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به احترام پدر و معلمت از جاي برخیز هرچند فرمان روا باشي.حضرت علي)ع(

گروه اجتماعي : معاون درمان وزارت بهداش��ت 
گفت: نيمي از سرطان ها قابل پيشگيري هستند 
و م��ا با اين مراکز مي توانيم ۶۰ درصد جمعيت 

کشور را در اين مراکز دولتي غربالگري کنيم...

بررسيها نشان ميدهد، طرح موضوع انحرافي 
قاچاق دام نميتواند ارتباط معناداري با کمبود 
گوشت در بازار طي ماههاي اخير داشته باشد 

و به نظر مي رسد در سال ۹۷ بر خاف...

نیمي از سرطان ها قابل 
پیشگیري اند

قاچاق دام و گراني دار 
موضوعات  انحرافي

معاون درمان وزارت بهداشت :بهره برداري از 75 
مرکز پيشگيري و تشخيص زود هنگام سرطان

گراني گوشت قرمز ريشه مديريتي دارد؛

روزنامه صبح ايران  
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 حضور در فضای مجازی
 بايد »حضور جريان ساز« باشد

 حوزه علمیه قم برای ابهام ها و مشکات دینی راه حل داشته باشد

رهبر انقاب در دیدار مسئوان دفتر تبلیغات اسامی:

ورزش��ي فره��ن��گ��ي   اجتماع����ي   اقتص����ادی   سي��اس��ي  
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آگهی مزايده
موضوع آگهی مزايده بازارهفتگی

شهرداری خان ببین برابر بند 1 مصوبه شماره 70 مورخ 96/10/10 شورای اسامی شهردرنظردارد از طریق مزایده عمومی 
اقدام به واگذاری )برون سپاری( فعالیت بازار هفتگی )پنجشنبه بازار( نماید، لذا از شرکت کنندگان دعوت بعمل می آید جهت 

کسب اطاعات بیشتر ودریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند. 
تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 123/500/000 ریال  

مهلت دریافت اسناد :97/11/17  مهلت قبول پیشنهادات :97/11/21 بازگشایی پیشنهادات 97/11/23
نوبت اول : 97/11/1نوبت دوم :97/11/8

سعید اسماعیلی شهردارخان ببین

نوبت دوم

آگهی مزايده )تجديد(
موضوع آگهی مزايده فروش آهن آات ضايعاتی )تجديد(

ش��هرداری خان ببین برابر بند 3 مصوبه ش��ماره 23 مورخ 96/10/23 شورای اسامی شهردرنظردارد از طریق مزایده عمومی اقدام به 
فروش آهن آات ضایعاتی نماید لذا از شرکت کنندگان دعوت بعمل می آید ، جهت کسب اطاعات بیشتر ودریافت اسناد مزایده به واحد 

مالی شهرداری مراجعه نمایند. 
تلفن تماس :35862338

 تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 13/000/000ریال به صورت نقد به حساب 3100002384009)سپرده شهرداری خان ببین ( یااسناد 
خزانه یا ضمانت نامه بانکی 

 برندگان اول ، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 سایر اطاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

 شهرداری دررد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
مهلت دریافت اسناد :97/11/24 مهلت قبول پیشنهادات :97/11/27 بازگشایی پیشنهادات 97/11/28

نوبت اول : 97/11/8 نوبت دوم :97/11/15
سعید اسماعیلی شهردارخان ببین

نوبت اول

آگهی تجديد مناقصه عمومی – نوبت اول
دستگاه مناقصه گذار:شهرداری آمل

منابع تامین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه: پروژه ساماندهی کوچه امام زاده ابراهیم )ع(

برآورد اولیه: 10/149/587/000 ریال – مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 508/000/000 ریال.
نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 

بنام شهرداری آمل – دارابودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته ابنیه الزامی است.
مهلت و محل دریافت اس��ناد مناقصه: از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت دوم بمدت 4 روز – محل امور قراردادهای ش��هرداری 

آمل.
 سایر جزئیات و اطاعات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل: 1397/11/29
تاریخ تشکیل کمیسیون معامات: ساعت 14/30 مورخ 1397/11/30

برای اطاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایر شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.
نمابر 011-44259497
تلفن:011-44229001

شهردار آمل- احمد امیر سلیمانی
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ايران و جهان

قاسمی: مسائل موشکی ايران قابل 
گفتگو و مذاکره نیست

س��خنگوی وزارت خارجه کش��ورمان با 
بيان اينکه مسائل موش��کی ايران قابل 
گفتگو و مذاکره نيس��ت، گفت: در مورد 
مسائل دفاعی ايران که به تماميت ارضی 
و سرنوش��ت مردم ايران مربوط است با 
ديگران ش��وخی نداريم.ب��ه گزارش مهر 
به نق��ل از صداوس��يما، بهرام قاس��می 
س��خنگوی وزارت خارج��ه کش��ورمان 
در واکن��ش به اظهارات اخي��ر وزير امور 
خارجه فرانس��ه افزود:  دوستان فرانسوی 
باي��د مجدداً ب��ه قطعنام��ه ۲۲۳۱ توجه 
کنند و ببيند که مس��ائل موشکی ايران 
هي��چ تعارضی با قطعنام��ه ۲۲۳۱ ندارد.

وی گفت: مس��ئله موشکی ايران دفاعی 
و داخلی است که کاما جنبه بازدارندگی 
دارد و برای دفاع از کش��ور طراحی شده 
است.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود:  
تجربه دهه های گذشته نشان داد که ما 
مجبوريم و بايد در اين منطقه پر آش��وب 
توانمن��دی های ازم خودم��ان را برای 
دف��اع از کش��ور در صورت نياز داش��ته 
باشيم.قاس��می تصريح کرد:  سياست ما 
نسبت به کشورهای منطقه و همسايگان 
کاما روش��ن است و عاقه منديم که با 
همه کشورهای منطقه و همسايه روابط 
مس��المت آميز و دوستانه داشته باشيم و 
بتوانيم منطقه را به سمت ثبات و توسعه 
پيش ببري��م.وی گفت: اقدام��ات ما در 
حوزه دفاعی ي��ک کار طبيعی و بديهی 
است و هر کش��وری حق دارد با استفاده 
از امکانات خود در صورت نياز دفاع کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکيد کرد 
: همانگونه که بارها گفتيم ما سياس��ت 
های دفاعی خودم��ان را خودمان تعيين 
م��ی کنيم و به ديگران اج��ازه نخواهيم 
داد که در اين نوع مس��ائل دخالت کنند.

قاسمی افزود: ما در زمينه مسائل موشکی 
و دفاعی مذاکره ای با ديگران نخواهيم 
داش��ت و سياست های ملی و بومی خود 

را دنبال می کنيم.

ممکن است برای حفظ منافع ملی 
رويکرد »آفندی« داشته باشیم

رئيس س��تاد کل نيروهای مسلح با بيان 
اينکه سياس��ت دفاعی ما ب��ه معنای آن 
نيس��ت که در رويکرده��ای عملياتی و 
تاکتيکی خ��ود صرفا دفاعی عمل کنيم، 
گفت: در حفظ منافع ملی ممکن اس��ت 
رويکرد آفندی داش��ته باشيم.به گزارش 
مه��ر، سرلش��کر محمد باق��ری رئيس 
س��تاد کل نيروهای مس��لح در هفتمين 
جلس��ه بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزشهای 
دفاع مقدس و در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: در اين جلسه تاکيد شد که با توجه 
به درپيش بودن چهلمين سالروز پيروزی 
شکوهمند انقاب اسامی، در مجموعه 
نمايش��گاه هايی آث��ار و دس��تاوردهای 
انقاب اس��امی و نيروهای مس��لح در 
صنع��ت دفاعی و عرصه ه��ای مختلف 
مانند نمايش ها و دس��تاوردهای هوايی و 
نقش نيروهای مسلح در سازندگی کشور 
به خصوص محروميت زدايی، نمايشگاه 
هايی در محل موزه انقاب اس��امی و 
مصلی امام خمينی)ره( و محدوده مهرآباد 
جنوبی برپا شود.وی ادامه داد: همچنين 
در اين جلسه اباغ شد که اين نمايشگاه 
با بس��يج امکان��ات در روزهای باقيمانده 
بازگش��ايی شود.سرلش��کر باقری درباره 
افزاي��ش تعداد هيئت امن��ای بنياد حفظ 
آث��ار و نش��ر ارزش های دف��اع مقدس 
گفت: با تصويب اعض��ا در هيئت امنای 
بنياد حفط آثار و نش��ر ارزش های دفاع 
مقدس، مع��اون هماهنگ کننده قرارگاه 
مرکزی خاتم اانبي��اء و معاون آموزش 
و پژوهش س��تاد کل نيروهای مسلح به 
جمع اعضای هيئت امنای اضافه ش��دند.

وی درخص��وص ديگر موضوعات مطرح 
ش��ده در اين جلس��ه اظهارداشت: اولين 
موض��وع تهيه و تصويب آيين نامه نحوه 
اداره مراکز فرهنگ��ی و موزه های دفاع 
مقدس در استانها بود؛ تا به حال ۱۵ موزه 
اس��تانی آغاز بکار کرده اند و قرار اس��ت 
طی سال جاری، عمليات اجرايی ۶ موزه 
پايان يافته و در دهه فجر به بهره برداری 
برس��د.رئيس س��تاد کل نيروهای مسلح 
اف��زود: ب��رای نحوه اداره اي��ن مراکز در 
اس��تان ها و ه��م افزايی دس��تگاه های 
لشکری و کشوری و همچنين مجموعه 
هنرمندان و پيشکس��وتان و عاقمندان 
به نش��ر ارزش های دفاع مقدس نياز به 
تهيه آيين نامه ای بود که اين آيين نامه 
امروز مورد بررسی و تصويب قرار گرفت 

و بزودی اباغ و اجرا می شود.

حضور در فضای مجازی  بايد »حضور جريان ساز« باشد
رهبر انقاب در ديدار مسئوان دفتر تبلیغات اسامی:

حض��رت آي��ت اه خامنه ای با تجليل از خدم��ات دفتر تبليغات 
اس��امی، تاکيد کردند: امروز اين انتظار از حوزه علميه قم وجود 
دارد که برای ابهام ها و مش��کات دينی راه حل داش��ته باشد.به 
گ��زارش »عصرايراني��ان« به نقل از پايگاه اطاع رس��انی دفتر 
مق��ام معظم رهبری، حض��رت آيت اه خامن��ه ای رهبر معظم 
انق��اب اس��امی در ديدار مس��ئوان دفتر تبليغات اس��امی، 
يک وظيفه مهم اين دفتر را پاس��خ به سؤالها و نيازهای فکرِی 
جوانان، دانش��جويان و گروههای اثرگذار فرهنگی برشمردند و 
توصيه هايی در خصوص حضور جريان س��از در فضای مجازی و 
آسيب شناسی مقوله تبليغ بيان کردند.حضرت آيت اه خامنه ای 
با تجليل از خدمات دفتر تبليغات اس��امی، وجود نوانديش��ی و 
روش��نفکری دينی در اين دفتر را مغتنم دانستند و گفتند: امروز، 
دوره انقاب و روزهای کار و حرکت های جهش��ی اس��ت و قم 
به اين گونه نگاهه��ا و جهت گيری های نو، بيش از پيش احتياج 
دارد.ايش��ان دفتر تبليغات اسامی را يک واحد زنده و برخوردار 
از تأليفات پر شمار برشمردند و افزودند: البته جای دفتر تبليغات 
در مجموعه های اثرگذار کش��ور خالی اس��ت و اين دفتر بايد با 
شناسايی مجموعه های مؤثر فرهنگی و پاسخ دادن به سؤالهای 
دين��ی آنها، بر غنای فکری اين مجموعه ها بيفزايد.رهبر انقاب 
با اش��اره به س��ؤالهای متن��وِع دينی که برای دس��ت اندرکاران 
فعاليت ه��ای فرهنگی و هنری وجود دارد، خاطرنش��ان کردند: 

پاسخگويی به اين سؤالها و ابهام ها، وظيفه حوزه و دستگاههايی 
همچون دفتر تبليغات اس��امی است.ايشان دفتر تبليغات را به 
اولويت بن��دی و تمرک��ز بر کارهای زمين مان��ده در حوزه علميه 
ق��م توصيه کردند و در خص��وص فعاليت های تبليغی در فضای 

مجازی، افزودند: دستگاههای مختلفی در فضای مجازی حضور 
دارند اما حضور در اين فضا بايد يک حضور جريان س��از باش��د، 
ضمن اينکه بهترين راه شناس��ايی و ارتب��اط با گروههای مؤثر 
فرهنگی و يافتن س��ؤالها و س��رنخ های فکری آنان، استفاده از 

فضای مجازی است.حضرت آيت اه خامنه ای همچنين تدوين 
و انتشار کتاب هايی با موضوع پاسخ  به شبهات فکرِی جوانان و 
دانشجويان را ازم دانستند.»تدوين دانش مددکاری اسامی«، 
»شبکه س��ازی و هم افزايی با س��اير دس��تگاههای فعال در امر 
تبليغ« و »آسيب شناسی تبليغ« از ديگر توصيه های رهبر انقاب 
اسامی در اين ديدار بود.ايشان به يک حلقه مهم در فعاليت های 
تبليغی يعنی »اثر و بازخورد تبليغ« اشاره کردند و افزودند: صرِف 
رفت وآم��د مبلغان و گروههای تبليغی به ش��هرها و روس��تاها و 
تأکيد بر خوش بيان بودن آنها کافی نيست.مبلغان بايد به گونه ای 
آموزش داده شوند که بتوانند پس از پايان دوره تبليغ نيز ارتباط و 
تبادل فکری خود را با جواناِن مستعد استمرار بخشند و در ظرف 
چند س��ال، جمعی از همين جوانان را به مبلغان دين در منطقه 
خود تبديل کنند.حضرت آيت اه خامنه ای با اش��اره به توقعات 
زي��اد از حوزه علميه قم برای حل مس��ائل و ابهام��ات، گفتند: 
در گذش��ته چني��ن توقعاتی از قم وجود نداش��ت و حوزه علميه، 
س��ربه زير و مش��غول کار خود بود اما امروز اي��ن انتظار از حوزه 
علميه قم وجود دارد که برای ابهام ها و مش��کات دينی راه حل 
داشته باشد.پيش از سخنان رهبر انقاب اسامی، حجت ااسام 
واعظی رئيس دفتر تبليغات اس��امی و حجت ااس��ام جعفری 
رئيس هيئت امنای دفتر تبليغات اسامی، گزارشی از فعاليت ها 

و برنامه های اين دفتر بيان کردند.

نگاهی به شرايط فعلی در آمريکای اتين نشان می دهد آمريکا در 
صورت شکست در براندازی دولت قانونی مادورو، به سوريه سازی 
و ايجاد آش��وب داخلی در اين کش��ور روی خواه��د آورد. گابريل 
گارسيا مارکز نويسنده کلمبيايی در اثر خود »صد سال تنهايی«، 
زمانی که به شرح تاريخ زندگی خاندان »بوئنديا« در دهکده ای به 
نام »ماکوندا« می پردازد، جادو و معجزه های خيالی را تنها وسيله 
مردم آمري��کای اتين برای رهاي��ی از واقعيت های تلخ زندگی 
نش��ان می دهد و گاه به ش��رح حوادثی می پردازد که هيچ رابطه 
علت و معلولی با هم ندارند.حاا شايد اين روزها هم مردم عادی 
در ش��هرهای ونزوئا همچون کاراکاس چشم به اميد معجزه ای 
دارند که آن ها را از شرايط وحشتناک فعلی برهاند. موقعيتی که در 
يک طرف آن افزايش فشارهای تحريمی و اقتصادی و در سوی 
ديگر از بين رفتن استقال کشور و بازگشت به دوران فرامانروايی 

واشنگتن در ونزوئا قرار دارد.

چرا ابر تورم ونزوئا را فرا گرفت ���
ش��رايط فعلی ونزوئا و آنچه که اين کش��ور را به ش��رايط فعلی 
رسانده معلول سلسله اتفاقاتی است که ريشه آن به برخی عوامل 
داخلی و خارجی برمی گردد. شايد اصلی ترين عامل تزلزل حاکميت 
چپ گراها در ونزوئا و خيزش اپوزوسيون در قالب حرکتی کودتا 
گونه برای قبضه قدرت، وضعيت اقتصادی اين کش��ور باشد.رشد 
سرسام آور قيمت ها و کاهش ارزش پولی آنچنان در سال ها اخير در 
ونزوئا فراگير شده که اصطاح »ونزوئايی شدن« به برچسبی 
در ادبيات اقتصادی جهان برای اشاره به دولت های گرفتار ابر تورم  
تبديل شده است.شايد با جرأت بتوان گفت سال ۲۰۱۴ نقطه آغاز 
بحران اقتصادی اين کشور بود. پيش از اين حکومت بوليواری به 
رهبری چاوز توانس��ته بود با اتکا به درآمدهای نفتی تورم چند ده 
درصدی در کشور را که از سال ۱۹۸۳ و سقوط بی سابقه ارزش پول 
ملی تبديل به واقعيتی غير قابل تغيير در اقتصاد ونزوئا شده بود، 
مهار کند. تا قبل از رياست جمهوری چاوز در ونزوئا نزديک به ۷۰ 
درصد درآمدهای نفتی به جيب شرکت های چند مليتی می رفت و 
علی رغم اين که ونزوئا خود از بنيانگذاران اوپک محسوب می شد، 
اما تنها سايه ای از صنعت ملی نفت اين کشور باقی مانده بود. اما در 
دوران چاوز عاوه بر خلع يد از برخی شرکت های نفتی با افزايش 
ماليات بر فروش نفت س��هم دولت ونزوئا از درآمدهای نفتی به 
۷۰ درصد افزايش و در سايه باا رفتن قيمت نفت مردم اين کشور 
بااترين سطح افزايش درآمدها را در آمريکای اتين تجربه کردند. 
به عنوان مثال تنها از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۳ توليد ناخالص ملی 
نزديک به ۵ برابر افزايش يافت و ميزان فقر در طبقات محروم به 
نصف ميزان قبلی خود رسيد.در اين ميان و از آنجا که ونزوئا بين 
۶۰ تا ۷۰ درصد اقام مصرفی خود را از خارج از کشور وارد می کند، 
برای حفظ توان خريد مردم دولت بوليواری تاش می کرد تا قيمت 
ارز و نرخ برابری بوليوار در مقابل ارزهای خارجی را در سطوح ثابتی 
حفظ کند. تا زمانی که جريان درآمد باای نفت برقرار بود، حفظ 
اين برابری چندان مشکل نبود اما با سقوط قيمت نفت همه چيز بر 
هم خورد.در ژوئن سال ۲۰۱۴ بهای قيمت نفت که نزديک به ۹۵ 
درصد ارزش صادارت ونزوئا را تش��کيل می داد ناگهان شروع به 
کاهش کرد و ظرف ۶ ماه نزديک به ۵۰ دار افت کرد و تا ژانويه 
سال ۲۰۱۶ به ۳۰ دار کاهش يافت.کاهشی که برخی معتقد بودند 
دليل آن سرازير شدن ناگهانی نفت عربستان سعودی به بازار برای 
تحت فش��ار قرار دادن ايران در مذاکرات هسته ای بود. از آنجا که 
دولت ونزوئا همچنان به دنبال حفظ ارزش پولی ملی بود، ناگهان 
جريان وسيعی از خروج سرمايه از ونزوئا آغاز شد. ارزش ارزهای 
خارجی به س��رعت در بازار سياه باا رفت و هرکس به ارز دولتی 
دست پيدا می کرد از رانت خوبی برخوردار می شد.با باا رفتن قيمت 
ارز، ارزش محصوات وارداتی نيز به س��رعت رش��د کرد. به اين 

ترتيب به سرعت قفسه های مغازه ها خالی می شد و تاش دولت 
برای پر کردن آن ها تنها دست قاچاقچيان کااهای اساسی را پر 
می کرد.دولت ونزوئا برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش 
قيمت نفت از سياست چاپ اسکناس استفاده کرد و هم زمان ميزان 
ارائه ارزه��ای خارجی به بازار را محدود کرد. اين تصميم ناگهان 
به يک انفجار تورمی منجر شد.بر اساس آمار تنها بين سال های 
۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸ ميزان حجم پول در گردش نزديک به ۸۵۰۰ 
درصد افزايش يافت. به اين ترتيب شاخص کااهای مصرفی يا 
همان تورم در سال ۲۰۱۶ نزديک به ۳۰۰ درصد، در سال ۲۰۱۷ 
دو هزار درصد و در سال ۲۰۱۸ نزديک به چهار صد درصد تا يک 
ميليون و سيصد هزار درصد متغير است.بانک مرکزی ونزوئا از 
سال ۲۰۱۵ آمارهای اقتصادی را منتشر نمی کند اما گفته می شود 

تا ۲۰۱۸ اقتصاد ونزوئا نزديک به ۳۰ درصد کوچک شده است.

سنگرهايی که از دست رفت ���
به موازات ضعف اقتصادی دولت ونزوئا س��نگرهای پش��تيبان 
چپ گرايی در آمريکای اتين يکی پس از ديگر س��قوط کردند. 
در آرژانتين »کريس��تينا کرش��نر« چپ در پی بيماری سرطان از 
سمت خود کنار رفت و در برزيل هم با استيضاح و برکناری »ديلما 
روسف« حاا يک رييس جمهور ابر راستگرا به نام »ژاير بولسونارو« 
که شباهت زيادی به ترامپ دارد به قدرت رسيده است.به غير از 
اين در شيلی، کلمبيا و پاراگوئه نيز دولت هايی راست گرا حاکم اند. به 
اين ترتيب ونزوئا تنها در ميان کشورهايی همچون بوليوی و کوبا 
همچنان پايگاهی ديپلماتيک دارد. البته از حق نمی توان گذشت 
که تاکنون دولت چپگرای مکزيک نيز موضعی حمايتی در مقابل 
ش��ورش داخلی در ونزوئا داشته است.يکی ديگر از اتفاقاتی که 
فشار را بر ونزوئا و دولت مادورو دو چندان کرده، تمرکز ترامپ بر 
حياط خلوت آمريکايی اتين است. در حالی که ترامپ می کوشد 
از حضور نظامی آمريکا در سوريه و افغانستان بکاهد، تمرکز خود 
را بر آمريکای اتين افزايش می دهد. در حقيقت سياست خارجی 
ترامپ به دنبال الگوی »دکترين مونروئه« در آمريکای اتين است 
و قصد يکدس��ت کردن اين منطقه مهم برای حمايت يکپارچه 
و فراهم آوردن يک منطق��ه آزاد تجاری يکپارچه را دارد.طبيعی 
است که در چنين شرايطی ونزوئا اصلی ترين هدف آمريکا برای 

تحکيم نفوذ خود در منطقه آمريکای اتين باشد.

بدعتی خطرناک در صحنه بين المللی ���
اگر نگاهی دقيق به ماجراهای چند روز گذشته در ونزوئا داشته 
باشيم، روندی که آمريکا و کشورهای غربی برای برکناری دولت 
م��ادورو دنبال می کنن��د، بدعتی خطرن��اک در روابط بين الملل 
محس��وب می شود. به رسميت شناختن يک اپوزيسيون شورشی 
در مقابل دولتی که با رأی مردم روی کار آمده در حقيقت بازگشت 
به دوران کاس��يک استعمارگری است.هم اکنون آمريکايی ها با 
فش��ار به بريتانيا از دسترسی دولت ونزوئا به ۱.۲ ميليارد دار از 
ذخاير ارزی اين کشور به طا جلوگيری کرده اند، در حالی که هيچ 
مجوز بين المللی نه از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد و 
نه هيچ ارگان ديگری در اين باره وجود ندارد.به نظر می رس��د در 
شرايط فعلی اميد مادورو به ۸ ميليارد دار ذخاير طای کشور در 
بانک های ترکيه است که چندی پيش آن را از بانک های هلندی و 
سوييسی به آنجا منتقل کرده و آمريکايی ها نيز به دنبال جلوگيری 
از انتقال آن به ونزوئا هستند.آمريکا و کشورهای غربی تاکنون 
توفيقی در محکوميت ونزوئا در مجامع بين المللی نداشته اند و 
جلسه شورای امنيت که به بررسی اين موضوع پرداخت به صحنه 
مجادات لفظی دو طرف تبديل شد.بدون شک سئوال جدی در 
اين ميان اين اس��ت که قدم بعدی آمريکا و کشورهای غربی در 
صورت مؤثر نبودن فشارهای اقتصادی و حمايت نيروهای مسلح 

ونزوئا از دولت مادورو چه خواهد بود.

کلمبيا در خط مقدم خرابکاری ���
زمانی که دونالد ترامپ به حمايت دولت آمريکا از معارضان اشاره 
کرد، اين نکته را نيز گفت که تمام گزينه ها برای حمايت از مخالفان 
روی ميز هستند.بدون شک اين جمله به معنای احتمال استفاده از 
نيروی نظامی ضد دولت ونزوئا است، گزينه ای که مايک پامپئو 
وزير خارجه آمريکا هم سربسته به آن پرداخت. در حقيقت زمانی 
که گرگ فالر فرمانده فعلی فرماندهی ارتش آمريکا در آمريکای 
اتين در آذر ماه به سمت خود منصوب شد، تحليلگران سخنان 
جيمز متيس وزير دفاع وقت آمريکا در مراس��م معارفه وی را به 
معنای احتمال جدی شدن عمليات نظامی آمريکا در اين منطقه 
تعبير کردند.متيس در مراس��م معارفه وی به اين نکته اشاره کرد 
که کوبا، ونزوئا و نيکاراگوئه کش��ورهايی هستند که دموکراسی 
در آن ها در معرض خطر قرار دارد. واقعيت هم اين اس��ت که اگر 
قرار باشد اقدامی نظامی در ونزوئا صورت بگيرد فرماندهی ارتش 
آمريکا در شهر ميامی فلوريدا در خط مقدم آن خواهد بود.آمريکا 
مدت هاس��ت به بهانه مبارزه با مواد مخدر حضوری چشمگير در 
منطقه آمريکای اتين دارد. در سال ۱۹۸۹ نيروهای آمريکايی به 
بهانه مبارزه با مواد مخدر به کشور پاناما حمله و ضمن از ميان بردن 
محات فقيرنشين عمًا اين کشور را در اختيار باندهای مافيايی 
مواد مخدر قرار دادند. در کلمبيا نظاميان آمريکايی به بهانه مقابله با 
شبه نظاميان فارک حضور چشمگيری در اين کشور دارند و اقدام 
به تربيت نيروهای ميلشيايی کرده اند که قساوت آن ها زبانزد است.

هم اکنون نيز کلمبيا به عنوان لبه احتمالی هرگونه عمليات تخريبی 
عليه ونزوئا در نظر گرفته می شود و نظاميان آمريکايی در قالب 
قراردادی که در سال ۲۰۰۹ بين کلمبيا و آمريکا به تصويب رسيد، 
در اين کش��ور مستقر ش��ده اند. قراردادی که از همان زمان مورد 
اعتراض دولت ونزوئا قرار داشت.يکی از اصلی ترين پايگاه های 
آمريکا در زمين های شرکت نفت اکس��يدنتال در استان اروکای 
کلمبيا قرار دارد. منطقه ای که در نزديکی استان آپوره ونزوئا قرار 
دارد و نيروهايی از فرماندهی عمليات ويژه آمريکا در آن مشغول 
آموزش شبه نظاميان هستند. يکی از اتفاقاتی که ماهيت نيروهای 
تحت آموزش در کلمبيا را روشن کرد در ماه مه سال ۲۰۰۴ روی 
داد. زمانی که۱۲۰ تروريس��ت حرفه ای کلمبيايی در ملکی در ۲۰ 
کيلومتری کارکاس دستگير شدند و و در جريان بازجويی ها هدف 

خود را انفجار تاسيسات نفتی ونزوئا بيان کردند.

برزيل و اتحاد نزديک با دشمنان ونزوئا ���
برزيل هم کش��ور ديگری است که حاا به لطف به قدرت رسيدن 
رييس جمهور راستگرای آن در صف اول اقدام عليه ونزوئا قرار دارد.

