
اين امامزاده حاجت نمي دهد؛ به داد مردم برسيد
...در ثاني، اروپايي ها در اعمال فشار درباره سياست هاي 
منطقه اي و تعريض وارد كردن به توان دفاعي كشورمان 
حتي جلوتر از آمريكايي ها هم حركت مي كنند، بنابراين 
ــا  ــند اساس ــار اينكه به دنبال نفع بردن ايران باش انتظ
غيرمنطقي است.بايد يادآوري كرد كه در مدت اخير هم 
بسياري از شركت هاي سرشناس اروپايي عزم رفتن از 
ــركت توتال  ــته اند به طور مثال رييس ش ايران را داش
فرانسه رسما اعالم كرد كه اگر معافيت تحريمي آمريكا 
وجود نداشته باشد، ايران را ترك مي كنند.در عين حال 
بانك هاي مختلف اروپايي هم ارتباط بانكي خود را با 
ــران قطع كرده اند و عمال بنگاه هاي اقتصادي ديگر  اي
اروپا  هم در مواضعي ضدونقيض اعالم كرده اند كه به 
شراكت خود با تهران خاتمه خواهند داد.سيگنال هاي 
ــاي اروپايي  ــاالت پايتخت ه ــي از فعل و انفع دريافت
ــند  ــان مي دهد دولتي ها انتظار بيهوده اي مي كش نش
ــت.امانوئل ماكرون،  ــتاوردي هم نخواهد داش كه دس
رييس جمهور فرانسه اعالم كرده نمي تواند شركت هاي 

ــور كند و البته  ــدن در ايران مجب ــوي را به مان فرانس
صدراعظم آلمان هم موضعي يكسان با ماكرون اتخاذ 
ــوز اين تفكر و باور در بين اهالي  كرد اما در داخل هن
دستگاه سياست خارجي وجود دارد كه مي توان با اروپا 
ادامه مسير داد! در واقع نه تنها خبري از تضمين هاي 
كتبي نشده است كه اخيرا هم لفاظي ها درباره اوضاع 
داخلي كشورمان شدت گرفته است.همچنين از طرف 
ــر، رهبر معظم انقالب صراحتا اعالم فرمودند كه  ديگ
ــام دهندگان آن نبايد  ــته اي و انج منتقدان توافق هس
نسبت به هم با بي اخالقي رفتار كنند اما به نظر مي رسد 
ــر مي برند. ــا كماكان در فضاي ديگري به س دولتي ه
ــابق تيم مذاكره كننده  اخيرا حميد بعيدي نژاد عضو س
كشورمان ضمن تعريض وارد كردن به منتقدان دلسوز، 
ــته چرا آمريكا  ــالم كرد كه «اگر برجام ايرادي داش اع
ــد توافق آب و هوايي  از ديگر توافق هاي جهاني مانن
ــت؟» اين صحبت بعيدي نژاد  ــده اس پاريس خارج ش
نشان مي دهد كه همچنان اراده اي براي اصالح روند 
غلط قبلي وجود ندارد و دولتي ها در حال ستيزه كردن 

ــتند؛ در اصل بدون پذيرفتن خطاها و  با منتقدان هس
ــتباهات قبلي چطور مي توان نسبت به اصالح روند  اش
گذشته خوشبين بود؟در پايان بايد يادآوري كرد كه اين 
روزها مردم ايران با مشكالت سخت معيشتي در حال 
ــتند؛ برخالف آمارهاي  ــت و پنجه نرم كردن هس دس
ــدت باال رفته  ــي به ش دولتي، قيمت كاالهاي اساس
ــت و سفره مردم كوچكتر از هر زمان ديگري شده  اس
است.كارخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي بسياري به دليل 
ــت هاي غلط در 5 سال گذشته با بحران مواجه  سياس
شده اند و كشاورزان سراسر كشور هم حال و روز خوبي 
ندارند.واضح است كه در تمام عمر دولت اول روحاني، 
كشور معطل برجامي نيم بند ماند كه سودي هم براي 
ــتباه در حال تكرار شدن  ــت و حاال اين اش ايران نداش
است؛ دلبستن به وعده هاي توخالي اروپا تنها كشور را 
با خسارت هاي سنگين ديگر روبرو خواهد كرد و عمال 
اوضاع را بهبود نخواهد بخشيد؛ شايد دير نباشد شخص 
ــن روحاني و اطرافيان وي به اين باور برسند اين  حس

امامزاده كسي را حاجت روا نخواهد!
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تكيه بر توان داخلى
 تنها راه توسعه صنعت نفت

با وقت كشى توتال مرزي ترين فاز پارس جنوبي همچنان معطل است

تدوام رياست با ِهبه فراكسيون واليى!
در گزارشي ويژه، داليل راي لرزان الريجانى در انتخابات هيئت رييسه بررسي شد

گروه سياسي: پس لرزه هاي انتخابات هيئت 
رئيسه مجلس شوراي اسالمي همچنان 
ــه دارد و نمايندگان مختلف پارلمان  ادام
ــاد دارند راي پايين علي الريجاني و  اعتق
به رياست رسيدن «ناپلئوني» وي حاصل 
رفتارهاي گذشته او بوده است. به گزارش 
ــان»، در دوره جديد مجلس،  «عصرايراني

ــياري از طرح ها و لوايح با تاثيرگذاري الريجاني ابتر ماند و البته در جهت  بس
معكوس بسياري از طرح ها هم با ورود رييس به آن...

چتر حمايت هسته اى خود را از ژاپن 
و كره جنوبى برداريد!
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سود چرب اوراق تسهيالت 
به جيب بانك

در گزارشي ويژه علت حذف نشدن اوراق «تسه» بررسي شد

واكنش كره شمالى به لفاظى واشنگتن
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نبايد در جامعه اسالمى فقير داشته باشيمنبايد در جامعه اسالمى فقير داشته باشيم
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رتبه پنجم 
دانشجويان ايراني 

در مصرف «ريتالين»

60 تاالب  كشور 

خشك شده است

كالهبرداري ميليوني از 
438نفر با ربات تلگرامي
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دعاي روز هفدهم ماه مبارك رمضان:اي خدا مرا در اين روز به اعمال صالحه راهنمايي كن  

گروه اقتصادي : درحالي كه طي چند سال اخير 
بسياري از دولتمردان آمريكا و عملكردش در 
برجام و ساير موضوعات اقتصادي را تهديدي 

براي اقتصاد كشور دانسته اند ...

ــكا از توافق  ــرژي: در حالي كه آمري گروه ان
هسته اي با ايران خارج شده است و بازگشت 
تحريم هاي ايران را كليد زده، ايران به دنبال 

راهكارهايي به منظور دور زدن تحريم ها و...

خطر تركيه براى اقتصاد ايران

آغاز روند نزولى
 صادرات نفت

در گزارشي ويژه از تعرفه تجارت ترجيحى ايران و 
تركيه، نابرابرى هاى موجود بررسى شد

بزرگترين مجتمع پااليشگاهي هند 
خريد نفت ايران را متوقف مي كند

گزارشى ويژه درباره  يكى از برجسته ترين نشست هاى ادبى

نوبت دوم

آگهى فراخوان تجديد مناقصه دومرحله اى
روابط عمومى اداره كل  مسكن و شهرسازى استان سمنان

رجوع به صفحه 2
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آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را 
در پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيددر پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد

...به همين دليل، يك روابط عمومي منسجم و پايدار به 
ايجاد آگاهي عمومي از محصول، خدمت يا برند كمك 
ــتقيم جهت  مي كند و تكميل كننده هرگونه تالش مس
بازاريابي و تبليغات از سوي بخش هاي ديگر است.روابط 
عمومي يكي از مهم ترين قسمت هاي هر مجموعه فعال 
در عرصه تجارت به شمار مي رود.اين در شرايطي است 
كه معموًال اهميت اين بخش به فراموشي سپرده شده 
ــادي خود متمركز  ــد اقتص و كمپاني ها صرفاً روي رش
ــركت هاي  ــه صاحبان صنايع و ش ــوند.حال آنك مي ش
ــت به  بزرگ به صراحت اذعان مي كنند رويكرد نادرس
بخش روابط عمومي و تالش براي تقويت آن، يكي از 
ــب و كار آنها محسوب  قاتالن فرصت هاي بزرگ كس
ــركت هاي مدرن جهان همانند  ــود.امروزه در ش مي ش
ــن بخش مجموعه را  ــا اپل مي توانيد پوياتري گوگل ي
ــمت روابط عمومي آن بيابيد.برنامه ريزي دقيق،  در قس
ــژه در حوزه  ــاي متخصص به وي ــتفاده از نيروي ه اس
ــرداري از دانش روز در  ــي و همچنين بهره ب روانشناس
ــوزه علوم اجتماعي منتج به ايجاد تيم هايي قدرتمند  ح
ــده است. ــركت ها ش ــمت روابط عمومي اين ش در قس
ــبت به تبليغات،  ــه با مزاياي روابط عمومي نس در رابط
ــدن يا نمايش پيام  مي توان بيان كرد كه براي چاپ ش
تبليغاتي، مبلغ قابل توجهي پرداخت مي شود ولي اگر از 
روابط عمومي استفاده شود، نياز چنداني به پرداخت هيچ 
پولي نيست چراكه يك مجموعه روابط عمومي حرفه اي 
ــنده يا گزارشگر، به اهداف  مي تواند با استفاده از نويس
ــت يابد.بنابراين امروزه، زمان اثرگذاري  ــازماني دس س
ــتر از تبليغات  ــيار بيش ــدگاري روابط عمومي بس و مان
ــت و مي تواند تا مدت ها بر ميزان فروش شما تأثير  اس
ــانه ها در  بگذارد.در اين تعريف روابط عمومي همان رس
نظر گرفته مي شوند.به عقيده كارشناسان، قرار نيست 

ــر ترويج محصوالت و  ــط عمومي بازاريابي، ب كه رواب
ــركت تمركز كند، بلكه روابط عمومي اساسا  خدمات ش
ــانه  ــداران بالقوه و رس ــردم، يعني خري ــر ارتباط با م ب
تاكيد دارد.همچنين كارشناسان روابط عمومي با انتقال 
اطالعات درباره شركت و البته محصوالت/خدمات آن 
ــب وكار كمك مي كنند.اما بيش از همه  به ترويج كس
ــركت ايجاد مي كنند و با  تصوير عمومي مثبتي را از ش
مخاطبان مورد نظر و رسانه ارتباط برقرار مي كنند.با اين 
ــدگان را جلب كرده  روش به تدريج اعتماد مصرف كنن
ــن تاثير مهمي بر تصميم گيري آنها در انتخاب و بنابراي

 محصول/خدمت از ميان بسياري از محصوالت/خدمات 
موجود مي گذراند.براي اينكه شركت هاي بزرگ و كوچك 
بتوانند با استفاده از ابزارهاي روابط عمومي موفق باشند 
بايد چند كار را جداگانه انجام دهند:1- اطالع رساني از 
طريق ابزارهاي فيزيكي مانند انتشار خبرنامه، بروشورها، 
ــانه هاي  ــتر و غيره.2-ارتباط با رس كارت ويزيت، پوس
كاغذي، تصويري و غيره.3-خدمات مشتري و ارتباط با 
مشتريان از طريق برگزاري سمينار، استفاده از تجهيزات 
ارتباطي مانند تلفن و غيره.4-تبليغات، تبليغات بايد در 
اوج فعايت هاي تجاري انجام شود و زماني كه بتوان به 
يك يا چند محصول مشتريان را مجاب كنند كه شركت 
مي تواند نيازهاي آنان را مرتفع كند.در ايران، تعداد افراد 
شاغل در كسب و كارهاي خانگي و بنگاه هاي خرد زير 
ــر، در بنگاه هاي كوچك ميان 10 الي 49 نفر، در  ده نف
بنگاه هاي متوسط ميان 50 تا 99 نفر است و بنگاه هاي 
بزرگ باالي صد نفر است.براساس اين تعريف بيش از 
ــب و كارهاي متوسط و كوچك  25 ميليون نفر در كس

ــتند و فعاليت در اين جامعه بزرگ نيازمند به  فعال هس
بازنمايي مناسب است.در واقع، در فعاليت هاي اقتصادي 
دانستن ظرفيت هاي خود از مهمترين عناصر موفقيت 
است.در بحث محيط پيراموني افراد چه در بخش عرضه 

ــب و كارهاي  چه در بخش تقاضا بايد حد و اندازه كس
خانگي و خرد را بدانند.توانايي تجاري سازي و پياده سازي 
ايده ها مساله مهمي است.چراكه افراد ايده هاي بسياري 
دارند اما آيا اگر تامين مالي انجام شوند، توانايي اجراي 
ايده هاي خود را دارند؟ از معضالت اين كسب و كارها، 
ــاله ماليات ها، تامين اجتماعي و شهرداري ها است. مس

ــرد در كوتاه مدت توان  ــب و كارهاي خانگي و خ كس
پرداخت ماليات ندارند.هنگامي كه وام خرد به اين كسب 
وكارها مي دهيم.شرط مي گذاريم كه تمام افرادشان را 
ــطح مزد پرداختي حداكثر 50  بيمه كنند در حال كه س
ــتمزد است.بر همين اساس، يكي از  درصد حداقل دس
ــعه كسب و كارهاي خرد و  موانع جدي به منظور توس
خانگي قوانين و مقررات شهري است.روابط كاري كه 
ــت اكثرا متعلق به بنگاه هاي  ــور تعيين شده اس در كش
متوسط و بزرگ است.بسياري از كسب و كارهاي خرد 
ــردن روابط كاري را  ــك توان رعايت و لحاظ ك و كوچ
ندارند.كسب و كارهاي خانگي هم در بازار نهاده ها و هم 
در بازار فروش اگر به اصناف متصل نشوند با مشكالت 
زيادي مواجه مي شوند.همچنين نقش انواع صندوق هاي 
ــد.ركن اصلي  ــيار اميدآفرين باش ضمانت مي تواند بس
ــركت ها براي ارتباط با دنياي خارج از فضاي كسب  ش
ــت مبلغ  ــي بخش روابط عمومي، قرار نيس و كار، يعن
ــار بنر دست بزند بلكه كار  ــركت بوده و تنها به انتش ش
ــط، ايجاد  ــط عمومي در بنگاه هاي كوچك و متوس روب
اعتماد به نفس براي موسسه است و بايد بازتاب دهنده 
ــت از فضاي كسب و كار اين موسسات  تصويري درس
باشد، بنابراين مهمترين اثر ارتباطات بر فضاي كسب و 
ــط اين است كه چهره اي را به نمايش  كار خرد و متوس
ــبب جذب مشتري، رابطه  مي گذارد كه در بلندمدت س
مناسب درون گروهي بين رقبا، ارائه محصول مناسب 

و در نهايت پيروز باشد.

تاثير روابط عمومي در كسب و كار بنگاه هاي متوسط و كوچك

ادامه در همين صفحه

ادامه در همين صفحه

يادداشت هاى امروز
اين امامزاده حاجت 

نمي دهد؛ به داد مردم برسيد

تاثير روابط عمومي در كسب و 
كار بنگاه هاي متوسط و كوچك

 ̈ احمدرضا مسعودي
بعد از خروج رسمي اياالت متحده آمريكا 
از برجام، بالفاصله شخص رييس جمهور 
ــده تلويزيوني با نطق خود  ــه زن در برنام
اعالم كرد موجود مزاحم توافق هسته اي 
(كدخداي سابق!) از اين تفاهم رفته است 
و اگر در آينده منافع ُمصرح ايران در برجام 
ــيه به  ــود، با اروپا، چين و روس تامين ش
اجراي برجام ادامه مي دهيم.بعد از آن هم 
رهبر معظم انقالب اسالمي فرمودند اگر 
بنا به حفظ برجام باشد، مذاكره كنندگان 
بايد تضمين كتبي از اروپا بگيرند و البته 
بعدا هم معظم له شروطي را براي آن در 
ــت چند هفته  ــر گرفتند.حاال با گذش نظ
ــوالت، اقدامات و  ــي آخرين تح با بررس
ــي اروپايي ها در قبال حفظ  مواضع لفظ
ــبهه اي باقي  ــك و ش ــام ديگر ش برج
ــت كه برجام را بايد به عنوان  نمانده اس
ــرت تاريخي بايگاني كرد  يك درس عب
ــبز پايان داد. و به بازي بيهوده با قاره س
ــت هاي قبلي  ــال در يادداش ــده قب نگارن
تصريح كرد كه اوال، اتحاديه اروپا عمال 
ــنگتن را ندارد و... ــي مقابله با واش تواناي

يركـي،  حجـت  هاشـمي    ̈ سـيد 
كارشناس ارشد بازاريابي 

ــك براي  ــزرگ و كوچ ــركت هاي ب ش
ــب و كار بايد  ــت در فضاي كس موفقي
تصويري مناسب از خود ارائه كنند؛ چراكه 
ويژگي مهم كسب وكار امروز، رقابت شديد 
ــركت ها براي جذب مشتريان  بوده و ش
ــتريان فعلي، مجبورند  جديد و حفظ مش
خود را از ساير رقبا متمايز كنند.بر همين 
ــاس، بازتاب مناسب از چهره شركت  اس
ــرار مي گيرد.درواقع، براي  ــت ق در اولوي
جلب اعتماد مصرف كننده، شركت ها بر 
استراتژي هاي بازاريابي بسيار تاكيد دارند 
ــر نمي شود مگر با  و اين تاكيد آنها ميس
ارتباط مناسب با پيرامون خود.وظيفه اين 
ارتباط با پيرامون، برعهده مجموعه روابط 
ــت... عمومي در بنگاه هاي اقتصادي اس
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سياسي

حجت االسالم ابوترابى فرد: نبايد در 
جامعه اسالمى فقير داشته باشيم

ابوترابى  سّيدمحّمدحسن  حّجت االسالم 
فرد در خطبه هاى نمازجمعه با بيان اينكه 
نبايد در جامعه اسالمى فقير وجود داشته 
ــد تصريح كرد: بايد دست يكديگر را  باش
بگيريم و به كمك نيازمندان بشتابيم. در 
ــالمى نبايد مظلوم وجود داشته  جامعه اس
باشد و بايد براى اين كار، از تمام ظرفيت 
نظام استفاده كنيم.  به گزارش فارس،وى 
افزود: شاهد زوال تدريجى سلطه آمريكا 
ــتيم و اينها  و اقتدار ملت هاى منطقه هس
ــان، به  ــت كه كارشناس واقعيت  هايى اس
طور فراوان به آن پرداخته اند. ابوترابى فرد 
ــه بدهى دولت فدرال آمريكا  با بيان اينك
ــون دالر؛ يعنى پنج برابر بودجه  20 تريلي

ــت افزود: امروز  ــور اس ــاالنه اين كش س
آمريكا توان ايستادگى در برابر امت اسالم 

را از دست داده است.

خروج آمريكا از برجام رسيدن به 
توافق جديد را سخت كرده است

ــى وزير امور  ــاون سياس ــرمن مع وندى ش
ــا و مذاكره  ــكا در دولت اوبام ــه آمري خارج
كننده ارشد اين كشور در گفتگوهاى منتهى 
ــران  در مصاحبه با  ــته اى اي به توافق هس
شبكه خبرى فرانس 24 گفت نگران است 
ــتان سعودى، امارات و  ميان ايران با عربس
ــرائيل درگيرى صورت گيرد. به گزارش  اس
تسنيم،شرمن گفت خروج ترامپ از برجام 
به عالوه «تغيير رژيمى» كه وى به دنبال 
ــت با تنش هاى منطقه اى در سراسر  آن اس
ــرايط را براى  ــده و ش خاورميانه تركيب ش
ــى «عربى-ايرانى» ايجاد  درگيرى احتمال
كرده است. مقام سابق وزارت خارجه آمريكا 
خروج ترامپ از برجام را «اشتباهى بزرگ» 
توصيف كرد و گفت كه بدون حضور آمريكا 
ــتن توافق هسته اى «كارى  زنده نگه داش
ــت. وى همچنين افزود:  بسيار دشوار» اس
ــته اى ايران بر  ــروج ترامپ از توافق هس خ
مذاكرات جارى با كره شمالى تاثير مى گذارد 
ــل به چنين  ــنگتن در عم ــرا اعتبار واش زي

توافقاتى هم اكنون زير سوال رفته است.

آمريكا «طرح نيتروزئوس» را
 عليه ايران دنبال مى كرد

ــازمان پدافند  ــى رئيس س ــردار جالل س
ــرد: آمريكايى  ــان ك غيرعامل خاطر نش
ــرش برجام طرح هايى  ها در زمان پذي
ــا دنبال مى  ــوس عليه م ــد نيتروزئ مانن
ــان دهنده اين است كه  كردند و اين نش
ــمت سايبرى رفته است.  تهديدات به س
ــح كرد:  ــنيم،وى تصري ــه گزارش تس ب
ــى ها تالش مى كنند تهديدات  آمريكاي
نظامى عليه جمهورى اسالمى را درمردم 
فعال نشان داده و به نوعى معتبر سازى 
ــت بازيگرانى منطقه  ــد و ممكن اس كنن
ــمنان كشور با خطاى  اى، آمريكا و دش
ــباتى مواجه كند كه باعث شود با  محاس
ــاخت هاى  ــيب به زيرس وارد كردن آس
ــور، به منابع برق آسيب وارد كنند.  كش
سردار جاللى اظهار داشت: سخنان چند 
ــه آمريكا  ــر امور خارج ــته وزي روز گذش
نشان مى دهد كه آنها ابزار سايبرى عليه 
ــد و گفته اند در صورت  ما حفظ كرده ان

لزوم مورد استفاده قرار مى دهند.

ارسال طرح تبديل «شروط» رهبر 
انقالب به «قانون» به هيئت  رئيسه مجلس 
ــن بيگى عضو كميسيون  ابوالفضل حس
ــت خارجى مجلس  ــى و سياس امنيت مل
شوراى اسالمى، از تقديم  طرح قانونى 
شدن شروط رهبرى براى مذاكره با اروپا 
به هيئت رئيسه مجلس خبر داد و گفت: 
ــش از 100  امضا تقديم  اين طرح با بي
ــد. به گزارش  ــه پارلمان ش هيئت رئيس
ــنيم،وى ادامه داد: اين طرح احتماًال  تس
پس از سركشى نمايندگان به حوزه هاى 
ــان  ــى پارلم ــن علن ــه در صح انتخابي

مطرح شود.

فرانسه: پيشرفت  ما براى مقابله با 
تحريم هاى آمريكا، كافى نيست

ژان ايو لودريان، وزير امور خارجه فرانسه 
گفت اتحاديه اروپا به پيشرفت هايى براى 
محافظت از شركت هاى اين اتحاديه در 
برابر تحريم هاى آمريكا ضد ايران دست 
ــرفت ها ناكافى  يافته، اما هنوز اين پيش
ــتند. به گزارش فارس،وزير خارجه  هس
فرانسه كه با تلويزيون LCI اين كشور 
ــرد گفت: «در يك زمينه  مصاحبه مى ك
ــراى يك قانون  ــرفت كرده ايم: اج پيش
ــال1996 كه آن را  اروپايى مربوط به س
نوسازى كرده ايم و به ما اجازه مى دهد از 
شركت هايمان در برابر آمريكا محافظت 

كنيم، اما اين كافى نيست.» 

اخبار

تدوام رياست با هبه فراكسيون واليى!
در گزارشي ويژه، داليل راي لرزان الريجانى در انتخابات هيئت رييسه بررسي شد

 مقصودي:براي الريجاني ثابت شد كه نبايد از مباني اصولگرايي فاصله بگيرد
گروه سياسـي: پس لرزه هاي انتخابات هيئت رئيسه 
ــه دارد و  ــالمي همچنان ادام ــوراي اس ــس ش مجل
ــاد دارند راي پايين  نمايندگان مختلف پارلمان اعتق
ــت رسيدن «ناپلئوني» وي  علي الريجاني و به رياس
ــت. به گزارش  ــته او بوده اس حاصل رفتارهاي گذش
ــياري  ــان»، در دوره جديد مجلس، بس «عصرايراني
ــا تاثيرگذاري الريجاني ابتر ماند  از طرح ها و لوايح ب
ــياري از طرح ها هم با  ــه در جهت معكوس بس و البت
ــوع به صحن علني رفت و  ــس به آن موض ورود ريي
راي هم آورد؛ همچنين بايد اشاره كرد كه نمايندگان 
ــواردي تاريخي مانند  ــبت به م و البته مردم هم نس
ــت دقيقه اي برجام در مجلس  ــات تصويب بيس اتفاق
معترض هستند و حاال انتخابات هفته  گذشته نشان 
داد بازخورد هاي رفتارهاي رييس پارلمان آشكار شده 
ــت. در ساعات اوليه صبح چهارشنبه الريجاني با  اس
ــه گذاشت؛ جلسه اي كه  171 نفر از نمايندگان جلس

به گفته مهرداد الهوتي نماينده لنگرود و سخنگوي 
ــت «هم انديشي حاميان  فراكسيون مستقلين، نشس
ــدگان  ــيون نماين ــوده و از 3 فراكس ــي» ب الريجان
واليي، اميد و مستقلين در آن حضور يافته اند و علي 
الريجاني هم شخصاً در آن سخنراني كرده است. با 
ــه و عدد 171 نفري اعالم  وجود برگزاري اين جلس
شده براي «حاميان الريجاني»، اما وقتي كارت هاي 
ــمارش شد، مشخص  راي از گلدان ها بيرون آمد و ش
ــت؛  ــد واقعيت كف مجلس طور ديگري بوده اس ش
ــي 54 راي و الريجاني  عارف 114 راي، حاجي باباي
ــب حدنصاب 136  ــه آراء و عدم كس 101 راي! نتيج

ــه 272 راي مأخوذه)،  ــت (با توجه ب راي براي رياس
باعث شد تا انتخاب رئيس به دور دوم برود؛ فرايندي 
كه اگر انصراف يكي از سه نامزد نبود، حتما سخت تر 
ــد، اما با اعالم انصراف – شايد  و غيرمنتظره تر مي ش
ــانه – حاجي بابايي به نفع الريجاني،  مصلحت انديش

ــي الريجاني با 147  ــا تغيير كرد و در نهايت عل فض
ــومين سال بر  راي در مقابل 123 راي عارف براي س

صندلي رياست مجلس دهم نشست.

 ̈ مقصودي: الريجاني به مباني اصولگرايي برگردد
ــوراها و امور  ــين مقصودي عضو كميسيون ش حس
ــاره به  ــالمي، با اش ــوراي اس ــس ش ــس مجل داخل
انتخابات هيئت رئيسه مجلس براي اجالسيه سوم، 
ــه مجلس  ــته هيئت رئيس گفت: انتخابات روز گذش
ــت. به گزارش  چند پيام براي نمايندگان و مردم داش
تسنيم،وي افزود: اولين پيام اين بود كه حتماً بايد براي 
ــد كه نبايد از مباني  ــده باش آقاي الريجاني اثبات ش
اصولگرايي خودش فاصله بگيرد و بداند نزديك شدن 
ــه جريانات و تفكرات اصالح طلبي و اميد نتيجه اي  ب
ــت و تصميم گيري  ــزء حذف وي از صحنه سياس ج
ــور ندارد و روز گذشته هم براي آقاي الريجاني،  كش

ــت اميد و  ــد كه اگر ليس نمايندگان و مردم اثبات ش
ــن روزنه اي براي حذف  جريان اصالحات كوچكتري
ــدا كنند اين كار را انجام مي دهند  آقاي الريجاني پي
ــته اين حركت را  ــاهد هستيم كه روز گذش كه ما ش
ــبزوار در مجلس، ادامه  انجام دادند. نماينده مردم س
ــيون واليي  داد: اگر اقدام آقاي حاجي بابايي و فراكس
ــور حذف  ــود قطعاً آقاي الريجاني از مديريت كش نب
شده بود. عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس 
گفت: مي توان گفت بازنده اول انتخابات روز گذشته 
فراكسيون مستقالن بود. شكست اين فراكسيون اين 
ــامي كه نام برده شدند، داشت كه آنها  پيام را براي اس
به مباني اصولگرايي، شفافيت و عدالت طلبي بازگردند 
ــكيل شود تا در  ــيون واليي اوليه تش و همان فراكس
اتفاقات آينده تصميمات بهتري اتخاذ شود. مقصودي 
تصريح كرد: پيام ديگر اين انتخابات اين بود كه پس از 
شكست آقاي الريجاني در مرحله اول كه فراكسيون 

نمايندگان واليي به داد وي رسيد.

 ̈ نقوي حسسيني: اتفاقات مجلس رضايت بخش 
نيست

سيد حسين نقوي حسيني نماينده مردم ورامين نيز،با 
اشاره به برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اجالسيه سوم 
مجلس دهم شوراي اسالمي كه روز گذشته در صحن 
ــد، اظهار داشت: فراكسيون  علني پارلمان برگزار ش
نمايندگان واليي با حضور در انتخابات هيأت رئيسه 
و معرفي رئيس مي خواست اين موضوع را بيان كند 
ــتيم. وي  كه ما از مديريت فعلي مجلس راضي نيس
افزود: اتفاقاتي كه در مجلس مي افتد و نحوه مديريت 
مجلس، به گونه اي است كه رضايت بخش نيست و 
بايد حتما اصالحاتي صورت گيرد؛ فكر مي كنم هدف 
فراكسيون نمايندگان واليي به دست آمد يعني آنچه 

مي خواست را در اين رقابت سخت به دست آورد.

 ̈ دهقان: نمايندگان واليي نسبت به نوع مديريت 
مجلس معترض بودند

همچنين،محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و چناران 
ــه در مجلس امروز يك رأي  در مجلس با بيان اينك
اعتراضي نسبت به رئيس مجلس وجود داشت چرا كه 
در ابتدا 171 رأي داشت اما امروز حائز 101 رأي شد 
و اين نشان مي دهد كه نمايندگان نسبت به مديريت 
رئيس مجلس فارغ از مسائل سياسي اعتراض دارند 
و معتقدند كه مديريت بايد بگونه اي اصالح شود كه 
ــورت گيرد فقط  ــتاوردي هم در مجلس ص يك دس
حرف زدن و جلسه گذاشتن كه مشكل كشور را حل 
نمي كند. دهقان ادامه داد: نمايندگان به ويژه اعضاي 
فراكسيون نمايندگان واليي نسبت به نوع مديريت 
مجلس معترض بودند و بر اين نظر بودند كه مجلس 

كارآمدي الزم را ندارد.

جنگ تجارى واشنگتن براى همسو كردن اتحاديه اروپا در سياست هاى منطقه اى و بين المللى
دور تازه تالش آمريكا براى تحريم ايران كليد خورد

ويلبر راس وزير بازرگانى آمريكا با اعالم 
پايان معافيت هاى تعرفه اى اتحاديه اروپا، 
گفت از اين پس فوالد و آلومينيوم وارداتى 
از كشورهاى عضو اتحاديه اروپا مشمول 
ــد بود. به گزارش فارس،اين  تعرفه خواهن
ــد اروپايى ها را به  ــم كه واكنش تن تصمي
ــته و در صورت اجرايى شدن  همراه داش
ــى بر اقتصاد  ــد اثرات قابل توجه مى توان
كشورهاى غربى داشته باشد، يك ماه پس 
ــود كه «دونالد ترامپ»  از آن اتخاذ مى ش
ــروج اين  ــما خ رئيس جمهور آمريكا رس
كشور از توافق هسته اى با ايران را اعالم 

كرد. هرچند اين دو رخداد در ظاهر مجزا از 
هم به نظر مى رسند، اما برخى كارشناسان 
ــار ترامپ به اروپا در عرصه  معتقدند فش
ــدف امتيازگيرى در زمينه  اقتصادى، با ه
ــورت مى گيرد و در  ــى ص امنيتى و سياس
واقع تعرفه گذارى بر محصوالت وارداتى 
ــى واشنگتن براى  اتحاديه اروپا، گروكش
مجبور كردن اتحاديه اروپا در موضوعاتى 
مانند بودجه ناتو و تحريم هاى ضدايرانى 
ــناس  ــراس» كارش ــن ك ــت. «ملوي اس
ــكده «هوور» در اين  شناخته شده انديش
مورد در پايگاه «بلومبرگ»، نوشته است: 

«به نظر نمى رسد آنچه كاخ سفيد ترامپ 
ــر دارد، يك توافق تجارى متعارف  در نظ
باشد. بلكه او مى خواهد مصالحه تجارى را 
با امتيازات سياست خارجى و امنيتى مبادله 
ــى بديع  كند.» وى مى افزايد: «اين روش
ــك رئيس جمهور آمريكا در برخورد با  از ي
ــور است. اما به  متحدان نزديك اين كش
ــن روش در كوتاه مدت  ــد، اي نظر مى رس
ــپ بتواند با  ــار آورد كه ترام نتايجى به ب
ــروزى كند.»  ــا اعالم پي ــتناد به آن ه اس
ــانه هايى براى تاييد اين تحليل درباره  نش
ارتباط ميان تنش تعرفه اى آمريكا و اروپا 

ــئله بودجه ناتو و تحريم هاى ايران  و مس
ــتيون منوشين» وزير  هم وجود دارد. «اس
ــبكه «سى.  خزانه دارى آمريكا اخيرا به ش
ــى» گفته بود كه ترامپ ميزان  ان. بى. س
ــورها در تأمين بودجه ناتو را در  سهم كش
تعرفه واردات فلزات در نظر مى گيرد.  در 
واقع آمريكا از كشورهاى اروپايى عضو ناتو 
مى خواهد قانون تخصيص حداقل 2درصد 
بودجه به مسائل نظامى را رعايت كنند تا 
ــوند. نشانه هايى  از تعرفه فلزات معاف ش
وجود دارد مبنى بر اينكه فشارهاى آمريكا 
ــت. به عنوان نمونه،  اثراتى نيز داشته اس

ــه ناتو اعالم  ــود كه آلممان ب گفته مى ش
كرده قصد دارد سهم بودجه دفاعى از كل 
بودجه را تا سال 2025 از رقم 1,2 درصد 
فعلى به 1,5 درصد افزايش دهد. در مسئله 
تحريم هاى ايران هم مقام هاى آمريكايى 
موضعى مشابه داشته اند. «ريچارد گرنل» 
ــان در مصاحبه با  ــكا در آلم ــفير آمري س
ــورك تايمز» گفته بود اگر  روزنامه «نيوي
كشورهاى اروپايى در اعمال تحريم عليه 
ايران با واشنگتن همكارى كنند، واشنگتن 
ــت آن ها را به صورت دائمى از  ممكن اس

تعرفه فلزات معاف كند.

مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران 
موضوع مناقصه: توسعه و نگهدارى شبكه هاى برق روستايى امورهاى هشتگانه در محدوده شركت توزيع نيروى برق غرب مازندران  

  مهلت خريد و نحوه دريافت اسناد مناقصه:
داوطلبان مي توانند از روز  چهارشــنبه مورخ 97/03/09 لغايت روز پنج شــنبه مورخ 97/03/17 به منظور دريافت اسناد مناقصه به 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.
مبلغ خريد اســناد مناقصه: مبـلغ 500/000 ريال  بابت خريد  اســناد به حســاب سپهر(شــماره 0101853765005) بانك صادرات 

(كد2008)
تضمين شركت در مناقصه(فرآيند ارجاع كار) به مبلغ 264/709/666 به شرح زير مي باشد:

- ضمانت نامه بانكي حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه ديگر 

- ضمانت نامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز فعاليت از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى مى باشند 

- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بيمه گر داراى مجوز الزم براى فعاليت و صدور ضمانتنامه از سوى بيمه مركزى ايران

-  اصل فيش واريز وجه نقد به حساب جام  به شماره 16720405/50 بانك ملت شعبه مركزي چالوس 
تاريخ تحويل پاكات مناقصه : ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 97/03/28 ( كليه اسناد و مدارك مربوط به پاكات الف،ب و ج مى بايست 
توسط مناقصه گر در سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس www.setadiran.ir به صورت الكترونيكى بارگذارى گردد ).ضمناٌ اصل 
تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى مى بايست به آدرس دفتر حراست و امور محرمانه اين شركـت واقع درنوشهر-

بلوار شهيد خيريان-ميدان وليعصر-نبش كوچه نيرو-طبقه چهارم ارسال گردد.
تاريخ گشايش پاكات مناقصه: زمان بازگشايي ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 97/03/28 در محل ستاد شركت دفتر معاون برنامه 

ريزى و مهندسى 
((ساير موارد))

- هزينه آگهي هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار مي باشد.

- مبلغ پايه مناقصه 5/294/193/311 ريال مى باشد.
- اسناد مناقصه با هر تعداد شركت كننده مورد بازگشايي قرار خواهد گرفت .

- به پيشنهادهاي فاقد سپرده،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارايه شود مطلقاٌ ترتيب اثر داده نمي شود. 
- فهرست بهاي سال 1397  شركت توزيع نيروى برق غرب مازندران مالك عمل ميباشد.

- حضور يك نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفي نامه كتبي در جلسه گشايش پاكات آزاد مي باشد.

 - محل تامين منابع: 60 درصد اعتبار از منابع عمومى موضوع  ماده 5 قانون حمايت از صنعت برق كشــور (موســوم به بنده ) ابالغى از 

سازمان ساتبا و 40 درصد مابقى از محل منابع داخلى تامين شده است.
 - ارائه تصوير مصدق گواهي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مديريت و برنامه ريزي كشور در رشته نيرو(پست،انتقال 

و توزيع نيرو) الزامي مي باشد.
ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا جهت اطالعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن011-52140254 

امورتداركات تماس حاصل نماييد. 
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق غرب مازندران

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)
 شماره 97/151-1 

شركت توزيع نيروى برق غرب مازندران

نوبت دوم
نوبت اول

آگهى مناقصه عمومى (يك مرحله اى)
دانشگاه علوم پزشكى قم در نظر دارد نسبت به خريد مواد اوليه و خدمات طبخ و توزيع غذاى مراكز تابعه  خود از طريق مناقصه 

عمومى  به شركت واجد الشرايط اقدام نمايد.
مهلت خريد اسناد:   از تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم به مدت 5  روزكارى 

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه:  واريز مبلغ : 2/000/000 ريال به حساب همراه بانك رفاه 2137753510003 (قابل واريز در كليه شعب). 
مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد:  اصل فيش واريزى به همراه معرفى نامه كتبى. 

مهلت دريافت پيشنهاد:   حداكثر 10 روز كارى پس از پايان مهلت خريد اسناد. 
ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 1/685/000/000 ريال كه به صورت وجه نقد و يا ضمانت نامه بانكى با اعتبار سه ماه. 

محل خريد اسناد و تحويل پيشنهادات:  قم، خيابان شهيد لواسانى (ساحلى)، دانشگاه علوم پزشكى، واحد دبيرخانه. 
زمان گشايش پيشنهادها : ساعت 11 صبح  مورخ 1397/4/9 

هزينه آگهى مناقصه: هزينه آگهى مناقصه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
تذكر1: صرفاً براى كسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملى مناقصات به نشانى  ttp://iets.mporg.Ir  مراجعه نماييد.

تذكر2: الزاماً تهيه اسناد مناقصه همراه با معرفى نامه معتبر، حضورى و از طريق دبيرخانه مركزى دانشگاه قابل قبول مى باشد.

آگهى فراخوان تجديد مناقصه دومرحله اى
اداره كل مسكن و شهرسازى استان سمنان در نظر دارد خريد دو دستگاه چيلر اسكرو هوا خنك 180 تنى پروژه بيمارستان 85 تختخوابى مهديشهر را از طريق مناقصه به شركت هاى 
داراى مجوز طراحى، ساخت و توليد دستگاههاى فوق الذكر واگذار نمايد. لذا متقاضيان ذيصالح مى توانند جهت بازديد از شرايط شركت در مناقصه و دريافت اسناد  از تاريخ 97/03/013  

به آدرس سامانه: setadiran.ir مراجعه نمايند. 
روابط عمومى اداره كل  مسكن و شهرسازى استان سمنان شناسه:183760 

نوبت دوم

پنجاه و پنجمين جلسه كميسيون اجرايى ايمنى راههاى استان گيالن در راستاى كاهش تصادفات جاده اى، به رياست مهندس شعبانپور معاون هماهنگى 
امور عمرانى استاندارى گيالن و با حضور مهندس خاورى مديركل راه و شهرسازى گيالن و ساير اعضا در محل اداره كل راه و شهرسازى برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازى گيالن ، مهندس شعبانپور معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى گيالن در ايتداى جلسه گفت: همه 
دستگاه هاى امداد و نجات و خدمات رسان بايد ضمن ارائه خدمات مطلوب به مسافران در ايام رحلت بنيانگذار انقالب اسالمى ايران و تعطيالت 14 و 15 
ــتان معطوف نمايند. وى در ادامه با اشاره به آمار 99 نفرى تلفات جاده اى در استان گيالن در 2 ماه  ــان را در مبادى ورودى اس ــترين تمركز ش خرداد ، بيش
ــال قبل 101 نفر بود ، كه دو درصد كاهش تلفات را نشان مى دهد. وى افزود: كه راكبين  ــان كرد : اين عدد در مدت مشابه س ــالجارى خاطرنش ــت س نخس
ــهم را از تلفات جاده اى استان به خود اختصاص داده اند كه اين آمار ضرورت بيش از  ــترين س ــيكلت و دوچرخه و عابرين پياده با 67,6 درصد بيش موتور س
پيش آموزش و فرهنگ سازى را ايجاب مى كند و ما سعى كنيم اعتبارات را به دو مقوله عابرين پياده و موتورسواران معطوف كنيم. در ادامه مهندس خاورى 
ــتان گيالن ضمن قبولى طاعات و عبادات در ماه ضيافت الهى و تبريك ميالد  ــيون ايمنى اجرائى ايمنى راههاى اس ــازى و دبير كميس مديركل راه و شهرس
ــن مجتبى (ع) به برگزارى مداوم و منظم اين جلسات بصورت ماهيانه تاكيد كرد. مديركل راه و شهرسازى استان گيالن در پايان هدف  ــعادت امام حس باس
تشكيل جلسات كميسيون ايمنى راه ها را بررسى راهكارهاى كاهش تلفات و حوادث جاده اى عنوان كرد و گفت: اميدواريم با پيگيرى مصوبات اين جلسات 

بتوانيم زمينه اى فراهم كنيم تا هرگز شاهد حوادث تلخ و ناگوار در سطح جاده هاى استان نباشيم.

اولين جلسـه كميسـيون ماده 5 و كارگروه تخصصى امور زير بنايى و شهرسـازى استان گيالن در سـال 97 ̈  برگزار شـد
به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازى استان گيالن ، اولين جلسه كمسيون ماده 5 و كارگروه استان گيالن در سال 97 برگزار گرديد. در اين 
ــازى و ساير دستگاههاى عضو كميسيون  ــتاندارى، دبيرى اداره كل راه و شهرس ــعبان پور معاون هماهنگى امور عمرانى اس ــه كه با حضور مهندس ش جلس
برگزار شد، مهندس انشا مديريت شهرسازى و معمارى اداره كل راه و شهرسازى استان گيالن گفت: بر اساس بند 7 قانون شورايعالى شهرسازى و معمارى 

، تغييرات در طرح هاى تفصيلى شهرى، پس از بررسى و تصويب در كميسيون ماده 5 ، مالك صدور پروانه براى شهردارى ها خواهد بود .
ــتانه اشرفيه، تولم شهر ، لوندويل،  ــرا ، رودسر ، لنگرود ، رضوانشهر ، فومن ،رحيم آباد ، آس ــهرهاى تالش ، صومعه س ــه پرونده ش ــت در اين جلس گفتنى اس

شاندرمن و بندر كياشهر مورد بررسى قرار گرفته و اراى كمسيون در خصوص هريك از شهرهاى مذكور صادر گرديد. 
ــاخت و ساز در خارج از محدوده و حريم  ــى كارشناسى 34 مورد پرونده هاى س ــازى نيز به بررس ــه كارگروه تخصصى امور زير بنايى و شهرس در ادامه جلس
ــته به صنايع كشاورزى بوده كه پس از بررسى هاى الزم  ــاخت و ساز هاى وابس ــت اين پرئنده ها عمدتًا در خصوص س ــهر ها پرداختند . الزم به ذكر اس ش

، راى هريك از انها صادر گرديد.

با توسـعه شـبكه توزيع آب فومن بيش از 30 ̈  خانوار از نعمت آب شـرب بهره مند شـدند
ــبكه توزيع آب و بهره مندى  ــعه ش ــتان گيالن ، مدير امور آبفاى فومن از توس ــركت آب و فاضالب اس به گزارش دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى ش
ــعه شبكه توزيع  ــت : با انجام پروژه توس ــريح اقدامات اين حوزه اظهار داش ــرب خبر داد. وحيد مهجور مدير امور آبفاى فومن با تش 30 خانوار از نعمت آب ش

ــتى به طول 210 متر مشكل فاضالب  ــبكه فاضالب بهداش ــعه ش ــدند و همچنين با توس ــهرى برخوردار ش ــرب ش آب به طول 80 متر 30 خانوار از آب ش
ــوده بودن درب ها و قرار داشتن در  ــنتى به دليل فرس ــازى 30 فقره درب منهول س ــد . وى از تعويض ، مرمت و بازس ــتى حدود 40 خانوار مرتفع ش بهداش
ــعاب  ــكل فاضالب حدود 30 خانوار اليروبى و 14 فقره انش ــنتى به طول 250 متر با هدف رفع مش ــبكه فاضالب س برخى نقاط پرتردد خبر داد و افزود: ش

فاضالب بهداشتى نيز نصب شد.

دكتـر نصرتـى خبـر داد:  اهداى كارت هديـه 300 ̈  هزار تومانـى ويژه ماه مبارك رمضـان به تمامى كاركنان شـهردارى 
رشـت

ــت جزئيات توزيع سبد كاالى ماه مبارك رمضان كاركنان شهردارى رشت را اعالم كرد به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت ارتباطات و امور  ــهردار رش ش
ــعود نصرتى شهردار رشت طى گفت و گويى ضمن تبريك فرار رسيدن ماه مبارك رمضان، ماه ضيافت الهى به همه  ــت، دكتر مس ــهردارى رش بين الملل ش

كاركنان شهردارى رشت از توزيع سبد كاالى ماه رمضان در بين تمامى پرسنل شهردارى رشت خبر داد.
دكتر نصرتى با تاكيد بر اينكه تمامى فعاليت هاى كه در واحد رفاهى شهردارى رشت انجام مى شود براساس بودجه مصوب است گفت: با توجه به بودجه 

اختصاص يافته به اين امر ، سبد كاالى امسال پرسنل شهردارى رشت در قالب كارت هديه 300 هزار تومانى به ازاى هر نفر اهدا مى شود.
ــت در همين رابطه تاكيد كرد: اين امر براى تمامى كاركنان مركز، مناطق پنجگانه و سازمانهاى تابعه شهردارى صورت مى گيرد و نامه نگارى  ــهردار رش ش

هاى آن انجام شده است.
ــازمانهاى تابعه شهردارى نيز زده شده است تصريح كرد: كارت هاى هديه تهيه شده و آماده توزيع است كه  ــت انجام اين كار به س وى با بيان اينكه رونوش

طى يكى دو روز آينده توزيع آنها انجام مى شود .

