابطشان مخرب است، برخي 
افراد مي توانند اين طوفان احساسي خاص را بهتر از سايرين پشت سر 
بگذارند. ما دريافته ايم که تعدادي از فاکتورها در رابطه با روابط زوج، در 

زوج آسيب ديده، بر توانايي زوج در بازيابي از آن مؤثر باشند.

س�حر كرشمه چش�مت به خواب مي ديدم 
زهي مراتب خوابي كه به ز بيداريست

دلش به ناله ميازار و ختم كن حافظ
 كه رستگاري جاويد در كم آزاريست

خود را با زرق و برق دنيوي مشغول کرده 
اي. ام��ا ب��دان که همه اينها تمام ش��دني 

است و در اشتباه هستي. اينقدر دم از پول نزن زيرا در چشم اهل ادب 
و معرفت بي ارزش مي ش��وي، از اين رو در راه کس��ب هنر و ادب هم 
به اندازه پول تالش کن تا پيشرفتت بيشتر شده و در بين مردم محبوب 
تر شوي.امروز ممکن است تصميم بگيريد ساعاتي از روزتان را به کارتان 
اختصاص بدهيد و زماني را براي رسيدن به اهداف حرفه ايتان خارج از 
وقت کاريتان صرف کنيد. همه چيز خيلي خوب به نظر مي رسد و شما 
احساس مي کنيد فرصتي برايتان فراهم شده است که در طول زندگي 

هر کسي يکي دوبار بيشتر برايش پيش نخواهد آمد. 

در دوازهمين اجالس ساالنه کميته ميراث 
فرهنگي ناملموس يونسکو، غذاي سنتي 
ُدلم��ه از س��وي جمه��وري آذربايجان در 
فهرس��ت ميراث جهاني به ثبت رس��يد.به 

گزارش ايس��نا، دوازدهمين نشس��ت س��االنه کميته ميراث فرهنگي 
ناملموس يونس��کو که از 4 تا ۹ دس��امبر )1۳ تا 18 آذر( در کش��ور کره 
جنوبي برگزار مي شود، امسال در مجموع ۳5 اثر از کشورهاي مختلف 
را براي ثبت در فهرست جهاني مورد بررسي قرار مي دهد.در اين ميان 
کشور جمهوري آذربايجان توانست پرونده اي تحت عنوان "سنت پخت 
و به اشتراک گذاري دلمه به عنوان يک نشانگر هويت فرهنگي" را در 

فهرست ميراث جهاني ناملموس يونسکو به ثبت برساند. 

حکایات

کتاب

حافظ خواني

نسخه

عهد  دقيانوس

 انتشار کتاب »زوج درماني 
خيانت« در بازار

 »ُدلمه« در فهرست ميراث 
جهاني يونسکو  »وحيد محمودي« ���

نامتوازن بودن رش��د نرخ بيکاري در 
اس��تان هاي کشور نش��ان از آن دارد 
که امکان��ات توس��عه به صورت برابر 
توزيع نش��ده و استان هايي با داشتن 
جغرافيا و جمعيت يکس��ان، ميزان بهره مندي متفاوتي دارند.توزيع 
نابرابر فرصت هاي ش��غلي در اس��تان هاي کش��ور اين پرسش را در 
ذهن ايجاد مي کند که چه مولفه هايي موجب ش��ده تا اين اندازه از 
مشارکت جمعيت جوان يک استان و سهمش از بازار کار در بخش هاي 
صنعت، خدمات و کشاورزي کاسته شود؛ به گونه اي که ممکن است 
در استان هاي مجاور آن، چنين وضعي حکمفرما نباشد و نابرابري تا 