برزيل تا چندی پيش به واس��طه حکومت چپگراها در صف حاميان 
مادورو قرار داش��ت، اما از زمان به قدرت رسيدن بولسونارو کاراکاس 
اين کش��ور را در مقاب��ل خود می بيند. نزديکی بولس��ونارو به رژيم 
صهيونيستی آنچنان است که او پيش از انتخابات به فلسطين اشغالی 
س��فر کرد تا در رود اردن غس��ل تعميد داده شود.وی در مصاحبه ای 
که در ماه جاری ميادی از يکی از ش��بکه های برزيلی پخش ش��د 
از مذاکره با پنتاگون برای استقرار در اين کشور خبر داد. امری که با 
اعتراض نظاميان برزيلی روبه رو شد. برزيل قوی ترين ارتش آمريکای 
اتين را در منطقه دارد و هم اکنون به همراه کشور گويان، کلمبيا و 

برزيل مثلثی سه جانبه را برای فشار بر مادورو را تشکيل داده اند.

رژيم صهيونيستی »گوايدو« را برسميت شناخت  ���
بنا بر درخواس��ت آمريکا، »بنيامين نتانياهو« نخس��ت وزير رژيم 
صهيونيستی روز يکشنبه اعام کرد که اسرائيل از آمريکا، کانادا و 
اکثر کشورهای آمريکای اتين و کشورهای اروپايی در برسميت 

ش��ناختن »خوان گوايدو« به عنوان رئيس جمهور موقت ونزوئا 
تبعيت می کند.روز گذشته منابع خبری خبر دادند که آمريکا رسما 
از رژيم صهيونيس��تی خواسته اس��ت از اقدام آمريکا در برسميت 
ش��ناختن خوان گوايدو به عنوان رئيس جمهور موقت اين کشور 
حمايت کند. يک مقام ارش��د اسرائيلی به يک خبرنگار گفته که 
پيام های آمريکا روز پنج ش��نبه توسط مقامات وزارت امور خارجه 
به ديپلمات های سفارت اسرائيل در آمريکا منتقل شده اند.در واقع 
آمريکا پيام مش��ابهی به تمام متحدان خود ک��ه هنوز از اقدامات 

واشنگتن در ونزوئا حمايت نکرده ارسال کرده است.

شکستی شايد سنگين تر، در انتظار آمريکا ���
در هر صورت به نظر می رسد که برنامه های گسترده ای به رهبری 
آمريکا در منطقه در حال اجرا اس��ت. ش��ايد از همين رو روس ها 
موضعی محکم در قابل اين مسئله اتخاذ کرده اند و حتی يک ماه 
پيش بمب افکن های اتمی توپولف ۱۶۰ بلک جک را عازم ونزوئا 
کردند.اگر آمريکا به دنبال سرنگونی دولت ونزوئا از طريق دخالت 
نظامی و يا سوريه سازی اين کشور باشد، به طور حتم کشورهايی 
همچون چين و روس��يه بی تفاوت نخواهند ماند و ش��ايد اين بار 
آمريکايی ها شکس��تی سهمگين تر در حياط خلوت خود متحمل 

شوند.

مادورو: انتخابات برگزار نمی کنم ���
رئيس جمهور ونزوئا درخواس��ت مخالفان و کش��ورهای غربی 
برای برگزاری انتخابات در اين کشور را رد کرد. به گزارش فارس، 
»نيکاس مادورو« رئيس جمهور ونزوئا در مصاحبه با شبکه سی 
ان ان ترکيه در پاسخ به سوالی در زمينه احساسش طی روزهای 
گفت: انگيزه خيلی زيادی دارم و احساس عميقی نسبت به سرزمين 
مادری دارم.وی با متهم کردن واشنگتن به راه اندازی يک جنگ 
عليه استقال ونزوئا گفت: همه اينها به آمريکا برمی گردد. آنها 
می خواهند سرزمين ما را حياط خلوت خود کنند.نيکاس مادورو 
که به تازگی مراسم سوگند دور دوم رياست جمهوری خود را برگزار 
کرده، در ادامه تاکيد کرد که برای پايان دادن به بحران اين روزها 

در ونزوئا انتخاباتی برگزار نخواهد شد.

درباره بازداشت »خوان گوايدو« دادگاه تصميم می گيرد ���
رئيس جمهور ونزوئا همچنين درباره خوان گوايدو رهبر مخالفان 
ني��ز گفت که دادگاه قضايی درباره بازداش��ت وی تصميم خواهد 
گرف��ت. مادورو همچنين مذاکره ب��ا دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمري��کا را غيرمحتمل خواند اما در عين حال گفت اين مس��اله 
غيرممکن نيست. وی تاکيد کرد که ترامپ همه آمريکای اتين 
را کوچک می شمارد. پيش از اين برخی کشورهای غربی از جمله 
فرانس��ه، آلمان و انگليس از دولت ونزوئا خواسته بودند که طی 
۸ روز آين��ده انتخابات برگزار ش��ود در غير اينصورت آنها گوايدو 
را به عنوان رئيس جمهور موقت اين کش��ور به رس��مت خواهند 
ش��ناخت.مادورو با بيان اينکه ونزوئا طی ۲۰ سال گذشته بارها 
هدف تاش��هايی نظير کودتا بوده است به کودتای آوريل ۲۰۰۲ 
اشاره کرد که با حمايت مردم از دولت خنثی شد. وی اضافه کرد 
که از زمان مرگ »هوگو چاوز« ما بارها مورد حمله قرار گرفته ايم 
اما از زمانی که دولت دونالد ترامپ روی کار آمده است اين حمات 
بدتر و شديدتر ش��ده است. آنها اکنون به دنبال کودتا در ونزوئا 
هستند. رئيس جمهور قانونی ونزوئا در ادامه تاکيد کرد که روزنامه 
واشنگتن پست و خبرگزاريهای آمريکايی خودشان گزارش دادند 
که ترامپ روز ۲۲ ژانويه به گوايدو دس��تور اج��رای کودتا را داده 
است.وی تاکيد کرد که گوايدو با نقض قوانين ونزوئا، خود را به 
عنوان رئيس جمهور معرفی کرده است. اما ما اين تاشها را خنثی 

می کنيم و در مقابل آن می ايستيم. 

رویکرد آمریکا در ونزوئا؛ بازگشت به دوران کاسیک استعمارگری 

تشکل های صنفی مبدع ابتکارات برای حل مسائل باشند 
جلیلی در ديدار با نمايندگان تشکل های معلمان:

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: امروز 
يکی از ضروريات آنس��ت که تشکل های صنفی 
مبدع ابتکارات برای حل مسائل باشند. به گزارش 
فارس، نشست دولت سايه با نمايندگان تشکل های 
معلمان کش��ور برگزار شد.در اين ديدار نمايندگانی 
از انجمن اسامی معلمان ايران، مجمع فرهنگيان 
ايران اسامی، جمعيت اسامی فرهنگيان، سازمان 
معلمان ايران، جامعه اسامی فرهنگيان و همچنين 
تعدادی از مسئوان وزارت آموزش و پرورش حضور 
داش��تند که در خصوص موضوعات مختلف جامعه 

فرهنگيان کشور به ايراد نکات خود پرداختند.سعيد 
جليلی عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين 
ديدار گفت: آنچه انديش��ه سياسی اسام را از ساير 
فرهنگ ها بويژه از غرب متمايز می کند، مشترک 
بودن بس��ياری از وظائف دولت و جامعه اس��ت و 
تفاوت آن تنها در نوع و ميزان مس��ئوليت اس��ت. 
نمونه آن در دفاع مقدس اس��ت؛ چرا توانس��تيم بر 
دشمن خود فائق بياييم؟ چون همه، خود را مسئول 
می دانس��تند. اين رويکرد در هر عرصه ای همانند 
آم��وزش و پرورش عملياتی ش��ود، نتيجه مش��ابه 

پيروزی در دفاع مقدس را خواهد داد.نماينده رهبر 
انقاب در ش��ورای عالی امني��ت ملی درخصوص 
نقش آفرين��ی جامعه فرهنگي��ان در عرصه های 
گوناگون خاطرنشان کرد: بسياری از موفقيت های 
نظام اس��امی مرهون زحمات معلمان بوده است. 
نقش قابل توج��ه اين صنف در پي��روزی انقاب 
اس��امی و پس از آن در عرصه های مختلف حائز 
تکريم اس��ت. بيشترين صنفی که در ميان اصناف 
مختلف چ��ه در جايگاه فرماندهی و چه در جايگاه 
رزمندگ��ی در جبهه ها حضور داش��تند، از آموزش 

و پرورش ب��ود؛ اعم از معلم و دان��ش آموز. نقش 
موث��ر فرهنگيان در ابت��دای انقاب پس از حضور 
در نه��اد های ديگر نظير س��پاه پاس��داران، جهاد 
سازندگی و وزارتخانه های گوناگون نيز نشان داد 
که حضورش��ان در س��اير زمينه ها همراه موفقيت 
بوده است.عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
تصري��ح کرد: يکی از آس��يب هايی که مش��اهده 
می ش��ود، آن اس��ت که وقتی فردی از مسئوليتی 
فارغ می ش��ود، مثا به جايگاه ديگری می رود و يا 
بازنشسته می شود، آنوقت ديگر تجربيات خود را در 

اختيار مسئول جديد قرار نميدهد؛ اين چرخه ناقص 
ميماند. بنابراين نقش تشکل های صنفی فرهنگيان 
ميتواند اين نقصان را در آموزش و پرورش برطرف 
کند. ارائ��ه راهنمايی و راهکار های عملياتی برای 
ح��ل مش��کات فعلی ه��م صنف��ان از جمله اين 
نقش هاس��ت که تش��کل های صنف��ی ميتوانند 
پاسخ روش��نی درباره چگونگی رسيدن به وضعيت 
مطلوب بدهند.جليلی در پايان اظهار داشت: امروز 
يکی از ضروريات آنس��ت که تشکل های صنفی 

مبدع ابتکارات برای حل مسائل باشند.

اميرعلی ابوالفتح کارش��ناس مس��ائل بين الملل، در 
خصوص برگزاری کنفرانس لهستان از سوی آمريکا و 
اهدافی که اين کنفرانس دنبال می کند، اظهارداشت: 
من اعتقاد ندارم که از عبارت نشست ضد ايرانی ورشو 
اس��تفاده کنيم چرا که عن��وان آن صلح و امنيت در 
خاورميانه اس��ت و اهداف مختلفی را دنبال می کند 
که يکی از آنها موضوع ايران است اما اينکه بخواهيم 
خودمان را در سيبل قرار بدهيم و موضوع نشست را 
بررسی وضعيت ايران در منطقه قلمداد کنيم، اشتباه 

است. وی در گفت و گو با مهر،گفت: کنفرانس لهستان 
اهداف مختلفی را برای آمريکا تامين می کند از جمله 
آنکه آنها می خواهند با برگزاری اين کنفرانس نقش 
خود و متحدانشان را در منطقه مجدد ُپررنگ کرده و از 
طرفی اهداف فرامنطقه ای را هم از جمله آينده اروپا، 
مقابله با روسيه و مهار چين دنبال می کنند. ابوالفتح 

افزود: آمريکای آقای ترامپ به دنبال فروپاشی در اروپا 
است و انتخاب کشور لهستان به عنوان ميزبان اين 
کنفرانس از سوی آمريکا نشان دهنده اين است که 
آمريکايی ها به دنبال احيای سياست زمان جورج بوش 
که همان تقسيم بندی اروپای پير و اروپای جديد بود، 
بازگشتند. در اين تقسيم بندی فرانسه، بريتانيا و آلمان 

اروپای پير به حس��اب می آيد و اروپای جوان اروپای 
شرقی است که از سلطه ش��وروی خارج و به شدت 
وابسته به آمريکا شده اند. کارشناس مسائل بين الملل 
در پاسخ به سئوالی مبنی بر اينکه به نظر شما آمريکا 
به اهدافش برای ضديت با ايران در اجاس ورش��و 
می رس��د؟ تصريح کرد: به نظر م��ن اين کنفرانس 

در خص��وص ايران موفق نخواهد بود، چراکه اجماع 
جهانی عليه ايران ش��کل نگرفته و آمريکا نمی تواند 
اه��داف خود را در قبال م��ا پيش ببرد، از نظر جامعه 
جهانی ايران جرمی را مرتکب نش��ده است؛ به طور 
مثال حمله عراق به کويت يک جرم نابخش��ودنی از 
نظر جامعه جهانی به حساب می آمد، بنابراين حمله 
آمريکا به عراق در نظر افکار عمومی توجيه پذير بود، 
اما اي��ران تاکنون مرتکب جرم يا خاف بين المللی 

نشده است. 

اهداف ضدايرانی آمريکا در »ورشو« به نتیجه نمی رسد
يک کارشناس امور بین الملل مطرح کرد؛
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اقتصاد

صاحبان درآمدهاي میلیاردي زير 
بار پرداخت مالیات نمي روند

عضو هي��ات رئيس��ه کميس��يون امور 
داخلي و ش��وراها در مجل��س مي گويد 
برخي اف��راد که درآمد ه��اي ميلياردي 
دارند مالي��ات نمي دهند.اصغر س��ليمی 
س��خنگوي کميس��يون ام��ور داخلي و 
ش��وراها در مجلس در گفت وگو با خانه 
ملت، با اش��اره به ميزان فرارمالياتی در 
کش��ور، گف��ت: بس��ياري از دولت ها با 
منابع نفتي و معدني کشورش��ان را اداره 
نمي کنند، اين کش��ورها با منابع مالياتي 
به سرمايه قابل توجهي براي اداره امور 
کشور دس��ت پيدا کرده اند و مردم شان 
ني��ز مي دانند براي دريافت خدمات بهتر 
باي��د ماليات پرداخت کنند. س��خنگوي 
کميس��يون ام��ور داخلي و ش��وراها در 
مجل��س توضيح داد: در نظ��ام، مذهب 
و دي��ن ما بحث خم��س و ذکات وجود 
دارد همچني��ن در زم��ان صدر اس��ام 
جنگ هايي که براي س��رپا نگهداش��تن 
حکومت انجام مي ش��د ب��ا خراجي بود 
که م��ردم پرداخت مي کردن��د، بنابراين 
مالي��ات خارج ب��ه دور از دين و مذهب 
اسام نيس��ت.نماينده مردم سميرم در 
مجلس دهم ش��وراي اس��امي با انتقاد 
از شرايط مالياتي در کشور، عنوان کرد: 
در کشور ما ش��عار دريافت ماليات داده 
مي ش��ود اما اين کار تاکنون به درستي 
عملياتي نشده اس��ت چرا که مشاغل و 
اصنافي در کشور وجود دارد که چندين 
برابر کارمندان درآم��د دارند اما ماليات 
نمي دهند.وي با انتقاد از عدم ش��فافيت 
مالي��ات و پرداخ��ت آن، ادام��ه داد: ب��ا 
پرداخت ماليات، بس��ياري از روستا سرپا 
مي گيرند و حاشيه نشيني از بين مي رود، 
اگر ماليات پرداخت شود شهرداري هاي 
ش��هرهاي کوچ��ک فع��ال مي ش��وند. 
س��ليمي در اين ب��اره که پزش��کيان از 
جمله اصنافي هس��تند ک��ه از پرداخت 
ماليات شانه خالي مي کنند، افزود: فرقي 
ندارد چه صنفي از پرداخت ماليات شانه 
خالي مي کند، افرادي در کش��ور فعاليت 
مي کنن��د که با وج��ود درآمد هاي کام 
با تبان��ي و ارائه اظهارنام��ه غير واقعي 
از پرداخ��ت ماليات ف��رار مي کنند.عضو 
هيات رئيس��ه کميس��يون امور داخلي و 
ش��وراها مجلس اظهارداشت:بايد نحوه 
دريافت ماليات براي جامعه شفاف شود 
و به اطاع مردم برسانيم که اگر عاوه 
بر منابع نفتي، پتروشيمي و معدني درآمد 
مالياتي داشته باشيم مي توانيم به راحتي 

از پيچ تحريم ها عبور کنيم.

کسب نشان واحد صنعتي سبز
 توسط گروه صنعتي و پژوهشي زر 

به گزارش رواب��ط عمومي گروه صنعتي 
و پژوهش��ي زر بيس��تمين همايش ملي 
صنعت و خدمات س��بز صب��ح امروز در 
سازمان  بين المللي  همايش هاي  س��الن 
حفاظت محيط زيس��ت با حضورعيسي 
کانتري رئيس سازمان حفاظت محيط 
زيست و س��عيد نمکي سرپرست وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي،جمعي 
از مسئوان و نمايندگاني از سازمان ملل 
متحد برگزار شد.مس��عود تجريش��ي در 
بيستمين همايش ملي صنعت و خدمات 
سبز گفت: براي اين همايش ۲۵۳ واحد 
صنعت��ي و خدماتي ثبت نام کردند که از 
اي��ن تعداد ۲۱۷ واحد صنعتي و ۳۶ واحد 
خدماتي بوده اس��ت. ۱۴ واحد به عنوان 
واح��د صنع��ت برگزيده س��بز، ۶۷ واحد 
صنعت س��بز انتخاب شده اند همچنين ۳ 
واحد به عنوان واحد خدماتي برگزيده سبز 
و ۱۱ واحد خدماتي قابل تقدير ش��ناخته 
ش��ده اند.معاون محيط زيس��ت انس��اني 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت افزود: 
استقرار سيستم پايش آاينده ها و سيستم 
بازيافت، توس��عه فضاي س��بز، مصرف 
بهينه انرژي و استفاده از انرژي هاي پاک 
و استقرار پايش لحظه اي آاينده ها جزو 
ش��اخصهاي انتخاب واحدهاي صنعتي و 
خدماتي سبز بوده است.تجريشي افزود: 
هدف از برگزاري همايش ملي صنعت و 
خدمات سبز اين است که بتوانيم ضمن 
تش��ويق اين واحده��ا، فرهنگ نگرش 
محيط زيس��تي را توسعه دهيم و بستري 
مناس��ب براي حضور اين واحدهاي پاک 
در بازاره��اي بين الملل��ي فراهم کنيم.

در پاي��ان اين مراس��م از گروه صنعتي و 
پژوهشي زر به عنوان واحد صنعتي سبز 
در جهت حفظ چرخ��ه بازيافت و پايش 
آاينده ها و راه اندازي تصفيه خانه مدرن 

صنعتي تقدير شد.

تراکنش هاي بانکي رصد مي شود
رئيس کل سازمان امور مالياتي از انجام 
مطالعات روي ماليات عايدي سرمايه و 
مجموع در اين سازمان خبر داد و گفت:  
براي تحق��ق کامل درآمدهاي مالياتي، 
ابزاره��اي نوي��ن و ش��يوه هاي مؤثر و 
کارآم��دي در اختي��ار داريم. به گزارش 
سازمان امور مالياتي، سيد کامل تقوي 
نژاد رئيس کل س��ازمان ام��ور مالياتي 
کش��ور بر لزوم تاش جهادي و همت 
تحق��ق درآمدهای مالياتی ب��ا تکيه بر 
ابزارها و ش��يوه های نوين جمعي براي 
دس��تيابي به اهداف از پيش تعيين شده 
سازمان تأکيد کرد و گفت: براي تحقق 
ابزارهاي  ماليات��ي،  درآمده��اي  کامل 
نوين و ش��يوههاي مؤثر و کارآمدي در 
اختي��ار داريم.گردهماي��ي تحقق کامل 
درآمدهاي مالياتي با حضور رئيس کل 
سازمان امور مالياتي کشور، رئيس امور 
مالياتي شهر و استان تهران و جمعي از 
مديران کل س��ازماني در اداره کل امور 
ماليات��ي مؤديان بزرگ برگزار ش��د. در 
اين گردهمايي س��يد کامل تقوي نژاد، 
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با 
اشاره به اهميت بيش از پيش ماليات در 
نظام اقتصادي گفت: در حال حاضر در 
شرايطي که نظام اقتصادي ما با تحريم 
همه جانبه از س��وي استکبار و عوامل 
آن روبرو شده است، نقش نظام مالياتي 
بيش از گذشته در پيکره نظام اقتصادي 
کش��ور خودش را نش��ان داده اس��ت و 
مقام معظ��م رهبري ني��ز در خصوص 
سياستهاي کلي کشور، تأکيد ويژه اي بر 
اهميت اداره کشور با درآمدهاي مالياتي 
کرده اند و از فعاليت ها و تاش هايي که 
در اي��ن زمين��ه صورت گرفت��ه، اظهار 

رضايت نموده اند. 

روسیه 2.5 برابر ايران به ترکیه 
گاز صادر کرد 

گزارش ماهانه س��ازمان نظارت بر بازار 
انرژي ترکيه نشان مي دهد، واردات گاز 
طبيعي اين کش��ور در ماه نوامبر ۱۳.۸ 
درصد کاهش داش��ته است.به گزارش 
فارس به نقل از حريت، سازمان نظارت 
بر بازار انرژي ترکيه گزارش داد واردات 
گاز طبيعي اين کش��ور در م��اه نوامبر 
۲۰۱۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن ۱۳.۸ درصد کاهش داشته است.
اين س��ازمان در گ��زارش ماهانه خود 
اعام کرده که ترکيه در ماه نوامبر ۳.۶ 
ميليارد متر مکعب گاز طبيعي از طريق 
خط لوله وارد کرده است و در عين حال 
۱.۱ ميلي��ارد متر مکعب نيز واردات گاز 
طبيعي مايع ش��ده داش��ته است.از اين 
بين روس��يه با صادرات ۲.۱ ميليارد متر 
مکعب گاز بزرگ ترين صادر کننده گاز 
ب��ه ترکيه بوده و پ��س از آن نيز ايران 
ب��ا ۸۳۹ ميليون متر مکع��ب صادرات 
گاز، از اي��ن منظ��ر در جايگاه دوم قرار 
گرفته است.آذربايجان نيز در ماه نوامبر 
۷۴۵ ميليون مت��ر مکعب گاز به ترکيه 
ص��ادر کرد.الجزاير، نيجري��ه، آمريکا و 
قطر نيز از ديگر کش��ورهايي بودند که 
ترکيه از آنها گاز وارد مي کند.از س��وي 
ديگر ذخاي��ر گاز ترکيه در ماه نوامبر با 
۱۵.۷ درصد افزايش به ۳.۴ ميليارد متر 
مکعب رس��يد.در ماه نوامبر در مجموع 
۴.۱ ميلي��ارد متر مکع��ب گاز در ترکيه 
مصرف شد که نس��بت به مدت مشابه 
س��ال ۲۰۱۷ بيش از ۲۱ درصد کاهش 

داشته است.

نقش رايزن هاي اقتصادي در توسعه 
روابط تجاري بسیار کمرنگ است

عض��و کميس��يون صناي��ع و مع��ادن 
مجلس شوراي اسامي گفت: معاونت 
اقتص��ادي در س��اختار وزارت خارجه 
ايجاد ش��ده به همين دليل رايزن هاي 
اقتص��ادي تاکن��ون نتوانس��ته جايگاه 
موردنظر را پيدا کند.س��عيد باس��تانی 
عض��و کميس��يون صناي��ع و مع��ادن 
گفت وگو  اس��امي در  شوراي  مجلس 
ب��ا خانه مل��ت با اش��اره ب��ه عملکرد 
رايزن ه��اي اقتصادی، گف��ت: وزارت 
خارج��ه بايد در تمامي کش��ورها در دو 
حوزه نظام��ي و اقتصادي فعال باش��د 
در واق��ع ارتباط کش��ورها ب��ا يکديگر 
و  اقتص��ادي  محوره��اي  براس��اس 
نظامي ش��کل مي گيرد.نماين��ده مردم 
ترب��ت حيدري��ه، م��ه وات و زاوه در 
مجلس شوراي اس��امي با بيان اينکه 
براساس  سياس��ت هاي خارجي کشور 
محورهاي اقتصادي و نظامي مشخص 
مي شود، افزود: در صورتي که کشورها 
با يکديگر پيمان نظامي و دفاعي داشته 
باشند مسئوان اقتصادي اين کشورها 
ني��ز در مب��ادات اقتص��ادي موفق تر 
هس��تند.وي با اش��اره به نقش روابط 
ديپلماسي در روابط اقتصادي کشورها، 
اظهار کرد: در برهه اي ايران و امارات 
مبادات تجاري گسترده اي داشتند اما 
پس از مدتي که سياس��ت هاي اين دو 
کش��ور در تضاد با يکديگر قرار گرفت 
اين مبادات کاهش چش��م گيري پيدا 
کرد. در حال حاض��ر مبادات تجاري 
ايران و ترکيه بس��يار گسترده شده اما 
بايد دي��د در آينده مي توان اين ارتباط 

را ادامه و گسترش داد.

اخبار

قاچاق دام و گراني دار موضوعات انحرافي
گراني گوشت قرمز ريشه مديريتي دارد؛ 

بررس��يها نش��ان ميدهد، طرح موضوع 
انحراف��ي قاچ��اق دام نميتوان��د ارتباط 
معناداري با کمبود گوش��ت در بازار طي 
ماهه��اي اخير داش��ته باش��د و به نظر 
مي رس��د در س��ال ۹۷ بر خاف بحران 
س��ال ۹۱ با چالش جدي در حوزه توزيع 
و عرضه مواجه هستيم. موضوع کاهش 
عرضه و افزايش ش��ديد قيمت گوشت 
قرمز در بازار در هفته هاي اخير انتقادهاي 
فراواني را در بين عموم مردم برانگيخته 
است. اين در حالي است که دولت سعي 
کرده با تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني بازار 
گوشت قرمز را کنترل کند. از سوي ديگر 
به نظر ميرسد برخي بحث انحرافي تاثير 
قاچاق دام و بي ثمر بودن تخصيص ارز 
دولتي ب��راي واردات کااهاي اساس��ي 
جهت کنترل قيمت را مطرح مي کنند.به 
گزارش تس��نيم، آيت اه علم الهدي در 
همين خصوص با انتقاد شديد نسبت به 
افزايش قيمت گوشت طي ماههاي اخير 
در نماز جمعه مش��هد گفت: يک جريان 
امنيت��ي مي گويد گوش��ت را کيلوئي ۲۷ 
هزار تومان وارد مشهد مي کنيم و با تمام 
هزينه ها، به دست مردم با قيمت ۳۵ هزار 
تومان مي رس��د اما اکنون شاهد هستيم 
م��ردم بايد ب��راي گوش��ت ارزان صف 
طواني داش��ته باشند و يا اينکه گوشت 
کيلوئي ۸۵ ه��زار تومان بخرند. اين چه 
مديريتي است؟ بنا داريد آمريکا را کمک 
کنيد که موفق شود؟ جلوي سوءمديريت 
را بگيري��د. اين هم راه و چ��اره دارد؛ ما 
امروز آن قدر مشکل نداريم که مستاصل 
شويم؛ دشمن مي خواهد مستاصل شويم 

و نبايد سوءمديريت داشته باشيم.

وضعيت عرضه و تقاضا کان گوشت  ���
قرمز در کشور 

براوردها نش��ان ميدهد، کل نياز ساليانه 
کش��ور به گوش��ت دام رقمي نزديک به 
۱ميليون تن اس��ت که حدود ۷۵ درصد 
آن توس��ط توليد داخل بر طرف ميشود. 
همچنين ساليانه نزديک به ۲۸۰ هزار تن 
گوشت دام از خارج کشور وارد ميشود که 
ارز مورد ني��از آن نزديک به ۱.۶ ميليارد 
دار اس��ت. گفتني اس��ت گزارش��هاي 
مس��تقل احص��ا ش��ده از خروجي بانک 
مرکزي و وزارت صنعت نش��ان ميدهد، 
دولت براي تامين ۲۵ قلم کااي اساسي 
از جمله گوش��ت از ابتداي سال تا پايان 
آذر ماه س��ال جاري رقمي نزديک به ۱۱ 
ميلي��ارد دار ارز ۴۲۰۰ تومان��ي تزريق 
کرده که اين رقم نسبت به سال گذشته 
نيز رشد داشته است.همچنين بررسي ها 
نش��ان ميدهد واردات گوش��ت قرمز در 
آذر ماه امس��ال نسبت به اسفند ماه سال 
گذشته رشد ۵۵ درصدي داشته است. به 
عبارت ديگر آمارها نشان ميدهد به لحاظ 
واردات گوشت قرمز نه تنها با مشکل رو 
به رو نيس��تيم بلکه ش��اهد رشد واردات 

براي تامين نياز داخل نيز بوده ايم.