 ̈ شـهردار رشـت مطرح كرد: تداوم اجراى پروژه هدايت آب هاى سـطحى در سـال جارى
شهردار رشت از تداوم اجراى پروژه هدايت آب هاى سطحى در مسيرهاى گلسار، على آباد و چند خيابان اصلى شهر در سال جارى خبر داد. به گزارش اداره 
ــعود نصرتى با اشاره به اهميت اجراى پروژه هدايت آب هاى سطحى كه طى چند  ــهردارى رشت، مس ــانى مديريت ارتباطات و امور بين الملل ش اطالع رس
سال اخير توسط مديريت شهرى رشت در حال اجراست اظهار كرد: تاثير اجراى پروژه هدايت آب هاى سطحى در نقاط مختلف شهر طى چند سال گذشته 
ــت لذا تداوم اجراى اين پروژه نيز تا زمان اتمام و تكميل آن در همه نقاط تعيين شده  ــهروندان مشهود اس ــهر به خوبى براى ش ــكل آبگرفتگى ش با رفع مش
ــت است. وى با بيان اينكه پروژه هدايت آب هاى سطحى همچنان در دست اجرا است افزود: سال گذشته اين پروژه در چند  ــهردارى رش از اولويت هاى ش
نقطه شهر اجرايى شد كه از آن جمله عمليات عمرانى در مسير خيابان حسابى است كه در شهريور ماه سال گذشته با هزينه 21 ميليارد ريال به اتمام رسيد. 
ــت افزود: در مسير پستك نيز عمليات لوله گذارى در شهريور ماه سال گذشته به اتمام رسيده كه به همراه عمليات ترميمى اسفالت در مجموع  ــهردار رش ش
111 ميليارد ريال براى آن هزينه شد اما همجنان بخشى از اسفالت باقى مانده است. نصرتى به اجراى پروژه هدايت آب هاى سطحى در منطقه گلسار نيز 

اشاره و تصريح كرد: پروژه هدايت آب هاى سطحى مسير گلسار كه از شهريور ماه سال گذشته آغاز شده با پيشرفت فيزيكى 75 درصد همچنان ادامه دارد. 
به گفته وى در اين مسير 2 هزار و 629 متر لوله گذارى انجام مى شود كه هزينه اجراى طرح 53 ميليارد ريال است. به گفته شهردار، عمليات لوله گذارى 
ــيده است و اسفالت بخشى از آن باقى مانده است. شهردار گفت: هزينه اجراى  ــته به طول 5 هزار و 315 متر به اتمام رس ــال گذش در منطقه دخانيات نيز س
طرح در منطقه دخانيات 142 ميليارد ريال است. شهردار رشت منطقه ميدان گيل تا چهارراه كانال را يكى ديگر از مسيرهايى عنوان كرد كه پروژه هدايت 
ــازى در حال  ــير عالوه بر هفت هزار متر لوله گذارى، 70 هزارمترمربع نيز محوطه س ــت و تصريح كرد: در اين مس ــطحى در آن در حال اجرا اس آب هاى س
اجراست كه از پيشرفت فيزيكى 65 درصدى برخوردار است و 180 ميليارد ريال براى ان هزينه صورت مى گيرد. نصرتى با بيان اينكه در مسير خيابان امام 
ــير 933 متر لوله گذارى صورت مى گيرد كه با پيشرفت فيزيكى 51 درصد در حال اجرا  ــت گفت: در اين مس خمينى(ره) نيز پروژه همچنان در حال اجرا اس
ــود. وى خاطرنشان كرد: اجراى پروژه هدايت آب هاى سطحى در خيابان هاى  ــت و براى اجراى آن 11 ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه صرف مى ش اس
شهدا، ويشكائى نشاط، فكورى-مودبى نيز ادامه دارد و هزينه اجراى طرح در هر مسير به ترتيب 9 ميليارد و 200 ميليون ريال، 25 ميليارد ريال و 9 ميليارد 

و 400 ميليون ريال است. نصرتى مجموع لوله گذراى موردنياز در اين سه مسير را سه هزار و 956 متر اعالم كرد.

 ̈ مركـز مديريـت راههـاى اداره كل راهـدارى و حمل و نقل جاده اى اسـتان گيالن اعالم كرد: اجـراى كارگاه جاده اى در 
آزاد راه منجيـل - رودبـار

به گزارش  مركز مديريت راههاى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان گيالن،   مسير آزاد راه منجيل – رودبار ،باند جنوب به شمال ، از مورخ 
ــنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الى 20 و روزهاى چهارشنبه از ساعت  ــاعت 12 الى 20،روزهاى يكش ــنبه از س 8خرداد لغايت 30 خرداد 97 ، روزهاي ش
ــمي و همچنين روزهاي قبل و بعد از تعطيالت چند روزه، به دليل اجراي عمليات  ــنبه و جمعه، ايام تعطيالت رس 8 الى 12 هر هفته بغير از روزهاي پنجش
ترميم و احداث درز انبساط پل زيتون، باند جنوب به شمال در محدوده اجراى عمليات مسدود بوده و تردد از مسير پاچنار به امامزاده هاشم( محدوده منجيل 
ــماره 141و شماره تلفن 33311111 مركز بيسيم اداره كل  ــد سامانه تلفن گوياى مركز مديريت راهها به ش ــايان ذكر مى باش به رودبار) انجام مي  گردد. ش

راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان گيالن به طور شبانه روزى آماده اطالع رسانى از وضعيت راههاى استان مى باشد.

 ̈ اطالعيه سـازمان جهاد كشـاورزى در حمايت از بيماران كليوى اسـتان گيالن
ــاورزى گيالن ضمن آرزوى قبولى طاعات و عبادات همكاران ارجمند در ماه مبارك رمضان ، بهار قرآن، ماه  ــازمان جهاد كش به گزارش روابط عمومى س
عبادتهاى عاشقانه ، نيايشهاى عارفانه و بندگى خالصانه، پيرو درخواست انجمن حمايت از بيماران كليوى استان گيالن و دستور رسيدگى و همكارى رياست 
ــازمان، خواهشمند است ضمن تكميل اطالعات فرم ارسالى به  ــاس مذاكره بعمل آمده با معاونت محترم توسعه مديريت و منابع س ــازمان و بر اس محترم س
ــعادت به واسطه ارمغانى كه براى  ــر س ــازمان، ما را در انجام به موقع اقدامات بعدى يارى فرماييد تا در اين ماه سراس معاونت ها و مديريت هاى مختلف س

جامعه 1500 نفرى بيماران كليوى استان گيالن خواهيم داشت، خرسندى آن عزيزان و رضاى  خداوند متعال حاصل گردد.

 ̈ برداشـت گيالس در شهرسـتان تالش گيالن
ــطح 84 هكتار از باغات بارور  ــت محصول گيالس در س ــتان تالش خبر داد: برداش ــاورزى گيالن مدير شهرس ــازمان جهاد كش به گزارش روابط عمومى س
ــوى افزود: پيش بينى مى شود مقدار توليد در سال جارى 365 تن باشد كه به بازارهاى محلى شهرستان ها و نيز  ــد. سيدعلى موس ــتان تالش آغاز ش شهرس
ــتان ها عرضه خواهد شد. تعداد بهره برداران اين فعاليت باغى 170 نفر مى باشد و از ارقام محلى، شبسترى و تك دانه مشهد براى كشت استفاده  ــاير اس س

مى گردد. بدليل شرايط مساعد آب و هوايى امسال 10 درصد افزايش محصول تخمين زده مى شود.

 ̈ آغاز كنترل بيولوژيك آفت سـاقه خوار برنج     در گيالن
به گزارش روابط عمومى سازمان جهاد كشاورزى گيالن كنترل بيولوژيك آفت ساقه خوار برنج با استفاده از رهاسازى زنبور تريكوگراما عليه نسل اول آفت 
در شاليزارهاى استان گيالن آغاز شد. كرم ساقه  خوار نوارى برنج از آفات مهم برنج در استان  ها ى شمالى كشور محسوب مى  شود، كه در تمام مراحل 
ــترش  ــارت هايى را از جنبه كيفى و كمى به محصول برنج وارد مى  كند. امروزه با گس ــود و خس ــد گياه از خزانه تا مزرعه، روى گياه برنج ديده مى  ش رش
مشكالت ناشى از اجراى كنترل شيميايى، ديگر روش  هاى مديريت آفات به ويژه كنترل بيولوژيك از جايگاهى خاص در زراعت برنج برخوردار مى  باشند. 
دكتر مجيدى عضو هيات علمى موسسه تحقيقات برنج كشور در پژوهشى نقش موثر يكى از عوامل كنترل بيولوژيك (زنبور تريكوگراما) در مقايسه با ساير 
روش  هاى كنترل را مورد بررسى قرار داد. در پژوهش ايشان، تاثير پنج تيمار مختلف شامل كنترل بيولوژيك سه، دو و يك ساله، كنترل شيميايى وكنترل 
زراعى به  منظور كاهش جمعيت كرم ساقه  خوار نوارى برنج در شاليزار هاى استان گيالن مورد ارزيابى قرار گرفت. نتايج اين بررسى نشان داد كه نوسان  
ــاله، روند كاهشى و جمعيت دشمنان طبيعى آن روند افزايشى داشته است. براساس نتايج به  ــه س ــاقه  خوار نوارى در تيمار بيولوژيك س هاى جمعيت كرم س
ــل كرم ساقه  خوار نوارى برنج و طى سه سال متوالى، بيشترين تأثير را نسبت به ساير روش  هاى  ــازى دوبار زنبور تريكوگراما در هر نس ــت آمده، رهاس دس

مورد استفاده در كنترل كرم ساقه  خوار نوارى برنج در شاليزار داشت.

 ̈ از سـوى وزارت نيرو: برق منطقه اى گيالن شـركت برتر در بخش اطالع رسـانى شـد
ــانى شد. به  ــركت برق منطقه اى گيالن حايز رتبه برتر در بخش اطالع رس ــور، ش ــرى مديران روابط عمومى هاى صنعت آب و برق كش در همايش سراس
مناسبت 27 ارديبهشت ، روز ارتباطات و روابط عمومى، همايش سراسرى مديران روابط عمومى هاى صنعت آب و برق كشور در تبريز برگزار شد و شركت 
ــركتهاى برق منطقه اى سراسر كشور انتخاب و معرفى شد. در همين راستا  ــركت برتر در بين ش ــانى به عنوان ش برق منطقه اى گيالن در بخش اطالع رس
صديقه ببران مدير كل روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت نيرو با اهداء لوح سپاس به حسين اميدخواه از وى قدردانى كرد. در بخشى از اين لوح آورده شده 
است: « از شما همكار گرامى كه با مسئوليت پذيرى، تمام توان و دانش خود را در راستاى همكارى مجدانه با پايگاه اطالع رسانى وزارت نيرو بكار گرفته ايد 

و در گروه برق منطقه اى حائز رتبه برتر شده ايد سپاسگزارم، تالشتان را ارج مى نهم و آرزومند كاميابى روزافزونتان هستم».

 ̈ مديرعامل شـركت آب منطقه اى گيالن مطرح كرد: جزئيات اهميت اجراى سـدهاى السـتيكى در اسـتان گيالن 
ــاخت سدهاى الستيكى  ــركت طى مصاحبه اى با خبرنگار اين دفتر گفت: س ــركت آب منطقه اى گيالن مديرعامل اين ش  به گزارش دفتر روابط عمومى ش
ــطحى به كار گرفته مى شود و افزود: اين شركت نيز با توجه به نياز مبرم به كنترل آبهاى سطحى به  ــت كه براى مهار آبهاى س ــبتاً جديدى اس تكنولوژى نس
عنوان يك برنامه كوتاه مدت تا زمان احداث سازه هاى بزرگ منابع آب (سدهاى بزرگ) اقدام به ساخت 11 سد الستيكى در اكثر شهرستانهاى استان نموده 
كه تاكنون در سال 96 سد الستيكى دهنه سر آستانه اشرفيه با ظرفيت حجم آب قابل تنظيم يك ميليون متر مكعب افتتاح و وارد مدار شده و10سد الستيكى 
ــتيكى در دست اجرا در استان گيالن 10 سد عنوان كرد و ادامه داد سدهاى الستيكى پهلوان بست لنگرود  ــدهاى الس ــت اجرا دارد. وى س ديگر را نيز در دس
ــرفيه50 درصد، فخرآباد رشت 50 درصد، خالكائى  ــكالم لنگرود 85 درصد، انبار سر آستانه اش ــرفت فيزيكى 90 درصد، باغبانان فومن92 درصد، گالش با پيش
ماسال 55 درصد، تولم شهر صومعه سرا 40 درصد، كرگانرود تالش 20 درصد، خانه هاى آسياب بر آستارا15 درصدو راداركومه لنگرود با پيشرفت فيزيكى 5 
ــتيكى در حال اجرايى را حدود 90 ميليون متر مكعب دانست و  ــدهاى الس ــتند. مهندس كاظم لطفى حجم آب قابل تنظيم س درصد در حال انجام و اجرا هس
اظهار داشت؛ با توجه به پيشرفت فيزيكى قابل توجه اين طرحها تا پايان سال 97، سه سد الستيكى باغبانان، پهلوان بست و گالشكالم افتتاح خواهند شد و 
در صورت تأمين بودجه و تخصيص اعتبار تا 6 سد قابل افزايش مى باشد و بر اساس برنامه ريزى همه سدهاى الستيكى در دست مى بايست تا پايان سال 
98 مورد بهره بردارى قرار گيرند. وى اعالم كرد؛ اين شركت عالوه بر سدهاى الستيكى در اجراء ، 10 سد الستيكى ديگر را نيز با حجم آب قابل تنظيم 50 

ــت مطالعه دارد. مديرعامل آب منطقه اى گيالن سهولت اجرا، طراحى سريع، سهولت نصب  ــتانهاى استان گيالن در دس ــطح شهرس ميليون متر مكعب در س
ــت و افزود با توجه به انعطاف پذيرى قابل توجه در  ــدها دانس و بهره بردارى، هزينه اندك اجراى طرح و مدت زمان كوتاه اجراء را از ويژگى هاى مهم اين س
ــازه هاى آبى براى كنترل سيالبها در استانهاى  ــبكى سدهاى الستيكى مى توانند جايگزينى مناسبى براى س ــكل و س مقابل عوامل خارجى، امكان تغيير ش
شمالى كشور محسوب شوند. مهندس كاظم لطفى در خصوص نحوه ساخت سدهاى الستيكى اظهار داشت: اين سدها از يك تيوپ بزرگ و حجيم تشكيل 
شده اند و بر روى يك بستر بتنى نصب و بوسيله هوا پر مى شوند و اتصال بدنه پالستيكى به بستر بتنى با استفاده از مهارهاى فوالدى صورت مى پذيرد و 
ادامه داد از مولفه هاى كاربرد ى مهم سدهاى الستيكى كنترل ساده آن جهت تنظيم تعادل فشار درون تيوپ، اجراى فرمان تخليه و يا پر كردن تيوپ مى 
باشد. مديرعامل آب منطقه اى گيالن در خصوص ضرورت اجراى طرحهاى الستيكى در استان افزود: توسعه اراضى كشاورزى، ايجاد حوضچه مكش مناسب 
و انحراف آب، تغذيه آب زير زمينى، جلوگيرى از كف كنى و بهسازى سواحل رودخانه ها، افزايش سطح ترازآب و امكان انتقال آب به مزارع اطراف به روش 
پمپاژ، ذخيره سازى و تضمين آب اراضى حاشيه رودخانه ها، بهره بردارى تفريحى و توريستى، پرورش آبزيان، استفاده از آب مازاد رودخانه ها و هدايت آن به 

كانال هاى شبكه آبيارى جلوگيرى از برگشت آب شور دريا از مهمترين  اهداف اجراى طرحهاى الستيكى در استان گيالن مى باشد.

گزارش عملكرد ادارات استان گيالن
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مسلمانان روهينگيا عليه ميانمار 
شكايت كردند

ــن المللى  ــمى دادگاه بي ــام رس يك مق
ــى روهينگيا  ــرى گفت: صدها قربان كيف
ــته اند تا به  ــات اين دادگاه خواس از قض
ــتان ها اجازه تحقيق درباره اخراج  دادس
ــلمان روهينگيا از ميانمار به  هزاران مس
بنگالدش را بدهند. به گزارش تسنيم به 
ــل از رويترز،دادگاه بين المللى كيفرى  نق
صالحيت قضايى خودكار براى رسيدگى 
ــار را ندارد چرا كه  به اتفاقات اخير ميانم
ــور عضو اين دادگاه نيست ولى  اين كش
ــتان ها در ماه آوريل از اين دادگاه  دادس
ــا را مورد  ــران روهينگي ــتند تا بح خواس
ــات قضايى  ــى قرار دهد و تحقيق بررس
ــاره اين پرونده را از طريق بنگالدش  درب
ــت، آغاز كند.  كه در اين دادگاه عضو اس
ــته حدود 700 هزار مسلمان  از اوت گذش
روهينگيا از سركوب خشن و خونين ارتش 
ــوى مرزهاى  ميانمار مجبور به فرار به س
ــازمان  ــده اند. آمريكا و س بنگالدش ش
ــش ميانمار  ــيانه ارت ملل اقدامات وحش
ــلمانان روهينگيا را نسل كشى  عليه مس
ــته اند. آوارگان  ــازى قومى دانس و پاكس
ــتار،  ــترده اى از كش روهينگيا موارد گس
ــزارع و خانه هاى  ــاوز و آتش زدن م تج
ــورها  خود را گزارش داده اند. برخى كش
ــلمانان روهينگيا را با  ــرايط فعلى مس ش
پاكسازى قومى گسترده در جريان جنگ 
ــه  بالكان در دهه 1990 ميالدى مقايس
ــلمانان روهينگيا با ارسال  مى كنند. مس
ــن المللى كيفرى  ــه اى به دادگاه بي نام
ــلمانان روهينگيا  ــد كردند: «ما مس تاكي
هستيم و خواستار اجراى عدالت هستيم. 
ما با تجاوز، شكنجه و قتل و كشتار روبرو 

شده ايم.»

سودان همچنان تحت محاصره 
اقتصادى قرار دارد

ــير» رئيس جمهور سودان در  «عمر البش
ــوراى وزارتى واليت خارطوم  نشست ش
ــره اقتصادى  ــودان با محاص گفت كه س
مواجه است و بدهى هاى آن سنگين است 
در حاليكه اين كشور بنا به داليل سياسى 
ــاى بين المللى جهت پرداخت  از برنامه ه
ــت و حتى موسسات  بدهى ها محروم اس
بين المللى از پروژه هاى اقتصادى حمايت 
نمى كنند. البشير در عين حال از موسسات 
ــورهاى  ــالمى و كش ــى عربى و اس مال
ــن به دليل  ــت همانند تركيه و چي دوس
ــودان و حمايت از  ــتادگى در كنار س ايس
ــزارش فارس به  ــى كرد. به گ آن قدردان
نقل از شبكه روسيا اليوم، البشير همچنين 
ــى و حمايت آن  اتحاد تالش هاى مردم
ــتار  از پروژه هاى واليت خارطوم را خواس
شد. رفع نيازهاى مالى يكى از مهم ترين 
داليل مشاركت سودان در ائتالف عربى 
ــتان سعودى عليه يمن  به رهبرى عربس
ــمار زيادى از نظاميان سودانى  است و ش

در اين ائتالف مشاركت دارند.

مخالفان اردوغان دوباره
 به پارك «گزى» برگشتند

صدها تن از مخالفان رجب طيب اردوغان، 
رئيس جمهور تركيه روز پنجشنبه گذشته 
ــبت پنجمين  ــتانبول به مناس در مركز اس
سالگرد اعتراضات گسترده عليه حاكميت 
ــد. به گزارش  ــان راهپيمايى كردن اردوغ
ــنا، به نقل از خبرگزارى فرانسه، اين  ايس
اعتراضات اواخر مه 2013 در پاسخ به طرح 
احداث مجتمعى در پارك گزى استانبول 
ــيم در مركز اين  در مجاورت ميدان تقس
ــور با الگوبردارى از پادگانى به سبك  كش
ــى به راه افتاد. با اين حال اين  دوره عثمان
اعتراضات كه در ابتدا بهانه اش حفظ يكى 
از فضاهاى سبز كمياب استانبول بود بعدا 
ــرى عليه  تبديل به موج اعتراضات سراس
دولت اردوغان شد كه در آن زمان نخست 
وزير بود و تبديل به تجمعات اعتراضى در 
سراسر تركيه شد. معترضان در كنار حضور 
ــى ضد شورش در مسير ميدان  انبوه پليس
تقسيم در استانبول راهپيمايى كرده و شعار 
مى دادند «تاريكى مى رود گزى مى ماند». 

مالزى 15 مظنون حمالت تروريستى 
را بازداشت كرد

پليس مالزى ديروز جمعه اعالم كرد كه 15 
نفر را به اتهام برنامه ريزى براى ارتكاب 
حمالت تروريستى بازداشت كرده است. 
ــس مالزى در اين خصوص  در بيانيه پلي
آمده است: اين افراد به ارتباط با گروهك 
تروريستى داعش مظنون بوده و قرار بود 
ــى از اماكن دينى در كواالالمپور  در برخ
ــتى را به انجام  پايتخت حمالت تروريس
برسانند. بر اساس اعالم پليس، در ميان 
ــدگان يك نوجوان 17 ساله  بازداشت ش
دبيرستانى و يك زن خانه دار نيز حضور 
دارند. اين در حاليست كه چندى پيش و 
در سه انفجار تروريستى در سه كليساى 
شهر سوراباياى اندونزى ده ها تن كشته 

و زخمى شدند.

حزب اهللا لبنان خروج نيروهايش از 
جنوب سوريه را تكذيب كرد

منابع نزديك به حزب اهللا لبنان شايعات 
ــان اين  ــينى نظامي ــوط به عقب نش مرب
ــوريه را تكذيب كرد.  حزب از جنوب س
ــيا  ــه نقل از روس ــنا، ب ــه گزارش ايس ب
ــى، از منابع  ــادق نابلس ــيخ ص اليوم، ش
ــان اعالم كرد،  ــك به حزب اهللا لبن نزدي
ــردن مقدمات  ــايعات درباره فراهم ك ش
ــزب اهللا از درعا و  ــاى ح ــروج نيروه خ
ــوريه صحت  حومه قنيطره در جنوب س
ــرد، درگيرى ها در  ندارد. وى تصريح ك
ــود دارد و اياالت  ــوريه همچنان وج س
ــترده اى در  متحده همچنان دخالت گس
ــوريه  ــتوركارها در س اجراى برخى دس
ــه خروج حزب اهللا از اين  دارد و در نتيج
ــت. وى تاكيد  ــور اصال مطرح نيس كش
ــوريه در وهله نخست به  كرد، دولت س
ــازى اين مناطق از كنترل  دنبال آزادس
ــت و شايعات  ــتى اس گروه هاى تروريس
ــروج از منطقه صرفا  ــاره هرگونه خ درب
ــتى  ــته رژيم صهيونيس ــل و خواس تماي
ــى در پاسخ به سوال تعامل  است. نابلس
ــى براى حل  ــزب اهللا با هر طرح نرم ح
ــژه در جنوب اين  ــوريه به وي بحران س
كشور گفت،حزب اهللا از طريق گفت وگو 
ــى به دنبال حل بحران  و راه حل سياس
ــت. اين حزب به منظور  ــور اس اين كش
ــى با برخى  ــه حل و فصل سياس ورود ب
نيروهاى مخالف دولت سوريه وارد عمل 
شد اما امور به لحاظ نظامى پيچيده شده 
و به مرحله كنونى رسيد. وى تاكيد كرد، 
ــه راه حلى كه حافظ  ــزب اهللا از هرگون ح
ــش آن در  ــوريه و نق ــت ملى س حاكمي

منطقه باشد، استقبال مى كند.

راى عدم اعتماد پارلمان اسپانيا
 به «راخوى»

ــپانيا  اس ــان  پارلم
به  (جمعه)  ــروز  دي
راخوى»  ــو  «ماريان
ــن  ــت وزير اي نخس
ــور راى اعتماد  كش
ــمت خود  ــه اين ترتيب وى از س نداد ب
ــود و «پدرو سانچز» رهبر  بركنار مى ش
ــت، نخست وزير جديد  حزب سوسياليس
ــه گزارش  ــود. ب ــور خواهد ب ــن كش اي
ــته  ــه از روز گذش ــى ك ــارس،در حال ف
ــه راى اعتماد به  اخبارى در زمينه جلس
نخست وزير در پارلمان مطرح شده بود، 
راخوى امروز پيش از جلسه راى گيرى به 
شكست اعتراف كرده بود. حزب مردم با 
گرايش محافظه كار متهم به فساد شده 
ــل در پى راى عدم  ــت به همين دلي اس
ــتعفا  ــاد پارلمان به راخوى، وى اس اعتم
كرد. حزب سوسياليست اسپانيا خواستار 
ــده  راى عدم اعتماد به دولت راخوى ش
ــش از راى عدم اعتماد  ــود. راخوى پي ب
ــوددارى كرده بود.  ــتعفا خ پارلمان از اس
ــته ده ها تن از اعضاى حزب  هفته گذش
مردم به دليل پول شويى و تقلب دستگير 

شده  بودند. 

نخست وزير كانادا ديدارش با 
ترامپ را لغو كرد

ــت وزير كانادا اعالم كرد، سفرش  نخس
ــا دونالد ترامپ  ــه آمريكا براى ديدار ب ب
ــرط هاى «غير قابل  را به خاطر پيش ش
قبول» تجارى براى كشورش لغو كرد. 
ــنا، به نقل از خبرگزارى  به گزارش ايس
ــيتدپرس، جاستين ترودو، نخست  اسوش
وزير كانادا گفت، چند روز پيش پيشنهاد 
ــا دونالد  ــنگتن و ديدار ب ــه واش ــفر ب س
ــور آمريكا با هدف  ترامپ، رئيس جمه
تكميل مذاكرات در مورد توافق تجارت 
ــت اما  ــمالى را داده اس آزاد آمريكاى ش
مايك پنس معاون رئيس جمهور آمريكا 
ــى تلفنى به او گفته ديدار او با  در تماس
ــد داد كه  ــا زمانى رخ خواه ترامپ تنه
ــروط آمريكا براى اين توافق  ترودو با ش
ــفرم  موافقت كند. ترودو گفت: من از س
ــوددارى مى كنم و علتش  ــه آمريكا خ ب
ــال غير قابل  ــرط هاى كام تنها پيش ش
ــن اظهارات را  ــت. او اي قبول آمريكا اس
ــخ كانادا به تعرفه هاى  حين توضيح پاس
ــراى واردات فوالد و آلومينيوم  آمريكا ب

مطرح كرد.

تداوم تظاهرات 
 ضد دولتى در اردن

از  اردن  ــاى  نيروه
ــزارى تظاهرات  برگ
ــز  مي ض آ ا عتر ا

ن  ا نـد و ــــهر ش
ــاختمان  س ــل  مقاب
ــت با  ــان در مخالف ــت وزيرى در ام نخس
افزايش بهاى فرآورده هاى نفتى ممانعت 
ــهروندان  ــزارش فارس،ش ــد. به گ كردن
ــى خودروهاى خود را مقابل  معترض اردن
ساختمان نخست وزيرى پارك كرده بودند 
ــا را به اجبار وادار  كه نيروهاى امنيتى آنه
ــود را از محل خارج  كردند خودروهاى خ
ــد. يكى از تظاهرات كنندگان در اين  نماين
باره گفت كه معترضان خودروهاى خود را 
مقابل ساختمان نخست  وزيرى پارك كرده 
بودند و نيروهاى امنيتى تعدادى جرثقيل 
ــتقر  ــال خودروها در محل مس براى انتق
كردند و پس از آن معترضان را وادار كردند 

خودروهاى خود را از محل خارج كنند.

اخبار

چتر حمايت هسته اى خود را از ژاپن و كره جنوبى برداريد!
واكنش كره شمالى به لفاظى واشنگتن

گروه جهان: در روزهاي گذشته مذاكرات بين آمريكا 
ــمالي وارد دور تازه اي شده است و احتماال  و كره ش
بايد منتظر شنيدن خبرهاي غافلگيركننده اي درباره 
اوضاع شبه جزيره كره باشيم، خبرهايي غيرمنتظره 
كه البته شايد سرنوشت نهايي آن قابل حدس زدن 
ــد. به گزارش «عصرايرانيان»، آمد و رفت هاي  باش
ديپلماتيك بين پيونگ يانگ و واشنگتن در شرايطي 
انجام مي شود كه بسياري از تحليلگران معتقدند با 
ــاي اياالت متحده آمريكا و  توجه به زياده خواهي ه
ــور در قبال ساير كشورها و  بدعهدي هاي اين كش
ــرات هيچ نتيجه اي  ــات بين المللي، اين مذاك توافق

نخواهد داشت.

 ̈ وعده آمريكايي: كره شمالي خلع سالح هسته اي 
كند، مسير روشني دارد!

در همين رابطه،مايك پمپئو وزير امور خارجه آمريكا 
ــس از مذاكرات اخير با «كيم يونگ چول» معاون  پ
ــمالي گفت كه من مطمئن هستم كه  رهبر كره ش
ــير صحيحي گام بر مي داريم. وي افزود: به  در مس
گزارش تسنيم، وي مي گويد:اگر كيم جونگ اون به 
ــالح هسته اي بپردازد، مسير روشني در برابر  خلع س
ــمالي قرار خواهد داشت و اگر اين مذاكرات  كره ش
ــد، واقعا تاريخي خواهد بود. پمپئو  موفقيت آميز باش
اضافه كرد: در اين باره اشتباه نكنيد، رئيس جمهور 
ــخت بودن اين  ترامپ و اين دولت كامال ميزان س
ــكالت و چالش ها  موضوع را درك مي كنند و از مش
نبايد شگفت زده و هراسان شويم. وي گفت: معتقدم 
ــمالي به دنبال تحولي استراتژيك بوده و  كه كره ش
معاون رهبر كره شمالي به واشنگتن سفر خواهد كرد 

تا نامه كيم جونگ اون را به ترامپ بدهد.

 ̈ ترامپ: ترديد داريم
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا نيز در مصاحبه 
ــتيابي به توافق سريع براي  با رويترز نسبت به دس
ــمالي ابراز  ــليحات اتمي كره ش برچيدن برنامه تس

ــرايطي است كه يك  ــت. اين در ش ترديد كرده اس
هيئت ديپلماتيك كره شمالي اخيرا به آمريكا سفر 
كرده است تا نامه كيم جونگ اون رهبر كره شمالي 
ــد. ترامپ گفت: من هنوز  ــه ترامپ تحويل ده را ب
اميدوارم كه نشست بي سابقه با رهبر كره شمالي در 
روز 12 ژوئن (22 خردادماه) برگزار شود تا پيشرفت 
ــالح كره شمالي حاصل شود.  الزم در روند خلع س
البته به نظر من شايد زمان بيشتري براي دستيابي 
ــس جمهور آمريكا  ــد. رئي ــه يك توافق الزم باش ب
ــت  ــزود: عالقه دارم كه اين توافق در يك نشس اف
ــيري نيست كه در  ــود ولي غالبا اين مس حاصل ش
آن توافقات عملي شود. احتمال بسيار زيادي وجود 
ــه نشست نتوانيم به  دارد كه تنها در يك يا دو يا س
ــت يابيم. كره شمالي پيش از اين  توافق نهايي دس
با درخواست هاي آمريكا براي خلع سالح يكجانبه 
مخالفت كرده و از يك رويكرد چند مرحله اي براي 
خلع سالح شبه جزيره كره حمايت كرده است. كره 
شمالي خواستار برچيده شدن چتر حمايت هسته اي 
ــده است. رهبر كره  آمريكا از كره جنوبي و ژاپن ش

ــمالي نيز گفته است كه كشورش همچنان روند  ش
ــبه جزيره كره را بدون تغيير، دست  ــالح ش خلع س
ــت  ــورده و باثبات و پايدار مي داند و اميدوار اس نخ
ــمالي موجب حل  كه بهبود روابط آمريكا و كره ش
ــه به مرحله اختالفات  ــل گام به گام و مرحل و فص
ــود. كيم جونگ اون در ديدار با سرگئي الوروف  ش
ــيه افزود: اميدوارم كه يك راهكار  وزير خارجه روس
جديد براي تامين منافع دو طرف از طريق مذاكره و 
گفتگوي موثر و سازنده پيدا شود. رهبر كره شمالي 
از سال 2011 ميالدي تاكنون كه به قدرت رسيده، 
ــته بود ولي امسال وي دو  ــفر خارجي نداش هيچ س
ــي و دو ديدار با  ــس جمهور كره جنوب ــدار با رئي دي
رئيس جمهور چين داشته است. هيئت ديپلماتيك 
كره شمالي به رياست كيم يونگ چول پيش از اين 
با مايك پامپئو وزير خارجه آمريكا ديدار كرده و قرار 
است امروز جمعه نامه كيم جونگ اون را به ترامپ 
ــد اين نامه پاسخي به  تحويل دهد. به نظر مي رس
اظهارات قبلي ترامپ است كه در ابتدا ديدار با رهبر 
كره شمالي را لغو كرد و پيونگ يانگ را به دشمني 

و خصومت متهم نمود. نامه رهبر كره شمالي براي 
ــان مي دهد كه اين ديدار احتماال مطابق  ترامپ نش
ــد. اين نشست قرار است در  برنامه انجام خواهد ش
ــفر هيئت ديپلماتيك كره  سنگاپور برگزار شود. س
ــتين ديدار مقام هاي ارشد  ــمالي به آمريكا نخس ش
ــفيد از سال 2000 ميالدي  پيونگ يانگ از كاخ س
تاكنون به شمار مي رود. پامپئو پس از ديدار با كيم 
ــدار داده  يونگ چول در يك كنفرانس خبري هش
ــت كه مسير به سوي روابط بهتر با كره شمالي  اس
اصال آسان نخواهد بود. ترامپ در اظهاراتي اعالم 
كرده است كه مذاكرات با كره شمالي در نيويورك 
ــيار مثبت بوده است. وي افزود: منتظر هستم تا  بس
ببينم در اين نامه چه مطالبي وجود دارد. نشست با 
ــيار مثبت بوده  ــمالي در نيويورك بس هيئت كره ش

است.

 ̈ الوروف: روند مصنوعي در مذاكرات غلط است
ــيه نيز كه  ــرگئي الوروف وزير امور خارجه روس س
ــفر كرده،  ــنبه هفته قبل به پيونگ يانگ س پنجش
ــدار با همتاي كره اي خود تاكيد كرد كه الزم  در دي
است تا از درخواست امروز آره و فردا نه براي انجام 
ــد مصنوعي در اين  ــمالي و رون مذاكرات با كره ش
خصوص اجتناب ورزيد. وزيرخارجه روسيه با تاكيد 
ــره اي درك  ــت: «ما با طرف ك ــر اين مطلب، گف ب
مشتركي در مورد برخورد محتاطانه با روند برقراري 
تماس ها بين پيونگ يانگ و واشنگتن داريم.» وي 
ــي و توافق در  ــت تا زمان كاف ــد كرد الزم اس تاكي
خصوص كليه جزئيات مذاكرات صورت بگيرد تا نه 
تنها اوضاع پيرامون شبه جزيره كره آرام گردد،بلكه 
صلح پايدار در سراسر منطقه شمال شرق آسيا برقرار 
شود.پايدار در سراسر منطقه شمال شرق آسيا برقرار 
ــود. الوروف همچنين گفت روسيه و كره شمالي  ش
ــعه روابط تجاري اقتصادي  امكانات الزم براي توس
ــوراي امنيت  ــه، در چهارچوب تصميمات ش دوجانب

سازمان ملل را دارند.

ــش و كميته هاى مردمى يمن اخيرا ضربات  ارت
ــعودى و  ــره متجاوزان س ــهمگينى را بر پيك س
ــف نبرد در  ــا در جبهه هاى مختل ــزدوران آنه م
ــد. نيروهاى يمنى طى  ــور وارد آورده ان اين كش
روزهاى اخير تعدادى از هواپيماهاى جاسوسى، 
بالگردها و جنگنده هاى رژيم سعودى را بر فراز 
ــاقط كرده اند؛ اقدامى كه خشم  آسمان يمن س
ــعودى و متحدان آمريكايى آن ها را  مقامات س

برانگيخته است.
به گزارش مهر،در همين ارتباط، يك منبع نظامى 
ــالم كرد: نيروهاى دفاع  در وزارت دفاع يمن اع
هوايى جنبش انصاراهللا يك فروند بالگرد آپاچى 
ــتان را در آسمان پايگاه جحفان در  ارتش عربس
ــرنگون كردند. منبع مذكور تاكيد كرد  جيزان س
ــينان اين بالگرد كشته شدند. روز  كه همه سرنش
گذشته همچنين نيروهاى يمنى يك فروند پهپاد 
ــعودى را  ــى متعلق به ائتالف متجاوز س جاسوس
ــتان هدف قرار  در منطقه اى مرزى جنوب عربس
ــى از مواضع  دادند. اين پهپاد كه با هدف جاسوس
ــده بود، با  نيروهاى يمنى به اين منطقه اعزام ش
ــه هاى مردمى يمن  ــش پدافند ارتش و كميت آت
ساقط شد. در همين حال، اوايل خرداد نيز ارتش 
ــان عمليات عليه  ــه هاى مردمى در جري و كميت
ــدند يك پهپاد وابسته  ائتالف سعودى موفق ش
ــريالى  ــرنگون كنند. روند س ــه متجاوزان را س ب
ــا و جنگنده  ــا، بالگرده ــدن هواپيماه ــاقط ش س
ــمان يمن توسط  ــعودى بر فراز آس هاى رژيم س
ارتش و كميته هاى مردمى اين كشور موجى از 
هراس و وحشت را بر صفوف سعوديها و متحدان 
آمريكايى آنها حاكم ساخته است؛ به گونه اى كه 
آنها در حال حاضر از هيچ تالشى براى منحرف 
ــت هاى ميدانى  ــاختن افكار عمومى از شكس س
خود در نبرد با فقيرترين كشور عربى، دريغ نكرده 

ــتاوردهاى ميدانى  و نمى كنند.  با اين حال، دس
نيروهاى يمنى عليه سعوديها و مزدوران آنها تنها 
ــا و جنگنده هاى  ــرار دادن هواپيماه به هدف ق
آنها ختم نمى شود؛ بلكه هدف قرار گرفته شدن 
ــتراتژيك سعوديها و مزدوران  مواضع نظامى اس
ــى گيرد. در  ــف را نيز در بر م ــق مختل در مناط
همين ارتباط، چندى پيش يگان موشكى ارتش 
ــى يمن با پرتاب يك فروند  و كميته هاى مردم
ــرام2» يكى از  ــتيك از نوع «قاه ــك بالس موش
مواضع مزدوران ائتالف متجاوز سعودى را هدف 
قرار دادند. اين موشك به پادگان و محل استقرار 
ــعودى در منطقه «اللبنات»  ــزدوران ائتالف س م
واقع در استان الجوف اصابت كرد. همچنين يك 
ــى يمنى اعالم كرد كه نيروى هوايى  منبع نظام
ــى مزدوران  ــات فرمانده ــن اتاق هاى عملي يم
ــعودى را در جبهه ساحل غربى هدف  ائتالف س
ــوى ديگر، يگان موشكى نيروهاى  قرار داد. از س
ــاى مردمى يمن با پرتاب چند  ارتش و كميته ه
ــاوزان ائتالف  ــتيك، مواضع متج ــك بالس موش
سعودى در جبهه ساحل غربى را هدف قرار دادند. 
ــتاوردهاى ميدانى در حالى محقق شدند  اين دس
ــتان سعودى  كه نمى توان نقش متحدان عربس
ــاله عليه يمن را ناديده  ــه س در جنگ بيش از س
ــانى از كنار آن عبور كرد. در حال  گرفت و به آس
حاضر متحدان منطقه اى و بين المللى عربستان 
ــارات متحده عربى و  ــعودى و در رأس آنها ام س
ــزايى را در كشتار  اياالت متحده آمريكا نقش بس
مردم بى دفاع و بى گناه يمن ايفا مى كنند. علت 
پررنگ تر شدن نقش متحدان سعودى در جنگ 
ــت رياض در اين جنگ باز مى  يمن نيز به شكس
گردد؛ چراكه مقامات سعودى خود به اين نتيجه 
رسيدند كه به تنهايى قادر به غلبه بر مردم يمن 

و نيروهاى مقاومت اين كشور نيستند. 

 ̈ حوثى: محال است ائتالف سعودى اين نبرد را 
به نفع خود به پايان برساند

ــى» رهبر  ــك الحوث ــتا، «عبدالمل ــن راس در همي
انصاراهللا يمن در سخنان تلويزيونى خود گفته است: 
ــاحل غربى يمن بر پايه تصميمات آمريكا  نبرد س
ــعودى و اماراتى كه با اتاق  ــده و افسران س آغاز ش
هاى عمليات آمريكا و اسرائيل و انگليس در ارتباط 
هستند آن را مديريت مى كنند. وى در ادامه افزود: 
محال است كه ائتالف سعودى بتواند اين نبرد را به 
نفع خود به پايان برساند. دشمن مى تواند درگيرى 
جديدى در الحديده ايجاد كند اما محال است بتواند 
آن را به پايان برساند. الحوثى تاكيد كرد: مردم يمن 
هم چنان كنترل مناطقى كه به عمق استراتژيك 
ما برمى گردد را در دست دارند. عربستان و امارات 
ميلياردها دالر براى حمايت از اقدامات گروه هاى 
تكفيرى در برخى استانهاى يمن هزينه كرده اند. 
ــى كه عليه ملت يمن به خارج دل خوش  هر كس
ــت به نتيجه نخواهد رسيد. بدين ترتيب  كرده اس
ــخنان تلويزيونى خود به  رهبر انصاراهللا يمن در س
ــكا و امارات  ــاالت متحده آمري ــى به نقش اي خوب
ــى آنها با  ــى در جنگ يمن و همراه ــده عرب متح
ــعودى براى به زانو درآوردن مردم و  ــتان س عربس
ــاره كرده است. اكنون  نيروهاى مقاومت يمن اش
كه نيروهاى يمنى با كمك مردم اين كشور موفق 
شدند دستاوردهاى ميدانى زيادى را عليه سعوديها 
و متجاوزان محقق سازند، اين آمريكايى ها هستند 
كه عالوه بر ارائه كمك هاى ميدانى و تسليحاتى به 
عربستان سعودى، حمايت هاى رسانه اى و تبليغاتى 
از متجاوزان را نيز كليد زده اند. هدف اصلى اياالت 
متحده آمريكا از هجمه هاى رسانه اى و تبليغاتى 
ــت  ــاختن افكار عمومى از شكس اخير، منحرف س
ــت كه سعوديها و متجاوزان به ويژه طى  هايى اس
هفته هاى اخير در نبرد با نيروهاى يمنى متحمل 

شده اند.  آمريكايى ها در همين راستا هجمه هاى 
ــمت جمهورى اسالمى ايران متمركز  خود را به س
ــاط، جيمز ماتيس وزير  ــاخته اند. در همين ارتب س
دفاع آمريكا چندى پيش بار ديگر ايران را به تسليح 
حوثى هاى يمن متهم كرد و گفت موشكى كه در 
تاريخ 2 آوريل به سمت نفتكش عربستان سعودى 
ــد، از جانب ايران در اختيار حوثى ها قرار  شليك ش
ــد: تهديد  گرفته بود. ماتيس در اين باره مدعى ش
ــتيرانى در درياى سرخ كامال در شليك  عليه كش
موشكى كه از سوى ايران براى حوثى ها تامين شد، 
مشخص بود. بنابراين، چنانچه اين مسئله را تحت 
كنترل نگيريم، پيامدهاى مهمى خواهد داشت. اين 
ادعاى مضحك در حالى مطرح مى شود كه چندى 
ــازمان ملل متحد صراحتا اعالم كرد هيچ  پيش س
ــند و مدركى دال بر اينكه موشك هاى شليك  س
ــده به مواضع سعودى، ايرانى است، وجود ندارد.  ش
ــش ايران در حمالت  ــى ها در حالى از نق آمريكاي
موشكى نيروهاى يمنى به مواضع سعودى سخن 
مى گويند كه خود نيز براى اثبات اين ادعاى خود 
هيچ مدرك و سندى به افكار عمومى ارائه نكرده 
اند و تمامى ادعاهايشان را بر پايه فرضيه و حدس 
و گمان استوار ساخته اند و اين همان چيزى است 
ــان را براى افكار  كه دروغ بودن تمامى ادعاهايش

عمومى آشكار ساخته است. 

انقالبيون، مزدوران آل سعود را به گوشه رينگ بردند
دستاوردهاى ميدانى نيروهاى يمنى در برابر متجاوزان

سعودى از جان لبنان چه مى خواهد؟
واكاوى ابعاد سفر «حريرى» به رياض

االخبار از سفر قريب الوقوع «سعد الحريرى» نخست 
ــكيل كابينه لبنان به رياض خبر  وزيِر مكلف به تش
داد. اين درحالى است كه اين سفر قرار بود پيشتر از 
اين ها انجام شود اما به داليل نامشخص به تعويق 
ــفر در حالى انجام مى شود كه دو روز  افتاد. اين س
گذشته «وليد البخارى» كاردار سعودى در لبنان به 
ــت كه اين اقدام وى  رياض بازگشت و معلوم نيس

ارتباطى با سفر حريرى دارد يا نه.
ــت  ــت: قرار اس ــار همچنين اعالم كرده اس االخب
ــكيل دهد و معلوم  حريرى كابينه آتى لبنان را تش
ــفرش به رياض اين مسأله را سخت  ــت كه س نيس
ــان. اين روزنامه همچنين مى نويسد  مى كند يا آس
ــاور ديوان پادشاهى  كه تاكنون ديدار حريرى با مش
ــده است و مشخص نيست كه  عربستان قطعى ش
ــد  ــفر متضمن ديدار حريرى با مقامات ارش اين س

رياض همچون بن سلمان نيز خواهد بود يا خير.
ــعد  ــفر س ــزارش مهر،نكته قابل تأمل در س ــه گ ب
ــتان، زمان انجام اين سفر است.  الحريرى به عربس
ــكيل كابينه  ــه به اينكه حريرى مأمور به تش باتوج
ــعوديها بار  ــده بيم آن مى رود كه س ــى لبنان ش آت
ديگر به منظور دخالت در امور داخلى لبنان و صدور 
ــتورالعمل هايى درخصوص نوع چينش كابينه  دس
ــند. هنوز ياد و  ــرى را به رياض فراخوانده باش حري
خاطره تالش هاى فراوان سعوديها براى كنار زدن 

«ميشل عون» از نامزدى رياست جمهورى لبنان و 
ــاندن «سمير جعجع» نامزد 14 مارس بر مسند  نش

قدرت از اذهان پاك نشده است.
ــاس، كامال بديهى است كه اين دست  برهمين اس
مداخالت حتى تا تشكيل كابينه لبنان هم ادامه پيدا 
كند؛ به ويژه اينكه سعوديها عالوه بر نقش مخرب 
ــاب رئيس جمهور  ــه جويانه خود در انتخ و مداخل
لبنان، در انتخابات پارلمانى اين كشور نيز مداخالت 
ــادى را صورت دادند تا بدين ترتيب جريان مورد  زي
حمايت آنها يعنى جريان 14 مارس و از همه مهمتر 
ــعد الحريرى در آن پيروز  ــتقبل به رياست س المس
شود. در همين ارتباط، «جبران باسيل» وزير خارجه 
ــاره به دخالتهاى «وليد يعقوب»  لبنان پيشتر با اش
سفير عربستان در موضوع انتخابات پارلمانى لبنان 
ــانى كه در عرصه ديپلماتيك  گفته بود: «همه كس
فعاليت دارند بايد حد و مرز خود را بدانند و از دخالت 
ــد». افزون بر  ــائل داخلى لبنان اجتناب كنن در مس
ــه «االخبار» نيز در همين خصوص در  اين، روزنام
ــاى عرب از تالش  ــى به نقل از ديپلمات ه گزارش
ــعودى براى تاثيرگذارى بر انتخابات  ــتان س عربس
ــردن جريان 14 مارس  ــا هدف يكپارچه ك لبنان ب

خبر داده بود.
ــتان  ــد، دخالت عربس ــاس آنچه كه گفته ش براس
ــائل  ــور داخلى لبنان و به ويژه مس ــعودى در ام س
سياسى و سرنوشت ساز اين كشور به امرى بديهى 
ــد كه در جريان سفر  ــده و به نظر مى رس تبديل ش
ــز مطالبات  ــرى به رياض ني ــب الوقوع الحري قري
ــعودى از وى در زمينه تشكيل  ــران س ــى س سياس

كابينه جديد بار ديگر مطرح شود.

