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کشور در آستانه دستیابی به رکوردی تازه در بخش انرژی؛

اکبر ترکان، مشاور روحانی: 

خریداران محصوالت 
 دانش بنیان وام 9 درصد

با  بازپرداخت 3 ساله می گیرند

فاصله ایران و قطر در برداشت 
گاز پارس جنوبی بیشتر می شود

 دادن درآمد گرانی بنزین
به 60 میلیون نفر یعنی کشک!

قطعات پژو 405 را روی  
سمند و پارس می بندند

در پ��ی اعالم خودروه��ای جایگزین پژو ۴۰۵ توس��ط ایران خ��ودرو، دبیر انجمن 
س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: مشکلی برای قطعه سازان از بابت 
توقف تولید پژو ۴۰۵ ایجاد نمی شود؛ چراکه قطعات آن برای خودروهای سمند و 

پژو پارس قابل استفاده خواهد بود...

عملیات نصب دو س��کوی دریایی فازهای 22 تا 2۴ پارس جنوبی در روزهای گذشته 
با دستیابی به رکوردی تازه در فعالیت های فراساحلی پارس جنوبی )نصب دو ابرسازه 

دریایی در سه روز( به پایان رسید...

رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی با تاکید بر این که ش��رکت های دانش بنیان موفق 
به توس��عه فناوری های مرتبط با مبارزه با قاچاق از تولید نرم افزار گرفته تا استفاده از 

دستگاه ایکس ری برای اسکن کردن محموله ها شده اند...

»افزایش قیمت بنزین« و »ناآرامی در ش��هرهای مختل��ف«؛ دو کلیدواژه ای که برای 
پاس��خ به پرس��ش های مطرح شده حول این دو موضوع به س��راغ اکبر ترکان، مشاور 

سابق رییس جمهوری رفتیم...
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آمارهای وحشتناکی که از هزینه های 
صدا و سیما در دسترس است مایه نگرانی 

هر کارشناس رسانه است.
چی��زی در حدود هف��ت درصد بودجه 
س��االنه دولت در کنار بخش��ی از عوارض 
خرید هر دستگاه تلویزیون و در کنار آن 
درآمدهای سرشار آگهی ها و درآمدهای 
اسپانسرینگ، بخش��ی از عوارض مصرف 
ب��رق و بودج��ه های مب��ارزه ب��ا تهاجم 
فرهنگی و مب��ارزه با اس��تکبار و الخ و...
چیزی را ش��کل می دهد ب��ه نام بودجه 
رس��انه ملی که تقریبا می توان به جرات 
گفت باوجود در دس��ترس بودن، درمان 
هیچی��ک از بیم��اری ه��ا و مش��کالت 

اجتماعی ما نیست. 
ای��ن که  مردم زمانی انتخابی نداش��ته 
ان��د و پ��ای برنامه های آن می نشس��ته 
ان��د یا ب��ه زور و ضرب فوتب��ال و پخش 
مس��تقیم برنامه های ورزش��ی برای خود 
مخاطب��ی جور کند نمی تواند رس��انه را 
رس��انه ملی کند.  زیرا می توان به جرات 
در ی��ک آمارگیری دریافت ک��ه مردم از 
طریق رسانه های دیگر است که نیازهای 
اطالعاتی و فرهنگ��ی و اجتماعی خود را 

دنبال می کنند...

یادداشت مدیر مسوول

بودجه 
رسانه ملی

* اکبر نعمت الهي 

ادامه   در صفحه2
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کاهش سطح دسترسی به اینترنت اقتصاد کشور را با زیان  های 
هنگفت مواجه کرده اس��ت. در این چند روز مرتب گزارش شد 
که صنعت قطعه س��ازی، شرکت های دانش بنیان و... قسمتی از 

فعالیت ها یا کل فعالیت های خود را متوقف کرده اند. باید دید که 
درآینده قوای سه گانه از کسب و کارهای اینترنتی که بر اساس 
یک تخمین با احتس��اب خانواده های شاغالن حدود ۱ میلیون 

نان خور دارند، چگونه دفاع خواهند کرد؟ س��طح دسترس��ی به 
اینترنت، در ایران که پس از اعتراض ها به افزایش قیمت بنزین به 
ش��دت پایین آمده بود، آرام آرام در حال افزایش است. بر اساس 

ارزیابی »نت بالکس« که با رصِد شبانه روزی انتقال داده ها، سطح 
دسترس��ی به اینترنت را در کشورها ارزیابی می کند، هم اکنون 

این میزان در ایران به حال طبیعی درآمده است...

کسب و کارهای اینترنتی در اغما 
 مجلس با طرح

یک فوریتی به جنگ 
گرانی ها می رود
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وزی�ر ارتباطات و فن�اوری اطالع�ات، گفت: 
نمی گی�رد،  را  اینترن�ت  هی�چ چی�زی ج�ای 
 ش�بکه ملی اطالع�ات و اینترنت هر کدام جای 

خود را دارد.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات در گفت وگوی اختصاصی با خانه ملت، در 
خصوص قطع اینترنت تلفن های همراه و زمان وصل 
مجدد آن، گف��ت: وزارت ارتباطات در خصوص قطع 
و وصل اینترنت تصمیم گیر نیس��ت و این وظیفه بر 

عهده شورای امنیت کشور است.

عضو هی��ات دولت ب��ا بیان اینکه ش��ورای امنیت 
کش��ور ب��ا توجه ب��ه ش��رایط امنیتی موج��ود و بر 
اس��اس ارزیابی هایی که داشته دس��تور وصل مجدد 
اینترنت برخی از مناطق را باتوجه به بازگش��ت آنها 
به ش��رایط عادی ابالغ کرده اس��ت، ادامه داد: پیگیر 
تس��ریع وص��ل اینترنت گوش��ی های تلف��ن همراه 
 هس��تیم و به محض ابالغ دستور وصل مجدد، آن را 

اجرا می کنیم.
آذری جهرم��ی در خصوص اینکه آیا اینترنت ملی 
پاسخگوی نیاز کش��ور هست، گفت: نیازهای پایه ای 

مورد نیاز کس��ب و کارهای کشور طبق سند تبیین 
الزامات ش��بکه مل��ی اطالعات پیش��رفت کرده و در 
گذشته گزارش داده بودیم که 8۰ درصد از این سند 

اجرایی شده است.
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات ب��ا تاکید بر 
اینک��ه قطع اینترنت در سراس��ر کش��ور فرصتی بود 
که ادعاه��ای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در 
زمینه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات دیده 
شود، عنوان کرد: مشخص شد که با استفاده از شبکه 

ملی اطالعات خدمات پایه وجود دارد.

آذریجهرمی:

هیچ چیز جای اینترنت بین المللی را نمی گیرد

رئیس کمیس�یون عمران مجلس گفت: طرح 
ملی مس�کن برای خانه دار ک�ردن عموم مردم 
طرح گرانی اس�ت، زیرا اغلب اقش�ار ضعیف و 
متوس�ط جامعه توان ارائه پی�ش پرداخت این 

طرح را نیز ندارند.
محمدرض��ا رضای��ی کوچ��ی رئی��س کمیس��یون 
عمران مجل��س در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره 
ب��ه روند اجرای طرح ملی مس��کن، گفت: وزارت راه 
و شهرس��ازی در دو س��ال اخیر بارها اعالم می کرد 
که طرح ملی مس��کن طرحی ب��رای خانه دار کردن 
اقش��ار ضعیف و متوس��ط جامعه خواهد بود و دولت 
تصمیم دارد با این طرح بخشی از کمبود بازار مسکن 

را برطرف کند.
نماینده مردم جهرم در مجلس ش��ورای اس��المی 
ادام��ه داد: رون��د اجرای ط��رح ملی مس��کن عمال 
بر خ��الف وعده ه��ا و برنامه های ارائه ش��ده دولت 

اس��ت، زیرا وزارت راه و شهرس��ازی یکی از الزامات 
ثب��ت نام در ط��رح مذکور را پرداخ��ت 3۰ درصد از 
قیمت تمام ش��ده مس��کن اعالم کرده است که این 
می��زان مبلغ بس��یاری زیادی خواهد ش��د که اغلب 
 خانواره��ا ت��وان پرداخ��ت ای��ن می��زان را نخواهند

داشت.
وی اف��زود: از ط��رف دیگ��ر در اج��رای طرح ملی 
مس��کن انتظار می رفت که دولت ب��رای حمایت از 

مردم نسبت به ارائه تسهیالت کم سود اقدام کند، اما 
طبق اطالعات واصله، تسهیالت ارائه شده با سود ۱8 
درص��د به متقاضیان ارائه خواهد ش��د که این میزان 

سود بسیار باال است. 
رضای��ی کوچی ادام��ه داد: من باره��ا اعالم کرده 
ام ک��ه با رون��د کنونی اج��رای طرح ملی مس��کن، 
ای��ن طرح کمکی ب��ه خانوارهای ضعیف و متوس��ط 
جامع��ه نخواه��د ک��رد و تنها اقش��ار توانمن��د قادر 
ب��ه پرداخ��ت تعهدات مال��ی طرح مذک��ور خواهند 
 ب��ود، بناب��ر این ط��رح ملی مس��کن طرح��ی برای 

متمولین است.
رئیس کمیس��یون عم��ران مجلس اف��زود: دولت 
به ج��ای ورود به بحث تولید مس��کن، باید زمینه را 
برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند، این راه کار 
بهترین روش برای تأمین مسکن، کاهش قیمت ها و 

رفع کمبودها در کشور است.

خبرطرح ملی مسکن برای متمولین است نه طبقه ضعیف
امضایمشروطیکمصوبه

 آیا رییسی خود را از طرح سهمیه بندی بنزین
کنار کشیده است

نماین�دگان مجل�س می گویند  برخی 
آیت اهلل رئیس�ی مصوبه سران قوا درباره 
افزای�ش قیم�ت بنزین رامش�روط امضا 
کرده و طی نامه ای ب�ه روحانی با اجرای 
این طرح در ش�رایط فعلی و بدون اقناع 

مردم مخالفت کرده است.
به گ��زارش خبرگزاری مه��ر، برخی منابع 

می گویند آیت اهلل رئیس��ی به عنوان رئیس قوه قضائیه در جلس��ه مربوط به تصمیم گیری 
درباره بنزین به صورت مشروط با این طرح موافقت کرده است.  قاضی زاده هاشمی عضو 
هیئت رئیسه مجلس در همین رابطه گفت: »بر اساس شنیده ها رئیس قوه قضائیه رسما 
با دولت مکاتبه کرده و اعالم کرده است که پیش از افزایش قیمت باید تمهیدات رسانه ای 
برای اقناع س��ازی افکار عمومی انجام شود و با مردم صحبت شود تا مردم مطلع باشند.«   
محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی ش��هر نیز با اش��اره به جزئیات جلسه سران قوا 
درباره سهمیه بندی بنزین گفت: »بنده از منابع موثق اطالع دارم که آیت اهلل رئیسی زیر 
صورت جلسه سران قوا مبنی بر افزایش قیمت و تعیین میزان بنزین را به صورت مشروط 

امضا کرده است.«
به گفته ابطحی، رئیس قوه قضائیه در صورت جلس��ه سران قوا نوشته است: »به شرط 
تمهید مقدمات الزم«، یعنی وی با این س��ازوکار مخالف بوده اس��ت. حتی از منابع موثق 
نقل می کنم که رئیس قوه قضائیه اعتقاد داشته است دولت باید طبق برنامه ششم توسعه 
عمل کرده و قیمت حامل های انرژی را طی 6 س��ال گذشته به صورت تدریجی افزایش 
می داد اما دولت در طول چهار سال گذشته اجرای قانون هدفمندی را تعطیل کرده است. 
عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون والیی مجلس تصریح کرد: »رئیس قوه قضائیه سه روز 
قب��ل از اجرای این قانون نامه ای به دولت نوش��ت و مخالفت خ��ود را با اجرای این طرح 
در ش��رایط فعلی کش��ور و بدون اقناع مردم اعالم کرد.« از سوی دیگر، ابوالفضل ابوترابی 
نماینده مردم نجف آباد با اش��اره به جلس��ه تصمیم گیری سران قوا درخصوص بنزین به 
خبرنگار مهر می گوید: »اصل این مش��کل به تصمیم سیاس��ی روحانی و زنگنه مبنی بر 
حذف کارت س��وخت برمی گردد، دولت باید س��الی 2۰ درصد قیم��ت بنزین را افزایش 
می داد اما آقای زنگنه و روحانی بر اساس لجبازی سیاسی کارت سوخت را حذف کردند 
و ش��ش س��ال اجرای قانون هدفمندی را معطل گذاش��تند. تاوان این تصمیم غلط ضرر 
2۰۰ هزار میلیارد تومانی به کشور وارد کرد.« وی افزود: روحانی چند روز قبل از افزایش 
قیمت بنزین در یزد س��خنرانی کرد که ما را یاد برخی سخنرانی ها در ابتدای انقالب در 
دانشگاه تهران انداخت، او به جای اینکه مردم را در مورد افزایش قیمت بنزین اقناع کند 
به صورت غیرمس��تقیم به سپاه و قوه قضاییه حمله کرد. عضو شورای مرکزی فراکسیون 
والیی مجلس اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه سه روز قبل از اعالم عمومی افزایش قیمت 
بنزین نامه ای به رئیس جمهور می نویس��ند و اعالم می کند شرایط کشور برای اجرای این 

تصمیم مساعد نیست و نباید این طرح اجرایی شود.

خبر
محمود حجتی پیش از 

استیضاح استعفا داد
عض�و فراکس�یون نماین�دگان والیی 
مجلس گف�ت: وزیر جهاد کش�اورزی از 
روز ش�نبه به دفتر رئی�س جمهور اعالم 
کرده اس�ت که به هیچ وجه در جلس�ه 

استیضاح شرکت نمی کند.
ب��ه گزارش مهر؛ احم��د علیرضابیگی عضو 
ش��ورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس اظهار داشت: طبق اعالم هیات رئیسه 
مجلس قرار اس��ت جلس��ه اس��تیضاح وزیر 
کش��اورزی روز سه شنبه برگزار شود اما وزیر 
کشاورزی از زمانی که بخش بازرگانی وزارت 
جهاد کش��اورزی از ای��ن وزارتخانه جدا و به 
وزارتخانه صنعت الحاق شد استعفای خود را 
به رئی��س جمهور داده بود و نس��بت به این 

موضوع اعتراض کرده است.
ای��ن گ��زارش حاکی اس��ت؛  در گوش��ه و 
کن��ار پارلمان جمعی از نماین��دگان با ایجاد 
گروه های��ی ب��ه گفتگ��و می پرداختن��د ک��ه 
زمزمه هایی نش��ان از صحبت های نمایندگان 
در خصوص اس��تعفای محم��ود حجتی وزیر 

جهاد کشاورزی دارد.
به گفته برخی از نمایندگان گفته می شود 
محمود حجتی چندی پیش استعفای خود را 
تقدیم رئیس جمهور کرده است، اما هنوز برای 
استعفای او تصمیمی اتخاذ نشده است و طبق 
این شنیده ها گفته می شود محمود حجتی در 
جلسه علنی سه شنبه که قرار است استیضاح 

وی برگزار شود، حضور نخواهد یافت.
ب��ه گفت��ه برخ��ی نماین��دگان ب��ه نظ��ر 
می رس��د حس��ینعلی امیری معاون پارلمانی 
رئیس جمهور خواستار موافقت با عدم حضور 
حجت��ی در جلس��ه برگزاری اس��تیضاحش 
در روز سه ش��نبه بوده اس��ت که برای دقایق 
طوالنی وی را در جایگاه هیات رئیس��ه و در 

کنار رئیس مجلس نگه داشته بود.
س��خنگوی هیئت رئیس��ه مجلس شورای 
اسالمی، خبر استعفای وزیر جهاد کشاورزی 

را تایید کرد.
اس��داهلل عباس��ی گفت: بنابر اع��الم آقای 
حس��ینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس 
جمه��ور، آق��ای محمود حجت��ی وزیر جهاد 
کش��اورزی اس��تعفا کرده، اما ت��ا این لحظه، 
آقای روحانی رئیس جمهور با اس��تعفای وی 

موافقت نکرده است.
طرح اس��تیضاح وزیر جهاد کش��اورزی در 
دس��تور کار جلس��ه علنی مجلس ش��ورای 
اس��المی در روز سه ش��نبه ۵ آذر قرار گرفته 
اس��ت است ختم جلس��ه را اعالم کرد.ند که 

این امر به معنای استعفا است.

مع�اون وزی�ر صمت و ریاس�ت کل س�ازمان 
توس�عه تج�ارت ای�ران از تش�کیل کارگ�روه 
حمایت و تش�ویق صادرکنندگان خوش�نام بر 
اساس پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران و دستور قائم مقام وزیر صمت 
در ام�ور بازرگانی در س�ازمان توس�عه تجارت 

ایران خبر داد.
به گزارش س��ازمان توس��عه تجارت ایران، حمید 
زادبوم حمایت و تش��ویق صادرکنندگان حرفه ای و 
خوشنام یا پیش��رو را ضرورتی انکارناپذیر در جهت 
ایج��اد انگی��زه در صادرکنن��دگان و هدفمند کردن 
صادرات عنوان کرد و با اشاره به مشوق های قابل ارائه 
توسط سایر س��ازمان های دولتی به صادرکنندگان، 
تشکیل کارگروه مذکور را در راستای اتخاذ سیاست 
واحد و همراستا با حمایت از صادرکنندگان دانست.

وی در تش��ریح س��اختار و ترکی��ب اعض��ای این 
کارگروه افزود: اعضای این کارگروه شامل نمایندگان 

ات��اق بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران، 
ات��اق تعاون ایران، بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران، صندوق ضمان��ت صادرات ایران، وزارت جهاد 
کشاورزی، س��ازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری 
اس��المی ایران، س��ازمان ملی اس��تاندارد، مؤسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی به ریاست سازمان 
توس��عه تجارت ایران هس��تند که ضمن اس��تخراج 
ش��اخص های صادرکنن��دگان حرفه ای و خوش��نام 
دس��تورالعمل های مربوط��ه تدوی��ن و ب��رای انجام 

اقدامات الزم  ابالغ خواهد شد.
معاون وزیر صمت و ریاس��ت کل س��ازمان توسعه 
تج��ارت ای��ران، ب��ا اش��اره ب��ه سیاس��ت های کلی 
اقتص��اد مقاومت��ی و تأکیدات مق��ام معظم رهبری 
و س��ایر مس��ئوالن نظ��ام در خص��وص حمایت از 
صادرکنندگان به عنوان پیش��رانان توسعۀ اقتصادی 
در ش��رایط  فعل��ی، برنامه ه��ای کارگ��روه حمایت 
و تش��ویق صادرکنن��دگان اظهار امی��دواری کرد با 

سیاس��ت های اجرای��ی الزم ک��ه برگرفته ش��ده از 
تصمیمات بخش خصوصی و دولتی اس��ت، ش��اهد 
 توس��عۀ کم��ی و کیفی ص��ادرات غیرنفتی کش��ور

باشیم.
زادب��وم اجم��اع در خصوص ض��رورت حمایت از 
ص��ادرات را ارزش��مند توصی��ف کرد و ب��ر تعمیق 
و تقوی��ت حمایت ه��ای الزم جهت اجرایی ش��دن 

مصوبات این کارگروه تأکید کرد.

صادرکنندگان حرفه ای و خوشنام تشویقی می گیرند

))اصالحیه((
پیرو چ�اپ آگهی مربوط به ش�رکت آب 
منطقه ای کرمان در م�ورخ 27 و 28 آبان 
ماه به اطالع می رساند که آگهی درج شده 
در م�ورخ 28 آبان ماه "نوبت دوم "صحیح 
می باش�د ک�ه به اش�تباه نوب�ت اول درج 

گردیده است.

پس از یک هفته تعطیلی اینترنت روی داد
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رییس س�ازمان زندان ها توضیحاتی 
را در خصوص بازداشتی های اعتراضات 

اخیر در کشور اعالم کرد.
»علی اصغ��ر جهانگیر« رییس س��ازمان 
زندان ها در گفت وگو ب��ا ایلنا در واکنش به 
اینکه مس��ئوالن بارها اعالم کرده اند، صف 
اغتشاشگران از معترضان جداست، با توجه 
به این موضع گی��ری آیا تمهیدی برای رفع 
نگرانی خانواده های معترض بازداش��تی در 
نظر گرفته ش��ده است؟ گفت: دادستان کل 
کشور و س��خنگوی قوه قضاییه در یکی دو 
روز گذشته اعالم کردند، معترضان صف شان 
باید از اغتشاش��گران جدا باش��د، البته این 
نظ��ر رییس قوه قضاییه نیز هس��ت و صف 

معترضان از اغتشاشگران جداست.
وی ادام��ه داد: هم��ه ارکان ق��وه قضاییه 
تمهیدات الزم را برای اینکه افراد بازداش��ت 
ش��ده به سرعت تعیین تکلیف ش��وند، آغاز 
کرده اند. مقامات اصل��ی قضایی نیز در این 
خصوص ورود کردند و از نزدیک در جریان 
بازجویی ها هستند و انشااهلل ظرف روزهای 
آین��ده خبرهای جدیدی در ای��ن زمینه از 
سوی سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل 

کشور اعالم خواهد شد.

رییس س��ازمان زندان  ها در پاسخ به این 
سوال که آیا همه دستگیرشدگان در اختیار 
سازمان زندان ها قرار گرفته اند، توضیح داد: 
در این زمینه باید مقامات انتظامی و امنیتی 

پاسخگو باشند.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که برخی 
نگران اتفاقاتی هس��تند که پیش از این در 
کهری��زک رخ داد و رهب��ری انقالب نیز آن 
را محک��وم کردند؛ برای جلوگیری از چنین 
حوادثی چه تمهیداتی اندیشیده اید، تصریح 

ک��رد:  اتفاقاتی ک��ه در س��ال 88 افتاد در 
مجموع��ه ای بود که در اختی��ار قوه قضاییه 
و س��ازمان زندان ها نبود، اما ما همه تالش 
خ��ود را ب��ه کار می بریم تا مش��کلی برای 

بازداشتی ها پیش  نیاید.
وی همچنین درباره آم��ار معترضانی که 
آزاد ش��ده اند، گف��ت: اطالع رس��انی در این 
خصوص نیز در روزهای آینده انجام خواهد 
شد. رییس س��ازمان زندان ها در واکنش به 
اینکه برخی خانواده های بازداشت ش��دگان 

اعالم می کنند که کس��ی پاس��خگوی آنها 
نیست، چه روندی برای اطالع رسانی در نظر 
گرفته اید و این خانواده ها از چه طریقی می 
توانند اطالعات الزم را کس��ب کنند؟ گفت: 
خانواده ه��ا باید به مراج��ع قضایی مراجعه 
کنن��د، چراکه این موضوع در اختیار مراجع 
قضایی است و سازمان زندان ها فقط مسئول 
نگهداری افرادی است که بازداشت شده اند، 
لذا خانواده ها باید به شعبات مربوطه قضایی 
مراجعه کنند و اطالعات الزم را از آن شعبات 
دریافت کنند و چنانچه اجازه مالقات داشته 
باشند، روند اجرای مالقات انجام خواهد شد. 
جهانگیر همچنین در پاسخ به این سوال که 
آیا اسامی همه بازداشت شدگان جمع آوری 
شده است، خاطرنشان کرد: در این خصوص 

نیز تحقیقات الزم در حال اجرا است.
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت هایش 
درب��اره انتق��ال برخی از زندانی��ان مالی به 
زندان تهران بزرگ گفت: بخشی از زندانیان 
مالی در ح��ال انتقال به زندان تهران بزرگ 
هس��تند و طبقه بندی و تفکی��ک زندانیان 
کام��ال انجام خواهد ش��د. اینک��ه زندانیان 
 شرور با غیر ش��رور در یک جا باشند، اتفاق 

نخواهد افتاد

خانواده های بازداشت شدگان به مراجع قضایی مراجعه کنند
رییس سازمان زندان ها:

سیاسی
روزنامه صبح ایران

یادداشت
عضو کمیسیون اصل نود مجلس بر اجرای اصل 27 قانون اساسی مبنی بر برگزاری 
تجمع�ات قانونی تاکید ک�رد و گفت: متولیان اجرای قانون بای�د از نگاه امنیتی به 

تجمعات مردمی پرهیز کنند.
بهرام پارس��ایی در گفت وگو با خانه ملت، در توضیح ضرورت اجرای اصل بیس��ت و هفتم قانون 
اساس��ی گفت: این اصل قانون اساس��ی برای احقاق حقوق مردم و رعایت حق اعتراض مردمی 
کافی است. متاسفانه متولیان در اجرای این اصل قانون اساسی کوتاهی کردند و اراده ای ندارند. 
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی افزود: عدم توجه به رعایت اصل بیست و هفتم 
قانون اساسی خطر جدی برای اصل مردم ساالری و خدشه به حاکمیت است بنابراین بستر برای 
برگزاری تجمعات قانونی باید فراهم شود. وی افزود: قانون اساسی به موضوع تجمعات پرداخته 
لذا ش��وراهای محلی مانند شوراهای شهر می توانند آیین نامه اجرایی آن از جمله تعیین مکان 

برگ��زاری اعتراضات مردمی را تصویب کنند البته اگر محدودیت هایی برای این موضوع باش��د، 
مجلس می تواند ورود کند و تکلیف دستگاه ها را روشن تر سازد. دولت نیز اگر برای اجرای اصل 
27 قانون اساسی ابهامی دارد، می تواند در قالب تبصره ای پیشنهاد خود را به مجلس دهد. پارسایی 
یادآور شد: مجلس دهم اراده جدی برای تعیین تکلیف اجرای اصل 27 قانون اساسی را دارد، اما 
افراد به طور جدی باید از امنیتی کردن این اصل قانونی جلوگیری کنند. ما نباید نگاه امنیتی به 
تجمعات قانونی که در قانون اساسی به آن پرداخته شده، داشته باشیم. وی معتقد است: مردم 
آشوبگر نیستند و باید بتوانند اعتراض خود را در چارچوب قانون بدون حمل سالح بیان کنند. 
مخالفت با برگزاری تجمعات و اعتراضات قانونی دور از روح دموکراس��ی اس��ت. نگاه امنیتی به 
تجمعات یا عدم تعبیه بستر الزم برای برگزاری اعتراضات قانونی موجب می شود تا عده ای سودجو 

در میان اعتراضات مردمی به اموال عمومی آسیب بزنند.

متولیان قانون از نگاه امنیتی به تجمعات مردمی پرهیز کنند

محم��ود صادق��ی نماین��ده ته��ران در مجل��س در کانال 
تلگرامی اش نوش��ت: »دو روز پس از اج��رای طرح افزایش 
قیمت بنزین و متعاقب بروز اعتراض های گس��ترده در سطح 
کش��ور و ارائه ی طرح هایی برای لغو ی��ا تعدیل این طرح از 
سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مقام معظم رهبری 
در روز یکش��نبه 26 آب��ان ۹8 صریحا حمایت خود را از این 
طرح اعالم کردند و با ارس��ال یادداش��تی خطاب به رییس 
مجلس ش��ورای اس��المی، نماین��دگان را از مخالفت با آن 

برحذر داشتند«.
به گ��زارش عصر ای��ران، صادقی نوش��ت: »اعالم حمایت 
رهب��ری از این تصمیم موجب کاهش التهابات و بازگش��ت 
آرام��ش ش��د. اما باوجود اع��الم نظر صریح رهب��ری درباره 

چرایی این موضع گیری مانند بعضی مسائل دیگر تحلیل های 
متفاوتی مطرح شده است«.

»بعض��ی اظهار می کنند که مقام معظم رهبری در فرآیند 
تصمیم گی��ری درب��اره ی افزایش قیمت بنزین هیچ نقش��ی 
نداش��ته اند و تنها پس از تصمیم  گیری س��ران قوا به منظور 
آرام ک��ردن فضای جامعه از آن حمایت کرده اند. بعضی پا را 
فراتر گذاش��ته و افزایش قیم��ت بنزین را یک توطئه و فتنه 
وانمود می کنند که از طرف دولت و رییس جمهور اجرا شده 
تا کشور را دچار التهاب و رهبری را به کوتاه آمدن از مواضع 
انقالبی خود در سیاس��ت خارجی وادار کنند و رهبری بدون 
اینکه از این موضوع اطالع قبلی داشته باشند با هدف خنثی 

کردن این توطئه از این طرح حمایت کرده اند«.

صادقی در ادامه نوش��ت: »در س��وی دیگر گفته می شود 
رهبری همانطور که خودش��ان ابراز داش��تند، تصمیم گیری 
در م��ورد افزایش قیمت بنزین را به س��ران قوا موکول کرده 
بودند و س��ران قوا با اطالع ایش��ان این تصمیم را گرفته اند. 
رهبری نیز پس از بروز التهابات به منظور جلوگیری از توسعه 
دامنه ی ناآرامی  ها همین موضع را اعالم کردند. بعضی دیگر 
قائل اند که اساس��ا مس��أله ی اصالح قیمت حامل های انرژی 
و مدیریت مصرف س��وخت خواس��ته ی رهبری بوده و پیش 
از این چندین ب��ار آن را از رییس جمهور مطالبه کرده اند و 
تصمیم سران قوا نه تنها با هماهنگی رهبری، بلکه در جهت 
اجابت خواسته ی ایشان بوده است. حمایت تمام قد رهبری 

از این تصمیم نیز در همین راستا ارزیابی می شود«.