تاش ارتش براي رفع کمبود گوشت  ���
در بازار داخل

نکته جال��ب توجه اينکه، ب��راي جبران 
کسري بازار، تاشهاي جدي براي ورود 
گوشت به کشور در حال انجام است که 
نمونه اخير آن اقدامات ارتش جمهوري 
اسامي و استفاده از تجهيزات لجستيکي 
آن براي ورود گوش��ت قرم��ز به داخل 
است. در واقع اگر هواپيماي بوئينگ ۷۰۷ 
ارتش که حامل مقادير گوشت از کشور 
قرقيزستان بود، در اطراف تهران سقوط 
نميکرد شايد بسياري از شهروندان متوجه 
اقدامات صورت گرفته براي رفع کسري 
گوش��ت در بازار نميشدند. از سوي ديگر 
بايد به اين نکته نيز توجه داش��ت که در 
بحران ارزي سال ۹۱ که شاهد افزايش 
قابل توجه قيمت ارز بوديم و طبعا در آن 
برهه نيز قاچاق خروجي از کشور شدت 
گرفته بود به هيچ عنوان با صف دريافت 
گوش��ت قرمز مواجه نبوده ايم.از سوي 
ديگ��ر همانط��ور که در ابتدا ذکر ش��ده 
يکي از ابهامات مطرح شده در خصوص 
کمبود گوشت قرمز شائبه قاچاق گسترده 
دام از کشور است. اين درحالي است که 
نيروي انتظامي به عنوان يکي از ضابطين 

قضايي مبارزه با قاچاق کاا و ارز موضوع 
اثر گذاري قاچاق دام)گوشت( بر کمبود 

ماههاي اخير در بازار را رد ميکند.

قاچاق دام يک موضوع انحرافي ���
جانش��ين فرمانده نيروي انتظامي معتقد 
اس��ت، بيش از ۵۰ درصد دامي که قصد 
قاچاق آن بود، توسط پليس کشف شده 
است.سردار سليماني تاکيد کرد، اگر فرض 
کنيم که ۲ برابر اين رقم از کشور خارج 
شده باشد حداکثر قرار بوده ۱۰ هزار تن 
دام قاچاق شود که يک سوم آن را کشف 
کرديم و مصرف ساانه کشور در مقايسه 
با اي��ن رقم کمتر از يک درصد اس��ت، 
يعني چيزي حدود ۹۰۰ هزار تن مصرف 
گوش��ت در کش��ور به صورت س��اليانه 
داري��م و بيش از ۱۵۰ هزار تن گوش��ت 
واردکش��ور مي ش��ود که هيچ وقت يک 
س��وم درصد و حتي يک درصد در روند 
کلي تاثيري ندارد. داخل کش��ور کمبود 
گوشت نداريم و برخي فضاسازي ها و جو 
رواني خودساخته باعث التهاب در جامعه 

در رابطه با اين قضيه شد. 

يک درص�د نياز بازار به گوش�ت دام  ���
قاچاق ميشود

به گزارش تس��نيم، همانطور که اش��اره 
ش��ده کل نياز س��اليانه کشور به گوشت 
قرم��ز رقمي نزدي��ک ب��ه ۱ ميليون تن 
اس��ت که اين نياز از طريق توليد داخل 
و واردات رفع ميش��ود. بر اس��اس اعام 
نيروي انتظامي رقمي نزديک به ۱۰ هزار 
تن قاچاق دام در کشور وجود دارد که اين 
رقم تنها ۱ درصد کل ورودي گوشت از 
طريق توليد داخل و واردات با ارز دولتي 
اس��ت.بر همين اس��اس به نظر ميرسد 
اگر بح��ث توليد داخل گوش��ت قرمز با 
چالش جدي مواجه نباشد در بحران اخير 
کاهش گوشت در بازار بايد حوزه عرضه 
را هدف گرفت. به همين دليل ضروري 
است نهادهاي نظارتي تمرکز ويژه اي در 
خصوص توزيع گوش��ت داشته باشند و 
گزارش��هاي مربوطه را به صورت شفاف 

در اختيار عموم مردم قرار دهند.

هزار رأس گوسفند  واردات هفتگي ���۵۰
زنده 

در همين خصوص مديرعامل ش��رکت 
پش��تيباني امور دام گف��ت: برنامه ريزي 
صورت گرفته تا هفته اي ۵۰ هزار رأس 
گوس��فند زنده وارد ش��ود و ب��ه زودي با 
عرضه گوش��ت آن ها به قيمت ۴۰ هزار 
تومان، ش��اهد ارزاني گوش��ت قرمز در 
ب��ازار خواهي��م بود و ب��ا افزايش عرضه 
درصددي��م تا مردم کمت��ر در صف هاي 
عرضه گوشت تنظيم بازاري بمانند.حميد 
ورناصري گفت: در هفته هاي اخير شوک 
قيمتي به دايل مختلف در بازار گوشت 
قرمز ايجاد ش��د که داي��ل مختلفي از 
جمله اختاف نرخ ارز و تش��ديد قاچاق 
دام زنده داش��ت، اما ش��رکت پشتيباني 
ام��ور دام به ب��ازار ورود کرد و همچنان 
در اي��ن بازار حضور خواهد داش��ت.وي 
ادامه داد: در حال حاضر هر کيلو گوشت 
گوساله منجمد به قيمت ۲۹ هزار تومان 
عرضه مي شود و گوش��ت گوسفند تازه 

وارداتي نيز کيلوي��ي ۴۰ هزار تومان در 
فروش��گاه هاي زنجيره اي سازمان ميوه 
و تره بار و مراکز مش��خص قيمت دارد.

مديرعامل ش��رکت پش��تيباني امور دام 
اظهار کرد: برنامه ريزي اي صورت گرفته 
تا بتوانيم به صورت هفتگي ۵۰ هزار رأس 
دام زن��ده س��بک وارد کني��م و به زودي 
قيمت گوشت قرمز کاهش خواهد يافت.

به گفت��ه وي دام زن��ده س��بک وارداتي 
توسط شرکت پشتيباني امور دام کشتار 
ش��ده و به قيمت ح��دود ۴۰ هزار تومان 
در ميادين ميوه و تره بار، فروش��گاه هاي 
زنجيره اي و مراکز مشخص شده عرضه 
خواهد شد که مسلماً قيمت گوشت قرمز 
را در هفته جاري به صورت قابل توجهي 
کاه��ش خواهد داد.مديرعامل ش��رکت 
پش��تيباني امور دام در پاس��خ به سؤالي 
مبني بر اين که با توجه به اختاف قيمت 
گوشت قرمز به صورت آزاد با نرخ دولتي، 
صف ه��اي طواني براي تهيه گوش��ت 
قرم��ز در ميادين مي��وه و تره بار و حتي 
فروشگاه هاي زنجيره اي شکل مي گيرد، 
اظهار کرد: در همين برنامه درصدديم تا 
ب��ا افزايش تعداد مراکز عرضه و بيش��تر 
کردن ميزان عرض��ه روزانه، صف هاي 
تهيه گوش��ت قرمز را به حداقل برسانيم 
تا مردم اذيت نش��وند، اما دس��تگاه هاي 
نظارت��ي همچ��ون س��ازمان حماي��ت 
مصرف کنندگان و توليدکنندگان، سازمان 
تعزيرات حکومتي و غيره بايد نسبت به 
وضعيت قيمت و بازار گوشت قرمز توليد 
داخل در بازار نيز نظارت بيشتري داشته 
باش��ند و با متخلفاني که باعث دس��ت 
به دست شدن گوش��ت قرمز و افزايش 

قيمت آن مي شوند برخورد کنند.

قيمت اش�ه گوس�فند برای مصرف  ���
کننده بايد ۶۰ هزارتومان باشد

اين درحالي اس��ت که محمود حجتي در 
استوديو نگاه يک ش��بکه اول در توجيه 
وضعيت قيمت گوش��ت گفت: در حوزه 
دس��تاوردها و پيشرفت هاي آبي و خاکي 
کشور مي توان به نکاتي اشاره کرد، براي 
مثال در بهمن ۵۷ همه شبکه هاي فرعي 
آبياري و زهکشي کشور، حدود ۱۴۱ هزار 
و ۵۰۰ هکت��ار بوده که امروز اين رقم به 
يک ميليون و ۱۶۵ هزار هکتار رس��يده 
اس��ت.وي به س��امانه هاي نوين آبياري 
پرداخ��ت و گفت: قب��ل از انقاب حدود 
۳۸ هزار هکتار از اراضي کشاورزي تحت 
پوشش سامانه هاي نوين آبياري بود که 
ام��روز اين رقم به حدود دو ميليون و ۵۰ 
هزار هکتار رسيده اس��ت.حجتي افزود: 
بحث تجهيز و نوس��ازي اراضي مدرن و 
سنتي و شاليزاري از ۱۲۱ هزار هکتار به 
يک ميليون و ۶۳۰ هکتار رس��يده است. 
در م��ورد جن��گل کاري، احيا و توس��عه 
جنگل هاي ش��مال از ۳۰ ه��زار هکتار 
در قب��ل از انقاب ب��ه ۴۰۰ هزار هکتار 
رسيده ايم.او گفت: در بحث آبخيزداري و 
حفاظت از خاک و جلوگيري از فرسايش 
خاک، تغذيه سفره هاي زيرزميني از ۵۰۰ 
هزار هکتار به ۲۷ ميليون هکتار رس��يده 
ايم.وزير جهاد کش��اورزي تصريح کرد: 
در ق��رون متمادي در خص��وص آب با 
محدوديت ه��اي منابع آب��ي مواجه بوده 

ايم و خشکسالي ها و کم آبي هاي فراوان 
داش��ته ايم و مي توان وجود قنوات بسيار 
در سراس��ر کشور را نش��ان از همين کم 
آبي دانست.حجتي گفت: قبل از انقاب 
بسياري از روس��تاها براي ايجاد گرما و 
بهره برداري از حرارت و مصرف سوخت 
از هي��زم اس��تفاده مي کردند ام��ا امروز 
ما در بس��ياري از روس��تاها گازرس��اني 
کرده ايم و وابس��تگي به هيزم، چوب و 
جنگل به ش��دت کاهش يافته اس��ت.او 
اف��زود: اين مهم در راس��تاي حمايت و 
حفاظت از آب و خاک کش��ورمان است 
و امروز ش��اهديم که بيش از ۸۵ درصد 
جمعيت روس��تايي ما از انرژي گاز بهره 
مند هس��تند.حجتي ادامه داد: در س��ال 
۵۷ هم��ه توليدات کش��اورزي حدود ۲۶ 
ميليون تن برآورد ش��ده، امروز اين رقم 
به ۱۲۲ ميليون تن رسيده، گفتني است 
که در س��ال ۵۷ س��رمايه گذاري اندک 
و دانش و تکنولوژي کمتري نس��بت به 
حال حاضر در حوزه توليدات کش��اورزي 
ورود پيدا کرده بود، البته کشت و صنعتي 
در گوش��ه و کنار کشور شکل گرفت اما 
عمده کش��اورزي ما به صورت معيشتي 
انجام مي گرفت.او تصريح کرد: توليدات 
محصوات باغي در س��ال ۵۷ حدود سه 
ميليون تن ب��ود که امروز به ۲۱ ميليون 
تن افزايش يافته است. در زمينه شيات 
هم توليد و بهره برداري کش��ور در سال 
۵۷ حدود ۳۲ ه��زار تن بود که اين رقم 
به يک ميليون و ۱۳۲ هزار تن رس��يده 
اس��ت. توليد گندم هم نزديک ۴ ميليون 
تن بود که امروز به ۱۳ و نيم تن رس��يده 
است. گوشت و مرغ هم حدود ۱۶۳ هزار 
تن توليد مي ش��د که در حال حاضر اين 
رقم به دو ميليون و ۳۰۰ هزار تن رسيده 
است.وزير جهاد کشاورزي افزود: در حوزه 
توليد مرغ جزو ۱۰ کشور اول دنيا هستيم، 
البته به خاطر تنوع اقليم در توليد بسياري 
از محصوات داراي مزيت هستيم. کل 
محصوات کشاورزي در سال ۵۷ حدود 
۲۸۵ ميلي��ون دار بود و س��ال ۹۷ اين 
رقم به پنج ميلي��ارد و ۷۷۰ ميليون دار 
رسيده اس��ت. در زمينه گلخانه تقريباً در 
ح��د صفر بوديم يعني چيزي حدود ۵۰۰ 
هکتار که امروز اي��ن ميزان به ۱۵ هزار 
هکتار افزايش داشته است.حجتي ادامه 
داد: توليد شير خام در سال ۵۷ حدود دو 
ميلي��ون و ۶۲۰ هزار تن بود که امروز به 
۱۰ ميليون و ۷۰۰ هزار تن رسيده است.

وزير جهاد کش��اورزي گف��ت: ۹۰ تا ۹۴ 
درصد گوش��ت مورد نياز کشور از داخل 
تامين مي ش��ود.حجتي با اشاره به اينکه 
در شرايط سختي به سر مي بريم، درباره 
علل افزايش قيمت گوشت افزود: عوامل 
درون��ي و بيروني از جمله افزايش قيمت 
ارز موجب اين افزايش قيمت شده است.

گوش�ت از مرزه�اي غرب�ي و جنوبي  ���
قاچاق مي شود

وي ب��ا بيان اينکه بخ��ش محدودي از 
گوشت در مرزهاي غربي و جنوبي قاچاق 
مي شود، اضافه کرد: اما همين قاچاق کم 
موجب قيمت گذاري در آن جا مي شود. 
اشه گوشت گوسفند در شهر سليمانيه 
عراق کيلويي ۱۶ هزار دينار معادل حدود 

۱۲۸ هزار تومان خريد و فروش مي شود 
همچنين در جن��وب نزديک مرز کويت 
هم اين گوش��ت، قيمت گذاري مي شود 
و اين کش��ف قيمت موجب اثرگذاري بر 
روي قيمت داخل مي ش��ود. اين اتقاق، 
مقطعي اس��ت و در پي راهکار حل اين 

مشکل هستيم. 

قيمت اش�ه گوس�فند براي مصرف  ���
کننده بايد ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان باشد

حجت��ي با بي��ان اينکه قيمت گوش��ت 
گوس��فند زنده از کيلويي ۲۵ هزار تومان 
نبايد بيش��تر باشد، گفت: با توجه به اين 
قيمت اشه گوسفند براي مصرف کننده 
بايد کيلويي ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان باشد.
وي افزود:عاوه ب��ر اين قيمت دار اثر 
تبعي گذاش��ت همچنين کاهش عرضه 
فصل��ي ب��ر افزاي��ش قيمت موث��ر بود. 
حجتي با تاکيد بر اينکه مسئوان براي 
حل اين مش��کل دغدغه دارند، گفت: در 
۱۰ ماه امس��ال واردات گوشت گرم، ۲۰ 
درصد از ۱۲ ماهه پارس��ال بيشتر بود و 
تا پايان س��ال اين رقم به افزايش ۴۰ تا 
۵۰ درصد خواهد رس��يد .وي ادامه داد: 
گوشت هاي وارد ش��ده در ميادين ميوه 
و تره بار و فروش��گاه هاي زنجيره اي زير 
نظر ستاد تنظيم بازار در حال عرضه است 
اما پاسخگوي همه نياز و تقاضاي کشور 
نيست.وزير جهاد کشاورزي افزود: توليد 
گوش��ت مرغ را افزايش داديم و نس��بت 
به ماه هاي گذش��ته جوج��ه ريزي بيش 
از ۲۰ درصد افزايش يافته اس��ت.حجتي 
درباره قاچاق دام مولد هم گفت: متاسفانه 
سوداگري وجود دارد و کم و بيش انجام 
مي شود اما در حدي که شايعه شده، زياد 
نيس��ت.وي اضافه کرد: در دام س��بک 
سياستي را در س��ال هاي اخير پيگيري 
کردي��م ک��ه دام هاي ۲ و ۳ قلو س��از را 

ترويج کرديم.
حجتي با اشاره به اينکه حدود ۹۰ ميليون 
واحد دامي داريم که شناسنامه دار کردن 
آن ها کار س��ختي اس��ت، گفت: اما اين 
موض��وع را در دس��تور کار داري��م .وي 
اف��زود: قيمت کنوني مرغ در ب��ازار آزاد 
بايد در کانال ۱۰ هزار تومان باشد و بايد 
کنترل بيشتري انجام شود. اگر نهاده ها با 
قيمت ارز آزاد وارد ش��ود قيمت ها بيشتر 

مي شود. 

���۱۰ هزارتن گوش�ت در بنادر مانده و 
منتظر تخصيص ارز است

حجتي اضافه کرد: اکنون حدود ۱۰ هزار 
تن گوش��ت در بندر داري��م اما به علت 
اينکه بانک مرکزي نتوانست پول جابجا 
کند، ترخيص نشد. وزير جهاد کشاورزي 
با اش��اره ب��ه اينکه ش��عار »از مزرعه تا 
س��فره« بايد عملياتي ش��ود، افزود: ۳۰ 
درص��د مرغداري ها به ص��ورت زنجيره 
اداره مي ش��ود .وي درب��اره ن��رخ خريد 
تضميني گندم اضافه کرد: پيش��نهاد ما 
۱۷۰۰ توم��ان بود ام��ا در نهايت پس از 
فراز و نشيب زياد با توجه به محدوديت ها 
و مش��کات بودجه اي که وجود دارد به 

۱۶۰۰ تومان رسيد.
وزير جهاد کشاورزي در بخش ديگري از 
سخنان خود گفت: در کشور ما محصول 
تراريخته توليد نمي شود اما روي محصول 
پنبه مقدمات اين کار در حال انجام است 
ولي هنوز به توليد نرسيده است .حجتي با 
بيان اينکه محصوات تراريخته از جمله 
ذرت و سويا از آمريکاي شمالي، مرکزي 
و جنوبي وارد کشور مي شود، افزود: قانون 
مقرر کرده است که محصوات تراريخته 

بايد داراي برچسب باشد.
وي براي تامين مايحتاج مردم براي شب 
عي��د، گفت: در اي��ن زمينه به قدر کافي 
ذخاي��ر و توليد داريم. حدود ۴۰ هزار تن 
پرتق��ال و ۳۰ هزار تن س��يب را ذخيره 
کرديم.وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه 
به علت تنوع اقليمي ظرفيت هاي زيادي 
در کش��ورمان وجود دارد، گفت: دومين 
جمعي��ت ش��ترمرغ را در جه��ان داريم. 
پرورش ش��ترمرغ و گياهان دارويي که 
هزينه و آب بسيار کمي نياز دارند و ارزش 
افزوده باايي دارند. بايد از اين ظرفيت ها 

استفاده کنيم.

توس��عه فاز دوم ميدان يادآوران ش��مالي توسط 
چيني ه��ا هم زمان ب��ا رونمايي از م��دل قرارداد 
IPC، در حالت باتکليفي قرار گرفت و اخيرا با 
مذاکرات بين مقامات نفتي ايران و چين مقرر شد 
توسعه اين فاز در قالب قرارداد بيع متقابل صورت 
گيرد. به گزارش فارس، اخيرا يکي از رسانه هاي 
بين المللي از بي نتيجه ماندن قرارداد منعقد شده 
براي فاز دوم توس��عه  ميدان هاي آزادگان شمالي 
و يادآوران بين ايران و چين خبر داد و اعام کرد: 
اي��ن قرارداد ب��ه ارزش ۳ ميليارد دار باتکليف 
اس��ت.ميدان يادآوران يکي از ميادين مهم غرب 
کارون اس��ت که بيش از ۳۰ ميليارد بشکه نفت 
در خود جاي داده است. قرارداد فاز اول توسعه اين 
ميدان در آذر ۱۳۸۶ ميان ش��رکت مهندس��ي و 
توس��عه نفت و س��اينوپک چين امضا شد که بر 
اساس آن قرارداد دو ميليارد داري، چيني ها در 
سه فاز به توسعه يادآوران مشغول مي شدند؛ فاز 

نخس��ت براي توليد ۸۵ هزار بش��که و ۲۰ هزار 
بش��که مازاد توليد و ف��از دوم که طي آن با حفر 
۱۰۰ حلقه چاه، ميزان توليد يادآوران به ۱۸۰ هزار 
بش��که در روز مي رسيد.اين قرارداد که به صورت 
بيع متقابل امضا شده بود، دو مرحله اي بود و پس 
از پايان توسعه فاز نخست، شرکت چيني فاز دوم 
را توس��عه مي داد اما متاس��فانه اين فاز از توسعه 
ميدان يادآوران باتکلي��ف ماند.پيگيري هاي به 
عم��ل آمده نش��ان مي دهد با رونماي��ي از مدل 
ق��رارداد IPC، وزارت نف��ت تصميم گرفت فاز 
دوم يادآوران ش��مالي را در قالب اين نوع قرارداد 
و مناقصه پيش ببرد ک��ه همين موضوع موجب 
اختافاتي ميان چيني ها و شرکت ملي نفت شد. 
به عبارت دقيق تر چند ماه پس از قول و قرارهاي 
گذاشته شده، مسئولين نفتي ايران عنوان کردند: 
ش��رکت هاي چيني براي توس��عه فاز دوم ميدان 
ي��ادآوران و آزادگان ش��مالي، باي��د در مناقصه 

ش��رکت کنند. اين موضع گي��ري عجيب وزارت 
نفت، حت��ي با انتقادات داخلي نيز مواجه ش��د.با 
اينحال مرداد ۱۳۹۵ غامرضا منوچهری، معاون 
وقت توسعه مهندسی شرکت ملی نفت ايران پس 
از س��فر به چين، به دستاوردهاي حضور خود در 
شانزدهمين کميسيون مشترک اقتصادي ايران-
چين پرداخت و گفت: بر اساس مذاکرات صورت 
گرفته، همکاري با ش��رکت س��ي ان پي سي در 
فاز دوم توس��عه ميدان آزادگان شمالي و شرکت 
ساينوپک در فاز دوم توسعه ميدان يادآوران ادامه 
مي يابد.ول��ي چيني ها به دليل ناراحتي دس��ت از 
کار کش��يده بودند و از اين جهت س��يد نورالدين 
شهنازی زاده  مديرعامل وقت شرکت مهندسی 
و توس��عه نفت در اواخر سال ۱۳۹۶ گفت: دليلي 
ن��دارد اين ميدان را معط��ل نگه داريم تا مذاکره 
 IPC به نتيجه برس��د، چنانچه ق��رارداد IPC
اکنون به نتيجه برس��د کم��ک چنداني نمي کند. 

اين قرارداد زماني کمک مي کند که چاه هايي که 
حفر ش��ده با افت فشار مواجه ش��ود؛ بنابراين از 
اين فضا استفاده شده و طبق صحبتي که با وزير 
نفت داش��تيم، قرار شد توس��عه فاز دو بر اساس 
ق��رارداد باي بک )بيع متقابل( پيش رود و در اين 
فاصل��ه زماني هم مذاکرات IPC ادامه داش��ته 
باش��د تا مس��تندات ميدان آماده شود و پيمانکار 
آن مش��خص ش��ود. به محض اينک��ه پيمانکار 
مش��خص شد، ميدان در قالب قراردادهاي جديد 
توسعه خواهد يافت.با اين حال يک مقام اگاه در 
گفت وگو با فارس گفت: در حال حاضر مذاکرات 
بين ايران و چي��ن در خصوص اين ميدان ادامه 
دارد و طرح جامع توس��عه نهايي ش��ده اس��ت؛ 
هرچند که اختافاتي بين ايران و چين در توسعه 
اين ميدان وجود دارد اما آنچه مشخص است فاز 
دوم مي��دان يادآوران در قالب قرارداد بيع متقابل 

توسعه خواهد يافت.

 یادآوران شمالي در قالب »بیع متقابل« توسعه مي یابد 
مذاکرات ایران و چین در مراحل نهایي؛
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بانک و بيمه

امور مردم را تا مي توانید تسهیل 
کنید اما با لحاظ قانون مداري و 

سامت مالي
وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي و دارايي 
تاکيد کرد: براي تس��هيل فضاي کسب 
و کار و رون��ق تولي��د، فرص��ت درنگ 
وجود ن��دارد ام��ا بايد مراق��ب انحراف 
احتمالي از مس��يرهاي قانوني باشيم. به 
گزارش ش��بکه اخبار اقتصادي و دارايي 
ايران )ش��ادا(، دکتر فرهاد دژپس��ند که 
براي س��فري کاري در استان هرمزگان 
بس��ر مي برد، عصر امروز طي س��خناني 
در جلس��ه کارگروه ملي تس��هيل و رفع 
موانع توليد اين اس��تان با تاکيد بر لزوم 
بکارگيري سرعت عمل در فراهم سازي 
بستر و رفع موانع رونق توليد، به ويژه از 
سوي دو سازمان تاثير گذار امور مالياتي 
اظه��ار  و گم��رک جمهوري اس��امي، 
داشت: بايد دقت کنيم، در اين مسير، به 
هيچ وجه قوانين و مقررات ناديده گرفته 
نشود، زيرا اگر يک بار با نيت خير، قانون، 
دور زده شود، رفته رفته، باب بي قانوني 
در کشور باز مي شود. وي گفت: در کنار 
اين موارد، موضوع »سامت« فعاليت ها 
براي وزارت اقتص��اد خيلي اهميت دارد 
و بايد حواس��مان باش��د که براي رونق 
س��رمايه گذاري و تولي��د، نبايد آلوده به 
مس��ايلي چون عدم سامت در فرآيندها 
و دور زدن قواني��ن ش��ويم. وزير اقتصاد 
در ادامه با بيان اينکه اس��تان هرمزگان 
ظرفيت هاي زيادي براي تبديل ش��دن 
به اهرم رش��د و رونق اقتصادي کشور را 
دارد، اظهار داشت: خوشبختانه »فريدون 
رويکردي  هرمزگان،  اس��تاندار  همتي« 
کاما اقتصادي به مسايل دارد و به شدت 
به دنبال توسعه و رشد استان است. دکتر 
دژپسند در پايان با بيان اينکه رتبه فعلي 
استان هرمزگان در جذب سرمايه گذاري 
ب��راي من قاب��ل قبول نيس��ت، تصريح 
کرد: ب��ا توجه به ظرفيت ه��ا و موقعيت 
جغرافياي��ي و منابع طبيع��ي، انتظار من 
اين است که هرمزگان، سال آينده رتبه 
نخست در جذب سرمايه گذاري خارجي 

را کسب کند. 

جذب بیش از 1100 نماينده 
بیمه هاي عمر توسط بیمه »ما«

بيمه »ما« در سال 
۹۷ موفق به جذب 
و آم��وزش بي��ش 
نماين��ده   ۱۱۰۰ از 
و  عمر  بيمه ه��اي 

س��رمايه گذاري ش��د.به گزارش روزنامه 
عصرايرانيان به نقل از روابط عمومي بيمه 
»م��ا« ، برخي مدي��ر ام��ور نمايندگان و 
کارگزاران و سرپرست امور شعب شرکت 
با اعام اين خبر گفت: بيمه »ما« با توجه 
به اهميت اش��تغالزايي در کشور اقدام به 
جذب نمايندگان بيمه هاي عمر و سرمايه 
گذاري کرده و در يک سال گذشته موفق 
به جذب و آموزش بيش از ۱۱۰۰ نماينده 
بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري شده است.

برخي با توجه به نقش نمايندگان در فروش 
بيمه هاي عمر و س��رمايه گ��ذاري گفت: 
بازاريابي در فروش بيمه هاي زندگي شغلي 
بسيار حس��اس و تاثير گذار است. با توجه 
به اينکه مشتريان بيمه هاي عمر، متقاضي 
عقد قرارداد سي ساله با شرکت هستند و به 
اعتبار برند شرکت اين تصميم را مي گيرند، 
مسئوليت کار نمايندگان فروش بيمه هاي 

عمر و سرمايه گذاري دو چندان مي شود.

 زنگ نمايش هاي بیمه اي
 در مدارس پايتخت

ب��ه ابت��کار بيم��ه 
ب��ا  و  مرک��زي 
همراهي مديران و 
مس��ئوان آموزش 
و پرورش و مدارس 

ته��ران، گروه هاي نمايش��ي ب��ا موضوع 
بيمه ه��اي زندگ��ي و رش��ته هاي ديگر 
صنعت بيمه به مدارس پايتخت مي روند.

به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از 
اداره کل رواب��ط عمومي و امور بين الملل 
بيمه مرکزي، به مناسبت چهلمين سالگرد 
پي��روزي ش��کوهمند انقاب اس��امي، 
گروه هاي حرف��ه اي نمايش ب��ا رويکرد 
تبيين مفاهيم بيمه اي در مدارس مناطق 
مختلف تهران به اجراي برنامه هاي مفرح 
و هنري مي پردازند.بر اساس اين گزارش، 
کارشناس��ان بيمه مرکزي و شرکت هاي 
بيمه نيز براي اطاع رس��اني دقيق تر و 
پاسخ به پرسش هاي بيمه اي دانش آموزان 
با اي��ن گروه هاي هن��ري، راهي مدارس 
پايتخت مي شوند و عاوه بر آن کتاب هاي 
منتشرشده توسط بيمه مرکزي که به تاييد 
وزارت آموزش و پرورش رس��يده است در 

اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد.