پيروزى حزب اهللا سعودى ها را نگران كرده است
نكته ديگرى كه وجود دارد، مسأله پيروزى قاطعانه 
ــان انتخابات  ــان و مقاومت در جري ــزب اهللا لبن ح
ــت؛ مسأله اى كه  ــور اس پارلمانى اخير در اين كش
ــدت نگران و در عين حال نااميد  ــعوديها را به ش س
ــت. لذا آنها در چنين شرايطى به دنبال  ــاخته اس س
ــاى تحت نفوذ  ــترين بهره بردارى از ُمهره ه بيش
ــود در لبنان ازجمله الحريرى براى ضربه زدن به  خ
مقاومت و تحت الشعاع قرار دادن پيروزى قاطع آن 
هستند. سفر قريب الوقوع حريرى به رياض نيز در 

همين چارچوب قابل تعريف است.
ــد پيروزى حزب اهللا  ــعودى ها به خوبى مى دانن س
ــور  ــان و مقاومت در انتخابات پارلمانى اين كش لبن
ــم و راهبردى دارد و آن پيام اين  تنها يك پيام مه
است كه مردم لبنان تحت تأثير مشاركت نيروهاى 
ــزب اهللا در جنگ هاى فرامرزى به ويژه  نظامى ح
ــوريه قرار نگرفته و هيچ نقدى را به دليل اين  در س
ــوى مرزهاى لبنان به حزب  حضور نظامى در فراس

اهللا وارد نمى دانند.
ــعودى همچنين نيك مى دانند كه اقبال  مقامات س
ــان به معناى  ــزب اهللا در لبن ــمت ح مردمى به س
پذيرش منطق سياسى حزب اهللا در مقابله و مواجهه 
ــتى توسط آنها (مردم) است. اين  با رژيم صهيونيس
ــتند كه مسئوالن رياض از  ها همان پيام هايى هس
نتايج انتخابات لبنان دريافت كرده و اكنون درصدد 
ــعد الحريرى  ــخگويى به آن برآمده اند. لذا س پاس
ــواره ارادت خود را به  ــره اى كه هم ــه عنوان ُمه ب
سعوديها ثابت كرده است بهترين كانالى محسوب 
مى شود كه رياض از طريق آن مى تواند در قامت 

اين پاسخگويى، برآيد.
اين مسأله را نيز اضافه كنيد كه عربستان سعودى و 
متحدانش به تازگى حزب اهللا لبنان را تحريم كرده 
ــد. اين اتفاق پس از آن رخ داد كه اياالت متحده  ان
ــئوالن و مقامات ارشد حزب  آمريكا شمارى از مس
اهللا را تحت تحريم هاى اقتصادى قرار داد. در واقع، 
ــعد الحريرى به رياض در اين برهه و  فراخواندن س
ــكيل كابينه قطعه اى از همان پازِل  ــتانه تش در آس
رويارويى با حزب اهللا لبنان است و به نوعى مكّمل 

پروژه تحريم حزب اهللا محسوب مى شود.
ــت تحريم  يكى از اهداف اصلى و مهم اعالم ليس
ها عليه حزب اهللا توسط سعوديها به فاصله كمى از 
اعالم پيروزى مقاومت در انتخابات پارلمانى لبنان، 
ــروزى بزرگ بود.  ــراف افكار عمومى از اين پي انح
سعوديها تالش كردند با اين اقدام، ضمن منحرف 
ــتاورد بزرگ مقاومت، به  كردن افكار عمومى از دس
مردم لبنان اين پيام را برسانند كه تداوم حمايت ها 
ــبى نيست و نتيجه اى جز  از حزب اهللا گزينه مناس

انزواى لبنان از جامعه عربى و بين المللى ندارد.
ــعد  ــد، س ــر صورت، آنطور كه به نظر مى رس در ه
الحريرى نه از شكست در انتخابات پارلمانى لبنان 
درس گرفته و نه از تجربه تلخ بازداشت در عربستان 
سعودى؛ حادثه اى كه همين چندى پيش «امانوئل 
ماكرون» رئيس جمهورى فرانسه تأييد شد. وى در 
ــبكه BFM  به اين مسأله اشاره كرده  گفتگو با ش
بود. با اين حال، سعد الحريرى همچنان تحت تأثير 
ــى به خوِد وى نيز  ــعودى كه حت القاءات خاندان س
رحم نكرده و نخواهند كرد، به فعاليت هاى سياسى 

اش در لبنان ادامه مى دهد.
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انرژى

تحريم ها در صنعت آب و برق 
تاثير ندارد

وزير نيرو درباره تهديدهاي آمريكا و احتمال 
اعمال برخي تحريم ها گفت: صنعت آب و 
ــت؛  ــور به طور كامل خودكفا اس برق كش
بنابراين هيچ نگراني در زمينه ارائه خدمات 
به مردم وجود ندارد.رضا اردكانيان در حاشيه 
آيين بهره برداري از چند طرح وزارت نيرو 
ــتان دماوند در گفتگو با  در رودهن شهرس
ــرايطي  ــت: اينك در ش ــا، اظهار داش ايرن
ــتيم كه حتي مي توانيم به كشورهاي  هس
ــات ارائه  ــايه و بازار هدف هم خدم همس
ــه دنبال قطع  ــد كرد: البت دهيم.وي تاكي
ــتيم و از هر  ــورها نيس ارتباط با ديگر كش
راه ممكن كه مصالح كشور را تامين كند، 
مي توانيم با مرزهاي دانش در پيوند باشيم 

و خدمت رساني را توسعه دهيم.

 مشتركان پرمصرف تهراني 
جريمه نمي شوند!

ــركت آب و فاضالب تهران  ــم مقام ش قائ
ــال حاضر هيچ برنامه اي براي  گفت: در ح
ــتركان پرمصرف  جريمه و يا قطع آب مش
ــت كه با انجام  ــم و هدف ما اين اس نداري
ــاني و  برنامه هاي فرهنگي مانند اطالع رس
تبليغ مانع ازدياد مصرف مشتركان شويم.

عليرضا نوذري پور در گفتگو با ايسنا، اظهار 
كرد: بي شك فرهنگ سازي و آگاه كردن 
مشتركان از وضعيت منابع آبي مي تواند تاثير 
بسيار زيادي در مديريت مصرف آب داشته 
باشد.وي همچنين از افتتاح چندين پروژه 
خبر داد و افزود: امروز(جمعه) با حضور وزير 
نيرو عمليات اجرايي شبكه فاضالب شهر 
پاكدشت، پروژه خط انتقال پساب تصفيه خانه 
فاضالب جنوب تهران به ورامين، خطوط 
انتقال آب از تصفيه خانه هفتم به قرچك و 
خط انتقال آب از مخزن عباس آباد به شهر 
ورامين و مركز پايش رهبري و تاسيسات 
آب و فاضالب شهرهاي شرق استان تهران 

افتتاح خواهد شد.

توليد نفت اوپك كاهش يافت
طبق نظرسنجي رويترز، توليد نفت اوپك در 
ماه مه به دليل افت توليد ونزوئال، اختالل در 
روند عرضه نيجريه و پايبندي باال به توافق 
محدوديت عرضه اين گروه، به پايين ترين 
ميزان در 13 ماه گذشته كاهش يافته است.

به گزارش ايسنا، نظرسنجي رويترز نشان 
داد اوپك 32 ميليون بشكه در روز نفت در 
ماه مه توليد كرد كه 70 هزار بشكه در روز 
كمتر از آمار آوريل بوده است.آمار توليد مه 
ــال 2017 به  پايين ترين ميزان از آوريل س
اين سو به شمار مي رود.بر پايه نظرسنجي 
ــق كاهش توليد  ــرز، پايبندي به تواف رويت
ــه به 163 درصد  ــت و در م قوي مانده اس
ــه با 166 درصد در آوريل رسيد  در مقايس
ــن توليدكنندگان  ــد اي ــان مي ده كه نش
ــزان توافق  ــتر از مي همچنان كاهش بيش

شده صورت مي دهند.

شركت كره اي پروژه 2 ميليارد 
دالري در ايران را لغو كرد

ــتريال كره جنوبي  ــركت دائليم اينداس ش
ــرارداد 2.23 تريليون ووني  اعالم كرد، ق
(2.08 ميليارد دالري) خود براي يك پروژه 

پااليشگاهي با ايران را لغو كرده است.به 
ــنيم به نقل از رويترز، شركت  گزارش تس
دائليم اينداستريال كره جنوبي اعالم كرد، 
قرارداد 2,23 تريليون ووني (2,08 ميليارد 
دالري) خود براي يك پروژه پااليشگاهي 
با ايران را لغو كرده است.به گفته شركت 
ــن دليل لغو  ــفارش به اي ــم، اين س دائلي
ــت كه پروژه بهسازي پااليشگاه  شده اس
ــده  اصفهان به دليل تحريم هاي وضع ش
ــته تامين مالي الزم را  عليه ايران نتوانس

جذب نمايد.

2000 روستاي كرمان در تابستان 

با تانكر آبرساني مي شوند
ــالب  فاض و  آب  ــركت  ش ــل  مديرعام
روستايي استان كرمان با بيان اينكه 705 
روستاي استان هم اكنون به وسيله تانكر 
آبرساني مي شوند اظهار كرد: پيش بيني 
مي شود تعداد روستاهايي كه آبرساني در 
ــيله تانكر صورت مي گيرد در  آنها به وس
ــتان جاري به 2000 مورد برسد.به  تابس
گزارش ايسنا، «علي رشيدي» با بيان اين 
مطلب اظهار كرد: در سطح استان امسال 
ــاي اخير و گرماي  با توجه به بازندگي ه
بي سابقه، تقريبا بيش از 90 درصد منابع 
ــم داد. ــت خواهي ــطحي را از دس آب س

ــه چاهي كه  ــه داد: از 670 حلق وي ادام
ــطح روستاهاي استان كرمان فعال  در س
است، 201 حلقه چاه با كمبود شديد آب 
ــوند كه برخي از آنها كامال  مواجه مي ش

خشك خواهند شد.

آغاز روند نزولى صادرات نفت
بزرگترين مجتمع پااليشگاهي هند خريد نفت ايران را متوقف مي كند

گروه انرژي: در حالي كه آمريكا از توافق هسته اي با 
ايران خارج شده است و بازگشت تحريم هاي ايران 
ــران به دنبال راهكارهايي به منظور  را كليد زده، اي
دور زدن تحريم ها و ادامه برجام با ساير كشورهاي 
ــي از مهمترين  ــت، يك ــن توافق اس ــر در اي حاض
ــود دارد صادرات  ــير وج ــي كه در اين مس معضالت
ــت  ــت و دريافت پول حاصل از فروش نفت اس نف
ــتند ميزان صادرات  ــان معتقد هس اگرچه كارشناس
نفت ايران به دوران پيش از برجام برنخواهد گشت 
اما قطعا تحريم هاي آمريكا بر ميزان صادرات نفت 
ايران تاثيرگذار خواهد بود.براساس برآوردهاي يك 
ــه ردگيري تانكرها، صادرات نفت ايران در  موسس
ماه مي اندكي كاهش يافته است.اين ارزيابي نشان 
مي دهد تهديدات آمريكا مبني بر تحريم خريداران 
ــور  ــه كاهش واردات نفت از اين كش نفت ايران ب
منجر شده است.شركت ريالينس اينداستريز هند، 
ــور  ــگاهي اين كش مالك بزرگترين مجتمع پااليش
ــده از سوي  هم به دليل تحريم هاي جديد اعالم ش
آمريكا عليه تهران، قصد دارد واردات نفت از ايران 
را متوقف كند.همچنين استيت بانك هند (اس بي 
آي) بزرگترين بانك اين كشور به تمام شعبات خود 
در مورد تبعات همكاري با شركت هايي كه در حال 
تجارت با دو كشور تحت تحريم آمريكا يعني ايران 
و روسيه هستند هشدار داد.در همين خصوص منابع 
ــت پرداخت هاي  آگاه اعالم كردند كه هند قرار اس
نفتي خود به ايران را، از طريق بانك دولتي يوسي او 
اين كشور، به روپيه انجام دهد و دالر را كنار بگذارد.

ــور  يك مقام وزارت اقتصاد ژاپن نيز گفت، اين كش
ــت از آمريكا درخواست كند كه از برخي  ممكن اس
از تحريم ها عليه ايران معاف شود، زيرا شركت هاي 
ــي نمي خواهند به صورت ناگهاني واردات نفت  ژاپن
از ايران را متوقف كنند.به گزارش تسنيم به نقل از 
رويترز، برآوردهاي موسسه سوئيسي پترولجستيكس 
در عين حال نشان مي دهد كه خريداران نفت ايران 
ــور  ــراي كاهش خريد نفت از اين كش ــه اي ب عجل
ندارند.تحريم هاي آمريكا عليه صادرات نفت ايران 
180 روز ديگر اجرايي خواهد شد و مشتريان ايران 

ــت دارند جايگزين هاي ديگري  در اين مدت فرص
ــورد نياز خود بيابند.دانيل گربر،  براي تامين نفت م
ــت: «ميزان  ــتيكس گف ــه پترولجس ــر موسس مدي
ــاي باالي  ــبت به رقم ه ــادرات نفت ايران نس ص
ــكه  ــده در ماه آوريل بيش از 100 هزار بش ثبت ش
ــانه اي از توقف جمعي  ــه، اما فعال نش كاهش يافت
ــت.»عرضه و تقاضا در  ــران نيس ــد نفت از اي خري
بخش هاي بزرگي از بازار نفت چندان شفاف نيست 
و موسسه پترولجستيكس ازجمله موسساتي است 
ــيوه ها،  كه با ردگيري حركت نفتكش ها و ديگر ش
ميزان عرضه نفت كشورهاي عضو اوپك را برآورد 
ــتقر در ژنو، ميزان دقيق  ــه مس مي كند.اين موسس
ــاه آوريل را  ــاه مي يا م ــت ايران در م ــادرات نف ص
اعالم نكرده است.ايران گفته، در ماه آوريل روزانه 
ــترين  ــكه نفت صادر كرده كه بيش 2,6 ميليون بش

ــو تحريم ها در ژانويه 2016 بوده  ميزان از زمان لغ
است.آمارهاي كشتيراني رويترز هم نشان مي دهد 
ــران از زمان اعالم تصميم  ميزان صادرات نفت اي
ترامپ حدود 100 هزار بشكه كاهش يافته و در ماه 
مي به حدود 2,5 ميليون بشكه در روز رسيده است.

ــي صادرات نفت  ــتيكس گفته، ميزان كل پترولجس
ايران در ماه مي نسبت به ماه هاي اخير همچنان باال 
بوده و شركت هاي اروپايي همچنان در حال خريد 

نفت از ايران هستند.گربر افزود: «در حقيقت ميزان 
ــيار باالتر از متوسط 12 ماه  صادرات در ماه مي بس
گذشته بوده زيرا در اين ماه پااليشگاه هاي اروپايي 

همچنان خريد نفت از ايران را ادامه داده اند.»

 ̈ بزرگترين مجتمع پااليشـگاهي هند خريد نفت 
ايران را متوقف مي كند

ــركت  ــد، ش ــع آگاه گفتن ــال دو منب ــن ح در همي
ريالينس اينداستريز هند، مالك بزرگترين مجتمع 
پااليشگاهي اين كشور به دليل تحريم هاي جديد 
اعالم شده از سوي آمريكا عليه تهران، قصد دارد 
واردات نفت از ايران را متوقف كند.تصميم شركت 
ــي رود از ماه اكتبر يا نوامبر  ــس كه انتظار م ريالين
ــت ترامپ مبني بر  ــود، پس از اقدام دول عملي ش
خروج از برجام و وضع تحريم هاي جديد واشنگتن 
اتخاذ شده است.پيش از اين دولت هند گفته بود از 
تحريم هاي دولت آمريكا عليه ايران تبعيت نمي كند، 
ــركت هايي كه داراي ارتباط با سيستم مالي  اما ش
آمريكا هستند ممكن است در صورت عدم تبعيت 
ــمول مجازات هاي دولت  از تحريم هاي جديد مش
ــركت ريالينس متعلق به موكش  آمريكا شوند.ش
ــياري با سيستم  آمباني، ميلياردر هندي روابط بس
مالي آمريكا دارد و برخي از شعبات اين شركت در 
آمريكا فعال هستند.يكي از اين منابع گفت، شركت 
ريالينس به مقامات ارشد شركت ملي نفت ايران 
اعالم كرده كه در ماه اكتبر يا نوامبر خريد نفت از 
ــران را متوقف خواهد كرد.يك منبع ديگر گفت،  اي
ــران نتوانند برجام را  ــر دولت هاي اروپايي و ته اگ
حفظ كنند، اين شركت ممكن است زودتر از زمان 
ــده خريد نفت از تهران را توقف سازد.وي  اعالم ش
ــركت  ــركت هاي بيمه اي از ش ــزود، برخي از ش اف
ريالينس خواسته اند تا قبل از ماه نوامبر وابستگي 
خود به نفت ايران را متوقف كند.شركت ريالينس 
از شركت ملي نفت ايران خواسته در چند ماه باقي 
ــط نفتكش هاي  ــده، محموله هاي نفتي را توس مان
ــش ايران حمل كند. ــركت ملي نفتك متعلق به ش

ــتيراني، ميزان خريد نفت  ــاس آمارهاي كش براس
ــركت ريالينس از ايران در سال 2017 با حدود  ش
45 درصد افزايش به 67 هزار بشكه در روز رسيد.

در بازه زماني ژانويه تا آوريل 2018 نيز اين شركت 

ــكه نفت از ايران  هندي روزانه حدود 96 هزار بش
خريداري كرده است.

 ̈ بزرگتريـن بانك هند پرداخـت پول نفت ايران 
را متوقف مي كند

همچنين استيت بانك هند (اس بي آي) بزرگترين 
بانك اين كشور به تمام شعبات خود در مورد تبعات 
ــركت هايي كه در حال تجارت با دو  همكاري با ش
ــيه  ــور تحت تحريم آمريكا يعني ايران و روس كش
ــعبات اين بانك بزرگ  ــدار داد.به ش ــتند هش هس
هندي كه در زمينه تسهيل پرداخت پول نفت ايران 
فعاليت دارند گفته شده كه به پااليشگاه هاي هندي 
اطالع دهند كه در صورت تداوم اجراي تحريم هاي 
ــوي آمريكا، اين بانك از تاريخ 4  ــده از س اعالم ش
ــه انجام اين تراكنش ها نخواهد  نوامبر ديگر قادر ب
بود.براساس بخشنامه اي كه در تاريخ 25 مي صادر 
ــتور  ــعبات بانك اس بي آي دس ــده، به تمام ش ش
ــنادي و  ــه از هرگونه صدور اعتبار اس ــده ك داده ش
ضمانت بانكي براي هرگونه معامله مرتبط با ايران 
خودداري نمايند.هرچند تراكنش هاي تجاري با رقم 
ــواري است،  پايين كه معموال ردگيري آنها كار دش
ممكن است توجه مقامات آمريكايي را به خود جلب 
نكند، اما بانك هاي هندي به ويژه بانك هايي كه در 
ــكا فعاليت دارند، اقداماتي را به منظور محدود  آمري
ــورهاي  ــردن تراكنش هاي تجاري مرتبط با كش ك

تحت تحريم به اجرا گذاشته اند.

 ̈ مبادالت نفتي ايران و هند با روپيه
ــاس  ــپوتنيك، براس ــه گزارش مهر به نقل از اس ب
ــمي بخش  ــت آمده مقامات رس ــات به دس گزارش
ــپوتنيك  ــت در مصاحبه اي با خبرگزاري اس صنع
ــيه گفتند: هند پرداخت پول نفت ايران را به  روس
ــور در  ــه انجام خواهد داد و اين اقدام 2 كش روپي
ــدن از فشارهاي اقتصادي تحميل  جهت خارج ش
ــوي اياالت متحده عليه تهران است. ــده از س ش

ــان ايران و هند،  ــاس توافق انجام گرفته مي براس
پرداخت هاي نفتي از طريق بانك دولتي يو سي او 
هند انجام خواهد گرفت.همچنين 2 كشور در حال 
مذاكره بر روي يك سيستم شبيه به مبادله پاياپاي 
براي دور زدن تحريم هاي آمريكا هستند.همچنين 

محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه ايران در ديدار 
ــوآراج، همتاي هندي خود  اخير خود با سوشما س
در مورد توسعه مناسبات در بخش بانكي، انرژي، 
ــتيراني، استفاده از ارزهاي ملي  تجارت، بيمه، كش
ــار و خط آهن چابهار-زاهدان بحث  و پروژه چابه
ــوآراج، در اين ديدار گفته بود  و گفتگو گرده بود.س
ــادي آمريكا عليه ايران  كه هند تحريم هاي اقتص
ــازمان  ــده مي گيرد و فقط از تحريم هاي س را نادي
ــوي  ملل پيروي مي كند، نه تحريم هايي كه از س
ــور خاص وضع شود.بر پايه اين گزارش،  يك كش
ــتري بزرگ نفتي ايران است و  ــومين مش هند س
ــته خود 27.2 ميليون تن نفت  در سال مالي گذش
ــوب  از تهران خريداري كرد كه يك ركورد محس
ــال قبل 114 درصد  ــه با س ــود و در مقايس مي ش

افزايش نشان مي هد.

افت 25 ̈  درصدي صادرات نفت ايران به ژاپن
اين در حالي است كه وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن 
ــت 25 درصدي  ــن گزارش خود از اف در جديدتري
ــران در آوريل 2018  ــور از اي واردات نفت اين كش
ــن وزارتخانه، خريد  ــاس آمارهاي اي خبر داد.براس
ــران در آوريل 2018 به 147 هزار  ــت ژاپن از اي نف
ــيده  ــكه در روز رس ــو ليتر برابر با 33 هزار بش كيل
ــابه سال قبل  ــبت به مدت مش ــت.اين رقم نس اس
ــت.واردات نفت ژاپن  ــته اس افت 25 درصدي داش
ــال گذشته ميالدي 197 هزار  از ايران در آوريل س
كيلو ليتر برابر با 44 هزار بشكه در روز اعالم شده 
ــرق آسيا از  ــور جنوب ش بود.واردات نفت اين كش
ــبت به ماه قبل از آن  ــال نس ايران در آوريل امس
ــده است.ايران در  نيز با افت 85 درصدي روبرو ش
ــال 216 هزار بشكه در روز نفت به  ماه مارس امس
ــادرات نفت ايران به ژاپن  ژاپن صادر كرده بود.ص
معموال در دوره هاي دوماهه انجام مي شود و همين 
ــئله باعث افت و خيز قابل توجه در آمار ماهانه  مس
ــوي وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن  ــده از س ارائه ش
مي شود.ايران يك درصد نفت مورد نياز ژاپن را در 
ــاس آمارهاي  آوريل 2018 تامين كرده است.براس
ــور  وزارت اقتصاد ژاپن، ميزان خريد نفت اين كش
ــا 24,2 درصد  ــال 2017 ميالدي ب از ايران در س
كاهش به 172 هزار و 216 بشكه در روز رسيد.در 

ماه هاي ژانويه و فوريه امسال نيز خريد نفت ژاپن 
از ايران نسبت به سال گذشته 12,3 درصد كاهش 
داشت و به 192هزار و 289 بشكه در روز رسيد.كل 
واردات نفت ژاپن در آوريل 2018 افت 9 درصدي 
ــبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به 3,43  نس

ميليون بشكه در روز رسيده است.

 ̈ ژاپن به دنبال معاف شدن از تحريم هاي دولت 
آمريكاست

ــز گفت، اين  ــاد ژاپن ني ــام وزارت اقتص يك مق
ــت كند  ــت از آمريكا درخواس ــور ممكن اس كش
ــود،  كه از برخي از تحريم ها عليه ايران معاف ش
ــي نمي خواهند به صورت  ــركت هاي ژاپن زيرا ش
ــران را متوقف كند. ــت از اي ــي واردات نف ناگهان
دايسوكه هيروتا، معاون بخش نفت و گاز وزارت 
اقتصاد ژاپن گفت، ژاپن در دور قبلي تحريم هاي 
ــكا و اتحاديه اروپا عليه ايران در اوايل دهه  آمري
ــته بود از معافيت برخوردار  جاري ميالدي، توانس
ــت معافيت از  ــم به درياف ــود.«ما فكر مي كني ش
ــت آمريكا ادامه دهيم و اين ميزان واردات از  دول
ايران را تداوم ببخشيم.»هيروتا افزود: «وضعيت 
ــال تغيير  ــكا هر روز در ح ــل دولت آمري در داخ
است...ما در حال جمع آوري اطالعات هستيم و 
با دولت آمريكا در تماسيم.»اين مقام دولت ژاپن 
گفت: پااليشگاه هاي ژاپني براي نفت خام نسبتا 
ــنگين تر بودن آن  ارزان قيمت ايران به دليل س
ــد و نفت ايران حدود 5 درصد از كل  ارزش قائلن
ــكيل مي دهد.«ما  ــت خام ژاپن را تش واردات نف
ــران را ادامه  ــه خريد نفت از اي ــاج داريم ك احتي
دهيم و براي اينكه بتوانيم خريد از ايران را ادامه 
دهيم، بايد از دولت آمريكا اطالعات بگيريم و با 

ــيم.» آنها در ارتباط باش

 ̈ سـهم ايـران در تاميـن نفـت تركيـه افزايش 
يافت

ــگاه خبرنگاران  ــت كه به گزارش باش قابل ذكر اس
ــوان به نقل از خبرگزاري آناتولي، آمارهاي مركز  ج
رگوالتوري بازار انرژي تركيه نشان مي دهد، به رغم 
كاهش واردات نفت تركيه از ايران، اين كشور در سه 
ماهه نخست سال 2018 همچنان بزرگترين تامين 
ــت.آمارهاي رسمي نشان  كننده نفت تركيه بوده اس
ــت سال جاري  ــه ماهه نخس مي دهد، تركيه در س
ــبت به  ــود از ايران را نس ــالدي، خريد نفت خ مي
ــال قبل 20 درصد كاهش داده و  ــابه س مدت مش
ــانده است.ميزان كل واردات  به 2,1 ميليون تن رس
نفت تركيه شامل نفت خام و سوخت ديزل، در بازه 
ــي ژانويه تا مارس 2018، 10,6 درصد كاهش  زمان
داشته و از 9,5 ميليون تن مدت مشابه سال گذشته 
به 8,4 ميليون تن رسيده است.ميزان واردات نفت 
خام تركيه در سه ماهه نخست امسال 33,5 درصد 
ــته و به 4,1 ميليون تن رسيده است.به  كاهش داش
رغم اين كاهش، ايران همچنان سهم خود از بازار 
تركيه را حفظ كرده است.اين گزارش حاكي است، 
سهم ايران از بازار نفت خام تركيه از 42,2 درصد در 
ــابه سال قبل به 50,3 درصد در سه ماهه  مدت مش
ــيده است.در سال 2017، تركيه  نخست امسال رس
ــامل  42,6 ميليون تن نفت و فرآورده هاي نفتي ش

نفت خام، سوخت ديزل، نفت كوره، سوخت هواپيما 
و سوخت نفتكش از چند كشور ايران، روسيه، هند، 

عربستان و كويت وارد كرده است.

گـروه انرژي: از سوي وزارت نفت عنوان 
ــعه  ــود: «صنعت نفت براي توس ــده ب ش
ــدود 200 ميليارد دالر  ــد جذب ح نيازمن
ــت كه امكان تامين  ــرمايه گذاري اس س
ــط شركت هاي  ــرمايه توس اين ميزان س
ــن منظور  ــود ندارد.»به همي ــي وج داخل
ــال امضاي قرارداد  اين وزارتخانه به دنب
با شركت هاي خارجي طبق الگوي جديد 
ــا IPC رفت كه  ــي ي ــاي نفت قرارداده
ــا دو قرارداد  ــه موفق به امضاي تنه البت
ــركت  ــد كه يكي از آنها را با ش IPC ش
ــعه فاز 11  ــه به منظور توس توتال فرانس
ــاند.توتال هم  پارس جنوبي به امضا رس
ــه به خروج آمريكا از برجام اعالم  با توج
كرده كه اگر نتواند از اين كشور معافيت 
ــد از ايران مي رود.اما آيا واقعا  دريافت كن
ــعه صنعت نفت با توان داخل  امكان توس
ــه دنبال  ــه وزارت نفت ب ــود ندارد ك وج
ــه گزارش  ــي رفت؟ب ــركت هاي غرب ش
ــي قراردادهاي كالن  ــنيم، تامين مال تس
ــركت هاي  ــرمايه گذاري ش ــا س نفتي ب
ــام از طريق  ــزرگ خارجي پس از برج ب
IPC، به عنوان مهمترين برنامه وزارت 
نفت براي توسعه ميادين مشترك و يا با 
ضريب بازيافت پايين مدنظر قرار گرفته 
ــايد بتوان مهمترين توافق پس از  بود.ش
ــراردادي كه غول نفتي توتال  برجام را ق
در كنسرسيومي به همراه CNPC چين 
ــعه فاز 11 ميدان  و پتروپارس براي توس
ــي به ارزش 5 ميليارد  گازي پارس جنوب
ــت.عليرغم  ــرده بود، دانس ــا ك دالر امض
ــدن اين قرارداد كه در مرحله  اجرايي ش
برگزاري مناقصات نيز بود، پس از خروج 
آمريكا از برجام و خطر تحريم هاي مجدد 
ــور در قبال مشاركت با  از سوي اين كش
ــد توتال نيز از خير  ايران، به نظر مي رس
ــته است  ــرمايه گذاري در ايران گذش س
ــركت  و تالش ها براي تغيير نظر اين ش
ــرمايه گذاري  ــن المللي كه از قضا س بي
بسيار بيشتري در آمريكا به نسبت ايران 
دارد، بي فايده باشد.شركت هاي پرتامينا 
اندونزي و لوك اويل روسيه نيز به تازگي 
ــالم كرده اند كه درپي خروج آمريكا از  اع

توافق هسته اي، حاضر به ادامه مذاكرات 
ــعه ميادين  ــكاري با ايران در توس و هم
ــداي مطرح  ــتند.از همان ابت ــي نيس نفت
ــدن IPC و نياز صنعت نفت به 201  ش
ميليارد دالر سرمايه گذاري در باالدست 
ــت بر استفاده از منابع داخلي  و پايين دس
ــده بود.در برنامه ها نيز تا 30  نيز تاكيد ش
ــن مالي قراردادها از  درصد از منابع تامي

داخل ديده شده بود.

 ̈ منابـع بـراي تامين مالـي پروژه ها در 
داخل وجود دارد

ــتي محاسبات  ــتي يا نادرس فارغ از درس
ــيدن به عدد 201  ــده براي رس انجام ش
ــذاري در صنعت  ــرمايه گ ميليارد دالر س
ــان كرد كه اين  ــتي خاطرنش نفت، بايس
ــم توسعه  ــال برنامه شش مبلغ براي 5 س
ــت و به عبارتي  ــده اس در نظر گرفته ش
ــارد دالر  ــتي 40 ميلي ــال بايس در هر س
سرمايه گذاري انجام شود.نكته مهمتري 
ــتي ذكر كرد اين است  كه در اينجا بايس
ــت نفت و  كه در اكثر پروژه هاي باالدس
ــي از سرمايه  گاز پس از هزينه كرد بخش
مورد نياز، ميادين به توليد اوليه مي رسند 
ــاي پروژه را از  ــوان باقي هزينه ه و مي ت
ــايد  عايدات ميدان تامين كرد.در واقع ش
بتوان هزينه خالص سرمايه گذاري مورد 
ــروژه را 20 تا 30 درصد  ــاز براي هر پ ني
كل سرمايه مورد نياز تخمين زد.بنابراين 
ــورد نياز براي  ــرمايه گذاري م ميزان س
پروژه هاي كالن صنعت نفت در هر سال 
ــدود 8 تا 12 ميليارد دالر خواهد بود.با  ح
ــير، تمام هم و غم وزارت  تمام اين تفاس
نفت براي تامين اين سرمايه از خارج و به 
واسطه شركت هاي خارجي بود در حالي 
كه منابع و ابزارهاي متعددي براي تامين 
مالي پروژه ها در داخل كشور وجود دارد.
كشور ايران داراي نقدينگي بسيار زيادي 
است كه بالغ بر 1400 هزار ميليارد تومان 
ــراي درك قابليت  ــن ب ــت.در اين بي اس
ــوندگي اين سرمايه، كافي است به  نقدش
ــه اي بانك مركزي براي  فرصت دو هفت
ــق اوراق گواهي  ــاب از طري افتتاح حس

ــپرده ريالي با سود 20 درصد در اواخر  س
سال گذشته رجوع كرد كه در همين بازه 
ــارد تومان  ــدود 240 هزار ميلي كوتاه ح
ــرمايه مردم  (حدود 50 ميليارد دالر) از س
كه معادل يك ششم نقدينگي كل كشور 
ــرمايه هاي  بود جذب گرديد.به غير از س
ــت،  ــاب هاي بانكي اس ريالي كه در حس
ــكناس) در اختيار مردم را  ميزان ارز (اس
ــارد دالر نيز تخمين مي زنند. تا 50 ميلي

ــده  ــوص ميزان طالي ذخيره ش در خص
ــن تخمين زده  ــا نيز تا 300 ت در خانه ه
ــود.با وجود همه اين موارد، انگاره  مي ش
ــرمايه و توان مالي در داخل براي  نبود س
ــور  ــي پروژه هاي كالن كش ــن مال تامي
ــت و گاز، محلي از  ازجمله در صنعت نف
ــتفاده از  ــير اس اعراب نخواهد داشت.مس
ــرمايه هاي داخلي در پروژه هاي كالن  س
ــدم خروج آمريكا از  نفتي كه در زمان ع
ــت به عنوان يكي از  برجام نيز مي توانس
ــد، هم اكنون به  گزينه هاي مطلوب باش
ــئولين  ــا گزينه در مقابل مس عنوان تنه
وزارت نفت است كه با اجبار به سوي آن 
ــارغ از اينكه اين تصميم  خواهند رفت.ف
به صورت فعاالنه اتخاذ شود يا منفعالنه، 
ــرمايه هاي داخلي عليرغم  ــتفاده از س اس
ــور و  ــاي توليدمح ــتفاده در فعاليت ه اس
ــتغال  ــزوده، موجب اش ــاد ارزش اف ايج
ــاي  ــاير بازاره ــم س ــده و از تالط گردي
ــور كه مقصد فعاليت هاي سوداگرانه  كش

مي باشد، جلوگيري مي كند.

معطـل  جنوبـي  پـارس    ̈ 11 فـاز 
«تقريبا هيچ»

ــي از اقدامات  ــد يك همانطور كه ذكر ش
وزارت نفت پس از برجام امضاي قرارداد 
با شركت توتال فرانسه به منظور توسعه 
ــه اخيرا با  ــارس جنوبي بود ك ــاز 11 پ ف
ــام احتمال خروج  ــكا از برج خروج آمري
ــروژه قوت  ــوي از اين پ ــركت فرانس ش
ــت و اين در حالي است كه 11  گرفته اس
ــال  ــاه از امضاي قرارداد فاز 11 در س م
ــذرد و هنوز اين فاز مرزي پس  96 مي گ

ــال از اولين  ــت نزديك به 18 س از گذش
ــال 79، در  ــا توتال در س ــم نامه ب تفاه
گيرودار وقت كشي اين شركت فرانسوي 
است.به گزارش تسنيم، كمتر از يك ماه 
ــالگرد امضاي قرارداد توسعه  تا اولين س
ــيومي به  فاز 11 پارس جنوبي با كنسرس
رهبري شركت توتال فرانسه باقي مانده؛ 
ــال گذشته بود كه با حضور  12 تيرماه س

وزير نفت و معاونان وي، سفراي فرانسه 
ــدادي از نمايندگان مجلس  و چين و تع
شوراي اسالمي، قرارداد 20 ساله توسعه 
ــركت ملي  ــاز 11 پارس جنوبي بين ش ف
ــيومي به رهبري  ــران و كنسرس ــت اي نف
ــركت هاي  ــه و با حضور ش توتال فرانس
ــارس ايران به  ــن و پتروپ CNPC چي
ــان ماه 95  ــيد.از تاريخ 18 آب ــا رس امض
ــه موافقت نامه اصولي (HOA) طرح  ك
توسعه فاز 11 پارس جنوبي به ارزش 4,8 
ميليارد دالر ميان شركت ملي نفت ايران 

ــركت هاي  ــكل از ش و كنسرسيومي متش
ــركت ملي نفت چين  ــه، ش توتال فرانس
ــارس امضا  ــركت پتروپ (CNPC) و ش

ــا مديران  ــا 12 تير 96، باره ــده بود ت ش
ــبت  ــركت توتال از عدم تعهد خود نس ش
ــده با ايران گفته  به موافقت نامه امضا ش
ــد از تاريخ امضاي قرارداد، باز  بودند و بع
ــددي از عدم تعهد  ــم در اظهارات متع ه
ــيده با ايران  ــود به قرارداد به امضا رس خ
و احتمال خروج از آن خبر داده بودند اما 
ــئوالن  هر بار به جاي برخورد قاطع مس
ــي و گاهي  ــي تفاوت ــور، با ب ــي كش نفت
ــديم،  اظهارنظرهاي عجيب مواجه مي ش
ــي از مهمترين  ــه يك ــه انگار ك ــگار ن ان
بخش هاي توسعه اي ميدان گازي پارس 
ــاز اين ميدان  ــه مرزي ترين ف جنوبي ك
ــد گاز و ميعانات گازي  بوده و براي تولي
ــر نقاط اين  ــه اي مطلوب تر از ديگ نقط
ميدان مشترك است، معطل امروز و فردا 

كردن اين شركت فرانسوي است.

بـه  نفـت  وزارت  روزه    ̈ 60 فرصـت 
«توتـال»

فقط در يك مورد از برخوردهاي عجيب 
ــركت  ــت با اين ش ــئوالن وزارت نف مس
ــين زماني نيا  ــوي، اميرحس بدعهد فرانس
ــر نفت در  ــن الملل وزي ــاون امور بي مع
ــه  ــار نظري، اين اقدام توتال فرانس اظه
ــركت  ــت و گفت: ش را قابل درك دانس
ــه مايل به همكاري با ايران  توتال فرانس
ــعه فاز 11 پارس جنوبي و ديگر  در توس
ــت  ــور هس پروژه هاي نفتي و گازي كش
ــال اعالم كرده كه منتظر تصميم  اما توت
ــت؛ از  ــكا در مورد ايران اس نهايي آمري
ــركت  ــتيم و اين ش ــور نيس ــال دلخ توت
ــاهد اين  ــي ش ــم.در حال را درك مي كني
ــد وزارت  ــئول ارش اظهارنظر عجيب مس
نفت بوديم كه انتظار مي رفت مسئوالن 
اين وزارتخانه در قبال بدعهدي هاي اين 
ــركت فرانسوي و تعيين تكليف هرچه  ش
ــارس جنوبي واكنش  ــريع تر فاز 11 پ س
ــان دهند.بيژن زنگنه  قاطع و موثري نش
ــيه جلسه  وزير نفت دو روز پيش در حاش

هيئت دولت در خصوص خروج توتال از 
ــن آن كه گفته  ــران و انتخاب جايگزي اي
شده بود يك شركت چيني است، گفت: 
ــش را از ايران به ما  توتال فرآيند خروج
ــت.60 روز وقت دارد كه  اعالم كرده اس
ده روز آن گذشته است.اگر در اين مدت 
بتواند از آمريكا مجوز بگيرد كه احتمالش 
ــد اما اگر  ــت، در ايران مي مان ــاد نيس زي
ــش معرفي  ــود جايگزين مجوز تهيه نش

مي شود كه يك شركت چيني است.

آيا فاز 11 ̈  را نمي توان با شركت هاي 
ايراني توسـعه داد؟

ــاحل فاز  ــعه بخش فراس در قرارداد توس
ــيوم مذكور دو فاز تعريف  11 با كنسرس

شده، در فاز نخست كه به گفته وزير نفت 
ــد از زمان  ــال و نيم بع ــر از 3 س در كمت
ــه نتيجه  ــت ب ــاي قرارداد مي بايس امض
برسد، قرار است دو سكو نصب شود.اين 
ــكوهاي حداكثر 3 يا 4 هزار  ــكوها، س س
تني است كه مشابه آنها در ديگر فازهاي 
ــوي  ــترك پارس جنوبي از س ميدان مش
ــده  ــاخته و نصب ش پيمانكاران ايراني س
ــت.پس مي توان فاز نخست آن را كه  اس
همان توليد روزانه 2 ميليارد فوت مكعب 
گاز ترش است توسط شركت هاي ايراني 
به اجرا رساند و براي فاز دوم كه استقرار 
ــارافزايي است و عدم وجود  تأسيسات فش
دانش فني ساخت آن، يكي از توجيهات 
ــود، از به  ــال ب ــرارداد با توت ــاي ق امض
ــركت هاي  خدمت گرفتن دانش فني ش
ــده خدمات فني در صنعت نفت  ارائه دهن
ــتفاده كرد.پس همانطور كه مشخص  اس
ــفانه فاز 11 پارس جنوبي  ــت، متاس اس
ــت و هيچ دليلي  ــل تقريبا هيچ اس معط
براي تعلل در توسعه اين فاز وجود ندارد.

از اين رو، بهتر است وزارت نفت ايران از 
ــده و به جاي آنكه  موضع ضعف خارج ش
منتظر به پايان رسيدن روزشماِر ماندن يا 
ــماِر باقي ماندن  نماندن توتال و يا روزش
ــعه فاز 11 را  يا نماندن برجام بماند، توس
ــا بدون حضور  ــه زودتر با حضور ي هرچ

توتال تسريع كند.

تكيه بر توان داخلى تنها راه توسعه صنعت نفت
با وقت كشى توتال مرزي ترين فاز پارس جنوبي همچنان معطل است
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اقتصادي

دفاع عجيب از گراني خودرو
 پرايد قبال 56 سكه قيمت داشت، 

االن 13 سكه!
رئيسه  هيات  عضو 
صنايع  ــيون  كميس
ــس  ــادن مجل و مع
ــون  ــا كن ــت: ت گف
ــزار و 200  ارز 4 ه

ــازان قرار  ــه س ــار قطع ــي در اختي تومان
نگرفته در حالي كه واردكنندگان خودرو 
از آن استفاده مي كنند. به گزارش تسنيم، 
سيدجواد حسيني كيا خصوص در خواست 
افزايش قيمت قطعه سازان، اظهار داشت: 
قيمت خودرهاي توليدي خودروسازان از 
ــاخصه تشكيل مي شود كه شامل  چند ش
ــتمزد و  ــه، قطعه، دس ــواد اولي ــت م قيم
هزينه هاي سربار قطعه سازان است و از 
اين چند شاخصه نيز خارج نيست. عضو 
ــه كميسيون صنايع و معادن  هيات رئيس
ــواري اسالمي با بيان اينكه در  مجلس ش
بخش توليد قطعه به دليل افرايش قيمت 
ــاهد افزايش قيمت هستيم،  مواد اوليه ش
گفت: قطعه سازان نمي توانند قطعه اي را 
ــده آن بيش  توليد كند كه هزينه تمام ش
از قيمتي باشد كه مي توانند به خودروساز 
ــد. نماينده مردم سنقر در مجلس  بفروش
ــاره به اينكه قطعه  شوراي اسالمي با اش
ــب با افزايش  ــازان بايد بتوانند متناس س
قيمت مواد اوليه قيمت محصوالت خود 
ــه ملت گفت: با  ــش دهد، به خان را افزاي
افزايش قيمت قطعه قطعا قيمت خودرو 
با تغيير مواجه مي شود، در گذشته قيمت 
خودرو پرايد با قيمت 56 عدد سكه بهار 
ــت اما در حال حاضر  آزادي برابري داش
ــكه بهار  قيمت اين خودرو معادل 13 س
آزادي است. اين نماينده مردم در مجلس 
ــه قيمت  ــالمي با بيان اينك ــوراي اس ش
ــته  ــال گذش ــه با س آلومينيوم در مقايس
ــته است، تصريح  70درصد افزايش داش

ــي از قيمت ها به صورت  ــرد: بايد بخش ك
متناسب افزايش پيدا كند و از سوي ديگر 
ــته  ــربار توليد كاهش داش هزينه هاي س
باشد تا بتوانند يكديگر را پوشش دهند و 

افزايش قيمت ها محسوس نباشد. 