»افزای�ش قیم�ت بنزی�ن« و »ناآرامی در ش�هرهای 
مختلف«؛ دو کلیدواژه ای که برای پاسخ به پرسش های 
مط�رح ش�ده ح�ول ای�ن دو موض�وع به س�راغ اکبر 
ترکان، مشاور س�ابق رییس جمهوری رفتیم تا دیدگاه 
او را درب�اره اتفاق ه�ای اخیر در ایران جویا ش�ویم. به 
عقیده او »برای بازگش�ت آرامش کامل به کش�ور باید 
اعتمادس�ازی کرد، یعنی مردم بای�د ببینند که اقدام 

جبرانی دولت به سرعت درحال انجام است.«
افزایش قیمت بنزین و اعتراض های مردمی را چطور 

ارزیابی می کنید؟ مشکل دقیقا چیست؟
نکته مهم اعتماد اس��ت. این موضوع دو وجه دارد؛ بازگش��ت 
منابع حاصل از اصالح سیستم به مردم، یک جنبه است، بخش 
دیگر قضیه ایجاد بی اعتمادی اس��ت؛ مردم می گویند فردا این 
بس��ته حمایتی دولت قطع می شود، این ها موجب بی اعتمادی 
و اس��تقبال نکردن مردم از اجرای چنین طرح هایی می ش��ود. 
اصل موضوع، باال بردن درجه اعتماد اس��ت. نباید به مردم دروغ 
گف��ت، وقتی برای مدتی حرف هایی بزنی��د و بعد عمل نکنید 

»دروغگویی« و »اعتماد نکردن« به میان می آید.
از نظر شما این طرح چگونه اجرا می شد، بهتر بود؟

حذف کارت سوخت از ابتدا اشتباه بود. باید مردم با همان 
روش سهمیه بندی زندگی می کردند بعد قیمت اول و قیمت 

دوم تعیین می شد.
ب�ه نظر ش�ما عرضه کاال به ج�ای پول نفت ی�ا ارایه 
کارت هایی برای خرید کاال می تواند در چنین وضعیتی 

به معیشت مردم کمک کند؟
بله، در کش��ورهای دیگر از جمله ایاالت متحده، بن غذایی 
به صورت کارت الکترونیک ارایه می شود که امکان خرید مواد 
غذایی از فروشگاه ها را برای مردم فراهم کرده و البته راهکار 

خوبی هم هست چراکه پول نقد ممکن است در سفره مردم 
نیاید یا خانواده هایی که بدسرپرست هستند یا خانواده هایی 
که از اقشار به شدت ضعیف مالی هستند و دریافت پول نقد 

تاثیر چندانی بر زندگی شان نمی گذارد.
برنام�ه دول�ت مبنی ب�ر اینک�ه »با افزای�ش قیمت 
بنزی�ن درآمد حاصل از آن به خانوارها با درآمد پایین 

بازگردانده می شود«، چه توجیهی دارد؟
مابه التفاوتی درآمدی از این طرح وجود دارد؛ اگر این مابه التفاوت 
را به اقش��ار ضعیف جامعه بدهند در جامعه اقدام جبرانی اتفاق 
خواهد افتاد اما اگر بگویند می خواهیم این درآمد را به 6۰میلیون 
نفر بدهیم یعنی کشک! درحالی که بسته حمایتی باید فقط به 
۵۰درصد از اقشار ضعیف مالی تعلق بگیرد با این هدف که این 
جمعیت، متوجه این حمایت دولتی شوند. وقتی بسته 6۰میلیون 
را شامل می ش��ود یعنی این درآمد به خانواده های پردرآمد هم 
خواهد رسید. ۵۰درصد ضعیف حدود ۴۰میلیون نفر از ایرانی ها 
را دربرمی گی��رد. پس از آن، طرح باید به صورت واقعی و عملی 
اجرا شود تا مردم معنای تحقق عدالت اجتماعی را متوجه شوند 
چراک��ه هر چقدر اعتماد باالتر برود پذیرش حرف ها برای مردم 

راحت تر خواهد شد.

ادامه از صفحه یک
این در حالی اس��ت که زمان آغاز اعتراض ها به 7 درصد و حتی کمتر رس��یده بود. 
پایین آمدن سطح دسترسی به اینترنت همزمان که تهدیدی برای اقتصاد کالن است، 

اقتصاد خرد را هم تحت تاثیر قرار می دهد.
اقتص��اد خرد، ش��امل  بنگاه ها و خرده مش��اغل اس��ت. بنگاه های کوچ��ک و افراِد 
خوداش��تغال بیش از تم��ام اجزای اقتصاد خرد از قطع اینترنت متضرر می ش��وند؛ به 
ویژه بنگاه  های خدماتی و افرادی که برای آنها کار می کنند. تاکس��ی های اینترنتی از 
این جمله هس��تند. صدها هزار نفر برای این شرکت ها کار می کنند که شامل افرادی 
می شوند که یا بیکار هستند یا اشتغال پاره وقت دارند. این دسته از رانندگان تا پیش 
از کاهش سطح دسترسی به اینترنت با اپلیکیشن waze مسیریابی را انجام می دادند 
اما حاال چند روزی است که شرکت ها به آنها اپلیکیشن های دیگری را معرفی کرده اند؛ 
مانند: نقشه و مسیریاِب بلد و نقشه و مسیریاِب نشان. اگر در این چند روز کنار دست 
این رانندگان نشس��ته باشید نارضایتی آنها را خوب متوجه شده اید؛ اما جز جایگزین 

کردن با waze چاره  دیگری وجود ندارد.
در هفته گذش��ته، تنها راه ارتباطی کسب وکارها با مشتریان ارسال پیام کوتاه بود و 
در عمل، ابزارهای بازاریابی اینترنتی، از کار افتاده بود. این موضوع باعث افت ش��دید 
ترافی��ک ورودی به س��ایت ها و در نتیجه، کاهش فروش قابل توجه کس��ب وکارهای 
مختلف بود. خس��ارت اقتصادی وارد ش��ده به این کس��ب وکارها چه میزان اس��ت و 
چه کس��ی آن را جبران خواهد کرد؟ خبر سهمیه بندی و حذف بخشی از یارانه بنزین 
آنقدر ناگهانی بود که اعتراضات را از فضای مجازی به خیابان ها کشاند. برخی هم که 
گمان می کردند باعث و بانی این اعتراضات، فضای مجازی است، دستشان روی دکمه 
فیلتر که نه، این بار روی دکمه قطع اینترنت رفت و همه ارتباطات اینترنتی با خارج 

از کشور را قطع کردند.
قطع شدن ترافیک خارجی، نه فقط مانع دسترسی به پیام رسان هایی مانند واتس اپ 
یا ش��بکه های اجتماعی مانند اینس��تاگرام شد، بلکه وب س��ایت هایی را که از هاست 

خارجی اس��تفاده می کردند، از دس��ترس خارج کرد و مس��ائل دیگری را هم به وجود 
آورد.

پیامک هایی که پشت سر هم می رسید
افراد زیادی هس��تند که به جای به یاد س��پردن آدرس وب س��ایت هایی که از آنها 
استفاده می کنند، نامشان را گوگل می کنند تا به آن دسترسی داشته باشند. طوالنی 
شدن قطعی اینترنت، کسب وکارها را به تکاپو انداخت تا مشتریانی که راه ارتباطی شان 

را با کسب وکار از دست داده  بودند، بازگردانند.
تنه��ا راه حل موجود برای ارتباط برقراری ارتباط دوباره با مش��تریان، ارس��ال پیام  
کوتاه بود. بسیاری از ما در طول هفته گذشته، پیام هایی را از کسب وکارهای مختلفی 
دریاف��ت می کردی��م که به ما خبر می دادند فعال هس��تند و آدرس وب سایتش��ان را 
برایمان فرستادند تا دوباره سری به آنها بزنیم.  اتصال به اینترنت بین المللی، از شنبه 
2۵ آبان و بعد از اعتراض نسبت به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، قطع شد.افت 
ترافیک ورودی و به دنبال آن، کاهش فروش که در غیاب یک موتور جست وجوی قوی 
رخ داد، ضرر و زیان هایی برای کس��ب وکارهایی به دنبال داشت که در فضای مجازی 
فعالیت می کنند. ضرر و زیانی که ارقام مختلفی درباره آن ش��نیده می شود. به عنوان 
مثال، وب س��ایت نت بالکز، خسارت ناشی از قطعی یک روز اینترنت در ایران را بیش 
از 6۱ میلیون دالر برآورد کرده اس��ت. یک رس��انه داخلی نیز خسارت ۹۰۰ میلیارد 
تومانی را عنوان کرد که از س��وی رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری 
کس��ب وکارهای مجازی، تکذیب شد. وی درباره خس��ارت وارد شده به کسب وکارها 
در قطعی اینترنت به ایرناپالس گفت: این اعداد قابل محاس��به نیس��ت و قرار اس��ت 
همان طور که آقای وزیر هم گفتند، جلس��ه ای داش��ته باشیم، با کسب وکارها صحبت 
کنیم و ببینیم میزان خس��ارت، قابل محاس��به است یا خیر. با این حال، اگر محاسبه 
هم شود، چه کسی می خواهد خسارت بخش خصوصی را جبران کند؟ این فقط شامل 
بُعد مادی است. مثاًل فروش من، یک میلیارد است، فردا می شود ۵۰۰ میلیون تومان و 

قابل احصا است، اما بُعد معنوی را چطور می خواهیم محاسبه کنیم؟

از دست رفتن اعتماد سرمایه گذاران فضای مجازی 
عضو هیئت مدیره اتحادیه کش��وری کس��ب وکارهای مجازی، با اشاره به زیان های 
معنوی گفت: بُعد دیگر، خسارت های معنوی قطعی اینترنت است. اعتماد سرمایه گذار 
جدیدی که برای توس��عه به دنبال وی بودیم، از دس��ت رفته است. ما بیشتر به دنبال 
س��رمایه گذاری سنتی بودیم، زیرا س��رمایه گذاران خطرپذیر دیگر پول چندانی برای 
س��رمایه گذاری ندارند و س��رمایه گذاری خارجی هم نزدیک به صفر اس��ت؛ بنابراین، 
ما به دنبال س��رمایه گذاران س��نتی بودیم که با وضع پیش آمده بعید به نظر می رس��د 
آنها به این راحتی باز هم به کس��ب وکارهای فضای مجازی، وارد ش��وند. این خسارت 
س��نگینی اس��ت که قابل محاس��به نیس��ت. وی ادامه داد: از طرف دیگر، حس خود 
کاربران اینترنتی به کسب وکارها و عدم ثبات آنها، با اقداماتی که انجام  شده، ضررهای 
معنوی هستند که شاید از ضررهای مادی هم بیشتر باشد. جمعیت زیادی از جوان ها 
نیز در چند سال اخیر، امیدی به کسب وکارهای نوین و استارت آپ ها پیدا کرده بودند، 

اما وقتی چنین اتفاقاتی می افتد، امیدها را به یأس تبدیل می کند.
فکری اساسی برای همیشه

الفت نس��ب با توجه به ش��رایط پیش آمده در هفته گذشته گفت: من هم اگر جای 
یک س��ازمان امنیتی باش��م، ش��اید همین تصمیم را بگیرم. بحث اصلی این است که 
م��ا ای��ن تجربه را چند بار داش��ته ایم که آخرین م��ورد آن، س��ال ۱3۹6 بود. خوب 
بود اگر همان جا فکری اساس��ی می کردیم. فکر اساس��ی چیس��ت؟ یعنی این امکان 
وجود داش��ته باشد که در صورت بروز چنین مش��کالتی، کسب وکارها به یک فضای 
امن س��وییچ ش��وند و مردم هم خیلی س��ریع، بتوانند کارهای خ��ود را انجام دهند. 
الفت نس��ب درب��اره عدم دسترس��ی به موتورهای جس��ت وجوی ق��وی در این مدت 
گف��ت: در دنیا به این صورت اس��ت که بی��ش از 7۰ درصد کارب��ران، در موتورهای 
جس��ت وجو، به دنبال وب سایت ها هستند. وقتی دسترسی به گوگل مسدود می شود، 
 نتیجه این می ش��ود که بس��یاری از کس��ب وکارها به ما می گویند میزان فروش��مان

کاهش یافته است.

صادقینمایندهتهرانخبرداد:

 یادداشت رهبری به الریجانی در برحذر داشتن مجلس از مخالفت با طرح بنزینی دولت

اكبرتركان،مشاورروحانی:

دادن درآمد گرانی بنزین به 60 میلیون نفر یعنی کشک!

کسب و کارهای اینترنتی در اغما 

اعتراض مردم

در طول روزهای گذش��ته عده ای سعی کردند با 
دادن آدرس��های غلط پیگیری ماجراهای اعتراضات 
اخی��ر را به انحراف بکش��ند. واقعیت آن اس��ت که 
س��ختیهای زندگی م��ردم عامل اعتراض��ات اخیر 
بود ام��ا برخی با فرافکنی و نس��بت دادن ماجرا به 
بیگانگان می کوش��ند اصل ماج��را را دچار انحراف 
کنند و این باعث می شود معضل هرگز حل نشود.

اگر یک گربه را در گوش��ه یک اتاق گیر بیندازید 
و به طرف آن بروید پنجول می اندازد. انس��انها هم 
چنین اند. واقعیت آن اس��ت که م��ردم حق دارند 
نس��بت به تصمیمات کالن نظ��ام اعتراض کنند اما 
در این س��الها برخی هرگون��ه اعتراض را مترادف با 
زیرس��ئوال ب��ردن کلیت نظام تلقی ک��رده اند تا بر 
ناتوان��ی های مدیریت��ی خود س��رپوش بگذارند و 
بنابراین اقدام درس��تی در این راستا انجام نداده اند 

و مخالفتها را به بیگانگان نسبت داده اند. 
از هشتاد میلیون ایرانی، شصت میلیون نفر یارانه 
می گیرند. پ��س می توان نتیجه گرفت که بیش از 
هفت��اد و پنج درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند و 
تصمیمه��ای اقتصادی دولت می تواند مس��تقیم یا 
غیرمستقیم بر زندگی شان تاثیر بگذارد. مردمی که 
بیش از هفتاد و پنج درصدشان در آستانه خط فقر 
یا پایین تر از آن زندگی می کنند حق دارند نسبت 
به گرانی ها اعتراض کنند. اما از چه راهی می توان 

اعتراض مشروع و قانونی کرد؟
نمی توان م��دام با مردم با زب��ان تهدید صحبت 
کرد. باید مفرهایی برای اعتراض مردم باز گذاش��ت 

تا به صورت درست انرژی خود را تخلیه کنند. 
کارگری که حقوق نمی گیرد چگونه باید اعتراض 
کند تا صدایش به جایی برسد. نمی شود با امنیتی 
دی��دن همه چیز ه��ر اقدامی را با تهدی��د زندان و 

مجازاتهای دیگر پاسخ داد. 
ای��ن که مردم ب��ه طریقی بای��د بتوانند در مقابل 
اقدامات مخالف دیدگاهش��ان نظ��ر مخالف خود را 
ابراز کنند از جمله اموری است که می تواند امنیت 
و آرامش کشور را تضمین کند. اما راههای ابراز این 

دیدگاهها چیست و کجاست؟
صدا و س��یما که راه سیاس��ی خ��ود را می رود و 
تنها تریبون بخش خاصی از مردم است. روزنامه ها 
هم ک��ه با ترس از مجازاتها در انعکاس دیدگاههای 
خاصی نات��وان اند پس مردم چگون��ه باید اعتراض 

کنند. 
نظام پاس��خگو به مردم اجازه م��ی دهد مخالفت 
خ��ود را اب��راز کنند. بای��د راه اعتراض باز باش��د تا 
م��ردم مانند همه جای دنیا به روال طبیعی بتوانند 
اعت��راض کنن��د. نمی ت��وان با نس��بت دادن همه 
مشکالت به خارج آنها را حل کرد. باید مراقب آتش 

زیر خاکستر بود.

خبر

پیشازآنکهاستیضاحشود
رحمانی فضلی جوانمردانه از 

وزارت کشور استعفا بدهد
عض�و فراکس�یون امی�د از طرح س�وال از وزیر 
کشور در مورد علت عدم پیش بینی های اجتماعی 
و امنیتی الزم ب�ا اجرای طرح اصالح قیمت بنزین 
خبر داد و گفت که در همین رابطه طرح استیضاح 

وزیر کشورکلید خورده است.
حجت االسالم احمد مازنی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: 
آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور، رئیس شورای امنیت 
کش��ور است. حوادث اخیر نش��ان می دهد ایشان تمهیدات 
اجتماعی و امنیتی الزم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین 
را فراهم نکرده بود. بطوریکه طبق گزارش ها در مواردی شورای 
تامین اس��تان ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات 
تشکیل جلس��ه داده است. این یعنی ایشان به عنوان رئیس 
شورای امنیت کشور به جای پیش بینی و پیشگیری احتمالی 
تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خونریزی 
و بازداشت تعداد زیادی از افراد، زندانی شدن و مجروح شدن 
آن ها است. به گفته وی این عدم پیش بینی باعث ایجاد زمینه 
برای سوء استفاده دشمنان و بدخواهان کشور شده، به همین 
دلیل بنده سوالی از آقای رحمانی فضلی را مطرح کرده و به 
هیات رئیسه دادم. این سوال به کمیسیون شورا ها ارسال شد تا 
وزیر کشور پاسخ دهد چرا پیش بینی های اجتماعی و امنیتی 
الزم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین صورت نگرفته بود؟. 
اگر وزیر کشور اطالع داشت افرادی در صدد اغتشاش، تخریب 
و به حاش��یه بردن اعتراضات منطقی و قانونی مردم هستند 
چ��را با این خطرات احتمالی برخورد نکرد و ملت را با اجرای 
غافلگیرانه طرح افزایش قیمت بنزین دچار بحران کرد. کاری 
که باعث ش��د سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد بین مردم و 
نظام دچار آسیب شود. مازنی خاطرنشان کرد: بر همین اساس 
عالوه بر سوال بنده از وزیر کشور، طرح استیضاح آقای رحمانی 
فضلی هم کلید خورده، توصیه ام به ایشان این است که یک بار 
به عنوان یک مسئول سیاسی در ایران بار مسئولیت یک اتفاق 
را بپذیرد و با جوانمردی از وزارت کش��ور استعفا دهد تا وقت 
مردم و مجلس برای استیضاح و شنیدن پاسخ های ایشان به 

سوال گرفته نشود. 

بازداشت آخوندی کوچک
در حال�ی مقام�ات قوه قضائیه بازداش�ت پس�ر 
وزیر س�ابق را تایید کرده اند که پیگیری ها نشان 
می دهد وی متهم به کارچاق کنی و دریافت مبالغی 
در وزارتخان�ه مربوط�ه ب�وده و به هم�راه یکی از 

مشاوران وزیر سابق بازداشت شده است.
به گزارش فارس، به تازگی خبر بازداش��ت پس��ر یکی 
از وزرای س��ابق دولت ه��ای یازدهم و دوازدهم منتش��ر 
ش��ده اس��ت. پیگیری های خبرن��گار ف��ارس اطالعات 
جدی��دی درباره این پرونده را روش��ن کرد. بر اس��اس 
پیگی��ری خبرن��گار ف��ارس، مهدی آخوندی ب��ه همراه 
ش��هرام اجتهادی به اتهام کارچاق کن��ی و تخلفات مالی 
بازداشت ش��ده اند. بر این اساس، ش��هرام اجتهادی که با 
مهدی آخوندی و یکی دیگر از مس��ئوالن ارشد دولتی نیز 
نس��بت فامیلی دارد مدت ها به عنوان مشاور وزیر سابق و 
دست راست وی فعالیت می کرده است. این فرد و پسر وزیر 
متهم هستند که با دریافت مبالغی از بعضی پیمانکاران برای 
آنها در وزارتخانه دس��تور گرفته یا کارسازی کرده اند. این 
گزارش حاکی ست فشارهای شدیدی به پیگیری کنندگان 
این پرونده و قوه قضائی��ه برای آزاد کردن این دو نفر و 

پیگیری نشدن این پرونده وارد می شود

استیضاح وزیر نفت 
یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی از 

جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر نفت خبر داد.
ب��ه گزارش ایلن��ا، احمد امیراب��ادی فراهانی در جمع 
خبرنگاران در حاش��یه مجلس شورای اسالمی در نوبت 
عصر از  تدوین طرحی برای استیضاح بیژن نامدار زنگنه 
خبر داد، گفت: تاکنون  ۵۰ امضاء برای طرح اس��تیضاح 
بیژن نامدار زنگنه جمع آوری ش��ده که به هیأت رئیسه 
ارائه شد. این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
درباره محورهای این اس��تیضاح بیان کرد: حذف کارت 
س��وخت و راه اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، 
ارائ��ه اطالعات غل��ط برای افزایش قیم��ت بنزین، عدم 
صداقت در بیان مطالب به مردم درباره گران شدن قیمت 
بنزین، وجود دس��تگاه کارت خوان در دفتر وزارت نفت، 
ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی 
و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری ها، 
عدم توجه توس��عه پاالیش��گاه و پتروشیمی ها و توسعه 

فرآوردهای نفتی از محورهای این استیضاح است.

بودجه رسانه ملی 
ادامه از صفحه یک

رس��انه هایی که معموال تنها از پول آگهی تامین 
منابع می ش��وند و این پول چنان است که هر روز 
شاهد تاس��یس یک ش��بکه تلویزیونی در خارج از 
کشور برای فارس��ی زبانان هستیم که بی منت در 

خدمت تماشاگران خود هستند.
ریخت و پاش زیاد رسانه ملی)!( ما را وا می دارد 
در روزگار عس��رت بودجه ه��ا نگاهی دوباره به این 
دستگاه عریض و طویل بیندازیم و این نظام برنامه 
سازی و پخش آن را مورد نقد و بحث قرار دهیم. 

این که رسانه ای به نام صدا و سیما چنین مانند 
ی��ک حزب سیاس��ی اداره می ش��ود و در برآوردن 
نیازهای نظام هم چنین ناتوان است نشان می دهد 

که این ساز و کار نیازمند تحول جدی است. 
در شرائط فش��ار اقتصادی رسانه ملی باید بتواند 
راهکارهایی برای بهبود امور به مردم پیشنهاد کند 
و آنها را به س��وی همراهی بیشتر با برنامه ها سوق 
ده��د اما نظام قبیله ای ک��ه برمبنای آن اداره می 
شود متاسفانه کارکردهای رسانه را زایل می کند. 

ای��ن هم��ه بودجه که پی��ش از ای��ن گفتیم می 
توانست صرف ساختن چقدر مدرسه یا بیمارستان 

یا راه شود. 
هزین��ه هایی که برای رس��انه ملی می ش��ود در 
حقیقت وسمه بر چشم کور است. در این گور مرده 
ای نخوابیده اس��ت که چنین ب��رای آن نذر و نیاز 

می کنیم.
حاال که بودجه های عمرانی و عمومی کش��ور را 
محدود می کنیم می توانیم در بودجه نویسی برای 
صدا و س��یما هم تجدیدنظر کنیم. رسانه ملی باید 
برآیند خواس��تها و نظریات مردم و سخنگوی مردم 
و نظ��ام در نزدی��ک کردن آرا و م��روج همراهی و 
همدلی ملی باش��د. اکنون چیس��ت؟ قضاوت آن با 

شما!

یادداشت مدیر مسوول

حمید رضا زاهدي 
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عملی�ات نص�ب دو س�کوی دریایی 
فازه�ای 22 ت�ا 24 پ�ارس جنوبی در 
روزهای گذشته با دستیابی به رکوردی 
تازه در فعالیت های فراس�احلی پارس 
جنوب�ی )نصب دو ابرس�ازه دریایی در 
سه روز( به پایان رسید، بدین ترتیب با 
راه اندازی و تکمیل ظرفیت این دو سکو 
ظرف چند هفته آینده و تولیدی شدن 
سومین عرشه دریایی فاز 14، ایران به 
رکورد تازه ای در برداشت روزانه گاز از 
مخزن مش�ترک پارس جنوبی دس�ت 

می یابد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه ث��روت، در ح��ال 
حاضر ظرفیت برداش��ت روزانه گاز ایران از 
بزرگ ترین میدان گازی جهان63۰ میلیون 
مترمکعب است و پیش بینی می شود با نصب 
و بهره ب��رداری از س��کوهای جدید فازهای 
۱3، ۱۴، 22، 23 و 2۴ ای��ن رقم تا نزدیک 

به 68۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد.
این خبری است که مدیرعامل بزرگترین 
ش��رکت تولیدکننده گاز کش��ور در جریان 
بازدید میدانی از طرح های در حال توس��عه 
پارس جنوبی در منطقه عس��لویه و کنگان 

می گوید. 
تش��ریح  ضم��ن  مش��کین فام  محم��د 
دس��تاوردهایی که فعالیت های توس��عه ای 
پارس جنوبی به ثمر رسانده است می گوید: 
این اقدامات در سه طرح توسعه ای فازهای 
۱3، ۱۴ و 22-2۴ ب��ا ات��کا ب��ه قابلیت ها و 
ظرفیت های ش��رکت های داخلی با جدیت 

تمام پیش می رود.
در شرایطی که کشور با تنگناهای تحریم 
و فش��ار امریکا ب��رای حضور ش��رکت های 
خارج��ی در پروژه های نف��ت و گازی ایران 
مواج��ه اس��ت و ص��ادرات نف��ت ای��ران با 
مشکالت جدی مواجه است، ایران توانسته 
با بکارگیری تجربه شرکت های تراز اول دنیا 
در میدان گازی پارس جنوبی، راه توسعه را 

ادامه داده و موفقیت هایی را کسب کند. 
وزی��ر نفت ایران وع��ده داده فعالیت های 
بخش فراس��احلی بزرگتری��ن میدان گازی 

دنی��ا در بخ��ش ایرانی )به جز ف��از ۱۱( تا 
پایان سال تکمیل می شود و ایران می تواند 
تولید روزانه خود را در این بخش به ظرفیت 

حداکثری برساند. 
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، محمد 
مش��کین فام ب��ا تأکید بر اهمی��ت و تمرکز 
برداشت گاز از میدان پارس جنوبی به دلیل 
مشترک بودن آن افزود: یکی از اهداف مهم 
ش��رکت نفت و گاز پارس در س��ال جاری، 
دس��تیابی به برنامه مص��وب وزارت نفت و 
تکمیل بخش فراساحلی فازهای ۱3، ۱۴ و 
22 تا 2۴ پارس جنوبی اس��ت که این مهم 
با برنامه ریزی منس��جم و نظام مند در حال 

اجرا است.
وی با ی��ادآوری نصب دو عرش��ه دریایی 
فازهای 22 تا 2۴ پارس جنوبی در روزهای 
گذشته افزود: تولیدات دو سکوی اصلی 23 
و اقماری2۴B به زودی پس از اتمام عملیات 
هوک آپ و راه اندازی به خشکی منتقل شده 
و پس از فرآورش در پاالیشگاه این فازها، به 

شبکه سراسری گاز تزریق می شود.
دو سکوی جدید فازهای 22 تا 2۴ پارس 
جنوبی پس از تولیدی شدن، برداشت روزانه 
گاز از میدان مش��ترک پارس جنوبی را 28 
میلیون مترمکع��ب )معادل ۱ میلیارد فوت 

مکعب( افزایش می دهند.
برداشت گاز از سومین سکوی فاز 14 

تا دو هفته آینده آغاز می شود
مدیرعامل ش��رکت نف��ت و گاز پارس در 
بخش دیگری از اظهارات خود،فعالیت های 
اجرایی طرح توس��عه فاز ۱۴ پارس جنوبی 
را مطل��وب ارزیابی ک��رد و گفت: هم اکنون 
س��کوی ۱۴B در بخش دریای��ی این طرح 
آماده تولید اس��ت و به محض تکمیل خط 
لول��ه ۵ کیلومتری اتصال به پاالیش��گاه فاز 

۱2، در مدار تولید قرار خواهد گرفت.
به گفته مش��کین فام، خط لوله رابط بین 
پاالیشگاه فاز ۱۴ و ۱2 در مرحله راه اندازی 
ق��رار دارد و تا دو هفت��ه آینده، دریافت گاز 

غنی از سکوی ۱۴B را آغاز خواهد کرد.
عرشه دریایی ۱۴B، سومین سکوی گازی 
ف��از ۱۴ پارس جنوبی اس��ت که با ظرفیت 
تولید روزانه۱۴.2 میلیون متر مکعب )معادل 
۵۰۰ میلیون فوت مکعب( گاز تیرماه س��ال 

جاری در خلیج فارس نصب شد.
س�ه س�کوی پارس جنوب�ی در ریل 

بارگیری از یارد صدرا قرار دارند
وی ب��ا بیان اینکه از مجموع ده س��کوی 
س��فارش گذاری ش��ده به ش��رکت صنعتی 
دریای��ی ایران )صدرا(، 7 س��کو بارگیری و 
نصب شده اند، خاطرنش��ان کرد: سه عرشه 
باقیمانده مربوط به فازهای ۱3 و ۱۴ هستند 
که تا پایان امس��ال به موقعیت مخزنی خود 

در خلیج فارس منتقل می شوند.

مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس 
اولویت بعدی ش��رکت صدرا ب��رای تحویل 
 ۱۴D این ابرس��ازه های دریایی را س��کوی
اعالم کرد و اف��زود: با بارگیری و نصب این 
س��کو در آذرماه و بهره برداری از آن تا پایان 
س��ال جاری، بخش فراس��احلی فاز ۱۴ نیز 
تکمیل می شود، همچنین تالش می شود تا 
دو عرش��ه گازی فاز ۱3 نی��ز پس از انتقال 
به دریا و اس��تقرار در موقعی��ت این طرح، 
تا پایان س��ال جاری نصب ش��ده و در مدار 

بهره برداری قرار گیرد.
به گفته محمد مشکین فام با بهره برداری 
از سکوهای جدید فازهای ۱3، ۱۴، 22، 23 
و 2۴ ظرفیت برداش��ت روزانه گاز از میدان 
مش��ترک پ��ارس جنوبی ب��ه 68۰ میلیون 

مترمکعب می رسد.
وی تأکی��د ک��رد: رق��م یادش��ده بدون 
احتساب ظرفیت برداشت روزانه 28 میلیون 
مترمکعب گاز از عرشه دریایی فاز ۱6 پارس 
جنوبی است که به دلیل تعمیرات خط لوله 
انتق��ال گاز به پاالیش��گاه خش��کی از مدار 

تولید خارج شده است.
سرعت بخش�ی به احداث پاالیشگاه 

فاز 14
مدیرعام��ل ش��رکت نفت و گاز پارس��با 
اش��اره به اینکه فعالیت های اجرایی احداث 
پاالیش��گاه فاز ۱۴ پارس جنوبی با تحوالت 
مناس��بی همراه بوده اس��ت،گفت: سرعت 
توسعه فاز ۱۴ در بخش پاالیشگاهی افزایش 
یافته و در ش��هریور و مهرماه سال جاری به 
ترتیب ۱.7 و ۱.۵ درصد پیشرفت در اجرای 
کار حاصل شده است که اعداد قابل توجهی 

محسوب می شود.
وی گفت: تالش می ش��ود ت��ا در قرارداد 
هم��کاری ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس با 
پیمان��کاران این طرح، مش��کالت پیش رو 
از طریق برگزاری جلس��ات مستمر و تزریق 
به موقع منابع مال��ی برای تأمین تجهیزات 
مورد نیاز برطرف شود و امیدواریم پیشرفت 
پاالیش��گاه فاز ۱۴ پارس جنوبی با س��رعت 

مطلوبی ادامه یابد.