اين اندازه ريشه ندوانده باشد.
براي نمونه مطابق گزارش »طرح آمارگيري نيروي کار« در استان 
کرمانش��اه در تابس��تان س��ال جاري نرخ بيکاري 18 درصد بود با اين 
حال اس��تان همدان با فاصله نه چندان دور جغرافيايي از اين اس��تان 
در مدت مش��ابه تنها 7/۹ درصد نرخ بيکاري را تجربه کرده اس��ت.
دليل اينکه تا اين اندازه نابرابري در توزيع فرصت هاي ش��غلي ميان 
استان هاي مختلف کشور وجود دارد را بايد در سياستگذاري اجتماعي 
دولت ها جست براي نمونه در همين استان کرمانشاه و ساير استان ها 
که وضعيت مشابه توسعه نيافتگي دارند مي توان عوامل مشابه براي 
توضيح آنچه که از آن س��خن مي گوييم؛ يافت.بنگاه هاي توليدي و 
صنعتي يک به يک در غياب س��رمايه گذاران خارجي و داخلي و به 
دليل ضعف در برزورساني تکنولوژي و نبود بخش تحقيقات و توسعه 
)R&D( مدرن در استان هاي محروم تعطيل مي شوند. مرگ هر بنگاه 
نيز به معناي مرگ بخشي از اشتغال است.در همه جاي دنيا بخش 
خدمات اس��ت که صنعت را مورد پش��تيباني قرار مي دهد در نتيجه 
اين دو به هم وابسته هستند و هر دو در خدمت توسعه آن منطقه و 
محروميت زاديي قرار مي گيرند.جمعيت استان هاي محروم را بيشتر 
جوانان جوياي کار تشکيل مي دهند و بايد فرصت شغلي را از قبل براي 
آنها برنامه ريزي مي کرديم در اين شرايط و با توجه به ورود 10 ميليون 
نفر به بازار کار تا سال 1400 شاهد عدم تعادل در حوزه هاي اجتماعي 
و اقتصادي که منشا بحران هاي سياسي و اجتماعي هستند، خواهيم 
بود.جان کالِم مخالفان توزيع نابرابر بيکاري اين اس��ت که اش��غال و 
به تبع آن توس��عه يافتگي در همه جاي دنيا مرهون مش��ارکت دادن 
جمعيت جوان در بازار کار و نه حذف آنهاست؛ حذفي که حاصلي جز 
افزايش آسيب هاي اجتماعي همچون خودکشي و فقر ندارد؛ چنانکه 
سال گذشته »کاظم ملکوتي« رييس انجمن پيشگيري از خودکشي 
کشور گفته بود؛ ميزان خودکشي در کشور پنج تا شش نفر در هر هزار 
نفر است، اما اين ميزان در کرمانشاه 2۳ نفر در هر هزار نفر مي باشد و 
آمارها نشان مي دهد که خودکشي در اين استان چهار برابر ميانگين 
کشوري است.اين آمارهاي دردناک از آسيب هاي اجتماعي را وقتي 
کنار اعداد و ارقام مربوط به نرخ مشارکت اجتماعي قرار دهيم، عمق 

فاجعه عيان تر مي شود.

بيکاراِن مناطق محروم زير پا له مي شوند!

یادداشت

حمي��د ميرزاعل��ی ، مهدی ميقان��ی مديرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اس��تان گلس��تان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار برخی 
از اقدامات اين اداره کل را در دولت تدبير و اميد بش��رح ذيل عنوان 
نمود : اعزام چندين محموله کمک های انس��انه دوس��تانه از س��وی 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلس��تان به زلزله زدگان 
کرمانشاه، تعويض گاردريل هاي آسيب ديده محورها، تعويض پمپ 
نمک پاش اداره راهداری وحمل نقل جادهای آزادش��هر، پاکس��ازی 
و جمع آوری علف های هرز فضای بين گاردريل های وسط محور 
در بزرگراه فاضل آباد - خان به بين توسط راهداران علی آباد کتول، 
انجام عمليات نصب چراغ پليس مجازی در محور گرگان به فاضل 
آباد ، توسط اکيپهای راهداری اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرس��تان گرگان، لکه گيری محور خوش��يالق، پاک سازی حريم 
محور آزادشهر مينودشت، بازديد مهندس مصدقی و مهندس بيکی 
ازحوزه شهرستان آزادشهر، تعويض تيغ نمک پاش راهداری آزادشهر، 
پاکس��ازی س��طح جاده محور جنگل تنگه چهل چای از فيلر ريخته 
ش��ده توس��ط کاميونهای عبوری،بوسيله اکيپ راهداری شهرستان 
مينودشت هدايت آب چشمه جنل تنگه محور قلعه قافه از سطح جاده 
به سمت رودخانه توسط نيروهای راهداری اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای شهرستان مينودشت، انجام عمليات نصب چراغ پليس 
مجازی در محور گرگان به فاضل آباد ، توس��ط اکيپهای راهداری 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان گرگان، تعمير لودر 
ولوو توسط پرسنل فنی و متخصص اداره ، در محل اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای گرگان، شستشوی تابلو و عالئم محور راه اصلی 
مراوه تپه به داشلی برون توسط راهداران زحمتکش اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای شهرستان مراوه تپه، نصب پايه چراغ چشمک 
زن در حوزه استحفاظی شهرستان توسط راهداران زحمتکش اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مراوه تپه، مرمت و ريزش 
برداری و جمع آوری گل و الی از روی سطح  راه روستايی قره ترناو 
از دورترين راههای منطقه..در انتهای محور گچی س��و..خالدنبی..