خطر تركيه براى اقتصاد ايران
در گزارشي ويژه از تعرفه تجارت ترجيحى ايران و تركيه، نابرابرى هاى موجود بررسى شد

ــياري از  ــال اخير بس ــي كه طي چند س گـروه اقتصـادي : درحال
ــاير موضوعات  ــكا و عملكردش در برجام و س ــردان آمري دولتم
ــور دانسته اند كارشناسان  اقتصادي را تهديدي براي اقتصاد كش
ــمال  ــايه ش اقتصادي بر اين نكته تاكيد مي كنند كه خطر همس
ــور بيشتر از  ــعه اقتصادي كش غربي ايران يعني تركيه براي توس
ــر ايرانيان»،در  ــت. به گزارش «عص ــا و هم پيمانانش اس آمركي
سال هاي اخير ترك ها ضربات غير قابل انكاري به اقتصاد كشور 
زده اند.از ورود پوشاك ارزان قيمت ترك به بازار پوشاك كشور تا 
قرارداد تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه كه هر كدام به نوعي 
براي اقتصاد ايران آسيب پذير بوده است.نكته جالب توجه در اين 
ميان ذوق زدگي برخي از دولتي هاست كه گمان مي كنند ترك ها 
ــرمايه گذاري در ايران زمينه توسعه كشور را فراهم كرده اند  با س
ــتاورد  ــا را در آمار و ارقام به عنوان دس ــرمايه گذاري ه و اين س
ــا برجامي مطرح مي كنند. اين در حالي است  ــرمايه گذاري پس س
ــگار «عصر ايرانيان» از  ــاس گزارش هاي ميداني خبرن كه بر اس
ــه اذربايجان غربي ترك ها  ــتان هاي هم مرز با تركيه از جمل اس
ــا را با هزينه اي  ــرمايه گذاري در ايران كااله ــا ورود به بازار س ب
ــيار پايين تر از كشور خودشان در داخل كشورمان توليد كرده  بس
ــور خودشان صادر  و به تركيه منتقل مي كنند و پس از آن از كش
مي كنند. از سوي ديگر اين كشور همسايه در تالش است كامال 
ــوس در بازارهاي مختلف كشور رخنه كرده و توليد كاال  نامحس
ــي، رييس  ــت بگيرد. فيصل مرداس در اين بخش ها را هم در دس
ــيب هاي جدي تركيه  ــران درباره آس ــابق مركز ملي فرش اي س
ــود برنامه ريزي  ــوري براي خ ــورمان گفت:هركش به اقتصاد كش
مي كند، اما زماني كه برنامه ريزي به گونه اي باشد كه براي رشد 
اقتصادي كشورمان تهديد محسوب شود، بايد هوشيار باشيم. بايد 
ــاط تجاري دو طرفه  ــه گونه اي نگاه كنيم كه ارتب ــورها ب به كش
ــزود: تركيه جز 20  ــود. وي اف ــد و باعث تقويت دو جانبه ش باش
اقتصاد دنيا است وبه دنبال اين است كه رشد اقتصادي باال داشته 
ــت كند.براي اين كار نيازمند اين  ــد، توان داخلي خود را تقوي باش
ــعه دهد. يكي از  ــت كه بازار هاي هدف صادراتي خود را توس اس
ــور ايران است.  ــت كش بازار هاي هدفي كه برنامه ريزي كرده اس
ايران 80ميليون جمعيت دارد، به همين دليل ايران يك بازار بكر 
ــت. از آنجايي كه ايران قطب كشورهاي  ــور تركيه اس براي كش
ــت كه  ــت، ورود به بازار ايران به معني اين اس ــي زبان اس فارس
ــاير بازارهاي هدف (كشورهاي فارسي زبان ديگر) را  مي تواند س
ــكلي وجود  ــت نفوذ خود دراورد. تا اين بخش از كار هيچ مش تح
ندارد.: مشكل زماني ايجاد مي شود كه ما نمي دانيم كشور تركيه 
ــور ما صادر مي كند، آيا كااليي را صادر مي كند  چه چيزي به كش
ــده نداريم؟ يا  ــاز دارد؟ و بابت آن توليد كنن ــران به آن ني ــه اي ك
اينكه نه! عيناً كاالهايي كه در كشور توليد مي شود از تركيه وارد 
مي شود؟ در حال حاضر كاالهايي از تركيه وارد مي شود كه توليد 

كنندگان ايراني با هزينه هاي بسيار آن را توليد مي كنند. 

 ̈  تـالش تركيـه با صادرات به ايران براي رسـيدن به جايگاه 
دهم اقتصادي جهان

ــاره به اينكه تركيه براي اينكه به  ــناس اقتصادي با اش اين كارش
ــد به دنبال بازارهاي صادراتي  جايگاه دهم در اقتصاد جهان برس
ــت كه در زمينه پوشاك كااليي را  است گفت:مشكل ما اينجاس
ــود. يعني  ــور توليد مي ش ــي از آن در كش وارد مي كنيم كه بخش

ــت. مسئله دوم اين است كه كشورهايي  كاالي استراتژيك نيس
ــم. تركيه براي  ــا صادرات داري ــت كه به آنج پيرامون ايران اس
بازارهاي صادراتي ايران يك تهديد است. اين تهديد يك تهديد 
اقتصادي تجاري است. پس مسئوالن مملكتي دقت كنند،كه اگر 
دقت نكنند به زودي بسياري از بازارهاي صادراتي به نفع تركيه از 
بين مي رود. تركيه به شدت و به حالت بسيار انگيزشي و تهاجمي از 
صادر كنندگان خود حمايت مالي و يارانه اي مي كند. اين حمايت 
ــده محصوالت تركيه كاهش پيدا  باعث مي شود، قيمت تمام ش
كند، باعث مي شود به راحتي رقابت را از دست بدهيم. وي با بيان 
اينكه ايران براي حمايت توليد داخل براي واردات تعرفه گذاشته 
ــته است كه  ــت گفت: ايران يك تعرفه ترجيحي با تركيه بس اس
ــت مستثني است و مي توانند به راحتي  بعضي از اقالم از اين ليس
ــت كه عمده كاالهايي كه ايران به  ــكل اين اس ــوند. مش وارد ش
تركيه صادر مي كند، مواد اوليه است.اما جنس هايي كه در ليست 
تركيه است كاالي مصرفي است. واردات كاالي مصرفي به ايران 
ــياري دارد. طبق محاسبات هر كيلو  براي تركيه ارزش افزوده بس
ــور تركيه حدود 30درصد ارزان تر  كاالي صادراتي ايران به كش
ــت كه آنها به ايران وارد مي كنند. اين موضوع به  از كاالهايي اس
اين معني است كه آنها در واردات كاال به ايران بيشتر از صادرات 
ايران به تركيه سود مي كنند. بنابراين تعرفه ترجيحي بايد به نفع 
ــد كننده ايراني رقم بخورد. چرا كه تركيه در هر صورت مواد  تولي
اوليه را از ما خريداري مي كند،چه در ليست ما باشد و چه نباشد. 
ــوي تركيه به ايران  ــت وارداتي كاال از س بايد دقت كنيم در ليس
ــته باشد كه توليد كننده داخلي را متضرر كند.  كااليي وجود نداش
پس در مورد تعرفه ترجيحي خاص خيلي از كارشناسان اقتصادي 
ــود. بعضي از  ــت كاالها بايد بازنگري ش ــد كه در فهرس معتقدن
ــور تركيه وارد مي شود، به ضرر توليد كنندگان  اقالمي كه از كش

وارد مي شود.

 ̈ فروشگاه هاي بزرگ ترك و پخش كاالهاي تركيه اي
وي گفت:سرمايه گذاري تركيه در ايران و راه اندازي فروشگاه هاي 
ــاخت هاي اصلي براي ورود و پخش كاالهاي  بزرگ، حكم زيرس

ــور دارد و بنابراين دولت تركيه در تفاهم  ــر كش ترك را در سراس
نامه تعرفه ترجيحي، منافع خود را در بهترين حالت به دست آورده 
ــد كه متوليان بايد منافع ملي را در تعرفه  ــت و به نظر مي رس اس
ــي بيان كرد: تركيه  ــي با تركيه مد نظر قرار دهند. مرداس ترجيح
ــرايط را به گونه اي پيش  در قالب تفاهم نامه تجارت ترجيحي، ش
ــت كه بتواند از ايران مواد اوليه ارزان را خريداري كرده و  برده اس
ــابه هم  كاالهاي مصرفي گران قيمت كه اتفاقا توليد داخلي مش
ــتراتژي  ــه ايران صادر كند. توليدكنندگان ترك با يك اس دارد، ب
مشخص، به صنايعي وارد شده اند كه ايراني ها در آن قبال سرمايه 
ــاختهاي آن در كشور وجود دارد، اما تفاوت  گذاري كرده و زيرس
ــان اين است كه ترك ها از حمايت هاي  آنها با همتايان ترك ش
ــدگان ايراني اكنون  ــد و توليدكنن ــود برخوردارن خاص دولت خ
ــخت در حال رقابت با آنها هستند. وي بيان  ــرايط بسيار س با ش
ــد،توليد كننده ايراني از بانك وام با  كرد: رقابت بايد منصفانه باش
ــرمايه گذار ترك از بانكهاي  بهره دو رقمي دريافت مي كند اما س
ــد. توليد كننده ايراني از  ــه وام با بهره اندك دريافت مي كن تركي
ــذار ترك از دولت  ــرمايه گ ــت يارانه دريافت نمي كند. اما س دول
ــمگير دريافت مي كند. يك مثال كوچك  خود يارانه حمايتي چش
ــرمايه گذار ترك در كشور ايران سرمايه  مي زنم.زماني كه يك س
گذاري مي كند، بابت دفتري كه در تهران اجاره كرده است يارانه 
نقدي باال از دولت مركزي اش دريافت مي كند. اين مسائل باعث 
ــود كه قيمت تمام شده اش كاهش مي يابد. همان موقع به  مي ش
ــود كند.بهرحال موضوع  ــي مي تواند بازار داخلي را از آن خ راحت
صرفا كيفيت نيست. در همين زمينه توليد كنندگان داخلي مجبور 
هستند به نفع سرمايه گذار ترك بازار داخلي را تَرك و بيكار شوند 

و كارگر هايش را بيكار كند.

 ̈ سرمايه گذاري بي حساب و كتاب
ــت:بنابراين مشكل اقتصاد  ــناس اقتصادي اظهار داش اين كارش
ــرمايه گذاري هايي  ــور صرفاً واردات نيست. بلكه مشكل س كش
ــي دقت  ــت.اما كس ــت كه در ظاهرخيلي پر زرق و برق اس هس
نمي كند كه چه نوع سرمايه گذاري وجود دارد. بايد ببينيم چه نوع 

سرمايه گذاري است، آيا كاال هاي هاي تك و تكنولوژي است يا 
ــال هاي سال است كه در برخي موارد سرمايه  كاالي مصرفي؟س
گذار داريم و نيازي به واردات نداريم. مرداسي يادآور شد: سرمايه 
ــد،بايد ببينيم در چه مواردي  ــاب و كتاب باش گذاري بايد با حس
نياز به سرمايه گذاري داريم؟مبادا به سمتي پيش رويم كه ببينم 
ــورهاي تركيه تعرفه ترجيحي گذاشته  زماني كه ايران براي كش
ــت، ترك ها خط توليد را در كشور ايران بنا مي كنند،مواد اوليه  اس
ــد و با حداقل هزينه بازار ايراني را از  ــم از تركيه وارد مي كنن را ه
ــتا ايران را سكو براي افغانستان  آن خود مي كنندو در همان راس
ــتان مي كنند. اين موضوع مستلزم اين است كه دولت  و تاجيكس
يك نگاه راهبردي به تمام جريانات اقتصادي داشته باشد. يعني 
ــته هاي اقتصادي مثل  ــد كه چه اتفاقي در برخي رش متوجه باش

نساجي رخ مي دهد.

 ̈ هدف دوم ترك ها، بازار خرده فروشي ايران
ــط تركيه تنها  ــور توس ــا دغدغه ها در زمينه تهديد اقتصاد كش ام
ــود.بلكه  ــرمايه گذاري هاي كالن ختم نمي ش به اين بخش و س
ترك ها در بازار خرده فروشي كشور هم در حال نفوذند. ابوالقاسم 
ــيرازي ، رئيس اتحاديه پوشاك در همين زمينه گفت: با توجه  ش
ــئوالن ايراني با تركيه قرارداد تجارت  به تمامي اين معضالت مس
تعرفه ترجيحي منعقد كرده و در ليست اين قرارداد به تركها اجازه 
واردات كاالي تمام شده به خصوص پوشاك را داده اند. وي ادامه 
ــگ در تركيه و پايين بودن  ــرايط صنعت مدلين داد:با توجه به ش
قيمت تمام شده عمال امضاي قرارداد تجارت تعرفه ترجيحي به 
تركها اين امكان را داده است تا بازار ما را در اختيار گيرند. رئيس 
اتحاديه پوشاك با انتقاد از تبعات قرارداد تجارت تعرفه ترجيحي 
ــتند  ــال قبل توانس با تركيه براي ايران تصريح كرد:تركها تا 3 س
ــاك ايران را فلج و تعطيل كنند و از آن پس  واحدهاي توليد پوش

بازار خرده فروشي كشور را هدف قرار داده اند.

 ̈ خرده فروشي پوشاك تركيه در ايران
ــان كرد: همزماني تدوين آيين نامه  اين مسئول صنفي خاطرنش
ساماندهي واردات برند ها و صدور مجوز رسمي براي واردات كاال 
ــت تا  به ايران بازار را به طور كامل در اختيار تركها قرار داده اس
جايي كه طي چند سال اخير به غير از تركها هيچ نشان ديگري 
براي واردات به ايران ثبت نشده است. اين فعال اقتصادي با انتقاد 
ــگاههاي  ــدور مجوز براي تركها به منظور راه اندازي فروش از ص
ــدور اين مجوز به معناي واگذاري كامل بازار  زنجيره اي گفت:ص
كشور به خصوص در زمينه پوشاك به تركيه است زيرا تركيه در 
ــده از ايران  ــاك به لحاظ مدل و تنوع و قيمت تمام ش توليد پوش
ــت اما  ــد كه كيفيت كاالي ايراني باالتر اس ــت هر چن جلوتر اس
ــا در اختيار تركيه قرار  ــود تا بازار م همين مولفه ها موجب مي ش
ــداوم بي توجهي دولت  ــرد. به گزارش «عصر ايرانيان»، با ت بگي
ــورهاي طرف  به رفتارهاي اقتصادي تركيه و برخي ديگر از كش
ــيه در اينده اي نه چندان دور  ــاري ايران از جمله چين و روس تج
بحران هاي اقتصادي كشور در بخش توليد بيش از پيش افزايش 
ــاي منفعالنه و برخوردهاي  ــد و آن هنگام ديگر برخورده مي ياب
قهري و سلبي براي كنترل بازار و بهبود اقتصاد بي فايده است به 
همين خاطر مناسب است كه دولت هر چه سريعتر با ورود به اين 

مساله براي حل بحران هاي احتمالي آينده تدبيري بينديشد.

اداره  كل ثبت اســناد و امالك استان كرمانشاه اداره  كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه ناحيه 
يك هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139660316001008591 مورخ 1396/12/18 هيات اول/دوم 
موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك كرمانشــاه ناحيه يك تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى يونس ابراهيميان فرزند 
محمد على  بشــماره شناسنامه 337 صادره ازصحنه   درششدانگ  يك باب ساختمان   به مساحت 
65,16 متر مربع در قســمتى ازپالك 93 اصلى مفروز ومجزى شده واقع در بلوار زن –كوى عبادت 

بن بست دوم بعد از مسجد  خريدارى از مالك رسمى ميرزا چقاميرزايى  محرز گرديده است .لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 
نســبت به صدور مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد تاريخ انتشار نوبت 
اول:1397/03/12 تاريخ نوبت دوم: 1397/03/28 توضيح الزم به ذكر اســت اگهى هاى كه خارج از 

زمان مقرر چاپ شود براى اين هيات قابل پذيرش نمى باشد .
رئيس ثبت اسناد و امالك-جعفر نظرى

حصر وراثت  خانم رقيه پرويزى  به شــماره ملى 3359252764 به شــرح دادخواســت به كالســه 
970129 از اين شــورا درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده وچنين اشــعار داشته كه 

شــادروان على كلهرى  به شــماره ملى 3359753380 در تاريــخ1396/11/21 اقامتگاه دائمى خود 
فــوت نمــوده ورثه ان مرحوم در زمان فوت منحصر اســت به : فرزندان پســر : 1- صادق كلهرى 
به شــماره ملى 3359767799  صادره از ســنقر  2-  كرمعلى كلهرى به شماره ملى 3359132785 
صادره از ســنقر 3- محمد رضا كلهرى به شــماره ملى 3359759771  صادره از ســنقر دختران : 
1- شــهين كلهرى به شــماره ملى 3350047963 صادره ازســنقر 2- فريده كلهرى به شماره ملى 

3359132769 صادره از ســنقر 3- مهين كلهرى به شــماره ملى 3359945646 صادره از سنقر 4- 

حميده كلهرى به شماره ملى 3359132777 صادره از سنقر همسر دائم : 1- رقيه پرويزى  به شماره 
ملى 3359252764 صادره از سنقر اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را  يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشار  اگهى مى نمايدتا هر كس اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد 
او ميباشد از تاريخ نشر اگهى ظرف يك ماه به اين شورا  تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.

رييس شعبه  اول شوراى حل اختالف شهرستان سنقر  

حصر وراثت  خانم شــهربانو دبيريان  به شماره ملى 3359317912  به شرح دادخواست به كالسه 
970131 از اين شــورا درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده وچنين اشــعار داشته كه 

شــادروان محمد مراد دبيريان به شــماره ملى 3359316215 در تاريخ 96/3/6 اقامتگاه دائمى خود 
فوت نموده ورثه ان مرحوم در زمان فوت منحصر اســت به : پســران : 1- موسى دبيريان ش ملى 
3359318536 صادره از سنقر 2- مسلم دبيريان ش ملى3359318544  صادره از سنقر 3- مهران 

دبيريان ش ملى 3359551508صادره از ســنقر 4- محسن دبيريان ش ملى 3350095593 صادره 
از ســنقر دختران :5- شــهربانو دبيريان ش ملى 3359317912 صادره از سنقر 6-صديقه دبيريان 
ش ملى 3359318552 صادره از ســنقر 7- ســميه دبيريان ش ملى 3359823583 صادره از سنقر 
8- پرســتو دبيريان ش ملى 3350009786صادره از سنقر 9- زهره دبيريان ش ملى 3350042368 

صادره از ســنقر همســر دائم : 10- فاطمه عزيزى  ش ملى 3359298918  صادره از سنقر اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مذبور را  يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار  اگهى مى نمايدتا 
هر كس اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او ميباشد از تاريخ نشر اگهى ظرف يك ماه 

به اين شورا  تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
رييس شعبه  اول شوراى حل اختالف شهرستان سنقر  

حصر وراثت  اقاى ابراهيم غياثى  به شــماره ملى 3359799208  به شــرح دادخواســت به كالسه 
970130 از اين شــورا درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده وچنين اشــعار داشته كه 

شــادروان حنانه غياثى  به شــماره ملى 3350486282 در تاريخ 95/3/26 اقامتگاه دائمى خود فوت 
نمــوده ورثــه ان مرحوم در زمان فوت منحصر اســت بــه : 1-مادر متوفى : حديــث حقيقى فرزند 
محرم شــماره ملى 3350084745 سنقر پدر متوفى : 1-ابراهيم غياثى فرزند حشمت اله شماره ملى 
: 3359799208 ســنقر اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را  يك نوبت در روزنامه 

كثيراالنتشار  اگهى مى نمايدتا هر كس اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او ميباشد از 
تاريخ نشر اگهى ظرف يك ماه به اين شورا  تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.

رييس شعبه اول  شوراى حل اختالف شهرستان سنقر  

حصر وراثت  اقاى امير رستمى   به شماره ملى 3358364178 به شرح دادخواست به كالسه 970138 
از اين شورا درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده وچنيت اشعار داشته كه شادروان اقبال 
رســتمى  به شــماره ملى 3358360725  در تاريخ 97/3/2 اقامتگاه دائمى خود فوت نموده ورثه ان 
مرحوم در زمان فوت منحصر است به: پسران متوفى : 1- امير رستمى به شماره ملى3358364178 
ســنقر  2- مهدى رستمى به شماره ملى3358151190  سنقر دختران متوفى :1- نوشين رستمى به 
شــماره ملى3358364755  سنقر 2- فردوس رســتمى به شماره ملى3359624041  سنقر 3- اكرم 
رســتمى به شــماره ملى 3359630777سنقر 4- صبا رستمى به شــماره ملى 3350118356 سنقر 
همسر دائم 1-شرافت فرهنگيان به شماره ملى 3358359204 سنقر  اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مذبور را  يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار  اگهى مى نمايدتا هر كس اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او ميباشــد از تاريخ نشــر اگهى ظرف يك ماه به اين شورا  تقديم 

دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
رييس شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان سنقر  

آگهى ابالغ دادنامه بدينوسيله سعيد واحدى فرزند محمد اقا ابالغ مى گردد به موجب دادنامه شماره 
202 مورخه 96/4/31 صادره از شــعبه دوم اين شــورا به موضوع دادخواست محكوم به پرداخت 

مبلغ پانزده ميليون ريال بابت اصل خواســته ومبلغ سيصدوهشتادو هفت هزار و پانصد ريال بابت 
هزينه دادرسى پانصدو چهل هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل وخسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست95/4/15 لغايت اجراى حكم مى باشند كه ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 

شعبه شورا و پس از 20 روز ديگر قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه عمومى سنقر مى باشد .
دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان سنقر  

آگهى ابالغ اجرائيه  در پرونده كالسه 3/425/95 شعبه سوم اين شورا محكوم عليه صفر على ياورى 
فرزند عزيز محكوم است پرداخت مبلغ پانزده ميليون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دويست هزار 
تومان بابت هزينه دادرســى و مبلغ چهارصدو هشتاد هزار تومان بابت حق الوكاله وكيل وخسارت 
تاخيــر تاديه از تاريخ 95/4/20 لغايت اجراى حكم طبق شــاخص قيمت ها در حق محكوم له در حق 
محكوم له مهدى امامى بنابراين با توجه به مجهول المكان بودن اقامتگاه محكوم عليه در اجراى ماده 
9 قانون اجراى احكام مدنى مفاد اجرائيه يك نوبت به ترتيب مقرر در مواد 118و119 قانون ياد شده 
اگهى و به نامبرده ابالغ مى گرد تا ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اگهى مفاد و موضوع اجرائيه 
را اجرا نمايد  اال اجرا احكام مدنى نسبت به اجراى احكام مدنى نسبت به اجراى حكم ووصول هزينه 
اجرا اقدام مى نمايد در اين صورت براى عمليات اجرايى به محكوم عليه ابالغ يا اخطار ديگرى نخواهد 

شد مگر اينكه به محكوم عليه محل اقامت خود را كتبا به اين اجرا اعالم نمايد.
دفتر شعبه سوم حل اختالف دادگسترى سنقر 

آگهى احضار متهم هادى احمدى فرزند خيراله  به متهم هادى احمدى فرزند خيراله ابالغ مى گردد كه در 
پرونده كالسه 9609988436901155به اتهام غيبت از مرخصى زندان تحت تعقيب ميباشد لذا در اجراى 
ماده 174 از ق .ا.د ك مصوب 1392 به نامبرده ابالغ مى گردد كه از تاريخ انتشار اگهى خود را به دفتر 

شعبه معرفى و جهت دفاع از اتهام انتسابى حضور يابد واال پرونده ايشان غيابى رسيدگى خواهد شد .
معاون شعبه دادستانى دادسراى عمومى و انقالب سنقر

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه  اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنقر هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  آگهى  موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره  139660316009000618  مورخه1396/11/04 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مستقر  در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك ســنقر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  اقاى ابراهيم ســبحانى فرزند اسداهللا بشماره 
شناســنامه 166 صادره از مركزى در ششــدانگ يك قطعه زمين و بناى احداثى دران به مســاحت 
93,26 مترمربع در قســمى از پالك 2540 واقع در ســنقر -خيابان پاسداران -كوچه شهيد نورعلى 

كماســى خريدارى از مالك رسمى اقاى مرحوم سيد هاشــم بنى اشرف  محرز گرديده است. لذا به 
منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى د اشته باشند  مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواســتخود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است د ر صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد . تاريخ انتشار نوبت 

اول : 97/3/12 تاريخ انتشار  نوبت دوم :97/3/27
محمد ابراهيم بشيرى –رئيس ثبت اسناد وامالك سنقر

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه  اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنقر هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  آگهى  موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره  139660316009000792  مورخه 1396/12/20 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مستقر  در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك ســنقر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  اقاى پرويز مظهرى فرزند حاجى اقا بشماره 
شناســنامه 139 صادره از سنقر در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم به مساحت277767,37 
متــر مربع   در قســمتى از پــالك فرعى از 26 كليايى واقع در سنقر-روســتاى جوب كبود ســفلى 
خريدارى از مالك رسمى اقاى پرويز مظهرى   محرز گرديده است. لذا به منظور  اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى د اشته باشند  مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواستخود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى اســت د ر صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد . تاريخ انتشــار نوبت اول : 97/3/12 تاريخ 

انتشار  نوبت دوم :97/3/27
محمد ابراهيم بشيرى –رئيس ثبت اسناد وامالك سنقر

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه  اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنقر هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  آگهى  موضوع 
مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى برابر راى شــماره  139660316009000752 مورخه 1396/12/08 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مستقر  در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك ســنقر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم ســكينه مــرادى فرزند مرادعلى 
بشــماره شناســنامه 460 صادره از سنقر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين وبناى حداثى در ان به 
مساحت 85,96 متر مربع در قسمتى از پالك 15 فرعى از 2250 اصلى واقع در سنقر –شهرك شهداء 
–جاده قديم ســهنله –كوچه ششم شهيد كرمعلى جعفرى مقدم خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى 

اقاى اســمعيل پاشــا بنى عامريان محرز گرديده است. لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى د اشــته باشــند  مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواستخود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است د ر صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/3/12 تاريخ انتشارنوبت دوم :97/3/27

محمد ابراهيم بشيرى - رئيس ثبت اسناد و امالك سنقر

دادنامه پرونده كالســه 9609988714600242 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان سنندج (101 
جزايى سابق) تصميم نهايى شــماره 9609978711301348 شاكى: آقاى سيد محمد حسينى فرزند 
سيدعالء به نشانى كردستان سنندج خ شهدا بازار تاناكورا نبش بازار 4  متهم: آقاى عبداله حدودى 
فرزند عزيز به نشــانى ســنقر كوى 18 ، 30 مترى فشار قوى پ 91   اتهام: كالهبردارى با عنايت به 
محتويات پرونده دادگاه ضمن اعالم ختم رســيدگى و با استعانت از خداوند به شرح زير مبادرت به 
صدور رأى مى نمايد. رأى دادگاه  به موجب كيفرخواســت صادره از دادســراى شهرستان سنندج 
بشــماره 3847 مورخ 96/8/1آقاى عبداهللا حدودى ، فرزند عزيــز، آزاد به لحاظ متوارى بودن متهم 
اســت به كالهبردارى به مبلغ يك ميليون و يكصد و بيســت هزار تومان موضوع شكايت آقاى سيد 
محمد حســينى بــا اين توضيح كه متهم خود را كارمند ش.راى حــل اختالف معرفى نموده و عنوان 
داشته داراى اختيارات و قدرت بوده و مى تواند معافيت شاكى را از سربازى بگيرد و در اين راستا 
شــاكى وجه فوق را به حساب وى واريز نموده است. دادگاه با بررسى جامع محتويات پرونده و با 
عنايت به شــكايت شاكى، صورتجلسات و گزارش هاى مأمورين انتظامى، شهادت شهود، رونوشت 
مدارك حاكى از انتقال وجه به حســاب متهم، اســتعالم به عمل آمده از بانك سپه و عنايت به ساير 
قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابى به نامبرده را محرز و مسلم تشخيص داده و به استناد 
ماده يك قانون تشــديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبردارى متهم را عالوه بر رد مبلغ 
يك ميليون و يكصد و بيست هزار تومان در حق شاكى به پرداخت همين مبلغ به عنوان جزاى نقدى 
به تحمل ســه ســال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد. رأى صادره غيابى بوده و خظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى 

در محاكم !محترم تجديدنظر استان كردستان مى باشدم/الف:5426
مصطفى بياتى فر رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو سنندج
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عمران و ارتباطات

كاهش 40 درصدي صدور پروانه  
ساختماني در 5 سال گذشته

ــدور پروانه هاي  ــت: ميزان ص عقبايي گف
ساختماني در 5 سال گذشته با كاهش 30 
ــده كه مي توان با  تا 40 درصدي روبه رو ش
پرداخت تسهيالت به انبوه سازان زمينه ساز 
رشد توليد مسكن شويم.حسام عقبايي نايب 
رئيس اول اتحاديه مشاوران امالك استان 
ــگاه خبرنگاران  تهران در گفت وگو با باش
جوان، با بيان اينكه طبق آخرين آمار ها در 
ــال گذشته شاهد سير نزولي صدور  پنج س
پروانه هاي ساختماني بوديم، گفت: بسياري 
از كارشناسان از كاهش 30 تا 40 درصدي 
ــاختماني خبر داده اند. صدور پروانه هاي س

ــا ايجاد طرح هاي جامع و  وي ادامه داد: ب
ــي براي توليدكنندگان  طرح هاي انگيزش
مي توانيم زمينه ساز افزايش توليد مسكن 
شويم.عقبايي با بيان اينكه با شفاف سازي 
ــرمايه گذاري  ــراي س ــزه ب ــاد انگي و ايج
ــكن را  ــودن بازار مس ــم گنگ ب مي تواني
ــرمايه گذاران برطرف كنيم، افزود:  براي س
ــكن را  دولت و مجلس بايد آينده بازار مس
ترسيم و از طريق پرداخت تسهيالت ويژه 
به انبوه سازان آينده درخشاني را براي بازار 
ــكن فراهم كنند.نايب رئيس اتحاديه  مس
ــتان تهران با بيان اينكه بايد به  امالك اس
تعاوني هاي مسكن اعتماد كرد، افزود: نبايد 
ــام كار گروهي را در  حركت تعاوني و انج
حوزه هاي سرمايه گذاري حذف كنيم، زيرا 
ــكن در اين برهه از زمان نيازمند  بازار مس

سرمايه گذاري هاي هنگفت است.

كاهش حدود 5 درصدي تخليه و 
بارگيري كاال در بندر امام 

ــازمان بنادر و دريانوردي  ــي آمار س بررس
ــان مي دهد تخليه و بارگيري كاال در  نش
ــت 97  بندر امام خميني (ره) طي ارديبهش
ــبت به ماه پيش از آن حدود 5 درصد  نس
ــه و بارگيري كاال در  ــش يافته، تخلي كاه
ــت سال  ــه با ارديبهش اين بندر در مقايس
ــته 7.5 درصد افزايش يافته است. به  گذش
گزارش تسنيم، طي ارديبهشت ماه امسال 
648 هزار و 302 تن كاالي اساسي، 418 

ــن كاالي فلزي، 631 هزار  هزار و 216 ت
ــاختماني و معدني،  ــن كاالي س و 867 ت
ــين آالت، 364 هزار و 739  5579 تن ماش

ــيميايي، 37 هزار و 550  تن كود و مواد ش
تن منسوجات چرم، پوشاك، الياف، كاغذ 
ــوب، 104 تن كاالي كانتينري و يك  و چ
ميليون و 529 هزار و 828 تن فرآورده هاي 
ــي (ره) تخليه و  ــي در بندر امام خمين نفت
بارگيري شده است.تخليه و بارگيري كاال 
در بندر امام طي ارديبهشت ماه امسال در 
مقايسه با ارديبهشت ماه سال گذشته 7,5 

درصد افزايش يافته است.

ورود كشتي حامل اولين محموله 
تجهيزات احداث پتروشيمي 

ــادر و  ــالم اداره كل بن ــاس اع ــر اس ب
ــتان،  بلوچس و  ــتان  سيس ــوردي  دربان
كشتي «راشمور» حامل اولين محموله 
تجهيزات احداث واحدهاي پتروشيمي، 
ــدر  ــكله بن ــار و در اس ــدر چابه وارد بن
ــتي براي پهلو دهي شد.به  شهيد بهش
ــي اداره كل بنادر  ــزارش روابط عموم گ
ــتان،  ــتان و بلوچس و دريانوردي سيس
 محموله كشتي راشمور پس از بارگيري 
ــتانتاي  در بنادر اورتوناي ايتاليا و كنس
ــتقيما وارد بندر چابهار شد  روماني، مس
ــعه بندر  ــرح توس ــكله هاي ط و در  اس
ــتي پهلو گرفت.وزن برخي  شهيد بهش
ــر 353 تن  ــغ ب ــزات بال ــن تجهي از اي
ــه در بندر، به  ــس از تخلي ــت كه پ اس
محل احداث مجتمع هاي پتروشيمي در 
ــد  ــل خواه ــار منتق ــه آزاد چابه منطق
ــازمان بنادر و  ــد.با سرمايه گذاري س ش
ــاخت هاي  ــوردي در ايجاد زيرس دريان
ــتراتژيك  بندري و تامين تجهيزات اس
ــعه بندر  تخليه و بارگيري در طرح توس
چابهار، امكان پهلوگيري انواع كشتي با 
آبخور باال وجود دارد و هيچ محدوديتي 
ــه كاال و تجهيزات در بندر  براي تخلي

چابهار وجود ندارد.

حل مشكل كيفيت اينترنت 
خبرگزاري ها

ــا و  ــت: خبرگزاري ه ــات گف ــر ارتباط وزي
ــان را از  ــد اطالعاتش ــگاران مي توانن خبرن
ــاد براي حل مشكالت  طريق وزارت ارش
ــات  ــه وزارت ارتباط ــت ب ــت اينترن كيفي
ــال كنند.به گزارش وزارت ارتباطات،  ارس
محمدجواد آذري جهرمي در زمينه كيفيت 
ارائه خدمات اينترنتي و شكايات مردمي در 
ــراي خبرگزاري ها و  ــت: ب ــن حوزه، گف اي
خبرنگاران تسهيالتي از سوي وزارت ارشاد 
ــراد مي توانند  ــت و اين اف ــم آمده اس فراه
اطالعاتشان را از طريق وزارت ارشاد براي 
ــكالت كيفيت اينترنت به وزارت  حل مش
ــا بيان اينكه  ــال كنند.وي ب ارتباطات ارس
ــي از حق الناس  ــرويس، بخش كيفيت س
است و برهمين اساس به طور جدي پيگير 
بهبود كيفيت اينترنت هستيم تا به سرانجام 
مطلوب برسد، افزود: مردم هم مي توانند از 
طريق 195 نظرات خود را درباره مشكالت 
ــالم كنند.وزير ارتباطات  اينترنتي به ما اع
ــم مقررات با  ــازمان تنظي تصريح كرد: س
ــاخت و  ــركت ارتباطات زيرس همكاري ش
همه اپراتورها در حال حل مشكل هستند 
ــاي خبري،  ــب وكارها، مجموعه ه و كس
بازي هاي رايانه اي جزو گروه هايي هستند 
ــكالت آنها در دست بررسي است  كه مش
ــده است.  و بهبودهاي خوبي نيز حاصل ش
ــم در طول مدت كوتاهي رضايت  اميدواري
ــود.جهرمي ادامه داد:  ــتركان فراهم ش مش
ــيريابي آنان  ــرويس هاي داخلي كه مس س
ــكل شده بود با تشكيل  از داخل دچار مش
ــان هدايت شد و از  كارگروهي مشكالتش
ــاي كوچك تقاضا  ــب وكاره مردم و كس
ــكل خود با جزئيات به  داريم با اعالم مش
ــاخت  زيرس ــركت ارتباطات  ش كه  ايميلي 
ــم آورده  ــه آدرس help@tic.ir فراه ب
ــت، اطالعات خود را براي رفع مشكل اس

 ارسال كنند.

عرضه الستيك با قيمت مصوب  به 
بخش حمل ونقل جاده اي

معاون حمل ونقل سازمان راهداري گفت: 
ــت، معدن و  ــه وزارت صنع ــق ابالغي طب
ــاس  ــارت،  نمايندگي هاي مجاز بر اس تج
ــا قيمت  ــل بايد ب ــش حمل ونق ــاز بخ ني
مصوب و بدون واسطه الستيك را عرضه 
ــه آينده  ــار مي رود از هفت ــد كه انتظ كنن
ــزارش پايگاه خبري  ــود.به گ عملياتي ش
ــازي،  داريوش اماني   وزارت راه و شهرس
ــاره به آخرين وضعيت پيگيري هاي  با اش
ــازمان راهداري و  ــده از سوي س انجام ش
ــهيل شرايط  حمل ونقل جاده اي براي تس
و پاسخگويي به خواسته هاي آن ها اظهار 
ــراي معاون اول  ــت: در نامه اي كه ب داش
رئيس جمهوري به منظور تشريح وضعيت 
اعتصاب رانندگان كاميون و خواسته هاي 
ــد، مسأله واردات مستقيم  آن ها ارسال ش
ــتيك و لوازم  يدكي  ــطه الس و بدون واس
ــز مطرح  ــف ني ــوي صن ــرف از س پرمص
تصميمات  ــبختانه  خوش افزود:  ــد.وي  ش
ــتيك مورد  مطلوبي در زمينه تأمين الس
ــد؛ طبق  ــدگان اتخاذ و مقرر ش ــاز رانن ني
ابالغيه وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، 
نمايندگي هاي مجاز بر اساس نياز بخش 
ــد با قيمت مصوب و بدون  حمل ونقل باي
واسطه الستيك را عرضه كنند كه انتظار 
مي رود از هفته آينده عملياتي شود.اماني 
ــق آمار به  ــه اين نكته كه طب ــاره ب با اش
ــبت  ــت آمده وضعت حمل بار به نس دس
ــد قابل توجهي بهبود  ــاي قبل در ح روزه
يافته است، يادآور شد: حمل ونقل كاال در 
ــاير ايام  ــبت به س ماه مبارك رمضان نس

سال با كاهش مواجه است.

اتمام زيرسازي راه آهن 
قزوين- رشت

ــازي گفت: با  ــر راه و شهرس ــاون وزي مع
تكميل شدن زيرساخت خط دوار ايستگاه 
رشت، زيرسازي راه آهن قزوين- رشت به 
ــور  عنوان يكي از ابر پروژه هاي ريلي كش
ــيد.به گزارش  ــه طور كامل به اتمام رس ب
ــازي، خيراله خادمي از  وزارت راه و شهرس
ــازي راه آهن قزوين-  اتمام عمليات زيرس
ــت خبر داد و گفت: با اتمام زيرسازي  رش
ــتگاه رشت به عنوان آخرين  خط دوار ايس
بخش از اين عمليات، زيرسازي كل خط 
ــد.معاون  ــت تكميل ش ريلي قزوين- رش
وزير راه و شهرسازي از تكميل تيرگذاري 
و بتن ريزي پل 55 خبر داد و اظهار داشت: 
ــتگاه  ــازي خط دوار ايس ــا تكميل زيرس ب
ــزي پل 55 و  ــت، تيرگذاري و بتن ري رش
ــي عبوري از سازند جوان  تونل هاي ريزش
ــير راه آهن قزوين-رشت  منطقه، كل مس
به يكديگر دوخته شد. با اقدامات صورت 
ــروژه راه آهن  ــير اين ابر پ گرفته كل مس
ــت  ــتگاه رش ــور بدون انقطاع به ايس كش
ــد.معاون وزير راه و شهرسازي  متصل ش
ــازي اين محور  در خصوص عمليات روس
ــام 3.5 كيلومتر  ــا اتم ــت: ب ــالم داش اع
ــده از عمليات ريل گذاري طي چند  باقيمان
ــذاري كل محور نيز به  روز آينده، ريل گ

اتمام مي رسد.
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سود چرب اوراق تسهيالت به جيب بانك
در گزارشي ويژه علت حذف نشدن اوراق «تسه» بررسي شد

گـروه عمـران و ارتباطـات: درحالي كه 
ــكن، هر روز  ــش مس ــتگذاران بخ سياس
ــدن  ــدي براي جذاب تر ش ــه جدي مصوب
ــكن يكم صادر مي كنند، در  صندوق مس
ــكن با اوراق تسه،  مقابل دريافت وام مس

رشد عجيب 30 درصدي داشته است. 
ــان» علي رغم  ــزارش «عصرايراني به گ
ــتقبال از صندوق پس  افزايش ميزان اس
انداز مسكن يكم و رسيدن شمار دارندگان 
اين نوع حساب، به بيش از 400 هزار نفر، 
ــكن و تالش مردم  اما افزايش قيمت مس
براي سرعت بخشي به افزايش قدرتشان 
براي خريد مسكن از بيم احتمال افزايش 
ــتر قيمت مسكن، سبب شد تا در دو  بيش
ماه نخست سال جاري، ميزان استقبال از 
ــكن از محل اوراق گواهي  وام خريد مس
ــكن نسبت به  ــهيالت مس حق تقدم تس
ــال گذشته، 36 درصد در  مدت مشابه س
ــد در ارزش معامالت  ــم و 21 درص حج

بيشتر شود.
ــورس، متقاضيان  ــالم فراب ــاس اع بر اس
ــهيالت خريد مسكن تنها در  دريافت تس
ــال، بيش از 3 ميليون  دو ماه ابتدايي امس
برگه گواهي حق تقدم تسهيالت مسكن 
ــارد و 700 ميليون  ــه ارزش 165 ميلي ب
ــد، ضمن اينكه  ــان خريداري كرده ان توم
ــه تنهايي  ــال، ب ــت ماه امس در ارديبهش
ــكن انجام و 1  19 هزار فقره معامله مس

ــد  ميليون و 700 هزار برگه خريداري ش
ــه با مدت مشابه سال قبل  كه در مقايس
ــد  ــت 96) حدود 30 درصد رش (ارديبهش

داشته است.
اين در حالي است كه بانك عامل بخش 
ــتند علي  ــكن و فرابورس مدعي هس مس
ــكن  ــش ميزان معامالت مس رغم افزاي
ــهيالن  ــد برگه هاي تس ــاي خري و تقاض
ــي با آرامش  ــكن، بازار اين ابزار مال مس
ــبت به دوره مشابه  همراه بود و حتي نس
سال گذشته از افت قيمت مناسبي برخوارد 
شد؛ به گونه اي كه ميانگين قيمت اوراق 
تسهيالت در دو ماهه نخست سال قبل، 
70 هزار و 800 تومان بود اما در دو ماهه 

ــال با 12.2 درصد كاهش به  ابتدايي امس
حدود 62 هزار تومان رسيده است.

به گزارش مهر، به نظر مي رسد همچنان 
ــذف اوراق  ــت از ح ــراي ممانع اراده اي ب
ــت  ــه درياف ــكن از چرخ ــهيالت مس تس
ــتن  ــن وام وجود دارد كه به دليل داش اي
ــي از روند حذف  ــراي نظام بانك درآمد ب
ــد بزرگي چون خريد اوراق تسهيالت  س
ــر راه دريافت وام مربوطه،  ــكن بر س مس

جلوگيري مي كند.

 ̈ شـش مـاه از مهلـت يـك هفته اي 
آخوندي به بانك عامل گذشت

با اين حال فرشيد پورحاجت، دبير كانون 
ــازان در آبان ماه سال  ــري انبوه س سراس
گذشته، درباره نتايج نشست انبوه سازان 
ــكن با  ــران بانك عامل بخش مس و مدي
ــازي در خصوص باال  ــر راه و شهرس وزي
ــود اوراق تسهيالت مسكن  بودن نرخ س
ــم اوراق گواهي حق  ــد محك و وجود س
ــكن بر سر راه خانه  ــهيالت مس تقدم تس
دار شدن مردم، گفته بود كه همين موارد 
ــدي از مديرعامل و  ــا آخون ــد ت باعث ش

ــات مديره بانك عامل بخش  اعضاي هي
ــري  ــور كانون سراس ــكن و همينط مس
ــازان، بخواهند گزارشي جامع در  انبوه س
ــود كه آيا هزينه و  اين خصوص تهيه ش
فرآيند اوراق مسكن باالست يا خير؟وي 
ادامه داد: به هر حال نرخ سود تسهيالت 
اوراق حق تقدم به صورت اسمي در حال 
ــا ما معتقد  ــت، ام حاضر 17.5 درصد اس
ــود تسهيالت مسكن  هستيم كه نرخ س
ــل اوراق گواهي حق تقدم بيش از  از مح
اين عدد است.به گفته پورحاجت، قرار بر 
ــزارش نهايي و تقديم  ــد تا اين گ اين ش
وزير راه و شهرسازي شود. در عين حال، 
ــهيالت مسكن از  اگرچه ظاهرا سود تس
ــدم 17.5  ــي حق تق ــل اوراق گواه مح
ــت اما عمال با هزينه خريد اين  درصد اس
برگه ها، متقاضي آن را با سود 34 درصد 

بازپرداخت مي كند.

 ̈ عقبايي: با تحميل كردن هزينه اوراق 
تسهيالت مسكن به مردم مخالفم

در همين راستا، حسام عقبايي نايب رئيس 
اتحاديه مشاوران امالك استان تهران نيز 
ــال درباره اوراق  ــن ماه امس در 25 فروردي
تسهيالت مسكن اظهار داشت: من شخصا 
با هزينه هاي خريد اوراق تسهيالت مسكن 
همواره مخالفم و معتقدم قيمت تمام شده 
ارائه تسهيالت مسكن به اقشار متوسط و 
ــيار كم و حتي  ــم درآمد جامعه، بايد بس ك
رايگان باشد.وي ميگويد: در هيچ جاي دنيا 
ــت كه به فردي 50 ميليون  اين گونه نيس
تومان تسهيالت مسكن داده شود ولي 7 
ــه دريافت اين  ــا 10 ميليون تومان هزين ت
تسهيالت باشد. يعني نزديك به يك پنجم 
تسهيالتي كه داده مي شود، تحت عنوان 
ــهيالت پس  اوراق از متقاضي دريافت تس
گرفته مي شود.نايب رئيس اتحاديه مشاوران 
ــوي ديگر،  ــالك تهران ادامه داد: از س ام
ــكن، باال و زمان  نرخ سود تسهيالت مس
ــت كه در نتيجه  ــت آن كوتاه اس بازپرداخ
بخش مهمي از مردم نمي توانند اساسا اين 
ــهيالت را دريافت و بازپرداخت كنند.  تس
ــي اداري دريافت  ــد بروكراس بنابراين باي
تسهيالت مسكن مورد بازنگري قرار گيرد 
ــه راحتي بدون هزينه به  و مردم بتوانند ب
بانك ها مراجعه كرده و تسهيالت مسكن 

دريافت كنند.

 ̈ مديران بانك عامل چه مي گويند؟ 
مديران بانك عامل بخش مسكن با اين 
ــهيالت خريد  توجيه كه براي دريافت تس
مسكن يا بايد خوِد فرد سپرده گذاري كند 
ــپرده نزد اين  ــا امتياز فرد ديگري كه س ي
بانك داشته و به ازاي اين مدت زماني كه 
ــوده، اوراق گواهي حق  پولش در بانك ب
تقدم تسهيالت مسكن (تسه) گرفته است 
ــد دارند كه روش  ــرد، همواره تأكي را بخ
ــهيالت مسكن  خريد و فروش امتياز تس
از محل اوراق بهترين حالت ممكن براي 
ــت. ــكن اس ــهيالت مس انتقال امتياز تس

ــكن  آنها با اين توجيه كه منابع بانك مس
محدود بوده و توانايي پاسخ دهي به همه 
ــهيالت را ندارد،  ــاي دريافت تس تقضاه
ــان مي توانند  ــالم مي كنند كه متقاضي اع
ــهيالت مسكن،  از طريق خريد اوراق تس
ــوند؛ بنابراين  از امتياز ديگران بهره مند ش
پولي كه متقاضي مي دهد، به جيب بانك 
نمي رود؛ بلكه در اختيار كسي قرار مي گيرد 
ــتفاده از  ــهيالت را با اس كه امتياز اين تس
ــپرده گذاري در مدت زمان طوالني به  س
دست آورده است؛ همچنين نرخ اوراق را 
ــن نمي كند؛ بلكه اين عرضه و  بانك تعيي
تقاضاست كه نرخ اوراق را معين مي كند. 
ــر روش جديدي  ــن در حال حاض بنابراي
ــتم «خانه دار  ــا سيس ــراي جايگزيني ب ب
ــدن از محل خريد اوراق» وجود ندارد. ش

ــت كه فرد  ــن اظهارنظرها در حالي اس اي
ــاز در بانك  ــپرده ممت ــاب س دارنده حس
ــبب مي شود  ــكن كه س عامل بخش مس
ــود از سپرده گذاري  تا به جاي دريافت س
خود، اوراق تسهيالت دريافت كرده و آن 
ــرمايه به فروش برساند، تنها  را در بازار س
16 درصد سود دريافت مي كند. همچنين 

بانك ذي ربط نيز درصدي به عنوان حق 
ــپرده ها را كم مي كند.  ــود س كارمزد از س
ــطه خريد و  ــورس نيز به عنوان واس فراب
ــزد دريافت مي كند؛  ــروش اوراق، كارم ف
بنابراين در صورت حذف اوراق تسهيالت 
مسكن چرخه اي از درآمدها از بين مي رود 
ــايد همين موضوع مي تواند عاملي  كه ش
ــهيالت  براي مخالفت با حذف اوراق تس
ــه خريد و  ــه كردن چرخ ــكن يا بهين مس
ــپرده گذاري  ــان در س ــروش عنصر زم ف
ــكن در  ــهيالت مس ــت تس ــراي درياف ب

نظر گرفته شود.