فاصله ایران و قطر در برداشت گاز پارس جنوبی افزایش می یابد
کشور در آستانه دستیابی به رکوردی تازه در بخش انرژی؛

انـرژی
روزنامه صبح ایران

خبر
مدیر عامل بورس انرژی گفت: بازار ما منطقه ای است و حمل آن به صورت زمینی 

انجام می شود و خوشبختانه مشکلی در این حوزه نداریم.
س��یدعلی حسینی در گفت وگو با ایلنا، درباره وضعیت عرضه فرآورده در بورس انرژی اظهار 
داش��ت: در صنعت پاالیش��ی وضعیت خوبی داریم، ۱۰ پاالیش��گاه در کشور داریم که مازاد 
نیاز کش��ور فرآورده تولید می کنند و این ظرفیت م��ازاِد قابل صادرات یک موقعیت رقابتی 
به صنعت پاالیش��ی کشور در منطقه داده و به همین دلیل عرضه فرآورده هایی مثل بنزین، 

گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع باثبات و منظم است و استقبال خوبی هم از آن می شود. 
وی اف��زود: در حال حاضر مش��کل خاص��ی در عرضه ها نداریم و فرآیند رو به رش��دی طی 

می شود.
مدیر عامل بورس انرژی در ادامه درباره موضوع تحریم و نقش آن در روند صادرات از مسیر 

بورس گفت: بازار ما منطقه ای است و حمل آن به صورت زمینی انجام می شود و خوشبختانه 
مشکلی در این حوزه نداریم، عرضه فرآورده در بورس به نفع کشور است چون از خام فروشی 

محصوالت صنعت پاالیش جلوگیری می شود.
وی افزود: نفت خام و میعانات در پاالیش��گاه ها، پاالیش ش��ده و صادر می ش��ود یعنی هم 
ب��ه رون��ق تولید کمک ک��رده، هم از خام فروش��ی جلوگی��ری می کند و هم برای کش��ور 
درآمدزایی مناس��بی دارد. ضمن اینکه در راستای مس��ئولیت های اجتماعی در منطقه هم 
اس��ت چون کش��ورهای منطقه در حوزه تولید فرآورده وضعیت مناسبی ندارند و مردم آنها 
می توانن��د از بنزی��ن، گازوئی��ل، نفت س��فید و گاز مایع باکیفیت اس��تفاده می کنند و  این 
 نش��ان می دهد کش��ور م��ا در حوزه مس��ئولیت های اجتماع��ی در منطق��ه کارهای خوبی

انجام می دهد. 

مدیرعامل بورس انرژی: تحریم مانع صادرات فرآورده های نفتی نشده است

می�زان خروج�ی آب از س�دهای کش�ور در دو ماه 
گذش�ته با افزایش 100 درصدی نسبت به سال گذشته 
از م�رز هف�ت میلی�ارد مترمکعب گذش�ته و ظرفیت 
مناسبی از مخزن س�دهای کشور به کنترل و تسکین 

سیالب های احتمالی اختصاص یافته است.
پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو دیروز اع��الم کرد: میزان 
بارندگی های کشور از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهرماه 
۹8( تا یکم آذرماه به بیش از ۴2 میلیمتر رس��یده است که 
این رقم در مقایس��ه با بارندگی میانگین ۵۱ ساله حدود 23 
درصد افزایش یافته است. این میزان بارندگی تاکنون توانسته 
است در میان بارش های نیم قرن گذشته در همین بازه زمانی 

رتبه سیزدهم را نیز به خود اختصاص دهد.
بارندگی های مناس��ب س��ال آبی جدید موجب شده تا آب 
ورودی به سدها نیز در شرایط مناسبی قرار گیرد، به طوری که 
روان آب ورودی به مخازن س��دهای کشور تا پایان آبان ماه به 
بیش از س��ه میلی��ارد و 68۰ میلیون مترمکعب رس��یده که 

در مقایس��ه با ورودی مدت مشابه س��ال گذشته سه درصد 
افزایش دارد. بارندگی های بس��یار مناسب سال آبی گذشته 
باعث ش��ده تا آب موجود در مخزن س��دهای کش��ور نیز در 

وضعیت مناسب  تری قرار گیرد.
اکنون موجودی مخزن س��دهای کش��ور به ح��دود 2۵.۴ 
میلیارد مترمکعب رس��یده، که این رقم در مقایس��ه با مدت 

مشابه سال گذشته رشد 26 درصدی را ثبت کرده است.
همچنین ۵۰ درصد از حجم مخزن سدهای کشور پر بوده، 
درحالی که این رقم س��ال گذشته در همین بازه زمانی حدود 

۴۱ درصد بود.
بررس��ی سدهای کش��ور نش��ان می دهد از ابتدای مهرماه 
تاکنون روند تخلیه آب موجود در مخازن در دستور کار قرار 

دارد تا برای تسکین سیالب های احتمالی آماده باشند.
برابر این اطالعات در دو ماه گذش��ته میزان خروجی آب از 
سدهای کش��ور حدود هفت میلیارد مترمکعب بوده که این 
رقم در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذش��ته بیش از ۱۰۹ 

درصد افزایش یافته است.
اکنون از میان ۱۹3 س��د بزرگ کشور حدود 67 سد مهم 
کمتر از ۴۰ درصد پر ش��ده اند و یک درصد س��دهای بزرگ 
کش��ور بی��ش از ۹۰ درص��د آب دارند، ظرفیت مناس��بی از 
مخزن سدهای کشور به منظور کنترل و تسکین سیالب های 

احتمالی در سال آبی ۹۹-۹8 اختصاص پیدا کرده است.

نیمی از مخازن سدهای کشور خالی است

عربستان مدرک قابل قبولی 
برای محکومیت ایران ندارد

یک رسانه غربی با اشاره به گذشت بیش از یک 
ماه از حادثه حمله به تاسیس�ات نفتی عربستان، 
اعالم کرد که هنوز ریاض و واشنگتن مدرک قابل 
قبول�ی برای اثبات اتهامات خ�ود علیه ایران پیدا 

نکرده اند.
به گ��زارش رویترز، بعد از حمله به تاسیس��ات نفتی 
عربس��تان که در ماه س��پتامبر انجام شد، عربستان و به 
دنب��ال آن آمری��کا ایران را متهم ب��ه انجام این حمالت 
کردن��د اما ب��ا وجود گذش��ت نزدیک به دو م��اه از آن 
حمالت ریاض و واش��نگتن هنوز مدرک محکمی برای 

اثبات اتهامات خود علیه ایران ارائه نکرده اند. 
البته عربس��تان در این میان چند مدرک کوچک ارائه 

کرده اما گویا نمی توان روی آنها حساب باز کرد. 
در همی��ن رابط��ه ژنرال »کنت مک کن��زی« فرمانده 
نیروه��ای مرک��زی آمری��کا در خاورمیانه گف��ت: ما به 
پاالیش اطالعات در خصوص حمله به تاسیس��ات نفتی 
عربستان ادامه می دهیم و نتیجه آن توسط ریاض اعالم 

خواهد شد.

کدام خودروها را می توان 
گازسوز کرد؟

مدیر طرح س�ی ان جی ش�رکت ملی پاالیش و 
پخ�ش فرآورده های نفتی با اش�اره به اینکه تمام 
خودروها ب�ه جز خودروه�ای گازوئیلی می توانند 
دوگانه سوز ش�وند،  گفت: اولویت با گازسوزسازی 

خودروهای پرمصرف بنزینی، مانند وانت هاست.
حس��ن قلی پور در گفتگو با ایرنا ضمن تاکید بر اینکه 
تمام خودروهای بنزینی قابلیت دوگانه سوز شدن دارند،  
اف��زود: اولویت نخس��ت در دوگانه سوزش��دن خودروها، 
ماشین های پرمصرفی است که وانت ها را شامل می شود. 
بعد از آن حمل و نقل عمومی مانند ون و انواع تاکسی ها 

در دستور کار گازسوزسازی  قرار دارند. 
وی یادآور ش��د: گازسوزس��ازی حمل و نقل عمومی 
و ن��اوگان باری باید با س��رعت انجام ش��ود و ش��رکت 
مل��ی پاالی��ش و پخ��ش فرآورده های نفتی نقش��ی در 
گازسوزس��ازی خودروه��ا ن��دارد و وظیف��ه اش تامین 
س��وخت با مشخصات استاندارد و نظارت بر جایگاه های 
توزیع اس��ت.   قلی پ��ور تبدیل خودروها ب��ا موتور پایه 
بنزینی به دوگانه س��وز را وظیفه خودروسازان و وزارت 
صنعت دانست و گفت: تامین کیت هایی که مصرف می 

شود بر عهده خودروساز است.
وی اف��زود: اکن��ون در طرح هوشمندس��ازی نیز باید 
کارهایی انجام شود و سازمان ملی استاندارد، وزارتخانه 
ه��ای صنع��ت، کش��ور و نف��ت در ای��ن زمینه دس��ت 

اندرکارند.
مدیر طرح س��ی ان جی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی تاکید کرد: س��ال های گذشته همواره 
از سی ان جی به عنوان بمب متحرک نام برده شده، اما 
آیا تاکسی در حال حرکت و یا جایگاهی تاکنون منفجر 

شده است؟
وی افزود: تمام انفجارهای رخ داده به جز مخازنی که 
خودروسازان روی وانت های نیس��ان گذاشتند، بقیه به 

دلیل دستکاری بوده است.

 الجزایر در بازار گاز اروپا 
بد آورد

اقب�ال خط لوله ص�ادرات گاز طبیعی الجزایر به 
اروپا ب�ه دلیل عرض�ه ارزان تر روس�یه و فراوانی 
جهانی گاز مایع، افول کرده و به کاهش فروش این 

کشور منجر شده است.
به گ��زارش بلومبرگ، احمد الهاش��می مازیقی، نایب 
رییس بازاریابی ش��رکت انرژی دولتی سوناطرک اظهار 
کرد: مشتریان اروپایی سوناطرک تقاضا برای گاز الجزایر 
را ب��ه میزان زی��ادی کاهش داده اند ک��ه به کاهش 2۵ 
درصدی سطح فروشی که برای امسال پیش بینی شده 

بود، منجر شد.
الجزایر س��ومین صادرکننده بزرگ گاز به اروپا است. 
طبق گزارش ش��رکت مشاوره انرژی »وود مک کنزی«، 
صادرات کمتر گاز این کش��ور از طریق خط لوله نش��ان 
می دهد که چطور عرضه LNG از سوی تولیدکنندگان 
بزرگی مانند آمریکا و اس��ترالیا، بازار را با اش��باع عرضه 
مواجه کرده و قیمت ها را پایین برده است. این وضعیت 
رقاب��ت پذیری قراردادهای صادرات گاز الجزایر از طریق 
خط لول��ه را که در حال حاضر تح��ت تاثیر قیمت های 

نفت قرار دارد، تضعیف کرده است.
س��وناطرک برای جبران این وضعی��ت، میزان زیادی 
از گاز خ��ود را ب��ه LNG تبدی��ل ک��رده و در ب��ازار 
محموله ه��ای تک برای تحویل فوری با نرخی که حدود 
یک چهارم باالتر از نرخ پیش بینی ش��ده در سال جاری 
اس��ت، به فروش می رس��اند. برای نخستین بار است که 
 LNG فروش محموله های ت��ک 3۰ درصد از صادرات

سوناطرک را تشکیل داده است.
نایب رییس بازاریابی شرکت سوناطرک اظهار کرد: در 
سال 2۰۱۹ به دلیل زمستان گرم تر در اروپا روند فروش 
گاز کامال معکوس ش��د و انتظار می رود سال 2۰2۰ هم 
سال دش��واری باشد و مانند امس��ال زمستان گرم تری 
داشته باش��یم و در نتیجه این شرکت محموله های تک 

بیشتری خواهد فروخت.
فروش LNG س��وناطرک امسال به پنج میلیارد متر 
مکعب خواهد رسید که یک رکورد تاریخی در 2۰ سال 
گذش��ته بوده و حدود 6۰ محموله را تش��کیل می دهد. 
بی��ش از نیم��ی از حجم LNG س��وناطرک در آس��یا 

فروخته شد.

افزایش یک دالر و 46 سنتی 
سبد نفتی اوپک

اوپک در آخرین به روز رسانی سایت خود اعالم 
کرد، هر بش�که سبد نفتی این سازمان با یک دالر 
و 46 س�نت افزای�ش 63.68 دالر فروخته ش�ده 

است.
به گزارش رویترز، س��ازمان کش��ورهای تولیدکننده 
و صادرکنن��ده نفت خام اوپک، در آخرین به روزرس��انی 
سایت خود اعالم کرد، هر بشکه سبد نفتی این سازمان 
پنج ش��نبه 3۰ آبان با ۱ دالر و ۴6 سنت افزایش 63.68 
دالر در هر بش��که فروخته ش��د. س��بد نفتی اوپک روز 
چهارش��نبه 2۹ آبان، 62.22 دالر در هر بش��که معامله 
شده بود. پنجشنبه پس از آنکه  گزارشی منتشر شد که 
اوپ��ک و هم پیمانانش احتماال ط��رح کاهش تولید نفت 
را تا اواس��ط 2۰2۰ ادامه خواهند داد و همچنین چین 
مذاکره کنندگان آمریکا را برای دور جدیدی از گفتگوها 

دعوت کرده است، قیمت نفت افزایش یافت.
بر اس��اس مناب��ع اوپک، کش��ورهای اوپ��ک و دیگر 
هم پیمان��ان غیراوپکی اش در نشس��ت م��اه آینده طرح 
کاهش تولید نفت را تمدید خواهند کرد و همین عاملی 
شد تا قیمت نفت در بازارهای جهانی رشد کند در حالی 

که در ابتدا قیمت نفت کاهشی بود.
اوپک و هم پیمانانش که اوپک پالس نامیده می شوند 
عرض��ه نفت را امس��ال با هدف افزای��ش قیمت کاهش 
دادند و قرار اس��ت تا ۵ و 6 دس��امبر در وین با یکدیگر 

دیدار کنند. این توافق تا مارس 2۰2۰ ادامه دارد.
اما قیم��ت نفت در آخری��ن روز معام��الت بازارهای 
جهانی در هفته گذش��ته یعنی روز جمعه، کاهش یافت 
و از باالتری��ن رقم 2 ماه گذش��ته به عل��ت نگرانی ها در 
م��ورد مذاک��رات تجاری امریکا و چی��ن فاصله گرفت و 
انتظ��ار برای تمدی��د توافق کاهش تولی��د اوپک پالس 
تحت الشعاع قرار گرفت. هر بشکه نفت برنت روز جمعه 
را با قیمت 63.3۹ دالر و هر بش��که نفت خام آمریکا با 

قیمت ۵7.77 دالر به پایان برد.
بیش��ترین قیمتی که تاکنون برای س��بد نفتی اوپک 
ثبت ش��ده برابر با 7۴.۰۴ دالر اس��ت که در 2۵ آوریل 
2۰۱۹ رق��م خورد. در نتیجه قیمت کنونی س��بد نفتی 

اوپک با باالترین رقم سال ۱۰.36 دالر فاصله دارد.
ای��ن نوع نفت س��ال 2۰۱۹ را با قیم��ت ۵2.۱۴ دالر 
در هر بش��که آغاز کرد که کمترین قیمت آن از ابتدای 

امسال به شمار می رود.
متوس��ط قیمت نف��ت اوپک در هفت��ه منتهی به 22 

نوامبر یعنی یک آذر ماه 62.۹6 بوده است.
نفت اوپک س��ال 2۰۱8 به طور متوسط 6۹.78 دالر 
در هر بش��که فروخته شده بود. این نوع نفت تاکنون در 
س��ال جاری میالدی به طور متوسط 63.8۱ دالر در هر 

بشکه معامله شده است.
س��بد نفتی اوپک متشکل از نفت سنگین ایران، نفت 
سبک عربستان، نفت س��بک بصره عراق، نفت صحرای 
الجزای��ر، نفت اورین��ت اکوادور، نف��ت صادراتی کویت، 
س��یدر لیبی، بونی الیت نیجریه، نف��ت موربان امارات، 
ماری��ن قطر، ِمِری ونزوئال، گیراس��ول آنگوال، رابی الیت 

گابن، نفت دجنو کنگو و نفت زفیرو گینه است.

 جزئیات خسارات وارده 
به بیش از 100 جایگاه سوخت 

در ناآرامی های اخیر

رئیس انجم�ن جایگاه داران س�وخت کش�ور با 
اشاره به خسارات وارده به جایگاه های سوخت در 
جریان اغتشاش�ات هفته گذشته گفت: متاسفانه 
بی�ش از 100 واحد مجاری عرضه س�وخت در کل 
کش�ور صدمه دید. برخی از این صدمات به حدی 

بود که جایگاه را از مدار خارج کرد.
صالح��ی رئیس انجمن جایگاه داران س��وخت کش��ور 
در گفتگ��و ب��ا فارس درب��اره میزان خس��ارات وارده به 
جایگاه ه��ای بنزین در کش��ور در جری��ان نارآرامی های 
هفت��ه گذش��ته، گفت: متاس��فانه بی��ش از ۱۰۰ واحد 
مجاری عرضه س��وخت در کل کشور صدمه دید. برخی 
از ای��ن صدمات به حدی بود که جایگاه را از مدار خارج 
کرد. برای مثال در اس��تان اصفهان بیش از 22 جایگاه، 
در اس��تان فارس بیش از 22 جایگاه، در تهران بیش از 
2۱ جایگاه، در اس��تان کردس��تان بیش از 6 جایگاه، در 
مریوان ۵ جایگاه، در استان لرستان بیش از 6 جایگاه و 
در استان خوزستان ۱2 جایگاه دچار آسیب جدی شدند 

و بسیاری از آنها کامال از بین رفتند.
صالح��ی تاکید کرد: صدمات به حدی اس��ت که فکر 
نمی کنم تا چند ماه آینده این جایگاه ها بتوانند به مدار 
برگردن��د.  صالحی در مورد مبلغ خس��ارات وارده گفت: 
در حال حاضر در حال جمع  آوری گزارش هستیم. برای 
همین منظور از کانون کارشناسان در استان های مختلف 
کمک گرفتیم تا در س��ه بخش ابنیه و ساختمان، لوازم 
و تجهیزات اداری و تاسیس��ات جایگاه ها ارزیابی صورت 
بگیرد. چون باید سه کارشناس در این موارد نظر دهند، 
بیان میزان خس��ارات کمی زمان بر خواه��د بود. اما در 
تالش هستیم تا بتوانیم رقم واقعی و نزدیک به واقعیت 

میزان خسارات را پیدا کنیم.

تصمیم ترامپ برای حفاری نفت در منطقه حفاظت شده آالسکاتولید گاز در خانگیران افزایش یافت

تولی�د روزانه گاز منطق�ه عملیاتی 
خانگیران در حوزه عملیاتی ش�رکت 
بهره برداری نفت و گاز شرق، با انجام 
عملی�ات اصالحی حدود یک میلیون 

مترمکعب افزایش یافت.
به گزارش ش��رکت نفت مناطق مرکزی 
ای��ران، محمدرض��ا س��لطانی، مدیر امور 
فنی ش��رکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
اظهار ک��رد: با انجام پنج م��ورد عملیات 
مسدودسازی قسمت آبده پنج حلقه چاه، 
سه مورد اسیدکاری چاه ها و مشبک کاری 
دو حلقه چاه به وس��یله لوله مغزی سیار، 
تولید گاز منطقه خانگیران افزایش یافت.

وی به برنامه ش��رکت نفت و گاز شرق 
برای تولید مس��تمر و پایدار گاز در فصل 
زمس��تان اشاره و تصریح کرد: برای تولید 
مس��تمر و پای��دار گاز در فصل زمس��تان 
اقدام هایی از قبی��ل نصب تفکیک گرهای 
س��رچاهی دو حلقه چاه، نظارت بر تعمیر 

و تکمیل سه چاه خانگیران و برنامه ریزی 
و نظارت بر آماده س��ازی محوطه دو حلقه 
چاه برای استقرار دکل حفاری انجام شده 

است.
نص��ب  و  طراح��ی  اف��زود:  س��لطانی 
ش��عله پوش جدید در گودال های سوخت 
که س��بب کاهش قاب��ل مالحظه مصرف 
از  جلوگی��ری  و  پایل��وت  س��وخت  گاز 
آلودگی های زیست محیطی، تهیه گزارش 
اطالعات و عملکرد مخ��زن و به روزآوری 
تاریخچ��ه تولی��د و اجرای م��دل مخزن 
شبیه س��از از دیگر فعالیت های انجام شده 
در ای��ن زمین��ه اس��ت، همچنی��ن آنالیز 
نتایج ش��اخص بهره دهی چاه ها و نمودار 
نگار تولید، انج��ام ۵۰ مورد آزمایش های 
ممی��زی فشارش��کن و انجام پن��ج مورد 
آزمایش شاخص بهره دهی/ تزریق پذیری، 

برنامه ریزی شده و پایان یافته است.
مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز شرق، استفاده از فناوری های جدید 
مانند تزریق ژل پلیمری برای کنترل آب 
 Seal Maker چاه ه��ای آبده، فن��اوری
ب��رای رف��ع نش��تی در رش��ته تکمیلی و 
 Down hole ت��اج چاه ه��ا و فن��اوری
video برای بررس��ی مان��ع در چاه را به 

 عن��وان راهکار رفع مش��کل  برخی چاه ها
عنوان کرد.

دول�ت ترامپ یک ط�رح مدیریتی 
جدید برای توس�عه حف�اری نفت در 
منطق�ه حفاظت ش�ده آالس�کا تهیه 

کرده است.
به گزارش نش��نال آبزرور، دولت ترامپ 
یک ط��رح مدیریتی جدید برای توس��عه 
حفاری نفت در  ذخایر ملی آالس��کا تهیه 
کرده اس��ت. این منطق��ه را به عنوان یک 
منطقه منحصربه ف��رد و نمادین در زمین 

می شناسند.
این منطقه قب��اًل در دولت اوباما منطقه 
حفاظت ش��ده خاص اعالم ش��ده بود. به 
گفته چاد پجت، مدیر اداره مدیریت زمین 
در آالس��کا، هدف ط��رح مدیریتی جدید 
افزایش تولید انرژی و ایمنی بیشتر انرژی 

برای کشور است.
پجت گفت: »با پیش��رفت در فناوری و 
افزای��ش آگاهی از ای��ن منطقه، مصلحت 
ایجاب می کرد یک طرح جدید برای ایجاد 
توس��عه اقتص��ادی بیش��تر در منابع  این 
منطقه در نظر گرفته ش��ود ولی همچنان 

از منابع مهم حفاظت خواهد شد«.
ای��ن منطقه زیس��تگاه دو گل��ه گوزن 
کانادایی اس��ت و از نظر بوم شناس��ی هم 
زمین های باتالقی منحصر به فردی است 
ب��رای تولیدمثل مرغ های آب��ی مهاجر از 
سراسر جهان. کل خط ساحلی این منطقه 

محل س��کونت خرس های قطبی در خطر 
انقراض است.

کن ساالزار، وزیر کشور سابق در 2۰۱3 
ط��رح فعلی را ک��ه این منطق��ه را به دو 
قس��مت تقس��یم می کند امضا کرد. یک 
منطقه برای توس��عه نف��ت و یک منطقه 

حفاظت شده.
کریس��تن میل��ر، مدیر گ��روه حفاظت 
از منطقه آالس��کا گفت ای��ن طرح موافق 
با منافع نف��ت و گاز برنامه ریزی ش��ده و 
دوراندیش��انه نیس��ت و جوام��ع محلی و 
حی��ات وحش منطق��ه را در خط��ر قرار 

می دهد.
ذخایر نفتی این منطقه در ۱۹23 توسط 
رئیس جمه��ور وارن هاردینگ ایجاد و به 
عنوان ذخایر نفتی استراتژیک برای نیروی 
دریایی کنار گذاش��ته ش��دند. این ذخایر 
۹226۹ متر مربع از مس��احت این منطقه 

را در بر می گیرند.
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سرپرس�ت اداره کل تس�هیالت 
تبص�ره ای بانک مس�کن اعالم کرد: 
81.5 درص�د از اعتب�ارات ابالغ�ی 
به مدیریت ش�عب 21 اس�تان س�یل 
زده کش�ور در قالب تسهیالت قرض 

الحسنه پرداخت شد.
رضا صالحی ش��هرابی، سرپرست اداره 
کل تس��هیالت تبصره ای بانک مس��کن 
با بی��ان اینکه بخ��ش عم��ده تکالیف این 
بانک برای حمایت از س��یل زدگان انجام 
شده است، به پایگاه خبری بانک مسکن-

هیبنا، گف��ت: به دنب��ال وقوع س��یل در 
ابتدای س��ال جاری در بخ��ش زیادی از 
استان های کش��ور، مطابق با ارزیابی های 
انجام ش��ده، از میان 2۱ اس��تان خسارت 
دیده، اس��تان های لرس��تان، گلس��تان و 
خوزستان بیشترین آس��یب و خسارت را 

دیده اند.
 از ای��ن رو در جری��ان توزی��ع اعتب��ار 
برای پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه، 
مدیریت شعب این سه اس��تان بیشترین 
 می��زان اعتب��ار را ب��ه خ��ود اختص��اص

 داده اند.
وی ادامه داد: مطابق با کارنامه عملکرد 
تهیه ش��ده از روند پرداخت تس��هیالت از 
ابتدای س��ال جاری تا 23 آبان ماه س��ال 
جارَی، ۱۴۴ میلیارد و 2۵ میلیون تومان 
اعتبار به اس��تان لرس��تان، 83 میلیارد و 
2۵۰ میلیون تومان به اس��تان گلستان و 

68 میلیارد و 72۰ میلی��ون تومان اعتبار 
به شعب استان خوزستان اختصاص پیدا 

کرده است.
وی س��رعت پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه به سیل زدگان را مناسب ارزیابی 
کرد و گفت: مطابق با تدابیر اخذ شده برای 
جبران خسارت آسیب دیدگان این سیل، 
مدیریت بانک مس��کن به تمامی ش��عب 
استان های آسیب دیده ابالغ کرده تا روند 
پرداخت تس��هیالت با کم ترین گرفتاری 

برای هموطنان آسیب دیده انجام شود.
صالحی همچنین به آمار اس��تان هایی 

که باالترین درصد از اعتب��ار ابالغی خود 
را به ش��کل تسهیالت به آس��یب دیدگان 
پرداخت ک��رده اند اش��اره ک��رد و گفت: 
اس��تان های زنج��ان، کرمان، خراس��ان 
رضوی و خراس��ان جنوب��ی تاکنون چهار 
استانی بوده اند که ۱۰۰ درصد از اعتبارات 
ابالغی خود را به شکل تسهیالت پرداخت 

کرده اند.
وی روند پرداخت تس��هیالت در شعب 
سایر استان ها را نیز مناسب ارزیابی واظهار 
کرد: اس��تان های همدان، مرکزی،ایالم، 
فارس، سیستان و بلوچستان،کردستان، 

کرمانش��اه، کهگیلویه و بوی��ر احمد نیز از 
دیگر اس��تان هایی هس��تند ک��ه بیش از 
نیمی از اعتبارات ابالغی خود را اختصاص 

داده اند.
سرپرست اداره کل تس��هیالت تبصره 
ای بانک مسکن همچنین مجموع اعتبار 
ابالغی به ش��عب 2۱ اس��تان را در مرحله 
نخس��ت معادل ۴۵۰ میلیارد تومان اعالم 
کرد و گفت: گزارش عملکرد تهیه ش��ده 
از مدیریت شعب اس��تان های مختلف تا 
تاریخ مذکور نش��ان می ده��د از مجموع 
۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده 
شده، تاکنون 367 میلیارد و ۱3۹ میلیون 
و 7۰۰ هزار تومان مع��ادل 8۱.۵ درصد از 
اعتب��ارات، تاکنون به ش��کل تس��هیالت 
قرض الحسنه به متقاضیان تخصیص پیدا 

کرده است.
 وی با بیان اینکه میزان تقاضا برای اخذ 
تسهیالت در استان های مختلف طی ماه 
های گذش��ته متفاوت بوده است، تصریح 
کرد: در برخی استان های آسیب دیده، با 
وجود آنکه هنوز بخشی از اعتبار ابالغی به 
شعب باقی مانده، اما مطابق با گزارش ارایه 
شده از س��وی مدیریت ش��عب، به تمامی 
تقاضاها پاسخ داده شده و هیچ پرونده ای 
در صف انتظار برای اخذ تسهیالت وجود 
ندارد.  به گفته وی بانک مسکن، از ابتدای 
وقوع این حادثه تاکنون در کنار هموطنان 

آسیب دیده بوده است.