توسط عوامل راهداری وحمل ونقل جاده ای کالله.
آماده س�ازی دس�تگاه های راهداری آزادشهر برای پاكسازی  ���

حريم ها
عملي��ات تعري��ض مح��ور عل��ی آباد کتول - مزرعه کتول توس��ط 
اداره راه��داری و حم��ل و نق��ل علی آباد کتول، جمع آوری و هدايت 
دستفروشان حاشيه راه توسط همکاران ايمنی و حريم راه های اداره 
راهداری علی آباد کتول تعمير و راه اندازی چراغ های چشمک زن 
حوزه استحفاظی اداره راهداری و حمل و نقل علی آباد کتول، تعمير 

و راه اندازی پمپ هيدروليک گريدر ميتسوبيشی توسط پرسنل فنی 
ماشين آالت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای علی آباد کتول، 
انجام عمليات مرمت تابلوهای محور گرگان به فاضل آباد به صورت 
مستمر ، توسط اکيپ های راهداری ، اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرستان گرگان، انجام عمليات تعمير و مرمت گاردريل 
های آس��يب ديده محور گرگان به فاضل آباد به صورت مس��تمر ، 
توسط اکيپ های راهداری ، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرس��تان گرگان ش��روع روکش آسفالت محور کالله بطرف سه 
راهی محدوده طوقه..، انجام عمليات تعمير و مرمت گاردريل های 
آس��يب ديده محور گرگان به فاضل آباد به صورت مس��تمر ، توس��ط 

اکيپ های راهداری ، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
گ��رگان، انج��ام عمليات نصب تابل��و در محور گرگان به فاضل آباد 
، توس��ط اکي��پ ه��ای راه��داری ، اداره راهداری و حمل و نقل جاده 
ای شهرس��تان گ��رگان، تعمير و نص��ب گيربکس گريدر کاترپيالر 
14 جی در محل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرس��تان 
گرگان جهت انجام عمليات راهداری به صورت مستمر با توجه به 
نزديکی ايام نوروز و س��فرهای نوروزی روکش محور کالله بطرف 
س��ه راهی ، مرمت اتاق بنز مايلر در محل اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای شهرس��تان گرگان جهت انجام عمليات راهداری به 
صورت مس��تمر با توجه به نزديکی ايام نوروز و س��فرهای نوروزی، 
مرم��ت ات��اق بن��ز مايلر در مح��ل اداره راهداری و حمل و نقل جاده 

ای شهرس��تان گ��رگان جهت انجام عملي��ات راهداری به صورت 
مس��تمر با توجه به نزديکی ايام نوروز و س��فرهای نوروزی، عمليات 
زير س��ازی محل احداث دور برگردانهای محور کالله بطرف س��ه 
راهی توس��ط عوامل راهداری و حمل و نقل جاده ای کالله، انجام 
عمليات خاکبرداری و تس��طيح حريم محور گاليکش به س��ه راهی 
کالل��ه ) محم��ود آباد گاليکش( به وس��يله اکيپ پرتالش راهداری 
اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرس��تان مينودش��ت انجام 
سوخت رسانی به اکيپهای فعال در حوزه استحفاظی اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای شهرستان مينودشت، خاکبرداری و تسطيح 
حري��م مح��ور تقاطع دوزين )پل علی برده( توس��ط اکيپ راهداری 

شهرستان مينودشت، انجام جوشکاری و نصب گاردريلهای محور 
سه راهی کالله به تنگراه توسط اکيپ راهداری شهرستان مينودشت، 
علف زنی بغل نيوجرسيهاوزيرگاردريلهای محوربزرگراه گلوگاه به 
کردک��وی اداره راه��داری وحمل نقل ج��اده ای کردکوی,بندرگز، 
خط کش��ی محوربزرگراه گلوگاه به يس��اقی,اداره راهداری وحمل 
و حم��ل ونق��ل جاده ای کردکوی,بندرگز انجام عمليات لکه گيری 
محور جنگل گلستان بوسيله رودميس) آسفالت سرد( توسط اکيپ 
پرتالش اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مينودشت، 
لکه گيری محور جنگل گلس��تان توس��ط اکيپ راهداری شهرستان 
مينودش��ت، عمليات تس��طيح حريم و قنوزنی محور راه روس��تايی 
قرناوه و چشمه لی حوزه استحفاظی شهرستان مراوه تپه، عمليات 

تسطيح حريم و قنوزنی محور راه روستايی قرناوه و چشمه لی حوزه 
اس��تحفاظی شهرس��تان مراوه تپه، مراسم درختکاری حاشيه محور 
کالله بطرف س��ه راهی ..با حصور فرماندار و جمعی از مس��ولين و 
دانش آموزان بطول 14 کيلومتر، عمليات اجرايی 16 س��امانه ثبت 
تخلفات جاده ای اس��تان گلس��تان آغاز ش��د، انجام سوخت رسانی 
به دس��تگاه های مش��غول به کار در حوزه اس��تحفاظی شهرس��تان 
مينودش��ت آموزش کار باکپس��ول های آتشنشانی در محوطه اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای گنبد کاووس، نصب تابلو و عالئم 
محور راه اصلی مراوه تپه به چاتال توسط راهداران اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای شهرستان مراوه تپه عمليات تعريض آسفالت 