 ̈ موافقـان اوراق تسـه: كاركرد حذف 
بازار سياه خريد و فروش وام

ــان اقتصادي  در اين ميان برخي كارشناس
ــروش اوراق  ــد مكانيزم خريد و ف معتقدن
ــده تا كساني  ــهيالت مسكن سبب ش تس
ــهيالت مربوطه را  ــاز دريافت تس كه امتي
دارند، آن را در يك بستر شفاف به فروش 
ــازوكار وجود نداشت،  برسانند. اگر اين س
سرنوشت تسهيالت مسكن مانند وام هاي 
ــد كه در حال حاضر  ــود پاييني مي ش با س
ــرايط خاص داده  ــه برخي افراد داراي ش ب
ــود را به صورت  ــود و آنها امتياز خ مي ش
ــام عجيب و غريب در  غيرقانوني و با ارق
ــياه) به فروش  ــمي (بازار س ــازار غير رس ب
ــانند.همچنين از ديگر كاركردهاي  مي رس
ــروش اوراق  ــد و ف ــزم خري ــود مكاني وج
ــكن در  ــهيالت مس گواهي حق تقدم تس
بازار سرمايه، كنترل نرخ تورم از اين محل 
به دليل هدايت بخشي از نقدينگي به بازار 
سرمايه و همچنين تشويق مردم به سپرده 
ــاب سپرده ممتاز و اعطاي  گذاري در حس

سود به آنها ذكر شده است.

 ̈ تعـداد وام گيرندگان با اوراق تسـه 
با تعداد مسـكن يكمي ها قابل مقايسه 

نيست
ــه برخي مديران بانك عامل بخش  اگرچ
مسكن، اعطاي تسهيالت از محل اوراق 
ــركايه  ــكن يكم كه فرد س ــا وام مس را ب
ــه مي كنند و خريد  گذاري مي كند، مقايس
اوراق را به عنوان واسطه اي ميان سپرده 
گذار با كسي كه براي دريافت تسهيالت 
ــا مردم معتقدند  ــه دارد، مي دانند، ام عجل
اين دو به هيچ وجه قابل مقايسه نيست.

ــاني كه از محل سپرده گذاري  تعداد كس
ــكن يكم  ــدوق مس ــاله در صن ــك س ي
ــالي كه از عمر اين صندوق  ظرف سه س
ــرده اند، حدودا  ــذرد، وام دريافت ك مي گ
ــال 89 كه  ــت؛ اما از س ــزار نفر اس 33 ه

سازوكار خريد و فروش اوراق تسهيالت 
ــكن در فرابورس ايجاد شده تا كنون  مس
ــمار دريافت كنندگان تسهيالت خريد  ش
ــاس اعالم فرابورس، بيش  مسكن بر اس
ــت آمده  ــزار نفر و رقم به دس از 750 ه
از بازار اوراق تسه حدود 33 هزار ميليارد 
ــت.به معناي ديگر به طور  تومان بوده اس
ــاالنه بيش از 80 هزار نفر با  ميانگين س

ــهيالت خانه دار  ــتفاده از اين نوع تس اس
ــده اند اما با روند صندوق مسكن يكم  ش
به طور متوسط ساالنه 11 هزار نفر خانه 

دار شده اند.

 ̈ آمار و ارقام متناقض و شـبهه اي كه 
ايجاد مي كند

اين در حالي است كه بانك عامل بخش 
مسكن بارها اعالم كرده كه منابع صندوق 
ــكن يكم نمي تواند جوابگوي هجوم  مس
ــد كه  ــري متقاضياني باش ــزار نف 400 ه

ــت ظرف يك سال به تسهيالت  قرار اس
ــا هيچگاه چنين  ــند. ام ارزان قيمت برس
ــكن  اظهار نظرهايي در خصوص وام مس
ــنيده نشده  ــهيالت ش از محل اوراق تس
است. در حالي كه تعداد وام گيرندگان با 
اوراق تسهيالت، تا 8 برابر وام گيرندگان 
از صندوق مسكن يكم است. آيا درآمدي 
كه بانك از فروش اوراق گواهي حق تقدم 
دارد، به اعطاي اين تسهيالت تخصيص 
مي يابد؟ آيا همين موضوع سبب مي شود 
ــتور وزير  تا بانك ذي ربط علي رغم دس
ــازي هنوز نتوانسته راه حلي  راه و شهرس
ــد خريدوفروش  براي بهينه كردن فرآين
ــكن يا حتي حذف  ــهيالت مس اوراق تس

كامل آن بيابد؟ 

سـال    ̈ 5 نتيجـه  فعلـي  اوضـاع 
بي برنامگي در بحث مسكن است

ــر نائب  ــوص ايرج رهب ــن خص در همي
ــازان در گفتگو  ــون انبوه س ــس كان رئي
ــاره به نرخ  ــا اش ــان» ب ــا «عصر ايراني ب
ــا اوراق حق  ــكن ب ــود وام مس باالي س
ــرخ بازپرداخت  ــدر ن ــدم گفت:هرچق تق
ــكن باالتر برود در اصل قيمت  وام مس
تمام شده مسكن بيشتر خواهد شد و اين 
ــف براي افزايش نرخ  خود دليلي مضاع
ــت.وي بابيان اينكه كانون  ــكن اس مس
انبوه سازان در موارد مختلف با كميسيون 
عمران در ارتباط است، خاطرنشان كرد: 
ــان اين كانون در نشست هاي  كارشناس
ــنهاد هايي را به كميسيون  مختلف پيش
ــن  ــد و در آخري ــه مي دهن ــران ارائ عم
ــن پيش فروش و  ــت درباره قواني نشس
نحوه تعامل با سرمايه گذار در بافت هاي 
فرسوده صحبت هاي ردوبدل شد.رهبر با 
اشاره به اينكه : اوضاع فعلي بازار مسكن 
ناشي از سياست هاي بي برنامگي 5 ساله 
در دوران ركود اين بازار است، افزود: ما 
قبًال هم در مصاحبه هاي مختلف عنوان 
ــوري در امور  ــتي ط كرديم كه مي بايس
مسكن برنامه ريزي شود كه توليد مسكن 
متوقف و توليد فراموش نشود و به بهانه 
اينكه خانه هاي خالي در كشور زياد است 
ــاي مختلف عمًال توليد  و با ارائه آماره
مسكن در كشور را به سمت توقف سوق 
ــازان  انبوه س كانون  رئيس  ــب  دادند.نائ
بابيان اينكه بي برنامگي در حوزه مسكن 
باعث ضد سرمايه گذار هم رغبتي براي 
ساخت در دوران ركود پيدا نكند، تصريح 
كرد: در طرح جامع كشور سالي بيش از 
يك ميليون مسكن نيازمند هستيم و اين 
تعداد بايد در كشور توليد شود و اگر اين 
مساكن ساخته نشود نتيجه اش مي شود 

وضعيت امروز مسكن در كشور.

ــيون عمران مجلس، از  عضو كميس
موافقت مجلس با برداشت از صندوق 
توسعه ملي براي نوسازي بافت فرسوده 
خبر داد و گفت: با نوسازي بافت هاي 
فرسوده و تاريخي درآمد پايدار شهري 
ــين  ــود.عبدالكريم حس ايجاد مي ش

ــت وگو با خانه ملت، با تاكيد بر ضرورت  زاده در گف
ــوده در كشور، گفت:  توجه دولت به بافت هاي فرس
بافت هاي فرسوده و تاريخي ظرفيت هاي نهفته در 
درون شهرها هستند كه ما سال هاي متمادي نسبت 
ــده ايم.نماينده مردم  به اين ظرفيت ها بي تفاوت ش
ــوراي اسالمي، با بيان  نقده و اشنويه در مجلس ش
اينكه بي تفاوتي به بهسازي بافت هاي ناكارآمد باعث 
شده بافت هاي فرسوه هر روز فرسوده تر و بافت هاي 
تاريخي به فرسوده بدل شوند، افزود: متاسفانه دولت 
نتوانسته فرآيندهاي احيا، مرمت و بازسازي را در اين 

بافت ها راعايت كند از اين رو مخاطرات 
ــت.وي با تاكيد بر اينكه  در آن ها زياد اس
ــيل،  ــف ازجمله س ــرات مختل در مخاط
زلزله و آتش سوزي بيشترين نقاطي كه 
ــيب پذيري  ــهرها امكان آس در درون ش
دارند بافت هاي فرسوده هستند، تصريح 
ــد و  ــرد: بايد نگاه به اين بخش نگاه تجاري باش ك
ــكونتي و غير اقتصادي  بايد بدانيم كه صرفا نگاه س
نمي تواند مشكلي از ناكارآمدي اين بافت ها را جبران 
ــين زاده با بيان اينكه بافت هاي فرسوده و  كند.حس
تاريخي مي توانند منشا درآمد زايي كالني براي كشور 
ــند، گفت: قاعدتا مجلس بايد نسبت به تزريق  باش
ــازي بافت هاي  ــعه ملي به نوس منابع صندوق توس
فرسوده استقبال كند زيرا در صورت توسعه صنعت 
ــا مي توانند منبع  ــگري بافت هاي تاريخي م گردش

كسب درآمد باشند. 

رهن و اجاره آپارتمان در محدوده شريعتىدولت از ظرفيت بافت هاي تاريخي استفاده كند

عمران  ــيون  كميس ــو  عض
مجلس، بر ضرورت نظارت 
بيشتر بر عملكرد ايرالين ها 
در مناسبت هاي خاص سال 
تاكيد كرد و گفت: براي رفع 
ــه پروازهاي  ايرادات وارده ب
ــن  همچني و  ــري  چارت
نرخ هاي شناور بليت بايد كار 
كارشناسي دقيق انجام شود تا 

مصوبه اي به نفع مردم صادر شود. به گزارش تسنيم، 
ــمي تختي نژاد با انتقاد از گران فروشي  حسين هاش
ــبت هاي خاص سال، گفت:  بليت هواپيما در مناس
متاسفانه شناور شدن نرخ بليت عاملي براي تعرض 
ــار بر آن ها شده  به حق و حقوق مردم و اعمال فش
ــت.نماينده مردم بندرعباس، حاجي آباد، قشم و  اس
خمير در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه شناور 
بودن نرخ بليت هواپيما بيشتر مواقع به ضرر مردم از 
حيث گراني بليت بوده است، افزود: ديده شده براي 
اينكه اعتراض ها زياد نشود گاهي نيز نرخ بليت براي 
مسيرهاي رفت ارزان تعيين مي شود كه متاسفانه در 
مسير برگشت با قيمت هاي نجومي جبران مي شود.

ــمي تختي نژاد با تاكيد بر  هاش
اينكه شكايت هايي از نرخ بليت 
ــبت هاي  گران هواپيما در مناس
ــون تومان  ــاص تا يك ميلي خ
نيز به مجلس رسيده است، به 
خانه ملت تصريح كرد: متاسفانه 
ــان اوج تقاضا  ــه در زم هميش
ــت هواپيما  ــفر نرخ بلي براي س
ــده و مردم را متضرر  نجومي ش
ــردم در مجلس دهم، با بيان  مي كند.اين نماينده م
اينكه يك بار براي هميشه بايد جلوي نرخ هاي بي 
ضابطه بليت هواپيما گرفته شود، گفت: شناور شدن 
ــار به مردم شده از  نرخ ها بهانه اي براي اعمال فش
اين رو بايد با بررسي هاي كارشناسانه تصميمي دراين 
ــاره به اينكه پروازهاي  ــتا اتخاذ شود.وي با اش راس
ــور فشارهاي  چارتري گران در مناطق محروم كش
مضاعفي را بر مردم ايجاد كرده اند، افزود: كميسيون 
عمران مجلس در رابطه با نرخ هاي بي ضابطه بليت 
هواپيما بارها با مسئوالن مربوطه به تشكيل جلسه 
پرداخته و با وجود تذكرات پي در پي هنوز نتيجه اي 

حاصل نشده است.

شگرد جديد براي گران فروشي بليط هواپيما 
معاون دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي 
گفت: منتظر تحريم از سوي آمريكا بودم و اين 

تحريم ها براي من تازگي ندارد. 
به گزارش «عصرايرانيان»، عبدالصمد خرم آبادي 
در كانالش در پيام رسان سروش نوشت:در خبرها 
شنيدم كه آمريكا بنده و تعدادي از دوستان را كه 
ــتقالل فضاي مجازي  قدم هايي را در جهت اس
ــور و ممانعت از سلطه بيگانگان بر اين فضا  كش
برداشته ايم تحريم كرده است. اين تحريم ها در 
ــت كه آمريكا بخاطر  واقع نعره دردمندانه اي اس
ــر داده و نشان  ــدن يال و كوپالش س ريخته ش
ــت كه بر پيكر پليد شيطان  از ضربه مهلكي اس
بزرگ وارد شده است.من منتظر تحريم از ناحيه 
آمريكا بودم چرا كه آمريكايي ها بارها اعالم كرده 
بودند اگر ايران تلگرام را مسدود كند تحريم هايي 
ــرد. اين تحريم ها  ــالم و اعمال خواهند ك را اع
ــال پيش نيز كه  ــراي من تازگي ندارد. چند س ب
به منظور جلوگيري از انتشار فيلمي توهين آميز به 
ساحت مقدس رسول اكرم (ص) اقداماتي عليه 
ــودم از ناحيه اتحاديه اروپا  ــوب انجام داده ب يوتي
تحريم شدم و آن تحريم هنوز ادامه دارد.تحريم 

برخي از مسئولين فضاي مجازي كشور از ناحيه 
آمريكا نشانگر اين است كه تير نظام جمهوري 
اسالمي در فضاي مجازي دقيقا به هدف اصابت 
ــدن تلگرام در ايران ضربه  ــدود ش نموده و مس
ــختي به آمريكا وارد كرده است. اين تحريم  س
به كساني كه خبر از پشت پرده تلگرام نداشتند، 
نشان داد كه پيام رسان تلگرام داراي مالكيت و 
ماهيت آمريكايي - صهيونيستي است.با تحريمم 
ــان حاصل كردم اقدامات  از ناحيه آمريكا اطمين
كوچكي كه جهت رفع سلطه بيگانگان از فضاي 
ــيطان بزرگ را  ــور انجام داده ام ش مجازي كش
ــير  ــت؛ لذا در ادامه اين مس جريحه دار كرده اس
مصمم تر شدم.با تأسي از سيد شهداي انقالب و 
معمار دستگاه قضايي شهيدمظلوم دكتر بهشتي 
به شيطان بزرگ مي گوييم 'آمريكا از جمهوري 
ــالمي ايران عصباني باش و از اين عصبانيت  اس
ــكا هيچ غلطي  ــتم كه آمري بمير'. مطمئن هس
نمي تواند بكند. گفتني است دولت امريكا، آقاي 
خرم آبادي معاون دادستان كل كشور را به واسطه 
محدود كردن تلگرام در ليست تحريم هاي خود 

قرار داده است.

خرم آبادي: تير نظام در فضاي مجازي دقيقا به هدف اصابت نموده است
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كوهنوردان مفقود شده 
در كوه هاي طالقان نجات يافتند

ــات جمعيت هالل احمر  ــاون امداد و نج مع
ــن دو كوهنورد  ــرز از نجات يافت ــتان الب اس
مفقود شده در كوه هاي روستاي نويز طالقان 
خبر داد.به گزارش ايسنا، داوود رجبي گفت: 
تيم هاي اعزامي جمعيت هالل احمر طالقان 
ــنبه دهم خرداد افرادي  توانستند روز پنجش
ــته در كوه هاي نويز مفقود شده  كه روز گذش
ــد را نجات دهند و به پايين كوه هدايت  بودن
كنند.وي تصريح كرد: اين دو نفر در صحت 

و سالمت هستند.

انهدام باند اشياء عتيقه در گلستان

فرمانده انتظامي استان گلستان از شناسايي و 
دستگيري 3 نفر از اعضاي باندي كه در خريد 
و فروش اشياء عتيقه و تاريخي فعاليت داشتند، 
خبر داد.سردار «علي اكبر جاويدان» در گفت 
ــو با پايگاه خبري پليس، گفت: ماموران  و گ
پليس آگاهي شهرستان راميان درپي اقدامات 
ــايي و  ــي، موفق به شناس اطالعاتي و پليس
ــتگيري اعضاي باند اشياء عتيقه شدند. دس
ــتان افزود: روز  ــتان گلس فرمانده انتظامي اس
گذشته، اعضاي اين باند در حال حمل اشياء 
عتيقه از مناطق روستايي شهرستان راميان 
ــمت گنبدكاووس با يك دستگاه وانت  به س
ــواري پرايد در حركت بودند كه  نيسان و س
ــي، خودروي آنان  با هماهنگي مراجع قضائ
ــد.اين  ــف و به پليس آگاهي منتقل ش توقي
مقام ارشد انتظامي تصريح كرد: با بررسي هاي 
ــده از وانت نيسان، 83 قطعه اشياء  انجام ش
عتيقه شامل دستبند، ظروف مسي، بشقاب 
و جام فلزي كشف شد.سردار جاويدان ادامه 
داد: كارشناسان ميراث فرهنگي، قدمت اشياء 
ــال  ــوفه را به 2 هزار 500 تا 3 هزار س مكش
ــوان كرد: در اين  پيش برآورد كردند.وي عن
ــتگير  عمليات، 3 نفر از اعضاي اين باند دس

و تحويل مراجع قضائي شدند.

آزادي 114 هزار زنداني جرائم 
غير عمد در كشور با كمك خيرين

ــتاد ديه كشور گفت: در 28  معاون اجرايي س
سال گذشته 114 هزار زنداني جرائم غير عمد 
ــور از سوي ستاد ديه با كمك خيران  در كش
از زندان آزاد شد ه اند.به گزارش فارس ، مجيد 
احساني پنج شنبه شب در جشن گلريزان ويژه 
ــيراز اظهار  ــازي زندانيان غير عمد ش آزادس
ــاس آمار پزشكي قانوني تعداد  داشت: براس
ــي از حوادث رانندگي كشور  فوتي هاي ناش
ــال گذشته 16 هزار و 201 نفر گزارش  در س
ــرد: از تعداد  ــان ك ــت.وي خاطرنش شده اس
فوتي هاي حوادث رانندگي سال گذشته، 12 
ــزار و 709 نفر مرد، 3 هزار و 429 نفر زن  ه
ــزار و 995 نفر مصدوم قطع عضو  و 335 ه
و قطعي نخاع بوده  است.معاون اجرايي ستاد 
ديه كشور تصريح كرد: با تالش هاي خيرين 
ــتاد ديه كشور در مدت  از ابتداي تشكيل س
28 سال گذشته 114 هزار زنداني جرائم غير 

ــتاد ديه با كمك  ــور از سوي س عمد در كش
خيران از زندان آزاد شد ه اند.احساني بيان كرد: 
با تعامل و همكاري بي منت خيران با نهاد ها و 
دستگاه هاي اجرايي كشور هر ساله با برگزاري 
ــن هاي گلريزان تعداد زيادي از زندانيان  جش
ــه كانون خانواده هاي خود  جرائم غير عمد ب
بازمي گردند كه نشان از حس نوع دوستي در 
ميان اقشار مختلف مردم است.وي تأكيد كرد: 
زندانيان جرائم غيرعمد در وضعيت روحي و 
ــبي در زندان ها بسر مي برند، با  رواني نامناس
همكاري سازمان زندان ها و ستاد ديه هرساله 

شاهد آزادي تعداد زيادي از زندانيان هستيم.

سخنگوي مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي استان مازندران، از جان باختن دو نوجوان و نيز مصدوم شدن كودك 6 ساله بر اثر سقوط در آب بندان روستاي پيته نو هزارجريب گلوگاه خبر 
داد.زكريا اشكپور در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: در ساعت 10 و 50 دقيقه روز پنجشنبه 10 خرداد ماه به مركز پيام اورژانس غرب استان مازندران خبر سقوط 2 نوجوان اعالم شد.وي تصريح 
كرد: در اين حادثه كه در روستاي پيته نو هزارجريب گلوگاه اتفاق افتاد 3 نوجوان پسر6، 13 و 14 ساله در داخل آب بندان افتادند و آمبوالنس هاي پايگاه هاي اورژانس گلوگاه، تيرتاش و هالل احمر 
نياال به محل حادثه اعزام شدند.اشكپور يادآور شد: در اين حادثه متاسفانه دو نوجوان 13 و 14 ساله پيش از رسيدن آمبوالنس جان باخته بودند و اقدامات احياي پيشرفته توسط اورژانس موثر نبود 

و كودك 6 ساله به بيمارستان ثامن االئمه گلوگاه منتقل و حال وي خوب گزارش شد.

خبر ويژه

كشته شدن 2 نوجوان در اثر سقوط به آب بندان در مازندران

مسموميت قارچي جان 9 كرمانشاهي را گرفتتركيدگي الستيك كاميون در فارس 4 كشته داد
ــتيك  ــس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا گفت: براثر تركيدگي الس ريي
كاميون در فارس و برخورد آن با سواري پرايد 4 تن كشته شدند.سرهنگ نادر رحماني در گفت 
و گو با ميزان افزود: اين تصادف حوالي ساعت 15:30 پنجشنبه در شمال فارس رخ داد.به گفته 
وي كاميون پس از تركيدگي الستيك از كنترل راننده خارج و با پرايد برخورد كرده است.وي 
با تاكيد بر ضرورت استفاده از الستيك هاي مناسب و استاندارد براي خودرو ها گفت: رانندگان 
بايد حتما از الستيك هاي داراي آج مناسب استفاده كرده و در صورتي كه الستيك آن ها فاقد 

آج مناسب است و يا تاريخ انقضاي آن گذشته حتما نسبت به تعويض آن اقدام كنند.

رئيس مركز فوريت هاي پزشكي استان كرمانشاه گفت: تاكنون 9 نفر در استان كرمانشاه در اثر 
مصرف قارچ سمي جان خود را از دست داده اند.به گزارش باشگاه خبرنگاران ، صائب مدرسي 
گفت : 531 نفر در استان كرمانشاه به دليل مسموميت ناشي از مصرف قارچ سمي به مراكز 
درماني و اورژانس مراجعه كرده اند.وي با اشاره به اينكه اكنون 11 نفر بستري هستند عنوان 
كرد: 6 نفر در بخش تخصصي، 3 نفر در اورژانس و 1 نفر در بخش ويژه بستري است.مدرسي 
با بيان اينكه تاكنون 9 نفر در اثر اين مسموميت جان خود را از دست داده اند افزود: 1 نفر از 

استان كرمانشاه در شيراز بستري است و 29 نفر نيز اعزام شده اند.

دو حادثه تيراندازي و چاقوكشي
 در فاصله كمتر از 20 دقيقه در لندن

در حالي كه جرايم خشونت بار در خيابان هاي 
لندن همچنان ادامه دارد شب گذشته نيز در 
ــر از 20 دقيقه دو حادثه  ــه زماني كمت فاصل
تيراندازي و چاقوكشي در اين شهر به وقوع 
پيوست.به گزارش ميزان، در حالي كه جرايم 
ــونت بار در خيابان هاي لندن همچنان  خش
ــب گذشته نيز در فاصله زماني  ادامه دارد ش
ــه تيراندازي و  ــر از 20 دقيقه دو حادث كمت
ــهر به وقوع پيوست. ــي در اين ش چاقوكش

ــنبه يك مرد در پي هدف قرار  شب پنجش
ــالح اتوماتيك در لندن به  گرفتن با يك س
شدت مجروح و به بيمارستان منتقل شد و 
در حادثه اي جداگانه در خيابان هاي اين شهر 
يك فرد ديگر هدف حمله با چاقو قرار گرفت 
و مجروح شد.در حادثه نخست، ساعت 8:10 
ــب گذشته به وقت محلي يك جوان 23  ش
ساله در شرق لندن هدف حمله با چاقو قرار 
گرفت و ساعت 8:30 نيز يك جوان 20 ساله 
حين رانندگي هدف چند گلوله قرار گرفت.بر 
اساس گزارش شاهدان محلي در حادثه دوم 
فرد مسلح با استفاده از يك سالح اتوماتيك 
17 گلوله شليك كرده است.پليس تحقيقات 

خود را در ارتباط با اين دو حادثه آغاز كرده، 
اما تاكنون هيچ مظنوني بازداشت نشده است.

اين حادثه در حالي روي مي دهد كه خشونت 
ــه خصوص در پايتخت اين  در انگليس و ب
ــال جاري ميالدي تاكنون  كشور از آغاز س
افزايش شديدي داشته است.بحران خشونت 
در لندن همچنان در حال افزايش است و ماه 
مارس براي نخستين بار آمار قتل در لندن از 
شهر نيويورك كه آمار قتل و جنايت بااليي 
ــده از سوي  ــر ش دارد فراتر رفت.آمار منتش
اداره آمار ملي انگليس نشان مي دهد جرايم 
ــال  ــونت بار در پايتخت انگليس در س خش
2018 افزايش شديدي داشته به گونه اي كه 

در دو ماه نخست سال جاري اين خشونت ها 
50 قرباني گرفته و در حال حاضر نيز شمار 

قربانيان به بيش از 60 نفر رسيده است.

پنج زخمي به دنبال برخورد
 خودرو با عابران در منچستر

ــه بر اثر  ــي اعالم كردند ك ــع انگليس مناب
ــتر  برخورد يك خودرو با عابران در منچس
دست كم پنج نفر زخمي شده اند.به گزارش 
ــداد جمعه از  ــي بام ــزان، منابع انگليس مي
زخمي شدن 5 تن بر اثر برخورد يك خودرو 
ــتر خبر دادند. حال اين  با عابران در منچس
ــده است.پليس  مجروحان وخيم اعالم ش
كالنشهر منچستر همچنين اعالم كرد كه 
اين حادثه در ساعت 9 و 50 دقيقه شامگاه 
پنجشنبه در نزديكي منطقه ترافورد پارك 
رخ داده و نيروهاي امدادگر به محل حادثه 
اعزام شده اند.راننده خودرو، پس از برخورد 
ــرده و محل حادثه را  ــا عابران توقف نك ب
ــت.پليس با بيان  بالفاصله ترك كرده اس
ــت، از  اين كه به دنبال راننده متخلف اس
ــتي بودن  ــواهدي مبني بر تروريس نبود ش

اين حادثه خبر داد.

اعضاي باند در عمليات پليس استان مركزي دستگير شدندحوادث دور دنيا 

كالهبرداري ميليوني از كالهبرداري ميليوني از 438438نفر با ربات تلگرامينفر با ربات تلگرامي
گروه حوادث: اعضاي باند كه اطالعات 
ــهروند را با استفاده از يك ربات  438 ش

ــرده بودند، با  ــرقت ك ــرام جعلي س تلگ
تالش پليس دستگير شدند 

ــده  ــزي فرمان ــرث عزي ــردار كيوم س
ــتان مركزي در تشريح اين  انتظامي اس
خبر، گفت: در پي شكايت فردي مبني بر 
برداشت سه ميليون و 700 هزار ريال از 
حساب بانكي اش توسط فردي ناشناس، 
بررسي موضوع در دستور كار كارشناسان 
ــزود:در  ــرار گرفت.وي اف ــا ق پليس فت
ــان پليس فتا،  تحقيقات اوليه كارشناس
ــاكي چندي پيش از  ــد ش مشخص ش
ربات تلگرامي كه با عناوين و وعده هاي 
دورغين فعاليت دارد، استفاده كرده و بعد 
از وارد كردن اطالعات حساب بانكي اش 
ــود كه مبلغ  در اين ربات، متوجه مي ش
سه ميليون و 700 هزار ريال به صورت 
غيرمجاز از حسابش برداشت شده است.

ــتان اظهار  ــد انتظامي اس اين مقام ارش
ــه تحقيقات تخصصي  ــت: در ادام داش
كارشناسان پليس فتا، متهم اصلي اين 
ــتان هاي مركزي  پرونده در يكي از اس
ــد كه بالفاصله با  ــايي ش كشور شناس
ــب نيابت قضائي متهم در عمليات  كس

پليس دستگير و به اراك منتقل شد.

 ̈ شناسايي و دستگيري متهم
ــاره به اعتراف  ــردار «عزيزي» با اش س
ــاب  متهم به جمع آوري اطالعات حس

 600 ــت  برداش و  ــر  نف  438 ــي  بانك
ميليون ريال از حساب هاي بانكي آنان 
ــتان خود  ــتي دو تن از دوس ــا همدس ب
خاطرنشان كرد: در دو عمليات جداگانه 
ــتان متهم نيز دستگير و پس از  همدس
تشكيل پرونده به مراجع قضائي معرفي 
ــدند. به گزارش پايگاه خبري پليس،  ش
ــبكه هاي  وي گفت : در هيچ كدام از ش
ــي از جمله كانال ها و گروه هاي  اجتماع
ــي، درگاه پرداخت بانكي وجود  تلگرام
ــن فروش  ــات با عناوي ــدارد و تبليغ ن
ــا قيمت پايين و  ــارژ ب محصوالت و ش
اين قبيل موضوعات تبليغاتي دروغين 

ــتري براي كالهبرداري و سرقت  و بس
اطالعات حساب هاي شهروندان است.

 ̈ سـرقت اطالعات حساب با ربات 
تلگرامي جعلي

همچنين در راستاي اخبار اين حوزه 
ــس فتاي  ــل ؛ رئيس پلي ــدي قب چن
ــتان مركزي  ــي انتظامي اس فرمانده
گفت: فردي كه اطالعات يك هزار 
ــتفاده از يك  ــهروند را با اس و 60 ش
ــرقت و بيش  ربات تلگرام جعلي س
ــاب آنان  از 700 ميليون ريال از حس
ــود، در تحقيقات  ــرده ب ــت ك برداش

ــان پليس فتاي  تخصصي كارشناس
 » ــرگرد  شد.س ــتگير  دس ــتان  اس
ــان آنقي» در تشريح اين خبر،  احس
گفت: درپي شكايت فردي مبني بر 
ــاب  ــت 3 ميليون ريال از حس برداش
ــط فردي ناشناس،  بانكي اش توس
كار  ــتور  دس در  ــوع  موض ــي  بررس
ــا قرار گرفت. ــان پليس فت كارشناس
ــان  وي افزود: در تحقيقات كارشناس
ــد متهم چندي  ــخص ش پليس، مش
پيش از ربات تلگرامي كه با عناويني، 
ــت تلگرام،  ــع ريپورت اكان چون رف
ــي و ... فعاليت  ــواره جيب ربات ماه

ــرده و مدتي بعد از  ــتفاده ك دارد، اس
ــاب بانكي  وارد كردن اطالعات حس
ــود  ــن ربات، متوجه مي ش اش در اي
ــون ريال به صورت  كه مبلغ 3 ميلي
ــابش برداشت شده  غيرمجاز از حس

است.

كشـف 68 ̈  سـيم كارت تلفـن از 
متهم 

سرگرد آنقي بيان داشت: در مراحل 
ــس، متهم  ــات تخصصي پلي تحقيق
شناسايي و دستگير و تعداد 68 سيم 
ــد  ــف ش كارت تلفن همراه از او كش
ــزات مخابراتي  ــي تجهي و در بررس
ــده از اين فرد، تعداد يك  توقيف ش
ــاب  ــزار و 60 مورد اطالعات حس ه
ــون ريال  ــغ 700 ميلي ــي و مبل بانك
برداشت غيرمجاز كه از حساب هاي 
ــده بود، به  ــت ش متعدد افراد برداش
ــاره به تكميل  ــت آمد.وي با اش دس
ــم و ارجاع پرونده  ــات از مته تحقيق
ــورد قانوني به  ــكيلي براي برخ تش
ــد: در هيچ  ــع قضائي، يادآورش مرج
كدام از شبكه هاي اجتماعي ، درگاه 
پرداخت بانكي وجود ندارد و تبليغات 
با عناوين فروش محصوالت و شارژ 
با قيمت پايين و اين قبيل موضوعات 
ــتري براي  ــي دروغين و بس تبليغات
اطالعات  ــرقت  س و  ــرداري  كالهب

حساب هاي شهروندان است.

آگهى حصر وراثت بانو بحريه  شهرت  عبدوالى  نام پدر عبيس  بشناسنامه 21041 
صادره از شادگان  درخواستى بخواسته صدورگواهى حصروراثت تقديم و توضيح 
داده كه همسرش مرحوم صالح شهرت مطرودى بشناسنامه 9163 صادره از شادگان 
در تاريخ 1396/3/19 در شــادگان اقامتگاه دائمــى اش فوت ورثه اش عبارتند از: 1- 
متقاضى با مشــخصات فوق. 2- محمد بشناسنامه 1890538337 متولد 1379/7/30 
صــادره شــادگان. 3- خالد  بشناســنامه 1890645761 متولــد 1382/9/5 صادره 
شادگان. 4- نجات به شناســنامه 1890032875 متولد 1368/7/23 صادره شادگان. 
5- سعيده  به شناسنامه 1890210803 متولد 1371/7/10 صادره شادگان.  6- سهام  

به شناسنامه 1890355461 متولد 1374/7/1 صادره شادگان. 7- زهرا  به شناسنامه 
1890446289 متولد 1377/1/30 صادره شادگان. شهرت همگى مطرودى (فرزندان 

متوفى). 8-  غنيه مطرودى  به شناسنامه 2 متولد 1329/1/1 و كد ملى 1899686177 
صادره شادگان (مادرمتوفى) وال غير. اينكه با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را 
در يــك نوبت آگهى مينمايد تا هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او 
باشــد از تاريخ نشر آگهى يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت 

نامه بجز سرى و رسمى كه بعد اين تاريخ ابراز شود ، از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شادگان

آگهى حصر وراثت آقاى جمال  شــهرت  انصاريان  نام پدر عبدالحميد  بشناســنامه 
91 صادره از شــادگان  درخواستى بخواســته صدورگواهى حصروراثت تقديم و 

توضيح داده كه پدرش مرحوم عبدالحميد شهرت انصاريان بشناسنامه 25 صادره از 
شــادگان در تاريخ 1397/1/11 در شادگان اقامتگاه دائمى اش فوت ورثه اش عبارتند 

از: 1- متقاضى با مشــخصات فوق. 2- رشيد بشناســنامه 3 متولد 1335/7/1 و كد 
ملى  1899609296 صادره شــادگان. 3- ناصر  بشناســنامه 10 متولد 1337/3/1 و 
كد ملى 1899400915 صادره شادگان. 4- خليل به شناسنامه 25 متولد 1338/10/1 
صادره شــادگان. 5- عبدالكريم  به شناســنامه 6145 متولد 1341/12/23 و كد ملى 
1898280649  صادره شادگان.  6- عليرضا  به شناسنامه 17 متولد 1346/4/15 و كد 

ملى 1899414673 صادره شادگان. 7- زهرا به شناسنامه 22 متولد 1336/5/30 و كد 
ملى 1899399941 صادره شــادگان. 8-  اشرف  به شناسنامه 33 متولد 1340/2/31 
و كــد ملى 1899405364 صادره شــادگان.  9- شــهناز به شناســنامه 147 متولد 
1343/12/1 و كد ملى 1899411607 صادره شادگان .  10- شيدا به شناسنامه 103 

متولد 1347/10/9 و كد ملى 1899416919 صادره شــادگان  11- ليال به شناسنامه 
103 متولــد 1349/6/31 و كد ملى 1899419349 صادره شــادگان . 12- شــيما به 

شناسنامه 1890853259 متولد 1388/7/10 صادره شادگان . شهرت همگى انصاريان 
(فرزندان متوفى). 13- كامله عساكره به شناسنامه 5950 متولد 1349/11/1 و كد ملى 
1898679193 صادره شادگان (همسر متوفى) وال غير. اينكه با انجام تشريفات قانونى 

مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر 
و هر وصيت نامه بجز ســرى و رسمى كه بعد اين تاريخ ابراز شود ، از درجه اعتبار 

ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شادگان

آگهى حصر وراثت آقاى عبدالرضا  شــهرت  عســاكره  نام پدر رحيمه  بشناسنامه 

1547 صادره از شــادگان  درخواستى بخواسته صدورگواهى حصروراثت تقديم و 

توضيح داده كه پدرش مرحوم رحيمه شــهرت عساكره بشناسنامه 266 صادره از 
شادگان در تاريخ 1396/10/21 در شادگان اقامتگاه دائمى اش فوت ورثه اش عبارتند 
از: 1- متقاضى با مشــخصات فوق. 2- كاظم بشناسنامه 168 متولد 1330/2/1 و كد 
ملى  1899263731 صادره شــادگان. 3- جابر  بشناسنامه 733 متولد 1336/6/16 و 
كد ملى 1898850496 صادره شــادگان. 4- يحيى به شناسنامه 2 متولد 1337/2/2 و 
كد ملى 1899703365 صادره شادگان. 5- قاسم  به شناسنامه 710 متولد 1342/11/3 
و كــد ملــى 1898850259  صادره شــادگان.  6- تاجى  به شناســنامه 734 متولد 
1347/11/6 و كد ملى 1898850501 صادره شــادگان. 7- هادى به شناســنامه 346 

متولد 1353/11/6 و كد ملى 1829513575 صادره خرمشهر. 8-  على  به شناسنامه 
1041 متولــد 1355/9/17 و كــد ملى 1829117483 صادره خرمشــهر.  9- بهيه به 

شناســنامه 555 متولد 1332/12/17 و كد ملى 1898848688 صادره شادگان .  10- 
ناجح به شناسنامه 601 متولد 1351/6/28 و كد ملى 1829370170 صادره خرمشهر.  
11- فاطمه به شناســنامه 223 متولد 1349/10/11 و كد ملى 1829781421 صادره 

خرمشهر . شهرت همگى عساكره (فرزندان متوفى). 12- كاظميه البوبنيدر به شناسنامه 
104 متولد 1320/1/1 و كد ملى 1898496862 صادره شــادگان (همسر متوفى) وال 

غير. اينكه با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر 
كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى يك ماه 
بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد اين 

تاريخ ابراز شود ، از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شادگان

كشف 3 تن و 800 كيلوگرم ترياك در يك تانكر حمل گاز
رئيس كل دادگستري گلستان خبر داد

ــتري استان گلستان از كشف 3  رئيس كل دادگس
ــت در يك تانكر  ــن و 800 كيلو گرم ترياك اس ت
ــس كل  ــميان رئي ــل گاز خبرداد.هادي هاش حم
دادگستري استان گلستان در گفت و گو با ميزان، 
ــف 3 تن و 800 كيلو گرم ترياك است در  از كش
يك تانكر حمل گاز خبرداد.رئيس كل دادگستري 
ــتان تصريح كرد: اين مواد در كاميون باري  گلس
ــود كه با  ــده ب ــازي ش ــي حمل گاز جا س مخزن
ــف و ضبط  ــتان كش تالش پليس مواد مخدر اس
ــميان افزود: اين كاميون از تهران  شد.هادي هاش
ــده بود كه در گلستان توقيف شد.اين  بارگيري ش
مقام قضايي گفت: در رابطه با اين پرونده يك نفر 
دستگير شد و دو نفر ديگر متواري شدند كه تحت 
ــتاي اخبار اين  تعقيب قرار دارند. همچنين در راس
حوزه ، فرمانده انتظامي استان فارس نيز از كشف 
ــواد مخدر خبر  ــن و 700 كيلوگرم انواع م يك ت
ــردار احمد علي گودرزي اظهار داشت: در  داد. س
راستاي مبارزه با پديده شوم مواد مخدر، مأموران 
انتظامي استان فارس طرح ويژه مبارزه با قاچاقچيان 
و سوداگران مرگ را با انجام اقدامات اطالعاتي و 
پليسي، اجرايي كردند.وي افزود: در اين مدت يك 
ــن و 700 كيلوگرم انواع مواد مخدر كه عمدتا از  ت
ــتا 22 نفر  ــف و در اين راس نوع ترياك بودند، كش
ــتگير و 15 دستگاه خودرو سبك و  قاچاقچي دس
سنگين توقيف شد.فرمانده انتظامي استان فارس با 
اشاره به كشفيات مواد مخدر در سال جاري، گفت: 
ــي در اين مدت، 14 باند  با تالش مأموران انتظام
مواد مخدر منهدم و بالغ بر 12 تن انواع مواد مخدر 
كشف شده است كه در اين رابطه، 3 هزار و 252 

متهم شامل قاچاقچي، خرده فروش، حمل كننده، 
ــتگاه خودرو  ــتگير و 218 دس نگهدارنده و ... دس
ــردار گودرزي با بيان اينكه  ــده است.س توقيف ش
ــفيات مواد مخدر سال جاري در سطح استان  كش
نسبت به مدت مشابه سال قبل 84 درصد افزايش 
داشته است، گفت: مبارزه با قاچاق مواد مخدر به 
مانند سال هاي گذشته يكي از اولويت هاي اصلي 
ــتان فارس است و مأموران  فرماندهي انتظامي اس
انتظامي در اين راه از هيچ تالش و كوششي دريغ 
ــاس  ــت كه بر اس نخواهند كرد. اين در حالي اس
ــه كار ويژه  گزارش فرمانده مرزباني ناجا در جلس
مرز به رياست وزير كشور از ابتداي سال جاري تا 
ــن انواع مواد مخدر در مرزها  كنون بيش از 13 ت
ــف و ضبط شده است. رئيس پليس مبارزه با  كش
مواد مخدر كل كشور نيز گفت: نيروي انتظامي از 
ــته حدود  ــته تاكنون توانس ــال گذش آبان ماه س
ــدر را از اطراف مدارس  ــرم مواد مخ 1950كيلوگ

كشور جمع آوري كند.

ــخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني  س
ــك كارگاه توليد مبل  ــهرداري تهران گفت: ي ش
ــب پنجشنبه آتش  در منطقه يافت آباد تهران ش

گرفت و خسارت مالي زيادي ببار آمد.
ــزان درباره  ــو با مي ــي در گفت و گ ــالل ملك ج
ــك كارگاه توليد  ــترده در ي ــات حريق گس جزيي
ــل در منطقه يافت آباد تهران افزود : با تماس  مب
كارگران يك كارگاه مبل سازي و اطالع رساني 
ــتاد فرماندهي  ــامانه 125، س ــه به س ــن حادث اي
ــي درنگ آتش  ــاني تهران ب ــازمان آتش نش س
ــتگاه هاي 87 و 16 به همراه تانكر  ــانان ايس نش
آب و خودرو حامل دستگاه هاي تنفسي را ساعت 
ــه منطقه يافت  ــب 11 خرداد ب 19:53 دقيقه ش

آباد، خيابان مهتدي اعزام كرد.وي گفت: هنگام 
ــاهده شد يك باب  ــيدن به محل حادثه مش رس
كارگاه توليد و رنگ كاري مبل با سقف ايرانيتي 
به مساحت تقريبي 200 متر مربع كامال غرق در 
ــت و هرآن احتمال مي رود با  شعله هاي آتش اس
شدت يافتن آن، آتش به كارگاه هاي همجوار نيز 
سرايت كند.وي ادامه داد: با توجه به تماس هاي 
ــدن كارگران  اوليه درخصوص احتمال گرفتار ش
در داخل اين كارگاه و ميان دود و آتش، نيرو هاي 
ــاني همزمان با شروع عمليات خاموش  آتش نش
ــين احتمالي  ــتجوي محبوس كردن آتش، به جس
ــح كرد: با  ــي تصري ــز پرداختند.ملك در كارگاه ني
ــه به اين كه داخل اين كارگاه مملو از چوب،  توج
ــانان بالفاصله  ــفنج بود، آتش نش تخته و ابرو اس
ــان برق با بكارگيري تجهيزات  پس از قطع جري
ــمت خود  ــاني از چندين س ويژه و لوله هاي آبرس

ــوزي رساندند و به مقابله با  را به كانون آتش س
ــغول شدند ودر مدت زمان  اين آتش سوزي مش
كوتاهي شعله هاي آتش را مهار و كامًال خاموش 
ــه كارگاه هاي  ــرايت آن ب كرده و همچنين از س
ــخنگوي  ــري به عمل آوردند.س همجوار جلوگي
ــازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري  س
ــن حادثه فرد يا  ــبختانه در اي تهران افزود: خوش
ــوزي گرفتار نشده  افرادي در داخل اين آتش س
ــاي عملياتي پس از اطمينان از نبود  بود و نيرو ه
ــوزي  خطر و انجام لكه گيري كامل اين آتش س
ــتگاه هاي خود بازگشتند.وي با اعالم اين  به ايس
ــت،  كه اين حادثه مجروح و مصدومي درپي نداش
ــوزي ابراز داشت:  در مورد علت بروز اين آتش س
كارشناسان آتش نشاني منطقه با خاموش شدن 
ــوزي به بررسي در داخل اين  كامل اين آتش س
ــر تعيين دقيق  ــل پرداختند تا عالوه ب كارگاه مب
ــارات وارده، مشخص كنند كه داليل  ميزان خس

وقوع اين حادثه چه بوده است.

كارگاه مبل سازي در آتش سوخت 
حادثه تلفات جاني نداشت
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اجتماعي

ُاُزن و گردوغبار؛ آالينده هاي هواي 
تهران در تابستان

ــركت كنترل كيفيت  ــاس اعالم ش براس
ــار مهمانان  ــران اُُزن و گردوغب هواي ته
ناخوانده هواي تهران در تابستان هستند 
ــالمت نيز تأثير سو مي گذارند.به  كه بر س
گزارش فارس، آالينده هاي هواي تهران 
در تابستان امسال مهمان هاي ناخوانده اي 
ــه ذرات كمتر از 2,5 ميكرون دارد. از جمل

آالينده اُُزن طي چند سال اخير تبديل به 
ــي از آالينده هاي هوا در ماههاي گرم  يك
سال شده است.در تابستان امسال عالوه 
ــار آالينده  ــي حاصل از گردوغب بر آلودگ
ــش  ــران افزاي ــهر ته ــطح ش ازون در س
مي يابد.ميزان غلظت اين آالينده با شدت 
گرفتن نور خورشيد در ماههاي گرم سال 
ــدا مي كند.همچنين اُُزن گازي  افزايش پي
ــت تقريباً بي رنگ با بويي خاص شبيه  اس
ــازه كه در دماي معمولي به  بوي هواي ت
ــت و چگالي آن در شرايط  صورت گاز اس
ــتاندارد 1,5 برابر اكسيژن است.تابش  اس
ــت آالينده  ــيد و افزايش دما غلظ خورش
ــو بر  ــش مي دهد كه اثرات س اُُزن را افزاي

سالمت انسان دارد.