روند تسهیالت دهی به  آسیب دیدگان ناشی از سیل
سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن تشریح کرد:

بانک و بیمه
لزوم راه اندازی شعب آسیب دیده بانک هاروزنامه صبح ایران

با امضاء تفاهم نامه بانک توس�عه تعاون و معاونت 
ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده 300 میلیارد 
ریال تسهیالت اعتباری توس�ط بانک توسعه تعاون 

به زنان سرپرست خانوار پرداخت می شود.
 تفاهم نام��ه فی مابین بانک توس��عه تع��اون و معاونت 
ریاس��ت جمهوری در امور زن��ان و خانواده در س��اختمان 
آن معاونت ب��ه امضاء حج��ت اهلل مهدیان ریاس��ت هیات 
مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه تع��اون و دکتر معصومه 
 ابتکار معاونت ریاس��ت جمهوری در امور خانواده و زنان به

 امضاء رسید.  
حج��ت اهلل مهدیان در جلس��ه امض��اء ای��ن تفاهم نامه 
بابیان اینکه بانک توس��عه تعاون خود را به عنوان یک بانک 
اقتصادی و اجتماع��ی به جامعه معرفی و در قبال مس��ائل 
اقتصادی و اجتماعی خود را مسئول می دارد گفت: بسیاری 
از طرح های ملی با حضور و مش��ارکت بانک توس��عه تعاون 
به مرحله اجرایی رسیده اس��ت و انعقاد این تفاهم نامه نیز 
از زم��ره مباحث مرتبط با مس��ئولیت اجتماع��ی مرتبط با 
مأموریت و فلسفه وجودی بانک توسعه تعاون برای یکی از 

ارزشمندترین اقشار جامعه یعنی زنان می باشد.  
وی بابیان اینکه در این تفاهم نام��ه 3۰۰ میلیارد ریال، 
منابع بانک توس��عه تع��اون در قالب پرداخت تس��هیالت 
اعتباری به جامع��ه هدف پیش بینی گردیده اس��ت گفت: 
مقرر گردید ت��ا در قالب این تفاهم نامه تع��داد ۱7۰۰ فقره 
تس��هیالت قرض الحس��نه 3۰ میلیون ریالی با نرخ سود ۴ 
درصد و بازپرداخت چهارساله که از سوی معاونت امور زنان 
و خانواده به بانک معرفی می گردد برای کمک به اش��تغال 
زنان سرپرس��ت خانوار پرداخت گردد.  وی در همین رابطه 
افزود: بر اس��اس همین تفاهم نامه پیش بینی گردید مبلغ 
2۵۰ میلیارد ریال در قالب مرابحه عمومی تا س��قف ۵۰۰ 
میلیون ریال با نرخ س��ود ۱۵ درصد ک��ه 3 درصد زیر نرخ 
تصویب شورای پول و اعتبار می باشد با بازپرداخت 3 ساله 

به شرکت تعاونی های زنان کارآفرین پرداخت گردد.  
مهدیان انعقاد این تفاهم نامه و حضور و مش��ارکت بانک 
توس��عه تعاون برای حمایت از اقشار سرپرس��ت خانواده را 
راه حلی مناسب برای صیانت از شأنیت و شخصیت زنانی که 

عهده دار سرپرس��تی خانوار و امرارمعاش افراد تحت تکفل 
می باشند دانس��ت و دراین باره گفت: کمک به شناسایی و 
تخصیص بهین��ه منابع به زنانی ک��ه از توانمندی، قابلیت و 
مهارت در بحث اشتغال در سطوح مختلف خانگی، صنعتی 
و کشاورزی به صورت حقیقی و حقوقی برخوردار می باشند 
می تواند عاملی برای امیدبخش��ی در جامعه و جلوگیری از 
ناهنجاری ها تلق��ی گردد.  مهدیان همچنی��ن افزود: بانک 
توسعه تعاون در طی این مدت هشت ماهه سال ۹8 هرماهه 
حداقل مبلغ��ی بالغ بر ۱۰ ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت 
اعتب��اری به متقاضی��ان در بخش های مختل��ف اقتصادی 
پرداخت نموده است که انتظار می رود این عدد تا پایان سال 

جاری جمعاً از مرز ۱3۰ هزار میلیارد ریال تجاوز نماید. 
 وی در همی��ن رابطه اف��زود: بانک توس��عه تعاون طی 
سال جاری بالغ بر 7۱۰ میلیارد ریال تسهیالت اعتباری به 
مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت نموده 
و همچنی��ن در س��ال گذش��ته ۱62۰ میلیارد ری��ال وام 
قرض الحسنه ازدواج در اختیار زوج های جوان قرارداده که 
این عدد طی هشت ماهه سال جاری به ۱8۵۰ میلیارد ریال 
افزایش پیداکرده اس��ت که پیش بینی می گردد وام ازدواج 

تا پایان سال به 2۴۰۰ میلیارد ریال فزونی یابد. 
 مهدیان همچنین رق��م پرداختی تس��هیالت اعتباری 
بانک توسعه تعاون را در اش��تغال روستایی و عشایری طی 
سال ۹7 و هشت ماهه امس��ال ۱72۰۰ میلیارد ریال اعالم 
و افزود: بانک توس��عه تعاون در بخش اش��تغال فراگیر نیز 
رقمی بالغ بر ۴2۰۰ میلیارد ریال ب��ه متقاضیان تخصیص 

داده است.   مدیرعامل بانک توس��عه تعاون بند الف تبصره 
۱8 را از دیگ��ر طرح های ملی مهم در بح��ث کمک به رونق 
تولید و اش��تغال عنوان کرد و دراین باره گفت: بانک توسعه 
تعاون ب��ا وزارت صم��ت بالغ بر 2۰ ه��زار میلی��ارد ریال، 
وزارت جه��اد کش��اورزی ۱۱۵۰۰ میلیارد ری��ال، وزارت 
صنایع دستی و گردشگری 3۰۰۰ میلیارد ریال، برای کمک 
به عاملیت در اج��رای این طرح، موفق به انعق��اد قرارداد با 

وزارتخانه های مذکور شده است. 
 مهدی��ان انعق��اد تفاهم نامه ۱۹ ه��زار میلی��ارد ریالی 
با ش��رکت آبفا جهت توسعه ش��بکه آبرس��انی روستایی، 
مدیریت بهینه مصرف آب، تصفیه آب ش��یرین و همچنین 
انعقاد تفاهم نام��ه ۵۰۰۰ میلیارد ریالی با ش��رکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران را برای س��اخت و خرید واگن را از 

دیگر اقدامات بانک در 8 ماهه امسال عنوان نمود.
 مهدیان بابیان اینکه از مجموع تسهیالت پرداختی ۴۰۰ 
هزار میلیارد ریالی طی فعالیت ۱۰ س��اله، با توجه به جوان 
بودن بانک یک عدد قابل قبولی تلقی نمود دراین باره گفت: 
که دوسوم تس��هیالت پرداختی یادش��ده مربوط به 3 سال 
اخیر بوده همان گونه که دوسوم منابع سپرده ای نیز مربوط 

به این 3 ساله اخیر می باشد. 
همچنین در این مراس��م دکتر معصومه ابت��کار معاون 
ریاس��ت جمهوری در امور زن��ان و خانواده گف��ت: امضاء 
ای��ن تفاهم نامه و فراه��م نمودن ام��کان پرداخ��ت وام به 
زنان سرپرس��ت خانوار بس��یار حائز اهمیت ب��وده و امکان 
توان افزایی زنان سرپرست خانواده جزو اولویت های دولت 

یازدهم و دوازدهم محسوب می گردد.
 وی در این رابطه افزود: زنانی که عهده دار بار مسئولیتی 
خانواده می باش��ند بی تردید نیازمند کار و حمایت مناسب 
می باش��ند که بای��د برای آنه��ا کار و اش��تغال مناس��ب و 

شرافتمندانه ایجاد گردد. 
ابتکار در همین رابطه افزود: حمایت از زنان کارآفرین و 
کس��ب وکارهایی که زنان عهده دار مسئولیت آن می باشند 
عالوه بر کمک به حضور مش��ارکت و فعالیت جدی زنان در 
عرصه اقتصادی، می تواند باعث بهره گیری از اجتماع پاک و 

سالم با کمترین ناهنجاری و بی هنجاری به حساب آید. 

 اختصاص 300 میلیارد ریال تسهیالت اعتباری بانک توسعه تعاون
برای زنان سرپرست خانوار

4
خبر

بیانیه شورای هماهنگی بانک های 
 دولتی درباره خسارت

به شعب بانک ها
بیانیه شورای هماهنگی بانک های دولتی درباره 
حوادث اخیر و خسارت به شعب بانک ها منتشر شد. 
ش��ورای هماهنگی بانک های دولت��ی بیانیه ای را با 
توجه به ح��وادث اخیر و ایجاد خس��ارت به برخی از 
ش��عب و دس��تگاه های ATM بانک ها منتشر کرد 
که متن آن به ش��رح زیر اس��ت:  بزرگترین سرمایه 
نظام بانکی هر کش��وری، اعتماد مردم آن کشور به 
این رکن مهم اقتصاد، به عنوان شریان حیاتی جمع 
آوری و تخصیص بهینه منابع در راس��تای توس��عه 
کشور است. ش��بکه بانکی کش��ور افتخار دارد که با 
وجود تمامی محدودیت های بی��ن المللی و چالش 
های اقتصادی و اجتماع��ی گوناگون، همواره تالش 
خود را ص��رف افزایش ث��روت و رفاه جامع��ه و گره 
گشایی از مشکالت ریز و درشت سازمانها، شرکتها، 
اصناف و تمامی شهروندان س��رافراز ایران نماید.  در 
این راس��تا، حمایت از تولید ایرانی، تجارت کاالهای 
اساس��ی و موردنی��از، تأمی��ن مس��کن و جهیزیه، 
تسهیل اش��تغال، ازدواج و کاشت، داشت و برداشت 
محصوالت کش��اورزی و همچنین کمک به عبور از 
بحران های طبیعی مانند س��یل و زلزله، مهمترین 
مأموریت بانکهای کشور در س��الهای اخیر، به ویژه 
در س��ال رونق تولید بوده اس��ت. درس��ت به همین 
دلیل است که در سالهای اخیر دشمنان و بدخواهان 
امنیت، رفاه و توسعه کش��ور، از هیچ کوششی برای 
ضربه زدن به نظام بانکی دریغ نکرده و به انواع اقدام 
های ش��رارت بار از تحریم کامل بانک های کش��ور 
گرفته تا حمالت س��ایبری مس��تمر و گس��ترده و 
همچنین تبلیغات منفی و ناامیدکننده متوسل شده 
اند تا مانع از کارآمدی و نقش آفرینی ش��بکه معظم 

بانکی کشور شوند.
  اما به فضل الهی، مدیریت بیش از یکصد میلیون 
حساب بانکی متعلق به حدود پنجاه میلیون شخص 
حقیقی و حقوق��ی، به گونه ای ک��ه تمامی تراکنش 
ها و نقل و انتقاالت در کس��ری از دقیقه انجام شود، 
دستاورد مهم تالش ش��بانه روزی کارکنان متعهد و 
خدوم نظام بانکی کشور بوده است که البته به دلیل 
وج��ود محدودیت ه��ا و تبلیغات نادرس��ت، امکان 
انعکاس کامل این دس��تاوردها در رسانه ها هیچگاه 
فراهم نشده اس��ت. اکنون در چهلمین سال رشد و 
بالندگی نظ��ام مقدس جمهوری اس��المی، خداوند 
متعال را شاکریم که بار دیگر توفیق عبور از چالشی 
بزرگ را به مردم شریف و مسئولین خدمتگزار ایران 
عنایت فرمود.  چالشی که نتیجه ماه ها برنامه ریزی 
و مقدمه چینی دش��منان کوچک و بزرگ، از جمله 
آمریکای جهانخ��وار، رژیم صهیونیس��تی غاصب و 
ایادی و عوام��ل منطقه ای آن��ان و فریب خوردگان 
داخلی ب��وده که در انتظ��ار فرصتی مناس��ب برای 
برافروخت��ن آت��ش فتنه ای گس��ترده بودن��د و در 
روزهای اخیر نیز از هیچ تالش��ی ب��رای ضربه زدن 
به نظام، از جمله ش��عب بانکها فروگ��ذار نکردند. اما 
با تدابیر مس��ئولین ارش��د و جانفش��انی نیروهای 
نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین هوش��مندی 
مردم شریف و جداسازی صف و معترضین از اخالل 
گران و آش��وبگران قانون ش��کن، بحمداهلل آرامشی 
مناس��ب برقرار و زمین��ه انجام فعالی��ت های عادی 
اقتصادی همچنان فراهم است.  در این راستا شبکه 
بانکی کش��ور با وجود تحمل خس��اراتی سنگین از 
جمله آتش س��وزی کامل، تخریب و آسیب دیدگی 
ساختمان های خودپردازها و اثاثیه و سرقت اموال، 
که ثروت عمومی کشور بوده و متعلق به تمامی آحاد 
مردم است از همان ابتدای امر، تمامی همت خود را 
مصروف عدم توقف خدمتگذاری به مشتریان نموده 
و اکنون نیز با بازسازی شعب، استقرار شعب سیار و 
انتقال برخی عملیات به شعب دیگر، با ظرفیت کامل 

در خدمت شهروندان سربلند سراسر کشور است.  

عنوان کسب و کار پیشرو در اقتصاد 
مقاومتی به بانک سینا رسید

بانک س�ینا عنوان کس�ب و کار پیشرو در 
پیاده س�ازی اس�تراتژی اقتصاد مقاومتی در 
س�یزدهمین کنفرانس بین الملل�ی مدیریت 

استراتژیک را کسب کرد.
ای��ن کنفرانس بین المللی، با مش��ارکت ش��بکه 
تلویزیون��ی ای��ران کاال و کمیس��یون انجمن های 
علم��ی کش��ور و حض��ور بیش از ی��ک ه��زار نفر از 
دانش��جویان، اس��اتید، مدیران ح��وزه برنامه ریزی 
و مدیریت اس��تراتژیک و با س��خنرانی محمدجواد 
آذری جهرمی، وزیر ارتباط��ات و فناروی اطالعات، 
حجت االسالم و المس��لمین محمدحسن ابوترابی 
فرد، عضو هیأت عالی حل اخت��الف و تنظیم روابط 
قوای س��ه گانه، برات قبادیان، معاون��ت پژوهش و 
فن��اوری وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، محمد 
جاللی، دبیر کمیس��یون انجمن های علمی کش��ور 
در س��الن اجالس سران کش��ورهای اسالمی برگزار 
ش��د. در این رویداد که ب��ا ارائه مق��االت تخصصی، 
برگزاری سخنرانی های کلیدی و همچنین برگزاری 
پانل تخصصی اس��تراتژی های توسعه صندوق های 
بازنشستگی کشور همراه بود، از بانک سینا به عنوان 
کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد 
مقاومتی سال ۹8 کش��ور، تجلیل شد. سیزدهمین 
کنفرانس بین المللی مدیریت اس��تراتژیک به همت 
انجمن مدیریت راهبردی ایران و با مشارکت شبکه 
تلویزیونی ایران کاال و کمیسیون انجمن های علمی 
کشور در س��الن اجالس سران کش��ورهای اسالمی 

برگزار شد.

خبر

تعیین تکلیف11هزارمیلیارد ریال 
ازاموال مازادبانک ملی

بانک ملی ایران در راستای عمل به مفاد ماده 16 
و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشورموفق به واگذاری بیش از 11 هزار 

میلیارد ریال از اموال مازاد خود شده است.
 این واگ��ذاری ها در جهت عمل به سیاس��ت های 
کالن دولت و خ��روج از بن��گاه داری بانک ها صورت 
گرفته و در مجموع در س��ال ج��اری ۱۱ هزار و ۱۵6 
میلیارد ریال از اموال م��ازاد بانک اعم از امالک ملکی 
و تملیکی و سهام ش��رکت ها تعیین تکلیف شده اند. 
الزم به ذکر اس��ت، با توجه به تأکیدات رئیس جمهور 
و ابالغ قانون کاهش 33 درصدی بنگاه داری س��االنه 
بانک ه��ا، همه بانک ه��ای دولتی کارگ��روه هایی را 
برای واگذاری و فروش سهام شرکت ها و اموال مازاد 
تشکیل داده اند. بانک ملی ایران طی روندی منطقی، 
قانونی و گام به گام، در ح��ال واگذاری اموال و امالک 
مازاد خ��ود بوده و بر اس��اس گزارش اه��م عملکرد و 
دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که اخیرا 
منتشر شد، این بانک هم اکنون پیشتاز فروش اموال 

مازاد است. 

فعال سازی دریافت رمز دوم یکبار 
مصرف پویا برای مشتریان پست بانک 

مدیر امور فناوری اطالعات پست بانک اعالم 
کرد:درراستای الزامات بانک مرکزی و به منظور 
افزای�ش امنیت تراکنش�های کارت های بانکی 
مشتریان، سامانه تولید رمز دوم یکبار مصرف 

پویا این بانک راه اندازی شد.
 بهمنی افزود: مش��تریان این بانک برای دریافت و 
نصب رمز دوم یکبار مصرف پویا می توانند به وس��یله 
تلفن همراه هوشمند از وب  سایت این بانک به نشانی 
www.postbank.ir برنام��ک رمزس��از را دانلود 
نموده و برای فعالسازی آن به یکی از شعب این بانک 
درسراس��ر کش��ور مر اجعه نمایند.  وی تصریح کرد: 
۱۵دی ماه ۱3۹8 آخرین مهلت اس��تفاده از رمزدوم 
ایس��تا برای انج��ام تراکنش های کارت ه��ای بانکی 
تعیین شده و پس از مهلت تعیین شده رمزدوم یکبار 
مصرف پویا فعال ش��ده و رمزهای دوم ایستا غیرفعال 
می ش��ود.  مدیرامور فن��اوری اطالع��ات تأکید کرد: 
تایید شماره تلفن همراه نزد ش��عب پست بانک ایران 
برای دریافت رمزدوم یکبار مصرف پویا توسط هریک 
از مش��تریان الزامی بوده و در صورت ع��دم انجام این 
فرآین��د تا مهل��ت تعیین ش��ده، امکان فعال س��ازی 

رمزدوم یکبار مصرف پویا میسر نخواهد بود.  

صالح آبادی در افتتاحیه پنجمین 
نمایشگاه تراکنش ایران شرکت کرد

پنجمین نمایش�گاه تراکنش ایران با حضور 
مدیران عرصه بانکداری دیجیتال و مدیرعامل 

بانک توسعه صادرات ایران گشایش یافت.
 دکتر علی صالح آبادی در این مراسم که وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، مدیران فابا و سایر مسووالن نظام 
بانکی حضور داشتند، در جش��نواره معرفی دو چهره 
ماندگار بانکداری و دو مدیرموث��ر فناوری و پرداخت 
شرکت جس��ت. نمایش��گاه تراکنش ایران با راهبرد 
تبدیل کش��ور ب��ه مرکز ثقل فن��اوران صنای��ع مالی 
و بانک��ی خاورمیانه برگزار می ش��ود و مباحثی چون 
اکوسیس��تم بانکداری، پرداخت دیجیتال و توس��عه 
کسب و کارهای خصوصی در عرصه فناوریهای نوین 
صنایع مالی ، بانکی و پرداخت را دنبال می کند. دکتر 
صالح آبادی که بعنوان عضو هیات داوران جش��نواره 
چهره های ماندگار و مدی��ران موثر صنعت بانکداری 
و پرداخت در این مراسم ش��رکت کرده بود، در آیین 
رونمایی از تمبر یادبود نمایشگاه پنجم تراکنش ایران 
نیز حضور یافت. پنجمین نمایش��گاه تراکنش ایران 
با برگزاری جش��نواره ها، نشس��ت های اس��تارتاپی، 
سمینارهای تخصصی و کارگاههای معرفی محصول 
از امروز شروع به کار کرده و تا سی ام آبانماه سالجاری 
در محل س��الن همایش ه��ای نمایش��گاه گفتگو در 

تهران ادامه خواهد داشت.

تمهیدات بانک کارآفرین برای توسعه 
سرمایه گذاری خارجی در ایران

بانک کارآفرین تمهی�دات بانکی الزم برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور و فعاالن 
اقتصادی داخل�ی در ام�ر واردات و صادرات را 

فراهم می کند.
 حمید تهرانف��ر مدیرعامل این بانک در حاش��یه 
فرصت ه��ای  معرف��ی  نمایش��گاه  »یازدهمی��ن 
سرمایه گذاری کشور و ششمین نمایشگاه بین اللملی 
بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش اینوکس 
2۰۱۹« با تبیی��ن نقش س��رمایه گذاری خارجی در 
توسعه اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری 
خارجی اثرات قابل مالحظه ای در رش��د متغیرهای 
کالن اقتصادی کش��ور دارد و بنابرای��ن رویکرد بانک 
کارآفری��ن حمای��ت از س��رمایه گذاران ب��ه ویژه در 
بخش های داخل��ی و خارجی اس��ت.  وی تاکید کرد: 
افزایش رش��د اقتصادی، کاهش نرخ بهره، اش��تغال، 
توس��عه ص��ادرات و... از جمل��ه تاثی��رات مس��تقیم 
سرمایه گذاری خارجی و در نتیجه توسعه فعالیت های 
اقتصادی کشور است. بانک کارآفرین در بخش ارزی 
و بین المللی خدمات بسیار متنوعی را ارائه می کند و 
کارنامه برجس��ته ای در صنعت بانکداری کشور دارد. 
بر همین اساس این آمادگی در بانک کارآفرین وجود 
دارد تا از س��رمایه گذاران و صادرکنندگان غیرنفتی 

حمایت کامل و همه جانبه صورت گیرد.

بانک مرک�زی در بخش�نامه ای اع�الم ک�رد: بانک ها هرچه 
سریعتر به راه اندازی شعب آسیب دیده اقدام کنند.

 درپی تخری��ب تعداد زی��ادی از ش��عب و خودپردازه��ای بانک ها 
توس��ط اغتشاش��گران، بان��ک مرکزی جمه��وری اس��المی ایران 

در بخش��نامه ای از تم��ام بانک ه��ا درخواس��ت ک��رد ب��رای تداوم 
خدمت رس��انی به م��ردم، هرچه س��ریعتر ب��ه راه اندازی ش��عب 
 و خودپردازه��ای بانک ه��ا در مناط��ق مختل��ف کش��ور اق��دام 

کنند.

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13- آیین نامه تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مس��تقر در اداره 
اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:

۱-پرونده کالس��ه 63۱ و رای شماره ۱۹۱7 مورخ ۹8/۴/6 به 
تقاضای همای��ون نعمت اللهی فرزند محمدعلی نس��بت به 2۱ 
س��هم و  یک- س��وم  سهم  مشاع از ۹6 س��هم ششدانگ اعیان 
یک باب س��اختمان به مساحت 267/۱2 متر مربع مجزی شده 
از پالک 2۱۴۰- اصلی واقع در بخش یک خرم آباد )عرصه ملک 

وقف است( رسیدگی و تایید و انشا گردید.
2- پرونده کالسه 632 و رای شماره ۱۹۱۹ مورخ ۹8/۴/6 به 
تقاضای طیبه نعمت اللهی فرزند محمدعلی نسبت به ۱۰ سهم 
و دو- س��وم  سهم  مش��اع از ۹6 سهم ششدانگ اعیان یک باب 
ساختمان به مس��احت 267/۱2 متر مربع مجزی شده از پالک 
2۱۴۰- اصل��ی واقع در بخش یک خ��رم آباد )عرصه ملک وقف 

است( رسیدگی و تایید و انشا گردید.
3- پرونده کالسه 63۵ و رای شماره ۱763۰ مورخ ۹8/۱2/23 
به تقاضای کتایون نعمت اللهی فرزند محمدعلی نس��بت به ۱۰ 
س��هم و دو- سوم  سهم  مشاع از ۹6 سهم ششدانگ اعیان یک 
باب س��اختمان به مس��احت 267/۱2 متر مربع مجزی شده از 

پ��الک 2۱۴۰- اصلی واقع در بخش یک خرم آباد )عرصه ملک 
وقف است( رسیدگی و تایید و انشا گردید.

۴- پرونده کالسه 633 و رای شماره ۱763۴ مورخ ۹8/۱2/23 
به تقاضای حجت اله نعمت اللهی فرزند محمدعلی نسبت به 2۱ 
سهم و یک- سوم  سهم  مشاع از ۹6 سهم ششدانگ اعیان یک 
باب س��اختمان به مس��احت 267/۱2 متر مربع مجزی شده از 
پ��الک 2۱۴۰- اصلی واقع در بخش یک خرم آباد )عرصه ملک 

وقف است( رسیدگی و تایید و انشا گردید.
۵- پرونده کالسه 63۰ و رای شماره ۱7636 مورخ ۹8/۱2/23 
به تقاضای نعمت اله نعمت اللهی فرزند محمدعلی نسبت به 2۱ 
سهم و یک- سوم  سهم  مشاع از ۹6 سهم ششدانگ اعیان یک 
باب س��اختمان به مس��احت 267/۱2 متر مربع مجزی شده از 
پ��الک 2۱۴۰- اصلی واقع در بخش یک خرم آباد )عرصه ملک 

وقف است( رسیدگی و تایید و انشا گردید.
6- پرونده کالسه 63۴ و رای شماره ۱7632 مورخ ۹8/۱2/23 
ب��ه تقاضای فریبا  نعمت اللهی فرزند محمدعلی نس��بت به ۱۰ 
س��هم و دو- سوم  سهم  مشاع از ۹6 سهم ششدانگ اعیان یک 
باب س��اختمان به مس��احت 267/۱2 متر مربع مجزی شده از 
پ��الک 2۱۴۰- اصلی واقع در بخش یک خرم آباد )عرصه ملک 

وقف است( رسیدگی و تایید و انشا گردید.

مرات��ب در اجرای م��اده3 قان��ون تعیین تکلی��ف و اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی  در روزنامه کثیر االنتشار 
و محلی آگهی انتش��ار و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض و مبادرت به تقدیم دادخواست 
ب��ه مراجع قضایی ذیص��الح اقدام و گواهی تقدیم دادخواس��ت 
تحویل ثبت اس��ناد نماید و ادامه عملی��ات ثبتی موکل به اراِئه 
حکم نهایی می باش��د در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواس��ت و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
وصول اعتراض س��ند مالکیت مورد تقاضا بر اس��اس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد ش��د در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
41558984
ملک نیاز اسداللهی 
 رییس ثبت اسناد و امالک
 شهرستان خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/9/4
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/20
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در هفته اول آذر ماه طرح آزمایش�ی 
»هر خانه، یک پایگاه سالمت« در شهر 

محمدیه قزوین، افتتاح می شود.
در نشس��ت هماهنگی ط��رح »هر خانه، 
یک پایگاه س��المت«، دکتر منوچهر مهرام، 
رییس دانش��گاه عل��وم پزش��کی قزوین، از 
افتتاح آزمایشی این طرح در شهر محمدیه 

استان قزوین، در هفته آینده خبر داد.
این نشست، روز 3۰ آبان ۱3۹8 در محل 
فرمانداری شهرس��تان البرز برگزار ش��د و 
دکتر مهرام با اش��اره به اینکه طرح مذکور، 
روز پنجم آذر ماه با حضور مقامی از وزارت 
بهداش��ت، افتتاح خواهد ش��د؛ گفت: طرح 
»هر خانه، یک پایگاه سالمت«، همزمان در 
اس��تان های قزوین، سمنان و شهر کاشان، 
به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد و از اول 
فروردین ۹۹ در کل کش��ور اجرا می شود. 
ایش��ان افزود: ش��هر محمدیه که از سال ها 
قبل، به عنوان یک هزار ش��هر سالم جهان 
انتخاب ش��ده، با توجه به پتانس��یل باالی 
فرهنگی، در اج��رای این طرح هم از طرف 
وزارت بهداش��ت، ب��رای اجرای آزمایش��ی 

انتخاب شده است.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین در 

بخش دیگری از سخنانش، اظهار کرد: نقش 
مش��ارکت های اجتماعی م��ردم در بهبود 
سالمت خودشان، بسیار حائز اهمیت است 
و »هر خانه، یک پایگاه س��المت« می تواند 
نقطه عطفی برای اجتماعی س��ازی سالمت 
باش��د. وی ادامه داد که با اجرای این طرح، 
بستری فراهم می شود تا ارتباط و مشارکت 
اجتماعی به خوبی شکل بگیرد و در دل هر 
خانه، یک سفیر سالمت برای ارتقای سطح 
سواد س��المت خانوار و جامعه و اقدام های 

خودمراقبتی آموزش ببیند.
هاش��م علیجان��ی، مدیر مرک��ز مدیریت 
شبکه مرکز بهداش��ت استان قزوین نیز در 
خصوص جزئیات این طرح گفت: با ش��روع 
طرح، از هر خانوار، یک فرد دارای ش��رایط 
و معیاره��ای مناس��ب، انتخاب ش��ده و با 
برقراری ارتباط با داوطلبان س��المت محله 
خود و ش��رکت در نشس��ت های آموزشی 
هفتگی، مطالب مورد نیاز را دریافت کرده و 

به خانواده منتقل می کند.

ب��ه گفت��ه علیجانی، افراد انتخاب ش��ده، 
در سه حوزه پیش��گیری، درمان های اولیه 
و بازتوان��ی، آموزش دیده و فعالیت خواهند 
کرد و این مشارکت مردمی، ضامن سالمت 
جامع��ه خواهد ب��ود، زیرا آگاه��ی مردم از 
حقوق خود در حوزه سالمت و مشارکت در 
رس��یدن به این حقوق، بسیار کمک کننده 
اس��ت. محمد نصیری، فرماندار شهرس��تان 
البرز هم با تأکید بر مشارکت کلیه دستگاه 
های شهرس��تان برای هم��کاری در اجرای 
این طرح، گفت: سالمت جامعه، وظیفه یک 
دس��تگاه یا سازمان نیست و تمامی دستگاه 
ها موظف هس��تند دانشگاه علوم پزشکی را 
در اجرای طرح ه��ا و برنامه ها یاری کنند. 
ایشان از مسؤوالن دس��تگاه ها خواست در 
اجرای ای��ن طرح از هیچ تالش��ی کوتاهی 
نکنند. گفتنی است، مریم نخستین، شهردار 
شهر محمدیه نیز برای همکاری و مساعدت 
در اج��رای این طرح کش��وری، ق��ول داد. 
دکتر بهزاد میرزازاده، مدیر شبکه بهداشت 
و درم��ان شهرس��تان البرز ه��م در ابتدای 
نشست، ضمن بیان خیرمقدم، از مسؤوالن 
شهرستان بخاطر داش��تن عزم جدی برای 

همکاری در این طرح قدردانی کرد.

افتتاح طرح آزمایشی »هر خانه، یک پایگاه سالمت« در قزوین

استان ها
روزنامه صبح ایران

ب�ه گزارش واح�د خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل ش�هرداری رش�ت، در 
این معارفه که از س�وی ش�هردار رشت ابالغ گردیده بود  آقایان محمد سرافراز به 
عنوان سرپرس�ت مدیریت پیش�گیری و رفع تخلفات شهری ، امید آقاجان پور به 
عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه دو و سید رامین صالحی به عنوان 

سرپرست ناحیه 2 منطقه دو شهرداری رشت منصوب شدند.
در این جلس��ه علی مقصودی ضمن تش��کر از زحمات آقای مجتبی شهرستانی مدیر اسبق 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری اظهار داشت: هماهنگی و همکاری، جلب رضایت شهروند، 

نظم کاری و پیگیری جدی مطالبات همواره از مؤلفه های اصلی این حوزه بوده که البته در 
طول این مدت سعی بر این بود که  بهتر از قبل و مطلوب تر از پیش در تمامی حوزه ها به 
خصوص  در حوزه خدمات ش��هری عمل کنیم و خدماتی که در شأن شهر رشت می باشد، 
ارائه دهیم.معاون خدمات ش��هری استفاده از پتانس��یل های موجود در امر خدمات رسانی 
را مهم ترین عامل پیش��رفت یک مجموعه یا سازمان دانست و گفت: با توجه به گستردگی 
مجموعه فعالیت های حوزه خدمات ش��هری امید است با این تغییرات و جابجایی ها شاهد 

رضایت روز افزون شهروندان از امر خدمت رسانی باشیم.