اخبار

راهبردهاي جديد بیمه ايران براي تعالي بیمه هاي درمان و توسعه بیمه هاي زندگي
 دوره آموزشي و هم انديشي سراسري پزشکان بيمه 
ايران با محوريت بررس��ي راهکارهاي س��اماندهي 
ساختاري و تعالي بيمه هاي درمان و توسعه هدفمند 
بيمه ه��اي زندگي برگزار ش��د. در اين همايش که 
با حضور آقاي��ان پورکياني رئيس هي��ات مديره و 
مديرعامل، مبرقعي عضو هيات مديره، زاهدنيا معاون 
فني، ان��اري مديرکل بيمه هاي اش��خاص، ياوري 
معاون امور اجرائي بيمه هاي اش��خاص و پزشکان 
همکار واحدهاي اش��خاص بيمه ايران از سراس��ر 
کشور در محل همايش هاي ايران زمين برگزار شد، 
مديرعامل بيمه ايران در سخناني، اولين گردهمايي 
باشکوه پزشکان بيمه ايران را نشانه توانمندي اين 
شرکت دانست. به گزارش روابط عمومي بيمه ايران، 
آقاي پورکياني با اظهار اميدواري نسبت به اينکه بر 
اساس برنامه اعام ش��ده با تشکيل کارگروه هاي 
اساس��ي، معضات ش��رکت در زمينه درمان با هم 
انديشي و تعامل حاضران در همايش بررسي شود و 
به راهکار هاي جديدي براي کاهش خسارت درمان 
برس��يم، از خدمات ارزشمندي که پزشکان همکار 
براي بيمه اي��ران و مردم داش��ته اند قدرداني کرد. 
رئيس هيات مديره بيمه ايران بيان داشت : در حال 
حاضر با تغييرات اساس��ي که در ش��رکت به وجود 
آمده به س��مت فروش بيمه هاي درمان که س��ود 

ده هس��تند مي رويم و براي اين منظور سازماندهي 
بخش اش��خاص وخصوصا پزشکان واستفاده ازم 
وکاف��ي از تخصص آنها مي تواند ما را به اين هدف 
برساند. آقاي زاهدنيا معاون فني بيمه ايران هم در 
س��خناني، برگزاري جلس��ات کارشناسي با حضور 
متخصصين رش��ته بيمه درمان را نش��انه بالندگي 
وپويايي ش��رکت در اين رشته عنوان کرد وگفت : 
علي رغم اختاف نظراتي که در حوزه کارشناس��ي 
در همه رشته ها وجود دارد، مباحث علمي واقتصادي 

وجمع آوري مجموعه نظرات وعمليات ها منجر به 
ايجاد يک برنامه منسجم در حوزه بيمه هاي عمر و 
درمان خواهد شد. به عبارتي ادغام دومقوله اقتصاد 
درمان واقتصاد بيم��ه منجربه توليد مديريت بهينه 
اقتصادي وحرفه اي در بيمه هاي اشخاص مي شود. 
وي، اس��تراتژي و راهبرد اتخاذ ش��ده توسط بيمه 
ايران براي حفظ س��هم ۱۰درص��دي پرتفوي خود 
از بيمه هاي درمان را تصميمي درس��ت ارزيابي کرد 
وگف��ت: اميدوارم ب��ا برنامه ريزي مناس��ب صورت 

گرفت��ه وهمچنين تعيين محدويت ها دربازار هدف، 
انتخاب ريس��ک هاي مناسب، مراقبت، کنترل هاي 
سيستمي وکاهش اشتباهات کارشناسي و فرآيندي 
ش��اهد نتايج مثبتي در اين رش��ته بيمه اي باشيم. 
مع��اون فني بيمه ايران موفقيت مديريت بيمه هاي 
اشخاص در زمينه کاهش خس��ارت هاي درمان را 
ناش��ي از برق��راري انضب��اط و منظم س��ازي امور 
دانس��ت وگفت : خارج کردن سازمان از زيان دهي 
وتغييرات راهبردي براي شبکه فروش وکم کردن 
فروش بيمه هاي درمان که به درس��تي انجام ش��د 
وهمچنين قطع س��رويس دهي به مش��ترياني که 
تاخير ۴۵ روزه در پرداخت حق بيمه داش��ته باشند 
با فداکاري مديران وکارشناس��ان خصوصا پزشکان 
ش��رکت صورت گرفت ونتايج بس��يار خوبي براي 
شرکت در برداش��ته است. زاهد نيا با اشاره به رشد 
دو برابري سهم بيمه هاي زندگي از پرتفوي شرکت 
اف��زود: با تدبيري که اخيرا ب��راي جذب نمايندگان 
ف��روش بيمه هاي زندگ��ي صورت گرفته اس��ت، 
اي��ن نمايندگان با نظارت وآموزش هاي اس��تاني و 
ب��ا کنترل و نظارت نمايندگي ه��اي جنرال فعاليت 
خواهند کرد ودر حال حاض��ر روزانه ۲۰۰ نفربراي 
نمايندگي بيمه هاي زندگي در سراس��ر کشور ثبت 

نام مي کنند.

در همايش آموزشي وهم انديشي سراسري پزشکان بیمه ايران تشريح شد

حجت ا... مهدي��ان رئيس هيئت مديره 
و مديرعام��ل بان��ک توس��عه تع��اون 
از پرداخ��ت ۷۰ ه��زار ميلي��ارد ريال��ي 
تسهيات از ابتداي سال تا پايان دي ماه 
توسط بانک توس��عه تعاون خبر داد.به 
گ��زارش روزنام��ه عصرايرانيان ،رئيس 
هيئت مديره و مديرعامل بانک توسعه 
تعاون، سيدباقرفتاحي عضو هيئت مديره 
و تعدادي از مديران ستادي بانک صبح 
امروز در نشس��ت مش��ترک ب��ا اعضاء 

هيئت مديره شرکت کارخانجات فرآوري 
روغن و دانه هاي روغني ايران )فردا( با 
اعام مطلب فوق گفت: خلق ارزش در 
تأمين، توليد و توزي��ع در بخش تعاون 
مس��تلزم هم گرايي و هم افزايي اجزاي 
مختلف در اين بخش مي باشد.مهديان 
در همين رابطه افزود: بخش تعاون يک 
پديده فرا بخشي براي فعاليت بنگاه هاي 
اقتصادي با گرايش هاي مختلف مي باشد 
و مي توان��د يک ب��ازار جامع از تأمين تا 

مصرف نهايي قلمداد گردد.وي شرکت 
تعاوني فردا را ازجمله شرکت هاي تعاوني 
فعال، موفق و از مشتريان خوش حساب 
بانک دانست و در اين خصوص گفت: 
براي توسعه همکاري و پاسخ به انتظارات 
اين ش��رکت تعاوني، بانک در قالب حد 
اعتباري با رقم مناس��ب زمينه پرداخت 
تسهيات اعتباري ريالي و ارزي، صدور 
ضمانت نامه و س��اير نيازه��اي مرتبط 
با ش��رکت را فراهم مي س��ازد.مهديان 

بابيان اينکه از ابتدا تا پايان دي ماه سال 
جاري بانک بالغ بر هفت��اد هزار ميليارد 
ريال تسهيات اعتباري به متقاضيان و 
مشتريان پرداخت نموده است گفت: انتظار 
مي رود اين عدد تا پايان سال به يک صد 
هزار ميليارد ريال افزايش يابد.همچنين 
سيد باقر فتاحي عضو هيئت مديره بانک 
توسعه تعاون گفت: خدمات و عمليات 
بانکي و اعتباري بانک توس��عه تعاون 
برابر با س��اير بانک هاي کشور است و 

بي ترديد جواني و چابکي بانک و نيروي 
انس��اني متخصص اين بان��ک باعث 
انعطاف پذي��ري و تطبيق پذيري بانک 
با نيازه��اي مالي و خدمات مورد انتظار 

مشتريان شده است.

70 هزار میلیارد ريال تسهیات پرداختي بانک توسعه تعاون

ناي��ب رييس هيأت مدي��ره و مديرعامل، اعضاي 
هيأت مدي��ره ،معاونان ومش��اوران مدي��ر عامل و 
مديران بيمه آس��يا ضمن بازديد از ش��عب استان 

خراس��ان رضوي در همايش آموزش��ي بيمه هاي 
مهندس��ي حض��ور يافتند.ب��ه گ��زارش روزنام��ه 
عصرايرانيان ب��ه نقل ازروابط عمومي بيمه آس��يا 
، مس��عود بادي��ن، ناي��ب ريي��س هيأت مدي��ره و 
مديرعام��ل بيمه آس��يا در نشس��تي مش��ترک با 
سرپرس��ت منطقه چهار، رؤس��اي اس��تان وشعب 
تابعه و رؤساي انجمن صنفي استان هاي خراسان 
رضوي، ش��مالي و جنوبي بيمه آسيا بر حفظ عزت 
کارکن��ان و نمايندگان تأکيد کرد. مديرعامل بيمه 

آس��يا در ادامه به ارائ��ه رهنمودهاي ازم از جمله 
حرکت در راس��تاي اس��تراتژي فروش بيمه هاي 
خرد، در س��طح کان، کنت��رل و نظارت ، وصول 
مطالبات، حفظ جايگاه و برند بيمه آس��يا ،دقت در 
بررسي پيشنهادات بيمه اي، توجه بر اجراي آيين 
نامه ۹۶ و جذب نماين��دگان متخصص بيمه هاي 
زندگي، ارتب��اط دائم با بيمه  گ��ذاران، رصد بيمه 
نامه ه��ا و توجه به تاريخ انقض��اي آنها، تاش در 
جهت کاهش پرونده ه��اي حقوقي و حل و فصل 

پرونده هاي رقم پايين و ... پرداخت.بهروز ناظمي، 
عض��و هي��أت  مديره و سرپرس��ت معاون��ت امور 
اس��تان ها و شبکه فروش بيمه آسيا در سخناني بر 
اصاح فضاي کسب و کار با رعايت الزمات قانوني 
توسط معاونت ها تأکيد و بر مواردي همچون لزوم 
اص��اح پورتفوي، ج��دي گرفتن اس��تارت آپ ها 
توس��ط نمايندگان، چاره انديشي براي درآمدزايي 
در بخش اتومبيل و فعالي��ت در بيمه هاي زندگي 

اشاره کرد.

حضور مدیرعامل بیمه آسیا در استان خراسان رضوي

اخبار شهرستان

132 هزار تن مرکبات از باغات 
گیان برداشت شد

رئيس س��ازمان جهاد کشاورزي گيان 
با اش��اره به اينکه تاکنون ۱۳۲ هزار تن 
مرکبات از باغات اين اس��تان برداش��ت 
شده اس��ت گفت: گيان پنجمين توليد 
کننده مرکبات در کش��ور است. مهندس 
درجاني با اش��اره به برداشت مرکبات از 
باغات اس��تان گيان اظهارکرد: تاکنون 
به همت باغداران گياني ۱۳۲ هزار تن 
انواع مرکبات از باغات اس��تان برداشت 
شده است. مهندس درجاني با بيان اينکه 
اين مي��زان از ۸۵ درصد مرکبات باغات 
گيان برداش��ت شده است افزود: ارزش 
مرکب��ات برداش��ت ش��ده ۱۴۵ ميليارد 
تومان است. برداش��ت مرکبات تا اواخر 
فروردين ماه س��ال آين��ده ادامه خواهد 
داش��ت. وي در ادامه با اش��اره به اينکه 
پيش بيني مي ش��ود با توجه به ش��رايط 
موجود ۱۵۳ ه��زار تن مرکبات از باغات 
اس��تان گيان برداش��ت ش��ود گفت: با 
برداشت اين ميزان مرکبات در مقايسه با 
سال گذشته شاهد افزايش ۱۰ درصدي 
برداش��ت ها خواهيم بود. رئيس سازمان 
جهاد کشاورزي گيان با بيان اينکه اين 
استان داراي ۱۱ هزار هکتار باغ مرکبات 
و ۲۸هزار باغدار اس��ت ادامه داد: گيان 
در زمينه توليد مرکبات در جايگاه پنجم 

کشور قرار دارد.

بهره برداري از فاز اول پست آنزان 
شرکت برق منطقه اي خوزستان

فاز اول پس��ت ۳۳/۱۳۲ کيلو ولت آنزان 
)ايذه ۳( شرکت برق منطقه اي خوزستان 
با ظرفيت ۳۰ مگاول��ت آمپر برقدار و به 
بهره برداري رس��يد.  مدير عامل شرکت 
برق منطقه اي خوزس��تان ارزش سرمايه 
گذاري شده در اين پروژه را ۱۵۰ ميليارد 
ري��ال اعام کرد. محمود دش��ت بزرگ 
ايجاد ظرفيت جديد و توس��ع�ه ش��بک�ه 
ب�رق جهت مشترکين خانگي و صنعتي 
منطقه ايذه، بهبود وضعيت ولتاژ منطقه و 
کاهش خاموش��ي ها را از اهداف اجرايي 
اين پروژه دانست. وي گفت: تامين برق 
ش��هرک صنعتي ايذه، روستاهاي شمال 
شهرس��تان ايذه و اصاح ولتاژ و تقويت 
برق ش��هر ده��دز از ديگر اه��داف بهره 
برداري از اين پروژه اس��ت. مدير عامل 
ش��رکت برق منطقه اي خوزس��تان بيان 
کرد: برق اين پس��ت از طريق خط ۱۳۲ 
کيلو ولت ميانگران – آنزان در شهرستان 
اي��ذه که در دي ماه گذش��ته ب��ا ارزش 
سرمايه گذاري ۳۰۰ ميليارد ريال به بهره 

برداري رسيده بود تامين مي شود.

آيین تقدير از صادرکنندگان نمونه 
استان اصفهان در اتاق بازرگاني 

اصفهان برگزار شد
اصفهان،مريم کربايي: در اين آيين از ۵ 
صادرکننده نمونه ملي استان اصفهان،۷ 
صادرکننده ممتاز استاني،۲۰ صادرکننده 
نمون��ه اس��تاني و ۲۳ صادرکننده قابل 
تقدير با اهداي ل��وح و تنديس قدرداني 
شد.سيد عبدالوهاب سهل آبادي در اين 
مراسم با اشاره به برگزاري ۲۵ دوره آيين 
بزرگداش��ت صادرکننده نمونه در کشور 
گفت:پس از اين س��ال ها هيچ امتيازي 
براي صادرکنندگان نمونه درنظر گرفته 
نشده است .وي با اشاره به عدم استقبال 
صادرکنن��دگان اس��تان اصفهان از ثبت 
ن��ام در فرايند انتخاب صادرکننده نمونه 
گفت:انگي��زه فعاان براي ش��رکت در 
فرايند صادرکنن��ده نمونه کاهش يافته 
است ، زيرا اعتقاد دارند امتيازي ويژه اي 
ب��راي صادرکنن��دگان نمون��ه طي اين 
س��ال ها در نظر گرفته نشده است .وي 
از مديران دولت��ي و نمايندگان مجلس 
شوراي اسامي خواست از دولت اياات 
متحده آمريکا به دليل اختال در تامين 
غذا و دارو م��ردم در مجامع بين المللي 
ش��کايت نمايند.رييس خان��ه صنعت ، 
معدن و تجارت ايران در ادامه با اشاره به 
اينکه در دوران جنگ تحميلي همه مردم 
ايستادگي کردند گفت:در جنگ اقتصادي 
هم مردم و مس��وولين بايد در کنار هم 
قرار گيرند تا به پيروزي دست پيدا کنيم. 
وي توليدکنن��دگان و صادرکنن��دگان را 
رزمندگان جبهه اقتصادي کشور توصيف 
ک��رد و گفت:جاي رزمنده اي که بايد در 
ميدان اقتصادي بجنگد در زندان نيست 
و نبايس��تي توليدکننده را به دليل بدهي 

بانکي در زندان نگاه داشت.

بازديد رئیس سازمان جهاد 
کشاورزي گیان از مديريت جهاد 

کشاورزي شهرستان رودبار
مهن��دس درجاني؛رئيس س��ازمان جهاد 
کش��اورزي گيان به هم��راه معاونين و 
مديران س��تادي وارد شهرس��تان رودبار 
ش��دند.  در اين س��فر ي��ک روزه رئيس 
س��ازمان جهاد کش��اورزي از واحد هاي 
مختل��ف مديري��ت جه��اد کش��اورزي 
شهرس��تان بازديد نم��وده و در خصوص 
مس��ائل ، مشکات،اهداف،سياس��ت ها 
و پروژه هاي مختلف بخش کش��اورزي 
خصوصاً مطال��ب آب و خاک و توليدات 
گياهي با پرسنل محترم به بحث و تبادل 
نظر پرداختند و از پروژه انتقال آب باغات 
زيتون در روستاي علي آباد بازديد نمودند

اخبار شهرستان

فشار ممنوعیت صادرات بر تولید و تجارت
دکتر مهدي کريمي تفرش�ي، عضو هيات مديره  ���

کنفدراسيون صنعت ايران 
اي��ران داراي مزاياي فراواني در توليد بس��ياري از 
محص��وات بويژه محصوات کش��اورزي اس��ت 
که توليد آنها در ايران نس��بتا ارزان تر از بس��ياري 
از کش��ورهاي همسايه است. اين موضوع بااخص 
در خصوص محصوات کش��اورزي خام قابل وجه 

است.
حبوبات از جمله محصواتي است که امکان توليد 
آن در کش��ور فراهم اس��ت و متاسفانه واردات غير 
ض��روري اين محصوات با ارز دولتي باعث خروج 
ميليون ها دار از ثروت ملي کش��ور مي شود. ايران 
پتانس��يل و ظرفيت توليدي کاف��ي و ازم را براي 
رس��يدن به خودکفاي��ي در توليد حبوب��ات دارد اما 
آمار و ارقام وزارت جهادکش��اورزي نش��ان مي دهد 
که حجم واردات برخي از اقام حبوبات به کش��ور 
هر س��اله افزايش پيدا مي کند به  طوري که در حال 
حاضر اي��ران يک��ي از بزرگ تري��ن واردکنندگان 
حبوب��ات در دنياس��ت. چرا اين قبي��ل محصوات 
نبايد از کش��اورزان کش��ور خريداري ش��ود و اگر 
کمبودي در زمينه کش��ت و توليد آن هس��ت چرا 
نباي��د در صدد رفع آن برآيي��م و امکانات کافي در 
اختيار کشاورز قرار گيرد؟ استان کرمانشاه، لرستان 
و خوزستان از جمله استان هايي هستند که قابليت 
بسيار زيادي براي کشت و توليد حبوبات دارند. هر 
چند در س��ال هاي اخير بروز خشکسالي هاي متعدد 
آس��يب هاي زيادي را به کشاورزان وارد کرده و نيز 
مصرف س��رانه حبوبات در کش��ورمان نيز به دليل 
کاهش قدرت خريد مردم براي خريد مرغ و گوشت 

افزايش پيدا کرده است.
در ماههاي اخير با موجي از هجوم تجار کشورهاي 
همسايه به مرزهاي ايران جهت خريداري کااهاي 

ايران��ي بااخص محصوات غذايي و کش��اورزي 
بدليل قيم��ت پايين تر اين محصوات مواجه بوده 
اي��م. آمارها نش��ان مي دهد، در هفت ماه نخس��ت 
امس��ال حدود ۲ ميليون شهروند عراقي از مرزهاي 
اي��ران عبور کرده اند که عمدت��ا  به قصد خريد وارد 
شهرهاي مرزي ايران مي شوند. همچنين آمارهاي 
۵ ماه��ه ني��ز حاکي از اين اس��ت، پ��س از عراق، 
ش��هروندان جمه��وري آذربايجان ب��ا ۶۱۹ هزار و 
۵۷۰ نفر، افغانستان با حدود ۴۰۰ هزار نفر و ترکيه 
ب��ا ۳۳۰ هزار نفر به ترتي��ب در جايگاه هاي دوم تا 
چهارم مبادي نخس��ت س��فر به ايران بوده اند. اين 
ارقام همچنين نشان مي دهد کمي بيش از ۸۳درصد 
از س��فرهاي ورودي به ايران در ۵ماه نخست سال 
جاري به همس��ايگان ايران تعلق دارد که اغلب به 

قصد خريد محصوات ايراني وارد ايران شده اند.
اي��ن موضوع هر چن��د به صادرات کش��ور کمک 
ش��ايان توجهي خواهد کرد اما برخي از استان هاي 

کش��ور بويژه اس��تان هاي مرزي را با کمبود مواجه 
کرد.  همين امر س��بب ش��د تا قيمت بس��ياري از 
کااه��اي داخلي که مواداولي��ه وارداتي هم ندارند 
افزايش پيدا کند. بعاوه بس��ياري از صادرکنندگان 
از عرضه ارز حاصل ص��ادرات با قيمت هاي تعيين 
شده در س��امانه نيما خودداري ورزيده و با نرخ آزاد 
و غيرواقعي به عرضه و فروش اين ارز پرداختند که 
اين خود به نوعي گسترش فساد در بازار با سوداي 
سودآوري بيشتر است. نکته قابل تامل ديگر اينست 
ک��ه صادرات محصوات ايران��ي به عراق عمدتا با 
استفاده از ارزهاي دو کش��ور صورت مي گرفت، تا 
آنجا که حتي فش��ارهاي دولت براي تعهدس��پاري 
ارزي صادرکنن��دگان کاا ب��ه عراق، ب��ا اين ايراد 
مواجه ش��د که در اين ميان دار يا س��اير ارزهاي 

جهاني به کشور وارد نمي شوند.
اتخ��اذ سياس��ت هاي ممنوعيت صادرات توس��ط 
متوليان تجارت کش��ور هر چند که با هدف تنتظيم 

بازار داخلي صورت گرفته اس��ت اما بايد توجه شود 
که در ش��رايط فعلي که اقتصاد کشور به شدت به 
رش��د و توس��عه صادرات نياز مبرم دارد و تکيه بر 
صادرات غيرنفتي راهکار اساس��ي خروج از بحران 
اقتصادي ش��ناخته شد اين سياس��ت گذاري ها به 
اقتصاد کش��ور لطمه وارد نکند. ايجاد مانع بر س��ر 
راه صادرکنندگان بر خاف سياس��ت هاي مش��وق 

صادراتي است.
ب��راي تنظيم ب��ازار داخل و کنت��رل قيمت ها قطعا 
راهکاره��اي ديگ��ري هم وجود دارد که سياس��ت 
گذاران و متوليان امر بايد با بررسي هاي کارشناسانه 

و مدبرانه به بررسي اين راهکارها بپردازند.
اس��تفاده از برخي اهرم هاي تج��اري مانند افزايش 
تعرفه ه��اي صادرات��ي براي کااهاي��ي که قيمت 
آنها در بازار داخل افزايش داش��ته است يکي از اين 

راهکارهاي جايگزين است.
متاسفانه فساد و رانت در اين نابساماني بازار و چند 
نرخ��ي بودن ارز و عدم نظارت دقيق و جدي عامل 
اصلي افزايش سرس��ام قيمت هاي داخلي اس��ت و 
تنها راه کنترل اين اوضاع نابسامان کنترل شديد و 
نظارت جدي دولت با ابزارهايي است که در اختيار 
دارد. مانن��د اب��زار ماليات بر ارزش اف��زوده، کنترل 
قاچ��اق و ابزارهاي مرتبط با ص��ادرات و واردات و 
بويژه نظارت کامل بر پتروشيمي ها که قطب اصلي 
تغذي��ه بازار داخلي هس��تند و نقش يس��يار تعيين 

کننده اي دارند.
بايد تدابيري اتخاذ شود تا شرايط براي کشاورزي که 
محصول را در داخل کش��ور عرضه مي کند تسهيل 
شود و هزينه هايي مثل، بسته بندي محصول، جعبه، 
کرايه بار و حق العمل کاري که براي کشاورز هزينه 
زيادي دارد تعديل گردد تا براي عرضه محصول در 

داخل تشويق شود.

شهرستان

اصفهان،مريم کربايي: شرکت فواد مبارکه در 
سومين دورۀ جايزۀ مسئوليت اجتماعي مديريت 
ب��راي دومين بار، جايزه و تنديس مس��ئوليتهاي 
اجتماعي را به خود اختصاص داد.در اين مراس��م 
که همزمان با کنفرانس ملي فرهنگ س��ازماني 
با رويکرد حمايت از توليد ملي در بس��تر اقتصاد 
مقاومت��ي در تاريخ دوم بهم��ن ۱۳۹۷ در تهران 
برگزار شد، منوچهر نيکفر معاون تکنولوژي فواد 
مبارکه به نمايندگي از شرکت فواد مبارکه اين 
تنديس را دريافت کرد.آيتا... دکتر سيد مصطفي 
محق��ق، داماد رئيس هيئتامناي دانش��گاه خاتم، 
در اين مراس��م با اش��اره به مفه��وم فرهنگ و 
مسئوليتهاي اجتماعي گفت: ابونصر فراهي، شاعر 
و اديب، در کتاب خود کلمۀ »ادب« در عربي را به 

واژۀ »فرهنگ« در فارسي ترجمه کرده است. او 
معتقد است فرهنگ يعني آداب، در مقابل تمدن 
که تجس��م آداب اس��ت.وي ادامه داد: فرهنگ 
مس��ئوليتهاي اجتماعي يعني آنچه باعث ميشود 
احساس مس��ئوليت براي مديران کشور ما يک 
فرهنگ ش��ود. طبق نظر کانت، اخاق اجتماعي 
بدان معناست که فکر کنيد اگر بقيه هم کاري را 
که شما قصد انجام آن را داريد، به همين صورت 
انجام دهند، چه ميشود؟ وي در تعريف مسئوليت 
افزود: مس��ئول کس��ي اس��ت که آماده است به 
سؤاات پاسخ دهد. مسئول يعني کسي که آماده 
است خوانده باشد و يک ملت در مقابل او خواهان 
باش��د. مسئول کسي است که آماده باشد پس از 

قبول مسئوليت، تمام ملت از او بازخواست کنند.

اردبيل،مه��ران محمدي: هاش��م عاي��ي مدير کل 
اس��تاندارد در تشريح اين خبر گفت: در ۹ ماهه سال 
جاري، استانداردس��ازي تجهيزات ش��هربازي مورد 
نظارت و بازرسي قرار گرفته است.مهندس عايي با 
بيان اينکه تجهيزات شهر بازي و زمين بازي مشمول 
مقررات اس��تاندارد اجباري اس��ت و در طول س��ال 
دربرنامه زمان بندي شده توسط شرکت هاي بازرسي 
تاييد صاحيت ش��ده س��ازمان ملي استاندارد ايران 
مورد بازرس��ي و بازديد فني و ايمني قرار مي گيرند، 
يادآور ش��د: در همين راس��تا ۲۱۴ مورد بازرس��ي از 
تجهيزات شهربازي در ۹ ماهه سال جاري در استان 
اردبيل انجام شده است که نسبت به برنامه عملياتي 
اباغي از س��ازمان ملي اس��تاندارد اي��ران، تحقق 
۸۵ درصدي را داش��ته اس��ت.وي خاطر نشان کرد: 

درهمين مدت تعداد ۲۸ دستگاه نصب شده شهرهاي 
بازي اس��تان به دليل عدم اخذ تاييديه اس��تاندارد با 
همکاري شهرداري شهرستان هاي استان ، پلمپ و 
از فعاليت آنها جلوگيري بعمل آمده اس��ت.عايي با 
اش��اره به همکاري صورت گرفته با شهرداري هاي 
استان افزود : انتظار مي رود شهرداري هاي استان به 
منظور حفظ ايمني و س��امت شهروندان از فعاليت 
تجهيزات ش��هرهاي بازي و زمين ه��اي بازي فاقد 
گواهي بازرس��ي ايمني از اداره کل استاندارد استان 
اردبيل ممانعت به عمل آورند.وي در پايان گفت : از 
همشهريان عزيز تقاضا مي شود به هنگام استفاده از 
دستگاه ها و تجهيزات بازي مستقر در شهرهاي بازي 
و زمين هاي بازي نسبت به داشتن گواهي بازرسي و 

بهره برداري آن ها اطمينان حاصل کنند.