افتتاح حساب با مدارك مفقودي 
در صدر جرايم اينترنتي

ــا بيان اينكه  ــس پليس آگاهي ناجا ب ريي
افتتاح حساب با مدارك مفقودي باالترين 
ــي را دارد، گفت: طي  ــار جرايم اينترنت آم
ــاي به  ــده و آماره ــام ش ــات انج تحقيق
ــتري به  ــت آمده،مجرمان تمايل بيش دس
ــردار  ــاي اينترنتي دارند.س كالهبرداري ه
ــس پليس  ــي» ريي ــد رضا مقيم «محم
ــا ايلنا، به آمار  ــي ناجا در گفت وگو ب آگاه
كشفيات كالهبرداري و جعل اسناد دولتي 
ــان دهنده  ــاره كرد و گفت: آمارها نش اش
ــتري  ــت كه مجرمان تمايل بيش اين اس
به كالهبرداري هاي اينترنتي دارند.وي با 
اشاره به روش هاي كالهبرداري اينترنتي 
ــاي  كالهبرداري ه ــن  بي در  داد:  ــه  ادام
اينترنتي موضوع افتتاح حساب با مدارك 
ــودي و كارت به كارت به بهانه برنده  مفق
ــدر  ــف در ص ــابقات مختل ــدن در مس ش
كالهبرداري هاي اينترنتي قرار دارد.سردار 
ــي از مهمترين  ــان اينكه يك مقيمي با بي
ــارقان  ــود س ــه باعث مي ش ــواردي ك م
ــوند، طمع بيش از حد  ــي موفق ش اينترنت
است، گفت: رسانه ها بايد در اين خصوص 
ــردم بدهند چرا  ــدارهاي الزم را به م هش
كه سارقان با بهانه هاي مختلف به دنبال 

اخاذي از آنها هستند.

بارش باران شديد در هفت استان
مدير كل پيش بيني و هشدار سريع سازمان 
ــي با اعالم بارش باران شديد در  هواشناس
هفت استان گفت: شنبه و يكشنبه (12 و 
13 خرداد ماه) بر شدت بارش در ارتفاعات 

ــتان هاي واقع در  ــاي البرز و اس و دامنه ه
ــود. رگبار، رعد  ــوب البرز افزوده مي ش جن
ــمال غرب، غرب  و برق و وزش باد در ش
ــور و برخي از مناطق  ــمال شرق كش و ش
ــود.احد وظيفه  ــزي پيش بيني مي ش مرك
ــدت بارش  ــنا افزود: ش در گفت وگو با ايس
12خرداد ماه در استان هاي زنجان، قزوين، 

ــمنان، گيالن ، مازندران،  البرز، تهران ، س
ــي  غرب ــان  آذربايج ــمال  ش و  ــتان  لرس
ــود و در روز يكشنبه (13  پيش بيني مي ش
ــدت  ــدن بر ش خرداد ماه) ضمن افزوده ش
ــدت بارش  ــه مناطق ش ــا در كلي بارش ه
عالوه بر اين استان ها در همدان، مركزي، 
ــمالي و آذربايجان شرقي  قم ، خراسان ش
در برخي از ساعات شدت قابل مالحظه اي 
خواهد داشت.به گفته وي، وزش باد شديد 
ــمال شرق كشور طي شنبه در شرق و ش

 (12 خرداد ماه) پيش بيني مي شود.

مديرعامل سازمان تاكسيراني با اشاره به توزيع بيش از 80 هزار برچسب قيمت جديد ميان تاكسي دارها گفت: نرخ هاي جديد كرايه تاكسي در سال 97 از شنبه اجرا مي شود.به گزارش فارس ، عليرضا 
قنادان مديرعامل اين سازمان از اجراي مصوبه شوراي شهر در خصوص كرايه تاكسي در سال 97 خبر داد و گفت: چاپ و توزيع برچسب هاي جديد بر روي حدود 80 هزار تاكسي پايتخت آغاز شده و 
ظرف هفته آتي انجام خواهد شد.قنادان با بيان اينكه مبناي افزايش كرايه تاكسي ها در شهر تهران نرخ اعالم شده در برچسب هاي نصب شده بر روي تابلوهاي خطوط و شيشه جلوي تاكسي هاست، 
گفت: عالوه بر اين در خطوطي كه پرداخت الكترونيكي موبايلي از سال گذشته با كمك شركت هاي دانش بنيان راه اندازي شده  است اعمال نرخ هاي جديد از طريق سامانه مركزي انجام خواهد شد. 

در اين راستا رئيس كميسيون حمل و نقل و عمران شوراي شهر تهران گفت: بر اساس مصوبه شوراي شهر تهران افزايش نرخ كرايه تاكسي ها بايد با استفاده از تاكسيمتر انجام شود.

خبر ويژه

نرخ هاي جديد كرايه تاكسي در سال 97 از امروز اجرا مي شود

آغاز فرآيندحذف دفترچه هاي بيمه در بيمارستان ها از تير ماه كمبود 100 هزار نيروي پرورشي در مدارس كشور 
عضو كميسيون بهداشت مجلس، از اجراي طرح حذف دفترچه هاي بيمه در 200 بيمارستان كه 
ــهيل روند نظارت و  ــود به عنوان اقدامي در جهت مديريت صحيح منابع، تس از تيرماه آغاز مي ش
آماده كردن زيرساخت هاي الزم براي اجراي پرونده الكترونيك سالمت ياد كرد.يعقوب شيوياري 
ــار خبري مبني بر حذف دفترچه هاي بيمه در 200  در گفت وگو با خانه ملت، در واكنش به انتش
ــتان كشور از تيرماه گفت: اين اقدام مثبتي در جهت ساماندهي حوزه  ــتان واقع در 29 اس بيمارس
درمان كشور است منوط بر اينكه يك كارت هوشمند يا روش جديدي به عنوان جايگزين استفاده 

از اين دفترچه هاي بيمه در اين بيمارستان ها در نظر گرفته شده باشد.

ــي در  ــي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش از كمبود 100 هزار نيروي پرورش معاون پرورش
مدارس كشور بر اساس استانداردها خبر داد.عليرضا كاظمي در گفت وگو با فارس اظهار كرد: 
در حال حاضر با كمبود نيروي پرورشي در مدارس كشور مواجه هستيم كه در اين زمينه دو 
رويكرد وجود دارد.وي ادامه داد: در رويكرد اول كمبود بر اساس استانداردها محاسبه مي شود 
كه بر اساس قانون احياي معاونت پرورشي، حدود 100 هزار نيروي پرورشي در مدارس كشور 
ــتورالعمل هايي كه در داخل وزارت آموزش  و  ــاس دس نياز داريم.كاظمي اضافه كرد: اما بر اس

پرورش تدوين شده است با حدود 30 هزار مربي پرورشي در مدارس كشور مواجه هستيم.

شهرداري تدابير الزم براي 
مهار مگس هاي سفيد را آغاز كند

رئيس كميسيون سالمت و محيط زيست 
ــهر تهران بر ضرورت پيش بيني  شوراي ش
ــوي مديريت شهري براي  تدابير الزم از س
مقابله با هجوم مگس هاي سفيد همزمان 
با گرم شدن هوا تأكيد كرد.زهرا صدراعظم 
ــاره به تدابير  ــوري در گفتگو با مهر، با اش ن
ــه با هجوم  ــراي مقابل ــهري ب مديريت ش
ــدن  ــفيد همزمان با گرم ش مگس هاي س
ــا توجه به  ــت: ب ــران، اظهارداش هواي ته
اينكه در سال گذشته اين مأموريت برعهده 
سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهرداري 
قرار گرفت، تدابيري براي مقابله با اين پديده 
نيز در سال جاري پيش بيني شده است.وي 
ــيون سالمت و محيط زيست  گفت: كميس
ــورا هم اين موضوع را دنبال خواهد كرد  ش
ضمن اينكه سازمان بوستان ها و فضاي سبز 
بايد گزارش اقدامات خود را در اختيار شورا 
قرار دهد تا بر اساس اين گزارش، اقدامات 
ــوي شورا صورت بگيرد و اين  نظارتي از س

موضوع را در شهر تهران كنترل شود.

درخواست پدر نيماي 3 ساله
 از مسئوالن شهري

ــقوط از  ــاله اي كه در اثر س پدر كودك 3 س
سرسره پارك گلچين دچار ضربه مغزي شد، 
گفت : ايمني كودكان به دغدغه مسئوالن 
ــود.به گزارش مهر، سعيد  شهري تبديل ش
قرباني پدر كودك 3 ساله اي كه در بوستان 
ــد  گلچين منطقه 15 دچار حادثه مغزي ش
در خصوص آخرين وضعيت نيماي 3 ساله، 
اظهارداشت: وضعيت جسمي كودكم رو به 
بهبودي است و در عيادتي كه شهردار منطقه 
15 و هيات همراه از فرزند بنده داشتند قول 

ــكي  برآورد هزينه هاي مالي و اقدامات پزش
ــده دادند.وي افزود: از  از اين به بعد را به بن
مسئوالن شهري تقاضا دارم به وسايل بازي 
غير ايمن بوستان ها رسيدگي كنند و آنها را 
مورد بازبيني قرار دهند و ايمني كودكان به 

دغدغه مسئوالن شهري تبديل شود.

گود برج ميالد بايد 
پايدارسازي شود

ــوراي شهر تهران درباره  معاون نظارت ش
ــرج ميالد، گفت اين  تعيين تكليف گود ب
گود بايد پايدارسازي شود و شهرداري بايد 
ــازي را به شوراي شهر ارائه  نحوه پايدارس
ــين حبيب زاده در گفتگو با مهر،  دهد.افش
ــده در  ــاره آخرين تصميمات اتخاذ ش درب
ــن تكليف گود برج  ــهرداري براي تعيي ش
ــن تصميمي كه در  ــزود: آخري ــالد، اف مي
ــد موضوع پايدارسازي  اين زمينه اتخاذ ش
ــازي هم  ــراي پايدارس ــت. ب اين گود اس
ــنهادهاي مختلفي از جمله خاكريزي  پيش
ــهرداري  ــتيم ش ــد كه منتظر هس داده ش
ــه ترتيبي مي خواهند  اعالم كند كه به چ
اين گود را پايدارسازي كنند.معاون نظارت 
ــهر تهران افزود: البته گود برج  شوراي ش
ــري موضوعات مختلف در  ميالد با يكس
ــيدگي  ــت و بايد همزمان رس ــاط اس ارتب
ــوع پيمانكار، افرادي  ــود. از جمله موض ش
كه قرارداد بستند و سرمايه گذاران هستند 
ــود و قرار بر اين شده  ــي ش كه بايد بررس
ــهرداري اين موارد را بررسي كند تا به  ش

يك تصميم صحيح برسد.

اخبار

رتبه پنجم دانشجويان ايراني در مصرف «ريتالين»
گروه اجتماعي: هر سال بويژه در ايام امتحانات مصرف 
ــجويان  قرص «ريتالين» در ميان دانش آموزان و دانش
افزايش مي يابد و برخي براي اينكه بيدار بمانند و بتوانند 
شب امتحان درس بخوانند از اين قرص استفاده و تصور 
مي كنند مصرف آن براي چند مرتبه نمي تواند آسيب زا 
ــد، در حالي كه كارشناسان حوزه اجتماعي معتقدند  باش
قرص هايي چون ريتالين و ترامادول دروازه ورود به اعتياد 
هستند. در اين راستا معاون كل وزارت بهداشت با اشاره 
ــرانه ريتالين، گفت: مطالعات  به عوارض مصرف خودس
در داخل كشور نشان مي دهد مصرف ريتالين در برخي 
دانشجويان بعد از الكل، مواد خانواده حشيش، ترياك و 

ترامادول رتبه پنجم را به خود اختصاص مي دهد.
ــت با  ــاون كل وزارت بهداش ــرج حريرچي مع دكتر اي
ــاره به افزايش مصرف قرص ريتالين در ميان برخي  اش
دانش آموزان و دانشجويان با آغاز فصل امتحانات، گفت: 
ــن داروي محركي از خانواده مواد آمفتاميني و نام  ريتالي
ــت. بايد توجه كرد كه  ژنريك اين دارو متيل فنيديت اس
ــي و كم توجهي  ــن در درمان بيماري بيش فعال ريتالي
ــت كه  ــان بكار مي رود و دارويي اس ــودكان و نوجوان ك
توسط نوجوانان و جوانان بويژه محصلين و دانشجويان 
در شب  هاي امتحان و به طور عمده جهت بهبود تمركز و 
كاهش خواب مورد استفاده قرار مي گيرد.وي با بيان اينكه 
گزارشاتي وجود دارد كه نشان مي دهد، فروش اين دارو 
در زمان برگزاري امتحانات تا 50 درصد افزايش مي يابد، 
ــيوع قابل توجه مصرف اين دارو  افزود: يكي از علل ش
عدم اطالع از عوارض جانبي آن است. عوارضي از قبيل 
تهوع و استفراغ، بي اشتهايي، بي خوابي، افزايش اضطراب، 
احساس سرگيجه و سردرد، خارش و جوش هاي پوست 
و در مواردي بروز حالت هاي روان پريشي است. عوارض 
مصرف طوالني مدت ريتالين يا مقدار زياد و خود سرانه 
ــد و حتي موجب  آن مي تواند از اين هم خطرناك تر باش
ــود. از طرفي ريتالين  مرگ در نوجوانان و جوانان مي ش
در موارد مصرف خودسرانه، پتانسيل باالي اعتيادآوري 

دارد.

 ̈ رتبه پنجم دانشجويان ايراني در مصرف ريتالين
حريرچي با بيان اينكه مطالعات نشان مي دهد كه مصرف 
همزمان ريتالين با الكل مي تواند عوارض جانبي ناشي از 
مصرف آن را به طور قابل توجهي افزايش دهد و شانس 
ــش مي دهد، افزود:  ــي از مصرف آن را افزاي مرگ ناش

ــراي درمان اختالل بيش فعالي و كم  فروش ريتالين ب
توجهي و به طور كلي مصارف پزشكي، با نسخه پزشك 
ــكيل  ــت و معموال در داروخانه هاي منتخب و با تش اس
پرونده به بيمار ارائه مي شود. اما متاسفانه همچون بعضي 
ــوء مصرف دارند، از تعداد  از داروهاي ديگر كه قابليت س
ــه ويژه در فصول  ــت كرده و ب معدودي داروخانه ها نش
ــترس  برگزاري امتحانات به دليل افزايش تقاضا، در دس
نوجوانان و جوانان قرار مي گيرد.وي افزود: يك مطالعه 
در كشور آمريكا بر روي دانشجويان كالج نشان داد كه 
29 درصد كساني كه مورد مصاحبه قرار گرفته اند، سابقه 

ــتند .در يك مطالعه طولي در يك  مصرف ريتالين داش
دوره چهار ساله مشخص شد كه شيوع ساليانه مصرف 
ــتم، دهم و  ــوزان پايه هاي هش ــن در دانش آم آمفتامي
ــده است.  دوازدهم به ترتيب 2.7، 4.3 و 4.5 گزارش ش
ــيوع يكساله در دانشجويان حدود پنج  در همين دوره ش
ــده بود.  وي به ايسنا گفت: مطالعات  درصد گزارش ش
در داخل كشور نشان مي دهد مصرف ريتالين در برخي 
دانشجويان بعد از الكل، مواد خانواده حشيش، ترياك و 

ترامادول رتبه پنجم را به خود اختصاص مي دهد.

 ̈  تبعات مصرف ريتالين 
دكتر سيدعلي فاطمي - داروساز و متخصص داروشناسي 
ــح داد:حالت  ــرف ريتالين توضي ــوص آثار مص در خص
تهوع، افزايش دماي بدن، سردرد، بي خوابي، عصبانيت، 
ــنج، از  ــارخون و تش بي نظمي ضربان قلب، افزايش فش

ــژه در مقادير باال  ــرف ريتالين بوي عوارض جانبي مص
ــنا گفت: ايجاد تحمل و وابستگي به  ــت.وي به ايس اس
ــت كه در  اثر دارو نيز يكي از مهم ترين نگراني هايي اس
ــورد ريتالين و همه داروهاي تحت كنترل ديگر وجود  م
دارد؛ به اين معني كه مصرف كننده مجبور مي شود براي 
ــش از دفعه قبل دارو مصرف كند  گرفتن اثر، هر بار بي
ــبت به آن از نظر رواني و جسمي وابسته  و از طرفي نس
ــه به دنبال آن خواهد بود.نايب رييس  مي شود و هميش
انجمن داروسازان تاكيد كرد: با توجه به اينكه داروهاي 
تحت كنترل مانند ريتالين از طريق داروخانه ها به صورت 
عادي عرضه نمي شود، اغلب ريتالين هاي در دسترس، 
قاچاق و حتي تقلبي هستند كه مي توانند بسيار زيان بارتر 

و حتي مرگ آور باشند.

 ̈ شناسايي دانش آموزان در معرض خطر
ــادر منصوركيايي، مديركل دفتر مراقبت در برابر  ن
ــيبهاي اجتماعي نسبت به سوء مصرف داروها  آس
ــات زيانبار آن به  ــان و تبع ــودكان و نوجوان در ك
ــاره افزايش مصرف  ــدار داد و درب ــا هش خانواده ه
ــاس  ــن در دانش آموزان اظهار كرد: بر اس ريتالي
ــيب هاي  ــش و مديريت آس ــامانه پاي ــزارش س گ
اجتماعي دانش آموزان، يكي از رفتارهاي پرخطر 
ــرف داروهايي چون  ــر، گرايش به مص در اين قش
ــزود: گرايش به  ــت.وي اف ريتالين و ترامادول اس
ــايع دارد؛ اول در زمان  ــه دليل ش ــن داروها، س اي

ــدف تمركز، آرامش و  ــات و كنكور و با ه امتحان
ــكاري براي  ــه عنوان راه ــت حافظه، دوم ب تقوي
ــت روان  ــي از اختالل هاي مرتبط با بهداش رهاي
ــردگي، نقص توجه و سوم به  مانند اضطراب، افس
عنوان يك رفتار مخاطره آميز كه در واقع همراه با 
ساير رفتارها و موقعيت هاي مخاطره آميز، استفاده 
شده و روي مي دهد.مديركل دفتر مراقبت در برابر 
ــيب هاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش با  آس
ــا در همه زمان ها و  ــه اگرچه خانواده ه بيان اينك
ــبت به گرايش فرزندان به اين  موقعيت ها بايد نس
ــاس و مراقب باشند تاكيد كرد: اما در  داروها، حس
ــود كه در فصل امتحانات  عين حال توصيه مي ش
ــته باشند. شواهد  ــتري داش و كنكور، مراقبت بيش
ــان مي دهد متاسفانه از اين داروها و قرص ها،  نش
ــرف و به عنوان يكي  ــوء مص در مواردي براي س
ــودكان و  ــط ك ــيب به خود، توس از ابزارهاي آس

نوجوانان استفاده شده است. 
ــيب هاي  ــر آس ــت در براب ــر مراقب ــركل دفت مدي
ــرورش درباره روند  ــي وزارت آموزش و پ اجتماع
ــرض خطر بويژه  ــش آموزان در مع ــايي دان شناس
ــوءمصرف ريتالين گفت: دانش آموزان  در زمينه س
ــامل انواع داروها و  داراي اختالل مصرف مواد ش
مواد، مطابق برنامه اي مشترك با وزارت بهداشت 
ــور و با محوريت ستاد  ــتي كش ــازمان بهزيس و س
مبارزه با موادمخدر شناسايي شده و جهت دريافت 
ــوند. اين  ــات درمان و مددكاري ارجاع مي ش خدم
ــال تحصيلي 97-1396 نيز اجرا شده  برنامه در س
است و آيين نامه مربوط به آن با توجه به گذشت 
چهار سال از اجرا بتازگي توسط كارگروه مشترك 
ــدر، وزارت آموزش و  ــا موادمخ ــارزه ب ــتاد مب س
پرورش، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي كشور 
و قوه قضائيه بازنگري شده است كه پس از نهايي 
ــدن فاز جديد آن از مهر ماه 1397 در مدارس  ش

كشور اجرا خواهد شد.
كيايي در پاسخ به اينكه آيا ريتالين وابستگي دارد و 
اعتيادآور است؟ اظهار كرد: ريتالين، جزو داروهايي 
است كه بايد با تجويز پزشك و روانپزشك مصرف 
ــود، چون در صورت عدم رعايت دوز مصرف و  ش
ــرانه، موجب  ــتمرار مصرف خودس ــورت اس در ص

وابستگي شده و عوارض زيانباري دارد.

ريتالين و ترامادول دروازه ورود به اعتياد هستند

اخبار

آگهى حصر وراثت آقاى عدنان  شهرت  چاملى  نام پدر فريح  بشناسنامه 1890165794 صادره 
از شادگان  درخواستى بخواسته صدورگواهى حصروراثت تقديم و توضيح داده كه مادرش 
مرحوم حكيمه شهرت چاملى بشناسنامه 9811 صادره از شادگان در تاريخ 1397/11/30 در 
شادگان اقامتگاه دائمى اش فوت ورثه اش عبارتند از: 1- متقاضى با مشخصات فوق. 2- كاظم 
بشناســنامه 21266 متولد 1359/12/13 و كد ملى  1898431639 صادره شادگان. 3- هادى  
بشناســنامه 298 متولد 1363/11/32 و كد ملى 1899738096 صادره شادگان. 4- فاطمه به 
شناســنامه 2109 متولد 1361/11/1 وكد ملى 1899505326 صادره شادگان. 5- قسيمه  به 
شناســنامه 781 متولد 1365/5/24 و كد ملى 1899964401  صادره شادگان.  6- سهام  به 
شناســنامه 11808 متولد 1366/8/4 و كد ملى 1899854584 صادره شــادگان. 7- رباب به 
شناسنامه 1890051705 متولد 1368/10/13 صادره شادگان. شهرت همگى چاملى (فرزندان 
متوفى). 8-  فريح چاملى  به شناســنامه 11044 متولد 1340/1/10 و كد ملى 1898329591 
صادره شادگان. (همسر متوفى) وال غير. اينكه با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در 
يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى 

كه بعد اين تاريخ ابراز شود ، از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شادگان

آگهى حصر وراثت آقاى كاظم  شــهرت  فيروزى  نام پدر على  بشناسنامه 5954 صادره از 
شــادگان  درخواستى بخواسته صدورگواهى حصروراثت تقديم و توضيح داده كه پسرش 
مرحوم جواد شــهرت فيروزى بشناسنامه 1 صادره از شــادگان در تاريخ 1397/2/16 در 

شــادگان اقامتگاه دائمى اش فوت ورثه اش عبارتند از: 1- متقاضى با مشــخصات فوق. 2- 
ســجاد بشناســنامه 1890588091 متولد 1381/1/19 صادره شادگان. 3- فؤاد  بشناسنامه 
1890779717 متولد 1386/7/15 صادره شــادگان. 4- ســحر به شناسنامه 1890502480 

متولد 1378/7/24 صادره شادگان. شهرت همگى فيروزى (فرزندان متوفى) والغير. اينكه با 
انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كس اعتراض دارد يا 
وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى 
صادر و هر وصيت نامه بجز ســرى و رسمى كه بعد اين تاريخ ابراز شود ، از درجه اعتبار 

ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شادگان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى م / الف 1005  بدينوسيله به آقاى محمدرضانوحى  كه فعال مجهول 
المكان مى باشــد ابالغ مى گردد كه آقاى  مصطفى ســهرابى اصالن دادخواستى به خواسته 
مطالبه وجه به طرفيت شما تقديم كه به كالسه 970142 ح 130  ثبت و براى روزچهارشنبه 13/ 
4/ 1397 ساعت 12 وقت رسيدگى تعيين گرديده، لذا مراتب جهت تقاضاى خواهان در اجراى 

مقررات ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشارآگهى 
جهت دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به شعبه  130 واقع در همدان – سعيديه باال 
خيابان متين– كوچه محمديه پالك 2 – شوراى حل اختالف ويژه بازرگانى همدان مراجعه و در 
روز و ساعت مقرره فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هر گونه دفاعى دارد به عمل آورد واال 
شورا غياباً رسيدگى  و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهى الزم شود 

يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
رئيس دبيرخانه حوزه  130 شوراهاى حل اختالف شهرستان همدان

اداره كل ثبت اســناد و امالك اســتان كرمانشاه  اداره ثبت اســناد و امالك حوزه ثبت ملك 
ســنقر هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى  آگهى  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره  139660316009000649 مورخه 
1396/12/06 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 

فاقد ســند رسمى مســتقر  در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سنقر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم ربابه بشيرى  فرزند بخشعلى بشماره شناسنامه 607 صادره از سنقر نسبت 
به ششــدانگ يك قطعه زمين وبناى حداثى در ان به مســاحت 48,50 متر مربع در قسمتى از 
پالك 2221 اصلى واقع در سنقر –شهرك شهداء – انتهاى كوچه سيد جالل خريدارى از مالك 
رسمى اقاى ابوالحسن بنى عامريان محرز گرديده است. لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى د اشته باشند  مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســتخود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است د ر صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد . تاريخ انتشار 

نوبت اول : 97/3/12 تاريخ انتشارنوبت دوم :97/3/27
محمد ابراهيم بشيرى - رئيس ثبت اسناد و امالك سنقر

معاون امور تاالب ها در دفتر زيستگاه هاي 
سازمان حفاظت محيط زيست از خشك 
شدن 60 تاالب هاي كشور خبر داد.مسعود 
ــرزاده كريمي در گفت وگو با ايلنا درباره  باق
وضعيت تاالب ها گفت: حدود سه ميليون 
هكتار تاالب شامل 105 تاالب در كشور 
شناسايي شده است. حدود يك ميليون و 
سيصد هزار هكتار از اين تاالب ها يعني 30 
درصد آن و معادل 60 تاالب خشك شده 
است، اين سي درصد در تاالب ها متفاوت 
است و به طور مثال در گاو خوني حدود 90 
ــه 70 درصد و تاالب  درصد، تاالب ارومي
گندمان 20 درصد خشك شده است.وي 
با بيان اينكه 60 تاالب تحت تاثير ميزاني 
از خشكسالي قرار گرفته اند، تصريح كرد: 
ــه تاالب هايي كه به صورت كامل  از جمل
خشك شده است تاالب جازموريان است، 
ــه طور طيبعي هم از  البته اين تاالب ها ب
ــيالب هاي دور ه هاي چندساله آبگيري  س

ــدند بنابراين اين نوع خشك شدن  مي ش
در برخي از تاالب ها اتفاق مي افتد.معاون 
امور تاالب ها در دفتر زيستگاه هاي سازمان 
ــت با بيان اينكه در  حفاظت محيط زيس
ــر 70 درصد تاالب حورالعظيم  حال حاض
آب گيري شده است، گفت: كانون هاي گرد 
و غبار در منطقه دو دسته داخلي و خارجي 
ــترين ميزان گرد و غبار در  ــتند. بيش هس
كشور از كانون هاي داخلي است كه شامل 
ــتره خشك شده  ــه بخش مي شود؛ بس س
ــده،  ــاورزي رها ش ــا، اراضي كش تاالب ه
اراضي مرتعي و طبيعي كه به دليل چراي 
بي رويه دام پوشش گياهي خود را از دست 
داده اند. اين سه عامل به تدريج باعث ايجاد 

كانون گرد و غبار در كشور شده اند.

 ̈ تعيين نيـاز آبي و حقابـه از مهمترين 
موضوعات در برنامه احياي تاالب هاست

ــش ديگري  ــي در بخ ــرزاده كريم باق

ــاره برنامه هاي  ــش درب از صحبت هاي
ــت در  ــت محيط زيس ــازمان حفاظ س
ــاي تاالب ها گفت: كل  خصوص احي
ــاي تاالب ها  ــاي اجرايي احي برنامه ه
ــته الي روبي مسيل ها،  ــامل 4 دس ش
انحراف آب، كانال كشي، عمق ايجاد 
كردن، كاهش تبخير كه بسته به نوع 
تاالب در قسمت هاي مختلف متفاوت 
ــوي احياي  ــت، به طور مثال الگ اس
تاالب جازموريان با هامون در سيستان 
متفاوت است.وي ادامه داد: همچنين 
تعيين نياز آبي و حقابه و تامين آن از 
مهمترين موضوعات در برنامه احياي 
تاالب ها است، چراكه اگر بحث حقابه 
تامين شود، پروفيل خاك را مرطوب 
ــكالت كمتري  ــا با مش ــد و م مي كن
روبرو هستيم. تدوين برنامه مديريت 
زيست بوم تاالب و اجراي آن از ديگر 
برنامه  هاي احياي تاالب هاست. برنامه 

ــاالب نحوه  ــت بوم ت ــت زيس مديري
ــاختار مديريتي را  مديريت تاالب و س
ترسيم و با مشاركت همه ذينفعان در 
حوضه آبريز تاالب تصميم مي گيرد نه 
در تاالب. مشاركت مردمي، طرح هاي 
كسب و كار معيشت جايگزين از ديگر 

برنامه هاي ماست.
ــر  دفت در  ــا  تاالب ه ــور  ام ــاون  مع
زيستگاه هاي سازمان حفاظت محيط 
ــوال كه  ــخ به اين س ــت در پاس زيس
ــرايط حاد  درباره تاالب هايي كه در ش
ــك  ــته و به طور كامل خش قرار داش
ــده اند چه برنامه اي داريد؟ توضيح  ش
ــوص تاالب هايي كه در  داد: در خص
شرايط حاد قرار دارند بايد ببينيم كدام 
يكي از برنامه ها زودتر ما را به نتيجه 
ــاند. البته در تاالب هاي استان  مي رس
اصفهان بحث حقابه ها تعيين شده اما 
در تامين آن با مشكل مواجه هستيم. 

براي تامين حقابه زاينده رود چندين بار 
مكاتباتي با دستگاه هاي مربوطه انجام 
ــده رود تصميم  ــده اما در بحث زاين ش
ــت و همه ذينفعان در  ــاركتي اس مش
شوراي هماهنگي زاينده رود تصميم 
ــورا به رياست وزير  مي گيرند. اين ش
نيرو و با حضور استانداران سه استان، 
 معاونان دستگاه ها و نماينده كشاورزان 
باالدست و پايين دست تشكيل شده 
ــه مترمكعب براي آب  و متر مكعب ب

تصميم گرفته مي شود.

60 تاالب  كشور خشك شده است

معاون امور تاالب ها هشدار داد
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بانك و بيمه

ديدار مديران حوزه ارتباطات و
 پست بانك ايالم بانماينده ولي فقيه

ــتان با   ديدار مديران حوزه ارتباطات اس
نماينده ولي فقيه در استان وامام جمعه 
ــت بانك،  ــور مديران پس ــالم با حض اي
اداره كل ارتباطات و فناوري اطالعات، 
ــركت ارتباطات زيرساخت و  ــت، ش پس

شركت مخابرات برگزار شد.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل 
ــك ايران در  ــت بان از روابط عمومي پس
ــتان  ــن ديدار،نماينده ولي فقيه دراس اي
ــك ايام ماه  ــام جمعه ايالم با تبري و ام
مبارك رمضان به نقش حساس،مهم و 
زيربنايي ارتباطات و فناوري اطالعت در 
جامعه اشاره كرد و افزود: اين مجموعه 
ــور پس از پيروزي انقالب  عظيم در كش
ــتاوردهاي نظام  ــي از بزرگترين دس يك
ــرا كه با وجود  ــمار مي آيد چ اسالمي بش
سياسي،علمي و  تحريم هاي  و  ــارها  فش
ــدار و بينش  ــان با اقت ــي همچن فرهنگ
ــتاي تحقق  ــادي در راس ــي و اعتق دين
ــالمي به فعاليت  اهداف نظام مقدس اس

خود ادامه ميدهد.
و  ــات  ارتباط ــركل  بيرامي مدي ــاس  عب
ــاره به  ــتان با اش ــاوري اطالعات اس فن
ــم ارزيابي كردن تمامي خدمات قابل  مه
ــامل  ــه حوزه هاي مربوطه ش ــه كلي ارائ
پست،پست بانك،زيرساخت و مخابرات 
ــتان و نقش زيربنايي و تاثيرگذار  در اس
ــرورت  برض ادارات  ــن  اي ــاي  فعاليت ه
ــران  ــري تمامي مدي ــي و همفك همراه
ــتاني در راستاي مرتفع  ــئولين اس و مس
ــع پيش روي  ــكالت و موان نمودن مش

حوزه ارتباطات در استان تاكيد كرد.
گفتني است در اين ديدار فردين اميري 
ــتان و  ــت بانك اس ــعب پس مديريت ش
ــاير مديران حوزه ارتباطات و فناوري  س
اطالعات با تشريح عملكرد و فعاليتهاي 
انجام شده بر آمادگي اين مجموعه براي 
ــه خدمات بويژه در مناطق دورافتاده  ارائ

تاكيد كردند.

اقدام و عمل بانك دي در تحقق 
حمايت از توليد كننده داخلي 

بانك دي در راستاي تحقق شعار توليد 
ــرمايه ايراني  ملي- حمايت از كاال و س
اقدام به ارائه محصول «كارت اعتباري 

خريد كاالي ايراني» نموده است.
ــه عصرايرانيان به  ــزارش روزنام ــه گ ب
ــي و تبليغات  ــل از اداره روابط عموم نق
بانك دي؛ اين بانك در راستاي اجراي 
منويات مقام معظم رهبري و نامگذاري 
سال جاري با عنوان «حمايت از كاالي 
ــت از توليد  ــن حماي ــي» و همچني ايران
داخلي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، 
اقدام به ارائه محصول «كارت اعتباري 

خريد كاالي ايراني» كرده است. 
ــاس اين گزارش؛ كارت اعتباري  بر اس
خريد كاالي ايراني، ابزار پرداختي است 
ــعب براي مشتريان بانك  كه توسط ش
ــد كاالي ايراني صادر  ــت خري دي جه
ــن كارت قادر  ــردد. دارندگان اي مي¬گ
خواهند بود نسبت به خريد كاالي مورد 
ــقف 100،000،000 ريال  نياز خود تا س
ــغ آن را به صورت  ــوده و مبل ــدام نم اق
ــاط مساوي و با نرخ  تدريجي و در اقس

سود مناسب به بانك پرداخت نمايند. 
الزم به ذكر است؛ «دي كارت  - كاالي 
ــغ 20،000،000 ريالي ،  ايراني» با مبال
ــي و 100،000،000  50،000،000 ريال

ــردد و بازپرداخت  ــادر مي گ ــي ص ريال
كارت هاي اعتباري مذكور در اقساط 12 
ــه و 36 ماهه  ــه، 24 ماهه، 30 ماه ماه
بوده و سود ساليانه اين تسهيالت 15� 

مي باشد.
ــان دريافت «دي  ــت متقاضي گفتني اس
ــت  مي بايس ــي»،  ايران كاالي  كارت  - 
ــاب هاي سپرده  داراي يكي از انواع حس
ــداز  يا  ــس ان ــاري، پ ــنه ج قرض الحس
ــرمايه گذاري كوتاه مدت عادي نزد  س

بانك دي باشند.

جديدترين اولويت هاي پژوهشي 
بانك توسعه صادرات ايران

ــك بانك  اداره پژوهش و مديريت ريس
اولويت هاي  جديدترين  صادرات  توسعه 
ــراي اطالع  ــك را ب ــي اين بان پژوهش
محققين و پژوهشگران عالقه مند براي 

سال 97 اعالم كرد.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل 
ــعه صادرات،  از روابط عمومي بانك توس
بررسي آسيب شناسي انجام پيمان هاي 
ــه، چگونگي ارائه  ــي دو يا چند جانب پول
خدمات ارزي و حمايت از صادركنندگان 
ــتاندارد  ــاختار اس ــاي فاقد س در بازاره
ــاي مرزي) و انجام مطالعه در  (بازارچه ه
ــتاي تهيه و تدوين گزارش ارزيابي  راس
استراتژيك دستگاه از جمله اين عناوين 

پژوهشي است.
همچنين به روزرساني مدل كسب و كار 
ــعه صادرات ايران با رويكرد  بانك توس
تبديل شدن به اگزيم بانك ايران و ارائه 
الگوي بهينه تخصيص منابع با بررسي 
ــك از ديگر  ــي پرتفوي بان توزيع بخش
عناوين مطروحه در بخش اولويت هاي 

پژوهشي امسال خواهد بود.

ترجمه كتاب «مديريت ريسك» 
توسط بانك شهر

ــك در  ــت ريس ــاب مديري ــه كت ترجم
 Risk Management ) بانكداري
In Banking) توسط بانك شهر در 
ــت. به گزارش روزنامه  ــت انجام اس دس
ــا، كميته  ــه نقل از ايبِن ــان ب عصرايراني
ــال 1988  ــال در س ــي ب ــارت بانك نظ
ــتاندارد  ــن اولين اس ــه تدوي ــادرت ب مب
ــالمت و سرمايه  بين المللي در زمينه س
مورد نياز بانك ها، موسوم به «توافقنامه 
ــه بال دو»،  ــك» نمود. «توافقنام بال ي
ــار مقدماتي و  ــس از چند مرحله انتش پ
اخذ نظرات اصالحي و اجراي آزمايشي، 
ــرانجام از ابتداي سال 2008 ميالدي  س
به مرحله اجرا درآمد. «توافقنامه سرمايه 
ــه» در سال 2011 منتشر شد كه  بال س
ــه توافقنامه حول  ــده تاثيرات هر س عم
موضوع مديريت ريسك و نسبت كفايت 
ــاس كميته بال،  سرمايه مي باشد. براس
ريسك هاي بانكي به چهار دسته ريسك 
اعتباري، نقدينگي، بازار و عملياتي دسته 
ــتا بانك  ــوند. در اين راس ــدي مي ش بن
مركزي ج. ا.ا نيز از سال 1387 به بعد به 
شكل جدي¬ تر چندين بخشنامه جهت 
اجرا براي بانك هاي كشور ابالغ نموده 
است. بانك شهر نيز در پيروي از مقررات 
ــات ابالغي بانك مركزي ج. ا.ا و  و الزام
در جهت ارائه بهترين و مطمئن¬ ترين 
ــمند خود،  ــتريان ارزش ــات به مش خدم
ــتاي گشودن زواياي جديد  اخيرا در راس
ــك بانكي با  ــت ريس ــق مديري و تعمي
ــرب از متخصصين  ــكيل تيمي مج تش
بانكي و دانشگاهي زير نظر دكتر حسين 
محمد پورزرندي، اقدام به ترجمه كتاب 
 Risk «مديريت ريسك در بانكداري»
 Management In Banking
بر مبناي جديدترين دستاوردهاي كميته 

بال سه نموده است.
 Joel ــيز ــط جويل بس كتاب فوق توس
ــخه چهارم آن در  Bessis تاليف و نس
ــركت جان وايلي  سال 2015 توسط ش
ــر شده كه در برگيرنده  ويرايش و منتش
ــه  ــات و رهنمودهاي كميته بال س الزام
ــك در حوزه  ــتاي مديريت ريس در راس

بانكداري است.
ــر امور  ــاري، مدي ــمعيل غف ــر اس دكت
ــي و كنترل هاي داخلي بانك  حسابرس
ــت تيم ترجمه اين اثر،  ــهر و سرپرس ش
ــخه  ــن معرفي كتاب از ترجمه نس ضم
ــت  ــال اس ــه حدود يكس ــارم آن ك چه
ــده است خبر  ــهر شروع ش در بانك ش
مي دهد كه مي تواند يك راهنماي خوب 
ــك و  براي مديران بانك، مديران ريس
دانشجويان باشد، همچنين در اين كتاب 
تمام مباحث مديريت ريسك كه نياز به 
ــتن آن ضروري است و نيز كشف  دانس
ــات و تكنيك هاي جديد  آخرين تحقيق
مرتبط، تمام جنبه هاي مديريت ريسك 
ــي و بحران هاي اخير از  و مديريت بانك

منظر جديد ارائه شده است.
ــوق راهنمايي مفيد  ــزود: كتاب ف وي اف
ــك  ــن اطالعات در حوزه ريس ــا آخري ب
ــك هاي  ــك، انواع ريس و مديريت ريس
ــررات بانكداري،  ــن و مق ــي، قواني بانك
ــك در بانكداري،  ــل محرك ريس عوام
مديريت ريسك يكپارچه، مدل سه خط 
دفاعي، كفايت سرمايه، ارزش در معرض 

خطر و... مي باشد.

اخبار

بهترين شيوه پرداخت عوارض راهداري در سفرهاي پيش رو
ــتانه تعطيالت  ــن در آس ــرار گرفت  با ق
ــراي خريد  ــب ب ــاه، زمان مناس خردادم
ــب پرداخت الكترونيكي عوارض  برچس
ــدون توقف در  ــردد ب ــراي ت (ETC) ب

ــت. به  ــيده اس ــر آزادراهي فرا رس معاب
ــه عصرايرانيان به نقل از  گزارش روزنام
پايگاه خبري بانك مسكن -هيبنا، براي 
ــور 4 ايستگاه عوارضي  اولين بار در كش
ــترك وزارت  ــا همكاري مش ــر تردد ب پ
ــكن به  ــك مس ــازي و بان راه و شهرس
سامانه اي براي پرداخت آنالين و بدون 
ــهري  ــوارض در معابر برون ش توقف ع
مجهز شدند. سامانه پرداخت الكترونيكي 
ــوم به «ETC» در حال  عوارض موس
حاضر در ايستگاه هاي عوارضي تهران – 
پرديس، تهران – قم، اهواز – بندر امام 
و نيز عوارضي بعد از فرودگاه در ورودي 
شهر قم تعبيه شده و در آينده قرار است 
10 معبر آزادراهي ديگر نيز از اين امكان 

برخوردار شوند. تاثير پرداخت الكترونيك 
عوارض در كاهش اتالف وقت مسافران 
ــالت نظير نوروز،  ــژه در ايام تعطي به وي
ــد روزه خرداد و  ايام تعطيالت پياپي چن
عيد فطر مشهود است چراكه با افزايش 
ــت  ــافران، زمان انتظار در پش تعداد مس
ــافران  ــتگاه هاي عوارضي براي مس ايس
ــه اگر  ــي ك ــد، در حال ــش مي ياب افزاي
ــب پرداخت الكترونيك  خودروها برچس
ــند، بدون  عوارض را خريداري كرده باش
ــط عبوري  ــت مي توانند از خ ــوت وق ف

ــتفاده  ــراي اين منظور اس اختصاصي ب
ــب هايي كه صدور  ــتن برچس كنند. داش
ــط بانك مسكن انجام مي شود،  آن توس
نه تنها از اتالف وقت مسافران جلوگيري 
ــد تخفيف نيز  ــه 20 درص ــد، بلك مي كن
براي مسافراني كه از اين امكان استفاده 
مي كنند، منظور مي شود. به اين ترتيب با 
توجه به صرفه جويي در زمان و مصرف 
ــوخت و تخفيف عوارض، در مجموع  س

ــفر ارزان تري براي مسافران به دنبال  س
دارد. البته هزينه خريد برچسب پرداخت 
ــزار تومان  ــي عوارض 20 ه الكترونيك
است كه تنها يك بار پرداخت مي شود و 
برچسب مذكور فاقد مدت اعتبار بوده و تا 
سال ها قابل استفاده است. پس از خريد 
ــب ها در گام بعدي الزم است  اين برچس
برچسب مذكور متناسب با نياز مسافر شارژ 
شود. امكان شارژ برچسب با رقمي بين 5 

هزار تا 500 هزار تومان وجود دارد كه بر 
حسب تعداد سفرهاي احتمالي در سال، 
ــارژ را انتخاب كرد. براي  مي توان رقم ش
خريد و شارژ برچسب راه هاي گوناگوني 
ــود دارد، از مراجعه حضوري گرفته تا  وج
ــك و كدهاي USSD . اما  اينترنت بان
ــهل الوصول ترين  ــاده ترين و س شايد س
www. روش مراجعه به سايت اينترنتي
از  ــت.  اس  maskan.avarezi.ir

ــب ها از طريق پست  آنجا كه اين برچس
تحويل متقاضيان مي شود، ممكن است 
اگر امروز اقدام كنيد، با توجه به تعطيالت 
هفته جاري، اين برچسب قبل از سفر به 
دست شما نرسد. اما جاي نگراني نيست 
ــما ثبت  ــخصات خودروي ش چراكه مش
ــريال اختصاصي  ــما شماره س و براي ش
ــس از مراجعه به  ــه، پ ــب مربوط برچس
ــب انجام مي شود.  سايت و خريد برچس
ــبت به شارژ ريالي  فقط كافي است نس
ــرده و  ــدام ك ــور نيز اق ــب مذك برچس
ــپس بدون دغدغه سفر كنيد. سامانه  س
ــما از  ETC در زمان عبور خودروي ش
ــي براي دارندگان  خط عبوري اختصاص
ــب پرداخت الكترونيك عوارض،  برچس
ــرده و عوارض را  ــايي ك پالك را شناس
ــارژ  ــاب 20 درصد تخفيف از ش با احتس
ــر مي كند و به خاطر  ــب شما كس برچس
ــب هنوز روي شيشه نصب  اينكه برچس
نشده، جريمه نخواهيد شد. پس از اينكه 
برچسب به دست شما رسيد مي توانيد آن 
ــب  ــه خودرو در جاي مناس را روي شيش
ــفرهاي  ــب كنيد تا از اين پس در س نص
ــويد.  ــز از اين امكان برخوردار ش آتي ني
ــب خريداري شده نيز از  همچنين برچس
طريق تمام كارت هاي شتابي در سايت 
ــت. دارندگان اين  ــارژ اس مذكور قابل ش
برچسب فرصت دارند تا 72 ساعت پس 
ــبت به شارژ  از عبور از عوارضي نيز نس

كافي برچسب خود اقدام كنند.

ــون  ــاده 24 قان ــد (ب) م ــه بن جريم
ــث براي  ــخص ثال ــه اجباري ش بيم
ــين آالت  ماش و  ــيكلت ها  موتورس
شخص ثالث  بيمه نامه  فاقد  كشاورزي 

بخشيده شد.
ــه عصرايرانيان به  ــزارش روزنام به گ

ــل از اداره كل روابط عمومي و امور  نق
ــتاي  بين الملل بيمه مركزي، در راس
ــع عمومي صندوق تامين  مصوبه مجم
ــي و موافقت بيمه  ــارت هاي بدن خس
ــالمي ايران به  ــزي جمهوري اس مرك
ــار آسيب پذير و  منظور حمايت از اقش

ــيب هاي اجتماعي و  پيشگيري از آس
ترويج فرهنگ بيمه، شركت هاي بيمه 
مكلفند از تاريخ 1397,03.19مقارن با 
ــعيد فطر لغايت 1397.06.19  عيد س
ــه موضوع بند  ــد درصد مبلغ جريم ص
ــه اجباري  ــون بيم ــاده 24 قان (ب) م

ــال1395  ــث مصوب س ــخص ثال ش
و  ــيكلت ها  س ــور  موت ــه  ب ــوط  مرب
ــين آالت كشاورزي فاقد بيمه نامه  ماش
كه دارندگان آن ها در بازه زماني مورد 
اشاره اقدام به خريد بيمه نامه شخص 

ثالث مي نمايند را دريافت نكنند.