مدیران خدمات شهری طی حکمی از سوی شهردار رشت منصوب شدند

جانش�ین فرمانده س�پاه روح اهلل اس�تان مرکزی از 
اج�رای یک هزار برنامه در اس�تان ویژه هفته بس�یج 
خبرداد و گفت: اختتامیه جشنواره استانی فیلم کوتاه 

قرآنی در ساروق برگزار می شود. 
سرهنگ محسن گلشن زاده، جانشین فرمانده سپاه روح اهلل 
اس��تان مرکزی، در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه که به 
منظور تشریح برنامه های هفته بسیج در سالن جلسات سپاه 
استان برگزار ش��د، مأموریت اصلی بسیج را دفاع همه جانبه 
بیان کرد و گفت: شعار این هفته »چهل سال خدمت، جهاد 
و ش��هادت« نامگذاری شده اس��ت. وی با بیان اینکه بیش از 
یک هزار برنامه در سراسر استان در هفته بسیج برگزار می شود، 
اظهار کرد: برپایی نمایشگاه دستاوردهای بسیج، ارائه خدمات 
س��ازندگی در قالب نماد خدمت، معرفی اختراعات مخترعان 
بس��یجی، حضور در نماز جمعه، عطرافش��انی گلزار شهدا از 

جمله برنامه های در دستور کار است.
گلش��ن زاده از اجرای طرح ش��کوه پای��داری در مصالهای 
سراس��ر اس��تان خبرداد و در ادامه برنامه های هفته بسیج به 
اعزام اکیپی از دام پزشکان به مناطق روستایی جهت درمان 
احش��ام، اعزام گروه های پزش��کی به مناطق حاشیه نشین و 
روستاهای محروم، برگزاری مسابقات ورزشی بین بسیجیان 

اشاره کرد. این مقام مس��ئول تصریح کرد: برگزاری همایش 
کوهپیمایی پیشکس��وتان، برگزاری نشست های روشنگری، 
ویزیت رایگان، ش��بی با ش��هدا، برگزاری یادواره های آبروی 
محله افتخار کوچه، برگزاری یادواره ش��هید حسین فهمیده، 
سرکش��ی از آسایشگاه سالمندان، برگزاری کارگاه پیشگیری 

از اعتیاد از دیگر برنامه های اجرایی است.
وی همچنین به فعالیت گشت رضویون جهت ایجاد نظم و 
برقراری امنیت در استان اشاره کرد و افزود: اجرای تئاتر محله 
توسط هنرمندان استان، برگزاری اختتامیه جشنواره استانی 
فیلم کوتاه قرآنی در ساروق، اختصاص یک روز فعالیت قرآنی 

در س��اروق، اع��زام گروه های جهادی به روس��تاهای محروم 
جهت مرم��ت منازل از دیگر برنامه هایی اس��ت که در هفته 
بسیج اجرایی می شود. گلشن زاده با بیان این نکته که عملیات 
ساخت و ساز منازل ویژه محرومان و مرمت منازل آنان تا پایان 
س��ال ادامه دارد، تجلیل از جهادگ��ران، اجرای طرح»میقات 
الشهداء«، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی، 
برگزاری دوره توانمندس��ازی فرهنگیان، برگزاری دوره های 
آموزش مبانی حقوقی در مس��اجد توس��ط بسیج حقوقدانان 

را از دیگر برنامه های اجرایی برشمرد.
وی از خدمت رس��انی و حضور مدیران استان در محله های 
مختلف، برگزاری کارگاه های طب اسالمی، همسرداری، آسیب 
اجتماعی، برگزاری صبح گاه مشترک، همایش آپارتمان پاک، 
برگزاری همایش ص��ادرات، بازدیدهای علمی از کارخانجات 
صنعتی همچون کاوه س��اوه، توانمندسازی تعلیم و تربیت به 
عنوان دیگر برنامه های اجرایی نام برد. جانشین فرمانده سپاه 
روح اهلل استان مرکزی در پایان، تجلیل از مربیان اخالق  مدار 
در ورزش، دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم، افتتاح منازل 
مسکونی ساخته شده توسط بسیجیان در اردوهای جهادی با 
شعار بسیج اقتصاد مقاومتی، جهاد و خدمت رسانی را از دیگر 

برنامه های اجرایی در هفته بسیج دانست.

لرستان، نرگس سپه وند- مدیرعامل شرکت مخابرات 
ایران گفت: انجام خرید "مودم با شرایط پرداخت بهاء 
پ�س از فروش ب�ه مش�تری" از ش�رکت تولیدکننده 
داخلی، موجب صرفه جوی�ی ارزی 8 میلیون یورویی 

در این شرکت شد.
مهندس س��ید مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات 
ایران در گفت وگو با خبرنگار س��یتنا، افزود: اولویت استفاده 
از تجهیزات تولید داخل کشور برای ما یک ضرورت است، از 
اینرو، برای تامین مودم مورد نیاز مش��تریان خود، از شرکت 
تولید کننده داخلی خری��د کردیم که این امر موجب صرفه 

جویی ارزی 8 میلیون یورویی در این شرکت شد.
مهندس س��ید مجی��د صدری، حمای��ت از تولیدکنندگان 

داخلی را بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری یک ضرورت 
عن��وان کرد و افزود: اگر همه ما بتوانیم برای تامین ملزومات 

م��ورد نیاز خود از تولیدکنندگان داخلی خرید کنیم، نه تنها 
میزان وابس��تگی ما به شرکت های خارجی کاهش می یابد، 
بلکه این بهترین فرصت ب��رای خلق ایده و تولید فناوری در 

داخل کشور محسوب می شود.
مهندس صدری، ضمن تاکید ب��ر انجام روند قانونی خرید 
تجهی��زات، توج��ه به صرف��ه جوی��ی ارزی کش��ور را امری 
الزم دانس��ت و اظهار داش��ت: این اق��دام یعنی” خرید مودم 
با ش��رایط پرداخ��ت بهاء پ��س از فروش به مش��تری ” اگر 
توسط شرکت مش��ابه خارجی انجام می ش��د، باعث خروج 
بی��ش از 8 میلی��ون ی��ورو ارز از کش��ور می ش��د که ضمن 
 جلوگی��ری از آن، موجب صرفه جوی��ی در منابع ارزی کالن 

کشور شد.

جانشینفرماندهسپاهروحاهللاستانمركزی:

 اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه قرآنی برگزار می شود 

باخریدمودمهایتولیدداخلمحققشد:

صرفه جویی ارزی ۸ میلیون یورویی شرکت مخابرات 

خبر

مقاله جنگ پاییزه مدیریت مصرف 
برق در بافق اجرا شد

اف�زون ب�ر 500 دان�ش آم�وز مقط�ع ابتدای�ی 
شهرس�تان بافق در جنگ پاییزه مدیریت مصرف 
ب�رق و ایمن�ی با مفاهیم آموزش�ی بهینه س�ازی 

انرژی آشنا شدند.   
به گزارش دفتر روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی 
برق اس��تان یزد ، مهندس محمدرضا عس��کری فر در 
گف��ت و گو با خبرنگار  بافق ف��ردا گفت : برای دومین  
بار در شهرس��تان بافق جشنواره مدیریت مصرف برق با 
حضور افزون بر ۵۰۰ نفر دانش آموز دختر و پسر مقطع 

دبستان برگزار شده است.
وی هدف از برگزاری این جش��نواره را فرهنگ سازی 
نح��وه صحیح مصرف برق عنوان ک��رد و افزود : تالش 
کردیم در این جنگ با ایجاد فضای شاد و مهیج، دانش 
آم��وزان با نحوه صحی��ح مصرف ب��رق در قالب طنز و 
نمایش آش��نا ش��وند  تا این مطالب را بهت��ر به خاطر 

بسپارند.
مدی��ر توزیع برق بافق خاطر نش��ان ک��رد : به دلیل 
اس��تقبال خوب��ی ک��ه از این جش��نواره ش��د در فصل 
زمستان نیز این گونه برنامه هایی را در سطح شهرستان 

با رویکرد مدیریت مصرف برق برگزار خواهیم کرد.
وی آموزش غیر مس��تقیم در قال��ب نمایش کودکانه 
طن��ز با بهره گی��ری از گروه هنری بومی اس��تان و دو 
شخصیت نمایشی » عمو برقی و خشوک« برای سنین 
دبس��تان را ارزش��مند بیان کرد  و گف��ت : برنامه های 
هن��ری دیگر ش��امل برگ��زاری کارگاه های نقاش��ی ، 
ش��عرخوانی جمعی و تئاتر با همکاری اولیاء این مراکز  

در سطح مدارس برگزار می شود.
او نقش اثربخ��ش والدین این ک��ودکان در منازل را 
مورد اش��اره قرار داد و گفت : آموزش و پرورش با بستر 
س��ازی مناسب در حوزه مدیریت مصرف به عنوان یکی 
از ارکان اقتصاد مقاومت��ی می تواند نقش تاثیر گذاری 

داشته باشد.

امضاء تفاهم نامه مشترک میان 
دادگستری کل و پنج اداره 

اجرایی در استان قزوین
ط�ی مراس�می تفاهم نام�ه همکاری مش�ترک 
ادادگس�تری و ادارات اجرایی با حضور رییس کل 
دادگستری، مسئوالن قضایی و مسئوالن اجرایی 

استان قزوین امضاء شد.
حجت االس��الم و المس��لمین قدرتی در این مراسم 
گف��ت: در بح��ث جرائم و آس��یب ه��ای اجتماعی این 
آسیب ها را با چش��م خودمان در بین اعضای خانواده، 
اقوام، همکاران، فضای مجازی و ... می بینیم که همه به 
نوعی درگیر آن هستند. از این رو می توان با استفاده از 
ظرفیت سازمان های مردم نهاد و کارکنان دستگاه های 

اجرایی برای  هم افزایی و رفع مشکالت استفاده کرد.
رییس کل دادگس��تری قزوین گفت: یکی از وظایف 
قانونی دادگس��تری پیش��گیری از وقوع جرائم و آسیب 
ه��ای اجتماع��ی اس��ت که ای��ن وظیفه ب��ا نگاهی که 
اخیرا در دس��تگاه قضایی ش��کل گرفته، پررنگ ش��ده 
اس��ت و هدف پی��ش بین��ی ، پیش��گیری و برخورد با 
کس��انی اس��ت که فس��اد یا تخلف��ی را مرتکب ش��ده 
ان��د، چراکه لزوم��ا در تمامی پرونده های��ی که مطرح 
می ش��ود جرمی اتف��اق نیفتاده باش��د بلکه چه بس��ا 
 انحرافی اس��ت که موج��ب تضییع حق��وق بیت المال

شده است.
مقام ارش��د قضایی با بی��ان اینکه برای رس��یدن به 
جایگاه مطلوب در امر پیشگیری از جرائم و آسیب های 
اجتماع��ی نیازمند هم��کاری و همفکری تمامی نهادها 
و س��ازمان های دولتی و خصوصی هستیم افزود: سال 
۹7 در اس��تان بین اداره کل دادگس��تری و تعدادی از 
نهاده��ا و ارگان های دولتی تفاهم نامه ای امضا ش��د و 
ما به دنبال آن هس��تیم که در آینده نزدیک این تفاهم 
نامه ها همانند جویبارهایی باشند که به یک جا سر ریز 
ش��وند. امروز انعقاد و تفاهم نامه مش��ترک با پنج اداره 
کل استان که شامل محیط زیست، ورزش جوانان، اتاق 
اصناف، فرهنگ و ارش��اد اس��المی و حوزه علمیه امضا 
ش��د. ظرف یک ماه آینده با تمامی این نهاد ها جلس��ه 
ای خواهیم داش��ت تا آمار دقیق وضعیت اس��تان را در 

یک دهه گذشته بررسی نماییم.

چرایی مدیریت پسماند
زهرا چم

پس��ماند به مجموعه موادی گفته می شود که حاصل 
فعالیت مس��تقیم و یا غیر مستقیم انسان بوده و پس از 
مص��رف دور ریخته می ش��ود و دیگ��ر احتیاجی به آن 

نیست.
ام��روزه افزایش روزافزون تولید پس��ماند از یک س��و 
و تنوع و گوناگونی آن از س��وی دیگر  س��بب ش��ده تا 
سیس��تم های جمع آوری و دفع سنتی پسماند جوابگو 
نبوده و نتوانیم  از آلودگی های زیست محیطی ناشی از 
پس��ماند جلوگیری نماییم پس میطلبد تا بدنبال روش 
ه��ای موثری در این رابطه باش��یم. از انج��ا که یکی از 
مراحل مهم در فرآیند بازیافت و دفع زباله ، تفکیک زباله 
در مبدأ می باش��د پس این روش میتواند  در جلوگیری 
از آلودگی های زیس��ت محیطی ناشی از پسماند بسیار 
موثر باشد. از فواید تفکیک زباله میتوان به صرفه جویی 
در هزینه های جمع آوری و کاهش چش��م گیر مصرف 

انرژی اشاره کرد 
از س��وی دیگر در صورتی که تفکی��ک زباله در مبدأ 
انجام گیرد عملیات بازیافت نیز راحت تر صورت خواهد 
پذیرفت و این امر کمک ش��ایانی به محیط زیست کرده 
و هزین��ه ها و مضرات آن را به حداقل می رس��اند. و به 
همین دلیل اس��ت که می باید هر شهروند تفکیک زباله 
را جدی بگیرد تا محیط زیست را از خطر نابودی نجات 
دهد  و در این زمینه فرهنگ سازی یک ضرورت است.

ش��اید چون هیچوقت فرهنگ س��ازی مناسبی برای 
تفکیک زباله صورت نگرفته است هنوز خیلی ها به این  
باور نرس��یده اند که میت��وان زباله ها  را ب��ه مواد قابل 
اس��تفاده تبدیل کرد و ش��اید هم  فکر کنند همین که 
زباله ها را سر ساعت معین در بیرون از خانه می گذارند 
تا شهرداری جمع آوری کند مسئولیت خود را در قبال 
محیط زیس��ت انجام داده اند. باید بپذیریم که فرهنگ 
س��ازی امری ضروری برای هر کاری است و ما میتوانیم 
با اس��تفاده از ظرفیت  ه��ای مختلف ار جمله اموزش و 
پرورش،شهرداری،س��ازمان های مردم نهاد امر فرهنگ 

سازی را با سرعت بیشتری پیش ببریم.
یکی از گام های مهم در جهت ارتقاء وضعیت پسماند 
در سطح کشور تصویب قانون مدیریت پسماند در سطح 
کشور می باشد که بر اساس این قانون شهرداری ها برای 
اولی��ن بار به عنوان ارگان مدیریت کننده پس��ماندهای 
خانگی شناخته شدند. شهرداری ها میتوانند با استفاده 
از الزام��ات قانونی موجود، زیرس��اخت های الزم جهت 
اجرا و گسترش دامنه این طرح را توسط بخش خصوص 
فراهم نموده و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند.
.همچنین شهرداریها میتوانند با ارائه آموزش های الزم 
و آگاهی دادن به شهروندان از مزایای تفکیک و بازیافت 
آن و خطرات ناشی از تولید و دفع زباله و در نظر گرفتن 
سیاس��ت های تش��ویقی به طرق مختلف شهروندان را 
جهت تحویل بازیافتی های خود به مراکز تحویل بازیافت 
ترغیب کنند . اس��تفاده از تجارب کشورهای پیشرفته، 
برگزاری کارگاه های آموزشی تفکیک پسماند، فرهنگ 
س��ازی، ارائه اموزش برای دانش آم��وزان  در مئارس از 
جمله قذم های مثبت برای مدیریت پس��ماند و تفکیک 

زباله در مبدا است.
از مهمترین قدم های دیگردر زمینه تفکیک زباله این 
اس��ت که سعی کنیم از تولید زباله جلوگیری کنیم تا با 
این کار بتوان انرژی کمتری برای تفکیک و بازیافت زباله 
مصرف کرد که این امر میتواند خود قدم جدی در جهت 

حفظ محیط زیست و منابع طبیعی باشد 
پ��س میت��وان نتیجه گرفت ک��ه بازیافت و اس��تفاده 
مجدد از پس��ماندهای شهری از اصلی ترین برنامه های 
شهرداری ها محسوب می ش��ود که این برنامه چندین 
سال است که به صورت قانونمند زیر نظر شهرداری های 
انجام می ش��ود. و  شهرداری ها  نیز اقداماتی را در این 

زمینه انجام داده اند که حود جای بسی تامل دارد.
اما واقعیت این اس��ت که زباله و زباله سازی بخش جدا 
ناپذی��ری از زندگی روزمره اس��ت و تنها کاری که میتوان 
انجام داد تولید زباله کمتر و تفکیک آن در منزل است. اگر 
چه امروزه بسیاری از مردم گمان می کنند که تفکیک زباله 
کاری س��خت و پیچیده اس��ت اما در واقع جداسازی زباله 
امری بس��یار ساده اس��ت که با چند بار انجام دادن به یک 
عادت روزمره تبدیل خواهد شد و هر یک از ما میتوانیم در 

این زمینه نقش موثری ایفا کنیم.

 گازرسانی به زابل توسط
  شرکت گاز استان گیالن

در حال اجراست
با اجرای موفقیت آمیز پروژه بند »ق« در گیالن، 
ش�رکت گاز استان گیالن توس�ط شرکت ملی گاز 
بعنوان اس�تان معین برای گازرسانی به شهرستان 
زابل انتخاب ش�د و ه�م اکنون ف�از اول عملیات 

اجرایی این پروژه در حال انجام می باشد. 
حسین اکبر مدیرعامل ش��رکت گاز استان گیالن در 
جلسه بررسی وضعیت گازرس��انی به استان سیستان و 
بلوچس��تان در شهر زاهدان گفت: بر اساس برنامه ریزی 
بعمل آمده عملیات گازرس��انی به شهرستان زابل در 3 
فاز  انجام خواهد ش��د که ف��از اول آن در حال اجرا می 

باشد. 
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان گیالن ب��ا بیان اینکه 
شرکت گاز اس��تان گیالن بعنوان نماینده مردم شریف 
اس��تان گیالن در شهرس��تان زابل مش��غول به خدمت 
رس��انی می باشد گفت: توس��عه گازرس��انی در استان 
سیستان و بلوچستان س��بب ایجاد یک فضای کسب و 
کار جدید ب��رای نیروهای حرفه ای گی��الن می گردد.
مهندس اکبر در پایان ضمن ابراز خرسندی از مشارکت 
ش��رکت گاز اس��تان گیالن در اجرای این پروژه گفت: 
مش��ارکت در کار گازرس��انی ب��ه اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان در راستای سیاست مسئولیت های اجتماعی 
ش��رکت نیز قابل تعریف است و امیدوارم تا گاز طبیعی 
همانند اس��تان گیالن در شهرستان زابل و همه مناطق 
استان سیستان و بلوچستان گرمابخش خانه های مردم 

پرمهر آن دیار شود.

مدیركلاوقاففارسخبرداد:
تالش اوقاف فارس برای حمایت از پروژه های دانش بنیان

درمراسمتجلیلازناشرانكتابلرستان:
کتابخوانی رمز موفقیت کشورهای توسعه یافته است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان 
فارس از تالش های جدی برای حمایت 
از پروژه های دانش بنیان در این استان 

خبر داد.
حجت االسالم س��ید عباس موسوی در 
جمع خبرنگاران گفت: س��ازمان اوقاف و 
امور خیریه در س��ال های اخیر در مباحث 
اقتص��ادی و پروژه ه��ای دانش بنیان ورود 

بسیار جدی دارد.
وی افزود: در اس��تان فارس نیز این کار 
در حال اجرایی ش��دن و ش��رکت موقوفه 
دانش س��المت کوثر در همی��ن حوزه در 

حال فعالیت است.
موس��وی بابیان این که بخشی از درآمد 
موقوف��ات در حوزه ه��ای س��رمایه گذاری 
اقتصادی به نفع موقوف��ات هزینه خواهد 
ش��د گف��ت: ای��ن کار موج��ب افزای��ش 
درآم��د موقوف��ات و به دنب��ال آن، انجام 

ام��ور خیرخواهانه و اجرای نی��ت واقفان 
خیراندیش می شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: عالوه 
بر ای��ن، تالش های فوق می تواند در بحث 

کارآفرینی نقش به سزایی داشته باشد.
موسوی در مورد تالش هایی که در این 
زمینه و در اس��تان ف��ارس در حال انجام 
است، افزود: هم اکنون پروژه های کشت و 
صنعت، کشت های گلخانه ای و دامپروری 

در حال بررسی و اجرا است.
وی ادام��ه داد: ام��روزه عنص��ر وقف در 
حوزه های مختلف اجتماع��ی و اقتصادی 
حضور فعال دارد و افراد زیادی از خدمات 
متنوع این س��نت حس��نه الهی در جامعه 
بهره مند می شوند و مباحث سرمایه گذاری 
اقتصادی به ویژه در حوزه های دانش بنیان 
که موجب کارآفرینی و اس��تقالل کش��ور 
می ش��ود یکی از موارد مدنظ��ر نهاد وقف 

است.
مدی��ر کل اوق��اف فارس بابی��ان این که 
تالش می کنیم این مسئله در استان فارس 
منش��أ اثرات و رویدادهای بس��یار خوبی 
شود، گفت: نخستین گام ها در این مسیر 
آغاز شده اس��ت و در این مسیر از نظرات 
کارشناسی با حضور نخبگان، دانشجویان، 

خیران و واقفان بهره می بریم.

مدیر کل فرهنگ و ارش�اد اس�المی 
لرس�تان در آیی�ن تجلی�ل از خادمان 
نشر استان که با حضور معاون سیاسی 
امنیت�ی  اس�تاندار لرس�تان؛ و جمعی 
از مدی�ران و ناش�ران در س�الن آمفی 
تئاترارشاد برگزار شد، گفت: آنچه باعث 
ایجاد فاصله بین کشور های توسعه یافته 
با سایر کشورها می شود، اهمیت دادن 

به موضوع کتابخوانی است.
احمدحس��ین فتایی در "آیین تجلیل از 
خادمان نشر استان لرس��تان" که همزمان 
با روز پایانی بیس��ت و هفتمین دوره هفته 
کتاب و با حضور معاون سیاس��ی، امنیتی و 
اجتماعی اس��تانداری لرس��تان، مدیران کل 
برخی دستگاه های فرهنگی استان، اصحاب 
رس��انه، فرهنگ و فعاالن حوزه نشر و کتاب 
در تاالر شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری 
ارشاد خرم آباد برگزار شد، گفت: مقام معظم 
رهبری)مدالظله العالی( و امام راحل)ره( بارها 
بر اهمیت موضوع کتاب و کتابخوانی تاکید 
کرده و توجه ویژه مس��ئولین و عموم مردم 
را به ظرفیت های مهم این حوزه از فرهنگ 
جلب نموده اند که نشان از اهمیت موضوع 
اس��ت. مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
اس��تان لرس��تان، تصریح کرد: کتاب محور 
بزرگترین بعثت نبوی کل تاریخ است و آنچه 

باعث ایجاد فاصله بین کشورهای توسعه با 
سایر کشورها گردیده اهمیت دادن به موضوع 
کتابخوانی اس��ت زیرا فرهنگ پایه و اساس 
توسعه و کتاب بزرگترین داشته ی فرهنگی 
هر ملتی است. وی سپس افزود: فعالیت های 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی در حوزه 
کتاب، به هفته کتاب ختم نمی ش��ود و ما 
در ط��ول تمام ماه های س��ال در این زمینه 
فعالیت داش��ته و داریم که از آن جمله می 
توان به راه اندازی یکصد باشگاه کتابخوانی، 
ارائه ۴۰ طرح در زمینه روستاهای دوستدار 
کتاب و ۵۰ طرح در حوزه پژوهشی و علمی، 
برگ��زاری نمایش��گاه بزرگ کتاب اس��تان، 
رونمایی از یکصد عنوان تازه های نشر استان، 
برگزاری طرح جام باشگاه های کتابخوانی و 
اهداء کتاب به مناطق کمتر توسعه یافته و 
مراکز فرهنگی و هنری در طول شش ماهه 

اول امسال اشاره کرد.

خبر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  ۱3۹86۰3۰۱۰2۴۰۰۱۰8۹هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانها فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
ریحان آزاد فرزند موسی بشماره شناسنامه ۱۱صادره از 
س��راب درش��ش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن به مس��احت ۵۱/۵۰ مترمربع پالک۴۱ فرعی از 
۴ اصل��ی مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک اصلی مذکور 
واقع در بخ��ش ۱2 تهران  خریداری از مالک رس��می 
آقای ناص��ر فخارنیا محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور 
اط��الع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی 
می شود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضای��ی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهدشد.) م الف۱3۴۹(
تاریخ انتشار نوبت اول:98/8/11
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/8/26
سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرری
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در پی اعالم خودروهای جایگزین پژو 
405 توس�ط ایران خودرو، دبیر انجمن 
مجموعه ه�ای  و  قطع�ات  س�ازندگان 
خودرو گفت: مشکلی برای قطعه سازان 
از باب�ت توق�ف تولید پ�ژو 405 ایجاد 
نمی ش�ود؛ چراک�ه قطع�ات آن ب�رای 
خودروه�ای س�مند و پژو پ�ارس قابل 

استفاده خواهد بود.
مازی��ار بیگل��و در گفت وگو با ایس��نا، در 
رابطه با سرنوش��ت قطعه س��ازان پژو ۴۰۵ 
بعد از توقف تولی��د این خودرو، اظهار کرد: 
محص��والت ایران خودرو نی��ز تقریبا همان 
وضعیت محصوالت سایپا را دارد. آن چیزی 
که روی پلت فرم ساختار سمند و پارس ادامه 
خواه��د پیدا کرد، در خ��ودروی ۴۰۵ عمال 
از لح��اظ قطعات فنی، سیس��تم های ترمز، 
تعلی��ق، موتور و ... با ی��ک درصد تغییرات 
جزیی قابل استفاده روی خودروهای پارس 

و سمند خواهد بود.
و  قطع��ات  س��ازندگان  انجم��ن  دبی��ر 
کرد:  خاطرنش��ان  خ��ودرو  مجموعه ه��ای 
کم��اکان بح��ث بدن��ه و تزئین��ات داخلی 

خودروی ۴۰۵ باق��ی خواهد ماند که آن ها 
احتماال دچار مش��کل خواهند ش��د. البته 
یکس��ری از قطعات بدنه و تزئینات داخلی 
خ��ودروی ۴۰۵ ب��ر روی خ��ودروی پارس 
و گ��روه س��مند قابل اس��تفاده خواهد بود. 
بنابرای��ن عمال اتفاقی ک��ه خواهد افتاد این 
است که درصد بسیار باالیی از قطعه سازان 
که تاکنون تامی��ن  کننده قطعات پژو ۴۰۵ 
بوده اند، صدمه نخواهند دید؛ به دلیل اینکه 

خودروهای جایگزین معرفی ش��ده قابلیت 
اس��تفاده از قطعات مشابه را دارند، بنابراین 
تنها درصد بسیار کمی قطعه سازان تزئینات 
خ��اص داخلی پژو ۴۰۵ هس��تند که دچار 

مشکل می شوند.
وی افزود: البته الزم به ذکر است که عموما 
درصد بسیار باالیی از اتاق خودروها در خود 
کارخانه های خودروس��از تولید می شوند که 
اتفاقا بس��یاری از قالب های آن ها مستهلک 

و قدیمی هستند؛ لذا عمال خروج خودروی 
۴۰۵ از خط تولی��د هزینه زیادی را در این 

زمینه ایجاد نخواهد کرد.
بیگل��و در م��ورد خودروی ران��ا به عنوان 
دیگر جایگزین پژو ۴۰۵ گفت: خودروی رانا 
محصولی از همان پلت فرم خودروی 2۰6 و 
2۰7 است. به دلیل اینکه پلت فرم مشترک 
اس��ت در این خ��ودرو نیز مش��کلی ایجاد 
نخواهد ش��د. همانطور که قب��ال هم اعالم 
کرده ای��م موضوع توقف تولی��د پراید و پژو 
۴۰۵ ب��ا موضوع توقف پیکان در س��ال های 

گذشته بسیار متفاوت است.
اواخر آبان ماه معاون تحقیقات،  طراحی و 
تکوین محصول ای��ران خودرو با بیان اینکه 
طب��ق توافق ص��ورت گرفته می��ان وزارت 
صنع��ت،  معدن و تج��ارت، س��ازمان ملی 
اس��تاندارد ایران و ایران خودرو؛ خط تولید 
محصول پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس بنزینی در 
پایان خرداد ماه سال۹۹ متوقف خواهد شد، 
از جایگزینی سه محصول رانا،  پارس و گروه 
س��مند با خودروی پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس 

بنزینی خبر داد.

قطعات پژو 405 را روی  سمند و پارس می بندند

صنعت و خودرو
روزنامه صبح ایران

در ص�ورت صدور مجوزهاي الزم از س�وي س�ازمان هاي متول�ي صنعت خودروي 
کش�ور، ایران خ�ودرو آمادگ�ي دارد تا تولید محص�والت جاري را ب�ا موتور دیزل 

عملیاتي کند.
معاون مرکز تحقیقات، طراحي و تکوین محصول ایران خودرو، از آغاز مطالعات امکان سنجي 
براي طراحي و توسعه محصوالت هیبریدي و برقي خبر داد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ایران خودرو کیانوش پورمجیب خاطرنشان کرد: در صورت فراهم شدن زیرساخت هاي الزم،  
پروژه هاي مرتبط با توسعه محصوالت هیبریدي و برقي نیز آغاز خواهد شد. وي با اشاره به 
کاهش قابل توجه مصرف سوخت محصوالت ایران خودرو در سال هاي اخیر گفت: هم اکنون 
مصرف س��وخت محصوالت این خودروساز مطابق با معیارهاي استاندراد کشور است،  با این 
وج��ود ایران خودرو در تالش اس��ت تا با اجراي پروژه هاي ارتق��اي خانواده موتورهاي فعلي، 

مصرف س��وخت محص��والت را در حدود یک لیتر کاهش دهد. این ش��رکت درحال حاضر 
پ��روژه ارتق��اي خانواده موتورهاي XU و EF را در دس��تور کار دارد. پورمجیب اضافه کرد: 
توسعه خانواده موتور کم مصرف سه سیلندر از جمله اقدامات زیربنایي ایران خودرو در حوزه 
کاهش مصرف سوخت بوده است که متاسفانه به دلیل تحریم هاي بین المللي صنعت خودرو، 
اجراي این پروژه تاحدودي دچار چالش شد، اما با تدابیر اتخاذ شده و با تکیه بر توان مندي 
ش��رکت هاي دانش بینان داخلي تالش مي ش��ود تا اجراي این پروژه نیز به مسیر اصلي خود 
بازگردد. وي طراحي و تولید موتور دیزل با مصرف ۹/۴ لیتر در هر صد کیلومتر پیمایش را 
از دیگر اقدامات زیربنایي انجام شده توسط ایران خودرو در حوزه مصرف سوخت برشمرد و 
افزود: در صورت صدور مجوزهاي الزم از س��وي سازمان هاي متولي صنعت خودروي کشور، 

ایران خودرو آمادگي دارد تا تولید محصوالت جاري را با موتور دیزل عملیاتي کند.