 جایزۀ مسئولیت هاي اجتماعي
 به فواد مبارکه اختصاص یافت 

 214 مورد بازرسي از تجهیزات شهربازي
 در 9 ماهه سال جاري در استان اردبیل انجام شده است
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جامعه

سارق حرفه ای طي تعقیب و گريز 
پلیسي به زانو درآمد

رئيس کانتري ۱۳۰ نازي آباد از دستگيري 
سارق خودرو در محدوده خيابان ميثاقي طي 
تعقيب و گريز پليسي خبر داد.به گزارش ايلنا، 
سرهنگ رس��ول جهاني در تشريح اين خبر 
بيان داش��ت: س��اعت ۵ بامداد جمعه هفته 
گذشته ماموران حين گشت زني هاي شبانه 
خود به مرد جواني مشکوک شدند که در حال 
باز ک��ردن درب خودروي پراي��دي بود. وي 
بيان کرد: در ادامه مرد جوان با ديدن ماموران 
متواري شد و به همين دليل ماموران به دنبال 
او رفتند اما س��ارق که پياده ب��ود از راه غير 
ماشين رو متواري شد و به همين دليل مامور 
مجبور شد پياده به تعقيب و گريز با او بپردازد.
رئيس کانت��ري ۱۳۰ نازي آب��اد ادامه داد:  
طي تعقيب و گريز و پس از ايس��ت کشيدن 
مامور به متهم، او نايس��تاد ت��ا اينکه مامور 
انتظامي مجبور به شليک دو تير هوايي شد اما 
متهم باز هم به دويدن خود ادامه داد تااينکه 
بااخره مامور گش��ت موفق به دس��تگيري 
متهم ۴۰ ساله ش��د. وي ادامه داد: با دالت 
متهم به کانتري مشخص شد که او سارق 
لوازم خودرو مي باش��د و درب خودروي پرايد 
مذکور را نيز تخريب کرده بود تا بتواند لوازم 
داخل آن را س��رقت کند. وي افزود: صاحب 
خ��ودروي پرايد نيز با حضور در کانتري به 
ش��کايت از متهم پرداخت و وي با تشکيل 
پرونده به مقام قضائي معرفي شد. اين مقام 
انتظامي تصريح کرد: متهم تاکنون به ۲۰ فقره 
يرقت اعتراف کرده است و تاش هاي پليسي 
براي شناسايي مابقي مالباختگان جريان دارد 
و شهروندان مي توانند براي شناسايي متهم به 

کانتري مراجعه کنند.

12مصدوم بر اثر واژگوني2 دستگاه 
پرايد در نیشابور

انتظام��ي  فرمان��ده 
 شهرس��تان نيش��ابور 
از واژگوني ۲دس��تگاه 
خ��ودرو پراي��د با ۱۲ 
اي��ن  در  مص��دوم 
شهرستان خبر داد .به گزارش پايگاه خبري 
پليس، سرهنگ«حس��ين دهق��ان پور« در 
تش��ريح اين خبر گف��ت: در پي اعام مرکز 
فوريت هاي پليس��ي ۱۱۰ مبني بر واژگوني 
يک دستگاه خودرو پرايد در ابتداي روستاي 
جيج آباد از توابع بخش مرکزي شهرس��تان 
نيشابور، بافاصله گشت تصادفات به همراه 
نيروهاي امدادي در محل حاضر ش��دند.وي 
افزود: با حضور ماموران در محل مش��خص 
ش��د به دليل ب��ي احتياطي رانن��ده، خودرو 
واژگون که بر اثر آن۷ نفر از سرنشينان خودرو 
به همراه راننده مصدوم که توسط نيروهاي 
امدادي به بيمارستان منتقل شدند .اين مقام 
انتظامي تصري��ح کرد: علت حادثه از س��وي 
کارشناس��ان پليس راه ب��ي احتياطي راننده 
خودرو به علت عدم توجه به جلو اعام شده 
است.سرهنگ دهقان پور با اشاره به حادثه اي 
ديگر در محدوده شهر قدمگاه، گفت: در اين 
حادث��ه بر اثر واژگوني يک دس��تگاه خودرو 
پرايد ديگر بافاصله ماموران انتظامي پاسگاه 
قدم��گاه به همراه کارش��ناس پلي��س راه و 
نيروه��اي ام��دادي در محل حاضر ش��دند.
فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور خاطرنشان 
کرد: با حضور ماموران در محل مشخص شد 
به دليل بي احتياطي راننده خودرو واژگون که 
بر اثر آن تعداد۳ نفر از سرنشينان آن به همراه 
راننده مصدوم که توس��ط نيروهاي امدادي 
به بيمارستان منتقل شدند .وي بيان داشت: 
علت اين تصادف هم از س��وي کارشناسان 
پليس راه بي احتياطي از سوي راننده به علت 

عدم توجه به جلو اعام شده است.

اعتراف 2 جوان معتاد
 به 57 فقره سرقت

فرمانده انتظامي استان سمنان از دستگيري ۲ 
معتاد سابقه دار با اعتراف به ۵۷ فقره سرقت 
ادوات کش��اورزي و لوازم خودرويي به ارزش 
يک ميليارد ريال در شهرستان گرمسار خبر 
داد.سردار »روح اامين قاسمي« در گفت و گو 
با پايگاه خبري پليس، اظهار داشت: نيمه هاي 
شب ش��نبه ماموران انتظامي بخش ايوانکي 
شهرستان گرمسار به يک دستگاه خودروي 
مزدا ۲ کابين با ۲ سرنش��ين مظنون و آن را 
متوقف کردند.وي افزود: پس از بررسي هاي 
مقدماتي وکنترل سوابق سرنشينان و خودرو 
مش��خص ش��د خودروي مزدا چند روز قبل 
در تهران سرقت شده است.سردار قاسمي به 
انتق��ال ۲ متهم۳۶ و ۳۴ س��اله به کانتري 
اشاره و اضافه کرد: در بازجويي هاي تخصصي 
که با هماهنگي قاضي دادس��را انجام ش��د، 
متهمان به ۵۷ فقره س��رقت اعتراف کردند.
وي افزود: سارقان در ماه هاي اخير با حضور 
در شهرستان گرمس��ار و حوالي آن به لوازم 
داخل خودرو، ادوات و تجهيزات کشاورزي و 
اموال خصوصي شهروندان دستبرد زده بودند.
فرمانده انتظامي اس��تان سمنان ارزش ريالي 
پرونده هاي کش��ف شده را يک ميليارد ريال 
اع��ام کرد و گفت: مجرمان پس از تکميل 

پرونده به دادسرا معرفي شدند.

درخواست استخدام 55 هزار 
نیروي جديد در آموزش و پرورش

توس��عه  مع��اون 
مديريت و پشتيباني 
و  آم��وزش  وزي��ر 
پرورش از درخواست 
براي جذب ۵۵ هزار 
نيروي جدي��د در اين وزارتخانه خبر داد و 
گفت: موافقت کلي س��ازمان امور اداري 
و اس��تخدامي را براي جذب نيروي جديد 
در آموزش و پ��رورش گرفتيم.علي الهيار 
ترکمن معاون توسعه مديريت و پشتيباني 
وزير آم��وزش و پ��رورش در گفت وگو با 
ف��ارس درباره پيگي��ري اي��ن وزارتخانه 
براي اس��تخدام نيروي جديد، اظهار کرد: 
تقريباً مذاکرات مان را با س��ازمان اداري و 
استخدامي انجام داديم و مجوزها براي سال 
۹۸ به زودي صادر مي شود.وي با بيان اينکه 
اين مجوزها براي م��اده ۲۸ يعني آزمون 
استخدامي و همچنين دانشجويان متعهد 
خدمت است که از طريق کنکور سراسري 
جذب مي ش��وند، گفت: اگر مجوز قطعي 
استخدام را قبل از نيمه اول بهمن بدهند، 
به آزمون استخدامي اس��فند ماه مي رسيم 
چون توافقات انجام ش��ده و صحبت هاي 
کلي را نهايي کرديم.الهيار ترکمن اضافه 
ک��رد: البته نگراني درباره ج��ذب نيرو در 
خصوص متعهدين خدمت نيست چرا که 
اين افراد از طريق کنکور جذب مي شوند و 
هنوز خيلي فرصت داريم.وي درباره ميزان 
درخواست رديف استخدام وزارت آموزش 
و پ��رورش افزود: درخواس��ت ما ۵۵ هزار 
نفر اس��ت که خوشبختانه تا حدود زيادي 
توانستيم توافقات را جذب کنيم که مجوز 
استخدام بگيريم.معاون توسعه مديريت و 
پشتيباني وزير آموزش و پرورش در پاسخ 
به اين پرسش که »چه تعداد از نيروهاي 
درخواستي از طريق آزمون استخدامي و چه 
تعداد از طريق کنکور جذب مي ش��وند؟«، 
ادام��ه داد: درباره نيازه��اي ميان مدت و 
فوري با سازمان امور اداري و استخدامي در 

حال مذاکره هستيم.

38 درصد خودرو هاي نو شماره موفق 
به دريافت معاينه فني برتر مي شوند

س���تاد  مديرعام��ل 
مع��اين���ه  فن���ي 
خودرو ه��اي ته��ران 
گفت: فقط ۳۸ درصد 
خودرو هاي نو شماره 
در درياف��ت گواهي معاين��ه فني برتر موفق 
شدند.سيد نواب حس��يني منش مديرعامل 
ستاد معاينه فني خودرو هاي تهران در گفتگو 
با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، در خصوص 
وضعيت خودرو هاي نو در قبولي معاينه فني 
اظهار کرد: امسال خودرو هاي نو شماره براي 
درياف��ت معاينه فني برتر ب��ه مراکز معاينه 
فني مراجعه کردن��د که فقط ۳۸ درصد اين 
خودرو ها توانستند در معاينه فني برتر قبول 
ش��وند، اما در معاينه فني عمومي آمار قبولي 
خيلي بيشتر بود.وي در رابطه با اينکه کدام 
خودرو ها بيش��ترين و کمتري��ن آمار قبولي 
را در کس��ب معاينه فني دارن��د، اظهار کرد: 
نمي توان ب��ا قطعيت گفت ک��ه کدام مدل 
خودرو بيش��ترين جامعه قبولي را در دريافت 
گواه��ي معاينه فني دارد، زي��را در هر رکن 
مراکز معاينه فني يک مدل خودرو بيشترين 
آمار قبولي را کسب مي کند.مديرعامل ستاد 
معاينه فني خودرو ه��اي تهران بيان کرد: در 
مجموع خودروي مگان رتبه اول در قبولي و 
خودروي وانت نيسان بيشترين مردودي را در 
کسب گواهي معاينه فني به خود اختصاص 

داده است.

ايمني بعد از غذا
 اولويت دوم شهروندان هر جامعه است

از  بع��د  ايمن��ي   
دوم  اولوي��ت  غ��ذا 
شهروندان هر جامعه 
اس��ت که در ش��هر 
تهران بدليل وسعت 
ش��هر، معضات ترافيکي و تراکم اماکن 
خطرزا و خطرپذير ، بايس��تي بيشتر از هر 
موضوع ديگري مورد توجه و رس��يدگي 
خود شهروندان قرار گيرد. احمد غاميان 
مدير اجرايي جشنواره و نمايشگاه ايمني و 
آتش نشاني گفت: برگزاري اين جشنواره 
عاوه بر آگاهي رس��اني موجب توس��عه 
خودايمني در ميان شهروندان و واحدهاي 
صنعتي مي شود.وي با بيان اينکه تحقق و 
توسعه و توليدعلم در اين صنعت مطابق 
با نيازهاي کش��ور در اين صنعت ش��کل 
نگرفته اس��ت، ادامه داد:  به طور معمول 
از تجهيزات و فناوري هايي که در جهان 
به اين منظور توليد ش��ده اند الگوبرداري 
مي ش��ود ر حالي ک��ه در پيوند صنعت و 
دانش��گاه بايد بتوان از توليد علم ودانش 
در اين صنعت بهره برد.در همين راس��تا، 
مجتمع تجاري اداري نگين رازي بعنوان 
يک��ي از تخصصي تري��ن مراک��ز عرضه 
تجهي��زات، محصوات و خدمات ايمني، 
بهداش��ت، آتش نش��اني، سيس��تم هاي 
اع��ام و اطفاي حريق، تجهيزات امداد و 
نجات، عائم هشداردهنده و ترافيکي، در 
نظر دارد بمنظور ترويج و تبيين فرهنگ 
خودايمني ش��هروندي، ۱۰ و ۱۱ بهمن با 
مشارکت ۱۰۰ شرکت  توليدکننده و توزيع 
کننده عم��ده و واحدهاي فع��ال ميزبان 

جشنواره و نمايشگاه ايمني باشد .

اخبار

نیمي از سرطان ها قابل پیشگیري اند
معاون درمان وزارت بهداشت :بهره برداري از 75 مرکز پیشگیري و تشخیص زود هنگام سرطان

گ�روه اجتماع�ي : معاون درم��ان وزارت 
بهداش��ت گفت: نيمي از س��رطان ها قابل 
پيش��گيري هس��تند و م��ا با اي��ن مراکز 
مي توانيم ۶۰ درصد جمعيت کش��ور را در 

اين مراکز دولتي غربالگري کنيم.
دکتر قاس��م جان بابايي در مراسم افتتاح 
همزمان ۷۵ مرکز پيشگيري و تشخيص 
زود هنگام س��رطان، اظهارداشت: با آغاز 
ط��رح تحول س��امت در ح��وزه درمان 
سرطان، اقدامات خوبي در راستاي حمايت 
از بيماران انجام ش��ده اس��ت و هم براي 
بيماران س��رپايي و هم بيماران بستري در 
حوزه سرطان بسته هاي حمايتي تدوين و 
اجرا ش��د و بسياري از هزينه ها را در قالب 

برنامه تحول تأمين کرد.
وي اف��زود: اقدامات زيربنايي و س��اخت 
مراک��ز تش��خيص و درمان س��رطان نيز 
از ابت��داي ط��رح تح��ول س��امت مورد 
توجه ق��رار گرفت؛ چرا که م��ردم نياز به 
درمان مناس��ب داش��تند. بر اين اس��اس 
ساخت مراکز س��رطان در سه تيپ آغاز و 
سياست گذاري هاي ازم انجام شد. در حال 
حاضر در برخي از استان ها مراکز تيپ يک 
که بحث پيشگيري و تشخيص زود هنگام 
سرطان را دنبال مي کنند، ايجاد شده است 
و در برخي از استان ها هم مراکز تيپ سه 
شکل گرفته اند.جان بابايي با اشاره به اينکه 
س��يماي سرطان به س��مت سرطان هاي 
قابل پيش��گيري در حال حرکت است، در 
اين باره توضيح داد: بنابراين هدفگذاري ما 
براي ايجاد مراکز پيش��گيري و تشخيص 
زود هنگام سرطان مناسب بوده است. يکي 
از مهم ترين سياست هاي ما استانداردسازي 
خدمات سرطان، مديريت منابع اين حوزه، 
توسعه ش��بکه ارائه خدمت، توسعه نيروي 
انس��اني و ثب��ت اطاعات س��رطان بوده 

است.

تدوي�ن اس�تانداردهاي خدم�ت براي  ���
داروهاي پرهزينه سرطان

معاون درمان وزارت بهداش��ت همچنين 
گف��ت : در عي��ن حال ب��راي اولي��ن بار 
در کش��ور ب��راي داروه��اي پ��ر هزين��ه 
سرطان و سرطان هاي ش��ايع، گايداين 

و اس��تانداردهاي خدم��ت را ب��ه صورت 
بومي تدوين و اباغ کرديم. بر اين اساس 
منابع به خوبي ذخيره شده اند. در اين زمينه 
براي سرطان هاي معده، روده بزرگ، ريه، 
پس��تان و … گايداين بومي نوشته شده 

است.

رصد مراکز شيمي درماني با کد شناسه ���
جان بابايي خاطر نشان کرد: يکي ديگر از 
اقدامات ما مديريت مراکز ش��يمي درماني 
بود؛ به طوري که در حال حاضر بر اساس 
اس��تانداردهاي وزارت بهداش��ت به مراکز 
ش��يمي درماني مجوز جديد داده مي شود و 
مراکزي که اس��تانداردهاي ازم را ندارند، 
اجازه ش��يمي درماني نخواهند داش��ت. در 
حال حاضر تمام مراکز ش��يمي درماني کد 
شناس��ه دريافت ک��رده و در حال رصد و 
پيگيري هس��تند. همچنين دستورالعملي 
براي شيمي درماني با رعايت اصول بيمار، 
اص��ول تهيه دارو و اصول کارکنان تدوين 

شده و در حال اجرا است.

توس�عه مراکز حمايتي و طب تسکيني  ���
سرطان

وي با اشاره به اينکه در ادامه اقدامات مان 
بح��ث توس��عه مراک��ز حمايت��ي و طب 
تس��کيني در حوزه س��رطان هم آغاز شد، 

به ايسنا گفت : خوشبختانه از سال گذشته 
آموزش هايي در زمينه طب تسکيني آغاز 
شده اس��ت و ۲۰ مرکز را آموزش داديم و 
اميدواريم که در سال ۹۸ طب تسکيني و 
حمايتي در حوزه سرطان که مغفول باقي 
مانده است، پر رنگ تر شود. همچنين سند 
توس��عه ملي س��رطان را که تدوين شده 
بود، اباغ کردي��م. در عين حال مديريت 
اطاع��ات در اين حوزه يکي از مهم ترين 
اقداماتي بود که از زمان دکتر آقاجاني آغاز 
ش��د و تاکنون ادامه دارد. سامانه اي هم در 
اين زمينه ايجاد ش��د که داراي اطاعات 
برخط پاتولوژي، ثبت الکترونيکي نس��خ 
و … ب��وده و داروخانه ها و بيمه ها هم بر 
اساس اين سامانه نسخه پيچي مي کنند تا 

هزينه هاي سرطان مديريت شود.
معاون درمان وزارت بهداش��ت با اش��اره 
ب��ه بهره برداري از ۷۵ مرکز پيش��گيري و 
تش��خيص زود هنگام سرطان، يادآور شد: 
بايد توجه کرد که نيمي از سرطان ها قابل 
پيشگيري هستند و ما با اين مراکز مي توانيم 
۶۰ درصد جمعيت کش��ور را در اين مراکز 
دولتي غربالگري کنيم و اميدوارم تا س��ال 
آينده در کل کشور اين اقدام صورت گيرد 
و همان طور که س��يماي سرطان در حال 
تغيير اس��ت، بتوانيم هزينه هاي سامت 
ناش��ي از س��رطان را کاهش داده و عمر 

مردم را بيشتر کنيم.

ضرورت استقرار نظام مراقبت حمايتي  ���
و تسکيني

در اين راستا، مريم رسولي مدير کل دفتر 
ارتقاي سامت و خدمات پرستاري معاونت 
پرستاري به نقل از گزارش سازمان جهاني 
بهداشت اعام کرد: در هر دقيقه، ۱۷ بيمار 
مبتا به سرطان در جهان، جان خود را به 
دليل ابتا به اين بيماري از دست مي دهند. 
اين در حالي است که در ايران، سرطان به 
عنوان سومين علت مرگ محسوب شده و 
آمار مرگ ساليانه ناشي از اين بيماري، به 
ترتيب در مردان و زنان، ۶۵ و ۴۱.۱ در هر 
يکصد هزار نفر جمعيت، گزارش مي شود.

رسولي با اشاره به تغييرات سريع اجتماعي 
ناشي از روند توسعه، تغيير سبک زندگي، 
افزايش اميد به زندگي و افزايش جمعيت 
سالمندان، افزود: پيش بيني مي شود که در 
دهه آينده، سرطان بار جهاني بيماري ها را 
به ويژه در کش��ورهاي در حال توسعه، به 
خود اختصاص دهد. در اين راس��تا، نظام 
سامت نيازمند طراحي برنامه هاي جامع 
و نظام مند به منظور پيشگيري، تشخيص 
زودهن��گام، درمان موث��ر و ارائه مراقبت 
حمايتي و تسکيني جهت کنترل سرطان 
است. وي ضمن اشاره به اين موضوع که 

براساس تخمين سازمان جهاني بهداشت، 
همه س��اله ۴۰ ميليون نفر در دنيا نيازمند 
خدمات مراقبت حمايتي و تس��کيني بوده 
که ۷۸ درصد آنان در کش��ورهاي با درآمد 
کم و متوسط زندگي مي کنند، اضافه کرد: 
در تمام دني��ا، بخش بزرگي از برنامه هاي 
مراقب��ت س��رطان، در قال��ب برنامه هاي 
مراقبت تسکيني و حمايتي به بيماران ارائه 
ارتقاي سامت معاونت  مي شود.مديرکل 
پرس��تاري اف��زود: مواجهه با س��رطان به 
خودي خود مي تواند به عنوان يک حادثه 
تنش زا، جنبه هاي مختلف سامت بيمار 
از جمله سامت جس��مي، رواني، معنوي 
و اجتماع��ي وي را ب��ه مخاط��ره بيندازد 
و خان��واده بيماران مبتا به س��رطان نيز 
درجات گوناگون��ي از بحران هاي مختلف 
را تجربه کنند. همچني��ن وجود عائم و 
عوارض رواني و اجتماعي ناشي از بيماري 
و درمان هاي مرتبط و تحميل هزينه هاي 
هنگف��ت درمان��ي، بيم��ار و اطرافيان را 
نيازمند يک مراقب��ت همه جانبه مي کند.

رسولي افزود: در پاسخ به اين نياز، مراقبت 
تسکيني از سوي سازمان جهاني بهداشت 
ب��ه منظ��ور مديري��ت عائ��م و کاهش 
عوارض ناش��ي از درم��ان و با هدف اوليه 
ارتق��اي کيفيت زندگي بيم��اران مبتا به 
بيماري هاي تهديدکنن��ده زندگي معرفي 
ش��ده که يکي از اصلي تري��ن گروه هاي 
ه��دف آن، بيم��اران مبتا به س��رطان و 
خانواده آن ها است.وي با تصريح اين مورد 
که استقرار نظام مراقبت تسکيني، نيازمند 
ادغام و يکپارچه سازي نظام مراقبت هاي 
حمايتي و تسکيني با نظام سامت و اتخاذ 
سياست هاي ملي در ارتباط با اين خدمات 
است، اظهار داشت: در مطالعات انجام شده 
در کشور، اين ادغام به چهار شکل سازماني 
)هماهنگي سازمان ها از طريق شبکه هاي 
ارتباط��ي(، عملک��ردي )وج��ود پرون��ده 
الکترونيکي(، خدماتي )حضور تيم هاي بين 
رشته اي در ارائه خدمات( و باليني )يکپارچه 
س��ازي فرآيند ارائه خدمات با اس��تفاده از 
دس��تورالعمل ها و پروتکل هاي مشترک( 
پيش��نهاد شده که مس��تلزم سياست هاي 
ملي به منظور افزايش دسترسي به خدمات 

مراقبت تسکيني است.

معاون محيط طبيعي س��ازمان حفاظت 
محيط زيست گفت: براي ۱۴ تااب در 
کشور برنامه مديريت زيست بومي تصويب 
ش��ده و برنامه مصوب دارن��د، برنامه ۷ 
تااب تدوين شده و در مرحله تصويب 
به س��ر مي برد.به گ��زارش مهر، حميد 
ظهرابي معاون محيط طبيعي س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت کش��ورگفت: 
امروز در محيط زيس��ت تکيه ما خيلي 
بر اين نيس��ت که با برخورد و مجازات 
و جريمه حفظ محيط زيست کنيم. امروز 

حفظ محيط زيست را در گرو مشارکت 
و همراهي مردم مي بينيم.معاون محيط 
طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست 
بيان کرد: ب��راي ۱۴ تااب در کش��ور 
برنامه مديريت زيست بومي تصويب شده 
و برنامه مص��وب دارند، برنامه ۷ تااب 
تدوين ش��ده و در مرحله تصويب به سر 
مي ب��رد و ۶ تااب هم در مرحله تدوين 
به س��ر مي برد.وي اظهار کرد: موضوع 
تعيين نياز آبي محيط زيس��تي تااب ها 
در قان��ون حفاظت و بهره برداري تااب 

و در برنامه ششم مورد تأکيد قرار گرفته 
اس��ت. براي ۲۷ ت��ااب نياز آبي تعيين 
ش��ده، ۲۰ تااب در دست مطالعه داريم 
و ۱۴ تااب م��ورد توجه قرار گرفته که 
در سال هاي آينده مطالعه شود.ظهرابي 
گفت: حتما با دس��تيابي به نياز ايده آل 
آبي تااب فاصله داريم چون شرايط آبي 
کشور ما اجازه نمي دهد. اما براي اين که 
به سمت تامين منابع آبي حرکت کنيم 
مرتبا تااب ها را رصد مي کنيم. در حال 
حاض��ر متکي به آماره��اي وزارت نيرو 

هستيم اما به دنبال آن هستيم که خود 
سازمان محيط زيست پايش آناين در 
مبادي ورودي تااب ها را داش��ته باشد 
و با ميزان آب��ي که بايد تخصيص پيدا 
کند مقايس��ه کني��م. وي در پايان بيان 
کرد: برخ��ي تااب هاي م��ا در انتهاي 
حوضه آبريز هستند که عمده مشکل ما 
در اين بخش است و تأمين حقابه آن ها 
با دش��واري ها و پيچيدگي هاي زيادي 
همراه است. مسائل اقتصادي و اجتماعي 
فراوان��ي داريم. باي��د در همه بخش ها 

مصرف را کاه��ش جدي بدهيم و چند 
سال اين روند را ادامه بدهيم تا آرام آرام 
تااب احيا شود. بخشي از تااب هاي ما 
متکي به آب زيرزميني هستند. آنجا هم 
دش��واري هاي خاص خودش را به دليل 
وابستگي معيشتي مردم به بهره برداري 

از آب هاي زيرزميني داريم.