محور مزرعه کتول )انجام بلوکاژ( توسط اکيپ فنی و اجرايی اداره 
راهداری و حمل و نقل علی آباد کتول، نقاشی نيوجرسيهای پلس 
راه نوکن��ده,اداره راه��داری وحمل ونقل جاده ای کردکوی,بندرگز، 
بازگش��ايی حريم راه اصلی محور محمد آباد،کريم آباد و حس��ين 
آباد آخوندی گاليکش توس��ط اکيپ پر تالش راهداری شهرس��تان 
مينودش��ت، عمليات تس��طيح و خاک برداری محور گاليکش به سه 
راهی کالله توسط اکيپ راهداری و حمل و نقل جاده ای مينودشت، 
ترميم راه روستايی گچی سو که بعنوان يکی از روستاهای با هدف 
گردش��گری و توريس��تی خالدنبی هرساله در فروردين و ارديبهشت 

ماه مورد توجه و بازديد زياد قرار ميگيرد.
انجام عمليات تعميرات گاردريل در حوزه اداره راهداری علی آباد 

کتول، پاک سازی و جمع آوری زباله از حريم راه توسط راهداران 
علی آباد کتول، خط کشی راه های روستايی گچی سو ..خالدنبی ...و 
ماله شيخ غراوی ...در حوزه شهرستان کالله، پاک سازی حريم راه 
محور آزادشهر مينودشت توسط راهداران زحمت کش شهرستان، 
نصب مسير نما و تودلي هاي بلوک هاي مفصلي محور سرخنکالته، 
تعويض گاردريل هاي آسيب ديده محورها  بارگيري و حمل ادامه 
بلوک هاي مفصلي محور س��ه راهي کالله به کالله، بتن ريزي 
بلوک هاي مفصلي، تعمير و نصب چراغهای چش��مک زن محور 
مينودش��ت به تنگراه توسط نيروهای راهداری )نگهبانان هميشه 
بي��دار ج��اده ها(اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرس��تان 
مينودشت، تعمير و تعويض گاردريلهای معيوب در حوزه استحفاظی 
اداره راهداری و حمل و نقل علی آباد کتول، جمع آوری و معدوم 
ساختن الشه حيوانات از سطح راه ها توسط راهداران زحمت کش 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای علی آباد کتول، شستش��وی 
عاليم و بازس��ازی گادريل محو ر آزادشهر-مينودش��ت توس��ط 
راهداران زحمت کش شهرس��تان آزادش��هر.، پاک سازی حريم راه 
 محور آزادشهر مينودشت توسط راهداران زحمت کش شهر ستان 
آزادش��هر.ايمن س��ازی طرفين پلها با ايجاد خاکريز و گارد طبيعی 
در حوزه استحفاظی اداره راهداری علی آباد کتول، انجام عمليات 
رفع افتادگی ش��انه راه در نقاط دوربرگردان های محور گرگان به 
يس��اقی در مورخ 15-12-۹5 توس��ط اکيپ های راهداری ، اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان گرگان، ادامه عمليات 
پاکسازی و جمع آوری علف های هرز فضای بين گاردريل های 
وس��ط محور در حوزه اس��تحفاظی اداره راهداری علی آباد کتول، 
تعمير و تعويض چراغهای چش��مک زن معيوب محور مينودش��ت 
به قره چشمه و محور ينقاق توسط برقکار اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای شهرستان مينودشت، هدايت آبهای سطحی رودحانه 
ها  محور مراوه تپه به قازانقايه توس��ط راهداران اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای شهرستان مراوه تپه ضوابط فعاليت در حمل 
و نقل بين المللی مس��افر اعالم ش��د، ش��ن ريزی ش��انه راه محور 
چات��ال ب��ه گليداغ توس��ط راهداران اداره راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای شهرستان مراوه تپه ، نصب گارد ريل درمحل پل روستا 
جه��ت  جلوگي��ری از ب��روز حادثه با هم��کاری اداره راه ودهياری، 
بازديدازتعري��ض جاده سفيدچش��مه جهت جلوگيری ازخس��ارت 
ب ش��بکه آب رسانی چش��مه دلندباتفاق معاون فرماندار،بخشدار 
مرکزی،مديرآبف��ای راميان،رييس اداره بهره برداری دلندورييس 

اداره پايانه راهداری راميان

نگاهی به عملکرد اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گلستان در دولت تدبیر و امید