ایران خودرو اتومبیل برقی می زند

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر این که 
ش�رکت های دانش بنیان موفق به توس�عه فناوری های 
مرتب�ط با مب�ارزه با قاچ�اق از تولید نرم اف�زار گرفته 
تا اس�تفاده از دس�تگاه ایکس ری برای اس�کن کردن 
محموله ها شده اند، گفت: خریدارانی که از فناوری های 
عرضه ش�ده در نمایش�گاه مبارزه با قاچ�اق اقدام به 
خرید محصوالت فناورانه کنند، از تس�هیالت لیزینگ 
9 درص�د با بازپرداخت س�ه س�اله می توانند بهره مند 

شوند.
ب��ه گزارش ایس��نا، دکتر علی وح��دت در گردهمایی ارائه 
نیازهای فناورانه در پیش��گیری و مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز 
که در محل صندوق نوآوری و ش��کوفایی برگزار ش��د، افزود: 
در حال حاضر ۴6۰۰ ش��رکت دانش بنیان، 6 هزار ش��رکت 
اس��تارتاپی و فناور، 3۰ صندوق پژوهش و فناوری و چندین 
شتاب دهنده و مراکز نوآوری در کشور راه اندازی شده است.

وحدت مسئله اصلی شرکت های دانش بنیان را ارتباط آنها 
با بخش های مختلف کشور نام برد و یادآور شد: بر این اساس 
ما اقدام به برگزاری سلس��له رویدادهای مسئله محور کردیم 
و امروز نیز ش��اهد برگزاری نهمی��ن رویداد فناورانه در حوزه 

پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز هستیم.

وی ب��ا تاکید بر این که ما تالش می کنیم در برگزاری این 
رویدادها شناخت واعتماد به شرکت ها ایجاد شود، یادآور شد: 
نوع نمایش��گاه هایی که ما در این صندوق برگزار می کنیم، با 
سایر نمایش��گاه ها متفاوت است؛ چرا که بازدیدکنندگان آن 
از میان اقش��ار خاصی اس��ت و با توجه به این که نمایش��گاه 
امروز در حوزه مبارزه با قاچاق کاال است، حضور دستگاه های 

مختلف ضروری است.
وح��دت با تاکی��د بر ای��ن ک��ه ش��رکت های دانش بنیان 
توانمندی ه��ای الزم ب��رای مقابل��ه با پدیده مخ��رب قاچاق 
را دارن��د، ادامه داد: بر این اس��اس ش��رکت هایی که در این 
نمایش��گاه موفق به انعقاد قرارداد ش��وند، مورد  حمایت قرار 

می گیرند.
وی همچنین اضافه کرد: خریداران محصوالت دانش بنیان 
این نمایشگاه مشمول دریافت تسهیالت لیزینگ ۹ درصد با 

بازپرداخت سه ساله خواهند شد.

رئی�س مرک�ز مل�ی ف�رش ای�ران گفت: ب�ه صورت 
رس�می صادرات فرش ای�ران به آمریکا تحریم ش�ده 
ام�ا صادرکنن�دگان ایران�ی ب�ا روابط�ی ک�ه دارند به 
صورت غیررس�می صادرات خود را به این کشور ادامه 

می دهند.
به گزارش تس��نیم، فرشته دس��تپاک در نشست خبری با 
اشاره به اینکه فرش دستباف کاالیی است که در همه شرایط 
اقتص��ادی به کمک اقتصاد کش��ور آمده، گف��ت: این کاال به 
عنوان یک کاالی اس��تراتژیک بوده و در دورترین روستاهای 
کش��ور نیز تولید این کاال انجام می شود. 8۰ درصد تولیدات 
این حوزه صادر می ش��ود و تنه��ا 2۰ درصد آن برای مصرف 
داخل کش��ور وارد بازار ایران می ش��ود که باید این س��هم را 

افزایش دهیم.
رئی��س مرک��ز ملی فرش ایران ب��ا بیان اینکه اس��تفاده از 
فرش دس��تباف تأثیر زیادی در س��المت جسمی افراد دارد، 
خاطرنش��ان کرد: کار مشترکی با پژوهش��گاه مغز و اعصاب 
دانش��گاه شهید بهش��تی برای بررسی نقش فرش دستباف و 
تأثیر آن در درمان بیماری های روحی در حال انجام اس��ت تا 
بتوانیم اس��تفاده فرش دستباف ایرانی را در داخل و خارج از 

کشور توسعه دهیم.
دس��تپاک با تأکید براینکه فرش ایرانی نباید در فهرس��ت 
تحریم های آمریکا قرار می گرفت، گفت: نخستین کاالیی که 

بعد از نفت در فهرس��ت تحریم ها قرار گرفت فرش دستباف 
ایرانی بود که نباید تحریم می شد و برهمین اساس مرکز ملی 
فرش ایران درنظر دارد در کنار تشکلها و ان جی او هایی که 
در این حوزه وجود دارد، تشکل های غیردولتی دیگری را در 
ای��ن حوزه راه اندازی کند ت��ا بتوانند نقش و بازار این کاال را 
توس��عه دهد. برهمین اس��اس 2۹ منطقه در این حوزه ثبت 
جهانی ش��ده که 22 منطقه دیگر را نیز در حال ثبت جهانی 

در تولید فرش دستبافت ایرانی داریم.
رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به فرش های مرجوعی 
به کشور تصریح کرد: فضای واردات فرشهای مرجوعی صادر 
شده از کشور مناسب نبوده و صادرکنندگان در این خصوص 

با مش��کالتی روبرو بودند اما وزیر صنعت با توجه به دستوری 
که به گمرک کشور ارائه کرده درخواست داشتند که واردات 
فرش های صادرش��ده و به نوعی فرشهای مرجوعی به کشور 
تس��هیل شود و به جای اینکه به کش��ور ترکیه برگردد وارد 

ایران شود.
رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه درس��ت اس��ت 
3۰ درصد صادرات کش��ور به آمریکا بوده که در حال حاضر 
به دلیل تحریم ها حذف ش��ده اس��ت، تصریح کرد: در س��ال 
۹7 بع��د از آمریکا، آلمان با ۱2 درصد بیش��ترین واردکننده 
فرش دس��تباف ایرانی بوده ولی در س��ال ۹8 بعد از تحریم 
آمریکا نخستین کشور واردکننده فرش دستباف ایرانی کشور 
ژاپن اس��ت. اما با توجه به اینکه به صورت رسمی صادرات با 
آمریکا تحریم ش��ده اما صادرکنن��دگان ایرانی با روابطی که 
دارن��د به صورت غیررس��می صادرات خود را به این کش��ور 

ادامه می دهند.
 مرکز ملی ف��رش ایران با اعالم این خبر که در نظر داریم 
به منظور تش��ویق مردم به خرید فرش ایرانی با کمک بانک 
کشاورزی و صندوق کار آفرین امید تسهیالت بدون بهره ای 
را به آنها اعطا کنیم ، گفت: این تس��هیالت در قالب کارتهای 
اعتباری به خریداران فرش ایرانی داده ش��ود و عالوه بر بانک 
کش��اورزی و صندوق کار آفرین، بان��ک صنعت و معدن نیز 

برای حمایت از این طرح اعالم آمادگی کرده است.

خریداران محصوالت دانش بنیان وام 9 درصد با بازپرداخت 3 ساله می گیرند

خریداران فرش دستباف تسهیالت می گیرند

خبر

اشکاالتبرطرفشد
 طرح وام مستاجران 

این بار به جریان می افتد

ط�رح بانک مس�کن برای تس�هیالت اجاره بها 
به مس�تاجران که پیش از این ایراداتی از س�وی 
بانک مرکزی به آن وارد شده بود، بار دیگر تهیه  
شده و پس از تایید نهایی به بانک مرکزی ارسال 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بانک مسکن حدود شش ماه پیش 
از طرح��ی برای ارائه تس��هیالت به مس��تاجران برای 
تامین ودیعه مس��کن خبر داد که در گزارش این بانک 
دو ش��یوه برای اجرای آن در نظر گرفته ش��ده بود که 
قرار بود با بررس��ی نهایی، س��از و کار اصلی این طرح 

مشخص شود.
راه ان��دازی صندوق حمایت از مس��تأجران به عنوان 
یکی از روش های اجرای این طرح در بانک مسکن بود 
ک��ه بنابر اعالم این بانک، منابع این صندوق بدون اتکا 
به منابع دولتی و از محل پس اندازهای مردمی تأمین 
خواهد ش��د و اعطای تسهیالت برای پرداخت تمام یا 
بخش��ی از ودیعه )مبلغ رهن( واحدهای مس��کونی به 
مس��تأجران واجد شرایط و سپرده گذاران این صندوق 

انجام خواهد شد.
روش دیگری که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، 
افتتاح حس��اب برای متقاضیان به منظور اس��تفاده از 
امکاناتی همچون دریافت س��ود سپرده گذاری با هدف 
توانمندس��ازی مالی به منظ��ور افزایش توان پرداخت 
در بازار اجاره بود؛ به این معنا که مس��تأجران بتوانند 
ب��ا پس انداز کردن مبالغی در بانک مس��کن و دریافت 
س��ود، توانمندی مالی بیش��تری برای حضور در بازار 

اجاره کسب کنند.
اما پس از مدتی ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل 
بانک مس��کن به ایس��نا گفت که این طرح آماده شده 
و ب��ه بانک مرکزی رفته، اما بان��ک مرکزی ایراداتی را 
ب��ه آن وارد کرده و به بانک مس��کن بازگردانده تا این 

ایرادات برطرف شود.
به گفته وی، یکی از مشکالت اصلی این پیش نویس 
نوع عقد در نظر گرفته ش��ده برای تسهیالت بوده که 
بانک مس��کن عقد مرابحه را در نظ��ر گرفته، اما بانک 

مرکزی با آن مخالفت کرده است.
ب��ر این اس��اس در ماه های گذش��ته بانک مس��کن 
مطالعات درباره این ط��رح را ادامه داده تا ایرادات آن 
را برطرف کند و بتواند با تصویب آن، طرح جدیدی را 

در این بانک به اجرا دربیاورد.
در ای��ن زمین��ه مدیرعام��ل بانک مس��کن ب��ا بیان 
اینکه پیش نوی��س این طرح دوباره تهیه و ایرادات آن 
برطرف ش��ده اس��ت، اظهار کرد: پ��س از تایید نهایی 
 در بان��ک، به زودی این طرح به بانک مرکزی ارس��ال 

خواهد شد.
وی اف��زود: در پیش نویس جدید طرح مکانیزم عمل 
را تغیی��ر داده ایم که جزییات آن پس از نهایی ش��دن 

طرح اعالم خواهد شد.

قیمت کاغذ به سمت ارزانی 
ورق خورد

قیمت هر بند کاغ�ذ تحریر امروز در بازار آزاد 
به 335هزار تومان رس�یده اس�ت،  با وجود این، 
کاغذ هنوز باید مس�یری را تا رس�یدن به قیمت 

واقعی خود طی کند.
به گزارش تس��نیم،  قیمت کاغذ چند وقتی است که 
در سراش��یبی افتاده و روز به روز به قیمت واقعی خود 
نزدیک می شود،  اگرچه برخی این تغییر قیمت کاغذ را 
مقطعی می دانند اما ادامه دار بودن روند کاهش قیمت 
کاغذ با توجه به عرضه فراوان این کاال در ماه های اخیر 
رسیدن کاغذ به قیمت واقعی خود و ماندگاری در این 

نرخ را نوید می دهد.
بر این اس��اس قیم��ت هر بند کاغ��ذ تحریر 7۰ در 
۱۰۰ اندونزی امروز یکشنبه، 3 آذر ماه، به بندی 33۵ 
هزار تومان رس��یده است. هم چنین کاغذ گالسه نیز با 
کاهش نس��بی مواجه ش��ده و هر کیلوی آن ۱3 هزار 
و 3۰۰ تومان معامله ش��ده اس��ت. مقوای پشت سفید 
و پشت طوس��ی نیز مش��مول این ارزانی شده است هر 
کیل��و مقوای پشت س��فید ۱۵ هزار توم��ان و هر کیلو 
مق��وای پشت طوس��ی ۱2 ه��زار و ۱۰۰ تومان معامله 

شده است.
ب��ا کاهش قیم��ت کاغذ انتظ��ار می رود آمار نش��ر 
کت��اب نی��ز با افزایش نس��بی هم��راه ش��ود،  زیرا در 
یک س��ال اخیر ک��ه کاغذ روند پرش��تابی را در قیمت 
ط��ی می ک��رد،  ناش��ران عمدت��اً ب��ه کاغ��ذ یارانه ای 
 روی آورده و تنه��ا ب��ا کاغ��ذ دولت��ی کتاب  منتش��ر 

کرده اند.

خبر

وانت باری ها:
 به جای پول به ما بنزین بدهید

رئی�س اتاق اصناف ته�ران از ارائه درخواس�ت 
اصناف به وزارت صنعت برای تعیین سهمیه بنزین 
به ج�ای واری�ز پول ب�رای جبران هزینه ناش�ی از 
افزایش قیمت بنزی�ن وانت بارهای حمل کاال خبر 

داد و گفت: تخلفات اصناف افزایش نیافته است.
قاس��م نوده فراهانی در گفت وگو با تسنیم، در خصوص 
رص��د و پایش اصناف برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، 
اظهار داش��ت: با توجه به اینکه تنظیم بازار کشوری بوده 
و در هم��ه بخش ها انجام می ش��ود، بازرس��ی ها و کنترل 
بازار توس��ط اصناف نیز افزایش یافته و تنها کاالهایی که 
حمل ونقل آن از طریق خودروهای بنزینی انجام می ش��ود 
با افزایش اندک قیمت روبه رو ش��ده است. وی در خصوص 
میزان این افزایش قیمت، گفت: بر اساس گفته ها و بررسی 
اقتصاددانان، حدود ۴ درصد قیمت کاالهایی که حمل و نقل 
آنها با وس��ایل نقلیه بنزینی انجام می شود، افزایش یافته 
اس��ت، زیرا برای مثال هزینه حمل توس��ط یک نیسان از 
ش��مال به تهران از 2۰۰ هزار تومان به 3۵۰ تا ۴۰۰ هزار 
تومان افزایش یافته است و این موضوع قطعاً به روی قیمت 
آن کاال اثرگذار است. رئیس اتاق اصناف تهران گفت : قرار 
بود برای وسایل نقلیه بنزینی وانت های حمل ونقل میوه و 
کاال هزینه ای برای جبران افزایش قیمت ها واریز شود، اما 
اصناف از وزارت صنعت درخواست کردند برای عملکرد بهتر 
و کاهش هزینه تمام شده، به جای واریز پول، معادل آن برای 
رانندگان وانت بارها بنزین در نظر گرفته شود. این موضوع 
مطرح ش��ده و در حال حاضر منتظر تعیین تکلیف آن از 
سوی وزارت خانه هستیم. نوده فراهانی در ادامه در خصوص 
میزان تخلفات انجام شده طی هفته اخیر، خاطرنشان کرد:  
تخلف که وجود داش��ته ولی با توجه به کنترل ها و رصدی 
که در بازار انجام می ش��ود، میزان تخلفات اصناف افزایش 

نیافته و حتی کمتر نیز شده است.

معاونطرحوبرنامه
وزارتصنعت،معدنوتجارت:

صنعت خودرو برای تأمین مالی 
دست به ابتکار بزند

معاون ط�رح و برنام�ه وزارت صنع�ت، معدن و 
تجارت صنعت خودرو را نیازمند نوآوری در تأمین 

مالی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صنایع،س��عید زرندی در بازدید از 
گروه صنعتی ایران خودرو، اظهار داشت:شیوه های مرسوم، 
نیازهای صنعت خودرو را برآورده نمی کند، بلکه این صنعت 
نیازمند اس��تفاده از روش های جدی��د و نو در تأمین مالی 
است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت:صنعت خودرو جز اولین صنایعی بود که در لیس��ت 
اصلی تحریم قرار گرفت و در س��ال ۹7 شرایط سختی را 
پشت سر گذاشت. وی افزود: این صنعت توانست از شرایط 
بحرانی عبود کند اما الزم است با برنامه ریزی دقیق برای 
ماه های بعد و س��ال آینده، موجب رونق صنعت خودرو 
ش��ود. زرندی تأکید کرد: کمب��ود نقدینگی بزرگ ترین 
مش��کل بخش تولید اس��ت و ایران خ��ودرو نیز با توجه 
به گس��تردگی و حج��م فعالیت خود در ای��ن بخش با 
مشکالت بیش��تری مواجه اس��ت. معاون طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت تصریح کرد:باید برنامه 
کوتاه مدت و بلندمدت مالی برای این صنعت تهیه کرد، 
کاهش هزینه ها و فروش ام��وال مازاد باید همچنان در 
برنامه های اصلی این صنعت قرار گیرد. وی گفت: قانون 
حداکثر اس��تفاده از توان تولی��دی، ظرفیت های خوبی 
برای صنعت ایجاد کرده است و ایران خودرو نیز می تواند 
از برخی از مواد قانونی آن جهت تامین مالی، بهره ببرد. 
مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
پایان، اظهار داش��ت:تیم جدید مدیریت ایران خودور با 
انرژی و با پشتکار خوبی مشغول به فعالیت است و ما نیز 
از در وزارت صنعت، معدن و تجارت تالش مان را برای حل 

مشکالت این صنعت به کاربسته ایم.

زمین 1۸0 هزار واحد مسکن 
ملی جور  شد

مدی�رکل دفتر برنام�ه ریزی و اقتصاد مس�کن 
وزارت راه و شهرس�ازی گفت: تا کنون زمین مورد 
نیاز برای احداث 180 هزار واحد از 400 هزار واحد 

طرح ملی مسکن، آماده سازی شده است.
ب��ه گزارش مه��ر، پروان��ه اصالنی در گفتگ��وی زنده 
ش��بکه خبر، درباره آخرین وضعی��ت ثبت نام طرح ملی 
مسکن در سراسر کشور اظهار داشت: قرار است در طرح 
مس��کن ملی، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی احداث شود که 
به مرور در تمام استان ها، ثبت نام خواهیم داشت؛ این در 
حالی است که تاکنون در هفت استان خراسان شمالی، 
خراس��ان جنوبی، قم، سیستان و بلوچستان، کردستان، 
کهگیلوی��ه و بویراحمد و گلس��تان ثبت نام انجام ش��ده 
است. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرس��ازی با تأکید بر اینکه برنامه این وزارتخانه، 
اتمام ثبت نام متقاضیان طرح ملی مسکن تا پایان آذرماه 
اس��ت، یادآور شد: در این طرح، ثبت نام بر اساس میزان 
زمین تأمین ش��ده، انجام می ش��ود که بر این اساس، تا 
این مرحله بر اس��اس اراضی که قابل ساخت وس��از بوده 
و مش��کل حقوقی نداش��ته باش��د، ثبت نام کرده ایم که 
معادل احداث ۱8۰هزار واحد مس��کونی است. این مقام 
مس��ئول در معاونت مسکن و س��اختمان در وزارت راه 
و شهرسازی ادامه داد: ش��رایط ثبت نام بر اساس قانون 
س��اماندهی تولید و عرضه مسکن تعیین شده که بر این 
اس��اس، فرم »ج« متقاضیان باید »س��بز« باشد؛ به این 
معن��ا که تاکن��ون نباید زمین رایگان ی��ا یارانه ای و وام 
مس��کن دریافت کرده باشند. مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی در خصوص 
تس��هیالت طرح ملی مسکن گفت: تس��هیالت مرتبط 
ب��ا این طرح متفاوت و متعدد اس��ت؛ ب��ه نحوی که در 
بافت فرس��وده تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود 
۹ درصد در کالنش��هرها پرداخت می ش��ود؛ اما به طور 
متوس��ط، رقم این تس��هیالت در طرح ملی مسکن 8۵ 
میلیون تومان اس��ت که برای شهرهای بزرگ، تهران و 
کالنشهرها ۱۰۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها 7۵ 

میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

کارفرمای هفت تپه رسما اعالم تعطیلی کرد مشتریان خارجی به بورس کاالی ایران می آیند
نماینده مردم تربت حیدریه از برنامه 
ری�زی و اقدامات بورس کاالی ایران و 
همراه�ی فعاالن بخش کش�اورزی به 
منظور ورود کش�مش، خرما و ابریشم 
به معامالت بورس در آینده ای نزدیک 

خبر داد.
به گزارش اقتصادآنالین، سعید باستانی 
با بیان اینکه ابریش��م، کشمش و خرما در 
دستور کار بورس کاال برای معامله به شیوه 
های نوی��ن و کارآمد قرار دارد، افزود: باید 
توجه داشت نماد گذاری برای محصوالت 
کشاورزی کار ویژه و سختی است. از سوی 
دیگر خریداران این محصوالت افراد خاص 
و مشخصی هستند اما با تمام این تفاسیر 
بورس کاال توانس��ت در دو س��ال گذشته 
تاکنون با عرضه  زعفران ، زیره و پسته هم 
در کش��ف قیمت و از همه مهمتر افزایش 

کیفیت گام های مهمی بر دارد.
وی تصری��ح ک��رد: امیدواری��م عالوه بر 
سه محصول ذکر ش��ده، سایر محصوالت 
کش��اورزی نیز راهی عرضه در بورس کاال 
ش��وند تا همه فعاالن بخش کش��اورزی و 
کش��اورزان کل کش��ور از مزایای بورسی 
ش��دن محصوالت همچ��ون دریافت یک 
روزه وج��ه معامله محصوالتش��ان، رش��د 

کیفی��ت محصوالت و کن��ار رفتن دالالن 
از ب��ازار بهره مند ش��وند. نماین��ده مردم 
ترب��ت حیدری��ه، اف��زود: با ن��گاه ملی به 
عرض��ه برخ��ی محصوالت کش��اورزی در 
بورس کاال، توانستیم در مدت زمان کوتاه 
آث��ار این اقدام را در ب��ازار داخلی و حتی 
جهانی مشاهده کنیم که گام بعدی ورود 
خری��داران خارجی به بورس کاال اس��ت. 
وی اظهارداس��ت: راه اندازی کامل بورس 
بین المللی برای محصوالت کش��اورزی از 
جمله زعفران  یا به عبارتی ورود خریداران 
خارجی در بورس کاال، دو تا سه سال زمان 
نی��از دارد اما باید تاکید ک��رد با عملیاتی 
شدن این اقدام تقریبا برای همیشه مشکل 
محصوالت کشاورزی از جمله زعفران  در 

کشور از همه لحاظ حل خواهد شد.
رئی��س فراکس��یون تولید، ف��رآوری و 
صادرات زعفران مجلس آینده بورس کاال 
را مثبت ترس��یم ک��رد و گفت: با توجه به 
اینک��ه بورس کاال یکی از ابزارهای اقتصاد 
نوین است و اقتصادها محکوم به استفاده 
از بازاره��ای نوین مالی هس��تند، به طور 
یقی��ن نق��ش ب��ورس کاال در بخش های 
مختلف اقتصاد ایران طی سال های آینده 

پررنگ تر می شود.

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل 
و بیم�ه بی�کاری وزارت کار ب�ا بی�ان 
اینکه مدیرعامل هفته تپه از 29 آبان 
ماه اعالم تعطیلی کرده است، از ورود 
وزارت کار و نهاده�ای ذیرب�ط به این 

موضوع خبر داد.
کریم یاوری در گفتگو با مهر، با اشاره به 
آخرین وضعیت بروزرسانی حقوق کارگران 
شرکت کش��ت و صنعت نیشکر هفت تپه 
اظهار داش��ت: متاس��فانه وعده مدیرعامل 
برای پرداخت حقوق شهریورماه کارگران 
حداقل در نیم��ه  اول مهرماه تحقق پیدا 
نکرد و کارگران واحد موصوف با س��ه ماه 

حقوق معوق شده مواجه هستند.
وی افزود: مدیرعامل  ش��رکت کشت و 
صنعت  نیش��کر هفت تپه در بخشنامه ای 
که در تابلوی اعالنات کارخانه نصب شده، 
ش��رکت هفت تپه را از تاری��خ ۹8.8.2۹ 
تعطیل اعالم ک��رد. وی با بیان اینکه این 
نامه اث��رات منفی ب��ر روحی��ه  کارگران  
گذاش��ته اس��ت و کارفرما دلیل محکمی 
ب��رای اینکار ندارد، ادامه داد: به کارفرمای 
شرکت کش��ت و صنعت نیشکر هفت تپه 
موک��داً توصیه می کنم ضم��ن لغو فوری 
نام��ه مذکور، در اس��رع وق��ت مبادرت به 

پرداخت مطالبات  قانونی کارگران کند.
یاوری با بیان اینکه اداره امور کارگاه های 
بزرگ  با تشریک مس��اعی با کارگران  به 
ویژه نماین��دگان قانونی آن��ان قطعاً روند 
بهب��ود پیدا خواهند ک��رد، گفت: بنابراین 
الزم است کارفرما به جای تعطیلی کارگاه 
در پی حل مش��کل با مش��ارکت کارگران 
برآید؛ قطعا مس��ائل بنگاه و مش��کالت با 
هم فکری و مش��ارکت کارگران در کارگاه 
بهبود یافته و مش��کالت مرتفع  می شود. 
مدی��ر کل حمای��ت از پایداری مش��اغل 
وزار کار تاکید ک��رد: به دلیل اینکه بنگاه 
از طریق س��ازمان خصوصی سازی واگذار 
ش��ده و این س��ازمان، یک طرف قرارداد 
است، الزم است به فوریت مطابق با قرارداد 
نحوه واگذاری بررس��ی شود و از آنجا که در 
ق��رارداد واگذاری احتماال پرداخت مطالبات 
کارگ��ران پیش بینی ش��ده، انتظار می رود 
سازمان خصوصی سازی سریعاً مداخله کرده 
و برای حل  مشکل وارد شود. یاوری با بیان 
اینک��ه اعتراض کارگ��ران هفت تپه  صنفی 
و صرفاً برای تامین مطالبات  معوق اس��ت، 
افزود: نامه  کارفرما برای تعطیلی کارگاه قطعاً 
زیان های جبران ناپذیری را متوجه شرکت و 

کارگران و کارفرما می کند.
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رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره 
به اینکه امروز پیش نویس بودجه سال 
99 را تقدی�م دولت کردیم، گفت: آقای 
رئی�س جمه�ور دس�تور داد که س�ال 
آینده هم همه اقالم اساس�ی کش�ور با 

ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد گردد.
به گزارش صدا و سیما ، محمدباقر نوبخت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: حمایت 
معیشتی را کمتر از ۱۰ روز به حساب مردم 

واریز نمودیم.
رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه تصریح 
کرد: ب��رای آن دس��ته افرادی ک��ه پس از 
بررسی مجدد مشمول دریافت یارانه بنزین 
می شوند در ماه آینده دو نوبت واریز صورت 
می پذی��رد تا با دریافت کنن��دگان قبلی در 

یک سطح قرار بگیرند.
نوبخ��ت اضافه کرد: در نظ��ر داریم برای 
ایج��اد نظ��م در پرداخت ه��ای یارانه ای و 
حقوق به مردم، ماه را به سه بخش تقسیم و 
در ۱۰ روز اول یارانه های حمایتی معیشتی 
را پرداخ��ت کنی��م، 2۰ هر م��اه یارانه های 
هدفمندی را پرداخ��ت کنیم و حقوق ها را 
ه��م 28 هر ماه بپردازی��م البته زمان دقیق 

پرداخت ها به مردم اعالم خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مردم 

بای��د بدانند که انگیزه دولت از اجرای طرح 
بنزین یارانه ای، جبران کسری بودجه نبود، 
زی��را آقای روحان��ی به این ش��رط طرح را 
پذیرف��ت که ریالی از درآمد طرح به بودجه 

واریز نشود.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: ما 
اگ��ر بنزین را ۵۰ س��نت بفروش��یم درآمد 
حاصله را به حس��اب مردم واریز می کنیم، 
ولی دیگر وارد کنن��ده نخواهیم بود به این 
ترتیب کشور را هم از عوارض واردات بنزین 

نجات داده ایم.

او ادام��ه داد: برخ��ی معتقدن��د دولت با 
اجرای فالن کار می خواهد کس��ری بودجه 
خود را جبران کند، حقیقت این اس��ت که 
دول��ت هیچ نیازی به ریال��ی ندارد و رقمی 
عاید دولت نمی ش��ود و هر آنچه هس��ت به 
م��ردم بر می گرداند ح��ال چه در طرح های 
عمرانی ، چه طرح ه��ای تولیدی یا حقوق و 
درآمد های کارمندی، یکی از عوامل موثر بر 
افزایش حقوق و دستمزد کارمندان افزایش 

درآمد دولت از طریق مالیات است.
رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه با بیان 

اینک��ه از ابت��دای س��ال تاکن��ون 2۹ هزار 
میلی��ارد تومان از بودجه ص��رف طرح های 
عمرانی شده اس��ت افزود: اگر درآمد دولت 
از مالیات بیش��تر می ش��د می توانست ارقام 
باالت��ری را به بخش ه��ای عمرانی و آبادانی 
کش��ور اختصاص ده��د تا افراد بیش��تری 
مش��غول به کار و اشتغال شوند پس یکی از 

درآمد های سالم دولت، مالیات است.
نوبخت ب��ا بیان اینک��ه تا پایان امس��ال 
کس��ری بودجه نخواهیم داشت عنوان کرد: 
پیش نویس بودجه سال ۹۹ را تقدیم دولت 

کردیم.
او ب��ا اش��اره به اوض��اع ارز و ثب��ات بازار 
اف��زود: ب��ا توجه ب��ه همت دوس��تان ما در 
بان��ک مرکزی امید می رود که باز هم بتوان 
ن��رخ ارز را کنترل و ثب��ات بازار ارز را حفظ 
نمود خوشبختانه از حیث ارزی وضع خوبی 

داریم.
رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه تصریح 
کرد : آنچه گفته ش��د که قرار اس��ت با تک 
نرخ��ی ک��ردن ارز، رقم ارز ۴ ه��زار و 2۰۰ 
تومان��ی را ب��اال ببریم صحت ن��دارد، آقای 
رئیس جمهور دستور داد که سال آینده هم 
همه اقالم اساسی کشور با ارز ۴ هزار و 2۰۰ 

تومانی وارد گردد

ارز جهانگیری برای کاالهای اساسی سال آینده هم پابرجا است

اقتصـاد کالن
روزنامه صبح ایران

نماینده تهران در مجلس با اعتقاد به وجود دس�ت های پش�ت پرده واگذاری بانک 
رفاه گفت: بانک عمومی را نمی توان خصوصی کرد.