بخشودگي جرائم بيمه موتور سيكلت و ماشين آالت كشاورزي

مراسم توديع مدير شعب استان گلستان 
ــا حضور مدير امور  بانك ايران زمين، ب
ــعب استان هاي  ــعب استانها، مدير ش ش
ــعب و  ــاي ش ــمنان، رؤس مازندران و س
ــتان گلستان در  ــتادي اس واحدهاي س
ــت برگزار  ــالن كنفرانس اين مديري س
عصرايرانيان  ــه  روزنام گزارش  ــد.به  ش
ــك ايران  ــل از روابط عمومي بان ــه نق ب
زمين، در اين گردهمايي محمد حسيني 
ــتانها ضمن  ــعب اس ــي مدير ش كناروئ
بررسي عملكرد شعب در دوماهه نخست 

سالجاري به افق 1400 بانك و انتخاب 
شعار بانك ديجيتال اشاره و گفت: براي 
ــر نگاه و تفكر  ــعار بانك، تغيي تحقق ش

نيروي انساني يك ضرورت است 
ــنتي رسيدن به  و قطعاً با نگاه س
ــت. ــداف نهايي امكانپذير نيس اه

ــزود: امروزه  ــيني كناروئي اف حس
پيشرفت در تكنولوژي باعث شده 
استراتژي  كارها  و  ــب  تمامي كس
ــود را تغيير دهند و مجموعه اي  خ
ــت كه استراتژي و شعار  موفق اس

ــي كند.وي  ــي و اجراي ــود را عمليات خ
ــنل  ــش همكاري و همياري پرس به نق
براي رسين به افق بانك اشاره و اظهار 

داشت: حركت عظيمي در پيش رو داريم 
كه قطعاً با تجربه نيروهاي بازنشسته و 
توان و همت جوانان پويا اتفاقات خوب 
ــورد. خ ــد  خواه ــم  رق

ــه  ــن جلس ــه اي در ادام
ــاله  نيز از زحمات 6 س
محمدتقي بهشتي مدير 
شعب استان گلستان با 
اهداي لوح تقدير شد.در 
پايان سيد مهدي سليم 
ــعب  ش ــر  بهرامي مدي

ــتانهاي مازندران، گلستان و سمنان  اس
ــندي از حضور در جمع  ضمن ابراز خرس
ــكيل تيم هاي  همكاران به ضرورت تش
ــعب و مراجعه به محل  ــي در ش بازارياب
ــتريان و در نهايت تالش  ــت مش فعالي
ــذب منابع  ــپرده و ج ــراي افزايش س ب

تاكيدكرد.
كناروئي در حاشيه اين مراسم به همراه 
ــليم بهرامي مدير شعب  ــيد مهدي س س
استانهاي مازندران، گلستان و سمنان از 

شعب وليعصر و گرگان بازديد كردند.

ضرورت تغيير نگاه و تفكر براي تحقق بانك داري ديجيتال

انتشار شماره 52 نشريه الكترونيك تازه هاي بيمه ايران و جهان

ــماره از دو هفته نامه الكترونيك  ــاه و دومين ش پنج
تازه هاي بيمه ايران و جهان توسط پژوهشكده بيمه 

انتشار يافت.
ــان به نقل از روابط  ــه گزارش روزنامه عصر ايراني ب
عمومي پژوهشكده بيمه اين شماره با بررسي موضوع 
ــر تاكيد دكتر  ــت بيمه از يورو ب ــتر صنع اقبال بيش
همتي رييس كل بيمه مركزي در كنار زدن دالر و 
بهره برداري از يورو در معامالت ارزي خود پرداخته 
ــايبري و ريسك هاي  ــترش پوشش س است.  گس
احتمالي مترتب بر آن و همچنين تقاضاي نهاد ناظر 
ــركت هاي بيمه در اين زمينه،  مبني بر همكاري ش
خبر ديگري است كه ابعاد آن در اين نشريه تشريح 
ــت. تازه هاي بيمه ايران و جهان موضوع  ــده اس ش
ــيني امريكا از برجام و پيامدهاي آن براي  عقب نش

ــي ايران كه از عوارض  ــت بيمه و بخش اتكاي صنع
ــن تحريم تعارض بين تحريم هاي اياالت متحده  اي
ــت را براي خوانندگان مطرح نموده است.  و اروپاس
ــوش مصنوعي و  ــزارش مي افزايد كاربرد ه اين گ
ــاني، همچنين  ــدن با نيروي انس ضرورت همراه ش
ــتعداد و  ــران بيمه جهان از بحران اس ــي رهب نگران
ــي در زمينه  ــتخدام در صنعت، به همراه گزارش اس
بررسي بلوغ آسيا براي رشد بخش خود بيمه گي در 
اين شماره به چشم مي خورد. آيا فن آوري پديده  اي 
ــت؟ طرح اين  ــات بخش براي صنعت بيمه اس نج
ــوال در گزارش مي 2018 «لينك دين « همراه  س
ــريه تازه هاي بيمه ايران  با ديدگاه هاي تحليلي نش
و جهان نيز يكي از بخش هاي خواندني اين شماره 
ــت. رشد دو برابري بازار تجزيه و تحليل بيمه تا  اس
سال 2030زير سايه تصميم سازي مبتني بر داده ها 
عنوان آخرين خبر بررسي شده در اين نشريه است 
ــت تا سال  ــده اس كه در اين پيمايش پيش بيني ش
ــان تقريبا 11,96  ــازار تجزيه و تحليل جه 2023 ب

ــد داشته باشد . پيش بيني ها حاكي  ميليارد دالر رش
ــت كه آمريكاي شمالي همچنان باالتين  از آن اس
ــهم بازار تجزيه و تحليل را براي سال جاري به  س
خود اختصاص داده است و همچنان بازار بزرگي از 
ــت و نيز پيشرو بودن  لحاظ حجم حق بيمه را داراس
در پيشرفت هاي فناوري و تجزيه و تحليل نيز مزيد 

بر علت بوده است.

ــم اهل بيت  ــعادت كري ــتانه ميالد با س در آس
ــن مجتبي (ع) مراسم تكريم  حضرت امام حس
ــا حضور دكتر  ــراي كودكان كار ب ــاري ب و افط
ــي مديرعامل، علي رضا لگزايي و  محمد بيگدل
دكتر حميد تاجيك اعضاي هيات مديره و علي 
اكبر صابريان مديركل روابط عمومي بانك ملت 
ــد. به گزارش روزنامه عصرايرانيان به  برگزار ش
ــل از روابط عمومي بانك ملت، دكتر بيگدلي  نق
ــندي از حضور در  ــم با اظهار خرس در اين مراس
ــه اقدامات اين  ــودكان زحمتكش كار ب جمع ك
بانك در راستاي ايفاي مسووليت هاي اجتماعي 
اشاره كرد و اظهار داشت: هدف از برگزاري اين 
مراسم، فراهم كردن فضاي شاد براي كودكان 
ــاط و شادماني در آنان و از  كار، ايجاد حس نش

ــت روحي و رواني  ــه مهمتر توجه به بهداش هم
ــتعدادهاي نهفته در اين كودكان،  ــف اس و كش
ــت. وي حمايت  ــاه پربركت الهي اس در اين م
ــي براي همه  ــه اي مل ــودكان كار را وظيف از ك
سازمان ها خواند و افزود: بانك ملت برنامه هاي 
متعددي را براي حمايت از اين كودكان كه جزو 
آينده سازان كشور محسوب مي شوند، در دستور 
كار دارد. در اين ضيافت افطاري كه با مشاركت 
ــد،  ــودكان كار برگزار ش ــن حمايت از ك انجم
ــن كودكان با اجراي  ــك ملت از جمعي از اي بان
ــكل از  برنامه هاي مفرح و اهداي هدايايي متش
ــي و... آنان را مورد  كفش، لباس و كيف ورزش
ــت يكي  تكريم قرار داد. اين گزارش حاكي اس
ــك ملت در  ــواره بان ــرح هفت ــاي ط از محوره
ــاركت اين بانك در ساخت مركز  ــال 97 مش س
ــع در جنوب تهران  ــت از كودكان كار واق حماي
ــت. پيش از اين نيز صابريان مديركل روابط  اس
عمومي بانك ملت از برنامه گسترده بانك ملت 
ــووليت هاي اجتماعي اين بانك در  در حوزه مس
ــال 97 و در قالب طرح هفتواره خبر داده بود.  س
گفتني است آزادسازي زندانيان جرايم غيرعمد و 
آماده سازي 101 هزار جفت كفش براي دانش 
ــور از ديگر اقدامات  آموزان مناطق محروم كش
ــووليت هاي  ــته بانك ملت در حوزه مس برجس

اجتماعي است.

تكريم كودكان كار از سوي بانك ملت

ــايش همزمان 3 شعبه بانك  با گش
ــيان در مناطق الهيه، رسالت و  پارس
ــعبه  ــروزي كرمان و همچنين ش پي
پادادشهر اهواز، در تاريخ يكم و دوم 
خردادماه، تعداد شعب بانك پارسيان 

به 337 شعبه رسيد.
ــه عصرايرانيان  ــزارش روزنام به گ
ــك  ــط عمومي بان ــل از رواب ــه نق ب
ــيان؛ گالب زاده محقق، مورخ  پارس
ــناس مشهوركرماني در  و كرمان ش
آيين گشايش شعبه الهيه كرمان با 
اشاره به عملكرد بسيار خوب بانك 
ــيان،گفت : بانكداري نوين با  پارس

تاسيس بانك پارسيان پا به عرصه 
ــت و اين بانك توانسته  ظهورگذاش
ــتري مداري شايسته و  است با مش
ارايه خدمات نوين ،گام هاي موثري 
ــكوفايي و رونق اقتصاد  در مسير ش

كشور بردارد. 
ــس حوزه 53  ــن ناصح، ريي همچني
ــعبه  ــايش ش اهواز نيز در آيين گش
ــهر، با ارايه گزارشي اقدامات  پادادش
اثرگذار بانك پارسيان در حوزه هاي 
مسئوليت هاي اجتماعي و همچنين 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي و رونق 

توليد و اشتغالزايي را تشريح كرد.

ــتان از اقدامات مثبت  استانداري گلس
ــل و كاركنان بانك  ــر مديرعام و موث
ــران در حوزه  ــنه مهر اي قرض الحس
مسووليت هاي اجتماعي و در راستاي 
حل و فصل مشكالت زنان سرپرست 

خانواده اين استان تقدير كرد.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل 
از روابط عمومي بانك قرض الحسنه 
ــاري، مديركل  ــران، كلثوم غف مهراي

ــتانداري  ــوان و خانواده اس ــر بان دفت
گلستان در بخشي از متن تقدير خود 
ــت: «ضمن آرزوي  از بانك آورده اس
قبولي طاعات و عبادات، اجراي تفاهم 
ــت امور زنان و  ــه في مابين معاون نام
ــوري و بانك  ــت جمه خانواده رياس
ــنه مهر ايران، با موضوع  قرض الحس
اعطاي وام قرض الحسنه 30 ميليون 
ــت خانوار، زنان  ريالي به زنان سرپرس

بدسرپرست و دختران خود سرپرست 
ــال)  هرگز ازدواج نكرده (باالي 40 س
كاهش  مغتنمي براي  ــيار  بس فرصت 
ــي يكي از  ــكالت و بهبود زندگ مش
آسيب پذيرترين اقشار كشور است كه 
ــتان 700 نفر را شامل  در استان گلس

شده است.
ــاعي  ــم از مس ــود الزم مي دان ــر خ ب
حضرتعالي و مدير محترم شعب استان 
گلستان و پرسنل خدوم آن مجموعه 
ــه تقدير و  ــراي اين تفاهم نام در اج
ــق دارم كه  ــاء واث ــكر نمايم. رج تش
اجراي بموقع طرح و تسريع و تسهيل 
ــهيالت براي اين  در روند اعطاي تس
ــر نيازمند موجب رضاي پروردگار  قش

و آسايش بندگان اوست.
ــي و  ــربلندي حضرتعال ــق و س توفي
ــنل خدوم بانك قرض  مجموعه پرس
الحسنه مهر ايران را در جهت كاهش 
مشكالت مالي و بهبود شرايط زندگي 
ــار آسيب پذير  هموطنان، به ويژه اقش

بانوان، از خداوند متعال خواستارم.»

تجليل استانداري گلستان از بانك قرض الحسنه مهرايران گشايش 4 شعبه جديد بانك پارسيان
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فرهنگ و هنر

روايت يك شاعر جوان از ديدار 
با رهبر معظم انقالب

ــينى يكى از از شاعران  ــيده فرشته حس س
ــورمان و از اعضاى محفل شعر  جوان كش
قرار در ديدار شاعران با رهبر انقالب غزلى 
را قرائت كرد. او ديدار با مقام معظم رهبرى 
ــد:روزى كه به اين  را چنين روايت مى كن
ــر نمى كردم  ــدم اصال فك ديدار دعوت ش
ــت در اين ديدار شعر بخوانم تا روز  قرار اس
ــاعاتى قبل از ديدار متوجه شدم  موعود س
ــت شعر بخوانم آن هم در  من هم قرار اس
ــه بعد از نماز و افطار وارد  رديف اول جلس
سالن جلسه شديم. صندلى ها جابه جا شده 
ــف دو بود از طرفى  بود و صندلى من ردي
ــارت رديف اول  خوشحال بودم چون جس
ــتم و گريه امانم رو بريده  نشستن را نداش
ــون فاصله اى  ــود و از طرفى ناراحت چ ي
ــاده بود. پس از  ــن من و حضرت آقا افت بي
اينكه وارد شدند و با همه احوالپرسى كردند  
جلسه با قرائت قرآن شروع شد. اين بار در 
كنار عليرضا قزوه، استاد اميرى اسفندقه هم 
ــه رو مديريت كردند. آقاى  بخشى از جلس
قزوه از شاعران درگذشته ياد كرد و اسم برد 
كه آقا فرمودند: همه اينها كه بيت نيومده 
ــد از يكى از  ــد، و بعد هم يادى كردن بودن
شعراى تاجيك كه برحمت خدا رفته بودن 
و اشاره كردن كه سال گذشته در جاى يكى 
ــتان نشسته بودند كه حضرت آقا با  از دوس
خنده فرمودند: «البته بال نسبت ايشون». 
ــتاد قزوه آقايان  ــد از اينكه به دعوت اس بع
ــوى گرمارودى، استاد كريمى مراغه  موس
ــاعران  ــين عال از ش اى از آذربايجان، افش
خوب كشورمان يك  شعر كودك و نوجوان 
خواندند و مورد تحسين رهبر انقالب قرار 
ــعر با «يك  گرفت و فرمودند طيب اهللا. ش
روز «شروع مى شد و بعد ميگفتن «شب تا 

صبح « كه آقا فرمودند تا صبح نه، تا ظهر.
پس از افشين اعال، قادر طهماسبى شعرى با 

موضوع برجام خواندن.
ــاعر  ــه  صفرعلى احمدى ش در ادامه جلس
افغانستانى، اكبرشاه از هند و  عسگر شاهى 
شاعر اردبيلى، و چند شاعر ديگه شعرخوندن 

كه حضرت آقا چندين بار تحسين كردند.
ــالمى شاعر خراسانى شعرى رو با  جواد اس

اين مطلع خواندن:
«بگذار بگويم كه نگيرند به بازى

تيغ سخنم را دله دزدان  حجازى»
كه وقتى به اين بخش رسيدن

«حاشا كه نشينيم و تو در خطه ى رستم
برگرده ى ياران على اسب بتازى»

كه آقا فرمودند :غلط مى كنن
بعد از اينكه چند شاعر ديگه از اقايون شعر 
خواندن نوبت به خواهران شاعر رسيد ابتدا  
فاطمه معصومه شريف از قم شعرى رو راجع 
ــلك كربال خوندن و آقا چندين بار  به مس
تحسين كردند، پدر ايشون در جلسه حاضر 
بود و اشاره كرد كه ايشون از كاشان هستند 
ــان يا قم  ــا فرمودند  باالخره كاش و قم آق
كاشانى اى بودن تون اجازه نميده بگيد قم 
پس از آن نوبت به عاليه مهرابى رسيد كه 
شعرى از زبان همسران مدافعان حرم خواند 
و آقا اشاره كردن اين موضوع تازه اى ست 
بعد از ايشون سركار خانم زرافشان شعرى 
ــخ مطروحه سال گذشته رهبرى  رو در پاس
قرائت كردند كه آقا تشويق كردند بعد خانم 
ــعرى خوندن كه درمورد  روشنايى از قم ش
ــنهاد دادن  ــب بود كه آقا پيش حضرت زين

مصرعى روبه اين شكل تغير بده
ــت  ــت اال جميال آخرين پيغام توس ما راي
ــودن حضرت آقا رو  كه همه جمع دقيق ب

تحسين كردند.
ــعرى رو براى  ــرانجام نوبت من شد ش س
حضرت موسى بن جعفر خواندم و الحمدهللا 

حضرت آقا تحسين كردند.
ــان را دعا  ــان را، بيكران را، جن و انس جه

كردى 
زمين را، آسمان را، ابر و باران را دعا كردى 

تماِم مردِم ايران سِر خواِن شما هستند
ــيراز، هم قم، هم خراسان را دعا  كه هم ش

كردى 
اثر كرده دعايت در زنى آوازه خوان حتى 
و اين يعنى تماِم روسياهان را دعا كردى 
مبادا آنكه ِدينى باشد از زنجير بر دوشت

 غل و زنجير را، ديوارِ زندان را دعا كردى 
به ضرِب تازيانه روزه ات را باز  مى كردند 
تو اما قبِل افطارت نگهبان را دعا كردى

رهبر انقالب هديه اى به شعر بنده دادند كه 
فرمودند: بجاى كلمه «تمام» در بيت «اثر 
ــى آوازه خوان حتى / و  كرده دعايت در زن
ــياهان را دعا كردى»  اين يعنى تمام رو س
بهتره بگم، و اين يعنى كه حتى روسياهان 

را دعا كردى
ــعرهاى  ــت ش ــان نوبت به درخواس در پاي
ــزوه  به  ــيد كه عليرضا ق ــرت آقا رس حض
حضرت آقا گفت و حضرت آقا فرمودند خب 
من خيلى ها را مى خواهم شعر بخوانند كه 
ــت بعد از ايشون و  اولى آنها آقاى حداد اس
ــعرخوانى حداد عادل حضرت آقا  پس از ش
ــما هم چند تا رباعى  فرمودند: آقا ميالد ش
بخوان كه ميالد عرفان پور چند رباعى زيبا 

خواندن و شعرخوانى تمام شد.

ديدار با امين شعر انقالب و كدگذ ارى فرهنگى كشور
گروه فرهنگى: بازهم در نيمه ماه مبارك رمضان نوبت به فصل 
ــيد تا با رهبر معظم انقالب ديدار  ــاعران انقالب رس عاشقى ش
ــزل و قصيده فراهم  ــعر و غ ــى عارفانه اى از ش ــدو دورهم كنن

آورند.
در آستانه چهل سالگى انقالب شكوهمند اسالمى و طبق روال 
ــال هاى پيشين، در نيمه ماه مبارك رمضان و در شب ميالد  س
ــن مجتبى(ع)، در  ــعادت كريم اهل بيت حضرت امام حس با س
ــاعران با «امين» و قافله  فضايى صميمى و معنوى، جمعى از ش

ساالر شعر انقالب ديدار كردند.
ــاعران حاضر در ديدار  ــه گزارش «عصر ايرانيان»، در ميان ش ب
امسال، عالوه بر شاعران جوان و پيشكسوت، تعدادى از شاعران 
ــى زبان نيز حضور داشتند. شاعرانى از كشورهاى:  نام آور فارس

هندوستان، پاكستان،عراق، افغانستان و تاجيكستان.
حضور شاعران پارسى زبان در ديدار ساالنه مقام معظم رهبرى 
ــان و ادبيات  ــير احياى زب ــته در مس ــاعران، اقدامى شايس با ش
ــنگ پارسى و بازسازى جايگاه رفيع آن در اين كشورها و  گرانس
بيرون آوردن زبان پارسى از پيله انزوا و فراموشى است. چرا كه 
در اين روز و روزگار، زبان پارسى به راستى و درستى، زبان دوم 

ــانه اى ارجمند و شايسته براى نشر و اشاعه  جهان اسالم و رس
معارف قرآنى و وحيانى و آموزه هاى انسان ساز توحيدى است.

يكى ديگر از امتيازات نشست امسال، حضور قابل توجه شاعران 
ــت - در طول  ــاعرانى كه - به هر عل ــت. ش «ديدار اولى» اس
ــاليان گذشته از توفيق حضور در اين نشست محروم بوده اند.  س
ــت كه در اين همايش  ــاى عدالت نيز چيزى جز اين نيس اقتض
ــت  ــته ترين و تاثيرگذارترين نشس ــى بديل ادبى كه از برجس ب
هاى ادبى در كشور است، زمينه براى حضور چهره هاى جوان، 

مستعد و غير تكرارى فراهم شود.
ــال نيز همچون سال هاى گذشته، شاعر نام آشنا و شاخص  امس
ــم اهللا»  ــوان مجرى برنامه «بس ــزوه به عن ــالب عليرضا ق انق
ــب اجازه از مقام معظم رهبرى، با قرائت  مى گويد و پس از كس
ــروده برنامه را رسما آغاز مى كند. قزوه در ادامه  يك رمضان س
ــاعرانى كه اخيرا  ــاعران درگذشته - بخصوص ش با ذكر نام ش
ــاعران حاضر درخواست  ــيده اند - از ش روى در نقاب خاك كش
مى كند كه براى شادى روح آنان فاتحه اى قرائت كنند و يادآور 
ــال به اتفاق مرتضى اميرى اسفندقه برنامه را  مى شود كه امس

اجرا خواهد كرد.
از جمله حاشيه هاى جالب مراسم ديدار امسال عكس العمل مقام 
ــعر فاضل نظرى بود. ايشان پس از  ــبت به ش معظم رهبرى نس
ــن و جام مى و  ــرى با مطلع: «م ــى كه فاضل نظ ــتماع غزل اس
معشوق، الباقى اضافات است»، با مطايبه فرمودند:« پس معلوم 

مى شود، قناعت هم داريد؟!»
ــه قادر  ــعرى ك ــد از ش ــن بع ــالب همچني ــه انق ــر فرزان رهب
ــطين خواند، فرمودند: « شعر  ــبى(فريد) با موضوع فلس طهماس
ــما در حد بسيار خوب شعر قرار دارد. هم مضمون خوب وهم  ش

الفاظ خوب. شعر شما پاسخ به نياز روز است.»
ــعر پارسى، گفتمان سازى و جريان سازى  حفظ عفت و نجابت ش
ــائلى همچون عدالت، مقاومت و ترويج فضائل  در خصوص مس
ــه، الابالى گرى در  ــطحى نگرى در انديش ــى، پرهيز از س اخالق
ــت و بى تفاوتى در مواجهه با دشمن، و  عمل، وادادگى در سياس
تالش براى برجسته كردن حكمت، جديت و كوشش و انضباط 
در عمل، ژرف نگرى در انديشه، استحكام هويت و مجاهدت در 
مقابل دشمن، بهره بردارى از ظرفيت ها و قابليت هاى سرود و 
ترانه در جهت انتقال مفاهيم مورد نياز جامعه به بهترين شكالز 
ــاى بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار  عمده ترين كليدواژه ه

امسال با شاعران بود.
ــال 30 شاعر موفق به قرائت اشعار خود در محضر  در ديدار امس
مقام معظم رهبرى شدند. در اواخر برنامه نيز امين شعر انقالب 
از دكتر حداد عادل، كالمى زنجانى، فاضل نظرى، ميالد عرفان 
ــعرخوانى  ــخصا دعوت به ش ــفندقه ش پور و مرتضى اميرى اس

كردند.
ــاعران با رهبرى نبود، نظام فرهنگى كشور  اگر ديدار ساالنه ش

توجهى به شعر نداشت
ــور با رهبر فرزانه انقالب تنها يك ديدار  ــاعران كش اما ديدار ش
ــور دارد و  ــى عظيمى در كش ــت بلكه اثرات فرهنگ ــاده نيس س
ــير فرهنگى كشور  ــان بر اين باورند كه اين ديدار مس كارشناس

را نشانه گذارى مى كند.
ــانى، شاعردر اين زمينه  با اشاره به تأثير  مصطفى محدثى خراس
جلسات شعر نيمه ماه مبارك رمضان كه همه ساله با حضور رهبر 
معظم انقالب برگزار مى شود، گفت: اين جلسات منجر به رونق 
ــده است. وقتى نگاه مى كنيم درمى يابيم  شعر پس از انقالب ش
كه نظام فرهنگى ما نسبت به شعر بى توجه و بى برنامه است، هر 
پيشرفتى كه در حوزه شعر رخ داده به قطع يقين متكى به عشق 
ــت. اگر اين ديدار ساالنه نبود، همين  ــاعران بوده اس و ارادت ش

مقدار توجهى را كه نظام فرهنگى ما به شعر دارد، نداشت.

ــه سهم چشمگيرى در  ــوى ديگر، اين جلس وى ادامه داد: از س
ــاعران  ــزه ميان جامعه ادبى به ويژه ميان ش ــوق و انگي ايجاد ش
انقالب و شاعران جوان داشته است، در واقع اين جلسات موتور 
محرك شعر از اين سال تا سال آينده است؛ چه خود اين جلسه 
ــوق و  و چه نتايجى كه اين ديدار ميان جوانان دارد؛ از ايجاد ش
ــاعران براى راه  ــاعران جوان گرفته تا تالش ش انگيزه ميان ش
ــه اين ها مؤثرترين  ــال هاى بعد، هم ــه در س يافتن به اين جلس

جمعى است كه شاعران گرد هم جمع مى شوند.
ــانى با بيان اينكه برگزارى جلسات ديدار شاعران  محدثى خراس
ــاعر  با رهبر انقالب بركات زيادى براى خود او به عنوان يك ش
ــه موجب انگيزه  ــت، يادآور شد: شركت در اين جلس ــته اس داش

براى هر شاعرى است. شركت در چنين فضاى پرمهر و سرشار 
از محبت به شاعران انگيزه مى دهد.

ــت كه يك چهره سياسى و  ــاعر دور از انتظار اس به گفته اين ش
ــراف در حوزه ادبيات  مذهبى تا اين اندازه ظريف و دقيق و با اش
ــعر و نقش  ــاعران و جامعه را به اهميت ش ــد و ش ــت بگذارن وق

تاريخى آن در فرهنگ سازى سوق دهند.
بسيارى بر اين باورند كه جلسات نيمه رمضان شاعران تنها يك 
ــب شعر نيست، جلسه اى است صميمى و صريح كه محك و  ش

عيارى منطقى براى سنجيدن جريان شعر كشور دارد. 
جلسات نيمه ماه مبارك رمضان بيش از آنكه به يك شب شعر 
ــود، نشان دهنده نوع نگاه رهبر معظم انقالب به شعر به  ختم ش
عنوان يك ابزار فرهنگى و تمدن ساز است؛ نگاهى كه از بينش 
تاريخى سرچشمه گرفته و وقوف معظم له بر اين حوزه را نشان 
ــاى تصويرى هر روز  ــه اقبال از هنره ــد. در روزگارى ك مى ده
بيشتر مى شود و هنرهاى مكتوبى مانند شعر جاى خود را كم كم 
ــت مى دهند و در ميان هياهوى ديگر هنرها گم مى شوند،  از دس
ــالب از آن با عنوان «ثروت ملى» ياد مى كنند؛ ثروتى  رهبر انق
ــه پيش از اين  ــود. نگاهى ك ــر روز بر آن افزوده ش ــه بايد ه ك
ــور، حتى مسئوالن مترتبط با حوزه هاى  در ميان مسئوالن كش

فرهنگى بسيار كم ديده شده است.

 ̈ محك شعر امروز
ــم با وجود  ــارك رمضان، آن ه ــات نيمه ماه مب ــتمرار جلس اس
ــود دارد، عالوه بر  ــال وج ــتى كه هر س دغدغه هاى ريز و درش
ــعر  ــرى نيز در ميان اهالى ادبيات و ش ــعر، نتايج ديگ تكريم ش
ــاعران و كارشناسان ادبى،  ــيارى از ش ــته است. به نظر بس داش
جلسات نيمه ماه مبارك رمضان در واقع شب قدر شاعران است 
كه نقشه راه آنها در آينده ترسيم و چشم انداز مشخص مى شود. 
ــعر به «به به» و «چه چه» كردن ها و  ــدن جلسات ش محدود ش
ــعر در ميان رابطه هاى دوستانه يا غير  ــى ش غفلت از نقد اساس
ــتانه، جلسات شعر را به جلسات تعارف و بده بستان تبديل  دوس
كرده است. در اين ميان، جلسات نيمه ماه مبارك غنيمتى است 
براى شاعران تا با وجود فضاى صميمى، سروده هايشان محك 
ــات صريح و صميمى، معرفى نسل  ــود. نتيجه اين جلس زده ش

جديدى از شاعران توانا و آينده دار به جريان شعر كشور است.

 ̈ روشنى چراغ شعر فارسى
ــت كه در سال هاى  ــاعران پيشكسوتى اس زكريا اخالقى، از ش
ــروده از  ــته و هم چند س ــات حضور داش اخير هم در اين جلس
ــات بر  ــت. او درباره تأثير اين جلس ــعار خود را ارائه داده اس اش
ــور مى گويد: شخصيت مقام معظم رهبرى  رونق ادبيات در كش
ــخصيت به تمام معنا شعرشناس و مشرف بر جريان هاى  يك ش
شعرى و صاحب نظر در اين حوزه است؛ بنابراين جلسه نيمه ماه 
ــاعران با ايشان فراتر رفته و نظرات  ــه نمادين ش مبارك از جلس
ــه ديگر اينكه،  ــود. نكت ــانه در اين ديدار مطرح مى ش كارشناس
جلسه ديدار شاعران با رهبر انقالب دو اثر در حوزه شعر معاصر 
ــت به دليل  ــور دارد؛ نخس ــعر جوان كش و به ويژه بر جريان ش
ــده كه اين جلسه  ــعر سبب ش حمايت مقام معظم رهبرى از ش
ــاعران مايه تشويق و دلگرمى باشد. اينكه شخص اول  براى ش
ــان مى دهند و  ــعر عالقه و توجه نش مملكت تا اين اندازه به ش
پاى صحبت هاى شاعران و شعرهاى شاعران بنشينند و با دقت 
گوش دهند، سبب مى شود كه شاعران با دلگرمى بيشتر در اين 
ــور رونق خاص خود را  ــعر كش ــير حركت كنند و فضاى ش مس

داشته و چراغ شعر كشور برافروخته باشد.

 ̈ معرفى شاعران تازه نفس
ــته و توجه رسانه ها به اين  ــات در سال هاى گذش برگزارى جلس
رويداد فرهنگى سبب شده تا نوع نگاه مسئوالن و جامعه به شعر 
ــيارى از شاعرانى كه اشعارشان در اين سال ها  نيز تغيير كند. بس
ــت يا در ميان هيئات خوانده مى شود و كم كم  ــر زبان هاس بر س
ــده اند، از دل همين  ــاى خاص مردم ش ــات و زمان ه وارد لحظ
ــات معرفى شده اند. شايد اگر نبود چنين جلسه اى، فرصتى  جلس

نيز براى معرفى و ظهور اين شاعران نبود.  
ــال هاى اخير  ــات را در س ــا قزوه كه مديريت اين جلس عليرض
برعهده دارد، درباره تأثير اين جلسات بر شكل دهى جريان هاى 
ادبى جديد در كشور مى گويد: شاعران جوان و شهرستانى پشت 
ــتياق حضور مى يابند و  ــد اما با انگيزه و اش ــاه بااليى ندارن و پن
ــتند كسانى كه در  ــويق مى كنند. هس رهبر انقالب آن ها را تش
ــاد غريبه باشند اما  ــان، براى رئيس اداره ارش شهرستان خودش

ــه سال گذشته  ــند. مثال در جلس رهبر انقالب آن ها را مى شناس
مهدى جهاندار شعرى را گفته بود و بسيارى آن را نشنيده بودند. 
ــعرى كه سروديد بسيار زيبا بود. بعضى  رهبر انقالب فرمودند ش
وقت ها كتاب تقديم مى كنند اما ايشان اين كتاب را قبال خوانده 
ــتم كتابى را تقديم كنم اما  ــال مى خواس اند. خود من در يك س

ــه رهبر  ــه بياورم. در ميان جلس فراموش كردم با خودم به جلس
انقالب اشاره كردند كه من اين كتاب را از ابتدا تا آخر خوانده ام 

و كتاب بسيار خوبى است.

 ̈ شاعران گمنام را مى شناسند
ــان همه چهره هاى جوان را مى شناسد و اين  به گفته وى؛ ايش
ــب دارد كه يك چهره  ــم گاهى جاى تعج ــاعر ه براى خود ش
گمنام را چگونه ايشان مى شناسند. رهبر انقالب كتاب هاى چاپ 
شده را بسيار دقيق مطالعه مى كنند و گاهى تقريظ هم مى كنند. 
ــيار دارند تا جلسه اى با رهبر  ــت بس ــندگان درخواس امروز نويس
انقالب ترتيب داده شود، اشتياق و درخواست بسيار زياد است و 
ــان مى دهد كه يك جاذبه دو طرفه ميان نويسندگان و  اين نش

رهبر انقالب وجود دارد.

 ̈ بازيابى حلقه هاى گم شده جهان فارسى  در يك جلسه شعر
ــاعرانى از كشورهاى منطقه در سال هاى اخير از ديگر  حضور ش
ــان در محضر رهبر  ــارك رمض ــعر نيمه ماه مب ــب ش بركات ش
ــى زبان مادرى شان نيست،  ــاعرانى كه فارس ــت. ش انقالب اس
ــت تا در اين حوزه فعاليت  ــات حاضر انگيزه اى شده اس اما جلس
ــال هاى گذشته از اين طريق به  كنند. چهره هاى مختلفى در س
جامعه فارسى زبانان معرفى شده اند. از بازيگر زنى كه به فارسى 
ــاعران جريان سازى چون مومن قناعت  عالقه دارد گرفته تا ش
سروده هاى خود را در اين جلسات ارائه داده اند كه مورد استقبال 

عامه مردم قرار گرفته است.
ــتانى و از جمله چهره هايى است كه  ــهريار، شاعر پاكس احمد ش
ــه جامعه ادبى  ــات ب ــطه همين جلس ــال هاى اخير به واس در س
فارسى زبانان معرفى شده است. او مى گويد سال ها برگزارى اين 

جلسات را از طريق رسانه ها در پاكستان پيگيرى كرده و شركت 
ــات برايش يك آرزو بوده است. شهريار كه در شعر  در اين جلس
ــتر به سبك هندى شعر مى گويد، معتقد  دستى توانا دارد و بيش
است كه بعد از شركت او در اين جلسات بسيارى از دوستانش در 
ــتان ترغيب شده اند كه به زبان فارسى شعر بگويند  هند و پاكس

تا در محضر رهبر انقالب شعر بخوانند.

 ̈ شعر آخرين تحفه  انسان به جهان
ــت،  ــالم به دردهاى مختلفى مبتلى اس در فضايى كه جهان اس
ــايد بتواند دوايى براى اين مردم باشد. زخم هاى عميقى  شعر ش
كه در سال هاى گذشته بر پيكره جهان اسالم وارد شده، نيازمند 
ــى بهتر از فرهنگ و  ــت كه بهبود يابد؛ و چه درمان مرهمى اس
ــاعرانى كه از كشورهاى منطقه در جلسه نيمه  هنر. برخى از ش
ماه مبارك شركت كرده اند، بر اين باورند كه اين جلسات وفاق 
ــورهاى اسالمى را بيشتر  و همدلى در ميان اهالى فرهنگ كش
ــت، حلقه هاى نو به يكديگر متصل شده اند و اميد است  كرده اس
تا روزى در جهانى عارى از جنگ، اين حلقه ها از آرمان هايشان 

بگويند.
ــاعر تركيه اى كه سال گذشته در جلسات نيمه  حسين آكين، ش
ــاعران  ماه مبارك رمضان حاضر بود، در اين باره مى گويد: ما ش
ــتيم، اتفاقات منطقه و جهان اطراف  نيز فرزندان زمانه خود هس
خود را مى بينيم، درك مى كنيم و به آن واكنش نشان مى دهيم. 
در جلسات نيمه رمضان انسانيت معناى ديگرى مى يابد. مراسم 
ــه رهبر انقالب به  ــت؛ چرا ك ــيار ديدنى و جذاب اس خوب و بس
ــطه شناختى كه از انسان، انسانيت و ارتباط انسانيت با شعر  واس
ــه حاضر مى شوند. در واقع جمعى كه انتخاب  دارند، در اين جلس
ــوند و به ديدار ايشان مى روند، بازنمودى از فضاى انسانى  مى ش
ميان رهبرى يك جامعه با شاعران آن مملكت است. به طورى 
ــت.  ــاعران اس كه نكات رهبر معظم انقالب قوت قلبى براى ش
همه چيز اقتصاد نيست، همه چيز سياست نيست، اصل انسانيت 
ــت و با اين گفتمان ها و  ــانيت با شعر گره خورده اس ــت. انس اس
ــانيت معناى ديگرى مى يابد. با وجود اين، برخى از  فضاها، انس
ــاعران معتقدند كه بيانات مقام معظم رهبرى درباره شعر، در  ش
ــانده  ــتى پيگيرى و جامه عمل پوش زمينه هاى مختلف، به درس

نشده است.
ــته مى گويد كه رهبر انقالب هر ساله نكاتى را درباره   اين دس
ــاعران به حوزه هاى جديد، توجه  ــعار، ورود ش ارتقاى كيفيت اش
ــات روز و لزوم بى توجه نبودن به برخى اتفاقات  آنها به موضوع
و ... در جمع شاعران اشاره مى كنند كه جريان سازى آن نيازمند 
ــت كه به صورت مستقيم با شعر  ــتگاه ها و مراكزى اس ورود دس
ــاعران در ارتباطند؛ مراكزى كه روزگارى حتى با يك جمع  و ش
ــعر انقالب را شكل  دادند، اما امروزه  كوچك، جريان پايه هاى ش

دچار روزمرگى شده اند. 

 ̈ نمى دانم شاعر آن كيست
ــن مجتبى(ع)  ــب ميالد كريم اهل بيت امام حس همزمان با ش
ــان به شعرى اشاره  ــعرا با رهبر انقالب، ايش و ديدار جمعى از ش
ــت اما به اشعار بيدل  ــاعر آن كيس كردند و فرمودند نمى دانم ش

نزديك است.
مقام معظم رهبرى فرمودند: من يك چيزى يادداشت كرده ام و 
ــتم بگويم اين را؛ در يكى از اين اعالنهاى فواتحى  دوست داش
كه در بعضى از روزنامه ها هست، يك شعرى من ديدم؛ بعضى ها 
ــند، نظر آدم به طور طبيعى كشانده مى شود طرف  شعر مينويس
آن شعر؛ ديدم واقعًا طبيعت مردم ما اصًال طبيعت شاعرانه است. 
لحن هم در اين بيت شبيه لحن بيدل است، [منتها] نميدانم اين 

شعر مال چه كسى است:
به صد دام آرميدم، دامن از چندين قفس چيدم

نديدم جز به باِل نيستى پرواز آزادى
ــت! نديدم جز به باِل نيستى پرواز آزادى. خب  چقدر قشنگ اس
ــما  ــان هم ش ــت؛ در اعالن فاتحه ش اين روحيه ى مردم ما اس
ــنگى را پيدا ميكند [و مى آورد].  ــعر به اين قش مى بينيد يك ش
ــماها كه با رايانه و مانند آن سروكار داريد، ميتوانيد  البّته حاال ش
شاعرش را هم پيدا كنيد؛ بنده نفهميدم شاعرش چه كسى است 

اّما زبان، شبيه زبان بيدل است»
ــاند با اينكه دقيقا  ــنجى معظم له را مى رس جالب قضيه نكته س
قبال جايى نديده بودند اين يك بيت را فرمودند شبيه شعر بيدل 

ــعر كامل آن در  ــت كه ش ــت و اتفاقا يكى از ابيات بيدل اس اس
ادامه مى آيد:

كيم من ؟ شخص نوميدى سرشتى ، عبرت ايجادى 
به صحرا، َگرد مجنونى ، به كوه آواز فرهادى 
به سر دارم هواى ُترك شوخى ، فتنه بنيادى 

كه تيغش شاخ گلريز است و تيرش سرو آزادى 
زمينگير سجود حيرتم؛ اى چرخ ! نپسندى 
كه گيرد بعد مردن هم غبارم دامن بادى 

دل صيد آب شد در حسرت شوق گرفتارى 
رسد يارب به گوش حلقة دام تو فريادى 

حريفان ! جام افسون تغافل چند پيمودن ؟
بهار است ، از فراموشان رنگ رفته هم يادى 

گرفتارى به قدر رنگ بر ما دام مى چيند
ندارد غير نقش بال و پر، طاووس ، صيادى 

به صد دام آرميدم ، دامن از چندين قفس چيدم 
نديدم جز به بال نيستى پرواِز آزادى 

دماغ شعله از خار و خس افسرده مى بالد
غرور سركشان را بى ضعيفان نيست امدادى
به يك طرز تغافل هر دو عالم را محّرف زن 

ندارد قطع الفت احتياج تيغ جّالدى
بناى اعتبار ما به حرفى مى خورد بر هم 

به چندين رنگ ، مى گردد بهار از سيلى بادى 
ز سعى جانكنى هايم مباش اى همنشين ! غافل 
كه در هر نالة من تيشه دزديده است فرهادى 

جدا زان بزم ، نتوان كرد منع ناله ام بيدل 
چو موج افتد به ساحل ، مى كند ناچار فريادى 

گزارشى ويژه درباره  يكى از برجسته ترين نشست هاى ادبى

شعرخوانى سيد على گرمارودى 
سيد على گرمارودى از شاعران حاضر 
مراسـم شـعرخوانى در محضـر رهبر 
انقـالب شـعرى در وصـف جانبـازان 

خواند.
سروده سـيد على موسوى گرمارودى 

كه در اين ديدار قرائت كرد:
شهيد زنده اى جانباز نستوه

صالبت در تنت پيچيده چون كوه
گل خورشيد باغ انقالبى
معماى شكفتن را جوابى

شبى رفتى و بى پا آمدى روز
به ما هم رسم اين رفتن بياموز
به جانبازى سند از پيش دادى

به راه دوست دست خويش دادى
كدر آيينه ى چشمان شكستى

چو چشم دل گشادى ديده بستى
فرو پوشيده اى از اين جهان چشم
ز دل بگشوده اى بر آسمان چشم
چراغ سر تو را گر يافت سرپوش

دل خورشيدى ات كى گشت خاموش
گر اقيانوس آرامى به اندام

دلت درياست كى مى گيرد آرام
اگر ساكن فتادى صخره آسا
زبونى را فلج كردى سراپا

نگاهت برج بى تاب رهايى ست
دلت طوفان بحر آشنايى ست

تويى سرچشمه، نتوانى نجوشى
تويى خور، كى توانى رخ بپوشى
تو سرو باغ جانى، سبز رو باش
زبان دل تويى، در گفتگو باش

بگو! بخروش! بشكف! راهبر شو
برآ! بفشان! بروى و با ثمر شو

پرند سيمگون بر روى شب كش
درافكن در دل افسرده آتش

جهان را سوى رادى رهنمون باش
چراغ افروز راه عشق و خون باش

رهبـر انقـالب در ميانـه ابيـات گرمـارودى مـدام از واژه 
«آفرين» اسـتفاده مى كردند و در پايان فرمودند: طيب اهللا 

انفاسكم آقاى گرمارودى.

شعرخوانى يوسفعلى ميرشكاك 
يوسفعلى ميرشكاك سـروده اى را در 
مـدح حضرت زهـرا سـالم اهللا عليها 

قرائت كرد.
بخشى از سروده يوسفعلى ميرشكاك 

كه در اين ديدار قرائت كرد:
جهانيان همه نقشند و نقش جان زهراست

جهان سراب فنا جان جاودان زهراست
نشان مجو ز مزار حقيقت ازلى

چرا كه در دو جهان شان بى نشان زهراست
ظهور مطلق انسان كامل است على

ولى به جان على شاه ال مكان زهراست
رهبـر انقـالب  در پايـان  فرمودنـد: طيـب اهللا انفاسـكم. 
ماشاء اهللا به اين قصيده سرايى بلند و زيبا و پرمغز و خوش 

لفظ؛ خيلى خوب بود.

غزلى كه مورد تحسين رهبر انقالب قرار گرفت
ميالد حبيبى، شـاعر اهل خمينى شهر 
اصفهان، از جمله شـاعرانى بود كه در 
اين جلسه شعرخوانى كرد كه سروده 
او مـورد تحسـين رهبر انقـالب قرار 

گرفت. شعر او به اين شرح است:
به دست شعله هاى شمع دادم دامن خود را
مگر ثابت كنم پروانه مسلك بودن خود را
اگر تقدير تن دادن به فرمان زليخا بود

همان بهتر كه دست گرگ مى ديدم تن خود را
تو را اى عشق، از بين هوس ها يافتم آخر

شبيه آنكه در انبار كاهى سوزن خود را
اگر اين بار رو در رو شدم در آينه با خود

به آهى محو خواهم كرد تنها دشمن خود را
بگو با آسمان بغض دار پيرهن از ابر

براى گريه كردن پاره كن پيراهن خود را
به اميدى كه شايد بگذرى از كوچه ام يك شب

به در آويختم فانوس هر شب روشن خود را

شعرخوانى جواد اسالمى 
جـواد اسـالمى، از شـاعران كشـور، 
در ديـدار شـاعران بـا رهبـر انقـالب 
سـروده اى با موضوع مقاومـت خواند 
كـه مورد تفقد و تحسـين مقام معظم 

رهبرى قرار گرفت.
متن اين شعر،  به اين شرح است:

بگذار بگويم كه نگيرند به بازى
تيغ سخنم را دله دزدان حجازى
ما مژده پيكان رسوليم به سلمان

ما حافظ و خيام و خراسانى و رازى

اما تو چه دارى كه به جز فتنه ببافى
اما تو چه دارى كه به جز فرقه بسازى

شيريم و نمك خورده اوالد پيامبر
ما را نه نگاهى است به شاهان نه نيازى
ما راست درفشى كه نه شرقى و نه غربى

نه زنگى و رومى و نه تورانى و تازى
حاشا كه نشينيم و تو در خطه رستم

بر گرده ياران على اسب بتازى
اسكندر و ضحاك بگو خشم بگيرند

كى سحر شود كاوه در اين شعبده بازى
ما كرد و لر و ترك و بلوچيم برادر

حاشا كه بر اين ملك كنى دست درازى
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شركت توزيع نيروي برق اهواز در نظردارد سيم روكشدار آلومينيومي و كابل خود نگهدار مورد 
نياز شبكه خود را به شرح اسناد از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

ميزان ســپرده شركت در مناقصه به شرح اســناد مي باشد كه بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر 
– چك تضمين شــده بانكي ويا وجه نقد به حســاب بانك تجارت شــعبه شــهيد چمران به شماره 

1028040020بنام شركت توزيع نيروي برق اهواز به مناقصه گزار تسليم گردد.