تصويب برنامه مديريت زيست بومي براي 14 تااب در کشور
معاون محیط طبیعي سازمان حفاظت محیط زيست خبر داد

شناسايي 22 هزار ساختمان ناايمن در تهران 
رئیس کمیسیون سامت شوراي اسامي شهر: ايمن سازي تنها 30 ساختمان

رئيس کميسيون سامت شوراي اسامي شهر تهران با 
اشاره به شناس��ايي ۲۲ هزار ساختمان نا ايمن در شهر 
تهران گفت: از اين تعداد س��اختمان تنها ۳۰ ساختمان 

ايمني سازي شده است.
زهرا صدر اعظم نوري روزيکش��نبه در جلس��ه شوراي 
اسامي ش��هر تهران در نطق پيش از دس��تور خود در 
خصوص شناس��ايي س��اختمان هاي ناايمن در شهر با 
توجه به سالگرد حادثه پاسکو گفت: نوري تاکيد کرد: 
حادثه آتش سوزي پاسکو محصول هم افزايي عوامل 
گوناگوني بوده اس��ت. قطع��اً توجه و حذف يک يا چند 
مورد از آنها مي توانست سرنوشت جان باختگان و مال 
باختگان و سازه تاريخي پاسکو را تغيير دهد.وي ادامه 
داد: در شرايطي که در تهران مراکز جمعيتي نظير پاسکو 
کم نيس��تند انتظار مي رود که پس از س��پري شدن دو 
سال از اين حادثه و عليرغم تأکيدات مقام معظم رهبري، 
رياست جمهوري و تش��کيل کميته ها و کارگروه هاي 
متعدد در دولت مجلس و شوراي شهر و ساير نهادها و 
سازمان هاي مرتبط و انجام مجموعه اي از مطالعات و بر 
اساس آسيب شناسي انجام شده نسبت به رفع خاءهاي 

قانوني، تبيين ضوابط شفاف نمودن مسئوليت ها و وظايف 
دستگاه هاي اجرايي اصاح رويه ها و چگونگي مقابله با 
اين گونه حوادث و ارتقاي ايمني اماکن و س��اختمان ها 
اقدام مي ش��ود. شايسته اس��ت همچون سرعت عمل 
تاش��گران و آتش نشان که در راستاي مأموريت خود 
ايثار کردند مسئولين و دس��تگاه هاي اجرايي نيز بدون 
تعلل و از بين رفتن فرصت ها نسبت به اصاح فرآيندها 
و سياست هاي بازدارنده و اقدامات پيشگيرانه اقدام کنند.
اين عضو کميته ايمني و مديريت بحران شوراي شهر 
تهران در بخش ديگري از صبحتهاي خود با اش��اره به 
اينکه فروريزي پاسکو شوکي بود که مسئولين و برنامه 
ريزان بايد از آن براي بازنگري در س��اختار و فعاليت ها 
استفاده کنند افزود: براساس گزارش ها و خروجي هاي 
آس��يب شناس��ي و کميته ها، مس��ئوليت نگهداري از 
س��اختمان پاس��کو برعهده مالک بوده ولي با وجود 
اخطاره��ا مبني بر ناايمن بودن س��اختمان مالک اقدام 
مؤثري جهت رفع خطر انجام نداده است.وي تاکيد کرد: 
وزارت کار نيز در بازرس��ي حفاظت فني از کارگاه هاي 
واقع در ساختمان پاسکو کوتاهي نموده که خاف رويه 
قانوني اين وزارتخانه است. وزارت راه وشهرسازي هم 
در اجراي مقررات ملي ساختمان به ويژه مبحث ۲۲ کم 
توجه بوده است. به استناد گزارش هاي ارائه شده سازمان 
آتش نش��اني تا حدودي به تکاليف خود در بازرس��ي از 

س��اختمان ها، اباغ اخطار و دس��تورالعمل هاي ايمني 
سازي عمل کرده اس��ت اما بايد اذعان داشت به دليل 
اينکه اين س��ازمان ابزار قانوني ازم براي ملزم کردن 
اشخاص جهت تحقق الزامات و ضوابط قانوني ايمني 
را در اختيار ندارد اقدامات اين سازمان مؤثر نبوده است.
به گفته اين عضو شورا، سازمان آتش نشاني در عمل به 
وظايف خود عليرغم محدوديت منابع مالي تاکنون حدود 
۲۲ هزار ساختمان ناايمن را شناسايي کرده اما با توجه 
به خاءهاي موجود در قوانين، سرعت ايمني سازي آنها 
بسيار کند بوده و با هماهنگي هاي به عمل آمده با مراجع 

قضائي تنها ۳۰ ساختمان ملزم به ايمني سازي شدند.
نوري با بيان اينکه بايد توجه داش��ت که ش��مار زيادي 
از س��اختمان هاي مرتفع قديمي حتي س��اختمان هاي 
جديد مهم و حساس که روزانه پذيراي تعداد کثيري از 
شهروندان و تجهيزات مهم هستند، آسيب پذيري باايي 
در برابر حوادث طبيعي و انسان ساز دارند.وي ادامه داد: 
نکته ديگري که بايد به آن توجه ويژه داشته باشيم اين 
است که شوراي ش��هر در اوايل دوره پنجم مصوبه اي 
را تحت عنوان الزام ش��وراي اسامي شهر تهران مبني 
بر تش��کيل کميته ارتقاي ايمني س��اختمان هاي شهر 
تهران جهت پيگيري و تحقق خروجي ها و پيشنهادات 
گزارش هاي تهيه شده در کارگروه هاي دولت، مجلس و 
شوراي شهر و ساير سازمان ها و نهادها پيرامون حادثه 

پاسکو به تصويب رس��اند.وي تاکيد کرد: اين کميته 
قرار بود با ۱۱ عضو از دستگاه ها و سازمان هاي مختلف 
تشکيل شود و با برگزاري جلسات در جهت اصاح ساز و 
کار اجرايي نظام تعمير و نگهداري ساختمان هاي موجود 
شهر و پيش بيني ضمانت اجرايي مناسب براي عملياتي 
ش��دن مبحث ۲۲ مقررات ملي س��اختمان و همچنين 
ايجاد هماهنگي و توافق بين سازماني براي وحدت رويه 
در حوزه رفع خطر ساختمان هاي پرخطر پيگيري هاي 
ازم و عملياتي نمودن خروجي آنها اقدام کند.اين عضو 
ش��وراي ش��هر تهران در بخش ديگري از صبحتهاي 
خود بر لزوم رفع خاءهاي فعلي در س��اختار بازرس��ي 
ادواري از وضعي��ت تعمير و نگهداري س��اختمان هاي 
موجود بخصوص ام��کان عمومي و کارگاه هاي صنفي 
مطابق مبحث ۲۲ مقررات ملي ساختمان و لزوم پياده 
س��ازي س��ازوکارهاي ازم براي ترويج ساختمان هاي 
خود ايمن، هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و استفاده از 
مش��ارکت عموم شهروندان تاکيد کرد و گفت: در عين 
حال ضرورت دارد تا اقدامات جدي ش��ورا و کميته هاي 
مرتبط در راس��تاي وظايف محوله و به منظور پايداري، 
افزايش تاب آوري و ارتقاي ايمني شهر براي حفاظت از 
جان و مال شهروندان مورد توجه قرار گيرد. اميد است با 
هماهنگي و همکاري بيشتر و رعايت مقررات و ضوابط، 

شهري ايمن و به دور از مخاطرات داشته باشيم.

گزينه هاي نهايي روي ميز شوراي ترافيک تهران براي 
جايگزيني طرح زوج يا فرد مشخص شد و طبق تصميم 
شوراي ترافيک، مقرر شد ميزان پذيرش اجتماعي دو 
طرح نهايي بررس��ي و در هفته جاري تعيين تکليف 
شود. س��ازمان ترافيک شهرداري تهران از رسانه ها و 
کارشناسان درخواست کرد در روز هاي آينده، به نقد و 
بررسي ابعاد مختلف اين دو طرح بپردازند.  به گزارش 
ميزان، جلسه کارشناسي شوراي ترافيک شهر تهران با 
موضوع بررسي نهايي طرح هاي جايگزين زوج يا فرد 
با حضور معاون ش��هردار، رئيس پليس راهور تهران، 
نماينده وزارت کش��ور، نماينده استانداري و مشاوران 
دانشگاهي ش��وراي ترافيک برگزار ش��د.حاضران در 
جلسه بر لزوم تغيير ش��کلي فعلي اداره محدوده زوج 
ي��ا فرد و همچنين لزوم محدود کردن بيش��تر زمينه 
تردد خودرو هاي ش��خصي در محدوده دوم به منظور 

کاهش آلودگي هوا اجماع داشتند. اما اينکه کدام طرح 
پيش��نهادي مي تواند تأثير بيشتر و همچنين پذيرش 
اجتماعي بيشتري داشته باشد، مورد بحث قرار گرفت.
بر اس��اس يکي از گزينه ها، محدوديت تردد خودرو ها 
برحسب پاک هاي زوج يا فرد برداشته مي شود و به 
جاي آن، هر خودرو ۵۰ روز در سال مي تواند به صورت 
رايگان وارد محدوده زوج و فرد سابق شود و براي بيش 
از آن بايد عوارض بپ��ردازد. ايده تکميلي براي نحوه 
اعمال اين سهميه ش��ناور تردد رايگان، اين است که 
به جاي تعداد روز هاي مجاز در سال، مبلغ مشخصي 
)براي مثال۵۰۰ هزار تومان( تحت عنوان اعتبار اوليه 
به پاک خودرو ها اختصاص داده شود و عوارض تردد 
از اين اعتبار کسر شود. طبعا در صورت پايان اين اعتبار، 
دارنده خودرو بايد حساب خود را شارژ و عوارض تردد را 
پرداخت کند.گزينه ديگر پيشنهادي بدين ترتيب است 

که سياست تردد نوبتي در محدوده دوم ادامه مي يابد، با 
اين تفاوت که خودرو ها بر حسب پاک سمت راست 
خودرو به س��ه دسته تقسيم مي ش��وند و هر دسته دو 
روز در هفت��ه مجاز به ورود به مح��دوده دوم خواهند 
بود. در اين روش، خودرو هاي با رقم س��مت راس��ت 
پاک ۱ تا ۳ در روز هاي شنبه و سه شنبه، پاک هاي 
۴ تا ۶ در روز هاي يکش��نبه و چهارشنبه و پاک هاي 
۷ تا ۹ در روز هاي دوش��نبه و پنجشنبه مجاز به ورود 
به محدوده دوم هستند و در بقيه روز ها اگر کسي نياز 
به ورود به محدوده داش��ت، بايد مجوز طرح ترافيک 
بخرد.پورسيدآقايي معاون شهردار تهران در اين جلسه 
با بيان اينکه هر دو پيشنهاد اصلي مطرح شده مي تواند 
به کاهش تعداد ورود خودرو ها به محدوده بينجامد و 
ما با آن ها موافق هس��تيم، از رس��انه ها و کارشناسان 
درخواس��ت کرد درباره ابعاد مختلف اين دو گزينه، به 

ويژه از منظر پذيرش اجتماعي و کاهش آلودگي هوا، 
بررس��ي کارشناسي انجام داده و شوراي ترافيک را در 
تصميم مناسب ياري کنند. نهايتا مقرر شد در روز هاي 
آينده، ابعاد اجتماعي اين دو گزينه توسط اعضا بررسي 
شود تا نهايتا در جلسه اصلي شوراي ترافيک، انتخاب 

نهايي بين اين دو گزينه انجام گيرد.

تصمیم قطعي براي تغییر طرح زوج و فرد
دو گزینه نهایي جایگزین، روي میز شوراي ترافیک قرار گرفت
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فرهنگ و هنر

4 سريال برای نوجوانان ساخته می شود
مرکز توليد مجموعه ه��ای تلويزيونی در 
حوزه کودک و نوجوان از تابستان ۹۶ پا به 
عرصه توليد مجموعه های نمايشی گذارد. 
اين بخش مقرر اس��ت ت��ا به طور خاص 
برای قشر نوجوان به توليد مجموعه های 
نمايشی بپردازد و در حال حاضر ۴ سريال 
را برای پخش آم��اده  می کند.به گزارش 
ايس��نا، مس��عود صباح، مدير مرکز توليد 
مجموعه های تلويزيونی در حوزه کودک 
و نوجوان اهداف عمده اين بخش را توليد 
سريال هايی با مضامين مناسب برای اين 
گروه سنی، آموزش غيرمستقيم همچنين 
تجمي��ع مخاط��ب در گروه های س��نی 
مختلف دانس��ت و تاکيد کرد که بسياری 
از مباحث��ی که محور و موضوع توليد اين 
مجموعه ها ق��رار می گيرن��د مخصوص 
خانواده هايی است که فرزند نوجوان دارند. 
از اي��ن رو پروژه های در دس��ت توليد اين 
مرکز تنه��ا مخاطب نوجوان را هدف قرار 
ن��داده، بلکه برای مخاطبان��ی در تمامی 
گروه های س��نی ديدن��ی و قابل پيگيری 
هست. او مجموعه های در حال توليد اين 
مرکز در حوزه نوج��وان را »خانواده دکتر 
ماهان«، »س��امو بندری«، »حکايت های 
کمال« و »شش قهرمان و نصفی« عنوان 
کرد و در ادامه چنين توضيح داد: س��ريال 
»خانواده دکتر ماهان« به نويسندگی نسيم 
خداشاهی زاده، تهيه کنندگی بهروز خوش 
رزم و کارگردانی علی محمد قاس��می به 
موض��وع حي��ات وحش، محيط زيس��ت 
و مهاج��رت معکوس می پ��ردازد. در اين 
مجموعه نوجوانان نقش اساس��ی در رقم 
زدن ماجراهای آن دارند و در شمال کشور 
فيلمبرداری شده که در ۲۱ قسمت در حال 
تدوين اس��ت و تا پايان سال آماده پخش 
می شود. اينکه از چه شبکه ای پخش شود 
نيز بس��تگی به کنداکتور شبکه ها و پيش 
بينی معاونت سيما دارد. قدر مسلم در يکی 
از شبکه های اصلی نمايش داده می شود تا 
در سبد سريال هايی در ژانرهای گوناگون؛ 
مجموعه هاي��ی با اين مضامي��ن نيز قرار 

داشته باشند.

»زيرهمکف« به پونک رسید
»زيرهمکف« به کارگردانی بهمن گودرزی 
و تهيه کنندگی رضا جودی اين روزها در 
منطقه پونک در حال تصويربرداری است. 
به گزارش فارس، تصويربرداری س��ريال 
»زير همک��ف« ب��ه کارگردان��ی بهمن 
گودرزی و تهيه کنندگی رضا جودی اين 
روزها درمنطقه پونک تهران ادامه دارد و تا 
ارديبهشت ماه سال آينده نيز تصويربرداری 
از  نيم��ی  می رس��د.تاکنون  پاي��ان  ب��ه 
تصويربرداری اين سريال انجام شده است 
و تدوي��ن و نگارش متن ني��ز به صورت 
همزمان ادامه دارد و بر طبق قصه ممکن 
است بازيگران جديدی به »زير همکف« 
اضافه شوند.»زير همکف« به نويسندگی 
مهدی حمزه و احس��ان لطفيان و با بازی 
هومن شاهی، خاطره حاتمی، بهادر مالکی، 
عزت اه مهرآوران، محمود جعفری، نادر 
داهيم، پريسا مقتدی، يزدان فتوحی، ويدا 
جوان، پريسا گلدوست، سامان دارابی و ... 
در حال توليد اس��ت. در خاصه داس��تان 
»زير همکف« آمده: »زندگی قانون های 
زي��ادی داره. ولی به نظر من مهمترينش 
اينه که راحت، نه بگين و هيچ وقت از نه 

گفتن نترسين. موافقين؟ نه؟«

 اکران »قرارمون پارک شهر« 
پس از جشنواره فیلم فجر

ابراهيم اصغری تهيه کننده سينما آخرين 
وضعيت اکران فيلم سينمايی »قرارمون 
پ��ارک ش��هر« را تش��ريح کرد.ابراهيم 
اصغری تهيه کننده سينما درباره آخرين 
وضعيت اکران »قرارمون پارک شهر« به 
باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: اين فيلم 
سينمايی پس از جش��نواره فيلم فجر در 
گروه باغ کتاب اکران عمومی می شود و 
در تاش هستيم با توجه به پايان سال، 
شرايطی را فراهم کنيم تا اکران خوبی را 
برای آن رقم بزنيم که اميدوارم اين اتفاق 
بيفتد.وی در خصوص جلس��ه ای که قرار 
بود برای به نتيجه رسيدن دو فيلمنامه  رد 
ش��ده او برگزار شود، بيان کرد: جلسه ای 
که دوستان ش��ورای پروانه ساخت، قول 
آن را داده بودند، لغو ش��د. آنها فيلمنامه 
ها را به دليل تلخی داستان  رد کردند اما 
قرار نيس��ت همه فيلمنامه ها خوب باشد.

گفتنی است ش��قايق فراهانی، ماه چهره 
خليلی، امين زندگانی، سام نوری، سياوش 
طهمورث، افسر اسدی، شيوا خسرومهر، 
مريم کاويانی، نرگس محمدی، محمدرضا 
شريفی نيا و ... بازيگران »قرارمون پارک 
شهر« با نام قبلی »نيمکت« ساخته فلورا 

سام هستند.

اخبار

انقاب اسامی باعث احیای صنعت سینما شد 
گروه فرهنگی: غامرضا موس��وی تهيه 
کننده گفت:زمان انقاب، ما در س��ينما 
فقط سالی دو تا فيلم خوب داشتيم، ولی 
فضای انقاب باعث شد که سينما دوباره 

شکل بگيرد.
تغيير و تح��وات و به خصوص انقاب 
در هر کش��وری روی جزء به جزء جامعه 
اثر می گذارد و صنعتی مانند سينما از اين 
قاعده مس��تثنی نيست،در اين راستا و به 
بهانه چهل س��الگی انقاب و سينمای 
انقاب، باشگاه خبرنگاران جوان با يکی 
از تهي��ه کنندگان س��ينما به گفت و گو 

نشسته است که در ادامه می خوانيد.
*دس�تاورد سينمای انقاب در اين چهل 

سال چه بوده است؟
وقتی انقاب ش��د ما در س��ينما فقط در 
س��ال دو تا فيلم خوب داش��تيم و فشار 
فيلم های خارجی برای اکران، محتوای 
فيلم سينما را از بين برده بود ولی فضای 
انقاب باعث شد که سينما دوباره شکل 

بگيرد.
*س�ينمای ايرانی بعد از انقاب ش�کل 

گرفت؟
بعد از انقاب شاهد راه انداری سينمای 
واقعی ايران هس��تيم و اي��ن راه اندازی 
مديون معاونت س��ينمايی آق��ای انوار و 
س��يد محمد بهش��تی و محم��د مهدی 
حيدريان بود. آنها توانستند با برنامه ريزی  
به سينمای ايران شکل جديد و ويژه ای 
بدهن��د تا ما با س��ينمای جديدی روبرو 
شويم. حتی فيلم هايی که به اصطاح کار 
هنری نبود هم قابل مقايسه با فيلم های 
قبل از انقاب نبودند يعنی کمتر در اين 

سينما ساده انگاری وجود داشت.
*کارگردان سااری وجود دارد؟

پس از انقاب، کارگردان جايگاه خودش 
را پي��دا می کن��د عوام��ل حرف��ه ای که 
قبا کمتر جدی گرفته می ش��دند مثل 
تدوينگر، منش��ی صحنه، مدير توليد و... 
به کار اضافه می ش��وند، اما تنها انتقاد به 
اين روند به گمان من، بخش کارگردان 
س��ااری است و طول می کشد تا تهيه 
کننده بتواند به جايگاه اصلی خود برسد.

س�ينمای اي�ران در هم�ه زمين ه�ا  ���
پيشرفت داشته است

*در بخش های مختلف چه پيشرفت ها و 
چه عقب گردی داشتيم؟

تقريبا س��ينمای اي��ران در تمام زمينه ها 
پيش��رفت داشته است اگرچه با سينمايی 
که بتواند با مردم ارتباط دقيق تری برقرار 
کند کمتر روبرو بوديم يعنی تماش��اچی 
نقش کمتری در توليدات اوليه داشت، اما 
به تدريج به لحاظ کيفی توانس��تيم رشد 
قابل ماحظه ای در سينما داشته باشيم.

سينماگران ما توانس��تند آدم های جدی 
تری باشند و بخش اعظمی که اوايل کار 
آمدند و توانستند نتيجه خوبی هم بگيرند 
بچه هايی بودند که از س��ينمای آماتوری 
)فيلم ه��ای ۸ ميليمتری( وارد س��ينمای 
حرف��ه ای ش��دند و فيلم خوب س��اختند 
مثل کيانوش عياری، ناصر غامرضايی، 
مهدی صباغ زاده، فري��دون جيرانی و... 
ضمن اينکه در بقيه موارد مانند فيلمبردار 
و... آدم های حرفه ای آمدند.سينمای ايران 
بعد از انقاب رشدی را تجربه می کند و 
به سمتی می رود که يک زايش جديدی 
در همه زمينه ها محسوب می شود. شايد 
تنها مشکل آن زمان، عدم قهرمان سازی  
بود .اگر از همان اوايل برای اينکه مردم را 
بهتر با سينما آشتی دهيم، فيلم های جذاب 
پرمخاطب و استاندارد ساخته می شد، می 
توانست تماشاچی بيشتری جذب کند اما 
اين تجربه پس از انقاب اتفاق افتاد البته 
باز هم در زمينه هايی رش��د و در مواردی 

تجربه خوبی نداشتيم.

مديران نسبتا موفقی داشتيم ���
*بخش مديريت سينما چگونه است؟

وقتی آقای کلهر س��رکار آمد همه چيز 
از هم گسس��ته بود اما او سعی کرد کار 
را به خوبی ش��روع کند، توليد برخی از 
فيلم های خوب آغاز می ش��وند و آثاری 
مانند آفتاب نشين هايی که با آقای صباغ 
زاده، جيران��ی و امکانيان کار کرديم،در 
زم��ان آقای کله��ر انجام ش��د.بعد که 
آقايان انوار، بهش��تی و حيدريان آمدند، 
س��ينما را راه اندازی کردند و به روايت 
عبداه اس��کندری، مدير های ديکتاتور، 
اما دلس��وزی بودند و تا يک برهه زمانی 
مديريت، خوب بود اما به گمان من بعد 
از ۳، ۴ س��ال بايد به س��متی که سينما 

بتوان��د روی پای خودش بايس��تد پيش 
ميرفت.من يادم اس��ت زمانی که آقای 
ان��وار از معاونت س��ينمايی کنار رفتند ، 
ب��ه او گفتم م��ا در بخش خصوصی ياد 
نگرفتي��م، بعضی از کاره��ا را خودمان 
انجام بدهيم. مثا ي��اد نگرفتيم بايد با 
نمايندگان خودم��ان صحبت کنيم، ياد 
نگرفتيم نگاتيو را خودم��ان وارد کنيم، 
اي��ن موضوع در حالی ک��ه يک تعريف 
بود يک اش��کال هم محسوب می شود 
از سويی طبيعتا آقای فريدزاده، چون از 
تلويزيون آمده بود علی رغم حسن نيتی 
که داشت خيلی نتوانس��ت اقدام خوبی 
انجام بدهد، اما بعد از او آقای ضرغامی 
ک��ه از معاونت شهرس��تان های وزارت 
ارشاد به معاونت سينمايی آمد، کارهايی 

انجام داد که موفق بوده است.
ب��ه نظر من اش��کال م��ا در زمان آقای 
ضرغام��ی اين بود که باي��د برنامه های 
بيش��تری پيش��نهاد می دادي��م. اگر ما 
می توانستيم برنامه های بهتری پيشنهاد 
بدهيم قطعا می توانستيم نتيجه بهتری 
هم بگيريم. زيرا بواس��طه او و با نفوذی 
که در مجل��س و هيات دولت داش��ت 
می توانس��ت برای سينما اتفاقات خوبی 
را رق��م بزند.ضرغام��ی در زمينه توليد 
با بچه ها راحت ت��ر کار می کرد و ما هم 
مش��کات کمتری داشتيم البته به نظر 
من می توانس��تيم از بخ��ش يکپارچگی 

قضيه استفاده بهتری کنيم.
*بهترين مديريت زمان چه کسی بود؟

يک��ی از بهترين دوره ها دوره ش��ادروان 
س��يف اه داد بود. زمان او ش��ايد يکی 
از درخش��ان ترين زمان س��ينمای ايران 
محس��وب شود. عدالت نس��بی در مورد 
وام ها رخ داد و به طور کلی چون خودش 
از س��ينمای اي��ران حرکت ک��رده و به 

مديريت رسيده، تا زمانی که بود کارهای 
بسيار خوبی برای سينما انجام داد.آقای 
جلوه با حس��ن نيت بهت��ری کار کرد و 
دقيق ت��ر بود و نتيجه اش هم بد نش��د. 
آقای ش��مقدری در دوره  خود براس��اس 
ديد و نگاه خ��ودش حرکت کرد، اما آن 
نگاه و ديد با نگاه و ديدی که س��ينمای 
ايران داشت، همسان نبود. او قصد انجام 
کارهای بنيادين برای س��ينما داشت، اما 
اين موضوع، نياز به پيگيری و اس��تمرار 
داش��ت، ولی در دولت دهم همه و البته  
معاونت س��ينمايی فاقد اين موضوع بود.

همه اين دوس��تان حس��ن نيت داشتند، 
اما ب��رای کارهای بنيادين حس��ن نيت 
به تنهايی کافی نيس��ت، چ��ون نياز به 
آگاه��ی، دانش و تيم تحقيقاتی وس��يع 
داش��ت تا بتواند خروجی گسترده  مثبتی 
داشته باشد.آقای ايوبی چند وقتی طول 
کشيد تا بتواند به شرايط سينمای ايران 
مسلط ش��ود، حيدريان برای مرتبه سوم 
آمده بود و برنامه های خيلی خوبی داشت 
و البته سينمای ايران هم دچار تغييرات و 
ويژگی هايی شد.بحث اين است که همه 
دوستان می خواهند کار کنند، اما هميشه 
همه چيز بر وفق مراد نيست، از طرفی ما 
در کشوری زندگی می کنيم که همه خود 
را ب��ه خصوص در امور فرهنگی صاحب 
نظر می دانند و در اين ش��رايط مديريت 

راحت نيست.
*سينمای ايران در زمينه سينمای انقاب 

خوب عمل کرده است
تاثير سينما بر فرهنگ و جامعه چيست؟

اگر هدف س��ينمای انق��اب آن چيزی 
است که من احس��اس می کنم، بايد به 
آن بهای بيش��تری داده ش��ود سينمای 
انقاب يعنی س��ينمای سالم و سرشار از 
زندگی، سينمايی که سعی کند مردم را با 

ساده ترين و صميمانه ترين و کم اثر ترين 
نوع خطر آشنا و س��رگرم کند. سينمای 
ايران در اي��ن زمينه خوب عمل کرده و 
اي��ن را در مجموع ع��رض می کنم که 
حتما خطا هم وجود داشته، اما معموا ده 
درصد خطا، در کاربزرگی مثل توليد فيلم 
سينمايی خيلی جايگاه خاصی ندارد، يعنی 
ما به سمت س��ينمای سالم حرکت می 
کنيم و خانواده ها با خيال راحت می توانند 
همه نوع فيلم را ببينند به جز دو سه مورد 
استثنائی يا شايد سالی يکی دوتا استثناء، 
برای گروه س��نی خاص، شايد در موارد 

ديگر، شاهد اين اتفاق نباشيم.

س�ينمای  يعن�ی  انق�اب  س�ينمای  ���
زندگی

انقاب�ی  س�ينمای  از  ش�ما  *تعري�ف 
چيست؟

سينمای انقاب يعنی سينمای زندگی و 
س��ينمايی که قادر به آفرينش سرگرمی 
مفيد برای مردم باش��د و اگر س��امت 
سينما را در نظر بگيريم سينمای انقاب 
می تواند همين باشد. سينمای انقاب به 
گمان من فقط اين نيست که کسی برود 
و فيلم در م��ورد روز های انقاب، جنگ 
و دف��اع مقدس بس��ازد البته اين ها ازم 
اس��ت و خوب هم هست، اما راستگويی 
و سامت کار، سينمای اسامی است و 
ما از اين نظر س��ينمای انقاب را داشته 

و داريم.
*چرا از دهه شصت و هفتاد به عنوان دهه 

ماندگار و تاثيرگذار سينما ياد می کنند؟
هميشه سينما و فيلم خوب در دراز مدت 
اس��ت که ماندگار می شود يعنی دو دهه 
ديگر با فيلم هايی روبه رو خواهيد بود که 
در دهه ۸۰ و ۹۰ س��اخته و ماندگار شده 
است، فيلم ماندگار را در همان سالی که 
ساخته شده کمتر به عنوان فيلم ماندگار 
نام می برند. طبيعی است که ما دهه ۶۰ 
و ۷۰ فيلم های خوبی داشتيم که در طول 

سال ها ماندگار شدند.
*فيلم انقابی تعريف دارد؟

همانطور که گفتم سينما، تنها سينمای 
انقاب و دفاع مقدس نيست هر فيلمی 
که سالم و سامت باشد، صداقت در آن 
موج بزند و س��عی کند مردم را به سمت 
کار ه��ای خير پيش بب��رد، فيلم انقاب 
اس��ت، حتی فيلم ه��ای اجتماعی از اين 
مايه ه��م داريم البت��ه بايد گفت بخش 
خصوصی به دليل هزينه های س��نگين 
دف��اع مقدس و انقاب، امکان س��اخت 
آن را ندارن��د و  فقط بايد س��ازمان هايی 
مثل اوج توليد آن ه��ا را برعهده بگيرند 
و ب��ا همکاری بخش خصوصی کار های 

بهتری توليد کنند.

موسوی: سینمای انقاب يعنی سینمای زندگی

بازيگر سريال س��تايش گفت: واقعيت امر در 
فصل دوم س��تايش قرار بود ش��خصيت من 
حض��ور پيدا کند و در فصل س��وم به يکی از 
شخصيت های اصلی مبدل ش��ود اما با رفتن 
برخی بازيگران و تغييراتی که پيش آمد نقش 
من در حدی کاهش پيدا کرد که نبودنم بهتر 

از بودن بود.
صفا آقاجانی بازيگر س��ينما، تئاتر و تلويزيون 
در گفت وگو با ميزان، درخصوص فعاليت های 
خ��ود در عرصه بازيگری گفت: در حال حاضر 
مش��غول هيچ پروژه ای نيس��تم و به تازگی از 
فيلمبرداری دو سريال را پشت سر گذاشته ام. 
فعًا برای استراحت به قشم آمده ام تا خستگی 
ماه ها فيلمبرداری را پش��ت سر بگذارم.وی در 
همين راس��تا ادامه داد: امس��ال در دو سريال 
“روزهای بيقراری ۲” ب��ه کارگردانی “کاظم 
معصومی” و “مرگ خام��وش” به کارگردانی 
احمد معظمی به ايفای نقش پرداخته ام. هنوز 
در خص��وص زمان پخش اين آثار خبر دقيقی 
منتشر نش��ده اما احتمال می دهم که روزهای 
بيق��راری پيش از ن��وروز روی آنتن تلويزيون 
برود.بازيگ��ر فيلم س��ينمايی “ميگرن” درباره 
حضورش در فصل سوم سريال ستايش افزود: 
بايد بگويم که متاسفانه در ستايش ۳ به ايفای 
نق��ش می پردازم. اين تاس��ف را به اين دليل 
می خورم که اگر تعهد و اخاق ايجاب نمی کرد 
به هيچ وجه در اين سريال بازی نمی کردم.وی 
دليل ناراحتی خود از بازی در س��ريال ستايش 
را اينگون��ه توصيف کرد: واقعيت امر در فصل 
دوم ستايش قرار بود شخصيت من حضور پيدا 
کند و در فصل سوم به يکی از شخصيت های 
اصلی مبدل ش��ود اما با رفتن برخی بازيگران 
و تغييرات��ی که پيش آم��د نقش من در حدی 
کاه��ش پيدا کرد که نبودنم بهتر از بودن بود. 