علیرض��ا محجوب نماینده تهران در مجلس در گفت وگو با فارس، درباره واگذاری بانک رفاه 
گفت: ما اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را به صورت های مختلف داشته ایم که بار اول مربوط 

به بانک ها بوده و در اجرای آن بی دقتی کرده ایم.
وی اف��زود: روز اول��ی که بحث واگذاری بانک رفاه مطرح بود نس��بت به آن اعتراض کردیم 
و گفتی��م ای��ن بانک صاحب دارد و کارگران متولی اصلی این بانک هس��تند. نماینده تهران 
تصریح کرد: در پایان اصل ۴۴ قانون اساس��ی عنوان شده است که باید واگذاری ها به شکل 
مالکیت عمومی و در اختیار دولت باشد و بر همین اساس هیچ کس نمی تواند این مالکیت 

را تغیی��ر ده��د.  محجوب با بیان اینکه می خواهند مالکیت بانک رفاه که هیچ گاه خصوصی 
نبوده اس��ت و همواره عمومی محسوب می ش��ده را واگذار کنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه 
دست هایی در کار است که بانک رفاهی که همواره عمومی بوده را خصوصی کنند، در حالی 

که در بحث واگذاری ها بانک های دولتی همچنان بر اساس همان نوع مالکیت هستند.
وی ادامه داد: بارها اعتراض کردیم که بانک رفاه که بخشی از اموال عمومی جامعه محسوب 
می شود و از ابتدا هم دولتی کردن آن خالف بوده است، نباید این خالف تکرار شود، در حالی 

که به نظر می رسد این گونه است.
نماینده تهران در مجلس اظهار داشت: ممکن است که شورای نگهبان واگذاری این بانک با 

توجه به اینکه سهام آن در اختیار کارگران است ایراد بگیرد.

 دست های پشت پرده در واگذاری یک بانک عمومی
خبر

خبر
عذرخواهیوزیرجوان

مردم اینترنت رایگان می گیرند
وزی�ر ارتباطات و فناوری اطالع�ات در ارتباطی 
ویدیوی�ی از عموم م�ردم به دلیل قط�ع اینترنت 
و مش�کالت ناش�ی از آن در ی�ک هفت�ه اخی�ر 

عذرخواهی کرد.
به گزارش ایس��نا، محمدج��واد آذری جهرمی در این 
ویدیو که روی سایت وزارت ارتباطات منتشر شده اظهار 
کرد: قطع شبکه بین المللی اینترنت مشکالت بسیاری را 
در زندگی مردم ایجاد کرد و از مش��کالت عدیده ایجاد 
ش��ده در یک هفته اخیر به واس��طه تماس های فراوان 
مطلع هستم. خانواده های خارج کشور از حال عزیزانشان 
در ایران باخبر نشدند و دانشجویان و اساتید که در این 
مدت از دسترس��ی به منابع علم��ی بین المللی محروم 
بودند و برخی ش��رکت های صادراتی و وارداتی نیز دچار 
خسارت ش��دند. او اظهار کرد: مس��ؤولیت خطیر حفظ 
امنیت و آرامش کش��ور با مراجع عالی امنیتی اس��ت و 
تصمیم محدودیت اینترنت به دلیل حفظ آرامش جامعه 
اخذ و به اپراتورها ابالغ ش��د؛ ب��ه عنوان وزیر ارتباطات، 
دغدغه حفظ دسترسی آحاد مردم و تأمین نیاز کارهای 
مبتنی بر کسب کار اینترنتی را داشتم و معتقدم زندگی 

بدون فضای مجازی و شبکه جهانی قابل تصور نیست.
به گفت��ه وزیر ارتباطات، برای گ��ردش آزاد اطالعات 
و جلوگی��ری از اخت��الل در فعالی��ت خبرن��گاران برای 
جمع زیادی از آنان دسترس��ی به اینترنت ایجاد ش��د؛ 
همچنین اغلب دفاتر خبرگزاری ها، س��ایت های خبری 
و روزنامه ه��ا را ب��ه اینترنت متصل کردی��م. در مرحله 
بعد، برای آنکه کس��ب و کاره��ا و احتیاجات اولیه مردم 
مختل نشود اقداماتی صورت گرفت تا بانک ها طبق روال 
معمول به فعالیت خود ادامه دهند. او افزود: تاکسی های 
اینترنت��ی که 2.3 میلیون راننده و ۱۰ میلیون متقاضی 
دارند، فروشگاه های اینترنتی و یا سرویس فروش بلیت 
مسافرتی از جمله مواردی هستند که اگر در آنها اختالل 
ایجاد می ش��د، زندگی مردم نیز دچار مش��کل می شد؛ 
ای��ن کار بزرگی ب��ود و وزارت ارتباطات در زیرس��اخت 
تالش های بسیاری انجام داد و هدف از زیرساخت شبکه 
مل��ی اطالعات، حفاظت از منافع مردم در این ش��رایط 
ب��ود نه قطع ادامه ارتباط با ش��بکه جهان��ی. وی تاکید 
کرد: پیگیری های زیادی داش��تیم تا با رفع محدودیت، 
اینترنت را به زندگی مردم برگردانیم؛ ش��خصاً از ساعت 
اول محدودیت، پیگیری ها را انجام دادم و از پنجش��نبه 
گذشته شرکت ها، دانش��گاه ها، ادارات و دفاتر خدمات 
عمومی به اینترنت متصل ش��دند، ش��نبه اینترنت ثابت 
خانگی برقرار ش��د و این پیگیری ها در تعامل مس��تمر 
با مراجع امنیتی ادامه دارد. به گفته او برخی خس��ارات 
جبران ناپذیر اس��ت؛ به نوبه خود تالش می کنیم آن را 
جبران کنیم. از اپراتورهای تلفن همراه خواس��تیم زمان 
بسته های اینترنتی را به میزان قطع ارتباط تمدید کنند؛ 
همچنین بس��ته یک گیگ اینترنت هدی��ه نیز به همه 
مشترکان اعطا می شود و مردم می توانند با شمارگیری 

#۹8* این بسته اینترنتی را فعال کنند. 

»دیبا« سامانه بازار متشکل ارزی شد
مدیرعامل ش�رکت خدم�ات انفورماتیک گفت: 
بانک مرک�زی برای نظارت ب�ر فعالیت پلتفرم های 
بانک�داری ب�از و تراکنش های مبتنی بر حس�اب، 
س�امانه دیبا را راه اندازی کرده که بازار متش�کل 

ارزی با این سامانه دنبال می شود.
س��ید ابوطالب نجفی در گفت وگو با ایِبنا در خصوص 
فعالی��ت س��امانه دیبا اظهار داش��ت: دیبا یک س��امانه 
حاکمیت��ی اس��ت همانند ش��اپرک ک��ه با نظ��ارت بر 
تراکنش ه��ای کارتی ب��ه هرج ومرج س��رویس هایی که 

شرکت های PSP ارائه می کردند، پایان داد.
وی خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه به این ک��ه بانک ها به 
س��مت ارائه س��رویس های بانکداری باز حرکت کرده و 
فین تک ها نیز در این فضا درحال توس��عه هس��تند، این 
کس��ب وکارهای نوی��ن از طریق پلتفرم ه��ای بانکداری 
باز س��رویس های موردنی��از خود از بانک ه��ا را دریافت 
می کنند. نجف��ی افزود: به همین منظ��ور برای نظارت 
ب��ر این بخش، بانک مرکزی س��امانه ای با عنوان دیبا را 
طراحی ک��رده که بوم های بانکداری باز به این س��امانه 
وصل می ش��ود و از طریق دیبا که یک سامانه حکومتی 
اس��ت بر تراکنش های مبتنی بر حس��اب بر این بخش 

نظارت می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که شایعه شده این سامانه 
به منظور متوقف کردن فعالیت پلتفرم های بانکداری باز 
طراحی ش��ده، گفت: چنین بحثی اصاًل مطرح نیس��ت و 
پلتفرم ه��ای بانکداری باز با هم��کاری با بانک ها فعالیت 
خ��ود را دنبال می کنند، اما تراکنش  آن ها باید از طریق 
سامانه دیبا فرستاده شود تا بانک مرکزی بتواند نظارت 
خود را بر تراکنش های مبتنی بر حس��اب در این بخش 
اعم��ال کند. نجفی ادام��ه داد: همان گونه که ش��اپرک 
نظارت بر تراکنش های کارت��ی را بر عهده دارد در دیبا 
نیز نظارت بر تراکنش های حسابی اعمال می شود و این 
روند نه انحصار اس��ت و نه جلوی فعالیت دیگر بوم های 
بانکداری باز را می گیرد. وی در پاسخ به این پرسش که 
با فعالیت سامانه دیبا روندهای اشتباه و غیراستانداردی 
که در ارائه APIه��ا در برخی پلتفرم های بانکداری باز 
انجام می شود را اصالح می کند، گفت: می توان از طریق 
دیبا بر ای��ن بخش نظارت و رویه ها را اصالح کرد؛ البته 
الزامات این س��امانه برای فعالی��ت در حال تدوین بوده 
و هنوز تکمیل نشده اس��ت. نجفی افزود: اولین حوزه ای 
که به دلیل حساس��یت موضوع از دیبا در آن اس��تفاده 
می شود، بازار متش��کل ارزی است. وی در پاسخ به این 
پرسش که بازار متشکل ارزی با بخش خصوصی در حال 
تکمی��ل بود، با فعالیت این س��امانه چه تغییری در این 
روند ایجاد می شود، گفت: به دلیل حساسیت موضوع و 
این که در این روند بانک مرکزی به دلیل خصوصی بودن 
شرکت فوق نظارت کامل بر این بخش نداشت، تشکیل 

بازار متشکل ارزی از طریق دیبا دنبال می شود.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره۱3۹86۰3۱۹۰۱۴۰۰2۹۵۴-۹8/۰7/2۰هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فاطمه ساالری ده شیخ  فرزند صمد اهلل بشماره شناسنامه3۰2۰22۱۵۵2صادره 
از جیرف��ت درشش��دانگ یک باب خانه  به مس��احت2۱۰مترمربع پالک-فرعی 
از۱2۱2- اصلی مفروز ومجزی ش��ده ازپالک-فرعی از۱2۱2- اصلی قطعه  6واقع 
در اراضی بجگی دلفارد جیرفت  بخش3۴کرمان خریداری ازمالک رس��می آقای 
غالمحسین بازیار  محرز گردیده است.لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله۱۵روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس از اخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ندمالکیت 

صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول:98/08/20                                                      
تاریخ انتشارنوبت دوم:98/09/04
 رئیس ثبت اسنادوامالک- جواد فاریابی.         م/الف:442

مفقودی
س��ند مالکی��ت خ��ودرو س��واری ه��اچ ب��ک ام. وی. ام ب��ه ش��ماره موت��ور 
 NATFBAMD8F۱۰326۰2 به شماره شاسی MVM۴77FJAG۰۴3۴2۰
به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 2۵۱س82ایران ۹۱ مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره۱3۹۵6۰3۱۹۰۱۴۰۱۰۰۰6—۹۵/۰۹/۱هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبتی ح��وزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر 
حیدر پور فرزند غالمرضا بش��ماره شناس��نامه۴7۵صادره ازکهنوج درششدانگ 
یک باب مغازه  به مس��احت8۰مترمربع پالک78۴فرع��ی از3۴۵- اصلی مفروز 
ومجزی شده ازپالک-فرعی از3۴۵- اصلی قطعه دو واقع در اراضی بلوک جیرفت 
بخش۴۵کرمان خریداری ازمالک رس��می آقای ابوالقاسم هرندی محرز گردیده 
است.لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعت��راض خودرابه این اداره 
تسلیم وپس از اخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول:98/08/20                                                      
تاریخ انتشارنوبت دوم:98/09/04
 رئیس ثبت اسنادوامالک- جواد فاریابی.   م/الف:446

مفقودی
برگ س��بز خودرو وانت پیکان مدل۱387 به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 
۱۱۴87۰3۰۴۵۹ به شماره شاس��ی NAAA۴6AA۱8G۰3۰368 به شماره 
انتظامی 233ی88ایران ۹۱ به نام زهرا سادات کرامتی گونی کند مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره۱3۹86۰3۱۹۰۱۴۰۰2۹6۰-۹8/۰7/2۰هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عباس محمدی فرد فرزند برکت بشماره شناسنامه۹صادره از جیرفت درششدانگ 
یک باب خانه و باغچه به مس��احت۵۹۹/7۴مترمربع پالک-فرعی از۵7۴- اصلی 
مفروز ومجزی ش��ده ازپالک۱فرعی از۵7۴- اصلی قطع��ه دو واقع در اراضی باب 
س��واران س��اردوئیه جیرفت بخش3۴کرمان خریداری ازمالک رسمی آقای جان 
اهلل مش��ایخی محرز گردیده است.لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 

فاصله۱۵روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس از اخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ندمالکیت 

صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول:98/08/20                                                      
تاریخ انتشارنوبت دوم:98/09/04
 رئیس ثبت اسنادوامالک- جواد فاریابی.                م/الف:445

مفقودی قزوین
برگ س��بز خودروی پراید س��واری مدل ۱387 به ش��ماره انتظامی ۹82 ط ۹۵ 
ایران 7۹ به شماره شاسی s۱۴۱228778۰38۱ و شماره موتور 2۴6۵۰۰۱ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره۱3۹86۰3۱۹۰۱۴۰۰2۴۱6-۹8/۰6/۰۹هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حمید رضا میری گویگان  فرزند دخیل عباس بش��ماره شناسنامه8۹6صادره از 
جیرفت درشش��دانگ یک باب خانه  به مس��احت232/2۵مترمربع پالک-فرعی 
از۵8۰- اصلی مفروز ومجزی ش��ده ازپالک-فرع��ی از۵8۰- اصلی قطعه دو واقع 
در اراضی س��بز پوش��ان جیرفت بخش۴۵کرمان خریداری ازمالک رسمی  آقای 
حسین قرشی محرز گردیده است.لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله۱۵روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس از اخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ندمالکیت 

صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول:98/08/20                                                      
تاریخ انتشارنوبت دوم:98/09/04
 رئیس ثبت اسنادوامالک- جواد فاریابی.               م/الف:444

ابالغ اجرائیه  به شماره کالسه  2/97- 753
مشخصات محکوم له :  مصطفی میر مهدور به نشانی شریف آباد خ فلسطین کوچه 
زیتون ۴ پالک ۵ طبقه دوم محکوم علیه :  ستار محبی  به نشانی مجهول المکان

 به موجب دادنامه ش��ماره  ۱2۴6 مورخ ۹7/۹/3  ش��ورای حل اختالف پاکدشت 
حوزه  دوم که وفق دادنامه شماره ... شعبه ....دادگاه....قطعیت حاصل کرده است.

حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ ۹3/3/۱۴ لغایت 
اجرای حکم در حق خواهان صادر میگردد پرداخت مبلغ 3/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت صادر میگردد 
قاضی مجتمع شورای حل اختالف پاکدشت-یک کادر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره۱3۹86۰3۱۹۰۱۴۰۰228۹-۹8/۰6/۰۵هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبت��ی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمزه 
ابراهیمی ابشور  فرزند  افضل بشماره شناسنامه8۹صادره از۵82-درششدانگ یک 
باب خانه به مساحت2۴2/33مترمربع پالک-فرعی از۵82- اصلی مفروز ومجزی 
ش��ده ازپالک3فرعی از۵82- اصلی قطع��ه دو واقع در اراضی خالق آباد  جیرفت 
بخش۴۵کرمان خریداری ازمالک رس��می آقای محمد پارسا محرز گردیده است.

لذاب��ه منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی می ش��ود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعت��راض خودرابه این اداره 
تسلیم وپس از اخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول:98/09/04                                                      
تاریخ انتشارنوبت دوم:98/09/18

 رئیس ثبت اسنادوامالک- جواد فاریابی.             م/الف:433

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم
کالسه پرونده: ۹8-7۵8/۹ وقت رسیدگی:۹8/۱۰/۱۴ ساعت:۹:3۰

)جهت استماع شهادت شهود در شعبه حاضر گردید.(
خواهان: عباس محمدی  خوانده:محمدرضا زارع-ایرج منصوریان

خواسته: اعتراض شخص ثالث خواهان دادخواستی تسلیم مجتمع شوراهای حل 
اختالف نموده که جهت رسیدگی به این حوزه نهم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور 
رئیس حوزه واس��تناد به ماده 73 قانون دادرس��ی مدن��ی در یکی از جراید کثیر 
االنتش��ار آگهی می شود.تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 
را دریافت نماید ودر وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعدا 
ابالغی بوس��یله آگهی الزم ش��ود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد 

بود. 
مدیر دفتر حوزه نهم مجتمع شوراهای حل اختالف پاکدشت-یک کادر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره۱3۹86۰3۱۹۰۱۴۰۰2۹63-۹8/۰7/2۰هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای 
محمد محمدی ساردوئیه فرزند درویش بشماره شناسنامه268صادره ازجیرفت 
درشش��دانگ یک باب خانه به مساحت7۰۰مترمربع پالک-فرعی از۵7۴- اصلی 
مفروز ومجزی ش��ده ازپالک۱۱76فرع��ی از۵7۴- اصلی قطعه دو واقع در اراضی 
جیرفت  بخش۴۵کرمان خریداری ازمالک رس��می آقای حسین حیدری محرز 
گردیده است.لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم وپس از اخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول:98/09/04                                                      
تاریخ انتشارنوبت دوم:98/09/18
 رئیس ثبت اسنادوامالک- جواد فاریابی.              م/الف:437

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
به استناد س��ند انتقال اجرایی ۱۴7۵73مورخ ۱38۵/۰7/۰۵ دفترخانه شماره 8 
ایالم که بنام داود فانی منتقل گردیده ،نظر به اینکه حدود ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور پالک ۱8 فرعی از ۵۹ اصلی واقعد در ایالم-شهرک شهید کشوری 
،قطعه ۹ چوار بخش یازده کرمانش��اه که توس��ط آقای داود فانی درخواست ثبت 
گردیده است ،لذا حسب تقاضای آقای داود فانی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت ،تحدید 
حدود اختصاصی پالک فوق الذکر در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹8/۹/2۵ 

به عمل خواهد آمد.
لذا به صاحبان امالک مجاور وافرادی که خودرا ذیحق می دانند اخطار می گردد 
در تاریخ فوق در محل وقوع ملک حضور به هم رس��انند ودر صورت عدم حضور 
مجاوری��ن تحدید حدود طبق حدود اظهار ش��ده از طرف متقاضی انجام خواهد 
گرف��ت ،لذا هریک از مجاورین که به حدود پالک فوق اعتراض داش��ته باش��ند 
،اعتراض آنها از تاریخ تحدید حدود به مدت 3۰ روز از طرف اداره ثبت اس��ناد و 

امالک شهرستان ایالم پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:1398/09/04
صفری-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان ایالم

بسته بندی شهد آرا کاسپین
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی شهد آرا کاسپین )سهامی خاص( به شماره ثبت 
882۴ و شناسه ملی ۱۰86۱۴7۱6۴۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ۱3۹7/۰6/26  تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آقایان مهدی 
بختیاری کد ملی ۴3۹۱۱72۵۹3 ، حس��ام بختیاری کد ملی ۴3۱۰۵7۴2۹7 ، 
معین بختیاری کد ملی ۴3۱۰۹7۵8۹۵ و خانم نرگس الس��ادات حس��ینی کد 
ملی ۰۰۵۴38۱۴۴۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب 
گردیدند. 2. خانمها مریم قربانی کد ملی ۰۰۱۰3۰73۵۴ به عنوان بازرس اصلی 
و گلناز اسمعیلی کد ملی 2۱226۱6237 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )66۱۰۰۱(

مفقودی خوی
اینجان��ب علی لطفی دارن��ده کارت بازرگانی به ش��ماره 28۰2۴273۴2 به کد ملی 
28۰2۴273۴2 ب��ه تاری��خ انقضا ۱۴۰2/2/22 کارت مفقود و از درجه اعتبار س��اقط 

میباشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی اصغر محمد زاده فرزند علی اکبر دارای شناس��نامه ش��ماره 226 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه ۵23/۹8از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محسن محمدزاده فرزند علی اصغر به شناسنامه شماره 
۹-۴۴۹۰۰۰67۹در تاری��خ ۱3۹۵/۱/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گغته و 

ورثه آن مرحوم منصر است به:
۱-علی اصغر محمد زاده فرزند علی اکبروخاور   بشناسنامه شماره  226 متولد ۱333 

پدر  متوفی.
2-مینا مرادزاده فرزند علی محمد ونصرت   بشناس��نامه ش��ماره  ۱۰۵متولد ۱337 

مادر متوفی 
3- مهتاب الفتی فرزند علی محمد وعصمت بشناسنامه شماره  ۴۴۹۰۰۴2۱۴۰ متولد 

۱368 همسر 
۴-نرگس محمد زاده فرزند محس��ن ومهتاب  بشناس��نامه  شماره ۴۴۹۰8۵7۱۴-۴ 

متولد ۱3۹۰ فرزند.
۵-بهار محمدزاده فرزند محسن ومهتاب به شماره۴۴۹۱۰۴3۹3متولد ۱3۹۴فرزند 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
دفترشعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهی مهاباد
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای محمد دودمان دارای شناس��نامه ش��ماره ۵۵۱ به ش��رح دادخواست به کالسه 
۹8۰667/۹8ش۵/ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عایشه آژنگ به شناسنامه ۱688۱مهاباد در تاریخ ۹8/8/۵ در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱.محمد دودمان فرزند حسن و عایشه ش.ش ۵۵۱ پسر متوفی

2.کریم دودمان فرزند حسن و عایشه ش.ش 2۱۱86 پسر متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور به اس��تناد ماده 362 قانون امور 
حس��بی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 5 شورای حل اختالف مهاباد-ایوبی

کالسه پرونده: 2/484/98-  شماره دادنامه: 767- 98/7/30
خواهان: موسسه مالی و اعتباری نور با وکالت سحر سلیمانی بابل خ آیت اله روحانی 

هادی ۱3 ساختمان افرا ط سوم واحد ۵ 
خوانده: ۱- محمدعلی رضایی س��روکالیی 2- احمد طالبی آزادنبی 3- محمد طالبی 

هر 3 نفر مجهول المکان 
خواسته :مطالبه وجه 

رأی قاضی شورا - موسسه مالی و اعتباری نور با وکالت سحر سلیمانی طی دادخواستی 
بطرفیت آقایان ۱- محمدعلی رضایی سروکالیی 2- احمد طالبی آزادنبی 3- محمد 
طالبی خواستار مطالبه مبلغ ۱3۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت صدور یک فقره چک به شماره 
۹2۰3/3۵7۹6۰ به تاریخ ۹7/۱۰/27 عهده بانک قوامین بانضمام خس��ارت تاخیر در 
تادیه آن و هزینه دادرس��ی گردیده است و برای اثبات ادعا نیز مصدق کپی یک فقره 
چ��ک م��ال الذکر و گواهی نامه ع��دم پرداخت بانک محال علیه نیز ارائه داده اس��ت 
خواندگان با وصف ابالغ اخطاریه بصورت قانونی در جلس��ه رسیدگی حاضر نگردیدند 
و الیحه دفاعیه ایی نیز تقدیم ننمودند و از سویی ایرادی بر اسناد ارائه شده نیز بعمل 
نیاورده اس��ت و اینکه وجود اصل الشه چک در ید دارنده داللت بر اشتغال ذمه صادر 
کننده بوده و اصل بر استصحاب می باشد بدین رو با تمسک به این اصل دعوی خواهان 
را وارد دانسته و با استناد مواد 3۱۰ و3۱3 از قانون تجارت و مواد ۱۹8 و ۵۱۵ و۵۱۹ 
و ۵22 از قانون آیین دادرس��ی مدنی خواندگان را به صورت تضامنی به تودیع مبلغ 
۱3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواس��ته و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید لغالیت یوم االجرا بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی و مبلغ ۱/۴۵۵/۰۰۰ 
ریال بعنوان هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی 

حقوقی بابل می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل- سید غالمحسین اصغری

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم۱-مجید ولی زاده نام پدر عمران نشانی :استان ایالم-

شهرستان ایالم-بلوار شهید صدوقی ک دوستان
مشخصات محکوم علیه/محکوم علهم

۱-علی ورمقانی نام پدر ابراهیم نشانی:اس��تان ایالم –شهرستان ایالم—تهران اتوبان 
همت شهرک ش باقری خ بوستان ک بوستان ۱۰ ساختمان ۴۵/۴

محکوم به:
بسمه تعالی

بموجب درخواس��ت اجرای حکم  مربوطه به ش��ماره 87/۹8/6 وشماره دادنامه 273 
م��ورخ ۹8/6/27 مربوطه محکوم علیه محکوم اس��ت به انتقال س��ند خ��ودرو به نام 

محکوم له.
رئیس ش��عبه 6 ش��ورای حل اختالف ایالم-حمید رش��یدی                          قاضی 

شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان ایالم خسروآبادی 
محکوم علیه  مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گ��ذارد )ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی(2-
ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد 3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واس��تیفا 
محکوم به از آن میس��ر باش��د.چنانچه خودراقادر به اجرای مف��اد اجراییه نداند باید 
ظ��رف س��ی روز کلیه اموال خودراش��امل تعداد یا مقدار وقیمت هم��ه اموال منقول 
وغیر منقول،؛به طور مش��روح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها 
وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور وکلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص 
ثالث ونیز فهرس��ت نقل وانتقاالتن وهر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8و3قانون نحوه اجرای محکومیت 
مال��ی ۱3۹۴(۴-خودداری محکوم علی��ه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هف��ت را درپی دارد.)ماده 3۴ قانون اجرای احکام 
مدنی وم��اده 2۰ ق.م.ا وماده ۱6قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(۵-انتقال 
مال به دیگری به هرنحو باانگیزه فرار از ادای  دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود.)ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱3۹۴(6-چنانجه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود.)تبصره ۱ ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(.