-زمان و محل و نحوه دريافت اســناد : از تاريخ درج آخرين آگهي بمدت 5روز به آدرســهاي زير 
مراجعه نمايند.

www.AEPDCO.IRپايگاه اينترنتي شركت توزيع برق اهواز-
WWW.TAVANIR.ORG.IR:پايگاه اينترنتي توانير-

www.iets.mporg.irپايگاه اينترنتي ملي اطالع رساني مناقصات
-تلفن تماس :06134490700داخلي 3245

-آخرين مهلت و محل تحويل و بازگشايي پاكات: حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ1397/03/28به 
دبيرخانه مركزي شركت : اهواز – بلوار پاسداران جنب شهرك صنعتي تسليم گردد. بازگشايي 

راس ساعت 12:00مورخ 97/03/29مي باشد
-به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضا – مشروط- مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا مدت 

مقرر واصل مي شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد
-هزينه آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه است

ساير اطالعات و جزييات در اسناد مناقصه مندرج است
امور تداركات

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 
97/15

شركت توزيع نيروي برق اهواز
(سهامي خاص)

نوبت دوم

در مصرف برق صرفه جويي كنيد

شهردار كرمانشاه در خصوص اختالف نظر برخى اعضاى شوراى اسالمى 
ــهر با او بيان داشت: استعفا نداده ام. استعفا كار سختى نيست چند گرم  ش
جوهر و يك برگ كاغذ است. فرآيند سختى ندارد. اگر راه حل برون رفت 

از اين موضوع رفتن من باشد هيچ وابستگى به جايگاه ندارم. 
شهردار كرمانشاه در خصوص اختالف نظر برخى اعضاى شوراى اسالمى 
ــهر با او بيان داشت: استعفا نداده ام. استعفا كار سختى نيست چند گرم  ش
جوهر و يك برگ كاغذ است. فرآيند سختى ندارد. اگر راه حل برون رفت از 
اين موضوع رفتن من باشد هيچ وابستگى به جايگاه ندارم. فيوزى در شورا 

گذاشتم هنوز عمل نكرده است، هر وقت به اين فيوز برسد من مى روم.
آرش رضايى در پاسخ به سوال خبرنگار ميلكان در نشستى كه با خبرنگاران 
داشت گفت: سه يا چهار نفر از اعضاء با من اختالف دارند و چالش آنچنانى 
نيست. اينها گاليه هايى از من دارند كه در حوزه مديريت من است و قابل 
ــت . اين اعضا با عدم حضور در جلسه اين جلسات را از رسميت  تغيير نيس
ــه مى شوند. طى دو هفته گذشته شورا  مى اندازند و مانع از برگزارى جلس
ــه گذشته شاهد نا هماهنگى هايى در تشكيل  جز يك جلسه در چند جلس

جلسات بوده است. موضوع را با فرماندار در ميان گذاشته ام .
ــهر و مديريت شهرى به  ــالمى ش ــوراى اس وى ابراز اميدوارى كرد كه ش
سمتى حركت كنند كه مشالت كم بشود و افزود: نبايد مردم كرمانشاه به 
خاطر اختالف نظر چند نفر دچار مشكل بشوند. اختالف نظرى است مسئله 
خاصى نيست و سعى مى كنيم تا آنجا كه ظرفيتهاى قانونى اجازه بدهد و 

عرصه ما خدشه دار نشود اين مسائل را حل كنيم.
ــاره به اينكه طى مدتى كه شهردار كرمانشاه بوده  ــهردار كرمانشاه با اش ش
ــت گفت: در سال گذشته نيز  ــزا را منعكس كرده اس كمترين برونداد تنش

دوهفته يكبار با زحمت و تالش اكثر اعضا جلسات را برگزار مى كرديم.
توقعات ، سواالت و سوء تفاهم هايى در ذهنشان شكل گرفته است قاعدتا 
در شبكه هاى اجتماعى بزرگتر نمايان شده است. وى در پاسخ به اختالف 
ــاه نيز گفت: من سال 81 معاون مهندس  ــتاندارى كرمانش تيم عمرانى اس
ساالرى بودم و در اعتراض به استيضاح ايشان استعفا دادم . ما روابط خوب 
و دوستانه اى با هم داريم و اين شبه از اولين اظهار نظرهاى معاون عمرانى 
استاندارى به وجود آمده است. با مديركل دفتر فنى و مديركل شهرى نيز 
با توجه به جايگاه هاى حقوقى كه داريم در نهايت همكارى مسائل را پيش 

مى بريم و حاشيه هاى به وجود آمده خيلى بزرگ تر از متن اتفاق بود .
سال 96 ̈  بحرانى ترين سال مالى شهردارى كرمانشاه بود

ــاه در بخش ديگرى از سخنانش گفت: سال 96 را به هر  شهردار كرمانش
ــكالت اقتصادى مبتال به كار ما نيز بود اما به  ــكلى به پايان برديم. مش ش
بهترين نحو يكى از بحرانى ترين سالها را به پايان رسانديم .حقوق معوق 
نداشتيم ، اگر موضوعاتى در حد محدود وجود داشت اختالفات حقوقى بين 

شهردارى و شركتها بود كه در ابتداى سال جارى حل و پرداخت شد.
ــكالت مالى و عدم  ــائل و مش ــايعاتى در خصوص مس ــاره به ش وى با اش
پرداخت حقوق به موقع كارگران تصريح كرد: به نسبت شهرداريهاى كشور 
وضعيت مسئله دارى نداريم. حقوق فروردين ماه نيروهاى شركتى خدماتى 
مناطق پرداخت شده و تنها ارديبهشت مانده كه با تحويل صورت وضعيت 
ــركتهاى  ــوق اين ماه را نيز دريافت مى كنند. در قراردادهايى كه با ش حق
خدماتى با شهردارى نوشته شده است پيمانكار بايد تا 2 ماه پس از صورت 

وضعيت حقوق را خودش پرداخت كند اما هيچوقت از اين ظرفيت استفاده 
نكرده ايم، اين در حالى است كه ساليان گذشته در كرمانشاه تعويقهاى 4-3 

ماهه امرى عادى بود.
 ̈ تقاطع هاى غير همسطح كرمانشاه به سرعت درحال انجام هستند

وى تصريح كرد: در سال 96 بنا به داليلى استفاده از اعتبارات دولتى فراهم 
نشد و پرداخت اعتبارت به سال 97 موكول شد . پروژه هاى عمرانى عمده 
ــهر كرمانشاه 2 تقاطع تغيير هم سطح است كه تركيب اعتبارى اين دو  ش
ــد از محل تهاتر با  ــت كه 30درصدنقدى و 70 درص ــكلى اس پروژه به ش
دارايى هاى شهردارى است.اقساط اول نقدى تامين شد و عمليات با سرعت 
ادامه پيدا كرد و در حال پيشرفت هستند . فرايند ساخت قطعات تقاطع امام 
خمينى (ره) نيز در تهران در حال انجام است و در ماه هاى آينده اين پروژه 

نيز همچون تقاطع امام حسين(ع) سرعت جهشى خواهد گرفت .
رضايى اعتبار اين دو پروژه را تضمين شده دانست و خاطر نشان كرد: بايد 
هر روز شاهد پيشرفت پروژه باشيم. تعريض محور خروجى آريا شهر و يك 

پارك بزرگ در جعفرآباد نيز از پروژه هاى با منابع تركيبى است.
ــهرى كرمانشاه نيز سرعت  وى با بيان اينكه عمليات احداث پروژه قطار ش
خوبى دارد و به نسبت اعتبار تخصيصى رشد خوب و مناسبى داشته است 
ــرعت عمل را محصول همكارى استاندارى و شهردارى عنوان كرد  اين س
ــرى مشكالت فاز يك نيزدر مجارى ذيربط در حال پيگيرى  و گفت: يكس

است كه رفع خواهد شد .
 60 ̈  ميليارد تومان اعتبار براى آسفالت سطح شهر اختصاص يافت

وى اظهار داشت: از محل منابع دولتى براى سال جارى 21 ميليارد تومان 
اعتبار براى آسفالت به شهردارى كرمانشاه اختصاص داده اند شوراى اسالمى 

شهر نيز از منابع داخلى 21 ميليارد تومان براى همين منظور تصويب كرده 
ــت. شهردار كرمانشاه با بيان اينكه آسفالت مناطق حاشيه اى آغاز شده  اس
ــازمان عمران شهردارى نيز اگر به  ــت گفت: عالوه بر اين اعتبارت س اس
ــال 96 اعتبار بگذارد 18 ميليارد نيز در اين بخش خواهيم داشت  اندازه س
ــال 97 حدود 60 ميليارد تومان آسفالت را در سطح شهر كرمانشاه  و در س
ــاه با مشاركت وزارت راه  ــهردارى كرمانش انجام خواهيم داد. وى افزود: ش
ــفالت براى محالت بافت فرسوده در نظر  ــازى 4 ميليارد نيز آس و شهرس
گرفته اند. مقرر شده است كه قير اين پروژه توسط وزارت راه تامين و تهيه 

، پخش و اجرا را نيز شهردارى تقبل كند.
مالك يكى از باغهاى سـراب قنبر بـا ظرفيت ماده 14 ̈  قانون اقدام به 

فعاليت عمرانى در آن كرده است 
ــاخت و ساز  ــخ به خبرنگار ميلكان در خصوص موضوع س رضايى در پاس
ــراب قنبر در روزهاى اخير بيان داشت: زمينى كه موضوع آن  در باغات س
ــخصى است كه خريدار آن با  ــانه ها مطرح است ؛ باغ ش اين روزها در رس
در دست داشتن سند مالكيت برابر قانون مجوز ديوار كشى گرفته و ما نيز 
نمى توانيم مانع حصاركشى بشويم. با توجه به حساسيت رسانه ها و افكار 
ــرد كرديم و با توجه به اينكه قصد  ــنجى از اين ف عمومى اقدام به نيت س
ــتيم قبل از حصاركشى شروع به درخت كارى  ايجاد باغ را دارد از او خواس
ــت و كميسيون ماده 5 به  بكند. در طرح تفضيلى،كاربرى اين زمين باغ اس
هيچ عنوان امكان تغيير كاربرى را به اين زمين نمى دهد اما با ظرفيت ماده 

14 مالك اين باغ برنامه هاى ايجاد باغ دارد.

ــراب قنبر نيز با توجه به پادار  ــت: در پروژه پارك جنگلى س وى اظهار داش
ــهردارى 4 ميليارد تومان  ــدن اعتبارات دولتى از محل دولت و جارى ش ش

ــت و تا زمانى كه تكميل  ــراى تكميل اين پروژه اختصاص پيدا كرده اس ب
شود از منابع دولتى استفاده خواهد كرد .

ــاركت وزارت اقتصاد و دارايى و  ــت: با مش ــاه اظهار داش ــهردار كرمانش ش
ــهر براى بدهى 55 ميلياردى شهردارى به بانك شهر بابت اوراق  بانك ش
مشاركت پروژه فيروزه توافقاتى داشته ايم و با استفاده از ظرفيتهاى بودجه 
ــتيم و پس از آن  ــامد هس ــامانه س 97 طرفين درحال ثبت مطالبات در س

بدهى ها تهاتر مى شوند. وى افزود:با اين اقدام يكى از بزرگترين معضالت 
ــبرد برنامه ها از پيش روى  ــتفاده از فرصتهاى بانكى براى پيش ما براى اس
ــهردارى برداشته مى شود. در سال 97 كرمانشاه صاحب نقشه ديجيتال  ش

و سند توسعه مى شود
رضايى در بخش ديگرى از سخنانش به دو پروژه اصلى مورد عالقه خود 
ــند توسعه استان و نقشه ديجيتال اشاره كرد و گفت: اين 2 پروژه  يعنى س
ــيار مهم و ضرورى است.  ــاه بس نمود بيرونى ندارد اما براى آينده كرمانش
ــه در حال انجام  ــروع طبق برنام ــهرى عليرغم تاخير در ش پروژهGIS ش
ــال 97 به پايان خواهد رسيد و كرمانشاه صاحب نقشه  ــت و تا پايان س اس
ــد. عدم وجود اين نقشه معضلى بوده است براى اجراى  ديجيتال خواهد ش
برنامه هاى شهر الكترونيك.سند توسعه شهر كرمانشاه (CDS) نيز بخش 
كارهاى مطالعاتى و برداشتها و اطالعات به اتمام رسيده و به بخشى رسيده 
ــت كه نيازمند مشاركت و اظهار نظر صاحب نظران و نخبگان در قالب  اس
پرسشنامه و مصاحبه هاى حضورى است تا مشاورين بتوانند اين داده ها را 
ــند نيز آماده خواهد شد و  ــال 97 اين س پردازش و جمع آورى كنند . در س
ــهردارى كرمانشاه مى تواند بودجه را بر اساس يك برنامه به  از اين پس ش

شورا ارائه دهد .
به دنبال شريك 15 ̈  ساله براى شهربازى هستيم

شهردار كرمانشاه با بيان اينكه در حوزه مشاركت نيز على رغم اينكه شرايط 
ــاركتها كم شده است گفت: بسته هاى استاندارد و خوبى كه  اقتصادى مش
ــد نتايج قابل قبولى را به دنبال داشته است  ــرمايه گذارى آماده ش براى س
ــال 95 با بدهى 18 ميلياردى شهردارى به مديريت اين  ــهربازى در س . ش
مجموعه پلمپ شد و با تالشى كه صورت گرفت از سال گذشته فعال شد 
و براى سال 97 نيزبه صورت يكساله در اختيار بخش خصوصى قرار گرفته 
تا در اين مدت فراخوان برگزارو شريك واقعى ما بر اساس طرح پيشنهادى 

هيئت عالى سرمايه گذارى براى 15 سال مشخص شود.
ــهرى كرمانشاه بايد تغيير كند گفت:  وى با تاكيد بر اينكه نظام خدمات ش
ــتيم كه ممكن است در برخى  ــهايى مواجه هس در اين تغيير نظام با چالش
نقاط غالب كوتاهى به نظر برسد. اما مديريت شهرى مصمم است كه اين 
ــهايى از فعاليت هايى  نظام جمع آورى زباله را تغيير بدهد، مناقصات بخش
كه قرار است برون سپارى شود در سايتها منعكس شده و به زودى برگزار 
مى شود. بخشهايى نيز كه شهردارى بايد در رفتارش تغيير بدهد به مناطق 
ــازمانها ابالغ شده است. واحدهاى خدمات شهرى به شدت پيگير اين  و س
ــى از اين خدمات وجود  ــتند و مقاومت هايى نيز در برابر بخش موضوع هس
ــوده تر ميشود و راهى جز تغيير  دارد. هرچقدر زمان مى گذرد ناوگان فرس

اين سيستم وجود ندارد .
ــاه از پروژه هاى  ــانه ها كرمانش ــت خبرى خبرنگاران رس قبل از اين نشس

دردست اقدام شهردارى بازديد كردند.

شهردار كرمانشاه:

در سال 97 كرمانشاه صاحب نقشه ديجيتال و سند توسعه مى شود
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دومين نشست خبري شهردار همدان با حضور معاونان، مديران مناطق 
ــازمان ها و خبرنگاران همدان در مركز همايش هاي قرآني و بين  و س

المللي برگزار شد.
ــهردار همدان از افتتاح سالن 1400 نفره مركز همايشهاي بينالمللي  ش
قرآني در بلوار ارم همزمان با طرح ساماندهي اين بلوار به منظور آماده 

شدن تا پيش از رويداد 2018 خبر داد.
ــت: بحث ساماندهي بلوار ارم را مدنظر داريم  عباس صوفي اظهار داش
چرا كه هم محور گردشگري و توريستي است هم به لحاظ باغات و نياز 

به دسترسي ها مي طلبد با حساسيت طرح ساماندهي آن دنبال شود.
ــا بيان اين كه بلوار ارم نقطه جاذب جمعيت براي مردم همدان و  وي ب
ــافران خارج استان و خارج از كشور است، افزود: با توجه به استقرار  مس
ــهربازي در آن مسير و باغات پيراموني، بلوار ارم جاذب جمعيتي زياد  ش
ــيت كار در بحث ساماندهي مدنظر قرار  ــت و از اين نظر بايد حساس اس
مي گرفت كه به همين جهت تصميم بر ساماندهي با طراحي و مبلمان 

جديد اتخاذ شد.
مهندس صوفي با بيان اين كه در طرح مزبور عالوه بر مسائل ترافيكي 
ــهري آن ساماندهي مي شود،  پيادهروها و كناره جداره ها و مبلمان ش
ــل پاركينگ الين دوچرخه،  ــرد: بلوار ارم نيازمنديهايي از قبي عنوان ك
زمين بازي و ... داشت كه در اين طراحي مدنظر قرار گرفته تا با انجام 
ــند در پايان شهريور ماه تحويل مردم داده  آن محوري بروز و مورد پس
ــود. وي يادآور شد: پيمانكار طرح ساماندهي بلوار ارم انتخاب شده و  ش

تجهيز كارگاه را در دستور كار قرار گرفته است.
به گفته وي، سالن اجتماعات تاالر مركز همايشهاي بين المللي قرآني 
به ظرفيت يكهزار و 400 نفر همزمان با ساماندهي بلوار افتتاح مي شود 

تا براي رويداد بين المللي 2018 آماده شود.
وي ادامه داد: آسفالت بلوار جوان نيز تا دره مراد بيگ امتداد مي يابد و 
طراحي آن در حال انجام است و با تصويب در شورا، اقدام قانوني براي 
آسفالت آغاز خواهد شد. صوفي پيرامون جاده جديد گنجنامه نيز گفت: 
ــهري متعدد است و گاه در برخي  ــير جاذب سفرهاي درون ش اين مس
ــكالت دسترسي اورژانسي  ــال ترافيك آن قفل مي شود و مش ايام س
ــدارد و از اين نظر بايد تدبيري  ــدا و مقصد آن وجود ن ــدادي در مب و ام
ــت گنجنامه انجام مي شد كه در اين راستا قراردادي  براي جاده برگش
ــي امكان سنجي جاده  ــاتيد دانشگاه بوعلي براي بررس با مجموعه اس
برگشت از منظر زيست محيطي و فني منعقد شده و به محض اين كه 
مطالعات امكان سنجي مشاور تمام شود عمليات اجرايي انجام مي شود 
ضمن اين كه در آن محور عمليات احداث پارك واليت با 100 هكتار 
ــود كه طراحي آن توسط حوزه معاونت  ظرف چند روز آينده آغاز مي ش
ــازي انجام شده است. وي با تاكيد بر رويكرد شهرداري همدان  شهرس
ــازي و احداث پارك براي سال جاري، بيان  ــعه پيادهروس در بحث توس
كرد: سال گذشته 100 هزار تن عمليات پخش آسفالت صورت پذيرفت 
و امسال 300 هزار تن در دستور كار است ضمن اين كه براي نخستين 
ــيله دستگاه تثبيت بستر افزايش كيفيت آسفالت به روشهاي  بار به وس

مدرن روز انجام خواهد شد.
ــارك واليت، يك پارك  ــان كرد: به غير از پ مهندس صوفي خاطرنش
400 هكتاري در سد اكباتان مدنظر است كه توافقات با منابع طبيعي در 

ــت و همچنين بازگشايي معابر با قوت پيگيري مي شود  حال انجام اس
ــايي سعيديه هم تنها  ــد و از عمليات بازگش چنانكه معبر طالقاني باز ش
ــرقي به غربي نيز بازگشايي  يك پالك باقي مانده و محور اعتماديه ش
شد و محور شهيد فهميده هم به زودي باز مي شود و ورودي هاي شهر 

همدان نيز در دست ساماندهي است.
شهردار همدان حمايت از توليدكنندگان داخلي به ويژه توليدات بومي را 
ــهري اعالم كرد و گفت: طبق مصوبه شورا  جزء برنامههاي مديريت ش
ــتور كار شهرداري  طرح بهنام «برند همداني، نماد افتخار ملي» در دس
ــت. مهندس صوفي گام نخست در اجراي طرح بهنام را  قرار گرفته اس
ــاركت عمومي شهروندان همداني براي خريد كاال  تقويت فرهنگ مش
ــمرد و افزود:  ــتان برش و خدمات ايراني با اولويت كاالهاي توليدي اس
ــه ويژه توليدات بومي  ــطح كيفي و كمي توليدات داخلي و ب ارتقاي س
ــويقي، پايش و نظارت مستمر  ــهيالت تش از طريق ايجاد طرحها و تس
ــتفاده از كاالها و خدمات با كيفيت  بر اجراي صحيح طرح، تعهد به اس

داخلي و بومي استان از موارد تأكيد شده در اين طرح است.
ــدان2018 بر عهده  ــه تبليغات رويداد هم ــاره به اينكه كميت وي با اش
شهرداري همدان قرار گرفته است، افزود: در استفاده از ظرفيت توليدات 
ــده و از فعاالن اقتصادي براي استفاده از  ــتان برنامهريزي انجام ش اس

فرصت رويداد همدان2018 دعوت به عمل خواهد آمد.
ــت از توليدات داخلي و رونق اقتصادي به  ــه كرد: منافع حماي وي اضاف
فعاالن اقتصادي و مردم استان ميرسد و در اين زمينه شورا و شهرداري 

تا حد امكان به سرمايهگذاران و فعاالن اقتصادي كمك ميكند.

ــهري هدف  ــان اينكه در دوره جديد مديريت ش ــدس صوفي با بي مهن
ــده به شهروندان است اظهار كرد: حدود  ــطح خدمات ارائه ش ارتقاي س
ــبختانه  ــهري ميگذرد كه خوش 6 ماه از فعاليت گروه جديد مديريت ش
اقدامات اثرگذار و البته در حد بضاعت در شهر همدان انجام و در حال 
ــت كه تمامي اين اقدامات در راستاي افزايش رضايتمندي  پيگيري اس
ــت و معتقديم جايگاه همدان بايستي در  ــهروندان صورت گرفته اس ش
ــير نيازمند توجه  ــان ارتقا پيدا كند كه در اين مس ــور، منطقه و جه كش
ــوزان و شهروندان  ــانه، دلس ــتگاه ها، فعاالن رس و همراهي تمامي دس

هستيم.
ــهر در همه ابعاد از اولويتهاي دور  ــد متوازن ش وي در ادامه افزود: رش
ــت و در همين رابطه طي شش ماه گذشته  ــهري اس جديد مديريت ش
اقدامات مهمي همچون ساماندهي گنجنامه، پيگيري افتتاح دفتر وزارت 
امور خارجه در همدان، بازگشايي معابر آيتا... طالقاني، اعتماديه، سعيديه 
شمالي و سعيديه جنوبي، اعتماديه شرقي را داشتهايم كه ساليان سال بر 
زمين مانده بود و همچنين ميتوان به اقدامات ديگري همچون اصالح 
ــاماندهي وروديهاي شهر، كاشت 4 ميليون قطعه گل و كاشت 30  و س
ــر اين موارد طي  ــاره كرد كه عالوه ب ــهر همدان اش هزار درخت در ش
ــفالت در اسفندماه سال گذشته در  ــابقه 20 هزار تن آس فرآيندي بي س
ــهر توزيع شد و همگي اينها بخشي از اقدامات و فعاليتهاي مديريت  ش
شهري است كه بنا داريم در سال جاري 300 هزار تن آسفالت در شهر 
همدان توزيع كنيم، البته با توجه به بارشهاي اخير اين موضوع در حال 
ــب بودن  ــود كه به محض مناس ــر تا حدودي با تأخير انجام ميش حاض
شرايط جوي ادامه فعاليت آسفالت معابر اصلي و فرعي شهر همدان به 
ــد و در ارائه  ــژه در معابر كم برخوردار مناطق 3 و 4 انجام خواهد ش وي
خدمات به شهروندان هيچ تمايز و تفاوتي بين شهروندان نقاط مختلف 

شهر وجود ندارد.

40 برنامه تبليغاتي براي رويداد 2018 ̈  تهيه شده است

ــان دو همايش بزرگ  ــال ميزب ــه امس ــا بيان اينك ــدس صوفي ب مهن
ــگري در همدان هستيم افزود: بايستي از ظرفيت اين دو رويداد  گردش
مهم در معرفي همدان و جذب گردشگر داخلي و خارجي نهايت استفاده 
ــه تبليغات زير نظر  ــيم و در اين خصوص دبيرخانه كميت ــته باش را داش
ــتهاي با 40 برنامه در حوزه تبليغات تهيه و تدوين كرده  شهرداري بس
است كه از جمله اين برنامهها ميتوان به نشست با هنرمندان، دعوت از 
سفيران، تبليغات رسانه اي، تبليغات محيطي در تهران و خارج از كشور 
ــتيم بودجه موردنظر اين برنامهها تأمين و  ــاره كرد البته منتظر هس اش

تخصيص پيدا كند تا اقدامات اجرايي شود.
ــهردار همدان در ادامه افزود: براساس وظيفه ذاتي اقداماتي همچون  ش
ــوع 2018 در حوزه  ــهري با موض ــب بيلبورد و اجراي نمادهاي ش نص
ــهر انجام دادهايم كه تخصيص  تبليغات محيطي و وضعيت ظاهري ش
بودجه و فرآيند برنامههاي آتي جزء وظايف مديريت عالي ستاد رويداد 

2018 است كه اين موضوعات را بررسي و منابع را ابالغ كند.

 ̈ تغيير ساختارها نياز به زمان دارد
مهندس صوفي با بيان اينكه تغيير ساختارها در شهرداري همدان آغاز 
ــت اظهار كرد: اصالح ساختارها و فرآيندها بايستي به صورت  شده اس
علمي باشد كه در اين خصوص نياز به زمان داريم و نبايد انتظار داشته 
باشيم در مدت كوتاه تغييرات ساختاري مهمي در شهرداري انجام شود. 
ــاختاري صورت گرفته ميتوان  ــه افزود: از جمله تغييرات س وي در ادام
ــامانه ارتباطات مردمي 137 اشاره كرد كه در حال  به مكانيزه شدن س
ــتيم تا راهگشاي مشكالت و كمبودهاي شهري  تجهيز اين مركز هس
شهروندان در حوزه مديريت شهري باشيم. مهندس صوفي در واكنش 
ــايعات راهاندازي خبرگزاري شهرداري همدان، اظهار كرد: اعتقاد  به ش
ــهرداري بايد خبرگزاري داشته باشد اما چنين تصميمي نداريم  دارم ش
ــدازي كنيم با توجه به  ــهرداري را راهان ــد خبرگزاري ش و اگر قرار باش
ــتفاده  ــتان از ظرفيت نيروهاي بومي همدان اس ــانهاي اس ظرفيت رس
ــاختمان به خانه احزاب از  ــم. وي افزود: مقدمات اهداي يك س ميكني
ــهرداري صورت گرفته و با توجه به صحبتهاي صورت گرفته  سوي ش
ــانهاي در اختيار خانه  ــاختماني را براي فعاليتهاي رس ــر داريم س در نظ

مطبوعات همدان قرار دهيم.

پيوست فرهنگي پروژهها مورد تأكيد است ̈ 
ــهردار همدان بر لزوم ارائه پيوستهاي فرهنگي در اجراي پروژههاي  ش
ــت  ــي و اجراي پروژهها پيوس ــرد و گفت: در طراح ــي تأكيد ك عمران
ــود منتهي ديدگاه ما به اين مقوله متفاوت است و  فرهنگي لحاظ ميش
براي نمونه امروز شاهد محفل انس با قرآن در پياده راه ميدان امام (ره) 
با حضور پرشور شهروندان هستيم كه نشان ميدهد موضوعات فرهنگي 

در مديريت شهري مورد تأكيد است.
مهندس صوفي با بيان اينكه برخي پروژهها هنگام اجرا و پس از تكميل 
ــدن نياز به اصالحات دارند تصريح كرد: مديريت شهري جسارت به  ش
ــهر را بدون بروز مشكلي به پياده راه  خرج داد و پرترافيكترين نقطه ش
تبديل كرد كه اين اتفاق در كشور بي نظير است و البته معتقدم پس از 
ــيعي همچون پياده راهسازي، جداره سازي و رونق بازار  انجام طرح وس
ــت، در اين راستا شخصاً با برخي كسبه پياده راه اكباتان  در اولويت اس
ارتباط گرفتم و اين افراد رضايتمندي خود را از رونق بازار اعالم كردند 
ــهرداري ديگر بايد چه كند تا برخي از فعاالن رسانه از  و من نميدانم ش

نظر فرهنگي اغنا شوند.

 ̈ در انتصابات شايسته ساالري و توانمندي افراد مالك است
ــهرداري  ــوص انتصابات صورت گرفته در ش ــدس صوفي در خص مهن
همدان بيان كرد: در انتخاب معاونان و مديران از همه افراد و گرايشها 
ــد را انجام ميدهم  ــهر باش نظر ميگيرم اما در نهايت آنچه به صالح ش
ــوي افراد و  ــاري براي انتصابات از س و به صراحت ميگويم تاكنون فش

گروهها نبوده است.
وي در اين رابطه گفت: مدير اين اختيار را دارد با كسي كه راحت است 
كار كند و بنده نيز با كسي كه به او اعتماد دارم كار ميكنم و هر مديري 
ــاخصها مربوط به خود را داشته باشد و در انتصابات ظرفيت  بايستي ش
ــت و تاكنون از  و توانمندي افراد و همچنين اعتماد برايم در اولويت اس
ــتم و اعالم ميكنم در انتصابات  انتخابهايي كه كردم كامًال راضي هس

آتي نيز منافع شهر در اولويت است و امروز در شهرداري همدان مديران 
ــي در جهت تحقق  ــاوت حضور دارند كه همگ ــي متف با گرايش سياس

اهداف گام بر ميدارند.

افزايش 56 ̈  درصدي بودجه عمراني شهرداري در سال جاري
ــنهادي شهرداري به شوراي  ــهردار همدان با بيان اينكه بودجه پيش ش
اسالمي شهر در سال جاري 39 درصد افزايش داشت اظهار كرد: بودجه 
شهرداري همدان در سال جاري 650 ميليارد تومان در نظر گرفته شده 
ــت كه در حوزه عمراني 56 درصد رشد داشته ايم و اقدامات مهمي  اس
ــم كه اميدواريم بتوانيم رضايت مندي  ــت پيگيري و اجرا داري را در دس

شهروندان را افزايش دهيم.
ــدس صوفي در ادامه صحبتهاي خود به آغاز عمليات اجرايي 200  مهن
ــهري اشاره كرد و گفت: روز شنبه دوازدهم خردادماه  پروژه مديريت ش
عمليات اجرايي 200 پروژه منطقهاي، فرا منطقهاي و استاني با اعتباري 
ــهرداري همدان كليد خواهد خورد كه  ــغ بر400 ميليارد تومان در ش بال
ــهر خواهد بود  از اين 200 پروژه 100 پروژه در مناطق كم برخوردار ش
كه از جمله اين پروژهها ميتوان به آغاز مطالعات و طراحي پارك 250 
ــد اكباتان، احداث پارك يكصد هكتاري واليت، اصالح  هكتاري در س
ــاير پيادهروهاي شهر و احداث 25 پارك در  پيادهروهاي بلوار ارم و س

نواحي مختلف شهر همدان اشاره كرد.
ــهر بايستي پررنگتر شود  ــاركت شهروندان در ش وي با بيان اينكه مش
ــال گذشته تنها 7 درصد شهروندان همداني عوارض نوسازي  افزود: س
خود را پرداخت كردند كه از اهالي رسانه درخواست داريم شهروندان را 

براي پرداخت عوارض نوسازي به شهرداري تشويق و ترغيب كنند.
شهردار همدان درباره وضعيت پروژههاي عمراني نيمهتمام نيز تصريح 
كرد: افتخار ميكنيم كه شهر همدان تبديل به كارگاه عمراني شده است 
ــروژه تقاطع غير  ــدم عمليات اجرايي پ ــهردار همدان ش و زماني كه ش
همسطح شهيد همداني 15 ماه بود كه عقب افتاده بود و در حال حاضر 
تمام تالش خود را به كار بسته ايم عمليات ساخت اين پروژه مهم را تا 

پايان سال به اتمام برسانيم و به شهروندان تحويل دهيم.
صوفي به مشكالت حوزه حمل و نقل عمومي همدان نيز اشاره و اظهار 
كرد: ظرفيتهاي زيرساختي همدان در حوزه حمل و نقل عمومي ضعيف 
است و اتوبوسهاي درون شهر ما باالترين عمر را در كشور دارند كه در 
اين راستا 15 دستگاه اتوبوس شهري خريداري كرديم كه متأسفانه به 
دليل نوسانات اخير بازار ارز شركت وارد كننده اتوبوسها تاكنون نتوانسته 
ــت آنها را وارد كند كه در آيندهاي نزديك با اضافه شدن اين تعداد  اس

اتوبوس كيفيت اتوبوسهاي درون شهري افزايش خواهد يافت.
شهردار همدان در ادامه اين نشست بيان كرد: براي نخستين بار ايجاد 
دفتر نمايندگي وزارت خارجه را در همدان مطرح كرديم كه با حمايتهاي 
ــتاندار و نمايندگان و معرفي ساختمان شهرداري طي چند روز آينده  اس

شاهد افتتاح دفتر نمايندگي وزارت خارجه در همدان خواهيم بود.
ــاختمان شهرداري مركزي همدان  وي در خصوص مرمت و اصالح س
ــاختمان شهرداري مركزي بايد زيباترين و بهترين  نيز گفت: معتقدم س
ــأن شهروندان  ــد و وضعيت قبلي اين ساختمان را در ش ــهر باش در ش

نميدانستم.

 ̈ وحيدعليضمير سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري همدان:
مطالعات طرح جمعآوري آبهاي سـطحي شـهر همدان بازنگري 

ميشود
ــت معاونت خدمات شهري شهرداري همدان نيز در اين جلسه  سرپرس
گفت: مطالعات گذشته طرح جمعآوري آبهاي سطحي شهر همدان كه 
ــالهاي 88 تا 92 و در دو مرحله انجام شده بود به علت تغييرات  بين س

برخي معابر شهري قابل اجرا نيست.
ــكالتي در معابر  ــي، مش وحيد عليضمير افزود: با توجه به تغييرات بارش
شهري در زمينه آبگرفتگي به وجود آمد كه به همين علت طرح دوباره 
ــه علت تغيير در معابر  ــورد بازنگري قرار گرفت؛ چرا كه طرح قبل ب م
ــود كه در اين خصوص و با  ــت و بايد بازنگري ش ــهر قابل اجرا نيس ش
توجه به فرصت باقي مانده تا بارشهاي احتمالي در فصل پاييز كه زمان 
ــده در جهت رفع نقاط بحراني  ــت اقداماتي ظرف 3 ماه آين زيادي نيس
ــالت، بلوار جعفرطيار و شهيد رجايي به صورت  ــهر از جمله كوي رس ش

ويژه انجام خواهد شد.

 ̈ موسى رسولي معاون امور زيربنايي و حمل و نقل شهردار همدان:
برگزاري مناقصه 30 پروژه عمراني در همدان

ــدان نيز در خصوص  ــهردار هم ــاون امور زيربنايي و حمل و نقل ش مع
ــروژه عمراني در  ــت: مناقصه 30 پ ــهرداري گف ــاي عمراني ش فعاليته
ــده است كه از جمله مهمترين آنها ميتوان به مناقصه  همدان برگزار ش

اجراي مرحله دوم پروژه تقاطع غدير(فرهنگيان) و مناقصه پروژه ميدان 
13 آبان (پيشاهنگي) اشاره كرد.

ــولي در خصوص پروژه ميدان 13 آبان افزود: اجراي تونل،  ــي رس موس
ــاور بستگي دارد و  زيرگذر و هر طرح ديگري در اين ميدان به نظر مش

بهترين طرحي كه مشاوران ذيصالح تهيه كنند اجرا خواهد شد.
ــفالت معابر شهر همدان نيز گفت: قرارداد  وي در خصوص عمليات آس
ــت و 5 پيمانكار بخش  ــده اس ــفالت منعقد ش ــش300 هزار تن آس پخ
خصوصي براي اين منظور در نظر گرفته شده است اما به دليل شرايط 
جوي اخير كه از ابتداي سال شروع شده است تاكنون تنها 11 هزار تن 

آسفالتريزي در شهر همدان انجام شده است.

 ̈ مجيد يوسفي نويد معاون معماري و شهرسازي شهردار همدان:
رشد 40 درصدي پروانه ساختماني در سال جديد

ــهردار همدان نيز در اين جلسه گفت:  ــازي ش معاون معماري و شهرس
ــازها را براي همه تسهيل كرده ايم و با راهاندازي  ــرايط ساخت و س ش
ــازي درصدد هستيم حضور شهروندان را كاهش  نرم افزار جامع شهرس
ــهروندان باالي  ــهروندان، تفاوتي بين ش دهيم و در ارائه خدمات به ش

شهر با شهروندان مناطق كم برخوردار قائل نيستيم.
مجيد يوسفي نويد افزود: در سال گذشته 960 فقره پروانه ساختماني در 
همدان صادر شد كه در 45 روز ابتداي امسال در قياس با مدت مشابه 
ــد 40 درصدي صدور پروانه ساختماني در شهر  سال گذشته شاهد رش
ــچ گونه محدوديتي نداريم  ــتيم و براي اعطاي مجوزها هي همدان هس
ــوراي اسالمي شهر و  ــده از سوي ش ــاس تصميمات گرفته ش و بر اس
شهرداري همدان 80 درصد عوارض ساخت در مناطق كم برخوردار را 
كاهش داده ايم كه اميدواريم شاهد رشد و توسعه و مشاركت شهروندان 

در ساخت و سازهاي شهري باشيم.

 ̈ حسـن محمـدي سرپرسـت سـازمان اجتماعـي، فرهنگـي و ورزشـي 
شهرداري همدان:

اولويت شهرداري همدان ورزش محالت است
ــازمان اجتماعي، فرهنگي و ورزشي شهرداري همدان نيز  سرپرست س
ــال با بهره مندي از ظرفيت 50 نفر از  ــه گفت: نوروز امس در اين جلس
همكاران به صورت شبانه روزي كه در ستاد تسهيالت مسافران به ارائه 
خدمات مناسب به مسافران پرداختند و از آنجايي كه امسال با رشد 60 
ــافر و 40 درصدي اسكان مواجه بوديم شهرداري همدان  درصدي مس

توانست رتبه اول خدمات دهي را در كشور كسب كند.
ــي اين سازمان  ــن محمدي در ادامه در خصوص فعاليتهاي ورزش حس
ــالت با محور  ــت ورزش مح ــهرداري همدان تقوي ــت: اولويت ش گف
استعداديابي براي حضور قدرتمند در عرصه قهرماني است تمام تالش 
ــابقات  ــكاران بومي در مس ــته ايم از ظرفيت ورزش ــود را به كار بس خ

كشوري استفاده كنيم.
ــهرداري همدان نيز اظهار كرد:  وي در خصوص فعاليت تيم فوتبال ش
ــهرداري سرمربي و  ــگاه ش ــه كميته فني باش با توجه به برگزاري جلس
ــهرداري همدان براي حضور در فصل جديد  ــت تيم فوتبال ش سرپرس

مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال كشور انتخاب شدند.

) همدان: امير فتحيان نسب،شهردار منطقه (1 ̈ 
بلوار ارم زيباترين خيابان كشور مى شود

ــه گفت: با ساماندهى بلوار  ــهردار منطقه (1) همدان نيز در اين جلس ش
ــور را در همدان خواهيم  ارم ، اين بلواريكى از زيباترين خيابان هاى كش
داشت. وى با اشاره به روند صدور مجوز ساخت، اظهار كرد: با توجه به 
احداث برخى ساختمان ها كه پاركينگ مناسب آنها تامين نشد، بنابراين 
ــال اخير است كه ديگر چنين  به صراحت اعالم مى كنم طى چندين س
ــود. فتحيان نسب با بيان اينكه ساختمان هاى  مجوزهايى صادر نمى ش
ــارهايى كه بود در حال ساخت  ــيده مذكور نيز با فش از قبل به ارث رس
ــعيديه از جمله اين مراكز بود  ــتند، گفت: برج س و تامين پاركينگ هس

ــراى اين مراكز يك  ــد زيرا تأمين پاركينگ ب ــه چندين بار پلمب ش ك
ــعيديه نيز با رأى كميسيون ماده 5  ــت كه برجس ــهر اس مزيت براى ش
ــهردار منطقه (1) همدان بيان كرد:  ــاخت پاركينگ است. ش در حال س
ــعيديه راى صادره اين  ــيون ماده 100 نيز در خصوص برج س در كميس
ــازى جريمه را  ــاخت پاركينگ و حد معضالت شهرس بود در صورت س
پرداخت كنند كه هنوز رقم آن به تاييد نرسيده اما مالك ملزم به ساخت 
پاركينگ شده است. وى با بيان اينكه مالك برج سعيديه به شدت دنبال 
كار است، افزود: مالك يكسرى عمليات اجرايى نيز انجام داده و متوقف 
براى صدور پروانه است كه به زودى صادر مى شود، سپس رأى اضافه 
بنا و تخلفات صادر مى شود.  فتحيان نسب در خصوص ساماندهى بلوار 
ــه ارتباط بين طبيعت و زندگى  ــز تصريح كرد: بلوار ارم تنها نقط ارم ني

شهرى است اما اكنون بلوار ارم عملكرد اتوبان شهرى دارد.
ــتين اولويت آرام سازى بلوار ارم است، ادامه داد:  وى با بيان اينكه نخس
ــگرى شهر همدان براى  اين طرح به عنوان يكى از پايلوت هاى گردش

همشهريان اجرا مى شود.
ــد خاصيت در اين  ــان كرد : چن ــه (1) همدان خاطرنش ــهردار منطق ش
ــازى در اين  ــاخت و س ــده كه از جمله آن اينكه هيچ س طرح ديده ش
ــيال بودن طرح نيز از  ــت؛ س ــود كه يك مزيت اس طرح ايجاد نمى ش
ــده كه در  ــت، آنقدر طرح كامل و جامع پيش بينى ش ديگر ويژگى هاس
ــت وبا  آينده هر تغيير در ترافيك را با حداقل كار عمرانى خواهيم داش
ــور را در همدان  ــاماندهى بلوار ارم يكى از زيباترين خيابان هاى كش س

خواهيم داشت.

) همدان: رضا ابرار خرم، شهردار منطقه (2 ̈ 
پارك جنگلى 102 هكتارى واليت كلنگ زنى مى شود

شهردار منطقه (2) همدان نيز با بيان اينكه با عزم و اراده جدى شوراى 
ــهردار همدان و مجموعه شهردارى توجه به حقوق  اسالمى شهر و ش
ــيدگى به مناطق كمتر توسعه يافته مورد  شهروندى و تالش براى رس
تأكيد قرار دارد. رضا ابرار خرم افزود: ايجاد پارك 100 هكتارى يكى از 
ــت،اجراى اين پروژه يكى از بزرگ ترين  پارك هاى بزرگ و ماندگار اس
پروژه هاى فضاى سبز در كشور است كه كار مطالعاتى و تصميم گيرى 

انجام و بودجه در شهردارى منطقه 2 ديده شد كه اجرايى شود.
ــى واليت واقع در محدوده  ــاره به آغاز كلنگزنى پارك جنگل وى با اش
ــن و تأثيرگذارترين  ــده، گفت: اين پروژه از اولي ــدره در روزهاى آين حي
پروژههاى فضاى سبز شهر همدان است كه به زودى آيين كلنگ زنى 
ــد و بعد از مراسم كلنگزنى عمليات اجرايى با توجه  آن برگزار خواهد ش
به طراحى اين پروژه توسط حوزه معاونت شهرسازى و خدمات شهرى 

با جديت پيگيرى و اجرايى خواهد شد.
ــى اين پارك  ــاره به اينكه راه دسترس ــهردارمنطقه (2) همدان با اش ش
ــينا و باغهاى فخر آباد  ــايت دانشگاه بوعليس ــهر، س از حيدره باالى ش
ــده كه با  ــت، افزود: معابر فرعى در اين پروژه به گونهاى طراحى ش اس
ــيد و اين  عرضهاى متفاوت چهرهاى متفاوت را به پارك خواهد بخش
ــگرى در غرب  ــارك به صورت يك تفرجگاه بزرگ تفريحى و گردش پ

كشور بى نظير خواهد بود.
ابرار خرم با اشاره به اينكه وسعت اين مجموعه 102 هكتار است افزود: 
در حال حاضر 17هزار اصله درخت در اين محدوده موجود است كه در 

برنامه اجرايى اين پروژه به 120هزار اصله افزايش مييابد.
ــهردارى در مرحله اول اين پروژه افزود:  ــاره به برنامههاى ش وى با اش
تعريض و بازگشايى معبر ورودى، ايجاد معابر دسترسى محوطه پارك، 
ــبكه روشنايى، ايجاد  ــنگفرش معابر پياده رو، ايجاد ش ــازى و س زير س
ــگ و...از نمونه  ــاخت پاركين ــانى، ايجاد آالچيق، س ــبكههاى آبرس ش

فعاليتهايى است كه اجرايى خواهد شد.
ــهر زيبا و آباد  ــتن ش ــته داش ابرارخرم با بيان اينكه مردم همدان شايس
هستند از مردم همدان و ساكنان اين منطقه خواست تا ضمن مشاركت 
فعال در بهسازى، عمرانى و آبادانى شهر، هميار و مددكار خادمان خود 

در شهردارى باشند..

عباس صوفي، شهردار همدان در دومين نسشت خبرى تاكيدكرد:

آغاز عمليات اجرايي 200 پروژه شهرداري در سال 97 با هزينه بيش از 400 ميليارد تومان 
دفتر نمايندگي وزارت خارجه در همدان به زودي افتتاح مي شود  ̈ گزارش: سمانه موسوى

66922966 -66922928 - 66923005

آگهي مي پذيردتلفن سازمان آگهي ها

« نكته  »« نكته  »
در نشســت خبرى شــهردار همدان تعدادى از خبرنگاران نســبت به روند رفتارى تورج نصرى ذيحســاب شهردارى كالنشهر همدان سخن به اعتراض راندند. ســطور زير را نه به دفاع از ذيحساب شهردارى به رشته 
تحريردرآوردم بلكه به دفاع از شخصيت فردى پاك دست كه تمامى هجمه ها را پذيرفته اما با حراست از اموال مالى شهردارى بزرگ چهارهزارنفره همدان محافظت كرده و مى كند. شهردار همدان بخوبى از اين مدير 
مالى دفاع وحمايت كرد وگفت: وى در شــهردارى با حجمى چنين گســترده، حافظ منافع اداره متبوعش اســت وروند رفتارى نصرى رويه خوبى است.اگر كسى در حوزه آگهى ها با شهردارى مشكل دارد راهكار ارائه 
بدهد شهردارى سازمان بسيار گسترده اى است آنان كه به شهردارى مركزى فاكتور ارائه مى دهند و اگر با مخالفت آقاى نصرى مواجه  شوندكل شهردارى همدان را زير سوال مى برند. نصرى فقط يك قسمت از كار 
را به عهده دارد و هرگز ممانعت از پرداخت هزينه روزنامه ها نكرده و نمى كند بلكه نسبت به مبالغ گزاف فاكتورهاى ارائه شده مذاكره و تخفيف براى شهردارى مى گيرد، در اينكه عدالت بايد رعايت شود بحثى نيست 
اما اينك آقاى تورج نصرى در هجمه بدرفتارى و بى عدالتى قرار بگيرد پسنديده نيست.  نصرى بعنوان ذيحساب و يكى از صاحبان امضاى اسناد مالى شهردارى بايد محافظه كارى كند و به نگهبانى و محافظت از منابع 
مالى شــهردارى بپردازد و اهرم بازدارندگى را هميشــه و در همه حال اجرا كند كه اگر در غير اينصورت بود شــايد شهردارى تاكنون در زمينه هاى مالى دچار خسران مى شد. ديده و يا شنيده ايم كه در شهرداريهاى 
مراكز استان هاى خرم آباد- كرمانشاه - سنندج - ايالم –رشت – اروميه و برخى ديگر از شهرهاى مراكز استانها براى پرداخت حقوق و مزاياى پرسنل خود دچار مشكل شده اند تا بدانجا كه پرسنل دست به تجمع هاى 
مختلف و اعتراضى زدند. - شــهردارى همدان تاكنون براى پرداخت حقوق در ادوار مختلف و حتى در دوران شــهرداران متعدد با مديريت خوب و صحيح نصرى و معاونت هاى مالى شــهردارى همدان دچار كمبود 

نقدينگى نشده است و هميشه درپايان هرماه حقوق ومزايا بيش از چهارهزارنفر را به موقع پرداخت كرده است. 
ياحق