بازی در اين سريال را تنها به اين دليل قبول 
کردم ک��ه اخاق حکم می ک��رد کنار پروژه 
بمان��م و ادامه آن ش��خصيت را هرچند ناچيز 
بازی کنم.بازيگر فيلم آبنبات چوبی درباره کم 
کاری خود در عرصه سينما اضافه کرد: بعد از 
آبنبات چوبی متاسفانه هيچ کاری را در سينما 
نداش��تم. فکر می کنم س��ينمای ايران تبديل 
به خاله بازی ش��ده و من طبيعتاً در اين بازی 
نيستم و اگر نه چندين کار را روی پرده داشتم.

وی در همي��ن رابطه ادامه داد: در س��ينمای 
امروز اگر نقش��ی نوش��ته می ش��ود حاضرند 
بازيگران خارجی و بازيگرانی که خارج از ايران 
زندگ��ی می کند را برای ايفای نقش می آورند 
اما آن را به بازيگران ايرانی نمی دهند. نميدانم 
اما آيا واقعاً بازيگران توانمندی در کشور نداريم 
که کارگردان��ان به دنبال بازيگران غير ايرانی 
م��ی روند.بازيگر فيلم دو عروس با اش��اره به 
تاثير فضای مجازی در انتخاب بازيگر تصريح 
کرد: اين روزها فعالي��ت در فضای مجازی و 
داش��تن فالوور زياد در فضای مجازی به يکی 
از ماک ه��ای اصلی انتخ��اب بازيگر مبدل 
شده اس��ت. اين وضعيت در حدی پيش رفته 
که بس��ياری از بازيگران فالوور غيرواقعی می 
خرند تا بتوانند نقش��ی در سينما داشته باشند.
آقاجان��ی وضعيت روز س��ينما را نااميد کننده 
خواند و خاطرنشان کرد: فکر نمی کنم نه تنها 
برای من بلکه برای سينمای ما اتفاق متفاوتی 
در آينده بيفتد زيرا س��رمايه های مشکوک در 
س��ينما همچنان در جريان اس��ت و بازيگران 
از طريق روابط مش��کوک انتخاب می ش��وند. 
متاس��فانه اين مش��کات به ش��دت در حال 
افزايش اس��ت و هيچکس هم برای حل آن 
فکری نکرده اس��ت. به همين دليل اميدی به 

سينما نيست.

بازیگران سینما از طریق روابط مشکوک انتخاب می شوند
آقاجانی: بازیگر از خارج می آورند آن وقت بازیگران خودمان خانه نشین شده اند

احتمال تولید فصل چهارم  »بچه مهندس«
نويس��نده س��ريال »بچه مهندس« گفت: قصه 
ج��واد پتانس��يل اين را دارد تا در س��ال ۹۷ هم 
يک فصل ديگر از آن س��اخته شود و اتفاقات و 

ماجراهای او را در اين سال نشان دهد.
»حس��ن وارس��ته« نويس��نده س��ريال »بچ��ه 
مهندس« به کارگردانی علی غفاری در گفتگو با 
فارس، با اش��اره به استقبال مخاطبان از فصل ۲ 
اين س��ريال گفت: خوش��بختانه ت��ا اين لحظه 
بازخورده��ای خوبی از پخ��ش فصل جديد اين 
سريال داش��تيم. ما در اين فصل ورودی بسيار 
ظريف به دوران نوجوانی و نوس��تالژی های اين 
دوران داشتيم.وی در ادامه افزود: در حال حاضر 
و در سينما و تلويزيون ورود به دنيای نوجوان ها 
بسيار سخت است مخصوصاً قصه عاطفی بين 
ج��واد و مژگان که ما ت��اش کرديم با رعايت 
موازي��ن اخاقی به اين ماج��را ورود پيدا کنيم.

نويس��نده سريال »پايتخت ۲« در ادامه با اشاره 
به اين که به نسبت فصل گذشته ريزش مخاطب 
داش��ته ايد يا نه گفت: به هر حال نبايد اين را از 
خاطر برد که تماشای دوران کودکی با آن همه 
معصوميت و جذابيت که ذاتا در آن دوران وجود 
دارد برای هر مخاطبی لذت بخش اس��ت. شايد 
دليل استقبال مخاطبان از فصل ۱ غير از فضای 
قصه همين موضوع باشد و اينکه ما با يک سری 
بازيگرهای کودک اما ش��يرين مواجه بوديم که 
در ن��وع خود ب��رای مخاطب جذابيت داش��تند.

وارس��ته با اش��اره به نگارش فصل سوم سريال 
»بچه مهندس« بيان داشت: تاکنون ۱۰ قسمت 
از فصل س��وم اين سريال به نگارش درآمده که 
پيرامون جوانی جواد و ماجراهايی اس��ت که در 
دانشگاه برای او اتفاق می افتد. در اين فصل نيز 
می خواهيم همانطور که در فصل ۲ نشان داديم 
روی خ��ط قرمزها بند ب��ازی کنيم و با توجه به 
بازخوردهايی که از بخش نوجوانی جواد دريافت 

کرديم کاما متوجه شديم که مخاطب با کدام 
قس��مت ها ارتباط خوبی برقرار کرده که بتوانيم 
همان ها را در فصل سه نيز داشته باشيم.وارسته 
در ادامه با اش��اره به وجود بازيگرهای مشترک 
در فصل دو و س��ه اين س��ريال نيز گفت: بعيد 
می دانم بازيگر مشترک زيادی داشته باشيم، اما 
س��وال هايی در فصل ۲ در ذهن مخاطب ايجاد 
می شود که بنا به باز باز کردن گره های داستان 
بايد آنها را در فصل ۳ پاس��خ دهيم و بر همين 
اساس ممکن است تعدادی از بازيگرها مشترک 
باشند.نويسنده سريال »بچه مهندس« با اشاره 
به اينکه تاش کرديم تا از هرگونه ش��عارزدگی 
در فيلمنامه اين سريال دوری کنيم، گفت: قصه 
»بچه مهندس ۳« در س��ال ۹۱ اتفاق می افتد و 
م��ا تاش کرديم که از هرگونه ش��عارزدگی در 
اين متن دوری کنيم.اين نويس��نده با اش��اره به 
ادامه دار بودن اين س��ريال در فصل های ديگر 
نيز گفت: قصه جواد پتانس��يل اين را دارد تا در 
س��ال ۹۷ هم يک فص��ل ديگر از آن س��اخته 
ش��ود و اتفاقات و ماجراهای او را در اين س��ال 
نشان دهد برای مثال می توانيم موضوعات روز 
اقتصادی کشور و فشارهای اقتصادی و سياسی 
مهم ک��ه در اين روزها وج��ود دارد را در فصل 

بعدی نشان دهيم.
اين نويسنده با اشاره به بازخوردهايی که درباره 
فصل دوم اين س��ريال شنيده می شود نيز گفت 
تع��دادی از م��ردم در کامنت هاي��ی در فضای 
مجازی درباره گم ش��دن زمان در اين س��ريال 
می گويند برای مثال از ماشين مدل باای يکی 
از کاراکترهای س��ريال که در ده��ه ۸۰ چنين 
ماش��ينی وجود نداش��ته می گويند اما چيزی که 
هس��ت اين ماجرا دس��ت من نويس��نده نيست 
و دوس��تان در بخ��ش طراحی صحن��ه بايد به 

راکوردها دقت کنند.

 حسن وارسته :در نگارش سریال از شعارزدگی دور بودیم

مدي��رکل تأمين منابع نهاد از ارس��ال 
»بس��ته وي��ژه انقاب اس��امی« به 
کتابخانه های عمومی کشور به مناسبت 
فرارسيدن دهه فجر انقاب خبر داد.به 
گزارش فارس به نقل از روابط عمومی 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور، باقر 
ميرعبداللهی، مديرکل تأمين منابع نهاد 
از ارسال »بسته ويژه انقاب اسامی« 
به کتابخانه های عمومی کشور خبر داد 

و گفت: به منظور بزرگداشت چهلمين 
سالگرد پيروزی انقاب اسامی، بسته 
ويژه کتاب ش��امل ۱۵ عن��وان از آثار 
ش��اخص در موضوع انقاب اسامی 
ب��ه کتابخانه ه��ای عموم��ی ارس��ال 
شد.مديرکل تأمين منابع اظهار داشت: 
طبق برنامه ريزی های انجام شده اين 
کتاب ها پيش از آغاز دهه مبارک فجر 
به کتابخانه های عمومی ارس��ال شده 

و ش��امل موضوعات متنوع��ی برای 
رده های س��نی مختلف اس��ت. رمان، 
پژوهش تاريخی، قصه برای کودکان، 
تاري��خ مص��ور انق��اب، زندگينامه و 
خاط��رات، از قالب هايی اس��ت که در 
اين بس��ته در نظر گرفته ش��ده است 
و اعض��ای کتابخانه ه��ای عموم��ی 
می توانند ل��ذت مطالعه  اين عناوين را 
تجربه کنند.وی ارسال بسته های ويژه 

موضوعی و مناس��بتی کت��اب را يکی 
از سياس��ت های اداره کل تأمين منابع 
نهاد دانس��ت و گفت: جدا از ارس��ال 
مس��تمر منابع، بازنمايی مناسب منابع 
در کتابخانه ها، موجب��ات اقبال مردم 
به اي��ن مراکز را فراه��م خواهد کرد.

ميرعبداللهی افزود: عناوين اين بسته 
از ميان آثار منتش��ر شده در سال های 
اخي��ر انتخاب و تنوع ناش��ران و گروه 

س��نی در آنها لحاظ ش��ده اس��ت. به 
منظور آشنايی بيشتر عموم، اين منابع 
کتابخوان،  مبنای جلس��ات  می توانند 

رونمايی، نقد و... قرار گيرند.

 ارسال »بسته ويژه انقاب اسامی« به کتابخانه های عمومی کشور
به مناسب دهه فجر انقاب اسامی انجام می شود

 حسن صالحی خمینی
 شاعر اهل بیت )ع( درگذشت

حسن صالحی خمينی شاعر پيشکسوت 
اهل بيت )ع( و پدر ش��هيد احمد صالحی، 
بامداد يکش��نبه دار فانی را وداع گفت.به 
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حسن 
صالح��ی خمين��ی از ش��اعران آيينی و 
عضو انجمن نغمه س��رايان مذهبی شرق 
تهران که س��ال ها عشق و ارادت خود به 
س��احت اهل بيت عصمت و طهارت )ع( 
را در قالب شعر در اختيار ذاکران و مداحان 
آل اه قرار می داد، بامداد امروز پس از يک 
دوره بيماری درگذش��ت.او که پدر يکی از 
ش��هدای دفاع مقدس به نام شهيد احمد 
صالحی بود، سروده های فراوانی در وصف 
و م��دح ائم��ه طاهري��ن )ع( و همچنين 
موضوعات اجتماعی داشت که بعضی از 
اين آثار در قالب مجموعه »بارقه کمال« 
و »نس��يم سعادت« به چاپ رسيده است.

اين شاعر اهل بيت )ع(، بامداد امروز پس 
از تحمل عوارض بيماری قلبی دار فانی را 

وداع گفت.

 اصغر همت جايگزين
 زنده ياد حسین محب اهری شد

اصغر همت در نمايش »س��اعت هش��ت 
در کش��تی« به کارگردانی مريم کاظمی 
به جای حسين محب اهری ايفای نقش 
می کند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
مريم کاظمی کارگردان نمايش »ساعت 
هشت در کشتی« درباره روند تمرين های 
اين اثر نمايش��ی گفت: گرچه گروه تئاتر 
»مستقل« در سوگ همراه هميشگی خود 
حسين محب اهری عزيز نشسته است، اما 
همان طور که خواست محب اهری بوده 
که همواره فعاليت نمايش��ی گ��روه ادامه 
داشته باشد و تئاتر در هر شرايطی به حيات 
خود ادامه دهد و بر صحنه جريان داش��ته 
باشد، تمرين جديدترين نمايش مان را ادامه 
می دهيم.وی ادامه داد: حسين محب اهری 
خيلی خوشحال تر است که تمرين نمايش 
»ساعت هشت در کشتی« ادامه پيدا کند 
و مطاب��ق برنامه ريزی روی صحنه برود.

کاظمی با بيان اين نکته که قطعاً حسين 
محب اهری در اجرای اين نمايش همراه 
ما خواهد بود، گفت: با پيوستن اصغر همت 
به جم��ع بازيگران اي��ن نمايش، مطابق 
جدول زمانبن��دی گروه برای اجرا در تاار 
هنر آماده می شويم. اصغر همت در نقش 
نوح پيامبر که قرار بود حسين محب اهری 
آن را ايفا کند، بر صحنه خواهد رفت.گفتنی 
اس��ت پيش از اين گروه بازيگران حسين 
مح��ب اهری، علی فروت��ن، حميد گلی، 
مهراد زمانی و حس��ن همتی اعام شده 
بودند.»ساعت هش��ت در کشتی« عنوان 
نمايشنامه ای نوشته آلريچ هاب است که 
هينار پيلر آن را از زبان آلمانی به انگليسی 
برگردانده و ترجمه آن به زبان فارس��ی را 
حسين فدايی حسين انجام داده است. اين 
اثر نمايش��ی ب��ا کارگردانی مريم کاظمی 
برای ک��ودکان و نوجوانان مراحل تمرين 

خود را پشت سر می گذارد.

 تکمیل نسخه نهايی فیلمنامه
 »حسن کچل« تا يک ماه آينده

نادره ترکمان��ی از آخرين وضعيت توليد 
»حسن کچل« و اهميت تشکيل گروهی 
برای نگارش مشورتی فيلمنامه کودک و 
نوجوان گفت.نادره ترکمانی نويس��نده و 
کارگردان س��ينما درباره آخرين وضعيت 
»حس��ن کچل« به باش��گاه خبرنگاران 
ج��وان، گف��ت: نويس��ندگان فع��ال در 
حوزه های مختلف ک��ودک و نوجوان در 
قالب يک گروه، فيلمنامه اين اثر را تکميل 
می کنند و فکر می کنم نسخه نهايی آن 
حدود يک ماه آينده آماده می شود.وی با 
اش��اره به اهميت نگارش فيلمنامه حوزه 
ک��ودک و نوجوان به ص��ورت گروهی و 
مش��ورتی بيان کرد: وقتی بحث متوقف 
بودن چرخ دنده های س��ينمای کودک و 
نوجوان به ميان می آيد بخش��ی از آن به 
مناس��بات بيرونی مانند پخش، سينما و 
... ربط پيدا می کند، اما مناس��بات درونی 
مانند نگارش، فيلمنامه خوب، پروداکشن 
مناسب و... هم از اهميت ويژه ای برخوردار 
اس��ت يعنی بخش کيف��ی کار بر عهده 
فيلمساز خواهد بود تا بتواند با توليد اثری 
جذاب و مخاطب پس��نِد پخش کننده و 
سينمادار،مخاطبش را راضی کند. پس در 
ابتدای راه تشکيل گروهی برای نگارش 
فيلمنامه بس��يار تاثيرگذار است و بايد به 
فال ني��ک گرفت.ترکمانی گفت: زمانی 
که در حوزه سينمای کودک، نقد فقط به 
سمت سينماداران و پخش کنندگان نباشد 
و خودمان را هم نقد کنيم و فيلم خوب و 
جذاب بسازيم از سينمادار تا پخش کننده 
و فيلمس��از و سرمايه دار و مخاطب سود 
مادی و معنوی خواهند برد که در نهايت 

به نفع سينما است.



اخبار

دوشنبه 8 بهمن 1397  21 جمادی ااولی 1440
28 ژانويه  2019   شماره 2640

7
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

ورزشي

رضايی: همه بايد به فکر بزرگی و 
اعتای اين ورزش ملی باشیم

سرپرس��ت نايب رئيس فدراس��يون کشتي 
گفت: مهمترين هدفم از قبول اين مسئوليت 
سنگين کمک به کش��تي است. به گزارش  
مهر، عليرضا رضايي با بيان اين مطلب افزود: 
زمان مس��ئوليت مهم نيس��ت، اين موضوع 
ممکن است يک روز، يک ماه و يا چند سال 
باشد و مهم اينست در مدت زمان نايب رئيسي 
بتوانم کمکي به مجموعه کشتي کشور بکنم. 
وي ادامه داد: تاشم مي کنم در بخش هاي 
مختلف فدراس��يون در حد توانم کمک حال 
مجموعه مديريتي کش��تي کشور باشم و در 
هر جا که کم کاستي احساس مي شود کمک 
کنم تا کار کشتي به شکل بهتري پيش برود. 
رضايي در مورد حفظ سمت سرمربيگري تيم 
اميد نيز گفت: هشت ماه فاصله بين رقابتهاي 
آسيايي مغولستان و جهاني مجارستان، زمان 
مناسبي براي هماهنگي کارهاي فدراسيون 
و ام��ور فني اس��ت و از س��وي ديگر ارتباط 
نزديکي با تيم بزرگس��اان داريم. به همين 
دايل مشکلي بابت کار فني اين تيم پيش 
نمي آي��د. دارنده مدال نق��ره المپيک آتن در 
پايان خاطر نش��ان کرد: ه��دف همه ما بايد 
بزرگي و اعتاي کش��تي کشور باشد زيرا ما 

هر چه داريم از کشتي است. 

قرارداد 7 بازيکن جديد پرسپولیس 
ثبت شد

 س��ايت باش��گاه پرس��پوليس اعام کرد با 
تحويل م��دارک ۷ بازيکن جديد اين تيم به 
هيات فوتبال اس��تان تهران، قرارداد آنها به 
ثبت رسيده اس��ت. به گزارش مهر،سروش 
رفيعي، مهدي ترابي، مهدي شيري، مهدي 
شريفي، ماريو بوديمير، محمد نادري و سعيد 
کريمي، هفت بازيکن جديدي هس��تند که 
برانکو ايوانکوويچ آنها را براي نيم فصل دوم 
بازي ه��ا در اختيار خواهد داش��ت. همچنين 
ماري��و بوديمير که روز گذش��ته براي انجام 
تس��ت هاي پزش��کي اقدام کرده بود، مجوز 
پزشکي خود براي حضور در ليگ برتر فوتبال 
اي��ران را دريافت کرد. به اين ترتيب، قرارداد 
اين بازيکن با باشگاه پرسپوليس به امضاي 
پاياني ايرج عرب رس��يد و قرارداد او به مدت 

يک سال و نيم قطعي و نهايي شد. 

سرمربی ژاپن: ايران تیم 
با کاسی است

 هاجيمه مورياسو در نشست خبري پيش 
از ب��ازي تيم ملي فوتبال ايران و ژاپن در 
مرحل��ه نيمه نهايي جام ملت هاي آس��يا 
،گفت: پس از س��ه روز که با ويتنام بازي 
کرديم ح��اا به مصاف تي��م ملي ايران 
مي رويم. تمرينات خوبي را در همين مدت 
داشتيم که ش��رايط بازيکنان را در حالت 

خوب و ايده آل نگه داشت.
وي افزود: مي دانيم فردا بازي س��خت و 
مهمي داريم. تمام توجهمان را به اين بازي 
جلب کرده ايم. س��رمربي تيم ملي ژاپن 
در ادامه درب��اره قياس تيم فعلي ژاپن در 
نتيجه گيري با يونان که توانست در سال 
۲۰۰۴ به قهرماني اروپا برسد، اظهار داشت: 
ما تيم فوق العاده و بدون نقصي نيستيم و 
در حال پيشرفتيم. برد با هر نتيجه اي هم 
برد است. مي خواهيم بيشتر تاش کنيم و 
بهتر از روزهاي قبل ش��ويم. پس بايد ياد 

بگيريم و بهتر از هميشه باشيم.
مورياسو افزود: از همان ابتداي جام ملت ها 
مي دانستيم حريفان سرسختي دريم. خيلي 
خ��وب مي دانيم فردا اي��ران چه نيروهاي 

هجومي دارد. آماده اين رقابت هستيم.
وي درباره کار س��خت اين تيم براي گل 
زدن به ايران نيز تصريح کرد: ايران تيمي با 
کاس باا در آس��يا است. آن ها به خوبي 
اين مساله را در جام ملت هاي آسيا نشان 
داده اند. براي ايران و افکار تاکتيکي اش 
احترام زيادي قائل هستيم. ما بايد هر روز 
بهتر ش��ويم و فکر مي کنم حضورمان در 
بهترين ش��رايط کمک مي کند تا ايران را 
شکست دهيم. س��رمربي تيم ملي ژاپن 
تصريح کرد: در اي��ن بازي درگيري هاي 
فوتبال��ي و بح��ث فيزيکي مهم اس��ت. 
بازيکن ان بايد روي هر توپ تاش زيادي 
به خ��رج دهند. تغييرات��ي در برنامه هاي 
تمريني داشته ايم که ناخواسته بوده است. 
حاا با تمام اين ش��رايط خودمان را براي 
اين بازي در ادامه تورنمنت آماده مي کنيم. 
مورياس��و درباره تقابل هايي که دوتيم در 
گذشته داش��ته اند، افزود: من در دهه نود 
مي��ادي بازيکن ژاپن ب��ودم و حاا هم 
مربي اين تيم هستم. سال ۱۹۹۲ ما براي 
اولين بار ميزبان جام ملت ها شديم. ليگ ما 
آماتور بود که آن را مي خواستيم حرفه اي 
کنيم. ادامه همان روند رو به پيش��رفت و 
رو ب��ه جلو را بايد ط��ي کنيم. اکنون هم 
بازيکن��ان مثل همان موق��ع انگيزه هاي 
زيادي ب��راي قهرماني دارن��د و اميدوارم 
بتوانيم به خوبي مش��کاتمان را کمتر از 

گذشته کنيم و نتيجه بگيريم.

در آستانه ديدار حساس ايران-ژاپن در جام ملت هاي آسیا بررسي شد؛فوتبال

گروه ورزشي: تيم ملي فوتبال ايران 
از حس��اس ترين  در آس��تانه يک��ي 
بازيهاي پس از انق��اب قرار دارد و 
مي تواند در ص��ورت پيروزي در اين 
ديدار بعد از ۴۳ س��ال براي اولين بار 

به فينال آسيا برسد.
 ايران - ژاپن، غول هاي غرب و شرق 
آسيا و قدرتهاي سنتي قاره کهن در 
يکي از حس��اس ترين رويارويي هاي 
تاريخ��ي ش��ان س��اعت ۱۷:۳۰ روز 
دوش��نبه بايد براي راهيابي به فينال 
آس��يا به مصاف هم بروند. اين باعث 
مي شود در تاريخ ۵۸ ساله ديدارهاي 
دو تي��م، حس��اس ترين تقابل ش��ان 

باشند. 

نخستين بازي و نخستين گلزن؛ ���
به گ��زارش مهر،نخس��تين تقابل دو 
تي��م ايران و ژاپ��ن قدمتي به ميزان 
۵۸ س��ال دارد. دور گروهي بازيهاي 
آس��يايي ۱۹۵۱ دهلي اولي��ن بهانه  
براي رويارويي دو تيم ش��د. ديداري 
خاص که به دليل قوانين روز فوتبال، 

دو بار تکرار شد.
از آنجاي��ي که نخس��تين دي��دار دو 
تيم در مرحله حذف��ي )نيمه نهايي( 
بازيه��اي آس��يايي بود و با تس��اوي 
ب��دون گل خاتمه ياف��ت، مطابق با 
قوانين آن س��الها اي��ن ديدار فرداي 
همان روز تکرار شد که بازي تکراري 
بر خاف بازي نخست پر گل بود. در 
اين بازي مس��عود انصاري )۲گل( و 
مس��عود برومند براي تيم ملي ايران 
گلزني کردند. نام مسعود انصاري هم 
بعنوان نخستين گلزن در تقابل هاي 

دو تيم ثبت شد. 

بازي پس از ���۱۵ سال؛
هرچن��د ژاپني ه��ا در س��ومين بازي 
اين شکس��ت را جب��ران کردند، اما 
ب��راي اين اتف��اق ۱۶ س��ال انتظار 
کشيدند. س��ومين تقابل دو تيم هم 
در بازيهاي آس��يايي اتفاق افتاد و در 
۱۹۶۶ بانکوک اين ژاپن بود که ۳ بر 
يک پيروز ش��د تا نخستين شکست 
ايران در تاريخ تقابل هاي دو تيم رقم 
بخورد. در آن بازي حميد شيرزادگان 
در دقيق��ه ۳۷ ت��ک گل اي��ران وارد 

دروازه ژاپن کرد.

تافي پس از يک هفته؛ ���
البت��ه اي��ران خيل��ي زود و تنها يک 
هفته بعد اين شکس��ت را در مرحله 
حذفي همان مس��ابقات تافي کرد 
و توانس��ت در »ت��اراوا اس��تاديوم« 
بانکوک با تک گل فريبرز اسماعيلي 

ژاپن را شکست دهد. 

تکرار ديدارها در بازيهاي آسيايي؛ ���
ديدارهاي دو تيم تا سال ۱۳۶۵ تنها 
در چارچوب بازيهاي آس��يايي انجام 
ش��د و دو تيم ۲ ب��ار ديگر در جريان 
اين مس��ابقات با هم دي��دار کردند. 
اي��ران و ژاپ��ن يکب��ار در بازيه��اي 
آس��يايي ۱۹۸۲ دهلي ن��و به مصاف 
ه��م رفتند ک��ه اين بازي ب��ا برتري 
يک بر صفر ژاپني ها به پايان رسيد و 
يکبار نيز در بازيهاي آس��يايي ۱۹۸۶ 
س��ئول يکديگ��ر را ماق��ات کردند 
که اين ب��ازي با گله��اي ابطحي و 
محمدخاني با حس��اب ۲ بر صفر به 

سود ايران به پايان رسيد.

اولين جام ملتها؛ ���
اولين ديدار دو تيم در مس��ابقات جام 
ملتهاي آس��يا به برگزاري اين بازيها 
در س��ال ۱۹۸۸ در قطر بر مي گردد 
ک��ه دو تيم در اين بازي به تس��اوي 

بدون گل رسيدند.

اولين بازي دوستانه؛  ���
ايران و ژاپن براي اولين بار در س��ال 
۶۷ و در ورزش��گاه آزادي يک ديدار 
دوس��تانه برگزار کردند که اين بازي 
ب��ه تس��اوي ۲-۲ انجامي��د. در اين 
بازي فرش��اد پيوس يکبار براي تيم 
مل��ي گلزني ک��رد و مدافع ژاپن هم 
يکبار به اش��تباه دروازه خودي را باز 

کرد.

آخرين بازي؛ ���
از آخري��ن ب��اري که دو تي��م با هم 
ديدار کردند بيشتر از ۳ سال و ۳ ماه 
مي گ��ذرد. ايران و ژاپن براي آخرين 
بار در ديداري دوستانه و در ورزشگاه 
آزادي به مصاف ه��م رفتند که اين 
بازي با تس��اي ۱-۱ به پايان رسيد. 
زننده ت��ک گل اي��ران در آن بازي 
مهدي تراب��ي بود که امروز نيز يکي 
از بازيکنان تيم ملي اس��ت و احتمال 
اس��تفاده از او در اي��ن ب��ازي وجود 

دارد.