مفقودی خوی
برگ سبز خودرو سواری روا مدل 87 به شماره انتظامی 37-66۹ب۹2 و شماره شاسی 
NAAB3۱AA۹8H۰63۴۱۴ و شماره موتور ۱۱687۰3۴۹۴3 بنام حسن آرتانی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

شورای حل اختالف
آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه 310/98 شورای حل اختالف 

شماره 18 کیان 
خواهان: داوود حس��ینی فرزند ش��یرعلی به آدرس: ش��هر کیان- خیابان امام- کوچه 

3- پالک ۱۰
خوانده: زهرا پاکدامن فرزند محمود – مجهول المکان

 خواسته: الزام به انتقال سند خودرو پراید به شماره انتظامی 63- 266 ص ۹۵ 
وقت رسیدگی: ۹8/۱۰/۱۱ ساعت ۱۵:۰۰

خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه ۱3۹8/8/2۹ بطرفیت خوانده تقدیم 
شورای حل اختالف شماره ۱8 کیان نموده که به شماره کالسه 3۱۰/۹8 ثبت گردیده 
و ب��ا عنایت به مجهول المکان ب��ودن خوانده مراتب در اجرای م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده 
ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در تاریخ فوق 

در جلسه دادرسی حاضر شود.
دبیرخانه شورای حل اختالف شماره 18 شهرکرد

آگهی چالدران )نوبت دوم(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3۹86۰3۱3۰۱۴۰۰۰2۱۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک چالدران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیز دالیی میالن فرزند 
ش��مس الدین به شماره شناسنامه ۱۰3 صادره ازس��یه چشمه در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب دامداری با محوطه به مساحت 2۱63۴.۹۰ متر مربع پالک فرعی از 
۱۹8اصلی واقع در قریه نبی کندی چالدران خریداری ازمالک رسمی آقایان شوقعلی و 
قنبرعلی و قربانعلی هر سه  حسین زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص  نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/4
رئیس ثبت اسناد و امالک – بهرام سلطانی

آگهی فقدان سند مالکیت 26/6028
چون آقای خانم پروین احمدی دیزگانی   به استناد یک برگ استشهاد محلی که به 
امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 3۱ دوگنبدان رسیده است که سند 
مالکیت ششدانگ یک باب خانه  به پالک 6۰28 فرعی از 26 اصلی واقع در قطعه یک 
بخش۵ دوگنبدان که مورد ثبت  ذیل شماره -  صفحه -  جلد - بنام آقای خانم پروین 
احمدی دیزگانی   صادر و تس��لیم گردیده است لذا مراتب به استناد ماده ۱2۰ آیین 
نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام نسبت به ملک یا وجود 
معامله س��ند مالکیت 7۹۴8۵۱ می باشد ازتاریخ نشر این آگهی ظرف۱۰روز اعتراض 
خود را به ضمیمه اصل س��ند مورد معامله به این اداره اعالم و رس��ید دریافت نمایید 
تا مورد رس��یدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا 
در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات اقدام خواهد شد .
م الف:98/194        تاریخ انتشار:1398/9/4       
حسین قائد گیوی – رئیس ثبت اسناد و امالک  گچساران

آگهی چالدران )نوبت دوم(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3۹86۰3۱3۰۱۴۰۰۰2۱۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثب��ت ملک چالدران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی دالیی میالن 
فرزند بشارت به شماره شناسنامه ۴ صادره ازمرکزی در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب دامداری با محوطه به مساحت 2۱63۴.۹۰ متر مربع پالک فرعی از ۱۹8اصلی 
واقع در قریه نبی کندی چالدران خریداری ازمالک رسمی آقایان شوقعلی و قنبرعلی 
و قربانعلی هر سه  حسین زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/4
رئیس ثبت اسناد و امالک – بهرام سلطانی

آگهی فقدان سند مالکیت 26/6026
چون آقای خانم پروین احمدی دیزگانی   به استناد یک برگ استشهاد محلی که به 
امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 3۱ دوگنبدان رسیده است که سند 
مالکیت ششدانگ یک باب خانه  به پالک 6۰26 فرعی از 26 اصلی واقع در قطعه یک 
بخش۵ دوگنبدان که مورد ثبت  ذیل شماره -  صفحه -  جلد - بنام آقای خانم پروین 
احمدی دیزگانی   صادر و تس��لیم گردیده است لذا مراتب به استناد ماده ۱2۰ آیین 
نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام نسبت به ملک یا وجود 
معامله س��ند مالکیت 7۹۴8۴۹ می باشد ازتاریخ نشر این آگهی ظرف۱۰روز اعتراض 
خود را به ضمیمه اصل س��ند مورد معامله به این اداره اعالم و رس��ید دریافت نمایید 
تا مورد رس��یدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا 
در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات اقدام خواهد شد .
م الف:98/193        تاریخ انتشار:1398/9/4        
حسین قائد گیوی – رئیس ثبت اسناد و امالک  گچساران

بسته بندی شهد آرا کاسپین
آگهی تغییرات ش��رکت بسته بندی شهد آرا کاسپین )سهامی خاص( به شماره ثبت 
882۴ و شناس��ه ملی ۱۰86۱۴7۱6۴۱ به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 
۱3۹7/۰6/26 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : ۱. خانم نرگس الس��ادات حس��ینی کد 
ملی ۰۰۵۴38۱۴۴۴ به س��مت رئیس هیئت مدیره، آقایان مهدی بختیاری کد ملی 
۴3۹۱۱72۵۹3 به س��مت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره، حس��ام بختیاری 
ک��د ملی ۴3۱۰۵7۴2۹7به س��مت عض��و هیئت مدیره و معین بختی��اری کد ملی 
۴3۱۰۹7۵8۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 2. امضای کلیه اوراق و 
اسناد بها دار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات با امضای مدیرعامل به 
تنهایی با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود . اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به 
تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )66۱۰۰2(

عضو کمیسیون اجتماعی گفت: 130 نماینده مجلس 
ط�رح دو فوریتی را امضا کردند که در صورت تصویب 
نهایی افزایش قیمت کاال و خدمات ناش�ی از افزایش 

قیمت بنزین ممنوع می شود.
به گزارش مهر، احمد بیگدلی عضو کمیس��یون اجتماعی 
مجلس ش��ورای اس��المی از تهیه طرح دو فوریتی با امضای 
۱3۰ نماینده در راس��تای ممنوعی��ت افزایش قیمت کاال و 

خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت خبر داد.
مت��ن کامل طرح ممنوعیت افزایش قیمت کاال و خدمات 

ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت به شرح زیر است:
م��اده ۱: ب��دون مصوبه هیئ��ت وزیران هی��چ نهادی حق 

افزایش قیمت کاال و خدمات ندارد.
م��اده 2: هیئت وزیران موظف اس��ت کاالها و خدماتی را 
که از افزایش قیمت س��وخت متاثر می ش��ود اعالم و میزان 
افزایش قیمت این کاالها و خدامات را نیز به صورت رسمی 

اعالم نمایند.
قیم��ت  ازافزای��ش  ناش��ی  درآمده��ای   ۱۰۰  :3 م��اده 

بنزی��ن و ۴۰ درص��د از درآمده��ای ناش��ی از محل صرفه 
جوی��ی مصرف س��وخت ب��ه حس��اب خانواده ه��ای تحت 
 پوش��ش کمیته امداد و بهزیس��تی و خان��واده های نیازمند

واریز شود.
ماده۴: وزارت نفت و س��ازمان برنامه باید هر ماه  گزارشی 
از می��زان درآمد دولت ناش��ی از افزایش قیم��ت بنزین به 

نمایندگان مجلس ارائه کنند.
م��اده۵: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف اس��ت 
گزارش��ی از میزان تخصیص این درآمدها به حس��اب یارانه 
ه��ای خانواده های کم درآمد تحت پوش��ش کمیته امداد و 

بهزیستی به نمایندگان مجلس ارائه شود

مجلس با طرح یک فوریتی 
به جنگ گرانی ها می رود



مدیرکل هنرهای نمایش�ی با بیان 
اینکه یکی از مش�کالت این روزهای 
تئات�ر تخصیص پیدا نک�ردن بودجه 
اس�ت، از بررس�ی راهکارهایی برای 
حمایت از گروه های نمایش�ی که در 
یک هفته اخیر اجرا داشته و با توجه 
به ش�رایط خاص پبش آمده آس�یب 

دیده اند، خبر داد.
ش��هرام کرمی در گفت وگویی با ایسنا 
درب��اره اینکه آیا با توج��ه به ضرری که 
به بس��یاری از گروه های تئاتری به دلیل 
قطع اینترنت وارد شده اداره کل هنرهای 
نمایشی همانند س��ینما، برنامه ای برای 
جبران ی��ا کاهش این خس��ارت دارد یا 
خیر؟ بیان ک��رد: از همان هفته قبل که 
قط��ع اینترن��ت باعث ری��زش مخاطبان 
س��الن های تئاتری ش��د چند جلس��ه  را 
تش��کیل دادیم تا برای لطم��ه نخوردن 
و حمای��ت از گروه های تئاتری ش��رایط 
را ارزیاب��ی کنیم چون متاس��فانه فروش 
در تئاتر متکی بر س��امانه های اینترنتی 
است و مدت هاس��ت که سالن های تئاتر 
به ش��کل قدیم گیش��ه ندارند و قطع یا 
اختالل اینترنت باعث بروز مش��کل شد. 
در این راس��تا از سالن های تحت پوشش 
اداره کل هنرهای نمایش��ی خواستیم تا 
جای ممکن برای تمدی��د اجراها یا آغاز 
اجراهای ت��ازه تجدیدنظر ش��ود ولی به 
دلیل اینک��ه زمان بندی اجراه��ا از قبل 
مش��خص اس��ت و گروه ه��ا برنامه ریزی 
می کنند انجام چنین کاری خیلی دشوار 
ش��ده و حتی سالن های خصوصی هم در 

این باره چالش دارند.

او اف��زود: عالوه براین وضعیت اعتباری 
ما هم طوری نیست که به طور مستقیم 
از گروه ه��ا حمایت کنیم به همین دلیل 
به دنب��ال راهکارهایی هس��تیم تا برای 
حمایت از این گروه ها اقدام کنیم و وقتی 
به نتیجه برسیم اطالع رسانی می کنیم. 

او همچنین درباره قیمت بلیت نمایش 
»فرانکشتاین« در سالن اصلی تئاتر شهر 
که نس��بت به دیگر اجراهای این س��الن 
افزای��ش یافته و اینکه آی��ا حمایتی قرار 
نیس��ت از گروه بش��ود تا مخاطب بلیت 
گران تری نخرد؟ توضیح داد: این س��الن 
مش��مول هیچ حمایتی نمی ش��ود و آثار 
آنجا کامل براس��اس گیشه اجرا می روند، 
مگر اینکه کارهای مناس��بتی و سفارش 
خ��ود ما باش��د. ای��ن رویه سال هاس��ت 
دنب��ال می ش��ود و ی��ک س��همی هم از 
گیشه نمایش متعلق به انجمن هنرهای 
نمایش��ی اس��ت. با این حال ما از ابتدای 
س��ال گفته بودیم که بلیت تئاتر در این 

س��الن دولتی نباید بیشتر شود در حالی 
که گروه می خواست بیشتر هم باشد ولی 
س��قفی تعیین و مقرر ش��ده تخفیف هم 
قائل شوند که خیلی کمتر از آنچه تعیین 
ش��ده امکان خرید برای مخاطبان ایجاد 
شود البته کف فروش در تئاتر شهر همان 

۴۰ هزار تومان است. 
کرم��ی در ادام��ه با اش��اره به وضعیت 
سخت بودجه  تئاتر که هر گونه حمایت را 
سخت تر می کند، گفت: ما متاسفانه بابت 
یکس��ری رویدادها مثل جش��نواره تئاتر 
آیینی و س��نتی، جش��نواره تئاتر کودک 
همدان، جش��نواره تئاتر فتح خرمش��هر 
تعهداتی داریم که هنوز پرداخت نش��ده 

است.
درباره  نمایش��ی  مدی��رکل هنره��ای 
جش��نواره تئاتر فتح خرمشهر که چندی 
قبل برگزار شد بیان کرد: انتظار داشتیم 
تعهداتی را اس��تان برعهده بگیرد که این 
اتفاق نیفتاد و اداره کل هنرهای نمایشی 

مجبور شد این مسئولیت را بپذیرد. البته 
ما هر س��ال برای جشنواره فتح خرمشهر 
کمک می کردیم ولی امس��ال این کمک 
دو سه برابر ش��د چون می خواستیم این 
جش��نواره را در راس��تای سیاس��ت های 
خودم��ان تبدیل به یک جش��نواره ملی 
کنیم و وظیفه خود می دانستیم که از آن 
حمایت کنیم و به همین دلیل چند برابر 
بیشتر از سقف تعیین شده کمک کردیم. 
او در پاس��خ به اینکه به نظر می رس��د با 
توجه به نیتی که در اداره کل داش��ته و 
کمکی که علیرغم وظیفه ای که بر دوش 
مدیران اس��تان خوزس��تان بوده به این 
جشنواره کرده، چندان نتیجه مثبت هم 
نگرفته است، تاکید کرد:  نه خوشبختانه 
جشنواره تئاتر فتح بس��یار خوب برگزار 
ش��د و اتفاق خوبی در تئاتر دفاع مقدس 
بود و ما حمایت می کنیم که سال آینده 

هم به همین خوبی برگزار شود.  
ش��هرام کرمی در پایان درباره وضعیت 
بودج��ه تئات��ر هم گف��ت: هن��وز موفق 
نش��ده ایم بیش��تر از 2۰ درصد اعتبارات 
را ج��ذب کنی��م و از ابتدای امس��ال هم 
ب��ه هی��چ ک��دام از گروه های نمایش��ی 
نتوانسته ایم کمک هزینه پرداخت کنیم. 
ای��ن رقم کمک هزینه ه��م حدود همان 
چهار میلیارد تومان تعهد سال قبل است 
ولی االن در اداره کل هنرهای نمایشی در 
بخش اعتبارات دچار چالش شده ایم که 
امیدواریم وزارت فرهنگ توجه ویژه ای به 
این حوزه کند، چون تئاتر بر خالف سایر 
هنرها به ش��دت نیازمند توجه و حمایت 

دولتی است.

 دبیران ۳ رشته هنرهای تجسمی فجر 
تغییر کردند

رش�ته  دبی�ر  مش�یری  مهن�وش 
تصویرگری، رضا رینه ای دبیر رشته 
خوشنویس�ی و روح اهلل شمسی زاده 
دبیر رش�ته مجسمه سازی به ترتیب 
جایگزین علیرضا گلدوزیان، صداقت 

جباری و محمدرضا یزدی شدند.
دبی��ران جدی��د س��ه رش��ته هن��ری 
دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند. مهنوش مشیری دبیر 
رش��ته تصویرگری، رضا رینه ای دبیر رش��ته خوشنویسی و روح اهلل شمسی زاده 
دبیر رشته مجسمه سازی با  تشکیل شورای دبیران جشنواره هنرهای تجسمی 

فجر، فعالیت های خود را در دوازدهمین دوره این جشنواره آغاز می کنند.
به این ترتیب اسامی دبیران به شرح ذیل است.

تصویرسازی: مهنوش مشیری-  خوشنویسی: رضا رینه ای
سرامیک: فرزاد فرجی- عکاسی: رومین محتشم

کاریکاتور: کیارش زندی- طراحی گرافیک: اونیش امین الهی
مجسمه: روح اهلل شمسی زاده-  نقاشی: داریوش حسینی

نگارگری: بهمن شریفی - هنرهای جدید: آزاده گنجه
بر پایه اعالم شورای سیاستگذاری جشنواره تجسمی فجر، جشنواره در ۱۰ رشته هنری 
تصویرس��ازی، خوشنویسی، سرامیک، عکاسی، کاریکاتور و کارتون، طراحی گرافیک، 
مجسمه، نقاش��ی، نگارگری و رسانه های هنری جدید )شامل س��ه رسانه ویدئوآرت، 
پرفورمنس آرت، و چیدمان( برگزار می شود و هنرمندان عالقه مند می  توانند طبق ضوابط 
جشنواره در رشته  های یادشده آثار خود را ارائه کنند. آخرین مهلت ثبت نام در وب سایت 
سه ش��نبه 2۴ دی )حداکثر س��اعت ۱۴(، زمان انتخاب اولیه آثار: 2۵ دی تا ۴ بهمن، 
اعالم نتایج انتخاب اولیه: ۴ بهمن، دریافت آثار انتخاب شده از هنرمندان: ۵ تا ۱۱ بهمن 
و انتخاب نهایی آثار: ۱2 تا ۱۴ بهمن پیش بینی شده است. نتایج نهایی راه یافتگان به 
نمایشگاه ۱۵ بهمن اعالم می شود. دورازدهمین جشنوره هنرهای تجسمی فجر به دبیری 
ابراهیم حقیقی، دبیر هنری جمال عرب زاده و دبیر اجرایی عبدالرحیم  سیاهکارزاده بهمن 

ماه ۹8 برگزار می شود. 

 بعد از »آدم برفی« 
»لیلی با من است« هم اصالح شد

نسخه با کیفیت و اصالح رنگ 
شده فیلم »لیلی با من است« از 

شبکه نمایش پخش می شود.
به گزارش ایس��نا، شبکه نمایش در 
شیوه کار جدید خود، تاکنون نسخه با 
کیفیت فیلم های خانه خلوت، شیدا، 
آدم برفی و ... را پخش کرده اس��ت و 
این بار نسخه با کیفیت فیلم سینمایی »لیلی با من است« که توسط البراتور فیلم 
اداره کل آرشیو صدا و سیما اصالح رنگ و تصویر شده را به مناسبت هفته بسیج 
پخش می کند. این فیلم دوشنبه، ۴ آذر ماه ساعت 2۱ پخش می شود و تکرار آن 
روز بعد سه شنبه، در ساعت 3 بامداد و 8 صبح خواهد بود. »لیلی با من است« یک 
فیلم سینمایی کمدی با هنرنمایی پرویز پرستویی، محمود عزیزی و شهره لرستانی 
با ماجرای یک فیلمبردار تلویزیونی است که بسیار زیاد از جبهه و جنگ می ترسد 
و برای اینکه بتواند از صندوق تلویزیون وام بگیرد تا خانه نیمه ساخته اش را تکمیل 
کند مجبور است برای فیلمبرداری فیلمی مستند از اسرای عراقی به منطقه جنگی 

برود و این تازه شروع ماجراست.

افزایش ۳5 درصدی ورود 
گردشگر ترکیه ای به ایران

مع�اون گردش�گری وزارت می�راث فرهنگی 
صنایع دس�تی و گردشگری، گفت: در طول یک 
سال گذشته تعداد گردشگرانی که از ترکیه وارد 
ایران ش�دند به نس�بت س�ال های قبل افزایش 

35درصدی داشته است.
ولی تیموری در نشس��ت با محمت تاشکین رایزن 
فرهنگی و گردش��گری ترکیه در ته��ران که با هدف 
بررسی وضعیت تبادالت گردشگری دو کشور و تقویت 
روابط دو طرفه تشکیل شد؛ گفت: در طول یک سال 
گذشته تعداد گردشگرانی که از ترکیه وارد ایران شدند 
به نسبت س��ال های قبل افزایش قابل توجهی داشته 
است و نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته با 
3۵ درصد رشد تغییرات مواجهه بوده است. به  گزارش 
روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دس��تی، معاون گردش��گری با 
اش��اره به اینکه برای تقویت تعامالت گردش��گری دو 
کش��ور عالوه بر ارتباط هر چه بیشتر بخش خصوصی 
دو کش��ور، نیاز به افزایش تعامل و رفت و آمدها بین 
مس��ئوالن دولتی مرتبط نیز وجود دارد، افزود: از این 
 )B to B( رو برگزاری نشست مش��ترک گردشگری
با همکاری بخش خصوص��ی و دولتی طرفین تا قبل 
از پایان س��ال جاری می تواند فراهم کننده بستر الزم 
جهت تقویت ارتباطات مورد نظر باشد. رایزن فرهنگی 
ترکیه در تهران نیز نسبت به حضور فعال در نمایشگاه 
بین المللی گردش��گری تهران در دهه آخر بهمن ماه 

سال جاری اعالم آمادگی کرد.  
همچنین توافق ش��د نشست مش��ترک بخش های 
خصوصی گردش��گری ایران و ترکیه در دی ماه سال 

جاری در شهر تهران برگزار شود.
روابط ایرانیان و ترکان پیش��ینه دیرینه ای دارد تا 
آنج��ا که قدمت موضوع به افس��انه های ملی و حتی 
میتولوژی ها می پیوندد، نش��انه های مش��خص و در 
عین حال پیوس��ته تاریخی این ارتباط را باید از اوایل 
اس��الم جس��تجو کرد. نزدیکی هر چه بیشتر و ورود 
منظ��م اقوام ت��رک به محدوده س��رزمینهای ایران از 
اوایل حکومت س��امانیان و نفوذ نظامی آنان در قلمرو 
حاکمیتهای ایرانی و تشکیل سلسله پادشاهان و حتی 
ام��رای محلی بخصوص با پذیرش فرهنگ اس��المی، 
ایران��ی، راه آمیزش نژادی و فرهنگ��ی این دو قوم را 
هر چه بیش��تر باز کرد. آنچنان که می توان ادعا کرد 
که همزیستی ترکان و ایرانیان در کنار یکدیگر هرگز 

رنگ و بوی بیگانگی نداشته است.
راه یابی این اقوام به س��رزمین های سرسبز آسیای 
صغیر و اس��تقرار در آن س��رزمین و حرکت تدریجی 
به س��وی مرزهای غرب��ی دنیایی ت��ازه ای بود برای 
ارائ��ه فرهنگ دیرپایی که در ف��الت ایران همه اقوام 
و قبایل س��اکن در آنرا بگونه ای اس��توارترین عنصر 
وح��دت و یکپارچگ��ی به��م می پیوس��ت. به همین 
جهت در س��رزمین های جدید نیز دین مبین اسالم 
بعن��وان بنی��ان معنوی تفکر و اندیش��ه و در کنار آن 
زبان و ادبیات فارسی بشکل زبان علمی و اداری مورد 
پذی��رش قرار گرفتند و بنی��ان جامعه جدید را که در 

واقع مولود همان خانواده بود پی افکندند.
ای��ن یکپارچگ��ی فرهنگی که صرف��اً از طریق یک 
انتخاب طبیع��ی و نه از راه دخالت سیاس��ی صورت 
گرفته بود تا اوایل قرن حاضر ادامه داش��ت. با عنایت 
به وجوه تش��ابه بیشمار بین عناصر فرهنگی دو ملت، 
اولین موافقتنامه فرهنگی دو کشور در تاریخ ۹ بهمن 
۱337 برابر با 2۹ ژانویه ۱۹۵۹ در تهران امضاء رسید. 
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و۱8 ماده بود که در 

حال حاضر نیز دارای اعتبار می باشد. 

اثر: بروس پرانته
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نبود بودجه؛ چالش  این روزهای تئاتر
مدیرکل هنرهای نمایشی بیان کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه ورود 
پول های نامش�روع و نامعلوم قطعا فضا را آلوده و 
تیره و تار می کند، گفت: البته برآورد ما این است 

که این ارقام، سهم باالیی در سینما ندارند.
به گزارش خانه ملت، س��یدعباس صالحی درخصوص 
پولش��ویی و وجود پول های کثیف در س��ینمای ایران، 
اظهارداش��ت: باید توجه داشت که حوزه فرهنگ و هنر 
حتما نیازمند کمک ه��ا و حمایت های بخش خصوصی 
اس��ت و ب��ه همی��ن دلی��ل، داده وس��یعی از نیازهای 
زیرس��اختی، تولی��دات و خدمات فرهنگ��ی وارد حوزه 

سینما می شود.
وی تصری��ح ک��رد: در عین اینک��ه ورود پول مردم به 
عرصه فرهنگ و هنر موجب تداوم، پایداری و تأثیرگذاری 
بیشتر تولیدات در حوزه فرهنگ و هنر می شود؛ اما باید 
مراقبت کافی وجود داشته باشد که حوزه های فرهنگی 

و هنری که حساسیت های خاص خود را دارد به مسائلی 
که فضا را تیره و تار می کند، گرفتار نشود.

وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی با بی��ان اینکه ورود 
پول های نامشروع و نامعلوم قطعا این فضا را آلوده و تیره 
و ت��ار می کند، افزود: البته برآورد ما این اس��ت که این 

ارقام، سهم باالیی در سینما ندارند.

س�هم وزارت فرهنگ در اعط�ای مجوزها اندک 
است

صالحی س��هم وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی در 
نظارت ه��ا را به لحاظ تقس��یم بن��دی حوزه های قانونی 
ان��دک دانس��ت و گف��ت: در مس��ائل س��رمایه گذاری 
بخش های مختلفی نس��بت به ص��دور مجوزها و احراز 
صالحیت  اقدام می کنند و حتی مبدأ مالی در بس��یاری 

از حوزه ها از جمله صنعت قابل رویت نیست.
صالحیت تهیه کنندگان و سرمایه گذاران بررسی 

می شود
صالح��ی ب��ا بی��ان اینکه ب��ه دلیل حساس��یت حوزه 
فرهنگ و هنر، این حوزه نیازمند اقدامات ویژه ای است؛  
اضافه کرد: در همین راس��تا، اقدام��ات مهمی در حوزه 
صالحی��ت تهیه کنندگی و در ح��وزه نوع تملک و حوزه 

سرمایه گذاری در حال انجام است.

یکی از فیلم هایی که امس��ال با نام ایران در جشنواره 
بین المللی فیلم مستند آمس��تردام حضور یافته، درباره 
فعالیت ها و مش��کالت یک گروه موس��یقی پاپ - راک 

افغانستانی است.
به گزارش خبرنگار ایس��نا از آمس��تردام، فیلم مستند 
"تارهای ممنوعه" اثر حسن نوری، کارگردان افغانستانی 
االصل" که به عنوان محصول مشترک ایران، افغانستان 
و قط��ر در س��ی و دومین جش��نواره بی��ن المللی فیلم 
مستند آمستردام )ایدفا( حضور یافته، روایتگر یک گروه 
از جوانان عالقه مند به موسیقی راک است که عمدتا از 

خانواده های افغانستانی در ایران به دنیا آمده اند.
این جوانان که بعضا ازسوی خانواده ها نیز برای فعالیت 
در این زمینه مقاومت هایی داشته اند، مایوس از اجرای 
برنامه در ایران به دالیل مختلف، ازجمله هویت خارجی، 
تصمیم می گیرند برای یک اجرای صحنه ای، به وطنی 

سفر کنند که تاکنون آن را ندیده اند. یک ابهام اساسی 
این فیلم مس��تند در همین سکانس های مربوط به سفر 
گروه از کابل به "رامیان" است که این پرسش را در ذهن 
مخاطب به وجود می آورد که اگر برای عزیمت کنندگان، 
همراه داش��تن هر مدرک شناسایی یا لباس ایرانی خطر 
جان��ی ازس��وی طالب��ان دارد، چگونه این خط��ر در به 
همراه داش��تن س��ازهای الکترونیک یا همراهی دوربین 
فیلمبرداری، وجود ندارد؟ اما از ویژگی های مثبت فیلم، 
به اس��تمرار در تولید و نیز توفی��ق صحنه های احتماال 
بازسازی شده می توان اشاره کرد. فیلم مستند "تارهای 
ممنوع��ه" یکی از نمایش های خود را در س��ی و دومین 
دوره ایدفا، در س��الن ریالتو شهر آمستردام تجربه کرد. 
در این روز همچنین فیلم جدید مهرداد اس��کویی با نام 
"سایه های بی خورشید" پس از آنکه در اتفاقی بی سابقه، 

به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره به نمایش گذاشته شد، 

نمایش مخصوص اهالی رسانه و دست اندرکاران سینما 
را پشت سر گذاشت که با استقبال همراه شد. این فیلم 
که این روزها عمال به مشهورترین فیلم جشنواره تبدیل 
و با تحسین رسانه ها و منتقدان و دیگر دست اندرکاران 
حوزه س��ینما همراه شده است، دست کم چهار نمایش 

دیگر تا پایان جشنواره خواهد داشت.

وزیرفرهنگوارشاداسالمی:

 پول های کثیف در سینما سهم باالیی ندارند

مصائب گروه راک افغانستانی در ایران

مهندس جمش��ید طالبی مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان 
گیالن ضمن ارائه خالصه عملکرد اینشرکت ، خواستار همراهی مشترکین 
در ادامه اجرای طرح ملی قبض سبز شد  . وی خاطر نشان کرد : به همت 
و تالش پرسنل خدوم و زحمتکش این شرکت  در6 ماهه اول سال جاری 
بالغ بر 3۴۵ کیلومتر خطوط ش��بکه فش��ار متوسط و شبکه فشار ضعیف 
بص��ورت زمینی و کابل خود نگهدار برای مش��ترکین جدید و رفع ضعف 
برق تعدادي از مشترکین قبلي مناطق شهري و روستایي با توجه به رشد 
جمعیت و رش��د مصرف برق احداث ش��د.مهندس طالبی گفت : اصالح و 
بازس��ازی شبکه های فرس��وده یکی از مهمترین اهداف اینشرکت است و 

در این راس��تا در این مدت قریب به 2۱2 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 
فشار ضعیف هوایی فرسوده و معیوب برکنار و شبکه های جدید جایگزین 
آنها در مناطق ش��هری و روس��تایی شد و 333۰ پایه های فشار ضعیف و 
متوس��ط بتونی در اقصاء نقاط اس��تان نصب شده است و 2۴۰ پایه چوبی 
و فرس��وده فش��ار ضعیف و متوسط برکنار شد .این مسئول افزود : در این 
مدت تعداد 32۱ دس��تگاه ترانس��فورماتور) کمپکت ، زمینی و هوایی ( با 
ظرفیت ۵۰۴۱۵ کیلوولت آمپر، نصب و افزایش قدرت داده و بیش از 83 
کیلومتر شبکه معابر هوائي و زمینی جهت روشنایي معابر درسطح شهر و 
روس��تا احداث شد و براي مجموع شبکه روشنایی معابر فوق الذکر تعداد  
۱2۱6  دستگاه چراغ  الک پشتي با المپ های گازی پربازده  نصب شده 
اس��ت .مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره توزیع برق گیالن اظهار داش��ت : 
در ش��ش ماهه اول سالجاری بیش از 22۰۰۰ مشترک جدید به مجموعه 
مشترکین شرکت افزوده شد طالبی در پایان گفت : باتوجه به اجرای طرح 
ملی قبض سبز در سراسر کشور ، قبوض کاغذی برق حذف و مبلغ بهای 
برق مصرفی بصورت پیامک برای مشترکین ارسال می شود ، از این رو از 
مشترکین گرامی انتظار می رود تا با پرداخت صحیح و به موقع بهای برق 
مصرفی یاری رسان مجموعه ش��رکت توزیع برق استان گیالن در تامین 

برق پایدار و مطمئن باشند .

توسط مهندس طالبی مدیر عامل توزیع برق گیالن صورت گرفت :
تشریح خالصه عملکرد 6 ماهه شرکت توزیع برق گیالن  مل�ی  کمیس�یون  دبی�رکل 

یونسکو - ایران با اعالِم برپایی 
نخس�تین اجالس و نمایش�گاه 
»راه  خوشنویس�ِی  ب�زرگ 
ابریشم« به میزبانی شهر مشهد، 
از تصویِب بازگشت قاچاق اموال 
فرهنگی به کش�ورهای مبدأ در 

یونسکو خبر داد.
به گزارش ایس��نا به نقل از روابط 
عمومی کمیس��یون ملی یونسکو -  
ایران، حجت اهلل ایوبی که در روزهای 
پیش��ین در چهلمی��ن کنفران��س 
عمومی یونس��کو و اج��الس وزرای 
علوم کش��ورهای مختلف در پاریس 
حضور داشت، با اش��اره به دیداری 
ک��ه ب��ا »اودره ازول��ه« - مدیرکل 
یونسکو – داش��ته اند، از درخواست 
منص��ور غالم��ی - وزیر عل��وم - از 
مدیرکل یونس��کو ب��رای حضور او 
در ای��ران خب��ر داد و با بیان این که 
او نیز اع��الم آمادگی کرده اس��ت، 
افزود: وزی��ر علوم در صحبت هایش 
ب��ا خانم ازوله به منظور کمک برای 
رش��د علمی و همراهی برای از بین 

رفت��ن نابراب��ری علم��ی صحبت و 
اعالم کرد ای��ران می تواند در قالب 
اعطای بورس به یونسکو، کشورهای 
نیازمند تحصیل را ی��اری کند، که 
این پیشنهاد با استقبال مواجه شد.

ایوبی با ارائه  گزارش��ی از عملکرد 
کمیسیون ملی ایران مانند میزبانی 
شهر همدان از ششمین اجالس راه 
ابریش��م خبر داد و گفت: همچنین 
گزارش��ی از مجموع��ه فعالیت های 

جدید کمیس��یون ملی یونس��کو - 
ایران مانند افزوده ش��دن شهرهای 
س��نندج و بندرعب��اس ب��ه جم��ع 
مجم��وع  در  و  خ��الق  ش��هرهای 
قرار داش��تن هفت ش��هر به عنوان 
شهرهای یادگیرنده و چهار شهر به 
عنوان ش��هرهای خالق و راه اندازی 
باشگاه های یونس��کو در ایران ارائه 

شد.
او با اش��اره ب��ه حض��ور نماینده 

وزارت ارش��اد در بین نمایندگان و 
وزرای فرهنگ کش��ورهای مختلف 
یونس��کو،  اج��الس  چهلمی��ن  در 
توضیح داد: نماینده وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نیز درباره  ضرورت 
توجه به ظرفیت های فضای مجازی 
ب��رای ارتقای فرهن��گ و جلوگیری 
در جه��ات  آن  از  از سوءاس��تفاده 
ضدفرهنگی صحبت کرد که آن هم 

مورد توجه قرار گرفت.
ایوبی با اشاره به این که در اجالس 
امسال باب گفت وگوی نسل جوان و 
سیاستمداران کهنه کار دنیا باز شد 
و روس��ای جمهور و نخست وزیران 
برخی کشورها با جوانان کشورهای 
مختلف گفت وگو کردند، بیان کرد: 
ای��ران در بخ��ش مجم��ع جوان��ان 
کش��ورهای عضو یونسکو نیز حضور 
داش��ت و نماینده کمیس��یون ملی 
نیز در این بخش درباره  تجربه های 
ایرانی، حمایت از جوانان و راه اندازی 
کمیت��ه ملی جوانان ک��ه مدیران و 
مقام��ات عالی جوان کش��ور در آن 

قرار دارند، توضیحاتی داد.

دركنفرانسعمومییونسکوچهگذشت؟

گفت وگوی نسل جوان و سیاستمداران کهنه کار