بازي هاي دو تيم به تفکيک؛ ���
دو تي��م در کل ۱۷ بار به مصاف هم 
رفتن��د و اين هجدهمين بازي دو تيم 
خواهد بود. از ۱۷ بازي گذشته ۶ بازي 
با پي��روزي ايران و ۵ بازي با پيروزي 
ژاپ��ن به پايان رس��يده و ۶ بازي هم 

مساوي شده است. از ۱۷ بازي گذشته 
۱۴ ب��ازي رس��مي بوده و دو تيم ۳ بار 
هم به صورت دوس��تانه ب��ا هم ديدار 
کرده اند. از ۱۴ بازي رس��مي ايران ۶ و 
ژاپ��ن ۵ بار پيروز ش��ده و ۲ بازي هم 
با نتيجه مساوي به اتمام رسيده است. 
هر ۳ باري که ايران و ژاپن به صورت 
دوس��تانه به ميدان رفته اند، با مساوي 

به کار خود خاتمه داده اند.

گلزنان برتر؛ ���
در مجم��وع ۱۷ بازي گذش��ته ايران 
۱۹ و ژاپ��ن ۱۸ ب��ار موفق به گلزني 
شده اند. بهترين گلزن ايران به ژاپن 
در تاريخ تقابل هاي دو تيم علي دايي 
ب��ا ۴ گل و بهترين گل��زن ژاپني ها 

»اسامو مائدا« با ۲ گل است. 
و حيد هاش��ميان و مس��عود انصاري 
خ��داداد  تراب��ي،  مه��دي  )۲گل(، 
عزي��زي، رضا حس��ن زاده، فرش��اد 
پيوس، صمد مرفاوي، س��يد مهدي 
ابطح��ي، ناصر محمدخان��ي، فريبرز 
اس��ماعيلي، حميد شيرزادگان و امير 
مسعود برومند ديگر گلزنان ايران به 

ژاپن مي باشند. 

شکست ناپذير در ميزباني ها؛ ���
اکثر بازيهاي دو تيم در کش��ورهايي 
به جز ايران و ژاپن برگزار شده است 

و هر يک از دو تيم تنها ۳ بار ميزبان 
تي��م مقاب��ل بوده اند و هي��چ يک از 
دو تيم در کش��ورهاي خود شکست 

نخورده اند. 
دو تي��م ۳ بار در ايران بازي کرده اند 
ک��ه يک پي��روزي براي اي��ران و ۲ 
مس��اوي در اين بازي ها ثبت ش��ده 
اس��ت. دو تيم ۳ بار ه��م در ژاپن به 
مصاف هم رفتند ک��ه ۲ بار ژاپني ها 
پيروز ش��ده و يک بار ه��م ديدار دو 

تيم مساوي شد.

بيشترين سابقه ديدار؛ ���
بيشترين بازيهاي دو تيم در چارچوب 
بازيهاي آس��يايي بوده است. ايران و 
ژاپن ۷ بار در بازيهاي آسيايي با هم 
ديدار داش��ته اند که از اين ۷ بازي ۴ 
بار ايران و ۲ بار ژاپن پيروز ش��ده اند. 
يکبار هم ديدارهاي دو تيم مس��اوي 

شده است.

شکس�ت ناپذي�ري ژاپ�ن در جام  ���
ملتها؛

دو تي��م ۳ بار در جام ملتهاي آس��يا 
با هم ديدار داش��ته اند که ژاپني ها ۲ 
بار پيروز ش��ده و يکبار هم دو تيم به 
مساوي رسيده اند. در صورتي که تيم 
ملي ايران موفق به شکست ژاپن در 
اين ديدار شود، براي نخستين بار در 
جام ملتهاي آس��يا موفق به شکست 

دادن ژاپن شده است.

بهترين و بدترين نتيجه؛ ���
بهترين نتيجه اي که ايران برابر ژاپن 
به دست آورده پيروزي ۲ بر صفر در 
جريان بازيهاي آس��يايي ۱۹۸۶ کره 
جنوب��ي بود و بدتري��ن نتيجه نيز به 
شکس��ت ب��ا نتيج��ه ۳ بر ي��ک در 

بازيهاي آسيايي ۱۹۶۶ بر مي گردد.

پر گل ترين بازي؛ ���
دوازدهمين ديدار دو تيم، پر گل ترين 
دي��دار ه��م هس��ت. اي��ران و ژاپن 
۲۵/۸/۱۳۷۶ در چارچوب مس��ابقات 
مقدماتي جام جهاني ۹۸ فرانس��ه به 
ديدار هم رفتند که اين بازي با نتيجه 
۳ بر ۲ به س��ود ژاپن به پايان رسيد. 
خ��داداد عزيزي و عل��ي دايي براي 

ايران در اين بازي گلزني کردند.

نخستین برد ايران مقابل سامورايی ها رقم می خورد؟

مفقودی
برگ سبز خودروی پرايد سواری مدل 1385 سفيد روغنی به شماره موتور 1512406 
وشماره شاسی s1412285845048به شماره پاك ايران 69   874 س  64 به نام 
آقای سعيد صفرزائی فرزند خان جان با کد ملی 2260101186 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط گرديده است .

آگهی حصر وراثت آقای ش��هروز وقاری نيارق دارای شناس��نامه بش��ماره 93675به 
ش��رح پرونده کاسه 97-1750 اين شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده که شادروان ناصر جالی بوالحسنی به شماره شناسنامه 37536در 
تاري��خ .97.10.13دراردبيل اقامتگاه دائم��ی خود بدورد حيات گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر است به : 1- شهروز وقاری نيارق فرزند اسرافيل به ش ش 93675همسر 
متوفی 2- نادر جالی بوالحسن فرزند حيدر به ش ش 17 برادر متوفی 3-هوشنگ 
جالی بوالحسن فرزند حيدر به ش ش 664 برادر متوفی4- معصومه جالی بوالحسن 
فرزند حيدر به ش ش 34895 خواهرمتوفی 5- ثريا جالی بوالحسن فرزند حيدر به 
ش ش 6222 خواهر متوفی 6- فريده جالی بوالحسن فرزند حيدر به ش ش 215 
خواهر متوفی7- فريبا جالی بوالحس��ن فرزند حي��در به ش ش 145 خواهر متوفی 
اينک با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد، 
هرکس اعتراض دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او باش��د، از تاريخ نشر آگهی 
ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اا گواهی صادر و هر وصيتنامه جز سری و رسمی 

که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود.
رئيس شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان اردبيل – بدری

آگهی حصر وراثت بانو فاطمه ش��هرت اسدی نام پدر محمد ابراهيم بشناسنامه 631 
صادره از بهبهان درخواستی به شماره 970529 بخواسته صدور گواهی حصر وراثت 
تقديم و توضيح داده که مادرم مرحوم عشرت خانم شهرت کوثری بشناسنامه 21861 
ص��ادره بهبهان در تاري��خ 97/8/10 در بهبهان اقامتگاه دائم��ی خود فوت ورثه اش 
عبارتند از : 1- متقاضی فاطمه اسدی به ش ش 631 متولد 1364 صادره از بهبهان 
) دختر متوفی( 2- مرضيه اس��دی به ش ش 1850170959 متولد 1370 صادره 
از بهبهان ) دختر متوفی( 3- حس��ين اس��دی به ش ش 445 متولد 1363 صادره از 
بهبهان ) پسر متوفی( و اغير  اينک با انجام تشريفات قانونی مراتب مزبور را در يک 
نوبت آگهی مينمايد تا هر کس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه بدادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر و هر وصيت نامه 

بجز سری و رسمی که بعد از تاريخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
داراب محمد زاده - قاضی شورای حل اختاف دادگستری بهبهان

آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای کورش نوحه سرا
خواه��ان خانم رها عالی طيبی فرزند علی محمد دادخواس��تی به طرفيت خوانده آقای 
کورش نوح سرا به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو و مطرح که به اين شعبه ارجاع 
و به ش��ماره پرونده کاسه 9709987076200563 ش��عبه 2 شورای حل اختاف 
شهرستان بهبهان ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/12/12 و ساعت 09:00 تعيين 
که حس��ب دس��تور ش��ورا  طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يكی از جرايد 
کثير اانتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه  پس از تاريخ انتش��ار آگهی به 
دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود،  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی  در دادگاه حاضر گردد.
قاضی شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان بهبهان- محمد خدری

آگه��ی حص��ر وراث��ت بان��و عاطف��ه ش��هرت چنگلوائی ن��ام پدر حس��ن بشناس��نامه 
1850120706 صادره از بهبهان درخواس��تی به شماره 970548 بخواسته صدور 
گواهی حص��ر وراثت تقديم و توضيح داده که مادرم مرحوم عصمت ش��هرت احمدی 
بشناسنامه 1859 صادره بهبهان در تاريخ 1378/12/17 در بهبهان اقامتگاه دائمی 
خود فوت ورثه اش عبارتند از : 1- متقاضی عاطفه چنگلوائی فرزند حسن به ش ش 
1850120706 ص��ادره از بهبهان ) دختر متوف��ی( 2- محمد رضا چنگلوائی فرزند 
حسن به ش ش 1850010730 صادره از بهبهان ) پسر متوفی(  3- رضا چنگلوائی 
فرزند حس��ن به ش ش 1850312958 صادره از بهبهان) پس��ر متوفی( 4- الهام 
چنگلوائی فرزند حس��ن به ش ش 1850272281 صادره از بهبهان ) دختر متوفی( 
5- حسن چنگلوائی فرزند عباس به ش ش 2/ دو صادره از بهبهان )همسر متوفی( 
6- شهری آموی فرزند علی اصغر به ش ش 40 صادره از کهگيلويه ) مادر متوفی( و 

اغير اينک با انجام تشريفات قانونی مراتب مزبور را در يک نوبت آگهی مينمايد تا هر 
کس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک 
ماه بدادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر و هر وصيت نامه بجز سری و رسمی که بعد 

از تاريخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
محمد حمزوی عمله - قاضی شورای حل اختاف دادگستری بهبهان

اداره کل ثبت اس��ناد و اماك استان کرمانش��اه  اداره ثبت اسناد و اماك حوزه ثبت 
ملک کرمانشاه ناحيه يک هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماد ه 13 آئين نامه  قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139760316001004655مورخه 1397/9/15 هيات اول /دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر  در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانش��اه ناحيه يک تصرفات مالكان��ه بامعارض متقاضی اکبر 
قبادی توتشامی فرزند کريم بش��ماره شناسنامه 310صادره از دااهو در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 74 متر مربع در محدوده پاك 93-اصلی واقع در بخش 
يک حومه کرمانشاه به ادرس چقاميرزا پشت مسجدالرضا بن بست بيگوند خريداری 
از مالک رس��می بانو در خش��نده کيا محرز گرديده اس��ت. لذا به منظور  اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت 
به صدور س��ند مالكيت متقاضی اعتراضی د اشته باشند  می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواستخود را به مراجع قضايی تقديم 
نماين��د . بديهی اس��ت د ر صورت انقضای مدت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق 
مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد ش��د . تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/08 

تاريخ انتشار  نوبت دوم :1397/11/24
جعفر نظری –رئيس ثبت اسناد واماك کرمانشاه

اداره کل ثبت اس��ناد و اماك استان کرمانش��اه  اداره ثبت اسناد و اماك حوزه ثبت 
ملک کرمانشاه ناحيه يک هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماد ه 13 آئين نامه  قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139660316001007037مورخه 1396/12/12 هيات اول /دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر  در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی غامعلی 
محبی فرزند نبی بشماره شناسنامه 912 صادره از کرمانشاه در ششدانگ اعيان يک 
باب س��اختمان به مس��احت 101/15 متر مربع در محدوده پاك فرعی از 1و5 اصلی 
واقع در بخش يک حومه کرمانش��اه به ادرس جعفر اباد خياابان شريعتی انتهای کوچه 
سعدی پاك 13 محرز گرديده است. لذا به منظور  اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضی اعتراضی د اشته باشند  می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواستخود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است 
د ر ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت 

صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/08
تاريخ انتشار  نوبت دوم :1397/11/24

جعفر نظری –رئيس ثبت اسناد واماك کرمانشاه

اداره کل ثبت اس��ناد و اماك استان کرمانش��اه  اداره ثبت اسناد و اماك حوزه ثبت 
ملک کرمانش��اه ناحيه يک هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می  آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماد ه 13 آئين نامه  
قان��ون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر 
رای ش��ماره  139760316001002372مورخه 1397/05/24هيات اول /دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مستقر  در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک تصرفات مالكانه بامعارض 
متقاضی گل کرم حس��نی برناجی فرزند علی کرم بشماره شناس��نامه 617 صادره از 
کرمانشاه در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 104/20 متر مربع در محدوده 
پاك باقيمانده 139- اصلی واقع در بخش يک حومه کرمانش��اه به ادرس کرمانش��اه 
بلوار طاق بس��تان 40 متری چقاکبود کوی 2 پ 194 خريداری از مالک رس��می خانم 

فخرالتاج ربيع محرز گرديده اس��ت. لذا به منظور  اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضی اعتراضی د اشته باشند  می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواستخود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است 
د ر ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت 

صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/08
تاريخ انتشار  نوبت دوم :1397/11/24

جعفر نظری –رئيس ثبت اسناد واماك کرمانشاه

اداره کل ثبت اس��ناد و اماك استان کرمانش��اه  اداره ثبت اسناد و اماك حوزه ثبت 
ملک کرمانش��اه ناحيه يک هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می  آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماد ه 13 آئين نامه  
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 
ش��ماره  139760316001002331مورخه 1397/05/23 و رای اصاحی شماره 
139760316001002371مورخ 1397/05/24 هيات اول /دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر  در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی محمد نقی 
دس��ت خيری فرزند شكر بشماره شناسنامه 3476صادره از کرمانشاه در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 99/17 متر مربع در محدوده پاك باقيمانده 139 اصلی 
واقع در بخش يک حومه کرمانشاه به ادرس بلوار طاقبستان 45 متری نبوت کوی سوم 
چغاکبود پ 60 خريداری از مالک رسمی اقای کريم غامی  محرز گرديده است. لذا به 
منظور  اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی د اشته باشند  می توانند 
از تاريخ انتش��ار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و 
پس از اخذ رس��يد ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواستخود را به 
مراج��ع قضايی تقديم نمايند . بديهی اس��ت د ر ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد . تاريخ انتشار نوبت اول 

1397/11/08 :
تاريخ انتشار  نوبت دوم :1397/11/24

جعفر نظری –رئيس ثبت اسناد واماك کرمانشاه

اداره کل ثبت اس��ناد و اماك استان کرمانش��اه  اداره ثبت اسناد و اماك حوزه ثبت 
ملک کرمانشاه ناحيه يک هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماد ه 13 آئين نامه  قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139760316001004691مورخه 1397/9/19 هيات اول /دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر  در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانش��اه ناحيه يک تصرفات مالكانه بامعارض امان اله اميری 
وينه فرزند حبيب بشماره شناسنامه 1021صادره از شيروان چرداول در ششدانک 
يک باب س��اختمان به مس��احت 149/50 متر مربع در محدوده پ��اك 341 فرعی از 
366 اصلی واقع در بخش يک حومه کرمانشاه به ادرس کرمانشاه کيهانشهر بلوك 5 
کوی ش��عبه نفت کوی س��ابق اکبری پاك 37خريداری از مالک رسمی اقای بابا اکبری 
مرادی ابادی  محرز گرديده اس��ت. لذا به منظور  اط��اع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضی اعتراضی د اشته باشند  می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواستخود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است 
د ر ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت 

صادر خواهد شد . تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/08
تاريخ انتشار  نوبت دوم :1397/11/24

جعفر نظری –رئيس ثبت اسناد واماك کرمانشاه

مفقودی- کارت سبز خودروی سواری پژو 405 جی ال ايكس 1800 آی با 
مشخصات مدل 1387 به رنگ نقره ای متاليک به شماره موتور 12487098401 

و شماره شاسی NAAM 01 CA 28 K 904166 به شماره پاك ايران 32- 
844 ن 33 متعلق به خانم زهرا صفايی مفقود و از درجعه اعتبار ساقط می باشد.
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مدیرکل منابع طبیعی اس��تان زنجان از تهیه کاداستر اراضی 
ملی با هدف حفاظت از عرصه های ملی و طبیعی استان زنجان 
به سطح 130000 هکتار طی 40 سال از گذشت انقاب اسامی 
خبر داد و گفت: سند مالکیت برای 98 درصد از اراضی ملی و 

طبیعی در مدت زمان یاد شده صادر گردید.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان، 

خلی��ل آقاجانلو ضمن ارائه گزارش��ی از خدم��ات و اقدامات 
صورت گرفته در بخش های این اداره کل به وسعت 2 میلیون 
و 200 هزار هکتاری استان اشاره و اظهار کرد: 56 درصد از 
این وسعیت یاد شده مربوط به منابع ملی و طبیعی می باشد.

 مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان با بیان اینکه طی 40 سال، 
برای 98 درصد از اراضی ملی و طبیعی اس��تان سند مالکیت 
صادر شده است، عنوان کرد: طی سالهای 96 و 97 در حوزه 
کاداس��تر اراضی و تهبیه اس��ناد تک برگ��ی و اصاح حدود 

اراضی اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.
 وی ضمن ارائه گزارش��ی از دس��تاوردهای 40 ساله انقاب 
در بخش جن��گل اظهار کرد: در این م��دت عملیات مربوط به 
تعیین ذخیره گاه جنگلی به سطح بیش از 2 هزار و 954 هکتار 

صورت گرفته است.
آقاجانلو با اش��اره به س��طح 1 هزار و 71 هکتاری پارکهای 
احداث ش��ده در اس��تان زنج��ان، میزان اقدام��ات مربوط به 
صنوبرکاری و مدیریت منابع جنگلی و جنگلکاری چندمنظوره 

را به ترتیب 18286 و 54443 هکتار اعام کرد.
این مسئول با بیان اینکه طی 40 سال در این بخش، به منظور 
توس��عه و غنی س��ازی جنگل در عرصه های طبیعی عملیات 
مربوطه به مس��احت 3400 هکتار اجرایی گردیده اس��ت، از 
توزی��ع نهال های جنگلی و فضای س��بز به میزان 13 میلیون 

اصله در استان زنجان اشاره کرد.
 

وی ب��ا بیان اینکه در مدت 40 س��ال، 10میلی��ون اصله نهال 
صنوبر توزیع شده است، تصریح کرد: در مدت زمان یاد شده 
پروژه جنگل کاری حاش��یه راه به س��طح 68 کیلومتر توسط 
اداره کل منابع طبیعی اس��تان زنجان در بخش جنگل صورت 

گرفته است.
  وی با اش��اره به اقدامات صورت گرفته در بخش مرتع طی 
40 س��ال قبل اضافه کرد: در این مدت ممیزی مراتع به سطح 
1097957 هکتار انجام شده و طرح های مرتعداری به مساحت 

619700 هکتار تهیه شده است.
 مدیرکل منابع طبیعی اس��تان زنجان همچنین س��طح پروژه 
های مربوط به واگذاری طرح، مدیریت چرا، نظارت کارگاهی 
بر اج��رای طرح های مرتعداری و حفاظت و قرق را به ترتیب 

326084، 3148000، 97825، 32950 هکتار اعام کرد.
 وی با اش��اره ب��ه اقدامات بارز صورت گرفت��ه در معاونت 
حفاظت و امور اراضی اداره کل طی 40 س��ال انقاب اسامی 
گفت: در این مدت اقدامات مربوط به استعدادیابی و تخصیص 

اراضی به مساحت 38000 هکتار انجام گرفته است.
 مدیرکل منابع طبیعی اس��تان زنجان با بیان این طی 40 سال 
اخیر میزان پروژه های مربوط به کنترل و پیش��گیری آفات و 
بیماریه��ای گیاهی 9925 هکتار بوده اس��ت، تصریح کرد: در 
این مدت، میزان عملیات مربوط به احداث بنچمارک یا کمربند 

حفاظتی 94 کیلومتر گزارش شده است.
  وی با اش��اره به استقرار 218 دستگاه آبگرمکن خورشیدی 
با هدف تغییر الگوی مصرف س��وخت فسیلی در روستاها و 
مناطق هدف اس��تان زنجان، اقدامات مربوط به نقشه برداری 
از 58 پاک به س��طح 2116000 هکتار و اخذ سند به مساحت 

11140000 هکتار را از دستاوردهای 40 ساله انقاب در بخش 
حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی استان اعام کرد.

مدی��رکل منابع طبیعی اس��تان زنجان همچنی��ن اقدامات این 
معاون��ت در تهیه کاداس��تر اراضی ملی با ه��دف حفاظت از 

عرصه های ملی و طبیعی اس��تان زنج��ان را 130000 هکتار 
عنوان کرد.

 وی ضمن اش��اره به دستاوردهای معاونت آبخیزداری اداره 
کل طی 40 س��ال گذشته اظهار کرد: عملیات خاکی و سنگ و 
م��ات به ترتیب به مس��احت 4800000 و 530000 هکتار در 

سراسر استان زنجان اجرایی شده است.
آقاجانلو با اشاره به خرید زمین به مساحت 55729 مترمربع 
ابراز کرد: در مدت زمان یاد شده نیز مطالعات توجیهی حوزه 
های آبخیز به مس��احت 83000 هکت��ار و عملیات مربوط به 

احداث سد خاکی 34 دستگاه بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان:

خدمات اداره کل منابع طبیعی طی 40 سال گذشته
صدور سند مالکیت برای 98 درصد از اراضی ملی و طبیعی طی 40 سال از گذشت انقاب شکوهمند اسامی

66922966 -66922928 - 66923005
تلفن سازمان آگهي ها

w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

آگهي مي پذيرد

آگهی مزايده عمومی )نوبت اول( )چاپ دوم(
شهرداری بابل در نظر دارد به استناد بند 8 صورتجلسه اصلی مورخه 97/10/29 شورای اسامی 
ش��هر بابل بهره برداری از 10 عدد تابلو تبلیغاتی خود واقع در خیابان ش��ریعتی به ابعاد 2 در 3  را 
برابر قیمت پایه کارشناس��ی و از طریق مزایده عمومی برای مدت یک سال به شرکت ها و یا کانون 
های تبلیغاتی معتبر حقوقی و یا اش��خاص حقیقی که دارای مجوز فعالیت از س��وی اداره فرهنگ و 

ارشاد اسامی می باشند به اجاره واگذار نماید:

مبلغ پايه کارشناسی موضوع و محل مورد مزايده
سپرده شرکت در مدت )ريال(

مزايده )ريال(

60/000/000يک سال101/200/000/000 عدد تابلو تبلیغاتی دورو با ابعاد 2 در 3 واقع در خیابان شريعتی

ل��ذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتش��ار چاپ دوم این آگه��ی از تاریخ 97/11/8 تا تاریخ 
97/11/18 به واحد قراردادهای ش��هرداری مراجعه و اس��ناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از 
محل و بررس��ی دقیق ، پیش��نهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و 
ی��ا فیش واریزی به همین مبلغ به حس��اب 0105707039007 نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه 

پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 97/11/18  می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخ 97/11/24  راس ساعت 14 می باشد.

متقاضی��ان از تاری��خ چ��اپ دوم  این آگهی می توانن��د همه روزه از محل موص��وف بازدید بعمل 
آورند.

س��پرده نفرات اول، دوم و س��وم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از 
عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
پرداخت کلیه هزینه های چاپ و نش��ر آگهی مزایده و هزینه کارشناس��ی بر عهده برنده مزایده می 

باشد.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.
محسن کبود فیروزجایی – شهردار بابل

شرکت توزيع نیروی برق استان گیان )سهامی خاص(
 مناقصه عمومی د و مرحله ای خرید  1000  د ستگاه کنتور هوشمند  

به شماره 41 – 97  
1- نام ونشانی د ستگاه مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروی برق استان گیان )سهامی خاص( به نشانی رشت – بلوار امام خمینی – بااتر ازمید ان مصلی. 

2- موضوع مناقصه : خرید  1000 د ستگاه انواع کنتور هوشمند  
3- نوع ومبلغ تضمین شرکت د رمناقصه : فیش واریزی یاضمانتنامه بانکی به مبلغ 859.000.000 ریال 

4- محل د ریافت اس��ناد  مناقصه: با مراجعه به س��ایت  http://www.gilanpdc.ir – اطاع رس��انی -مناقصات ومزاید ه ها – مناقصات عمومی  ازم به توضیح می باشد  می بایست ، تصویر 
اسکن شد ه فیش واریزی موضوع بند  5 می بایست به آد رس ایمیل tadarokat@gilanpdc.ir ارسال و اصل فیش واریزی نیز پیوست مد ارک مناقصه )پاکت الف ( ارسال گرد د  .بد یهی است 

د رصورت عد م وصول فیش واریزی به شرح فوق توسط این شرکت ، به مد ارک ارسالی ترتیب اثر د اد ه نمی شود  . 
5- قیمت خرید  اسناد  وشماره حساب : مبلغ 500000 ریال )پانصد  هزار ریال( به حساب سپهرشماره 0207394180000 نزد  بانک صاد رات شعبه 549 فرهنگ رشت بنام شرکت توزیع نیروی برق استان گیان. 

6- مهلت د ریافت اسناد : ازتاریخ 1397/11/08 لغایت تاریخ 1397/11/13 
7- زمان ومحل تحویل پیشنهاد ها : اد اره د بیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیان وحد اکثر تا پایان وقت اد اری مورخ 1397/11/23 می باشد .   

8-زمان گشایش پاکات مناقصه : پاکات مناقصه به تاریخ 1397/11/23 راس ساعت 14:45 و مطابق با زمان بند ی تعیین شد ه د ر برگ شرایط مناقصه د ر سالن جلسات شرکت توزیع نیروی 
برق استان گیان بازگشایی می گرد د  و زمان بازگشایی پاکت ج پس از ارزیابی فنی متعاقبا اعام می گرد د . 

تبصره : حضور شرکت کنند گان د رمناقصه د رجلسه ی بازگشایی پاکات  ج  با ارائه معرفی نامه کتبی بامانع است.
9- تضمین انجام تعهد ات قرارد اد  : 10 د رصد  مبلغ کل قرارد اد  به صورت تضمین قابل قبول کارفرما بر اساس یرگ شرایط مناقصه. 

10- پیش پرد اخت قرارد اد   : 25 د رصد  مبلغ قرارد اد  د ر قبال ارائه ضمانتنامه بانکی. 
11- شماره تلفن های تماس : 33606571- 33663006 -013  

12- مناقصه گزار د رقبول یا رد  هریک یاتمام پیشنهاد ات مختار می باشد . 
13- هزینه چاپ آگهی د رروزنامه برعهد ه د ستگاه مناقصه گزار )شرکت توزیع نیروی برق استان گیان ( می باشد  .

د رصورت نیاز به اطاعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمایید : 
آد رس اینترنتی :

http://www.gilanpdc.ir   
http://tender.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir

پست الکترونیکی: 
tadarokat@gilanpdc.ir

شرکت توزیع نیروی برق استان گیان 

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومي
نوبت اول 

 اداره کل نوس��ازي، توس��عه و تجهیز مدارس استان قم درنظردارد به استناد قانون برگزاري مناقصات  وآئین نامه هاي اجرایي آن و 
ازطریق مناقصه عمومي یک مرحله اي، انجام قرارداد هاي  ذیل را بامش��خصات مندرج دراس��نادمناقصه به پیمانکاران واجدش��رایط 
واگذارنماید. بدین منظور اشخاص حقوقي داراي گواهینامه صاحیت معتبر و مرتبط از مراجع ذیصاح مي توانند جهت کسب اطاعات 
بیش��تر و دریافت1- اس��ناد مناقصه و 2-اس��ناد ارزیابي کیفي)هردو آگهي فراخوان به صورت هم زمان و شرکت در هردو فراخوان 
 www.setadiran.ir الزامیس��ت)به استثناي پروژه مرصاد(( طبق جدول ذیل به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
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دريافت اسناد در 
زمان جلسه مناقصهزمان تحويل اسنادسامانه ستاد

تکمیل سالن ورزشي مدرسه 1
4/624/146/930231/208/000علمداري جعفريه

97/11/10  الی 
97/11/27 ساعت97/11/1314

97/11/29 ساعت10
تکمیل مدرسه 12 کاسه 2

17/435/426/496871/772/000آيت ا... ظاهري

3

تکمیل پست برق هنرستان 
کار و دانش محور 

مرصاد)فراخوان ارزيابي 
کیفي ندارد و نیاز به گواهي 

صاحیت رشته نیرو(

2/077/658/392103/883/000
97/11/10 الي 

97/11/1697/11/28
ساعت 14

روابط عمومي اداره کل نوسازي مدارس استان قم


